درگذشتاگن

اخبار

تشــریح مباحــث اقتصاد اســامی بــرای جوانان و
همــکاری با مرا کز آموزشــی عقاید و علوم اســامی
پرداخت .با شــروع مبارزات مردم مســلمان ایران
بر علیه رژیم شــاه ،مســجد وی یکــی از مرا کز مهم
انقالبیون در تهران بود که با دعوت از ســخنرانان
انقالبی ،سهم بسزایی در روشنگری مردم داشت.
در یکی از اســناد ســاوا ک آمده اســت« :گزارشــات
ناصرالدین انصاری

درگذشتگان
آیتهللا مهدوی کنی

رســیده نشــان میدهد که مســجد جلیلی تهران
پایگاه عناصر متعصب مذهبی وابســته به گروهها
و دســتجات برانداز و مضره شــده اســت .مجموع
بررســیها نشــان میدهد که تجمع افراد وابســته
بــه گروههــا و دســتجات برانــداز مذهبــی در ایــن
مســجد ،معلول جهات روشــنی میباشــد .وجود
مهــدوی کنــی در ســمت امامــت جماعــت ایــن بازنگــری قانون اساســی ،نماینده مــردم تهران در
مســجد و کارگردانــی آن و ســوابق فعالیــت او در مجلــس خبــرگان رهبری ( 4دوره) و عضو شــورای

پیــروی از خمینــی و ارتبــاط بــا عناصــر وابســته به عالی انقالب فرهنگی بود .امام درباره او فرمود:
حضــرت آیــتاهلل آقــای حــاج شــیخ محمدرضــا
گروههــای برانــداز عامــل عمــدهای در جــذب این
مــا از ســابق به ایشــان ارادت داشــتیم و حاال هم
مهــدوی کنــی ،یکی از علمای مشــهور تهــران و از
افراد در مســجد مورد بحث اســت (نقش مساجد
ارادت داریــم و بعدهــا هم ارادت خواهیم داشــت
ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران بود.
در پیروزی انقالب ،ص  117و .»118
1
بــه ایشــان .وی یکــی از شــخصیتهای مؤثر نظام
معظم له در روز پنجشــنبه  14مرداد  1310ش (21
وی در این مسجد با تشکیل کتابخانه و جلسات و یــاران امام از آغاز نهضت بود که ســهم فراوانش
ربیــع االول  1350ق) در روســتای «کــن» از توابــع
گونا گون سیاسی و مذهبی و هم تشکیل صندوق در پیشــبرد اهداف انقــاب هرگز فراموش نخواهد
تهــران زاده شــد و در  14ســالگی ( 1324ش) بــه
حمایــت از نیازمندان و بیمــاران مرهمی بر دردها شــد .او به جز کارها و پســتهای اجرایی ،هیچگاه
تحصیل علوم دینی روی آورد .نخست در مدرسه
و زخمهــای نســل جــوان بــود ،امــا ایــن اقدامــات از کار فرهنگیاش غافل نشــد و به تدریس (خارج
«لرزاده» نزد مرحوم آیتاهلل شــیخ علیا کبر برهان
از دیــد ســاوا ک پنهــان نمانــد و بارهــا بازداشــت فقــه ،اخالق و آیات االحکام) و تألیف و ســخنرانی
بــه فرا گیــری ادبیــات پرداخــت و در  17ســالگی
وتبعید و زندانی شــد تا آنکه در شــهریور  1354به و راهنمایی و مشــاوره پایان نامههای کارشناسی
( )1327بــه حــوزه علمیــه قــم آمد و ســطوح عالیه
بــوکان تبعید شــد و پس از  3ماه بــه تهران احضار ارشــد و دکترا و تربیت شا گردان فراوان پرداخت و
را نــزد اســتادانی ماننــد حضــرات آیــات صدوقــی،
گردیــد و در «زنــدان اویــن» زندانــی شــد .در آبــان آثار متعدد از خود به یادگار نهاد و این باعث شــد
مشکینی ،شــیخ عبدالجواد سدهی جبل عاملی،
 1356از حبــس درآمد و بــه فعالیتهای مبارزاتی تا در دومین جشنواره خوارزمی از او تجلیل شود.
مجاهدی تبریزی ،سلطانی طباطبایی و مرعشی
و انقالبــی خویــش ادامــه داد تا آنکه ازســوی امام
برخی از تألیفاتش عبارتند از:
نجفی و فلســفه را هــم از آیات :عالمــه طباطبایی
خمینــی بــه عضویــت شــورای انقــاب درآمــد.
و شــهید مطهــری آموخــت .پــس از آن بــه دروس ایشــان پــس از پیروزی انقــاب اســامی عهدهدار الف) آثار چاپی
خارج آیات عظام :آقــای بروجردی ،امام خمینی مناصــب گونا گــون از جملــه ریاســت کمیتههــای  .1نقطههــای آغــاز در اخــاق عملــی (کتاب ســال
و آقــای گلپایگانــی حاضر شــد و مبانــی علمیاش انقالب اسالمی ،وزیر کشور ،نخست وزیر (شهریور جمهوری اسالمی ایران در  1374ش)
را اســتوار ســاخت .در ســال  1340ش بــه تهــران  ،)1360دبیــرکل جامعــه روحانیــت مبــارز ،عضــو  .2اصول و مبانی اقتصاد اسالمی در قرآن
بازگشــت و بــه ادامــه تحصیــل نزد حضــرات آیات :ســتاد انقــاب فرهنگــی ،عضــو فقهــای شــورای  .3شرح دعای افتتاح
سیدابوالحســن رفیعــی قزوینی و میرزا ابوالحســن نگهبــان (اســفند  ،)1360تولیــت مدرســه مــروی 20 .4 ،گفتار
شــعرانی و تدریــس (شــرح منظومــه و کفایــه) در
ریاســت دانشــگاه امــام صــادق ،رئیــس مجلــس ب) آثار غیرچاپی
مدرســه مــروی و امامــت جماعــت در مســجد
خبرگان رهبری ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت  .1تاریخ قرآن
جلیلــی (خیابــان ایــران شــهر میــدان فردوســی)
نظــام ،عضــو شــورای عالــی دفــاع ،عضــو شــورای
و تشــکیل جلســات نقــد و بررســی مارکسیســم و

 .1صحیفه امام ،ج  ،15ص .105
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 .2تقریر درس فقه آیتاهلل بروجردی

را در همــه حــوادث این دهها ســال در کفه حق و

 .3تقریر درس اصول امام خمینی

حقیقــت نهــاد و در دفــاع از راه و ســیره انقــاب و

آن مرحــوم در  83ســالگی ،در  14خــرداد 1393
بــر اثر ســکته بــه حــال بیهوشــی کامل فــرو رفت و

نظــام کوتاهــی نورزیــد .رحمــت و رضــوان الهی بر
روان پا ک او باد.

ســرانجام در روز ســه شــنبه  29مهــر  26( 1393اینجانب به خاندان گرامی و برادر عالیقدر ایشان
ذی حجةالحــرام  1435ق) درگذشــت و پیکــر و بــه مردم ایــران و روحانیت عظیمالشــأن و همه
پا کــش روز پنجشــنبه اول آبــان از دانشــگاه تهران ارادتمنــدان و شــا گردان و دســتپروردگان آن
تشــییع و پس از نماز مقام معظم رهبری حضرت مرحــوم صمیمانه تســلیت میگویم و علو درجات
آیــتاهلل خامنــهای به ســوی حرم مطهــر حضرت وی را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
عبدالعظیــم حســنی (علیــه الســام) منتقــل و در

سیدعلی خامنهای

کنــار مرقــد شــریف آیــتاهلل العظمی حــاج مالعلی
کنی مدفون شــد و عالمــی از علم و عمل را با خود
بــه خــا ک برد .در غــم فقدانش پیامهای تســلیت

 29مهر 1393

آیتهللا غیوری

منشــأ تشــکیل «جامعــه روحانیــت مبــارز تهران»

فــراوان از ســوی مراجــع تقلیــد و ســران سیاســی
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شــد .او در ســالهای  1350و  1353دســتگیر و به
نظــام صــادر گردید .مقــام معظم رهبــری در پیام
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وی پــس از آزادی و پیــروزی انقــاب اســامی بــه
با تأســف و تأثر اطالع یافتیم عالم مجاهد و پارســا
در نجفآبــاد زاده شــد و در نوجوانــی بــه تحصیل خدمــات گونا گــون دینــی و انقالبی ماننــد امامت
حضــرت آیــتاهلل آقــای حــاج شــیخ محمدرضــا
علــوم دینــی روی آورد .نخســت در اصفهــان جمعه شــهرری ،نماینده مــردم تهران در مجلس
مهدویکنــی (رضــوان اهلل علیــه) دار فانــی را وداع
(مدرســه نیم آورد) ادبیــات را فرا گرفت و در 1327شــورای اســامی (دوره چهــارم) ،نماینــده امــام و
گفتــه و دوســتان و ارادتمنــدان خــود را داغــدار
ش رهســپار حوزه علمیه قم شــد و ســطوح عالیه رهبــری در جمعیــت هالل احمر ،عضــو دفتر مقام
کــرده اســت .ایــن عالم بزرگــوار از جمله نخســتین
را نزد حضرات آیات :مشــکینی ،شــیخ عبدالجواد معظــم رهبری ،احداث مدرســه علمیــه عترت در
مبــارزان راه دشــوار انقــاب و از چهرههــای اثرگذار
ســدهی جبــل عاملــی و ســلطانی طباطبایــی فــرا قم ،تأسیس موسسه خیریه «باقیات الصالحات»
و یــاران صمیمــی نظــام جمهــوری اســامی و از
گرفــت و پــس از آن بــه دروس آیــات عظــام :آقــای و چاپ و اهدای میلیونها قرآن مجید پرداخت.
وفــاداران غیور و صادق امــام بزرگوار بود و در همه
بروجردی ،آقای گلپایگانی ،مرعشی نجفی ،شیخ او نیــز رئیس و عضو هیــأت مدیره جمعیت تعاون
عرصههای مهم کشور در دوران انقالب شجاعانه
عباســعلی شــاهرودی ،امام خمینی و حاج شــیخ اسالمی ،جامعه تعلیمات اسالمی ،بنیاد حضرت
و بــا صراحــت تمــام نقشآفرینــی کــرد .از عضویت
مرتضــی حایری حاضر شــد و بهرههای فراوان برد خدیجه ،بنیاد هدایت و حمایت ،شــورای مرکزی
در شــورای انقــاب و ســپس تشــکیل کمیتههای
و همزمــان بــه تبلیــغ دیــن در شــهرری پرداخت« .مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد» و عضــو هیأت
انقــاب در آغــاز تأســیس نظام اســامی تا تصدی
او از ســال 1340ش پایــگاه خــود را شــهرری قــرار امنای آســتانه حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع) و
وزارت کشور و سپس قبول نخستوزیری در یکی
داد و در آنجــا بــه ســخنرانی و تبلیــغ دیــن ،بنیــاد نماینده ولی فقیه در انجمن اســامی مهندســین
از ســختترین دورانهای جمهوری اســامی و تا
مســاجد و مــدارس و مبــارزه بــا مفاســد اجتماعی بــود و در خالل ســالهای دفاع مقــدس فرزندش
ورود در عرصــه تولیــد علم و تربیــت جوانان صالح
پرداخــت .وی موفــق شــد مســجد امــام حســن طلبــه شــهید سیدحســن غیــوری هــم بــه خیــل
و تأســیس دانشــگاه امــام صــادق(ع) و تــا امامــت
عسکری(ع) ،دبستانهای سجادیه و رضویه ،دار شــهیدان انقالب اســامی پیوســت .نیــز در اولین
جمعه تهران و سرانجام ریاست مجلس خبرگان،
االیتــام ،صندوق قرض الحســنه و کتابخانه بنیاد همایــش ائمــه جماعــات اهــل قلــم تهران (ســال
همــه جــا و همــه وقت در موضــع یک عالــم دینی
نهــاد .در دوران مبــارزات مرجعیــت و روحانیــت  )1385از او بــه ســبب تألیــف «تفســیر مبیــن»
و یــک سیاســتمدار صــادق و یــک انقالبــی صریح
بــر علیــه رژیــم شــاه ،بــه ترویــج مرجعیــت امــام و تجلیل شد.
ظاهــر شــد و هرگــز مالحظــات شــخصی و انگیــزه
تبلیــغ پیامهــای معظملــه پرداخــت و کمــک بــه
آثارش عبارتند از:
های جناحی و قبیلهای را به حیطه فعالیتهای
خانوادههــای زندانیــان سیاســی را وجهــۀ همــت
 .1تفسیر مبین 6( ،ج)
گسترده و اثرگذار خود راه نداد.
خویش ساخت و در این راستا روحانیون مبارز هر
 .2تعالیم دین اسالم 4( ،ج)
این انســان بزرگ و پرهیــزکار همه وزن وزین خود هفتــه در منــزل وی گرد هم میآمدنــد که همین
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وی در  84ســالگی در روز پنجشنبه  27آذر 1393

ارشــاد االذهان ( 14ج ،با همــکاری آیات :مجتبی

ش ( 25صفــر الخیر  1436ق) چشــم از جهان فرو

عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی).

بست و پیکر پا کش روز شنبه  29آذر تشییع و پس

 .5تقریرات درس فقه آیتاهلل گلپایگانی

از نمــاز آیتاهلل حاج شــیخ محمد امامی کاشــانی

 .6تقریرات درس اصول امام خمینی

در حــرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی (علیه

 .7تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی

الســام) آرام گرفت و در غم فقدان او مقام معظم

 .8دیــدار حق (ترجمه :کلمة حــول الرویة مرحوم

رهبری فرمود:

شرف الدین)

رحلــت عالــم پرهیــزگار و خدمتگــزار مرحــوم

آن مرحوم در  82ســالگی در روز دوشــنبه  22صفر

حجتاالســام و المســلمین آقای حاج سیدعلی

الخیر 1436ق ( 20آبان  )1393بدرود حیات گفت

غیوری (رحمةاهلل علیه) را به خاندان و بازماندگان

و پیکرش در روز ســه شنبه  23صفر تشییع و پس

مکــرم ایشــان و بــه ارادتمندان و عالقمنــدان این

از نماز آیتاهلل حاج ســیدمحمد رجایی اصفهانی

روحانــی خدوم و مردمــی و انقالبی و به روحانیت

بــر آن در قبرســتان امامــزاده علی بــن جعفر (علیه

معظم تهران تســلیت عرض میکنــم .عمر بابرکت

السالم) (قم) به خا ک خفت.

این عالم روحانی یکســره به خدمت و تالش برای شــیخ حیدرعلــی صلواتی ،شــیخ نورالدین اشــنی
مــردم بــه ویــژه ضعفــاء و نیازمنــدان و درماندگان (قوانین) و شــیخ محمدحســن عالــم نجفآبادی

آیتهللا قائمی

ســپری شــد .وفاداری بــه انقالب و نظام اســامی (شرح لمعه) آموخت و در  1370ق راهی قم شد .آیتاهلل آقای حاج شیخ ابوالحسن قائمی قوچانی
و کوشــش بیدریــغ در خدمــت بــه آن نیــز دیگــر سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :مرعشی نجفی ،یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود.

ویژگی بارز این ســید بزرگوار بود و در این راه فرزند شــهید مرتضــی مطهــری ،شــهید صدوقی ،شــیخ فقیــد ســعید در ســال 1360ق ( 1320ش) در
برومنــد خــود را هم تقدیــم دفاع مقــدس کرد .در اســداهلل نوراللهی و میرزا علی مشــکینی فرا گرفت روســتای «کرمجــان» از توابــع قوچــان زاده شــد و
مسئولیتهای گونا گون با همه وجود به اسالم و و شــرح منظومــه را هــم از آیــتاهلل میــرزا مســلم در  13ســالگی بــه تحصیل علوم دینــی روی آورد.

انقالب و کشور خدمت کرد و زندگی را با نیکنامی ملکوتی و اسفار را هم از عالمه سیدمحمدحسین اولیــات را در قوچــان فــرا گرفــت و پــس از آن در
ً
ً
به سر آورد .عاش سعیدا و مات سعیدا.
طباطبایــی آموخــت و پس از آن بــه دروس خارج  1375ق بــه قــم آمــد و ادبیــات (ســیوطی ،مغنی
از خداونــد متعال رحمــت و مغفرت و علو درجات آیــات عظــام :آقــای بروجــردی ،امــام خمینــی ،و مطــول) را نــزد آیتاهلل حاج شــیخ محمد مؤمن
سیدحســن فریــد ارا کــی ،شــیخ محمدتقــی قمــی فــرا گرفــت و پــس از آن بــه همــدان رفــت.
را برای ایشان مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای
 29آذرماه 1393

آیتهللا یزدی اصفهانی

بروجردی ،شــیخ مرتضی حائری یــزدی و بیش از شــرح لمعــه را از آی ـتاهلل شــیخ محمدعلی عالمی
همــه آیــتاهلل العظمــی گلپایگانی که  30ســال به دامغانــی و بخشــی از رســائل و شــرح تجریــد را از
دروس وی حاضــر شــد و یکــی از شــا گردان خاص مرحــوم آی ـتاهلل حــاج شــیخ غالمرضــا رحمانــی
وی بــود حاضــر شــد و مبانــی علمیاش را اســتوار آموخــت .ســپس به نجف اشــرف مهاجــرت کرد و

ســاخت و افــزون بــر آن بــه تدریــس ســطوح عالیه ســطوح عالیــه را از حضــرات آیات شــیخ علــی آزاد
آیتاهلل آقای حاج شــیخ حســین یــزدی اصفهانی و اخــاق و تحقیــق و تألیــف و مدیریــت مدرســه قزوینی ،شــیخ غالمرضا باقری نجفآبادی ،شــیخ
یکی از فضال و استادان اخالق حوزه علمیه قم بود .علمیــه رســالت (امــام حســن عســکری) و تربیــت علی عزلت کازرونی و میرزا جواد تبریزی (رسائل و
فقیــد ســعید در ســال  1311ش ( 1351ق) در طــاب پرداخــت .او عالمــی خلیــق و متواضــع و مکاســب) فرا گرفت .پس از آن به مشــهد مقدس
اصفهــان در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد .زاهــد و سادهزیســت و نمونــهای از علمــای ربانــی آمــد و کفایــه را از آیتاهلل ســیدابراهیم علمالهدی
پــدرش آقــای حاج شــیخ محمــد یــزدی و جدش بود که دیدارش انسان را به یاد خدا میانداخت .سبزواری و منطق (شرح اشارات) و فلسفه (شرح
آیــتاهلل حــاج شــیخ محمدعلــی یــزدی اصفهانی برخی از آثارش عبارتند از:
از فضــای اصفهــان بــود .معظــم لــه ادبیــات و  .1امام علی (ع) را بهتر بشناسیم
ســطوح را نزد حضــرات آیات :ســیدمرتضی موحد  .2پناه بیپناهان (در خداشناسی)
ابطحــی ،شــیخ یحیــی فقیــه ایمانــی ،مالهاشــم  .3مقاالت فقهی (بلوغ و رمی جمرات)

منظومه و اســفار) را از شــیخ علی تهرانی آموخت.

ســپس به دروس خــارج آی ـتاهلل العظمی میالنی
(فقــه) و آی ـتاهلل علــم الهــدی ســبزواری (اصــول)
حاضــر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت.

جنتی ،شــیخ عباســعلی ادیب ،شــریعت هرندی .4 ،تحقیــق :مجمــع الفائــده و البرهــان فــی شــرح در ســال  1396ق بــه قــم آمــد و بــه دروس فقــه
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و در نوجوانــی بــه توصیــه پــدرش رهســپار حــوزه
کوهســتان شــد و بــه تحصیــل ادبیات و اســتفاده
از محضــر اخالقــی و تربیتــی مرحــوم آی ـتاهلل

حجتاالسالم
هانی فحص

کوهستانی و آیتاهلل لیموندهی پرداخت .در سال حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمین
 1337ش رهســپار حوزه علمیه قم شــد و سطوح آقای سیدهانی فحص یکی از چهرههای سیاسی
عالیــه و حکمــت و فلســفه را نــزد حضــرات آیــات فعال لبنان و از مروجان گفتگوی ادیان و نزدیکی
مکارم شــیرازی ،جعفر ســبحانی ،نوری همدانی ،اســام و مدرنیتــه و فعال جامعــه مدنی بود .او در
حســنزاده آملــی و جــوادی آملی فــرا گرفت .پس ســال  1366ق در روســتای «جبشــیت» از توابــع
از آن بــه دروس خــارج آیــات عظــام :گلپایگانــی ،نبطیــه زاده شــد و در  17ســالگی ( 1383ق) بــه
مرعشــی نجفــی ،شــیخ کاظــم تبریــزی و میــرزا تحصیل علوم دینی روی آورد .او در نجف اشــرف
هاشــم آملــی حاضر شــد و بهرههــای فــراوان برد .در «کلیــة الفقــه» نــزد اســتادانی ماننــد حضــرات
وی افزون بر تحصیل به تدریس ســطوح و شرکت آیات :ســیدمحمدتقی حکیم ،سیدعبدالصاحب
در تألیــف «تفســیر نمونه» (تحت اشــراف حضرت حکیــم ،شــیخ محمدتقــی ایروانــی و شــیخ
آیــات :میــرزا کاظــم تبریــزی ،میــرزا جــواد تبریزی
و بیــش از همــه دروس آیــات عظــام :ســیدمحمد
روحانی و آقای وحید خراســانی و دروس اســفار و
شرح چغمینی اســتاد حسنزاده آملی حاضر شد
و افــزون بــر آن به تدریس (ســطوح عالیــه و خارج
فقــه و تفســیر صافــی) و تحقیق پرداخــت .آثارش
عبارتند از:

آیــتاهلل العظمی مکارم شــیرازی) و تبلیغ دین در محمدصادق جعفری ســطوح عالیه را فرا گرفت و
زادگاهش پرداخت و در ســالهای ســخت مبارزه در آن زمــان با مجالت ادبی نجــف مانند الکلمة،
همگام با مدرسین حوزه علمیه قم به مخالفت با عبقــر و النجــف هــم یــاری و همــکاری داشــت .در
رژیم شــاه برخاست و در اثر خطابههای پرشورش ســال  1392ق بــه زادگاهــش بازگشــت و امامــت
ســالها (از  1343تا  )1356ممنــوع المنبر بود .او جماعــت و ارشــاد دینی مردم را در «جبشــیت» بر
نخستین کسی بود که کالس درسش را در مدرسه عهــده گرفــت .در همان ســال نیز «منتــدی ادباء
خــان در اعتراض به مقاله موهن رشــیدی مطلق جبل عامل» را تأسیس نمود و در قیام کشاورزان
در اهانــت بــه امــام خمینــی تعطیــل نمــود .وی توتون مشــارکت فعال داشت .ســپس در راستای

 .1تحقیــق نهایــة الدرایة فی شــرح الکفایــة ( 6ج ،پس از پیروزی انقالب اســامی به تدریس معارف فعالیتهــای سیاســی خویــش بــه جنبــش الفتح
چاپشده)
اسالمی در دانشــگاههای مختلف مانند دانشگاه پیوســت و با یاســر عرفات پیونــدی عمیق یافت و
 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل میالنی (خمس)

 .3تقریرات درس اصول آیتاهلل وحید خراسانی

تهــران ،خواجه نصیر و شــهید بهشــتی پرداخت و در عیــن حــال از دوســتان و نزدیکان امام موســی
گروهــی از جوانــان مؤمــن و متدین را پــرورش داد صــدر و عالمــه شــیخ محمدمهدی شــمسالدین

آن مرحــوم در  73ســالگی بــر اثــر بیمــاری در روز و بــه جــز آن از ســوی مــردم متدین ســاری ،بارها بــود .عضویــت در «اتحادیــه علمــای مســلمان»،
پنجشــنبه  18صفر الخیر  1436ق ( 20آبان  1393به نمایندگی مجلس شــورای اسالمی (دوره دوم« ،آ کادمــی اهــل البیــت» در اردن و «موسســه
ش) بدرود زندگی گفت و پیکرش صبح جمعه  19ســوم ،چهــارم و هفتــم) انتخاب شــد و ســپس در خیریــه یاســر عرفــات» و مشــاور در دفتــر تبلیغات
صفر پس از تشــییع و نمــاز آیتاهلل العظمی وحید دیوان عدالت اداری به عنوان مستشــار قضایی و اســامی حــوزه علمیــه قــم و وزارت امــور خارجــه
خراســانی در قبرســتان باغ بهشــت (قم) به خا ک رئیس شعبه به خدمت به نظام پرداخت.
خفت.

2

حجتاالسالم شجاعی

و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مشــارکت در

ســرانجام در  73ســالگی در اثــر بیمــاری ،در ظهــر هیأتهــای ایرانی دهه فجر انقالب اســامی و روز
روز جمعه  30آبان  27( 1393محرم الحرام  1436جهانــی قدس و نظارت بر مجلــه «الفجر» و تألیف

ق) چشــم از جهان فرو بســت و پیکر پا کش در روز مقاالت فراوان در مجالت الفجر ،الشهید ،العالم،
شنبه با حضور دهها هزار نفر تشییع و پس از نماز التوحیــد ،الطلیعة االســامیة ،دراســات اســامیة

حجتاالسالم و المسلمین آقای حاج سیدحسن
آیــتاهلل نظــری خــادم الشــریعة در گلزار شــهدای از دیگــر کارهــای او بــود .وی از بنیانگــذاران «مرکز
شــجاعی یکــی از علمــای محترم ســاری به شــمار
گفتگوهــای لبنانــی» و مرکــز «گفتگوهــای اســام
ساری به خا ک سپرده شد.
میرفت.
مسیحی» هم بود.
آن مرحــوم درســال  1320ش ( 1360ق) درکیاســر
برخی از آثارش عبارتند از:
(از توابع ســاری) در خانوادهای روحانی زاده شــد
 .1اوراق من دفتر الولد العاملی (برگهایی از دفتر
 .2با سپاس از جناب عبدالحسین جواهرکالم.
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فارسی حق بزرگی بر طالبان علم و دانش دارد.
فقیــد ســعید در ســال  1299ش ( 1338ق) در
تهــران زاده شــد و پــس از تحصیــات جدیــد بــه
تحصیل علوم دینی روی آورد و سالیان فراوان در
محضر آیات عظــام :میرزا محمدعلی شــاهآبادی،
سیدابوالحســن رفیعــی قزوینی و میرزا ابوالحســن

اخبار
آبان  1393ش ( 19محرم الحرام  )1436درگذشت
و پیکر پا کش در روز جمعه  23آبان پس از تشییع
باشــکوه در حرم حضرت عبدالعظیم حســنی (ع)
دفن شد.

آیتهللا انصاری شیرازی

شــعرانی بــه کســب علــم و دانــش و همزمــان بــه حضــرت مســتطاب آی ـتاهلل آقــای حــاج شــیخ
تألیــف و تحقیــق و تأســیس «انتشــارات اســام» یحیــی انصــاری داربی شــیرازی ،یکی از ســتارگان
پرداخــت و خدمات بســیاری به ســاحت مقدس درخشــان آسمان علم و حکمت و اخالق و عرفان

خاطرات)
 .2فی الوحدة االسالمیة والتجزئه (درباره وحدت
و تجزیه)
 .3تفاصیل القلب (گفتمان دل)
 .4مقدمــات فی الحــوار (گفتگــو در فضای توحید
و وحدت)
 .5خطاب القلب (دل نوشتهها)

ائمه معصومین (علیهم السالم) ارائه داد.

حوزه علمیه قم بود.

برخی از تألیفات وی عبارتند از:

معظــم لــه در  15مــاه مبــارک رمضــان  1346ق در

 .1خورشید درخشان (زندگی پیامبر ا کرم ص)

روســتای «نودایجــان» ـ از توابــع ســرکوه داراب

 .2ماه تابان (تاریخ زندگی امیرالمؤمنین (ع)

ـ در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد .پــدرش

 .3الرسول والذراری (زندگی ائمه معصومین2 ،ج) حجتاالســام شــیخ محمــد فخراالســام ،فرزند
 .4پیشگوییهای پیشوایان

حجتاالسالم و المسلمین شهید حاج شیخ زکریا

.5بحثی از والیت مطلقه علویه

نصیراالســام ،فرزند حاج شیخ عبدالرحمن زاهد

 .6والیت تکوینیه حضرات معصومین(ع)

از روحانیون منطقه بودهاند که نسب شریف آنان

 .7شناخت امام عصر(ع)

بــه صحابی بزرگ پیامبر ا کرم(ص) جناب جابربن

 .8صفات و خصال امام مهدی

عبــداهلل انصــاری میرســد .وی پــس از نوجوانــی

 .9شــناخت امــام مبین یــا اربعیــن ( 40حدیث در بــه تحصیــل علوم دینــی روی آورد و ادبیات را نزد

 .6کنایات
 .7المسرح (تئاتر)
 .8التهوید الثقافی (هویت فرهنگی)
 .9مالحظات فی المنهج (مالحظاتی در روش)
 .10امامان :الصدر و شمسالدین

3

 .11الشیعة و الدولة فی لبنان
 .12گذشتهای که نمیگذرد

فضائل امیرالمؤمنین)

حضــرات آقایــان :حــاج شــیخ عبدالکریــم انصاری

 .10همیاران اباعبداهلل الحسین (ع)

و حــاج شــیخ ابوالحســن انصــاری آموخــت و در

 .11اندیشهای در آفرینش آفریدهها

ســال 1325ش روی بــه شــیراز آورد و ســطوح و

 .12اندیشهای در رسالت انبیاء و اولیاء

ادبیــات را نــزد حضــرات :آی ـتاهلل ســیدنورالدین

 .13اندیشــهای در مــاوراء عالم مرگ و حیات پس شــیرازی (تفســیر) و ســیدعبدالعلی آیتاللهــی،
از آن

آقــای حــاج عالــم (مطــول و مغنــی) و حــاج شــیخ

 .14منتخب االحادیث

محمــود اردکانــی (شــرح لمعه) فرا گرفــت و پس از

آن مرحــوم بــر اثــر بیمــاری ریــوی در  70ســالگی  .15گلچین اشعار
در صبــح پنجشــنبه  27شــهریور  22( 1393ذی  .16گنجینه سیاح

آن بــه قــم آمد و ســطوح عالیــه و فلســفه و عرفان
را نــزد حضــرات آیــات :ســیدمحمدباقر ســلطانی

القعــده  1435ق) چشــم از جهــان فرو بســت و در  .17دایرةالمعارف سیاح ( 3ج ،رحلی)
قبرستان زادگاهش به خا ک سپرده شد.
 .18فرهنــگ بــزرگ جامع نوین ،ترجمــه :المنجد مجاهــدی (رســائل) ،منتظری (شــرح منظومه)،

طباطبایــی (مکاســب و کفایــه) ،میــرزا محمــد

استاد سیاح

روانشاد اســتاد آقای حاج احمد سیاح نامی آشنا
برای دانشــوران و دانشــمندان بود .او با تأســیس
«انتشــارات اســام» و تألیــف دههــا کتــاب دینــی
و مذهبــی و پایهگــذاری فرهنــگ نویــن عربــی بــه
 .3عبــاس علــی الموســوی ،علمــاء ثغــور االســام ،ج  ،2ص  612ـ
.)620

( 2ج) و تتمیم آن

فکــور یــزدی (شــرح تجریــد) ،عالمــه طباطبایــی

 .19فرهنگ دانش آموز

(بحاراالنــوار ،ج  6و  ،7اســفار ،شــفا و تمهیــد

 .20فرهنــگ دانشــگاهی ( 2ج) ،ترجمــه :المنجد القواعد) و سیدمحمدحســن الهی (شرح فصوص
االبجدی
قیصــری و مصبــاح االنس) آموخــت و همزمان به
 .21غوصــی در بحــر معرفت ( 24رســاله از تألیفات درسهــای خارج آیــات عظــام :آقــای بروجردی،
امــام خمینــی ،آقــای ارا کــی و حاج شــیخ مرتضی
آیتاهلل سیدابوالحسن رفیعی قزوینی)
حائــری حاضــر شــد و مبانــی علم ـیاش را اســتوار
وی پــس از عمــری  94ســاله در روز پنجشــنبه 22
ســاخت .او یکــی از شــا گردان ویــژه و خصوصــی
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عالمــه طباطبایــی بود کــه حدود  30ســال از علم منبــر تدریــس خــودداری نموده و ترجیــح میداد
و حکمــت و عرفــان و اخــاق عالمه بهرهمند شــد همچون ســایر تالمیــذ ،بر روی زمین بنشــیند .او
و جــان خویــش را از انفــاس خوش جنــاب عالمه در تمــام مــدت تدریــس ،بــا ادبــی مثالزدنی ،دو
معطــر ســاخت و ســالیان فــراوان در حــوزه علمیه زانــو مینشســت و بــه آمــوزش حکمــت یــا عرفــان
قــم بــه احیــاء مکتــب فلســفی و عرفانــی تشــیع میپرداخــت .ایــن رفتار وی از آنرو بــود که مبادا
پرداخــت و کتابهــای :بحــار االنــوار ،رســائل و تدریــس فلســفه ،زمینهســاز غــرور وی شــده و او
مکاســب ،شــرح اشــارات ،اسفار ،شــرح منظومه ،را از تهذیــب نفــس بــاز دارد .عــاوه بــر ایــن ،او از
شــرح فصــوص قیصــری ،مصبــاح االنــس ،کشــف نگاهکــردن بــه چهــره طــاب اجتنــاب میورزیــد.
المراد و اخالق را بارها تدریس و شــا گردان فراوان یکبار از ایشــان در اینباره پرســیدم .فرمود شــاید
تربیــت نمود .او همزمان بــا تحصیل و تدریس به یکــی از کســانی کــه امــروز در جلســه حضــور دارد،
تبلیــغ دیــن در شــهرهای مختلــف پرداخــت و در درس مــرا نپســندد و قصــد ادامــه حضور نداشــته
زمان مبارزات روحانیت شــیعه بــر علیه رژیم جائر باشــد .مــن به صورت طــاب نگاه نمیکنــم تا ا گر
پهلوی به میدان آمد و مردانه از قیام و مرام و نام در بیرون با هم مواجه شدیم ،خجالت نکشند!
امام خمینی دفاع کرد و یکی از مروجان مرجعیت
بعــد از پنج ســال حضور در درس عمومی فلســفه طالب آموزش دهد .در حین تدریس با ســماحت
و مکتب حضرت امام بود .از سال  1342تا 1357
که بر اســاس شــرح منظومۀ حکمت مرحوم حاج بــه شــنیدن اشــکاالت و پرس ـشهای طــاب
در تمــام مراحــل نهضــت پیشــگام و پیشــرو بود و
مالهــادی ســبزواری بــود ،اجــازه فرمودنــد تــا در میپرداخت و آنگاه با صدایی رســا میکوشــید تا
بارهــا دســتگیر و به شــهرهای کوهدشــت و نائین
درس خصوصــی عرفــان که برای جمعــی محدود اشــکال را برطــرف کند .هیچگاه بــدون مطالعه در
تبعیــد شــد .وی از جملــه علمایــی بــود کــه پــس
در منزل تدریس میشــد ،خدمت ایشــان برســم .جلســۀ تدریس حاضر نمیشــد .شــروح و حواشی
از وفــات آیــتاهلل العظمــی حکیــم ،مرجعیــت و
وقتــی در ایــن جمــع ،در اتاقــی کوچــک حضــور متعددی را که بر متن درســی نگاشــته شــده بود،
ً
صالحیــت امــام خمینــی را اعــام کردنــد و در این
یافتــم ،اوال دیــدم کــه پایینتریــن قســمت اتــاق ،میدیــد و مالحظــات خود را نیز نســبت به آنها در
مسیر رنجها و مرارتها را به جان خرید .وی پس
محــل جلــوس ایشــان بــوده و دیگــران بایــد در حین درس مطرح میساخت.
از پیروزی انقالب اسالمی نیز دست از یاری امام و
قســمتهای بهتــر بنشــینند .از ایــن گذشــته ،او
درس حکمتــی کــه او میآموخــت ،تنهــا قواعــد و
انقالب و رهبری و نظام برنداشت و با تمام توش و
خــود را مقیــد کرده بود که هــر روز کفش تالمیذ را
براهین خشــک فلسفی نبود .ذوقیات نیز چاشنی
توان برای حمایت از نظام اســامی گام برداشت.
جفــت کند .حتــی ا گر ما میخواســتیم خود ،این
همیشــگی درس بود .او که خــود ادیبی ارجمند و
صدیق گرامی جناب حجتاالســام و المسلمین
کار را کنیــم ،باز هم آن را تکــرار میکرد .معلوم بود
شــاعری گرانمایه بود ،برای هــر مبحثی دهها بیت
آقای دکتر مصطفی بروجردی مینویسد:
که همــۀ این رفتارها ،هدفمند بوده و این اســتاد
شــعر در حافظه داشــت .گاه به مناسبت شعری از
کســانی کــه مرحــوم اســتاد انصــاری شــیرازی را بــزرگ میخواهــد بــه طــور عملــی شــا گردان را بــا
حافــظ یا فردوســی و ســعدی و  ...قرائــت میکرد و
از نزدیــک درک کــرده بودنــد ،اذعــان دارنــد کــه مفاهیم اخالقی مبارزه با غرور و عجب آشنا سازد.
آن را بــا مبانی فلســفی کــه مورد بحث بــود ،پیوند
ایــن عالــم ربانــی مجســمه عفــت و حیــا ،اخالق و
از ویژگیهــای درس اســتاد انصــاری شــیرازی آن میزد .گاه نیز ظرائف و لطایفی از ســخنان حکما و
تواضــع ،حلــم و خویشــتنداری بــود .او نــه تنها با
بود که در آغاز هر جلســه ،نخســت روایتی اخالقی عرفا بیان میفرمود تا جلسه درس از نشاط نیفتد.
آموزش نکات دقیق فلســفی و عرفانی میکوشــید
از یکــی از کتابهــای روایــی انتخــاب میکــرد ،آن
او محضر اســتادان زیادی را درک کرده و از خرمن
شــا گردان را با افقی متعالی از معارف آشــنا سازد،
را بــا دقت ،همراه با سلســله ســند قرائــت نموده،
دانشهای گونا گون آنان آموخته و اندوخته بود،
بلکــه بــا رفتــار محجوبانــۀ خــود ،آمــوزگار اخالق و
دقایقی پیرامون مفاد آن توضیح میداد و ســپس
اما در این میان ،تأثیر عالمه فرزانه مرحوم آیتاهلل
تربیــت اســامی بــود .ا کنــون کــه دفتــر خاطــرات
بحــث فلســفی خــود را آغــاز مینمــود .در حیــن
سیدمحمدحســین طباطبایــی در شــکلگیری
گذشــته را در ذهــن مــرور میکنــم بــا صحنههایی
تدریــس کــه مبتنی بر توضیــح متن کتــاب بود ،از
شــخصیت او بیــش از دیگــران بــود تا جایــی که با
شــگفت مواجه میشــوم که بــرای ثبــت در تاریخ
تشــریح هیــچ نقطــهای فروگــذار نمیکــرد .تــاش
یــاد آن بزرگــوار ،بیدرنگ حالش منقلــب و آهی از
آموزش این مرز و بوم باید بیان شود.
میکــرد تــا آخرین دقیقــه به تدریــس ادامه داده و
ســر فراق برمیآورد .خاطرات بســیار زیــادی از آن
مرحوم اســتاد انصــاری شــیرازی ،علیرغم حضور لحظــهای کــم نگــذارد .در شــروع درس نیــز مقید
حکیم داشــت و گ ـهگاه برای تالمیــذ خواص خود
ً
جمــع زیــادی از طــاب و اصرار آن ،از رفتــن بر فراز بــود رأس ســاعت ،آغــاز نمــوده و عمــا نظــم را بــه
نقــل میفرمــود ،به ویژه از جفاهایــی که در حوزۀ
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قــم بــر او رفتــه بــود و برخــی از رفتارهــای جاهالنه اصفهانــی عالقهمند بود و آثار آنان و ســایر عرفای را بــه آتــش کشــیده و اشــکش بیاختیــار ســرازیر
خاطرات تلخی داشت.

بزرگ را با دقت مورد مطالعه قرار میداد.

او کــه روحــی آزاد و ظلمســتیز داشــت ،در جریــان بــا ایــن همــه انصــاف و تواضــع او در امــور علمــی
مبــارزات قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــه شــگفتانگیز بــود .وقتــی بــرای تدریــس درس

میشــد .او والیــت و محبــت (اهلالبیــت علیهــم
الســام) را بهتریــن ســرمایه حیــات اخــروی خــود
میدانست.

همــراه جمعــی از روحانیون و مدرســان با امضای اســفار بــه ایشــان اصــرار میکردیــم ،بــا صراحــت و برخی از آثار آن مرحوم عبارتند از:
اعالمیههــا و ســخنرانیهای متعــدد از رهبــری بــدون هیــچ مالحظــهای میگفت برویــد خدمت  .1شرح فارسی «شرح منظومه» ( 4ج)
ً
مرحــوم امــام خمینــی(ره) حمایــت کــرده و بــه آیــتاهلل جــوادی آملی .ا گر ایشــان بپذیرنــد قطعا  .2شرح فارسی «اسفار»
همین جهت با دستگیری مواجه شده و سالیانی بســیار بهتــر از من تدریــس میکنند و تــا وقتی که  .3حکمت ناب (درسهای اخالق)
از عمر خود را در شهر بم در تبعید به سر برده بود .از تدریس ایشــان ناامید نشــد ،حاضر بــه برقراری  .4آهنگ آزادی از سرکوه داراب (شرح مجاهدات
در برخــی از اشــعار خود ،به ماجراهایــی که در آن درس اسفار نبود.
دوران بــر او رفته اشــاراتی دارد .بــا این همه ،پس
از پیــروزی انقــاب اســامی جــز تدریــس در حوزۀ
عملیه و استمرار سنت فیلسوفان ،هیچ عالقهای
نداشــت .او از اینکــه فضاهــای فلســفی در حــوزه
نســبت به دهههای قبل بازتر شده خرسند بود و
رســالتی جز تبیین اندیشههای حکمی برای خود
قائل نبود.
مرحــوم آیــتاهلل انصــاری شــیرازی از مدرســان
برجســتۀ فلســفه اســامی بــود که ســنت تدریس
فلســفی را بــر اســاس وفــاداری به متــن مکتوب و
بــا لحــاظ شــروح و حواشــی توضیحی یــا انتقادی
ادامــه میدادنــد .بــه تعبیــر دیگــر آنــان فلســفه را
در متــن فلســفی جســتجو نمــوده و از فرامتــن ابــا
داشــتند .این ســنت فلســفی که در حــوزه تمدن
اســامی تاریخــی طوالنــی دارد ،موجــب شــده تــا
متــون فلســفی و حکمــی از ســوانح ایــام محفــوظ
مانــده و مــورد توجــه حوزههــا و طالبــان حکمــت

و مبارزات جدش شیخ زکریا نصیر االسالم)

زندگــی شــخصی آن مرحوم نیز آموزنــده بود .او در
زندگــی زاهدانه زیســت ،بســیار قانع و بــه حداقل
ا کتفــا کــرده بود .هرگز شــنیده نشــد که گل ـهای از
ســختی معیشــت داشته باشــد .این در حالی بود
کــه زندگی او نشــانگر رفــاه مادی نبــود .اما روحیه
قناعــت چنان در وجود وی نهادینه شــده بود که
هرگز به خاطر معاش از آزادگی دست برنداشت.
امتحانــات و بالیــای ســختی در زندگــی خانوادگی
پشــت ســر گذاشــت و از روزگار جفاهــای ســختی
دیــد .مرگ دختر جــوان وی که در اثر کمدقتی در
بیمارســتان رخ داد کمر اســتاد را شکست .با این
همــه او کــه قلبــی بــه صفای آینــه و دلی بــه زاللی
آب داشــت ،جز شــکر و حمد الهی ســخنی بر زبان
نیاورد.
وجــود مرحــوم اســتاد انصــاری شــیرازی لبریــز از
محبت عارفانه نسبت به ائمه معصومین (علیهم
الســام) بود .عشــق سرشــار وی نســبت بــه مقام

 .5دیــوان اشــعار (تخلــص شــعری وی «اشــراق»

بوده است) .بخشی از آن در گنجینه دانشمندان
(ج  )5و دانشمندان و سخنسرایان فارس (ج ،4
ص  910ـ  )912آمده است.
 .6اصطالحات حکمت متعالیه
 .7سروشی از عالم غیب (تفسیر سوره نبأ)
ســرانجام وی در  87ســالگی و بــر اثــر بیمــاری
و کهولــت ســن در نیمــه شــب یکشــنبه  14دی
 12( 1393ربیــع الثانــی  1436ق) بــدرود حیــات
گفــت و پیکــرش در روز ســه شــنبه پس از تشــییع
باشــکوه و نمــاز آی ـتاهلل العظمــی مکارم شــیرازی
در مســجد باالســر حرم حضــرت معصومه(س) به
خــا ک ســپرده شــد و در غــم فقدانــش پیامهــای
تســلیت فــراوان از ســوی مراجــع معظــم تقلیــد و
شــخصیتهای نظام صادر شــد .رهبــر انقالب در
پیام خویش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قــرار گیرند .هرچنــد محدودماندن به این متون،
بــه گونــهای ایســتایی و مانایــی نیــز منجر شــده و والیــت کلیه الهیــه صاحب العصــر و الزمان (عجل رحلــت عالــم ربانــی مرحــوم آی ـتاهلل آقــای حــاج
پرســشهای نامحدود فلســفی را به پرسشهای اهلل تعالــی فرجه الشــریف) مثالزدنی بــود .گاه به شــیخ یحیی انصاری شیرازی(ره) را به بازماندگان
مکرر و تاریخی محدود ساخته است .با این همه مناســبت میــاد مســعود حضــرت حجــت (عــج) محتــرم و شــا گردان و ارادتمنــدان ایــن حکیــم و
نمیتــوان از ارزش بینظیــر ایــن متــون و ضرورت شــعر حکیــم و اصولی بــزرگ مرحوم آیتاهلل شــیخ عــارف الهــی تســلیت عــرض میکنم .عمــر بابرکت
محمدحسین اصفهانی را قرائت مینمود:
آن مرحوم یکســره با پارسایی و پرهیزگاری سپری
استمرار سنت تدریس آن غفلت ورزید.
شــد و در خدمت علم و ترویج معارف الهی به کار
بی شــاهدی و شــمعی هرگز مباد جمعی
در میــان حکمای مســلمانان به شــیخ االشــراق،
رفــت .طهــارت قلــب و ســامت نفــس او مشــهود
بــی اللــه شــور نبــود مرغــان خوش نــوا را
صدرالمتألهین شــیرازی و حکیم ســبزواری بسیار
همه کسانی بود که وی را از نزدیک میشناختند.
بــر هــم زنیــد یــاران ایــن جمــع بیصفا را
ارج مینهاد و از آنان با عظمت یاد میکرد .مشرب
از خداونــد متعال رحمــت و مغفرتش را برای روح
مجلــس صفــا نــدارد بــی یــار مجل ـسآرا
فلسفی او حکمت متعالیه بود .هرچند از حکمت
آن مرحوم مسئلت میکنم.
مشاء و اشراق نیز آ گاهی داشت .در میان عرفا نیز یــاد مظلومیــت پیشــوایان راســتین و بــه ویــژه
سیدعلی خامنهای
بــه ویژه بــه آثار محییالدین ابن عربــی و ابنترکه حضــرت صدیقه طاهــره (ســام اهلل علیها) قلبش
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حضرت آیتاهلل جوادی آملی در پیام خود فرمود :حکیــم ،شــیخ محمدتقــی جواهری ،ســیدجمال  .5تقریرات دروس نحو دکتر مهدی مخزومی
حضرت آیتاهلل انصاری از اصحاب خاص حکمت خویــی ،میــرزا علــی غروی و ســیدعلی سیســتانی  .6تقریــر دروس اصــول آی ـتاهلل ســیدنصراهلل
و از صحابــه مخصوص معرفت بــود .وی با بنان و آموخــت و پــس از آن به دروس خارج آیات عظام :مستنبط (فروع علم اجمالی و اصول عملیه)

بیــان حکیمانــه خــود ،معلم کتــاب و حکمت و با آقای خویی ،ســیدمحمدباقر صدر و سیدنصراهلل  .7حرکة التوابین بعد مقتل الحسین(ع)
ســیره و ســریره زاهدانــه خویــش ،عهــدهدار تزکیه مســتنبط حاضر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار  .8االقتصــاد االســامی و المــدارس الفکریــة
نفــوس بــود .حضرت آیــتاهلل انصــاری را میتوان ســاخت .او در ایــن زمــان در کلیــة الفقــه نیــز االقتصادیة
حلقه ارتباطی حکمای گذشــته و آینده دانســت .شــرکت کــرد و بســیاری از علــوم را نــزد اســتادانی  .9الربا فی االسالم

میــراث حکیمــان بــزرگ را بــا تقریــر رســا و تبییــن ماننــد دکتر عبدالــرزاق محییالدین ،دکتر مهدی  .10التفریق بین علم الکالم و الفلسفة
دلپذیــر بــه وارثان مکتب خود منتقــل کرد .روزی مخزومــی ،دکتــر ســیدمصطفی جمالالدیــن .11 ،بحث حول الوجود
در کنــار مائده عقلی حضرت امام راحل و حضرت دکتــر عبدالمهــدی مطــر و دکتــر محمــود بســتانی  .12الموعظة الحسنة
عالمــه طباطبایــی (رضــوان اهلل تعالــی علیهمــا) فرا گرفــت و به اخذ درجه لیســانس نائل آمد .وی  .13االصول اللفظیه

متنعــم بــود و زمانــی نیــز بــه مهمانــان عقالنیــت در کنــار تحصیــل ،بــه تبلیــغ دیــن در شــهر کفرکال  .14مفهوم العموم و الکل
خویــش ،ولــی نعمت به حســاب میآمد .شــیرازه وکمک به پدر بزرگوارش و تدریس و نگاشتن تقریر  .15معالم الثورة (چاپشده)

شــیراز کــه در ســدههای اخیــر با حکمــت متعالیه دروس اســتادانش هــم پرداخــت تا آنکه در ســال  .16یادداشتهای پرا کنده
صدرایــی محکــم شــده بــود بــا کرســی تدریــس 1400ق پــس از اخــذ اجازات متعدد از اســتادانش
آن مرحوم در  64سالگی و در پی بیماری ،در عصر
آیــتاهلل انصاری شــیرازی همچنان بالنــده و پویا و حضــرات آیــات :شــیخ علــی کاشــف الغطــاء،
روز جمعــه  9جمادیاالولــی 1434ق در بیــروت
مانــده اســت .ویژگــی آیــتاهلل انصــاری در جمــع ســیدعبداالعلی ســبزواری و شــیخ بشــیر حســین
درگذشــت و پیکــر پا کــش به نجــف اشــرف انتقال
عالمه نجفــی به زادگاهش بازگشــت و بــه اقامه جماعت
داده و در قبرســتان وادی السالم به خا ک سپرده
بیــن معقــول و منقول بــود ،لــذا بحارالعلوم
و احیــاء شــعار دینــی و وعــظ و ارشــاد و تدریــس و
شــد و در سوگش مجالس بزرگداشت فراوان برگزار
مجلســی را همراه اســفار صدرالمتألهیــن (رضوان
تألیــف پرداخت و وجــودش در زمان هجوم قوای
و اشعار و قصائد بسیار سروده شد که همه آنها در
اهلل علیهما) تدریس میفرمود.
اســرائیل نقطه امید مؤمنین بود و ایســتادگیاش
کتاب العالمة السید محسن علی فضل اهلل مابقی
در مقابــل ارتــش جنــوب لبنــان و شــخص آنتوان
الدهر گرد آمده است.
لحد معروف اســت .او از پیوســتن جوانان شــیعه

حجتاالسالم و
المسلمین سیدمحسن
فضل هللا

بــه ایــن ارتــش مــزدور با جدیــت جلوگیــری نمود.
همچنیــن وی بــه تأســیس «حســینیه الســید

حضــرت حجتاالســام و المســلمین آقــای محســن» و «الجمعیــة الخیریــة النعــاش الفقیر» و
حــاج سیدمحســن فضــلاهلل ،عالم شــهر مشــهور درمانــگاه «الزهــراء»و دار االیتــام «مدرســة االیتام
«کفرکال»ی لبنان بود.
فقید ســعید در ســال  1370ق در «کفرکال» از توابع

االسالمیة» و خانه سالمندان پرداخت و خدمات
بسیاری را به شیعیان جنوب لبنان ارائه نمود.

مرجعیــون در جنوب لبنــان و منطقه جبل عامل آثار مخطوط وی عبارتند از:
زاده شد .پدرش آقای حاج سیدعلی فضلاهلل نیز  .1تقریــرات درس فقــه آیــتاهلل خویــی (طهــارت،
از علمــای مشــهور جبــل عامــل و جــدش آیتاهلل صالة ،خمس و حج)
سیدمحمدحســین فضلاهلل از شــا گردان آیتاهلل  .2تقریــرات درس فقــه آیــتاهلل شــیخ محمدتقی
شــیخ علیباقــر جواهــری و صاحب رســاله عملیه جواهــری (خمس ،طالق ،اطعمه و اشــربه ،صید
المناهــل الکوثریــة فــی المســائل الجعفریــة بــوده و ذباحه)
اســت .وی پــس از فرا گیری ادبیات عــرب نزد پدر  .3تقریرات درس اصــول آیتاهلل خویی (مباحث
بزرگــوارش ،در  13ســالگی بــه نجف اشــرف رفت و الفاظ ،استصحاب و تعادل و تراجیح)
سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :شیخ محمدتقی  .4تقریــرات درس اصول آیتاهلل جواهری (برائت
ایروانی ،شــیخ یوســف فقیه و سیدمحمدحسین و تخییر)
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