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آیت اهلل ایمانی

مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ اسداهلل ایمانی یکی از علمای محترم شیراز بود. فقید سعید در 20 اردیبهشت 

کازرون در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش ثقة االســالم  1326ش )20 جمادی الثانــی 1366ق( در 

ی ادبیــات را در  کازرون بــود. و حــاج شــیخ محمدصــادق ایمانــی )1340 - 1427ق( از روحانیــون معــروف 

مدرســه صالحیه کازرون فرا گرفت و در ســال 1341ش رهســپار قم شــد و دروس ســطح را از حضرات آقایان: 

ســتوده، صلواتی و شــب زنده دار و ســطوح عالیه را از حضرات آیات: فاضل لنکرانی، مکارم شــیرازی، جعفر 

سبحانی، مصطفی اعتمادی و سلطانی طباطبایی و فلسفه را هم از آیات: جوادی آملی و انصاری شیرازی 

و مباحــث اجتماعــی و سیاســی را هــم از آیــات: مکارم شــیرازی و ربانی شــیرازی و مباحث اخالقــی را هم از 

گلپایگانی، محقق داماد، میرزاهاشم  آیت اهلل شب زنده دار آموخت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: 

گردان خاص آیت اهلل  ی از شا آملی و بیش از همه آیت اهلل مکارم شــیرازی حاضر شــد و بهره های فراوان برد. و

ی در دوران مبارزات  گــروه تفســیر نمونــه بود و تقریــرات درس معظم له را نیــز نگاشــت. و مــکارم و از اعضــای 

یم پرداخت و در اصفهان بازداشــت شــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی در  روحانیت به ســخنرانی علیه رژ

کازرون، در تیرماه 1380 به امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه در استان بوشهر  سال 1358به امامت جمعه 

و در بهمن سال 1387 نیز به امامت جمعه شیراز و نمایندگی رهبری در استان فارس برگزیده شد. همچنین 

ســه دوره متوالی نماینده مردم اســتان فارس در مجلس خبرگان رهبری بود. آن مرحوم ســال ها در حوزه های 

یس ســطوح عالیه و ســخنرانی و خطابه های دینی پرداخت. از خدمات اوســت:  قم و بوشــهر و شــیراز به تدر

ایجاد مؤسسات علمی، دینی و خدماتی در کازرون مانند مکتب الصادق)ع(، مکتب الزهراء، تجدید بنای 

مدرسه صالحیه، زایشگاه و بیمارستان زنان فاطمیه، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، تجدید بنای 

کتابخانــه قائم، احداث جــاده ارتباطی  مســجد صاحب الزمــان، احــداث مصلی، صندوق قرض الحســنه، 

کازرون. کازرون و برگزاری ده دوره »یادواره عالمه طباطبایی« در  شیراز - بوشهر از محور 

ترجمــه الیهــود فــی القرآن و رســاله هایی درباره خمس، تقیه، امر بــه معروف و تقریــرات دروس آیت اهلل مکارم 

شیرازی از آثار اوست.

ســرانجام آن مرحوم به دلیل بیماری کبدی از امامت جمعه شــیراز اســتعفا داد و در بیمارســتان بســتری شد 

و ســرانجام در 71ســالگی در روز دوشــنبه 17 اردیبهشت 1397 )20 شــعبان المعظم 1439ق( بدرود حیات 

گفت که سه روز در استان فارس عزای عمومی اعالم شد. پیکر آن مرحوم پس از تشییع در شیراز به قم انتقال 

داده شد و پس از تشییع و نماز آیت اهلل مکارم شیرازی در مسجد شهید مطهری حرم حضرت معصومه)س( 

ک سپرده شد. رهبر انقالب در پیام تسلیت خویش فرمودند: به خا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــا تأســف و تأثــر خبــر درگذشــت عالم مجاهد جنــاب حجت االســالم آقای حاج شــیخ اســداهلل ایمانی امام 

کــردم. ایــن روحانــی خدمتگــزار و انقالبــی در طــول ســالیان دراز  یافــت  جمعــه  خــدوم و پرتــالش شــیراز را در

همواره در صفوف مقدم مجاهدات اجتماعی و انقالبی حضور داشــته و در جایگاه برجســته  امامت جمعه 

و عضویــت مجلس خبــرگان و فعالیت های متعدد علمی و اجتماعی و مردمی، متعهدانه به انجام وظایف 

خطیــر پرداخته انــد. فقــدان این عاِلــم بصیر و َصدیق، ضایعه ای برای روحانیت و مردم عزیز شــیراز و اســتان 

گردان ایشــان و به  فارس اســت. اینجانب به خاندان مکّرم و بازماندگان آن مرحوم و نیز به عالقه مندان و شــا
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عموم مردم شیراز و فارس به ویژه جامعه روحانیت آن منطقه تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی 

را برای ایشان مسألت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای

18 اردیبهشت 1397

آیت اهلل شهسواری

حضــرت مســتطاب آیت اهلل حاج شــیخ صفرعلی شهســواری یکی از علمــای تهران بود. فقید ســعید در روز 

دوشــنبه اول فروردین 1311ش )13 ذیقعده 1350ق( در روســتای »َاَورِنه« از توابع بخش ضیاء آباد شهرســتان 

کســتان در اســتان قزویــن در خانــه مرحوم ثقة االســالم مالیعقوبعلی زاده شــد. پس از تحصیالت نخســتین  تا

در ســال 1322ش رهســپار قزویــن شــد و ادبیات و ســطوح را از حضــرات آیات: حاج شــیخ محمد مظفری، 

ینی، ســیدجلیل زرآبادی، شــیخ احمد  میرزارحیم ســامت، شــیخ یحیی مفیدی، میرزامحمود حســینی قزو

گرفت و پس از آن در اواخر  هی، ســیدمحمد ضیاء آبادی، شــیخ مهدی قاضی و شــیخ احمد ناصحی فرا 
ّ
تأل

سال 1330ش به قم آمد و سطوح عالیه را از حضرات آیات: محمدتقی ستوده، علی مشکینی، سیدمرتضی 

جزائــری، سیدموســی صــدر، ســیدرضا صــدر و ســید محمدباقــر ســلطانی آموخت و ســپس بــه دروس آیات 

کــرد. همچنین  عظــام: آقــای بروجــردی )5 ســال( و امــام خمینــی حاضــر شــد و مبانی علمــی اش را اســتوار 

یــس ســطوح و تبلیغ دین در روســتاها و شــهرهای تهــران و قزوین پرداخــت. در ســال 1340 به دعوت  بــه تدر

کرد و در مســجد امــام جعفر صادق)علیه الســالم(  مــردم مؤمــن و متدیــن غرب تهران بــه پایتخت مهاجرت 

یس و تبلیغ دین و ســخنرانی در مجالس و محافــل دینی پرداخت و بیش از نیم قرن  بــه اقامــه جماعت و تدر

ی از اعضای مهــم و مؤثر جامعه روحانیت غرب تهــران بود و نامش  چــراغ دیــن را در آن محیــط برافروخــت. و

یم شــاه دیده می شــد و در تمــام راهپیمایی ها و اعتراضات و  همــواره ذیل اعالمیه های علمای تهران علیه رژ

فعالیت های انقالبی، از جمله تحصن علما در دانشــگاه تهران شــرکت فعال داشت. پس از پیروزی انقالب 

اســالمی سرپرســتی کمیتــه انقالب و عضویت در ســتاد اجرایی فرمان 8 ماده ای امــام و عضویت در هیئت 

استفتاء امام خمینی و مقام معظم رهبری و بیان احکام شرعی در رادیو قرآن را پذیرفت و در سال های دفاع 

مقــدس نیــز بارهــا به جبهه های نبرد شــتافت و با ســخنرانی های خویش گرمابخش محفل رزمندگان اســالم 

ی در  یم بعث به ســر برد. و بود و فرزندش حجت االســالم حاج شــیخ محمدمهدی هم ســال ها در اســارت رژ

کار  گره گشــایی از  کالس اخالق، اصول دین، محافل تفســیر و رســیدگی به امور نیازمندان و  مســجد خویش 

درمانــدگان را انجــام مــی داد و در میــان مردم از محبت و محبوبیــت خاصی برخوردار بــود و در خرداد 1394 

ی بــه نام هفتاد  یــارت تهران برگزار شــد. کتاب خاطرات و همایــش نکوداشــت معظــم له در ســازمان حج و ز

سال توکل و مجاهدت به اهتمام آقایان: احمد نجمی و علیرضا محسنی ابوالخیری به چاپ رسیده است.

ســرانجام آن مرحوم در 86 ســالگی در شــب پنجشنبه 5 اردیبهشــت 1397ش )7 شعبان المعظم 1439ق( 

چشم از جهان فرو بست و پیکرش صبح روز جمعه پس از تشییع و نماز آیت اهلل حاج شیخ محسن مجتهد 

ک سپرده شد. شبستری در قطعه 213 قبرستان بهشت زهرا به خا

ی و وارث منبــر و محراب  فرزنــدش حجت االســالم حاج شــیخ محمدمهدی شهســواری یــادگار پرافتخــار و

اوست. 
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با سپاس از برادرزاده  ایشان جناب حجت االسالم حسین شهسواری!

آیت اهلل محسنی خوئی

مرحــوم آیــت اهلل آقــای حاج شــیخ علی محســنی خویــی یکی از فضــالی محترم حــوزه علمیه قم بــود. وی در 

شــب جمعه 6 بهمن 1329ش )17 ربیع الثانی 1370ق( در خوی زاده شــد. پدرش حاج حســن فرزند آیت اهلل 

حاج شیخ علی مدد محسنی َبَدل آبادی بوده است. آن مرحوم پس از تحصیالت ابتدایی در سال 1345ش 

بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات را نــزد مرحــوم حاج شــیخ علی مجتهدی در مدرســه نمــازی فرا 

گرفت. سپس در مهرماه 1350ش رهسپار قم شد و سطوح را از حضرات آیات میرزامحمدعلی مدرس افغانی 

)قوانین(، سیدشــمس الدین علوی خویی )شــرح لمعه، شــرح منظومه، المنطق، اصول فقه، اصول فلســفه(، 

میرزامحسن دوزدوزانی، مکارم شیرازی، میرزاعلی مشکینی، میرزامحمد علی حقی سرابی، محمدی گیالنی، 

گرفت و پس از اتمام ســطوح عالیه در درس آیات عظام: شــریعتمداری،  شــیخ عبدالکریم مالیی تبریزی فرا 

کوکبی )18 ســال(، ســیدمحمد روحانی )15 ســال(، میرزاجواد تبریزی، وحید خراســانی و حاج آقا تقی قمی 

حاضر شد و مبانی علمی اش را استوار کرد. وی از حضرات آیات کوکبی تبریزی و میرزایداهلل دوزدوزانی اجازه 

اجتهاد داشت. همچنین به تدریس سطوح عالیه و خارج فقه و اصول نیز اشتغال داشت. آن مرحوم در طول 

مبــارزات اســالمی مردم ایــران همگام با پدر بزرگــوار و برادرانش فعالیت های گســترده ای در منطقــه َبَدل آباد و 

سیه چشمه داشت و از سوی عوامل طاغوت متحمل مرارت ها و سختی های فراوان شد. بیماری و درگذشت 

فرزنــد برومنــدش مرحــوم آقــا محمدجواد ضربه ای ســهمگین بــر زندگی اش وارد کــرد که تا پایان عمــر در غم آن 

می سوخت، اما در کمال صبر و بردباری آن را تحمل کرد. وی الگوی نجابت، متانت، خوش اخالقی، فروتنی 

و اخالق حسنه بود و مرگ زودهنگام وی ضایعه ای سخت برای دوستان و آشنایانش بود.
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آن مرحوم در پی بیماری سرطان در 66 سالگی در روز شنبه 5 خرداد 1397ش )10 رمضان 1439ق( بدرود 

گفــت و پیکرش پس از تشــییع باشــکوه و نمــاز آیت اهلل حــاج میرزایــداهلل دوزدوزانی در قبرســتان باغ  حیــات 

ک سپرده شد. بهشت )قم( به خا


