
انا هلل و انا الیه راجعون
 مردی که بودن با »خدا« را »زندگی« و زندگِی بی »قرآن« و »عترت« را ماندگی می خواند، نامش در دفتر زندگاِن تاریخ ماندگار شد.

 مردی که تا »دعای فرج« نمی خواند، کسی را به راهی فرا نمی خواند، راهی برای همسایة »ظهور« شد.
 مردی که دیروز »حوزه« را به »فردای« آن پیوند زد و سیرة سلف صالح را سلوک نسل امروز ساخت، خطی از نور از »فیضیه« تا »مؤسسه امام« 

شد. 
 مردی که تا قامتش در قاب نگاهی جای می گرفت، چشمة »بصیرت« در آن می جوشید، در قلب ها چون رودی از »رحمت« جاری شد. 

 مردی که به دِل سپاه »شبهه« زد، لشکر »التقاط« را زمین گیر کرد، پرده از چهرة »نفاق« برداشت، و »اسالم ناب« را در سایه  سار »والیت« معنا 
کرد، در کنار »امام و شهیدان« آرام گرفت.

حکیم  و فقیه  مجاحکیم  و فقیه  مجا  هدهد
 ویژ ه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح



ِإنَّا ِلِ َوِإنَّا ِإلَیِه َراِجُعون
قال علی علیه السالم »ِإَذا َماَت الَْعالُِم ُثِلَم ِفی 
َها َشْیٌء ِإلَی َیْوِم الِْقَیاَمِة» اْلِْساَلِم ُثْلَمٌة َل َیُسدُّ

ارتحال جانگداز فقیه مجاهد و عارف وارسته و 
عمار انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل محمد تقی 
مصباح یزدی رحمت اهلل علیه، در سالگرد شهادت 
مالک اشتر زمان و همزمانی آن با دهه بصیرت،  
حوزه های  بخصوص  و  ایرانی  مسلمان  جامعه 
علمیه و مراکز علمی جهان اسالم را در دریایی از 

غم و اندوه فرو برد.
عالمه محمدتقی مصباح در سال1313 در شهر 
یزد به دنیا آمد. ایشان با کسب نمره عالی به 
عنوان نفر اول استان، در سال1326 وارد حوزه 
علمیه یزد شد و دروس مقدمات، منطق، معانی 
بیان، شرح لمعه و قوانین و قسمت عمده رسایل 
و مکاسب محرمه را تا سال1330 به پایان رساند 
اشرف  نجف  به  تحصیل  ادامه  برای  سپس  و 
عزیمت نمود. ولی به دلیل مشکالت خانوادگی 
و تامین رضایت پدر و مادر تنها یک سال در 
نجف تحصیل کرد و به ادامه تحصیل را در حوزه 
علمیه قم انتخاب کرد و در سن 23سالگی به 

مقام اجتهاد نائل آمد. 

ورد به قم
به  ورورد  هنگام  به 
بقیه ی  قم،  علمیه  حوزه 
را  کفایه  نیز  و  مکاسب 
آیت اهلل   مرحوم  خدمت 
حاج شیخ مرتضی حائری 
سال  و  رساند  اتمام  به 
فقه  خارج  در درس  بعد، 
مرحوم آیت اهلل بروجردیـ  رضوان اهلل علیهـ  و در 
درس های تفسیر و اسفار عالمه ی طباطبایی)ره( 
شرکت کرد. هم زمان با شرکت در درس آن دو 
بزرگوار، در درس اصول حضرت امام)ره( شرکت 
می کرد که حدود هشت سال طول کشید. در 
محضر عالمه ی طباطبایی حدود ده سال، اسفار 
و الهیات شفا خواند. برهان شفا را هم در شب های 
پنج شنبه و جمعه نزد ایشان  خواند و در درس فقه 
و اصول امام)ره( هم چنان شرکت می کرد. بعد 
فقه  درس  در  بروجردی  آقای  مرحوم  وفات  از 
آیت اهلل بهجت شرکت کرد و این دوره در حدود 
پانزده سال ادامه داشت که طهارت و مکاسب و 

خیارات را از محضر ایشان استفاده کرد.
که حضرت  بود  به حدی  ایشان  علمی  مدارج 
امام)ره( وقتی کتاب فقهی »البیع« را می نویسند، 
قبل از انتشار به آیت اهلل مصباح می دهند تا ایشان 
نیز نظرشان را اعالم کنند.1 و همچنین عالمه 
المیزان«،  انتشار »تفسیر  از  طباطبایی)ره( قبل 
آن را به شاگرد خود مصباح یزدی می دهد تا 
آیت اهلل به حدی  های  نظر  دقت  کنند.  بازبینی 
بود که حضرت عالمه طباطبایی)ره( به دیگران 
فرموده بود: »آقای مصباح در المیزان ما شریک 

هستند«.2
با  ایشان   مراودات روحی و معنوی و اخالقی 
اساتیدی مانند امام خمینی )ره( و آیت اهلل بهجت 
تاثیر فوق العاده ای بر روح و روان استاد مصباح 
درباره  اساتید  عجیب  تعابیر  گذاشت.  جای  به 
آیت اهلل مصباح، خود نشان دهنده عمق ارادت و 
اعتماد آن عزیزان به این ثمره و محصول شجره 
مبارکه حوزه علمیه است که به فرموده مقام معظم 
رهبری »از برکات خدا بر ملت و بر حوزه ها و بر 
جوانان«3 است و به فرموده آیت اهلل مشکینی)ره(:

او یکی از خزانه های وجودی ماست.4 
سال1332(  )از  مدت 8سال  به  مصباح  عالمه 
در دروس فقه و اصول حضرت امام خمینی)ره( 
شرکت نمود. آنچه قبل از هر چیز استاد را جذب 
بینش سیاسی و شجاعت و غیرت  نمود،  امام 
دینی او بود که استاد را نیز به مبارزات سیاسی 

وارد نمود.
در  رسید که  به جایی  و شاگردی  استاد  رابطه 
شاهد  دو  به  نیاز  امام)ره(  حضرت  که  موردی 
را  استاد مصباح آن شخص  داشت، و حضرت 
ایشان  »شهادت  فرمود:  امام)ره(  فرمود،  تایید 

کافی است«.5 حدس استاد مبنی بر آزادی سریع 
حضرت امام)ره( از زندان، در نامه معروفی که با 
»جعلت فداک« آغاز می شد، بعد از آزادی امام 
مورد توجه مرادش قرار می گیرد و با لبخندی به 
ایشان می فرمایند: »حدس شما صائب بود«.6 و 
این چنین مجتهد جوان 28ساله، مورد توجه رهبر 

نهضت قرار می گیرد.
وجود استاد در آن دوران خفقان پهلوی، انگیزه 
تشنگان را برای بهره مندی بیشتر می کرد. اما 
حضرت امام وقتی شنید که عده ای از روستا برای 

دعوت منبر نزد آقای مصباح آمدند، فرمود: 
ایشان از علما و فضال می باشند. اگر خودشان 
تمایل داشتند که بروند، مانعی ندارد؛ ولی باید 

قدرش را بدانند و حرمتش را نگه دارند.7
بعد از پیروزی انقالب نیز عنایت حضرت امام 
به آیت اهلل مصباح فزونی یافت تا آن جا که بعد 
آموزش  واحد  فعالیت های  گزارش  شنیدن  از 
موسسه در راه حق)که زیر نظر آیت اهلل مصباح 
بود(، و تقدیم گزارش با جمله: »برای ادامه این 
کار از هیچ مقامی تقاضایی نداریم، ولی این کار 
قابل توسعه است«، این پاسخ امام را می شنوند 
که فرمود: »این جا را تا دو برابر توسعه دهید و 
تا زمانی که من زنده هستم شخصا بودجه آن ها 
میانه سال  از چند روز در  بعد  و  را می پردازم« 
تحصیلی، امام امت پیغامی فرستاد: »از همین 
امام  اینجا را توسعه دهید«.8 و به دستور  حاال 
به تولیت حرم حضرت معصومه)س(، زمینی در 

اختیار آیت اهلل مصباح قرار گرفت.9
اهمیت فعالیت های آیت اهلل مصباح، برای امام به 
خوبی قابل درک بود و اعتماد و ارادت امام امت به 
این شاگرد خدومش بیش از آنی بود که تصورش 
خویش  حیات  دوران  در  چراکه  می کردند؛  را 
شخصا بر کمک مالی به دو نهاد را تاکید ویژه 
داشتند: یکی حزب اهلل لبنان و دیگری موسسه 

زیر نظر آیت اهلل مصباح. 10 

محضر عالمه طباطبایی)ره(
استاد مصباح همچنین از سال1331، به مدت 
عالمه طباطبایی)ره(  عمومی  درس  در  14سال 
که شامل تفسیر و فلسفه)اسفار، الهیات و برهان 
خصوصی)شامل  10سال  نیز  و  می شد  شفا( 
اخالق و عرفان( به طور منظم شرکت داشت. 
این نظم و پشتکار به اندازه ای بود که مرحوم 
عالمه طباطبایی)ره( بخشی از کار کتاب شریف 
»تفسیر المیزان« را جهت بررسی به استاد سپرده 
و بعدها به رسم تفقد از شاگرد در جمع دوستان 
فرمود: »فالنی)مصباح( هم در تفسیر ما شریک 
شده است«.11 این ارتباط در ایام تابستان نیز ادامه 
المیزان«،  »تفسیر  در  استاد  حضرت  و  داشت 
پیدا  ایشان  برای  مالزم عالمه و حکم دستیار 

کرد.12
ناگفته نماند که عالمه طباطبایی)ره( در سه سطح 
خصوصی)فلسفه  حوزه(،  رایج  عمومی)درس 
هفتگی( و محرمانه)عرفانی( شاگرد داشته اند که 
آیت اهلل مصباح در هر سه گروه بار یافته بود. عمده 
بهره برداری حضرت استاد، از عالمه طباطبایی بود 

که به فرموده استاد: 
ما در عمر خودمان به دنبال یک فرد مهذب و 
متقی، که هم فقیه باشد، هم به فلسفه اسالم 
آشنا باشد و هم به عرفان آشنا باشد، می گشتیم 
و بحمداهلل این گوهر گران بها و کمیاب را پیدا 

کردیم.13
حضرت آیت اهلل مرتضی تهرانی)ره( )از شاگردان 
حضرت امام)ره( و از اساتید اخالق تهران( درباره 
با  ایشان  ارتباط  و  آیت اهلل مصباح  شخصیت 

عالمه طباطبایی می فرماید: 
شاگردان  بزرگترین  از  یکی  آیت اهلل مصباح 
عالمه طباطبایی بودند. شاید استفاده ای که ایشان 
از شاگردان خصوصی  از عالمه نمودند، کسی 
ایشان هم نکرد...بنده هر موقع مشرف می شوم 
به مشاهده مشرفه، حتما ایشان را دعا می کنم....

اینکه می گویند آقای مصباح حکیم هست ولی 
عارف نیست، غلط است. ایشان هم عارف است و 
هم حکیم. ایشان انسانی بسیار لطیف و حکیمی 
قدر  هستند.  واالمقام  عالمی  و  متواضع  بسیار 

ایشان شناخته نشد. با این که ایشان از بسیاری 
از هم سطحان خود در درس عالمه باالتر بودند. 
بنده در 13سال اقامتم در قم و شرکت در درس 
را چون  امام، کسی  و  آقای بروجردی  و  عالمه 

ایشان ندیدم.14
آیت اهلل مصباح هم زمان در درس فقه )طهارت، 
حضور  مرحوم آیت اهلل بهجت  خیارات(  مکاسب، 
شد.  شامل  را  15ساله  زمانی  برهه  که  داشت 
آمد  و  رفت  با  ابتدا  آیت اهلل بهجت  با  آشنایی 
و  اخالقی  بهره گیری  برای  ایشان  منزل  به 
علمی  قدرت  از  آگاهی  از  بعد  که  بود  عرفانی 
به  نیز  درس  کالس  مرحوم آیت اهلل بهجت)ره(، 

این مراودات اضافه شد.
مرحوم آیت اهلل بهجت که به ظاهر جز به عبادت 
و مسایل علمی نمی پردازد، مشوق آیت اهلل مصباح 
می شود.  سیاست  عرصه  به  ورود  برای 

آیت اهلل مصباح خود می فرمایند: 
شاید کسانی که دورا دور ایشان را فقط در حال 
عبادت و نماز یا درس دیده باشند، فکر می کند 
که ایشان به مسایل سیاسی و اجتماعی چندان 
توجهی ندارند. بنده باید عرض کنم که بزرگترین 
مشوق خود بنده در پرداختن به مسایل سیاسی 
گاهی  ...حتی  بوده اند  ایشان  خود  اجتماعی  و 
ارتباط  پیغام های خاصی برای حضرت امام در 
در یک  با همین مسایل سیاسی می دادند که 
موردش بنده با یکی دیگر از دوستان واسطه در 

رساندن این پیام خاص به حضرت امام بودیم.15
حضور سیاسی حضرت استاد به قدری در نهضت 
در  مختلف  پرونده های  بر  که عالوه  بود  موثر 
ساواک، و تعقیب و گریز و گاه دستگیری، حضرت 
آیت اهلل بهجت را بر آن می دارد تا سفارش »جان« 
او را به شاگردانش بکند و بگوید: »مواظب ایشان 
باشید«.16 مشابه جمله ای که مقام معظم رهبری 
در دیدار با ایشان فرمودند: به علت مسافرت های 
متعددی که انجام می دهید، نگران – جان - شما 

هستم.17
مرحوم  میان  شاگردی  و  استاد  رابطه  این 
آیت اهلل بهجت و استاد مصباح به جایی می رسد 
بازاریان  از  عده ای  انقالب  پیروزی  از  قبل  که 
قم خدمت آیت اهلل بهجت می رسند و درخواست 
روحانی  یا  خودشان  تا  می کنند  اخالق  درس 
برقرار کنند.  تایید خودشان درس اخالق  مورد 

آیت اهلل بهجت فرموده بودند:
آقای مصباح یزدی مورد تایید من است. بروید از 
ایشان بخواهید و من هم از ایشان می خواهم که 

درس اخالق را بیان کنند.18
و این درس اخالق تا مدت ها در منزل و مهدیه 
مرحوم اسالمی در قم ادامه داشت. اعتماد و اعتقاد 
فی ما بین استاد و شاگرد، به اندازه ای است که 
در ایام فعالیت های سیاسی و متواری بودن استاد 
از دست ساواک، شخص حضرت آیت اهلل بهجت 
به همراه همسر و فرزندانش، برای خانواده استاد 

آذوقه می برند.19

دیگر اساتید اخالق و عرفان
از  اساتید رسمی حوزه،  آیت اهلل مصباح، در کنار 
بهره ها  نیز  آیت اهلل انصاری همدانی)ره(  محضر 
برد که آشنایی با ایشان در مشهد و در ضمن 
افتاد. استاد مصباح از مرحوم  یک سوال اتفاق 
انصاری همدانی)ره( برای سیر و سلوک راهی 
می خواستند. مرحوم همدانی)ره( کتاب لقاءاهلل را 
توصیه می کنند. استاد مصباح می گویند در این 
کتاب چیزهایی است؛ مثال ذکر یونسیه پیشنهاد 
شده در حالی که از اهل بیت)ع( نرسیده است. 

مرحوم همدانی)ره( فرمود بودند:
رسیده. »قرآن می فرماید: »فنادی فی الظلمات 
ان ال اله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین 
فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی 
نخوانده  ذکر  می کنید  خیال   ... المومنین«20 
یا خوانده؟ حضرت  نجات می دهند  را  مومنین 
یونس این ذکر را خواند که نجاتش دادند...آیا از 

این دلیل بهتر می خواهید؟21
و این ماجرا سرآغاز ارتباط عمیق آیت اهلل مصباح با 

مرحوم آیت اهلل انصاری همدانی)ره( می شود. 
درس  جلسات  پی گیری  و  مراودت  همچنین 

اخالق مرحوم آیت اهلل بهاء الدینی)ره( از برکات 
عمر آیت اهلل مصباح است. کسانی که با روحیات 
مرحوم بهاءالدینی آشنایی داشته باشند می دانند 
تعارف نمی کرد و حتی در  با کسی  ایشان  که 
جمله  داشت،  دعا  التماس  طرف  که  مواردی 
»با دعا کسی آدم نمی شود«22 تحویل می داد. 
اما وقتی حضرت استاد در سال های56 – 57 
دم  همان  و  می کند  شرکت  اخالق  جلسه  در 
درب می نشیند، مرحوم بهاءالدینی)ره( بلند شده و 
ایشان را در کنار خود می نشانند و مضمونی را 
می گویند که درباره احدی بکار نبرده بودند: »من 
در تو سیمای قرآن را می بینم«.23 حضور مستمر 
و اطمینان بخش عالمه در محضر آیت اهلل بهاء 
الدینی)ره( به قدری بود که مرحوم آیت اهلل میرزا 

حسن ابوترابی)ره()یزدی( نقل می کند:
بهاءالدینی  آقای  داشتیم.  جلساتی  یزدی ها  ما 
حدیث می گفت، و آیت اهلل مصباح، آن احادیث را 
برایمان شرح می کرد. یک روز آیت اهلل بهاء الدینی 
فرمود، راه کسب اخالص، توسل به ابی عبد اهلل 
الحسین)ع( است و آیت اهلل مصباح این مطلب را 

شرح داد.24
همانطور که در ابتدا اشاره شد، بهره های روحی و 
اخالقی معنوی آیت اهلل از مربیان اخالق و تربیت، 
بیش از بهره های علمی و عقیدتی است و نیازمند 
مقال و مجال دیگریست. همین اندازه که وقتی 
یکی از اساتید موسسه از حضرت آیت اهلل پرسید: 
شما با این همه سابقه شاگردی در محضر عالمه، 
چطور یک عکس با عالمه ندارید؟ ایشان بعد از 

اندکی تامل فرموده بود: 
رعایت احترام استاد اقتضا می کرد که من هیچگاه 
در کنار ایشان نمی نشستم و هیچ گاه در پهلوی 

ایشان نمی  ایستادم.25

فعالیت های  علمی  و فرهنگی 
حوزه های  در  که  یزدی  مصباح  آیت اهلل عالمه 
مختلف همانند فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، اخالق 
و عرفان تحت تربیت اساتید بسیار برجسته و 
بزرگواری پرورش یافته بود، به استادی بزرگ در 
حوزه های علمیه تبدیل شد. لذا ایشان  شاگردان 
بسیاری را تربیت کرد که بسیاری از آنان اکنون 
در حوزه های مختلف علمی به اساتیدی برجسته 

تبدیل شده اند. 
همچنین استاد، عالوه بر تدریس  در رشته های 
مختلف علمی دارای مکتوباتی می باشد. استاد 
مصباح  یزدی ، تاکنون  کتب  فراوانی  در زمینه های  
از  نگاشته  است  که  بخشی   گوناگون  اسالمی ، 
آن ها مربوط  به  پیش  از انقالب  و برخی  مربوط  

به  بعد از انقالب  می باشد. 
نظر به  گستردگی  و فراوانی  کتاب های  ایشان  به  
چند کتاب  مهّم ایشان  اشاره  می کنیم : خداشناسی ؛ 
کیهان شناسی ؛ انسان شناسی ؛ راه  و راهنماشناسی ؛ 
تاریخ   و  جامعه   قرآن ؛  در  اخالق   قرآن شناسی ؛ 
قرآن ؛  در  سیاست   و  حقوق   قرآن ؛  دیدگاه   از 
آموزش  فلسفه ؛ شرح  نهایه  الحکمه ؛ شرح  اسفار 
االربعه ؛ دروس  فلسفه  اخالق ؛ خودشناسی  برای  
بر  فشرده   نقدی   دوست ؛  درگاه   بر  خودسازی ؛ 
اصول  مارکسیسم ؛ آموزش  عقاید؛ قرآن  در آیینه  
نهج  البالغه ؛ نگاهی  گذرا به  نظریه  والیت  فقیه ؛ 
نظریه سیاسی اسالم؛ نظریه حقوقی اسالم و نیز 

ده های  کتاب  دیگر.

خدمات  علمی و فرهنگی
آیت اهلل  مصباح ، در زمینه  علمی  و فرهنگی ، از دیر 
باز، خدمات  شایانی  را ارزانی  داشته اند و هر دوره  ـ 
بنا به  مقتضیات  آن  دوره ـ  حرکت  فرهنگی  متناسبی  
را آغاز نموده اند. جدّیت  ایشان  و نیز نظم  و واقع بینی  
ممتاز ایشان ، باعث  می شد که  اغلب  حرکت های  
آورد. همراه   به   را  مثبتی   نتایج   ایشان ،  فرهنگی  
استاد مصباح ، از ابتدای  ورود خود به  حوزه  علمیه  
قم ، متوجه  کاستی های  موجود در این  حوزه  شده  
بودند و آن گونه  که  خود نقل  می کنند، در انتظار 
فرصتی  بودند تا بتوانند برای  آن ، راه  حلی  مناسب  
پیدا کنند. ایشان  نارسایی های  موجود را در سه  
حوزه  نظام  آموزشی ، مسائل  اخالقی  و روند تبلیغی  
بازشناخته  بودند و آن ها را در نامه ای  تنظیم  کرده  

بودند.
خطی   با  را  آن   آیت اهلل مشکینی   که   نامه   این  
از  تن   دویست   امضای   بود،  نوشته   باز  خوش  
بزرگان  حوزه ، از جمله  »آیت اهلل حاج  آقا مرتضی  
حائری « و »مرحوم  آیت اهلل فکور« را به  همراه  
حضرت   محضر  به   را  نامه   این   ایشان   داشت . 
و  داشتند  تقدیم   بروجردی   آیت اهلل العظمی  
آیت اهلل بروجردی  نیز نامه  را مورد عنایت  قرار داده ، 
محتوای  آن  را تأیید نمودند و در جمع  علمای  تراز 
اّول  حوزه  که  به  مناسبت  عید نوروز خدمت  ایشان  
شرفیاب  شده  بودند، مطرح  کردند و درخواست  
کردند نسبت  به  تشکیل  درس  اخالق  در حوزه  و 
جبران  کاستی های  حوزه  تدابیری  اندیشیده  شود.

را  جدید  مدرسه ای   حوزه ،  اصالحی   آرمان های  
بتواند  ویژه ،  ریزی   برنامه   با یک   می طلبید که  
طالب  کوشا و با استعداد را در مدتی  کوتاه تر و 
با کیفیتی  بهتر به  جامعه  ارزانی  دارد. این  مهم ، 
با همت  شهید آیت اهلل بهشتی  و مرحوم آیت اهلل  
نام   با  مدرسه ای   و  شد  میسر  شیرازی   ربانی  
»حقانی « تأسیس  شد. این  مدرسه  را فردی  خّیر 
به  نام  حاجی  حقانی  ساخت  که  خود، از تاجران  
زنجان  و از ارادتمندان  به  حوزه  روحانیت  شیعه  بود. 
مرحوم  آیت اهلل  قدوسی  نیز به  ریاست  این  مدرسه  
منصوب  گردید. شهیدقدوسی  نیز از استاد مصباح  
برای  تدریس  دعوت  به  عمل  آورد و استاد نیز 
به  تدریس  فلسفه ، تفسیر و اخالق  پراخت . پس  
از چهار سال ، به  درخواست  شهید قدوسی  مبنی  
بر شورایی  شدن  اداره  مدرسه ، استاد به  عضویت  
این   ثمره   می آیند.  در  مدرسه   آن   مدیره   هیأت  
تالش  جمعی ، تربیت  طالبی  فرهیخته  بود که  
هم  اکنون  در نهادهای  گوناگون  نظام  جمهوری  

اسالمی  به  فعالیت  می پردازند.

راه  حق ”  آموزش  مؤسسه  “در  پذیرفتن  بخش  
شایان   خدمات   از  و  مثبت   فعالیت های   از  نیز 
نفوذ  به  سبب   ایشان   بود.  یزدی   مصباح   استاد 
عقاید ماتریالیستی  و مارکسیستی  فرهنگ  غرب  
به  خال موجود در  التفات   با  در ذهن  جوانان  و 
حوزه  در زمینه  این  مباحث ، تصمیم  به  ساماندهی  
بخش  آموزش  مؤسسه  در راه  حق  که  آیت اهلل 
“خرازی ” مؤسس  آن  بود گرفتند. بخش  آموزش  
این  مؤسسه ، طالب  را بدین  شرط  می پذیرفت  که  
دست  کم  دو سال  درس  خارج  را گذرانده  باشند 
آقایان   که   علمی   مصاحبه   گذراندن   از  پس   و 
مظاهری ، یزدی  و استاد مصباح  انجام  می دادند، 

آن ها را می پذیرفت .
اعتقادی   توطئه های   مشاهده   با  مصباح ،  استاد 
دشمنان  در آغاز انقالب ، بر آن  شدند که  برای  
حفظ  و نگهداری  از نهال  نوپای  انقالب ، گروهی  
از طالب  را به  اقصی  نقاط  کشور گسیل  دارند و 
خود نیز درس  رسمی  حوزه  را تعطیل  کردند تا 
برای  پاسداری  از دستاوردهای  انقالب ، بتواند در 
مراکز گوناگون  به  سخنرانی  و پاسخ  به  شبهات  
بپردازند. همچنین  نظر به  ضرورت  امور دانشگاه ها 
در آن  سال های  حساس ، استاد مصباح  در طرحی ، 
تأسیس  مرکزی  به  نام  »دفتر همکاری  حوزه  و 
به  تصویب  ستاد  نهادند که   را پیش   دانشگاه « 
انقالب  فرهنگی  رسید و ثمرات  آن  تا هم  اکنون ، 

در میان  دانشگاه ها آشکار است .
دیگر از خدمات  آیت اهلل مصباح  یزدی ، تأسیس  
فارغ   که   بود  العلوم «  باقر  فرهنگی   »بنیاد 
التحصیالن  مؤسسه  در راه  حق  را برای  گذراندن  
فرا  خود  به   انسانی   علوم   تخصصی   دوره های  
می خواند. این  مرکز، در یازده  رشته  به  خدمات  
قرآنی ،  علوم   از:  بودند  عبارت   که   می پرداخت  

آشنایی اجمالی با زندگی حضرت عالمه آیت اهلل مصباح یزدی)ره(
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اقتصاد، تاریخ ، کالم  و دین  شناسی ، روان شناسی ، 
فلسفه ،  سیاسی ،  علوم   مدیریت ،  تربیتی ،  علوم  

حقوق، جامعه شناسی و...
با توسعه  مؤسسه  در راه  حق  و بنیاد باقرالعلوم ، و 
نیز گسترش  روز افزون  طالب ، نیاز به  فضایی  
بود،  محسوس   بیشتر،  امکانات   با  گسترده تر 
استاد مصباح  و عنایت  ویژه   تدبیر  با  این که   تا 
آیت اهلل خامنه ای ،  و  خمینی )ره (  امام   حضرت  
»مؤسسه  آموزشی  و پژوهشی  امام  خمینی « بنا 
شد. این  مؤسسه  تاکنون  هزاران نفر از طالب  
فاضل  را تحت  پوشش  خود قرار داده  است  و در 
رشته های مختلف علوم انسانی و اسالمی مانند 
روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم تربیتی، 
علوم سیاسی، مدیریت؛ ادیان و و... فارغ التحصیل 

شده اند.
از جمله مهم ترین اقدامات حضرت عالمه مصباح 
خصوص  به  جوانان  آشنایی  جهت  در  یزدی 
اندازی  راه  به  اقدام  دینی  مبانی  با  دانشجویان 
بیست  طول  در  که  نمودند  والیت«  »طرح 
سال گذشته جمع زیادی از دانشجویان و اساتید 
را تحت پوشش قرار داده است. مقام  دانشگاه 
فرمودند:  طرح  این  اهمیت  در  رهبری  معظم 
»این دوره ای که شما گذرانده اید دوره معارف و 
آگاهی های دینی و اسالمی)طرح والیت( یکی 
از کارهای بسیار با ارزش و یکی از سرمایه هایی 
است که در جامعه ما و در کشور ما بحمداهلل 
فراهم شده است. هر کدام از شما به خودی خود 
و به تنهایی یک سرمایه اید؛ این سرمایه را عزیزان 

من حفظ کنید«.)1380/6/6(

سوابق مبارزاتی
آیت اهلل مصباح  خصوصیات  مهم ترین  از  یکی 
یزدی داشتن سابقه طوالنی مبارزه با طاغوتیان 
و استکبار جهانی است. این سابقه طوالنی به دو 
بخش قبل از انقالب و بعد از انقالب تقسیم شده 
و حوزه های مختلفی را شامل می شود و دارای 

سبک و سیاق منحصر به خود نیز می باشد.

مشی مبارزه
آیت اهلل مصباح در مبارزه با رژیم طاغوت، رازداری 
و عدم تظاهر را به شدت رعایت می کردند. روش 
ایشان مبتنی بر مخفی کاری و رازداری و عدم 
تظاهر بود. همین امر باعث گردیده تا کسانی 
گمان کنند که در برهه ای از زمان در مبارزات 
ایشان، توقفی حاصل شده است اما در واقع این 
تاکتیک خاصی بود که ایشان در مبارزه برگزیده 
و وحشت  ترس  به خاطر  نه  امر  این  و  بودند. 
از رژیم بود؛ بلکه ناشی از برگزیدن یک شیوه 
همگان  اعتراف  به  که  بود  مخفیانه  مبارزاتی 
تا  که  طوری  به  داشت.  هم  خوبی  پیامدهای 
مدت های زیادی حضرت  آیت اهلل مصباح برای 

ساواک شناخته شده نبودند.

انتشار نشریات بعثت و انتقام
یکی از حوزه هایی که آیت اهلل مصباح برای مبارزه 
با طاغوت در دوران قبل از انقالب برگزیده بودند، 
انتشار نشریه بود؛ که می توان از نشریاتی با نام 

»بعثت« و »انتقام« یاد کرد. 
بعد از بازداشت حضرت امام)ره( که منجر به رشد 
و فراگیری نهضت اسالمی شد، برخی از نیروهای 
مستعد و انقالبی حوزه بر آن شدند تا نشریه ای 
به نام »بعثت« را منتشر کنند. این نشریه که 
روی کرد سیاسی و پرخاش گر داشت، توانست 
روزنه ای هرچند کوچک اما نوظهوری را به روی 
تاثیرات ماندگاری را  امام)ره( بگشاید و  پیروان 
به جا گذارد. آیت اهلل مصباح از جمله فعاالن این 
نشریه بودند. حضرت آیت اهلل مصباح در این باره 

خود می گوید: 
»بعد از این حضرت امام)ره( را به تهران بردند 
و مدتی تحت نظر و زندانی بودند، به این فکر 
افتادیم که سعی کنیم یک وسیله تکثیری فراهم 
کنیم و یک نشریه ای را منتشر بکنیم. البته این 
کار ابتدا به وسیله چند نفر دیگر شروع شد که 
ما هم  دادند.  سامان  را  بعثت  نام  به  نشریه ای 
به عنوان یکی از نویسندگان با آن ها همکاری 
داشتیم. گاهی یک مقاله ای می نوشتیم و احیانا 
کمک هایی  یک  هم  تکثیرش  و  توزیع  برای 
می کردیم. ولی کار را دیگران شروع کرده بودند....

ما هم با آنها هم کاری می کردیم«.
پس از مدتی که از انتشار نشریه بعثت گذشت، 
آیت اهلل مصباح اقدام به انتشار نشریه دیگری به 
عنوان »انتقام« کرد. این نشریه با محتوایی تقریبا 
مشابه محتوای مقاالت بعثت، اما کمی رادیکال 
مصباح  تقی  آیت اهلل محمد  حضرت  توسط  تر 
یزدی تهیه، تنظیم، تکثیر و توزیع می شد. در 
واقع، استاد همه کار این نشریه را از تهیه و نوشتن 
مقاالت و اخبار و تایپ و چاپ و حتی دسته بندی 
و توزیع، خود به تنهایی انجام می داد و این عالوه 
بر همکاری صمیمانه ایشان با نشریه بعثت و 
نوشتن مقاالت برای آن و یا شرکت در بعضی 

از جلسات آن در زمان انتشار بود.
اطالع  این جریان  از  بهشتی که  آیت اهلل شهید 
داشتند، یکی از اعضای هیات موتلفه را جهت 
توزیع به عنوان رابط به حضرت استاد معرفی می 
کنند و این نشریات در بین اعضای هیات موتلفه 
به فروش می رسید و پولش را برای شماره بعد 
به استاد بر می گرداند. البته اکثر هزینه های این 

نشریه از جیب خود استاد تهیه می گردید. 

عضویت در گروه انقالبی یازده نفره
یکی دیگر از کارهای مهم در جهت مبارزه با 
رژیم طاغوت آن بود که با هدف هماهنگی و 
همکاری نیروهای هم فکر امام، تعداد محدودی از 
یاران و شاگردان امام)ره( تشکیالتی به نام هیات 
مدرسین را شکل می دهند که بعد ها تبدیل به 

جامعه مدرسین جوزه علمیه قم گردید.
آیت اهلل مصباح به عنوان مسئول بخش تبلیغات 
این هیات انتخاب می شود و اساس نامه بسیار 
نویسد.  می  را  هیات  پرماجرای  و  پرمحتوا 
آیت اهلل مصباح در رابطه با این تشکیالت، اهداف 

و چگونگی شکل گیری آن می گوید: 
صورت  به  ها  فعالیت  نهضت  ابتدای  »در 
حرکت های پراکنده و کارهای ساده سیاسی از 
اعالمیه های  پخش  و  محدود  تظاهراتی  قبیل 
متفرق بود و حتی بزرگان حوزه هم از هر جهت، 
توافق و هماهنگی الزم را نداشتند. طبعا دیگران 
هم کارهایی که انجام می دادند، سازمان یافته و 
برنامه ریزی شده نبود. ولی به هر حال با کمک 
بعضی از دوستان، فعالیت هایی به صورت اجتماعی 
یا انفرادی انجام می دادیم تا این که مبارزات در 
پانزده خرداد به اوج خود رسید و حضرت امام)ره( 
را بازداشت کردند. در این بین افرادی که عالقمند 
امکان  که  حال  گفتند:  بودند،  مبارزه  ادامه  به 
دسترسی مستقیم به شخص حضرت امام)ره( 
نیست، خوب است افراد با تجربه تر و کسانی که 
دارای فکر بهتر و موقعیت اجتماعی باالیی هستند 
با یکدیگر همکاری داشته باشند و تشکلی پدید 
آید تا فعالیت های پراکنده تمرکز پیدا کند و یک 
نوع رهبری در مورد کارهای مردمی وجود داشته 
باشد. این فکر باعث شد تا افرادی که امتیازاتی 
با  داشتند  اجتماعی  موقعیت های  و  سوابق  یا 
را  قبلی  ارتباط های  یا  برقرار کنند  ارتباط  هم 
عمیق تر کنند. کم کم این فکر به وجود آمد که 
باید تشکیالت واحدی در بین روحانیت به وجود 
آید تا بتواند مبارزات را رهبری کند. به خصوص 
با توجه به تجربیاتی که در عدم هماهنگی مراجع 
و  می شد  دیده  امام)ره(  حضرت  تبعید  از  بعد 
اختالف سلیقه هایی که بین آن ها پدید آمده بود 
و در مردم هم اثر می گذاشت، لذا احساس شد که 
باید در بین فضالی حوزه که در سطح پایین تری 
از مراجع بودند، هماهنگی و وحدتی ایجاد شود. 
طرح ایجاد تشکلی سیاسی - روحانی ریخته شد 
و گروهی که به »گروه یازده نفری« معروف شد، 
به وجود آمد. برای این مجموعه اساس نامه ای 
تنظیم و کمیته هایی در نظر گرفته شد و سعی 
گردید که این تشکل تقویت شود و فعالیت های 
مبارزاتی با این مجموعه ارتباط پیدا کرده و شکل 

بگیرد و توسط آن رهبری شود.« 

ارتباط با هیأت های مؤتلفه  اسالمی
مصباح  آیت اهلل  مبارزاتی  فعالیت های  دیگر  از 
مؤتلفه ی  هیأت های  با  ایشان  ارتباط  یزدی، 
اسالمی است. از آن جا که فعالیت های حزبی 
لذا  کند،  برقرار  ارتباط  جامعه  با  بود  نتوانسته 
حضرت امام)ره( مناسب ترین شیوه ی مبارزه را 
مبارزه ی مردمی در چارچوب اعتقادات و تفکر 

بیدارگرانه ی شیعه و پیروی از مرام خاندان پیامبر 
هیأت های  رو  همین  از  می دانست.  اکرم)ص( 
از  پس  را  تهران  تکایای  و  مساجد  اسالمی 
آزمون های فراوان و آگاهی دهی به خطرات این 
مبارزه، دعوت به هماهنگی با یکدیگر زیر نظر 

شهید مطهری و آیت اهلل دکتر بهشتی نمود.
فعالیت  شهیدبهشتی  نظر  زیر  که  گروه هایی 
می کردند، چهار گروه عمده بودند که هیأت های 
مسئولیت  داشتند.  پوشش  تحت  نیز  را  دیگر 
هدایت تبلیغی بخشی از گروه ها با آیت اهلل مصباح 
بود و همه ی آن ها زیر نظر هیأت مرکزی فعالیت 
می نمودند. آیت اهلل مصباح سالیان متمادی برای 
اسالمی  حکومت  و  دینی  اندیشه ی  گروه  این 
را تدریس می نماید که زمینه ساز آشنایی این 
گروه ها با فلسفه سیاسی اسالم و به خصوص 

رکن رکین آن والیت فقیه می شود.
می گوید:  رابطه  این  در  مصباح  آیت اهلل   
دستور  به  اسالمی  مؤتلفه ی  »جمعیت های 
حضرت امام با اتحاد هیأت های مذهبی تشکیل 
چند  امام  و  خواستند  امام  از  نماینده ای  و  شد 
نفر را به عنوان نماینده معرفی کردند، از جمله 
نقش  که  شهیددکتربهشتی  و  شهیدمطهری 
محوری داشتند... در جلساتی که در تهران تشکیل 
می شد و آقایان آن را اداره می کردند و اداره ی 
یکی از آن ها هم به عهده ی من بود، فعالیت هایی 
برای تغذیه ی فکری، سیاسی، اعتقادی و مذهبی 
انجام می گرفت. گروه هایی روزنامه ها را مطالعه 
کرده و اخبار مهم آن را استخراج می کردند و 
بعضی دیگر رادیوها را گوش می دادند. من در قم 
چند رادیوی عربی را گوش می کردم و مطالبش 
را یادداشت می نمودم و سپس هفته ای یکبار به 
تهران می رفتم و مطالب را تحویل شهید باهنر 
می دادم، تا در آن جلسات مطرح شود. از طرف 
دیگر، برای تقویت بنیه ی فکری و اعتقادی افراد 
کار می شد، از جمله یک بخش مباحثی که من 
مطرح می کردم، بحث حکومت اسالمی بود و این 
که حکومت مورد نظر اسالم چه مبنای نظری و 

چه پایه هایی دارد.«
فعال  اعضای  از  ـ  حائری زاده  مصطفی  آقای 
استبداد  با  مبارزه  دوران  در  مؤتلفه  هیأت های 
ستم شاهیـ  خاطره ی جالبی را از رابطه ی شهید 
مؤتلفه   در خصوص  مصباح  آیت اهلل  و  بهشتی 

اسالمی باز می گوید:
سره(  بهشتی)قدس  آیت اهلل  حضرت  »وقتی 
می خواستند به آلمان تشریف ببرندـ  خوب ما این 
جا مبارزات مخفیانه ای داشتیم و سال 42 و43 که 
امام تبعید شده بودند و همه تحت تعقیب بودند، 
آلمان  به  کردند  پیدا  اجبار  بهشتی هم  مرحوم 
تشریف ببرند ـ قبل از این که تشریف ببرند در 
جلسات مؤتلفه فرمودند، در مدت زمانی که من 
نیستم، به جهت حرکت های سیاسی و تشکیالتی 
دو نفر را به شما سفارش می کنم و دیگر با خود 

شماست که از این دو نفر به نحو الزم و مقتضی 
استفاده کنید. این دو نفر یکی مرحوم شهید باهنر 
بود و یکی هم آقای مصباح یزدی، که آن جا برای 
اولین بار اسم آقای مصباح به گوش من خورد و 
اصاًل آشنایی ما با آقای مصباح از آن جا شروع شد.
روحانی  پنج  مؤتلفه،  رأس  در  ما  که  می دانید 
بزرگوار داشتیم: شهید محالتی، شهیدمطهری، 
 شهیدبهشتی، شهیدباهنر و آیت اهلل مصباح یزدی. 
از مرحوم امام خواسته بودیم در مسائل مختلفی 
که پیش می آید، مثل انتشار اعالمیه یا برپایی 
پیدا  شما  به  دسترسی  اگر  سیاسی،  تظاهرات 
نکردیم، چه کنیم؟ امام فرموده بودند، حضرت 
به  هستند،  مطهری  آقای  و  بهشتی  آیت اهلل 
این ها مراجعه کنید... حاال ببینید آیت اهلل بهشتی 
که این طور مورد اعتماد امام)قدس سره( بودند، 
داشتیم...  ما  که  خطیری  بسیار  کارهای  برای 
آقای باهنر و آقای مصباح را به عنوان جانشین خود 
معرفی کردند و فرمودند من در تمام قم در بین 
آقایان، آقای مصباح یزدی و آقای باهنر را معرفی 

می کنم.«26

صدور اعالمیه و انتشار نامه های سرگشاده
نامه های سرگشاده در  انتشار  صدور اعالمیه و 
دوران پر التهاب نهضت اسالمی از سوی بزرگان 
که مورد اعتماد مردم بودند، تأثیر به سزایی در 
حل معضالت انقالب و پیشبرد آن داشته است. 
از این رو آیت اهلل مصباح به همراه دیگر علما 
به مناسبت های مختلف اعالمیه ها و نامه های 
سرگشاده ی مزبور را امضا و تأیید می کردند که 

به آن ها اشاره می کنیم:
مدرسین  و  فضال  اعتراض آمیز  نامه ی  »الف( 
به  نسبت  دولت  هیأت  به  قم  علمیه  حوزه ی 

بازداشت حضرت امام)ره(8 مهر42.
ب( نامه جمعی از علما به آیت اهلل العظمی میالنی 

در تجلیل و دفاع از حضرت امام)ره( 9دی43.
العظمی  آیت اهلل  به  علما  از  جمعی  نامه ی  ج( 
حضرت  از  دفاع  و  تجلیل  در  نجفی  مرعشی 

امام)ره(11دی43.
د( نامه ی جمعی از علمای حوزه به هویدا درباره ی 

اوضاع نابسامان ایران 29اسفند43.
هـ( نامه فضال و محصلین یزدی به هویدا در 

اعتراض به تبعید حضرت امام)ره( اسفند43.
و( نامه ی جمعی از استادان حوزه ی علمیه قم به 
نخست وزیر درباره ی هجوم مأمورین رژیم به 

حرم حضرت معصومه)ع( 5فروردین44.
ز( نامه جمعی از علما و استادان حوزه ی علمیه قم 

به هویدا درباره وضعیت امام)ره( 12فروردین44.
ح( نامه فضال و محصالن حوزه ی علمیه قم به 
حضرت امام)ره( در ادامه ی تبعید ایشان از ترکیه 

به نجف، مهرماه44.
ط( نامه ی جمعی از فضالی یزدی مقیم قم به 

امام)ره( در پی ادامه تبعید ایشان، 3آبان44.

ی( نامه ی جمعی از علما و فضال به هویدا در 
اعتراض به ادامه تبعید امام)ره(، 30آبان44.

ک( نامه ی جمعی از فضال و محصالن حوزه ی 
به  اعتراض  ایران و عراق در  به مراجع  علمیه 

بازداشت جمعی از فضال، فروردین45.
ل( تلگرام به برخی از فضالی حوزه در حمایت از 

آنان و اعتراض به بازداشت ایشان، فروردین45.
م( نامه ی اساتید حوزه ی علمیه ی قم به امام؛ 

14خرداد49.
ن( اعالمیـه ی اسـاتید و فضال دربـاره ی فاجعه 

خونیـن 19دی قـم، 12بهمن56.
یـزد،  کشـتار  حادثـه ی  اعالمیـه ی  س( 

.57 دیـن ر 16فرو
ع( اعالمیـه ی راجـع بـه اوضـاع اسـفبار ایران، 

25فروردیـن57.
ف( نامـه ی جمعـی از اسـتادان حـوزه ی علمیه 
قـم، بـه رئیس جمهـوری فرانسـه در حمایت از 

حضـرت امـام)ره(، 18آذر57.
گاه  آیت اهلل مصباح،  امضای  و  تایید  بر  عالوه 
اعالمیه ها و نامه ها را انشاء و یا با دست خط 

خود می نوشتند.

مبارزه با اندیشه های انحرافی
با شروع نهضت اسالمی و استقبال گسترده از 
اندیشه های دینی، عده ای خواسته و هوشمندانه 
و برخی ندانسته و ناآگاهانه کاالی افکار غربی 
تزریق  عمئومی  تقاضای  بازار  به  را  شرقی  و 
کردند و آگاهان نکته سنج و متعهد را به نگرانی 
و تکاپو واداشتند. آیت اهلل مصباح از جمله افراد 
ژرف اندیش و ظریف بینی بود که در مقابل این 
جریان های به ظاهر انقالبی عکس العمل نشان 
داد و با جسارت به مبارزه با آن ها پرداخت. در 
خاطرات منتشر شده آیت اهلل مصباح، در این باره 

آمده است: 
یک  مذهبی  مسائل  به  نسبت  زمان  آن  »در 
گرایش های التقاطی پدید آمده بود. بنده روی 
سلیقه خاصی که داشتن، نسبت به این مساله 
خیلی حساس بودم...کسانی از افراد انقالبی و 
عالقمند به اسالم و روحانیت و امام)ره( بودند 
که صریحا می گفتند ما باید اقتصاد سویالیستی 
راه صالح کشور  تنها  کنیم.  پیاده  ایران  در  را 
بشود  سویالیستی  ایران  اقتصاد  که  است  این 
یا کسان دیگری بودند....که صریحا می گفتند 
مارکسیست ها یک بخشی از اسالم را گرفته اند 
و ما هم یک بخش دیگری را. حقیقت اسم دو 
چیز است، یکی اعتقاد به خدا و معنویت و یکی 
هم عدالت اجتماعی که عدالت اجتماعی اش 
را مارکسیست ها گرفته اند و اعتقاد به خدایش 
را ما! اگر ما مارکسیست ها را توام با اعتقاد به 
خدا کنیم، می شود اسالم. صریحا می گفتند و 
شخصیت های گمنامی هم نبودند...متاسفانه در 

3



این جهت هم بنده تنها بودم و بعدها مرحوم 
شهیدمطهری هم در این مسیر قدم برداشتند....

کاری که آن وقت می توانستم بکنم، یکی این 
بود که آن چه مربوط به مسائل عقیدتی می شد 
و  کنم  مطرح  مطالب  خالل  در  کالس  در  را 
یکی هم در جلساتی که با مردم اعم از طالب و 
قشرهای دیگر مردم از بازاری ها و دانشگاهی ها 
در  راه  دو  کنم....این  مطرح  جا  آن  در  داشتیم 
اختیار ما بود، نه روزنامه ای می توانستیم داشته 
و  بود  دولت  اختیار  در  همه  روزنامه ها  باشیم، 
کسی اگر می خواست در روزنامه چیزی بنویسد، 
اوال تحت تاثیر شدید دستگاه بود و ثانیا یک 
نوع همکاری با دستگاه تلقی می شد و نه راه 
دیگری برای برخورد با اینم افکار داشتیم. اوال 
من منبری نبودم و ثانیا اگر منبری هم بودم، 
در آن وقت ها منبر رفتن کار آسانی نبود و به 
امثال ما اجازه منبر رفتن نمی دادند. این بود که 
ما سعی کردیم برای مبارزه با جریان التقاط فقط 
این دو وسیله استفاده کنیم....به هر حال، ما یک 
تنه در این میدان قدم گذاشتیم و حاال نمی دانم 
که چه قدرش در پیشگاه الیه مقبول واقع شده، 
ولی جریانات بعدی نشان داد که فکر ما غلط 
نبوده و احساس خطرهای مان به جا بوده است«.
گروه های  با  ایشان  مبارزات  انقالب  از  پس 
انحرافی و افکار انحرافی همچنان با شجاعت 
ادامه داشت؛ و مالمت مالمت کنندگان و ترور 
شخصیتی ایشان توسط رسانه های معاند خارجی 

و داخلِی وابسته به هیچ عنوان مانع از بیان حق و 
حقیقت از سوی ایشان نگردید. تالش های این 
فقیه برجسته در بیان حق و حقیقت و از سوی 
دیگر غیرت این مرد بزرگ در دفاع از والیت 
فقیه و حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری، به میزانی موثر و عمیق بود که او را به 
خار چشم دشمنان این نظام و انقالب مبدل کرد.

دفاع مقدس و جبهه مقاومت
یکی دیگر از فعالیت های استاد در بعد از انقالب، 
حضور فکری و فیزیکی حضرت عالمه در دفاع 
به همراه  ایشان  گونه ای که  به  است.  مقدس 
فرزندان در جبهه ها حضور می یافتند که حضور 
ایشان در منطقه جنگی فاو و نیز سخنرانی در 
مانده است27 که  یادها  به  ارتش  قرارگاه خاتِم 
و  طالب  برای  که  سخنرانی ها  آن  مجموعه 
رزمندگان ایراد می شد، با عنوان »جنگ و جهاد 

در قرآن«، سال ها بعد منتشر شد. 
نزدیکان ایشان همچون فرزندان و داماد و نیز 
برخی اطرافیان نیز به طور جداگانه در جبهه ها 
حضور می یافتند تا آن جا که چند تن از شاگردان 
ایشان به مقام شهادت نائل آمده و تا امروز که 
موسسه ایشان حتی شهید مدافع حرم نیز تقدیم 

جامعه اسالمی کرده است.
شهید  برجسته  و  شاخص  شهدای  از  یکی 
جلسات  در  مدتی  که  بود  پور  ردانی  مصطفی 
توجه  نیز  استاد  و  می جست  آیت اهلل شرکت 

خاصی به این شاگرد جوان خود داشت. بکی از 
دوستان شهید می گوید:

رسم شهیدمصطفی ردانی پور این بود که بعد از 
عملیات ها در فرصت های مرخصی به قم می آمد 
و ضمن زیارت حضرت معصومه)س(، رزمندگان 
با  دیدار  از  بعد  یکبار  می برد.  علما  دیدار  به  را 
آیت اهلل مظاهری، به موسسه در راه حق رفتیم. 
که  بودیم  راه حق  در  موسسه  پله های  راه  در 
دیدیم آیت اهلل مصباح یزدی در حال باال آمدن از 
پله ها است. ایشان قبل از انقالب، استاد مصطفی 
بود و مصطفی هم به ایشان ارادت قلبی داشت. 
به محض این که مصطفی به استادش دست 
داد، آیت اهلل مصباح خم شد، دست مصطفی را 
بوسید. مصطفی تکانی خورد و رنگش از شرم 
سفید شد. آیت اهلل این قدر سریع این کار را کرد 
که مصطفی نتوانست هیچ واکنشی نشان بدهد 
و خشکش زد. بعد از آن مصافحه شد و خدمت 
استادش عرض ادب نمود. آیت اهلل مصباح دست 
شاگردی را بوسید که درس و بحث را رها کرده 
و به میادین جهاد رفته بود. این عمل آیت اهلل، 

معنای زیادی داشت.28
تقویت  تحمیلی،  جنگ  یافتن  پایان  از  پس 
مبانی فکری و ایدئولوژیکی مسلمانان غیرایرانی 
مصباح  عالمه  حضرت  توسط  جدی  طور  به 
با کشورهای مختلف  ارتباط  پی گیری می شد. 
برگزاری  و  مقاالت  ارائه  نیز  و  مسلمان  غیر 
از  پس  کشور،  ده ها  در  و سخنرانی  کنفرانس 

دوران جنگ تحمیلی به طور چشم گیری افزایش 
یافت. در سال های اخیر، تقویت بنیه فکری و 
نیز  مقاومت  در جبهه  اسالم  رزمندگان  روحی 
مورد توجه استاد قرار گرفت. برگزاری دوره های 
عقیدتی برای جبهه مقاومت و رزمندگان لبنان 
و نیز خط دهی به روحانیون سپاه قدس و تبیین 
دستاوردهای مقاومت در منطقه و جهان از جمله 
مواردی است که به طور مکرر از سوی حضرت 

آیت اهلل صورت پذیرفته است.
در این میان تقویت عاطفی و روحی رزمندگان 
و نیز خانواده های شهدای شاخص و فرماندهان 
آیت اهلل  بود.  نظر حضرت  مد  همواره  مقاومت 
و  لبنان  مقاومت  خانواده های شهدای  با  دیدار 
با  ایشان  مکرر  دیدارهای  و  دلجویی ها  عراق، 
و  کویت  بانوان شیعه  و  زکزاکی  خانواده شیخ 
خانواده عماد مغنیه و نیز ارتباط با سیدحسن نصر 
نعیم  شیخ  و  لبنان(  حزب اهلل  کل  اهلل)دبیر 
و  لبنان(  حزب اهلل  کل  دبیر  قاسم)جانشین 
حمایت و پشتیبانی معنوی از حزب اهلل لبنان و 
خط مقاومت در منطقه به خصوص سپاه قدس 
و ارتباط ویژه با سردارحاج قاسم سلیمانی، نشان 
آیت اهلل نسبت  حضرت  جدی  دغدغه های  از 
به جبهه مقاومت در مبارزه با کفر و استکبار و 

صهیونیزم جهانی است. 
حجت االسالم علی شیرازی نماینده ولی فقیه در 
سپاه قدس، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی 
نقل  در  و  می رسند  آیت اهلل مصباح  محضر  به 

خاطره ای می گوید:
ما در جلسات شورای نیرو)سپاه قدس( مباحثی را 
از کتاب شما در شورا می گفتیم. یک روز قضیه 
حضرت موسی را گفتم که خدا فرمود: این بار 
باید با کسی بیایی که از خودت بدتر باشد. جلسه 
که تمام شد، سردار سلیمانی گفت این ماجرایی 
را که نقل کردی، از کجا نقل کردی؟ گفتم از 
نقل کردم. گفت:  آیت اهلل مصباح  کتاب اخالق 
کتاب های اخالق ایشان را بیاور من بخوانم. بنده 
هم سه جلد را گرفتم و به ایشان دادم. ایشان 
خیلی اهل مطالعه بود. در سفرها خیلی مطالعه 
می کرد. به یک ماه نکشید، به من گفت هر سه 
کتاب را خواندم. نکته برداری کردم. کتاب های 
دیگر هم اگر هست بیاورید. یک سری کتاب 
دیگر هم به ایشان دادم. دو بار یا سه بار از من 
مطالبه کتاب کرد که من می فرستادم و مطالعه 
می کرد. همان روز جمعه که ایشان شهید شد، 
همه در دفتر نیرو جمع شدیم. یکی از بچه های 
که  شنبه  سه  ظهر  ایشان  گفت:  من  به  دفتر 
می رفت، لیستی داده و گفته است برای من تهیه 
کنید. وقتی لیست را دیدم، نوشته بود: نوارهای 
اخالق  نوارهای  آیت اهلل مشکینی،  اخالق 
آیت اهلل مصباح، نوارهای اخالق آیت اهلل جوادی، 
نوارهای  و  آیت اهلل مظاهری  اخالق  نوارهای 
اخالق آقامجتبی تهرانی و نوار صوتی صحیفه 
سجادیه را برایم تهیه کن و بیاور. می خواهم در 

سفرها در دسترسم باشد و گوش کنم.29

1. مصاحبــه آیــت اهلل رجبــی، قائــم مقــام موسســه 
آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره(.

2. همان.
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.77/9/25 -
4. حقیقــت شــرق، ص58 - زندگــی نامــه حضــرت 

آیت اهلل محمدتقــی مصبــاح یــزدی، ص283.
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19. حقیقت شرق، ص70.
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حضرت امام خمینی)ره(:

 آقای مصباح ذوشهادتین است.

مقام معظم رهبری)حفظه اهلل تعالی(:

1. خاستگاه مبانی فکری اسالم
بــه نظــر مــن یکــی از چیزهایــی کــه می توانــد خیلــی کمــک کنــد بــه ایــن 
قضیــه، ایــن اســت کــه از کتاب هــای شــهید مطهــری، از معارفــی کــه امــروز 
بزرگانــی بحمــداهلل هســتند،از قبیــل آقــای مصبــاح و دیگــران کــه واقعــاً مبانــی 
فکــری اســالمی دســت این هاســت، از این هــا اســتفاده کننــد. حتــی می شــود 

ــد.  ــد ایــن کار را بکنی این هــا را ســاده کــرد. شــما می توانی
)دیدار با جمعی از نوجوانان حافظ و قاری قرآن کریم 80/4/5(

2. عقبه تئوریک نظام
ــک  ــه تئوری ــن عقب ــر دی ــا، و ســابقه دارها در ام مجموعــه ای از متفکــران، علم
نظــام هســتند و آن را تشــکیل می دهنــد...اآلن مــا در حــوزه قــم علمایــی داریم ، 
ــین ها و  ــا تئوریس ــه پردازان ی ــم، اندیش ــی داری ــم، صاحب نظران ــی داری بزرگان
ایدئولوگ هایــی داریــم،... مــا شــخصیت علمــِی فکرِی روشــنفکرِی برجســته ای 

مثــل آقــای مصبــاح یــزدی را در قــم داریــم. 
ــا مســؤوالن  ــدار ب ــی( در دی ــری )دام ظله العال ــام معظــم رهب )از فرمایشــات مق

دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم 1384/06/28(

3. عقبه تئوریک نظام
حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای همچنیــن در دیــدار ســال1384 بــا مســئوالن دفتر 
تبلغیــات اســالمی حــوزه ی علمیــه قــم خواســتار توجــه این دفتــر بــه عقبه های 
تئوریــک نظــام شــدند و گفتند:توجــه کنیــد کــه مجموعــه ای از متفکــران، علمــا 
و ســابقه دارهای در امــر دیــن، مدعــی عقبــه ی تئوریــک نظــام هســتند و آن را 
تشــکیل مــی دهنــد... اآلن مــا در حــوزه ی قــم علمایــی داریــم، بزرگانــی داریم، 
ــی  ــا تئوریســین ها و ایدئولوگ های ــردازان ی ــم، اندیشــه پ ــی داری صاحــب نظران
داریــم کــه بــا دفتــر تبلیغــات هیــچ ارتباطــی ندارند.مــا شــخصیت علمــی فکری 
روشــنفکری برجســته ای مثــل آقــای مصبــاح یــزدی را در قــم داریــم؛ یــا یــک 
ــم؛ در بیــن  ــی را در قــم داری مــالی برجســته ی قــوی مثــل آقای جــوادی آمل
آقایــان مراجــع هــم کســانی هســتند کــه در مســائل دینــی حقیقتــاً روشــنفکر و 
صاحــب نظــر و صاحــب فکــر هســتند؛ نــه امــروز و دیــروز، از چهــل ســال پیش 
ــزرگان حــوزه مــا آن هــا را می شناســیم کــه مــن نمی خواهــم اســم  در بیــن ب
بیــاورم، ارتبــاط شــما بــا آن هــا چگونــه تعریــف می شــود؟ شــما عقبــه ی فکــری 
نظــام هســتید، آن هــا هــم هســتند و بســیاری دیگــر هــم همینطور...ســعی کنید 
ایــن عقبــه ی تئوریــک نظــام بــودن تبدیــل نشــود بــه یــک پســتوی بســته و 

انحصــاری کــه بی خبــر از اطــراف خــودش باشــد.
 )همان، 20مهر1384، شماره ی299، ص8(

4. بصیر به معنی حقیقی کلمه
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در یکــی از آخریــن ســفرهای خــود بــه شــهر 
ــاح یــزدی،  مقــدس قــم )اســفندماه89(ضمن حضــور در منــزل آیــت اهلل  مصب
فرمودنــد: ...بنــده هــم بــه ســهم خــودم قــدر آقــای مصبــاح را می دانــم. واقعــا 
می دانــم کــه ایشــان در کشــور و بــرای اســالم چــه وزنــه ای هســتند و حقــا و 
انصافــا مــا امــروز نظیــر ایشــان را –حــاال بــه ایــن تعبیــر بگوییــم –خیلــی نــادر، 
نظیــر آقــای مصبــاح ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد بــا ایــن وزانــت علمــی 
و عمــق علمــی و احاطــه و وســعت و بــا ایــن آگاهــی و بینــش و صفــا. رهبــر 
معظــم انقــالب تصریــح کردنــد: ایــن ســه جهــت در ایشــان جمــع اســت؛ هــم 
علــم، هــم بصیــرت بــه معنــای حقیقــی کلمــه و هــم صفــا. ایــن ســه تا بــا هم 
در وجــود ایشــان خیلــی ارزشــمند اســت. خداونــد متعــال انشــاء اهلل وجود ایشــان 
را بــرای مــا و انقــالب محفــوظ بــدارد و وجــود ایشــان را ســالم بــدارد تــا همــه 

بتواننــد از بــرکات ایشــان اســتفاده نماینــد.
 )منبع: سایت خبری رجانیوز(

5. چهره برجسته ی عالم تشیع
ــت اهلل   ــاب آی ــم انتص ــن1370 در حک ــورخ 9بهم ــالب در م ــم انق ــر معظ رهب
مصبــاح بــه عضویــت شــورای عالــی مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع(: ایشــان 
ــم تشــیع  را در شــمار برجســتگان رجــال علمــی و چهره هــای برجســته ی عال

ــد. ــام می برن ن
)منبع: سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری(

6. در دعوت از آقای مصباح، اصرار کنید!
ــدازی رادیــو معــارف صــدای جمهــوری اســالمی، رهبــر معظــم  پــس از راه ان
ــارف از شــخصیت های برجســته ی  ــو مع ــتفاده ی رادی ــالب درخصــوص اس انق
ــاره شــخصیت علمــی آیــت اهلل  مصبــاح مــی  دینــی در برنامه هــای خــود، درب
فرماینــد: از لحــاظ معــارف عقالنــی و فلســفی اســالمی، مــا امــروز چه کســی را 
داریــم؟ مثــاًل آقــای مصبــاح و آقــای جــوادی آملــی را در قــم داریــم آن چه شــما 

ــر نباشــد. ــا کمت ــد از ســطح این ه ــد، بای ــه می دهی ارای
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه فضــل و دانــش آیــت اهلل  مصبــاح، لــزوم مشــاوره 
ــز  ــاگردان ایشــان نی ــتفاده از ش ــر اس ــی ب ــمارند و حت ــا ایشــان را الزم می ش ب
ــی از مناســب ترین  ــروه مشــاوره ی محتوای ــک گ ــد ی ــد می ورزند:شــما بای تأکی
ــاًل  ــید مث ــته باش ــد، داش ــدا کنی ــد پی ــروز می توانی ــه ام ــخصیت هایی ک ش
ــاگردان  ــاًل از ش ــا مث ــد ی ــم بکنی ــرار ه ــد و اص ــوت کنی ــاح دع از آقای مصب
ــاح  ــای آقای مصب ــد. خوشــبختانه یکــی از موفقیت ه ــاح دعــوت کنی آقای مصب
یــزدی در قــم، ایــن اســت کــه ایشــان برخــالف خیلــی از فضــالی مــا کــه 
ــده، فضلــش در شــاگردان خــوب ســرریز  فضلشــان در خودشــان منحصــر مان

شــده.
ــالمی  ــوری اس ــدای جمه ــالمی ص ــارف اس ــروه مع ــای گ ــا اعض ــدار ب )دی

ــری ــم رهب ــام معظ ــار مق ــر آث ــظ و نش ــر حف ــایت دفت 1370/12/13( س

7. برکت ماندگار حوزه علمیه
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در هفتــم مهــر1374 در حکــم انتصــاب حضرت 
آیت اهلل مصبــاح یــزدی بــه ریاســت مؤسســه امــام خمینی)ره(چنیــن می نگارنــد: 
ــی اهلل  ــام خمینی)اعل ــداهلل موسســه آموزشــی و پژوهشــی ام ــه بحم ــون ک اکن
ــه  ــه و ب ــی رســمیت یافت ــق جنابعال ــر و موف ــالش پیگی ــایه ی ت ــه( در س مقام
تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رســیده اســت، جنابعالــی را کــه از 
ــه  ــروف ب ــای موصــوف و مع ــم و از چهره ه ــه ق ــوزه علمی ــدگار ح ــرکات مان ب
علــم و عمــل و جــد و ابتــکار می  باشــید بــه ریاســت و مدیریــت ایــن مؤسســه 
ــود را از  ــاب، خ ــی آن جن ــه دان ــه احاطــه و نکت ــه ب ــا توج منصــوب می کنم...ب
ــکاران  ــه هم ــما و هم ــم و ش ــاز می دان ــته بی نی ــای بایس ــه کاره ــه ب توصی
هوشــمند و دل ســوزتان را بــه لطــف و هدایــت و فضــل مســتمر پــروردگار متعال 

ــدگار، ص211( ــه ی مان ــپارم. )ر.ک. اندیش می س

8. عالمه طباطبایی و شهید مطهری زمان
ــف  ــل و نشــریات مختل ــه در محاف ــی ک ــری در اوج حمالت ــام معظــم رهب مق
ــال  ــل س ــه چه ــک ب ــده نزدی ــد: بن ــد، فرمودن ــاح وارد می ش ــه آیت اهلل مصب ب
اســت کــه جنــاب آقــای مصبــاح را می شناســم و بــه ایشــان بــه عنــوان یــک 
فقیــه، فیلســوف، متفکــر و صاحب نظــر در مســائل اساســی اســالم ارادت قلبــی 
ــه از  ــداد ک ــق را ن ــن توفی ــا ای ــی م ــه نســل کنون ــال ب ــد متع ــر خداون دارم. اگ
ــا  ــد، ام ــتفاده کن ــی و شــهید مطهری اس ــد عالمه طباطبای شــخصیت هایی مانن
بــه لطــف خــدا ایــن شــخصیت عزیــز و عظیــم القــدر، خــالء آن عزیــزان را در 

زمــان مــا پــر کــرده اســت.
)ر.ک. گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقالب اسالمی(

9.دلسوزان اسالم قدردان ایشان باشند.
مقــام معظــم رهبــری در جمــع دانشــجویان شــرکت کننــده در طــرح والیــت 
ــه شــخصیت های  ــه ب ــی را ک ــای تبلیغات ــن هجوم ه در ســال1379 فرمودند:ای
برجســته، بــه انســان های واال و بــا اخــالق برجســته می کننــد، این هــا 
ــل  ــر مث ــک نف ــمن اســت. ی ــات دش ــداف و نی ــده ی اه ــان دهن ــه اش نش هم
ــز، جــزو شــخصیت هایی  ــن شــخصیت عزی ــاً ای ــاح کــه حقیقت جناب آقای مصب
اســت کــه همــه ی دلســوزان اســالم و معــارف اســالمی از اعمــاق دل بایســتی 
قــدردان و ســپاس گزار ایــن مــرد عزیــز باشــند، مــورد هجــوم تبلیغاتــی قــرار 
می گیرنــد.. حــرف رســا و نافــذ، منطــق قــوی و مســتحکم هــر جایــی که باشــد، 
آ   نجــا را دشــمن زود تشــخیص می دهــد، چــون حســاب گر اســت دشــمن آنجــا 
ــهیدمطهری)ره(  ــا مرحوم ش ــد. ب ــه اش می آی ــه مقابل ــد و ب ــوب می شناس را خ

هــم همیــن جــوری برخــورد کردنــد.
)ر.ک. گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقالب اسالمی(

ــروری والزم  ــودن، ض ــد ب ــماعالوه برمفی ــاب ش ــب کت 10.مطال
ــود. ب

مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه کتــاب »آذرخشــی دیگــر از آســمان کربــال« 
کــه حاوی مجموعــه ســخنرانی های آیــت اهلل  مصبــاح در محرم1421قمری)س
ال1379( اســت،فرمودند: بنــده ایــن کتــاب مربــوط بــه عاشــورا تقریبــاً همــه اش 
را خوانــدم، مطالبــی اســت الزم، نمی شــود گفــت مفیــد، باالتــر از مفیــد )اســت(. 
مطالــب ضــروری و الزم اســت... ایــن طــور بازکــردن قضایــای عاشــورا، بــه روز 
کــردن ایــن قضایــا خیلــی مفیــد اســت. در ایــن 7-8 جلســه، بعضــی از مطالــب، 
مطالبــی اســت کــه غیــر از شــما شــاید کــس دیگــری نتوانــد، حداقــل ایــن طور 
نمی توانــد، اصلــش را هــم حــل کنــد، الاقــل ایــن اســت کــه بــه ایــن خوبــی 

نمی توانــد )از عهــده ی بحــث برآیــد(.
 )ر.ک. به فیلم دیدیار درتاریخ 79/4/6(

11.مبانی فکری اسالم در دست ایشان 

در تاریــخ 5تیــر1380 نیــز مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از نونهــاالن 
ــم  ــن خواهــش می کن ــد: م ــم فرمودن ــرآن کری ــاری ق ــظ و ق ــان حاف و نوجوان
ــن  ــه ای ــت اندرکار ب ــه ی دس ــی( و مجموع ــالم طباطبای ــان )حجت االس ایش
ــای پیشــرفت معلومــات قرآنــی و دینــی این هــا  نکتــه توجــه کننــد کــه پابه پ
ــیدن  ــق بخش ــتداللی و عم ــای اس ــال( آگاهی ه ــان خردس ــان و قاری )حافظ
اســتداللی بــه اعتقــادات این هــا را هــم حتمــاً در برنامــه قــرار بدهیــد... بــه نظــر 
مــن، یکــی از چیزهایــی کــه می توانــد خیلــی کمــک کنــد بــه ایــن قضیــه، این 
اســت کــه از کتا ب هــای شــهیدمطهری، از معارفــی کــه امــروز بزرگانــی از قبیل 
آقای مصبــاح و دیگــران کــه واقعــاً مبانــی فکــری اســالم دســت این هاســت؛ از 
ــد  این هــا اســتفاده کننــد حتــی می شــود این هــا را ســاده کــرد، شــما می تواین

ایــن کار را بکنیــد.
)ر.ک. گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقالب اسالمی(

12.منبع فکر و اندیشه ی معارف اسالمی.
مقــام معظــم رهبــری بــار دیگــر در جمــع دانشــجویان و دانــش آمــوزان طــرح 
والیــت در ســال1381 فرمودنــد: الزم اســت تشــکر کنــم از معلمــان و اســتادان 
و دســت اندرکاران و مدیــران ایــن تــالش فرهنگــی کــه بســیار بــا ارزش اســت 
ــای  ــی از وجود ه ــاً یک ــه حقیقت ــاح ک ــخص جناب آقای مصب ــاً از ش و مخصوص
ــل  ــه ی بی غ ــر و اندیش ــع فک ــتند و منب ــا هس ــم در دوره ی م ــارک و مغتن مب
ــت  ــر دس ــان و دیگ ــه ایش ــد ب ــاءاهلل خداون ــالمی.ان ش ــارف اس ــش مع و غ
ــد و  ــت کن ــاارزش را عنای ــیار ب ــت بس ــن خدم ــه ی ای ــق ادام ــدرکاران توفی ان
ــان را از  ــر جوان ــترده تر و عمیق ت ــتر، گس ــه بیش ــر چ ــدی ه ــیله ی بهره من وس
ایــن سرچشــمه های معرفــت فراهــم کنــد.« )همــان، 4شــهریور1381، ش143(.

13.تجلیل از فضل، اخالص و تقوای 
ــر،  ــم در ســال89 مدی ــه ق ــری ب ــام معظــم رهب ــان ســفر تاریخــی مق در جری
مســئوالن و اعضــای هیئــت  علمــی مؤسســه آموزشــی، پژوهشــی امــام خمینی 
بــا رهبــر معظــم انقــالب اســالمی دیــدار کردند.حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در 
ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی فــراوان از تالش هــای عمیق مؤسســه آموزشــی، 
ــراز داشــتند: ایــن مؤسســه خــوب، جامــع و کامــل  پژوهشــی امــام خمینــی اب
می توانــد از لحــاظ تــالش پیگیــر، خســتگی ناپذیر، خالصانــه و عالمانــه 
ــا تجلیــل از فضــل، اخــالص و تقــوای  ــرای حــوزه باشــد. ایشــان ب الگویــی ب
ــه  ــک موسس ــت ی ــاالت را در مدیری ــن کم ــود ای ــزدی، وج ــاح ی آیت اهلل مصب

موجــب افزایــش بــرکات الهــی خواندنــد. 
)پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای، 89/8/3(

14. فقیه ، فیلسوف ، متفکر و صاحب نظر در مسایل  اساسی  اسالم
جناب آقــای  مصبــاح ـ  مــن  ایشــان  را نزدیــک  بــه  چهــل  ســال  اســت  می شناســم  
و بــه  ایشــان  ارادت  قلبــی  دارم ؛ فقیــه ، فیلســوف ، متفکــر و صاحب نظر در مســایل  
اساســی  اســالم . اگــر خــدای  متعــال  بــه  نســل  کنونــی  ما ایــن  توفیــق  را نــداد که  
از شــخصیتهایی  مثــل  مرحــوم  عالمــه ی  طباطبایــی ، یــا مرحــوم  شــهید مطهری  
اســتفاده  کننــد امــا بحمــداهلل ایــن  شــخصیت  عزیــز و عظیــم ، خــالء آن  عزیــزان  
را در زمــان  مــا پــر می کننــد. مــن  حقیقتــاً خــدا را حمــد و شــکر می کنــم  کــه  
جامعــه ی  مــا و بخصــوص  نســل  جــوان  مــا بــه  ایشــان  خیلــی  عالقــه  دارنــد. 
بنــده  از هرجــا کــه  کســب  خبــر کــردم ـ  در سرتاســر کشــورـ  اطــالع  پیــدا کردم  
کــه  نســل  جــوان  مــا بــه  ایشــان  شــدیداً عالقمنــد و معتقــد و قدرداننــد؛ ایــن  هم  
نعمــت  بــزرگ  خــدا و دلیــل  ســالمت  ایــن  کار اســت . وقتــی  انســان  بــا روح  و بــا 

هــدف  خدایــی  وارد میــدان  شــد، همین جورمی شــود. 
)مقام معظم رهبری - 8/6/13  - جمع دانش آموختگان طرح والیت(

عالمه طباطبایی)قدس سره(:

آقای مصبــاح از بیــن شــاگردان مــن  مثــل انجیــردر میــان ســایر میوه هاســت،که 
فکــر اوهیــچ چیــز دور انداختنــی و زایدی نــدارد.

)زندگینامه آیت اهلل مصباح یزدی.ص 283 - انتشارات پرتو والیت(

آیت اهلل  بهجت)ره(:

اقای مصبــاح یــزدی مــورد تاییــد مــن اســت. برویــد از ایشــان بخواهیــد و مــن 
هــم از ایشــان می خواهــم کــه درس اخــالق را بیــان کننــد.

)حقیقت شرق، ص70(

بیانات بزرگان در مورد عاّلمه مصباح یزدی)ره(
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شهید بهشتی )رحمة اهلل علیه(:

دوســت عزیز و دانشــمند محترم...خیلــی زودتر 
از ایــن می خواســتم بــرای شــما نامــه بنویســم 
ولــی در پــی ســاعت دنجــی بــودم کــه بتوانــم 
بــا آقای مصبــاح کــه »مصبــاح دوستان« اســت 
ــه  ــا فکــری فــارغ گفتگــو کنــم و از این گون ب

ــرده ام. ــره ب ــاعت ها کم به س
)گفتمــان مصبــاح.ص 284.مرکــز اســناد 

انقــالب اســالمی(

مرحوم آیت اهلل  مشکینی:

آن  از  آیت اهلل مصبــاح،  مســتطاب  جنــاب 
وجــودات پــر برکــت اســت.حوزه ها بایــد 
ــزاران  ــد، ه ــام بخورن ــهم ام ــال س ــا س ده ه
ــا  ــد، میلیارده ــل کنن ــا تحصی ــر در این ج نف
پــول از کیســه ی امــام خــرج بشــود، میلیاردها 
ــا  ــد، ت ــل کنن ــال تحصی ــا ح ــان از اّول ت انس
ــل  ــری مث ــد نف ــک چن ــری ی ــر عص در ه
ــور  ــن ط ــد و ای ــاح بدســت آی ــت اهلل  مصب آی
ــر ده  ــود. اگ ــدا بش ــه پی ــان جامع ــراد در می اف
نفــر عالــم بــزرگ پیــدا کنیــد یقینــاً یکــی از 
آن هــا آیت اهلل مصبــاح اســت. مــا بــه عظمــت 
او معتقدیــم مــا او را دوســت داریــم، او یکــی 
از خزانه هــای وجــودی ماســت. یکــی از 
بــزرگان حــوزه ی ماســت. مــن خــودم عالقــه 
ــیر  ــه شمش ــرای این ک ــا دارم. ب ــن آق ــه ای ب
ــذا  ــت ل ــر اس ــر کف ــالم در براب ــده ی اس برن
ــه  ــر ک ــا ه ــتند. ب ــمن هس ــا او دش ــی ب خیل
خیلــی دشــمن باشــند، شــما عالقــه ی بیشــتر 
بــه او داشــته باشــید. عالمــت این کــه ایشــان 
ــری اســت، عالمــت این کــه ایــن  وجــود مؤثّ
شــخص مدافــع اســالم اســت، عالمــت اینکه 
ایــن شــخص همراه با اســالم اســت و فــداکار 
اســالم اســت، همیــن زیــادی حمله هــا علیــه 
ــه، ص144( ــرا و چگون ــن چ ــت. )تحص اوس

آیت اهلل  حسن زاده )دام ظله(:

ــیده ای  ــت کش ــان زحم ــاح انس ــای مصب آق
اســت. مــن بــا ایشــان هــم درس و هــم بحث 
بــوده ام. خــدا را شــاهد مــی گیــرم کــه پشــت 

ــم. ــاز می خوان ــر ایشــان نم س
)پاسدار حکیم، انتشارات نجابت(

آیت اهلل  یزدی:

ــخصیت  ــک ش ــاح ی ــخصیت آیت اهلل مصب ش
ناشــناخته ای نیســت.من باید از ایشــان تعریف 
کنــم؟! ایشــان آ  ن قــدر مقامــش باالســت کــه 

ــد. ایشــان از  ــف بکن ــد تعری ــده نبای ــال بن امث
ــن  ــت ... در همی ــوزه اس ــزرگ ح ــاتید ب اس
شــهر قــم کارهــای انقالبــی عظیمــی انجــام 
شــد کــه ســه چهــار نفــر از دوســتان، از 
جملــه آقــای مصبــاح بودنــد کــه وقتــی صبح 
ــریه از  ــن نش ــم ای ــم می گفتی ــه می آمدی هم
کیســت؟ ایــن نشــریه کجــا بــوده اســت کــه 
در داخــل همــه ی حجره هــا انداختنــد و همــه 
ــده ی  ــه کنن ــه تهی ــی ک ــد؟ در حال می خواندن
ــه  ــد و بخشــی از آن ب ــداد بودن ــن تع آن همی
قلــم مقــدس همیــن اســتاد بزرگــوار حضــرت 
آیت اهلل مصبــاح بــود. ایــن شــخصیت روحانــی 
و بزرگــوار همیشــه مدافــع انقــالب بــوده 
ــوده اســت. حــوزه ی  اســت. مدافــع اســالم ب
علمیــه مقاومتــش را می شناســد. امــروز یکــی 
از اعضــای محتــرم شــورای انقــالب فرهنگی 
کشــور اســت. در حقیقــت یک اســتاد شــناخته 
ــی  ــی وارســته یــک روحان شــده، یــک روحان
ــد  ــخصی او در ح ــی ش ــه زندگ ــته ک شایس
زندگــی افــراد متوســط و متعــارف اســت. 

ــان، ص175( )هم

مرحوم آیت اهلل احمدی میانجی

خواندیــد کــه این هــا بــا حضــرت آیت اهلل مصباح 
چــه کار کردنــد؟ ایشــان، اســتاد بودنــش آیت اهلل  
بودنــش، پــاک بودنــش جــای اشــکال نیســت. 

ــد! ــا زدن ــد، چــه حرف ه ــا کردن چــه توهین ه
)پاسدار حکیم، انتشارات نجابت(

آیت اهلل  جوادی آملی

ایشــان در ســمینار بزرگداشــت شــیخ فضل اهلل 
حضــرت  ســخنرانی  از  ،پــس  نــوری 
آیت اهلل مصبــاح ضمــن تشــکر و قدردانــی 
ــی  ــد: روح ــاح فرمودن ــاره ی آیت اهلل مصب درب

ــداء. ــه الف ل
 )زندگینامــه آیت اهلل مصباح.ص284-انتشــارات 

ــو والیت( پرت

آیت اهلل  مظاهری:

ــت  ــاح خدم ــه آیت اهلل مصب ــت ب ــروز خدم ام
بــه امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجه اســت. 
هــر کــس هــر اقدامــی از دســتش بــر می آیــد 

بایــد انجــام دهــد.
)کتاب: پاسدار حکیم(

پیام های تسلیت

پیام تسلیت مقام معظم رهبری

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، 
آیت اهلل آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این، 

خسارتی برای حوزه ی علمیه و حوزه ی معارف اسالمی است. ایشان 
متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویائی در اظهار حق 
و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید 

اندیشه ی دینی و نگارش کتب راه گشا، و در تربیت شاگردان ممتاز و 
اثرگذار، و در حضور انقالبی در همه ی میدان هائی که احساس نیاز به 
حضور ایشان میشد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. پارسائی و پرهیزگاری 

خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک 
در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند 

 مدت است.
اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز میباشم، به خاندان 
گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و 
ارادتمندان این معلّم بزرگ و به حوزه ی علمیه تسلیت عرض میکنم 
و علّو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسألت 

می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای   13دی ماه  1399

پیام تسلیت آیت اهلل نوری همدانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

خبرارتحــال فقیــه عالیقدرآیــت اهلل آقــای حــاج شــیخ محمدتقــی 
ــق  ــف وتأثرعمی ــب تأس ــه موج ــت اهلل علی ــزدی رحم ــاح ی مصب

ــد ــب گردی این جان

درگذشــت آن عالــم متقــی بــی شــک ثلمــه عظیمــی اســت کــه 
بــه راحتــی قابــل جبــران نخواهدبــود

علمیــت ایشــان درابعادمختلــف ،تواضــع واخــالص ،تقــوی وزمان  
ــالب  ــالم وانق ــهای اس ــاع ازارزش ــه دردف ــی،صراحت لهج شناس

موجــب برجســتگی آن مرحــوم بوداســت.
تربیــت شــاگردان فــراوان وتأســیس مرکزعلمــی وپژوهشــی امــام 
خمینــی رحمــت اهلل علیــه واثارقلمــی متعــدد وبیــان مناظره هــای 

مســتدل ومحکــم ازخصوصیــات ویــژه ایشــان بــود.
ودربیــان دیگرمرحــوم ایــت اهلل مصبــاح سراســرعمرباارزش 
ــپری  ــالم س ــم الس ــت علیه ــب اهلبی ــج مکت ــودرادرراه تروی خ
کردوازهیــچ کوششــی دریــغ نکــرد ومیتواندبعنــوان یــک الگوارزنده 

ــد ــرم باش ــالب محت ــرای ط ب
ــاحت  ــه س ــالص راب ــه بااخ ــمندمحترم وفقی ــن دانش ــال ای ارتح
مقــدس حضــرت بقیــة اهلل امــام عصرعجــل اهلل تعالی،مقــام معظم 
رهبــری ،حوزهــای علمیــه ومجامــع دیگرعلمــی وبــه شــاگردان 
ــان  ــروفرزندان ودامادمحترمش ــژه همس ــان بوی ــدان ایش وارادتمن
ــئلت  ــرای آن فقیدسعیدمس ــام ب ــوده وعلومق ــرض نم ــلیت ع تس

می نمایــم
حسین نوری همدانی 17جمادی االول 1442

پیام تسلیت آیت اهلل مظاهری

ْحمِن الرَّحیم  بْسمِ  اهللِ الرَّ
»إِنَّا هلِلِ َو إِنّا إِلَْیِه راِجُعوَن«

ــت اهلل  ــا مرحــوم حضــرت آی ــر توان ــم و متفّک ــم حکی ارتحــال عال
ــه«  ــاح یزدی»رضوان اهلل تعالی علی ــیخ محمدتقی مصب ــای حاج ش آق

موجــب تأّســف و تأثّــر گردیــد.
ایشــان فیلســوفی صاحــب نظــر و اســتادی مبــرز و یکــی از 
اســتاد عظیم الشــأن حضــرت  برجســتة  شــاگردان ممتــاز و 
ســال های  کــه  بودنــد  عالمه طباطبائی»قّدس سّره الّشــریف« 
متمــادی از عمــر مبــارک خــود را در ترویــج و توســعة معــارف قرآنی 
و حکمــت اســالمی و نیــز تعلیــم و تربیت شــاگردان عالم و پرشــمار 
و همچنیــن تألیــف آثــار فــراوان و مانــدگار در ســاحت اندیشــة دینی 

و فلســفة اســالمی ســپری ســاختند.

پیشــگامی ایشــان در عرصــة تحــّول و ارتقــاء آموزش هــای 
حــوزوی و نقــش اساســی و هّمــت رفیــع و عــزم راســِخ ایــن عالــم 
اندیشــمند در تأســیس مؤّسســة در راه حــق و ســپس بنیــاد فرهنگی 
باقرالعلوم»علیه الّســالم« و در نهایــت، مؤّسســة آموزشــی پژوهشــی 
امــام خمینی»اعلی اهلل مقامه الّشــریف« و زحمــات طاقت فرســا و 
ســعی بلیــغ و سخت کوشــِی خســتگی ناپذیری کــه در ایــن مســیر 
خطیــر و طوالنــی مصــروف داشــتند، بی شــک از حســنات شــاخص 

کارنامــة مجاهــدت علمــی آن عالــم جلیــل و فکــور اســت.
زهــد و وارســتگی و اخــالص و شــیفتگی ایشــان به آســتان حضرات 
اهل بیــت عصمــت و طهارت»علیهم الّســالم« نیــز ذخیــرۀ معنــوی 

بزرگــی در پیشــگاه خداونــد مّنــان خواهــد بود.
ضمــن عــرض تســلیت بــه بیــت مکــّرم و فرزنــدان گرامــی و داماد 
ــد  ــاگردان ارجمن ــل ش ــدان و خی ــة ارادتمن ــان و هم ــرم ایش محت
ــّو درجــات و رحمــت  ــد ســبحان، عل ــر، از خداون ــم متفّک ــن عال ای
ــن  ــق شــفیق و دوســت دیری ــن صدی ــرای ای ــرت واســعه ب و مغف
مســألت می کنــم و اجــر و صبــر و ســعادت خانــدان مصــاب و همــة 
بازمانــدگان معــّزز و همچنیــن اســتمرار خدمــات و حســنات علمی و 

فلســفی ایشــان را از درگاه آن پــروردگار متعــال خواســتارم.
حسین المظاهری

18/جمادی االولی/1442
  13/دی ماه/1399
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پیام های تسلیت
پیام تسلیت آیت اهلل صافی گلپایگانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 رحلــت عالــم ربّانــی آیــت اهلل آقــای حاج شــیخ محمدتقی 

مصبــاح یــزدی ره، موجــب تأثــر گردید.
ــه مراتــب  ــا تــالش و جّدیــت خــود ب شــخصیتی کــه ب
بــاالی فضــل و علــم در حــوزه علمیــه رســید و بــه مقــام 

اســتادی برجســته حــوزه نائــل گردیــد.
تأســیس مراکــز علمــی و مذهبی و مشــارکت در تشــکیل 
ــن »در راه  ــی وزی ــی مذهب ــز فرهنگ ــد مرک ــا، مانن آن ه
ــش در  ــرن پی ــم ق ــان از نی ــخنرانی های ایش ــق«، س ح
حــوزه علمیــه قــم، و تفّکــر والیــی و مبــارزه بــا بدعــت 
هــا در آن زمــان و بعــد از آن، همــه نشــان از شــّدت ارادت 
ــی اهل البیــت علیهــم الســالم و  ــارف نوران ــه نشــر مع ب

روحیــه حماســی و جهــادی وی دارد.
ــان و  ــتداران ایش ــاگردان و دوس ــه ش ــت را ب ــن مصیب ای
بــه فرزنــدان فاضــل و دامــاد ارجمندشــان تســلیت گفتــه، 
رحمــت و رضــوان الهــی بــرای آن مرحــوم و صبــر و اجــر 

بــرای بازمانــدگان از خداونــد متعــال مســئلت دارم.
لطف اهلل صافی  18 جمادی األولی 1442

پیام تسلیت آیت اهلل جنتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ّ َو إِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن إِنَّا هلِلَ

َها َشــْیٌء  إَِذا َمــاَت الَْعالـِـُم ُثلـِـَم ِفــی اْلِْســاَلِم ُثلَْمٌة اَل َیُســُدّ
ــْوِم الِْقَیاَمِة إِلَــی َی

رحلــت عالــم ملکوتــی، فقیــه بصیــر و فیلســوف مجاهــد 
ــاح  ــیخ تقی مصب ــت اهلل آقای حاج ش ــه آی ــوم عالم مرح
یــزدی »قــدس ســره« عضــو مجلــس خبــرگان رهبری، 

موجــب کمــال تأثــر و تأســف گردیــد.

مرحوم آقای مصبــاح کــه از شــاگردان مبــرز حضــرت 
امــام و عالمه طباطبائــی رضــوان اهلل علیهمــا و از ذخایــر 
ــام  ــف نظ ــای مختل ــود در عرصه ه ــالب ب ــالم و انق اس

مقــدس اســالمی، از جملــه مجلــس خبــرگان رهبــری، 
ــین  ــه مدرس ــی و جامع ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
حــوزه علمیــه قــم بــا روحیــه ای انقالبــی بــه عنــوان یک 
متفکــر و صاحــب نظــر حاضــر شــد و بــا نظریه پــردازی، 
ــراوان، همــواره  ــار علمــی و تربیــت شــاگردان ف ــه آث ارائ
ــالب  ــر معظــم انق ــالب اســالمی و رهب ــاور انق ــار و ی ی
»مدظله العالــی« بــود و بــه تعبیــر رهبــر فرزانــه انقــالب 
»اگــر خداونــد متعــال بــه نســل کنونــی مــا ایــن توفیــق 
ــی  ــد عالمه طباطبائ ــخصیت هایی مانن ــه از ش ــداد ک را ن
و شــهیدمطهری اســتفاده کنــد، امــا بــه لطــف خــدا ایــن 
شــخصیت عزیــز و عظیم القــدر، خــالء آن عزیــزان را در 

ــد«. ــر می کن ــا پ ــان م زم
از ویژگی هــای بــارز ایشــان ایــن بــود کــه بــه مصــداق 
ــاء«  ــاِدِه الُْعلََم ــْن ِعَب ــی اهلّل ِم ــا یْخَش ــریفه »إنََّم ــه ش آی
ــه داشــت می ایســتاد  ــاوری ک ــاد و ب ــر اعتق ــه ب بی واهم

ــت. ــری نداش ــران در او تأثی ــدح و ذم دیگ و م
ــر  ــه را محض ــت مؤلم ــن مصیب ــه ای ــب خاضعان این جان
مبــارک حضــرت ولــی عصر)عــج(، مقــام معظــم 
ــه، علمــای اعــالم، شــاگردان  رهبــری، حوزه هــای علمی
و ارادتمنــدان بــه ویــژه خانــواده و فرزنــدان فاضل ایشــان 
ــرای  ــبحان ب ــد س ــم و از درگاه خداون ــلیت می گوی تس
ــدگان و  ــرای بازمان ــی و ب ــوم روح و رضــوان اله آن مرح
عالقمنــدان ایشــان صبــر و اجــر و توفیــق ادامــه راه ایــن 

ــئلت دارم. ــرت را مس ــی و بابصی شــخصیت انقالب

پیام تسلیت آیت اهلل جنتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل وانا الیه راجعون

ارتحـال عالـم مجاهد جامع معقول و منقول اسـتاد مسـلّم 
حـوزه های علمّیه آیـه اهلل حاج محمدتقی مصباح یزدی را 
بـه رهبری معّظم انقالب و مراجع عظام تقلید و شـاگردان 
و عمـوم عالقمندان تسـلیت، علـّو درجـه آن متفّکر راحل 
و صبـر جمیـل و اجـر جزیـل بیت مکـّرم ایشـان از خدای 

سبحان مسـئلت می شود.

پیام تسلیت آیت اهلل مکارم شیرازی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبــر رحلــت عالــم ربانی، مجاهــد خســتگی ناپذیر 
آقای حاج شــیخ محمدتقی  آیــت اهلل  حضــرت 
ــد. عالمــی  ــر و تاســف گردی ــاح موجــب تأث مصب
ــوا کــه همــواره از نظــام  ــا تق ــه، فاضــل و ب فرزان
اســالمی دفــاع نمــود. شــاگردان فاضلــی تربیــت 
کــرد و ســخنرانی های بســیار ســودمندی داشــت 
و زندگــی او سراســر خدمــت بــه اســالم و مکتــب 

اهــل بیــت)ع( بــود.
اینجانــب ایــن ضایعــه ی بــزرگ را بــه حــوزه های 
علمیــه، شــاگردان و خصوصــاً بیــت مکــرم ایشــان 
ــات او را از  ــو درج ــم و عل ــرض می کن ــلیت ع تس
خداونــد مســألت نمــوده و بــرای تمامی وابســتگان 

ایشــان صبــر و اجــر فــراوان خواهانــم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

قمـ  ناصر مکارم شیرازی

 پیام تسلیت آیت اهلل رئیسی
ّ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعون إِنَّا هلِلَ

قـال علـی علیـه السـالم »إَِذا َمـاَت الَْعالِـُم ُثلِـَم ِفـی 
ٌء إِلَـی َیـْوِم الِْقَیاَمـِة« َها َشـیْ ِم ُثلَْمـٌة اَل َیُسـدُّ اْلِْسـالَ

ضایعـه ارتحـال فقیـه انقالبـی و حکیـم وارسـته، 
حضـرت آیـت اهلل محمد تقـی مصبـاح یـزدی رحمت 
اهلل علیـه، مصیبتی جانـکاه برای حوزه هـای علمیه و 

عالقمنـدان و دوسـتداران انقـالب اسـالمی بـود.
ایـن عالم ربانـی، که از ارکان تبییـن و ترویج حکمت 
متعالیـه اسـالمی در دوران معاصـر و از وارثـان مبـرز 
عالمه طباطبایی به شـمار می رفت، در وادی سـلوک 
اخالقـی و عرفانـی نیز در مقام همنشـینی بـا بزرگان 
اخـالق و عرفـان همچـون مرحـوم آیـت اهلل بهجت، 
خـود بـه اسـتادی بـزرگ و هدایت گـر در عرفـان و 
اخـالق عملـی مبدل شـد تـا هدایت گر هـزاران جان 

عاشـق به سـمت معبود باشـد.
امـا شـأن و رتبـه عالـی آیت اهلل مصبـاح یـزدی در 
حکمـت، فقـه، عرفـان و اخـالق کـه به تعبیـر رهبر 
معظم انقالب خالء عالمه طباطبایی و شـهید مطهری 
را در دوران مـا پـر می کند، موجب نشـد تـا این معلم 
بـزرگ بـه درس و بحـث بسـنده کند بلکـه آن چه را 
در مقـام علـم آموختـه بـود، در مقـام عمـل در دفـاع 
از انقـالب اسـالمی و رکـن رکیـن والیـت فقیه بذل 
کـرد، به نحوی کـه در مقابله با هجمـه فکری غرب 
و غرب گرایـان، در کنـار تربیـت شـاگردانی مهـذب، 
هـزاران هـزار جـوان دغدغه منـد را به سـالح دفاع از 
ارکان معرفتـی انقـالب اسـالمی مجهـز و به سـدی 

محکـم در برابـر ایـن هجوم مبـدل کرد.

و  حـق  بیـان  در  برجسـته  فقیـه  ایـن  شـجاعت 
حقیقـت و بـی توجهـی بـه مالمـت کننـدگان و 
از سـوی دیگـر غیـرت ایـن مـرد بـزرگ در دفـاع 
از والیـت حقـه فقیـه، حضـرت امام خمینـی)ره( و 
مقـام معظـم رهبـری، بـه میزانـی موثـر و عمیـق 
بـود کـه او را بـه خار چشـم دشـمنان ایـن نظام و 
انقـالب مبـدل کـرد تـا از هیج تالش و کوششـی 
بـرای تخریب و ترور شـخصیت این عالم وارسـته 

نکنند. کوتاهـی 
این جانـب ضایعـه فقـدان ایـن حکیم، فیسـلوف و 
اسـتاد عرفـان و اخـالق را بـه امـام زمـان ارواحنا 
لـه الفـداء، رهبـری معظـم انقالب اسـالمی، حوزه 
مقدسـه علمیـه قـم، شـاگردان، اراتمندان، همسـر 
تسـلیت  ایشـان  وابسـتگان  و  فرزنـدان  گرامـی، 
گفتـه، بـرای ایـن عالـم وارسـته علـو درجـات و 
بـرای همـه دوسـتداران آن مرحـوم، صبـر و اجـر 

را مسـئلت دارم.
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پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

رحلـت فقیـه عالیقـدر و اندیشـمند بـزرگ جهـان اسـالم 
یـزدی  مصبـاح  تقـی  آیت اهلل حاج شـیخ محمد  حضـرت 
)رضـوان اهلل علیـه( عضو برجسـته، موثـر و دیرینه جامعه 
مدرسـین حوزه علمیه قم موجب تألم و تأثر بسـیار گردید.
ایـن عالـم ربانی بـا قـدرت اجتهاد و اندیشـه صائـب خود 
در جهـادی عالمانـه بـه مقابلـه با تفکـرات الحـادی غرب 
و انحرافـات فرهنگـی پرداخـت و اندیشـه ناب اسـالمی را 

روشـن و پاکیـزه بـه جامعه ارائـه کرد.
و همچنیـن  عقلـی  و  نقلـی  علـوم  بـه  ایشـان  تسـلط 
توانمندی هـای فکـری و اندیشـه ای ایـن عالـم متخلـق، 
نقش به سـزایی در رشـد فکـری و هویتی فضـالی حوزه 

است. داشـته 
ایـن عالم عـارف که از پایه گذاران تحـول در حوزه و علوم 
انسـانی بود در ایجاد پیوند بین حوزه و دانشـگاه نیز نقشـی 

موثر و شایسته داشت.
بینش  باالی سیاسـی  و خلوص انسـانی  این عالم شـجاع و 
مبارز تصویری روشـن  و واقعی  از ابعاد مختلف  شـخصیت  

این  اندیشـمند بزرگ است.
ایـن اسـتاد برجسـته علـوم اسـالمی بـا ذهنـی عمیـق و 
جامع نگـر اندیشـه های  فلسـفی  را در پرتوی از نـور توحید 
و معنویـت بـه جوینـدگان و طالبان حقیقت ارائـه می کرد 
.درس هـای اخـالق عارفانـه و سـلوک زاهدانـه ایـن معلم 
اخـالق، طـالب جوان را با ایشـان مانـوس و جمع کثیری 
را از اخـالق، عرفـان، معنویـت و معـارف الهـی بهره منـد 

کـرده بود.
مبـارزات انقالبـی و همراهـی بـی نظیـر ایشـان بـا امام و 
رهبری و همچنین کوشـش وافر علمـی در دفاع و حمایت 
از والیت فقیه از ممیزه های این شـخصیت انقالبی اسـت.

منطـق قـوی و مسـتحکم آیت اهلل مصبـاح یـزدی در نقـد 
جریان هـای سیاسـی آلوده موجـی از اهانت هـا و هتاکی ها 

را از سـوی برخـی جریانـات سیاسـی متاثـر از دشـمنان 
برانگیخـت، امـا این شـخصیت برجسـته در تمـام دورانی 
کـه مورد هجمـه قـرار می گرفـت صبورانه تحمـل کرد و 
ثابـت قـدم و اسـتوار در خط مسـتقیم انقالب اسـالمی به 

پرداخت. روشـنگری 
ایـن نماینـده فقیـد مجلـس خبـرگان رهبـری قهرمـان 
بصیـرت افزایـی، روشـنگری و دفاع از دیـن و مکتب اهل 
بیـت علیهـم السـالم بـود و تـا پایان عمـر پر برکـت خود 

یـک انقالبـی والیتمـدار و صـادق ماند.
جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قـم رحلت این عالـم عارف 
پرهیـزگار را به محضر حضرت بقیـة اهلل االعظم )عجل اهلل  
مقـام معظـم رهبري»مدظلـه  الشـریف(،  تعالـی فرجـه 
العالـي«، مراجع عظام تقلیـد »دامت برکاتهـم«، حوزه هاي 
علمیـه و همچنیـن به بیت مکـرم به خصوص آقـازاد گان 
محتـرم، شـاگردان و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت عـرض 
نمـوده و بـراي آن عالـم وارسـته علـو درجـات، غفـران و 

رحمـت الهـی را از خداونـد متعال خواسـتار اسـت.

و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
سیدهاشم حسینی بوشهری

رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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