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درگذشتاگن اخبار

در ســحر روز جمعه 2 رجب المرجب 1435 ق )12 
گفت و پیکر  اردیبهشــت 1393 ش( بدرود حیات 
کش روز یکشــنبه 14 اردیبهشــت پس از تشییع  پا
باشکوه و نماز آیت اهلل العظمی وحید خراسانی به 
نجف اشــرف انتقــال داده شــد و در مقبرة العلماء 

ک سپرده شد. قبرستان وادی السالم به خا

حجت االسالم انصاری
حجت االســالم و المســلمین حــاج شــیخ افتخــار 
حســین انصاری، رئیــس العلمای شــیعیان جامو 
بــود. وی در ســال 1943م )1362ق/  کشــمیر  و 
کشــمیر هند  1322ش( در »ســرینگر«، مرکــز ایالت 
زاده شد. پدرش حجت االسالم و المسلمین حاج 
شــیخ جواد انصــاری و اجدادش، همــه از علمای 
که در  کشــمیر بودند  کن  ایرانــی و قمی االصل ســا
کشــمیر مهاجــرت نمــوده  ســال 1450م از قــم بــه 
بودنــد. او در 21 ســالگی )1964م/ 1384ق( پــس 
کرد و  از تکمیــل ســطوح بــه نجف اشــرف هجــرت 
سال ها در دروس آیات عظام: آقای حکیم و آقای 
کــرد و در ســال 1970م )1390ق( و  خویــی شــرکت 
پــس از اخــذ اجــازات متعــدد از علمــای نجــف به 
زادگاهش بازگشــت و افزون بر امور دینی در وادی 
گســترده ای  گام نهــاد و دســتاوردهای  سیاســت 
کشمیر داشت. او نخست »انجمن  برای شیعیان 
کشــمیر« را بنیــان نهــاد و بــا اینکــه دولــت  شــیعه 
کشــمیر آن را بــه رســمیت نمی شــناخت و حتی با 
گروه هــای مذهبــی بــا آنهــا مبــارزه  تحریــک دیگــر 
می کــرد، امــا بــا متانــت و صبــر و حوصله فــراوان و 
ســخنرانی های متعدد توانســت عالوه بــر نفوذ در 
دل شــیعیان و وحدت و انسجام بخشــی به آنان، 
به دیدار با سران ایالت و کشور پرداخت و توانست 
بــرای ســه دوره وزارت )صنعت، شــهرداری و امور 
گیــرد. در زمــان صــدارت  اجتماعــی( را بــر عهــده 
گانــدی« بــه عنــوان ســفیر هنــد  خانــم »ایندیــرا 
در جمهــوری اســالمی ایــران برگزیــده شــد، ولــی 
که از او  نپذیرفت و در پاسخ حضرت امام خمینی 

علت عدم پذیرش را پرسش نمود فرمود:
»من می خواهم نماینده دولت اسالم در سرزمین 
کفــر در  کفــر باشــم و نمی خواهــم نماینــدۀ دولــت 

سرزمین اسالم باشم«.

حج مشــرف شــد و پس از بازگشــت از ســفر حج به 
مشهد مقدس بازگشت و با صبیه محترمه یکی از 
گرگان، آیت اهلل سید عبداهلل قدس علوی،  علمای 
کــه فرزنــدان و دامادهایــش همــه  وصلــت نمــود 
از جملــه فضــالی قم به شــمارند. آنــان عبارتند از 
ســیدجمال الدین،  حــاج  آقایــان:  اســالم  حجــج 
ســیدجالل الدین و ســیدکمال الدین بختیــاری و 
دامادهایــش آقایــان: محقــق نامــی حــوزه علمیه 
قم حــاج ســیدمهدی رجایــی، حاج ســیدمحمد 
احمــدی اصفهانــی، حــاج ســیدهادی حجازی و 

سیدمصطفی هاشمی دهسرخی(.

وی دوبــاره به نجف اشــرف بازگشــت و به تألیف و 
تدریس و تحصیل اشــتغال داشــت تــا آنکه در پی 
اخراج ایرانیان از عراق و در ســال 1350 به مشــهد 
مقدس آمد و ســپس در ســال 1356 ش به حوزه 
علمیــه قم مهاجــرت نمود و به تألیف و اقامه نماز 
جماعت )در مسجد قائم خیابان شهدا( و وعظ و 
ارشاد و رسیدگی به امور مؤمنین اشتغال داشت.

که به چاپ رسیده است  از جمله تألیفات ایشــان 
عبارتند از:

ح العروة الوثقــی )اجتهاد و  1.انــوار الهــدی فی شــر
تقلید(

2. الهدی فی تفسیر آیة الرویا ـ آیه 60 سور اسراء )و 
 ِفتَنًة ِللناِس(

َ
َک إااّل ریَنا

َ
ویا الِتی أ ما َجَعلنا الّرُ

3. مــّط النظــر فــی االمــر بالمعــروف و النهــی عــن 
المنکر

4.رّش المطر فی روایة ُاشکل علی اهل النظر
5.اقصی المقال فی ضفة مسألة االغسال

کفایة االغســال  6.إشــراق لمعات الوضوء فی عدم 
عن الوضوء

وی قلمــی قــوی، نثــری پخته و شــیوا و مســجع و 
مقفــی، اخالقی خوش و مجلســی سرشــار از نکته 
که ایــن از تألیفاتش  هــای ادبی و تاریخی داشــت 
از  پــر  و  خواندنــی  کتاب هایــش  اســت.  نمایــان 
اســت.  تاریخــی  و  روایــی  و  تفســیری  نکته هــای 
کبــر و ریــا و تظاهر بــه دور و در امر والیت  ایشــان از 

اهل بیت )علیهم السالم( غیور و متصلب بود.

آن مرحوم پس از مدتی بیماری و در 83 ســالگی، 

آیت هللا بختیاری
علــوی  ســیدمحمدتقی  حــاج  آقــای  آیــت اهلل 
بختیــاری یکــی از علمــای حــوزه علمیــه قــم بود. 
 30( 1350ق  الخیــر  رجــب   10 در  ســعید  فقیــد 
آبــان 1310 ش( در مشــهد مقــدس در بیــت علــم 
و فضیلــت زاده شــد. پــدرش آیــت اهلل آقــای حــاج 
گردان آیات عظام  ســیدمحمدرضا بختیاری از شا
میــرزای  و  یــزدی  طباطبایــی  ســیدمحمدکاظم 
نائینــی و از مشــارکان در ثــوره 1920م عــراق علیــه 
انگلیس و صاحب رســاله عملیــه و مادرش صبیه 

آیت اهلل محوالتی تربتی بوده است.

نخســتین  علــوم  و  قــرآن  یادگیــری  از  پــس  وی 
که در مدارس دولتی  رهســپار تهران و با امتحانی 
کالس ششــم ابتدایــی شــد. پــس از اخذ  داد وارد 
دیپلــم و قبولــی در امتحــان ورودی دانشــگاه، به 
شــوق تحصیل علــوم دینی به زادگاهش بازگشــت 
و ادبیــات عــرب را نــزد عالمــه محمدتقــی ادیــب 
گرفــت و پس از آن بــه قم مهاجرت  نیشــابوری فرا
ح لمعــه را آموخــت و ســپس بــه نجــف  کــرد و شــر
کــرد و ســطوح عالیــه را نــزد حضرات  کــوچ  اشــرف 
کاظــم تبریــزی )رســائل(، میــرزا جواد  آیــات میــرزا 
تبریزی )کفایه( و شیخ مجتبی لنکرانی )مکاسب( 
آقــای  آیــات عظــام  ج  بــه دروس خــار و  آموخــت 
حکیــم، آقــای خویــی، میــرزا حســن بجنــوردی، 
میرزا باقر زنجانی، ســیدنصراهلل مســتنبط اســت. 
ســال  )در  نجــف  بــه  خمینــی  امــام  ورود  از  پــس 
1344 ش( در دروس معظــم لــه هــم حاضر شــد و 
از جمله مستشکلین درس ایشان و درس مرحوم 
بجنوردی بود و از ایشــان و آیت اهلل مســتنبط هم 
بــه دریافت اجــازه اجتهاد نائل آمــد. وی از جمله 
فضالی مورد توجه اســتادانش بود و در ســفر حج 
آیــت اهلل العظمی حکیم جزء اصحاب معظم له به 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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اخباردرگذشتاگن

فــراوان بــرد. ســپس بــه خطابــه و منبــر حســینی 
کشــورهای ایــران  روی آورد و ســخنرانی هایش در 
و عراق و لبنان و بحرین و دول خلیج طنین افکن 
شــد و نســلی از خطبای حســینی را تربیت نمود. 
وی افــزون بــر آن، بــه اقامــۀ نمــاز جمعــه پــس از 
وفــات عالمه شــیخ ابراهیــم آل مبــارک )1399 ق( 
و قضــاوت جعفــری پرداخــت و به مدت 60 ســال 
از ســال 1375 ق تــا 1435ق ایــن مهــم را بر عهده 
داشــت. وی افــزون بــر ایــن بــه تدریــس و تألیــف 
و تأســیس مــدارس و حســینیه ها و مســاجد بــه 
خصوص »حوزة العلمین: الشــیخ یوسف و الشیخ 
کتاب هــای  از  بســیاری  بــر  و  پرداخــت  حســین« 

چاپ بحرین تقریظ و مقدمه نگاشت.
آثار چاپی اش عبارتند از:

1. مزار الحرمین
2. بــذل الجهــود فــی ردع اعدائنا و الیهــود )چاپ 

1379 ق(
3. معرکة المسلمین فی التاریخ )چاپ 1382 ق(

4. الذکری الخالدة )1388 ق(
5.المسائل الدینیة )1407 ق(

6. قصص العصفور )ج 1، 1424 ق(
7.سیر فی سیرة )1426 ق(

8. طموح النفس )1428 ق(
9. دیوان شعر

حضــرات  از  عبارتنــد  هــم  وی  روحانــی  فرزنــدان 
حجج اســالم آقایان: شــیخ ناصر آل عصفور، شیخ 
که  عادل، شیخ حسن، و شیخ حسین آل عصفور 

10 محــرم الحــرام و 12 مهرمــاه هر ســال. او در این 
گرد هم جمــع  می کرد و  مراســم صدهــا هزار نفــر را 
بــا ســخنرانی های آتشــین خویــش بــذر محبــت و 
مودت حسینی را در سراسر هند می پاشید و بیرق 
حســین)ع( را برافراشــته می ســاخت. او با جایگاه 
و موقعیــت خویش خدمات بســیار به شــیعیان و 
مــردم هنــد نمــود و در خانــه اش از بــام تا شــام به 
روی همــگان باز بــود. ســرانجام آن مرحوم در 71 
کبدی و در  سالگی پس از تحمل دو سال بیماری 
روز سه شــنبه 8 مهرمــاه 1393ش )5 ذی الحجــة 
الحــرام 1435ق( درگذشــت. با اعــالم خبر وفاتش 
کشــمیر عزای عمومی اعالم شــد و  از ســوی دولت 
صدهــا هزار نفر از مردم شــیعه و ســنی در تشــییع 
پیکرش شرکت نمودند و در قبرستان »سری نگر« 
که همــه از بزرگان و  کانــش  کنــار قبــور پــدر و نیا در 

ک سپرده شد. کشمیر بودند به خا علمای 

آیت هللا آل عصفور
حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ احمد آل عصفور 

یکی از علمای بزرگ بحرین به شمار می رفت.
معظم له در حدود سال 1345ق در روستای »دار 
کلیــب« در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد. پدرش 
ع جعفری عالمه شــیخ  فقیه محدث و قاضی شــر
خلــف آل عصفــور )م 1355 ق( بــود. آن مرحــوم 
کاظمیــن رفت و  کودکــی بــه همراه والــدش به  در 
قــرآن و مقدمــات را آموخــت و پــس از درگذشــت 
پــدرش بــه بحریــن بازگشــت و دروس دینــی را نزد 
عبدالحســین  شــیخ  حضــرات:  ماننــد  اســتادانی 
حلی، شــیخ عبداهلل آل طعان، شــیخ عبدالحسن 
آل طفــل، شــیخ محمدعلــی آل حمیدان و شــیخ 
گرفــت. ســپس در ســال  فــرا  ابراهیــم آل مبــارک 
1366ق در نجــف اشــرف مســتقر شــد و ســطوح 
ســیدمحمدجمال  آیــات:  حضــرت  نــزد  را  عالیــه 
هاشمی،  شیخ باقر ابوخمسین، شیخ باقر شریف 
قرشــی، شــیخ علی  زین الدین، ســیدباقر شخص، 
کشمیری، شیخ اسد حیدر، شیخ  سیدعبدالکریم 
عبــاس مظفــر، ســیدمحمدعلی حمامــی، شــیخ 
کاشــی فرا  حســین آل خلیفه و شــیخ عبدالوهاب 
ج آیــات عظام:  گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار
آقای حکیم و آقای خویی حاضر شــد و بهره های 

را  او  و  آمــد  خوشــش  بســیار  پاســخ  ایــن  از  امــام 
هندوســتان  در  خویــش  تام االختیــار  نماینــده 
که همیــن انتخــاب بعدها از ســوی  کــرد.  معرفــی 
آیــت اهلل  حضــرت  به ویــژه  شــیعه  تقلیــد  مراجــع 
و  گرفــت  قــرار  تأییــد  مــورد  سیســتانی  العظمــی 
مســاعدت  و  کمــک  و  معظم لــه  پشــتیبانی  بــا 
حضرت حجت االســالم و المســلمین جناب آقای 
شهرســتانی، توانســت صدها حســینیه، مسجد، 
مدرسه علمیه و درمانگاه و مکتب خانه در سراسر 
کشــمیر بنیــاد نهــد. او روابــط اجتماعــی قدرتمند 
با ســران هندوســتان داشــت و از نظــر اجتماعی و 
کشمیر و سراسر  سیاسی اعتباری فراوان در ایالت 
هنــد بــه دســت آورد. نیــز ایشــان رئیــس العلمــاء 
کشــمیر و نماینده عالی شیعیان در مجلس ایالت 
کشــمیر و نماینــده شــهر »پاتــا« ـ شــمال  جامــو و 
کشــمیرـ  در مجلس ملی هند شــد. وی ســه بار در 
گرفت. در  معرض حمالت تروریستی وهابیت قرار 
ســال 2000م )1421ق( با انفجار مین و در دســامبر 
کــه جان  2000 هــم بــا انفجــار بمــب دست ســازی 
گرفت مجروح شــد، ولی  دو پلیــس و راننــده اش را 
جان ســالم بــه در برد. وی محــوری برای وحدت 
کشمیر بود و بدون تردید جایگزینی وی  شــیعیان 
به ســادگی میســر نخواهد شــد. او حدود نیم قرن 
بــه ترویج تشــیع و به خصوص ترویــج مکتب امام 
حســین)ع( و زنده نگهداشــتن عاشــورا پرداخت. 
هر ســال دوبار مراســم عاشــورا را بر پا می ســاخت: 



125 148سال بیست و پنجم،مشارۀچهارم، مهـــــروآبــان1393

درگذشتاگن اخبار
کوشــکی، چهار  روســتاهای آدینه ونــد و روســتای 
مســجد در روســتای »پشــت تنگ« و مســاجدی 
در منطقه رومشــگان و سوری و امرایی. او عالمی 
که در  ســخت کوش و ساده زیســت و متواضع بــود 
عیــن مقام بلند علمی اش در انزوا به ســر می برد و 
گریزان بــود و از تدریس علوم پایه ادبی  از شــهرت 

ابایی نداشت.
آثار او عبارتند از: 

کریم 1. ترجمه قرآن 
کلمة اهلل العلیا )تجزیه و ترکیب قرآن ـ 6 ج(  .2

3. سیمای توحید )در فروع دین(
کتاب های غیر چاپی اش عبارتند از: و 

1. اصول دین
2. مقاالتی در: جنگ و جهاد، شهید و شهادت

3. نامه ها و پیامها به اهالی لرستان
4. رساله هایی در اخالق

5. دیوان اشعار
 30 یکشــنبه  روز  در  ســالگی   85 در  مرحــوم  آن 
بــدرود  ق(   1435 ذیقعــده   25(  1393 شــهریور 
حیات گفت و پیکرش صبح روز چهارشنبه تشییع 
و پس از نماز آیت اهلل حاج شــیخ عباس محفوظی 
در مســجد باالســر حرم حضــرت معصومه)س( به 

ک سپرده شد.  خا

آیت هللا ابطحی کاشانی
مرحــوم آیــت اهلل آقــای حــاج ســیدمحمد ابطحی 

کاشانی یکی از علمای حوزه علمیه قم بود.
در  )1349ق(  1309ش  ســال  در  لــه  معظــم 
کاشــان در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پدرش 
سیدحســن  حــاج  المســلمین  و  حجت االســالم 
یثربــی  ســیدمحمدرضا  آیــت اهلل  دامــاد  ابطحــی، 
کاشانی و دایی هایش حضرت آیت اهلل میرسیدعلی 
کاشــانی و آیت اهلل حاج ســیدمهدی یثربی  یثربــی 
کاشــانی بودنــد. آن مرحــوم در دو ســالگی پــدر از 
دایــی  سرپرســتی  و  عنایــت  تحــت  و  داد  دســت 
گرفت  بزرگــوارش آیت اهلل میرســیدعلی یثربی قــرار 
و در 14 ســالگی بــه تحصیل علوم دینــی روی آورد 
و بــه حــوزه علمیه قم آمد و پــس از اخذ مقدمات، 
گرفت.  معالم را نزد مرحوم آیت اهلل موسی صدر فرا 
کاشــان بازگشــت و مطول و شــرح لمعه  ســپس به 

آن مرحــوم در 10 دی مــاه 1308ش )1348ق( در 
کوهدشت  روستای »گرخوشاب« طرحان از توابع 
لرســتان زاده شــد. پدرش حاج علــی خان قبادی 
کــه ســعی بســیار  بــود  ادبــا و شــعرای منطقــه  از 
از  دســتگیری  و  خوانیــن  ظلــم  از  پیشــگیری  در 
کودکی  نیازمنــدان و مســتمندان داشــت. وی در 
دروس مرســوم را آموخت و نــزد مرحوم میرزا علی 
کاظمــی به تعلیــم خط پرداخــت و در خط  اصغــر 

کسب نمود. نسخ و نستعلیق مهارت فراوان 

هــوش، ذکاوت، قلــم زیبــا و نثــر شــیوایش باعــث 
شــد تا در نوجوانــی به دبیری بخشــداری طرهان 
اثــر  گمــارده شــود. در 1325 ش در   )کوهدشــت( 
آشــنایی بــا آیت اهلل حاج شــیخ عباســعلی صادقی 
اصفهانــی بــه طلبگــی و عالــم روحانیــت عالقمند 
شــد و به حــوزه علمیه قم آمد و ادبیات و ســطوح 
را نزد حضرات آیات: اعتمادی، ســتوده، سلطانی 
طباطبایــی و دیگــران آموخــت و در 1335ش بــه 
بروجــردی،  آقایــان  عظــام:  آیــات  ج  خــار دروس 
گلپایگانــی و مرعشــی نجفــی حاضــر شــد و مــورد 
تقدیــر و تشــویق آیــت اهلل العظمی بروجــردی قرار 
گرفــت. او همزمــان با تحصیل بــه تدریس ادبیات 
پرداخــت و بیــش از نیم قــرن علوم ادبــی را تعلیم 
گردان بســیار تربیــت نمــود. او بــه غیــر  داد و شــا
مســاجد  آن  روســتاهای  و  درکوهدشــت  آن  از 
فراوان ســاخت؛ از جمله مســجد جامع و مســجد 
کوهدشــت( و دو مســجد در  صاحــب الزمــان )در 

همگی از علما و فضالی بحرین به شمارند.

آن مرحوم در 90 سالگی و در ایام عید سعید غدیر 
کتبــر 2014 م( چشــم  )18 ذی الحجــه 1435 ق: ا
کش پس از تشــییع  از جهــان فــرو بســت و پیکــر پا
باشــکوه و نمــاز آیــت اهلل حاج شــیخ عبدالحســین 
ســتری در قبرســتان عالــی جنــب قبــر اســتادش 

آیت اهلل شیخ ابراهیم آل مبارک مدفون شد.

حجت االسالم سرو
مرحــوم حجت االســالم و المســلمین حــاج شــیخ 

عبدالحسن سرو از علمای معروف منامه بود. 

معظم له در ســال 1338 ق )1298 ش( در منامه 
پایتخــت بحریــن زاده شــد و پــس از نوجوانــی بــه 
تحصیــل علوم دینــی روی آورد و دروس عالی فقه 
و اصول را نزد حضرات آیات: شــیخ باقر آل عصفور 
گردان ویژه  و شــیخ عبداهلل مصلی آموخت و از شا

آن دو بزرگوار بود.
کــه  بــود  ســترگ  شــاعری  و  بــزرگ  محدثــی  وی 
کران  اشــعارش شــهرتی ویژه داشــت و در لسان ذا
و واعظــان بحرین بر باالی منابر خوانده می شــد. 
او بــر احادیث اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم 
الســالم( تســلطی فــراوان داشــت و پرســش های 
گــون فقهــی و قرآنــی و اعتقــادی را بــا روایــات  گونا
پاســخ مــی داد و صدهــا حدیث را از حفظ داشــت 
و فرزند برومندش ثقة االســالم شــیخ محمدجعفر 
قــم تحصیــل می کــرد  کــه در حــوزه علمیــه  ســرو 
بــه  مرصــاد  عملیــات  در  1367ش  ســال  در  هــم 
خیل شــییدان اســالم پیوســت. از او دیوان شــعر 

)مخطوط( باقی مانده است.
وی در 95 سالگی در روز چهارشنبه 3 محرم الحرام 
گفت و  1436 ق )16 آبان 1393 ش( بدرود حیات 
پس از نماز حجت االســالم شــیخ عادل عصفور در 

ک خفت. قبرستان شهر منامه به خا

آیت هللا آدینه وند
محمدرضــا  شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مرحــوم 
آدینه ونــد )قبــادی( یکــی از ادبــای معــروف حــوزۀ 
که رنج هــا و زحمت هایش در طول  علمیــه قــم بود 
پنجاه سال فراموش ناشدنی و به یادماندنی است.
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اخباردرگذشتاگن

2. مناسک حج )چاپ شده(
کتاب المتعة  .3

خ 4. رسالة فی عالم القبر و البرز
5. مقتل الحسین السبط )ع(

6. محمد)ص( و آله االطهار
7. االربعون حدیثا

8. منیة االحباب فی االنساب
9. االحسان فی تفسیر القرآن
10.  المواعظ النافعة )اخالق(

11.  الحقوق الزوجیة فی االسالم
ح باب حادی عشر( 12.  التوحید المفصل )شر

ح لمعــه شــهید از  لی )شــر 13.  دوره فقــه اســتدال
طهارت تا دیات(

14.  تقریرات دروس آیت اهلل خویی )فقه و اصول(
15.  تقریرات درس فقه آیت اهلل حکیم

16.  تقریرات درس فقه آیت اهلل میرزا حسن یزدی
17.  تقریرات درس فقه آیت اهلل بجنوردی )قضا(

18.  تقریرات درس اصول آیت اهلل حمامی1
آن مرحوم در 85 ســالگی در نجف اشــرف در ایام 
شــهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(، صبح روز 
چهارشنبه 23 شــوال المکرم 1435 ق )29 مرداد 
کــش  پا پیکــر  و  گفــت  حیــات  بــدرود  ش(   1393
پــس از نمــاز حضرت آیت اهلل شــیخ بشــیر حســین 
ک  کســتانی در قبرســتان وادی الســالم بــه خــا پا

سپرده شد.

آیت هللا نصیری
مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدتقــی نصیــری 

یکی از علمای مشهور سمنان بود.
فقید سعید در سال 1310ش )1350ق( در سمنان 
 18 در  نخســتین  تحصیــالت  از  پــس  و  شــد  زاده 
ســالگی )1328 ش( بــه دامغــان رفــت و مقدمات 
را آموخــت. ســپس راهــی مشــهد مقــدس شــد و 
ح  ادبیــات را نــزد مرحــوم ادیــب نیشــابوری و شــر
لمعــه را نــزد آیــت اهلل ســیداحمد مدرس یــزدی و 
ســطوح عالیــه را نزد حضرات آیات: شــیخ مجتبی 
قزوینــی و شــیخ هاشــم قزوینــی آموخــت.او ایــن 
درس هــا را بــا دوســت صمیمــی اش آیــت اهلل حاج 
شــیخ عبــاس واعــظ طبســی مباحثــه می کــرد. در 

1. المنتخب من اعالم الفکر و االدب، ص 650.

آیت هللا حسینی فیاض
آیــت اهلل آقــای حــاج ســیدمرتضی فیــاض یکــی از 

علمای محترم نجف اشرف بود.

آن مرحــوم در ســال 1349 ق )1928 م( در نجــف 
اشــرف زاده شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســالم 
و المســلمین سیدموســی فیــاض ابــن حســن بن 
جابر بن فیاض بن محمد بن حســین بن محمود 
بــن ناصــر بن حمــزة بن شــوکة بــن علی بــن خان 
کبیر ـ جد آل یاســر ـ بن شــوکه  بن خفان بن یاســر 
بــن احمــد بن عبداهلل بن حســن بن ابی الحســن 
ـ معــروف بــه ابن الشــوکیة ـ بــن احمد بــن عبداهلل 
شریف بن ابی الهیجاء محمد بن ابی الحسن زید 
کتیله بن یحیی الثانی  االســود بن حسین بن ابی 
شریف بن یحیی االول بن حسین ذی الدمعة بن 
زید بن علی بن الحسین علیه السالم بوده است.

آن مرحــوم در اوان نوجوانــی بــه تحصیــل علــوم 
دینی روی آورد و سطوح عالیه را از حضرات آیات: 
ســیدعبداالعلی ســبزواری، ســیدعلی خلخالــی، 
ســیدعلی نقی لکهنوی هندی، محدث خراسانی 
ج  و دیگــران آموخــت و پــس از آن بــه دروس خــار
آیــات عظــام: آقــای حکیــم، آقــای خویــی، آقــای 
شــاهرودی، سیدحســین حمامــی، میــرزا حســن 
ســیدعبداهلل  یــزدی،  حســن  میــرزا  بجنــوردی، 
ســیدعلی  و  فانــی  عالمــه  ســیدعلی  شــیرازی، 
خلخالــی حاضر شــد و مبانــی علمی اش را اســتوار 
ســاخت و تقریرات ابحاث آنها را نگاشــت و افزون 
بر تحصیل به تدریس سطوح عالیه و فقه و اصول 
گروه بســیاری از فضالی نجف را تعلیم  پرداخت و 
کاظم الفتالوی  که از جمله آنها مرحوم استاد  داد 
صاحب »المنتخب من اعالم الفکر و االدب« بود. 
او مــورد توجــه بســیار اســتادش آیــت اهلل حمامــی 
بود و از ســوی وی به اداره بخشــی از شئون حوزه 
کمال بساطت و عزلت و انزوا بود  پرداخت. وی در 
کســی از مراتب  کمتر  که  کمال فضل و دانش  و در 
گاه شــد و رســالۀ عملیــه اش  فضــل و فضیلتــش آ
بنام »وســیلة النجاة« پس از وفات آیت اهلل خویی 

به چاپ رسید.
آثارش عبارتند از:

1. وسیلة النجاة )چاپ شده(

را از مرحوم حجت االســالم آقا شیخ عبداهلل مدنی 
آموخــت. ســپس بــه قــم بازآمــد و ســطوح عالیه را 
نــزد حضــرات آیــات: ســیدصادق روحانــی، شــیخ 
عبدالجــواد اصفهانی، ســلطانی طباطبایی، میرزا 
محمــد مجاهــدی تبریــزی، فکــور یزدی و شــهید 
ج  گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار صدوقــی فــرا 
و  خمینــی  امــام  بروجــردی،  آقــای  عظــام:  آیــات 
محقــق دامــاد حاضــر شــد و افــزون بــر تحصیل به 
تدریس ســطوح عالیه هم پرداخــت. وی از جمله 
کــه ســال ها در  گردان مــورد احتــرام امــام بــود  شــا
جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قم حضور داشــت 
و ذیل بیشــتر اعالمیه های مدرسین حوزه بر علیه 
رژیم پهلوی نام و امضای وی به چشــم می خورد. 
او پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه امــر امام در 
هیأت رســیدگی بــه امور زندان هــا در معیت آیات: 
قاضــی  و  گیالنــی  محمــدی  کریمــی،  ســیدجعفر 

خرم آبادی حضور یافت و منشأ خدماتی شد.
از آثارش می تــوان مجموعه مقاالت )در مجله نور 
کتاب  علم( و تقریرات درس اصول امام خمینی و 
الخمس )مخطوط( نام برد. آن مرحوم سال ها در 
کر و دائم الذکــر و حلیف عبادت  عین بیماری، شــا
و قرائــت قــرآن بــود تــا ســرانجام در 84 ســالگی در 
روز شــنبه 26 مهــر 1393 )ذی الحجــه 1435 ق( 
درگذشــت و پیکرش روز یکشــنبه 27 مهر تشــییع 
و پــس از نماز آیت اهلل العظمی شــبیری زنجانی در 
یکــی از حجرات صحن حرم حضــرت معصومه به 

ک سپرده شد.  خا
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و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: فاضل لنکرانی، 
نــوری همدانی، مشــکینی و ســلطانی طباطبایی 
آیــات  ج  خــار دروس  بــه  آن  از  پــس  و  گرفــت  فــرا 
گلپایگانی، مرعشــی نجفی و  عظام: امام خمینی، 
بیش از همه میرزا هاشــم آملــی و بهجت و دروس 
تفســیر و فلســفه عالمــه طباطبایــی حاضــر شــد و 
بهره هــای فــراوان بــرد. در دوران نهضت اســالمی 
یکی از روشــنگران و پیشــگامان حرکــت روحانیت 
بر علیه رژیم شــاه بود و بارها به ســخنرانی بر علیه 
رژیم پرداخت. با پیروزی انقالب اسالمی، از سوی 
حضرت امام خمینی به امامت جمعه بهشهر و در 
ســال 1375 ش از سوی مردم استان مازندران به 
ســمت نمایندگــی مجلس خبــرگان رهبــری )دوره 
ســوم و چهارم( برگزیده شــد و در ایــن دو منصب، 
منشــأ خدمــات فراوان بــه مردم شــهرش؛ همانند 
تــالش بــرای تأســیس و تکمیــل مؤسســات علمی 
و فرهنگــی ماننــد مدرســه علمیــه امــام صــادق، 
مدرســه علمیه چهارده معصوم)ع( مدرســه جبل 
النور و حوزه علمیه خواهران قدســیه، بیمارستان 
شــهدا و بیمارســتان امام خمینی و دانشــگاه علم 
و فناوری و مصلی و مســجد جامع بهشهر. ایشان 
ج فقــه و  ســالها بــه تدریــس ســطوح عالیــه و خــار
کنــار  گوشــه و  فــراوان در  اصــول، ســخنرانی های 
کتــاب »اعجاز  کتب مختلــف مانند  شــهر و تألیــف 

الدلیلین« پرداخت.

آن مرحوم پس از حدود 40 سال اقامت در شهرش 

و فرزنــد برومنــدش شــهید محمدصــادق نصیــری 
هم در دفاع مقدس به شــهادت رســید. ایشان در 
کمال زهد و ساده زیســتی و تواضع و فروتنی حدود 
نیم قرن به خدمت به اســالم پرداخت تا سرانجام 
در 83 ســالگی، در شــامگاه پنجشــنبه 20 شــهریور 
1393 )15 ذیقعدة الحرام 1435 ق( چشم از جهان 
فــرو بســت و پیکرش روز شــنبه 22 شــهریور پس از 
تشییع عظیم و باشکوه و نماز آیت اهلل سیدمحمد 
شاهچراغی، امام جمعه سمنان در مدرسه علمیه 
ک ســپرده شــد. مقام معظم  امام صادق)ع( به خا

رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:
درگذشــت عالــم وارســته جنــاب حجت االســالم و 
المســلمین آقــای حاج شــیخ محمدتقــی نصیری 
که عمر شــریف خود را در تبلیغ معارف اســالمی  را 
کــرد و دلســوزانه  و قرآنــی و هدایــت مــردم ســپری 
بــه تربیــت طــالب و فضــالی علــوم دینــی همــت 
گماشت، به حوزه علمیه سمنان و روحانیت مکرم 
آن ســامان و بــه همــه ارادتمنــدان و عالقمنــدان 
بــه ایشــان و بیــت آن مرحــوم تســلیت می گویــم و 
رحمت و غفران الهی برای آن فقید ســعید و حشر 
با اولیای الهی خاصه فرزند شهیدش را از پروردگار 

مسألت می نمایم.

آیت هللا جباری
مرحــوم آیت اهلل ســیدصابر جباری یکــی از علمای 

مشهور استان مازندران به شمار بود.

فقیــد ســعید در 8 فروردیــن 1317 ش )1357 ق( 
در روستای »متکازین« از ـ توابع بهشهر ـ زاده شد. 
پــدرش مرحوم حجت االســالم و المســلمین حاج 
ســیدمحمد جبــاری از فضــالی بهشــهر بــود. آن 
مرحــوم در 12 ســالگی مقدمــات را نزد پــدرش آغاز 
کوهستان شد و  کرد و پس از آن راهی حوزه علمیه 
ادبیات را نزد آقایان: ســیدزکریا حسینی متکازینی 
گرفت  کوهســتانی فرا  و آیت اهلل حاج شــیخ محمد 
و از دســت مبارک ایشــان موفق به دریافت جایزه 
شــد. ســپس در ســال 1330 ش به مشهد مقدس 
کرد و نزد حضرات آقایان: ادیب نیشابوری  عزیمت 
و شــیخ محمدرضــا مهــدوی دامغانــی ادبیــات را 
آموخت. در سال 1336ش به حوزه علمیه قم آمد 

سال 1338 ش به قم آمد و در دروس آیات عظام: 
گلپایگانی و  آقــای بروجردی، امام خمینــی، آقای 
محقق داماد شــرکت جســت و مبانی علمی اش را 
استوار ساخت و این درس ها را با حضرات آقایان: 
ترابــی  محمــد  شــیخ  شــاهچراغی،   ســیدمحمد 
دامغانــی و شــیخ حســین شهرســتانی ســبزواری 
کــره و مباحثــه می نمــود. در ســال 1348 ش  مذا
به زادگاهش بازگشــت و به خدمات دینی و علمی 
همچــون اقامــۀ جماعــت، تفســیر و تبلیــغ دیــن، 
تأســیس و تدریس مدرسه علمیه امام صادق)ع( 
گــروه بســیاری از روحانیــون ســمنانی  پرداخــت و 
همچون آقایان: دکتر حســن روحانی، سیداحمد 
اختــری،  عباســعلی  کرمــی،  ا ســیدرضا  خاتمــی، 
مرتضــی  و  ســاالر  محمــد  اختــری،  محمدحســن 
گردی پرداختند. او در دوران  مداح نزد وی به شا
نهضــت اســالمی از ســال 42 تا 1357 در پیشــبرد 
کوشــید. در  اهــداف حضــرت امام خمینی مردانه 

ک آمده است: سندی از ساوا
»فرزندان نامبرده در اغتشاشــات ســمنان دســت 
داشــته و اقدامات ســوئی از قبیل پخــش اعالمیه 
و تحریــک مــردم بــه تظاهــرات نموده انــد. نظریــه 
سه شــنبه: شــیخ محمدتقی نصیری از روحانیون 

میانه رو و طرفدار خمینی می باشد«.2 
وی پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه خدمــت 
بــه نظــام اســالمی در نهادهــای مختلــف پرداخت 

ک، ج 16، ص 456. 2. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساوا
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آیت هللا ادیب الری
آیــت اهلل آقــای حاج شــیخ نعمــت اهلل ادیــب الری 

یکی از علمای مشهور شیراز بود.

وی در ســال 1311 ش )1351 ق( در شــهر الر زاده 
شــد و در نوجوانــی بــه تحصیــل علوم دینــی روی 
آورد. او در شــهر شــیراز ســطوح عالیه را از حضرات 
شــیخ  هاشــمی،  حســینی  ســیدنورالدین  آیــات: 
ابوالحســن حدائــق و شــیخ غالمحســین ادیب فرا 
گرفــت و پــس از آن بــه قــم آمــد و در محضــر آیــات 
آقــای  خمینــی،  امــام  بروجــردی،  آقــای  عظــام: 
گلپایگانــی، مرعشــی نجفــی و میــرزا هاشــم آملــی 
کرد و مبانی علمی اش را استوار ساخت  گردی  شــا
و همزمــان بــه تألیــف مقاالتــی در مجلــه »مکتب 
اسالم« پرداخت. سپس در حدود سال 1350 ش 
بــه شــیراز آمــد و به خدمــات علمی و دینــی مانند 
تأســیس  الرجــاء«،  »مســجد  در  جماعــت  اقامــۀ 
مدرســۀ علمیۀ امام صادق، تدریس ســطوح فقه 
و اصــول و تألیف و ترجمــه پرداخت. وی در طول 
مبــارزان  و  پیشــگامان  از  یکــی  اســالمی  نهضــت 
محکــم و اســتوار بــود و در اوایل انقــالب هم مورد 
گرفت و مجروح شــد و در  ســوء قصد منافقین قرار 
جریــان جنــگ تحمیلــی افــزون بر حضــور مکرر در 
کمک  رســانی به  جبهه های دفاع مقدس، ســتاد 
رزمنــدگان اســالم و ســتاد پشــتیبانی از مهاجرین 
جنــگ تحمیلــی را تأســیس نمــود و بــه خدمــات 

بسیار به مستمندان و نیازمندان پرداخت.

کتــاب »التکامــل فی االســالم«  از آثــار وی ترجمــۀ 
کــه بــه چاپ  کاظمــی اســت  اســتاد احمــد امیــن 

رسیده است. 

 26 یکشــنبه  روز  در  ســالگی،   82 در  مرحــوم  آن 
مــرداد 1393 )20 شــوال المکــرم 1435 ق( بــدرود 
 28 شــنبه  ســه  روز  در  پیکــرش  و  گفــت  حیــات 
مرداد پس از تشــییع باشــکوه و نماز آیت اهلل حاج 
شــیخ ابوالحســن حدائق بر آن در آســتان مقدس 
احمــدی، حضــرت شــاهچراغ )علیــه الســالم( بــه 

ک سپرده شد. خا

ج فقــه و اصــول )در مدرســه ســید( و رفــع  و خــار
گردان بســیار  دعاوی و مخاصمات پرداخت و شــا
کــرد. او تســلط فــراوان بــر مبانــی جواهر و  تربیــت 
نهایــة الدرایه محقــق اصفهانی داشــت و بارها آن 
گردان مبرز آیت اهلل  را تدریــس نمــوده و یکی از شــا
کــه از ایشــان  کــی بــود  حــاج شــیخ محمدعلــی ارا

اجازه اجتهاد داشت و خودش می فرمود:
در  بارهــا  روحانــی  ســیدمحمد  حــاج  »آیــت اهلل 
علــم  مشــکالت  و  مباحــث  خصوصــی  جلســات 
اصــول به ویژه مطالب حاج شــیخ محمدحســین 

ح و بحث می کردند«. اصفهانی را با من مطر
او بــا اینکــه در زنجــان از علمای شــاخص بود، اما 
زهــد و ساده زیســتی، تواضــع و فروتنــی، نظــم و 
دقــت و پــرکاری و مطالعــه بســیار از خصوصیاتش 
کارهایش )اعم از تدریس و قضاوت  بــود و در همۀ 
و امامــت جماعــت( بســیار منظــم و دقیــق بــود و 
دســت  از  بیهــوده  را  فرصت هایــش  از  دقیقــه ای 
نمــی داد و در وقــت غیــرکاری مطالعــه می کــرد. از 
جملــه آثــار ایشــان تقریــرات درس اصــول آیت اهلل 
دامــاد، تقریرات درس فقه آیت اهلل شــریعتمداری 

و آیت اهلل حاج آقا مرتضی حایری است.
سرانجام آن مرحوم در 78 سالگی، در روز سه شنبه 
بــدرود   )1434 االول  ربیــع   24(  1391 بهمــن   17
کــش بــا حضــور هــزاران نفر  گفــت و پیکــر پا حیــات 
تشــییع و پس از نماز آیت اهلل ســیدمحمد حسینی 

ک سپرده شد. زنجانی در قبرستان شهر به خا

کلیــوی دچــار شــد و پــس از ماه هــا  بــه بیمــاری 
بیماری ســرانجام در 76 ســالگی، در روز دوشنبه 
10 شــهریور 1393 )5 ذی الحجه 1435 ق( چشــم 
کش در روز پنجشنبه  از جهان فرو بســت و پیکر پا
13 شهریور با حضور ده ها هزار نفر تشییع و پس از 
نماز آیت اهلل حاج شــیخ نوراهلل طبرســی در مصلی 
ک سپرده شد. در سوگ  نماز جمعه بهشهر به خا
فقدانش دو روز در استان مازندران عزای عمومی 
اعالم شد و از سوی شخصیت های سیاسی نظام 
کشوری و مراجع عظام تقلید پیام های  و مقامات 

گردید. تسلیت متعدد صادر 

آیت هللا فاتحی
مرحــوم آیــت اهلل آقــای حــاج شــیخ نصرت الدیــن 

فاتحی یکی از علمای مشهور زنجان بود.
در  ق(   1354( ش   1314 ســال  در  لــه  معظــم 
روســتای »مــال الر« از توابــع زنجــان زاده شــد و در 
اوان نوجوانــی بــه زنجان آمد و در مدرســه علمیه 
»مســجد خانم« تحصیالت خویش را نزد برادرش 
مرحوم حجت االسالم حاج شیخ میکائیل فاتحی 
کرد . ســپس در  و حــاج شــیخ یحیــی مدرس آغــاز 
ســال 1337 ش رهســپار حــوزه علمیــه قــم شــد 
و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: اعتمــادی 
ح لمعــه(، جعفــر  )قوانیــن(، پایانــی اردبیلــی )شــر
)رســائل  مــکارم شــیرازی  و  ســبحانی )مکاســب( 
شــهید  از  را  منظومــه  ح  شــر دوره  دو  و  کفایــه(  و 
مفتــح و اســفار را هم از عالمــه طباطبایی و هیأت 
ک( را  ح چغمینــی و تشــریح االفــال و نجــوم )شــر
هــم از اســتاد حســن زاده آملــی آموخــت. پــس از 
ج آیــات عظام: شــریعتمداری،  آن بــه دروس خــار
کی، حاج آقا مرتضی  گلپایگانــی، محقق دامــاد، ارا
حاضــر  روحانــی  ســیدمحمد  و  بهجــت  حایــری، 
شــد و بهره هــای فــراوان بــرد و ســالیان بســیار بــه 
تدریــس ســطوح عالیــه و نهایة الدرایة حاج شــیخ 
محمدحسین اصفهانی و جواهر الکالم پرداخت. 
کرد و  وی در ســال 1360 ش بــه تهــران مهاجــرت 
در قــوه قضاییــه بــه خدمــت بــه مــردم پرداخــت 
و در ســال 1365 ش هــم بــه زنجــان رفــت و بــه 
خدمــات علمــی و دینــی ماننــد امامــت جماعــت 
در امامــزاده ســیدابراهیم، تدریــس ســطوح عالیه 


