اخبـــار

درگذشتـــگان

ناصرالدین انصاری

آیتاهلل طاهری
حضرت آیتاهلل آقای حاج سید نورالدین طاهری شیرازی ،یکی از علمای مشهور تهران به شمار بود .فقید
ســعید در  17تیرمــاه ســال  1302ش ( 1342ق) در شــیراز ،در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد .پــدرش آیتاهلل
حــاج ســید محمدجعفــر طاهــری شــیرازی و عمویــش آی ـتاهلل العظمی ســید عبــداهلل شــیرازی (م  1405ق،
مقیــم مشــهد ّ
مقــدس) بود .آن مرحوم پس از اتمام دوره دبیرســتان همراه با پســرخالهاش آیتاهلل العظمی
مــکارم شــیرازی بــه مدرســه علمیه آقاباباخــان رفت و نزد مرحوم آیتاهلل شــیخ محمد علــی موحد ادبیات و
ســطوح را آموخت .ســپس در ســال  1323ش رهسپار قم شــد و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات :سلطانی
طباطبایــی ،ســیدرضا بهاءالدینی و سیدشــهابالدین مرعشــی نجفی آموخت و پــس از آن به دروس خارج
آیــات عظــام :آقــای بروجــردی و آقای داماد حاضر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت .در ســال 1340
ش با وفات آیتاهلل حاج شــیخ علی نهاوندی ـ از علمای منطقه چیذر و شــمیران تهران ـ و فعالیت گســترده
بهائیان ،به امر آیتاهلل العظمی بروجردی به تهران عزیمت کرد و در منطقه قلهک به فعالیت مشغول شد
و بســاط بهائیان را برچید .ســپس به دعوت مردم به خیابان ســهروردی آمد و در مسجد حضرت حجت بن
الحســن مســتقر و موفــق شــد حوزه علمیــه و درمانگاه را هم در کنار مســجد بنیاد نهد و هــم در حوزه علمیه
قم ،منزل مســکونی خود و منزل دیگری را خریداری و هر دو را وقف حوزه علمه نمود و در کنار آن مؤسســه
خیریه اثناعشریه اطهر را برای امور آزادی زندانیان ،کمک به امر ازدواج جوانان ،وام قرض الحسنه و ساخت
مســجد و حســینیه و صندوق قرض الحســنه آل طاهر و صندوق قرض الحســنه مرتضوی را هم ایجاد نمود.
او یکی از روحانیون موفق و پیشــگام در امور خیریه و رفاه و آســایش خلق خدا و مردم بود که در راه خدمت
به خلق ،لحظهای آرام و قرار نداشت.
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سرانجام آن مرحوم در سن  92سالگی ،در روز شنبه  25اردیبهشت  1395ش ( 7شعبان المعظم 1437ق)
چشــم از جهان فرو بســت و پیکر پا کش پس از تشییع در تهران و نماز آیتاهلل محییالدین حائری شیرازی،
بــه مشــهد مقــدس انتقــال داده شــده و پــس از تشــییع و نمــاز آیــتاهلل ســیدمحمدعلی شــیرازی در صحن
جمهوری حرم مطهر امام رضا علیه الســام به خا ک ســپرده شــد .آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی در پیام
تسلیت خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی ،روحانی جلیل القدر مرحوم آیتاهلل آقای حاج سید نور الدین طاهری شیرازی رحمة اهلل
علیه موجب تأثر و تأسف گردید .آن عالم مجاهد که عمر پر برکت خود را در ترویج و نشر معارف نورانی اهل
ّ
بیــت علیهــم الســام و مبارزه با فرق ضاله و اهل بدعت ســپری نمــود ،در حوزهی علمی ه قــم به امر تحصیل
و تدریــس پرداخت و از شــا گردان اســتاد بزرگ ما مرحــوم آیتاهلل العظمی بروجردی قدس ســره بود و به امر
ّ
آن زعیــم بــزرگ ،بــرای تبلیغ و مبــارزه با فرقههای ضاله به تهران هجرت نمــود و در این امر مهم به توفیقات
شایانی نائل گشت.
اینجانــب رحلــت آن فقیــد ســعید را به حوزههــای علمیه و حضــرات علمای اعــام و خاندان محترم ایشــان
تسلیت گفته؛ ّ
علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم.
لطف اهلل صافی



آیتاهلل رحمتخواه تبریزی
حضــرت مســتطاب آیــتاهلل آقــای حاج شــیخ اســماعیل رحمتخــواه تبریزی ،یکــی از علمای حــوزه علمیه
قــم بــود .معظــم له در ســال  1313ش (1353ق) ،در تبریز به دنیــا آمد و در نوجوانی بــه تحصیل علوم دینی
روی آورد .ادبیــات را از حضــرات آقایان :میرزا ابراهیم تبریزی ،ســید مرتضی شبســتری و میــرزا بالقورآغاجی
آموخــت و در ســال  1325ش بــه قــم آمــد و پــس از فرا گیری ســطوح ،بــه دروس حضرات آیات :میــرزا محمد
مجاهدی تبریزی ،میرزاعلی زنوزی تبریزی ،سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی و عالمه سیدمحمدحسین
ّ
طباطبایی تبریزی حاضر شد و سطوح عالیه و حکمت را فرا گرفت و این درسها را با حضرات آقایان :حقی
ســبزواری ،شــیخ حســن محدثی ســرابی و میرزا ابوالفضل علمایی تبریزی مباحثه میکرد .سپس به دروس
آیــات عظــام :آقــای حجــت کوهکمــری ،آقــای بروجــردی ،امام خمینی و مرعشــی نجفــی حاضر شــد و مبانی
علمــیاش را اســتوار ســاخت و بــه آیتاهلل مرعشــی نجفی اختصــاص تام یافــت و از او اجازه اجتهــاد دریافت
نمود و یکی از ارکان جلســه علمی «لجنه احقاق الحق» بود .او عالوه بر تألیف و تحقیق ،به تدریس ســطوح
عالیه هم اشــتغال داشــت و ســالها قوانین و کفایه و رسائل و مکاسب را تدریس مینمود و سادگی و تواضع
از رفتارش نمایان بود .عمویش آیتاهلل میرزا ابراهیم تبریزی ـ از شــا گردان عالمه شــیخ هادی تهرانی ـ و پســر
ّ
عمهاش مرحوم حجتاالسالموالمســلمین حاج میرزا تقی زرگر تبریزی و باجناغهایش آیات :میرزا ابوطالب
تجلیل تبریزی و حاج سید عبداللطیف قرشی خویی بودهاند
تألیفاتش عبارتند از:
 1ـ سرچشمه علوم انبیا (با همکاری آیتاهلل میرزا صادق نصیری سرابی) :چاپشده
 2ـ امامت و والیت
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 3ـ ّرد ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم
 4ـ تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی
 5ـ تقریرات درس فقه آیتاهلل حجت کوهکمری

1

ســرانجام آن مرحــوم ،در  82ســالگی ،در روز پنجشــنبه  27خــرداد  1395ش ( 10رمضان المبــارک  1437ق)
چشــم از جهــان فرو بســت و پیکــرش روز جمعه تشــییع و پس از نماز حجتاالسالموالمســلمین حاج ســید
جواد شبیری زنجانی ،در قبرستان شیخان به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل آل کثیر
حضرت مستطاب آیتاهلل آقای حاج شیخ طعیمه سعد آل کثیر ،یکی از علمای نامی خوزستان و عالم بزرگ
دزفول بود.
َ
«عجیرب» ـ از توابع دزفول ـ در میان عشیره آل کثیر زاده شد.
آن مروم در سال  134ق ( 1305ش) در روستای
عشــیره «آل کثیر» از عشــایر نامی و بزرگ خوزســتان است که در شــهرهای اهواز ،آبادان ،شوش ،سوسنگرد،
دزفول ،کرخه و دز و روستاهای اطراف زندگی میکنند.
وی در کودکــی والدیــن خــود را از دســت داد ،امــا با ّ
همت و پشــتکار عالی به تحصیل علــوم دینی روی آورد و
در مدرســه آیتاهلل نبوی ،ادبیات و ســطوح را نزد حضرات آقایان :مدرســیان و ّ
تدین آموخت و پس از آن به
دروس خارج آیات عظام :ســید اســداهلل نبوی ،ســید مجدالدین قاضی و شــیخ مهدی بیگدلی حاضر شد و
بــه کمــال علــم و فقاهت نائل آمد و عالوه بر آن ،به تدریــس و تألیف و خطابه و اقامه جماعت (بیش از چهل
سال در مسجد محمدی) پرداخت و نسلی از طالب و فضال و مردم و جوانان مؤمن و متدین را تربیت نمود.
او پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ،از ّ
مروجــان نام و مــرام امام خمینی بود و مســجدش کانــون مبارزات و
هدایــت جوانــان انقالبــی و پس از پیروزی انقالب همچنین بود .او در این زمان خود و مســجد و نیروهایش
یکســره در راســتای خدمــت به انقالب و نظام بــود و در زمان دفاع مقدس هم مســجدش از مهمترین مرا کز
آموزش بسیجیان و اعزام نیرو و شبانهروز در خدمت به جنگ و دفاع و رزمندگان اسالم بود و خود و فرزندان
و مســجدیانش همــه ،حضــور فعــال و شــبانهروزی در جبهههای نبرد داشــتند و دو فرزنــدش در جبهههای
نبــرد به شــهادت رســیدند .از خدمات آن مرحوم تأســیس نمازخانه در ّ
کلیه پاســگاههای نیــروی انتظامی،
تأســیس مســجد صاحب الزمان (روســتای ّ
سید نور) و حسینیه شــهدای فتح المبین (شهرک امام خمینی)

و ریاســت و عضویــت در :عقیدتــی نیــروی انتظامی ،جمعیت هالل احمــر ،اوقاف و امور خیریــه و امام جمعه
موقت دزفول بود.
آثارش عبارتند از:
 1ـ زاد العباد لیوم المعاد

 2ـ المصباح الزائر فی الحسین الطاهر (ع)

 3ـ احکام القرآن

 4ـ کتاب الحج

 5ـ المصابیح الزاهره فی الحجج الطاهره

 6ـ علل االحکام

 7ـ طریق النجاه من الذنوب و المهلکات

 8ـ الوصیه

آن مرحوم ،در  89ســالگی ،در روز  28مرداد  1394چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش در روز جمعه ،پس از
تشییع باشکوه در گلزار شهدای دزفول به خا ک سپرده شد.

 .1الوان ساز خویی ،محمد ،گلشن ابرار آذربایجان ،ج  ،2ص  72ـ .73
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