ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﭘ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﻃﺒﺮﺳ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری؛ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﭘﯿﺎﻣ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻃﺒﺮﺳ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ وﻟ
ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎری را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.

ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ«
اذا ﻣﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﺛﻠﻢ ﻓ اﻹﺳﻼم ﺛﻠﻤﻪ ﻻﯾﺴﺪّﻫﺎ ﺷ

درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﯾﺎر دﯾﺮﯾﻦ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻃﺒﺮﺳ) رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﯿﻪ(،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﻟﻢ ﻓﺮاوان ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﺮﺳ در ﻃﻮل  4دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﺧﺸﺎن ،ﻣﻨﺸﺄ آﺛﺎر ﭘﺮ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره از ﯾﺎران دﯾﺮﯾﻦ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟ(
ﺑﻮدﻧﺪ.
آن ﻣﺮﺣﻮم در زﻣﺎن  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و از ﺧﺪﻣﺘﺰاران ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﻨﺪ دوره ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﺎﺑ
ﻣﺤﺾ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻼش ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻪ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼی آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،ﺗﺮوﯾ و ﺗﺒﻠﯿ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨ و ﻓﺮﻫﻨ واﻻی ﻗﺮآن واﻫﻞ ﺑﯿﺖ
)ع( ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻃﻼب ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﺣﺎد ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎن آﺷﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺷ ﻓﻘﺪان آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺿﺎﯾﻌﻪای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﻣﺤﻀﺮ رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮاﺟ ﻋﻈﺎم ،ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﯿﺖ ﻣﺮم ،ﻃﻼب و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان آن ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﻪ
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﻮ درﺟﺎت اﯾﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﻧﻤﺎﯾﻢ.

