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اخباردرگذشتاگن

که  مؤسســات خیریــه - موسســه خیریه امــام باقر 
کمک رسانی به خانواده های نیازمند  سرپرستی و 
عراقــی و افغانــی را بــر عهــده دارد، مدرســه علمیه 
امــام رضا )برادران( و مدرســه علمیــه بنت الهدی 
)خواهران(، موسسه دارالتوحید )کویت و تهران(، 
مدارس دینی در ایران و عراق و افغانســتان، ســه 
کــه  مجتمــع مســکونی )در قــم و مشــهد و نجــف( 
ســرپناه ده هــا خانــوار ایتــام و بیوه زنــان اســت - 
پرداخــت. وی در راســتای روشــنگری و بیــداری 
کشور آسیایی و اروپایی مسافرت  اسالمی به ده ها 
کرد و ســرانجام ریاســت »مجمع جهانی اهلبیت« 
را پذیرفــت و پــس از چندیــن ســال خدمــت بــه 
ســاحت مقدس تشیع، در ســمت نمایندگی رهبر 
انقالب در نجف اشــرف مســتقر شــد و به خدمات 

خویش ادامه داد.

کارنامه ای درخشان از تالش علمی و اجتماعی  او 
مســتضعفان  و  محرومــان  بــه  توجــه  بخصــوص 
داشت. حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای 

سیدجواد شهرستانی می فرماید:

که من معتقد  آیت اهلل آصفی از چهره هایی اســت 
کــرده و قدم هــای زیادی  کارهــای زیــادی  هســتم 
صادقانــه  و  مخلصانــه  کارهایشــان  و  برداشــته 
تشــکیل  جلســه ای  می آیــد  یــادم  اســت.  بــوده 
دادیــم و مرحــوم آقــای حکیــم، آصفــی و حایــری 
و مجموعــه ای از عراقی هــا بودنــد و از ایــن طــرف 
هــم آقــای ســعادت اســتاندار وقــت قــم و مرحوم 
آقــای شــیخ حســن ابراهیمــی رئیــس وقــت اداره 
کــه صحبت هایی  اتبــاع از تهــران حضور داشــتند 
ح شــد. وقتی  در خصــوص مهاجریــان عراقی مطر
کنند، ایشان  که صحبت  نوبت آیت اهلل آصفی شد 
که ســخنگوی حزب الدعــوه بود، اســم عراقی ها را 
گفــت می خواهــم ببینــم بــرای افغانی ها  نیــاورد و 
کار را نمی کنید؟ رفت به طرف افغانی ها،  چرا این 

گردیــد. وی افزون بــر این دروس،  فوق لیســانس 
از درس هــای هیأت و هندســه و ریاضیات اســتاد 
تفســیر  دروس  و  گیالنــی  مــدرس  مرتضــی  شــیخ 
آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدعلــی  البالغــه  و نهــج 
ســرابی بهــره برد و همزمــان به تألیــف و تدریس و 
فعالیت های سیاسی روی آورد و همراه با دوستان 
همفکــرش، حضــرات آیات: ســیدمرتضی عســکر، 
سیدکاظم حایری، سیدمحمدحسین فضل اهلل، 
شــیخ عبدالهــادی فضلــی و شــیخ محمدمهــدی 
شــمس الدین، »حــزب الدعــوة االســالمیة« را بــه 
رهبری آیت اهلل شهید ســیدمحمدباقر صدر پدید 
آورد و ســال ها در شــورای رهبــری حــزب حضــور 
داشــت و در ایــن جایــگاه بیــش از ســی ســال بــه 
مبارزه و مجاهده با رژیم بعث عراق برخاست و در 
این راه به رنج هجرت و جهاد دچار آمد و سالیان 
گذرانیــد.  کویــت و ایــران  فــراوان از عمــرش را در 
ســال(  )هفــت  ق   1390 تــا  ق   1383 ســال  از  او 
کویــت مانــد و در آنجــا بــه اقامــۀ جماعــت در  در 
»جامــع االمام النقی« و ادارۀ »موسســة التوحید« 
گذرانید و در ســال 1390 ق به  و تألیــف و تدریــس 
حــوزه علمیه قم آمد و به تحصیل در محضر آیات 
گلپایگانــی و حاج میرزا هاشــم آملی  عظــام: آقــای 
کالم و فلســفه و  و تدریــس علــوم: فقــه و تفســیر و 
تألیف پرداخت و از آیت اهلل آملی به دریافت اجازه 
اجتهــاد نائل آمــد )و پس از آن هم از آیت اهلل حاج 
شــیخ محمدرضا آل یاسین به اجازه اجتهاد نائل 
آمد(. فقید سعید پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
دایــرۀ فعالیت هــای علمــی و سیاســی خویــش را 
گســترش داد و رهبری »حزب الدعوة االســالمیة« 
نیروهــای  ســازماندهی  بــه  و  گرفــت  عهــده  بــر  را 
رهبــران  بــا  همــراه   - عــراق  بعــث  رژیــم  معــارض 
مجلــس اعــالی انقــالب اســالمی عراق بــه رهبری 
آیــت اهلل شــهید ســیدمحمدباقر حکیــم - و ایــراد 
ســخنرانی و مصاحبه هــا و مقــاالت و سرپرســتی 

آیت الله آصفی
شــیخ  حــاج  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
محمدمهدی آصفی، یکی از بیدارگران و مصلحان 
و عالمان روشــن بین و روشــن فکر و آینده نگر امت 
که همیشــۀ عمــرش را در خدمت به  اســالمی بود 
گذرانید  ثقلیــن - قرآن و عترت )علیهم الســالم( - 
کالم اسالمی از  و ده ها اثر نفیس در تفسیر و فقه و 

خود به یادگار نهاد.

فقید سعید در سال 1317 ش )1357ق( در نجف 
اشــرف، در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد. پدرش 
مرحــوم حجت االســالم و المســلمین حــاج شــیخ 
علــی محمد آصفی بروجــردی )1332 - 1389 ق( 
گردان آیات عظام آقایان: حکیم، خویی،  - از شــا
شــاهرودی و ســیدعبدالهاد شــیرازی - و مادرش 
صبیــۀ محترمــه فقیــه نامــی آیــت اهلل حــاج شــیخ 
صاحــب   )1391  -  1315( بروجــردی  محمدتقــی 
نهایــة االفــکار و نهــج الهــدی بــود. آن مرحــوم در 
اوان نوجوانــی بــه تحصیــل علوم دینــی روی آورد 
و ادبیــات را نــزد مرحــوم مدرس افغانی و ســطوح 
آیــات: شــخ مجتبــی  نــزد حضــرات  را هــم  عالیــه 
لنکرانی، شــیخ صدرا بادکوبه ای، شید محمدرضا 
مظفــر، ســیدمحمدجعفر جزایــری مــروج، شــیخ 
گرفت و پس  مســلم ملکــوت و مرحــوم پدرش فــرا 
ج آیات عظــام: آقای حکیم،  از آن بــه دروس خــار
باقــر زنجانــی، حــاج شــیخ حســین حلــی،  میــرزا 
ســیدمحمد روحانی، امام خمینی، ســیدعبداهلل 
شــیرازی و بیــش از همــه آیت اهلل العظمــی خویی 
حاضر شد و همزمان در دانشگاه بغداد، در رشته 
کرد و موفق به اخذ درجه  معارف اســالمی شرکت 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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درگذشتاگن اخبار

مادی و تن ســپردن به معشــیت و زیســت فقیرانه 
طلبگی از خصوصیات برجسته دیگر این روحانی 
عالی قــدر بــود. ســال ها تحمل زحمــت نمایندگی 
این جانــب در نجــف اشــرف، حــق بزرگــی را از آن 
که امید دارم  مرحوم بر عهده این جانب می گذارد 
لطف و رحمت الهــی حقگزار همه خدمات علمی 

و دینی و اجتماعی ایشان باشد.

بــه عمــوم بازمانــدگان ایشــان و نیز به دوســتان و 
ارادتمنــدان و مســتفیدان از آن مرحــوم تســلیت 
عــرض می کنــم و علو درجــات و رحمــت و مغفرت 

حضرت احدیت را برای ایشان مسئلت می کنم.

آیت الله امینیان
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ مختار 
بــزرگ  علمــای  از  یکــی  امینیــان،  )محمدعلــی( 

گیالن و امام جمعه آستانه اشرفیه بود. استان 

در  ق(   1345( ش   1305 ســال  در  مرحــوم  آن 
کــه زادگاه و  روســتای »فتیــده« از توابــع لنگــرود 
خواستگاه علمای بزرگی مانند حضرات آیات: حاج 
کبر فتیدهی  ســیدمرتضی لنگرودی و شــیخ علی ا
و شــیخ عیســی فتیدهی لنگرودی بود زاده شــد و 
پــس از تحصیــل ابتدایــی، در 18 ســالگی )1323( 
بــه قــم آمــد و بــه تحصیــل علــوم دینــی پرداخت. 
گرامی اش آیت اهلل  وی سطوح را به همراه دوست 
حــاج شــیخ محمدعلــی فیــض الهیجــی )متولــد: 
1343 ق/ 1303 ش( نــزد حضــرات آیــات: شــهید 
ح لمعه(،  مطهری )مطول(، شــهید صدوقی )شــر
کفایه(  ســلطانی طباطبایی )رســائل و مکاســب و 
ج فقه آیت اهلل  آموخــت و پــس از آن به دروس خار
العظمی بروجردی و فقه و اصول آیات عظام: امام 
گلپایگانــی، آقــای محقــق داماد،  خمینــی، آقــای 
حــاج شــیخ عبدالنبی عراقــی، میرزا هاشــم آملی، 
حــاج ســیدمرتضی لنگــرودی، آقــای شــریعتمدار 
و آقــای بهجــت و درس حکمــت و فلســفه عالمــه 
طباطبایــی حاضــر شــد و بهره هــای فــراوان برد و 

برخی از آثارش عبارتند از:
1. فی رحاب القرآن )14 ج(. تفسیر موضوعی قرآن 
کــه بــه نــام »در آیینــۀ وحــی« در 10 ج بــه فارســی 

ترجمه شده است.
2. فــی رحــاب عاشــورا )5 ج(، شــامل 55 مقالــه 

درباره امام حسین و عاشورا است.
3. المجموعة الفقهیة )شامل: الجهاد و والیةاالمر 

می باشد(.
4. المجموعــة الحرکیــة )شــامل بحثهایــی دربارۀ 
انقــالب اســالمی ایــران و والیت فقیــه و خط امام 

می باشد(.
کتاب( 5. سلسلة الثقافة االسالمیة )132 رساله و 

6. مجموعه مقاالت عربی )150 مقاله(
7. مجموعه مقاالت فارسی )60 مقاله(.

8. مجموعه مصاحبه ها )17 مصاحبه(
9. مجموعه مقدمه ها )34 مقدمه(

10.  مجموعه پیامها و اعالمیه ها

روز  در  ســالگی،   77 در  مرحــوم  آن  ســرانجام 
 1436 شــعبان   16(  1394 خــرداد   14 پنجشــنبه 
کــش روز جمعه  گفــت و پیکر پا ق( بــدرود حیــات 
15 خــرداد، پس از تشــییع باشــکوه و نماز آیت اهلل 
العظمــی مــکارم شــیرازی بــر آن بــه نجــف اشــرف 
انتقال داده شد و در بقعة العلماء قبرستان وادی 
ک ســپرده شــد. در پی رحلت وی،  الســالم به خا
پیام هــای تســلیت متعــدد از ســوی مراجع عظام 
تقلیــد و شــخصیت های نظــام صــادر شــد. مقــام 

معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

با تأثر و تأســف فراوان خبر درگذشــت عالم محقق 
و مجاهد، مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ مهدی 
کردم. ایشــان  آصفــی رحمــت اهلل علیــه را دریافت 
فقیهی نواندیش و متکلمی ماهر و نویســنده پرکار 
کتاب مفید و ناظر به مسائل  و اثرگذار بود و ده ها 
کالم و فقــه، ثمــره  مــورد ابتــال در حــوزه عقایــد و 
عمــر بابرکت ایشــان اســت. آن مرحــوم همچنین 
در  اجتماعــی  و  سیاســی  مبــارزات  عرصــه  در 
عراق، از ســابقه ای درخشــان برخــوردار بود و فکر 
ســنجیده و تحلیــل عمیــق از مســائل منطقه، در 
گی های این شــخصیت جامع االطراف  شــمار ویژ
محســوب می گشــت. زهد و بی رغبتی به تمتعات 

واقعــًا  مــن  و  جلســه  محــدوده  از  ج  خــار یعنــی 
که چرا؟ به  خوشــحال شــدم، اما تعجبم این بــود 
کردیــم و آنها هم  جلســه ارتبــاط نــدارد و صحبت 
که  کردند. بعد از جلســه علت را پرسیدم  صحبت 
گفتند  جــواب خیلــی منطقی و زیبایــی را دادند و 
که عراقی ها آقایان حکیم، شهرستانی و حایری را 
کســی را ندارند در موردشــان  دارنــد، اما افغانی ها 
گــر اینجــا  کــردم ا کنــد و واقعــًا احســاس  صحبــت 
نگویــم جای دیگر نمیتوانــم بگویم. اینجا موردی 
کنــم و بــرای همیــن  کــه از افغانی هــا دفــاع  اســت 
کــردم. همین مقــدار درباره  احســاس مســئولیت 
که واقعــًا قدم های  روحیــه آیت اهلل آصفــی بدانیم 
خوبــی در این زمینه و خصوصــًا برای ایتام افاغنه 

و عراقی مؤسسات خیریه برداشته اند. 

همــگان شــاهد زندگی ســاده و زاهدانه ایشــان در 
یکی از محالت دورافتاده و فقیرنشــین قم بودند، 
کویتــی و  کــه بســیاری از تجــار ثروتمنــد  در حالــی 
عراقی برای ایشــان خانــه و اتومبیل می خریدند و 
ایشان آنها را می فروخت و صرف ایتام و نیازمندان 
کتاب و صدها مقاله و  و بیوه زنان می نمود.1 ده ها 
مصاحبه و سخنرانی هم حاصل بیش از نیم قرن 
که صدیــق ارجمند آقای  تــالش علمی وی اســت 
کبــر زمانی نــژاد تمــام آنها را در »کتابشناســی  علی ا
و ماخذشناســی عالمــه شــیخ محمدمهد آصفی« 

گرد آورده است.

1. که خاطراتی از آن در کتاب »اسوۀ زهد و جهاد و اجتهاد« آمده است.
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اخباردرگذشتاگن

رفتاری در آن روحانی محبوب سرمایه ای معنوی 
که به  گیــالن بود و فقــدان آن خالئی اســت  بــرای 
توفیــق الهــی و بــه همــت دانشــوران بایــد جبــران 
شود. انشاءاهلل. رحمت و مغرفت الهی را برای آن 

مرحوم مسألت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای/ 22 خرداد 1394  

 حجت االسالم
مصبـــاحی

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
آقــای حــاج ســیدمجدالدین مصباحــی، یکــی از 
اســتان  نامــی  و خطیــب  علمــای محتــرم شــیراز 

فارس بود.

در  ش(،   1308( ق   1348 ســال  در  مرحــوم  آن 
شــیراز، در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پدرش 
حــاج  المســلمین  و  حجت االســالم  مرحــوم 
ســیدجمال الدین مصباحی، فرزنــد آیت اهلل حاج 
گردان آیات عظام:  ســیدعباس مصباحــی - از شــا
آخونــد خراســانی و میــرزا محمدتقی شــیرازی - و 
آیــت اهلل حــاج  مــادرش صبیــه محترمــه مرحــوم 
شیخ محسن فقیه شــیرازی موسسه مجله دینی 

»االسالم« بوده است.

او در اوان نوجوانــی بــه تحصیل علــوم دینی روی 
حضــرات  گرامــی اش  دوســتان  بــا  همــراه  و  آورد 
آیات: مکارم شــیرازی و ربانی شــیرازی، به محضر 
آیــات: ســیدنورالدین شــیرازی و شــیخ  حضــرات 
بهاءالدیــن محالتــی شــیرازی شــتافت و ادبیــات 
آیــت اهلل  مرحــوم  و  بــزرگان  آن  نــزد  را  ســطوح  و 
گرفت. ســپس به  حــاج شــیخ علــی ارســنجانی فرا
اصفهان رفت و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: 
حــاح آقاحســین خادمی و حــاج ســیدمحمدرضا 
خراســانی آموخــت و پــس از آن بــه نجــف اشــرف 
کرد و زمانی از دروس آیات عظام: آقای  مهاجــرت 
حکیم و آقای خویی بهره مند شد. در سال 1331 
به زادگاهش بازگشت و به اقامه جماعت )در بقعه 

شــهیدان انقالب اسالمی پیوســت. وی سه دورۀ 
گیــالن به عنــوان نماینده مردم  متوالی از اســتان 
در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد و خدمات 

بسیاری به مردم استان نمود.

از آثار وی است:
1. مبانی اخالق اسالمی.

2. مبانی فلسفه اسالمی.
3. از اسالم تا ارتداد.

4. قرة العین )درباره نماز(.
5. شقایق.

کتاب های غیرچاپی
1. میزان اندیشه )در منطق(

کالم(. 2. حسن الختام )در علم 

3. دیوان شعر.

4. رساله در: سنخیت.

5. رساله در: عناوین ثانویه.

6. مســائل مســتحدثه )روابط اجتماعی دختران 
و پسران، شــرکت زنان در فعالیت های اجتماعی، 

تقیه، مسائل جدید پزشکی(.

7. تفسیر آیات منتخبه.

آن مرحوم در 89 سالگی، در صبح روز چهارشنبه 
بــدرود  ق(   1436 شــعبان   22(  1394 خــرداد   20
کــش صبــح روز پنجشــنبه  گفــت و پیکــر پا حیــات 
21 خرداد تشــییع و پس از نماز آیت اهلل حاج شیخ 
زین العابدیــن قربانــی - امــام جمعــۀ رشــت - در 
صحــن حــرم مطهــر ســیدجالل الدین اشــرف بــه 
ک ســپرده شــد. مقام معظــم رهبــری در پیام  خا

تسلیت خویش فرمود:

درگذشــت روحانی عالیقدر مرحوم حجت االسالم 
نماینــدۀ  امینیــان،  آقــای  جنــاب  المســلمین  و 
گیــالن در مجلس خبــرگان و امــام جمعۀ فاضل و 
خدوم آســتانه اشــرفیه را به مردم وفادار و عزیز آن 
گردان  خطه ارزشــمند و به همۀ ارادتمندان و شــا
گیالن و به طــور ویژه  آن مرحــوم و جامعــۀ علمــی 
گرامــی ایشــان  بــه خانــدان محتــرم و بازمانــدگان 

تسلیت می گویم.

وزانــت علمی و آراســتگی اخالقــی و متانت و ادب 

همزمــان بــه تدریس ادبیات و ســطوح پرداخت و 
گردان فراوان تربیــت نمــود و امتحانات حوزه  شــا

گرفت. قم را هم بر عهده 

وی در طــول مبارزات روحانیت بر علیه رژیم شــاه 
به رهبری امام خمینی، مردانه به میدان آمد و در 
نشــر و پخش بیانــات و اعالمیه هــای حضرت امام 
گیالن و شــهر لنگرود نقش داشــت و به  در اســتان 
ویژه در سال های 1356 و 1357 رهبری تظاهرات 
مردم لنگرود را بر عهده داشت و غالب سخنرانی ها 

و اعالم مواضع انقالب را انجام می داد.

رشــت  بــه  اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
گلشــن  کــرد و امامــت جماعت مســجد  مهاجــرت 
و امامــت )موقــت( جمعۀ رشــت و نمایندگی امام 
کســازی  پا بــه  و  پذیرفــت  را  گیــالن  دانشــگاه  در 
گروهک های انحرافی  کید و مگــر  گیالن از  اســتان 
پرداخت. در سال 1361 ش به سمت امام جمعۀ 
آستانه اشرفیه برگزیده شد و بدین شهر مهاجرت 
کــرد و بــه فعالیت هــای دینــی و علمــی پرداخــت. 
تدریس ســطوح، تألیف، اقامۀ جماعت، ســاخت 
و ســاز مــدارس و مســاجد )ماننــد: مســجد جامع 
آســتانه  اهل البیــت  مســجد  و  فتیــده  روســتای 
کشــور  اشــرفیه( و منــازل برای زلزله زدگان شــمال 
از جملــه فعالیت هــای وی بــود. در دوران جنــگ 
تحمیلــی عراق هم حضور جدی داشــت و در این 
راســتا فرزندش طلبه شــهید محمدتقــی امینیان 
کربــالی 5 به خیل  هــم در بهمــن 65 در عملیات 
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درگذشتاگن اخبار

 حجت االسالم 
رضایی نیشـــابوری

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
حاج سیدعبدالحسین رضایی نیشابوری، یکی از 
خطبای مشهور مشهد مقدس به شمار می رفت.

معظــم لــه )فرزند حــاج میــرزا محمدرضایــی(، در 
ســال 1307 ش )1347 ق(، در روســتای »کفکــی« 
- از توابع نیشــابور - زاده شــد و پس از تحصیالت 
نخســتین، در ســال 1328 ش بــه نیشــابور رفــت 
بــه  کــرد. ســپس  آغــاز  را  و تحصیــل علــوم دینــی 
کــرد و ادبیــات عــرب را  مشــهد مقــدس عزیمــت 
نــزد مرحوم اســتاد ادیب نیشــابوری تکمیل نمود 
و پــس از آن ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: 
حــاج ســیداحمد مدرس، شــیخ هاشــم قزوینی و 
کاظــم دامغانــی و بخشــی از علــوم عقلــی را  شــیخ 
هــم نــزد حضــرات: شــیخ ســیف اهلل ایســی و میرزا 
گرفــت و پــس از آن به دروس  جــواد آقاتهرانــی فــرا 
ج آیت اهلل العظمــی میالنی حاضر شــد و پس  خــار
از وفات ایشــان در دروس آیت اهلل حاج آقا حســن 
کــرد و مبانــی علمــی اش را اســتوار  قمــی شــرکت 
نمــود. وی از جوانــی بــه وعظ و خطابــه پرداخت 
و بــه تدریج شــهرت یافــت و در بیــوت آیات عظام 
مشــهد حضــرات آیــات: میالنــی، قمی و شــیرازی 
و مجالــس مهــم مشــهد منبــر می رفــت. او اهــل 
مطالعــه و تحقیــق و شــعر و ادب بــود و منبــرش 
سرشــار از اشــعار شــعرای قدیم و اخبار و احادیث 
اهلبیت - علیهم الســالم - بود. وی خوش ذوق و 
خوش برخــورد و خوش اخالق بود و عالوه بر تبلیغ 

دین، به تألیف و ترجمه هم پرداخت.

برخی از آثارش عبارتند از:
1. ترجمه عیون اخبار الرضا)ع(.
2. ترجمه ارشاد القلوب )2 ج(.

3. ترجمه مشکاة االنوار )طبرسی(.
4. ترجمه جواهر السنیة )شیخ حر عاملی(.

5. ترجمه جلد 77 بحاراالنوار )مواعظ(.
6. ترجمــه االنســان فــی مراحــل الســت )آل علــی 

شیراز بازگشت و در ماه های سرنوشت ساز انقالب 
اســالمی )نیمه دوم 1357( شــبانه روز می کوشــید 
و می خروشــید و تظاهــرات و اجتماعــات عظیــم 
مردم شــیراز را رهبری می نمود تا انقالب اســالمی 
بــه پیــروزی رســید و او شــبانه روز همــراه بــا خیــل 
مریدان و دوســت دارانش به حفظ امنیت شــهر و 
نگهداری از مال و جان مردم اشــتغال داشــت. او 
موفق شــد چندین مســجد را تجدد بنا و تأسیس 
کتابخانــه امــام  نمایــد. ماننــد تأســیس مســجد و 
صــادق و تجدیــد بنــای مســاجد: رمضــان خــان، 
شکراهلل خان، حاج عباس و مسجد جوکار و بقعه 
کتاب »رهبر ملل« -  سیدذوالفقار. از تألیفات وی 

در اصول عقاید اسالم - است.

آن مرحــوم در 86 ســالگی، در روز پنجشــنبه 16 
بــدرود  اردیبهشــت 1394 ش )15 رجــب 1436( 
کــش در روز ســه شــنبه 21  گفــت و پیکــر پا حیــات 
اردیبهشــت تشــییع و پــس از نمــاز آیــت اهلل حــاج 
شــیخ اســداهلل ایمانــی - امــام جمعــه شــیراز - بــر 
آن، در بقعــۀ آیت اهلل محالتی در امامزاده علی بن 

ک سپرده شد. حمزه به خا

ســیدذوالفقار( و خطابه و منبر اشــتغال ورزید و به 
ح شد. عنوان یکی از خطبای مشهور شیراز مطر

کتــاب »شــیراز  آقــای محمــد مــدرس صادقــی در 
امروز« )چاپ 1331( دربارۀ او می نویسد:

»ثقــة االســالم آقــای ســیدمجدالدین مصباحــی، 
و  بــرادرزاده  و  ســیدجمال  آقــای  حضــرت  فرزنــد 
دامــاد واعــظ شــهیر آقــای ســیدجواد مصباحــی، 
بــا اینکــه بیش از 23 ســال از عمرشــان نمی گذرد، 
کلمات نافذ  بیــان ســحاری دارنــد و از فراز منبر بــا 
خــود در نهایــت فصاحــت، عموم مســتمعین را از 
هــر ســنخ و طبقــه مســحور بیانات مؤثر و شــیوای 
و  ک  پــا دلــی  از  ایشــان  کالم  می کننــد.  خویــش 
بــر دل  کــه  ک برمی خیــزد و حرفــی نیســت  تابنــا
ســیدذوالفقار  بقعــه  در  شــب  و  ظهــر  می نشــید. 
اقامــه نمــاز جماعــت می نمایــد و در پایــان از فــراز 
گفتــار و پندار  منبــر مــردم را به خدمت بــه خلق و 
که تا  نیــک دعــوت می نماید. بقعۀ ســید ذوالفقار 
چنــد ســال پیش خرابــه ای بیش نبــوده، حال در 
کوشــش و فعالیــت معظم له به شــکل زیبایی  اثــر 
درآمــده و محــل جماعــت مــردم و اغلــب طــالب 

علوم دینیه شده است...«.2

از  سرشــار  روحیــه  بــا  جوانــی  آغــاز  از  مرحــوم  آن 
غیــرت و حمیــت هاشــمی خویش بر علیــه ظلم و 
ســتم می توفید و می خروشــید. در جریان نهضت 
ملی شــدن نفــت بــا منبرهایش به مــردم روحیه و 
کاشــانی  امیــد می بخشــید و مــورد تقدیــر آیت اهلل 
کودتای 28 مرداد بازداشــت  گرفت و پــس از  قــرار 
گردید و در جریان انقالب اسالمی در سال 1342، 
ســخنرانی هایش به قدری پرشــور و حماســی بود 
بــه همــراه حضــرات  کــه در روز 15 خــرداد 1342 
آیات: شیخ بهاءالدین محالتی و شهید دستغیب 
دســتگیر و بــه تهران و پــادگان نظامی عشــرت آباد 
منتقل شــد و مدت ها بازداشت و زندان بود. وی 
پس از آزادی به خدمت به دین و مذهب اشتغال 
داشــت و در ســال 1357 بــا نطق هــای توفنــده و 
کوبنــده خویــش به بیان مفاســد رژیم شــاه  بیــان 
پرداخــت تــا مجــدداً در شــهریور 1357 دســتگیر 
و بــه تهــران انتقــال داده شــد. پــس از آزادی، بــه 

2. شیراز امروز، ص 68.
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اخباردرگذشتاگن

ک بازداشــت شــد. پــس از پیــروزی انقــالب  ســاوا
اسالمی به یزد بازگشــت و امامت جمعه »بهاباد« 
گرفت و عالوه بر آن، بــه تدریس فقه و  را بــر عهــده 
اصول و تفسیر و اخالق در حوزه علمیه یزد همت 
گردان بســیار پرورش داد و عالوه بر  گماشــت و شــا
آن حدود 30 سال به پاسخگویی به مسائل دین 
و زدودن شــبهات و حل مشــکالت مردم و امامت 
جماعت )در مســجد ریگ( پرداخت. بدون شک 
وجودش در شــهر یزد منشــأ خدمات فراوان برای 
حــوزه و روحانیــت و عمــوم مــردم بــود. او از همــۀ 
مناصــب رایــج در حوزه های علمیه چشم پوشــی 
کرد و عمرش  کرد و برای خدا به شهرش مهاجرت 
را یکسره به تدریس و تألیف و تبلیغ و ترویج دین 
و مذهــب و خدمــت بــه مردم ســپری ســاخت. از 

آثارش اسرار عاقبت به خیری )2 ج( است.

ســرانجام آن مرحوم در 84 ســالگی، در روز شــنبه 
12 اردیبهشــت 1394 )13 رجــب الخیــر 1436 ق( 
کش در روز دوشــنبه  گفت و پیکر پا بــدرود حیات 
حضــرت  نمــاز  از  پــس  و  تشــییع  اردیبهشــت   14
آیــت اهلل نــوری همدانــی بــر آن در امامــزاده جعفــر 
ک ســپرده شــد و در پی درگذشــت وی  یــزد به خا
پیام هــای تســلیت متعدد از ســوی مراجــع تقلید 

منتشر شد.

شاهرودی(.
گلگون )دیوان اشعار(. 7. چهره های 

8. داستانهای ارزنده )2 ج(.
9. داماد خوش اقبال )داستان زلفا و جویبر(.

10.  زندگانی حضرت امام رضا)ع(.
11.  عمار یاسر.

12.  ازدواج.

 12 شــنبه  روز  در  ســالگی،   84 در  مرحــوم  آن 
 )1436 الخیــر(  رجــب   13(  1394 اردیبهشــت 
گفــت و پیکرش در روز دوشــنبه 14  بــدرود حیات 
اردیبهشــت تشــییع و پــس از نماز حجت االســالم 
و المســلمین دکتــر ســیدمحمود قبــول درافشــان 
در صحــن جمهــوری حرم مطهر حضــرت علی بن 

ک سپرده شد. موسی الرضا)ع( به خا

آیت الله ابوترابی
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج میرزا حسن 

ابوترابی یکی از علمای بزرگ یزد بود.

آن مرحوم در سال 1310 ش )1350 ق( در روستای 
چ« - از توابع یزد زاده شــد و پس از نوجوانی،  »زار
به تحصیل علوم دینی روی آورد و به یزد مهاجرت 
کــرد و در محضــر حضــرات آیــات: شــیخ غالمرضــا 
فقیه خراسانی، شهید صدوقی و سیدعلی محمد 
گرفــت. ســپس بــه حــوزه  کازرونــی ادبیــات را فــرا 
علمیــه قــم آمــد و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات 
آیات: شــیخ محمد فکور یزدی، سیدموسی صدر 
و ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایــی آموخت و 
پــس از آن به دروس آیات عظام: آقای بروجردی، 
محقــق دامــاد، حاج شــیخ مرتضی حائــری و امام 
خمینی و دروس تفسیر عالمه سیدمحمدحسین 
طباطبایــی و جلســات اخــالق آیــت اهلل ســیدرضا 
بهاءالدینی حاضر شد و مبانی علمی اش را استوار 
تبلیــغ دیــن  بــه  کنــار تحصیــل  ســاخت. وی در 
امــام خمینــی در  آرمان هــا و پیام هــای  ترویــج  و 
شــهرهای مختلف پرداخت و چندین بار از سوی 


