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ی���س خصوصی  عزل���ت و عب���ادت و ذک���ر و دعا ب���ود و تدر
گردان���ش، استاد حسی���ن درگاهی  داش���ت )از جملۀ شا
بود( و تألیفات پرشمار از خود به یادگار نهاد که عبارتند از:

1.بدایة االخالق - تلخیص جامع السعادات )نراقی(؛

2.بدایة الفقه؛

3.اسئلة واجوبة )پاسخ به پرسشها(؛

4.م���ع الع���روة الوثقی )شرح ع���روة - 2 جل���د آن به چاپ 
رسیده است(؛

5.مناه���ل االبرار فی تلخیص بحار االن���وار )18 جلد، که 
به نام استاد حسین درگاهی به چاپ رسیده است(؛

6.السید محمدکاظم الیزدی حیاته وآثاره )چاپ شده 
در »المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویه«(؛

7.در محض���ر رسول خدا؟ص؟. )دو ه���زار حدیث از پیامبر 
کرم با شرح و ترجمه(؛ ا

8.افاض���ة القدیر ف���ی تفسیر کتابه المنی���ر )تفسیر کامل 
قرآن( غیرچاپی؛

یزی  ی���رات دروس فق���ه آی���ت اهلل می���رزا کاظ���م تبر 9.تقر
)غیرچاپی(؛

یارت أعتاب مقدسه  آن مرح���وم، در پی بیماری و پس از ز
و تقبی���ل قبور ائمه اطهار ؟مهع؟  سکته ک���رد و به بیمارستان 
انتق���ال یاف���ت و در روز دوشنب���ه 23 شعب���ان المعظ���م 
1432 ق )23 شعب���ان المعظ���م 1432 ق( چشم از جهان 
فروبست و پیکرش عصر روز چهارشنبه 25 شعبان، پس 
از تشیی���ع و نماز آیت اهلل العظمی وحید خراسانی بر آن، در 

ک سپرده شد. قبرستان شیخان به خا

آیت اهلل طباطبایی یزدی
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج سیدمحمدرضا 
طباطبای���ی ی���زدی، یک���ی از علم���ای ح���وزه علمی���ه قم 
ب���ود. معظم له، در س���ال 1365 ق )1325 ش( در نجف 
اش���رف، در بی���ت عل���م و فقاهت زاده ش���د. پدرش آیت 
رمض���ان   22 )م  ی���زدی  طباطبای���ی  سیدحسی���ن  اهلل 
1386 ق( - صاح���ب »آیات االحک���ام علی المذاهب 
الخمسة« و »التحفة الحسینیة« - فرزند حجت االسالم 
سیدمحم���ود طباطبای���ی ی���زدی )1299 - 1336 ق( 
فرزند آی���ت اهلل العظمی سیدمحمدکاظم یزدی )1247 
- 1337 ق( صاحب »ع���روة الوثقی« - و مادرش صبیۀ 
آی���ت اهلل سیدعل���ی طباطبای���ی ی���زدی - فرزن���د مرحوم 

سیدمحمدکاظم یزدی - بوده است.

فقی���د سعید، در نوجوان���ی سطوح را نزد پ���در بزرگوارش، 
مرحوم داوودی شاه���رودی و آیت اهلل حاج سیدمحمد 
فیروزآب���ادی آموخ���ت و پ���س از آن در س���ال 1386 ق، به 
دروس آی���ت اهلل العظم���ی خوی���ی و آی���ت اهلل العظم���ی 
سیدمحم���د روحان���ی حاض���ر ش���د و در س���ال 1390 ق، 
ب���ه سبب اخ���راج ایرانیان از عراق، به ق���م آمد و یکسره به 
یزی حضور یافت و مبانی  دروس آیت اهلل میرزا کاظم تبر

علمی اش را استوار ساخت.

او، عالمی سختک���وش و پرمطالعه، به دور از هیاهو و اهل 

اخـبــــــــــار
درگذشتاگن
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7.مناظره پدر و فرزند )در اصول عقاید(؛

8.سفارش اهل البیت )درباره تقوا، به انگلیسی ترجمه 
شده است(؛

گاهی امام؛ 9.قطره ای از بحار علم و آ

زش و اهمیت ماه مبارک رمضان؛ 10.ار

ین؛ 11.پندهای شیر

12.توبه یا شستشوی گناهان؛

13.هدیۀ مور )خالصه ابواب الجنان(؛

14.الفوای���د المدین���ه - مناظ���رات ب���ا شی���وخ وهاب���ی در 
مدینه؛

15.به سوی کمال - مناظره با یک دانشجو )2 ج(؛

16.دیوان مجرم )در حال چاپ(؛

17.پدر، مادر، فرزند؛

18.فکر و اندیشه؛

19.الحجة البالغة فی اثباة الشهادة الثالثة؛

20.اربعین در مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟؛

21.مفاتیح الرحمة )در تعقیبات نمازهای پنجگانه(.

ب( تألیفات غیرچاپی
یر درس فقه آیت اهلل گلپایگانی؛ 1.احکام االموات - تقر

یر درس اصول آیت اهلل طباطبایی سلطانی؛ 2.تقر

ین - 40 منبر )آماده  کر 3.انیس الواعظین ومصباح الذا
چاپ(؛

گون )3  4.مرآة المطال���ب - پاسخ به پرسش ه���ای گونا
ج(.

ک انسان؛ 5.دشمنان خطرنا

6.الفوائد الرضویة فی احکام الطهارة الترابیة؛

7.ُمذاب الِبتر فی احکام البئر؛

8.رسالة فی االغسال؛

9.تفسیر سوره انعام و برخی سوره های آخر قرآن؛

10.عقل چیست و عاقل کیست؟

11.ترجمه مفاتیح الرحمة؛

12.مختصر اربعین؛

یج؛ یر 13.خاطرات و

آن مرح���وم، پ���س از 75 س���ال زندگ���ی، سرانج���ام در روز 
دوشنب���ه 6 تیرماه 1390 )24 رج���ب الخیر 1432( چشم 
کش روز سه شنبه 7 تیر )25  از جهان فروبست و پیک���ر پا
رج���ب 1432، روز شهادت موسی بن جعفر ؟ع؟( تشییع 
و پس از نماز آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی بر آن، در 

ک سپرده شد. قبرستان شیخان به خا

جماع���ت پرداخت و در زمان انق���الب هم، در شهرهای 
مختل���ف آبادان و تویسرکان و خرم آباد، منبر می رفت و از 
یم سخ���ن می گفت و برای پرهیز از دستگیری،  ژ مظالم ر
شبان���ه ف���رار می ک���رد. او در آن هنگ���ام اعالمی���ه ای در ده 
صفح���ه خط���اب ب���ه ارت���ش نگاش���ت ک���ه در شمارگان 

گسترده چاپ و منتشر شد.

ی انقالب، یکسره ب���ه تألیف و تبلیغ  وی، پ���س از پی���روز
ی���ت مدارس ح���وزه علمیه ق���م )مدرسه فیضیه،  و مدیر
دارالشف���ا، مدرس���ه آی���ت اهلل گلپایگان���ی و مدرسه حاج 
سیدص���ادق( و اقام���ه جماع���ت پاره وق���ت )در مسجد 
آی���ت اهلل گلپایگان���ی( پرداخ���ت. وی، عالم���ی خلیق و 
یست بود  خوش اخالق، خوش برخ���ورد و متین و ساده ز
گاه بود و تمام وقت���ش را به تألیف  و ب���ر دقایق حدی���ث، آ
و بح���ث می گذرانی���د و ب���ر رعایت مستحب���ات و پرهیز از 

مکروهات، تقّید داشت.

آثارش عبارتند از:

ثار چاپی الف( آ
1.قیام ساالر شهیدان؛

م )تنظیم موضوعی غررالحکم(؛
َ
2.هدایة الَعل

3.گفتار امیرالمؤمنی���ن )ترجمه هدایة العلم( که به اردو 
و انگلیسی هم ترجمه شده است؛

4.مسند فاطمة الزه���راء )احادیث حضرت زهرا( که به 
فارسی ترجمه شده است؛

5.وظای���ف م���ا در م���اه مب���ارک رمض���ان )ش���رح خطب���ه 
کرم(؛ شعبانیه پیامبر ا

6.مناظره زبان و اندام ها؛

السالمی آیت اهلل شیخ ا
دانشمن���د بزرگ���وار آی���ت اهلل آق���ای ح���اج سیدحسی���ن 
شیخ االسالم���ی تویسرکانی، یک���ی از فضالی پرکار حوزه 
علمی���ه قم ب���ود. آن مرح���وم، در چهارم بهم���ن 1315 ش 
)1355 ق(، در تویسرک���ان، در بی���ت عل���م و خطابه زاده 
شد. پدرش مرحوم ثقةاالس���الم آقاسیدمحمد حسینی 
شی���خ االسالم���ی )م 1400 ق( - از خطب���ای نام���ی شهر و 
یبه بود، که کتابی ه���م در ادعیه مجربه  دارای عل���وم غر
نگاشته ب���ود )این اث���ر در کتابخانه آی���ت اهلل گلپایگانی 
ق���م موج���ود اس���ت( - و عموی���ش ه���م حجت االس���الم 
والمسلمی���ن آق���ای ح���اج سیدحس���ن شیخ االسالم���ی 
و ج���دش مرح���وم عالم���ه سیدعبدالغف���ار تویسرکان���ی 
گ���ردان عالم���ه ب���زرگ مالحسینعل���ی  )م 1319 ق(، از شا
کت���اب »جواه���ر المع���ارف« و  تویسرکان���ی و صاح���ب 
ی���ک بح���ث و تألی���ف و  کشک���ول ب���زرگ »ج���راب« و شر
صاح���ب روضات بوده و در تألیف »روضات الجنات« 
با مؤلفش همکاران فراوان داشت���ه است. )نقباء البشر، 

ج 3، ص 1147(.

وی، پ���س از نوجوانی، ادبی���ات و شرح لمعه را نزد مرحوم 
هی آموخت و پس از آن، به قم 

ّ
آیت اهلل حاج شیخ علی تأل

آم���د و سطوح عالیه را در محضر حضرات آیات: ستوده، 
ی، سبحان���ی و سیدمحمدباق���ر سلطانی  مک���ارم شیراز
)کفایه( تکمیل نم���ود و پس از آن به دروس آیات عظام: 
آق���ای بروجردی )یک سال(، ام���ام خمینی، )سه سال، 
اص���ول(، گلپایگان���ی، وحی���د خراسان���ی حاض���ر ش���د و 

بهره های فراوان برد.

او، ع���الوه ب���ر تحصی���ل، ب���ه تألی���ف و تبلی���غ دی���ن در 
زادگاه���ش و شهره���ای مختل���ف و ساخ���ت مساجد در 
مناط���ق تبلیغ���ی اش پرداخت و در س���ال 1357 ش، به 
پل  نمایندگ���ی امام و آی���ت اهلل گلپایگان���ی، در شهر »سر
یج شرع مق���دس و اقامه  ید و ب���ه ترو ذه���اب« اقام���ت گز
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قرشی(؛

8.حاشی���ه ب���ر مستمس���ک و تکمل���ه منه���اج و رسائ���ل و 
مکاسب و کفایه و حدود جواهر؛

9.رساله در احکام قبله؛

ب���ی در مباح���ث  10.رساله  ه���ای مختل���ف فارس���ی و عر
فقهی، اصولی، کالمی؛

11.محاضرات اعتقادی و اخالقی )در نوارهای کاست 
یدیوئی(؛ و و

12.درس های تفسیر )در صدها نوار(.

آن عال���م بزرگ���وار، سرانج���ام در هشتاد سالگ���ی، در روز 
یکشنب���ه 28 خ���رداد 1390 )16 رجب الخی���ر 1432( در 
ک���ش روز دوشنبه  درچه اصفه���ان، درگذشت و پیکر پا
)30 خ���رداد( پ���س از تشیی���ع در درچه و اصفه���ان و نماز 
آی���ت اهلل سیدعبدالحسین روضاتی ب���ر آن، در امامزاده 
ک سپرده ش���د و جهانی از علم  ی���ن - درچ���ه - به خ���ا جز
ک برد. آی���ت اهلل العظمی صافی  و عم���ل را با خود ب���ه خا

گلپایگانی، در پیام تسلیت خویش فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اناهلل واناالیه راجعون.

ارتح���ال عالم عالیق���در مرحوم آی���ت اهلل آقای حاج 
یعت موسوی اصفهانی، خالف  سیدمصطفی شر
الصدق مرحوم آیت اهلل العظمی آقای سیدمهدی 
درچ���ه ای، ثلم���ه ای جبران ناپذی���ر  ]ب���ود[ و موجب 
کم���ال تأسف گردی���د. فقید سعی���د در علم و عمل 
ی���س و تصنیفات  و خدم���ات دین���ی و علمی، از تدر
مفیده در این زمان کم نظیر بود. حقیر از عصر مرحوم 
استادن���ا االعظم آی���ت اهلل العظمی آق���ای بروجردی 
- اعل���ی اهلل مقام���ه - ب���ا ایش���ان و ب���رادر بزرگوارشان 
یعت،  مرح���وم آیت اهلل آق���ای سیدمحمدحسن شر
آشنایی و ارتب���اط کامل داشتم. این دو بزرگوار هر دو 
از چهره ه���ای درخشان در حوزه ق���م و نجف اشرف 
بودند و محض���ر ایشان هم در اصفهان با درخششی 
بیت  یس و انجام خدمات دینی و تر ک در تدر تابن���ا

طالب و فضال، موفق بودند.

 تألیف���ات و آثار ایشان، مخصوص���ًا کتاب حجاب 
در شرای���ط حاض���ر ب���رای نس���ل معاص���ر و فض���ال و 
محصلین مفید است. این مصیبت را به بیت علم 
و سی���ادت ای���ن مرحوم و مخصوصًا ح���وزه علمیه و 
اهال���ی محترم اصفهان تسلی���ت عرض می نمایم و 
یل  ب���رای بازماندگان محت���رم صبر جمی���ل و اجر جز

مسئلت دارم. 

برکاته. رحمة اهلل و والسالم علیکم و

 لطف اهلل صافی«.

ب���ه تحصیل شرح منظومه نزد آیت اهلل حاج آقارضا صدر 
و تفسی���ر و اسف���ار عالم���ه طباطبایی ه���م پرداخت. این 
هم���ه، نه سال به طول انجامید. سپس به نجف اشرف، 
مش���رف ش���د و ب���ه دروس آی���ات عظ���ام: آق���ای حکیم و 
ی )فقه( و آقای خویی )اصول(  سیدعبدالهادی شیراز
و آقای شاهرودی و شی���خ حسین حلی )اندکی( حاضر 
یس و  ش���د و بهره ه���ای ف���راوان ب���رد و در خالل آن ب���ه تدر
تألی���ف ه���م پرداخ���ت. او در نیمه شعب���ان 1381 ق، به 
دام���ادی آیت اهلل حاج سیدعل���ی عالمه فانی اصفهانی 

هم مفتخر شد.

در س���ال 1391 ق، ب���ه زادگاه���ش بازگشت و ب���ه ایجاد و 
ی���ه و ماندگ���ار )مسج���د ولیعصر،  ساخ���ت بناهای خیر
مدرسه علمی���ه امام حسین، حمام )زنانه و مردانه( امام 
یس سطوح و خارج فقه و  سج���اد(، تألیف و تحقیق، تدر
اصول، رفع دعاوی و اباحه و تطهیر اراضی غصبی که در 
طرح اصالحات ارضی ب���ه مالکیت غیرمالکان درآمده 
ب���ود و که با رفت و آم���د بسیار به نزد مالک���ان آنها و ایجاد 

مصالحه بین ارباب و رعیت انجام گرفت - پرداخت.

آثارش عبارتند از:
کتاب های چاپی الف( 

1.العس علی ضوء مقتبس )تفسیر سوره عبس و تولی(؛

2.الشه���اب ف���ی مسأل���ة الحج���اب )در بی���ان مبان���ی 
حجاب از نظر قرآن، حدیث و فقه - فارسی(؛

3.درس حجاب از قرآن و حضرت زهرا؛

4.رسال���ه درباره نماز و جماعت )ب���ه ضمیمه رساله در: 
امامت جماعت غیر اهل علم(؛

یق کتاب و سنت؛ 5.نظری به موسیقی از طر

ی؛ 6.رساله در شرح احوال میرلوحی سبزوار

7.پاسخ به نامه ها، استفتائات و شبهات؛

)میرلوح���ی  المهت���دی  کفای���ة  کت���اب:  8.تحقی���ق 
ی(؛ سبزوار

ینش - دیوان شعر )آماده چاپ(؛ 9.بلبلی در بزم آفر
کتاب های غیرچاپی ب( 

1.المستنیر من الوحی المنیر )تفسیر سوره حمد(؛

2.تفسیر سوره های فجر، توحید، فلق و ناس؛

3.رسال���ه در عی���د ن���وروز و بی���ان ع���دم صح���ت روایت 
معلی بن خنیس؛

یرات درس فقه  و اصول آیت اهلل خویی؛ 4.تقر

یرات درس فقه آیت اهلل بروجردی؛ 5.تقر

6.حاشیه بر تفسیر المیزان )عالمه طباطبایی(؛

کب���ر  7.حاشی���ه ب���ر قام���وس ق���رآن )آی���ت اهلل سیدعلی ا

آیت اهلل شریعت موسوی
موس���وی  یع���ت  شر سیدمصطف���ی  ح���اج  آی���ت اهلل 
اصفهان���ی،  یکی از علمای اصفهان ب���ود. فقید سعید، 
در روز سه شنب���ه روز عرف���ه )9 ذی الحج���ه( 1349 ق 
بی���ت  در  اصفه���ان،  در  1310ش(،  اردی بهش���ت   7(
عل���م و فقاه���ت زاده شد. پ���در بزرگ���وارش مجتهد بزرگ 
اصفهان آی���ت اهلل سیدمهدی درچه ای )1280 - 1364 
ق( و عموی���ش فقی���ه ب���زرگ شیع���ه آی���ت اهلل العظم���ی 
سیدمحمدباق���ر درچ���ه ای )1264 - 1342 ق( - استاِد 

آیت اهلل العظمی بروجردی - بوده است.

معظ���م له، در پان���زده سالگ���ی )1364(، پ���در بزرگوارش 
را از دس���ت داد و ب���ا کم���ال جدی���ت و کوش���ش، راه او را 
پ���ی گرف���ت و ادبی���ات ع���رب را در مدرس���ه چهارباغ نزد 
حض���رات: شی���خ عباسعل���ی ادی���ب حبیب آب���ادی )و 
ی���د( و میرزا محمدعلی معل���م حبیب آبادی،  شرح تجر
و سط���وح را ن���زد شی���خ محمدحسن عال���م نجف آبادی 
)معالم(، میرزا محمدباقر شهیدی )شرایع(، حاج شیخ 
علی مشک���اة )شرح لمعه(، شیخ عل���ی قدیری کفرانی 
)فص���ول(، سیدمحم���د هاشم���ی و سیدعل���ی اصغ���ر 
برزانی )قوانی���ن(، سیدعبدالحسین طیب )مکاسب( 
گرفت و  و آی���ت اهلل حاج آقاحسین خادم���ی )کفایه( را فرا
پ���س از آن به قم آمد و سطوح عالیه را در محضر حضرات 
آی���ات: حاج شی���خ مرتضی حائری ی���زدی )مکاسب(، 
حاج شی���خ عبدالجواد جبل عامل���ی و سیدمحمدباقر 
سلطانی طباطبای���ی )کفایه( تکمیل نمود و شایستگی 
حض���ور در دروس آیات عظ���ام: آقای بروج���ردی و آقای 
گلپایگانی )فقه( و سیدمحمد محقق داماد )اصول( را 
پیدا کرد و مبانی علمی اش را استوار ساخت و در کنار آن 
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13.ُفتیاتنا؛
14.ترجمه و تفسیر قرآن؛

15.توضیح المسائل؛
16.زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن؛

17.مسیح از نظر قرآن و انجیل؛
18.خاتم پیغمبران از نظر قرآن؛

19.حکومت قرآن؛
یده از نظر مادی و الهی؛ یدگار و آفر 20.آفر

21.بشارات عهدین؛
22.اسرار و مناسک و ادله حج؛

23.دولت مهدی پرچمدار انقالب جهانی؛
24.گفتگویی در مسجد النبی؛

25.دعاهای قرآنی؛
یخ انقالب اسالمی 1920 عراق و نقش  26.نگاه���ی به تار

علما و مجاهدین اسالم؛
27.سپاه نگهبانان اسالم؛

28.آیات رحمانی )نقد کتاب »آیات شیطانی«(؛
ی اسرائیل چرا؟ و شکست آن کی؟؛ 29.پیروز

ی؛ 30.نماز مسافر با وسایل امروز
یک )4 ج(؛ یالیسم و متافیز 31.ماتر

32.قضاوت از دیدگاه کتاب و سنت؛
33.برخورد دو جهان بینی؛

34.ترجمه فرقان )5 ج(؛
35.مفسدین فی االرض؛

36.نماز جمعه؛
37.نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسالم؛

38.نقدی بر سخنان برخی از دین پژوهان معاصر.

آن مرح���وم در 85 سالگ���ی در روز سه شنبه اول  فروردین 
بیع الثانی 1432ق( چشم از جهان فروبست  1390 )16 ر
و پیک���رش روز پنجشنبه 3 فروردی���ن تشییع ش و پس از 
ی، در قبرستان ب���اغ بهشت - قم - به  نم���از آقای اشک���ور
ک سپ���رده شد. مقام معظم رهب���ری در پیام تسلیت  خا

خویش فرمودند:
باسمه تعالی

جناب آقای مهدی مصطفوی، دامت توفیقاته

درگذش���ت عالم متفک���ر و بزرگ���وار مرح���وم آیت اهلل 
آقای حاج شیخ محمدصادقی تهرانی را که عمری 
به ت���الش علم���ی و قرآن���ی گذرانیدند و آث���ار فراوانی 
از خ���ود به یادگ���ار گذاشتند، ب���ه جنابعال���ی و دیگر 
بازماندگان محت���رم ایشان تسلیت عرض می کنم و 
از خداون���د پاداش نی���ک و مغفرت و رحمت واسعه 

برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

ردین 1390 سیدعلی خامنه ای، 6 فرو

در محض���ر آی���ت اهلل العظم���ی خوی���ی و ام���ام خمینی و 
ی���س و تألی���ف و تفسی���ر پرداخ���ت؛ تا آنک���ه در سال  تدر
1392 ق، با فشار دولت بعث عراق برای اخراج ایرانیان 
یمت ک���رد و پنج  از ع���راق، او ب���ه لبنان - شهر ص���ور - عز
س���ال در آنجا ماندگار شد و به تألی���ف و تفسیر پرداخت 
و در س���ال 1397 ق ه���م به سبب جنگ ه���ای داخلی و 
آشفتگی اوضاع لبنان، ب���ه عربستان مهاجرت کرد و در 
یس  ید و در مسجد الحرام به تدر مکه معظمه اقامت گز
فقه جعفری پرداخ���ت؛ تا آنکه پس از دو سال دستگیر و 
یس  زندانی شد و پس از آزادی به قم آمد و به تألیف و تدر

و تفسیر پرداخت.

بی،  او ب���ا نب���وغ و حافظه خ���ود و با تسلط ب���ر زبان های عر
وان قرائت  بی و ر انگلیسی و عبری - که تورات را به خو
می ک���رد - ب���ر کتب مق���دس یهود و مسیحی���ت احاطه 
ی از قبیل بش���ارات عهدین  داش���ت و مطالب بسی���ار
را استخ���راج ک���رد و آنه���ا را ب���ا ق���رآن مجی���د سنجی���د و 
حقانی���ت اسالم و ق���رآن را ثابت نم���ود و کتاب هایش، 

کم���ون )در مقارن���ه سیاس���ت و  مانن���د: عل���ی والحا
حکوم���ت امیرالمؤمنی���ن و حکوم���ت خلف���ای جور( و 

کت���اب زمی���ن و آسم���ان و ستارگان از دیدگ���اه قرآن - 
در اعج���از علم���ی ق���رآن و تطبی���ق آن با کشفی���ات علم 
ی  ز و دان���ش جدید - و کتاب ح���وار در نقد ایدئولوژ و ر
ی داشت.  م���ادی و کمونیسم، حرف های ن���و و ابتکار
ی از فت���اوای فقهی اش ش���اذ و نادر و خالف  ام���ا بسیار
وش  وش اجته���ادی اش ب���ا ر مشه���ور ب���ود. شی���وه و ر
مشه���ور فقهای شیعه، تفاوت داش���ت و تنها با تکیه بر 
وایات،  ی از ر ن توجه ب���ه بسیار ظواه���ر آیات قرآن و بدو
احک���ام را استخ���راج می نم���ود ک���ه در نتیج���ه برخی از 

فتاوای���ش همانن���د فت���اوای عام���ه گردی���ده ب���ود.

آثارش عبارتند از:
کتاب های چاپی الف( 

1.الفرقان فی تفسیر القرآن )30 ج(؛
2.التفسیر الموضوعی بین الکتاب والسنة )22 ج(؛

ن بین الکتاب والسنة )8 ج(؛ 3.الفقه المقار
4.الفقه علی ضوء القرآن؛

5.حوار بین االلهیین والمادیین؛
6.حوار بین اهل الجنة والنار؛

یة؛ 7.المقارنات العلمیة والکتابیة بین کتب السماو
یة؛ 8.رسول االسالم فی الکتب السماو

یة؛ 9.عقائدنا بین الکتب السماو
کمون؛ 10.علی والحا

11.علی شاطی الجمعة؛
12.لماذا إنتصرت اسرائیل ومتی تنهزم؛

آیت اهلل صادقی تهرانی
آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی، یکی از 
مفسران و قرآن پژوهان حوزه علمیه قم به شمار می رفت. 
فقی���د سعی���د در اول فروردی���ن 1305 ش )1345 ق( در 
ته���ران، در بیت علم و فضیل���ت زاده شد. پدرش مرحوم 
حجت االس���الم والمسلمی���ن شی���خ محمدرض���ا لسان 

الواعظین تهرانی بود.

آن مرح���وم، در نوجوان���ی، پ���درش را از دس���ت داد، ول���ی 
ب���ا شرک���ت مستم���ر در نم���از و جلس���ات موعظ���ه و تفسیر 
آی���ت اهلل حاج شی���خ محمدعلی شاه آب���ادی به معارف 
دینی عالقه مند ش���د و تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و 
ادبیات و سطوح را آموخت. در سال 1366 ق، به قم آمد 
و پ���س از آموختن سطوح عالیه، ب���ه دروس آیات عظام: 
آق���ای بروجردی، ام���ام خمینی )اص���ول(، محقق داماد 
)فقه(، عالمه طباطبای���ی )تفسیر و فلسفه( حاضر شد و 
مبان���ی علمی اش را استوار ساخ���ت. وی پس از ده سال 
اقام���ت و تحصی���ل در قم، ب���ه تهران بازگش���ت و در رشته 
فلسف���ه دانشک���ده الهی���ات )معقول و منق���ول( شرکت 
ک���رد و موفق به اخ���ذ درجه دکترا در فلسف���ه اسالمی شد 
و همزم���ان به تحصیل در محض���ر حضرات آیات: شیخ 
ی، میرزا  محمدتق���ی آملی، ح���اج سیداحمد خوانس���ار
احم���د آشتیان���ی و می���رزا مه���دی آشتیان���ی پرداخ���ت و 
زات ملی شدن  اجتهاد خود را است���وار کرد. وی، در مبار
ی ب���ا مرحوم  ی فعاالن���ه و همکار صنع���ت نفت، به ی���ار
زات روحانی���ت و مرجعیت  آی���ت اهلل کاشانی و در مب���ار
ی امام خمین���ی، برخاست و ب���ا تمام توان  شیع���ه به ی���ار
یم شاه شد و ب���ا سخنرانی های  ژ زه ب���ا ر وارد عرص���ه مبار
ک ق���رار گرفت ت���ا در 1385 ق،  خ���ود م���ورد تعقیب ساوا
مخفیان���ه وارد نجف اش���رف شد و در آنج���ا به تحصیل 


