
4949

ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

واقعا مصباح بود...

اشاره: 

برجسته و عضو  از فقهای  دار  زنده  آیت اهلل شب 
جامعه محترم مدرسین و عضو شورای نگهبان از 
شخصیت هایی است که از محضر عالمه مصباح 
مفتخر  ایشان  شاگردی  مقام  به  و  کرده  استفاده 
بوده است. ایشان در این ارتباط  خاص، خوشه های 
به  که  در سخنرانی خود  و  زیادی چیده  معرفتی 
مناسبت ارتحال معظم له داشته اند به مخاطبان خود 
تقدیم کرده اند. ما نیز وظیفه خویش دانستیم که این 

نکات آموزنده را به شما عزیزان منتقل کنیم.

مقدمه:
ابعـاد وجـودی آیت اهلل مصباح رضـوان اهلل علیه فراوان هسـت اما در 

سـه بعد عرایـض مختصری را عـرض می کنم:
بعد اخالقی و معنوی و سـلوکی آن بزرگوار، بعد علمی و فرهیختگی 
ایشـان در مباحـث نظـری و علمـی، و بعد سـوم در خدمات مختلف 

حـوزوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی آن بزرگوار. 
از نظـر بعـد معنـوی و سـلوکی و اخالقـی، باید گفـت موفقیت های 
ایشـان در ابعاد مختلف نیز از همان بعد معنوی و سـلوکی و اخالقی 

ایشـان ناشـی می شود. 
در نظـام روحانیـت و طلبگـی و خدمت گزاری به اسـالم و سـربازی 
حضـرت بقیـة اهلل االعظـم )ارواحنـا فـداه( مسـئله تقـوا و سـلوک و 

معنویـت و تهذیـب نفـس، بعـد اهـم و اصلی کار اسـت.
اگر عالم بخواهد در جامعه مؤثر باشـد و وظایفی که برعهده اوسـت 
بـه نحـو شایسـته ای انجـام بدهد شـرط اصلـی و اساسـی او عبارت 

اسـت از بعـد معنوی و تقوایـی و الهی او.
شـما می بینیـد دربـاره اولیاء بزرگ اسـالم معصومین علیهم السـالم 
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وارد شـده اسـت کـه »بعـد ان شـرطت علیهـم الزهـد فـی درجـات هذه 
الدنیـا الدنیـة«* بعـد از این که خدای متعال این شـرط را با آن ها گذاشـت 
آن وقـت آن مناصـب و مراتـب و وظایـف را برعهـده آن ها گذاشـته و لذا 

ایـن بخش را مقدم داشـته اسـت.
مـن از ابتـدای نوجوانـی و تحصیالت حوزوی با این بزرگوار آشـنا شـدم. 
وقتـی وارد مدرسـه حقانـی کـه شـدم و مشـغول تحصیـل ادبیـات بودم، 
اسـتاد مـا در بخش تفسـیر، آیـت اهلل مصباح بـود. از آن زمان و بعـد از آن 
هـم کـه در موسسـه در راه حـق شـروع فعالیـت علمـی داشـتیم، آیت اهلل 
مصباح در آنجا مسـئولیت داشـتند. ما آن جا در کالس تفسـیر و فلسفتنای 
شـهید صدر کـه ایشـان تدریـس می کردنـد، شـرکت می کردیـم و تلمـذ 
داشـتیم. در تمـام ایـن دوران هـا و بعدهـا کـه من کمتر سـعادت تشـرف 
حضـوری خدمت ایشـان را داشـتم، شـاهد فعالیت هـای ایشـان در حوزه 
مبارکـه علمیـه قـم بودیـم. آن چـه که در ایشـان بسـیار بسـیار مبین بود 
تهذیـب نفـس بـود و توجه ایشـان به این کـه رابطه خود با خـدای متعال 

رابطه صحیحی باشـد.
از بـاب نمونـه، منـزل ایشـان بـا مسـجد فاطمیـه کـه حضـرت آیت اهلل 
العظمـی بهجـت رضـوان اهلل علیه نمـاز اقامـه می فرمودند فاصله داشـت 
امـا مـا مشـاهده می کردیـم کـه ایشـان مقیـد بودنـد در نماز هـای ظهر، 
عصـر حضـرت آیت اهلل بهجـت شـرکت کنند. گاهـی ما توفیق داشـتیم 
در نمـاز آقـای بهجـت شـرکت می کردیـم، واقعـا آن خشـوع و خضـوع 
آیـت اهلل بهجـت درس آمـوز بود. آن حالت ایشـان بـرای انسـان الگو بود، 

کـه چگونـه بـا خـدای متعـال مناجـات می کنـد و نمـاز می خواند.
از جهـات دیگـری کـه بـاز آیـت اهلل مصبـاح موفـق بـود و خـدای متعال 
ایـن نعمـت را به ایشـان ارزانی کـرده بـود؛ را تهذیب نفس بود و ایشـان 
می توانسـت بـر خواسـته های نفسـانی خـود مسـلط باشـد. لذا بـا مراتب 
علمـی باالیی که ایشـان داشـتند خیلی متواضـع بود و در مقابل کسـانی 
کـه می دیـد خدمـت خالصانـه بـه اسـالم و مکتـب تشـیع و اهـل بیـت 

علیهـم السـالم می کننـد، واقعـا خاضعانـه دسـت آن ها را می بوسـید! 
مـن یـادم هسـت در مدینـه منوره کـه در خدمت ایشـان بودیم، بـا اتقاق 
ایشـان خدمـت مرحوم عالم بزرگوار شـیعی آقای َعمـری رضوان اهلل علیه 
کـه در مدینـه منـّوره رسـیدیم. بـا وجـود این کـه فاصلـه علمـی آیت اهلل 
مصبـاح بـا مرحـوم آیت اهلل عمـری فـراوان بود ولـی من مشـاهده کردم 
کـه آیت اهلل مصباح خم شـدند و دسـت مرحـوم آقای عمری را بوسـیدند! 
چـرا؟ بـرای این کـه آقای عمری در آن محیط چراغ تشـیع را روشـن نگاه 
داشـتند و خـادم اسـالم بودنـد. مـوارد دیگـری را خودم شـاهد بـودم که 
بزرگانـی کـه هـم تراز بـا ایشـان بودنـد و گاهی ممکن اسـت از ایشـان 
کمتـر هـم بودند، امـا اگر این جهـت را در آن ها مشـاهده می کرد دسـت 

آن ها را می بوسـید.
مـن شـاهد بـودم در مجالس متعدد کـه ایشـان از روی وفـاداری و امثال 
ذلـک شـرکت می کردند، امـا هیچ گاه ندیدم ایشـان در آن قسـمت هایی 
کـه مربـوط بـه شـخصیت ها و بـزرگان اسـت، مسـتقر شـوند، معمـوال 
می دیدیـم در میـان جمعیـت، یـا آن آخـر جمعیـت جلـوس می فرمودند. 
ایشـان از دوره نوجوانـی تـا پایـان عمـر ایـن جهـات برجسـته اخالقـی 

معنوی و سـلوکی را داشـتند.
ایشـان اهـل بـکاء بودنـد، من یـادم می آیـد یک وقتـی در منزل ایشـان 

می رفتیـم و کتـاب بحاراالنوار خوانده می شـد؛ وقتـی روایـات بحاراالنوار 
خوانده می شـد، ایشـان های های می گریسـتند. شـاید در علن خیلی بکاء 
از ایشـان دیـده نمی شـد، اما در خفـاء و جاهای خاص بـا بعضی از طالب 
و افـرادی کـه در خدمـت ایشـان بودنـد، ایـن موضوع مشـاهده می شـد. 
این هـا نشـان مـی داد که این معـارف و مطالب چگونه در جان ایشـان اثر 

گـذارده بود و موجب می شـد ایشـان منقلب شـوند.
اخیـرا از عزیـزی شـنیدم نقـل می کـرد کـه ایشـان یـک روضه هـای 
خصوصـی در منـزل خـود داشـتند. خـود ایشـان بـه همـراه خانـواده 
می نشسـتند. آن عزیـر نقـل می کـرد کـه من هـم می رفتم برای ایشـان 
روضـه می خوانـدم. ایشـان در آن مجالس خیلی منقلب می شـد و اشـک 

می ریختنـد. 
مـن یـادم می آیـد یکی از اسـاتید بزرگ حـوزه که از نجف تشـریف آورده 
بودنـد مرحـوم آیت اهلل فانـی بودند شـخصیت بزرگی بودنـد، مرجع تقلید 
بودنـد، مرحـوم آیـت اهلل فانـی رسـاله عملیـه هـم داشـت. ما هـم مدتی 
اصـول ایشـان شـرکت می کردیـم. مرحـوم آیـت اهلل مصبـاح در نجـف 
اشـرف خدمـت آیـت اهلل فانـی مقـداری درس خوانـده بـود چـون بخش 
محـدودی از زمـان تحصیلـی، آیـت اهلل مصبـاح در نجف اشـرف بـود. از 
ایشـان در مـورد آیـت اهلل مصبـاح، سـوال کردیـم، تعبیر آیـت اهلل فانی در 
مـورد عالمـه مصباح این بـود که »مصباح نـور بود«! این نشـان می دهد 
کـه از همـان ابتدا ایشـان به حـّدی در اخالق و تهذیب نفـس و معنویت 
رشـد کـرده بـود که اسـتادی مثـل آن بزرگـوار تعبیر می کرد کـه آیت اهلل 

بود. نـور  مصباح 
ایـن مختصـری از این بعد معنـوی و اخالقی و سـلوکی آن بزرگوار که بر 
همـه مـا حوزویـان و دانش پژوهان و همـه اصناف درس آموز الزم اسـت 
بدانیـم. باالخـره این مسـیر مسـیری اسـت که پایـان آن لقـاءاهلل و رفتن 
از ایـن جهـان اسـت. بنابر این چـه خوب که انسـان این زندگـی زودگذر 
دنیـا را به گونـه ای بگذرانـد کـه وقتی بـه لقاء خـدای متعال نائل شـد، در 
پیشـگاه خـدای متعال و محمـد و آل محمد)صلـوات اهلل علیهم اجمعین( 

باشد.  روسفید 
در بعـد علمـی آن بزرگـوار بایـد عرض کنم کـه ایشـان در علوم مختلف 
حـوزوی از افـراد تـراز اول بودنـد. هـر چنـد هیچ وقـت در مقـام اظهـار 
ایـن امـور نبودنـد امـا کسـانی که با ایشـان آشـنا بودنـد به این شـهادت 
می دادنـد کـه ایشـان مرد خوش فکـر، دقیق النظـر، قوی الحجـة و دارای 

منطـق و اسـتدالل قـوی و متیـن بودند.
من یادم می آید که یک وقتی خدمت یکی از مراجع بزرگوار معاصر که از 
دوستان و هم درسان آن بزرگوار بودند، شاید راضی نباشند نام ببرم، در مورد 
ایشان سوال کردم، آن بزرگوار فرمودند که از بین عدیدی از فضالی به 
نام، آیت اهلل مصباح از نظر استدالل و براهین عقلی و موشکافی ها ترجیح 
دارند. ایشان خوب درس خوانده، ادبیات قوی و خوبی داشت، در علوم عقلی 
واقعا زحمت کشیده بود و بحث های کالمی، فلسفی و عقلی را به طور 
شایسته ای مسلط بود. ایشان این گونه نبود که فقط خزانه ای از گفته های 
دیگران باشد. یکی از جهاتی که در علوم عقلی مشاهده می شود این است 
که معموال اساتیدی که متکفل این دروس هستند، در میان آن ها مسئله نقد، 
اشکال، نقض و ابرام کمتر دیده می شود. اما آیت اهلل مصباح نقادانه وارد این 
مباحث می شدند و موشکافانه این ها را بحث می کردند. ایشان یک انسان 
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در بعد علمى آن بزرگوار باید 
عرض کنم که ایشان در علوم 

مختلف حوزوی از افراد تراز 
اول بودند. هر چند هیچ وقت 
در مقام اظهار این امور نبودند 

اما کسانى که با ایشان آشنا 
بودند به این شهادت مى دادند 

که ایشان مرد خوش فکر، 
دقیق النظر، قوی الحجة و دارای 
منطق و استدالل قوی و متین 

بودند.
اهل بکاء بودند، من یادم 

مى آید یک وقتى در منزل ایشان 
مى رفتیم و کتاب بحاراالنوار 

خوانده مى شد؛ وقتى روایات 
بحاراالنوار خوانده مى شد، ایشان 
های های مى گریستند. شاید در 
علن خیلى بکاء از ایشان دیده 
نمى شد، اما در خفاء و جاهای 

خاص با بعضى از طالب و افرادی 
که در خدمت ایشان بودند، این 
موضوع مشاهده مى شد. این ها 

نشان مى داد که این معارف و 
مطالب چگونه در جان ایشان 

اثر گذارده بود و موجب مى شد 
ایشان منقلب شوند.

نظریه پردازی در این حوزه بود.
در بعـد فقاهـت ایشـان زحمـت کشـیده بود، مـن خودم 
شـاهد بـودم کـه ایشـان و بزرگانـی از هم ترازان ایشـان 
در مسـجد آبشـار در محله آبشـار قم، مباحثـه چند نفری 
داشـتند و هـر روز در آن جـا ایشـان و حضـرات آیـات 
مظاهـری، مرحـوم آیـت اهلل یـزدی و بعضـی از فضالی 
بزرگ دیگر جلسـه مباحثه فقه کمپانی داشـتند، سـالیان 
متمادی این جلسـات فقهی را برگزار می کردند. 15 سـال 
در درس خـارج مکاسـب محرمه و بیع و خیـارات مرحوم 
ایشـان شـرکت می کردنـد،  العظمـی بهجـت  آیـت اهلل 
عـالوه بـر درس های مرحـوم آیت اهلل العظمـی بروجردی 
و مرحوم آیت اهلل العظمی امام ایشـان شـخصیتی بود که 
هم اسـتادان برجسـته در ایـن ابواب دیده بـود و هم خود 
ایشـان در ایـن باب زحمت کشـیده بـود و بـا مطالعات و 

مباحثـات فراوانی داشـتند.
در  شایسـته ای  تلمـذ  قرآنـی،  علـوم  بـاب  در  ایشـان 
خدمـت آیـت اهلل عالمـه طباطبایـی داشـتند ولی بـا این 
مرتبـه بـاالی علمـی، هیـچ حالـت تظاهـر، خودنمایی و 
این کـه بخواهـد خـود را یـک شـخصیت علمـی کذایی 
معرفـی کنـد و انـا رجـل داشـته باشـد نبـود. با همـه آن 
اندوخته هـای بـاالی علمی بسـیار متواضع بـود. در مقام 
اشـکال کردن و نقد و بررسـی بسـیار متواضعانـه برخورد 
می کـرد، ایشـان هرگز با مسـائل با منشـأ غـرور و اغترار 

و... برخـورد نمی کـرد.
امـا دربـاره بعـد خدمـات فرهنگـی، تربیتـی، اجتماعی و 
سیاسـی بایـد عـرض کنم که ایشـان بسـیار با کوشـش 
فـراوان و بـا تحمـل همه مشـکالتی که این راه داشـت، 
خالصانـه در ایـن میـدان وارد شـدند. مـن یادم هسـت از 
همـان دوران نوجوانـی و جوانـی، ایشـان واقعا دلسـوزانه 
در مقابـل انحرافاتـی کـه حـس می کردنـد حضـور پیـدا 
کردنـد. در مباحـث اخـالق، عقائـد و امثال ذلـک مردانه 
وارد میـدان می شـدند و هیـچ لومه الئمی، مانـع و رادع از 
ایشـان نبـود که در این میـدان مبارزه با افکار نادرسـت و 
کـج وارد شـوند و روشـنگری کنند، واقعـا همانطوری که 
نـام شـریف ایشـان مصباح هسـت، مصبـاح بود. ایشـان 
نـوری در آن تاریکی هـا و ظلمت هـا و انحرافاتـی کـه در 

مباحـث فرهنگـی اعتقـادی و امثال ذلـک، بود. 
ایشـان جلسـات عصرهـای جمعـه، جلسـات شـب های 
مـاه مبـارک و تدریس هایـی در مراکـز مختلف داشـتند، 
آثـار فراوانـی داشـت و عـده ای در ایـن جلسـات پروریده 

می شـدند. 
ویژگـی کـه در ایشـان بسـیار مهـم بـود؛ زمان شـناس 
بـود؛ ایشـان به موقـع و عمیق نیازهای فکـری فرهنگی 
جامعـه را تشـخیص و بـرآورد می کـرد و بـرای آن هـا 
فعالیـت داشـت. من یادم هسـت که ما در زمـان نوجوانی 

و یـا جوانـی، که بـه سـنه 50 و 51 برمی گردد، ایشـان و 
مرحوم والد ما برای پاسـخ به شـبهات و روشـنگری هایی 
کـه بایـد برای نسـل جـوان و فرهنگیـان و دانشـجویان 
داشـته باشـند، حـس کـرده بودند کـه به یـک اطالعات 
روان شناسـی،  جامعه شناسـی،  مسـائل  قبیـل  از  جدیـد 
روان کاوی و... که در دانشـگاه ها تدریس می شـود احتیاج 
دارنـد، کـه از غـرب آمده بـود و باید در بـاره ی آن آگاهی 
پیـدا کننـد. مـن یادم هسـت کـه ایشـان و مرحـوم والد 
کتاب هـا مربـوط را تهیـه کـرده بودنـد و اسـتادی را کـه 
در دانشـگاه ایـن مباحـث را گذرانـده بـود، دعـوت کرده 
بودنـد و هفتـه ای چنـد روز یا هـر روز آن اسـتاد به منزل 
والـد مـا می آمـد و آیـت اهلل مصبـاح و مرحـوم والـد، نزد 
او ایـن مباحـث را تلمـذ می کردنـد. آن هـا قصد داشـتند 
همان گونه که اسـاتید و دانشـجویان ایـن مباحث را تلقی 
می کننـد، همان گونـه آن ها هـم فرابگیرند و بعـد در مقام 
دفاع و پاسـخ بتوانند به نحو شایسـته عمـل کنند. البته با 
توجـه بـه این که مرزی بـرای مباحث علمی وجـود ندارد، 
اگـر در میـان ایـن مطالـب نـکات صحیح و درسـتی هم 

بـود آن هـا را می پذرفتند.
ایشـان در اوائـل پیـروزی انقـالب در اثـر همیـن دیدگاه 
صحیـح و عمیـق و ژرف، عـده ای از طـالب محتـرم را 
حـدود 30 نفـر از طـالب شایسـته را بـه خارج از کشـور؛ 
کانـادا و غیرکانـادا، اعـزام کردنـد، تـا ایـن مباحـث را از 
نزدیـک تعلـم کننـد و آمـوزش ببیننـد و برگردنـد. ایـن 
خدماتـی کـه ایشـان االن در موسسـه بـا برکـت امـام 
خمینـی دارنـد قبـال از موسسـه در راه حـق، مدرسـه 
حقانـی و... در اثـر آن روشـن بینی ای که ایشـان داشـت 
آغـاز شـده بـود و بعـد از انقـالب و امـروز برای رسـیدن 
انقـالب بـه آن اهـداف بـاالی خـود مفیـد بوده و اسـت. 
بحمـدهلل ایشـان در ایـن بـاب هـم سـخت کوشـانه و 

خالصانـه وارد میـدان شـدند.
إن شـاءاهلل امیدواریـم کـه آن پایه هایـی کـه ایشـان بنـا 
نهاده انـد بـا آن اخالصی که ایشـان داشـتند و دوسـتانی 
کـه مـن می شناسـم که بـا ایشـان همـکاری می کردند، 
همـه آن هـا شایسـته و مخلص هسـتند، به نتایج بسـیار 

خوبـی برسـد و اهداف ایشـان تحقـق یابد. 
مـن شـاید زیـاده گویی کـردم ولی آنچـه گفتیـم ذره ای 
شـاید بـود از آنچـه کـه بایـد در شـأن ایـن اسـتاد بزرگ 
گفتـه شـود. حشـره اهلل تعالـی مـع اولیائـه و إن شـاءاهلل 
خـدای متعـال ایـن ثلمـه فقـد ایشـان را بـرای جامعـه 
اسـالمی بـه نحـو احسـن جبـران بفرمایـد. إن شـاءاهلل 
آن بزرگـوار در پیشـگاه معصومیـن بـرای همه مـا دعا و 

شـفاعت خواهنـد فرمـود.

* دعای ندبه


