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بسم اّلل الّرحمن الّرحیم

و الحمــدّلل رّب العالمیــن و الّصــاة و الّســام علــی ســّیدنا ابی القاســم 
فــی  اّلل  بقّیــة  ســّیما  الّطاهریــن  الّطّیبیــن  آلــه  و  محّمــد  المصطفــی 

االرضین.

ــان را و بعضــی از خانم هــا را  ــد. بعــد از مّدت هــا آقای خیلــی خــوش  آمدی
واجبــات  از  یکــی  مصبــاح  آقــای  جنــاب  بزرگداشــت  کردیــم.  یــارت  ز
کارهــای حــوزه و روحانّیــت و ماهــا و همــه اســت و بزرگداشــت ایشــان بــه 
معنــای زنــده نگــه داشــتن جهت گیــری ایشــان و راه ایشــان اســت. مرحــوم 
ــه   فــردی داشــتند کــه  ــات منحصــر ب آقــای مصبــاح؟هر؟ یــک خصوصّی
مــن در مجموعــه ی فضــای برجســته ی قــم کــه از قدیــم می شــناختیم، و 
می کنــم،  نــگاه  دارد،  ادامــه  بعضی شــان  بــرکات  بحمــداّلل  هــم   حــاال 
جامــع ایــن خصوصّیــات را کســی مثــل مرحــوم آقــای مصبــاح مشــاهده 
، بیــان رســا و واضــح، انگیــزه ی  نمی کنــم؛ علــم فــراوان، فکــر خــوب و نــوآور
برجســته،  و  شایســته  رفتارهــای  و  خلقّیــات   ، بی نظیــر و  تمام نشــدنی 
ســلوک و معرفــت و توّجــه معنــوی و ماننــد اینهــا؛ مجمــوع اینهــا را واقعــًا 
انســان نمی توانــد پیــدا کنــد. اینهــا در آقــای مصبــاح جمــع بــود. باالخــره 
گــر چــه خســارت  ُتــون؛ ا ِیّ ُهــم ّمَ

َ
ــٌت َو ِاّن ــَک َمِیّ

َ
رفتــن بــرای همــه هســت: ِاّن

یــم؛ عــاج ایــن اســت کــه آن  گزیر ــا باالخــره چــاره ای نیســت، نا اســت اّم
راه ادامــه پیــدا کنــد؛ آن ابتــکار و آن کارهایــی کــه ایشــان کرده انــد: همیــن 

تشــکیات  همیــن  اســت؛  ایشــان  ابتــکارات  از  یکــی  والیــت«  »طــرح 
عظیــم مرکــز تحقیقــات امــام خمینــی؟هر؟ یکــی از همــان ابتــکارات 
اســت؛ کتاب هایــی کــه ایشــان نوشــته اند، چــه کتاب هــای علمــی، چــه 
آنچــه مربــوط بــه اخاقّیــات و معنوّیــات و ]بــرای[ اســتفاده ی عمــوم و 
گذاشــت  کارهــا اســت؛ اینهــا را نبایــد  ماننــد اینهــا اســت، یکــی از  آن 
ــار  ــار ایشــان از همــه جهــت خــوب اســت؛ آث تعطیــل بشــود. الحمــدّلل آث
ــک  ــان را ی ــخنرانی های ایش ــت. س ــی اس ــار خوب ــی آث ــان خیل ــی ایش صوت
مّدتــی کــه در آن حســینّیه ســخنرانی داشــتند، در عصرهــای مــاه رمضــان 
تلویزیــون پخــش می کــرد؛ مــن می نشســتم پــای تلویزیــون گــوش می کــردم؛ 
نمی دانــم ِکــی بــود. حــاال مــن عصــری می نشســتم گــوش می کــردم؛ عصــر 
ــه ایشــان گفتــم؛ گفتــم اینهــا خیلــی برجســته اســت،  ــود. ب مــاه رمضــان ب
واقعــًا خیلــی خــوب اســت؛ آدم می نشــیند گــوش می کنــد، واقعــًا اســتفاده 
می کنــد. خــب اینهــا نبایســتی متوّقــف بشــود؛ نبایــد مســکوت بمانــد، 
آثــار  دارنــد،  مکتــوب  آثــار  دارنــد،  صوتــی  آثــار  ایشــان  بشــود.  فرامــوش 
کــه اســم آوردیــم ــــ یــا  مؤّسســه و بنیان هــای مؤّسســاتی، مثــِل آن هایــی 
کــه مــن خبــر نــدارم ــــ دارنــد، الحمــدّلل فرزنــدان  شــاید هــم غیــر آن هــا 
َکثیــرًا َو   ِمنُهمــا ِرجــاًال 

َ
خوبــی دارنــد، آقازاده هــای خوبــی دارنــد؛ َو َبــّث

؛ بــرکات نسلی شــان هــم بــرکات خوبــی اســت. در مــورد  ِنســاء الحمــدّلل
ــار  ــن آث ــم ای ی ــه نگذار ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــه وج ــه ای ک ، نکت ــار ــظ آث حف
امــام  مؤّسســه ی  ایــن  ایشــان  کــه  ی  روز آن  یعنــی  کنــد.  پیــدا  کهنگــی 
گــر بــه  خمینــی؟هر؟ را راه انداختنــد، یــک کار تــازه ای بــود؛ آیــا امــروز هــم ا
همــان شــکلی کــه اّول راه افتــاده، اداره بشــود، بــاز هــم تــازه اســت؟ ایــن، 
جــای ســؤال اســت؛ ایــن بــه عهــده ی شــماها اســت. آقــای رجبــی و شــما 
آقایــان ببینیــد چــه کار بایــد کــرد کــه آن تازگــی و طــراوت حفــظ بشــود. آن 
کار خیلــی نــِو و  کردنــد، خــب یــک  کار را شــروع  کــه ایشــان ایــن  اّولــی 
بایــد  کــرد؛ حــاال هــم  بــه خــودش جلــب  را  بــود، توّجه هایــی  جدیــدی 
کتاب هــای ایشــان. خــب حــاال بعضــی از  همــان جــور باشــد. یــا مثــًا 
کتاب هــا، کتاب هــای علمــی اســت، کتــاب درســی اســت، مثــًا فــرض 
کنیــد فلســفه؛ خــب حفظــش بــه ایــن اســت کــه در حــوزه در جاهایــی کــه 
ی  یــس بشــود؛ اّمــا برخــی از آثــار مکتــوب ایشــان آثــار مقتضــی اســت تدر
اســت کــه بایــد در ذهن هــا جایگزیــن بشــود؛ بحــث علــم و فــن و ماننــد 
ی  اینهــا نیســت؛ فکــر اســت؛ بایــد در ذهــن مخاطــب بنشــیند. چــه جــور
ــا ِصــرف اینکــه حــاال تعــداد نســخه هایی کــه از  می شــود نشــاند؟ امــروز ب
یــک کتــاب چــاپ می شــود، بــاال باشــد یــا پاییــن باشــد، مســئله تمــام 
حفــظ  ی  جــور ]ایــن  فکــری  کتاب هــای  جــور  ایــن  یعنــی  نمی شــود؛ 
نمی شــود[. چــرا، بعضــی از کتاب هــا هســت کــه وقتــی تعــداد و تیــراژ بــاال 
بــرود، ایــن یــک موّفقّیــت اســت؛ فــرض کنیــد کتاب هایــی کــه در شــرح 
حــال شــهدا می نویســند؛ خــب هــر چــه افــراد بیشــتر بخواننــد، بیشــتر 
ی نیســت؛ کتاب هــای  بهره منــد می شــوند. کتاب هــای فکــری ایــن جــور
کتــاب  کنــد؛ و ایــن، صرفــًا بــا نشــر  فکــری الزم اســت در فکــر رســوخ 
خــوب  کارهــا  ایــن  در  غربی هــا  کنیــد  نــگاه  شــما  نمی شــود.  حاصــل 

، حــاال مثــًا  واردنــد، خــوب بلدنــد؛ ببینیــد مثــًا فــرض کنیــد فــان متفّکــر
کتاب هــا  کتــاب نوشــته؟ افــکارش را از داخــل ایــن  ِهــگل مگــر چنــد 
خاصــه  می کننــد،  تخلیــص  درمی آورنــد،  و  می کننــد  اســتخراج 
می کننــد، آن فکــر را بــا بیان هــای مختلــف، بــا زبان هــای مختلــف، بــا 
]در  کار  ایــن  شــیوه های مختلــف پخــش می کننــد، منتشــر می کننــد. 

مورد ایشان هم[ باید انجام بگیرد.
ــه گمــان می کنــم قبل هــا بــه خــود مرحــوم آقــای مصبــاح؟هر؟ یــا  مــن البّت
صــدرا ایــن حــرف را 

ّ
گردهای ایشــان راجــع بــه ما شــاید بــه بعضــی از شــا

صــدرا 
ّ

یــس می شــود، اّمــا لــّب حرف هــای ما صــدرا تدر
ّ

زدم کــه کتــاب ما
صــدرا چنــد مســئله ی اساســی دارد؛ اینهــا را پیــدا کنیــد، 

ّ
چیســت؟ ما

ی اینهــا بحــث بشــود، کار بشــود، کتــاب نوشــته بشــود،  بکشــید بیــرون، رو
مباحثــه بشــود؛ ایــن الزم اســت. در مــورد خــود آقــای مصبــاح همیــن جــور 
ی بشــود. نــگاه کنیــد، ببینیــد آن جهت گیــری  اســت و بایــد ایــن جــور
فکــری ایشــان، آن نقطــه ی تمرکــز فکــری ایشــان چیســت، چــه در مســائل 
فلســفی، چــه در مســائل اجتماعــی، چــه در مســائل اعتقــادی و فکــری، 
ی و از ایــن قبیــل پخــش می شــود ــــ یــک تّکــه حــرف را  در فضــای مجــاز
ــد،  ــه زبان هــا بیای ــد، ب پخــش کنیــد، ایــن منتشــر بشــود، در ذهن هــا بمان
تکــرار بشــود؛ و مثــل َمَثــِل ســائر  کــه در زبان هــا تکــرار می شــود و می ماَنــد، 
ایــن فکــر بمانــد، معلــوم بشــود ایــن، فکــر آقــای مصبــاح اســت؛ تــا افــراد 
اســم آقــای مصبــاح را می آورنــد، هــر کســی کــه دیــده ایــن تّکه هــا را، ایــن 
نوشــته ها را، ذهنــش بــه یکــی از این هــا متوّجــه بشــود، یــادش بیایــد. مثــًا 
ــر برجســته ی عمیقــی مثــل  یکــی از راه هــای پخــش فکــرِ یــک آدِم متفّک
آقــای مصبــاح ایــن اســت. صــوت هــم خیلــی خــوب اســت. حــاال شــاید 
[ شــاید  کار ـــ  آن ] الزم نباشــد از اّول تــا آخــرِ یــک ســخنرانی را پخــش کنیــمـ 
ی تأثیــر را هــم کــم کنــد ــــ اّمــا باالخــره می تــوان از یــک صــوِت  یــک مقــدار
کــه مســتمع را کامــًا جــذب  یــک ســاعته یــا مثــًا ســه ربــع ســاعته ای 

می کرده، مثًا یک ربع ساعت مطلب درآورد.
یکــی از چیزهایــی کــه در ایــن جلســاِت داخــل حســینّیه ی ایشــان نظــر 
مــن را خیلــی جلــب می کنــد، ایــن اســت کــه وقتــی ]فیلــم آن را[ پخــش 
همــه  نشســته اند،  کــم  مترا کــه  مســتمعین  اّوًال  می بینــد  آدم  می کننــد، 
جواننــد، یعنــی مثــًا یــک آدم مســّن بــاالی چهــل ســال شــاید در اینهــا 
دیــده نمی شــود؛ همــه جواننــد. و ]ثانیــًا[ همــه همیــن طــور محونــد! ایــن 
خیلــی مهــم اســت. مــن چــون خــودم ســخنرانم، ده هــا ســال ]ســخنرانی 
کــه ســخنران  کــرده ام[، بــه ایــن نــکات توّجــه دارم. چــه زمانــی هســت 
احســاس می کنــد موّفــق اســت؟ ایــن نگاه هــا و برخوردهــا و به اصطــاح 

آن نمایش هایــی کــه از رفتــار مســتمع وجــود دارد، نشــان دهنده ی یــک 
مشــاهده  ایشــان  ســخنرانی های  در  شــما  را  ایــن  اســت؛  حقیقتــی 
ایشــان چــه دارد  را خیلــی جلــب می کنــد.  مــن  ایــن  یعنــی  می کنیــد، 
کــرده،  کــه ایــن جــور همــه ی دل هــا را، چشــم ها را مجــذوب  می گویــد 
مبهــوت کــرده؟ ایــن تّکه هــای خــاص را پیــدا کنیــد، مکــّرر پخــش کنیــد. 
ی خــوش نشــان  خوشــبختانه صــدا و ســیما نســبت بــه ایــن قضّیــه رو
ی  داده. حــاال گاهــی اوقــات هســت مســئوالِن رســانه ها و ماننــد اینهــا رو
کارهــای  بــه  یــک چیــزی نشــان نمی دهنــد، ]ولــی[ نســبت  بــه  خــوش 
ســاعات  در  و  دارد  خوبــی  گرایــش  ســیما  و  صــدا  الحمــدّلل  ایشــان 
نــگاه  ]وقتــی[  می کنــم،  عبــور  گاهــی  مــن  می کنــد[.  ]پخــش  مختلــف 
می کنــم می بینــم، یــا گاهــی نشســته ام می بینــم کــه از ایشــان چیزهــای 
یــادی را پخــش می کننــد؛ حیــات آقــای مصبــاح ایــن اســت، زنــده بــودن  ز
ــود،  ــم ب ــف ه ــت، حی ــان رف ــم ایش ــب جس ــت. خ ــن اس ــاح ای ــای مصب آق
ــود، آدم از  ــه ی برکــت ب ــود، یعنــی وجــود ایشــان واقعــًا مای خیلــی حیــف ب
کــه مــا در  کســانی ]بــود[  دیــدن ایشــان اســتفاده می کــرد؛ یکــی از ایــن 
ــان  ــه ایش ــت ک ــاال؛ آن وق ــه ح ــان، ن ــم از دوره ی جوانی ش طــول عمــر دیدی
ــــ مــن قبــل از اینکــه بیایــم قــم، در  شــاید هنــوز ازدواج هــم نکــرده بــود 
مشــهد بــا ایشــان آشــنا شــدم؛ گمــان می کنــم مثــًا ســال ۳۶، ۳۷ بــود ــــ از 
آن وقــت آدم می فهمیــد ایشــان یــک مــرد متدّیــن، اهــل دیــن و اهــل تقــوا 
بــود؛  َیُتــه«  ُرؤ  َ اّلل ُرُکــُم  ِکّ

َ
ُیذ »َمــن  کــه  بــود  کســانی  از جملــه ی آن  بودنــد. 

یــاد خــدا  بــه  کمــک می کــرد، پیــش می ُبــرد،  را  آدم  ایشــان هــم  یــت  رؤ
می انداخــت. خــب هــر چــه از آن جوانــی گذشــت، ایشــان بهتــر هــم شــد؛ 
گرچــه هــر چــه هســت، مــال همــان دوره ی جوانــی اســت. شــما جوان هــا  ا
قــدر ایــن دوره را بدانیــد؛ آنچــه آن آخــرِ کار بــه درد آدم می خــورد و گیــر 
آدم می آیــد و بــرای آدم می مانــد، همیــن ]چیــزی[ اســت کــه حــاال شــماها 

ــان را  یــد کســب می کنیــد. جوان هــا قــدر جوانی ش کســب کرده ایــد و دار
بدانند.

خدا ان شــاءاّلل درجاتشــان را عالی کند. بله، دو ســال از درگذشت شــان 
گذشــت؛ دوازدهــم دی بــود. خداونــد ان شــاءاّلل درجــات ایشــان را عالــی 

کند و ایشان را مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد.

والّسام علیکم و رحمةاّلل و برکاته
بیانات در دیدار خانواده آیت اّلل مصباح یزدی ۱۴۰۱/۱۰/۵



 حق شناس ؟هر؟ 
هفته نامه اخالقی خلق کریم شماره 49 کاری از حوزه علمیه آیت ال�ل 3

ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ
ݤ ݡںز

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݤ ݤ ݤ ݤ ݣݣݣݣݣݣݠگاݤ ݤ ݣݣݣݣݣݣرݤ ݥ
ز

� ݬݬݓ ݫ ݤ ݣݣݣىݫ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤ ݣݣݣرݤ ݣݣݣݣݣݣݣکالݥ ݢدݤ ݢ ݢ ݤ ݢ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤ ݤ ݣݣݣݣدݤ
ز

ݔ� ݫ ݫ ݫ ݫ ݥ ݣݣݣݣݣݣىݫ ݥ ݥ ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣحݥ ݥ اݥ ݭݭݭݭݭݭݓ
عالمه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمصٮ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݥ اݥ ݭݭݭݭݓ حال ݣݣݣݣݣݣݣݣعالمه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمصٮݫ
ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ق ݥ ݥ ݣݣݣݣݣݣاݣݣݣرݥ ݥ ݥ ݥ ݥ ݭݭݭݭݕݡیݥ ݫ ݫ ݥ ݣݣݣݣݣدݣݣݣرݥ ݣݣݣݣٮݫ ݥ ݥ ݥ ݥ ݥ عݥ ݣݣݣݣ�ݓ ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ݣݣݣݣݣݣاݤ ݥ �ق �ل�ݔ ىق

ݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤ ٮݔ �ݕ

آقـای  آیـت ال�ل مسـعودی خمینـی:  بـه نقـل از 
اسـت. ذوشـهادتین  مصبـاح 

کبیر انقالب ؟هر؟ رهبر 

یـز و عظیم  بـه لطـف خدا این شـخصیت عز
عالمـه  ماننـد  شـخصیت هایی  خـأ   ، القـدر
طباطبایی؟هر؟ و شـهید مطهری؟هر؟ را در زمان 

مـا پـر کـرده اسـت

 مقام معظم رهبری؟دم؟

اصغـر  شـیخ  آقـای  االسـالم  حجـة  از  نقـل  بـه 
مثـل  مـن  گردان  شـا بیـن  از  مصبـاح  آقـای  یـد:  مروار
یختـه  ر دور  آن  چیـز  هیـچ  کـه  می مانـد  انجیـر 

. د نمی شـو

 عالمه طباطبایی؟هر؟

پربرکـت  وجـودات  آن  از  مصبـاح  آیـت ال�ل 
اسـت. آیـت ال�ل مصبـاح شمشـیر برنـده اسـالم در 

اسـت. کفـر  برابـر 

آیت ال�ل مشکینی؟هر؟

کشـیده ای  زحمـت  انسـان  مصبـاح  آقـای 
بحـث  هـم  و  درس  هـم  ایشـان  بـا  مـن  اسـت. 

بـوده ام. 

 عالمه حسن زاده آملی ؟هر؟

همیشـه  بزرگـوار  و  روحانـی  شـخصیت  ایـن 
بـوده  اسـالم  مدافـع  اسـت.  بـوده  انقـالب  مدافـع 

. سـت ا

 آیت ال�ل یزدی؟هر؟

روحی له الفداء

 آیت ال�ل جوادی آملی؟ظفح؟

کشـیده ای  زحمـت  انسـان  مصبـاح  آقـای 
بحـث  هـم  و  درس  هـم  ایشـان  بـا  مـن  اسـت. 

بـوده ام. 

آیت ال�ل مظاهری؟هر؟

رهبر معظم انقاب؟دم؟:
بسم اّلل الّرحمن الّرحیم

بــا تأســف و تأثــر فــراوان خبــر درگذشــت عالــم ربانــی، فقیــه و 
حکیــم مجاهــد، آیــت اّلل آقــای حــاج شــیخ محمدتقــی مصبــاح 
یافــت کــردم. ایــن، خســارتی بــرای حــوزه ی علمیــه  یــزدی را در
و حــوزه ی معــارف اســامی اســت. ایشــان متفکــری برجســته، 
گویائــی در اظهــار حــق و پــای  مدیــری شایســته، دارای زبــان 
بــا اســتقامتی در صــراط مســتقیم بودنــد. خدمــات ایشــان در 
تولیــد اندیشــه ی دینــی و نــگارش کتــب راه گشــا، و در تربیــت 
، و در حضــور انقابــی در همــه ی  گردان ممتــاز و اثرگــذار شــا
می شــد،  ایشــان  حضــور  بــه  نیــاز  احســاس  کــه  میدان هایــی 
ی خصلــت  حقــًا و انصافــًا کم نظیــر اســت. پارســائی و پرهیــزگار
همیشــگی ایشــان از دوران جوانــی تــا آخــر عمــر بــود و توفیــق 
ســلوک در طریــق معرفــت توحیــدی، پــاداش بــزرگ الهــی بــه ایــن 
مجاهــدت بلنــد مــدت اســت. اینجانــب کــه خــود ســوگوار ایــن 
بــرادر قدیمــی و عزیــز می باشــم، بــه خانــدان گرامــی و فرزنــدان 
گردان  عالــم و صالــح و دیگــر بازمانــدگان ایشــان و نیــز بــه شــا
ــم بــزرگ و بــه حــوزه ی علمیــه تســلیت 

ّ
و ارادتمنــدان ایــن معل

و رحمــت  و مغفــرت  ایشــان  و علــّو درجــات  عــرض می کنــم 
الهــی را بــرای ایشــان مســألت می نمایــم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۳ دی ماه ۱۳۹۹

ی؟ظفح؟ : آیت اّلل مکارم شیراز
، حضــرت  ربانــی، مجاهــد خســتگی ناپذیر خبــر رحلــت عالــم 
آیــت اّلل آقــای حــاج شــیخ محمدتقــی مصبــاح یــزدی موجــب 
تأثــر و تاســف گردیــد. عالمــی فرزانــه، فاضــل و بــا تقــوا کــه همــواره 
کــرد و  گردان فاضلــی تربیــت  از نظــام اســامی دفــاع نمــود. شــا
سراســر  او  زندگــی  و  داشــت  ســودمندی  بســیار  ســخنرانی های 
خدمــت بــه اســام و مکتــب اهــل بیــت؟مهع؟ بــود. اینجانــب ایــن 
گردان و خصوصــًا  ضایعــه ی بــزرگ را بــه حوزه هــای علمیــه، شــا
بیــت مکــرم ایشــان تســلیت عــرض می کنــم و علــو درجــات او را 
از خداونــد مســألت نمــوده و بــرای تمامــی وابســتگان ایشــان صبــر 

و اجــر فــراوان خواهانــم.

آیت اّلل جوادی آملی؟ظفح؟ :
بسم اّلل الرحمن الرحیم

انا ّلل وانا الیه راجعون
م 

ّ
ــل ــتاد مس ــول، اس ــول و منق ــع معق ــد، جام ــم مجاه ــال عال ارتح

ــاح یــزدی  ــه، آیــت اّلل حــاج محمــد تقــی مصب حوزه هــای علمّی
گردان  را بــه رهبــری معّظــم انقــاب و مراجــع عظــام تقلیــد و شــا
راحــل  متفّکــر  آن  درجــه  علــّو  تســلیت،  عاقمنــدان  عمــوم  و 
از خــدای  ایشــان  بیــت مکــّرم  اجــر جزیــل  و  و صبــر جمیــل 

می شــود. مســئلت  ســبحان 

آیت اّلل علوی گرگانی؟هر؟ :
بسمه تعالی

»اذا مات العالم ثلم فی االسام ثلمه الیسدها شی«
فیلســوف  مقــام،  عالــی  فقیــه  ربانــی،  عالــم  درگذشــت  خبــر 
مصبــاح  تقــی  محمــد  شــیخ  حــاج  آیــت اّلل  حضــرت   ، متبحــر
یــج معــارف دینــی و رفــع شــبهات  یــزدی کــه عمــر خــود را در راه ترو
نمودنــد،  انقــاب صــرف  و  اســام  مبانــی  از  دفــاع  و  اعتقــادی 
موجــب تأثــر و تألــم گردیــد. تألیــف کتــب متعــدد در زمینــه قرآنــی، 
گردان وارســته  کامــی، فلســفی، اخاقــی و اعتقــادی و تربیــت شــا
همچنیــن مبــارزه بــا خــط انحــراف اعتقــادی در جامعــه و تبییــن 
معــارف اســام و انقــاب و حمایــت از والیــت فقیــه و حضــور 
در جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه و مجلــس خبــرگان رهبــری و 
گوشــه ای از خدمــات ارزشــمند  مجمــع جهانــی اهل بیــت؟مهع؟ 
ــه  ــه اول ب ــه را در درج ــه مولم ــن ضایع ــب ای ــت. اینجان ــان اس ایش
؟ع؟ همچنیــن مقــام معظــم رهبــری، مراجــع  محضــر امــام عصــر
عظــام تقلیــد، حوزه هــای علمیــه مخصوصــًا حــوزه علمیــه قــم، 
گردان و ارادتمنــدان ایشــان و بیــت مکــرم آن مرحــوم  علمــا و شــا
ــرای آن فقیــد  تســلیت گفتــه و علــو درجــات و رحمــت الهــی را ب

ســعید از خداونــد خواســتارم.

آیت اّلل صافی گلپایگانی؟هر؟ :
بسم اّلل الرحمن الرحیم

محمدتقــی  شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت ا ّلل  رّبانــی  عالــم  رحلــت 
ــا تــاش  ــد. شــخصیتی کــه ب ــر گردی مصبــاح یــزدی، موجــب تأث
و جّدیــت خــود بــه مراتــب بــاالی فضــل و علــم در حــوزه علمیــه 
رســید و بــه مقــام اســتادی برجســته حــوزه نائــل گردیــد. تأســیس 
کــز علمــی و مذهبــی و مشــارکت در تشــکیل آن هــا، ماننــد  مرا
ســخنرانی های  حــق«،  راه  »در  وزیــن  مذهبــی  فرهنگــی  مرکــز 
ایشــان از نیــم قــرن پیــش در حــوزه علمیــه قــم و تفّکــر والیــی و 
از  از آن، همــه نشــان  بــا بدعت هــا در آن زمــان و بعــد  مبــارزه 
شــّدت ارادت بــه نشــر معــارف نورانــی اهل البیــت؟مهع؟ و روحیــه 
گردان و  ی دارد. ایــن مصیبــت را بــه شــا حماســی و جهــادی و
ــدان فاضــل و دامــاد ارجمندشــان  ــه فرزن دوســتداران ایشــان و ب
تســلیت گفتــه، رحمــت و رضــوان الهــی بــرای آن مرحــوم و صبــر 

و اجــر بــرای بازمانــدگان از خداونــد متعــال مســئلت دارم.
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عامــه  همــراه  بــه  یــزدی؟هر؟  مصبــاح  محمدتقــی  اّلل  آیــت 
طباطبایــی؟هر؟ و آیــت اّلل جــوادی آملــی؟هر؟ ، از جملــه فیلســوفان 
برجســته جهــان  پژوهــان  قــرآن  از  کــه  اســت  برجســته معاصــر شــیعی 
ــا از جملــه قــرآن پژوهــان ممتــاز شــیعی  اســام نیــز محســوب می شــود. ی
کام  کــه در عرصه هــای علــوم عقلــی ماننــد فلســفه و  معاصــر اســت 
تــی اســت دربــاره  اســامی، در حــد اعایــی بودنــد. ایــن یادداشــت تأما

برخی وجوه زندگی و اندیشه های استاد مصباح یزدی؟هر؟ .

کالن پروژه فکری
دربــاره آیــت اّلل مصبــاح یــزدی؟هر؟ کــم و بیــش گفته انــد و هنــوز جــا دارد 
کــه دربــاره اندیشــه و عمــل آیــت اّلل مصبــاح یــزدی؟هر؟ بیشــتر بگوییــم. 
ی آن تأمــل  کــه بــه نظــرم دربــاره اش بــه ویــژه ســخن بگوییــم و رو آنچــه 
کنیــم »کان پــروژه فکــری ایشــان« اســت. تــا کان پــروژه فعالیت هــای 
ایشــان ترســیم نشــود شــاید کمتــر متوجــه ظرایــف فکــری و عملــی ایشــان 
«ـ  کــه  بشــویم. آیــت اّلل مصبــاح یــزدی؟هر؟ در کتــاب »جامــی از زالل کوثــر
دربــاره ســیره و زندگــی حضــرت زهــرا؟اهس؟ اســت ـ می گوینــد: »امــروز نــه 
بلکــه  نیســت،  پذیرفتنــی  فرهنگــی  هجــوم  مقابــل  در  ســکوت  تنهــا 
کارزار علمــی و فرهنگــی، واجب تریــن وظیفــه و  مجاهــدت در عرصــه 
تکلیــف مــا اســت.« و از ایــن تعابیــر در آثــار و گفتارهــای ایشــان فــراوان 
یکردهــا و فعالیت هــای آیــت اّلل  اســت. ایــن مســأله می توانــد مبانــی رو
مصبــاح؟هر؟ را بــه خوبــی تشــریح کنــد. خاصــه می تــوان گفــت کــه کان 
ــد  ــی و منطقــی از عقای ــروژه فکــری آیــت اّلل مصبــاح؟هر؟ »دفــاع عقان پ
اســامی و شــیعی و مبــارزه بــا انحرافــات فکــری و عقیدتــی« اســت کــه در 
ایــن میــان، ُبعــد ســلبی آن یعنــی »مبــارزه بــا انحرافــات فکــری و عقیدتــی« 

ُپررنگ تر است.
دفع تهاجم فکری و فرهنگی غرب و غربگرایان

تهاجــم  دفــع  زمینــه  در  یــادی  ز دغدغــه  یــزدی؟هر؟  مصبــاح  آیــت اّلل 
می تــوان  پــروژه  ایــن  ذیــل  را  ایشــان  تاش هــای  و  داشــتند  فرهنگــی 
کــه:  کــرد. اســتاد مصبــاح بــه درســتی معتقــد بودنــد  یــف و تبییــن  تعر
تهاجــم فرهنگــی برخــاف شــیوه های تهاجــم نظامــی و اقتصــادی، یــک 
کنــش دفعــی نشــان  یــان کامــًا ملمــوس نیســت کــه بتــوان در برابــر آن وا جر
ــه شــکلی  داد. ایشــان معتقــد اســت کــه »امــروز دیگــر هجــوم فرهنگــی ب
ی جدیــد، درهــا  ی آن بســت؛ زیــرا تکنولــوژ نیســت کــه بتــوان درهــا را بــه رو
را شکســته و فرهنــگ مهاجــم، چــون مهمــان ناخوانــده ای بــه اندرونــی ســر 
ی اعــزام مبلغــان مســیحی بــه  کشــیده اســت! اســتاد مصبــاح؟هر؟ رو
کشــورهای اســامی هــم خیلــی حســاس بودنــد و معتقــد بودنــد کــه »شــک 
و تردیــد« و »سســت شــدن« مســلمانان در اعتقــادات دینــی و »تغییــر 
ســبک زندگــی« یکــی از اهــداف جــدی آن هاســت. شــاید عــده ای معتقد 
دیــدگاه  شناســی اش،  غــرب  در  مصبــاح؟هر؟  آیــت اّلل  کــه  باشــند 
و  آثــار  در  دیدگاه هایــش  آن  از  برخــی  و  اســت  داشــته  بدبینانــه ای 
گفتگوهایــش )از جملــه تهاجــم فرهنگــی( آمــده اســت، امــا بایــد شــرایط 
آن دوره و زمانــه اســتاد مصبــاح؟هر؟ را هــم دیــد تــا بــه تحلیــل دقیق تــری 
یافــت.  یشــه های آن نگاه هــای ایشــان را در از آن رســید یــا بتــوان علــل و ر
پایــی و آمریکایــی را دیــده بــود و بــا شــخصیت های  او کشــورهای مهــم ارو

برجسته ای دیدار و ارتباط داشت.
باور به غیب

یکــی از ویژگی هــای بــارز آیــت اّلل مصبــاح؟هر؟ ، »بــاور عمیــق بــه غیــب« 
بــود. شــاید یکــی از مصادیــق بــارز ایــن صفــت متقیــن کــه »امنــوا بالغیب« 

، ایشــان باشــند و لــذا بــه افــراد و شــخصیت هایی کــه بــه  در دوره معاصــر
ایــن اصــل مهــم اعتقــاد داشــتند عنایــت و توجــه خاصــی داشــت: آیــت 
اّلل بهجــت؟هر؟ ، عامــه طباطبایــی؟هر؟ ، امــام خمینــی؟هر؟ ، آیــت اّلل 
خامنــه ای؟دم؟ ، ســید حســن نصــراّلل و حــاج قاســم ســلیمانی. در تعابیــری 
کــه ایشــان دربــاره ایــن شــخصیت ها داشــتند، عــاوه بــر ذکــر ویژگی هــای 
خاصــی کــه بــرای هــر کــدام از اینهــا برمی شــمردند، بــاور عمیــق آن هــا بــه 

غیب را می ستودند. 
دلدادگی به اهل بیت؟مهع؟

آیــت اّلل مصبــاح؟هر؟ دلدادگــی خاصــی بــه اهــل بیــت؟مهع؟ داشــت و 
ــر ایــن خانــدان داشــت. شــاید بتــوان  نهایــت خضــوع و تواضــع را در براب
بــرای  از عقــل و منطــق  آیــت اّلل مصبــاح؟هر؟  اینکــه  گفــت علی رغــم 
تبییــن عقایــد و آموزه هــای اســامی و ســیره معصومــان؟مهع؟ اســتفاده 
می کــرد ولــی در حــوزه ایمــان و بــاور شــخصیت خاصــی بــود و بــه باورهای 
او همچــون متدینــان معمولــی و عــادی و بی تکلــف و ســاده و بی غــل و 
ــود. البتــه کــم نبودنــد شــخصیت هایی برجســته و فیلســوفی کــه  غــش ب
دوســت داشــتند در حــوزه بــاور و ایمــان ماننــد افــراد عــادی باشــند. مــوارد 
متعــددی از ایــن بیانــات ایشــان هســت از جملــه اینکــه می گوینــد معلــوم 
یــد ایــن را بــه شــما بگویــم. بــه بــاورم  نیســت مــن دیگــر زنــده بمانــم. بگذار
ــر اســت.«  چــادر وصلــه دار حضــرت زهــرا؟اهس؟ از همــه کهکشــان ها باالت
ایــن روحیــه آیــت اّلل مصبــاح؟هر؟ مــا را بــه یــاد ســخنان آخــر مرحــوم 
ــا  ــدازد ی ــاره حضــرت زهــرا؟اهس؟ می ان آیــت اّلل آقامجتبــی تهرانــی؟هر؟ درب
یــارت روزانــه شــان در حــرم مطهــر  کیــد خاصــه امــام خمینــی؟هر؟ بــر ز تأ
بــه فرزندشــان  ـ خطــاب  اینکــه  و  ی(  امــام علــی؟ع؟ )علی رغــم بیمــار
یــد. اینکــه برخــی  آقامصطفــی ـ می گوینــد ایــن روحیــه عوامــی را از مــا نگیر
شــاید  منظــر  ایــن  از  اســت«  کودکــی  بزرگســالی،  »نهایــت  می گوینــد 
درســت باشــد کــه آدمــی بایــد در دوران بزرگســالی، ایمــان و بــاور صافــی و 
زالل و بی غــل و غشــی مثــل دوران کودکــی داشــته باشــد. از ســویی دیگــر 
ی بــود و دائــم توجــه  ایشــان از جملــه شــخصیت های بــارز والیــی و مهــدو
همــگان را بــه یــاد و ذکــر و تقویــت روحیــه انتظــار ظهــور حضــرت قائم؟ع؟ 
رهنمــون می نمــود. بــرای رفــع خطــورات ذهنــی و غفلــت و داشــتن توجــه 

قلبی هم، یاد امام زمان؟ع؟ را توصیه می کردند.  

یــک تعبیــری حضــرت آقا، رهبــر عزیزمان در مورد آیــت اّلل مصباح؟هر؟ 
طریــق  در  بودنــد  ســالکی  ایشــان  مضامیــن:  ایــن  بــه  یــب  قر دارنــد، 

معرفت توحیدی.
 

ّ
، ال الهــی کــه نفــی غیــر اســت، نفــی تمــام بــت هاســت و اال  اّلل

ّ
ال الــه اال

اّلل او که تجلی توحید است.
را، پرچــم  را، مؤمنیــن  ایمــان  کــه می آینــد پرچــم  افــرادی  ایــن  ویژگــی 
کــه این ها)اذلــة  والیــت را بلنــد آوازه می کننــد، ایــن ویژگــی را دارنــد، 
ــوم  ــه عم ــند، ب ــردم می رس ــوم م ــه عم ــی ب ــتند. وقت ــن( هس ــی المؤمنی عل
ــل این هــا بســیار متواضــع هســتند، این هــا  مؤمنیــن می رســند، در مقاب
کســانی هســتند کــه جذابیــت در چهــره ی شــان وجــود دارد، ایــن ویژگــی 
ایــن افــراد اســت. و کســانی کــه در مقابــل این هــا می ایســتند، نــه خــدا 
بــه خــدا عنایتــی دارنــد، اصــًا در  نــه آن هــا  آن هــا را دوســت دارد و 
جــز  اســت  چیــزی  هــر  مطالبشــان  در  حرف هایشــان،  در  کتابشــان، 
گــر در جمعــی بحــث هــم پیــش آیــد، خــدا را  عظمــت خــدا؛ نعــوذ بــاّلل ا
 . زاییــده ذهــن انبیــاء معرفــی می کننــد و مبــارزه می کننــد در ایــن مســیر
فرمــود ایــن افــرادی کــه پرچــم اســام را بــاال نگــه می دارنــد، ویژگــی دارنــد 
کــه این هــا )أعــّزة علــی الکافریــن( هســتند. این هــا  و آن ایــن اســت 
خــط قرمــزی دارنــد، آن جــا کــه بحــث انســانیت اســت، آن جایــی کــه 
بحــث دفــاع از مظلومیــت اســت، آن جایــی کــه بحــث دیانــت اســت، 
آن جــا کــه بحــث مبــارزه بــا مســتکبرین اســت، این هــا بســیار سرســخت 
و قدرتمنــد ورود پیــدا می کننــد. در مقابــل بــا ظلــم و مســتکبر و ظالــم، 
و   ) اّلل ســبیل  فــی  )یجاهــدون  می بینیــد.  آن هــا  وجــود  در  را  اقتــدار 
ــاد  ــه ی ــه، جلس ــن جلس ــت. ای ــاد در راه خداس ــف جه ــم وق ــان ه عمرش
حــاج آقــای مصبــح عزیــز اســت کــه عمرشــان را وقــف جهــاد در همیــن 
کلمــه امــر بــه معــروف  کــه بــه معنــای واقعــی  کســی  کردنــد.  راه خــدا 
حقیقــی و نهــی از منکــر حقیــق پرچمــش را بلنــد آوازه داشــته اســت. در 
روایــات دارد کــه: هرجــا دیدیــد کــه امــر بــه معــروف، امــر بــه خوبی هــا و 
نهــی از زشــتی ها، منکــرات اعتقــادی و اقتصــادی در جامعــه کــم رنــگ 
شــد، بدانیــد کــه در آن جــا مؤمنــان ذلیــل می شــوند، مســتضعفین ذلیــل 
یــاد  ز جامعــه  آن  در  کارهــا  خیانــت  و  کارهــا  جنایــت  می شــوند، 
می شــوند؛ لــذا هرجــا می خواهــد امــر بــه خوبی هــا و نهــی از بدی هــا 
ــتکبرین در  ــه مس ــد ک ــه کار را ببینی ــت و عقب ــود، پش ــد ش ــش بلن صدای
ی را نمی دهنــد و تمســخر می کننــد  کار هســتند کــه اجــازه همچیــن کار
و ســرزنش می کننــد. صحبــت از حــاج آقــا مصبــاح، صحبــت از عزیــز 
از دســت رفتــه ای اســت کــه تعابیــر زیبایــی را رهبــر عزیزمــان دربــاره 
ایشــان دارنــد: عالــم ربانــی، آن کســی کــه علمــش نورانیــت می بخشــد، 
کــه  کســی  گــذار اســت، آن  اثــر  کــه علمــش در راه دیانــت  کســی  آن 
کــه در جامعــه رصــد می کنــد  کســی  مرزبانــی ســر موعــد می کنــد، آن 
قبــل از اینکــه انســان هایی ضربه هایــی بــه دیــن و دیانــت مــردم وارد 
یــاد بلنــد می کنــد و از  بکننــد، قبــل از موعــد تشــخیص می دهــد و فر
گاهــی بخشــی و بیــدار کــردن  طریــق صحیحــش شــروع می کنــد بــه آ

مردم و هدایت کردن آن ها.
 ) فقیــه و حکیــم مجاهــد، کســی کــه مصــداق )یجاهــدون فــی ســبیل اّلل
ی می گفــت: خیلــی ســال پیــش هــم حجره ای  اســت، یــک عالــم بزرگــوار
یــم ســراغ  بودیــم بــا حــاج آقــا مصبــاح. بعــد بــه او گفتیــم فانــی بیــا بر
فــان چیــز باشــیم )یکســری چیزهــای مــادی(، بعــد حــاج آقــا فرمــود نــه 
بایــد وظیفــه مــان را انجــام بدهیــم. وظیفــه درس اســت و مباحثــه و 
ــا آخــر  ــد و ت یــس، آن هــدف متعالــی خودشــان را از اول شــروع کردن تدر
گردان  هــم ایــن وظیفــه را بــه احســن وجــه انجــام دادنــد، تربیــت شــا

. ممتاز
گر کســی آیــت اّلل طباطبایی؟هر؟  یــک تعبیــری دارد رهبــر عزیزمان که ا

را ندیده است، شهید مطهری؟هر؟ را ندیده است، ایشان را ببیند.

مصبــاح  عالمــه  دربــاره  میرهاشــم  اســتاد  فرمایشــات 
یزدی؟هر؟



شهید هفته: حجت السالم مصطفی ردانی پور

مصطفــی ردانــی پــور در ســال ۱۳۳۷، در شــهر اصفهــان بــه دنیــا آمــد. 
پــدرش از راه کارگــری و مــادرش از طریــق قالــی بافــی مخــارج زندگــی را 
تأمیــن کــرده و زندگــی بســیار ســاده ای داشــتند. بــا وجــود وضعیــت مالــی 
نــه چنــدان خــوب امــا بــه خاطــر عشــق و عاقــه وافــر بــه ائّمــه اطهــار و 
حضــرت زهــرا؟مهع؟ همیشــه جلســات روضه خوانــی ماهانــه در منزلشــان 
برگــزار می شــد. شــاید مهم تریــن خصوصیــات خانــواده او را بتــوان رزق 

حال و محبت اهل بیت؟مهع؟ به خصوص حضرت زهرا؟اهس؟ نامید.
ی  ســخت کوشــی و تــاش، بــا زندگــی مصطفــی عجیــن شــده بــود، بــه طور
کفاشــی رفــت و در ایــام تحصیــل نیــز  کــه در شــش ســالگی بــه مغــازه 
بــه  تحصیــل  بــرای  هنگامی کــه  بــود.  مشــغول  کار  بــه  را  روز  از  نیمــی 
را تحمــل  زمــان  آن  فاســد  و  نتوانســت جــّو طاغوتــی  رفــت،  هنرســتان 
دینــی  کســب علــوم  بــه  از علمــا  یکــی  بــا مشــورت  نتیجــه  در  نمایــد، 
اصفهــان  علمیــه  حــوزه  در  را  طلبگــی  اول  ســال  مصطفــی  پرداخــت. 
ســپری کــرد و پــس از آن بــرای بهره منــدی از محضــر فضــا و بــزرگان راهــی 
قــم شــد و حــدود شــش ســال در مدرســه حقانــی بــه تحصیــل خــود ادامــه 
داد. همزمــان بــا رشــد قیــام مــردم، بــا تمــام وجــود در جهــت ارشــاد آنــان 
وارد عمــل شــد و بــا اســتفاده از فرصت هــا بــرای تبلیــغ بــه مناطــق محــروم 
کهکیلویــه و بویراحمــد و یاســوج ســفر نمــود و در ســازماندهی حرکــت 

خروشان مردم آن خطه تاش بسیار کرد.

فعالیت های قبل از جنگ
و  اســامی  انقــاب  ی  پیــروز از  پــس 
تشــکیل ســپاه، بــا عضویــت در شــورای 
فرماندهــی ســپاه یاســوج، فعالیت هــای 
ــا  ــرد. او ب ــاز ک ــود را آغ ــه ی خ ــه جانب هم
علمیــه  حــوزه  بــا  ارتبــاط  از  بهره گیــری 
خدمــات  ارائــه ی  جهــت  در  قــم 
محــروم،  منطقــه ی  آن  بــه  فرهنگــی 
ــه کار بســت و  کثــر تــاش خــود را ب حدا
در مــدت مســئولیت یــک ســاله اش در 
بــه  یاســوج،  ســپاه  فرماندهــی  ســمت 
بــه  را  مؤثــری  اقدامــات  خــود،  ســهم 
خوانیــن  بــا  درگیــری  رســاند.  انجــام 
بــه  کــه  افــرادی  بــا  مبــارزه  و  منطقــه 
یدنــد از  ک مبــادرت می ورز یــا کشــت تر
ــود کــه نقــش  ــه کارهــای اساســی ب جمل
تعییــن کننــده ای در سرنوشــت آینده ی 
ایــن مــردم مســتضعف بــه جا گذاشــت. 
ــا درک شــرایط  ایــن شــهید بزرگــوار کــه ب
حســاس انقــاب اســامی، دو ســال از 
بــا  بــود،  شــده  جــدا  درس  و  حــوزه 
از  یکــی  بــه  مســئولیت  ی  گــذار وا
علمیــه  حــوزه ی  دامــان  بــه  بــرادران، 
خــود  علمــی  بنیــه ی  بــر  تــا  بازگشــت 
بیفزایــد. امــا بــا وجــود اینکــه در دروس 
ی بــه پیشــرفت های چشــمگیری  حــوزو
ماهــی  چنــد  هنــوز  بــود،  آمــده  نایــل 
نگذشــته بــود کــه خــود را مجبــور دیــد بــه 
ــرف و  ــات منح یان ــا جر ــه ب ــور مقابل منظ
گاهی بخشــی بــه مــردم و بازگردانــدن  آ
کردســتان، بــه ســوی  امنیــت و ثبــات 

ایــن خطــه بشــتابد. ایــن طلبــه فاضــل در پــی ســوال از وظیفــه خویــش در 
ماقاتــی بــا حضــرت امــام؟هر؟ بــا ایــن جملــه روبــرو شــده بــود: »شــما بایــد 
یــد و کار کنیــد«. یــک ســال تمــام بــه همــراه نیروهــای  بــه کردســتان برو
جــان بــر کــف و رزمنــده گاهــی بلندگــو بــه دســت و گاهــی اســلحه بــه 

دست در راه حق جنگید.

حضور در جنگ تحمیلی
از  عــده ای  همــراه  بــه  پــور  ردانــی  شــهید  تحمیلــی،  جنــگ  شــروع  بــا 
همرزمــان خــود از کردســتان وارد جنــوب شــد و بــا نیروهــای اعزامــی از 
آبــادان جبهــه دار خویــن  نزدیکــی  کــه در  اصفهــان )ســپاه منطقــه ۲( 
کــرد. ایشــان مدت هــا بــا رزمنــدگان  مســتقر بودنــد شــروع بــه فعالیــت 
ــه  ــود علیــه دشــمن بعثــی ب ــه خــط شــیر معــروف ب اســام در خطــی کــه ب
مبــارزه پرداخــت و از مهم تریــن علــل شــش مــاه مقاومــت مســتمر نیروهــا 
در ایــن خــط وجــود ایــن روحانــی عزیــز و دلســوز بــود کــه بــه آن هــا روحیــه 

می داد، سخنرانی می کرد و یا مراسم دعا برگزار می نمود.
ایشــان بــا تجربــه ای کــه از کار در جبهه هــای کردســتان داشــت ســاح بــر 
ی  دوش بــه تبلیــغ و تقویــت روحــی رزمنــدگان می  پرداخــت و بــا برگــزار
جلســات دعــا و مجالــس وعــظ و ارشــاد، نقــش مؤثــری در افزایــش ســطح 
ی را می تــوان  گاهــی و رشــد معنــوی رزمنــدگان ایفــا می کــرد و در واقــع و آ

یکی از منادیان به حق و توجه به حاالت معنوی در جبهه ها نامید.
بــه  ... تأثیــر  حضــورش در عملیات هــای والفجــر۱، والفجــر۲، محــرم و 
ســزایی در روحیــه مقاومــت و ایســتادگی رزمنــدگان داشــت. همزمــان بــا 
تشــکیل تیــپ امــام حســین؟ع؟ ، بــه جانشــینی فرماندهــی آن انتخــاب 

ی قبــل از آن نیــز فرماندهــی ســپاه یاســوج، نمایندگــی امــام؟هر؟  شــد. و
 ، حســین؟ع؟  امــام  لشــگر۱۴  فرمانــده  جانشــین  کردســتان،  ســپاه  در 
فرماندهــی قــرارگاه فتــح ســپاه، فرمانــده لشــگر امــام زمــان؟ع؟ را برعهــده 

گرفته بود.

شهادت
شــهید ردانــی پــور ۲۵ ســاله بــود کــه بــا همســر یکــی از شــهدا ازدواج کــرد و 
دو هفتــه پــس از ازدواجــش یعنــی پانزدهــم مــرداد ســال ۱۳۶۲ در منطقــه 
بــه  کــه فرماندهــی لشــگر امــام حســین؟ع؟ را  حــاج عمــران در حالــی 
پشــت  بــه  تیــر  اصابــت  اثــر  بــر  والفجــر۲  عملیــات  در  داشــت  عهــده 
ک جبهه هــا  ک پــا کــش بــر خــا جمجمــه اش بــه شــهادت رســید. پیکــر پا

باقی ماند و هرگز برنگشت.

وصیت نامه:
بخش هایــی از وصیتنامــه ســردار شــهید حجــة االســام مصطفــی ردانــی 
یــخ دهــم مــرداد مــاه ۱۳۶۲ قبــل از مرحلــه دوم عملیــات  پــور کــه در تار

والفجر۲ به رشته تحریر درآمده است:
ُمَحَمــدًا  َاَنّ  َوَاشــَهد  اّلل   

ّ
ِاال الِالــه  َان  »َاشــَهُد  الرحیــم؛  الرحمــن  اّلل  بســم 

ــواُت 
َ
َرســول اّلل َو َاَنّ علیــًا ولــُی اّلل َو اوالِده َالَمعصومیــن حَجــج اّلل َصل

اّلل َعلیِهُم َاجَمعین«.

برداشتم از زندگی
کــرده ام  لمــس  و  خوانــده ام  آنچــه 
خاصــه اش ایــن اســت کــه تنهــا راه 
ســعادت رســیدن بــه کمــال، بندگــی 
خداســت و بندگــی او در اطاعــت از 
اوامــرش و تــرک نواهیــش می باشــد. 
دو  ایــن  در  اســام  دســتورات  همــه 
فرمــان  می گــردد:  خاصــه  جملــه 
ی از خــدا و نافرمانی از شــیطان  بــردار
بــرای انســان شــدن. این برنامه اســام 
نــدارم  ی  کار بــا غیــر اســام  اســت، 
ــه  ــا انســان کار اســت ن کــه انســان را ب
و  مســلمان  هرآنکــه  کــه  حیــوان  بــا 
تســلیم خــدا بــود انســان اســت و بقیــه 
را  حیوانیتــش  انســانیت  از  فقــط 

دارند.

سفارشم
مــردم! بــه یــاد خــدا و روز جــزا باشــید، 
کــه  باشــید  ؟مهع؟  اطهــار ائمــه  پیــرو 
ُکــم الِحــٌق و المــاِرُق عنکــم 

َ
زُم ل

ّ
»والــا

را  زمــان؟ع؟  امــام  مــردم  زاِهــٌق«. 
رو  دنبالــه  مــردم  نکنیــد،  فرامــوش 
راه  چــراغ  کــه  باشــید  روحانیــت 
اطاعــت  امــام؟هر؟  از  هدایتنــد. 
کنیــد کــه عصــاره اســام اســت. او را 
حجــة  نماینــده  کــه  یــد  نگذار تنهــا 
ابن الحســن؟ع؟ اســت، از وجــودش 

بهره گیرید که عصاره اسام است.
یم آرزو

ی مســلمین و گســترش حکومــت  پیــاده شــدن احــکام اســام و بیــدار
یــارت آن  اســامی و ســرنگونی مســتکبرین، فــرج حضــرت مهــدی؟ع؟ ، ز

حضرت و شهادت در رکابش.
امیدم

عفــو و بخشــش خــدای متعــال و شــفاعت پیامبــر و ائمــه هــدی؟مهع؟ و 
. شهدای راه حق و همنشینی با بندگان مخلص خدا و رضوان اّلل

وصیتم 
کــن، شــما خیلــی در زندگــی زجــر کشــیده اید. رنج هــا و  مــادرم حالــم 
 ، گشــته اید بــرای مــا هــم پــدر بوده ایــد و هــم مــادر ســختی ها متحمــل 
ان شــاءاّلل خــدا شــما را از کنیــزان حضــرت زهــرا؟اهس؟ قــرار دهــد. از خــدا 
بخواهیــد دومیــن قربانــی در راه خــودش را از شــما قبــول فرمایــد و در ایــن 
ــاد خــدا  ــه ی ــم! ب ــرادران و خواهران ــَع صاِبریــن«. ب راه صبــر کنیــد »ِاَنّ اّلل َم
ی کنیــد  باشــید و زندگــی خودتــان را بــا اســام وفــق دهیــد، از اســام پیــرو
امــام  ی  ســرباز و  اســامی  جامعــه  بــه  خدمــت  بــرای  را  فرزندانتــان  و 
؟ع؟ تربیــت کنیــد. بــرادرم علــی جــان! بــا علــی؟ع؟ باشــید و هــادی  عصــر
خانــواده و اقــوام و دوســتان. راهــت را کــه همــان نوکــری امــام حســین؟ع؟ 
اســت ادامــه بــده و مــرا از دعــا و طلــب مغفــرت فرامــوش مکــن. دوســتان! 
برایــم طلــب مغفــرت  افتادیــد  یــادم  بــه  وقــت  هــر  و  کنیــد  مــرا حــال 
یــارت و روضــه را  نماییــد. هــرگاه ســر قبــرم آمدیــد تــاوت قــرآن و دعــا و ز

فراموش نکنید.

 حق شناس ؟هر؟ 
هفته نامه اخالقی خلق کریم شماره 49 کاری از حوزه علمیه آیت ال�ل 5

پند جاوید

معرفی بخشی از آثار عالمه مصباح ؟هر؟

شرح وصیت امیرالمومنین؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ :
یــد« مشــتمل اســت بــر شــرح و توضیــح پــاره ای  مجموعــه ی »پنــد جاو
دیگــر از احادیــث حضــرت علــی؟ع؟ در نهــج الباغــه بــا اســتناد بــه 
آیــات قــرآن کــه موضوعاتــی از ایــن دســت را شــامل می شــود: هــم نشــین 
جایــگاه  طوالنــی،  آرزوهــای  اجتماعــی،  ارتباط هــای  آفــت  شایســته، 
ی،  تجربــه در زندگــی انســانی، روابــط اجتماعــی، آداب رفاقــت، انــواع روز

دنیای ایده آل و حق شناسی.

: شرح حدیث اباذر
ــا ایــن عناویــن اســت:  ی بیســت درس اخاقــی ب جلــد اول کتــاب حــاو
ی، لــزوم بهــره گیری صحیــح از نعمت های  کیفیــت بندگــی و راه رســتگار
از  بهینــه  اســتفاده  و  زندگــی  واقعیت هــای  از  صحیــح  درک  خداونــد، 
؟لص؟ بــه اســتفاده شایســته از توانایی هــای فعلــی،  ، توصیــه پیامبــر عمــر
نکوهــش تحصیــل علــم بــرای اهــداف دنیــوی، حکمــت و بصیــرت و 
؟لص؟ ، خطــر دوســتی مــال و مقــام و  گوشــه ای از ســیره عملــی پیامبــر
گشــادگی  یــه بــرای آخــرت،  گر یســتی، آثــار  ســتایش قناعــت و ســاده ز
 ، ی، بزرگداشــت عظمــت و جالــت پــروردگار قلــب مؤمــن و تقوامــدار
؟لص؟ از  عظمــت مقــام خداونــد در نظــر فرشــتگان و توصیــف پیامبــر

بهشت و جهنم. 

ره توشه

، شرح حدیث معراج: 
حضــرت اســتاد بــا محــور قــرار دادن ایــن حدیــث، بیســت درس ارائــه 
کــه عنوان هــای ذیــل بخشــی از آن هــا اســت: مقــام تــوکل و  فرموده انــد 
رضــا، منزلــت تــوکل و رضایــت بــه قضــای الهــی، محبــت الهــی و راه 
رســیدن بــه آن، ویژگی هــای اولیــای خــدا، خصلت هــای رهیافتــگان بــه 
بهشــت و میــراث تحمــل گرســنگی و ســکوت، لــزوم توجــه بــه نمــاز و درک 
حضــور خداونــد، امتیــازات اولیــای الهــی، لــزوم دوســتی و محبــت بــه 

فقرا و مستمندان

: شرح مناجات خمسه عشر
ســجاده های ســلوک دو جلــد اســت. شــرح مناجــات تائبیــن بــه عنــوان 
اولیــن مناجــات از مناجــات خمــس عشــره در 6 گفتــار بیان شــده اســت. 
چرایــی اعتــراف معصومیــن؟مهع؟ بــه قصــور و کوتاهــی، مفهــوم، مراحــل و 
یان بــار گنــاه، نقــش خــوف و رجــا در جلــب رحمــت  موانــع توبــه، آثــار ز
الهــی و زبــان و مراحــل اســترحام از ســرفصل هایی اســت کــه در شــرح 
ایــن مناجــات آمــده اســت. بازشناســی نفــس امــاره و ویژگی هــای آن در 
ی ماهیــت شــیطان و ابلیــس، گونه هــای  کام امــام ســجاد؟ع؟ ، بــازکاو
ــای  ــیطان و ویژگی ه ــش ش ــت آفرین ــان، حکم ــیطان در انس ــات ش تصرف
کــه در ذیــل شــرح  از دیــدگاه حضــرت، مباحثــی اســت  بیمــار  قلــب 
ــای  ــی مناجات ه ــرح و بررس ــت. ش ــده اس ــرح ش کین مط ــا ــات الش مناج
معتصمیــن و زاهدیــن در گفتارهــای پایانــی جلــد دوم از ایــن کتــاب  بــه 
رشــته تحریــر درآمــده اســت. مفهــوم اعتصــام، ضــرورت اســتمرار توجــه و 
اعتصــام انســان بــه خداونــد، عوامــل عصیــان و تباهــی دنیــا، ضــرورت 
تشــخیص دنیــای نکوهیــده و دنیــای پســندیده، تبییــن چیســتی مکــر و 
فریــب دنیــا، تجلــی روح توحیــد در رفتــار دوســتان خــدا و راه کار کاســتن 
از توجــه بــه دنیــا از مباحــث مطــرح شــده در دو مناجــات باقــی مانــده 

است.

شرح حدیث قاصعه:
اســت.  نهج الباغــه  خطبه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  قاصعــه  خطبــه 
یــت نکوهــش  کــه بــا محور حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن خطبــه شــریف 
متکبــران و فخرفروشــان اســت بــا بیانــی شــیوا و قاطــع سرنوشــت شــوم 
متکبــران را بــا اشــاره بــه فرجــام ابلیــس بیــان می کنــد. در پایــان شــرح ایــن 
بــه ســپاهیان خــود  ؟ع؟ نســبت  امیــر گایه هــای حضــرت  بــه  خطبــه، 
نبــی  رســالت  بــه  درخــت  شــهادت  بیــان  ضمــن  و  می شــود  اشــاره 
ویژگی هــای  از  برخــی   ، آشــکار معجــزه  یــک  عنــوان  بــه  مکــرم؟لص؟ 
بیــان  حضــرت  آن  کام  بــه  توجــه  بــا  یارانــش  و  علــی ؟ع؟  حضــرت 
می گــردد. بیــان و مفهــوم تکبــر از دیــدگاه اســام، حــد و مــرز تواضــع و 

شیوه برخورد با متکبران از مباحث پایانی این نوشتار است.

راهیان کوی دوست

سجاده های سلوک

زنهار از تکبر



کالم مختصریادداشت مرتبط با موضوع
طلبه ارجمند:مبین داداشی
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ــه  ــس ک ــن ب ــاح؟هر؟ همی ــت اّلل مصب ــوی آی ــخصیت معن ــا ش ــه ب در رابط
کــی دوران  حضــرت آقــا؟دم؟ فرمودنــد: تمــام توفیقــات آقــای مصبــاح بــرای پا
کودکــی و جوانی شــان بــوده؛ همیــن مطلــب را در رابطــه حضــرت آیــت اّلل 

بهجت؟هر؟ نیز فرموده بودند.
شــناخته  معنــوی  چهــره ی  بــه  اســتاد  حضــرت  کــه  حــال  ایــن  بــا  امــا 

می شدند نباید چهره ی پرطمطراق علمی ایشان را 
کــه  گرفــت. آقــای مصبــاح؟هر؟ هــم از آن شــخصیت هاســت  نادیــده 
کــه یکــی در  کردنــد. می فرمودنــد  زندگــی شــان را فــی ســبیل اّلل جهــاد 
یــک زمــان وظیفــه اش ایــن بــوده کــه ســاح دســت بگیرنــد و فی ســبیل اّلل 
جهــاد کنــد. یکــی هــم وظیفــه اش ایــن اســت کــه علــم بــه دســت بیــاورد تــا 
کنــد. یکــی ســاحش تفنــگ و دیگــری ســاحش  از دیــن محافظــت 
گــر  ا نیســت.  تــاش  بــه  جــز  می گیرنــد  هــردو  کــه  نتیجــه ای  کتــاب؛ 
شــخصیتی کــه در معرکــه ی نبــرد اســت تــاش کنــد و از مــال و ثــروت و 
گــر از مــال و  قــدرت و زندگــی خــود بزنــد پیــروز می شــود، آن یکــی هــم ا
ثــروت و قــدرت و شــهرت و محبوبیــت و دنیــای خــود بزنــد بــه هــدف 
عامــه ی  کــه  رســیدیم  ایــن  بــه  می شــود.  پیــروز  و  می رســد  خــود 
طلبگی شــان  اوایــل  همــان  از  می کردنــد.  تــاش  بســیار  مصبــاح؟هر؟ 
علمــا  بــرای  آقــا  حضــرت  کــه  ســخنی  همــان  بودنــد.  کوشــا  بســیار 
کــه ایشــان خیلــی تــاش می کردنــد از زمــان و وقــت خــود  می فرمودنــد 
گــر بخواهیــم کمــی از زندگــی نامــه  می زدنــد و بــرای تبلیــغ می گذاشــتند. ا

استاد صحبت کنیم به این متون می رسیم:
در   ۱۳۱۳ مــاه  بهمــن   ۱۱  ، یــزدی؟هر؟  مصبــاح  محمدتقــی  آیــت اّلل 
خانــواده ای متدیــن و مذهبــی در شــهر یــزد بــه دنیــا آمدنــد. زندگــی پــدر و 
بســیار  ســختی  بــا  ی شــان  مادر میراثــِی  منــزل  در  اســتاد  مــادر 
می گذراندنــد. مــادر بــا کمــک خواهرنشــان، در خانــه جــوراب می بافتنــد 
ایــن  را در مغــازه بفروشــد.  گذرانــدن زندگــی، جوراب هــا  بــرای  پــدر  تــا 
ی کــه پــدر مجبــور می شــدند هــر از  شــغل بســیار کــم درآمــد بــود بــه طــور
چنــد وقــت مبلغــی قــرض کننــد تــا بــه کارش ســامان دوبــاره دهــد. بــا 
ــت؟مهع؟  ــل بی ــیفته اه ــی و ش ــواده مذهب ــن خان ــختی ها ای ــه س ــود هم وج
ی  پــا کــردن مراســم عــزادار در دوران خفــت بــار حکومــت رضــا شــاه، کــه بر
مطلقــًا ممنــوع بــود، شــب های محــرم در زیرزمیــن منــزل، مجلــس توســل 
ی برقــرار می کردنــد. اســتاد بــرای کســب دانــش و معرفــت بیشــتر  و عــزادار
راهــی دبســتان گردیــد. او چنــان مشــتاق دانســتن بــود کــه همــه ســاله در 
گرد ممتــاز مدرســه شــناخته می شــد و همیــن امــر  امتحانــات پایانــی، شــا
امــا  بــود.  گشــته  مدرســه  معلمــان  و  مدیــر  نــزد  او  محبوبیــت  موجــب 
محمدتقــی آرزویــی دیگــر داشــت. او تنهــا بــه تحصیــل علــوم دینــی و 
کســب معــارف الهــی می اندیشــید، و بــر همیــن اســاس بــود کــه در انشــای 
کاس چهــارم نوشــت می خواهــد بــه نجــف بــرود و درس دینــی بخوانــد. 
گردی های محمدتقــی را شــگفت زده کــرد.  ایــن انشــا آمــوزگار و هم شــا
اســتاد نوجــوان بــود کــه در ســال ۱۳۲۵ وارد حــوزه علمیــه یــزد شــد. او در 
کن شــد و  یکــی از حجره هــای مدرســه شــفیعیه واقــع در میــدان خــان ســا
بــی اعتنــا بــه وضــع نابســامان حــوزه و مخروبــه بــودن مــدارس و حجره هــا، 
و نیــز فقــدان اســتاد و برنامــه درســی منظــم، چنــان بــه درس و بحــث و 
و  کــه در مــدت چهــار ســال، تمــام مقدمــات  یــد  مطالعــه اهتمــام ورز
جدیــت  و  تحقیــق  بــا  مکاســب،  و  رســائل  تــا  را  متوســطه  ســطوح 
ــه طــور  ــدن ایــن مــدارج، ب ــرد. حــال آنکــه گذران ــان ب ــه پای فوق العــاده ای ب

معمول حدود هشت سال زمان می طلبید.
بــا انگیــزه علــم  کنــار دروس رســمی حــوزه،  محمدتقــی، همچنیــن در 
یــک، شــیمی،  دوســتی و حقیقت جویــی، برخــی علــوم روز از قبیــل فیز
ی و زبــان فرانســه را نــزد روحانــی فرهیختــه ای بــه نــام »محّققــی  فیزیولــوژ
کــه بعدهــا از ســوی مرحــوم آیــت اّلل بروجــردی؟هر؟ بــه آلمــان  رشــتی« 

اعزام شد، می آموخت.
یــک بحــث جالبــی را خــوب اســت مطــرح کنــم کــه بعضــًا نشــنیده اند: 
یــزدی  مصبــاح  آقــای  از  یــد  برو می فرمودنــد:  بهجــت؟هر؟  آیــت اّلل 
بخواهیــد برایتــان درس اخــاق بگویــد. شــیخ محمــد تقــی جــوان آن 
ــنایی  ــن آش ــد. ای ــنا ش ــت؟هر؟ آش ــی بهج ــد تق ــت اّلل محم ــا آی ــال ها ب س
گرد را فراهــم ســاخت و  زمینــه ارتبــاط و عاقــه هــر چــه بیشــتر اســتاد و شــا
گرد خــود  رفتــه رفتــه اســتاد نیــز بــه اســتعداد و نبــوغ علمــی و اخاقــی شــا
ی انقــاب اســامی، وقتــی  پــی بــرد. بــی جهــت نبــود کــه قبــل از پیــروز
یــان قــم خدمــت آیــت اّلل بهجــت؟هر؟ آمــده و از ایشــان  عــده ای از بازار
کــه خودشــان یــا یــک نفــر از روحانیــون مــورد  کــرده بودنــد  درخواســت 
بهجــت؟هر؟  آیــت اّلل  نماینــد،  برگــزار  اخــاق  درس  یــک  شــان  تأییــد 
فرمــوده بودنــد: »جنــاب آقــای مصبــاح یــزدی در ایــن زمینــه مــورد تأییــد 
یــد از ایشــان بخواهیــد و مــن هــم از ایشــان می خواهــم کــه  مــن اســت. برو

درس اخاق را بیان کنند.«
و  علمــی  مجاهــدت  عمــری  از  پــس   ۱۳۹۹ مــاه  دی   ۱۲ در  ســرانجام 
فرهنگــی، آیــت اّلل محمدتقــی مصبــاح یــزدی در ســن ۸۶ ســالگی پــس 

ی دارفانی را وداع گفت. از تحمل دوره ای بیمار
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پیــام مــوال از بســتر شــهادت، شــرح و توضیحی اســت از حضــرت آیت اّلل 
محمدتقــی مصبــاح یــزدی بــر وصیتنامــه امیرمؤمنــان حضــرت علــی؟ع؟ 
کــه در واپســین لحظــات زندگــی دنیایــی خویــش، بــه امــام حســن و امــام 
بــه مضامیــن عرفانــی و  بــا توجــه  کتــاب  ایــن  حســین؟امهع؟ فرموده انــد. 
ــا بحــث  ــر تقــوای الهــی، ب کیــد ب ــا تأ ؟ع؟ و ب اخاقــی کام حضــرت امیــر
دربــاره دنیــا آغــاز می شــود و بــا اشــاره بــه گرایــش فطــری و ذاتــی انســان بــه 

دنیا، راه رهایی از وابستگی به دنیا را بیان می کند.
همچنیــن در پایــان، ایشــان بــه جهــاد در ســه عرصــه ) جهــاد بــا مــال، 
جهــاد بــا زبــان و جهــاد فرهنگــی( اشــاره می کننــد و ضمــن بیــان جایــگاه 
ــرک ایــن مهــم، چگونگــی  ، پیآمدهــای ت ــه معــروف و نهــی از منکــر امــر ب
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و افراط هــا و تفریط هــای ممکــن در راه 

تحقق آن را گوش زد می کنند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــاز ب ــی در نم ــه قلب ــل توج ــای تحصی ــرورت و راه ه ــریح ض تش
نقــش توجــه بــه عظمــت بی کــران و لطــف بســیار خداونــد و نیــز نقــش 
اهــل بیــت؟مهع؟ بــه عنــوان واســطه های میــان مــا و خــدا، بیــان جایــگاه 
مرحــوم عامــه  بــه ســخن  اشــاره  بــا  نمــاز  در  قربــت  و قصــد  اخــاص 
یــا، معرفــی  مجلســی؟هر؟ در ایــن بــاره، توضیــح نشــانه های اخــاص و ر
، مراتــب خــوف  نمــاز واقعــی، بیــان عوامــل حضــور قلــب و خشــوع در نمــاز
از خداونــد، تشــریح نقــش نیــت، مراتــب و مفهــوم آن، بیــان نکته هــا و 
طــرح پرســش هایی دربــاره اذان و اذکار نمــاز و پاســخ بــه آن هــا و بررســی 

و توضیح شرایط قبولی نماز و آثار نماز مقبول.
کتــاب  برنامــه بندگــی و  برابــر جانــان و  نمــاز نشــانه خضــوع جــان در 
نیایــش اســت. نمــاز دل را بــا صفــا، اندیشــه را زالل، امیــد را افــزون، عشــق 
ک  پــا زشــتی  و  گنــاه  از  را  زندگــی  و  خدایــی  را  جهــت   ، دار جهــت  را 
می ســازد و در یــک کام، نمــاز معــراج مؤمــن اســت. ایــن کتــاب برگرفتــه 
ی در ایــن اثــر بــا  از ســخنان آیــت اّلل مصبــاح یــزدی دربــاره نمــاز اســت. و
و  روحانیــان  عبــادت  ایــن   - نمــاز مختلــف  بعدهــای  شــیوا،  بیانــی 

وارستگان- را بررسی می کنند. 

»فاطمــه؟اهس؟ ، اســوه حســنه اســت و ایــن اســت رمــز و راز آن کــه ســیره 
، اســوه، حجــت و الگــو می گــردد و  فاطمــی بــرای همــه امامــان از نســل او
چــرا چنیــن نباشــد در حالــی کــه فاطمــه؟اهس؟ ، قســمتی از وجــود نازنیــن 
، جلــوه دیگــری از ســیره رســول اّلل اســت.  محمــد؟لص؟ اســت و ســیره او
هــم چنیــن حضــرت فاطمــه؟اهس؟ ، نــه تنهــا الگــوی زنــان کــه الگــوی تمــام 
گســتر مــا، مــادرش  کــه مــوالی عــدل  جهانیــان نیــز هســت؛ تــا آن جــا 

فاطمه؟اهس؟ را اسوه نیکوی زندگانی خویش معرفی می کند.«
بــا حضــرت  کــه در رابطــه  کتــاب مذکــور اســت  از  کام، بخشــی  ایــن 

زهرا؟اهس؟ به رشته تحریر درآمده است.

رابطــه محبــت و مــودت، سلســله مراتــب محبــت و معرفــت بــه امــام 
زمان؟عجــل؟ ، نعمــت وجــود امــام زمــان، ضــرورت شــناخت امــام عصــر 
ولــی  حضــرت  مقام هــای  حضــرت،  آن  بــه  معرفــت  ی  افزون ســاز راه  و 
؟ع؟ ، معنــای انتظــار فــرج در آخرالزمــان، تبییــن عقانــی والیــت بــا  عصــر
ــام  ــا ام ــی ب ــه والی ــت رابط ــای تقوی ــت، راه ه ــترده والی ــاد گس ــر ابع ــد ب کی تأ
زمــان، والیــت تکوینــی و تشــریعی امــام زمــان و شــرایط رســیدن بــه والیــت 
خــاص، وظیفــه جوانــان در برابــر فتنه هــای آخرالزمــان، امــام زمــان؟ع؟ از 
ی و آثــار آن، ویژگی هــای یــاوران امــام  دیــدگاه اهل ســنت، مهدی بــاور
غیبــت،  دوران  در  شــیعیان  وظایــف  و  غیبــت  فلســفه  زمــان، 
، مســائلی  ینــی دیگــر آسیب شناســی اهــداف امــام زمــان؟جع؟ و عناو

هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.

بســتر از  مــوال   پیــام 

عروج تا بی نهایت:شهادت

کوثر ل  جامی از زال

آفتاب والیت

مبین داداشی:
ــد  ــه دارن ــر چ ــاح؟هر؟ ه ــای مصب ــه آق ــد ک ــا؟ظفح؟ فرمودن ــرت آق حض
ــه  ــدی ک ــده در ح ــتاد دی ک و اس ــا ــی پ ــت؛ جوان ــان اس از جوانی ش
از  می فرمودنــد  ایشــان  جوانــی  دوران  در  بهجــت؟هر؟  آیــت اّلل 

آقــای مصبــاح بخواهیــد بــه شــما درس اخــاق بدهــد.

ک بودن شیوه ی پیغمبری است »در جوانی پا
» ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار

#عامه_مصباح 
_بهجت #آیت_اّلل

#مقام_معظم_رهبری

محمدهادی رفیعی:
مصبــاح  آیــت اّلل  دربــاره  رهبــری؟دم؟  معظــم  مقــام  بیانــات  در 
از  یکــی  کــه  دارد  وجــود  جالبــی  و  مختلــف  تعابیــر  یــزدی؟هر؟ 
ایــن  در  مصبــاح  آقــای  اســت:  تعبیــر  ایــن  آن هــا  برجســته ترین 
ــه خــأ نبــود شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری را پــر کرده انــد. زمان

#عامه_مصباح
#مطیع_والیت

محمدمهدی بیک محمدی:
در  مصبــاح؟هر؟  آیــت اّلل  برجســتگی های  از  فکــری  انســجام 

اســت. اندیشــه  حــوزه 
#عامه_مصباح 

#عالم_بصیر

سیدعلی افضلی:
ــه و  ــزدی؟هر؟ فقی ــاح ی ــت اّلل مصب ــان، آی ــر عزیزم ــه رهب ــق گفت طب

حکیــم مجاهــد بودنــد.
#عامه_مصباح 

_حکیم_مجاهد #فقیه_و

برنامه های حوزه

محمدطاهر فتحی:
ی، بــا چاشــنی خاقیــت و  کمــال ابعــاد انســان جامــع کامــل حــوزو

ابتــکار در جهــاد تبییــن و عرصــه ی مبــارزه.

مه_مصباح
ّ

#عا
#کمال_ابعاد
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