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آیت اهلل حائری شیرازی

حضــرت مســتطاب آیــت اهلل آقای حاج شــیخ محیی الدین محمدصــادق حائری شــیرازی از علمای محترم 

شــیراز بــود. آن مرحوم در اســفند 1315ش )ذی حجة الحرام 1355ق( در شــیراز در بیــت علم و فضیلت زاده 

کربال  گردان خاص آیت اهلل سیداسماعیل صدر در  شد. پدرش آیت اهلل حاج شیخ عبدالحسین حائری از شا

بــود. وی پــس از اخــذ دیپلــم در ســال 1335ش به تحصیل علــوم دینی روی آورد و ســطوح عالیه را در شــیراز 

تی و شــیخ محمدعلی موحــد فراگرفت و پــس از آن به قم  از محضــر حضــرات آیــات: شــیخ بهاءالدیــن محال

کرد و در دروس آیات عظام: امام خمینی، محقق داماد و اراکی شرکت و مبانی علمی اش را استوار  مهاجرت 

کرد. ســپس در حدود ســال 1345ش به زادگاهش بازگشــت و در مســجد »شمشــیرگرها« به اقامه جماعت و 

وعظ و ارشــاد و روشــنگری مردم پرداخت و در ســال 1349ش بازداشــت و به مدت 3 ماه به زندان عادل آباد 

شــیراز منتقل شــد. در ســال 1351ش هم دســتگیر و به فومن تبعید شــد و پس از پایان تبعید در ســال 1353 

بــه قــم مهاجــرت کرد و در مدرســه حقانی بــه تدریس اخالق و ســطوح پرداخــت. وی پس از پیــروزی انقالب 

اســالمی به نمایندگی مردم شــیراز در اّولین دوره مجلس شــورای اسالمی و پس از شهادت آیت اهلل دستغیب، 

به نمایندگی امام خمینی در اســتان فارس و امامت جمعه شــیراز و نمایندگی مردم اســتان فارس در مجلس 

خبرگان رهبری )دوره دوم و سوم( برگزیده شد و سال ها در این مناصب منشأ خدمات فراوان به مردم متدین 

یــس و تألیف و خطبــه و خطابه  فــارس و حــوزه علمیــه شــیراز بــود و عالوه بــر اقامه جمعــه و جماعت، بــه تدر

هــم می پرداخــت و جلســات اخــالق وی در حوزه علمیه قم هــم برقرار بود. او برای برقــراری مجالس اخالق به 

شهرستان ها سفر می کرد و از جمله مصادیق عالم عامل فروتن و متواضع و ساده زیست و نمونه زهد و تقوا بود. 

وی اوقــات فراغــت خویــش را بــه طرح »فالحت در فراغــت« گذرانید. در این طرح، زمین های خشــک را احیا  

کرد و نوعی خودکفایی اقتصادی پدید آورد. و به باغچه های سرسبز و باطراوت همراه پرورش طیور تبدیل 

آثار چاپی اش عبارتند از:

گفتارهای عاشورایی 1. آیینه تمام نما: 

2. با علی؟ع؟ در صحرا: شرح دو حکمت نهج البالغه

3. تعلق: محورهای اصلی تحول در وجود انسان

4. حکومت جهانی خدا

5. مقدمه ای بر تربیت دینی

6. اخالق اسالمی

7. مثل ها و پندها

8. پول رایج جهانی و احیای پول اسالم

9. والیت فقیه

10. انسان الهی

11. جاری حکمت

12. درس سحر: شرح ابیات حافظ

13. نماز

14. راه رشد

15. سیری در آفاق نور

16. در سایه سار وحی

17. رمز دوام پیوند: ازدواج آسمانی دو انسان

18. آداب همسرداری

19. تحجرگرایی

20. تفکر

21. تمثیالت

22. الوالیة

آن مرحوم در 81 سالگی در روز چهارشنبه 29 آذر 1396ش )اّول ربیع الثانی 1439ق( چشم از جهان فرو بست 

و پیکرش در صبح روز پنجشــنبه 30 آذر تشــییع و پس از نماز آیت اهلل شــبیری زنجانی بر آن، در مســجد شهید 

ک سپرده شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود: مطهری حرم حضرت معصومه)س( به خا
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عاِلم متفکر حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین 

کردم. ایشــان از جمله عالمــان دینی برجســته و موفقی بودند که عمــر بابرکت را  یافــت  حائــری شــیرازی را در

یکســره در خدمت تربیت نفوس و تعالی بخشــیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان خود قرار دادند. چه 

پیــش از انقــالب در شــیراز و قم و چه پــس از پیروزی انقالب در جایگاه امامت جمعه و پایگاه های برجســته  

کارآمد این روحانی با اخالص و اهل معرفت و ســلوک، همواره نقشی اثرگذار در  دیگر، ذهن و اندیشــه فعال و 

یج معارف اســالمی و قرآنی و انقالبی داشــته و به پرورش نفوس پرداخته اســت. اینجانب فقدان تأثرانگیز  ترو

گردان و ارادتمندان ایشــان و به حوزه  علمیه و عمــوم مردم عزیز  ایــن عالــم ربانــی را به بازمانــدگان مکّرم و شــا

و روحانیــون محترم اســتان فارس تســلیت عــرض می کنم و علّو درجات ایشــان را از خداوند متعال مســألت 

می نمایم.

سیدعلی خامنه ای   

۳0 آذرماه ۱۳۹۶  

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی هم فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلــت حضرت آیت اهلل حائری شــیرازی)رحمة اهلل علیه( موجب نهایت تأســف گردیــد. این عالم بزرگوار در 

تمــام طــول عمر خود در خدمت اســالم و برنامه های فرهنگی و جهادی اســالم بــود. از آغاز انقالب همواره در 

میدان بود و پس از پیروزی همواره در دعوت مردم به اتحاد، یگانگی و پایمردی در مقابل دشمنان کوشا بود.

گفتار این و آن به وظیفۀ  که بدون مالحظۀ  از صفات بسیار نیک این عالم روشن ضمیر، خلوص نیت او بود 

یادی تربیت کرده و آثار مکتوب باارزشــی از خود به یادگار گذاشــت. یاد او  گردان ز خود عمل می نمود. او شــا

کار باقی خواهد ماند. همواره در خاطره ما به عنوان یک عالم فدا

اینجانــب ایــن ضایعــۀ مولمه را به حــوزۀ علمیه عمومًا و حوزه و علمای شــیراز خصوصًا و خانــدان محترم او 

تســلیت عــرض نمــوده و علّو درجات را برای او و صبر جمیل و اجــر جزیل را برای بازماندگان از خداوند منان 

خواستارم.

آیت اهلل شاه آبادی

حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ نصراهلل شاه آبادی از علمای محترم حوزه علمیه قم به شمار می رفت. معظم 

له در روز جمعه 28 شعبان المعظم 1350ق )17 دی ماه 1310ش(، در شهر قم در بیت علم و فقاهت زاده شد. 

گردان آیات  پــدر بزرگــوارش آیــت اهلل حاج میرزا محمدعلــی شــاه آبادی )1292 – 3 صفرالخیر 1369ق( - از شــا

عظام: آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی - و جدش آیت اهلل حاج شیخ محمدجواد مجتهد اصفهانی 

گردان صاحب جواهر - و مادرش صبیه محترم آیت اهلل حاج سیدصادق قمی )ک 13338  )م 1312ق( –از شا

ق( - از فقها و مجتهدین متنفذ قم و صاحب مسجد و مدرسه حاج سیدصادق و دایی هایش حضرات آیات: 

حاج میرزا محمود روحانی، حاج سیدابوالقاسم، حاج سیدابوالحسن و حاج سیداحمد روحانی و عموهایش 

آیات: حاج شیخ محمد، حاج شیخ جواد، حاج شیخ مهدی، حاج شیخ حسین، حاج شیخ روح اهلل و حاج 
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شیخ نوراهلل شاه آبادی بوده اند. خاندان روحانی هم همه از وابستگان سببی او بوده اند.

گرفــت و دو جــزء 29 و 30 و ســوره های  گذرانــد و در مکتبخانــه قــرآن را فرا کودکــی را در قــم  معظــم لــه دوران 

مختلــف را حفــظ نمــود و در ســال 1315ش همــراه پــدر بزرگــوارش رهســپار تهران شــد و در مکتبخانه شــیخ 

کودکی  گلستان و بوستان و در دبستان توفیق دوره شش ساله ابتدایی را پشت سر نهاد و دوران  عبدالرحیم، 

و نوجوانــی خــود را تحــت تربیت و انفاس قدســی پدرش گذراند. همزمان دروس دینــی را نزد حضرات آیات: 

میــرزا ابوالحســن شــعرانی )مطــول و شــرح منظومه(، شــیخ حســین کنی )شــرح لمعة(، سیدحســن احمدی 

علون آبادی )رسائل(، میرزا ابوالفضل نجم آبادی )مکاسب(، حاج شیخ عباس تهرانی )کفایه(، میرزا مهدی 

آشــتیانی )اســفار( و ســیدکاظم عصار )بخشــی از اســفار و شــرح منظومه( را آموخت و در این ســال ها مالزم 

ِگل وجودش از خمیرمایه  همیشــگی پــدرش در نمازها و خطابه هایش بود و وجودش به مواعــظ پدر عجین و 

ی سرشــته شــد. او این دروس را با آیات: حاج آقا نوراهلل شــاه آبادی، آقا عطاء انصاری، شــیخ محمد بهاری  و

همدانــی، شــیخ یحیی نوری و شــیخ محمدجــواد مناقبی مباحثه می کرد. در ســال 1327ش رهســپار حوزه 

علمیه قم شد و چند ماهی در دروس آیات عظام: بروجردی، حجت، آقا سیدمحمدتقی خوانساری و حاج 

کرد، اما به خواســت پدرش بــه تهران بازگشــت و چند ماهــی در دروس  شــیخ عباســعلی شــاهرودی شــرکت 

ی در سوم صفر 1369ق )3 آذر 1328ش( به قم بازگشت و در دروس اساتید  ایشان شرکت کرد، اما با وفات و

فوق حضور یافت. در ســال 1330ش رهســپار نجف اشــرف شــد و خیارات مکاسب را نزد آیت اهلل سیدعلی 

بهشــتی و کفایــه را مجــددًا نــزد آیت اهلل ســیدمحمد روحانی آموخت و پــس از آن به دروس آیــات عظام: آقای 

که 20 ســال در درس های فقه و اصول و تفســیر معظم له حاضر بود و مورد توجه و عالقه ایشــان قرار  خویی – 

گرفت - سیدعبدالهادی شیرازی، شیخ حسین حلی و امام خمینی حاضر شد و بهره های فراوان برد. او این 

درس ها را با حضرات آیات: ســیدعزالدین بحرالعلوم، ســیدعالءالدین بحرالعلوم، شیخ عباس عباس نژاد، 

شــیخ حمید مقدســی تبریزی، سیدمحمد باقر مصطفوی کاشانی، سیدمحمد نوری، سیدحسینعلی نبوی 

بهشهری، سیدابراهیم حجازی طبسی و شیخ محمدرضا جعفری مباحثه می کرد.

یس و مباحث با آیت اهلل راســتی کاشــانی نیز بحث فقه )مکاسب(  ایشــان در کنار اشــتغال به تحصیل و تدر

و با مرحوم آیت اهلل ســیدمرتضی نجومی کرمانشــاهی هم  بحث اصول داشــت و در ســال 1349ش به کراچی 

یس و تأســیس مدرســه علمیه پرداخت، اما با ابتالیش به بیماری  رفت و ســه ماه و نیم ماند. در آنجا به تدر

یجانــی  - در خیابان پامنار - بــه اقامه جماعت و  یــا بــه تهــران آمد و ممنوع الخروج شــد و در مســجد الر ماالر

گرایش نســل جوان دین گریز محل به مســجد و  کارها و فعالیت هایش باعث  ید.  خدمات دینی اشــتغال ورز

منبــر و نمــاز جماعــت گردیــد و با اخالق خــوش و بیان مالطفت آمیــزش، جوانان را از قهوه خانه هــا و پای میز 

قمــار بــه مســجد آورد و از آنــان مردانی اهل نماز شــب پدیــد آورد و برای آنــان کالس های معــارف دینی برگزار 

کرد.  کمبود جا، مجمع دینی »جامعة االمام القائم المنتظر« را برای دختران و پســران تأســیس  ت 
ّ
کرد و به عل

کبری برگــزار می کرد.  همچنیــن جلســات ســیار هفتگــی در هیئت علی بــن ابی طالب، سیدالشــهدا و علی ا

تأســیس واحد سرپرســتی ایتام، صندوق های قرض الحســنه )المهــدی و امام جواد(، درمانــگاه جواداالئمه 

کاشی کاری سر در و مناره ها( و رسیدگی  یجانی )و  کلینی(، توسعه مسجد الر )در خیابان امیرکبیر و خیابان 

کارهای او در تهران اســت. او در طول مبارزات روحانیت تهران حضور  به مســتمندان و نیازمندان بخشــی از 

یم  فعــال و در تمــام تظاهــرات و راهپیمایی ها شــرکت فعال داشــت و امضایش ذیل تمــام اعالمیه ها علیه رژ

یس شــتافت و در تحصن علمــا در دانشــگاه تهــران در اعتراض به  دیــده می شــد و بــرای دیــدار بــا امام بــه پار

ممانعــت از ورود امــام شــرکت داشــت. پــس از پیروزی انقالب اســالمی کمیتــه 7 انقــالب و دادگاه مبارزه با 

رباخــواری را در مســجد خویــش تشــکیل داد و بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی به کمک رســانی به جبهه هــای نبرد 
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کمک های مردمی را انتقال می داد. پرداخت و مکرر به جبهه ها سفر می کرد و 

در سال 1379ش )69 سالگی( و در پی سال ها فعالیت مستمر و مداوم دچار کمردرِد شد و در بستر بیماری 

ی آورد.  خوابیــد و بــرای اســتراحت بــه زادگاهش – قم - بازگشــت و پس از چندی به فعالیت هایــش در قم رو

یــس خــارج فقــه و اصول،  اقامــه جماعــت )در مســجد حــاج ســیدصادق( و احیــای موقوفــات مســجد، تدر

تأســیس صنــدوق قرض الحســنه امام جواد)ع( و رســیدگی به امور مــردم و نیازمندان بخشــی از فعالیت ها و 

کوشش های او بود و در اسفند سال 1394ش به عنوان نماینده مردم تهران در پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری برگزیده شد.

آن مرحوم از آیات عظام: خویی و امام خمینی اجازه حســبیه و از پســردایی اش آیت اهلل ســیدصادق روحانی 

اجازه اجتهاد و از آیت اهلل مرعشــی نجفی و شــیخ آقابزرگ تهرانی هم اجازه روایت حدیث داشــت. از آثارش 

کتاب های مناسک حج و خاطرات به چاپ رسیده است.

سرانجام آن عالم بزرگوار در پی بیماری و کهولت سن در روز دوشنبه 21 اسفند 1396ش )23جمادی الثانی 

1439ق( در 86 سالگی چشم از جهان فرو بست و پیکرش پس از تشییع در تهران، عصر روز چهارشنبه در 

ک  قم تشییع و پس از نماز حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی بر آن در حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خا

می از علم و عمل مدفون شد. در پی ارتحال ایشان پیام های تسلیت متعدد از سوی مراجع 
َ
سپرده شد و عال

تقلید و رؤسای قوای سه گانه صادر شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت عالم بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا  نصراهلل شاه آبادی)رحمة  اهلل  علیه( را به بازماندگان مکّرم 

ایشــان و بیت رفیع شــاه آبادی و همه  ارادتمندان ایشــان تســلیت عرض می کنم و علّو درجات ایشــان را که از 

گردان و نزدیکان امام راحل عظیم الشــأن و از وفاداران به انقالب و خدمت گزاران نظام جمهوری اســالمی  شــا

بودند از خداوند متعال مسألت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای   

۲۲ اسفند ۱۳۹۶  

و در دیدار اعضای مجلس خبرگان با معظم له نیز فرمودند:

گرامی  طلب رحمت و مغفرت می کنیم برای مرحوم آقای شــاه آبادی )رضوان اهلل  تعالی علیه( و یاد ایشــان را 

که با امام  یم. ایشــان در میان فرزندان مرحوم آیت اهلل  العظمٰی آقای شــاه آبادی جزء آن فرزندانی بودند  می دار

راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتند که امام نسبت به چند نفرشان - از جمله ایشان - نگاه 

پدرانــه و نزدیکــی داشــتند و خود ایشــان هــم انصافًا، هم از لحــاظ روحیه، هم از لحاظ برخــورد، هم از لحاظ 

کند. وفاداری به انقالب شخص برجسته ای بودند. خداوند ان شا ء اهلل درجاتشان را عالی 

گرگانی هم فرمودند: حضرت آیت اهلل علوی 

کان ثغره فی االسالم«. قال رسول اهلل: »ما قبض اهلل تعالی عاما من هذه االمه اال 

خبــر ارتحــال عالــم ربانــی و فقیــه وارســته حضرت آیت اهلل حاج شــیخ نصــراهلل شــاه آبادی موجب تأثــر و تألم 

گردید. اینجانب 

گردان مکتب امام صادق)ع( و رسیدگی به امور نیازمندان  ایشان در طول حیات پربرکت خود در تربیت شا
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و ایتام همچنین امور عام المنفعه دیگر تالشی وافر داشتند.

کــه از خانــدان فقه و عرفان و تقوا و یادگار گران قدر عارف ســالک حضــرت آیت اهلل  العظمی  آن عالــم بزرگــوار 

کرده و در راه تقرب حضرت حق قدم برداشتند. شاه آبادی بودند، سالح علم را با عبادت و تقوا آمیخته 

اینجانــب ایــن ضایعــه مولمــه را در درجــه اول به ســاحت مقدس امــام زمان)عــج( همچنین به مقــام معظم 

رهبری و حوزه علمیه قم مخصوصًا فرزندان و دامادهای آن بزرگوار حضرت حجةاالســالم و المســلمین آقای 

گفته و علــو درجات را برای آن مرحوم مســئلت می نمایم. امید اســت  حــاج محمدعلی شــاه آبادی تســلیت 

خداوند ایشان را با ائمه طاهرین محشور بفرماید.

محمدعلی العلوی  

حجت االسالم مظاهری

حضرت مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری یکی از چهره های مشهور و 

گرم و َنَفس قدسی خویش مردم  خدوم روحانیت اصفهان و واعظ نامی آن شهر بود که بیش از نیم قرن با نوای 

ک و مصفا می کرد. را به سوی خدا می خواند و روح آنان را پا

معظــم لــه در خــرداد ســال 1310ش )1350ق(، در اصفهان در بیــت علم و فضیلت زاده شــد. پدرش مرحوم 

َکْرَونــی )م 1368ق. مدفــون در تکیه بروجــردی تخت فوالد(  حجت االســالم شــیخ محمدحســین مظاهــری 

ی آورد و ادبیات را از حضرات: حاج ســیداحمد  بــوده اســت. در حــدود 1322ش به تحصیل علوم دینــی رو

مقدســی و مالعلی ماربینی آموخت و پس از آن ســطوح عالیه را از حضرات آیات: شــیخ محمدحســن عالم 

کاظم مرّوج بیدآبادی، حاج شــیخ علی مشــکاة، حاج شیخ عباسعلی ادیب  نجف آبادی )شــرح لمعه(، مال

حبیب آبادی و سیدحســن مدرس هاشــمی آموخت و پس از آن در سال 1341ش )1381ق( به قم مهاجرت 

کرد و ســطوح عالیه را در محضر حضرات آیات: میرزاعلی مشــکینی و ســیدمحمدباقر طباطبایی ســلطانی 

گلپایگانی حاضر شد و در حدود سال 1344ش  تکمیل نمود و پس از آن چند ماه به دروس آیت اهلل العظمی 

کرد و مبانی علمی اش را  به زادگاهش بازگشت و در دروس خارج مرحوم آیت اهلل شهید شمس آبادی شرکت 

اســتوار ســاخت و عالوه بر تحصیل، به احیای ســحرهای جمعه و ماه مبارک رمضان در تخت فوالد و قرائت 

دعاهــای کمیــل و ابوحمــزه ثمالــی و بیــان مواعــظ دینــی در بیــش از نیم قرن پرداخــت و جان های تشــنه را از 

آبشــخور زالل مکتب اهل بیت ســیراب می ســاخت و آوازه نصایح و منابر او در استان اصفهان پیچیده بود و 

کناف شهر و استان در مجالس او شرکت می کردند. از برکت همت و َنَفس او بسیاری  هزاران نفر از اطراف و ا

از مســاجد و حســینیه ها و مدارس علمیه و بیمارســتان ها و دبیرستان ها تجدید بنا و بازسازی و توسعه داده 

شد و در بیشتر مؤسسات خیریه اصفهان یا مؤّسس یا عضو هیئت مؤسس و مدیر بود.

مؤسســاتی مانند انجمن خیریه صاحب الزمان )ویژه جهیزیه و رســیدگی به ایتام(، مؤسســه آموزشــی ابابصیر 

)ویژه نابینایان(، مؤسســه احمدیه، دارالقرآن الکریم )که از پیش دبســتانی تا دانشــگاه برای پســران و دختران 

برنامه ریــزی آموزشــی دارد(، دانشــگاه قــرآن و معــارف اهل بیــت، ســتاد اقامــه نماز اســتان اصفهــان از جمله 

که زیر نظر آن مرحوم اداره می شد. حضرت آیت اهلل مظاهری در پیام خویش می نویسد: مؤسساتی است 
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حیِم ْحمِن الّرَ بْسِم اهلِل الّرَ

ْیِه راِجُعوَن
َ
ا ِإل

َ
ا هلِلَِّ َو ِإّن

َ
ِإّن

عالم خدوم و خطیب توانا، حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری)رحمة  اهلل 

گفتــه و بــه دیــدار پــروردگار متعــال شــتافت. ایــن روحانــی بــا فضیلــت، یکــی از   علیــه( دار فانــی را وداع 

شــخصیت های مبّرز و با اخالصی بودند که ده ها ســال با خدمات واالی اجتماعی و معنوی خود، موقعیت 

دینی و مذهبی شهر اصفهان را ارتقاء بخشیده و همواره با خطابه ها و نوای گرم دعا و نیایش خود و همچنین 

با ایفاء نقِش برجسته و اثربخش در برنامه های اجتماعی و فرهنگی نظیر تأسیس دارالقرآن و دانشگاه معارف 

یج دین و خدمت به اهل ایمــان، اهتمامی واال  کــز درمانی و نظایــر آن، در ترو قــرآن و مســاجد و خیریه هــا و مرا

داشــتند و این خدمات خالصانه هیچ گاه از ذهن و یاد مردم قدرشــناس اصفهان محو نخواهد شــد. سالیان 

آخــر عمــر با برکت ایشــان همراه با آزمایش الهِی بیماری و مرارت ســپری شــد و این عالــم با اخالص همواره با 

صبر و شکر آن را پشت سر می نهاد.

با عرض تسلیت به خاندان گرامی و همۀ ارادتمندان ایشان خصوصًا فرزندان محترم و دامادهای مکّرمشان، 

از خداوند تعالی علّو درجات این عالم متّقی را مسألت می کنم.

ســرانجام آن عالــم بزرگــوار پــس از مدتــی بیمــاری در 86 ســالگی در روز پنجشــنبه 21 دی 1396ش )23 

گفت و پیکرش در روز شــنبه )23 دی/25 ربیع الثانی( پس از تشــییع با  ربیع الثانی 1439ق( بدرود حیات 

گردید و ساعت ها به طول انجامید - و با حضور ده ها هزار نفر و نماز آیت اهلل  که از مسجد سید آغاز  شکوه – 

ک سپرده شد و در سوگ فقدانش  العظمی آقای حاج شیخ حسین مظاهری، در قبرستان تخت فوالد به خا

پیام هــای تســلیت فــراوان از ســوی مراجــع تقلید قم و نجف صادر شــد. مقام معظم رهبری در پیام تســلیت 

خویش فرمود:

بسمه تعالی

درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شــهیر حجت االسالم آقای حاج مهدی مظاهری)رحمة  اهلل علیه( را به 

همه دوستداران و ارادتمندان و تربیت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به خاندان مکّرم و بازماندگان 

محترم ایشــان تســلیت عرض می کنم. زمزمه معنوِی دعا و نیایش آن مرحوم در شب های جمعه و سحر های 

ماه مبارک رمضان طی ســال های طوالنی در شــمار یادگار های معنوی شهر عزیز اصفهان است و امید است 

همواره برقرار باشد.

سیدعلی خامنه ای  

۲۲ دی ماه ۱۳۹۶  

گلپایگانی هم فرمود: آیت اهلل صافی 

رحلــت عالــم ربانــی، روحانــی زاهــد و ســالک الی اهلل، زیــن الخطبــاء و المحدثیــن مرحوم حجت االســالم و 

گردید. المسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری )رضوان اهلل علیه( موجب تأثر و تأسف 

آن عالم وارسته سالیان متمادی در تهذیب نفوس و تربیت انسان های شایسته و ارشاد و هدایت مردم نقش 

بسزایی داشت و در حقیقت معلم اخالق و مبلغ آثار و معارف نورانی اهل بیت)ع( و عاشق دلباخته موالی 

خود حضرت بقیة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفدا بود. خدمات اجتماعی و عام المنفعه  ایشــان همیشــه 

در دل ها و خاطره ها باقی خواهد ماند.
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 رحمــة اهلل علیــه رحمة واســعة و اســکنه اهلل فــی بحبوحات جناته و حشــره مــع موالنا امیرالمؤمنیــن و االئمة 

المعصومین علیهم السالم.

اینجانــب ایــن مصیبــت را بــه حضــرات علمــای اعــالم و حــوزه علمیــه و مــردم شــریف و متدیــن اصفهان و 

به خصــوص به خانواده مکّرم آن فقید ســعید تســلیت گفته و صبر جمیل و اجر جزیــل برای همه بازماندگان 

از خداوند متعال مسألت دارم.

آیت اهلل سیادتی

که نــام و یــاِد او و پدر  مرحــوم آیــت اهلل آقــای حــاج ســیدمصطفی ســیادتی یکــی از علمــای نامی ســبزوار بــود 

بزرگوارش در سبزوار جاودانه است.

وی در روز 12 جمادی الثانــی 1344ق )7 دی 1304ش( در نجــف اشــرف در بیــت علم و فضیلت زاده شــد. 

گردان آیات عظام: سیدابوالحسن  پدرش آیت اهلل حاج میرزا حسن سیادتی )1299 – 1385ق( – از اعاظم شا

تی  اصفهانی، میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی - و مادرش صبیه محترمه آیت اهلل حاج شــیخ اســماعیل محال

)م 1343ق( بوده است. وی در نجف تحصیالت نخستین را در مکتبخانه و خط نسخ را نزد خطاط معروف 

میرزا عبداهلل تفریشی آموخت و در 10 سالگی )1354ق / 1314ش( همراه پدر بزرگوارش به سبزوار آمد و دوره 

ک تهرانی فراگرفت و در ســال  شش ســاله تحصیــالت ابتدایــی و خط نســتعلیق را نــزد مرحوم میرزاعلی حــکا

1361ق بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و تمــام ادبیات )ســیوطی، جامی، مغنی، شــرح نظام و شــرح قطر 

کفایه( و درس  الندی( و ســطوح )معالم، شــرایع و شــرح لمعه( و ســطوح عالیه )قوانین، رســائل، مکاســب و 

کنار پدرش به رتق و فتق امور مردم و حل مشکالت  خارج را نزد برخی اساتید به ویژه پدر بزرگوارش خواند و در 

ایشــان پرداخــت. پــس از وفــات پــدرش جانشــین باالســتحقاق وی گردیــد و امامت جماعت مســجد جامع 

سبزوار بر عهده اش قرار گرفت و درب خانه اش به روی همه باز و محل رفت وآمد مردم و فضال و روحانیون بود. 

اخالق و خطش خوش و زندگی اش ساده و زهد و تواضع از زندگی اش نمایان بود. بسیاری از اشعار شاهنامه 

یــخ و جغرافــی ســبزوار را از حفظ بود و اشــعاری هم ســروده و کتاب هایــی را هم به  و قصــص و خاطــرات و تار

خط زیبایش تحریر و تألیف نموده بود. فرزندش سیدحسین سیادتی هم از شهدای جنگ تحمیلی و دومین 

که در 13 مهرماه 1359 به درجه شهادت رسید. به جز او چند تن از پسرانش در حیات وی  شهید سبزوار بود 

بدرود زندگی گفتند که در غم آنها می ســوخت. وی با مرحوم پدرم – حجت االســالم و المسلمین حاج شیخ 

محمدعلی انصاری - صداقت و رفاقت تام داشت و پس از وفات وی از سِر بزرگواری با من هم ادامه دوستی 

داد و از سر تواضع، چندین نامه به من نگاشت و مرا با مهربانی خویش نواخت. آثارش عبارتند از:

1. اسالم و تشییع )که به خط زیبایش به چاپ رسیده است.(

2. سبزوار در قرن چهاردهم هجری )که در 40 فصل و 2273 صفحه است.(

3. دیده ها و شنیده ها )که در 1000 صفحه نگاشته شده است.(

یخی، شــرح حال گروهی از دوســتان، 60 قطعه عکس در  گــون )مطالــب متفرقه سیاســی، تار 4. مطالــب گونا

400 صفحه(

بــدرود حیــات  اســفند 1396ش )7جمادی الثانــی 1439ق(  روز شــنبه 15  در  مرحــوم در 92 ســالگی  آن 
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گفــت و پیکــرش صبــح روز دوشــنبه 17 اســفند )9 جمادی الثانی( تشــییع و پــس از نمــاز امام جمعه محترم 

ک سپرده شد. حجت االسالم و المسلمین آقای مقیسه در جوار قبر پدر بزرگوارش در مسجد آقا به خا

حجت االسالم فصیحی

حضرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین آقای حاج شــیخ علــی فصیحی راد یکــی از خطبای نامی 

مشهد مقدس بود. فقید سعید در سال 1312ش )1325ق( در مشهد زاده شد و پس از اتمام دوره شش ساله 

ی آورد و مقدمات را در مشهد آموخت و به حوزه علمیه  ابتدایی در دوازده سالگی به تحصیل علوم دینی رو

قم آمد و پس از یادگیری ادبیات، ســطوح را نزد حضرات آیات: شــیخ جعفر ســبحانی، شــیخ حســین نوری 

گرفت و به درس تفســیر عالمه طباطبایی هم حاضر می شــد. در سال  همدانی و شــیخ مصطفی اعتمادی فرا

1335ش )1375ق( به زادگاهش بازگشــت و به دروس حضرات آیات: میرزا جواد تهرانی و حاج ســیدکاظم 

مرعشی حاضر شد و بیش از همه به آیت اهلل مرعشی دل بست و مدت 14 سال در دروس فقه و اصول ایشان 

کرد و با ایشــان بســیار مأنوس و در مبارزات انقالبی همراه و همگام معظم له بود و ســالیان فراوان در  شــرکت 

بیــت ایشــان منبــر می رفــت. او از همــان دوران تحصیل به منبر و وعــظ و خطابه و تألیف اهتمام تام داشــت 

و در بیــوت علمــا – به ویــژه آیــت اهلل مصباح و آیت اهلل مرعشــی - منبر می رفت و در امــر کتابداری و صحافی 

ی دامغانی که  تخصــص فــراوان داشــت و کتابخانه هــای علما –مخصوصًا آیت اهلل شــیخ محمدرضا مهــدو

بــه علمیــت ایشــان اعتقاد فراوان داشــت و آیت اهلل سیدمحمدحســین مصباح  را مرتــب و منظم و صحافی 

کتاب »نمونه معارف اســالم«  کنار آن به خطابه و تألیف هم اشــتغال داشــت و  و فهرست نویســی نمود و در 

ی در طول انقالب اســالمی همگام با آیات عظام مشهد به ویژه آیت اهلل  ی از شــهرتی ویژه برخوردار اســت. و و

یم شــاه به مبارزه برخاســت و ارتباط خویش را تا پایان  حاج آقا حســن قمی و آیت اهلل ســیدکاظم مرعشــی با رژ

عمر آنان حفظ نمود و ارادت خاصی به آن دو داشــت و ســالیان بســیار در بیت ایشــان و در حضور آنان منبر 

کمال تواضع و جود و سخاوت بود و  ی در  می رفت و در جریان مسجد فیل هم از سخنرانان اصلی آن بود. و

کتاب هایش را به فضال اهدا می نمود و اخالق و رفتارش نیک بود. از تألیفات اوست:

1. نمونه معارف اسالم )20 جلد(

2. فحص و بحث )7ج(

3. حیاة الرضا)ع(

4. ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا)س(

5. اصول القرآن

آن مرحــوم در 84 ســالگی در روز شــنبه 4 شــهریور 1396ش )4 ذی الحجــة 1438ق( بــدرود حیات گفت و 

پیکرش پس از تشییع در روز یکشنبه 5 شهریور و نماز حجت االسالم و المسلمین حاج سیدباقر مصباح در 

ک سپرده شد. قبرستان بهشت رضا)ع(، بلوک 29، قطعه 60، ردیف 61 به خا
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آیت اهلل علوی زنجانی

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج سیدابوطاهر علوی زنجانی یکی از علمای محترم زنجان به شمار بود. 

ی آورد  فقید سعید در سال 1317ش )1357ق( در زنجان زاده شد و در 14 سالگی به تحصیل علوم دینی رو

گرفت و در ســال 1338ش  و ادبیــات را نــزد حضــرات آقایان، حاج میرزا احمد کوچک و میرزا علی النقی فرا

رهســپار قــم شــد و ســطوح عالیــه را نزد حضــرات آیــات: نــوری همدانی، جعفــر ســبحانی، مکارم شــیرازی، 

مشــکینی اردبیلی، خزعلی و مبانی تفســیر و فلســفه و حکمت را هم نزد حضرات آیات: عالمه طباطبایی و 

گلپایگانی و شــریعتمداری و  اســتاد شــهید مرتضی مطهری آموخت و پس از آن به دروس خارج آیات عظام: 

کرد. در سال 1351ش به زادگاهش بازگشت  آیت اهلل میرزا باقر مرندی حاضر شد و مبانی علمی اش را استوار 

و مســجد امیرالمؤمنین را پایگاه نماز و خطابه ها و دروس خویش قرار داد و عالوه بر اقامه جماعت به تفســیر 

قرآن در ســطح شــهر پرداخت و بذر معنویت و قرآن را در میان مردم پاشــید و همواره جلسات آموزش و تفسیر 

یس  قرآن را در خانه خویش و مجالس و محافل شــهر تشــکیل می داد. او در مدرســه علمیه امام صادق به تدر

ســطوح عالیــه و در منــزل خویــش به تفســیر و عقاید پرداخت و مســجدش در دوران انقــالب و دفاع مقدس، 

پایــگاه جوانــان عاشــق و شــیفته انقــالب و نظــام و امــام خمینی بــود. مــردم داری و خوش اخالقــی و تواضع و 

فروتنی اش شهره شهر و زبانزد محافل عام و خاص بود و برای همگان از نوجوانان و مردم کوچه و بازار تا فضال 

ی عضو مدیریت حوزه علمیه زنجان و اســتادی کوشــا و صبور و اســتوار در امر  و روحانیان احترام قائل بود. و

کتابی در  کــه  یــس بــود و عــالوه بــر آن در مناطق مختلف شــهر منبر می رفت و منابرش را هم می نگاشــت  تدر

ی بر جای مانده است. گون از و گونا اخالق و چهار دفتر در مقاالت و موضوعات 

سرانجام آن عالم واالمقام در سحرگاه روز شنبه 11 آذرماه 1396 )3 ربیع االول 1439ق( در 79 سالگی بدرود 

حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع باشــکوه و نماز جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ علی خاتمی – 

ک سپرده شد. گلزار شهدای شهر به خا امام جمعه زنجان - در 

حجت االسالم تاج لنگرودی

حضرت مســتطاب حجت االسالم و المســلمین آقای حاج شیخ محمدمهدی تاج لنگرودی یکی از مفاخر 

خطبای تهران به شمار بود.

فقیــد ســعید در جمعــه 22 بهمــن 1310ش )5 شــوال المکــرم 1350ق( در لنگــرود زاده شــد. پــدرش حــاج 

گرد محدث نــوری و حافظ  محمدعلــی و جــدش مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ محمود تــاج الواعظیــن – شــا

ی آورد و مقدمات و ادبیات را از آیات: شــیخ  ی در 14 ســالگی به تحصیل علوم دینی رو بحاراالنوار - بود. و

علی رضا ممّجد، شــیخ جواد ممّجد و شــیخ یحیی زکی آموخت و ســپس به الهیجان رفت و کمی از دروس 

ی الهیجی بهره برد. در ســال 1326 به قم مهاجرت کرد و ســطوح عالیه را  آیــت اهلل حــاج شــیخ مهدی مهــدو

از حضرات آیات: میرزا جواد تبریزی، میرزا علی مشــکینی، شــیخ عبدالحســین فقهی رشــتی، شــیخ محمد 

کانی رشــتی، ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، ســیدرضا صدر، سیدابوالحسن حسینی مازندرانی، شیخ  ال

محمــد فکــور یــزدی و میرزا حســین نــوری همدانی قرار گرفت و پــس از آن به دروس خارج آیــات عظام: آقای 
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بروجردی و امام خمینی حاضر شــد و بهره های فراوان برد. ســپس در ســال 1339ش به تهران آمد و به وعظ و 

خطابه و تألیف پرداخت و سال ها از مجالس درس و اخالق حضرات: استاد سخن حاج شیخ محمدتقی 

فلســفی، شــیخ عزیزاهلل خوشــوقت و شــیخ علی مقدادی اصفهانی بهره برد و جزء منبرهای معروف تهران به 

ی 60 سال در غرب تهران منبر رفت و بیش از 45 سفر، راهنمای حجاج و عمره گزاران بود. پس  شمار آمد. و

از پیروزی انقالب اســالمی به مدت 6 ســال به دعوت آیت اهلل شــهید بهشــتی در حزب جمهوری اســالمی به 

نگارش رساله های اخالقی و 14 سال هم به نمایندگی سازمان تبلیغات اسالمی در سازمان هواپیمایی ایران 

یس در دانشــگاه شــهید بهشــتی و دانشــکده تکنولوژی هواپیمایی جمهوری اســالمی اشــتغال  )ُهما( و تدر

داشــت و با این حال َدمی نیاســود و کتاب های بســیار به رشــته تحریر درآورد و در طول سال به منبر و خطابه 

کیفیت مجالس  هم می پرداخت و در مجالس بزرگ و پرجمعیت و مجالس خانگی شرکت می کرد و برایش 

تفاوتی نداشت. از ُعجب و حسد به دور بود و فروتنی و تواضع در رفتارش نمایان بود.

برخی از آثار چاپی اش عبارتند از:

گفتار وعاظ )6ج(  .1

2. مجموعه وعظ و خطابه )5ج(

3. اخالق انبیا

گفتار انبیا  .4

5. اخالق امیرالمؤمنین)ع(

6. اخالق حضرت فاطمه)س(
7. اخالق آموزشی

8. اخالق زن و شوهر

کودکان و نوجوانان 9. اخالق 

10. واعظ خانواده

11. واعظ اجتماع

12. پندهای خدا

13. پیام های امام زمان

14. سیمای امام زمان

15. معجزات امام زمان

16. داستان زنان

17. داستان جوانان

18. خودآموز معارف اسالمی

ینب 19. سیمای حضرت ز

20. کشکول ممتاز

21. طب چهارده معصوم

22. مجموعه تاج

23. درس هایی از معلمین اخالق

23. دین ما، علمای ما

کیفرها 24. پاداش ها و 

25. چشم روشنی

25. پاسداران حجاب

27. سرانجام هوس بازی

28. توسالت یا راه امیدواران

29. تحف القلوب

30. پند دنیا

31. ارزش ها و ضد ارزش ها

32. با امام حسین به سوی بهشت

33. تلخ و شیرین

34. داستان هایی از خداشناسی

35. سیمای نمازگزاران

36. فرهنگ مشترک اسالم و مسیح

37. نماز در خانواده

38. زشت و زیبا

ســرانجام آن مرحوم در 86 ســالگی در روز چهارشــنبه 6 دی ماه 1396 )8 ربیع الثانی 1439ق( بدرود حیات 

گفت و پیکرش صبح روز جمعه 8 دی ماه، تشییع و پس از نماز آیت اهلل سیدنصراهلل برهانی – امام جماعت 

ک ســپرده شــد. از جمله فرزندانش حجج  مســجد نظام مافی - در صحن حرم امامزاده ابوالحســن)ع( به خا

اسالم: حاج شیخ محسن و حاج شیخ مسعود تاج در سلک روحانیت و وعاظ تهران هستند.
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حجت االسالم نظرپور

حضرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین آقــای دکتر حاج شــیخ محمدتقی نظرپور یکــی از فضالی 

یارت عتبات عالیات جان به جان آفرین تسلیم نمود. که در راه ز حوزه علمیه قم بود 

یاضی در ســال 1362ش به تحصیل علوم دینی  ی در ســال 1342ش در آمل زاده شــد و پس از اخذ دیپلم ر و

ی آورد و چند ماهی در مشــهد مقدس ادبیات را از اســتاد حجت هاشــمی و ســپس در خوانســار، ســطوح  رو

را از اســاتیدی چون حضرات آقایان: ســیدمهدی ابن الرضا، شــیخ حبیب اهلل رفیعان و شــیخ هاشم تقدیری 

آموخــت و در ســال 1364ش بــه حــوزه علمیه قم و ســطوح عالیــه را از حضرات آیات: علی پناه اشــتهاردی، 

کی،  قدرت اهلل وجدانی فخر، شــیخ مصطفی محامی، شــیخ مصطفی اعتمادی، شیخ محمدتقی ستوده ارا

شــیخ محســن دوزدوزانی و حاج شــیخ اســماعیل صالحی مازندرانی و فلســفه را از حضرات آیات: جوادی 

گرفت و پــس از آن بــه دروس خارج آیات  آملــی و حســن زاده آملــی و نجــوم را نیز از اســتاد حســن زاده آملی فرا

عظــام: میــرزا جــواد تبریــزی، جــوادی آملی، فاضــل لنکرانی، جعفر ســبحانی، وحید خراســانی و ســیدجعفر 

کریمــی حاضــر شــد و مبانــی علمــی اش را اســتوار ســاخت و همزمــان در جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل 

یس و تألیف بهره برد.  حضوری مستمر و همیشگی داشت و از دقایق وقت خویش در جهت تحصیل و تدر

در ســال 1368 در دانشــگاه مفید به تحصیل در رشــته اقتصاد پرداخت و پس از اخذ مدرک کارشناسی، در 

ســال 1373 در دانشــگاه عالمه طباطبایی، به تحصیل در رشــته توســعه اقتصادی و برنامه ریزی پرداخت و 

در ســال 1376 فارغ التحصیــل گردیــد و به عنــوان عضو هیئت  علمی گروه اقتصاد دانشــگاه مفید، فعالیت 

گرایش اقتصاد پولی  آموزشــی و پژوهشــی خود را آغاز نمود و در ســال 1382 به اخذ مدرک دکترای خویش در 

یس در حوزه غافل نبود  ی و تحصیل و تدر ی در ایام تحصیل دانشــگاهی خویش از دروس حوزو نائل آمد. و

و دمی نیاسود و به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه مفید و دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی مشغول 

یس و تحقیق و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم بود. تدر

گرامی استاد دکتر محسن الویری درباره اش نوشت: صدیق 

پیشــینه آشــنایی حقیر با این دانشــی مرد اخالق ورز به ســال های 60 و 61 شمســی برمی گردد. در آن نخستین 

گین پیروزی انقالب اسالمی توفیق آشنایی با جمعی زبده و از هر حیث نخبه  سال های خوش خاطره و عطرآ

از دانــش آمــوزان و دانش آموختــگان دبیرســتان های شــهر آمل از جملــه مرحوم نظرپور در شــاخه دانش آموزی 

که نام  حزب جمهوری اسالمی دست داد. اینک تمامی آن ها نامبردار هستند و شاید خوش نداشته باشند 

کوچیدن به قم فاصله ای دراز  آنها برده شــود. بین آن آشــنایی به یادماندنی تا دیدار دوباره دکتر نظرپور پس از 

بیش از 25 ســال اتفاق افتاد، اما ایشــان در این مدت هیچ از ُخلق آرام و فروتنی مثال زدنی و ادب و انصاف 

فاصلــه نگرفتــه بــود. در دهــه اخیر نیز هر چند بــه دلیل تفاوت زمینه های خدمت آمد و شــدی مســتمر با هم 

نداشــتیم، امــا به دلیل یکســان بودن دغدغه هــا همواره احســاس تعلق خاطر و احترام قلبی عمیق به ایشــان 

که اینک در جوار خدای رحیم است بار دیگر درس های به سرعت فراموش  داشتم. رحلت این دوست قدیم 

یدادها را یادآوری می کند. بار دیگر شِب نزول رحمت خدا که در چشم های تشنه برق امید  شونده این گونه رو

ی با اولیاء برگزیده اش را  جهیــد، بــارش رحمــت و آمرزش حضرت حق را بر روح مرحوم نظرپور و هم نشــینی و

مسألت دارم.

گرامی جناب استاد محمدتقی فاضل میبدی هم نوشت: و دوست 
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 فقد وقع اجره علی اهلل

گهان از  دوســتی دیریــن و پژوهشــگری پرتالش و محققی فرهیخته مرحوم اســتاد دکتر نظرپور، زودهنــگام و نا

میان ما پرکشــید و در جوار معبود نشســت. باورش ســخت اســت و داغ فراقش بر یارانش ســنگین. متانت و 

تواضــع و تالشــش از یــاد رفتنی نیســت. گوهری گران ســنگ در صدف دانشــگاه مفید بــود، بی هیچ ادعایی 

که راه علمی فرهیختگانی چــون نظرپور و )دکتر  همــواره راه تحقیــق را پیش رو داشــت. حیف و صد حیــف 

ناصــر( قربان نیــا ناتمــام ماند و دانشــجویان از بهره آنان بی نصیب. خدایشــان مغفور و مرحومشــان دارد. این 

کــز علمی حوزه و دانشــگاه و به ویژه خانواده  مصیبــت جانکاه را به دانشــگاه مفید، دانشــجویان عزیزش، مرا

داغدارش تسلیت می گویم و جایگاه او را نزد ملیک مقتدر آرزو می کنم.

از آثار اوست:

کارشناسی ارشد( 1. ارزش ها و توسعه، بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسالمی )رساله 

2. ماهیت فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع، ابزاری برای سیاست مالی و پولی 

)رساله دکتری(

3. بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه

4. اسالم و توسعه اقتصادی )ترجمه(

کسرایی( ینب  یابی اقتصادی طرح ها )با همکاری دکتر ز 5. ارز

6. بانکداری اسالمی

گروهی از نویسندگان( 7. درس هایی از اقتصاد اسالمی )با همکاری 

یارت امام رضا)ع( در  یارت عتبات عالیات و پس از بازگشــت از ز ســرانجام آن مرحوم در 54 ســالگی در راه ز

شــامگاه روز جمعه 6 بهمن 1396 )8 جمادی االولی 1439ق( دچار ســانحه تصادف شــد و چشــم از جهان 

فــرو بســت و بــه موالیان طاهرینش پیوســت و پیکرش پس از تشــییع شایســته در روز دوشــنبه 9 بهمن و نماز 

ک سپرده شد. گلزار شهدای قم به خا حضرت آیت اهلل جوادی آملی بر آن، در 

حجت االسالم مظفر

حضرت مستطاب حجت االسالم و المسلمین شیخ یونس مظفر، عالم نامی شهر »ُقرنه« عراق بود. معظم له 

در سال 1344ق در یکی از توابع بصره به نام »الُمَدْینه« در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش عالمه ادیب 

حاج شیخ محمدحسین )بن یونس بن احمد( مظفر )م 1371ق( عالم شهر قرنه بود.

گذراندن تحصیالت نخستین نزد پدرش رهسپار نجف اشرف شد و در مدرسه »منتدی النشر«،  ی پس از  و

ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: ســیدمحمدتقی بحرالعلوم، شــیخ محمدرضا مظفر، شــیخ محمدعلی 

گرفت و پس از آن بــه دروس خارج آیات عظام: آقای حکیم، سیدحســین  حلــی و شــیخ ابراهیــم کرباســی فرا

حّمامــی و شــیخ محمدرضا آل یاســین حاضر شــد و بهره های فــراوان برد. پس از وفات پــدر بزرگوارش به قرنه 

یة الفقه« به درخواست عالمه 
ّ
گشایش »کل بازگشت و به وظایف دینی و اجتماعی خویش پرداخت تا پس از 

شــیخ محمدرضــا مظفــر بــه نجف باز آمد و دوره تحصیلی آن را پشــت ســر نهاد و از آن فارغ التحصیل شــد و 

یس و وعظ و  بــه وکالــت از آیــات عظام: آقای حکیم و آقای خویی به ُقرنه بازگشــت و به اقامــٔه جماعت و تدر
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ارشــاد و شــعر و تألیف پرداخت و بســیاری از مقاالتش در مجالت و نشریات عراق منتشر شد و اشعار بسیار 

سرود. از تألیفاتش »دیوان شعر« اوست.

گفت. ی در 95 سالگی در روز چهارشنبه 6 جمادی االولی 1439ق )5 بهمن 1396ش( بدرود حیات  و

آیت اهلل مهمان نواز

حضرت مستطاب آیت اهلل حاج شیخ حبیب اهلل مهمان نواز، عالم نامی بجنورد بود.

معظم له در ســال 1305ش )1345ق( در روســتای »کاریزک کال« از توابع نیشــابور زاده شد. در دوران کودکی 

گرفت و در مدرســه گلشن نیشابور به  پدرش را از دســت داد، اما به همت برادرش تحصیالت نخســتین را فرا

ی آورد. ســپس به مشــهد مقدس رفــت و نزد مرحوم ادیب نیشــابوری ادبیات و علوم  تحصیــل علــوم دینی رو

بالغت را آموخت. ســپس ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: حاج ســیداحمد مدرس یزدی )شــرح لمعه(، 

ینی و  کاظــم دامغانی، حاج شــیخ مجتبی قزو ینی، حاج شــیخ  میــرزا جواد آقا تهرانی، حاج شــیخ هاشــم قزو

یــد و میرزا جواد آقــا تهرانی و  دروس خــارج فقــه و اصــول را نــزد حضرات آیات: میالنی، شــیخ حســنعلی مروار

گرفت و به  ینی فرا دروس معــارف و نقــد فلســفه و عرفــان را هم از آیات: میرزا جواد تهرانی و شــیخ مجتبــی قزو

کتاب  ی ســپری ســاخت و در تدوین  میرزا جواد آقا اختصاصی تام یافت و تمام ســاعات درســی خود را با و

کثر دروس فقــه و اصول و معارف و  ی همکاری و همیاری نمود و ا »عــارف و صوفــی چه می گوید« اســتاد بــا و

ی  یس ادبیات و ســطوح عالیه )از معالــم تا کفایه( رو ی آموخــت و همزمــان به تدر نقــد فلســفه و عرفــان را از و

یم شــاه بهره  آورد. در دوران انقالب اســالمی از هر محفل و مجلســی برای افشــای خیانت ها و جنایت های رژ

می بــرد؛ از ایــن رو خانه اش مورد هجوم اشــرار قرار گرفت و به آتش کشــیده شــد و خودش هــم متواری و فراری 

کارهای دیگرش حفاظت از اســلحه خانه و مهمات پادگان و شــهربانی و ژاندارمری منطقه بجنورد  گردید. از 

کز نظامی بود. پس از پیروزی انقالب، به تشــکیل کمیته انقالب اسالمی  و تســلیم نیروهای ارتش و کنترل مرا

گری منافقــان و گروهک هــا و جلوگیــری از فعالیــت آنــان و به ویژه  و تأمیــن امنیــت مــردم و روشــنگری و افشــا

گروهک »خلق ترکمن« پرداخت و در 18 شــهریور ســال 1359 از ســوی امام امامت جمعه بجنورد و از ســوی 

مــردم اســتان خراســان بــه نمایندگی مجلــس خبرگان رهبــری )دوره دوم و ســوم( برگزیده شــد و در بجنورد به 

یس سطوح  تأسیس دارالقرآن و مدارس علمیه و توسعه مسجد انقالب اسالمی و احیا و عمران مساجد و تدر

عالیه )در حوزه علمیه امام خمینی( و تفســیر قرآن و رســیدگی نیازمندان و مســتمندان پرداخت و وجودش، 

رکن اســتوار روحانیت در منطقه خراســان شــمالی بود تا آنکه در تیرماه 1391ش به دلیل کهولت سن از اقامه 

کرد. کناره گیری  جمعه 

گفت   فقید سعید در 92 سالگی در روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1397ش )5 شعبان 1439ق( بدرود حیات 

و پیکرش در روز سه شــنبه 4 اردیبهشــت پس از تشــییع باشکوه و با حضور ده ها هزار نفر تشییع و پس از نماز 

حجت االســالم و المســلمین یعقوبــی – امام جمعــه بجنــورد - ، در جــوار امامزاده ســیدعباس بن موســی بن 

ک سپرده شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود: جعفر - علیه السالم - به خا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت عالم ربانی مرحوم حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ حبیب اهلل مهمان نواز را به خاندان 
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مکرم و بازماندگان و ارادتمندان ایشــان و عموم مردم مؤمن و وفادار خراســان شــمالی تسلیت عرض می کنم. 

عالم با عمل و مردمی و باصداقت صفت حقیقی و قطعی این روحانی بزرگوار بود. ایشــان در دوران انقالب 

پیشــگام و پناه مردم و در دوران جمهوری اســالمی، راهنما و شــریک تلخ و شیرین زندگی آنان بود. رحمت و 

رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.

سیدعلی خامنه ای  

4 اردیبهشت ماه ۱۳۹7  

کوثر ل  حجت االسالم آ

کوثر عالمرودشــتی یکی از محققین حــوزه علمیه قم  حجت االســالم و المســلمین آقای حاج شــیخ علــی آل 

بود. فقید ســعید در ســال 1327ش )1367ق( در عالمرودشــت از توابع الِمرد فارس زاده شــد. در 14 سالگی 

ی آورد و به نجف اشــرف مهاجرت کرد و نزد حضرات: شــیخ محمود  )1381ق( بــه تحصیــل علــوم دینــی رو

کرمانی، شیخ محمد سپهری و شیخ علی امینی مینایی و شیخ علی اصغر حجتی زاده نیشابوری،  ُرخشاد 

ادبیات و نزد حضرات آیات: شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی )معالم(، راستی کاشانی و شهید مدنی )شرح 

ی دشــتی و میرزا جواد تبریزی )رسائل و مکاسب(  لمعه(، سیدحســن مرتضوی شــاهرودی و شــیخ جواد غرو
و نــزد مــدرس افغانــی هم مطّول را آموخت. در پِی اخراج ایرانیان از عراق در ســال 1350ش به قم آمد و ادامه 

ســطوح عالیــه را از حضرات آیات: اعتمادی )رســائل(، ســتوده )مکاســب(، ســلطانی طباطبایــی )کفایه( و 

گرفت و پس از آن بــه دروس خارج آیات عظام: فاضــل لنکرانی، میرزا جواد  دوزدوزانــی )بخشــی از کفایــه( فرا

تبریزی، مکارم شــیرازی و رحمتی ســیرجانی بهره ُبرد و عالوه بر آن به تألیف و تحقیق و تبلیغ دین اشــتغال 

ی مدیر و از اعضای هیئت مؤسس »مجمع احیاء فرهنگ اسالمی« زیر نظر عالمه شیخ محمدباقر  داشت. و

گذرانید. محمودی بود و عمرش را در راه خدمت به مکتب و مذهب 

آثارش عبارتند از:

کشف الیقین )نوشته: عالمه حلی( 1. تحقیق: 

2. تحقیق: مقتل الحسین )نوشته: خطیب خوارزمی(

3. تحقیق: مفاتیح الجنان )نوشته: محدث قمی(

4. تحقیق: مصارع الشهدا )نوشته: شیخ عیسی آل عصفور بحرانی(

کشف الغّمه )نوشته: علی بن عیسی اربلی، ج 1( 5. تحقیق: 

6. تحقیق: مناقب امیرالمؤمنین )نوشته: خطیب خوارزمی(

7. تحقیق: الخصائص العلویة )نوشته: ابوعبداهلل محمد نطنزی(

آن مرحوم در پی بیماری در 70 سالگی، در روز چهارشنبه اول فروردین 1397ش )3 رجب الخیر 1439ق( 

گلزار  بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشییع و نماز حجت االسالم و المسلمین سیدعطاءاهلل معنوی در 

ک سپرده شد. شهدای علی بن جعفر)علیه السالم( قم به خا


