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استاد پیشوایی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ مهـدی پیشـوایی یکـی از فضال و محققان مشـهور
حـوزه علمیـه قـم بـود .وی در روز س هشـنبه  26فروردینمـاه سـال 1320ش ( 18ربیـعاالول 1360ق) در
روسـتای لحـاق از توابـع مشکینشـهر اردبیـل زاده شـد .وی در سـال 1335ش بـه تحصیـل علـوم دینـی
روی آورد و در مدرسـه ملا ابراهیـم اردبیـل ادبیـات را نـزد میـرزا مظاهـر نظـری آموخـت .در سـال  1337بـه
قـم آمـد و مط ّـول و معالـم را نـزد آیـتاهلل شـیخ مرتضی بنیفضل و شـرح لمعـه را نزد آیات :سـیدابوالفضل
موسویتبریزی و سیدعبدالرسول شریعتمداری و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات :اعتمادی ،پایانی،
فاضـل لنکرانـی ،حرمپناهـی و سـلطانیطباطبایی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـتاهلل شـریعتمداری
فراگرفت .در سـال  1345در اولین دوره آموزشـی دارالتبلیغ اسلامی شـرکت کرد و در سـال  1350از آنجا
با رتبه ّاول فارغالتحصیل شد.
ـرو تار یـخ و تألیـف و تحقیـق داشـت و روش نویسـندگی را از آیـتاهلل مـکارم
او از همـان زمـان دل در گ ِ
شیرازی و روش تحقیق ،پژوهش و آشنایی با متون و منابع تاریخی را از آیتاهلل جعفر سبحانی آموخت
و به او پیوسـت و حدود نیمقرن در محضر وی به شـاگردی و اسـتفاده علمی پرداخت .او عمر خویش
را یکباره صرف تحقیق و تألیف کرد و یکی از معروفترین محققان تاریخ اسالم شد .در نیمه دوم عمر
خویش عضویت هیئت تحریریه مجله مکتب اسالم ،مجله کالم اسالمی و مجله تاریخ در آینه پژوهش
درآمـد .همچنیـن عضـو هیئـتمدیـره مؤسسـه امـام صـادق ،مدیـر گـروه تاریـخ مؤسسـه امـام خمینـی،
کارشـناس صـدا و سـیمای جمهـوری اسلامی و اسـتاد تاریـخ در حـوزه قـم و دانشـگاههای مختلـف
کشـور بود .ایشـان اسـتادی متواضع ،خوشرو  ،خوشاخالق و خوشسـخن بود و انسـان از مصاحبت و
مجالستش لذت میبرد.
آثار چاپیاش عبارتند از :
تاریخ اسالم از جاهلیت تا رحلت پیامبر خدا (به عربی ،کردی ،ترکی و اردو ترجمه شده است).
سیره پیشوایان (به عربی و ترکی ترجمه شده است).
سیمای پیشوایان در آینه تاریخ
مقتل جامع سیدالشهداء ( 2ج)
ارزیابی انقالب حسین( ع) ،ترجمه کتاب :ثورة الحسین( ع) از محمدمهدی شمسالدین
امام حسن( ع) پرچمدار صلح و آزادی
دورنمایی از زندگانی امام باقر( ع)
پیشوای آزاده (امام کاظم( ع))
شخصیتهای اسالمی شیعه ( 2ج) ،تقریر درسهای آیتاهلل سبحانی
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قهرمانان راستین ،ترجمه کتاب :رجال حول الرسول(ص) از خالد محمد خالد
شام ،سرزمین خاطرهها
مبارزات مسلمانان ترکستان ،ترجمه کتابی از  :اسد محمد شهاب
شناخت شیعه ،ترجمه کتابی از  :حسن سعید
بحثهایی از فقه تطبیقی (با همکاری حسین گودرزی)
آن مرحـوم در 80سـالگی در روز شـنبه  23مردادمـاه سـال  5( 1400محرمالحـرام 1443ق) بـر اثـر ابتلا بـه
بیمـاری کرونـا بـدرود حیـات گفـت .پیکـرش پـس از نمـاز اسـتاد محمدهـادی یوسـفی غـروی بـر آن در
قبرستان امامزاده جمال غریب به خاک خفت.

حجتاالسالم ضمیری
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین آقای حاج شـیخ محمدرضا ضمیری یکی از فضالی مشـهور حوزه
علمیـه قـم بـود .فقیـد سـعید در روز سهشـنبه ّاول فروردینمـاه سـال 1346ش ( 9ذیالحجـه 1386ق)
در مسجدسـلیمان زاده شـد .در سـال 1361ش بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد و ادبیـات را فراگرفـت.
در سـال 1364ش به قم آمد و سـطوح را نزد آیات :وجدانی فخر و اشـتهاردی ،سـطوح عالیه را نزد آیات:
اعتمـادی و پایانـی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات عظـام :جعفـر سـبحانی ،میـرزا جـواد تبریـزی ،وحید
خراسـانی و مـکارم شـیرازی آموخـت .همچنیـن دروس فلسـفه را نـزد آیـتاهلل مصبـاح ،علـوم قرآنـی را نـزد
آیـتاهلل معرفـت و دروس جامعهشناسـی را در مؤسسـه امـام خمینـی از آقایـان :عمـاد افـروغ ،اورعـی و
محمـود تقـی زاده داوری فراگرفـت .سـرانجام بـه اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد جامعهشناسـی)1381( ،
دکتـرای انقلاب اسلامی از مؤسسـه امـام خمینـی و مـدرک سـطح  4حـوزه نائـل آمـد .وی سـالیان فـراوان
ریاسـت مرکـز مطالعـات ملـی جوانـان ،مرکـز تخصصـی مذاهـب اسلامی ،انجمـن مطالعـات اجتماعـی
حوزه علمیه و دانشگاه پیام نور (واحد جعفریه قم) را به عهده داشت .همچنین عضو هیئت تحریریه
چند مجله بود و در سمت معاونت پژوهشی جامعة الزهراء و نماینده رهبری در دانشگاه شهید بهشتی
(تهـران) فعالیـت کـرد .علاوه بـر خدمـات و اشـتغاالت اجرایـی ،بـه تدریـس سـطوح عالیـه ،خـارج فقـه و
اصول و تألیف هم اشتغال داشت.
آثارش عبارتند از :
دانشنامه اصولیان شیعه ( 2ج)
درسنامه فقه مقارن
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کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسالمی
جستاری در اندیشه فقهی مذاهب
مناسبات جامعهشناسی و حدیث
جامعهشناسی و فرهنگ
کتاب ما و ما :گذری بر حقوق و اخالق شهروندی
رجعت یا :بازگشت به جهان
چه باید کرد؟ نگاهی نو به چیستی و چگونگی استخاره
مسائل آموزشی نماز
اندیشه اسالمی ( 2ج)
مبانی انسانشناختی انقالب اسالمی
مجموعه مقاالت
اهتمام در :مجموعه مقاالت همایش مناسبات روحانیت و نسل جوان
مأخذشناسی قواعد فقهی (با همکاری دیگران)
اخالق شهروندی (با همکاری دیگران)
آن مرحوم در 54سالگی در روز چهارشنبه  20مردادماه سال  2( 1400محرمالحرام 1443ق) بر اثر ابتال به
کرونا بدرود حیات گفت و پیکرش عصر روز جمعه  22مردادماه پس از نماز آیتاهلل کعبی بر آن در قطعه
علمای بهشت معصومه به خاک سپرده شد.

حجتاالسالم صداقت
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین آقای حاج سـیدعلیاکبر صداقت یکی از فضالی حوزه علمیه قم
بود .فقید سـعید در سـال 1334ش (1375ق) در بابلسـر زاده شـد .پس از اخذ دیپلم در سـال 1352ش
بـه قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح را نـزد اسـتادانی چـون :سـتوده ،اعتمـادی ،اشـتهاردی ،فلسـفه را نـزد آیات
عظام :جوادی آملی و حسنزادهآملی و خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام :نجفی مرعشی ،سیدمحمد
روحانـی و سـیدمحمد شـیرازی فراگرفـت .در خلال آن از مجالـس اخالقـی آیـتاهلل بهاءالدینـی ،حـاج
اسـماعیل دوالبـی و آیـتاهلل کشـمیری هـم فـراوان بهـره بـرد و در سـلک شـاگردان خـاص معظم لـه درآمد.
ایشـان ضمـن فراگیـری دانـش بـه تألیـف و تبلیـغ دیـن میپرداخـت و دههـا کتـاب (بـا صبغـه تاریخـی،
اخالقی و عرفانی) پدید آورد و در جلسـات اخالق خویش دهها نفر از تشـنگان زالل معارف و اخالق را
تربیت کرد.
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برخی از آثارش عبارتند از :
مقامات معنوی ( 8ج)

تجلیات اسماء

وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری ( 3ج)

مقتل الحسین( ع)

یکصد موضوع ،پانصد داستان ( 3ج)

طریقه مرتضوی

گلستان کشمیری

کشکول صداقت

بوستان کشمیری

میناگر دل

خزائن کشمیری

سویدای دل

راه سعادت

منتظر

در سایه محبت

منجی

صحبت جانان

مژده دلدار

روح و ریحان

فتوحات

آن مرحـوم در 6 6سـالگی در روز یکشـنبه  17مردادمـاه سـال 1400ش ( 28ذیحجةالحـرام 1442ق) بـر
اثـر بیمـاری کرونـا در گـرگان بـدرود حیـات گفـت .پیکـرش عصـر روز دوشـنبه  18مردادمـاه پـس از نمـاز
حجتاالسالم سیدحسین موسوی بر آن در صحن امامزاده عبداهلل به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم منفرد
مرحوم حجتاالسالم و المسلمین آقای حاج شیخ نقی منفرد یکی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه
قـم بـود .فقیـد سـعید در روز پنجشـنبه  4مهرمـاه سـال 1336ش ( 1ربیـعاالول 1377ق) در محمودآبـاد
مازندران زاده شـد .در سـال  1350به آمل رفت و ادبیات را فراگرفت .سـپس در سـال 1352ش به قم آمد
و سـطوح عالیـه را نـزد اسـاتید بزرگـوار آقایـان :سـتوده ،اعتمـادی و پایانـی و خارج فقه و اصـول را نزد آیات
عظـام :فاضللنکرانـی ،مکارمشـیرازی و جعفـر سـبحانی و فلسـفه و تفسـیر را نـزد آیـتاهلل جـوادی آملـی
فراگرفـت و همزمـان بـه تألیـف و تدر یـس ادبیـات و سـطوح عالـی پرداخـت .بسـیاری از طلاب مـدارس
علمیـه قـم از شـاگردان دروس ادبیـات و سـطوح وی بودنـد .صدیـق محتـرم جنـاب آقـای محمدجـواد
مصطفوی مینویسد:
مرحوم اسـتاد منفرد از طالب خوشذوق ،خوشقریحه ،خوشمشـرب ،خوشقلم و بسـیار خوشاخالق
مازندرانـی بـود کـه توانسـت آثـاری در ادبیـات عرب به چاپ رسـاند که به شایسـتگی از عهدهاش برآمد و
مورد استقبال بینظیر طالب در دهه هشتاد قرار گرفت .به جرأت میتوان این آثار را از باقیاتالصالحات
ایشان دانست.
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از آثار چاپی اوست:
تصحیح البهجة المرضیة ـ شرح سیوطی ـ
الطریقة النقیة (شرح فارسی البهجة المرضیة) 6 ،ج
آن مرحـوم در 64سـالگی در روز یکشـنبه 17مردادمـاه سـال 1400ش ( 28ذیحجةالحـرام 1442ق) بـر اثـر
بیمـاری کرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش عصر روز دوشـنبه در قبرسـتان علی بن جعفـر ( ع) (قم) به
ُ
خاک خفت.

حجتاالسالم علوی
حضرت مستطاب حجتاالسالم و المسلمین آقای حاج سیدعادل علوی یکی از فضالی نامی حوزه
علمیه قم بود .فقید سعید در روز سهشنبه  28فروردینماه سال 1335ش ( 6رمضانالمبارک 1375ق)
در کاظمیـن در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد .پـدرش مرحـوم آیـتاهلل سـیدعلی علـوی از شـاگردان
حضـرات آیـات :سیداسـماعیل صـدر و شـیخ حامـد واعظـی (در کاظمیـن) و مرعشـی نجفـی (در قـم)
بـود .آن مرحـوم تحصیـل علـوم دینـی را نـزد پدر بزرگوارش آغاز کرد و در سـال 1391ق بر اثر اخراج ایرانیان
از عـراق بـه قـم آمـد .ادبیـات را نـزد اسـتاد سـیدجواد طالقانـی ،شـرح لمعـه را نـزد آیـتاهلل سـیدابوالفضل
موسـویتبریزی ،سـطوح عالیـه را نـزد آیـات :سـتوده و اعتمـادی و فلسـفه را نـزد حضـرات آیـات :انصـاری
شیرازی ،سیدرضا صدر  ،محمدی گیالنی ،حسنزادهآملی و جوادی آملی آموخت .خارج فقه و اصول
را نیـز نـزد آیـات عظـام :گلپایگانـی ،مرعشـی نجفـی ،سـیدمحمد روحانـی ،وحیـد خراسـانی ،میـرزا جـواد
تبر یـزی و فاضـل لنکرانـی آموخـت .همچنین به مرحوم آیتاهلل مرعشـی اختصـاص تام یافت و تقریرات
دروس معظـم لـه را نگاشـت .ایشـان همزمـان بـه تدر یـس فقـه و اصـول ،کالم ،اخلاق ،تفسـیر  ،تألیـف و
تبلیغ (به زبانهای عربی و فارسـی) اشـتغال داشـت و برای تأسـیس حسـینیهها ،مدارس ،کتابخانهها و
مساجد در قم ،تهران ،کاشان و کاظمین همت گماشت .او از بسیاری از مراجع و علمای شیعه اجازه
روایـت و از حضـرات آیـات :مفتـی الشـیعه و محمدحسـن لنگـرودی اجـازه اجتهـاد داشـت و کتابهـا و
رسـالههای فراوانی پدید آورد .درسها و سـخنرانیهای ایشـان به زبان عربی از جمله درسهای پرفایده
حوزه علمیه قم بود که دهها نفر از طالب عربزبان از کشورهای جهان در آن شرکت داشتند.
برخی از آثارش عبارتند از :
رساالت اسالمیه ( 8ج) (مشتمل بر  68جزوه و رساله)
القصاص علی ضوء القرآن و السنة ( 3ج)(تقریر درس آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی)
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النفحات القدسیة فی تراجم اعالم الکاظمیة ( 2ج)
دهها رساله دستنویس در موضوعات :فقه ،تاریخ ،فضایل ،عقاید ،تراجم و اخالق
تقریرات دروس فقه آیتاهلل مرعشی نجفی و آیتاهلل میرزا جواد تبریزی
تقریرات دروس اصول آیتاهلل فاضل لنکرانی و آیتاهلل وحید خراسانی
آن مرحـوم در 65سـالگی در روز شـنبه  16مردادمـاه سـال 1400ش ( 27ذیحجةالحـرام 1442ق) بـر اثـر
بیمـاری کرونـا بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در روز دوشـنبه  18مردادمـاه و نمـاز آیـتاهلل
حسینی بوشهری بر آن در حجره  18صحن حرم حضرت معصومه( ع) به خا ک سپرده شد.

حجتاالسالم رضوانی
مرحوم حجتاالسلام و المسـلمین آقای حاج شـیخ حسـین رضوانی قمی یکی از فضال و اسـاتید حوزه
علمیه قم بود .فقید سعید در روز چهارشنبه  2تیرماه سال 1333ش ( 21شوال 1373ق) در قم زاده شد
و پـس از اخـذ دیپلـم در سـال 1349ش بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد .سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات
آیـات :سـتوده ،اعتمـادی ،سـیدعلی محققدامـاد و جعفـر سـبحانی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات
عظام :حاج آقا مرتضی حائری ،سـیدکاظم حائری ،وحید خراسـانی و میرزا جواد تبریزی آموخت .تفسـیر
را نـزد آیـات :خزعلـی و جـوادی آملـی ،علوم عرفان و فلسـفه را نزد آیات عظام :انصار یشـیرازی (اسـفار)،
حسـنزادهآملی (الهیـات شـفا) و جـوادی آملـی (فصـوص و تمهیـد القواعـد و برهـان شـفا) آموخـت .وی
در خلال تحصیـل بـه تدر یـس ادبیـات ،منطـق و سـطوح عالیـه و تبلیـغ دین اشـتغال داشـت .همچنین
بـه تألیـف ،تنظیـم و اهتمـام در تدو یـن کتـب اسـتاد شـهید مطهـری و آیـتاهلل جـوادی آملـی پرداخـت.
پـس از پیـروزی انقلاب نیـز سـالها در َ
سـمت نمایندگـی امـام در سـپاه قم و لشـکر 17علی بـن ابیطالب
فعالیـت داشـت .بعدهـا نیـز بـه عنـوان سرپرسـت بعثـه رهبـری در مدینـه منـوره بـه خدمـت بـه رزمنـدگان
اسالم ،حجاج و زوار بیتاهلل الحرام و آموزش روحانیون معین کاروانها پرداخت .او در حوزه علمیه قم
سـالیان فـراوان بـه تدر یـس پرداخـت و دههـا نفر از فضال از شـاگردان وی بودند و حواشـی فـراوان بر کتب
درسی حوزه نگاشته است.
برخی از تألیفات غیرچاپی او عبارتند از :
علی( ع) و امامت
شرح احوال علما و دانشمندان
خاطرات و یادداشتهای فراوان
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معاد
حج
تقریرات دروس اساتید
تدو یـن و تنظیـم کتابهـای اسـتاد مطهـری (انسـان کامـل ،فلسـفه اخلاق و عنصـر امـر به معـروف و نهی
از منکر)
تدوین و تنظیم کتابهای آیتاهلل جوادی آملی (اسرار عبادات ،عرفان حج ،حماسه و عرفان)
آن مرحـوم در 6 7سـالگی در صبـح روز جمعـه  8مردادمـاه سـال  1400ش ( 19ذیحجةالحـرام 1442ق) بـر
اثـر سـکته قلبـی بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیتاهلل حسـینی بوشـهری در گلزار
شهدای علی بن جعفر ( ع) به خاک سپرده شد.

ثقةاالسالم فرجینژاد
مرحوم ثقةاالسلام آقای محمدحسـین فرجینژاد یکی از فضالی سـختکوش حوزه علمیه قم بود که با
عمر کوتاهش خدمات و ثمرات فراوان به یادگار نهاد.
وی در سـال 1359ش (1400ق) در ابرکـوه از شـهرهای اسـتان یـزد زاده شـد .در سـال 1375ش بـرای
تحصیـل علـوم دینـی بـه قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح و کفایـه را نـزد اسـتاد محمـد واعظموسـوی و رسـائل
و مکاسـب را نـزد اسـتادان :مرحـوم آقـای محمدرضا اعتمادی ،حسـین وحیدپور و سـیدصمصامالدین
قوامـی آموخـت .خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات :محمـد قائنـی ،ابوالقاسـم علیدوسـت و عبـاس کعبـی،
تفسـیر را نزد آیتاهلل جوادیآملی و کالم اسلامی را نزد آقایان :مهدی اسـحاقیان ،احمد عابدی و علی
ربانیگلپایگانـی؛ فلسـفه (اسلامی و غـرب) را نـزد آقایـان :عبدالکریـم فرحانی ،عبدالحسـین خسـروپناه،
حمید پارسانیا ،قاسم روانبخش ،علی مصباح ،رضا حاج ابراهیم و محمد فتحعلیخانی؛ تاریخ ادیان
مسـیحی و یهـودی را نـزد آقایـان :مهـدی طائـب ،هـادی صادقـی و حمیـد کثیـری؛ رجـال و حدیـث را نزد
آقایـان :سـیدمحمد حسـینی قزوینـی ،رضـا برنجـکار و سـیدمهدی میرباقـری؛ علـوم قرآنـی را نـزد آقایـان:
مرتضـی رضایـی ،حسـین مظفـری ،سـیدمحمدصادق موسوینسـب ،علیمحمـد قاسـمی و محمـود
نمـازی و منطـق را نـزد آقـای عسـگری سـلیمانیامیری و مبانـی ارتباطـات و فقـه رسـانه را نـزد آقـای دکتـر
سیدحسـین شـرفالدین فراگرفت .وی دانشآموخته کارشناسـی اقتصاد و معارف اسلامی در مؤسسـه
امام خمینی ( )1385و دانشآموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه مفید ( )1390بود .به زبان
عبـری ،کتـب عهـد قدیـم و جدیـد نیـز تسـلط داشـت .همچنیـن عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مطالعات
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فضـای مجـازی حـوزه و از اسـاتید برجسـته سـواد رسـانه و صهیونیسـمپژوهی بـود و سـالها بـه تدر یـس
بهـا و
شهـای صهیونیسـم در حـوزه علمیـه قـم اشـتغال داشـت و کتا 
مباحـث فلسـفی و هنـری و پژوه 
مقاالت متعددی نگاشت و نیز در حال نوشتن پایاننامه دکتری «حکمت هنرهای دینی» در دانشگاه
ادیان و مذاهب بود.
آثار چاپیاش عبارتند از :
اسطورههای صهیونیستی سینما
سینما و فلسفه شکگرایی و صهیون
هیورکایت و سینمای صهیونیسم
ارتباط کابالیسم یهودی و مدرنیته
دین در سینمای شرق و غرب
مجموعه مقاالت (در مجالت :فرهنگ پویا و رواق هنر و اندیشه)
آن مرحوم در عنفوان فضل و دانش در 40سالگی در شب عید قربان سهشنبه  29تیرماه سال 1400ش (9
ذیحجةالحرام 1442ق) بر اثر سانحه تصادف ،همراه همسر و فرزندانش بدرود حیات گفت و فقدانش
اثری عمیق بر دل همگان نهاد .پیکرهایشان صبح روز پنجشنبه  31تیرماه تشییع و پس از نماز آیتاهلل
سـیدمحمد سـعیدی امـام جمعـه قـم بـه یـزد انتقـال داده شـد .در آنجـا پـس از نمـاز آیـتاهلل ناصـری امام
جمعه یزد به زادگاهش منتقل و در بهشت زهرای ابرکوه به خاک سپرده شد.

حجتاالسالم رزاقی
مرحـوم حجتاالسلام و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ صـادق رزاقـی یکـی از فضلای نامـی و ائمـه
جماعات کرج بود .وی در روز یکشنبه ّاول فروردینماه سال 1344ش (18ذیقعدة 1384ق) در طالقان
زاده شـد .پـدرش حجتاالسلام و المسـلمین حـاج شـیخ محمدمهـدی رزاقـی از علمـای طالقـان بـود.
آن فقیـد پـس از اخـذ دیپلـم در سـال  1361بـه تحصیـل علـوم دینـی روی آورد و بـه قـم آمـد .ادبیـات را نـزد
مرحـوم مدرسافغانـی و سـطوح متوسـطه را نـزد حضـرات آیات :حسـینی بوشـهری ،اسـتادی ،اشـتهاردی
و وجدانیفخـر و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیات :اعتمادی ،سـتوده ،پایانـی و صلواتی آموخت .پس
از آن در دروس خـارج آیـات عظـام :وحیـد خراسـانی ،میـرزا جواد تبریزی ،فاضللنکرانـی و نور یهمدانی
و دروس حکمـت و فلسـفه حضـرات آقایـان :علـی ربانـی گلپایگانـی (بدایـه) ،غالمرضا فیاضـی (نهایه)،
محمدمهدی مهندسـی (شـرح منظومه) و انصاری شـیرازی (اسـفار) حاضر شـد .عالوه بر آن به تدریس
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سـطوح عالیـه ،تألیـف ،تبلیـغ دیـن و یادگیـری زبان انگلیسـی هم اشـتغال داشـت و در آن بـه کمال نائل
آمـد .پایاننامـه سـطح  4حـوزه را هـم بـا عنـوان احـکام شـرطبندی در فقـه اسلامی دریافـت کرد .در سـال
 1378به کرج رفت و فعالیتهای دینی و علمی خویش را گسـترش داد .از جمله فعالیتهای ایشـان
تدریس سطوح عالیه در مدرسه امام صادق،و تدریس معارف اسالمی ،زبان انگلیسی و فقه و تفسیر در
دانشگاههای تهران ،خوارزمی و آزاد اسالمی کرج و اقامه جماعت (صبح و شب در مسجدالنبی) بود.
همچنین مسئولیت نمایندگی ولیفقیه در دانشگاههای خوارزمی و آزاد اسالمی کرج و نیز استادیاری
گروه معارف اسالمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی را بر عهده داشت.
از تألیفات چاپی اوست:
جلوه نخستین (بخشی از زندگی و تعالیم پیامبر اکرم(ص))
خورشید دو آسمان (پرتوی از زندگانی و تعالیم امام رضا( ع))
خدایا نامه (مناجات)
آن مرحـوم در 5 6سـالگی در روز س هشـنبه  15تیرمـاه سـال 1400ش ( 25ذیقعدةالحـرام 1442ق) بـر اثـر
بیمـاری کرونـا درگذشـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـتاهلل حسـینی همدانـی امـام جمعـه کرج در
صحن امامزاده محمد کرج به خاک سپرده شد.

