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آیتاهلل ابن الرضا
حضرت مستطاب آیتاهلل آقای حاج سید مهدی ابن الرضا ،عالم بزرگ شهر خوانسار بود.
فقید ســعید در ســال 1314ش (1354ق) در خوانســار در بیت علم و فضیلت زاده شــد .پدرش آیتاهلل حاج
ســیدمحمدعلی ابــن الرضــا ( )1431-1331از شــا گردان آیــات عظــام :حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری ،حــاج
ســیدمحمدتقی خوانســاری و جــدش آیــتاهلل حاج میــرزا محمود ابنالرضــا (1356 - 1285ق) از شــا گردان
آیات عظام :میرزا محمدهاشــم چارســوقی ،آقا نجفی اصفهانی ،جهانگیرخان قشــقایی ،آخوند خراســانی و
پــدر جــدش مرحوم آقــا میرزا محمــود از فاضــان و خطاطان خوانســار که دیوان
ســیدمحمدکاظم یــزدی و ِ

امیرالمؤمنین(ع) به خط او به چاپ رســیده و جد جدش مرحوم آقا سیدحســن رضوی بانی و ناشــر «شــرح
لمعه» بوده است( .انصاری ،ناصرالدین ،اختران فضیلت ،ج ،2ص)62 -61
وی پــس از دوران کودکــی بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات و ســطوح را نــزد حضــرات آیــات:
ســیدمحمدعلی ابن الرضا ،حاج آقا حســین علوی و فاضل سمیعی به پایان رسانید و در 1371ق (1331ش)
بــه حــوزۀ علمیــۀ قم آمد و ســطوح عالیــه را نزد آیات :مکارم شــیرازی ،ســبحانی ،نوری همدانی ،مشــکینی،
میرزا محمد مجاهدی تبریزی و ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایی و تفســیر قرآن را نزد عالمه طباطبایی
و دروس عالــی فقــه و اصــول را هــم نــزد آیات عظــام :آقای بروجردی (2ســال) ،امــام خمینی (5ســال ،فقه و
اصول) ،آقای گلپایگانی ،آقای ارا کی ،حاج شــیخ مرتضی حائری و حاج ســیدمحمد محقق داماد فرا گرفت
و مبانی علمیاش را استوار ساخت و همزمان به تدریس و تبلیغ دین و خدمات عامالمنفعه و فعالیتهای
اجتماعی در زادگاهش پرداخت .او در ســال 1354ش به خوانســار بازگشــت و به تأســیس :مدرســه علمیه،
صندوق قرضالحســنه ،مؤسســۀ خیریه و کتابخانۀ حضرت ولیعصر ،درمانگاه و زایشــگاه فاطمیه ،تجدید
بنــای مســجد آقــا اســداهلل ،تجدیــد بنــای حمــام عمومــی ،تأســیس بیمارســتان فاطمیــه ،مرکز بهزیســتی و
انتقال خون ،راهاندازی مخابرات ،اتصال شــهر خوانســار به شبکۀ گاز کشور و ساختن راه خوانسار به فریدن
پرداخــت و بــا همــکاری و همیاری آیتاهللالعظمی ســیداحمد خوانســاری و پدر بزرگوارش موفق شــد حوزۀ
علمیهای مستقل و کارآمد و گسترده و با برنامۀ صحیح و منظم و ّ
مدون تأسیس نماید که هماینک صدها
تن از فضال و طالب تربیتشــده در آن مرکز علمی و دینی در سراســر جهان تشــیع به خدمت اشــتغال دارند.
وی اسوۀ تالش و کوشش در راه اعتالی دین و دانش و تواضع و فروتنی و زهد و تقوا و دلسوزی برای طالب
ّ
بــود .قضــای حوائج مؤمنین و رفع گرفتــاری آنان و حل اختالفات مردمان از دیگر کارهای وی بود .از آثارش
کتاب «ضیاء االبصار» است.
ســرانجام آن عالــم بزرگــوار در پــی بیمــاری در  81ســالگی ،در عصــر روز جمعــه  4فروردیــن 1396ش (25
جمادیالثانی 1438ق) بدرود حیات گفت و پیکرش در روز یکشنبه  6فروردین تشییع باشکوه گردید .پس
از نماز آیتاهلل جوادی آملی بر پیکر ایشــان به خوانســار انتقال داده شــد و پس از تشــییع ّ
مجدد در آن شــهر
به نجف اشــرف انتقال یافت و در قبرســتان وادیالســام جنب مقام صاحبالزمان(عج) به خا ک خفت .در
ّ
پی ارتحال اندوهبار آن معلم ربانی پیامهای تسلیت متعدد از سوی مراجع معظم تقلید صادر گردید .مقام
معظم رهبری در پیام خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالــم بزرگــوار مرحوم حجتاالسالموالمســلمین آقای حاج ّ
ســیدمهدی ابنالرضــا اعلیاهللمقامه
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را که ســالهای متمادی در خوانســار به اداره حوزۀ علمیه و تربیت

حجتاالسالم مختاری

ایشــان تســلیت عــرض میکنم و رحمــت و غفران الهی برای ایشــان

مرحوم حجتاالســام و المســلمین آقای حاج شــیخ علی مختاری

مسألت مینمایم.

یکی از فضالی حوزۀ علمیۀ قم بود.

طــاب و تألیفات ســودمند اشــتغال داشــتند به عموم مــردم مؤمن
و انقالبــی خوانســار و بهویــژه خانــدان محتــرم و آقازادههــای ّ
مکــرم

سیدعلی خامنهای

آن مرحــوم در 1307ش (1347ق) در روســتای (اســفیدواجان)

 15فروردین 1396

رضوانشــهر کنونــی ،از توابــع نجفآبــاد زاده شــد و در  17ســالگی
(1324ش) بــه تحصیــل علوم دینــی روی آورد و در اصفهان ادبیات

آیتاهللالعظمی صافی گلپایگانی هم نگاشت:

را نزد حضرات :شــیخ قربانعلی کبیری ،آقا جمال خوانســاری ،شیخ

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شیء
رحلــت عالــم ربانــی مرحــوم آیــتاهلل حــاج ســید مهــدی ابــن الرضــا
خوانســاری رضــوان اهلل تعالی علیــه موجب تأثر و تأســف گردید .آن
عالم خدوم عمر مبارک خود را در راه اعالی کلمۀ اهلل و ترویج معارف
نورانی اهلالبیت  -علیهمالســام  -و تأسیس حوزۀ علمیۀ حضرت
ولیعصر  -عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف  -در شهرســتان خوانســار
و بنــای مرا کــز عامالمنفعه گذراند و با تربیــت طالب فاضل و متعهد
خدمات ارزنده به حوزههای علمیه نمود و با اخالق کریمۀ اسالمی
توانســت در دربــار آســمانی موالی خــود حضرت بقیــهاهلل االعظم -

عباســعلی ادیب و شــرح لمعه را نزد مرحوم آیتاهلل سیدمحمدعلی
صادقــی آموخــت .در 1332ش به قم آمد و شــرح لمعــه را نزد آیات:
نــوری همدانــی و ســتوده بــه اتمــام رســانید و ســطوح عالیــه را هــم
نــزد حضــرات آیــات :اعتمــادی ،مشــکینی ،شــیخ اســداهلل نوراللهی
نجفآبادی ،ســلطانی طباطبایی و شرح منظومه را هم نزد مرحوم
شــهید مفتــح و تفســیر را هــم نــزد آی ـتاهلل میــرزا ابوالفضــل زاهــدی
آموخــت .پــس از آن به دروس خــارج آیات عظام :آقــای بروجردی،
امــام خمینــی ،شــریعتمداری ،گلپایگانــی ،نجفــی مرعشــی ،شــیخ
عبدالنبی ارا کی و حاج شیخ محمدعلی ارا کی حاضر شد و بهرههای
فراوان برد .او از نخستین کسانی است که از مرحوم امام اجازۀ امور

ارواح العالمین له الفداء  -به نحو شایسته انجام وظیفه نماید.

حسبیه و نقل حدیث اخذ نموده است.

انا هلل و انا الیه راجعون!

گفتنی است امام پیش از ایشان به  4تن اجازه حسبیه داده بودند:

رحلــت ایــن عالــم بزرگوار را به حضــرات علمای اعالم و حــوزۀ علمیۀ

سیدســجاد حججــی میانجــی ،صادق احســانبخش ،سیدهاشــم

خوانســار و بیت مکرم به خصوص آقازادگان فاضل و وارســتۀ ایشان
و همچنیــن بــه مردم متدین و شــریف خوانســار تســلیت گفته ،علو
درجــات آن مرحــوم و صبــر جمیــل و اجــر جزیــل بــرای بازمانــدگان
محترم را از خداوند متعال مسئلت دارم.

آن مرحــوم پــس از وفات اســاتیدش ،بــه دروس خارج آیــات عظام:
وحیــد خراســانی ،مــکارم شــیرازی ،صافــی گلپایگانی ،ســیدمحمد
شــاهرودی ،میــرزا جــواد تبریــزی و فاضــل لنکرانی و تفســیر آیتاهلل

۲۵جمادی الثانیه ۱۴۳۸
لطفاهلل صافی
آیــات عظــام :سیســتانی ،مــکارم شــیرازی ،علــوی گرگانــی ،نــوری
همدانــی ،ســبحانی ،مظاهــری ،گرامــی و نیــز ریاســت جمهــوری و
ریاســت مجلــس شــورای اســامی و ســایر مقامــات سیاســی نظــام
پیامهــای جدا گانــه صــادر نمودنــد کــه در مجموعــهای بــه چــاپ
رسیده است.

رسولی محالتی و سیدعلی غیوری نجفآبادی.

جــوادی آملــی حاضــر شــد و مبانــی علم ـیاش را اســتوار ســاخت .از
آغــاز تحصیــل تا پایان عمرش اشــتغال بــه تحصیل و تألیــف و تبلیغ
دیــن داشــت و در ســفرهای زیارتــی هــم بــه دروس اســاتید وقــت
حاضــر میشــد .در نجف اشــرف به دروس آی ـتاهلل خویی و آیتاهلل
شــاهرودی ( 45روز) و در مشــهد مقدس هم به دروس آیات عظام:
میرزا احمد کفایی ،فقیه ســبزواری و میرزا علی فلســفی حاضر شــد
و بهره برد.
آثار چاپیاش عبارتند از:

 .1سیر آسمانی رسول ا کرم(ص) از نظر قرآن
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 .2امیرالمؤمنین علی(ع) را بهتر بشناسم

کمالیه و دانشــگاهها و دبیرســتانهای ّ
خرمآباد تدریس علوم دینی

 .3آقا ابوالحسن علی بن موسی الرضا(ع) را بهتر بشناسیم

نمود و بذر دیانت را در میان جوانان و مردمان شــهر پاشــید و دمی

 .4امام زمان(عج) را بهتر بشناسیم

نیاســود .او با تمام اشــتغاالت خویش به اخذ درجه فوقلیسانس و
دکترای فلســفه (از دانشــگاه تهران در ســال  )1342همت گماشــت

 .5حضرت معصومه را بهتر بشناسیم

و ســالیان فــراوان از دروس اســاتید معظــم :محمــود شــهابی،

 .6متفرقات دینی

بدیعالزمان فروزانفر ،ســیدمحمد مشــکاة ،مهدی الهی قمش ـهای،

ســرانجام آن مرحوم در  88ســالگی بدرود حیات گفت و پیکرش در

مدرس رضوی ،شــیخ حســینعلی راشد و ســیدکاظم عصار بهرهمند

روز جمعــه  11فروردیــن 1396ش ( 2رجب 1438ق) در قم تشــییع و

شــد و تمــام دوران جوانــی و کهنســالی خویــش را در راه تعلیــم و

در قبرستان علی بن جعفر(ع) به خا ک سپرده شد.

تربیت نهاد و از آیتاهلل کمالوند هم به اخذ درجۀ اجتهاد نائل آمد.
مرحوم کمالوند در اجازهای برایش مینویسد:

آیتاهلل عیدی
مرحــوم آیــتاهلل آقــای حــاج شــیخ حمیــد عیــدی از علمــای نامــی
ّ
خرمآبــاد بــود که خدمات عملی و دینیاش در طول  60ســال در آن
دیار هرگز از یادها نمیرود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب مســتطاب عماداالعــام ثقةاالســام آقــای آقــا شــیخ حمید
عیــدی  -دامــت برکاته  -حدود ده ســال اســت که در قــم و بروجرد
و خرمآبــاد بــا کمــال جدیــت و قریحــۀ سرشــاری کــه دارند اشــتغال
بــه تحصیــل علوم معقــول و منقــول داشــتهاند و بحمداهلل ســطوح
ً
عالیــه را از متاجــر و کفایــه و شــرح منظومه تکمیل و فعــا بحمداهلل

فقیــد ســعید در ســال 1302ش (1342ق) در ّ
خــرم آبــاد زاده شــد.

فار غالتحصیــل و از عهــدۀ تدریس کتب فوقالذکــر بر میآیند .و فقه

پدرانــش از «آبدانــان» در اســتان ایــام بــدان شــهر مهاجــرت کــرده

اهلل لمراضیه انشاءاهلل تعالی.

بودند .او پس از فرا گیری دروس مقدماتی و اخذ گواهینامه ششــم

 21شهر ربیع المولود

ابتدایــی ،بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و جامــع المقدمات را

 1371روحاهلل کمالوند

نــزد آیــتاهلل ســیدحیدر طاهــری خرمآبــادی آموخــت و پــس از آن
همراه دوســتانش آیات :ســیدیداهلل صدری و ســیدجواد الیاسی به

او در هفته  30ســاعت تدریس در دبیرســتانها و دانشگاهها میکرد

بروجرد رفت و نزد آیات :شیخ حسن کمرهای ،شیخ علی جواهری،

و در حــوزۀ کمالیــه هــم از صبــح تــا ظهــر بــه تدریس ســطوح عالیه و

میــرزا علی جاللی ،شــیخ احمــد فیضی و مرحــوم جبرئیلی ادبیات و

شبها هم به منبر و تفسیر قرآن در مساجد شهر اشتغال داشت.

ســطوح را فــرا گرفــت و در ســال 1323ش بــه قم آمد .ســطوح عالیه
را نــزد حضرات آیات :شــهید صدوقی ،شــیخ عبدالجــواد اصفهانی و
ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایی آموخت و پس از آن به دروس
آیتاهللالعظمــی بروجــردی و آیــتاهلل حــاج شــیخ روحاهلل کمالونــد
خرمآبــادی حاضر شــد و در ســال  ،1330بــه امر آیــتاهلل بروجردی،

آثارش عبارتند از:

 .1داستان کربال
 .2یادگار عمر
 .3نقد عقاید

همــراه به تمام طــاب و فضالی خرمآبادی به زادگاهش بازگشــت و

 .4شرح حال حضرت خدیجه کبری

یکســره بــه تحصیــل و تدریــس و تبلیغ دین اشــتغال ورزیــد .وی در

 .5شرح حال خواجه نصیر

تمــام درسهــای آیتاهلل کمالونــد (از فقه و اصول و فلســفه) حضور

داشــت و کتابهــای :شــرح لمعه ،رســائل ،مکاســب ،کفایه ،شــرح
منظومــه ،قوانین و مطـ ّـول را بارها تدریس نمود و شــا گردان فراوان
پرورش داد و از ســوی مرحوم کمالوند به شــهرهای مختلف استان
لرســتان ســفرهای تبلیغــی نمود .بیــش از نیم قرن در حــوزۀ علمیۀ

ســرانجام آن مرحــوم در  93ســالگی ،در روز سهشــنبه  10اســفند
1395ش ّ
(اول جمادیالثانــی 1438ق) بــدرود حیــات گفــت و
پیکرش پس از تشــییع باشــکوه و نماز آیتاهلل حاج شــیخ عباسعلی
صادقی بر آن در قبرستان «شیخ خضر» به خا ک سپرده شد.
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آیتاهلل باریکبین

مردم بود و عمرش یکســره به تدریس و تبلیغ دین و ســخنرانیها و
خطابههــا و ترویج شــر ع مقدس گذشــت .از آثار مانــدگارش تجدید
بنای مدرســه علمیۀ امام صادق و تأســیس کتابخانۀ امام صادق با

مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ هادی باریکبین عالم نامی قزوین

صدها نسخۀ خطی  -که فهرست نسخههای آن توسط استاد حاج

بود.

کریم باریکبین نگاشــته شــده  -و هزاران کتاب چاپی است .فرزند

فقید ســعید در ســال 1309ش (1349ق) در قزوین زاده شــد و در 11
سالگی (1320ش) به تحصیل علوم دینی روی آورد و ادبیات و سطوح

برومنــدش حجتاالســام و المســلمین حــاج شــیخ محمدحســن
باریکبین نیز از اساتید و فضالی حوزه قزوین است.

را نــزد حضــرات آیــات :شــیخ یحیــی مفیــدی ،ســیدجلیل زرآبادی،

ســرانجام آن مرحوم در پی بیماری ،در  86ســالگی در روز شــنبه 19

ســیداحمد صفایی ،شــیخ رحیم ســامت و آیتاهلل سیدابوالحســن

فروردیــن 1396ش ( 10رجــب الخیــر 1438ق) بــدرود حیات گفت و

رفیعــی قزوینــی فــرا گرفــت .پــس از آن در  1328به قم آمد و ســطوح

پیکــرش در روز  20فروردیــن بــا حضــور دهها هــزار نفر تشــییع و پس

عالیه را از محضر آیات معظم :شهید صدوقی ،مشکینی ،منتظری،

از نمــاز حجتاالســام و المســلمین شــیخ عبدالکریــم عابدینــی،

ســلطانی طباطبایــی ،نــوری همدانــی و میــرزا ابوالفضــل علمایی و

امامجمعــۀ قزویــن ،در صحن حرم مطهر شــاهزاده حســین(ع) ،در

کالم «شرح تجرید» و فلسفه «شرح منظومه و اسفار» و تفسیر عالمه

جنب مقبرۀ آیتاهلل سیدموســی زرآبادی به خا ک ســپرده شــد و در

طباطبایــی حاضر شــد و بهرههای فراوان بــرد و پس از آن به دروس

ســوگش پیامهای تســلیت فــراوان از ســوی مقامات سیاســی نظام

آیــات عظــام :آقــای بروجــردی و امــام خمینــی شــرکت کــرد و مبانی

و مراجــع معظــم تقلید صادر شــد .مقــام معظم رهبــری در پیامش

علمیاش را اســتوار ساخت .سپس به همراه شهید شیخ قدرتاهلل

فرمود:

انصاری در سال  1333به نجف اشرف مهاجرت کرد و به مدت سه
ســال در درسهــای فقه و اصــول آیتاهلل میــرزا باقر زنجانی شــرکت
کرد و تقریرات آن را نگاشت .سپس به قم بازگشت و دروس خویش
را نــزد امــام خمینــی پــی گرفت و به کمــال علم و فقاهــت نائل آمد.
در ســال  1343به زادگاهش بازگشــت و به احیای مســجد و مدرسه
شیخاالســام و تدریــس و اقامــۀ جماعــت در آن و تأســیس صندوق
ذخیرۀ ولیعصر و تبلیغ دین و تفسیر مستمر قرآن و ارتباط با مردم
و جوانــان و تبلیغ نام و پیــام امام پرداخت و در طول دوران انقالب
اسالمی ملجأ و مرجع مبارزان و مسجدش پایگاه مجاهدان راه خدا
بود و در ســال  1357هم دســتگیر شــد و به سردشــت تبعید گردید.
پس از پیروزی انقالب اســامی به فعالیتهای شــبانهروزی خویش
برای حفظ و پاســداری از نظام جمهوری اسالمی پرداخت و کمیته
انقالب ،دانشــگاه علوم پزشــکی ،بنیاد مستضعفان ،مدرسه علمیه
و کتابخانه امام صادق(ع) را تأســیس نمود و از ســوی مردم زنجان
به نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساســی و از سوی مردم استان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــا تأســف و تأثــر خبــر درگذشــت عالــم مجاهــد و ابوالشــهید مرحوم
حجتاالســامو المســلمین آقــای حاج شــیخ هــادی باریکبین -
رضــوان اهلل علیــه  -را دریافــت کــردم .عمر بابرکت این عالــم ربانی از
دیرباز در خدمت انقالب و نظام اسالمی سپری شد و قزوین شاهد
برجســتگیها و فدا کاریهــای ایــن روحانــی بزرگــوار انقالبــی بــوده
اســت .مــردم مؤمــن و شــریف اســتان قزوین کــه آن بزرگوار ســالیان
متمــادی امامــت جمع ـه آنــان را بــر عهــده داشــت شــاهد منــش و
اخــاق و رفتاری از این عالــم روحانی بودند که آنان بهویژه جوانان
یکــرد و نمون ـ ه یــک روحانی پارســا و انقالبــی را در برابر
را مجــذوب م 
چشــم آنان قرار میداد .بیشــک خاطرههای نیک و درخشــانی در
فضای فکری آن شهر و آن مردم عزیز از آن بزرگوار باقی خواهد ماند.
رحمــت و رضــوان خدا بر او باد .اینجانب به هم ـ ه ارادتمندان و به
ویژه خاندان ّ
مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم.

قزوین به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری (سه دوره) و در  1360از
سوی امام خمینی هم به َ
سمت امامجمعۀ قزوین برگزیده شد .در
دوران جنگ تحمیلی با تمام وجود به خدمت به رزمندگان اســام
پرداخــت و فرزند برومندش شــهید مرتضــی باریکبین هم به خیل
شــهیدان انقــاب اســامی پیوســت .آن مرحــوم رکــن رکیــن انقالب
اســامی و نظــام جمهوری اســامی در اســتان قزوین و ملجــأ و پناه
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ّ
سیدعلی خامنهای
۲۰/فروردین۹۶ /

آیتاهلل صادقی پروانی

نشــان داد که گذشــت زمان تا حدودی صحت انتخاب یادشــده و
ایثار و فدا کاری او را در این راه اثبات کرده است و ا کنون که ریاست
شورای نظارت حزب وحدت اسالمی را بر عهده دارد ،مانند گذشته

مرحوم آیتاهلل آقای میرحسین صادقی پروانی یکی از علمای نامی

بــا حــزب وحــدت و اهــداف اســامی مــردم تشــیع وفــادار و صــادق

کابل و از رجال مشــهور سیاســی افغانســتان بود که نامش در دوران

میباشد.

انقالب اســامی و مقاومت مردانۀ مردم افغانســتان در مقابل ارتش

ّ
آن مرحــوم پــس از ســقوط کابل و تســلط طالبان در ســال  1376به

شوروی طنینافکن بود.

1

قم آمد و به عنوان یکی از رجال سیاسی افغانستان مطرح بود و در

وی در ســال 1313ش (1353ق) در ّ
«دره ترکمــن» ،از شــهرهای

 1380به کابل بازگشت و در اجالس انتقال قدرت شرکت نمود .پس

اســتان پــروان زاده شــد و پــس از طــی تحصیالت مقدماتی رهســپار
کابــل شــد و ســطوح را نــزد عالمــه سیدحســن ّ
حجــت و دیگــران

از آن مجمع علمای شــیعۀ افغانستان را تأسیس و به عنوان سناتور

آموخــت .در حــدود  20ســالگی بــه قم آمــد و ّ
مدتــی در دروس آیات

عظام :آقای بروجردی و امام خمینی حاضر شــد و ســپس به نجف
اشــرف مهاجــرت کرد و ســالیان فراوان در دروس آیــات عظام :آقای
حکیــم و آقــای خویــی حاضــر شــد و بهرههــای فــراوان بــرد و پس از
 15ســال کســب علــم و دوری از وطــن ،در حــدود ســال 1350ش به
کابــل بازگشــت و بــه تدریس و تبلیــغ دین و مبارزه بــا تهاجمات کفر
و بیدینــی و فعالیتهای سیاســی و انقالبــی پرداخت و با همکاری
ّ
گروهــی از روحانیــون همفکــرش ،تشــکلی بــا نــام «حزب حســینی»
تشــکیل داد و تالشهــای سیاســی و اجتماعــی را وجهۀ همت خود

عضو «مجلس سنای افغانستان» بود.
آن فقیــد در  82ســالگی ،در روز چهارشــنبه  11اســفند 1395ش (2
جمادیالثانــی 1438ق) بــدرود حیــات گفــت و پیکــرش بــا حضــور
هــزاران نفــر از مــردم کابــل و مقامــات سیاســی و نظامــی و علمــای
افغانســتان تشــییع و در محــدوده مســجد قبای شــهرک امید ســبز
کابل به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم صدوق

ســاخت کــه بعدها بــا توســعه و اصالحات گســترده ،در زمــان وقوع
کودتای مارکسیســتی و شــروع انقالب اســامی ،به عنوان «ســازمان
نصر افغانســتان» که یکی از بزرگترین و مشــهورترین ســازمانهای
جهادی افغانستان بود اعالم موجودیت کرد.

مرحوم حجتاالسالمو المسلمین آقای حاج شیخ مسعود صدوق
«چمنخواه» ،یکی از فضالی حوزۀ علمیۀ قم بود.
فقید سعید در سال 1336ش (1376ق) در شیراز زاده شد و پس از

صدیق معظم جناب ناصری داوودی مینویسد:

اخذ دیپلم ،در دانشــگاه شــیراز به تحصیل در رشته مهندسی مواد

حجتاالســام صادقــی پروانــی بیشــتر در جبهههــای داخل کشــور

پرداخــت .پــس از پیــروزی انقالب اســامی بــه ســازمان مجاهدین

و در کنــار مــردم مجاهــد و مســتضعف افغانســتان حضــور داشــته و
ّ
همدردی با ملت و سربلندی و عزت را بر زندگی مرفه و راحتطلبی

انقالب اســامی و سپس به سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست
و بــه عضویــت شــورای فرماندهی منطقه  9کشــوری (اســتانهای=

ترجیح داده اســت و پس از اشــغال کشــور به دســت ارتش ســرخ به

فــارس ،بوشــهر و کهکیلویــه) درآمــد و مســئولیت آموزش ســپاه را بر

عنــوان یکــی از مؤسســان و سرشــناسترین چهــرۀ مذهبــی حــزب

عهده گرفت .در سال 1361ش به تحصیل علوم دینی روی آورد و به

وحده اســامی افغانســتان در ســال 1368ش ظاهر شــد و به حیث

حــوزۀ علمیۀ قم آمد و دروس ســطوح را نزد حضرات آیات :وجدانی

یکی از بنیانگذاران و عضو برجســته شــورای آن ،در جهت انســجام

فخر ،ســتوده ،اعتمادی به پایان رســانید .در پی آشــنایی با مرحوم

وحــدت و اتفــاق مــردم هــزاره (شــیعه) و دفــع خطــرات خارجــی و

اســتاد ســیدمنیرالدین حســینی هاشــمی ،یکســره بــه درسهــای

توطئههای بینالمللی نســبت به آن همت گماشــت .نامبرده پس

ایشان حاضر شد و در زمرۀ شا گردان ویژۀ او درآمد و پس از درگذشت

از شــهادت دبیــر کل حــزب وحد ،شــهید مــزاری ،در اواخر زمســتان

راه او را پی گرفت و به تدریس مبانی فکری
استادش در  1379شِ ،

 1373و ســقوط غرب کابل ،جدیت و مســاعی برجســته در انتخاب
جانشــین وی آقای محمدکریم خلیلی و ســازماندهی ّ
مجدد حزب

اســتادش در «حســینیۀ اندیشــه» پرداخــت و آثار متعــددی را پدید
 .1مشاهیر تشیع در افغانستان ،ج  ،2ص  252ـ .253
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آورد .او با تبلیغ و تدریس و تألیف و سخنرانی در شهرهای مختلف،

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِدیــن خــود را بــه دین و مذهب ادا نمود و ســرانجام جــان خویش را

فقدان بســیار اس ـفانگیز مرحوم حجتاالســامو المســلمین آقای

ســر این کار نهــاد و به لقای پروردگارش شــتافت .وی موفق شــد
بــر ِ

حاج شــیخ مسعود صدوق(رحمة اهلل علیه) در یک حادثۀ دردنا ک

بــر اســاس مبانی اســتادش ،طــرح جامعی بــرای چگونگی خــروج از

کــه بــرای او و بعضــی از افراد خانوادهاش رخ داد بســیار مایه تأســف

ســاختارهای تمدن غربــی و تحول در ســاختارهای نظام جمهوری

است.

اســامی تولید و طراحی نماید و تمام اســناد پژوهشــی اســتادش را
نظمبخشــی و طبقهبنــدی کــرد کــه بــرای اســتفاده محققیــن راه را
هموار نموده است.

این مرد دانشمند و پژوهشگر سالیان دراز با تالشهای ارزندۀ خود
در خدمت اســام و مکتب اهلبیت(علیهمالســام) بود .خداوند او
را غریق رحمت واسعهاش سازد.

برخی از آثارش عبارتند از:

 .1گفتمان انقالب اسالمی
 .2سبک زندگی اسالمی (3ج)

اینجانــب ایــن ضایعــه دردنــا ک را بــه همۀ دوســتان و شــا گردان و
خانــوادۀ محترمش تســلیت عرض میکنم و صبــر و اجر فراوان برای
همگی از خداوند خواستارم.

 .3تطبیق فقه احکام حکومتی

ناصر مکارم شیرازی

 .4تبیین نخبگانی از اقتصاد مقاومتی
 .5تحلیل قیام عاشورا و نگاهی نو به اسالمیت انقالب
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 .6فلسفۀ مصیبت بر اساس فرهنگ انبیا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .7نقد سند الگوی پایه

در جوار آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیهمالسالم)

 .8درسهای علم اصول
 .9نگرشی نو به کیفیت ساخت منطق صوری
 .10نقد و نقض منطق صوری
 .11نقد و نقض کتاب لمعات المشرقیة
 .12نهضت نرمافزاری
 .13بررسی ناهنجاریهای خانواده
 .14بررسی منزلت زن در نظام والیت اجتماعی
 .15نقد و نقض کتاب «قبض و بسط تئوریک شریعت»
 .16نقد و نقض «تئوری قبض و بسط عقل و نقل»
 .17نقد و بررسی تفسیر قرآن به قرآن

اطالع یافتم روحانی پرتالش و خدمتگزار و انقالبی حجتاالســامو
المســلمین آقــای صدوق(رحمتاهلل علیه) دار فانــی را وداع گفت و
موجب تأسف و تأثیر اینجانب شد.
این شخصیت ارزشمند با تدریس و تبلیغ و پژوهش در دوران حیات
بابرکت خود توانســت در ترویج فرهنگ اهلبیت  -علیهمالســام -
خدمات فراوانی داشته باشد.
درگذشت این استاد ارزشمند حوزۀ علمیه را به خانواده ،شا گردان
و ارادتمنــدان ایشــان تســلیت عــرض میکنــم و علــو مقــام بــرای آن
مرحوم مسئلت میکنم.

 .18نقد و نقض فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت
آن مرحــوم در  60ســالگی و در حالــی کــه بــرای تبلیــغ دیــن عــازم
شــیراز بــود ،در ســحرگاه روز پنجشــنبه  26اســفند 1395ش (17
جمادیالثانــی 1438ق) بــر اثر ســانحۀ تصادف بــدرود حیات گفت
و پیکرش روز جمعه ،پس از اقامۀ نماز توســط آیتاهلل سیدمحســن
خرازی ،در بقعۀ شــهید مفتح صحن حرم حضرت معصومه(س) به
خا ک سپرده شد .در پی درگذشت آن فاضل فرزانه ،آیتاهللالعظمی
مکارم شیرازی چنین نگاشت:
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