
آیت اهلل میرزا فتاح مجتهد ش�هیدی تبریزی )ره( فرزند عالم مجاهد ، ش�هید میرزا محمد علی شیخ االسالم )ره( ، 
درسال 1302 هجری قمری در روستای داش آتان از توابع بستان آباد به دنیا آمد. او دانش اندوزي را از سنین كودكي 
، در دامان پدر و در زادگاهش آغاز كرد. پس از اتمام دروس مقدماتی، به تبریز آمد و در نزد آیت اهلل سید احمدخسرو 
ش�اهی )ره( و آیت اهلل سید ابوالحسن انگجی)ره( وحاج میرزا حسن مجتهد تبریزی)ره( و سایر اساتید ممتاز حوزه 
علمّیة تبریز تحصیل سطوح متوسطه را به اتمام رسانده و درسال 1323 هجری قمری برای تحصیل سطوح عالی راهی 

نجف اشرف شد. 
آیت اهلل شهیدي، در نجف اشرف ؛ اصول را نزد آخوند مال محّمد كاظم خراسانی )ره( ، و فقه را از شیخ فتح اهلل شریعت 
اصفهانی)ره(  )معروف به شیخ الشریعه(  و سید محّمد كاظم طباطبایی یزدی)ره( تلمذ كرد. پس از ارتحال آن عالمان 
ربّانی ، مدت قابل توجهی در درس خارج اصول و فقة آیت اهلل العظمی سید ابوالحسن اصفهانی )ره( حضور یافت و در 

شمار یاران نزدیک آن مرجع عالی قدر قرار گرفت. 
ایشان در مّدت 23 سال اقامت در نجف اشرف،  در كنار تکمیل تحصیل خود،  مجلس درس مهّمی به راه انداخت، و 

چون درس خود را به زبان عربی روان ارائه می كرد ؛ بسیاری از فضالی عرب زبان نیز در آن شركت می كردند. 
آن فقی�ه عالی مقام، درس�ال 1346ه.ق  برای زیارت حضرت امام رض�ا )ع( و صلة ارحام ، به ویژه دیدار مادر، به ایران 

بازگشت و در تبریز رحل اقامت افکند و به تدریس خارج فقه و اصول و ارشاد مردم مشغول شد. 
این پروردة دامن روحانّیِت متعهد، پس از چهار سال، به دعوت آیت اهلل العظمی سید ابوالحسن اصفهانی )ره(،كه در آن 

زمان مرجعّیت شیعه را به عهده داشت ، دو باره به نجف اشرف برگشت، و ایشان را از نظر علمی و عملی یاری نمود. 
آیت اهلل میرزا فتاح مجتهد شهیدی، درسال 1361 هجری قمری ، به دستور استاد خود آیت اهلل العظمی سید ابوالحسن 
اصفهانی )ره( برای انجام امور نمایندگی ایشان، به تبریز آمد و تا آخرعمر بابركت خود؛ به احیای حوزة علمّیه و تربیت 
عالمان دین و هدایت مردم و انجام خدمات اجتماعی و مبارزه با استبداد و استعمار، همت گماشت، و در15 ربیع االّول 
1372 هجری قمری دار فانی را وداع گفت. تشییع پیکر پاكیزة آن روح بلند و بلند جای؛ بسیار با شکوه و در نوع خود 

بی نظیر بود. آن عزیز عّزت پیشه، در قبرستان طوبائیه تبریز )درغرفه ای از مسجد طوبی ( به خاک سپرده شد.  

سیره و سبک زندگی

ساده×زیستی×××
آیت اهلل شهیدي، به قول عالمه محّمد تقی جعفری)ره(:  مردي »الُمَعِرض عن الدنیا و َطیباتها « بود. وقتي از دنیا رفت، ما ترک 
ایشان،  مقداري كتاب، دو فرش كهنه و مقداري اثاثیه ي معمولي بود. وصّیت كرده بود، كتاب هایش را به مدرسه ي مرحوم 
سید كاظم تحویل بدهند. با آن كه ایشان مرجع تقلید بود، و مردم به او عالقه ي بسیار داشتند، فقیرانه زتدگي مي كرد.« )))

شهرت×گریزی×و×تکلیف×مداری×××
آیت اهلل ش�هیدی، عالمی جامع، فقیهی اصولی، صاحب تفکری وس�یع بود، كه این همه شایستگی را، از مطالعات متنوع و 
منضبط و مداوم شبانه روزی به دست آورده بود. او در نجف اشرف زندگی آسوده، فرصت تحقیق و تتبع كافی و كرسی درس 

پر فایده داشت. درسهای خود را با تسلطی كم نظیر تقریر و تحریر می كرد، و از هرجهت منشاء اثر و تأثیر ممتاز بود .
 فضالی حورة شامخ نجف، قدر منزلتش را می دانستند؛ و پروانه وار دور شمع وجودش جمع می شدند، و یکی از سه مدرس 

معروف آن حوزه بود. 
شهیدي اگر در نجف اشرف می ماند؛ مجتهدی پرآوازه و شهیر می شد. لکن تکالیف بزرگ سیاسی مذهبی او را به تبریز آورد، 

و از آن ساحل امن و آسایش، به دریای پرطوفان و بال افکند.
 در این ش�هر نه چندان موافق حال نیز، در پاس�خ به نیاز های زمان و مکان، به نوش�تن »حاش�یه « و »تعلیقات « بر چند 
كتاب،روزگار سپري كرد. كه این تألیفات، در نوع خود بسیار ارزنده، و مرجع پُر رونق دین پژوهان و صاحب نظران است، اّما از 

مجتهدی چونان آیت اهلل شهیدی كاری كوچک بود.

نمونه×ای×دیگر×از×شهرت×گریزی×:×××
 سابق براین برای حفظ اقتدار مرجعّیت شیعه، از دهها مجتهد مسلم و شایسته ، پرچم پر مسئولّیت مرجعّیت ؛ به دست یکی 
داده می شد، و دیگران به تقویّت اقتدار و عزت و شوكت او تالش می كردند. در پیروی از این قاعده وحدت آفرین ، آیت اهلل 
شهیدی در دورانی كه یکی از سه مدرس معروف نجف بود ؛ در عین شایستگی و درخواست مردم ،تا آیت اهلل العظمی سید 

ابوالحسن اصفهانی )ره(زنده بود، رساله ننوشت ، ودر تبریز نیز ایشان را ترویج می كرد. 

مهرورزی×با×خانواده××
آیت اهلل شهیدی تنها یک دختر داشت و دامادی از اهل علم و فضل و پرهیز پیشگان. خانواده ای كه از شمار تن كوچک، و از 

شمار عقل و دین بسیار بزرگ، و عالمی مهر گستر، و اهل عشق و محبت، سرپرست همه بود. 
دختر همواره در سپیدة  سحرگاهان پدر را در محراب عبادت و مادر را دراستغفار، وآمرزش خواهی از خدا دیده بود. ودیده 

بود كه آن دو، از خدا چیزی جز مهر و محبت خدا ، وپیامبر اكرم )ص( وخاندان پیامبر  )ع( نمی خواهند. 
و مهربانی های بی شائبة پدر را نسبت به مادر، و خودش با تمام وجود لمس می كرد. و می دید كه مادر چه مایه با پدر ارتباط 
روحی زیبا و دلنشین دارد، و چه سان نسبت به پدر وفاداری و فداكاری می كند، و چگونه با مصائب و آالم پدر همراه ،  و سبب 

آرامش و پایداری آن مرد الهی می شود.   
 این والء مقدس و ارادت عمیِق مبتنی بر حکمت و ایمان، با جان و روح فرزند، در ابعاد اعتقادی و اخالقی و رفتاری؛ همان می 

كرد،كه كیمیا، با مس می كند.  

شاگرد×پروري××
آیت اهلل شهیدي بیش از هر چیز به احیاي حوزة علمّیة تبریز ، و پرورش جان هاي قوي و پاک،  مي اندیشید. حوزه ها در آن 
روزگار برنامه روشن و مشخصي براي گزینش و پرورش نیروی انسانی خود نداشتند. در نتیجه طلبة نوجوان ، سر درگم بود. 

نمی دانست چه چیز را از چه كسی بخواند. با استعداد منحصر به فرد خود، از كجا شروع كند و به كجا برسد. 
شهیدی از جایگاه كارشناس خبیر مسایل حوزه، و عالمی آگاه از نیاز های جامعه، شاگردان خود را به دقت زیر نظر می گرفت؛ 
و از جهت استعداد تحصیلی، علم و اخالق، تدین و تعبد، حتی معیشت و معاشرت، مراقبت می نمود، و با احاطه و باریک بینی 
و آینده نگری شگرفی، به هدایت تحصیلی، آنان همت می گماشت. بهترین شاهد این مدعا، عالمه محّمد تقي جعفري)ره( 

است. اودر خاطرات خود مي نویسد : 
» از مرحوم آیت اهلل آقاي حاج میرزا فتاح شهبدي، صاحب حاشیه بر مکاسب كه از مجتهدین بسیار زبردست و با تقوي و 
وزین و مرد بزرگي بود استفاده نمودم ،ایشان به من گفت : شما بروید نجف. عمده محرک ما براي رفتن به نجف، همین شهیدي 

بود. حتي مقدمات و وسایل راه را ایشان تهّیه كرده و مقداري هم پول داد، و دو جعبه شیریني هم تهّیه فرمود.« )))
شیوه ی تعلیم و تربیت آیت اهلل شهیدی، مبتنی بر اصول و تعلیم و تربیت اسالمی بود. به روشی درس را ارائه می كرد، كه 

میدان برای بحث و استدالل طلبگی، باز بود. طلبه آزادانه، اشکال خود را مطرح می كرد و پاسخ اقناعی می گرفت. 
بی�ش از تعلیم، به تزكیه ی طالب همت می گماش�ت. توصیه می كرد اوقاتی را ك�ه در راه علم صرف نمی كنید، به عبادت 
مستحبی و نوافل مشغول شوید. از معاشرت های بیهوده و خالی از تعلیم، خود داری كنید. با صالحان و پارسایان و اهل عبادت 
نشست و برخاست كنید. تا می توانید در راه دانش اندوزی و تهذیب نفس، تالش كنید. فرصت ها را از دست ندهید. هیچ چیز 
در آن حّد از ارزش نیست، كه جانشین فرصت ها شود. فرصت ها ناپایدارترین پدیده های عالمند كه به راحتی از كف انسان 

می گریزند. 
آیت اهلل شهیدی، به صیانت از حیاء و حیامندی شاگردان بیش از حّد توجه داشت. اگر خطا كاری، خطایش را پنهان می كرد، 

هرگز افشا و «پرده دّری» نمی كرد. بلکه به »پرده داری« و حفظ ُحجب و حیا می كوشید. 
به تشویق و قدردانی از تالش شاگردان، بیش از سایر روش ها بها می داد. حتی در هنگام صدور اجازه نامه نیز از ترغیب و 

تشویق آنان غفلت نمی كرد. به طور مثال، در بخشی از اجازه نامه ی خود، به مال علی واعظ خیابانی، آورده است: 
».. از جمله كسانی كه در مورد علم و دانش، بویژه علم رجال، زحمت فراوان كشیده، و شب و روز تالش نموده اند، جناب حاج 
مال علی تبریزی خیابانی – ادام اهلل تأییده – است. وی بخشی از عمر خود را در این راه صرف كرده و در تفهیم و تحقیق و 
تدقیق به درجات عالی نایل آمده است. من به این جهت به وی اجازه می دهم تمام روایات صحیح در كتاب های تفسیر، ادعیه، 
فقه و حدیث، خصوصاً صحیفه س�جادیّه ، نهج البالغه ، كتب اربعه، وس�ائل الشیعه، مستدرک، وافی، بحار و سایر مصنفات 

اصحاب برگزیده ما را ، از من روایت كند.« )))      
به نظر می رسد : اینکه استادی طلبه را در این وسعت مورد مراقبت قرار دهد، كاری فوق العاده و استثنایی و شایان تحسین است.  

دستگیری×از×فقیران×××
مرحوم عالمه جعفري مي فرماید : « او همیشه قبل از حضور در مسجد، در دكان عطاري نزدیک مسجد مي نشست، و رفع 

خستگي مي كرد.
 روزي كسي بر او وارد مي شود، و مي گوید : آن قدر خورده اي كه گردنت كلفت شده! مقداري به ما بده كه ماهم نیازمندیم. 
ایشان به عطار اشاره مي كند و مي گوید: 250 تومان بهش بده.  مرد نیازمند، به دست و پایش مي افتد و عذر خواهي مي كند. 

از آنجا كه  منزلش در رهن 250 تومان بود. تعجب مي كرد كه آقاي شهیدي، چگونه مشکل او را فهمیده است ؟! 

1(  مجله حوزه ،ش19،ص330
2(  یک صد تن از ستارگان درخشان ، ص 218

3(  وقایع االیام ، تتمه محرم ، ص338

آاثر مکتوب : 

آیت اهلل شهیدی، عالوه از عمری تدریس ممتع،  و انجام وعظ و خطابه های پرمایه،  اندوخته های علمی و فقهی خود را 
در قالب كتاب های نفیس، به جهان اسالم عرضه كرده است. روشن است كه این كتاب ها، آیینة تمام نمای شخصّیت 
فقهی آن فقیه فرزانه نیست. ایشان بسیار فقیه تر، عالم تر، ژرف اندیش تر از آن است ،كه در آثارش تجّلی كرده است. 
بنابراین آثار مکتوب آن عالم ربّانی،  رشحه ای از شخصّیت علمی معظم له است، و اندوهگینانه باید گفت: كه بخش 
اعظم آن، هنوز به زیور چاپ آراسته نشده،  و اغلب كتب چاپ شده، نایاب است. در نتیجه نسل كنونی،  از تماشای 
آن سرو سهی، محروم مانده است. باتقدیم فهرستی از این گنج معنوي؛ امیدواریم،مسئوالن امر در چاپ و نشر این 

مجموعه ی نفیس، پیشقدم شوند.  

vvvطورvبهvکهvاستvفرزانهvفقیهvآنvمکتوبvاثرvترینvپرفایدهv،وزینvکتابvاینv؛vالمکاس�بvاس�رارvالیvالطالبvهدایت
v.کنندvمیvاستفادهvآنvازvحوزهvفقهایvوvعلماvگسترده

vvv.استvاالصولvکفایهvشرحvکهv؛vالعقولvهدایت
vvv.استvالوثقیvبرعروهvاستداللیvحاشیهvکهv؛vالتقویvزاد
vvv.استvانصاریvشیخvبررسالهvایvتعلیقهvکهv؛vالمیّتvعنvالقضاء
vvvالنجاهvوسیلهvبرvتعلیقه
vvv.االلزامvقاعدهvفیvاالحکامvتهذیبvرساله
vv.العدالهvرسالهvبرvشرح
vvv.التقیهvبررسالهvتعلیق
vvv.کشکول
vvv.عاشوراvزیارتvبرvشرح
vvv.الشهاداتvوvالقضاءvفیvالدالالتvجامعvرساله
vvv.االمواتvاحیاءvدرvرساله
vvv.مسائلvوvابوابvبرخیvبرvتعلیقه
vvv.قرعهvمسئلهvدرvتحقیقی
vvv.الواردهvالمسایلvاجوبه
vvv.استهالکیهvمسئلهvدرvتحقیق
vvv.الدالیلvتحقیق
vvانصاریvشیخvرسائلvبرvحاشیه

افس�وس!كه در قبال آن همه خدمات سیاس�ی مذهبی، و 
فداكاری در راه انجام تکلیف، از كارگزاران حکومت 

اس�تبدادی پهلوی، عوامل اس�تعمار، دشمنان 
قسم خورده اسالم، ناجوان مردان، و دردناک 

تر از همه،ازدوستان نادان، ستم كشید. 
  در س�ال1372 هجري قمري به بستر 

بیم�اری افتاد و پس از بیس�ت و پنج 
روز، جان به جان آفرین تسلیم كرد. 
مراس�م تش�ییع و مجال�س ترحیم 
بسیار با ش�کوهی در گرامی داشت 
آن فقیه بزرگ و آن مجاهد نس�توه 
اسالم برگزار شد. لیکن گذشت زمان 

، خیلی زود پرده خاموشی و فراموشی 
بر روی نام آن نامدار انداخت. 

                                                                                                 


