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درباره نویسنده
آیتاللـه محمدآصـف محسـنی در  ۲۶آوریـل  ۱۹۳۶میلادی در شـهر قندهـار بـه دنیا آمد .در سـال
 ۱۹۴۹میلادی بـا پـدرش بـه پاکسـتان رفـت و در آن جازبـان اردو را آموخـت .در سـال  ۱۳۳۰بـرای
تحصیـل علـوم دینـی ،بـه ولسـوالی جاغـوری در والیـت غزنـی رفـت و ادبیـات و منطـق را در آنجـا
فـرا گرفـت .در سـال  ۱۳۳۲خورشـیدی بـه نجـف اشـرف رفـت و دروس سـطوح را بـه پایان رسـاند؛
سـپس دروس خـارج فقـه و اصـول را آغاز کرد و نزد آیات عظام سـید محسـن حکیم ،سـید ابوالقاسـم
ّ
خویـی ،شـیخ حسـین حلـی و سـید عبداالعلی سـبزواری بـه شـاگردی پرداخت.پـس از دوازده سـال
تحصیـل در نجـف بـه قندهـار بازگشـت و حسـینیه بـزرگ قندهار و مدرسـه علمیه آن شـهر را تأسـیس
کـرد .سـپس به ایـران رفت و در فروردین سـال  ۱۳۵۷خورشـیدی بـا جمعی از علما و شـخصیتهای
مسـلمان ،حـزب «حرکت اسلامی افغانسـتان» را تأسـیس نمـود .وی در زمان حاکمیـت اولین دولت
مجاهدیـن در کابـل در سـال  ۱۳۷۱سـخنگوی شـورای رهبـری دولـت اسلامی افغانسـتان بـود .پس
از وقـوع جنگهـای داخلـی بیـن گروههـای مجاهدیـن ،کابـل را تـرک نمـود و چند سـالی مقیم شـهر
اسلامآباد پاکسـتان شـد .در سـال  ۱۳۷۶مقیـم شـهر قـم شـد و در ایـن شـهر بـه تدریـس خـارج فقه
و علمالرجـال پرداخـت .ایشـان بعـد از سـقوط حکومـت طالبـان ،بـه کابـل رفـت و تاکنـون نیـز در
ایـن شـهر سـکونت دارد .از مهمتریـن اقدامـات آیـت اللـه محسـنی در کابـل سـاخت مجتمـع بـزرگ
علمـی فرهنگـی خاتمالنبییـن اسـت .او همچنیـن سرپرسـتی تلویزیـون تمـدن را نیـز بـر عهـده دارد.
آثـار مکتـوب آیـت اللـه محسـنی دارای حدود  ۶۰کتـاب در امـور مذهبی سیاسـی فقه و ...میباشـد.
از مهمتریـن تألیفـات وی میتـوان بـه کتاب «صـراط الحـق» و کتاب «حدود الشـریعة فـی محرماتها
و واجباتهـا» و ...اشـاره کرد.
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