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روح ملکوتی عارف پارسا، عالم عامل و استاد بزرگ اخالق
حضرت آیت اهلل حاج سید رضا فاضلیان

به ملکوت اعلی پیوست.
ســالها خدمت به امام و رهبری و هدایتگری مردم مالیر و تدریس مداوم 
علوم دینی تنها بخشــی از تالش های خســتگی ناپذیر ایشان در سنگر 

انقالب اسالمی بوده است.
اینجانب ایــن ضایعه ی دردناک را محضــر حضرت ولی عصر)عج(، 

مقام معظم رهبری و مردم شریف استان همدان تسلیت عرض می نمایم.
هـادیبیگـینژاد

نمایندهمردمشریفشهرستانمالیردرمجلسشورایاسالمی

انا هلل و انا الیه راجعون
ِم ُثْلَمٌه َل یَُسدَُّها َشْىٌء إِلَى یَْوِم الْقَِیاَمِه إَِذا َماَت الَْعالُِم ُثلَِم ِفى اْلِْســاَ

ویژهارتحالآیتاهلل
حاجسیدرضافاضلیـان
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ارتحال ملکوتی و جانگداز عالم جلیل القدر، معلم اخالق، مهذب نفس و عالِم عامل

را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه اهلل االعظمارواحنا له الفداء ، رهبر معظم انقالب،

و  رزمندگان  شهدا،  معظم  خانواده های  ایشان،  مکرم  و  شریف  بیت  شاگردان،  و  علما 

جانبازان دوران دفاع مقدس و عموم مردم شریف و شهیدپرور استان تسلیت عرض نموده،

علّو درجات آن فقید سعید و یار سفر کرده امام و انقالب و صبر جمیل برای بازماندگان 

علی الخصوص حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمدحسن فاضلیان

را از حضرت احدیت مسئلت می نمائیم.

هیئت جوانان حزب اهلل مالیر و جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس

2

رهبرمعظمانقالب:
این روحانی انقالبی و مردمی در همه ی دوران های حساس انقالب و دفاع مقدس، همچون 
پدری مهربان، جوان های مجاهد و فداکار را انگیزه و امید می بخشید و کانون های تحرک مردمی 
را گرم نگاه می داشت. در جایگاه امامت جمعه چه در همدان و چه در مالیر و نیز در جایگاه عالم 

2دینِی مقبول و محبوب مردم، همواره متصدی ارشاد و هدایت معنوی و سیاسی آنان بود.

بخشیازوصایایحضرتآیتهللاحاجسیدرضافاضلیان)ره(
3
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نشریه طلیعه امیـد مالیر

ازجوانانعالقمندبهصورتتماموقتوپارهوقتدعوتبههمکاریمیشود

یادداشت طلیعه سخـن

ویژهارتحالآیتاهلل
حاجسیدرضافاضلیـان

بزرگوار  عالم  درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
حجت االسالم والمسلمین فاضلیان را تسلیت گفتند. متن پیام 

رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمهللاالّرحمنالّرحیم

حجةاالسالموالمسلمین جناب بزرگوار عالم درگذشت
آقایحاجسیدرضافاضلیانرحمةهللاعلیهرابهخاندان

مردم بخصوص ایشان ارادتمندان همهی به و مکرم
مؤمنوانقالبیاستانهمدانتسلیتعرضمیکنم.

دوران های  همه ی  در  مردمی  و  انقالبی  روحانی  این 
حساس انقالب و دفاع مقدس، همچون پدری مهربان، 
جوان های مجاهد و فداکار را انگیزه و امید می بخشید و 

کانون های تحرک مردمی را گرم نگاه می داشت.

در جایگاه امامت جمعه چه در همدان و چه در مالیر و 
نیز در جایگاه عالم دینِی مقبول و محبوب مردم، همواره 

متصدی ارشاد و هدایت معنوی و سیاسی آنان بود.
پاداش و رضوان و رحمت مرحوم آن برای خداوند از

اینزحماترامسألتمینمایم.
سّیدعلیخامنهای-6آبان1399

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
به مناسبت درگذشت حجت االسالم والمسلمین

حاج سید رضا فاضلیان

پیاممشترکنمایندهولیفقیهدراستان،مدیرحوزهعلمیهاستان
واستاندارهمدانبهمناسبترحلتآیتهللاسیدرضافاضلیان

اَِذاَمــاَت الَعالَِم ثَلََم ثُلَْمًه فِی اِلســاِم 
لَیَُسّدها َشیء

ارتحــال عالــم ربانــی و پرهیــزکار 
"حضرت آیت اهلل حاج سید رضا فاضلیان" 

موجب تاسف و تالم بسیار گردید.
فقدان این عالم گرانقدر که ســالیان 
پربرکت عمر شریفشان در اکتساب علم 
و تقوا و ورع و خدمت به اسام و انقاب 
و حوزه های علمیه صرف شــد مصیبتی 

جبران ناپذیر است.
آیت اهلل حاج ســید رضا فاضلیان که 

در راه کســب علــم و فضلیت از محضر 
علما و اســاتید بزرگی همچون حضرت 
آیت اهلل العظمی آخوند ماعلی معصومی 
همدانــی بهره مند گردیدند به ســبب 
زندگی زاهدانه، بندگی خالصانه و نفس 
گرم خود همواره به عنوان اسوه پاکی و 
پارســایی مورد توجه و رجوع طاب و 
روحانیون، جوانان و اقشار مختلف مردِم 

مشتاق پاکی و معنویت بودند.
این عالم مجاهد در دوران ستم شاهی به 
سبب مبارزه با رژیم منحوس پهلوی بارها 

توسط ساواک دستگیر و به زندان افتادند و 
پس از آن در دوران دفاع مقدس همواره با 
حضور در جبهه های حق علیه باطل موجب 
دلگرمی رزمندگان بودند و با بســیاری از 

شهدای گرانقدر عقد اخوت بستند.
بیش از سه دهه حضور حضرت آیت اهلل 
سید رضا فاضلیان در کسوت امامت جمعه 
منشا خیرات و برکات و وحدت برای مردم 
مومن و خداجوی استان بویژه مردم شریف 

همدان و مایر بود.
ضمن تسلیت این ضایعه دردناک به 

آستان مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه، مقام معظم رهبری، فرزند بزرگوار 
و بیت مکرم، حوزه هــای علمیه، مردم 
شریف استان همدان بویژه مردم مؤمن 
مایر و عموم عاقمندان به ایشان، علّو 
درجات و رحمت و مغفرت واسعه الهی 
را برای آن فقید سعید از درگاه خداوند 
ســبحان مســئلت نموده، سه شنبه 6 
آبان ماه را در راســتای تجلیل و تکریم 
آن عالــم گرانقدر در اســتان همدان 

عزای عمومی اعام می نمائیم.

حبیب اهلل شعبانی موثقی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان

سید مصطفی موسوی اصفهانی
مدیر حوزه علمیه استان همدان

سید سعید شاهرخی
استاندار همدان

آیتهللامکارمشیرازیدرگذشت
حجتاالسالمفاضلیانراتسلیتگفت

حضــرت آیت اهلل مکارم شــیرازی به مناســبت 
درگذشت حضرت حجت السام آقای حاج سیدرضا 

فاضلیان پیام تسلیت صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الســام  فرزانه حجت  عالم  خبر رحلت 
والمسلمین آقای حاج ســید رضا فاضلیان 
)رحمــة اهلل علیــه( موجب تأســف و تأثر 
گردید. ایشــان کــه ســالیان متمادی در 
سمت امامت جمعه مشغول هدایت مردم و 
تعظیم شــعائر اسامی بود، عاقه وافری به 
خاندان ولیت داشــت و خدمات شایانی در 

این زمینه انجام داد.
این ضایعــه اســفناک را به مــردم محترم 
شهرســتان مایر و حوزه علمیه و بیت محترم 
ایشان تسلیت می گویم. خداوند روح او را غریق 
رحمــت گرداند و بــه بازمانــدگان صبر و اجر 

فراوان عنایت فرماید.
قم - ناصر مكارم شیرازی
6 آبان 1399

تجلیلآیتهللاالعظمینوریهمدانی
ازخدماتآیتهللافاضلیان

حضرت آیت اهلل نوری همدانی، در پیام تسلیتی ارتحال آیت اهلل 
حاج سیدرضا فاضلیان، از علمای استان همدان را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است:
ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن

جناب حجت السام والمسلمین
آقای حاج سید حسن فاضلیان دامت توفیقاته

ارتحال عالم ربانی والدمکرم جنابعالی مرحوم آیت اهلل اقای حاج سید 
رضافاضلیان رحمت اهلل علیه موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم عمر با برکت خود را صرف ارشاد مردم و ترویج فرهنگ 
اهل بیت علیهم السام نمود و وجودش مایه خیر و برکت برای آن منطقه 

محسوب می گردید و آثار فراوانی در این راه از خود بجای نهاد.
بی شــک خدمات ارزنده این عالم خدمتگزار خصوصا امامت جمعه 

مایر، در پرونده اعمالش ثبت و ضبط گردیده است.
الحمدهلل درهمان  به جنابعالی که  را  ایشان  اینجانب درگذشت 
مسیر خدمتگزاری والد معظم گام برمی دارید و به بستگان محترم و 
عاقمندان و ارادتمندان آن مرحوم بویژه مردم ولیتمدارهمدان و مایر 
تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید، مسئلت می نمایم.
حوزه علمیه قم - حسین نوری همدانی
دهم ربیع االول 1٤٤٢

پیامتسلیتآیتهللاالعظمیصافی
درپیارتحالآیتهللافاضلیان

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی، به مناسبت رحلت 
مرحوم آیت اهلل فاضلیان پیام تسلیتی صادر کردند.

در این پیام آمده است:
بسمه تعالی

اناهلل وانا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی مرحوم آیت اهلل اقای حاج سید رضا 

فاضلیان رحمه اهلل علیه موجب تاثر و تاسف گردید.
روحانی وارســته ای که سالیان طولنی در شهرستان 
مایر به ترویج و نشــر معارف نورانــی اهل بیت علیهم 
الســام پرداخت و با خدمات صادقانه به مردم بخصوص 
محرومان، توشــه بزرگی برای آخرت خود برداشت. آن 
عالم متقی و پارســا توانســت با اخاق خوب خود و با 
فضایل برجســته انسانی که داشــت مردم را به مکتب 

نورانی اهل بیت علیهم السام راهنمائی نماید.
فقدان این روحانی والمقام را به مردم شــریف مایر و 
همدان و بازماندگان محترم بویژه آقازاده عالم و فاضل و داماد 
مکرم ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال مسئلت دارم که 

آن مرحوم با اجداد طاهرینش علیهم السام محشور گردد.
9 ربیع االول 1٤٤٢
لطف اهلل صافی

پیام های تسلیت مراجع عظام تقلید در پی درگذشت آیت هللا فاضلیان

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت درگذشت آیت هللا فاضلیان
در پی درگذشــت آیت اهلل فاضلیان امام 
جمعه سابق مایر، حجت السام والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه پیام 

تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:
بِسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم

إِذا ماَت العالِم، ثُلَِم فِی اإلِسام ثُلَمٌة ل 
ها َشیء یَُسدُّ

خبــر درگذشــت عالم پرهیــزگار و 
مجاهــد، آیــت اهلل ســیدرضا فاضلیان 

موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحــوم از یــاران صدیــق امــام 
و رهبــری در دوران مبــارزه بــا رژیــم 
ستمشــاهی و پس از انقاب اسامی بود 
کــه عمر شــریف خود را وقف اســام و 
تربیت شــاگردانی بصیر و متقی در حوزه 
هــای علمیه کرد و بیش از ســه دهه در 
سنگر نماز جمعه به نشر معارف اهل بیت 
و روحیــه مجاهدت و شــهادت پرداخت 
و نقشــی مؤثــر در دوران دفاع مقدس و 
مقابله با فتنه های دشمنان نظام اسامی 

در سال های اخیر ایفا کرد.
اینجانب که ســال ها افتخار دوستی 
و ارادت به محضر ایشــان را داشــتم، با 
تســلیت مصیبت وارده به بیت آن عالم 
فرزانه و دوستان و شاگردانشان، از درگاه 
خداونــد متعــال برای آن فقید ســعید 
رحمــت، مغفرت و علــّو درجات، و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضائیه

با صدور پیامی

وزیرکشوردرگذشتآیتهللافاضلیانراتسلیتگفت
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور، در پیامی درگذشت 
عالم بزرگ و جلیل القدر حضرت آیت اهلل حاج سیدرضا فاضلیان 

را تسلیت گفت.
در پیام وزیر کشور چنین آمده است:

خبر درگذشــت عالم برجســته حضرت آیت اهلل سید رضا 
فاضلیان که بخش زیادی از عمر گران بهای خود را در مســیر 

اعتای آموزه های اسامی و ارزش های اخاقی سپری نمودند 
موجب تألم و تأسف فراوان گردید.

اینجانــب فقدان این روحانی جلیل القــدر را حضور آن بیت 
گرامی تسلیت و تعزیت عرض نموده از درگاه خداوند قادر متعال 
برای آن فقید ســعید رحمت و علو درجــات و برای بازماندگان 

محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

افالکِی خاک نشین

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر  ندارد،  نوشتن  نای  ندارم،  گفتن  نای  که  خودم  مثل  هم  قلم 
درگذشت عبد الصالح خداوند حضرت آیت اهلل سّید رضا فاضلیان )ره( 
برایمان پر از درد و رنج و اندوه است، غمی سنگین بارمان کرده، چرا 
که موهبت هم نشینی با انسانی بزرگ، استادی متخلّق به اخاق الهی، 
اندیشمندی فرزانه و عارفی خوش مشرب گنجینه پربهایی برایمان بود، 
که از دست دادیم. گرچه درد فراق زیاد چشیده ایم، داستان غم بسیار 
شنیده ایم، اّما شنیدن غم مرگ او برایمان جان گداز است، دردی است 
که قصه اش دراز است، غم بزرگی است، سنگین و کمر شکن، دردناک 
و غیر قابل باور، اللهم عظم بایی، اّما چاره چیست باید راضی بود به 

رضای حق، همان گونه که او بود.

به این خاطر است که من و قلم هر دو افسرده و ملولیم، ولی هر 
جور بود قلم را قانع ساختم، اّما مانده بودم که چه و از کجا بنویسم در 
وصف این "افاکی خاک نشین"، که ناخواسته نظرم به »عاقبت بخیران 
عالم« افتاد، شاید هم کسی انداخت، نمی دانم؟ هر چه بود اتفاقی نبود! 
آنجا خواندم پیامبر)ص( در مسجد بعد از نماز صبح نظرش به فردی 
افتاد که خستگی و خواب او را فراگرفته بود، گاهی از غلبه خواب چشم 
برهم می گذاشت و سرش به طرف پایین متمایل می شد. اندامی لغر 
و چشمانی فرو رفته داشت . چهره زردش حکایت از شب زنده داری 
فراوان می کرد، پیامبر)ص( به او فرمود: »َکْیَف أَْصَبْحَت یَا ُفَاُن«؟ با 
ِ ُموقِناً، عرض کرد:  چه حال صبح کرده ای ؟ َفَقاَل: أَْصَبْحُت یَا َرُسوَل اهللَّ
یا رسول اهلل با حالت یقین. از شنیدن این سخن پیامبر در شگفت زده 

شده، فرمود: هر یقینی حقیقت و عامتی دارد، آثار یقینت چیست؟
و  واداشته  ام  داری  زنده  به شب  و  نموده  افسرده  مرا  آنچه  گفت: 
روزهای گرم تابستان به تشنگی شکیبایم کرده عامت یقین من است ، 
مرا به دنیا و آنچه در آن است بی میل کرده ، هم اکنون گویا با چشم، 
روز قیامت را مشاهده می کنم که مردم برای حساب آماده شده اند و 
من در میان آنهایم . مثل اینکه بهشتیان را نیز می بینم که از نعمتهای 
آنجا برخوردارند و بر تکیه گاههای بهشتی تکیه زده اند، گویا جهنمیان 
را هم می بینم که در میان شراره های آتش فریاد می زنند و کمک می 
خواهند. یا رسول اهلل اکنون صدایی که از التهاب و خرمن های آتش   

جهنم بر می آید در گوشم طنین انداز است.
ُ َقلَْبُه لِْلِیَماِن«  َر اهللَّ پیامبر اکرم)ص( به یارانش فرمود: »َهَذا َعْبٌد نَوَّ
این بنده ای است که خداوند قلبش را به نور ایمان روشن نموده ، آنگاه 

رو به جوان نمود و فرمود: بر همین حال ثابت باش... .  
به یادم آمد سالیان پیش همان موقع که این مطلب را می نوشتم 
افراد پیدا می  با خود می گفتم خدایا آیا در زمان ما هم این گونه 
با عبد صالح  را  ایام حقیر  این که گذر  تا  شوند؟! گذشت و گذشت 
فاضلیان)ره( در حوزه علمیه مایر قرین ساخت  آقای  خداوند حاج 
سالها  ـ  شاگردی  مسند  در  حقیر  و  استادی  کسوت  در  او  البته  ـ 
می  پیدا  هم  ما  زمان  در  که  کرد  قانع  مرا  تنها  نه  او  با  همنشینی 
او، نگاه به چهره  شود، بلکه بالتر می توان کسی را یافت که چون 
دنبال  کسی  اگر  بالتر  بلکه  اندازد،  می  خدا  یاد  به  را  انسان  اش 

بهشتی باشد، باید سراغ او را بگیرد.
اّما دریغا! که این از جنس افاکیانی که چند سالی به عاریت در خاک ما 
سکنی گزید دیگر در میان ما نیست، چه تلخ و دردآور است باور کردن نبود 

انسانی که همة خوبی بود، سرفرازانه زیست و عزتمندانه رفت.
که  او  رفت،  ما  میان  از  او  انقابی  اندیشمند  که شخصیت  حیفا! 
از رهروان  او که یکی  از مجاهدان نستوه دوران دفاع مقدس،  یکی 
خستگی ناپذیر مکتب امام خمینی)ره(، او که یکی از حامیان واقعی 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای)زید عزه( بود، او که 
علوم  ترویج  و  نشر  وقف  را  افتخارآفرینش  زندگی  سالهای  بهترین 

اهل بیت)ع( کرد، و لحظه ای هم در این راه توقف نداشت.
او  گرای  وحدت  خردمند  فرهیختة  اندیشمند  وجود  که  افسوسا! 
و  هایش همیشه خواهان وحدت  در خطبه  که  او  رفت،  ما  میان  از 
باورمند  که  او  بود،  اسامی  انقاب  به  مؤمن  نیروهای  تمام  همدلی 
به آسیاب دشمنان  به اختافات آب ریختن  بود هرگونه دامن زدن 
سوگند خورده این نظام الهی است، او که دلسوز این نظامی بود که 

سالیان سال برایش زحمت کشیده بود.
 اسفا! نبودنش برایمان جانسوز است، او که کاس اخاقش روح 
های مستعد را سیرآب و مدهوش می کرد، او که اخاق کریمانه اش 
او که صحبتش گیرا وکامش همیشه  را مجذوب می ساخت،  همه 
دریایی از عطوفت و مهربانی را با خود داشت، او که استادی مهربان 
و پدری دلسوز برای سربازان حضرت ولی عصر)عج( و طاب حوزه 

های علمیه بود، و او که... و دریغا!...
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

گز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران
اّما گرچه او دیگر در میان ما نیست ولی اخاق الهی، سجایای نیک 
و انسانی و آموزه های دینی او بهترین الگوی ماندگار برای ما و همه 
خداوندا  ماند،  خواهد  باقی  سالیان  طول  در  ارادتمندانش  و  شاگردان 
روحش را با اولیاء و خاصانت محشور گردان و از نعمت های بی انتهایت 

متنعمش فرما. آمین رب العالمین.
و السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته

■حجتاالسالموالمسلمینعلیمحمدعبداللهی
■مدیرمسئول

درسوگخورشید

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیكر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به َگردش نرسیدیم و برفت
یک هفته ای اســت که عالم پارسا و پرهیزگار، سالک 
آگاه و عارف واصل باهلل، تجسم نزاهت و معلم دیانت، فقیه 
مجاهد و حکیم مرشــد، مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید 
رضا فاضلیان -تغمده اهلل برضوانه و افاض علینا من برکات 
مرقده- خود، مصطبه نشین بزم کروبیان شده و دل ما را به 
آتش هجران گداخته و جانمان را به سوگی سترگ، نشانده؛

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است
حال هجران تو چه دانی که چه مشكل حالی است

نوشــتن در رثای او، البته نه کاری است خرد. قطره 
را کجا سزد که آیینه دار دریا شود و شمع کی تواند که 

حکایت خورشید سراید؟
چه بهتر آغاز سخن را به رشته ی کامی از امیر بیان 
-علیه افضل الصلــوات- پیوند دهیم آنجا که در خطبه 

۱۹۳ نهج الباغه می فرماید:
"پرهیزکاران، صاحبان فضیلت اند در این جهان

دل هاشــان اندوهگین است و مردم از گزندشان ایمن. 
تن هاشان نزار، نیازهاشان اندک، و پارسا به جان و تن. دنیا 
آنان را خواست و آنان دنیا را نطلبیدند. اسیرشان کرد و به 

بهای جان، خود را از بند آن خریدند."
و در حکمت ۲۸۹:

"پیش از این مرا برادری بود در راه خدا، که خرد بودن 
دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ داشته بود. در بند 
شکم نبود و چیزی را که نمی یافت آرزو نمی کرد. بیشتر 
روزگارش در خاموشی می گذشت و اگر سخن می گفت 
بر دیگر گویندگان غلبه می یافت. و عطش پرسندگان را 
فرو می نشــاند. هرگاه دو کار بــرای او پیش می آمد می 
نگریســت که کدام یک از آن دو به هوای نفس نزدیکتر 

است تا خاف آن کند."
محضــر او، کانــون نور بــود و معــراج روح، کام 
جان فزایش دل های مســتعد و مشتاق را در دریای یاد 
خدا مستغرق می ساخت و جان های شیفته را به نسیم 

معنویت و عطر عرفان می نواخت. 
در کردار و عمل، آموزگار پرهیزگاری و پارســایی بود، 
بی اعتنایی به زخارف ناپایدار دنیوی را با جلوات ماندگاری 
از زندگی زاهدانه و سلوک مومنانه درهم آمیخت و نمونه  ای 

از "انسان آرمانِی اسام" را به نمایش نهاد.
گنج زری بود در این خاک دان

کو دو جهان را به  جوی می شمرد
پیر و مــراد جوانان پاک باز جبهه و جنگ در دوران دفاع 
مقدس و شمع محفل بسیجیان عاشق بود، و بارها صفوف 

مقدم جبهه ها را با حضور خود نورانیت مضاعف بخشید.
نفس گــرم و کام عطرآگین او، دل هــای دنیازده 
و زنگارگرفتــه را جا می داد و نگاه به ســیمای گیرا و 

روشنش، کدورت قلب را می زدود.
ارادت  بی پیرایه و ژرفش به حضرات معصومین، و ارتباط 
وثیقش با آن ذوات مقدســه، رشک انگیز و حسرت آور بود، 
اغلب هرگاه به یاد سیدالشهداء می افتاد، سرشک عشق از 
چشمان درشت و نافذش بر محاسن سپیدش می چکید و 

پهنای صورت مبارکش را فرا می گرفت.
توسن سرکش نفس را به عقال عقل لگام نهاده بود و در 

کارزار جهاد اکبر مجاهدی سرفراز و پیروز بود .
شــناختی ژرف و همه جانبه از دین داشت و معرفت 
نظری را با معنویت عملــی درهم آمیخته بود، دیدنش 
آدمی را به یاد خدا می انداخت و سخنش، دانش آدمی را 

می فزود و عملش، گرایش به سرای جاودان را.
گرچه در مســائل جناحی و گرایش های سیاســی 
مطلقا موضع گیری و دخالتی نداشــت، اما نســبت به 
جریان اصیل انقاب و آرمان های امام بزرگوار، مدافعی 

غیور و برای رهبری انقاب یاوری وفادار بود.
گم نامی خالصانه را بر زهدفروشــی ترجیح می داد و 
رد و قبول این و آن در نظرش یک ســان بود. آن چه را 
خدایی می دانست می گفت و انجام می داد و از سرزنش 

سرزنش گران باکی نداشت.
گرچه ژرفــای ایمان شــگرف او، اغلب به ظاهرش 
هم ســرایت می نمود، مع الوصف هــر چه به جنبه های 
خصوصی تر زندگی اش نزدیک می شدی، جلوه ی ایمان 

را بیشتر می یافتی.
او به راستی نشانه ی پروردگار در زمان و زمانه ی ما بود و 
جای خالی و داغ فراق او تا همیشه بر سینه ها خواهد ماند؛

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

ختام کام را می سپاریم به بیانی از مرحوم شهید مطهری 
درباره ی استاد فقید خود، مرحوم میرزا علی شیرازی که با حس 

و حال این روزهای ما بی شباهت نیست:
"دریغ اســت از آن بزرگ مردی کــه مرا اولین بار با نهج 
 الباغه آشنا ساخت و درک محضر او را همواره یکی از ذخایر 
گران بهای عمر خودم- که حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه 
کنم- می شمارم و شب و روزی نیست که خاطره اش در نظرم 

مجسم نگردد، یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم.
به خود جرئت می دهم و می گویم او به حقیقت یک 
»عالم ربانی« بود اما چنین جرئتی ندارم که بگویم من 

متعلم علی سبیل النجاة بودم.
یادم هســت کــه در برخورد با او همــاره این بیت 

سعدی در ذهنم جان می گرفت:
عابد و زاهد و صوفی همه طفالن ره اند

مرد اگر هست به جز »عالم ربانی« نیست"
والسام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیاً

شرح شكن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
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■حسینرضایی
■محصلعلومدینیدرحوزهعلمیهقم
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ویژهارتحالآیتاهلل
حاجسیدرضافاضلیـان

یادداشتشعــر

در وصف مرحوم آیت هللا فاضلیان
آمدی پنجره ای باز شد از سمِت عبورت

چهره افروختی و شب پره ها خیره به نورت
یک نفر شهِر مرا برد به آبادی چشمت

مانده در خاطره ها جلوه ی سی سال حضورت
تو پُر از زمزمه ی سرِخ َمزامیِر حسینی)ع(

خطبه می خوانی و خون می چکد از حلِق زبورت
اشک می ریزی و در فکر رفیقاِن شهیدی

رِدّ پرواِز همه حّک شده بر قلب صبورت
لَِمِن الُملُک به لب... زائر چشمان تو هستم

تو رضا هستی و آهوی خراسان تو هستم
لرزه ای بر تِن این قافیه افتاد، گسل شد

بیت هایم همه بشکوه تر از "تاج محل" شد
هوسی آمد و یک مرتبه َسد کرد هوا را

دل شکستیم به فتوای تو و مسئله حل شد
سّیِد فاضلی از سلسله ی آل عبایی

َشَطح  کافری ام با نََفست باز غزل شد
یک طرف خطبه ی تقوای تو جاری شده در من
یک طرف قّصه ی شرم آور اصحاِب َجَمل شد

داد از اندیشه ی طغیانگر و بیداد ز دردم
کمکم کن که به دنبال ِ خودم هیچ نگردم

رایِت فتح به کف داری و سردارترینی
مثل  عّباس...، عمویت تو علمدارترینی

ضامن ِ ما شده ای تا دِل صّیاد بسوزد
دست در دسِت علی داری و عّمارترینی

اَیَنما ُکنُت بخوانم که مبارک سحری تو
در شب اَم نافله می خوانی و بیدارترینی

فرصِت خاِل لبی آمد و ترتیِل صدایی
چشم ِ بیمار...، تو هم دیدی و بیمارترینی

اهل ِمنظومه ی زهرایی و َوالّشمس و ُضحایی
نوُرُکم واِحد و از نسل ِ َمصابیِح ُهدایی

َضَرَب، یَضِرُب نَه... کشته ی مضراِب تو هستم
پرده ای خواندم و در پرده ی مهتاب تو هستم

لِب سرچشمه ی توحیدی این حوزه رسیدم
تشنه ی حالِت عرفانی ُطّلِب تو هستم

یا علی گفتم و در حیرِت قدقامت عشقت
ابن ِآشوب ترین گوشه ی محراب تو هستم
ابِن طاووِس من اینک تو بخوان روضه ی َجّدت

که مسلمان شدم و شیعه ی بیتاب تو هستم
نه دگر منتظِر محتشم و شعر و حروفم

یا َقتیَل الَعَبراتی تو بخوان شرح ِ لُهوفم
■ مصطفی پورکریمی
سروده شده در شنبه

بیست و دوم مهر ۱۳۹۱
■ ■ ■ ■ ■

دلنوشته ای به مناسبت ارتحال ملکوتی
آیت هللا سیدرضا فاضلیان

دوباره شهر گرفته است رنگ و بوی عزا
خبر رسید که پرواز کرد مرد خدا

عروج کرده از این کل من علیها فان
به پیشگاه خداوند قادر منان

یگانه مرد مروت مروج تقوا
نبود روی لبش یک کلم غیر خدا

تجلی شرف و استوانه ی ایمان
که بود عارف گمنام شهر گمنامان

غریو خطبه ی رحمانی اش به منبر نور
شکوه رزم مسلمانی اش به سنگر نور

نوای موعظه اش جانفزا تر از تسنیم
دو چشم داشت رحیم و دو دست داشت کریم

لباس ساده ی او بوی جبهه ها می داد
کلم بی غش او مزه ی دعا می داد

میان روضه ی ارباب قلب او بی تاب
و می گریست دوچشمش ز آب آب رباب

پر از بصیرت و هشیار، روزهای خطر
که بود همیشه والیتمدار و روشنگر

نماز نافله اش رشک عالم ملکوت
نیایش سحرش پرکشیده تا الهوت

همیشه دید خودش را به پیشگاه خدا
همان که در نظرش هیچ بود این دنیا

اگرچه قامت خم پای ناتوان می داشت
مدد زجمله ی یاصاحب الزمان می داشت

سلم سید اهل سلوک و نورانی
سلم فاضل عارف که اهل ایمانی

شنیده ام که شوی دفن در دل مشهد
کنار قبر رضا زیر سایه ی گنبد

خدا نخواست که باشی میان ما، اما
رضا به حکم قضا گشت همنشین رضا

خوشا به حال تو ای مرد حق، خداحافظ
کلم بدرقه ی ماست بیتی از حافظ:

تویی که شهره ی شهری به عشق ورزیدن
تویی که دیده نیالوده ای به بد دیدن

برو به شاه خراسان سلم ما برسان
عزیز فاطمه سید رضای فاضلیان

■ محمد مهدی روحی
۱۳۹۹/8/6

پیوند علم و عمل
در مقام حیات طیبه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بر اساس مصادر و منابع دینی جایگاه علم و دانش از یک سو و مقام شامخ 
عالم ربانی از سوی دیگر، جایگاه بسیاری باال و واالیی را به خود اختصاص داده 
است. هرچند شرح و بسط این موضوع در منظومه دینی، مباحث گسترده ای را 
می طلبد ولی بر اساس مجموعه این روایات، شارع مقدس نگاه ویژه ای به علم و 
علم آموزی دارد و عالمان ربانی را در هر جامعه ای، مایه رشد و ترقی و راهنمایان 

به سوی هدایت و سعادت  معرفی می کند.

ربانی  عالمان  خصوص  در   ،147 حکمت  در  السالم  علیه  امیرمؤمنان   
می فرماید: »َهَجَم بِِهُم الِْعلُْم َعلَی َحِقیَقِة الَْبِصیَرةِ َو بَاَشُروا ُروَح الَْیِقیِن َو اْسَتاَلنُوا 
نَْیا بِأَبَْداٍن  َما اْسَتْوَعَرُه الُْمْتَرُفوَن َو أَنُِسوا بَِما اْسَتْوَحَش ِمْنُه الَْجاِهُلوَن َو َصِحُبوا الدُّ
َعاُة إِلَی ِدیِنِه آِه  ِ فِی أَْرِضِه َو الدُّ أَْرَواُحَها ُمَعلََّقٌة بِالَْمَحلِّ الْْعلَی أُولَِئَک ُخلََفاُء اهللَّ
آهِ َشْوقاً إِلَی ُروْءیَِتِهْم؛ آنان با نور دانش به حقیقت ادراک و بصیرت رسیدند و 
جوهره یقین را با جان خود دریافتند و آنچه را که بر افراد رفاه طلب دشوار 
بیم داشتند،  از آن  ناآگاهان  آنچه که  با  و  می نمود، راحت و آسان گرفتند 
مأنوس شدند. با بدن هایی همنشین دنیا گشتند که روح های آنها به ]قله های 
رفیع[ عالم ملکوت پیوند خورده است. آنان جانشینان خدا در زمین او و دعوت 

کنندگان مردم به سوی دین اویند. آه! آه! چقدر مشتاق دیدارشان هستم!«
در این روایت مولی متقیان علی علیه السالم، بعد از تقسیم بندی مردم، 
ویژگی های عالمان راستین را بیان کرده و راجع به این افراد که از یک مبدأ 
ملکوتی استفاده می کنند، می فرماید: »علم بر آنها تهاجم می کند نه آنها بر علم«. 
مقصود این فراز این است که علم این دست از مردم افاضی است و آن علمی که 
به آنها هجوم می آورد، بصیرت را به معنای حقیقی به آنها می دهد یعنی در آن 

علم، اشتباهی، نقصی، خطایی وجود ندارد.
در واقع هدف آنان از تحصیل علم، قرب به خداوند و به دست آوردن رضایت الهی 
است. امام صادق علیه السالم در روایتی به  حفص فرموند: »هر کس برای خدا علم 
را بیاموزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد در مقام های بلند آسمان ها عظیمش 

خوانند و گویند: آموخت برای خدا، عمل کرد برای خدا، تعلیم داد برای خدا«.
کرده اند،  کسب  که  دانشی  با  رفتارشان  و  گفتار  ربانی  و  وارسته  عالمان 
هماهنگ است. حضرت صادق علیه السالم در مورد سخن خداوند که »تنها 
بندگان دانشمند خدا از او ترس دارند«؛ فرمود: مراد از دانشمند کسی است که 

کردارش، گفتارش را تصدیق کند و کسی که چنین نباشد عالم نیست. 
سلیم از امیرالمومنین علیه السالم نقل می کند که از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 
سلم شنیدم که: عالمان دو قسم اند: عالمی که علم خود را به کار بسته و این رستگار است 
و عالمی که علمش را کنار گذاشته و این هالک شده است. همانا دوزخیان از بوی گند 
عالم بی  عمل در اذیت اند و میان دوزخیان ندامت و حسرت آن کس سخت   تر است که در 
دنیا بنده  ای را به سوی خدا خوانده و او پذیرفته و اطاعت خدا کرده و خدا به بهشتش در 
آورده است و خود دعوت  کننده را به سبب عمل نکردن و پیروی هوس و درازی آرزویش 
به دوزخ درآورده است، پیروی هوس از حق جلوگیرد و درازی آرزو آخرت را از یاد برد.

در ادامه امیرالمومنین به کمیل می فرماید: »روح یقین را مباشرتا واجد هستند«. 
عالمان راستین که اتصالشان به عالم دیگر به گونه ای است که متصل هستند »آن 
چیزهایی که مردمان مترف )یعنی خوگرفتگان به عیش و ناز و نعمت( خیلی سخت 
می شمارند، برای آنها آسان است«. برای مردمانی که به عیش و نعمت و دنیا خو 
گرفته اند، یک ساعت مأنوس بودن یا خلوت با خدا بسیار سخت است، از هر کار 

سختی برایشان سخت تر است، ولی آنها انسشان به این است.
مولی متقیان علی علیه السالم در ادامه ویژگی عالمان متقی می فرماید: »آن چیزهایی 
که نادانان از آنها وحشت می کنند، اینان به آنها مأنوسند« و عالمان ربانی » با بدن های 
خودشان با مردم همراهی می کنند، در حالی که در همان وقت، روحشان به محل اعلی 
پیوستگی دارد«. عالمان هدایت گر، بدنشان با مردم هست اما روحشان اینجا نیست. 
مردمی که با اینها محشورند آنها را انسان هایی مثل خودشان می پندارند و هیچ فرقی بین 
خودشان و آنها قائل نیستند ولی نمی دانند که باطن آنان به جای دیگری وابسته است.

در پایان علی علیه السالم آنان را جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان 
مردم به سوی دین خدا معرفی می کنند.

امروز در سوگ عالم وارسته و مجاهد خستگی ناپذیر، حضرت آیت اهلل حاج آقا سید 
رضا فاضلیان نشسته ایم که به عینه مصداق تمام و اتم عالمی پارسا و ربانی بود که 
سخنان امیرالمومنین علیه السالم در حکمت 147 نهج البالغه، در رفتار و کردار وی 
جاری و ساری بوده است. کسی که سالیان متمادی در کسوت امامت جمعه، عمر پر 
برکت خود را صرف هدایت مردم و ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السالم قرار داده بود.

حضرت آیت اهلل حاج آقا سید رضا فاضلیان از بزرگان روزگاری است که ما در آن 
زیست می کنیم که در پرتو پیوند علم و عمل، به مقام حیات طیبه رسیده بود تا به 
قدری که از عبادت، خسته نمی شد، بلکه لذت می  برد و طوری مؤدبانه و عاشقانه نماز 
می خواند، که در محراب مسجد مانند ماهی در دریا غواصی می کرد که کانّا خدا را 
می دید؛ از عباد ت های طوالنی و از سحر خیزی و شب زنده داری فیض وافی را می برد.

در عرصه اجتماعی به تعبیر مقام معظم رهبری، یک روحانی انقالبی و مردمی 
بود که در همه ی دوران های حساس انقالب و دفاع مقدس، همچون پدری مهربان، 
جوان های مجاهد و فداکار را انگیزه و امید می بخشید و کانون های تحرک مردمی را 

گرم نگاه می داشت و همواره متصدی ارشاد و هدایت معنوی و سیاسی مردم بود.

■ دانیال بصیر
■ طلبه درس خارج حوزه علمیه قم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

بزرگوار حضرت آیت اهلل حاج سید رضا  درگذشت عالم 
فاضلیان موجب تالم و تاثر گردید. ایشان ۳4 سال در مقام امامت 
جمعه شهر مالیر مروج معارف اسالمی و آرمانهای انقالب بودند و 

خدمات شایسته ای به نظام اسالمی ارائه کردند.
این عالم فاضل در دفاع مقدس و دیگر میدان های  عمل 

انقالبی نیز  نقش بسزایی در بسیج مردم و ترویج روحیه ایثار و 
شهادت در جامعه داشتند و با سلوکی زاهدانه و مردمی، تکیه 

و پناهی برای مردم و مرشدی معنوی و امید آفرین بودند.
روحانی  آن  ارتحال  قم  علمیه  مدرسین حوزه  جامعه 
حوزه های  به  را  رهبری  و  امام  صدیق  یار  و  قدر  عالی 
مراجع  العالی(،  رهبری)مدظله  معظم  مقام  علمیه، 
همه  و  مالیر  شریف  مردم  برکاتهم(،  تقلید)دامت  عظام 

ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم، به ویژه خانواده محترم 
و بازماندگان ایشان تسلیت می گوید و برای آن مرحوم، 
غفران و رحمت الهی را از خداوند متعال مسالت می نماید.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مورخ ۱۳۹۹/8/7

پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
به مناسبت در گذشت آیت هللا حاج سید رضا فاضلیان)ره(

گفت وگوی تفصیلی طلیعه امید با فرزند آیت هللا فاضلیان:

مرحوم پدرم "عبد مخلص خدا" بود
■ ضمن تسلیت به شما و خاندان آن 
بارز  ویژگی  مهم ترین  جلیل القدر  عالم 

آیت اهلل فاضلیان ازنظر شما چه بود؟
آیت اهلل، عشق و عالقه فراوانی به قرآن و 
به عنوان  می توان  که  داشتند  اهل بیت)س( 
یکی از ویژگی های بارز آن اشاره کرد. ایشان 
چه در خلوت و چه در محافلی که حضور 
پیدا می کردند حتما باید قرآن قرائت می شد 
هنگام  آیات  و  معانی  به  خاصی  توجه  و 

تالوت قرآن داشتند.
ایشان توجه خاصی نیز به دعاهای مفاتیح 
زیارت  و  کبیره  جامعه  همه روزه  و  داشتند 
می خواندند   را  و سالم   لعن  با صد  عاشورا 
و  جمعه  غسل  همچون  مستحبات  تمام  و 
نماز جعفر طیار را مثل واجبات برای خود 
قرائت دعاهای کمیل،  می دانستند و ضمن 
نیز  دیگران  به  یاسین  آل  و  سمات  ندبه، 

سفارش خواندن آن ها را می کردند.
روزی  همواره  عمرشان  مدت  طول  در 
هر  و  می کردند  تالوت  را  قرآن  جزء  یک 
خمس"  "مسبحات  خوابیدن  از  پیش  شب 
شامل پنج سوره "حدید، حشر، صف، جمعه 

و تغابن" را قرائت می کردند.
علیه السالم  باقر  امام  از  حدیث  در 
)سوره های  مسبحات  که  "کسی  واردشده: 
از  بخواند  خواب  از  پیش  را  فوق(  پنج گانه 
دنیا نمی رود تا حضرت مهدی علیه السالم را 
درک کند، و اگر قباًل از دنیا برود در جهان 
دیگر در همسایگی رسول خدا خواهد بود" 
و پدر من در روز والیت و  آغاز امامت امام 
جان  ظهر  اذان  اهلل اکبر  الف  با  زمان)عج( 

به جان آفرین تسلیم کرد و باید گفت:
آنکه یک عمر گفت مهدی جان

عاقبت داد روز عید مهدی جان
در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   ■
یک  به عنوان  ایشان  از  پیامشان 
مردم«  محبوب  و  مقبول  دینی  »عالم 
محبوبیت  خصوصیت  این  یادکردند، 

چگونه به دست آمده بود؟
آَمُنوا  َِّذیَن  ال »إِنَّ  مبارکه  آیه ی  طبق 
ْحَمُن  الرَّ لَُهُم  َسَیْجَعُل  الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا 
و  عشق  و  محبت  و  مودت  این  ا«)1(  ُودًّ
حاج آقای  و  مردم  بین  طرفینی  عالقه ی 
او  دنیای  ترک  و  زهد  از  فاضلیان، 
برمی خیزد. یک مردی که ۹۲ سال، نزدیک 
نه  داده،  انجام  خالصانه  قرن، خدمت  یک 
در همدان، نه در مالیر و نه در هیچ جای 
کشور، یک خانه  هم از خودش ندارد، یک 
متر زمین به نام ایشان وجود ندارد. مرحوم 
و  به تمام معنا  زاهد  انسان  یک  فاضلیان 
بود  این  هم وغمش  تمام  و  بود  تارک دنیا 
که خدمت به خدا و خلق خدا بکند. این 
است که خدای متعال هم محبت ایشان را 
در دل های مردم افکنده بود و مردم کوچه 
و بازار، اقشار و اصناف مختلف و طلبه ها به 
او عشق می ورزیدند. این محبت را خدا در 

دل های مردم ایجاد کرده بود.
برای  می توانست  که  جایی  تا  ایشان 
که  خودشان  -نه فقط  مردم  حوائج  انجام 
فرماندار  جا  هر  بود-  مردم  به  وقف خدمت 

خدمتشان  کشور  مسئول  هر  یا  استاندار  یا 
می رسید، بیشترین چیزی که تأکید می کرد 
این بود که شما به خواسته های مردم برسید. 
اگر نمی توانید حوائج مردم را برآورده کنید، 

الاقل بااخالق خوش برخورد کنید.
آن  به  کمتر  که  مواردی  از  یکی   ■
و  مبارزات  سوابق  است  شده  پرداخته 
دستگیری های آیت اهلل در زمان طاغوت 

است، دراین باره توضیح می دهید؟
قبل از انقالب و از سال 1۳4۲ پدرم مرید 
و  مسائل  و   بودند  خمینی)ره(  امام  مقلد  و 
فتواهای امام)ره( را در مجالس و منابر بیان 
می کردند، وی کتاب تحریرالوسیله رهبر کبیر 
انقالب که پیش از انقالب با نام مستعار "فقه 
اسالمی امام شیرازی" چاپ می شد را از نجف 
سفارش دادند که در آن زمان در کل استان دو 
یا سه نسخه از آن کتاب سه جلدی موجود بود 

که یکی از آن ها در کتاب خانه پدرم بود.
پیش از انقالب آیت اهلل فاضلیان در مسجد 
فعالیت های  و  می کرد  اقامه  نماز  مالجلیل 
مسجد  این  که  می داد   انجام  را  انقالبی 
همواره مملو از جوانان بود و همان گونه که 
رهبری در پیام خود اشاره کردند، سخنان 
انقالبی پدرم  باعث گرمی جوانان انقالب و 
نهضت بود و در همین رابطه دو بار قبل از 
پیروزی انقالب توسط ساواک دستگیر و به 
زندان افتادند و تا پیروزی انقالب جزء نفرات 

اول مبارزین در استان بودند.
شهدا  با  خاصی  ارتباط  ایشان   ■
و  اخلق  معلم  یک  به عنوان  و  داشتند 
از شهدا  بودند.  برای رزمندگان  مریدی 
و کسانی  که با وی ارتباط بیشتری در 

دوران دفاع مقدس داشتند نام می برید؟
شهدا  از  بسیاری  با  فاضلیان  حاج آقای 
عقد اخوت خوانده بود. شهید محمود کاوه، 
شهید محمود شهبازی، شهید حاج حسین 
با  که  بودند  همه کسانی  این ها  همدانی، 
پدر من عقد اخوت خوانده بودند. پدرم در 
را  شهدا  این  و  رزمندگان  این  شب ها  نماز 
حضرت  زندگی  از  یک بخشی  می کرد.  یاد 
که  است  اخوت هایی  عقد  فاضلیان  آیت اهلل 
لیست  یک  بود.  خوانده  شهدا  با  و  علما  با 
مرحوم  از  داشت.  برادران  این  از  مفصلی 
آیت اهلل شیخ محمد عمری که رهبر شیعیان 
اخوت  عقد  او  با  من  پدر  بود،  مدینه  در 
مشکینی،  آیت اهلل  مرحوم  تا  بود،  خوانده 

آیت اهلل جنتی و آیت اهلل مصباح.
یکی از کارهای جالب حاج آقای فاضلیان 
را  عطر  از  بزرگی  قوطی های  که  بود  این 
بین  و  می ریخت  شیشه ها  در  می کرد،  تهیه 
رزمندگان عطر حاج آقا معروف بود که تقسیم 
می شد و منتظر بودند که حاج آقا جبهه بیاید و 

بین رزمنده ها عطر تقسیم بکند.
به  فاضلیان  آقای  که  شد  چه   ■

ملیر آمد؟
در سال 1۳60 بعدازاینکه مرحوم آیت اهلل 
استعفا  مالیر  جماعت  امامت  از  میرشاهولد 
دادند آیت اهلل مشکینی با پدرم تماس گرفت و 
از حاج آقا درخواست کردند که به مالیر بروند. 
طرف  از  و  شد  انجام  کار  مقدمات  پس ازآن 
به عنوان   1۳60 دی ماه  در  خمینی)ره(  امام 
امام جمعه مالیر انتخاب شدند و مدت ۳5 سال 

این وظیفه بر عهده ایشان بود.
ملیر  از  پیش  فاضلیان  آیت اهلل   ■

امام جمعه شهر همدان بودند؟
وقتی آیت اهلل قاضی طباطبایی، امام جمعه  
تبریز ترور شد، حضرت امام به آقای مدنی که 
آن موقع امام جمعه  همدان بودند، فرمودند که 
شما به تبریز بروید. من یادم هست آیت اهلل 
مدنی شبانه پدر من را خواستند و فرمودند 
من به امر امام باید به تبریز بروم، شما به جای 

من امام جمعه ی همدان هستید.
امامت  دو سال  فاضلیان حدود  حاج آقای 
و رهبر  بر عهده داشت  را در همدان  جمعه 
به  دقیق  و  زیبا  خیلی  پیامشان  در  انقالب 

امامت جمعه مرحوم فاضلیان اشاره کردند.
■ آیت اهلل فاضلیان اهمیت خاصی به 
نماز می دادند، درباره توجه وی به اقامه 

نماز توضیح می دهید؟
در  خاصی  خشوع  و  خضوع  پدرم 
نمازخواندن داشت و نمازهایش در  حضور 
می خواند  تنها  که  بازمانی  نفر  هزار  چند 
تنهایی  هنگام  در  حتی  و  نداشت   تفاوتی 
توجه بیشتری به نماز داشت که نشانه ایمان 
و  بودن  برایش  که  است  اخالص  و  تقوا  و 

نبودن جمعیت تفاوتی نداشت.
■ از ایشان کتاب و یا آثار مکتوبی به جا 

مانده است؟
که  شد  چاپ  کتاب ها  چندین  ایشان  از 
شهید  مهدویت،  گفتمان  کتب  به  می توان 
و  مدنی(  آیت اهلل  از  خاطراتی  اخالق)  معلم 
کتاب یاد فنا )خاطرات آیت اهلل العظمی آخوند 
مالعلی همدانی)ره( به روایت آیت اهلل سید رضا 
فاضلیان) که این دو کتاب به قلم سید صادق 
فاضلیان فرزندم است.10 جلد کتاب هم در 
مرحله تدوین و تنظیم است که تحت عنوان 

آثار آیت اهلل فاضلیان چاپ می شود.
عبارت  را در یک  بخواهید حاج آقا  اگر   ■

معرفی کنید، چه می گویید؟
عبد مخلص خدا.

به آیت اهلل  ارادت خاصی  ■ ملیری ها 
سال  مدت ۳۹  در  که  داشتند  فاضلیان 
حضور ایشان در این شهرستان همواره 
عامل  و  معنوی  قطب  به عنوان  را  وی 
این باره  در  می دانستند،  شهر  وحدت 

خاطره خاصی دارید؟
در مالیر حضور  پدرم  که  این سال ها  در 
از  مهربان  پدری  چون  مالیر  مردم  داشتند 
ایشان یاد می کردند. در ۳۹ سال پیش مردم 
در جوکار به استقبال ایشان آمدند و در سال 
۹5 نیز که پس از اتمام مأموریت امامت جمعه 
و  ارادت  داشتند  را  مشهد  در  حضور  قصد 
درخواست مردم مانع از حضور ایشان در شهر 
امام رضا)ع( شد که نشان عشق و عالقه پدرم 

به مردم و احترام متقابل مردم به ایشان بود.
■ سخن آخر

و بخصوص مردم  استان  از همه مردم 
پدرم  که  لحظه ای  از  که  مالیر  پرور  عالم 
در بیمارستان بودند پیگیر وضعیت ایشان 
پیام  ارسال  با  نیز  ارتحال  از  پس  و  بوده 
تشکر  قراردادند  لطف  مورد  را  ما  تسلیت 
و  مشهد  و  قم  در  که  کسانی  از  می کنم. 
در مراسم تشییع و تدفین آیت اهلل حضور 

داشتند نیز تقدیر می کنم.

آیت اهلل سید رضا فاضلیان یکی از علمای برجسته استان 
همدان است که در 5 آبان ماه و در سن ۹2 سالگی ندای 
حق را لبیک گفت. ایشان ۳5 سال عهد دار امامت جمعه 
به  ارادت خاصی  این شهر  مردم  و  بودند  ملیر  شهرستان 
این عالم وارسته داشتند و درگذشت آیت اهلل فاضلیان خأل 

بزرگ معنوی برای این دیار است.
سجایای  با  بیشتر  چه  هر  آشنایی  برای  ما  خبرنگار 
با  عامل  عالِم  این  زندگی  پنهان  نکات  و  اخلقی 
حجت االسلم والمسلمین سید محمدحسن فاضلیان فرزند 
وی گفت وگویی داشته که توجه شمارا به آن جلب می کنیم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
■ توصیه های اخلقی

نگهدار  مقاومت  و  جدیت  کمال  با  توانید  می  تا 
اعتقادات حقه اعم از توحید و عدل و امامت و نبوت 
و معاد باشید و از تقوا، توکل،  صبر و استقامت در 
مستضعفین  و  فقرا  به  رسیدگی  و  عبودیت  جاده 
در  و  نگذارید  فرو  ذره ای  مؤمنین  حوائج  قضاء  و 
و  عصمت  بیت  اهل  به  توسل  جلسات  کردن  پا  به 

طهارت)ع( مخصوصاً در سه وقت:
۱- 25 شوال شهادت امام صادق)ع(.

2- 8 ربیع االول شهادت امام حسن عسکری)ع(
۳- توسلت به حضرت زهرا)س( شفیعه روز جزا

توجه ویژه ای داشته باشید، از مداومت در قرائت 
خداوند  همیشه  و  نکنید  خودداری  عاشورا  زیارت 
حسن   متعال  خداوند  بدانید.  ناظر  و  حاضر  را  تعالی 

عاقبت، کرامت فرمایند، ان شاءاهلل.

■ محل کفن و دفن
و  دهد  را غسل  بنده  متدینی  و  مسئله دان  شخص 
یکی از اهل علم یا علما ناظر غسل باشد که خالف انجام 
نگیرد، محل دفن مشهد مقدس، بهشت امام رضا)ع(، در 
جوار مرقد مبارک عالم ربانی و عارف سبحانی آیت اهلل 
حاج میرزا جواد آقای طهرانی است. الحمدهلل و تقبل اهلل.

و  حجت االسالم  با  شده  انجام  صحبت های  طبق 
آستان  وقت  تولیت  رئیسی،  ابراهیم  سید  المسلمین 
در  بود  مقدور  اگر  ایشان  صالحدید  و  رضوی  قدس 
حرم مطهر امام رضا)ع( باشد. اقامه نماز میت توسط 
از  که  صحبت هایی  طبق  علم الهدی  آیت اهلل  حضرت 

قبل با ایشان شده است.
وصیت دیگرم این است که دستمال اشکی که سال ها 
قطرات اشک بر اهل بیت)ع( را با آن گرفتم به همراه 
تربت سیدالشهدا)ع( و عقیقی که نقش انگشتر اباعبداهلل 

الحسین)ع( بر آن حک شده است، در کفنم بگذارند.

■ واجبات مالی
دارایی واقعی بنده ایمان به خداوند متعال است.

المعصومین  االئمه  و  رسوله  علی  اهلل  انزل  بما  و 
صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین.

اهلل  فضل  به  اعمال  با  بودن  همراه  صورت  در 
بمنه. و  سبحانه 

العالمین،  رب  الحمدهلل  ندارم  مردم  به  بدهکاری 
طلبکاری شخصی ندارم.

فقرا  به  فقط  مظالم  رد  تومان  هزار   50 مبلغ 
مجتهدین  از  یکی  اذن  به  شود؛  داده  مساکین  و 

ان شاءاهلل. عادل، 
بنده بدهکاری نماز و روزه ندارم همچنین خمس و 
زکات، اما احتیاطاً یک سال نماز و یک ماه روزه استیجار 

شود یا آقا محمدحسن یا شخص متدینی انجام دهد.
ان شاءاهلل تعالی.

سید رضا فاضلیان

بخشی از وصایای حضرت آیت هللا حاج سید رضا فاضلیان)ره(
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سادات  از  که  سیدمحمدباقر  خانواده 
بود  همدان  شهر  شالبافان"  "محله  اصیل 
سجاد)ع(  امام  به  واسطه   ۳۶ با  نََسِبشان  و 
میرسید، در پنجمین روز زمستان سرد سال 
که  شدند  کودکی  صاحب  شمسی   ۱۳۰۷
 ، خراسان  سلطان  آستان  به  ارادتشان  بنابر 

او را "سیدرضا" نام نهادند.
سیدرضا خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را 
در محضر پدر که از خطبای بِنام شهر بحساب 
می آمد، فراگرفت و مدتی در بازار همدان به 

کسب و کار پرداخت.
اما عالقه او به دروس حوزوی وادامه راه 
پدر و زندگی طلبگی بود و به همین دلیل 
اساتیدی  ودرنزد  همدان  علمیه  درحوزه 
حاج  نجفی،  محمدتقی  شیخ  حاج  چون 
و  علی  محمد  حاج  بهاری،  محمدحسین 
حاج میرزا آقا دامغانی، حاج ابوالقاسم ربانی 

به فراگیری علوم دینی پرداخت.
او که در درس و مباحثه حوزوی به مراتبی 
رسیده بود، درسال ۱۳۳۷ برای زیارت اعتاب 
مدت  در  و  شد  اشرف  نجف  راهی  مقدسه 
حضورش از فیض دروس حضرات آیات خوئی 

و حلّی بهره مند شد. 
سیدرضا پس از چندماه به همدان بازگشت 
و در محضر فقیه صمدانی مالعلی معصومی 
همدانی کسب فیض کرد که این رابطه تا پایان 

عمر آن عارف واصل ادامه داشت.
رژیم  توسط  همدان  به  مدنی  تبعیدشهید 
متدینین   برای  ذی قیمتی  فرصت  پهلوی 
رضا  سید  االسالم  ازجمله حجت  استان  این 
حلقه  در  ایشان  محضر  در  تا  بود  فاضلیان 

مبارزین انقالب قرار گیرد.
و  مروجان  از  یکی  بعنوان  ایام  این  در  او 
خمینی)ره(،  امام  اسالمی  نهضت  پیشگامان 
هدایت تظاهرات مردم علیه رژیم ستمشاهی 
را عهده دار بود و بارها توسط ساواک احضار و 

مورد بازجویی قرار گرفت. 
درآبانماه سال ۱۳۵۸ که آیت اهلل مدنی با 
غائله جنبش  به  دادن  پایان  برای  امام  حکم 
خلق مسلمان عازم تبریز شد ، حجت االسالم 
و  عرفان   ، اخالق   ، ورع  به  که  هم  فاضلیان 
جمعه  نماز  اقامه  بود،   شهره  نفس  سالمت 

همدان را عهده دار شد. 
اختالفات سیاسی و جناحی سالهای نخست 
انقالب اسالمی درمالیر و بروز بیماری قلبی که 
منجر به استعفای حجت االسالم میرشاهولد از 
سنگر نماز جمعه مالیر شد از یکسو و بازگشت 
به  قم  مقدس  از شهر  نوری همدانی  آیت اهلل 
دیماه  در  شد  باعث  همدان،  شهر  زادگاهش 
برای  خمینی)ره(  امام  دفتر   ۱۳۶۰ سال 
ایجاد توازن در معادالت استان، زمینه حضور 
اقامه  برای  مالیر  در  فاضلیان  حجت االسالم 

نماز جمعه را فراهم آورد.
توجهی  قابل  استقبال  مالیر  مردم  گرچه 
اما سایه  فاضلیان داشتند  االسالم  از حجت 
مشکالت  و  همدان-مالیر  دیرین  اختالفات 
داخلی شهرستان ازجمله نحوه بهره برداری 
ارتباط  براین  همواره  موقوفه،  اماکن  از 
مناسبتهای  در  و  بود  نمایان  تعامل  و 
ای  گونه  به  میکرد،  علنی  را  خود  مختلف 
درمالیر،  ایشان  حضور  اول  درسالهای  که 
گروههایی ازاقشار مختلف مالیر باسفر به قم 
اعتراض خودرا به مرحوم آیت اهلل مشکینی، 
اعالم  قم  علمای  و  جمعه  ائمه  دبیرخانه 

کردند، اما نتیجه ای حاصل نشد.
دفاع  سالهای  طول  در  مالیر  جمعه  امام 
ها  جبهه  رزمندگان  میان  در  بارها  مقدس 
تاجوک،  شهید  سرداران  با  و  یافت  حضور 
با  و  داشت  ویژه ای  ارتباط  حیدری  و  طالبی 

آنان عقد اخوت خوانده بود.
گذاری  پایه  مسجدجامع،  بازسازی 
حوزه  ابیطالب)ع(،  بن  علی  علمیه  حوزه 
حضرت  مصالی  زینب)س(،  حضرت  علمیه 
ابوالفضل)ع( و.... از آثار ماندگار دوران حضور 

۳۵ساله آیت اهلل فاضلیان در مالیر است.
امامت  به  عاشورا  ظهر  جماعت  نماز  اقامه 
آیت اهلل فاضلیان که با پیشنهاد ایشان و همت 
هیئت جوانان حزب اهلل مالیر از سال ۱۳۶2 

آغاز شده را شاید به جرات بتوان قدیمی ترین 
کشور  در  عاشورا  ظهر  جماعت  نماز  اقامه 
دانست که همچنان باشکوه برگزار می شود و 
افتخاری است برای مردم والیتمدار این شهر.

ایشان عالوه بر روابط خوب پدرانه و راهگشا 
مجلس  در  مالیر  نمایندگان  فرمانداران،  با 
در  دخالت  از   ، شهرستان  اجرایی  مدیران  و 

امورسیاسی و اجرایی شهر پرهیز داشت.
همدلی،   کلمه،  وحدت  فاضلیان  آیت اهلل 
خصوصا  مردم  مشکالت  حل  برای  تالش 
خانواده های معظم شهدا و طبقات محروم را 
از اّهم امور می دانست وهمواره در خطبه های 

نماز وجلسات بر آنها تاکید داشت.
در طول ۴۱۶ ماه حضور در مسند امامت 
جمعه مالیر بارها موضوع استعفا ایشان مطرح 

بود که به نتیجه نرسید.
معظم  مقام  با  مشورت  از  پس  سرانجام 
رهبری، در شهریور ۹۵ از منصب امامت جمعه 
مالیر  در  همچنان  ولی  کردند  استعفا  مالیر 
ماندگار شده و به امر تدریس و پرورش طالب 

علوم دینی مشغول شدند.
پنجم  در  اخالق  معلم  و  فاضل  عارف  این 
دوره  یک  تحمل  از  پس  و   ۱۳۹۹ آبان ماه 
و  کرد  تسلیم  آفرین  جان  به  جان  بیماری 

روحش در ملکوت اعلی جای گرفت.
عاش سعیدا و مات سعیدا

زندگینامه مرحوم آیت هللا سیدرضا فاضلیان

شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
یک قطب  به عنوان  را  فاضلیان  آیت اهلل  اسالمی، 
که  کرد  کشورمعرفی  در  شده  شناخته  معنوی 

داشتند. ایشان  به  ویژه ای  نگاه  زمان  علمای 
آزادی خواه  احد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سیدرضا  آیت اهلل  رحلت  تسلیت  با  گفت وگویی  در 
کرد:   اظهار  مالیر،  فقید  امام جمعه  فاضلیان 
کاماًل  نگاهی  آیت اهلل  به  کشور  دینی  بزرگان 
تکریم  شاهد  نزدیک  از  من  و  داشتند  ویژه ای 

بودم. فاضلیان  آیت اهلل  از  بزرگ  علمای 
مصباح  آیت اهلل  همچون  علمایی  افزود:  وی 
حسن زاده  عالمه  بهجت،  آیت اهلل  مرحوم  یزدی، 
به  ویژه ای  و  خاص  نگاه  دیگر  علمای  سایر  و 

داشتند. بزرگوار  این 

اسالمی  در مجلس شورای  مردم مالیر  نماینده 
تکریم بزرگان از آیت اهلل فاضلیان را نشانه جایگاه 
بزرگ علمی و اخالقی وی در بین علما دانست و 
داشت  غریبانه ای  زندگی  فاضلیان  آیت اهلل  گفت: 
در  عرفانی  مرجع  به عنوان  می توانست  ایشان  و 

باشند. حاضر  قم  و  کشور 
معلم  فاضلیان  آیت اهلل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  ۳۰سال  بنده  کرد:  تصریح  بود،  اخالق  بزرگ 
درجات  و  کردم  شاگردی  ربانی  عالم  این  محضر 

بود. بی نظیر  ایشان  علمی 
از  بسیاری  گفت:  خواه،  آزادی  االسالم  حجت 
آیت اهلل  محضر  در  که  را  مطالبی  ایشان  شاگردان 
و  نمی کرده  دریافت  قم  در  فراگرفتند  فاضلیان 
و  شاگردان  همه  قلب  ربانی  عالم  این  درگذشت 

مردم مالیر را جریحه دار کرد.
از  مالیر  مردم  میهمان نوازی  به  اشاره  با  وی 
به  نزدیک  ایشان  کرد:  تصریح  فاضلیان،  آیت اهلل 
فعالیت داشت و  امام جمعه مالیر  به عنوان  ۳۵ سال 

مردم مالیر از درجات معنوی شان مستفیض شدند.
مردم  کرد:  تأکید  فاضلیان  اهلل  آیت  شاگرد 
خوبی  به  وی  حضور  مدت  در  مالیر  فرهنگ  با 
ایشان  بازنشستگی  از  پس  و  کردند  مهمان نوازی 
ندادند  اجازه  به یک عمر خدمت صادقانه،   با توجه 

کند. ترک  را  مالیر 
بازنشستگی  از  پس  فاضلیان  آیت اهلل  افزود:  وی 
به عنوان یک معلم اخالق در مالیر زندگی کردند تا 

امروز که ِمهمان خدا شدند.

شاگرد آیت هللا فاضلیان و نماینده مردم مالیر در مجلس:
آیت هللا فاضلیان یک قطب معنوی در کشور بود
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ویژهارتحالآیتاهلل
حاجسیدرضافاضلیـان

برخی
شهیدانی
که از پای

درس اخالق
مرحوم

آیت هللا
فاضلیان

حماسه آفرین
عرصه های نبرد

شدند

سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی
فرمانده لشگر انصارالحسین در سال های دفاع 

مقدس، فرمانده لشگر ۲۷ محمد رسول اهلل و فرمانده 
جنگ های نامنظم در محور مقاومت

سردار شهید حاج حبیب اهلل مظاهری
فرمانده گردان مسلم بن عقیل لشگر ۲۷ محمد 

رسول اهلل

سردار شهید حاج رضا شکری پور
فرمانده گردان ۱۵۴ لشگر انصارالحسین

سردار شهید علی چیت سازیان
معاون اطالعات عملیات لشگر انصارالحسین

سردار شهید حاج حسن تاجوک
فرمانده گردان ۱۵۱ مسلم بن عقیل لشگر انصارالحسین

فرمانده تیپ کربال

سردار شهید حاج علی خوش لفظ
مسئول اطالعات عملیات گردان های لشگر 

انصارالحسین
)راوی کتاب وقتی مهتاب گم شد(

حضرت آیت هللا فاضلیان)ره(
در جمع رزمندگان دفاع مقدس

سردار شهید حاج مصطفی طالبی
جانشین فرمانده گردان مسلم بن عقیل لشگر 

انصارالحسین
مسئول طرح و برنامه لشگر ۴ بعثت

سردار شهید حاج رسول حیدری
مسئول اطالعات قرارگاه رمضان، فرمانده گردان 

برون مرزی و فرمانده تیپ نامنظم سپاه قدس

سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی
فرمانده گردان حضرت اباالفضل لشگر انصارالحسین

)راوی کتاب آب هرگز نمی میرد(

طلبه ی شهید سید مصطفی الحسینی
)سفیر بیداری که در عمر کوتاهِ ۲۵ ساله ی خود، به 

۱۷ کشور برای ترویج اسالم و انقالب سفر کرد(

سردار شهید محمد تکلوبیغش
فرمانده گردان ۱۵۴ حضرت علی اکبر)ع(

سردار شهید ناصر قاسمی
فرمانده بسیج ناحیه همدان

سردار شهید علیرضا حاجی بابایی
اولین فرمانده تیپ انصار الحسین

سردار شهید تقی بهمنی
فرمانده علمیات سپاه همدان در سال های دفاع مقدس

سردار شهید حاج سعید اسالمیان
فرمانده لشگر انصارالحسین

سردار شهید علی رضا شمسی پور
فرمانده گردان قاسم بن الحسن لشگر انصارالحسین

فرمانده گردان فاطمیون در سوریه

پیام تسلیت فرمانده سپاه ناحیه مالیر
به مناسبت درگذشت آیت هللا سیدرضا فاضلیان

احد آزادیخواه به مناسبت درگذشت
آیت هللا سیدرضا فاضلیان پیام تسلیتی صادر کرد

سرهنگ پاسدار سید جواد حسینی با 
صدور پیامی به شــرح زیر رحلت آیت اهلل 

حاج سید رضا فاضلیان را تسلیت گفت:
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت عالــم بزرگ و فیلســوف 
گرانقدر و شــهیر آیت اهلل حاج سید رضا 
فاضلیان ضایعه ای بزرگ برای دوستداران 
مکتــب اهل بیت)علیهم الســالم( و دیگر 

اندیشمندان علوم دینی بود.
آیت اهلل ســید رضا فاضلیان ســال ها 
در راســتای خدمــت بــه فقــه پویای 

جعفــری، انقالب و مردم قدم برداشــته 
و از ویژگی هــای ایــن عالم وارســته و 
زمان شــناس علم و بصیرت بود؛ ایشــان 
در برهه های حســاس تاریخــی به یاری 
انقالب شــتافتند و خدماتش هیچ گاه از 

یاد انقالبیون نخواهد رفت.
این ضایعه بزرگ را به امام زمان)عج(، 
مقــام عظمــای والیت حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای، مردم شــهیدپرور مالیر و بیت 
مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم و علو 

درجات را برای ایشان آرزومندم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِم ثُلَْمٌه اَل  ]إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْســالَ

َها َشْی ٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِه[ یَُسدُّ
با نهایت تاســف و تاثر، خبر رحلت عالم 
ربانی، استاد بزرگ اخالق و عارف باهلل مرحوم 
آیت اهلل ســیدرضا فاضلیان امام جمعه فقید، 
والیتمدار و مردمی شــهر مالیر و از فضالی 

روحانیت استان همدان واصل گردید.
از خدای متعــال برای این چهره خدوم و 
عزیز که طی سالیان متمادی افتخار شاگردی 
ایشان را داشتم و در مقام استادی و همچنین 

مسئولیت امامت جمعه، با خطبه های روشنگر 
خویش، در تقویت بنیان های مذهبی و فکری 
مردمان والیتمدار شهرســتان مالیر، تالشی 
مجاهدانه داشت و پس از سالها خدمتگزاری 
صادقانه به آرمانهای اسالم والیی، روح بلندش 
در مالء اعلــی آرام گرفت، طلب علو درجات 
می نمایم و برای بازماندگان محترم باالخص 
بیت شریف ایشان، فرزندان گرامیشان بویژه 
حجت االسالم سیدحسن فاضلیان، روحانیت 
معظم و مردم مؤمن و خداجوی شهر مالیر 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نمایم.

پیام تسلیت فرماندار ویژه شهرستان مالیر
به مناسبت درگذشت عالم ربانی

حضرت آیت هللا سید رضا فاضلیان)ره(

امام جمعه مالیر به مناسبت درگذشت
آیت هللا حاج سید رضا فاضلیان

پیام تسلیت صادر کرد
قدرت اله ولدی، فرماندار ویژه شهرستان مالیر، با انتشار پیامی، درگذشت حضرت آیت 

اهلل سید رضا فاضلیان)ره( را تسلیت گفت، متن پیام وی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َها َشْيٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة. إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِي اْلِْساَلِم ثُلَْمٌة اَل یَُسدُّ
جناب حجت االسالم و المسلمین، حاج سید حسن فاضلیان)دامت برکاته(

سالم علیکم؛
موجبات  فاضلیان)ره(  رضا  سید  اهلل  آیت  حضرت  القدر،  جلیل  عالم  ارتحال  خبر 
این  واقع،  به  ساخت.  فراهم  را  وارسته  فقیه  آن  عالقمندان  عموم  و  اینجانب  تاثر 
عصمت  بیت  اهل  معارف  ترویج  صرف  را  خود  شریف  عمر  سال های  که  ربانی  عالم 
نمودند،  اسالمی  شکوهمند  انقالب  بلند  آرمان های  از  دفاع  و  طهارت)علیهم السالم(  و 
همواره و در کسوت امامت جمعه شهر مالیر، پرچمدار وحدت میان اقشار و گروه های 
مختلف بوده اند و اینک، همه شهرستان به یکپارچگی، در سوگ آن پدر معنوی سالیان 

خود نشسته است.
ولی  حضرت  مقدس  آستان  به  جانگداز  واقعه  این  مجدد  تسلیت  ضمن  اینجانب 
مدرس  آن  گذشت  در  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  و  فداه(  عصر)ارواحنا 
وارسته و شریف اخالق را به حضرتعالی، بیت مکرم و عموم شاگردان و عالقمندان 
منان  ایزد  درگاه  از  را  وارسته  فقیه  آن  درجات  علو  نموده،  عرض  تسلیت  ایشان 

می نمایم. مسالت 
قدرت اله ولدی

فرماندار ویژه شهرستان مالیر

امام جمعه مالیر در پی درگذشت آیت اهلل فاضلیان پیام تسلیت صادر کرد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

، و ُهَو نَجٌم طـِمَس، و َموُت َقبیلٍَة أیَسُر ِمن َموِت عالٍِم. َموُت العالِِم ُمصیَبٌة ال تُجَبُر و ثُلَمٌة ال تَُسدُّ
رحلت مردان حق از بند عالم رستن است

زین خراب آباد بر محبوب خود پیوستن است
ارتحال عالم جلیل القدر حضرت آیت اهلل فاضلیان همه مشتاقان و ارادتمندان بویژه استان 

همدان و شهرستان مالیر را متاثر و در سوگ خود نشاند.
عالمی که در اوان گام اول انقالب وارد مالیر شد و با همکاری دیگر علمای بالد توانست انقالب 
اسالمی را در دلها نهادینه و تشنگان معرفت را با معارف اسالمی سیراب گرداند و در این مکتب 
سربازانی برای امام عصر)عج( وسردارانی برای ولی امر)امامین انقالب( تربیت کند و حاصل آن 

همه مجاهدت، بنای عظیم حوزهای علمیه و تقدیم یک هزار و صد شهید همیشه شاهد است.
و این سرچشمه انسان ساز برای همیشه ساری وجاری می باشد و در اوان گام دوم انقالب 
بعد از اطمینان خاطر به مانایی نظام اسالمی با قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار 

در اول اذان ظهر دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست.
والسالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا

اینجانب این ضایعه بزرگ را به بیوت الحجه)ع( و علمای اعالم و به بیت مکرم ایشان 
تسلیت و تعزیت عرض می کنم و صبر و اجر الهی را مسئلت می نمایم.

محمد باقر برقراری 
1399/8/6

خبـــر

حسین دهقان ارتحال آیت هللا سید رضا فاضلیان 
را تسلیت گفت

نیروهای  و پشتیبانی  امور صنایع دفاعی  انقالب در  مشاور رهبر معظم 
مسلح در پیامی درگذشت آیت اهلل سیدرضا فاضلیان امام جمعه و از علمای 

برجسته استان همدان را تسلیت گفت.
متن پیام حسین دهقان به شرح زیر است :

َها َشْیٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُِلَم ِفی اْلِْساَلِم ثُْلَمٌة َل یَُسُدّ
هرگاه عالمی از دنیا رود رخنه ای جبران ناپذیر در اسالم ایجاد می شود که 

تا روز قیامت هیچ چیز آن را فرو نمی  پوشد. )امیر المومنین علی علیه السالم(
درگذشت حضرت آیت اهلل »سیدرضا فاضلیان« که عارفی وفادار به خدا و 
خلق خدا بود و اکنون از میان ما به ملکوت اعال پر کشیده است، موجب تالم و 
تاثر فراوان شد. این عالم بزرگ فاتح قله های دیانت، ربانیت و اخالق بود و فقدان 
ایشان جراحتی عظیم برای حوزه های علمیه و علم و عموم حق جویان و به 
ویژه مردم شهید پرور استان همدان خواهد بود. آیت اهلل فاضلیان در دوران ستم 
شاهی زندان های بی شمار کشید و در پیروزی انقالب تمام توش و توان خود را 
در طبق اخالص گذاشت و با شروع جنگ تحمیلی به صورت مداوم با رزمندگان 
اسالم در جبهه های نور علیه ظلمت همراه، همساز، هم سخن و همدل بود و 
سپس بیش از ۳۰ سال در کسوت امامت جمعه و نمایندگی مقام معظم رهبری 
منشا خیر و برکات فراوانی برای مردم استان همدان و شهرستان مالیر گشت.

اینجانب فقدان این آیت ربانی را به حضور رهبر معظم انقالب، خانواده محترم 
فاضلیان، مردم والیتمدار استان همدان و عموم عالقمندان و دوستداران ایشان 
به ویژه روحانیت معزز تسلیت عرض کرده و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانم.
حسین دهقان
ششم آبان ماه 1399

تسلیت محسن رضایی■■■
به مناسبت درگذشت آیت هللا فاضلیان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی، درگذشت عالم وارسته آیت اهلل آقای 
حاج سید رضا فاضلیان را تسلیت گفت. متن پیام دکتر محسن رضایی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

عالم وارسته و مجاهد، آیت اهلل آقای حاج سید رضا فاضلیان پس از عمری 
تالش در مسیر نشر معارف نورانی اسالم، به زیارت حضرت حق، نائل شد. آن 
فقیه پارسا از یاران صدیق امامین انقالب بود که در عرصه های گوناگون خدمت 
به اسالم و نظام مقدس اسالمی، از هیچ تالشی مضایقه نکرد. حضور صمیمانهء 
او در کنار رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس، تربیت طالب فاضل در حوزه 
های علمیه و بیش از سه دهه مجاهدت در سنگر امامت جمعهء مالیر، از جمله 
حسنات ماندگارِ آن عالم فرزانه است. این مصیبت را به محضر حضرت بقیه اهلل 
االعظم )عج(، مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه و بعموم مردم شریف استان 
همدان بویژه به اهالی صمیمی و قدرشناِس مالیر و به بیت مکرم، دست پروردگان 
و ارادتمندان آن فقیه مجاهد، تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق، برای آن 

فقید سعید، علو درجات و برای مصیبت دیدگان، صبر و اجر مسئلت می نمایم.
محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبـــر

پیام تسلیت نماینده مردم
استان همدان

در مجلس خبرگان رهبری
انسان  بارز  نمونه  و  ربانی  عالم  جانسوز  رحلت 
واال، با تقوا و پرهیزکار؛ عالم جلیل القدر "حضرت 
آیت اهلل حاج سید رضا فاضلیان" غبار غم و اندوه 

فراوان را بر دلها نشاند.
پربرکت  عمر  فاضلیان  سیدرضا  حاج  اهلل  آیت 
و  تعلم  و  تعلیم  و  نفس  تربیت  راه  در  را  خویش 
اسفناک  این ضایعه  در دین سپری کرد که  تفقه 
به ساحت مقدس و منور قلب عالم  را  اندوهبار  و 
العالمین  ارواح  و  روحی  ولی عصر  حضرت  امکان، 
رهبری،  معظم  مقام  مبارک  محضر  الفداء،  له 
حوزهای علمیه، مراجع عظام تقلید و بیت شریف 
و  نموده  عرض  تعزیت  و  تسلیت  معززشان  و 
درجات رفیع الهی را از ایزد منان برای این مجاهد 

خستگی ناپذیر مسألت دارم. 
کرامش  اولیاء  با  را  ایشان  ان شاءاهلل  خداوند 
جزیل  اجر  و  صبر  بازماندگان  به  و  محشور 

عنایت فرماید.
و السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین

غیاث الدین طه محمدی
نماینده مردم استان همدان در مجلس 
خبرگان رهبری

■■■
آیت هللا مصباحی مقدم با صدور 
پیامی ارتحال آیت هللا سید رضا 

فاضلیان را تسلیت گفت
إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُِلَم ِفی اْلِْساَلِم ثُْلَمٌه

َها َشْی ٌء َل یَُسدُّ
فاضلیان  سیدرضا  اهلل  آیت  ربانی،  عالم  ارتحال 
که نزد اساتید برجسته ای همچون مرحوم آخوند 
همدانی و آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی بهره بردند 
برکات  و  آثار  منشا  عملی  و  علمی  مجاهدت  با  و 
بودند و همچنین در سنگر امامت جمعه شهرستان 
مالیر به هدایت دینی و سیاسی مردم می پرداختند 
را به بیت مکرم و همه بهره مندان از این یار صدیق 

امام خمینی)ره( تسلیت عرض میکنم.
تغمده اهلل تعالی بالرحمه و الرضوان

غالمرضا مصباحی مقدم
1399/8/3

نشریه طلیعه امید؛ ضایعه اسفناک ارتحال حضرت آیت هللا حاج سید رضا فاضلیان
را به محضر حضرت ولیعصر)عج(، رهبر معظم انقالب، خاندان معظم شهدا،

عموم مردم قدرشناس و بیت معظم ایشان تسلیت عرض می نماید.
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حضرتحجتاالسالموالمسلمین
سّیدمحمدحسنفاضلیان)زیدعزه(

درگذشت پدر بزرگوارتان حضرت آیت هللا حاج سّید رضا فاضلیان ثلمه ای جبران ناپذیر 
است، ولی چاره ای جز راضی بودن به رضای الهی نیست.

حقیر این ضایعۀ مؤلمه را به خاندان بزرگ فاضلیان و مخصوصًا به حضرت عالی که 
بحمدهللا به فرهیختگی و فرزانگی آراسته اید، تسلیت عرض می کنم و برای آن مرحوم 

روح و ریحان و رضوان الهی را خواستارم.
االحقرعلیمحمدعبداللهی

با کمال تأسف و تأثر ارتحال ملکوتی
عالم ربانی، امام جمعه فقید مالیر

حضرتآیتهللاحاجسیدرضافاضلیان
را خدمت بیت مکرم ایشان

و مردم شریف مالیر تسلیت عرض می نمائیم.
شورایاسالمیشهرمالیر

ابراز همدردی و تسلیت

مالیر-خبرنگار طلیعه امید: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
مالیر با بیان اینکه هر مرکز آموزشی که ایجاد می شود 
دانشگاه  کرد:  اظهار  است،  نیازمند یک هیئت مؤسس 
آزاد اسالمی مالیر به عنوان اولین مرکز آموزش عالی این 
شهرستان است که در سال 67 تأسیس شده و مرحوم 
آیت اهلل سید رضا فاضلیان از جمله مؤسسان این مرکز بودند.

دکتر محمد عظیم خدایاری ادامه داد: از همان سال های 
ابتدایی تأسیس این واحد دانشگاهی، ایشان که در مقام 
امامت جمعه مالیر بودند در برنامه های مختلف فرهنگی و 
معنوی دانشگاه در کنار اساتید و دانشجویان بوده و با توجه 
به مشغله زیادی که داشتند گاهی اوقات نیز فرزند ایشان 
حاج محمد حسن فاضلیان به نیابت از پدر بزرگوارشان 

برنامه ها را همراهی و هدایت می کردند.
وی با بیان اینکه طی 32 سال عمر دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مالیر مرحوم آیت اهلل فاضلیان همواره در برنامه های 
مختلف حمایت های معنوی و ارشادی خود را از این مرکز 
علمی داشتند، افزود: معموال در طول سال ایشان برای 
دانشجویان دو تا سه بار درس اخالق برگزار می کردند و 

دانشجویان نیز از این جلسات استقبال خوبی داشتند.
دکتر خدایاری اضافه کرد: بسیاری از اوقات نیز در طول 
سال اساتید و کارکنان دانشگاه با حضور در دفتر امام جمعه 
در جلسات درس اخالق و یا دیدار با این عارف فرهیخته از 

ارشادات و سخنانان گهربار ایشان بهره مند می شدند.
با اشاره به آغاز  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مالیر 
عملیات اجرایی واحد مالیر در سال 1367 گفت: ایشان 
در مراسم کلنگ زنی مکان فعلی دانشگاه آزاد اسالمی 
و  معنوی  حمایت های  که  داشتند  حضور  نیز  مالیر 
ارشادی آیت اهلل فاضلیان به عنوان عضو هیئت مؤسس 
یادگاری  و  افتخار  یک  مالیر  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

ارزشمند برای این واحد است.
ویژه ای  تأکید  همواره  ایشان  اینکه  بیان  با  وی 
درخصوص اسالمی بودن دانشگاه داشتند، افزود: همواره 
حمایت های معنوی ایشان از دانشگاه قوت قلبی برای 

اساتید و دانشجویان در همه حوزه ها بود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از تأکیدات ویژه آیت اهلل 
سید رضا فاضلیان توجه به درس اخالق بود، گفت: یکی از 
مهمترین و بارزترین ویژگی های ایشان حساسیت نسبت 
به رعایت مسائل بود که در واقع می توان گفت از ایشان 

باید به عنوان یک استاد اخالق به تمام معنا یاد کرد.
دکتر خدایاری با بیان اینکه ایشان رتبه علمی باالیی 
به علمشان عمل  بود که  این  از آن  داشتند و مهم تر 

و  کردار  رفتار،  در  وارسته  عارف  آن  گفت:  می کردند، 
گفتار خویش همیشه خدا را در نظر داشتند.

وی اضافه کرد: مرحوم آیت اهلل فاضلیان یک عارف 
وارسته بودند و تا اواخر عمر که ما ایشان را می شناختیم 
هیچ تفاوتی نسبت به روزهای اولی که به شهرستان 
زهد  و  قناعت  ساده زیستی،  نظر  از  بودند  آمده  مالیر 

نداشتند و در واقع رفتارشان همان رفتار بود.
وی با بیان اینکه ایشان هرگز دنبال حب و بغض های 
شخصی نبودند، افزود: آیت اهلل فاضلیان در همه سخنرانی ها، 
مسائل مختلف، برنامه ها و جلساتی که حضور داشتند به 
بحث تقوا اهتمام ویژه داشته و دائما بر رعایت تقوای الهی 

تأکید می کردند و این یک ویژگی برجسته ایشان بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مالیر با بیان اینکه مردم 
مالیر نیز با توجه به اخالق و رفتار ایشان حرف شنوی 
زیادی از این مرد بزرگ داشتند و همواره توصیه های 
ایشان را مالک عمل قرار می دادند، تصریح کرد: حضور 

در محضر ایشان آرامش بخش بود.
خدایاری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات 
مهم و ارزشمند آیت اهلل سید رضا فاضلیان توجه ویژه به 
حوزه های علمیه شهرستان بود، افزود: طی مدتی که 
علمیه  بودند، حوزه های  امام جمعه شهرستان  ایشان 
شاهد  ما  و  رسیدند  زیادی  بالندگی  و  رشد  به  مالیر 
تأسیس چندین حوزه علمیه شهرستان با پیگیری های 
ایشان بودیم که در واقع از یادگاری های ارزشمند این 

عالم بزرگ برای مالیر است.
این  در  زیادی  شاگردان  تربیت  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه های علمیه از ثمرات ارزشمند حضور ایشان در مالیر 
بوده است، گفت: با توجه به وحدت حوزه و دانشگاه و رابطه 
تنگاتنگ مراکز دانشگاهی با حوزه های علمیه شهرستان، 
این حوزه ها امروزه کمک زیادی در حوزهای مختلف دینی 
و معنوی به مراکز دانشگاهی دارند و این خود حاصل تالش 

و زحمات این مرد بزرگ است.
وی در ادامه با بیان اینکه وجود چنین الگوهایی امروز 
برای همه ما می تواند مسیری روشن در انجام امور فردی 
دانشگاهیان،  و  امروز جوانان  باشد، گفت:  اجتماعی  و 
مسئوالن و اقشار مختلف مردم باید از رفتارهای افراد 

وارسته ای چون ایشان درس بگیرند.
وی با اشاره به اینکه امروز ما در مسائل مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، فردی و... دارای مشکالت و گرفتاری هایی هستیم، 
گفت: آنچه مهم است توجه به خدا و رسیدن به بعد معنوی 
است و اگر به معنویت دست پیدا کنیم مشکالت و مادیات 
نیز حل می  شود و این همان چیزی بود که مرحوم آیت اهلل 

فاضلیان به آن اهتمام ویژه داشتند.
به  وقتی  گفت:  مالیر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
الگوهایی چون ایشان نگاه می کنیم، می توانیم به آرامش 
از  رفت  برون  راه  و  کرده  پیدا  دست  معنوی  و  قلبی 

مشکالت را بهتر پیدا کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه از دوران نوجوانی رفت و آمد 
و ارتباط خانوادگی با خانواده حاج آقا فاضلیان داشته ایم، 
افزود: یکی از ویژگی های ایشان ذکاوت و هوش وافر بود 
و اگر کسی را حتی یک بار چند سال پیش دیده بودند، 
اگر بعد از چندین سال دوباره می دیدند، می شناختند 
و حتی صحبت و یا حرفی را که سال های قبل با آن 

شخص مطرح کرده بودند به خاطر داشتند.
دکتر خدایاری در پایان به یکی دیگر از ویژگی های 
برجسته آیت اهلل سید رضا فاضلیان اشاره کرد و افزود: نظم 
در زندگی از دیگر ویژگی های بارز ایشان بود و در واقع ایشان 
در همه امور فردی و اجتماعی بسیار با برنامه و منظم بودند 
و همیشه در برنامه ها، افتتاحیه ها، جلسات، سخنرانی ها و... 
به موقع و سر وقت حاضر می شدند و این یکی از رموز 

موفقیت و ماندگاری این عالم وارسته است.
وی با بیان اینکه مردم مالیر هرگز خدمات ارزشمند 
ایشان را از یاد نخواهند برد، گفت: داغ ایشان برای همه 
مردم سنگین بود و امیدواریم که همه ما بتوانیم در ادامه 
راه و مسیر چنین مردان وارسته و بزرگی حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه:

عضویتآیتهللافاضلیاندرهیئتمؤسسدانشگاهآزاداسالمیمالیرافتخاریبرایاینواحداست

بر مدار آسمان

شهیدمنصوراحمدیپور

آخرين صحبتم با همشهريان محترم مى باشد. مردم، خداوند نعمتى را به 
شما عطا فرموده، او از ياران حقيقى اسالم و امام امت است؛ امام جمعه 
مشغول  شياطين  و  خناس ها  بدانيد.  را  قدرش  مى گويم،  را  بزرگوارتان 

جوسازى هستند تا او را از شما بگيرند و از او در ذهن شما چيزى ديگر بسازند اما وهللا بدانيد كه او بنده 
خالص خداست و آنچه در نظرش نمى باشد فكر و ذكر دنيا است. دليل بر مدعايم گفته آيت هللا مشكينى 

بزرگ است. موارد فوق در مورد امام جمعه محترم حجت االسالم حاج سيد رضا فاضليان مى باشد.

فرازی از وصیت نامه شهید:
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