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حجت االسالم محمودی
حجت االسـالم و المسـلمین شـیخ محمدباقـر محمـودی امـام جمعـه شـهر یانگـون پایتخـت پیشـین 
کانـش اصفهانـی بودنـد و بـرای  ی در سـال 1378ق )1338ش/ 1959م( زاده شـد. نیا میانمـار بـود. و
تجارت در برمه زندگی می کردند و او از شـیعیان بومی آنجا محسـوب می شـد که برای تحصیل به حوزه 
علمیـه قـم آمـد. پـس از فراغـت از تحصیـل از جامعة المصطفـی در سـال 1375ش به کشـورش بازگشـت 
یج تشـیع، اقامه جمعه و جماعت در مسـجد جامع شـیعیان شـهر یانگون، تأسـیس  و به تبلیغ دین، ترو
مدرسـه حجتیـه در شـهر پـروم و رسـیدگی بـه نیازمنـدان و مسـتمندان پرداخـت. ایشـان پناهـگاه معنوی 

شیعیان برمه محسوب می شد.

ی  ی در 62 سالگی در روز چهارشنبه 27 مردادماه سال 1400ش )9 محرم الحرام 1443ق( بر اثر بیمار و
ک سپرده شد. کرونا بدرود حیات گفت و در قبرستان شیعیان یانگون به خا

حجت االسالم واعظ لکهنوی
مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین ابـن علـی واعـظ یکـی از علمـای معـروف لکهنـو بود. فقید سـعید در 
ی آباد در ایالت اوتاپرادش زاده شـد. در سـال 1948م به  سـال 1358ق )1318ش/1939م( در شـهر غاز
لکهنو رفت و تحصیل خویش را در جامعه ناظمیه و مدرسة الواعظین ادامه داد و به استادی مسلم در 
یس در تنظیم المکاتب، حوزه  یخ، کالم و فقه مشهور شد. سپس به تدر علوم اسالمی به ویژه ادبیات، تار
گردان فراوانی پرورش داد. مدیریت تنظیم المکاتب  علمیه باقرالعلوم و حوزه غفرانمآب پرداخت و شـا
ینبیـه و  ، مدیریـت حـوزه علمیـه غفرانمـآب، سرپرسـتی مؤسسـه اسـالم فهمی، تأسـیس مؤسسـه ز لکهنـو
ی بود.  تألیـف و ترجمـه کتاب هـای شـیعی از جملـه دیـوان امـام خمینـی بـه اردو از دیگر فعالیت هـای و
او بـه زبان هـای عربـی، فارسـی، انگلیسـی و اردو مسـلط و وجـودش منشـأ خدمـات و بـرکات بسـیار برای 

شیعیان لکهنو بود.

، سـعید حیـدر و محمدباقر رضـا از جمله  فرزنـدان برومنـدش حجـج اسـالم: رضـا عباس، شـاهوار حیدر
فضال و روحانیون خدمتگزار اسالم در شهر لکهنو هستند.

آن مرحـوم در 82سـالگی در روز دوشـنبه 22 شـهریورماه سـال 1400ش )6 صفرالخیـر 1443ق( بـدرود 
حیات گفت.
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حجت االسالم طالقانی
حجت االسـالم و المسـلمین سـیدجواد میراحمدی طالقانـی یکـی از اسـاتید مشـهور ادبیـات در حـوزه 
علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در روز جمعـه 27 رجـب سـال 1354ق )2 آبان مـاه 1314ش( در روسـتای 
اورازان از توابـع طالقـان زاده شـد. پـدرش حـاج سـیدعبداهلل معلـم قـرآن و مکتبـدار روسـتا بـود. آن مرحـوم 
گرفـت. در سـال 1332 به  در نوجوانـی بـه چالـوس رفـت و ادبیـات را نـزد مرحـوم آقـای مطهری طالقانـی فرا
گرفت.  قم آمد و سـطوح عالیه را نزد آیات: سـتوده )رسـائل(، مشـکینی )مکاسـب( و سـلطانی )کفایه( فرا
پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: امـام خمینـی، گلپایگانـی و بیـش از همـه آقـای مرعشـی نجفی 
یافت اجازه اجتهاد و روایت از ایشان مفتخر شد. ایشان در درس آیت اهلل مرعشی خوش  حاضر و به در
یـس ادبیـات  درخشـید و خوانـدن متـن جواهـر و وسـائل بـر عهـده ایشـان بـود. او عـالوه بـر تحصیـل بـه تدر
ی بودند. هـر روز حدیثی را از غرر  گردان مغنی و نیـز اشـتغال داشـت و صدهـا نفـر از فضـالی حـوزه از شـا
یس ادبیات،  الحکم می خواند و ترجمه می کرد که بنده همه آنها را در کنار کتابم نگاشته ام. عالوه بر تدر
ینبیه واقع در خیابان شاهزاده ابراهیم  یس می کرد و در مسجد ز شرح لمعه و سپس خارج فقه را هم تدر
به اقامه جماعت )سـه وعده( و تبلیغ در منطقه و مسـجد خویش و تألیف اشـتغال داشـت. سـیمایش 
یستی و سیره سلف صالح بود و فرزندش  نشانگر تقوا و صفای درونش و زندگی اش نشانه زهد و ساده ز

سیدعبداهلل را نیز تقدیم کاروان شهیدان انقالب اسالمی کرد.

از کتاب هایش قواعد الصرف به چاپ رسیده است.

آن مرحوم در 86سالگی در عاشورای سال 1443ق )28 مردادماه 1400ش( بدرود حیات گفت. پیکرش 
پس از تشـییع باشـکوه در طالقان و نماز حجت االسـالم حسـینی طالقانی بر آن به قم انتقال داده شـد و 
ع( در جوار فرزند شهیدش  ( پس از نماز آیت اهلل حسینی بوشهری بر آن در گلزار شهدای علی بن جعفر

ک سپرده شد. به خا

آیت اهل حسن زاده آملی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ حسـن حسـن زاده آملی از علمـای مشـهور حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد 
سـعید در اسـفندماه سـال 1307ش )اواخـر رمضان المبـارک 1347ق( در آمـل زاده شـد. در نوجوانـی بـه 
ی آورد و ادبیـات و سـطوح )شـرح لمعـه، قوانیـن و شـرایع( را نـزد حضـرات آیـات:  تحصیـل علـوم دینـی رو
گرفت. در  ی، شـیخ عزیزاهلل طبرسـی و شـیخ احمد مشـایی فرا ، شـیخ محمد غرو شـیخ ابوالقاسـم فرسـیو
سـال 1329 بـه تهـران آمـد و سـطوح را نـزد آیـت اهلل سـیداحمد لواسـانی تکمیـل کـرد. سـپس کتاب هـای: 
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مجمع البیان، رسائل، مکاسب، کفایه، اشارات، شفا، شرح شاطبی، اسفار، مجسطی، اصول اقلیدس، 
جامـع الـرواة اردبیلـی، جواهـر الـکام، شـرح چغمینـی، سـی فصـل، بیسـت بـاب خواجـه طوسـی، تشـریح 
ی را  یـج بهادر ی(، اسـطرالب، ربـع مجیب، شـرح تذکره خضری و ز الئـوس )مثلثـات کـرو کرماال ک، ا االفـا
نزد آیت اهلل میرزا ابوالحسـن شـعرانی، خارج فقه و فلسـفه )اسـفار( و عرفان )مصباح االنس( را نزد آیت اهلل 
ینـی، شـفا را نـزد حضـرات: فاضـل تونـی و آیـت اهلل حـاج میـرزا احمـد آشـتیانی و  سیدابوالحسـن رفیعی قزو
کثر شرح منظومه و اسفار و اشارات را نزد آیت اهلل میرزا مهدی الهی قمشه ای آموخت. خارج فقه و اصول  ا
را نیز نزد حضرات آیات: حاج شـیخ محمدتقی آملی و میرزا احمد آشـتیانی، شـرح منظومه را نزد شـیخ 
گرفت. ایشـان همچنین به  محمدعلی جولسـتانی و منطق ارسـطو را نزد اسـتاد محمدتقی دانش پژوه فرا
یـس و تألیـف و تحقیـق نیـز اشـتغال داشـت. او در تهـران به خوبـی بنیـه علمـی خویـش را اسـتوار کرد  تدر
کـی و محقق دامـاد حاضـر  و در سـال 1342ش رهسـپار قـم شـد و در دروس آیـات عظـام: گلپایگانـی، ارا
شـد. عـالوه بـر آن از دروس تفسـیر و فلسـفه عالمـه طباطبایـی و دروس و مجالـس آیـت اهلل محمدحسـن 
یـس  الهی طباطبایـی و دروس علـوم غریبـه حـاج سـیدمهدی قاضـی بهـره فـراوان بـرد. همزمـان بـه تدر
یاضیات  اشـارات، شـرح منظومـه، اسفار،شـرح فصـوص، مصباح االنس، شـرح تمهید القواعـد، هیئت، ر
یس نفوس مسـتعّده نیز پرداخت و نامش در زمره فضالی مشـهور حوزه درآمد. او عصاره  و تألیف و تدر
فضایل علما و فقهای تهران و قم بود و از انفاس و اخالق آنان بهره فراوان برد و نمونه ای از سلف صالح 

به شمار می رفت.

: برخی از آثارش عبارتند از
انسان و قرآن

تصحیح خاصه تفسیر المنهج الصادقین
انسان کامل از دیدگاه نهج الباغه

تصحیح سه کتاب ابی الجعد، نثر اللئالی، طّب االئمه
تصحیح نهج الباغه

تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج الباغه )5 ج(
شرح چهل حدیث در معرفت نفس

تقدیم و تصحیح و تعلیق رساله قضا و قدر محمد دهدار
تقدیم و تصحیح و تعلیق کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد

یه رساله حول الرؤ
رساله خیر االثر در رد جبر و قدر

رساله فی االمامه
فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب رّب  االرباب
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اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال
در آسمان معرفت )شرح زندگی اساتید و مشایخ، به کوشش محمد بدیعی(

الهی نامه
تصحیح و تعلیق تمهید القواعد

تصحیح و تعلیق رساله تحفة الملوک
تصحیح و تعلیق شرح فصوص خوارزمی
تصحیح و تعلیق شرح فصوص قیصری

رساله انّه الحق
رساله ای در سیر و سلوک

رساله لقاءاهلل
رساله مفاتیح المخازن

کر و مذکور رساله نور علی نور در ذکر و ذا
شرح فصوص الحکم

عرفان و حکمت متعالیه
قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد

کلمه علیا در توقیفیت اسماء
مشکات القدس علی مصباح األنس

منشئات
وحدت از دیدگاه عارف و حکیم

والیت تکوینی
االصول الحکمیه

الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه
ی

ّ
ی فی الّظهور الّظل

ّ
النور المتجل

ترجمه و تعلیق الجمع بین الّرأیین
ترجمه و شرح سه نمط آخر اشارات

تصحیح و تعلیق شفا
تصحیح و تعلیق اشارات

تقدیم و تصحیح و تعلیق آغاز و انجام
تقدیم و تعلیق رساله اتحاد عاقل به معقول

ئد علی غرر الفرائد درر القال
دروس اتحاد عاقل به معقول
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رساله اعتقادات
رساله العمل الضابط فی الّرابطی و الرابط

رساله ای در اثبات عالم مثال
رساله جعل

یا رساله رؤ
رساله مثل

رساله نفس األمر
رساله نهج الوالیه
رساله فی التّضاّد

صد کلمه
عیون مسائل نفس و سرح العیون فی شرح العیون

گشتی در حرکت
گنجینه گوهر روان

معرفت نفس
ک االسفار

ّ
مفاتیح األسرار لسال

من کیستم
ی علی نظم اللئالی نثر الّدرار

نصوص الحکم بر فصوص الحکم
استخراج جداول تقویم

کر ماناالوس تصحیح و تعلیق ا
تصحیح و تعلیق الّدر المکنون و الجوهر المصون

تصحیح و تعلیق تحریر اقلیدس
کر ثاوذوسیوس تصحیح و تعلیق تحریر ا

تصحیح و تعلیق تحریر مجسطی
کن ثاوذوسیوس تصحیح و تعلیق تحریر مسا

تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر بیست باب
یج الغ بیک تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر ز

تصحیح و تعلیق شرح چغمینی
تعلیقه بر رساله قبله مولی مظفر

دروس معرفت اوفاق
دروس معرفه الوقت و القبله
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یاضی دروس هیئت و دیگر رشته های ر
رساله ظّل

رساله میل کلی
رساله تعیین سمت قبله مدینه

رساله تکسیر دائره
رساله فی الصبح و الشفق

رساله فی تعیین البعد بین المرکزین و االوج
ی یج بهادر شرح ز

شرح قصیده کنوزاالسماء
سی فصل در دائره هندیه

امثال طبری
تصحیح کلیله و دمنه

تصحیح گلستان سعدی
تصحیح و اعراب اصول کافی

تعلیقه بر باب توحید حدیقه الحقیقه
تعلیقه بر قسمت معانی مطّول

دیوان اشعار )به کوشش سیدسعید هاشمی(
مصادر اشعار منسوب به امیرالمؤمنین)علیه السام(

تقدیم و تصحیح و تعلیق نصاب الصبیان
تقدیم و تصحیح و تعلیق خزائن نراقی

ده رساله فارسی
کشکول

مجموعه مقاالت
مصاحبات

هزار و یک نکته )4 ج(
هزار و یک کلمه )3 ج(

رساله رموز کنوز

آن مرحـوم در 92سـالگی در روز شـنبه 3 مهرمـاه سـال 1400ش )18 صفـر 1443ق( بـدرود حیـات گفـت. 
پیکـرش پـس از نمـاز حضـرت آیـت اهلل خامنه ای بر آن در تهران و تشـییع باشـکوه در روز دوشـنبه در آمل 
ی از سـوی مراجـع  ک سـپرده شـد. در سـوگ ماتمـش پیام هـای بسـیار در خانـه اش در روسـتای ایـرا بـه خـا
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تقلید صادر شد. آیت اهلل جوادی آملی در پیام خویش فرمودند:

انا هلل و انا الیه راجعون
ارتحـال غمبـار و اسـفبار عالـم ربانـی، حکیـم متالـه، جامع علوم معقـول و منقول، صاحب مآثر سـنگین 
، حضـرت آیـت اهلل حسـن زاده آملی را بـه محضـر مبـارک حضـرت بقیـة اهلل)ارواح مـن سـواه  و آثـار گران قـدر
گردان و دست پروردگان آن حکیم راحل و عموم  فداه( و جامعه روحانیت و حوزه های علمیه و همه شا
مردم بزرگ و بزرگوار آمل و بیت شـریف ایشـان تسـلیت عرض می کنم. حکیم و عارف کم نظیر حضرت 
آیت اهلل حسن زاده آملی جامع عقل نظر و عقل عمل بود. هم در مسائل علمی از چهار راه استفاده کرد، 
هـم در مسـائل عملـی از چهـار راه بهـره بـرد. راه هایـی که انسـان می تواند از آن راه ها به فیض علمی برسـد 
چهارتاسـت و راه هـای عملـی کـه می توانـد از آن راه هـای عملـی به فـوز الهی بار یابد چهارتاسـت. خدای 
سـبحان از دو راه بـه بنـده اش فیـض علمـی و فـوز عملـی می رسـاند: یکـی بـه وسـیله رهبـران الهـی، یکـی 
ْیَن 

َ
بالواسـطه. هـم بـه واسـطه رهبـران الهـی کتـاب و حکمت را تعلیم می کند و هم بر اسـاس »ُهـَو َمَعُکْم أ

گـر  یـِد« و ماننـد آن، بالواسـطه فیـض علمـی را القـاء می کنـد. ا َور
ْ
ْیـِه ِمـْن َحْبـِل ال

َ
ْقـَرُب ِإل

َ
مـا ُکْنُتـْم«، »َنْحـُن أ

کسـی بخواهد با خدا راز و نیاز کند و ارتباطی برقرار کند، آن نیز دو را ه دارد: یا با توسـل به انبیا و اولیا و 
رهبران الهی اسـت یا بالواسـطه اسـت. انسـان می تواند بدون واسـطه بگوید: یا اهلل، با واسـطه هم می تواند 
گر کسـی خواسـت با خدا رابطه برقرار کند، چه فیض علمی و چه فوز عملی، دو راه دارد  بگوید: یا اهلل. ا
ی از خدا، علمـًا و عماًل به  گـر کسـی خواسـت فیضـی از خـدا و فـوز یکـی مع الواسـطه، یکـی بی واسـطه و ا
او برسـد، آن هـم دو راه دارد، گاهـی بالواسـطه فیـض الهـی می رسـد، گاهـی مع الواسـطه. این بالواسـطه در 
علوم عقلی اثباتش آسـان نیسـت، ولی در عرفان کاماًل محقق اسـت و حکیم و عارف گران سـنگی مثل 
آیـت اهلل حسـن زاده آملی، هـم راه عقـل را هـم راه شـهود را به خوبـی پیمـود و توانسـت از ایـن چهـار راه، هـم 
یافـت کنـد. زندگـی سراسـر فخر ایـن حکیم  حـرف خـودش را بـه خـدا برسـاند، هـم فیـض و فـوز خـدا را در
، در  ، در آن روزه هـای متصـل و مرتبـط مـاه رجـب و شـعبان و رمضـان او الهـی در آن اربعین گیری هـای او
، در آن ناله هـا و گریه هـای او کـه گفـت: »تـا جـان بـه لـب نرسـید جـام به لب  آن سـحرخیزی های ممتـد او
یاد داشت. از این  یاد داشت. از این گریه ها ز یاد داشت. از این ناله ها ز نرسید« گذشت. از این کار ها ز
گردانی تربیت کرد  یاد داشـت. شـا یاد داشـت. از این تعلیم و تربیت های خالصانه ز ی ها ز شـب زنده دار
کنـون بـه فیـض الهی از اسـاتید سـرآمد حوزه ها هسـتند و موفق انـد و کتاب های گران سـنگی چه  کـه هـم ا
کتاب های درسـی، چه کتاب های مرجعی یا تألیف کرد یا تصنیف کرد یا تحقیق کرد و آثار گذشـتگان 
، هم در حدیث  یاضیات، هم در تفسـیر را احیا کرد. هم در عرفان، هم در فلسـفه، هم در نجوم، هم در ر
گردانی  ی بـه یـادگار بگـذارد. شـا انسـان جامعـی شـد کـه توانسـت انسـان هایی تربیـت کنـد. توانسـت آثـار
، از بنان او فیض و از بیان او  تربیت کند و دوسـتانی را بپروراند که از محضر او فیض و از مکتب او فوز

یافت کنند. لذا ارتحال آن بزرگوار بسیار غمبار است. فوز در
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امیدوارم ذات اقدس الهی به عنوان عطیه ای الهی، این سانحه و این سوگ سنگین را بر همگان آسان 
کنـد کـه بتواننـد تحمـل کننـد و ایـن بـار سـنگین را بکشـند. روح پرفتـوح آن حکیـم الهـی، آن منجـم، آن 
یاضیـدان، آن عـارف، آن فقیـه، آن مفسـر و آن محـدث را بـا انبیـای الهـی محشـور کنـد و صبر جمیل به  ر
گردان، کسانی که از کتاب های او فیضی بردند و می برند و از محضر و مکتبشان  عموم بازماندگان، شا
اسـتفاده کرده انـد، خصوصـًا مـردم بـزرگ و بزرگـوار آمـل کـه متأسـفانه وضـع حالـم مسـاعد نیسـت کـه در 
مراسـم تشـییع و در مراسـم بزرگداشـت ایـن حکیـم در کنـار آنهـا شـرکت کنـم عنایـت فرمایـد. بـه طایفـه 
گردان ایشـان و به بیت شـریف ایشـان تسـلیت عرض می کنم.  محترم ایشـان، به دوسـتان ایشـان، به شـا
علـّو منزلـت آن حکیـم راحـل را از خـدا مسـألت می کنـم و صبـر جمیـل و اجـر جزیل عمـوم بازماندگان را 
یم خدای سـبحان حشرشـان را با انبیا و اولیا قرار بدهد و  از ذات اقدس الهی مسـئلت می کنم. امیدوار

دل های داغ دیده ها را تسلی بخشد.

ثقة االسالم مهدوی
ی در سـال  ی یکی از فضال و مدرسـین حوزه علمیه اصفهان بود. و مرحوم ثقة االسـالم آقای مجید مهدو
ی آورد و ادبیات و سطوح را  1388ق )1348ش( زاده شد. پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی رو
نزد آیات: سیدمحمد فقیه ایمانی، عبودیت و سطوح عالیه را نزد آیات: فقیه ایمانی و محزونیه و دروس 
گرفت.  خارج را هم نزد حضرات آیات: مظاهری، شـیخ محمدتقی مجلسـی و سیدحسـن فقیه امامی فرا
یـس ادبیـات و منطـق و معالـم و مطـول و سـطوح عالیـه )رسـائل، مکاسـب و کفایـه(  ی همزمـان بـه تدر و
گردان فراوانـی تربیـت کـرد. همچنیـن سـالیان فراوان مدیریت مدرسـه جـدّ ه بزرگ و  اشـتغال داشـت و شـا
گروه تخصصی کالم و مدتی هم مدیریت اجرایی حوزه علمیه اصفهان را بر عهده داشت و در دو ُبعد 

علمی و اجرایی خدمات شایانی به طالب حوزه اصفهان ارائه داد.

: آثارش عبارتند از
شرح مطّول

تقریرات دروس فقه و اصول آیت اهلل مظاهری
تقریرات دروس رجال آیت اهلل مجلسی

تقریرات دروس جواهر آیت اهلل فقیه امامی

1400ش  سـال  شـهریورماه   29 دوشـنبه  روز  در  کرونـا  ی  بیمـار بـه  ابتـال  اثـر  بـر  52سـالگی  در  مرحـوم  آن 
یوسـف  سـید  آیـت اهلل  نمـاز  و  تشـییع  از  پـس  پیکـرش  گفـت.  حیـات  بـدرود  1443ق(  )13صفرالخیـر 

ک خفت. طباطبایی در امامزاده جعفر به خا
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آیت اهل رجایی
حضـرت آیـت اهلل آقـای حـاج سـیدمحمد رجایی اصفهانـی یکـی از علمـای محتـرم حـوزه علمیه قـم بود. 
فقیـد سـعید در سـال 1350ق )1310ش( در اصفهـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل 
شـیخ  عراقـی،  ضیـاء  آقـا  عظـام:  آیـات  گردان  شـا از  )م1411ق(  موسـوی رجایی  سـیدمحمدباقر  حـاج 
ی در سال 1322ش همراه پدر بزرگوارش رهسپار  ی بود. و ی و سیدعبدالهادی شیراز محمدکاظم شیراز
نجف شـد. ادبیات را نزد شـیخ عبدالحسـین واعظ خراسـانی و سـطوح را نزد آیات: شیخ محمدحسین 
ی،  دهاقانی و شـیخ مجتبی لنکرانی آموخت. پس از آن در دروس آیات عظام: سـیدعبدالهادی شـیراز
ی قرار گرفت. در سـال  شـیخ حسـین حلی و آقای خویی حاضر شـد و مورد توجه خاص آیت اهلل شـیراز
یس  1351 با اخراج ایرانیان از عراق ایشـان نیز به زادگاهش بازگشـت. در سـال 1353 به قم آمد و به تدر
و تألیف پرداخت و گروهی از فضال همچون آقایان: سـیدجعفرمرتضی عاملی، سـیدمنیر خباز و شـیخ 
، زاهـد، فروتـن، خوش مجلـس و  ی فقیهـی شـهرت گریز حسـین فـرج آل عمـران از درسـش بهـره بردنـد. و

خوش خلق بود و مراجع عصر احترام فراوانی برای ایشان قائل بودند.

: آثار چاپی اش عبارتند از
المنهج القویم فی اثباة االمامة من الذکر الحکیم

منهاج االصول )2 ج(
المسائل الفقهیة )ج 1(

آن مرحـوم در 90سـالگی در روز سه شـنبه 6 مهرمـاه سـال 1400ش )21 صفرالخیـر 1443ق( بـدرود حیات 
گفت. پیکرش روز پنجشنبه 8 مهرماه پس از تشییع شایسته و نماز برادرش حجت االسالم و المسلمین 
ک سـپرده شـد.  سـیدمحمدعلی رجایـی در یکـی از بقعه هـای صحـن حضـرت معصومـه)س( بـه خـا
در سـوگ فقـدان ایشـان مراجـع تقلیـد پیام هـای تسـلیت فراوانـی صـادر کردنـد. آیـت اهلل  العظمـی صافـی 

فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

رحلـت فقیـه عالی مقـام آیـت اهلل آقـای حـاج سـیدمحمد رجایی)رضـوان اهلل تعالـی علیـه( موجـب تأثـر 
کـه سـالیان متمـادی در حوزه هـای علمیـه نجـف اشـرف و قـم  ی  گردیـد. شـخصیت بزرگـوار و تأسـف 
یـس و تألیـف کتاب هـای ارزنـده فقهـی و والیـی و نشـر معـارف نورانـی اهل بیت)علیهـم السـالم(  بـه تدر
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یـادی داشـت. عالمـی متواضـع کـه دارای مـکارم و فضایـل اخالقـی بـود و فقیهـی وارسـته کـه به  اهتمـام ز
دور از هیاهـوی ظواهـر دنیـا در اعـالی کلمـة اهلل و تحکیـم مبانـی والیـی سـعی فراوانـی نمـود. اینجانـب 
ایـن ضایعـه مولمـه را بـه حوزه هـای علمیه و بیت رفیع اسـتاد بزرگوارم مرحوم آیـت اهلل  العظمی آقای حاج 
سـیدجمال الدین گلپایگانی)قـدس سـره( و فرزنـدان فاضـل و محتـرم و دامادهـای دانشـمند و مکـرم آن 
فقیـد سـعید تسـلیت گفتـه، علـّو درجـات آن عالم ربانی و حشـر و نشـر با اجـداد طاهرینش)صلوات اهلل 

علیهم اجمعین( را از خداوند متعال مسألت دارم.
21 صفر المظفر 1443ق
لطف اهلل صافی

ی هم نوشتند: و آیت اهلل  العظمی مکارم شیراز

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبـر درگذشـت عالـم ربانـی مرحوم آیت اهلل سـیدمحمد رجایی موجب نهایت تأسـف و تأثـر گردید. این 
گردان  گردان اهتمام داشـت و شـا عالم فرزانه سـال ها در نجف اشـرف و سـالیان دراز در قم به تربیت شـا
با اسـتعداد و فاضل از محضر ایشـان کسـب فیض نموده، مدارج علم و دانش را با موفقیت طی کردند. 
بـه یـاد دارم در دوران اقامـت در نجـف بـا ایشـان هم بحـث بـودم. ذوق سرشـار و اسـتعداد فوق العـاده او 
تعجب آور بود. خدمت او به عالم اسالم و تشیع هرگز فراموش نمی شود. اینجانب این مصیبت جانکاه 
را به حوزه علمیه، وابستگان، دوستان و به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت می گویم. خداوند روح او را با 

اجداد طاهرینش محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجرا فراوان عنایت فرماید.
ی قم ـ ناصر مکارم شیراز
7 مهر 1400

آیت اهل عالمی بلخابی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـیدمحمدعلی عالمی بلخابـی از علمـای مشـهور بلخـاب افغانسـتان بـود. 
فقید سعید در اردیبهشت ماه سال 1302ش )صفرالخیر 1342ق( در سرپل از شهرهای استان بلخاب 
در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل سیدمحمدحسـین عالم بلخابـی )م1350ق(اسـتاد 
ی در سـال 1330ش بـه مشـهد مقـدس  علمـای بامیـان و مؤسـس مدرسـه علمیـه عالمیـه بـوده اسـت. و
ی و اسـتاد سـیدعلی حجـت هاشـمی آموخـت. در سـال 1333بـه  رفـت و ادبیـات را نـزد ادیب نیشـابور
نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهلل شـهید مدنـی و سـطوح عالیـه را نزد آیات: شـیخ 
گرفـت. سـپس در سـال 1335 بـه  کاظـم تبریـزی، شـیخ مجتبـی لنکرانـی و شـیخ صـدرا بادکوبـه ای فرا
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ی مجالـس و منابر دینی در  یـس و برگزار زادگاهـش بازگشـت و مدرسـه عالمیـه را تجدیـد بنـا کـرد و به تدر
شـهر و روسـتاها پرداخت. در سـال 1340 به نجف بازگشـت و به تحصیل نزد آیات عظام: آقای حکیم، 
آقـای خویـی، شـهید صـدر و امـام خمینـی پرداخـت و تقریـرات دروس آنـان را نگاشـت. در سـال 1355 
یـس و تألیـف و منبـر پرداخـت و بـا وقـوع کودتـای مارکسیسـتی و تجـاوز  بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه تدر
یم خلقی را بر  ی به افغانستان در سال 1357 رهبری مبارزات مردم اعم از شیعه و سنی بر علیه رژ شورو
عهده گرفت که در جریان همین مبارزات همسر و بعضی از فرزندانش به شهادت رسیدند. در تابستان 
سـال 1368 به عنوان عضو شـورای عالی نظارت حزب وحدت اسـالمی افغانسـتان برگزیده شد و پس از 
حکومت طالبان در سال 1375 و شهادت فرزند دیگرش به قم آمد. در سال 1381 پس از سقوط طالبان 
ی حکومـت مجاهـدان بـه بلخـاب بازگشـت و بـا همتـی اسـتوار بـه توسـعه گسـترده حـرم امامـزاده  و برقـرار
ینب کبری، کتابخانه، درمانگاه، اقامه جمعه و جماعت  یحیی، تأسیس مدرسه علمیه رسول اعظم و ز
در مزار شریف و سر پل، بنیاد چند حسینیه و مسجد و مدرسه در روستاها و شهرهای اطراف بلخاب 
و مزار شـریف اقدام کرد و نامش در زمره علمای مجاهد و خدمتگزار دین در سراسـر افغانسـتان طنین 

افکند.

از آثار غیرچاپی اوست
1. تقریرات دروس اساتید

2. شرح: سیوطی و حاشیه ما عبداهلل
3. رساله در گناهان کبیره و اصول عقاید

آن مرحـوم در 98سـالگی در روز جمعـه 18 محرم الحـرام سـال 1443ق )5 شـهریورماه 1400ش( بـدرود 
ک خفت. حیات گفت. پیکرش روز شنبه پس از تشییع باشکوه در حیاط مدرسه رسول اعظم به خا

آیت اهل موسوی م�لغ
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدمحمدباقر موسوی مبلغ یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود. فقید سعید 
در روز یکشـنبه 26 ربیع الثانـی سـال 1354ق )5 مردادمـاه 1354ش( در روسـتای قلعـه پاچـه از توابـع 
ی آورد.  الیگـودرز زاده شـد. در کودکـی بـه مشـهد مقـدس رفـت و در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
گرفـت و در سـال 1335ش بـه نجف مهاجرت کرد و شـرح لمعه را نزد  ی فرا ادبیـات را نـزد ادیـب نیشـابور
حضرات آیات: راستی کاشـانی و شـهید مدنی آموخت. سـپس به قم آمد و سـطوح عالیه را نزد حضرات 
گرفـت. در  ، فاضل لنکرانـی و سـیدمحمدباقر سـلطانی طباطبایـی فرا آیـات: شـیخ حسـین شـب زنده دار
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ی مهاجـرت کـرد و بـه امامـت جماعـت، تبلیـغ دیـن و تحصیـل در محضـر آیـات  سـال 1345 بـه شـهرر
ینی پرداخت. در سـال 1356 به قم بازگشـت  ی و سیدابوالحسـن رفیعی قزو عظام: سـیداحمد خوانسـار
و بـه تحصیـل در محضـر آیـات عظـام: گلپایگانـی، مرتضـی حائـری و وحید خراسـانی اشـتغال یافت. در 
سـال 1359ش بـه امامـت جمعـه شـهرهای آشـتیان، الیگـودرز و مبارکـه منسـوب شـد و بـه اقامـه جمعه و 
یـس و خدمـت بـه مـردم پرداخـت. در سـال 1369 به قم بازگشـت و بـه تحصیل در محضر  جماعـت، تدر
ی، کوکبـی، میـرزا جـواد تبریزی، میـرزا کاظم تبریـزی و تألیف  آیـات عظـام: وحیـد خراسـانی، مکارم شـیراز
ی پرداخـت و آثـار  ی شـیراز و تحقیـق و تحصیـل حکمـت و فلسـفه نـزد آیـات: سـیدرضا صـدر و انصار

متعددی درباره زندگی و شخصیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)س( پدید آورد.

آثار چاپی اش عبارتند از:
ج( الکوثر فی احوال فاطمه بنت النبی االطهر )7 

ج(  مستدرک الکوثر )2 
ج(  پرتوی از حقایق عاشورا )2 

 سوره قدر جلوه گاه والیت
روابط متقابل بین حضرت زهرا و امام زمان

مادر مصلح کل: نرجس خاتون

آن مرحـوم در 86سـالگی در روز چهارشـنبه 10 شـهریورماه سـال 1400 )23 محرم الحـرام 1443ق( بـدرود 
حیـات گفـت. پیکـرش عصـر پنجشـنبه پـس از نمـاز آیـت اهلل یثربـی کاشـانی بـر آن در قبرسـتان علـی بـن 

ک خفت. ع( به خا ( جعفر

آیت اهل  العظمی حکیم
حضـرت آیـت اهلل  العظمـی آقـای حـاج سیدمحمدسـعید طباطبایـی حکیـم یکی از مراجـع تقلید نجف 
یه 1936م( در نجف  اشرف بود. آن مرحوم در روز شنبه 8 ذی القعده 1354ق )11 بهمن 1314ش/ 1 فور
اشـرف در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل حـاج سـید محمدعلـی حکیـم )م1432ق( از 
ی اصفهانـی و آقـای حکیـم و مـادرش صبیـه محترمـه  گردان آیـات عظـام: شـیخ محمدحسـین غـرو شـا
ی تمـام ادبیـات و سـطوح عالیـه را نزد پـدر بزرگوارش آموخـت و پس از آن  آیـت اهلل  العظمـی حکیـم بـود. و
در دروس جـدش آیـت اهلل حکیـم و آیـت اهلل شـیخ حسـین حلی و دو سـال هـم در درس آیت اهلل  العظمی 
خویـی حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد، امـا در ایـن میان او دلبسـته آیـت اهلل حلی بـود و بنیه فقاهت و 
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یـس سـطوح عالیـه،  ی در خـالل تحصیـل بـه تدر ی اسـتوار کـرد. و اجتهـاد خویـش را در محضـر درسـی و
خارج فقه و اصول پرداخت و ده ها تن از فضالی حوزه نجف در محضرش به کمال علم و فقاهت نائل 
آمدند که از جمله آنان آیات: سـیدجعفر حکیم، سـید محمدتقی، سـید عبدالرزاق، سـید عبدالمنعم، 
یاض، سـید محمدرضا حکیم، شـیخ باقر ایروانی، شـیخ علی کورانی، شـیخ علی آل راضی، سید  سـید ر
ی  امین خلخالی، شیخ نبیل رضا علوان، شیخ عبدالحسین آل صادق و شیخ یوسف عمرو هستند. و
یم بعث قرار  همراه با خاندان حکیم به علت شرکت نکردن در کنفرانس معارضین ایران، مورد غضب رژ
گرفـت و همـراه بیـت رفیـع حکیـم بـه زنـدان ابوقریـب رفـت و بیش از هشـت سـال گرفتار سـیاهچال های 
یـس و تألیـف برنداشـت و هماننـد اجـداد طاهرینـش  صـدام بـود. در آنجـا نیـز دسـت از عبـادت و تدر
حسـرت گفتـن »آه« و نالـه را بـر دل آنـان نهـاد. پـس از حملـه صـدام بـه کویـت و حملـه نیروهـای ائتـالف 
بین المللـی بـه عـراق از زنـدان آزاد شـد و بـه نجـف بازگشـت و دایـره فعالیـت و مرجعیتـش گسـترده شـد 
ی بـه جامعـه شـیعیان سراسـر جهـان بسـیار مشـهود  و نامـش در جهـان تشـیع طنیـن افکنـد. خدمـات و
یه و لبنـان بسـیار فعـال و خدمتگـزار بـود. در ایـن  کسـتان، سـور و دفاتـرش در عـراق، ایـران، افغانسـتان، پا
غ به 

ّ
کشـورها به تأسـیس مسـاجد، مدارس، مؤسسـات فرهنگی، کمک به خانواده های نیازمند، اعزام مبل

کـن مقدسـه کـه نمونـه اعـالی آن تجدید و توسـعه بنای مسـجد مقدس  ی اما شـهرها و روسـتاها و بازسـاز
ی اربعیـن شـرکت می کـرد و بـه خدمـت بـه زوار  سـهله اسـت پرداخـت. آن مرحـوم هـر سـال در پیـاده رو

کب و هیئت ها اعزام می کرد. می پرداخت و ده ها نفر از روحانیون را به موا

: آثار چاپی اش عبارتند از
توضیح المسائل
االحکام الفقهیة

ٰی الفتاو
منهاج الصالحین )3 ج(

مناسک الحج و العمرة
فی رحاب العقیدة )3 ج( )به نام گفتمان امامت ترجمه شده است.(

فاجعة الطف به نام )فاجعه عاشورا ترجمه شده است.(
المحکم فی اصول الفقه )6 ج(

الکافی فی اصول الفقه )2 ج(
 مصباح المنهاج )18 ج( دوره فقه استداللی

 فقه االستنساخ البشری
فقه الکمپیوتر و االینترنت

 فقه القضاء
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 فقه المرأة
 تهذیب علم االصول )3 ج(

 الحاشیة علی الرسائل
 الحاشیة علی المکاسب

 کتاب الخمس
 اصول العقیدة

 خاتم النبیین: االدارة، الثقافة البیانیة، المبادی

آن مرحـوم در 86سـالگی در روز جمعـه 25 محرم الحـرام سـال 1443ق )12 شـهریورماه 1400ش( بـدرود 
حیـات گفـت و بـا اعـالم خبـر وفاتـش موجـی از غـم و انـدوه در جامعـه تشـیع به خصـوص نجـف اشـرف 
سایه افکند و سیل اعالمیه ها و پیام های تسلیت از سوی مقامات سیاسی کشورهای اسالمی و مراجع 
تقلید صادر شد. پیکرش پس از تشییع باشکوه در کربال و نجف و نماز برادرش آیت اهلل سیدمحمدتقی 

ک سپرده شد. ع( به خا حکیم بر آن در یکی از حجرات صحن امیرالمؤمنین)

آیت اهلل  العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و اناالیه راجعون 

آقـای  آیـت اهلل  حضـرت  السـالم(  طهارت)علیهـم  و  عصمـت  اهل بیـت  فقیـه  ربانـی  عالـم   رحلـت 
سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم)رضوان اهلل تعالی علیه( موجب تأثر و تأسف گردید.

ایشـان یکـی از اسـتوانه های بـزرگ علمـی در حـوزه  علمیـه مبارکه نجف اشـرف بودند کـه در میان فضال و 
علمـا جایـگاه رفیـع و بلنـدی داشـتند. خدمات این عالـم جلیل القدر در اعالی کلمة اهلل و نصرت دین 
مبین و تعظیم شـعائر و تأسـیس بنای جدید مسـجد سـهله و عرض اخالص و ادب ایشـان به پیشـگاه 
فرجـه  تعالـی  )عجـل اهلل  ولی عصر حضـرت  ئک پاسـبان  مال آسـتان  به ویـژه  ع((  معصومیـن) حضـرات 

الشریف( ذخیره بزرگی برای عالم آخرت آن مرحوم است.

 حقیر این ضایعه مولمه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفدا و علمای 
اعـالم و حوزه هـای علمیـه و خانـدان پرافتخـار مرحوم آیـت اهلل  العظمی حاج سیدمحسـن حکیم)قدس 
سـره( و اخـوان مکـّرم و فرزنـدان محتـرم ایشـان تسـلیت گفتـه، علـّو درجـات آن فقیـد سـعید را از خداونـد 

متعال مسئلت دارم.
 26محرم الحرام 1443
لطف اهلل صافی
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آیت اهلل  العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:

آیـت اهلل سیدمحمدسـعید  ع(  و فقیـه اهل بیـت) ربانـی  انـدوه، خبـر رحلـت عالـم  و  بـا نهایـت تأسـف 
و  فقهـا  از  یکـی  اشـرف  کـردم. حـوزه علمیـه نجـف  یافـت  را در اهلل علیـه(  الطباطبایی الحکیم)رضـوان 
شـخصیت های بـارز خـود را از دسـت داد. شـخصیتی کـه خـودش را فـدای نصـرت دیـن و مذهب کرد و 
زندگـی مبـارک خـود را در راه خدمـت بـه علـم و اهـل علـم سـپری کـرد و میـراث علمـی عظیمـی از خـود بـر 
)ارواحنـا فـداه( و حوزه هـای علمیه و  جـای گذاشـت. مـن ایـن مصیبـت عظمـی را بـه سـاحت امـام عصر
خانـواده ایـن فقیـد و مؤمنـان تسـلیت عـرض می کنـم و از خداونـد متعـال و توانـا علّو درجات را مسـئلت 

دارم. خداوند ایشان را با اولیا محشور فرماید و به خانواده و دوستداران ایشان صبر عطا فرماید.

َ�الن
َ

آیت اهل ق
اعـالی  مجلـس  رئیـس  و  لبنـان  نامـی  علمـای  از  َقَبـالن  عبداالمیـر  شـیخ  حـاج  آقـای  آیـت اهلل  مرحـوم 
شـیعیان لبنـان بـود. فقیـد سـعید در سـال 1357ق )1317ش/1936م( در جبـل عامـل زاده شـد. پـدرش 
ی ادبیـات را نـزد پـدرش آموخـت و در  حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ محمدعلـی قبـالن بـود. و
، سـید  سـال 1373ق )1952م( بـه نجـف اشـرف آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: سـید اسـماعیل صـدر
محمدحسـین حکیم و شـیخ محمدتقی جواهری و خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام: آقای حکیم و 
یس سطوح پرداخت و نامش در زمره  گرفت. در خالل آن به تبلیغ، تألیف مقاالت و تدر آقای خویی فرا
فضـالی لبنانـی نجـف پـرآوازه شـد. در سـال 1385ق )1964م( بـه نمایندگـی از آیـت اهلل  العظمـی حکیـم 
بـه بیـروت منطقـه برج البراجنـه رفـت و بـه فعالیت هـای دینی، علمـی و اجتماعی پرداخـت و مورد اقبال 
کـرام دولـت و ملـت لبنـان قـرار گرفـت. بـا دسـتان پرخیـر و توانایـش کارهـای فراوانـی ماننـد: تأسـیس  و ا
مدارس، حسـینیه ها، مسـاجد، درمانگاه ها و آسایشـگاه سـالمندان انجام شد. از سال 1391ق )1970م( 
بـه عنـوان مفتـی جعفـری دولـت لبنـان انتخـاب شـد و پس از وفات حضرات آیات: سـید موسـی صدر و 
یاسـت مجلـس اعـالی شـیعی لبنـان را بر عهده گرفت. اسـتاد سـید  شـیخ محمدمهـدی شـمس الدین ر

عباس موسوی می نویسد:
یکتـه و خدماتـه للنـاس فهـو  قـه و لیـن عر هـو رجـل اهـل للزعامـة، لسـعة صـدره و حسـن اخال
کل وقتـه فـی قضـاء حاجـات النـاس و  ال یـرد طالـب حاجـة، رأیتـه فـی مجلسـه یسـتهلک 
یساعدهم بما یملک بل بستدین لیقتضی حوائجهم و هو مرح فکه خلوق بشوش تستأنس 

النفس بمجلسه.
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: برخی از آثار چاپی اش عبارتند از
اشعة من حیاة الرسول

ع( فی رحاب االمام السجاد)
ع(  ( االمام المهدی المنتظر

رجال و مواقف )4 ج(
فی ظال الغدیر

نظرة اسامیة فی المرأة
المنافقون فی القرآن

حقیقة المؤمن
نغمات رمضانیة

 مفاهیم االسامیة

آن مرحـوم در 83سـالگی در روز جمعـه 12 شـهریورماه سـال 1400ش )25 محرم الحـرام 1443ق/ اول 
گوسـت 2021م( چشـم از جهـان فروبسـت و پیکـرش پـس از تشـییع باشـکوه و نمـاز حجت االسـالم و  آ
ک سـپرده شـد. در سـوگ فقدانـش  المسـلمین شـیخ علـی خطیـب در قبرسـتان روضة الشـهیدین بـه خـا
از سـوی مقامـات سیاسـی و مذهبـی لبنـان پیام هـای تسـلیت فراوانی صادر شـد. دفتر آیـت اهلل  العظمی 

سیستانی در پیام تسلیت خویش چنین نگاشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا الیه راجعون إنا هلل و

کمـال تأسـف و انـدوه خبـر درگذشـت حجت االسـالم و المسـلمین شـیخ عبداالمیـر قبـالن )رئیـس  بـا 
یافـت  کـش بـه سـوی خداونـد متعـال عـروج کـرد را در مجلـس اعـالی اسـالمی شـیعیان لبنـان( کـه روح پا
ی سرشـار از بخشـش در راه دیـن و وطـن و تـالش بـرای خدمـت بـه مـردم و رفـع  کردیـم. عمـر مبـارک و

نیازهایشان و اصالح بین آنها بود.

ی و علمـای فاضـل و شـیوخ گرامـی و عموم مؤمنیـن لبنان  مـا ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه خانـواده بزرگـوار و
تسـلیت می گوییـم و از درگاه الهـی مسـئلت می جوییـم کـه ایـن فقیـد سـعید را مـورد رحمـت واسـعه خود 
کـش محشـور گرداند و به نزدیکان، دوسـتان و  قـرار داده و بـا اولیایـش حضـرت محمـد)ص( و خانـدان پا

آشنایان به فضل آن مرحوم صبر و آرامش عطا فرماید. وال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم.
27 محرم الحرام 1443 هجری قمری
دفتر آیت اهلل سید علی سیستانی ـ نجف اشرف
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استاد حکیمی
ی در روز  دانشـمند معظـم مرحـوم اسـتاد محمدرضـا حکیمـی یکـی از اندیشـمندان نامـی تشـیع بـود. و
در  شـد.  زاده  مقـدس  مشـهد  در  1314ش(  فروردین مـاه   14( 1353ق  سـال  ذی الحجـه   29 پنجشـنبه 
آقایـان: حـاج شـیخ رحمـت اهلل  نـزد  را  آورد. نخسـت ادبیـات  ی  بـه تحصیـل علـوم دینـی رو 12سـالگی 
ی و شرح لمعه و قوانین را نزد آیت اهلل حاج میرزا احمد  ی و ادیب نیشابور فشارکی، میرزا محمد اشکذر
ینـی و حـاج شـیخ مجتبـی  مدرس یـزدی و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: حـاج شـیخ هاشـم قزو
ینـی آموخـت. سـپس در دروس خـارج آنـان و آیـت اهلل  العظمـی میالنـی حاضـر شـد و بهره هـای فراوان  قزو
ی  بـرد. تقریـرات دروس آیـت اهلل میالنـی را هـم نگاشـت و مـورد تقدیـر و تمجیـد معظـم لـه واقـع شـد. و
همزمـان بـه آموختـن دروس معقـول همـت گماشـت و شـرح منظومه و اسـفار و اشـارات را از آیت اهلل حاج 
ینی و علوم غریبه را از حاج سـید ابوالحسـن حافظیان آموخت. در خالل تحصیل به  شـیخ مجتبی قزو
ی همواره بـه مطالعه، تألیف  یـس ادبیـات و سـطوح هـم پرداخـت. در سـال 1345ش به تهـران آمد. و تدر
و شرکت در مجامع فکری و روشنفکری اشتغال داشت و در طول نیم قرن حضورش در تهران در کمال 
زهـد، سـادگی، فروتنـی و افتادگـی زندگـی کـرد و آثـار فـراوان پدید آورد کـه معروف ترین آنهـا کتاب حدیثی 
ی برادرانش حجج اسالم آقایان: شیخ محمد حکیمی و شیخ علی حکیمی  الحیاة است که با همکار
ی،  نگاشـت. درباره او فراوان گفته و نوشـته اند که از جمله آنهاسـت: راه خورشـیدی اثر محمد اسفندیار
ی با آثارش نامی شناخته شده در  فیلسوف عدالت اثر کریم فیضی و مرزبان توحید اثر سعید حسینی. و
افق فکری تشـیع بود و خطی مسـتقیم در گسـترش عدالت مادی و فرهنگی ترسـیم کرد که چندان مورد 
ی همایش ها و تبلیغات انتقاد فراوانی داشت و از پذیرفتن جایزه  توجه قرار نگرفت. آن مرحوم به برگزار
کتاب سال فارابی هم امتناع کرد. افکار و اندیشه هایش در کتاب هایش نمایان است و بررسی جدی را 

می طلبد.همچنین  منتقد جدی فلسفه و عرفان و یکی از مرّوجان مکتب تفکیک بود.

: برخی از آثارش عبارتند از
الهیات الهی و الهیات بشری )2 ج(

معاد جسمانی در حکمت متعالیه
خورشید مغرب )درباره امام زمان عج، به عربی، ترکی و آلمانی ترجمه شده است.(

امام در عینیت جامعه
دانش مسلمین

ادبیات و تعهد در اسالم
بیدارگران اقالیم قبله )به عربی ترجمه شده است.(

سید شرف الدین )به عربی ترجمه شده است.(
شیخ آقابزرگ تهرانی
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گر عظیم )میرزا مهدی اصفهانی( احیا
 میر حامد حسین

 اجتهاد و تقلید در فلسفه )به عربی ترجمه شده است.(
 مکتب تفکیک )به عربی ترجمه شده است.(

 مقام عقل
 سپیده باوران

عقانیت جعفری )2ج(
 سرود جهش ها

یاد روزها  فر
 حماسه غدیر

، عاشورا، مهدی  بعثت، غدیر
 قصد و عدم وقوع )نامه ها(

عاشورا، مظلومیتی مضاعف
ی قرآنی  جامعه ساز

کام جاودانه
 پیام جاودانه )پیرامون قرآن و آفاق آن(

ید و آفاق آن(  مرام جاودانه )سخنی چند پیرامون حماسه جاو
 عقل سرخ )20 مقاله(

 آنجا که خورشید می وزد
 150 سال تاش خونین

مستضعفین
 برگزیده آثار )30 ج(

 مقدمه ها )34 مقدمه(
 مقاالت

)  ساحل خورشید )مجموعه اشعار
 از کلمه تا کتاب

 هویت صنفی روحانی

آن مرحـوم در 86سـالگی در روز یکشـنبه 31 مردادمـاه سـال 1400ش )13 محرم الحـرام 1443ق( بـدرود 
حیـات گفـت و پیکـرش در روز سه شـنبه 2 شـهریور پـس از تشـییع و نمـاز آیـت اهلل سـید جعفر سـیدان بر 
ک سپرده شد. به مناسبت فوت ایشان پیام های تسلیت  ع( به خا آن در رواق دارالحجة حرم امام رضا)
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فراوانی از سوی مقامات دینی و سیاسی صادر شد. رهبر انقالب در پیام خویش فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفکر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی)قدس اهلل  نفسه( 
ی نـوآور و اسالم شناسـی  یافـت کـردم. ایشـان دانشـمندی جامـع و ادیبـی چیره دسـت و اندیشـه ورز را در

عدالت خواه بودند.

ی  ایشـان عمر را فارغ از آرایه ها و پیرایه های مادی در خدمت معارف واالی قرآن و سـّنت گذرانده و آثار
ارزشمند از خود به جا نهادند.

بهره گیـری از محضـر پرفیـض و نفـس گـرِم اسـتادان معرفـت و معنویـت در مشـهد مقـدس، ذخیـره ای از 
تـوکل و تعّبـد و غنـای نفـس در دل و جـان ایـن شـخصیت عزیـز به جا نهاده بود که تـا آخر عمر بابرکتش 

ی را استوار می داشت. و

اینجانـب فقـدان اندوهبـار ایـن رفیـق دیریـن را بـه خاندان مکّرم حکیمـی و بازماندگان بویژه بـرادر بزرگوار 
ایشـان و نیز به همه  دوسـتان و عالقمندان آن مرحوم تسـلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را 

ی مسألت می نمایم. برای و

سیدعلی خامنه ای/1 شهریور 1400  

استاد بیدارفر
دانشـمند محتـرم اسـتاد محسـن بیدارفـر یکـی از محققـان نامـی حـوزه علمیـه قم بـود. آن مرحوم در سـال 
یافت  1323ش )1363ق( در تبریـز زاده شـد و پـس از اخـذ دیپلـم بـه تهـران آمد و لیسـانس الهیـات را در
کرد. در سال 1354ش به قم آمد و به تحصیل علوم دینی پرداخت و اسفار و شرح فصوص و شرح تمهید 
القواعـد را از آیـت اهلل جوادی آملـی و بخشـی دیگـر از اسـفار و شـفا را از آیـت اهلل حسـن زاده آملی آموخـت. 
ی پاتـوق محققـان و  بـا تأسـیس انتشـارات بیـدار بـه نشـر آثـار عرفانـی و فلسـفی پرداخـت. کتابفروشـی و
ی بهره می بردند. ایشـان بسـیار  فضال بود و مراجعانش بیش از کتاب هایش از اخالق و مجلس خوش و
محجوب، متواضع، خوش ُخلق و خوش مجلس بود و زهد و تقوا و تقّید به نماز اّول وقتش سـتودنی. در 
جشنواره فارابی به عنوان مصحح نمونه و کتاب شرح منازل السائرین او هم در دوازدهمین دوره کتاب 
ی خواهرزاده آیت اهلل میرزا حسن مصطفوی و اخوالزوجه آیت اهلل صادقی تهرانی بود. سال برگزیده شد. و

: آثارش عبارتند از
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ترتیب »المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم«
ترجمه: الکلمة الغّراء فی تفضیل فاطمة الزهراء )از سیدشرف الدین(

ترجمه: کسر االصنام الجاهلیة  )از مالصدرا به نام عرفان و عارف نمایان(
ی مرحوم محمد خواجوی )7 ج( تصحیح: تفسیر القرآن الکریم )مالصدرا( ، با همکار

تصحیح: شرح منازل السائرین )مال عبدالرزاق کاشانی( )2  ج(
تصحیح: شرح فصوص الحکم )صائن الدین ابن ترکه(

تصحیح: نّص النصوص فی شرح الفصوص )سید حیدر آملی(  )3 ج(
تصحیح: المباحثات )ابن سینا(

تصحیح: الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید )عالمه حلی(
ی( )2 ج( تصحیح: شرح المنظومة )مال هادی سبزوار

ی(  تصحیح: تحریر القواعد المنطقیه )قطب الدین راز
 تصحیح: تعلیقات علٰی شرح المنظومه )حکیم هیدجی(

 تصحیح: علم الیقین فی اصول الدین )مال محسن فیض( )2 ج(
 تصحیح: انوار الحکمة )تلخیص علم الیقین اثر مال محسن فیض(  )2 ج(

ی( )2 ج(  تصحیح: شرح  االسماء الحسنٰی )مال هادی سبزوار
)  تصحیح: شرح نبراس الهدٰی )همو

 تصحیح: شرح  االسماء الحسنٰی )سید حسین همدانی دّرودآبادی(
) یارة الجامعة )همو  تصحیح: الشموس الطالعة فی شرح الز

 تصحیح: المراقبات )میرزا جوادآقا ملکی(
)  تصحیح: اسرار الصاة )همو

)  تصحیح: لقاء اهلل )همو

1443ق(  صفرالخیـر   4( 1400ش  سـال  شـهریورماه   20 چهارشـنبه  روز  در  77سـالگی  در  مرحـوم  آن 
ک سـپرده  درگذشـت. پیکـرش روز جمعـه 26 شـهریورماه پـس از نمـاز در قبرسـتان بـاغ بهشـت قـم بـه خـا

شد.

آیت اهل شریفی اشکوری
ی یکـی از علمـای محتـرم حوزه علمیـه قم بود.  حضـرت آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ الیـاس شریفی اشـکور
فقیـد سـعید در سـال 1355ق )1315ش( در روسـتای مـازو دّره از توابـع اشـکور ُسـفلٰی زاده شـد. پـدرش 
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ی در کودکی پدر و مادرش را از دسـت داد و تحت  ی عالم منطقه بود. و ثقة االسـالم مال شـکراهلل اشـکور
گرفـت و همـراه او بـه نجـف اشـرف رفـت و تحصیـل  ی قـرار  تکفـل دامادشـان سـیدعبدالغنی اشـکور
علـوم دینـی را آغـاز کـرد. ادبیـات را نـزد مرحـوم مدرس افغانـی و شـیخ عبدالصمـد محقق یـزدی، خاصـة 
الحسـاب را نزد شـیخ مرتضی مدرسـی چهاردهی، شـرح تجرید را نزد آیت اهلل میرزا کاظم تبریزی، سـطوح 
عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: میـرزا باقـر زنجانـی و میرزا حسـن بجنـوردی و خارج فقه و اصـول را نزد آیات 
گرفت.  ی، میرزا آقا اصطهباناتی، میرزا حسـن بجنوردی و آقای خویی فرا عظام: سـیدعبدالهادی شـیراز
در سـال 1351 بـه قـم آمـد و در دروس آیـات عظـام: آقـای گلپایگانـی، مرعشـی نجفـی، سـیدعلی فانـی و 
یس و تألیف هم  ی عالوه بر تحصیل به تدر میرزا هاشـم آملی شـرکت کرد و به مقام اجتهاد نائل شـد. و
ی پدیـد آورد. عـالوه بـر فقـه و اصـول در ادبیـات، علـوم غریبـه و فلسـفه نیـز  اشـتغال داشـت و آثـار بسـیار

دست توانایی داشت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
تعلیقه بر عروة الوثقٰی

مبانی االعام فی اصول االحکام )6 ج(
فقرات فقهیه )10 ج(

منتخب فقرات فقهیه )رساله علمیه(
مدارک فقرات فقهیه )5 ج، مخطوط(

کرونـا در روز سه شـنبه 24 شـهریورماه سـال 1400ش  ی  بـه بیمـار ابتـال  اثـر  بـر  آن مرحـوم در 85سـالگی 
)7 صفرالخیـر 1443ق( بـدرود حیـات گفـت. پیکـرش در روز پنجشـنبه پـس از نمـاز حجت االسـالم و 
ک سپرده  المسلمین سیدمهدی میرباقری در مسجد شهید مطهری حرم حضرت معصومه)س( به خا

شد.

آیت اهل فقیه ایمانی
ی در سـال  مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـیدکمال فقیه ایمانـی یکـی از علمـای مشـهور اصفهـان بـود. و
1353ق )1313ش( در اصفهـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل سـیدمصطفی فقیـه 
ایمانی از علمای محترم اصفهان بود. در نوجوانی به تحصیل علوم دینی رو آورد و ادبیات را نزد آقایان: 
گرفـت. سـپس بـه قـم آمـد و سـطوح  شـیخ محمدحسـن عالم نجف آبـادی و شـیخ عباسـعلی ادیـب فرا
ی همدانی، شـیخ عبدالجواد جبل عاملی  عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: مشـکینی، مجاهدی تبریزی، نور
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خمینـی،  امـام  بروجـردی،  عظـام:  آیـات  خـارج  دروس  در  آن  از  پـس  آموخـت.  سـلطانی طباطبایی  و 
محقق دامـاد و گلپایگانـی حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد. پـس از وفـات پـدرش به اصفهان بازگشـت 
یـس، تألیـف و خدمـات دینـی و اجتماعـی پرداخـت. تدویـن تفسـیر نـور القـرآن بـه زبان روسـی و  و بـه تدر
ی بنیاد کتابخانه امیرالمؤمنین، مدرسه  انگلیسی، چاپ کتب و تراث شیعه مانند کتاب وافی، راه انداز
ع(، بیمارسـتان  ع(، بیمارسـتان سـوانح امـام موسـی کاظـم) علمیـه باقرالعلـوم، بیمارسـتان امـام حسـین)
یـه، مدرسـه حجتیـه  زنـان و زایمـان حضـرت زهـرا)س(، درمانـگاه شـهدا، صنـدوق قرض الحسـنه و جهیز
)مشـهد( و سـفرهای تبلیغـی بـه کشـورهای مختلـف برخـی از فعالیت هـای اوسـت. او در دوران انقـالب 
اسـالمی یکـی از علمـای مبـارز و مجاهـد اصفهـان بـود کـه همـگام بـا علمـای دیگر نقش چشـمگیری در 
ی انقـالب نیز به  ارسـال وجوهـات بـرای امـام و پشـتیبانی از حرکـت انقالبـی ایشـان داشـت. پـس از پیروز
توصیه معظم له به تدوین نخستین تفسیر قرآن به زبان انگلیسی و ارسال آن به سراسر جهان به صورت 

ی از غیرمسلمانان به دین اسالم شد. رایگان پرداخت و باعث روشنگری و هدایت بسیار

آن مرحـوم در 87سـالگی در روز جمعـه 29 مردادمـاه سـال 1400ش )11 محرم الحـرام 1443ق( بـدرود 
حیـات گفـت. پیکـرش پـس از تشـییع باشـکوه و نمـاز آیـت اهلل طباطبایـی امـام جمعـه اصفهـان بـر آن در 
ک سـپرده شـد. در غـم فقدانـش پیام هـای تسـلیت فراوانـی از  ع( بـه خـا حیـاط کتابخانـه امیرالمؤمنیـن)

سوی مراجع تقلید صادر شد.

آیت اهلل  العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
بسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت عالم پارسا، خدمتگزار با اخالص قرآن و عترت، جناب مستطاب حجت االسالم والمسلمین 
آقـای حـاج سـیدکمال فقیه ایمانـی طـاب ثـراه موجـب تأثـر و تأسـف گردیـد. آن روحانـی واالمقـام سـالیان 
متمادی در نشر معارف نورانی قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( خدمات بسیار ارزنده ای داشت. تفسیر 
کز علمـی و عام المنفعه همه از برکات  یـم بـه زبان هـای مختلـف و خدمت به مردم و تأسـیس مرا قـرآن کر
وجـودی آن عالـم پرتـالش و وظیفه شـناس اسـت. درگذشـت آن فقیـد سـعید را بـه مـردم شـریف اسـتان 
اصفهان و حوزه علمیه و بیت مکّرم ایشـان تسـلیت گفته، رحمت و غفران الهی برای آن مرحوم و حشـر 

و نشر با اجداد طاهرینش)علیهم السالم( را از خداوند متعال مسئلت دارم.
12 محرم الحرام 1443

لطف اهلل صافی
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آیت اهل موسوی ننه کران
حضـرت آیـت اهلل آقـای حـاج سـید فخرالدیـن موسـوی ننه کـران یکـی از علمـای محتـرم تهـران بـود. فقیـد 
سـعید در سـال 1347ق )1307ش( در روسـتای ننه کران از توابع اردبیل زاده شـد. پدرش حجت االسـالم 
ی در سال 1323ش به اردبیل رفت و ادبیات را از آقایان: شیخ  حاج سیدمحمد موسوی اردبیلی بود. و
محمدصادق تشـکری و سیدمسـلم خلخالی، مطول را از شـیخ حسـن مدرس و شـرح لمعه را از حجج 
گرفت. در سـال 1326 به قم آمد و بخشـی  اسـالم آقایان: تشـکری و برادرش حاج سـیداحمد موسـوی فرا
از اسـفار را از عالمـه طباطبایـی آموخـت. در سـال 1327 رهسـپار نجـف اشـرف شـد و سـطوح عالیـه را از 
ی، میرزا حسـن  حضرات آیات: شـیخ مجتبی لنکرانی، شـیخ صدرا بادکوبه ای، سـیدعبداالعلی سـبزوار
ی و تفسیر را از آیت اهلل  ی و شیخ محمد بصراو یزدی و میرزا احمد اهری و شرح منظومه را از آقای سبزوار
میـرزا محمـد سـرابی و زبـان انگلیسـی را هـم از سـیدحیدر هنـدی آموخـت. همچنیـن در دروس خـارج 
ی، سـیدمحمود شـاهرودی، حاج شیخ حسین حلی، آقای حکیم،  آیات عظام: سـیدعبدالهادی شـیراز
ی  میرزا باقر زنجانی، امام خمینی)ره( و بیش از همه آیت اهلل خویی حاضر شد و بهره های فراوان برد. و
یـس و تألیف هم اشـتغال داشـت. در سـال 1349ش با اخـراج ایرانیان از عراق  عـالوه بـر تحصیـل بـه تدر
یس اشـتغال پیدا کرد. پس از  به مشـهد مقدس رفت و در مدارس آیت اهلل میالنی و مدرسـه نواب به تدر
یس در دانشـگاه های: علـوم قضایی، عالمـه طباطبایی،  ی انقـالب اسـالمی بـه تهـران آمـد و بـه تدر پیـروز
شـهید بهشـتی و دانشـگاه تهـران و خدمـت قضایـی در دیـوان عالـی کشـور مشـغول شـد. سـه دوره )اول، 
سـوم و پنجم( از سـوی مردم اردبیل به نمایندگی مجلس شـورای اسـالمی و آخرین دوره مجلس خبرگان 
رهبـری انتخـاب و منشـأ خدمـات فـراوان بـه آنـان شـد. از جملـه فعالیت هـای ایشـان سـاخت مسـاجد، 
مدارس، ُپل ها و پیگیری طرح های عمرانی در اسـتان اردبیل، تأسـیس کانون تحقیقاتی نسـیم حکمت 

در قم و مدرسه علمیه کاظمیه بود.

یخ اردبیل و دانشمندان در 2 جلد از آثار چاپی اوست. تار

آن مرحـوم در 93 سـالگی، در روز شـنبه 27 شـهریورماه سـال 1400ش )11 صفرالخیـر 1443ق( بـدرود 
حیات گفت. پیکرش پس از تشـییع در روز دوشـنبه 29 شـهریور در قم و نماز آیت اهلل حسینی بوشـهری 
ک سپرده شد. در یکی از بقعه های صحن )مقبره آقای داماد( حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خا

آیت اهل روحانی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سـیدمهدی روحانی یکی از فضالی مشـهور حوزه علمیه قم بود. فقید سـعید 
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در سال 1325ش )1365ق( در قم در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش آیت اهلل حاج میرزا ابوالقاسم 
و جـدش  نائینـی  میـرزای  و  آیـات عظـام: سیدابوالحسـن اصفهانـی  گردان  از شـا روحانـی )م1384ق( 
ی  ی و میرزا حبیب اهلل رشتی بود. و گردان شیخ انصار آیت اهلل حاج سیدصادق قمی )م 1338ق( از شا
ی آورد و ادبیـات را نـزد آقایان: پدر بزرگوارش )سـیوطی(،  پـس از کالس هشـتم بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
شـیخ رحمت اهلل فشـارکی )مغنی( و شـیخ محسـن دوزدوزانی )مطول( آموخت. معالم را نیز نزد برادرش 
آقـای حـاج سـیدمحمدعلی روحانـی و شـرح لمعـه را نـزد آقایـان: سـیدابوالفضل موسـوی تبریزی، شـیخ 
گرفـت. در سـال 1343ش )1384ق( رهسـپار نجف  غالمرضـا صلواتـی و شـیخ حسـین شـب زنده دار فرا
اشـرف شـد و سـطوح عالیه را نزد حضرات آیات: کوکبی و راسـتی کاشـانی )رسـائل(، میرزا جواد تبریزی 
)مکاسـب(، شـیخ محمدصـادق جعفـری و صافـی اصفهانـی )کفایـه( آموخت. پـس از آن در دروس فقه 
و اصول پسـرعمویش آیت اهلل  العظمی سـیدمحمد روحانی حاضر شـد و به شـرف مصاهرت ایشـان هم 
نائـل آمـد. در سـال 1357ش بـه زادگاهـش بازگشـت و تحصیـالت خویـش را در محضـر حضـرات آیات: 
حاج آقا مرتضی حائری، میرزا هاشـم آملی و حاج سـیدمحمد روحانی ادامه داد و محضر ایشـان کسـب 
یافـت اجـازه اجتهاد  یـس سـطوح عالیـه پرداخـت و از آیـت اهلل آملـی بـه در فیـض کـرد. عـالوه بـر آن بـه تدر
یس و پاسـخگویی به پرسش های شرعی  نائل شـد. در سـال 1415ق رهسـپار کویت شـد و سـال ها به تدر
یـس، تألیـف و اقامـه جماعـت در مسـجد  مؤمنـان پرداخـت. در سـال 1440 بـه قـم بازگشـت و بـه تدر
حضـرت خدیجـه کـه بـا همـت و کوشـش ایشـان و آیـت اهلل سـیدمحمدجواد علوی بروجردی بنیـاد نهاده 
ی عالمی متواضع و عمید بیت فخیم روحانی بود. به شهادت فرزندش مهندس  شد اشتغال داشت. و

سیدمحمد روحانی در فاجعه منا هم مبتال شد. 

ی کرونا در 75سالگی در روز سه شنبه 2 شهریورماه سال 1400ش  سرانجام آن مرحوم بر اثر ابتال به بیمار
)15 محرم الحرام 1443ق( چشم از جهان فروبست و پیکرش عصر روز پنجشنبه پس از تشییع شایسته 

ک آرمید. و نماز آیت اهلل حاج سیدمحمدجواد علوی بروجردی در قبرستان شیخان در خا

آیت اهل کاهانی
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدمحمد حسینی کاهانی یکی از فضالی مشهور حوزه علمیه قم بود. فقید 
سـعید در روز شـنبه 5 رجب الخیر سـال 1372ق )اول فروردین ماه 1332ش( در روسـتای کاهان از توابع 
ی ادبیـات  قوچـان زاده شـد. پـدرش حجت االسـالم آقـا سیدحسـین کاهانـی امـام جماعـت روسـتا بـود. و
را نـزد آقایـان: صاحب الزمانـی و شـیخ ذبیـح اهلل سـالمی آموخـت. در سـال 1343 رهسـپار مشـهد مقدس 
شـد و ادبیـات را نـزد اسـتاد حجـت هاشـمی تکمیـل کـرد. در سـال 1346 رهسـپار نجـف اشـرف شـد و 
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شـرح لمـعه را نـزد آیـت اهلل شـیخ رمضانعلـی قوچانـی، قوانیـن را نـزد آیـت اهلل شـیخ محمدجـواد محمـودی 
دشـتی و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیات: مصطفوی کاشـانی )رسـائل(، راستی کاشـانی )مکاسـب( و 
حـاج آقـا تقـی قمـی )بیـع و کفایـه( و تفسـیر را هـم از آیـت اهلل سـیدمحمدعلی صادقی اصفهانی آموخت. 
همچنین دروس فلسفه را  از آیت اهلل شیخ صدرا بادکوبه ای و اصول رجال را از آیت اهلل سید محمدعلی 
گرفـت. پـس از آن اندکـی در دروس آیـات عظـام: خویـی و شـهید صـدر حاضر شـد، اما  موحدابطحـی فرا
طولـی نکشـید کـه مسـئله اخـراج ایرانیـان از عـراق پیش آمد و او در سـال 1350ش به قـم آمد و در دروس 
ی حاضـر شـد و  آیـات عظـام: میـرزا جـواد تبریـزی، حـاج آقـا تقـی قمـی، وحیـد خراسـانی و مکارم شـیراز
تقریرات دروس آنان را نگاشت و به کمال فقاهت و اجتهاد نائل آمد و اجتهادش مورد تأیید و تصدیق 
یس سطوح عالیه  نیز اشتغال داشت.  ی در خالل تحصیل به تدر آیت اهلل وحید خراسانی قرار گرفت. و
یـس خـارج فقـه و اصـول پرداخـت و عـالوه بـر آن بـه منبـر و تبلیـغ محـرم و مـاه  از سـال 1371ش بـه تدر
رمضـان در قوچـان مقّیـد بـود و سـرانجام جـان خـود را در ایـن راه نهـاد. آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدعلـی 

رحمانی قوچانی درباره او می گوید:

مرحـوم آیـت اهلل کاهانـی بسـیار متواضـع و خلیـق و از همـان ابتـدای طلبگـی، اهـل تهجـد و نمـاز شـب 
و بسـیار وارسـته و کم نظیـر بـود. ممّحـض در درس و بحـث بـود و وقـت خـود را بیهـوده نمی گذارنـد و از 
گعده هایـی کـه مخـل بـه امـر تحصیـل بـود پرهیـز می نمـود. در زهـد و بی میلـی بـه دنیایـش همیـن بس که 

یست. سالیان بسیار در منزل محقری زندگی می کرد و خانه و ملک شخصی نداشت و زاهدانه می ز

از آثارش کتاب دروس البیع« )تقریرات درس آیت اهلل وحید )ج 1(( به چاپ رسیده است.

ی کرونـا شـد و پـس از انجـام  آن مرحـوم در 68سـالگی در سـفر تبلیغـی خویـش بـه قوچـان دچـار بیمـار
منبرهایش در روز چهارشنبه 17 شهریورماه سال 1400ش )اول صفرالخیر 1443ق( بدرود حیات گفت. 
پیکـرش پـس از تشـییع باشـکوه در قوچـان و قـم و نمـاز حجت االسـالم و المسـلمین کلباسـی بـر آن در 

ک سپرده شد.1 حجره 18 صحن حضرت معصومه)س( به خا

آیت اهل فیض گیالنی
مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ محمدعلـی فیض گیالنـی یکـی از علمـای مشـهور حوزه علمیـه قم بود. 
فقیـد سـعید در سـال 1342ق )1302ش( در روسـتای دهچـال از توابـع الهیجـان زاده شـد. پـس از اخـذ 
ی آورد و در سـال 1322ش بـه قـم آمـد. ادبیـات را نـزد شـیخ اسـداهلل  دیپلـم بـه تحصیـل علـوم دینـی رو

1. با سپاس از استاد روح اهّلل عربشاهی.
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اصفهانـی، مطـول را نـزد اسـتاد شـهید مطهـری، شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهلل صدوقـی و سـطوح عالیـه را نـزد 
کانی، سیدعبدالوهاب بتولی، شیخ عبدالجواد  حضرات آیات: میرزا محمد مجاهدی، شیخ محمد ال
اصفهانی، مشکینی و بهجت، کفایه را نزد آیت اهلل سلطانی طباطبایی و شرح منظومه را هم نزد آیت اهلل 
منتظـری آموخـت. پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظـام: سـیدمرتضی لنگـرودی، امـام خمینـی)ره(، 
ی، گلپایگانـی، نجفی مرعشـی، محقق دامـاد و میـرزا هاشـم آملـی و  کـی، شـریعتمدار شـیخ عبدالنبـی ارا
دروس تفسیر و فلسفه عالمه طباطبایی شرکت کرد. ایشان این درس ها را با آیات: شیخ محمد ایمانی 
و شـیخ مختـار امینیـان مباحثـه می کـرد. آن مرحوم در دوران انقالب اسـالمی نقشـی اساسـی در پیشـبرد 
اهـداف امـام و انقـالب در شـهرهای الهیجـان و آسـتانه اشـرفیه داشـت و عضـو جامعـه مدرسـین حـوزه 
یم شـاه دیده می شـد و عضو بعثه حج  علمیه قم بود. نامش همواره ذیل اعالمیه های مدرسـین علیه رژ
ی سالیان فراوان عضو شورای عالی مدیریت حوزه  ی انقالب( بود. و امام خمینی )پیش و پس از پیروز
یاسـت دیوان عدالت  علمیه قم و شـورای گزینش قضات و مجلس خبرگان رهبری )دوره اول و دوم(، ر
ی، نماینده امام در دانشگاه الزهرا و عضو استفتائات دفتر آیت اهلل بهجت بود. ایشان در تمام عمر  ادار
ی کرد و کنج انزوا و ُعزلت  بابرکت خویش با تواضع و فروتنی از مظاهر دینوی و مناصب عالی نظام دور

را برگزید.

ی( به چاپ رسیده است. از آثار او کتاب فیض گیان )خاطرات و

آن مرحـوم در 98سـالگی در روز جمعـه 5 شـهریورماه سـال 1400ش )18 محرم الحـرام 1443ق( بـدرود 
حیـات گفـت. پیکـرش عصـر روز شـنبه پـس از نمـاز آیـت اهلل حاج شـیخ محمدحسـین احمدی فقیه در 

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

رگیالنی
ّ

آیت اهل موق
ی در سـال  مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدهـادی موّقرگیالنـی یکـی از علمـای مشـهور رشـت بـود. و
1352ق )1312ش( در نجف اشرف در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش آیت اهلل حاج شیخ محمد 
گردان آیـات عظـام: میـرزای نائینـی، آقـا ضیـاء عراقـی و شـیخ شـعبان  ی )م1356ق( از شـا فقیه اشـکور
گیالنـی بـود. ادبیـات را نـزد پـدر بزرگـوارش و سـطوح عالیـه را نزد حضرات آیـات: میرزا باقـر زنجانی و میرزا 
حسـن بجنـوردی و خـارج فقـه و اصـول را نـزد آیـات عظـام: حکیـم،  شـاهرودی و خویـی بـه پایـان رسـاند. 
کن شـد و بیـش از نیم قـرن بـه خدمـات دینـی، علمـی و  در سـال 1349ش از عـراق اخـراج و در رشـت سـا
، فروتن و سـخاوتمند بود. بخشی  اجتماعی پرداخت. ایشـان عالمی خوش سـخن، خوش خلق، مردم دار
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یـس سـطوح عالیه در مدرسـه  ، تدر : اقامـه جماعـت در مسـجد بی بـی گوهـر از فعالیت هایـش عبارتنـد از
یه، تبلیغ دین، سرپرستی خانواده های مستمند و ایتام و گره گشایی از مشکالت مردم و  خانه اش  مهدو

همواره محل مراجعات مردم و نیازمندان بود.

از او تقریرات دروس اساتیدش بر جای مانده است.

او در 88سـالگی در روز دوشـنبه اول شـهریورماه سـال 1400ش )15 محرم الحرام 1443ق( بدرود حیات 
گفـت. پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز حجت االسـالم حـاج شـیخ حامـد رنجبـر در گلزار شـهدای آسـتانه 

ک خفت.2 اشرفیه به خا

حجت االسالم اسعدی
مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین آقـای دکتـر محمـد اسـعدی یکـی از قرآن پژوهـان نامـی حـوزه علمیـه 
کاشـمر زاده  ی در روز پنجشـنبه 2 شـعبان المعظم سـال 1391ق )اّول مهرمـاه 1350ش( در  بـود. و قـم 
گیـری ادبیـات در سـال 1367 بـه قـم  ی آورد و پـس از فرا شـد. در سـال 1364 بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
آمـد. شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهلل وجدانی فخـر و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: سـیداحمد خاتمـی )رسـائل(، 
عراقچی همدانی )مکاسب(، سیدمرتضی مهری )مکاسب و کفایه( و تفسیر را نزد آیت اهلل جوادی آملی، 
نهج الباغه را نزد مرحوم استاد محمد دشتی و علوم قرآن را نزد آیت اهلل معرفت آموخت. دروس فلسفه 
را نـزد آیـت اهلل ممدوحـی، خـارج فقـه را نـزد حضـرات آیـات: منتظـری و هاشمی شـاهرودی، خـارج اصـول 
یـخ تفسـیر و  یـس تار بـه تدر گرفـت و همزمـان  ی و سـیدعلی محقق دامـاد فرا آیـات: مکارم شـیراز نـزد  را 
علـوم قـرآن و نهـج الباغـه در مؤسسـه امـام خمینـی، دانشـکده اصـول دیـن، دانشـکده علوم قرآنـی و مرکز 
جهانـی علـوم اسـالمی اشـتغال داشـت. همچنیـن بـه تألیف، سـخنرانی، شـرکت در میزگردهـای علمی، 
راهنمایـی و مشـاوره پایان نامه هـا و تبلیـغ دیـن نیـز می پرداخـت. در سـال 1378 بـا نـگارش رسـاله قـرآن 
یـم و رهیافت هـای پلورالیـزم دینـی بـه اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد و در سـال 1382 بـا نگارش رسـاله  کر
معناشناسـی مسـتقل فرازهـای قرآنـی در پرتـو روایـات تفسـیری بـه اخـذ مـدرک دکتـرا از دانشـگاه تربیـت 
یه نسـیم وحـی و دانشـیار و مدیـر گـروه قرآن پژوهـی  ی حافـظ قـرآن و مدیرمسـئول نشـر مـدرس نائـل شـد. و

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود. فقدانش ثلمه ای برای حوزه علمیه قم به شمار آمد.

: آثارش عبارتند از
سایه ها و الیه های معنایی

2. با سپاس از استاد محمدتقی ادهم نژاد.
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آسیب شناسی جریان های تفسیری )2 ج(
آشنایی با دانش های قرآنی

مجموعه مقاالت )40 مقاله(
درسنامه علوم قرآن

جریان شناسی تفسیر معتزلی
جریان شناسی تفسیر روایی

جریان شناسی تفسیر قرآن گرا
جریان شناسی تفسیر اجتماعی عقلی

 پژوهشی در محکم و متشابه
 دانش قرآنی محکم و متشابه

 آموزه والیت و امامت در پرتو قرآن
 والیت و امامت پژوهشی از منظر قرآن

 علوم قرآنی

کرونـا در روز سه شـنبه 2 شـهریورماه سـال 1400ش )15  ی  آن مرحـوم در 50سـالگی بـر اثـر ابتـال بـه بیمـار
گفـت. پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز بـرادرش حجت االسـالم و  محرم الحـرام 1443ق( بـدرود حیـات 

ک سپرده شد. ع( به خا ( المسلمین حاج شیخ محمدحسین اسعدی در قبرستان علی بن جعفر

حجت االسالم ابراهیمی
مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین آقـای حـاج سیدموسـی ابراهیمـی یکـی از علمـای نامـی قزویـن بـه 
بـه  شـمار می رفـت. فقیـد سـعید در سـال 1364ق )1324ش( در قزویـن زاده شـد. در سـال 1345ش 
ی آورد و ادبیـات و سـطوح را از آیـات: سـیدجلیل زرآبادی و سیدحسـن شـالی و  تحصیـل علـوم دینـی رو
یسـی  یک بین و شـیخ محمد او سـطوح عالیه را از حضرات آیات: شـیخ محمد مظفری، شـیخ هادی بار
گرفـت. در سـال 1357 بـه قـم آمـد و در دروس آیـت اهلل منتظری شـرکت کرد. سـپس به قزوین بازگشـت  فرا
 ، ع( و کوثـر و بـه خدمـات علمـی و دینـی ماننـد: مدیریـت مـدارس علمیـه شیخ االسـالم، امـام صـادق)
یس سـطوح عالیه، تألیف، تبلیغ دین، تفسیر قرآن و نهج الباغه  مسـئولیت آموزش سـپاه پاسـداران، تدر
ید. فرزند نوجوانش نیز در جبهه های  و اقامه جماعت )شب ها در مسجد محمد رسول اهلل( اشتغال ورز

نبرد حق به فیض شهادت نائل شد.
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: آثارش عبارتند از
موسوعة کلمات الرسول االعظم )14 ج(

اسرار علوی )شرح بخشی از خطبه های نهج الباغه(

آن مرحوم در 76سـالگی در روز دوشـنبه اّول شـهریورماه سـال 1400ش )14 محرم الحرام 1443ق( بدرود 
یـم عابدینـی در صحـن  حیـات گفـت. پیکـرش پـس از نمـاز حجت االسـالم و المسـلمین شـیخ عبدالکر

ک آرمید. امامزاده حسین به خا

حجت االسالم ابراهیم نژاد
مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ جعفـر ابراهیم نـژاد یکـی از فضـالی مشـهد مقـدس بـود. 
ی در سـال 1372ق )1332ش( در قوچـان زاده شـد. پـدرش حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ  و
عبداهلل ریـزه ای از علمـای قوچـان بـود. آن مرحـوم تحصیـالت علـوم دینـی را نـزد پـدرش آغـاز کـرد. سـپس 
بـه مشـهد آمـد و تحـت سرپرسـتی آیـت اهلل حـاج شـیخ ذبیـح اهلل قوچانـی قـرار گرفـت و از دروس ادبیـات 
ی، حجـت هاشـمی و شـیخ یعقـوب واعظـی و دروس اخـالق شـیخ ذبیـح اهلل  حضـرات: ادیب نیشـابور
قوچانـی بهـره بـرد. از همـان نوجوانـی از ملـکات فاضلـه روحانـی و صفـای باطنی برخوردار بـود. پس از آن 
به قم آمد و شـرح لمعه را نزد آیات: فاضل لنکرانی و سـیدابوالفضل موسـوی تبریزی و سـطوح عالیه را نزد 
آیـات: دوزدوزانـی، سـتوده و فاضـل لنکرانـی آموخت. همچنین در دروس خـارج آیت اهلل  العظمی فاضل 
ی در سـال 1371ش  و تفسـیر آیـات معظـم: مشـکینی و خزعلـی شـرکت کـرد و بـه کمـال علم نائل شـد. و
به نمایندگی مردم قوچان در چهارمین دوره مجلس شـورای اسـالمی برگزیده و منشـأ خدمات بسـیار به 
مردم آن شـهر شـد. از جمله ویژگی های ایشـان زهد، تواضع، تقوا و اخالق بود و نزد مردم جایگاه واالیی 
ی پـس از دوران مسـئولیتش بـه مشـهد بازگشـت و بـه اقامـه جماعـت و تحصیـل در محضـر  داشـت. و

آیت اهلل سیدجعفر سیدان پرداخت.

از او دفاتر متعدد تقریرات دروس اساتید و احادیث بر جای  مانده است.

1400ش  سـال  مردادمـاه   24 دوشـنبه  روز  در  کرونـا  ی  بیمـار بـه  ابتـال  اثـر  بـر  68سـالگی  در  مرحـوم  آن 
نمـاز  از  پـس  محرم الحـرام   8 سه شـنبه  روز  پیکـرش  گفـت.  حیـات  بـدرود  1443ق(  محرم الحـرام   7(

ک ُخفت.3 حجت االسالم و المسلمین اسدی قوچانی در باغ اّول صحن خواجه ربیع به خا

3. با سپاس از استاد آقای روح اهّلل عربشاهی.


