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حجت االسالم تویسرکانی
مرحـوم حجت االسـام و المسـلمین آقـای دکتـر سـیداحمد تویسـرکانی، از محققیـن و نسـخه پژوهان و 
اسـاتید علـوم عقلـی حـوزه اصفهـان بود. فقید سـعید در چهارشـنبه اّول فروردیـن 1313ش )5 ذی الحجه 
1352ق( در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهّلل سـّیدمحمدباقر تویسـرکانی امـام جماعـت 
گردان  مسـجد حـاج مـا محمدجعفـر آبـاده ای و جـدش آیـت اهّلل سـّیدعبدالغفار تویسـرکانی از خواص شـا
آخونـد مـا حسـینعلی تویسـرکانی بـود. آن مرحـوم تحصیات طلبگـی خویش را در اصفهـان نزد حضرات 
آیات: سّیدمحمدباقر تویسرکانی، میرزامحمدعلی حبیب آبادی، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، 
شـیخ عباسـعلی ادیـب، شـیخ حیـدر علـی صلواتـی، ماهاشـم جّنتـی، شـیخ علـی قدیری َکفرانی، شـیخ 
کلباسـی، شـیخ احمـد فیـاض،  محمـود مفیـد، سـّیداحمد مقـدس، شـیخ مرتضـی اردکانـی، میرزارضـا 
وارد  بـرای تحصیـل رشـته معقـول  و  بـرد  پایـان  بـه  فانی اصفهانـی  سـّیدمحمدعلی صادقـی و سـّیدعلی 
دانشـکده معقـول و منقـول دانشـگاه تهـران شـد و متـون فلسـفی را نـزد مرحـوم شـیخ جـواد مصلـح مترجـم 
یافـت  گرفـت. در آبـان 1341ش دوره دکتـری معقـول را بـه سـرانجام رسـانید و در 1348ش بـه در اسـفار فرا
درجـه دکتـرا نائـل آمـد. وی از 1336ش بـه دبیـری در دبیرسـتان های قـم )دیـن و دانـش و حکیـم نظامی( و 
اصفهان )نشاط( و کاشان و دانشگاه های مختلف پرداخت و عاوه بر تدریس به تصحیح متون فلسفی 
ید و کتابخانه ای بس نفیس فراهم آورد. او عالمی  و کامی و گردآوری کتب خطی و چاپی هم اهتمام ورز
کـه در طـول نیم قـرن تدریـس  کتـب فقهـی، اصولـی، ادبـی، فلسـفی و کامـی بـود  جامـع و توانـا در تدریـس 
خویـش صدهـا طلبـه و دانشـجو را تربیـت کـرد و نامـی نیـک از خویش به یـادگار نهاد. وی اسـتاد راهنمای 
کامی بود و بر حفظ لباس روحانیت در محیط دانشـگاه در زمان رژیم سـابق  پایان نامه های مهم فقهی و 

کرد. اهتمام داشت. همچنین نسخه شناسی دقیق بود و در معرفی محقق دوانی و آثارش سعی فراوان 

آثار چاپی اش عبارتند از:
1. تحقیـق: سـبع رسـائل )پنـج رسـاله از ماجال الدیـن دوانی: اثبات الواجب )القدیـم(، اثبات الواجب 
)الجدید(، الزوراء و دو شـرح موجز و مفّصل آن، شـرح ابطال الزمان الموهوم از ما اسـماعیل خاجویی و 

معرفی حواشی و شروح بر تجرید االعتقاد(
کل النور سـهروردی  2. تحقیق: ثاث رسـائل )سـه رسـاله از محقق دوانی: تفسـیر سـوره کافرون، شـرح هیا

و شرح بر انموزج العلوم(
3. تحقیق: الرسائل المختاره )ماجال الدین دوانی(

4. تحقیق: رسالة فی الغناء )سّیدعبدالغفار تویسرکانی(
5. تحقیق: رسالة فی الوقف )سّیدمحمدباقر شفتی حجت االسام(

6. تعلیمات دینی 
7. صرف ساده 

8. مجموعه مقاالت 
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کتابخانه شخصی )غیرچاپی( و  فهرست نسخه های خطی 

1441ق(  جمادی الثانـی   28( 1398ش  بهمن مـاه   4 جمعـه  روز  عصـر  در  سـالگی   85 در  مرحـوم  آن 
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نماز آیت اهّلل حاج شـیخ هادی نجفـی اصفهانی در تکیه 

ک سپرده شد.     گرامی اش به خا تویسرکانی در تخت فوالد جنب والد و جّد 

آیت اهّلل میبدی
گلسـتان و شهرسـتان  مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج سـّیدمحمدرضا طاهایـی میبـدی عالـم نامـی اسـتان 
گـرگان بـود. معظـم لـه در 5 شـوال المکـرم 1338ق )اّول تیرمـاه 1299ش( در میبـد زاده شـد و در اواِن 
ی آورد و پـس از اندکـی تحصیـل در یـزد و قـم در شـهرری بـه خدمـت  نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
گرفـت و در حـدود سـال 1315ش بـه  ی فرا آیـت اهّلل حـاج شـیخ محمدتقـی بافقـی رسـید و ادبیـات را از و
قـم آمـد و ادبیـات را تکمیـل کـرد. سـپس بـه عـزم تحصیـل در نجـف اشـرف، راهـی همـدان شـد و چندی 
در دروس تفسـیر آیـت اهّلل آخونـد ماعلـی همدانـی شـرکت ُجسـت و پـس از آن راهـی کرمانشـاه و از آنجا با 
ینی سکونت  یاری آیت اهّلل حاج سیدمحمد میبدی با پای پیاده روانه نجف اشرف شد و در مدرسه قزو
گزیـد و قوانیـن را نـزد آیـت اهّلل سـّیداحمد اشـکوری و شـرح لمعه را هـم نزد حضرات آیات: سـّیدمحمدباقر 
تی و شـیخ ذبیح اهّلل قوچانی و سـطوح عالیه را هم نزد حضرات آیات: سـّیدیحیی مدرسـی یزدی،  محا
حاج میرزاحسـن باعثی یزدی، شـیخ محمدحسـین تهرانی و میرزاهاشـم آملی آموخت. عرفان و فلسـفه 
گنابـادی و مباحـث اخاقـی را هـم از مرحـوم آیـت اهّلل شـیخ مرتضـی  را هـم نـزد حکیـم شـیخ عبدالرحیـم 
گرفت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: سّیدعبدالهادی شیرازی، شیخ محمدکاظم  طالقانی فرا
شیرازی، سّیدیحیی مدرسی یزدی، سّیدمحمود شاهرودی و آقای خویی حاضر شد و مورد توجه فراوان 
مرحوم شیخ محمدکاظم شیرازی و آقای خویی قرار گرفت. در فروردین سال 1328ش راهی ایران شد و 
کن شد. پس از وفات معظم له جانشین  گرگان سا به دعوت آیت اهّلل شیخ محمدرضا مدرس جلینی در 
ی در امامـت جماعـت )شبسـتان( مسـجد جامـع و مدیریـت مدرسـه رضویـه شـد و حـدود 70 سـال بـه  و
یـس سـطوح عالیـه و تفسـیر قـرآن پرداخت و تجدید بنای مدرسـه رضویه و تأسـیس  اقامـه جماعـت و تدر

کنده هم از یادگارهای ایشان است. کتابخانه مسجد جامع و تألیفات پرا

گرگانی راهنمای معنوی مردم  آن مرحوم در این سال های طوالنی همراه آیت اهّلل حاج سیدسجاد علوی 
گـرگان و اطـراف بودنـد و هـر دو بزرگـوار در کمـال رفاقـت و صداقـت به امور دینی و معنـوی و علمی مردم و 

گرگان رسیدگی می کردند. روحانیون 
گفـت  ی در صدسـالگی در روز یکشـنبه 22 دی 1398 )16 جمادی االولـی 1441ق( بـدرود حیـات   و
گـرگان تشـییع و پـس از نمـاز آیـت اهّلل نـور  و پیکـرش روز سه شـنبه 24 دی بـا حضـور ده هـا هـزار نفـر از مـردم 

ک سپرده شد.   گرگان در صحن امامزاده عبداهّلل به خا مفیدی امام جمعه 
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آیت اهّلل بلندنظر
نامـی  عالـم  بلندنظـر  ولـی  محمـد  شـیخ  حـاج  آقـای  آیـت اهّلل  مرحـوم 
ی در شـوال المکرم 1343ق  شـَتر بود. و

َ
اسـتان لرسـتان و شهرسـتان َال

شـتر زاده شـد و 
َ
)اردیبهشـت 1304ش( در روسـتای دکامَونـد از توابـع َال

دوران نوجوانـی خویـش را در محضـر مرحـوم آیـت اهّلل شـیخ امیدعلـی 
کـه شـخصیت بـزرگ و بانفـوذ علمـی و معنـوی منطقـه بـود  دکامونـدی 
گذرانـد. در سـال 1318ش رهسـپار حـوزه علمیـه قـم شـد و پـس از یک 
کرمانشـاه رفت و  سـال تحصیـل بـه قصـد عزیمـت به نجف اشـرف بـه 
چنـد مـاه در دروس آیـت اهّلل حـاج شـیخ فـرج اهّلل مومونـدی رئیس حوزه 
کـرد و پـس از آن در حـدود 1320 بـه نجـف  کرمانشـاه شـرکت  علمیـه 
کـرد و سـطوح عالیـه را نزد آیت اهّلل شـیخ علی محمد  اشـرف مهاجـرت 
میرزاآقـا  عظـام:  آیـات  دروس  بـه  آن  از  پـس  و  گرفـت  فرا بروجـردی 
آقـای  و  شـاهرودی  آقـای  شـیرازی،  سـّیدعبدالهادی  اصطهباناتـی، 
حکیم حاضر شـد و بهره های فراوان برد. در آن زمان آیت اهّلل آقانجفی 
یارت نجف اشـرف آمده  شـتر به ز

َ
شهرسـتانی عالم بزرگ شهرسـتان َال

بود و با ایشان آشنا شد و او را تشویق به بازگشت کرد و در برگشت خود 
به لرستان، خصوصیات او را به آیت اهّلل حاج شیخ روح اهّلل کمالوند گوشزد کرد. معظم له در سال 1336 
کرد. او هم بدان شهر آمد و دو سال در مسجد صاحب الزمان خرم آباد  ی را به خرم آباد مطالبه  بازگشت و
یاد بزرگان الشـتر  به خصوص آیت اهّلل شهرسـتانی و مرحوم  به امامت جماعت پرداخت تا آنکه با تاش ز
گرفت و بیش  منظمی در سال 1338 به زادگاهش بازگشت و امامت جماعت مسجد جامع را بر عهده 
از نیم قـرن بـه امـور معنـوی مـردم شـهر و روسـتاهای اطـراف پرداخـت و همانند »طبیب دّوار بطّبه« شـب و 
ی مردم باز بود و عمری را با نزاهت و  روز به خدمت به مردم پرداخت. درب خانه اش از بام تا شـام به رو
یم پهلوی بر عهده داشت  ی رهبری مردم الشتر را  علیه رژ قدس و طهارت و زهد و پارسایی به سر برد. و
یارت  کـرد. او را در ماه مبارک رمضـان 1436ق )تیرماه1395( ز و خدمـات شـایانی را بـه انقـاب اسـامی 
گـرم و روزهـای طوالنی روزه و بـه تمام ادعیه و نوافـل مقّید بود. از  کـردم. ایشـان بـا وجـود سـن بـاال در هـوای 
که می فرمود: »مرحوم آیت اهّلل سّیدابوالحسن  کتابی در زندگی و مناظرات امام رضا)ع( بود  ی  تألیفات و

کنون مفقود است. که ا اصفهانی هم بر آن تقریظ نگاشته بود« 

آن مرحـوم در روز جمعـه 4 بهمـن 1398ش )28جمـادی االّول1441( در 94 سـالگی بـدرود حیات گفت 
و پیکرش پس از تشییع با شکوه در روز شنبه 5 بهمن و نماز حجت االسام و المسلمین شاهرخی امام 

ک سپرده شد.  جمعه خرم آباد  در حیاط مسجد جامع الشتر به خا
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آیت اهّلل رسولی محالتی
تـی یکـی از مشـاهیر مؤلفـان و مترجمـان و پیشـگام  مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج سّیدهاشـم رسـولی محا
اسـفند   7( 1348ق  رمضـان   28 روز چهارشـنبه  در  فقیـد سـعید  بـود.  و مذهبـی  دینـی  آثـار  تصحیـح 
آیـت اهّلل حـاج سّیدحسـین رسـولی  پـدرش  زاده شـد.  و فضیلـت  بیـت علـم  1308ش( در محـات در 
ی در 12 سـالگی )1320ش(  گردان آیت اهّلل العظمی حاج شـیخ عبدالکریم حائری بود. و تی  از شـا محا
ی آورد. نخسـت ادبیات و معالم را نزد پدر بزرگوارش  همراه پدرش به قم آمد و به تحصیل علوم دینی رو
و شـرح لمعـه را نـزد حضـرات آیـات: شـهید صدوقـی، منتظـری و شـیخ اسـداهّلل نوراللهـی و مطـول را نـزد 
آیـت اهّلل شـهید مطهـری و قوانیـن را نـزد آیـت اهّلل شـیخ عبدالجـواد جبـل عاملـی و سـطوح عالیـه را هـم نـزد 
آیات: مجاهدی تبریزی و سلطانی طباطبایی آموخت و پس از آن در دروس آیات عظام: آقای بروجردی 
کرد. این درس ها را با  )7سـال( و امام خمینی)ره( و نیز دروس تفسـیر و فلسـفه عامه طباطبایی شـرکت 
مرحـوم آیـت اهّلل فاضـل لنکرانـی مباحثـه می کرد. ایشـان در خال سـفرهای خویش به نجف اشـرف چند 
کرد.  ماهی نیز در دروس آیات عظام: آقای حکیم، آقای خویی، آقای شـاهرودی و امام خمینی شـرکت 
در سال 1344ش و به دنبال تبعید امام خمینی به عراق او هم به تهران آمد و در مسجد امام صادق)ع( 
کـه امـام  در محلـه  خونـگاه بـه اقامـه جماعـت و بیـان تفسـیر قـرآن پرداخـت و پـس از وفـات پـدر بزرگـوارش 
جماعـت امامـزاده قاسـم شـمیران بـود، بدان جـا منتقـل شـد و تـا سـال 1365ش در آن مـکان مقـدس بـه 
ید. سـپس به مسـجد فرشـته در خیابان ولی عصر منتقل شـد و عاوه بر اقامه  خدمات دینی اشـتغال ورز
جماعت در هر سه وعده، به خدمات علمی و دینی و اجتماعی هم اشتغال داشت. آن مرحوم از دوران 
گردِی امـام خمینـی مـورد توجـه و وثـوق ایشـان بـود و پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی رئیـس  جوانـی و شـا
دفتـر امـام و مسـئول امـور مالـی ایشـان در قـم و تهران بود. تمـام احکام ائمه جمعه، اجازات امور حسـبیه، 
کـه امـام انشـاء می کرد و جواب مسـائل شـرعی مربوط به وجوه شـرعیه بر  پیام هـای امـام، پاسـخ بـه نامه هـا 

ی بود. امام در اجازه وکالت خویش بدو نوشت: عهده و

جناب حجة االسالم آقای حاج سّیدهاشم رسولی دامت افاضاته
جنابعالـی فـردی می باشـید متدیـن و درسـت، دانشـمندی هسـتید محقـق و بحمـداهّلل تألیفـات خوبـی 
کشـیده اید، من  ید. از دوسـتان باوفا و قدیمی من می باشـید، سـال ها در زمینه های مختلف زحمت  دار
که به شـما اطمینان دارم  به جنابعالی عاقه دارم و محبت های بسـیار شـما را فراموش نمی کنم، از آنجا 
کنید. خداوند به شما  شما را از طرف خود وکیل نمودم تا در تمام زمینه های شرعی طبق شرع انور عمل 

پاداش خیر دهد. دست خدا به همراهتان.

ایشـان همچنیـن نماینـده امـام در بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـود و در رسـیدگی بـه امور سـیل زدگان و 
زلزله زدگان و تهیه خانه برای مسـتمندان شـبانه روز در تاش بود. نیز عضو و رئیس شـورای سیاسـتگزاری 
ائمه جمعه کشور و نماینده مجلس خبرگان رهبری )از تهران، در دوره دوم(، عضو مهم دفتر مقام معظم 
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رهبـری و مسـئول بخـش وجوهـات شـرعیه بـود و بـا همه ایـن مناصب 
یـس در  بـه اقامـه جماعـت در هـر سـه وعـده و تألیـف و ترجمـه و تدر
دانشـگاه های: امام صادق، الزهراء و دانشـگاه تهران هم می پرداخت 
و آینـه تمام نمـای یـک عالـم خـدوم، مردمـی، پرتـاش و موفـق بـود، بـه 
کارها  کثرت اشتغال در دفتر امام و رهبری و انبوه  که در عین  گونه ای 
کوتاه تریـن  و رفت وآمدهـا بـاز هـم بـه تألیفـات خـود می پرداخـت و از 
زمـان هـم بهـره می بـرد. پایبنـدی بـه عبـادات، نوافـل، تهجـد و احاطـه 

ی بود. یخ، خط و اخاق خوش از دیگر ویژگی های و بر حدیث، تار

آثـارش بـه سـه دسـته تصحیـح و تألیـف و ترجمـه تقسـیم می شـوند که 
عبارتند از:

الف( تألیف
گناه )2 ج( 1. کیفر 

گناه 2. مبارزه با 
یخ انبیاء )2 ج( 3. تار

یـخ تحلیلـی اسـام )4 ج( – از پیدایـش عـرب تـا پایـان خافـت  4. تار
عثمان

یخ زندگانی رسول خدا )3 ج( 5. تار
یخ زندگانی امیرالمومنین علی)علیه السام( )2 ج( 6. تار

یخ زندگانی فاطمه)علیها السام( و دختران آن حضرت 7. تار
یخ زندگانی امام حسن)علیه السام( )2 ج( 8.  تار

9. جنبه های اخاقی و سیره عملی حضرت رضا)علیه السام(
10. شرح چهل حدیث )2 ج(

یارت امین اهّلل 11.  شرح ز
12. تألیفات شیخ طوسی و شروح آن

13. آداب معاشرت در اسام

ب( ترجمه
1. ترجمه سوره مبارکه انعام

کافی )2 ج( 14. ترجمه اصول 
کافی )2 ج( 15. ترجمه روضه 
16. ترجمه ارشاد مفید )2 ج(



آینۀ پژوهش  182
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

  
240درگتشذگاد

17. ترجمه صحیفه علویه )2 ج(
18. ترجمه سیره ابن هشام )2 ج(

19. ترجمه تفسیر مجمع البیان )ج 12(
20. ترجمه مفاتیح الجنان

21. ترجمه مقاتل الطالبیین )ابوالفرج اصفهانی(
22. ترجمه االنصاف فی النص علی االئمة االشراف )سّیدهاشم بحرانی(

ج(  تصحیح و تحقیق
1. تفسیر مجمع البیان )10 ج(
23. تفسیر نور الثقلین )5 ج(

24. تفسیر عیاشی )2 ج(
25.  دار السام محدث نوری )4 ج( 

26. مناقب ابن شهرآشوب )4 ج(
27. کشف الغمه و ترجمه آن )3 ج(

28.  مرآة العقول )10 ج(
29. اثباة الهداة و ترجمه آن )7 ج(

30.  مقتضب االثر فی النّص علی االئمة االثنی عشر )ابن عیاش جوهری(
31.  ایقاظ الهجعة فی اثبات الرجعه )شیخ حر عاملی(

تی( ثة )آیت اهّلل شیخ اسماعیل محا 32. نفقات ثا

ی بـه دلیـل همیـن تاش هـای تراثـی و تحقیـق و احیـای مصـادر شـیعی مـورد عاقـه فـراوان عامه شـیخ  و
آقابـزرگ تهرانـی بـود و بیـن آنهـا نامه هـا و مکاتبـات فـراوان تبادل شـده و نامـش در نقباء البشـر مذکور بود.1 

ی از عامه تهرانی اجازه روایت حدیث داشت و به من هم اجازه حدیث )شفاهی( بخشوده بود. و

آن مرحوم در حدود 90 سالگی در روز پنج شنبه 19 دی 1398ش )13 جمادی االولی 1441ق( در سالروز 
گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در روز یکشـنبه 22 دی مـاه و  شـهادت حضـرت زهـرا)س( بـدرود حیـات 
ک  بعد از نماز حضرت آیت اهّلل جوادی آملی بر آن در مسجد مطهری حرم حضرت معصومه)س( به خا

سپرده شد.

ی چنین نگاشت:   مقام معظم رهبری در سوگ و
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

تـی  درگذشـت عالـم بزرگـوار جنـاب حجت االسـام و المسـلمین آقـای حـاج سّیدهاشـم رسـولی محا
گرامـی و دیگـر بازمانـدگان و نیـز بـه  رضوان اهّلل تعالی علیـه را بـه خانـدان مکـرم، همسـر محتـرم و فرزنـدان 

1. نقباء البشر، ج 5، ص 2801.



182  آینۀ پژوهش
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

  
درگتشذگاد 241

همه ی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم.

گذرانیدنـد. سـالها در قـم و نجـف  ایـن عالـم جلیـل عمـر بابرکـت خـود را در خدمـت اسـام و مسـلمین 
و تهـران در کنـار امـام راحـل خدمـت کردنـد و پـس از رحلـت معظم لـه بـا ایـن حقیـر بـه همـکاری اشـتغال 
یافتنـد. آثـار قلمـی ایشـان از ترجمـه و تصحیـح و تحقیـق مـورد اسـتفاده ی عاقمنـدان اسـت. از خداوند 

متعال رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
21 دی 8 139

آیت اهّلل موسوی خلخالی
خلخالـی  موسـوی  سـّیدمحمدمهدی  حـاج  آقـای  آیـت اهّلل  حضـرت 
یکی از علمای مشـهور مشـهد مقدس بود. معظم له در سـال 1344ق 
پـدر  شـد.  زاده  فضیلـت  و  علـم  بیـت  در  رشـت  شـهر  در  )1304ش( 
بزرگوارش آیت اهّلل سـّیدفاضل موسـوی خلخالی )متوفای1350ـ تبریز( 
گردان آیـات عظـام: آخونـد خراسـانی، سـّیدمحمدکاظم یـزدی و  از شـا
شـیخ الشـریعه اصفهانی و جدش آیت اهّلل سـّیدزین العابدین موسوی 
)م  خلخالـی2  سـیدمحمد  آیـت اهّلل  عمویـش  و  )متوفـای1321ق( 
گردان آخوند خراسـانی و سـّیدمحمدکاظم یزدی بوده  1364ق( از شـا
کودکی پدرش را از دسـت داد و همراه مادرش رهسـپار  ی در  اسـت. و
گرفت و در  نجف اشرف شد و تحت سرپرستی عموی بزرگوارش قرار 
ی آورد و ادبیـات را از مرحـوم  اوان نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
شمس خراسانی و شرح لمعه را از مرحوم آیت اهّلل شیخ مرتضی طالقانی 
گرفت و در سال 1377ق )1337ش( سفری به قم آمد و یک سال  فرا
مانـد و در درس مکاسـب آیـت اهّلل شـیخ محمدعلـی حائری کرمانـی و 
درس رسـائل آیـت اهّلل شـیخ عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی شـرکت 

کرد و در 1338 به نجف بازگشت. سطوح عالیه را از حضرات آیات: شیخ مجتبی لنکرانی، میرزاحسن 
باعثی یزدی و شیخ محمدتقی ایروانی و فلسفه را هم از آیت اهّلل شیخ صدرا بادکوبه ای آموخت و پس از 
ی و بیش از همه به مدت 14 سال 

ّ
آن در دروس خارج آیات عظام: آقای حکیم و آقای شیخ حسین حل

)از 1370 تـا 1384ق( در دروس فقـه و اصـول و تفسـیر آیـت اهّلل العظمـی خویـی حاضـر شـد و مـورد توجـه 

گردان آیات عظام: سّیدابوالحسن اصفهانی،  ین العابدین معروف به سّیدآقا موسوی خلخالی )1324-1396( از شا 2. وی پدر آیت اهّلل سّیدز
میـرزای نائینـی، آقاضیـاء عراقـی و شـیخ محمدحسـین اصفهانـی و جد آیت اهّلل شـهید سـّیدرضا خلخالی از اعاظم تالمـذه آیت اهّلل العظمی 

یی بوده است. یی و صاحب معتمد العروة الوثقی، تقریرات درس حج آیت اهّلل خو خو
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گرفـت و تمـام دروس معظـم لـه را نگاشـت. آیـت اهّلل خویـی هـم در تقریظ هـای متعـدد  فـراوان ایشـان قـرار 
ی عـاوه بـر تحصیـل و  کـرد. و او را سـتود و او را یکـی از امیدهـای آینـده و چشـم وچراغ حـوزه توصیـف 
یـس سـطوح عالیـه هـم پرداخـت تـا آنکـه در سـال 1384ق )1344ش( بـه تهـران آمـد و بـه  تألیـف بـه تدر
یه، میدان خراسـان و خیابان رّسـام، تأسـیس  خدمـات علمـی و دینـی و اقامـه جماعـت در مسـجد صدر
گره گشایی  یس و تألیف و  هیئت قائمیه،کتابخانه بقیةاهّلل با سالن های مطالعه ویژه آقایان و بانوان، تدر
کار مؤمنـان پرداخـت. در دوران انقـاب اسـامی مسـجدش یکـی از پایگاه هـای انقـاب و خـودش از  از 
ی پس از برپایی نظام  فعاالن انقاب بود. پس از پیروزی انقاب نیز یکی از مشاوران قانون اساسی بود. و
جمهـوری اسـامی بـر فعالیت هـای خـود افزود و هر سـاله در ایام نیمه شـعبان جشـن های باشـکوه والدت 
امـام زمان)عـج( را برگـزار می کـرد و بـا اهتمـام ایشـان کتابـی دربرگیرنـده مقـاالت دانشـمندان نامـی شـیعه 
دربـاره آن حضـرت بـه چـاپ می رسـید. در سـال 1385ش بعـد از درگذشـت آیت اهّلل میرزاآقای فلسـفی و 
گروه  ید و  یس و تألیف اشتغال ورز کرد و به تدر دعوت علما و فضای مشهد مقدس به آن شهر عزیمت 
بسـیاری از دانشـوران و اسـاتید حوزه را پرورش داد. درس ایشـان یکی از باشـکوه ترین دروس حوزه مشـهد 
کرد. شد و برخی از تقریرات درسش به چاپ رسید. خانه مسکونی اش را نیز به عنوان زائرسرا وقف عام 

 آثار چاپی اش عبارتند از:
1.فقه الشیعه )6 ج، تقریرات درس فقه آیت اهّلل العظمی خویی)اجتهاد و تقلید و طهارت(

33. احکام الرضاع )تقریر درس آیت اهّلل خویی(
34. اصوُل فقِه الشیعة )5 ج، تقریرات درس اصول آیت اهّلل خویی(

کتاب الخمس 35. فقه الشیعة: 
کتاب االجارة 36.  فقه الشیعة: 

37. کتاب االنفال
کمیت در اسام )در اثبات نظریه والیت فقیه( 38.  حا

39. شریعت و حکومت )نقدی بر نظریه وکالت فقیه(
40.  الحکومة فی االسام

ی، 2 ج، مقدمـات علـم اصـول )بـه قلـم: آقـای  دروس اصـول فقـه شـیعه )تقریـرات درس اصـول و  .41
مصطفی دّری( و مقدمه واجب )به قلم: آقای سّیدکمال الدین موسوی(

آثار غیر چاپی اش عبارتند از:
1. تقریرات درس فقه آیت اهّلل خویی )از صاة تا نکاح(

42. التقیه )تقریر درس آیت اهّلل خویی(
43.  تقریر درس تفسیر آیت اهّلل خویی

کفایه 44. حاشیه بر 
45. کتاب الحج )شرح عروه(
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گفـت و  آن مرحـوم در 94 سـالگی در روز شـنبه30 آذر 1398ش )24 ربیع الثانـی 1441ق( بـدرود حیـات 
پیکرش صبح روز دوشنبه2 دی ماه پس از تشییع و نماز آیت اهّلل شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی در دار 

ک سپرده شد.  الزهد حرم مطهر امام رضا)علیه السام( نزدیک قبر شیخ بهایی به خا

ی پیام های تسلیت فراوان از سوی مراجع معظم تقلید صادر شد. در سوگ فقدان و

آیت اهّلل العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
باسمه تعالی

َها َشْیٌء
ّ

 َیُسُد
َ

َمٌة ال
ْ
ِم ُثل

َ
ْسا ِ

ْ
َعاِلُم ُثِلَم ِفی ال

ْ
ِإَذا َماَت ال

که یکی از مفاخر بزرگ حوزه های علمیه حضرت آیت اهّلل آقای حاج  با تأسـف و تأثر فراوان مطلع شـدیم 
سّیدمهدی موسوی خلخالی رضوان اهّلل تعالی علیه به دیار باقی شتافت و لبیک حق را اجابت نمود.

آن فقیـه عالی مقـام در حـوزه علمیـه نجـف اشـرف بـه مقـام واالی اجتهـاد و اسـتنباط در احکام شـریعت 
یت  کـز بـزرگ مذهبـی، معـارف نورانـی قرآن و عتـرت به ویژه فرهنـگ مهدو رسـید و در تهـران بـا تأسـیس مرا
گردان فاضـل و  یـس فقـه اهل البیـت علیهم السـام و تربیـت شـا یـج نمـود و در مشـهد مقـّدس بـه تدر را ترو

تهذیب نفوس پرداخت.

این جانـب از سـالیان دور آن فقیـد سـعید را از نزدیـک می شـناختم و ایشـان را عالمـی متعّهـد، وارسـته، 
متواضع و دارای مکارم اخاق و صفای باطن می دانستم.

فقـدان ایـن فقیـه بـزرگ ثلمـه و خسـارت بـرای حوزه هـای علمیـه می باشـد، رحلـت ایشـان را بـه پیشـگاه 
مقّدس حضرت ولی عصر عّجل اهّلل تعالی فرجه الشریف و به علمای اعام و حوزه علمیه مشهد مقّدس 
گردان و فرزنـدان محتـرم آن عالـم رّبانـی تسـلیت می گویـم؛ علـّو درجات و مزید رحمـت الهی را برای  و شـا

روح بلند آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت دارم.

و آیت اهّلل العظمی سیستانی هم فرمودند:
خبـر ارتحـال عالـم جلیل القـدر جنـاب آیـت اهّلل حـاج سـّیدمحمدمهدی موسـوی خلخالی)قـدس سـره( 

موجب تأسف و تأثر شد.
 فقـدان آن بزرگـوار کـه سـال های متمـادی از عمـر بابرکت خویـش را در راه خدمت به دین و عقیده به ویژه 

کردند، ضایعه ای بزرگ است. یس و تربیت طاب سپری  در تألیف و تدر
 این جانـب مصیبـت وارده را بـه حوزه هـای علمیـه بـه خصـوص حوزه علمیه مشـهد مقـدس و به فرزندان 
مکـرم و دیگـر افـراد محتـرم آن فقید سـعید تسـلیت عرض نمـوده و از خداوند متعال بـرای آن مرحوم، علو 

درجات و برای بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
و ال حول و ال قوة اال باهّلل العلی العظیم.

علی الحسینی السیستانی
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و مقام معظم رهبری هم فرمودند:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

رحلـت عالـم جلیـل مرحـوم آیت اهّلل آقای حاج سـّیدمهدی خلخالی رضـوان  اهّلل  علیه را به بیت محترم و 
گردان ایشـان در تهران و مشـهد تسـلیت عرض می کنم. ایشان فقیهی عالیقدر و  همه ی ارادتمندان و شـا
مدّرسـی بزرگ بودند و خدمات دینی و علمی باارزشـی به حوزه های علمیه و به محیط دینی کشـور ارائه 
کردنـد. نوشـته ئی متیـن در بـاب حکومـت اسـامی ماننـد دیگـر نوشـتجات فقهـی و اصولـی از یادگارهای 

برجسته ایشان است.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علّو درجات ایشان را مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
2 دی 1398

آیت اهّلل شمس
حضـرت مسـتطاب آیـت اهّلل آقـای سّیدحسـین شمس خراسـانی یکـی از علمـای معروف حـوزه علمیه قم 
بود.  معظم له در سال 1304ش )1344ق( در »َاَبرِده« از توابع مشهد مقدس زاده شد و در سال 1316ش 
ی آورد. نخسـت ادبیات را در محضر حاج شـیخ محمدتقی ادیب نیشـابوری  بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
ی مرحوم  که بعدها به دامادی فرزند و و قوانین و شـرح لمعه را نزد آیت اهّلل حاج سـّیداحمد مدرس یزدی 
حجت االسـام و المسـلمین حاج سـّیدجال مدرس درآمد و مکاسـب را نزد حضرات آیات: میرزاجواد 
ینی  ینی و شـیخ هاشـم قزو ینی و رسـائل و کفایه را هم نزد آیات: شـیخ مجتبی قزو تهرانی و میرزاهاشـم قزو
و شـرح منظومـه را هـم نـزد آیـت اهّلل شـیخ غامحسـین محامـی و شـرح اشـارات را هـم همراه مرحوم اسـتاد 
گرفـت. در سـال 1329ش رهسـپار تهـران شـد  کدکنـی فرا محمدباقـر بهبـودی نـزد آیـت اهّلل شـیخ هـادی 
ی و شـرح اشـارات  و شـرح منظومـه را نـزد مرحـوم اسـتاد شـیخ محمدرضـا قاضـی از اسـاتید مدرسـه مـرو
کـرد و بخشـی از اسـفار را هـم از آیـت اهّلل سیدابوالحسـن  را نـزد مرحـوم دکتـر مهـدی حائری یـزدی تکمیـل 
گرفـت. در سـال  ینـی و خـارج فقـه و اصـول را از مرحـوم آیـت اهّلل حـاج سـّیداحمد خوانسـاری فرا رفیعی قزو
1332بـه قـم آمـد و مدتـی در دروس آیـات عظـام: آقـای بروجردی)فقـه(، امـام خمینی)اصـول( و عامـه 
کرد و بر غنای علمی خویش افزود. با ورود آیت اهّلل میانی به مشـهد مقدس  طباطبایی )اسـفار( شـرکت 
در سال 1334ش به مشهد بازگشت و یکسره در دروس فقه و اصول آن مرحوم به مدت 20 سال شرکت 
گردان معظـم لـه درآمـد و ایـن دروس را بـا آیـات: سـّیدابراهیم علم الهـدی سـبزواری  کـرد و از  خـواص شـا
یـس ادبیـات و سـپس  ی در خـال تحصیـل بـه تدر کـرد. و و سـیدمحمدباقر حجت طباطبایـی مباحثـه 
سـطوح عالیه و خارج فقه و اصول و فلسـفه و اخاق پرداخت و در سـال 1359ش به قم آمد و یکسـره به 
یـد. درسـش عمیـق و دقیـق و مبتنی بر نظرات  یـس فقـه و اصـول و کام و تفسـیر و تألیـف اشـتغال ورز تدر
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اصولـی مرحـوم آیـت اهّلل شـیخ محمدحسـین اصفهانـی بود و بسـیاری 
از مدرسـین و فضـای مشـهد، ماننـد آقایـان: سـّیدعلی نقیبـی، شـیخ 
محمـد رجایی شـاهرودی، شـیخ عزیـزاهّلل فیاض صابری، سـّیدمحمد 
موسـوی نژاد، سّیدحسـن حسینی نژاد، شیخ حسن علم الهدی، شیخ 
یان و قم، مانند آقایان: شـهیدی،  باقـر علم الهـدی و شـیخ جـواد انصار
گنجـی، رضـا مختـاری، سـّیدضیاء خبـاز و سـیدکاظم  شـیخ مهـدی 

ی بودند. گردان و شمس از شا

فرزند برومندش استاد سّیدمحمدکاظم شمس می نویسد:
زش صرف مطالعه  از کودکـی بـه خاطر دارم همه شـبانه رو
گذشـت و بـا عنایـت الهـی بیـش از 70 سـال از  یـس  و تدر
تربیـت فضـال شـد. تلف نکـردن  بابرکتشـان صـرف  عمـر 
و  مطالعـه  از  غیـر  کاری  بـه  خـود  وقـت  از  سـاعتی  حتـی 
درس بحـث، بـدون بهـره از اسـتراحت و دقـت وسواسـی 
مبانـی  بیـان  بـا  گردان  شـا بـه  درس  تفهیـم  در  فوق العـاده 
همچـون  اصفهانـی  محقـق  مخصوصـًا  صالـح  سـلف 
اسـتاد خـود آیـت اهّلل میالنـی از خصائـص ایشـان بـود. در 

یـس و اشـاعه  معـارف و  یـس فقـه و اصـول، دغدغـه فراوانـی در تدر دهه هـای اخیـر غیـر از تدر
اعتقادات عقلی و نقلی داشتند. 

خداترسی کم نظیر و رعایت شدید حریم های الهی و عشق زایدالوصف به اهلبیت عصمت 
صلوات اهّلل علیهم، خصوصًا حضرت صدیقه طاهره – سـالم اهّلل علیهاـ داشـتند. در عمل 
کـه  کمتریـن مماشـاتی نداشـت، دقتـی بی نظیـر –  بـه تکلیـف امـر بـه  معـروف و نهـی از منکـر 
گاهـی موجـب تکلـف خـود و اطرافیـان می شـدـ  در رعایت وجوهات شـرعیه و پرهیز شـدید از 

گونه امور داشت. تصدی این 

آثار چاپی اش عبارتند از:
ة المتکّلمین 

ّ
1. التوحید بین براهین الفاسفة و ادل

46. التوحید بین الفلسفة المادیة و المدرسة العرفانیه
47. توحید از نگاهی نو )اثبات وجود خدا از راه مازمه ذهنی(

48. توحید ناب: بررسی ادله اثبات وجود خدا
49. االمر بین االمرین: تحقیق أنیق حول نفی الجبر و التفویض و اثبات االمر بین االمرین )2 ج(

50. مشکاة االصول )3 ج: تنبیهات اشتغال و استصحاب )2 ج( به قلم سّیدضیاء خباز(
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و آثار غیر چاپی اش عبارتند از:

1. تقریرات درس فقه آیت اهّلل میانی
51. تقریرات درس اصول آیت اهّلل میانی

52. کتاب های فقهی: اجتهاد و تقلید، طهارت، صاة، زکات، خمس و والیت فقیه
53. مشکاة االصول: مباحث الفاظ

آن مرحـوم در 94 سـالگی در روز پنجشـنبه 5 دی مـاه 1398ش )29 ربیع الثانـی 1441ق( در ترکیـه شـهر 
آنـکارا  بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش صبـح روز سه شـنبه 10 دی مـاه در شـهر نجف تشـییع و پـس از نماز 
ک سـپرده شـد. در سـوگ فقدان  آیت اهّلل حاج شـیخ حسـن جواهری بر آن در قبرسـتان وادی السـام به خا

ی از سوی مراجع معظم تقلید پیام های تسلیت متعدد صادر شد. و

آیت اهّلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
ِحیِم ْحَمِن الَرّ ِبْسِم اهّلل الَرّ

یِه َراِجُعوَن
َ
ِإّنا ِإل ا هّلل و

ّ
ِإَن

جناب مستطاب حجة االسام آقای سّیدمحمدکاظم شمس دامت تأییداته

خبـر ارتحـال والـد معظـم آیـت اهّلل آقـای حاج سّیدحسـین شمس خراسـانی)قدس سـره( موجب تأسـف و 
گردید. تألم 

گردان و همـه عاقمندان آن  اینجانـب فقـدان آن بزرگـوار را بـه جنابعالـی و دیگـر بسـتگان محتـرم و بـه شـا
فقیـد سـعید تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای ایشـان علـو درجـات و بـرای بازماندگانشـان صبـر جمیـل و اجر 

جزیل مسئلت دارم.
َعِظیِم

ْ
َعِلِیّ ال

ْ
 ِباهّلَلِّ ال

َّ
َه ِإال  ُقَوّ

َ
 َو ال

َ
 َحْول

َ
و ال

و آیت اهّلل العظمی صافی هم در پیام خویش فرمودند:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی آیة اهّلل آقای حاج سّیدحسـین شمس خراسـانی رضوان اهّلل علیه موجب تأسـف و تأثر 
گردید.

یج و نشـر معـارف نورانی اهل البیت  آن روحانـی جلیل القـدر، عمـر بابرکـت خـود را در اعـاء کلمـة اهّلل و ترو
گذراند. کتاب های وزین فقهی و اصولی  علیهم  السام و تألیف 

گردان و خاندان محترم و مکّرم ایشـان،  فقـدان ایـن شـخصیت بـزرگ علمـی را بـه حوزه هـای علمیه و شـا
تسلیت عرض نموده؛ علّو درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسألت دارم.

4 جمادی االولی ١44١
لطف  هّلل صافی
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آیت اهّلل اعلمی
ی در  مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج شـیخ ابوالحسـن اعلمی اشـتهاردی یکی از علمـای محترم تهران بـود. و
سـال 1316ش )1356ق( در اشـتهارد زاده شـد و پـس از تحصیـات ابتدایـی در 1329ش بـه تحصیـل 
ی آورد و ادبیات و بخشی از سطوح را در همان شهر نزد مرحوم آیت اهّلل سّیدعبداهّلل برهان  علوم دینی رو
گرفـت و در سـال 1332ش رهسـپار قـم شـد و سـطوح عالیـه را نزد حضـرات آیات:   موسـوی  اشـتهاردی فرا
سّیدمحمدباقر موحدابطحی، مکارم شیرازی، میرزامحمد مجاهدی و سّیدمحمدباقر سلطانی به پایان 
کی،  بـرد. پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظام: آقای بروجردی، امـام خمینی)ره(، آقای گلپایگانی، ارا
میرزاهاشـم آملـی و حـاج آقـا مرتضـی حائـری و دروس فلسـفه عامـه طباطبایـی و آیـت اهّلل جوادی آملـی 
و  دینـی  خدمـات  بـه  و  بازگشـت  زادگاهـش  بـه  سـپس  کـرد.  اسـتوار  را  علمـی اش  مبانـی  و  شـد  حاضـر 
اجتماعـی پرداخـت و در طـول انقـاب اسـامی هدایـت جریان هـای انقابـی و رهبـری تظاهـرات مـردم را 
کم شـرع همدان و اهواز منصوب شـد و در  برعهده داشـت. پس از پیروزی انقاب اسـامی به سـَمت حا
1361ش بـه تهـران آمـد و بـه مـدت 24 سـال در دیـوان عالـی کشـور بـه خدمـت قضایـی و در مسـجد امـام 
ی در دوران دفـاع  محمدباقـر)ع( واقـع در خیابـان مهرآبـاد جنوبـی بـه اقامـه جماعـت اشـتغال داشـت. و
مقـدس بارهـا در جبهه هـا حضـور یافـت و بـا نفـس و نفیـس خویـش بـه جهاد پرداخـت و در این راسـتا دو 
فرزنـد برومنـدش محمدباقـر و مهـدی اعلمـی و دامادش علیرضا قدمی به خیل شـهیدان سـرافراز انقاب 
ی در 12بهمن 1364 نیز به سَمت امامت جمعه اشتهارد منصوب شد و تا فروردین  اسامی پیوستند. و

سال 1370 در این جایگاه منشأ خدمات بسیار به مردم آن شهر بود. 

ی در 82 سـالگی در روز سه شـنبه 19آذر 1398 )13 ربیع الثانـی 1441ق( چشـم از جهـان فروبسـت و  و
ک سپرده  پیکرش پس از تشییع در روز پنجشنبه 21 آذر در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی به خا

شد.

آیت اهّلل نورالدین
مرحوم آیت اهّلل سـّیدعبدالکریم نورالدین یکی از علمای نامی بیروت بود. فقید سـعید در سـال 1347ق 
)1307ش/1928م( در شـهر نبطیه در بیت علم و فضیلت زاده شـد. پدرش آیت اهّلل سّیدعبدالحسـین 
گردان آیـات عظـام: آخونـد خراسـانی، سـّیدمحمدکاظم یـزدی و شـیخ  نورالدیـن)1293-1370ق( از شـا
ی پس از تحصیل ادبیات نزد پدر بزرگوارش در 17 سـالگی )1364ق/1945م(  محمـد طـه نجـف بـود. و
رهسـپار نجـف اشـرف شـد و پـس از تکمیـل سـطوح عالیـه در دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای حکیـم، 
آقای خویی، میرزاعبدالهادی شـیرازی، شـیخ عباس رمیثی، سـّیدمحمدباقر شـخص و سـّیدعلی فانی 
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اصفهانی حاضر شـد و بهره های فراوان برد. در 1379ق )1960م( به زادگاهش بازگشـت و به اقامه شـعائر 
یج شرع مبین و احیای مناسبات اسامی پرداخت و در 1963م قضاوت شرعی جعفری را در  دین و ترو
گرفت و پس از ده سال در 1973م به بیروت منتقل و قضاوت در دادگاه عالی شیعه  مرجعیون بر عهده 

کرد.  به او محول شد و از این رهگذر خدمات بسیار به شیعیان ارائه 

گفت و پیکرش  ی در 91 سالگی در روز شنبه 24ربیع الثانی 1441ق )30 آذر 1398ش( بدرود حیات  و
ک سپرده شد.   در روز سه شنبه 27 ربیع الثانی به نجف اشرف منتقل و در وادی السام به خا

آیت اهّلل مهاجر 
مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج سّیدحسـن مهاجـر یکـی از علمـای معـروف اصفهـان بـود. معظـم لـه در سـال 
1348ق)1308ش( در روسـتای محسـن آباد از توابع برخوار اصفهان زاده شـد و از هفت سـالگی مقدمات 
گرفـت و در نوجوانـی بـه اصفهان آمد و ادبیات و سـطوح را نـزد حضرات آیات: صدر  علـوم را نـزد پـدرش فرا
کوپایی، میرزاعلی آقا شـیرازی، سیدعبدالحسـین طیب و حاج آقا حسـین خادمی فراگرفت و پس از آن 
کـرد و مکاسـب را از آیـت اهّلل حـاج شـیخ هاشـم قزوینـی و کفایـه را از آیـت اهّلل  بـه مشـهد مقـدس مهاجـرت 
کوه کمری،  کفایی آموخت. سپس به قم آمد و در دروس آیات عظام: آقای بروجردی، حجت  میرزااحمد 
کرد. در دوران  گلپایگانی و آقای مرعشـی نجفی شـرکت و مبانی علمی اش را اسـتوار  امام خمینی، آقای 
کفایی بهره  برد. در  اقامت چند ماهه در مشـهد مقدس هم از مباحث آیت اهّلل میانی و حاج میرزااحمد 
سـال 1331ش هم با نگارش مباحث اصولی شـیخ انصاری در فرائد االصول به دریافت مدرک لیسـانس 
از دانشـکده الهیات دانشـگاه تهران نائل شـد. وی در سـال 1335ش به دسـتور آیت اهّلل بروجردی رهسـپار 
کازرون شـد و سـال ها در آن شـهر به خدمات دینی اشـتغال داشـت و در 1357ش به اصفهان بازگشـت و 
پس از تأسیس مسجد قبا واقع در خیابان شیخ طوسی به وسیلۀ آقای محسنی از سوی آیت اهّلل خادمی به 
امامت جماعت آن منصوب شد و به یمن فعالیت هایش این مسجد به یکی از فعال ترین و تاثیرگذارترین 
مساجد اصفهان تبدیل شد و در دوران انقاب و جنگ تحمیلی یکی از مساجد فعال و پیشرو اصفهان 
بود. وی از آیت اهّلل شیخ مجتبی لنکرانی اجازه اجتهاد و از آیات عظام: بهبهانی، میانی، فانی اصفهانی، 
کـی و بهجـت اجـازات روایـی داشـت و بـه گروهـی همچـون آقایان: رحیم قاسـمی، حسـین  خوانسـاری، ارا
حلبیان و محمد زاهد نجفی هم اجازه روایت بخشیده بود. آن مرحوم حافظه ای قوی و بر فروعات فقهی 
و مطالب تفسیری احاطه داشت و عمرش را به تدریس و تبلیغ و تفسیر قرآن و اقامه جماعت و راهنمایی 

کتاب فقیه مهاجر منتشر شد. کرد. در نکوداشت وی  مؤمنان و طاب و فضا وقف 

ایشـان سـرانجام در 90 سـالگی در روز سه شـنبه 10 دی مـاه 1398ش )4 جمـادی االّول 1441ق( بـدرود 
گفـت و پیکـرش در روز چهارشـنبه 11 دی مـاه پـس از نمـاز حضـرت آیـت اهّلل مظاهـری بـر آن در  حیـات 

ک سپرده شد. مسجد قبا به خا
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استاد عمار مارتینو
دانشـمند محترم اسـتاد عمار )لوئیجی( ِد مارتینو از پیشـگامان و مرّوجان تشـیع در ایتالیا بود. آن مرحوم 
در سال 1357ق )1317ش/ 1938م( در ناپل زاده شد و پس از تحصیات خویش تحت تأثیر انقاب 
ید و نخسـتین مرکز شـیعیان را با نام »انجمن  اسـامی ایران مسـلمان شـد و در سـال 1983م به تشـیع گرو
اسـامی اهل بیت)ع(« تأسـیس کرد. همچنین نشـریه اسـام ناب را هم برای معرفی تشـیع منتشر کرد که 
ی نقشـی مؤثر در رشـد اسـام شـیعی در میان مردم ایتالیا داشـت و باعث  تا پایان عمرش ادامه یافت. و
گرایش بسیاری از جوانان ایتالیایی به تشیع شد. در عین حال با اهل تسّنن نیز تعامل پسندیده داشت 
و همـه مسـلمانان اعـم از شـیعه و سـّنی او را بـه حسـن اخـاق و رفتـار و گفتـار می شـناختند و در تواضع و 
فروتنـی و صـدق گفتـار شـهره بـود. او عضـو ایتالیایـی مجمـع جهانی اهل بیـت بود و کتاب هایـی به زبان 

ایتالیایی از او بر جای مانده است.

ی در 81 سـالگی در روز جمعـه 29 آذر 1398ش )20 دسـامبر2019م/ 23 ربیع الثانـی 1441ق( بـدرود  و
ک سپرده شد. گفت و در قبرستان مسلمانان در شهر ناپل به خا حیات 

آیت اهّلل بطحایی
گلپایگانـی یکـی از علمـای حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد  مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج سّیدهاشـم بطحایـی 
گلپایگان زاده شـد و در نوجوانی مقداری از ادبیات  د از توابع 

َ
گوگ سـعید در سـال1320ش )1360ق( در 

ک شـد و در مدرسـه  را در زادگاهش نزد اسـتاد شـیخ جواد نخعی آموخت. در سـال 1335ش رهسـپار ارا
گرفـت.  گزیـد و بخشـی از ادبیـات را از مرحـوم آقـای حـاج شـیخ محمدباقـر رفیعـی فرا آقـا ضیـاء اقامـت 
در سـال 1336 بـه قـم آمـد و ادبیـات را نـزد حجـج اسـام آقایـان: شـیخ رحمت اهّلل فشـارکی و شـیخ قاسـم 
نحـوی و پـس از آن سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: اعتمـادی، سـتوده، نـوری همدانـی، منتظـری و 
سـلطانی طباطبایی بـه پایـان رسـانید. شـرح منظومـه را از آیـت اهّلل انصاری شـیرازی و اسـفار را از عامـه 
گلپایگانی )27 سال(، آقای  گرفت و دروس خارج فقه و اصول را هم از آیات عظام: آقای  طباطبایی فرا
ی همزمـان بـا تحصیـل در حـوزه بـه تحصیـل در  شـریعتمداری و میـرزا هاشـم آملـی )13سـال( بهـره بـرد. و
کرد. سپس در سال 1355 به  یافت  کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران پرداخت و در سال 1352 مدرک 
کند، اما با تیرگی روابط مصر و ایران به قم بازگشـت و در سـال 1360  قاهره رفت تا دکترای فلسـفه را اخذ 
با نگارش رسـاله حقوق زن از دیدگاه مذاهب خمسـه دکترای فقه و مبانی حقوق اسـامی را از دانشـگاه 
یـس در مجتمـع آمـوزش عالـی قم و دانشـگاه تهران اشـتغال داشـت.  ی سـال ها بـه تدر کـرد. و تهـران اخـذ 
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی مدتـی امـام جمعـه گلپایـگان )1373-1377( و در دوره پنجـم مجلس 
خبـرگان رهبـری هـم نماینـده مجلـس خبـرگان از اسـتان تهـران و عضو هیئـت علمی دانشـگاه تهران بود. 
یـس خـارج فقـه و اصـول در حـوزه علمیـه قـم و تألیـف اشـتغال داشـت و  همچنیـن سـالیان فـراوان بـه تدر
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همزمان منبر هم می رفت و مردم را از بیانات شیرین خویش بهره مند 
یسـتی، صـورت بشـاش و چهره ملیـح او توجه  می کـرد. تواضـع، ساده ز

همگان را به خود جلب می کرد. 

آثارش عبارتند از:
1. توضیح المسائل

2. مناسک حج
3. احکام بانوان

4. احکام جوانان
5. رساله استفتائات

6. آیات االحکام )سیاسی(
7. آیات االحکام )جزائی(

کوثر رسالت 8. فاطمه 
گل والیت 9. مهدی )عج( 

10. ندای فطرت
11. اخاق تحلیلی اسامی

12. فمینیسم از نظر اسام و ملل
13. حقوق بشر از دیدگاه اسام و غرب

14. قواعد فقه

آن مرحـوم سـرانجام در 78 سـالگی بـر اثـر ابتـا بـه بیمـاری کرونـا در روز دوشـنبه 26 اسـفند 1398ش )21 
گفـت و پیکـرش روز پنجشـنبه پـس از نمـاز حجت االسـام سـّیدمهدی  رجـب 1441ق( بـدرود حیـات 

ک سپرده شد.  شیرازی در قبرستان بهشت معصومه)س( به خا

آیت اهّلل کریمی
ی در اسـفندماه  کریمـی یکـی از علمـای حـوزه علمیـه قـم بـود. و مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج سـّیدجعفر 
آقـای  نـزد  نوجوانـی  در  شـد.  زاده  بابـل  توابـع  از  دیـوُکا  روسـتای  در  1349ق(  المکـرم  )شـوال  1309ش 
گرفت و پس از آن در بابل ادبیات و سـطوح را نزد حضرات  سـّیدمحمود موحدی جامع المقدمات را فرا
آیـات: سّیدحسـن اسـتادزاده، شـیخ محمدعلـی طبرسـتانی، شـیخ علـی موحـد و شـیخ ولـی اهّلل مـدرس 
آیـات: شـهید صدوقـی،  نـزد حضـرات  را  آمـد و سـطوح عالیـه  قـم  بـه  آموخـت. در مهرمـاه سـال 1326 
گرفت و پس از آن چند ماهی در دروس آیات عظام: آقای بروجردی  فکوریزدی و سـلطانی طباطبایی فرا
و شـیخ مهـدی امامی امیرکایـی حاضـر شـد. در سـال 1332 رهسـپار نجـف اشـرف شـد و در درس هـای 
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آیات عظام: آقای شـاهرودی، آقای حکیم ، آقای خویی، میرزاهاشـم 
کرد و تقریرات دروس آنان را  آملی و حاج شـیخ حسـین حلی شـرکت 
یس سطوح عالیه نیز پرداخت. با ورود امام خمینی  نگاشت و به تدر
بـه نجـف اشـرف در دروس ایشـان حضـور یافت و مـورد اعتماد و وثوق 
گرفـت و مسـئولیت پاسـخ بـه اسـتفتائات، نظـارت بـر  معظـم لـه قـرار 
کتاب های فقهی  دفتر شهریه، امتحانات، ثبت نام طاب، تصحیح 
و تطبیـق رسـاله های فتوایـی امـام بـدو محـول شـد. همچنیـن یکـی از 
ی پـس از پیـروزی انقـاب  اوصیـای ایشـان هنـگام تـرک نجـف بـود. و
اسـامی به ایران آمد و در دفتر امام مسـئولیت پاسـخ به اسـتفتائات و 
عضویـت در مجلـس خبرگان قانون اساسـی، مجلس خبرگان رهبری 
جامعـه  و  قـم  علمیـه  حـوزه  مدیریـت  شـورای  مازنـدران(،  اسـتان  )از 
یاسـت  ر و  انقـاب  عالـی  دادگاه  اقتصـاد،  عالـی  شـورای  مدرسـین، 
دادگاه عالـی انتظامـات قضـات بـدو محـول شـد. پـس از رحلـت امام 
از سـوی مقام معظم رهبری مسـئولیت پاسـخ به اسـتفتائات و شـورای 
اسـتفتای رهبـری را پذیرفـت و کتـاب اجوبـة االسـتفتائات معظم له را 
تدوین و تنظیم و تألیف کرد و در قم و تهران در مدرسه شهید مطهری 

یس پرداخت. و دانشکده علوم قضایی نیز به تدر

از آثار چاپی اوست: 
1. کشف الحقائق عن الفقه الجعفری )ج 1(، تقریرات درس فقه )مکاسب( آیت اهّلل آملی

2. خاطرات )به اهتمام استاد رسول جعفریان(

آثار غیر چاپی اش عبارتند از:
1. تقریرات درس اصول آیت اهّلل خویی )4 ج(

2. تقریرات درس فقه و اصول آیت اهّلل آملی )7 ج(
3.  تقریرات درس فقه )طهارت( آیت اهّلل حلی 

4. تقریرات درس فقه )معامات( آیت اهّلل حکیم )2 ج(

گفت  آن مرحوم در 90 سالگی در روز شنبه 9 فروردین 1399 )3 شعبان المعظم 1441ق( بدرود حیات 
و پیکـرش صبـح روز یکشـنبه پـس از نمـاز آیـت اهّلل نـوری همدانـی بـر آن در مسـجد شـهید مطهـری حـرم 

ک سپرده شد. حضرت معصومه)س( به خا
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آیت اهّلل طبرسی
مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج شـیخ نـوراهّلل طبرسـی از علمـای محتـرم سـاری بـود. فقیـد سـعید در فروردیـن 
1319ش )صفـر 1359ق( در روسـتای سـوَچلما از توابـع هـزار ِجریـب شـهر نـکای مازنـدران در بیـت علـم 
و فضیلـت زاده شـد. پـدرش حجت االسـام و المسـلمین حـاج شـیخ حسـن طبرسـی سـوچلمایی امـام 
جماعت مسـجد شـاه غازی )امام سـجاد( سـاری و جدش آخوند ماعبداهّلل سوچلمایی از علمای هزار 
جریـب بودنـد. آن مرحـوم در 12 سـالگی تحصیـل علـوم دینی را آغاز کرد و مقدمـات را نزد مرحوم آیت اهّلل 
کوهسـتانی  آموخـت. در سـال 1334ش بـه قـم آمـد و ادبیـات را نـزد مرحـوم آقـای حـاج شـیخ رحمـت اهّلل 
فشـارکی و سـطوح را نـزد حضـرات آیـات: اعتمـادی، سـتوده، امینیـان و صلواتـی و سـطوح عالیـه را نـزد 
حضرات آیات: فاضل لنکرانی، مشکینی و سلطانی طباطبایی و علوم معقول را هم نزد حضرات آیات: 
جـوادی آملـی، حسـن زاده آملی و انصاری شـیرازی آموخـت. تفسـیر قـرآن را هـم نزد آیات عظـام: خزعلی و 
گلپایگانی و میرزاهاشم آملی )فقه و اصول(  گرفت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام:  مشکینی فرا
ی در سـال 1352ش بـه سـاری رفـت و بـه تبلیـغ دیـن و  کـرد. و حاضـر شـد و مبانـی علمـی اش را اسـتوار 
یـم شـاه بـه روشـنگری مـردم و  ی آورد و در مبـارزات انقابـی روحانیـت علیـه رژ یـس رو خطابـه و منبـر و تدر
رهبـری تظاهـرات و سـخنرانی های پرشـور پرداخـت. پس از پیروزی انقاب اسـامی بـا همکاری آیت اهّلل 
حاج شیخ مصطفی صدوقی به تشکیل کمیته های انقاب اسامی و عضویت و مدیریت و مسئولیت 
ی در تیرمـاه سـال 1359 از سـوی امام خمینی به امامت جمعه سـاری  در نهادهـای انقابـی پرداخـت. و
منصوب شد و حدود 40 سال در این سَمت منشأ خدمات فراوان همچون: تشکیل ستاد جنگ استان 
مازنـدران، بازسـازی شـهر سوسـنگرد بـا همـکاری آیـت اهّلل حـاج شـیخ هـادی روحانـی، احـداث مصـای 
امام خمینی، احداث مجتمع فرهنگی اهل بیت)ع(، بنیاد مدرسـه علمیه امام علی)ع( )ویژه برادران( 
و فاطمـة الزهراء)ویـژه خواهـران(، سـاخت مسـاجد و حسـینیه ها در مناطق مختلف، تشـکیل جلسـات 
یـس سـطوح عالیـه، مسـئولیت در سـتادها و نهادهـای انقابـی، تأسـیس دانشـگاه علوم  تفسـیر قـرآن، تدر
پزشـکی و بیمارسـتان نیمه شـعبان و نمایندگـی مـردم مازنـدران در دوره هـای مختلـف مجلـس خبـرگان 

رهبری )دوره سوم و چهارم و پنجم( شد.

از آثار آن مرحوم است:
کام امیرالمؤمنین، شرح خطبه مّتقین 1. پروا پیشگان در 

2. آئینه هدایت 

سـالروز  در  1441ق(  )13جمادی الثانـی  1398ش  بهمـن   19 شـنبه  روز  در  سـالگی   79 در  مرحـوم  آن 
گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در قـم و نمـاز آیـت اهّلل  شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا)س( بـدرود حیـات 
گلزار شـهدای  جوادی آملی بر آن به سـاری انتقال داده شـد و پس از تشـییع باشـکوه در روز سه شـنبه در 

ک سپرده شد.  مجدالدین ساری به خا
ّ

ما
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حجت االسالم ترابی شهرضایی
کبر ترابی یکی از فضای نامی حوزه علمیه قم بود.  مرحوم حجت االسـام و المسـلمین آقای حاج شـیخ ا
فقیـد سـعید در 13 فروردیـن 1338ش )24 رمضـان 1378ق( در شـهرضا زاده شـد و پـس از اخـذ دیپلـم 
ریاضی به تحصیل علوم دینی روی آورد. در 18سالگی )1356ش( به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات 
آیات: اعتمادی، ستوده و موسوی تهرانی آموخت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: وحید خراسانی 
و جعفر سبحانی حاضر شد و مبانی علمی خویش را استوار کرد. وی عاوه بر تحصیل به تدریس، تألیف، 
کاروان های حج و عمره و عتبات و راهنمایی، مشاوره و داوری رساله های سطح 3 و 4  تبلیغ، راهنمایی 
حوزه پرداخت. همچنین مدیر گروه رجال مدرسه حجتیه، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی، رئیس 
مدرسه عالی فقه تخصصی، ممتحن امتحانات شفاهی حوزه و عضو کمیته فقه و معامات مدارج علمی 
حوزه علمیه قم بود. وی در دوران دفاع مقدس 17 ماه در دفتر نمایندگی امام در سپاه و در جبهه های نبرد 

حضور داشت و در خال یکی از عملیات ها دچار عارضه شیمیایی شد.
آثارش عبارتند از:

1. الموسوعة الرجالیة المیسرة )2 ج( با همکاری استاد شیخ یحیی رهایی
2. پژوهشی در علم رجال

3. کلیات علم رجال
4. در سرزمین وحی )راهنمای حجاج بیت اهّلل الحرام(

یارات حج تمتع( 5. قطره ای از زمزم معرفت )اعمال و ادعیه و ز
یارات عمره مفرده و مدینه منوره( 6. قطره ای از زالل معرفت )اعمال و ادعیه و ز

7. کلید بهشت )راهنمای زائران عتبات عالیات(
کیفری اسام )مباحث حدود، برگرفته از تحریر الوسیله و درس های آیت اهّلل فاضل لنکرانی( 8. آئین 

9. مجموعه مقاالت )در مجات حوزه علمیه قم(
10. ترجمه دعای علوی مصری

کـه از جانبـازان شـیمیایی دوران دفـاع مقـدس بـود، در 60سـالگی در سـحرگاه روز جمعـه 23  آن مرحـوم 
گفـت و پیکـرش پـس از  اسـفندماه سـال 1398 )18 رجـب 1441ق( بـر اثـر نارسـایی ریـوی بـدرود حیـات 
نمـاز اخـو الزوجـه اش حجت االسـام حـاج شـیخ مهـدی صدری در قبرسـتان  بهشـت معصومـه)س( قم 

ک سپرده شد.  به خا

حجت االسالم دهقان
مرحوم حجت االسـام و المسـلمین حاج شـیخ اکبر دهقان یکی از فضای حوزه علمیه قم بود. آن فقید 
در سال 1343ش )1383ق( در مشهد مقدس به دنیا آمد و پس از تحصیات نخستین در 1357ش به 
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تحصیل علوم دینی روی آورد و ادبیات را نزد استاد حجت هاشمی و سطوح را نزد آقایان: رضوانی، واعظی 
و سّیدحسـن صالحی فراگرفت. در سـال 1362ش رهسـپار قم شـد و شـرح لمعه را نزد آیت اهّلل حاج شـیخ 
علـی پنـاه  اشـتهاردی و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: اعتمـادی و سـتوده آموخت. سـپس در دروس 
خـارج آیـات عظـام: میرزاجـواد تبریـزی، جعفـر سـبحانی و جوادی آملـی حاضـر شـد و سـالیانی  چنـد نیـز از 
دروس تفسیر آیت اهّلل جوادی آملی بهره مند شد. در دوران دفاع مقدس حدود یک سال و نیم در جبهه های 
کرد و موفق  نبرد به تبلیغ و اقامه جماعت اشـتغال داشـت. در سـال 1369 در دوره تربیت مدرس شـرکت 
بـه اخـذ مـدرک فـوق لیسـانس شـد. سـپس بـه تدریـس در دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و مدرسـه فیضیـه و 
جامعة المصطفی پرداخت. او سـال ها با اسـتاد قرائتی در سـتاد اقامه نماز و سـتاد تفسـیر قرآن همکار بود 
کـرد و در سـایه مطالعـات قرآنـی خویـش یکـی از کارشناسـان  و مطالعـات خویـش را در تفسـیر قـرآن متمرکـز 

مذهبی قرآنی رادیو قرآن، رادیو معارف و رادیو جوان بود که ده ها برنامه از او ضبط و پخش شد. 
آثارش عبارتند از:
1. نخبة التفاسیر

2. نسیم رحمت )تفسیر قرآن(
گزیده قرآن با ترجمه فارسی( 3. واژه های نور )لغات 

کریم 4.  هزار و یک نکته از قرآن 
5. هزار و یک نکته از دانشمندان

6. با قرآن در سرزمین وحی
7.  شباهت ها و تفاوت ها در قرآن و احادیث

کریم  8. یکصد و چهارده نکته از قرآن 
9.  یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و حدیث

10. 313 نکته از قرآن پیرامون حج
11.   72 حکمت از قرآن و عترت

12. امام حسین وارث پیامبران
13. مظهر رافت الهی )سیری درسیره و سنت امام علی بن موسی الرضا(

14.  25 سخن پیرامون حضرت مهدی 
کمال 15. آیینه 

16.  راه رستگاری
17.  راه رشد

18. راه زندگی )برخی از مباحث اخاقی حجت االسام سّیدمهدی طباطبایی(
19. زکات در اسام 

اسـفند 1398ش )12رجـب  روز شـنبه 17  کرونـا در  بیمـاری  اثـر  بـر  آن مرحـوم سـرانجام در 55 سـالگی 
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گفت و پس از اقامه نماز حجت االسـام شـهامت در قبرسـتان بهشـت معصومه  1441ق( بدرود حیات 
ک سپرده شد. قم به خا

حجت االسالم محسن زاده 
مرحـوم حجت االسـام و المسـلمین حـاج شـیخ احمـد محسـن زاده یکـی از فضـای حـوزه علمیـه قـم 
بـود. فقیـد سـعید در سـال 1333ش )1373ق( در قـم در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش مرحوم 
حجت االسام و المسلمین حاج شیخ رحمان محسن زاده از علمای شهر سراب در نزدیکی تبریز  بود. 
ی آورد و ادبیات را نزد مرحوم عامه مدرس افغانی و سطوح   ی در 15سالگی به تحصیل علوم دینی رو و
را نـزد حضـرات آیـات: سـتوده، اعتمـادی، سـّیدابوالفضل موسـوی تبریـزی، محسـن دوزدوزانـی، محمـد 
کویـی و فلسـفه را از آیـات عظـام: حسـن زاده آملی و  حقی سـرابی، محمـد فیض سـرابی و زین العابدیـن با
دکتـر احمـد بهشـتی و تفسـیر و علـوم قرآنـی را از آیـات عظام: جوادی آملی، علی مشـکینی، محمد هادی 
گلپایگانـی، فاضل لنکرانـی،  معرفـت و حقی سـرابی و خـارج فقـه و اصـول را هـم از آیـات عظـام: آقـای 
گرفت. عاوه  جعفـر سـبحانی، مـکارم شـیرازی، میرزاجـواد تبریـزی و سـّیدمحمود هاشـمی شـاهرودی فرا
ی پیـش از پیروزی  یـس، تألیـف، خطابـه و یادگیـری زبـان عربـی و انگلیسـی هـم پرداخـت. و بـر آن بـه تدر
که به رهبری و ساماندهی تظاهرات و سخنرانی های  انقاب اسامی یکی از روحانیون مبارز سراب بود 
یاسـت  پـر شـور و پخـش اعامیه هـای امـام می پرداخـت. پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی مسـئولیت و ر
نهادهای انقابی را در آذربایجان شـرقی به عهده داشـت. همچنین در دفتر تبلیغات اسـامی و مجمع 
نمایندگان طاب هم مسئولیت داشت. سپس به سَمت امامت جمعه مشکین شهر )1384-1379(، 
ابهـر )مهر1384-تیـر1387( و نسـیم شـهر تهـران )1387-1398( منصـوب شـد و در ایـن شـهرها منشـأ 
خدمات بسیار به مردم، طاب و فضا بود. از دیگر خدمات ایشان تأسیس و مدیریت مدارس علمیه، 
کاس های تفسـیر،  کتابخانه، صندوق قرض الحسـنه و احداث مصلی و مسـاجد بود. همه جا برگزاری 
ی از حضـرات آقایان: میرزاعلی  یـس و تألیـف را وجهـه همت خود قـرار داد. و اخـاق، خطابـه، منبـر، تدر

علیاری و حسینی اشکوری اجازه روایت و از مراجع تقلید قم نیز اجازه امور حسبیه داشت.

از تألیفات اوست:
1. پیامبر اعظم در نگاه فقهق

2.  آفتاب نجف )شرح زندگی امیرالمؤمنین(
کربا )شرح زندگی امام حسین( 3. آفتاب 

4. زندگی نامه حضرت زهرا)س(
کوثر محمدی 5.  چهل حدیث: 

کلید سعادت 6.  چهل 
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7. چهل حدیث: ماه رمضان
8. چهل حدیث: عزت و افتخار حسینی

9. چهل حدیث: خدمت به مردم
کودکان و نوجوانان 10. چهل حدیث: 

11. نقش نماز جمعه در فرهنگ جامعه
گریه در آموزه های دینی و فقهی 12. پیام و حماسه 

آن مرحوم در 65سالگی در روز شنبه 15 فروردین 1399 )10 شعبان المعظم 1441ق( بر اثر نارسایی قلب 
و کلیه بدرود حیات گفت و پیکرش در روز یکشنبه 16 فروردین پس از نماز حجت االسام و المسلمین 

ک سپرده شد. سّیدمهدی میرباقری در قبرستان بقیع قم در جوار پدر بزرگوارش به خا

استاد سّیدعبدالستار حسنی
ی  ادیـب و مـورخ رجالـی عـراق اسـتاد سّیدعبدالسـتار حسـنی چهـره نـام آور شـعر و ادب نجـف بـود. و
مـازم عامـه سـّیدمحمد مهدی اصفهانـی  نوجوانـی  و در  زاده شـد  بغـداد  در حـدود سـال 1371ق در 
صاحـب احسـن الودیعـه و عامـه سـّیدجعفر شـّبر و دکتـر حسـین علی محفـوظ شـد. سـپس بـه نجـف 
ـی و 

ّ
کـرد و ادبیـات و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات: سّیدیوسـف حلـو، سّیدمسـلم حل اشـرف مهاجـرت 

گرفـت. سـپس در دروس خـارج حضـرات آیـات: سـّیدنصراهّلل مسـتنبط و  سـّیدمحمدعلی حّمامـی فرا
شـهیدان: سـّیدمحمدباقر صـدر و سـّیدمحمد صـدر حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد، امـا تخصـص و 
یـخ، انسـاب، شـعر و لغـت بـود. در دهه هـای اخیر در عراق کسـی در  ی بیشـتر در علـوم رجـال، تار عاقـه و
یخ هایش  ی نمی رسید. او چهره ای نام آور در عرصه شعر و لغت بود و اشعار و ماده تار این علوم به پایه و
ی از آیت اهّلل سبحانی اجازه اجتهاد داشت و یکی از مشایخ اجازه حدیث بود.  شهرت بسیار داشت. و
همچنین از ده ها نفر از علمای بزرگ شـیعه و سـنی، مانند حضرات آیات: سـّیدهبة الدین شهرسـتانی، 
سـّیدمحمدمهدی اصفهانـی، سـّیدمحمدصادق بحرالعلـوم، سـّیدجعفر شـّبر، سـّیدنصراهّلل مسـتنبط، 
سّیدعبداهّلل شیرازی، سّیدمحمدعلی روضاتی، سّیدمرتضی نجومی، سّیدعلی مکی عاملی، سّیدعلی 
بهشـتی  و سـّیدمحمد صـدر، شـیخ نجم الدیـن جعفـر تهرانـی، شـیخ فـرج آل عمـران قطیفـی، شـیخ علی 
کاشـف الغطاء، شـیخ محمدتقی آل راضی، شـیخ لطف اهّلل صافی، شـیخ محمد امین زین الدین، شیخ 
ی و شیخ جعفر سبحانی اجازه روایت داشت و به ده ها نفر نیز اجازه روایت  علی صافی، شیخ علی غرو
کمـال زهـد و سـادگی در مدرسـه  گذشـت و در  کسـب علـم و دانـش از دنیـا  بخشـیده بـود. ایشـان در راه 

گذراند. کتاب  مهدیه نجف زندگی می کرد و ازدواج نکرد و عمرش را در بین 

 برخی از آثار چاپی اش عبارتند از:
1. ُصدی المشاعر )دیوان شعر(
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کّرار علوان( یخ فی شعر العامة السید عبدالستار )گردآوری: شیخ  2. ادب التار
3. شرح الصدر )ارجوزه ای در نسب آل الصدر(
4. الطاف الباری من نفحات االمام السبزواری

5. المسک االذفر فی احوال العامة الحجة السّید جعفر شّبر  
6. السید هبة الدین الشهرستانی، حیاته و نشاطه العلمی و االجتماعی 

7. الدّر المنضود فی احوال آیة اهّلل الشیخ محمود )االرگانی البهبهانی(
8. ُصدی الرحیل )سیرة آیة اهّلل السید محمد رضا الخرسان(

9. النور الباهر من أقباس سیدنا الطاهر )شرح حال سّیدطاهر حسنی حیدری بغدادی(
10. َسراة الُمعقبین من ابناء االئمة المعصومین

11. الّراسیات فی محکم المقامات )نامه هایی به استاد شیخ محمد مهدی ارگانی(
12. الَثَبت المختار فی اجازات السید عبدالستار

13. اسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر )با همکاری: شیخ ماجد الطائی(
14. تحقیق: دیوان السید محمد مکی عاملی

15. تعلیقه بر: دیوان ابی المجد االصفهانی
16. تعلیقه بر: احسن الودیعة

17. تعلیقه بر: الشیعة و فنون االسام
18. تعلیقه بر: تاسیس الشیعه

19. تعلیقه بر: الدرجات الرفیعه
20. تعلیقه بر: ما هو نهج الباغه

21. تصحیح االوهام فی انساب األعام )مجموعه مقاالت در مجله الباغ(
22. دار الخافة العباسیة و جامع القصر )مجموعه مقاالت در مجله المورد(

کتاب نهایة الَرب فی معرفة انساب العرب )قلقشندی( 23. نظرات فی 
24. اوجز الحواشی علی رجال النجاشی

25. مشهد العتیقة  )درباره مسجد المنطقه(

 برخی از آثار مخطوطش عبارتند از:
1. القول الحاسم فی انساب بنی هاشم

2. شجرة األنوار فی سالة االئمة االطهار
کاشف الغطاء 3. الروضة الغّناء فی مدح آل 

4. الروض االزهر فی احوال آل شّبر
5. جوالت قلم فی اللغة

6. القول الفصل فی شرح شجرة االصل )4 ج(
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7. غایة األمانی فی الحاشیة علی تفسیر روح المعانی
8. احکام المسألة فی احکام البسملة

9. حاشیه بر امل اآلمل )شیخ حّر عاملی(
10. حاشیه بر فهرست شیخ طوسی

11. نظرات سریعة فی معجم أعام الشیعة )سّیدعبدالعزیز طباطبایی(
ک تکملة امل اآلمل عامه سّیدحسن صدر( 12. صلة التکملة )حواشی و استدرا

در   )1399 فروردیـن   12( 1441ق  المعظـم  شـعبان   5 دوشـنبه  روز  صبـح  در  70سـالگی  در  مرحـوم  آن 
گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز حجت االسـام و المسـلمین سـّیدصادق خرسـان در  بغـداد بـدرود حیـات 

ک سپرده و در رثایش اشعار و مقاالت فراوان سروده و ستوده شد. وادی السام نجف به خا

حضرت آیت اهّلل شیخ بشیر نجفی در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

الحمـدهّلل علـی مـا ألهـم ولـه الشـکر علی ما أنعم والصاة والسـام علـی المبعوث رحمة للعالمین سـیدنا 
محمد)صلی اهّلل علیه وآله( وعلی آله الغر المیامین واللعن علی أعدائهم إلی یوم الدین.

ُمْحِسِنیَن. صدق اهّلل العلي العظیم
ْ
َمَع ال

َ
 اهّلَل ل

َ
ِإّن َنا، َو

َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَیّنَ

َ
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا ل

َّ
قال اهّلل تعالی: َوال

وورد عن موالنا أمیر المؤمنین علیه السام أّنه قال: إذا مات العالم انثلم في السام ثلمة ال یسدها شيء 
إلی یوم القیامة.

تلقینـا ببالـغ األسـف واألسـی نبـأ رحیـل العالـم الفاضل السـید عبد السـتار الحسـني البغـدادي إلی جوار 
أجداده الطاهرین علیهم السام.

فلقـد کان عالمـًا محبـًا للعلـم متبعـًا آلدابـه وقد نفع المسـلمین بعلمه، وسـار علی منهاج جده رسـول اهّلل 
صلـی اهّلل علیـه وآلـه، فأصبـح قدوة لطـاب العلوم في احترام العلوم وطـرق تحصیلها وطرق المحاججة 
بهـا، فجـزاه اهّلل عـن السـام خیـرًا، وأسـکنه اهّلل فـي جنات الخلد مـع أجداده محمـد وآل محمد صلوات 

اهّلل علیهم أجمعین.

ونحن إذ نعزي صاحب العصر والزمان عجل اهّلل فرجه الشریف وأحباءه وتامذته وأسرته الکریمة، نسأل 
اهّلل العزیز أن یمدهم بالصبر والسلوان.

إنا إلیه راجعون. إنا هّلل و وال حول وال قوة إال باهّلل العلي العظیم. و

و نخست وزیر عراق جناب عادل عبدالمهدی هم در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بمزیـد مـن الحـزن واألسـی تلقینـا نبأ رحیـل العامة الکبیر واالدیب والمحقق والمؤرخ السـید عبد السـتار 
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الحسني، رحمه اهّلل، الذي یعد امتدادا لسلسلة العلماء الکبار.

نتقـدم لعائلتـه الکریمـة بخالـص العـزاء والمواسـاة ، سـائلین البـاري عـّز وجـل ان یتغمـد الفقیـد بواسـع 
یه ومحبیه الصبر والسلوان، یلهم ذو رحمته و

إنا الیه راجعون.  إنا هّلل و
عادل عبدالمهدی
رئیس مجلس الوزراء
31 ـ آذار ـ2020

و عامه سّید منیر الخّباز در رثایش چنین سرود:

بُحــــــــْزٍن  الِعــــــــراِق  َفــــــــُم  َنعــــــــاُه  َفــــــــّنَِقــــــــْد   ِ
ُکلّ فــــــــي  یــــــــُض  الَقر َبــــــــکاُه  و

الُفْصحی  وفــــــــي  الَغــــــــرّيِ  َنّســــــــاَبُة  ُیغنــــــــيُهــــــــَو  الَمعاِجــــــــِم  َعــــــــْن  ُمِحیــــــــٌط 

 
ً
َجمــــــــاال الُفــــــــراَت  َیشــــــــدو  ْحــــــــِنَعندلیــــــــٌب 

َ
ل ُکلّ  ِمــــــــْن  أَرّق  بُحــــــــروٍف 

حقــــــــٍل  ُکلّ  ِمــــــــْن  بالُعلــــــــوِم  ــــــــٌع 
َ
زْدنــــــــيُمول  

َ
قــــــــال مْنهــــــــاًل  ذاَق  مــــــــا 

َّ
کل

األْشــــــــَرِف  َجِف  الّنَ َحــــــــوَزِة  یــــــــَخ  تأر األَغــــــــّنِصاَغ  الَبِدیــــــــِع  َنْظِمــــــــِه  فــــــــي 

یهــــــــا 
َ
َعل والَیــــــــراَع  ــــــــْرَس  الّطُ ُیثِنــــــــيوَقــــــــَف  و ُیِشــــــــیُد  بهــــــــا  َیــــــــوٍم   

ُکلُّ

ْخ: أِرّ  
َ

نــــــــال وَقــــــــْد  الُمرَتضــــــــی  َعــــــــْدِن«َعِشــــــــَق  َجّنــــــــاُت  ــــــــتاِر  َعْبُدالّسَ »مْنــــــــُه 

 استاد سید هادی خسروشاهی
مرحـوم حجت االسـام و المسـلمین آقـای حـاج سـّیدهادی خسروشـاهی یکـی از چهره هـای نامی رجال 
یـخ حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در روز یکشـنبه 18مهـر1316ش )4شـعبان 1356ق( در تبریـز  و تار
در بیت علم و فقاهت زاده شـد. پدرش آیت اهّلل آقای حاج سـّیدمرتضی خسروشـاهی )1299-1372ق( 
کـب علـی خیـارات المکاسـب و اهـداء الحقیـر فـی معنـی حدیـث  کتاب هـای: نثـارات الکوا صاحـب 
سـّیدمحمد  آیـت اهّلل  فرزنـد  )1266-1327ق(،  خسروشـاهی  سـّیداحمد  حـاج  آیـت اهّلل  فرزنـد  الغدیـر 
کتاب مشـکاة المصابیح فی التعادل و التراجیح فرزند آیت اهّلل  خسروشـاهی )1229-1312ق( صاحب 
کـه در تبریز و آذربایجان منشـا آثار  سـّیدعلی خسروشـاهی بـوده اسـت. ایـن خانـدان حـدود دو قرن اسـت 
ی ادبیـات را در تبریـز نـزد حضـرات آقایـان: میرزاآقـا باغمیشـه ای،  دینـی، علمـی و اجتماعـی بوده انـد. و
کبر نحوی آموخت. در سـال  1332  میرزاعلی اصغـر باغمیشـه ای، شـیخ عبدالکریـم مایـی و میرزاعلـی ا
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اعتمـادی  آیـات:  حضـرات  نـزد  را  عالیـه  سـطوح  و  شـد  قـم  رهسـپار 
و  )رسـائل  مرنـدی  باقـر  میـرزا  مشـکینی،  شـیرازی،  مـکارم  )قوانیـن(، 
)کفایـه(، جعفـر  و سـلطانی طباطبایی  مکاسـب(، مجاهدی تبریـزی 
سـبحانی )شـرح منظومه(، عامه طباطبایی )تفسـیر و اسـفار( و حاج 
آقا حسین فاطمی و حاج شیخ عباس تهرانی )اخاق( آموخت. پس 
از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای بروجـردی، امـام خمینـی و 
ی چند ماهی  آقای شـریعتمداری حاضر شـد و بهره های فراوان برد. و
در نجف اشـرف از دروس آیات عظام: آقای خویی و آقای شـاهرودی 
هـم بهـره بـرد، ولـی به دلیل نداشـتن مجوز اقامت مجبـور به ترک عراق 
گرفت. او همزمان با تحصیل به  شد و تحصیات خود را در قم ادامه 
تألیـف و فعالیت هـای فرهنگـی و سیاسـی پرداخـت. از همـان دوران 
جوانـی بـا محافـل سیاسـی و مبارزاتـی تهـران و مجـات دینـی ماننـد: 
حکمـت، نـور دانش، نسـل نـو، معارف جعفری به همـکاری پرداخت 
و یکی از اعضای هیئت تحریریه مجله مکتب اسـام بود و نامش به 
عنوان یکی از نویسندگان مشهور حوزه علمیه قم مطرح بود. او همگام 
بـا فعالیت هـای علمـی اش بـه سـفرها، شـرکت در مجامـع فرهنگـی و 
کنگره ها و  ارتباط با شـخصیت های نامی جهان اسـام پرداخت. در 
کرد و با اغلب حرکت های اسـامی معاصر  کرد، مقاله نوشـت و سـخنرانی  همایش های جهانی شـرکت 
و رهبری آنها در جهان اسـام ارتباط و پیوندی نزدیک داشـت. در سـال 1352 مرکز بررسـی های اسـامی 
کتـاب شـیعی را بـه  کـرد و ده هـا  پـا را در رم پایه گـذاری  را در قـم و در سـال 1361 مرکـز فرهنگـی اسـامی ارو
ی یکی از فضای سیاسی و انقابی حوزه علمیه  کرد. و زبان های انگلیسی و ایتالیایی و آلمانی منتشر 
ک درباره ایشان در 2 جلد در دست  که اسناد ساوا گرفتار بازداشت، تبعید و زندان شد  که بارها  قم بود 
انتشـار اسـت. مرحوم خسروشـاهی در سـال 1355 به انارک یزد تبعید و با اوج انقاب اسـامی آزاد شـد. 
پس از پیروزی انقاب اسـامی به سـَمت سـفیر ایران در واتیکان و نماینده امام در وزارت ارشـاد و رئیس 
نمایندگی ایران در قاهره منصوب شد. همچنین مجله هفتگی العالم )چاپ لندن( و هفته نامه بعثت 
کـرد. او در سـال های پایانـی عمـرش کتابخانـه عظیم مرکز  یـخ معاصـر را پایه گـذاری  و مجلـه فرهنـگ و تار
کتاب و سالن های  که دربرگیرنده هزاران مجلد  بررسی های اسامی را در شهرک پردیسان قم بنیاد نهاد 
گانـه بـرای بـرادران و خواهـران اسـت.  در مصاحبـه بـا نشـریه صبح نو )مورخ شـنبه 10 اسـفند  مطالعـه جدا

گفته ام: 1398( چنین 

مرحـوم اسـتاد خسروشـاهی یکـی از پیشـگامان حرکـت اصاحـی در حـوزه علمیـه قـم بـود کـه نـام و آثـارش 
کتاب های مرحوم عامه طباطبایی،  گسترده شده بود. ایشان با احیای  کشورهای عربی  فراتر از ایران در 
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سـّیدجمال الدین اسـدآبادی و سـّیدغامرضا سـعیدی و نـگارش خاطـرات شـفاهی خـود خدمـت بزرگـی 
یـخ معاصـر بـه اسـتقبال انتشـار اسـناد تاریخ  یـخ معاصـر کـرد. ایشـان بـا مجلـه فرهنـگ و تار بـه سـاحت تار
معاصـر و نهضـت ملی شـدن نفـت رفـت و نسـبت بـه آیـت اهّلل کاشـانی، نواب صفـوی و سـّیدجمال الدین 
گسترده ای داشت و فقدان ایشان ضایعه ای برای روحانیت و تاریخ معاصر بود.  اسدآبادی فعالیت های 
کودک و  گردان و ارادتمندان وی بودیم.  هر چند بنده با برخی نظریات ایشـان موافق نبودم، اما ما جزو شـا
نوجوان بودیم که آثارشان را در مجله مکتب اسام می خواندیم. در دوره کنونی هم در هفته نامه بعثت هر 
کار برای  شـماره مطالب زیبا و دسـت نیافتنی و اسـناد و عکس های ناب از وی منتشـر می شـد. من چند 
ایشـان انجام دادم که چاپ نشـده اسـت. نامه هایی که رجال علم و سیاسـت برای ایشـان نوشته بودند را 
که به علت مشـغله ایشـان هنوز چاپ نشـده اسـت. کتاب دوم من نسـبت به عکس های  گردآوری کردم 
که از ایشـان منتشـر می شـود اعمال شـود.  کتاب عکسـی  که قرار اسـت در  ایشـان پیشـنهاداتی داده بودم 
مرحوم اسـتاد یک آتشفشـانی از فعالیت بود. یک روحانی خوش فکر و روشـنفکر پیشـتاز و پیشـگام بود. از 
هـر فرصتـی بـرای اعـای کلمه تشـیع و بلندی نام اسـام اسـتفاده می کرد. گاهی در مصـر و ایتالیا و گاه در 
گام برمی داشت و جلو می رفت. او تحت تأثیر و مکتب انقابی  تهران و قم مانند یک شخصیت پیشتاز 
گرفتـه بـود و بـرای بلنـدای  ماننـد امـام خمینـی انقابـی و مکتـب علمـی عامـه بـود و از ایـن بـزرگان درس 
اسامی و تشیع در سراسر جهان می کوشید. گاهی سفیر ایران در واتیکان بود، قرآن و نهج الباغه را ترجمه 
کرد. در مصر هم فعالیت های تقریبی و دوسـتان صبح جویان با  می کرد. در لندن مجله الهادی را ترویج 
یـارت کـردم. با این که سی سـال  علمـای شـیعه و سـنی داشـت. مرحـوم اسـتاد را یـک مـاه قبـل حضـوری ز
از بنـده بزرگتـر بـود، امـا همچـون دو بـرادر با هم صحبت می کردیم. خوب شـد ایشـان خـودش خاطراتش را 

که ان شاءاهّلل به زودی منتشر شود. که شش جلد آن باقی مانده است  کرد  تدوین 

برخی از آثارش عبارتند از: 
1. اسناد نهضت اسامی ایران )10 ج(

ی از رجال معاصر )22 ج( 2. حدیث روزگار: خاطرات مستند و
کتـاب االمـام علـی صـوت العدالـة النسـانیه، از  3.  امـام علـی صـدای عدالـت انسـانی  )5 ج(، ترجمـه 

جرج جرداق 
4. تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن )تقریرات بحث های آیت اهّلل جعفر سبحانی(

5. یادنامه امام موسی صدر
6. امام موسی صدر، مصلح بزرگ اجتماعی

7. نهضت آزادیستان و شیخ محمد خیابانی
8. ثقة االسام تبریزی شهید نامدار عاشورا
یخ ، عملکرد، اندیشه 9. فدائیان اسام: تار

10. مبانی فقهی ـ فکری مبارزات فدائیان اسام
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11. زندگی و مبارزه نواب صفوی
12. حرکت های اسامی معاصر 

13. واتیکان، دنیای اسام و غرب
یخ جمعیت اخوان المسلمین )2 ج( 14. تار

15. اخوان المسلمین چه می گویند؟ و چه می خواهند؟
16. اخوان المسلمین، بزرگ ترین جنبش اسامی معاصر

17. حرکت اسامی فلسطین از آغاز تا انتفاضه
18. جهاد اسامی فلسطین
19. حرکت اسامی الجزایر

20. انقاب در مصر
21. اهل بیت در مصر

22. حرکت اسامی سودان
23. بیداری اسامی در تونس و راشد الغنوشی

24. خاندان علم و تقوی، فقاهت و سیاست )درباره بیت خسروشاهی(
یخ حرکت النهضه تونس  25. اسام سیاسی، تار

26. نهضت های اسامی افغانستان
27. نبرد اسام در آفریقا

28.  نهضت های اسامی و انقاب اسامی ایران
گزینه شیعه و سنی 29. امام خمینی تنها 

30. انقاب اسامی و امام خمینی، مسئله فلسطین و طرح صهیونیسم
31. حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسام

32. مسائل نهضت های اسامی
یخ سّیدجمال الدین حسینی  33. نامه ها و اسناد سیاسی و تار

34. دفاع از سّیدجمال الدین حسینی
35. مجموعه رسائل و مقاالت سّیدجمال الدین حسینی

36. اسناد وزارت خارجه ایران درباره سّیدجمال الدین حسینی اسدآبادی
37. اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره سّیدجمال الدین اسدآبادی

38. زندگی و مبارزات سّیدجمال الدین اسدآبادی
39. جمال الدین الحسینی داعیة التقریب و التجدید االسامی

40. قصة التقریب 
41. فی سبیل الوحدة و التقریب
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42.  سرگذشت تقریب )یک اّمت، یک فرهنگ(
43. حقیقة عاقة عبدالناصر بالثورة االسامیة فی االیران

44. امام خمینی و جمال عبدالناصر
45. عبداهّلل بن سبا بین الواقع و الخیال

46. اهل البیت فی المصر
47. اسام و صلح جهانی 

48. اسام و غرب
49. اسام و هیئت

50. اسام یا مارکسیسم؟ )به انضمام: افسانه اسام چپ(
51. ما چه می گوییم؟ 

یخ بابیگری و بهائیگری 52. خاطرات زندگی صبحی و تار
53. عدالت اجتماعی در اسام

54. حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسام
کلیسا و استعمار( 55. دو مذهب )به ضمیمه 

56. شیعه و سنی، غوغای ساختگی
57. مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت

کلیسا 58. اسام ستیزی غرب و 
59. پژوهش درباره انجیل و مسیح

پا یسم در ارو 60. رهبری ترور
61. فلسفه نهضت حسینی

62. گفتگوی با علمای االزهر
63.  اهتمام در نشر: مجموعه آثار عامه طباطبایی )24 ج(

64. اهتمام در نشر: مجموعه آثار سّیدجمال الدین اسدآبادی )9 ج(
65. اهتمام در نشر: مجموعه آثار استاد سّیدغامرضا سعیدی )10 ج(

یخی )نامه های رجال علم و سیاست به ایشان، به اهتمام ناصرالدین انصاری( 66.  نامه های تار
67.  هفته نامـه بعثـت )کـه مقـاالت بسـیاری از ایشـان در طـول 40 سـال در ایـن نشـریه بـه چـاپ رسـیده 

است(
یخ و فرهنگ معاصر 68. مجله تار

بیمـاری  اثـر  بـر  اسـفندماه 1398ش )3 رجـب 1441ق(  پنج شـنبه 8  روز  آن مرحـوم در 82 سـالگی در 
کبـر  کرونـا درگذشـت و پیکـرش در روز دوشـنبه 12 اسـفند پـس از نمـاز حجت االسـام و المسـلمین علی ا

ک سپرده شد. مهدی پور در بهشت معصومه قم به خا
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مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

درگذشـت عالم مجاهد مرحوم حجةاالسـام والمسـلمین آقای حاج سـّیدهادی خسروشاهی رحمة اهّلل 
 علیـه را بـه خانـدان محتـرم و بازمانـدگان و ارادتمنـدان و عاقمنـدان بـه آثـار قلمی ایشـان تسـلیت عرض 
میکنم. ایشان عنصری خستگی ناپذیر در تبلیغ معارف اسامی به  وسیله ی نگارش مقاالت و ترجمه ها 
و کتاب هـای متعـدد در مـدت 60 سـال از زندگـی خویـش بودنـد و انگیـزه و همتی کم نظیـر در تاش برای 
تقریـب مذاهـب اسـامی و اتحـاد مسـلمین بـه کار می بردنـد. تاش هـای دیپلماسـی در دوران جمهـوری 
اسـامی در واتیـکان و قاهـره نیـز بخـش دیگـری از مجاهـدت ایـن رفیـق دیرین این جانب بـود. از خداوند 

متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
10 اسفند 1398

و آیت اهّلل العظمی مکارم شیرازی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

خبـر اسـف انگیـز رحلـت نویسـندۀ توانـا و دانشـمند ارجمنـد، حجت االسـام والمسـلمین آقـای حـاج 
گردید. سّیدهادی خسروشاهی )رحمة اهّلل علیه( مایۀ نهایت تأسف 

این نویسندۀ توانا و مدافع عالم اسام و تشیع در طول عمر خود به وسیلۀ آثار قلمی اش خدمات فراوانی 
کتابخانـۀ شـخصی او بـرای  گرفـت. وقـف  یـادی از او در دسـترس عمـوم قـرار  کتاب هـای ز انجـام داد و 
استفاده همگان به خصوص طاب و فضا در پردیسان قم، یکی دیگر از خدمات آن فقید سعید بود.

کند. گرداند و به بازماندگانش صبر و اجر فراوان عنایت  خداوند روح او را با ارواح اجدادش محشور 

قم ـ ناصر مکارم شیرازی
1398/12/11

رضا بابایی
ی در روز جمعه اّول  دانشـمند محتـرم مرحـوم اسـتاد رضـا بابایـی یکـی از فضـای حـوزه علمیه قـم بـود. و
خـرداد 1343ش )عاشـورای 1384ق( در قزویـن زاده شـد و پـس از اخـذ دیپلـم تجربـی در سـال 1360 بـه 
ی آورد. نخست در تهران نزد مرحوم حجت االسام دکتر شهاب ادبیات و منطق  تحصیل علوم دینی رو
و شـرح لمعـه را آموخـت و پـس از آن بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: اعتمـادی، پایانـی، 
گرفت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: وحید خراسـانی  محمدحسـن قدیری و موسـوی تهرانی فرا
ی از سـال 1370 به  یـس پرداخت. و و میرزاجـواد تبریـزی حاضـر شـد و همزمـان بـه تألیـف و تحقیـق و تدر
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یـس منطـق، فلسـفه، متـون عرفانـی، ادبیـات فارسـی و عـرب در دانشـگاه پرداخـت و از سـال  بعـد بـه تدر
1371 تا 1377 سردبیری مجله قرآنی صحیفه مبین و از 1383 تا 1389 مسئولیت انجمن قلم حوزه را 
کتاب ها و مجات حوزه و برگزاری دوره های متعدد  کار نگارش و ویرایش  بر عهده داشت و همزمان به 
کاس نویسندگی در قم، تهران و شهرهای دیگر پرداخت و بسیاری از نوقلمان را آموزش داد. او در مجله 
کیهـان اندیشـه بـا حضـرات آیـات: جناتـی، معرفـت، آصفـی و عابـدی شـاهرودی و اسـتادان: صاحبـی، 
ملکیـان، بهاءالدیـن خرمشـاهی مأنـوس و محشـور بـود و از افـکار آنـان بهـره می بـرد. بسـیار می خوانـد و 
کتـاب و صدهـا یادداشـت در فضـای مجـازی و مطبوعـات در مسـائل دینـی، ادبـی،  می نوشـت و ده هـا 
کوتاهش دچار بیماری سـرطان  ی در سـال های پایانی عمر  یخ معاصر و سیاسـت از او منتشـر شـد. و تار
کتـاب فرزنـد قلـم در تجلیـل از او منتشـر شـد. ده هـا  شـد و همایـش باشـکوهی در نکوداشـت او برگـزار و 
ی اشـعار و مقاالتـی را نگاشـتند و پـس از وفـات نابهنگامـش ده هـا متـن در  نفـر از دوسـتانش در سـتایش و

روزنامه ها و فضای مجازی در توصیف او نوشته شد.

آثارش عبارتند از:
1. دیانت و عقانیت

2. بهتر بنویسیم
گفتارهایی درباره نگارش علمی( 3. آیین قلم )جستارها و 

4. یادداشت های خارج از نوبت
5. مولوی و قرآن

6. درآمدی بر دین شناسی حافظ
7. نگاهی بر اعجاز بیانی قرآن

8. چو تخته پاره بر موج
9. لوازم التحریر )پایه ها و پویه های نویسندگی(

10. پیش شرط های پژوهش در علوم دینی
11. زندگی و بندگی

12. رستاخیز خون و خرد )زندگی نامه و مرامنامه امام حسین علیه السام(
13. لحظه دیدار نزدیک است

14. نوبت عاشقی
15. محمد برگزیده خدا
16. ندبه های دل تنگی

17. دین و دین داری
18. این پنج تن

19. بساط حکایت خوبان
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20. حکایت پارسایان
کتاب زندگی 21. قرآن 

22. نیایش نامه
23. رستگاران

24.  پیشوای مؤمنان )زندگی نامه امام علی علیه السام(
25. پیوند جان و جانان

26. پیشوای صالحان )زندگی نامه امام حسن مجتبی علیه السام(
27. مجموعه مقاالت

گفت. بر پیکر  ی در 55 سـالگی در روز دوشـنبه 18 فروردین 1399 )12 شـعبان 1441ق( بدرود حیات  و
ایشـان حجت االسـام آقـای وحیـد جدلی هـا نمـاز خوانـد و پیکـر ایشـان در زادگاهـش در بهشـت فاطمـه 

ک سپرده شد. قزوین به خا

آیت اهّلل امینی
مرحـوم آیـت اهّلل  حـاج شـیخ ابراهیـم  امینـی یکـی از علمـای مشـهور حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در 
ی  سـال  1304)1344ق( در نجف آباد زاده شـد و پس از تحصیات نخسـتین به تحصیل علوم دینی رو
گزیـد و روزهـای  پنج شـنبه  و  آورد. در فروردیـن  1321 بـه قـم  آمـد و در مدرسـه  حـاج  مـا صـادق  سـکونت  
جمعه  در درس  اخاق  امام  خمینی و شب های  جمعه  به  درس  اخاق  حاج آقا حسین  قمی  می رفت  تا 
اینکه  ایام  تعطیلی  حوزه های  علمیه  و فصل  تابسـتان  فرارسـید و دورۀ  سـه ماهۀ  حضور او در قم  به  سـرآمد 
و بـه زادگاهـش بازگشـت. سـپس بـه  اصفهـان  رفـت  و ادبیات را نـزد آقایان: معلم حبیب آبادی، ماهاشـم 
ایمانـی وسـیدمحمدباقر  فقیـه  جنتـی، شـیخ غامحسـین منصـور، شـیخ هبـة اهّلل هرنـدی، میرزایحیـی 
ابطحی آموخت و سـطوح را نیز نزد حضرات: شـیخ محمدحسـن عالم نجف آبادی، شـیخ علی قدیری 
و شـرح منظومـه را نـزد حـاج آقـا صـدر هاطلـی و سـطوح عالیـه را هـم نـزد حضـرات آیـات: حـاج آقـا رحیـم 
گرفـت و همزمـان از  اربـاب، شـیخ مرتضـی اردکانـی، شـیخ حیدرعلـی برومنـد و سـیدعباس دهکـردی فرا
بحث هـای اخاقـی حـاج  میرزاعلـی  شـیرازی  بهره  می برد. مدت  حضور او در اصفهان  حدود  شـش  سـال  
ی در سال  1326ش به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: سلطانی  طباطبایی، سیدرضا  بود. و
کفایـه  را نـزد آیـت اهّلل  مرعشـی  و جلـد دوم  را نـزد آیـت اهّلل   بهاءالدینـی  و آقـای  مجاهـدی  خوانـد. جلـد اّول  
گلپایگانـی  و بخـش  حکمـت  منظومـه  را نـزد عامـه طباطبایـی  بـه  اتمام  رسـاند. در درس هـای  خصوصی  
کتاب   که  در شب های  پنج شنبه  و جمعه  تشکیل  می شد، شرکت  می کرد و بخشی  از  عامه  طباطبایی  
گرفت . سـپس در درس های   اسـفار و تمهید القواعد و چند جلد از بحاراالنوار و منطق  شـفا را در آنجا فرا
کرد. ایشان و آیات:  گلپایگانی شرکت   خارج  فقه  و اصول  آیت اهّلل  بروجردی )ره (، امام  خمینی  و آیت اهّلل 
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ابوترابـی  سـیدعباس  نوراللهـی،  اسـداهّلل  شـیخ  منتظـری،  مطهـری، 
از پایه گـذاران درس خـارج اصـول و فقـه امـام  و واعـظ زاده خراسـانی 

خمینی بودند.

یس  و تبلیغ دین در شهرهای مختلف  ی  همزمان با تحصیل  به تدر  و
و تألیـف پرداخـت. زمانـی از آیـت اهّلل سـبحانی از قـوت علمـی ایشـان 
پرسیدم. در جواب فرمود: »او از اعیان برجستگان درس امام و عامه 

طباطبایی و بر ما مقدم بود. مجتهد زحمت کشیده و مسلم است«.

مرحوم امام در اجازه به او چنین نوشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم 

آلـه  و  محمـد  علـی  السـام  و  الصـاه  و  العالمیـن،  رب  الحمـدهّلل 
الطاهرین، و لعنة  اهّلل علی اعدائهم اجمعین.

و بعـد، جنـاب مسـتطاب عمـاد االعـام و ثقة االسـام و المسـلمین، 
که مدت ها  آقای آقا میرزاابراهیم امینی نجف آبادی ـ دامت افاضاته ـ 
عمـر شـریف را در علـوم دینیـه صـرف نموده انـد و بحمـداهّلل تعالـی بـه 
مراتـب فضایـل و فواضـل نائـل و بـه وثاقـت و صـاح و سـداد موصـوف 

که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر ـ  می باشند، از ِقَبل حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه 
عجل اهّلل تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است »فله التصدی لما ذکر مع مراعاه 
االحتیاط«؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام ـ علیه السام ـ و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو 
 مقرره شـرعیه و ایصال بقیه را نزد 

ّ
اقتصـاد و صـرف ثلـث مابقـی را در اعـای کلمـه حق و ایصال به محال

حقیر برای صرف در حوزه علمیه.

»و اوصیـه ـ اّیـده اهّلل تعالـی ـ بمـا اوصـی بـه السـلف الصالـح مـن مازمـه التقـوی و التجنـب عـن الهـوی و 
التمسک بعروه االحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان ال ینسانی من دعاء الخیر«؛ و السام علیه و 

علی اخواننا المومنین و رحمه اهّلل و برکاته.
یخ 13 شهر شعبان المعظم 1383 به تار
روح اهّلل الموسوی الخمینی 

فعالیت های  مهم  سیاسـی  آیت اهّلل  امینی  از سـال  1341 با شـرکت  در جلسـه ای  سـّری  که  مفاد آن  اصاح  
حوزه  علمیه  قم ، تبلیغ  اسام ، امربه معروف  و نهی  از منکر و سعی  در اجرای  احکام  سیاسی ، اجتماعی  و 
اقتصادی  اسام  بود، آغاز و بعدها به  تشکیل  جامعه  مدرسین  حوزه  علمیه  قم  منجر شد. آیت اهّلل  امینی  

یکی  از اعضای  فعال  آن  در پیش  و پس  از انقاب  اسامی  بوده  است .
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او در مسـئله  بازداشـت  امـام )ره ( و تبعیـد ایشـان بـه  نجـف  و ترکیـه  رابـط  میـان  امـام )ره ( و برخـی  از علمـا 
کـه  بـه  دلیـل  این گونـه  فعالیت هـا تعقیـب  می شـد. از یازده نفـری  بود که  پـس  از ارتحال  آیـت اهّلل  حکیم  بـود 
گون   کـرد. پـس  از انقـاب  نیـز در فعالیت هـای  سیاسـی  گونا اعامیـه  مرجعیـت  امـام  خمینـی )ره ( را امضـا 
شـرکت  داشـت  و همـواره  مدافـع  امـام )ره ( و رهبـری  بـود. پـس  از پیـروزی انقـاب  اسـامی  مسـئولیت های 

مختلف از سوی امام به او محول شد، مانند:

1.  نماینده  امام )ره ( در امور استان  هرمزگان  و مازندران
2. نماینده  امام )ره ( در اجرای  فرمان  عفو در همدان ، مایر و نهاوند

3. عضویت  در شورای  بازنگری  قانون  اساسی 
4. چهار دوره  نمایندگی  در مجلس  خبرگان  رهبری از چهارمحال  و بختیاری، استان تهران، نایب رئیس  

یاست  دبیرخانه  مجلس  خبرگان  و مدیریت و مسئولیت مجله حکومت اسامی مجلس  خبرگان، ر
5. عضویت  در هیئت امنای  دانشگاه  امام  صادق  و مجمع  جهانی  علوم  اسامی 

6. عضویت  در جامعه  مدرسین  حوزه  علمیه  قم 
7. امام  جمعه  شهر قم 

کشـور حضور داشـت  و به  ایراد سـخن  و ارائه  معظم  له  در بسـیاری  از سـمینارهای  علمی  داخل  و خارج  
کتاب  دادگستر جهان  را  که  برخی  از آنان  به  چاپ  رسیده  است . او در سال  1344  مقاالت می پرداخت  
یت  بسـیار بود و بسیاری  از  نوشـت . این  کتاب  زمانی  به  چاپ  رسـید که  حمات  دشـمن  به  مسـئله  مهدو

جوانان  می خواستند با زندگی  حّجت  دوازدهم  آشنا شوند.

گون ترجمه شده است عبارتند از: گونا یکه به زبان های  برخی  از تألیفات  و
1. همه  باید بدانند

کلی  امامت  2. بررسی  مسائل  
3. بانوی نمونه اسام فاطمه زهرا )س(

4. دادگستر جهان
5. آموزش  دین  )4 جلد(

6. آیین  همسرداری
7. آیین  تربیت 

8. انتخاب  همسر
9. اسام  و تعلیم  و تربیت 

کلی اسام  10. آشنایی  با مسائل  
11. معاد در قرآن

12. خودسازی
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13. وحی  در ادیان  آسمانی 
کنفرانس ها 14. در 

15. تعلیمات  دینی،  دوره  ابتدایی و راهنمایی تحصیلی
16. الگوهای فضیلت 

17. خداشناسی
18. پیامبرشناسی و پیامبر اسام 

19. زن  در اسام 
کلی اسام  20. آشنایی با مسائل  

21. نماز نور چشم پیامبر اعظم)ص(
22. دروس  من  الثقافة  االسامیة 

23. مهم ترین واجب فراموش شده
24. اسام  و تمدن  غرب 

25. امامت و امامان)علیهم السام(
26. تربیت

27. پرتوی از اسام
28. گفتارهای اخاقی و اجتماعی

29. جهاد با نفس
30. انضباط اقتصادی

ی عالمـی متواضـع، اخاقـی، متعـادل و باانصـاف بـود و در برخورد و موضع گیری بـا حوادث پیش آمده  و
انقـاب و نظـام همـواره جانـب انصـاف، تعادل و تقوا را رعایت می کرد و بر حفظ زبان و احتیاط در گفتار 
کید داشت. زمانی که مالکی برای مصای قم پیدا شد، از اقامه نماز جمعه در آنجا خودداری  و رفتار تأ

کرد.

استاد سیدجواد ورعی می نویسد:
وفـات عالـم ربانـی، روحانـی خـدوم، بی اعتنـای بـه دنیـا، دلسـوز ملـک و ملـت، دغدغه منـد 
جمهـوری  و  اسـالم  بـرای  جبران ناپذیـر  ثلمـه ای  امینـی  آیـت اهّلل  اسـالمی،  جمهـوری  آینـده 
یج آموزه های دینی به نسل جوان  یش به ترو که با قلم خو اسالمی است. شخصیتی کم نظیر 
پرداخـت و بـا بیـان سـاده و بی آالیـش خـود در منبر جمعـه در دفاع از مـردم، صاحبان قدرت و 
مکنـت را نقـد کـرد و بـا سـلوک عملـی خود سرمشـقی برای طـالب و روحانیـان گردید. عمری 
کـرد و چـون مـادری  زی انقـالب اسـالمی و اعتـالی جمهـوری اسـالمی سـپری  را در راه پیـرو
بـوم  مهربـان و دلسـوز، همـواره نگـران آینـده نظـام از یـک سـو و ایمـان عقیـده جوانـان ایـن مرزو
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یی  زگاران نیز می توان الگو که در این رو کرد  بود. او با سـیره علمی و سـلوک عملی خود ثابت 
یـد یـا پنـد  مثال زدنـی بـرای جامعـه شـد. محضـر او همـواره درس آمـوز بـود بی آنکـه سـخن بگو
کـه در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان بـه  و نصیحتـی کنـد. رحمـت حـق و رضـوان خـدا بـر او بـاد 

ضیافت الهی بار یافت.

ی راد می نویسد: استاد محمدعلی مهدو
کیزه خوی حضرت آیـت اهّلل ابراهیم امینی  فقیـه جلیـل و عالـم نبیـل، مربی پیراسـته جـان و پا
که در آسـتانه »دادگسـتر  زگاران  ر از آن رو گفت. آن دانشـور اسـتوارگام معادباو زندگی را بدرود 
بـرای  را  امامـت"  کلـی  "مسـائل  و  و خالفـت حـق« می اندیشـید  بـه »حـق خالفـت  جهـان« 
زگار حیات یکسـر تـالش و اقدامش  روشـنگری »حـق حقیقـت« تحلیـل می کرد؛ تا واپسـین رو
کـه بـه عدالـت می اندیشـید و بـرای روشـنگری دربـاره ابعـاد »قسـط و عـدل« قلم می زد؛ یکسـر 
کوشـید، بیـداری آفریـد و بـرای استوارسـازی ایمـان درجـان نسـل جـوان و مخاطبـان فـراوان 
زگاری از مسـتفیدان محضر پرفیض آن بزرگوار بودم  کرد. این بنده رو فراموش سپیده گشـایی 

کش درود می فرستم. یی« به جان منور و روح پا گو یغا که اینک با »در

در 95 سـالگی  مرحـوم  آن  بـود.  قـم  و حـوزه علمیـه  بـرای جامعـه  ربانـی خسـارتی  عالـم  ایـن  درگذشـت 
و پیکـرش  گفـت  بـدرود حیـات  روز جمعـه 30 شـعبان المعظم 1441ق )5ا ردیبهشـت 1398ش(  در 
در روز یکشـنبه دوم رمضـان 1441 پـس از نمـاز آیـت اهّلل نـوری همدانـی در مسـجد باالسـر حـرم حضـرت 

ک سپرده شد. معصومه)س( به خا

رهبر انقاب در پیام تسلیت خویش نگاشتند:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

درگذشـت عالـم مجاهـد و پارسـا مرحـوم آیـت اهّلل آقـای حـاج شـیخ ابراهیـم امینی)رضـوان  اهّلل  علیـه( را به 
حوزه ی مبارک قم و فضا و عاقمندان و مستفیدان از آثار قلمی آن مرحوم و بویژه خاندان مکّرم ایشان 
کسب و نشر معارف اسامی و  تسلیت عرض می کنم. عمر بابرکت این عالم بزرگوار یکسره در راه علم و 
نیـز مجاهـدت سیاسـی و اجتماعـی و حضـور فعال در مناصب رسـمی نظام جمهوری اسـامی همچون 
ی، مصروف گردیده  امامت جمعه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و مجامع تصمیم گیر حوزو
اسـت، همچنـان کـه سـلوک فـردی ایشـان نمونـه ی چشـم نوازی از پارسـائی و پرهیـزگاری و بی اعتنائـی به 
جاذبه های مادی را مجّسم ساخته است. رحمت خدا بر این روحانی انقابی و صادق و مجاهد باد. از 

خداوند متعال مغفرت و رضوان الهی برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
6 اردیبهشت 1399


