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حجتاالسالم مظفری
آقــای حــاج ســیدرضا مظفــری یکــی از علمــای نامــی رودســر مازنــدران بــود .آن مرحــوم ،در ســال 1351ق
َُ
(1311ش) ،در روســتای «کلکاســرا»  -از توابــع رودســر  -زاده شــد .پــدرش حجتاالســام آقــای سیدهاشــم
مظفری (م1344ق) ،از روحانیون محبوب و امام جماعت مســجد جامع رودســر بود .آن مرحوم در کودکی
پدرش را از دســت داد و تحت تکفل برادر بزرگترش مرحوم حجتاالســام حاج ّ
ســیدمظفر مظفری  -که از
شــا گردان آیــتاﷲ العظمی ســیدمحمدتقی خوانســاری و از دوســتان آیــتاﷲ بهجت بود  -قــرار گرفت و در

نوجوانی به تحصیل علوم دینی روی آورد .نخست در رودسر ادبیات عرب را نزد آیتاﷲ سیدهادی روحانی
فرا گرفت .در حدود ســال 1328ش به قم آمد و ادبیات را نزد مرحوم حاج شــیخ رحمتاﷲ فشــارکی تکمیل

و سطوح را هم نزد آیات :شیخ محسن دوزدوزانی ،علی مشکینی ،اعتمادی (معالم) و نوری همدانی (شرح
لمعه) آموخت و در سال 1335ش به نجف اشرف رفت و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :ایازی مازندرانی،
شیخ مجتبی لنکرانی و شیخ صدرا بادکوبهای فرا گرفت .پس از آن به دروس آیات عظام :آقای حکیم ،آقای
شاهرودی ،آقای خویی و میرزا باقر زنجانی حاضر شد و مبانی علمیاش را استوار ساخت .در سال 1345ش
به زادگاهش بازگشت و به اقامۀ جماعت در مسجد جامع و تبلیغ و ترویج دین و تدریس علوم پایه پرداخت
و نیم قرن در آن منطقه مردم را با دین و قرآن آشــنا ســاخت و نســلی متدین را تربیت نمود .در ایام پیش از
انقــاب ،بــا بیــان فتــاوی و اعالمیههای امام ،یاد و نام معظم له را زنده میداشــت و پــس از پیروزی هم ا کثر
نمازهــای شــهدا و منابــر مجالس ایشــان را بر عهده داشــت و بســیار مورد عالقــه مردم و خانوادههای شــهدا
ً
بــود و در دل مــردم جــای داشــت .زندگیاش بســیار ســاده و زاهدانه و بیپیرایــه بود و ا کثــرا در منابر خویش
ذکر مصیبت حضرت زهرا (س) را مینمود .فرزندش حجتاالســام آقای حاج ســیدمحمد جواد مظفری از
اساتید حوزه علمیه قم است.
از آثارش به جز تقریرات دروس اساتیدش ،کتاب «نگرشی به زندگانی ائمه علیهمالسالم» است.
آن مرحوم در  84سالگی ،در روز یکشنبه  5دی  25( 1395ربیعاالول 1438ق) بدرود حیات گفت و پیکرش
پس از تشــییع در روز دوشــنبه و نماز جناب آقای روحانی -امام جمعۀ رودســر -در گلزار شــهدای رودســر به
خا ک سپرده شد.

آیتاهلل ّ
محمدی بامیانی
حضرت آیتاﷲ آقای حاج شــیخ غالمعلی محمدی بامیانی ،یکی از علمای مشــهور افغانستان و استاد ّ
مبرز
حوزۀ علمیه زینبیه به شمار بود.
اوان نوجوانی به تحصیل
فقید ســعید در ســال 1312ش (1352ق) ،در منطقه «فوالد» بامیان زاده شــد و در ِ
علوم دینی روی آورد و به مشــهد ّ
مقدس آمد .ادبیات را نزد آقایان :ادیب نیشــابوری ،میرزا حســن صالحی و
شیخ رجبعلی نجفی آموخت و در سال 1338ش به نجف اشرف کوچ کرد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات:
شــیخ غالمرضا باقری اصفهانی (شــرح لمعه) و میرزا مســلم ملکوتی (کفایه) و رسائل و مکاسب را در «جامعة
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آیتاهلل شرعی
مرحوم آیتاﷲ آقای حاج شــیخ محمدعلی شــرعی ،یکی از فضالی
معروف حوزۀ علمیه قم و از چهرههای شناختهشده و سختکوش و
پرتالش و خدمتگزار قم بود.
معظــم لــه در اســفندماه 1314ش (1354ق) ،در «داراب»  -از
شــهرهای اســتان فارس  -در بیت علم و فضیلت زاده شــد .پدرش
مرحوم آیتاﷲ حاج شــیخ غالمحسین شرعی شیرازی ،از شا گردان
آیــات عظــام :آقــای بروجــردی ،ســیدمحمدتقی خوانســاری و
النجــف» فــرا گرفت و پــس از آن بــه دروس خارج آیات عظــام :آقای

ســیدصدرالدین صدر و مدیر مدرسه رضویه و امام جماعت مسجد

خویی ،میرزا حسن بجنوردی و امام خمینی حاضر شد و بهرههای
فــراوان ُبــرد و همزمــان بــه تدریــس و تألیــف و تقریــر دروس اســاتید

رضویه قم و از اوتاد و زهاد حوزه قم بود.

خویــش پرداخــت .در حــدود ســال 1352ش بــود که توســط دولت
بعثــی عــراق از نجف اخراج شــد و به دعــوت مرحوم آیتاﷲ شــهید
سیدحســن شــیرازی در شــهر دمشــق رحل اقامت افکند و در حوزۀ
علمیــه زینبیــه به تدریــس و تألیف روی آورد و دهها نفر از شــا گردان
ارکان
و طالب علوم دینی را پرورش داد .او یکی از اســاتید مشــهور و ِ
آن حــوزه نوپا بود که همــهروزه دهها نفر در ردههای ّ
متعدد نزد وی
مبانــی فقــه و اصــول را فرامیگرفتنــد .با شــروع درگیریهای داخلی
ســوریه ،آن مرحــوم به کربال آمد و ســالهای پایانی عمــرش را در آن
شــهر مقدس به عبادت و زیارت گذرانید تا سرانجام در  83سالگی،
در روز سهشــنبه  23آذر 1395ش ( 13ربیــعاالول 1438ق) بــدرود
حیــات گفــت و پیکــرش به نجف اشــرف انتقــال یافت و پــس از نماز
جناب حجتاالسالم و المسلمین حاج شیخ محمدجواد موحدی
در قبرستان وادیالسالم نجف به خا ک سپرده شد.

آموختــن قــرآن و گلســتان و نصاب و کلیله و دمنه بــه تحصیل علوم
دینی روی آورد .ادبیات را نزد مرحوم حاج شیخ رحمتاﷲ فشارکی

و شــرح لمعه را هم نزد آیات :ســتوده و شــب زندهدار و شــرح تجرید
را هــم از مرحــوم حــاج شــیخ ابوالحســن مقدســی شــیرازی و شــرح
منظومــه را از آی ـتاﷲ حاج شــیخ هاشــم تقدیــری آموخــت .پس از
آن ســطوح عالیــه را از حضرات آیات :مشــکینی (رســائل) ،منتظری
(مکاســب) ،ســلطانی طباطبایــی و حــرم پناهــی (کفایــه) و دروس
خــارج را هم از آیات عظام :امام خمینی ،گلپایگانی ،شــریعتمداری
و کاظــم تبریــزی فرا گرفت و همزمان به تدریس ادبیات و ســطوح و
تبلیــغ دیــن و نیابت از پدر در مدیریت مدرســه رضویــه پرداخت .او
ســالها مغنــی و معالم و اصول مظفر و ســیوطی تدریــس نمود و در
مدرســه رضویه الگوی نظم و مدیریت صحیح بود .شــهید مطهری
را برای نقد و بررسی مارکسیسم به قم و مدرسه رضویه دعوت نمود

آثارش عبارتند از:

و ایــن دعــوت و حرکــت بابرکت باعث نــگارش پاورقیهــای جلد  4و

 .1دروس فی البالغة

« 5اصــول فلســفه و روش رئالیســم» گردیــد .وی در دوران پیــش از

 .2دروس فی الرسائل (5ج)

پیــروزی انقــاب نقش حســاس و اساســی در پیشــبرد اهــداف امام

 .3دروس فی المکاسب
 .4اجود الشروح (شرح کفایة االصول 6 -ج)

 .5لماذا نخاف الموت؟
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آن مرحــوم در کودکــی همراه پدرش به قم آمــد و در نوجوانی پس از

در ســطح شــهر قم داشــت و در میان جوانان و بازاریان و روحانیان
فعالیت گســتردهای داشــت و اعالمیههای امام را چاپ و در سراســر
کشــور منتشــر میســاخت و چندین بار گرفتار ســاوا ک و بازداشت و
روانــه زندان شــد .پس از پیروزی انقالب با همــکاری آیتاﷲ یزدی

 .6الخالفة بین السائل و المجیب

ســتاد انقالب اســامی را بــرای اجــرای فرامین امام و رفع مشــکالت

 .7تقریرات دروس آیتاهلل خویی

کشور و دفع غائلههای سیاسی (از جمله کردستان و گنبد) تشکیل
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حجتاالسالم حججی

داد و خود ریاســت آن را بر عهده گرفت و از خیل عظیم عالقمندان
امام  -که برای دیدار ایشــان از تمام نقاط کشــور به قم میآمدند -
بــا برنامهریزی صحیــح و آبرومندانه پذیرایی نمود .با شــروع جنگ
تحمیلــی تمام تالش خــود را برای تقویت جبهههــای جنگ و تهیه
نیازهــای رزمنــدگان اســام بــه کار گرفــت و در عملیــات کربــای 5
هــم فرزنــدش حجتاالســام آقا شــیخ محمدتقی شــرعی بــه خیل
شــهیدان اســام پیوست .وی دو دوره ّ
(ســوم و چهارم) نماینده قم
در مجلــس شــورای اســامس و عضو مؤثــر «جامعۀ مدرســین حوزه
علمیــه قــم» بــود و توانســت بســیاری از مؤسســات و مرا کــز خیریه و
عــام المنفعه را تأســیس نماید ،از جمله :مصــای بزرگ قم ،جامعة
الزهــراء ،مرکــز مدیریت حوزههای علمیــه خواهران ،دانشــگاه علوم
پزشــکی بانوان فاطمیه ،حسینیه شهدا ،درمانگاه مصلی ،مؤسسه
جهاد مدرسهسازی ،مؤسسه تحقیقاتی عاشورا ،انتشارات تاسوعا،
جامعه اسالمی ناصحین و شهرک مسکونی مهدیه.
ســرانجام آن مرحــوم در  81ســالگی ،در روز یکشــنبه  12دی مــاه
 22( 1395ربیــعاالول 1438ق) در مشــهد ّ
مقــدس چشــم از جهــان
فروبســت و پیکــرش پس از تشــییع در روز سهشــنبه و نمــاز آیتاﷲ
ســیداحمد علم الهدی  -امام جمعۀ مشــهد  -در «دار الزهد» حرم
مطهر حضرت امام رضا (ع) به خا ک ســپرده شــد و در غم فقدانش
پیامهای تســلیت ّ
متعدد از سوی مقامات حوزوی و کشوری صادر
گردید .مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

آقــای حــاج شــیخ رضــا حججــی یکــی از علمــای محتــرم و مشــهور
نجفآبــاد بــه شــمار بــود .آن مرحــوم در ســال 1312ش (1352ق)،
در نجفآبــاد در بیت علم و فضیلت زاده شــد .پــدرش آیتاﷲ حاج
شــیخ احمد حججی ( 1365 - 1303ق)  -از شــا گردان آیات عظام:
آخونــد خراســانی و ســیدمحمدکاظم یــزدی  -بنیانگــذار مســجد
شــیخ احمد (در چهــارراه بازار نجفآباد) و پایهگــذار فرهنگ دینی و
مذهبی مردم نجفآباد و اســتاد بســیاری از علما و فضالی آن شــهر
(مانند آیات :حســینعلی منتظــری ،عباس ایــزدی ،ابراهیم امینی،
ابراهیــم ریاضی ،ابوالقاســم مســافری ،غالمرضا باقــری ،محمدعلی
احمدیــان ،حیدرعلــی انصــاری ،غالمحســین منصــور ،اســداهلل
نوراللهــی ،ســیدجعفر طباطبایــی ،نصــراهلل قضایــی و ابوالقاســم
پاینده) بود.

1

وی پــس از آموختــن ســطوح به قم آمــد و تحصیــات عالیه خویش
را نــزد آیات عظــام آقای بروجردی ،امام خمینــی ،منتظری و عالمه
طباطبایی به پایان برد و ّ
مدتی به آبادان رفت و به تبلیغ و تدریس
پرداخــت .ســپس بــه زادگاهــش بازگشــت و در مســجد پــدرش (در
بــازار) بــه تبلیــغ و تدریــس پرداخــت و در امــور اجتماعــی و خدماتی
بســیار فعــال و کوشــا بود و توانســت مســجد پــدرش را توســعه دهد
و کتابخانــهای بــزرگ (در چهــار طبقــه بــا ســالنهای بــزرگ ،بــرای

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در گذشــت عالــم مجاهد مرحوم حجتاالســام و المســلمین آقای
حــاج شــیخ محمدعلــی شــرعی  -رحمة اهلل علیــه  -را بــه خاندان و

خواهران و برادران و نوجوانان همراه با مخزن و موزه و مرکز تکثیر و
چاپ و اینترنت و کامپیوتر و دســتگاههای ســمعی و بصری و آرشــیو
ّ
مجــات) و صندوق قرضالحســنه و بیمارســتان الزهــراء و نیز حوزه

بازماندگان و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض میکنم.

علمیــه بــرادران و خواهران (در کنار شــهر نجفآباد  -یزدانشــهر) را

ایــن روحانــی پرتــوان و پرکار و خــدوم و بااخالص ،عمــر بابرکتی را در

بنیاد نهد.

خدمــت اســام و انقالب و مــردم گذرانید و فرزند طلبــۀ جوان خود

ســرانجام آن مرحــوم در  83ســالگی ،در روز چهارشــنبه  13بهمــن

را نیز تقدیم درگاه شــهادت کرد .رحمت خدا بر او و حشــر او با اولیاء
اطهارش باد انشاءاهلل!


سیدعلی خامنهای



 3دی ماه 1395

2

 1395ش (جمادیاالولی  1438ق) بدرود حیات گفت.

 .1خزائلی ،حسنعلی ،سیمای دانشوران ،ص  73ـ .74
 .2همان ،ص .78

سالبیستوهشمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1396

163

155

آیتاهلل خسروشاهی
حضــرت مســتطاب آیــتاﷲ آقای حــاج ّ
ســیدابراهیم خسروشــاهی
یکــی از علمــای مشــهور تهــران بود .فقید ســعید در ســال  1303ش
(1343ق) در کرمانشــاه زاده شــد .پــدرش مرحــوم سیدهاشــم
خسروشــاهی تبریزی بود که از تبریز به کرمانشــاه  -به علت نزدیکی

وی در فقــه و اصــول و فلســفه و کالم صاحبنظــر بــود و بیش از نیم

بــه عتبات عالیات  -مهاجرت کرده و ســا کن شــده بــود .آن مرحوم

قــرن مجالــس تفســیر و اخــاق داشــت و بر هــر کتابی کــه میخواند
حاشــیه مینوشــت و مظهــر تســلیم و رضــا در مقابــل مشـ ّـیت الهــی

ســپس به شــهر قــم مهاجرت کــرد و در همین شــهر چشــم از جهان
فروبســت و گــرد یتیمــی بــر ســر ّ
ســیدابراهیم نشســت ،امــا او از پای
ِ
ننشســت و بــا ّ
همــت مــادرش بــه یادگیــری علــوم دینــی روی آورد.

دســتوپنجه نــرم میکرد و در طول زندگی بــا رنجها و مصیبتهای

نخســت همــراه دوســتانش آقایــان اخــوان انصــاری قمــی (حجــج

بسیار روبرو بود ،اما همیشه میگفت :استادمان مرحوم حاج شیخ

اســام آیــات :حــاج شــیخ احمد و حــاج شــیخ محمــود) مقدمات و

عباس تهرانی میفرمود« :در راحتی چیزی به آدم نمیدهند ،شاید

بــود .با وجود اینکه ســالیانی دراز و طوالنــی با بیماریهای مختلف

ادبیــات را نــزد مرحــوم آیتاﷲ حاج شــیخ عبــاس تهرانی فــرا گرفت

در مشکالت چیزی دادند».

و پــس از آن بــه دامــادی معظــم لــه درآمد و ســپس ســطوح عالیه را

دوســت گرامــی جنــاب آقــای عباســعلی مــردی ،در شــرح زندگــی او

از حضــرات آیــات :ســیدمحمدرضا گلپایگانــی ،شــیخ علــی صافــی

کتــاب «خلوتنشــین» را نگاشــته اســت .ســرانجام آن عالــم بزرگــوار

گلپایگانــی و شــیخ عبدالجــواد اصفهانــی فــرا گرفــت و پــس از آن بــه

پــس از یــک بیمــاری در  92ســالگی در روز شــنبه دوم بهمــن 1395

دروس خــارج آیات عظــام :آقای بروجــردی ،آقــای گلپایگانی ،امام

ش ( 22ربیعالثانی 1438ق) درگذشــت و پیکرش پس از تشــییع در

خمینی و دروس تفســیر و فلســفه (اســفار) عالمه طباطبایی حاضر

روز یکشــنبه و نماز آیتاﷲ ســیدمحمد ضیاءآبادی در حرم مطهر

شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت و با حضرات آیات آقایان:

حضــرت عبدالعظیــم حســنی (علیه الســام) به خا ک ســپرده شــد.

بهاءالدینــی ،بهجــت ،ســعادتپرور (پهلوانی تهرانی) ،خوشــوقت و

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

حاجآقا حســین فاطمی قمی جلسات انس و بحث مباحث اخالقی
و تهذیــب نفس داشــتند .در ســال 1340ش به امــر آیتاﷲ العظمی

بسماهللالرحمنالرحیم

گلپایگانــی بــه زادگاهــش بازگشــت و ســالها بــه تبلیغ دیــن و اقامه

درگذشــت عالــم پارســا و ســالک الــی اهلل ،مرحــوم آی ـتاهلل آقــای

جماعــت در مســجد «صاحب» (مســجد حاج غالمحســین صاحب

حــاج ســیدابراهیم خسروشــاهی رضواناهللعلیــه را بــه شــا گردان و
ارادتمندان و بهویژه به خاندان و بازماندگان ّ
مکرم ایشــان تســلیت

محرم  1342و بازداشــت از ســوی ســاوا ک به نجف اشرف مهاجرت

عــرض میکنــم .این عالــم بزرگوار  -از شــا گردان قدیــم حضرت امام
ّ
ـتفیدان
خمینــی و علم ـهی طباطبائــی (اعلیاهللمقامهما) و از مسـ
ِ
سلوک معنوی در محضر بزرگان اخالق و معرفت و خود  -آراسته به

مسجدش پایگاه مؤمنان و جوانان جویای علم و معرفت بود .اواخر

پرهیزگاری و پارسایی بود.

واقع در خیابان سرچشــمه) اشــتغال داشــت و پس از ســخنرانی در
کرد و چند ســال در دروس آیات عظام :ســیدعبداالعلی ســبزواری و
امام خمینی شــرکت نمود .در سال 1385ق به کرمانشاه بازگشت و
دهــه  1340به تهران آمد و در مســجد «المهــدی» به اقامه جماعت

از خداونــد رحمــت و مغفــرت و علـ ّـو درجــه بــرای ایشــان مســألت

و منبــر و تبلیــغ دیــن و در مدرســه مــروی بــه تدریس ســطوح عالیه

میکنم.

و اخــاق و عــاوه بــر آن بــه بنیــاد و توســعه مســاجد مانند :ســاخت

156

مســجد «فاطمــة الزهــراء» و توســعه مســجد «المهــدی» در کوچــه



سیدعلی خامنهای

اسدی و برخی شهرها و روستاها در تهران پرداخت.
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استاد شبستری
دانشــمند محترم اســتاد آقای حاج عبدالحسین شبستری یکی از فضال و دانشمندان معروف قم بود .فقید
سعید در  18دی ماه  1312ش در نجف اشرف زاده شد و پس از کسب دیپلم به کار کسب و تجارت و حضور
در مجالــس علــم و شــعر و ادب و رفتوآمد فــراوان با عالمانی مانند :آیتاﷲ العظمــی خویی ،عالمه امینی و
ســیدعبدالعزیز طباطبایــی پرداخــت و روح علــم و تحقیــق و پژوهش در او زنده شــد و در کنــار کار تجارت به
تألیــف و پژوهــش روی آورد .او بــرای انجام تحقیقــات خویش کتابخانهای بزرگ پدید آورد و برای دســتیابی
به منابع تحقیق به کشــورهای مختلف مانند :هند ،پا کســتان ،سوریه ،لبنان ،ترکیه ،ایتالیا ،اسپانیا ،آلمان
ّ
و انگلســتان ســفر کرد و کتابهای فراوان گرد آورد .او به زبانهای عربی ،فارســی و انگلیســی تســلط کامل
داشــت و اشــعاری بــه زبانهــای عربــی و انگلیســی ســروده و بــا شــاعران و ادبای بــزرگ عراق همچــون :دکتر
مصطفی جواد ،دکتر علی الوردی و محمد مهدی الجواهری مراودات بسیار داشت.
قلبی مهربان ،اخالقی خوش ،صورتی بشاش و خندان داشت و فروتنی و تواضع در رفتارش مشهود بود.
آثارش عبارتند از:

 .۱األعالم في معجم البلدان
 .۲ارشاد األذهان إلی أعالم القرآن (2ج)

 .۳اعالم القرآن
 .۴احسن التراجم ألصحاب اإلمام الکاظم (2ج)
 .۵التبیین في أصحاب أمیرالمؤمنین (ع) (3ج)
 .۶الفائق فی اصحاب اإلمام الصادق (ع) (3ج)

 .۷سیل الرشاد الی اصحاب االمام الجواد (ع)
 .۸النوار الهادی الی اصحاب االمام الهادی (ع)
 .۹الحاوی ألصحاب االمام العسکری (ع)
 .۱۰صاب العصر و الزمان و ّنوابه األربعة
 .۱۱حیاة ّ
سیدة النساء فاطمة الزهراء و الرواة عنها
 .۱۲حیاة االمام المجتبی و الرواة عنه
 .۱۳مشاهر شعراء الشیعة (5ج)
 .۱۴فهار التبیین فی أصحاب أمیرالمؤمنین
سرانجام آن مرحوم در  83سالگی ،در روز سهشنبه  29دی  1395ش ( 19ربیعالثانی  1438ق) بدرود حیات
گفت و پیکرش پس از تشــییع در روز پنجشــنبه و نماز آیتاﷲ ســیدعلی میالنی بر آن به نجف اشــرف انتقال
داده شد و در صحن حرم مطهر کمیل بن زیاد نخعی به خا ک سپرده شد.
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استاد عالم زاده

آیتاهلل حسینی میانجی

بــزرگ عالــمزاده ،یکــی از محققــان و
دانشــمند گرامــی آقــای
ِ
دانشــمندان مشــهد ّ
مقــدس بــود .آن مرحــوم در تیرمــاه 1316ش،

مرحــوم آی ـتاﷲ آقــای حــاج ســیدکاظم حســینی میانجــی یکــی از

در شوشــتر در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد .پدرش آیــتاﷲ حاج
شیخ عبدالحسین عالمزاده و ّ
جدش حاج شیخ محمدباقر شریعت

علمــای حوزه علمیه قم بود .فقید ســعید در ســال  1347ق (1307
ش) ،در روســتای «گونلو»  -از بخش «اوج ّتپه» در غرب شهرســتان
میانــه  -زاده شــد .در کودکــی پــدر و مادرش را از دســت داد و تحت

احمدی و ّ
جد اعالیش مرحوم آیتاﷲ حاج شــیخ احمد شوشــتری

سرپرســتی دای ـیاش آخونــد مالحســینعلی احمدی (پــدر آیتاﷲ

( 1327 - 1245ق) بود.

احمــدی میانجی) قــرار گرفت و کتابهای قرآن ،نصاب و گلســتان

آن مرحــوم پــس از اخــذ دیپلــم در رشــته فلســفه دانشــکده الهیات
دانشــگاه فردوسی مشــهد ،ادامه تحصیل داد و فار غالتحصیل شد
و در دبیرســتانهای «مسجدسلیمان و مشهد مقدس» به تدریس
پرداخــت .ســپس در 1363ش از ســوی بنیاد پژوهشهای آســتان
قــدس رضــوی بــه همــکاری در تحقیــق و تهیــه معجــم بحاراالنــوار
دعــوت گردیــد و همزمــان به شــرکت در همایشهای علمــی و ایراد
ســخنرانی و ارائــه مقــاالت و تألیــف و تحقیــق پرداخــت و آثار بســیار
پدید آورد که برخی از آنها عبارتند از:

 .۱دانشنامۀ رضوی

را نــزد وی فــرا گرفــت .در  15ســالگی ( 1322ش) توســط دای ـیاش
بــه میانــه آمــد و بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات را نزد
میرزاعلــی کندوانی آموخت .در ســال 1324ش به قم آمد و ســطوح
عالیــه را نزد حضرات آیات :میرزا مســلم ملکوتی ّ
(مطول) ،میرزاعلی
مشــکینی (شرح لمعه) ،میرزا رفیع بســتانآبادی (رسائل و معالم)،
مرعشــی نجفــی (مکاســب) ،میــرزا محمــد مجاهدی و ســیدمحمد
باقــر ســلطانی طباطبایــی (کفایتیــن) و عالمــه طباطبایــی (تفســیر)
آموخــت و پــس از آن به دروس خارج آیات عظــام :آقای بروجردی،
حجــت کوهکمــری ،محقــق دامــاد ،امــام خمینــی ،شــریعتمداری و

 .۲قبلهگاه عاشقان :معرفی حرم رضوی و اما کن متبرکه

گلپایگانی حاضر شــد و مبانی علمیاش را اســتوار ساخت (در برخی
از ایــن دروس بــا حضرات آیات :شــیخ حســین ِا ِث َوقی ســرابی و میرزا

 .۳به سوی بارگاه نور

محمــد فیــض ســرابی هم بحث بــود) و همزمان به تدریــس و تبلیغ

 .۴حرم رضوی (ع) به روایت تاریخ
 .۵مشعل فروزان دانش و تقوا :امام محمد باقر (ع) (به اردو ترجمه
شده است).

دین در زادگاهش و هم روستای «خورآباد» از توابع قم و خسروشاه
تبریــز پرداخــت و در آن نواحی به خدمــات دینی و اجتماعی (مانند
احداث چندین مســجد و حســینیه و حمام و غســالخانه) اشــتغال
داشــت .وی از قدیــم با آی ـتاﷲ بهاءالدینی مأنوس بود و در ســفر و

 .۶نوری منیر در افق کویر

حضــر  -بیــش از  20ســال  -بــا هــم بودند که حضــور دائم و مســتمر

 .۷ستاره پرفروغ آسمان کویر :حسین بن موسی الکاظم (ع)

آن مرحــوم در ایــام تبلیغــی در روســتای «خورآباد» قم به پیشــنهاد

 .۸گوشهای از مبارزات شهید ّ
مدرس

آن مرحــوم بــود .در دوران نهضــت اســامی مــردم ایــران وی یکی از

 .۹هشتمین شمس والیت

فضالی سرشــناس و انقالبی حوزه علمیه قم بود که نامش در ذیل
اعالمیههای ّ
مدرســین حوزه بر علیه رژیم شــاه هماره دیده میشد.

 .۱۰علم و تمدن از دیدگاه اسالم
 .۱۱نورالوالیة :ترجمه  4جلد اسدالغابة (در فضایل امیرالمؤمنین)
آن مرحــوم در  79ســالگی بــر اثــر بیمــاری در روز پنجشــنبه  10تیرماه
 1395ش ( 24رمضــان  1437ق) بــدرود حیات گفت و پیکرش پس
از تشــییع در روز یکشــنبه  13تیرماه در قبرســتان «بهشــت رضا» -

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی از ســوی «جامعــه مدرســین حوزه
علمیه قم» به سرکشــی و بررســی مشکالت شــهرهای اهواز و کاشمر
مأموریت یافت و ســپس به امامت جمعه شــهرهای آباده و سراب و
در مهــر  1361از ســوی امــام خمینــی به امامت جمعــه ّ
خرمآباد و در
ّ
تیرماه  1362به نمایندگی معظمله در اســتان لرســتان برگزیده شــد

بلوک  - 44به خا ک سپرده شد.
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و این منصب تا ســال  1387ادامه یافت .ایشــان در آن شــهر به مدت  27ســال به اقامه جمعه و جماعت و
احداث مسجدالنبی(ص) و مصلی و تدریس و خطابه پرداخت و ّ
جوی از وحدت و یکدلی و الفت و دوستی

خرمآباد گرد وجودش جمع شدند و او َ
در میان مردم و عشایر و علما پدید آورد .تمامی علمای ّ
محور وحدت
بود .به نوشت صدیق گرامی استاد عبدالرحیم اباذری:
«حضور معنوی و توأم با ســعه صدر ایشــان در منطقه لرســتان و شــهر خرمآباد مایه اتحاد و همبســتگی و
آرامش میان اقشــار مختلف بهویژه علمای اســتان و شــهر خرمآباد گردید .آنهایی که از وضع اســتان آ گاهی
داشــتند و دارند بهخوبی میدانند ،پیش از ورود ایشــان تنشها و اختالفاتی در میان بعضی شــخصیتها
و گروههــای سیاســی وجــود داشــت و میرفت تا به مرحلــه بحرانی نزدیک شــود .وقتی ایــن روحانی متعهد
مســئولیت خطیر امامت جمعه را بر دوش گرفت از همان آغازین روزها برای همه گروهها و گرایشهایی که
موضع پدری اتخاذ کرد و همه را زیر بال مهر و محبت خویش گرفت
زیرمجموعه نظام و انقالب قرار داشتند،
ِ

و تــا آخریــن روزهــای مأموریتش بــرای آنها منادی وحــدت ،صمیمیت و برادری شــد .بهرغــم وجود علمای
نهایت همدلی کنار
ُم َع ًمــر و صاحــب نفــوذ و بزرگوار در خرمآباد ،اما همه آنها محوریت ایشــان را پذیرفته و در
ِ

هم و برای هم انسجام کمنظیری با هم داشتند .در موارد مختلف گاهی میان اقوام ،طوایف و عشیره های
روســتاهای اطــراف درگیریهــا و اختالفات محلی رخ میداد ،حضور معنــوی و صمیمانه نماینده رهبری در
قامت آیتاﷲ حســینی میانجی فصل الخطاب همه طرفین میشــد و اختالفات کهنه و چندین سالهشــان
را بــه احتــرام حضــور متواضعانــه ایــن ســیدصمیمی و بیادعــا کنار گذاشــته و به فراموشــی میســپردند .از
خطبههایش عطر «کلمه توحید و توحید کلمه» به مشام میرسید.
او زندگــی ســاده و بســیار بیآالیــش داشــت .زاهــد بــه معنــای واقعــی و حقیقــی بــود .بــه همیــن ســبب از
زهدفروشی بهشدت پرهیز میکرد .اهل ذکر و عبادت و تفکر بود و پس از عمری خدمت به خلق در فروردین
ســال 1387به قم بازگشــت .پس از اندکی اســتراحت به دعوت مردم و معتمدین شهرک غرب تهران به آنجا
هجرت نمود و امامت جماعت مسجدالنبی(ص) شهرک را بر عهده داشت».
سرانجام آن عالم بزرگوار پس از عمری تالش در راه اعالی کلمه دین ،در  8۸سالگی در روز یکشنبه  5دی
 25( 1395ربیعاالول 1438ق) چشــم از جهان فروبســت و پیکرش پس از تشــییع شایســته در روز دوشنبه و
نماز حضرت آیتاﷲ شبیری زنجانی در مسجد مطهری حرم حضرت معصومه (س) و در کنار قبر دوستانش
حضــرات آیــات :احمــدی میانجی ،ســیدمهدی روحانی و سیداســماعیل موســوی زنجانی به خا ک ســپرده
شد .مقام معظم رهبری در سوگ فقدانش فرمود:
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
الرحیم
درگذشــت عالم جلیلالقدر مرحوم حجتاالســام والمسلمین آقای حاج ّ
ســیدکاظم حسینی میانجی را که
ســالها در ســمت نمایندگی امام(رض) و اینجانب در استان لرســتان به انجام وظیفه الهی خویش مشغول
بــود ،بــه خانــواده و فرزنــدان و بازماندگان محترم و همچنین به مردم اســتان و ارادتمندان ایشــان تســلیت
میگویم و برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و رضوان الهی را مسألت مینمایم.


ّ
سیدعلی خامنهای



 ۶دی ماه ۱۳۹۵
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