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شــهید  و  بحرالعلــوم  سیدمحمدحســین  شــهید 
ســیدمحمدرضا بحرالعلوم )هر چهــار نفر فرزندان 
بــزرگ  آیــت اهلل سیدموســی بحرالعلــوم( و عالمــه 
1395( و  ســیدمحمدصادق بحرالعلــوم )1313 - 
آیــت اهلل العظمی ســیدمحمد بحرالعلــوم )1261 - 
1326( صاحــب »بلغة الفقیــه« و آیت اهلل العظمی 
ســیدعلی بحرالعلــوم )م 1298( صاحب »البرهان 
و  نبالــت  و  مجــد  طالیــه داران  از  همــه  القاطــع« 
شــرافت و فضیلــت و فقاهــت حــوزه نجــف بودنــد 
کــه نــام نیکشــان همــاره در حــوزه علمیــه نجــف 

طنین افکن خواهد بود.

کلیــة الفقــه به  فقیــد ســعید پــس از نوجوانــی، در 
دروس ســطوح حضــرات آیــات: شــیخ محمدرضا 
مظفر، شــیخ محمدتقی ایروانی، سیدمحمدتقی 
درس  و  زین الدیــن  محمدامیــن  شــیخ  حکیــم، 
ح منظومــه( عالمه شــیخ محمدتقی  فلســفه )شــر
ج  آل صادق حاضر شــد و پس از آن در دروس خار
آیــات عظــام: آقــای حکیــم، آقــای خویــی، آقــای 
شــیخ حســین حلی و ســیدمحمدتقی بحرالعلوم 
حاضر شــد و مبانی علمی اش را استوار ساخت. او 
در ســال 1385 ق از »معهد الدراسات االسالمیة« 
غ التحصیل شد و با نوشتن رساله: »االجتهاد:  فار
اصولــه و احکامــه« به دریافت لیســانس نایل آمد 
و ســپس بــه تهران آمــد و از دانشــگاه تهــران فوق 
کــرد و به  کــرد و بــه قاهره ســفر  لیســانس دریافــت 
دریافــت درجــه دکترا از دانشــگاه قاهره با نوشــتن 
رســاله: »عیــوب االرادة« موفــق شــد. او همزمــان 
بــا تحصیــل در حــوزه نجــف، بــه تألیــف و تحقیق 
و ســرودن شــعر پرداخت و آثار بســیار پدیــد آورد و 
در راه مبــارزه با طاغوت عــراق و رژیم ننگین بعث 
سختی های بسیار به جان خرید و در سال 1387 
کرد و پس از شش  کویت ترک  ق عراق را به مقصد 
ســال اقامــت و تدریــس و تألیف و قضاوت شــرعی 
کــرد تــا  کشــورهای دیگــر مهاجــرت  جعفــری، بــه 

ســیدعباد بــن ســیدابی المکارم بن ســیدعباد بن 
ســیدابوالمجد احمد بن ســیدعباد بن ســیدعلی 
سیدشــهاب الدین  بــن  حمــزه  ســیدابی علی  بــن 
ابوالحســن  بــن ســید  بــن سیدابوالحســن  طاهــر 
بــن  احمــد  ســیدابی عبداهلل  بــن  الشــاعر  محمــد 
ابــی جعفــر االصغر محمــد بن ســیداحمد الرئیس 
بــن سیداســماعیل دیبــاج بــن ابراهیــم الغمــر بن 
حســن مثنــی بن االمــام المجتبــی الحســن الزکی 
بــن االمام امیرالمؤمنین علــی بن ابی طالب علیه 
الســالم، و مــادرش دختــر عالمــه ســیدمحمدباقر 
اســت.   بــوده  الریــاض(  صاحــب  )آل  طباطبایــی 
محمــد بــن عبدالکریــم، اســتاد )و پــدر زن( وحید 
کبیــر مالصالــح  بهبهانــی و مــادرش دختــر عالمــه 
مازندرانــی و جــده اش عالمــه فاضلــه، آمنــه بیگم 
عالمــه  خواهــر  و  مجلســی  مالمحمدتقــی  دختــر 
مالمحمدباقــر مجلســی و مــادر ســیدمرتضی نیــز 
دختر عالمه امیرابوطالــب فرزند عالمه ابوالمعالی 
کبیر و مادر امیرابوطالب دختر مالصالح مازندرانی 
بوده اســت. ایــن خاندان بزرگ بــا دودمان عالمه 
مجلســی، وحید بهبهانــی و صاحب ریاض  پیوند 
اســتوار داشــته و در این عمود نســب از شــاه مراد 
بــه صــدر نســب آیــات عظــام: بروجــردی، حکیم، 
ســیدعمادالدین  از  )و  یــزدی  ســیدمحمدکاظم 

علی( حاج آقاحسین قمی شریک هستند.

کاّن علیــه مــن شــمس الضحــی  نســٌب 
عمــودًا الصبــاح  فجــر  مــن  و  نــورًا، 

آن مرحــوم بــا پــدرش و برادرانش: آیت اهلل شــهید 
ســیدعزالدین بحرالعلــوم )1351 - 1411( صاحــب 
»بحوث فقهیه« و آیت اهلل شــهید سید عالءالدین 
بحرالعلــوم )1411ق( صاحــب »مصابیــح االصول« 
ســیدجعفر  شــهید  آیــت اهلل  عموزادگانــش:  و 
شــهید  آیــت اهلل  و   )1411  -  1353( بحرالعلــوم 
و  ق(   1411  -  1361( بحرالعلــوم  سیدحســن 

آیت الله بحرالعلوم
حضرت آیت اهلل آقای حاج سیدمحمد بحرالعلوم، 
و  اشــرف  نجــف  علمیــه  حــوزه  مشــاهیر  از  یکــی 
و  عــراق  ملــت  اســتقالل  و  آزادی  راه  مبارزیــن  از 
نمــاد مجاهــدت علمــای شــیعه علیــه طواغیت و 
که در این راه متحمل شدائد  ستمگران زمان بود 

گردید. و صدمات و سختی های فراوان 

در  در ســال 1347 ق )1307 ش(،  فقیــد ســعید 
نجف اشرف، در بیت علم و فقاهت زاده شد. پدر 
بزرگوارش آیت اهلل سیدعلی بحرالعلوم )م 1380 ق( 
گردان آیات عظام: سیدابوالحسن اصفهانی  از شا
که در  و میرزای نائینی و زعیم اجتماعی نجف بود 
بیت او بســیاری از مشکالت عشــایر و حوزه نجف 
حــل و فصــل می شــد، فرزنــد آیت اهلل ســیدهادی 
بحرالعلــوم )م 1322 ق(، فرزنــد آیت اهلل ســیدعلی 
کــه  کربــال(  در   1294 )شــهادت:  بحرالعلــوم  نقــی 
مادرش صبیــه صاحب ریاض بــود، فرزند آیت اهلل 
ســیدمحمدتقی بحرالعلــوم )م 1289 ق( صاحــب 
قواعد االصول، فرزند عالمه بزرگ آیت اهلل سیدرضا 
القنــاع  »کشــف  صاحــب   )1253 )م  بحرالعلــوم 
فــی اصحــاب االجمــاع«، فرزنــد آیــت اهلل العظمی 
)م  بحرالعلــوم  طباطبایــی  ســیدمحمدمهدی 
1255 ق( صاحب »مصابیح االحکام« و »مصابیح 
آیــت اهلل  فرزنــد  الرجالیــة«،  »الفوائــد  و  االصــول« 
صاحــب  ق(   1204 )م  طباطبایــی  ســیدمرتضی 
کفایة االحکام«، بن محمد بن عبدالکریم  ح  »شــر
بن شاه مراد بن شاه اسداهلل بن سیدجالل الدین 
بــن  علــی  ســیدمجدالدین  بــن  سیدحســن  بــن 
بــن  بــن سیداســماعیل  ســیدقوام الدین محمــد 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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2. تحقیق شــذور العقود فی ذکر النقود )احمد بن 
علی مقریزی(

3. تحقیق دیوان صاحب بن عباد )چاپ نشده(
4. تحقیق عقالء المجانین )حســن بن محمد بن 

حبیب نیشابوری(
القــرآن  تفســیر  فــی  الثمیــن  الجوهــر  تحقیــق   .5

المبین )6 ج، نوشته: عالمه سید عبداهلل شبر(
6. تحقیــق النــزاع و التخاصــم بیــن امیة و هاشــم 

)تقی الدین مقریزی(

ک آن مرحوم در 86 ســالگی، در  ســرانجام روح پــا
روز سه شنبه 18 فروردین 1394 ش )17 جمادی 
الثانی 1436 ق( به موالیان طاهرینش پیوســت و  
کش پس از تشییع عظیم و به یاد ماندنی و  پیکر پا
نماز آیت اهلل العظمی سیدســعید حکیم در معهد 
ک  کــه خود بنیــان نهاده بــود - به خا الَعَلمیــن - 
ســپرده شــد و مراســم تجلیل از شــخصیت علمی 
و سیاســی او و بزرگداشــت عمــری مجاهدتــش در 
کشــورهای مختلف جهان  راه خــدا تــا مدت ها در 
ادامــه یافت و در مراســم تجلیل از شــخصیت وی 
در نجف اشــرف تمام رجال دینی و سیاســی عراق 
از مراجع تقلید و علماء و رئیس جمهور و نخست 
وزیر و هیأت وزیران و نمایندگان پارلمان و ســران 
کرد  عشایر و قبایل مختلف شیعه و سنی، عرب و 
و ترکمــان، مســلمان و مســیحی و ایــزدی شــرکت 
کردنــد و مراجــع تقلیــد قــم و نجــف در پیام هــای 

گرامی داشتند. تسلیت خویش یاد او را 

و سخنرانی ها(
14.  سلسلة مقاالت االسالمیة

15.  صراع الحق و الباطل بین االمس و الیوم
16.  حصاد الغربة )دیوان شعر(

17.  المطر فی الشعر العربی
18.  آراء عن الشعر الحر

کتــاب  19.  بیــن یــدی الرســول)ص( - 3 ج )ایــن 
کرم)ص(  گروهــی از اصحــاب پیامبــر ا ح حــال  شــر
بــوده و بــه وســیلۀ آقــای محمدعلــی امینــی بــه 

فارسی ترجمه شده است(.
ح حــال  20.  مــن مدرســة االمــام علــی)ع(. )شــر
کار امیرالمؤمنین)ع( اســت و  گروهــی از یــاران فــدا

به فارسی هم ترجمه شده(
21.  فــی رحــاب الســیدة زینب )به فارســی ترجمه 

شده است(
22.  فی رحاب االمام علی)ع(

23.  دور االمــام الصــادق)ع( فــی مســیرة الدعــوة 
االسالمیة

24.  الحسن و الحسین إمامان إن قاما أو قعدا
25.  المنهج التربوی عند االمام الکاظم)ع(

26. ثورة االمام الحسین)ع( و أبعادها
27.  لمحــات مــن تاریــخ الصــراع السیاســی فــی 

االسالم )2ج(
28.  صلح الحدیبیة بین التکتیک و االستراتیجیة

29.  الحجاج سیف االمویین فی العراق
30.  شهید الوالء حجر بن عدی الکندی.

31.  نظرة فی شعر الحسین بن الحجاج
32.  الفرزدق الشاعر الجری

33.  جمر و حنین )شعر(
34.  الکندی الرائد االول للفلسفة االسالمیة

35.  دلیل العقل بین السلب و االیجاب
36.  مشعل الحق: دراسة عن االمام علی)ع(

37.  نجوم لن تغیب
38.  الحیاة الزوجیة فی فقه االمام الصادق)ع(

39.  التاریخ السیاسی للدولة الفاطمیة
40.  تاریخ المعز لدین اهلل الفاطمی

ب( تحقیق
1. تحقیــق حجــة الذاهــب الــی ایمــان ابــی طالب 

)سید فخار بن معد(

گزیــد و به فعالیت های  ســرانجام در لنــدن اقامت 
خویــش  روحانــی  شــئون  و  مبارزاتــی  و  سیاســی 

پرداخت و »مرکز اهل البیت« را تأسیس نمود.

ح و جــّدی رژیم صــدام بود  وی از معارضــان مطــر
کــه به طور غیابی در ســال 1969 م )1349 ش( به 
سبب فعالیت هایش به اعدام محکوم شد و بیش 
ک پرداخت  از سی سال به مبارزه با این رژیم سفا
و در ایــن راه دههــا نفر از اعضــای خانواده خویش 
)از برادران و دامادش آیت اهلل ســید عبدالصاحب 
حکیم و پســرعموهایش( را از دست داد. او تالش 
بســیار بــرای برپایــی دولــت دمکراتیــک در عــراق 
کید  انجام داد و بر زیستی و صلح میان عراقی ها تأ
کشــورهای  در  وی  پیگیــر  تالش هــای  و  داشــت 
حوزه خلیج فارس و اروپا به ویژه انگلیس مشــهود 
جهانیــان بــود. پــس از ســرنگونی رژیــم صــدام در 
سال 2003 م )1382 ش( به عنوان رئیس شورای 
حکومــت انتقالــی موقــت انتخاب شــد و در نجف 
اشــرف »معهد الَعَلمین للدراســات العلیا« را برای 
کادرســازی آینــده عراق بنیــاد نهــاد و خانه اش در 
نجــف مرکزی بــرای رایزنی هــا و تصمیم گیری های 
کالن در امور عراق بود. وی یکی از شخصیت های 
کــه روابط  اســالمی موثــر و مســتقل در عــراق بــود 
گسترده ای با احزاب سیاسی داشت و به  سیاسی 

سبب مواضعش از احترام همگان برخوردار بود.

برخی از آثارش عبارتند از:

الف( تألیف
1. االجتهاد: اصوله و احکامه

2. االشهاد علی الزواج و الرجعة و الطالق
3. مصدر التشریع لنظام الحکم فی االسالم

4. عیوب االرادة فی الشریعة االسالمیة
5. أضواء علی قانون االحوال الشخصیة

6. آفاق حضاریة لنظرة الدولة فی االسالم
7. فلسفة الکندی

8. حدوث العالم و ِقَدمه فی الفلسفة االسالمیة
9. رجال العقیدة

10.  مواقف حاسمة فی تاریخ التضحیة و الفداء
11.  ضحایا العقیدة

12.  نساء فی افق العقیدة
13.  حصاد االیام )9 جلد، مجموعه ای از مقاالت 
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کــش روز  گفــت و پیکــر پا 1436 ق( بــدرود حیــات 
یکشــنبه 13 اســفند بــا حضــور صدهــا هــزار نفــر از 
مردم اصفهان و خمینی شــهر و شــهرهای اطراف 
تشــییع و پــس از نمــاز آیــت اهلل حاج ســیدمرتضی 
احمــدی، در مقبــره خانوادگی - در جوار مســجد 
در  و  شــد  ســپرده  ک  خــا بــه   - فروشــان  جامــع 
ســوگش اشــعار و مراثــی ســروده و از ســوی مراجع 
تقلید پیام های تســلیت متعدد صــادر و مجالس 
بزرگداشــت فراوان در اصفهان و ســده و شهرهای 

گردید. دیگر برگزار 

یمی قمی آیت الله کر
شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
کریمــی قمــی، یکــی از فضــالی معــروف  حســین 
حــوزه علمیــه قــم بــود. فقیــد ســعید در 19 ربیــع 
االول 1362 ق، در روســتای »راهجــرد« - از توابع 
قــم - زاده شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســالم و 
کریمی )م 1392 ق(  المســلمین حاج شیخ قاســم 
کاشــان )حضرات آیات:  که به دعوت علمای  بــود 
میر ســیدعلی یثربی و آقا شــیخ مهــدی نجفی( در 
گزید و در مســجد محلۀ »ســرپّله«  آن شــهر اقامت 

به اقامۀ جماعت و تبلیغ دین اشتغال داشت.

بــرای  آن مرحــوم در ســال 1377 ق )1337 ش( 
تحصیل علوم دینی به قم آمد و بخشــی از ادبیات 

بــه  ش(   1350( ق   1390 ســال  در  و  کــرد  شــرکت 
نــزد  بــه تحصیــل  آنجــا  در  و  بازگشــت  زادگاهــش 
عموی بزرگوارش آیت اهلل حاج سیدحسن امامی، 
معــروف به حــاج آقا امــام ســدهی )1320 - 1398 
گردان آیات عظام: سیدابوالحســن  که از شــا ق( - 
و  عراقــی  ضیــاء  آقــا  نائینــی،  میــرزای  اصفهانــی، 
محقــق اصفهانــی بــود - و تدریــس ســطوح عالیه 
و تولیت مدرســه علمیه »حســینیه حاج حســن« 
- واقــع در بــازار ســده - و توســعه و بازســازی آن، 
و ســخنرانی در مــاه رمضــان و دهــه عاشــورا و ایام 
سال و احیای شعائر دینی - به خصوص عزاداری 
امــام حســین)ع( و برپایــی مجالس عاشــورا و ایام 
هــم  مقــدس  مشــهد  در  و  پرداخــت   - فاطمیــه 
»حســینیه فروشــانی ها« را تأســیس و وقف نمود. 
ایشــان محــور دینی و مذهبی منطقــه بود و مردم 
در تمــام امــور زندگــی خویــش بــه ایشــان مراجعه 
می کردنــد. وی بــر اتفــاق و اتحــاد و یکدلــی مــردم 
تکیه داشت و هرگونه اختالف در میان دستجات 
و هیــآت را از میــان می بــرد و بــر احیــای مراســم 
حســینی و فاطمــی پافشــاری می کــرد و »هیــأت 
عزاداری ســادات« را در روز شــهادت حضرت زهرا 
بــه راه انداخــت و در شــام هــر جمعه هــم »زیارت 
ناحیــه مقدســه« را در مســجد جامــع می خواند و 

می گریست.

تألیفات آن مرحوم عبارتند از:
1. تفســیر قــرآن )ســوره های حمد، یاســین، قدر و 

کوثر(
ح زندگی حضرت زینب )زیر چاپ( 2. شر

3. رساله در: ادعیه
4. رساله در: تقوا

5. رساله در: فضیلت علم و تاریخ برخی علما
6. سفرنامه ها )6 دفتر(

7. خاطرات
تخلــص  »خطائــی«  بــه  کــه  اشــعار  مجموعــه   .8

می نمود.
9. تقریرات دروس استادان

ســرانجام آن مرحــوم در اواخــر عمــر شــریفش در 
بســتر بیماری خفت و پس از 84 ســال زندگی، در 
روز شــنبه 12 اســفند 1393 ش )2 جمادی االولی 

آیت الله امامی
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج سیدمهدی 
اســتان  بــزرگ  علمــای  از  یکــی  ســدهی،  امامــی 
اصفهــان بود. معظــم له در ســال 1349 ق )1309 
از توابــع اصفهــان -  ش( در »َفروشــان« ســده - 
در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدر بزرگوارش 
آیت اهلل حاج ســیدنوراهلل امامی ســدهی )1317 - 
گردان آیات عظام: میر سیدعلی  1397 ق( - از شا
نجف آبادی و ســیدمهدی درچه ای )در اصفهان( 
و حاج شــیخ عبدالکریم حایری و سیدابوالحســن 
اصفهانــی - فرزند آیت اهلل حاج میرســیدعلی امام 
گردان آیــات  ســدهی )1264 - 1358 ق( - از شــا
سیدمحمدهاشــم  اصفهانــی،  آقانجفــی  عظــام: 
و   - فشــارکی  مالمحمدحســین  و  چارســوقی 
مادرش فاطمه خانم صبیه محترمه آیت اهلل حاج 
شیخ جمال الدین نجفی اصفهانی )فرزند آیت اهلل 
شــیخ محمدباقــر نجفــی فرزنــد آیــت اهلل العظمــی 
شیخ محمدتقی نجفی اصفهانی صاحب »هدایة 
شــیخ  العظمــی  آیــت اهلل  دامــاد  المسترشــدین« 

کاشف الغطاء( بوده است. جعفر 

وی تحصیــل علــوم دینــی را در اوان نوجوانــی از 
کــرد و معالم را نزد مرحوم میرزا علی  اصفهــان آغاز 
گرفت. ســپس به قم آمد و دروس  آقا شــیرازی فرا 
آیــات: شــیخ محمدتقــی  نــزد حضــرات  را  ســطح 
ســیدمحمدباقر  و  لمعــه(  ح  )شــر کــی  ارا ســتوده 
ســلطانی طباطبایــی )کفایتیــن( آموخــت و پــس 
از آن بــه مشــهد مقــدس عزیمــت نمــود و ادبیات 
گرفت.  )مغنی و مطول( را نزد ادیب نیشابوری فرا 
ســپس به قم بازگشــت و چند ســال در درس های 
گلپایگانی،  آیــات عظــام: آقــای بروجــردی، آقــای 
امــام خمینــی، ســیدمحمد محقــق دامــاد، میرزا 
هاشــم آملــی و عالمــه طباطبایــی حاضــر شــد و 
بهره های بســیار برد. او مدتی هم به نجف اشرف 
کــرد و در درس هــای آیــات عظــام: آقــای  عزیمــت 
حکیــم، آقــای خویــی و ســیدمحمود شــاهرودی 
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المکــرم 1380 ق( در اندیمشــک زاده شــد. پس از 
اخذ دیپلم، در ســال 1360 ش )1402 ق( رهســپار 
حوزه علمیه قم شد و ادبیات عرب را نزد حضرات 
آقایــان: حــاج شــیخ محمدعلــی مــدرس افغانــی، 
ســیدرضا خسروشــاهی و سیدحســن طالقانــی و 
ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: حسین راستی 
کاشــانی، قدرت اهلل وجدانی فخر، شــیخ مصطفی 
محامی و شــیخ مصطفی اعتمادی آموخت و پس 
ج آیــات عظــام: آقــای وحید  از آن بــه دروس خــار
خراســانی، میــرزا جــواد تبریــزی و فاضــل لنکرانی 
حاضــر شــد و بهره هــای فــراوان بــرد و همزمان به 
قــم  کالم در دانشــگاه  و  فلســفه  تحصیــل رشــته 
کرد.  پرداخت و فوق لیسانس آن رشته را دریافت 
او در دوران دفــاع مقدس، ســال ها در جبهه های 
نبرد به تبلیغ دین اشــتغال داشــت و به جانبازی 

در راه حق نائل آمد.

و  فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  ســال ها  فقیــد  آن 
که  سیاســی در حــوزه علمیــه قم اشــتغال داشــت 
از جمله مســئولیت هایش: ســردبیر مجله پاسدار 
اســالم، نایــب رئیــس مجمــع نماینــدگان طالب و 
فضالی حوزه علمیه قم، مدیر واحد سیاسی دفتر 
تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیه قــم و عضو هیأت 

علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی بود.

کــز علمی  او بــه تألیــف و تدریــس در دانشــگاه و مرا
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی اشــتغال داشت و 
کتاب از او به یادگار ماند. مقاالت متعدد و چندین 

آثارش عبارتند از:
کوروش و ذوالقرنین از دیدگاه تاریخ و آئین  .1

2. عاشورا در آینه زمان
3. متد تحلیل پدیده های سیاسی

4. مدیریت تحول سیاسی در حوزه های علمیه
5. مجموعه مقاالت )در مجالت: پاســدار اسالم و 

بینات(

کلیوی،  آن مرحــوم در 54 ســالگی بــر اثر بیمــاری 
 12( ش   1394 فروردیــن   13 پنجشــنبه  روز  عصــر 
جمادی الثانی 1436 ق( چشم از جهان فرو بست 
کش روز شنبه 15 فروردین تشییع و پس  و پیکر پا
از نمــاز حجت االســالم و المســلمین سیدهاشــم 

»علیهم السالم«(
3. زیارت عاشورا و رفع شبهات از آن

4. آئینه اسرار
گفتار 5. بیست 

6. خیمه عفاف )درباره فضیلت ازدواج موقت(
7. قاعدة القرعة

آقایــان:  همــکاری  )بــا  جاویــد  شــهید  رد   .8
سیدحسن آل طه و محمدحسین اشعری(

9. مجموعــه مقــاالت )در مجــالت مختلــف »بــه 
ویژه فصلنامه علوم اسالمی دانشگاه قم«(

10.  جــزوات درســی )قواعــد فقــه، علــم الروایــة و 
الدرایــة، علــوم قــرآن، تاریخ قــرآن، نفــی تحریف از 
قــرآن، عــدم تواتــر قرائات قــرآن، مقدمــه بر اخالق 

اسالمی و تعلیم و تربیت اسالمی(

و آثار غیرچاپی اش هم عبارتند از:
1. زندگینامه خودنوشت

2. تقریرات درس امام خمینی )بیع(
3. تقریرات درس آیت اهلل العظمی خویی )اصول(
4. تقریــرات درس آیــت اهلل دامــاد )اصــول و فقــه، 

مباحث: صالة مسافر، خلل، خمس و زکات(
5. تقریــرات درس آیت اهلل حاج آقامرتضی حائری 

کامل اصول( )یک دوره 

وی بــر اثر بیماری در 72 ســالگی، در جمعه شــب 
14 فروردیــن 1394 )13 جمــادی الثانی 1436 ق( 
کــش روز یکشــنبه  گفــت و پیکــر پا بــدرود حیــات 
العظمــی وحیــد  آیــت اهلل  نمــاز  از  پــس  و  تشــییع 
گلزار شــهدای علــی بن جعفر  خراســانی بــر آن، در 

ک سپرده شد. )علیه السالم( به خا

حجت االسالم 
والمسلمین میر مدرس

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
آقای حاج سیدموسی میرمدرس، یکی از فضالی 

حوزه علمیه قم بود.

آن مرحــوم در اول فروردیــن 1340 ش )12 شــوال 

را نــزد مرحوم آیت اهلل سیدحســین بــدال آموخت و 
اندکــی بعــد به مشــهد عزیمت نمــود و در مدرســۀ 
کن شــد. و تمــام ادبیات را نــزد ادیب  »پریــزاد« ســا
ثانی حاج شیخ محمدتقی راموز و شرح لمعه را نزد 
آیــت اهلل حاج ســیداحمد مدرس یــزدی و معالم و 
مطول را نزد آیت اهلل سیدحســن صالحی آموخت. 
سپس به قم بازگشت و سطوح عالیه را نزد حضرات 
نــوری  کــی،  ارا ســتوده  منتظــری،  آقایــان:  آیــات 
همدانــی و ســلطانی طباطبایــی آموخــت و پس از 
ج امام خمینی و آیت اهلل محقق  آن بــه دروس خار
دامــاد حاضــر شــد و در ســال 1384 ق )1344 ش( 
کرد و یکســال در دروس  به نجف اشــرف مهاجرت 
فقــه و اصول آیت اهلل العظمــی خویی و دروس بیع 
)معاطــات( امــام خمینــی حاضــر شــد و بهره هــای 
فــراوان بــرد. در ســال 1385 ق به قم بازگشــت و در 
دروس حضــرات آیات: حاج آقا مرتضی حائری )15 
ســال، فقــه و اصول(، آقــای داماد )فقــه و اصول( و 
پــس از فوت معظــم له در دروس آیــت اهلل العظمی 
کــی و پــس از وفــات آن دو  گلپایگانــی و آیــت اهلل ارا
بزرگوار به دروس آیت اهلل وحید خراسانی )10 سال( 
کــرد و مبانی علمی اش را اســتوار ســاخت.  شــرکت 
او پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه خدمــت در 
دســتگاه قضایی پرداخت و ســال ها عضــو »دادگاه 
از  عالــی قــم« و ســپس »دادگاه مدنــی خــاص« و 
ســال 1363 تا 1369 رئیس دادگســتری استان قم 
و از ســال 1372 تــا 1387 ش هم رئیس دانشــکده 
الهیــات دانشــگاه قــم بــود و در آنجــا بــه تدریــس و 
تألیف جزوات درســی فقه و اخالق و قرآن پرداخت 
و افزون بر آن عضو شورای استفتاء مرحوم آیت اهلل 
فاضــل لنکرانــی بــود و از ایشــان بــه دریافــت اجازه 
اجتهاد نائل آمد ایشان سال ها در »مرکز فقهی ائمه 
کمیســیون  اطهــار« تدریــس فقــه می نمــود و عضو 
تهذیــب حــوزه علمیه قــم هم بــود. وی از حضرات 
آیــات: میــرزا ابوالفضــل زاهــدی، نجفــی مرعشــی، 

کی و وحید خراسانی اجازه روایت داشت. ارا

آثار چاپی اش عبارتند از:
1. اصــل االصول )یک دوره اصول به زبان فارســی 

که توسط دانشگاه قم چاپ شده است(
گفتــار 14 معصــوم  و  )زندگانــی  2. نســیم والیــت 
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درگذشتاگن اخبار

هــم نگاشــت و بــدو اختصاصــی تــام داشــت. او از 
بســیاری از علمای شیعه اجازه روایت داشت و به 
گروه بســیاری هم اجــازه روایت بخشــوده بود )که 
نــام آنهــا در »قســطاس الموازین فــی المجیزین و 

المجازین« آمده است(.

برخی از آثار چاپی اش عبارتند از:
1. قســطاس الموازیــن فی المجیزیــن و المجازین 

)4 ج(
2. خاندان ارگانی بهبهانی

3. سالم در اسالم )2 ج(
4. صلۀ ارحام در اسالم

5. فوائد سیر و سفر در اسالم
6. شناخت و درمان وسوسه در اسالم

7. فرهنگ تربیت فرزند در اسالم
گزارشی از غدیر خم  .8

9. ازدواج در آئینه دین و خرد
10.  آداب معاشرت با خویشاوندان

کتابخانه شــیخ محمود  کتب خطی  11.  فهرســت 
ارگانی

کتابخانه شیخ محمود  کتب چاپی  12.  فهرســت 
ارگانی

13.  تحقیــق: عیــن العبــرة فی غبن العتــرة )احمد 
بن طاوس(

ع البطین  14.  تحقیق: الدّر الثمین فی اســرار األنز
)تقی الدین حلبی(

15.  تحقیــق: التحفــة البهیــة فــی اثبــاة الوصیــة 
)سیدهاشم بحرانی(

16.  تحقیــق: الهدایة القرآنیــة الی الوالیة االمامیة 
)همو(

17.  تحقیــق: مصابیــح االنــوار و انــوار االبصــار فــی 
معجزات و دالالت النبی المختار )نوشته: همو(

18.  انیس النفوس فی تراجم رجال آل طاوس
19.  ربیع المغانی فی تراجم آل البهبهانی.

ســرانجام آن مرحوم در پی بیماری در 76 سالگی 
در روز دوشــنبه 18 اســفندماه 1393 )18 جمادی 
کش  گفت و پیکر پا االول 1436 ق( بــدرود حیات 
العظمــی وحیــد  آیــت اهلل  نمــاز  و  تشــییع  از  پــس 
خراســانی بر آن به نجف اشــرف انتقال یافت و در 

ک خفت. قبرستان وادی السالم به خا

راســتگویی،  ج:   4( حدیــث  چهــل  مجموعــه   .3
خدمت رسانی، اسوه ها و بهترین ها(

مجــالت:  در  مقالــه   40( مقــاالت  مجموعــه   .4
و  آشــنا  دیــدار  حــرم،  ســتارگان  کوثــر،  مبلغــان، 

پرسمان(
کتابت )بخشــی از( قرآن مجید )به خط زیبای   .5

خود(
6. مجموعه احادیث درباره آفت و سالمت

پــی  در  ش   1392 فروردیــن  در  ســرانجام  او 
بیمــاری داخلــی از پای افتاد و در 57 ســالگی، در 
اردیبهشت 1392 چشم از جهان فرو بست و پس 
از تشــییع باشــکوه در علویجــه، در بقعــۀ امامزاده 

ک سپرده شد. شمس الدین محمد به خا

حجت االسالم 
والمسلمین ارگانی

جنــاب حجت االســالم و المســلمین آقــای حــاج 
شــیخ محمــود ارگانــی بهبهانــی، در 17 فروردیــن 
1317 ش )5 صفــر الخیــر 1357 ق( در »رامشــیر« 
- از توابــع بهبهــان - در بیــت علــم و فضیلت زاده 
شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســالم حــاج میــرزا 
احمــد ارگانــی )م 1398 ق(، فرزنــد آیــت اهلل حــاج 
گردان  شــیخ مهدی بهبهانی )م 1358 ق( - از شا
آیات عظام: شــیخ زین العابدین مازندرانی و سید 
محمدحســین شهرســتانی - فرزند آیت اهلل شــیخ 
گردان  شــا از   - ق(   1297 )م  بهبهانــی  غالمعلــی 
شــیخ انصاری و شــیخ زین العابدیــن مازندرانی - 

بوده است.

آن مرحوم نخســت به خرمشــهر رفت و بخشــی از 
علوم ادبی را آموخت و سپس به قم آمد و ادبیات 
ح لمعه را نزد عالمه شیخ محمدعلی مدرس  و شر
افغانــی و ســطوح عالیــه را هم نزد حضــرات آیات: 
حــاج شــیخ احمــد پایانــی اردبیلــی و حــاج شــیخ 
پــس  و  گرفــت  فــرا  تبریــزی  اعتمــادی  مصطفــی 
کوکبــی  سیدابوالقاســم  آیــت اهلل  درس  بــه  آن  از 
تبریــزی حاضــر شــد و تقریــرات دروس ایشــان را 

گلزار شهدای علی بن  حسینی بوشــهری بر آن در 
ک سپرده شد. جعفر علیه السالم )قم( به خا

حجت االسالم و 
المسلمین  رفیعی پور

ســیدعباس  آقــای  المســلمین  و  حجت االســالم 
رفیعی پــور َعَلویجــه، یکــی از فضــالی حــوزه علمیه 
 1375( ش   1335 خــرداد   12 در  وی  بــود.  قــم 
ق( در علویجــه اصفهــان، در خانــۀ آقــا ســیدحیدر 
طباطبایــی زاده شــد و در 15 ســالگی بــه نجف آباد 
بــه  و  شــد  کن  ســا »الحجــة«  مدرســۀ  در  و  رفــت 
گیــری علــوم دینــی نــزد حضــرات: حــاج شــیخ  فرا
عبــاس ایــزدی، ســیدمحمدباقر حســینی و شــیخ 
عباســعلی ملکــی پرداخــت. در ســال 1355 ش به 
قــم آمــد و دو ســال در مدرســه رضویــه بــه تکمیــل 
آموخته هایــش پرداخــت و در ســال 1357 ش بــه 
تهران رفت و در مدرسه سپهساالر )شهید مطهری 
کاشانی بهره های  ( از محضر آیت اهلل محمد امامی 
فراوان برد و ســطوح عالیه را تکمیل نمود. در سال 
ج فقه  1372 ش بــه قم بازگشــت و به تحصیل خار
و اصــول نزد آیات عظام: فاضل لنکرانی و صانعی و 
تألیــف و تحقیــق و تدریــس در دانشــگاه پرداخت. 
تبلیغــات  ســازمان  بــا  همــکاری  بــه  قــم  در  وی 
کرد  اســالمی پرداخــت و مجله »بصائر« را تأســیس 
کوثر، مبلغان، ســتارگان حرم، انتظار  و بــا مجالت: 
همکاری نمود و ریاست سازمان تبلیغات و امامت 
جمعۀ دســتجرد )و امامــت جمعه موقت علویجه( 
گرفت. او فاضلی ســخت کوش، هنرمند  را بر عهده 
)خطــاط(، باســخاوت، متواضــع و خوش اخــالق و 
خوش برخــورد بــود. مــن بــا او رفاقتــی قدیــم و تام 
داشــتم و او را بشــاش و صبور بر شدائد و مشکالت 
یافتــم. )کــه خــدا پس از ســالها بــدو فرزنــدی داد و 
گفــت و او هم صبر  کودکــی بــدرود حیات  او هــم در 

کرد(.

آثارش عبارتند از:
1. حضرت مریم، اسوه نجابت و عفاف

2. زندگی و آثار استاد عبدالجواد فالطوری )2 ج(


