ﺧــﻮش ﺑﯿــﺎﻧ و ﺗﺒﺤــﺮ در ﻋﻠــﻢ ﻓﻘــﻪ و اﺻــﻮل از
وﯾﮋﮔﻫـﺎی ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ آﯾﺖاﻟـﻪ ادﯾـﺐ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدی
ﺑﻮد
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس :ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﺎط ﮔﻔﺖ :ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺧﻮش ﺑﯿﺎﻧ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﯾ
دﯾﺮ از وﯾﮋﮔ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺮﺳ درس ﺧﯿﻠ ﻣﺴﻠﻂ و ﺗﺒﺤﺮ ﺧﺎﺻ
در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس؛ در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﻋﻠﻤﺎ و ﺧﺎدﻣﺎن دﯾﻦ
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از زﻧﺪﮔ آﯾﺖاﻟﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ ادﯾﺐ
ﻧﺠــﻒ آﺑــﺎدی ﮐــﻪ از اﺳــﺘﺎدان ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻋﻠﻤﯿــﻪ اﺻــﻔﻬﺎن ،ﻗــﻢ و ﻣﺸﻬــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ
ﺑﭙﺮدازﯾـﻢ در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ ﺣﺠـﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻦ ﺧﻄـﺎط،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺣﺎم دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻓﯿﺎض و ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ رﻓﺘﯿﻢ و
ﮔﻔﺘﻮﯾ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮔﺬرد.

از زﻣـﺎن آﺷﻨـﺎﯾ و دروﺳـ ﮐـﻪ در ﻣﺤﻀـﺮ آﯾﺖاﻟـﻪ ادﯾـﺐ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدی ﮐﺴـﺐ
ﻓﯿﺾ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮﯾﯿﺪ؟
ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر داﺷﺘﻢ ﺣﺪود  ۱۲ﺳﺎل در ﮐﻼس درسﻫﺎی رﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﺎﺳﺐ و ﺣﺪود
ﭘﻨـﺞ ،ﺷـﺶ ﺳـﺎل درس ﺧـﺎرج اﯾﺸـﺎن ﺷﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﻢ و اﯾﺸـﺎن از ﻣﻔـﺎﺧﺮ ﻋﻠﻤـ
اﺻﻔﻬﺎن و از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ دوره ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺼﻄﻔ ﺧﻤﯿﻨ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﺮﺳ درس ﺧﯿﻠ ﻣﺴﻠﻂ و ﺗﺒﺤﺮ
ﺧﺎﺻ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﺧﯿﻠ ﺳﻠﯿﺲ و روان درس را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻼب ﻣدادﻧﺪ و ﺧﯿﻠ ﭘﺨﺘﻪ ،ﻋﻤﻘ و
ﻣﺴـﻠﻂ ﺑـﻪ درس ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻃﻼب ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﺪر و ﭘﺴـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ از دﯾـﺮ وﯾﮋﮔـ
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺧﻮش ﺑﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺮاز اول
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻃﺮهای از اﯾﺸﺎن دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ؟
ﻣـﻦ ﺧـﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧـ از اﯾﺸـﺎن دارم ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰل اﯾﺸـﺎن زﯾـﺎد رﻓـﺖ و آﻣـﺪ

ﺧﺎﻧﻮادﮔ داﺷﺘﯿﻢ ،ﯾ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑ ﮐﻪ دارم ﯾ روز ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﯾ رﻓﺖ
ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آﯾﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺘ از ﻣﺎ ﮐﻨﺪ؛ آﻳﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ
آﺑـﺎدی ﺣـﺮف ﺧﯿﻠـ ﻗﺸﻨـ زده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ آن ﺷﺨـﺺ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﻮ
ﺷﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮ را آوردی ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﺴﺮ را ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ.
و از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔ ﺧﻤﯿﻨ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﺮزﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮاﺗ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠ ﺻﻤﯿﻤ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤرﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻌﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗ و ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی
آﻳﺖاﻟـﻪ ادﯾـﺐ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدی ،ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۴۲وارد ﻋﺮﺻـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺷﺪﻧـﺪ و در
دوران رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻮم ﺷﺪﻧﺪ و در ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻫﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺰدﯾ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺪﻧﺪ و
ﮐﺮﺳ درس را در ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن ﭘﯿﯿﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ آﯾﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی در اﻧﻘﻼب و ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
اﯾﺸﺎن از ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ دﯾﺮ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
دﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب را از ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﭘﯿﯿﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻫﻤﺸﻬﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﻣﺸﺮف
ﺳﯿﺎﺳ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺮف ﺳﯿﺎﺳ آﯾﺖاﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺮف
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( را ﻣﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺮو رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ در ﯾـ ﺟﻤﻠـﻪ آﻳﺖاﻟـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـ ادﯾـﺐ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدی را در ﯾـ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﯾـ از ﺻـﻔﺎت ﺑـﺎرزی ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن داﺷﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ در ﺑﯿـﻦ اﺳﺎﺗﯿـﺪ ﺣـﻮزه ﻣـﺎ
ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﻨﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ و ﻫﻢ ﻣﺪرس ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺮﺳ درس ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺒﺮ زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟ
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﻫﻢ در ﻣﻨﺒﺮ و ﻫﻢ در درس ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﺎﺻ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﺣﺠــﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻦ ﺧﻄــﺎط در ﭘﺎﯾــﺎن ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ :آﯾﺖاﻟــﻪ
ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠ ادﯾــﺐ ﻧﺠــﻒ آﺑــﺎدی در ﻣﺤﻠــ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻣﯿــﺪان ﻃــﻮﻗﭽ اﺻــﻔﻬﺎن،
اﻣـﺎﻣﺰادهای اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺻـﺎﺣﺐ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺎد« اﯾﻨﺠـﺎ ﻣـﺪﻓﻮن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺳـﺎل

 ۱۳۹۳ﻫﻢ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﯾﺰدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻮ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮوﻣﻨﺪ

