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اخـبــــــــــار
درگذشتاگن

ناصر الدین انصاری قمݡݡیݡ

آیت اهلل نجمی
حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ محمدصادق نجفی، 
یک���ی از علمای پرک���ار و پرتالش حوزه علمی���ه قم بود که 
با کت���اب معروفش »سیری در صحیحی���ن«، در مجامع 

علمی اسالمی شناخته شده بود.

فقید سعی���د در س���ال 1315ش )1355ق( در روستای 
»ه���رس« - از تواب���ع شبست���ر - در بی���ت عل���م و فضیل���ت 
یسی  زاده ش���د. پدرش ثقة االسالم حاج می���رزا احمد هر
و اج���دادش از علم���ا و روحانی���ون م���ورد اعتم���اد مردم و 
م���ادرش علوی���ۀ محترمۀ حسین���ی کوهکم���ری - دختر 
عموی آیت اهلل العظمی سید محمدحجت کوهکمری 
- ب���ود که پدرش ح���اج میرآق���ا، برادر آی���ت اهلل سیدعلی 
یزی و عموی آیت اهلل حجت بوده است. کوهکمری تبر

گلست���ان و  کودک���ی ب���ه مکتبخان���ه رف���ت و ق���رآن و  در 

ی���خ وص���اف و نص���اب را آموخ���ت و سپس ن���زد پدر  تار
بزرگ���وارش ادبی���ات ع���رب )سیوط���ی و ش���رح جامی( را 
ی���ز و مدرس���ه طالبی���ه رف���ت  آموخ���ت و پ���س از آن ب���ه تبر
کبر نح���وی اهری  و ادبی���ات را ن���زد مرح���وم شی���خ علی ا
تکمی���ل نمود.  در س���ال 1332ش، رهسپار حوزۀ علمیه 
ق���م شد و در کم���ال کوشش سطوح عالی���ه را از حضرات 

آیات: سیدج���واد خطیبی و شی���خ محمدحقی سرابی 
)ش���رح لمع���ه(، میرزاعل���ی مشکینی و جعف���ر سبحانی 
)رسائل و مکاسب(، سلطان���ی طباطبایی و مجاهدی 
یزی )کفای���ه(، میرزا ابوالفضل زاه���دی قمی و عالمه  تبر
طباطبای���ی )تفسی���ر(، شهید مفت���ح )ش���رح منظومه(، 
شی���خ اسماعی���ل صائن���ی زنجان���ی )ش���رح شمسی���ه(، 
یم موسوی اردبیلی )قوانین( و حسن زاده  سیدعبدالکر
آملی )هیآت قدیم( و حاج شیخ عباس تهرانی )اخالق( 
ف���را گرفت و پس از آن ب���ه دروس خارج فقه و اصول آیات 
ی، محق���ق دام���اد و  یعتم���دار عظ���ام: گلپایگان���ی، شر
آقامرتض���ی حای���ری شرکت نم���ود و مبان���ی علمی اش را 
یس ادبیات  استوار ساخت. او عالوه بر تحصیل، به تدر
)مغن���ی و مط���ول( و ش���رح لمعه و تألیف ه���م پرداخت و 
ی انقالب اسالمی،  آث���ار متعدد پدید آورد. پ���س از پیروز
نخس���ت ب���ه امام���ت جمعه سلم���اس و سپ���س در سال 
1361ش، از س���وی امام خمین���ی به امامت جمعۀ خوی 
ی���ده شد و ب���ه خدمات علم���ی، دین���ی و اجتماعی  برگز
ی  بسی���ار پرداخت. تکمیل و ترمی���م مدرسه علمیه نماز
ی م���ردم و علمای محت���رم خوی(،  )با کم���ک و همی���ار
یت دانشگاه آزاد اسالمی خوی، انجمن  تأسیس و مدیر
حمای���ت از بیم���اران کلیوی، مؤسس���ه توان بخشی مادر 
ی( و  ی���س منظم سط���وح عالی���ه )در مدرسه نم���از و تدر
ی���خ اسالم )در  یخ ق���رآن، عل���وم حدیث، تار ی���س تار تدر
دانشگاه آزاد اسالمی( از جمله فعالیت های وی بود. او 
در دوران دفاع مقدس، فعاالنه به پشتیبانی و حمایت از 
زمندگان اسالم و شرکت در جبهه های نبرد برخاست و  ر
ی )قطع نخاع(  در این راه، فرزندش هم به افتخار جانباز
نائ���ل آمد. آن مرحوم در دورۀ دوم و سوم مجلس خبرگان 
رهب���ری، ب���ه نمایندگ���ی م���ردم استان ه���ای آذربایجان 

بی و شرقی انتخاب شد. غر
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دستگی���ر و زندان���ی ش���د ک���ه همس���رش پ���س از چندی 
بازجوی���ی، آزاد گردی���د، ول���ی آن سی���د رشی���د، پ���س از 
گذرانی���دن یک سال اس���ارت - که حدود ش���ش ماه در 
زن���دان انف���رادی ب���ود - در آب���ان 1357 آزاد ش���د. پس از 
ی انقالب اسالمی، به دانشگاه ملی بازگشت و به  پیروز
سخنران���ی و اقام���ه نماز جماع���ت و تشکیل کالس های 
یک را هم  ق���رآن و ادبیات عرب پرداخ���ت و لیسانس فیز
ک���ن محروم و  یاف���ت کرد و پ���س از آن به هجرت به اما در
نیازمن���د به کاره���ای فرهنگ���ی پرداخ���ت و مدت ها در 
یس و تشکیل  شه���ر نورآباد ممسن���ی مستقر شد و ب���ه تدر
کالس ه���ای آموزش���ی دس���ت زد و در دی م���اه 1358 
یم���ت ک���رد و در مسئولیته���ای مختلف  ب���ه ماهشهر عز
فرهنگی به ایف���ای وظیفه پرداخت و در آنجا مورد خشم 
و کینه منافقان ق���رار گرفت و در صبح روز 9 تیرماه 1360 
خان���ه اش را به آت���ش کشیدن���د و کودک س���ه ساله اش، 
فاطمه س���ادات طالقانی در آتش خشم و کینۀ شیطانی 
کش به تکه ای زغال تبدیل شد،  آنان سوخ���ت و پیکر پا
ام���ا ای���ن داغ س���وزان و طاقت فرس���ا مان���ع فعالیت های 
فرهنگی او نشد و همچنان به جهاد فرهنگی در ماهشهر 
ادام���ه داد تا آنک���ه با اصرار بسیار کمیت���ه فرهنگی جهاد 
سازندگ���ی است���ان ته���ران، در سال 1361 به ته���ران آمد و 
مسئولی���ت کمیته فرهنگی جه���اد سازندگی را برعهده 
گرف���ت و پس از آن ه���م، مسئولیت دفت���ر »روابط هیئت 
ی���ران و ائم���ه جمع���ه« را داش���ت. در س���ال 1363 ب���ه  وز
اصفه���ان آمد و ن���زد است���ادان، ادبیات ع���رب و معالم و 
شرح لمع���ه را بیاموخت و در سال 1365 به حوزه علمیه 
ق���م آم���د و سط���وح عالی���ه را تکمیل نم���ود و پ���س از آن در 
دروس خارج آیات عظام: گلپایگانی، منتظری، وحید 
ی و فاض���ل لنکرانی و  خراسان���ی، کوکب���ی، مکارم شیراز
دروس تفسی���ر و فلسف���ه آی���ت اهلل جوادی آمل���ی شرکت 
کرد و مبانی علم���ی اش را استوار نمود. وی یک روحانی 

السالم طالقانی حجت ا
حض���رت مستط���اب حجت االس���الم والمسلمین آقای 
ح���اج سیدهدای���ت اهلل طالقان���ی اصفهان���ی، یک���ی از 
فض���الی پرک���ار و پرت���الش ح���وزه علمی���ۀ ق���م ب���ود که در 
فصل بهار، وجودش خ���زان شد و در ماه مبارک رمضان، 
م���رغ روح���ش ب���ه شاخسار جن���ان پ���ر کشید و ب���ه اجداد 
ین���ش پیوس���ت و فقدان���ش، داغ���ی گران ب���ر جان  طاهر

دوستان نهاد.

 28( 1371ق  الح���رام  ذیقع���دة   21 در  سعی���د  فقی���د 
م���رداد 1331 ش(، در اصفه���ان، در بی���ت عل���م و تق���وا و 
فضیل���ت زاده ش���د. پ���درش خدمتگزار صدی���ق علم و 
فرهن���گ اسالمی و قرآن پ���ژوه محقق جن���اب آقای دکتر 
سیدعبدالوه���اب طالقان���ی و م���ادرش علوی���ه مکرم���ه 
صبی���ه محترم���ه مرح���وم آی���ت اهلل ح���اج سیدمرتض���ی 
ی اش مرح���وم آیت اهلل حاج  موح���د ابطحی و جد م���ادر
سیداحم���د فقی���ه احمدآب���ادی اصفهان���ی صاح���ب 
ی���ف »مکی���ال المک���ارم ف���ی فوائ���د الدع���اء  کت���اب شر
للقائ���م« و دایی های گرانقدرش حض���رات آیات: حاج 
سیدمحمدعلی موح���د ابطحی و حاج سیدمحمدباقر 
ح���اج  اس���الم:  حج���ج  حض���رات  و  ابطح���ی  موح���د 
سیدعل���ی، حاج سیدرض���ا و ح���اج سیدحجت موحد 
ابطح���ی - ک���ه هم���ه از ارب���اب عل���م و فض���ل و فقاهت و 
اصح���اب تألیف و کتاب هستن���د - می باشند. پدرش 
سال ه���ا خدمت به ساحت مقدس ق���رآن در »دارالقرآن 
ی���م« آیت اهلل العظمی گلپایگان���ی را برعهده داشت و  کر
کن���ون بنیانگذار گروه فرهنگ���ی باقرالعلوم علیه السالم  ا
ی از  بیت علم���ی و دین���ی بسیار در اصفه���ان اس���ت و تر
جوانان و نوجوانان - دختر و پسر - مؤمن و متدین آن شهر 
را بر عه���ده دارد. مادرش نیزعلوی���ه مجلله ای است که 
در ام���ور معنوی و انجام واجب���ات و مستحبات و پرهیز از 

محرمات، کوشش بسیار دارد.

آن فقی���د، در دوران دبستان و دبیرستان، مطالعه فراوان 
کت���ب دینی را آغاز ک���رد و روحیه دینی و استعداد علمی 
خود را ب���روز داد و پس از گرفتن دیپلم، در سال 1350ش 
یک دانشگاه ملی )شهی���د بهشتی( شد  وارد رشت���ه فیز
و ب���ه فعالیت های دین���ی و علمی و سیاس���ی پرداخت. 
او ع���الوه ب���ر تحصی���ل، ب���ه دروس تفسیر آی���ت اهلل عالمه 
ی و مجالس تفسیر دیگر حاض���ر می شد و به  یحی���ی ن���ور
مطالع���ه عمیق و دقی���ق می پرداخت و امامِت جماعت 
مسج���د دانشگاه را ه���م برعهده داش���ت و در سال های 
1351 - 1356 چن���د ب���ار دستگیر شد و پ���س از بازجویی 
آزاد گردی���د؛ اما در آب���ان سال 1356 هم���راه با همسرش 

آثارش عبارتند از:
کتاب های چاپی الف( 

ب���ی، اردو و ترکی ترجمه  1.سی���ری در صحیحین )ب���ه عر
ش���ده اس���ت(: نقد و بررس���ی صحیح مسل���م و صحیح 

ی؛ بخار
2.ی���ک مناظ���رۀ علم���ی در پاسخ به قاض���ی خضری )به 
بی، ب���ه نام »حوار فی الحدی���ث والمحدثین« ترجمه  عر

شده است(؛
3.شناختی از وهابی گری؛

4.عایش���ه در دوران عل���ی علیه الس���الم )ترجم���ه کتاب 
عالم���ه  نوشت���ه  عایش���ه«،  المؤمنی���ن  ام  »احادی���ث 
ی: است���اد هاشم  سیدمرتض���ی عسک���ری(. ب���ا همک���ار

یسی؛ هر
5.عبداهلل بن سب���ا و احادیث ساختگی )ترجمه کتاب 
»عبداهلل ب���ن سبا« نوشته عالم���ه سیدمرتضی عسکری 

یسی؛ ی: استاد هاشم هر است(. با همکار
6.بی���ان: در عل���وم و مسائل کلی ق���رآن )ترجمه »البیان« 
ی است���اد هاشم  آی���ت اهلل العظم���ی خوی���ی( با همک���ار

یسی )2ج(؛ هر
یسی؛ ی: استاد هر 7.شناخت قرآن. با همکار

ی  ی���خ همگ���ون: حکومت عل���ی؟ع؟ و جمهور 8.دو تار
یسی؛ ی استاد هاشم هر اسالمی، با همکار

یخ قرآن؛ 9.تار
یخ حدیث؛ 10.تار

11.پیام عاشورا؛
12.سخنان حسین بن علی علیه السالم از مدینه تا کربال 

)به ترکی استانبولی وارد و ترجمه شده است(؛
13.خطبه حسین بن علی علیه السالم در منی؛

یارت؛ 14.نکاتی دربارۀ حج و ز
یخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم؛ 15.تار

16.مجموع���ه مق���االت )20 مقال���ه در مجل���ه »میق���ات 
حج«(؛

کتاب های غیرچاپی ب( 
1. سیری در صحیحین )ج 3 و 4(؛

2. شرح رسائل؛
یرات دروس اساتید. 3. تقر

ی، در 75 سالگی، در  سرانجام آن مرح���وم، در پی بیمار
ی���ور 1390ش )17 شوال 1432  شامگاه جمع���ه 25 شهر
ک���ش، روز شنبه 26  ق( ب���درود حی���ات گفت و پیک���ر پا
ی���ور پ���س از تشیی���ع و نماز حض���رت آی���ت اهلل جعفر  شهر
سبحان���ی، در گلزار شهدای علی ب���ن جعفر علیه السالم 

ک سپرده شد. قم به خا
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یست  منظ���م و دقیق و باتقوا و بسی���ار زاهد و قانع و ساده ز
یس  ب���ود که تمام عمر پربارش را به تألیف و تحقیق و تدر
و تبلی���غ دی���ن پرداخت. ب���ر رعایت مستحب���ات و پرهیز 
ی���ادی از ایتام و  از مکروه���ات مقید ب���ود. خانواده های ز
نیازمن���دان را تحت پوش���ش قرار داده ب���ود و به نیازهای 
یزان  آن���ان، رسیدگی می کرد و از مظاهر دنیا، به شدت گر
بود. پس از سفر به کربالی معال، تمام همتش را مصروف 
یارت ناحیه مقدسه« نمود و چند جلد کتاب  احیای »ز
یارت را  در اثب���ات سند و شرح آن نگاش���ت و جلسات ز

یج کرد. پا ساخت و آن را در جامعه ترو بر

آثارش عبارتند از: 
کتاب های چاپی الف( 

1.نگرشی نو بر قوانین اعالل؛
یارت ناحیه مقدسه )4ج(؛ 2.همره نور: شرح ز

3.بر کرانه قدر؛
4.مرجعیت؛

5.نگرشی نو بر یائسگی؛
یم غذایی؛ ژ 6.ر

7.زکات.

کتاب های غیرچاپی ب( 
1. صرف براساس آیات قرآن؛

2. آشنایی با نهج البالغه؛
3. معارف اسالمی؛

بیت اسالمی؛ 4. اخالق و تر
5. المفسد والمحارب؛

یخ اسالم در نیم قرن اول؛ 6. تار
7. کارگزاران علی علیه السالم؛

8. اخالق؛
یخ چهارده معصوم علیهم السالم؛ 9. تار

10. خمس و انفال؛
11. نماز مسافر؛

12. حجاب؛
13. فلسفه احکام؛

14. وحدت حوزه و دانشگاه؛
15. اسرار عبادات و نماز.

سرانجام آن مرحوم، در 59 سالگی، در سحر روز شنبه 5 
رمض���ان المبارک 1432 )15 م���رداد 1390( در اثر سکته، 
کش پیوست.  چش���م از جهان فروبس���ت و به موالی���ان پا
پیک���رش روز یکشنب���ه 6 رمض���ان پ���س از تشیی���ع و نم���از 
آی���ت اهلل زاده معظ���م حجت االس���الم والمسلمین آقای 
ح���اج سیدج���واد گلپایگان���ی ب���ر آن، در گل���زار شهدای 
ک سپ���رده ش���د و درگذشتش،  علی بن جعف���ر ق���م به خا

اثری عمیق بر دل همگان نهاد.


