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آیت اهّلل مرعشی
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج سیدرضی مرعشی یکی از علمای نامی نجف اشرف به شمار می رفت. فقید 
سعید در 11 ربیع الثانی 1355ق )10 تیرماه 1315ش( در نجف در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش 
میـرزای  آیـات عظـام: سیدابوالحسـن اصفهانـی،  گردان  از شـا آیـت اهّلل سـیدجعفر مرعشـی )م1407ق( 
ی اصفهانـی و آقاضیـاء عراقـی و مـادرش صبیه محترمه آیت اهّلل سیدحسـین اشـکوری بود.  نائینـی، غـرو
ادبیات را نزد مرحوم مدرس افغانی و پدر بزرگوارش و سطوح عالیه را نزد آیت اهّلل سیدتقی طباطبایی قمی 
و دروس عالـی فقـه و اصـول را نـزد آیـات عظـام: آقـای حکیم، آقای خویی )30 سـال(، امـام خمینی)ره( و 
یس سطوح عالیه و امامت جماعت مسجد  ی آموخت. ایشان عاوه بر تحصیل به تدر

ّ
شیخ حسین حل

شیخ انصاری و مسجد بن جبرین )و در حرم ابا الفضل العباس در شب های جمعه( اشتغال داشت. 
ی بود و در غم فقدان فرزند  کت و به دور از ُپسـت ها و القاب حوزو ی عالمی زاهد، متواضع، قانع، سـا و
فاضلش سیدمحمدمهدی و شهادت مظلومانه برادرش آیت اهّلل سیدمحمدتقی مرعشی )و فرزندانش( 

کرد. از آثارش تقریرات دروس فقه و اصول آیت اهّلل العظمی خویی )در 30 جلد( است. صبر 

آن مرحوم در 84سـالگی در روز شـنبه 23 اسـفندماه سـال 1399ش )28 رجب 1442ق( بدرود حیات 
کربـا تشـییع شـد و حجت االسـام و المسـلمین شـیخ عبدالمهـدی  گفـت. پیکـرش در همـان روز در 
کربایی بر آن نماز خواند. روز یکشنبه هم در نجف تشییع شد و پس از نماز حجت االسام و المسلمین 

ک سپرده شد. سیدمحمدتقی حکیم در یکی از حجره های صحن امیرالمؤمنین)علیه السام( به خا

دکتر موسوی
مرحوم آقای دکتر سـیدابراهیم موسـوی اسـتادیار دانشـگاه مفید و از دانش آموختگان حوزه علمیه قم بود. 
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وی در سال 1339ش )1379ق( در قم زاده شد و در قزوین بالید و پس از اخذ دیپلم در سال 1358ش 
بـرای ادامـه تحصیـل بـه کانـادا رفـت و در رشـته فیزیـک در دانشـگاه کنکوردیا در شـهر مونتـرال به تحصیل 
پرداخت. با عضویت در انجمن اسامی دانشجویان ایرانی به فعالیت های اسامی و انقابی پرداخت. 
در سـال دوم تحصیـل بـه او اجـازه اقامـت داده نشـد و بـه ایـران بازگشـت و در حـوزه علمیـه قـم بـه تحصیل 
علوم دینی روی آورد. سطوح را نزد حضرات آیات: وجدانی فخر، ستوده، اعتمادی و پایانی فراگرفت و در 
سال 1365 به تحصیل در رشته فلسفه )غرب( در دانشگاه تهران مشغول شد و عاوه بر تحصیل هم زمان 
حوزه و دانشـگاه، بارها به جبهه های نبرد شـتافت و در زمره مجاهدان راه خدا درآمد. دوره فوق لیسـانس 
فلسـفه را در دانشـگاه عامـه طباطبایـی )1376( و دوره دکتـری را در دانشـگاه تهـران پشـت سـر نهـاد و در 
سال 1383 از پایان نامه اش دفاع کرد. وی عاوه بر دروس خارج فقه و اصول، دروس تخصصی کام را در 
مؤسسه امام صادق و دروس تخصصی فلسفه دین را در مؤسسه امام خمینی پشت سر نهاد و به ترجمه 

یس متون فلسفی )اسامی و غرب( در دانشگاه مفید پرداخت. کامی و تدر آثار فلسفی و 

از آثار اوست:
کاسیک صدق نظریات 

الهیات و از خودبیگانگی )ترجمه(
کتاب مقدس )ترجمه( ایمان هرمنوتیک و 

گماتیسم( مجموعه مقاالت )قاعده الضرر، تکلیف، پرا

آن مرحـوم بـر اثـر بیمـاری در 60سـالگی در روز جمعـه اّول اسـفندماه سـال 1399ش )7 رجـب 1442ق( 
ک سپرده شد. گفت و پیکرش به قزوین انتقال یافت و در بهشت فاطمه به خا بدرود حیات 

دکتر جمشیدنژاد اّول
یخ  مرحـوم دکتـر غامرضـا جمشـیدنژاد اّول یکـی از محققـان و مصححـان نامی و متخصـص در حوزه تار
تمدن و فرهنگ اسامی بود. آن فقید در روز چهارشنبه 17 مردادماه سال 1324ش )28 شعبان المعظم 
بـه   1338 سـال  در  آورد.  ی  رو دینـی  علـوم  تحصیـل  بـه  نوجوانـی  در  و  شـد  زاده  کاشـمر  در  1364ق( 
مشـهد مقـدس رفـت و ادبیـات را از محضـر ادیب نیشـابوری و شـرح لمعـه را از آیـت اهّلل حـاج میرزااحمـد 
گرفـت.  ینـی فرا مدرس یـزدی و سـطوح عالیـه را از حضـرات آیـات: میرزاجـواد تهرانـی و شـیخ مجتبـی قزو
پس از آن در دروس خارج آیت اهّلل العظمی میانی حاضر شد و بهره های فراوان برد. سپس به تهران آمد 
و در مدرسـه سپهسـاالر در دروس حضرات آیات: سـیدکاظم عّصار، شـیخ حسینعلی راشـد، سـیدرضی 
کـرد. در سـال 1347ش بـه نجـف اشـرف رفت و  شـیرازی، سیدحسـن لواسـانی و فقیه مازندرانـی شـرکت 
از دروس آیـات عظـام آقایـان: حکیـم و خویـی بهره هـای فـراوان بـرد. سـپس بـه تهـران بازآمـد و از دانشـگاه 
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یـخ و تمـدن اسـامی مـدرک  الهیـات در رشـته علـوم قرآنـی مـدرک لیسـانس و فوق لیسـانس و در رشـته تار
و  دبیرسـتان ها  در  فارسـی  ادبیـات  یـس  تدر و  تحقیـق  و  تألیـف  بـه  و  کـرد  یافـت  در را  خویـش  دکتـرای 
دانشـگاه های تهـران، الزهـراء، عامـه طباطبایـی، آزاد اسـامی و مرکـز آمـوزش مدیریـت دولتـی پرداخت. 
بـه علـت ارائـه روش هـای نـو و ابتـکاری در امـر تعلیـم و تربیت در سـال 1376 به احراز مقـام »معلم نمونه« 
یخ علم بود و از حضرات آیات: شیخ محمدصالح  ی عضو هیئت علمی پژوهشکده تار دست یافت. و

حائری مازندرانی، فقیه سبزواری و شیخ عبدالحسین ابن الدین اجازه روایت و امور حسبیه داشت.

آثارش عبارتند از:
آفتاب در آیینه

ستاره ای بر ساحل
نظام های اقتصادی صدر اسام

کتاب عیون االخبار او یخی  ابن قتیبه دینوری و بررسی ارزش تار
پا گذرگاه فرهنگ و تمدن اسامی به ارو اندلس 

یخ نظام های دیپلماسی دولت های اسامی از صدر اسام تا فتح قسطنطنیه تار
یخ ادیان دروس تار

دیباچه ای بر اعجاز قرآن
الدعوة و التبلیغ فی االسام

الشیخ الصدوق رئیس محّدتی الشیعة فی القرن الرابع الهجری
کامی خواجه نصیرالدین طوسی اندیشه های فلسفی و 

زندگی نامه شیخ الرئیس ابوعلی سینا
یخ: مروری بر زندگی و آثار محمد بن جریر طبری پیر تار

سیر سم شناسی در متون پزشکی اسامی
دیباچه ای بر سیاست مدنی فارابی

یخ جهانی علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجری از منظر عامه صاعد اندلسی تار
غایة المبادی فی علم االصول

تصحیح: التعریف بطبقات االمم
تصحیح: زهر الکمام فی قّصة یوسف)ع(

تصحیح: فی النقرس )از: محمد زکریای رازی(
تصحیح و ترجمه: اوجاع المفاصل )از همو(

ی بر اثر بیماری کرونا در 75 سالگی در روز چهارشنبه 13 اسفندماه سال 1399ش )19 رجب 1442ق(  و
ک سپرده شد. گفت و پیکرش در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خا بدرود حیات 
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دکتر شرفی
مرحوم استاد دکتر محمدرضا شرفی جم استاد ممتاز فلسفه و تعلیم و تربیت دانشگاه تهران بود. ایشان 
در اردیبهشـت ماه سـال 1333ش )ماه رمضان 1373ق( در تهران زاده شـد و پس از اخذ دیپلم، مدرک 
کارشناسی ارشد را در سال 1365 و مدرک دکترای خویش را  کارشناسی علوم تربیتی را در سال 1358، 
کرد. او مراحل تحصیل خویش را نزد اسـتادانی چون  یافت  در سـال 1375 از دانشـگاه تربیت مدرس در
آقایـان: دکتـر علـی قائمـی، دکتـر علـی شـریعتمداری، دکتـر سـیدمحمدباقر حجتـی و عامـه محمدتقـی 
یس، مشـاوره، سـخنرانی، راهنمایی، مشـاوره  جعفـری گذرانـد. آن مرحـوم تمـام عمـرش را به تألیف، تدر
ی پایه گذار  پایان نامه هـا، شـرکت در همایش هـای داخلـی و بین المللـی و ارائـه مقـاالت بـه آنها گذرانـد. و
کارگروه صاحیت علمی  کتابخانه عمومی پیروزی تهران و عضو  جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره در 
گـروه علمی علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـکده  گـروه مبانـی فلسـفی اجتماعـی آموزش وپـرورش و عضـو 
گردان  علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. بسیار مؤمن و متدین و مسلط بر نهج الباغه بود. همچنین از شا
خـاص اسـتاد عامـه محمدتقـی جعفـری و یکـی از صاحب نظـران و پژوهشـگران حـوزه فلسـفه تعلیـم و 
تربیـت و معاونـت پژوهشـی دانشـکده تعلیـم و تربیـت دانشـگاه تهـران بـود. صدیـق گرامـی آقـای علیرضا 

ی شاهرودی می نویسد: مهدو

امروز چهره ای خوشنام، خوشرو، خوش قلم و خوش قلب را از دست دادیم ؛ دکتر محمدرضا شرفی عزیز 
کتاب  کامش آرام و دلنشین بود، چهره اش نورانی و باصفا و رفتارش الهی و آسمانی. شاید اّولین بار  که 
کتابش  که تا آن روز تنها در البای سطرهای  کرد  پرمحتوای دنیای نوجوان او مرا مجذوب شخصیت او 
دیـده بودمـش. عالمـی بـود اهـل عمـل و دانشـمندی فرزانـه و معلمـی فروتن و بسـیار متواضـع. او را همواره 
مصداق این حدیث شریف می یافتم که: »یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل«. در آغار سخنرانی هایش 
کوتـاه امـا شـیوا توضیـح مـی داد. همـواره کامـش را بـا دعـای فـرج  همیشـه حدیثـی زیبـا می خوانـد و آن را 
یـد . هیـچ گاه از علـم و مهـارت خود در  می آراسـت و از عمـق جـان بـه ولی عصـر ارواحنـا فـداه عشـق می ورز
کـه از بسـیاری از َاقـران و هم کیشـانش باالتـر بـود، بـه عنـوان نردبانـی بـرای  عرصـه روان شناسـی و مشـاوره 
تجارت و ثروت اندوزی بهره نجست . به انسان های گرفتار و کسانی که از او استمداد می کردند به عنوان 
ک و فرهیخته روزبه روز خالی تر می شود.  طعمه و ابزار کسب وکار نمی نگریست. چقدر جای این نسل پا
ک را کـه تنهـا بـا لطـف الهـی جبران پذیـر خواهـد بـود را به خانـواده محترم  ایـن فقـدان تلـخ و ضایعـه دردنـا

کشور تسلیت عرض می کنم. اللهم اغفر له و احشره مع من یتواله . ایشان و به جامعه علمی 

آثارش عبارتند از:

کریم تعالیم تربیتی و روان شناختی قرآن 
روش های تربیت اسامی و مربیان آن
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تربیت خانواده در سیره نبوی
دانشنامه فاطمی - همسری

مهارت های زندگی در سیره رضوی
تعلیم و تربیت در نهج الباغه

ی از منظر اسام کودک و حقوق و
نظریه تربیتی عرفانی بر مبنای عرفان اسامی

کید بر دیدگاه امام خمینی تربیت اسامی با تأ
خانواده متعادل

مراحل رشد و تحول انسان
جوان و بحران هویت

کنیم؟ مشکات تربیتی را چگونه حل 
دنیای نوجوان

پاسخ به سؤاالت نسل جوان
افسردگی در دوره نوجوانی

کنیم؟ با فرزند خود چگونه رفتار 
بینش های تربیتی

یکردی فلسفی، تربیتی و روان شناختی( در حریم دل )رو
روانشناسی ازدواج و شکوه همسری

تفکر برتر
مجموعه مقاالت )در مجات: علوم تربیتی از دیدگاه اسام و تربیت اسامی(

کرونا در 66 سالگی در روز جمعه اّول اسفندماه سال 1399 )7 رجب 1442ق(  آن مرحوم بر اثر بیماری 
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز حجت االسـام و المسـلمین آقـای حـاج سیدمحسـن سـبط 
ک سـپرده شـد و در سـوگش پیام هـای تسـلیت فـراوان صـادر شـد. وزیـر  در قبرسـتان بهشـت زهرا بـه خـا

آموزش وپرورش در سوگش نگاشت:

چهـره ای خوش نـام، دانشـمندی فرزانـه و معلمـی فروتـن، اندیشـه ورزی سـاعی و مؤمـن، صاحب نظـری 
ارزشمند و وفادار به مکتب اهل بیت)علیهم السام(، استاد ممتاز فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران 
گردان و همکاران و مستفیدان خود را به سوگ نشاند. مرحوم محمدرضا شرفی نمونه ای  غروب کرد و شا
جامـع و کامـل از معلمـی و اسـتادی در تـراز جمهـوری اسـامی ایـران بـود که با تاش هـای ثمربخش و آثار 
اثربخـش همـواره راهنمـا و راهگشـای متولیـان نظـام تعلیم و تربیت بود. درگذشـت ایشـان را بـه خانواده و 
کشـورمان تسـلیت می گویـم و از درگاه  سـایر بازمانـدگان و جامعـه علمـی و دانشـگاهی و آموزش وپـرورش 
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خداوند سبحان برای مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان ارجمند شکیبایی و سامتی خواهانم.

کتابخانه های عمومی تهران هم آمده است: کل  و در پیام تسلیت اداره 
یش جان دوستداران راچه آمد بر سر آن چشــــــــم وچراغ بزم یاران را که آتش زد به داغ خو

در ایـام مبـارک مـاه رجـب و روزهـای آغازیـن آخریـن مـاه سـال، آنـگاه که منتظـر خنده بنفشـه های بهاری 
در بـاغ و باغچـه بودیـم، بـاد سـرد زمسـتانی، درخـت تنـاور و بـارور عرصـه تعلیـم و تربیـت اسـامی را از مـا 
گرفت. خبر درگذشت »استاد محمدرضا شرفی« که از نسل پدران مهربان عرصه فرهنگ تعلیم و تربیت 
کشـور بـه موضـوع  کتابخانه هـای عمومـی  بـود، دل هـای مـا را بـه سـوگ نشـاند.  او در راسـتای توجـه نهـاد 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی، بـه عنـوان پایگاه هـای اصیـل فرهنگـی و اجتماعـی، بـا عشـق و خلـوص 
کتابخانه ی عمومی  نیت، پایه گذار جلسـات مشـاوره و برگزاری جلسـات پرسـش و پاسـخ خانوادگی در 
ک را به جامعه فرهنگی  کتابخانه های استان تهران این ضایعه دردنا پیروزی تهران بوده است. اداره کل 
و دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت تسلیت می گوید.  ان شاء اهّلل به واسطه گام برداشتن در مسیر زالل تعلیم 
و تربیت اسامی، خداوند متعال روح ایشان را با  ارواح طیبه ائمه اطهار)علیهم السام( محشور فرماید.

حجت االسالم شیرخانی
که  مرحوم آقای حاج شیخ بن یامین شیرخانی یکی از فضای سخت کوش و موفق حوزه علمیه قم بود 
ک کشید. فقید سعید در روز شنبه 4 فروردین ماه سال 1363ش  در عنفوان فضل و تقوا رخ در نقاب خا
ی آورد.  کتـول زاده شـد. در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو )21جمادی الثانـی 1404ق( در علی آبـاد 
نخسـت مقدمـات را در زادگاهـش آموخـت و سـپس در بابـل ادبیـات و شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهّلل شـیخ 
کانی و شـیخ محمد  محمد فاضل و سـطوح را نزد حضرات آقایان: شـیخ مهدی هدایت زاده، سـیدولی 
گایـری1 آموخـت. در سـال 1378ش بـه قـم آمـد و پـس از تکمیـل سـطوح عالیـه در دروس آیـات عظـام: 
جعفـر سـبحانی، نوری همدانـی و مکارم شـیرازی و تفسـیر آیـت اهّلل جوادی آملـی حاضـر شـد و بهره هـای 
کشـور و خـارج از آن و شـرکت در  فـراوان بـرد. ایشـان عـاوه بـر تحصیـل بـه تألیـف و تبلیـغ دیـن در داخـل 
کشـاورزی اشـتغال داشـت. همچنیـن بـه تحصیـل در دانشـگاه  جلسـات شـورای غـذای حـال وزارت 
ی فاضلی خوش فهم،  معارف اسامی پرداخت و به اخذ فوق لیسانس رشته انقاب اسامی نائل آمد. و
کـه با زبان های عربی و انگلیسـی آشـنایی داشـت و در  خوش اسـتعداد و سـخت کوش و مبلغـی توانـا بـود 
تبلیـغ دیـن در کشـورهای آفریقایـی و آمریـکای التیـن خـوش درخشـیده بـود. او در سـال 1386 بـه عنـوان 
ـی و نیـز بـه عنـوان مبلـغ نمونـه در جشـنواره ملـی طـاب و 

ّ
محقـق نمونـه در نخسـتین جشـنواره عامـه حل

مبلغین جوان برگزیده شد.

1. با سپاس از آقای حسنعلی رحمان پور.
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آثارش عبارتند از:
پرسشگری در اسام

ذبح در اسام
کورش هخامنشی در آیات، روایات و عهد عتیق( قهرمان عادل پارسه )ذوالقرنین قرآنی، 

اندیشه ماندگار )سیری در زندگی و مبارزات امام خمینی(
تداوم اندیشه )زندگی و خاطرات آیت اهّلل سیدعبدالهادی شاهرودی(

شکوفایی و نوآوری از سرزمین بین النهرین )زندگی نامه عامه حلی(
برخورد با فتنه و فتنه گر )سیره مشترک امیرالمؤمنین علی و امام خمینی و مقام معظم رهبری در برخورد 

با فتنه و فتنه گر(
توقف ممنوع )سبک زندگی جوان و نوجوان ایرانی از منظر مقام معظم رهبری(

احکام جوانان )مطابق با فتوای آیت اهّلل سبحانی(

یارت امام رضا)ع( در غروب روز پنجشنبه 7 اسفندماه  ی در 36سالگی بر اثر سانحه تصادف در مسیر ز و
1399ش )13 رجب 1442ق( چشم از جهان فروبست و پیکرش صبح روز یکشنبه 10 اسفندماه پس از 
ک سپرده شد. اقامه نماز  آیت اهّلل سیدعبدالهادی شاهرودی در صحن امامزاده عبداهّلل فندرسک به خا

آیت اهّلل فقیه ایمانی
مرحـوم آیـت اهّلل سـیدضیاءالدین فقیه ایمانـی یکـی از علمـای نامـی اصفهـان بـود. فقیـد سـعید در روز 
چهارشـنبه 30 بهمن مـاه سـال 1319ش )22محـرم 1360ق( در اصفهـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده 
شـد. پدرش مرحوم آیت اهّلل حاج سـیدمصطفی فقیه ایمانی از علمای بزرگ اصفهان به شـمار می رفت. 
کرد و ادبیات و سـطوح  ی پس از تحصیات نخسـتین در اصفهان در سـال 1337ش به قم مهاجرت  و
را نـزد حضـرات آیـات: سـتوده )شـرح لمعـه( و اعتمـادی )قوانیـن( و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: 
نوری همدانی، مشکینی، منتظری و سلطانی طباطبایی و فلسفه را نزد آیات عظام: جوادی آملی، شهید 
مفتح و عامه طباطبایی آموخت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: محقق داماد، شریعتمداری، 
کـی و شـیخ مرتضـی حائـری حاضـر شـد و بهره هـای فراوان برد. در سـال  گلپایگانـی، میرزاهاشـم آملـی، ارا
یـس سـطوح عالیـه و خـارج فقـه و اصـول )در مدرسـه صـدر( و  1353ش بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه تدر
اقامه جماعت )ظهرها در مدرسـه جده بزرگ و شـب ها در مسـجداالمام خیابان بزرگمهر( و تبلیغ دین و 

تألیف اشتغال داشت.

از آثار چاپی اوست:
جایگاه نماز در احادیث و روایات
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جایگاه روزه در احادیث و روایات
تقریرات درس آیت اهّلل داماد )غیرچاپی(

بـدرود  )اّول جمادی الثانـی 1441(  روز دوشـنبه 7 بهمن مـاه سـال 1398  آن مرحـوم در 79سـالگی در 
گفـت و پیکـرش در روز چهارشـنبه 9 بهمـن تشـییع و پـس از نمـاز حجت االسـام و المسـلمین  حیـات 

ک سپرده شد. شیخ عبدالجواد عبداللهی در صحن امامزاده جعفر )خیابان هاتف( به خا

حجت االسالم طیبی
حجت االسـام و المسـلمین شـیخ عطـاءاهّلل طیبـی یکـی از فضـای نامـی اصفهـان بـود. آن مرحـوم در 
روز 27 اردیبهشـت ماه سـال 1357ش )9 جمادی الثانـی 1398ق( در خانـه مرحـوم حجت االسـام و 
المسـلمین حاج شـیخ رحمت اهّلل طیبی زاده شـد. پس از اخذ دیپلم تجربی در سـال 1375 به تحصیل 
ی آورد. ادبیات را نزد آقایان: شـیخ مسـعود براری )مغنی( و حاج شـیخ محمدرضا نظری  علوم دینی رو
کبـر زارعـان و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات حـاج  )مختصـر( و اصـول فقـه را نـزد آقـای شـیخ علی ا
کبـر فقیـه، شـیخ محمدرضـا نظـری و سـیدحجت موحـد ابطحـی آموخـت. سـپس در دروس  شـیخ علی ا
خـارج آقایـان: موسـوی درچه ای )در مدرسـه صـدر( و شـیخ عبدالرسـول پیمانـی )در مدرسـه نیمـاورد( و 
یـس ادبیـات و سـطوح عالیـه و تبلیـغ دیـن در  کبـر فقیـه حاضـر شـد. عـاوه بـر تحصیـل بـه تدر شـیخ علی ا
یس متبحر بود و حافظه ای قوی داشت و سالیان متمادی  ی در امر تدر حسن آباد جرقویه نیز پرداخت. و
گردان فراوانی را نیز در مدرسـه صدر، ذوالفقار و  به عنوان اسـتاد برتر حوزه اصفهان شـناخته می شـد. شـا

کرد. امام سجاد تربیت 

ی )به خط زیبایش( است. کتب حوزو از آثارش ترجمه معالی السبطین و تعلیقاتی بر 

ی در 42سـالگی بـر اثـر سـکته در روز یکشـنبه 10 اسـفندماه سـال 1399ش )16 رجـب 1442ق( بـدرود  و
حیـات گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز آیت اهّلل حاج شـیخ هادی نجفی در مزار روسـتای حسـن آبادجرقویه 

ک سپرده شد.2 کنار پدرشان به خا در 

استاد رحمت
دانشـمند محتـرم جنـاب آقـای جال الدیـن رحمـت یکـی از مرّوجیـن مکتـب اهل بیت)علیهـم السـام( 
را در  زاده شـد و تحصیـات خـود  بـود. فقیـد سـعید در سـال 1948م )1327ش1367ق(  اندونـزی  در 
کاسـار )اندونـزی(  دانشـگاه های: آیـووا )آمریـکا( و مطالعـات بین الملـل )اسـترالیا( و دانشـگاه اسـامی ما

2. با سپاس از جناب آقای احمد حلبیان.
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کرد.  گذراند و دکترای سیاسـت و روابط بین الملل را از اسـترالیا و دکترای علوم حدیث را از اندونزی اخذ 
در سـال 1978م بـه عضویـت هیئت علمـی دانشـگاه پادجـاران درآمـد. ایشـان در سـال 1982 بـه مکتـب 
کثر استان های  تشیع گروید و از پایه گذاران حرکت شیعی در اندونزی و مؤسس جمعیت اهل بیت که در ا
اندونزی فعال است و مجمع اخّوت شیعه و سنی و مدرسه شهید مطهری بود. وی عضو پیشین مجلس 
ملی اندونزی و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی و عضو بلندپایه مجمع جهانی 

اهل بیت بود و به شیعیان کشورش همچون پدری دلسوز و دانشمند خدمت می کرد.

کرونا در روز دوشـنبه 27بهمن ماه 1399 )3رجب  او پس از وفات همسـرش در 72سـالگی بر اثر بیماری 
گفت. 1442ق( بدرود حیات 

گلپایگانی در پیام تسلیت خویش چنین نگاشت: دفتر آیت اهّلل العظمی صافی 
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون

و  والیـت  حریـم  مدافـع  اندونـزی،  مسـلمانان  برجسـته  شـخصیت  عالیقـدر،  اندیشـمند  درگذشـت 
گردید. امامت)علیهم السام( مرحوم دکتر جال الدین رحمت)رحمه  اهّلل علیه( موجب تأسف و تأثر 

آن شـخصیت واالمقام عمر خود را در جهت معرفی مکتب نورانی اهل البیت)علیهم  السـام( و تربیت 
کشـور اندونـزی در سـنگرهای مختلـف سـپری نمـود و در تعظیـم شـعائر اسـامی در  فرزنـدان اسـام در 
مناسبت های عید سعید غدیر و میاد مسعود حضرت بقیة اهّلل االعظم امام عصر)عّجل اهّلل تعالی فرجه 
الشـریف( اهتمـام فراوانـی داشـت. فقـدان آن مرحـوم ضایعـه جبران ناپذیـری بـرای مسـلمانان بخصـوص 

کشور اندونزی خواهد بود. شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السام( در 
رحلت ایشـان را به دولت و ملت مسـلمان و شـریف اندونزی و شـیعیان شـهر باندونگ و بیت محترم آن 
فقیـد سـعید تسـلیت می گوییـم. غفـران و رحمـت الهی بـرای آن مرحوم و صبر و اجر بـرای بازماندگان را از 

یم. راه ایشان پر رهرو باد! درگاه خداوند متعال مسألت دار
8 رجب المرجب 1442  
ایران، قم المقدسه  
گلپایگانی دام ظله العالی دفتر آیة اهّلل العظمی صافی   


