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حجتاالسالم حسی�نیکهالیی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج سـیدنعمتاهلل حسـینیکهالیی یکـی از فضلای حـوزه
علمیه قم بود .وی در سال 1312ش (1352ق) در روستای کهال از توابع قیدار زنجان زاده شد .در سال
1322ش رهسـپار همـدان شـد و در مدرسـه آخونـد ادبیـات را فراگرفـت و در سـال 1327ش بـه قـم آمـد و
شـرح لمعه را از آیتاهلل صدوقی و سـطوح عالیه را از حضرات آیات :سیدموسـی صدر ،جعفر سـبحانی،
سلطانیطباطبایی ،مرعشینجفی و سیدحسین قاضی آموخت .پس از آن در دروس آیات عظام :آقای
بروجـردی و شـیخ عبدالنبـی عراقـی و آقـای گلپایگانـی شـرکت کـرد و بهرههای فراوان بـرد .او مدتی به امر
آیتاهلل بروجردی به احمدآباد ورامین رفت و به تبلیغ دین و تألیف و اقامه جماعت پرداخت.سرانجام
پس از  6سال اقامت در آنجا به قم آمد و در دروس آیات عظام :گلپایگانی و مرعشی نجفی حضور یافت
و در کنـار آن بـه تألیـف ،تحقیـق و تبلیـغ دیـن هـم پرداخـت و آثـار فـراوان پدیـد آورد کـه معروفتریـن آنهـا
مردان علم در میدان عمل است.
آثارش عبارتند از:
.1مردان علم در میدان عمل ( 8ج)
 .2سیدالشهداء علیهالسالم ( 4ج)
 .3انسان از میالد تا میعاد ( 2ج)
 .4جایگاه شعر و شاعر در اسالم ( 2ج)

 .5بهترین آیات در حل مشکالت
 .6فواید نادره یا ّ
حجت باهره
 .7پرچم توحید در کنگره عرش
 .8نقش غذای حالل و حرام در انسان
 .9هدیه بیماران :پیشگیری از بیماری در اسالم
 .10آثار والیت و ذکر فضایل اهلبیت(علیه م السالم)
 .11نقش سادات و امامزادگان در اسالم
 .12سیمای کودکان فرزانه
 .13فواید کار و مفاسد بیکاری
 .14خدمت به خلق ،خشنودی خالق
 .15حرم در حرم :تاریخ حضرت معصومه و شهر قم
 .16سیری در حریم و حرمت قرآن کریم
 .17آیینه جوانان و آیین جوانمردان


ناگتشذگرد

346

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

 .18زنان فاضله در صحنه دانش و اندیشه
 .19از کعبه دل تا کرامت صاحبدالن
 .20فواید انتخابیه از قرآن و ادعیه
 .21برگزیدههای حدیث و احادیث برگزیده
 .22داستانها و دانستنیهای مفید از جانوران
 .23عدل و اعتدال :پرهیز از اسراف در اعمال
 .24آثار و رجال نامدار سلطانیه و قیدار
 .25عارفان گمنام در میان عوام
 .26دیوان شعر :گلبانگ حسینی
آن مرحـوم در 86سـالگی در روز چهارشـنبه  21اسـفندماه سـال 1398ش ( 16رجـب 1441ق) بـدرود
حیات گفت و پیکرش در قبرستان بهشت معصومه قم به خا ک سپرده شد.

استاد جودت قزوینی
دانشـمند گرامـی مرحـوم اسـتاد دکتـر جـودت قزوینـی یکی از نـامآوران عرصه تحقیق و تاریخ و از شـعرای
عراق بود .وی در  24مارس سال 1953م ( 4فروردین 1332ش 8 /رجب 1372ق) در بغداد زاده شد.
خاندانش نسب به آیتاهلل العظمی سیدمهدی قزوینی میبردند( .سیدجودت ،فرزند سیدکاظم ،فرزند
سـیدجواد ،فرزند سـیدهادی ،فرزند شـاعر بزرگ عراق آیتاهلل سـیدصالح قزوینی ،فرزند فقیه بزرگ عراق
هلل العظمی سـیدمهدی قزوینی) وی پس از اخذ دیپلم وارد دانشـگاه اصولالدین بغداد و در سـال
آیتا 

1975م1400 /ق فارغالتحصیل شـد و به قاهره رفت .در سـال 1981م1406 /ق با نگارش رسـاله احکام
الطفل فی الفقه االسالمی از بخش شریعت دانشکده علوم دانشگاه قاهره فوقلیسانس خود را دریافت
کرد .در سال 1985م1410 /ق به آمریکا رفت و مطالعات دانشگاهی خویش را ادامه داد .سپس در سال

1997م1422 /ق بـا نـگارش رسـاله دکتـرای خویـش بـا نـام المؤسسـة الدینیة الشـیعیة ،دراسـة فـی التطور
السیاسـی و العلمی به اخذ درجه دکترا از دانشـکده مطالعات شـرقی دانشـگاه لندن نائل آمد .پس از آن
بـه بیـروت آمـد و بـه تألیـف و تحقیق و سـرودن شـعر پرداخـت و آثار فراوان پدید آورد .وی از گروهی بسـیار
اجازه روایت داشـت که برخی از آنان عبارتند از آیات عظام :سـیدمحمدصادق بحرالعلوم ،سـیداحمد
مستنبط ،سیدمهدی خرسان ،سیداحمد شهرستانی و شیخ مرتضی آلیاسین.
آثار تألیفیاش عبارتند از:
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 . 1تاریخ القزوینی ( 30ج)
 .2الروض الخمیل ( 10ج)

 .3التوبة فی الشریعة االسالمیة
 .4قصائد الزمن القدیم
 .5احالم الشجرة الزیتون (داستانهای کوتاه)
 .6المجموعة الشعریة االولی
 .7المجموعة الشعریة الثانیة
 .8المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة االمامیة االول
 .9الطفل و االحکام المتعلقة به فی الفقه االسالمی
 .10الحمزة الغربی حفید العباس بن علی بن ابی طالب
 .11تاریخ المؤسسة الدینیة الشیعیة من العصر البویهی الی نهایة العصر الصفوی
و آثار تحقیقیاش عبارتند از:
 .1قالئد الخرائد فی اصول العقائد (از آیتاهلل سیدمهدی قزوینی)
ّ
 .2النور المتجلی فی مقام التوحید (از همو)
ّ .3
امنیة الموقن فی حدیث نیة المؤمن (از همو)
 .4االنسان فی عوالمه الثالثة (از همو)
 .5علم االستعداد لتحصیل ملکة االجتهاد (از همو)
 .6آیات االصول (از همو)
 .7کتاب المزار :مدخل لتعیین قبور االنبیاء و الشهداء و العلماء و اوالد االئمة االطهار (از همو)
 .8نقض فتاوی الوهابیة (از شیخ محمد حسین کاشفالغطاء)
 .9العبقات العنبریة فی الطبقات الجعفریة (از همو)
 .10النوادر فی االخبار واالشعار و الطرف االدبیة (از سیداحمد قزوینی)
 .11طروس االنشاء و سطور االمالء (از سیدمحمد قزوینی)
 .12المثل االعلی فی ترجمة ابی یعلی (از شیخ محمدعلی غروی اردوبادی)
 .13مقتل امیرالمؤمنین االمام علی (از میرزاصالح قزوینی)
 .14منهج الرشاد لمن اراد السداد (از شیخ جعفر کاشفالغطاء)
 .15النبوة الخاتمة (از سیدمحمدباقر صدر)
 .16سبع الدجیل (از میرزامحمدعلی غرو یاردوبادی)
 .17کتب الحدیث عند الشیعة االمامیة (از دکتر حسینعلی محفوظ)

 .18نسائم السحر (مجموعة قصائد صالح الطاهر الحمیری)
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آن مرحوم در عنفوان فضل و کمال در روز سهشنبه  19فروردینماه سال 1399ش ( 13شعبان 1441ق)
در 66سـالگی در لنـدن بـر اثـر بیمـاری کرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش بـه نجـف اشـرف منتقـل و در
مقبره آیتاهلل العظمی سیدمهدی قزوینی به خا ک سپرده شد.
نخستوزیر عراق جناب دکتر عادل عبدالمهدی در پیام تسلیت خویش نوشت:
ّ
ّ
تلقینـا بحـزن و أسـی عمیقیـن نبـأ وفـاة العلمـة و االدیـب و الشـاعر العراقـی الدکتـور جـودت
ّ
ً
ً
ً
معرفیـا کبیـرا و نتقـدم ِ ُلسـرته الکریمـة و ّ
محبیـه
القزوینـی رحمـه اهّلل ،الـذی تـرک إرثـا علمیـا و
بخالص العزاء و الدعاء للفقید بالرحمة و المغفرة و ّ
جنة النعیم.

استاد حقیقی
مرحوم استاد کریم محمود حقیقی یکی از اساتید فن اخالق بود .فقید سعید در سال 1304ش در شیراز زاده
شد و در جوانی نزد مرحوم استاد حبیباهلل مشکبار به تحصیل ادبیات ،اخالق و عقاید پرداخت .سپس به
جرگه شاگردان مرحوم آیتاهلل حاج شیخ حسنعلی نجابت پیوست و از او درسهای فراوان در زمینههای
اخالق و معنویت آموخت .وی بیش از نیمقرن به تشکیل جلسات اخالق و شرح قرآن و احادیث برای مردم
پرداخت و گروه بسیاری از جوانان را با معارف دین آشنا کرد و کتابهای فراوان نگاشت.
برخی از آثارش که به زبانهای عربی و ترکی ترجمه شده است عبارتند از:

 .1از خاک تا افال ک
 .2پیک مشتاقان (درباره هدایت سالکان به وسیله اولیاء)
 .3هدهد سبا (درباره بازگشت از کفر به سوی ایمان)
 .4مرغ سلیمان (درباره رهایی از زندان طبیعت و پرواز به سوی ملکوت)
 .5کشتزار عمر
 .6حدیث آرزومندی (شیرینیها و خطرات در راه سالک)
 .7فریاد جرس (درباره آمادگی برای رجعت به سوی دوست)
ّ
 .8ساغر سحر (درباره لذت سحر و خلوت با محبوب)
 .9تازیانههای سلوک ( 2ج)

 .10از ایشان نیستی می گو از ایشان (مجموعه حکایات عرفانی)
 .11بوی گل ،جوش ُمل (تفسیری از حدیث معراج)
 .12صفیر عرش (گلچینی از تألیفات وی در موضوعات اخالقی و عرفانی)
ّ
 .13تخلی (آداب و منازل توبه)
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 .14تزکی (تزکیه نفس از صفات ناپسند)
ّ
 .15تحلی (آراستن دل به صفات پسندیده)
ّ
 .16تجلی (جلوهگرشدن انوار الهی)
 .17سیر و سلوک الی اهلل ( 8ج)

 .18شرحی بر کتاب معرفت نفس آیتاهلل حسنزاده آملی
آن مرحـوم در 95سـالگی در روز چهارشـنبه  29مردادمـاه سـال 1399ش ( 29ذیحجةالحـرام 1441ق)
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز حجتاالسلام و المسـلمین حـاج شـیخ عبـداهلل گلشـن در
صحن حرم مطهر حضرت شاهچراغ مقابل کتابخانه به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم سعادتغزنوی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای شـیخ عبدالقـادر سـعادتغزنوی یکـی از فضلای نامـی
افغانسـتان و امامجمعـه شـهر بامیـان بـود .آن مرحـوم در سـال  1336ش (1376ق) در روسـتای بوسـعید
جاغوری زاده شد و تحصیالت نخستین را در مکتبخانه زادگاهش فراگرفت .پس از آن به تحصیل علوم
دینی روی آورد و ادبیات و سـطوح را نزد اسـتاد شـیخ نادرعلی سـعیدی و اسـاتید دیگر آموخت .سـپس
بـرای ادامـه تحصیـل در سـال  1357بـه قـم آمـد و سـطوح عالیه را نـزد حضرات آیات :اعتمـادی ،پایانی و
ستوده به پایان رساند .پس از آن در دروس خارج آیات عظام :سبحانی و مکارم شیرازی شرکت و مبانی
علمیاش را استوار کرد .وی در کنار تحصیل برای تبلیغ معارف دین و جهاد علیه ارتش سرخ شوروی
بـه سـازمان نصـر افغانسـتان پیوسـت و در ایـام تبلیغـی و مناسـبتهای تعطیلـی حوزه بـه جبهههای نبرد
میشتافت و با زبان گویا و فعالیتهای بیدار یبخش و موجآفرین خویش در راه پیشبرد جهاد و آزادی
کشـور و پیروزی انقالب اسلامی افغانسـتان تالش میکرد .سـرانجام با شکسـت تاریخی ارتش شـوروی و
آزادی افغانسـتان و تشـکیل حزب وحدت اسلامی به کشـورش بازآمد و در بامیان مسـتقر شـد .از جمله
تهـای ایشـان عضو یـت در شـورای مرکـزی حـزب وحدت اسلامی ،مسـئولیت کمیسـیون قضایی
فعالی 
حزب و امامت جمعه بامیان بود .از آنجا که توانایی خاصی در خطابه و بیان معارف اسالمی و تحلیل
مسائل سیاسی داشت ،به یکی از وعاظ و خطبای مطرح و معروف افغانستان تبدیل شد .وی در سال
1371ش همراه شـورای مرکزی حزب وحدت و رهبر آن شـهید مزاری وارد کابل شـد و به خدمات علمی
و دینـیاش ادامـه داد .بـا هجـوم گـروه طالبـان بـه کابـل در سـال  1375و شـهادت شـهید مـزاری او هـم بـه
اسارت درآمد ،اما پیش از شناسایی نجات یافت .پس از آن در صحنه سیاست افغانستان اوج گرفت
و از ایـن فرصـت بـرای حـل مشـکالت مـردم و تدر یـس علوم حـوزوی و تبلیغ معارف دین بهـره وافربرد .در
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دولت کنونی نیز در َ
سمت مشاور دینی معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشت.
سـرانجام بر اثر عارضه قلبی در شـب 29خرداد سـال 1399ش (25شـوال المکرم 1441ق) بدرود حیات
گفت و درگذشـتش موجب تأثر فراوان شـیعیان افغانسـتان شـد .پیکرش در تاریخ  30خردادماه غریبانه
در قبرستان عمومی زادگاهش روستای بوسعید جاغوری به خا ک سپرده شد.

1

حجتاالسالم نجیبالحسنی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین سـیدنجیب یوسـف خلـف یکـی از فضلای نامـی بیـروت بـود .آن
مرحـوم در سـال 1366ق در داکا پایتخـت سـنگال هنـگام مهاجـرت پـدرش بـدان شـهر زاده شـد و در
5سـالگی بـه شـقراء در جنـوب لبنـان آمـد و بـه تحصیـل پرداخـت .در سـال 1967م1388/ق رهسـپار
نجف اشـرف شـد و سـطوح عالیه را در مدرسـه عبدالعزیز البغدادی نزد آیتاهلل شـهید سـیدعبدالهادی
حکیـم آموخـت .پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :آقـای خویـی و شـهید سـیدمحمدباقر صـدر
شـرکت و مبانـی علمـیاش را اسـتوار کـرد .پـس از ده سـال تحصیـل در سـال 1977م1398/ق بـه لبنـان
بازگشـت و در شـهر قماطیـه مسـتقر شـد و بـه وظایـف دینـی خویـش پرداخـت .پـس از دو سـال اقامـت بـه
ابیدجان پایتخت کشور ساحل عاج رفت و چند سالی در آنجا به تبلیغ دین و ترویج مذهب پرداخت.
سپس به بیروت منطقه ضاحیه آمد و به شرکت در دروس آیتاهلل سیدمحمدحسین فضلاهلل ،تدریس
علـوم دینـی ،تألیـف و امامـت جماعـت و تبلیـغ دیـن در شـهرها و کشـورهای مختلـف پرداخت .ایشـان
بیش از  40سال از عمر شریف خویش را به خدمت به اسالم و تشیع اختصاص داد.

2

از تألیفات چاپی اوست:

 .1صلح االمام الحسن
 .2اثباة الهالل
 .3االسرة فی مجتمعنا االسالمی
 .4الهجرة الی الغرب
 .5التعرب بعد الهجرة
 .6انسانیة االنسان ،من یصنعها و کیف؟
 .7ادبیات وأسس النقد و الحوار
آن مرحوم در 75سالگی در روز سهشنبه  22ذیالقعده الحرام 1441ق 24/تیرماه سال  1399در بیروت
 .1با سپاس از استاد عبدالمجید ناصری داوودی.
 .2عباس علی الموسوی ،علماء ثفور االسالم ،ج  ،2ص .591-589
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بدرود حیات گفت و پیکرش صبح روز پنجشنبه پس از نماز آیتاهلل سیدمحمدعلی امین در قبرستان
عمومی شقراء به خاک سپرده شد.

حجتاالسالم اکرم یزبک
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین شـیخ ا کـرم یزبـک از علمـای بعلبـک لبنـان بـود .فقیـد سـعید در
سـال 1360ق (1320ش1941/م) در روسـتای نحلـه از توابـع شـهر بعلبـک در جنـوب لبنـان زاده شـد و
پـس از تحصیلات نخسـتین در بعلبـک در سـال 1390ق1970/م بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد و
مقدمـات را در بـرج حمـود نـزد شـیخ عبدالمنعـم ّ
مهنـا و شـیخ احمـد کورانـی آغـاز کـرد .سـپس در اواخـر
سـال 1971م به نجف اشـرف مهاجرت کرد و سـطوح عالیه را نزد آیات عظام :سـیدمحمدرضا خرسـان،
سیدمهدی خرسان ،سیدمحییالدین غریفی ،سیدعبدالصاحب حکیم ،سیدمحمدحسین حکیم و
سـیدعالءالدین بحرالعلوم آموخت .سـپس در دروس خارج آیات عظام :آقای خویی ،آقای سـیدمحمد
روحانی و شهید سیدمحمدباقر صدر شرکت و مبانی علمیاش را استوار کرد .در سال 1402ق به لبنان
بازگشـت و در بیروت مسـتقر شـد و در «معهد الشـهید ّ
االول» به تدریس پرداخت .پس از هجوم اسـرائیل
به بیروت به بعلبک آمد و در خانهاش به تدریس علوم دینی پرداخت .همچنین به تألیف و تبلیغ دین
در شهرهای اطراف اشتغال داشت .او در بعلبک یکی از علمای مطرح و معروف بود و با وجود َکبر سن
َ
و ّ
علو مقام به شهرهایّ :
علیالنهری ،حوشالرافقة و ش َعث میرفت و از مبانی دین و مذهب را تعریف
و ترویج میکرد.

3

از آثار او کتاب مطاعن در  2جلد است.
وی در 79سالگی در روز پنجشنبه  2ذیالحجةالحرام سال 1441ق ( 2مردادماه سال 1399ش) بدرود
حیات گفت و پیکرش صبح جمعه در قبرستان روستای نحله از توابع بعلبک به خا ک سپرده شد.

آیتلاهل ناصری
حضـرت مسـتطاب آیـتاهلل آقـای حـاج شـیخ محمدباقر ناصری یکی از علمای مشـهور عـراق بود .فقید
سـعید در سـال 1351ق (1311ش1931/م) در ناصر یـه در اسـتان ذیقـار عـراق در بیـت علـم و فضیلـت
زاده شد .پدرش آیتاهلل حاج شیخ عباس خویبراوی یکی از علمای مشهور ناصریه بود .وی مقدمات
و ادبیات را نزد پدر بزرگوارش و شـیخ حسـن مطر آموخت و در سـال 1365ق (1325ش) به نجف آمد و
 .3عباس علی الموسوی ،علماء ثفور االسالم ،ج  ،1ص .66-65
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ادبیات را نزد شـیخ جعفر آلراضی ،شـیخ علی بحرینی و شـیخ عبداهلل شـرقی تکمیل کرد .سـطوح را نیز
نـزد حضـرات آیـات :شـیخ محمدامیـن زینالدین ،شـیخ علی زینالدین ،سـیدمحمد جمال هاشـمی،
سـیدعبدالکریم کشـمیری ،سیدسـعدون ّبعاج ،شـیخ عبدالمنعم فرطوسی و شیخ محمدتقی جواهری
آموخـت .پـس از آن در دروس آیـات عظـام :آقـای حکیـم ،آقـای خویـی و شـهید سـیدمحمدباقرصدر
شرکت کرد .ایشان که تحت تأثیر مبانی فکری و سیاسی شهید صدر قرار گرفته بود ،رهنمودهای استاد
شهیدش را در زندگی سیاسی خود و افراد پیرامونش به کار میبست و در شهر ناصریه جوانان را با افکار
شهید صدر آشنا کرد.
وی بعـد از وفـات والـد بزرگـوارش در سـال 1387ق (1967م) بـه زادگاهـش بازگشـت و جانشـین پـدر
در اقامـۀ جماعـت و تبلیـغ دیـن شـد و «جمعیـة التضامـن االسلامی» را تشـکیل داد .همچنیـن مجلـه
التضامن االسلامی را تأسـیس کرد و مقاالت فراوانی در آن نگاشـت .در سـال 1979م1399/ق از عراق
خارج شد و به شام رفت .پس از چندی به قم آمد و مبارزه خود را با رژیم بعثت عراق با تشکیل «جماعة
العلمـاء العراقییـن» آغـاز کـرد .بـه شـهرهای زیـادی سـفر کـرد و سـخنرانیهای متعـددی علیـه رژیـم عراق
داشت تا آنکه در سال 1995م1374/ش به لندن رفت و مجاهدات خود را گسترش داد .پس از سقوط
رژیم بعث در اردیبهشـتماه سـال  1382به عراق بازگشـت و در ناصریه منشـأ خدمات علمی و دینی و
اجتماعی فراوان شد .او در این سالها به اقامۀ جمعه و جماعت ،خطابه ،تألیف و تدریس پرداخت و
خانهاش محل گشایش امور دینی و اجتماعی مردم بود و رساله عملیهاش به چاپ رسید.
آثار چاپیاش عبارتند از:
 .1جامع االحکام ّ
لمهمات الحالل و الحرام ( 2ج ،رساله عملیه)

 .2التعلیقة علی العروة الوثقی
 .3تکلمة وسیلة النجاة
 .4االجتهاد و التقلید
 .5اللئالی الحسان فی تفسیر القرآن ( 2ج ،بقیه اجزای آن مخطوط است)

 .6مع االمام علی(ع) فی عهده لمالک االشتر
 .7مع الرسول االعظم(ص) فی حکمه و وصایاه
 .8دراسات فی التاریخ االسالمی
 .9علی و نظام الحکم فی االسالم
 .10من معالم الفکر السیاسی فی االسالم
ّ
 .11االسالم والتحدیات المعاصرة
 .12مختصر مجمع البیان ( 3ج)

 .13الدین طریق السعادة
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ّ .14
قصتی مع صدیق مشکک
ّ
 .15فکاک الرقاب فی مکفرات الذنوب و المنجیات من العذاب
ّ .16
مطوالت العمر و ضمانة حسن الخاتمة
 .17حرز التاج (العهود السبعة السلیمانیة)
 .18الروائق فی حیاة االمام الصادق(ع)
 .19مرشد الصائم
 .20فی رحاب شهر رمضان
آثار مخطوطش عبارتند از:

 .1شرح کفایة االصول
ّ .2
الرد علی ابن تیمیه (در کتاب الفرقان)

ّ .3
الرد علی ّ
علی الوردی (در کتاب وعاظ السالطین)
ّ .4
الرد علی محمد ثابت المصری (در کتاب الجولة فی الشرق االوسط)
ّ .5
الرد علی کتاب :الشیوعیة التعارض الدین

 .6ترجمة بعض فالسفة الیونان
 .7ترجمة المحقق الخواجة نصیرالدین الطوسی
 .8دورة االصول
آن مرحـوم در حـدود 90سـالگی در نجـف اشـرف در روز چهارشـنبه  8ذیحجةالحـرام سـال 1441ق (8
مردادماه 1399ش) بدرود حیات گفت.
دفتر آیتاهلل سیستانی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ّانا هلل و ّانا الیه راجعون
فضیلة العالمة الشیخ محمدمهدی الناصری و دام توفیقه.
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاتة
ّ
ّ
و بعـد :فقـد تلقـی سـماحة السـید السیسـتانی (دام ظلـه) بمزیـد مـن االسـی و األسـف نبـأ وفاة
والدکـم المعظـم العالمـة الحجة الشـیخ محمدباقر الناصری ّ
(طیـب اهلل ثراه) بعد عمر مدید
حافـل بمقارعـة الظالمیـن و ترو یـج الدیـن و خدمـة المومنیـن .و ّان سـماحته (دام ظلـه) اذ
یعزیکـم و سـائر اسـرتکم الکریمـة و جمیـع ّ
محبـی الفقیـد السـعید فـی هـذا المصـاب الفـادح
فانه یسأل اهلل ّ
عزوجل و سائر ذویه الصبر و السلوان .وال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم.
مکتب السید السیستانی
 9ذیالحجة 1441
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آیتلاهل ربانی بیرجندی
مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ محمدابراهیم ربانی بیرجندی عالم مشهور استان خراسان جنوبی بود.
وی در سـال 1346ق (1306ش) در روسـتای مهمویـی از توابـع بیرجنـد زاده شـد .پـدرش حجتاالسلام
حـاج شـیخ محمدعلـی ربانـی و جـدش حجتاالسلام حـاج شـیخ محمدرضـا ربانـی مهمویـی بـود.
وی پـس از تحصیـل مقدمـات نـزد پـدرش و آقـای رضوانـی مهمویـی در سـال 1325ش رهسـپار قـم شـد و
ادبیات را نزد آیتاهلل حاج شـیخ عباس ایزدی نجفآبادی ،مطول را نزد آیتاهلل شـیخ اسـداهلل نوراللهی
نجفآبـادی و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات :شـهید صدوقـی ،آقـا موسـی صـدر ،شـیخ علـی پنـاه
اشـتهاردی و سـلطانی طباطبایی آموخت .در سـال  1329رهسـپار نجف اشـرف شـد و در محضر آیات
عظـام :آقـای شـاهرودی ،حکیـم و میرزاحسـن بجنـوردی حضـور یافـت و مبانی علمیاش را اسـتوار کرد و
تقریرات دروس آنان را نگاشـت .وی از آقایان :شـاهرودی ،بجنوردی و سـیدعبداهلل شـیرازی به دریافت
اجازه اجتهاد نائل آمد .در سـال 1345ش به امر آیتاهلل شـاهرودی به زادگاهش بازگشـت و به خدمات
علمی و دینی پرداخت .تدریس ،تألیف ،اقامه جمعه و جماعت در مسجدالرسول بازار ،خطابه و منبر،
رسـیدگی بـه امـور مـردم ،روشـنگری و سـاماندهی تظاهـرات و اعتراضـات مـردم علیـه رژیـم ستمشـاهی از
جمله خدماتش بود .وی پیش از پیروزی انقالب اسالمی نیز اقامه نماز جمعه میکرد و رهبری مبارزات
مـردم را بـر عهـده داشـت .پـس از پیـروزی انقلاب نیـز امامت جمعه شـهر را بر عهده داشـت و دو کارخانه
کسـازی کویر تایر را احداث کرد .چند سـالی هم در تهران در دیوان عالی کشـور
نسـازی و الستی 
صابو 
و شـورای عالـی قضایـی بـه کار قضـاوت پرداخـت ،اما با اصرار مردم به زادگاهش بازگشـت و به خدمات
علمـی و دینـی و اجتماعـیاش در کمـال زهـد ،قناعـت و سـادگی ادامـه داد .وی از آیـات عظـام نجـف
اجازات متعدد اجتهاد و امور حسبیه و از آیات :شیخ آقابزرگ تهرانی و شیخ محمدرضا طبسی نجفی
اجازه روایت داشت.
از آثار چاپی اوست:

 .1وجیزة فی والیة الفقیه
 .2االجتهاد و التقلید
 .3الحاشیة علی العروة الوثقی
 .4منهاج المالمسه (درباره ازدواج)
 .5شب چراغ
 .6کتاب ارث
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 .7نور علی نور (تفسیر سوره نور)
 .8ندای رحمت (درباره ادعیه و اذکار)
 .9شمیم بهشت
آن مرحوم در 93سالگی در روز جمعه  24مردادماه سال  24( 1399ذیحجةالحرام  )1441بدرود حیات
گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز حجتاالسلام و المسـلمین سـیدعلیرضا عبـادی امـام جمعـه بیرجنـد در
روسـتای مهمو یـی بـه خـاک سـپرده شـد .در سـوگ فقـدان وی بـازار بیرجنـد تعطیـل و پیامهـای متعـدد
تسلیت از سوی مقامات استان صادر شد.

عبدالکریم پاالتزی
مرحـوم اسـتاد دکتـر فرانچسـکو (عبدالکر یـم) پاال تـزی یکـی از مبلغـان تشـیع در ایتالیـا بـود .وی حدود 30
سـال پیـش (1990م) بـه مذهـب تشـیع گرو یـد و نـام عبدالکریـم را بـرای خویـش برگزید .او در سـال 2009م
(1430ق) به عنوان نخستین رئیس کنفدراسیون اسالمی شیعیان ایتالیا برگزیده شد و در سال گذشته
(2019م1440/ق) مراسـم تجلیـل از وی در شـهر میلان در مرکـز فرهنگـی امام علـی(ع) به پاس خدماتش
به اسالم و تشیع برگزار شد.
سـرانجام بـر اثـر یـک بیمـاری سـخت در 80سـالگی در روز جمعـه  19مردادمـاه سـال 19( 1399
ذیالحجةالحرام 1441ق) بدرود حیات گفت.

حجتاالسالم موسویان
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین آقای حاج سـیدعباس موسـویان یکی از فضالی نامی حوزه علمیه
قم بود .فقید سعید در روز دوشنبه  2خرداد  1339ش ( 27ذیالقعده 1379ق) در عجبشیر از توابع
مراغـه زاده شـد .پـس از اتمـام دوره دبیرسـتان در سـال 1354ش بـه تبریـز آمـد و در هنرسـتان صنعتـی در
رشـته برق به ادامه تحصیل پرداخت و در سـال  1358وارد دانشـگاه شـد .با تعطیلی دانشـگاه در سـال
1360ش به قم آمد و به تحصیل علوم دینی پرداخت .سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :وجدانی فخر
(شـرح لمعه) ،دوزدوزانی و پایانی (مکاسـب) ،اعتمادی (رسـائل) ،سـتوده (کفایه) فراگرفت و پس از آن
در دروس خـارج آیـات عظـام :میرزاجـواد تبر یـزی ،وحیدخراسـانی ،فاضللنکرانـی و هاشمیشـاهرودی
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حاضـر شـد و بهر ههـای فـراوان بـرد .در سـال  1382موفـق بـه کسـب مـدرک دکتـرای تفسـیر و علـوم قرآنی از
حوزه علمیه قم شد .وی همزمان به تحصیل در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه مفید پرداخت و پس از
اخذ لیسـانس به دانشـگاه شـهید بهشـتی رفت و فوقلیسـانس و دکترای فقه اقتصادی را در سـال 1384
دریافـت کـرد .در طـول حیـات علمـی خویـش ُپسـتها و مناصـب گوناگـون فقهی و اقتصـادی همچون:
مدیر یـت گـروه فقـه اقتصـادی مرکـز جهانـی علـوم اسلامی ،مدیریـت گـروه اقتصـاد پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشـه اسلامی ،عضویت شـورای فقهی بانک مرکزی ،عضویت کمیته فقهی بورس ،اسـتادی دانشگاه
امام صادق(ع) و عضویت انجمن اقتصاد اسالمی را بر عهده گرفت .در حوزه علمیه قم نیز به تدریس و
تألیف اشـتغال داشـت و سـردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی بود .او جایزه دومین کنگره بینالمللی علوم
انسانی اسالمی و جایزه کتاب سال حوزه علمیه قم را نیز دریافت کرد.
آثارش عبارتند از:

 .1پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد اسالمی
 .2بانکداری اسالمی
 .3کلیات نظام اقتصادی اسالم
 .4ربا و مسائل عصر حاضر
 .5پول و نظامهای پولی
 .6فلسفه اقتصاد اسالمی
 .7بهره یا ربا
 .8آشنایی با بازار سرمایه
 .9ابزارهای مالی اسالمی (صکوک)
 .10تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
 .11معامالت بانکی از دیدگاه مراجع تقلید
 .12دین و اقتصاد
 .13بانکداری در آینه شریعت
 .14فرهنگ اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت
 .15احکام فقهی بانکداری بدون ربا
 .16بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل
 .17پسانداز و سرمایهگداری در اقتصاد اسالمی
 .18مجموعه مقاالت (در مجله اقتصاد اسالمی ،پژوهشهای اقتصادی و فقه اهلبیت)

 .19بانکداری اسالمی ،مبانی نظری و تجارت عملی
آن مرحـوم در 60سـالگی در روز یکشـنبه  19مردادمـاه سـال 1399ش ( 19ذیالحجةالحـرام 1441ق)
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درگذشت و پیکرش صبح روز دوشنبه در حجره  17صحن امام رضا(ع) ،صحن اتابکی حرم حضرت
معصومه(س) به خاک سپرده شد.
مقام معظم رهبری در سوگ وی چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشـت جنـاب حجتاالسلام آقـای سـیدعباس موسـویان(رحمة اهلل علیـه) را بـه
بازمانـدگان مک ّـرم ایشـان و نیـز بـه شـاگردان و همـکاران و ارادتمنـدان ایـن روحانـی ارزشـمند
تسـلیت عـرض میکنـم .ایشـان از متخصصـان فقـه اقتصـادی و صاحبنظـر در بانکـداری
اسلامی و دیگـر مسـائل مالـی فقـه بودنـد و فقـدان ایشـان ضایعـه اسـت .از خداونـد رحمـت
و مغفـرت و علـو درجـات بـرای آن فقیـد و صبـر و آرامـش و اجـر بـرای بازماندگانشـان مسـألت
میکنم.

ّ
سیدعلی خامنهای
۲۰مرداد ۱۳۹

آیتلاهل نبوی
مرحـوم آیـتاهلل آقـای حـاج سیدحسـینعلی نبـوی یکـی از علمای مشـهد مقـدس بود .فقید سـعید در روز
دوشـنبه  23جمادیالثانی سـال 1351ق ( 2آبان 1311ش) در بهشـهر در بیت علم و فضیلت زاده شـد.
پـدرش مرحـوم آیـتاهلل حاج سیدمحسـن اشـرفی (م1373ق) از شـا گردان آیات عظام :آخوند خراسـانی
و سـیدمحمد کاظـم یـزدی بـود .وی در سـال 1318ش بـا مهاجـرت مرحـوم والدش به نجف اشـرف رفت
ّ
علمه ّ
مدرس افغانی و سـطوح عالیه
اوان نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد .ادبیـات را نزد
و در ِ
را نـزد اسـاتیدی چـون :آیـتاهلل شـیخ مجتبـی لنکرانـی ،پـدر بزرگـوارش و آیـتاهلل سـیدمحمد روحانـی
فراگرفـت .پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :آقـای خویـی ،روحانـی و میرزاهاشـم آملـی شـرکت
کـرد و تقر یـرات دروس آنـان را نگاشـت و همزمـان بـه تدر یـس سـطوح هـم پرداخـت .او ایـن درسهـا را بـا
آقایـان :سـیدعالءالدین بحرالعلـوم ،شـیخ محمدرضـا جعفـری ،شـیخ نصراهلل شـاهآبادی و شـیخ عباس
یکـرد .وی در سـال 1340ش بـه ایـران آمـد و پس از درخواسـت آیتاهلل کوهسـتانی
عباسنـژاد 4مباحثـه م 
بـه بندرگـز رفـت و در مسـجد جامـع بـه اقامـه جماعـت ،بیـان احکام ،تفسـیر قرآن ،توسـعه مسـجد جامع،
ایجـاد کتابخانه،دعـوت از خطبـای مشـهور کشـور و تشـکیل کالسهـای عقایـد بـرای جوانـان پرداخـت.
 4.شرح حال هر  4نفر را در اختران فضیلت نگاشتهام.
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در سـال 1357ش بـه تهـران آمـد و بـه همـکاری بـا آقایـان :اخـوان جعفـری ،سـیدمرتضی نـوری و حـاج
شـیخ هادی امینی در مؤسسـه جهانی خدمات اسلامی پرداخت .از جمله فعالیتهای ایشـان در این
مؤسسه پاسخگویی به نامهها و مکاتبات افراد مختلف از سراسر جهان بود .در سال 1365ش به مشهد
مقدس رفت و انزوا و عبادت را برگزید و در خانه به تدریس سطوح و بیان تفسیر برای همسایگان خویش
پرداخـت .مرحـوم نبـوی اخوالزوجـه آیتاهلل میرزاهاشـم آملی و داماد آیتاهلل شـیخ علیمحمد بروجردی
بود .صفای نفس و جاذبه اخالقی از ویژگیهای بارز ایشان بود.
از جمله آثارش بخشی از تقریرات درس اصول آیتاهلل خویی و بخشی از تقریرات درس اصول آیتاهلل
روحانی است.
سـرانجام در 88سـالگی در روز چهارشـنبه  18تیرماه سـال  16( 1399ذیالقعده 1441ق) بدرود حیات
گفـت و پیکـرش در روز شـنبه  21تیرمـاه ( 19ذیالقعـده) پـس از نمـاز حجتاالسلام و المسـلمین آقـای
سیدمحمد مجتبوی در رواق حضرت زهرا (طبقه زیرین صحن آزادی) در پایین پای حضرت رضا(ع)
به خاک سپرده شد.

حجتاالسالم عباسی زنجانی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای شـیخ محمدمسـعود عباسـی زنجانـی یکـی از فضلای حـوزه
علمیـه قـم بـود .فقیـد سـعید در سـال 1350ش (1391ق) در زنجـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد.
پـدرش حجتاالسلام و المسـلمین حـاج شـیخ قربانعلـی عباسـی و مـادرش صبیـه آیـتاهلل سیدسـجاد
موسـوی زنجانـی بـوده اسـت .وی در سـال 1369ش بـه قـم آمـد و سـطوح را نـزد اسـاتیدی چـون حضـرات
آیـات :وجدانیفخـر ،پایانـی ،اعتمـادی ،حسـینیقزوینی و موسـویتهرانی فراگرفـت .پـس از آن در دروس
آیـات عظـام :بهجـت ،سـبحانی ،وحیدخراسـانی ،جوادیآملـی و سـیدعزالدین زنجانـی (در مشـهد
مقدس) حاضر شد و بهرههای فراوان برد و همزمان به تدریس و تألیف اشتغال داشت .وی با پشتکاری
ستودنی اغلب متون درسی حوزه را به فارسی درآورد و با وجود بیماری (تومور مغزی) سختی که داشت،
از پای ننشست و از تمام وقت خویش برای تدریس و تألیف بهره برد.
آثارش عبارتند از:
 .1ترجمه و شرح مبادی العربیة ( 4ج ،با همکاری حجتاالسالم علی شیروانی)
 .2ترجمه و شرح شرح لمعه ( 7ج ،با همکاری علی شیروانی)
 .3ترجمه تفسیر اصفی (فیض کاشانی)
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 .4شراب سر به ُمهر ( 4ج ،ترجمه اسفار)
 .5ترجمه جواهر الکالم (بخش دیات 2 ،ج)
 .6ترجمه و شرح بدایة الحکمة ( 2ج)
 .7ترجمه و شرح نهایة الحکمة ( 3ج)
 .8ترجمه و شرح رسائل ( 3ج)
 .9ترجمه و شرح مکاسب ( 10ج)
 .10ترجمه و شرح کفایه ( 2ج)
 .11شناخت قرائات ّقراء سبعه
آن مرحـوم در 49سـالگی بـر اثـر بیمـاری تومـور مغـزی در روز دوشـنبه  27مردادمـاه سـال 1399ش (27
ُ
ذیالحجةالحرام 1441ق) بدرود حیات گفت و پیکرش در قبرستان بهشت معصومه به خا ک خفت.

حجتاالسالم شیخ نوح مانی
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین شـیخ نوح مانی یکی از مبلغان نسـتوه تشـیع در جنوب سنگال بود.
نگـذار پیـروی از تشـیع در منطقـه کاسـامانس در جنـوب کشـور سـنگال بـود .وی پـس از
فقیـد سـعید بنیا 
تحصیـل در نجـف اشـرف ،سـوریه و لبنـان بـه کشـورش بازگشـت و بیـش از چهـل سـال بـه تبلیـغ دیـن و
مکتب اهلبیت اشـتغال داشـت .وی با اقامه جماعت در مسجدالرسـول و تدریس در مدرسـة الرسـول
االعظم در شهر ُ
زیگنشور شاگردان فراوانی تربیت کرد که اکنون در شهرها و مناطق اطراف به تبلیغ دین
اشـتغال دارند .به دلیل حسـن خلق و خدمات ارزندهای که در آن منطقه داشـت ،مردم احترام خاصی
برایش قائل بودند.
وی در  28مردادمـاه سـال  28( 1399ذیالحجةالحـرام 1441ق 18/آ گوسـت 2020م) درگذشـت و
ُ
پیکرش با حضور صدها نفر از عالقمندانش در قبرستان شهر زیگنشور به خا ک سپرده شد.

آیتلاهل نبوی مازندرانی
مرحوم آیتاهلل حاج سیدحسن نبوی چاشمی یکی از فضالی مشهور حوزه علمیه قم بود .فقید سعید در
روز جمعه  20اسـفندماه سـال 1333ش (17رجبالخیر 1374ق) در روسـتای قادیکال از توابع قائمشـهر


ناگتشذگرد

360

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

مازنـدران زاده شـد و پـس از تحصیلات نخسـتین در 15سـالگی (1384ق) بـه تحصیـل علوم دینی روی
آورد و راهـی قـم شـد .ادبیـات عـرب را نـزد حـاج سـیدجواد طالقانـی ،قوانیـن را نـزد آیـتاهلل حـاج شـیخ
حسـن تهرانـی و شـرح لمعـه را نـزد ابوالزوجـهاش مرحـوم آیـتاهلل سـیدمحمود دهسـرخی آموخت .سـطوح
عالیه را هم نزد آیات عظام :شـیخ محمدحسـین صدقیمازندرانی (رسـائل ،مکاسـب و تفسـیر صافی)،
حاج شـیخ اسـماعیل صالحیمازندرانی (ج  1کفایه) ،شـیخ محمدحسین موحدحججی (ج  2کفایه)،
آیـتاهلل شـیخ یحیـی انصار یشیرازی(فلسـفه) فراگرفـت .پـس از آن در دروس خـارج حضـرات آیـات:
حـاج سـیدتقی طباطباییقمـی ،میرزاجـواد تبریـزی ،شـیخ راضیتبریـزی ،میرزاهاشـم آملـی ،سـیدعلی
فانیاصفهانـی و سـیدمحمد روحانـی حاضـر شـد و مبانـی علمیاش را اسـتوار کرد .او بیـش از همه به دو
اسـتاد بزرگوارش :روحانی و قمی دل بسـته بود و با جدیت تمام در جلسـات اسـتفتاء و درسهای آن دو
فقیه بزرگوار شرکت میکرد و ایشان هم توجه خاصی به مرحوم نبوی داشتند .او عالوه بر این ،به تدریس
سـطوح عالیه و خارج فقه و اصول و عقاید نیز اشـتغال داشـت و شـا گردان فراوانی بهخصوص از طالب
ّ
و فضالی احسا و قطیف تربیت کرد .جناب حجتاالسالم شیخ منصور جشی قطیفی مینویسد:
ایشـان یکـی از شـاگردان مب ّـرز مرحـوم آیـتاهلل روحانـی بـود و در ترتیـب و تنظیـم رسـاله ایشـان اشـراف تـام
داشـت و در مجلس درسـش نیز ،اسـتاد احترام ویژه برایش قائل بود و از ارکان جلسـه اسـتفتاء ایشـان به
ً
شـمار میرفت .آن مرحوم تقریبا در تمام درسها و جلسـات علمی مرحوم آیتاهلل قمی هم بهطور روزانه
تابسـتان و زمسـتان حضـوری جـدی داشـت و مـورد توجـه ویـژه معظـم لـه بـود .ایـن حقیـر نیـز در مجلـس
ً
درسـش ،در میـان شـاگردان ز یـاد وی ،خصوصـا طلاب قطیفـی توفیـق حضـور داشـتم ،خصـوص اینکـه
ّ
ایشان به زبان عربی با تسلط کامل تدریس میفرمود.
از آثار اوست:

 .1کتاب الصالة
 .2کتاب الزکاة
 .3کتاب الحج
 .4کتاب االجارة
 .5دوره کامل اصول
 .6تقریرات دروس آیتاهلل آملی
 .7تقریرات دروس آیتاهلل روحانی
 .8تقریرات دروس آیتاهلل قمی
آن مرحوم در 65سالگی بر اثر سکته مغزی در روز جمعه  27شوالالمکرم 1441ق ( 30خردادماه )1399
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش در روز چهارشـنبه پـس از نماز آیتاهلل سـیدمهدی روحانی بر آن به نجف
اشرف منتقل و در وادیالسالم در جوار قبور متبرکه هود و صالح(علیهما السالم) به خا ک سپرده شد.
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حجتاالسالم رشیدپور
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین عبدالمجیـد رشـیدپور یکـی از چهرههـای نامآشـنای فـن تربیـت و
اخالق خانواده بود .فقید سعید در سال 1303ش (1343ق) در شهر والدی قفقاز زاده شد .خانواده وی
ً
اصالتـا تبریـزی بودنـد کـه بـرای تجـارت به روسـیه مهاجرت کرده بودند .در نوجوانی بـه تهران آمد و تحت
تربیـت مـادرش بـه تحصیلات پرداخـت .ادبیـات را نـزد مرحـوم آیـتاهلل سـیدمهدی اللـهزاری آموخـت.
در سـال  1325ش بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات :بهجـت ،حـاج آقـا مرتضـی حائـری،
سـلطانیطباطبایی ،تفسـیر و فلسـفه را در محضـر عالمـه طباطبایـی و دروس عالـی فقـه و اصـول را در
محضـر آیـات عظـام :آقـای بروجـردی ،حجت ،امـام خمینی و آقای شـریعتمداری فراگرفت و همزمان به
نگارش مقاالت تربیتی در مجله مکتب اسالم پرداخت و نامش در زمره فضالی حوزه علمیه قم طنین
افکنـد .او بـرای پیگیـری اهـداف تربیتـی خو یـش بـه تهران آمد و لیسـانس روانشناسـی و علـوم تربیتی را از
دانشگاه تهران دریافت کرد .ایشان با همکاری استاد رضا روزبه در دبیرستان توفیق و مرحوم حاج شیخ
عباسـعلی اسلامی در جامعه تعلیمات اسلامی نسـلی از جوانان متدین و متعهد را پرورش داد .پس از
پیروزی انقالب به همکاری مجدانه با وزارت آموزشوپرورش روی آورد و انجمن اولیاء و مربیان و مجله
پیونـد را احـداث کـرد و صدهـا مقالـه و دهها کتاب اخالقی و تربیتی نگاشـت .وزارت آموزشوپرورش در
سال  1396از او تقدیر و تجلیل کرد و جشننامهای به نام معلم محبوب نیز منتشر شد.
آثارش عبارتند از:

 .1چرا رنج میبریم؟
 .2تعادل و استحکام خانواده
 .3آموزش خانواده (آشنایی با تعلیم و تربیت اسالمی با تأ کید بر روشها)
 .4راه تربیت
 .5رشد عقلی
 .6دیباچهای بر مدیریت اسالمی
 .7تربیت کودک از دیدگاه اسالم
 .8رشد اجتماعی از نظر اسالم
 .9مبانی اخالق اسالمی
 .10چگونه میتوان تربیت کرد؟
 .11چگونه باید تربیت کرد؟
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 .12مراحل ازدواج در اسالم
 .13روشهای تربیتی
 .14پرورشهای اخالقی
 .15مجموعه مقاالت (در مجله :مکتب اسالم و پیوند)
آن مرحـوم در 95سـالگی در روز جمعـه  8شـهریورماه سـال 1398ش ( 28ذیالحجـة 1440ق) بـدرود
حیات گفت و پیکرش صبح روز شنبه  9شهریورماه پس از نماز حجتاالسالم و المسلمین سیدحسن
افتخارزادهسبزواری در باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به خا ک سپرده شد.

آیتلاهل علم الهدی
حضـرت مسـتطاب آیـتاهلل آقـای حـاج سـیدعبدالجواد علـم الهدی ،یکی از علمای مشـهور تهـران بود.
فقید سـعید در سـال 1349ق (1309ش) در مشـهد مقدس در بیت علم و فضیلت و فقاهت زاده شـد.
پدر بزرگوارش آیتاهلل سـیدعلی علمالهدی (م 25محرمالحرام 1393ق) از شـا گردان آیات عظام :حاج
آقا حسین قمی ،میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی ،فرزند آیتاهلل سیدمحمدحسین نجفی (م19
رمضـان 1339ق) از شـاگردان آیـات عظـام :سیداسـماعیل صـدر ،آخونـد خراسـانی و سـیدمحمدکاظم
یزدی ،فرزند آیتاهلل سیدعبدالجواد رضوی از شا گردان آیات عظام :میرزاحبیباهلل رشتی ،شیخ راضی
نجفـی و سـیدعلی شوشـتری ،فرزنـد آیـتاهلل میرزاعبدالکریم ،فرزند آیـتاهلل میرزاعبدالجواد (م1246ق)
فرزنـد آیـتاهلل العظمـی میرزامهـدی خراسـانی (م )1218یکـی از مهـادی اربعـه و معـروف بـه شـهید رابـع و
از اعاظـم و افاضـل تالمـذه وحیـد بهبهانـی بـوده اسـت 5.ادبیـات را نـزد ادیـب نیشـابوری ،شـرح لمعـه را
سیـزدی و علـم کالم را نـزد پـدر بزرگـوارش آموخـت .در سـال 1330ش بـه قـم
نـزد آیـتاهلل سـیداحمد مدر 
آمد و سـطوح عالیه را نزد آیات عظام :حاج شـیخ مرتضی حائری و سـیدمحمدباقر سـلطانی طباطبایی
فراگرفـت .پـس از آن در دروس آیـات عظـام :بروجـردی ،امـام خمینـی ،اراکـی و گلپایگانـی حاضـر شـد و
مبانی علمیاش را استوار کرد .او در سال 1348ش به تهران آمد و به خدمات علمی ،دینی و اجتماعی
ماننـد :تأسـیس مدرسـه علمیـه القائـم ،خیریـه ایتـام حضـرت فاطمـه(س) ،درمانـگاه القائـم ،تدر یـس
سـطوح عالیـه و خـارج فقـه و اصـول ،تألیـف کتـب متعـدد فقهـی و اصولـی و کالمـی و مبارزه با رژیم شـاه
پرداخـت .همچنیـن مکتـب الرضـا را در مشـهد مقـدس و مؤسسـه تحقیقاتـی آل الرسـول را در قـم بنیـان
نهاد .او یکی از شـاگردان برجسـته امام خمینی بود که در جریان نهضت اسلامی نامههای امام را برای
یبـرد و تقر یـرات دروس معظـم لـه را نیـز مینگاشـت .آن مرحـوم در قـم ،تهران و مشـهد
علمـای خراسـان م 
 .5شرح حال آنان را در کتاب شهید رابع و اختران فقاهت ،ج  ،1ص  50به بعد نگاشتهام.
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منشـأ خدمـات فـراوان از قبیـل :رسـیدگی بـه امـور ایتـام و نیازمندان ،تهیـه جهیزیه برای نوعروسـان و تهیه
خانـه بـرای طلاب و روحانیـان بـود و دفتر و مدرسـهاش یکی از مراکز علمی و دینی مشـهور تهران به شـمار
میرفت .اخالقی خوش ،سیمایی ملیح و مجلسی شیرین داشت.
آثارش عبارتند از:

 .1رسالة االحکام
 .2حج ،تجلیگاه توحید
 .3تحکیم المبانی (دوره اصول فقه 3 ،ج)

 .4عقاید اسالمی در مذهب شیعه
 .5شناخت صهیونیزم بینالملل
 .6ما هی الدنیا؟
 .7االستغفار فی االثر
 .8النظر المختار فی الجبر و االختیار
 .9درسهایی از علوم قرآن
 .10الصهیونیة العالمیة
 .11اآلثار الباقیه ( 3ج ،تقریرات درس صالة آیتاهلل بروجردی)
آثار غیرچاپیاش عبارتند از:

 .1تقریرات بحث آیتاهلل بروجردی (خمس و قضا)
 .2تقریرات بحث فقه امام خمینی (طهارت)
 .3تقریرات بحث اصول امام خمینی
آن مرحوم در 90سـالگی در روز پنجشـنبه  30مردادماه سـال  30( 1399ذیالحجةالحرام 1441ق) بدرود
حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـتاهلل امامـی کاشـانی بـر آن در تهـران ،بـه مشـهد مقـدس
منتقل و در روز یکشنبه پس از تشییع و نماز آیتاهلل حاج شیخ مصطفی اشرفی بر آن ،در دارالزهد حرم
مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده شد.

آیتلاهل تسخیری
مرحـوم آیـتاهلل حـاج شـیخ محمدعلـی تسـخیری یکـی از فضالی نامی تهـران بود .وی در روز پنجشـنبه
 27مهرمـاه سـال 1323ش ( 2ذیالقعـده 1363ق) در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد.


ناگتشذگرد

364

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

پـدرش مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین حـاج شـیخ علیاکبـر تسـخیریتنکابنی از فضلای نجـف
بـود .وی تحصیـل علـوم دینـی را از منتدیالنشـر آغـاز کرد و ادبیات و سـطوح را از حضرات آقایان :شـیخ
عبدالمهـدی مطـر ،سـیدهادی فیـاض و شـیخ محمدرضـا مظفـر آموخـت .پـس از آن در سـال  1341وارد
ّ
کلیـة الفقـه شـد و از اسـاتیدی ماننـد آقایـان :سـیدمحمدتقی حکیـم ،شـیخ محمدتقـی ایروانـی ،شـیخ
ّ
ابوالحب بهره بـرد و به دریافت
محمدکاظـم شمشـاد ،دکتـر عبدالـرزاق محییالدیـن و دکتـر ضیاءالدیـن
لیسـانس فقه در سـال 1347ش با موضوع «استحسـان مقایسـهای» با راهنمایی دکتر محییالدین نائل
آمد .سپس سطوح عالیه را نزد آیات عظام :میرزاجواد تبریزی ،شیخ کاظم تبریزی ،سیدمحمد رجایی،
شیخ مجتبی لنکرانی و شیخ صدرا بادکوبهای آموخت .پس از آن در دروس خارج آیات عظام :خویی،
شـهید سـیدمحمدباقر صـدر و آیـتاهلل سـیدمحمدتقی حکیـم حاضـر شـد و مبانـی علمـیاش را اسـتوار
کرد .در آن سـالها ذوق ادبیاش با مطالعه دواوین شـعرای معاصرش همچون :مصطفی جمالالدین،
شـیخ احمـد وائلـی و شـیخ عبدالمنعـم فرطوسـی شـکوفا شـد و در مناسـبتها و مراسـم ادبـی شـرکت
یسـرود .در سـال 1343ش (1964م) وارد حـزب الدعـوة االسلامیة شـد و بـه مبـارزه بـا
میکـرد و شـعر م 
رژ یـم بعـث برخاسـت کـه در نتیجـه آن در محـرم سـال 1347ش دسـتگیر و بـه زنـدان قصرالنهایـة بغـداد
منتقـل شـد کـه بـا وسـاطت علمـای نجـف آزاد شـد و بـه کویـت مهاجـرت کـرد .پـس از  9مـاه اقامـت در
آنجا در سـال  1349به قم آمد و در درسهای آیات عظام :گلپایگانی ،شـریعتمداری ،میرزاهاشـم آملی
و وحید خراسـانی و دروس فلسـفه اسـتاد شـهید مطهری شـرکت کرد .البته در کنار تحصیل به تدریس،
تألیف ،تبلیغ ،اداره مجله الهادی و راهاندازی بخش عربی دار التبلیغ اسالمی نیز اشتغال داشت .پس
از پیروزی انقالب اسالمی بر دامنه فعالیتهایش افزوده و ُپستهای گونا گون فرهنگی به او ّ
محول شد؛
مانند :ریاسـت مجمع جهانی اهلبیت ،ریاسـت سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،مجمع جهانی
ّ
تقر یـب بینالمذاهـب ،نماینـده ایـران در مجمـع فقـه اسلامی (جـده) ،مشـاور فرهنگی رهبـری ،معاونت
بینالملل دفتر رهبری و سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده مجلس خبرگان رهبری (دوره سوم) ،اما به
دلیل کسالت از ایفای مسئولیت خویش بازماند و سرانجام در 76سالگی رخ در نقاب خا ک کشید.
آثارش عبارتند از:

 .1روابط بینالملل در قرآن
 .2حج و آثار آن در زندگی اجتماعی
 .3نظام دولت اسالمی
 .4نظام عبادات در اسالم
 .5نظام کیفری در اسالم
 .6تعادل در اسالم
 .7درسهایی در اقتصاد اسالمی
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 .8شناخت حقیقت
 .9به سوی خدا
 .10دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران
 .11دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی ایران
 .12دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی ایران
 .13کاربرد اجتماعی زکات
 .14حکومت اسالمی از دیدگاه احادیث شیعه
 .15حقوق بشر از دیدگاه اسالمی و بینالمللی
 .16نزدیکی اسالم و مسیحیت
 .17بیداری اسالمی و تبلیغات
 .18درباره قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .19مبارزه انقالب اسالمی با مفاسد اخالقی
 .20ای مسلمانان به سوی وحدت
 .21گامهایی به سوی وحدت اسالمی
 .22از زندگانی اهلبیت(علیهم السالم)
 .23فعالیتهای فقهی در مجمع الفقه
 .24تعادل در اسالم
 .25مقدمـه بـر کتـب :التـوازن بیـن الدنیـا و اآلخـرة ،الوالیـة فـی القرآن ،الحکومة االسلامیة ،دیوان السـید
َ
محمدجمال الهاشمی ،من ِحکم و احکام اهلالبیت ،الودیعة فی المصارف االسالمیة
 .26مجموعه مقاالت در مجالت :الهادی ،التوحید ،رسالة الثقلین
بهـای :علـل گرایـش بـه مادیگری ،پیامبر ّامی و انسـان و سرنوشـت ،تکامل اجتماعی
 .27تعر یـب کتا 
انسـان (از شـهید مطهـری) اصـول دیـن ،جهانبینـی و زندگانـی اهلبیـت (مؤسسـه در راه حـق) ،تئـوری
شناخت و بازشناسی خود جهت بازسازی (آیتاهلل مصباح) ،قرآن و طبیعت (دکتر مهدی گلشنی)
 .28تقریرات درس اساتیدش در قم و نجف:
الف) تقریر درس آیتاهلل خویی (فقه)
ب) تقریر درس شهید صدر (اصول ـ کامل)
ج) تقریر درس آیتاهلل وحید (اصول ـ کامل)
د) تقریر درس شهید مطهری (فلسفه)
آن مرحـوم در 76سـالگی در روز س هشـنبه  28مردادمـاه سـال 1399ش ( 28ذیالحجةالحـرام 1441ق)
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش در روز پنجشـنبه تشـییع و پـس از نمـاز حضـرت آیتاهلل نـوری همدانی بر
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آن در حرم حضرت معصومه(س) به خاک سـپرده شـد و در سـوگ فقدانش پیامهای تسـلیت متعددی
صادر شد.
مقام معظم رهبری در سوگ فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـا تأثـر و تأسـف اطلاع یافتیـم کـه عالـم مجاهـد و زبـان گویـای اسلام و تشـیع جنـاب
حجتاالسلام والمسـلمین آقـای حـاج شـیخ محمدعلـی تسـخیری(رحم ه اهلل علیـه) دار
فانی را وداع گفته اسـت .کارنامه این سـرو نسـتوه و خسـتگیناپذیر در انواع خدمات برجسـته
در مجامـع جهان ِـی اسلامی حقـا درخشـان اسـت .عـزم راسـخ و دل پرانگیـزه ایشـان حتـی بـر
یهـای جسـمانی در چنـد سـال اخیـر فائـق میآمـد و حضـور مؤثـر و برکـت وی را در هـر
ناتوان 
نقطـه الزم و مفیـد اسـتمرار میبخشـید .مسـئولیتها و خدمـات ایشـان در داخـل کشـور نیـز
فصـل جداگانـه و ارزشـمندی از تالشهـای ایـن روحانی فاضل و متعهد اسـت .اینجانب به
خاندان و بازماندگان مکرم و نیز به همه همکاران و دوسـتان ایشـان تسـلیت عرض میکنم و
رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی مسألت میکنم.
ّ
سیدعلی خامنهای
 ۲۸مرداد ۱۳۹۹

آیتلاهل فقیه ایمانی
مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ مهدی فقیهایمانی یکی از علمای نامی اصفهان به شمار میرفت .وی
در سـال 1348ق (1308ش) در اصفهـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد .پـدرش آیـتاهلل حاج شـیخ
محمدباقـر فقیهایمانـی (م1370ق) صاحـب الفـوز اال کبـر و مـادرش صبیـه محتـرم آیتاهلل آقـا منیرالدین
اصفهانی بوده اسـت .وی ادبیات را نزد مرحوم شـیخ محمدعلی معلمحبیبآبادی و شـرح لمعه را نزد
حـاج شـیخ محمدحسـن عالـم نجفآبـادی آموخـت و در سـال 1325ش بـه قـم آمد .سـطوح عالیه را نزد
آیات :حاج آقا مرتضی حائری ،حاج شیخ مهدی حائری و سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی و فلسفه
را هـم از عالمـه طباطبایـی آموخـت .مـدت کوتاهـی نیـز در درس آیـتاهلل بروجـردی حاضـر شـد .پـس از
وفات پدر بزرگوارش در سال 1370ق (1330ش) به اصفهان بازگشت و به تحصیل نزد آیتاهلل خادمی،
تدر یـس سـطوح ،تألیـف ،اقامـه جماعت در مسـجد امامزاده اسـماعیل و خدمـات اجتماعی پرداخت.
وی یکـی از مخالفیـن سرسـخت عقایـد انحرافـی (جریـان تبشـیری مسـیحیت و دکتـر شـریعتی و شـهید
جاوید و سیدجواد غروی) در اصفهان بود .از اینرو در اوایل انقالب مورد حمله باند مهدی هاشمی قرار
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گرفـت و از ناحیـه فـک ،دهـان و ز بـان ب هسـختی مجـروح شـد؛ در حـدی که حتی پس از بهبـودی به دلیل
لکنت زبان نتوانسـت همچون سـابق فعالیت کند و از اقامه جماعت و تدریس بازماند .پس از آن تنها
یکـرد .او دارای کتابخانـهای نفیـس و اجـدادی بود که برخی از نسـخههای
بـه تألیـف و تحقیـق بسـنده م 
خطی پدر و جدش را به کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) نجف اهدا کرد .ایشـان مؤسـس کتابخانه اهلبیت
و عضو هیئت مؤسس رادیولوژی مهدیه و از متولیان حسینیه اصفهانیهای مشهد مقدس بود.
آثارش عبارتند از:
 . 1ترجمه کتاب المهدی (نوشته آیتاهلل سیدصدرالدین صدر)
 .2االمام المهدی عند اهل ّ
السنة

 .3مهدی منتظر را بشناسید
 .4مهدی منتظر در نهج البالغه
 .5مهدویت از دیدگاه نهج البالغه
 .6مهدی منتظر یا مصلح جهان
 .7موسوعة االمام المهدی(عج)
 .8ویژگیهای حضرت مهدی(ع)
 .9امام مهدی(عج) در منابع اهل سنت تا پایان قرن دهم
 .10اصالت مهدویت در اسالم از دیدگاه اهل تسنن
 .11قیام جهانی حضرت مهدی موعود با شمشیر و امثال آن
 .12سالح حضرت مهدی(ع) به هنگام قیام
 .13نقش زبان در سرنوشت انسان
 .14حق با علی است
 .15علی یا علی ،یا شناخت علی(ع) از زبان پیامبر(ص)
 .16امام علی(ع) از دیدگاه خلفا
 .17مقدمه بر مجلدات مختلف عبقات االنوار
 .18شناخت امام یا راه رهایی از مرگ جاهلی
 .19با مردم اینگونه برخورد کنیم

 .20تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن ّاول تا پایان قرن دهم
 .21اذکار کوتاه و آثار عجیب آن
 .22ترجمه کتاب مؤمن :شخصیت مؤمن و حقوق و وظایف و دیگر شئون
 .23ترجمه مناظره مأمون الرشید با چهل نفر از علمای سنی
 .24مصادر حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة
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آن مرحوم در 91سالگی در روز پنجشنبه  30مردادماه سال  30( 1399ذیالحجةالحرام 1441ق) بدرود
حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـتاهلل سـیدعبداهلل ابـن الرسـول در تکیـه کازرونـی مقابـل
تخت فوالد به خام سپرده شد.
آیتاهلل العظمی صافیگلپایگانی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی آیتاهلل آقای حاج شیخ مهدی فقیهایمانی(رحمه اهلل علیه) موجب تأثر
و تأسف گردید.
آن روحانـی وارسـته ،عمـر بابرکـت خـود را در نشـر معـارف نورانـی اهلبیت(علیهـمالسلام) و
دفاع از مرزهای عقیدتی و پاسخ به شبهات و روشننمودن افکار و هدایت و ارشاد و تربیت
شاگردان و تهذیب نفوس و تألیف آثار متعدد و گرانبها و ارزنده دینی گذراند.

حقیر این مصیبت را به آقایان علما و طالب حوزه علمیه اصفهان و خاندان ّ
مکرم آن فقید
سعید تسلیت عرض مینمایم و از خداوند متعالّ ،
علو درجات ایشان را مسئلت دارم.
ّاول محرمالحرام ۱۴۴۲
لطفاهلل صافی

حجتاالسالم شمسالدین
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین حـاج شـیخ محمدجعفـر شـمسالدین یکی از علمـای نامی بیروت
بـه شـمار میرفـت .فقیـد سـعید در سـال 1358ق (1318ش1939/م) در نجـف اشـرف در بیـت علـم و
فضیلت زاده شـد .پدرش مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین شـیخ عبدالکریم شـمسالدین (-1324
1428ق) 6از شاگردان آیات عظام :آقای حکیم و آقای شاهرودی بود .وی در کودکی همراه پدر بزرگوارش
به لبنان آمد و دروس ابتدایی را آموخت و در سال 1377ق به نجف بازگشت و به تحصیل علوم دینی
روی آورد .ادبیات را نزد شـیخ عبدالمهدی مطر ،منطق را نزد شـیخ محمدرضا مظفر ،اصول الفقه را نزد
شـیخ کاظـم شمشـاد ،معالـم را نـزد شـیخ مفیـد ،فقـه و شـرح لمعه را نزد شـیخ محمدتقی ایروانی و شـیخ
علی سماکه ،رسائل را نزد ایروانی ،مکاسب را نزد آیات :شیخ محمدتقی جواهری و سیدمحمدحسین
حکیـم و کفایـه را هـم نـزد سـیدمحمدعلی اصفهانـی و سیدمحمدحسـین فضـلاهلل آموخـت .پـس از آن
در دروس آیـات عظـام :خویـی و شـهید سـیدمحمدباقر صـدر حاضـر شـد و بهرههـای فـراوان بـرد .در کنار
 .6اختران فضیلت ،ج  ،3ص .543
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آن در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه بغـداد هـم بـه تحصیـل پرداخـت و در سـال 1971م بـه دریافـت مـدرک
فوقلیسـانس در رشـته ادبیـات نائـل آمـد .همچنیـن سـالها در دیوانیـه بـه تبلیـغ دیـن و در حـوزه نجـف
هم به تدریس سـطوح اشـتغال داشـت .از جمله شـاگردانش آقایان :شـهید سـیدعباس موسـوی ،شـهید
شیخ راغب حرب ،شیخ عبداالمیر شمسالدین ،شیخ عباس نعیم ،شیخ رضوان مقداد ،سیدابراهیم
مرتضـی و سیدحسـین محمـود حجـازی بودهانـد .وی در سـال 1973م بـه لبنـان بازگشـت و در قبریخـا
سـکونت گز یـد و در آنجـا بـه تدر یـس و تبلیـغ دیـن پرداخـت .از جملـه خدماتـش در آنجـا تأسـیس المرکـز
الثقافی االسالمی و درمانگاه امام حسین(ع) بود .در سال 1978م به بیروت آمد و مدرسه علمیه شهید
ّاول را بنا نهاد و به تدریس فقه ،اصول و تربیت طالب پرداخت و کتابهای متعددی تألیف کرد.
از آثار اوست:

.1الوصیة و احکامها فی الفقه االسالمی
 .2دراسات فی العقیدة االسالمیة
 .3بحوث و دراسات اسالمیة
 .4آیة الخمس فی القرآن
 .5فی ظالل سورة االنفال
 .6االسالم و المرأة و حق تقریر المصیر
 .7فاطمة الزهراء االسوة و القدوة
 .8اقتصادنا (تلخیص و توضیح)

 .9سلسلة :هل تعلم؟ (مفاهیم اسالمیة)
 .10سلسلة الکتب االربعة (شرح و تحقیق و توضیح)
آن مرحـوم در 81سـالگی در روز شـنبه  12ذیالقعدةالحـرام سـال 1441ق ( 14تیرمـاه 1399ش) بـدرود
حیات گفت و پیکرش پس از نماز برادرش حجتاالسلام و المسـلمین شـیخ عبداالمیر شـمسالدین
به نجف منتقل و در قبرستان وادیالسالم به خاک سپرده شد.

حجتاالسالم سیف سعید
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین شـیخ عبداهلل سـیف سـعید از علمای مشـهور تانزانیا بود .آن مرحوم
در سـال 1358ق (1318ش1939/م) در شـهر لینـدی –در جنـوب تانزانیـا زاده شـد .وی پـس از پایـان
تحصیلات متوسـطه در سـال 1378ق بـرای تحصیـل علـوم دینی به شـهر دارالسلام رفـت و روزها به کار


ناگتشذگرد

370

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

در کارخانه نسـاجی و شـبها به تحصیل اشـتغال داشـت .در سـال 1384ق با آیتاهلل سیدسعید اختر
رضوی آشنا شد و سه سال از دروس او بهره برد .در سال 1387ق رهسپار نجف اشرف شد و به دست
هلل العظمی حکیم ملبس به لباس روحانیت شد و تحصیالت خود را ادامه داد .سپس به صور نزد
آیتا 
مرحوم آیتاهلل سیدموسی صدر رفت و مدتی در حوزه علمیه آنجا درس خواند .در سال 1393ق به قم
آمد و تا سال 1398ق به فراگیری علوم دینی اشتغال داشت .سپس به کشورش بازگشت و به تبلیغ دین
در مناطـق مختلـف و تدر یـس در سـازمان بلال مسـلم میشـن پرداخـت .وی در سـال 1411ق به خواهش
عالمه سیدسعید اختر به موزامبیک رفت و شعبهای از سازمان بالل مسلم میشن را در شهر نامپوال –در
شـمال آن کشـور تأسـیس کـرد و در آن منطقـه بـه تبلیـغ تشـیع و تدریـس علـوم دینـی پرداخـت .در سـال
1423ق پس از وفات عالمه سیدسـعید اختر به دارالسلام بازگشـت و به خدمات علمی و تبلیغی خود
ادامـه داد .وی از اعضـای اصلـی جمعیـت شـیعیان اثنیعشـری تانزانیا و عضـو مجمع جهانی اهلبیت
بود و از مقبولیت عامه نزد شیعیان و مردم بومی منطقه و جمعیت خوجه برخوردار بود.
آن بزرگـوار سـرانجام در 81سـالگی در روز شـنبه 23محرمالحـرام سـال 1442ق ( 22شـهریور 12/1399
سپتامبر 2020م) چشم از جهان فرو بست.

حجتاالسالم محمودی
حضـرت مسـتطاب حجتاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ علیاکبـر محمودیدشـتی (برهـان)
یکـی از فضلای حـوزه علمیـه قـم بـود .فقیـد سـعید در روز یکشـنبه  11محرمالحـرام سـال 1365ق (25
آذر 1324ش) در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد .پـدرش مرحـوم آیـتاهلل حـاج شـیخ
محمد محمودی دشـتی از شـاگردان آیات عظام :سیدابوالحسـن اصفهانی و سـیدعبدالهادی شـیرازی
از فضلای نامـی نجـف بـود .وی ادبیـات و سـطوح را در شـش سـال نزد والد گرامـیاش و حضرات آیات:
سـیدعباس خاتـم یـزدی و سـیدکاظم حائـری آموخـت .پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :خو یـی،
میرزاباقر زنجانی و شهید صدر حاضر شد و مورد توجه فراوان مرحوم صدر قرار گرفت .پنج سال مالزمت
او را برگزید و دروس او را به رشـته تقریر درآورد .در سـال 1350ش به قم آمد و در دروس آیات عظام :آقای
گلپایگانـی و سـیدکاظم حائـری شـرکت کـرد .پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی بـه کار قضاوت در بوشـهر،
اهـواز و تهـران پرداخـت .بـا شـروع جنـگ تحمیلی بارها بـه جبهههای نبرد شـتافت .فرزندش مصطفی را
هم در سـال 1362ش در عملیات خیبر تقدیم کاروان شـهیدان انقالب اسلامی کرد .در سـال 1372ش
هلل العظمی گلپایگانی رهسـپار کویت شـد و در مسـجد امام حسـن مجتبی(ع) به اقامه
به سـفارش آیتا 
جماعت و بیان احکام و تفسیر قرآن پرداخت .در سال 1387ش به دنبال مواضع انقالبیاش ناچار به
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ترک کویت شـد و به قم بازگشـت و به تدریس خارج فقه پرداخت .تهجد ،مالزمت بر نوافل ،مداومت بر
تالوت قرآن ،اخالق نکو و تواضع از ویژگیهای بارز او بود.
آثارش عبارتند از:

 . 1بررسی فقهی و حقوقی ادله اثبات دعوی
 .2تقریرات درس اصول آیتاهلل میرزاباقر زنجانی
 .3تقریرات درس اصول شهید صدر (از برائت تا تعادل و تراجیح)
 .4تقریرات درس فقه و اصول آیتاهلل سیدکاظم حائری
وی در 75سـالگی در روز پنجشـنبه  16مردادمـاه سـال 1399ش (16ذیحجةالحـرام 1440ق) بـدرود
حیـات گفـت و پیکـرش روز جمعـه پـس از نمـاز بـرادرش حجتاالسلام حـاج شـیخ جـواد محمـودی در
قبرستان شیخان به خاک آرمید.

حجتاالسالم طویرجاوی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین سیدجاسـم طویرجـاوی یکـی از ذاکـران و راثیـان مشـهور عـراق بـود
که آوازهاش از عراق فراتر رفت و در سراسـر کشـورهای عربی طنین افکند .فقید سـعید در سـال 1365ق
(1325ش1947 /م) در نجف اشرف زاده شد .در نوجوانی به تحصیل علوم دینی روی آورد و ادبیات و
سطوح را نزد استادانی چون :شیخ طه بصری و شیخ عزالدین جزایری فراگرفت ،اما دل در گرو مجالس
حسـینی داشـت و عالقـهاش بـه ایـن رشـته باعـث شـد تـا تمـام وجهـه همـت خـود را مصـروف آن کند .به
یشـد و پیـش از منابـر خطبـای نجـف و کربلا بـا صـدای
همیـن دلیـل از نوجوانـی در مجالـس حاضـر م 
زیبایـش اشـعار و مرثیـه میخوانـد و مـردم گـرد او جمـع میشـدند و بـه نـوای حزینـش گـوش میسـپردند.
سرانجام شیخ حسین جواد تربیت او را بر عهده گرفت و راه و رسم مرثیهخوانی ،گزینش و حفظ اشعار را
به او آموخت و کمکم او یکی از ذاکران و مرثیهخوانان معروف شد .از سال  1962تا 1980م هر سال در زیر
گنبد حسینی با صدای زیبایش مرثیه میخواند و به دلیل شرکت مستمر در مجالس عزای اهل طویرج
به طویرجاوی مشـهور شـد .همین مسـئله باعث شـد که بارها از طرف رژیم بعث عراق تهدید شـود و آزار
ببیند تا درخواسـت همکاری آنها را بپذیرد .امتناع او از پذیرش درخواسـت آنان موجب اعدام فرزندش
قحطـان در سـال 1982م شـد .بعـد ایـن واقعـه بـه کو یـت مهاجـرت کـرد و در سـال 1990م به ایـران آمد .در
این سالها مجالس و منابرش در کشورهای عربی مشهور بود و به کشورهای :سوریه ،لبنان ،عربستان،
کو یـت ،بحریـن ،قطـر و انگلیـس سـفر کـرد و عطـر حسـینی را در همهجـا پراکنـد .مـن خـود شـاهد مجلس
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شورآفرین و نوای گرم و محزون وی در بینالحرمین بودم و دیدم که هزاران نفر با صوت حزین و غمگین
وی میگریستند .وقتی منبر میرفت فضایی نبود که پر نشود و مجالسش بسیار با عظمت بود .او اشعار
اخالقی و اشعار مصیبت فراوانی را حفظ بود و با نوایش زمین و زمان را متأثر میکرد.
وی بر اثر بیماری در 74سالگی در صبح روز یکشنبه  23صفر 1442ش ( 20مهرماه 1399ش 11 /اکتبر
 )2020در کو یـت بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش بـا تشـریفات ویـژه بـه عـراق منتقـل و روز دوشـنبه پـس
از تشـییع باشـکوه (در ایـام بیمـاری کرونـا) در نجـف و کربلا و پـس از نمـاز حجتاالسلام و المسـلمین
سیدحسـنین المقرم در صحن شـریف حسـینی در مقبره شـیرازی به خا ک سـپرده شد .در عزایش عراق
غرق ماتم و اندوه شد و در کربال دو روز عزای عمومی اعالم کردند.

حجتاالسالم ترائوری
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای شـیخ موسـی غـوث ترائـوری از علمـای مشـهور کشـور مالـی در
غـرب آفریقـا بـود .آن فقیـد در سـال 1350ق (1310ش1931/م) در شـهر باما کـو پایتخـت کشـور مالـی زاده
شـد و پـس از تحصیلات متوسـطه بـه شـغل معلمـی روی آورد .پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران بـه
تحصیل علوم دینی عالقمند شـد و در سـال 1989م به مدرسـه اهلبیت که در شـهر گانا تحت اشـراف
حجتاالسالم سیدمحمدتقی طباطبایی اداره میشد رفت و ادبیات عرب را فراگرفت .سپس در سال
1991م بـه قـم آمـد و در مدرسـه حجتیـه بـه تحصیـل سـطوح عالیـه پرداخـت و چنـد سـالی هـم در نجـف
اشـرف بـه تحصیـل اشـتغال ورز یـد .سـپس بـه زادگاهـش بازگشـت و بـا احـداث مـدارس و مراکـز دینـی در
مناطق مختلف کشورش و تدریس و تبلیغ عمر خویش را در راه نشر معارف اسالم و تشیع سپری کرد.
وی پـس از چنـد روز بیمـاری در 89سـالگی در روز شـنبه  12مهرمـاه سـال 1399ش ( 15صفرالخیـر
1442ق 3 /اکتبر 2020م) بدرود حیات گفت.

آیتلاهل العظمی صانعی
حضـرت آیـتاهلل آقـای حـاج شـیخ یوسـف صانعـی یکـی از مراجـع تقلیـد حـوزه علمیـه قم بـود .معظم له
در شـعبان المعظـم 1356ق (آبـان 1316ش) در روسـتای ینگآبـاد (یـا نیکشـهر از توابـع جرقویـه در 60
کیلومتری جنوب شرقی اصفهان زاده شد .پدرش مرحوم حجتاالسالم حاج شیخ محمدعلی صانعی
فرزنـد آیـتاهلل ملا یوسـف ینگآبـادی (م1366ق) از شـاگردان آیـات عظـام :سـیدمحمدباقر درچـهای،
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میرزاحبیباهلل رشـتی ،جهانگیرخان قشـقایی و آخوند کاشـی بوده اسـت .وی در 10سالگی در اصفهان
به تحصیل علوم دینی روی آورد و در مدرسه کاسهگران ادبیات را نزد آقایان :شیخ اسداهلل نجفآبادی،
سـیدجواد ابطحـی ،شـیخ محمدحسـن عالمنجفآبـادی و شـیخ عباسـعلی ادیـب و شـرایع را نـزد شـیخ
حیدرعلـی محقـق فراگرفـت و در سـال 1330ش (1370ق) بـه قـم آمـد و مغنـی و شـرح نظام را نـزد آقایان:
شـیخ یداهلل پورهادی و دکتر محسـن جهانگیری ،سـطوح را نزد حضرات آیات :سیدموسـی صدر ،شـیخ
مصطفـی اعتمـادی ،شـیخ جعفـر سـبحانی ،میرزاجـواد تبریزی ،شـیخ محمدتقی سـتوده ،سـطوح عالیه
(رسـائل و مکاسـب) را نزد حضرات آیات :مشـکینی و منتظری ،کفایه را نزد آیات :سـلطانیطباطبایی،
میرزامحمدمجاهـدی و شـیخ عبدالجـواد جبـل عاملـی و شـرح منظومـه را هـم نـزد آیـتاهلل فکـور یـزدی
آموخت .پس از آن در دروس خارج آیات عظام :آقای بروجردی (یک سال) ،شیخ عباسعلی شاهرودی،
شـیخ محمدعلـی ارا کـی ،شـیخ محمـد فکـور ،سـیدمحمد محققدامـاد و بیـش از همـه در درس فقـه و
اصول امام خمینی حاضر شد .ایشان مورد توجه فراوان حضرت امام قرار گرفت و تقریرات دروس معظم
له را نگاشت .حضرت امام(ره) درباره وی فرموده است:
مـن آقـای صانعـی را مثـل یـک فرزنـد بزرگ کردهام .آقای صانعی وقتی که سـالهای طوالنی در مباحثاتی
کـه مـا داشـتیم تشـریف میآوردنـد ،بالخصـوص میآمدند بـا من صحبت میکردند و مـن حظ میبردم از
معلومات ایشان و ایشان یک نفر آدم برجستهای در بین روحانیون است و مرد عالمی است.

7

او سالهای طوالنی به تحصیل و تدریس سطوح عالیه و تألیف و تبلیغ دین اشتغال داشت و نامش به
عنوان یکی از مدرسـین فاضل ،خوش اسـتعداد و انقالبی در حوزه علمیه زبانزد بود .در جریان مبارزات
سیاسـی جامعه مدرسـین علیه رژیم شـاه حضور فعال داشـت و نامش ذیل دهها اعالمیه فضالی حوزه
یشـد .پـس از پیـروزی انقالب اسلامی از سـوی حضـرت امام به عنوان یکـی از فقهای
علمیـه قـم دیـده م 
شـورای نگهبـان و سـپس دادسـتان کل کشـور و نیـز امامجمعـه موقـت قـم برگزیـده شـد .ایشـان همچنیـن
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی بازسازی مناطق جنگی بود .از سوی مردم تهران
نیـز بـه عنـوان نماینـده مجلـس خبـرگان رهبـری (دوره ّاول) انتخـاب شـد و در کنار ایفای مسـئولیتهای
خویش هر روز از تهران به قم میآمد و تدریس خویش را ادامه میداد .با وفات مراجع تقلید قم و نجف،
رساله عملیهاش به چاپ رسید و به عنوان یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم مطرح شد .فتاوایش در
راستای گشایش مشکالت زندگی امروز انسان بر مبنای اصل عدل ،نفی ظلم و اصل سهولت شریعت،
عقالنیـت ،کارآمـدی فقـه و قاعـده نفـی عسـر و حـرج بود .فتاوای ایشـان گاهی با فتاوای مشـهور و اجماع
علمـای شـیعه مخالـف بـود ،امـا بـرای تکتـک آنهـا حجـت شـرعی داشـت .وی در کمـال سادهزیسـتی
زندگی میکرد و صفا و تواضع از خصوصیات بارزش بود .عالقه عجیبی به ساحت مقدس اهلبیت(ع)
 .7صحیفه امام ،ج  ،17ص .331
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داشـت و در سـوگ آنـان بـا صـدای بلنـد میگریسـت .خوشمجلـس ،خوشاخلاق و خوشسـخن بـود و
برای خود حفاظ و حریمی قائل نبود.
آثار چاپیاش عبارتند از:

 .1توضیح المسائل
 .2مجمع المسائل ( 3ج)
 .3استفتائات قضایی ( 2ج)

 .4استفتائات پزشکی
 .5استفتائات (فتاوای مورد نیاز افراد مقیم خارج از کشور)
 .6مناسک حج
 110 .7مسئله از مسائل حج
 40 .8مسئله در حج
 .9احکام حج (ویژه بانوان)
 .10احکام عمره مفرده
 72 .11مسئله از احکام عمره مفرده
 .12احکام تعلیم و تربیت
 .13احکام اعتکاف
 .14احکام بانوان
 .15احکام نوجوانان
 .16شهادت زن در اسالم
 .17چکیده اندیشهها
 .18پندها و پیامها
 .19عقل و عاطفه در نهضت عاشورا
 .20همراه آفتاب (یادمان امام خمینی)
 .21امام خمینی و راز احیای اجتهاد در عصر حاضر
 .22امام خمینی اسوه مردم و حکومت
 .23حدیث زندگی (داستان زندگی آقا شیخ محمدعلی صانعی)
 .24اندیشهها
 .25مصباح المقلدین
 .26منتخب االحکام
 .27التعلیقة علی العروة الوثقی
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 .28التعلیقة علی تحریر الوسیلة (امام خمینی)
 .29الحاشیة علی مجمع الفائدة و البرهان (محقق اردبیلی)
 .30الحاشیة علی هدایة الناسکین (صاحب جواهر)
 .31الحاشیة علی نزهة الناظر فی الجمع بین االشباه و النظائر (ابن سعید حلی)
 .32الحاشیة علی دلیل الناسک (آیتاهلل حکیم)
 .33کتاب الطالق
 .34کتاب القصاص
 .35کتاب االرث ( 2ج)
 .36کتاب المکاسب (ج  ،1بقیه مجلدات آن در دست تنظیم و نشر است)

 .37رسالة فی الربا
 .38لباب االلباب (تعریب کتاب چکیده اندیشهها)
 .39فقه و زندگی ( 14ج ،واکاوی و بررسی فتاوای ایشان در  13مسئله مهم)
 .40سلسلة الفقه المعاصر (عربی کتابهای فوق)
آثار غیرچاپیاش عبارتند از:

 .1مجموعه درسها ،سخنرانیها ،مصاحبهها و پیامهای معظم له
 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی
 .3تقریرات درس فقه امام خمینی
 .4تقریرات درس اصول امام خمینی ( 5ج ،آماده انتشار)

 .5رسائل فقهیه (قاعده الضرر ،قاعده فراغ و تجاوز ،تقیه)
آن مرحوم در 83سالگی بر اثر بیماری و شکستگی استخوان در روز شنبه  22شهریورماه سال 1399ش (23
محرمالحرام 1442ق) بدرود حیات گفت و پیکرش صبح روز یکشنبه  23شهریورماه با حضور هزاران نفر
تشییع و پس از نماز حضرت آیتاهلل شبیری زنجانی بر آن در مقبره جناب زکریا بن آدم اشعری در قبرستان
شیخان به خاک آرمید و در سوگ فقدانش پیامهای تسلیت فراوان از سوی مراجع تقلید صادر شد.
آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی چنین نگاشت:
باسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون
رحلـت آیـتاهلل مرحـوم آقـای حـاج شـیخ یوسـف صانعـی رحمـه اهلل علیـه ،موجب تأسـف و
تأثر گردید.
ایـن عالـم بزرگـوار ،سـالیان متمـادی در حـوزه علمیه قم با تدریس دروس خـارج فقه و اصول،
شاگردان بسیاری را تربیت نمود.
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ّ
عالقـه و اخلاص و ادب ایشـان بـه سـاحت مقـدس حضـرات معصومین(علیهـمالسلام)
بهویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(سالماهللعلیها) ذخیرهای ارزشمند و بزرگ برای
عالم قیامت ایشان خواهد بود.

فقدان ایشان را به خاندان محترم و آقازادگان ّ
مکرم و شاگردان آن فقید سعید تسلیت عرض

مینمایم و رحمت واسعه الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارم.
۲۳محرمالحرام ۱۴۴۲
لطفاهلل صافی
هلل العظمی مظاهری چنین نگاشت:
و آیتا 
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور مبارک آیتاهلل آقای حاج شیخ حسن صانعی «دامت برکاته»
ّ
بـا سلام و ّ
تحیـت و ابـراز تأثـر؛ رحلـت عالـم جلیـل و اخـوی معظـم ،حضـرت آیـتاهلل آقـای
حـاج شـیخ یوسـف صانعـی «رضـواناهللتعالـی علیـه» را بـه بیـت ّ
مکـرم و فرزنـدان محتـرم و
ّ
ً
شـاگردان گرامـی و مقلـدان و ارادتمنـدان ایشـان و خصوصـا بـه آن جنـاب صمیمانـه تسـلیت
عرض میکنم .از خداوند تعالی برای آن فقیه بزرگوار که از یاران وفادار و شاگردان دیرین امام
ّ
ّ ّ
سـرهالشـریف» بودنـد ،رضـوان و غفـران الهـی و حشـر بـا حضـرات
راحـل عظیمالشـأن «قـدس
م السالم» و برای خاندان مصاب و باألخص جنابعالی سالمت و سعادت
معصومین «علیه 
و صبر و اجر و توفیق مسألت میکنم.
والسالم علیه و علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

آیتلاهل علمایی
مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ ابوالفضل علمایی سرابی یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود .فقید
سـعید در سـال 1350ق (1310ش) در روسـتای ِهریس از توابع سـراب زاده شـد و در 15سالگی به تحصیل
علوم دینی روی آورد .سـپس به تبریز آمد و در مدرسـه طالبیه سـاکن شـد و ادبیات را از حاج میرزامحمود
انصاری ،مطول را از میرزاعلیاکبر قاری و شرح لمعه را از آیات :سیدمهدی انگجی و سیدابراهیم دروازهای
آموخت .در سال 1328ش (1368ق) به قم آمد و سطوح عالیه را از حضرات آیات :سیدحسین قاضی
و میرزامحمد مجاهدی (رسـائل و مکاسـب) ،شـیخ مرتضی حائری و سیدشـهابالدین مرعشـی نجفی
(کفایـه) آموخـت .پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :آقـای بروجـردی ،امـام خمینـی ،محققدامـاد و
آقـای شـریعتمداری حاضـر شـد و مـورد توجـه فـراوان ایشـان قـرار گرفـت .وی در کنـار تحصیـل بـه تدر یـس
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سطوح عالیه ،تألیف و تبلیغ دین در شهرهای آذربایجان پرداخت .در مدت هفتادسال اقامت در قم نیز
همواره به تدریس اشتغال داشت و دهها نفر از فضالی حوزه را از دانش خویش بهرهمند کرد.
آثارش عبارتند از:
.1منهاج الهدایة فی مباحث االجارة (تقریر درس آیتاهلل شریعتمداری ،چاپشده)
 .2دراسات فی فقه االمامیة (تقریر درس ایشان به قلم :شیخ حمید اصلینژاد)

 .3تقریرات درس فقه آیتاهلل بروجردی
 .4تقریرات درس اصول امام خمینی
 .5تقریرات درس فقه آیتاهلل شریعتمداری
آن مرحوم در 86سالگی در روز پنجشنبه 27شهریورماه سال 1399ش ( 28محرم 1442ق) بر اثر ابتال به
بیماری کرونا بدرود حیات گفت و پیکرش در روز دوشنبه  31شهریورماه ( 4صفرالخیر 1442ق) پس از
نماز آیتاهلل دوزدوزانی در گلزار شهدای حضرت علی بن جعفر(ع) به خا ک سپرده شد.
حضرت آیتاهلل سبحانی در سوگ فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا هلل و ّإنا إلیه راجعون
خبـر درگذشـت عالـم بزرگـوار ،دوسـت عالیمقـام آیـتاهلل آقـای حـاج شـیخ ابوالفضـل
علمائی(رضوان اهلل تعالی علیه) را با کمال تأسف و تأثر دریافت نمودم.
فقید سـعید سـالیان درازی در حوزه علمیه تبریز سـپس در حوزه علمیه قم ،کرسـی تدریس
فقـه و اصـول داشـت و بـا بیـان شـیرین حقایـق را بیـان مینمـود .گذشـته از مقامـات علمـی،
ّمتقی و پرهیزگار و زاهد به تمام معنا بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه را بـه جامعـه علمـی باألخـص حـوزه علمیـه قـم و علمـاء و سـخنوران
باألخـص شـاگردان فقیـد سـعید و بازمانـدگان ایشـان تسـلیت میگویـم و بـرای آن مرحـوم علو
ً
ً
مقام مسئلت دارم .عاش سعیدا و مات سعیدا.
قم ـ جعفر سبحانی

آیتلاهل هاشمی
مرحـوم آیـتاهلل آقـای حـاج سیدهاشـم هاشـمی گلپایگانـی یکـی از فضلای مشـهور حـوزه علمیـه قـم
بـود .فقیـد سـعید در سـال 1368ق (1328ش) در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد.
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پـدرش آیـتاهلل سـیدمحمدجمال هاشـمی (م1398ق) از ادبـا و فضلای نامـی عـراق و جـدش آیـتاهلل
العظمـی سـیدجمالالدین گلپایگانـی (م1379ق) از مراجـع تقلیـد نجـف بـود .آن مرحوم در 12سـالگی
(1340ش) به تحصیل علوم دینی روی آورد و سـطوح عالیه را در محضر آیات :شـیخ محمدرضا مظفر،
سیدمحمدتقی حکیم و شیخ محمدتقی جواهری آموخت .پس از آن در دروس آیات عظام :میرزاحسن
بجنـوردی ،آقـای خویـی ،آقـای سیسـتانی و سـیدمحمدتقی حکیـم حاضـر شـد و بهرههـای فـراوان بـرد و
تقر یـرات دروس آنـان را نگاشـت .وی ماننـد پـدرش از ادبـا و شـعرای معروف حـوزه نجف بود و در محافل
یسـرود .دیوان شـعرش به چاپ رسـیده است .در سال 1358ش دستگیر
ادبی شـرکت داشـت و شـعر م 
نهـای رژ یـم بعـث بـه سـر بـرد .پـس از آزادی در سـال 1359ش بـه قـم آمـد و با تمام
شـد و چنـد مـاه در زندا 
سـعی و کوشـش در درسهای آیات عظام :گلپایگانی ،میرزاجواد تبریزی ،وحیدخراسـانی و سیدمحمد
شـاهرودی (ابوالزوجهاش) شـرکت کرد و تقریرات دروس آنان را نگاشـت .عالوه بر آن به تدریس (به زبان
عر بـی) ،تألیـف و تحقیـق هـم پرداخـت .وی عالمـی فاضـل ،سـختکوش و تالشـگر بود که علاوه بر علو
َ
نسب و بلندی َح َسب ،به زیور علم و دانش و اخالق و فقه و اجتهاد نیز آراسته بود.
آثار چاپیاش عبارتند از:
.1خالصة االصول ( 4ج)

 .2اضواء علی علم الدرایة و الرجال
 .3تقریرات فی علم الصول ( 5ج ،تقریر دوره کامل درس اصول آیتاهلل سیستانی)

 .4القواعد الفقهیة (تقریر درس آیتاهلل سیستانی)
 .5الربا (تقریر درس آیتاهلل سیستانی)
 .6تحقیق کتاب الصالة جدش آیتاهلل سیدجمال گلپایگانی ( 3ج)
 .7انوارالوالء (دیوان شعر)
و آثار غیرچاپیاش عبارتند از:

.1تقریرات درس اصول آیتاهلل العظمی خویی
 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل العظمی خویی (زکات ،خمس و حج)
 .3تقریرات درس اصول آیتاهلل سیدمحمد شاهرودی
 .4تقریرات درس فقه آیتاهلل شاهرودی
 .5تقریرات درس اصول آیتاهلل میرزا جواد تبریزی
 .6تقریرات درس اصول آیتاهلل وحید خراسانی
 .7تقریرات درس فقه آیتاهلل العظمی گلپایگانی (قضا و شهادات)
 .8تقریرات درس فقه آیتاهلل وحید خراسانی (صالة و مکاسب محرمه)
 .9تقریرات درس فقه آیتاهلل میرزا جواد تبریزی
 .10تقریرات درس فقه آیتاهلل سیستانی (صالة)
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آن مرحوم در 71سـالگی بر اثر بیماری پارکینسـون در روز شـنبه  29شـهریورماه سـال 1399ش ّ
(اول صفرالخیر
1442ق) چشم از جهان فرو بست و پیکرش در روز یکشنبه 30شهریورماه پس از تشییع باشکوه و نماز آیتاهلل
سیدمحمد سعیدی در مسجد شهید مطهری حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.
آیتاهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
جناب مستطاب حجةاالسالم آقای حاج سیدحسن هاشمی گلپایگانی دامت تاییداته
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
خبـر ارتحـال اخـوی مک ّـرم جناب حجةاالسلام والمسـلمین آقای حاج سیدهاشـم هاشـمی
گلپایگانی(طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
ایشـان عمـر شریفشـان را در راه تحصیـل علـم و بـذل آن و ترویـج دین مبین سـپری نمودند و از
مراتب شایسـته فضل و کمال توأم با ورع و تقوی برخوردار بودند و چهره بسـیار خوبی از خود
در خاطرهها باقی گذاشتند.
اعلی اهلل مقامه و حشره مع اولیائه محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اینجانـب ایـن مصیبـت دردنـاک را بـه جنابعالـی و آقایـان اخـوان گرامـی و بـه عمـوم بسـتگان
محترم بویژه فرزندان برومند آن فقید سعید تسلیت عرض مینمایم و از خداوند متعال برای
همگی صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم .والحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم.
علی الحسینی سیستانی
/۱صفر ۱۴۴۲
و دفتر آیتاهلل العظمی صافی هم در پیام تسلیت خود نگاشت:
بسمه تعالی
إنا هلل و انا الیه راجعون
ّ
رحلـت عالـم ّربانـی ،ادیـب فرزانـه و اسـتاد محقـق حجةاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج
سیدهاشم هاشمی گلپایگانی(رحمهاهلل علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
ایـن مصیبـت را بـه خانـدان معظـم آیـةاهلل العظمـی مرحـوم آقـا سـیدجمالالدین
ً
مخصوصـا بـرادران عالـم و فرزنـدان ّ
مکـرم فقیـد سـعید
گلپایگانی(رضـوان اهلل تعالـی علیـه)
تسلیت عرض میکنیم و ّ
علو درجات و رحمت الهی برای ایشان و صبر جمیل و اجر جزیل
برای بازماندگان محترم مسئلت داریم.
اول صفرالمظفر ۱۴۴۲
دفتر آیةاهلل العظمی صافی گلپایگانی دام ظله العالی
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آیتلاهل ممدوحی
مرحـوم آیـتاهلل آقـای حـاج شـیخ حسـن ممدوحـی یکـی از فضلای مشـهور حـوزه علمیـه قـم بـود .فقیـد
سـعید در سـال 1358ق (1318ش) در کرمانشـاه در بیـت فضیلـت و تقـوا بـه دنیـا آمـد .پـدرش آقـای
حـاج محمدحسـین ممدوحـی از تجـار مشـهور و از وکالی آیـات عظـام :میـرزای نائینـی و سیدابوالحسـن
اصفهانی و عضو هیئت مؤسس مدرسه آیتاهلل بروجردی در کرمانشاه بود .او پس از اتمام دوره دبیرستان
بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد و ادبیـات را در همـان شـهر فراگرفـت .در سـال 1335ش بـه قـم آمـد و
سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :ستوده (شرح لمعه) ،نوری همدانی و آذری قمی (رسائل) ،مشکینی
(مکاسب) و عالمه طباطبایی (اسفار) فراگرفت .پس از آن در دروس فقه و اصول آیات عظام :گلپایگانی،
محققداماد و میرزاهاشم آملی و دروس حکمت و فلسفه حضرات آیات :جوادیآملی و حسنزادهآملی
حاضـر شـد و بهر ههـای فـراوان بـرد .او علاوه بـر تحصیـل بـه تدریـس ،تألیـف و تبلیـغ نیـز اشـتغال داشـت و
سـالیان فـراوان سـطوح عالیـه و دروس عالـی حکمـت ،فلسـفه و عرفـان را تدریـس کـرد و شـاگردان فراوانـی
پرورش داد .وی پیش از پیروزی انقالب به دلیل سخنرانیهای افشاگرانه خویش بارها از جانب ساواک
تعقیـب و تهدیـد شـد .پـس از پیـروزی انقلاب نیـز بـا برگـزاری کالسهای شـناخت به تالش برای آشـنایی
جوانان با مبانی اسلام و نقد دیدگاههای مکاتب التقاطی ،شـبهات مارکسیسـم و کمونیسـم برخاسـت.
سـالها عضـو جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و نماینـده مجلـس خبـرگان رهبـری از اسـتان کرمانشـاه
بـود .آن مرحـوم بیـش از نی مقـرن در حـوزه و دانشـگاه بـه تدریـس متـون حدیثی ،فلسـفی و عرفانی همچون:
صحیفه سجادیه ،توحید صدوق ،اصول کافی ،مجلدات معاد بحار االنوار ،وافی فیض ،شرح منظومه،
ُ
اسـفار ،شـرح اشـارات ،نهایة الحکمة ،تمهید القواعد ،فصوص الحکم ،مصباح االنس ،مصباح الهدایة
ُ
و خارج فقه پرداخت و سکه تدریس علوم عقلی در حوزه علمیه قم به نام وی خورده بود .خلقی خوش،
تواضعی ستودنی و بیانی ملیح داشت و فقدانش ضایع ه سنگینی برای حوزه بود.
آثار چاپیاش عبارتند از:
 .1شناخت و شهود ( 4ج ،شرح صحیفه سجادیه)

 .2ترجمه صحیفه سجادیه
 .3نیایش
 .4حکمت و حکومت فقیه (در اثبات نظریه والیت فقیه و پاسخ به شبهات)
 .5شناخت انسان و جهان در اسالم
 .6شرح «مصباح الهدایة» امام خمینی
 .7شرح «ماهیة الصالة» ابن سینا
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 .8شرح «اعتقادات» شیخ مفید
 .9راهنمایی و مشاوره و مدیریت علمی «اصطالحنامه علم کالم اسالمی»
آن مرحـوم در 81سـالگی بـر اثـر بیمـاری سـرطان در ّاول مهرمـاه سـال 1399ش ( 4صفرالخیـر 1442ق)
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش روز دوشـنبه پس از تشـییع و نماز آیتاهلل نـوری همدانی در حرم حضرت
معصومه(س) به خاک سپرده شد.
مقام معظم رهبری در سوگ فقدانش چنین نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشـت عالـم بـا فضیلـت جنـاب حجتاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ حسـن
ممدوحی(رضـوان اهلل علیـه) را بـه خانـدان و فرزنـدان گرامـی و به همه ارادتمندان و شـاگردان
و مسـتفیدان از آن بزرگوار تسـلیت عرض میکنم .ایشـان عالم انقالبی و وارسـتهئی بودند که
سـالها در خدمت تبیین و نشـر معارف اسلامی تالش و مجاهدت کردند .امید اسـت این
پرونـدهی عمـل صالـح مقبـول حضـرت حـق متعـال و موجـب علـو درجـات آن مرحـوم گردد.
رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
 3مهر ۱۳۹۹

آیتلاهل جزایری
مرحـوم آیـتاهلل آقـای حـاج سـیدمحمد جزایـری یکـی از علمـای نامـی خرمآبـاد بـود .فقیـد سـعید در
سـال 1340ق (1300ش) در خرمآبـاد در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد .پـدرش آیـتاهلل سـیدجعفر
جزایـری شوشـتری از نـوادگان محـدث نامـی عالمـه سـیدنعمتاهلل جزایـری و از شـا گردان آیـات عظـام:
سیدابوالحسـن اصفهانـی ،آقـا ضیـاء عراقـی و سـیدمحمد فیروزآبـادی و مـادرش صبیه سیدعبدالرسـول
شـاهرخی و معلم قرآن اکثر مردان و زنان خرمآباد بوده اسـت .وی اولیات و ادبیات را از حضرات آیات:
سیدعیسـی جزایری ،سـیدحیدر طاهری و سـیدعلی اکبر رحیمی آموخت .سـپس به شوشـتر رفت و نزد
عموهایش علوم غریبه ،حسـاب و ریاضیات آموخت .پس از آن با سـختی فراوان رهسـپار نجف اشـرف
شـد و سـطوح عالیـه را از حضـرات آیـات :شـهید مدنـی (شـرح لمعـه) ،میرزاحسـن یزدی و شـیخ مجتبی

لنکرانی (مکاسب) و شیخ علیمحمد بروجردی (کفایه) آموخت .در سال 1330ش به قم آمد و رسائل
را از آیـتاهلل مشـکینی ،شـرح منظومـه را از آیـتاهلل سـیدرضا صـدر ،اسـفار را از عالمـه طباطبایـی ،تفسـیر
قـرآن را از آیـتاهلل حـاج میرزاابوالفضـل زاهدیقمـی و دروس خـارج فقـه و اصـول را از آیـات عظـام :امـام
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خمینـی ،آقـای گلپایگانـی ،مرعشـی نجفـی ،اراکـی و محقـق دامـاد فراگرفـت .در حـدود سـال 1342ش
بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه اقامـه جماعت در مسـجد حکیمآباد ،تدریس در حـوزه علمیه کمالیه و منبر
و تفسـیر و بیـان احـکام و مسـائل دیـن پرداخـت .او در خرمآبـاد مظهـر زهـد و تقـوا بـود و مـردم بـه او عشـق
میورزیدنـد و ارادتـی تـام بـه او داشـتند .در همـه صحنههـای انقلاب حضـور داشـت و رابـط بیـن مـردم و
علمـای خرمآبـاد بـا مرحـوم امـام در نجـف بـود و وجوهـات و اسـتفتائات مـردم را بـه معظم له میرسـانید.
بخشی از نامههای امام به او در جلد دوم صحیفه نور آمده است .از شا گردانش آقایان :شهیدان رحیمی
(سیدنورالدین و سیدفخرالدین) ،شیخ محمدرضا عباسی و سیدفرجاهلل شاهرخی بودهاند.
وی در 100سـالگی در روز سهشـنبه ّاول مهرمـاه سـال 1399ش ( 4صفرالخیـر 1442ق) درگذشـت و
پیکـرش بـا تشـییع پرازدحـام عمـوم طبقـات مـردم بـا اینکه ایـام بیمـاری کرونا بـود و خانـوادهاش تقاضای
برگزارنشـدن مراسـم را داشـتند ،در روز پنجشـنبه پـس از نمـاز حجتاالسلام و المسـلمین آقـای
سـیداحمدرضا شـاهرخی امام جمعه خرمآباد در بهشـت دوم گورسـتان خضر در مقبره سـادات جزایری
بـه خـاک سـپرده شـد.

8

آیتلاهل اصطهباناتی
مرحـوم آیـتاهلل آقـای حـاج شـیخ محمدحسـن اصطهباناتـی از علمـای مشـهور تهـران بـود .وی در سـال
1348ق (1308ش) در قم در بیت علم و فضیلت زاده شد .پدرش مرحوم حجتاالسالم و المسلمین
حـاج شـیخ محمدحسـین اصطهباناتـی از شـا گردان آیـتاهلل حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری در قـم و
آیتاهلل سیدابوالحسن اصفهانی در نجف و از علما ،مدرسین و ائمه جماعات حرم مطهر عسکرین در
سامراء بود .وی در سال 1355ق همراه پدر بزرگوارش به نجف اشرف مهاجرت کرد و ادبیات و ّاولیات
را نزد پدر بزرگوارش و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات :سـیدعبداالعلی سـبزواری ،سـیدعلی بهشـتی
(دامادشان) ،شیخ محمدرضا مظفر ،شیخ محمدطاهر آلراضی و شیخ عبدالحسین رشتی فراگرفت.
پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :آقـای حکیـم و آقـای خویـی شـرکت کـرد و بهرههـای فـراوان بـرد.
سپس در سال 1400ق به تهران آمد و به تألیف ،تحقیق و تدریس در مدرسه مروی و تحصیل در محضر
آیتاهلل سیداحمد خوانساری پرداخت.
مرحوم استاد محمدهادی امینی درباره او مینویسد:
عالم فاضل جلیل ،ورع صالح ثقه ،من اهل الفضل و الکمال و التحقیق و التتبع و التألیف
. ...

9

 8.با سپاس از جناب آقای سیدمحمد سیفزاده.
 9.امینی ،محمدهادی ،معجم رجال الفکر فی النجف ،ج  ،1ص .128
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استاد سیدعباس حسینی قائم مقامی درباره او مینویسد:
ارتحـال عالـم وارسـته ،فقیـه متبحـر ،فیلسـوف محقـق حضـرت آیـتاهلل شـیخ محمدحسـن
اصطهباناتی در پی مصیبتهای چندگانه امسال ،عامالحزن حوزه علمیه تهران را به ثبت
رسـاند .با این فقدان حوزه علمیه تهران بار دیگر یکی از چند تن باقیمانده اسـطوانه علمی و
معنوی خود را از دست داد .مرحوم آیتاهلل اصطهباناتی یکی از آخرین بازماندگان اساطین
ّ
حوزه علمیه تهران بود که با حضور پربرکت علمی و معنوی خود و تصدی تدریس همزمان
فقه و اصول فلسفه و  ...توانستند عالوه بر آنکه این حوزه را در امتداد اصالتهای معنوی و
علمی حوزه علمیه نجف و قم قرار دهند ،همچنان نصابی از غنا و جامعیت پیشینه حوزه
علمیه تهران را حفظ نمایند.
آیـتاهلل اصطهباناتـی در حـوزه علمیـه نجـف اشـرف از زمـره نخبـگان و مجتهدانـی بـود کـه علاوه بـر
درک محضـر فقیهـان ،اصولیـان و رجالیـان درجـه یـک آن حـوزه مبارکـه نظیـر علمیـن شـریفین حضـرت
آیتاهللالعظمـی خو یـی و آیتاهللالعظمـی بجنـوردی ،از محضـر فلسـفی و اسـتادان و مدرسـان بـه نامـی
ّ
همچون مرحوم آیتاهلل مظفر بهره فراوان برد.
او با وجود آنکه میتوانسـت به پشـتوانه این سـابقه علمی و به اسـتناد اجازاتی که از اسـاتید داشت بسان
بسـیاری از اقـران و امثـال خـود صدرنشـین مسـند تدر یـس و بـل افتـاء در حـوزه نجـف و یـا قـم گـردد ،اما بر
حسب تشخیص وظیفه در کمال اخالص و تواضع عمر شریف خود را در کنج حجرهای محقر و ساده
در مدرسـهای از مـدارس حـوزه علمیـه تهـران گذرانـد و تدریـس آنچـه طلاب از سـطوح میانـی تـا سـطوح
عالـی اصـول ،فقـه و فلسـفه نیـاز داشـتند را بـر عهـده گرفـت .مجلـس درس اسـتاد اصطهباناتـی بیهیـچ
اغـراق و مبالغـهای از آنچنـان عمـق و غنـای بینظیـر و یا کمنظیری برخوردار بود که ّ
تدرس یکی از کتب
میانی سطح همچون شرح لمعه در آن محضر علمی ،آشکارا قابل مقایسه با بهرهمندی از سطوح عالی
در سـایر محافـل و محاضـر علمـی آن روزگار بـود و امـا بسـی بیـش و پیـش از آن ،معنویـت و تأثیـر تربیتـی
ََ
مانـدگار و عمیقـی بـود کـه نفـس قدسـی آن نفـس شـریف و نحـوه زیسـت و معاشـرت آن بزرگـوار در روح و
جان شاگردان میگذارد ،به گونهای که طعم شیرین و اثربخش آن در ذائقه این شاگرد کمترین او در پس
حدود چهل سال همچنان ماندگار و پایدار است.
خاطـره روزهایـی کـه اسـتاد بالفاصلـه پـس از نمـاز صبـح در گرگومیـش صبحهـای پاییـزی و زمسـتانی،
خود با گذاشتن یک کتری آب بر بخاری کوچک حجره محقرش ،بر گرمای آن میافزود و حجره را برای
حضور شاگردان مهیا میساخت و خود در کنج حجره در انتظار قدوم آنان مینشست .بهیقین او در آن
روزگار تنها استادی بود که در عین آنکه بهحق مقام استادی را در باالترین حد واجد بود ،همیشه پیش
ً
از شـاگردان در محـل درس حاضـر میشـد و از تکتـک آنـان اسـتقبال میکـرد؛ چراکـه َمـدرس او معمـوال
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همان مسکن و منزل او نیز بود و هر کس وارد آن حجره میشد ،او را در کمال پیراستگی و بیآالیشی در
کنجی نشسته میدید :گنجی نشسته در کنجی!
آمیزهای از امتیازات علمی و عملی ،معنویت ،پارسایی ،زهد ،دنیا گریزی ،سادهزیستی و همسطحی
بـا سـادهترین افـراد جامعـه و خویشـی و همزبانـی بـا عمـوم مـردم ،در کنـار برجسـتگی علمـی و مهـارت در
حوز ههـای مختلـف علـوم دینـی ،سـرمایه اصلـی و تاریخـی روحانیـت شـیعه اسـت کـه بزرگانـی همچـون
آیـتاهلل اصطهباناتـی حامـل آن بودنـد و در طـول هـزاره نهتنهـا اندکـی از آن سـرمایه نکاسـتند ،بلکـه بیش
ً
و پیـش بـر آن افزودنـد .و اینـک مـا هسـتیم و آزمون پاسـداری از این میراث ارزشـمند! میراثی که خصوصا
مصیبت فقدان یکی از میـراثداران و میراثبانان خود بیآنکه جبران
در ایـن سـالها و روزهـا در هـر بـار
ِ
و جایگزینی را برای آن شـاهد باشـیم ،بر آسـیبپذیریاش افزوده میشـود و نمیتوان افسـوس و حسـرت
ایـن خسـارت فزاینـده را پنهـان کـرد و از خطـری کـه روحانیـت و حوزههای علمیه را در فقدان سـرمایهها و
غیبت استوانههایش تهدید میکند آسوده بود.
آثارش عبارتند از:
.1نور العین فی فضیلة المشی الی زیارة قبر الحسین(ع) (چاپشده)
 .2نفحات الجبروت فی لعن الجبت و الطاغوت (چاپشده)

 .3تقریرات دروس آیتاهلل خویی
آن مرحوم در 91سـالگی در روز پنجشـنبه  6صفرالخیر سـال 1442ق ( 3مهرماه 1399ش) بدرود حیات
گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز آیـتاهلل حـاج شـیخ محمدتقـی شـریعتمداری بـه قـم انتقـال داده شـد و در
قبرستان بهشت معصومه به خاک خفت.

آیتلاهل میرسجادی
مرحوم آیتاهلل آقای حاج سیدمحمدحسین میرسجادی یکی از علمای مشهور تهران بود .فقید سعید
در روز شـنبه  13شـعبان سـال 1357ق (16مهرمـاه 1317ش) در نجـف اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت
زاده شـد .پـدرش حجتاالسلام و المسـلمین سـیدمیر بادکوبـهای و مـادرش صبیـه گرامـی مرجـع بـزرگ
هلل العظمـی سیدابوالحسـن اصفهانـی بـوده اسـت .وی در اوان نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم
شـیعه آیـتا 
دینـی روی آورد و ادبیـات را نـزد مرحـوم مـدرس افغانی ،سـطوح را نزد آیتاهلل میرزاکاظم تبریزی و سـطوح
عالیـه را نـزد حضـرات آیـات :شـیخ محمدتقـی آلراضـی ،میرزاعلـی فلسـفی و سـیدمحمد باقـر محال تـی
(مکاسب) ،شیخ مجتبی لنکرانی (کفایه) ،شیخ صدرا بادکوبهای و میرزامسلم ملکوتی (شرح منظومه)
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فراگرفت .در سـال 1378ق در دروس خارج آیات عظام :خویی ،حکیم ،شـاهرودی ،میرزاباقر زنجانی،
امـام خمینـی و سـیدعبداالعلی سـبزواری شـرکت کـرد و مبانـی علمـیاش را اسـتوار کـرد و از حضـرات
آیات :شاهرودی و زنجانی به دریافت اجازه اجتهاد نائل آمد .در سال 1405ق (1363ش) به تهران آمد
و بـه تدر یـس ،تألیـف و اقامـه جماعـت در مسـجد امـام سـجاد(ع) در خیابـان ری و بیان احکام و تفسـیر
قـرآن پرداخـت .در مدرسـه آیـتاهلل مجتهـدی نیـز بـه تدر یـس سـطوح عالیـه و در منزل خویش بـه تدریس
خارج فقه اشتغال داشت.
آثار چاپیاش عبارتند از:

 .1المدخل فی علم الرجال
 .2الهدایة الی غوامض الکفایة ( 5ج ،تقریر درس ایشان به قلم فرزندش آقای سیدعلی میرسجادی)
آن مرحوم در روز یکشـنبه  6مهرماه سـال 1399ش ( 10صفرالخیر 1442ق) در  82سـالگی بدرود حیات
گفـت و پیکـرش روز جمعـه پـس از نمـاز فرزندش حجتاالسلام و المسـلمین سـیدعلی میرسـجادی در
امامزاده عبداهلل شهرری به خاک سپرده شد.

