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آیتاهلل ّ
موحد ابطحی

حضرت آیتاهلل آقای حاج سیدمحمدباقر ّ
موحد
ابطح���ی اصفهانی ،با آثار و مآث���ر و خدمات علمی
و دینی و اجتماع���یاش ،نامی ماندگار در قاموس
عالمان ش���یعه است که با گذش���ت روزگار از یادها
نخواهد رفت.

در  19س���الگی (ربی���ع االول 1365ق1325 /ش)

به ق���م آمد و به تحصیل فلس���فه (اس���فار و ش ��فا)
ن���زد عالمه طباطبای���ی پرداخت .پ���س از تکمیل
آن ب���ه دروس فق���ه و اص���ول آی���ات عظ���ام :آق ��ای
بروج���ردی ( 14س���ال) ،آق���ای حج���ت ،گلپایگانی
و ارا ک���ی ( 14س���ال) ،ام���ام خمین���ی ( 13س ��ال)،
سیداحمد خوانس���اری و محقق داماد حاضر شد

فقی���د س���عید در ش���ب دوم رمض���ان المب���ارک و ب���ا بحثه���ا و ای���راد و اش���کالهایش ،در دروس
1346ق ( 12اس���فند 1306ش) ،در اصفه���ان ،استادان خویش درخشید و دیدگان استادانش را

در بی���ت عل���م و تق���وا و فضیلت زاده ش���د .پدرش به خود خیره س���اخت و در همان زمان در معیت
ّ
آی���تاهلل ح���اج س���یدمرتضی موس���وی موح���د برادرش آیتاهلل سیدمحمدعلی ابطحی ،مصباح

1
ابطح���ی (1413 – 1320ق) از ش���ا گردان آی���ات الفقیه طهارت و صالة را تصحیح و منتش ��ر نمود.
عظ���ام :س���یدمحمد نجفآب���ادی ،س���یدعلی او در 1370ق ه���م س���فر کوتاه���ی به نجف اش ��رف

نجفآب���ادی و ش���یخ محمدرض���ا نجفی مس���جد داش���ت و در دروس مراجع عظ���ام :آقای خویی و و مرا ک ��ز دینی و اجتماعی مانند بیمارس ��تان ولی
ش���اهی و برادرانش :آیتاهلل حاج سیدمحمدعلی آقای حکیم ش���رکت داش���ت ولی به دلیل پارهای عصر ،تون ��ل اباصالح المهدی ،درمانگاه ولی عصر
ّ
2
موحد ابطحی ( 1349ـ 1423ق) صاحب تهذیب مش���کالت به ق���م بازگش���ت و به تحصی���ل و عالوه (در حومه اقلید) ،بازس ��ازی امام زاده سیدمحمد
المق ��ال فی عل ��م الرجال و حضرات حجج اس�ل�ام ب���ر آن به تدریس و تألی���ف و تبلیغ دین پرداخت .و کارگاهه ��ای قالی بافی پدی ��د آورد و به همکاری

آقای���ان :ح���اج س���یدعلی ،ح���اج س���یدرضا و حاج وی یک���ی از ارکان گروه «جامع احادیث الش ��یعة» در تأس ��یس کارخانه قن ��د و هنرس ��تان صنعتی و
ّ
ّ
س���یدحجت موح���د ابطح���ی ،هم���ه از علم���ای ب���ود که ابواب زکات و خمس و صوم را با همکاری اعزام مبلغ به اطراف و عشایر پرداخت .او در این
ب���زرگ اصفه���ان بوده و از ش���هرتی بهس���زا در قم و حضرات آقایان :س���یدمحمدعلی موحد ابطحی ،س ��الها نسلی مؤمن و ّ
متدین تربیت نمود و آنجا
اصفهان برخوردارند .م���ادرش نیز صبیۀ محترمه حاج ش���یخ جالل طاهر ش���مس گلپایگانی و حاج را پایگاه امام زمان قرار داد.

آیتاهلل حاج س���یدمحمدتقی موس���وی اصفهانی شیخ جواد خندق آبادی نگاشت.
(م 1346ق) ،صاح���ب مکی ��ال الم ��کارم فی فوائد
او سالیان فراوان به امر آیتاهلل العظمی بروجردی
الدعاء للقائم بوده است.
به ش���هر اقلید که مرکز بهائیان شده بود مهاجرت
آن مرح���وم در اوان نوجوان���ی در مدرس���ه ص���در ،کرد و با تالشها و ّ
جدیت فراوان به تبلیغ مذهب
ادبی���ات و ط���ب (ش���رح اس���باب نفیس���ی و کتاب ّ
حقه و شریعت ّ
مقدس���ه پرداخت و شهر را از لوث
قان���ون) را ن���زد والد بزرگوارش و ح���اج میرزا محمد وجود آن���ان پا ک س���اخت و نام آنجا را ب ��ه «اقلید
3

او پی ��ش از پی ��روزی انق�ل�اب اس�ل�امی ،ب ��ه ح ��وزۀ
علمیه قم بازگش ��ت و به تأس ��یس مدرس ��ة االمام
المهدی در سه طبقه و تألیف و تحقیق و تدریس
و تش ��کیل گروهه ��ای پژوهش ��ی دس ��ت زد و ب ��ه
تحقی ��ق در اس ��ناد و رجال و گ ��ردآوری و تبویب و
تنظی ��م احادی ��ث پرداخ ��ت و احادیث تفس ��یری

طبی���ب زاده و س���طوح را نزد آیات :پدرش ،ش���یخ امام زم���ان» تغییر داد .ایش���ان در مدت نیم قرن و احادی ��ث فقه ��ی با ح ��ذف مکررات آنه ��ا و رجال
محم���ود مفید و ح���اج آقا رحیم ارب���اب آموخت و فعالیته���ای خ���ود در آنج���ا ،مس���اجد و مدارس آن را یکجا فراهم س ��اخت .اما ب ��ا پیروزی انقالب

 .1انصاری ،ناصر الدین ،اختران فضیلت ،ج ،1ص.822
 .2همان ،ص .814

اس�ل�امی م ��ردم اقلی ��د در طومارهایی ،بازگش ��ت
 .3شریف رازی ،گنجینه دانشمندان ،ج ،8ص .249
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ایش ��ان را از امام خمینی خواستار شدند و معظم

درگذشتاگن
له به امر امام چند سالی را بدانجا بازگشت .امام  .4الصحیفة النبویة الجامعة
در پاسخ مردم اقلید چنین نگاشت:
«اهالى محترم اقلید فارس (ایدهم اهَّلل تعالى)
نامه آقایان محترم با امضاى زیادى واصل گردید.
در مورد بازگشت جناب حجتاالسالم آقاى حاج
سیدمحمدباقر ابطحى (دامت افاضاته) با ایشان
مذا كره ش���د و قرار ش���د انش���اءاهَّلل ب���زودى ِبدان

منطق���ه بیاین���د و فعالیته���اى مذهب���ى خ���ود را

اخبار
 .7تحقیق :کتاب المزار (شهید اول)

 .5الصحیف���ة العلوی���ة الجامع���ة ( 497دع ��ا از  .8تحقیق :االستخارة من القرآن (میرزا ابوالمعالی
امیرالمؤمنین (علیه السالم)
کلباسی)

 .6الصحیف���ة الفاطمی���ة الجامع���ة ( 231دع ��ا از
فاطمه زهرا و حسنین (علیهم السالم)

 .7الصحیفة الس���جادیة الجامعة ( 270دعا از امام
س���جاد (علیه الس�ل�ام) ب���ا ترجمۀ فارس ��ی ،اردو و
انگلیسی) که شهرت جهانی پیدا کرد.

 .9تحقی ��ق :مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم
(سیدمحمدتقی موسوی اصفهانی)
 .10تحقی ��ق :عوال ��م العل ��وم و المع ��ارف و االحوال
(130ج)

 .8الصحیفة الصادقیة الجامعة ( 1425دعا از امام س ��رانجام آن مرحوم در  86سالگی ،بر اثر بیماری

ادامه داده و امید است آقایان محترم نیز با جناب
باقر و امام صادق (علیهما السالم)
ایش���ان همكارى نم���وده و با اتحاد و همبس���تگى
ّ
 .9الصحیفة
الکاظمی���ة الجامعة ( 260دعا از امام ( 5ربیع الثانی 1435ق) درگذش ��ت و پیکر پا کش
كامل وظیفه خطیر خود را در این موقع حس���اس
کاظم (علیه السالم)
عص ��ر روز جمعه  18بهمن ب ��ا حضور دهها هزار نفر
به نحو احسن انجام دهند .از خداى تعالى ادامه
 .10الصحیف���ة الرضویة الجامع���ة ( 287دعا از امام از م ��ردم و علمای حوزه علمیه قم و اس ��تانهای
توفیقات همگان را خواس���تارم .و السالم علیكم و رضا (علیه السالم) تا امام زمان ّ
(عجل اهلل فرجه) اصفه ��ان و ف ��ارس تش ��ییع و پس از نم ��از آیتاهلل
رحمة اهَّلل و بركاته.
 .11اس���تدرا ک بر عوالم العلوم و المعارف (نوشته :العظمی وحید خراس ��انی ،در حرم مطهر حضرت
روح اهَّلل الموسوی الخمینى
ّ
ش���یخ عبداهلل بحران���ی20 ،ج) بقی���ۀ مجلدات آن فاطمه معصومه (علیها س�ل�ام) به خا ک س ��پرده
و کهولت سن در عصر چهارشنبه  16بهمن 1392

 13اسفند  5 /1357ربیع الثانى .»1399

آن بزرگ���وار در قم افزون بر مدرس���ة االمام المهدی،
درمانگاه ام���ام زمان (در جمکران) و بی���ت الزهراء را

آماده چاپ است.

ش ��د .در س ��وگ فقدانش از س ��وی مراجع معظم

ب) کتابهای غیرچاپی

تقلی ��د و مقام ��ات سیاس ��ی و کش ��وری پیامهای

 .1جامع االخبار و اآلثار (12ج)

ن بازار را هم تعمیر و
تأسیس و مس���جد امام حس���ی 
ّ
نوسازی اساسی نمود و سالها در آن مکان مقدس
ِ
 .3تقریرات درس آیتاهلل بروجردی
به اقامۀ جماعت و ارش���اد مردم اش���تغال داش���ت.
 .4استدرا ک و تحقیق :عوالم (100ج)
همین باعث رونق و ش���کوفایی مسجد ش���د .او در

 .2المدخل الی التفسیر الموضوعی (8ج)

این مسجد هر روز پس از اقامۀ نماز موعظه مینمود ج) تحقیق

تس ��لیت فراوان ص ��ادر و مجالس بزرگداش ��ت او تا
مدتهای مدید برگزار شد.
مق ��ام معظ ��م رهب ��ری در پی ��ام تس ��لیت خویش
فرمود:
الرحمن ّ
بسم اهّلل ّ
الرحیم

و در مواق���ع توس���ل ب���ه اهل بیت عصم���ت (علیهم  .1تحقیق :التفسیر المنسوب الی االمام العسکری «درگذش���ت عالم ربانی مرحوم آی� �تاهلل آقای حاج
ّ
الس�ل�ام) سیل اش���ک از چشمانش س���رازیر بود .یاد (علیه السالم) و مستدرکاته .با مقدمهای گسترده ّ
دمحمدباقر موحد ابطحی اصفهانی (رحمة اهلل
سی
آن روزهایی که آن عالم با صفا و با وفا در آن مسجد دربارۀ انتساب آن به حضرت
علیه) را به بازماندگان آن مرحوم و خاندان محترم
مق���دس همه را به یاد خ���دا و قیامت می انداخت و  .2تحقی���ق :تأوی���ل اآلی���ات الظاه���رة ف ��ی فضائل ابطح���ی و به عم���وم ارادتمن ��دان و مس ��تفیدان از
مسجد به وجودش رونق و صفایی داشت ،به خیر .العت���رة الطاه���رة (ش���رفالدین عل���ی حس ��ینی مقام علمی ایشان تسلیت عرض میکنم.
از دیگر اقدامات خیر و به یاد ماندنیاش ،احداث استرآبادی)2 ،ج
تونل بین جاده کاشان و امام زاده علی (اردهال)  .3تحقیق :االمامة و التبصرة من الحیرة (علی بن و از پرورشیافت ��گان مکت ��ب علم ��ی مرج ��ع بزرگ
حسین بن موسی بن بابویه قمی)
ش ��یعه مرحوم آیتاهلل العظم ��ی بروجردی (اعلی
است.
متتبع و ّ
این عالم بزرگوار ،فقیه ��ی جامع و ّ
متعبد

آثارش عبارتند از:

الف) کتابهای چاپی
 .1الدرر الالمعة فی االحادیث الجامعة
 .2جام���ع االخب���ار و اآلثار عن النب���ی و آله االطهار
(2ج ،فضائل السور و القرآن)
 .3المدخل الی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم
(2ج)

 .4تحقیق :الخرائج و الجرائح (قطب الدین سعید اهلل) مقامه و منش ��أ آث ��ار و برکات متع ��دد بودند و
فقدان ایش ��ان موجب ّ
تأسف آشنایان به مقامات
بن هبة اهلل راوندی)3 ،ج
 .5تحقیق :ن���وادر المعجزات (ابوجعفر محمد بن علمی و معنوی آن بزرگوار است.
از خداوند متعال ّ
جریر بن رستم طبری امامی)
علو درجات و حشر با اولیائش را
 .6تحقی���ق :صحیف���ة االمام الرضا (علیه الس�ل�ام) برای آن مرحوم مسألت مینمایم».
ب���ا مقدمهای ّ
ّ
مفص���ل درباره اعتبار کت ��اب و بیان
سیدعلی خامنه ای
بیش از  80طریق به آن.
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اخبار

آیتاهلل موسوی کرمانی
حضرت مستطاب آیتاهلل آقای حاج سیدحسین
موس���وی کرمان���ی ،یکی از علم���ا و محققین حوزه
علمیه قم و از پیشگامان احیای تراث شیعه بود.

درگذشتاگن
این ح���وزه از محضر آیات عظ���ام :مرحوم آیتاهلل
حجت و آیتاهلل خوانساری و باالخص  18سال از
آیتاهلل العظمی بروجردی استفاده نموده و پس
از آن مرح���وم هم از ش���رکاء درس آیتاهلل العظمی
شریعتمداری است و منبری شیرین و مفید دارد

فقی���د س���عید در س���ال 1291ش (1330ق) ،در و در مح���رم و صف���ر و ماه رمض���ان ،در تهران همه
روس���تای «سرآس���یاب» در پنج فرس���خی کرمان و س���اله برای منبر و ترویج دی���ن و تبلیغ احکام می

در خانه مرحوم حجتاالسالم و المسلمین حاج رون���د و از راه منب���ر خدماتی نم���وده و می نمایند.
س���ید جاللالدین موس���وی فرزند حجتاالسالم وی عالم���ی پرهیزگار و فاضلی عالیق���در و ّ
مروجی

حاج سیدهاش���م بن حجتاالسالم سید حسین بزرگوار و مورد توجه مراجع بزرگ باالخص آیتاهلل
زاده ش���د .مقدمات عل���وم را نزد پ���درش خواند و العظمی شریعتمداری و آیتاهلل العظمی مرعشی
ّ
4
پ���س از آن به کرمان رفت و در مدرس���ه
معصومیه نجفی می باشد».
س���ا کن ش���د و ب���ه تحصی���ل س���طوح ن���زد آی���ات:

آن مرح���وم تم���ام دروس خوی���ش را ب���ا مرح ��وم

می���رزا احم���د زنجانی ،میرزا عبدالحس���ین حجتی
آیتاهلل حاج ش���یخ علی پناه اشتهاردی 5مباحثه وی پس از یکصد سال زندگی ،در روز پنجشنبه 10
کرمان���ی ،سیدحس���ن تاجآبادی و ش���یخ حس���ین
و تم���ام آث���ار و تحقیقات���ش را ب���ا ش���رکت معظم له بهم ��ن 1392ش ( 28ربیع االول 1435ق) چش ��م
ح���اج نجف خواند و در س���ال 1317ش (1357ق)
از جهان فروبس ��ت و پیکر پا کش صبح روز ش ��نبه
انجام داده بود .آثارش عبارتند از:
به قم آمد و ش���رح لمعه را در محضر آیتاهلل حاج
 .1تحقیق :کتاب «قواعد االحکام» (عالمه حلی) (اول ربی ��ع الثانی  1435ق) تش ��ییع و پس از نماز
ش���یخ محمدعلی حایری کرمانی و س���طوح عالیه
آی� �تاهلل العظمی مکارم ش ��یرازی بر آن ،در یکی از
را ه���م در محضر حضرات آی���ات :حایری کرمانی .2 ،تحقی���ق :کت���اب «ایض���اح الفوائ���د ف ��ی ش ��رح
بقعهه ��ای صحن ح ��رم مطهر حض ��رت معصومه
صدرالدین صدر ،مرعش���ی نجفی و شرح منظومه القواعد» (فخر المحققین)4 ،ج
(علیها سالم) به خا ک سپرده شد.
را ه���م در مجل���س درس ام���ام خمینی و اس���فار را  .3تحقیق :کتاب «روضة المتقین فی ش ��رح من
هم در محضر عالمه طباطبایی آموخت .س���پس الیحضره الفقیه» (مال محمدتقی مجلسی)14 ،ج
در دروس خارج آی���ات عظام :حجت کوهکمری .4 ،تحقی���ق :کتاب «القرآن و العقل» (آقا نورالدین
س���یدمحمدتقی خوانس���اری ،صدرالدی���ن صدر ،عراقی)3 ،ج
حایری کرمان���ی و بیش از همه در دروس آیتاهلل  .5خاطرات
العظمی بروجردی ش���رکت ُجس���ت و م���ورد توجه
 .6مجمع االنوار ،درباره آیه تطهیر و حدیث کساء
فراوان اساتیدش ،بهویژه آیتاهلل حایری کرمانی
و والی���ت تکوین���ی اهل بی���ت و ّرد بر رس ��اله «یک
قرار گرفت و به ش���رف دامادی ایشان مفتخر شد.
فضیلت بزرگ» صالحی نجفآبادی
او یک���ی از اطرافی���ان و اصح���اب خ���اص آی���تاهلل
 .7تقریرات دروس آیتاهلل بروجردی (مخطوط)
العظم���ی بروج���ردی و از اصح���اب گ���روه «جام���ع
احادی���ث الش���یعة» ب���ود .آن مرح���وم اف���زون ب���ر  .8تقریرات دروس آیتاهلل حجت (مخطوط)
تحصی���ل و تألیف ،ب���ه تبلیغ دی���ن در تهران و قم آن مرح���وم از آی���ات عظ���ام :سیدابوالحس ��ن
و ش���هرهای دیگ���ر و اقام���ۀ جماعت پ���اره وقت در اصفهانی ،میرزا محمد فیض قمی ،شریعتمداری،

مس���جد «مال جعفر» بازار قم و ش���رکت در تأسیس ش���اهرودی ،حکی���م و خوی���ی اج���ازات متع ��دد
و مدیری���ت مؤسس���ات ّ
خیری���ه
ِ
مانن���د مؤسس���ه حس���بیه و از آی���تاهلل العظم���ی بروج���ردی ه ��م
خیری���ه الزهراء و تدریس اخ�ل�اق در مدارس حوزه نامهه���ای متعدد داش���ت که نمون���های از آنها در
پرداخت .شریف رازی دربارۀ او می نویسد:
پای���ان کتاب خاطرات (ص  189ت���ا  )198به چاپ
«حج���ة االس�ل�ام و المس���لمین آق���ای ح���اج رسیده است.
سیدحس���ین کرمان���ی ،از علم���اء اع�ل�ام و فض�ل�اء
بنام حوزه علمیه قم اس���ت که حدود  40سال در

 .4محمد شریف رازی ،گنجینه دانشمندان ،ج ،2ص 242
 5ناصرالدین انصاری ،اختران فقاهت ،ج ،1ص 87
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