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آیت اهلل شاهرودی

مرتضــوی  ســیدمحمد  حــاج  آقــای  العظمــی  آیــت اهلل  مرحــوم 

شــاهرودی یکــی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم بود. فقید ســعید 

در جمادی االولــی 1344ق )آذر1304ش(، در نجــف اشــرف در 

بیــت علــم و فقاهت زاده شــد. پــدر بزرگوارش مرجع تقلید شــیعه 

گردان  آیت اهلل العظمی ســیدمحمود شــاهرودی )م1395ق( از شا

آخوند خراســانی و میرزای نائینــی و مادرش صبیه محترم آیت اهلل 

شــیخ محمدرضا فاضل نیشابوری بوده است. آن مرحوم ادبیات 

و ســطوح را نزد آیات: شــیخ علی شهربابکی و شیخ هاشم آملی و 

گرفــت و پس از آن  شــیخ عبدالحســین رشــتی )کفایة االصول( فرا

بــه تحصیــل خارج فقــه و اصول نــزد آیات عظام: آقای شــاهرودی 

یس ســطوح  گلپایگانــی پرداخــت و هم زمان به تدر و ســیدجمال 

مجلــس  در  شــرکت  و  بزرگــوارش  پــدر  دروس  بازتقریــر  و  عالیــه 

اســتفتای معظــم له اشــتغال داشــت تا آنکــه در ســال 1375ق از 

یافت  گلپایگانی به در اســتادانش آقایان: شاهرودی و سیدجمال 

یس خــارج فقه و  اجــازه اجتهــاد نائــل آمــد. در ســال 1385ق تدر

کرد و ده هــا نفر از فضالی نجف در درســش حاضر  اصــول را آغــاز 

می شــدند. در ســال 1389ق پدر بزرگوارش احتیاطات خویش را 

بــا وجود ده ها نفر از علمــا و مراجع تقلید در حوزه های قم و نجف 

کرد و نامش در زمره فضالی نامی نجف طنین افکن  ی ارجاع  به و

شد. او در این سال ها به جای پدر خویش در مسجد هندی اقامه 

یس اشــتغال داشــت و درسش  جماعت می کرد. همچنین به تدر

گرفته بود و تقریرات درسش )کتاب الطهاره( به چاپ رسید.  اوج 

بــا اخــراج ایرانیــان از عــراق، در ســال 1400ق )1359ش( همــراه 

تمــام خانــواده آیــت اهلل شــاهرودی از نجــف اخــراج شــد و در قــم 

یــس و تألیــف و اقامه جماعت در مســجد  گزیــد و بــه تدر اقامــت 

امام رضا)علیه الســالم( )شــب ها( و حســینیه نجفی ها )ظهرها( 

پرداخت و رســاله عملیه اش به چاپ رســید. دفتر و بیت ایشــان 

که تأســیس مجتمع  کارگشــایی از طــالب قدم هایی برداشــت  در 

ی عالمی با  مســکونی طالب در قم و نجف از آن جمله اســت. و

کوچک  اخالق و مؤدب و متواضع و بردبار و خوش برخورد بود و با 

و بزرگ با احترام برخورد می کرد.

تألیفات چاپی اش عبارتند از:

1. ذخیرة المؤمنین

2. توضیح المسائل

3. توضیح مناسک حج )عربی و فارسی(

4. دروس فی احکام النساء

5. استفتائات )عربی و فارسی(

6. کتاب الصوم

ی توســط بــرادرش آیت اهلل آقای  7. کتــاب الطهاره )تقریر دروس و

سیدحسین شاهرودی(

8. مختصر االحکام )اردو(

تألیفات غیر چاپی اش عبارتند از:

1. حاشیه بر عروة الوثقی

2. کتاب الحدود

3. تقریرات درس آیت اهلل العظمی شاهرودی

4. رساله استفتائات )عربی(

 4( 1398ش  تیــر   16 یکشــنبه  روز  در  94ســالگی  در  مرحــوم  آن 

کش پس از  ذیقعــدة الحــرام 1440ق( بدرود حیات گفت و پیکر پا

تشــییع باشــکوه و نماز برادرش آیت اهلل سیدحســین شاهرودی در 

روز سه شنبه 18 تیر در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه)س( 

ک خفت. در غم فقدانش پیام های تســلیت فراوان از سوی  به خا

ی  مراجــع تقلیــد شــیعه صــادر شــد و از مقــام علمــی و عملــی و

تجلیل شایان به عمل آمد.
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کابلی آیت اهلل محقق 

حضــرت مســتطاب آیــت اهلل العظمی آقــای حاج شــیخ قربانعلی 

کابلــی یکی از مراجع تقلید حــوزه علمیه قم بود.  محقــق ترکمانی 

معظم له در روز سه شنبه 9 ذی حجت الحرام 1346ق )8 خرداد 

کاریــزک« واقــع  1307ش/ 29 مــی 1928م( در روســتای »دهنــه 

کابل زاده شــد.  در دره ترکمــن از توابــع اســتان پــروان و در نزدیکی 

کرد و  دروس ابتدایی را در همان روســتا نــزد برادرش نوراحمد آغاز 

کابل شــد و ادبیات و سطوح )شرح لمعه،  پس از چندی رهســپار 

معالــم و قوانیــن( را نــزد آیــت اهلل شــهید ســیدمحمد ســرور واعــظ 
کرد و  آموخت. ســپس در ســال 1332به نجف اشــرف مهاجــرت 

ســطوح عالیه را نــزد حضرات آیات: ســیدعبداالعلی ســبزواری، 

شــیخ کاظم تبریزی، شیخ عبدالحسین رشتی، شیخ محمدتقی 

آل راضی، شــیخ مجتبی لنکرانی و شیخ صدرا بادکوبه ای و شرح 

گرفت و پس از آن  منظومه را هم از آیات اهلل شیخ عباس قوچانی فرا
در دروس خــارج آیات عظام: آقــای حکیم، آقای خویی، میرزاباقر 

زنجانــی، سیدحســین حمامی و شــیخ حســین حلی حاضر شــد 

کمــال نظــم و مراقبــت و اســتقامت در تحصیــل بــه نــگارش  و در 

آنــان پرداخــت. در ســال 1388ق )1348ش(  تقریــرات دروس 

نخســتین مجلــد از تقریــرات درس فقه آیــت اهلل العظمی خویی را 

به نام تحریر العروة الوثقی به چاپ رساند و نامش در زمره فضالی 

یس سطوح  کنار تحصیل به تدر ی در  نامی نجف طنین  افکند. و

گروهــی بســیار از دروس ایشــان بهره منــد  عالیــه هــم پرداخــت و 

شــدند. او در ســال 1351ش بــه زادگاهش بازگشــت و بــا همیاری 

مؤمنیــن بــه تأســیس مدرســه علمیــه جامعــة االســالم در محــل 

گــرد او جمع  کرد و صدهــا نفر از طالب  کابل اقــدام  ســوخته شــهر 

شــدند و بــه تحصیــل علوم اســالمی پرداختنــد. خود نیــز عالوه بر 

یــس و مدیریــت مدرســه به پاســخگویی بــه امور دینــی مردم و  تدر

رســیدگی بــه مســائل اجتماعی آنــان پرداخــت و در زمــره علمای 

نامــی کابــل درآمــد. بــه دنبال وقــوع کودتــای مارکسیســتی دی ماه 

1357و دســتگیری و شــهادت علمای شیعه از کابل خارج شد و 

کســتان رفت و ســازمان دفاع از حریم اســالم را تشکیل  کویته پا به 

کرد و در ســال 1358ش همراه  داد و پس از مدتی به قم مهاجرت 

جمعــی از علمــای افغانســتان، اتحادیــه علمــا را ســامان داد و در 

دهه 1360 با حزب پاســداران جهاد اســالمی افغانستان همکاری 

یــم کمونیســتی کابل پرداخــت. در  کــرد و بــه جهــاد سیاســی بــا رژ

ســال 1368 با تشــکیل حــزب وحدت اســالمی افغانســتان بدان 

پیوســت و در ســال 1371ش به عنوان دبیر شــورای عالی نظارت 

بــر آن حــزب برگزیــده شــد و در زمســتان 1372ش بنــا بــر اصــرار و 

درخواســت علما و مؤمنان افغانستان، رساله عملیه اش به چاپ 

گروه بســیاری از شــیعیان افغانستان در سراســر جهان به  رســید و 

ی آوردنــد و نامــش در عــداد مراجــع تقلیــد جهان  ی رو تقلیــد از و

تشــیع طنین افکــن شــد. با این همــه، جهانی از تواضــع و فروتنی و 

یســتی و اخالق خوش بود. دفاترش در ایران و افغانســتان و  ساده ز

ی پس از مرجعیت بر  کستان بسیار خدمتگزار و کارگزار بودند. و پا

یس و سفرهای  دامنه کارها و مسئولیت هایش افزود و تألیف و تدر

بــه افغانســتان افزایــش یافــت و مــدارس و مســاجد  تبلیغــی اش 

چندی را همچون: توسعه مدرسه جامعة االسالم )کابل(، مسجد 

امــام خمینــی )کابــل(، مســجد جامع شــهرک المهــدی )هرات(، 

مدرســه علمیــه خاتم االنبیــاء )هــرات(، مدرســه جامعــة االســالم 

)هرات( و مدرسه علمیه )بغالن( به یادگار نهاد.

تألیفات چاپی اش عبارتند از:

1. توضیح المسائل

2. حاشیة العروة الوثقی

3. مناسک حج

4. استفتائات )2ج(

5. المباحث الفقهیه )2ج(

6. احکام جوانان

7. نصایح اخالقی

8. وظیفة القضاه

9. منهاج الصلحاء

10. کتاب الخمس
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11. تحریر العروة الوثقی )ج1( – تقریر درس آیت اهلل خویی

تألیفات غیر چاپی اش عبارتند از:

1. تقریرات درس فقه آیت اهلل خویی )10ج(

2. تقریرات درس اصول آیت اهلل خویی )10ج(

3. تقریرات دروس فقه و اصول اساتید نجف

سرانجام روح آن مرجع بزرگوار در 91سالگی در بامداد روز سه شنبه 

20 خــرداد 1398ش )7 شــوال المکــرم 1440ق( بــه ملکوت اعلی 

پیوست و به دنبال آن موجی از غم و اندوه سراسر جامعه شیعیان 

گرفــت و پیکــرش پــس از تشــییع باشــکوه، در روز  افغانســتان را فرا

پنج شــنبه و نمــاز حضرت آیت اهلل حاج شــیخ محمدباقر فاضلی 

بهســودی در مســجد شــهید مطهری حرم حضرت معصومه)س( 

ک ســپرده شــد و در ســوگش پیام های فراوان از سوی مراجع  به خا

عظام صادر شد. 

آیت اهلل نقوی

حضــرت آیــت اهلل آقــای حــاج ســیدمحمدتقی نقوی قاینــی یکی 

1348ق  ســال  در  ســعید  فقیــد  بــود.  تهــران  مشــهور  علمــای  از 

)1308ش( در قایــن زاده شــد و پــس از تحصیــالت نخســتین در 

16 ســالگی )1348ق( به مشــهد مقدس رفت و در مدرســه َابدال 

گزید و ادبیات را نزد مرحوم ادیب نیشــابوری و شــرح  خان اقامت 

لمعــه را از آیــت اهلل حــاج ســیداحمد مــدرس یــزدی و رســائل را از 
کاظم دامغانــی و مکاســب را از آیت اهلل حاج  آیــت اهلل حاج شــیخ 

ینــی و کفایــه را هــم از آیــت اهلل حاج میرزاحســین  شــیخ هاشــم قزو

فقیــه ســبزواری آموخــت. ســپس به قم آمــد و یک ســال از محضر 

آیــت اهلل العظمی بروجردی و عالمه طباطبایی بهره برد و در ســال 

1372ق رهســپار نجف اشــرف شــد و از دروس آیات عظام: آقای 

حکیم، آقای شاهرودی، آقای خویی و میرزاباقر زنجانی بهره های 

فــراوان بــرد. ســپس در ســال 1389ق بــه تهــران آمد و بــه خدمات 

یــد و  یــس، تألیــف و منبــر اشــتغال ورز فــراوان علمــی و دینــی: تدر

حــدود نیم قــرن مردم و فضالی تهران را از سرچشــمه علوم خویش 

یس قــرآن و نهــج  البالغه  کــرد. آن مرحــوم ســال ها بــه تدر ســیراب 

اشــتغال داشــت و از این رهگذر، دو تفســیر بر قرآن و نهج  البالغه 

گرامی اســتاد  که هر دو به چاپ رســیده اســت. صدیق  نگاشــت 

احمد مسجد جامعی می نویسد: 

از  نقــوی  ســیدمحمدتقی  آیــت اهلل  مرحــوم 

کــه پــس از  رش یافتــگان حــوزه خراســان بــود  پرو

تحصیالت مقدمات و سطوح در خراسان به قم 

رفت و در درس مرحوم آیت اهلل بروجردی شرکت 

کــرد. آن ســال ها ادامه تحصیل در حــوزه علمیه 

قم منوط به قبولی در امتحان بود. امتحان آقای 

نقوی جوان را مرحوم شیخ مرتضی حائری فرزند 

گرفت و وقتی تسلط او  بنیان گذار حوزه بر عهده 

گرد چه  یافت، از وی پرســید: »شــا را در متون در

کســی بوده اســت؟« و او نام ادیب نیشــابوری را 

گفــت، امــا اندکی بعد آقــای نقوی رحــل اقامت 

در نجــف اشــرف افکنــد و در درس مراجع بزرگ 

نجف مانند حضرات آیات: شــاهرودی، حکیم 

رد دیگر او در نجف،  یی حاضر شد. دستاو و خو

که ابتدا  کار شرح نهج البالغه بود  توفیق آغاز به 

کرد و تا چند خطبه  به فارســی نگارش آن را آغاز 

ادامــه حاصــل این کار اثری اســت به نــام مفتاح 

الســعاده فــی شــرح نهــج البالغــه در 18 جلــد. 
گلپایگانی این شــرح را دید  وقتی مرحوم آیت اهلل 

که به  کــرد  کــه به مؤلف پیشــنهاد  آن را پســندید 

یســد کــه  همیــن روش تفســیری هــم بــر قــرآن بنو

حاصل آن کتاب ضیاء الفرقان فی تفسیر القرآن 

در 18 جلد اســت. اهل فن بر ایــن عقیده اند که 

در هر دو اثر، مؤلف ســخن پیشــینیان و شــروح و 

ینی  تفاســیر ســابق را دیــده، لکــن خود ســیاق نو

روی  از  و  کــرده  مطــرح  مختلــف  مباحــث  در 

ایــن آثــار می تــوان بــه حــوزه وســیع تحقیقــات و 

تتبعــات وی پــی بــرد. بــه هــر حــال وقتــی آقــای 
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تقــوی به تهــران آمد، ایــن بار فرزنــد دیگر آیت اهلل 

مؤسس، یعنی مرحوم دکتر مهدی حائری از وی 

یس  خواســت تا در مدرســه سپهســاالر قدیــم تدر

گیــرد. هرچند  متون فلســفی و اســفار را بر عهده 

وی در جلســاتی اختصاصــی شــرح اشــارات را 

که خوشــبختانه  کــرد و به پایان رســاند  هــم آغاز 

گفتــه شــد  صــوت آن موجــود اســت، امــا آنچــه 

فقط بخشــی از شخصیت واالی آن فقیه حکیم 

 عالمانی در طبقه ایشان صرفًا در 
ً
اســت. معموال

یــس و مرجعیــت قــرار می گیرند، اما  جایــگاه تدر

آقای نقــوی از هنگام جوانی تا پایان عمر ترجیح 

کر و خادم مجالس وعظ و خطابه  داده بــود که ذا

اهل بیــت و حســین سیدالشــهدا بماند. ایشــان 

قریــب 50 ســال در روضــه منــزل پــدری مــا منبــر 

رفــت و به آداب و لــوازم آن پای بند بود. از جمله 

نظم و ترتیب و بی توجهی به تعداد مســتمعین و 

کوشــش برای تعلیم حضار، آثار تواضع و فروتنی 

عالمانــه در او بســیار دیــده می شــد. حتــی روی 

کار  کتاب هــای خــود هیــچ گاه القابــی بــه  جلــد 

کــه نشــان دهــد مؤلــف عالم اســت و چه  نبــرده 

اعتبار و جایگاهی نزد بزرگان دارد.

ماننــد  کســی  کمتــر  معاصــر  محققــان  بیــن  در 

یخ و  شــیخ عزیزاهلل عطــاردی قوچانی در باب تار

فرهنگ و رجال خراسان تحقیق و تفحص کرده 

اســت. این تحقیقات او بسیار وسیع بود و برای 

کتابخانه هــای جهانی  شــناخت بهتــر خراســان 

یده  کاو و فهرســت نســخ خطی را ســطر به ســطر 

بود تا ســهم خراســان را در فرهنگ ایران و جهان 

بنمایاند.

و  خراســان  کــه  بــود  آن  بــرای  کوشــش ها  ایــن 

هــزار  طــی  در  بی اغــراق  آن  علمــی  حوزه هــای 

کنــون، در  و ۴00 ســال، یعنــی از آغــاز اســالم تا

ســاخت فرهنگ ایرانیـ  اســالمیـ  شیعی نقشی 

که حضرت  یژه از زمانی  اساســی داشــته اند. به و

امــام رضا، عالم آل محمد)ص( در خراســان به 

مرکزیت مرو رحل اقامت افکند و پیکر شــریفش 

گرفت، تمایالت شــیعی  ک خراســان در بر  را خا

ز رو به افزایــش نهاد. در قرن  زبــه رو در خراســان رو

اخیــر هم طالب علم در خراســان، حتی آنها که 

خراسانی نبودند به تحصیالت عالی در ادبیات 

عربی و فارســی و ذوق شــعری و خطابه شــهرت 

داشتند.

یــژه اتوبوس  ایشــان بــا وســایل نقلیه عمومــی به و

آمدوشد داشت. در پوشش و رفتار بسیار ساده و 

بی پیرایــه و در گرمی گفتار و منطق بیان کم نظیر 

بود. من که خود سال ها توفیق درک منبرهای او را 

داشــتم احساس می کردم مستمعین پس از منبر 

گرفته اند.  او حالی یافته و نکته های جدیدی فرا

یژه که حســنات اخالقــی این خطیِب عالم،  به و

بــر نفــوذ کالم او می افزود. به هر حــال او نمونه ای 

از وعــاظ و اهــل منبر ســلف بــود که جز به نشــر و 

بسط علم آل محمد نمی اندیشید و آن را وظیفه 

خــود می دانســت. شــاید آخرین منبر عاشــورای 

ایشــان بــود کــه در آن آیه معــروف یا ایتهــا النفس 

المطمئنه را در شــأن سیدالشــهدا خواند و وقتی 

که »فادخلی فی عبادی  به این بخش آیه رســید 

و ادخلــی جنتــی« آقــای نقــوی گفــت در این آیه 

تقــدم عبودیــت بر جنــت واضح اســت و جنت 

در برابــر عبودیــت چیــزی نیســت. از ایــن قبیــل 

نکته هــا در ســخنرانی های او بســیار بــود اینکــه 

حتــی درگذشــت او، مــورد توجــه رســانه ای قــرار 

نگرفت شــاید ادامه همان زی گمنامی بود که او 

برای خود برگزیده بود. امید است که بازماندگان 

ارجمند آن خطیب دانشمند و توانا با انتشار آثار 

صوتــی و کتبــی آن مرحوم در شناســایی مکتب 

اهل بیت و اهداف او قدم هایی بردارند.

ک بــا چــه  شــدیم  فنــا  گــر  دل  و   مــن 

اوســت ســالمت  میــان  انــدر  غــرض 

آثار چاپی اش عبارتند از:

1. ضیاء الفرقان فی تفسیر القرآن )15ج(

2. مفتاح السعادة فی شرح نهج البالغه )18ج(

کبیره یارت جامعه  3. شرح ز

کمیل 4. شرح دعای 
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5. شرح دعای عرفه

6. شرح خطبه غدیریه

7. شرح خطبه فدکیه

8. شرح صحیفه سجادیه )که به چاپ نرسیده است.(

آن مرحــوم در 90ســالگی در بامداد روز شــنبه 18 خرداد 1398ش 

)4شــوال المکــرم1440ق( بــدرود حیــات گفــت و پیکــرش پس از 

تشــییع و نماز آیت اهلل حاج شــیخ محمدتقی شــریعتمداری بر آن 

در روز دوشنبه 20 خرداد به قم انتقال یافت و در حجره 14 صحن 

ک  اتابکــی حــرم حضرت معصومــه )صحن امام رضــا )ع(( به خا

سپرده شد.

حجت االسالم هاللی

مرحــوم حجــت االســالم و المســلمین آقــای حــاج شــیخ جعفــر 

هاللــی یکــی از خطبــای نامــی جهــان عــرب بــود. فقید ســعید در 

ســال 1346ق در بصره در بیت علم و فضیلت زاده شــد. پدرش 

حجت االســالم و المســلمین شــیخ عبدالحمید هاللی احسایی 

در  را  ادبیــات  ی  و بــود.  عــراق  معــروف  خطبــای  از  )م1406ق( 

بصره آموخت و ســپس همراه پدرش رهســپار نجف شــد و دروس 

ســطوح را نزد حضرات آیات: شیخ حســین فرطوسی، سیداحمد 

احســائی، ســیدمحمد جــواد فضــل اهلل، سیدحســین بحرالعلوم، 

شیخ علی زین الدین، سیدمحمدتقی حکیم و شیخ علی تاروتی 

گرفــت و پــس از آن بــه »کلیة الفقــه« رفت و ســطوح عالیه را نزد  فرا

حضرات آیات: شــیخ محمدتقی ایروانی، شیخ محمدرضا مظفر 

یافت لیســانس  گرفــت و از آنجا با در و ســیدمحمدتقی حکیــم فرا

ادبیات عرب در ســال 1384 فارغ التحصیل شــد. ســپس رشــته 

کشــورهای عربــی منبر رفت و نامش  خطابــه را برگزید و در عراق و 

بــه عنــوان یکی از مشــهورترین خطبــای عرب طنین افکن شــد. او 

ســالیانی چند در قم و ســپس دمشق ســکونت داشت و با سقوط 

ی  صــدام بــه نجف بازگشــت و بــه خدمــات خویــش پرداخت. و

گران مایــه و شــاعری معروف بــود و آثار  خطیبــی توانمنــد و ادیبــی 

متعــدد از خــود بــر جای نهــاد و مقاالتــش و اشــعارش در مجالت 

عربی منتشر شد.

آثار چاپی اش عبارتند از:

1. معجم شعراء الحسین علیه السالم )5ج(

2. الملحمة العلویة

و آثار مخطوطش عبارتند از:

1. االذواء و االذوات

2. االّولیات فی االحداث و الخبار

3. تراجم النساء

4. االدب العربی فی االحساء

5. دیوان اشعار

6. من حیاة و سیرة المعصومین

7. المجالس الحسینیة

کتاب »الکنی و االلقاب« 8. مستدرکات 

یخیه کمات تار 9. محا

10. الداماد محمدباقر، سیرته و شخصیته

11. منهج دیکارت

12. مع المورخین

آن مرحــوم در 92ســالگی در روز سه شــنبه 23 رمضــان المبــارک 

1440ق )7خرداد 1398ش( چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش 

پس از تشــییع و نماز آیت اهلل حاج شــیخ حســن جواهری بر آن در 

ک سپرده شد. روز چهارشنبه در وادی االسالم نجف به خا

حجت االسالم نوربخش

حجت االســالم و المســلمین آقــای حــاج ســیدعبداهلل نوربخــش 

اصفهانــی یکــی از فضــالی مشــهور حــوزه علمیــه اصفهــان بــود. 

فقیــد ســعید در روز سه شــنبه 20 ذی الحجــه 1361ق )8 دی مــاه 

1321ش( زاده شــد و پــس از نوجوانــی نــزد حضــرات آیات: شــیخ 

حســن صافــی اصفهانی، شــیخ احمد فیــاض، حاج شــیخ علی 

کمال علم و  کرد و به  مشــکاة و حاج آقا حســین خادمی تحصیل 

یس و عبادت  فقاهت نائل شــد و عمر خویش را به تحصیل و تدر

گذراند. صدیــق معظم جناب آقای حاج شــیخ  و تهذیــب نفــس 

مرتضی مداح علی می نویسد: 

از  نوربخــش  ســیدعبداهلل  حــاج  آقــای  آیــت اهلل 

و  اعاظــم مدرســین و فضــالی حــوزه اصفهــان 

متبحــر در علــوم و فنــون مختلف در زمــان خود 

گر در ســلک علما و اســاتید باقی مانده  که ا بــود 

بــود، کســی را یــارای مقابلــه علمی بــا او نبود. در 

در  این جانــب  کــه   1362 تــا   1356 ســال های 

کن بــودم، از مــدرس آیــت اهلل  مدرســه صــدر ســا
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حاج شــیخ حســن صافی صدای درس و بحث 

بــه گــوش می رســید و آقایــی بــا صــدای رســا بــه 

نهایــت  در  هــم  بعــد  و  می کــرد  اشــکال  ایشــان 

خضــوع و تواضــع در خدمــت ایشــان از مدرســه 

ایــن صــدای مباحثــه علمــی  بیــرون می رفــت. 

ران بــود. آیت اهلل  آقــای نوربخــش بــا آن عالمه دو

نوربخــش در مــدارس علمیه مالعبــداهلل، جده 

یــس می فرمــود و اغلــب  بــزرگ و صــدر بــازار تدر

طالب در ادبیات و فقه و اصول و کالم و عرفان 

خوشــه چین خرمن فضل او بودند. گاه در حجره 

کنار مدرسه  گاه در مدرس و گاهی در گوشه و  و 

طالب را افاضه می کرد و به ســؤاالت آنان پاســخ 

مــی داد. ســاعات درســی اش مرتــب و منظم بود 

یس غوامــض و مطالب  و به خوبــی از عهــده تدر

یس قوانین  کتاب برمی آمد. حتی یاد دارم در تدر

و کفایــه و فرائــد و خــارج اصول به بیــان مطالب 

می پرداخــت، امــا به مجــرد اینکــه نفــرات حاضر 

درســش فزونــی می یافــت و ســروصدای درس و 

رد و درس را  گیر می شــد، عذر مــی آو بحــث او فرا

ترک می نمود. حقیر طی آن ســال ها کتاب هایی 

همچون: شرح لمعه، قوانین و اصول الفقه مظفر 

را نزد آن اســتاد بزرگوار تلمذ داشــتم و شنیدم که 

یــس  کوشــک« تدر ایــن اواخــر در مدرســه »درب 

ه دّره و علیه اجره!
ّ
خارج فقه داشتند. فلل

ایشــان ارادت تــام و تمامــی بــه شــیخنا االســتاذ 

آیــت اهلل صافــی اصفهانی داشــت و مقام علمی 

او را بر دیگران ترجیح می داد و پس از حدود یک 

کــه به قم مهاجــرت کرده بــود و در دروس  ســالی 

آیات عظام: گلپایگانی، اراکی و مرعشی شرکت 

کــرده بــود، بــرای درک محضــر علمــی و عملــی 

استاد دومرتبه به اصفهان مراجعت فرمود.

جلــوس  مــؤّدب  بســیار  یــس  تدر هنــگام  در 

می فرمــود، مطالــب را به خوبــی توضیــح مــی داد 

گردانش احترام  و رســا بیــان می داشــت و بــه شــا

می گذاشت. در مراعات آداب شرعیه مواظبت 

تــام داشــت. مدتــی بــا بعضــی از عارفــان زمان و 

1. المنتخب من اعالم الفکر و االدب، ص 2۴6؛ شعراء الغری، ج 5، ص 358.

تارکان دنیا رفت وآمد داشــت و بالکل از مســجد 

و مدرســه بیــزار گردید و تــرک درس و بحث نمود 

و گوشــه عزلــت اختیــار نمــود و از دســترنج خود 

کــه اغلب اوقاتش  و عیالــش ارتــزاق می نمود. او 

گهــان  نا می شــد  علمــی  مباحثــات  مصــروف 

کارش بــه جایی رســید که در اثــر کثرت تواضع و 

جهــاد با نفــس، عالوه بر تفکــر و صمت و صوم، 

گاهی بهلول وار رفتار می نمود و بعضی نابخردان 

او را مریــض می پنداشــتند، امــا او دیگــر از دنیــا 

ری می نمــود، بــه  گریــزان شــده بــود و از خلــق دو

یــان از او خبردار  حــدی کــه کمتــر کســی از حوزو

یست و در غربت هم از دنیا  بودند. او در غربت ز

ک سپرده شد. رفت و غریبانه به خا

آن مرحوم در 76 ســالگی در روز پنج شــنبه اول شــهریور 1397ش 

امامــزاده  در  و  گفــت  حیــات  بــدرود  1439ق(  )11ذی الحجــه 

کــوه در نزدیکــی خمینی شــهر اصفهــان بــه  ســیدمحمد در دامنــه 

ک سپرده شد. خا

حجت االسالم فضل اهلل

مرحوم حجت االســالم و المســلمین آقای حاج ســیدمحمد علی 

فضــل اهلل یکــی از خطبــا و فضالی نامــی بیروت بود. فقید ســعید 

گاه اقامت پدرش  در ســال 1361ق )1941م( در نجف اشــرف )به 

در آن شــهر( در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش آیــت اهلل 

آیــات  گردان  شــا از   )1405  -1325( فضــل اهلل1  ســیدعبدالرؤوف 

و  شــاهرودی  ســیدمحمود  و  اصفهانــی  سیدابوالحســن  عظــام: 

جّدش ســیدنجیب آل فضل اهلل بوده اســت. آن مرحوم ادبیات را 

نزد بــرادرش مرحوم آیت اهلل سیدمحمدحســین فضــل اهلل آموخت 

و در نوجوانــی همــراه پــدرش بــه لبنان رفــت و تمام ســطوح میانی 

و ســطوح عالــی و مستمســک العروه مرحــوم آیت اهلل حکیــم را نزد 

پــدر بزرگــوارش آموخــت و هم زمــان به تبلیــغ دین پرداخت و ســیر 

تحصیلــی او 22ســال )1962-1984( بــه طــول انجامیــد و پــس 

از آن یکســره بــه ارشــاد و وعــظ و خطابــه در شــهرهای مختلــف 

م در ناحیــه جنوبــی 
َ
ی در منطقــه حــی الَســل لبنــان پرداخــت. و

بیروت مســتقر شــد و به اقامــه جماعت و تکمیــل مجتمع دینی و 
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که برادرش مرحوم آیت اهلل سیدمحمد  خدماتی الجمعیة الخیریة 

جواد فضل اهلل آن را شــروع کرده و مشــتمل بر حســینیه و مســجد و 

مدرســه علمیــه و خانــه عالم بــود پرداخت و زمینی را هــم در کنار 

ی با  کرد و مدرسه و بیمارستان هم در آن ساخت. و آن خریداری 

جوانان بســیار خودمانی بود و با آنان می جوشــید و برای آنان وقت 

ی دقیقه ای  می گذاشــت و تا آخر عمِر پدرش در خدمتگزاری به و

م و 
َ
ی عمرش را به امامت جماعت در حّی الَســل فروگــذار نکــرد. و

بئــر العبــد و خطابه و موعظــه گذراند تا آنکه در حدود 80ســالگی 

در روز یکشــنبه 26 شــوال المکرم 1440ق )9تیرماه 1398ش/ 30 

ژوئن 2019م( چشــم از جهان فرو بســت و پیکرش در روز سه شنبه 
ک سپرده شد.2 م به خا

َ
در قبرستان منطقه حّی الَسل

آیت اهلل محسنی

محمدآصــف  شــیخ  حــاج  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 

محســنی قندهاری یکــی از مفاخر علمای افغانســتان و از رهبران 

جهادی و چهره های درخشان و امید شیعیان افغانستان بود.

اردیبهشــت 1314ش )22 محرم الحــرام  ی در شــب جمعــه 5  و

1354ق( در قندهــار زاده شــد و در نوجوانــی تحصیل علوم دینی 

را آغــاز کرد. نخســت ادبیات عــرب را در قندهار آموخت و پس از 

آن بــه جاغــوری رفت و ســطوح را در مدرســه اوتقول نــزد حضرات 

آقایــان: شــیخ قربانعلــی وحیــدی و شــیخ عبدالکریــم عظیمــی 

گرفــت و در ســال 1332ش )1372ق( رهســپار نجــف اشــرف  فرا

شــد و ســطوح عالیــه را از حضــرات آیات: شــیخ محمد اســحاق 

فیاض، شیخ حسینعلی فقیهی جاغوری، شیخ مجتبی لنکرانی 

و شــیخ محمدعلی مدرس افغانی آموخــت و پس از آن در دروس 

خــارج آیات عظــام: آقای حکیم، آقــای خویــی، میرزاباقر زنجانی 

و ســیدعبداالعلٰی ســبزواری حاضــر شــد و مبانــی علمــی اش را 

یس و نگارش تقریرات درس  کرد و هم زمان به تألیف و تدر استوار 

اساتیدش اشتغال داشت. او در این زمان تعطیلی را نمی شناخت 

کوشش درس می خواند و می نوشت. از این رو  کمال جّدیت و  و با

دوره ســطوح را در ســه ســال بــه اتمــام رســاند و روزهــا و ماه هــای 

ی پس از  تعطیلی حوزه را هم به درس و بحث اشــتغال داشــت. و

14 سال اقامت در نجف در سال 1346ش به زادگاهش بازگشت 

و با استقبال و حمایت مردم مواجه شد و با مساعدت مالی آنان، 

2. علماء ثغور االسالم، ج 2، ص 362-361.

یس  کنار خانه اش بنا نهاد و به تدر مدرسه علمیه و حسینیه ای را 

ِگرد شمع  علوم دینی و تبلیغ دین مبین پرداخت. طالب از هر سو 

ی در  وجــودش جمع شــدند و چــراغ علم و دانــش را برافروختند. و

یس، تبلیــغ، اقامٔه جماعــت، مصالحه  ایــن زمــان به تألیــف، تدر

بین مردم، پاســخ به اســتفتائات و رفع حوائج نیازمندان پرداخت 

ی  و ایــن تــا ســال 1358بــه طــول انجامیــد. با هجــوم ارتش شــورو

کودتــای مارکسیســتی تره کــی، بــه دمشــق رفت و  بــه افغانســتان و 

ســپس بــه قــم آمــد و بــرای جهــاد بــا ارتــش ســرخ، حــزب »حرکت 

اســالمی افغانســتان« را تأســیس و بــه ســازمان دهی مجاهدیــن و 

مصاحبه ها و مسافرت ها )به کشورهای مختلف( و تحصیل پول 

و اسلحه و اداره تشکیالت وسیع این حزب در ایران و افغانستان 

یس خــارج فقه و رجال  کنــار آن، از تدر کســتان پرداخــت و در  و پا

ی نمونه یک  گردان غافــل نشــد. و و تفســیر و تألیــف و تربیــت شــا

عالم متعهد و مســئول و دردآشــنا بود که از تمام  وقت خویش بهره 

کابل در ســال1371ش  بــرد. پــس از پیــروزی مجاهدین و ســقوط 

گروه های هفت گانه اهل  کابل شــد و با روابط مسالمت آمیز با  وارد 

ســنت و تالش های پرحجم خویش توانســت ســخنگوی شــورای 

مجاهدین شــود و مراسم نماز جمعه را به امامت خویش در غرب 

کابــل تأســیس کند، اما پــس از اوج گرفتن اختالفــات مجاهدین و 

ی بــرای صلح و  کابــل و تالش هــای ناموفق و جنگ هــای خونیــن 

یس و  کــرد و به تدر پــس از یــأس و وخامت اوضــاع به قم مهاجرت 

یم  تألیــف و فعالیت های سیاســی خویش ادامه داد. با ســقوط رژ

کابل بازگشت و خیلی زود در ردیف  طالبان در ســال 1380ش به 

چهره های مٔوثر و آینده ســاز و شــخصیت های جهانی افغانســتان 

گرفــت و از ایــن رهگــذر توانســت خدمــات شــایان و فراوانی  قــرار 

بــه شــیعیان افغانســتان ارائــه دهــد. ماننــد: رسمیت بخشــی بــه 



سالیسُام،مشـارۀسوم،مــــــــــــــردادوهشریـــــــــــــــور1621771398

مذهب شــیعه در قانون اساســی، تصویب قانون احوال شــخصیه 

کم رســمی، نظام آموزشــی شــیعه  بر مبنای مذهب شــیعه در محا

کابینه و تأسیس  در آموزش وپرورش، عضویت پنج وزیر شیعه در 

یخی حوزه علمیــه و دانشــگاه خاتم االنبیاء )در  بنــای عظیــم و تار

38 هزار متر و شامل: مدرسه، دانشگاه، مسجد، کتابخانه، واحد 

انتشــارات، تلویزیون تمّدن، نشــریه پیام اخّوت(، شورای علمای 

شیعه افغانستان و شورای اخوت اسالمی.

ی شیخ العلمای افغانستان بود و از این رو در بسیاری از تحوالت  و

ی و سیاســی و فرهنگی افغانســتان نقش مهم و حساســی 
ّ
مهم مل

را بر عهده داشــت، چنان که در مراســم لویــه جرگه های اضطراری 

و قانون گــذاری، تأســیس دولت های انتقالی، موقــت و منتخب، 

یاســت  کابینه و انتخابات ر یاســت جمهوری و  مراســم تحلیف ر

جمهــور و پارلمــان افغانســتان بــه عنــوان شــخصیت اّول روحانی 

کشــور و مقــدم بــر تمــام رجــال سیاســی و دینــی افغانســتان ظاهــر 

می شــد. او در ایــن زمــان نقشــی ارزنــده و وحدت بخــش و همگرا 

کنار ســایر شــخصیت ها و احزاب  کــرد و در  و عدالت محــور ایفــا 

جهادی و سیاســی شــیعیان نقش مهمی داشــت. مدرسه علمیه 

ی یکــی از عظیم تریــن و باشــکوه ترین  و دانشــگاه خاتم االنبیــای و

یادی  که خیل ز بناهای دینی مســلمانان در سراســر جهان اســت 

از جوانــان افغانســتان اعــم از پســر و دختــر را با علوم دینــی و علوم 

روز جهان آشــنا می کند و تلویزیون تمّدن او هم رسانه ای پیشرفته 

است که برنامه های دینی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی را منتشر و 

مردم افغان را بــا آموزه های مکتب اهل بیت)ع( بدون برانگیختن 

ی بــه زبان های  حساســیت های قومــی و مذهبــی آشــنا می کند. و

کتاب  عربی، فارســی، اردو و پشــتو مســلط بود و شــعر می ســرود و 

ک  می نوشــت و ســخنرانی می کرد. فقدانش ضایعه ای بس اســفنا

ی بــر تمام علــوم اســالمی، به ویژه  ط و
ّ
بــرای مــردم افغــان بود. تســل

رجال و حدیث شــیعه و ســّنی، باعث شد تا علما و دانشمندان و 

ســران گروه های جهادی اهل سنت افغانستان، مانند صبغت اهلل 

ی سر تعظیم فرود آوردند  مجّددی و برهان الدین ربانی در مقابل و

ی اذعان کنند و از این رو نشــان علمی درجه  و بــه برتــری علمــی و

ی اهدا شد. کشور به و اّول 

گرامی جناب عبدالمجید ناصری داوودی: به نوشته صدیق 

گفــت و تالش هــای وحدت بخش  نمی تــوان از آیــت اهلل محســنی 

گرفــت. او که خود یک  او را در افغانســتان و جهــان اســالم نادیده 

که  طی 
ّ
مجتهد روشــن اندیش و صاحب نظر اســالمی است با تسل

گون قلم، زبان و  بر معارف شــیعه و اهل ســنت دارد از راه های گونا

کوشــیده و در این باره دارای  عمل در راه همگرایی شــیعه و ســنی 

کــه نه تنها  نظــرات ارزنــده و مترقی متکی بر مبانی اســالمی اســت 

بــرای افغانســتان، بلکــه جهــان اســالم مهم، راهگشــا و قابــل ارج 

اســت. هرچنــد در داخل و خارج کشــور و حتــی در داخل جامعه 

خود بدخواهان و منتقدان سرسختی نیز دارد.

گرم نبرد و جهاد علیه اســتعمار از زمان بهره می برد و در  گرما او در 

گلوله و موشــک بــه تألیفات خویش مشــغول بود و حتی  زیــر آتش 

در مســافرت ها و در داخــل وســایل نقلیــه هم به نوشــتن اشــتغال 

داشت.

برخی از آثار چاپی اش عبارتند از:

1. صراط الحق )3ج(

2. حدود الشریعة فی محّرماتها و واجباتها )4ج(

3. معجم االحادیث المعتبره )6ج(

4. الفقه و المسائل الطّبیه )2ج(

5. األرض فی الفقه

6. قواعد الفقهیة و االصولیه

7. بحوث فی علم الرجال

8. عقاید اسالمی

9. اقتصاد معتدل

10. اقتصاد اسالمی

11. جهاد اسالمی )2ج(

12. توضیح المسائل جنگی

13. عقاید، اخالق و فقه

14. مجموعه مقاالت

15. قرآن، سنِد اسالم

16. روابط انسان

17. توحید اسالمی و دشمنان آن

18. شیعه و سّنی چه فرقی دارند؟

19. فواید دین در زندگی

20. اخالق اسالمی

21. زن در شریعت اسالمی

22. نظریات علمی، اجتماعی و اخالقی

23. عقاید برای همه

24. عدالت صحابه

25. جوانان و دوره جوانی

26. روح از نظر دین، عقل و علم
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27. وظایف اعضای بدن

28. فوائد دمشقی )تفسیر موضوعی قرآن(

29. حّل 66 سٔوال دینی

گون )2ج( ـ مسائل اجتماعی، اعتقادی و اخالقی 30. گونا

31. همبستگی اسالمی

32. تفسیر سوره شمس

33. سیری در صحاح

34. مشــرعة بحاراالنــوار - بررســی ســندی و مضمونــی برخــی از 

احادیث بحار ـ
یم 35. خود را بساز

36. آینده حوزه های اســالم )طرح جامع و راهکار برای پیشــرفت 

حوزه های علمیه(

37. گفتگوی دو رفیق

38. وظیفه علمای دینی ما

39. مهدی موعود

40. القضاء و الشهاده

41. کتاب الصوم

42. کتاب الزکاة

کابل )پاسخ به سؤاالت( 43. مسائل 

44. هدایة المومنین

45. خاطرات زندگانی

46. در پناه دین

ی در اسالم 47. تساو

48. تصویری از حکومت اسالمی در افغانستان

49. توحید اسالمی و دشمنان آن

1398ش  مــرداد   14 دوشــنبه  روز  در  84ســالگی  در  مرحــوم  آن 

)3ذیحجة الحــرام 1440ق( چشــم از جهــان فرو بســت و فقدانش 

غمی بزرگ بر دل مردم افغانســتان نهاد. پیکرش در روز سه شــنبه 

آیــت اهلل سیدمحســن  نمــاز  و  باشــکوه  تشــییع  از  پــس  مــرداد   15

ک  که خود بنا نهــاده بود، به خا حجــت، در مدرســه خاتم االنبیاء 

سپرده شد.

آیت اهلل العظمی سیستانی در غم فقدانش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون

خبــر ارتحــال عالــم جلیل القــدر جنــاب آیــةاهلل آقــای حاج شــیخ 

محمدآصــف محســنی)طاب ثــراه( موجــب تأثــر و تأســف فراوان 

کــه از علمای شــاخص و اندیشــمندان  گردیــد. فقــدان آن بزرگــوار 

مخلص و مبارزان راه استقالل و وحدت ملت شریف افغانستان 

بودند خسارتی بزرگ است.

اینجانــب ایــن مصیبــت وارده را بــه مــردم عزیز افغانســتان به ویژه 

بــه علمــا و فضال و طالب حوزه هــای علمیه و به بســتگان محترم 

و همــۀ عالقه منــدان آن فقیــد ســعید تســلیت عــرض نمــوده و از 

خداونــد متعال برای ایشــان علــو درجات و برای بازماندگان شــان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

والحول وال قوة إال باهلل العلی العظیم

علی حسینی سیستانی

4 ذی الحجه 1440

و مقام معظم رهبری هم در پیام تسلیت خویش فرمود:

درگذشــت عالــم مجاهــد مرحــوم آیةاهلل آقــای حاج شــیخ محمد 

ایشــان  ارادتمنــدان  عمــوم  بــه  را  رحمةاهلل علیــه  آصف محســنی 

در افغانســتان و ایــران و بــه خانــدان مکرم ایشــان تســلیت عرض 

میکنم. دهها سال مجاهدت فی سبیل اهلل در میدانهای سیاسی 

کشــور اســالمی افغانســتان و  و فرهنگــی و علمــی و اجتماعــی در 

همراه با مردم شــجاع و غیور آن ســامان، کارنامه ی افتخارآمیز این 

روحانــی بلندپایه را نشــان میدهــد و برکات مســتمر و ماندگار آن، 

میراث ارزشمند معنوی آن بزرگوار است.

رحمت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیدعلی خامنه ای

 16مرداد 1398

و آیت اهلل العظمی فیاض همچنین نگاشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْیِه راِجُعون 
َ
ا ِإل

َ
ا هلِلَِّ َو ِإّن

َ
وا ِإّن

ُ
صاَبْتُهْم ُمصیَبٌة قال

َ
ذیَن ِإذا أ

َّ
ال

صدق اهلل العلی العظیم

کمــال حــزن و تأســف خبر ارتحال بــرادر عزیز و بزرگــوار حضرت  با

یافــت  آیــت اهلل شــیخ محمدآصــف محســنی )قــدس ســره( را در

کردیم.

که عمر پربرکت  اینجانب ضایعه و فقدان آن عالم وارسته و بزرگ 

کتبهای متنوعه در موضوعات مختلفه  خویش را در تألیف و نشر 

کلمه إســالم و مذهب اهل بیت)علیهم  خدمــت به دین و اعالی 

ت محترم افغانستان 
ّ
السالم( و خدمت به مٔومنین و مخصوصًا مل

نموده.

بــه همــه مســلمانان و مخصوصــًا مــردم شــریف افغانســتان و بــه 
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گردان و محّبــان و بســتگان و محبــان و  حوزه هــای علمیــه و شــا

بســتگان محتــرم و همٔه عالقه مندان و باألخص آقازاده هایشــان و 

خانواده محترم آن فقید ســعید تســلیت عرض می کنم. و از درگاه 

خداونــد رٔووف و مهربــان بــرای ایشــان علّو درجات و حشــر با ائمٔه 

طاهرین)علیهم الســالم( را مســألت نموده و به بازماندگان و سایر 

یم. دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل را مسألت دار

و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم

محمداسحاق الفیاض

3/ذی الحجة/1440هـ

آیت اهلل حّقانی زنجانی

حضــرت مســتطاب آیــت اهلل آقــای حــاج شــیخ حســین حقانــی 

زنجانــی یکــی از فضــالی نامی حــوزه علمیه قم بــود. آن مرحوم در 

روز چهارشنبه اّول اســفند 1313ش )16ذیقعدة الحرام 1353ق( 

در زنجــان در خانــٔه مرحــوم حــاج علــی حقانی که بعدها مدرســه 

منتظریــه یــا حقانــی را در قــم بنیــاد نهــاد و سرمنشــٔا بســیاری از 

تحــوالت علمــی و اجتماعــی در حــوزه علمیــه قم شــد، زاده شــد 

ســال  در  دبیرســتان  و  دبســتان  دوران  پشت ســرنهادن  از  پــس  و 

ی آورد.  1330ش بــه قــم مهاجرت کرد و به تحصیل علوم دینی رو

پــس از تحصیل ادبیات، ســطوح را نزد حضرات آیات: ســبحانی 

و مکارم شــیرازی و نوری همدانی و ســطوح عالیه را نزد حضرات 

آیــات: مجاهــدی تبریزی و ســلطانی طباطبایــی آموخت و پس از 

آن در دروس خــارج آیــات عظــام: آقــای بروجردی )3 ســال(، امام 

خمینــی، آقــای شــریعتمداری، محقق داماد و میرزاهاشــم آملی و 

نیــز در دروس فلســفه و تفســیر عالمــه طباطبایــی و دروس هیــأت 

کرد و  مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمدعلــی زاهــری اردبیلی شــرکت 

تقریــرات دروس آنــان را نگاشــت و عــالوه بــر آن به تبلیــغ و تألیف 

یــس و مدیریــت مدرســه حقانــی هــم اشــتغال داشــت. این  و تدر

مدرســه بــا مدیریــت ایشــان با همــکاری حضــرات آیات: شــهید 

بهشــتی و شــهید قدوســی یکــی از مــدارس نویــن و موفق و پیشــرو 

کنــون نیــز  کــه ا در تعلیــم طــالب و فضــالی حــوزه علمیــه قــم بــود 

گردان  ی یکــی از شــا چشــم وچراغ مــدارس علمیــه قــم اســت. و

که نزدیک 22 ســال در دروس فقه  ویژه آیت اهلل شــریعتمداری بود 

کرد و تقریــرات دروس معظم له را نگاشــت و مورد  ایشــان شــرکت 

گرفت و از او به اخذ درجه اجتهاد نائل آمد.  تصحیح ایشــان قرار 

ی پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و تأســیس دانشــگاه الزهراء  و

بــه عضویــت هیــٔات علمــی و مدیریت دانشــکده علوم انســانی و 

یس علوم  ادبیــات و دانشــکده الهیات آن درآمد و ســال ها بــه تدر

کالم و عرفان در آنجا و  اســالمی: فقه و اصول و تفســیر و فلســفه و 

در دانشــگاه تهران پرداخت و ده ها نفر از دانشجویان با راهنمایی 

ایشــان پایان نامه هــای خویش را نگاشــتند. او در این زمان یکی از 

اعضــای اصلــی هیأت تحریریه مجله مکتب اســالم هــم بود و در 

که  این ســال های طوالنی )حدود40 ســال( صدها مقاله نگاشت 

شایسته جمع آوری و تنظیم مجدد است.

آثارش عبارتند از:

کتاب های چاپی الف( 

آیــت اهلل  طهــارت  درس  تقریــرات  ج،   2( الطهــارة  کتــاب   .1

شریعتمداری(

آیــت اهلل  مکاســب  درس  تقریــرات  ج،   7( البیــع  کتــاب   .2

شریعتمداری(

کتاب »بدایة الحکمة« )2ج( 3. شرح 

کتاب »نهایة الحکمة« )3ج( 4. شرح 

5. مجموعه مقاالت )در مجالت مکتب اسالم و الزهراء(

6. انفال یا ثروت های عمومی مسلمین

کم الشرعی و ابعادها 7. والیة الحا

8. فلسفه اخالق و مسائل اخالقی از دیدگاه اسالم

9. والیت فقیه و حدود و ابعاد آن

10. روانشناسی اسالمی

11. دیدگاه مالصدرا دربارٔه روح و نفس انسانی

12. خاندان وحی و آیه تطهیر

13. روح چیست؟
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14. معنای روح

کتاب های غیرچاپی ب( 

1. تقریرات درس اصول امام خمینی )اصول عملیه(

کامل( 2. تقریرات درس اصول میرزاهاشم آملی )دوره 

3. تقریرات درس فقه امام خمینی )کتاب بیع(

صــوم،  )صــالة،  شــریعتمداری  آیــت اهلل  فقــه  درس  تقریــرات   .4

زکات، خمس و حج(
آن مرحوم در 85ســالگی در روز سه شنبه 25تیرماه 1398ش )13 

ذی القعــده 1440ق( درگذشــت و پیکــرش پــس از تشــییع و نمــاز 

حضــرت آیــت اهلل شــبیری زنجانــی بــر آن در صبــح پنج شــنبه در 

ک سپرده شد.  مدرسه حقانی به خا

آیت اهلل ِخرسان

یکــی  خرســان  ســیدمحمدرضا  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  حضــرت 

دوشــنبه  روز  در  مرحــوم  آن  بــود.  اشــرف  نجــف  علمــای  از 

14جمادی االولی 1352ق )13شهریور 1312ش( در نجف اشرف 

در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش آیــت اهلل سیدحســن 

عظــام:  آیــات  گردان  شــا از   )1405-1322( خرســان  موســوی 

سیدابوالحســن اصفهانــی، میــرزای نائینــی، آقــا ضیــاء عراقــی و 

سیدابوتراب خوانساری بوده است. فقید سعید ادبیات را نزد والد 

گرامــی اش و ســطوح را نــزد حضرات آیات: پدرش، شــیخ مجتبی 

لنکرانــی، شــیخ محمدحســین دهخوارقانــی و شــیخ محمدتقی 

ایروانــی آموخت و پــس از آن در دروس آیات عظــام: آقای حکیم، 

آقــای خویــی و میرزاحســن یــزدی حاضــر شــد و بهره هــای فــراوان 

ی آورد و مقــاالت  یــس رو بــرد. ســپس بــه تٔالیــف و تحقیــق و تدر

بســیار در مجــالت نجــف نگاشــت و در مناســبت های مختلف 

ی اجــازات فــراوان روایی از حضــرات آیات:  نیــز شــعر می ســرود. و

آقابــزرگ  شــیخ  شهرســتانی،  ســیدهبة الدین  سیدشــرف الدین، 

تهرانــی، میرزاحســن بجنــوردی، آقــای خویــی و ســیدعبداالعلٰی 

گروهی از فضال نیــز اجازه روایت بخشــوده  ســبزواری داشــت و بــه 

گــروه اداره کننده انتفاضه نجف در ســال  بــود. او یکــی از اعضای 

1991م بــود. درب خانــه اش از بــام تــا شــام بــاز بــود و در آن بــه امور 

شــرعی و عرفــی مــردم رســیدگی می شــد و ُمهــرش در تمــام دوایــر 

کــم قضایــی و دفاتــر ازدواج و  دولتــی نافــذ و خانــه اش ماننــد محا

طالق شرعی بود. از این رو موفق به چاپ آثار متعدد خویش نشد.

برخی از آثار غیر چاپی اش عبارتند از:

1. مع المعصومین )4 ج(

2. موسوعة فی الدعاء )4 ج(

3. االمام الحسین)ع(، القضیة و المٔاساة

4. الهموم و االهتمامات

5. تقریرات درس فقه آیت اهلل خویی

6. تقریرات درس اصول آیت اهلل خویی

7. الجامع االصغر ألحادیث سیدالبشر

8. مع الکافی فی اصوله و فروعه و الروضه

9. المستطرفات من اسدالغابة

یخ بغداد 10. المستطرفات من تار

کفایه کتب: رسائل، مکاسب،  11. شرح 

12. تعلیقــه بر: معجم رجال الحدیث، مواهب الرحمن، محاســن 

)برقی(

آن مرحــوم در 86ســالگی در روز سه شــنبه اّول مــرداد 1398ش 

)18ذیقعــده الحرام 1440ق( بدرود حیات گفت و پیکرش در روز 

چهارشنبه پس از تشییع و نماز حضرت آیت اهلل سیدمحمدسعید 

ک  حکیم در یکی از حجرات صحن حرم امیرالمؤمنین)ع( به خا

سپرده شد.

آیت اهلل مٔومن شیرازی

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ حسین مٔومن شیرازی 

یکی از علمای حوزه علمیه قم بود. فقید سعید در سال 1305ش 

)1345ق( در شــیراز زاده شــد و در نوجوانــی بــه قــم آمد و ســطوح 

عالیــه را از محضــر حضرات آیــات: مجاهدی تبریزی و ســلطانی 

طباطبایی و دروس فلسفه و تفسیر را از عالمه طباطبایی و خارج 

فقــه و اصــول را هم از آیات عظام: آقای بروجــردی، امام خمینی و 

آقای داماد آموخت و تقریرات دروس آنان را نگاشت و هم زمان به 

یس ســطوح عالیه پرداخت.  تحقیــق و تألیــف و تبلیغ دین و تدر

در دوران انقــالب اســالمی، نامش در ذیل اعالمیه های مدرســین 

حوزه علمیه قم دیده می شد.

آثارش عبارتند از:

1. تحقیــق بحاراالنــوار )از ج 13 تــا ج 27 چــاپ جدیــد، بــا یــاری 

کرمانی( آقای حاج شیخ حسین 

2. شرح خطبه حضرت زهرا )با اسناد و مدارک خاصه و عامه(

3. رساله در عقاید صوفیه )ناتمام(
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4. رساله در عفت و غیرت

5. تقریــرات دروس آیــت اهلل بروجــردی )فقــه )لبــاس مشــکوک( و 

اصول(
6. تقریرات اصول امام خمینی

7. تقریرات دروس آیت اهلل داماد )فقه و اصول(

آن مرحوم در 93ســالگی در روز پنج شــنبه 3 مرداد 1398ش )22 

ذیقعــده 1440ق( بــدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع در 

گلزار  روز جمعه 4 مرداد و نماز حضرت آیت اهلل سبحانی بر آن در 

ک سپرده شد.  شهدای علی بن جعفر)ع( به خا

آیت اهلل حسینی مرندی

از  یکــی  حســینی مرندی  ســّیدرضا  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مرحــوم 

فضــالی نامــی حــوزه علمیــه قم بــود. معظم لــه در ســال 1314ش 

)1354ق( در مرنــد در خانــه مرحــوم آقــای ســیدجالل حســینی 

که از اوتاد بازار مرند و معتمد مردم بود زاده شــد. عمویش  مرندی 

ی تحصیل  نیز آیت اهلل حاج ســیدخلیل آقاحســینی بوده است. و

کــرد و ادبیــات را نزد  علــوم دینــی را در مدرســه طالبیــه تبریــز آغاز 

اســتادانی چون: میرزاعمران علیزاده و میرزارحیم قدسی و سطوح 

را نزد آیات: میرزاعلی اصغر باغمیشه ای و حاج میرزااحمد مدرس 

که  یــس ادبیات هم پرداخت  گرفت و خود به تدر باغمیشــه ای فرا

ی اســت.  گردان و اســتاد ســیدمحمد ثقفــی تبریــزی از جمله شــا

ســپس به قم آمد و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: ســیدجواد 

خطیبــی، شــیخ باقــر مرنــدی، شــیخ ابوالفضــل علمایی ســرابی، 

شــیخ اســماعیل صائنی زنجانــی، مجاهــدی تبریــزی و ســلطانی 

طباطبایی آموخت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: آقای 

بروجــردی، آقای شــریعتمداری، امــام خمینی، محقــق داماد، آقا 

مرتضــی حائــری و عالمه طباطبایی حاضر شــد و بهره های فراوان 

بــرد و ایــن درس هــا را بــا آیت اهلل شــیخ عبــاس کمالــی امام جمعه 

ســابق شهرســتان ســراب مباحثه می کــردد. او مدتی انــدک نیز در 

دروس فلســفه استاد شــهید مرتضی مطهری در ســال های 1356 

کــرد. او در این ســال ها زبان انگلیســی و هیــٔات را هم نزد  شــرکت 

مرحوم حاج شــیخ محمد محققی الهیجــی و دروس عقاید را نزد 

آیت اهلل مکارم شــیرازی آموخــت و دوره عمومی دروس دارالتبلیغ 

یس ســطوح  اســالمی را پشــت ســر نهــاد و عالوه بــر تحصیل به تدر

ی  نیــز پرداخــت و بــه عنــوان یکــی از فضــالی آذری مطرح بــود. و

به زبان های عربی، فارســی و انگلیســی مســلط و دارای اســتعداد 

ی  فــراوان همــراه خوش فکری و روشــنفکری مســتقیم دینــی بود. و

گــوش داد و  کــرد و نه بــه غیبت  در طــول عمــر شــریفش نــه غیبت 

کرد  بــا اینکــه عضو شــورای عالــی قضایی بود، بــا قناعــت زندگی 

ت حاشــیه شــهر قم بــود و از تزئینات 
ّ

و خانــه اش در یکــی از محال

کالم همــراه ادب و  مرســوم در خانه هــا از آن خبــری نبــود. عفــت 

متانــت و احتــرام از ســخنانش نمایــان بــود و همــواره در ِســمت 

کار مــردم را داشــت. از  گره گشــایی از  قضایــی خویــش ســعی در 

کــه همچنان  آثــارش تقریــرات فــراوان از دروس اســاتیدش اســت 

مخطوط مانده است.

آن مرحوم در 84ســالگی در آخرین چهارشنبه ماه مبارک رمضان 

)24 رمضان المبارک 1440ق/ 8خرداد 1398ش( چشم از جهان 

فرو بست و پیکرش پس از تشییع شایسته و نماز حضرت آیت اهلل 

کنار قطعه  ســبحانی بــر آن در قبرســتان علی بــن جعفر)ع( قــم در 

ک سپرده شد. شهدای حرم به خا

آیت اهلل دستمالچی حائری

یکــی  آیــت اهلل حــاج ســیدعلیرضا دســتمالچی حائــری  مرحــوم 

آذرمــاه  در  مرحــوم  آن  بــود.  قــم  علمیــه  حــوزه  نامــی  فضــالی  از 

کربــال زاده شــد. پــدرش مرحوم  1330ش )ربیــع االول 1371ق( در 

کبر یزدی بود که ســال ها در  حجت االســالم آقای حاج ســیدعلی ا

کربال رحل اقامت افکنده و در این ســال های اخیر همســایه ما در 

کربال تحصیالت علوم  کوچه یزدی های بازار قم بود. آن مرحوم در 

کــرد و پــس از آن به نجف اشــرف مهاجرت  دینــی خویــش را آغــاز 

کــرد و دروس ســطوح خویــش را نــزد آیــات: ســیدمحمود هاشــمی 

گرفت  شــاهرودی و سیدمحمدباقر حکیم و ســیدکاظم حائری فرا

و پــس از آن در دروس خــارج آیــات عظــام: خویی و به ویژه شــهید 

ســیدمحمدباقر صــدر حاضــر شــد و تقریــرات دروس معظــم لــه را 

نگاشــت و مورد توجه فراوان ایشــان قرار گرفت. در ســال 1351ش 

از عــراق اخــراج شــد و به قم آمــد و در دروس خــارج آیت اهلل وحید 

یس فقه و اصول اشتغال  کرد و عالوه بر آن به تدر خراسانی شرکت 

داشــت. پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی سرپرســتی و مدیریت 

گرفت و منشــأ خدمات  طــالب عراقی حــوزه علمیه قم را بر عهده 

کــه در ایــن زمــان از عــراق  فــراوان بــرای آنــان شــد. طــالب عراقــی 

رانده شــده و بدون اوراق هویت و شــهریه و مســکن بودند، توسط 
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ایشــان بــه سروســامان رســیدند و نامشــان در شــورای عالــی حوزه 

منظم و مدون شــد. او با تشــکیل مجلس اعالی انقالب اســالمی 

کادر مرکــزی آن درآمــد و بــا تٔاســیس مٔوسســه  عــراق بــه عضویــت 

دائرة المعــارف فقه اهل بیت نیز به عضویت شــورای مٔوسســین آن 

ی عضو جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم و اخیرًا  برگزیــده شــد. و

پس از درگذشت آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی، با حکم 

یاســت موسســه دائرة المعارف  رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه ر

فقه اهل بیت برگزیده شــد و در تمام این ســال ها اشــراف مستقیم 

و نظــارت علمــی بــر منشــورات و آثار این مٔوسســه فقهی داشــت و 

مقاالت بســیار فقهی در مجله فقه اهل بیت از او به چاپ رســید. 

ی تقریــرات درس اصول آیت اهلل صدر و مقاالت فقهی در  از آثــار و

ه فقه اهل بیت است.
ّ
مجل

ی بــر اثــر ســکته مغــزی در 68ســالگی در روز پنجشــنبه 27 تیــر  و

گفــت  حیــات  بــدرود  1440ق(  ذیقعدة الحــرام   15( 1398ش 

و پیکــرش صبــح جمعــه 28 تیــر پــس از تشــییع شایســته و نمــاز 

حضــرت آیــت اهلل ســبحانی در مســجد مطهــری حــرم حضــرت 

ک سپرده شد. معصومه)س( به خا

آیت اهلل حججی

مرحــوم آیــت اهلل آقای حــاج سیدســجاد حججی عالم نامی شــهر 

که خدمــات علمــی و اجتماعــی اش در طول 60 ســال  میانــه بــود 

در آن شــهر از یادها نخواهد رفت. فقید ســعید در ســال 1347ق 

)1307ش( در میانــه در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش 

حجت االســالم و المسلمین حاج سیدحسین حججی از علما و 

ی پس از تحصیالت  مدرسین و ائمه جماعات شهر بوده است. و

و  آورد  ی  رو دینــی  علــوم  تحصیــل  بــه  17ســالگی  در  نخســتین 

ادبیات را نزد پدرش آموخت و پس از آن در سال 1366ق رهسپار 

قم شد و سطوح را نزد حضرات آیات: شهید صدوقی، میرزامسلم 

ملکوتی، شــیخ نصرت اهلل بناروانی میانجی و میرزاعلی مشــکینی 

و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: مرعشی نجفی، میرزامحمد 

مجاهدی و ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایی آموخت. پس از 

آن در دروس خــارج آیــات عظــام: آقــای بروجــردی، آقای حجت، 

شــیخ عباسعلی شــاهرودی و امام خمینی حاضر شد و بهره های 

ی مورد توجه فراوان امام خمینی بود و نخستین کسی  فراوان برد. و

اســت که در 17 فروردین ســال 1340ش از امام اجازه امور حسبیه 

یافــت کرد. بعدها نیــز مرحوم امام چندین نامه مالطفت آمیز به  در

ی در ســال1338ش بــه امــر آیــت اهلل بروجردی به  ی نگاشــت. و و

زادگاهش بازگشت و به خدمات علمی و دینی و اجتماعی بسیار 

هّمت گماشــت که از آن جمله اســت: تجدید بنای مسجد حاج 

سیدحســین و مســجد موســی بن جعفر )کربالیی تقی( و تأسیس 

کتابخانــه مجهــز  کتابخانــه آن، تأســیس مکتــب قــرآن و تأســیس 

گچ و برق رســانی  کارخانه  برای مدرســه علمیه جعفریه، تأســیس 

و آب رسانی به روستاها.

ی  یم پهلوی به پیرو آن مرحوم در جریان نهضت روحانیت علیه رژ

از استادش امام خمینی مردانه وارد مبارزه شد و بارها گرفتار زندان 

و شــکنجه و تبعیــد )به تبریز( و پنج ســال هم ممنوع المنبر شــد و 

یــس رفت. پس از پیــروزی انقالب  در 1357 بــه دیــدار امــام در پار

اســالمی از ســوی امــام به امامــت جمعه میانــه و از ســوی مردم به 

نمایندگی مجلس شــورای اسالمی برگزیده شد و خدمات فراوانی 

کمیته  کــه عبارتند از: تأســیس  کرد  بــه مردم شــهر و روســتاها ارائه 

و ســپاه پاسداران و ســایر نهادهای انقالبی، تأسیس دانشگاه آزاد 

کارخانه فوالد، احداث پل فلزی روستای ممان  اسالمی، احداث 

و پل بتونی روستای آراز و قویجاق و تأسیس مصالی نماز جمعه.

صدیق معظم استاد عبدالرحیم اباذری می نویسد:

ســوی  از  را  تحقیرهــا  و  تخریب هــا  بیشــترین  ستمشــاهی  دوران 

بعضی روحانیون متحمل شد که اصرار داشتند دست از حمایت 

امــام خمینــی بردارد و به جمع آن ها بپیوندد. این در حالی بود که 

یم و  تعقیــب، دســتگیری، تبعید، زندان و شــکنجه های ایادی رژ

یختند و خانه اش  ک هم ادامه داشت. نیمه شبی به منزلش ر ساوا

کردنــد و خانــواده اش را مورد ترس و وحشــت قــرار دادند  را غــارت 

که منتهی به وضع حمل زودهنگام همســرش و تولد فرزندش شــد 

و نــام او را محســن گذاشــت. با این حال ســرزنش های دوســتان، 

در مقابل فشــارهای ستمشــاهی به مراتب شــکننده تر بود. او هرگز 

از قبول مسٔولیت شانه خالی نکرد. در دو دوره نمایندگی مجلس 

شــورای اســالمی و ده ســال امامــت جمعــه شــبانه روز در تــالش و 

تکاپوی خدمت به مردم بود، زندگی ســاده و محقرانه ای داشــت. 

ــه معروف 
ّ
در هشــت ســال دفــاع مقــّدس، منزل محّقــرش در محل

»قّبــه نه نــه« پناهــگاه محرومــان و مســتضعفان بــود. ایــام بمباران 

ینبیه، هرگز منزل و شهر را ترک نکرد. هر چه تالش  شهر و مدرسه ز

کردنــد برایــش پناهگاهی بســازند تــا در هنگام بمبــاران در آن پناه 

کــه از تهــران آمدنــد در همــان منزل  گیــرد قبــول نکــرد. مســئوالنی 
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بــه حضــور می پذیرفــت و تــا آخــر عمــر در آن منزل مخروبــه زندگی 

کــرد و در آنجــا هــم از دنیــا رفــت. ایــن منــزل در دهه شــصت، هم 

فرمانــداری، هــم شــهرداری و هم ســتاد پشــتیبانی جبهه و جنگ 

و هــم محل تشــکیل جلســات مســئولین شــهر بــود. مردم شــهر در 

مراسم تشییع پیکر او می گفتند: خدا تو را رحمت کند که همیشه 

به فکر خدمت به مردم مســتمند و قشــر محروم بــودی و هرگز برای 

کیسه دوختی و نه دالر و تومان  خودت، فرزندانت و بستگانت نه 

اندوختی.

گرامــی اســتاد  کتــاب خاطــرات به اهتمــام صدیــق  از آن مرحــوم 

عبدالرحیم اباذری به چاپ رسیده است.

سرانجام آن مرحوم در 91سالگی در صبح روز پنج شنبه 31 مرداد 

گفت و پیکرش  1398 )20 ذیحجة الحرام 1440ق( بدرود حیات 

صبح روز جمعه اّول شــهریور پس از تشــییع باشــکوه و با شــرکت 

ده ها هزار نفر و نماز حجت االســالم و المســلمین آقای آل هاشــم 

)امام جمعــه تبریــز( در مقبــره خانوادگــی در کنار پــدر بزرگوارش در 

جوار مسجد حاج میرحسین آقا مدفون شد.

آیت اهلل نظام

مرحــوم آیــت اهلل آقــای حــاج شــیخ محمدباقــر نظــام عالــم بــزرگ 

شــهر فســا بود. آن مرحوم در ســال 1325 ش )1365ق( در ســامرا 

در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدر بزرگــوارش آیــت اهلل حاج 

گرد  شــا و  دامــاد  )1323-1406ق(  شــیرازی  نظــام  میرزامحمــود 

گردان آیات عظام:  آیت اهلل میرزامحمود شــیرازی عســکری و از شا

و  بــود  و شــیخ محمدکاظــم شــیرازی  سیدابوالحســن اصفهانــی 

نیــای عالیقــدرش مرحــوم آیــت اهلل حــاج میرزامحمــد اســماعیل 

گردان آیت اهلل میرزاابراهیم  نظام العلماء فســائی )م1345ق( از شا

تی شــیرازی و از نوادگان فقیه نامی عالمه شــیخ حســین آل  محال

عصفــور بحرانــی )م12169( صاحــب عیــون الحقائــق الناظــرة و 

برادرزاده عالمه شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق )م 1181ق( 

)م  شــیرازی  عســکری  میرزامحمــود  آیــت اهلل  مــادری اش  جــد  و 

گردان آیات عظام: آخوند خراسانی، سیدمحمد  1378ق( از شــا

کاظــم یــزدی، شــریعت اصفهانــی، میرزاحســین خلیلــی و شــیخ 

محمد طه نجف و امام جماعت حرم سامرا بوده است.

فقیــد ســعید به هنــگام تحصیل و اقامت پدرش در ســامرا به دنیا 

آمــد و پــس از دوران کودکــی به نجف اشــرف آمــد و ادبیات عرب 

گرفــت. ســپس در ســال 1346ش به شــیراز رفــت و در مدت  را فرا

تــی  6 ســال ســطوح عالیــه را نــزد آیــت اهلل شــیخ بهاء الدیــن محال

کــرد و کفایــه را نزد  گرفــت. در ســال 1352ش بــه قــم مهاجــرت  فرا

آیــت اهلل فاضــل لنکرانــی و دروس منظومــه و اســفار را از آیــت اهلل 

ســیدرضا صدر آموخت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: 

گلپایگانی، مرعشــی نجفی، حاج آقا مرتضی حائری، میرزاهاشــم 

آملــی و میرزاجــواد تبریــزی حاضــر شــد و بهره هــای فــراوان بــود. 

ســپس بــا وفــات پــدر بزرگــوارش در 1364ش بــه فســا بازگشــت و 

بــه جــای پدر بــه خدمات علمــی و دینی مانند: تأســیس مدرســه 

علمیه جواداالئمه و اقامه جماعت در مســجد جامع و رســیدگی 

یس علــوم دینی پرداخت.  بــه حــال نیازمندان و تبلیغ دیــن و تدر

که از نیاز مالــی خانواده ای خبردار  بســیار ســخاوتمند بود و زمانی 

می شــد، ســریعًا اقدام می کرد. مجلسش مشــحون از ذکر و خاطره 

علمــای نجــف و اســتادانش و مملــو از مباحــث علمــی و فقهــی 

بــود و بــا حافظه قــوی خویش عبــارات فقها را به خاطر می ســپرد و 

ی  از هــر فرصت و زمان برای طرح مســائل علمی بهــره می برد. از و

نوشته های فراوان )مخطوط( بر جای مانده است.

کلیــوی در روز یکشــنبه اّول  ی در 73ســالگی بــر اثــر نارســایی  و

گفت  محرم الحــرام 1441ق )10شــهریور 1398ش( بــدرود حیات 

و پیکرش پس از تشــییع باشــکوه در روز سه شــنبه 3 محرم و نماز 

آیت اهلل ســیدعلی میالنی در جوار مرقد پدرش در امامزاده حســن 

ک سپرده شد. فسا به خا

آیت اهلل تقوی

عالــم  مقــّدم  تقــوی  ســیدمیراحمد  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مرحــوم 

کهگیلویــه و مقیــم دهدشــت بــود. فقیــد ســعید در  نامــی اســتان 

روز پنج شــنبه 22 اســفند 1302ش )6 شــعبان المعظم 1342ق( 

در بهبهــان در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش مرحــوم 

علمــای  از  تقــوی  میرعلی صفــدر  المســلمین  و  حجت االســالم 

بهبهــان  از  بزرگــوارش  پــدر  کودکــی همــراه  در  او  بــود.  دهدشــت 

بــه دهدشــت منتقــل شــد و مقدمــات علــوم و قــرآن را نــزد پدرش 

گرفت و پس از آن به بهبهان رفت و ادبیات را از مرحوم آیت اهلل  فرا

گرفــت و در 1328ش رهســپار  شــیخ عبدالهــادی مجتهــدی فرا

نجــف اشــرف شــد. ســطوح را از آقایــان: مــدرس افغانــی، شــیخ 
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علــی یزدی، ســیدجلیل یــزدی و شــهید مدنی و ســطوح عالیه را 

کاظم تبریزی، ســیدعباس ُمهری، شــیخ  از حضــرات آیــات: میرزا

کــی و ســیدعلی سیســتانی آموخت. چنــدی نیز در  علی اصغــر ارا

دروس خارج آیات عظام: آقای حکیم و آقای خویی حاضر شد و 

یج دین و اقامه شعائر  در 1338ش به دهدشــت بازگشــت و به ترو

و خدمــت بــه مــردم و مذهــب پرداخت و بــا تمام وجود بــه مبارزه 

بــا تعــّدی خوانیــن و مالکین و جهــل و بی ســوادی و خرافات و نیز 

دادرسی مردم و رفع نیازهای مستمندان و تأسیس مدرسه علمیه 

ولی عصر)عج( پرداخت. او به روســتاها و ایالت و عشــایر و میان 

یست و به آنان آداب و مبانی دین  چادرها می رفت و با مردم می ز

را می آموخــت. با شــروع نهضت اســالمی مردم ایــران، به حمایت 

یــج نــام امــام پرداخــت و بــا موقعیــت و نفــوذ  از مــرام و پیــام و ترو

که داشــت توانســت مقامات دولتی از  اجتماعی منحصربه فردی 

گسترده مردم  خشونت و سرکوب انقالبیون بازدارد و زمینه حضور 

کنــد و بدیــن ترتیــب انقالب را  را در فعالیت هــای انقالبــی فراهــم 

در منطقــه کهگیلویــه با درایت و بدون خســارت تا تحقق پیروزی 

کنــد. پــس از انقــالب نیــز هــّم خــود را متوجــه تأســیس و  هدایــت 

اســتقرار نهادهای انقالبی و افزون بر این، جلب توجه اولیای امور 

کرد. همچنین  به نیازهای اساســی و گســترده این منطقه محــروم 

ی و رســیدگی به 
ّ
یــس و تربیت طــالب و رفع منازعات محل بــه تدر

نیازمندان و تأسیس مساجد و حسینیه های فراوان و تجدید بنای 

ی از مصــرف  باشــکوه آســتانه امامــزاده ســیدمحمود پرداخــت. و

وجوهــات پرهیــز و زندگــی اش را از طریق کشــاورزی اداره می کرد. 

یســتی و اخــالق خوش و تقوا و پارســایی از  تواضــع و زهــد و ساده ز

زندگی اش نمایان بود.

آثارش عبارتند از:

1. خاطرات )ج 1: از کودکی تا 1357 و ج 2: از 1357 تا 1367ش(

2. در آینه وجدان

3. نامه ها و اعالمیه ها

4. واقعه نگاری تجدید بنای امامزاده سیدمحمود

آن مرحــوم در 95ســالگی در روز پنجشــنبه 24 مــرداد 1398 )13 

گفــت و پیکــرش پــس از  ذیحجة الحــرام 1440ق( بــدرود حیــات 

تشــییع باشــکوه در روز جمعــه و نمــاز آیــت اهلل ســیدمحمدعلی 

که خود بنا  موسوی جزایری در مدرسه علمیه ولی عصر دهدشت 

ک سپرده شد. نهاده بود، به خا

ی حجــج اســالم آقایــان: ســیدمرتضی تقــوی و  فرزنــدان برومنــد و

سیدمصطفی تقوی هم از فضالی حوزه علمیه قم هستند.

حجت االسالم رحیمی

مرحــوم حجت االســالم و المســلمین آقــای حــاج شــیخ عبــاس 

رحیمــی نجف آبادی  امام جمعه خمینی شــهر اصفهان بود.  فقید 

اّول جمادی االولــی 1366ق )2فروردیــن  روز یکشــنبه  ســعید در 

و  علــم  بیــت  در  نجف آبــاد  توابــع  از  حاجی آبــاد  در  1326ش( 

فضیلــت زاده شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســالم حــاج شــیخ 

غالمعلــی رحیمــی هــم از فضــال و ائمه جماعــات نجف آبــاد بود. 

وی تحصیــالت خویش را نزد حضرات آیات: شــیخ غالمحســین 

گیــری ادبیات  کــرد و پس از فرا منصــور و شــیخ عبــاس ایزدی آغاز 

کــرد و ســطوح عالیــه را نــزد  و ســطوح بــه نجــف اشــرف مهاجــرت 

کاظم تبریزی، شهید مدنی،  حضرات آیات: راستی کاشانی، میرزا

شــیخ عبــاس قوچانــی و میرزاجــواد تبریزی آموخت و پــس از آن به 

مــدت 5 ســال در دروس خــارج آیــات عظــام: آقــای خویــی، آقای 

شــاهرودی و امام خمینی حاضر شــد و در 1352ش به قم آمد و از 

دروس آیات عظام: گلپایگانی، میرزا هاشم آملی، منتظری، وحید 

خراســانی و مکارم شــیرازی بهــره برد و هم زمان بــا آن به تبلیغ دین 

و تألیــف پرداخت. پــس از پیروزی انقالب اســالمی فعالیت های 

کرد.  گسترش داد و به استان های مختلف سفر  تبلیغی خویش را 

در ســال 1359ش بــه امامت جمعه برازجان )در اســتان بوشــهر( و 

در دومین دوره مجلس شورای اسالمی به نمایندگی مردم برازجان 

برگزیده شــد و در آن شــهر مصالی نماز جمعه را تأسیس و مسجد 

کــرد. در 1367 بــه امامــت جمعــه  شــهید آشــوری را تجدیــد بنــا 

استهبان فارس برگزیده شد و به بازسازی مسجد جامع و بازسازی 

مدرسه علمیه امام صادق)ع( توفیق یافت.

در مــرداد 1375ش بــه امامــت جمعــه مبارکــه اصفهــان برگزیــده 

 و 
ّ

شــد و بــه خدمــات اجتماعــی بســیاری ماننــد: احــداث مصــال

کتابخانه ها  مجتمــع فرهنگــی الزهراء )ویــژه خواهــران( و تقویــت 

و پایگاه هــای بســیج و تأســیس اداره ارشــاد اســالمی و تشــکیل 

ی در مهر 1380ش به  کالسه ای قرآن و نهج البالغه توفیق یافت. و

عنوان امام جمعه نمونه کشور معرفی شد و پس از ان در 1385ش 

به عنوان امام جمعه خمینی شــهر )ســده( اصفهان منصوب شد. 

بــرادرش حجت االســالم غالمرضا رحیمی نماینده مردم ماهشــهر 

و  رحیمــی  معصومــه  خواهــرش  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 

خواهرزادگانش از جمله شــهدای انقالب اسالمی در ایران و عراق 

بودند.
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برخی از آثارش عبارتند از:

1. در محضر امیرالمؤمنین)ع(

2. درس های خوشبختی برای زوج های جوان

3. زندگی موفق

4. گفتگو با جوانان

5. بازار سالم

6. دین و سیایت و والیت فقیه

آن مرحوم در 72ســالگی در روز دوشــنبه 28 مرداد 1398ش )17 

گفــت و پیکــرش پــس از  ذیحجة الحــرام 1440ق( بــدرود حیــات 

تشییع باشــکوه و نماز آیت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان 

ک ســپرده شــد و در  در امامزاده ســیدمحمد )خمینی شــهر( به خا

سوگش یک روز در خمینی شهر عزای عمومی اعالم شد.

استاد یحیی بونرعلوی

که نقــاب از چهره  مرحــوم اســتاد یحیی بونرعلــوی رهیافته ای بود 

بــا مطالعــات خویــش از  اســالم در رســانه های غربــی برکشــید و 

کاتولیــک بــه مذهــب تشــّیع درآمــد و خدمات فــراوان به  مذهــب 

کرد. ساحت مقدس اسالم 

شــهر  در  )1377ق/1336ش(  1957م  ســال  در  ســعید  فقیــه 

شــد.  کاتولیــک زاده  و  مســیحی  خانــواده ای  در  آلمــان  فرایبــوگ 

کرد و به آشنایی  سپس به استراسبورگ و آن گاه به فرانسه هجرت 

کار به کشــورهای  و مطالعــات ادیــان شــرقی پرداخت و بــرای این 

کش سفر کرد و با آثار فیلسوف  اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، هلند و مرا

ی قرار  مســلمان فرانســوی رنه گنــون آشــنا شــد و تحــت تأثیر آثــار و

گرفــت و در ســال 1979م )1358ش/1399ق( بــه دیــن اســالم 

یــد. پــس از آن در رشــته زبــان و ادبیات عرب و اسالم شناســی  گرو

ُکرَبن که عرفان شــیعی را به  بــه تحصیــل پرداخت و با آثــار هانری 

غرب شناسانده بود، آشنا شد و نور تشیع در قلبش تابیدن گرفت 

و بــا راهنمایی هــای احمــد حمپاته، عــارف آفریقایی و از رؤســای 

کرد و نامش را به یحیی  سلســله تیجانیه مذهب شــیعه را اختیار 

گرژه را اخذ  ی در ســال 1987م مدرک پرفســور ا علوی تغییر داد. و

کــرد و در ســال 1995م از رســاله دکتــری خود با عنــوان الهیات در 

کرد  آثار فلسفی و عرفانی روح اهلل خمینی در دانشگاه سورُبن دفاع 
ی برای  که در ســال 1999م به عنوان پژوهش ســال برگزیده شــد. و

تدوین رســاله خود از سال 1991م به ایران آمد و مدت هفت سال 

از جلســات اســتاد ســیدجالل الدین آشــتیانی در زمینه فلســفه و 

عرفان اســالمی بهره برد و پس از وفات اســتاد، در مشهد سکونت 

گزید و به تألیف و تحقیق و ترجمه قرآن به زبان فرانسه پرداخت. 

که ترجمه ای روان همراه تفسیر  از ویژگی های این ترجمه آن است 

ی  مختصــر بــه ضمیمــه لغت نامه الفاظ قرآن اســت. مســلمانی و

یــس در دانشــگاه ســوربن شــد، امــا  باعــث محروم شــدنش از تدر

ی در مشــهد مقدس  ی به امام رضا)ع( باعث ســکونت و عشــق و

ی  کتاب های متعددی را به رشــتۀ تحریر درآورد. و شــد و در آنجا 

پایی و آفریقایی  هر ساله برای تبلیغ مذهب تشیع به کشورهای ارو

کــه در آخرین ســفر تبلیغی اش در ســاحل عــاج بر اثر  ســفر می کــرد 

تصادف به رحمت خدا پیوست.

که به زبان فرانسه هستند، عبارتند از: آثارش 

1. تصّوف و عرفان اسالمی

2. امام خمینی، عارف ناشناخته قرن بیستم

3. وصیت نامه امام خمینی )با مقدمه و حواشی و ترجمه(

4. الهیات در آثار فلسفی و عرفانی روح اهلل خمینی

کبر )امام خمینی. ترجمه به فرانسه( 5. مبارزه با نفس یا جهاد ا

6. آیین انقالب اسالمی)گزیده ای از آثار و بیانات امام خمینی(

7. ترجمه و تفسیر قرآن مجید

گرامی جناب آقای دکتر هادی انصاری می نویسد: پسرعموی 

پرفســور بونــو همــان رهیافتــه مســتبصری که نــام خود را بــه یحیی 

صداوســیما  برون مــرزی  برنامه هــای  در  بــود،  داده  تغییــر  علــوی 

بــه عنــوان مبلــغ دینــی، مباحــث دینــی را ارائــه می کــرد. او در این 

برنامه ها، ترجمه دعاها و مباحث تفســیری و ... را به زبان فرانســه 

پایی و آفریقایی و  گون ارو گونا کشــورهای  ی ســالها به  می گفت. و

کرده و بدون ســر و صدا، به تبلیغ و  ســرزمین های تشــنه حق ســفر 

به گفته خویش: به زدودن نقاب جهل و ســیراب کردن تشــنگان از 

اقیانوس اسالم و شیعه می پرداخت.

ســرانجام آن مرحوم در 62ســالگی بر اثر ســانحه تصادف در کشور 

که برای تبلیغ ایام محرم الحرام 1441ق به آنجا ســفر  ســاحل عاج 

کــرده بــود، در آخریــن روز مــاه ذی الحجــه1440ق بــدرود حیــات 

ک سپرده شد. کشور به خا گفت و پیکرش در همان 


