
»آیت الله  درگذشت  پیامی  در  شیرازی«  مکارم  العظمی  »آیت  الله 
شرعی« را تسلیت گفت:متن کامل پیام معظم له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
والمسلمین  »حجت االسالم  ربانی  عالم  فقدان  خبر  تأسف  نهایت  با 
حاج شیخ محمد علی شرعی)رحمت الله علیه(« را دریافت داشتیم. آن فقید سعید 

از پیشگامان انقالب و عضو فعال جامعه مدرسین و از افراد بسیار پرتالش بود و در راه انقالب، لحظه ای از 
تالش باز نمی ایستاد و دلسوزانه و پیوسته در فکر پیشرفت انقالب اسالمی بود.

آن فقید سعید در برابر مظاهر منکرات بسیار حساس بود و در مبارزه با مفاسد اخالقی و شرعی هیچ گاه 
کوتاهی نمی کرد.

به همین دلیل مرحوم آقای شرعی اصرار بر تأسیس دانشکده پزشکی مخصوص خواهران داشت و موفق به 
انجام آن شد، هرچند مدتی بعد مخالفان بر سر راه آن موانعی ایجاد کردند.

اینجانب این فقدان اسفناك را به جامعه محترم مدرسین و همه دوستان و عالقمندان ایشان مخصوصًا بیت 
شریفشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای همه 

بازماندگان، مخصوصًا فرزندان محترم ایشان از درگاه خدا خواستارم.

معظم  رهبر  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت 
انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم »آیت الله 

محمدعلی شرعی« را تسلیت گفتند.
 متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( به این شرح است:

شرعی  محّمدعلی  شیخ  حاج  آقای  والمسلمین  حجت االسالم  مرحوم  مجاهد  عالم  درگذشت   
رحمة الله علیه را به خاندان و بازماندگان و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می کنم.

بابرکتی را در خدمت اسالم و انقالب و مردم گذرانید و  ُپرکار و خدوم و بااخالص، عمر  ُپرتوان و   این روحانی 
فرزند طلبه ی جوان خود را نیز تقدیم درگاه شهادت کرد. رحمت خدا بر او و حشر او با اولیاء اطهارش باد ان شاءالله.
سّیدعلیخامنهای
۱۴دیماه۱۳۹۵

http://KOWSARNEWS.ir   http://WHC.ir

»»

 »  »  »  » »  »  »  » »  »  »

نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران         سال دهم        شماره 1۸1       پانزدهم دی 1۳95        پنجم ربیع الثانی  1۴۳۸          چهارم ژانویه 2017
 » » » » » » » » » » »

فقیه انقالبی و عالم بصیر
مروریبرزندگانیوخدماتارزندهفقیهمجاهدوعالمبصیروخستگیناپذیر»ابوالشهیدحضرتآیتاللهشرعی)ره(«

»ابوالشهید، حضرت  آیت اهلل  حاج  شیخ  محمدعلی  شرعی«  از معدود 
دانشوران  حوزوی  است  كه  عمر با بركت  وی  در نشر و گسترش  

معارف  خاندان  عصمت  و طهارت)علیهم السالم( و ارائه  خدمات  گوناگون  
فرهنگی ، علمی ، سیاسی  و اجتماعی  و تربیتی  سپری  شده  است  .

- اعتقاد راسخ  وی  به  حقانیت  مكتب  اهل البیت)علیهم السالم( و پیروزی  
حق  بر باطل  در فرجام  امور...

- در راه  تحقق  آرمانهای  الهی  و حفظ  و گسترش  ارزش های  دینی  به  
انجام  هرگونه  خدمت  و قبول  هر رنج  و مصیبتی  دل  می سپرد...

 - زندانی  شدن  در زندانهای  ساواك ، تالش  در هماهنگ سازی  
نیروهای  طرفدار حق ، ایجاد امكانات  رفاهی  و آموزشی  برای  آحاد 

مردم ، تشویق  و ترغیب  قشرهای  گوناگون  به  دفاع  از اسالم  و انقالب  
اسالمی ، شهادت  فرزندش  »حجت االسالم  شهید محمدتقی  شرعی«  در 

جبهه های  جنگ  تحمیلی  و... مجموعه ای  از عملكردهای  باورمند وی  را 
نشان  می دهد...

- بارزترین  ویژگی  آیت اهلل  شرعی  را باید در امیدواری  و 
امیدبخشی  نسبت  به  تحقق  وعده های  الهی  دانست  و ظلم ستیزی  وی  

را نیز همدوش  آن  دید...

پیامتسلیتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(به
مناسبتدرگذشت»آیتاللهشرعی)قدسسره(«

پیامتسلیت»آیتاللهالعظمیمکارمشیرازی«به
مناسبتدرگذشت»آیتاللهشرعی)قدسسره(«

بهمناسبت
ارتحال
»آیتالله
شرعی«
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شیخ   حاج   آیت الله  »حضرت 
اسفند  در  شرعی)ره(«   محمدعلی  
داراب   در  خورشیدی    1314 ماه  
گشود.  جهان   به   دیده   فارس  
و  تقوی   بخاطر  ایشان   خانواده  
اهل  بیت)علیهم   به   عالقه   و  عشق  
در  خاصی   محبوبیت   از  السالم( 

بود.  برخوردار  داراب   اهالی   میان  
پدرش  مرحوم  »آیت الله  حاج  شیخ  
که   شیرازی«   شرعی   غالمحسین  
از علمای  بزرگ  و مبارز آن  نواحی  
خود  تحصیالت   می شد  محسوب  
را در نجف  ادامه  داده  بود و پس  از 
بازگشت  به  ایران  ابتدا در داراب  و 

بعد از چندی  در قم  ساکن  گردید.
آیت الله  حاج  شیخ  غالمحسین   مرحوم  
در قم  نیز از اهتمام  به  تحصیل  باز 
نماند و از محضر اساتیدی  همچون  
خوانساری ،  مرحوم   عظام   آیات  
بروجردی   مرحوم   و  صدر  مرحوم  
عمر  پایان   تا  و  برد  فراوان   بهره  
اشتغال   حوزوی   علوم   تدریس   به  
داشت . عشق  و عالقه  این  بزرگمرد 
حضرت   بویژه   السالم(  اهل  البیت)علیهم   به  
و  خاص   زبانزد  اباعبدالله  الحسین)ع ( 
بود و در مصائب  آن  حضرت   عام  
بگونه ای  که   بسیار بی  تابی  می نمود 
صفحات  جلد دهم  کتاب  بحاراالنوار 
اباعبدالله   حضرت   درباره   که  
اشك   قطرات   با  است   الحسین)ع ( 
چند  از وی   است .  درآمیخته   ایشان  
و  فارسی   زبان   به   منقبت   و  مرثیه  

عربی  بر جای  مانده  است . 
شیخ   حاج   آیت الله   حضرت  
محمدعلی  شرعی)ره(  در دامان  چنین  
نخستین   در  و  یافت   پرورش   پدری  
در  پدر  همراه   به   زندگی   ماههای  
العظمی   »آیت الله   مرحوم   زمان  
و  حائری)ره(«   عبدالکریم   شیخ   حاج  
اختناق  حکومت   و  فشار  با  همزمان  

رضاخان  از داراب  به  قم  آمدند.
 

دورانتحصیل
شرعی   محمدعلی   شیخ   حاج   آیت الله  
در پنج  سالگی  شروع  به  آموختن  قرآن  نمود 
از  بخشی   و  سعدی   گلستان   آن   از  پس   و 
کلیله  و دمنه  را نزد مرحوم  حاج  »شیخ  علی  
شرح   سپس   گرفت   فرا  انصاری )دشتی( « 
»مرحوم   نزد  را  میر  صرف   و  امثله  
سید  آقا  والمسلمین   حجت االسالم  
و  تشویق   با  آموخت .  یثربی«   محمود 
نصاب   تمام   خود  دانشور  پدر  ترغیب  
حفظ   را  المنطق   تهذیب   و  الصبیان  
نمود و عموم  مطالب  صمدیه  و الفیه  
را نیز به  خاطر سپرد سپس  سیوطی  را 
نزد »حاج  شیخ  احمد زرندی«  و »حاج  
فرا  شیرازی«   مؤمن   حسین   شیخ  
گرفت  و بخشی  از مغنی  را نزد »آقای  
شاگردان   از  که   خراسانی«   ربانی  
بود  نیشابوری«   ادیب   »مرحوم   مبرز 
شیخ   »حاج   از  را  بیان   و  معانی   و 
عالقه   آموخت .  فشارکی «  رحمة الله  
به  ادبیات  بویژه  درك  دقیق  و درست  
مفاهیم   نشر  در  آن   کاربرد  و  شعر  از 
گرایش   موجب   اخالقی   و  مذهبی  
منظوم   هنر  از  وی   بزرگداشت   و 
تا  که   رویکرد  این   در  و  گردید  متعهد 
هم اکنون  باقی  است  باید تأثیر قریحة  
به   را  وی   پدر  توجه   و  عالقه   و  ادبی  
و  دانست   موثر  ادبی   فنون   و  شعر 
به   از سالها که   تابستان  برخی   لذا در 
محضر  از  و  می رفت   مقدس   مشهد 
علمی  و ادبی  زنده  یاد »مرحوم  ادیب  

نیشابوری«  بهره  می برد.
محمدعلی   شیخ   حاج   آیت الله  
شرعی  شرح  لمعه  را نزد »آیت الله  
شب زنده دار«  »آیت الله   و  ستوده « 
خود  پدر  نزد  را  آن   از  بخشی   و 
و  آداب   نیز  چندی   وی   گرفت   فرا 
فنون  مناظره  را به  شیوه  متکلمان  
طاهری   »آیت الله   معیت   در 
»حجت االسالم   و  خرم آبادی«  
شهید حق  دان«  و »حجت االسالم  
»آیت الله   محضر  از  مرعشی«  
از  پس   و  آموخت   شب   زنده دار« 
آیت الله   از  تجرید  شرح   فراگیری  
از  شیرازی ،  ابوالحسن   شیخ  
برای   تقدیری«   »آیت الله   درس  
استفاده   منظومه   شرح   آموختن  
رسائل   از  قسمتی   سپس   نمود. 
»آیت الله   محضر  از  را  مکاسب   و 
مشکینی«  و بخشی  از کفایه  را نزد 
»آیت الله  منتظری«  و بیشتر آن  را 
»آیت الله   و  سلطانی«   »آیت الله   از 
این   اتمام   با  آموخت .  حرم  پناهی«  
»حضرت   خارج   درس   در  دوره  
یافت   حضور  خمینی )قدس  سره (  امام  
محضر  از  را  مستحدثه   مسائل   و 
در  همزمان   و  گرفت   فرا  ایشان  
»گلپایگانی«   عظام   آیات   درس  
شیخ   »حاج   و  »شریعتمداری«   و 

کاظم  فاروبی«  شرکت  می نمود.
سال های   طی   در  ایشان  
از  بسیاری   با  خود  تحصیلی  
سیاسی   و  علمی   شخصیت های  
مراوده  و دوستی  داشتند که  از آن  
آیات   حضرات   به   می توان   جمله  
»سیدمهدی   میانجی« ،  »احمدی  
کاشانی« ،  »راستی   روحانی« ، 
»عندلیب   اصفهانی« ،  »مظاهری  
حسین   »شیخ   شیرازی« ، 
آیت الله   »مرحوم   و  امراللهی«  

و  شیرازی«   حائری   صدرالدین  
برادر ایشان  »آیت الله  محی  الدین«  
مجدالدین   »آیت الله   نیز  و 

محالتی«  اشاره  کرد.
دامنه  ارتباطات  مردمی  آیت الله  
کشور  نقاط   اقصی   تا  شرعی  

گسترده  است .
ایشان  با بسیاری  از تجار متدین ، 
فعال   جوانان   و  شریف   کارمندان  
طبقه ای   و  قشر  هر  از  حق  طلب   و 
که   داشت   عقیدتی   و  فکری   ارتباط  
غالبًا به  صمیمیت  وی  و ارادت  آنها 
منتهی  می گردید. در این  راه  و روش  
مبارزی   و  روحانی   عالمی   عنوان   به  
پرتالش  علیه  نظام  منحوس  پهلوی  
بزرگ   علمای   از  کثیری   عده   با 
پیدا  آشنایی   و  ارتباط   شهرستانها 
موّدت   رشته   که   همچنان   نمود 
پدرش   دوستان   عموم   و  وی   میان  
برقرار ماند که  از آن  جمله  می توان  
به  دوستی  و مراوده  وی  با »آیت الله  
در  کاظمی «  محمدرضا  شیخ   حاج  
کرمانشاه  و »آیت الله  سیداسماعیل  

هاشمی«  در اصفهان  اشاره  نمود.
 

فعالیتهایعلمیوفرهنگی
شیخ   حاج   آیت الله   حضرت  
معدود  از  شرعی   محمدعلی  
با  دانشوران  حوزوی  است  که  عمر 
برکت  وی  در نشر و گسترش  معارف  
خاندان  عصمت  و طهارت)علیهم السالم( 
و ارائه  خدمات  گوناگون  فرهنگی ، 
علمی ، سیاسی  و اجتماعی  و تربیتی  
سپری  شده  است  که  در این  قسمت  
و  علمی   تالش های   از  برخی   به  
روحانی  خستگی ناپذیر  این   فرهنگی  

اشاره ای  گذرا خواهیم  داشت .
از  را  تدریس  علوم  حوزوی   وی  
اولین  سال های  طلبگی  خود آغاز 
نمود و در این  راه  از تدریس  هیچ  
درسی  استنکاف  نورزید. سیوطی ، 
مالعبدالله ،  حاشیه   مغنی ، 
اصول   و  االصول   معالم   لمعه ، 
علمای   شیوه   به   را  و...  مظفر 
برای   و  نمود  تدریس   سلف  صالح  
طلبه های   و  شاگردان   تربیت  
انجام   از  اخالق   با  مبارز،  فاضل ، 
وی   نبود.  رویگردان   تالشی   هیچ  
نیروی   که   می دانست   خوبی   به  
و  برترین   در هر جامعه ای   انسانی  
اعتالی   و  ارتقا  سرمایه   مهمترین  
تالش   تمام   بنابراین   است   آن  
نمودن   فراهم   برای   را  خویش  
گرفت   بکار  تربیت   مساعد  شرایط  
و پس  از بازسازی  مدرسه  رضویه  با 
پیشنهاد »شهید آیت الله  قدوسی « 
تا  گماشت   همت   آن   اداره   به  
گوشه ای  از نابسامانی های  آموزشی  
از  دهد.  سامان   را  درسی  طالب   و 
جمله  فعالیت های  ایشان  در مدرسه  
سیستم   یك   ارائه   بر  افزون   رضویه  
سلسله   برگزاری   آموزشی ،  منظم  

جلسات  علمی  و اعتقادی  بود.
آشنایی   از  پس   شرعی   آیت الله  
در  مطهری«   مرتضی  »شهید  با 
چند  تنی   همراه   به   ساواك   زندان  
از فضالی  حوزه  توانست  مقدمات  
قم   در  را  ایشان   تدریس   و  حضور 
آورد.  فراهم   رضویه   مدرسه   در  و 
سلسله  دروس  اعتقادی  و فلسفی  
هفته   در  روز  دو  مطهری   شهید 
برگزار می گردید. این  درس ها که  با 
استقبال  کم  نظیر طالب  قم  مواجه  
و  چهارم   جلد  پاورقی های   می شد 
را  رئالیسم «  »روش   کتاب   پنجم  

تشکیل  می دهد.
به   توجه   با  شرعی   آیت الله  
منسجم   تشکیالت   ایجاد  لزوم  
ارتقای   برای   علمیه   حوزه های   در 
طالب   آموزشی   و  علمی   وضعیت  
الزم   زمینه های   نمودن   فراهم   و 
با رژیم  طاغوت ، مدیریت   در مبارزه  
گرفت   عهده   بر  را  رضویه   مدرسه  
به   آنجا  در  متمادی   سال های   و 
ایام   آن   در  پرداخت .  تالش   و  کار 
به   وابسته   انحرافی   جریان های  
و  غرب   فرهنگی   سیاست های  
به   نفوذ  با  داشتند   قصد  وهابیت  
طالب   اذهان   علمیه   حوزه های  
از  بتوانند  تا  را منحرف  سازند  جوان  
استفاده   گوناگون   مقاصد  در  آنها 
برخی   توسط   جریانها  این   نمایند. 
رضویه   مدرسه   در  روحانی  نمایان  
با  شرعی   آیت الله   کرده  بودند.  رخنه  
هوشیاری  و اشراف  کامل ، به  مبارزه  
بر  با  و  پرداخت   آنها  با  علنی   غیر 
فضالیی   از  مناظره   جلسات   پایی  
همچون  »آیت الله  مصباح  یزدی«  و 
حجج اسالم  »حاج  شیخ  محمدرضا 
جعفر  شیخ   »حاج   و  آشتیانی«  
شبهات   تا  نمود  استفاده   امامی«  
این   گویند.  پاسخ   را  شده   ایجاد 
جلسات  به  قدری  مفید و جذاب  بود 
که  تحسین  بسیاری  از اساتید حوزه  
را برانگیخت . آیت الله  شرعی  پس  از 
رفع  شبهات  از اذهان  طالب  جوان  
التقاطی   عناصر  تصفیه   و  طرد  به  
همت  گماشت  و مدرسه  رضویه  را 

از این  بلّیه  رهایی  بخشید.
گوناگون   خدمات   بررسی   در 
آنها  باید مجموعه   آیت الله  شرعی  
را در دو دوره  قبل  و بعد از پیروزی  
قرار  توجه   مورد  اسالمی   انقالب  

حقانیت   به   وی   راسخ   اعتقاد  داد. 
و  اهل البیت)علیهم السالم(  مکتب  
فرجام   در  باطل   بر  حق   پیروزی  
امور، رویکردی  آینده  شناسانه  را به  
آن   براساس   ارزانی  داشته  که   وی  
به  بسیج  تمامی  نیروها و امکانات  
حق   کلمه   اعتالی   برای   جامعه  
و  کوشیده  است   باطل   امحاء  و 
الهی   آرمانهای   تحقق   راه   در 
ارزش های   گسترش   و  حفظ   و 
خدمت   هرگونه   انجام   به   دینی  
دل   مصیبتی   و  رنج   هر  قبول   و 
در  شدن   زندانی   می سپارد. 
در  تالش   ساواك ،  زندانهای  
طرفدار  نیروهای   هماهنگ سازی  
و  رفاهی   امکانات   ایجاد  حق ، 
تشویق   آحاد مردم ،  برای   آموزشی  
به   گوناگون   قشرهای   ترغیب   و 
دفاع  از اسالم  و انقالب  اسالمی ، 
شهادت  فرزندش  »حجت االسالم  
شهید محمدتقی  شرعی«  در جبهه های  
از  مجموعه ای   و...  تحمیلی   جنگ  
نشان   را  وی   باورمند  عملکردهای  
می دهد. بارزترین  ویژگی  آیت الله  شرعی  
را باید در امیدواری  و امیدبخشی  نسبت  
و  دانست   الهی   وعده های   تحقق   به  
ظلم ستیزی  وی  را نیز همدوش  آن  دید.

 
فعالیتهایسیاسی

محمدعلی   شیخ   حاج   آیت الله  
چهره های   از  یکی   می توان   را  شرعی  
دانست .  معاصر  فرهنگی   و  سیاسی  
جمع آوری  مجموعه ای  از خاطرات  این  
دانشی  مرد نستوه  می تواند بسیاری  از 
و  دیروز  اجتماعی   و  سیاسی   زوایای  
سازد.  آشکار  را  اسالمی   ایران   امروز 
مبارزه  مداوم  وی  بر علیه  نظام  طاغوت  
موجب  شد تا در عاشورای  سال  1342 
به  مشهد اردهال  رفته   تبلیغ   برای   که  
بود توسط  ژاندارمری  دستگیر و برای  
پس   گردد.  منتقل   نراق   به   بازجویی  
مورد  قم   ساواك   در  را  وی   چندی   از 
پادگان   به   دادند. سپس   قرار  بازجویی  
را  او  چندی   و  فرستادند  عشرت آباد 
پس   داشتند.  نگه   انفرادی   زندان   در 
از  زندان   عمومی   بند  به   انتقال   از 
محضر عالمان  مبارزی  چون  »آیت الله  
»آیت الله   محالتی« ،  بهاءالدین  
قاضی   »آیت الله   اصفهانی «،  خادمی  
و  فکری   استفاده های   و...  تبریزی«  

معنوی  نمود.
آیت الله  شرعی  از زندان  پادگان  
شهربانی   زندان   به   عشرت آباد 
ایام   در  گردید.  منتقل   تهران  
محل   زندان   این   خرداد  پانزدهم  
بازداشت  اهل  منبر و وعاظ  معروفی  
شهید  آیات   حضرات   همچون  
هاشمی نژاد،  شهید  مطهری ، 
مکارم   آیت الله   فلسفی،  مرحوم  
آیت الله   آشنایی   بود.  و...  شیرازی  
شهید  با  زندان   این   در  شرعی  
برای   بسیاری   ثمرات   مطهری  
داشت .  درپی   را  مردم   و  نهضت  
وی  در این  ایام  با برخی  از دوستان  
خود روزنامه  »انتقام « و »بعثت « را 
چاپ  و منتشر می نمود که  ماهیتی  
آن   مهم   مسائل   و  داشت   سیاسی  
و  حوزه   تا  می کرد  تحلیل   را  روزها 
اطرافشان   در  آنچه   از  را  روحانیت  

گاه  نماید. رخ  می داد آ
فعالیت های   این گونه   ادامه   در 
شرعی   آیت الله   که   بود  سیاسی  

و  چاپ   دستگاه   یك   تهیه   با  توانست  
امام)ره (  تکثیر، سخنرانی های  مرحوم  
را در میان  افراد انقالبی  منتشر سازد 
موارد  این   شاخص ترین   از  یکی   که  
چاپ  و نشر سخنرانی  مشهور حضرت  
 42 سال   خرداد  پانزدهم   در  امام)ره ( 
از موضع گیری  صریح   می باشد. پس  
امام )ره ( در برابر کاپیتوالسیون ، آیت الله  
حجت االسالم   همکاری   با  شرعی  
سیدمحمود دعایی  اعالمیه  آن  مرجع  
نستوه  را در اندك  زمانی  چاپ  کرد و 
به  صورت   زمان  ممکن   در کمترین  
توزیع   کشور  سراسر  در  هماهنگ  
نمود. پی گیری  ساواك  برای  جستن  
عامالن  این  حرکت  انقالبی  منجر به  
بازداشت  آیت الله  شرعی  و جمعی  از 
زندان   به   ابتدا  را  وی   گردید.  فضال 
قصر  زندان   به   سپس   و  قلعه   قزل  
همین   گیرودار  در  نمودند.  منتقل  
ساواك   مأموران   که   بود  دستگیری  
به  سرکردگی  جالد معروف  آن  یعنی  
»سرهنگ  ازغدی«  به  خانه  آیت الله  
ساواك   جالد  بردند.  یورش   شرعی  
که   داشت   را  اطاقی   به   ورود  قصد 
داشتند  حضور  آن   در  خانواده   زنان  
به   مربوط   اسناد  تا  می کوشیدند  و 
مصون   برای   را  مبارز  روحانیون  
به   ناگهانی   هجوم   این   از  ماندن  
نمایند.  منتقل   همسایگان   منزل  
سرهنگ  ازغندی  که  قصد داشت  با 
ایجاد ارعاب  وارد اطاق  شود با فریاد 
و سیلی  خشم  آهنگ  آیت الله  شرعی  
شجاعت   ابراز  همین   شد.  روبرو 
برای   کافی   فرصت   تا  شد  موجب  
فراهم   انقالبی   اسناد  سازی   پنهان  
آید. شهید حجت االسالم  محمدتقی  
من   می گفت :  بعد  سالها  در  شرعی  
سیلی   آن   از  را  شهامت   و  شجاعت  
جالد  به   اسارت   حال   در  پدرم   که  

ساواك  نواخت ، آموختم .
ایام  هجرت   در  آیت الله  شرعی  
اشرف   نجف   به   امام)ره (  حضرت  
به  عراق   آنجا  از  تا  به  سوریه  رفت  
نائل  شود.  امام)ره (  دیدار  به   و  برود 
از  پرسش   سفر  این   از  وی   هدف  
امام)ره ( در باره  شرکت  در انتخابات  
و چگونگی  برخورد با این  موضوع  
در ایران  بود. وی  که  نتوانسته  بود 
نماید  تحصیل   را  عراق   ویزای  
در  سوریه   در  را  خود  پرسش های  
به   را  آن   و  نموده   ضبط   نوار  یك  
همفکری   با  که   نامه ای   همراه  
»آیت الله  سیدمنیرالدین  حسینی « 
به   انتقال   برای   و  تهیه   قم   در 
رادیو  دستگاه   یك   در  سوریه  
»آقای   توسط   بود  شده   جاسازی  
جنتی   آیت الله   فرزند  جنتی«   علی  
به  دست  امام )ره ( در عراق  رسانید و 
پس  از مدتی  کوتاه  پاسخ  امام)ره ( را 
انتخابات  دریافت   بر تحریم   مبنی  
شروع   با  شرعی   آیت الله   نمود. 
توسط   فقیه   والیت   دروس   سلسله  
مرحوم  امام)ره ( در نجف ، مجموعه  
از  پس   را  دروس   این   نوارهای  
انتقال  به  قم  با جمعی  از دوستان  
داده   قرار  مباحثه   و  مطالعه   مورد 

آن  را منتشر ساختند.
ایران   اسالمی   انقالب   شروع   با 
و هجرت  امام)ره ( از نجف  به  پاریس  
برقرار  امام)ره (  با  وی   تلفنی   ارتباط  
نقطه   و  مطالب   ایشان   و  گردید 
نظرات  بنیانگذار جمهوری  اسالمی  

ایران  را به  وسیله  یك  شبکه  گسترده  
فضالی   و  علما  کلیه   به   سّری   و 
منتقل   کشور  سراسر  در  مبارز 
می نمودند. وی  در هماهنگ سازی  
علمای  بزرگ  شهرستانها با نهضت  
بکار  را  مضاعفی   تالش   اسالمی  
به   می توان   جمله   آن   از  که   بردند 
»آیت الله   با  ایشان   مالقات های  

ارباب«  در اصفهان  اشاره  نمود.
ایران   اسالمی   انقالب   پیروزی   با 
مبارز  این   شرعی   آیت الله   تالش   تمام  
گسترش   و  حفظ   به   خستگی ناپذیر 
معطوف   اسالمی   انقالب   دستاوردهای  
گوناگون   مسؤولیت های   در  و  گردید 
و  شهامت   و  فراست   از  روشنی   تصویر 
طلب   حق   روحانیت   خداجویانه   تالش  
شیعی  را به  منصه  ظهور رساند که  در پی  

به  برخی  از آن  خدمات  اشاره  می شود:
 

رسیدگیبهمشکالتمردم
ودفعغائلههایسیاسی

 با پیروزی  انقالب  اسالمی  ایران ، 
ایجاد  قم   در  اسالمی   انقالب   ستاد 
گردید که  فرامین  حضرت  امام)ره ( را در 
رفع  معضالت  و مشکالت  کشورابالغ  
شرعی   آیت الله   می نمود.  پیگیری   و 
روزهای   در  این  ستاد  ریاست   قبول   با 
همکاری   با  پیروزی ،  آغاز  بحرانی  
رفع   به   یزدی«   محمد  شیخ   »آیت الله  
مشکالت  مردم  در اقصی  نقاط  کشور 
جمله   از  سیاسی   غائله های   دفع   و 
گماشت .  همت   کردستان   و  گنبد  در 
حمایت   با  چمران«   »شهید  زنده یاد 
انقالبی  آشوب   و  همین  ستاد مردمی  
کردستان  را سامان  بخشید و نیروهای  
غائله   نیز  قم   غیور  جوانان   از  اعزامی  
گنبد را پایان  دادند آیت الله  شرعی  در 
نظارت   برای   را  نمایندگانی   ستاد  این  
گسیل   قضائیه   قوه   عملکرد  تقویت   و 
هزار   13 از  بیش   صدور  با  و  داشت  
حکم  به  عنوان  بازوی  اجرائی  حضرت  

امام )ره ( درسراسر کشور عمل  نمود.

فعالسیاسی
از مدرسین  و فضالی  حوزه   عده ای  
رژیم   استیالی   دوران   در  قم   علمیه  
مواضع   از  حمایت   هدف   با  طاغوت  
نشر  و  خمینی)ره (  امام   حضرت   سیاسی  
تأسیس   به   بزرگ   قائد  آن   آثار  و  افکار 
جامعه  مدرسین  همت  گماشتند. آیت الله  
تأسیس   سال های   اولین   در  شرعی  
جامعه  مدرسین  به  پیشنهاد و درخواست  
»آیت الله  ربانی  شیرازی«  به  عضویت  آن  
فعالیت های  سیاسی   تمام   در  و  درآمدند 

آن  فعاالنه  شرکت  داشتند.

تقویتجبههها
با شروع  جنگ  تحمیلی  ایشان  
به   را  خویش   تالش   و  توان   تمام  
معطوف   نبرد  جبهه های   تقویت  
نمود و در تهیه  تجهیزات  انفرادی  
برای  رزمندگان  و ارسال   و جمعی  
صمیمانه   مقدم   خطوط   به   آنها 
شهید  وی   ارشد  فرزند  کوشید. 
شرعی   محمدتقی   حجت االسالم  
که  از چهره های  بسیار با استعداد و 
موفق  حوزوی  محسوب  می شدند 
و از اوان  نوجوانی  در فعالیت های  
سیاسی  و اجتماعی  و فرهنگی  پدر 
روز  در  داشتند  مؤثر  شرکت   خویش  
به   محمدتقی)ع (  امام   حضرت   میالد 
حضرت   آمدند.  نائل   شهادت   فیض  

را  جانگداز  داغ   این   شرعی   آیت الله  
با  میالد  شادی   جشن   تحت الشعاع  
قرار  جواداالئمه )ع (  حضرت   سعادت  
دادند و در آن  سال  و هر سال  جشن  
میالد نهمین  پیشوای  معصوم )ع ( را با 
شکوه  خاصی  برگزار نمودند بی  گمان  
این   برای   القاب   برازنده ترین   از  یکی  
»ابوالشهید«  عنوان   مجاهد  عالم  
و  عاشقانه   حرکت   همین   از  و  است  
عالمانه  میزان  ارادت  و اخالص  وی  را 
به  ساحت  مقدس  ائمه  هدی )علیهم  السالم( 

به  خوبی  می تواند دریافت .

دودورهنمایندهمردمقم
درمجلسشورایاسالمی

حضرت  آیت الله  شرعی  برای  دو 
به   قم   نماینده  مردم   به  عنوان   دوره  
مجلس  شورای  اسالمی  راه  یافتند. 
کمیسیون   اعضای   از  اول   دوره   در 
آن   طی   در  و  بودند  مجلس   دفاع  
اعضای   دیگر  همکاری   با  دوره  
کمیسیون ، اساسنامه  ارتش  و سپاه  
است   دوره   این   در  دیدند.  تدارك   را 
که  ایشان  سعی  بلیغی  را برای  حفظ  
در  فقیه   والیت   جایگاه   ارتقای   و 
اساسنامه های  نیروهای  مسلح  بکار 
بردند و به  این  مهم  توفیق  یافتند. در 
دوره  دوم  نمایندگی ، وی  به  عضویت  
و  پیوست    90 اصل   کمیسیون   در 
23 هزار پرونده  راکد و جاری  را در 
طی  این  دوره  به  فرجام  رساند. تغییر 
و   90 اصل   کمیسیون   اساسنامه  
کمیسیون   این   به   بخشیدن   اقتدار 
همراه  با ساماندهی  سیستم  بایگانی  
و اداری  آن  از دیگر خدمات  ماندگار 

ایشان  محسوب  می شود.

تأسیسمدرسهعلمیهبرایخواهران
با  شرعی   آیت الله   حضرت  
توجه  به  توانایی  و استعداد زنان  در 
کسب  علوم  حوزوی  و لزوم  آموزش  
علمی  و دینی  برای  آنان  و نیز ارائه  
امر، در قبل   این   الگوی  عینی  در 
به   اسالمی   انقالب   پیروزی   از 
آموزش   جهت   مدرسه ای   تأسیس  
یازیدند که   حوزوی  دختران  دست  
این  تالش  به  رغم  کارشکنی های  
برخی   بی اعتنایی   و  طاغوت   رژیم  
از علمای  آن  عصر با مساعدت  و 
همکاری  شهید آیت الله  قدوسی  به  
نتایج  موفقیت آمیز رسید. با پیروزی  
حضرت   ایران   اسالمی   انقالب  
برای   را  مؤسسی   هیأت   امام )ره ( 
تشکیل  حوزه  علمیه  خواهران  تعیین  
حجج   و  آیات   حضرات   که   فرمودند 
موسوی   فاضل ،  مشکینی،  اسالم  
و  توسلی   شرعی ،  جنتی ،  اردبیلی ، 
شیخ  حسن  صانعی  از زمره  اعضای  
آن  هیأت  بودند. در این  دوره  تالش  
تجارب   پشتوانه   با  شرعی   آیت الله  
همفکری   و  انقالب   پیروی   از  قبل  
به   مؤسس   هیأت   اعضای   دیگر 
انجامید.  جامعة الزهرا)س (  ایجاد 
وی   پیگیر  کوشش   همچنان که  
نظارت   و  رویه   ایجاد وحدت   موجب  
بر  علمیه   حوزه   عالی   شورای   کامل  

حوزه های  علمیه  خواهران  شد.

علوم دانشگاه تأسیس
پزشکیفاطمیهقم

برای   شرعی   آیت الله   حضرت  
مراجعه   در  زنان   جامعه   کردن   بی  نیاز 

الگوی   ایجاد  نیز  و  مرد  پزشکان   به  
برای   پزشکی   آموزش  علوم   در  عینی  
علوم   دانشگاه   تأسیس   به   بانوان  
نمودند.  مبادرت   قم   فاطمیه   پزشکی  
ایجاد این  دانشگاه  نتایج  گوناگونی  را 
درپی  داشت  که  از آن  جمله  می توان  با 
قم ،  در  پزشکی   تخصص های   جذب  
پانصد  از  بیش   شدن   فارغ  التحصیل  
پزشك  زن  در تخصصهای  گوناگون ، 
ویژه   تخصصی   دانشگاهی   ایجاد 
و  نمونه  عینی   ایجاد  به  عنوان   بانوان  
آموزشی   نظام   پذیری   امکان   تحقق  

همگن  اشاره  نمود.

امکانات نمودن فراهم
به مراجعین برای رفاهی

حضرتامام)ره(درقم
به   امام )ره (  حضرت   مراجعت   با 
نفر  هزاران   روزه   هر  ازدهام   و  قم  
از اقصی  نقاط  کشور، برای  زیارت  
منزل   اطراف   در  بزرگ   رهبر  آن  
ایشان ، لزوم  ایجاد مرکز و مکانی  
زائرین ،  این   رفاه   و  پذیرایی   جهت  
آن   بر  را  شرعی   آیت الله   حضرت  
داشت  تا به  ایجاد فضایی  مناسب  
مردم   پذیرایی   و  اسکان   برای  
با  منظور  همین   به   نماید.  اقدام  
والمسلمین   همکاری  حجت االسالم  
حاج  سیدرضا برقعی  »از مؤلفان  کتب  
درسی  آموزش  و پرورش « به  خریدن  و 
تأسیس   با  زمین  وسیعی   نمودن   مهیا 
ورزید.  مبادرت   رفاهی   امکانات  
که   را  آمده   فراهم   اماکن   و  امکانات  
با گذشت  زمان  وسعت  می یافت  بنیاد 
ارشاد و رفاه  امام  صادق)ع ( نامید و به  
امناء  هیأت   تعیین   و  اساسنامه   تهیه  
مؤسسه   این   نمود.  اقدام   آن   برای  
در  هم  اکنون   تا  رفاهی   و  آموزشی  
منشأ  تنکابن   و  مشهد  قم ،  تهران ، 

خدمات  فراوانی  شده  است .

عضوهیأتعلمیدانشکاهقم
مدرسه  عالی  قضایی  قم  که  پس  
تبدیل   قم   دانشگاه   به   چندسال   از 
رجل   پایمردی   و  همت   با  و  گردید 
با  بود  شده   ایجاد  دینی   و  علمی  
توجه  به  سوابق  خدمات  فرهنگی  و 
تأثیرگذاری  حضرت  آیت الله  شرعی  
دینی ،  و  علمی   مراکز  درگسترش  
مدرسین   جامعه   سوی   از  ایشان  
حوزه  علمیه  قم  به  عنوان  یکی  را از 
اعضای  هیأت  امنای  این  دانشگاه  
از  سال    4 طی   در  و  شده   انتخاب  
تالش های   و  تجربه ها  و  راهبردها 

مؤثر وی  بهره مند گردیدند.

تأسیسشهرکمهدیه
اسالمی   انقالب   پیروزی   اوایل  
برخی  از خیرین  با مساعدت  و همکاری  
»آیت الله  سیدعلی  محقق«  برای  تهیه  
به   دینی   علوم   طالب   جهت   مسکن  
نمودند.  اقدام   مهدیه   شهرك   تأسیس  
شورای عالی  مدیریت  حوزه های  علمیه  
و  متدین   بازاریان   از  را  امنایی   هیأت  
ایجاد  برای   دلسوخته   روحانیون  
این  شهرك  تعیین  نمود که  حضرت  
آیت الله  شرعی  از آن  جمله  می باشد 
از  بیش   با  هم  اکنون   شهرك   این  
هزار واحد مسکونی  پذیرای  طالب  
دوران   در  تا  است   خارجی   و  ایرانی  
کسب   به   خاطر  آرامش   با  تحصیل  
بپردازند. شهرك  مهدیه   علوم  دینی  
و  امناء  هیأت   تالش   و  همت   با 
»حجت االسالم   مداوم   پیگیری  
صباحی«   مهدی   شیخ   والمسلمین  
گسترش  روز افزون  داشته  هم  اینك  
مسکونی   واحد  هفتصد  و  دوهزار 
فرهنگی ،  مراکز  همراه   به   دیگر 
در  بهداشتی   و  رفاهی   آموزشی ، 

حال  ساخت  است .

مصلینمازجمعهقم
اسالمی   انقالب   پیروزی   از  قبل  
نماز جمعه  قم  در مسجد امام  اقامه  
توجه   و  پیروزی   از  پس   و  می گردید 
در  شرکت   به   مردم   آحاد  افزون   روز 
این  عبادت  سیاسی ، اقامه  نماز جمعه  
در حرم  مطهر حضرت  معصومه)س ( و 
صادق )ع (  امام   دبیرستان   در  سپس  
ایجاد  لزوم   می پذیرفت .  انجام  
مصالی  وسیعی  برای  اقامه  این  نماز 
آیت الله   حضرت   سیاسی   و  عبادی  
شرعی  را بر آن  داشت  تا با همکاری  و 
تالش  آقایان  »حاج  حسن  صبوری«  
و »حاج  ابوالفضل  عباسی«  به  ایجاد 

مصالی  بزرگ  قم  اقدام  نماید. 

رسیدگیبهمعیشتمحرومان
که   فقر  با  مبارزه   جمعیت  
شیخ   حاج   »آیت الله   نظارت   با 
تأسیس   قم   در  حائری«   مرتضی  
موسوی   »آیت  الله   و  بود  گردیده  
سیدمحمود  »آقای   و  همدانی«  
طباطبایی«  از اعضای  بسیار فعال  
انقالب   پیروزی   از  قبل   بودند  آن  
اسالمی  نیز به  وضع  معیشتی  فقرا 
و ایتام  کمکهای  شایانی  می نمود.

که   شرعی   آیت الله   حضرت  
به   جمعیت   این   تأسیس   اوایل   از 
با  و  بود  پرداخته   آن   با  همکاری  
آحاد  خویش   پرشور  سخنرانی های  
مردم  و خیرین  را به  یاری  رساندن  این  
می کردند  ترغیب   و  تشویق   جمعیت  

از آیت  الله  حاج  شیخ  مرتضی  حائری  
خواستند  طباطبائی   محمود  سید  و 
قائل   را  خاصی   ویژگی   ایتام   برای   تا 
قبول   مورد  پیشنهاد  این   شوند. 
مؤسسین  واقع  گردید و در اولین  قدم  
به   حائری   آیت الله   مرحوم   نظر  زیر 
نمودند  مبادرت   قبض هایی   انتشار 
که  به  جلب  حمایت های  مردمی  برای  
آن ،  از  پس   داشت .  اختصاص   ایتام  
توسط   قم   ایتام   سرپرستی   جمعیت  
»آقای  زاهدی«  به  تأسیس  مدرسه ای  
حضرت   نمود  اقدام   ایتام   برای  
اعضای  هیأت   از  که   آیت الله  شرعی  
امنای  این  جمعیت  می باشند در جلب  
و  دینی   و  علمی   شخصیت های   نظر 
ساماندهی   برای   خیرین   مشارکت  
اوضاع معیشتی  و تربیتی  ایتام  تالش  

وافری  را به  منصه  ظهور رسانده اند.

حسینهشهدا
در اوایل  جنگ  جمعی  از جوانان  
برای   تأسیس  هیأتی   به   پرشور قم  
عزاداری  ساالر شهیدان  با عنوان  
این   نمودند.  اقدام   شهدا  حسینیه  
فضایی   در  چادری   برپایی   با  گروه  
باز به  انجام  مراسم  عاشورا مبادرت  
و  حضور  با  حسینیه   این   کردند. 
آیت الله  شرعی  و جمعی   مشارکت  
از جوانان  پرشور و انقالبی  از رونق  
خاصی  برخوردار شد و هر ساله  بر 

امکانات  آن  افزوده  گشت .
شهید حجت االسالم  محمدتقی  
که   بود  جوانانی   زمره  در  شرعی  
خدمت   عاشقانه   حسینیه   این   در 
می نمود. در طی  سال های  گذشته  
به   موفق   قم   شهدای   حسینیه  
فضایی   در  مناسب   بنایی   ساختن  
حضرت   و  گردید  وسیع   بسیار 
هیأت   تعیین   با  شرعی   آیت الله  
امنایی  برای  آن  کوشیده اند تا این  
تربیت   برای   مرکزی   نیز  حسینیه  
گسترش   و  تعمیق   راه   در  جوانان  

ارزش های  واالی  شیعی  گردد.

و پژوهش مؤسسه
مطالعاتعاشورا

در سال  1370 حضرت  آیت الله  
شرعی  مؤسسه  پژوهش  و مطالعات  
مقدس   مشهد  در  را  عاشورا 
مؤسسه   این   نمودند.  تأسیس  
پروژه   هشتاد  بیش از  انجام   با  که  
از  یکی   کالن   و  خرد  تحقیقاتی  
فعال ترین  دفاتر پژوهشی  کشور در 
حوزه  علوم  انسانی  است  در کارنامه  
خود کارکرد بیش  از یکصد و هفتاد 
را  دانشگاه   و  حوزه   اساتید  از  نفر 
می دهد.  نشان   دهه   یك   طی   در 
جغرافیا،  معارف ،  پژوهشکده های  
از  هنر  و  ادبیات   آینده شناسی ، 
بودند  مؤسسه   این   اقماری   دفاتر 
خویش   پژوهشگران   تالش   با  که  
نقد  و  ادبی  و دینی   تراث   احیاء  به  
انسانی   جغرافیای   حوزه   در  نظر  و 
جهان   و  ایران   آینده شناسی   و 
برگه   هزاران   می ورزید.  مبادرت  
و  مقاله   به  همراه  دهها  تحقیقاتی  
این   علمی   خروجی های   از  کتاب  
مؤسسه  محسوب  می شود. اهتمام  
ایجاد  به   شرعی   آیت الله   حضرت  
زیرساخت های  علمی  و فرهنگی  و 
اجرایی  در حفظ   راهبردهای   تهیه  
پدید  موجب   علوم   معارف   نشر  و 
مؤسسه   در  تفکر«  »کانون   آمدن  
پژوهش  و مطالعات  عاشورا گردید. 
اعضای  این  کانون  که  بطور موازی  
با شورای  عالی  پژوهش  به  تشکیل  
اساتید  مبرزترین   از  می پردازند  جلسه  
پایگاه   می باشند  دانشگاه   و  حوزه  
اینترنتی  این  مؤسسه  برای  پاسخگویی  
مکتب   معاندین   شبهات   به   مستدل  

علوی  در شرف  ایجاد است .

انتشاراتتاسوعا
با  شرعی   آیت الله   حضرت  
زمینه   تاسوعا  انتشارات   تأسیس  
پشتیبانی  چاپ  و نشر آثار تحقیقاتی  
و  پژوهش   مؤسسه   فرهنگی   و 
مطالعات  عاشورا را فراهم  نمودند.

آثاری   تاکنون   انتشارات   این    
به  جامعه   را  دینی   و  ادبی   تراث   از 
برخی   نموده  است  که   ارائه   علمی  
از آنها عبارتند از:1. منهاج  الکرامه  
حلی ،  عالمه   االمامه ،  معرفة   فی  
مبارك .  عبدالرحیم   استاد  تحقیق  
طاووس ،  بن   سید  الطرف ،   .2
تحقیق  استاد قیس  عطار.3. نهج  
عالمه   الصدق ،  کشف   و  الحق  
حلی ، تحقیق  نزار وزان  و علیرضا 
فیما  نهایة االکمال   کهنسال .4. 
هاشم   السید  االعمال ،  تقبل   به  
 .5 غفرانی .  عبدالله   تحقیق   البحرانی ، 
تحقیق   دهخدا،  حکم   و  امثال   تکمله  
دیوان   معانی .6.  گلچین   احمد  استاد 
و  تحقیق   مشهدی ،  دانش   میررضی  
تصحیح  استاد محمد قهرمان .7. مدیریت  
زاده .8.  مسلمی   طاهره   تحقیق   رشد، 
استاد  تحقیق   عاشورایی ،  مرثیه  
تحفه    .9 صاحبکاری .  الله   ذبیح  
گلچین   احمد  استاد  تحقیق   گلچین ، 
معانی ، در دست  چاپ . 10. عرفات  العاشقین  
الدین   تقی   العارفین ،  عرضات   و 
ادبی   تذکره   بزرگترین   بلیانی ، 

فارسی  در دست  چاپ .

فقیه انقالبی و عالم بصیر
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مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان بمناسبت ارتحال 
نمود. متن  منتشر  تسلیتی  پیام  »آیت الله شرعی)ره(«  عالیقدر  عالم 

پیام بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
خبر ارتحال عالم ربانی، مجاهد سبیل والیت، مبارز میدان های 
تألم  موجب  صادق)علیه السالم(  امام  مکتب  مروج  و  باطل  علیه  حق 

فراوان گردید.
انقالب  از  بعد  و  قبل  را  خود  پربرکت  عمر  فقیه  عالم  این 
فرهنگی،  اجتماعی،  علمی،  عرصه های  در  اسالمی  شکوهمند 
و  علما  محضر  از  تلمّذ  ضمن  وی  کرد.  صرف  مبارزاتی  و  سیاسی 
مراجع عالیقدر و حمایت و همراهی با ولی فقیه زمان خود حضرت 
معظم  مقام  آن  از  بعد  و  الشأن)رضوان الله تعالی علیه(  عظیم  راحل  امام 
با اعتقاد راسخ به حقانیت مکتب  رهبری امام خامنه ای)مدظله العالی(، 
اهل بیت)علیهم السالم( تالش های بی شائبه ای در جهت اعتالی کلمه 
گسترش  و  حفظ  و  الهی  آرمان های  تحقق  باطل،  امحاء  و  حق 

ارزش های دینی و اسالمی و انقالبی نمود.
به ویژه در ترویج مکتب امام صادق)علیه السالم(و تأسیس حوزه های 
را  گرانسنگی  شاگردانی صالح، خدمات  تربیت  و  خواهران  علمیه 
تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نمودند. بی شک این 
خدمت دلسوزانه و مجاهدانه از اذهان حوزه های علمیه خواهران و 

جامعه بانوان طلبه دور نخواهد ماند.
ِإَذا  »َو  وآله وسلم(  نبی مکرم اسالم)صل الله علیه  فرمایش  به  به حق که 
َها َشْی ٌء ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمة«،  َماَت  اْلَعاِلُم ُثِلَم  ِفی اْلَْساَلِم ُثْلَمٌة اَل َیُسدُّ
با فقدان چنین فقیه عالیقدری، حوزه های علمیه و شیعی از نعمت 

حضور یکی از برترین عالمان خدوم و انقالبی خود محروم ماند.
امید است مشی دینی-اسالمی این عالم وارسته چراغ راه همه 
رسالت  و  وظایف  انجام  در  روحانیت  جامعه  بویژه  اسالم  دلسوزان 

سنگین و بس مهم حوزه های علمیه قرار گیرد.
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان این ضایعه مولمه 
را محضر حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و مقام عظمای والیت 
جامعه  برکاتهم(،  تقلید)دامت  معظم  مراجع  خامنه ای)مدظله العالی(،  امام 
دلسوزان  همه  و  خواهران  علمیه  حوزه های  ویژه  به  و  روحانیت 
اسالم و انقالب تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای 
نیز  ائمه طاهرین)علیهم السالم( و  با  آن فقید سعید علّو درجات و حشر 
برای بیت شریف ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می نماید.

کارمندان  جمع  در  یزد،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر   
بزرگوار  فقیه  یزد، درگذشت  استان  مدیریت حوزه علمیه خواهران 

»آیت الله محمدعلی شرعی)ره( را تسلیت گفت.
مناسبت  به  تسلیت   ضمن  کارگرشورکی«،  »حجت االسالم 
درگذشت  این عالم بزرگوار گفت:»آیت الله محمد علی شرعی)ره(« 
جامعه  عضو  و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مؤسس 
همه  برای  ایشان  گذشت  در  و  بودند  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
مصیبتی  خواهران،  علمیه  حوزه های  علی الخصوص  ارادتمندان 

سنگین و ضایعه ای جبران ناپذیر است.
 حجت االسالم کارگرشورکی،از مدارس علمیه خواهران استان 
یزد خواست، به نشان احترام به خدمات این فقیه مجاهد و عالم 
ربانی، مراسم یادبود و بزرگداشتی  در شأن آن بزرگوار، برگزار کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد،در پایان از درگاه حضرت 
احدّیت برای روح بلند آن عالم فقیه، ُعلّو درجات و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت نمود.

حوزه های  سیاست گذاری  شورای  رئیس  مقتدایی«  »آیت الله 
علمیه خواهران و نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در پیامی 

درگذشت »آیت الله شرعی« را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:

آیت الله  حضرت  »ابوالشهید  مجاهد  و  متقی  عالم  درگذشت 
با وفای حضرت امام راحل و یاور  محمدعلی شرعی)ره(«  از یاران 
روزهای سخت نهضت بزرگ اسالمی،  عضو جامعه مدرسین حوزه 
و  تأثر  موجب  خواهران  علمیه  حوزه های  سابق  مدیر  و  قم  علمیه 

تأسف گردید.
را  برکت خود  با  ناپذیر، عمر  مبارز خستگی  و  این عالم مجاهد 
وقف نشر و گسترش معارف خاندان عصمت و طهارت)علیهم السالم( و 

شکوفایی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور کردند.
و  بقیةالله االعظم)عج(  محضر  به  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( و حوزه های علمیه برادران و 
خواهران کشور، عموم مؤمنین و تمامی بستگان، برای ایشان از 
درگاه حضرت احدیت علو درجات و رحمت الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل را خواستارم.

پیامتسلیتمرکزمدیریتحوزههای
علمیهخواهرانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیتمدیریتحوزههایعلمیه
خواهراناستاناصفهانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»حجتاالسالموالمسلمین
ذالنور«نمایندهمردمقمدرمجلسشورای

اسالمیبهمناسبتارتحال
»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

»آیت الله محمد یزدی«، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتحال »آیت الله 
حاج شیخ محمدعلی شرعی)ره(« را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است.

بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

علی  محمد  شیخ  حاج  آیت الله  خستگی ناپذیر  مجاهد  ارتحال 
شرعی)رحمه الله( از اعضای فعال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موجب تأثر 

و تأسف فراوان گردید.
این عالم متعهد، عمر با برکت  خود را در گسترش  معارف  اهل بیت)علیهم السالم( و 
ارائه  خدمات  گوناگون  فرهنگی ، علمی ، سیاسی، اجتماعی  و تربیتی  سپری  کرد.
آن روحانی مبارز برای  ارتقاء  وضعیت  علمی  و آموزشی  طالب  و فراهم  
متمادی   سال های   طاغوت ،  رژیم   با  مبارزه   در  الزم   زمینه ها ی   آوردن  

فعالیت های گسترده ای داشت.
ایشان با پیروزی  انقالب  به رهبری امام خمینی)ره(، تمام  تالش  خود را بر حفظ  
و گسترش  دستاوردهای  انقالب  اسالمی  معطوف  گردانید و با حضور در جبهه های 
دفاع مقدس  در  برجسته ای  نقش  اسالم  رزمندگان  از  پشتیبانی  و  تحمیلی  جنگ 

داشت و فرزند خود را در راه اسالم و انقالب تقدیم نمود.
ایشان تصویر روشنی از فراست و شهامت و نیز تالشی کم نظیر در تبیین والیت فقیه و 
العظمی خامنه ای)مدظله العالی(  آیت الله  از فرمایشات واالی مقام معظم رهبری حضرت  پیروی 
به منصه ظهور رسانید، همچنین مرحوم آیت الله شرعی در مسؤولیت های  گوناگون؛  اعم از 
نمایندگی مردم شریف قم در مجلس شورای اسالمی،  تأسیس جامعةالزهرا)س( و عهده دار 
مقدس  نظام  به  فراوانی  خدمات  کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  شدن 

جمهوری اسالمی ارائه نمود.
به  را  فی سبیل الله  مجاهد  این  رحلت  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
معظم  مقام   الفداه،  له  ارواحنا  بقیة الله األعظم  حضرت  امکان  عالم  قطب 
ویژه  به  علمیه،  حوزه های  تقلید)دامت برکاتهم(،  عظام  مراجع  رهبری)مدظله العالی( ، 
حوزه های علمیه خواهران و خانواده  محترم  ایشان تسلیت عرض نموده، رحمت 

و غفران الهی برای آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت می نماید. 
محمدیزدی
رئیسشورایعالیجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم

پیامتسلیت»آیتاللهمحمدیزدی«،رئیس
جامعهمدرسینحوزهعلمیهبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیترئیسشورایسیاستگذاری
حوزههایعلمیهخواهرانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

درپی ارتحال عالم وارسته، »آیت الله شیخ محمد علی شرعی)ره(«، 
علمیه  حوزه  مدیریت  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مؤسس 

خواهران استان اصفهان پیام تسلیتی صادر نمود.
متن پیام به این شرح است:

بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

ِقَیاَمِة.«
ْ
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ْ
ل
ُ
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َ
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ْ
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ْ
اَماَتال

َ
»اذ

حضرت  »ابوالشهید  ربانی  عالم  نستوه،  مجاهد  ارتحال  خبر 
قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  شرعی)ره(«  محمدعلی  آیت الله 
بنیانگذار و مؤسس حوزه های علمیه خواهران موجب تأثر و تأسف گردید.

در  خالص  مجاهد  آن  خالصانه  و  والیی  تالش های  و  خدمات 
قبل و بعداز انقالب در تأسیس و گسترش نهاد های حوزوی، تبلیغی، 
انقالبی امثال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعةالزهرا)سالم الله علیها(،  
مرکز مدیریت حوزه های خواهران کشور، دادگاه انتظامی قضات،  
دفتر حضرت  و  انقالب  ریاست ستاد  قم،  ساخت مصالی عظیم 
و  حوزه  بین  همکاری  و  انقالب  پیروزی  اول  در  قم  در  امام)ره( 
انقالب و رهبری و  امام و  به  دانشگاه و دیگر عرصه های خدمت 
چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی فراموش نشدنی است.
خواهران  علمیه  مدارس  پیشرفت  و  تأثیرگذاری  بی شک،   
حوزه  مدیریت  مرکز  مؤسس  عنوان  به  ایشان  تالش های  مرهون 
بخصوص  اسالمی  ایران  عزیز  مردم  و  است  خواهران  علمیه 
خواهران سراسر  علمیه  مدارس  ومبلغان  اساتید، طالب  مدیران، 
کشور خدمات ایشان به نظام مقدس جمهوری اسالمی ، تأسیس 
جامعةالزهرا)س( و مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور را از یاد 

نخواهند برد.
ضایعه  این  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
مولمه را به حضرت بقیةالله االعظم)عجل الله تعالی فرجه الشریف(، مقام معظم 
علمیه  حوزه های  تقلید)دامت برکاتهم(،  عظام  مراجع  رهبری)مدظله العالی(، 
بویژه بانوان طلبه و مبلغان خواهر، بیت شریف و شاگردان ایشان 
تسلیت عرض می نماید و از خداوند منان علّو درجات  و همجواری 
عنایات  از  بهره مندی  و  طهارت)علیهم السالم(  و  عصمت  اهل بیت  با 
خاصه قطب عالم امکان ولی الّله االعظم حضرت حجة ابن الحسن 

العسکری)علیه السالم( مسئلت می نماید.

پیامتسلیتمدیریتحوزههایعلمیه
خواهراناستانیزدبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیتمدیریتحوزههایعلمیه
خواهراناستانگلستانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

شرعی)ره(«  علی  محمد  »آیت الله  درگذشت  پیامی  در  جامعةالزهرا)س( 
مؤسس حوزه های علمیه خواهران را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

 بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

قالرسولالله)صلیاللهعلیهوآلهوسلم(:
اذاماتالعلمثلمفیاالسالمثلمهالیسدهاشی

 خبر رحلت عالم مجاهد، »ابوالشهید حضرت آیت الله محمدعلی 
و  بسط  و  خلق  به  خدمت  راه  در  را  خود  بابرکت  عمر  که  شرعی)ره(«  
گسترش معارف اهل بیت)علیهم السالم( گذراندند؛ موجب تأسف و تأثر گردید.
رژیم  علیه  مبارزه  دوران  نقش آفرینان  از  که  مجاهد  عالم  این 
مقدس  نظام  در  راستین  خدمتگزاران  از  و  پهلوی  منحوس 
مسیر  نفس  تهذیب  و  معنویت  با  بود؛  ایران  اسالمی  جمهوری 
رضای حق تعالی را با استواری طی نمود و منشأ خیرات و برکات 

فراوانی در خدمت به اسالم و انقالب گردید.
مسیر  در  پایمردی  طاغوت،  نظام  زندان  تحمل  و  مبارزه  سال ها 
رهبری)دامت برکاته(،   معظم  مقام  خمینی)ره(و  امام  حضرت  آرمان های 
تأسیس  خواهران،  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  راهبری  و  تأسیس 
جامعةالزهرا)س( به عنوان بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان تشیع، 
مصالی  و  درمانگاه  حسینیه،  مسجد،  دانشگاه،  مدرسه،  ده ها  ساخت 
و  خستگی ناپذیر  عالم  این  باقیات الصالحات  از  بخشی  تنها  قم  بزرگ 
و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  علمی،  مختلف  عرصه های  در  نستوه 

تربیتی در طول زندگی پربار و سراسر خیر و برکت ایشان است.
 جامعةالزهرا)س( ضمن عرض تسلیت و تعزیت به محضر مقام 
وعلمای  تقلید)دامت برکاتهم(  عظام  مراجع  و  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
اعالم  و حوزه های علمیه و شاگردان و ارادتمندان و به طور ویژه 
خاندان مکرم آن مرحوم، علّو درجات و شمول رحمت حق و حشر با 
اولیاء الله را برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت می نماید.
هیئتامناء،مدیریت،اساتید،طالبوکارکنانجامعةالزهرا)س(

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور در پیامی درگذشت »آیت الله 
حاج شیخ محمدعلی شرعی)ره(« را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

قالرسولالله)صلیاللهعلیهوآلهوسلم(:
اذاماتالعلمثلمفیاالسالمثلمهالیسدهاشی

ناپذیر،  خستگی  مجاهد   ، ربانی  و  عامل  عالم  ارتحال  خبر 
بنیانگذار و مؤسس حوزه های علمیه خواهران،  تقوا،  و  اسوه زهد 
»ابوالشهیدمرحومآیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

موجب تألم و تاثر شدید گردید.
آیت الله شرعی که پرورش یافته محضر بزرگانی همچون حضرات 
»خوانساری«،  »صدر«،  خمینی)ره(«،  »امام  »بروجردی«،   آیات 
دانشوران  معدود  از  بود  اجمعین(  علیهم  »گلپایگانی«)رحمت الله  و  »اراکی« 
حوزوی است که عمر با برکت وی در نشر و گسترش معارف خاندان 
فرهنگی،  گوناگون  خدمات  ارائه  و  طهارت)علیهم السالم(  و  عصمت 

علمی، سیاسی و اجتماعی و تربیتی سپری شده است.
ایجاد  تدریس دروس عالی حوزوی جهت   کنار  در  آن مرحوم 
وضعیت  ارتقای  برای  علمیه  حوزه های  در  منسجم  تشکیالت 
در  الزم  زمینه های  نمودن  فراهم  و  طالب  آموزشی  و  علمی 
مبارزه با رژیم طاغوت، مدیریت مدرسه رضویه را بر عهده گرفت 
با  مبارزه  پرداخت.  تالش  و  کار  به  آنجا  در  متمادی  سال های  و 
جریان های انحرافی وابسته به فرهنگ غرب بویژه وهابیت در آن 
زمان، رفع شبهات از اذهان طالب گرامی و هزاران برنامه مرتب و 
منظم فرهنگی را می توان از شاخصه های آن فقید سعید دانست.

و  سیاسی   چهره های   از  یکی   حق  به  می توان  را  مرحوم  آن 
نظام  طاغوت   علیه   بر  مبارزه  مداوم  وی   دانست .  معاصر  فرهنگی  
موجب  شد تا در عاشورای  سال  1342   دستگیر و به زندان رود و 

شکنجه های متعددی را متحمل گردد.
 هم بندشدن در زندان با بزرگانی همچون  »آیت الله  بهاءالدین  محالتی« ، 
و  هاشمی نژاد«  »شهید  مطهری«،  »شهید  اصفهانی« ،  خادمی   آیت الله  

»آیت الله فلسفی« ثمرات  بسیاری  برای  نهضت  و مردم  را درپی  داشت . 
انتشار و تکثیر  وسیع سخنرانی ها و اعالمیه های  رهبر کبیر   
انقالب حضرت امام  خمینی)قدس الله نفسه الزکیه( در میان  افراد انقالبی  
مخصوصًا چاپ  و نشر سخنرانی  مشهور حضرت  امام)ره( در پانزدهم  

خرداد سال 1342 از فعالیتهای مهم ایشان در دوران خفقان بود.
پس از انقالب همراهی و همگامی آن مرحوم با حضرت امام)ره( و 
بعد از ایشان تبعیت از مقام معظم رهبری »حضرت آیت الله العظمی 

امام خامنه ای)مدظله العالی(، والیتمداری ایشان را به خوبی ثابت نمود.
 اعتماد باالی علماء و مراجع بزرگوار بویژه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به وی آن مرحوم را در جمله فعال ترین عضو تأثیرگذار در جامعه محترم 

مدرسین قرار داد  که اثرات آن همیشه ماندگار و جاودان می باشد.
تنها گوشه ای از خدمات ماندگار آن فقید سعید را می توان، حضور 
مؤسسات  تأسیس  انقالب،  بزرگ  عرصه های  در  تأثیرگذاری  و 
حمایت  عاشورا،  مؤسسه  همچون  مختلف  و  بزرگ  فرهنگی 
گسترده در جهاد مدرسه سازی و ساخت مدارس آموزش و پرورش، 
به مستمندان  حمایت گسترده در ساخت منازل مسکونی و اهداء 
تأسیس  قم،  در  شهدا  عظمت  با  حسینیه  تأسیس  مستحقان،  و 
مصلی بزرگ قم، تأسیس درمانگاه تخصصی مصلی در قم، تأسیس 
دانشگاه بزرگ فاطمیه جهت پرورش دکتر و متخصص ویژه بانوان 
مجلس  در  دوره  دو  حضور   ، ناصحین  اسالمی  جامعه  تاسیس   ،
 ، قم  شریف  و  والیتمدار  مردم  نماینده  بعنوان  اسالمی  شورای 
ریاست کمیسیون اصل نود، فعالیت گسترده در امور عمرانی استان 

قم، تأسیس دانشگاه پیام نور و هزاران کار عام المنفعه دانست.
حضرت  بویژه  طهارت)علیهم السالم(  و  عصمت  اهل بیت  به  عشق 
با  که  بود  مشهود  ایشان  در  آنقدر  اباعبدالله الحسین)علیه السالم( 
شنیدن نام سرور و ساالر شهیدان از خود بیخود می شد و در این 
راه واال و ارزشمند  فرزند عزیز و بزرگوارش »شهیدحجت االسالم 

والمسلمین محمدتقی شرعی« را تقدیم اسالم و قرآن نمود.
تأسیس  می توان  را  عزیز  آن  الصالحات  باقیات  بارزترین  از  یکی  
حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور اسالمی و جامعةالزهرا)سالم الله 
علیها( در قم دانست که امروزه با عمر کوتاه بیست ساله ده ها هزار خواهر 

عالمه و فاضله را تحویل جامعه بزرگ دینی داده است.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  ارتحال این عالم عامل و 
مجاهد نستوه را به محضر مقدس حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف(، 
و  علماء  تقلید)دامت برکاتهم(  عظام  مراجع  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام 
حوزه های علمیه)دامت تاییداتهم( و بیت مکرم و معزز شرعی تسلیت می گوید.

پیامتسلیتجامعةالزهرا)س(
بهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پی  در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  تسلیت  پیام 
درگذشت آیت الله العظمی شرعی

در پی ارتحال عالم وارسته، »آیت الله شیخ محمد علی شرعی)ره(«، 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران پیام تسلیتی صادر نمود.

 متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
ِقَیاَمِة.

ْ
یَیْوِمال

َ
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ْ
ل
ُ
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َ
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ْ
َعاِلُمثلَمِفيال

ْ
اَماَتال

َ
»اذ

ارتحال عالم رّبانی، فقیه زاهد و مجاهد خستگی ناپذیر، »آیت الله 
حاج شیخ  محمدعلی شرعی)ره(« را به محضر مبارک امام عصر)عج(، 
تعزیت  و  تسلیت  علمیه  حوزه های  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام 

عرض می نماییم.
در  نظیر  کم  شخصیتی  اندیشمند،  زاهد  و  وارسته  عالم  این 
وفاداران  از  و  تقوا  و  زهد  علم، عمل،  در  اسوه  و  اسالمی   جامعه 
معظم  مقام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  انقالب،  امام)ره(،  به 
رهبری)مدظله العالی( بودند که عمر با برکت خویش  را در جهت خدمت 
به دین، انقالب و حوزه های علمیه سپری کرده و تا آخرین لحظه 
عمر در این مسیر ثابت قدم ماندند؛ قطعًا درگذشت چنین عالمی، 
فقدان  با  و  است،  جامعه  در  ناپذیر  جبران  خألیی  و  ثلمه  موجب 
ایشان حوزه های علمیه یکی از پشتوانه های خود را از دست داده 

است.
»العلماء  مصداق  راستی  به  شرعی)ره(  محمدعلی  آیت الله 
ناب  اسالم  تبلیغ  و  تبیین  در  موثر  نقشی  که  بوده  الرسل«  امناء 
محمدی)ص( ایفا نموده  و با تربیت نفوس مستعد طالب و روحانیون 
خصوص  به  مؤمنان  قلوب  در  جاودانی  اثر  و  نیک  نام  اثربخش، 

جامعه روحانت به یادگار گذاشتند.
فعالیت ها و خدمات این عالم ربانی در سنگر حوزه های علمیه، 
خدمات شایانی در  راه اعتالی اسالم ناب محمدی و  نشر معارف 
الهی داشته است؛ لذا حوزه های علمیه باید سعی نمایند  همواره یاد 

و نام آن شخصیت علمی و اخالقی را زنده و پویا نگه دارند.
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران این ضایعه مولمه 
را محضر حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و مقام عظمای والیت 
جامعه  برکاتهم(،  تقلید)دامت  معظم  مراجع  خامنه ای)مدظله العالی(،  امام 
دلسوزان  همه  و  خواهران  علمیه  حوزه های  ویژه  به  و  روحانیت 

اسالم و انقالب تسلیت عرض می نماید.
محشور  الهی  اولیاء  با  را  وارسته  عالم  این  روح  متعال  خدواند 

فرموده و در بهشت برین جاودان سازد.

»آیت الله اعرافی« مدیر حوزه های علمیه برادران درپیامی درگذشت 
»آیت الله شرعی« را تسلیت گفت. 

متن پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
حضرت  »ابوالشهید  ربانی  عالم  نستوه،  مجاهد  ارتحال  خبر 
امام  دیرین حضرت  یار  آیت الله حاج شیخ محمد علی شرعی )ره(« 
و  تأثر  موجب  اسالمی)مدظله العالی(  انقالب  معظم  رهبر  و  خمینی)ره( 

تأسف گردید.
آن مرحوم که در طول سالیان عمر پربرکتش عالوه بر فراگیری، 
خدمات  اهل بیت)علیهم السالم(،  معارف  و  اسالمی  علوم  نشر  و  تعلیم 
از پیروزی انقالب اسالمی  شایان توجهی در دوره مبارزات و قبل 
ارائه نمودند و پس از آن در خدمت به مردم شریف و نظام اسالمی 
انقالب اسالمی،  ریاست ستاد  و  بودند.  و حوزه های علمیه کوشا 
دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی، عضویت ارشد جامعه 
جامعةالزهرا)س(  مؤسس  هیات  ریاست  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین 
علوم  دانشکده  تأسیس  و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  و 
شمار  به  او  طیبه  حیات  عطف  نقاط  از  قم)س(،  فاطمیه  پزشکی 

می رود.
ساحت  به  بزرگوار  آن  درگذشت  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
مقدس حضرت بقیةالله االعظم)عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(، 
مراجع عظام تقلید)دامت برکاتهم(، حوزه های علمیه و بیت مکرم ایشان، 
می نمایم.  مسألت  منان  خداوند  از  را  سعید  فقید  آن  درجات  علو 

عاش سعیدًا مات سعیدًا.
  علیرضااعرافی
مدیرحوزههایعلمیه

دفتر تبلیغات اسالمی با صدور پیامی درگذشت آیت الله شرعی 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.در این پیام 

آمده است:
حضرت  »ابوالشهید  ربانی  عالم  نستوه،  مجاهد  ارتحال  خبر 
آیت الله محمدعلی شرعی)ره(«  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

موجب تأثر و تأسف شد.
تاثیرگذاران  از  نهضت  دوران  در  که  انقالبی  شخصیت  این 
صحنه های مبارزه بود، در مسیر تبعیت و همراهی با امام خمینی)ره( 
هیچ  از  انقالب  اهداف  پیشبرد  و  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و 

تالشی دریغ نکرد.
بی شک تأثیرگذاری و پیشرفت مدارس علمیه خواهران مرهون 
علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  مؤسس  عنوان  به  ایشان  تالش های 
خواهران است و مردم ایران اسالمی به ویژه مردم شهر مقدس قم 
خدمات ایشان به نظام مقدس جمهوری اسالمی در مدت نمایندگی 
شهرشان در مجلس شورای اسالمی و تأسیس جامعةالزهرا)س( را 

از یاد نخواهند برد.
مولمه  ضایعه  این  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر 
معظم  مقام  بقیة الله االعظم)عجل الله تعالی فرجه الشریف(،  حضرت  به  را 
علمیه،  حوزه های  تقلید)دامت برکاتهم(،  عظام  مراجع  رهبری)مدظله العالی(، 
بیت  مبلغان،  و  قم، طالب  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای 
عالم  آن  برای  و  کرده  عرض  تسلیت  ایشان  شاگردان  و  شریف 
درگاه  از  اجر  و  صبر  بازماندگان  برای  و  الهی  درجات  علو  بزرگوار 

خداوند متعال مسئلت دارد.

پیامتسلیتدفترتبلیغاتاسالمی
حوزهعلمیهقمبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیتمرکزمدیریتحوزههای
علمیهبرادرانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیتمدیریتحوزههایعلمیه
خواهراناستانمازندرانبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

قم  مردم  نماینده  ذوالنور«،  مجتبی  والمسلمین  »حجت االسالم 
»آیت الله  ربانی  عالم  ارتحال  پیامی  در  اسالمی،  شورای  مجلس  در 

شرعی)ره(« را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم

ارتحال ملکوتی عالم مجاهد،مبارز نستوه، »ابوالشهید حضرت آیت الله 
اندوهی  و  روحانیت  شریف  جامعه  در  بزرگ  ثلمه ایی  که  شرعی)طاب ثراه( 
سنگین بر دل های مومنین بجای گذاشت، به پیشگاه مراجع عظام تقلید 
به ویژه نائب المهدی)عج(، رهبر فرزانه انقالب اسالمی، حوزه های علمیه، 
مردم خداجو به ویژه مردم شریف خیزشگاه انقالب شکوهمند اسالمی، 

قم المقدسه، تسلیت و تعزیت باد.
فقید سعید حضرت آیت الله شرعی که مبارزات او با نظام ستمشاهی 
و مجاهدت های مخلصانه اش در طول سال های پس از پیروزی انقالب 
ماندگار  عزیز  امام  رهروان  و  انقالب  پیشکسوتان  حافظه  در  اسالمی، 
و  تالش  و  بسیجی  فرهنگ  و  تفکر  جهادی،  روحیه  با  است،  گردیده 
تقویت  و  اسالمی  انقالب  بلند  اهداف  پیشبرد  در  انقالبی،  فعالیت های 
و  موثر  نقشی  ایران اسالمی  و  انقالبی گری در حوزه های علمیه  روحیه 
دوره  دو  مدرسین  گران سنگ  جامعه  سنگر  در  داشت.  فرد  به  منحصر 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی و عرصه های متنوع دیگر مانند رزمنده 
بصیر،  و شجاع،  با شهامت  ناپذیر،  فرمانده ایی سختکوش، خستگی  و 

مدیر و مدبر، نقش آفرین و حماسه ساز بود.
او که یک عمر مجاهدت خداپسندانه و تواضع و دلسوزی و اخالص مثال 
زدنیش، دعای خیر مومنین و غفران الهی را باخود همراه ساخته، به فرزند 
روحانی شهیدش پیوست و مهمان روضه رضوان معبودش گردید. روانش شاد 

و غم فقدانش بر ارادتمندان به ویژه بستگان گرانقدرش تسلیت باد.

»آیت الله هاشمی شاهرودی«، عضو هئیت رئیسه خبرگان رهبری 
در پیامی درگذشت »آیت الله محمدعلی شرعی)ره(« موسس حوزه های 

علمیه خواهران را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
 بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
شیخ  حاج  والمسلمین  »حجت االسالم  مرحوم  درگذشت  خبر 
ایشان  تأسف فراوان گردید.  محمد علی شرعی)رحمة الله علیه(« موجب 
از چهره های برجسته، روحانی خدوم و از نیروهای ارزشمند انقالب 
بشمار می رفت که خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،  به  تسلیت  اینجانب ضمن عرض 
مراجع تقلید، حوزه علمیه و بیت آن فقید سعید، علو درجات برای 

آن تازه گذشته و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می دارم.
سیدمحمودهاشمیشاهرودی

پیامتسلیت»آیتاللههاشمیشاهرودی«،
عضوهیئترئیسهمجلسخبرگانرهبری
بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاجشیخ

محمدعلیشرعی)ره(«
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»آیت الله  ارتحال  پیامی  در  علمیه  های  حوزه  عالی  شورای  عضو   
شرعی)ره(«، تسلیت گفت.

»آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری«، با تجلیل از سوابق و خدمات 
انقالبی آیت الله شرعی، گفت: این شخصیت انقالبی در دوران نهضت، 
مبارزه  صحنه های  تاثیرگذاران  از  و  بود  مبارزین  نیازهای  تأمین کننده 

محسوب می شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، تبعیت و همراهی با امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را از ویژگی های آیت الله شرعی 
برشمرد و افزود: ایشان به عنوان شخصیتی انقالبی و مجاهد، از هیچ 

تالشی در جهت پیشبرد اهداف انقالب دریغ ننمود.
تالش های  و  خدمات  به  اشاره  ضمن  بوشهری  حسینی  آیت الله 
آیت الله شرعی در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: ایشان طی 
دو دوره، نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسالمی را برعهده داشت 
و از جمله کسانی محسوب می شد که اقدامات و برنامه هاریزی های آنها 

در جهت تثبیت انقالب بود.
علمیه  حوزه های  به  شرعی  آیت الله  خدمات  سوابق  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: ایشان به عنوان یکی از چهره های شاخص روحانیت اقدام 
با  مرکز  این  و  کرد  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تأسیس  به 
آثار و برکات بسیار ارزشمندی داشته و  عنایت خداوند، طی این سال ها 
امروز به عنوان یکی از مراکز علمی و فرهنگی در سطح کشور به شمار 

می رود.
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه، آیت الله شرعی را عالمی مخلص، 
صبور، فداکار و دلسوز برای کشور و حوزه عنوان نمود و گفت: حقیقتًا 
و  متأسف  بسیار  شخصیت هایی،  چنین  دست دادن  از  به  نسبت  انسان 

متأثر می شود.
کسانی  امیدواریم  داشت:  اظهار  پایان  در  حسینی بوشهری  آیت الله 
که راه و رسم این بزگواران را دیدند، بتوانند در مسیر زندگی از رفتار این 

عزیزان به عنوان الگو و اسوه استفاده کنند.

ارتحال  تسلیت  ضمن  پیامی  در  غروی«  سیدمحمد  »آیت الله 
شرعی  آیت الله  مرحوم  گفت:  حوزویان،  به  شرعی)ره(«  »آیت الله 

عالمی مجاهد، پرتالش، انقالبی و مخلص بود.
وی افزود: همواره تالش و اخالص آیت الله شرعی در ارتباط با 

فعالیت های فرهنگی و سیاسی قابل مشاهده بود.
عضو شورای عالی حوزه با بیان اینکه همراهی با امام راحل)ره( 
بود،  آیت الله شرعی  ویژگی های  از  پیروزی نهضت  برای  و تالش 
بسیار  نقش  مدرسین  جامعه  در  همچنین  ایشان  نمود:  تصریح 
که  بودند  نقش آفرین  به گونه ای  نهاد  این  در  و  داشت  تأثیرگذاری 

شاید دیگران قادر به ایفای نقش خطیر ایشان نبودند.
وی با تاکید بر اینکه آیت الله شرعی عمر خود را در راه انقالب گذاشت، 
به دلیل فعالیت های  ایشان  از فعالیت های علمی  ابراز داشت: بسیاری 
این  تاثیر قرار گرفته بود زیرا اگر نقش آفرینی  اجتماعی و سیاسی تحت 

عالم ربانی نبود، بسیاری از امور به شکل مطلوب انجام نمی شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به دو دوره نمایندگی مرحوم 
آیت الله شرعی در مجلس شورای اسالمی، گفت: ایشان در این دو 
دوره، خدمات قابل توجهی نسبت به قم و آبادانی این شهر داشت.

را  شرعی  آیت الله  برجسته  تالش های  از  یکی  غروی،  آیت الله 
تأسیس مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران عنوان نمود و افزود: 
خصوص  به  و  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه  حوزه های  امروز 

مناطق محروم تأثیرگذار است.
برنامه ریزی پیش  با  وی تصریح کرد: مدارس علمیه خواهران 

می روند و نقش بسیار مهمی در فرهنگ جامعه دارند.
پیشرفت  و  تأثیرگذاری  دالیل  از  یکی  حوزه،  عالی  شورای  عضو 
مدارس علمیه خواهران را نقش بی بدیل آیت الله شرعی عنوان نمود و 
افزود: بسیاری از مدارس حوزه های علمیه خواهران را خّیرین و اقشار 

مردم به دلیل اعتماد به شخصیت آیت الله شرعی احداث کردند.
در  خواهران  علمیه  حوزه های  شد:  یادآور  غروی  آیت الله 
بود  برخوردار  بسیار کم  یا  نبود  برخوردار  بودجه دولتی  از  مقاطعی 
اما آیت الله شرعی با همت بزرگان، علما و خیرین توانست مدارس 

علمیه خواهران را گسترش دهد.
وی در پایان با تجلیل مجدد از خدمات شایسته مرحوم آیت الله شرعی، 
گفت: ایشان  عالم اهل عمل بود و از روحانیون پرتالش، نقش آفرین و 

تأثیرگذار در مسائل فرهنگی نهضت و انقالب محسوب می شد.

»آیت الله محسن فقیهی«، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در پیامی ضمن تسلیت درگذشت »آیت الله شرعی)ره(« به حوزویان 
تشکیل  دوران  اوایل  در  ایشان  گفت:  ربانی،  عالم  این  خانواده  و 
جامعه مدرسین، عضو این نهاد شد و با تالش و پیگیری در راستای 

تحقق اهداف این نهاد دینی تالش می کرد.
وی با بیان اینکه همواره فعالیت های آیت الله شرعی در میان 
اعضای جامعه مدرسین مشهود بود، تصریح کرد: ایشان با جدّیت 
و تالش خاصی پیگیر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند.
عضو جامعه مدرسین در ادامه، »اخالص« را یکی از ویژگی های 

آیت الله شرعی عنوان کرد.
آیت الله فقیهی ضمن اشاره به تأسیس حوزه های علمیه خواهران 
از سوی آیت الله شرعی و فارغ التحصیلی صدها هزار طلبه خواهر در 
حوزه های علمیه خواهران، گفت: بسیاری از طالب مدارس علمیه 
قریب االجتهاد  و  یافته اند  دست  علمی  عالی  درجات  به  خواهران 

هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به نقش تأثیرگذار 

طالب خواهر در عرصه تبلیغ اشاره داشت.
وی افزود: طالب خواهر به کار خطیر تبلیغ اهمام دارند و جامعه 
را هدایت می کنند و در میان خانواده های خود نیز به عنوان الگو و 

مشاور مسائل معنوی و مذهبی شناخته می شوند.
به  آیت الله شرعی  ارتحال  آیت الله فقیهی ضمن تسلیت مجدد 
این  ان شاء الله کسانی که  ربانی، گفت:  این عالم  خانواده محترم 
عالم ربانی را در دوران مسئولیت همراهی می کردند تداوم دهنده 

راه ایشان باشند.  
وی در پایان از خداوند متعال، علّو درجات را برای این شخصیت 
انقالبی و صبر و اجر جزیل را برای خانواده محترم ایشان خواستار 

شدند.

اسالمی  شورای  مجلس  رییس  الریجانی«،  علی  دکتر  »آقای 
دوره  دو  نماینده  شرعی«،  محمدعلی  »آیت الله  ارتحال  پیامی  در 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی و مؤسس حوزه های علمیه 

خواهران کشور را تسلیت گفت.
 متن  پیام به شرح زیر است:

بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

ارتحال عالم ربانی و پرفضیلت »آیت الله محمدعلی شرعی)ره(« 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موجب تأسف و تأثر گردید.

آن روحانی وارسته عمر شریف خود را در مبارزه با رژیم ستم شاهی 
بار سنگین ساماندهی امور جامعه مدرسین و  با به دوش کشیدن 

حضور فعال در رفع مشکالت حوزه علمیه قم صرف نمود.
تالش وافر ایشان در نشر و گسترش علوم دینی و تربیت طالب 

و شیفتگان مذهب بود.
حضرت  پیشگاه  به  ضایعه  این  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
شریف  بیت  و  خواهران  علمیه  محترم  حوزه  االعظم)عج(  بقیةالله 
ایشان برای آن عالم جلیل القدر علو درجات و رحمت واسعه و برای 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.
علیالریجانی
رئیسمجلسشورایاسالمی

حوزه  مدیر  فرخ فال«،  احمد  والمسلمین  »حجت االسالم 
علمیه برادران استان قم در پیامی درگذشت »آیت الله محمدعلی 

شرعی)ره(« را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
 بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
محمدعلی  آیت الله  حضرت  »ابوالشهید  مجاهد،  عالم  ارتحال 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  امام)ره(  دیرین  یار  شرعی)اعلی الله مقامه(« 

موجب تـأّثــر و تـأّسـف گردید.
انقالب  از  بعد  و  قبل  در  وارسته،  فقیه  و  عالی مقام  روحانی  آن 
آموزش،  علمی،  مختلف  عرصه های  در  اسالمی  شکوهمند 
سالیان  و  پرداخت  مجاهدت  به  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی، 
متمادی از عمر پر برکت خویش را در راه اعتالی کلمةالله و ترویج 

و نشر معارف نورانی اهل البیت)علیهم السالم(، سپری نمود.
حضرت  مقّدس  ساحت  به  را  عاِمل  عالم  آن  فقدان  اینجانب 
عظام  مراجع  الفداء،  له  العالمین  ارواح  االعظم  ولّی الله 
ای)مدظله  خامنه  العظمی  آیت الله  »حضرت  ویژه  به  تقلید)دامت برکاتهم( 
تسلیت  جلیل القدر  فقیه  آن  مکّرم  بیت  و  علمیه  حوزه های  العالی(، 

عرض نموده، از خداوند متعال علّو درجات را برای آن فقید سعید 
مسئلت دارم.

احمدفّرخفال
مدیرحوزهعلمیهاستانقم

پیامتسلیت»آیتاللهحسینیبوشهری«
بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاجشیخ

محمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»دکترعلیالریجانی«،رئیس
مجلسشورایاسالمیبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»آیتاللهسیداحمدخاتمی«،
عضوهیأترئیسهمجلسخبرگانرهبری
بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاجشیخ

محمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»مهندسحبیباللهبوربور«،
رئیسهیأتمدیرهمجمعخیرینکشور
بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاجشیخ

محمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»آیتاللهشیخصادقالریجانی«،
رئیسقوهقضاییهبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»آیتاللهمحسنمجتهد
شبستری«،بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاج

شیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»آیتاللهمحسنمجتهد
شبستری«،بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاج

شیخمحمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیت»آیتاللهمحسنفقیهی«،
بهمناسبتارتحال»آیتاللهحاجشیخ

محمدعلیشرعی)ره(«

پیامتسلیتمدیریتحوزههایعلمیهبرادران
استانقمبهمناسبتارتحال

»آیتاللهحاجشیخمحمدعلیشرعی)ره(«

تسلیت  ضمن  رهبری،  خبرگان  مجلس  رییسه  هیأت  عضو   
به  ربانی  این عالم  ارتحال مرحوم »آیت الله شرعی)ره(« به خدمات 

حوزه و انقالب اشاره نمود.
از  شرعی  آیت الله  مرحوم  افزود:  خاتمی«  سیداحمد  »آیت الله 

مصادیق بزرگانی است که عاش سعیدا و مات سعیدا.
آیت الله  که  این  بیان  با  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
شرعی بزرگمردی بود که پس از پیروزی انقالب هم مطلقًا آرامی 
نداشت، ابراز نمود: یک خدمت بزرگ ایشان تأسیس حوزه علمیه 
خواهران و مدیریت و آغاز آن است که انصافًا کاری بسیار ستودنی 
عرصه  در  داشت،  نقش  جامعةالزهرا)س(  تکمیل  در  ایشان  بود، 

خدمات اجتماعی در جمعیت مبارزه با فقر عضو بود.

سابق  مدیر   ، شرعی)ره(«  محمدعلی  »آیت الله  ارتحال  پی  در 
حوزه  مدرسین  جامعه  فقید  عضو  و  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه قم، »آیت الله محسن مجتهد شبستری«، نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی در پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

بسماللهالرحمنالرحیم
اناللهواناالیهراجعون

به  را  آیت الله محمدعلی شرعی  مرحوم  بزرگوار  عالم  درگذشت 
محضر مقام معظم رهبری)دام ظله( و حوزه های علمیه و بازماندگان 

گرامی تسلیت می گویم.
معظم له خدمات شایسته ای به حوزه علمیه خصوصًا حوزه علمیه 
خواهران داشته و از ارادتمندان به امام راحل و مقام شامخ والیت 

بودند، برای آن فقید رحمت و رضوان الهی را مسألت می نمایم.

پیکر »ابوالشهید آیت الله شرعی)ره(«، مؤسس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
با حضور مردم والیت مدار مشهد مقدس تشییع و در جوار بارگاه منور رضوی به خاک 

سپرده شد.
در مراسم تشییع پیکر این عالم وارسته که از مسجد مالحیدر واقع در خیابان خسروی 
از  حوزوی  شخصیت های  کرد،  پیدا  ادامه  هشتم)ع(  امام  مطهر  حرم  سمت  به  و  آغاز 

العظمی سیستانی«  نماینده »آیت الله  نقاط کشور همچون  »آیت الله سیدان«،  اقصی 
»حجت االسالم  و  قم  موقت  جمعه  امام  بوشهری«،  حسینی  »آیت الله  خراسان،  در 

والمسلمین میر باقری«، نماینده مجلس خبرگان رهبری حضور یافتند.
گفتنی است، آیت الله محمدعلی شرعی)ره( از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه 
علمیه  مدیریت حوزه های  مرکز  تأسیس  مبارزات ضد ستمشاهی،  در  و حضور  بود  قم 

خراهران و نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسالمی نیز در زندگینامه وی به چشم 
می خورد.

آیت الله شرعی یکشنبه 95/10/12 در سن 81 سالگی دار فانی را وداع نمود و در 
روز سه شنبه 95/10/14 در جوار حضرت علی بن موسی  الرضا)ع( آرام گرفت. 

روحش شاد.

گزارشی از مراسم تشییع و خاکسپاری »ابوالشهید آیت الله شرعی)ره(« در جوار بارگاه منور رضوی

»آیت الله شیخ صادق  آملی الریجانی«، رئیس قوه قضاییه در 
پیامی درگذشت »آیت الله محمدعلی شرعی« را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم

اناللهواناالیهراجعون
محمدعلی  والمسلمین  »حجت االسالم  مرحوم  ارتحال  خبر   
شرعی« که پس از سال ها  مجاهدت در راه گسترش معارف اسالمی 
و علوم دینی به دیار باقی شتافت موجب تأسف  اینجانب گردید، 
به محضر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،  را  ربانی  این عالم  فقدان 
بیت آن مرحوم و حوزه های علمیه تسلیت عرض نموده، رحمت و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت دارم.
صادقآملیالریجانی

»مهندس حبیب الله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور با 
صدور پیامی، ارتحال عالم ربانی، مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر حضرت 

آیت الله شرعی را تسلیت گفت.  متن این پیام به این شرح است:
خمینی)ره(  امام  وفادار  یار  و  نستوه  مجاهد  ربانی،  عالم  ارتحال  خبر 
فرزند  داغدار  مرحوم  آن  که  ایامی  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و 

برومندش بود، موجب تألم و تأسف فراوان شد. 
کامل  آیت الله شرعی« مصداق  فقیه مجاهد، حضرت  »ابوالشهید، 
فردی بود که در راه گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی از هیچ کوششی 
فروگذار نکرد و شجره طیبه حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور، 
حاصل تالش بی وقفه و اهتمام او در استفاده از انرژی و پتانسیل بالقوه 

بانوان در نهادینه سازی فرهنگ و گفتمان دینی بود. 
اینجانب به نمایندگی از طرف مجمع خّیرین کشور و جامعه خّیرین حوزه های 
بقیة الله  را به حضرت  این مجاهد فی سبیل الله  علمیه خواهران کشور، رحلت 
تقلید)دامت برکاتهم(،  عظام  مراجع  رهبری)مدظله العالی( ،  معظم  مقام   األعظم)ارواحناله الفداه(، 
حوزه های علمیه و حوزه های علمیه خواهران و همه مردم شریف و دیندار ایران 
اسالمی، بویژه خانواده مکرم و معزز آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و برای 

ایشان علو درجات و هم نشینی اولیاءالله مسئلت می نمایم.
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والمسلمین »حجتاالسالم
جانشین سالها که جمشیدی«
حوزههای در شرعی« »آیتالله
است، بوده خواهران علمیه
اخالص،استقامتآیتاللهشرعی
او میگوید: و میستاید کار در را

بایدالگوییبرایمدیرانباشد.
گفتگوبامدیرحوزههایعلمیه
خوانندگان نظر از خواهران

میگذرد.
آیت الله شرعی  با  آشنایی اول من 
دوره  اولین  به  برمی گردد  حقیقت  در 
با  رفاقتی  یك  ما  مجلس.  انتخابات 
داشتیم.  شرعی  آقای  )آیت الله(  پسر 
بود.  مشترك  ما  درس های  از  بعضی 
)فرزند  تقی  شهید  مرحوم  از  من 
آیت الله شرعی( بعد از مدت کوتاهی 
که با هم هم درس بودیم خیلی خوشم 
شجاعی  و  خوش استعداد  طلبه  آمد، 
ایشان  از  درس ها  از  بعضی  در  بود، 
سنتی  خیلی  ایشان  بودیم.  جلوتر 
می خواست درس بخواند. ما با آقاتقی 
گذاشتیم،  نویسندگی  آموزش  دوره 
آقای گرمارودی از تهران می آمد و به 
ما آموزش نویسندگی می داد. آشنایی 

ما با شهید تقی این گونه بود. 
مهدی  دوران  در  هم  آن  از  قبل 
سابق  تبلیغات  دفتر  و  هاشمی 
سخت  آنها  بود.  داشتیم  همکاری 
این  بودند.  درگیر  مدرسین  جامعه  با 
ارتباطی  این  و  آقاتقی  با  ما  رفاقت 
را  ما  جمع  اندک  اندک  داشتیم  که 
تبدیل  نفری  چهار  سه  جمع  یک  به 
کرد؛ من بودم بعدها )حجت االسالم 
و المسلمین آقای زیبایی نژاد جزو ما 
شد، یک برادری بود به اسم الهی و 
جریان  می آمدیم  ما  محسنی.  آقای 
می کردیم،  نقد  را  هاشمی  مهدی 
آنها بر علیه جامعه مدرسین اطالعیه 
می زدند، ما هم برعلیه آنها اطالعیه 
خطرناکی  کار  خیلی  این  می زدیم. 
بود. در جریان حاد آن موقع جلسات 
در طبقه دوم منزل سابق پدرم برگزار 
می شد. مسئول تهیه محتوا من بودم، 
بود،  محسنی  آقای  پردازش  مسئول 
مسئول زدن آقاتقی بود، یعنی آقاتقی 
می رفت دعوا می کرد، کتك می خورد، 
پنج  ساعت  صبح  می زد،  هم  کتك 
اطالعیه ها  چسباندن  موقع  صبح 
این  کردیم  که  کاری  یك  حتی  بود. 
تبلیغات  دفتر  می خواستیم  که  بود 
را  مطالبی  یک  بکنیم  نقد  را  وقت 
که  آوردیم  منافقین  کتاب های  از 
جریان  می اندیشند،  چگونه  منافقین 
هاشمی  مهدی  منظور  که  منحرف 
حرف های  و  می اندیشد  چگونه  بود 
جامعه  و  روحانیت  به  راجع  را  آنها 
مدرسین که ما چگونه می اندیشیم و 
را  تبلیغات  دفتر  مجموعه  حرف های 
آوردیم و در آخر هم امام چگونه می 
نشریه  در  را  مجموعه  این  اندیشند، 

حوزه وقت آوردیم.
از اینجا ما اندک اندک با خانواده 
بار  اولین  من  شدیم  آشنا  شرعی 
حاج آقا را در یک صبح زود دیدم که 
داشت به سازمان تبلیغات می رفت، 
کیف سامسونت بزرگی دست گرفته 
بود، ابهت آقای شرعی من را گرفت.
انتخابات مجلس شورا  بعد قصه 
پیش آمد. بعد از آن که در دور اول 
)آیت  الله( آقای یزدی نماینده بودند، 
آقای  و  شرعی  آقای  دوم  دور  در 
زمان  آن  در  شدند.  انتخاب  آذری 
تازه شورای مدیریت )حوزه( تشکیل 
شده بود. دبیر آن هم آقای صباحی 
قرار  شرعی  آقای  ستاد  در  ما  بود. 
می کنم  عرض  افتخار  با  گرفتیم، 
کاری  همه  و  می چسباندیم  پوستر 
آقای  اول  مرحله  در  می کردیم. 
می کنم  فکر  شدند،  انتخاب  شرعی 
و  شدند  انتخاب  هم  خلخالی  آقای 
آقای آذری با یک آقای دیگری برای 
مرحله دوم رقیب شدند، این موضوع 
مربوط به سال شصت و اندی است 

که از یادم رفته است.
گفتم  که  مقدمه ای  این  همه 
از  که  بود  درسی  اولین  دلیل  به 
برای  ایشان  گرفتم.  شرعی  آقای 
انتخابات  در  آذری  آقای  که  این 
رای  چون  داد  انصراف  بیاورد  رای 
آقای  از  شرعی  آقای  )آیت الله( 
آذری و اسماعیلی بیشتر بود ایشان 
انصراف داد تا آقای آذری در دوره 

دوم مجلس به مجلس برود. 
بعد از آن، ایشان در دوره بعدی 
مجلس  نماینده  دوره  دو  و  رفتند 
اساس  بر  هم  دوره  هر  در  شدند، 

احساس وظیفه بود. 
عملیات  در  آقاتقی   65 سال 
آقاتقی  با  ما  شد.  شهید   5 کربالی 
نمی رود  یادم  بودیم.  رفیق  خیلی 
روزی که تشییع جنازه آقاتقی بود روز 
والدت حضرت جواد)ع( بود، ایشان به 
دنیا آمدنش روز والدت بود، در سن 
گرفته  سختی  بیماری  چهارسالگی 

به  جواد)ع(  حضرت  والدت  روز  بود، 
حضرت جواد)ع( توسل پیدا کرده بودند 
و امام جواد)ع( ایشان را شفا داد. عمر 
آقاتقی به اندازه عمر حضرت جواد)ع( 
بود شهادتش هم روز والدت حضرت 
امام جواد)ع( بود. در خاطرم هست در 
زمان شهادت آقاتقی ما رفتیم منزل 
شیر  مثل  شرعی  آقای  شرعی  آقای 
بود، یک مرتبه دیدم داد زد  ایستاده 
گفت: چرا شیرینی نگرفتید؟! امروز 
است،  مردم  عید  روز  است  عید  روز 
چرا شیرینی نگرفتید؟! من در طول 
آشنایی با آقاتقی و آقامصطفی خیلی 
متوجه  آقای شرعی  به  راجع  مسائل 
پدرش  شیفته  خیلی  آقاتقی  شدم. 
بود پدر هم ایشان را دوست داشت. 
بودیم  مانوس  آقاتقی  با  ما  موقع  آن 
از  کردم  که عرض  به همین سبکی 
سیاسی،  کار  بعد  شد،  شروع  درس 
ما  بود،  عمقش  تا  هم  سیاسی  کار 
باند  با  درگیری  وارد  قم  در  یک تنه 
مهدی هاشمی شده بودیم، از آقاتقی 
خیلی  خاطرات  و  دارم  خاطره  خیلی 

شیرین و گفتنی.
و  پدرشان  دستگیری  ایشان 
موقع  پدرشان  که  کشیده ای  آن 
را  بود  زده  ازغدی  به  دستگیری 
با  تعریف می کرد. شخصیت ایشان 
این  بود؛  پدر شکل گرفته  این چك 
که ساواك حمله کند به خانه آدم و 
در اوجی که انسان در موضع ضعف 
است و مامورهای چکمه پوش رژیم 
وارد خانه شده اند، آدم به شکنجه گر 
معروف ساواك کشیده بزند )که وارد 
گونه ای  به  و  نشوند(  ناموس  حرم 
در  ساواکی  آن  که  کند  برخورد 

موضع ضعف قرار بگیرد...
من شبیه این فداکاری که آقای 
شرعی در انتخابات مجلس کردند 
و نشان می داد تکلیف مدار هستند 
را در انتخابات خبرگان هم شاهد 
بودم. ایشان در انتخابات خبرگان 
صالحیت  نوشتند.  اسم   76 سال 
زیرا  می شد،  تایید  هم  علمی شان 
خارج  درس  در  سال   12-10
مرحوم آیت الله اراکی شرکت کرده 
بودند، جزواتی هم داشتند که قابل 
ارائه بود. آن موقع شورای نگهبان 
بود،  گرفته  امتحان  به  تصمیم 
بروند  نشدند  حاضر  عده ای  یک 
از  بعضی  از  زیرا  بدهند،  امتحان 
اجازه نامه  آقایان  و  وقت  مراجع 
کردند  شروع  و  داشتند  اجتهادی 
من  موقع  آن  در  جوسازی.  به 
قرار  شرعی  آقای  مشورت  طرف 
می گرفتم، ایشان آمد با ما مشورت 
نروم  میخواهم  من  گفت:  و  کرد 
نگهبان  شورای  تا  بدهم  امتحان 
سندی  کار  این  تا  کند،  حذف  مرا 
تا  بشود،  نگهبان  شورای  برای 
اصال  نگهبان  شورای  شود  گفته 
کاری به اینکه شخص از خودشان 
و جامعه مدرسین است ندارد و این 

آقا صالحیتش تایید نشده است.
کارهای مخلصانه آقای شرعی 
با  هم  و  بود  مهم  هم  ما  برای 
کردیم  پیدا  ایشان  از  که  شناختی 
خیلی عادی به نظر می رسید؛ یک 
در  اما  مقتدر،  و  کامال مسلط  آدم 
اوج تسلط و اقتدار، بسیار فداکار و 
مخلص؛ این ویژگی ای بود که در 
و  دارد  و  بروز داشت  ایشان خیلی 

برای ما درس شد.
خدمت  در  مسیر  همین  در  من 
ایشان بودم، خاطرم هست ابتدا سال 
68 جامعه مدرسین مرا به اتفاق یک 
نماینده  کاری  برای  تهران  در  آقایی 
کرد. بعد از مدتی من و آقای شرعی 
را برای نمایندگی در بعضی از کارها 
خاطرم  کردند.  معرفی  تهران  به 
ما  اینکه  برای  شرعی  آقای  هست 
شروع  اول  جلسه  از  بیندازد  جا  را 
کرد به تعریف کردن از ما و گفت از 
این به بعد فالنی به جلسات می آید 
ماست،  حرف  بگوید  هم  چه  هر  و 
حاال ما یک طلبه جوان بودیم که در 
سال 68، تقریبا 24 سالم داشتیم و 
ایشان یک شخصیت جاافتاده که در 
سال 68، 58 سالشان بود. من رفتار 
بودم،  دیده  هم  را  دیگر  بعضی های 
خیلی  من  برای  ایشان  رفتار  این 

سازندگی داشت. 
این  صالبت  اینکه  برای 
نمونه  دو  کنید،  لمس  را  شخصیت 
راجع  بود  برنامه  یک  می کنم:  نقل 
به مرکز )مدیریت حوزه های علمیه( 
تاسیس،  ابتدای  در  خواهران. 
یک  داشتیم،  عدیده  مشکالتی 
می آمد،  جاها  بعضی  از  فشاری 
شورای عالی هم یواش یواش تسلیم 
یادم نمی رود یک روز  بود، من  شده 
آقای شرعی گفتم  )آیت الله(  به  من 
داغ تر  کاسه  که  دارید  اصراری  چه 
از آش شده اید، در این مسئله اینجا 
نه،  می گوید:  و(  می کند  )مخالفت 

و( می گوید:  )مخالفت می کند  آنجا 
و  ایستاده اید  نفری  اما شما یک  نه، 
عصبانی  مرتبه  یك  آره.  می گویید: 
من  به  تندی  پرخاش  با  و  شدند 
تو  به  را  حرف ها  این  من  که  گفتند 
بدهی،  مشورت  من  به  که  می زنم 
تضعیف  هم  تو  روحیه  بدانم  اگر 
مطالب  این  به  راجع  دیگر  می شود 
به شما نمی گویم. در این مسئله حق 
با ماست همه اینها اشتباه می کنند. 

دارد  و  داشت  روحیه ای  ایشان 
که  استقامتی  این  بر  عالوه  که 
می دادند،  نشان  کارها  ظاهر  در 
بودند،  گونه  همین  هم  باطن  در 
پای  می دادند  تشخیص  که  کاری 
را  هزینه اش  و  می ایستادند  آن 

می پرداختند.
اعتقادات  در  که  چیزی  یک 
حضرات  به  توسل  بود  ایشان 
مخصوصا  بود  معصومین)علیهم السالم( 
صدیقه طاهره)سالم الله علیها( و امام رضا)ع(؛ 
کار  این  مشهد  برویم  می گفتند 

می رفتند  هم  واقعا  می شود  درست 
مشهد و برمی گشتند یک مشکلی از 
این مساله واقعا  ایشان حل می شد. 
بیشتر  ایشان  به  را  ما  ارادت  تنها  نه 
می کرد بلکه برای خود ما هم حالت 
سازندگی داشت، شخصیت این آدم 
بود،  پیچیده ای  هم  در  شخصیت 
که  کوچك  بچه  یك  به  طرف  آن  از 
می رسید بسیار دل رحم و رئوف بود، 

بعضی وقت ها هم خیلی سفت.
همه  را  شرعی  آقای  روحیه 
شوخی  ایشان  با  ما  دانستند.  می 
نه  شما  می گفتیم  و  می کردیم 
بدهید  کسی  به  که  دارید  پول 
ولی  می کنید  خوش رفتاری  نه 
دوستتان  همه  چرا  نمیدانم 
حاضریم  گونه  همه  و  داریم 
ایشان  کنیم،  فداکاری  برایتان 
نمی گفتند،  چیزی  و  می خندیدند 
می دانیم  را  علتش  می گفتیم  ما 
علتش آن اخالصی است که شما 
دارید، همه ما می دانیم شما برای 
جز  و  نمی خواهید  هیچ  خودتان 
خدا دنبال چیزی نیستید پس این 

تلخی ها برای ما شیرین می شود.
کاری  این  دوره  این  تمام  در 
از  بعضی  سر  بر  مرتبه   3-2 جمعا 
پیش  اصطکاکی  ایشان  با  مسائل 
سه  یا  مرتبه  دو  شاید  کال  آمد؛ 
آقای  روحیه  چون  من  بود.  مرتبه 
که  خونه  در  می دانستم،  را  شرعی 
نشسته بودم، به شوخی به خانواده 
سوار  شرعی  آقای  االن  می گفتم: 
در  رفتند  االن  شدند،  ماشین 
برداشتند،  را  تلفن  االن  منزلشان، 
همین االن تلفن زنگ می خورد، در 

آن لحظه واقعا تلفن زنگ می خورد 
با  می کرد  شروع  شرعی  آقای  و 
شاید  کردن؛  صحبت  تمام  کرامت 
شروع  ایشان  اما  بودیم  مقصر  ما 

می کردند به عذرخواهی.
به نظرم باید با محافظان آقای 
شرعی هم مصاحبه داشته باشید. 
به  گاهی  شرعی  آقای  )آیت الله( 
دلیل اشتباهی که پیش می آمد یا 
بودند  مجبور  آنها  که  رفتاری  نوع 
باشند  داشته  حفاظت  دلیل  به 
بداخالقی  نمی پسندید  ایشان  و 
وقتی  اما  می کردند،  تندی  یا 
می دیدند خلقشان تنگ است و در 
می گفتند  نمی زنند،  حرف  ماشین 
قهرید،  مگه  نمی زنید  حرف  چرا 
کردم،  اشتباهی  یک  من  حاال 
شما  که  بکنم  کار  چه  من  حاال 

راضی شوید!!!
ایشان در اوج صالبت متواضع 
بودند و هستند و استقامت، ایمان 
داشتند.  هدف  به  ایمان  و  کار  به 

شبیه  و  داشتم  را  اعتقاد  این  من 
من خیلی ها این اعتقاد را داشتند 
که آقای شرعی با هر کسی در هر 
ارتباط  بخواهد  زمین  کره  جای 
ارتباط  دقیقه  چند  ظرف  بگیرد، 
می گیرد و او را پیدا می کند. مکرر 
دیده بودم ایشان بی مقدمه خدمت 
آنها  مراجع و بزرگان می رسیدند و 
با آغوش باز ایشان را می پذیرفتند. 
چون آنها از آقای شرعی جز تالش 
هدف دار و بااخالص چیزی سراغ 
نبود  کسی  شرعی  آقای  نداشتند. 
بخواهد،  برای خودش  که چیزی 
حاصل آن هم این است که ایشان 
منزل  یك  هنوز  زندگی شان  در 
دارند  چیزی  ندارند.  ملکی  درخور 
که موروثی پدرشان است و بخشی 

از آن برای ایشان هست. 
کارنامه زندگی آقای شرعی چه 
بعد از انقالب و چه قبل از انقالب 
کارنامه بسیار پرکاری است. در این 
نگفته  کارنامه حتی صاحبش هم 
اگر  کردم.  را  کارها  این  من  است 
ایشان  خدمات  فهرست  بخواهیم 
و  جریان ها  اتفاقات،  بگوییم،  را 
قم  شهر  در  ایشان  که  خدماتی 
مردم  اصال  و  است  بسیار  دارند 
ایشان  را  کارها  این  نمی دانند 
که  پل هایی  است؛  داده  انجام 
ساخته شده است، سدی که در دو 
طرف رودخانه ساخته شده است، 
مدرسه،  صدها  و  درمانگاه  صدها 
هم  دیگری  دوستان  اینها  در 

مباشر هستند.
شدیم  آشنا  ایشان  با  اینکه  از  بعد 
در  بیشتر  ما  آقاتقی  ارتحال  از  بعد 

بودیم  ایشان  خدمت  سیاسی  کارهای 
بعضی  و  خواهران  حوزه  کارهای 
کارهای دانشگاهی و به مناسبت هایی 
که پیش می آمد با کرامت ایشان طرف 

مشورت قرار می گرفتیم.
ایشان زندگی ذوابعادی داشتند 
و به مناسبت هایی خاطرات زندگی 
سرچشمه  می گفتند،  من  به  را 
گاهی  بودم،  من  بیان خاطره هم 
که  میدونستم  و  می گفتم  چیزی 
این چیز پاسخ دارد، ایشان شروع 
پاسخ  این  اینکه  برای  می کرد 
که  می گفت  را  تاریخی  بدهد  را 
خودش در جزئی از آن تاریخ قرار 
در  که  چیزی  اون  شبیه  داشت، 
مورد توزیع اطالعیه کاپیتاالسیون 
عرض کردم که نوارش هم هست 
که خیلی از مردم و حتی علما هم 
بعضا هنوز نمی دانند این اطالعیه 
که یك شب در سطح ایران توزیع 
به  بود  آقاشیخی  یک  کار  شد 
یک  ایشان  شرعی؛  آیت الله  نام 

بزرگواری در این اندازه بود. 
ایشان کرد؛  فداکاری هایی که  یا 
)مانند قضیه صرف نظر از عضویت 
تعبیر  به  بیاید  کسی  خبرگان( 
صورتی  در  کند،  خودزنی  خودمانی 
تایید  صالحیتش  می توانست  که 
نگهبان  شورای  اعضای  از  بشود. 
بزرگانی بودند که شهادت به علمیت 
به  حتی  می دادند،  شرعی  آقای 
جریان  در  من  و  دادند  پیغام  ایشان 
بودم؛ خودم واسطه پیغام بودم، یکی 
بگویید  فالنی  به  گفت  بزرگواران  از 
همان  می شناسیم؛  را  ایشان  که  ما 
را  جزوهایشان  و  تحصیل  سابقه 

بفرستند برای ما کافی است.
آن  در  اینکه  دلیل  به  ایشان 
نماند،  تنها  نگهبان  شورای  جریان، 
امتحان  نفرستاد،  )مدارک(  نرفت، 
هم  طرف  آن  از  و  نکرد  شرکت  هم 
نگهبان  از شورای  و  آمد  در مجلس 
کرده  برخورد  عادالنه  اینکه  دلیل  به 

است تشکر کرد.
جور  این  است  نظیر  کم  آدم  این 
می شود  پیدا  کم  خیلی  فداکاری ها 
و ما در طول کار این شخصیت ها را 
در این شکل و در این اندازه ها با این 
اینکه  نه  می بینیم؛  کم  فداکاری ها 
فراوان  حوزه  خوشبختانه  نداریم 
ویژگی ها  این  که  افرادی  از  است 
که  خصوصیات  این  با  اما  دارند،  را 
مشغله  عین  در  و  باشد  پرکار  آدمی 
به نکاتی  به نکات جزئی توجه بکند 
ولی  است  ممدوح  ما  روایات  در  که 
بعضی ها  ما  اجتماعی  سیره  در 
یعنی  می دانند  مذموم  را  این ها 
و  است  مدیر  طرف  می گویند،  اینکه 

بکند  جزییات  صرف  وقت  زیاد  نباید 
که  هست  خاطرم  من  است(.  )کم 
شرعی  آقای  می گفت  بزرگواری  یك 
این است که در  از اشکاالتش  یکی 
ایشان  تعبیر  به  کالن  کارهای  اوج 
اگر یه ننه قلی با مش قلی دعوایش 
ذات  اصالح  میرود  ایشان  می شود، 

البین می کند. 
حرکت  تکلیف  دایره  در  ایشان 
می کرد و برایش مهم نبود که مسئله 
می خواهد  االن  مثال  و  است  جزئی 
یتیمی را سرپرستی کند. همین سال 
گذشته با وجود همین کسالت و حال 
بی تابی که داشت مرا صدا کرد و گفت 
مشکل  این  جا  فالن  در  سید  فالن 
می خواهیم  ما  ندارد  منزل  دارد  را 
کار  چه  تو  کنیم  تهیه  برایش  منزل 
می توانی برایش بکنی من گفتم حاال 
شما  می کند  کاری  یک  کسی  یک 
حرف ها  این  به  اصال  ایشان  چرا...؟ 
گوش نمی کرد، یا مثال می گفتیم این 
مراجعین که شما دارید بخشی از آنها 

را  این ها  هستند،  عمومی  مراجعین 
بگذارید سایرین رسیدگی کنند. بعضا 
ایشان زیر بار نمی رفتند، من شوخی 
ایشان  نمایندگی  دفتر  و  می کردم 
می کردم  تشبیه  دکترها  مطب  به  را 
می آمدند،  زیادی  گاهی جمعیت  که 
یکی  یکی  هم  ایشان  می نشستند، 
می آمد  طرف  بیا  شما  می گفت 

مشکالتش را مطرح می کرد.
یعنی  مسئله  دو  این  کردن  جمع 
در  و  بپردازد  کالن  مسائل  به  کسی 
آن زمان از مسائل خانوده اش غافل 
غافل  همسایه  مسائل  از  نباشد، 
نباشد، از مشکالت کسانی که با آنها 
گونه  این  نباشد.  غافل  می کند  کار 
شان  در  اینها  و  دارم  کار  من  بگوید 
قاموس  در  اصال  اینها  نیست؛  من 
ایشان  نبود.  شرعی  آقای  )آیت الله( 
به گونه ای با تواضع و با کرامت رفتار 
توام  تواضع  با  را  آقایی  و  می کردند 
می شدند.  تسلیم  همه  که  می کردند 
کارهای بزرگ را که معونه زیادی نیاز 

داشت انجام می دادند.
چند  بزنم:  مثال  هم  باز  من 
برای  آقاتقی  شهادت  از  بعد  سال 
را  مراسم  می گرفتند،  مراسم  ایشان 
با  که  می گرفتند  شهیدایی  مراسم  با 
سال  یك  بودند  شده  شهید  آقاتقی 
منو خواستند و گفتند من می خواهم 
مشورت  شما  با  موضوعی  به  راجع 
یک  من  که  فرمودند  ایشان  کنم. 
و جوابش  آمده  پیش  برایم  شبهه ای 
از بچه  پیدا نکردم: مگر بچه من  را 
فرزند  این  است،  عزیزتر  دیگران 
شده اند،  شهید  هم  آنها  شده  شهید 
سال  هر  دیگر  شهدای  برای  مگر 

نه.  گفتم  من  می گیرند،  مراسم 
ایشان گفتند: پس من چرا هر سال 
من  می گیرم؟   مراسم  بچه ام  برای 
اما ایشان قبول  یک چیزهایی گفتم 
گرفتن  مراسم  سال  آن  از  نکردند. 
برای بچه خودشان را تعطیل کردند؛ 
می آمدند،  بزرگان  که  آن  وجود  با 
)آیت الله(  مثل  معتبری  سخنران 
آقای خزغلی داشتند، همه هم سراغ 
جریان  این  سال  آن  از  می گرفتند  
کال جمع شد. ایشان آدمی بودند که 
بیایند فکر بکنند در مورد کارهایشان 
جنبه های  و  خدایی  جنبه های  و 

اخالص را توجه بکنند. 
من یادم هست زمانی در مکاتبات 
حوزه های  مدیریت  )مرکز  اینجا 
علمیه خواهران( نوشته بودند »آیت 
اوقات  با  و  ایشان مرا خواست  الله« 
تلخی با خیلی تندی گفت: آقا حوزه 
این  این ها  چرا  دارد  قاعده ای  یک 
از  و  ناراحتم  من  نوشته اند،  جوری 
شما خواهش می کنم این را درستش 
تندی هایش  همه  در  ایشان  کنید. 
کس  هیچ  بود  خوابیده  مهربونی 
را  شرعی  آقای  )آیت الله(  تندی 
بد  آدم های  مگر  نمی گرفت،  جدی 
ولی  می ترسیدند  آنها  خالف کار.  و 
)آیت الله(  تندی های  همیشه  ما 
یا  پدر  تندی  مثل  را  شرعی  آقای 
برای  البته  می دانستیم.  پدربزرگ 
من که خیلی کم پیش آمد ولی برای 
به  می آمد  پیش  که  دیگر  دوستان 
دل نمی گرفتند و خیلی زود فراموش 
خود  از  زودتر  هم  ایشان  می کردند، 

آنها جبران می کرد. 
مثال من در خاطرم هست ایشان 
عهده  بر  رو  مرکز  مدیریت  وقتی 
ممنوع  را  هدیه  گرفتن  گرفتند، 
بودند  کرده  هم  نذری  یک  کردند، 
عهد هم بسته بودند برای پایبندی به 
آن. یادم هست بعد از مدتی کسی از 
سفر عتبات برای ایشان یک سجاده 
و مهر آورده بود. من گفتم حاج آقا این 
را قبول کنید؛ این سفر عتبات است. 
کرده ام  ایشان گفت من یک عهدی 
برای  بشود.  شکسته  این  نگذار 
کند،  راضی  هم  را  طرف  آن  اینکه 
سجاده  و  مهر  این  من  گفت:  او  به 
را برمی دارم ولی اجازه بدهید آن را با 
یک نماز یا فاتحه بر پدر مرحوم شما 
مصالحه کنم. طرف هم قبول کرد و 
مهر و سجاده را برداشت. هدیه را کال 
چیزهایی  از  یکی  این  کرد  مصالحه 
ایشان  اگر  ماند  هم  مرکز  در  که  بود 
متوجه می شدند جایی هدیه ای داده 
حق  کسی  اصال  می گفتند:  شده 

ندارد هدیه بدهد و برخورد می کرد. 
گفت:  و  کرد  صدا  مرا  روز  یک 
صالحیت های  با  متناسب  باید  کار 
افراد باشد. گفتم: خود شما این قدر 
نسبت به همه دلسوزید. گفت: آن 
مرکز  در  ما  است.  دیگری  بحث 
اهداف اصلی مرکز  موظف هستیم 
با  را دنبال کنیم افراد هم متناسب 

این اهداف باید انتخاب بشوند.
من فکر می کنم بسیار مانده است 
مرد  این  شخصیتی  ابعاد  از  پرده  که 
برداشته شود، اگر همه دست به دست 
اخالص  از  گوشه ای  شاید  بدهند  هم 
عجیب، توانایی در کار و استقامتی که 

در کار داشتند بیان شود. 
حضرت  رهبری  اوایل  در  مثال 
آقا، ایشان حامل پیام رهبری معظم 
برای بعضی از بزرگان و انتقال پیام 
هست  خاطرم  در  بودند.  متقابل 
به  بار  چهار  ایشان  روز  یک  در 
حتی  گاهی  برگشت.  و  رفت  تهران 
مدرسین(.  )جامعه  در  نیمه شب 
نزدیک  امام)ره(  ارتحال  ایام  در  من 
بودم  مدرسین  جامعه  در  ماه  یک 
ایشان  بودم.  آنجا  هم  شب ها  و 
صبحانه  ما  با  صبح  می آمدند  شب 
می رفتند،  تهران  به  می خوردند، 
شب  می خوردند  ناهار  ما  با  ظهر 
شام  ما  با  شب  اوایل  می آمدند، 
نیمه شب  دوباره  و...،  می خوردند 
سر  کار  در  ایشان   . می آمدند... 
وقت  نه  و  نمی شناختند  پا  کار  از 
با  که  مجموعه ای  می شناختند. 
پرکاری  از  می کردند،  کار  ایشان 

ایشان عاجز می شدند. 
مالحظه  حال  عین  در  ایشان 
یعنی  داشتند،  هم  را  هزینه ها 
می گفتند:  می کردند،  حساب 
من  برای  مشهد  تا  ماشین  هزینه 
کمتر است تا هزینه بلیط )هواپیما( 
نماینده  ایشان  این که  وجود  با  و 
مشهد  به  ماشین  با  بودند  مجلس 
به  را  سفر  برنامه  البته  می رفتند، 
در  که  می کردند  تنظیم  گونه ای 
ماشین بخوابند و صبح که می رسند 
راننده ها استراحت کنند. کل این کار 
می گفتند:  ایشان  که  بود  این  برای 
الملل  بیت  به  را  من هزینه کمتری 
ایشان  امثال  انصافا  کنم.  تحمیل 

همه  به  و  بشوند  شناخته  باید  واقعا 
شناسانده شوند و در کار الگو بشوند. 
کار  سر  به  آمدن  برای  ایشان 
وقت ها  گاهی  نمی شناختند.  وقت 
این  می آمدند.  صبح  نماز  از  قبل 
در  من  و  بودند  مریض  که  اواخر 
ساختمان داروشفا بودم، به یاد دارم 
انداخته  زمین  روی  بستری  ایشان 
بودند یا در اون ساختمان دیگر که 
اوقات  گاهی  بودند،  گذاشته  تخت 
می دادند،  جواب  تلفن  خوابیده 
کارهای  تا  کردیم  تالش  بسیار  ما 
بار  زیر  ایشان  اما  بشود،  ایشان کم 
که  کارهایی  از  بخشی  نمی رفتند، 
اجازه  اصال  را  بود  مردم  به  مربوط 
نمی دادند از برنامه شان حذف شود، 
چون احساس می کردند ما یا کسانی 
هستند،  مباشر  کار  این  در  که 
را  مالحظات  برخی  است  ممکن 
در ارتباط با فقرا و محرومان رعایت 
نکنیم، ایشان احترام افراد را خوب 
به  رسیدگی  در  می داشتند؛  نگه 
نزدیک  رضان،  ماه  در  محرومان 
واقعا  این  و  دیگر  روزهای  و  عید 
من  که  سال هایی  در  من  برای 

خدمت ایشان بودم درس بود.
تالشی  به  راجع  ایشان  آقازاده 
جمع آوری  برای  ایشان  که 
جامعه  اطالعیه های  )امضای( 
می کردند  شاه  زمان  در  مدرسین 
مسئول  تقریبا  می کرد:  تعریف 
)آیت الله(  امضاها  اکثر  جمع آوری 
زیرکی         با  ایشان  بودند  آقای شرعی 
می دانستند اول باید اطالعیه را نزد 
چه کسی ببرد، پس از آن چه کسی 
که براساس اعتماد به شخص اول 
می گفت  آقا تقی   .  ... و  کند  امضا 
گاهی در ترک دوچرخه می نشستیم 
افراد  منزل  به  دوچرخه  با  ما  پدر  و 

مختلف می رفت. 
هم  شناسی  جریان  در  ایشان 
برحه،  یک  در  بودند.  العاده  فوق 
محور  در  شبهاتی  پنجاه  دهه  در 
الحادی  گروهای  و  مارکسیسم 
مرحوم  پای  ایشان  شد.  مطرح 
به  بودند  تهران  در  که  را  مطهری 
حوزه باز کردند و جلساتی با حضور 
به  پاسخ  برای  دیگر  افراد  و  ایشان 
مدرسه  در  جلساتی  شبهات  این 

رضویه تشکیل دادند. 
زیادی  زمان  می کنم  فکر  من 
مثل  کسی  حوزه  تا  بگذرد  باید 
)آیت الله( آقای شرعی را مثل بقیه 
بزرگانی که حوزه علمیه تحویل داده 

است تحویل بدهد. 
)آیت الله( آقای شرعی روحیه ای 
می شناخت  را  نیرو  اگر  که  داشت 
فراهم  حتما  را  رشدش  زمینه 
می کرد، کار را به نیرو واگذار می کرد 
این  میکرد.  حمایت  هم  نیرو  از  و 
درس بزرگی بود که )آیت الله( آقای 
مقابل  در  را  نیرو  وقت  هیچ  شرعی 
یک  این  نمی کرد؛  ذبح  خودش 
درس مهم برای مدیران ارشد است.
مسئول  خودش  که  جایی  در 
مقابل  در  می کرد.  اشتباه  اگر  بود، 
اشتباه  این  مسئول  می گفت:  نیرو 
من  با  دارد  حرفی  کسی  اگر  منم، 
حاضر  هم  نیرو  گونه  این  بزند. 
کار  جرات  هم  و  کند  کار  می شود 
مقام  با   ایشان  میکند.  پیدا  کردن 
زمینه های  داشتند  که  اثباتی ای 
اثباتی را برای نیرو فراهم می کردند، 
کمک  نیرو  به  مرتبا  هم  خودشان 
به  نسبت  ایشان  البته  می کردند. 
بودند؛  حساس  مسائل  سری  یک 
یا  نیرو  این  می کردند  احساس  اگر 
که  است  آن  دنبال  به  این شخص 
فرض  خودش  برای  مقامی  و  جاه 
این  خودشان  اینکه  دلیل  به  کند، 
مسئله  این  به  نداشتند  را  روحیه 
کسانی  دماغ  لذا  بودند.  حساس 
خاک  به  داشتند  را  روحیه  این  که 
روایت  آن  مصداق  به  می مالیدند،  
شریف که التکبر مع المتکبر عباده. 
در  نبود  قائل  چیزی  خودش  برای 
ایام عزاداری سید الشهدا)ع( سر از پا 
نمی شناخت تا نانش را فراهم کند، 
را  و سخنرانش  کند  فراهم  را  آبش 
این  تدارکات  دنبال  به  کند.  مهیا 
آشپزخانه  به  هم  بعد  و  بود  مراسم 
برای  اصال  می کرد.  کمک  می آمد 
بخواهد  که  نبود  قائل  جا  خودش 

آقاییش را داشته باشد.
راننده هایشان می گفتند: وقتی ما 
عروس  ماشین های  پشت  می رفتیم 
تا  می آورد  فشار  ما  به  دائما  آقا  حاج 
زیرا  کنیم،  فرار  و  کنیم  پیدا  راهی 
انجام  خالف  کارهای  از  بعضی 
باید صبر  وقتی می گفتیم  می دادند. 
سیاهه  در  نباید  می گفتند:  کنیم، 
ماشین های این ها قرار بگیریم یعنی 
تعداد ماشین های )کاروان عروسی( 
زیاد بشود این برای ما عیب است و 

نباید جزو اعوان ظلمه قرار بگیریم.

اخالص و استقامت »آیت الله شرعی)قدس سره(« ستودنی است
گفتگوبامدیرحوزههایعلمیهخواهرانکشور:
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درراستایثبتتالشهای
بنیانگذارمرکزمدیریتحوزههای
با گفتگو به خواهران علمیه
»سابقون«انقالبمیپردازیمکهدر
جریانفعالیتهایانقالبی»آیتالله
از بودهاند. آن از پس و شرعی«
جنتی آیتالله اشخاص این جمله
مجلس ریاست اکنون که است

خبرگانرهبریرابرعهدهدارد.
حوزههای مدیر با گفتگو
نظر از خواهران علمیه

خوانندگانمیگذرد.
من  مصاحبه  این  موضوع 
خاطراتی است که از برادر عزیز 
بزرگوار و شریف خودم حضرت 
داشته ام.  شرعی  آیت الله 
آشنایی من با ایشان شاید حدود 
دوران  از  است؛  ساله  پنجاه 
طلبگی که باهم بودیم ایشان را 
شناختم و آشنایی تا حاال ادامه 

پیدا کرد. 
من با ایشان رفت و آمد زیادی 
داشتم؛ در سفرها و در جلسات و 
در وقتی که من در مدرسه حقانی 
مشغول بودم. اعتراف می کنم که 
نمی توانم حق ایشان را ادا بکنم 
می خواهم  معذرت  هم  ایشان  از 
ندارم  فعال  را  توان  این  من  که 
در  ولی  گفته ام  بگویم کم  هرچه 
هر صورت به این حداقل قناعت 

می کنم. 
آن  آشنایی  مدت  این  در 
صداقت  دیدم  ایشان  از  چه 
تعهد  و  تدین  بود،  صفا  بود، 
در  سادگی  بود،  تواضع  بود، 
بی توجهی  حالت  و  بود  زندگی 
به امور دنیا یعنی آن چیزهایی 
روحانی  و یک  عالم  از یک  که 
مخصوصا  هست  انتظارش 
این  که  دنیا  امور  به  بی توجهی 
می لغزاند،  را  خیلی ها  دنیا 
و  می کند  خارج  مسیر  از 
در  ایشان  می کند.   گرفتارشان 

تقیدش  نغلزید  لغزشگاه  این 
بسیار  تعهدش  و  دینی  امور  به 
به  نعمت  خیلی  خدا  بود  عالی 
ایشان داده بود، پدر بزرگوارشان 
را از دور می شناختم از نزدیک 
زیارت  را  ایشان  عبوری  هم 
بود  مردی  هم  آن  و  می کردم 
باتقوا و متین، مردی بود دارای 
همان  دلیل  به  و  عمومی  وجه 
روحانی،  معنوی،  جنبه های 
علمی و خدماتش مورد اعتماد 
پدری  چنین  ایشان  مردم. 
هم  پدر  این  برای  و  داشتتند 

احرام قائل بودند. 
ایشان  ویژگی های  از  یکی 
در  حضور  مدت  این  طول  در 
دعوت  جا  هر  بود  صحنه ها 
خیری  امر  یک  برای  می شدند 
خدماتی  سیاسی  امور  در 
اجتماعی و فرهنگی و تبلیغی، 
نداشتند،  مذایقه ای  ایشان 
حضور  داشتند،  جدی  حضور 
نبودند  مایل  داشتند.  سریع 
کنند.  فردا  و  امروز  را  کارها 
نقشی که در کار خیلی ها هست 
اما  هستند  هم  خیر  اهل  که 
معطل می کنند و در اثر همین 
معطل کردن خیلی از فرصت ها 
را از دست می دهند، ایشان آن 
گونه نبود و مقید بودند هر چه 

زودتر کارها انجام بشود. 
ایشان خدمات زیادی کرده اند 
که شما در مصاحبه هایتان و در 
بررسی تاریخ زندگی ایشان حتما 
این ها را جمع آوری خواهید کرد 

من همه را در خاطر ندارم.
و  در ساختن مسجدها  ایشان 
از  یکی  بودند.  فعال  حسینیه ها 
بود  قم  مصالی  همین  مساجد 
که ایشان خیلی زحمت کشیدند و 
پایه گذار اصل آن بودند. مواردی 

از این قبیل فراوان است. 
به  خیر  رساندن  برای  ایشان 

مستضتعفان،  و  فقرا  و  محرومان 
این  به  طالب  غیر  چه  طالب  چه 
هم  خودش  می کرد،  مراجعه  آن  و 
از  اما  نداشت  خوبی  مالی  وضع 
کسانی که اهل خیر بودند تلفنی یا 
عناوین  به  و  می خواست  حضوری 
می گرفت.  کمک  آنها  از  مختلف 
گرسنه  افرادی  ببیند  نمی توانست 
هستند، قشر یتیم و طلبه و سید و 
اینها به سختی عمر بگذرانند، مکرر 
مراجعه می کرد. از جمله گاهی هم 
سراغ من می آمد؛ مخصوصا تلفنی 
وقتی که من تهران بودم ایشون قم 
بود  توانمان  در  هرچه  هم  ما  بود. 

تقدیمشان می کردیم.
چنینی  این  خصوصیاتی 
یک  حد  در  واقعا  یعنی  داشت 
به  نسبت  ورحمت  محبت  پدر 
و  داشت  عاطفه  داشت،  آنها 
بارز حدیث شریف  این مصادیق 
است: خیر الناس انفعهم للناس 

و به همین دلیل و استناد همین 
خیر  ایشان  می گویم  حدیث 
خیلی  این  و  است  بوده  الناس 
ارزش دارد. ایشان از انسان های 
این  من  زمنیه  این  در  بود  برتر 

جهت را واقعا می ستایم.
بود  این  ایشان  اخالقیات  از 
که خوش برخورد، خوش اخالق 
هر  در  و  بود  خوش مشرب  و 
جلسه ای بود باالخره آن جلسه 
نمی گذاشت  و  بود  بانشاط 
پیدا  افسردگی  حالت  جلسه 
کند. در جلسات شرکت می کرد 
اطالعیه ها  در  و  بیانیه ها  در  و 
سهیم بود و در خدمات جامعه 
مدرسین سهم بزرگی داشت که 
این هم از برکات وجود ایشون 
است.  ماندنی  برکاتی  که  است 
مدرسین  جامعه  در  ایشان 
تا  واقعا  که  کردند  کارهایی 
تنها  می ماند؛   تاریخ  همیشه 

متعلق به آن زمان نیست. 
با  مبارزه  مسئله  در  هم  ایشان 
طاغوت و نامه ای که راجع به خلع 
شاه نوشته شد و هم در نامه هایی 
که برای امام)ره( نوشته شد، سهیم 
مدرسین  جامعه  در  ایشان  بودند. 
داشتند.  عالی ای  بسیار  خدمات 
ایشان  به  ماموریتی  که  هرجایی 

می دادند، مضایقه نداشتند. 
به  زیادی  نعمت های  خداوند 
نعمت ها  از  یکی  بود.  داده  ایشان 
همسر ایشان بود. خانم بزرگوارشان 
بود.  واحدی  مرضیه  خانم  سرکار 
با  ما  بود که  نخبه ها  از  ایشان هم 
)آیت الله(  جناب  با  ارتباط  حساب 
ارتباط  هم  ایشان  با  شرعی  آقای 
با  ما  خانواده  داشتیم  خانوادگی 
و  بودند  مربوط  ایشان  خانواده 
هم  ایشان  داشتند.  آمد  و  رفت 
زنگ می زدند  به من  اوقات  گاهی 
ایشان  می کردند.  احوال پرسی  و 

و  بودند  عالی قدری  خانم  خیلی 
روحیه خدمت در ایشان هم بود. 

که  حالتی  همان  در  ایشان 
بودند در اواخر عمر زمین گیر شده 
ناراحتی کمر داشتند، در  و  بودند 
عین حال خانم ها اطرافشان جمع 
فقرا  خانواده های  به  و  می شدند 
به  مکرر  حتی  می کردند،  کمک 
من زنگ می زدند که خانواده های 
غذا  آنها  برای  و  هستند  ضعیفی 
همان  می کردند.  تهیه  لباس  و 
روحیه آقای شرعی در ایشان بود. 
آنچه که اینجا جای ستودن 
است.  ایشن  شکر  و  صبر  دارد 
صبر؛  هم  و  می کرد  شکر  هم 
خیلی صبور بود جدا صبور بود. 
دنیا  ماللت های  ایشان 
شهادت  از  است.  چشیده  را 
فرزندش تا ناراحتی و کمردردش. 
شرعی  جناب  عزیزمان  برادر 
این  کرد.  تحمل  را  ماللت ها 

)آیت الله(  جناب  که  وضعیت 
ایشان  برای  دارند  شرعی  آقای 
هست.  الهی  الطاف  از  یکی 
از  پاک  پاک  باید  ایشان  باالخره 
پاکی  راه های  از  یکی  برود  دنیا 
بیماری ها  و  گرفتاری ها  همین 
و سختی هاست که قلب را پاک 
می کند؛ دل را پاک میکند و این 
پاک  دلشان  واقعا  شوهر  و  زن 
که  بود  آیه ای  مصداق  و  بود 
من عرض کردم: من المومنین 
رجال صدقو ما عاهدو الله علیه. 
اینها در عهد و پیمانی که با خدا 
رفتار  صداقت  با  بودند  بسته 

کردند. اجرهم علی الله.
قید  در  ایشان  تا  انشاءالله 
حالتی  و  بدهد  شفا  خدا  حیاتند 
زندگی  روز  چند  که  کنند  پیدا 
بگذرانند.  نسبی  آرامش  با  را 
تمام  که  است  این  من  توصیه 
مختلف  انواع  در  ایشان  خدمات 
جمع آوری بشود یا به صورت فیلم 
در بیاید یا به صورت کتاب و برای 
دیگران درس باشد؛ برای مردمی 
و  نمی شناسند  رو  روحانیت  که 
از دور چیزهایی در مورد طلبه و 
نمی فهمند  و  شنیده اند  روحانی 
روحانی  و  روحانیت  حقیقت  که 
آموزندگی  آنها  برای  اینها  چیست. 
جنبه های  می تواند  و  دارد  خوبی 

تربیتی قوی داشته باشد.
اجمااًل اخالق و رفتار ایشان 
و  تمجید  جای  من  برای  همه 
از  از خیلی  و من  دارد  تحسین 
و  شوهر  و  زن  این  اخالقیات 
حسرت  واقعا  شهیدشان  فرزند 
از  می خورم. ای کاش من هم 
چه  این  و  داشتم  روحیات  این 
خدا به ایشان داده مقداری هم 
انشاءالله خداوند  به من می داد. 
و  بدهد  طوالنی  عمر  ایشان  به 

حالشان بهتر بشود. 
اخالقیات  و  ازروحیات  یکی 

و  پست  به  که  بود  این  ایشان 
اعتنایی  اصال  عنوان  و  مقام 
هیچ  برایشان  این  و  نداشت 

چیزی نبود. 
اگر از کسی خواسته ای داشت 
برای مردم، می رفت خواسته اش 
را می گفت، اصرار می کرد، تاکید 
می کرد و بعضی وقت ها ناراحتی 
می دید  وقتی  می کرد  پیدا 
بکنند  کمک  می توانند  کسانی 
نمی کنند،  و  کنند  همکاری  و 
آن  با  نمی دهند  حرف  به  گوش 
داشت،  خدمت  برای  که  غیرتی 
بعضی  و  می شد  تند  و  برآشفته 
همه  می شد.  عصبانی  وقت ها 
باقی  آخرتش  برای  کارها  این 
برای  دنیا  از  که  مانده است چرا 
از  نکرد،  استفاده  چیزها  این 
مسائل  و  جوانی اش  از  عمرش 
علمی اش و سایر نعمت هایی که 
خدا به او داده بود برای دنیایش 
به  خدمت  برای  نکرد،  استفاده 
مردم و خدا و اهل بیت)علیهم السالم( 
ولی عصر)سالم الله علیه(  حضرت  و 
استفاده کرد. روحیه توال و تبرای 
نسبت  بود؛  قوی  خیلی  ایشان 
بود  عالقه مند  بسیار  امام)ره(  به 
امام  عاشقان  همه  که  حدی  در 
به  نسبت  داشتند.  را  روحیه  این 
عالقه مند  رهبری  معظم  مقام 
اسالم  دشمنان  به  نسبت  بود، 
تبری  سخت  خیلی  انقالب  و 
کامل داشت و روحیاتی که یک 
باید داشته  انقالبی کامل  انسان 
باشد ایشان در حد کمال داشت. 
ذخیره  را  اینها  همه  خداوند 
به  انشاءالله  بدهد.  قرار  آخرتش 
ما  از  بشود  نائل  شفاعت  مقام 
دوستیمان  سابقه  دلیل  به  هم 
را  ما  خداوند  بکند.  شفاعتی 
به  توفیقاتی که  آن  از  و  ببخشد 
ایشان داده مقداری هم نصیب 

ما بکند انشاالله. 

»آیت الله شرعی« یک انقالبی تمام عیار بود
»آیتاللهجنتی«،رئیسمجلسخبرگان:

شخصیتهایی با گفتگو ادامه در
فعالیتهای و مبارزات جریان در که
حوزههای مدیریت مرکز بنیانگذار
علمیهخواهرانبودهاند،اعضایستاد
»آیتالله بزرگداشت همایش برگزاری
شورای عضو با گفتگو به شرعی«
همراهان از و اساسی قانون نگهبان
ایشاندرجریانانقالبپرداختهاند.

»آیتاللهمحمدامامیکاشانی«عضو
مجلسخبرگانرهبریدرسخنانخود
خصلت دو را بودن مومن و انقالبی
برجستهآیتاللهشرعیدانستهاست.
نگاه از انقالبی روحانی این با گفتگو

خوانندگانمیگذرد.
جناب آقای شرعی از دوستانی بودند که 
بنده از همان اوایل نهضتی که امام اعلی الله 
می شناسم  را  ایشان  آوردند  وجود  به  مقامه 
یعنی گاهی هم که از تهران به قم می رفتیم 
راه  در  را  ایشان  تنها  یا  مدرسین  جامعه  در 
سیاسی  مسائل  احوال  و  اوضاع  و  می دیدم 
بیانیه های  و  اطالعیه های  گاهی  و  کشور 
امام)ره( و توضیح آنها و اینکه در تماس با امام 
را مطرح می کردم،  است  بوده  نظرشان چه 
آقای  جناب)آیت الله(  مراحل  این  تمام  در 
یك  بخواهم  اگر  و  داشتند  حضور  شرعی 
وصفی از ایشان عرض کنم می توانم عرض 

کنم که ایشان دارای این صفات بودند: 
متدین  واقعا  بودند.  مومن  واقعا  ایشان 
یك  در  ایشان  دیانت  این  و  مومن  اند  و 

بخش های خاصی جلوه ها داشت:
متدین  دو  و  ایشان  بودن  انقالبی  یك 
اهل  واقعا  و  انقالبی  یعنی  ایشان؛  بودن 
ایثار بودند، چنان که کسانی که از دوستان 
داشتند،  ارتباط  ایشان  خانواده  و  ایشان  با 
ایثار و فداکاری ایشان  می دانند که مراتب 
در انقالب و برای انقالب چه قدر بود و در 
اعتدال  از  فداکاری  و  ایثار  همه  این  عین 
یعنی خط سیاسی  بودند؛  برخوردار  خاصی 
ایشان واقعا خط دین بود. گاهی اشخاص 
سیاسی هستند ولی سیاسی دینی هستند 
اما ایشان دینی سیاسی بودند یعنی سیاست 

ایشان در دین ایشان بود. 

و  می کرد  اقتضا  دین  که  چیزی  هر 
مسائل  می کرد،  اقتضا  شرعی  موازین 
برخورد  آنها  با  جور  همان  را  سیاسی 
دین  و  باشد  سیاست  اینکه  نه  می کردند؛ 
در  دین  اگر  چون  بگیرد  قرار  سیاست  در 
پیدا  سکوالری  حالت  گرفت  قرار  سیاست 

می کند و نور خودش را از دست می دهد. 
را  ایشان  که  اولی  روزهای  همان  از 
باالی  بودن  انقالبی  حال  در  می شناختم 
باال، نسبت به مراجع تواضع خاصی داشت 
ایشان  نبودند،  چنین  بعضی  که  حالی  در 
چنین نبود که ایراد کنند و اعتراض کنند. 

درست مرز شرع را ایشان عمل می کردند.
ایثار، فدارکاری و همراه  ایشان در عین 

امام)ره(، فانی در امام)ره( و عاشق امام بودن، 
موازین شرعی )را رعایت می کردند(، بدون 
اعتراضی  و  ایراد  یا  غیبتی  کسی  از  اینکه 
بکنند احترام به دیگران داشتند؛ در حقیقت 
خود  بودند.  امام)ره(  خود  که  طور  همان 
می کردند،   احترام  هم  امام)رضوان الله تعالی علیه( 
خصوصا به بعضی خیلی احترام می کردند. 

این یك جهت ایشان بود. 
)آیت الله(  جناب  دلسوزی  دیگر،  جهت 
آقای شرعی در همه امور بود؛ دلسوزی ای 
این یك واقعیتی  آرام نمی گذاشت  را  او  که 
در  بود،  فعال  خیلی  نبود  آرام  که  است 
نصف  می آمد؛  بر  دستش  از  که  هرکاری 
طرف  این  سرما،  گرما،  روز،  سحر،  شب، 

برو،  مرجع  فالن  بیت  بدو،  طرف  آن  بدو، 
اینچنین  ایشان  بکن،  را  صحبت  فالن 
احترام  ایشان  به  هم  آقایان  بودند. 
)آیت الله(  می دانستند  زیرا  می گذاشتند، 

آقای شرعی آدمی است متدین.
حال  عین  در  شرعی  آقای  )آیت الله( 
خالی از هر گونه سمعه و ریا بود و اهل این 
این  من  بگوید  و  بنشیند  که  نبود  حرف ها 
کار را کردم، من آن کار را کردم یا بخواهد 
یك  این  نداشت.  را  این ها  بکند  تظاهر 
اعتالل روحی می طلبد؛ تا روح آدم در یك 
جوانب  این  نمی تواند  نباشد  اعتالل  نقطه 
همه را باهم رعایت کند. من با ایشان بودم 
و واقعا ندیدم و در ذهنم نمی آید که یک جا 

باشند،  گفته  ناروایی  حرف  کسی  از  ایشان 
تند  خیلی  انقالب  از  قبل  فضای  اینکه  با 
بود  تند  نه  آقای شرعی  )آیت الله(  بود ولی 
و نه کند؛ همان طور در مرز خودش حرکت 

می کرد و در عین حال فعال و پرکار بود.
وقتی هم که کاری برای ایشان مطرح بود، 
فکر نمی کرد که این کار را می شود انجام داد 
یا نمی شود. البته بعضی ها از کارها را انسان 
نمی شود.  موفق  را  بعضی ها  می شود  موفق 
و  خدوم  جدی،  آدم  ایشان  حال  هر  به  اما 
از  شاخه هایی  همه  اینها  و  بودند  متواضعی 

همان تقوا و همان دینداری است.
خیلی  جمع  در  بعضی ها  وقت ها  گاهی 
که  در جمعی  نشان می دهند.  را  خودشان 

اگر  باشد،  تند  نفر  یك  و  باشد  نفر کند  یك 
کارها  همه  در  موتور  اصطالح  به  نفر  یك 
داشته  هم  را  تواضع  آن  حال  عین  در  و 
باشد؛ آن  برخورد و اعتدال را داشته باشد 
و محرك باشد )خیلی نمایان می شود(، من 
بزنم  اینکه حرف خوب  از آقای شرعی جز 
چیزی ندارم البته گاهی فعال بودن اقتضا 
وارد بشود  اگر در بعضی کارها  می کند که 
روح  به  این  ولی  نشود،  موفق  کارها  آن 
خدوم بودن و فعال بودن لطمه ای نمی زند، 

خب این پیش می آید.
اول  از همان  دارم  ارادت  ایشان  به  من 
به ایشون ارادت و اخالص داشتم هر وقت 
ایشون  به  می کردم  صحبت  ایشان  با  هم 
احترام می گذاشتم، ایشان هم به من لطف 
عافیت  ایشان  به  خدا  انشاءالله  می کردند. 
بهره مند  ایشان  از  همواره  جامعه  و  بدهد 

بشود.
جناب  والیت مداری(،  مورد  )در 
مراحلی  تمام  در  شرعی  آقای  )آیت الله( 
که حضور داشتند، چیزی که برای ایشان 
ریشه و اساس بود، همان والیت مداری بود 
یعنی با امام)ره( خیلی ارتباط داشتند و بعد از 
رحلت امام هم به مقام معظم رهبری وصل 
بودند و ارتباط زیاد داشتند و مروج بودند و 

تبلیغ می کردند. 
این درك باال را داشتند که نظام اسالمی 
و انقالب اسالمی نمی تواند بدون یك ولی 
سیاسی  و  فقهی  مباحث  جامع  که  فقیه 
نسبت  و  بشود  اداره  باشد  اجتماعی  و 
آن  وجود  با  و  بودند  خاضع  خیلی  آقا  به 
را  ایشان  می کردند  احترام  را  دیگران  که 
نمونه ای از والیت در عصر غیبت کبری که 
رقیقه ای از حقیقت والیت کلیه الهیه است 
داشتند  را  عقیده  این  ایشان  می دانستند، 
و  چهره  و  زندگی  صفحات  و  وجنات  در  و 
گفتار ایشان هم مشهود بود. ایشان دارای 

یك همچین روحیه پاکیزه ای بودند. 
هم  خواهران(  علمیه  )حوزه های   ...
که  داشتند  شرعی  آقای  که  است  سنتی 
اجر  فله  حسنه  سنته  سن  من  فرموده اند: 

من عمل بها.

»آیتاللهامامیکاشانی«:

انقالبی و متدین بودن دو خصلت برجسته »آیت الله شرعی« است
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اعضایستادبرگزاریهمایش
در شرعی آیتالله بزرگداشت
ادامهگفتگوبامبارزانانقالبو
علمیه، حوزههای خدمتگذاران
عضو مومن آیتالله دیدار به

مجلسخبرگانرهبریرفتند.
کهسابقه مؤمن« محمد »آیتالله
مرکز بنیانگذار با طوالنی آشنایی
خواهران علمیه حوزههای مدیریت
دارد،درسخنانخوددرموردآیتالله
و استثنایی را او فعالیتهای شرعی،
خدمتگذاران سایر بر حجتی را او
حوزههایعلمیهخواند.سخنانعضو
جامعهمدرسینحوزهعلمیهقمازنگاه

خوانندگانمیگذرد.
مسئله ای که در مورد ایشان باید 
مورد توجه قرار بگیرد مسئله نقش و 
در  ایشان  که  است  فعالیت عجیبی 
پیروزی  از  قبل  هم  مبارزات  مسئله 
داشتند؛  آن  از  بعد  هم  انقالب 
استثنایی است و حجت آقای شرعی 

بر ماست.
حضرت آیت الله آقای حاج شیخ 
نسبشان  گرچه  شرعی  محمدعلی 
ولکن  برمیگردد  فارس  استان  به 
ظاهرا متولد و بزرگ شده خود  شهر  

مقدس قم هستند.
یا   1310 متولد  شرعی  آیت الله 
نزدیك  االن  یعنی  هستند   1309
مبارکشان  سن  از  سال  هشتاد  به 
فرزند  شرعی  آقای  جناب  میگذرد. 
حاج  الله  آیت  مرحوم  بزرگوار  عالم 
هستند  شرعی  حسین  غالم  شیخ 
و ظاهرا اهل داراب واقع در استان 
نظر  از  ایشان  پدر  هستند.  فارس 
ارتباط  ایشان  با  کمتر  من  سنی 
متولد 1316  خود  من  داشتم چون 
یادم  را  ایشان  پدر  البته  هستم، 
بزرگواری  آدم  قم  در  ایشان  می آید. 
خاطرم  در  من  که  آن قدر  بودند؛ 
حوالی  در  ما  منزل  چون  هست. 
پنبه  باغ  محله  دی   19 خیابان 
شیخ  حاج  آقای  مرحوم  و  بود  قم 
غالم حسین در منزل قدیمی نزدیك 
و  می کرد  زندگی  رضویه  مسجد 
مدرسه  در  مقابل  که  مسجدی  در 
رضویه هست نماز می خواند و نسبت 
مدرسه  در  که  طالبی  برادران  به 
رضویه ساکن بودند سرکشی داشت 
می شناختند.  خوبی  به  را  او  همه  و 
خدمت  من  که  که  جلساتی  در 
می شد  مکرر  بودم  شرعی  آیت الله 
بزرگوارشان  پدر  از  را  مطالبی  که 
واقعا  و  بکنند  ذکر  رابطه  این  در 
شنیدنی بود؛ ارادتی که به اهل بیت 
کسانی  از  برائتی  و  السالم  علیهم 
داشتند،  نبودند  حق  مسیر  در  که 
فعالیت هایی که داشته اند و اعمالی 
آن  از  بعد  و  می داده اند  انجام  که 
خیلی  گرفته اند  را  آثاری  اعمال، 
شرعی  آقای  جناب  است؛  عجیب 
می کردند،  نقل  بزرگوارشان  پدر  از 
پدر ایشان  آدمی استثنایی و عجیب 
امام  رضویه  مسجد  در  ایشان  بود. 
جماعت بودند و آدمی شایسته بودند 
انقالب  پیروزی  از  قبل  ظاهرا  که 
هم  رفتنشان  دنیا  از  رفتند.  دنیا  از 
با  بیچاره ای  که  شد  ترتیب  این  به 
چرخی که سوار بوده است به ایشان 

می زند و ایشان فوت  می کنند.
غالم  شیخ  حاج  آقای  مرحوم 
اطالع  ما  که  آنطور  شرعی  حسین 
پسر  داشتند،  پسر  فرزند  دو  داریم 
محمد  شیخ  حاج  آقای  بزرگشان 
در  االن  که  است  شرعی  علی 
و  می کنیم  صحبت  ایشان  با  رابطه 
ابوالقاسم  شیخ  آقای  دومشان  پسر 
از  دوشان  هر  هستند.  شرعی 
روحانیت بودند و از اشخاص صالح 
شیخ  حاج  آقای  بودند.  و  هستند 
ابوالقاسم ظاهرا در آموزش و پروش 
قم افاضه و تدریس داشتند و دارند 
بازنشسته شده  و ممکن است االن 
باشند چون علی الظاهر سن ایشان 
آن  و  است  متجاوز  سال  شصت  از 
سال  تقریبا  هست  خاطرم  در  گونه 
را می گذراندند  52-53 سطح عالی 
و  خوب  خیلی  های  منبری  از  و 
هم  نسبی  نظر  از  هستند،  شایسته 
داماد حضرت آیت الله آقای شبیری 
بزرگ تر  فرزند  این  هستند.  زنجانی 
علی  محمد  حاج  آقای  اولشان  و 
شرعی هستند و سه تا دختر یا بیشتر 
داشته باشند. حضرت آیت الله آقای 
داماد  شب زنده دار  حسین  شیخ 
و شایسته  بزرگ  از علمای  و  ایشان 
یک  و  هستند  نمونه  و  متدین  و 
می کنم  فکر  که  هم  محترمی  سید 
هم  بود  رضوی  آقای  اسمشان 
سومی  داماد  شاید  بود.  دامادشان 

هم بود که من اطالع ندارم.
طبعا من که قمی هستم و طلبه 
شدیم  طلبه  رسما  که  موقع  آن  قم 
حاج  آقای  جناب  با  القاعده  علی 

آشنا شدیم  شیخ محمدعلی شرعی 
شایسته  اشخاص  از  ایشان  باالخره 
متدین  عالم  و  بود  حوزه  وارسته  و 
عالقه مند  و  انقالب  به  عالقه مند 
که  است  اصیل  اسالم  که  آنچه  به 
به  ائمه)علیهم السالم(  و  بزرگوار  پیامبر  از 
هم  ایشان  است  شده  افاضه  مردم 
زمان ها  آن  بودند.  مسیر  این  در 
به  قم  طالب  و  قم  حوزه  وضع  هم 
نبود،  دارد  حوزه  االن  که  منظمی 
یعنی اصال ما که درس می خواندیم 
المقدمات  جامع  برای  باید  خودمان 
استاد پیدا می کردیم، هم مباحثه ای 
در  که  نبود  این طور  می کردیم.  پیدا 
باشند  داشته  اجتماع  مدرسه  یك 
نسبت  بهتر  طالب  که  حاال  مثل 
دارند  نسق  و  نظم  درس هایشان  به 
قبل  یا   1370 سال  از  خصوصا  و 
شورای  تشکیل  با  آن1360  از 
و  نظم  وقت  آن  این  حوزه  مدیریت 
ایشان  البته  است.  شده  پیدا  نسقی 
و  می شدند  حساب  فضال  جزو  که 
مخصوصا با جامعه محترم مدرسین 
رفت و آمد و سر و کار داشتند، تقریبا 
جامعه  که   1342 یا   1341 سال  از 
مدرسین شکل گرفت، آقای شرعی 
با آنجا ارتباط داشتند و جزو اعضای 
در  هم  من  بودند،  مدرسین  جامعه 
جامعه  عضویت  به  سنوات  همان 
کمتر  سنم  آنکه  با  درآمدم  مدرسین 
با هم  از اکثر اعضا بود در آن زمان 
اهل  من هم  البته چون  آشنا شدیم 
بزرگ  و  متولد  هم  ایشان  بودم  قم 
شده قم بود طبعا انس نزدیکی باهم 
یا  اوایل  پیدا کردیم در سال هایی که 
اواسط درس خارج خواندن من بود؛ 
زمان آیت الله بروجردی درس خارج 
انس  که  بگویم  باید  کردم.  شروع  را 
من در سایه عضویت ایشان در جامعه 
تشکیل  اوایل  همان  در  مدرسین 
بود  فعالیت هایی  و  مدرسین  جامعه 
هم  من  طبعًا  و  داشت  ایشان  که 

عضو جامعه مدرسین بودم.
شکل گیری  نحوه  مورد  در  )اما 
مدرسین(  جامعه  عضوگیری  و 
جامعه  شکل گیری  اول  سال  در 
نبودم،  جامعه  در  من  که  مدرسین 
برخی  که  بزرگواران  از  عده  یک 
مرحوم  مثل  رفته اند  دنیا  از  آنها  از 
آیت الله  مرحوم  مشکینی،  آیت الله 
مرحوم  روحانی،  آقاسیدمهدی 
آیت الله  قمی،  آذری  آقای  آیت الله 
جنتی،  آیت الله  امینی،  ابراهیم 
شکل  را  جامعه  خزعلی  آیت الله 
در  قوی  احتمال  به  که  داده اند 
مدرسین  جامعه  سوابق  کتاب های 

ذکر شده است.
فوت  از  بعد  قوی  احتمال  به 
نظام  طرف  از  که  بروجردی  آیت الله 
اسالم  اصل  علیه  بر  ستم شاهی 
بالفاصله  و  شد  شروع  فعالیت هایی 
بروجردی  آیت الله  فوت  از  بعد 
طرف  از  می ترسید،  او  از  شاه  که 
سفید  انقالب  ملعون  محمدرضاشاه 
شاه و مردم برای از بین برد کشاورزی، 
باز  حساب  و  اسالم  کردن  بی ارزش 
گرفت،  شکل  بهائیت  برای  کردن 
شاه ابتدا می خواست این کار را به نام 
نخست وزیرش علم انجام دهد اما با 
درگیر شدن او با علما، شاه این کار را 
به نام خودش انجام داد. طبعا در این 
قم  اول  و فضالی درجه  مواقع علما 
به فکر این افتادند که باید یک نظم و 
نسق و ارتباط بیشتری بین خودشان 
باشد تا اگر چنین مسائلی پیش آمد، 
و  باشند  داشته  مناسبی  فعالیت های 
به دنبال این مسائل جامعه مدرسین 

شکل گرفت.
قم  در  اساسش  مدرسین  جامعه 
بوده است و قبل از پیروزی انقالب 
چون  رای گیری  به  شاه  اقدام  و 
که  ایران  مردم  و  علما  بین  مبارزات 
شد،  شروع  رسما  بودند  علما  تابع 
اعضای  همان  با  جامعه  فعالیت 
قبلی بوده است، اما جلسات دیگری 
عضو  می خواهند  که  کسانی  برای 
جامعه مدرسین بشوند تشکیل دادند 
نوشته شد. آن  و اساسنامه جدیدی 
راستی  آیت الله  منزل  در  اساسنامه 
اساس  بر  و  می شد  نوشته  کاشانی 
می خواستند  که  جدیدی  افراد  آن 
قم  فضالی  از  بشوند،  عضو 
االن  می شدند،  دعوت  و  شناسایی 

هم تقریبًا روال همین گونه است.
این  در  شرعی  آقای  با  ما 
آقای  واقعا  و  شدیم  آشنا  زمان ها 
عضو  که  دوره ای  این  در  را  شرعی 
نزدیك  از  بود  مدرسین  جامعه 
غیر  هم  مدرسین  جامعه  شناختم، 
عرض  که  طور  همین  اینکه  از 
و  از صالحان  باید  اعضایشان  کردم 
شایستگان و فضال باشند در همان 
درجه  علمای  و  مراجع  که  مسیری 
سیاسی  و  علمی  فعالیت های  یك 

داشتند کار می کردند. از همان زمان 
بعد از فوت آیت الله آقای بروجردی 
ستم شاهی  رژیم  با  علما  مبارزه 
شروع شد و علم فعالیت ها را می کرد 
علم  ایستادند،  مقابلش  در  علما 
صورت  به  و  گرفت  پس  حرفایش 
ظاهر عقب نشینی کرد. در واقع علم 
این غلط ها را  رفت کنار و خود شاه 
که می خواست بکند بر علیه اسالم 
سال  همان  از  مبارزات  کرد.  شروع 
بین  بروجردی  آیت الله  فوت  از  بعد 
گرفت  در  ستم شاهی  رژیم  و  علما 
بود  مطیع  هم  مدرسین  جامعه  و 
با  که  مراجعی  برای  بود  بازویی  هم 
اساس  بر  و  شاه مخالفت می کردند 
درستی  های  فعالیت  و  اسالم 
مدرسین  جامعه  طبعا  داشتند. 
در  جلسات  داشت.  مرتبی  جلسات 
نبود  محله خاصی  یك  در  زمان  آن 
بلکه رد منازل افراد تشکیل می شد 
آقایان  داشتند؛  هر هفته یك جلسه 
شرکت می کردند و مطالب داشتند. 
این جلسات تا به حال هم ادامه دارد 
بعد از اینکه مدتی گذشت محلی را 
اخیرا هم  و  بودند  آنجا  ایجاد کردند 
که یك محلی را خریده اند که همین 
جامعه  دفتر  االن  که  است  جایی 
مدرسین هست و امروزه جلساتشان 

برگزار میشود. 
سالمی هستند.  این جمع، جمع 
منشور  در  امام)ره(  حضرت  اینکه 
متدین  طالب  همه  به  کلیشان 
خودتان  که  کردند  سفارش  جوان 
که  نکنید  جدا  مدرسین  جامع  از  را 
به  است  ممکن  بشوید  جدا  اگر 
مقام  اینکه  و  شوید  کشیده  انحراف 
مکررا  قم  به  در سفر  رهبری  معظم 
بر این موضوع تاکید کردند، )مبتنی 
البته  است(  موضوع  همین  بر 
نمی خواهم بگویم همه افراد جامعه 
مدرسین صد در صد هیچ شبهه ای 
اشتباهی  یك  است  ممکن  ندارند، 
افرادی  اینها  ولی  باشند  داشته 
و فعالیت  به فکر اسالم  هستند که 
از  قبل  چه  هستند.  اسالم  نفع  به 
انقالب که در حوزه کار می کردند و 
این طرف  به  تبلیغ  برای  را  اعضایی 
تدریس  و  می فرستادند  طرف  آن  و 
چه  و  گرفتند  عهده  به  را  حوزه 
االن که حوزه قم و شهرستان ها از 
برادران و خواهران را اداره می کنند.

الله  حفظه  شرعی  آقای  جناب 
اعضایی  همین  از  یکی  هم  تعالی 
شرکت  جلسات  این  در  که  بود 
داشت اما صرفا این که بیاید شرکت 
بکند و آدم عادی باشد در جلسه یا 
بعد از جلسه نبود. به قول خودشان 
و  جلسات  این  پادوی  می گفتند 
می دهند  انجام  آقایان  که  کارهایی 
آقای  بود  طور  همین  و  هستم  من 
نبود  روگردان  کاری  هیچ  از  شرعی 
توان  و  نمی آید  ازش  اگر  نیست  و 
ندارد در اختیارش نیست و گر نه اگر 
در  )مثال(  بکند  کاری  می توانست 
همین قم جلسه می خواست تشکیل 
جلسه  در  بعضی ها  احیانا  بشود 
قرار  اعالمیه ای  یا  نداشتند  حضور 

بود جامعه مدرسین بدهد و بعضی ها 
در  اعالمیه  متن  نداشتند  حضور 
آنها که حاضر  نوشته می شد  جلسه 
مقدم تر  که  آقای مظاهری  از  بودند 
شرعی  آقای  و  می کردند  امضا  بود 
اعضا  دیگر  از  گرفتن  امضا  برای 
و  می کرد  اقدام  خودش  می رفت 
برای  آمادگی  که  افرادی  از  بعضی 

این کار داشتند کمك می کردند.
در  که  می آورم  یاد  به  من  حتی 
سال های 55-56 که مبارزات مردم 
فعالیت های  بود،  گرفته  اوج  خیلی 
ادارات  به  حتی  ستم شاهی  رژیم 
شده  کشیده  هم  دولتی  کارهای  و 
تعطیل  نفت  شرکت  مثال  و  بود 
متدین  مردم  را  مبلغی  بود،  شده 
عالقمند به اسالم آماده کرده بودند 
تا به کارمندان شرکت نفت که کار را 
تعطیل کرده بودند و  حقوق نداشتند 
یك  با  شرعی  آقای  خود  بدهند، 
گرفتند  را  پول  دوستان  از  دیگر  نفر 
بین  تا  خوزستان  طرف  به  رفتند  و 
تقسیم  بودند  آنجا  که  خانواده هایی 

بکنند.
پای  روی  اصال  شرعی  آقای 
موقعی  تا  و  نداشت  قرار  خودش 
اهل  بکند  حرکت  می توانست  که 
بین  و  بینی  نیست.  و  نبود  کوتاهی 
طرف  از  هستند  حجتی  ایشان  الله 
خدا بر امثال ما که هر کاری که بود 
اینکه  فکر  به  و  می دادند  انجام  را 
بدهند  انجام  خودشان  برای  را  کار 
شرعی  آقای  از  شما  آنچه  نبودند. 
می دیدید خدا و پیغمبر اسالم و تقوا 
جهت  این  در  و  بود  الهی  وظیفه  و 
و  جلسات  در  حضور  بر  عالوه  هم 
جلسه  در  که  موضوعاتی  پیگیری 
مطرح می شد، کارهایی که بعدا باید 
انجام می شد را نیز دنبال می کردند، 
اعضا  از  سایر  گرفتن  امضا  قبیل  از 
و البته خیلی آدم شریف و بزرگواری 

هستند و بودند.
شد  پیروز  انقالب  اینکه  از  بعد 
خدمت آقای شرعی عرضه شد شما 
از  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
نماینده  و  پذیرفتند  ایشان  باشید  قم 
قم شدند. فکر می کنم در دوره دوم 
در  ایشان  و  شدند  نماینده  سوم  یا 
نماینده ای  اسالمی  شورای  مجلس 
پیغمبر و اسالم  و  بودند که جز خدا 
حتی  و  نبود  مهم  برایشان  چیزی 
طور؛  همین  هم  نوشتن  اسم  برای 
لباس  در  بخواهند  اینکه  از  غیر 
نمایندگی خدمتی به اسالم و انقالب 

بکنند هیچ چیز دیگری نبود.
شرعی  آقای  خصوصیات  از 
پیروزی  از  بعد  تعالی  الله  حفظه 
اسالمی  نظام  که  زمانی  و  انقالب 
بود  این  بود  شکل گیری  حال  در 
صورت  به  امور  بود  قرار  وقتی  که 
انجام  مختلف  کمیته های  تشکیل 
شهرهای  از  شهری  هر  در  و  بشود 
فعالیتش  تشکیل شد،  کمیته  ایران 
مدرسین  جامع  جلسات  در  صرفا 
برای  و  کمیته  ها  تشکیل  در  نبود؛ 
اینکه در کمیته های شهرستان های 
و صالحی  اشخاص سالم  گوناگون 

فعالیت  بسیار  باشند،  داشته  حضور 
کند  حفظش  )خدا  داشت.  عجیبی 
این  از  و  زمان)عج(  امام  حق  به 
شفایش  شده  مبتال  که  کسالتی 

بدهد.(
سوم  دوره  در  زمان ها  همان  در 
مقام  که  دارم  یاد  به  من  مجلس 
به  که  آن  از  بعد  رهبری  معظم 
خدمت  من  شدند  انتخاب  رهبری 
ایشان  داشتم،  آمد  و  رفت  ایشان 
است  این  عقیده ام  من  می فرمودند 
اداره  می خواهد  که  قم  حوزه  که 
مدیریت  شورایی  صورت  به  بشود 
مناسب نیست بهتر این است جمعی 
حوزه  برنامه ریز  عنوان  به  فضال  از 
به  را  نفر  یک  آنها  و  بشوند  تعیین 

عنوان مدیر انتخاب کنند.
قم  به   71 یا   70 در سال  ایشان 
و  کردند  صحبت  و  آودند  تشریف 
به  جمعی  ایشان  فرمایش  دنبال  به 
انتخاب  حوزه  عالی  شورای  عنوان 
قرار  عالی  شورای  این  و  شدند 
حوزه  مدیر  عنوان  به  را  نفر  یك  شد 
انتخاب کند و کارهای حوزه را اداره 
شورا  که  کسی  اولین  اتفاقا  کند. 
کرد  انتخاب  حوزه  مدیر  عنوان  به 
شخص بنده بود من تردید داشتم و 
نیستم؛  بلد  حوزه  مدیریت  که  گفتم 
و  تحصیل  مشغول  طلبه  یک  من 
برای  گفتم  نهایت(  )در  بودم.  تبلیغ 
آقا بر زمین نماند،  اینکه فرمایشات 
من مدیر حوزه می شوم. آقای شرعی 
بود  مجلس  نماینده  ایام  همین  در 
آن  در  بود.  سوم  دور  ظاهرا  که 
مدارس  و  علمیه  حوزه های  موقع 
است،  برادران  به  مربوط  که  علمیه 
ولی  بود،  گرفته  شکل  اساسش 
خواهران  به  مربوط  که  حوزه هایی 
عده  یک  قم  در  نداشتیم  را  باشد 
در  و  می خواندند  درس  خواهران  از 
شهرستان ها هم عده ای از خواهران 
و  سر  یک  اینکه  برای  ما  بودند. 
شهرستان ها  حوزه های  به  سامانی 
شرعی  آقای  خدمت  من  بدهیم، 
تشریف  شما  اگر  که  کردم  عرض 
خیلی  بکنید  را  کارها  این  بیاورید 
خوب است، ایشان با آن  لطفی که 
اگر دستور  دارند فرمودند  و  داشتند 
رها  را  مجلس  نمایندگی  من  بدهی 
مسئول  عنوان  به  و  می آیم  کنم 
بخش خواهران این کار را می پذیرم 
من گفتم نه من این کار را نمی کنم. 
خواهران  بخش  در  موقع  همان 
تاسیس  قم  در  الزهرا  جامع  فقط 
که  اشخاصی  مدیریت  به  بود؛  شده 
ظاهرا امام آنها را تعیین کرده بودند، 
دیگری  جاهای  شد  بنا  که  بعدا 
تشکیل  )حوزه(  خواهران  برای 
بدهیم، آقای شرعی تشریف آوردند، 
تشریف  ایشان  سال 75-74  حدود 
و بخش حوزه های خواهران  آوردند 
خصوصا برای شهرستان ها به آقای 
شرعی واگذار شد و در این قسمتی 
که به ایشان واگذار شد واقعا سر از 
را  فعالیتی  پا نمی شناختند و عمده 
حوزه های  برای  داشت  امکان  که 
خواهران انجام بگیرد، اقای شرعی 
مدیر  عنوان  به  ایشان  دادند.  انجام 
شورای  طرف  از  خواهران  حوزه 
خیلی  شدند.  انتخاب  حوزه  عالی 
آدم عجیبی بودند اصال خونه و زن 
و بچه ها برایشان معنا نداشت دائما 
نمیخواستند،  هیچ  و  می کردند  کار 
اصال اهل حقوق و این حرفا نبودند، 

اصال غذا نمی خوردند.
آن  با  را  حوزه  مدیریت  ایشان 
نظم و نسقی که خودشان تشخیص 
اقدام  و  انداختند  راه  اول  از  دادند 
کردند به اینکه حوزه های علمیه در 
گوناگون  شهرستان های  در  کشور 
از  بیش  ظاهرا  االن  و  کنند  برپا 
تاسیس  کشور  کل  در  حوزه  سیصد 
غیر  در  مخصوصا  است  شده 
که خراسان جنوبی  استان خراسان 
خودش  آنجا  رضوی  و  شمالی  و 
طبسی  آقای  نظر  زیر  مستقال 
بودند.  عجیبی  آدم  اصال  است. 
اشخاصی می فرستادند می رفتند در 
فرماندار،  جمعه،  امام  شهرستان، 
و  خیر  عادی  اشخاص  شهردار، 
کاری  او  از  که  کسی  هر  و  متدین 
نحوی  به  می کردند،  پیدا  را  می آمد 
و  می کردند  تهیه  مختصر  مبلغی 
جایی را به عنوان مدرسه می ساختند 
اجاره  مدرسه  برای  را  محلی  یا 
جمعه،  امام  خود  از  و  می کردند 
شهرداری، شورای شهر و اشخاص 
تعیین  موسس  بودند  که  خیری 

می کردند. این فعالیت ها را داشتند.
که  هم  قم  خود  در  اینجا 
بود  امور  این  به  رسیدگی  مرکز 
)حجت االسالم و المسلمین( جناب 
آقای جمشیدی را چند سال قبل به 
علمیه  حوزه های  مقام  قائم  عنوان 

ایشان  کردند.  انتخاب  خواهران 
خیلی عالی فعالیت می کردند. حوزه 
مدیریت  جاری  بودجه  جهت  از 
که  زمانی  بود،  خیلی دستش خالی 
من مدیر حوزه بودم مجموع پولی که 
برای همه حوزه  بود،  اختیار من  در 
برادران و آن کارهایی که مربوط به 
حوزه های خواهران بود آن گونه که 
تومان  ملیون  ده  به  می آورم،  یاد  به 

نمی رسید. 
شورای  عضو  که  هم  موقع  آن 
تا  کردیم  اقدامی  بودم  حوزه  عالی 
کشور  عمومی  درآمدهای  طرف  از 
یابد،  اختصاص  مبلغی  سالیانه  که 
پولی  مجموع   1387 سال  تا  ظاهرا 
که در اختیار ما قرار می گرفت برای 
حوزه قم و شهرستان ها 35 میلیون 

و اندی بود. 
از  شد  تصمیم  که  هست  یادم 
از  قبل  بشود،  زیاد تر  پول   88 سال 
مجلس  تصویب  به  امر  این  اینکه 
برسد من به آقای شرعی گفتم شما 
که در شهرستان ها برای مدارستان 
دارند  زمینی  که  هرجا  ندارید  جا 
سال  آغاز  از  قبل  تا  کنید  آماده 
و  کند  تصویب  عالی  1388 شورای 
آنجا مصرف کنید ظاهرا بیش از 50 
مدرسه را در 50 شهرستان تصویب 
االن  آنها  همه  و  بسازند  که  کردند 
ساخته شده است. زود اقدام کردند. 
اصال وقت و بی وقت نمی شناختند، 
من  به  شب   10 ساعت  بود  ممکن 
کار  ما  منزل  بیایند  و  بزنند  زنگ 
مربوط  کارهای  سری  همین  برای 

به مدارس خواهران. 
فقط  شرعی  آقای  کار  البته 
آقای شرعی  نبود.  مدرسه خواهران 
برای  و  انقالب  پیشبرد  برای  دائما 
گرفتاران  و  مستمندان  نیاز  رفع 
عادی  مردم  چه  قم  مردم  مختلف 
نسبت  و  می کرد  کار  طالب  چه  و 
شایسته ای  آدم  خیلی  خواهران  به 
این  به  بود. مکررا می گفتند که من 
کار  برادرانی که در بخش خواهران 
می کنند گفته ام که کارهایی که شما 
حجت  یك  الله  عند  باید  می کنید 
از  من  اگر  که  باشد  داشته  شرعی 
بتوانم  بودم  کاری کرده  و  رفتم  دنیا 
فرمودند  مخصوصا  بیاورم  دلیلی 
که من سفارش کنم به این برادران 
همه اش  می کنید  که  کاری  هر  که 
حوزه  عالی  شورای  مصوبه  طبق 
به  عالی  شورای  نظر  چون  باشد 
را  حوزه  عالی  شورای  اینکه  عنوان 
تایید  مراجع  و  رهبری  معظم  مقام 

فرموده اند برای ما حجت است.
آدمی  واقعا  شرعی  آقای 
بود  مومن  و  متدین  مسلمان، 
بدون دنبال کردن دنیا. کارها را در 
خوب  هم  خواهران  حوزه  مدیریت 
االن  بحمدالله  و  می کرد  دنبال 
مثل  خواهران  حوزه های  وضع 
نفی  را  برادران  البته  است  برادران 
که  خواهران  حوزه  ولی  نمی کنند 
نداشت  رسمیتی  و  مدرسه  سابقه، 
و  است  رسیده  خوبی  سرانجام  به 
کارها  هم  باز  و  کند  پیدا  ادامه  اگر 
خوبی  مصوبات  همان  اساس  بر  را 
انجام  که شورای عالی دستور داده 
دوری  چندان  نه  آینده  در  بدهد 
خواهران  میان  از  فضالیی  شاهد 
دینی  علوم  مختلف  رشته های  در 

خواهیم بود.
شرعی  الله  آیت  حال  هر  به 
انسانی شایسته و وفادار به انقالب، 
بدون  و  اصیل  اسالم  به  عالقه مند 
آنچه مربوط  و  دنیا  به  چشم داشت 
شرعی  آقای  بود.  هست  دنیا  به 
با  انصافا  و  نمی خواهد  هیچ  دنیا  از 
به  نسبت  را  نظر  این  راحت  خیال 

آقای شرعی دارم. 
خداوند به حق امام زمان)عج( مثل 
آقای شرعی و شخص آقای شرعی 
را حفظ کند و االن کسالتی که مبتال 
هرچه  زمان)عج(  امام  حق  به  هست 
زودتر عافیت کامل بدهد و انشاءالله 
مسیرها  آن  در  که  دیگران  و  ما  به 
بر می دارند  قدم  و  می کنند  اقدام 
کرد  عمل  گونه  این  باید  که  بیاموزد 
ولی  حضرت  خاص  عنایت  مورد  تا 
پیغمبر  و  معصومین  ائمه  و  عصر 
بزرگوار)ع( و خداوند تعالی قرار بگیرند. 
که  باشیم  داشته  توجه  انشاءالله 
آن  و  بخوانند  خواهران خوب درس 
برنامه ای را که باید بگذرانند درست 

بگذرانند. 
گونه ای  به  درسی  برنامه  چرا  و 
باشد که خواهران کم درس بخوانند، 
که  کنیم  فراهم  را  زمینه  نباید  چرا 
و  فیلسوف  مجتهد،  خواهران  بین 
را  زمینه  باشیم  داشته  تفسیردان 
باید برای افرادی که استعداد خوبی 
درس  بیایند،  تا  بکنیم  فراهم  دارند 

بخوانند و مال بشوند. 

همایش »آیت الله شرعی« حجتی بر ما بودند دارد  نظر  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
در  و  نماید  برگزار  را  مرکز  این  بنیانگذار  شرعی«  »آیت الله  بزرگداشت 
با برخی علما و  این راستا اعضای ستاد برگزاری همایش، ضمن دیدار 
جامعه  پرتالش  عضو  فعالیت های  از  برخی  شرعی،  آیت الله  همراهان 

مدرسین حوزه علمیه قم را ثبت می کنند.
آیت الله مظاهری از مراجع تقلید حاضر در اصفهان در دیدار با اعضای 
در  قدم  ثبات  و  قاطعیت  خالصانه،  عمل  وظیفه،   شناخت  ستاد،  این 

انقالب را در آیت الله شرعی ستود.
نظر  از  شرعی  آیت الله  مورد  در  مظاهری  العظمی  آیت الله  سخنان 

خوانندگان می گذرد.
از )حجت االسالم و المسلمین( جناب آقای جمشدی تشکر می کنم که این 

همایش را برای جناب )آیت الله( آقای شرعی گرفتند کاری بسیار به جاست.
)آیت الله( جناب آقای شرعی یک آدم شناخته شده ای در حوزه بودند و 
من رفاقت قبل از پیروزی انقالب را با ایشان داشتم. بعدا تا قم بودم ارتباط 
کامل با )آیت الله( آقای شرعی داشتم. )آیت الله( آقای شرعی خصوصیاتی 
داشتند که این خصوصیات کم است آن موقع کم بود االن هم کم است. 

و  فعالیت  داشتند  شرعی  آقای  )آیت الله(  که  خصوصیاتی  از  یکی 
قاطعیت ایشان در کارها بود. از همین جهت هم این فعالیت های ایشان 

موجب شد کارهای اساسی کردند.
مصالی قم مرهون زحمات )آیت الله( آقای شرعی ست. از صفر هم شروع 

کردند. اما باالخره توانستند دست تنهایی بدون امکانات مصلی بسازند.
فعالیت ایشان را در جامعه مدرسین خیلی اوقات می دیدم حرف اول 
آقای شرعی یک محبوبیت  )آیت الله(  آقای شرعی میزند.  )آیت الله(  را 
خوبی داشتند، در جامعه مدرسین من یادم نمی رود، بعضی اوقات مغرب 
بود باید همه دنبال نمازشان )و( دنبال مسجدشان )می رفتند( اما بحث 
یادم هست بعضی  نا تمام بود آقای شرعی همه را نگاه می داشت حتی 
اوقات در را می بستند می گفتند این بحث الزم است و واجب است باید 
تموم بشود، من یاد هم ندارم کسی از ایشان ناراحت بشود یک محبوبیت 

خوبی در جامعه داشتند.
این شناخت وظیفه و عمل کردن به وظیفه انصافا در آقای شرعی عالی 
بود. من یادم نمیرود در وقتی که حضرت امام)ره( آمدند بمانند در قم مرتب 
می آمدند برای تجدید بیعت از شرکت نفت اهواز آمده بودند برای تجدید 
از  بگوییم  نیامده ایم  گفت:  گفت.  خوبی  جمله  یک  سخنگویشان  بیعت 
می خواهد.  چه  ما  از  انقالب  که  بگوییم  آمده ایم  می خواهیم  چه  انقالب 
حضرت امام)ره( خیلی خشنود شدند. حضرت امام)ره( در جوابشان فرمودند: 
انقالب از شما یک چیز میخواهد: شناخت وظیفه و عمل کردن به وظیفه، 
چه قدر حرف زیبایی؛ به مقام قدسی حضرت امام)ره( خوب می خورد. من 
اقرار می کنم، تصدیق می کنم که )آیت الله( جناب آقای شرعی این جور بود 
شناخت وظیفه و عمل کردن به وظیفه در وقتی که می دیدند باید اینکار 

بشود دنبالش راه می افتادند؛ با نبود امکانات.
این جامعه مربوط به خانم ها را ایشان ساختند، من یادم نمی رود وقتی 
که تشکیل دادند این مکتب خواهرها را، جا نداشتیم، مرحوم )آیت الله( 
کرایه  را  دیگر  دیگران جای  بود  کرده  کرایه  را  جایی  قدوسی یک  آقای 
کرده بودند در مضیقه عجیبی بودیم اما ناگهان ایشان با نبود امکانات 
با فعالیت و جربزه توانستند جامعه را بسازند و این جامعه مربوط به  اما 
خواهرها انصافا اگه از همون مصلی مهم تر نباشه که مهم تر است خیلی 

مهم تره. ایشان ساختن ماها هم کمک به ایشان نکردیم انصافا!
یک   داشتند،  جامعه  در  داشتند،  بازار  در  که  احترامی  آن  ایشان  و 
میان  در  یعنی  ما  میان  در  هم  داشتند.  شرعی  آقای  خوبی  محبوبیت 
دوست  را  ایشان  خیلی  امام)ره(  مراجع حضرت  میان  در  و هم  روحانیت 
داشتند بعدا مقام معظم رهبری)مدظله العالی( خیلی ایشان را دوست داشتند 
یک پست حساسی که به ایشان دادند دلیل بر این است که مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( خیلی ایشان را دوست داشتند؛ جدا هم اینجور بود. یک 
محبوبیت خاصی داشت این محبوبیت در بازار و در میان مردم هم بود. 
اون کار دومشان هم که کار اساسی است، انصافا همان هم موجب شد 
این بار سنگین را روی دوش جناب )آیت الله( شرعی گذاشتند به عنوان 

مدیریت بر مکتب خواهرها. 
به  و عمل کردن  و تشخیص وظیفه  قاطیعت  و  فعالیت  من حسرت 
وظیفه ایشان را دارم. اما دو - سه تا خصوصیت )آیت الله( آقای شرعی 

داشتند که باید روی این دو سه تا خصوصیت خیلی پا فشاری کنیم. 
اول خلوص ایشان: انصافا آدم مخلصی بود من خیلی نزدیک ایشان 
با ایشان رفیق بودم ایشان مرا خیلی دوست داشتند لذا در  بودم خیلی 
خصوصیات زندگیشان در فعالیتاشان در جریان بودم و لذت می بردم از 

این خلوصی که )آیت الله( آقای شرعی دارند. 
این مدت  بود که در  این  امر دومی که )آیت الله( آقای شرعی داشتند 
در این راه مستقیم نظام جمهوری اسالمی نه یک ذره کم نه یک ذره زیاد 
)یعنی( جمهوری  امام)ره( فرمودند  )حرکت کردند(. یک جمله که حضرت 
اسالمی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، آن فراست مرجعیت و رئیس 
آقای  )آیت الله(  زیاد؛  کلمه  یک  نه   کم  کلمه  یک  نه  اسالمی  جمهوری 
شرعی انصافا چنین بود در خط والیت فقیه نه یک کلمه کم نه یک کلمه 
زیاد بود. ما این مدت نه تندی از ایشان دیدیم نه کندی، یعنی خط متوسط؛ 
خط مستقیم در جمهوری اسالمی که محور والیت فقیه)(، این )آیت الله( 
آقای شرعی همیشه روی این خط کار می کرد عالوه بر اینکه خود )آیت الله( 
آقای شرعی در خط مستقیم جمهوری اسالمی بود؛ در خط والیت فقیه. 
عالوه بر اینها راستی نه کند بودند نه تند بودند، نه از خودشان مخلوطش 
میکردند تا دردسر بشود نه کمش میکردند، نه زیادش می کردند و این کمه 

و همیشه کم بوده و من تصدیق دارم )آیت الله( آقای شرعی چنین بودند.
در  ایشان  کردم  اشاره  که  همان  شرعی  آقای  )آیت الله(  سوم  خصوصیت 
بعضی  نبود  محبوبیت  فقط  اما  داشتند  محبوبیت خوبی  یک  مدرسین  جامعه 
دوست  را  مدرسین  جامعه  می گردانند،  را  مدرسین  جامعه  می دیدم  اوقات 
داشتند. خود عنوان را، خود افراد را دوست داشتند و فعالیت خوبی روی جامعه 
مکتب ها  این  داشتند.  شرعی  آقای  )آیت الله(  مدرسین،  جامعه  در  مدرسین 
بار  زیر  امام)ره(  حضرت  هم  جهت  همین  از  کردنشان  اداره  بود  مشکلی  کار 
نمی رفتند می ترسیدند. وقتی که حضرت امام)ره( اجازه دادند بعدالحمدلله خوب 
شد، حضرت امام)ره( خیلی خوشحال بودند از مکتب های خواهرها بعدش هم 
برای  کردند  تعیین  را  شرعی  آقای  )آیت الله(  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  که 
خواهرها  مکتب  این  که  می بینیم  االن  تا  وقت  آن  از  ریاست  برای  مدیریت؛ 
یه تحرک خوبی پیدا کرده اند. )آیت الله( جناب آقای شرعی راجع به مکتب ها 
با  ایشان  نمی رفتند،  بار  زیر  بعضی ها  که  اوقات هم  بعضی  کردند،  کار  خیلی 
)آیت الله(  پیش می بردند.  نافذ  ولی حرف  باحرف  قاطیعیت  با  اما  ولی  دوستی 
آقای شرعی الحمد لله یک باقیات الصالحات راجع به مکتب خواهرها از خود 
گذاشتند اما ایشان باقیات الصالحات زیادی دارند؛ خصوصی، عمومی، نیمه 
عمومی، اما باقیات الصالحات در حوزه ها و از جمله همین باقیات الصالحات 
مربوط به مکتب خواهرها به هر اندازه می توانستند و توانستند رویش کار کردند 
لذا االن هم ما از )حجت االسالم و المسلمین( جناب آقای جمشیدی تشکر 
می کنیم که مدیریت را پذیرفتند امیدوارم برایشان مبارک باشد. امیدوارم که آن 
حقیقت )آیت الله( آقای شرعی کار بکند. انشاالله آنچه می خواهیم چندین برابر 
)آن( بشود، آنچه )آیت الله( آقای شرعی می خواستند می خواهند چندین برابر 
بشود و من از اینکه )آیت الله( آقای شرعی از کار افتادند خیلی ناراحت هستم 
شرعی  آقای  )آیت الله(  جای  ماست.  برای  بزرگی  مصیبت  یک  بگوییم  باید 
اما امیدوارم )حجت االسالم و المسلمین( جناب آقای جمشیدی  خالی است 
جای )آیت الله( آقای شرعی را پر کنند و این باقیات الصالحات )آیت الله( آقای 

شرعی را روز به روز رونق بدهند انشاءالله. 
باز هم تشکر بکنم از حجت االسالم و المسلمین جناب آقای جمشیدی 
که این همایش را گرفتند و ما هم توانستیم به اندازه وسعمون اظهار ارادتی 
به )آیت الله( آقای شرعی بکنیم و همه مان باید ارادت را به )آیت الله( آقای 

شرعی داشته باشیم چون آقای شرعی انصافا به همه مان حق دارد.
والسالمعلیکمورحمتاللهوبرکاته
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آلبوم خاطرات

خبرنگار  با  گفتگو  در  جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
پایگاه خبری – اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران، ضمن عرض تسلیت 
آیت الله  گفت:  »آیت الله محمدعلی شرعی«  مجاهد  فقیه  ارتحال  مناسبت  به 
شرعی شخصیتی منحصر به فرد، ذوابعاد، پر انررژی و خستگی ناپذیر بود که در 
انجام تکالیف و امور دینی و اسالمی تا رسیدن به هدف خود، دست از تالش بر 

نمی داشت و در همه اموری که می توانست موثر باشد فعالیت می کرد.
وی در ادامه با اشاره به این که آیت الله شرعی خالی از هرگونه ریا بود، 
داشت  فراوانی  ثمرات  و  بود  مؤمن  و  انقالبی  چهره  یک  ایشان  افزود: 
به تأسیس حوزه های علمیه خواهران اشاره نمود؛  از جمله می توان  که 
 آیت الله  شرعی  با توجه  به  توانایی  و استعداد زنان  در کسب  علوم  حوزوی  و 

لزوم  آموزش  دینی  بانوان، به  رغم  کارشکنی های  رژیم  طاغوت  مدرسه ای  
جهت  آموزش  حوزوی  دختران  احداث نمود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که آیت الله شرعی از آغاز 
خاطرنشان  بودند  فعال  و  مؤثر  شخصیت های  از  اسالمی  انقالب  نهضت 
ساخت: ایشان به دلیل مبارزات مداوم علیه نظام طاغوت و تکثیر و توزیع 
سخنرانی های امام خمینی)ره(، توسط نیروهای ساواک دستگیر و شکنجه 
شد ولی وی از فضای زندان نیز استفاده کرد و با بزرگانی همچون آیت الله 

شهید مطهری)ره(، آیت الله شهید بهشتی و ... آشنا شد.
ثمرات  و  خدمات  به  اشاره  ضمن  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
آیت الله شرعی پس از انقالب اسالمی تصریح نمود: با پیروزی  انقالب  اسالمی  

انقالب   دستاوردهای   گسترش   و  حفظ   به   آیت الله  شرعی   تالش   تمام   ایران  
اسالمی  معطوف  گردید و در مسئولیت های گوناگون از جمله نمایندگی مردم 
ریاست  کمیسیون اصل 90 مجلس،  استان قم در مجلس شورای اسالمی، 
ریاست بخش سیاسی جامعه مدرسین و ...مشغول به فعالیت و مجاهدت بود.

انقالب   پیروزی   با  گفت:  پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اسالمی  ایران  حضرت  امام )قدس  سره ( هیأت  مؤسسی  را برای  تشکیل  حوزه علمیه  
خواهران  تعیین  فرمودند. در این  دوره  تالش  آیت الله  شرعی  با پشتوانه تجارب  
ایجاد  به   مؤسس   هیأت   اعضای   دیگر  همفکری   و  انقالب   پیروزی   از  قبل  
جامعة الزهرا)س ( و حوزه های علمیه خواهران انجامید که هم اکنون این شجره 

طیبه قریب به 500 مدرسه علمیه در سراسر کشور دارد.

»حجتاالسالموالمسلمینجمشیدی«:»آیتاللهشرعی)ره(«شخصیتیمنحصربهفردوذوابعادبود


