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اخباردرگذشتاگن

که درآتش حقد  گلگون کفنی است  از آن شهیدان 
کین نواصب و س���لفی های جاه���ل و بی دین و  و 
خ���رد، س���وخت و در صبحگاه 14 ش���عبان 1434، 

مظلومانه خود و یارانش به شهادت رسیدند.

دانش���مند ش���هید اس���تاد ش���یخ حسن ش���حاته، 
در  1946م(،  )1325ش/  1365ق  س���ال  در 
خانواده ای حنفی مذهب، در یکی از روس���تاهای 
منطقه »الشرقیه« مصر زاده شد. در کودکی حافظ 
کارشناس���ی ارش���د  قرآن ش���د و پ���س از آن، مدرک 
رش���ته علوم قرآن���ی را از مرک���ز »القرائ���ات« دریافت 
ک���رد. س���پس در س���ال 1984م به وع���ظ و خطابه 
روی آورد و پنچ س���ال نماز جمع���ه و جماعت را در 
کرد. پس از آن به قاهره آمد  مسجد شهرش اقامه 
و ب���ه تدری���س در االزه���ر و اقامه جماع���ت در یکی 
از مس���اجد پرداخ���ت و نامش در می���ان جوانان و 
گردید و جوان���ان برای  تحصیل ک���ردگان، مع���روف 
ش���نیدن خطبه ها و س���خنرانی هایش به مس���جد 
هجوم می آوردند، تا آنکه در 50 س���الگی و در سال 
1996م )1417ق(، ب���ر اث���ر مطالع���ات و تحقیق���ات 
گروید و یکی از منادیان  فراوان، به مذهب تش���یع 
ب���زرگ حقانیت مذهب و مکتب امیرالمؤمنین)ع( 
در مصر ش���د. وی مجموعه ای از سخنرانی هایش 
در مس���اجد و روزنامه ه���ا و رادی���و و تلوزیون قاهره 
ک���رد و ب���ه نب���رد علی���ه وهابی ها برخاس���ت و  اج���را 
باروشنگری هایش، چهره واقعی و منفور وهابیت 
را افشا می کرد. به همین دلیل، در دوران حکومت 
ننگین مبارک، چند بار دس���تگیر و زندانی شد و از 
ج مصر هم ممنوع شد. او به چهره ای  سفر به خار
محب���وب و منطق���ی و بحث برانگی���ز تبدیل ش���ده 
که با دلی���ل و بره���ان، بافته ه���ای وهابیت را  ب���ود 
پاس���خ م���ی داد و نقش���ه های ش���وم آن���ان را نقش 

انسان های مؤمن و موّحد و مسلمانان اهل قبله 
کش���ند. )َو َسَیْعَلُم  ک و خون می  و توحید را به خا

ّيَ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن( 
َ
ِذیَن َظَلُموا أ

َ
اّل

کان و ابرار آبیاری ش���ده  درخت تش���یع با خ���ون پا
و هر روز بالنده تر و س���رفرازتر، همچون س���رو سر به 
آسمان می ساید و آرزوی دشمنان حق و حقیقت 

را به یأس می گراید.

صالح الدی���ن ایوبی هنگام مرگش آرزو می کرد: ای 
که ریش���ه و بنیاد تشیع را از مصر  کاش همان گونه 
و شام برانداختم، از این مرض بهبود یابم و ریشه 
تش���یع را از ع���راق برافکن���م؛ اما خ���دا دهانش را با 

گور برد.  کرد و آرزویش را به  ک قبر پر  خا

ابومصعب زرقاوی، رهبر معدوم القاعده در عراق، 
گفته بود:  هم در سخنرانی خویش 

»مش���کل ما در عراق، صلیبی ها نیستند. مشکل 
که هزاروچهارصد سال  اصلی ما روافض هس���تند 
اس���ت در ع���راق مانده ان���د و بیرون نم���ی روند. ما 
همیش���ه در ع���راق، به زی���اد و حجاج بن یوس���ف 
احتیاج داریم تا ریش���ه روافض را بخشکاند و امروز 
ای���ن وظیفه بر عه���ده ماس���ت. صلیبی ها باالخره 
بی���رون می روند؛ اما رافضی ه���ا مانده اند و ما باید 

کنند«. آنقدر از آنها بکشیم تا آنها جالی وطن 

ک و اعماق زمین دارد؛  اما تشیع، ریشه در دل خا
���َماِء (. بدخواهان  ْصُلَه���ا َثاِب���ٌت َو َفْرُعَها ِفي الّسَ

َ
) أ

تش���یع در ط���ول تاری���خ، ب���ه ناب���ودی و خ���واری 
و اضمح���الل رفته ان���د و تش���یع، مان���ده اس���ت و 
گ���ردش روزگار  بق���ای اش ب���ه بقای لی���ل و نه���ار و 

خواهد بود.

و اینک، اس���تاد شهید ش���یخ حسن شحاته، یکی 

استاد شهید حسن شحاته
تاریخ تش���یع، تاریخ���ی َدَموی اس���ت. آمیخته به 
ک ابرار و ابریاء. مردان و زنان  خ���ون؛ خون های پا
گناه و تنها  ک���ه بی هیچ ج���رم، و  ک  کودکان���ی پا و 
به دلیل عش���ق و محبت به عترت برگزیده رس���ول 
ک مصطف���ی)ص(، ب���ه خون  خ���دا و خان���دان پ���ا
گلگ���ون و چهره ای  خوی���ش غلطیدن���د و ب���ا رویی 
کیزه خوِی  غرق ب���ه خون، به دی���دار پیش���وایان پا
و  کان  س���فا تاری���خ،  ط���ول  در  رفتن���د.  خوی���ش 
س���تمگران فرومای���ه و ننگی���ن و پلی���دی همچون 
معاوی���ة ب���ن ابی س���فیان و خاندان پس���ت و پلید 
بن���ی امیه و بن���ی العباس و دست نشاندگانش���ان، 
مانن���د زی���اد بن ابی���ه و فرزن���د ش���ومش عبیداهلل، 
حجاج بن یوس���ف و ُبس���ر بن ارطاة و مس���رف بن 
عقبة، منص���ور دوانیقی و متوکل عباس���ی، طغرل 
بیک س���لجوقی، محم���ود غزنوی و ص���الح الدین 
ایوب���ی، س���لطان س���لیم عثمانی، عبی���داهلل خان 
ازبک، محمود افغان، احمد جّزار و نجیب پاش���ا، 
ب���ا ددمنش���ی و درنده خوی���ی، به حرث و نس���ل و 
جان و م���ال و عرض و ناموس ش���یعیان و پیروان 
ثقلی���ن در ش���هرهای ای���ران و عراق و مصر و ش���ام 
ک آنان  هج���وم آوردن���د و جوی های���ی از خون پ���ا
جاری س���اختند و زمین و زمان و آس���مان ش���اهد 
زش���تکاری ها و س���یاهکاری ها و تباهای های آنان 
کن���ون، وهابی���ت و القاعده و س���لفی گری  اس���ت. ا
ب���ه پش���توانه فتواه���ای ش���یوخ س���فیانی و اموِی 
وهابی و دالرهای س���یاه و نفتی عربس���تان و قطر، 
کان و قتاالن تاریخ شده اند  ادامه دهنده راه س���فا
کس���تان، سوریه،  و در عراق، مصر، افغانس���تان، پا
لبنان، بحرین و عربس���تان، فاجع���ه می آفرینند و 

ناصرالدین انصاری

درگــــــــــــذشـتـــــــــــگـــــــــــــــــان
اخبـــــــار
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درگذشتاگن اخبار

بسم اهلل الرحمن الرحیم

که آقای  کردیم  کمال تأس���ف و تأثر اطالع پیدا  »با 
گروهی  دکتر شیخ محمد حسن شحاته به دست 
گم���راه و جاه���ل، ب���ه فجیع تری���ن و وحش���ی ترین 
کش را  وضع ممکن به ش���هادت رس���ید، و خون پا
ب���ر زمین ریخته و متأس���فانه به ب���دن مطهر او هم 
جسارت ها نمودند و چهره رحمتی دین حنیف را 
که خالف ش���ئونات  در دنیا به خش���ن ترین چهره 

انسانی و اسالمی بود، نشان دادند.

ک، این  شاید بتوان گفت از این گروه جاهل و سفا
کار خالف اس���المی و انس���انی بعید نباش���د. چون 
گروه ن���ه تنها در مصر دس���ت به ای���ن اعمال  ای���ن 
کشورهای اسالمی  ننگین می زنند، بلکه در سایر 
گرفته و روزگار  هم امنیت و آرامش را از مسلمانان 
کشانده اند. ولی  را بر آنها س���یاه نموده و به تباهی 
که دانش���گاه  کش���وری  که در  تعجب از این اس���ت 
ب���زرگ »االزهر« وجود دارد و قرن ها افتخارش این 
ک���ه معارف بلند اس���المی و اخ���الق حمیده  بوده 
پیامب���ر عالیق���در اس���الم)ص( را به جهانی���ان ارائه 
که این جنایات در  دهد، امروز ش���اهد آن هستیم 
کش���ور اتفاق افتاده است! ازهر شریف باید به  این 

کند.  وظیفه اصلی خود بیشتر عمل 

البت���ه از ش���ما ب���ه واس���طه محکوم نم���ودن ای���ن 
جنای���ت ض���د بش���ریت تش���کر می کنیم؛ ول���ی این 
کافی نیس���ت. ش���ما علمای بزرگ ازه���ر در مقابل 
اس���الم عزیز مس���ئول هس���تید و مس���ئولیت امروز 

شما بیشتر از سابق است. 

آی���ا نمی بینید ه���ر روز علمای وهاب���ی چه فتاوای 
خالف ش���رعی می دهند و مسلمانان را به ریختن 

خون مسلمانان تحریک می کنند؟!

که اینها توطئه دش���منان  آیا احتم���ال نمی دهید 
کش���ورهای خ���ود، هم���ه در  ک���ه در  اس���الم اس���ت 
آس���ایش و امنیت باش���ند؛ ول���ی مس���لمانان را در 

کشورهای اسالمی به جان هم انداخته اند؟!

کودکان بی گناه و زنان بی پناه  آیا شما تصویر قتل 
که ب���ا فجیع ترین  و م���ردان مظل���وم را نمی بینی���د 
کش���ته می ش���وند و تصوی���ر آن را هم  وضع ممکن 
ب���ه جهانیان نش���ان می دهن���د؟! بیایی���د و برای 

در 67 سالگی، در روز یکشنبه 14 شعبان المعظم 
1013م(،  ژوئ���ن  1392ش/23  تی���ر   2( 1434ق 
همراه عده ای از یارانش، از جمله برادرش محمد 
ش���حاته )35 س���اله(، به طرزی فجیع به شهادت 
که ب���ه مناس���بت نیمه ش���عبان، در  رس���ید. آن���ان 
من���زل یکی از ش���یعیان در روس���تای »ابومس���لم« 
گرد هم آمده بودند، توسط  در اس���تان »الجیزه«، 
گرفتند و به  گروه���ی از س���لفیان م���ورد حمله ق���رار 
وس���یله ضربات چوب به شهادت رسیدند و پیکر 
کوچه ه���ا بر روی  نیمه ج���ان و غرق خون���ش را در 
کش���یدند و م���ورد هت���ک حرم���ت و اهانت  زمی���ن 
کاش���انه آن���ان را به  ق���رار دادند. س���لفی ها خانه و 
کش���یدند و پلیس نظاره گر و تماش���اچی بود  آتش 
و هی���چ اقدامی نکرد. در پی ای���ن جنایت فجیع، 
رج���ال مذهب���ی و سیاس���ی مصر، از جمل���ه رئیس 
جمهور مصر، محمد مرس���ی و اخوان المسلمین، 
کت ماندند و اعتراضی نکردند؛ اما خون  همه س���ا
گرف���ت و چند روز  ک آنان، دام���ن همه آنه���ا را  پ���ا
گرفت و میلیون ها نفر  بعد، جنبش تمّرد ص���ورت 
از مردم مصر بر علیه مرس���ی و اخوان المس���لمین 
کناره گیری او را خواس���تار  ب���ه خیابان ها ریختند و 
گرفت  ش���دند و قیام همگانی در سراس���ر مصر اوج 
کش���یدند و مرسی  و اخوان را از اریکه قدرت به زیر 

هم بازداشت شد.

محمد البرادعی )رهبر حزب الدستور( در این باره 
گفت: 

»خون ش���هید عالمه شیخ حسن ش���حاته و یاران 
که در مصر ریخته شد، باعث سرنگونی  شیعه اش 
رژیم مرس���ی و جماعت اخوان المس���لمین ش���ده 
اس���ت. شهادت ش���حاته همچون زلزله ای، زمیِن 
زیرپای اخوان المس���لمین و مرس���ی را ب���ه لزره در 

کرد«.  آورده و آنها را این خون سرنگون 

ک���ه خ���ون ناح���ق ش���مع، پروان���ه را  دی���دی 
کن���د س���حر  را  ش���ب  ک���ه  ن���داد  مهل���ت 

در پی ای���ن فاجعه عظیم، مراج���ع معظم تقلید، 
که از  پیام ه���ا و بیانیه های متعدد ص���ادر نمودند 
جمل���ه آی���ت اهلل العظم���ی صافی در پی���ام خویش 

فرمود:

ب���ر آب می س���اخت و جوانان و دانش آم���وزان را از 
گاه می نمود و بس���یاری  پوش���الی بودن مرام آنان آ
ک اس���الم و تشیع،  از فریب خوردگان را به دامان پا
که در  رهنمون می کرد. فعالیت هایش باعث ش���د 
شهر »الدورامان«، از ش���هرهای استان »الشرقیه« 
ک���ه دژ اخوانی ه���ا و وهابی���ت ب���ه ش���مار می آم���د، 
محب���ت و والیت اه���ل بی���ت، در می���ان جوانان و 
دانش آموزان گسترش یابد. اوج فعالیت های او در 
که نماز جمعه  بین س���ال های 1984 تا 1996 ب���ود 
را در منطق���ه »کوی���ری« ادا می ک���رد و خطبه ه���ای 
روش���نگرانه اش، باع���ث ج���ذب جوانان به س���وی 
مکتب اهل بیت)علیهم السالم( می شد و همین، 
باعث شد تا از سوی رژیم مبارک دستگیر و زندانی 
که هر ب���ار پ���س از آزادی، بار دیگر دس���تگیر  ش���ود 
می ش���د. او در س���ال 2009 م همراه با 306 ش���یعه 
دیگ���ر به جرم حمای���ت از حزب اهلل لبن���ان و ایران 
که پس از مدتی بازداشت، به دلیل  دستگیر ش���د 

عدم اثبات جرم آزاد شد.

برخی از تألیفات آن استاد شهید عبارتند از:
1. احیاء علوم الدین

2. سراج االّمه فی خصائص السادة االئمة
3. دیوان شعر

4. مجموعه مقاالت و سخنرانی ها

کینه  س���رانجام، آن اس���تاد بزرگ���وار مورد خش���م و 
وهابیان و سلفیان و تکفیریان افراطی قرار گرفت و 
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2. حاشیه بر عروة الوثقی )2 جلد(
3. منهاج االحکام )در مسائل نکاح و طالق(

4. المسائل المستحدثه )5 جلد(
کتاب القضاء )در مسائل قضا و شهادات(  .5

6. مناسک حج و عمره
7. الفوائ���د االدبیه )نخس���تین تألیف معظم له در 

تبریز(
8. الفوائ���د القمّی���ة )مش���تمل ب���ر وصای���ا و اذکار و 

ادعیه(
9. توضی���ح المطّول در 20 جلدک���ه جلد اول آن با 
تقریظ اس���تاد عالمه طباطبایی به چاپ رس���یده 

است.
ح رس���ائل  ح الفرائد )ش���ر 10. درر الفوائ���د ف���ی ش���ر
ک���ه مورد توج���ه آیت اهلل  ش���یخ انص���اری، 7 جلد( 

گرفت. العظمی بروجردی قرار 
11. االرشاد الی والیة الفقیه )در نقد نظریه »والیت 

مطلقه فقیه«(
12. قواعد االصول )مشتمل بر 115 قاعد اصولی(

13. مختصر االحکام
کتاب الجهاد  .14

15. رسالة فی قاعدة ال ضرر
16. رسالة فی علم غیب االئمة

کتاب های غیر چاپی ب( 
ح معالم االصول 1. شر
کفایة االصول ح  2. شر

ح مکاسب 3. شر

کفای���ة االص���ول را نزد مرحوم���ان آیات:  قم ش���د و 
کفایة(  میزرا محمد مجاهدی تبری���زی )جلد اول 
و سیدمحمدباقر طباطبایی س���لطانی )جلد اول 
کفای���ة( آموخت و پس از آن در دروس آیات عظام: 
آق���ای بروج���ردی، محق���ق دام���اد، ام���ام خمینی 
ک���رد و همزمان به  و آق���ای ش���ریعتمداری ش���رکت 
که  تدری���س ادبیات و س���طوح و تألی���ف پرداخت 
ح مط���ّول او م���ورد تش���ویق آی���ت اهلل العظمی  ش���ر
ح رس���ائل را  گرفت و س���پس ش���ر بروج���ردی ق���رار 
در ش���ش جل���د نگاش���ت. آن مرحوم بی���ش از نیم 
ق���رن در ح���وزه علمیه قم به تدریس و بس���ط علم 
و فقاهت اش���تغال داش���ت و صدها نفر از فضالی 
که اینک در بسیاری از مناصب  حوزه قم را پرورید 
نظ���ام اس���المی و مناط���ق آذربایجان ب���ه خدمت 
ب���ه نظ���ام و اس���الم اش���تغال دارن���د. او در دوران 
مبارزات اس���المِی روحانیت بر علیه رژیم پهلوی، 
ب���ه مقابل���ه و مب���ارزه ب���ا رژی���م پرداخ���ت و نامش 
هم���واره در ذی���ل اعالمیه ه���ای علما و مدرس���ین 
ح���وزه علمیه قم ب���ر علیه رژیم، دیده می ش���د و از 
کسی نمی هراسید.  کی نداش���ت و از  اظهار حق با
که مرجعیت  پ���س از وفات مراجع بزرگ تقلید بود 
گروه بسیاری از مؤمناِن  گس���ترش یافت و  ایش���ان 
اس���تان های آذربایج���ان، تقلی���د از معظ���م ل���ه را 
کتاب ه���ای فتوایی ایش���ان به چاپ  پذیرفتن���د و 
رس���ید و نامش در زمره فقها و مراجع تقلید حوزه 
علمی���ه ق���م در آمد؛ ام���ا ش���یوه و روش زندگی اش 
بس���یار س���اده ب���ود. درب���ان و حاج���ب و نگهب���ان 
نداش���ت و مالق���ات و دی���دارش آس���ان و اخالقش 
کس از هر قش���ر و  خ���وش و خودمان���ی ب���ود و با هر 
هر قومی، نشس���ت و برخاست داشت و با وی، با 
زبان خودش )عالمانه و عامیانه( سخن می گفت. 
دفت���رش بدون تش���ریفات و تجمالت ب���ود و خود 
ایش���ان، دم ورودی، پذیرای افراد بود و در بدرقه 
ایشان، حرکت می نمود. دستی بخشنده داشت 
و هرک���س به هر امید به س���ویش می رفت، مقضّی 

المرام باز می گشت. 

تألیفات آن مرحوم عبارتند از:

الف( آثار چاپی:
1. توضیح المسائل

کنی���د و از ت���وان و ق���درت معنوی  خداون���د قی���ام 
کمال اس���تفاده را ب���رده و اقدام  و مذهب���ی خ���ود، 

که فردا دیگر دیر است. فوری نمایید 

بار دیگر بیایید همه علمای اس���الم، مسلمانان را 
ب���ه وح���دت و یکپارچگی دعوت نم���وده و این آیه 
ک���ه: ) َو اَل  ش���ریف را نصب العی���ن خود قرار دهید 
َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا َو َتْذَهَب ِریُحُکْم َو اْصِبُروا ِإّنَ اهلَل 

اِبِریَن ( َمَع الّصَ

که اس���الم عزیز، دین  بیایید به دنیا نش���ان دهیم 
که  رحمت و رأفت و مهربانی اس���ت؛ دینی اس���ت 
عزت و سرفرازی را برای بشریت می خواهد. بیایید 
که قانون اساس���ی م���ا قرآن  کنی���م  ب���ه دنی���ا اعالم 
کتاب آس���مانی معتقدیم  کریم اس���ت و م���ا به این 
و دوس���ت داریم پیام ه���ای بزرگ س���عادت آفرین 
کنیم. ش���ما امروز از سران  آن را به جهانیان اعالم 
که دست از اختالف  کش���ورهای اسالمی بخواهید 
کریم سر  و نفاق بردارند و همه و همه در برابر قرآن 

تسلیم فرود آورند«.

آیت اهلل مدنی تبریزی
حض���رت آیت اهلل العظمی آقای حاج سیدیوس���ف 
مدنی تبریزی، یک���ی از مراجع تقلید حوزه علمیه 
ق���م و از س���تارگان درخش���ان آس���مان فقاه���ت و 

مرجعیت بود.

فقی���د س���عید، در س���ال 1307ش )1347ق(، در 
روستای »خاروانا« از توابع ورزقان تبریز، در خانه 
که  حاج سیدقاس���م )فرزند سیدعیسی( حسینی 
کس���به مؤم���ن و متدی���ن ب���ازار بود، زاده ش���د و  از 
در 16 س���الگی )1323ش( رهس���پار تبریز شد و در 
گزید. در مدت هش���ت  مدرس���ه طالبّیه س���کونت 
کبر اهری  س���ال ادبیات را نزد مرحوم ش���یخ علی ا
و می���رزا محمود انصاری و س���طوح را ن���زد آیت اهلل 
می���رزا فت���اح ش���هیدی )مکاس���ب( و ح���اج ش���یخ 
گرف���ت و خود نیز  حس���ین ... غازانی )رس���ائل( فرا 
در تدری���س حاش���یه مالعبداهلل و مغن���ی و مطّول 
ح  ح حاش���یه و ش���ر ش���هره ش���د و ب���ه تألی���ف ش���ر
کتابی ب���ه نام الفوائ���د االدبیة  مط���ّول پرداخت و 
که در تبریز به چاپ رسید. سپس در  هم نگاشت 
سال 1331ش )24 س���الگی( رهسپار حوزه علمیه 
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لنکرانی، سیدمجتبی موسوی انگورانی، سیدرضا 
عموی���ش  و  غزال���ی  س���یدعبدالصمد  و  جوقین���ی 
س���یداحمد مجته���دی )قوانین( و س���طوح عالیه 
را ن���زد حضرات آی���ات: پدرش حاج می���رزا محمود 
حسینی زنجانی )کتاب های: اسفار، مبدا و معاد، 
حکمة االشراق، معیار العلم غزالی، ریاض و فوائد 
االص���ول(، ش���یخ محمدحس���ین دی���ن محمدی 
ش���یخ  ش���یخ(،  طه���ارت  و  مکاس���ب  )رس���ائل، 
گرفت. در  عبدالکریم خوئینی زنجانی )کفایة(، فرا 
س���ال 1320ش )1360ق(، پس از سقوط رضاخان 
و رون���ق مجدد ح���وزه علمیه قم، به ق���م آمد و به 
ج آیات عظام: آقای بروجردی )فقه و  دروس خ���ار
کوهکمری  اصول، 10 س���ال(، س���یدمحمدحجت 
)فق���ه و اص���ول، 13 س���ال(، می���رزا رض���ی زن���وزی 
تبریزی، س���یداحمد خوانساری، سیدصدرالدین 
ص���در )اصول( و ام���ام خمینی )اس���فار و اصول( و 
کالئی  به درس اس���فار آیت اهلل ش���یخ مه���دی امیر 
مازندرانی و عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی 
حاضر ش���د و مبانی عملی اش را اس���توار ساخت و 
در میان همگنانش خوش درخشید و مورد توجه 
گرف���ت. او ای���ن درس ها  ف���راوان اس���تادانش قرار 
ب���ا حض���رات: ش���هید س���یدمحمدعلی قاض���ی  را 
طباطبایی، حاج ش���یخ مهدی حائ���ری تهرانی و 

استاد عبدالحسین حائری مباحثه می کرد.

گفته بود: ایشان،  امام خمینی درباره او به پدرش 
بس���یار خوش فهم و خوش قریحه هستند. عالمه 
طباطبای���ی ه���م فرموده ب���ود: مق���ام علمی حاج 
س���یدعزالدین برای مردم، مجهول است. ایشان 
کشیده و دارای مراتب عالی علمی  بس���یار زحمت 

هستند. 

آن مرح���وم، در س���ال 1333 ش، ب���رای بهره وری 
بیشتر رهس���پار حوزه علمیه عظیم و فخیم نجف 
اش���رف ش���د و دو س���ال در دروس آی���ات عظ���ام: 
س���یدعبدالهادی ش���یرازی، آقای حکی���م و آقای 
گرفت؛  کرد و م���ورد توجه آنان ق���رار  خویی ش���رک 
ام���ا در پی بیم���اری والد ارجمن���دش در 1374ق 
)1334ش( رهس���پار زادگاه���ش ش���د و ب���ه ج���ای 
پ���در بزرگ���وارش، اقام���ه نم���از جمع���ه و جماعت و 
تدریس در مس���جد و مدرس���ه »س���ّید« را بر عهده 

العالمی���ن ل���ه الف���داء( و ب���ه حوزه ه���ای علمی���ه و 
علم���ای اعالم و مردم ش���ریف آذربایجان و به ویژه 
ب���ه بی���ت ش���ریف ایش���ان و آقازاده ه���ای محترم و 
گفته و از خدواند متعال  وابستگان مکرم تسلیت 
مزید رحم���ت و مغفرت برای آن فقیه عالی مقام و 
برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل 

مسألت دارم.
هفتم شعبان المعظم 1434. لطف اهلل صافی

آیت اهلل حسینی زنجانی
حضرت آیت اهلل العظمی آقای حاج سیدعزالدین 
محم���د حس���ینی زنجانی ام���ام جمع���ه، از فقها و 

مراجع تقلید مشهد مقدس بود.

معظم له در سال 1338ق )گنجینه دانشمندان، 
ج 5، ص 341( ی���ا 1340ق )1300ش(، در زنج���ان، 
در بیت علم و فقاهت زاده شد. پدرش عالم بزرگ 
ش���هر زنجان آیت اهلل حاج میرزا محمود حس���ینی 
گردان آیات  امام جمعه )1309 – 1374 ق( از ش���ا
عظام: ش���یخ الش���ریعه اصفهانی، میرزای نائینی، 
آق���ا ضی���اء عراق���ی و از خّصیصی���ن محق���ق غروی 
اصفهانی، فرزند آیت اهلل س���یدابوالفضائل )1337 
آی���ت اهلل  فرزن���د  ش���ربیانی  فاض���ل  تالم���ذه  از  ق( 
صاح���ب  ق(   1291  –  1235( سیدعبدالواس���ع 
»االخ���الق و المواع���ظ« 10 جل���د، فرزن���د آی���ت اهلل 
ک���م زنجان،  که حا س���یدمحمد مجتهد س���ردانی 
عبداهلل می���رزا، فرزند فتحعلی ش���اه قاجار بس���یار 
ب���دو احترام می ک���رد و برای او مس���جد و مدرس���ه 
کرد، فرزند آیت اهلل س���ید ابوالقاسم  »س���ّید« را بنا 
کرام الب���ررة، ج  زنجان���ی ب���ود، )آقا ب���زرگ تهران���ی، 
2، ص 804(. پس���رعمه پ���درش مرح���وم آی���ت اهلل 
ش���یخ عبدالکریم زنجانی و پسردایی های پدرش 
مرحوم���ان آقایان: حاج س���یدابوالفضل زنجانی و 

حاج سیدرضا زنجانی بوده اند.

کودک���ی، ب���ه تحصیل  آن مرح���وم، پ���س از دوران 
ب���ه  دبیرس���تان،  دوره  ط���ی  و  کالس���یک  دروس 
آموخت���ن زب���ان فرانس���ه ن���زد می���رزا مه���دی خان 
وزی���ری پرداخ���ت و پس از آن ادبی���ات عرب را نزد 
میرزا علی اصغر فصاحتِی مطّول گو و س���طوح را نزد 
آقایان: شیخ یحیی مدرسی، شیخ مختار فلسفی 

ح حاشیه مالعبداهلل 4. شر
5. اج���زاء دیگر: منهاج االح���کام )دوره فقه در 20 

جلد(
ح مطول )20 جلد( 6. شر

س���رانجام آن فقیه بزرگ، در پ���ی بیماری و پس از 
هفتاد س���ال تحصیل و تألی���ف و تدریس و عمری 
سرش���ار از خدمات علمی و دینی، در 85 سالگی، 
المعظ���م  ش���عبان   7 یکش���نبه  روز  صبح���گاه  در 
1434 )26 خ���رداد 1392( چش���م از جه���ان ف���رو 
کش، عصر روز سه شنبه 9 شعبان  بس���ت و پیکر پا
ب���ا حضور هزاران نف���ر از علما و مردم قم و اس���تان 
آذربایجان ش���رقی تش���ییع و پ���س از نماز حضرت 
آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی بر آن، در مقبره ش���هید 
مفت���ح صح���ن ح���رم حض���رت معصوم���ه)س( به 
ک س���پرده ش���د و پیام های تس���لیت فراوان از  خا
س���وی مراجع تقلید و مقامات در سوگ فقدانش 

صادر شد. 

گلپایگانی در  از جمل���ه آی���ت اهلل العظم���ی صاف���ی 
پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اّنا هلل و اّنا الیه الراجعون
»ارتح���ال عال���م ربانی، فقیه اه���ل البیت: حضرت 
آی���ت اهلل آقای حاج س���ید یوس���ف مدن���ی تبریزی 
)رض���وان اهلل تعال���ی علی���ه( موج���ب تأس���ف و تأثر 
گردی���د. آن فقیه و مرج���ع بزرگوار از اس���توانه های 
که  ب���زرگ علمی و معن���وی حوزه علمه ق���م بودند 
س���الیان متم���ادی عم���ر پربرکت خ���ود را در نش���ر 
و تروی���ج مع���ارف نوران���ی اه���ل البی���ت ب���ا تألی���ف 
گرانس���نگ در فقه و اصول  کتاب های ارزش���مند و 
ج و تبریت فضال و طالب س���پری  و ب���ا تدریس خار
نمود. ایش���ان با اخالص تمام در خدمتگذاری به 
آس���تان ملک پاس���بان موالی خ���ود حضرت بقیة 
اهلل االعظ���م )ارواح العالمی���ن ل���ه الف���داء( افتخ���ار 
کم���ال  و  فضیل���ت  تش���نگان  و  داش���ت  خدم���ت 
را از چش���مه جوش���ان حقای���ق قرآن���ی و مع���ارف 
والیی س���یراب نم���ود. ارتحال این فقی���ه عالیقدر 
ثلم���ه ای بزرگ ب���رای حوزه های علمیه می باش���د 
که ال یس���ّدها ش���یء. حقیر این ضایعه بزرگ را به 
س���احت مقدس حضرت بقی���ة اهلل االعظم )ارواح 
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همدانی و ش���یخ حسین خندق آبادی،2 به مدت 
45 روز در بازداش���ت بود و س���پس در سال 1350، 
به مش���هد تبعید شد و در سال 1357 هم فعاالنه 
وارد عرص���ه نب���رد با رژیم ش���د و نام���ش هماره در 
ذیل اعالمیه های علمای مش���هد دیده می ش���د. 
پ���س از بازگش���ت ب���ه زنج���ان و اقام���ت دوس���اله، 
دوباره در س���ال 1359 به مشهد مقدس بازگشت 
و به تدریس در علوم فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، 

کالم و عقائد و تألیف و مرجعیت پرداخت.

آثارش عبارتند از:
کتاب های چاپی الف( 

1.  توضیح المسائل 
2.  مناسک حج و عمره مفرده

3.  استفتائات )110 پرسش(
4.  تفسیر سوره حمد

ح خطبه حضرت زهرا3 )2 جلد( 5.  شر
آق���ای  )توس���ط  الق���رآن  ف���ی  الش���رک  معی���ار    .6
ابوالفضائ���ل مجته���دی به فارس���ی ترجمه ش���ده 

است(
7.  راه رستگاری )کندوکاو در باب ایمان و اسالم(

ح زیارت عاشورا 8.  شر
خطب���ه  ح  ش���ر )تلخی���ص  فاطم���ی  حکم���ت    .9

حضرت زهرا3(
10.  منتخب توضیح المسائل و استفتائات

11.  معیار شرک در قرآن
12.  جامع االحکام

کتاب های غیر چاپی ب( 
1.  تقریرات درس اصول آیت اهلل بروجردی

2.  تقری���رات درس فق���ه و اص���ول آی���ت اهلل حجت 
کوهکمری

ح وسیلة النجاة )طهارت و خمس( 3.  شر
کفایة االصول 4.  تحریر 

ح منظومه 5.  حاشیه بر شر
6.  حاشیه بر اسفار

ح و نقد مثنوی مولوی 7.  شر
ح نهج البالغه 8.   شر

ح زیارت آل یاسین 9.  شر
10.  رساله در تصوف

.2 علی دوانی؛ نهضت روحانیون ایران؛ ج 4، ص 40

کنون  اس���ت، از وجود خودت���ان خالی نگذاری���د. ا
اهال���ی  اع���الم زنج���ان و  ک���ه مجاه���دت علم���ای 
محت���رم )اّیده���م اهلل تعالی( نقطه عطفی ش���ده و 
فعالیت های اس���المی چش���مگیری در آنجا انجام 
گرفت���ه اس���ت و البته  می گی���رد، ای���ن تصور ق���وت 
که مرقوم داش���ته اید موّجه ب���ود و با آن  ع���ذری را 
که دس���تگاه جبار  کنون  ترتیب صالح نبود؛ لکن ا
کرده و اس���اس آن مس���ائل  گرایش پیدا  به انهدام 
که  ب���ه هم ریخته ش���ده اس���ت، ب���ه نظر می رس���د 
وجود جنابعالی در آنجا مفیدتر برای فعالیت های 
اس���المی باش���د. ایراِن جنگزده، ام���روز احتیاج به 
نوسازی دارد و این امر محتاج به تشریک مساعی 
که باید به همت بزرگان  جمیع اقش���ار ملت است 
و علمای اعالم صورت بگیرد. مسامحه در نظارت 
امور بالد به وسیله علماء و معتمدین و پشتیبانی 
مل���ت، موج���ب ضرره���ای جب���ران ناپذیر اس���ت. 
ک���ه در صورت  له���ذا از جنابعال���ی تقاضا می ش���ود 
ع���دم محذور ش���دید، ب���ه زنجان تش���ریف ببرید و 
ب���ا راهنمای���ی خود، ام���ور را اص���الح و با تش���ریک 
مس���اعی علمای اعالم و س���ایر محترمین، مسائل 
مهّمه را ح���ل بفرمایید. از خداون���د تعالی اصالح 
ام���ور مس���لمین را خواس���تارم. از جنابعال���ی امید 

دعای خیر دارم. 
و السالم علیکم و رحمة اهلل
روح اهلل الموسوی الخمینی

19 صفر 1399  -   1357/10/28 1

آن مرحوم، در س���ال 1342، به پش���تیبانی از نام و 
م���رام امام خمینی در زنجان پرداخت و در روز 17 
خرداد 1342 دستگیر و به زندان قزل قلعه تهران 
انتقال یافت و در کنار علما و خطبای تهران و تبریز 
همچون آقایان: فلسفی، ش���یخ حسین لنکرانی، 
مطهری، مکارم شیرازی، هاشمی نژاد، میرزا علی 
محدث زاده، محسن محدث زاده، سیدمصطفی 
کی، شیخ حسین غفاری،  طباطبایی، انصاری ارا
شیخ عیسی اهری، ش���یخ محمود وحدت، شیخ 
عباس���علی اسالمی، ش���یخ محمدحس���ن بکائی، 
علی موحدی س���اوجی، علی اصغ���ر اعتماد زاده، 
حس���ینی  س���یداحمد  واعظ���ی،  ج اهلل  ف���ر ش���یخ 

1. صحیفه امام؛ ج 5، ص 497

که ت���ا س���ال 1350ش ب���ه ط���ول انجامید.  گرف���ت 
او در ای���ن س���ال ها اف���زون ب���ر اداره ح���وزه علمیه، 
ب���ه س���اخت مس���اجد )در روس���تای ی���دی بالغ(، 
کتابخانه حس���ینی، مس���جد جامع، اعزام مبلغان 
ب���ه روس���تاهای اطراف و مب���ارزه با فرقه پوش���الی 
کتب متعدد و راهنمایی مؤمنان  بهائیت، تألیف 
و تفس���یر قرآن پرداخت تا آنکه در سال 1350ش، 
در پ���ی س���خنرانی بر علی���ه رژیم ش���اه و تمجید از 
ش���خصیت ام���ام خمین���ی، از زنج���ان به مش���هد 
مقدس تبعید ش���د و تا سال 1357ش در آن شهر 
ب���ه خدمات علمی و دینی خویش و اقامه نماز در 
مس���جد »حوض لقمان« واقع در چهار راه ش���هدا 
پرداخت، تا آنکه در بهمن 1357، به درخواس���ت 
حض���رت امام خمینی به زادگاهش بازگش���ت و به 

اقامه جمعه و جماعت پرداخت.  

امام در نامه اش چنین نگاشت:
بسمه تعالی

س���یداالعالم،  مس���تطاب  جن���اب  خدم���ت 
حجت االس���الم و المس���لمین آق���ای ح���اج س���ید 

عزالدیِن  امام )دامت برکاته(

کی از  ک���ه حا ب���ه عرض می رس���اند: مرقوم ش���ریف 
س���المت وجود ش���ریف و حاوی تفّق���د از اینجانب 
گردید. س���المت و س���عادت  ب���ود، موجب تش���کر 
جنابعال���ی را از خداون���د تعال���ی خواس���تار اس���ت. 
که به نظرم می رس���ید از جنابعالی  مدت ها اس���ت 
حس���اس  مرک���زی  ک���ه  را  زنج���ان  کن���م،  تقاض���ا 
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بدون ش���ک س���خنرانی ها و اعالمیه ه���ای وی در 
پی���ش از پی���روزی انقالب اس���المی، س���هم مهمی 
در پیش���برد اه���داف انق���الب داش���ت. وی پس از 
پی���روزی انقالب اس���المی از س���وی ام���ام خمینی 
به س���مت امام جمع���ه اصفهان و از س���وی مردم 
اس���تان اصفهان، ب���ه نمایندگی مجل���س خبرگان 
قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری )سه دور 
متوال���ی( انتخ���اب ش���د و در دوران دف���اع مقدس 
ه���م، با ش���رکت پیاپ���ی در جبه���ه های نب���رد، در 
تشجیع و دلگرمی رزمندگان اسالم، نقش اساسی 
برعهده داشت و فرزندش سیدعلی طاهری را هم 
ب���ه خیل ش���هیدان مفق���ود االثر انقالب اس���المی 
تقدیم نمود. حضرت امام در 9 اس���فند 1360، در 

گفت و فرمود: پیامی بدیشان تسلیت 
ک و مطهر رس���ول  وَل���ی از س���الله پ���ا کس���ی اَ »چ���ه 
اس���الم  و  ه���دف  راه  در  ش���هادت  در  ک���رم)ص(  ا
وَلی از ش���ما فرزند برومند س���ید  عزیز؟ و چه کس���ی اَ
شهیدان)ص( و از خاندان محترمتان در صبر و ایثار 
وَلی در پاسداری  در راه خداوند متعال؟ و چه کسی اَ
و مقاومت برای اقامه عدالت اسالمی از ملت عظیم 
وَلی از دست زدن به این  کسی اَ الشأن ایران؟ و چه 
جنایات و به شهادت رساندن فرزندان قرآن و سالله 
کربال از ص���دام و صدامیان،  طیبه ش���هدای بزرگوار 

یادگار جنایتکاران صدر اسالم«.

وی تا سال 1381 )به مدت 30 سال( در اصفهان، 
به اقامه نماز جماعت و تدریس و تألیف و خدمات 

آیت اهلل طاهری اصفهانی
آی���ت اهلل آق���ای ح���اج س���یدجالل الدین طاه���ری 
که  اصفهانی، یکی از علمای مش���هور اصفهان بود 
نام���ش حدود نیم قرن بر فضای مبارزاتی اس���تان 

اصفهان سایه افکن بود.

آن مرح���وم، در س���ال 1305ش در محله حس���ین 
آب���اد اصفه���ان، در خان���ه ح���اج س���یدعبدالخالق 
موسوی فرزند مرحوم حجت االسالم و المسلمین 
میرسیدعبدالحسین موسوی حسین آبادی زاده 
ش���د و پس از نوجوان���ی و اخذ دیپلم رش���ته علوم 
انس���انی و تکمیل زبان فرانسه در »انجمن ایران و 
فرانسه«، در 18 س���الگی )1323 ش( وارد مدرسه 
گردید و ادبیات را از آقای س���یدمحمدجواد  صدر 
موسوی غروی آموخت. سپس در سال 1325ش، 
گیری سطوح عالیه،  رهس���پار قم ش���د و پس از فرا
ب���ه دروس آیات عظ���ام: آقای بروج���ردی، حجت 
کوهکم���ری، خوانس���اری، محق���ق دام���اد و ام���ام 
خمینی حاضر ش���د و همراه دوس���تانش: آیت اهلل 
منتظری و آیت اهلل ش���هید بهشتی، از برجستگان 
ح���وزه درس���ی آیت اهلل محق���ق داماد ب���ود و در آن 
درس، خ���وش درخش���ید و بّحاث ب���ود و تقریرات 
درس اس���تادش را به خوبی نگاشت. وی در سال 
1343 ش، ب���ه زادگاه���ش بازگش���ت و در مس���جد 
اعظم حس���ین آباد به اقامه جماعت و تبلیغ دین 
و روش���نگری و هدای���ت م���ردم پرداخ���ت و پس از 
چندی )1351( به امر ام���ام خمینی به اقامه نماز 
که مورد وحش���ت رژیم ش���اه  جمع���ه هم پرداخت 
ک، تعطیل  ش���د و بارها با تهدی���د و تعقیب س���اوا
گردی���د. آن مرح���وم، در س���ال های اوج خفق���ان 
و اس���تبداد رژی���م ش���اه، یک تن���ه در مقاب���ل رژیم 
ش���اه ایس���تاد و از نام و مرام امام خمینی حمایت 
و تروی���ج و تبلی���غ نم���ود و رن���ج زن���دان و تبعی���د و 
مرارت ها و فش���ارها را به ج���ان خرید؛ اما از حرکت 
و خروش خویش نایستاد و رهبری مبارزات مردم 
گرفت و آن  اس���تاِن پرافتخ���اِر اصفهان را برعه���ده 
را ب���ه قی���ام و اق���دام و انقالب واداش���ت. او یکی از 
ش���اخص ترین چهره ه���ای انقالب���ی ای���ران و مورد 
که بارها به وس���یله  توج���ه ویژه حض���رت امام بود 
پیام و نامه های متعدد، از او استفس���ار می نمود. 

11.  االنتزاعات من القرآن
12.   تفسیر برخی از سوره های قرآن

13.  تعلیقه بر تفسیر شّبر
کتابی درباره تبلیغ  .14

15.  تعلیقه بر »وسیلة النجاة«
ح »تحفة الحکیم« محقق  16.  فیض العلم فی شر

غروی اصفهانی

س���رانجام آن مرحوم، پس از عمری 92 س���اله، در 
روز سه ش���نبه 24 اردیبهش���ت 1392ش )3 رجب 
1434ق( چش���م از جه���ان فروبس���ت و ب���ه اجداد 
کش روز پنجش���نبه  طاهرینش پیوس���ت و پیکر پا
26 اردیبهش���ت، با حضور ده ه���ا هزار نفر از علما و 
فضال و مردم مش���هد مقدس تشییع و پس از نماز 
آیت اهلل ش���بیری زنجانی بر آن، در دارالعبادة حرم 
ک س���پرده  مطهر علی بن موس���ی الرض)ع( به خا
ش���د و در غم فقدانش، پیام های تسلیت متعدد 
از س���وی مراج���ع معظ���م تقلی���د صادر ش���د. رهبر 

انقالب اسالمی در پیام خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحل���ت عالم جلی���ل الق���در مرحوم آی���ت اهلل آقای 
عزالدی���ن حس���ینی رنجان���ی )رض���وان اهلل تعال���ی 
علی���ه( را به عم���وم ارداتمدان ایش���ان در مش���هد 
و زنج���ان و به علم���ای اعالم و حوزه ه���ای علمیه 
و ب���ه طور ویژه ب���ه آقازادگان محت���رم و بیت مکّرم 
که از عالمان  ایش���ان تسلیت می گویم. این بزرگوار 
برجسته و ذی فنون به شمار می رفتند، از زنجان 
و نی���ز دوران اقام���ت طوالن���ی در مش���هد مقدس، 
کانون توجه فرزانگان واصحاب اندیش���ه و هنر نیز 
گرم هدایت و افاده ایشان،  قرار داش���تند و محفل 
گ���ون ب���ود. خداوند  گونا مح���ل حض���ور طبق���ات 
متع���ال بر عل���ّو درجات این عالم جلی���ل بیفزاید و 
بازماندگان را مشمول اجر و فضل خود قرار دهد. 

سیدعلی خامنه ای
24 اردیبهشت 1392
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کش در روز یکش���نبه، پس از تش���ییع با شکوه و  پا
بی س���ابقه و نم���از آی���ت اهلل س���یدابراهیم حاتمی، 
نماینده مجلس خبرگان استان اردبیل، در خانه 
ک سپرده شد و مزار عاشقان  مس���کونی اش به خا

گان اهل بیت شد. و دلدا

حجت االسالم و المسلمین 
 صالح پور قمشه ای
 )1359 – 1434 ق(

حضرت مس���تطاب حجت االس���الم و المس���لمین 
آقای حاج شیخ قدرت اهلل صالح پور، یکی از خطبا 

و علمای معروف شهرضا بود.

در  ش(،   1319( 1359ق  س���ال  در  مرح���وم،  آن 
ش���هرضا )قمشه( در خانه حاج حسین زاده شد و 
پس از نوجوانی، راهی مدرس���ه حس���ینیه سادات 
شد و ادبیات را نزد حضرات آقایان: سیدفضل اهلل 
گرفت و در  حجازی و ش���یخ عبدالعلی بهاری ف���را 
س���ال 1375 ق، رهس���پار قم شد و س���طوح عالیه 
را از درس های حضرات آقایان: ش���یخ رحمت اهلل 
فشارکی، شیخ محمدتقی ستوده، شیخ مصطفی 
اعتمادی و س���یدمحمدباقر س���لطانی طباطبایی 
ج آیت اهلل  گرف���ت و پس از آن ب���ه دروس خ���ار ف���را 
گلپایگانی حاضر ش���د و  العظمی س���یدمحمدرضا 
بهره بس���یار برد. س���پس در 1385ق، به اصفهان 
آم���د و از دروس آیات: حاج آقا حس���ین خادمی و 
حاج آقا رحیم ارباب اس���تفاده نمود و در 1395ق 
به زادگاهش بازگش���ت و به خدمات دینی و علمی 
و اجتماع���ی پرداخ���ت. اقام���ه جماع���ت )ظه���ر و 
ش���ب( در مس���جد »بیت العباس« و حضور صدها 
نف���ر از م���ردم مؤم���ن و متدی���ن ش���هرضا در نم���از 
جماعت و پای سخنرانی هایش و تألیف و تدریس 
و رسیدگی به امور دینی و اجتماعی مردم از جمله 
فعالیت ه���ای وی ب���ود. پی���ش از پی���روزی انقالب 
اس���المی، ب���ا روش���نگری ها و س���خنرانی هایش از 
انق���الب و رهبری ام���ام خمین���ی، حمایت جدی 
ک���رد و پس از پیروزی انقالب هم، هماره در جهت 
تش���ویق مردم به حض���ور در صحنه های مختلف 
ب���ه ویژه حضور در جبهه های دفاع مقدس نقش 
کتابخانه  داش���ت. یکی از یادگاره���ای آن مرحوم، 

گرف���ت و در 31 س���الگی )1328ش/  منظوم���ه( فرا 
1368ق( هم���راه ب���ا دوس���ت و هم بحثش آیت اهلل 
آق���ای ح���اج س���یدابراهیم حاتمی اردبیل���ی به قم 
آمد و س���طوح عالی���ه را از آقایان: س���یدمحمدباقر 
س���لطانی طباطبای���ی و می���رزا محم���د مجاهدی 
ج  تبری���زی آموخ���ت و پ���س از آن ب���ه دروس خ���ار
آیات عظ���ام: آقای بروجردی، س���یدمحمدحجت 
ام���ام  دام���اد،  محق���ق  س���یدمحمد  کوهکم���ری، 
گلپایگانی و دروس تفسیر و فلسفه  خمینی و آقای 
عالم���ه طباطبایی حاضر ش���د و بهره ه���ای فراوان 
ب���رد. س���پس در س���ال 1338ش، ب���ه زادگاه���ش 
بازگش���ت و بی���ش از نیم ق���رن به تدریس س���طوح 
عالیه و اقامه جماعت و سخنرانی و خدمات دینی 
و اجتماع���ی پرداخ���ت و نامش در ش���هر و اس���تان 

اردبیل زبانزد همگان بود.

آن مرح���وم دارای اجازات متع���دد از آیات عظام: 
کوهکم���ری، خویی و  بروج���ردی، حکیم، حجت 
گلپایگان���ی ب���ود و از آث���ارش تقری���رات درس اصول 

امام خمینی است.3

آن مرحوم در 92 سالگی، در روز شنبه 18 شهریور 
1391 )21 ش���وال 1433ق( چش���م از جه���ان ف���رو 
بس���ت و با اع���الم خبر وفاتش، تمام ش���هر تعطیل 
گوش���ه و  عموم���ی ش���د و دس���ته های ع���زاداری از 
کنار ش���هر و روس���تاهای اطراف به راه افتاد و پیکر 

.3 با استفاده از زندگی نامه خود نوشت، در اختیار آقای عبدالحسین 
کالم. جواهر 

دین���ی و علمی و اجتماعی پرداخت تا آنکه در این 
س���ال )1381( ب���ه عل���ت پ���اره ای ناس���ازگاری ها با 
سیاس���ت نظام و رهبری، از امامت جمعه استعفا 
داد و تا پایان زندگی، جزء علمای منزوی و منتقد 
کامال  باقی ماند. وی بر زبان های عربی و فرانس���ه 
مس���لط و دائم الذک���ر ب���ود و هم���اره اوقات���ش را به 

مطالعه و قرائت قرآن می گذراند.

آثارش عبارتند از:
1. المحاظ���رات ف���ی اص���ول الفق���ه )4 ج، تقریرات 

کمال درس اصول آیت اهلل محقق داماد(
2. تقریرات دروس فقه آیت اهلل داماد )کتاب های 

طهارت، حج و صوم(
ح عروه( کنون. شر کتاب الطهارة )2 جلد تا  .3

و  بیم���اری  پ���ی  در  س���الگی،   87 در  مرح���وم  آن 
کهولت س���ن، در روز یکش���نبه 12 خرداد 1392ش 
)22 رج���ب المرّج���ب 1434ق( چش���م از جه���ان 
فرو بس���ت و به اجداد طاهرینش پیوس���ت و پیکر 
ک���ش روز سه ش���نبه 14 خ���رداد، با حض���ور ده ها  پا
ه���زار نف���ر از مردم اس���تان اصفهان تش���ییع و پس 
کنار  از نم���از آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی ب���ر آن، در 
گلس���تان ش���هدای  یادم���ان فرزن���د ش���هیدش در 
ک س���پرده شد. در غم  تخت فوالد اصفهان به خا
فراقش، پیام های تس���لیت متعدد از س���وی مقام 

رهبری و مراجع معظم تقلید صادر شد.

آیت اهلل فّتاحی
حضرت آیت اهلل آقای حاج سیدسلیمان موسوی 
فّتاح���ی مش���کینی، عالم نامی و مش���هور اس���تان 
اردیب���ل ب���ود. آن مرح���وم، در 23 ش���وال المک���رم 
روس���تای  در  1299ش(،  ش���هریور   24( 1336ق 
خان���ه  در  مشکین ش���هر  تواب���ع  از  »میرکن���دی« 
که در میان مردم  سیدمیراسحاق اشرف السادات 
به زهد و تقوا شهره بود، زاده شد. پس از نوجوانی 
به اردبیل رفت و در مدرسه ماّل ابراهیم، مقدمات 
را ن���زد ب���رادرش آق���ا س���یدمحمدعلی و ادبی���ات و 
سطوح را نزد آقایان: شیخ احمد خیاوی مشکینی 
)معالم و ش���رح لمعه و هدایه میبدی(، ماّل بش���یر 
م���درس، ش���یخ یوس���ف اثن���ا عش���ری مش���کینی 
ش���رح  و  )رس���ائل  مش���کینی  س���ّیدناصرالدین  و 
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درگذشتاگن اخبار

آیت اهلل رضوانی
آی���ت اهلل آقای حاج ش���یخ غالمرض���ا رضوانی، یکی 
از علمای مش���هور تهران بود. فقید س���عید در اول 
مهرم���اه 1309ش )27 ربی���ع الثان���ی 1349ق(، در 
خمین، در خانه حاج محمد کریم زاده شد و پس از 
اخذ سیکل، در سال 1327ش، راهی حوزه علمیه 
قم ش���د. س���طوح عالیه را نزد حضرات آیات: شیخ 
عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی و سیدمحمدباقر 
گرف���ت و پ���س از آن ب���ه  س���لطانی طباطبای���ی ف���را 
دروس آیات عظام: آقای بروجردی، امام خمینی و 
محقق داماد حاضر شد. سپس در سال 1332ش 
رهس���پار نجف اشرف ش���د و در دروس آیات عظام: 
آقای حکیم و آقای ش���اهرودی حاضر شد و افزون 
بر تحصیل، به تدریس س���طوح عالیه هم پرداخت 
تا اینکه امام خمینی درسال 1344ش، وارد نجف 
گروهی از  اش���رف ش���د و آق���ای رضوان���ی هم���راه ب���ا 
کاشانی،  فضالی نجف، همچون حضرات: راستی 
کریمی، ب���ه دروس امام  خاتم یزدی و س���یدجعفر 
حاض���ر ش���د و بس���یار م���ورد توج���ه معظ���م ل���ه قرار 
گرف���ت و به عن���وان وص���ی امام )هم���راه ب���ا آقایان: 
کی، خاتم یزدی و سید جعفر  ش���یخ حبیب اهلل ارا
کریمی( انتخاب شد. در س���ال 1358ش، به ایران 
گزید و ب���ه حکم امام  بازگش���ت و در ته���ران اقام���ت 
خمینی به عضویت شورای نگهبان در آمد و پس از 
سه سال خدمت، به ریاست دیوان عدالت اداری 
برگزیده شد. پس از وفات مرحوم آیت اهلل العظمی 
س���یداحمد خوانساری در اس���فند 1363، از سوی 
امام به امامت جماعت مسجد سیدعزیزاهلل )بازار 
تهران( انتخاب ش���د. امام در حکم خویش چنین 

فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
که پ���س از رحل���ت تأس���ف انگیز حضرت  »از آنج���ا 
آی���ت اهلل مرح���وم آق���ای خوانس���اری )رض���وان اهلل 
علی���ه( جمعی از مؤمنین از اینجانب خواس���ته اند 
ک���ه ب���رای امامت مس���جد س���یدعزیزاهلل ی���ک نفر 
جن���اب  ل���ذا  نمای���م؛  معرف���ی  صالحی���ت،  دارای 
ش���یخ  ح���اج  آق���ای  حجت االس���الم  مس���تطاب 
که سال های  غالمرضا رضوانی )دامت افاضاته( را 
طوالنی با ایشان نزدیک بوده ام و ایشان را به علم 

در دوران دف���اع مقدس، مردانه ب���ه میدان آمد و 
در تش���ویق جوان���ان و رزمندگان اس���الم، س���همی 
مه���م داش���ت و فرزن���دش، طلبۀ ش���هید، مهدی 
اس���ماعیلی و دامادش، ش���هید محمد رضا زارعی 
هم به خیل ش���هیدان انقالب اسالمی پیوستند. 
او مدت���ی هم در مس���جد جام���ع ف���والد مبارکه به 
اقامه جماعت و تفس���یر اشتغال داشت تا آنکه به 

کهنسالی، از ادامه آن باز ماند. علت پیری و 

آثارش عبارتند از: 
کتاب های چاپی الف( 

1.قهرمان غدیر
2. معاد از دیدگاه اسالم و ادیان دیگر

3. تفسیر سوره مبارکه احزاب

کتاب های غیر چاپی ب( 
1. تقریرات درس امام خمینی

گلپایگانی 2. تقریرات درس فقه آیت اهلل 
3. تقریرات درس فقه آیت اهلل مرعشی

آن مرح���وم در 86 س���الگی، در روز س���ه ش���نبه 1 
اس���فند 1391ش )8 ربیع الثانی 1434ق( چش���م 
کش روز پنج ش���نبه  از جه���ان فرو بس���ت و پیکر پا
گلزار  3 اس���فند 1391، پس از تشییع باش���کوه، در 
ش���هدای چمگردان، ن���زد قبر فرزند ش���هیدش به 

ک سپرده شد. خا

که پس  کتاب اس���ت  بزرگ ایش���ان با بیش از 7000 
گردید و قرار اس���ت به عنوان  از وفاتش، وقف عام 

گیرد. فرهنگسرا، مورد استفاده عموم قرار 

آثار وی عبارتند از:
کبیره ح زیارت جامعه  1. شر

2. جذبه حقیقت یا ایدئولوژی والیت
3. خورشید امامت و والیت
4. االسماء الحسنی )عربی(

آن مرح���وم در س���ن 73 س���الگی، در ش���امگاه روز 
یکشنبه 18 فروردین 1392ش )26 جمادی االول 
1434ق( بر اثر بیماری، چش���م از جهان فرو بست 
ک���ش روز دوش���نبه 19 فروردی���ن، پس از  و پیک���ر پا
تش���ییع باش���کوه، در صحن امامزاده شاهرضا)ع( 

ک سپرده شد.   به خا

 آیت اهلل
 اسماعیلی چمگردانی

حض���رت مس���تطاب آی���ت اهلل آق���ای ح���اج ش���یخ 
خی���راهلل اس���ماعیلی چمگردان���ی، یک���ی از علمای 

شهر ِلنجان، از توابع اصفهان بود.

فقی���د س���عید در 18 م���رداد 1305ش )21 مح���رم 
در  م���راد،  عل���ی  مرح���وم  خان���ه  در  1345ق( 
چمگردان،از توابع زرّین ش���هر لنجان زاده ش���د و 
پ���س از نوجوانی، ب���ه اصفهان رفت و در مدرس���ه 
کاس���ه گران، نزد مرح���وم اس���تاد محمد علی معلم 
حبی���ب آب���ادی و ح���اج ش���یخ عباس���علی ادی���ب 
گرفت و در 24 سالگی  حبیب آبادی، ادبیات را فرا 
)1369ق( ب���ه نج���ف اش���رف رفت و س���طوح را نزد 
آقایان: مش���کینی و س���لطانی طباطبایی و ش���یخ 
ح منظومه(  اس���داهلل نوراللهی نج���ف آبادی )ش���ر
گرفت  و عالم���ه طباطبایی )تفس���یر و فلس���فه( فرا 
ج آیات عظ���ام: آقای  و پ���س از آن ب���ه دروس خ���ار
گلپایگانی  بروجردی، امام خمینی )فقه و اصول(، 
و اندکی هم محقق داماد و مرعش���ی نجفی حاضر 
ش���د و بهره ه���ای فراوان ب���رد. در س���ال 1358ش 
)1399ق(، به زادگاهش بازگشت و در مسجد امام 
س���ّجاد)ع( به اقامه جماعت و س���خنرانی و تفسیر 
قرآن پرداخت و در تأس���یس شهرداری، بهداری و 
مساجد در سطح شهر نقش بسیار داشت. ایشان 
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اخباردرگذشتاگن

ک خفت. حرم حضرت معصومه)س( به خا

مق���ام معظ���م رهب���ری در پی���ام تس���لیت خویش 
فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گذش���ت فقیه بزرگوار آیت اهلل آقای حاج شیخ  »در 
غالمرض���ا رضوانی را به بازمان���دگان محترم و همه 
گردان ایشان تسلیت می گویم.  ارادتمندان و ش���ا
گردان مورد اعتماد حضرت  این عالم جلیل از ش���ا
ام���ام خمینی و متکّفل مس���ئولیت هایی از جمله 
در ش���ورای نگهب���ان بودن���د و خدمات ایش���ان در 
تعامل با دس���تگاه ها ب���رای تبیین نظ���رات فقهی 
ش���ورای نگهبان، مشمول عنایت و قبول حضرت 
احدیت و موجب رضوان الهی است. ان شاء اهلل. 
از خداوند متع���ال، علّو درجات این روحانی عالی 

مقام را مسئلت می نمایم«.
 سیدعلی خامنه ای
31 فروردین 1392

و تق���وا و ص���الح و س���داد موصوف می دان���م، برای 
این امر ش���ریف معرف���ی می نمایم و ایش���ان وکیل 
اینجانب می باش���ند و مؤمنی���ن می توانند در امور 
ش���رعیه به ایش���ان مراجعه نمایند. امید است إن 
ش���اء اهلل تعالی ب���ا عنایت خداوند متع���ال و تأیید 
حض���رت بقیة اهلل )ارواحنا لمقدمه الفداء( در این 
امر شریف به نحو شایسته موفق و مؤید باشند«.

 و السالم علی عباد اهلل الصالحین

او در س���ال 1368ش، از سوی آیت اهلل خامنه ای 
برای بار دوم به عضویت فقهای ش���ورای نگهبان 
برگزیده ش���د و تا پایان عم���رش )1391 ش( در این 
س���مت، به خدمت به نظام جمهوری اس���المی و 
ع مقدس اش���تغال داش���ت و عالوه بر آن، در  ش���ر
مسجد عزیزاهلل نیز به تدریس فقه و اصول و اقامه 

جماعت و پاسخگویی به مؤمنان می پرداخت.

تألیفات او عبارتند از: 
1. حاشیه بر عروة الوثقی

2. حاشیه بر مکاسب
کفایة االصول 3. حاشیه بر 

آن مرحوم در 82 س���الگی، در صبح روز ش���نبه 31 
فروردی���ن 1392ش، چش���م از جهان فرو بس���ت و 
پیکرش روز یکش���نبه، پس از تشییع در تهران، به 
قم انتقال یافت و عصر یکش���نبه اول اردیبهش���ت 
1392 )10 جم���ادی الثان���ی 1434ق(، پس از نماز 
آیت اهلل شبیری زنجانی بر آن، در مسجد مطهری 


