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حجت االسالم ترحینی
مرحوم حجت االسـالم  والمسـلمین آقای حاج سـّیدمحمد آل ترحینی یکی از فضالی مشـهور لبنان بود. 
فقید سـعید در سـال 1374ق )1334ش/1954م( در روسـتای ِعّبا از توابع نبطیه زاده شـد. در نوجوانی 
بـه نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و ادبیـات و سـطوح را نـزد آیـات: سـّیدمحمدرضا خرسـان و سـّیدکاظم 
گرفـت. پـس از آن بـه بیـروت رفـت و از دروس آیـت اهلل سـّید محمدجـواد فضـل اهلل بهـره بـرد. در  حائـری فرا
سال 1394ق )1355ش( به قم آمد و از دروس حضرات آیات: سّید مهدی روحانی، احمدی میانجی و 
سـّیدرضا صدر بهره مند شـد. سـپس در دروس آیت اهلل  العظمی سـّیدمحمد روحانی حاضر شد و عالوه 
یـس و تألیف  یـس سـطوح عالیـه پرداخـت. در سـال 1366ش به بیـروت رفت و به تدر بـر تحصیـل بـه تدر

ی به زادگاهش بازگشت و به تألیف و تحقیق ادامه داد. پرداخت و پس از چندی به دلیل بیمار

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. الزبدة الفقهیه ـ شرح الروضة البهیة )٩ ج(

٢. االسالم والعقل
٣. عظمة الدین اإلسالمی
٤. األحکام في علم الکالم

٥. الدین الحنیف
٦. النهضة الحسینیة، مصادر و اخبار

٧. الشعائر الحسینیة المنصوصة
٨. تحقیق: التحریر الطاوسی )سید بن طاوس(

 آن مرحـوم در 67سـالگی در بامـداد روز سه شـنبه عیـد فطـر در سـال 1443ق )13 اردیبهشـت 1401ش( 
بدرود حیات گفت. پیکرش عصر همان روز پس از نماز حجت االسالم  والمسلمین سّیدامین ترحینی 

ک سپرده شد. در قبرستان زادگاهش به خا
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آیت هللا فیضی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ محمـد فیضی سـرابی یکـی از علمای حـوزه علمیه قم بود. فقید سـعید 
در روز پنجشـنبه اّول شـهریورماه سـال 1307ش )6 ربیع االّول 1347ق( در روسـتای زرنق از توابع سـراب 
آیـت اهلل سـّیدمهدی انگجـی  از  را در مدرسـه طالبیـه  ادبیـات  و  تبریـز رفـت  بـه  زاده شـد. در نوجوانـی 
آموخـت. سـپس بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضرات آیات: شـیخ باقر مرنـدی، منتظـری، ملکوتی، 
گرفت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: بروجردی، امام  مجاهدی تبریزی و سلطانی طباطبایی فرا
یـس سـطوح عالیـه و تبلیـغ دین و  ی حاضـر شـد و عـالوه بـر آن بـه تدر خمینـی، گلپایگانـی و شـریعتمدار
خدمات اجتماعی در روستای ِلکلی مانند: احداث، توسعه و تجدید بنای مسجد، مدرسه، قبرستان، 
ی  حمام و غسـالخانه پرداخت. همچنین در رسـاندن آب و برق به روسـتا همت گماشـت. پس از پیروز
انقالب اسـالمی به امر امام خمینی)ره( به عضویت هیئت نظارت بر کمیته ها و زندان های آذربایجان 
و اردبیـل و شـرکت در دادگاه عالـی قـم و دیـوان عالـی کشـور درآمـد. از سـوی مـردم آذربایجـان شـرقی نیـز 
یـده شـد. در دوران دفـاع مقـدس فرزنـد  بـه نمایندگـی مجلـس خبـرگان رهبـری )دوره سـوم و چهـارم( برگز

برومندش به خیل شهدای انقالب اسالمی پیوست.

آن مرحوم در 93سالگی در روز دوشنبه 22 فروردین ماه سال 1401ش )9رمضان المبارک 1443ق( بدرود 
حیات گفت. پیکرش در روز چهارشـنبه پس از تشـییع و نماز حضرت آیت اهلل سـبحانی بر آن در یکی 

ک سپرده شد. از حجرات صحن حضرت معصومه)س( به خا

آیت هللا ابوالحسن
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـّیدفخرالدین ابوالحسـن از علمـای معـروف لبنـان بـود. معظـم لـه در سـال 
1353ق )1313ش/1934م( در شـهر معرکـه از توابـع صـور در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش 
اصفهانـی،  سّیدابوالحسـن  عظـام:  آیـات  گردان  شـا از   )1392-1331( ابوالحسـن  سـّیدعباس  آیـت اهلل 
سّیدحسـین حمامـی، سّیدمحسـن حکیـم و شـیخ محمدرضـا آل یاسـین بـود. در کودکـی همـراه پـدرش 
بـه نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و ادبیـات و سـطوح را نـزد آیـات: پـدرش، شـیخ محیی الدیـن مامقانـی، 
، سـّیدمحمدعلی حکیم، شـیخ اسـد  ، سّیداسـماعیل صدر سّیدحسـن خرسـان، سـّیدمحمدباقر صدر
گرفـت. پـس از آن در دروس خارج آیات عظام: خویی و حکیم  حیـدر و شـیخ محمدصـادق تنکابنـی فرا
حاضـر شـد. سـال ها در ایـام تعطیـل حـوزه بـه نمایندگـی از آیـت اهلل حکیـم بـه شـهر عفـک می رفـت و بـه 
یه مسـتقر  یـج دیـن می پرداخـت. در سـال 1969م )1388ق( بـه لبنان بازگشـت و در شـهر زرار تبلیـغ و ترو
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یـه بود، به این شـهر آمد و به خدمـات دینی و علمی  شـد. پـس از وفـات پـدر بزرگـوارش کـه عالـم شـهر غاز
پرداخت.

از آثارش تقریرات دروس اساتیدش است.

آن مرحوم در 87سالگی در روز یکشنبه 3 شعبان المعظم سال 1443ق )15 اسفندماه 1400ش( بدرود 
حیات گفت. پیکرش به نجف اشرف منتقل شد و پس از نماز آیت اهلل سّیدمحمدتقی حکیم بر آن در 

ک خفت. قبرستان وادی السالم به خا

آیت هللا فقيه
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـّیدمحمد فقیه نیریـزی یکـی از علمـای نامی فـارس بود. فقید سـعید در روز 
جمعه 21 فروردین ماه سال 1321ش )23 ربیع االّول 1361ق( در شهر نی ریز در بیت علم و فضیلت زاده 
شـد. پـدرش حجت االسـالم والمسـلمین سـّیدهدایت اهلل فقیـه )م1390ق( و نیایـش آیت اهلل سـّیدمحمد 
ی در شـهریور  فقیـه امـام )م1377ق( از علمـای مشـهور شـهر و امـام جماعـت مسـجد جامـع بودنـد. و
سـال1337ش بـه قـم آمـد و ادبیـات را از آیـات: شـیخ رحمـت اهلل فشـارکی، میـرزا محسـن دوزدوزانـی و 
شـیخ هاشـم تقدیـری و شـرح لمعـه و قوانیـن را از آیـات: سـتوده و اعتمـادی آموخت. سـطوح عالیـه را نزد 
ی و سـلطانی طباطبایی و شـرح منظومـه را از آیـات:  ی همدانـی، فاضل لنکرانـی، مکارم شـیراز آیـات: نور
گرفـت. پـس از آن در دروس خـارج  ی، جعفـر سـبحانی، شـب زنده دار و شـهید مفتـح فرا ی شـیراز انصار
آیـات عظـام: گلپایگانـی، محقق دامـاد و میـرزا هاشـم آملـی و درس اسـفار آیـت اهلل جوادی آملـی و درس 
یافت اجازه  اشارات آیت اهلل حسن زاده آملی حاضر شد و بهره های فراوان برد و از آیت اهلل آملی هم به در
یـم بـه فـردوس تبعیـد و در  ی در سـال1353 بـه دلیـل فعالیت هـای سیاسـی علیـه رژ اجتهـاد نائـل آمـد. و
دی مـاه سـال 1358 بـه امامـت جمعـه نی ریـز منصـوب شـد و نهادهـای انقالبـی را در شـهر تأسـیس کرد. 
یـس سـطوح عالیـه و تفسـیر قـرآن و نهج البالغـه در حـوزه و دانشـگاه و خدمـات فراوانـی  همچنیـن بـه تدر
همچـون: احیـای موقوفـات، تجدیـد بنـای مسـاجد و حسـینیه ها، تأسـیس دانشـگاه آزاد اسـالمی و پیـام 
،کتابخانـه، صنـدوق قرض الحسـنه قائـم، مصلـی و مدرسـه علمیـه امـام صـادق )بـرادران( و الزهـرا  نور
)خواهـران( پرداخـت و دو دوره هـم از سـوی مـردم اسـتان فـارس بـه نمایندگـی مجلـس خبـرگان رهبـری 

برگزیده شد.

از آثارش تقریرات دروس آیت اهلل آملی و دست نویس های تفسیر و اخالق و نهج  البالغه است.
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ی در 79سالگی در روز دوشنبه 2 فروردین ماه سال 1401ش )18 شعبان1443ق( بدرود  ی بر اثر بیمار و
حیات گفت. پیکرش در روز پنجشـنبه پس از تشـییع باشـکوه و نماز امام جمعه شـیراز حجت االسـالم 
ک سـپرده شـد. رهبر انقالب  والمسـلمین لطف اهلل دژکام در امامزاده حسـن در جوار پدر و جدش به خا

ی نگاشت: در سوگ و

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عالم بزرگوار جناب حجت االسالم  والمسلمین آقای حاج سّیدمحمد فقیه)رحمة اهلل  علیه( 
را که از علمای برجسته  فارس و عضو مجلس خبرگان بودند، به همه مردم آن استان به ویژه ارادتمندان 
و مستفیدان از بیانات آن عالم متعهد و باالخص به خاندان گرامی و بازماندگان ایشان تسلیت عرض 

می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای  

آیت هللا کاردان
مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ غالمرضـا کاردان یکی از فضالی مشـهور حوزه علمیه قم بود. فقید سـعید در 
ی  سـال 1319ش )1359ق( در مشـهد مقدس زاده شـد. در نوجوانی ادبیات را نزد مرحوم ادیب نیشـابور
آموخت. در حدود سال 1340ش به قم آمد و شرح لمعه را نزد استاد ستوده و سطوح عالیه را نزد حضرات 
ی همدانـی و اعتمـادی )رسـائل( و فاضل لنکرانـی و سـلطانی طباطبایی  آیـات: خزعلـی )مکاسـب(، نور
گرفت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و وحید خراسانی  )کفایه( فرا
ع( و تبلیغ  یس کالم شیعه در مؤسسه در راه حق و امام صادق) ی عالوه بر تحصیل به تدر حاضر شد. و
یـم بـود و یکـی از فرزندانش نیـز در جبهه های  و تألیـف نیـز اشـتغال داشـت.همچنین حافـظ کل قـرآن کر
نبرد به شـهادت رسـید. ایشـان عالمی متواضع، مهربان و بی ادعا بود و با این همه فضل و دانش، از سـر 

تواضع کمتر کسی او را شناخت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. امامت و عصمت امامان در قرآن

2. علم پیامبر و امام در قرآن
۳. امامت در حدیث غدیر

ی مرحوم احمد مطهری( ۴. شفاعت )با همکار
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۵. عدالت صحابه
۶. وضو در کتاب و سنت
۷. فاطمه معیار شناخت

۸. هدف از خلقت
۹. کاروانی در سایه ابر

بـدرود  شـعبان1443ق(   24( 1401ش  سـال  فروردین مـاه   7 یکشـنبه  روز  در  81سـالگی  در  مرحـوم  آن 
حیـات گفـت. پیکـرش در روز سه شـنبه 9 فروردین مـاه پـس از تشـییع و نمـاز آیـت اهلل حـاج شـیخ مهـدی 
ی  ک سپرده شد. آیت اهلل  العظمی مکارم شیراز شب زنده دار بر آن در گلزار شهدای علی بن جعفر به خا

ی نگاشت: در سوگ و

خبر رحلت عالم ربانی ابوالشـهید جناب حجةاالسـالم والمسـلمین حاج شـیخ رضا کاردان موجب تأثر 
ع( و دفاع  و تأسـف گردید. این اسـتاد اخالق و حافظ قرآن سـالیان متمادی در نشـر معارف اهل بیت)
گردان و تألیف کتب ارزنده به حوزه علمیه و نشر فرهنگ اسالمی  از حریم والیت کوشید و با تربیت شا
ی گواهی  خدمـت نمـود. عمـوم کسـانی کـه بـا ایشـان آشـنا بودنـد، بـه اخالق حسـنه و معاشـرت نیکـوی و
می دهنـد و جـز خیـر و نیکـی از او سـراغ ندارنـد. اینجانـب ایـن ضایعـه مؤلمـه را بـه حـوزه علمیـه و عمـوم 
گردان و عالقمندان آن مرحوم و خصوصًا به بیت شریف و فرزندان گرامی و جناب آقای حاج حمید  شا
مکارم داماد مکرم ایشـان تسـلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال علو درجات آن فقید سـعید 

و صبر و اجربرای بازماندگان را مسألت دارم.

آیت هللا امینی گلستانی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ محمـد امینی گلسـتانی یکـی از فضـالی حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد 
از  گلسـتان  روز یکشـنبه 16 بهمن مـاه سـال 1317ش )15ذی الحجـه1357ق(، در روسـتای  سـعید در 
توابع شهرسـتان نیر در اسـتان اردبیل زاده شـد. در سـال 1329ش به اردبیل رفت و ادبیات را نزد آقایان: 
گرفت. در سـال 1331ش به قم آمد و سـطوح را نزد آیات:  سّیدمسـلم خلخالی و شـیخ سـعید اصغری فرا
یـم مالیـی، سـّیدجواد خطیبـی، میـرزا مسـلم ملکوتـی، میـرزا محسـن دوزدوزانـی، شـیخ  شـیخ عبدالکر
مصطفـی اعتمـادی و شـیخ احمـد پایانـی آموخـت. در سـال 1334 رهسـپار نجـف اشـرف شـد و سـطوح 
عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: شـهید مدنـی، شـیخ مجتبـی لنکرانی، شـیخ محمدعلی سـرابی، میرزا رضا 
توحیدی، شـیخ حسـین آل راضی و سـّیدفخرالدین موسـوی اردبیلی و خارج فقه و اصول را هم نزد آیات 
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گرفت. در سال 1339ش به شهر سرعین آمد و پس از ازدواج با صبیه آیت اهلل  عظام: خویی و حکیم فرا
گردان میرزای نائینی مدت 11 سال به خدمات دینی و اجتماعی مانند: امامت  میرزا علی عرفانی از شا
، احداث مسـاجد، حمام ها و غسـالخانه ها، صندوق های خیریه و چشـمه ها اشـتغال  جماعت و منبر
داشـت. در سـال 1357 بـه اردبیـل مهاجـرت کـرد و بـه خدمات دینی پرداخت. سـپس در سـال 1365به 
تهران رفت و به خدمات علمی و دینی خویش ادامه داد و در سال 1375 به قم آمد و همواره به تألیف 

اشتغال داشت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. سرچشمه حیات )درباره آب(

2. سیمای جهان در عصر امام زمان )2 ج(
۳. یکصد و یازده پرسش درباره امام زمان

۴. اسالم فراتر از زمان
۵. از مباهله تا عاشورا

۶. فلسفه قیام و عدم قیام امامان
۷. والدین دو فرشته جهان آفرینش
۸. آداب ازدواج و زندگی خانوادگی

۹. گلستان سخنوران )2 ج(
10. والیت، شرط قبولی اعمال

آن مرحـوم در 83سـالگی در روز چهارشـنبه 11 خردادمـاه سـال 1401ش )اول ذیقعدةالحـرام1443ق( 
بدرود حیات گفت.

حجت االسالم حجازی
ی از فضالی نامـی حوزه علمیه  مرحـوم حجت االسـالم والمسـلمین آقـای حـاج سـّیدجمال الدین حجاز
ی در سـال 1332ش )1372ق( در مشـهد مقـدس زاده شـد. در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم  قـم بـود. و
ی آورد. در سـال 1355ش بـه  دینـی نـزد شـهید هاشـمی نژاد و ابوالزوجـه اش اسـتاد سّیدحسـن ابطحـی رو
قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: اعتمـادی و موسـوی تهرانـی )رسـائل(، بنی فضـل و پایانـی 
)مکاسب(، ستوده، سبحانی و فاضل لنکرانی )کفایه( آموخت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: 
ی، سـّیدمحمد روحانی، شـیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و وحید خراسـانی حاضر  شـریعتمدار
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ی یکی  یس و تألیف و تبلیغ هم می پرداخت. و شد و مبانی علمی اش را استوار کرد. عالوه بر آن به تدر
ی بـود کـه بـا قلـم شـیوایش بیشـترین آثـارش را دربـاره آن  از دلـدادگان و شـیفتگان سـاحت قـدس مهـدو

حضرت به رشته تحریر درآورد.

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. آغاز معرفت به حضرت حجت

2. امام زمان بهار دل ها
۳. ما و امام زمان
۴. پیام امام زمان

۵. پیرامون مقام امام زمان
۶. چگونه امام زمان را بشناسیم؟

۷. میعاد با خورشید
۸. نگاهی به مهدی و یاد او

۹. به دنبال آفتاب
10. ستاره پنهان
11. آخرین سفیر

12. سوار در برف
1۳. خاطره آن شب

یا 1۴. مالقات در صار
1۵. مشکالت مذهبی جوانان

1۶. از نشانه های اوست: همسری
1۷. همسران

1۸. ماجرای تشرف

 5( 1401ش  سـال  خردادمـاه   15 یکشـنبه  روز  در  68سـالگی  در  کلیـوی  نارسـایی  اثـر  بـر  مرحـوم  آن 
حجت االسـالم  نمـاز  و  تشـییع  از  پـس  دوشـنبه  روز  پیکـرش  گفـت.  حیـات  بـدرود  ذیقعـده1443ق( 

ک سپرده شد. والمسلمین حاج شیخ محمدرضا مامقانی بر آن در قبرستان امامزاده سّیدعلی به خا
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آیت هللا بیگدلی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ مهـدی بیگدلی قمی یکی از اسـتادان مشـهور حـوزه علمیه قم به شـمار 
می رفـت. فقیـد سـعید در سـال 1323ش )1363ق( در قـم زاده شـد. پـدرش آقـای حـاج حبیب اهلل خـان 
خیاط از افراد عابد و زاهد و باتقوای مشهور شهر و مورد اعتماد مراجع تقلید و مغازه اش محل اجتماع 
آیـات: شـیخ عبدالحسـین وکیلـی، شـب زنده دار و  نـزد  را  ی در نوجوانـی ادبیـات  علمـا و فضـال بـود. و
مؤمن قمـی و سـطوح عالیـه را نـزد حضرات آیات: سـتوده، صلواتی، فاضل لنکرانی و سـلطانی طباطبایی 
آموخت. همچنین خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام: گلپایگانی، منتظری، محقق داماد، سّیدمحمد 
گرففت. در تهران نیز در دروس فلسفه آیت اهلل مطهری  روحانی و بیش از همه حاج آقا مرتضی حائری فرا
یس تمام متون درسی حوزه  حاضر می شد و مبانی علمی اش را استوار می کرد. در خالل تحصیل به تدر
پرداخـت و صدهـا نفـر از فضـال در محضـرش سـطوح عالیـه و خـارج فقـه و اصول را آموختنـد و نامش به 
ی بر دقایق فقه و اصول احاطه فراوان داشت و  عنوان یکی از اساتید مبرز و دقیق حوزه طنین افکند. و
گردانش  ، متواضع، خوش اخالق و سـخاوتمند و با شـا مورد توجه مراجع تقلید بود. بسـیار خوش محضر
همچون فرزندانش گرم و صمیمی و خودمانی بود و برای رفع مشکالت آنان و نیز مستمندان و نیازمندان 
یارتی می برد و  گردانش را به سـفرهای ز دیگر اقدام از هیچ تالشـی فروگذار نمی کرد و در موارد متعدد، شـا

هر ماه کمک های فراوانی در اختیار نیازمندان می گذاشت.

صدیق گرامی استاد غالم عباس هاشمی می نویسد:

یـس  مرحـوم اسـتاد، در مباحـث اصـول و فقـه اسـتادی دقیـق و محقـق بـود. بـر اثـر کثـرت تدر
و ممارسـت، بـه تمـام متـون درسـی حـوزه اشـراف عالـی داشـت. ایـن حقیـر جلدیـن کفایـه را 
خدمت ایشان خواندم. در مباحث مهم اصولی به مبانی اصولی شیخ اعظم مرحوم آخوند، 
محقـق نائینـی و آقـا ضیـاء عراقـی مسـلط بـود. حواشـی مرحـوم مشـکینی و محقـق اصفهانی 
را خـوب تبییـن می کـرد. گاهـی تطبیقـات فقهـی خوبـی را در کنـار مسـائل اصولـی کفایه بیان 
می نمود. مطالب سودمندی از استادش آیت اهلل حائری و نیز مطالبی را که با مطالعه مبانی 
آیـت اهلل بروجـردی در ذهـن داشـت نقـل می کرد. بنده تمام مطالب ایشـان را می نوشـتم. اصاً 
توجـه بـه خـود نداشـت و اهـل منیـت نبـود. حتـی یـک بار احسـاس نکردم کـه تمایـل دارد نام 
ر بـود. بـه خاطـر دقـت باال و ثقالت بیانشـان  ر و محقق پـرو گردپرو او جایـی باشـد. درسـش شـا
کمـی از طـاب در درسشـان شـرکت می کردنـد، ولـی اغلـب از طـاب ممتـاز حـوزه  تعـداد 
گردان را و هر کس را با  بودند و االن برخی آنها از مدرسـین حوزه علمیه قم هسـتند. همه شـا
رش می داد. گاهی بنده اشـکالی می کردم و بحث می شـد و ایشـان تأمل  روشـی جداگانه پرو
یق  می کردنـد و گاهـی شـب تلفـن منـزل مـا زنـگ می خـورد و صـدای ایشـان بـود که من را تشـو
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می کـرد و می فرمـود حـق بـا شـما بـوده و بعـد می فرمـود شـما در مسـیر تحقیـق موفـق هسـتید و 
تحقیقتان را در آثار و حواشی ادامه دهید.

در جلد دوم که وارد شـدیم چندین اشـکال تناقض در مبانی مرحوم آخوند داشـتم. این نوع 
زی  اشکال ها برایشان جالب بود و می فرمود: من هم مواردی از تناقضات کفایه را نوشته ام. رو
پیشنهاد داد تا کل تناقضاتی که در مبانی مرحوم آخوند وجود دارد را از ابتدا یادداشت کنم.

ما دقت در تحقیق و انصاف علمی را از محضر ایشان آموختیم. نسبت به علمیت حوزه و 
گردانش  طاب دغدغه فراوانی داشت. در امتحان شفاهی دقیق بود و به هیچ کس حتی شا
نمـره اضافـی نمـی داد و از ایـراد هیچ کس چشم پوشـی نمی کرد، ولی هرگـز انصاف را فراموش 
گر بر ایشان محرز می شد طلبه ای اشتغال به درس و بحث دارد نمره اش را می داد  نکرده و ا
و ای بسـا راهنمایـی نیـز می نمـود و همـه اینهـا از دلسـوزی ایشـان بـه علمیـت حـوزه و طاب 

بر میخاست.

بـا تمـام وجـود بـه قیامت اعتقاد داشـت و خضـوع در برابر اهل بیت)علیهم السـالم( در تاروپودش تنیده 
بود.

: آثارش عبارتند از
1. کتاب های: خمس، زکات، حج و اجاره

2. دوره کامل اصول
۳. حواشی )دقیق و انتقادی( بر کتاب های: معالم، اصول فقه، رسائل، کفایه و عروة  الوثقی

آن مرحـوم در 77سـالگی در روز شـنبه 6 فروردین مـاه سـال 1401ش )23شـعبان 1443ق( بـدرود حیـات 
گفـت و پیکـرش روز دوشـنبه پـس از تشـییع شایسـته و نمـاز آیت اهلل سـبحانی بـر آن، در حجره 16 صحن 

ک سپرده شد. حضرت معصومه)س( به خا

آیت هللا آل کمونه
گردان آیات عظام:  مرحوم آیت اهلل سّیدراغب آل کمونه یکی از فضالی نجف اشرف بود. آن مرحوم از شا
ی در نجـف اشـرف بـود و در کنـج عزلـت آثـار متعـددی  ی در قـم و سـّیدعبداالعلی سـبزوار شـریعتمدار

پدید آورد.
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:  کتاب های چاپی اش عبارتند از
1. التحریر االرقی الحکام العروة الوثقی )٢ ج(

٢. تحفة الطالب في شرح المکاسب
٣. احسن الکالم في علم الکالم )شرح تجرید(

ی( ٤. میزان االصول و اتقان الوصول )4 ج، شرح تهذیب األصول سبزوار
٥. مشکاة الکشف و الجالء في التعلیق علی الهیات الشفاء

٦. نتائج االفکار
٧. روح اإلفادة في الطلب و االرادة

۸. ثمرات االفکار في علم االصول )مباحث الحجج، 2 ج، با قلم: شیخ فاضل بدیری(

شـوال المکرم   15( 1401ش  سـال  اردیبهشـت ماه   26 دوشـنبه  روز  در  75سـالگی  حـدود  در  مرحـوم  آن 
1443ق( بدرود حیات گفت.

آیت هللا بجنوردی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـّیدمهدی موسـوی بجنوردی از علمـای مشـهور تهـران بـود. فقیـد سـعید در 
روز جمعـه 22صفرالخیـر سـال 1352ق )26 خـرداد1312ش( در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت 
زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل  العظمـی حـاج میـرزا حسـن بجنوردی و مـادرش نواده دختری آیـت اهلل  العظمی 
گیـری سـطوح عالیـه نـزد حضـرات آیـات: شـیخ مجتبـی  ی پـس از فرا سّیدابوالحسـن اصفهانـی بـود. و
لنکرانی، شیخ صدرا بادکوبه ای، شیخ محمدطاهر آل راضی، سّیدمرتضی فیروزآبادی و سّیدعبداالعلی 
ی در درس خارج آیات عظام: حکیم، شاهرودی، میرزا حسن بجنوردی و شیخ حسین حلی راه  سبزوار
گردان  گون پرداخت و شا یس سطوح و متون گونا یافت و مبانی علمی اش را استوار کرد و همزمان به تدر
بجنـوردی،  سـّیدجواد  بجنـوردی،  سـّیدمحمد  حکیـم،  سـّیدعبدالصاحب  آقایـان:  همچـون  فراوانـی 
سـّیداحمد مددی، شـیخ بشـیر حسـین نجفی، شـیخ شـمس الدین واعظی، سـّیدمحمد رئیسی گرگانی، 
ی و شـیخ اسـماعیل شوشـتری پـرورش داد. در سـال 1349ش بـه تهـران آمـد و بـه  شـیخ عبدالنبـی نمـاز
یـس  خدمـات دینـی و علمـی و اقامـه جماعـت در مسـجد جلیـل واقـع در خیابـان گـرگان و تألیـف و تدر
سـبط،  سّیدحسـین  ابوترابـی،  سّیدمحمدحسـن  آقایـان:  ماننـد  تهـران  فضـالی  از  گروهـی  پرداخـت. 
سّیدمسـعود خامنـه ای، سّیدمحسـن میـری، مصطفـی بروجـردى، محسـن رهامـی، محمـد جعفرعلمـی، 

ی بودند. گردان و محمود امجد و محمود ارفع از شا
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: آثار چاپی اش عبارتند از
1. کتاب الطهاره )3 ج(

2. کتاب البیع )2 ج(
۳. تحریر االصول )2 ج(

آن مرحوم، در88 سالگی، در روز پنجشنبه اول اردیبهشت1401ش )19 رمضان المبارک1443ق( بدرود 
حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـت اهلل سـید مصطفـی محقـق دامـاد در روز یکشـنبه، بـه 

ک سپرده شد. مشهد مقدس انتقال یافت و در دارالزهد حرم مطهر امام رضا علیه السالم به خا

آیت هللا رودباری
ی عالم نامی اسـتان گیـالن و فقیه بزرگ رشـت بود. فقید  مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـّیدمجتبی رودبـار
سـعید در سـال 1312ش )1352ق( در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل 
گردان آیـات عظـام: سّیدابوالحسـن اصفهانـی و میـرزای نائینـی و جـدش  ی از شـا سّیدحسـین رودبـار
ی به همراه پدر بزرگوارش در سال 1319 به رشت آمد و در  ی بوده است. و آیت اهلل سّیدمحمدتقی رودبار
سـال 1326 تحصیـل علـوم دینـی را نـزد پـدرش و آیـت اهلل سـّیدمحمود ضیابری آغاز کرد. سـپس در سـال 
1329 رهسـپار قم شـد و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شـیخ محمدعلی امینیان، جعفر سـبحانی، 
موسـوی اردبیلی، مشـکینی، سـتوده و بتولی گیالنـی آموخـت. پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: 
بروجردی، امام خمینی، گلپایگانی و شـیخ عباسـعلی شـاهرودی و دروس حکمت عالمه طباطبایی و 
شـهید مفتح حاضر شـد و بهره های فراوان برد. در سـال 1343راهی نجف اشـرف شـد و سـالیان فراوان 
در دروس آیـات عظـام: خویـی، حکیـم، امام خمینی و میرزا هاشـم آملی حضـور یافت و تقریرات دروس 
آنـان را به دقـت نگاشـت و مبانـی علمـی اش را اسـتوار کـرد. در سـال 1358بـه رشـت بازگشـت و بـه اقامـه 
یس در مدرسه علمیه جامع و تأسیس مؤسسات خیریه مانند: کتابخانه  جماعت در مسجد صفی، تدر
امیرالمؤمنیـن و مدرسـه علمیـه جامـع پرداخت و به مشـکالت مردم رسـیدگی کـرد. درب خانه اش از بام 
ی گشـاده پذیرای آنها می شـد. صدیق گرامی اسـتاد شـیخ حسـنعلی  ی مردم باز بود و با رو تا شـام به رو

خزائلی می نویسد:

چند سالی ایام تبلیغی ماه مبارک رمضان و محرم توفیق حضورش را داشتم. برخوردار از اخالق حسنه 
و حسـن معاشـرت بـا مـردم بـود. مسـجد او در مـاه رمضـان و سـایر اوقـات، مملـو از نمازگـزاران بـود. مـردم 
بـا اشـتیاق کامـل از هـر کـوی و بـرزن بـه صـف جماعـت می پیوسـتند و در بیـن علمـای گیـالن بـه خاطـر 



آینۀپژوهش  194
سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

 
386درگذشتگان

یسـتن، برخـوردار از محبوبیـت درجـه اّول و  ی و رسـیدگی بـه مشـکالت مـردم و ساده ز تواضـع و مـردم دار
مورد اعتماد مردم استان گیالن بود. با رحلت او مردم پناهگاه بزرگی را از دست دادند. در ایام ماه محرم 
شـاهد بودم ایشـان مدت طوالنی در دهلیز منزل به احترام مجلس روضه سیدالشـهداء می نشسـت و به 

مردم خوش آمد می گفت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. کتاب الخمس

2. کتاب الحج )2 ج( )تقریرات درس آیت اهلل خویی(

آن مرحوم در 88سالگی در روز سه شنبه 2 فروردین ماه سال 1401ش )19 شعبان1443ق( بدرود حیات 
گفـت. بـا وفاتـش در اسـتان گیـالن عـزای عمومـی اعـالم و پیکـرش صبـح روز چهارشـنبه پـس از تشـییع 
باشـکوه و نمـاز امـام جمعـه رشـت حجت االسـالم والمسـلمین فالحتـی در مسـجد صفـی در جـوار پـدر 

ک سپرده شد. بزرگوارش به خا

حجت االسالم فاطمی نیا
مرحـوم حجت االسـالم والمسـلمین حـاج سـّیدعبداهلل فاطمی نیـا یکـی از خطبـای نامی کشـور بود. فقید 
سـعید در سـال 1325ش )1365ق( در تبریـز در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش حجت االسـالم 
والمسـلمین حـاج سّیداسـماعیل اصفیائـی شبسـتری شـندآبادی بـود. آن مرحـوم تحصیل علـوم دینی را 
نزد آیت اهلل حاج میرزا حسن مصطفوی آغاز کرد و بیش از سی سال در محضر ایشان متون فقه و اصول 
کـی، بهجـت و بهاءالدینـی و مجالـس خصوصـی  و تفسـیر را آموخـت. سـپس در دروس آیـات عظـام: ارا
آیـت اهلل سّیدمحمدحسـن الهی طباطبایـی و بـرادرش عالمـه طباطبایـی حاضـر شـد و مبانـی علمی اش 
را اسـتوار کـرد. سـپس بـه تهـران مهاجـرت کـرد و عـالوه بـر محضر عالمه مصطفـوی از دروس آیات: شـیخ 
نسخه شناسـی،  کتاب شناسـی،  در  شـد.  بهره منـد  نیـز  جعفـری  محمدتقـی  شـیخ  و  آملـی  محمدتقـی 
یخ و تراجم تبحر یافت و حافظ قرآن کریم بود. مجالس و خطابه های اخالقی  ادبیات، اشعار عرب، تار
بـود و خیـل عظیمـی از جوانـان مشـتاق را پـای منبرهایـش  ی دل هـا را می ر و بیـان گـرم و گیـرا و شـیرین و
ی، محور  ی بر کسـب فضایل اخالقی و تالش در به دسـت آوردن لطایف رفتار کید مکرر و می کشـاند. تأ
اصلـی منابـرش بـود. او بـه  گونـه ای سـخن می گفت که هر کس متناسـب با شـخصیت علمی و مطابق با 
، منابر ایشان  یافت کند. به تعبیر دیگر سطح معنوی خود می توانست نکات دقیق و لطیف ایشان را در
ی در جـان مسـتمعان همـواره کارگـر بـود و  بـرای همـگان قابـل اسـتفاده بـود و خلـوص و صفـای باطنـی و
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شنونده را تحت تأثیر قرار می داد.

: آثار چاپی اش عبارتند از
1. فرجام عشق: شرح غزلی عرفانی از امام خمینی

2. نغمه عاشقی
۳. نکته ها از گفته ها

۴. یک نکته از هزاران
۵. فرهنگ انتظار

۶. ارمغان غدیر
۷. روضه های فاطمی نیا

یارت جامعه ۸. شرح و تفسیر ز
۹. مجموعه مقاالت

یاض السالکین( 10. صدها نوار در شرح: نهج البالغه و صحیفه سجادیه )بر پایه ر

ی سـرطان، در 75سـالگی در روز دوشـنبه 26 اردیبهشت ماه سال  آن مرحوم پس از تحمل سـال ها بیمار
1401ش )15شـوال المکرم 1443ق( بدرود حیات گفت. پیکرش در روز سه شـنبه پس از تشـییع باشـکوه 
ک سپرده  و نماز حضرت آیت اهلل سبحانی بر آن در مسجد شهید مطهری حرم حضرت معصومه به خا

شد.

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش نگاشت:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
، جناب حجت االسـالم آقـای حـاج سـّیدعبداهلل فاطمی نیا)رضوان اهلل  درگذشـت عالـِم واعـِظ درس آمـوز
گرامـی و همـه ی صاحبـان عـزا و ارادتمنـدان و مسـتفیدان ایشـان تسـلیت عـرض  علیـه( را بـه خانـدان 

می کنم.

یادی از  اطالعـات گسـترده و بیـان جـذاب و لحن شـیرین ایـن عالم محترم، منبعی پرفیض بـرای جمع ز
جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه ی تأسـف و اندوه اسـت. از خداوند متعال مسـألت می کنم که 

رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.

  سّیدعلی خامنه ای
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حجت االسالم محمدی ری شهری
ی شـهری یکـی از فضـالی نامـی حـوزه  مرحـوم حجت االسـالم والمسـلمین حـاج شـیخ محمـد محمدی ر
سـال  در  و  شـد  زاده  ی  شـهرر در  )1375ق(  1325ش  سـال  آبان مـاه  در  سـعید  فقیـد  بـود.  قـم  علمیـه 
ی آورد و در مدرسـه برهـان، ادبیـات را آموخـت. در سـال1340به قـم  1339ش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
آمـد و سـطوح را نـزد آقایـان: سـتوده و اعتمـادی و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: مشـکینی، فاضـل 
گرفت. در سـال 1345به نجف اشـرف مهاجرت کرد و در سـال 1346  لنکرانی و سـلطانی طباطبایی فرا
بـه مشـهد مقـدس رفـت و بـه ادامـه تحصیـل پرداخـت. سـپس  بـه قـم بازگشـت و در دروس خـارج آیـات 
کـی، مرتضـی حائـری، وحیـد خراسـانی، میرزا جواد تبریزی و مشـکینی حاضر شـد  عظـام: گلپایگانـی، ارا
یـم شـد. در زمـان  و همزمـان بـه تألیـف، تحقیـق، تبلیـغ دیـن و حفـظ قـرآن پرداخـت و حافـظ کل قـرآن کر
یاسـت  ی انقالب اسـالمی به سـمت های: ر یـم شـاه پرداخـت و پس از پیروز مبـارزه بـه سـخنرانی علیـه رژ
، وزارت اطالعـات، دادسـتان ویـژه روحانیـت، تولیـت حـرم  کشـور کل  دادگاه انقـالب ارتـش، دادسـتان 
حضـرت عبدالعظیـم، عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، سرپرسـت حجـاج ایرانـی و نمایندگـی 
مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری )دوره دوم و سـوم( برگزیده شـد و مؤسسـه دارالحدیث و دانشـگاه 

علوم حدیث و مرکز تحقیقات حج را بنیاد نهاد.

: برخی از آثارش عبارتند از
1. میزان الحکمه )9 ج(

2. مبانی شناخت
۳. مبانی خداشناسی

۴. بحث هایی درباره خدا
۵. فلسفه وحی و نبوت

۶. عدل در جهان بینی توحید
۷. رهبری در اسالم

۸. خاطرات سیاسی
گاهی و مسئولیت ۹. آ

10. مقدمه ای بر سیستم قضایی اسالم
11. شهادت در نهج البالغه

12. رمز تداوم انقالب اسالمی در نهج البالغه
1۳. اهل البیت في الکتاب و السنه

1۴. العقل والحکمه في الکتاب والسنه
1۵. الحج والعمره في الکتاب والسنه
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1۶. التبلیغ في الکتاب والسنه
1۷. المحبه في الکتاب و السنه

1۸. ادعیه الحج و آدابه
1۹. اخالق مدیریت در اسالم

20. سیمای نماز

ی کرونـا در 75سـالگی در روز دوشـنبه اول فروردین ماه سـال 1401ش )18  آن مرحـوم بـر اثـر ابتـال بـه بیمـار
شعبان1443ق( بدرود حیات گفت. پیکرش روز پنجشنبه پس از تشییع باشکوه و نماز آیت اهلل حسینی 

ک خفت. رهبر انقالب در پیام خویش نگاشت: بوشهری بر آن در حرم حضرت عبدالعظیم به خا

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ی شـهری  ر محمـدی  حجت االسالم والمسـلمین  جنـاب  مجاهـد  عالـم  رحلـت  خبـر  با تأسـف فراوان 
یافـت کـردم. بـرای کسـانی کـه از تقـوا و سـالمت نفـس و مجاهـدت مسـتمر ایـن  )رحمـت اهلل علیـه( را در
ی ضایعـه ای تلـخ و اندوهبار اسـت. تنـوع عرصه هـای مجاهـدت  روحانـی انقالبـی باخبرنـد، فقـدان و
ی کـه همـه بـا اخـالص و صفـا همـراه بـود، از او  ایـن عالـم ربانـی علمـی، اخالقـی، انقالبـی، سیاسـی، ادار

شخصیتی کم نظیر پدید آورده بود.

ی را در ایشان مشاهده کرده ام و امیدوارم  اینجانب در طول ده ها سال آشنایی همواره صالح و پرهیزگار
ی شود. این ذخیره ارزشمند موجب رحمت و مغفرت و علو درجات و

گردان و ارادتمنـدان  صمیمانـه بـه فرزنـدان محتـرم و دیگـر بازمانـدگان و همـه دوسـتان و همـکاران و شـا
ایشان تسلیت عرض می کنم. والسالم علی عباد اهلل الصالحین.

سّیدعلی خامنه ای   


