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کاشانی  آیت اهلل راستی 

کاشانی یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود. حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ حسین راستی 

ی آورد.  معظم له در سال 1306ش )1346ق( در کاشان زاده شد و در آغاز نوجوانی، به تحصیل علوم دینی رو

کاشانی، شیخ جعفر  ی  ادبیات و سطوح را نزد حضرات آیات: سیدمحمدحسین رضوی، شیخ محمد غرو

کبر صمدی آموخت و پــس از آن به قم مهاجرت کرد  صبــوری قمــی، میرزا حســین فاضل نراقی و شــیخ علی ا

و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: حاج شــیخ مرتضی حائری، سیدشــهاب الدین مرعشــی نجفی، شیخ 

عبدالجواد جبل عاملی اصفهانی و ســیدمحمدباقر طباطبایی ســلطانی و تفســیر و هیئت )شرح چغمینی( 

و حکمــت )شــرح منظومــه( را هــم نــزد مرحوم عالمــه طباطبایــی آموخت و ایــن دروس را با حضــرات آقایان: 

ی کنی، ســیدجالل الدین فقیه ایمانی و شــیخ علی حیدری کاشانی مباحثه می نمود. سپس در سال  مهدو

یس ســطوح عالیه پرداخت  1330ش راهی نجف اشــرف شــد و ســالیان فراوان )25 ســال( به تحصیل و تدر

ی به عشــق دروس آیت اهلل خویی رنج ســفر بر خود هموار کرد و  و درســش از معروف ترین دروس ســطوح بود. و

مجدانه در دروس فقه و اصول و تفســیر آن فقیه بزرگ و نیز دروس آیات عظام: آقای حکیم، آقای شــاهرودی، 

میرزا حسن بجنوردی، میرزا باقر زنجانی، میرزا حسن یزدی، سیدحسین حّمامی، سیدعبداالعلی سبزواری 

و شــیخ حســین حلی و دروس حکمت و کالم آیت اهلل شــیخ صدرا بادکوبه ای و دروس تفسیر مرحوم آیت اهلل 

شــیخ محمدعلی ســرابی شــرکت کرد و نامش به عنوان یکی از اســاتید و فضالی معروف حوزه نجف مطرح 

ی یکی از پیوســتگان به ایشــان بود که با  بــود. بــا ورود امــام خمینــی به نجف اشــرف )در ســال 1344ش(، و

ی در حوزه  حضــور منّظــم و مرتــب خویــش در درس فقه معظم له، باعث رونق و شــهرت درس امام گردیــد. و

نجف دروس خود را با حضرات آیات: سیدمرتضی نجومی و سیدمحمد نوری مباحثه می کرد.

یس ســطوح عالیــه در حوزه های قم و نجف اشــتغال  آن مرحــوم عــالوه بــر تحصیــل بــا بیش از نیــم قرن به تدر

گروه بســیاری از طالب و فضال از درس هایش اســتفاده نمودند. در ســال 1355ش به حوزه علمیه  داشــت و 

کرد  قــم بازگشــت و فعالیت های سیاســی خویش را بــا عضویت در »جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم« آغاز 

یم  و یکــی از مجاهدیــن و مبــارزان سرشــناس حــوزه علمیه قم بود و نامــش در ذیل تمام اعالمیه هــا بر علیه رژ

شــاه و دفاع از مرام امام خمینی دیده می شــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی به عضویت واحد استفتائات 

کریمــی( و نمایندگــی معظم له در  دفتــر امــام خمینــی )همــراه با آیات: ســیدعباس خاتم یزدی و ســیدجعفر 

شــورای مدیریت حوزه علمیه قم و ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی و شــورای اعزام قضات و نمایندگان 

مردم اســتان تهران در مجلس خبرگان رهبری )دوره اول و دوم( برگزیده شــد و هم به تأســیس روزنامه رسالت 

)همــراه بــا آیــت اهلل احمد آذری قمی( پرداخــت. از او آثاری در فقه و اصول و اخالق و حواشــی فقهی برجای 

مانده است.

ی در 90 سالگی در روز چهارشنبه 29 شهریور 1396ش )29 ذی حجة الحرام 1438ق( بدرود حیات گفت  و

و پیکرش پس از تشییع شکوهمند در عصر روز شنبه اّول مهر 1396 )2 محرم الحرام 1439ق( و نماز آیت اهلل 

ک سپرده شد.       شبیری زنجانی بر آن، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( به خا

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

باسمهتعالی

رحلت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ حسین راستی کاشانی رحمة اهلل علیه 
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مراجــع تقلیــد، ماننــد آیــات عظــام: آقــای حکیــم، آقای شــاهرودی 

و امــام خمینــی اجــازات حســبیه داشــت و منزلــش، محــل امیــد و 

کار مــردم مؤمــن تهران بــود. از آثارش »کتــاب التزکیة«  گره گشــایی از 

به چاپ رســیده اســت و فرزندانش حجج اســالم آقایان: سیدجواد، 

ســیدمحمد و ســیدتقی و دامادهایش: آیت اهلل سیدمحسن خرازی 

و حجت االســالم و المســلمین سیداحمد مدّرســی تهرانی از جمله 

کنــون فرزنــد  علمــا و فضــال و مدرســین حــوزه علمیــه قــم هســتند و ا

ی به جای  برومنــدش حجت االســالم و المســلمین ســیدجواد غــرو

ی اقامٔه جماعت می کند. و

آن مرحــوم در آســتانه 100 ســالگی در روز یکشــنبه 2 مهــر 1396 )3 

محرم الحرام 1439ق( بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع 

در روز سه شــنبه و نمــاز دامــادش آیــت اهلل سیدمحســن خــرازی، در 

ک ســپرده شــد و آیت اهلل العظمی صافی  گلشــن به خــا کنار مســجد 

گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسمهتعالی

حــاج  آقــای  المســلمین  و  حجت االســالم  مســتطاب  جنــاب 

ی دامــت تأییداتــه رحلــت عالــم ربانــی روحانــی  ســیدمحمد غــرو

جلیل القــدر خدمتگــزار بااخــالص حضــرت بقیــةاهلل االعظــم ارواح 

العالمیــن لــه الفــداء، حضــرت حجت االســالم و المســلمین آقــای 

ی رضوان اهلل علیه را به جنابعالی و بیت  حاج ســیدمحمدرضا غرو

محتــرم آن فقید ســعید، به ویژه آقازادگان محتــرم و دامادهای مکرم 

ایشان تسلیت می گویم.

کلمــة اهلل و  آن روحانــی وارســته عمــر مبــارک خــود را در راه اعتــالی 

یج و نشــر معارف نورانی اهل بیت علیهم الســالم ســپری نمود و با  ترو

اخــالق اســالمی و مکارم پســندیده و عمل نیک، مــردم را به معارف 

اســالم و مکتب حقه دعوت می نمود. عاش ســعیدا و مات ســعیدا 

از خداوند متعال علو درجات برای آن عالم وارســته و صبر جمیل و 

اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسألت دارم.

4محرمالحرام1439 

لطفاهللصافی 

مقام معظم رهبری نیز در پیام خویش فرمود:

باسمهتعالی

درگذشت عالم جلیل القدر مرحوم حجت االسالم و المسلمین آقای 

ی رضواناهلل علیه را به بازماندگان معظم  حاج ســیدمحمدرضا غرو

و مکّرم ایشــان به خصوص آیت اهلل آقای خرازی و حجت االســالم و 

را بــه خانــدان مکرم و بازماندگان گرامی و به همٔه ارادتمندان ایشــان 

تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار از جملٔه فضالی روشن بین 

کــه در دوران اقامــت امــام راحــل در نجــف، در  و بااخالصــی بودنــد 

جمــع نزدیکان علمی و سیاســی ایشــان حضــور یافتــه و وفادارانه به 

نهضــت مقــدس ایشــان کمــک کردنــد و پــس از پیــروزی انقالب در 

کــز مهــم و حســاس بــه انجــام خدمــات برجســته پرداختنــد و در  مرا

کردند. از خداوند متعــال بهترین پاداش  مســائل کشــور نقش آفرینی 

صابران و مجاهدان و علو درجات برای ایشان مسألت می کنم.

سیدعلیخامنهای

1مهرماه1396

 آیت اهلل غروی

ی  آقــای حــاج ســیدمحمدرضا غــرو آیــت اهلل  حضــرت مســتطاب 

تهرانــی یکــی از علمــای مشــهور تهــران بــود. فقیــد ســعید در ســال 

یــارت حضــرت ثامــن االئمه علی  1297ش )1337ق(، در طریــق ز

بــن موسی الرضا)علیه الســالم( در مشــهد مقــدس زاده شــد. پدرش 

گردان آخوند  ی )م 1379ق( ـ از شــا آیــت اهلل ســیدمحمدمهدی غرو

گلپایگانی ـ از  ی  خراسانی ـ و جدش آیت اهلل سیدمحمدحسین غرو

ی پس از گذراندن دورٔه دارالفنون  گردان شیخ انصاریـ  بوده اند. و شا

ی ادبیــات را از  ی آورد و در مدرســه مــرو بــه تحصیــل علــوم دینــی رو

پــدر بزرگــوارش و ســطوح را از آیــت اهلل ســیدمهدی کشــفی و آیت اهلل 

ســیدصدرالدین جزایــری و ســطوح عالیه )رســائل و مکاســب( را از 

کالمی را هم از  آیت اهلل میرزا محمدباقر آشــتیانی و خارج فقه و متون 

گرفت و همزمان  آقا عماد رشتی و آیت اهلل شیخ عبدالرزاق قاینی فرا

کنار آن  یس ادبیات و ســطوح هم پرداخــت و در  بــا تحصیل بــه تدر

ی در طول  کار پارچه فروشــی هم اشــتغال داشت. و در بازار تهران به 

که سالیان  ی بود  عمر با برکتش یکی از مدرسین معروف مدرسه مرو

یس می نمود و عالوه بر  فراوان سطوح عالیه و خارج فقه )جواهر( تدر

کار تجارت در بازار تهران  گلشــن و  آن به اقامٔه جماعت در مســجد 

اشتغال داشت و یکی از وکالی اصلی امام خمینی در بازار تهران بود 

و در دوران نهضت اســالمی پشــتیبانی مالی از مجاهدین مســلمان 

یــس را بر عهده داشــت. اقامٔه نماز  و نیــز ماه هــای حضور امــام در پار

جماعت )ســه وعده( در مسجد »گلشن« و سخنرانی و خطابه های 

ی بــود. از بســیاری از  دینــی در آن مســجد از دیگــر فعالیت هــای و
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اسالمی ایران، به نشر اعالمیه ها و سخنرانی های امام خمینی پرداخت 

و چند بار دستگیر و به علی آباد کتول، سمیرم و بندرلنگه تبعید گردید 

تا پس از پیروزی انقالب اسالمی، به انتخاب امام به ِسَمت امام جمعه 

تربت حیدریه برگزیده شد )که تا سال 1381 ادامه یافت( و در آنجا به 

تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی، بازسازی مسجد جامع تربت حیدریه، 

تأسیس پادگان نظامی، خوابگاه های دانشجویی و تدریس خارج فقه 

و اصــول و ســطوح عالیه و گره گشــایی از کار مردم پرداخــت و در کنار 

آن نماینده مردم اســتان خراسان در مجلس خبرگان رهبری )سه دوره 

متوالــی( و تولیــت زائرســرای شــاهرودی ها در مشــهد، عضو دفتــر امام 

خمینی در مشهد هم بود. در سال 1381 به مشهد مقدس بازگشت و 

به تدریس فقه و اصول و تفسیر در حوزه و دانشگاه و اقامٔه جماعت در 

یکی از شبســتان های مسجد گوهرشــاد )شبستان مرحوم حاج شیخ 

غالمحسین تبریزی( پرداخت.

آثارش عبارتند از:

دراســات االصول )2 ج، چاپ شــده( تقریرات درس اصول آیت اهلل 
خویی

تقریرات درس فقه آیت اهلل میالنی
تقریرات درس فقه )حج( آیت اهلل شاهرودی

تقریرات درس فقه آیت اهلل بجنوردی
تقریرات درس فقه آیت اهلل خویی

1396ش  شــهریور   26 یکشــنبه  روز  در  ســالگی،   91 در  مرحــوم  آن 

گفــت و پیکــرش  )26 ذی حجــه الحــرام 1438ق( بــدرود حیــات 

روز سه شــنبه 28 شــهریور تشــییع و پس از نماز آیت اهلل ســیدمحمد 

موســوی شــاهرودی، در حــرم مطهر حضــرت امام رضــا)ع( ـ در رواِق 

ک ســپرده شــد. مقام  »دارالعبــادة« کنــار مرقــد شــیخ بهایــیـ  بــه خا

معظم رهبری در سوگ فقدانش فرمود:

بسماهللالرحمنالرحیم

درگذشــت عالم خدمتگزار جناب حجت االسالم و المسلمین آقای 

حــاج شــیخ علی اصغــر معصومــی را به خانــدان گرامــی و بازماندگان 

گردان ایشان تسلیت عرض می کنم.  محترم و به همٔه ارادتمندان و شا

در طول ده ها ســال گذشــته، خدمات این عالم بزرگوار در زمینه های 

فرهنگی و اجتماعی اســتمرار داشــته و عضویت در دوره های متعدد 

مجلــس خبــرگان نمونــه برجســته آن بــوده اســت. از خداونــد متعــال 

رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را مسألت می نمایم.

سیدعلیخامنهای 

27شهریور1396 

ی تســلیت عــرض می کنم و  المســلمین آقای حاج ســیدمحمد غرو

که در طول عمر با برکت خود منشأ آثار خیر  علو درجات آن بزرگوار را 

بوده اند، از خداوند متعال مسألت می نمایم.

والسالمعلیکمورحمةاهلل 

سیدعلیخامنهای 

 آیت اهلل معصومی شاهرودی

حضــرت آیت اهلل آقــای حاج شــیخ علی اصغر معصومی شــاهرودی 

یه بود. یکی از علمای مشهد مقّدس و امام جمعه سابق تربت حیدر

معظم له در ســال 1305ش )1345ق( در روستای »َاَبرِسج« ـ از توابع 

بســطام شــاهرودـ  زاده شــد و در اوان نوجوانی به تحصیل علوم دینی 

ی آورد و در شاهرود از حضرات آیات: شیخ آقابزرگ اشرفی، شیخ  رو

گرفت. سپس  علی اصغر دانش پژوه و مرحوم ســجودی ادبیات را فرا 

در ســال 1320ش رهسپار مشــهد مقدس شد و بار دیگر ادبیات را از 

ادیــب نیشــابوری و مطول و قوانین را از حاج شــیخ عبدالعلی نوری 

و حاج شیخ مصطفی اشرفی و شرح لمعه را از مرحوم آیت اهلل حاج 

ســیداحمد مدّرس یزدی و فرزندش حاج سیدجالل مدّرس و شیخ 

کفایــه را از  مرتضــی َخَرقانــی شــاهرودی و تمام رســائل و مکاســب و 

ینی و اخالق و معارف قرآن را از آیت اهلل میرزا  آیت اهلل شیخ هاشم قزو

ینی آموخت و مّدتی هم  جواد آقا تهرانی و آیت اهلل شــیخ مجتبی قزو

از درس اصول آیت اهلل العظمی میالنی بهره برد.

وی در مشهد از اخالق و انفاس علمای بزرگ به ویژه آیات: مرحوم شیخ 

هاشــم قزوینی، میرزا جواد تهرانی، شــیخ مرتضی خرقانی شــاهرودی و 

شیخ مجتبی قزوینی بهره های بسیار برد و شخصیتش تحت نظارت 

آنــان شــکل گرفــت. در ســال 1336ش رهســپار نجــف اشــرف شــد و 

سالیان بسیار )14 سال( از دروس و ابحاث آیات عظام: آقای حکیم، 

آقای خویی، امام خمینی، آقای شــاهرودی، میرزا باقر زنجانی و حاج 

شیخ حسین حلی، میرزا حسین یزدی و میرزا حسن بجنوردی بهره برد 

و عالوه بر تحصیل به تدریس و تألیف هم اشتغال داشت و دوره های 

متعــدد ســطوح عالیــه را تدریــس و تقریــرات دروس اســاتیدش را هــم 

نگاشــت. در سال 1350ش به مشــهد مقدس بازگشت و به درس فقه 

آیت اهلل میالنی حاضر گشــت و تقریرات دروس معظم له را نگاشــت و 

آن را برای عّده ای، تقریر مجّدد می نمود. وی در دوران نهضت انقالب 
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امیرالمؤمنین)علیه الســالم( )صبح( و مســجد شــهید مدنی )ظهر و 

کار مــردم و مؤمنــان )به ویــژه قرض الحســنه(  شــب( و گره گشــایی از 

ی اســتاد اخــالق و اســؤه عملــی زندگــی متشــرعانه و  پرداخــت. و

دائم الذکــر و دائم الصــوم بــود. اغلــب ایــام هفتــه و ماه های ســالـ  در 

گرمــا و ســرماـ  روزه بــود و تمام مشــکالت خــود و خانواده و مــردم را با 

مداومت بر سورٔه حمد و دعای توسل می گشود و همگان را به دعای 

توسل توصیه می نمود.

از مرحــوم آیــت اهلل ســیدعبدالهادی شــیرازی اجــازه مطلــق صــرف 

وجوهــات داشــت و ایــن اجــازه را آیــات عظــام: آقــای شــاهرودی، 

آقــای حکیم، آقای خویی و آقای خوانســاری توشــیح فرموده بودند. 

فرزندان )حجج  اســالم آقایان: حاج شــیخ محمدعلی، حاج شــیخ 

محمدحسن شاه آبادی( و دامادهایش )حجج  اسالم آقایان: مرحوم 

سیدحســین تبریــزی، ســیدمحمدرضا آقامیــری، ســیدمحمدعلی 

احمــدی و ســیدعباس شــاهرودی( نیــز از فضــالی حــوزه علمیه قم 

هستند.

آن مرحوم در 86 ســالگی پس از پشــت ســر نهادن یک دورٔه بیماری 

در روز دوشــنبه 6 شــهریور 1396ش )6 ذی حجــه الحــرام 1438ق( 

چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش پس از تشــییع در روز سه شــنبه 

7 شهریور و نماز آیت اهلل سیدمحسن خرازی بر آن در مسجد شهید 

ک ســپرده شــد. مقام  مطهــری حــرم حضــرت معصومــه)س( بــه خا

معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمودند:

بسماهللالرحمنالرحیم

آیت اهلل آقای حاج آقا نصراهلل شاه آبادی دامت برکاته 

درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا روح اهلل شاه آبادی 

را به جناب عالی و بیت رفیع شاه آبادی، بالخصوص خانواده مکرم 

ایشــان و نیــز بــه ارادتمنــدان آن شــخصیت منــّزه و پارســا و پرهیزگار 

تسلیت عرض می کنم و علو درجات ایشان را مسئلت می نمایم.

سیدعلیخامنهای 

8شهریورماه1396 

 آیت اهلل شاه آبادی

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ روح اهلل شاه آبادی، یکی 

از علمای مشهور حوزه علمیه قم به شمار می رفت.

معظــم لــه در ســال 1350ق )1310ش( در شــهر قــم در بیــت علــم و 

فقاهــت زاده شــد. پــدر بزرگــوارش چهره درخشــان عرفــان و فقاهت 

حــوزه علمیــه قم آیــت اهلل حاج شــیخ محمدعلی شــاه آبادی )1292 

گردان آیــات عظــام: آخوند خراســانی،  – 1369ش( – از اعاظــم شــا

میــرزا محمدتقــی شــیرازی و حــاج میــرزا حســین خلیلــی ـ و جدش 

آیت اهلل میرزا محمدجواد مجتهد اصفهانی )م 1312ق( – از افاضل 

گردان صاحــب جواهــر و صاحــب »بســاتین الریاحیــن« و »کنــوز  شــا

اللیالی« ـ بوده است.

آن مرحــوم در ســال 1354ق بــه همراه پــدرش به تهران منتقل شــد و 

ی نزد استادانی چون:  در نوجوانی ادبیات و سطوح را در مدرسه مرو

آیــت اهلل سیدابوالحســن طالقانــی، آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدتقی 

آملی و پدر بزرگوارش آموخت و پس از وفات والد معظمش در ســال 

کرد و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات:  1328ش به قم مهاجرت 

حاج آقــا محمــد شــاه آبادی، میرزاعلــی مشــکینی و ســیدمحمدباقر 

طباطبایی سلطانی و شرح منظومه را نزد آیت اهلل منتظری و اسفار را 

هم از مرحوم عالمه طباطبایی سلطانی و شرح منظومه را نزد آیت اهلل 

منتظری و اســفار را هم از مرحــوم عالمه طباطبایی آموخت و پس از 

آن بــه دروس آیات عظــام: آقای حجت کوهکمری، آقای بروجردی، 

کی حاضر شــد و بهره های فراوان برد. ســپس  امام خمینی و آقای ارا

در ســال 1340ش رهســپار نجــف اشــرف شــد و ســالیان بســیار از 

دروس آیات عظام: آقای حکیم، آقای خویی و آقای شاهرودی بهره 

برد و این دروس را با حضرات آیات: ســیدمجتبی رودباری و شــیخ 

ی 20 ســال  عبــداهلل خائفــی مباحثه می نمود و این ســیر تحصیلی و

ی پــس از ورود امام خمینی به نجف اشــرف در  بــه طــول انجامید. و

ســال 1344ش از نخســتین شرکت کنندگان در درس معظم له بود و 

که مرحوم امام قبض  گونه ای  گرفت )به  بسیار مورد توجه ایشان قرار 

ی داده بود( و تا واپســین  وجوهات را نانوشــته ُمهر و امضا کرده و به و

لحظات حضور امام در نجف در دروس ایشــان شــرکت داشــت. در 

ســال 1359ش از نجف اشرف اخراج شد و در شهر قم رحل اقامت 

یس )جواهــر و المیزان( و اقامٔه جماعت در مســجد  افکنــد و بــه تدر



179 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

گرفته،  کــه مادیــات، زندگی ها را فــرا  کنونی  حقیقتــًا در ایــن دنیــای 

که به هیچ وجه دل به دنیا نبست  ایشــان شــخصیت کم نظیری بود 

کرد. به  و تــا آخــر عمر در همــان خانه بی آالیش و ســاده خود زندگــی 

رغــم جامعیت علمی و اخالقــی و مقبولیت و نفوذ اجتماعی، اما از 

کماالت اخالقی و مناعت طبع و  گریزان بود و اتفاقًا همین  شــهرت 

عزت نفس واالی او، ابهت و وقار صد چندان به ایشــان داده و تمام 

کرده بود. اقشار را مجذوب اخالق پیامبرگونه خود 

خانــه او پناه و محل رجوع و حل مشــکالت مــردم بود. این مداومت 

به رسیدگی مردم شبانه روز بود به طوری که یک بار که به قم تشریف 

کــه تنهــا این چند شــب  آورده بودنــد بــه یکــی از فضــال گفتــه بودنــد 

توانســته ام بخوابــم. در ماه هــای آخر عمر که کســالت ایشــان شــدید 

شــده بــود، بــدون اینکــه ذره ای از درد شــکوه ای اظهــار نمایــد، خود 

که بر تخت خوابیــده بود، تلفن های  که حتــی در حالی  شــاهد بودم 

یخ  مــردم را پاســخ می داد. بنده که برای کســب اطالعاتــی درباره تار

حــوزه علمیــه خوزســتان در ماه هــای آخــر عمــر شریفشــان خدمــت 

گشــاده رویی  می رســیدم بــا اینکــه حالشــان مســاعد نبــود، ولــی بــا 

همیشگی مرا پذیرفت و توفیق شد تا چند جلسه مصاحبه با ایشان 

گران بهایی ثبت شود، ولی خیلی متأسف شدم  داشته و اطالعات 

کار انجام نشــد. تأســف شدیدم زمانی بود که چند  که چرا زودتر این 

هفته پیش از رحلتشان تصمیم داشتم تا علی رغم اینکه می دانستم 

تمایلــی بــرای بیــان شــرح حــال خــود نخواهــد داشــت، خدمتشــان 

گوشی را برنداشت و فهمیدم  شرفیاب شوم، اما با تماس های مکرر 

ایشان را به بیمارستان برده اند تا اینکه در شب جمعه 13 مهر 1396 

مطابــق بــا 14 محــرم الحــرام 1439 چشــم از جهــان فــرو بســت و بــه 

اجداد طاهرینش پیوســت. با درگذشــت این عالم مجاهد تنها پس 

از چهار روز از عاشورای حسینی، مردم والیتمدار دزفول و خوزستان 

گرفت و پس از تشــییع باشــکوه، بدن مطهرش  را ماتمی مضاعف فرا

ک سپرده شد. کنار محمد بن جعفر طیار به خا در 

 والسالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.

قامیری       آیت اهلل سیدآ

سیدمحمدحســن  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  حضــرت   مرحــوم 

ســیدآقامیری)قدس ســره( عالمی زاهد و وارسته، فقیهی عالیقدر و 

یکــی از مفاخــر و چهره هــای درخشــان علمای خوزســتان بــود که در 

ســال 1318ش در شهرســتان دزفــول بــه دنیا آمد. ایشــان از سلســله 

ســادات جلیل القــدر آقامیری )خانــدان امام جمعه دزفول( هســتند 

کان ارجمندشان در دزفول به خیلی پیش از سال 1050  که سابقه نیا

هجــری قمــری می رســد و همــواره مشــعل داران علم و دیــن بوده اند. 

گیــری دروس مقدمــات از محضــر مرجــع عالی قدر  ایشــان پــس از فرا

حضرت آیت اهلل العظمی حاج سیداســداهلل نبوی)رضوان اهلل تعالی 

علیه( بهره های فراوان برد. آن گاه در ســال 1338 راهی حوزه علمیه 

قم شــد و به مدت ســی ســال از محضر علمای بزرگ حضرات آیات 

عظــام بروجــردی، مرتضــی حائــری، بهجــت و دیگــر فقهــا و علما با 

تالشی خستگی ناپذیر به کسب فیض و تکمیل مقامات علوم عقلی 

و نقلــی پرداخــت. معظم له پــس از اندوخته عظیمی که از معارف و 

یس علوم  گــردآوری کرده بود بــه دزفول مراجعت نمــود و با تدر علــوم 

دینــی بــه تربیــت طالب و فضــال همت گماشــت. احاطه ایشــان در 

مباحث فقهی و اصولی چنان دقیق و موشکافانه بود که بارها برخی 

از فضالیــی که ســال ها دروس خارج فقــه و اصول را فرا گرفته بودند، 

برای حل مشــکالت علمی خود از محضر معظم له فیض می بردند. 

حضــرت آیــت اهلل آقامیری چنان به تربیت طــالب و فضال و اعتالی 

یس اشــتغال داشــت و در  که تا آخر عمر به تدر حوزه اهمیت می داد 

که به شــدت کسالت داشت از این مهم غفلت  این چند ســال آخر 

ی  ننمــود و حتــی در یکــی دو هفتــه پیــش از رحلت در حالــی که رو

یس را تعطیــل نکرد. ایشــان عالمی وارســته و عارفی  یلچــر بــود تدر و

زاهــد بــود. بســیار متین و مهربان بــود، چهره ای گشــاده و لحنی آرام 

گویی مصــداق اال ان اولیــاءاهلل الخوف علیهــم و ال هم  کــه  داشــت 

کســالت امامت مســجد نور را  یحزنــون اســت. معظــم له تا پیــش از 

که اقشــار مــردم به خصوص جوانــان از نقاط مختلف شــهر  داشــت 

ی  برای درک فیض نماز جماعت ایشــان به آن مســجد می آمدند. و

که یکی از اســاتید  چنان با طمأنینه و وقار خاصی نماز را می خواند 

که به دزفول دعوت شده بود، وقتی در نماز جماعت ایشان  بزرگ ما 

حضور یافت، به بنده فرمود: برای چند دقیقه حس کردم پشــت ســر 

رسول اهلل)ص( نماز می خوانم.


