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آیتاهّلل حاج شریفی
حضــرت مســتطاب آیــتاهّلل آقــای حــاج شــیخ غالمعلی حاج شــریفی خوانســاری ،یکــی از علمای مشــهور
خوانسار بود.
فقیــد ســعید در  27رمضــان المبــارک 1345ق ( 10فروردین 1306ش) در تهران در بیــت علم و فضیلت زاده
شــد .پدرش مرحوم حجتاالســام والمســلمین حاج شــیخ محمدابراهیــم خوانســاری (1290-1354ق) از
شــا گردان آیات عظام :میرزامحمدهشــام چهارســوقی اصفهانی ،جهانگیرخان قشــقایی و آخوند کاشــی (در
اصفهان) ،ســیدمحمدکاظم یزدی ،آخوند خراســانی و شــیخ الشــریعه اصفهانی (در نجف) بود .وی عالوه
بــر علــوم منقــول ،در شــعر و ادب و علــم کیمیــا دســتی توانــا داشــت و از او رســالههایی در علــوم مختلــف بر
جای مانده است .جدش مرحوم عالم فاضل آخوند مالعلیاکبر خوانساری (1256-1346ق) هم از علمای
خوانسار بوده است.
آن مرحوم در  9ســالگی پدر را از دســت داد و همراه مادرش به خوانســار آمد و تحت عنایت و تربیت مرحوم
آیــتاهّلل حــاج ســیداحمد صفایی خوانســاری صاحب «کشــف االســتار عــن وجه الکتــب و االســفار» که از
دوســتان و وابســتگان پــدرش بــود قــرار گرفت و مقدمــات علوم دینــی را نــزد وی فراگرفت .در ســال 1321ش
رهســپار قم شــد و ادبیات را از مرحوم حاج شــیخ قاسم نحوی قمی و سطوح را هم از آیات :شیخ عبدالجواد
جبل عاملی اصفهانی ،شیخ محمدعلی حائری کرمانی ،شیخ عبدالرزاق قائنی ،سیدشهابالدین نجفی
مرعشــی و حاج شــیخ مهدی مازندرانی و دروس حکمت و فلســفه را هم از عالمه طباطبایی (اسفار) و حاج
شــیخ محمــد فکور یزدی (شــرح منظومه) آموخت و پــس از آن به دروس خارج آیات عظــام :آقای بروجردی،
حاج ســیدمحمدتقی خوانساری ،حاج ســیداحمد خوانساری ،حاج شیخ محمدعلی اراکی ،امام خمینی
و آقــای شــریعتمداری و دروس تفســیر حضــرات آیات :حاج میــرزا ابوالفضل زاهدی و حــاج میرزامحمدتقی
اشــراقی حاضــر شــد و مبانــی علمــیاش را اســتوار ســاخت و تقریــرات دروس آنــان را هم نگاشــت .عــاوه بر
تحصیــل ،بــه تدریــس هم پرداخت کــه برخی از شــا گردانش عبارتنــد از :آقایان حاج ســیدمهدی ابن الرضا،
حاج شیخ حسین انصاریان ،حاج سیدمرتضی صالحی خوانساری ،حاج شیخ محمدرضا آدینهوند ،حاج
شیخ محسن قرائتی و شیخ غالمحسین محمدی گلپایگانی .وی در سال 1348ش توفیق یافت در منطقه
بوئین میاندشت (از توابع فریدن اصفهان) مسجدی باشکوه (در سه طبقه) به نام «مسجد ولیعصر» ـ همراه
بــا کتابخانــه و حســینیه ـ بــا معمــاری مرحوم حاج حســین لــرزاده بنیــان نهد و عالوه بــر آن دو حمــام (زنانه و
مردانــه) و چــاه آب (بــا منبــع و موتــور و لولهکشــی کامــل) در «تخماقلو»ی فریدن ســاخت و مجتمع پزشــکی
حضرت ولیعصر را در آن شهر بنیاد نهاد و وقفنامه آن به توشیح و تأیید آیات عظام قم و تهران رسید که متن
آن در کتابهــای :جغرافیــای تاریخــی فر یــدن ،ص  155 – 163و موقوفــات الرجــال ،ص  423 – 435آمده
اســت .این مســجد پایگاه دینی و معنوی و مبارزاتی شــهر فریدن بوده و پیش از انقالب و بعد از آن ،جناب
حجتاالســام آقــای حاج شــیخ حســین شــریعتی در آن اقامــه جماعت مینمــود و بذر معنویت را در شــهر
پراکنــده میکــرد و از این طریق ّ
شــر فرقه پوشــالی بهائیت را در آن مناطق برکنــد .آن مرحوم در جریان انقالب
اســامی هم ّفعال و کوشــا بود و در جهت پیشــبرد اهداف نهضت ،مردانه به میدان آمد و نامهها و تلگرافات
متعــدد بــه مراجــع عظام ارســال کــرد که نمونــهای از آن در کتاب اســناد انقالب اســامی ،ج  ،2ص  99آمده
اســت .وی در خوانســار در مســجد چاربــاغ بــه اقامه جماعت (ظهر و شــب) میپرداخت و بــه منبر میرفت
و مــردم را موعظــه میکــرد .زهــد و ســادگی از زندگــیاش نمایــان و در خانــهاش گلیمهــای قدیمی از ســالیان
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پیــش پهــن بــود و بــه حداقلها اکتفا میکــرد و هر آنچه از بــاغ موروث ـیاش و وجوهات خیریه به او میرســید،
بــه نیازمنــدان میبخشــید .از خودنمایــی و تظاهــر بــه دور بود و در هیچ کجا از مســجد و حســینیه و حمام و
درمانگاهی که بنا کرد ،نامی از خود ننوشت .از وی دفاتر تقریرات دروس اساتیدش بر جای مانده است.
وی در  90ســالگی در روز یکشــنبه  7صفر 1439ق ( 9آبان  )1396بدرود حیات گفت و در ســوگ فقدانش،
روز سهشــنبه در خوانســار عــزای عمومــی اعــام شــد و پیکــرش در همــان روز تشــییع و پس از نمــاز دامادش
حجتاالسالم و المسلمین آقای حاج سیدرضا میرصانعی خوانساری در بوستان شهدای خوانسار ـ جنب
قبر مادرش ـ به خا ک ســپرده شــد .فرزندانش حضرات حجج اســام آقایان :حاج شیخ محمدابراهیم و حاج
شیخ محمدرضا حاج شریفی هم از فضالی حوزه علمیه قم هستند .آیتاهّلل العظمی علوی گرگانی در پیام
تسلیت خویش چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم
َ
َّ َّ َ َّ َ ْ
راج ُعون»
ِ«إنا ِل و ِإنا ِإلي ِه ِ
ارتحال تأســفبار مرحوم آیتاهّلل آقای حاج شــیخ غالمعلی حاج شــریفی خوانســاری ـ قدس اهّلل نفسه ـ تأثیر
گردید .آن عالم ربانی که عمر خویش را در احیاء شعائر دینی و بنیان مراکز دینی و اجتماعی (مانند :مسجد
و حســینیه و کتابخانــه ولیعصــر) و خدمــت بــه مذهب و رســیدگی به امور مــردم مؤمن و متدین خوانســار و
فریدن گذرانید و بذر معنویت را در آن دو شهر پرسابقه پاشید و از خود نسلی مؤمن و فاضل و فرزانه به یادگار
گذرانــد ،زنــده اســت و نمرده اســت و یاد خدماتــش جاودانه خواهد بــود .او مصداق بــارز حدیث نبوی(س)
ُ َّ
ْ َ
َ
ََ
َْ
است که فرمود« :إ َذا َم َ
ات ْاب ُن َآد َم انق َط َع َع َمل ُه ِإل َع ْن ثل ٍث َول ٍد َصا ِلح َيد ُعو له» .این مصیبت را به ساحت
ِ
ٍ
ّ
مقــدس حضــرت ولیعصــر ـ ارواحنــا فــداه ـ و حوز ههــای علمیــه و مــردم مؤمــن و متدیــن خوانســار و فریدن و
خاندان گرامیاش بهویژه فرزند فاضلش حجتاالســام و المســلمین حاج شــیخ محمدرضا حاج شــریفی
تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم اجر جزیل مسألت دارم.

آیتاهّلل سید محمد موحد ّ
محمدی
حضــرت آیــتاهّلل آقای حاج ســیدمحمد ّ
موحــد محمدی احمدآبــادی اصفهانی یکی از علمــای تهران بود.
معظم له در سال 1344ق (1304ش) در اصفهان در بیت علم و فضیلت زاده شد .پدرش حجتاالسالم و
المســلمین ســیدمصطفی احمدآبادی و نیایش حاج سیدهاشــم اصفهانی ،امام جماعت مسجد چارسوق
حاج علیآقا بودهاند .وی در اوان نوجوانی برای تحصیل علوم دینی به عتبات عالیات رفت و در سـ ّ
ـامراء 4
ســال از دروس ادبیات شــیخ حســن تبریزی و دروس شــرایع و معالم و تفســیر و حدیث و رجال مرحوم عالمه
شــیخ ذبیح اهّلل محالتی بهره برد .ســپس به نجف اشــرف مهاجرت کرد و ســطوح عالیه را از حضرات آیات:
شــیخ مجتبــی لنکرانــی ،میرزامحمــد ظاهــری اردبیلــی و میرزاعلــی فلســفی و شــرح منظومه را هــم از مرحوم
آیــتاهلل شــیخ عبــاس قوچانــی فراگرفت .پــس از آن در درس خــارج آیات عظــام :آقای حکیــم ،آقای خویی
و آقــای شــاهرودی حاضــر شــد و بهرههــای فــراوان بــرد و در تدوین کتــاب «معجم رجــال الحدیــث» به یاری
استادش آیتاهّلل العظمی خویی شتافت .عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی درباره او مینویسد:
ّ
ّ
لــه إلمــام بالرجــال و احــوال العلماء و قــد الف فی الرجال عدة کتب و استنســخ لنفســه مــن نفائس الکتب
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ً
الرجالیة و غیرها کثیرا( .نقباء البشر ،ج  ،5ص )284
مرحوم استاد شیخ محمدهادی امینی هم مینویسد:
عالــم ّ
طیــب الحدیــث ،متواضــع صالــح ورع ،کثیــر المطالعــة و البحث فی حقــل الدرایة و
الرجال( .معجم رجال الفکر فی النجف ،ج  ،3ص )1247
وی از عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی و عالمه سیدمحمدحسن میرجهانی اجازه روایت کتبی و از امام خمینی
اجازه روایت شفاهی داشت و به برخی هم اجازه روایت داده بود .در سال 1344ش به تهران آمد و به وعظ و
ارشــاد و تبلیغ دین و شــرکت در دروس آیتاهّلل حاج شــیخ محمدتقی آملی اشتغال ورزید .وی عالقه فراوان
به استنســاخ کتب خطی داشــت و همراه با عالمه شــیخ شــیرمحمد همدانی برخی از کتب را نسخهبرداری
کرده و تألیفات بســیار رجالی هم داشــت که در اثر نگارش با مداد ،خطوط آنها در هم شــده و قابل اســتفاده
نیست.
وی در  92ســالگی در روز چهارشــنبه  19صفرالخیــر 1439ق ( 17آبــان 1396ش) بــه درود حیــات گفــت و
پیکرش پس از تشــییع در تهران به اصفهان انتقال داده شــد و در امامزاده سیدمحمد قهدریجان اصفهان به
خاک سپرده شد.

آیتاهّلل ابراهیم رمضانی
حضــرت مســتطاب آیتاهّلل آقای حاج شــیخ ابراهیــم رمضانی قمی یکی از علمای محتــرم قم بود .معظم له
ُ
در ســال 1346ق (1306ش) در روســتای «فردو» ـ 50کیلومتری قم ـ زاده شــد و در همان روستا به مکتبخانه
مالحسینعلی رفت و دروس نخستین و ادبیات را فراگرفت و پس از آن نزد مرحوم آقای شیخ ابراهیم عبادی
ادبیــات عــرب را آموخــت .در حــدود  1320بــه قم آمد و ســطوح عالیه را نــزد حضرت آیات :شــیخ علیاصغر
فقیهــی قزوینــی ،شــیخ عباس صفایی قمی و شــیخ خلیل فراگرفت و پــس از آن در درس خارج آیات عظام:
آقــای بروجــردی ،آقــای حجــت ،آقــای صــدر و پس از وفــات آنــان در درس آیات عظــام :امام خمینــی ،آقای
گلپایگانــی و آقــای اراکی حاضر شــد و بهرههای فراوان بــرد و تقریرات دروس آنان را نگاشــت .وی مورد توجه
محرر ایشان و جزو اصحاب ّ
فراوان آیتاهّلل سیدصدرالدین صدر قرار گرفت و به عنوان ّ
سر و شاگردان خاص
و کاتب مخصوص معظم له بود .وی عالوه بر تحصیل به تدریس و تبلیغ و اقامه جماعت اشــتغال داشــت
و بیــش از نیمقــرن بــه مباحثه تفســیر با حضرات آیات :احمدی میانجی ،ســیدمهدی روحانــی ،آذری قمی،
موســوی زنجانــی ،میرمحمــدی ،پایانی اردبیلی و دیگران اشــتغال و حدود  30ســال هم در مســجد المهدی
(انتهای خیابان آذر ،کوچه آقا نجفی) در هر ســه وعده اقامه جماعت داشــت و در هر ســه ماه محرم و صفر و
رمضان و مناسبتهای دینی به منبر میرفت و در تابستانها هم در زادگاهش به خدمات دینی و اجتماعی
میپرداخــت .ســخنش در منطقــه خویش (فردو و کهک و تیره و خاوه و روســتاهای اطــراف) فصلالخطاب
بــود و اکثــر مرافعــات و منازعــات را با ســرپنجه تدبیر خود میگشــود .وی در مناطق تبلیغی خــود با فرقههای
انحرافــی مبــارزه میکــرد و در روســتای یلآبــاد (ســاوه) مســجد و حمــام عمومــی ســاخت .وی عضــو هیأت
اســتفتای آیتاهّلل شــبیری زنجانی ( 15ســال اخیر) و عضو دادگاه عالی قضایی قم بود که در احکام صادره
ّ
اعــام از سراســر کشــور را مداقــه میکردنــد و در صــورت تأیید و تصویب اجــرا میگردید .بســیار خوشاخالق
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و خوشخنــده و خوشخــط و خوشمحضــر بود و هر شــب یک ســاعت پیــش از اذان صبح برمیخاســت و
تهجد و زیارت عاشــورا (با صد لعن و ســام) را به جای میآورد و ســپس در مســجد اقامه جماعت میکرد.
جلو پای واردین ـ از کوچک و بزرگ ـ برمیخاست و به همه احترام
زهد و تواضع از زندگیاش نمایان بود و در ِ

میکــرد .در امــر بــه معروف و نهی از منکر بیمالحظه بود و مالحظه کســی را نمیکرد .از حضرات آیات :امام

خمینــی ،گلپایگانــی ،اراکــی و پیشتــر آقایان :بروجردی و صــدر و حجت اجازات متعدد داشــت .از جمله
شــا گردانش آقایان حجج اســام :غالمعلی عباســی ،شــیخ داود فضلاللهی ،شــیخ مهــدی زینالعابدینی،
شــیخ رضا احمدیان و ســیدمحمود ســیدی و اکثر طالب و فضالی فردویی هستند .او به هر چه خوانده بود
عمل میکرد و بر رعایت مستحبات و مکروهات اصرار داشت و بسیار شکرگزار بود و در بیمار یها ناشکری
نمیکرد.
ســرانجام در  90ســالگی در روز سهشــنبه  7ذیحجــه 1438ق (1396ش) بــدرود حیات گفــت و پیکرش در
صحن حرم حضرت
روز  9ذیحجــه ـ روز عرفــه ـ تشــییع و پس از نماز آیتاهّلل سیدمحســن خــرازی در بقعه 12
ِ
معصومه(س) به خاک سپرده شد.

آیتاهّلل محمد جابری همدانی
حضرت مستطاب آیتاهّلل آقای حاج شیخ محمد جابری عربلویی همدانی ،یکی از علمای محترم همدان
بــود .معظــم لــه در ســال 1346ق (1306ش) در روســتای «عربلــو» در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد .پدرش
آیتاهّلل شیخ محمدهاشم جابری از شاگردان آیتاهّلل العظمی سیدابوالحسن اصفهانی بود که بر اثر بیماری
در بیروت درگذشــت و در صیال مدفون شــد و نیای اعالیش مال محمدابراهیم نیز خطاط بود که شــش مرتبه
قرآن را نگاشت.
آن مرحوم در  14ســالگی پدرش را از دســت داد و سرپرســتی او را عمویش عالمه شــیخ مسلم جابری بر عهده
ّ
گرفــت .در  16ســالگی بــه همــدان رفــت و در مدرســه دامغانی به تحصیل اشــتغال ورزید و در مدت  6ســال
ادبیــات و ســطوح را نــزد حضــرات آیات :حاج شــیخ محمدعلی دامغانی ،حاج شــیخ محمد انــواری ،میرزا
علیاصغر شفیعی و آخوند مالعلی معصومی همدانی آموخت و پس از آن در سال 1328ش رهسپار نجف
اشــرف شــد و در مدرسه بادکوبه سکونت گزید و به دروس آیات عظام :آقای حکیم ،سیدمحمود شاهرودی،
سیدعبدالهادی شیرازی و آقای خویی حاضر شد و علوم رجال و حدیث را هم از مرحوم آقای سیدابوالفضل
ریحانیــان آموخــت و بــه مراتب عالی علــم و فقه نائل آمد و از آنــان اجازه روایت و امور حســبیه دریافت کرد.
ســپس به همدان بازگشــت و به خدمات دینی و علمی اشــتغال ورزید و سالها به اقامه جماعت در مسجد
حاج خداکرم (در خیابان شهدا – ظهرها) و مسجد روستای «گراچاقا» (شبها) و تبلیغ دین در روستاهای
مختلف پرداخت .او نفوذ عجیبی در دل مردم داشت .زهدش نمایانگر زندگی علمای سلف بود و با اینکه
وجوهــات بســیار بــه ســویش روان بود ،سادهزیســتی و زهد از ســراپایش نمایــان بود و در خانهای روســتایی در
«گراچاقــا» کــه نزدیــک همــدان اســت زندگی میکــرد .آن مرحوم وکیــل مطلق آی ـتاهّلل العظمی سیســتانی در
همدان بود و عالوه بر اقامه جماعت ،به تدریس فقه و حدیث و تألیف هم اشتغال داشت .از آثار چاپیاش
«مجمع اآلثار عن ائمتنا االطهار» را میتوان نام برد.
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وی در  90ســالگی در روز دوشــنبه  24مهــر  25( 1396محرمالحــرام 1439ق) درگذشــت و پیکــرش پــس از
تشــییع باشــکوه و نماز حجتاالســام سیدحســن فاضلیان بر آن ،در حیاط مســجد «گراقاچا» مدفون شد و
ّ
مجالس بزرگداشت ایشان تا مدتهای بسیار در روستاهای اطراف برگزار شد.

آیتاهّلل گوگانی
حضرت مستطاب آیتاهّلل آقای حاج شیخ گوگانی تبریزی عالمی فرزانه و استاد دانشگاه تهران بود.
معظــم لــه در ســال 1347ق (1307ش) در تبریــز زاده شــد .پــدرش مرحــوم حــاج اســماعیل چاپچــی از ّ
تجار
معروف شــهر و عالقهمند به روحانیت بود .وی در اوان نوجوانی در مدرســه طالبیه نزد حضرات آیات :شــیخ
حســین شــنب غازانــی ،میــرزا فتاح شــهیدی و شــیخ جواد ســلطان القراء ســطوح عالیــه را فراگرفــت .پس از
آن بــه قــم مهاجــرت کرد و پس از تکمیل ســطوح ،در درس آیــات عظام :آقای بروجردی ،ســیدمحمدحجت
کوهکمــری ،ســیدصدرالدین صدر ،امام خمینی ،شــریعتمداری و عالمه طباطبایی حاضر شــد و بهرههای
فراوان برد .ســپس در ســال 1336ش رهســپار نجف اشــرف شد و ســالیان بســیار در درسهای آیات عظام:
آقای حکیم ،آقای شــاهرودی ،ســیدیحیی یزدی ،ســیدمحمدجواد طباطبایی تبریزی و آقای خویی و میرزا
حســن یــزدی حضــور یافــت و مبانی علمیاش را اســتوار ســاخت و تقریــرات درس آنان را نگاشــت و از آنان
بــه دریافــت اجــازات متعــدد اجتهاد و حســبیه نائل آمد( .که اجــازه اجتهادش از آیات عظــام :آقای حکیم،
ســیدنصراهّلل مســتنبط ،ســیدمحمدجواد طباطبایی تبریزی ،سیدعبداهّلل شــیرازی ،مرعشی نجفی و عالمه
طباطبایی و اجازات حسبیه آیات عظام :آقای بروجردی ،آقای خوانساری ،آقای حکیم ،آقای خویی ،آقای
میالنی و آقا سیدعبدالهادی شیرازی در یادنامه وی آمده است)
وی در سال 1341ش به زادگاهش بازگشت و در مسجد کلکتهچی به اقامه جماعت و منبر و وعظ و تفسیر
قــرآن و در مدرســه طالبیــه هم به تدریس پرداخــت و پس از وقایع  15خرداد  1342و دســتگیری علمای تبریز
او هــم بــه تهــران آمد و بیش از نیمقرن در مدرســه شــیخ عبدالحســین و دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران به
تدریس ســطوح عالیه پرداخت و دهها نفر از فضال و دانشــجویان را از سرچشمه علم خویش سیراب ساخت
و راهنمایی دهها رســاله دانشــجویان خویش را در رشــتههای فقه و اصول بر عهده داشــت و چندین کتاب و
رساله و مقاله علمی هم نگاشت.
او در دو رشــته فقه و فلســفه تخصص داشــت و ســالیان فراوان آیات االحکام ،قواعد فقه ،رســائل و کفایه و
اسفار و شرح منظومه را تدریس کرد و مبانی فقهی و فلسفیاش متمایز بود .عالمه طباطبایی درباره جایگاه
علمی آن مرحوم چنین نگاشت:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم و له الحمد علی ّ
نبیه و آله افضل السالم
ّ
جناب مستطاب فخرالعلماء و المحققین و زبدة الفضالء و المدققین دانشمند معظم آقای آقاشیخ حسین
ً
گوگانی ـ دامت افاضاته ـ سالها در بحثهای مختلف اینجانب و مخصوصا فلسفه و اصول حضور به هم
رســانیده ،در اثــر لیاقــت ذاتــی که داشــتند و ّ
جدیت کافی کــه به کار بردند ـ بحمداهلل ســبحانه ـ بهــره وافی از
علم و فضل برداشته ،مفخری از مفاخر دانش و بینش گردیدهاند .البته بر طالبین حقایق دینی و محصلین
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مقاصد علمی است که از فیوضات علمی جناب معظم له استفاده نمایند و از بیانات عالیه ایشان بهرهمند
َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َ َّ
ْ َْ َ ُْ ُ
وب».
گردند« .و من يع ِظم شعا ِئر ِ
اهَّلل ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ
 11جمادیاالولی  /1386محمدحسین طباطبایی
وی اخالقی خوش داشت و بسیار متواضع و منظم بود .به همگان احترام میکرد و از تظاهر و خودنمایی دور
ّ
بود .از آثارش مقاالت متعددی اســت که در مجله «مقاالت و بررس ـیها» چاپ شــده اســت .سرانجام در 90
ســالگی در روز سهشــنبه  17مرداد  15( 1396ذیقعده 1438ق) بدورد حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع
در روز چهارشنبه  18مرداد در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
(ایــن مطالــب از یادنامــه ایشــان که توســط دانشــمند گرامی اســتاد حاج محمدتقــی انصاریان تدوین شــده
برداشت گردید).

آیتاهّلل سید علی نقوی
حضرت مستطاب آیتاهّلل آقای حاج سیدعلی نقوی یکی از علمای مشهور لکهنو به شمار میرفت.
آن مرحــوم در روز جمعــه  18رمضــان 1352ق ( 15دی 1312ش 5 /ژانویه 1934م) در منطقه «باشــتابینجور»
ـ در نزدیکــی شــهر «مرادآبــاد» ـ ( 167کیلومتــری دهلــی نــو) در ایالــت «اوتار پــرادش» زاده شــد .پــدرش موالنــا
سیدحســن از روحانیــون محبــوب و محتــرم مــردم منطقــه بود .ســیدعلی دروس دینی را در مدرســه ســلطان
المــدارس لکهنــو آغاز نمود و ســپس به حوزه نجــف مهاجرت کرد و پس از ســالها تحصیل نزد آیات عظام:
آقــای حکیــم و آقــای خویی به هند بازگشــت و به تبلیغ و ترویج دین و اقامه جماعت در مســجد «کشــمیری
گیــت» دهلــی نو و تدریس و تألیف پرداخت و منشــأ آثــار و برکات فراوان در زمینه دینــی و اجتماعی گردید.
وی در حوزه علمیه «جامعة الشهید» و گروه تفسیر دانشگاه لکهنو به تدریس و در هیأت فقهی شهر «اهّلل آباد»
هم به فعالیت اشتغال داشت .او از وکالی مراجع تقلید بود و نامش به عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه در
هنــد برده میشــد و از حامیــان امام خمینی در دهلی و لکهنو بود و همواره از انقالب اســامی ایران حمایت
میکــرد .همچنیــن عضــو شــورای عالــی مجمع جهانــی اهلبیت بــود .از آثــارش چندیــن کتــاب و تقریرات
دروس اســاتیدش هســت .فرزند برومندش حجتاالسالم و المسلمین ســیدمحمدعلی محسن تقوی ،امام
جماعت مسجد جامع شیعیان دهلی و مدیر مدرسه علمیه «جامعة الشهید» است.
آن مرحوم در  84سالگی در روز سهشنبه  21آذر 1396ش ( 23ربیعاالول 1439ق 12/دسامبر 2017م) بدرود
حیــات گفت .در پی درگذشــت ایشــان پیام تســلیتی از ســوی مجمع جهانی اهلبیت صــادر و از خدمات
ایشان تجلیل شد.
با سپاس از استاد حسینی عارف
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آیتاهّلل اخالقی
حضرت مســتطاب آیتاهّلل آقای حاج ســیدمحمد اخالقی یکی از علمای مشــهور ســبزوار بود .معظم له در
ســال 1315ش (1355ق) در ســبزوار زاده شــد و در اوان نوجوانی در حدود ســال 1330ش به تحصیل علوم
دینــی روی آورد و از محضــر ادیــب نامــی ســبزوار مرحــوم میرزا اســداهّلل فاضلــی دروس نخســتین را فراگرفت.
ّ
ســپس در حــدود ســال  1332بــه مشــهد مقــدس عزیمت نمــود و ادبیات را از حــاج شــیخ محمدتقی ادیب
نیشابوری و شرح لمعه را هم از مرحوم حاج میرزا مدرس یزدی آموخت و در حدود سال 1337ش به قم آمد
و ســطوح عالیه را از مرحوم حاجآقا مرتضی حائری ،صدر بالغی ،ســیدمحمدباقر ســلطانی و شرح منظومه را
هم از آیتاهّلل حاج شیخ هاشم تقدیری سبزواری آموخت و پس از آن در دروس عالی آیات عظام :خمینی،
گلپایگانی ،شریعتمداری ،میرزا هاشم آملی و بهویژه آیتاهّلل سیدتقی طباطبایی قمی حاضر شد و بهرههای
فراوان برد .وی عالوه بر تحصیل به تبلیغ دین هم پرداخت و سالیان بسیار به دعوت آیتاهّلل العظمی شیخ
بهاءالدین محالتی شــیرازی به شــیراز میرفت و در مســجد موال مردم را مســتفیض میکرد .در حدود ســال
1362ش به زادگاهش بازگشــت و ســالیان فراوان در مســجد جامع ســبزوار که یادگار قرن هشــتم و از بناهای
ســربداران ســبزوار اســت .بــه اقامــه جماعت و تدریس و تفســیر اشــتغال داشــت و مــردم و فضالی شــهر را از
بیانات خویش بهرهمند میکرد.
ســرانجام آن عالــم بزرگــوار در  81ســالگی در روز چهارشــنبه  5مهــر  6( 1396محرمالحــرام 1439ق) بــدرود
حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع باشــکوه در روز جمعه  7مهر و نماز جناب حجتاالســام آقای حاج
شیخ عباسعلی مقیسه در قبرستان عمومی شهر به خاک سپرده شد.
با سپاس از استاد روحاهّلل عربشاهی
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