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حجت االسالم عرفان

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین آقای حاج شــیخ حســن عرفــان، یکی از اســاتید و فضال و 

خطبای مشهور حوزه علمیه قم بود.

فقیــد ســعید در روز یکشــنبه 26 خــرداد 1336ش )17 ذیقعــده 1376ق( در شــهرضا زاده شــد و پــس از 

تحصیــالت ابتدایــی، علــوم دینــی را نــزد اســتادانی همچــون حجــج اســالم: ســیدمحمدعلی طباطبائــی، 

کرد و سپس به اصفهان رفت  کی و شــیخ محمدحســین رهایی آغاز  میرزانصراهلل زارعان، حاج شــیخ علی تا

و از اســتادانی چون آیت اهلل حاج آقا حســن امامی بهره برگرفت. در حدود ســال 1395 ق به قم آمد و ادبیات 

را نزد حضرات آقایان: شــیخ محمدعلی مدرس افغانی، ســیدجواد طالقانی و شــیخ حســن تهرانی و ســطوح 

کریمــی جهرمی، رضا اســتادی، شــیخ مصطفی اعتمادی، ســیدمحمد  عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: علی 

کاشــانی و پیشــوائی تهرانی آموخت و پس از آن به دروس خارج حضرات آیات: میرزا جواد تبریزی و  ابطحی 

حاج شــیخ محمدعلی اســماعیل پور قمشــه ای رفت و مبانی علمی اش را استوار کرد و عالوه بر آن سال ها به 

ی سالیان فراوان در شهرهای مختلف ایران و غیر آن )عراق، عربستان،  یس و تألیف پرداخت. و تبلیغ و تدر

یس دروس  یه( بــه تبلیــغ دیــن و مذهب و در مــدارس مختلف حــوزه علمیه قم بــه تدر امــارات، ســوئد و ســور

ادبیــات و بالغــت و ســطوح )مغنی، معالم، مختصر، مطول، شــرح لمعه و مکاســب( و تألیــف و راهنمایی 

کارشــناس شــرکت  رســاله های علمــی اشــتغال داشــت و در برنامه هــای مذهبــی رادیــو معــارف نیز به عنوان 

می کرد.

آثارش عبارتند از:

1. کرانه ها )شرح فارسی مختصر المعانی، 3 جلد(

2. شرح فارسی جواهر البالغه )2 جلد(

3. شرح فارسی تهذیب البالغه

4. پژوهشی در اعجاز قرآن

5. آرمان غدیر از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع(

کالم امیرالمؤمنین)ع( 6. مکرر: پرتوی از غدیر در 

7. پدر و مادر در فرهنگ اسالمی

8. درمان نازایی و ناتوانی های جنسی

گاهی پیامبر و امامان)ع( 9. زبان آ

10. فرهنگ غلط های رایج

11. خاطر و خاطره

12. آفت ها و لطافت های جنسی

13. گلواژه: مجموعه ای از نامه ای اصیل اسالمی و ایرانی

14. وسواس و درمان آن

15. مجموعه مقاالت )در مجله نور علم و حدیث زندگی(

کرمان در روز سه شنبه 13 شهریور 1397ش )23 ذیحجة  آن مرحوم در 61 سالگی بر فراز منبر در مسجد امام 

الحرام 1439 ق( دچار عارضه قلبی شــد و در روز چهارشــنبه 14 شهریور چشم از جهان فرو بست و پیکرش 
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پس از تشــییع باشــکوه در کرمان به قم انتقال داده شــد و پس از تشــییع مجّدد در صبح جمعه و نماز آیت اهلل 

ک سپرده شد. گلزار شهدای علی بن جعفر)علیه السالم( به خا سیدمحسن خرازی بر آن، در 

آیت اهلل غروی علیاری

ی علیاری یکی از مراجع تقلید و علمای معروف تهران بود. حضرت آیت اهلل آقای حاج میرزا جواد غرو

معظم له در ســال 1353ق )1313ش( در تبریز در بیت علم و فقاهت زاده شــد. پدر بزرگوارش آیت اهلل حاج 

گردان آیــات عظــام: سیدابوالحســن اصفهانــی، میرزای  ی علیــاری )1319- 1417ق( ـ از شــا میرزاعلــی غــرو

نائینــی، آقــا ضیاء عراقی، شــیخ اســداهلل زنجانی و ســیدابوتراب خوانســاری ـ و جّدش آیت اهلل میرزا محســن 

گردان آیــات عظــام: آخوند خراســانی، ســیدمحمدکاظم یــزدی، فاضل  ی علیــاری )م 1323ق( ـ از شــا غــرو

شــرابیانی، شــیخ محمدحســن مامقانــی و شــریعت اصفهانــی ـ و نیــای واالیش آیت اهلل شــیخ محمدحســن 

گردان آیات عظام: آخوند خراســانی، فاضل ایروانی و حاج مال احمد شبســتری   علیاری )م 1358ق( ـ از شــا

گردان آیات عظام: شــیخ انصاری،  ـ و جــّد اعالیــش آیــت اهلل العظمــی مالعلی علیــاری )م 1327 ق( ـ از شــا

میرزای شیرازی، سیدحسین کوهکمری، شیخ راضی نجفی و شیخ مهدی کاشف الغطاء و صاحب بهجة 

اآلمال فی شرح زبدة المقال بوده است.

آن مرحــوم ادبیــات عــرب را از مرحومان: شــیخ ســلیمان علیــاری و میرزاعبدالرزاق ُمشــک عنبری و ســطوح 

را از پــدر بزرگــوارش )شــرح لمعــه و رســائل( و مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمــد آخونــدی )معالم، قوانین و شــرح 

لمعه( آموخت و در حدود 1330ش رهســپار نجف اشــرف شــد و ســطوح عالیه را از محضر حضرات آیات: 
گرفت و پس از آن به دروس  میرزامحمدعلی توحیدی تبریزی )مکاسب( و سیدمرتضی فیروزآبادی )کفایه( فرا

خــارج حضرات آیات: آقای خویی، میرزا ابراهیم اصطهباناتی، ســیدنصراهلل مســتنبط، شــیخ محمدفاضل 

قائنــی، شــیخ محمدعلی ســرابی، شــیخ محمدعلــی توحیــدی و ســیدمحمدجعفر جزایری )مــرّوج( حاضر 

کــرد. ســپس به ایران بازگشــت و به مشــهد مقــّدس رفت و ســالیان فراوان  شــد و مبانــی علمــی اش را اســتوار 

از دروس آیــات عظــام: آقــای میالنی و حــاج میرزا احمد کفایی و آیت اهلل حاج شــیخ مرتضی شــاهرودی )در 

اخــالق و عرفــان( بهــره برگرفــت و پــس از آن به حوزه علمیــه قم آمد و شــرح منظومه را از آیت اهلل شــیخ راضی 

کی، آقای مرعشی نجفی، شیخ عباسعلی  گلپایگانی، آقای ارا تبریزی آموخت و به دروس آیات عظام: آقای 

شــاهرودی، ســیدمحمد محقق داماد، میرزا هاشم آملی و عالمه طباطبایی )در تفسیر و فلسفه( حاضر شد و 

یس سطوح و تألیف و تبلیغ دین و حمایت از نهضت  ه رفیع اجتهاد نائل آمد و عالوه بر تحصیل، به تدر
ّ
به قل

اسالمی مردم ایران اشتغال داشت و نامش ذیل برخی از اعالمیه های مدرسین حوزه علمیه قم دیده می شد. 

ی در ســال 1353ش به  کرمانشــاه بازداشــت و مدتی هم به عجب شــیر تبعید شــد. و ی دو بار در تهران و  و

تهران آمد و به فعالیت های دینی )اقامٔه جماعت در مســجد جامع فاطمیه در میدان تســلیحات( و علمی 

یس خارج فقه و اصول و تفســیر و اخالق در مدرســه علمیه فاطمیه( و تألیف و ســخنرانی پرداخت و از  )تدر

ی از پــدر بزرگوارش اجازه  اعضــای مؤســس جامعــٔه روحانیت مبارز بود و در جلســات آن حضــور می یافت. و

اجتهاد و از حضرات آیات: شیخ آقا بزرگ تهرانی و مرعشی نجفی و شیخ ابوالحسن انصاری و پدرش اجازه 

روایت حدیث داشت.

آثار چاپی اش عبارتند از:

1. جامع الفروع ـ رسالٔه عملیه ـ
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2. مناسک حج

3. استفتائات

4. حاشیه بر عروة الوثقی

5. دروس سیر و سلوک )3 جلد(

6. الرجعة و المعراج

7. نبوت و امامت

8. شناخت توحید

9. شناخت امام منتظر)عج(

و آثار غیرچاپی اش عبارتند از:

1. تقریرات درس آیت اهلل شیخ عباسعلی شاهرودی

2. تقریرات درس آیت اهلل محقق داماد

3. تفسیر برخی از سوره های قرآن مجید

4. مقاالتی در: فضائل انسانی، استقامت، ایمان

5. مقاالتی در: نفس، قلب، روح و عقل

آن عالم بزرگوار در 84 سالگی در روز پنجشنبه 15 شهریور 1397 )25 ذیحجة الحرام 1439ق( بدرود حیات 

گفت و پیکرش پس از تشییع در روز یکشنبه 18 شهریور در تهران به قم انتقال داده شد و پس از نماز آیت اهلل 

ک سپرده شد. العظمی شبیری زنجانی در حجره 36 صحن حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خا

حجت االسالم حلو

حضرت مســتطاب حجت االســالم و المسلمین آقای حاج سیدمحمدعلی حلو یکی از فضالی نامی حوزه 

نجف اشرف بود.

فقیــد ســعید در روز سه شــنبه 29 جمادی االولــی 1376ق )اول ژانویــه 1957م/ 11 دی 1335ش( در بیــت 

کتاب  علم و فضیلت در نجف اشــرف زاده شــد. جّدش آیت اهلل ســیدعبدالرزاق حلو )1337ق( ـ صاحب 

گردان معروف آیت اهلل العظمی شــیخ محمدحســن مامقانی  فقهی بزرگ جامع االحکام، در 20 جلد و از شــا

ی تحصیالت خود  و آیات عظام: شــیخ محمدطه نجف، میرزاحســین خلیلی و آخوند خراســانی ـ اســت. و

را در دانشــگاه بغداد در رشــته مدیریت و اقتصاد )در ســال 1985م( به پایان رســاند و پس از آن تحصیالت 

خویــش را در حــوزه نجــف آغــاز کرد و پــس از تکمیل ادبیات و ســطوح، به حوزه علمیه قم آمــد و دروس خود 

را نزد حضرات آیات: شــیخ هادی آل راضی، شــیخ محمد ســند، شــیخ حســن رمیثی عاملی، سیدحســین 

یس و تألیف  کنار آن به تدر گرفت و در  شــاهرودی، ســیدمحمود هاشمی شاهرودی و ســیدکاظم حائری پی 

و تبلیــغ دیــن پرداخــت. پس از ســقوط نظــام بعثی در ســال 2004م به عــراق بازگشــت و فعالیت های علمی 

خویــش را در نجــف اشــرف و شــهرهای مختلف عــراق آغاز کرد. او ســالیان فراوان در حرم مطهــر علوی)ع(ـ  

کوت  یس سطوح عالیه و در شهرهای: بصره، دیوانیه، عماره، ناصریه، سماوه و  مقبره آیت اهلل خویی ـ به تدر

یج و  پایــی بــه بحــث و منبر در شــبکه های ماهــواره ای به تبلیــغ دین و مذهــب و ترو و کشــورهای عربــی و ارو

یت  ت و همایش های مهدو
ّ

یت می پرداخت و بر بســیاری از مجال روشــنگری و شــبهه زدایی از اندیشــه مهدو

کوفه« و »مسجد  اشــراف علمی داشــت. او عضو هیئت علمی »عتبه حسینیه« و »عتبه عباسیه« و »مسجد 



سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1441721397

سهله« و مؤّسس »مکتبة االمام الصادق )ع(« و سردبیر فصلنامه انتظار بود و نامش به عنوان یکی از فضالی 

معروف حوزه نجف، در ایران و عراق طنین افکن بود.

برخی از تألیفاتش عبارتند از:

کلثوم من عمر یج اّم  1. کشف البصر عن تزو

2. ابوهریره القادم من المجهول

یخ الحدیث النبوی بین سلطة النّص و نّص السلطة 3. تار

4. اللیلة الفاطمیة ـ مقارنات بین لیلتین: القدر و فاطمه

5. عقائدنا بین السائل و المجیب

6. التمهید فی علم الدرایة

7. عقائد االمامیة بروایة صحاح السّتة

8. ایهًا فاطمة تراتیل فی زمن مقهور

9. انصار الحسین، الثورة و الثوار

10. من النقد الی الرد الشعائر الحسینیة الٰی این؟

11. مسلم بن عقیل محنة الشهید و ملحمة الشهادة

12. الزهراء فوق الشبهات

13. شرح المناجاة الخمس عشرة لالمام زین العابدین

14. مزار شریفة بنت الحسن، قرائات تحقیقیه

15. العباس بن علی ملحمة الطف

16. صانعوا السالم: علّی و بنوه

17. مشاهدات المأل االعلٰی البیت الفاطمی تحت الکساء

18. الشهادة الثالثة الهویة المطاردة

19. دروس فی االمامة و االمام

20. فقه الحوار و نبذ العنف فی حرکة االمام المهدی

21. الیمانی رایة الهدٰی

یة 22. االصول التمهیدیة فی المعارف المهدو

23. اشکالیة زواج االمام المهدی و المهدیین االثني عشر

24. عالمات الظهور جدلیة صراع ام تحّدیات مستقبل؟

25. الشهید الممتحن االمام موسی الکاظم

26. الحسن بن علی رجل الحرب و السالم

27. االمام الجواد االمامة المبکرة

28. ظاهرة الحسینیة

29. نصرة المظلوم

30. ادب المحنة: شعراء المحسن بن علی

31. الغیبة و االنتظار

32. قافیة الحسنین

یخی 33. التحریف المحّرفون رصد تار

34. عقیلة قریش آمنة بنت الحسین الملّقبة بسکینة
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35. محکمات السنن فی الرّد علی شبهات اهل الیمن

36. تفسیر االمام الحسین، التفسیر االثري التطبیقی

37. وقفوهم انهم مسؤولون

38. طابت اقدامکم

39. خلفاء المدرستین، قرائة فی نصوص اهل السّنة

40. الملتحقون بسفینة النجاة، قرائة فی االنتماء المعرفی

41. الوالیتان التکوینیة و التشریعیة عند الشیعة و اهل السنة ـ مقاربات فی المنهج و المفهوم ـ

ی در پــی بیمــاری در 64 ســالگی در روز سه شــنبه 8 محــرم الحــرام 1440 ق )27 شــهریور 1397ش/ 18  و

ســپتامبر 2018 م( چشــم از جهــان فــرو بســت و پیکرش در روز تاســوعا )9 محرم الحرام(، پــس از طواف مرقد 

مطهر امام حســین )ع( و حضرت ابوالفضل العباس و نماز حجت االســالم و المســلمین شــیخ عبدالمهدی 

ک ســپرده شــد. حضرت آیت اهلل شــیخ بشــیر  کربالیی، به نجف اشــرف انتقال داده و در وادی الســالم به خا

نجفی در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلَل(
ٌ

ُمْؤِمنیَن ِرجال
ْ
)ِمَن ال

کردیم.  یافت  بــا تمــام درد و انــدوه، خبر عــروج یاور اهــل بیت)ع( و عالــم عامل ســیدمحمدعلی الحلــو را در

گیرد و بعد از خدمت  سیدالحلو به ملکوت اعال رفت تا در جوار پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین قرار 

گوارا  گیرد. پس  کنار آنان قرار  به دین حضرت محمد مصطفی)ص( و جانفشــانی در حّب اهل بیت)ع( در 

بــاد بــر او مجــاورت اولیــاء و لــذت مهربانی جّدش امام حســین)ع( که عمــری را به خدمت ایشــان گذراند تا 

کــرد و اشــتیاق خود را به امام حســین)ع( نشــان داد. مــا این مصیبــت را به امام  اینکــه در ایــام محــرم وفــات 

زمان)عج(، خانواده سّیدالحلو، طالب و اساتید حوزه علمیه و جهان ایمانی تسلیت می گوییم.

آیت اهلل اشرفی

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی، عالم نامی شاهرود بود.

معظــم لــه در شــب جمعــه 5 شــعبان المعظــم 1352ق )2 آذرمــاه 1312ش( در نجف اشــرف در بیت علم و 

فقاهــت زاده شــد. پــدر بزرگــوارش آیت اهلل شــیخ آقابــزرگ )محمدعلــی( اشــرفی )1307-1394ق( ـ صاحب 

گردان آیات عظام: حاج آقا حســین قمی، میرزامحمد آقازاده، سیدابوالحســن  کتاب الروائع الفقهیة و از شــا

اصفهانــی، میــرزای نائینــی و آقــا ضیــاء عراقــی ـ فرزنــد عالــم جلیــل شــیخ علینقی، فرزنــد فاضل بارع شــیخ 

ی در سال 1353ق همراه پدر بزرگوارش  محمدعلی، فرزند آیت اهلل حاج مال عباس شاهرودی بوده است.1 و

که منجر به تعطیلی حوزه علمیه مشهد و دستگیری  به مشهد مقدس آمد و بر اثر جریانات مسجدگوهرشاد ـ 

علمای مشــهد و تبعید پدرش به شــاهرود شــدـ  به شــاهرود آمد و پس از تحصیالت ابتدایی در اواســط ســال 

ی آورد و در مهرماه ســال 1328 رهســپار مشــهد گردید و ادبیات را نزد مرحوم  1326 به تحصیل علوم دینی رو

ادیــب نیشــابوری و ســطوح عالیــه را نزد حضرات آیــات: حاج میرزااحمــد مدرس یزدی )شــرح لمعه(، حاج 

ینی )رسائل(، حاج شــیخ مرتضی قلعه نویی )مکاســب( و حاج میرزاحسین فقیه سبزواری  شــیخ هاشــم قزو

)کفایــه( آموخــت و حکمــت و فلســفه را هم نزد آیات: میرزا جواد تهرانی و شــیخ ســیف اهلل ایســی میانجی فرا 

1. گنجینه دانشمندان، ج 5، ص 320- 321.



سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1461721397

گرفــت و از ســال 1333ش )1373ق( بــه مجلــس درس آیــت اهلل العظمــی میالنی راه یافت و حدود 2 ســال 

ی بهره برد. در ســال 1336 رهســپار نجف اشــرف شــد و ســالیان فراوان از درس های آیات عظام:  و نیم از و

ــی و امام 
ّ
آقــای خویــی، میرزاباقــر زنجانــی، میرزاحســن بجنــوردی، آقای شــاهرودی، حاج شــیخ حســین حل

خمینــی بهــره بــرد و یکــی از ارکان درس نجف و مستشــکلین آن بــود و حضور اخوان اشــرفی در درس مرحوم 

یس ســطوح عالیه و  ی عــالوه بر تحصیل بــه تدر امــام یکــی از اســباب تشــیید و تحکیم دروس ایشــان بــود. و

نگارش تقریرات دروس ایشــان پرداخت تا آنکه در ســال 1353ش پس از اخذ اجازات متعدد اجتهاد و امور 

حســبیه از آیات عظام: میرزاحســن بجنوردی، ســیدعبدالعلی ســبزواری و آقای خویی به شــاهرود بازگشت 

یس ســطوح عالیــه و خارج فقه و  ی بیش از 40 ســال به تدر و بــه خدمــات جلیلــه دینــی و علمی پرداخت. و

اصــول )در مدرســه ولــی عصــر( و اقامه جماعت )هر ســه وعــده در مســجد جواداالئمة( و تأســیس مدارس و 

کز علمی مدرسه عصمتیه )خواهران( و مدرسه علمیه امام باقر )برادران( و مؤسسه تعلیماتی امام صادق  مرا

و احیاء و رسیدگی به موقوفات و ضبط و مصرف صحیح عواید آن و پاسخگویی به مشکالت دینی علما و 

گرمسار تا سبزوار همه به معظم له مراجعه می کردند و رسیدگی به حال نیازمندان و مستمندان  که از  مؤمنان 

و احیای شــعائر دینی و مذهبی پرداخت و وجودش شــمع محفل مردم مســلمان و متدین شــاهرود و ملجأ و 

گفتار از  کردار و  یســتی، حســن رفتار و  پناه آنان بود. دّقت و نظم در اخذ و مصرف وجوهات خیریه، ســاده ز

ویژگی هایش بود.

آثار غیرچاپی آن مرحوم عبارتند از:

1. تقریرات درس اصول آیت اهلل میرزا باقر زنجانی

2. تقریرات درس فقه آیت اهلل شیخ حسین حّلی

3. تقریرات درس فقه و اصول آیت اهلل خویی

4. تقریرات درس فقه امام خمینی

ســرانجام چراغ عمر آن فقیه بزرگوار در 85 ســالگی خاموش شــد و در اّول محرم الحرام 1440ق )19 شــهریور 

کــش صبح روز پنجشــنبه 22 شــهریور 1397ش )3 محرم الحرام(  1397ش( بــدرود حیــات گفــت و پیکر پا

بــا حضــور ده هــا هــزار نفر از مردم اســتان ســمنان و خراســان و فضالی قــم و تهران تشــییع و پس از نمــاز برادر 

ینبیه در جوار پدر  بزرگوارش آیت اهلل حاج شــیخ مصطفی اشــرفی شاهرودی در مقبره اختصاصی در مسجد ز

ک ســپرده شــد و در سوگ فقدانش پیام های تسلیت فراوان از مراجع تقلید قم و نجف صادر  بزرگوارش به خا

شد.

آیت اهلل العظمی سیستانی در پیام خویش فرمودند:

جناب مستطاب آیه اهلل آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی دامت برکاته

السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

خبر ارتحال اخوی معظم جناب آیه اهلل آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی )رضوان اهلل علیه( موجب 

گردید. تأثر و تأسف فراوان 

یج معارف ائمه هدی)علیهم الســالم( و خدمت به  آن بزرگوار ســالیان متمادی از عمر شریفشــان را در راه ترو

اهل علم و عموم مؤمنین صرف نمودند و بحق از خدمتگزارانی صادق دین و مذهب بودند.

اینجانب ضایعه فقدان آن عالم جلیل القدر را به جنابعالی و دیگر بستگان محترمشان به خصوص جناب 

حجةاالســالم آقــای حاج شــیخ محمــد و دامت تأییداته و به حوزه علمیه شــاهرود و مردم شــریف این شــهر 
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تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای همه بازماندگان صبر جمیل 

و أجر جزیل مسألت دارم.

و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم.

گلپایگانی هم فرمودند: و آیت اهلل العظمی صافی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إّنا هلل و إّنا إلیه راجعون

حضرت آیة اهلل آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی دامت برکاته

رحلت عالم رّبانی حضرت آیة اهلل آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی رحمه اهلل علیه موجب تأثر و تأسف گردید.

یج و نشــر معــارف نورانی  خدمــات آن روحانــی وارســته در شــاهرود و دفــاع ایشــان از ارزش هــای اســالمی، ترو

گردانی فاضل، خاطره ای ماندگار از  اهل البیت علیهم الســالم و مبارزه با بدعت ها و انحرافات، و تربیت شــا

گذاشت. آن عالم بزرگوار باقی خواهد 

ایــن ضایعــه را بــه حضرتعالــی و بیــت علــم و فضیلــِت مرحوم آیــة اهلل حــاج آقابزرگ اشــرفی رحمــه اهلل علیه و 

حوزه های علمّیه و اهالی شریف شاهرود، تسلیت می گویم.

ان شاءاهلل تعالی در این اّیام سوگوارِی حضرت ساالر شهیدان ابی عبداهلل الحسین)علیه السالم( میهمان آن 

گردند. کربال محشور  حضرت بوده باشند و با شهدای 

لطف اهلل صافی  

2 محّرم الحرام 1440هـ.ق  

آیت اهلل بیانی

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای شیخ محمود بیانی یکی از علمای محترم زابل به شمار می رفت.

فقیــد ســعید در شــهریور 1313ش )جمادی االولــی 1353ق( در روســتای میــان کنگــی زابــل در بیــت علم و 

ی  فضیلت زاده شد. پدرش مرحوم حجت االسالم حاج شیخ محمدحسن و جّدش از علمای زابل بودند. و

برای تحصیل علوم دینی به زاهدان رفت و ادبیات را از مرحوم آیت اهلل حاج شــیخ محمد کفعمی خراســانی 

کاشــمر رفت و در مدرســه حاج ســلطان، ادبیات و ســطح را نزد حجت االســالم حاج  آموخت و پس از آن به 

کاشمری تکمیل نمود و در سال 1331ش رهسپار مشهد مقدس شد و شرح لمعه را از آیت اهلل  شیخ حبیب 

حاج سیداحمد مدرس یزدی و رسائل و مکاسب را از آیت اهلل میرزا جواد تهرانی آموخت و در 1335ش راهی 

نجف اشرف شد و سطوح عالیه را نزد آیات: شیخ مسلم ملکوتی و شیخ صدرا بادکوبه ای به پایان رسانید و 

سالیان فراوان از دروس و ابحاث آیات عظام: سیدعبدالهادی شیرازی، آقای خویی و امام خمینی استفاده 

کــرد و در 1351ش در پــس اخــراج ایرانیــان از عراق به قم آمد و چندی در دروس آیــت اهلل العظمی گلپایگانی 

شــرکت نمود. ســپس به تهران رفت و ســالی چند به دروس آیت اهلل میرزاباقر آشــتیانی حاضر شــد و بهره های 

یس  ی به تدر فراوان برد. ســپس به زادگاهش بازگشــت و سالیان فراوان به خدمات علمی و دینی پرداخت. و

و منبر و اقامه جماعت )در مســجد رضوان( و روشــنگری مردم، دوشــادوش حضرات آیات: شــیخ مرادعلی 

بختیاری و شــیخ ابراهیم شــریفی و سیدمحمدتقی طباطبایی اشــتغال داشت و در جریان نهضت اسالمی 
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یع می کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی از سوی امام  مردم ایران پیام ها و اعالمیه ها و رساله های امام را توز

خمینی )در ســال 1361ش( به امامت جمعه زابل منصوب شــد و در این منصب به مّدت 22 ســال )تا سال 

1383( بــه خدمــات بــزرگ دینی و اجتماعی، همانند: تأســیس مدرســه علمیه، کتابخانــه و مرکز فرهنگی و 

ی المهدی، مرّمت و بازسازی و بنیاد مساجد، سرپرستی بنیاد شهید و هالل احمر، حضور در مدارس 
ّ

مصال

یس سطوح عالیه و خطبه ها و خطابه ها توفیق یافت و در دوران جنگ تحمیلی هم عالوه  و دانشگاه ها، تدر

کاظــم به خیل  کاروان هــای رزمنــدگان و کمک های مردمــی، فرزندش  بــر حضــور در جبهه هــای نبــرد و اعزام 

ی تقریرات دروس اساتیدش بر  شــهیدان اســالم و دو فرزندش هم به جانبازان انقالب اســالمی پیوستند. از و

جای مانده است.

گفــت و  آن مرحــوم در 84 ســالگی در روز شــنبه 7 مهــر 1397ش )19 محــرم الحــرام 1440ق( بــدرود حیــات 

پیکرش در روز دوشــنبه پس از تشــییع باشــکوه و با حضور ده ها نفر از مردم اســتان سیســتان ـ که در آن عزای 

ک ســپرده  کنار مصال المهدی به خا عمومی اعالم شــده بود ـ و نماز آیت اهلل شــیخ عباســعلی ســلیمانی، در 

شد. آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در پیام تسلیت فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ک روحانی مجاهد مرحوم حجت االســالم  و المسلمین آقاى بیانی)قدس سره( موجب نهایت  فقدان اســفنا

تأسف گردید. این عالم ربانی سال ها در منصب امامت جمعه آن منطقه و بعد از آن سرپرستی حوزه علمیه 

که در توان داشت در آن  مشغول بود و در دوران زندگی پربارش طالب الیق و ارزشمندى پرورش داد و تا آنجا 

منطقه حساس به نشر آثار اهل بیت)علیهم السالم( مشغول بود.

اینجانــب بــه تمــام علمــاى منطقه و اهالــی محترم زابــل و بیت شــریف آن مرحوم صمیمانه تســلیت عرض 

می کنم. علّو درجات براى آن مرحوم و اجر جزیل براى بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

حجت االسالم موسوی اصفهانی

حضرت مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر سیدجمال الدین موسوی اصفهانی، یکی از فضال 

و ائّمه جماعات تهران به شمار می رفت.

فقید ســعید در روز پنجشــنبه 21 آذر 1308ش )10 رجب 1348ق( در اصفهان در بیت علم و فضیلت زاده 

شــد. پدرش مرحوم حجت االســالم و المســلمین حاج ســیدحبیب اهلل عماد الواعظین )م 1351ق( از وّعاظ 

ید و بالید و پس  اصفهان بود. آن مرحوم در کودکی )3 سالگی( پدرش را از دست داد و در سایه مهر مادر پرور

از تحصیالت نخستین، همراه برادر بزرگ ترش مرحوم حجت االسالم سیدجالل الدین موسوی )م 1435ق( 

به قم آمد و ادبیات را فرا گرفت. ســپس در 1322ش )1362ق( راهی نجف اشــرف شــد و سطوح عالیه را نزد 

ی، شــیخ مجتبی لنکرانی، میرزا  حضرات آیات: شــیخ محمدحســین دهاقانی )خرد(، سیدمصطفی مهدو

حســن یزدی، شــیخ حسن صافی اصفهانی، سیدحســین طباطبایی قمی و سیدمحمد روحانی فرا گرفت و 

برخی از این دروس را با آیت اهلل شــهید ســیدمحمدباقر صدر مباحثه می نمود و بین آن ها دوســتی و صداقت 

تــام برقــرار بــود )و برخــی از آثار آن شــهید را به فارســی ترجمــه کرد( و پــس از آن به دروس فقــه و اصول آیت اهلل 

خویی حاضر شــد و مبانی علمی اش را اســتوار ســاخت. ســپس به تهران آمد و در دانشــکده معقول و منقول 

یس دروس دینی و عربی در دبیرســتان های پایتخت  یافت و همزمان به تدر کرد و دکترای فلســفه در شــرکت 
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و ســخنرانی در مجامــع دینــی پرداخــت و بــا حضــرات آقایــان: خامنــه ای، باهنر، شــهید بهشــتی و هاشــمی 

کانون علمی و فرهنگی جهان اسالم  رفسنجانی دوستی تام یافت. سپس به اصفهان بازگشت و به تأسیس 

کازرونــی )صبــح( و مســجد جواداالئمــه و ســخنرانی در  )در خیابــان آمــادگاه( و اقامــه جماعــت در مســجد 

مجامــع دینــی و راهنمایــی جوانان و برگزاری کالس هــای علمی و عقیدتی و اردوهــای فرهنگی اقدام نمود و 

به عنوان یکی از خطبای بنام اصفهان مطرح بود و عالوه بر آن در درس های آیت اهلل خادمی شرکت می نمود.

او در ســال 1354ش همــراه بــا حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ جعفر ســبحانی ســفری تبلیغی به کشــورهای: 

یه نمــود و بــا دانشــجویان ایرانی دیــدار و برای آنــان کالس های متعــدد برگزار  آمریــکا، مصــر، عربســتان و ســور

کرد. پس از پیروزی انقالب اســالمی به دعوت شــهید بهشــتی به تهران آمد و به خدمت در نهادهای انقالبی 

ی هوایــی اصفهــان به تبلیغ مبانی دینی و در ســتاد انقالب فرهنگی و ســازمان تبلیغات  پرداخــت و در نیــرو

اســالمی به خدمت به دین پرداخت و تولیت و امامت مســجد، مدرســه علمیه و مجتمع مذهبی حضرت 

گرفت. موسی بن جعفر)ع( را بر عهده 

آثار چاپی اش عبارتند از:

1. ترجمه ج 4 الغدیر

2. ترجمه اقتصادنا

3. عدالت اجتماعی در اسالم

4. کلیاتی پیرامون عبادات اسالمی

5. مالحظاتی پیرامون پیام های اقتصادی قرآن

کتابی از مرحوم سیدمحمدصادق صدر( 6. امیرالمؤمنین)علیه السالم( در عهد پیامبر )ترجمه 

کتابی از شهید سیدمحمدباقر صدر( یخ در قرآن )ترجمه  7. سنت های اجتماعی تار

8. مبانی تفکر شیعه )ترجمه عقائد االمامیه عالمه محمدرضا مظفر(

کتابی از حسن االمین( 9. دفاع از حق )ترجمه 

10. نقش امرای هستی

11. داستان انسان ها

12. خاطرات

آن مرحوم در حدود 90 سالگی در روز پنجشنبه 26 مهر 1397ش )8 صفر الخیر 1440ق( چشم از جهان فرو 

بست و پیکرش پس از تشییع در تهران به قم انتقال داده شد و پس از نماز خواهرزاده اش آیت اهلل سیدمحمد 

ک سپرده شد. رجایی اصفهانی در باغ بهشت به خا


