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آیت لاهل فیض
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ مهـدی فیض قمی، یکی از علمـا و ائمه جماعات مشـهور قم بود. فقید 
سـعید در روز چهارشـنبه نیمه شـعبان 1343ق )20 اسـفند 1303ش( در قم در بیت علم و فقاهت زاده 
کـه در دعوت  شـد. پـدرش فقیـه نامـی قـم آیـت اهلل العظمـی حاج میرزامحمـد فیض قمـی )م1370ق( بود 
ی بود که حاج  مرحوم آیت اهلل حائری و تشکیل حوزه علمیه قم سهم به سزایی داشت و در مراسم ختم و
کشـته و مانع ملی شـدن نفت از میان برداشـته شـد. جدش ادیب،  علی رزم آرا نخسـت وزیر وقت، ترور و 
کبـر فیـض )م1312( صاحـب تذکـرة الشـعرای دار االیمـان  مـورخ و خطـاط نامـی عهـد قاجـار میرزاعلی ا
یـخ قـم و تفصیـل وقایـع قحطـی سـال1288قم و جـد اعالیـش دانشـمند مطلـع و مـورخ ماهـر حـاج  قـم، تار
یـاض الرضـا یـا بـاب رضـوان در مناقـب سـلطان خراسـان  کتـاب ر میرزامحمـد قمـی )م1278( صاحـب 
صاحـب  )م1395ق(  فیـض  میرزاعبـاس  حـاج  حجت االسـالم  مرحـوم  قـم  مشـهور  مـورخ  برادرانـش:  و 
گنجینـه آثـار قـم و مرحـوم دکتـر علی رضا فیض )م1440ق( صاحب کتاب مبادی فقه و اصول و فقه پویا 
ی آورد. ادبیات را نزد شـیخ ابوالقاسـم نحوی و حاج  ی در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینی رو بوده انـد. و
ینـی، عـروة الوثقـی را نـزد آقـای حـاج شـیخ علی اصغر اشـعری قمـی، مطول را  شـیخ علی اصغـر فقیهـی قزو
نزد حاج سـیدمرتضی علوی فریدنی و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، 
شـیخ عبدالـرزاق قائینـی و آقـای گلپایگانـی آموخـت. پـس از آن در دروس آیـات عظـام: آقـای بروجـردی، 
گلپایگانـی و شـریعتمداری حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد. ایشـان پـس  آقـای فیـض، امـام خمینـی، 
از وفـات پـدر بزرگـوارش جانشـین شایسـته او شـد و درب خانـه او را بـاز نگهداشـت و امامـت جماعـت 
یس، تألیف و دستگیری  مسجد امام حسن عسکری)ع( را حدود هفتادسال ادامه داد. همچنین به تدر
از مسـتمندان و راهنمایـی حجـاج بیـت اهلل الحـرام در بیـش از 50 سـفر حـج و عمـره  و حضـور در بعثـه 
حـج مراجـع عظـام پرداخـت. او بـر فتـاوای مراجـع اشـراف داشـت. از  ایـن رو همه سـاله از او بـرای حضـور 
ی از آیـات عظـام: شـیخ عبدالنبـی عراقی، میرزاآقـا اصطهباناتی،  در بعثه هـای حـج دعـوت می کردنـد. و
سـیدجمال الدین گلپایگانـی و دیگـر مراجـع قـم و نجـف اجـازه روایـت و حسـبیه داشـت و بـه این جانـب 
هم اجازه روایت داده بود. آن مرحوم دارای اخالقی خوش، زندگی ساده و زاهدانه، خطی زیبا و رفتاری 

گفتارش مزاحی شیرین دیده می شد. فروتنانه بود و در سیمایش خنده ای ملیح و در 

از آثار او جواهر فیض، مجموعه ای از روایات و مطالب ناب در 3 جلد است.

آن مرحـوم در 95سـالگی در صبـح روز پنج شـنبه نیمـه شـعبان 1441ق )21 فروردین مـاه 1399( بـدرود 
گفت و پیکرش روز یکشـنبه 18شـعبان پس از نماز حجت االسـالم و المسـلمین سـیدمصطفی  حیات 

ک سپرده شد. مرتضوی شاهرودی در بقعه 16 صحن حضرت معصومه)س( به خا
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آیت لاهل زلاهدی
ی در سـال  مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ محمـود زاهـدی قمـی یکـی از ائمـه جماعـات مشـهور قـم بـود. و
1354ق )1314ش( در قـم در بیـت علـم و فقاهـت زاده شـد. پـدرش مرحـوم آیت اهلل حـاج میرزاابوالفضل 
گردان آیت اهلل العظمی حائری بود. در  زاهدی قمی )م1398ق( یکی از علمای مشهور قم و از اعیان شا
ی آورد و ادبیـات را نـزد مرحـوم حـاج شـیخ رحمـت اهلل  14سـالگی )1328ش( بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
فشـارکی و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات عظام: مجاهدی تبریزی، مشـکینی و سـلطانی طباطبایی 
گلپایگانـی و محقـق  آموخـت. پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای بروجـردی، امـام خمینـی، 
دامـاد حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد. پـس از حـوادث خونیـن سـال 1342 و دسـتگیری امـام خمینـی 
کـرد و چنـد ماهـی در دروس آیـات عظـام: آقـای حکیـم و آقای خویی شـرکت  بـه نجـف اشـرف مهاجـرت 
کـرد. پـس از آن بـه تهـران آمـد و بـه تحصیـل رشـته الهیات در دانشـگاه تهران و خارج فقه نـزد آیات عظام: 
یس و  ینی پرداخت. او در این سال ها در تهران به تدر سیداحمد خوانساری و سیدابوالحسن رفیعی قزو
خطابه پرداخت و         پس از وفات پدر بزرگوارش در فروردین 1357ش به قم آمد و جانشین شایسته پدرش 
در اقامـه جماعـت در زیرزمیـن مسـجد امـام حسـن عسـکری)ع و بیان تفسـیر قرآن، خدمـات اجتماعی و 
رسـیدگی بـه نیازمنـدان و محرومـان به خصـوص یتیمـان و خانواده هـای آنـان پرداخـت و انجمـن تکفـل و 

سرپرستی ایتام )اتسا( را بنیاد نهاد.

آثارش عبارتند از:
تفسیر سوره یوسف

کرامات و معجزات و داستان های واقعی اثرگذار( بقعة االمکان )مجموعه ای از 
اربعین و اعجاز حدیث اّم ایمن

از غلو و غالیان چه می دانید؟
ی کاو وا

کتاب های غیرچاپی اش عبارتند از: و 
تقریرات درس فقه آیت اهلل بروجردی

تقریرات درس فقه آیت اهلل خویی

آن مرحوم در 85سـالگی در روز چهارشـنبه 7 خردادماه سـال 1399ش )4 شـوال المکرم1441ق( بدرود 
حیات گفت و پیکرش صبح روز جمعه 9 خرداد پس از تشییع و نماز حجت االسالم و المسلمین حاج 

ک آرمید. شیخ علیرضا اعرافی در قبرستان شیخان در قبر والد معظمش به خا
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آیت لاهل محجوب
مرحوم آیت اهلل حاج شـیخ ابوالقاسـم محجوب جهرمی یکی از علمای حوزه علمیه قم بود. وی در سـال 
م علم و روحانیت 

َ
1345ق )1305ش( در جهرم زاده شد. پدرش حاج محمدجعفر بسیار عالقمند به عال

و مرتبط با علمای جهرم و شیراز بود که باعث طلبه شدن چندین نفر از جمله: آیت اهلل حاج شیخ حسین 
شب زنده دار و فرزندش آیت اهلل حاج شیخ ابوالقاسم محجوب شد. جامع المقدمات را نزد پدرش خواند 
و بخشی از ادبیات و سطوح را نزد آیات: شیخ عطااهلل حقدان، سیدمحمد احمدی، سیدحسن موسوی 
کبر ناصری و سیدابراهیم حق شناس آموخت. سپس همراه آیت اهلل شب زنده دار راهی  نائینی، شیخ علی ا
شـیراز شـد و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شـیخ ابوالحسـن حدائق، شـیخ محمدجواد آیت اللهی، 
گرفـت و بـه  سـیدمحمدباقر آیت اللهـی )حـاج عالـم( و به ویـژه آیـت اهلل سـیدنورالدین حسـینی هاشـمی فرا
دامادی آیت اهلل حاج عالم نیز نائل شد. سپس به قم آمد و سالیان فراوان از دروس آیات عظام: بروجردی، 
کـی  گلپایگانـی، عالمـه طباطبایـی و به خصـوص آقـای ارا حـاج سـیداحمد خوانسـاری، امـام خمینـی، 
کرد و مورد توجه مخصوص معظم له قرار گرفت. او عالوه بر تحصیل، سالیان فراوان به تدریس،  استفاده 
گون به زادگاهش می رفت و با زبان و  تألیف، تحقیق و تبلیغ دین اشتغال داشت و در مناسبت های گونا

بیان خویش به تبلیغ دین، امامت جماعت، خطابه و منبر می پرداخت.

ایشـان عالمی محجوب، متواضع، سـاده و زاهد بود. هر روز پیش از ظهر یا پیش از غروب به حرم مطهر 
یارت می کرد. حضرت معصومه)س( و قبرستان نو می رفت و ز

از آثار اوست:
توضیح المسائل

تقریرات درس فقه آیت اهلل بروجردی
تقریرات درس اصول امام خمینی

کتاب های فقهی

آن مرحـوم در 94سـالگی در روز پنج شـنبه 8 خردادمـاه سـال 1399ش )5 شـوال 1441ق( بـدرود حیـات 
گفـت و پیکـرش صبـح روز جمعـه پـس از نمـاز آیـت اهلل حاج شـیخ مهدی شـب زنده دار در حرم حضرت 

ک سپرده شد. معصومه)س( به خا

آیت لاهل نوری
ی در سـال 1358ق  مرحـوم آیـت اهلل حـاج سیدابوالحسـن نوری ُمهـری امـام جمعه سـابق خرمشـهر بـود. و
)1318ش( در ُمهـر در اسـتان فـارس زاده شـد و پـس از تحصیـالت نخسـتین در سـال 1336ش رهسـپار 
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نجـف اشـرف شـد. ادبیـات را نـزد مرحـوم مـدرس افغانـی و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: شـیخ مجتبـی 
لنکرانی، شـیخ صدرا بادکوبه ای، راسـتی کاشـانی، شـهید مدنی و سیدعباس خاتم یزدی آموخت. پس 
از آن در دروس آیـات عظـام: آقـای خویـی، امـام خمینـی و میرزاحسـن بجنـوردی حاضـر شـد و بهره هـای 
فراوان برد. در سال 1350ش به ایران بازگشت و در خرمشهر مستقر شد و در حسینیه آیت اهلل سیدعباس 
ُمهری به خطابه و اقامه جماعت پرداخت. ایشان نقش مؤثری در هدایت دینی مردم و جوانان خرمشهر 
ک ممنـوع المنبـر شـد. او پس از پیروزی انقالب اسـالمی از سـوی  داشـت و بـه همیـن دلیـل از سـوی سـاوا
امـام خمینـی)ره( بـه امامـت جمعـه خرمشـهر منصـوب شـد. در دوران دفـاع مقـدس در جبهه هـای نبـرد 
کرد و مسئولیت ستاد رزمندگان  حضور مستمر داشت و پابه پای رزمندگان اسالم در خط مقدم شرکت 
مسـلمان را بر عهده داشـت. در بمباران محوطه مسـجد جامع خرمشـهر مجروح شـد و به جانبازی نائل 
آمد. آن مرحوم در دوران تصدی منصب امامت جمعه خدمات فراوانی مانند: کمک به تأسیس مسجد 
فاطمه زهرا)س(، بازسازی مسجد قدس، تأسیس یازده مدرسه، بنیاد خیریه بهبهانیان، بوستان فدک، 

ورزشگاه علی مرتضی)ع( و ایجاد تشکل های فرهنگی جوانان داشت.

آیت اهلل نوری مهری طبع شعر داشت و از حافظه ای قوی برخوردار و اشعار شعرای عرب را از حفظ بود و 
یست، مؤدب، متخلق، مهمان دوست بود. مشاعره می کرد. ساده ز

سرانجام در 80سالگی در روز پنج شنبه 29 اسفندماه سال 1398ش )24 رجب 1441ق( بدرود حیات 
گفـت و پیکـرش در روز جمعـه اّول فروردین مـاه سـال 1399ش )25 رجـب( در سـالروز شـهادت حضرت 
موسـی بـن جعفـر)ع( پـس از نمـاز دامـادش حجت االسـالم  و المسـلمین سـیدعبدالنبی موسـوی فر امـام 

ک سپرده شد. گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( قم به خا جمعه اهواز در 

آیت لاهل مروی
ی یکـی از فضـالی حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در سـال  مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ مرتضـی مـرو
ی آورد. مقدمـات را نـزد آقایـان:  1312ش در نیشـابور زاده شـد و در 12سـالگی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
آموخـت. در سـال 1328ش رهسـپار مشـهد  ی  مـرو و شـیخ عبدالصاحـب  یـان  شـیخ عبدالجـواد غرو
گرفت. در سـال 1332ش  مقدس شـد و ادبیات را نزد مرحوم حاج شـیخ محمدتقی ادیب نیشـابوری فرا
بـه نجـف اشـرف رفـت و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات عظـام: شـهید مدنـی، شـیخ علـی فلسـفی، 
شـیخ کاظـم تبریـزی و میرزامسـلم ملکوتـی آموخـت. پـس از آن در دروس آیـات عظـام: آقـای خویـی، امام 
کـرد و بهره هـای فـراوان بـرد. در سـال  خمینـی، سـیدعلی سیسـتانی و سـیدعبداالعلی سـبزواری شـرکت 
یس سطوح عالیه،  1352ش به قم آمد و به تحصیل نزد حضرات آیات: وحید خراسانی و منتظری و تدر
ی پس از پیروزی  تفسـیر قرآن و شـرکت در جلسـات شـهید بهشـتی و شـهید باهنر )در تهران( پرداخت. و
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انقالب اسالمی به دفاع از ارزش های انقالب برخاست و فرزندش در جبهه های نبرد به شهادت رسید. 
ایشـان سـالیانی چنـد امـام جمعـه بیجـار بـود و منشـأ آثـار متعـدد همچـون: تأسـیس مدرسـه علمیـه امـام 
صـادق )بـرادران( و فاطمـة الزهـراء )خواهـران( و مسـاجد: موسـی بـن جعفر)ع(، حضـرت ولی عصر)عج( 
و چند مسـجد در روسـتاها شـد. آن مرحوم در سـال های پایانی عمر شـریفش در قم بود و در مسـجد نبی 

شیث )بلوار امین( به امام جماعت اشتغال داشت.

از آثار او نوشتجاتی در تفسیر و تقریرات دروس اساتیدش در نجف اشرف است.

سرانجام در 86سالگی در روز دوشنبه 25 فروردین ماه سال 1399ش )19 شعبان1441ق( بدرود حیات 
ی در گلـزار شـهدای علی بن  گفـت و پیکـرش در روز سه شـنبه پـس از نمـاز آیـت اهلل حـاج شـیخ جـواد مـرو

ک سپرده شد. جعفر)ع( قم به خا

حجت لاالسالم چیت چیان
مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ بیـوک چیت چیـان یکـی از پیشـگامان نشـر فرهنـگ و 
ی در سـال 1342ق )1302ش( در تبریـز زاده شـد و پـس از تحصیـل علـوم جدیـد در  دانـش تشـیع بـود. و
گیری سطوح نزد حضرات  سال 1322ش برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد و به فرا
آیـات: شـهید مدنـی و شـیخ مجتبـی لنکرانـی پرداخـت. پـس از آن در درس خـارج آیـات عظـام: آقـای 
کتاب فروشی  کار  کنار تحصیل به  حکیم، آقای شاهرودی و آقای خویی رفت و بهره های فراوان برد. در 
گرفت تا به نشـر کتاب های علمای شـیعه بپردازد و در 1337 انتشـارات  نیز پرداخت. سـرانجام تصمیم 
کـرد. سـپس بـه علـت رواج چـاپ و نشـر کتـاب در ایـران به تهـران آمد و انتشـارات خود را  خـود را تأسـیس 
کتب شـیعه مانند:  با نام »المکتبة المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه« ادامه داد و موفق شـد بسـیاری از 
مبسـوط شـیخ طوسـی، مجمـع البحریـن طریحـی و انیـس االعـالم شـیخ محمدصـادق فخـر االسـالم را 
کـه یکـی از آنـان بـه نـام شـهید محسـن  بـه چـاپ برسـاند. آن مرحـوم دارای فرزنـدان مؤمـن و متدینـی بـود 
چیت چیـان در زمـان اشـغال خرمشـهر در سـال 1361ش بـه شـهادت رسـید و دیگـر فرزندانـش جنـاب 

مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو در دولت یازدهم و دکتر امیرمهدی چیت چیان هستند.

 ایشـان در 96سـالگی در روز دوشـنبه 22 اردیبهشـت ماه سـال 1399ش )18 رمضان المبـارک 1441ق( 
امـام  هاشـمی  سـیدمهدی  المسـلمین  و  حجت االسـالم  نمـاز  از  پـس  پیکـرش  و  گفـت  حیـات  بـدرود 

جماعت مسجد دباغ خانه در قطعه 228 بهشت زهرا مدفون شد.
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حجت لاالسالم کیایی نژلاد
کیایی نژاد طالقانی یکی از ائمه جماعات  مرحوم حجت االسـالم و المسـلمین آقای حاج شـیخ محمد 
مشـهور قـم بـود. فقیـد سـعید در سـال 1350ق )1310ش( در روسـتای »ِگلیـَرد« از توابـع طالقـان در خانـه 
کیایی نـژاد، فرزنـد آخونـد حـاج شـیخ علـی، فرزنـد آخونـد  مرحـوم حجت االسـالم حـاج شـیخ بهاءالدیـن 
یـه  ی آورد و در رشـت در مدرسـه مهدو مالابوتـراب زاده شـد. در 14سـالگی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
گزیـد. سـپس بـه قـم آمـد و سـطوح را نـزد حضـرات آیات: سیدموسـی صـدر، میرزاجـواد تبریزی،  سـکونت 
میرزاعلی مشکینی، نوری همدانی و سلطانی طباطبایی، دروس اخالق را نزد آیات: حاج شیخ عباس 
گرفـت. پـس از  گلپایگانـی فرا تهرانـی و حـاج آقـا حسـین فاطمـی و دروس خـارج را نـزد آیـت اهلل العظمـی 
تأسـیس مسـجد عبداللهی در خیابان شـاهزاده ابراهیم، نیم قرن امامت جماعت )سـه وعده( آنجا بود. 
در مسـجد بـه بیـان تفسـیر قـرآن و احـکام و در سـفرهای حـج و عمـره )39 سـفر( بـه بیـان مناسـک حـج 
می پرداخت. همچنین 20سـال در دفتر رهبر انقالب به پاسـخگویی به مسـائل شـرعی  اشـتغال داشـت. 
ی پیـش از پیـروزی انقـالب بـه امضـای اعالمیه هـای روحانیـت و مکاتبـات متعـدد بـا حضـرت امـام و  و
پخش اعالمیه های معظم له پرداخت. پس از پیروزی انقالب نیز در صحنه های مختلف و جبهه های 

نبرد حضور داشت و فرزندش حسین هم به شهادت رسید.

ی( به کوشش رمضانعلی عزیزی است. کتاب محراب و منبر  )خاطرات و ی: مجموعه اشعار،  از آثار و

ایشـان در 89سـالگی در روز چهارشـنبه 18 دی مـاه 1398ش )12جمادی االولـی 1441ق( بـدرود حیـات 
گفـت و پیکـرش صبـح روز پنج شـنبه 19 دی مـاه پـس از نمـاز آیـت اهلل العظمـی نـوری همدانـی در یکـی از 

ک سپرده شد. حجرات صحن حضرت معصومه)س( به خا

حجت لاالسالم قدمی
گـرگان بود.  مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین آقـای حـاج سـیدحبیب اهلل قدمـی یکـی از فضالی نامی 
گـرگان زاده شـد و پس از اخذ  ُکردکـوی  نـگ از توابـع 

َ
آن مرحـوم در سـال 1381ق )1341ش( در روسـتای َال

ی آورد. نخسـت به شـاهرود رفت و پس از یک سـال ونیم  دیپلم در سـال 1362 به تحصیل علوم دینی رو
راهی مشـهد مقدس شـد و ادبیات را نزد حجج اسـالم آقایان: حجت هاشـمی و موسـوی نژاد، سـطوح را 
نزد آیات: سیدحسن مرتضوی، شیخ عباس عباس نژاد و سیدجواد فقیه سبزواری و خارج فقه و اصول 
گرفت و همزمان به حفظ قرآن و نهج  را نزد حضرات آیات: میرزاعلی فلسفی و شیخ مصطفی اشرفی فرا
ی دو سـال در جبهه هـای نبـرد شـرکت  یـس ادبیـات، سـطوح، تفسـیر و تألیـف پرداخـت. و البالغـه و تدر
گـرگان آمـد و به امامت جماعت مسـجد امـام رضا)ع(  داشـت و جانبـاز جنـگ تحمیلـی شـد. سـپس بـه 
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یـس تجویـد، سـطوح عالیـه، خـارج فقـه و اصـول و منبـر و خطابـه پرداخـت. همچنیـن مرکز  و تفسـیر و تدر
کـرد. آن مرحوم حافظ  یان و معلمان قرآن را تربیت  عالـی تربیـت مـدرس قـرآن را تأسـیس و ده هـا نفـر از قار
کشوری  کل قرآن و بخشی از نهج البالغه و صحیفه سجادیه بود. در سال 1375 به عنوان جانباز نمونه 
گلسـتان انتخاب شـد. ایشـان اسـتاد فنون رزمی  و در سـال 1385 به عنوان امام جماعت نمونه اسـتان 
کثر مسابقات قرآنی  ی در ا )کونگ فو و تکواندو( و مؤسـس مؤسسـه گلسـتان قرآن و انتشـارات سـلیم بود. و

کشوری دست می یافت. کشوری شرکت می کرد و به رتبه های ممتاز 

آثارش عبارتند از:
کریم روش حفظ قرآن 

وحید )در وقف و ابتدا(
وقف و وصل عملی هزار آیه قرآن

گرگانی عوامل و شرح عوامل 
گروگان گیری( شیطان در تسخیر جالل )رمان – داستان 

داستان پادشاهی )رمان(
کتاب های غیر چاپی اش عبارتند از: و 

زاد االصول
مصباح الجهاد
کتاب الخمس

گفتگو با قرآن )تفسیر آیات منتخب(
کرونـا در روز سه شـنبه 19 اردیبهشـت ماه سـال 1399ش )3 رمضـان  ی در 58سـالگی بـر اثـر بیمـاری  و
1441ق( درگذشـت و پیکـرش روز پنجشـنبه 11 اردیبهشـت ماه )5 رمضـان( پـس از تشـییع و نمـاز بـرادر 

ک سپرده شد. همسرش حجت االسالم حسینی دیباجی در صحن امامزاده عبداهلل به خا

حجت لاالسالم روحی
گیالنـی یکـی از فضـالی حـوزه  کبـر روحـی  مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین آقـای حـاج شـیخ علی ا
ی در روز یکشـنبه 12 فروردیـن 1335ش )19 شـعبان 1375ق( در روسـتای ِدهُبنـه از  علمیـه قـم بـود. و
توابـع الهیجـان زاده شـد. پـدرش میـرزا ابوالقاسـم معلم قرآن روسـتا و دوسـتدار روحانیت بـود و فرزندش را 
کـرد که به وسـیله مرحوم آیـت اهلل دکتر سـیدعبداهلل ضیایی اداره  از 12سـالگی روانـه حـوزه آسـتانه اشـرفیه 
می شـد. ایشـان پـس از آموختـن مقدمـات در سـال 1350ش بـه قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح را نـزد مرحـوم 
کریمی جهرمی، غالمرضا صلواتی،  آقای حاج شیخ حسن تهرانی و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: 
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شـیخ مرتضـی مقتدایـی و شـیخ مصطفـی اعتمـادی آموخـت. پـس از آن در دروس آیـات عظـام: جعفـر 
کـرد. او پیـش از پیـروزی انقالب در  سـبحانی، وحیـد خراسـانی، فاضـل لنکرانـی و جـوادی آملـی شـرکت 
روشـنگری مـردم و پـس از پیـروزی انقـالب در نهادهـای انقالبـی شـرکت فعـال داشـت. در سـال 1361ش 
ی بـه شـهادت رسـیدند و خـود نیـز  گرفـت و دو نفـر از همراهـان و در رشـت مـورد سـوءقصد منافقیـن قـرار 
یـه خـود را از دسـت داد. در سـال 1362 بـه دعـوت آیـت اهلل مقتدایی  به سـختی مجـروح شـد و بخشـی از ر
یس در حوزه و دانشـگاه و تربیـت جوانان متدین  بـرای قضـاوت بـه رشـت رفـت و عـالوه بـر قضاوت به تدر
ید. پس از شش سال قضاوت به قم بازگشت و به تحصیل در محضر آیات عظام: منتظری،  اشتغال ورز
سـبحانی، وحید خراسـانی و مکارم شـیرازی پرداخت. همچنین در دروس فلسـفه آیت اهلل جوادی آملی 
یس سطوح عالیه اشتغا داشت.  کرد و به تألیف و تحقیق و تدر و دروس تفسیر آیت اهلل مشکینی شرکت 
ی یکـی از خطبـای مشـهور الهیجـان بـود و در اغلـب مناسـبت های تبلیغی به اسـتان گیالن می رفت و  و
کاروان حضور داشـت و زائران  کاروان های حج و عتبات به عنوان روحانی  به نشـر دین می پرداخت. در 

را با احکام آشنا می کرد. مجلسی خوش، حافظه ای قوی و اخالقی نکو داشت.

 آثارش عبارتند از:
خورشید در حجاب )زندگی حضرت ولی عصر)عج((

آیین دادرسی در اسالم
ترجمـه کلیـات فـی علـم الرجـال )نوشـته: آیـت اهلل جعفـر سـبحانی( با همکاری مرحوم اسـتاد مسـلم قلی 

گیالنی پور 
ترجمه دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه )نوشته: آیت اهلل شیخ محمدباقر ایروانی(

کرونـا در روز دوشـنبه 4 فروردین مـاه سـال 1399ش )28 رجـب  آن مرحـوم در 63سـالگی بـر اثـر بیمـاری 
از نمـاز حجت االسـالم سیدسـجاد موسـوی در بهشـت  گفـت و پیکـرش پـس  1441ق( بـدرود حیـات 

ک سپرده شد. معصومه)س( قم به خا

حجت لاالسالم خلیلیان
مرحوم حجت االسـالم و المسـلمین دکتر محمدجمال خلیلیان اشـکذری یکی از فضالی حوزه علمیه 
قـم بـود. فقیـد سـعید در روز جمعـه 6 ذی الحجـه 1381ق )21اردیبهشـت 1341ش( در اشـکذر یـزد زاده 
گرفت و در سال 1358ش  ی آورد. ادبیات را در یزد فرا شد و پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی رو
بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضرات آیات: شـیخ علی پناه اشـتهاردی، شـیخ مصطفـی اعتمادی و 
گرفـت. پـس از آن در دروس آیـات عظـام: وحیـد خراسـانی، مظاهـری، مـکارم شـیرازی،  رضـا اسـتادی فرا
هاشمی شاهرودی و خاتم یزدی حاضر شد و بهره های فراوان برد. همزمان از سال 1359ش دوره سطح 
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معـارف و فلسـفه مؤسسـه در راه حـق را نـزد اسـتاد محمدتقی مصباح و اسـتاد غالمرضـا فیاضی گذراند. 
کارشناسـی ارشـد و اقتصاد را شـروع و در سـال 1383 از رسـاله دکتری خویش با عنوان  سـپس از آن دوره 
کـرد و بـه اخـذ درجـه دکتـری نائـل شـد. پـس از آن  شـاخص های توسـعه اقتصـادی از دیـدگاه اسـالم دفـاع 
یـس و تحقیـق در رشـته اقتصـاد مؤسسـه امـام خمینـی)ره( پرداخـت و بـا درجـه دانشـیاری عضـو  بـه تدر
گـروه اقتصاد مؤسسـه امـام خمینی)ره(،  هیئت علمـی مؤسسـه امـام خمینـی شـد. عـالوه بـر آن قائم مقـام 
عضـو شـورای عالـی تدویـن برنامـه پنجـم توسـعه جمهوری اسـالمی ایران، عضـو مرکز مطالعـات راهبردی 
اقتصـاد مقاومتـی، عضـو شـورای تحصیـالت تکمیلـی و تصویـب طرح هـای پایان نامه هـا و عضـو شـورای 
یس دروس: انسان شناسی، اقتصاد  علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی بود و سال ها در آنجا به تدر
یـخ عقایـد اسـالمی، توسـعه و پیشـرفت اقتصـادی، اخـالق و اقتصـاد، توسـعه اقتصـادی و  اسـالمی، تار

برنامه ریزی و اقتصاد توسعه اشتغال داشت.

 برخی از آثارش عبارتند از:
فرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادی

شاخص های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالم
اسالم و توسعه

معیارها و شاخص های تسهیل مبادالت در بازار اسالمی
معیارها و شاخص های پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم )با همکاری(

 تأمین و تخصیص بودجه دولت اسالمی )با همکاری(
کریم کتاب معجم موضوعی اقتصاد قرآن  همکاری در تدوین بخش 4 

مجموعه مقاالت )22 مقاله در مجله معرفت(

کرونـا در روز چهارشـنبه 7 اسـفندماه سـال 1398ش )3 رجـب  آن مرحـوم در 57سـالگی بـر اثـر بیمـاری 
گفـت و پیکـرش در روز جمعـه 9 اسـفندماه پـس از نمـاز حجت االسـالم و  الخیـر1441ق( بـدرود حیـات 

ک خفت. المسلمین سیدکاظم رجایی در قبرستان بهشت معصومه)س( قم به خا

دکتر برلادرلان
مرحوم آقای دکتر علی محمد برادران رفیعی یکی از خادمان پرافتخار امام رضا)ع( و رئیس کتابخانه های 
ی در سـال 1316ش )1356ق( در مشـهد مقـدس زاده شـد و همزمـان بـا  آسـتان قـدس رضـوی بـود. و
ی آورد و ادبیات عرب را نزد مرحوم ادیب نیشـابوری  تحصیل دوره دبیرسـتان به تحصیل علوم دینی رو
آموخـت. سـپس بـه تحصیـل سـطوح )شـرح لمعه،معالـم و قوانیـن( نـزد آیـت اهلل حـاج سـیداحمد مدرس 
ید و میرزاجواد تهرانی پرداخت. همزمان  یزدی و سطوح عالیه نزد حضرات آیات: شیخ حسنعلی مروار
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بـا اخـذ دیپلـم ادبـی در کنکـور دانشـکده ادبیـات دانشـگاه مشـهد شـرکت کرد و در رشـته ادبیـات و زبان 
فرانسـه موفق به اخذ درجه لیسـانس شـد. سـپس به فرانسـه رفت و در دانشـگاه سـوربن به تحصیل رشـته 
روان شناسـی پرداخـت و در سـال 1345ش بـه اخـذ دکتـری نائل شـد. در همان سـال به مشـهد بازگشـت 
ی سـالیان فراوان عضـو هیئت علمی  یـس رشـته روان شناسـی در دانشـکده ادبیـات پرداخـت. و و بـه تدر
و معاونـت آموزشـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد و سرپرسـت دانشـکده علـوم تربیتـی آن، سرپرسـت بنیـاد 
مسـتضعفان خراسـان، عضـو هیئـت امنـا و معاونـت فرهنگـی و رئیـس کتابخانه هـا، موزه ها و مرکز اسـناد 
کانون فرهنگی قلم و تألیف و ترجمه آثاری چند در زمینه  آستان قدس رضوی بود. از خدماتش تأسیس 
گرداننـدگان اصلـی انقـالب در مشـهد مقـدس بـود و در هفدهمیـن جشـنواره  ی از  روانشناسـی اسـت. و
بین المللـی امـام رضـا)ع( در سـال 1389 بـه عنـوان خـادم برتر فرهنگ رضوی برگزیده شـد. بـه گفته یکی 

از دوستانش:

ی از بزرگان  او انسـانی مؤمن و دسـتگیر نیازمندان بود. خلق خوش او احترام دیگران را برمی انگیخت، و
که هنوز مؤسسات فرهنگی در مشهد اندک بود،  عرصه فرهنگ دینی در خطه خراسان و در سال هایی 
گرفت و آن، وامدار نگاه دلسوزانه و مخلصانه او و تشکیل  فعالیت فرهنگی آستان قدس رضوی شکل 

کارهای او بود. کتابخانه آستان قدس در شهرهای مختلف ایران یکی از  شعبات مختلف 

آثارش عبارتند از:
یس دوبس( اصول روانشناسی عملی )نوشته: مور

گوستاو یونگ( کارل  روانشناسی و تعلیم و تربیت )نوشته: 
گفت وشنودی با یونگ )نوشته: هـ، ایونز(

مجموعه مقاالت )در مجله روانشناسی و مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(

آن مرحـوم پـس از تحمـل یـک دوره بیمـاری در 85سـالگی در روز جمعـه 22 شـهریورماه سـال 1398)13 
گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در صحـن آزادی حـرم مطهـر امـام  محرم الحـرام 1441ق( بـدرود حیـات 

ک سپرده شد. رضا)ع( به خا

دکتر علوی مقدم
ی در روز  دکتـر سـیدمحمد علـوی مقـدم یکـی از چهره هـای مشـهور علـوم بالغـی و ادبیـات عـرب بـود. و
یکشـنبه 29 آبان مـاه سـال 1311ش )21 رجب الخیـر1351ق( در سـبزوار زاده شـد و همزمـان بـا تحصیـل 
ی آورد. از جمله اسـتادانش  علوم جدید در دبیرسـتان به تحصیل ادبیات عرب و سـطوح علوم دینی رو
حضرات آقایان: شـیخ محمدتقی عندلیبی، شـیخ ولی اهلل اسـراری، شـیخ محمدحسـن شریعتمداری، 
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ی آورد  ی پس از اخذ دیپلم بـه معلمی رو میرزااسـداهلل فاضلـی و آیـت اهلل سـیدفخرالدین افقهـی بودنـد. و
و در سـال 1336 در دانشسـرای تربیـت معلـم تهـران قبـول و در سـال 1339 فارغ التحصیـل شـد. در سـال 
1340 در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تهـران پذیرفتـه و در سـال 1349 بـه اخذ درجـه دکترا نائل 
پنج سال در دانشـکده ادبیات و علوم انسانی  شـد. ایشـان در سـَمت دانشـیاری و سـپس استادی، سی و
یس و تألیف و تحقیق پرداخت و در سـال 1382ش از او به عنوان چهره ماندگار  دانشـگاه مشـهد به تدر
ی سالیانی چند در دانشگاه های:  جمهوری اسالمی ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی تجلیل شد. و
کنگـره و  یـس زبـان و ادبیـات فارسـی اشـتغال داشـت و در بیـش از 50  قاهـره، اسـالم آباد و حلـب بـه تدر
کـرد و بـه ایـراد سـخن و ارائـه مقالـه پرداخـت و اسـتاد راهنمـای ده هـا  همایـش داخلـی و خارجـی شـرکت 
ی در دانشگاه تربیت معلم  رساله دکتری و کارشناسی ارشد بود. در سال 1380ش همایش نکوداشت و

کتاب کیمیای سخن در تجلیل از او و تقدیم به او منتشر شد. سبزوار برگزار و 

تألیفاتش عبارتند از:
جلوه جمال: نمونه اعالی بالغت قرآن

در قلمرو بالغت )2 ج( )مجموعه مقاالت استاد در نشریات تا سال 1372، درباره علم بالغت و بالغت 
قرآن و معرفی و نقد آثار(

تطور علوم بالغت )مقدمه ای بر ترجمه مطول(
بررسی آیات حج در قرآن مجید

معانی و بیان )با همکاری: دکتر رضا اشرف زاده(
بیست مقاله )مقاالت: تفسیری، بالغی، ادبی و فرهنگ و اندیشه(

ترجمه معالم البیان )با همکاری دکتر رضا اشرف زاده(
ترجمه االشباح )با همکاری آقای سیدمحمد روحانی(

ترجمه مطول )مالسعد تفتازانی، بخش بیان(
ترجمه االشباه و النظائر فی القرآن الکریم )نوشته: مقاتل بن سلیمان، با همکاری سیدمحمد روحانی(

ترجمه الفروق فی اللغة )نوشته: ابوهالل عسکری(
تصحیح و تعلیق: المستخلص فی ترجمان القرآن )با همکاری: دکتر رضا اشرف زاده(

گزاری در اسالم )نوشته: آیت اهلل سیدمحمدتقی مدرسی( ترجمه: قانون 
برگزیده: اخالق ناصری )خواجه نصیرالدین طوسی( )با همکاری: دکتر رضا اشرف زاده(

آن مرحـوم در 88سـالگی در روز پنجشـنبه 5 مهرمـاه سـال 1397ش )16 محرم الحـرام 1440ق( بـدرود 
گفت. حیات 
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شهید خرسند
کازرون بـود.  مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین شـهید آقـای حـاج شـیخ محمـد خرسـند امـام جمعـه 
کازرون زاده شـد. پـس از اخـذ دیپلـم در سـال  ی در سـال 1346ش )1386ق( در روسـتای قلعـه سـید  و
ی آورد و سطوح را نزد آیات: حاج شیخ اسداهلل ایمانی و حاج شیخ  1364ش به تحصیل علوم دینی رو
گرفـت و در سـال 1379ش بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: شـیخ محیـی الدیـن  بـزرگ بنیـادی فرا
فاضـل هرنـدی و حـاج شـیخ محمدجـواد فاضـل آموخت. پس از آن در دروس خـارج آیات عظام: مکارم 
ی در دوران دفاع مقدس،  شـیرازی، جعفر سـبحانی و نوری همدانی حاضر شـد و بهره های فراوان برد. و
ی  ماه ها در جبهه های نبرد حضور یافت و سـه بار مجروح و به درجه جانبازی در راه اسـالم نائل شـد. و
کازرون منصـوب و در سـال 1391ش عضـو شـورای مرکـزی  در مردادمـاه سـال 1386 بـه امامـت جمعـه 
کازرون منشـأ خدمـات دینـی، علمـی و اجتماعـی بسـیاری بـود. او  حـزب مؤتلفـه اسـالمی شـد و در شـهر 
یسـت بود و بدون محافظ و تنهـا در مجامع و خیابان ها حضور  امـام جمعـه ای مردمـی، متواضـع و ساده ز

ی آلود. کرد و دست به خون و یکی شب استفاده  می یافت تا اینکه قاتل سیاه دل و تبهکارش از تار

کشـوری و منطقه ای، به خصوص در نشـریه شـما،  آن فقید سـعید مجموعه ای از مقاالت را در نشـریات 
گذاشته است. ارگان حزب مؤتلفه اسالم از خود به یادگار 

گرامـی در 52سـالگی در سـحر روز چهارشـنبه 23 مـاه مبـارک رمضـان )8 خـرداد  سـرانجام آن شـهید 
کـه از مراسـم احیـاء شـب های قـدر بـه خانـه اش بازمی گشـت، مـورد تعـرض فـردی  1398ش( در حالـی 
کش صبح روز شـنبه 11 خرداد  گرفت و با ضربات متعدد چاقو به شـهادت رسـید. پیکر پا سـنگدل قرار 
بـا حضـور هـزاران نفـر تشـییع و پـس از نمـاز امـام جمعـه شـیراز حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ 

ک سپرده شد. کازرون به خا گلزار شهدای امامزاده سیدمحمد نوربخش  لطف اهلل دژکام در 

مقام معظم رهبری در پی شهادت او فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شـهادت مظلومانـه ی امـام جمعـه فعـال و موفـق کازرون، جنـاب حجة االسـالم آقـای حـاج شـیخ محمـد 
کازرون، به ویژه ارادتمندان و مستفیدان از آن  خرسند)رضوان اهلل علیه( را به عموم مردم مؤمن و انقالبی 

گرامی و بازماندگان ایشان تبریک و تسلیت عرض می کنم. عالم بزرگوار و باألخص خانواده 
ایشـان در شـب قدر و پس از سـاعاتی توسـل و تضرع به لقاءاهلل پیوسـت و این نشـانه پاداش بزرگ الهی به 

آن روحانی با اخالص و پرتالش است ان شاء اهلل.
از خداوند متعال علو درجات و حشر با اولیائش را برای ایشان مسألت می کنم.

سیدعلی خامنه ای  
11 خرداد 1398  
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حجت لاالسالم خلیلی
 حجت االسـالم و المسـلمین آقـای شـیخ مصطفـی خلیلـی یکـی از فضـالی حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد 
ـه از 

ّ
سـعید در روز یکشـنبه 7 مهرمـاه سـال 1342ش )10 جمـادی االول 1383ق( در روسـتای شـیر محل

یـس  توابـع شهرسـتان آمـل زاده شـد و پـس از اخـذ دیپلـم وارد تربیـت معلـم تهـران و در سـال 1363 بـه تدر
ی  گـرو تحصیـل علـوم دینـی داشـت. از  ایـن رو در مدرسـه مـرو مقطـع راهنمایـی مشـغول شـد، امـا دل در 
گیـری ادبیـات و سـطوح نـزد آقـای شـهاب پرداخـت. در سـال 1366 بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را از  بـه فرا
حضـرات آیـات: پایانـی، اعتمـادی، اشـتهاردی و خـارج فقه و اصول و تفسـیر را از محضر آیت اهلل جوادی 
که مورد توجه فراوان اسـتادش بود،  آملی آموخت و دقیقه ای از دروس معظم له را از دسـت نداد. از آنجا 
بازبینی تألیفات اسـتاد به ویژه تفسـیر تسـنیم به ایشـان محول شـد. مرحوم خلیلی موفق به کسـب مدرک 
یس در  کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه باقرالعلوم و مدرک دکتری از دانشـگاه ادیان شـد. عالوه بر آن به تدر
حـوزه و دانشـگاه و تألیـف و تبلیـغ دیـن در شـهرهای مختلـف اشـتغال داشـت. او همـواره ده روز آخر ماه 
یـارت عاشـورا )بـا صـد لعن و  شـعبان را روزه می گرفـت و بـه پیشـواز مـاه مبـارک رمضـان می رفـت. هـر روز ز
سـالم( و سـه جزء قرآن می خواند. عصرهای دوشـنبه و پنجشـنبه با نماز امام زمان به سـاحت مقدس آن 
حضرت متوسـل و سـحرها به حرم مطهر حضرت معصومه)س( مشـرف می شـد. به نوافل روزانه و شـبانه 
مقیـد بـود و آنهـا را در حـال حرکـت و سـکون می خوانـد. در دوران دفـاع مقدس در جبهه هـای نبرد حضور 
یافـت و در فروردین مـاه  سـال 1364 دچـار مصدومیـت شـیمیایی شـد و تـا پایـان عمـر از عـوارض آن رنـج 

کرد.  برد، اما هیچ گاه لب به ُشکوه نگشود و از عنوان جانبازی هم اعراض 

آثارش عبارتند از:
عقل و وحی در اسالم

تهذیب نفس )شرحی بر محاسبة النفس سید بن طاوس(
جوانان و پرسش های اخالقی

نقش نماز در شخصیت جوانان
شریعت و معیشت از دیدگاه امام خمینی و عالمه طباطبایی

انسان شناسی عرفانی در اندیشه امام خمینی و عالمه طباطبایی
کالمی عالمه طباطبایی اندیشه های 

معنای زندگی از منظر عالمه طباطبایی
حکیم اخالقی: سیری در زندگی آیت اهلل شیخ محمدتقی آملی

اخالق سلوکی آیت اهلل محمدتقی آملی
اعتکاف، آداب و آثار آن

کتاب و سّنت )چاپ نشده( بصیرت در 
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مجموعه مقاالت )30 مقاله(
تحقیـق و تنظیـم آثـار آیـت اهلل جـوادی آملـی )جامعـه در قـرآن، ادب قضـا در اسـالم، حـق و تکلیـف در 

اسالم، تفسیر تسنیم(

آن مرحوم در 54سالگی بر اثر بیماری در سحرگاه روز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1396ش )16 ربیع الثانی 
گفت و پیکرش روز جمعه پس از تشییع و نماز حضرت آیت اهلل غیاثی آملی در  1439ق( بدرود حیات 

ک خفت. گلزار شهدای علی بن جعفر)علیهما السالم( به خا

غی فیروزکوهی
ّ

حجت لاالسالم مبل
مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ رمضان علی نجفدری یکی از فضالی حوزه علمیه قم 
بود. فقید سعید در سال 1310ش )1350ق( در روستای نجفدر فیروزکوه زاده شد و در نوجوانی به توصیه 
و تشویق عموی مادرش مرحوم حجت االسالم حاج شیخ عنایت اهلل مرتاضی به تحصیل علوم دینی 
روی آورد. ادبیات را در آمل از آیت اهلل حسن زاده آملی و در تهران در مدرسه حاج ابوالحسن معمارباشی 
گرفت. پس از آن در سال 1333ش به قم آمد و سطوح عالیه را از  کی فرا از آیت اهلل سیدعبداهلل ضیایی ارا
حضرات آیات: ستوده )شرح لمعه(، مجاهدی تبریزی )رسائل(، میرزاجواد تبریزی و میرزاعلی مشکینی 
در  آن  از  پس  فراگرفت.  منظومه(  )شرح  گیالنی  محمدی  و  )کفایه(  طباطبایی  سلطانی  )مکاسب(، 
سال1340ش در دروس آیات عظام: امام خمینی، گلپایگانی، شیخ عباسعلی شاهرودی و بیش از همه 
در دروس آیت اهلل سیدابوالقاسم کوکبی حاضر شد و بهره های فراوان برد. وی عالوه بر تحصیل به تألیف، 
تحقیق و تبلیغ دین اشتغال داشت و حدود 70 سال برای خطابه و منبر به شهرها و روستاهای مختلف 
گیالن و مازندران می رفت و مردم را با احکام و دین و قرآن آشنا می کرد. از جمله فعالیت ها و  به ویژه 
کبوترآباد اصفهان و حسینیه ای در  خدمات او ساخت مسجد حضرت زهرا در نجفدر، مسجدی در 
حسن آباد شیراز است. شرح کارها و اقدامات او در کتابش، کشکول ناب )ص 339-350( آمده است.

از آثار اوست:
زندگانی چهارده معصوم)ع(

بحث هایی پیرامون اصول عقاید
منابر مبّلغی

کشکول ناب

سـرانجام آن مرحـوم در 89سـالگی در روز دوشـنبه 2 تیرمـاه سـال 1399ش )30 شـوال المکرم 1441ق( 
گفت. بدرود حیات 
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حسیننی نژلادنوری )1362-1440ق(
آقای دکتر حاج سیدمهدی حسینی نژادنوری در اردیبهشت ماه سال 1322ش )جمادی االولی 1362ق( 
ک سـفلی از توابـع بخـش بلـده شهرسـتان نـور در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش  کال در روسـتای 
حجت االسـالم و المسـلمین حـاج سـیدعلی اصغر حسـینی نژاد مبلـغ دیـن و معلـم قـرآن در زادگاهـش و 
روستاهای مجاور و مادرش فرزند مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدصادق نام آور از 
کتاب های فارسـی )گلسـتان و نصاب( را  ی قرآن و  اهالی روسـتای دربندسـر از توابع رودبار قصران بود. و
نزد پدرش آموخت و در نوجوانی به تهران آمد و ادبیات را نزد آیات: میرزاابوالحسـن شـعرانی و حسـن زاده 
گرفت. در سـال 1340 رهسـپار قم شـد و ادبیات را نزد اسـتاد شـیخ رحمت اهلل فشـارکی و مطول  آملی فرا
گرامـی،  را نـزد آیـات: مـکارم شـیرازی و صالحـی مازندرانـی و شـرح لمعـه را نـزد آیـات: شـیخ محمدعلـی 
ستوده و صلواتی آموخت. رسائل و قوانین را نزد آیت اهلل اعتمادی، مکاسب را نزد آیت اهلل نوری همدانی 
و کفایه را هم نزد آیات عظام: سـلطانی طباطبایی و مکارم شـیرازی آموخت. پس از آن در دروس خارج 
کـرد و بهـره فراوان بـرد. پس از پیروزی انقالب اسـالمی به اخذ درجه  آیـت اهلل العظمـی گلپایگانـی شـرکت 
دکتـری در رشـته فقـه و حقـوق نائـل شـد. او پیـش از پیـروزی انقـالب بـه نشـر و پخـش اعالمیه هـای امـام و 
شـرکت در محافـل روحانیـون مبـارز قـم می پرداخـت که منجر به بازداشـت و زندگی مخفی اش شـد. پس 
گونـی همچـون: تأسـیس کمیتـه انقـالب در بخـش رودبـار  گونا از پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز پسـت های 
ی انتظامـی،  گزینـش دانشـجویان نیـرو یاسـت هسـته  یاسـت اداره عقیدتـی دانشـگاه پلیـس، ر قصـران، ر
ارتـش  ی هوایـی  نیـرو یاسـت عقیدتـی سیاسـی  ر انتظامـی،  ی  نیـرو بازرسـی عقیدتـی سیاسـی  یاسـت  ر
جمهـوری اسـالمی، نماینـده )دور دوم( مجلـس شـورای اسـالمی از شهرسـتان نـور و محمودآبـاد بـر عهـده 
گرفت و منشـأ خدمات بسـیاری به هم شـهریانش شـد. از جمله خدمات ایشـان احیای مدرسـه علمیه 
ی بعـد از درگذشـت پدربـزرگ مادری اش مرحـوم نام آور از سـوی آیات عظام:  شـیخ فضـل اهلل نـوری بـود. و
گلپایگانـی و خوانسـاری در اردیبهشـت ماه سـال 1350 بـه امامـت جماعـت مسـجد فاطمیـه  آشـتیانی، 
خیابـان دماونـد تهـران منصـوب شـد و تـا پایـان عمـر مبارکـش در ایـن منصـب مقـدس به خدمـت به دین 

کرد. کانون هیئت مذهبی نور را تأسیس  پرداخت و در این راستا 

آثار )چاپی اش( عبارتند از:
جلوه ای از فروغ قرآن )نسخ در قرآن(

کیست؟ قضا چیست؟ قاضی 
ثبوت قصاص در اسالم

سقوط قصاص در اسالم
حقوق جاودان )سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه السالم(

درس های توحیدی از حشره نیش دار نوش بخش )زنبور عسل(


