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آیت اهلل اعتمادی
حضرت مستطاب آیت   اهلل حاج شیخ مصطفی اعتمادی یکی از اساتید بزرگ و مشهور حوزه علمیه قم بود.

فقید سعید در 10 ربیع االول 1345ق )1305ش(، در روستای »خواجه« - چهارفرسخی تبریز - در بیت علم و 
فضیلت زاده شــد. پدرش مرحوم حجت االسالم حاج میرزاعلی خواجه ای )م1399ق - مدفون در بقیع قم( 
کبر مجاهدی تبریزی - بود. آن مرحوم در نوجوانی همراه خانواده اش به تبریز آمد  گردان میرزاعلی ا - از شا
و ادبیات را نزد پدر بزرگوارش و حاج میرزا محمود انصاری و ســطوح عالیه را نزد آیت اهلل میرزا فتاح شــهیدی 
گرفت و پــس از آن به دروس  کفایه را از آیت اهلل مرعشــی نجفی فرا آموخــت و در ســال 1325 ش بــه قــم آمد و 
کوهکمری، محقق داماد و آقای شریعتمداری حاضر شد و  ج آیات عظام: آقای بروجردی، آقای حجت  خار
مبانی علمی اش را استوار ساخت و همزمان به تألیف و تدریس و تبلیغ دین پرداخت و یکی از اساتید مبرز و 
کنده از طالب و فضال بود )و بســیاری  که بیش از نیم قرن مجلس درس وی آ گردید  مشــهور حوزه علمیه قم 
کنون از علمای مشــهور حوزه هســتند(. آن مرحوم در ســالیان تدریس خویش از تمام فرصت ها  از آنان هم ا
کتب اصولی را  کمترین تعطیالت را داشــت و با همتی وصف ناشــدنی، دقائق و مشــکالت  بهره برد و درســش 
کرد و از آن خسته نشد. بسیار  ح رسائل، چندین مرتبه آن را بازنویسی  که برای نگارش شر گونه ای  گشود، به 
ساده زیست، متواضع، خوش اخالق و خوش برخورد بود و زندگی اش الگوی حیات طیبه طالب بود. وی در 
ایام تعطیلی حوزه به تبلیغ می رفت و در ســفر هم اســباب تألیف را با خود می برد و به نوشــتن می پرداخت. 

آثارش عبارتند از:
ح معالم االصول 1. شر

ح قوانین االصول )موضح القوانین( 2. شر
ح فرائد االصول )3ج( 3. شر

کفایة االصول )2ج، الهدایة الی اسرار الکفایة( 4. حاشیه 
گفت  آن مرحوم در 90 سالگی، روز پنجشنبه 20 اسفند 1394ش )30 جمادی االولی 1437ق( بدرود حیات 
کش در روز شــنبه 22 اســفند، پس از تشــییع باشــکوه و نماز حضرت آیت اهلل سبحانی در حجره 35  و پیکر پا

ک سپرده شد. صحن حرم مطهر حضرت معصومه )س( به خا

اخبـــار

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری
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 آیت اهلل فقیه عاملی
حضــرت آیت اهلل آقای حاج شــیخ مفید فقیه یکی 

از علمای شهر صور در جنوب لبنان بود.

فقید سعید در سال 1355ق )1937م-1315ش( 
بــه  فضیلــت  و  علــم  بیــت  در  اشــرف،  نجــف  در 
المســلمین  و  حجت االســالم  پــدرش  آمــد.  دنیــا 
حــاج شــیخ علــی فقیــه و عمویــش آیــت اهلل شــیخ 
محمدتقــی فقیــه و جدش آیت اهلل شــیخ یوســف 
که با ســعی و تالش او مذهب جعفری، یکی  فقیه 
از مذاهــب رســمی در لبنــان قــرار داده و تصویــب 
کودکی به همراه پدرش به شهر آبا  قانونی شد. در 
و اجدادی اش »حاریص« آمد و در مدرسه جعفریه 
- که مؤســس آن آیت اهلل عالمه سید شــرف الدین 
بــود - تحصیــالت خــود را آغــاز نمــود. ســپس در 
پانــزده ســالگی )1952م( بــه تحصیل علــوم دینی 
کرد و ادبیات  روی آورد و به نجف اشرف مهاجرت 
و ســطوح را نزد عمویش آیت اهلل شیخ محمدتقی 
فقیه و ســطوح عالیه را نزد حضرات آقایان: شــیخ 
که، سید اســماعیل صــدر، شــیخ علــی  علــی ســما
حلی، ســید محمدباقر صدر و سید یوســف حکیم 
ج آیات عظام:  گرفــت و پس از آن بــه درس خار فرا
آقــای حکیــم، آقــای خویی و بیش از همه شــهید 
سید محمدباقر صدر حاضر شد و مبانی علمی اش 
را اســتوار ســاخت. در ســال 1963م  به نمایندگی 
مراجــع تقلیــد نجــف بــه »قلعــة ســکر« - ناصریــه 
- رفــت و در آنجــا بــه تبلیــغ دیــن و ترویج مذهب 
پرداخت و در خالل این سال ها دو فرزندش شیخ 
هــادی و شــیخ مهــدی و دامــادش شــیخ صــادق 
فقیه به دست رژیم بعث عراق دستگیر شده و به 
شــهادت رسیدند و خود نیز پس از سال ها اقامت 
در ســال 1990م به لبنان بازگشــت و در شــهر صور 
گزید و در آنجا به احیاء شعائر دینی و اقامه  اقامت 
جماعــت و تدریــس و تألیــف و تکمیــل »جامعــة 
که تأســیس آن به دســت پدر  النجف االشــرف« - 
بزرگوارش آغاز شده بود - پرداخت و در آن صدها 

طلبه علوم دینی را تربیت نمود.

کمک های  کنون جزو آزادگان سرافراز است( و با  و ا
مالی و ارشاد و تبلیغ خود به رزمندگان اسالم یاری 
می رساند. وی در نیشابور عالوه بر اقامه جمعه و 
جماعت، به تدریس و تألیف و تبلیغ دین و حمایت 
که  داشت  اشتغال  نیازمندان  و  مستمندان  از 
مؤسسه خیریه و صندوق قرض الحسنه الزهرا یادگار 
عرفان  و  سلوک  و  سیر  دارای  او  است.  مرحوم  آن 
از  نمونه ای  و  دنیا  به  بی اعتنایی  و  زهد  و  شرعی 
سلف صالح و علمای زاهد بود. قریحه شعری اش 
و مرثیه  فراوان در مدح  اشعار  و  بود  روان  و  صاف 
ائمه اطهار)علیهم السالم( سرود. این اشعار بسیار 
گرفت و معظم  مورد توجه مقام معظم رهبری قرار 

له برخی از آنها را تصحیح نموده است.

آثار چاپی آن مرحوم عبارتند از:
1. جلوه های قرآنی یا نردبانی به سوی عالم انوار

کی یا انسان متعالی 2. ذره خا
3. جلوه هــای ربانی در حاالت آیت اهلل میرزا جواد 

تهرانی
4. دیوان اشعار

کهولت ســن  ســرانجام آن مرحــوم بر اثر بیماری و 
در 89 ســالگی در روز چهارشــنبه 3 دی 1394ش 
)11 ربیع االول 1437ق( چشــم از جهان فروبست 
کــش در روز جمعه تشــییع و پــس از نماز  و پیکــر پا
و  حجت االســالم  نیشــابور  محتــرم  جمعــه  امــام 
المسلمین مقری در قطعه شهدای بهشت فضل 

ک سپرده شد. بن شاذان به خا

آیت اهلل غرویـــان
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ عبدالجواد 

غرویان عالم بزرگ و امام جمعه نیشابور بود.

در  )1345ق(  1305ش  سال  در  سعید  فقید 
نیشابور به دنیا آمد. پدرش مال محمدرضا مردی 
و  قرآن  قاری  و  موفق  بسیار  دینی  امور  در  که  بود 
الحسین )علیه  عبداهلل  ابی  کر  ذا و  شب  نماز  اهل 
آن مرحوم  بود.  با علمای شهر  و محشور  السالم( 
در  مکتب خانه،  و  مقدماتی  تحصیالت  از  پس 
گلشن به تحصیل علوم دینی روی آورد و  مدرسه 
ادبیات را نزد مرحوم حاج شیخ محمدرضا محقق 
فرا گرفت. سپس به مشهد مقدس عزیمت نمود و 
در مدرسه نواب نزد مرحوم آیت اهلل خزعلی تتمه 
آن  از  پس  و  آموخت  را  مطول(  و  )مغنی  ادبیات 
میرزا  آیت اهلل  نزد  را  لمعه  شرح  و  قوانین  و  معالم 
احمد مدرس یزدی و سطوح عالیه را نزد حضرات 
شیخ  حاج  قزوینی،  مجتبی  شیخ  حاج  آیات: 
کبر صدرزاده دامغانی،  قزوینی، شیخ علی ا هاشم 
کاظم دامغانی و میرزا جواد آقا تهرانی  حاج شیخ 
گرفت. سپس دروس خارج فقه و اصول را نزد  فرا
شیخ  آیات:  حضرات  و  میالنی  العظمی  آیت اهلل 
و  آموخت  تهرانی  جواد  میرزا  و  مروارید  حسنعلی 
به  همزمان  و  ساخت  استوار  را  علمی اش  مبانی 
)در  دین  تبلیغ  و  عالیه  سطوح  و  ادبیات  تدریس 
)با  »بعثت«  علمیه  مدرسه  تأسیس  و  زادگاهش( 
یاری و همکاری مرحوم آیت اهلل مروارید( و تربیت 
گردان و اقامه جماعت در مسجد فقیه سبزواری  شا
کوی طالب( پرداخت. با آغاز نهضت اسالمی  )در 
مردم ایران به رهبری امام خمینی او هم به میدان 
امام  از اهداف  آمد و در مسجد و مدرسه خویش 
خمینی تبلیغ و پشتیبانی می نمود تا آنکه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، از سوی امام خمینی به 
خراسان  مردم  سوی  از  و  نیشابور  جمعه  امامت 
اول  )دوره  رهبری  خبرگان  مجلس  نمایندگی  به 
دفاع  سال های  طول  در  و  شد  برگزیده  دوم(  و 
مقدس با تمام توان به جبهه های نبرد شتافت ) 
فرزندش مهدی هم هشت سال به اسارت درآمد 

اخباردرگذشتاگن
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آیت اهلل واعظ طبیس
 مرحــوم آیت اهلل حاج شــیخ عباس واعظ طبســی 
یکــی از علمــای محتــرم مشــهد مقــدس به شــمار 

بود.

فقیــد ســعید در بهمــن 1314ش در بیــت علــم و 
فضیلت زاده شد. پدرش مرحوم حجت االسالم و 
المسلمین شیخ غالمرضا طبسی )م1355ق( - از 
کودکی  مشــاهیر خطبای خراســان - بــود. وی در 
پدر از دست داد، اما به همت مادرش به تحصیل 
علــوم دینــی پرداخــت و ادبیــات را از محضــر حاج 
ح لمعه را  شــیخ محمدتقی ادیب نیشــابوری و شر
از حــاج ســیداحمد مدرس یزدی و ســطوح عالیه 
را از حضــرات آیــات: حاج شــیخ مجتبــی قزوینی و 
ج فقه و  حــاج شــیخ هاشــم قزوینــی و دروس خــار
اصــول را هــم از محضر آیــات عظام: آقــای میالنی 
گرفــت  و حــاج میــرزا حســین فقیــه ســبزواری فرا
و همزمــان بــه تدریــس و تبلیــغ دیــن روی آورد. 
جلســات تدریــس او مورد اســتقبال طــالب جوان 
بــود. او خطیبــی بلیــغ و نــام آور و اســتادی موفــق 
و بــارآور بــود و مبارزه خــود را با رژیم شــاه از همان 
کــرد. در روز 14 تیــر 1340  روزهــای نخســت آغــاز 
گرفت و  ک قرار  ســخنرانی اش مورد اعتراض ســاوا
تعطیل شــد و او به مدت هفت ماه ممنوع المنبر 
گردیــد. با شــروع مبــارزات روحانیت بــر علیه رژیم 
شــاه، همگام و همراه با دوســتانش: مقام معظم 
رهبری و شــهید ســیدعبدالکریم هاشــمی نژاد به 
که  میدان آمد و چندین بار دستگیر و زندانی شد 
آخریــن آن از تیــر 1354 تــا خــرداد 1356 بود. وی 
یکــی از ارکان مبارزه و رهبران فکری مردم مشــهد 
بــود و پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی از ســوی 
امــام خمینــی بــه تولیــت آســتان قــدس رضوی و 
نمایندگی معظم له در استان خراسان و مدیریت 
حــوزه علمیــه خراســان و از ســوی مردم خراســان 
بــه نمایندگــی مجلــس خبــرگان قانــون اساســی و 
مجلــس خبــرگان رهبــری و از ســوی رهبــر انقالب 
نیــز به عضویــت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

خود چنین نگاشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل وانا الیه راجعون.

تلقی سماحة الســید السیستانی )دام ظله( ببالغ 
االســی واالســف نبــأ وفــاة العالــم الجلیــل حجــة 
االســالم والمسلمین الشــیخ مفید الفقیه العاملی 
طاب ثراه بعد عمر حافل بالعطاء فی سبیل ترویج 
الدیــن والمذهب وخدمة المؤمنین. و ســماحته 
)دام ظله( اذ یعزی ذوی الفقید السعید واسرة آل 
الفقیه الکرام والعلماء االعالم وسائر المؤمنین فی 
لبنــان فی هــذا المصــاب الجلل، یســأل اهلل العلی 
القدیــر ان یتغمــد الراحــل العزیــز بواســع رحمته و 
رضوانــه ویحشــره مــع اولیائه محمد و آلــه االطهار 
ویلهــم اهلــه وســائر محبیــه الصبــر والرضــوان. وال 
حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم. مکتب السید 

السیستانی.24ج 1437-2.

و آیــت اهلل العظمــی صافــی هــم در پیــام تســلیت 
خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمد هلل رّب العالمین 
وصّلــی اهلل علــی نبّینا محمــد وآلــه الطاهرین. اذا 
مــات المؤمــن الفقیــه ثلــم فــی االســالم ثلمــة ال 
یســّدها شیئ. تلّقینا ببالغ الحزن واالسی نبأ وفاة 
العاّلمــة الحّجــة الشــیخ محمد الفقیه قّدس ســّره 
المولــی  مســّلمین لمشــیئة اهلل تعالــی وســائلین 
عــّز وجــّل ان یتغّمــده بواســع رحمتــه و ان یلقــی 
الصبرعلی اسرته وطاّلبه و عموم االخوة المؤمنین 
اللبنانییــن وان یوفقهــم للمحافظة علــی انجازاته 
خدماتــه  وســائر  الحوزویــة  والعلمیــة  الثقافیــة 
الدینیة التی نذر الفقید نفســه فی ســبیلها وعاش 
فــی ظاللها خادما لالســالم والمؤمنین من خاللها 
وعّظــم اهلل اجورکــم. والســالم علیکــم ورحمــة اهلل 
وبرکاته.27 جمادی اآلخرة 1437. قم المقدسة. 

لطف اهلل الصافی  

آثارش عبارتند از:

کتاب های چاپی الف( 
کتاب المواریث   .1

کتاب الوصایا )تقریر درس آیت اهلل خویی(  .2
3. مباحــث القبلــة و الســتر و الســاتر )تقریــر درس 

آیت اهلل خویی(
کتاب النکاح )2ج(  .4

کتاب الطالق  .5
کتاب المکاسب  .6
کتاب الخیارات  .7

8. العقل فی اصول الدین
9. قواعد فقهیة

10. والیــة الفقیــة فــی مذهــب اهــل البیت)علیهم 
السالم(

کتاب های مخطوط: ب( 
1. العقل فی فروع الدین

کتاب القضا و الشهادات  .2
کتاب های فقهی و اصولی  .3

روز  بــزرگ در 80 ســالگی، در  فقیــه  آن  ســرانجام 
یکشنبه 24 جمادی الثانی 1437ق )15 فروردین 
کش در روز  گفت و پیکر پا 1395ش( بدرود حیات 
چهارشــنبه بــه نجــف اشــرف منتقل شــد و پس از 
نماز آیت اهلل العظمی سید ســعید حکیم در وادی 

ک خفت. السلم به خا

دفتر آیت اهلل العظمی سیســتانی در پیام تســلیت 

درگذشتاگن اخبار
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حجت االسالم 
صحفی

آقــای حــاج ســیدمحمد صحفــی یکــی از فضــال و 
خطبای نامی و ائمه جماعات قم بود.

آن مرحــوم در ســال 1353ق )1313ش( در قم به 
دنیــا آمــد. پدرش مرحــوم ثقة االســالم آقای حاج 
کتب مذهبی  سیدمحمد صحفی، یکی از ناشران 
کنون از ناشــران  کــه فرزندانــش نیز تــا  در قــم بــود 
گیری  معتبر مذهبی قم به شمارند. وی پس از فرا
ادبیات عرب نزد پدرش، به دروس سطح حضرات 
ح لمعه(، سیدموســی  آیات: شــهید صدوقی )شــر
و  )رســائل  مشــکینی  میرزاعلــی  )قوانیــن(،  صــدر 
مکاســب( و ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایی 
ج فقه  )کفایــه( حاضر شــد و پــس از آن دروس خار
و اصــول را از محضر آیات عظــام: آقای بروجردی، 
گلپایگانی بهــره برد و مبانی  امــام خمینی و آقــای 
علمی اش را استوار ساخت و عالوه بر آن به ترجمه 
و تألیف و خطابه پرداخت. در سال 1340ش و بنا 
به دعوت مرحوم حجت االســالم حاج سیداحمد 
مشــرف قمی و مرحوم مهندس منوچهر سالور به 
کــرد و بیــش از 20 ســال در  شــهر دورود مهاجــرت 
شرکت سهامی سیمان فارسیت درود به تبلیغات 
کتــب مذهبــی و اقامــه جماعت و  دینــی و انتشــار 
سخنرانی و عالوه بر آن به تدریس در حوزه علمیه 
و ســخنرانی های عمومــی و جلســات مخصــوص 
بانــوان و جوانان و تألیف و تفســیر قــرآن پرداخت 
و نســلی از جوانــان متدیــن را تربیــت نمــود. آن 
کمــک مهندس ســالور اقدام بــه ایجاد  مرحــوم با 
کتابخانــه و دفتر مذهبی  مســجد و تــاالر ولیعصر و 
کرد و ماهانه هزاران جزوه دینی را  شرکت سیمان 
ج آن  کشور و خار تألیف و تدوین نمود و در سراسر 
کرد. وی در ســال 1362  به صورت رایگان منتشــر 
ش بــه زادگاهش بازگشــت و به اقامــه جماعت در 
مسجد فاطمیه و تألیف و خطابه پرداخت و برای 
کتب دینی انتشــارات اهل بیت را تأسیس  انتشــار 

نمود.

کــردم. ایشــان برادری همــدل و همزبان  دریافــت 
بــرای اینجانب و مریدی صدیق بــرای امام راحل 
و خدمتگــزاری پایــدار و ســختکوش بــرای انقالب 

بودند.

از نخستین طلیعه های مبارزات نهضت اسالمی، 
مشــهد مقدس شــاهد حضــور شــجاعانه و اثرگذار 
و  پرخطــر  عرصه هــای  در  محتــرم  روحانــی  ایــن 
قبــول دشــواری های آن بــود و این حضــور صریح 
و صادقانــه تا آخرین روزهــای مبارزات ملت ایران 
ادامــه یافــت. پس از انقــالب، اعتماد امــام بزرگوار 
کســب افتخار تولیــت و خدمت  به ایشــان، منشــأ 
التحیــة  آالف  )علیــه  رضــوی  مبــارک  آســتان  بــه 
و الســالم( و خدمــات بی ســابقه بــه ایــن آســتان 
گرفت  مقدس با همت و عزم راســخ ایشــان شکل 
که توجهات آن حضرت شامل حال  و امید اســت 
گــردد. موضع انقالبی و  ایــن خدمتگزار با اخالص 
وفاداری به آرمان های نظام اســالمی و مجاهدت 
که غالبًا بــدون تظاهر انجام  در این مســیر دشــوار 
گرفتــه اســت، خــود فصــل دیگــری از زندگــی ایــن 
کنون با فقدان ایشــان،  روحانی عالی قدر اســت. ا
این جانــب بــرادر مهربان و همســنگر دوران غربت 
و شــدت پیــش از انقــالب و همــکار ســخت کوش 
از  و  داده  دســت  از  را  انقــالب  از  پــس  ســالهای 
خداونــد رحیم پاداش شایســته و غفران و رضوان 
الهی را برای ایشــان مســألت می کنــم. به خاندان 
مکرم و بازماندگان ایشــان به ویژه همســر صبور و 
نیک اندیش و فرزندان محترم صمیمانه تســلیت 
عــرض می کنــم و صبــر و اجــر بــرای آنــان مســألت 

می نمایم.

سیدعلی خامنه ای  

برگزیــده شــد. وی در زمــان تولیتــش بــه خدمات 
)ع(  هشــتم  امــام  مقــدس  آســتان  بــه  مانــدگار 
پرداخــت و بازســازی اطراف حرم مطهر و توســعه 
روضه منوره و احداث صحن جمهوری اســالمی و 
صحــن قدس و صحن جامــع رضوی و رواق های: 
دارالوالیــه، دارالهدایــه، دارالرحمــه و دارالحکمه، 
کتابخانــه آســتان قدس، دانشــگاه علوم اســالمی 
رضــوی، دانشــگاه امام رضــا، بنیــاد پژوهش های 
اسالمی، بنیاد فرهنگی رضوی، مؤسسه فرهنگی 
بــه  شــرکت  هنــری،  آفرینش هــای  مرکــز  قــدس، 
کشــاورزی و  ع  کارخانــه و مزار نشــر و ایجــاد ده هــا 
ورزشــگاه ها و توســعه موزه هــا و ابنیــه حــرم مطهر 

بخشی از آنها است.

ســرانجام وی در 80 ســالگی، در صبــح روز جمعه 
14 اسفند 1394ش )24 جمادی الثانی 1437ق( 
گفت. پس از درگذشــت ایشــان در  بــدرود حیــات 
استان خراسان یک روز تعطیل عمومی اعالم شد 
و پیکــرش در صبح روز شــنبه 15 اســفند با حضور 
ده هــا هــزار نفر تشــییع وپــس از نماز یــار دیرینش 
مقــام معظــم رهبــری بــرآن، در رواق توحید خانه 

ک سپرده شد.  حرم مطهر به خا

رهبر انقالب در پیام تسلیت خویش فرمود:

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. با تأســف و اندوه خبر 
انقــالب،  صــادق  یــار  و  مجاهــد  عالــم  درگذشــت 
جنــاب حجت االســالم و المســلمین آقــای حــاج 
را  اهلل -  - رحمــه  طبســی  واعــظ  عبــاس  شــیخ 

اخباردرگذشتاگن



141 157سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 1395

حاضــر شــده و بحمــداهلل تعالــی بــه مقصــد خــود 
گشــته  نائــل و بــه مراتــب راقیه از علم و عمل حائز 
که از احکام شــرعیه با موازین  و می توانــد آنچــه را 
اســتنباط می نمایــد  یــا  نمــوده  اســتنباط  مقــرره 

برطبق آن عمل نماید.

ایشــان اســفار را هم با شهید سیدمحمدباقر صدر 
به طور خصوصی از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه ای 
گرفــت و همزمــان بــه تدریــس ســطوح عالیــه  فرا
هــم پرداخت. ســپس به تهــران آمد و در مســجد 
گــرگان( بــه خدمــات دینی و  رضــوان )در خیابــان 
منبر و تفســیر قرآن اشــتغال ورزید. پس از پیروزی 
انقــالب اســالمی با حکم امــام خمینی بــه امامت 
مســجد ســلطانی )امام خمینی( بازار برگزیده شد 
کنــار تبلیغ و ارشــاد آن مســجد را بازســازی و  و در 
کاشــی کاری و تعمیــرات الزم و بــا بهتریــن فرش ها 
بــرای آن موقوفاتــی تأســیس نمــود و  مفــروش و 
موقوفــات مغصوبه را هم از چنگ غاصبان درآورد 
و در زمان جنگ تحمیلی هم مکرر به جبهه های 
کمک هــای مادی  دفــاع مقــدس همــراه با ســیل 
بازاریان تهران رفت و در تأمین نیازهای رزمندگان 
اســالم قدم هــای بلندی برداشــت. وی ســه دوره 
متوالــی نماینــده مردم تهــران در مجلس خبرگان 
رهبــری بــود و موفــق شــد در قــم مدرســه علمیــه 
باشــکوه و بیمارستان امام رضا)ع( و در تهران هم 

بیمارستان قلب امیرالمؤمنین)ع( را بنیاد نهد.

آثارش عبارتند از:
1. انصاف در امانت

2. مدارک العروه )2ج(
3. حاشیه بر عروه

روز سه شــنبه 27  آن مرحــوم در 94 ســالگی، در 
1437ق(  االولــی  جمــادی   7( 1394ش  بهمــن 
روز  کــش  پا پیکــر  و  فروبســت  جهــان  از  چشــم 
پنجشنبه 29 بهمن تشییع و پس از نماز فرزندش 
حجت االسالم و المسلمین حاج سید محمدکاظم 
بــه نجــف اشــرف انتقــال یافــت و در  خوانســاری 
ک خفــت. آیت اهلل  قبرســتان وادی الســالم بــه خا
گلپایگانی در پیام تسلیت خویش  العظمی صافی 

فرمود:

حجت االسالم 
خوانساری

از  یکــی  خوانســاری  ســیدمحمدباقر  حــاج  آقــای 
علمای مشهور تهران بود.

ک  فقید ســعید در ســال 1340 ق )1300ش( در ارا
در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش فقیــه 
العظمــی  آیــت اهلل  پــرآوازه شــیعه  بــزرگ و مرجــع 
)1305-1371ق(  خوانســاری  ســیدمحمدتقی 
گردان آیت اهلل  ک از شــا کــه در آن زمــان در ارا بــود 
العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریم حائــری بود. وی 
کودکــی همــراه پدرش به قم آمــد و پس از اخذ  در 
دیپلم به تحصیل علوم دینی روی آورد و ســطوح 
ســیدمحمدتقی  آیــات:  حضــرات  نــزد  را  عالیــه 
محمدعلــی  شــیخ  حــاج  )رســائل(،  خوانســاری 
کــی )مکاســب( و حــاج ســیداحمد خوانســاری  ارا
ج  گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار )کفایــه( فرا
کوهکمری  آیــات عظام: آقــای بروجردی، حجــت 
پــدر بزرگــوارش حاضــر شــد و در ســال 1371ق  و 
کــرد و بــه دروس آیات  بــه نجــف اشــرف مهاجرت 
عظــام: ســیدعبد الهادی شــیرازی، ســیدمحمود 
آقــا  میــرزا  گلپایگانــی،  ســیدجمال  شــاهرودی، 
اصطهباناتــی، آقــای حکیــم و بیــش از همــه آقای 
خویــی حاضر شــد و بــه درجه اجتهــاد نائل آمد و 
از آیــت اهلل خویــی، اجــازه اجتهاد دریافــت نمود. 

معظم له در اجازه خود مرقوم فرمود:

نمانــد جنــاب مســتطاب عماد االعــالم،  مخفــی 
مالذ االنــام، حجة االســالم قرة العیــن عزیزم آقای 
آقاســیدمحمدباقر دام فضله و عــاله نجل مرحوم 
مغفور له حضرت آیت اهلل آقای آقاسیدمحمدتقی 
عمــر  مدیــدی  مــدت  ســره(  )قــدس  خوانســاری 
کمــال جدیــت در تحصیل علوم  شــریف خــود را با 
دینیــه و معــارف و احکام شــرعیه در نجف اشــرف 
علی مشرفها آالف التحیة و السالم صرف نموده و 
مباحث اصولیه و فقهیه احقر را با تفهم و تحقیق 

آثارش عبارتند از:

1. زندگانــی رهبــران اســالم )ترجمــه انــوار البهیــه 
محدث قمی(

الســالم  علیــه  الحســین  اباعبــداهلل  زندگانــی   .2
)ترجمه لهوف سید بن طاووس(

3. قصص قرآن

4. تعالیم آســمانی اسالم )به زبان های انگلیسی، 
کردی ترجمه شده است( اردو و 

5. داستان های تاریخی

6. سفر آسمانی

7. تحفة االدباء یا بهار شعر و ادب

8. هدیه اهل بیت )ادعیه و اذکار(

کتاب آیات شیطانی 9. نقد 

ح نهج البالغــه ابن ابــی الحدید  10. ســیری در شــر
)3 ج(

سرانجام آن مرحوم در 81 سالگی، در روز دوشنبه 
1437ق(  ربیع الثانــی   28( 1394ش  بهمــن   19
گفت و پیکرش در روز چهارشنبه 21  بدرود حیات 
بهمن تشــییع و پس از نماز حضرت آیت اهلل نوری 
همدانــی بــر آن، در حجــره 25 صحن حــرم مطهر 

ک سپرده شد. حضرت معصومه به خا

درگذشتاگن اخبار
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بــود. پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه ســمت 
امامــت جمعــه موقــت و ریاســت دادگاه انقــالب و 
ســپس دادگســتری شهرســتان شــاهرود برگزیــده 
شد و سالیان بسیار به خدمت به مردم زادگاهش 
پرداخــت و مدیریــت مدرســه علمیه امــام صادق 
)علیــه الســالم( را هــم بــر عهــده داشــت. وی در 
ســال های دفاع مقدس هــم ماه ها در جبهه های 
نبــرد به تشــجیع و تبلیغ دیــن در میان رزمندگان 

اسالم اشتغال داشت.

آثار چاپی اش عبارتند از:

1. جامع البیان فی احکام القرآن )4 ج(

2. جامع الفوائد فی االصول و القواعد

3. جامع البیان فی احکام المکاسب

4. جامع المحاضرات فی احکام البیع

کهولــت ســن در 84  آن مرحــوم بــر اثــر بیمــاری و 
بهمــن 1394ش )5  یکشــنبه 25  روز  ســالگی در 
جمادی االولی 1437ق( چشم از جهان فروبست 
کش روز دوشنبه 26 بهمن پس از تشییع  و پیکر پا
باشــکوه و نماز آیت اهلل حاج شــیخ مرتضی اشرفی 

ک سپرده شد. گلزار شهدا به خا بر آن در 

حجت االسالم موالنا
المســلمین  حضــرت مســتطاب حجت االســالم و 
آقــای حاج شــیخ غالمرضــا موالنا بروجــردی یکی از 
علمای محترم بروجرد و از خطبای معروف قم بود.

در  )1306ش(  1346ق  ســال  در  ســعید  فقیــد 
بروجــرد در بیــت خطابــه و منبــر به دنیا آمــد. پدر 
کانــش همه از خطبای نامــی بروجرد بودند.  و نیا
کبــر،  علی ا شــیخ  حــاج  حجت االســالم  پــدرش 
فرزنــد  فضــل اهلل،  شــیخ  حجت االســالم  فرزنــد 
آن  بــود.  بروجــردی  غفــور  شــیخ  حجت االســالم 
مرحــوم در نوجوانــی به تحصیل علــوم دینی روی 
آورد و در مدرســه نوربخــش نــزد اســتادانی چــون 
و  جواهــری  علــی  شــیخ  حــاج  آقایــان:  حضــرات 
سیدمحسن شــریعتمداری، میرزا لطف اهلل فقهی 

حجت االسالم 
حسیین طایش 

)1350-1437ق(
آقــای حــاج ســیدمهدی حســینی طاشــی یکی از 

علمای نامی شاهرود بود.

در  )1310ش(  1350ق  ســال  در  ســعید  فقیــد 
روســتای »طاش علیــا«- از توابع شــاهرود - زاده 
شد. پدرش مرحوم آقا سیدمحمد یکی از سادات 
کــه قبــرش هم  مــورد احتــرام اهالــی منطقــه بــود 
اینک مزار و محل مراجعه مردم است. وی پس از 
کتب فارسی در سال 1324ش به  گرفتن قرآن و  فرا
شــاهرود آمد و در مدرســه بازار که زیر نظر آیت اهلل 
می شــد، ادبیات  اداره  اشــرفی  بــزرگ  آقــا  شــیخ 
گرفــت. ســپس در ســال  فرا را  علــوم  و مقدمــات 
1327ش به مشــهد مقدس رفت و ســطوح عالیه 
را نــزد حضــرات آیات: ســیداحمد مــدرس یزدی، 
مرواریــد،  حســنعلی  شــیخ  تهرانــی،  جــواد  میــرزا 
سیدحســین موســوی شــاهرودی و حــاج شــیخ 
گرفت. در 28 مــرداد 1332ش  هاشــم قزوینــی فرا
ج  کرد و بــه دروس خار بــه نجف اشــرف مهاجرت 
آیــات عظام: ســیدمحمود شــاهرودی، میــرزا باقر 
زنجانی، ســیدعبداالعلی سبزواری و بیش از همه 
آیــت اهلل العظمــی خویی حاضر شــد و پس از ورود 
امــام خمینــی بــه نجــف در درس های ایشــان نیز 
حضور یافت و مبانی علمی اش را استوار ساخت و 

به درجه اجتهاد نائل آمد.

 در ســال 1355ش بــه زادگاهــش بازگشــت و بــه 
اقامــه جماعــت در مســجد قــرآن و تبلیــغ دیــن و 
ارشــاد مؤمنیــن و ترویج پیام و مــرام امام خمینی 
پخــش  و  نشــر  کانــون  مســجدش  و  پرداخــت 
گردهمایــی جوانــان  اعالمیه هــای امــام و محــل 
انقالبی بود و در سال های تظاهرات مردم بر علیه 
رژیم شــاه، مســجدش محــل حرکت و روشــنگری 

بسم اهلل الرحمن الرحیم.
اذامات العالم ثلم فی االسالم ثلمة ال یسدها شیئ.

رحلــت عالم متقــی مرحوم حضرت آیــت اهلل آقای 
اهلل  )رضــوان  خوانســاری  ســیدمحمدباقر  حــاج 
گردید. آن فقیه  تعالــی علیه( موجب تأســف و تأثر 
کلمة اهلل و  وارســته عمر شــریف خــود را در اعــالی 
ترویــج و نشــر معــارف نورانــی اهل البیــت )علیهم 
کــرد و خدمــات شــایان علمــی،  الســالم( ســپری 
و  نمــود  اســالمی  جامعــه  بــه  اجتماعــی  و  دینــی 
گذاشــت.  یــادگار  بــه  خــود  از  باقیــه  ســامیه  آثــار 
کــه دارای مــکارم اخــالق و  آن عالــم جلیل القــدر 
فضایل واالی انســانی بودند، خلف صالح اســتاد 
بزرگــوار مــا مرحــوم آیــت اهلل العظمــی آقــای حــاج 
مقامــه(  اهلل  )اعلــی  خوانســاری  ســیدمحمدتقی 
کــه حــق بزرگی بــه حوزه هــای علمیــه به ویژه  بــود 
ضایعــه  ایــن  حقیــر  داشــتند.  قــم  علمیــه  حــوزه 
خانــدان  و  اعــالم  علمــای  حضــرات  بــه  را  بــزرگ 
مکرم ایشــان به ویژه آقــازاده برومند و معزز جناب 
حجت االســالم آقای حاج ســیدکاظم خوانســاری 
گفته و علو درجات آن عالم خدوم و صبر  تســلیت 
و اجر برای بازماندگان محترم را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.

 هشتم جمادی االولی 1437
لطف اهلل صافی

اخباردرگذشتاگن
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کش روز شــنبه  چشــم از جهان فروبســت و پیکر پا
پــس از تشــییع باشــکوه و نماز آیت اهلل ســیدجواد 
ک  علــوی بروجردی در درب هشــت شــهدا به خا

سپرده شد.

  

آیت اهلل وداعی
حضــرت مســتطاب آیت اهلل آقای حاج ســیدجواد 

وداعی عالم بزرگ بحرین بود.

در  )1344ق(  1923م  ســال  در  ســعید  فقیــد 
زاده  بحریــن -  روســتاهای  - از  باربــارا  شــهرک 
بــه نجــف  شــد و در جوانــی همــراه خانــواده اش 
کــرد و بــه تحصیــل علــوم دینــی  اشــرف مهاجــرت 
روی آورد. وی پــس از آموختــن ســطوح عالیــه به 
دروس آیــات عظــام: آقــای حکیــم، آقــای خویی، 
شــهید ســیدمحمدباقر صــدر، شــیخ محمدامین 
زین الدیــن و ســیدعلی طباطبایــی تبریزی حاضر 
شــد و بهره های فراوان بــرد و با مرحوم زین الدین 
و مرحــوم دکتــر شــیخ احمــد وائلی ارتبــاط عمیق 
شــیخ  آیــات:  حضــرات  بــا  نجــف  در  او  داشــت. 
احمــد عصفــور، شــیخ عبداالمیــر جمــری، شــیخ 
عبدالحســین ســتری، ســیدعلوی غریفــی، شــیخ 
ســعید عریبــی و شــیخ عبــداهلل مصلــی هــم درس 
وهم بحــث بــود و عــالوه بــر تحصیــل بــه تدریــس 
ح لمعــه و شــرایع( می پرداخــت و در  ســطوح )شــر
خانــه اش همیشــه بــاز و مهمانــدار بــود و دســتی 
گشاده و بخشنده داشت. وی پس از بیست سال 
اقامــت در نجف به زادگاهش بازگشــت و در مدت 
چهل ســال بــه خدمت به حجاج بیــت اهلل الحرام 
و اقامــه جماعت در مســجد رأس رمــان و تألیف و 
تدریــس و تأســیس »حــوزة االمام الباقــر« و تربیت 
صدهــا طلبــه پرداخــت و نماینــده تمــام مراجــع 
تقلیــد )آیات عظــام: حکیم، خویی، سیســتانی و 

زین الدین( بود.

که  عالمه وداعی از جمله علمای بزرگ بحرین بود 

نخعــی، تألیف و تدریس ســطوح عالیه و تأســیس 
کتابخانــه ولی عصــر - عــج -  کــز عــام المنفعــه  مرا
و مجتمــع دینــی و فرهنگــی در شــهرک اندیشــه 
پرداخت و در اسفند 1393ش مجلس نکوداشت 

وی برگزار شد.

آثارش عبارتند از:

کتاب های چاپی الف( 
تفســیر  )دربــاره  الخاتــم.  لوصــی  الخاتــم   .1
بخشــی  خاتــم  و  رســوله  و  اهلل  ولیکــم  انمــا  آیــه 

امیرالمؤمنین)ع(

2. درس هایی از توحید

3. تاریخ بروجرد )2 ج(

4. سخنوران بروجرد

نوشــته  ج،   11( االنــوار  عبقــات  تحقیــق:   .5
میرحامدحسین(

6. تحقیق: حلیة االبرار )6 ج، نوشــته سیدهاشم 
بحرانی(

نوشــته  ج،   6( المســتقیم  الصــراط  تحقیــق:   .7
سیدحسین بروجردی(

8. تحقیــق: المحاضــرات فــی الدیــن و التاریــخ و 
االدب )2 ج، نوشته سیدجواد آل علی شاهرودی(

کفایــة االصــول )2 ج،  9. تحقیــق الحاشــیة علــی 
نوشته شیخ بهاءالدین حجتی بروجردی(

ب( آثار غیر چاپی
1. دائرة المعارف علما و دانشمندان مسلمان

کشکول  .2

3. فرهنگ سخن

4. المواعظ و الخطب

5. تاریخ بروجرد )ج 3(

6. سخنوران بروجرد )ج 2(

7. منظومه عربی فقهی )نظم لمعه(

8. منظومه فارسی تفسیر قرآن )2 جزء آخر(

گردانش 9. زندگی آیت اهلل بروجردی و شا

10. مجموعه اشعار

ســرانجام آن مرحوم در 88 سالگی، در روز جمعه 
8 جمادی الثانی 1437ق )28 اســفند 1394ش( 

گلپایگانی و  و میــرزا احمد فیضی، سیداســماعیل 
سیدعبدالحســین خندابــی، شــیخ محمد غروی 
و شــیخ علی محمــد خرم آبــادی ادبیات و ســطوح 
ج  گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار عالیــه را فرا
حضرات آیات: حاج شــیخ علی محمد بروجردی و 
حاج شیخ بهاءالدین حجتی و سیدعلی بهبهانی 
)در وقــت اقامتش در بروجرد( حاضر شــد و مبانی 
بــه نجــف  اســتوار ســاخت. ســپس  را  علمــی اش 
اشرف رفت و مدتی هم در دروس آیت اهلل العظمی 
خویی حاضر شد و در حدود 1350ش به قم آمد و 
گلپایگانی و مرعشی نجفی  در دروس آیات عظام: 
کرد و عــالوه بر تحصیل  و وحید خراســانی شــرکت 
کشور( و تألیف و  ج  به تبلیغ دین )در داخل و خار
تحقیــق روی آورد و در عالــم خطابه و منبر خوش 
کویــت منبرهایش مشــهور  درخشــید و به ویــژه در 
بــود. وی در طــول انقــالب اســالمی بــه حمایت از 
امــام پرداخت و به علــت انتقادات خویش از رژیم 
کویت هم ممنوع المنبر  شــاه به ســنقر تبعید و در 

و اخراج شد.

وی، بســیار محجوب و متواضع و خوش ســخن و 
خوش برخــورد بــود و به درگذشــت فرزنــد فاضل و 
فرزانه اش حجت االســالم حاج شیخ حسن موالنا 
)متوفای10 مهــر 1393ش( - که دارای حافظه ای 
قــوی و از خطبــا و ائمــه جماعــات بروجــرد بــود - 
بــه  نمــود. در ســال 1380ش  و صبــر  مبتــال شــد 
زادگاهش بازگشــت و به اقامه جماعت در مسجد 
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برای احقاق حقوق مردم مردانه به میدان آمد و پای بســیاری از بیانیه های علمای بحرین بر علیه رژیم آل 
کهولت ســن به دیدار اســرای  خلیفه را امضاء می کرد و در مراســم عزای شــهدای انقالب حضور می یافت و با 

آزاد شده از زندان های رژیم می رفت.

کتــاب الحرکــة العلمیــة فــی البحریــن من القرن الســابع الهجری حتــی نهایة القرن الثالث عشــر  از تألیفــات او 
است.

آن مرحوم در 93 ســالگی، در روز یکشــنبه اول فروردین 1395ش )10جمادی الثانی 1437ق( بدرود حیات 
کش در روز دوشنبه دوم فروردین پس از تشییع باشکوه و نماز فرزند برومندش حجت االسالم  گفت و پیکر پا
ک رفت. آیت اهلل العظمی  و المســلمین سیدســعید وداعــی بر آن در »مقبرة الحورة« در جوار والدینش بــه خا

سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل وانا الیه راجعون

فضیلة العالمة السید سعید الوداعی دامت تأییداته.

السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته. وبعد: فقد تلقیناببالغ االسی نبأ وفاة والدکم فضیلة العالمة حجة االسالم 
ع الحنیف وخدمة المؤمنین،  السید جواد الوداعی »طاب ثراه« بعد عمر مبارک صرفه فی سبیل ترویج الشر
واننا اذ نعزیکم وسائراسرتکم الکریمة واهل البحرین الکرام عامة والسیما العلماء االعالم )دامت برکاتهم( فی 

هذا المصاب الفادح.

نســأل المولی العلی القدیران یتغمد الفقید الســعید بواســع رحمته ورضوانه ویلهمکم وجمیع ذویه ومحبیه 
الصبر والسلوان. وال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم.

 علی الحسینی السیستانی
12 جمادی الثانی 1437
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