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درگذشتگان
ناصرالدین انصاری

حجتاالسالم کورانی
مرحــوم حجتاالســام و المســلمین آقای حاج شــیخ حســین کورانی یکی از فضــای نامی بیروت بــود .آن مرحوم در
ســال 1371ق (1331ش1951/م) در شــهر یاطر در جنوب لبنان زاده شد و پس از تحصیالت نخستین در  12سالگی
(1383ق) رهسپار نجف اشرف شد و تحت اشراف برادر بزرگش جناب آیتاهلل حاج شیخ علی کورانی به تحصیل
علوم دینی روی آورد .وی ادبیات را نزد برادرش و سطوح را نزد حضرات آیات :سیدعالءالدین حکیم ،شیخ یوسف
فقیه ،شیخ محمود ُدریاب اصفهانی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی فراگرفت .در سال 1389ق در حوادث سیاسی
عراق دســتگیر و از عراق اخراج شــد و به لبنان بازگشــت و مدتی در دروس عالمه شــیخ محمدمهدی شــمسالدین
شرکت کرد .سپس به قم آمد و سالیان فراوان در دروس حضرات آیات :شیخ مصطفی اعتمادی ،شیخ علی احمدی
میانجی ،ســیدمهدی روحانی ،سیدموســی شــبیری زنجانی ،ســیدکاظم حائری ،شیخ یوســف صانعی ،سیدمحمد
موســوی زنجانی و شــیخ محمدهادی معرفت شــرکت و مبانی علمیاش را استوار کرد ،اما در سال 1398ق به وسیله
رژیم شــاه بازداشــت و از ایران اخراج شــد .ایشــان پس از اخراج به بعلبک رفت و در مدرســة االمام المنتظر به تدریس
پرداخــت و بــا پیــروزی انقالب اســامی دوباره به ایران بازگشــت و در اهواز مســتقر شــد و مدیریت بخــش عربی رادیو
اهواز را به عهده گرفت .ســپس به تهران آمد و سرپرســتی ،مدیریت و تبلیغات عربی در وزارت ارشــاد و بخش عربی
رادیو تهران را پذیرفت و مجله ّ
االمة را منتشر کرد .در سال 1986م (1407ق) به لبنان رفت و همراه شهید سیدعباس
موســوی عضو شــورای رهبری حزباهلل شــد ،اما پس از شــهادت وی او هم از فعالیتهای سیاســی کناره گرفت و به
تألیف و ترجمه و تبلیغ دین بهویژه برای بانوان در مســجد امام رضا(علیه الســام) پرداخت و ســخنرانیهایش که از
رادیو صوت المستضعفین پخش میشد ،تأثیر فراوانی بر بانوان و جوانان لبنان داشت.
آثارش عبارتند از:

فی محراب کربال ( 7ج)
آداب شهر رمضان
کرامات المعصومین
فی محراب فاطمة الزهراء
حول ٔرو یة المهدی المنتظر
آداب عصر الغیبة
المقتل الوجیز
ایام معلومات
الی ضیافة اهلل مع رسول اهلل(ص)
مناهل الرجاء (آداب شهر رجب و شعبان و رمضان)
ترجمه «وصیتنامه امام خمینی» به عربی
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ترجمه «جهاد اکبر امام خمینی» به عربی
ترجمه «رسائل عرفانی امام خمینی» به عربی
ترجمه کتاب «قلب سلیم» شهید دستغیب
ترجمه کتاب «منازل اآلخرة» محدث قمی
ترجمه کتاب «سیمای فرزانگان» رضا مختاری
آن مرحوم در  67سالگی بر اثر ابتال به بیماری سرطان در روز پنجشنبه  12محرمالحرام 1441ق ( 20شهریور 1398ش)
درگذشت و پیکرش به قم انتقال داده شد و پس از تشییع در روز شنبه  22شهریور و نماز حجتاالسالم و المسلمین
حاج سیدمحمد سعیدی در یکی از حجرات صحن حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.

ّ
آیتاهلل علمی هشترودی
حضرت مستطاب آیتاهلل آقای حاج میرزامحمد عالمی هشترودی یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود .معظم
له در ســال 1342ق (1302ش) در روســتای سراسکند از توابع هشــترود در خانوادهای روحانی زاده شد .پدرش مرحوم
حجتاالســام حاج میرزامحســن و مادرش خواهر آیتاهلل ســیدجاللالدین انتظاری بود .دوران کودکی را در محضر
پــدر بزرگــوارش بــه آموختــن قرآن و گلســتان و نصاب و تار یــخ معجم و کلیله و دمنــه پرداخت و در  15ســالگی به تبریز
رفت و ادبیات را نزد میرزامحمود انصاری و شــیخ علیاکبر نحوی اهری و شــرح لمعه را از آقایان :سیدحســن انگجی
و ســیدابراهیم دروازهای و ســیدمهدی انگجــی و رســائل و مکاســب را از آیات معظــم :حاج میرزامحمــود دوزدوزانی و
حاج میرزافتاح شــهیدی فراگرفت .در ســال 1330ش (1370ق) به حوزه علمیه قم آمد و کفایة االصول را نزد آیتاهلل
مرعشی نجفی و فلسفه را نزد مرحوم عالمه طباطبایی و آیتاهلل سیدابوالحسن رفیعی قزوینی آموخت و پس از آن در
دروس آیات عظام :آقای بروجردی ،حجت کوهکمری ،امام خمینی ،شریعتمداری ،محقق داماد و گلپایگانی حاضر
شــد و بهرههای فراوانی برد .ایشــان این درسها را با مرحوم آیتاهلل حاج ســیدمحمد فاطمی ابهری 1مباحثه و عالوه
بر آن سطوح عالیه را نیز تدریس میکرد .چند سالی هم به تهران مهاجرت کرد و به تدریس و تألیف و اقامه جماعت
در مســجد امام حســین در کوچه شــیخ مهدی پرداخت .سپس به قم بازگشت و به تدریس و تألیف و اقامه جماعت
در مســجد رســول اکرم واقع در خیابان آیتاهلل کاشــانی پرداخت و به امور مرجعیت اشــتغال و از گروهی از اساتیدش
اجازات اجتهاد و روایی داشت.
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آثار (چاپی) او عبارتند از:

ایضاح المطالب (شرح مکاسب  12ج)
توضیح المسائل
مناسک حج
جدیدترین استفتائات و مسائل روز
مجمع المسائل
سیمای اقتصاد اسالمی ( 2ج)
و آثار غیر چاپیاش عبارتند از:

تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی (بحث طهارت)
 .1انصاری ،ناصرالدین ،اختران فضیلت ،ج  ،1ص .615-614
 .2الوان ساز خوئی ،محمد ،گلشن ابرار (آذربایجان) ،ج  ،2ص .321-328
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تقریرات درس فقه آیتاهلل حجت (بحث بیع)
تقریرات درس فقه آیتاهلل گلپایگانی
تقریرات درس اصول امام خمینی
رساله در اصول دین
جامع الروایات
فاطمة افضل اسوة للنساء
علم امیرالمؤمنین(ع)
شرح قسمتی از اسفار
المتفرقات و المطالب
آن مرحوم در  96سالگی در روز چهارشنبه  20آذرماه 1398ش ( 14ربیعالثانی 1441ق) بدرود حیات گفت و پیکرش
صبح پنجشنبه پس از تشییع و نماز آیتاهلل سبحانی بر آن در قبرستان شیخان به خاک سپرده شد.

آیتاهلل شرفالدین
مرحوم آیتاهلل ســیدعبداهلل شــرفالدین عالم نامی شــهر صور و یکی از مشاهیر جنوب لبنان بود .وی در شب جمعه
 14رمضــان 1345ق (26اســفند 1305ش) در روســتای شــحور از توابــع صــور در بیت علم و فقاهت زاده شــد .پدرش

متکلم نامی شــیعه آیتاهلل سیدعبدالحســین موســوی شــرفالدین (1377-1290ق) صاحب المراجعات و النص
و االجتهاد و جدش آیتاهلل سیدیوســف شــرفالدین (م1334ق) از شــاگردان آیات عظام :میرزاحبیباهلل رشــتی و
شیخ محمدحسین کاظمی بود.
در سهسالگی به صور آمد و در کودکی قرآن را نزد سیدنورالدین اخوی آموخت و پس از آن دروس دینی را نزد پدر
بزرگوارش آغاز کرد و ادبیات و سطوح را نزد او آموخت و در کنار آن در تألیفات پدرش یار و مددکار او بود .برایش از
کتابهای مختلف مطالب را گردآوری و تنظیم میکرد ،میخواند ،مینوشت ،تصحیح و تنقیح میکرد و اسلوب
ّ
بحث در تاریخ و کالم و حدیث و نقادی مواضیع خالفت و امامت را از او یاد میگرفت .این دوره از عمرش تأثیر
فراوان در شکلگیری حیات علمی وی داشت .در ذیقعده سال 1373ق (تیرماه 1333ش) رهسپار قم و مالزم مرحوم
آیتاهلل حاج شیخ محمد کرمی شد و  15سال از سرچشمه علوم وی سیراب شد .عالوه بر ایشان در دروس فقه و اصول
آیات عظام :بروجردی ،شریعتمداری ،امام خمینی و گلپایگانی هم شرکت و مبانی علمیاش را استوار کرد .وی در
این زمان به مطالعات گسترده درباره رجال و تاریخ و تراجم و ِف َرق و مذاهب و سفرهای علمی و دیدار از کتابخانههای
قم و مشهد و اصفهان و هند و پاکستان و سوریه و عراق و لبنان پرداخت و فواید گوناگون از این دیدارها و سفرها
برگرفت .او در قم بهجز تحصیل به تدریس و تألیف هم اشتغال داشت و آثار متعددی پدید آورد .در آنجا با نواده مرحوم
آیتاهلل العظمی حاج آقا حسین طباطبایی قمی ازدواج کرد و از این رهگذر باجناق مرحوم آیتاهلل سیدرضا صدر
شد .هر دو داماد مرحوم حجتاالسالم و المسلمین حاج شیخ حسن غروی ،داماد مرحوم آیتاهلل قمی هستند .وی
در سال 1388ق به زادگاهش بازگشت و در شهر صور به عنوان قاضی محاکم جعفری به قضاوت و امامت جماعت و
تألیف و تحقیق پرداخت و به عنوان یادگار پرافتخار بیت شرفالدین در لبنان و جهان تشیع مطرح بود.
آثارش عبارتند از:

مع موسوعات رجال الشیعة ( 3ج)
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در ایــن کتــاب کــه اوج تبحرش در علوم رجال و تراجم و تاریخ و کتابشناســی را نشــان میدهد ،به تصحیح اخطاء
و اشــتباهات کتابهای :الذریعة ،طبقات اعالم الشــیعه ،اعیان الشــیعة ،مســتدرک اعیان الشــیعة (نوشــته :حسن
االمین) ،امل اآلمل ،انوار البدرین (نوشــته :شــیخ حســین قدیحی بحرانی) ،ماضی النجف و حاضرها (نوشته :شیخ

جعفــر آل محبوبــه) ،فوائــد الرضو یــة( ،نوشــته محــدث قمی) مــوارد االتحاف فــی نقباء االشــراف و منیــة الراغبین فی
طبقات النســابین (هر دو نوشــته سیدعبدالحســین کمونه) ،شهداء الفضیلة (نوشــته :عالمه امینی) و رجال نجاشی
میپردازد .این کتاب به وسیله مؤسسه کتابشناسی شیعه به چاپ رسیده است.

تکمیل و تنقیح و استدراک :بغیة الراغبین فی آل شرفالدین ( 2ج)
وی در جلد ّاول این کتاب که نوشــته پدر بزرگوارش اســت ،به رفع نواقص متن و افزودن پاورقیها پرداخته ،اعالم آل
شــرفالدین و صدرالدین را که پس از تألیف کتاب به شــهرت علمی رســیدهاند معرفی کرده و مجموعه ارزندهای را
در شرححال خاندان صدر و شرفالدین فراهم کرده است.

معجم رجال الشیعة ( 30ج غیرچاپی)
آن مرحوم در  93ســالگی در روز یکشــنبه  12ربیعاالول  19( 1441آبان 1398ش) چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش
پس از تشییع و نماز آیتاهلل سیدمحمدعلی امین در روضة الزهراء (صور) به خا ک سپرده شد.
در پی درگذشــت ایشــان پیامهای تســلیت متعددی از سوی مراجع عظام تقلید صادر شــد .آیتاهلل العظمی صافی
در پیام خویش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ّ
ّ
و الذین اذا أصابتهم مصیبة قالوا انا هلل و انا الیه راجعون

تأثرنا لخبر رحلة المحقق العالمة الحجة السید عبداهلل شرفالدین ّ
تغمده اهلل برحمته الواسعة.
فقد کان بقیة األســرة الصالحة من ابناء المحقق الکبیر و العالم الجلیل و الشــخصیة المضیئة في ســماء اإلســام و
ّ
ّ
التشیع آیة اهلل السید عبدالحسین شرفالدین قدس سره.
ّ
ّ
و انــا نتقــدم إلی أســرته الســادة المحترمین و المؤمنین في لبنــان بخالص العزاء .راجین اهلل تعالــی أن یعلي مکانه في
الجنة و أن یجزل أجرهم و یرفع شأنهم .و یعزهم ّ
بعزة .السالم علیه عند ّربه .و علیهم و رحمة اهلل و برکاته.


ربیع ّ
االول 1441



لطفاهلل الصافی
و حضرت آیتاهلل سبحانی نیز در پیام خویش ،نوشتند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ّ
ّ
إنا هلل و إنا إليه راجعون
ّ
ّ
ّ
ً
الحجة آیة اهلل السید عبداهلل شرفالدین  -قدس اهلل سره  -فقد کانت للفقید
بأسی و حزن بالغ نبأ وفاة العلمة
تلقینا
خدمات جلیلة في تربیة الجیل و نشر المعارف.
و هــو  -قــدس اهلل ســره  -ولید بیت عامر بالجهاد والعلم ،فوالده هو آیة اهلل العظمی الســید عبدالحســین شــرفالدین
 قدس اهلل ســره  -والشــعب اللبناني ال ینســی جهاده ضد المستعمرین و ال ینســی ما أسدی من الخدمات الجلیلةُ
للمسلمین عامة و للشیعة خاصة ،و آثاره العلمیة أفضل دلیل علی ّأنه ٌ
علم من أعالم األ ّمة و فطحل من فطاحلها.
رحم اهلل الوالد والولد و قدس اهلل سرهما.
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و نحن بدورنا نرفع أسمی آیات التعازي لولي اهلل األعظم-عجل اهلل تعالی فرجه الشریف -و العلماء األعالم والشعب
ُ
اللبناني و أسرة شرفالدین سائلین اهلل سبحانه أن یرفع درجته و یرزق أهله الصبر و السلوان.


جعفر السبحاني



قم المقدسة  -مؤسسة اإلمام الصادق(علیه السالم)
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آیتاهلل روحانی قوچانی
مرحــوم آیتاهلل آقای حاج شــیخ عبدالرضا روحانی قوچانی یکی
از علمــای مشــهور تهــران بــود .معظــم لــه در ربیعالثانــی 1345ق
(مهرماه 1305ش) در قوچان زاده شد .پدرش مرحوم آیتاهلل حاج
شــیخ محمدعلــی (آقا کوچــک) روحانی قوچانــی (م1345ق) از
شــاگردان آیــات عظــام :آخونــد خراســانی ،شــیخ محمدحســین
قمشــهای کبیــر ،سیدابوالحســن اصفهانی و شــیخ علــی قوچانی
و همبحــث آیــتاهلل ســید عبدالهادی شــیرازی و مــادرش صبیه
محترمــه آیــتاهلل شــیخ علــی قوچانــی (م 1333ق) صاحــب
حاشیه بر کفایه بود .وی در کودکی پدرش را از دست داد و همراه
مــادرش بــه نجــف بازگشــت و در اوان نوجوانی بــه تحصیل علوم
دینی روی آورد و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات :سیدســجاد
علــوی گرگانــی (شــرح لمعه) ،شــیخ مجتبــی لنکرانی (رســائل و
مکاسب) و شــیخ صدرا بادکوبهای (کفایه) آموخت و به دامادی
مرحوم شیخ صدرا نائل شد .سپس در دروس خارج آیات عظام :آقای حکیم ،آقای خویی و حاج شیخ حسین حلی
حاضر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار کرد و تقریرات درس آنان را نگاشــت .وی در سال 1358ش به تهران آمد و به
عنوان یکی از نمایندگان آیتاهلل العظمی خویی به خدمات دینی و اجتماعی و نیز اقامه جماعت در مسجد آیتاهلل
ثقفی واقع در خیابان پامنار و تدریس خصوصی در منزل پرداخت و در جریان جنگ عراق علیه کویت و آمدن مردم
عراق به سوی ایران ،به رسیدگی و سرپرستی تعداد بسیاری از مردم مظلوم عراق که در بروجرد ساکن شده بودند قیام
کرد .پس از وفات آیتاهلل خویی دفتر آیتاهلل العظمی سیستانی را در تهران تأسیس کرد و نماینده تاماالختیار معظم
له در تهران شد و بر فعالیتها و خدماتش افزود و دامنه خدماتش در شهرهای مختلف گسترش یافت .بهخصوص
در شــهر و روســتاهای زابل مدارس ،مساجد و حسینیههای بسیاری ساخت .همچنین بیمارستان تخصصی الزهراء
ٔ
دارالمومنین را ساخت که در آن برنامههای آموزشی از مقطع ابتدایی تا باالتر از دیپلم
و مجموعه فرهنگی و خدماتی
برای برادران و خواهران ،برنامههای فرهنگی و مذهبی با دعوت از ســخنرانان نامی کشــور ،مجالس دینی و اعتقادی
برگــزار میشــد و در زمینه خدمترســانی به مســتمندان و نیازمندان (تهیه ســبد کاال و جهیزیه ،حمایــت از بیماران،
توزیع لباس و لوازمالتحریر برای دانش آموزان) فعالیت میکرد .در مشــهد مقدس هم مجتمع مســکونی امام رضا(ع)
ویژه طالب را تأسیس کرد .مرحوم استاد محمدهادی امینی درباره او مینویسد:
الشــیخ عبدالرضا الروحانی القوچانی ،عالم فاضل مجتهد جلیل ورع متواضع  ...و لم یزل یتوســم بالتواضع و الورع و
التقوی و طیب الخلق و عذب الحدیث .له تقریرات شیوخه فی الفقه و االصول.
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آن مرحوم در  93سالگی در روز شنبه  28محرمالحرام 1441ق (6مهر1398ش) بدرود حیات گفت و پیکرش پس از
تشییع باشکوه در تهران و قم به نجف اشرف منتقل شد و پس از تشییع مجدد و نماز آیتاهلل العظمی فیاض در مرقد
کمیل بن زیاد نخعی به خاک سپرده شد.
در سوگ فقدان وی ،آیتاهلل العظمی سیستانی فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
جناب مستطاب حجةاالسالم آقای حاج شیخ جواد روحانی قوچانی دامت تأییداته
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
خبــر ارتحــال والد معظم جناب حجةاالســام و المســلمین آقای حاج شــیخ عبدالرضا روحانــی قوچانی(طاب ثراه)
موجــب تألــم و تأســف فراوان گردیــد .آن بزرگوار که از خدمتگــزاران مخلص دین و مذهب و یــاران باوفای مرجعیت
بودند در عمر بابرکت خویش خدمات شایانی به حوزههای علمیه و به عموم نیازمندان بهخصوص در مناطق محروم
کشور ارائه نمودند که همواره مورد تقدیر و تشکر است.
اینجانــب فقــدان آن مرحوم را به جنابعالی و آقایان اخوان و دیگر بســتگان محترم تســلیت عرض نموده و از درگاه
ّ
جلت آالؤه برای ایشان ّ
علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای همه بازماندگان صبر جمیل و اجر
حضرت احدیت
جزیل مسألت دارم .و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظیم.


 28محرم 1441هـ



علی الحسینی سیستانی

حجتاالسالم یاسینی
حجتاالســام و المســلمین حاج ســیدمحمدرضا یاســینی یکــی از خطبا و ائمه جماعات مشــهور تهــران بود .فقید
ســعید در ســال 1350ق (1310ش) در کنگاور در یکصد کیلومتری شــرق کرمانشاه زاده شــد و در کودکی به کرمانشاه
آمــد .در  14ســالگی (1324ش) بــه توصیــه آیــتاهلل حــاج شــیخ فرجاهلل مومونــدی به تحصیــل علوم دینــی روی آورد.
نخســت ادبیــات را نــزد حضــرات آیات :ســیدجواد نجومی ،سیدحســین الری و ســیدمحمود الری آموخــت و پس از
ّ
آن شــرح لمعه و شــرایع را نزد حضرات آیات :حاج شــیخ حسن علمی ،شیخ احمد آل آقا و حاج سیدمحمد میبدی
فراگرفــت .ســپس بــه نجف اشــرف مهاجــرت کرد و ســطوح عالیــه را نزد آیــات عظام :سیداســداهلل مدنــی ،میرزاعلی
فلسفی و شیخ مجتبی لنکرانی آموخت و پس از آن در درس خارج آیتاهلل میرزا حسن بجنوردی حاضر شد .در سال
1339ش به کرمانشــاه بازگشــت و در سال 1340رهسپار قم شد و در دروس آیات عظام :امام خمینی ،شریعتمداری،
محقــق دامــاد و آقــای گلپایگانــی و در دروس فلســفه (شــرح اشــارات) آیتاهلل منتظری شــرکت و مبانــی علمیاش را
اســتوار کــرد .وی در طــول مبــارزات روحانیــت علیــه رژیــم شــاه بارها بــه زنــدان و تبعید رفــت و در ســال  1356پس از
آزادی از زندان در تهران ماندگار شــد و به تبلیغ و ســخنرانی در محافل و مجالس دینی پرداخت و پس از چند ســال
امامت جماعت مســجد حضرت ابوالفضل(ع) در خیابان ســتارخان نبش خیابان کوک را بر عهده گرفت و به اقامه
جماعت ،ســخنرانی ،تفســیر قرآن و تألیف و تحقیق و تدریس در دانشــگاه علوم پزشــکی ایران پرداخت .بســیاری از
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مجالس وی ضبط شده و برخی به صورت کتاب درآمده است.
تألیفات (چاپی) او عبارتند از:
شــرح اسماءالحســنی ( 4ج 6 ،جلــد دیگــر آن به چاپ نرســیده اســت) در شــناخت صفات جمال و جــال آفریدگار

جهان در قرآن کریم
انسان در عرصه هستی ( 2ج) پدیدهای با مرز دو بینهایت

تقوا در قرآن  -خویشتن بانی ـ
ایمان و عمل صالح در قرآن کریم
شرح و تفسیر خطبه حضرت زهرا (غیر چاپی)
آن مرحــوم پــس از عمــری  88ســاله در روز شــنبه  18آبــان 1398ش ( 11ربیــع المولــود 1441ق) بدرود حیــات گفت و
پیکرش صبح روز دوشــنبه  20آبان پس از تشــییع و نماز حجتاالســام و المســلمین سیدعلی قاضی عسکر در حرم
مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به خاک سپرده شد.
آیتاهلل العظمی نوری همدانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر ارتحال عالم ربانی حجةاالســام و المســلمین آقای حاج ســیدمحمدرضا یاســینی – رحمتاهلل علیه  -موجب
تأسف و تأثر گردید .این روحانی خدمتگزار سالیان طوالنی از عمر شریف خود را صرف ترویج فرهنگ اهلبیت نمود
و با اقامه جماعت و سخنرانی و تألیف توانست آثار ارزندهای از خود بجای بگذارد.
در دوران معاشــرت اینجانب با آن مرحوم ،صفا و صداقت و تدین را از نزدیک شــاهد بودم .اینجانب این مصیبت
را به خاندان مکرم و عالقمندان ایشان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن مرحوم مسئلت میکنم.


حسین نوری همدانی



 19آبان 1398

حجتاالسالم کامران
مرحوم حجتاالســام و المســلمین آقای حاج میرزاعبداهلل کامران مالزاده یکی از ائمه جماعات و مدرســین معروف
تبریــز بــود .فقیــد ســعید در ســال 1346ق (1306ش) در روســتای گویجه ســلطان از توابع شهرســتان َ
ورزقان زاده شــد
و تحصیــات نخســتین خویــش را در زادگاهــش فراگرفــت .در ســال 1322ش بــه تبر یــز رفــت و ادبیــات عــرب را نــزد
حضــرات آیات :سیدمحمدحســن الهی طباطبایــی ،میرزاابوالفضل علمایی ،میرزامحمدعلی اهــری ،میرزاعلیاکبر
مرندی و میرزامحمود انصاری فراگرفت و پس از آن سطوح عالیه را نزد حضرات آیات آقایان :میرزاعبداهلل مجتهدی،
ســیدمهدی انگجی ،ســیدابراهیم دروازهای ،شــیخ حســین شــنب غازانی ،ســیدعلی موالنا ،شــیخ صادق مدرس و
ســیدهادی خسروشــاهی فراگرفــت و پــس از آن به قم مهاجرت کرد و ســطوح عالیه را نزد آیات :میرزاعلی مشــکینی و
میرزاباقر مرندی تکمیل کرد .ســپس به تبریز بازگشــت و خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات :میرزافتاح شــهیدی،
میرزااحمد اهری و میرزاعبداهلل مجتهدی آموخت و مالزم مرحوم آیتاهلل مجتهدی شــد و بیش از  30ســال از محضر
وی بهره برد و مورد توجه مخصوص وی قرار گرفت .او در این سالها به اقامه جماعت (ظهرها در مسجد آقا سیدعلی
حجت واقع در بازار کاه فروشان و شبها در مسجد اردبیلیها واقع در خیابان دانشسرا) ،تبلیغ دین و احکام شرعی،
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تفســیر قرآن ،تدریس ادبیات و منطق و ســطوح فقه و اصول (که بیشــتر فضالی تبریز از جمله آقایان :شیخ محمدتقی
پورمحمــدی امامجمعــه مراغه ،میرزاابراهیم وثوقی ،ســیدمهدی مرعشــی نجفی ،میرزاتوکل اکبرنژاد و شــیخ غالمرضا
رحیمی 4نزد وی درس خوانده و شاگرد او هستند) و سخنرانی در محافل مذهبی و تألیف پرداخت و بیش از  60سال
جــان و کام مؤمنــان را بــا قرآن و احکام و احادیث اهلبیت شــیرین کرد .وی بر اثر تدریس مکرر بر متون درســی احاطه
کامل داشت و بیشتر آنها را از حفظ بود.
برخی از آثار غیرچاپیاش عبارتند از:
خالصه منطق
آیات و روایات
کشکول
آن مرحوم در  92ســالگی در روز دوشــنبه  20آبان  13( 1398ربیعاالول 1441ق) چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش
پس از تشییع در روز چهارشنبه  22آبان و نماز حجتاالسالم و المسلمین سیدمحمدتقی آل هاشم امامجمعه تبریز
در وادی رحمت به خاک سپرده شد.
آیتاهلل العظمی سبحانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
انا هلل وانا الیه راجعون
درگذشــت عالــم ربانــی حضــرت حجتاالســام و المســلمین میرزاعبداهلل کامــران را با کمال تأســف و تأثــر دریافت
نمودم.
عزیز تازه درگذشــته از دوســتان دیرینه ما بود و عالمی بود فاضل و عامل به تمام معنا و از نظر اخالق هم در درجه باال
بود؛ اخالق و زندگی او برای ما اسوه و الگو بود.
خداوند منان روح او را شاد کند ،به بازماندگان وی صبر دهد ،درجه او عالی است عالیتر بفرماید.
انشاءاهلل علمای تبریز و اطراف تبریز از ایشان تجلیل میکنند ،تجلیل از او تجلیل از علم و تقواست.

ّ
میرمحمدی
آیتاهلل
مرحوم آیتاهلل آقای حاج ســیدابوالفضل میرمحمدی یکی از علمای مشــهور حوزه علمیه قم بود .فقید ســعید در ّاول
مهرماه 1302ش (12صفرالخیر 1342ق) در روستای زاویه از توابع زرند ساوه در خانه حاج سیدحسین زرندی از تجار
محترم زرندیه زاده شــد و پس از تحصیالت نخســتین در ســال 1320رهسپار قم شد و پس از تحصیل ادبیات ،سطوح
عالیه را نزد حضرات آیات :شیخ موسی عباسی زنجانی (رسائل) ،سیدحسین قاضی (مکاسب) ،سیدشهابالدین
مرعشــی نجفــی و عالمــه طباطبایی (کفایه) و میرزا اســحاق آســتارایی (شــرح تجرید) فراگرفت و پــس از آن در دروس
خــارج آیــات عظــام :بروجردی ،حجــت و بهویژه مرحوم آقــای محقق داماد که  15ســال در دروس فقه و اصول ایشــان
شــرکت کــرد حاضــر شــد و مبانی فقهی و علمــی خویش را اســتوار کرد و تقریــرات دروس آنان را نگاشــت و به تدریس
ســطوح عالیــه هــم پرداخت کــه از جمله شــا گردانش مرحــوم آیتاهلل ســیدجعفر مرتضــی عاملی بــود .وی از اعضای
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم بود که همواره امضایش ذیل اعالمیههای جامعه علیه رژیم شــاه دیده میشد و پس
از پیروزی انقالب اســامی به خدمت به نظام در َ
ســمتهای گوناگون چون ریاســت هیئت گزینش قضات ،دادگاه
 .4الوان ساز خویی ،محمد ،گلشن ابرار (آذربایجان) ،ج  ،2ص .427-425
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انقالب اســامی قم ،شــعبه دوم دیوان عالی کشــور و همکاری با
آیتاهلل شــهید بهشــتی در تهیه و تدوین لوایح قضایی و کیفری،
دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران و عضویــت در شــورای عالی
قضایــی ،مجلــس خبــرگان رهبــری (از اســتان تهــران و مرکــزی)،
جامعــه مدرســین و هیئــت عفــو امــام پرداخــت و عــاوه بــر آن به
تدریــس در حوزه علمیه قم و دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران،
ٔ
تالیف و تفســیر قرآن ،امامت جماعت (ظهر و شــب) در مســجد
معصومیــه واقــع در خیابان آیتاهلل حائری و مباحثه فقه و تفســیر
بــا حضرات آیات :ســیدمهدی روحانی ،علــی احمدیمیانجی،
سیدموســی شــبیری زنجانی ،احمــد آذر یقمی ،سیداســماعیل
موســوی زنجانــی ،ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی و احمــد
پایانــی اردبیلــی پرداخــت کــه تــا روزهــای واپســین عمر شــریفش
ادامه داشــت .وی عالمی متواضع ،سادهزیســت ،خوشاخالق،
خوشمجلس و مردمی بود که هر سال در ایام فاطمیه یا محرم و صفر به زادگاهش میرفت و اقامه جماعت و مجلس
عــزا میکــرد تــا مــردم زادگاهش از فیض حضورش بهرهمند شــوند .او یکی از مفســران و دانشــمندان علــوم قرآنی حوزه
علمیه بود که آثار ماندگارش موجب پرشدن خالئی در جهان تشیع شده است.
تألیفات چاپیاش عبارتند از:
تفسیر بالغ ( 4ج ،تفسیر کامل قرآن)

بحوث فی تاریخ القرآن و علومه
تاریخ و علوم قرآن
ثــاث دراســات فــی الفقه (قاعده ال ضــرر (تقریر درس آیتاهلل داماد) ،قاعده ال حرج (نوشــته حــاج مالاحمد نراقی)،
رساله فی تصحیح اسماء المشتبه (از مرحوم نراقی)

هل یجوز التعزیر بالحبس او بالمال
زندان و زندانی در اسالم
تفسیر جزء  30قرآن
مجموعه مقاالت (در مجله نور علم و مجله مقاالت و بررسیها و مجله دادگستری)
گونا گون (کشــکول ،در 11بخش :ائمه اطهار(ع) ،علمای اســام ،علمای معاصر ،نکات تفســیری و فقهی ،حکایات و
اطالعات آماری)

ناسخ و منسوخ در قرآن
آن مرحــوم در  94ســالگی در بامــداد روز یکشــنبه  3آذر  26( 1398ربی ـعاالول1441 ،ق) چشــم از جهــان فــرو بســت و
پیکرش در روز دوشنبه پس از تشییع شایسته و باشکوه و نماز اخوالزوجه گرامیاش آیتاهلل العظمی شبیری زنجانی
بــر آن در کنــار مرقــد دوســتانش آیــات عظام :ســیدمهدی روحانــی و احمدی میانجی در مســجد شــهید مطهری حرم
حضرت معصومه(س) به خاک ســپرده شــد و در غم فقدانش پیامهای تسلیت فراوان صادر شد .مقام معظم رهبری
در سوگش چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم پرهیزکار آیةاهلل آقای حاج ســیدابوالفضل میرمحمدی(رحمة اهللعلیه) را به خاندان مکرم و فرزندان
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محتــرم و دیگــر بازمانــدگان و بــه همــهی ارادتمندان و دوســتان ایشــان تســلیت عرض میکنــم .این عالــم بزرگوار عمر
بابرکتی را با نزاهت و سالمت نفس گذرانیده و در دوران جمهوری اسالمی منشأ خدمات بودهاند ،سالها نمایندگی
در مجلس خبرگان و عضویت در شــورای عالی قضائی و نیز اشــتغال در دانشگاه در شمار مسئولیتهای ایشان بود.
از خداوند متعال مغفرت و رحمت و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسألت مینمایم.


سیدعلی خامنهای



۳آذر ۱۳۹۸

حجتاالسالم اخالقی
مرحوم حجتاالسالم و المسلمین شیخ نادر علی اخالقی یکی از علمای نامی قرهباغ افغانستان به شمار بود .فقید
ّ
ســعید در ســال 1300ش (1340ق1921/م) در روســتای میــان ده آهیــن از توابــع قرهبــاغ در خانــه ملبــرات کــه روحانی
منطقــه بــود زاده شــد و پــس از تحصیالت نخســتین نزد پدر بزرگوارش در ســال1324ش به قریه ســه ده قــره چه رفت و
نزد آیتاهلل شــیخ عزیز اهلل غزنوی ادبیات و ســطوح فقه و اصول را فراگرفت .ســپس در ســال 1332ش رهســپار نجف
اشــرف شــد و فلســفه و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات :شــیخ کاظم تبریزی ،شــیخ مجتبی لنکرانی ،شــیخ صدرا
بادکوبهای ،سیدمرتضی فیروزآبادی و شیخ محمدرضا اوحدی قرهباغی فراگرفت و بر تدریس آنها مسلط شد .سپس
بــه توصیــه آیــتاهلل العظمی حکیم به زادگاهش بازگشــت و به خدمات علمی و دینــی و اجتماعی پرداخت و بیش از
نیمقــرن بــه تدریس ســطوح عالیه و ادبیــات و تربیت دهها نفر از فضالی مناطق :قرهباغ ،جاغوری ،ناهور و مالســتان و
قضاوت بین مردم و رفع دعاوی و حل مشــکالت فقهی آنان اشــتغال داشــت .او یک حوزه سـ ّـیار بود و به هر روستایی
کــه میرفــت طــاب هم به دنبالش بــرای فراگیری علوم میرفتند و حوزه درســی پرفیض و بابرکتی داشــت و از هیبت
و ّ
ابهــت و صالبــت برخــوردار بود .در دوران جهاد مردم افغانســتان علیه شــوروی از اقدامات خود دســت برنداشــت و
پشــتوپناه مردم بود و فرزندش شــیخ غالمعلی منیر هم در جهاد علیه متجاوزان به شــهادت رســید .او الگوی زهد و
تقوا و مصابرت و اســتقامت و ٔموســس مدرســه خاتماالنبیاء قرهباغ و رئیس شــورای علمای شــیعه قرهباغ بود و از اکثر
مراجع قم و نجف َ
سمت نمایندگی را بر عهده داشت.

آن مرحوم در حدود  100ســالگی در روز یکشــنبه  19آبان 1398ش (12ربیعاالول 1441ق) در کابل بدرود حیات گفت
و پیکرش پس از تشییع باشکوه در روز دوشنبه در قبرستان جدید غرب کابل (شهرک سبز) به خاک سپرده شد.
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