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زندگی نامه
سـید محسـن خرازی در سـال 131۵ در تهـران در خانواده ای مذهبی و نامدار متولد شـد، پـس از گذراندن 
تحصیـات دوره ابتدایـی و متوسـطه به حـوزه علمیـه تهران رفـت و دروس مقدماتی حـوزه را در آنجا فرا 
گرفـت. سـپس بـرای ادامـه تحصیـات وارد حـوزه علمیـه قم شـد و به یادگیـری  و تحصیل دروس سـطح 

فقـه، اصول، فلسـفه، كام  و تفسـیر پرداخت. 
احمـد  شـاه آبادی، سـید  عظـام  آیـات  از محضـر  و  نمـود  آغـاز  را  1339 درس خـارج  در سـال  ایشـان 
خوانسـاری، فریـد اراكـی، سـید محمـد رضـا گلپایگانـی، شـیخ  محمـد علـی اراكـی، سـید محمـد محقـق 

دامـاد و... بهـره جسـت.
ایشـان طـی دوران تحصیـل بـا حضـرات آیـات حسـین مظاهـری، رضا اسـتادی، سـلطانی، مصبـاح یزدی 
و بسـیاری دیگـری از برجسـتگان حـوزه چـون آیـات عظـام سـید موسـی شـبیری زنجانـی، سـید مهـدی 
روحانـی، میـرزا علـی احمـدی میانجـی و سـید علی محقـق داماد مباحثـات فقهـی و تفسـیری را ادامه داد. 
یكـی از مهم تریـن  خدمـات آیـت اهلل خـرازی در عرصـه   علمی  و فرهنگی  تأسـیس  »مؤسسـه  در راه  حق « در 
دهـه ۴0 شمسـی در شـهر قـم بـود. ایـن  مؤسسـه  ضمـن  برقـراری  ارتبـاط  بـا جوانان ، بـه  حل  شـبهات  و و 
اصـول  اعتقـادی  را بـا سـبك  نویـن  مطـرح  می كـرد. همـكارى بـا مجمع فقهـی اهل بیـت )ع( درباره مسـائل 

جدیـد فقهـی نیـز از دیگر فعالیت های ایشـان اسـت.
 آیـت اهلل خـرازی  از سـال های  تحصیـل  دوره  سـطح  بـه  تدریـس  نیـز می پرداخـت  و از حدود ۵۵ سـال  پیش  
تاكنـون  دروس  سـطوح عالیـه  فقـه  و اصـول  حـدود ۴0 سـال اسـت كـه درس خـارج فقه اصـول را تدریس 
می كنـد. همچنیـن دروس اخـاق و تفسـیر ایشـان مـورد توجـه بسـیاری از اعاظـم حـوزه اسـت. ایشـان 
بـرای اقامـه مرجعیـت و انتشـار رسـاله عملیـه مورد ابـرام علمای بـزرگ بوده و تاكنون از این مسـله سـرباز 

زده اند. 
یكـی از دسـتاوردهای مهـم معظـم له انتشـار بیـش از ۱۴۰ كتاب فقهی، اصولی و تفسـیری اسـت كه برخی 
از آنهـا عبارتنـد از: »شـرح كتـاب احیاء المـوات  مـن شرایع االسـام«، »بدایـه المعارف االلهیـه«، »عمـدة  
االصـول«، »كلمـه )كام( حـول حدیـث الثقلیـن«، »فـی  رحـاب  التقـوی«، »كلمـة حـول التوسـل«، » إرث 

الزوجـة مـن الربـاع و األراضـی«، »روزنه هایـی  از عالم غیـب«،  »تعلیقـات علی المكاسـب«. 
 دربیـن كتاب هـای ایشـان شـرح اصول و فقـه بیش از چهل جلد می باشـد ، كتاب شـرایع ایشـان برخوردار 
از توجـه دانشـگاه های معتبـر دنیـا قـرار گرفتـه و كتـاب مهم»االمـر بالمعـروف و النهـی عـن المنكـر«، در 
دانشـگاه پرینسـتون مـورد توجـه اسـام شناسـان قـرار گرفته اسـت. از دیگر كتب تحقیقاتی ایشـان حاشـیه 
بـر عروه الوثقـی آیـت اهلل سـید محمـد كاظـم یـزدی اسـت كـه بدلیـل ماحظـات اخاقی تـا كنـون از توزیع 

آن جلوگیـری كرده انـد . 


