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 آیت اهل العظمی صانعی
حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم بود.

معظـم لـه در شـعبان المعظـم 1356ق )آبـان 1316ش(، در روسـتای »ینـگ آبـاد« )یا نیک شـهر(-از توابع 
کیلومتـری جنـوب شـرقی اصفهـان- زاده شـد. پـدرش مرحـوم حجـة االسـام حـاج شـیخ  جرقویـه در 60 
گردان آیات عظام: سـید  محمدعلی صانعی، فرزند آیت اهلل ما یوسـف ینگ آبادی )م1366ق( –از شـا
ی  کاشـی- بوده اسـت.و محمدباقر درچه ای و میرزا حبیب اهلل رشـتی و جهانگیرخان قشـقایی و آخوند 
ی آورد و در مدرسه  کاسه گران، ادبیات را نزد آقایان:  در 10 سالگی در اصفهان، به تحصیل علوم دینی رو
شیخ اسداهلل نجف آبادی، سید جواد ابطحی، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی و شیخ عباسعلی 
ادیب و شرایع را نزد شیخ حیدر علی محقق فرا گرفت و در 1330ش )1370ق( به قم آمد و مغنی و شرح 
نّظام را نزد آقایان: شیخ یداهلل پور هادی و دکتر محسن جهانگیری، و سطوح را نزد حضرات آیات: سید 
موسـی صـدر، شـیخ مصطفـی اعتمـادی، شـیخ جعفـر سـبحانی، میـرزا جـواد تبریـزی، شـیخ محمـد تقی 
کفایه را هم نزد  سـتوده و سـطوح عالیه )رسـائل و مکاسـب( را نزد حضرات آیات:مشـکینی و منتظری و 
آیات: سلطانی طباطبائی، میرزا محمدمجاهدی و شیخ عبدالجواد جبل عاملی و شرح منظومه را هم 
از آیت اهلل فکور یزدی آموخت و پس از آن به دروس خارج آیات عظام: آقای بروجردی )یک سال(، شیخ 
کی، شـیخ محمد فکور، سـید محمد محقق داماد و بیش از  عباسـعلی شـاهرودی، شـیخ محمدعلی ارا
همـه بـه درس فقـه و اصـول امـام خمینـی حاضـر شـد و مـورد توجـه فـراوان معظـم له قـرار گرفـت و تقریرات 

ی فرموده است:  دروس ایشان را نگاشت. امام در مورد و
»من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. آقای صانعی وقتی که سال های طوالنی در 
ردند، بالخصوص می آمدند با من صحبت می کردند  مباحثاتی که ما داشتیم تشریف می آو
و مـن حـظ می بـردم از معلومـات ایشـان، و ایشـان یـک نفـر آدم برجسـته ای در بیـن روحانیـون 

است و مرد عالمی است.« )صحیفه امام، ج17، ص331(

او سـال های طوالنـی بـه تحصیـل و تدریـس سـطوح عالیـه و تالیـف و تبلیـغ دین اشـتغال داشـت و نامش 
بـه عنـوان یکـی از مدرسـین فاضـل و خـوش اسـتعداد و انقابی در حـوزه علمیه آوازه افکن بـود و در جریان 
یـم شـاه شـرکت فعـال داشـت و نامـش ذیـل ده هـا اعامیـه  مبـارزات سیاسـی جامعـه مدرسـین بـر علیـه رژ
فضـای حـوزه علمیـه قـم دیـده می شـد. پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی از سـوی امـام بـه  عنـوان یکـی از 
فقهای شـورای نگهبان و سـپس دادسـتان کل کشـور و هم امام جمعه موقت قم و عضو مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام و شورای عالی بازسازی مناطق جنگی و نیز از سوی مردم تهران به عنوان نماینده مجلس 
خبرگان رهبری )دوره اول( برگزیده شد و در کنار ایفای مسولیت های خویش، هر روز از تهران به قم می آمد 
و تدریـس خویـش را ادامـه مـی داد. بـا وفـات مراجـع تقلیـد قـم و نجف، رسـاله عملیه اش به چاپ رسـید و 
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گشایش مشکات  گردید. او با فتاوایش در راستای  به عنوان یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم مطرح 
زندگی امروزین انسان بر مبنای اصل عدل و نفی ظلم، و اصل سهولت شریعت، و عقانیت و کار آمدی 
فقه، و قاعده نفی عسر و حرج بود و گاه فتاوایش با فتاوای مشهور و اجماع علمای شیعه مخالف بود، اما 
او برای یکایک فتاوایش حجت شرعی داشت. وی در کمال صفا و ساده زیستی و تواضع و فروتنی بود و 
عاقه عجیبی به ساحت مقدس اهلبیت )ع( داشت و در سوگ آنان با صدای بلند می گریست. خوش 

مجلس و خوش اخاق و خوش سخن بود و برای خود حفاظ و حریمی قائل نبود. 

آثار )چاپی اش( عبارتند از:
1- توضیح المسائل

2- مجمع المسائل )3ج(
3- استفتائات قضایی )2ج(

4- استفتائات پزشکی 
کشور( 5- استفتائات )فتاوای مورد نیاز افراد مقیم خارج از 

6- مناسک حج 
7- 110 مساله از مسائل حج

8- 40مساله در حج
9- احکام حج )ویژه بانوان(

10- احکام عمره مفرده 
11- 72 مساله از احکام عمره مفرده

12- احکام تعلیم و تربیت 
13- احکام اعتکاف

14- احکام بانوان
15- احکام نوجوانان

16- شهادت زن در اسام 
17- چکیده اندیشه ها

18- پندها و پیام ها
19- عقل و عاطفه در نهضت عاشورا

20- همراه آفتاب )یادمان امام خمینی(
21- امام خمینی  و راز احیای اجتهاد در عصر حاضر

22- امام خمینی اسوه مردم و حکومت
23- حدیث زندگی )داستان زندگی آقا شیخ محمدعلی صانعی(
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24- اندیشه ها
25- مصباح المقلدین
26- منتخب االحکام

27- التعلیقة علی العروة الوثقی
28- التعلیقة علی تحریر الوسیلة )امام خمینی(

29- الحاشیة علی مجمع الفائدة و البرهان )محقق اردبیلی(
30- الحاشیة علی هدایة الناسکین )صاحب جواهر(

31- الحاشیة علی نزهة الناظر فی الجمع بین االشباه و النظائر )ابن سعید حلی(
32- الحاشیةعلی دلیل الناسک )آیت اهلل حکیم(

کتاب الطاق  -33
کتاب القصاص  -34

کتاب االرث )2ج(  -35
کتاب المکاسب )ج1( –بقیه مجلدات آن در دست تنظیم و نشر است.-  -36

37- رسالة فی الربا
کتاب »چکیده اندیشه ها« 38- لباب االلباب –تعریب 

ی و بررسی فتاوای ایشان در 13 مساله مهم.- کاو 39- فقه و زندگی )14ج( – وا
کتاب های فوق- 40- سلسلة الفقه المعاصر –عربی 

و آثار )غیر چاپی اش( عبارتند از:
1 مجموعه  درس ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و پیام های معظم له

2 تقریرات درس فقه آیت اهلل بروجردی
3 تقریرات درس فقه امام خمینی

4 تقریرات درس اصول امام خمینی )5ج( –آماده انتشار-
5 رسائل فقهیه )قاعده الضرر، قاعده فراغ و تجاوز، تقیه(

آن مرحـوم، در 83 سـالگی، در پـی بیمـاری و شکسـتگی اسـتخوان، در روز شـنبه 22 شـهریور 1398ش 
گفـت و پیکـرش صبـح روز یکشـنبه 23 شـهریور، بـا حضـور  )23 محـرم الحـرام 1442ق( بـدرود حیـات 
هـزاران نفـر تشـییع و پـس از نمـاز حضـرت آیـت اهلل شـبیری زنجانـی بـر آن، در مقبـره جنـاب زکریـا بـن آدم 
ک آرمید و در سوگ فقدانش، پیام های تسلیت فراوان از سوی مراجع  اشعری در قبرستان شیخان به خا

تقلید صادر شد. 

گلپایگانی چنین نگاشت: آیت اهلل العظمی صافی 
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باسمه تعالی
انا هّلل و انا الیه راجعون

گردید. رحلت آیت اهلل مرحوم آقای حاج شیخ یوسف صانعی رحمه اهلل علیه، موجب تأسف و تأثر 
گردان  یـس دروس خـارج فقـه و اصـول، شـا ایـن عالـم بزرگـوار، سـالیان متمـادی در حـوزه علمیـه قـم بـا تدر

بسیاری را تربیت نمود.
عاقـه و اخـاص و ادب ایشـان بـه سـاحت مقـّدس حضـرات معصومیـن علیهم السـام به ویـژه حضرت 
صدیقـه طاهـره فاطمـه زهـرا سـام اهلل علیها، ذخیـره ای ارزشـمند و بزرگ بـرای عالم قیامت ایشـان خواهد 

بود.
گردان آن فقید سـعید تسـلیت عرض می نمایم  فقدان ایشـان را به خاندان محترم و آقازادگان مکّرم و شـا

و رحمت واسعه الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارم.
 23 محرم الحرام 1442

لطف اهلل صافی

و آیت اهلل العظمی مظاهری هم چنین نگاشت:

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
حضور مبارک آیت اهلل آقای حاج شیخ حسن صانعی »دامت برکاته«

بـا سـام و تحّیـت و ابـراز تأثـر؛ رحلـت عالـم جلیـل و اخـوی معّظـم، حضـرت آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ 
دان 

ّ
گرامـی و مقل گردان  یوسـف صانعی»رضـوان اهلل  تعالـی علیـه« را بـه بیـت مکـّرم و فرزندان محترم و شـا

و ارادتمنـدان ایشـان و خصوصـًا بـه آن جنـاب صمیمانـه تسـلیت عـرض می کنـم. از خداونـد تعالـی برای 
گردان دیرین امـام راحل عظیم الّشأن»قّدس سّره الّشـریف« بودند،  کـه از یـاران وفادار و شـا آن فقیـه بزرگـوار 
رضـوان و غفـران الهـی و حشـر بـا حضرات معصومین»علیهم الّسـام« و برای خانـدان مصاب و باألخص 

جنابعالی سامت و سعادت و صبر و اجر و توفیق مسألت می کنم.
والّسام علیه و علیکم و رحمة اهلل و برکاته.  

آیت اهل علمایی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ ابوالفضل علمایی سرابی، یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود. 

فقید سعید در سال 1350ق )1310ش(، در روستای »ِهریس« -از توابع سراب- زاده شد و در 15 سالگی 
کن شـد و ادبیـات را از حـاج  ی آورد. بـه تبریـز آمـد و در مدرسـه طالبیـه سـا بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
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کبـر قـاری و شـرح لمعـه را از آیـات: سـیدمهدی انگجی و  میـرزا محمـود انصـاری و مطـول را از میـرزا علـی ا
سـیدابراهیم دروازه ای آموخـت و در سـال 1328ش )1368ق( بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را از حضـرات 
آیات: سـید حسـین قاضی و میرزا محمد مجاهدی )رسـائل و مکاسـب(، شـیخ مرتضی حائری و سـید 
شـهاب الدین مرعشـی نجفی )کفایه( آموخت و پس از آن به دروس خارج آیات عظام: آقای بروجردی، 
گرفـت و  امـام خمینـی، محقـق دامـاد و آقـای شـریعتمداری حاضـر شـد و مـورد توجـه فـراوان ایشـان قـرار 
ی در خـال تحصیـل، بـه  تقریـرات درس )اجـاره( او را نگاشـت و از او بـه اخـذ اجـازه اجتهـاد نائـل آمـد. و
یـس سـطوح عالیـه و تالیـف و تبلیـغ دیـن در شـهرهای آذربایجـان پرداخـت و در مـدت هفتـاد سـال  تدر
یس پرداخت و ده ها نفر از فضای حوزه را از دانش خویش بهره مند ساخت.  اقامت در قم، یکسره به تدر

آثارش عبارتند از:
1- منهاج الهدایة فی مباحث االجارة )تقریر درس آیت اهلل شریعتمداری( چاپ شده

2- دراسات فی فقه االمامیة )تقریر درس ایشان به قلم: شیخ حمید اصلی نژاد(
3- تقریرات درس فقه آیت اهلل بروجردی

4- تقریرات درس اصول امام خمینی
5- تقریرات درس فقه آیت اهلل شریعتمداری

آن مرحـوم، در 86 سـالگی، در روز پنجشـنبه 27شـهریور 1399ش )28 محـرم 1442ق( بـر اثـر ابتـا بـه 
کرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش در روز دوشـنبه 31 شـهریور )4 صفر الخیـر 1442ق( پس از  بیمـاری 

ک سپرده شد.  گلزار شهدای حضرت علی بن جعفر)ع( به خا نماز آیت اهلل دوزدوزانی، در 

حضرت آیت اهلل سبحانی در سوگ فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

إّنا إلیه راجعون إنا هّلل و
خبـر درگذشـت عالـم بزرگـوار، دوسـت عالی مقام آیت اهلل آقای حاج شـیخ ابوالفضـل علمائی رضوان اهلل 

یافت نمودم. کمال تأسف و تأثر در تعالی علیه را با 
یس فقه و اصول  کرسـی تدر  فقید سـعید سـالیان درازی در حوزه علمیه تبریز سـپس در حوزه علمیه قم، 
گذشـته از مقامات علمی، مّتقی و پرهیزگار و زاهد به  داشـت و با بیان شـیرین حقایق را بیان می نمود. 

تمام معنا بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه را بـه جامعـه علمـی باالخـص حـوزه علمیـه قـم و علمـاء و سـخنوران باالخـص 
گردان فقیـد سـعید و بازمانـدگان ایشـان تسـلیت مـی گویـم و بـرای آن مرحـوم علـو مقام مسـئلت دارم.  شـا

عاش سعیدًا و مات سعیدًا
  قم-جعفر سبحانی



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
328درگذشتگان

آیت اهل هاشمی
گلپایگانی، یکی از فضای مشهور حوزه علمیه قم بود. مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدهاشم هاشمی 

فقیـد سـعید در سـال 1368ق )1328ش(، در نجـف اشـرف، در بیـت علـم و فضیلـت  زاده شـد. پـدرش 
آیت اهلل سید محمدجمال هاشمی )م1398ق( –از ادبا و فضای نامی عراق و جّدش آیت اهلل العظمی 
سـیدجمال الدیـن گلپایگانـی )م 1379ق(  از مراجـع تقلیـد نجف- بوده اسـت. آن مرحوم در 12سـالگی 
)1340ش( بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد و سـطوح عالیـه را در محضر آیات: شـیخ محمد رضا مظفر، 
سـیدمحمد تقـی حکیـم و شـیخ محمـد تقـی جواهـری آموخـت و پـس از آن بـه دروس آیـات عظـام: میـرزا 
حسن بجنوردی، آقای خویی، آقای سیستانی و سید محمدتقی حکیم حاضر شد و بهره های فراوان برد 
و تقریرات دروس آنان را نگاشـت. وی مانند پدرش از ادبا و شـعرای معروف حوزه نجف بود و در محافل 
ادبی شرکت داشت و شعر می سرود )و دیوان شعرش به چاپ رسیده است(. در سال 1358ش دستگیر 
یـم بعـث بـه سـر برد و پـس از آزادی، در 1359ش به قم آمد و با تمام سـعی  شـد و چنـد مـاه در زندان هـای رژ
گلپایگانی، میرزا جواد تبریزی، وحید خراسـانی و سـیدمحمد  کوشـش در درس های آیات عظام: آقای  و 
شاهرودی )ابوالزوجه اش( شرکت نمود و تقریرات دروس آنان را نگاشت و عاوه بر آن به تدریس )به زبان 
عربـی( و تالیـف و تحقیـق هـم پرداخـت. وی عالمـی فاضـل و سـختکوش و تاشـگر و ابـّی النفس بود که 

عاوه بر علو َنسب و بلندی َحَسب، به زیور علم و دانش و اخاق و فقه و اجتهاد نیز آراسته بود.

آثار )چاپی اش( عبارتند از:
1- خاصة االصول )4ج(

2- اضواء علی علم الدرایة و الرجال
کامل درس اصول آیت اهلل سیستانی- 3- تقریرات فی علم الصول )5ج( –تقریر دوره 

4- القواعد الفقهیة –تقریر درس آیت اهلل سیستانی-
5- الربا –تقریر درس آیت اهلل سیستانی-

گلپایگانی )3ج( کتاب الصاة جدش آیت اهلل سید جمال  6- تحقیق 
7- انوارالوالء )دیوان شعر(

و آثار )غیر چاپی اش( عبارتند از:
1- تقریرات درس اصول آیت اهلل العظمی خویی

2- تقریرات درس فقه آیت اهلل العظمی خویی )زکات، خمس و حج(
3- تقریرات درس اصول آیت اهلل سید محمد شاهرودی

4- تقریرات درس فقه آیت اهلل شاهرودی 
5- تقریرات درس اصول آیت اهلل میرزا جواد تبریزی
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6- تقریرات درس اصول آیت اهلل وحید خراسانی
گلپایگانی )قضا و شهادات( 7- تقریرات درس فقه آیت اهلل العظمی 

8- تقریرات درس فقه آیت اهلل وحید خراسانی )صاة و مکاسب محرمه(
9- تقریرات درس فقه آیت اهلل میرزا جواد تبریزی

10- تقریرات درس فقه آیت اهلل سیستانی )صاة(

آن مرحوم، در 71 سـالگی، بر اثر بیماری پارکینسـون، در روز شـنبه 29 شـهریور 1399 ش )اول صفرالخیر 
1442ق( چشـم از جهان فرو بسـت و پیکرش روز یکشـنبه 30 شـهریور، پس از تشـییع با شـکوه نماز آیت 
ک سـپرده  اهلل سـید محمد سـعیدی، در مسـجد شـهید مطهری حرم مطهر حضرت معصومه )س( به خا

شد.

آیت اهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

)انا هّلل و انا الیه راجعون(
گلپایگانی دامت تاییداته جناب مستطاب حجه االسام آقای حاج سیدحسن هاشمی 

السام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
گلپایگانی  خبر ارتحال اخوی مکّرم جناب حجه االسـام والمسـلمین آقای حاج سـید هاشـم هاشـمی 

گردید. )طاب ثراه( موجب تاثر و تاسف فراوان 
یـج دیـن مبیـن سـپری نمودنـد و از مراتـب  ایشـان عمـر شریفشـان را در راه تحصیـل علـم و بـذل آن و ترو
شایسـته فضـل و کمـال تـوام بـا ورع و تقـوی برخوردار بودند و چهره بسـیار خوبی از خـود در خاطره ها باقی 

گذاشتند.
اعلی اهلل مقامه و حشره مع اولیائه محمد و آله الطیبین الطاهرین.

ک را بـه جنابعالـی و آقایـان اخـوان گرامـی و به عموم بسـتگان محترم بویژه  اینجانـب ایـن مصیبـت دردنـا
فرزنـدان برومنـد آن فقیـد سـعید تسـلیت عـرض مـی نمایـم و از خداوند متعال برای همگـی صبر جمیل و 

اجر جزیل مسالت دارم. والحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم.
 علی الحسینی سیستانی

1/صفر 1442

و دفتر آیت اهلل العظمی صافی هم در پیام تسلیت خود نگاشت:
بسمه تعالی

إنا هّلل و انا الیه راجعون
رحلـت عالـم رّبانـی، ادیـب فرزانـه و اسـتاد محّقـق حجـه االسـام والمسـلمین آقـای حـاج سیدهاشـم 
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گردید. گلپایگانی رحمه اهلل علیه موجب تأسف و تأثر  هاشمی 
گلپایگانـی رضـوان اهلل  ایـن مصیبـت را بـه خانـدان معظـم آیـه اهلل العظمـی مرحـوم آقاسـید جمـال الدیـن 
تعالی علیه، مخصوصًا برادران عالم و فرزندان مکّرم فقید سعید تسلیت عرض می کنیم و علّو درجات 

یم. و رحمت الهی برای ایشان و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسئلت دار
 اول صفر المظفر 1442

گلپایگانی دام ظله العالی دفتر آیه اهلل العظمی صافی 

آیت اهل ممدوحی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ حسن ممدوحی، یکی از فضای مشهور حوزه علمیه قم بود. 

کرمانشاه، در بیت فضیلت و تقوا به دنیا آمد. پدرش آقای  فقید سعید در سال 1358ق )1318ش(، در 
حـاج محمدحسـین ممدوحـی از تجـار مشـهور و از وکای آیـات عظـام: میرزای نائینی و سـید ابوالحسـن 
اتمـام دوره  از  پـس  او  بـود.  کرمانشـاه  بروجـردی در  آیـت اهلل  اصفهانـی و عضـو هیـات موسـس مدرسـه 
ی آورد و ادبیات را در همان شهر فرا گرفت. در 1335ش به قم آمد و  دبیرستان به تحصیل علوم دینی رو
سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: ستوده )شرح لمعه(، نوری همدانی و آذری قمی )رسائل(، مشکینی 
)مکاسـب( و عامـه طباطبایـی )اسـفار( فـرا گرفـت و پـس از آن بـه دروس فقـه و اصـول آیات عظـام: آقای 
گلپایگانـی، محقـق دامـاد و میـرزا هاشـم آملـی و دروس حکمـت و فلسـفه حضـرات آیـات: جـوادی آملـی 
یـس و تالیـف و  و حسـن زاده آملـی حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان برگرفـت. او عـاوه بـر تحصیـل، بـه تدر
یس  تبلیغ اشـتغال داشـت و سـالیان فراوان سـطوح عالیه و دروس عالی حکمت و فلسـفه و عرفان را تدر
گرانه خویش  ی پیـش از پیـروزی انقـاب بر اثر سـخنرانی های افشـا گردان فـراوان پـرورش داد. و نمـود و شـا
بارهـا مـورد تعقیـب و تهدیـد قـرار گرفـت و پـس از پیروزی انقـاب هم با برگزاری کاس های شـناخت، به 
تـاش بـرای آشـنایی جوانـان بـا مبانـی اسـام و نقد دیدگاه های مکاتب التقاطی و شـبهات مارکسیسـم و 
کمونیسـم برخاسـت و سـال ها عضو جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری 
یس متون حدیثی و فلسفی  )از استان کرمانشاه( بود. آن مرحوم بیش از نیم قرن در حوزه و دانشگاه به تدر
کافـی، مجلدات معـاد بحاراالنـوار، وافی  و عرفانـی همچـون: صحیفـه سـجادیه، توحیـد صـدوق، اصـول 
فیض، شـرح منظومه، اسـفار، شـرح اشـارات، نهایة الحکمة، تمهید القواعد، فصوص الحکم، مصباح 
ی  یس علوم عقلی در حوزه علمیه قم به نام و ااُلنس، مصباح الهدایة، و خارج فقه پرداخت و سکه تدر
خورده بود. ُخلقی خوش و تواضعی ستودنی و بیانی ملیح داشت و فقدانش ضایعه ای برای حوزه بود.
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آثار )چاپی اش( عبارتند از:
1- شناخت و شهود )4ج. شرح صحیفه سجادیه(

2-ترجمه صحیفه سجادیه
3-نیایش

4- حکمت و حکومت فقیه )در اثبات نظریه والیت فقیه و پاسخ به شبهات(
5-شناخت انسان و جهان در اسام

6-شرح »مصباح الهدایة« امام خمینی
7-شرح »ماهیة الصاة« ابن سینا

8-شرح »اعتقادات« شیخ مفید
کام اسامی« 9-راهنمایی و مشاوره و مدیریت علمی »اصطاحنامه علم 

آن مرحـوم، در 81 سـالگی، بـر اثـر بیمـاری سـرطان، در اول مهـر 1399ش )4 صفـر الخیـر 1442ق( بـدرود 
گفت و پیکرش روز دوشـنبه، پس از تشـییع و نماز آیت اهلل نوری همدانی بر آن در حرم حضرت  حیات 

ک سپرده شد. مقام معظم رهبری در سوگ فقدانش چنین نگاشت: معصومه)س( به خا

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
درگذشـت عالـم بـا فضیلـت جنـاب حجـت االسـام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ حسـن ممدوحـی 
گردان و مستفیدان از آن بزرگوار  گرامی و به همه ارادتمندان و شا رضوان اهلل علیه را به خاندان و فرزندان 
که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف  تسلیت عرض می کنم. ایشان عالم انقابی و وارسته ئی بودند 
اسـامی تـاش و مجاهـدت کردنـد. امید اسـت ایـن پرونده ی عمل صالح مقبول حضـرت حق متعال و 

گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت می کنم. موجب علو درجات آن مرحوم 
 سیدعلی خامنه ای

 3مهر 1399

آیت اهل جزایری
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدمحمد جزایری، یکی از علمای نامی خرم آباد بود.

فقید سـعید در سـال 1340ق )1300ش(، در خرم آباد، در بیت علم و فضیلت زاده شـد. پدرش آیت اهلل 
گردان  سـید جعفـر جزایـری شوشـتری –از نـوادگان محـدث نامـی عامه سـید نعمت اهلل جزایری، و از شـا
آیـات عظـام: سـید ابـو الحسـن اصفهانـی، آقـا ضیـاء عراقی و سـید محمد فیـروز آبادی- و مـادرش صبیه 
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ی اولیات و ادبیات را  کثر مردان و زنان خرم آباد بوده اسـت. و سـید عبدالرسـول شـاهرخی و معلم قرآن ا
کبر رحیمی آموخت و سـپس  از حضرات آیات: سـید عیسـی جزایری، سـید حیدر طاهری و سـید علی ا
یاضیات آموخت و پس از آن با سختی فراوان  به شوشتر رفت و نزد عموهایش علوم غریبه و حساب و ر
رهسـپار نجف اشـرف شـد و سـطوح عالیه را از حضرات آیات: شـهید مدنی )شـرح لمعه(، میرزا حسـن 
یـزدی و شـیخ مجتبـی لنکرانـی )مکاسـب( و شـیخ علـی محمـد بروجـردی )کفایـه( آموخـت و در سـال 
1330ش به قم آمد و رسائل را از آیت اهلل مشکینی و شرح منظومه را از آیت اهلل سیدرضا صدر و اسفار را 
از عامه طباطبایی و تفسیر قرآن را هم از آیت اهلل حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی و دروس خارج فقه و 
کی و محقق داماد فرا گرفت  اصـول را از آیـات عظـام: امـام خمینـی، آقای گلپایگانی، مرعشـی نجفی، ارا
و مبانـی علمـی اش را اسـتوار سـاخت. در حـدود 1342ش بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه اقامـه جماعـت 
یـس در حـوزه علمیـه کمالیـه و منبـر و تفسـیر و بیـان احـکام و مسـائل دیـن  )در مسـجد حکیـم آبـاد( و تدر
یدنـد و ارادتی تام به او داشـتند.  پرداخـت. او در خـرم آبـاد مظهـر زهـد و تقـوا بـود و مـردم بـدو عشـق می ورز
در صحنه هـای انقـاب حضـور داشـت و رابـط بیـن مردم و علمای خرم آبـاد با مرحوم امام در نجف بود و 
وجوهات و استفتائات مردم را به معظم له می رسانید )که بخشی از نامه های امام به او در صحیفه نور، 
گردانش آقایان: شهیدان رحیمی )سیدنور الدین و سید فخرالدین(، شیخ  جلد دوم آمده است(. از شا

محمدرضا عباسی و سیدفرج اهلل شاهرخی بوده اند.

گذشـت و پیکـرش  ی در 100 سـالگی، در روز سـه شـنبه اول مهـر 1399ش )4 صفرالخیـر 1442ق( در  و
کرونـا بـود و خانـواده اش تقاضـای عـدم  بـا تشـییع پرازدحـام عمـوم طبقـات مـردم –بـا اینکـه ایـام بیمـاری 
سـید  آقـای  المسـلمین  و  االسـام  حجـة  نمـاز  از  پـس  پنجشـنبه،  روز  در  داشـتند-  را  مراسـم  برگـزاری 
گورسـتان خضر، در مقبره سـادات جزائری  احمدرضا شـاهرخی -امام جمعه خرم آباد- در بهشـت دوم 

ک سپرده شد.1  به خا

آیت اهل اصطهباناتی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد حسن اصطهباناتی، از علمای مشهور تهران بود. 

ی در سال 1348ق )1308ش(، در قم، در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش مرحوم حجة االسام و  و
گردان آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حایری  المسلمین حاج شیخ محمد حسین اصطهباناتی –از شا
)در قم( و آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی )در نجف(و از علما و مدرسین و ائمه جماعات حرم مطهر 

1.  با سپاس از جناب آقای سید محمد سیف زاده. 
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کرد و ادبیات  ی در 1355ق، همراه پدر بزرگوارش به نجف اشـرف مهاجرت  عسـکرین در سـامراء بود. و
و اولیات را نزد پدر بزرگوارش و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: سید عبداالعلی سبزواری، سید علی 
بهشـتی )دامادشـان(، شـیخ محمد رضا مظفر، شـیخ محمد طاهر آل راضی و شیخ عبدالحسین رشتی 
فـرا گرفـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای حکیـم و آقـای خویـی رفـت و بهره هـای فـراوان 
ی( و تحصیل در  یس )در مدرسه مرو برد. سپس در سال 1400ق به تهران آمد و به تالیف و تحقیق و تدر
محضر آیت اهلل سید احمد خوانساری پرداخت مرحوم استاد محمد هادی امینی درباره او می نویسد:

»عالم فاضل جلیل، ورع صالح ثقه، من اهل الفضل و الکمال و التحقیق و التتبع و التالیف ...«2  

استاد سیدعباس حسینی قائم مقامی در باره او می نویسد:
»ارتحال عالم وارسـته، فقیه متبحر، فیلسـوف محقق حضرت آیت اهلل شـیخ محمدحسـن اصطهباناتی 
در پـی مصیبت هـای چندگانـه امسـال، عـام الحـزن حـوزه علمیـه تهـران را بـه ثبـت رسـاند. بـا ایـن فقدان 
حـوزه علمیـه تهـران بـار دیگـر یکـی از چنـد تـن باقیمانـده اسـطوانه علمـی و معنـوی خـود را از دسـت داد. 
کـه با حضور پر  مرحـوم آیـت اهلل اصطهباناتـی یکـی از آخریـن بازمانـدگان اسـاطین حـوزه علمیه تهران بود 
یـس همزمان فقه و اصول فلسـفه و... توانسـتند عاوه بر آن که  برکـت علمـی و معنـوی خـود و تصـّدی تدر
ایـن حـوزه را در امتـداد اصالتهـای معنـوی و علمی حوزه علمیه نجـف و قم قرار دهند، همچنان نصابی 

از غنا و جامعیت پیشینه حوزه علمیه تهران را حفظ نمایند.

بـر  کـه عـاوه  بـود  زمـره نخبـگان و مجتهدانـی  از  آیـت اهلل اصطهباناتـی در حـوزه علمیـه نجـف اشـرف 
درک محضـر فقیهـان، اصولیـان و رجالیـان درجـه یـک آن حـوزه مبارکـه نظیـر علمیـن شـریفین حضـرت 
آیت اهلل العظمـی خویـی و آیت اهلل العظمـی بجنـوردی، از محضـر فلسـفی و اسـتادان و مدرسـان بـه نامـی 

همچون مرحوم آیت اهلل مظّفر بهره فراوان برد.

کـه از اسـاتید داشـت  کـه می توانسـت بـه پشـتوانه ایـن سـابقه علمـی و بـه اسـتناد اجازاتـی  او بـا وجـود آن 
یـس و بـل افتـاء در حـوزه نجف و یـا قم گردد،  بسـان بسـیاری از اقـران و امثـال خـود صدرنشـین مسـند تدر
امـا بـر حسـب تشـخیص وظیفـه در کمـال اخـاص و تواضـع عمر شـریف خود را در کنج حجـره ای محقر 
که طاب از سـطوح میانی تا  یس آنچه  گذراند و تدر و سـاده در مدرسـه ای از مدارس حوزه علمیه تهران 
گرفت. مجلس درس اسـتاد اصطهباناتی بی  سـطوح عالی اصول، فقه و فلسـفه نیاز داشـتند را برعهده 
هیـچ اغـراق و مبالغـه ای از آنچنـان عمـق و غنـای بـی نظیـر و یا کم نظیری برخوردار بـود که تدّرس یکی از 
کتب میانی سطح همچون شرح لمعه در آن محضر علمی ، آشکارا قابل مقایسه با بهره مندی از سطوح 
عالی در سایر محافل و محاضر علمی آن روزگار بود و اما بسی بیش و پیش از آن، معنویت و تاثیر تربیتی 

2. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر فی النجف، ج1، ص128.
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یسـت و معاشـرت آن بزرگـوار در روح و  کـه َنَفـس قدسـی آن نفـس شـریف و نحـوه ز مانـدگار و عمیقـی بـود 
گردکمترین او در پس  گردان می گذارد، به گونه ای که طعم شیرین و اثربخش آن در ذائقه این شا جان شا

حدود چهل سال همچنان ماندگار و پایدار است. 

گـرگ و میش صبح های پاییزی و زمسـتانی،  کـه اسـتاد بافاصلـه پـس از نماز صبح در  خاطـره روزهایـی 
گرمای آن می افزود و حجره را برای  کوچک حجره محقرش، بر  کتری آب بر بخاری  گذاشتن یک  خود با 
گردان مهیـا می سـاخت و خـود در کنـج حجره در انتظار قدوم آنان می نشسـت. بـه یقین او در  حضـور شـا
کـه در عیـن آنکـه بـه حـق مقام اسـتادی را در باالترین حد واجد بود، همیشـه  آن روزگار تنهـا اسـتادی بـود 
کـه َمـدرس او  گردان در محـل درس حاضـر می شـد و از تـک تـک آنـان اسـتقبال می کـرد، چرا پیـش از شـا
کمـال پیراسـتگی و بـی  معمـواًل همـان مسـکن و منـزل او نیـز بـود و هرکـس وارد آن حجـره می شـد او را در 

کنجی!  گنجی نشسته در  کنجی نشسته می دید:  آالیشی در 

یستی و هم سطحی  گریزی، ساده ز  آمیزه ای از امتیازات علمی و عملی، معنویت، پارسایی، زهد، دنیا 
بـا سـاده تریـن افـراد جامعـه و خویشـی و همزبانـی بـا عمـوم مـردم ، در کنار برجسـتگی علمـی و مهارت در 
کـه بزرگانـی همچـون  یخـی روحانیـت شـیعه اسـت  حوزه هـای مختلـف علـوم دینـی،  سـرمایه اصلـی و تار
آیـت اهلل اصطهباناتـی حامـل آن بودنـد و در طـول هـزاره نـه تنها اندکی از آن سـرمایه نکاسـتند بلکه بیش و 
که خصوصًا در  پیش بر آن افزودند. و اینک ما هسـتیم و آزمون پاسـداری از این میراث ارزشـمند! میراثی 
ایـن سـالها و روزهـا در هـر بـار مصیبـِت فقـدان یکـی از میـراث داران و میـراث بانان خود بـی آنکه جبران و 
جایگزینـی را بـرای آن شـاهد باشـیم، بـر آسـیب پذیـری اش افـزوده می شـود و نمی توان افسـوس و حسـرت 
کـرد و از خطـری کـه روحانیـت و حوزه های علمیه را در فقدان سـرمایه ها و  ایـن خسـارت فزاینـده را پنهـان 

غیبت استوانه هایش تهدید می کند آسوده بود.

  آثارش عبارتند از: 
یارة قبر الحسین )ع( –چاپ شده- 1-نور العین فی فضیلة المشی الی ز

2-نفحات الجبروت فی لعن الجبت و الطاغوت )چاپ شده(
3-تقریرات دروس آیت اهلل خویی

آن مرحـوم، در 91 سـالگی، در روز پنجشـنبه 6 صفرالخیـر 1442ق )3 مهـر مـاه 1399ش( بـدرود حیـات 
گفت و پیکرش پس از نماز آیت اهلل حاج شـیخ محمدتقی شـریعتمداری بر آن، به قم انتقال داده شـد و 

ک خفت. در قبرستان بهشت معصومه به خا
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آیت اهل میرسجادی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدمحمد حسین میرسجادی، یکی از علمای مشهور تهران بود.

فقیـد سـعید در روز شـنبه 13 شـعبان 1357ق )16مهـر 1317ش(، در نجـف اشـرف، در بیـت علـم و 
فضیلت زاده شـد. پدرش حجة االسـام و المسـلمین سـید میرباد کوبه ای و مادرش صبیه گرامی مرجع 
ی در اوان نوجوانـی بـه تحصیـل  بـزرگ شـیعه آیـت اهلل العظمـی سـید ابوالحسـن اصفهانـی بـوده اسـت. و
ی آورد و ادبیـات را نـزد مرحـوم مـدرس افغانـی و سـطوح را نـزد آیـت اهلل میـرزا کاظـم تبریـزی  علـوم دینـی رو
و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شـیخ محمدتقی آل راضی، میرزا علی فلسـفی و سـید محمد باقر 
کوبـه ای و میـرزا مسـلم ملکوتـی  تـی )مکاسـب(، شـیخ مجتبـی لنکرانـی )کفایـه(، شـیخ صـدرا بـاد  محا
)شـرح منظومـه( فـرا گرفـت و در سـال 1378ق بـه دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای خویی، آقـای حکیم، 
آقـای شـاهرودی، میـرزا باقـر زنجانـی، امـام خمینـی و سـید عبداالعلـی سـبزواری شـرکت نمـود و مبانـی 
یافـت اجـازه اجتهـاد نائـل  علمـی اش را اسـتوار سـاخت و از حضـرات آیـات: شـاهرودی و زنجانـی بـه در
یـس و تالیـف و اقامـه جماعت )در مسـجد امام  آمـد. در سـال 1405ق )1363ش( بـه تهـران آمـد و بـه تدر
سـجاد)ع( در خیابـان ری( و بیـان احـکام و تفسـیر قـرآن پرداخـت. و در مدرسـه آیـت اهلل مجتهـدی بـه 

یس خارج فقه اشتغال داشت.  یس سطوح عالیه و در منزل خویش به تدر تدر

آثار چاپی اش عبارتند از: 
1-المدخل فی علم الرجال

2-الهدایة الی غوامض الکفایة )5ج( –تقریر درس ایشان به قلم فرزندش آقای سید علی میر سجادی-

آن مرحوم، در روز یکشنبه 6مهر 1399ش )10 صفرالخیر 1442ق(، در 82 سالگی بدرود حیات گفت.و 
پیکـرش روز جمعـه پـس از نمـاز فرزنـدش حجـة االسـام و المسـلمین سـیدعلی میرسـجادی در امامزاده 

ک سپرده شد. عبداهلل شهر ری به خا

آیت اهل یزدی 
حضرت آیت اهلل آقای حاج شـیخ محمد یزدی، یکی از علمای مشـهور حوزه علمیه قم و از ارکان نظام 

که آثار و خدماتش فراموش ناشدنی است. جمهوری اسامی ایران بود 

آن مرحـوم، در سـال 1310ش )1350ق(، در اصفهـان، در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش مرحـوم 
گردان آیـت اهلل العظمـی حائـری- و جـّدش آیـت اهلل حاج  حجـة االسـام حـاج شـیخ علـی یـزدی – از شـا
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گردان آیـات عظـام: آقـا نجفـی اصفهانـی و ثقـة االسـام اصفهانـی- بـوده  شـیخ محمدعلـی یـزدی-از شـا
است. خود می گوید: 

کوتاهـی بـه درجـات بـاالی علمـی رسـید و از سـوی آقـا نجفـی  »جـّدم از یـزد بـه اصفهـان آمـد و در زمـان 
کـه اسـناد و مـدارک آن و عهدیـن قدیمـی عربی،  مأمـور بحـث و مناظـره بـا کشـیش های ارامنـه جلفـا شـد 
ی تا  کتابخانه ما وجود دارد. و کتاب های علمی دیگر به شـکل وقف بر اوالد، هنوز در  همراه تعدادی از 
سطوح عالیه رسائل و مکاسب درس می گفته و حواشی فقهی و اصولی ایشان به خط خودشان موجود 

است«.3

ی آورد و ادبیات را نزد آیات: پدرش، شـیخ عباسـعلی ادیب،  ی در نوجوانی به تحصیل علوم دینی رو و
شـیخ محمدحسـن نجف آبادی، شـیخ محمدحسـن فقیه و سـید مرتضی موحد ابطحی آموخت و پس 
کانی رشتی، سید حسین بدال،  از آن به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: حاج شیخ محمد ال
شیخ عبدالجواد اصفهانی، حاج میرزا ابوالفضل زاهدی، حاج آقا مرتضی حائری و آقای مرعشی نجفی 
)کفایه( و سید محمدباقر سلطانی طباطبایی )رسائل( و تفسیر قرآن و فلسفه را هم نزد عامه طباطبایی 
و حـاج آقارضـا صـدر فـرا گرفـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظام: آقـای بروجردی، امـام خمینی، 
کی  کـی، شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، میـرزا هاشـم آملی و سـید حسـن فریـد ارا آقـای گلپایگانـی، آقـای ارا
حاضر شد و بهره های فراوان برد و به درجه اجتهاد نائل آمد. او در آن زمان با دقت تمام تقریرات دروس 
یس و  گرفت و عاوه بر آن به تدر آیت اهلل بروجردی و امام خمینی را نگاشت و مورد توجه بسیار امام قرار 
تألیف و تبلیغ هم اشتغال داشت. با شروع نهضت امام خمینی، او هم مردانه به میدان آمد و در مبارزه 
گرفتـار زنـدان و بـه شـهرهای مختلـف:  گری هایش بارهـا  یـم شـاه، بـا سـخنرانی ها و جلسـات و افشـا بـا رژ
گردید و رهبری مبارزات مردم قم در سـال 1357 و اداره  کرمانشـاه و اسـام آباد تبعید  بوشـهر، سـیرجان، 
یان قم و پناه دادن به سربازان فراری و سپس اداره ستاد  تظاهرات و اعتصابات و رسیدگی به وضع بازار
اسـتقبال و دفتـر امـام در قـم بـا او بـود. بـا ورود امـام بـه قـم، منـزل خویـش را در اختیـار ایشـان نهـاد و تمـام 
مسائل و مشکات قم با نظر و فکر او حّل و فصل می شد )از جمله تخلیه دفتر مرکزی مجاهدین خلق و 
یاست دفتر امام و دادگاه انقاب قم را بر عهده داشت  ی ر بر هم زدن تشکیات حزب خلق مسلمان(. و
و از سوی مردم قم و تهران به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شورای اسامی و مجلس 
خبرگان رهبری و از سـوی امام به عضویت در شـورای نگهبان، شـورای بازنگری قانون اساسـی، رسیدگی 
یاست قوه قضائیه  کردستان و از سوی مقام معظم رهبری به ر کرمانشاه و  به مشکات استانهای: ایام، 
)1368– 1378(، امامت جمعه موقت تهران و عضویت شورای نگهبان برگزیده شد. او همچنین دبیر 
یاسـت جامعه مدرسـین بود و نقش اساسـی و چشـمگیری در  شـورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم و ر

3. . خبرگان ملت، ج 2، ص 655. 
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ـب در 
ّ
ی اخاقـی خـوش و تعصـب و تصل تصمیمـات جامعـه مدرسـین و شـورای عالـی حـوزه داشـت. و

کژی ها و انحراف ها سـخت می ایسـتاد )که رّدیه اش بر  راه دین و مذهب و انقاب داشـت و در مبارزه با 
ید نمونه ای از آن است(. کتاب شهید جاو مردوخ و 

آثارش عبارتند از:

کتابهای چاپی الف( 
کریم 1- ترجمه قرآن 
2- فقه القرآن )2ج(

3- اسس االیمان فی القرآن
4- تفسیر سوره حمد

5- نبذ من المعارف االسامیة
6- پایه های  ایدئولوژی در اسام

7- خاطرات
8- علی)ع( بر منبر وعظ

9- حسین بن علی)ع( را بهتر بشناسیم
گمشده شما  -10

11-  پاسخ تهمت های مردوخ
12-  شرح و تفسیر قانون اساسی

13-  بشر و خداشناسی
14-  درسهایی پیرامون والیت فقیه

15-   الرسائل الفقهیة: االستلحاق الصناعی، حکم التماثیل، سهم االمام و ُقسامه
16-  مجموعه مقاالت )در مجات: حکمت، معارف جعفری، نور علم، نشریه مسجد اعظم(

17-  سازندگی محیط
18-  اسام همگام با زمان

19-  روانشناسی اسامی
20-  روشنی و شخصیت

کتابهای غیر چاپی ب( 
ی، منجزات مریض( 

ّ
1- تقریرات درس فقه آیت اهلل بروجردی )لباس مصل

کامل( 2- تقریرات درس اصول امام خمینی )دوره 
3- تقریرات درس فقه امام خمینی )فروع علم اجمالی، بیع(
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4- القضاء فی االسام
5- الجهاد فی االسام

6- قاعدة ال ضرر
7- مجمع الرسائل

8- سفرنامه حج
9- رساله های فقهی: ذبح در حج، غنا، متنجس، خمس، ارث شرح لمعه

یخ حدیث 10-  سیری در تار
11-  بحث فی االمامة

12-  الحکمة المتعالیة
13-  المباحثات

14-  بحث فی الرباء

آن مرحوم، در 88 سالگی، در روز چهارشنبه 19 آذر 1399ش )23 ربیع الثانی 1442ق( چشم از جهان 
کرونایی، با تشـییع با شـکوه و نماز آیت اهلل العظمی سـبحانی، در  فروبسـت و پیکرش، علٰی رغم شـرایط 

ک سپرده شد. حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خا

مقام معظم رهبری در سوک فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

درگذشـت عالـم مجاهـد و پارسـا آیـة اهلل آقـای حـاج شـیخ محمـد یزدی -رضـوان  اهلل  علیـه- را به حوزه ی 
گردان و دوسـتان  علمیه معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه محترم مدرسـین و به شـا
و ارادتمنـدان آن مرحـوم و به طـور ویـژه بـه خانـدان گرامـی و فرزنـدان مکرم ایشـان تسـلیت عـرض می کنم. 
کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه  دورانهای انقاب و  سوابق انقابی و مبارزات دوران طاغوت در 
یاست قوه  قضاییه و عضویت در شورای نگهبان  کشور همچون ر اشتغال به مسئولیتهای بزرگ در اداره 
کنـار فعالیـت علمـی و فقهـی، شـخصیتی جامـع و  و مجلـس خبـرگان و مجلـس شـورای اسـامی و در 
اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. ایمان راسـخ به مبانی انقاب و اسـتقامت در این راه و غیرت 
دینی و انقابی، نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره  
معنـوی مایـه  علـو درجـات ایشـان باشـد. از خداونـد متعـال رحمـت و مغفـرت و رضـوان الهـی را بـرای آن 

مرحوم مسألت می کنم.
 سید علی خامنه ای

19 آذر 1399

و حضرت آیت اهلل سبحانی در سوک فقدانش چنین نگاشت:
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إنا هّلل و إنا الیه راجعون
درگذشـت عالـم ربانـی، فقیـه عالیقـدر، مجاهـد مخلـص حضـرت آیـت اهلل شـیخ محمد یـزدی )ره( را به 
علماء و  حوزه های علمیه و خاندان محترم و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم. فقید سعید، در طول 
که بود به دنبال رضای خدا بود. در دوران نگارش  زندگی در خدمت اسام و انقاب بود و در هر مقامی 
گرایـی او ملمـوس بـود .از خداونـد متعـال بـرای ایشـان علـو درجـه و بـرای  قانـون اساسـی، اخـاص و واقـع 

یم. بازماندگان صبر جمیل خواستار
عاش سعیدًا و مات سعیدًا

قم -جعفر سبحانی  

آیت اهل العظمی مدّرسی یزدی
حضرت آیت اهلل آقای حاج سید عباس مدّرسی یزدی، یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم بود.

فقید سـعید در روز دوشـنبه 26 جمادی االولٰی 1362ق )9 خرداد 1322ش(، در نجف اشـرف، در بیت 
علـم و فقاهـت زاده شـد. پـدرش حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید یحیـی مدّرسـی )م 1383ق( –از علمـای 
گردان آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم حائری، سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای  بزرگ نجف و از شا
ی آورد و ادبیـات را نزد پدر  ی در ده سـالگی بـه تحصیـل علوم دینـی رو نائینـی و آقـا ضیـاء عراقـی- بـود. و
بزرگوارش و آقای سـید حسـین مدرسـی و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: سـید مهدی مدرسی )شرح 
تی )مکاسب(، سید مرتضی فیروزآبادی  لمعه(، شـیخ مجتبی لنکرانی )رسـائل(، سـید محمدباقر محا
و سـید مرتضـی خلخالـی )کفایـه( آموخـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای حکیـم، آقـای 
ی 

ّ
خویی، آقای شاهرودی، میرزا هاشم آملی، میرزا حسن بجنوردی، میرزا باقر زنجانی، شیخ حسین حل

و پـدر بزرگـوارش حاضـر شـد و بهره هـای علمـی فـراوان بـرد و تقریـرات دروس آنـان را نگاشـت و در خـال 
گماشـت و درسـش از دروس پررونق و شـلوغ مکاسـب بود. در  یس سـطوح عالیه هّمت  تحصیل، به تدر
یـس اشـتغال ُجسـت و دههـا نفـر از فضـای حـوزه در درسـش  سـال 1406ق، بـه قـم آمـد و بـه تألیـف و تدر
شـرکت نمودند. پس از وفات مراجع بزرگ نجف و قم، رسـاله عملیه اش به چاپ رسـید و نامش در زمره 

مراجع تقلید شیعه برآمد. 

آثارش عبارتند از:

کتابهای چاپ شده: الف( 
1- توضیح المسائل
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2- مناسک حج )عربی و فارسی(
3- حاشیة العروة الوثقٰی

4- احکام بانوان
5- احکام جوانان

6- استفتائات پزشکی
7- فقه احکام غیر المسلمین

8- نموذج فی الفقه الجعفری )8 رساله از تقریرات درس اساتیدش(
9- نماذج االصول فی شرح مقاالت االصول )8 ج(

10-  محیی الدین العربی
11-  حسن بصری
12-  تناسخ ارواح

13-  شهادت ثالثه
14- اوصاف پیامبر

15-  بحث والیت فقیه

کتابهای غیرچاپی ب( 
1- نموذج العروة و تکمیلها )5 ج(

کفایة االصول 2- شرح 
3- حاشیه بر تحریر الوسیله

4- تقریرات درس اساتید
5- االحکام المختصه بالکفار

6- دوره مختصر اصول

آن مرحوم، در 77 سـالگی، بر اثر سـکته قلبی، در صبح روز پنجشـنبه 29 آبان 1399ش )3 ربیع الثانی 
1442ق( چشـم از جهـان فـرو بسـت و پیکـرش صبـح روز جمعـه 30 آبـان پـس از تشـییع شایسـته و نمـاز 
حجةاالسـام و المسـلمین سـید صالح مدرسـی، در مسـجد شـهید مطهری حرم حضرت معصومه3 به 

ک سپرده شد. خا

گلپایگانی نگاشت:  در سوک فقدانش آیت اهلل العظمی صافی 
بسمه تعالی

انا هّلل و انا الیه راجعون
گردید. رحلت عالم ربانی مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید عباس مدرسی یزدی موجب تأثر و تأسف 
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یس  کرسـی بزرگ تدر که سـالیان متمادی در حوزه علمیه نجف اشـرف و حوزه علمیه قم  فقیه بزرگواری 
گردان ممتازی را تربیت نمود. مقام علمی این  سطوح عالی و خارج فقه و اصول را برعهده داشت و شا

گرانبهای ایشان در فقه و اصول مشهود است. عالم متقی از تألیفات ارزنده و 
گردان آن عالـم بـزرگ و خانـدان معظم و آقـازادگان مکرم  ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه حوزه هـای علمیـه و شـا

گفته، علّو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم. تسلیت 
لطف اهلل صافی  

حجةاالسالم فیرحی
مرحـوم حجةاالسـام و المسـلمین آقـای دکتـر داود فیرحـی، یکـی از فضـای مشـهور حـوزه علمیـه قم و از 

نظریه پردازان اندیشه سیاسی اسام بود.

ی در سـال 1343ش در زنجـان زاده شـد و پـس از نوجوانـی، در سـال 1359ش بـه تحصیـل علـوم دینـی  و
ی آورد و ادبیات و شرح لمعه را نزد حضرات آیات: شیخ محمدتقی خاتمی، شیخ ابراهیم محمدی  رو
گرفت و در  اصل، سـید اسـماعیل موسـوی زنجانی، شـیخ ابوالفضل مصطفوی و سـید ابوطاهر علوی فرا
سال 1365 به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: پایانی و شیخ محسن دوزدوزانی )مکاسب(
کفایـه( آموخـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظـام: تبریـزی و وحیـد  و آقـای اعتمـادی )رسـائل و 
کارشناسـی ارشـد  کارشناسـی و  خراسـانی حاضر شـد و بهره های فراوان برد و همزمان به تحصیل مقطع 
کارشناسـی ارشـد  تـا 1378( پرداخـت. رسـاله  و دکتـرای علـوم سیاسـی در دانشـگاه تهـران )از 1366 
ی بـه نـام »دانـش، قـدرت و  یـه« و رسـاله دکتـرای و ی بـا عنـوان »اندیشـه سیاسـی شـیعه در دوره قاجار و
گروه علوم سیاسـی دانشـگاه تهران با  ی از سـال 1378 عضو هیأت علمی  مشـروعیت در اسـام« بود. و
یس دروس: اندیشه سیاسی در ایران معاصر و اندیشه سیاسی  درجه »استادی« بود و در مقطع دکترا، تدر
یـس دروس: فقـه سیاسـی، افـکار سیاسـی در  ایـران و  کارشناسـی ارشـد تدر در اسـام معاصـر و در دوره 
یس دروس: نظام سیاسی و  کارشناسی تدر اسام، بنیادگرایی و رادیکالیسم اسامی معاصر و در مقطع 
یخ تحول دولت در جهان اسـام و مبانی اندیشـه های سیاسـی در اسـام را بر عهده  دولت در اسـام، تار
ی یکی از چهره های مشـهور نظریه پرداز اسـام سیاسـی و اندیشـه سیاسی اسام بود که آثارش  داشـت. و
یسـت و متواضع و مـؤّدب بود و همه  ک ز و نظریاتـش در جهـان عـرب هـم مطـرح بـود. بسـیار بـا اخـاق و پا
ی سـخت تحت تأثیر اندیشـه های آخوند خراسـانی، میرزای نائینی  بدو به دیده احترام می نگریسـتند. و
کتابهـا و درسـهایش بـه بازخوانـی اندیشـه های آنـان می پرداخـت. عضـو شـورای  و امـام خمینـی بـود و در 
یـس و تألیف و  مرکـزی مجمـع مدرسـین و محققیـن حـوزه علمیـه قـم بـود و سراسـر عمـر کوتاهـش را بـه تدر
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گذرانید و فقدانش ضایعه ای سـنگین برای حوزه و دانشـگاه بود. در غم فقدانش مقاالت بسـیار  تحقیق 
گردآوری شود. که امید است در مجموعه ای  گردید  در تجلیل و نقد و تحلیل آراء و نظرات او منتشر 

آثارش عبارتند از:
1- قدرت، دانش و مشروعیت در اسام

2- دولت اسامی و تولید فکر دینی
3- نظام سیاسی و دولت در اسام

یخ تحول دولت در اسام 4- تار
5- روش شناسی و اندیشه سیاسی در اسام

6- دین و دولت در عصر مدرن
7- مفهوم قانون در ایران معاصر )تحوالت پیشا مشروطه(

8- فقه و سیاست در ایران معاصر )تحول حکومت داری و فقه حکومت اسامی(
9- فقه و سیاست در ایران معاصر )فقه سیاسی و فقه مشروطه(

10- فقه و حکمرانی حزبی
ة نائینی

ّ
11- آستانه تجّدد: شرح تنبیه االّمة و تنزیه المل

12- مجموعه مقاالت
کرونـا، در روز پنجشـنبه 22 آبـان 1399 )25 ربیـع االّول  آن مرحـوم، در 56 سـالگی بـر اثـر ابتـا بـه بیمـاری 
1442ق( چشـم از جهان فروبسـت و پیکرش صبح روز جمعه 23 آبان پس از تشـییع شایسـته – در ایام 
سـخت کرونـا- و نمـاز آیـت اهلل سـید حسـین موسـوی تبریـزی بـر آن، در قطعـه علمای بهشـت معصومه3 
ک بـرد. آقای دکتر حسـن روحانی –رئیس  ک سـپرده شـد و جهانـی از علـم و تقـوا را بـا خود به خا قـم بـه خـا

جمهور- در پیام تسلیت خویش نوشت: 
انا هّلل و انا الیه راجعون

ضایعـه درگذشـت اسـتاد و پژوهشـگر فرهیختـه، حجت االسـام و المسـلمین داوود فیرحـی، موجب تأثر 
گردید. و اندوه فراوان 

ایـن نویسـنده و اندیشـمند توانمنـد بـا برخـورداری از پشـتکار کم نظیـر و تـوأم بـا اخـاق اسـامی بـه آمـوزش 
معارف و اندیشـه  اسـامی در حوزه و دانشـگاه پرداخت و آثار علمی ارزشـمندی برای نسـل های فعلی و 

گذاشت. آینده به یادگار 
اینجانـب ایـن مصیبـت را بـه حوزه هـای علمیـه، جامعـه دانشـگاهی، دوسـتداران و خانـواده مکـرم آن 
مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای ایشان رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای 

عموم بازماندگان صبر و سامتی مسألت دارم.
 حسن روحانی

رئیس جمهوری اسامی ایران 
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حجةاالسالم و المسلمین اژه ای
مرحوم حجةاالسام و المسلمین آقای دکتر جواد اژه ای، یکی از سابقین انقاب و از فضای تهران بود.

ی در پنجم فروردین سال 1327ش )1367ق(، در اصفهان، در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش  و
گردان آیـات: مجدالعلمـاء و نجفـی  آیـت اهلل حـاج شـیخ علـی محمـد اژه ای )1299 – 1389ش( – از شـا
و شیخ محمود مفید – فرزند آیت اهلل میرزا محمدحسین اژه ای، فرزند آیت اهلل میرزا علی محمد اژه ای، 
فرزنـد آیـت اهلل میـرزا محمدعلـی اژه ای، فرزنـد مـا عبـداهلل اژه ای و مادرش خانم اشـرف الحاجیه ابطحی 
ی  ی پـس از اخـذ دیپلـم ادبـی، دروس حـوزو فرزنـد آیـت اهلل سـید محمـد ابطحـی سـدهی بـوده اسـت. و
را در زادگاهـش نـزد اسـتادانی چـون آیـات: سـید عاءالدیـن مـدرس مطلـق و حـاج شـیخ احمـد فیـاض و 
حـاج آقـا حسـین خادمـی پـی گرفـت و در خـال آن، مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد روانشناسـی 
یس در دبیرسـتانهای شـهرضا و همزمان به فعالیت های دینی  را از دانشـگاه اصفهان اخذ نمود و به تدر
ی کتـاب »فرصـت در غـروب« به  و سیاسـی در »کانـون علمـی تربیتـی جهـان اسـام« پرداخـت و زیرنظـر و
کانـون، بـه فعالیـت در مسـجد امـام علـی7 ادامـه داد و در 1353، بـه  چـاپ رسـید. پـس از تعطیلـی ایـن 
توصیـه پسـرخاله اش مرحـوم شـهید بهشـتی بـه هامبـورگ رفـت و بـا دانشـجویان ایرانـی ارتباط برقـرار نمود 
پـا پیوسـت و بـه ویـن رفـت و مـدرک دکتـرای روانشناسـی  و بـه انجمـن اسـامی دانشـجویان ایرانـی در ارو
پـا به تبلیغ دین و انقاب اشـتغال داشـت. او  تجربـی را از دانشـگاه ویـن اخـذ نمـود و در ایـن سـالها در ارو
کشور  پس از انقاب عهده دار ِسَمت های مختلف، همچون: وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی 
یاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )1366 -  )1361(، معاونت فرهنگی نخست وزیر، ر
1387(، مشـاور فرهنگی رئیس جمهور )1368 - 1384(، نماینده ولی فقیه در امور دانشـجویان ایرانی 
یاسـت دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشـگاه تهران، عضویت در هیأت امنای  پا و آمریکا، ر ارو
گردید و سـازمان سـمپاد _سـازمان ملی پرورش  کتابخانه های عمومی کشـور  بنیاد فارابی و هیأت امنای 
اسـتعدادهای درخشـان- را بنیـاد نهـاد. او در مدیریـت سـازمان بهزیسـتی بـه خدمـت بـه مسـتمندان و 
نیازمنـدان جامعـه و در سـازمان پـرورش اسـتعدادهای درخشـان، بـه تربیـت و حمایـت از نوبـاوگان کشـور 
یس در دانشگاه تهران و دانشگاه  گردید. او عاوه بر اینها، به تدر پرداخت و منشأ خدمات فراوان به آنان 
کبر اژه ای –از شهدای  ی داماد شهید بهشتی و برادر شهید علی ا تربیت مدرس و تألیف هم پرداخت. و

هفتم تیر- بود.

از تألیفات اوست:
2- آسیب شناسی اجتماعی 1- هدایت و مشورت در اسام  

4- روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسامی 3- مبانی مشاوره و راهنمایی  
5- مجموعه مقاالت
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کرونـا، در روز شـنبه 24 آبـان 1399 )28 ربیـع االّول  آن مرحـوم، در 72 سـالگی، بـر اثـر ابتـا بـه بیمـاری 
1442ق( بدرود حیات گفت و پیکرش پس از نماز حجةاالسام سید محمود دعایی در قطعه شهدای 
ک سپرده شد و در سوک فقدانش، پیام های تسلیت فراوان از سوی مقامات  هفتم تیر بهشت زهرا به خا

عالی نظام صادر شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش چنین نگاشت:

بسمه تعالی
اژه  ای  آقـای دکتـر جـواد  فـراوان خبـر درگذشـت عالـم مجاهـد جنـاب حجةاالسـام  تأسـف  و  انـدوه  بـا 
کـه سـالهای متمـادی مجاهدتهـای بـزرگ و مبـارک را  کـردم؛ شـخصیت برجسـته و ممتـازی  یافـت  را در
بااخاص و بدون اندک تظاهری عهده دار شـد. یادگارهای فراموش نشـدنی برای کشـور و انقاب برجای 

گذاشت.
کشـور،  اسـتعدادهای درخشـان  مـدارس  تشـکیل  پـا،  ارو در  دانشـجویان  اسـامی  انجمن هـای  تشـکیل 
ئـی مدال آوری هـای علمـی  مدیریـت پدرانـه بـر مجموعه هـای نخبگانـی جـوان و سـازنده در دوران طا

بین المللی از جمله  این یادگارهای بی همانند است.
کـه خـود بـرادر شـهیدی عزیـز و دامـاد شـهید عالیقـدر آیـت اهلل بهشـتی بـود بنـای  ایـن مجاهـد خامـوش 
ی و سـرافراز  نخبگـی و نخبه پـروری را بـر شـالوده های محکـم ایمـان و انقـاب اسـتوار سـاخت و سـپیدرو
بـه ماقـات خداونـد رحیـم شـتافت. اینجانـب با تأسـف عمیق به همسـر گرامی و صبـور و فرزندان عزیز و 
دیگر منسوبان و بازماندگان ایشان و نیز عموم جامعه ی نخبگانی کشور تسلیت عرض می کنم . رحمت 

و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم. 
 سّید علی خامنه ای

99/8/24

حجةاالسالم مجیدی
مرحوم حجةاالسام و المسلمین حاج شیخ مهدی مجیدی، یکی از فضای حوزه علمیه قم بود.

فقیـد سـعید در اول مـرداد 1322ش )نیمـه شـعبان 1362ق(، در مشـهد مقـدس زاده شـد. پـدرش حـاج 
محمـد مجیـدی از صلحـا و اخیـار مشـهد و شـیفته سـادات و سـاالر شـهیدان بـود. مرحـوم حـاج شـیخ 
علـی فصیحـی می گفـت: »آن مرحـوم در ایـام محـرم بـا َمشـک، تمـام حـوض و آب انبـار منـزل والـد مـا را 
–کـه در دهـه محـرم روضـه داشـتیم- بـدون چشمداشـتی و بـا زحمـت و مشـّقت فـراوان پـر می سـاخت«. 
ی آورد و ادبیات را نزد ادیب  مرحـوم مجیـدی در اوان نوجوانـی در سـال 1332 بـه تحصیـل علوم دینـی رو
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نیشـابوری آموخـت و آن را بـا مرحـوم شـیخ محمـود شـهیدی عیدگاهـی مباحثه می کرد. لمعـه و قوانین را 
هـم نـزد آیـت اهلل سـید احمـد مـدرس یـزدی و رسـائل را نزد میرزا محمد اشـکذری و مکاسـب را هم به طور 
ینـی آموخـت و آن را بـا فرزنـد اسـتاد جنـاب حـاج شـیخ  خصوصـی نـزد آیـت اهلل حـاج شـیخ مجتبـی قزو
ینـی  کفایـه را هـم از آیـت اهلل شـیخ هاشـم قزو حبیـب اهلل احمـدی سـینایی مباحثـه می نمـود. بخشـی از 
گرفت و در سال 1347ش به تهران آمد و امامت جماعت مسجد فردانش )جوادیه( را بر عهده گرفت  فرا
و بـه تعلیـم قـرآن در مسـجد موسـی بـن جعفـر )بـه امامـت مرحـوم آیـت اهلل سـعیدی( پرداخـت و در سـال 
1350ش به قم آمد و به تکمیل سـطوح عالیه نزد حضرات آیات: مشـکینی، صالحی مازندرانی، فاضل 
لنکرانی و سلطانی طباطبایی پرداخت و پس از آن به دروس خارج آیت اهلل العظمی گلپایگانی و دروس 
تفسـیر و فلسـفه حضرات آیات: خزعلی و جوادی آملی حاضر شـد و بهره های فراوانی برد. او متخصص 
یس قرائت و تجوید  کانون تعلیمات قرآن را تأسـیس و تدر آموزش قرآن به سـبک جدید بود و در آن زمان 
یـس بـه تبلیـغ  قـرآن را بـه سـبک جدیـد در مـدارس و مسـاجد کشـور آغـاز نمـود. او عـاوه بـر تحصیـل و تدر
و خطابـه در شـهرهای مختلـف و پخـش اعامیه هـا و رسـاله های امـام هـم می پرداخت و در سـال 1354 
گسـترش داد و در این راسـتا دسـتگیر و به زندان رفت تا با پیروزی انقاب اسـامی  فعالیت های خود را 
گردیـد و بـه امامـت جمعـه شـیروان )1358 - 1372( و یاسـوج )1372 - 1376( و شـهرضا  از زنـدان آزاد 
گردید. سـپس به قم آمد و سـالیان واپسـین عمرش را  )1376 - 1379( منصوب و منشـأ خدمات فراوان 

کتاب »روش آسان در تعلیم قرآن« است. گذرانید. از آثارش،  به عبادت 

آن مرحـوم، در 77 سـالگی در روز یکشـنبه 24 فروردیـن 1399ش )18 شـعبان 1441ق( بـدرود حیـات 
گفت و پیکرش صبح روز دوشنبه پس از نماز برادرش حجةاالسام حاج شیخ هادی مجیدی، در بقعه 

ک سپرده شد.4  16 صحن حرم حضرت معصومه3 به خا

آیت اهل شهمیری
مرحوم آیت اهلل حاج شیخ قربانعلی شهمیری، یکی از علمای مشهد مقدس بود.

فقید سـعید در سـال 1318ش )1358ق(، در روسـتای »مسـلم آباد« نیشـابور زاده شـد و در نوجوانی )14 
ی آورد. مقدمات  سالگی(، به تشویق دایی اش حجةاالسام ما عبدالخالق، به تحصیل علوم دینی رو
گلشـن نیشـابور آموخت و در 1333 به مشـهد آمد و ادبیات را نزد آقایان: ادیب نیشـابوری،  را در مدرسـه 
حجت هاشمی و صالحی مازندرانی و شرح لمعه و قوانین را نزد آیت اهلل حاج میرزا احمد مدرس یزدی 

گرامی جناب آقای روح اهلل عربشاهی.  4. . با سپاس از صدیق 



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
346درگذشتگان

و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: شـیخ غامحسـین تبریـزی، شـیخ محمدفریـد نهاونـدی و شـیخ 
گرفـت و پـس از آن به دروس خـارج آیات عظام:  ینـی و کفایـه را نـزد آیـت اهلل وحیـد خراسـانی فرا هاشـم قزو
آقـای میانـی و وحیـد خراسـانی حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان برگرفت. در سـال 1346 ش به قم آمد و در 
دروس آیات عظام: آقای گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و وحید خراسانی و دروس فلسفه حضرات آیات: 
یس و تبلیغ دین در شهرهای  محمدی گیانی و جعفر سبحانی حضور یافت و عاوه بر تحصیل، به تدر
مختلـف و نشـر و پخـش اعامیه هـای امـام و مراجـع قـم پرداخـت. پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، بـه 
کاشـمر )1367 – 1397( منصـوب و از سـوی  امامـت جمعـه زابـل )1358( و یاسـوج )1359- 1367( و 
مردم کهکلویه هم به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری )دوره اول( برگزیده شد و منشأ خدمات بسیار در 
یاسوج همانند: احداث مصای امام خمینی، تأسیس مدرسه علمیه ولی عصر، تکمیل و تجدیدبنای 
کاشمر  گردید. او در  یاست نهادهای انقابی  مسجد حضرت ابوالفضل، انجمن حمایت از زندانیان و ر
نیز به خدمات فراوان همچون: تجدیدبنای مدرسـه علمیه عقیق، تأسـیس مدرسـه علمیه امام خمینی 
کانون قرآن، تجدیدبنا و تأسـیس چندین مسـجد و همکاری در تأسـیس دانشـگاه  )کوه سـرخ(، تأسـیس 
یس در حوزه و دانشگاه توفیق یافت.  آزاد اسامی و پیام نور و برگزاری جلسات تفسیر قرآن و اخاق و تدر

ی در 1397 به علت پیری و بیماری از سَمت امامت جمعه استعفا داد و به مشهد مقدس آمد. و

از آثارش تقریرات دروس اساتیدش می باشد.

گفـت و  ی در 81 سـالگی، در روز پنجشـنبه 22 آبـان 1399 )26 ربیـع االّول 1442ق( بـدرود حیـات  و
ک سپرده شد.    پیکرش صبح روز جمعه 23 آبان، در قطعه 15 بهشت رضا7 به خا

آیت اهل جاللی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـید محمـد حسـین حسـینی جالـی، یکـی از علمـای معـروف تشـیع مقیـم 

گو بود. شیکا

ی در روز دوشنبه 28 محرم الحرام 1363ق )3 بهمن ماه 1322ش(، در کربا، در بیت علم و فضیلت  و
گردان آیـات عظـام: سـید  زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل سـید محسـن جالـی )1330 – 1396ق( – از شـا
ابوالحسـن اصفهانـی، میـرزای نائینـی، آقـا ضیـاء عراقی و سـید جمـال الدین گلپایگانـی و از علما و ائمه 
ی آورد و ادبیات  ی در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو جماعـات حـرم حسـینی و عباسـی8- بـود. و
کبر نائینی و سـطوح را نـزد آیات:  را نـزد بـرادر شـهیدش سـید محمدتقـی جالـی و خـط را نـزد شـیخ علی ا
پدر بزرگوارش، شـیخ محمد شـاهرودی، سـید عبداهلل خویی، شیخ محمدرضا اصفهانی، شیخ یوسف 
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ینی، سید اسداهلل صدر هاشمی،شیخ جعفر رشتی، شیخ علی  شاهرودی، سید محمدحسن آقا میرقزو
گرفـت و در سـال 1379ق، رهسـپار نجـف اشـرف شـد و  عیثـان حجـازی و سـید عبدالکریـم شـیرازی فرا
دروس عالـی فقـه و اصـول را نـزد آیـات عظام: آقای حکیم، آقای خویی، میرزا حسـن بجنوردی، میرزا باقر 
زنجانی، سـید علی فانی اصفهانی، سـید محمد روحانی و سـید عبداالعلی سـبزواری آموخت و مبانی 
علمی اش را استوار ساخت. در سال 1393ق به نمایندگی از سوی آیت اهلل العظمی خویی به قطر رفت 
و به وظایف دینی خویش پرداخت و در سال 1396ق به قم آمد و به تحقیق و شرکت در دروس آیت اهلل 
گو رفت و به تألیف و تحقیق و تبلیغ دین  حاج آقا مرتضی حائری اشتغال جست و در  1399ق به شیکا
یـج مذهـب و ارشـاد غیرمسـلمانان پرداخـت و نامـش در اوسـاط علمـی طنین افکـن شـد. او در آنجا  و ترو
مدرسه مفتوحه را تأسیس و با سراسر جهان _به ویژه قاره امریکا- به مراسله و مکاتبه و پاسخ به سؤاالت 
ی از حضرات آیات: شیخ آقابزرگ  و شبهات و چاپ کتب مذهبی و ارسال به سراسر جهان پرداخت. و
تهرانـی، شـیخ محمدرضـا طبسـی، سـید محمدصادق بحرالعلوم و سـید محمدمهـدی اصفهانی اجازه 

گروهی از فضا هم اجازه روایت بخشوده بود. روایت داشت و به 

آثارش عبارتند از:

کتابهای چاپی الف( 
2- اوضح البیان فی تفسیر القرآن1- معجم احادیث الشیعة

یخها3- شرح االربعین النبویة 4- مزارات اهل البیت و تار
6- نفی التحریف و التصحیف5- دراسة حول االصول االربعماة

8- دراسة حول القرآن الکریم 7- مسند نهج الباغه
10- دراسة حول الصحیفة السجادیة9- دراسة حول نهج الباغه

12-  احادیث دینیة11-  مصادر الحدیث عند االمامیة
14-  ضوء المشکاة فی سلسلة الرواة13-  احکام النساء

16- التحف فی نوادر مخطوطات النجف15-  االسام عقیدة و دستور
18-  غایة االمانی فی حیاة الشیخ الطهرانی17-  فهرس التراث )3 ج(

20-  ارشاد المؤمنین الی معرفة نهج الباغة المبین19-  ذکرٰی السید الطباطبایی
22-  تهذیب المبانی21-  مسند االمام موسی بن جعفر8)تحقیق(

24- فکرة عن الشیعة23-  حیاة نصیرالدین الطوسی
26-  الجوهر الفرید فی مهاّم االسانید25-  دلیل القرائات لما اختلف فیه من الکلمات

ی فی اصحاب الکساء کتفاء فی ما رو 28-  الجیزة الوجیزة27-  اال
30- موارد االعتبار فی مقتل االمام الحسین؟ع؟29- مقتل االمام الشهید
کتابهای غیرچاپی ب( 
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کشف الحجب عن اسانید الکتب  -2 1- تقریرات دروس اساتید  
4- لباب النقول فی موافقات جامع االصول 3- المؤتلف من احادیث  السلف 

گفت  آن مرحوم، در 77 سـالگی، در روز یکشـنبه 2 آذر 1399ش )6 ربیع الثانی 1442ق( بدرود حیات 
و پیکرش در روز دوشنبه پس از نماز فرزندش آقای دکتر سید محمدعلی جالی در قبرستان مسلمانان 

ک خفت. آیت اهلل العظمی صافی در غم فقدانش نگاشت: گو به خا شیکا

باسمه تعالی
انا هّلل و انا الیه راجعون

جنـاب مسـتطاب حجـت االسـام و المسـلمین آقـای حـاج سـیدمحمدرضا حسـینی جالـی دامـت 
تاییداتکم

 السام علیکم و رحمة اهلل
خبر رحلت برادر بزرگوارتان دانشمند عالی مقام، فخر الشیعه، مرحوم حجت االسام و المسلمین آقای 
گردیـد. آن عالـم  سیدمحمدحسـین حسـینی جالـی -رضـوان اهلل تعالـی علیـه-، موجـب تأثـر و تأسـف 
یج معـارف نورانی قـرآن و اهل البیت: نمـوده بود، با  کـه عمـر خـود را وقـف احیـای تـراث شـیعه و ترو فرزانـه 
ارائـه تألیفـات گرانبهـا و تحقیـق در منابـع اصیـل اسـامی، خدمـات شـایانی بـه شـریعت غـّراء نمـود. این 
گفتـه،  مصیبـت مولمـه را بـه جنابعالـی و بیـت مکـّرم آن مرحـوم و بسـتگان و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت 

ترفیع درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسألت دارم.
  9 ربیع الثانی 1442

لطف اهلل صافی

و آیت اهلل العظمی سیستانی در غم فقدان ایشان نگاشت:

جناب عامه محقق حجت االسام والمسلمین محمد رضا حسینی جالی دامت تاییداته 
سام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

با اندوه و تأسف بسیار خبر درگذشت برادرتان عامه و محقق جلیل القدر حجت االسام سید محمد 
کـه عمـر شـریفش را در راه تبلیـغ دیـن و مذهـب و خدمـت بـه علم و  حسـین حسـینی جالی)طـاب ثـراه( 

کردم. یافت  کرد، در اهل آن و تاش در راستای احیای میراث اسامی صرف 
به این ترتیب ضمن عرض تسلیت به شما و بقیه اعضای خانواده محترمتان در این مصیبت بزرگ، از 
که آن مرحوم سعید را مورد رحمت و رضوان واسعه خود قرار دهد و با  خداوند متعال مسئلت می نمایم 
گرداند و به شما و سایر بستگان، دوستداران و عارفان  اولیایش محمد و آله الطیبین الطاهرین محشور 

به فضلش صبر و آرامش و به حضرتعالی اجر و پاداش بیشتر عنایت فرماید.
علی الحسینی السیستانی  
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حجةاالسالم صمدی جاغوری
حضرت مسـتطاب حجةاالسـام و المسـلمین شـیخ محمد حکیم صمدی جاغوری، از فضای نامی 

افغانستان بود.

گفته دوستانش: حدود 1317(، در جاغوری به دنیا آمد. پدرش دکتر  فقید سعید در سال 1321ش )و به 
یعقوب علی شیرزاد و جّدش حاج صمدعلی خان، از خوانین مشهور و متدّین و برپاسازان مجالس اهل 
بیت بوده است. وی به تشویق پدر و جّدش به تحصیل علوم دینی روی آورد و ادبیات را نزد حجةاالسام 
گرفـت و در 1333 بـه »اوتقـول« آمـد و سـطوح  را نـزد آیات: شـیخ قربانعلی  شـیخ محمـد امـان فصیحـی فرا
وحیدی و شـهید شـیخ رمضانعلی شـریفی آموخت و پس از آن به قندهار رفت و سـطوح عالیه را نزد آیت 
اهلل محمـد آصـف محسـنی آغـاز کـرد. در سـال 1350ش بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیات: 
محمدتقی سـتوده، سـید ابوالفضل موسـوی تبریزی، جعفر سـبحانی و یوسـف صانعی و شـرح منظومه را 
نزد آیت اهلل محمدی گیانی و اسفار را از آیت اهلل جوادی آملی و خارج فقه و اصول را از آیت اهلل العظمی 
گلپایگانـی و آیـت اهلل وحیـد خراسـانی آموخـت و در خـال آن بـه تدریـس و تألیـف و تحقیـق و تبلیـغ دین 
اشـتغال ُجسـت. وی پس از اشـغال افغانسـتان، در سـال 1358 به زادگاهش بازگشـت و اقدام به اتحاد و 
هماهنگـی جبهه هـای جهـادی مـردم هزارسـتان نمـود و در اجـاس بهـار 1358 کـه در »ناوه گری« برپا شـد 
بـه ریاسـت هیـأت نمایندگـی مـردم جاغـوری انتخـاب گردید و پـس از آن، با همکاری سـایر علما و رجال 
سیاسـت، فکـر تأسـیس »شـورای انقابـی اتفـاق اسـامی افغانسـتان« را پـی گرفـت و در انتخابـات بـزرگان 
هزاره، آیت اهلل سـید علی بهشـتی به عنوان رئیس و آن مرحوم به عنوان معاون اّول شـورای اتفاق اسـامی 
گزیـد و بـه تحکیـم وحـدت و تنظیـم امـور  گردیـد. وی تـا آغـاز سـال 1359ش، در »َوَرس« اقامـت  انتخـاب 
جبهه ها و تثبیت پایه های شورای اتفاق پرداخت و در اواخر 1359 به قم بازگشت و به تحصیل و تحقیق 
یخ تشیع افغانستان پرداخت و هزاران فیش پدید آورد. وی عضو گروه تحقیق  در علوم قرآن و حدیث و تار
دارالقرآن الکریم )مدرسه آیت اهلل گلپایگانی( و بخش پژوهش مؤسسه در راه حق بود )که دوره بحار االنوار 
و تفسیر نورالثقلین را بررسی و هزاران فیش در موضوع امامت و اخاق و تفسیر نگاشت(. وی به جز آنها از 
هنر خوشنویسی و تسلط بر زبانهای عربی و انگلیسی هم بهره مند بود. وی در سال 1379ش، با هجرت 
پـا، بـه نـروژ رفـت و در آنجـا بـه تدریـس علـوم دینـی )شـرح لمعـه و مکاسـب و  فرزنـدان و وابسـتگانش بـه ارو
گردان عاقمند )همچون: شیخ محمد جلول از فعاالن مرکز توحید اسامی نروژ(  اصول فقه( و تربیت شا

و تشکیل کاسهای عقیدتی پرداخت و تقویم اوقات شرعی شهر اسلو را هم تنظیم نمود. 

از آثار اوست:
1- قاعده الضرر

2- ما هی الحرکة الجوهریة؟
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3- نموذج موضوعی حول القرآن الکریم
4- لمحاة فی االصول )21 ج( – تقریرات درس اصول آیت اهلل وحید-

5- ساعاة فی الفقه العالی التخصصی

آن مرحوم در حدود 80 سـالگی، در روز پنجشـنبه 29 آبان 1399 )3 ربیع الثانی 1442ق( در شـهر اسـلو 
گفت. – پایتخت نروژ- بدرود حیات 

حجة االسالم خوشنویس
مرحـوم حجـة االسـام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ محمدجعفـر خوشـنویس )جعفـر الهـادی(، یکی از 

فضای نامی حوزه علمیه قم بود.

ی  کربا زاده شد و در 18 سالگی به تحصیل علوم دینی رو فقید سعید در سال 1365ق )1325ش( در 
گرفت و در سال 1389ق )1349ش( به لبنان رفت و به نشر مقاالت اسامی  آورد و ادبیات و خط را فرا
در روزنامه های العرفان و الحیاة پرداخت و در سال 1393ق )1353ش( به بحرین آمد و به نشر مقاالت 
و ایراد خطابه ها و سـخنرانی ها در مجامع دینی و مسـاجد منامه پرداخت. در اواخر 1354ش به قم آمد 
و بـه تحصیـل سـطوح عالیـه نـزد حضرات آیات: سـید ابوالفضل موسـوی تبریزی، سـتوده، شـیخ محسـن 
گلپایگانـی،  دوزدوزانـی و جعفـر سـبحانی )کفایـه( اشـتغال ُجسـت و پـس از آن بـه دروس آیـات عظـام: 
وحید خراسـانی، تبریزی، مکارم شـیرازی، کوکبی و حقی سـرابی حاضر شـد و مبانی علمی اش را استوار 
یس فّن خطابه و نویسـندگی و مکالمه و زبان عربی و تألیف مقاالت و تعریب  سـاخت و همزمان به تدر
یه،  کشـورهای مختلف جهان همچون: سـور کتب علمای قم و سـخنرانی به زبانهای عربی و فارسـی در 
کشـورهای شـرق آسـیا، چیـن، سـنگاپور، سـریانکا، سـاحل  کشـورهای خلیـج فـارس،  لبنـان، بحریـن، 
ـغ 

ّ
یـس در حـوزه و دانشـگاه پرداخـت. او در ایـن زمـان بـه یـک مبل عـاج، کرواسـی، عـراق و عربسـتان و تدر

بیـن المللـی تشـیع تبدیـل و تعریـف گردیـده بـود و و بـا سـخنرانی هایش در رادیوهـای عربـی و خطابه هـا و 
مقـاالت و کتـب خویـش در شـرق و غـرب جهـان به دفاع از آیین تشـیع و مکتب اهـل بیت می پرداخت. 
ی عضـو هیـأت علمـی مجمـع جهانـی اهـل بیـت، مؤسـس و مدیـر مرکـز تخصصـی علـوم حدیـث حـوزه  و
گردان و همکاران علمی مؤثر و خاص آیت اهلل سـبحانی بود. بردبار و خوشـرو و خوش  علمیه قم و از شـا
ی  سـخن و خـوش اخـاق و بـذول در مطالـب علمـی بود و به دیگران و اهل علـم احترام فراوان می نهاد. و
دامـاد مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدرضـا طبسـی نجفی بود و فرزنـدش محمدصـادق )در عملیات 

کربای 5( و اخوالزوجه اش محمدصادق طبسی هم به خیل شهیدان انقاب اسامی پیوستند.
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آثارش )در سه قسم: تألیف و تعریب و ترجمه( عبارتند از:

الف- تألیف:
کردی و اندونزیایی ترجمه شده است.( کان رسول اهلل )به زبانهای فارسی، اردو،   -1

که به 30 زبان ترجمه شده است.(  کما هی )معرفی مذهب تشیع  2- الحقیقة 
3- القـرآن فـی احادیـث النبـی و اهـل بیتـه )توسـط آقـای جعفـر شـیخ االسـامی بـه فارسـی ترجمـه شـده 

است.(
4- الشـئون االقتصادیـة فـی الکتـاب و السـنة )توسـط آقـای حـاج شـیخ مهـدی انصـاری قمـی بـه فارسـی 

ترجمه شده است.(
کلمات للشباب  -5

کریم، مختصری در زمینه علم حدیث،  6- مقاالت و جزوات فارسـی )نگرشـی به تفسـیر موضوعی قرآن 
فقه الحدیث، خدا در اسام و مکاتب دیگر(

کان علـی 7، اهـل البیـت فـی الکتـاب و السـنة، ابحـاث  7- مقـاالت و جـزوات عربـی )الفقـه المقـارن، 
اسـتداللیه فی مسـائل خافیه، مفاد آیة »خیرالبریة« فی مصادر اهل السـنة، ابرز المسـائل الخافیة علٰی 
یخ الفرق االسامیة، سیرة االئمة االثنی عشر من اهل  صعید االحوال الشخصیة، دراسات سریعة فی تار

البیت، التوحید علی منظار االمام علی7(

ب- تعریب:
1- اهلل خالق الکون )بازنویسی بحث های آیت اهلل سبحانی(

کتاب سال جمهوری  2- سّید المرسلین )2 ج. تعریب )و اضافات(: فروغ ابدیت آیت اهلل سبحانی( – 
اسامی در سال 1385-

3- معالم التوحید فی القرآن )از: همو(
4- معالم الحکومة االسامیة )از: همو(

5- فی ظّل اصول االسام )از: همو(
6- السجود علی التربة )از: همو(

7- البداء فی ضوء الکتاب و السنة )از: همو(
8- العقیدة االسامیة فی ضوء مدرسة اهل البیت )از: همو(

کتاب »شخصیتهای اسامی شیعه« از: همو( 9- شخصیات اسامیة من الشیعة )تعریب 
10-  دروس من الثقافة االسامیة )تعریب کتاب »درسهایی از فرهنگ اسام« از: آیت اهلل ابراهیم امینی(

کتابی از: همو( 11-  منارات الهدٰی )ترجمه 
12-  االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل )تعریب کتاب »تفسیر نمونه« ج 1 و 3 از: آیت اهلل مکارم شیرازی(



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
352درگذشتگان

کمیت در اسـام« از: آیت اهلل سـید محمدمهدی موسـوی  کمیة االسـامیة )تعریب کتاب »حا 13-  الحا
خلخالی(

14-  تفسیر سورة الحجرات )از: استاد محسن قرائتی(
کتاب »معاد از نظر روح و جسم« از: استاد محمدتقی فلسفی( 15-  المعاد روحًا و جسمًا )3 ج ترجمه 

کتاب »مصباح الظام« از: آیت اهلل محمدرضا طبسی( 16-  دروس فی النصرانیة )تعریب 
کتاب »چهره های درخشان« از آیت اهلل فاضل لنکرانی( 17-  الشخصیات الامعة )تعریب 

ج- ترجمه: 
یکرد فقهی )ترجمه: الفقه، العقائد. از آیت اهلل سید محمد شیرازی( 1- مباحثی در عقاید با رو

2- جامعه و اسام )ترجمه: الفقه، االجتماع. از: همو(
کرم )ترجمه »اسـئلة الناس و اجوبة رسـول اهلل« از: احمد قاضی  3- پرسشـهای مردم و پاسـخهای رسـول ا

زاهدی(
4- پرسشـهای مـردم و پاسـخهای امـام صـادق7 )2 ج. ترجمه »اسـئلة الناس و اجوبـة االمام الصادق7« 

از: همو(
5- پرسشهای مردم و پاسخهای امام رضا7 )ترجمه »اسئلة الناس و اجوبة االمام الرضا7« از: همو(.

آن مرحـوم، پـس از یـک مـاه بیمـاری در 74 سـالگی، در صبـح روز پنجشـنبه 13 آذر 1399ش )17 ربیـع 
الثانـی 1442ق( چشـم از جهـان فـرو بسـت و پیکـرش صبـح روز جمعـه پـس از تشـییع شایسـته و نمـاز 
ک  حضـرت آیـت اهلل نـوری همدانـی بـر آن، در حـرم مطهـر حضـرت معصومـه3 )مسـجد مطهـری( بـه خـا

سپرده شد. حضرت آیت اهلل سبحانی در سوک فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

إنا هّلل و إنا إلیه راجعون
درگذشت عالم ربانی، نویسنده عالیقدر، ابوالشهید حجة االسام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ 
یافت نمودم. فقید سعید سالیان درازی در مؤسسه  کمال تأسف و تأثر در جعفر الهادی خوشنویس را با 
گر فعًا از میان  امام صادق7 با ما همکاری نزدیکی داشت و مؤسسه از آثار قلمی ایشان بهره مند بود؛ او ا
که از خود به جا گذاشت برای او بقاء جاودانه بخشید. به حق درگذشت ایشان ضایعه  رفت ولی آثاری 

جبران ناپذیری در عرصه تألیف و تحقیق و تبلیغ به شمار می رود.
اینجانب این ضایعه مولمه را به حوزه علمیه قم و اساتید بزرگوار و خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحوم، علّو درجه و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم و پیوسته باید گفت: 

وز شمار ِخرد هزاران بیش« کم   »از شمار دو چشم یک تن 

 حوزه علمیه قم
جعفر سبحانی
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آیت اهل مشفق
مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ قنبر مشفق الهیجی، عالم نامی الهیجان بود.

ی آورد و  ی در سـال 1350ق )1310ش( در الهیجـان زاده شـد و در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو و
ی  بخشـی از ادبیات و سـطوح را در مدرسـه علمیه مسـجد جامع نزد حضرات آیات: شـیخ مهدی مهدو
و سید شفیع واحدی آموخت و در سال 1327ش به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شیخ 
کانـی، میـرزا محمـد مجاهـدی تبریـزی، شـیخ عبدالحسـین فقیهی، حـاج آقا مرتضـی حائری و  محمـد ال
سـید محمدباقـر سـلطانی طباطبایـی فـرا گرفـت و پـس از آن بـه دروس آیـات عظـام: آقای بروجـردی، امام 
خمینـی، شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، سـید مرتضـی لنگـرودی و میـرزا هاشـم آملـی حاضـر شـد و مبانـی 
علمـی اش را اسـتوار سـاخت و همزمـان در مجالـس اخاقـی آیـت اهلل حـاج آقـا حسـین فاطمـی و دروس 
معقـول عامـه طباطبایـی و آیـت اهلل منتظـری و بحثهای تفسـیری عامه طباطبایی و آیت اهلل حاج میرزا 
ابوالفضـل زاهـدی حضـور یافـت. در سـال 1340ش بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه مدیریـت حـوزه علمیـه 
یـس سـطوح عالیـه و رفـع  کوشـالی( و خطابـه و منبـر و تدر و امامـت جماعـت مسـجد الهـادی )آیـت اهلل 
کنـده از جمعیـت مشـتاق بـود و مـردم به سـخنانش  ی همـاره آ نیازهـای مسـتمندان پرداخـت. مسـجد و
اقبال فراوان داشتند. بارها به جبهه های نبرد شتافت و سالها امام جمعه موقت الهیجان بود و از طریق 
کشـاورزی )کشـت چـای و برنـج( امـرار معـاش می کـرد. زندگـی زاهدانـه ای داشـت و از سـهم امـام ارتـزاق 
ط بـر فقـه و 

ّ
نمی کـرد. در میـان مـردم محبوبیـت فـراوان داشـت و اهـل تهّجـد و توسـل و زهـد و تقـوا و مسـل

فتـاوای مراجـع تقلیـد بـود. وقتـی آیات معاد را تاوت می نمود اشـک از دیدگانش جاری می شـد و با همه 
وجودش قیامت را باور داشت.

آن مرحـوم، در 89 سـالگی، در سـحرگاه روز شـنبه 22 آذر 1399ش )26 ربیـع الثانـی 1442ق( بـدورد 
کرونـا، با تشـییع پـر ازدحام و با شـکوه و اقامه  حیـات گفـت و پیکـرش در روز یکشـنبه، علـٰی رغـم شـرایط 

ک آرمید.5 نماز توسط حجة االسام و المسلمین سید جواد سلیمانی، در بقعه متبرکه اردو بازار به خا

 حجةالسالم و المسلمین حاج شیخ 
احمد منتظری قمی

آقای حاج شیخ احمد منتظری قمی معروف به موّحدی، یکی از فضای نامی قم بود.
فقیـد سـعید در سـال 1356ق )1316ش(، در قـم )خیابـان آذر( زاده شـد و در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم 

گرامی شیخ محمدتقی ادهم نژاد.  5. . با سپاس از صدیق 
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ی آورد. ادبیات را در مدرسـه رضویه نزد آیت اهلل حاج شـیخ غامحسـین شـرعی و سـطوح عالیه  دینی رو
را نـزد حضـرات آیـات: شـیخ محمدتقـی سـتوده، شـیخ مصطفـی اعتمـادی و سـید محمدباقـر سـلطانی 
طباطبایـی آموخـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای بروجـردی، امـام خمینـی و آقـای 
گردانش  کتب ادبی )که از جمله شا یس  گلپایگانی حاضر شد و بهره های فراوان برد و عاوه بر آن به تدر
آقای سید رضا مدرسی بود( و شرح لمعه پرداخت. او همزمان با تحصیل، به تبلیغ دین و فعالیت های 
سیاسـی پرداخـت و پـس از هجـرت امـام بـه نجف، او هم به نجف رفت و سـالیانی )1344 تا 1347( در 
درس و دفتر امام شـرکت داشـت. پس از بازگشـت به ایران، دسـتگیر و تبعید )به آزادشـهر و بندر ترکمن( 
گردید و پس از سـه سـال تبعید، به قم باز آمد و در دفتر امام به همکاری با آیت اهلل پسـیندیده پرداخت. 
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، سرپرسـتی بنیـاد شـهید قـم را بـه مـّدت سـه سـال بـر عهده گرفـت و پس 
از آن بـه سـَمت امامـت جمعـه بخـش قنـوات قـم )از 1364 تـا 1389( منصـوب گردیـد و بـه اقامه جمعه و 
جماعـت، سـاخت مصلـٰی، احـداث مدرسـه علمیـه بقیـة اهلل )عـج( و حسـینیه امامـزاده طیـب و طاهر و 
توسعه و تجدیدبنای مسجد اعظم و مسجد جامع آقا نور توفیق یافت. او در ساخت مساجد و مدارس، 
کوشا بود، در دوران مدیریت مدرسه رضویه )قم( آن را توسعه و بازسازی نمود و در دوران  بسیار ساعی و 
تبعیـدش در بنـدر ترکمـن، بـه سـاخت مسـجد امیرالمؤمنیـن7 و مسـجد صاحـب الزمـان )عـج( توفیـق 

ی است.
ّ
کتاب »عّدة الداعی« ابن فهد حل ی، تحقیق  یافت. از آثار چاپی و

ی در 83 سـالگی، در روز جمعـه اّول فروردیـن 1399 )25 رجـب الخیـر 1441ق(، بـدرود حیـات گفـت  و
و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـت اهلل حـاج شـیخ جـواد فاضـل لنکرانی بر آن، در قبرسـتان شـیخان به 

ک خفت. خا

حجةاالسالم و المسلمین حاج سید رضا مدّرسی
کران و واعظان مشهور قم بود. مرحوم آقای حاج آقا رضا مدّرسی، یکی از خطبا و ذا

فقیـد سـعید در روز دوشـنبه 9 محـرم الحـرام 1364 ق )4 دی مـاه 1323ش(، در قـم، در بیـت علـم و 
گردان  فضیلـت زاده شـد. پـدرش مرحـوم آیـت اهلل حـاج سـید حسـن مدّرسـی )1320 – 1400ق( – از شـا
ی پس  ه چهل اختران قم- بوده است. و

ّ
آیات عظام: حائری، بروجردی و حجت کوهکمری و زعیم محل

ی آورد و در مدرسـه رضویه،  از تحصیـات ابتدایـی در مدرسـه ملـی محّمدیـه6 بـه تحصیل علوم دینی رو
گرفت و پس از آن سطوح  ادبیات را نزد آقایان: شیخ احمد منتظری قمی و شیخ مهدی بیگدلی قمی فرا

6. . این مدرسـه به مدیریت برادران مّتقی و متعّهد و دلسـوز فرهنگی قم آقایان: حاج محمد رشـاد و حاج محمود فارابی اداره می شـد و 
گردیدند. کثر دانش آموزان آن از رجال خوشنام قم  ا
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کـه عاقـه بسـیار بـه  عالیـه را نـزد آیـات: سـتوده، اعتمـادی و صلواتـی و پـدر بزرگـوارش آموخـت و از آنجـا 
ی  وعظ و خطابه داشـت و دارای صوت زیبایی بود، به اقتفای سـیره خانوادگی و شـوق فطری به منبر رو
آورد و در زمره خطابی خوش سـخن و خوش مجلس قم درآمد و حدود 60 سـال بر فراز منبر در شـهرهای 
گرم و جانسـوز و آوای  یه و عراق- منبر رفت و با آن نوای  کشـورها – مانند: سـور مختلف ایران و برخی از 
خوشـش، مـردم را ارشـاد نمـود و روضـه خوانـد و از مفاخـر و مناقـب اهـل بیت یاد کرد. خودم شـبی شـاهد 
کـه بـر فـراز منبـر ایسـتاده بـود و ولولـه ای در صحن مقـّدس افکنده  ی در حـرم امـام حسـین7 بـودم  روضـه و
کار مردم و  گره گشایی از  بود. او عاوه بر خطابه، به اقامه جماعت در مسجد رضائیه )حدود 30 سال( و 
گفتاری شیرین و اخاقی  ه چهل اختران می پرداخت. سیمایی خوش و 

ّ
رسیدگی به نیازمندان در محل

ک برای دوستان و عاقمندانش  ی ضایعه ای اسفنا با محّبت و مجلسی پرجاذبه داشت و درگذشت و
کر مشهور اهل بیت مرحوم آقای حاج حسن کوچک زاده بود و حجة  ی داماد مادح معروف قم و ذا بود. و

االسام سید محمدحسن مدّرسی یادگار اوست.

گفـت  ی در 75 سـالگی، در روز جمعـه 11 رجـب الخیـر 1441ق )16 اسـفند 1398ش( بـدرود حیـات  و
و پیکـرش پـس از نمـاز حجـة االسـام و المسـلمین حـاج سـید محمدجـواد مرعشـی نجفـی در قبرسـتان 

ک سپرده شد.  بهشت معصومه به خا


