اخبـــار

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری

حجتاالسالم ناطق اصفهانی
حضرت مستطاب حجتاالسالم و المسلمين آقای حاج شيخ محمدرضا ناطق اصفهانی يکی از وعاظ نامی
و واقفان مشهور اصفهان بود .معظم له در  15جمادی الثانی 1347ق ( 7آذرماه 1307ش) در اصفهان زاده
شد .پدرش آقا شيخ محمد يکی از واعظان بااخالص اصفهان بود .آن مرحوم در  20سالگی به تحصيل علوم
دينی روی آورد و ادبيات و سطوح را نزد حضرات آيات :حاج آقا حسين خادمی ،شيخ مرتضی اردکانی ،شيخ
سيدمحمدباقر رجايی و ّ
سيدعبدالحسين طيب و ّ
محمدحسن عالم نجفآبادیّ ،
سيدجمالالدين صهری
فرا گرفــت و پــس از آن بــه قم آمد و ســطوح عاليــه را نزد حضرات آيــات :فاضل لنکرانی (مکاســب) ،اعتمادی
(رسائل) ،مکارم شيرازی (کالم و عقايد) و ّ
سيدمصطفی خمينی (شرح منظومه) آموخت و سپس به دروس
آیتاهّلل العظمی گلپايگانی حاضر شــد و بهره برد و از ســال 1341ش در منابر خويش در اصفهان ،به حمايت
از اهداف امام خمينی برخاست و افشا گری کرد و در سال  1342دستگير و به حکم دادگاه نظامی محبوس
گرديــد و بــار ديگــر در ســنندج دســتگير و بــه زنــدان اوين منتقــل گرديد که پــس از مدتی حبس ،در شــهريور
 1357آزاد شــد .يکی از صحنههای مهم زندگی وی دفاع او از آیتاهّلل خادمی و کتکزدن ســرهنگ زاهدی
–رئيــس اوقــاف اصفهــان– بــود که با شــجاعت تمام در  18ارديبهشــت 1357بــه اداره اوقاف رفــت و در جلو
چشم کارمندان و مديران حج ،به جبران اهانت سرهنگ به حضرت آیتاهّلل خادمی سه سيلی بر صورتش
نواخــت و کار را ادامــه داد تــا آنکــه ســرهنگ را از تهران عــزل کردند و ايــن کار مورد تمجيد امــام خمينی قرار
گرفــت و آتــش انقــاب را در اصفهــان شــعلهورتر ســاخت .وی يکی از مبلغان نســتوه دين و مذهــب بود که از
اوايل جوانی به تبليغ و ترويج اســام در کشــورهای عراق ،لبنان (که  6ماه در «بريتال» بعلبک مقيم شــد)،
هندوســتان ،پا کســتان ،ســوريه ،کشورهای خليج ،انگلســتان و ايران پرداخت و در شــهرهای مختلف منبر
رفــت و حقايــق را گفــت و موقوفــات فــراوان احداث کــرد .او در اصفهان مؤسســه فرهنگی احمديه (مدرســه
علميه و دبســتان ،مدرســه راهنمايی و دبيرستان) ،مدرسه نفيســه ،صندوق قرض الحسنه ساالر شهيدان
و مدرســه عقبافتادگان ذهنی و در جزيره قشــم ،مســجد و حسينيه و کتابخانه صاحب الزمان (هشت باب
مغــازه) و چنديــن بــاب خانــه عالــم (در شــهرهای مختلف) تأســيس و وقــف کرد (که همــه اســناد و نامهها و

اجــازات مراجــع تقليــد و گزارشــی از فعاليتهــای عمرانی و خدماتــی وی در دو کتاب ســخن ناطق و باقيات
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الصالحــات گــرد آمــده اســت) .او هر جــا که میرفت اثــری ماندگار از خود بــه جای میگذاشــت و ا کنون آثار و
مآثــر وی در جایجــای کشــور – بــه خصوص جزيره قشــم که او جوانی و عمرش را در آنجا گذاشــت و با تمام
مالمتها و مخالفتها از پای ننشست  -مشاهده میشود .وی در جريان جنگ تحميلی و دفاع ّ
مقدس دو
فرزندش :شهيد عباسعلی ناطق و محمدحسن ناطق و دامادش شهيد اميرحسن صادقی را تقديم اسالم و
انقالب اسالمی کرد و برگ زرين ديگری را در کارنامه درخشان خويش به يادگار نهاد.
ســرانجام آن عالم بزرگوار ،در  87ســالگی ،در روز پنجشــنبه  10دی ماه  19( 1394ربيع االول 1437ق) چشــم
از جهان فرو بســت و پيکر پا کش پس از تشــييع و نماز در حياط مســجد صاحب الزمان(عج) جزيره قشــم به
خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم رضوی
ّ
حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمين آقــای حــاج ّ
سيدشــميم الســبطين رضــوی يکــی از مبلغان
و ّ
مروجــان خســتگیناپذير ديــن بــود .فقيد ســعيد در روز دوشــنبه  22شــعبان المعظــم 1352ق ( 20آذرماه

1312ش) در شــهر «چهولــس» هندوســتان زاده شــد .پــدرش اديــب و شــاعر مشــهور سـ ّـيدغالم الســبطين

رضوی (م 1379ق) – اســتاد ادبيات و زبان انگليســی و اردو و صاحب «ديوان اشــعار» بود .آن مرحوم دوره
دبيرســتان را در شــهر الهور پشــت ســر نهاد و وارد دانشگاه پنجاب شــد و پس از اخذ ليسانس زبان و ادبيات
انگليسی ،در سال 1373ق (1333ش) رهسپار نجف اشرف شد و ادبيات عرب را نزد مرحوم ّ
مدرس افغانی
و ســطوح را نزد آيات :شــيخ محمدرضا مظفر و شــيخ محمدکاظم شمشــاد آموخت و پس از  5ســال تحصيل
برای ازدواج و صله رحم به زادگاهش بازگشت و سپس برای ادامه تحصيل به حوزه علميه قم آمد و سطوح
عاليه را از آيات :شيخ مصطفی اعتمادی و ّ
سيدمحمدباقر سلطانی طباطبايی آموخت و پس از آن به دروس
خــارج آيــات عظــام :آقای بروجــردی ّ
(مدتی انــدک) ،آقای شــريعتمداری و آقــای گلپايگانی حاضر شــد و نيز
کار ترجمه نامههــای انگليســی و اردو پرداخت و گاه از ســوی معظم له برای
در بيــت آیــتاهّلل بروجــردی بــه ِ

تبليغ دين به خارج از کشــور اعزام میشــد و در بازگشــت مورد تقدير ايشــان قرار میگرفت .در ســال 1961م
(1339ش) از ســوی آیــتاهّلل العظمــی حکيــم برای سرپرســتی «مرکز تبليغــی بالل» و هدايت دينی شــيعيان
آفريقا به داراالســام (تانزانيا) رفت و ّ
مدت شــش ســال در آنجا اقامت گزيد و در تمام کشــورهای آفريقايی به
زبانهای انگليســی ،گجراتی ،اردو ،ســواحيلی و عربی به تبليغ اسالم پرداخت .سپس به پا کستان بازگشت
و چند سالی به خدمات دينی اشتغال داشت تا آنکه در سال 1350ش به قم باز آمد و به تحصيل و تدريس
و تأليــف اشــتغال ورزيــد .او در ايــن زمان دروس دانشــگاهی خويش را در دانشــگاه تهران پی گرفت و رســاله
فــوق ليســانس خــود را با عنــوان «تقابل االديان و التصوف» نگاشــت .او در مقطع دکترا هــم تحصيل میکرد
و در حــوزه علميــه قــم هم مورد توجه آیتاهّلل شــريعتمداری قرار گرفت و به عنوان مترجم رســمی ايشــان در
مصاحبهها و در «دارالتبليغ اســامی» مشــغول به کار گرديد و اعزام مبلغ به خارج ،پذيرش طالب خارجی،
راهنمايــی مهمانــان حوزه علميه قم ،همکاری با مجالت الهادی و نســل نــو ،تدريس برای طالب خارجی و
ترجمه کتب و مقاالت به زبانهای اردو و انگليسی بخشی از کارهای وی بود .در سال 1385ش به انگليس
رفــت و مدتــی در شــهر «پيتربــرو»  -صد کيلومتری لندن  -به تبليغ دين پرداخت و ســپس در لندن مســتقر
شــد و در ســال 1363ش «انجمن تعليمات اســامی شيعه» را تأســيس کرد و به خدمات فراوان از سخنرانی
و اقامه جماعت و مجالت اردو و انگليســی و نشــر مقاالت و مصاحبهها و رســيدگی به امور مذهبی شيعيان و
راه اندازی مدرسه دينی برای کودکان و نوجوانان) توفيق يافت.
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او برای مراجع تقليد شيعه به ويژه آيات عظام :حکيم و شريعتمداری بسيار شناختهشده و مورد اعتماد بود
و از آنان اجازات و نامههای متعدد داشت .دانشمند محترم جناب آقای حاج محمدتقی انصاريان درباره او
کتاب «شکوه شکيبايی» را نگاشته است.
سرانجام وی در سن  83سالگی ،در روز شنبه  25شوال المکرم 1437ق ( 9مرداد 1395ش) در لندن بدرود
حيات گفت و پس از تشييع و نماز آیتاهّلل ّ
سيدفاضل ميالنی بر آن در قبرستان مسلمانان به خا ک سپرده
شد.

آیتاهّلل فاضل َو َریس
حضرت آیتاهّلل آقای شيخ خادم حسين فاضل َو َرسی ،از علمای محترم افغانستان و سا کن مشهد مقدس بود.
آن مرحوم در ســال 1308ش (1348ق) ،در يکی از روســتاهای َ«و َرس»  -از توابع باميان  -زاده شــد و دروس
آغازين را از پدرش علی جان کرباليی آموخت و پس از آن نزد مرحوم حاج آخوند کوه بيرونی و شيخ ابراهيم
موسی کالنی ّيکه ولنگی و آیتاهّلل ّ
ٰ
سيدمحمدحسن رئيس و شيخ علی حسين غرغری ادبيات
َو َرسی و شيخ
و سطوح را فرا گرفت .سپس در سال 1335ش رهسپار نجف اشرف شد و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات:
ّ
ســيدعلی سيســتانی و ميــرزا کاظــم تبريزی (رســائل) ،شــيخ مجتبی لنکرانی (مکاســب) ،ميرزا علی فلســفی
و شــيخ صدرا بادکوبهای (کفايه) ،ميرزا مســلم ملکوتی (شــرح منظومه) و شــهيد ّ
سيداســداهّلل مدنی (شــرح

تجريد) فرا گرفت و پس از آن به دروس خارج آيات عظام :آقای خويی و آقای صدر حاضر شــد و بهره اندکی
برد .در سال 1340ش راهی افغانستان شد و در زادگاهش سکونت گزيد و به تدريس علوم دينی (در مدرسه
علميــه شــيخ باقــر) و تبليــغ دين و تربيــت دينی مردم و مبــارزه با ظلم و جــور خوانين پرداخت و بســياری از
ّ
دعاوی و اختالفات و نزاعهای ســابقهدار و دامنهداری که حکومت و ريشســفيدان از حل آن ناتوان مانده
ّ
بودنــد را بــا نفــوذ معنوی خويــش بهراحتی حل و فصل کرد .در ســال 1351ش برای بار دوم به نجف اشــرف
مهاجرت کرد و به دروس آيات عظام :آقای خويی شــهيد صدر و ميرزا جواد تبريزی حاضر شــد و به تدريس
ّ
مطــول و قوانيــن هــم پرداخت و تقريرات دروس اســاتيدش را هم نگاشــت .در ســال 1354ش به زادگاهش
بازگشــت و فعاليتهای دينی و علمی خويش را پی گرفت تا آنکه در ســال 1357ش و کودتای مارکسيســتی
ترهکی و آزار و کشــتار علمای دينی به ســوی ايران آمد و پس از مهاجرت به چندين کشــور (ترکيه ،ســوريه و
عراق) سرانجام در مشهد مقدس سا کن شد و به تأليف و تدريس و تبليغ دين و مذهب پرداخت.
آثارش عبارتند از:

الف) کتابهای چاپی

العقبی (تاريخ زندگانی حضرت زهرا و زينب ٰ
ٰ
کبری)؛  .2سياســة الســبطين (صلح امام حســن و قيام
 .1ذخائر

امام حســين)؛  .3العاشــورا :بزرگترين حادثه ســال  61هجری؛  .4الحوادث المفجعة دراســات عترت طاهره؛
 .5مباحث منطقيه (شــرح حاشــيه مالعبداهّلل)؛  .6رموز تربيت و تکامل از نظر عقل و اســام (ج )1؛  .7مبانی
تفکر اسالم و مسيحيت

ب) کتابهای غيرچاپی

 .1فوائد َو َرســيه (شــرح ســيوطی 3 ،جلد)؛  .2رموز تربيت و تکامل از نظر عقل و اســام (ج  2و )3؛  .3مکتب

جاويد يا اســام ،پاســخگوی نيازهای بشــر؛  .4بانوان برگزيده عالم؛  .5علی(ع) ميزان الحق؛  .6خالصة االثر
يا تاريخ زندگانی امام موســی بن جعفر(ع)؛  .7وهابيت خطری برای اســام؛  .8شــيعه از ديدگاه علمای اهل
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ســنت؛  .9تقريــرات دروس آیــتاهّلل خويــی ؛  .10تقريــرات دروس شــهيد صــدر ؛  .11تقريــرات دروس آیتاهّلل
تبريزی؛  .12ندای وحدت آفرين قرآن و مظلوميت شيعه در سراسر جهان
آن مرحوم در  86ســالگی ،در روز شــنبه  23آبان 1394ش ( 2صفر الخير 1437ق) بدرود حيات گفت و پيکر
پا کش روز دوشنبه ( 25آبان) در بهشت رضا(ع) - ،مشهد ّ
1
مقدس  -به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم عرفانی
حضرت مستطاب حجة اهّلل و المسلمين حاج شيخ قربانعلی عرفانی يکی از رجال علم و سياست افغانستان
بود.
آن مرحــوم در ســال 1318ش (1358ق) در «يکاولنــگ»  -از توابع باميان  -زاده شــد و در نوجوانی در همان
روســتای خويــش تــا شــرح لمعــه را فــرا گرفت .ســپس در ســال 1347ش رهســپار نجف اشــرف شــد و پس از
فرا گيــری ســطوح عاليــه ،بــه دروس آيات عظام :امام خمينی ،شــهيد سـ ّـيدمحمدباقر صدر و سـ ّـيدمصطفی
خمينی حاضر شــد و از جهاد و اجتهاد امام بهرههای فراوان برد .در ســال 1356ش به کابل آمد و با علمای
ّ
مبارزه همچون آقايان :صادقی پروانی و ميراحمد عالم و شــهيد مزاری و شــهيد مبلغ هماهنگ و همآوا شد
و پس از کودتای مارکسيســتی 1357ش با همکاری گروهی از روحانيون مبارز «ســازمان نصر افغانســتان» را
تأســيس کرد و از آن پس به عنوان يکی از رهبران جهادی ،تالشهای فراوانی را در تبليغ اســام و گســترش
جهاد اســامی و شکســت نظام مارکسيســتی انجام داد و در تأســيس حزب وحدت اســامی در ســال 1368
مهمی بر عهده داشــت و به َ
نقش ّ
ســمت معاون ّاول دبير کل آن  -مرحوم شــهيد مزاری  -برگزيده شــد .در
ّ
ســال  1373و پس از شــهادت حجتاالسالم عبدالعلی مزاری و دبير کلی حجتاالسالم محمدکريم خليلی،
ّ
او رهبری جناح مخالف خليلی را بر عهده گرفت و در ســال « 1378حزب وحدت اســامی ملت افغانســتان»
را تأسيس کرد و هم در کابينه حامد کرزای به َ
سمت وزير مشاور برگزيده شد .در سال 1384ش نيز از سوی

رياســت جمهوری افغانســتان به َ
ســمت نماينده انتصابی در مجلس سنا و در ســال  1389نيز از سوی مردم

کابل به نمايندگی مجلس شــورای ملی انتخاب شــد .وی معاون «شــورای علمای شيعه افغانستان» و عضو
«شورای اخوت اسالمی» و يکی از روحانيون فعال ،انقالبی ،پرهيزگار و ّ
متصف به اعتدال و ميانهروی و واقع
نگری بود .ظواهر روحانی و شــأن دينی خود را همه جا حفظ میکرد و در ســالهای اخير موفق شــد مسجد
ّ
زيبای «امام محمد باقر» را در ّ
جاده کوته سنگی – داراالمان در محله قلعه جبارخان بنياد نهد.
آثارش عبارتند از:
 .1امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر؛  .2صبــر از ديــدگاه قــرآن؛  .3امــام خمينــی و انقالب اســامی افغانســتان؛
 .4مروری بر تحوالت سياسی و اجتماعی باميان؛  .5از کنگره تا کنگره
آن مرحــوم دچــار بيمــاری ســرطان کبد بود و بــرای درمان به آلمان رفــتّ ،اما بهبود نيافت و در  76ســالگی
درگذشــت .پيکــرش در روز چهارشــنبه  6آبــان 1394ش (14محرم الحرام 1437ق) با حضور شــخصيتهای
سياسی و جهادی ،مقامات بلندپايه حکومتی ،اعضای مجلس شورای ملی ،علما و هزاران نفر از مردم کابل
تشييع و در صحن مدرسه باقر العلوم(ع) در غرب شهر کابل به خا ک سپرده شد.

 . 1با سپاس از استاد محمدعلی نجفی کرمانشاهی.
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درگذشتاگن

اخبار

حجتاالسالم واعظی شهرستانی
حضرت مستطاب حجتاالسالم و المسلمين حاج شيخ يوسف واعظی شهرستانی يکی از چهرههای مشهور
جهادی و انقالبی افغانســتان بود .وی در ســال 1324ش (1364ق) در ناحيه «شهرستان»  -از توابع استان
«دايکنــدی»  -زاده شــد و تحصيــات دينــی خــود را در حوزههای علميه نجف اشــرف ،قم و مشــهد مقدس
پــی گرفــت و پــس از تکميل تحصيــات خويش به زادگاهش بازگشــت و در دهها ســال به مبــارزات انقالبی و
فعاليتهای دينی و اجتماعی مشــغول بود .وی در پا کســتان از بنيانگذاران «ســازمان نصر افغانستان» بود
و از ســال 1358ش فعاليتهــای جهــادی و سياســی و نظامــیاش را عليه اشــغالگران شــوروی آغــاز کرد و در
ســال 1362ش به عنوان مســئول دفتر نمايندگی ســازمان در مشــهد مقدس انتخاب شــد و تا  1368در آن
َ
سمت بود .سپس عازم باميان شد و در تأسيس «حزب وحدت اسالمی افغانستان» شرکت کرد و از اعضای
مؤســس آن بود .در ســال  1376به عنوان رئيس شــورای نمايندگی خارج از کشــور در تهران انتخاب شد و تا
ســال  1381در اين َ
ســمت بود .پس از ســقوط طالبان رئيس دفتر مرکزی حزب وحدت در کابل شــد و در آن
سال به عنوان نماينده مردم شهرستان در لويه جرگه و در سال  1383از سوی حامد کرزای  -رئيس جمهور
افغانستان  -به عنوان عضو «لويه جرگه قانون اساسی» و سپس سفير افغانستان در ليبی برگزيده شد.
وی عضــو شــورای علمــای شــيعه ،عضــو شــورای اخــوت اســامی ،وزيــر مشــاور حامد کــرزای و عضو شــورای
سراســری علمای افغانســتان بود .او از جمله منتقدين ّ
جدی حضور آمريکا در افغانستان و اعطای معافيت
حقوقی (کاپيتوالسيون) به آنان بود و سخنرانیها و مصاحبههای فراوان درباره اوضاع افغانستان ،اقدامات
خودســرانه نيروهای خارجی در کشــور ،وضعيت جهان اســام و به خصوص شــيعيان و رهبر جهانی اســام
امــام خمينــی داشــت .وی در راســتای منافع شــيعيان افغانســتان گامهای بلندی برداشــت و بــرای ترويج
اهــداف الهــی جمهــوری اســامی و نفــی بيگانــگان و مکتب اهلبيــت(ع) در جهــان تالش و کوشــش فراوان
میکرد تا آنکه ســرانجام در  70ســالگی در صبح چهارشنبه  22مهر 1393ش ( 29ذیالحجة 1435ق) بدرود
حيات گفت و در کابل به خا ک سپرده شد.

آیتاهّلل خسروی
حضرت مستطاب حجتاهّلل و المسلمين حاج شيخ محمدحسن خسروی يکی از علمای محترم افغانستان
و مقيم مشهد مقدس بود.
آن مرحــوم در ســال 1310ش (1350ق) در منطقــه «ســنگ تخــت» باميــان بــه دنيــا آمــد و در اوان جوانی در
ســال 1327ش رهســپار مشــهد مقدس شد و ادبيات را نزد اديب نيشــابوری و شرح لمعه را نزد مرحوم حاج
ّ
سيداحمد مدرس يزدی بياموخت و پس از آن در سال 1333ش رهسپار نجف اشرف شد و سطوح عاليه را
فرا گرفت و ســپس به دروس آيات عظام :آقای حکيم ،آقای شــاهرودی و آقای خويی حاضر شد و بهرههای
فراوان برد و تقريرات دروس آنان را نگاشــت .ســپس در ســال 1347ش به زادگاهش بازگشــت و به تدريس و
ّ
ترويج مذهب حقه تشيع و تربيت دينی مردم و پرورش شا گردان و فضال مانند شهيد محمدحسين صادقی
تيلی ،مرحوم اســتاد يوســف واعظی شهرســتانی ،مرحوم احســانی قمرانی ،اســتاد محقق پشتروق پرداخت
و بــذر علــم و دانــش و نور هدايت را در روســتاهای دوردســت و گمنــام آن منطقه پرا کند .در ســال 1357ش
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اخبار

درگذشتاگن
بــه دنبــال وقــوع کودتای مارکسيســتی حزب خلق در کشــور ،نا گزير به ترک خانه و کاشــانه خويش شــد و به
مشــهد مقدس باز آمد و فعاليتهای علمی خود (از تدريس و تحصيل و تأليف و تبليغ دينی) را از ســر گرفت
و شــا گردان فراوان را تعليم داد و در تشــويق مهاجران به جهاد اســامی و آزادی کشــور از يوغ اســتعمارگران
شوروی و حمايت از حزب وحدت اسالمی نقش اساسی بر عهده داشت .سرانجام وی در روز چهارشنبه 18
آذرماه 1394ش ( 27صفر الخير 1437ق) در  84سالگی بدرود حيات گفت و پس از تشييع در بهشت موسی
بن جعفر(ع) در روستای شترک مشهد به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم واعظ موسوی
حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمين آقــای حــاج سـ ّـيدعلی واعظ موســوی يکــی از علمای شــهر
کاظمين بود.
فقيــد ســعيد در ســوم شــعبان المعظــم 1371ق در کاظمين در بيت علم و فضيلت زاده شــد .پــدر بزرگوارش
سيدمحمد مهدی موسوی کاظمی ( - )1319 - 1391صاحب الوديعة  -و ّ
جدش آیتاهّلل ّ
آیتاهّلل ّ
سيدمحمد
موسوی واعظ اصفهانی ( - )1273 - 1315صاحب «سير و سلوک»  -بوده است .وی تحصيالت علوم دينی
را نــزد پــدرش آغــاز کرد و پس از فرا گيری ادبيات نزد مرحوم شــيخ عباس شــامی ،ســطوح عاليــه و خارج فقه
را از پدرش و آیتاهّلل شــيخ فاضل لنکرانی آموخت و پس از وفات پدرش جانشــين وی در امامت جماعت و
اداره بيرونی وی و تأليف و تدريس و رسيدگی به نيازمندان و ياری محرومان بود و مدتی هم در زندانهای
رژيم بعث محبوس بود و کتابخانه نفيس پدری و خانوادگیاش ضبط شد .وی در کاظمين «جامعة الواعظ
لعلوم اهل البيت» را تأسيس کرد که در آن مرکز استادانی برای خواهران و برادران تدريس میکردند.
برخی از آثارش عبارتند از:
 .1احسن الذريعة في تتميم احسن الوديعة؛  .2احکام الصالة؛  .3تقريرات درس فقه آیتاهّلل فاضل لنکرانی
 .4تقريرات درس فلسفه آیتاهّلل فاضل لنکرانی؛  .5حواشی بر کتب رجالی؛  .6حواشی بر چند کتاب فقهی
وی بر اثر بيماری ،در  64ســالگی ،در يکی از بيمارســتانهای ســليمانيه عراق در پيش از ظهر روز سهشــنبه
ّاول جمادی الثانی 1435ق بدرود حيات گفت و صبح روز پنجشنبه سوم جمادی الثانی –سالروز شهادت

حضرت زهرا – پيکرش تشــييع با شــکوه گرديد و پس از نماز برادرش حجتاالســام و المسلمين ّ
سيداحمد
موسوی در يکی از حجرات صحن مقدس کاظمين مدفون گرديد.

144

160

سالبیستوهفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

