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اخباردرگذشتاگن

کرد، به ش���رکت در محافل فرهنگی  الر اقامت می 
و دبیرستان ها، برگزاری نماز جماعت و سخنرانی 
در جش���نها و مناس���بتها پرداخت و مبلغان دینی 
را ب���ه الر دع���وت نم���ود و ب���ا هم���کاری ایش���ان به 
همچنی���ن  پرداخ���ت.  ج���وان  نس���ل  روش���نگری 
درس���ال 1355ش به تأس���یس »مرکز نش���ر معارف 
که این مرکز،  اس���امی در جهان« در قم پرداخت 
به نقط���ه امیدی ب���رای مس���لمانان و حق جویان 
جهان تبدیل شد و سیدمجتبی الری، به وسیلۀ 
کتاب ه���ای متع���دد اس���امی،  تألی���ف و ترجم���ه 
همچون: ق���رآن، نهج الباغه، صحیفه س���جادّیه 
کشورهای  و رس���الة الحقوق و ارس���ال آن به تمام 
گ���ون، به یاری مردمی  گونا جه���ان و به زبان های 
که به دنبال حقیقت بودند و راه درست  ش���تافت 
کتاب های ارزندۀ او همچون:  کرده بودن���د.  گم  را 
مبان���ی اعتق���ادات در اس���ام و بررس���ی مش���کات 
اخاقی و روانی، یکی پس از دیگری منتش���ر ش���د 
و شهرتی چش���مگیر یافت و به زبان های مختلف 
ترجمه و در سراسر جهان منتشر و موجب هدایت 
گروه بس���یاری از مردمان جهان به س���وی اس���ام 
که به  و تش���ّیع ش���د. این مه���م از ده ها ه���زار نامه 
کتابش  سویش ارسال ش���ده و نمونه ای از آنها در 
کوتاه بر عملکرد مرکز نشر معارف اسامی  نگرش���ی 

در جهان آمده، هویدا است.

گاه به مسائل  آن مرحوم، عالمی زمان ش���ناس و آ
جامعه و مش���کات زندگی امروزی بشر، دنیادیده 
گره گش���ایی از زندگ���ی مردم، اعم  و هم���اره در فکر 
از مس���لمان و غیر مس���لمان، بود. او در سفرهای 
متع���دد ب���ه آمری���کا و اروپا رفت و تم���دن غرب را از 
نزدی���ک ش���ناخت و معای���ب آن را برما س���اخت و 
برای رس���یدن انس���ان با هر مذهب و ن���ژاد به قّله 

غام حس���ین  ش���یخ  ح���اج  مرح���وم  و  )ادبی���ات( 
کرد و در هجده س���الگی  ح لمع���ه( آغاز  ادیب )ش���ر
)1332ش( ب���ه ح���وزه علمیه قم آم���د و در دروس 
اس���تادان ن���ام آور وقت همچ���ون حض���رات آیات: 
ن���وری همدانی)رس���ائل( و  مشکینی)مکاس���ب(، 
س���لطانی طباطبای���ی )کفای���ة( حاضر ش���د و پس 
ج آیت اهلل  از تکمی���ل س���طوح عالیه به درس خ���ار
العظمی ش���ریعتمداری و اندکی هم امام خمینی 
حاض���ر ش���د و مبان���ی علم���ی خوی���ش را اس���توار 
س���اخت1 و همزمان ب���ه تألیف و ن���گارش مقاالت 
مفی���د و س���ودمند در مج���ات ح���وزه علمی���ه قم 
همانن���د مکت���ب اس���ام دس���ت زد و در پی س���فر 
کش���ور آلمان و آش���نایی با واقعیت  درمانی اش به 
کتاب مش���هور » اس���ام و  تمدن غ���رب، به تألیف 
س���یمای تمدن غ���رب« دس���ت زد و در آن، مبانی 
کش���ید و برتری  نظ���ری تمدن غرب���ی را به چالش 
آموزه ه���ای اس���امی بر آن را به اثبات رس���انید و با 
گون و انتش���ارش در  گونا ترجم���ۀ آن به زبان های 
اروپا و آمریکا، موجی از بیداری را برانگیخت. پس 
که سیدمجتبی الری، به خدمات علمی  از آن بود 
و اجتماعی بس���یار در قم و الرستان پرداخت. در 
زادگاه���ش، الرس���تان، مؤسس���ه خیریه اس���امِی 
کار رس���یدگی به  که به  کردد  الرس���تان را تأس���یس 
ام���ور نیازمندان و یتیمان می پردازد و از دو بخش 
اقتص���ادی و فرهنگ���ی تش���کیل یافت���ه و اح���داث 
مس���جد، حس���ینیه، درمانگاه، حفر چ���اه و نصب 
کش���اورزان، بخش���ی از فعالی���ت  تلمب���ه آب ب���رای 
های آن است. همچنین آن عالم بزرگوار در طول 
که ش���ش ماه در قم و شش ماه در  اقامتش در الر 

اس���تاد  اختی���ار  )تح���ت  نوش���ت  خ���ود  نوش���تار  از  اس���تفاده  ب���ا   .1 
عبدالحسین جواهرکام(

آیت اهلل موسوی الری
حضرت آیت اهلل آقای حاج س���یدمجتبی موسوی 
الری، یک���ی از س���نگربانان و مدافع���ان و مرّوجان 
اس���ام و تش���یع و نامی آش���نا و مش���هور در دنیای 
دانش و تحقیق و نمونۀ س���لف صال���ح در تبلیغ و 

ترویج اسام بود. 

رج���ب   7( 1314ش  س���ال  در  س���عید  فقی���د 
و  عل���م  بی���ت  در  الر،  ش���هر  در  الخی���ر1354ق( 
آی���ت اهلل  پ���درش  فقاه���ت و فضیل���ت زاده ش���د. 
ح���اج س���یدعلی اصغر رکن���ی الری )1317 - 1374 
ق(، از چه���ره های نامی روحانیت اس���تان فارس 
ابوالحس���ن  س���ید  عظ���ام:  آی���ات  گردان  ش���ا از  و 
اصفهانی، ش���یخ محمدحس���ین غروی اصفهانی 
و س���یدعلی قاض���ی طباطبایی و نی���ای بزرگوارش 
آی���ت اهلل العظمی سیدعبدالحس���ین الری )1264 
- 1342 ق(، پیش���وای قیام ضد استعماری و ضد 
اس���تبدادی جنوب و مؤس���س حکومت اس���امی 
گردان مب���ّرز آیات عظ���ام: میرزای  ف���ارس و از ش���ا
کاظمی، فاضل  ش���یرازی، ش���یخ محمدحس���ین 
ایروانی، شیخ لطف اهلل مازندرانی و ماحسینقلی 
کس���یر  همدانی و صاح���ب تألیفات فراوان مانند ا
الس���عادة در َاسرار شهادت امام حسین، المعارف 
الس���لمانی در عل���م ام���ام و حاش���یه ب���ر: رس���ائل، 
ک���ه ن���ام و آوازه  مکاس���ب و قوانی���ن و ری���اض ب���ود 
آن بزرگم���رِد پهن���ه عل���م و فقاهت و سیاس���ت، در 

کتاب ها عیان و بر زبان ها جاری است. 

سیدمجتبی نخست تحصیات علوم دینی را نزد 
پدر بزرگوار و پس���ر عمویش آیت اهلل سیدعبدالعلی 
آیت الله���ی، و مرح���وم ش���یخ محمدباق���ر غف���وری 

ناصرالدین انصاری

درگــــــــــــذشـتـــــــــــگـــــــــــــــــان
اخبـــــــار
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

گذش���ت روحان���ی عالیق���در و نویس���نده  خب���ر در 
مجاهد، مرحوم حجت االسام و المسلمین آقای 
حاج سیدمجتبی موسوی الری را با تأسف فراوان 
کردم. خدمات این عالم فرزانه و بزرگوار و  دریافت 
ارزشمند به گسترش معارف اسامی و مکتب اهل 
بی���ت: در سراس���ر جهان، در چند ده���ه اخیر، حقًا 
کم نظیر اس���ت و هزاران انس���ان منصف و مش���تاق 
که ب���ا چیرگی علمی و  ب���ا هدایت نوش���ته های وی 
تبیی���ن منطقی نوش���ته و در پنج قاره منتش���ر می 
شد، به سرچشمه حقیقت دست یافته و اسام را 
شنناخته و بدان ایمان آورده اند. این عالم پارسا، 
بی هیچ تظاهر و ادعا یک تنه و بدون تکیه به این 
و آن، عم���ر و توان خود را مص���روف این مجاهدت 
کس���ب رضای  کرد و پرداخت���ن به وظیفه و  ب���زرگ 

الهی را وجهه همت ساخت. 

این جان���ب درگذش���ت این عال���م با اخ���اص را به 
مردم ش���ریف الرس���تان و اس���تان فارس و به همه 
کت���اب  گردان و بهره من���دان از  ارادتمن���دان و ش���ا
ه���ای او و به ویژه خاندن مکّرم و بازماندگان معّزز 
گویم و رحمت و مغفرت الهی  ایشان، تسلیت می 
و عل���ّو درج���ات را برای ایش���ان از خداون���د متعال 

کنم. مسألت می 
سیدعلی خامنه ای - 19 اسفند 1391

گلپایگانی هم در پیام  2. آی���ت اهلل العظمی صافی 
خویش فرمود:

بسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون

رحل���ت عال���م بزرگ���وار، دانش���مند فرزان���ه، محقق 
عالی مقام، حضرت حجت االس���ام و المس���لمین 
آق���ای حاج س���یدمجتبی موس���وی الری )رضوان 
گردید. آن  اهلل تعال���ی علی���ه( موجب تأثر و تأس���ف 
فقید س���عید یکی از اس���توانه ه���ای علم و تحقیق 
و پژوه���ش در عرص���ه فرهن���گ نوران���ی اس���ام و 
که  والیت مطلقه حض���رت امیرالمؤمنین؟ع؟ بود 
خدمات فراوانی را به مکتب اهل بیت: ارائه نمود 
و بس���یاری از طالب���ان حقیقت را به راه مس���تقیم 
ک���رد. او در عی���ن حال، عالمی وارس���ته و  هدای���ت 
کماالت و فضایل  مخّلق به اخاق حسنه و دارای 

کتاب »خلوص  بزرگداشت مقام علمی اش برگزار و 
کامیاب« در تجلیل از او چاپ و منتش���ر ش���د. او با 
کمال آرامش  تواضع و فروتنی، از خود نگفت و در 
کم توقعی، تنها ب���رای خدا قلم زد و  و خاموش���ی و 
حَسَن َعَمًا(

َ
جَر َمن ا

َ
قدم نهاد و )إّنَ اهلَل ال ُیِضیُع ا

که ش���هرت جهان���ی دارند و ب���ه زبان های  آث���ارش 
گون ترجمه شده است، عبارتند از: گونا

ک���ه ب���ه  1. مبان���ی اعتق���ادات در اس���ام )4 جل���د( 
زبان ه���ای مختلف از جمله: انگلیس���ی، روس���ی، 

عربی، ماالیی و اسپانیولی ترجمه شده است.
که به زبان های  2. اسام و س���یمای تمدن غرب 
انگلیس���ی، آلمان���ی، عربی، اس���پانیولی، فرانس���ه، 
ُکردی، ماالی���ی، ژاپنی، اردو و  روس���ی، تایلندی، 

بوسنیایی ترجمه شده است.
ک���ه به زبان  3. رس���الت اخ���اق در تکامل انس���ان 

فرانسه ترجمه شده است.
که به ده زبان  4. بررسی مشکات اخاقی و روانی 

ترجمه شده است.
که به زبان چینی  5. توحید و خداشناسی و معاد 

ترجمه شده است.
6. اخاق و جوانان.

7. حقایق پنهان در آیات قرآن )تفسیر 5 آیه: نور، 
صلح، ارث، ضرب زن، عزیز رحیم(.

8. پاسخ به هزاران پرسش )چاپ نشده(.

کوش���ش در راه  آن مرح���وم پ���س از عمری تاش و 
کلمه حق و تروی���ج دین و دیانت، در 77  اعتای 
سالگی، در روز شنبه 19 اسفند 1391ش )26 ربیع 
گف���ت و به دنبال  الثان���ی 1434 ق( ب���درود حیات 
وفاتش، س���ه روز در الرس���تان عزای عمومی اعام 
کش در روز دوشنبه 21 اسفند، پس  ش���د و پیکر پا
از تش���ییع باشکوه و نماز آیت اهلل العظمی شبیری 
ک  گلزار ش���هدای ش���هر الر به خا زنجانی بر آن، در 

سپرده شد.

در پی درگذشت ایشان، پیام های تسلیت متعدد 
از س���وی مراج���ع معّظ���م تقلید و ش���خصیت های 

کشوری صادر شد. 

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

تعال���ی و راه رش���د، توحی���د و خداپرس���تی را یگانه 
راه نج���ات بش���ریت می دانس���ت و در این مس���یر، 
کتاب ه���ای متع���دد اعتق���ادی و اخاقی نگاش���ت 
که ب���ه زبان ه���ای زن���ده دنی���ا ترجمه و در بیش���تر 
نقاط جهان از ش���هرهای دور افتاده آفریقا و آس���یا 
ت���ا ش���هرهای بزرگ اروپ���ا و آمریکا، منتش���ر ش���د و 
میلیون ها نفر را به اس���ام و تش���ّیع آشنا ساخت و 

هزاران نفر را به پیروان اسام و تشّیع افزود. 

آن مرح���وم پی���ش از پی���روزی انق���اب اس���امی، 
اف���زون ب���ر جهاد فک���ری و فرهنگ���ی اش، به تاش 
کس���ازی چهره زادگاهش از مظاهر زش���تی  برای پا
و پلی���دی، همچ���ون جلوگی���ری از ورود نش���ریات 
مبتذل و تش���کیل مجالس فسق و فجور پرداخت 
و ب���ه ایج���اد نس���لی مؤم���ن و متدی���ن به وس���یله 
برگزاری جلس���ات متعدد با مسئوالن و معلمان و 
دانش���جویان و دانش آم���وزاِن الر و ترویج فرهنگ 
و  پس���رانه  دبیرس���تان های  در  حج���اب  و  نم���از 
ک و  که بارها با مزاحمت س���اوا دخترانه پرداخت 

دستگاه های امنیتی شهر روبرو شد.

فعالیت ه���ای علم���ی و تبلیغ���ی این مبّلغ نس���توه 
جهان اس���ام و نقش چش���مگیر او در تبلیغ دین 
کش���ورهای قفقاز و آس���یای میانه باعث شد تا  در 
کادمی عل���وم جمهوری آذربایجان در مراس���می  آ
باش���کوه، دکترای افتخاری ب���ه او اعطا نماید و در 
ح���وزه علمیه قم هم درس���ال 1389ش، همایش 
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ج  گرفت و پ���س از آن به دروس خار مجاهدی فرا 
کوهکمری،  آیات عظام: آق���ای بروجردی، حجت 
محقق داماد، امام خمینی، حاج سیدمحمدتقی 
کی حاضر  خوانس���اری و حاج ش���یح محمدعلی ارا
ش���د و مبانی علم���ی اش را اس���توار س���اخت. این 
درس ه���ا را ب���ا مرح���وم آی���ت اهلل آق���ا مجدالدی���ن 
محاتی و آی���ت اهلل احمد جنتی، مباحثه می کرد. 
او همزم���ان با تحصی���ل، به تألی���ف و تدریس هم 
ح نّظام و مطّول( و سطوح  پرداخت و ادبیات )شر
ح لمع���ه، قوانین، رس���ائل و مکاس���ب  عالیه )ش���ر
گردانی را  کفای���ة( را باره���ا تدری���س نم���ود و ش���ا و 
همچون آقایان: ش���یح رحمت اهلل فشارکی، شیخ 
س���یدعلی اصغر  آدینه ون���د،  قب���ادی  محمدرض���ا 
حسینی، شیخ مصطفی زمانی، شیخ محمدعلی 

جعفری و استاد حیدری فسایی، پرورید. 

در س���ال 1339ش به ش���یراز باز آمد و در مدرس���ه 
علمیه خ���ان، به تدریس س���طوح عالی���ه و بعدها 
که تا پای���ان عمر پر  ج فقه و اص���ول پرداخت  خ���ار
برکتش ادامه داش���ت و ده ها نفر از علما و فضای 

شیراز را با مبانی فقه و اصول آشنا ساخت.

فقید س���عید، پیش از پیروزی انق���اب، به مبارزه 
همه جانب���ه و پیگی���ر ب���ا رژی���م پهل���وی پرداخت و 
ب���ا اس���تفاده از نف���وذ و رس���وخ خوی���ش در مردم و 
عش���ایر بویراحمدی، از س���ال 1342 ت���ا 1357، با 
کوبن���ده  س���خنرانی ها و بیانیه ه���ا و حرکت ه���ای 
و توفن���ده خ���ود، م���ردم را ب���ه حرکت در م���ی آورد 
گرفت���ار حب���س و تبعی���د و ف���رار و اختف���ا و  و باره���ا 
ممن���وع المنبرش���دن و اخراج از مح���ل زندگی اش 
شد و در جریان واقعه مدرسه فیضیه )2 فروردین 
1342ش برابر با 25 شّوال 1382ق( هم مورد آزار و 
گرفت و به سختی مجروح شد.  ضرب و شتم قرار 
ایش���ان در این س���ال ها وکی���ل مورد اعتم���اد امام 
خمین���ی بود و مردم و طاب را در جهت پیش���برد 
کرده و به حرکت در می آورد و  اهداف امام، تهییج 

امام بارها از ایشان تقدیر و تمجید نمود.

پ���س از پیروزی انقاب اس���امی هم موتور محّرک 
کهکیلوی���ه و بویراحمد  انقاب و نظام در اس���تان 
بود و از س���وی حضرت ام���ام، به نمایندگی معظم 
ل���ه در اس���تان، ریاس���ت دادگاه ه���ای انق���اب و 

آیت اهلل ملک حسینی
حضرت آی���ت اهلل آقای حاج س���یدکرامت اهلل ملک 
حس���ینی، یک���ی از علمای مش���هور خّط���ه جنوب 
کش���ور و از مفاخ���ر روحانیت اس���تان های فارس و 
که ن���ام نیکش بیش  کهکیلوی���ه و بویراحم���د ب���ود 
از نی���م قرن اس���ت در اذه���ان و خاطره های مردم 
مؤمن و متدین شیراز و یاسوج بوده و خواهد بود.

مهرم���اه  )س���وم  1343ق  س���ال  در  ل���ه  معظ���م 
قاس���م«  روس���تای »گوش���ه ش���ازده  1303ش( در 
از تواب���ع »بویراحم���د« زاده ش���د. پ���درش مرحوم 
حجت االسام و المسلمین سیدصدرالدین ملک 
حسینی و جدش آیت اهلل س���یدحبیب اهلل )فرزند 
میرسیدعلی ش���یر،  فرزن���د  محم���د،  صدرالدی���ن 
می���ر  فرزن���د  محم���د،  میرش���مس الدین  فرزن���د 
محمد یوسف، فرزند میرس���ید محمدباقر، فرزند 
س���یدملک حس���ین( همه از علما و فقها و بزرگان 
منطق���ه و مورد توجه س���اطین صفویه و قاجاریه 
و عه���ده دار ام���ور ش���رعی و علم���ی و فقه���ی مردم 
آن س���امان بوده اند. نس���ب ایش���ان ب���ه عبیداهلل 
ج بن حس���ین االصغر، فرزند بزرگوار امام زین  االعر
العابدین علی بن الحسین می رسد. آنان سال ها 
با نف���وذ و محبوبیت تام، به رتق و فتق امور دینی 
و عرفی پرداخته و پناهگاه مردم و دادخواهان در 

مقابل ظالمان و ستمگران بودند.

کودکی، در تّل خس���رو، متون ادبی  آن مرحوم در 
گلس���تان و مرزبان نام���ه و فرائد االدب(  )نصاب و 
و عل���وم جدی���د را آموخ���ت و در س���ال 1315ش به 
ک���رد و پس از آن،  ش���یراز رفت و س���یکل را دریافت 
در 1319، نزد پدر و عمویش سیدامراهلل، تحصیل 
ک���رد و در مدرس���ه منصورّیه،  عل���وم دین���ی را آغ���از 
ح تجرید  ح منظومه و ش���ر ادبی���ات و منطق و ش���ر
گرد مّا  را در محض���ر حکیم مّا احمد دارابی، ش���ا
گرد حکیم مّا  عب���اس داراب���ی واح���د العی���ن، ش���ا
هادی س���بزواری و س���طوح فقه و اصول را هم نزد 
آی���ت اهلل می���رزا عبدالکری���م یزدی آموخ���ت. اواخر 
س���ال 1324ش ب���ه ق���م آم���د و باقیمان���ده دروس 
و س���طوح را نزد حض���رات آیات: حاج س���یداحمد 
خوانس���اری و ش���ریعت زنجان���ی و می���رزا محم���د 

ک���ه ب���دون س���روصدا و دور از  بلن���د انس���انی ب���ود 
مقامامت ظاه���ری دنیوی، متواضعانه به وظیفه 

بزرگ دینی خود عمل می نمود.

فقدان ش���خصیت او، ثلمه برای اس���ام و تش���یع 
می باش���د. اینجانب، رحل���ت این عال���م بزرگوار را 
به حضرات علمای اس���ام و اهالی ش���ریف استان 
ف���ارس ب���ه وی���ژه الرس���تان و خان���دان مک���ّرم آن 
مرحوم و آقا زاده فاضل و محترم ایش���ان، تسلیت 
عرض نموده و برای آن فقید س���عید، علّو درجات 
و رحم���ت اله���ی و ب���رای بازمان���دگان مک���ّرم، صبر 

جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

26 ربیع الثانی 1434 - لطف اهلل صافی 

گرگانی هم در پیامش  3. آی���ت اهلل العظمی علوی 
فرمود:

بسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذش���ت اندوهبار م���رّوج اس���ام و مدافع حریم 
تشّیع، یادگار پرافتخار بیت اصیل و عمیق و عریق 
موس���وی الری، س���اله مرحوم آی���ت اهلل العظمی 
سیدعبدالحس���ین الری، حضرت حجت االس���ام 
و المس���لمین ح���اج س���یدمجتبی الری، موج���ب 
گردی���د. آن فقید،  تأس���ف و تأث���ر عمی���ق اینجانب 
کم���ال طهارت نفس و نزاهت روح به  عمری را در 
کتب مفید و ماندگار  ترویج اسام و تشّیع و تألیف 
پرداخت و آوای تش���ّیع را در سراسر جهان منتشر 

ساخت و نامی نیک ازخود به یادگار نهاد.

ک را به محضر حضرت  اینجانب این ضایعۀ اسفنا
ولی عصر )عّجل اهلل تعالی فرجه الش���ریف(، مردم 
مؤمن و متدین و حوزه های علمیه استان فارس 
و ب���ه ویژه مردم الرس���تان و بیت ش���ریف ایش���ان، 
تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم، علّو روح و غفران و رضوان الهی و 
برای بازماندگان ایشان، اجر و صبر مسألت دارم.
22 اسفند 1391 - محمد علی علوی حسینی
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درگذشتاگن اخبار

آی���ت اهلل العظمی حاج ش���یخ عبدالکریم حائری و 
آیت اهلل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بود. جّدش، 
ش���هید حجت االس���ام شیخ غامحس���ین تهرانی 
ک���ه هم���راه مرح���وم می���رزا مصطف���ی  )1327 ق( 
آش���تیانی در خانه وی توس���ط مش���روطه خواهان 
به ش���هادت رسید و نیای واالیش، حجت االسام 
می���رزا ابراهی���م )درگذش���ته قب���ل از 1300( فرزن���د 
آیت اهلل میرزا موسی تهرانی )م 1282 ق(، از علما و 
فقهای تهران و امام جماعت مسجد میرزا موسی 

وزیر، بوده است.

آن مرحوم پس از تحصیل تا ششم ابتدایی، در 14 
سالگی )1330 ش( همراه پدر بزرگوارش به مشهد 
ک���رد و ادبیات عرب را نزد مرحوم  مقدس عزیمت 
حاج ش���یح محمدتقی ادیب نیشابوری در مدت 
ح  گرفت و در 1324 به قم آمد و شر چهار سال فرا 
لمع���ه را از مرح���وم اس���تاد حاج ش���یخ محمدتقی 
س���توده و بقیه س���طوح عالیه را از اس���تادان وقت 
حض���رات آیات: مجاهدی و س���لطانی طباطبایی 
ج آیات عظام:  آموخ���ت و پس از آن به دروس خار
گلپایگانی،  آق���ای بروجردی، امام خمین���ی، آقای 
کی، سیدحسن فرید و عامه طباطبایی حاضر  ارا
که ب���ا تکیه بر  کوش���ش ف���راوان  ش���د و با جدّیت و 
آن حدیث در دوره سطوح، دو بار وسائل الشیعة 
ک���رد، قّل���ه های رفی���ع عل���م و فقاهت  را مطالع���ه 
را پیم���ود و م���ورد توجه بس���یاِر ام���ام خمینی قرار 
کتاب های:  گرف���ت و امام، ام���ر تصحیح و تعلی���ق 
المکاسب المحّرمة، البیع و الرسائل و آماده سازی 
رساله های: توضیح المسائل و مناسک حِج خود 
را به ایش���ان وانهاد. س���پس در اوایل سال 1347 
کرد و در دروس آیت اهلل  به نجف اش���رف مهاجرت 
العظم���ی حکیم، آی���ت اهلل العظمی خوی���ی و امام 
خمین���ی حاضر ش���د و مبانی علمی اش را اس���توار 
س���اخت و اف���زون بر آن، به تدریس س���طوح عالیه 
هم اش���تغال داش���ت. در اواخر 1349، به دس���تور 
اس���تادش امام خمین���ی، به تهران بازگش���ت و به 
اقام���ه جماع���ت در مس���جد جامع بازار، تش���کیل 
جلس���ات اخاق و تفس���یر برای جوانان و تدریس 
س���طوح عالیه در مدرسه مروی و هدایت معنوی 
فض���ا و جوان���ان و نف���وس مس���تعده پرداخ���ت و 

4. تقریرات درس فقه و اصول امام خمینی.
5. تقریرات درس آیت اهلل داماد.

س���رانجام آن مرح���وم در آس���تانه 90 س���الگی، در 
سحرگاه روز جمعه 17 ذی الحجة  الحرام 1433ق 
)12 آبان 1391ش( چش���م از جهان فرو بست و در 
کهکیلوی���ه، ع���زای عمومی  اس���تان های ف���ارس و 
کش صب���ح روز ش���نبه، عید  اع���ام ش���د و پیک���ر پا
غدیر خ���ّم، با حضور ده ها هزار نفر تش���ییع و پس 
از نم���از آیت اهلل العظمی مکارم ش���یرازی، در جوار 
جّد بزرگوارش در امام زاده ش���اه قاس���م روس���تای 

ک سپرده شد. »گوشه« یاسوج، به خا

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

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ح���اج  آق���ای  آی���ت اهلل  مجاه���د،  عال���م  رحل���ت 
سیدکرامت اهلل ملک حسینی )رحمة اهلل علیه( را 
کهکیلویه  به عموم مردم عزیز استان های فارس و 
و بوی���ر احم���د و بالخص���وص ب���ه علم���اء اع���ام و 
ارادتمن���دان ایش���ان و باالخ���ص ب���ه بازماندگان و 
خان���دان مک���ّرم و معّزز ملک حس���ینی، تس���لیت 
گویم. در طول ده ها س���ال آش���نایی و ارتباط  می 
ب���ا ای���ن عال���م بزرگ���وار، هم���واره مجاه���دت در راه 
ح���ق و اهتمام ب���ر خدمت به م���ردم و تاش برای 
تعلی���م و تربی���ت متعلم���ان و جوین���دگان، همراه 
کم نظی���ر را از خصوصیات بارز  ب���ا صدق و صف���ای 
این روحانی بزرگوار ش���ناخته ام و این گونه خصال 
نیکو و برجسته در میزان الهی، از برترین حسنات 
اس���ت. رحمت و رض���وان الهی ب���ر روح پرفتوح آن 

عالم رّبانی باد.
سیدعلی خامنه ای

آیت اهلل تهرانی
حض���رت آی���ت اهلل آق���ای حاج آق���ا مجتب���ی )کلهر( 
تهران���ی، یک���ی از علم���ای ب���زرگ ته���ران به ش���مار 
بود. فقید س���عید در سال 1316 ش )1356ق( در 
ته���ران، در بیت علم و فضیلت زاده ش���د. پدرش 
عالم مش���هور تهران، آیت اهلل حاج میرزا عبدالعلی 
می���رزا موس���ی  ام���ام جماع���ت مس���جد  تهران���ی، 
گردان  )مسجد بزازها( و مسجد جامع بازار و از شا

ریاس���ت س���تاد پش���تیبانی جنگ، انتخاب ش���د و 
وح���دت و امنیت منطقه را حفظ و از نفوذ احزاب 
گروهک های ضد انقاب و منافقین، جلوگیری  و 
ک���رد و در م���دت هش���ت س���ال جن���گ تحمیل���ی، 
ب���ا ش���جاعت و رش���ادت تم���ام، هم���راه نیروه���ای 
انقاب در جبهه های جنگ شرکت نمود. یکی از 
فرزندان او هم به درجه رفیعه شهادت نائل آمد. 
وی از س���وی مردم اس���تان بارها )دوره دوم، سوم 
و چه���ارم( ب���ه نمایدگ���ی مجلس خب���رگان رهبری 
درآم���د و از س���وی رهبری ه���م ب���ه نمایندگی ولی 

فقیه در استان برگزیده شد.

آن مرحوم در این سال ها، به تدریس فقه و اصول 
و اخ���اق و تفس���یر قرآن ب���رای عالم���ان و جوانان و 
مردمان مؤمن و متدین ش���هرهای شیراز و یاسوج 
پرداخ���ت و ب���ا تمام ت���وان، در راه پیش���برد اهداف 
کوشید و موفق  اس���ام و تش���ّیع و انقاب اس���امی 
شد تا مدارس علمیۀ امیرالمؤمنین، امام صادق و 
فاطمیه را در شیراز و مدرسه امام رضا7 و فاطمیه 
را در یاس���وج اح���داث نمای���د و در م���دت نیم قرن 
کهکیلویه، نسلی  حضورش در دو اس���تان فارس و 
مؤمن تربیت کرد و آثار متعدد از خود بر جای نهاد.

تألیفات غیرچاپی اش عبارتند از:
توضیح المسائل.

کریم. 2. تفسیر برخی از سوره های قرآن 
3. تقری���رات درس فقه و اصول آی���ت اهلل العظمی 

بروجردی.
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اخباردرگذشتاگن

مع���ارف نورانی اه���ل البیت: بس���یار موفق بودند. 
ای���ن ضایع���ه را به حض���رات علمای اع���ام و حوزه 
علمیه تهران و برادر بزرگوارش���ان حضرت آیت اهلل 
حاج آقا مرتضی تهرانی و فرزندان روحانی و فاضل 
و بیوت محترم وابس���ته، تسلیت می گویم. غفران 
و رحم���ت واس���عه اله���ی را برای آن فقید س���عید و 
صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم، 

از خداوند متعال مسئلت دارم«.
لطف اهلل صافی

 حجت االسالم
کاشانی  محقق 

حضرت مس���تطاب، حجت االس���ام و المسلمین 
کاشانی، یکی از  حاج شیخ عباس محقق بیدگلی 

فضا و خطبای حوزه علمیه قم بود.

فقید س���عید در روز شش���م اردیبهش���ت 1324 ش 
)1364 ق(، در بی���ت عل���م و فضیل���ت، در بی���دگل 
کاشان( زاده ش���د. پدرش مرحوم  )یک فرس���نگی 
حجت االسام و المسلمین حاج شیخ محمدتقی 
مرح���وم  فرزن���د  ش(   1345  –  1282( محق���ق 
حجت االسام و المسلمین حاج شیخ احمد فرزند 
عامه مّا عبدالغفور، از احفاد عامه عالیقدر میرزا 
گردان  محم���د محق���ق اردبیل���ی )م 1090ق( از ش���ا
کتاب ریاض  قاضی اسداهلل )م 1048 ق( و صاحب 

العارفین و منهاج السالکین بوده است.

در س���ال 1327، همراه با پدر بزرگوارش به قم آمد 
گرفت و س���ه جزء آخر  و در مکتبخان���ه، قرآن را فرا 
را ه���م حفظ نمود و در ایام دبس���تان، معلم قرآن 
و دع���ای دانش آموزان بود. از 9 س���الگی )1333( 
ک���ودکان پرداخ���ت و  ب���رای  ب���ه موعظ���ه و منب���ر 
اندک اندک نامش بر سر زبان ها افتاد. مجالس او 
در مس���اجد تشکیل می شد و بزرگساالن، آقایان و 
بانوان، پای منبرش اجتماع و ازدحام می نمودند 
کوچولو« مش���هور شد و از آن پس،  و با عنوان »آقا 
س���فرهای تبلیغ���ی اش هم���راه پ���در بزرگ���وارش به 
ش���هرهای مختل���ف از اه���واز و رامهرم���ز و تهران و 
کاشان و شیراز، شروع شد و از سوی علما و مراجع 
تقلی���د وقت مانند آی���ات عظام: ش���ریتعتمداری، 
میانی، خوانساری، نجفی مرعشی، میرسیدعلی 

ج ( نوارهای درسی و سخنرانی:
ج اصول )2 دوره – 1500 جلسه( 1. خار

ج فق���ه )طهارت، ص���اة، بیع و مکاس���ب  2. خ���ار
محّرمه، خمس و انفال – 2000 جلسه(

3. اخاق )700 جلسه(
4. عرفان )500 جلسه(

5. دعا )200 جلسه(

کتابی ب���ه نام »حاج آقا  در چهلمی���ن روز وفاتش، 
ح اح���وال و خاطرات دیگران  مجتبی« درباره ش���ر
گفتار  که در قس���متی از آن،  درباره او منتش���ر ش���د 

مراجع تقلید آمده است.

او  درب���اره  ش���یرازی  م���کارم  العظم���ی  آی���ت اهلل 
می فرماید:

»ای���ن عال���م ب���زرگ در ط���ول عم���ر پربرک���ت خود، 
خدم���ات فراوان���ی به جهان اس���ام و عالم تش���ّیع 
گردان  نمود و همواره منادی اخاق و تقوا بود و شا
بسیاری در محضر ایش���ان پرورش یافتند. ایشان 
که با چه  با افکار جوان ها آش���نا بود و می دانس���ت 
کرد. این سبب  بیانی باید معارف را برای اینها ذکر 
که اقبال جوانان هم به جلسات ایشان زیاد  ش���د 
که برای من مهم اس���ت، این است  ش���ود. چیزی 
ک���ه ایش���ان ب���ا آن هم���ه مقام���ات علمی، ب���ه این 
مس���ائل بیش���تر می پرداختند. این خودش نوعی 
کاری و حس���ن نّیت و اخاص اس���ت. با اینکه  فدا
ایش���ان آن مقامات را داشتند، مشغول به تربیت 

جوانان بودند ...«.

در سوگ ایشان مجالس فراوان برگزار و پیام های 
تس���لیت متع���دد ص���ادر ش���د. از جمل���ه آی���ت اهلل 
خوی���ش  پی���ام  در  گلپایگان���ی  صاف���ی  العظم���ی 

فرمودند:
»ارتح���ال عال���م رّبانی، اس���تاد بزرگ ح���وزه علمیه 
تهران، حضرت آیت اهلل آقای حاج ش���یخ مجتبی 
تهران���ی )رحم���ة اهلل علی���ه( موج���ب تأثر و تأس���ف 
گردی���د. آن عالم بزرگوار از مفاخ���ر حوزه علمیه قم 
کرس���ی  بودن���د و س���ال ها در ح���وزه علمی���ه تهران 
ج را بر عهده داش���تند. طاب  تدریس دروس خار
فاضل از ایشان اس���تفاده های فراوان نمودند و از 
طرفی استاد و مربی اخاق برای نفوس مستعده 
و جوانان متدین بوده و س���ال ها در نش���ر و ترویج 

درس های اخاقش شهرت فراوانی یافت. حضور 
ایش���ان در ب���ازار و هدایت مردم مؤم���ن و متدین، 
از مهمتری���ن فعالیت های���ش در پی���ش از پیروزی 
انقاب ب���ود. پس از پی���روزی انقاب اس���امی، با 
گون  گونا وجود اص���رار بزرگان بر پذی���رش مناصب 
در نظ���ام اس���امی، ب���ه تدری���س س���طوح عالی���ه و 
ج فقه و اصول در مدرس���ه م���روی و اخاق و  خ���ار
تفس���یر و عقای���د و عرف���ان پرداخت و ده ه���ا نفر از 

فضای تهران را پرورش داد. 

گره گش���ایی  اخاص، تق���وا، زهد، ساده زیس���تی و 
و  محب���وب  چه���ره ای  ایش���ان  از  م���ردم،  کار  از 
دوست داش���تنی و نام���ی به یادماندن���ی در می���ان 

مردم و علما وفضای تهران ساخته بود.

آثارش عبارتند از:
الف( تحقیق: 

1. المکاسب المحّرمة )امام خمینی(
کتاب البیع ) 2 جلد، از امام خمینی(  .2

3. الرسائل ) 2 جلد، از امام خمینی(
4. تنظیم رساله توضیح المسائل امام خمینی

5. تنظیم مناسک حّج )امام خمینی(

ب ( تألیفات چاپ شده:
1. حاشیه بر توضیح المسائل امام خمینی

2. سلوک عاشورایی )گفتارها درباره امام حسین(
3. رسائل بندگی

4. اخاق الهی )12 جلد(
ح خطبه فدکیه حضرت زهراء 5. شر
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درگذشتاگن اخبار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

حضرت آیت اهلل آقای حاج ش���یخ لطف اهلل صافی 
گلپایگانی )دامت برکاته(

السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته
خبر ارتحال حجت االسام و المسلمین آقای حاج 
کاش���انی )طاب ثراه( موجب  ش���یخ عباس محقق 
گردی���د. به این وس���یله، فقدان آن  تألم و تأس���ف 
بزرگ���وار را به حضرتعالی و به بیت ش���ریف حضرت 
گلپایگانی تس���لیت عرض نموده  آیت اهلل العظمی 
و از درگاه حض���رت احدیت )جّل���ت آالؤه( برای آن 
مرح���وم، علّو درج���ات و برای عم���وم بازماندگان، 
صبر جمیل و اجر جزیل مس���ألت دارم. ایاِم عّزت 

مستدام باد.
علی الحسینی السیستانی

آیت اهلل خوشوقت
حض���رت مس���تطاب آی���ت اهلل آق���ای ح���اج ش���یخ 
عزیزاهلل خوش���وقت، یکی از علمای مشهور تهران 

بود. 

آن مرح���وم در س���ال 1305ش )رجب 1345ق( در 
کاس���ب مؤمن  که  خانه حاج اس���داهلل خوش���وقت 
و نانوای���ی متدین بود، زاده ش���د. پس از تحصیل 
دوم دبیرس���تان، به مدرس���ه آیت اهلل برهان رفت 
ح لمع���ه را در آنج���ا فرا  و ادبی���ات و بخش���ی از ش���ر
گرف���ت و در حدود 1235ش، به ح���وزه علمیه قم 
آمد و س���طوح عالی���ه را در محضر حض���رات آیات: 
شهید صدوقی و س���یدمجدالدین قاضی دزفولی 
ح لمع���ه و قوانی���ن و رس���ائل( و می���رزا مج���د  )ش���ر
گرفت و پس از آن به دروس  مجاهدی )کفایة( فرا 
ج آی���ات عظام: آقای بروج���ردی )فقه( و امام  خار
خمین���ی )فق���ه و اص���ول( و درس فلس���فه )اس���فار 
ح منظوم���ه( عاّم���ه طباطبایی حاضر ش���د  و ش���ر
و مبان���ی علم���ی اش را اس���توار س���اخت و به وی���ژه 
از عاّم���ه طباطبای���ی، بهره های ف���راوان برد و در 
مجال���س عموم���ی و خصوص���ی حضرت ایش���ان، 
شرکت مستمر داشت و تحت تأثیر انفاس قدسی 
گرفت. در حدود س���ال  و اخ���اق اله���ی عامه قرار 
1337، ب���ه زادگاه���ش بازگش���ت و اقام���ه جماعت 

به تبلیغ دین و تألیف و پاس���خ به مس���ائل شرعی 
ک���ه  و اح���داث مس���جد ب���زرگ »محق���ق بی���دگل« 
بس���یار عظیم و آبرومند اس���ت و هم���کاری با دفتر 
و بعث���ه حّج آیت اهلل العظمی سیس���تانی پرداخت 
و از رهگذر ش���هرت و مقبولیت خویش، بس���یاری 
ب���رآورده  را  مردم���ان  و  مس���تمندان  نیازه���ای  از 
نیک���و،  ُخلق���ش  خ���وش،  خط���ش  می س���اخت. 
بیانش ملیح و ش���یرین و س���یمایش جذاب بود و 
حافظه ای شگفت داشت و بسیاری از اشعار شعرا 
از جمل���ه اش���عار پدرم حجت االس���ام حاج ش���یخ 
محمدعلی انص���اری در »نهج الباغ���ه منظوم« را 
از حفظ داش���ت. از او س���ّرش را پرس���یدم، فرمود: 
کس یک ذوق هن���ری عنایت می  خداون���د به ه���ر 
کن���د. یکی ص���دای خ���وب، یکی حافظ���ه خوب و 
کودکی  یکی هم اس���تعداد فراوان دارد. من هم از 
حافظ���ه ام ق���وی ب���ود و احادی���ث و اش���عار فراوان 
ک���رده ام. وی دارای اجازه اجته���اد از آیات  حف���ظ 
کی، ش���یخ عبدالجواد جبل  گلپایگانی، ارا عظام: 
که  عاملی اصفهانی و حاج سیداحمد زنجانی بود 
کس���ی نگفته و  در زم���ان حیاتش از س���ر تواضع به 

نشان نداده بود و پس از وفاتش پیدا شد.

از آثار اوست:
که چاپ ش���ده اس���ت و بس���یار  1. ب���ر منبر خاطره 
خواندن���ی و دیدن���ی و ش���امل مطال���ب و ن���کات و 

تواریخ و قضایای شنیدنی است.
2. دفاتر و یادداش���ت های منبر و تقریرات دروس 

استادان.

کبد، در  آن مرحوم در 67 س���الگی، در اثر بیماری 
تاری���خ دوش���نبه 30 بهمن 1391، چش���م از جهان 
فرو بس���ت و پیکرش در روز چهارش���نبه 2 اس���فند 
1391 )9 ربیع الثانی 1434 ق( با تشییع باشکوه و 
نماز حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی، در 
مزار مقدس ش���یخ القمیین، علی بن بابویه قّمی، 
ک خفت و مجال���س متعدد در ش���هرهای  به خ���ا
مختل���ف در تجلی���ل از مق���ام علم���ی و عملی اش 

برگزار شد.

پی���ام تس���لیت  العظم���ی سیس���تانی در  آی���ت اهلل 
خویش فرمود:

کاش���انی، میرسید  بهبهانی، میرس���یدعلی یثربی 
)در  ش���یرازی  س���یدعبداهلل  و  بهبهان���ی  محم���د 
که  نج���ف(، دع���وت ش���د و این هن���وز زمانی ب���ود 
دروس ح���وزوی را ش���روع نک���رده ب���ود. س���رانجام 

کرد. تحصیات خویش را آغاز 

ادبیات را نزد حاج شیخ رحمة اهلل فشارکی ومعالم 
ح لمعه را ن���زد آقایان:  گرامی و ش���ر را ن���زد آیت اهلل 
س���توده، صلوات���ی و قوانین را نزد آق���ای اعتمادی 
گرفت و  کفای���ه را ه���م نزد آی���ت اهلل س���لطانی فرا و 
کفایه  در 1342 به نجف اش���رف رفت و باقیمانده 
را ن���زد حض���رات آی���ات: ش���یخ مس���لم ملکوت���ی و 
گرفت و در تمام این  س���یدعباس خاتم یزدی ف���را 
اوق���ات در تمام ش���هرهای ایران و ع���راق )نجف و 

کربا( منبر می رفت و نامش مشهور شده بود. 

ج آیات عظام: آقای خویی و  سپس به دروس خار
میرزا باقر زنجانی حاضر شد. در 20 سالگی )1344 
ش(، در قم به ش���رف مصاه���رت آیت اهلل العظمی 
گلپایگان���ی در آمد و پس از آن به نجف بازگش���ت و 
در دروس ام���ام خمین���ی و آی���ت اهلل خویی حاضر 
شد و پس از وفات پدرش )1345( به قم بازگشت 
گلپایگانی و  و یکس���ره به دروس آیت اهلل العظم���ی 
ش���رکت در جلسه اس���تفتاء معظم له حاضر شد و 
پس از وفات ایش���ان، پانزده س���ال ب���ه درس های 
آی���ت اهلل العظمی وحید خراس���انی رف���ت و مبانی 
علمی اش را اس���توار س���اخت و در خال این ایام، 
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اخباردرگذشتاگن

حجت االسالم یعسوبی
حضرت مس���تطاب حجت االس���ام و المس���ملین 
کرمانش���اهی،  آقای حاج ش���یخ مجتبی یعس���وبی 
یک���ی از فض���ای ح���وزه علمیه ق���م و ام���ام جمعه 

سابق ایام بود.

فقی���د س���عید در روز دوش���نبه 12 تی���ر 1323 )11 
کرمانش���اه در بی���ت عل���م و  رج���ب 1363ق(، در 
فضیلت زاده ش���د. پ���درش مرحوم آی���ت اهلل حاج 
ش���یخ محم���د رهنان���ی اصفهان���ی )م 1377ق / 
می���رزای  عظ���ام:  آی���ات  گردان  ش���ا از  1337ش(، 
ج���دش  و  اصفهان���ی  سیدابوالحس���ن  و  نائین���ی 
گردان  آی���ت اهلل حاج ش���یخ مه���دی نجفی، از ش���ا
آیات عضام: آخوند خراس���انی و سیدمحمدکاظم 
حجت االس���ام  مرح���وم  ه���م  ب���رادرش  و  ی���زدی 
1361ش  )م  یعس���وبی  مصطف���ی  ش���یخ  ح���اج 
آی���ت اهلل  از س���وی  پ���درش  ب���ود.  در 41 س���الگی( 
سیدابوالحسن اصفهانی، به غرب ایران اعزام شد 
گزید  کرمانش���اه اقامت  کرنِد  و س���الیان ف���راوان در 
و به هدایت مردم مس���لمان و مبارزه با فرقه های 
گم���راه صوفیه و اهل حق اش���تغال داش���ت و تنها 
کرند، از یادگارهای وی اس���ت و به  مس���جد بزرگ 
کرمانشاه  غیر از آن در شهراهای اسام آباد غرب و 

هم فعالیت فراوان داشت.

در  دبیرس���تان،  تحصی���ات  از  پ���س  مرح���وم  آن 
1340ش ب���ه ق���م آم���د و در دروس س���طوح عالیه 
عل���وی  س���بحانی،  مش���کینی،  آی���ات:  حض���رات 
گرگانی، جوادی آملی و درس هیأت و نجوم استاد 
حس���ن زاده آملی و دروس اخ���اق مرحوم آیت اهلل 
حاج آقا حسین فاطمی قمی و آیت اهلل بهاءالدینی 
گلپایگانی و حاج آقا  ج آیات عظ���ام:  و دروس خ���ار
کرد و مبانی علمی اش را  مرتضی حائری، ش���رکت 
استوار ساخت. پس از پیروزی انقاب اسامی به 
امامت جمعه س���نقر برگزیده شد و سال ها )1361 
تا 1365( ب���ه اقامه جمعه و جماعت و تدریس در 
ح���وزه علمیه و تأس���یس حوزه خواهران اش���تغال 
داش���ت و پس از آن ب���ه نمایندگی امام خمینی در 
گیان و سپس در  سپاه پاسداران انقاب اسامی 
س���ال 1370ش به امامت جمع���ه و نمایندگی ولی 

و المس���لمین آقای غامعلی صفایی بوش���هری به 
رش���ته تحریر درآمده و ترجمۀ صحیفه س���جادیه، 

بارها به چاپ رسیده است.

از آثار اوست:
1. نوارهای تفسیر قرآن

ح صحیفه سجادیه 2. نوارهای شر
3. نوارهای دروس اخاق

آن مرحوم در 86 س���الگی، در سفر زیارت بیت اهلل 
الح���رام، در 15 بهمن 1391، دچار عفونت ریوی و 
کلیوی ش���د و در روز چهارشنبه 2 اسفند  بیماری 
1391ش )9 ربیع الثانی 1434ق( چش���م از جهان 
کش، روز ش���نبه 15 اس���فند،  ف���رو بس���ت و پیکر پا
پس از تشییع باشکوه و نماز مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در حرم مطهر حضرت 

ک سپرده شد. عبدالعظیم حسنی؟ع؟ به خا

مقام رهبری در پیام تسلیت خویش فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأس���ف و اندوه فراوان، خب���ر رحلت عالم ربانی، 
س���الک ال���ی اهلل و ع���ارف ب���اهلل مرح���وم آی���ت اهلل 
آقای حاج ش���یخ عزیزاهلل خوش���وقت )رضوان اهلل 
کردم. عمری با برکت، سرش���ار از  علیه( را دریافت 
گام های پیوس���ته در س���لوک  معنویت و تهذیب و 
کم نظی���ر در تربیت  ال���ی اهلل هم���راه با مجاهدت���ی 
نف���وس مس���تعد و دل ه���ای مش���تاق، خاصه ای 
از زندگی نام���ه ای���ن روحان���ی مه���ّذب و این معلم 
اخ���اق و معرفت اس���ت. بی ش���ک، فق���دان این 
ش���خصیت ممت���از ب���رای آش���نایاِن رتب���ه معن���وی 
گردان  آن بزگ���وار، مصیبت���ی اندوه ب���ار و ب���رای ش���ا
و مس���تفیدان محض���ر پرفیض او، ثلم���ه ای بزرگ 
اس���ت. اینجان���ب تس���لیت صمیمان���ه خ���ود را به 
خانواده مکّرم و فرزندان محترم و دیگر وابستگان 
و به همه اردتمندان ایش���ان، معروض می دارم و 
علّو درجات و ش���مول رحمت حق و حشر با اولیاء 
اهلل را ب���رای روح مطهرش���ان، از خداون���د متع���ال 

کنم. مسألت می 
سید علی خامنه ای 
2 اسفند 1391

در نم���از مغ���رب و عش���اء در مس���جد امام حس���ن 
گرفت  مجتبی در جاده قدیم ش���میران را بر عهده 
و پ���س از وف���ات ام���ام جماعت رات���ِب آن، مرحوم 
حجت االس���ام و المس���لمین ح���اج آق���ای معین 
ش���یرازی، اقام���ه جماع���ت ظهرها را ه���م بر عهده 
گرف���ت و بی���ش از پنج���اه س���ال در آن مس���جد، به 
تفس���یر قرآن و جلس���ات اخ���اق اش���تغال ورزید و 
جان های مش���تاق و روان های تشنه معارف ناب 
و اصی���ل مکت���ب وح���ی را از زالل ج���اری خویش، 
س���یراب س���اخت. او افزون بر این، هر پنجش���نبه 
ه���م به قم می آم���د و طاب حوزه علمی���ه قم را از 
بیانات اخاقی خویش بهره مند می س���اخت. آن 
عال���م فقید، یکی از ذخائر حوزۀ علمیه قم در مرکز 
که صیت و صوت بیانات اخاقی اش و  کش���ور بود 
ح و تفس���یر قرآن و صحیفه سجادیه اش زبانزد  شر
بود. پیش از پیروزی انقاب اس���امی، مسجدش 
که بعدها،  مرک���ز جوانان مس���لمان و انقابی ب���ود 
گردیدند و  همه از س���ربازان وفادار ام���ام و انقاب 
پ���س از پیروزی انقاب هم از س���وی امام خمینی 
به عضویت ش���ورای انقاب فرهنگی برگزیده ش���د 
و س���ال ها ب���ر بازبین���ی و تألیف متون دانش���گاهی 
مؤسس���ه  1382ش،  س���ال  در  داش���ت.  نظ���ارت 
اطل���س تاری���خ ش���یعه تحت اش���راف معظ���م له با 
که  مدیریت آقای ابوالفضل بنایی، تأس���یس شد 
اطلس تاریخ اس���ام، یکی از ثمرات آن است. نیز 
ترجمه قرآن و ترجمۀ صحیفه سجادیه، از ثمرات 
که توسط جناب حجت االسام  بحث های اوست 
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درگذشتاگن اخبار

حجت االسالم نقوی
حضرت مس���تطاب حجت االس���ام و المس���لمین 
حاج سیدحس���ین ع���ارف نقوی، یک���ی از فضای 

کستان( بود. مشهور اسام آباد )پا

فقید سعید، فرزند س���یدصغیر حسین نقوی بود 
ک���ه در روز جمع���ه 3 دس���امبر 1932 م )4 ش���عبان 
1351 / 12 آذر 1311 ش(، در روس���تای »کنَدرک���ی« 

از توابع مرادآباد یوپی هند به دنیا آمد.

کرد  تحصیات علوم دینی را در پنجاب الهور آغاز 
کس���تان رف���ت و در ش���هر راولپندی  و س���پس به پا
تحصی���ات خ���ود را ادام���ه داد. دوره تفس���یر را در 
»دار القرآن فرقانیه« و س���طوح عالیه فقه و اصول 
را هم در مدرسه آیت اهلل حکیم، »جامع الثقلین« 
کال���ج آموخت و پس از  گاردن  و انجی���ل را ه���م در 
کتب مرجع و  آن ب���ه تألیف و تصنی���ف روی آورد و 

سودمندی را فراهم ساخت. 

آثارش عبارتند از:
که توسط استاد  کستان  1. تذکره علمای امامیه پا

محمد هاشم، به فارسی ترجمه شده است.
ش���مالی  کس���تان،  پا امامی���ه  علم���ای  تذک���ره   .2

عاقجات
3. تذکره امامیه مصنفین )تألیفات و تراجم(

4. آثار چاپی شیعه در شبه قاره
کستان کتاب های علّیه امامیه در پا 5. فهرست 

6. احوال و آثار موالنا سیدمرتضی حسین فاضل، 
صاحب مطلع االنوار

آن مرحوم در 80 س���الگی، در روز شنبه 4 دی ماه 
1391 ش ) 10 صف���ر الخی���ر 1434 ق( بدرود حیات 

ک سپرده شد. گفت و در اسام آباد، به خا
)با استفاد از نوشتار خودنوشت، در اختیار استاد 

کام( عبدالحسین جواهر 

حجت االسالم مجتهدی 
بهبهانی

حضرت مس���تطاب حجت االس���ام و المس���لمین 
حاج ش���یخ محمدحس���ین مجته���دی بهبهانی، 
یک���ی از علمای ش���اخص خوزس���تان و عالم نامی 

بهبهان بود.

معظم له، در سال 1296ش )1335ق(، در بهبهان، 
در بی���ت علم و فضیلت زاده ش���د. پ���درش آیت اهلل 
حاج ش���یخ عبدالهادی مجتهدی )1300 تا 1374( 
کوهکمری،  گردان آیات عظام: سیدمحسن  از ش���ا
سیدمحمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی و نیایش 
گردان  آیت اهلل ش���یخ محمدحس���ین بهبهانی از شا
آی���ت اهلل العظمی می���رزای ش���یرازی بوده اس���ت. ) 
گنجینه دانشمندان، ج2، ص 247( شریف رازی، 

وی س���ال ها در محض���ر پ���در بزرگ���وارش و آی���ت اهلل 
میرس���یدعلی بهبهان���ی ب���ه تحصیل س���طوح عالیه 
پرداخت و سپس به قم آمد و از محضر آیات عظام: 
کوهکمری  آق���ای بروج���ردی و س���یدمحمدحجت 
بهره ه���ای فراوان برد و پ���س از وفات پدر بزرگوارش، 
به زادگاه خود بازگشت و به اقامه جماعت و تدریس 
و مدیری���ت و سرپرس���تی مدرس���ه علمیه ش���اهزاده 
ابراهی���م پرداخت. آن مرحوم در دوران رژیم ش���اه، 
گری و سخنرانی های انقابی  به روشنگری و افش���ا
و تش���کیل مجالس باشکوه و تهییج و هدایت مردم 
اش���تغال داش���ت و در این راه به زن���دان رفت و پس 
از پی���روزی انقاب اس���امی، در 18 بهم���ن 1360، از 
س���وی امام خمینی ب���ه امامت جمع���ه بهبهان و از 
سوی مردم مسلمان استان خوزستان به نمایندگی 
مجلس خب���رگان رهبری )دوره اول( برگزیده ش���د و 
در دوران جن���گ تحمیل���ی عراق علیه ای���ران، بارها 
ب���ه جبهه رف���ت و در این راه، فرزندش به ش���هادت 
رس���ید  و تا پایان عم���ر مبارکش به ارش���اد و هدایت 
مردم و اقامه جمعه و جماعت و تدریس، اش���تغال 
داش���ت. ایشان سرانجام در 95 سالگی، در شامگاه 
پنجش���نبه 5 بهم���ن 1391 )12 ربی���ع االول 1434( 
گفت و پیکر ش���ریفش در روز دوشبنه  بدرود حیات 
9 بهمن، با حضور هزارن نفر از مردم، تشییع و پس 
از نماز آیت اهلل سیدعلی شفیعی، در مدرسه علمیه 

ک سپرده شد. شاهزاده ابراهیم به خا

فقیه در استان ایام برگزیده شد و سالیان فراوان 
به اقامۀ نماز جمعه و جماعت )ظهرها در مسجد 
جامع و ش���ب ها در مس���جد علی بن ابی طالب(، 
تدری���س س���طوح عالی���ه، تفس���یر قرآن، تأس���یس 
م���دارس علمی���ه و ح���وزه )ب���رادران و خواه���ران(، 
احیای ش���عائر مذهبی )فاطمیه و دهه آخر صفر( 
و دع���وت از مبلغان و خطب���ای نامی قم پرداخت 
کرد و در سال  و مصلی بزرگ ش���هر ایام را تأسیس 
1382 هم به قم بازگش���ت و در بخش استفتائات 
دفت���ر مق���ام معظ���م رهب���ری، ب���ه پاس���خگویی به 

مسائل فقهی پرداخت.

سرانجام آن مرحوم در پی بیماری قند و نارسایی 
کلی���وی، در 68 س���الگی، در روز دوش���نبه 29 آبان 
1391 ش  )4 محرم الحرام 1434ق( بدرود حیات 
گف���ت و پیک���رش روز چهارش���نبه پس از تش���ییع و 
نماز آیت اهلل سیدمحسن خرازی، در بقعة العلماء 

ک سپرده شد.  قبرستان باغ بهشِت قم، به خا

از آثارش: تقریرات دروس استادانش و صدها نوار 
)تفسیر قرآن و خطبه های جمعه( است.
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اخباردرگذشتاگن

از جمل���ه این مراس���م ها در محرم الح���رام 1428ق 
کتاب مهرجان  که  در شهر »س���یهات«، در قطیف 
الفقیه المثقف درباره او منتش���ر ش���د و در 17 ربیع 
کتاب  که  االول 1429 در ش���هر »قاهره«، در احساء 

قرائات فی فکر العامة الفضلی منتشر شد.

برخی از آثارش عبارتند از:
الف( تألیفات چاپی

1. اص���ول البح���ث؛  2. اص���ول تحقی���ق الت���راث ؛ 
3. اص���ول الحدی���ث ؛ 4. اص���ول عل���م الرج���ال ؛ 
؛ 6. االجته���اد: دراس���ة فقهیة 

ً
5. االس���ام مب���دءا

لظاه���رة االجتهاد الش���رعی ؛ 7. اس���ماء االفعال و 
االصوات: دراسة و نقد؛ 8. أعراف النحو فی الشعر 
العرب���ی ؛ 9. اهل البی���ت: دراس���ة معجمیة دینیة 
لمصطل���ح اه���ل البی���ت ؛ 10. االولّی���ات )مفقود( ؛ 
11. تاری���خ القه االس���امی االمام���ی ؛ 12. تلخیص 
کتاب فوق –(؛  الباغة؛ 13. تهذیب الباغة )گزیده 
14. تلخی���ص الع���روض؛ 15. التربّی���ة الدینیة؛ 16. 
التقلی���د: دراس���ة فقهیة لظاهرة التقلید الش���رعی؛ 
17. ثورة الحسین؟ع؟ من خال لضوصها و ثائقها

18. ج���دل ال���رؤی: مق���االت ف���ی الفکر السیاس���ی 
االس���امی ) مجموعه مقاال ت در س���الهای 1993 
– 1994، در روزنام���ه »عال���م الخلیج« لندن؛ 19. 
الحکم االسامی من خال نصوص المالیة العامة

20. خاص���ة عل���م ال���کام؛ 21. خاص���ة الحکم���ة؛ 
22. خاص���ة المنط���ق )ب���ه فارس���ی ترجمه ش���ده 
اس���ت(؛ 23. دروس فی فقه االمامیة )4 جلد فقه 
لی(؛ 24. دروس فی اص���ول فقه االمامیة؛  اس���تدال
25. دراسات فی اإلعراب؛ 26. دراسات فی الفعل؛ 
27. الدرس اللغوی فی النجف؛ 28. دلیل النجف 
االشرف ؛ 29. الدولة االسامیة؛ 30. الدین فی اللغة 
و الق���رآن؛ 31. علم الباغة العربیة نش���اته و تطوره؛ 
32. غدیر خم؛ 33. الغناء: الحقیقة و الحکم؛ 34. 
فهرست الکتب النحویة المطبوعة؛ 35. فی انتظار 
االمام )به فارس���ی ترجمه ش���ده اس���ت(؛ 36. فی 
ذک���ری ابی )یادنامه پدر بزرگ���وارش(؛ 37. فی علم 
الع���روض؛ 38. القرائ���ات القرآنّیة: تاری���خ و تعریف 
)ب���ه فارس���ی ترجم���ه ش���ده اس���ت(؛ 39. قرائة فی 
کتاب »التوحید«،  کتاب »التوحید« )نقد و بررسی 
نوش���تۀ ش���یخ صال���ح ف���وزان( ؛40. قضای���ای و آراء 

و دانش���گاه الجامع���ة العالمی���ة للعلوم االس���امیة 
)لندن( برگزیده ش���د و س���الیان بسیار به تدریس و 
تألیف پرداخت. او در نجف اشرف، عضو جمعیت 
»منت���دی النش���ر« و جمعی���ت »الرابط���ة االدبیة« 
و عض���و هیئ���ت تحریریه مجل���ه »االض���واء«، ارگان 
»جامعة العلماء« و مجل���ه »النجف«، ارگان »کلّیة 
الفقه« و در جّده، عض���و »النادی الثقافی االدبی« 
و عضو هیئت تحریریه مجله »اخبار الجامعة« بود 
و پس از پایان این مسئولیت ها، به شهر دّمام آمد 
و به فعالیت های بس���یار علمی و دینی و اجتماعی 
را در منطق���ه  پرداخ���ت و جای���گاه واال و باالی���ی 
ش���رقیه احراز نمود و جوانان پروانه وار، به دورش 
گ���رد آمدن���د و از خرم���ن فض���ل و دری���ای علم���ش 
بهره من���د ش���دند و ب���ه برک���ت حض���ورش، حرکت 
عظیم علمی در س���طح منطقه ایجاد ش���د و ده ها 
کت���اب با اش���راف و نظارت و با مقدم���ه و اهتمام او 
پدید آم���د. وی از نقطه ای ب���ه نقطه ای در حرکت 
و س���خنرانی و ارش���اد و هدایت بود و با همه اینها، 
کتب و مق���االت در مجات علمی  به تألیف و نش���ر 
و ثقافی در ممالک اس���امی اق���دام می کرد. وی از 
هم���ان نوجوانی مورد توج���ه علما و فضای نجف 
مانند: شهید س���یدمحمدباقر صدر، شیخ محمد 
مغنّیه، ش���یخ آقا بزرگ تهرانی و دیگران بود و همه 
در س���یمای او آینده روشن و مقام عالی و درجات 
واالی علم���ی را می دیدند. او در نجف به تحصیل 
گردانی  و تألی���ف و تدریس اش���تغال داش���ت و ش���ا
مانند حضرات آیات و حجج اس���ام: سیدمحمود 
هاشمی ش���اهرودی، ش���یخ محمدرضا مامقانی، 
حکی���م،  س���یدعبدالعزیز  قاس���م،  عیس���ی  ش���یخ 
کورانی، س���یدعلی س���بزواری، ش���هید  ش���یخ علی 
س���یدعزالدین  ش���هید  حکی���م،  س���یدعاءالدین 
قبانچی، شیخ فاضل سهانی، سیدباقر خرسان، 
شهید سیدعبدالرزاق قاموسی، سیدصالح حکیم، 
س���یدمحمدرضا حکیم، س���یدعلی س���یدناصر آل 
سلمان، ش���یخ عبدالمنعم دجیلی و سیدعبداهلل 

غرلیفی را در دروس خود پرورش داد.

آن مرحوم، یکی از چهره های نامی تشّیع در جهان 
کنگره های مختلف در  اسام بود و در همایش ها و 
ایران و عربس���تان، از مقام علمی اش تجلیل شد. 

آیت اهلل عبدالهادی فضلی
اس���تاد عام���ه آیت اهلل دکت���ر عبداله���ادی فضلی، 
یک���ی از علم���ای ب���زرگ عربس���تان و از چهره ه���ای 
که آوازه تألیفاتش  کنونی بود  نامی تش���ّیع در عصر 

در جهان علم و دانش پیچیده بود.

فقید س���عید در ش���ب جمعه 10 رمض���ان المبارک 
1354 ق )6 دسامبر 1935 م(، در روستای »صبخة 
العرب« از توابع بصره، در بیت علم وفضیلت زاده 
شد. پدرش آیت اهلل میرزا محسن فضلی ) 1309 – 
گردان آیات عظام: سیدمحمدکاظم  1409( از ش���ا
یزدی، سیدابوتراب خوانس���اری، سیدابوالحسن 
اصفهان���ی، می���رزای نائینی، ش���یخ محمدرضا آل 
کاش���ف الغطاء، از  یاس���ین و ش���یخ محمدحسین 
کتاب عصمة القرآن  علمای بزرگ بصره و نویسنده 
من الزیادة و النقصان، و جّدش حجت االس���ام و 
المس���لمین ش���یخ س���لطان العباد فضل���ی )1262 
از  و  و  – 1320 ق( عالم شهر »حوَطة« در احساء 
گردان حضرات آیات: سیدهاشم آل سلمان و  شا
شیخ محمد ابوخمین بوده است. )هاشم محمد 

الشخص، اعام هجر، ج 3، ص 94(

آن مرح���وم، پ���س از تحصیات مقدمات���ی نزد پدر 
بزرگوارش و شیخ جاسم محمد جمیل بصری، در 
چهارده س���الگی در س���ال 1368ق به نجف اشرف 
مهاجرت کرد و نزد حضرات: شیخ علی زین الدین، 
ش���یح محمد امین زین الدین، سیدجمال الدین 
خویی، سیدعلی شّبر، شیخ محمدحسین حکیم 
و ش���یخ محمدعل���ی خمالیس���ی س���طوح عالی���ه را 
ج آیات عظام:  گرف���ت و پس از آن به دروس خار فرا
آق���ای حکیم، آق���ای خویی، ش���هید صدر، ش���یخ 
محمدطاه���ر آل راض���ی و ش���یخ محمدرضا مظفر 
و س���ید محمدتق���ی حکی���م حاض���ر ش���د و مبان���ی 
علم���ی اش را اس���توار س���اخت و همزمان در س���ال 
کلّیة الفقه نجف در رشته زبان عربی به  1382ق از 
دریافت لیس���انس و در س���ال 1391ق، از دانشکده 
ادبیات دانش���گاه بغداد به دریافت فوق لیسانس 
و در س���ال 1396ق از دانش���گاه قاه���ره به دریافت 
درجه دکترای زبان و ادبیات عرب نائل آمد و پس 
از آن به اس���تادی دانشگاه ملک عبدالعزیز )جّده( 
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درگذشتاگن اخبار

در غم فقدانش، مقام معظم رهبری فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ب���ا ح���زن و اندوه ف���راوان، خب���ر درگذش���ت عّامه 
دریاف���ت  را  فضل���ی  عبداله���ادی  دکت���ر  آی���ت اهلل 
نم���ودم. ای���ن عّامه فقید، عمر ش���ریف خود را در 
جهاد علمی و سیاس���ی و دفاع از مقدس���ات امت 
کرد. این فقید  اسامی و مسائل بر حق آن سپری 
از پیش���گامان تفکر و اندیش���ه و از تئوریسین های 
برجسته اسامی بود و بهترین نشانۀ این امر، آثار 

گرانسنگ ایشان است.  و تألیفات 

مرح���وم فضلی، پناه���گاه علمای ام���ت بودند و با 
فک���ر و حرک���ت و جه���اد و تاش���های وحدت آفرین 
خ���ود، نمون���ه و اس���وه ای را در نزدیک���ی دل ه���ا، 
وحدت بخش���یدن ب���ه صف���وف اس���ام، همدل���ی 
و دوری از نزاع ه���ا و اختاف���ات و تمرک���ز نگاه ه���ا و 
اندیش���ه ها بر دش���من مش���ترک آحاد امت عظیم 

کردند. اسامی ارائه 

ای���ن فقید راح���ل در اواخر زندگی خ���ود، با صبر بر 
ابتاء الهی و بیماری طاقت فرسا، نمونه و تصویر 
کر واثق  بس���یار واالیی از انس���ان مؤم���ن صابر ش���ا
ب���ه خدای ب���زرگ و توان���ا و مت���وکل بر او ب���ه ظهور 
رس���اندند. به این مناسبت تسلیت و تعزیت خود 
گردان و  را به افراد خانواده مکّرم و دوس���تان و شا
دوستداران ایشان، خصوصًا علمای امت اسامی 
و حوزه ه���ای علمی���ه تقدیم می کن���م و از خداوند 
مّنان مس���ئلت می کنم رحمت واس���عه خ���ود را بر 
ای���ن فقید عزیز ن���ازل فرمای���د، بهش���ت را جایگاه 
ابدی ایشان قرارد هد، او ار در رضوان وسیع خود 
گرداند و به بس���تگان و دوس���تداران ایش���ان،  وارد 

صبر  و تسلیت عنایت فرماید.

که  همچنی���ن از خداون���د جّل و عا مس���ألت دارم 
کامل، موفقیت  به همه علمای صالح ما سامتی 
دائم و توفیق اقتدا به اندیش���ه و رفتار و جهاد این 

فقید سعید، به ما عطا فرماید.

انا هلل و انا الیه راجعون
سیدعلی  خامنه ای 
20 فروردین 1392
28 جمادی االولی 1434

ش���یء من الش���عر )دیوان ش���عر(؛ 8. عواطف والء 
)دی���وان ش���عر، اش���عار والی���ی و در م���دح و رث���ای 
اهل بیت(؛ 9. عش���رة ابیات مش���کلة فی االعراب؛ 
کثی���ر اثرها فی  10. عل���م التجوی���د؛ 11. قرائ���ة اب���ن 
الدراس���ات النحوی���ة؛ 12. المب���دأ االول ف���ی الفکر 
الیونان���ی قب���ل س���قراط )رس���اله لیس���انس(؛ 13. 
المکتبة المتنفلة )کشکول(؛ 14. من مصادر الفکر 

االمامی فی العقیدة و التشریع 

ج( تحقیق
1. اتحاف االنس فی العلم و اس���م الجنس، نوشتۀ 

محمد االمیر 
2. اتحاف الرفاق ببیان اقس���ام االشتقاق، نوشتۀ 

شیخ محمد جوهری
3. اعراب س���ورة الفاتحة، نوش���تۀ عمر بن عثمان 

جتری
ش���یخ  نوش���تۀ  تجوی���د(،  بآلیت الهدآی���ت )در   .4

عبدالمحسن ُلَویمی
ب���ن  محم���د  العربی���ة،  عل���م  ف���ی  البصروی���ة   .5

عبدالرحمن بصروی
6. درة القاری، نظم: حافظ عبدالرزاق رسعنی

7. زلة القاری، نوشتۀ نسفی
ح الواضح���ة ف���ی تجوی���د الفاتح���ة، ابن ام  8. ش���ر

قاسم مرادی
کرکی 9. طریق استنباط االحکام، نوشتۀ محقق 

10. الناسخ و المنسوخ، نوشتۀ ابن عتائقی
11. هدآیت الن���اس م���ن الحج���اج و المعتمری���ن، 

نوشتۀ صاحب جواهر 

د ( مقاالت
دهه���ا مقال���ه در مج���ات ای���ران، ع���راق، لبن���ان، 

عربستان2

آن مرحوم پس از سال ها تحمل بیماری سخت و 
جان کاه، سرانجام در حدود 80 سالگی، در بامداد 
 19( 1434ق  االول���ی  جم���ادی   27 دوش���نبه  روز 
فروردی���ن 1392ش(، در ش���هر دّمام بدرود حیات 
کش صبح روز   سه شنبه، با حضور  گفت و پیکر پا
ده ه���ا هزار نف���ر از علم���ا و مردم مؤمن اس���تانهای 
ک سپرده شد و  قطیف و احس���اء، تشییع و به خا

ح احوال مفصل او را ببینید در: هاشم محمد شخص، اعام  2. ش���ر
هجر، ج 3، ص 478 - 544.

کامی و  ف���ی العقیدة و اللغ���ة و االدب )42 مقال���ه 
ادب���ی و لغ���وی(؛ 41. الکیان السیاس���ی االس���امی 
من خ���ال نص���وص المالّیة العام���ة؛ 42. الّامات: 
دراس���ة نحویة ش���املة فی ضوء القرائ���ات القرآنیة؛ 
43. لماذا الیأس؟؛ 44. مبادی اصول الفقه؛ 45. 
مبادی عل���م الفقه؛ 46. مبدأ االش���تقاق فی اللغة 
العربی���ة؛ 47. مختصر الصرف؛ 48. مختصر النحو؛ 
49. المذاهب االس���امیة الخمسة: تاریخ و توثیق 
)با هم���کاری دیگ���ران(؛ 50. مذک���رة المنطق؛ 51. 
مذهب االمامیة: بحث فی النشأة و اصول العقیدة 
و التشریع )به انگلیس���ی ترجمه شده است(؛ 52. 
کز الدراسات النحویة؛ 53. المسؤولیة الخلقیة  مرا
فی فکر الدکت���ور محمد اقبال؛ 54. مس���ئلة الفقر؛ 
55. مصطلح���ان اساس���یان؛ 56. م���ن البعثة الی 
الدول���ة؛ 57. من معال���م الحج و الزی���ارة؛ 58. نحو 
)گ���ردآوری:  اقرأته���م  هک���ذا   .59 اس���امی؛   ادب 
سیدحس���ین ب���ن س���یدکاظم خلیف���ه موس���وی(؛ 
کرب���ا و اثرها ف���ی الش���عراء العربی ؛ 61.  60. واقع���ة 
الوس���یط فی قواعد فهم النصوص الش���رعیة ؛ 62. 

وآلیت المرأة فی االسام.

ب( آثار مخطوط
1. اس���ماء االفعال و االصوات: دراسة و نقد )رسالۀ 

فوق لیسانس(؛ 2. باقة شعر )برگزیده شعر عربی(
3. التذکرة فی اللغة العربیة و آدابها؛ 4. خمس���ون 
ح الفیة ابن  لغ���زا و لغ���زا: من ادب الن���وادر؛ 5. ش���ر
مال���ک؛ 6. ش���عر الخلیل بن اح���د الفراهیدی؛ 7. 


