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اخباردرگذشتاگن

2. السیاسة االسالمیة
لی بر »نهایه« شیخ طوسی 3. حاشیه استدال

4. حاشیه بر »رسائل« و »مکاسب« شیخ انصاری

آن مرحوم در 85 سالگی، پس از چند ماه بیماری 
ریــوی، در روز سه شــنبه 13 رجــب 1435 ق )23 
اردیبهشــت 1393ش( چشــم از جهان فروبســت 
کــش صبــح روز جمعــه 16 رجــب، پس از  و پیکــر پا
تشــییع باشــکوه و نمــاز آیــت اهلل حــاج ســیدجعفر 
ســیدان، در دارالزهــد حــرم مطهــر حضــرت امــام 
ک ســپرده شــد و در غم  رضــا )علیه الســالم( به خا
فقدانش پیام های تسلیت فراوان از سوی مراجع 
معظــم تقلیــد صــادر شــد. آیت اهلل العظمی صافی 

گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اذا مــات المؤمــن الفقیــه ثلــم فی االســالم ثلمة ال 
یسدها شئ

حضــرت  صمدانــی  فقیــه  و  ربانــی  عالــم   رحلــت 
شــیرازی  محمدباقــر  ســید  حــاج  آقــای  آیــت اهلل 
گردید. رضوان اهلل تعالی علیه موجب تأثر و تأسف 

اعــالی  را درراه  بابرکــت خــود  بــزرگ عمــر  عالــم  آن 
کلمــة اهلل و ترویــج و نشــر معــارف نورانــی اهل البیت 
)علیهم السالم( و دفاع و حمایت از حدود و ثغور دینی 
کریمــه و برخــورد متواضعانه  ســپری نمــود. اخــالق 
ایشــان با طــالب محترم علوم دینی و مــردم باایمان 

برای حوزه های علمیه درس و الگو بود.

بــه تدریــس ســطوح عالیــه و تألیــف و اداره بیــت 
والــد معظمــش پرداخت. او عالوه بــر فقه و اصول 
بــر علوم هیــأت و نجــوم و ریاضیــات، صاحب  نظر 
بوده و در تألیفات خویش از آنها فراوان بهره برده 
است. وی در سال 1353 ش )1394 ق( به همراه 
پدر بزرگوارش به ایران آمد و خود در شیراز اقامت 
ج فقه و اصــول پرداخت و  گزیــد و بــه تدریس خــار
همزمــان بــا اوج گیــری انقــالب اســالمی و رهبــری 
مبــارزات مــردم مشــهد توســط پــدر بزرگــوارش و 
احتیاج معظم له به ایشــان در ســال 1357 ش به 
مشــهد مقدس آمد و به  عنــوان بازوی توانای پدر 
بــه خدمت به دیــن و مذهــب و تدریس پرداخت 
و پــس از رحلــت آیت اهلل والد، بــه  جای آن مرحوم 
بــه اقامــه جماعــت و تدریــس و تألیــف و تربیــت 
گمارد. پس از درگذشــت مراجع  گردان همــت  شــا
تقلیــد قــم و نجف، رســاله عملیه ایشــان به چاپ 
گســترده شــد و دفتــر  رســید و دامنــه مرجعیتــش 
معظم له در مشهد محل مراجعات بسیار مردم و 
گرفت و مؤسسه حضرت صاحب الزمان  فضال قرار 
)علیه الســالم( را در مشــهد مقدس، با واحدهای: 
کتاب عظیم جواهر الکالم را تحقیق  تحقیقات )که 
کتابخانه، واحد اعزام  و منتشــر نمود(، انتشارات، 
مبلغ و مدرســه علمیه و مؤسســه تخصصی تبلیغ 

»سفیران هدایت« در شیراز را تأسیس نمود.

تألیفات ایشان عبارتند از:

الف( آثار چاپی 
1. توضیح المسائل

2. مناسک حج
3. الفقه االسالمی

4. مسائل مستحدثه
5. الفقه االسالمی و سیر الزمن

کماله 6. االصول فی سیر تمامه و 
7. الجمعة و آثارها فی االســالم – تقریر درس فقه 

)صاله جمعه( آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی –
8. رؤیة الهالل و ما فیها من آالراء و االقوال

کتــاب »مجمــع الرســائل« صاحب  9. حاشــیه بــر 
جواهر

کتاب های غیر چاپی ب( 
1. حاشیه بر عروة الوثقی

آیت هللا شیرازی
حــاج  آقــای  آیــت اهلل  حضــرت  عالیقــدر  فقیــه 
ســیدمحمدباقر شــیرازی، یکــی از علمــای بــزرگ 

مشهد مقدس بود.

فقید ســعید در ســالروز والدت باسعادت حضرت 
باقرالعلوم )علیه السالم( در اول ماه رجب 1350 ق 
)21 آبان 1310ش( در شیراز در بیت علم و فقاهت 
زاده شــد. پــدر بزرگــوارش آیــت اهلل  العظمــی حــاج 
گردان  سیدعبداهلل شیرازی )1309ـ  1405 ق( از شا
مشــهور آیــات عظــام: سیدابوالحســن اصفهانــی، 
نیایــش  و  عراقــی  ضیــاء  آقــا  و  نائینــی  میــرزای 
آیت اهلل ســیدمحمدطاهر شــیرازی )م 1345ق( از 
گردان آیت اهلل العظمی میرزای شــیرازی بوده  شــا
اســت. وی در اوان نوجوانــی بــه تحصیــل علــوم 
دینــی روی آورد و ادبیــات را در شــیراز آموخــت. 
پس  از آن به همراه پدر بزرگوارش به نجف اشــرف 
کرد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات:  مهاجرت 
حــاج میرزا حســن یزدی، شــیخ مجتبــی لنکرانی 
و شــیخ عبدالحســین رشــتی بــه پایــان رســانید و 
ج آیــات عظــام: آقــای  پــس  از آن بــه دروس خــار
خویی، آقای شــاهرودی، میرزا حسن بجنوردی، 
ســیدجمال الدین  و  شــیرازی  ســیدعبداهلل 
گلپایگانی حاضر شــد و مبانی علمی اش را اســتوار 
ســاخت و بــه درجــه اجتهــاد نائــل آمــد. همزمان 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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درگذشتاگن اخبار

مرحــوم حجت االســالم و المســلمین آقــای حــاج 
شــیخ رضــا ِدِهشــت رحمــة اهلل علیــه را دریافــت 
کــردم. ایــن روحانی با اخــالص و خدمتگــزار، عمر 
شــریف خود را یکســره در خدمت اهداف اسالمی 
و ترویــج دیــن و اخالق و معنویت نهاده و بی هیچ 
گســترده ای را بر  اّدعــا و توقــع، وظائــف و خدمات 
عهــده  گرفته بــود. اینجانــب در ســالیان متمادی 
را  بزرگــوار  عاِلــم  آن  همــواره  رفاقــت،  و  دوســتی 
برخــوردار از تقــوا و صــدق ایمان و دیانــت یافتم و 
امیــدوارم خداوند روح ایشــان را مشــمول فضل و 

رحمت و بشارت خود قرار دهد.

و  دوســتان  و  مکــرم  فرزنــدان  و  خانــواده  بــه 
ارادتمنــدان ایشــان تســلیت میگویــم و صبر و اجر 

برای آنان از خداوند متعال مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

حجت االسالم نبی زاده
حضــرت مســتطاب حجت االســالم  و المســلمین 
آقای حاج شــیخ محمد نبــی زاده، یکی از فضالی 

حوزه علمیه قم بود.

فقیــد ســعید در دهــم مــرداد 1328 ش )ششــم 
شوال 1368 ق( در روستای »سرابدشت« از توابع 
رودســر زاده شد و پس از پایان دوره متوسطه، به 
تحصیــل علــوم دینــی روی آورد. ســپس در ســال 
کرد و به مدت  1345 ش به نجف اشرف مهاجرت 
هشــت ســال از دروس ادبیات حاج شیخ عبداهلل 
ســیدکاظم  آیــات:  ســطوح  دروس  و  موحــدی 
اشــکوری،  ســیدنورالدین  حائــری،  حســینی 
ســیدمهدی بجنوردی و ســیدمحمدجعفر مرّوج 
جزائــری بهــره بــرد و مدتــی هــم بــه دروس فقــه و 
اصول آیت اهلل شــهید ســیدمحمدباقر صدر حاضر 
شــد و اســتفاده فراوان نمــود. در ســال 1353ش 
به قم آمد و ســالیان بســیار در دروس آیات عظام: 
کاظــم تبریزی، میــرزا جواد تبریــزی، وحید  میــرزا 
خراســانی و ســیدکاظم حائــری و دروس فلســفه 
آیت اهلل جوادی آملی و تفســیر آیت اهلل ابوالقاســم 
کــرد و همزمان به تحصیل رشــته  خزعلــی شــرکت 
اقتصــاد در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی )تهــران( 

پهلــوی و خدمــت بــه نهضت اســالمی پرداخت و 
پــس از پیروزی انقالب هم در راه پیشــبرد اهداف 

کوششی فروگذار نکرد. امام خمینی از هیچ 

استاد محمدرضا حکیمی درباره او می نویسد:

»برنامــه وســیع تبلیــغ شــب های جمعــه اطــراف 
کــرد. وی  مشــهد را ایشــان از ســال 1342 شــروع 
تدریــس ادبیــات و رســائل و مکاســب و منظومــه 
کفایه  ح تجریــد و  ســبزواری )بخــش منطق( و شــر
)مشــهد(  مطهــری  شــهید  علمیــه  مدرســه  در  را 
کنون نیز مســئول مدرســه علمیه  عهده داربــود و ا
شــهید مطهــری و برگزارکننــده جلســات اخــالق و 
نهج البالغه و تفســیر و آداب مناظره می باشــد و تا 
بــه حال چندین بار نهج البالغه موضوعی را در آن 

کرده است«.1 مدرسه تدریس 

آن مرحــوم در پــی بیمــاری قلبــی در 77 ســالگی، 
در روز شــنبه 27 اردیبهشــت 1393 ش )17 رجب 
گفــت و پیکــرش صبــح  1435 ق( بــدرود حیــات 
روز دوشــنبه 29 اردیبهشت تشــییع و پس از نماز 
آیــت اهلل ســیدجعفر ســیدان بــر آن در حــرم مطهر 

ک سپرده شد. رضوی )علیه السالم( به خا

پیــام تســلیت خویــش  مقــام معظــم رهبــری در 
فرمود:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
با تأســف و تأثر خبر درگذشت دوست دیرین خود 

1. متأله قرآنی، محمدعلی رحیمیان فردوسی، ص 540

اینجانب آن فقید ســعید را متعصب در امور دینی 
و اقامه فریضه امر به  معروف و نهی از منکر و دفاع 
 و مــات 

ً
از مقّدســات می شــناختم؛ عــاش ســعیدا

.
ً
سعیدا

ارتحــال این عالــم عالیقدر را بــه حوزه های علمیه 
حجج اســالم  حضــرات  و  ایشــان  شــریف  بیــت  و 
گفته،  آقــازادگان  محتــرم  و اخوان مکرم تســلیت 
علــّو درجــات الهــی بــرای آن مرحــوم و صبــر و اجر 

برای بازماندگان مسألت دارم.
لطف اهلل صافی

۱۳رجب المرجب ۱۴۳۵

آیت هللا َدَهشت
شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
غالمرضا دهشــت، یکی از استادان و علمای نامی 
مشــهد مقــدس بــود. فقید ســعید در ســال 1316 
ش )1356 ق( در مشــهد مقــدس زاده و در ســال 
1326 ش وارد حــوزه علمیــه شــد. ادبیــات را نــزد 
مرحوم حاج شــیخ محمدتقی ادیب نیشــابوری و 
ح لمعه را نزد مرحوم آیت اهلل حاج میرزا احمد  شر
مــدرس یــزدی و ســطوح عالیــه را هــم از حضرات 
آیــات: حــاج شــیخ هاشــم قزوینــی، حــاج شــیخ 
کتاب  مجتبــی قزوینــی و میــرزا جــواد آقا تهرانــی و 
مشــاعر و اشارات را نزد آیت اهلل حاج شیخ مجتبی 
گرفت. او این درس ها را با دوســتانش  قزوینــی فرا
مرحوم آیت اهلل ســیدمحمود مجتهدی و آیت اهلل 
ســیدجعفر ســیدان مباحثــه می کــرد. ســپس بــه 
ج آیت اهلل العظمی میالنی حاضر شــد  دروس خــار
و بهره هــای فــراوان بــرد و در ســال 1341 ش بــه 
حوزه علمیه نجف رفت و یک ســال از دروس فقه 
کــرد.  و اصــول آیت اهلل العظمــی خویــی اســتفاده 
ســپس بــه زادگاهــش بازگشــت و دوازده ســال از 
دروس آیــت اهلل میالنــی بهــره برد و عــالوه بر آن به 
تدریــس و تبلیــغ و تأســیس انجمن هــای خیریــه 
)ازجملــه: انجمــن حمایــت از معلولیــن و جامعــه 
درمانگاه هــا( و اعــزام مبلغ به شــهرهای خراســان 
مــدارس شــهید مطهــری در مشــهد  و مدیریــت 
پرداخــت. آن مرحــوم در دوران انقالب اســالمی، 
همــراه و همــگام رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و 
دیگــر علمــا و فضــالی مشــهد بــه مبــارزه بــا رژیــم 
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پرداخــت2 تــا آنکــه در 60 ســالگی و در اثــر بیماری 
در روز سه شــنبه 14 جمادی الثانــی 1435 ق )25 
فروبســت  از جهــان  فروردیــن 1393 ش( چشــم 
و پیکــرش پــس از تشــییع و نماز حجت االســالم  و 
المسلمین سیدسعید موسوی مقرم در قبرستان 

ک سپرده شد. وادی السالم به خا
از آثار چاپی اوست:

1. مصباح الهدی و سفینة النجاة )شعر(
2. شاطئ الموت )شعر(

3. صدی الغربة )شعر(
4. مطالب و حلول فی علم االصول

آیت هللا ملکوتی
فقیــه بزرگــوار حضــرت آیــت اهلل آقــای حــاج شــیخ 
مســلم ملکوتی، یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه 

قم به شمار می رفت.

آن مرحــوم روز پنجشــنبه 15 خــرداد 1303ش )2 
ذی القعــده 1342ق( در روســتای »بــال ســجّین« 
که  از توابع شهرســتان ســراب در خانه آقا یوســف 
مــردی خّیــر و خوشــنام و بســیار متدیــن و عالقــه 
بــه  نوجوانــی  در  و  شــد  زاده  بــود  علمــا  بــه  منــد 
ســراب رفــت. ادبیات عرب و بخشــی از ســطوح را 
نــزد آقایان میــرزا رضا قلــی، میرزا یعقوب ســرابی، 
میــرزا غالمعلــی اصغــری و میــرزا حســین محدثــی 
گرفــت. در ســال 1320ش بــه تبریــز مهاجــرت  فــرا 
ســیدکاظم  آیــات:  حضــرات  محضــر  در  و  کــرد 
میــرزا  ای،  بادکوبــه  ســیدمحمد  شــریعتمداری، 
فتــاح شــهیدی، میرزا محمــود دوزدوزانــی و حاج 
گرفت و  ســیدمهدی انگجی، ســطوح عالیه را فــرا 
همزمان به تدریس سطوح پایین تر هم پرداخت. 
در ســال 1324ش بــه حــوزه علمیــه قــم آمــد و بــا 
کوشــش در دروس آیــات عظــام:  کمــال جدّیــت و 
کوهکمری،  آقــای بروجــردی، ســیدمحمدحجت 
میــرزا محمد فیض قمی، ســیدصدرالدین صدر و 
حاج ســیدمحمدتقی خوانساری و دروس فلسفه 
امام خمینی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا مهدی 
مازندرانــی، عالمــه طباطبایی و شــیخ ابوالقاســم 
کرد و مبانی علمی اش را اســتوار  اصفهانی شــرکت 

ینی، تاریخ القزوینی، ج 18، ص 116 - 117 2. جودت قزو

حجت االسالم سالمی
حضــرت مســتطاب حجت االســالم  و المســلمین 
حــاج شــیخ عــالء ســالمی یکــی از فضــالی نجــف 

اشرف بود.

آن مرحــوم در روز عیــد قربــان )10 ذیحجــة الحرام 
1374 ق( برابــر بــا 29 تمــوز 1955 م، در خانــواده 
کــه یکــی از تیره هــای قبیلــه ُمَضــر  »آل الســالمی« 
است، در خانه شیخ احمد بن طاهر بن نعمة بن 
محمدعلــی ســالمی نجفی زاده شــد. پــس از اخذ 
دیپلــم، وارد »دانشــکده هنرهــای زیبــا«ی بغداد 
غ التحصیــل شــد. ســپس به  شــد و ســال 1400 فار
یوگسالوی و اروپای شرقی رفت و تحصیالت خود 
را در دانشــگاه »ماری بور« در رشته علوم تربیتی و 
روانشناســی به پایان رســاند و زبان های اسلوونی 
بــه  گرفــت و در ســال 1403  را هــم فرا کرواســی  و 

ســوریه و در ســال 1406 ق به حوزه علمیه قم آمد 
ج فقــه را از حضرات  و دروس ســطوح عالیــه و خار
آقایان: شــیخ باقر ایروانی و شــیخ حسن جواهری 
گرفــت و پــس از ده ســال اقامت بــه لبنان رفت  فرا
و در منطقــه »محرونــة« از توابــع »جوّیــة«  اقامت 
گزیــد و بــه اقامه جماعــت و تدریس علــوم دینی و 
خطابــه و منبــر پرداخت و پس از ســقوط طاغوت 
بــه  و  بازگشــت  اشــرف  نجــف  بــه  )صــدام(  عــراق 
فعالیت هــای دینــی خود و تألیف و ســرودن شــعر 

آمــد.  نائــل  دکتــرا  اخــذ  بــه  آنجــا  از  و  پرداخــت 
آن مرحــوم پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه 
ع امــور اراضــی  کــم شــر گــون: حا گونا ســمت های 
گیــالن، نماینــده ولی فقیه در امــور اراضی  اســتان 
امــور  بازرســی ســازمان  کل  اداره  رئیــس  و  کشــور 
کشــور منصــوب شــد و در قــم هــم مدیــر و  اراضــی 
عضو هیأت علمی »مجمع الفکر االسالمی«، مدیر 
»کنگــره شــیخ انصــاری«، عضــو هیئت مؤســس و 
مدیر مرکز جامع علوم اسالمی، مؤسس انتشارات 
گروه »موسوعة مؤلفی االمامیة«،  دارالبشیر، مدیر 
عضــو انجمــن اقتصاد اســالمی حــوزه علمیه قم و 

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی )تهران( بود.

آثارش عبارتند از:
الف( آثار چاپی

1. ســخنی پیرامون حضرت مهدی )علیه الســالم( 
کتــاب »بحوث حول المهدی« شــهید  کــه ترجمه 

صدر است.
2. درآمدی بر سالمت محیط  زیست

3. درآمدی بر مقررات فقهی امور اراضی
کاربردی اراضی 4. درآمدی بر قانون حفظ 

گذاری  5. ســیری اجمالی در مقررات هیئتهای وا
زمین

6. مبانی فقهی اقتصاد اسالمی )با همکاری آقای 
کرمی( محمدمهدی 

7. اســالم و مکتب هــای اقتصــادی در آثار شــهید 
مطهری )با همکاری آقای مرتضوی تهرانی(

کتاب »المرجعیة و  8. مرجعیت و رهبری )ترجمه 
القیادة« آیت اهلل حائری(

ب(کتاب های غیر چاپی
1. راهکارهای رشد و توسعه

2. درآمــدی بــر انســان معاصــر و نابســامانی های 
اجتماعی

3. تقریرات دروس فقه و اصول استادانش

آن مرحوم در 63 سالگی و در پی سانحه تصادف، 
در روز چهارشــنبه 16 اســفند 1391 ش )23 ربیــع 
گفت و پیکرش روز  الثانی 1434 ق( بدرود حیات 
پنجشــنبه 17 اسفند تشییع و پس از نماز آیت اهلل 
ســیدکاظم حائری بر آن در قبرســتان باغ بهشــت 

ک سپرده شد. قم به خا
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و نیازمنــدان و احیــای مجموعــه عظیــم مســجد 
که در دوران پادشاهان عثمانی در دوران  علیشاه 
اشــغال تبریــز تبدیــل بــه ارک و ســربازخانه شــده 
بــود پرداخــت. نیــز ایــراد ســخنرانی هــای فــراوان 
کرد و  در دانشــگاه هــا و مجالــس و محافــل علمی 
در خــرداد 1373ش بــه درخواســت علمــا و فضــال 
بــه شــهر قــم بازگشــت و بــه فعالیت هــای علمی و 
تدریــس و تألیــف پرداخــت و رســاله عملیه اش به 
چاپ رسید و به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعه 
ح شــد. فقیــد ســعید، بســیار خوش اخالق،  مطــر
خوش محضر و خوش ســخن بــود و تواضع از رفتار 
کتابخانــه ای بــا هزاران  گفتــارش نمایــان بــود و  و 
کتــاب  کتــاب چاپــی و و بیــش از هــزار جلــد  جلــد 

خطی داشت.

مرحــوم اســتاد محمدهــادی امینی دربــاره او می 
نویسد:

الشــیخ مســلم بــن یوســف بــن موســی الملکوتــی 
کامــل مجتهد  التبریــزی ولــد 1924/1343. عالــم 
فاضــل جلیــل. مؤلف متتبــع. متضلع فــی الفقه و 
االصول و المنطق و الهیأة و الفلســفة، من اســاتذة 
العلــوم الدینیــة. متواضــع خّیــر صالــح. هاجــر الــی 
النجف االشرف لتکمیل العلوم. فحضر علی السید 
ابــی القاســم الخویــی و الســید محســن الحکیــم و 
الســید محمــود الشــاهرودی. و فــی الوقــت نفســه 
کتابــة  و  البحــث  و  الکتابــه  و  بالتدریــس  اشــتغل 
البحوث و المواضیع العلمیة فی الصحف النجفیة و 
علی اثر تهجیر العلماء و االیرانیین من العراق، ترک 
النجــف و توجــه الی مدینة قم و اشــتغل بالبحث و 
التدریس و واصل رسالته. ثم انتقل الی مدینة تبریز 
و تصّدی لالمور الشرعیة و امامة الجماعة و الجمعة 
و القضایــا االجتماعیــة. لــه: تقریــرات فــی االصول، 
المکاســب،  فــی  تقریــرات  الصــالة،  فــی  تقریــرات 
التفویــض،  و  الجبــر  فــی  رســالة  االســفار،  حاشــیة 

کمات بین االعالم.3   مباحث االلفاظ، المحا

او  دربــاره  هــم  غــروی  محمــد  ســید  اســتاد  و 
می   نویسد:

الشــیخ مســلم ملکوتی. العالــم الفقیــه المجتهد. 
فــی  العلمیــة  بالحــوزة  التحــق  و  عــام 1343  ولــد 

3. معجم رجال الفکر فی النجف، ج3، ص1242

کتابخانــه  و مدرســه علمیــه حضــرت ولــی عصــر، 
و  المهــدی  الحســنه  قــرض  صنــدوق  المهــدی، 
در  و  پرداخــت  مســتمندان  از  حمایــت  انجمــن 
طــول مبارزات روحانیــت بر علیه رژیــم پهلوی، از 
اعضــای فّعــال و مشــهور جامعــه مدرســین حــوزه 
علمیــه قــم بود و امضایــش در ذیل تمــام اعالمیه 
های علمای مبارز قم مشهود بود؛ از جمله اولین 
امضا در اعالمیه تاریخی خلع شــاه از ســلطنت. او 
در قم و آذربایجان نقش چشــمگیری در مبارزات 
ک  داشــت و بارهــا تحــت تعقیب و بازجویی ســاوا
انقــالب اســالمی،  پیــروزی  از  پــس  و  گرفــت  قــرار 
بــه  و  بــود  امــام خمینــی  اســتفتائات  جــزء دفتــر 
نمایندگــی معظــم له برای رســیدگی به مشــکالت 
اســتان های زنجان و آذربایجان انتخاب شــد. در 
ســال 1360ش )1402ق( و پــس از شــهادت آیــت 
اهلل سیداســداهلل مدنــی از ســوی حضــرت امام به 

امامت جمعه تبریز منصوب شد. 

وی همچنیــن به عنوان نماینده مجلس خبرگان 
شــرقی  آذربایجــان  دوم(  و  اول  )دوره  رهبــری 
انتخــاب شــد و ســال های مدید )14 ســال( در آن 
کــوران حــوادث آذربایجان  دوران پــر التهــاب و در 
دفــاع  دوران  و  مســلمان(  خلــق  حــزب  )فتنــه 
مقــدس، به خوبــی بــه هدایت سیاســی و معنوی 
مــردم اســتان پرداخــت و عــالوه بــر فعالیت هــای 
انقالبــی برای حفــظ و تقویت نظام، بــه تدریس و 
تألیف و ســخنرانی و رســیدگی به امور مستمندان 

ســاخت. نیــز همراه با دوســتانش حضــرات آیات: 
علــی احمــدی میانجــی، محمــد حقــی ســرابی و 
موسوی اردبیلی یک سال به مشهد مقدس رفت 
و در دروس فقــه و اصــول و معارف قــرآن حضرات 
آیــات: ســیدیونس اردبیلــی، میــرزا مهــدی غروی 
اصفهانــی و دروس فلســفه و ریاضیــات و هیــأت 
کلباسی و شیخ  حضرات آقایان: شــیخ محمدرضا 
ســیف اهلل ایســی میانجــی حاضــر شــد و بهره های 
فراوان برد. در ســال 1334ش )1374ق( رهســپار 
نجــف اشــرف شــد و بــه تحصیــل در محضــر آیات 
عظام: آقای حکیم، آقای خویی، سیدعبدالهادی 
شیرازی، سیدمحمود شــاهرودی و شیخ حسین 
حّلــی و تدریس ســطوح عالیه )رســائل، مکاســب 
ح منظومه و اسفار و شفا(  کفایة( و فلســفه )شــر و 
و هیــأت و ریاضیــات و تألیــف و تحقیــق پرداخــت 
و بــا عالمــه امینــی و عالمه شــیخ آقا بــزرگ تهرانی 
در  او  نــام  داشــت.  اســتوار  و  وثیــق  ارتبــاط  هــم 
زمــره اســتادان و فاضــالن حوزه نجف شــهره شــد 
بهــره  وی  درس  مجلــس  از  فــراوان  گردان  شــا و 
کــه از جملــه آنــان حضــرات آقایــان: شــیخ  بردنــد 
محمدباقــر خالصی، ســیدجعفر حســینی امینی، 
محمــد  شــیخ  اصفهانــی،  موســوی  سیدحســن 
فاضــل اســترآبادی، سیدمحمدحســین جاللــی، 
سیدمحمدرضا جاللی، شــیخ محمدعلی فاضلی 
ارزگانــی، دکتــر ســیدجعفر رضــوی هنــدی، شــیخ 
محمد نجفی هندی، شیخ محمود نجفی، شیخ 
محمدباقــر محمــودی، سیدابوالقاســم حصــاری 
علــی  ســیدمحمد  و  شــفیعی  ســیدعلی  ارمــوی، 

شیرازی بوده اند. 

وی پس از دوازده ســال اقامت در نجف، در ســال 
گون  گونا 1346ش به قم بازآمد و به تدریس علوم 
گردانش، حضرات  فقه و اصول و فلســفه )که از شا
آیــات: میــرزا یــداهلل دوزدوزانــی، میــرزا ابوالفضــل 
علمایی ســرابی، میرزا ابوالفضل فیض مشکینی، 
سیدمحمدحســین  و  جوهــری  ســیدعلی 
کســاری بــوده انــد( و تألیــف و تحقیــق و تبلیغ  خا
دین پرداخت و در سراب به تأسیس انجمن های 
اهلل،  رســول  مســجد  ماننــد  اجتماعــی  و  علمــی 
مســجد امیرالمؤمنین، مسجد حضرت ابوالفضل 
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اخباردرگذشتاگن

کتاب الطهارة  .11
کتاب الصالة  .12

کتاب الحدود و الدیات  .13
14. رقبات موقوفه طبق وقف نامه

کامل اصول 15. دوره 
16. المعاد فی القرآن

17. رسالة فی علم الحدیث
18. رسالة  فی الجبر و التفویض

ســرانجام آن عالم خدوم و پرتالش در 90 سالگی، 
در صبــح روز پنجشــنبه 4 اردیبهشــت 1393ش 
زندگــی  بــدرود  1435ق(  الثانــی  جمــادی   24(
کش صبح روز شــنبه 6 اردیبهشــت  گفت و پیکر پا
تشــییع شــد و پس از نمــاز حضرت آیــت اهلل جعفر 
حضــرت  حــرم  باالســر   مســجد  در  ســبحانی، 
ک ســپرده شــد  معصومه )ســالم اهلل علیها( به خا
و در ســوگ فقدانــش پیام های تســلیت متعدد از 

سوی مراجع معظم تقلید صادر شد.

پیــام تســلیت خویــش  مقــام معظــم رهبــری در 
فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحلت عالم جلیل مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ 
کــه از علمای  مســلم ملکوتــی )رضــوان اهلل علیه( را 
مبــّرز حوزه هــای علمیــه بــوده و مفتخر به ســوابق 
طوالنــی مجاهــدات و خدمــات به انقــالب و نظام 
جمهوری اسالمی هستند، به خاندان مکرم و معّزز 
گردان و ارادتمندان ایشــان و بــه عموم مردم  و شــا
عزیز آذربایجان و نیز به مراجع عظام و علمای اعالم 

حوزه ی علمیۀ قم تسلیت عرض می کنم.

حضور همیشگی این عالم مجاهد در فعالیت های 
سیاســی جامعــه  مدرســین قــم در دوران اختنــاق 
و ســپس خدمــات ایشــان در ســنگر امامت جمعه  
تبریــز قهرمــان و همراهــی و همگامی بــا رزمندگان 
که از  دفــاع مقــدس، ســوابق ثبــت شــده ای اســت 
کرام  الکاتبین محو  حافظه تاریخ انقالب و از دیوان 
نخواهد شد انشــاءاهلل. از خداوند متعال رحمت و 

مغفرت و علو درجات ایشان را مسئلت میکنم.

سیدعلی خامنه ای
 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

ج فقهًا و اصواًل  النجف االشرف و حضر بحث الخار
کان مدّرسًا معروفًا فی الکفایة و  للســید الخویی و 
المکاســب و الرسائل و المنظومة فی الفلسفة. ثم 
اســتقر فــی قم و بدأ بتدریــس الفقه و االصول علی 
ج و عنــد انتصــار الثورة االســالمّیة  مســتوی الخــار
کان مــن المتقاونیــن مع القــادة و بعد  فــی ایــران 
استشــهاد آیــة اهلل الســید اســداهلل المدنــی امــام 
جمعــة تبریــز، عّیــن فــی محلــه فــکان الشــخصیة 
العلمیــة فــی منطقــة تبریــز. و لکّنــه عاد الــی قم و 
اشــتغل بالتدریــس و البحــث فــی الحــوزة القمیــة 

المقدسة.4

آثارش عبارتند از:

کتابهای چاپی الف( 
1. توضیح المسائل

2. حاشیه بر عروة الوثقی
3. مناسک حج

کمات بین االعالم )تطبیق و نقد نظرات  4. المحا
اصولــی آیــات عظــام: میــرزای نائینــی، آقــا ضیــاء 

عراقی و محقق اصفهانی(
و تحلیــل  )بررســی  فــی االســالم  العــام  االمــن   .5

پیرامون امر به معروف و نهی از منکر(
6. الربا فی التشریع االسالمی )ج1(

تاریــخ  دربــاره  )2ج:  شــد  مســجد  مســجد،   .7
آذربایجان و اثبات مسجد بودن ارک علیشاه(

8. االجتهــاد و التقلید )تقریــرات درس معظم له. 
به قلم آقای ابوالحسن غفاری(

ب( آثار غیر چاپی
1. مقتل االمام الحسین )علیه السالم(

2. الفرق بین الدین و العلم و الفلســفة )رّد مکتب 
مارکسیسم و فلسفه ماّدی(

3. المنافقون فی القرآن و السنة و التاریخ
4. الربا فی التشریع االسالمی )ج2 و 3(

5. تفسیر سوره فاتحة الکتاب
6. تقریرات درس فقه آیت اهلل حجت

7. تقریرات دروس )فقه و اصول( آیت اهلل خویی
کفایة االصول ح  8. شر

9. حاشیه بر اسفار
10. حاشیه بر شفا

4. مع علماء النجف االشرف، ج2، ص578


