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پیام تسلیت
  آیت اهلل العظمی

سیستانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
ارتحــال عالــم عامــل 
جناب حجت االســام و 
المسلمین آقای حاج سید محمد موسوی نژاد )تاب 
ثراه( را به حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه و به 
آقایان علما و طاب حوزه علمیه مشهد مقدس و به 
عموم مردم شریف این شهر به ویژه به فرزندان مکرم 
و دیگر افراد خاندان محترم ایشان تسلیت عرض 
می کنم.زحمات بی شائبه آن بزرگوار در نشر معارف 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام و تربیت 
علمی و اخاقی طاب همواره به یادماندنی است 
و جای تقدیر فراوانی دارد.از درگاه حضرت احدیت 
جلت آالؤه برای آن فقید سعید علو درجات و برای 
بازماندگان صبر جمیل و اجز جزیل مسئلت دارم. و 

ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم.
5 رجب ۱۴۳۷ ه - علی الحسینی السیستانی

پیام تسلیت
  آیت اهلل علم الهدی

نماینده ولــی فقیه در 
اســتان خراسان رضوی 
و امام جمعه مشــهد و 
عضو شورای عالی حوزه 

علمیه خراسان
رحلت جانگداز عالم جلیل القدر، معلم و مربی 
انســان ســاز حوزه علمیه خراســان، مرحوم 
حجت االســام و المســلمین ســیدمحمد 
 موســوی نژاد )قــدس ســره( موجــب تالم 

خاطر گردید.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، ازعموم مومنان 
و نیروهای متدیــن انقابی بویژه علمای اعام، 
اســاتید بزرگوار و فضای حوزه علمیه دعوت 
کرده است تا در تشــییع جنازه آن مرحوم که 
 از مقابل حسینیه نجفی ها برگزار خواهد شد، 

شرکت کنند.

پیام تسلیت
 آیت اهلل  صانعی

بسمه تعالی
رحلت عالم مّتقی و متخلّق 
مرحوم حضــرت آیت اهلل 
سیدمحمد موسوی نژاد 
)طــاب ثراه( کــه از بقیة 
السلف حوزۀ علمیة کهن خراسان بود، موجب تأسف 
و تأثر گردید.بی شــک تاش های آن عالم زاهد و 
مخلص در تربیت طاب نقش بسزایی در استحکام 
و باال بردن سطح علمی و تقوایی حوزه های علمیة 
خراسان داشت و فقدان ایشان ضایعه ای تأسف بار 
است. این جانب ضمن عرض تسلیت به حضرت بقیة 
اهلل االعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( حوزه های 
علمیه خراسان، بالخصوص حوزۀ علمیة پر برکت 
مشهد الرضا )علیه السام(، خانوادۀ ایشان و کلیة 
وابستگان نسبی و سببی، تسلیت عرض نموده، از 
خداوند مّنان برای آن عالم متنسک رحمت و غفران 
الهی و حشر با ائمة معصومین )علیهم السام( و برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل را خواستارم.

پیام تسلیت
  آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اســفناک  رحلــت 
عالم ربانــی و روحانی 
واالمقام حجت االسام 
والمســلمین جناب آقای محمد موسوی نژاد 
مایه نهایت تاســف گردید. این عالــم ربانی از 
معدود کسانی بود که عمر خود را وقف تربیت 
طاب برجسته و با تقوا با روش خاص کرده بود.
شاگردان مکتب ایشــان در پرتو هدایت های 
آن فقید سعید به مقامات عالیه علم و تقوا نائل 
شدند و دین خود را به عالم اسام و مکتب اهل 

بیت علیهم السام از این طریق ادا کرد.
اینجانب فقدان عالم وظیفه شناس را به جامعه 
روحانیت مشهد و بیت شــریف او و بستگان و 
بازماندگان آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض 

می کنم و برای او علو درجات را خواهانم.
عاش سعیدا و مات سعیدا

پیام تسلیت
 آیت اهلل سیدابراهیم 

رئیسی
در پیام تســلیت تولیت 
آســتان قدس رضوی 
آمــده اســت: ضایعــه 
درگذشت مدیر برجسته، 
استاد گرانقدر و مربی اخاق حوزه علمیه مشهد 
مرحوم آیت اهلل ســیدمحمد موسوی نژاد را به 
محضر حضرت بقیه اهلل االعظــم ارواحنا فداه، 
مقام معظم رهبری مــّد ظله العالی، حوزه های 
علمیه، بیت شــریف آن مرحوم و شاگردان و 

ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم.
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی افزوده است: 
آن فقید ســعید نمونه عملــی اخاق و طی 
حدود نیم قرن، با پرورش فضا و طاب، منشأ 
خدمات بسیاری در حوزه علمیه مشهد بودند 
که خأل حضور ایشان محســوس و غیرقابل 

جبران است.

پیام تسلیت
 آیت اهلل  اعرافی

مدیر جامعه المصطفی 
العالمیه در پی درگذشت 
حضرت آیت اهلل موسوی 
نژاد استاد اخاق حوزه 

علمیه خراسان
انا هلل و انا الیه راجعون

رحلت جانگداز عالم جلیل القدر، استاد  گرانقدر 
و مربی اخاق حوزه ی علمیه خراسان، مرحوم 
آیت اهلل موسوی نژاد )قدس سره( موجب تألم 
خاطر گردید.ایشــان از روحانیون مبارز و عابد 
زاهد بود و درس اخاق این عالم فرزانه موعظه 

و پندی برای عام و خاص بود.
اینجانب ارتحال ایشان  را به خانواده و شاگردان 
معظم له تسلیت گفته ، رحمت و غفران واسعه  
الهی برای آن مرحــوم و صبر و شــکیبایی و 
 اجر برای بازماندگان از خداوند منان مســألت 

می نمایم.

 پیام تسلیت
  آیت اهلل العظمی
صافی گلپایگانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنّا هلل و إنّا إلیه راجعون

رحلــت عالــم ربانی و 
روحانــی بــا اخــاص، 
حضرت حجة  اإلسام و المســلمین آقای حاج 
سید محمد موسوی نژاد رحمة اهلل علیه موجب 
تأثر و تأسف گردید.آن عالم وارسته که خود دارای 
مکارم اخاق و فضائل انسانی بود، عمر شریف خود 
را در اعای کلمة اهلل و ترویج و نشر معارف نورانی 
اهل البیت علیهم السام و تهذیب و تربیت نفوس 
مستعّده و تعلیم و تدریس ســپری نمود و آثار و 

برکات زیادی از خود به یادگار گذارد.
این ضایعه را به حضرات آقایــان علمای اعام و 
فضای حــوزه علمیه خراســان و شــاگردان و 
بخصوص به بیت شریف تسلیت گفته، علّو درجات 

آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت دارم.
6 رجب المرجب ۱۴۳۷ -لطف اهلل صافی

پیام تسلیت
  آیت اهللاشرفی شاهرودی
آیت اهلل موســوی نژاد، 
اهتمام فراوانی در هدایت، 
علم و تقوی طاب داشت

خدا رحمت کند مرحوم 
آقای موســوی نــژاد را، 
ایشــان تواضعی به خرج داد و از نجف اشرف به 
مشهد آمد و از جامع المقدمات شروع به تدریس 
کرد. برای خودش موقعیت و شــأنی قائل نبود. 
اهتمام فراوانی در هدایت، علــم و تقوی طاب 
داشت و البته فردی عالم بود. واقعا الگو بود. خودش 
را کنار کشیده بود، او حجت بود که انسان به دنبال 

شهرت نباشد. 
زمانی که ما تازه در مشــهد طلبه شده بودیم، 
ایشان در مشهد زیر نظر دایی شان، آیت اهلل سید 
حسین شمس مشغول به تحصیل بودند، سپس 
به نجف آمدند. به تواتر ذکر خیر ایشان برای ما 

نقل می شد.

 پیام تسلیت
 آیت اهلل  سیدان

از اســاتید عالــی حوزه 
علمیه خراســان در پی 
درگذشت حضرت آیت 
اهلل موسوی نژاد دوست و 

یار دیرینشان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم عامل حضرت آیت اهلل ســید محمد 
موسوی نژاد)رضوان اهلل تعالی علیه( موجب تالم 

خاطر گردید.
امیدواریم خداوند متعال ایشان را مشمول عنایات 
خاصه قرار داده و به بازماندگان عزیزشان صبر و اجر 
کرامت فرماید.شایسته است عاقه مندان به علم 
و فضیلت در تشییع جنازه این عبد صالح و انسان 
وارســته که به حقیقت باید گفت عاش حمیدا و 
مات سعیدا؛ شــرکت نموده و موجبات تسلیت 

بازماندگان محترم ایشان باشند.

پیام تسلیت
 آیت اهلل 

حسینی بوشهری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ضایعه فقدان معلم نمونه 
اخاق و معنویت، استاد 
گرانمایه و سخت کوش 
حوزه مقدســه مشــهد مرحوم حجت االسام 
والمسلمین حاج سید محمد موسوی نژاد »طاب 
ثراه« را تسلیت و تعزیت گفته؛ علو درجات ایشان 
را از حضرت أحدیت »جل و اعا« مسئلت دارم.

آن فقید سعید عمر شــریف خود را وقف تعلیم و 
تربیت و احیای سیره اخاقی و تربیتی سلف صالح 
نمود و نمونه ای موفق و بی ادعا از مدیریت مدارس 
علوم دینی تحت برنامه منظــم بلکه بنیان گذار 
آن محسوب می شد که در طول حدود نیم قرن 
مدیریت حوزه ای و تاش و اخاص و استقامت کم 
نظیر توانست ثله ای از بهترین فضای رسالت مدار 
و انقابی را به جامعه اسامی و انقابی تحویل دهد.   

پیام تسلیت
  آیت اهلل العظمی

علوی گرگانی
بسمه تعالی

قال اهلل تعالی» انما یخشی 
اهلل من عباده العلماء«

خبر رحلت عالم نستوه و 
ربانی حضرت آیت اهلل حاج سید محمد موسوی 

نژاد طاب ثراه موجب تأثر و تألم اینجانب گردید.
این عالــم بزرگوار که ســالیان متمــادی در 
درس عالمان ربانی همچــون آیات عظام امام 
خمینی)ره( و میانی به تلمــذ پرداختند، در 
تربیت طاب و رهجویان علوم آل محمد علیهم 

السام زحمات فراوانی کشیدند.
اینجانب این ضایعه مولمــه را در درجه اول به 
محضر امام زمان علیه السام، سپس به حوزه 
علمیه مشهد و حوزه های علمیه سراسر کشور، 
همچنین بــه بازماندگان آن مرحوم تســلیت 
گفته و علو درجات آن عالم پارسا را از خداوند 

مسألت می نمایم.

 پیام تسلیت آیت اهلل 
اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص 
نظــام  مصلحــت 
درگذشــت آیــت اهلل 
ســیدمحمد موســوی 
نــژاد، اســتاد علــم و 
 اخــاق را تســلیت گفــت پیــام تســلیتی 

صادر کرد.
 متن پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در این باره به شرح زیر است:
»اناهلل و انا الیه راجعون«

درگذشت آیت اهلل موسوی نژاد، باعث تأسف و 
تألم خاطر گردید.

با تسلیت این مصیبت به مردم استان خراسان 
رضوی، مشهد مقدس، روحانیت حوزه  علمیه 
مشــهد و به ویژه خاندان و خانــواده محترم، 
 صبــر و اجــر بازمانــدگان را از درگاه احدیت

 خواستارم.

اسوه 
معرفت

واخالق
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»عموجــان« صدایش مي 
کردم. او که بــراي دیگران 
»حاج آقا« بود، براي من عموجان بود. از روزگاري 
که من کودکي خردسال بودم و او مردي ميان سال، 
تا زماني که من بزرگ شــدم و او پيرمردي شده 
بود، هميشه براي من همان »عموجان« بود و بس. 
گاهي براي این که از سایر عموها متمایزش کنم از 
او با عنوان  »عموجان بزرگ« یاد مي کردم. آري .. 

او بزرگ بود و همواره در یادها بزرگ خواهد ماند.

  دبســتان را که تمام کردم، به روال آن روزگار، وارد 
دوره راهنمایي شدم. در همین دوران بود که به پیشنهاد 
پدرم قرار شد تابستان ها به مدرســه عموجان بروم و 
درس طلبگي بخوانم. همان مدرســه اي که آن روزها 
شهرتش فراگیر شده بود و همگان، آن را با نام »مدرسه 
حاج آقاي موسوي نژاد« مي شناختند. بعدها دانستم 
که این پیشنهاد پدر، تدبیری حکیمانه بوده است براي 
آشنایي من با فضاي طلبگي، تا ادامه راه را با انتخاب خودم 
طي کنم. تدبیر پدرم کارگر افتاد و عاقه ی من به این 
فضاي جدید روز به روز بیشتر شد. تا جایي که وقتي پا به 
دبیرستان گذاشتم دیگر به تابستان ها اکتفا نکردم و در 
طول سال تحصیلي هم بعد از ظهرها مشتاقانه به سوي 

مدرسه مي شتافتم.

  مدرســه عموجان حال و هواي دیگري داشت. با 
جاهاي دیگر فرق مي کــرد. از در و دیوار قدیمي اش 
معنویت مي بارید. از زمین خشتي اش صفا مي جوشید. 
در فضاي ساده و بي آالیش اش صمیمیت موج مي زد. 
همین ها کافي بود تا از خیر رفتن به دانشگاه بگذرم و بر 
خاف انتظار عده اي که ناباورانه تصمیم مرا نقادي مي 
کردند در دروس حوزوي ممحض شوم. من که فضاي 
خشک و به شدت رسمي دبیرستان را تجربه کرده بودم، 
شیریني حضور در فضاي دلنشین مدرسه را - شاید - 
بیش از دیگران احساس مي کردم. مي دیدم که این جا 
شاگرد و استاد در کنار یکدیگر روي زمین مي نشینند. 
طلبه ها خیلي که مي خواهند خودشان را تحویل بگیرند 
در حیاط با صفاي مدرسه بر روي نیمکت هایي که غالبا 
تکیه گاه ندارد با هم مباحثه مي کنند. این جا کسي به 
دیگري بي احترامي نمي کند. کسي دیگران را مسخره 
نمي کند. هیچ کسي به رفیقش متلک نمي گوید. واي که 

فضاي این مدرسه چقدر دوست داشتني است .. 
حضور من در مدرســه عموجان اگرچه بسیار نبود اما 
برایم کوله باري ارزشمند فراهم کرد که در ادامه راه از 

آن بهره فراوان بردم.

   عموجان ویژگي هاي شخصیتي منحصر به فردي 
داشت. یکي از آنها این بود که خیلي گرم احوال پرسي مي 
کرد. احوال همه را مي پرسید. حال خودم را هم چند بار 
پشت سر هم مي پرسید. همیشه از احوال پرسي هایش 
فراري بودم. چون در جوابش واژه کم مي آوردم. بعدها 

فهمیدم که بقیه افراد فامیل هم همین حس را دارند.
   آداب دیني را به دقت رعایت مي کرد. به مستحبات 
همچون واجبات مقید بود. نیک مي دانست که رعایت 
آداب و سنن راه انسان را به سوي کمال هموارتر مي کند. 
وقتي مصافحه مي کرد دست طرف مقابلش را به گرمي 
مي فشرد. اگر کسي محکم دســت نمي داد به رویش 
تبسمي مي کرد و مي گفت: آن چه سنت است مصافحه 

است نه مصابعه! امور به ظاهر کوچک را هم از قلم نمی 
انداخت. حتی برایش مهم بود که انگشتر به دست کردن 

هم مطابق سنت باشد.

   به غایــت، متواضع بود. نه آن چنان کــه خود را از 
دیگران برتر بداند اما اظهار کوچکي کند. بلکه رفتارش 
چنان مي نمود که خودش را کسي نمي داند. برایش مهم 
نبود که با چه وسیله ای رفت و آمد کند. بارها شاگردان 
و نزدیکانش او را با موتور به مقصد رســانده بودند. این 
رفتارش مرا به یاد سیره رســول خدا مي انداخت: کان 
یرکب الحمار العاري و یردف خلفه. پیامبر سوار بر االغ 

بي پاالن مي شد..

 متانت و وقار را با رأفــت و مهرباني در هم آمیخته 
بود. چنان هیبتي داشــت که در حضورش جز به ادب 
نمي توانستي بایستي، و چنان رأفتي داشت که گاه به 
خود اجازه مي دادي با او به مزاح سخن بگویي. همه از 
او حساب مي بردند و همه دوستش داشتند. او مصداق 
این آیه ی شریفه بود: »إن الذین آمنوا و عملو الصالحات 

سیجعل لهم الرحمن ودا«.

   ســاده و بي تکلف زندگي مي کرد. از تجمات در 
زندگي اش خبري نبود. از زماني که من به یاد دارم در 
همان خانه قدیمي که در عین وسعت و صفایش، ساده 
و بي پیرایه بود - و هنوز هم هست - روزگار مي گذراند. 
خشتي بر روي خشت نگذاشــت و به جاه و مقام دنیا 
اعتنایي نکرد. عمامه اي کوچک به سر مي بست و لباسي 
ساده به تن مي کرد. هیچ گاه دل به زخارف دنیا نبست و 

به متاع قلیل دنیا فریفته نشد.

 از هر فرصتي براي موعظه کردن استفاده مي کرد. 
حتي در جلســات فامیلي هم اگر مجالي مي یافت از 
نصیحت و خیر خواهي دریغ نمي ورزید. گاهي که در 
مسیري همراه مي شدیم به مناســبت، از آن چه مي 
دانست مي گفت تا به دانسته هامان  بیفزاید. به یاد دارم 
روزي را که براي کاري به دیدارش رفته بودم و در دفتر 
مدرسه روبرویش نشســته بودم ، از کار و بارم پرسید: 

خوب! آقا مرتضي! چه کار مي کني؟ کجا مشغولي؟
من که انگار منتظر این سؤال بودم شروع کردم با آب و 
تاب از مشغولیت هایم گفتن: در فان درس شرکت مي 

کنم، فان کتاب را تدریس مي کنم، با فان مؤسســه 
همکاري مي کنم، درباره فان موضوع تحقیق مي کنم، 

فان جا منبر مي روم و ...
لحظه اي تأمل کرد و آنگاه فرمود: پس حســابي سرت 

شلوغ است، فقط مواظب باش دلت شلوغ نشود!
از این گفت و شنود سال ها مي گذرد ولي من هنوز این 
جمله را فراموش نکرده ام. آن روز یاد گرفتم که فراز و 
نشیب هاي زندگي نباید باعث شود که دلیل حضورم در 

این عالم را فراموش کنم. 

   به اعتقادات، بسیار اهمیت مي داد. اصرار داشت که 
عقاید دیني افراد صرفا باید از طریق آموزه هاي وحیاني 
شکل بگیرد. سرک کشــیدن به حرف و حدیث هاي 
دیگران را - دســت کم - پیش از گذرانــدن یک دوره 
کامل معارف وحیاني و غور در میراث معارفي اهل بیت 
علیهم السام روا نمي دانست. معتقد بود که اگر ذهن، 
در فضاهای دیگر قالب بگیرد حقایق دین را آن چنان که 
هست نمي فهمد و توجیه و تأویل ها جاي دریافت هاي 
ناب و خالص را خواهد گرفت. حتي درباره الفاظ و عبارات 
هم مسامحه نمي کرد. اگر کسي نسبت به خدا یا خاندان 
رسالت ادعاي عشق ورزي مي کرد، به او تذکر مي داد که 
عشق، مرتبه ي واالیي از محبت است که ُمحب را از غیر 
محبوب فارغ مي کند و تمام توجه عاشق را به معشوق 
متوجه مي سازد و هر کسي را نرسد که چنین ادعایي 
کند، پس بهتر آن اســت که به جاي »عشق«، الفاظي 

چون مهر و ُحب به کار گرفته شود.
به اشــعار و عباراتي که در آن واژگانــي چون »مي« و 
»مســتي« و » باده« و »شــراب« به کار رفته بود روي 
خوشي نشان نمي داد هرچند که این الفاظ به معاني بلند 
تفسیر شوند. نمي دانم، شاید این دسته از کلمات را در 
شأن آن معاني نمي دید و یا به کارگیري این گونه واژه ها 

را سبب سوء برداشت مخاطب مي دانست.
فراموش نمي کنم روزي را که سروده نسیم شمال درباره 
امام رضا علیه السام را در محضرش مي خواندم. وقتي 
به این مصرع رسیدم: »این قبر غریب الغربا خسرو طوس 
است« سخنم را قطع کرد و فرمود: »خسرو دین است.« 

منظورش این بود که حضرت رضا علیه الســام فقط 
خسرو طوس نیست و این تعبیر، حق آن حضرت را ادا 
نمي کند. بر همین اساس، دوست نداشت به امام رضا 
علیه السام »شاه خراسان« بگویند؛ چه این که آن امام 

همام را سلطان عالم مي دانست.

   خودش را وقف تعلیم و تربیت طلبه ها کرده بود. تمام 
همتش این بود که براي دین و مکتب، سرباز تربیت کند. 
بیشتر اوقاتش در مدرسه مي گذشت. زود مي آمد و دیر 
مي رفت. گاهي تا پاسي از شب در مدرسه مي ماند. حال و 
روز شاگردانش را به دقت رصد مي کرد. استعدادها و عاقه 
هایشان را مي شناخت و هر طلبه اي را به تناسب توانش 
به درسي و تاشي مي گماشت. گاهي از یک کتاب، دو 
یا سه درس جداگانه در مدرسه گفته مي شد، یک درس 
براي آن ها که قوی ترند، یکي براي متوسط ها، و یکي هم 
براي ضعیف تر ها. نمي خواست که استعدادها به پاي هم 
معطل شوند. هر روز صبح، خودش درس اخاق مي گفت 
و تا ضرورتی پیش نمی آمد درس اخاقش را به دیگري 
واگذار نمي کرد. گاهي مي دیدم که دفترهاي حضور و 
غیاب را باز کرده است و از پشت آن عینک ضخیم به دقت 
بررسي مي کند. تا وقتي که توان داشت این روش را ادامه 
داد. اما این اواخر، دیگر بدن خسته اش یاري اش نمي کرد 

و از دور ، دستي بر آتش داشت. 
 

   ارادتش به ساحت قدس خاندان رسالت چیزي نبود 
که بر کسي پوشیده باشد. هر سال، ایام فاطمیه در خانه 
اش مجلس ذکر مصیبت دایر بود. این چند سال اخیر، 
من توفیق یافتم که در آن محفل نوراني منبر بروم. بارها 
از من خواست که روضه بسیار بخوانم. خودش دم در مي 
نشست و بیش از همه گریه مي کرد. بَّکاء بود. مصائب 
اجداد طاهرینش را که مي شنید تاب نمي آورد. اشک از 
گونه هایش جاري مي شد، شانه هایش تکان مي خورد 
و صداي ناله اش بلند مي شد. گاهي تا چند دقیقه بعد از 
پایان روضه، هم چنان با صداي بلند مي گریست. یکي 
از رفقاي طلبه درباره اش مي گفت: اگر در مشهد پنج تا 

گریه کن باشد یکي از آن ها حاج آقاست.
او به یک باره از میــان ما رفت در حالــي که قدرش را 

نشناختیم و آن چنان که باید از محضرش بهره نبردیم.
و سام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.
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بر من ثابت شده  اشــخاصی که می خواهند تحصيل علم کنند و 
جایگاهی پيدا کنند و منشا اثر بشــوند و مفيد واقع گردند و اگر 
بخواهند موسسه ای، مسجدی، حسينيه و مدرسه ای برپا نمایند 
که در نتيجه همه اینها مایه خير و برکت شود، باید چهار چيز در آنها 
رعایت شود که یقينا پيشرفت می کنند و موفقيت حاصل می شود، 

و پر خير و برکت می شود. 
۱- اول اینکه کار خدا پسند باشد. یعنی مطمئن باشیم کاری است که خدا 

می خواهد و دوست دارد این کار انجام شود.   
2- آن شخص اخاص داشته باشــد. هدف خاصی برای خودش، رفاه 
خودش، شهرتی برای خودش، عنوان و اعتباری برای خودش، سودی برای 
خودش در نظر نگیرد. فقط برای اینکه خدا دوست دارد این کار انجام شود . 

خودش را خالص کند از این جهت که هیچ منفعتی نبرد.
۳- خوب پشت کار داشته باشد ، تنبلی نکند ، مرتب پیگیر باشد ، خسته 

نشود. 
۴- اگر در این راه نامایماتی هم دید، خاف توقعاتی هم دید، بعضی ها 

زخم زبان زدند، بعضی ها تهدید کردند ، اعتنا نکند.
اگر دید این کار خدا پسند بود و خودش هم اخاص دارد، به روی خودش 
نیاورد و کار خودش را بکند. این دیدگاه اگر بود یقینا کار به ســامان می 
رسد. این معنا را من از فرمایشــات معصومین فهمیدم و هم تاریخ به ما 

نشان داده است .
بنا براین اصول، تصمیم گرفته شد مدرسه راه اندازی شود چرا که خیلی 
از طاب به خاطر اینکه در ابتدا راهنمایی نمی شوند  جهت دهی و خط 
اصیل به ایشان داده نمی شود در نتیجه، به اشکال مختلف ضایع می شوند 
و استعدادشــان از  بین می رود. اصلش این بود و البته بنده خودم کمی 
مردد بودم، متحیر بودم و تا دو سه سالی پی این بودم یک آقایی این کار را 
شروع کند. عنوانش مال آنها باشد و اسمش مال کسی دیگر ومن کارهای 
تصدی داخلی اش را بکنم، و به امورطاب و مشکات طلبگی و دروس و 
....رسیدگی کنم .من از اول طلبگیم ، همیشه درس و بحث های خودم را 
می خواندم، تدریس هم می کردم و در میان تدریس تذکراتی به طاب می 
دادم .  دو سالی دنبال بودم که اشخاص مورد اطمینان این کار را انجام دهند 
. عنوان و اسمی اگر داشت مال آنها باشد، کار داخلی اش را من بکنم.ولی 
هیچ کس حاضر نشد. هر کدام مشکلی داشتند.از طرف بزرگی ) مرحوم 
میرزا جواد آقا طهرانی ره ( برای انجام این کا ر به خود من پیشنهاد شد و 
من یک طلبه ناشناخته وبی عنوان و نشان بودم . به حرم هم مشرف شدم 

به جهت توسل برای روشن شدن همین امر . 
دقیقا یادم هســت هنگام خروج ، هنوز داخل دارالسیاده نشده بودم  که 
چیزی به ذهنم آمد و به دلم افتاد تو به خودت مراجعه کن ببین که هیچ 

نظری، سودی، عنوانی، شخصیتی، چیزی برای خودت در نظر داری یا نه؟ 
فقط برای خداست ؟ کار مطلوب به خدایی بودنش است. هر چی فکر کردم 
دیدم نه. خدا می داند ذره ای، هیچی، که من بخواهم از این کار شهرتی 
پیدا کنم، که بخواهم از این کار سودی ببرم، نه! فقط می خواستم اینچنین 
کاری بشود. این است که به لطف خدا شروع کردم. اخاص هم داشتم. در 
این کار پشتکارهم داشتم . هیچ چیز حتی زندگی ام مانع من نبود ،کارم را 
می کردم نامایمات هم دیدیم و شنیدیم . نسبت به برنامه های ما گاهی 

انتقادها و مامتهای تند می شد . 
یک آخوندی بود خدا رحمتش کند می گفت: »به طلبه هم رساله درس 
بدیم؟ رساله را خودش بعدا  می فهمد. وقتش را نگیر. عمر طلبه را ضایع 
نکن. هر روز نیم ساعت وقت طلبه را می گیریدو عمرش را هدر می دهید  

و درس اخاق هفته ای یک جلسه بس است.« این نسبت به برنامه ها. 
مطلب دیگر : خدای متعال به ما یک خانــه خرابه ای، چهار دیواری 
خرابه ای داده بود. در همان سال اولش که بعضی ها آمده بودند باال نماز 
می خواندیم، آمده بودند نماز خوانده بودنــد. وقتی آمده بودند پایین 
در دفتر به ما گفتند : بابا ما نفهمیدیم چی خواندیم ، همین که رفتیم 

سجده دیدیم لُم کرد.
اما مدرسه با نبود امکانات و سادگیش، خدای متعال خواست ادامه پیدا 
کند تا اینکه برنامه های مورد انتقاد جا افتاد. آن وقت ها طلبه ها رغبتی 
به شرکت کردن در برنامه های صبحگاهی و بعد از ظهر نداشتند. با زور 
می فرستادیمشان به کاس ها. چون درس های ادبیات مدرسه قوی بود و 
خوب بود، عده ای برای ادبیات می آمدندو در برنامه ها و کاسهای  عمومی 
شرکت نمی کردند. مجبور شدم بگویم : راضی نیستم کسی بیاید مدرسه 
واز بقیه برنامه ها و درس های دیگرش استفاده کند اما به این دو برنامه بی 
اعتنایی داشته باشد، نه نمیشود! اساس مدرسه به این دوبرنامه است. به 

لطف خدا اینها کم کم  جا افتاد. مدرسه های دیگر هم رغبت پیدا کردند. 
 توسعه برنامه های مدرسه در سایر کشورها:

نه در شهر خودمان. بلکه به شهر های دیگر. نه در استان خودمان، بلکه به 
استان های دیگر... نه در ایران خودمان، بلکه به کشورهای دیگربردند به 
لطف خدا  این بر اساس همان اصول  است که عرض کردم، خدا کار کوچکی 
را که کسی گمانش را نمی کرد ، اینطور وسیع میکند و گسترده می کند. 

 آوازه مدرسه »حاج آقا « در فرانسه به نقل خود استاد:
شخصی  از فرانسه، از شهر پاریس آمد بوسیله پسر دایی خود که از طاب 
مدرسه بود با مدرسه آشنا شد این جوان فرانسوی از مدرسه خوشش آمد. 
می گوید من هم بیایم ؟ این درس ها را بخوانم ؟ شــیفته می شود . این 
شخص در بازگشت به فرانسه با استادی دانشگاهی که خود طلبه بوده 
برای تحصیل و ورود به حوزه مشورت می کند و عجیب آنجا که آن استاد 

او را به این امر تشویق کرده و آدرس مدرسه ما در مشهد را به او می دهد .
افرادی که سر کارها هستند مثل وزرا، مجلســی ها، آنهایی که سابقه 

حوزوی دارند کارآمدترند. 
منظور این که یک قدم کوچک، یک کاری که به چشم نمی آید را خداوند 

متعال این گونه پاداش می دهد. 
یکی از دوستان به مناسبتی می گفت من در قاره آفریقا چند جا از این 
برنامه های مدرسه استفاده کرده و از همین جا الگو گرفته ام. ما طلبه های 
روسیه ای هم متعدد داریم. تو آذربایجان هستند االن. مشغولند. به همین 

سبک و سیاق.
الحمد هلل رب العالمین. خدا درست می کند به ما مربوط نیست. 

 ندیدن خود و تواضع استاد:
من به خدا مکرر گفته ام، شما هم شنیده اید. من خودم را در این جا مثل 
 یک آدمک بی جان و بی نفسی می دانســته ،  مانند آدمکی که درست 
می کنند و یک تکه لباس هم روش می اندازند سر شالیزار می گذارند که باد 
او را تکان می دهد که خیال کنند آدمیه، کسیه. ما نقش خودمان را در این 
محل بیشتر از این نمی دانیم. ُخب الحمدهلل خدای متعال وقتی یک چیزی 
را می خواهد به کسی مربوط نیست. جوان های با استعداد، پرورش یافته 
در خانواده های مذهبی آماده ، می آیند اینجا. به قول  اساتید و فرمایش 
خود معصومین علیهم السام  اگر مردم محاسن کام ما را بدانند به دنبال ما 
َاِم بِْن َصالٍِح الَْهَروِيِّ َقالَ  َسِمْعُت أَبَا الَْحَسِن  و حقیقت  می آیند. )َعْن َعْبِد السَّ
ُ َعْبداً أَْحَیا أَْمَرنَا َفُقلُْت لَُه وَ َکْیَف یُْحِیي  َعلِيَّ بَْن ُموَسی الرَِّضا ع یَُقوُل رَِحَم اهللَّ
أَْمَرُکْم َقاَل یََتَعلَُّم ُعُلوَمَنا وَ یَُعلُِّمَها النَّاَس َفإِنَّ النَّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسنَ  َکَاِمَنا 

اَلتََّبُعونَا( عیون أخبار الرضا علیه السام، ج ۱، ص: ۳0۷ 
فرمایشات آنها گفته می شــود به دل ها می نشیند. حال آنکه کسی که 

وسیله راه اندازی اش شده باشد یک جسم مادی و بی جان باشد.

فرمایشات حضرت استاد در تاریخ 94/8/18

چهار راه کلیدی 
در کسب موفقیت
 و برکت در کارها

اسوه 
معرفت

واخالق
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مختصری از زندگی نامه
 حضرت آیت اهلل سید محمد موسوی نژاد

آیت اهلل حاج سید محمد موسوی نژاد، متولد دهم دی ماه سال ۱۳۱0 
هجری شمسی، در خانواده ای مذهبی در منطقه ابرده از ییاقات 
مشهد به دنیا آمد و پس از حضور در مکتب خانه، به راهنمایی دایی 
بزرگوارش آیت اهلل شمس خراسانی، دروس طلبگی را در حوزه علمیه 

مشهد آغاز کرد.
ایشان پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح و چند سالی درس 
خارج فقه و اصول در محضر بزرگانی چون شیخ هاشم قزوینی، شیخ 
مجتبی قزوینی، آیت اهلل میانی، میرزاجوادآقــا تهرانی و آیت اهلل 
مروارید برای ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کرد و در دروس 
بزرگان آن حوزه مانند آیات عظام خوئی و شاهرودی، حکیم، امام 
خمینی)ره( و ...  شــرکت کرد، اما به سبب ضعف شدید بینایی به 

توصیه و تأکید اساتید و دوستانش به مشهد مقدس بازگشت.
آیت اهلل موسوی نژاد در سال ۱۳۴9 به توصیه، حمایت و راهنمایی 
میرزاجوادآقا تهرانی مدرسه  علمیه  ای در انتهای کوچه چهارباغ برای 
تربیت و تحصیل طاب به سبک و سیاق متفاوت، منحصر و تحول 
گرایانه را تاسیس کرد  و طاب فاضل و برجسته ای تحت مدیریت 
مستقیم ایشان در این مدرسه که بعدها به نام ایشان شهرت یافت، 
مدارج علمی حوزه را در کنار درس اخاق و عقاید و احکام گذرانده اند 
و به موفقیت های باالیی دست پیدا کرده اند.توجه به مسائلی اخاقی 
و معنوی، انس با آداب، ادعیه و قرآن و اهتمام به نماز شب و نوافل در 
کنار توجه گســترده و خاص به دروس در کنار تحقیق و تفحص و 

مباحثه از ویژگی های آموزشی این مدرسه بود.
برخی از از چهره های شاخص امروز حوزه های علمیه قم و مشهد، 

شاگردان دیروز آیت اهلل موسوی نژاد به شما می آیند.
آیت اهلل موسوی نژاد که پیش از نوروز دچار سکته مغزی شده بود، 
پس از بستری شدن در بیمارستان قائم مشهد برای مراقبت بیشتر به 
بیمارستان امام حسین)ع( منتقل شد. ایشان سحرگاه روز چهارشنبه 
پنجم ماه مبارک رجب، 25 فروردین ماه۱۳95، دارفانی را وداع گفت 

و به ملکوت اعلی پیوست.
تمام دغدغه و هّمت حضــرت اســتاد در دوران مدیریت، تربیت 

شاگردان مکتب امام صادق علیه السام بوده است.
تنها تعدادی از شاگردان به نام ایشان ذکر می شود:

  آیت اهلل مهدی مروارید )عضو شورای عالی حوزه خراسان(
  آیت اهلل محمد مروارید )از اساتید درس خارج مشهد(
  آیت اهلل احمدی شاهرودی )از اساتید درس خارج قم(

   آیت اهلل ایازی )از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه مشهد(
   آیت اهلل گنجی )از اساتید درس خارج قم(

   آیت اهلل سید ابراهیم رییسی )تولیت آستان قدس رضوی(
   آیت اهلل گرایلی )استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد(

   حجت االسام والمسلمین تبادکانی )از اساتید درس خارج مشهد(
  حجت االسام والمسلمین درایتی )استاد درس خارج( 

  حجت االسام والمسلمین  عدالتیان )استاد سطوح عالی(
  حجت االسام والمسلمین ملکی )استاد سطوح عالی(

  حجت االسام والمسلمین حسینی فقیه)استاد درس خارج( 
   حجت االسام والمسلمین بحرینی )نماینده مجلس (

   حجت االسام والمسلمین شریعتی )دادستان سابق خراسان(
   حجت االسام والمسلمین احمد عالمی )استاد درس خارج( 

   حجت االسام والمسلمین وحیدی )استاد حوزه( 
  حجت االسام والمسلمین  ربانی بیرجندی )استاد درس خارج( 
  حجت االسام والمسلمین احدی )از اساتید درس خارج مشهد(

  حجت االسام والمسلمین فاضلی نژاد )استاد کام(
  حجت االسام والمسلمین سید حسین ضیائی )مدیر مدرسه(

  دکتر سید عباس صالحی ) معاون وزیر ارشاد(

زیارت نامه و ادعيه که می خوانيد از قبل به اندازه 
مطالعه یک درس سخت حوزوی مثل کفایه مطالعه 
کردن مطالعه و تامل کنيد ، اینها آموزنده اند ، باید 
خوب این ادعيه و زیارات را بفهميم و یاد بگيریم 
بعد به زیارت برویم و آنچه کــه یادگرفته ایم را 
از خداوند متعال و ائمــه معصومين طلب کنيم و 
بخواهيم ، لذا اینطور نباشد که برویم حرم ، کتاب 
را باز کنيم و ورق بزنيم و شروع کنيم به خواندن 

بدون هيچ انس به معنا و مفاد آن. 
خداوند رحمت کند ، از مرحوم عالمه امينی)رحمه 
اهلل عليه( منقول اســت که تمام یا اکثر معارف ما 
)شيعه( در دو بخش دعا و زیارات است ائمه اطهار 

بين اینها درس ها به ما داده اند.
وقتی به حرم حضرات معصومين)عليه الســالم( 
می روید سعی کنيد هر چقدر می توانيد در حرم 
باشيد و زیارت و دعا و نماز بخوانيد ، حتی اگر هم 
حال زیارت و دعا ندارید به تماشای گنبد بنشينيد 

و نماز یوميه را در حرم بخوانيد.
این هم که بعضيها ميگوینــد ما برای اذن دخول 
حرم اباعبــداهلل )عليه الســالم( اول به زیارت 
حضــرت اباالفضل می رویم یــک کار صحيحی 
نيست حداقل من نميفهمم حســن این کار را، 
شــما اگه دقت کنيد مــی بينيد کــه زائرانی 
هم که مشــرف می شــوند کربال اول می روند 
نجف بعد حرم امام حســين)عليه الســالم(، 
 در باب زیارات هم اول زیــارت اباعبداهلل آمده
 سپس زیارت حضرت قمربنی هاشم )عليه السالم(

رهنمای آینه ها

زیارت و ادعیه 
از منظر استاد

رفت از میان حوزه ما موسوی نژاد
آن شمع بزم اهل دعا موسوی نژاد

آن عالم جلیل که در راه نشر دین
عمری نمود سعی بجا موسوی نژاد

آن مرد علم و دانش و تعلیم وتربیت
دانش از او گرفته بها موسوی نژاد

استاد فاضلی که در آیینه حضور 
شدرهنمای آینه ها موسوی نژاد

امروز روز، بیش ز هر روز دیگری
گوید که التماس دعا موسوی نژاد

مهمان آستان شما گشته رحمتی
امروز یا امام رضا موسوی نژاد

عمری به پای خویش و کنون روی دوش ما 
آمد به پای بوس شما موسوی نژاد

عمری درون سینه دلش داغدار بود
با یاد سیدالشهدا موسوی نژاد

امروز از عنایت زهرای مرضیه
مهمان شده به آل عبا موسوی نژاد

طاب داغدار که تشییع آمدند
اینک کنند دعا به شما موسوی نژاد
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امام جمعه محترم مشهد
 و نماینده ولی فقیه در استان خراسان:
بخش عمده نیروهای انقالب ما 

تربیت شده آقای موسوی نژاد است

آیت اهلل ســيد احمد علم الهدی امام جمعه محترم 
مشهد و نماینده ولی فقيه در استان خراسان و عضو 
شورای عالی حوزه علميه خراسان درباره استاد اخالق 
حوزه علميه خراســان مرحوم آیت اهلل سيد محمد 
موسوی نژاد ضمن تاکيد بر خلوص این استاد فقيد 
حوزه های علميه تصریح کرد: تمام ابعاد شخصيتی 
مرحوم موسوی نژاد در شعاع خلوص ایشان قيمت 

پيدا می کرد.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی در ابتدا درباره 
آیت اهلل موسوی نژاد اظهار داشت: مرحوم موسوی نژاد 
در درجه اول یک مربی ارزش مند با قدرت تربیتی فوق 

العاده بود. 
امام جمعه شــهر مشــهد خلوص مرحوم موسوی نژاد 
را بزرگترین بعد شــخصیتی ایشــان عنوان کرد و ادامه 
داد: همه سرمایه ایشــان در خلوصشان بود. در کنار این 
خلوص، زهد، تقوا، علم و فضل قرار داشت. بنابراین همه 
این ویژگی ها در شعاع خلوص ایشان قیمت پیدا می کرد.

وی تاکید داشــت: مرحوم آقای موســوی نژاد طلبه را 
خالص پرورش می داد، وقتی آن طلبه خالص در بســتر 
انقاب قرار می گرفت، مسلما همه کارهایش برای خدا 

بود.
آیت اهلل علم الهدی درباره مرحوم موسوی نژاد خاطرنشان 
کرد: ایشان با وجود ظرفیت های فراوانی که داشتند، از 
همه چیز چشم پوشی کردند و مانند یک خراط که می 
خواهد آدم خراطی کند به تربیت افراد پرداختند و بخش 
عمده نیروهای انقاب ما تربیت شده آقای موسوی نژاد 

هستند.
نماینده ولی فقیه در خراســان افزود: این روش تربیتی 
برای همه یک الگو است. باید دقت شود که در هر عرصه 
ای خدمت می کنند یک نفر هســتند اما اگر در عرصه 
تعلیم و تربیت وارد شــدند و نیروسازی را شروع کردند، 
دیگر یک نفر نیســتند بلکه تاثیر کارشان چندین برابر 

می شود.
آیت اهلل علم الهدی در پایان خاطر نشــان کرد: مرحوم 
موسوی نژاد یک نفر نبود بلکه بیشتر از هزاران نفر بود. 
ایشان خدمت گزار اسام بود زیرا برای اسام نیرو تربیت 

کرد. 

حجت االسالم والمسلمين مصباح عاملی، مدیر حوزه 
علميه خراسان در گفتگو با خبرنگارما  گفت: مدرسه آیت 
اهلل موسوی نژاد مدرسه موفق و به عنوان یک مدرسه الگو 

مطرح بوده است.
مدیر حوزه علمیه خراسان مدیریت این عالم بزرگوار را یکی از 
رمزهای موفقیت مدرسه ایشان دانست و گفت: ویژگی های 
مدیریتی ایشان یکی از رمز های موفقیت مدرسه ایشان است 
که قابل تسری است و مدیریت ایشان باید در سایر مدیریت ها 

به عنوان الگو قرار گیرد.
حجت االسام والمسلمین عاملی اعتقاد آیت اهلل موسوی 
نژاد به کار را از ویژگی برجسته مدیریتی ایشان بیان و ابراز 
کرد: آیت اهلل موسوی نژاد تعلیم و تربیت طاب را بهترین 

کار می دانست.
مدیر حوزه علمیه خراسان دلسوز بودن این عالم ربانی را از 
شاخصه های دیگر آیت اهلل موسوی نژاد عنوان و بیان کرد: 
ایشان دلسوز بود و همه انرژی را برای تعلیم و تعلم طاب 

استفاده می کرد.
وی افزود: گاهی انسان معتقد به کاری است اما در حد خاصی 
که رفع مسؤلیت شــود اما برخی اوقات در حد دلسوزی و 
گذاشتن تمام انرژی و نیرو در این مسیر است، که آیت اهلل 

موسوی نژاد چنین بود.
حجت االسام والمسلمین عاملی خاطرنشان کرد: مدیر باید 
این ویژگی را داشته باشد  باید بسوزد تا بتواند بسازد در غیر 

این صورت کار وی عمق پیدا نمی کند و تأثیر نمی گذارد.

   آیت اهلل موسوی نژاد انسانی توانمند بود 
مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان این که این عالم بزرگوار 
انسانی توانمند بود، گفت: ایت اهلل موسوی نژاد توان علمی، 

عملی و اخاقی داشتند.
وی ادامه داد: طلبه در صورتی جذب یک حرکت می شود که 
احساس کند توانایی در زمینه علمی  و عملی به همراه اخاق 

اسامی است.
حجت االسام والمسلمین عاملی گفت: اخاق عملی تأثیر 
گذارتر است، درس های اخاق به صورت شفاهی تأثیر دارد 
اما عملی نافذتر است یعنی زمانی طلبه اخاق را در مدیر و 
استاد ببیند تأثیری خواهد داشت که صد ها کتاب نمی تواند 

این تأثیر را داشته باشد و ایت اهلل موسوی نژاد چنین بود.
مدیر حوزه علمیه خراسان مباشرت و هم نشینی تمام وقت 
ایت اهلل موسوی نژاد با طلبه ها را از ویژگی دیگر ایشان بیان و 
ابراز کرد: آیت اهلل موسوی نژاد خودش را مانند یک طلبه می 
دانست و همیشه همراه طلبه ها بود نه این که امر و نهی کند

وی با بیان این که اهل بیت)ع( قائــد و الگو بودند، گفت: در 
مســائل اخاقی، عبادی و در همه ابعادی که الزمه تربیت 
صحیح است، آیت اهلل موســوی نژاد نیز همانند روش اهل 

بیت)ع( همراه طلبه ها بود و به عنوان الگو حرکت می کرد.

   مدیران برای موفقيت ویژگی های استاد را در خود 
ایجاد کنند

حجت االسام والمسلمین عاملی در خصوص قابل تسری 
بودن سبک مدیریتی آیت اهلل موسوی نژاد گفت: با توجه به 
نیازها و اقتضای زمان سبک های آموزشی متفاوت است و 
حوزه باید در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی نوآوری 

داشته باشد تا بتواند پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: آن چه از ایشان به یادگار داریم به یقین 
قابل تسری است و مدیران برای موفقیت این ویژگی ها را در 

خود ایجاد کنند.
مدیر حوزه علمیه خراسان فضای مدرسه آیت اهلل موسوی 
نژاد را هماهنگ با نظام بیان و اظهار کرد: وضعیت مدرسه 
سالم بود و این سامت موجب شد همزمان با پیروزی انقاب 
اسامی و شکل گیری نظام، خروجی هایی این مدرسه طلبه 
هایی هماهنگ با نظام، فاضل و وارسته باشند که جای تقدیر 

و تشکر دارد. 6

مدیر حوزه علمیه خراسان : 

مدرسه آیت الله
 موسوی نژاد 

یک مدرسه الگوست

 مباشرت و هم 
نشینی تمام 
وقت آیت اهلل 
موسوی نژاد 
با طلبه ها را از 
ویژگی های 
بارز ایشان بود
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استاد درس خارج حوزه علميه قم، با بيان این که آیت اهلل 
موسوی نژاد از نظر علمی از افراد نادر بود، گفت: آیت اهلل 
موسوی نژاد در روایات مباحث اخالقی، اعتقادی خيلی 

کار می کرد.
آیت اهلل احمدی شاهرودی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و 
شاگرد حضرت آیت اهلل موسوی نژاد  به تبیین شخصیت و ویژگی 

های آیت اهلل موسوی نژاد پرداخت.
وی با اشــاره به موفقیت بزرگان حوزه مشــهد، گفت: حوزه 
علمیه مشــهد از گذشته طاب خوبی داشــته است از جمله 
این که برخی از شاگردان درس مرحوم بروجردی  چه در قم 
و چه در نجف خراســانی ها بودند و طلبه هایی که از مشــهد 
 می آمدند، برجســتگی داشتند که نشــانه موفقیت بزرگان 

حوزه مشهد بود.
آیت اهلل احمدی شاهرودی اظهار کرد: نیم قرن از عمر این مدرسه 
گذشته و طلبه های متعددی از دوره های متمادی از این مدرسه 
فارغ التحصیل شدند، ایشان قبل از بنا شدن این مدرسه در حوزه 
لمعه تدریس می کرد  که شاگردان خوبی داشته و برخی از آن ها 

در حوزه تدریس می کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: طلبه های مرحوم 
استاد موسوی نژاد ارادت خاصی به ایشان داشته و مرید و ذوب در 

ایشان بوده  و طلبه های موفق و خوبی هستند.

آیت اهلل موسوی نژاد از نظر علمی از افراد نادر بود
وی در ادامه به دوران تحصیل آیت اهلل موسوی نژاد اشاره و بیان 
کرد: از نظر علمی دوران تحصیل ایشان کوتاه بود چون ناراحتی 
چشم پیدا کرده  بود و از کاس درس منع شده بود بنابراین  درس 

را رها کرده و به مشهد آمد.
آیت اهلل احمدی شــاهرودی، آیت اهلل موسوی نژاد را ما، استاد، 

زحمتکش و فهیم دانست و ابراز کرد: ایشان مدتی که در 
دوران اشتغال به تحصیل نجف و مشهد بود، ممتاز بود و 
مطالب را به خوبی از استاد دریافت  می کرد، دقت ایشان 

در مسائل شایان توجه و تقدیر بود.
این شاگرد استاد موسوی نژاد گفت: در روایات مباحث 
اخاقی، اعتقادی خیلی کار می کرد صحبت هایشــان 
نشان از تسلط بر روایات اهل بیت داشت و چون در مسائل 
اعتقادی و اخاقی تدریس های مختلف داشــت از نظر 

علمی از افراد نادر بود.

  رمز موفقيت آیت اهلل موسوی نژاد در مدرسه
وی گفت: هر طلبه ای که وارد مدرسه می شد، یک ماه 
خود آیت اهلل موســوی نژاد به او درس می داد و نخست 
حدیثی از امام صادق)ع( که در بحار آمده اســت را می 

خواند.
آیت اهلل احمدی شاهرودی افزود: در این حدیث آمده است  
که عنوان بصری که شخصیتی که از برجستگان بصره بود 

به سمت امام جعفر بن محمد)ع( آمده و آقا راه نمی دهد و با توجه 
به شناختی که از شخصیت امام صادق)ع( داشته نماز در مسجد 
می گزارد و از خدا می خواهد که قلب امام  نسبت به ایشان روشن 
شود و دوباره به محضر امام می رسد که ایشان وی را می پذیرد و در 
ذیل حدیث می آید که  عنوان وقتی به دنبال علمی می روی هدف 
چیست؟ به دنبال معرفت، خداشناسی و شناخت وظیفه می روی 

یا هدف دیگر داری؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که آیت اهلل موسوی 
نژاد از اول ذهن طلبه را از این دنیای خیاالتی و موهومات ریاست 
و غیره خالی می کرد، گفت: در این مسیر به طلبه القاء می کرد که 
انسان محصل نباید بریده از توسل و توکل به ذات اقدس حق باشد.

وی انگیزه را جهت دهنده اعمال  دانســت و بیان کرد: طلبه ای 
 که داعی حقیقت، عبودیت و شــناخت اســت در نتیجه ممتاز

 می شود . آیت اهلل موســوی نژاد طلبه را در وادی خداشناسی، 
توسل و توکل می برد.

  با امکانات کم طالب مدرســه آیت اهلل موسوی نژاد 
برجسته بودند

آیت اهلل احمدی شاهرودی به امکانات مدرسه آیت اهلل موسوی 
نژاد اشاره و ابراز کرد: مدرسه ایشان در سال 60 آجر فرش قدیمی 
بود و گلیم های کهنه در مدرسه بود که قابل نشستن نبود بعدها در 

کنار اتاق ها تشک هایی داشت که می نشستیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: با وجود این که امکانات 
مدرسه ایشان از مدرسه های هم دوره خود کمتر بود ولی درصد 
برجستگی طلبه های این مدرسه از مدارس دیگر آشکار بود و همه 
معترف بودند.وی خاطرنشان کرد: گاهی مدرسه علمیه میلیون ها 
هزینه می کند  اما خروجی ندارد این عظمت است که به زرق و برق 

دنیا و امکانات ، کسی متدین و طلبه به درد بخور نمی شود.
آیت اهلل احمدی شاهرودی ادامه داد: امکانات خوب است ولی برای 
پرورش طلبه کافی نیست بلکه الزم هم نیست ، شاهد این است که 
در نسل قدیم بدون هیچ امکانات ستارگانی از علما می درخشد اما 
با وجود این که در حال حاضر امکانات وجود دارد ولی آن ثمرات 
را تحویل نمی دهیم.استاد درس خارج حوزه علمیه قم به حضور 
مستمر آیت اهلل موسوی نژاد در مدرسه اشاره و ابراز کرد: 
ایشان خیلی مقید بود و نخستین  شخصی بود که قبل 
از طاب وارد مدرسه می شد و آخرین  نفر نیز از مدرسه 

خارج می شد.
شــاگرد آیت اهلل موســوی نژاد تصریح کرد:  آیت اهلل 
موسوی نژاد شــب ها در مدرســه به در خروجی نگاه 
می کرد و ما می ترســیدیم که بگوید : دیر آمده و زود 

می روید.
وی تأکید کرد:  تربیت طلبــه یعنی این که خود مربی 
ومدیر بیشتر از آن طلبه در محل حضور داشته باشد تا 
موفق شود در حالی که  االن می بینیم یک مدرسه علمیه 

مدیرش هفته ای یک بار به آن مدرسه سر می زند.

   آیت اهلل موسوی نژاد در دروس مختلف تسلط 
داشت

آیت اهلل احمدی شاهرودی با اشاره به تسلط استاد به 
دروس مختلف، گفت: یک امتیاز دیگر ایشان به لحاظ 
استحضار و تسلط به مسائل علمی در زمینه های مختلف پاسخگو 
بود بنابراین نه تنها امور تربیتی را بر عهده داشت، مربی اموزش نیز 

بود و اگر استادی نبود خودش بهتر از آن استاد تدریس می کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: مدرسه حواشی کم داشت، 
طلبه را به شیوه ای  مقید به درس می کرد که فقط به درس توجه 
داشته باشد.وی خودکفا بودن را از دیگر ویژگی آیت اهلل موسوی 
نژاد در مدرسه بیان و اظهار کرد: استاد و شاگرد از خود طلبه های 
مدرسه بود  همچنین برای کارهای ساختمانی مدرسه مانند اندود 

کردن پشت بام از طلبه ها استفاده می کرد.
آیت اهلل احمدی شاهرودی به آموزش عملی تقوا به طلبه ها اشاره 
و ابراز کرد: مدرسه چند تا درخت میوه داشت و ایشان گفته بود که 
کسی حق ندارد  به میوه درختان دست بزند، کسی جرأت نمی کرد 
به آن ها دست بزند که این ها تعهدی به طلبه می داد که وقتی طلبه 
به میوه درخت دست نمی زند اگر فردا به قدرتی برسد و امکانات در 
اختیار داشته باشد تقوا و خوف از خدا ملکه برای وی شده و خیانت 

نمی کند. البته در مناسبتی تمام میوه ها جمع میشد و بین همه 
مجموعه توزیع و تقسیم میشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به نقطه ضعف مدرسه استاد 
اشاره و بیان کرد: این که ایشان از طلبه ها برای تدریس استفاده 
می کرد  را خیلی نقطه قوت نمی دانم چون هر چه طلبه خوب 
درس بخواند، طلبه ای که پارسال خوانده نمی تواند، امسال درس 
بدهد لذا اساتید برجسته کم داشت. وی افزود: طلبه های مدرسه 
ایشان باید خودشان خود خیلی زحمت می کشیدند تا مطالب را 
بفهمند که گاهی مواقع هم به لحاظ فهم مطالب و جهات علمی 
ضعف هایی داشت ولی در عین حال امتیازهایی هم این روش دارد.

آیت اهلل احمدی شاهرودی ارتباط طلبه های فارغ التحصیل شده 
با مدرسه را یکی دیگر از رمزهای موفقیت مدرسه دانست و گفت:  
طلبه هایی که از مدرسه فارغ می شدند ارتباط  خود با مدرسه و 

استاد قطع نمی کردند و در مدرسه تدریس داشتند.
این شاگرد استاد خاطرنشان کرد: با توجه به این که استادهای این 
مدرسه از شاگردان این مدرسه بودند طرز تفکر، منش و اخاق 
طلبه های  این دوره و با ســه دوره قبل فرقی ندارد، چون استاد 

بیگانه نبود که با روحیات حاج آقا آشنا نباشد.

   آیت اهلل موسوی نژاد به توسل و روضه اهل بيت)ع( 
تأکيد داشت

وی به تأکید آیت اهلل موسوی نژاد به توسل و روضه اهل بیت)ع( 
اشاره و اظهار کرد: ایشان به توسل طلبه، روضه، بکاء و عزاداری 

خیلی مقید بود که طلبه از این جهت ضعف نداشته باشد.
آیت اهلل احمدی شاهرودی تصریح کرد: ایشان مقید بود که طلبه 
همان طور که در راه محبت اهل بیت علیهم السام رشد می کند از 

دشمنان ایشان تنفر و تبری داشته باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شاگردان آیت اهلل 
موسوی نژاد اگر بخواهند ارادت خود را به ایشان بعد از رحلت ایشان 
نشــان دهند باید این افتخار را برای ایشان نگه داشته و طلبه های 
ٌمجد، عالم و خوب بوده، در خدمت به مذهب و ترویج معارف اهل 

بیت علیهم السام کوتاهی نکنند و در حد توان بدرخشند.
 آیت اهلل احمدی شاهرودی به مسولین حوزه علمیه توصیه کرد: 
مسؤولین حوزه علمیه توجه داشته باشند که چرا این مدرسه با 
امکانات جزیی ثمره باالیی داشــته و در حال حاضر این ثمره در 

حوزه کمتر شده،باید از تجارب بزرگان سابق استفاده کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که در خصوص یک 
شخصیت وظیفه شرعی است که آن چه هست گفته شود، اظهار 
کرد: مصاحبه در خصوص یک شخصیت موجب تجلیل از مؤمن و 
علم است و نیز باید نکات برجسته این افراد بیان شود تا نسل اینده 
رمز موفقیت آن ها را فهمیده و اگر نقطه ضعفی وجود دارد از ان 

اجتناب کنند.

آیت اهلل احمدی شاهرودی:

آیت الله موسوی نژاد
 از نظر علمی 
از افراد نادر بود

مسؤولین 
حوزه علمیه 
توجه داشته 

باشند که چرا 
این مدرسه با 

امکانات جزیی 
ثمره باالیی 
داشته و در 

حال حاضر این 
ثمره در حوزه 

کمتر شده،باید 
از تجارب 

بزرگان سابق 
استفاده کنند

مصاحبه در 
خصوص یک 
شخصیت 

موجب تجلیل 
از مؤمن و علم 
است و نیز باید 
نکات برجسته 
این افراد بیان 
شود تا نسل 
اینده رمز 

موفقیت آن ها 
را فهمیده و اگر 

نقطه ضعفی 
وجود دارد از ان 

اجتناب کنند
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حجت االسالم والمسلمین ابراهیمیان:
تالش مجاهدانه آیت اهلل موسوی 

نژاد در تربیت نیرو های بصیر و آگاه 

استاد لمعتین مدرسه موسوی نژاد، اظهار کرد: پشتکار 
آیت اهلل موسوی نژاد در محور علمی و ایمانی ستودنی بود.

حجت االسام والمســلمین ابراهیمیان که از سال 52 
 یعنی چندین ســال پیش از انقــاب در درس آیت اهلل 
موسوی نژاد شــرکت کرده و خاطرنشان می کند انگیزه 
اصلی آیت اهلل موســوی نژاد از تاسیس مدرسه بر مبنای 
بیان خودشان پرورش عده ای از جوانان و طاب بر مبنای 
مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بوده است، در همه اوقات 
نیز ایشان دلســوزانه رفتار می کردند.وی دلسوزیشان را 
بر مبنای نظم و پشتکار ایشــان در محور علمی و ایمانی 
می خواند و می گوید: آیت اهلل موسوی نژاد بر این عقیده 
بودند که برای رشد علمی و تقوایی باید به خود سختی داد 
و در این راستا طاب جذب می شدند، در مدرسه ایشان 
هر کس هر چه می توانست احساس مسئولیت می کرد، 
خادمی هم در کار نبود و طاب باید خودشان برای تمیز 
کاری همت می کردند و هنگامیکه هر یک از طاب حضور 
آیت اهلل موسوی نژاد را در صحنه می دیدند، مشتاقانه به 

صحنه می آمدند.
این استاد مدرسه موسوی نژاد با بیان این که ایشان در زمان 
انقاب و جنگ تاکید بر این داشتند که باید نیرو بسازیم و 
امروز این جمله از این عالم مجاهد در راستای نیاز حوزه 
های علمیه برای خروجی کارآمد به یادگار مانده اســت، 
گفت: عده ای تدارک پشت جبهه را می دیدند اما ایشان از 
بعد معنوی و نگاه های مردم به انقاب پرداختند و تاش 
می کردند نیروهای مجاهد و در عین حال آگاه و بصیر برای 

جبهه های حق علیه باطل تربیت کنند.  
 وی  یادآور شد: ایشــان هر گاه غیر مســتقیم احساس 
می کردند طاب در مضیقه مالی و تنگنا  قرار دارند، آنان را 

کمک و حمایت می کردند.

آیت اهلل مهدي مروارید، استاد درس خارج و عضو 
شوراي عالي حوزه علميه خراسان و از شاگردان آیت 
اهلل  موسوي نژاد ، در بيان شخصيتاین عالم ربانی و  
مدیر موفق مدرسه علميه موسوي نژاد، اظهار کرد: 
 توجه به مسأله تعليم و تربيت، اخالق و معارف ائمه

) عليهم السالم( از ویژگي هاي ایشان بود.
 وي با اشاره به اینکه مرحوم آیت اهلل  موسوي نژاد، عالمي 
وارسته و زاهد بودند، خاطر نشــان کرد: ایشان در عین 
حالیکه مربي اخاق بودند و دلسوزانه براي طاب وقت 

مي گذاشتند، به فکر طلبه ها نیز بودند.
 اســتاد ســطح عالي حوزه با بیان اینکه مرحوم آیت اهلل  
موسوي نژاد، شــخصیت نمونه اي بودند که کمتر کسي 
در حوزه علمیه همانند ایشان دیده است، افزود: از ویژگي 
هاي بارز شخصیتي ایشان، مخلوط نکردن بعضي از مسائل 
 و افکار بشري با مسائل الهي، تواضع و توسل به اهل بیت

) علیهم السام(، که ریشه همه خوبیها هستند، بود.
 وي، توجه به مســأله تعلیم و تربیــت، اخاق و معارف 
ائمه) علیهم السام( را از دیگر ویژگي هاي اخاقي آیت 
اهلل  موسوي نژاد برشمرد و گفت: تاثیرگذاري در حوزه و 
درس هاي اخاق که با انگیزه بسیار باالیي توسط ایشان 

در مدرسه القا و اداره مي شــد از دیگر ویژگي هاي بارز 
شخصیتي ایشان بوده است.

 آیت اهلل مروارید، با بیان این نکته که اگر مدرسه ایشان نبود 
بسیاری از فضای  تربیت شده حوزه علمیه خراسان، نبودند، 
به تاثیرگذاري مدرسه علمیه آیت اهلل موسوي نژاد اشاره و 
ابرازکرد: موفقیت در حــوزه هاي تبلیغ، ترویج، تدریس و 
ائمه جماعات، نتایجي از تربیت شاگردان مدرسه علمیه 
موسوي نژاد، مي باشد که در هر کجا ورود پیدا مي کنند 

موفق هستند.
اســتاد درس خارج حوزه علمیه خراســان، همراهي و 
همسویي آیت اهلل  موســوي نژاد با اهداف انقاب و مقام 
معظم رهبري)حفظه اهلل( را یادآور شد و گفت: این تفکر 
اشتباهي است که اگرکسي عمدتا حرف از مسائل معرفتي 
و عقیده اي مي زند و کمتر به مسائل سیاسي مي پردازد، 
با انقاب همسو نیست. ایشان همیشــه یار و یاور انقاب 

اسامي ایران بوده اند. 
وي در پایان، با اشاره به اینکه حد وسط و میانه و اعتدال 
در همه زمینه ها خوب است، خاطر نشان کرد: آیت اهلل  
موسوي نژاد انســان میانه و معتدلي بودند و در سیاست 

پیرو هیج جناحي نبودند و پشتیان نظام اسامي بودند.

حجت االسالم  والمسلمين محرابی به تبعيت آیت اهلل موسوی نژاد 
از والیت فقيه اشاره کرد و گفت: همه فعاليت های استاد مانند پخش 
اعالميه به شهرستان ها و فراخوان مردم برای راهپيمایی در جهت 

تبعيت و پيروی از ولی فقيه بوده است.
حجت االسام  والمسلمین محمد حسین محرابی دبیر شورای نگهبان 
استان خراسان و از شاگردان حاج  آقای موسوی نژاد با اشاره به استقبال 
طاب از مدرسه اســتاد در زمان انقاب، گفت: استاد ارتباط صحیح 
بین فعالیت های انقاب و درس برقرار کرده بود که از ویژگی های این 

مدرسه بود.
وی اظهار کرد: در همان دورانی که من وارد مدرسه شدم فعالیت های 
انقابی، شدت بیشتری گرفته بود. در آن سال ها درس خواندن خیلی 
سخت بود. مدیر و مسئول مدرسه،  هم باید ارتباط صحیحی بین طاب 
و انقاب برقرار می کرد و هم باید مراقب درس و بحث آن ها بود تا از این 

لحاظ نیز افت نکنند.
حجت االسام  والمسلمین محمد حســین محرابی ابراز کرد:در آن 
زمان در بعضی از حوزه ها اجــازه نمی دادند که طاب وارد تظاهرات و 

فعالیت های انقابی شوند و در بعضی از مدارس هم طاب رها بودند و 
مدام در حال سرک کشیدن به این کار و آن کار، به طوری که از درس 
می افتادند اما حاج آقا خیلی با حساب وکتاب حواسشان به همه چیز بود..
دبیر شورای نگهبان استان خراسان افزود: آیت اهلل موسوی نژاد به طاب 
اجازه شرکت در تظاهرات و فعالیت های انقابی که از طرف مراجع و 
علماء اعام می شد را می داد  زیرا حتی منافقان هم تظاهرات می کردند 
که حاج آقا اجازه نمی دادند در این تظاهراتی که معلوم نبود ریشه اش 

کجاست، ما شرکت کنیم.
وی به تأکید آیت اهلل موسوی نژاد در مورد توجه به درس اشاره و بیان 
کرد: ایشان  تأکید داشتند که در مدرسه فکر طاب به درس و بحث باشد 

و داخل مدرسه فقط باید درس بخوانید.
حجت االسام  والمسلمین محمد حسین محرابی جمع کردن بین کار 
انقاب و درس خواندن طاب را ازمهم ترین ویژگی های آیت اهلل موسوی 
نژاد دانست و گفت:  ایشان چندین بار من و تعدادی از بچه های مدرسه 
را که سن بیشتری داشتیم به خانه دعوت کردند و به ما اعامیه دادند تا 
آن ها را به شهرستان ها و روستا ها ببریم و پخش کنیم، این کارها را خیلی 
با برنامه و مرتب انجام می دادند و اجازه نمی دادند که ما هر وقت خواستیم 

درس هایمان را رها کنیم و سراغ این کارها برویم.
این شاگرد قدیم مدرسه موسوی نژاد توجه جدی به بحث های اخاقی 
و خودسازی را از دیگر ویژگی استاد عنوان و اظهار کرد: کسانی که از 
مدرسه استاد بسیار بهره بردند به مقام های علمی، عملی، سیاسی در 

کشور و حتی خارج از کشور رسیده اند.

استاد درس خارج و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان 
پیرامون شخصیت آیت اهلل موسوی نژاد گفت: 

در حوزه علمیه کمتر کسی
 همانند ایشان دیده است

 این تفکر 
اشتباهي است 
که اگرکسي 
عمدتاحرف از 
مسائل معرفتي 
و عقیده اي مي 
زند و کمتر به 
مسائل سیاسي 
مي پردازد، با 
انقالب همسو 
نیست

دبیر شورای نگهبان استان خراسان:

استاد موسوی نژاد
 تابع والیت فقیه بود
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آیت اهلل سیدان؛ استاد حوزه علمیه خراسان:

 استاد موسوی نژاد شخصیت علمی و معنوی فوق العاده داشت
آیت اهلل ســيدان، از  اســاتيد حوزه علميه 
خراسان،  زندگی استاد موسوی نژاد را  شامل 

مجموعه ای از خوبی ها و کماالت بيان کردند.
وی، با اشاره به مدارج علمی باالی استاد موسوی 
نژاد، گفت: ایشان دروس حوزوی را نزد شخصیت 
های مهم علمی و اســتادهای درجه باال از جمله 
حضرات آیات میرزا احمد یزدی ، شــیخ هاشــم 
قزوینی ، شیخ مجتبی قزوینی، میرزا جوادآقاتهرانی 
و شیخ حسنعلی مروارید  گذراند و از نظر علمی در 

درجه باالیی قرار داشتند.
آیت اهلل ســیدان به  آگاهی باالی استاد نسبت به 
معارف قرآنی، حدیث، ادعیه اشــاره و اظهار کرد: 
ایشان نســبت به معارف قرآنی، حدیث، ادعیه و 
آن چه در مکتب وحی آمده اســت، ورود قوی و 

خبرویت داشت.
این استاد کام حوزه خراسان حوزه با اشاره به صفای 

روحی  آیت اهلل موسوی نژاد، ابراز کرد: 
آقای موسوی نژاد با صفای روحی که داشت 
زمینــه درک مدارک وحیانی نســبت به 
معارف توحیدی اخاقی و علمی را فراهم 
کرده بود و نسبت به درک این مدارک در 

قویترین سطح قرار داشت.
این دوســت دیرین با بیان این که ایشان 
شــخصیت علمی و معنوی فوق العاده ای 
داشت، گفت:آیت اهلل موسوی نژاد از جهت 
اعتقادی نیز به گونه ای شده بودند که درباره 
آن چه در مدارک وحیانی آمده اســت با 

توجه به سند معتبر به یقین رسیده بودند.
آیت اهلل سیدان در ادامه به سیره اخاقی 

استاد اشــاره و بیان کرد: ایشان براساس آگاهی از 
مکتب وحی از نظر اخاقی بسیار متواضع بودند، 
کم حرف بودند و نسبت به رسیدگی به نیازمندگان 

اهتمام داشتند.
این اســتاد حوزه علمیه خراســان با بیان این که 
نظم استاد بسیار چشمگیر بود، اظهار کرد: یکی 
از خصلت های برجسته ایشان این بود که به وعده 
هایشان به شایستگی عمل کنند و توجه ویژه ای به 
وعده هایشان داشتند. وی به اهتمام استاد در تعلیم 
و تربیت استاد اشــاره و خاطرنشان کرد:  ایشان از 
نخستین کسانی است که طاب را به صورت جدی 
در جهت اخاقی و علمی پرورش داده  و در جهت 

مکتب اهل بیت)ع( سوق دهد.
آیت اهلل سیدان با بیان این که استاد از نظر علمی ، 
اخاقی و خدمات اجتماعی موفق بودند، اظهار کرد: 
ایشان بی توجه به شئون دنیوی بودند و تکلیف خود 
را انجام می دادند. این استاد حوزه با اشاره به توجه 
اســتاد به ادعیه و توسل به اهل بیت)ع(، 
گفت: استاد در حالت بکاء در دعا و جدی 
بودن در خلوت با پرودگار بسیار موفق بود.
وی افزود: در مســائل علمــی و اخاقی 
جمات کلیدی بیان می کردند  که می 
توانستیم از آن  جمات مطالب بیشتری 

را برداشت کرد.
آیت اهلل ســیدان تصریح کرد:  آیت اهلل 
موسوی نژاد آن چه را که به دیگران توصیه 
می کردند خود به آن عمل می کردند از 
جمله این که به اســتاد و علمایی که در 
محضر آن ها بودند، احترام بسیار داشتند.

در مسائل 
علمی و اخالقی 

جمالت 
کلیدی بیان 

می کردند  که 
می توانستیم 
از آن  جمالت 

مطالب 
بیشتری را 

برداشت کرد

وی به ابهت و اقتدار خاص آیت اهلل موسوی نژاد در 
مدرسه اشاره و اظهار کرد: اگر کسی درس را حاضر 
نمی کرد، سرکاس نمی رفت و یا غیبت می کرد، تا 
از حاج آقا کاغذ نمی گرفت حق نداشت سرکاس 
بعدی برود؛ این رفتارها باعث می شد که ما زودتر از 

شروع کاس در مدرسه باشیم.
حجت االسام  والمسلمین محمد حسین محرابی 
بیان کرد: یک روز برای گرفتن شهریه مجبور بودم 
به دفتر یکی از مراجع بروم و امتحان بدهم که آن 
روز خیلی شلوغ بود به همین دلیل تا نوبتم شد، به 
کاس نرسیدم، وقتی رفتم از ایشان کاغذ بگیرم، 
فرمودند که شما طلبه منظم و درس خوانی هستید 
چرا کاس نیامدی؟ که وقتی جریان را برای ایشان 
تعریف کردم، فرمودند که اگــر از این جوان ترها 
بودند من این طوری با او صحبت نمی کردم. آقای 
محرابی، اگر ما و شما توجهمان به درسمان در این 
حد باشــد که وقتی رفتیم سر صف برای شهریه 
و امتحان، نزدیک نوبت ما رســید اما کاس دیر 
می شد، باید بگوییم؛ ببخشــید من درسم اآلن 
شروع می شود، باید به آن برسم. اگر بعداً بفهمند 
که شما این طور طابی هستید که این قدر به درس 
اهمیت می دهید، خودشان دنبال شما می آیند و 

شهریه می دهند. وی افزود: من به خاطر همین 
فرمایش حاج آقا دنبال جواب آن امتحان هم نرفتم. 
جالب است بعد از مدتی همان طور شد که فرموده 
بودند، ما که حدود پنج یا شش نفر بودیم، یک نفر 
ثبت نام کرد و هرماه شهریه را می آوردند و داخل 

مدرسه به ما می دادند.

   ارتباط استاد با جنگ و مسائل بعد از انقالب
دبیر شورای نگهبان استان خراسان در خصوص 
نظر اســتاد در باره انقاب، گفت: نقطه نظرهای 
حاج آقا واقعاً ویژه و خاص بود که عده ای بد برداشت 
می کردند. یادم هست در یکی از راهپیمایی های 
قبل از انقاب که همراه ایشــان بودم، پرســیدم: 
»باالخره سرنوشت این راهپیمایی ها چه می شود؟« 
هنوز شاه برتخت پادشــاهی اش بود و همه واقعاً 
نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد 
بود که آیت اهلل موسوی نژاد گفتند:» که شما شک 
نکنید که این انقاب پیروز خواهد شد، ما باید به 
فکر کادرسازی و تربیت نیرو باشیم تا بعد از پیروزی 

انقاب بتواند آن را  اداره کند.«
حجت االسام  والمسلمین محمد حسین محرابی 
افزود: آیت اله موســوی نژاد می فرمودند که آن 

نیروهای طاغوتی  نمی توانند بعــد از انقاب هم 
مشغول باشند، ما نیاز داریم که همزمان نیرو تربیت 
کنیم تا بعد از پیروزی انقــاب بتوانند آن را اداره 

کنند و این به نظر می رسد جایش خالی است.
این شاگرد قدیم ایت اهلل موسوی نژاد به برنامه ریزی 
استاد برای اعزام طاب به جنگ اشاره و ابراز کرد: در 
زمان جنگ، من مسئول تبلیغات سپاه استان بودم 
که این طرح نیاز به طاب زیادی داشت، مدرسه 
حاج آقا از معدود مدارســی بود کــه برنامه ریزی 
صحیحی دراین باره می کرد و طاب فراوانی را عازم 

جبهه های نبرد کرد.
حجت االسام  والمسلمین محرابی افزود: از جمله 
برنامه های ایت اهلل موسوی نژاد در زمان جنگ این 
بود که دو نفر جبهه بروند و باقی بچه های هم سطح 
آن ها نروند، بعد آن دو نفر از بقیه عقب می مانند و 
دوباره باید برای آن ها کاس می گذاشتند همچنین 
پیش بینی می کرد که تمام طاب یک کاس، باهم 
به جبهه بروند و پس از بازگشــت از جنگ، برای 
تمام آن ها کاس می گذاشتند تا همه باهم رشد 
و پیشرفت کنند و طلبه ای از درس عقب نماند و 

آسیب نبیند.
دبیر شــورای نگهبان استان خراســان تصریح 

کرد:این روش حاج آقا برای به جبهه فرســتادن 
طاب به جبهه هــم کار ما را راحــت کرده بود 
چون می دانستیم کدام طلبه را باید اعزام کنیم 
و هم طاب می دانســتند کی نوبتشان می شود 

تا جبهه بروند.
وی به شهدای این مدرسه اشاره و بیان کرد: در چند 
یگانی که ما در خراسان داشتیم مثل لشکر نصر، 
تیپ 2۱امام رضا)ع( و تیپ شهدا اکثر طابشان از 

مدرسه حاج آقا بودند.

   استاد تابع والیت فقيه بود
حجت االسام  والمسلمین محرابی به تبعیت استاد 
از والیت فقیه اشاره کرد و گفت: همه فعالیت های 
استاد مانند اعامیه به شهرستان ها و فراخوان مردم 
برای راهپیمایی برای تبعیت و پیروی از ولی فقیه 

بوده است.
دبیر شورای نگهبان استان خراسان در پایان با اشاره 
به اینکه مدرسه موسوی نژاد به نسبت تعداد طلبه، 
بیشترین فعالیت را برای اعزام طلبه به جبهه داشت، 
خاطرنشــان کرد: تمام این موارد نشان از تبعیت 
و پیروی از والیت فقیه و اقتدا به ایشان و ولی امر 

مسلمین دارد.
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ایشان نگاه 
جامع، دقیق 
و راهبردی به 
خصوصیات، 
حاالت، 
استعدادها، 
توانمندی و 
تفاوت های 
شخصیتی 
و انگیزشی 
 شاگردان 
داشتند 

حجت االسالم و المسلمين سيد محسن حسينی فقيه، 
استاد سطوح عالی حوزه علميه خراسان واز شاگردان 
آیت اهلل موسوی نژاد، شخصيت ایشان را جامع به معنای 
حقيقی کلمه جامع خواند و گفت: من از روی اعتقاد و 
جزم قطعی شخصيت این عالم مجاهد را تاثير گذار در 
نسل های جامعه می دانم و ایشان در راستای عمل به 
وظایف و کسب رضای الهی گام بر می داشت و این حالت 

عرفانی و ملکوتی در ایشان موج می زد. 
همنشینی با آیت اهلل موسوی نژاد مثل این روایت و توصیه  
حضرت عیسی)ع( به حواریونشان اســت که زمانی که از 
حضرت عیسی)ع( پرسیدند با چه کسانی مجالست داشته 
باشیم، ایشان به دیدار سه نفر توصیه کردند، اول آنکه شما 

را به یاد خداوند بیاندازنــد، دوم گفتار او بر علم و 
دانش شما بیافزاید و با عمل و اقدام شما را تشویق 

به آینده ای درخشان روشن کند. 
وی محفل آیت اهلل موسوی نژاد را آموزنده و مملو از 
سکوت و ادب خواند و تصریح کرد: در ایام مصیبت 
و عزا، حزن و اندوه از چشمان ایشان موج می زد و 
فضای روحانی خاصی در ایشان ریشه دوانده بود، 
مجالس شادی آنان به ابتهاج، سرود و شعف  درونی 
متجلی بود و تجلی تولی در آن مشهود و ملموس 
بود، ایشان همواره به دنبال فهم وظایف و عمل به 

رضای ا لهی نیز بودند.
شاگرد آیت اهلل موسوی نژاد افزود: خداوند سبحان 
در بیانی می فرماید اگر به قلب بنده ام نظر کنم و 
بیابم دوســت دارد مطیع من باشد، در اینصورت  

خود من)خالق هستی( تقویم، شاکله و سیاست زندگی او 
را بر عهده گرفته و آیت اهلل موسوی نژاد نیز توفیقات زیادی 
را در مصادیق آن بدست آورده بود، آیت اهلل موسوی نژاد در 
جلسات درس آیت اهلل فلسفی شرکت می کردند و به نماز و 
منبر می رفتند، من نیز از پنج سالگی راهم را مشخص کرده 

بودم که می خواهم روحانی بصیر شوم. 

  آفت طلبگی
حجت االسام و المسلمین حسینی فقیه با بیان این که یک 
روز در راه مدرسه آیت اهلل موســوی نژاد،  اشکم جاری بود 
و می اندیشیدم، گفت: در دفتر مدرسه به آیت اهلل موسوی 
نژاد گفتم مــی خواهم همچون آیــت اهلل محقق اردبیلی، 
سید طاووس یا سید بحر العلوم شــوم زیرا که ارتباط آنان 

با امام زمان)عج( بیش تر اســت و مقــام علمی فوق العاده 
ای دارند، ایشــان نگاهی کردند و گفتند  اگر این راه را بلد 
بودم، خودم  به آن حد و مقام می رســیدم و من با نیت این 
که چون سلمان شوم، به حوزه آمدم این چنین شخصیتی 
شدم و شروع به ســرکوب شخصیتشــان کردند و گفتند 
 یکــی از آفت هایی که طاب ممکن اســت دچار شــوند، 

غرور و تکبر است. 
وی با بیان ایــن که باید مواظب و مراقب باشــیم تا طاب 
به غرور و تکبر دچار نشــوند، تاکید کرد: آیت اهلل موسوی 
نژاد ســطوح عالی حوزه علمیه را گذراندند و سپس دچار 
عارضه چشمی شــدند، پس از آن برایشان قدری ادامه کار 
سخت بود اما به دنبال عارضه مجددا وارد  فضای مدرسه و 
تربیت طاب شده و یکی از آقایان اینطور پیشنهاد 
دادند که هر درس را طوری بخوانیم که بتوانیم آن 
را کاربردی  کنیم و من نکات دقیق هر درســی را 

یادداشت می کردم. 

  پدر دلسوز برای طالب
حجت االسام و السملمین حسینی فقیه بیان کرد 
: آیت اهلل موسوی نژاد در مدیریتشان نگاه جامع و 
خاصی به طاب داشــتند، چندین بار به من تذکر 
دادند که شــما بیش از حد مشغول درس خواندن 
هستی، خسته نشوی چرا که من  در مدرسه ایشان از 
صبح زود تا پاره ای از شب  به درس و بحث پرداخته 
و زیر نور چراغ مدرســه برای تدریــس به مطالعه 

دروس می پرداختند. 
 وی اظهار کرد: آیت اهلل موســوی نژاد در زمینه استراحت 

کافی و ورزش فوتبال مورد عاقــه ام به من تذکر 
جدی داده بودند و به خاطر ابهت و عظمت ایشان، 
این جمله بنده ویژه به نظر می رسید و به من گفته 
بودند هر وقت تمایل داشتی بیرون بروی مجاز بوده 
و می توانی به آقای برشتیان)خادم مدرسه( برگه ای 
را نشان داده و بروی اما من برای اینکه قانون را نقض 

نکنم، برگه را از ایشان نپذیرفتم.
استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان با بیان این 
که آیت اهلل موسوی نژاد مراقبت های علمی داشتند، 
تاکید کرد: ایشــان نگاه جامع، دقیــق و راهبردی 
به خصوصیات، حــاالت، اســتعدادها، توانمندی 
 و تفاوت های شــخصیتی و انگیزشــی شاگردان 

داشتند. 

  عمل به وظایف
حجت االسام و المسلمین حســینی فقیه با بیان این که 
همه از هدف آیت اهلل موسوی نژاد در عمل به وظابف دغدغه 
داشتند و تاش می کردند با حرکات و سکنات حکیمانه و 
عاقانه تنش ها را رفع کنند و بارها تاکید داشــتند فضای 
مدرسه علمی و آموزشی محض باشد، گفت: ایشان در شب 
های عملیات چندین نفر را گزینش می کردند و بر اساس 
شــرایط عزیمت به جبهه موضع گیری هــای حکیمانه و 

مدبرانه داشتند.
استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان با بیان این که آیت اهلل 
موسوی نژاد آن چیزی را انتخاب می کرد که نیاز به مناقشه 
نداشــت، یادآور شــد:  در مرجعیت علمی دینی و سیاسی 
 ایشــان هیچ گونه حرف و حدیثی باقی نمی ماند و ایشــان 
حساســیت زایی ها را از بین می بردند زیرا که نفی مطلق به 
سبک و سیره را راه نمی دادند و طلبه می دانست برنامه ریزی 
ایشان برای آینده زندگی و تعالی انسانها مسیر ها را گشایش 
می دهد و بارها بر ســیره اهل بیت و شــرح زندگی چهارده 
معصوم تاکید خاصی داشتند تا با تمرکز بر محوریت اهل بیت 
و مکتب ایشان همه را نفی مطلق نکنیم و این زمینه ساز به 

حداقل رساندن حساسیت ها بود.  

  سيستم تربيتی استاد
در سیستم تربیتی ایشان استاد حقوق بگیر وجود نداشت 
و عنایات ایشان از مشــکات و موانع زندگی گره گشایی 

می کرد. 
حجت االسام و المسلمین حسینی فقیه با اشاره به خاطره 
ای در این زمینه می افزاید: از اوایل ازدواجم چند ســالی 
گذشته بود،  خانواده اصرار اکیدی داشتند تا  نعلین نو بخرم 
و من گفتم ضرورتی ندارد، روزی ســر پیچ چارباغ خیاط 
رجایی نعلین هایی  با قیمت مناسب می فروخت، من دیدم 
پولی همراهم نیست و آن ایام پول آنچنانی نداشتم، رنگ و 
 طرح را که دیدم لذت بردم، فردا صبح وارد مدرسه شدم و
 آیت اهلل موســوی نژاد فرمودند من بیســت دقیقه سرپا 

ایستادم و ترسیدم که نکند  شما را نبینم. 
یکباره گفتند چیزی برای ما هدیه آورده شده و میخواهم 
این را به شــما هدیه بدهم، گفتم هدیه را هدیه نمی دهند 
اما ایشان گفتند  همین که من می گویم، سر پاستیک را 
باز کردم،  دیدم همان طرح، رنگ و مدل است و گفتم می 

دانم اندازه هم است. 
شاگرد آیت اهلل موسوی نژاد همه اینها را  لطف خدا و عنایت 
اهل بیت عنوان کرد، گفت: امیدوارم خداوند متعال خیر ها 
را به دست عباد صالح جاری کند و باالخره ما از ایشان الطاف 
زیادی را کسب کردیم و ایشان تعلقی به دنیا نداشت، ایشان 
یک روز به من زنگ زدند و گفتند صندوق حسابی داشتید؟ 
گفتم بله گقتند سری بزنید و دیدم صاحب صندوق گفتند 
مدارکتان را بگیرید که اقساط تصفیه شده و فهمیدم حاج 
آقا پولی دستشــان آمده و هر کســی را بر اساس 

لیست بخشی از اقساطش را داده بودند.

  تسليم در برابر رضای الهی
حجت االسام و المســلمین حسینی فقیه با بیان 
این که  به واقع، منســک و روش آیت اهلل موسوی 
نژاد سراسر درس و نکته بود، یادآور شد:  ایشان از 
شخصیت هایی بودند  که شناخته نشده بود  و یکی 
از صفات ایشان تســلیم در برابر خداوند سبحان و 
رضای الهی بود و محبت خالصانه در وجودشــان 

موج  می زد. 

در سیستم 
تربیتی ایشان 
استاد حقوق 
بگیر وجود 
نداشت و 

عنایات ایشان 
از مشکالت و 
موانع زندگی 
گره گشایی 

می کرد

آیت اهلل 
موسوی نژاد 
آن چیزی را 

 انتخاب 
می کرد که 

نیاز به مناقشه 
نداشت، ایشان 

هیچ گونه 
حرف و حدیثی 
را  در بین باقی 
نمی گذاشت 

استاد درس خارج و سطح عالی حوزه علمیه خراسان:

نگاه راهبردی و تاکتیکی 
آیت الله موسوی نژاد

 به توانمندی و توانایی طالب
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آیت اهلل موسوی نژاد بر مسایل اخالقی و اعتقادی طالب 
اهتمام فراوان داشــته و به کسانی که استعداد تبليغی یا 
تدریس داشــتند، کمک می کرد تا در آن زمينه فعاليت 

موثر داشته باشند.
حجت االســام والمسلمینوالمســلمین مهدی عدالتیان، 
ازاساتید  سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و شاگردان آیت اهلل 
موسوی نژاد با بیان این که محســوس ترین ویژگی این عالم 
فقید اخاص بود، گفت: هیچ چیزی جز رضای خداوند برایش 

مهم نبود و تنها به این امر که تکلیف چیست، توجه می کرد.
وی با بیان اینکه این عالم فقید با همــه وجود مانند پدری 
مهربان بود، ابراز داشــت: برای وی فقط تدریس مهم نبود، 
بلکه مسئله تربیت برای وی اهمیت داشت و مراقب زندگی 
طلبه ها و برطرف کننده نیازهای آنان بود و همه هم و غمش 
تربیت طاب بود که حتی لیست دریافت کتاب از کتابخانه 
مدرســه و توجه به نوع و محتوای مطالعه آنان را مورد نظر 

قرار می داد.
این استاد حوزه علمیه مشهد تصریح کرد: اینگونه استادی را 
در طول عمر خودم ندیده ام که اینقدر برای طلبه ها هم و غم 
داشته باشد.وی با اشــاره به اینکه آیت اهلل موسوی نژاد، ابتدا 
بر تقویت ایمان و ســپس طلبگی تاکید داشت، گفت: یکی از 
مســائل تربیتی ایشــان، عزت نفس طاب بود که همه دنیا 
در نظر شاگردان هیچ می شــد و به هیچ کسی چشم داشتی 
نداشتند و فقط بندگی، تقوا و انجام وظیفه و به هر حال آیت 

اهلل موسوی نژاد این باورها در جان طاب ایجاد می کرد.
این استاد حوزه علمیه مشــهد با بیان اینکه مدرسه آیت اهلل 
موسوی نژاد ابتکار بی نظیری بوده است، اظهار داشت: برای 
نخستین بار در این مدرسه در خراسان ویژگی  هایی چون نظم 
دقیق، اهتمام به درس و بحث و توجه شــدید به ابعاد ایمانی 

و اخاقی، موجب شد تا طابی عالم و متخلق تربیت شوند.
وی افزود: آیت اهلل موسوی نژاد بر مسایل اخاقی و اعتقادی 
طاب اهتمام داشته و به کسانی که استعداد تبلیغی یا تدریس 

داشتند  کمک می کرد تا در آن زمینه فعالیت کنند.

حجت االسام والمسلمینعدالتیان با اشــاره به اینکه امروزه 
برخی از شاگردان آن مرحوم در مقطع خارج تدریس دارند، 
اظهار داشت: در هر زمینه ای ده ها فرد شاخص و ممتاز تربیت 
کرده است.وی از ارادت و عشــق آیت اهلل موسوی نژاد به اهل 
بیت)ع( و به ویژه حضرت زهرا) س( و امــام رضا)ع( گفت و 
یادآور شد: آن مرحوم در ابتدای طلبگی به حرم مطهر رضوی 
مشرف می شود و توسل جدی به امام هشتم داشته و از آن به 

بعد، همه نکته های درسی را فراگرفته و از یاد نمی برد.
حجت االسام والمسلمینعدالتیان به خاطره دیگری از استاد 

خود درباره اوایل طلبگی و دوره جوانی در توســل به حضرت 
ثامن الحجج) ع (برای دوری از گناه بــه ویژه نگاه به نامحرم، 
افزود: این امر عاوه بر تقوایی که آن مرحوم داشت، از اهمیت 
خاصی برخوردار است.وی با بیان اینکه آیت اهلل موسوی نژاد 
نسبت به انقاب اسامی و حضور در جنگ تحمیلی حمایت 
می کرد و از پیشگامان مبارزه با رژیم طاغوت بود است، توضیح 
داد: آن مرحوم در دوران دفاع مقدس طلبه ها را می سنجید 
و کســانی که توان و کارآیی داشــتند برای حضور در جبهه 

تشویق می کرد.

حجت االسالم والمسلمين حميد درایتی با اشاره به این که  
آیت اهلل موسوی نژاد تلفيق سنت و مدرنيته در حوزه را به 
خوبی ارائه کرد، گفت: سبک آموزشی، تربيتی و مدیریتی 

آن مرحوم برای تحول در حوزه علميه مطالعه شود
حجت االسام والمســلمین حمید درایتی، استاد درس خارج و 
سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و از شاگردان آیت اهلل موسوی نژاد 
در مشهد، با اشاره به ابعاد شخصیتی استاد فقیدش، گفت: ایشان با 

همه وجود در زمینه تربیت طاب فهیم و فقیه تاش کرد.
وی با بیان اینکه آیت اهلل موســوی نژاد، سنت و مدرنیته را در 
حوزه با هم به خوبی تلفیق کرد، افزود: امروز بعد از ۳0 ســال 
برخی مدارس و موسسه های حوزوی که می خواهند کار ویژه 
ای انجام دهند، ســبکی را پیگیری می کنند که در مدرســه 

علمیه آیت اهلل موسوی نژاد مدت ها پیش کار شده است.
استاد حوزه علمیه مشهد با تاکید بر این که برای تحول در مباحث 
آموزشــی، پژوهش و مدیریت حوزوی، مطالعه سبک آیت اهلل 
موسوی نژاد بسیار مفید اســت، گفت: از سالی که طلبه مدرسه 
ایشان شدم، ویژگی های منحصر به فردی که کمتر در کسی بود 

را در او می دیدم.
حجت االسام والمســلمین درایتی با بیان اینکه آن مرحوم به 
شوونات دنیا هیچ وقت اعتنایی نداشــت، گفت: آن مرحوم می 
گفت، روزی که پیشنهاد شد مدرســه ای تاسیس کنم، به حرم 
امام رضا)ع( مشرف شده و توســل کردم که این کار را بپذیرم یا 
نه، در آنجا به خودم گفتم  به دلت مراجعه کــن و اگر دیدی که 
غیر از خدا چیزی وجود ندارد، بپذیــر. هر چه فکر کردم، دیدیم 
 دلیلی غیر از خدا در دلم نمی بینم؛ به همیــن علت کار خود را 
شروع کردم.وی با بیان اینکه آیت اهلل موسوی نژاد همیشه کار را 
به طور خاقانه و در عین حفظ سنت های حوزه را انجام می داد، 
ابراز داشت: آن مرحوم همواره اخاص، توکل و نظم را سرلوحه 

کارهای خود قرار داده بود.
گفتنی است، مرحوم آیت اهلل موســوی نژاد از علمای مشهد، 
صبح امروز به علت ســکته مغزی به دیار باقی شتافت و پیکر 
آن مرحوم، فردا  26 فروردین ماه از حسینیه نجفی ها واقع در 
کوچه چهار باغ خیابان آیت اهلل شیرازی به سمت حرم مطهر 

رضوی تشییع می شود.

یکی از مسائل 
تربیتی ایشان، 

عزت نفس 
طالب بود که 

همه دنیا در 
نظر شاگردان 
هیچ می شد و 
به هیچ کسی 
چشم داشتی 

نداشتند

استاد  سطوح عالی حوزه علمیه مشهد:

آیت الله موسوی نژاد
 پناهگاه طالب بود 

استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه مشهد:

آیت الله موسوی نژاد تلفیق سنت و مدرنیته در حوزه را به خوبی ارائه کرد 
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حجت االسالم و المســلمين فاضلی نژاد با اشاره 
به ارادت اســتاد به امام خمينی)ره( و رهبر معظم 
انقالب، گفت: استاد موسوی نژاد معتقد به انقالب 
و نظام و والیت فقيه بود و در حالی که سخت کوش 
هم بود و سرمایه گذاری موثر در نظام می کرد اما 

پنهان انجام می داد.
حجت االســام و المســلمین فاضلی نــژاد از اولین 
شاگردان و اساتید و مسئولین اجرایی مدرسه آیت اهلل 
موسوی نژاد با سابقه حضور بسیار در مدرسه به تبیین 

شخصیت استاد پرداخت.
وی با اشــاره به بخشی از شــخصیت ایشان که آشکار 
بود، گفت: بخشی از شــخصیت استاد در معاشرت ها، 
مدیریت ها، تدریس ها در پاسخ به سواالت، مشورت ها، 
تفریح ها، عزاداری ها، جلســات دعا و مسائل مختلفی 
که معموال ظاهر کننده شــخصیت افراد است، آشکار 

می شد.
حجت االسام و المسلمین فاضلی نژاد ، اظهار 
کرد:  بعضی از زوایا و خفایای شخصیت افراد با 
محدودیت هایی که دنیا و اهل دنیا دارند قابل 
آشکار شدن نیست، چنانچه بخش عظیمی از 
شخصیت ائمه اطهار علیهم السام آشکار نشده 
که آن ها خود ناگزیر شدند برای این که 
مردم حجت را بشناسند و از حقیقت 

دور نمانند به معرفی خود بپردازند.
این استاد حوزه افزود: اهل بیت)ع( 
جز از زبان خودشــان قابل شناخت 
نبودنــد، معاشــرت و کارکردهای 
مشخص و ارتباطهای محدود با مردم 
نمی توانســت تمام شخصیت 

آنها را آشــکار کند و این دلیل به 
همه افــراد ذوالکمــال تعمیم 
پیدا می کنــد و  علما، مراجع 
و اساتیدی برای اهل دنیا قابل 

آشکار شدن نبودند. 
وی در مــورد دلیــل دیگر 
آشکار نشدن شخصیت آیت 
اهلل موسوی نژادگفت: حاج 
آقا به خاطــر دوری از ریا و 
سمعه و تظاهر و خودنمایی 
و دوری از شهرت ، شخصا 
تعمــد داشــتند که یک 
ســری از ابعــاد جوانب و 
شخصیتشان مکتوم بماند.

این اســتاد مدرسه حاج 
آقای موسوی نژاد با اشاره 
به قابلیــت های بســیار 
اســتاد، اظهار کرد: ایشان 
قابلیت های بسیار باالیی 
داشتند اما اعتقادشان این 
بود که خداوند وی را برای 
تربیت طلبه ساخته و باید 
در همین سنگر تا آخر عمر 

بماند و طبیعت قضیه این است که باید از هر گونه کاری 
که ایشــان را مضطر می کند به خــروج از این وظیفه 

خودداری بکند

  فعاليت سياسی استاد
وی به تأکید استاد بر پرهیز از بدنامی سیاسی اشاره و 
خاطرنشان کرد: ایشان به شدت از کارهایی که از نظر 
سیاسی شخص را بدنام می کند، خودداری می کرد و به 
دیگران هم توصیه می کرد که خود را در معرض اتهام 
و سوء ظن و بد نامی سیاســی قرار ندهند، با مردم کار 

کنند و به نظام خدمت کنند.
حجت االسام و المسلمین فاضلی نژاد ادامه داد: ایشان 
در عین حالی که از در معرض سوءظن و بدنامی سیاسی 
قرار گرفتن به شدت پرهیز داشت  به دلیل همین تحفظ 

بر همین موضوع از بسیاری از دوستانشان برید.
حجت االسام و المسلمین فاضلی نژاد با اشاره 
به همراهی اســتاد با نظام جمهوری اسامی 
ایران، گفت: ایشان هیچ وقت حرف ضد نظام 
نمی زدند و از کســانی که همراه و موافق نظام 
نبودند، فاصله می گرفــت و می گفت» من از 
دوستان خودم بریدم تا این تهمت که انقابی 
عمل نمی کند و یا مخالف جنگ اســت به من 

نخورد«.
این اســتاد حوزه به فعالیت سیاسی استاد در 
زمان انقاب اشاره و اظهار کرد: از جمله کارهای 
مخفی استاد این بود که برخی از اطاعیه ها را 
به رویت علما و مراجع آن زمان می رساند تا از 

آنها امضا بگیرند و تکثیر و پخش شود.
وی با اشــاره به فعالیــت های اســتاد برای 
پشــتیبانی از جنگ، تصریح کرد: در مدرسه گروهی 
دارای تخصص باالی نظامی داشــتیم که در عملیات 

های دفاع مقدس حضور پیدا می کردند.
حجت االســام و المســلمین فاضلی نژاد به حمایت 
استاد از لیست مورد تأیید علمای مشهد در نخستین 
دوره انتخابات مجلس خبرگان اشاره و بیان کرد: ایشان 
در مدرسه ســتاد انتخابات تشکیل دادند و روی تبلیغ 
کسانی که علمای مشهد ایشــان را تایید کرده بودند، 

گسترده کار می کرد.
این استاد مدرسه موسوی نژاد به همت استاد در تشکیل 

ارتش بیســت میلیونی بنیانگذار انقاب اشاره 
کرد و گفت: بعد از فرمان امام برای تشــکیل 
ارتش بیست میلیونی، ایشــان زمینه آموزش 
نظامی طلبه ها و شرکت در این ارتش را فراهم 

کرد.
این اســتاد حوزه اظهار کرد: از جمله کارهای 
مخفی ایشان در یکشــنبه سیاه مشهد بود که  
حاج آقا طلبه های مدرسه را  فعال کرده و آن ها 
کسانی که اموال مردم و اسلحه های دولت را از 
کانتری طبرسی برده بودند  را دستگیر کردند 
و در حالی که درس هــم می خواندند، فعالیت 

سیاسی نیز داشتند.

  استاد معتقد به انقالب و نظام و والیت فقيه بود
حجت االسام و المسلمین فاضلی نژاد، افزود: ایشان 
معتقد به انقاب و نظام و والیت فقیه و رهبری بود، در 
حالی که سخت می کوشید و سرمایه گذاری موثر در 

نظام می کرد اما پنهان انجام می داد.
وی گفت: قائله ای بر علیه ایشــان درست کرده بودند 
و به دفتر مقام معظم رهبری در تهران کشــانده بودند 
که کســی از تهران برای تحقیق آمد و قانع شــد که 
خودســری هایی بوده و از ناحیه ایشان مشکلی نبوده 
است، نگذاشــته بودند عکس شــهدا و اطاعیه هفتم 
و چهلم برای شهدا در فضای درســی مدرسه بزنند و 
مراســم برگزار کنند ســر این موارد چند نفری بسیار 
بسیارمحدود با استاد درگیری داشــتند و می گفتند 

استاد ضد انقاب است.
حجت االسام و المسلمین فاضلی نژاد، با اشاره به تأکید 
 استاد نســبت به درس خواندن، گفت: استاد همیشه 
می گفت ساعاتی که در مدرسه در اختیار من هستید 
فقط درس بخوانید و تحصیل کنید، نمی گذاشتند طلبه 
ها حواسشان به عکس شــهدا و اطاعیه ها پرت شود.
حتی ممانعت می کردند که طــاب روزنامه و رادیو به 
مدرسه بیاورند؛ این کار استاد، سبب بدبینی ها شده بود.

این اســتاد حوزه ابراز کرد: مشــکل دیگر هم این بود 
که به محض این که مارش نظامی زده می شــد همه 
طلبه ها می خواســتند به جبهه بروند، مارش نظامی 
 که زده شــده یعنی عملیــات انجام شــده و حاج آقا

 می گفتند نرویــد حاال وقت رفتن به جبهه نیســت، 
طلبه ای کــه هنوز چیزی یــاد نگرفتــه و معمم هم 
نشده و اخاق درســتی هم تعلم نکرده به درد جبهه 
نمی خــورد امابرخی  بــه حرف گوش نمــی دادند و 
 متاســفانه جوســازی هایــی را هــم علیه حــاج آقا 

انتشار می دادند.
وی به تصویب اصل والیت فقیــه در مجلس خبرگان 
نیز اشــاره کرد و گفت: ایشــان در فضایی که رســانه 
های داخلی و خارجی بر علیه والیت فقیه ایجاد کرده 
بودند، به بحث والیت فقیه از حوزه اخاقی ورود پیدا 
کردند و اشــکاالتی که مطرح می شد، را مورد بررسی 
و رفع قرار دادنــد از جمله این که  آیــت اهلل قمی هم 
 در این بحث اشــکالی داشتند و ایشــان جواب دادند 

و رد کردند.
وی به ارادت استاد نســبت به امام خمینی و 
رهبر معظم انقاب اشــاره کرد و گفت: استاد 
به همان اندازه که از رحلــت امام، اندوهگین 
بود،از انتصاب حضرت آقای خامنه ای و انتصاب 
ایشان شادی و مسرور بودند و می گفتند» خیر 
الموجودیــن را انتخاب کردنــد.« به تعبیری 
آیت اهلل خامنه ای بهترین گزینه برای رهبری 

هستند.
حجت االسام و المســلمین فاضلی نژاد،  در 
پایان گفــت: مهمتر از همه اینهــا ابعادی در 
شخصیت ایشان وجود داشــت که به عبادات 

ایشان و خوف از خدا مربوط می شد. 

حجت االسالم و المسلمین فاضلی نژاد: 

ناگفته هایی از  زوایای شخصیتی استاد

بعضی از زوایا 
و خفایای 
شخصیت افراد 
با محدودیت 
هایی که دنیا و 
اهل دنیا دارند 
قابل آشکار 
شدن نیست، 
چنانچه بخش 
عظیمی از 
شخصیت ائمه 
اطهار علیهم 
السالم آشکار 
نشده

12

 حاج آقا
 می گفتند:

طلبه ای که 
هنوز چیزی یاد 
نگرفته و معمم 

هم نشده و 
اخالق درستی 
هم تعلم نکرده 
به درد جبهه 
نمی خورد 

حاج آقا به 
خاطر دوری 
از ریا و تظاهر 
و خودنمایی 
و دوری از 
شهرت ، 

شخصا تعمد 
داشتند که 
یک سری از 
ابعاد جوانب و 
شخصیتشان 
مکتوم بماند
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 حجت االسالم والمسلمین احدی:
همت مجاهدانه آیت اهلل موسوی نژاد در 

احیای امر به معروف و نهی از منکر  

یکی از شــاگردان مدرسه موســوی نژاد، اظهار کرد: 
نگرانی اصلی آیت اهلل موسوی نژاد از متفکران متظاهر 

به روشنفکری و ایدئولوژی انقالب بود.
 حجت االسام والمســلمین علی احدی امام جمعه موقت 
کاشمر، متولد سال ۱۳۴۴ بوده و در سال 5۴  به مدرسه آیت 
اهلل موسوی نژاد وارد شده است، او در ابتدا در کاشمر به تحصیل 
دروس حوزوی پرداخته و پس از مدتی به دلیل توصیه اساتید 
خود به مشهد می آید و در محضر آیت اهلل موسوی نژاد تا سال 
۷۳ به درس و بحث می پردازد، ماجرای رفتن به مشــهد را 
اینطور نقل می کند که استادی داشتیم که به محضر آیت اهلل 
موسوی نژاد در مشهد رسید و در برگشت به کاشمر برایمان 
از خصوصیات و کرامات شخصیتشان و همت طاب در این 
مدرسه یاد می کرد و تعاریف ایشان پیش زمینه ای برای ما 
نسبت به شخصیت این عالم بزرگوار شد. وی افزود: هنگامی 
که به مشهد وارد شدم پیشنهاد حضور در مدرسه نواب برایم 
طرح شد اما پس از مدتی متوجه شدم این مدرسه متعلق به 
بزرگساالن است تا اینکه یکی از آقایان من را برای حضور در 
مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد تشویق و ترغیب کرد و در همین 
سن کم برایم جذاب شد، هنگامی که به مدرسه وارد شدم آیت 
اهلل موسوی نژاد کنار حوض نشســته بودند و چندین سوال 
پرسیدند، پس از پاسخ های من  گفتند فعا او را بیاورید، و از 

سال 5۴ ارتباطم با ایشان برقرار شد.  
  استادی مبارز در مسير فعاليت های فرهنگی

وی شخصیت آیت اهلل موسوی نژاد را مبارز در مسیر فعالیت 
های فرهنگی دانشگاه و مبلغ فرهنگ انقاب اسامی خواند 
و خاطر نشان کرد: ایشان مبارزی بود که عقیده داشت برای 
فعالیت فرهنگی در دانشگاه و تبلیغ فرهنگ انقاب نباید فریاد 
زد، ایشان در جلسات علنی مبارزه نمی کردند و مستقیما داد 
و فریاد نمی زدند زیرا که می دیدند  با داد و فریاد چیزی درست 
نمی شود و با تربیت طاب سربازانی برای خدمت به نظام و 
دین تربیت می شوند. وی با بیان این که آیت اهلل موسوی نژاد 
عقیده داشتند نگرانی اصلی از بابت آنهایی است که در ظاهر با 
انقابند اما ایدئولوژی انقاب را ندارند و اگر لطف خداوند متعال 
و تبلیغات در این زمنیه نبود، اسام از این جانب لطمه میخورد؛ 
پس از پیروزی انقاب نیز ایشان عالم به زمان بودند و در هر 
جریانی آگاهانه رفتار می کردند، در آماده کردن نیرو ها برای 

پذیرش مسئولیت ها اصا و ابدا بی تفاوت نبوند.
  شــخصيت بدون تفریط آیت اهلل موسوی نژاد در 

جریان انقالب
 حجت االســام والمســلمین احدی با بیان این که یکی از 
شــاگردان چند ســال پیش در اعتراض به عملکرد یکی از 
مسئولین خدمت آیت اهلل موسوی نژاد  رسید و ایشان نسبت 
به آن مسئول دفاع کردند که خدمت می کنند، و اگر جایی 
اشکال رخ می داد ایشان افراد را تشویق به ادامه مسیر اصلی 
انقاب می دادند؛ باید شخصیتشان را در جریان انقاب به دور 

از تفریط دانست. 

استاد ســطوح عالی حوزه علميه خراسان اظهار کرد: 
مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد، در مدرسه شان، طالب را در 
کنار اینکه مؤدب به آداب و اخالق الهی تربيت می کرد در 
مبحث ادبيات نيز درصدد ارتقاي آنها برمی آمد و عقيده 
داشت که اگر این دو در کنار هم باشند، طالب در فقه و 

اصول موفق خواهند شد.
 حجت االسام والمسلمین محمد حسن ربانی بیرجندی، 
استاد سطوح عالی حوزه و نویسنده کتاب های متعدد علوم 
قرآن و حدیث حوزه علمیه مشــهدو از شــاگردان آیت اهلل 
موسوی نژاد، در گفتگو با ما، در بیان شخصیت مرحوم آیت 
اهلل موسوی نژاد، گفت: نظم و اخاق، مهمترین مشخصه آن 

مرحوم بود.
وی در تشریح شخصیت ایشان بیان کرد: مرحوم آیت اهلل 
موســوی نژاد در حوزه علمیه مشهد تحصیل می کردند و 
از شاگردان حاج شیخ هاشم و حاج شیخ مجتبی قزوینی 
بودند و بعد از اتمام تحصیــل به تدریس پرداختند و برای 
نخســتین بار، از دروس تحف العقول و مکاسب شروع به 

تدریس کردند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و قم، با اشاره به اینکه 
تفسیر، حدیث و فقه، از جمله دروسی بودند که مرحوم آیت اهلل 
موسوی نژاد تدریس می کردند، به تأسیس مدرسه علمیه نیز 
اشاره و خاطر نشان کرد: ایشان به دلیل خاء در مدیریت ادبی 
در حوزه های علمیه، به تاسیس مدرسه علمیه در خراسان 
پرداختند و از سال ۱۳۴5 به تربیت طاب با اخاق، مشغول 
شدند.وی با تأکید بر مدیریت ادبی طلبه ها در مدرسه علمیه 
موسوی نژاد، اظهار کرد: مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد، در این 
مدرسه، طاب را در کنار اینکه مؤدب به آداب و اخاق الهی 
تربیت می کرد، در مبحث ادبیات نیز درصدد ارتقا آنها برمی آمد 
و عقیده داشت که اگر این دو در کنار هم باشند، طاب در فقه 

و اصول موفق خواهند شد.
حجت االسام والمسلمین ربانی بیرجندی، نظم در کار را به 
عنوان بارزترین ویژگی شــخصیت مرحوم آیت اهلل موسوی 
نژاد عنوان کرد و گفت: ایشــان هیچ دغدغه ای جز مدرسه و 
رسیدگی به طاب نداشتند و این محیط و مدرسه را برای جلب 
احترام از جانب دیگران، اداره نمی کرد و شخصیتی متواضع 

داشت.وی با بیان اینکه مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد به مطالعه 
و تدریس بسیار عاقه مند بودند، ابراز کرد: ایشان با آمادگی در 
دروس مدرسه، در غیاب اساتید شخصاً کاس را اداره می کرد.

این طلبه قدیمی مدرسه موســوی نژاد، با اشاره به اینکه از 
مهمترین کارهایی که مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد در مدرسه 
انجام می داد، تربیت طاب از ابتدا بود، یادآور شــد: با ورود 
طاب در پایه های اول و ابتدایی، یک ســال صرف و نحو را 
شخصاً با آنها کار می کرد و در عین حالی که طلبه ها با اخاق 
وی آشنا می شدند، از ابتدا، تربیت اخاقی و درسی را با آن ها 
آغاز می کرد و معتقد بود که اگر بنیه صرف و نحو طاب از پایه 

قوی شود در ادامه مسیر طلبگی موفق خواهند بود.
حجت االسام والمسلمین ربانی بیرجندی، با اشاره به اینکه 
مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد تاکید بسیاری بر اخاق داشتند، 
خاطر نشان کرد: هر روز در مدرسه اولین درس، درس اخاق 
بود و اگر طلبه ای در این درس غیبت داشت، مورد مواخذه 

ایشان قرار می گرفت.
وی در ادامه با اشاره به طاب بلند طبع این مدرسه، به سخنی 
از عّقاد در صفحه نخست کتاب خود نیز اشاره و مطرح کرد: 
مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد، طاب را با َمِنش باال و طبع بلند 

، تربیت می کرد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، به معرفی جنبه دیگری 
از شخصیت مرحوم آیت اهلل موســوی نژاد پرداخت و گفت: 
ایشان کمک به نیازهای طاب را  ازوظایف خود می دانست 
و حتی بــرای ازدواج و خانه دار شــدن طابه هایش کمک 
می رساند و با فعالیت مخفیانه در این امور باعث می شد هیچ 

طلبه ای شخصیتش شکسته نشود.
وی به اساتید مدرسه نیز اشاره کرد و افزود: طاب در مقاطع 
باالی تحصیلی، به تدریس در مدرسه مشغول می شدند و باعث 

می شد که طاب مدرسه در زمینه علمی تقویت شوند.
حجت االسام والمسلمین ربانی بیرجندی، با اشاره به اینکه 
مرحوم آیت اهلل موســوی نژاد به دروس جنبی نیز اهمیت 
فراوانی می دادند، بیان کرد: از اساتید بنام مشهد از جمله حاج 
آقای واله، آیت اهلل سیدان در مباحث حدیث و امامت و... را به 
مدرسه دعوت می کردند و در فراگیری این موضوعات در کنار 

دروس اصلی، بسیار تاکید داشتند.

ایشان کمک 
به نیازهای 

طالب را در 
انجام وظایف 

خود می دانست 
و حتی برای 

ازدواج و خانه 
دار شدن 

طالبه هایش 
کمک 

می رساند و با 
فعالیت مخفیانه 

در این امور 
باعث می شد 
هیچ طلبه ای 
شخصیتش 

شکسته نشود

شخصیت شناسی مرحوم آیت اهلل موسوی نژاد از بیان حجت االسالم والمسلمین ربانی بیرجندی:

آداب و ادبیات
 دو خصیصه مدرسه آیت الله موسوی نژاد
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حجت االسالم و المســلمين قائمی، با اظهار تأسف از 
کمبود نيروهای ارزشــی و کامل برای پاسخگویی به 
شبهات، افزود: در یک زمان خاص باید شاگرد تعليم و 
تعلم را یاد بگيرد تا در مواجهه با مشکالت و شبهات 

ناتوان نباشد. 
حجــت االســام و المســلمین علــی قائمی اســتاد 
 ســطوح عالی حوزه مشــهد، از شــاگردان حــاج آقای
 موسوی نژاد به آشنایی خود با استاد و ویژگی های این استاد 
عالیقدر اشاره کرد.وی با بیان این که استاد موسوی نژاد درس 
صبحگاهی را مهمترین درس می دانستند، اظهار کرد: ایشان 
ابا داشتند که اسم درس صبحگاهی را درس اخاق بگذارند 
و می فرمودند من تذکراتی را می دهم که الزم دارید همانند 

یک پادگان که برنامه صبحگاهی دارید. 

  استاد موســوی نژاد به کامل بودن عالم به علم 
تأکيد داشت

حجت االسام و المســلمین قائمی با اشاره به عنایت ویژه 
استاد در زمینه تربیت نیروهایی برای اسام و انقاب، تصریح 
کرد: ایشان تاش داشــتند تا نیروهایی را تربیت کنند که 

بتوانند ماک در جامعه، کامل و بدون نقص باشند. 

این شاگرد استاد موســوی نژاد به روش استاد برای تربیت 
نیروهایی کامل اشاره و ابراز کرد:برای تربیت نیروهای کامل 
الزم بود که استاد نظم بسیار دقیقی را اعمال کنند تا عالم به 

صورت کامل علم را درک کند.
این عالم دینی خاطرنشان کرد: کامل بودن در محیط علم 
برای یک عالم بسیار مهم است؛ اگر عالمی یک مقدار ناقصی 
از علم را فهمیده باشد، هنگامی که در محیط علم، جامعه 
و نظام اسامی حضور پیدا کند، نقص این علم ضرر بسیار 

زیادی را به دیگران و جامعه وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد:با توجه به عنایت ویژه استاد به کامل بودن عالم 
به علم، برخی از برخوردهای ایشان ممکن بود به مذاق ما 

طلبه ها خوش نیاید.

  عالم ناقص در جبهه های نبرد موجب آسيب و 
انحراف می شود

حجت االسام و المسلمین قائمی با بیان این که استاد به 
داشتن نیروی ایمان در رزمندگان اسام تاکید داشتند، گفت: 
رزمندگان اسام باالتر از ساح نیاز به نیروی ایمان دارند و اگر 
کسی در محیط علمی رشد کافی نکرده باشد برخی مواقع در 
معرض انحرافات است و حضور او در این محیط تبلیغی آفت 

حجت االسالم والمسلمين دکتر دلبری ، توجه 
به تحقيق و پژوهــش را از ویژگی های آیت اهلل 
موسوی نژاد برشمرد و خاطرنشان کرد: ایشان در 
حقيقت روش صحيح درس خواندن و پژوهش و 

تدقيق در مسائل را تعليم می داد.
حجت االسام والمسلمین دکتر دلبری، استاد سطوح 
عالی و درس خارج حوزه علمیه خراسان و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم اســامی رضوی، در گفتگو با 
خبرنگار روابط عمومی حوزه علمیه خراسان با اشاره 
َ َعلَْیِه  به آیه »ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا  َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َو َما بَدَّ
تَْبِدیاً«، گفت: آیت اهلل موسوی نژاد یکی از مصادیق 
آین آیه شریفه بود که بر سر عهدی را که با خدا بستند 

صادقانه تا آخر برقرار ماندند.
وی با اشاره به تأکید استاد به سه مقوله اخاق و آداب 
تربیتی، اعتقادات و احکام، اظهار کرد: مدارس دیگر 
دروس رایج حوزه مثل ادبیات، فقــه و اصول و... را 
داشتند و آنچه که جای آن خالی بود همین مباحث 
اخاق و آداب تربیتی و اعتقادات و احکام است، لذا 
حاج آقاي موسوی نژاد هدف تأســیس مدرسه را 
همین موضوع مي دانســتند و از ابتدا روی این سه 
مقوله تاکید و نسبت به آن ها رعایت نظم خاصی را 
مطالبه مي کردند. ایشان اهل اخاص و عمل بودند 
و آن چه را که به آن اعتقاد و باور داشــت با جدیت و 

اقتدار پیگیری می کرد.
اســتاد ســطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه 

خراســان، توجه به معارف اهل بیت)ع( را از دیگر 
ویژگی آیت اهلل موسوی نژاد بیان کرد و گفت: ایشان 
به مکتب اهل بیت) ع( توجه ویژه داشتند و به طاب، 
به زبان بسیار ساده معارف بلند این مکتب را در قالب 
شرح و تفسیر ادعیه و برخي از خطبه هاي نهج الباغه 

آموزش می دادند. 
وی با اشــاره به تربیت طاب با معارف اهل بیت در 
مدرسه استاد، ابراز کرد: حاج آقا تأکید داشتند غیر 
از در خانه اهل البیت علم صحیح و نافع در هیچ جاي 
عالم پیدا نمي شود. مکرر این حدیث را مي خواندند 
که »َشرَِّقا َو َغرِّبَا لَْن تَِجَدا ِعلْماً َصِحیحاً إاِلَّ َشْیئاً یَْخُرُج 
ِمْن ِعْنِدنَا أَْهَل الَْبْیت « آنچه از غیر این خانواده ارائه 
مي شود یا سراب اســت و خیال و یا از این خاندان 
ســرقت علمي کرده اند که آن هم مغشوش است و 

مسموم.
وی به مقوله حدیث خوانی در راستای مکتب اهل 
بیتی حاج آقا نیز اشاره و ابراز کرد:  آیت اهلل موسوی 
نژاد در برخي مقاطع، درس شــرح و تفسیر اصول 

کافي داشتند که به نوعی فقه الحدیث را یاد می دادند 
که آموزش بحثهای حدیثی، طاب را با اشتیاق پای 

درس استاد می نشاند.

 توجه اســتاد موســوی نژاد به تحقيق و 
پژوهش 

حجت االســام والمســلمین دکتر دلبری، توجه 
به تحقیق و پژوهش را یکی دیگــر از ویژگی های 
استاد موســوی نژاد بیان و خاطر نشان کرد: ایشان 
در حقیقت روش صحیح درس خواندن و پژوهش 
و تدقیق در مسائل را تعلیم می دادند و از آغاز ورود 
طاب، خودشان درس صرف را با کیفیت بسیار عالي 
مثال زدني همراه با تحقیق مــي فرمودند و در این 
درس ضمن تعلیم این دانش و بیان مقررات مدرسه، 
با روحیات طاب آشنا مي شدند و آنها را استعدادیابي 
می کردند و به اقتضاي استعداد و تاش هر فرد اجازه 

ورود به درس باالتر را مي دادند.
وی به موضوعاتی در درس اخاق که استاد بیان می 

کردند اشــاره و اظهار کرد:  موضوعات درس اخاق 
عمده شرح نهج الباغه، ادعیه، زیارات را به بحث می 

گذاشتند و به علم آموزی و نظم تاکید می کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسامی رضوی، خاطر 
نشان کرد: حاج آقا در عین حال که اخاق می گفتند 
با رعایت اخاق و آداب با طلبه ها زندگي مي کردند، 
چون به آنچه مي گفتند عمــل مي کردند طلبه ها 
عما هنگام تدریس، وضو گرفتن، نماز و دعا خواندن 
جزئیات آداب اســامي را مي دیدند. و بارها شاهد 
گریه هاي بلند حاج آقا در حین خواندن دعاي کمیل 

و عزاداریها بودند.
اســتاد ســطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه 
خراســان، تصریح کرد: نظم، رعایت آداب و اخاق، 
حضور مستمر و منظم خود حاج آقا به عنوان مدیر 
مدرسه، استاد پروری، پیگیري دروس عقاید و احکام 
در مدرسه از ویژگی های برجسته مدرسه حاج آقاي 

موسوی نژاد بود.
وي اقتدار را از ویژگی دیگر استاد بیان کرد و گفت: 
اقتدار یک مؤلّفه بسیار مهم است که یک مدیر موفق 
باید داشته باشد و اســتاد نیز دارای این ویژگی بود. 
حاج آقا با همان دغدغه هاي پدرانه یک پدر نسبت به 
فرزندانش بسیار مهربان، در عین حال بسیار با ابهت 
بودند و به خصوص نسبت به نظم و حضور و غیاب 
طاب توجه ویژه داشــتند و هر روز خودشان دفاتر 
حضور و غیاب را چک مي کردند و فردي که غیبت 
کرده بود مجاز نبود بدون اجازه ي ایشــان در درس 

حجت االسالم و المسلمین قائمی از اساتید سطوح عالی حوزه مشهد:

حاج آقا در پی تربیت نیروهایی کامل برای پاسخگویی در جامعه بود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

 استاد موسوی نژاد
 به تحقیق و پژوهش توجه ویژه داشت 

بعد از فوت 
حضرت امام 
) ره(، برخی 
می خواستند 
با جریان های 
مدرسه مقابله 
کنند، که استاد 
مجبور شدند 
سابقه خود 
را در انقالب 
مطرح کنند
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شهردار سابق کالنشهر مشهد:
آیت اهلل موسوی نژاد عارفی

 با معرفت و  دارای بینش عمیق دینی بود

محمد پژمان، شهردار سابق کالنشهر  مشهد، افتخار 
شاگردی آیت اهلل موسوی نژاد را در اوایل دهه شصت 
به دست آورده و در این باره این چنين می گوید: در آغاز 
طلبگی با چندین تن از بزرگان و صاحبان نظر مشورت و 
تحليل هایی صورت گرفت که برای خواندن دروس حوزه 
فضایی برای کسب عميق معارف اسالمی فراهم شود تا 
شناخت دین یيدا کنيم و  این چنين شد که با حمایت و 
هدایت عده ای نسبت به شناخت احکام دین در مدرسه 

این عالم بزرگوار اقدام کردیم. 

وی افزود: در آغاز این آشنایی میرزا جواد آقا تهرانی و شهید 
هاشمی نژاد، هر دو،  مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد را ممتاز و 
گزیده عنوان کردند و من افتخار شاگردی آیت اهلل موسوی 
نژاد را در درس  اخاق کسب کردم، ایشان همواره در جمع 
دانشگاهی ما عنایات خاصی را داشتند، در دوران مسئولیت 
نیز هر از گاهی برای عرض ادب و قدرشناسی از زحمات این 
استاد بزرگوار خدمت می رسیدیم و ایشان با ضریب دهی به 
ذهن، فکر، روحیه و منش در فعالیت های مدیریتی تاثیر 
به جایی می گذاشتند و آثار مثبتی در نوع دید و نگاه ما بر 
جامعه می گذاشــتند که در این زمینه بهره های خوبی را 
بردیم و رضایتمندی اقشار مردم به سبب تربیت ایشان بود 
و درباره برخی موضوعات گفتگو می کردیم و ارتباطی دو 
طرفه را برای کسب رضایت مردم شکل دادیم.  پژمان با بیان 
این که هر آنچه موفقیت و  رضایتمندی کسب شده نتیجه 
تربیت و رفتار ایشان در دوران به یادماندنی تحصیل بوده 
است، خاطر نشان کرد: گاهی خدمت ایشان می رسیدیم و 
درباره موضوعات عملی و نظری به بحث، گفتگو و تبادل نظر 
می پرداختیم، آیت اهلل موسوی نژاد نیز برای تعلیم و تربیت 
ارزش و اهمیتی دوچندان قائل بودند و در فضای مدرسه با 
برنامه ریزی برای حضور مستمر هر روز درس اخاق برگزار 
می کردند و به درس های عقیدتی به خوبی می پرداختند 

و به شکل جمعی به قرائت دعاها ما را تشویق می کردند. 
وی آیت اهلل موسوی نژاد را عارفی با معرفت و دارای بینش 
دینی قوی می خواند و اظهار کرد: ایشان با هر موضعی نگاه 
بینشی و همه جانبه را شکل می دادند، در حقیقت ایشان 
تاکید زیادی به داشتن عقیده ناب، پاک و مراعات اخاقی  
داشتند و در احکام و آداب اسامی محافظه و مراقبت هایی 
را داشتند، در حوزه این عالم بزرگوار و بصیر طاب زیادی 
تربیت شدند، برای یادگیری بسیاری از دروس علمی و عملی 
چون فقه، ادبیات و اصول ارزش و احترام قائل بودند و برای 
مسائل اخاقی و عقیدتی تفکری زالل داشتند. پژمان با بیان 
این که آیت اهلل موسوی نژاد مجموعه راهبردی و هدفمند را 
در راستای تربیت طاب دین پرورش دادند، گفت: ما همواره 
از خداوند متعال نفس قدسی ایشان را که متنعم به لطفش 
اســت، تبعیت می کردیم و امیدواریم خداوند متعال به ما 

توفیق زندگی بر مبنای سیره این عالم ربانی عطا کند. 

دارد.وی اظهار کرد: برخی از افراد که برای رفتن به جبهه 
های نبرد تعلل می کردند، ایشان می فرمودند» من لباس 

خودم را به شما می دهم تا هیچ مانعی برای رفتن نباشد.«

 استاد موسوی نژاد سعی می کردند تالش هایشان 
برای انقالب مخفی باشد 

استاد سطوح عالی حوزه مشهد، با بیان این که استاد موسوی 
نژاد سعی می کردند تاش هایشان برای انقاب مخفی باشد، 
گفت: بعد از فوت حضرت امام ) ره(، برخی می خواستند با 
جریان های مدرسه مقابله کنند، که استاد مجبور شدند 

سابقه خود را در انقاب مطرح کنند.
حجت االسام و المسلمین قائمی ادامه داد: من چون می 
نوشتم، استاد نزدیک به دو هفته سابقه خود را در انقاب 
نقل می کردند که چه کردند، اما گویا غنیمتی را از دست می 
دهند که یک ذخیره ای برای قیامتشان بود و می خواستند 
کسی نفهمد؛ این قدر تاکید داشتند که موقع بیان دستشان 

می لرزید و بعد از این جریان بیمار شدند.
حجت االسام و المسلمین قائمی با اشاره به تأکید استاد 
به حضور در جاهایی که ضروری تر است، بیان کرد: استاد 
در جریان تظاهرات انقاب تأکید داشتند طوری بروند که 
کسی ایشــان را نبیند.وی به ارادت استاد به رهبر معظم 
انقاب حفظه اهلل اشاره و ابراز کرد: هیچ گاه دعا برای مقام 
معظم رهبری بعد از نمازها از استاد ترک نشد و از اول انقاب 
این دعاها مشهود بود، همچنین شهدایی که تقدیم و تسلیم 
و تربیت کردند نشان از ارادت ایشان به انقاب دارد.حجت 

االسام و المسلمین قائمی با اشاره به نام مدرسه موسوی 
نژاد، گفت: برای این که مدرسه یک محیط پاک، بدون رفت 
و آمد و آرام باشد و هیچ آسیبی و شبهه ای در ابتدای رشد 
یک طلبه بوجود نیاید، استاد حمایتشان را از رهبری و نظام و 
حضرت امام) ره( عموما اصراری بر علنی شدن آن نمی کردند 

و مدرسه بدون اسم و تابلو فعالیت می کرد.

 ضرورت وجود نيروهایی کامل برای پاسخگویی و 
رفع شبهات در جامعه

استاد سطوح عالی حوزه مشهد، با اشاره به تأکید حاج آقای 
موسوی نژاد به پرورش انسان های کامل و سپس حضور در 
اجتماع، گفت: حاج اقا موســوی نژاد زمانی که دانشگاهها 
تعطیل شد، دانشجو جذب مدرسه کردند، نه برای این که 
طلبه بشوند به خاطر اینکه آنها در بدو ورود به ادارات بودند، 
تاش می کردند عالمی کامل و موثر برای جامعه، تربیت 
کنند.شاگرد استاد موســوی نژاد با اظهار تأسف از کمبود 
نیروهای ارزشی و کامل برای پاسخگویی به شبهات، افزود: 
تاکید این بزرگوار این بود که در یک زمان خاص باید شاگرد 
تعلیم و تعلم را یاد بگیرد تا در مواجهه با مشکات و شبهات 
ناتوان نباشد.وی با اشاره به وجود شبهاتی در جامعه، بیان 
کرد: در حال حاضر با انبوه شبهات در جامعه اسامی مواجه 
هستیم و این شبهات افراد زیادی را حتی از شریعت اسام و 
شیعه دور می کند؛ شبهاتی که به راحتی می شد برای کسی 
که در ابتدای ورود به مسائل اسامی بود آنها آموزش و تعلیم 

داد تا دچار این مشکل نشود.

روز بعد شرکت کند و کوتاهي را از کسی نمي پذیرفتند.
وی اجــازه دادن به طلبه هــا برای تدریــس را از دیگر 
ویژگی های استاد برشــمرد و گفت: در بین طاب اگر 
کسی درس را فهمیده و تسلط داشت، بافاصله تدریس 
همین درس را به وی می دادند. و این سبب شده بود از یک 
کتاب درسي چندین کاس درس همزمان برقرار باشد. و 
همیشه توصیه داشتند طاب ضمن مباحثه دروس خود، 
در مباحثات دروس پایین تر هم شــرکت کنند و این را 

راهکاري براي استاد شدن معرفي مي نمودند. 
حجت االسام والمسلمین دکتر دلبری، با بیان این که از 
نظر استاد علم آموزی در مرحله اول اولویت قرار داشت، 

اظهار کرد: حاج آقا مقید بودند در مقطعي که طاب در 
مدرسه مشــغول تحصیل اند یادگیری دروس و معارف 
دینی آنها را باال ببرند و به کار دیگري نپردازند و همیشه 
به کارهاي دیگر بگویند درس دارم و از دید حاج آقا شب 

درسي مهماني رفتن معنا نداشت.
وی با اشاره به معاشرت آیت اهلل موسوی نژاد با طاب در 
طول روز در مدت چندین سال و زندگی با آنها، ابراز کرد: 
طاب در زندگی و معاشرت با استاد، ظرائف آداب رفت و 
آمد، صحبت کردن، معاشرت ها و مباحثه را به خوبی یاد 
می گرفتند و به آنها مصافحه و دست دادن با دیگران را 

تأکید می کردند.
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حجت  االسالم  و المسلمين اسالمی فر با بيان این که بعضی از 
جهات مدیریتی آیت اهلل موسوی نژاد مختص خود ایشان بود، 
گفت: فردی ممکن است از نظر علمی در سطح باالیی باشد اما 

نتواند مانند ایشان مدیریت کند.
حجت االسام  و المسلمین جعفر اسامی فر مدیر مدرسه علمیه 
فاضلیه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و از شاگردان و 
اساتید قدیم مدرسه موسوی نژاد، به سابقه حضور و همکاری خود در 
مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد اشاره کرد و گفت:  از سال6۳با توجه به 
تحقیقاتی که در حوزه علمیه مشهد داشتم، مدرسه ایشان را انتخاب 
کردم و تا زمانی که مدرسه، کاس های مربوط به من را داشت در 
آنجا ماندم سپس برای گرفتن درس به خارج از مدرسه می رفتم، اما 
با آیت اهلل موسوی نژاد مأنوس بودم و به مدرسه ایشان برای مطالعه 

و تدریس می رفتم.
وی با اشاره به روش مدیریتی و آموزشی آیت اهلل موسوی نژاد، اظهار 
کرد: ایشان ویژگی های اخاقی خاصی داشتند که از بعضی جهات، 

مدیریت ایشان متعلق به شخص خودشان بود.
این استاد ســطوح عالی حوزه علمیه خراســان، افزود: برخی از 
سبک های مدیریتی تعلیم و تعلم پذیر نیست، فردی ممکن است از 
نظر علمی در سطح باالیی باشد اما نتواند مانند ایشان مدیریت کند. 

 اخالص یکی از مهم ترین ویژگی آیت اهلل موسوی نژاد 
در مدیریت بود

حجت  االسام  و المسلمین اسامی فر اخاص را یکی  از مهم ترین 
ویژگی آیت اهلل موسوی نژاد در مدیریت دانست و ابراز کرد: می توان 
به  جرأت گفت که ایشان هیچ گاه با نگاه مادی به مدرسه و مدیریت 

نگاه نمی کردند. 
وی خاطرنشان کرد: اخاص ایشان را همه جا شاهد بودیم  از جمله 
در برنامه ریزی ها، محافل و مجالسی که تمایلی نداشتند که از ایشان 

تعریف و تجلیل شود.
شاگرد قدیم مدرسه موســوی نژاد بیان کرد: یادم هست مدرسه 
ایشان در بعضی از دروس نیاز به استاد داشــت و از من نیز تقاضا 
شده بود به مدرســه دیگری بروم و تدریس کنم. اما چون خودم 
 را نمک  پرورده مدرســه موسوی نژاد می دانســتم و می دانم، به 
آیت اهلل موســوی نژاد موضوع را گفتم. ایشان هم گفتند »بروید 
مدارس دیگر تا آنجا هم رونق پیدا کند. اینجا خدا بزرگ است و به 

ما کمک می کند.«
حجت  االسام  و المسلمین اسامی فر  با بیان خاطره ای دیگر از ایت 
اهلل موسوی نژاد به اخاص ایشــان اشاره و بیان کرد: یکی از دفاتر 
تبلیغاتی به پاس نیم قرن مدیریت و طلبه پروری، تصمیم به تجلیل 
از ایشان گرفت و از ایشان برای شرکت در این مراسم دعوت کردند اما 
یک روز قبل از جلسه اعام شد و زنگ زدند که این همایش تعطیل 
است چون آیت اهلل موسوی نژاد مشهد تشریف ندارند، آن چیزی که 
ابتدا به ذهن ما رسید این بود که آیت اهلل موسوی نژاد از این برنامه 
استقبال نکرده است زیرا همیشه می گفتند »من کاری نکرده ام.« 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، افزود: آیت اهلل موسوی نژاد 
هیچ گاه من و منیت در کارشان نبود و اخاص در همه زمینه های 
زندگی شان مشهود بود. این خیلی مهم است که مدیری با تجربه 

سال ها طلبه پروری چنین روحیه ای داشته باشد. 
وی بیان کرد: زمانی به من که در آن زمان منبر می رفتم، گفتند»اگر 
شخصی روی منبر رفت و دید پایین یک نفر نشسته است که هم 
خطیب بهتری اســت و هم آمادگی دارد، اگر به او واگذار نکند در 

اخاص خودتان شک کنید.«
حجت االســام  و المسلمین اسامی فر خاطرنشــان کرد: نکات 
اخاقی که آیت اهلل موســوی نژاد می  گفتند بسیار به دل و جان 

می نشست و صاحب نفس تأثیرگذاری بودند. 

مدیر مدرسه علمیه فاضلیه در ادامه به سیره معنوی آیت اهلل 
موسوی نژاد اشاره کرد و گفت: آیت اهلل موسوی نژاد توکل عظیم 
و عمیقی به خدا داشتند، رازقیت در خداوند متعال را خوب درک 
کرده و عمل می کردند و این عبارت» َمن  َکاَن هلِلِّ َکاَن اهلَلُ لَُه « 
را بارها می گفتند و باور نیز داشتند و خداوند هم بسیار کمک 

ایشان می کرد.
وی با اشاره به تأکید آیت اهلل موسوی نژاد به بی توجهی به دنیا، افزود: 
آیت اهلل موسوی نژاد به طلبه ها تأکید داشتند که  برای آینده خود 
برنامه ریزی اقتصادی نکنند، شخصی که نزد یک کارفرما کارگری 
می کند دیگر به فکر نیست که شب جمعه کارفرما از کجا به او پول 
می دهد، کارگر کارش را خوب انجام می دهد و کارفرما هم به موقع 
پول او را می دهد، کارگر برای کارفرما نباید تکلیف مشخص کند که 
از کجا می خواهد پول او را بدهــد. این گونه نگاه ها امروزه در حوزه 

علمیه بسیار کم رنگ شده است.

 آیت اهلل موســوی نژاد به امر به معروف و نهی از منکر 
تأکيد داشت

حجت االسام  و المسلمین اسامی فر، ابراز کرد: آیت اهلل موسوی نژاد 
در مدرسه به دنبال این بودند که طاب انجام  وظیفه کنند و دل طلبه 

تسلیم امر خداوند باشد. 
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، به نظر آیت اهلل موسوی نژاد 
در خصوص پوشش طلبه ها اشاره و بیان کرد: حاج آقا در پاسخ به 
سوالی در خصوص این که برخی لباس بلند نمی پوشند، می گفتند 
»مهم نیست چه چیزی می پوشند و سلیقه شان چیست؟ طوری 
خودتان را تربیت کنید که دلتان تسلیم امر خداوند باشد. آنجایی که 

فهمیدید دستور خداوند است بگویید چشم.«
وی افزود: این حرف ایشــان  کنایه از این بود که بعضی از طلبه ها 
ظاهر طلبگی را خوب درست می کنند ولی آن َچشم گفتن واقعی 

را ندارند. 
مدیر مدرسه علمیه فاضلیه، به تأکید آیت اهلل موسوی نژاد به امر به 
معروف اشاره و بیان کرد: ایشان عمل به این آیه شریفه »تََعاَونُواْ َعلَی 
ْقَوی واَلَ تََعاوَنُواْ َعلَی اإلِثِْم وَالُْعْدوَاِن« را تأکید همیشه داشتند. الْبِرّ وَالَتّ

این استاد قدیم مدرسه موســوی نژاد، افزود: در آن زمان مدرسه 
آیت اهلل موسوی نژاد خادم هم نداشت و بچه ها خودشان تمام امور 
مدرسه را می گرداندند، همین روحیه ها بود که باعث می شد همه 
یکدیگر را نصیحت کنند و آن فردی که نصیحت می شد ناراحتی 

به دل راه نمی داد؛ چون می دانست این حرف ها از روی طعنه، زخم 
زبان، خودبرتر بینی و تکبر نیست. 

وی ادامه داد: آیت اهلل موسوی نژاد در خصوص خود سازی همیشه 
می گفتند» خودسازی و تربیت نفس امروزه یک نفره نمی شود، 
چون خود انسان در خیلی از موارد وسط گود است و عیب های خود 
را نمی فهمد، به هم کمک کنید که اگر عیبی از هم دیدید به هم 
یادآوری کنید و آن شخص به دنبال برطرف کردن عیب خود باشد.« 
این حرف ها همان جنبه امربه معروف آن هم به شکل گروهی را دارد.

 آیت اهلل موسوی نژاد بر درس های طالب نظارت دقيقی 
داشتند 

حجت االسام  و المسلمین اسامی فر با بیان این که آیت اهلل موسوی 
نژاد بر درس های طاب نظارت دقیقی داشــتند، گفت: به عنوان 
مدیری که صبح تا شب در مدرسه حضور داشتند و گاهی از فردی 
می پرسیدند» هم مباحثه شما کیست؟ کدام کاس می روید؟« به 

این موارد خیلی دقت داشتند.
شــاگرد قدیمی حاج آقا به تأکید آیت اهلل موسوی نژاد به درس و 
علم آموزی اشاره و بیان کرد: آیت اهلل موسوی نژاد اعتقاد داشتند 
که حوزه نباید سیاست زده شود و از درس و علم  آموزی که وظیفه 

اصلی خودش است، دور شود. 
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان به خاطره ای از آیت اهلل 
موسوی نژاد در خصوص مسائل سیاسی در دهه 60 نیز اشاره کرد و 
گفت: در دهه 60 بحث فراوانی بود که طرفدار آیت اهلل خمینی)ره( 
باشــیم یا طرفدار آیت اهلل خویی، اما آیت اهلل موسوی نژاد در این 
مسائل وارد نمی شدند و طلبه ها را نیز منع می کردند که وارد این 

مسائل شوند و بیشتر به درس خواندن تاکید داشتند.
مدیر مدرســه علمیه فاضلیه بیان کرد: ایشــان برای دور نشدن 
طلبه ها از درس، مسائل سیاســی را وارد مدرسه نمی کردند ولی 
ما سیاســی بودیم، من در همان زمان فرمانده بسیج پایگاه بودم 
که آیت اهلل موسوی نژاد هم می دانستند و هیچ گاه مخالفتی با این 

مسأله نداشتند. 
حجت االسام والمسلمین اسامی فر  به انگیزه آیت اهلل موسوی 
نژاد از این که مسأله سیاسی را وارد مدرسه نمی کرد، اشاره و ابراز 
کرد: ایشان اجازه نمی دادند در مدرسه عکس سیاسی زده شود و 
روزنامه ای به مدرسه بیاورند اما دلیل محکم و درستی برای این کار 
خود داشتند، آیت اهلل موسوی نژاد اولویت همه کارها را برای طلبه 

مبتدی، درس می دانستند.
این شاگرد آیت اهلل موسوی نژاد اضافه کرد: آیت اهلل موسوی نژاد 
وقتی می دیدند طلبه ای به درس و بحث اهمیت می دهد او را برای 

رفتن به جبهه و فعالیت های دیگر آزاد می گذاشتند. 
وی به حضور آیت اهلل موسوی نژاد در جبهه اشاره کرد و گفت: ایشان 
که برای یک دقیقه دیرآمدن سر کاس، بچه ها را به شدت توبیخ 
می کرد وقتی فهمید من از جبهه آمده ام مرا در آغوش کشــید، 
طوری که گرمای پدرانه ایشان را احســاس کردم؛ بعدها متوجه 
شدیم آیت اهلل موســوی نژاد هم در جبهه حضور داشتند و برای 

رزمنده ها نماز می خواندند.
حجت االسام والمسلمین اسامی فر  در پایان با اشاره به ارادت آیت 
اهلل موسوی نژاد به امام خمینی )ره(، بیان کرد: در جریان فوت امام 
خمینی)ره( ما در مدرسه بودیم. تمام شب برای ایشان آیه»أََمّن 
وَء« خواندیم اما صبح از رادیو  یُِجیُب الُْمْضَطَرّ إَِذا َدَعاُه َویَْکِشُف الُسّ
شنیدیم چه اتفاق جانگدازی رخ داده است. آیت اهلل موسوی نژاد را 
می دیدم که روی صندلی نشسته و شانه هایش می لرزد و به پهنای 
صورت اشــک می ریزد. در درس های اخاق آن روزها نیز مدام از 

حضرت امام)ره( یاد می کردند.

حجت  االسالم  و المسلمین اسالمی فر، مدیر مدرسه علمیه فاضلیه و استاد سطوح عالی حوزه: 

سبک مدیریتی آیت الله موسوی نژاد مختص خودشان بود

حاج آقا
 می فرمودند:

طوری خودتان 
را تربیت 
کنید که 
دلتان تسلیم 
امر خداوند 
باشد. آنجایی 
که فهمیدید 
دستور خداوند 
است بگویید 
چشم.«
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موســس و مدیر مــدارس علميه امام حســين) 
ع( و حضرت ابوالفضل) ع(و از شــاگردان آیت اهلل 
موسوی نژاد، اظهار کرد: آیت اهلل موسوی نژاد طالب را 
به مسئوليت پذیری و خروج از انحصار درونی دعوت 

می کرد.
حجت االسام و المسلمین محسن ملکی، از سال 6۱ به  
مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد وارد شــد و پس از چندین 
ماه مقدمات تدریس برایش فراهم شد،  سپس در بخش 
هــای مقدمــات و 
منطــق تا ســال 
۷0 بــه تدریس 
مــی پــردازد و 
پس از سال ۷0 
با درخواست آیت 
موســوی  اهلل 

نژاد به شیراز وارد شــد و در آنجا در زمینه فقه و اصول به 
تدریس می پردازد، ایشان در مناسبت های مختلف درس 
اخاق را به محسن ملکی می سپارد و در این مدت سیره 
و روش محسن ملکی با  آیت اهلل موسوی نژاد یکسان بود.

وی بزرگترین افتخار خود را شــاگردی آیت اهلل موسوی 
نژاد عنوان می کنــد و می گوید: آیت اهلل موســوی نژاد 
معلمی از همه جهات بودند و حّقی بر گردن من احساس 
می شد که با تدریس و تدرس تاش کردم آن را از گردن 
بردارم؛ در حقیقــت فقدان آیت اهلل موســوی نژاد درد و 
رنج  را برای همه کســانی ایجاد کرد  که فکر و ذهنشان 
در مســیر حوزه اصیل و متعهد به آداب بــوده و در این 
 مورد خألیی اســت که امیدواریم خداونــد متعال آن را 

جبران کند. 
موسس و مدیر مدارس علمیه امام حسین) ع( و حضرت 
ابوالفضل) ع(، با بیان این کــه امیدواریم دعای این عالم 
ربانی در عالم برزخ در حرکت ما به ســوی اهداف انبیا و 
اولیا موثــر بیفتد، تاکید کرد: در جهت تجلیل از ایشــان 
مثنوی سروده ام،  اگرچه از برخی جهات فکری و سیاسی 
اختاف ســایق پیش می آمد اما صفا و صداقت حاصل 

اخاص ایشان بود.
وی در خصوص شخصیت استاد در برخورد با طاب، گفت: 
در حقیقت مطالب آیت اهلل موسوی نژاد ساختار شخصیتی 
طاب را تنظیم میکرد و هرگاه درس اخاق تمام می شد، 
همه یکدست مشغول بحث بودند و این رفتار در رده های 

مختلف  نشان از صداقت و تعهد شناسی داشت. 
حجت االسام و المسلمین محسن ملکی، با بیان این که 
امیدواریم مبنای رفتار و زندگی ما طوری باشد که ادامه 
دهنده راه  آیت اهلل موســوی نژاد باشــیم، گفت: ایشان 
همواره تاکید داشتند طاب به جای اشتغال به جبهه، به 
تحصیل و تعلم بپردازند و تبلیغات با آوردن مشغله های 

فراوان بــرای مقاطع ابتدایی صاح نیســت؛ در حقیقت 
پراکنده کاری در مــدارس با پایه های اول رشــد طلبه 
در مدرسه سازگاری ندارد، ایشــان بدون دیوان ساالری 
مدرسه را کنترل و نظارت می کرد و در هنگام نماز ظهر و 
 عصر به قرائت، تعقیبات، اذان و سخنرانی اهمیت خاصی 

می دادند.
این شاگرد و اســتاد قدیم مدرسه موسوی نژاد با اشاره به 
درس احکام آیت اهلل موســوی نژاد برای طاب، عقاید و 
کام شناسی در طول هفته خاطر نشــان کرد: اقدامات 
خوب دوران آیت اهلل موسوی نژاد بر مبنای سیره و روش 
ایشان و اشتباه بر مبنای عملکرد غلط طاب بود، ایشان 
از همان اوایل به آموزش طلبگــی می پرداختند و عقیده 
داشتند باید در خون هر انسانی مسئولیت پذیری جاری 
باشد و انسان تنها در خود محصور نباشد و به شکل نجات 
غریق عمل کند، بر این اساس باب تذکر، تنبیه، آگاهی و 

بصیرت در مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد فراهم بود. 
وی با بیان این که امر به معروف و نهــی از منکر در ریز و 
درشت مدرسه به چشم می خورد، یادآور شد: در وجود این 
عالم ربانی احساس مسئولیت بهینه شده بود که زندگی را 
به خود انحصار ندهد و در امر به معروف و نهی از منکر تنها 

در کار خود محصور نباشد. 
حجت االسام و المسلمین محسن ملکی در پایان، خاطر 
نشان کرد: ایشــان معتقد بودند عده ای باید حوزه را نگاه 
داشــته و عده ای به جبهه برونــد و کار تبلیغی را همراه 
با فعالیت جهادی به انجام برســانند، ایشــان عده ای را 
گزینش کرده بود تا درس و بحث تعطیل نشــود و من تا 
کنون کســی را ندیده بودم که این چنین از ابتدای صبح 
تا شــب بر طلبه ها تاکید داشته باشــد  و تمام عمر خود  
 را  منحصر به تربیــت طاب کند؛ و این حرکت ایشــان

 ستودنی بود. 

حجت االسالم و المسلمين موسوی بایگی با بيان این که آیت 
اهلل موسوی نژاد در تعليم و تعلم اهتمام راسخی داشتند، گفت:  
ایشان در زمينه های اخالص، توسل به ائمه اطهار، تعليم و تعلم 

و مدیریت در عين عطوفت درونی اهتمام خاصی داشتند. 
حجت االسام و المسلمین محمد موســوی بایگی، مدیر گروه 
فلسفه دانشگاه رضوی و از شاگردان قدیم مدرسه موسوی نژاد، 
متولد ۱۳۴8 است که از سال ۱۳6۷ در مدرسه آیت اهلل موسوی 
نژاد  آغاز به تحصیل طلبگی کرده است، او با بیان این که هنگامی که 
دوران دبیرستان را سپری می کردم، با برخی از شاگردان آیت اهلل 
موسوی نژاد ارتباط داشتم و با دروس حوزوزی ناآشنا نبودم، گفت: 
پس  از اخذ دیپلم به حوزه علمیه رفتم و آیت اهلل موسوی نژاد پس 
از اخذ امتحانات مقدماتی ما را در این مرکز علمی پذیرش کردند. 

وی با بیان این که آیت اهلل موســوی نژاد در تعلیم و تعلم اهتمام 
راسخی داشتند، تاکید کرد:  بارها شده بود در پی عدم یادگیری 
طاب گریه می کردند و مطالب را چندیــن و چند باره آموزش 
می دادند، ایشان در چندین زمینه چون اخاص، توسل به ائمه 
اطهار)ع(،  تعلیم و تعلم و مدیریت در عین عطوفت درونی اهتمام 

خاصی داشتند. 
مدیر گروه فلسفه دانشگاه رضوی با بیان این که بسیاری از علما و 
فضای امروز مشهد راه و رسم طلبگی را از آیت اهلل موسوی نژاد فرا 

گرفتند، خاطر نشان کرد: مجموعه مولفه های یاد شده باعث شد تا 
ایشان یک نمونه موفق در تربیت شاگردان بوده و به طاب زیادی 

علم و معرفت برسانند.
وی با بیان اینکه، عده زیادی از علمای امروز مشهد پایه طلبگی خود 
را در محضر این فقید مجاهد گذراندند، تصریح کرد: حتی زمانی 
که حضرت امام خمینی)ره( رحلت نمودند، در سال دوم حضور در 
مدرسه ایشان بودم؛ برخاف برخی از تندرو ها که خیال می کردند 
انقابی بودن کاری افراطی و احساسی است، ایشان راهبردی و 

مدبرانه رفتار می کردند. 
حجت االسام و المسلمین موسوی بایگی با اشاره به زمان بعد از 

ارتحال امام) ره( در ادامه افزود: رفتار عده ای آن سالها دل ایشان را 
به درد آورده بود و با عده ای از رفقا تاش کردیم تا اینان را از مدرسه 
بیرون کنیم، در حقیقت تهمت ها و توهین هایی در همان زمان به 
آیت اهلل موسوی نژاد انجام می شد اما ایشان با سعه صدر پاسخ می 
دادند. وی در خصوص رفتار استاد خاطر نشان کرد: در سال هایی 
که در مدرسه ایشــان به درس و بحث اشتغال داشتم، ایشان در 
 حیاط مدرسه مداوم به من تذکر می دادند که توجه به اهل بیت) ع(

 را فراموش نکن. 
این شاگرد قدیم مدرسه با بیان این که آیت اهلل موسوی نژاد در عین 
جبروتشان، مهربانی و عطوفت خاصی داشتند، یادآور شد: جمعه 
ای در مدرسه بودیم و پس از ساعت درس و بحث خدمت ایشان 
برای نماز رسیدیم، حاج آقا با مهربانی خاص و با لحن شیرینی که 
هرگز فراموش شدنی نیســت، جانمازم را جلو کشیدند و گفتند 

زمانی که دو نفر در جماعت هستند، نباید پشت سر بایستی.
وی با اشاره به آیت اهلل موسوی نژاد به عنوان شخصیت حوزوی 
با درجه باال که هرگز از تعلیم وتعلم حوزویان دست نکشید و اگر 
کمکی را در توان می دیدند از آن غفلت نمی کرد، در پایان ادامه 
داد: آیت اهلل موسوی نژاد پرداختن به  امور طاب  را در اولویت قرار 
داده بود اما از هیچگونه کمک های مالی و معنوی دریغ نمی کرد، 

امیدوارم ما نیز بتوانیم خلف صالح ایشان باشیم.

 ایشان از 
همان اوایل 
به آموزش 
طلبگی می 
پرداختند و 

عقیده داشتند 
باید در خون 

هر انسانی 
مسئولیت 

پذیری جاری 
باشد و انسان 
تنها در خود 

محصور نباشد 
و به شکل 

نجات غریق 
عمل کند

در سال هایی 
که در مدرسه 

ایشان به درس 
و بحث اشتغال 
داشتم، ایشان 

در حیاط 
مدرسه مداوم 

به من تذکر 
می دادند که 
توجه به اهل 

بیت) ع( را 
فراموش نکن. 

حجت االسالم و المسلمین موسوی بایگی، مدیر گروه فلسفه دانشگاه رضوی و از شاگردان قدیم مدرسه موسوی نژاد:

مهربانی دلنشین  در عین جبروت و صالبت، ویژگی ممتاز آیت الله موسوی نژاد بود

حجت االسالم و المسلمین ملکی:

مخالفت شدید استاد
 با پراکنده کاری طالب
 در مقاطع ابتدایی
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حجت االسالم والمســلمين دکتر رستمی، 
ادبيات عرب را نخستين گام برای فهم صحيح 
و شایسته متون دینی، قرآن و روایات معرفی 
کرد و گفت: حوزه علميه خراسان از نظر ادبيات 
عرب سرآمد حوزه های علميه جهان اسالم 
بوده که در دهه های اخير بسيار کمرنگ شده 

است.
حجت االســام والمسلمین 
دکتر رســتمی استاد سطوح 
عالی حوزه علمیه خراســان 
و مدیــر گروه ادبیــات عرب 
دانشگاه علوم اسامی رضوی 
و شاگرد آیت اهلل موسوی نژاد 
با بیان این که آیت اهلل موسوی 
نژاد در ابعاد مختلف به ویژه در ادبیات عرب تاثیر گذار 
بودند، گفت:استاد نقش عظیم و بسزایی در تربیت 
طاب شایسته و پرتوان در حوزه های علمیه داشتند.

  نظم و اخالص رمز موفقيت فعاليت های 
استاد

وی اخاص اســتاد را یکی  از ویژگی های موثر در 
موفقیت و بازدهی فعالیت های ایشــان دانست و 
گفت: ایشــان با وجود توانایی و شایستگی علمی 
که داشتند، می توانستند در عرصه مرجعیت هم 
گام بردارند اما اخاص و تواضع ایشان برای تربیت 
جمعی از طاب حوزه های علمیه باعث شــد که 

ایشان گام در این راه بردارند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، با اشاره به 
قدمت ساختمانی مدرسه موسوی نژاد، بیان کرد: 
افراد مخلص با کمترین امکانات می توانند بیشترین 
بهره را ببرند، مدرسه استاد نیز با وجود این که از نظر 
ساختمانی و امکانات از ضعیف ترین مدارس مشهد 
بود، اما از نظر برنامه ریزی و بازدهی بسیار مفید عمل 

می کرد.
وی، نظم و اشراف فوق العاده استاد را یکی دیگر از 
عوامل موفقیت ایشان به ویژه در حوزه دروس عرب 
عنوان و ابراز کرد:شاید نظم ایشان نوعی سختگیری 
نشان داده می شد اما اکنون که طاب مدرسه ایشان 
در جاهای مختلف در حال خدمت هستند دوران 
تحصیل در مدرسه ایشــان را یکی از مهمترین و با 

برکت ترین زمان های خویش می دانند.
مدیر گروه ادبیات عرب دانشــگاه علوم اســامی 
رضوی با بیان این که ایشان در کشف و به کارگیری 
ظرفیت طاب مهارت عجیبی داشتند، خاطرنشان 
کرد: استاد به طابی که توانایی تدریس داشتند و 

صرف را تمام می کردند و به نحو می رسیدند، اجازه 
تدریس می دادند.

  تأکيد استاد به فراگيری ادبيات عرب
حجت االسام والمسلمین دکتر رستمی به تأکید 
استاد به ادبیات عرب اشــاره و اظهار کرد: استاد به 
حق و آگاهانه نقش ادبیات عرب را در کیفیت علمی 
طاب در تمام طول تحصیل یک نقش برجسته و 

بایسته می دانستند.
وی، ادبیات عرب را بن مایه اصلی اجتهاد دانســت 
و گفت: در اجتهاد نکات بســیار دقیقــی از آیات و 
روایات را باید موشکافی کرد، کسی که نتواند متن 
را خوب تحلیل کند نمی تواند، درک دقیقی از آن 

را ارائه دهد.
استاد ســطوح عالی حوزه علمیه خراسان، ادبیات 
عرب را نخستین گام برای فهم صحیح و شایسته 
متون دینی، قرآن و روایــات بیان و ابراز کرد: حوزه 
علمیه خراسان از نظر ادبیات عرب سرآمد حوزه های 
علمیه جهان اسام بوده، اما دهه های اخیر به جز در 

مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد این امر بسیار کمرنگ 
شده است.وی، خاطرنشان کرد: استاد متونی را که 
احساس می کردند، کار آمدتر بوده و طلبه را موفق 

می کند در مدرسه خود دایر می کردند.
اجازه تدریس به طاب، تشویقی برای طاب بود 

مدیر گروه ادبیات عرب دانشــگاه علوم اســامی 
رضوی، باسوادترین طاب در زمینه ادبیات عرب را 
طاب مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد دانست و گفت: 
این روش استاد و اجازه تدریس به طاب، تشویقی 
برای آن ها بود، از نظر کیفی طاب این مدرسه، با 
کیفیت ترین طاب بودند.وی به دلیل اجرا نشدن 
سبک استاد در دانشگاه اشاره و بیان کرد: در دانشگاه 
به علت وجود برنامه های حوزه و دانشگاه محدودیت 
هایی است و از نظر قانونی کسی که کمتر از مدرک 

لیسانس یا فوق لیسانس دارد، اجازه تدریس ندارد.
حجت االسام والمسلمین دکتر رستمی، به استفاده 
از نیروهای با اســتعداد به عنوان اســتاد راهنمای 
مباحث در دانشگاه اشاره و ابراز کرد: از دانشجویان 
با استعداد به عنوان استاد ناظر استفاده می کنیم که 

در واقع نوعی کار استادی است. 
وی در پایان با اشاره به اینکه کار مباحثه را با الهام از 
آیت اهلل موسوی نژاد در دانشگاه رضوی دایر کرده 
ایم، گفت: از طلبه هایی که صرف را خوب یاد گرفته 
اند در هیات علمی دانشگاه مطرح شد که به عنوان 
استاد راهنمای صرف از انها بهرمند شویم، البته اگر 

تصویب شود اجرایی خواهد شد.

مدیر گروه ادبیات عرب دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

اجازه تدریس به طالب
 موجب کیفیت علمی طالب مدرسه بود

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی درس اخالق استاد را موجب 
موفقيت طالب مدرسه دانست و خاطرنشان 
کرد: اســتاد در درس اخالق  طلبه را به کار 
مخلصانه تشــویق می کرد که بتواند رنج و 
مشقت های علم را همراه با سختيهای فقر و 

نداری تحمل کند.
حجت االسام والمسلمین دکترجهانگیری، مدیر 
گروه فقه و مبانی حقوق دانشــگاه علوم اسامی 
رضوی و از شاگردان آیت اهلل موسوی نژاد با بیان 
این که در دو مقطع خدمت اســتاد موسوی نژاد 
بودم، گفت: قبل از انقــاب مقداری از مقدمات را 
خواندم و بعد از جنــگ دوباره برای ادامه تحصیل 
در حوزه، به مدرســه موســوی نژاد برگشتم که 
البته برای ورود مجدد به مدرســه، با سختگیری 
شدیدی از طرف حاج آقا مواجه شدم چون ایشان 
می خواســتند بدانند که بــا عاقمندی به درس 

بازگشتم یا خیر.
حجت االسام والمسلمین جهانگیری افزود: استاد 
دوست داشتند، در عین حالی که محیط مدرسه 
یک محیط آرام و آماده برای فراگیری متون درسی 
و درس خواندن بود، افــرادی که فعال، پر کار و پر 

مطالعه هستند در مدرسه باشند.
مدیر فقه و مبانی حقوق دانشــگاه علوم اسامی 
رضوی به محیط ساده و بی آالیش مدرسه استاد 
اشاره و اظهار کرد: مدرسه موسوی نژاد، داری یک 
محیط بسیار ساده و بی آالیش بود تا طلبه ای که 

در آن محیط وارد می شد از همه چیز، خود را فارغ 
ببیند و فقط بدنبال تحصیل علم و دانش رود.

وی به حضور اســتاد موســوی نژاد مانند پدری 
دلسوز در مدرسه اشاره و ابراز کرد: استاد موسوی 
نژاد هر روز در مدرســه حضور داشــتند و مثل 
پدری دلســوز و مهربان مراقب بودند که طلبه ها 
در همان محیط علمی بمانند و مشــغول درس و 

مطالعه باشند.
حجت االسام والمسلمین جهانگیری کتابخانه 
مدرسه مرحوم استاد را یکی از فعال ترین کتابخانه 
ها دانســت و گفت: در این کتابخانه فضایی برای 
مطالعه بود که همه به مطالعه و مباحثه تشــویق 

می شدند.
مدیر فقه و مبانی حقوق دانشــگاه علوم اسامی 
رضوی درس اخاق حاج آقای موســوی نژاد را 

یکی از توفیقات بسیار چشم گیر در مدرسه بیان 
و اظهار کرد: استاد و شــاگرد در هر رده موظف 
بودند در آن کاس شرکت کنند.حجت االسام 
والمســلمین جهانگیری افزود: حضور مســتمر 
اســتاد در مدرســه، محیط بی آالیش و ســاده 
مدرسه، دائم الوضو بودن که براساس روایات بود 
در فهم انسان و استقامت علمی انسان تاثیر گذار 
است از عوامل دیگری بودند که موجب موفقیت 

طاب مدرسه می شد. 
مدیر فقه و مبانی حقوق دانشــگاه علوم اسامی 
رضوی به ویژگی خاص شــاگردان استاد موسوی 
نژاد اشاره و ابراز کرد: طلبه هایی که از مدرسه حاج 
آقای موسوی نژاد فارغ التحصیل می شدند انسان 
هایی بسیار موفق و شاخص و با سوادی بودند که در 
هر کجا قرار می گرفتند منشا اثر یا آثار زیادی می 

شدند.وی با اشاره به اخاص استاد گفت: ایشان با 
وجودی که مجتهدی مسلم بودند و می توانستند 
درس خارج داشته باشــند اما درس صرف که از 
ابتدایی ترین دروس است را برگزار می کردند که 

این نشان از اخاص کم نظیر ایشان بود.
حجت االسام والمسلمین جهانگیری افزود: آیت 
اهلل موسوی نژاد، از همه عناوینی که داشتند چشم 

پوشیده بودند و هدفشان فقط تربیت طاب بود.

  تعليم و تعلم از ویژگی بارز مدرسه استاد
مدیر فقه و مبانی حقوق دانشــگاه علوم اسامی 
رضوی خاطرنشان کرد: دغدغه حاج آقای موسوی 
نژاد این بود که تا طلبه مراحل مقدماتی و سطوح 
اولیه را فرا نگرفته است، ذهنش را به اطراف متفرق 
نکند تا ساختار ذهنی او با طلبگی و درس طلبگی 

شکل بگیرد و بعد به ساختار دیگر وارد شود.
این اســتاد حوزه تعلیم و تعلم را از دیگر ویژگی 
مدرسه استاد بیان کرد و ادامه داد: مدرسه ایشان 
محیطی مناسب برای درس خواندن و  برای درس 
دادن بــود. هنگامی که یک نفر بــه خوبی کتاب 
درسی را به اتمام می رساند، زمینه برای او فراهم 

می شد تا به چند نفر تدریس کند.
وی با اشاره به ارادت اســتاد به بنیانگذار انقاب، 
گفت: ایشان به مسأله انقاب خیلی حساس بوده 
و احترام ویژه ای برای امام راحل قائل بود حضرت 
استاد، اطاعیه های امام راحل را به طاب توصیه 

می کردند و یا حتی خودشان می خواندند.

حجت االسالم والمسلمین دکترجهانگیری: 

درس اخالق استاد
 موجب موفقیت

 طالب مدرسه بود
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  استاد موســوی نژاد از نظر علمی 
مردی جامع بود به طوری که در هریک 
از رشته های حوزوی از مراحل آغازین 
تا مراحل نهایی آن به ســواالت طاب 
پاسخ می داد و نیاز های علمی آنان را از این و آن قطع می کرد
  شاگردان فاضل استاد به تجربه دریافته بودند که در رفع 
ابهامات  از آیات قرآن و فرمایشات معصومین و کلمات فقها 
و عبارات کتابهای درســی و علمی و دفع شبهات از مسائل 
عقیدتی -  عملی دین و رفع اشــکاالت متوجه به آنها تا آنجا 
تبحر داشت که اوال در مواردی که سایر اساتید و عالمان حوزه 
پاسخی نداشتند او پاسخ روشن داشت و ثانیا در مواردی که 
پاسخ سایر عالمان و اســاتید به دل آنان می نشست پاسخ او 
بسیار دل نشــین بود و عقل و فطرت آنان را به خوبی اقناع 

می کرد.
  استاد در همه ی رشــته های متعارف حوزوی بی استثنا 
مدرسی بی نظیر بود به طوری که همه ی کسانی که فارغ از 
غرض ورزی ها درس او را با درس ســایر اساتید مقایسه می 
کردند بی اســتثنا درس وی را بر درس دیگران ترجیح می 

دادند .
  اســتاد مردی معتدل بود به طوری که در همه ی زمینه 
های محل ابتــا و اخاقی و ....دی و سیاســی و اقتصادی و 
حقوقی و تحصیلی و خانوادگی و اجتماعی اعتدال گرایی او 
در رفتار و گفتارش مشهود بود و همه ی همش تربیت طابی 

معتدل بود 
 استاد مردی حق گرا بود و دوستیها و دشمنی ها و رضاها و 
سخط ها و خونها ....و امیدها و یاس ها .... این امور به هیچ وجه 
نمی توانستند حق گرایی وی را تحت تاثیر قرار دهند و همه 

ی همش تربیت طابی حق گرا بود .
  استاد مردی به غایه شجاع بود تا آنجا که در مواردی که 
جای اظهار حق یا امر به معروف و یا نهی از منکر یا شکستن 
ســنت های دســت و پاگیر کهنه و ابداع روش های تازه و یا 
برخورد با افراد یا گروههــای معارض بود کوچک ترین ترس 
به خود راه نمی داد و همه ی همش تربیت طابی شجاع بود.

  استاد ارزشهای واالی ایمانی و حقوق اهل ایمان و تکالیفی 
را که مومن در رابطه با آنان دارد به درستی و روشنی دریافته 
بود و به صورتی خستگی ناپذیر به آنها عمل میکرد و به همین 
دلیل در کنار تعلیم و تربیت طــاب که کار اصلی وی با آنان 
بود از حل مشکات ازدواج و مسکن و لوازم منزل و رسیدگی 
به مشکات خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنان 

غفلت نمی کرد .
   استاد به شدت از تشتت پرهیز می کرد و به همین دلیل 
اوال بسیاری از کارهای بزرگ را که برای عامه ی مردم بسیار 
مفید بود و یا برای خصوص طاب راه اندازی می کرد و همین 
قدر به راه می افتاد خود را کنار می کشید و آن را به نام دیگران 
تمام می کرد و ثانیا با وجود اینکه اهلیت و .... کارهای سیاسی 
بسیار متنوع و گســترده ای را از هر جهت دارا بود و چنانچه 
به آنها روی می آورد با استقبال فراوان مسئوالن ارشد  نظام 
روبرو میشــد جز در مواردی که ضرورت دخالت در آن ها را 
احساس می کرد به این سنخ کارها روی نیاورد ، زیرا شهرت 
سیاســی را با مدیریت تعلیم و تربیت ناســازگار می دید و 

شخصیتش این بود که اشتغال به تعلیم و تربیت طاب برای 
وی بر هر کاری مقدم است.

   استاد از بدنامی سیاسی و خویشتن را در معرض تهمت 
قرار دادن به شدت پرهیز می کردو در صورت لزوم به طاب 
و فضایی که با وی سرو کار داشتند و اعم و اغلب آنان را خود 
او تربیت کرده بود در این زمینه تذکر می داد و آنان را از این 

کار برحذر می داشت.
   استاد معتقد بود که در حوزه علمیه باید ...کفایت کسانی 
باشند که رشــته های علمی انســانی و اجتماعی و.... و ... و 
مشــرب های گوناگون آن بدانند تا از یک طــرف بتوانند با 
رهبــران و پیروان این رشــته ها به خوبی تفاهــم کنند واز 
طرف دیگر بتوانند علمی عقیدتی وعملی شرعی را روز آمد 
نمایند و از سویی دیگر بتوانند به شــبهات و اشکاالتی که از 
ناحیه متخصصان این رشــته ها در باب دین مطرح می شود 
پاسخ گوییند واز سویی دیگر دربرابر تهاجماتی که از ناحیه 
ی متخصصان این رشته ها بر دین وارد می شود از دین دفاع 

نمایند.
ولی در عین حال به خلوص مسائل عقیدتی -عملی دین از 
آراء و اهواء بشری اعتقادی راسخ داشت و متقاعد کردن طاب 
به این عقیده و دور کردن آنان از التقاط اندیشی همواره کانون 

توجه وی بود.
   استاد مردی به راستی نوگرا بود و از پیروی کورکورانه ی 
سنت های دست و پا گیر و ناکار آمد گذشته در تعلیم و تربیت 
طاب پرهیز می کرد و از همین رو هــم اعم و اغلب نزدیک 
به تمام کتابهای درسی گذشــته را کنار گذاشت و کتابهای 
دیگری را که معاصرین نوشــته بودند و یــا از تلخیص کتب 
درسی گذشته پدید آورده بودند جایگزین آنها کرد و هم در 
روشهای تعلیم و تربیت دگرگونی های اساسی ای پدید آورد 
که بســیاری از آنها از ابتکارات خود وی بود و برخی از آنها از 

ابتکارات فضاء شاگردان وی بود.
   استاد معتقد بود که تعلیمات دین در باب معارف دو دسته 
اند دسته ایی از آنها در جهت سعه و عمق و دقت معارف و دفع 
شبهات و اشکاالت و پاسخگویی به سواالت و رفع ابهامات و 

هرچه عقانی تر کردن آنها پیش می رود.
ودســته ایی دیگر از آنها در جهت ایجــاد انگیزه های مثبت 
الهی و اخــروی و تصحیح نیات و مقاصد و اهداف و ســمت 
و ســو دادن به اخاق و رفتار و گفتار انسان و آراستن وی به 
فضائل و پیراستن او از رضائل و هرچه عاطفی کردن معارف 

پیش می رود.
او تعلم بخش اول را تا مرحله دور شــدن از معرض شبهات و 
اشکاالت اعتقادی و دســتیابی به طمانینه علمی بر تک تک 
مکلفات واجب عینی می دانســت و تعلم بخش دوره ایی تا 
مرحله تسلط عقل بر شیطنت و فضائل بر رذائل نفس فاصله  بر 
نفس اماره و دستیابی بر استقامت در جاده شریعت و دور شدن 
از معرض گناه و معصیت بر تک تک مکلفات واجب عینی می 
دانست هر دو دسته از معارف دین در دستان وی چون موم بود 
و هرگاه همبحثی را شروع می کرد به راحتی آنرا بر سمت و 
سویی که می خواست پیش می برد و هم او در تعلیم و تربیت 
طاب این بود که هر دو دســته از معارف دین را تا اندازه ایی 
که بر آنان وجوب عینی دارد به ایشان بیاموزد و از این رهگذر 
در طوفان شبهات و اشکاالت حوزوی و دانشگاهی آنان را از 
معرض شک و شبهه دینی دوری سازد و در طوفان زرق و برق 
مظاهر دنیوی و عوامل تحریک شیطنت و نفس اماره و رذائل 

اخاقی آنان را به زیور عقل و فضائل بیاراید و نفس فاضله آنان 
را بر نفس اماره آنان پیروز گرداند و زمینه استقامت کامل در 
جاده شریعت را برای ایشــان فراهم آورد او نه تنها تعلیمات 
اعتقادی -  اخاقی خود را در این جهت سمت گیری کرده بود 
که بر اساس همین تفکرات قیدی خود را تربیت کرده و آنرا 

در جهت تعقیب این هدف به کار گرفته بود.
   اصلی ترین روش اســتاد در تربیت اخاقی طاب تعلیم 
دادن معارف عاطفه پرور و اخاق ســاز دین بــه آنان بود او 
همواره این سنخ معارف را به شیوه ایی فطری و بسیار موثرتر 
مطرح می کرد و نیات و اهداف و مقاصد طاب را تصحیح می 
نمود رذائل را از آنان می زدود و فضائل را در آنان شکوفا می 
کرد . عواطف مذهبی   و انســانی را در آنان می رویانید و آن 
ها را به صورتی معتدل و هماهنــگ در آنان پرورش میداد و 
از این رهگذر آنان را از ریا به اخاص و از عداوت به نصیحت 
و از حرص به زهد و از شــک به یقین و از رذیلت به فضیلت 

متحول می کرد.
  یکی از موثرترین راههای تربیت اخاقی طاب این بود که 
همواره روزهای پنج شنبه درس اخاق را به مجلس روضه خوانی 
تبدیل می نمود و شبهای جمعه در مدرسه دعای کمیل برگزار 
می کرد . به مناسبت شهادت ائمه اطهار عزاداری را جایگزین بحث 
اخاق می نمود و به مناسبت والدت آنان مداحی و بازگو کردن 

فضائل و مناقب آنان را کانون توجه طاب قرار می داد.
در مقطعی راجع به نماز و در مقطعی راجع به دعا و در مقطعی 
راجع به زیارت و در مقطعی راجع به ذکر و در مقطعی راجع 
به تحمید و در مقطعی راجع به تسبیح و در مقطعی راجع به 
گریه توضیحات مفصل می داد و آیات و روایاتی را که الزم می 
دانست می خواند و دل ها را متوجه اهمیت اینگونه عبادات 
می کرد و طاب را به اینگونه کار ها سوق می داد ولی تاکید 

می کرد در این راه افراط نکنند و از حد اعتدال خارج نشوند.

یادداشتی از 
حجت االسالم و المسلمین فاضلی  نژاد

گلچینی از 100 نکته اخالقی آیت اهلل موسوی نژاد

 استادی بی نظیر در همه ی رشته های متعارف حوزوی
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حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد مسعود عمرانی، 
اســتاد ســطوح عالی حوزه علميه خراسان و عضو 
هيأت علمی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی،  توسل 
به اهل بيت)ع( را از ویژگی برجســته استاد دانسته 
و بيان کرد: حاج آقا به روضه حضرات اهلبيت بویژه 
حضرت سيدالشــهدا خيلی اهميت می دادند بگونه 
ایکه هرهفته شبهای جمعه پس از دعای کميل و و در 
درس اخالق صبحهای پنجشنبه، توصيه به عزاداری 
مينمودند و همچنين در شــبهای شهادت یا والدت 
معصومان، مختصر هم شــده ذکر مناقب یا مصيبت 

اهلبيت ایراد ميگردید.
 ایشان مقید بودند کیفیت عزاداری از قبیل مطالب سخنران، 
نوع شعر ذاکران و نوع سینه زنی با عظمت اهلبیت سنخیت 
داشته باشد، لذا گاه قبل از مراسم عزاداری توصیه میفرمودند 
خودشان یا حقیر نظارتی بر اشعار برخی ذاکران داشته باشیم 
تا مطالب غیر مستند یا غیر مناسب با شانیت اهلبیت خوانده 
نشود. و بیان میداشتند مناسب است ذاکران، در سوگواری از 
اشعاری از فبیل اشعار محتشم، اشعار مرحوم آیت اهلل غروی 
)کمپانی( و اشعار آقای ســازگار )مولف کتاب نخل میثم ( 
استفاده نمایند. همچنین میفرمودند سخنران نیز سعی کند 
بیشتر از روایات اهلبیت و توضیح آنها صحبت کند تا مطالبی 
که سایق شخصی بوده و درستی آنها گاه معلوم نیست و در 
مورد نوع سینه زنی هم تاکید داشتند هرچه بیشتر سنتی و 

همراه با سوز و گریه برگزار گردد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم اسامی رضوی، گفت: 
حاج آقا طبق  پیشــنهادی قبول نمودند که در دهه  اول 
محرم، مجلس درس اخاق در قالب منبر توســط یکی 
شاگردان قدیمی و همراه با ذکر مراثی توسط ذاکران به 
طور مختصر برگزار گردد به گونه ایکه به مطالعه طاب  
صدمه نخورد؛ لذا برنامه از ســاعت 6 و نیم تا ۷ صبح، با 
خوردن صبحانه شروع میگشت و سپس درس اخاق و 
در ادامه مراثی و در نهایت با ســینه زنی ختم میگردید. 
خاطرم هست روزی  ایشان به من در جمع کردن سفره 
کمک می کردند و از باب تبــرک از ته مانده چای و تیکه 
نان های باقی مانده طاب در سفره تناول می کردند و در 

همان حال گریه میکردند و ذکر اباعبداهلل را می گفتند.
وی ابراز کرد: معیار ایت اهلل موسوی نژاد این بود که درس و  
معرفت را بر همه چیز حتی بر عزاداری مقدم می دانست و می 
فرمود:» کسی که با معرفت به عزاداری بپردازد نزد اهلبیت 
مقرب تر است از کسی که بدون معرفت به عزاداری بپردازد« 
و از طرف دیگر تاکید میکردند که درس طلبگی بدون توسل 
هم مثمر ثمر نبوده بلکه گاه مضر نیز خواهد بود . برهمین 
اساس شبهای شهادت معصومان نیز که مصادف با شبهای 
درسی بود ایشــان تاکید به درس داشتند و میفرمودند اگر 
میتوانید مطالعات الزم دروس فردا را جبران کنید به مجالس 
عزا بروید و اال وظیفه اصلی شما درس و تحقیق میباشد . و 

اگر در طاب این روحیه را مستعد میدانستند به طاب اجازه 
میدادند در مراسم شرکت کنند و گاه خودشان نیز شرکت 
مینمودند کما اینکه در یکی از شبها به مجلس جشن منزل ما 
که مصادف بود با شب والدت خامس آل عبا تشریف آورده و 

برای سایر طاب شرکت کننده نیز صحبت فرمودند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسامی رضوی، گفت: ایشان 
دارای گریه های طوالنی برای اهل بیت)ع( بودند و همیشه 
تأکید داشتند که در روضه اهل بیت)ع( ساکت نباشید و تکبر 
نکنید و مانند مادرهای بچه مرده گریه کنید. اگر گریه هم 
ندارید، زمزمه کنید تا حالت بکاء برای شما حاصل شود. لذا 
گاه مشاهده میکردیم آیت اهلل موسوی نژاد از اول روضه اهل 
بیت)ع( به صورت مستمر اشک می ریختند و حتی پس از 

اتمام آن به دفتر خود رفته و گریه را ادامه می دادند.
حجت االسام والمســلمین دکتر عمرانی گفت: مدرسه 
آبسردکنی داشت که مورد استفاده  طاب مدرسه در تابستان 
بود، به ایشان پیشنهاد دادم که عبارت »سام بر لب تشنه ات 
یا اباعبداهلل« بر روی نوشته ای روی آبسردکن نصب شود؛ 
ایشان بعد از شنیدن این پیشنهاد، حدود ۱0 دقیقه اشک 
ریختند و فرمودند: » تشنگی اباعبداهلل تنها در لب مبارک 
بروز نداشته بلکه در تمام بدن مبارک بوده است« و سپس 
فرمودند این عبارت )که فی البداهه ساخته ذهن مبارکشان 
بود(  نوشته شود »سام اهلل علی الحسین و اصحابه و لعنه اهلل 

علی اعدائه و خصمائه«
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد:  قبل از 
شروع  ماه محرم، برخی هیآت عزاداری مشهد  برای عرض 
تسلیت به امام رضا)ع(  و پیشواز محرم ، از خیمه ای در چهاراه 
عشرت آباد به طرف حرم حرکت می کردند  که وقتی آیت 
اهلل موسوی نژاد متوجه شدند که این برنامه اجرا می شود، 
فرمودند:» من هم دوست دارم، در این برنامه شرکت کنم«  
و همزمان با حضور ایشان، برخی از حضرات آیات )از قبیل 
 مرحوم آیت اهلل ســیبویه و آیت اهلل ســیدان( نیز شرکت 
می کردند، ایشان همراه کاروان با استماع مراثی ذاکران، به 
شدت گریه می کردند و در پایان مراسم به من تذکر میدادند  
که اشعار فان مداح مناسب با این همه جمعیت نبود  و نیز 
از برخی از ذاکران و انتخاب اشعار پر محتوایشان نیز تجلیل 

می کردند و میفرمودند مطابق شأن اهل بیت روضه خواند.
وی افزود: ایت اهلل موسوی نژاد پیرامون عظمت همسایگی 
حضرت علی بن موســی الرضا می فرمود که اگر کسی در 
جوار حضرت، با اعتقاد و اخاص در تحصیل علم کوشا باشد، 
خداوند فهمی به او عطا میکند که چه بسا از تلّمذ پیش اساتید 
بزرگ قم یا  شهر دیگر بهتر باشد؛ هرچند  که در روایات، سفر 
کردن به قم و شهرهای دیگر برای تحصیل علم نیز توصیه 

شده است. 
وی در نهایت با اشاره به محبت خاص ایت اهلل موسوی نژاد به 
رهبر معظم انقاب، گفت: آیت اهلل موسوی نژاد می فرمودند 
که خدا نعمت هایی به ما عنایت کرده است که خیلی بزرگ 
است ؛ یکی از این نعمت ها این است که رهبری جامعه ی 
شیعی توسط اشخاصی است که معمم، فقیه، دین شناس، و 
اهل توسل به حضرات اهل بیت میباشند و به رهبری آیت اهلل 
سیستانی در عراق و سید حسن نصراهلل در لبنان و در راس 
آنها به رهبر ی مقام معظم انقاب، آیت اهلل خامنه ای در ایران 
اشاره مینمودند و میفرمودند  برای نعمت وجود رهبر  فهیم و 
دلسوز انقاب، باید خدا را شاکر باشیم و برای سامتی ایشان 

و سایر مراجع دعا کنیم.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سید مسعود عمرانی 

گریه و توسل به اهل بیت)ع( 
از شاخصه های استاد بود

 آیت اهلل 
موسوی نژاد 
می فرمود 
اگر کسی در 
جوار حضرت 
رضا)ع(، با 
اعتقاد و اخالص 
در تحصیل علم 
کوشا باشد، 
خداوند فهمی 
به او عطا می 
کند که چه بسا 
از تلّمذ پیش 
اساتید بزرگ 
قم یا  شهر دیگر 
بهتر باش

بیان ویژگی های مدرسه موسوی نژاد
 از زبان شاگرد قدیم مدرسه 

حجت االسالم دکتر مهدی ابراهيمی، بيان کرد: سادگی 
ظاهری مدرسه، نظم، نظارت و حضور مستمر حاج آقا در 

مدرسه، از ویژگی های شاخص مدرسه موسوی نژاد بود.
حجت االسام دکتر مهدی ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی و از شاگردان قدیم مدرسه موسوی نژاد و داماد شهید 
هاشمی نژاد، در خصوص چگونگی ورود به مدرسه موسوی 
نژاد، گفت:  شاید آن زمانی که بنده سوم راهنمایی را تمام کردم 
بیشتر به دلیل شهرت و راهنمایی پدرم آن را انتخاب کردم اما 
وقتی وارد مدرسه شدم ویژگی های زیادی در سبک و روش 
مدرسه دیدم که اهمیت و خصوصیت ویژه ای داشتند، به ویژه 

زمانی که وارد دانشگاه شدم به ارزش آن ها بیشتر پی بردم.
وی در ادامه به بیان ویژگی های مدرسه موسوی نژاد پرداخت 
و تشریح کرد: سادگی ظاهری مدرسه، نظم، نظارت و حضور 
مستمر حاج آقا در مدرســه، از ویژگی های شاخص مدرسه 
موسوی نژاد بود.حجت االسام دکتر مهدی ابراهیمی، با اشاره 
به سادگی ظاهری مدرسه به عنوان ویژگی اول، خاطر نشان 
کرد: مدرسه موسوی نژاد هیچ تشریفات ظاهری ساختمانی 
و اداری نداشــت، مقررات و کاغذبازی خاصی هم که امروزه 
مرسوم شده است در آن مدرسه نبود. وی با بیان اینکه در عین 
سادگی مدرسه، نظم بسیار جدی حاکم بود، افزود: ایشان در 
نظم مدرسه بسیار دقیق بودند تا جایی که طلبه ای بدون اطاع 

از مدرسه خارج نمی شد یا در درس غیبت نمی کرد.
شاگرد قدیم مدرسه موسوی نژاد با اشاره به نظارت و حضور 
مستمر حاج آقا در مدرسه، ابراز کرد: اگر مدتی آیت اهلل موسوی 
نژاد در مدرسه حضور نداشتند خأل وجودی ایشان در مدرسه 
احساس می شد.وی درباره شخصیت استاد، بیان کرد: ایشان 
واقعاً عاشق تربیت طلبه بودند و با عشق و اخاص خاصی این 
کار را انجام می دادند، انسان در چشم ایشان می دید که ایشان 
با تمام وجود این کار را انجام می دهند و با وجود اینکه در سطح 
عالی حوزه بودند اما به طلبه های تازه وارد صرف و نحو می گفتند 
و درس ها را با آن ها تکرار می کردند تا ببینند طلبه ها خوب فرا 
گرفته اند یا خیر.حجت االسام دکتر مهدی ابراهیمی، ادامه 
داد: آیت اهلل موسوی نژاد درس ارث  لمعه را هم مقید بودند که 
خودشان به طلبه ها بگویند؛ برای ارائه این درس روش تدریس 

خاصی داشتند و با تسلط باالیی آن را می گفتند. 
وی با اشاره به ســبک آموزش در مدرسه، گفت: با اینکه حاج  
آقا عالم سنتی بودند اما به متون جدید حوزه نیز می پرداختند 
و شاید مدرسه ایشان تنها مدرسه ای بود که شجاعانه برخاف 
اساتید بزرگ ادبیات آن زمان مشهد، منطق مظفر، جواهرالکام 

و مهذب مغنی درس می دادند.
حجت االسام دکتر مهدی ابراهیمی، با بیان موضع انقاب 
آیت اهلل موسوی نژاد، تشریح کرد: گاهی در این زمینه بعضی از 
دوستان دچار افراط و تفریط می شوند، باید به این نکته توجه 
داشت که ایشان در شخصیت خودشان یک وجه ذاتی داشتند 

و آن این بود که به درس خواندن طلبه اهمیت می دادند.
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دکتر سيد علی موســوی نژاد درباره تواضع و مهربانی 
پدرشان گفتند: ایشان با بازی کردن با بچه ها و از سخن 

گفتن به شيوه کودکانه ابایی نداشتند.
کارشناس مذاهب اسامی گفت: در دوران کودکی  منزل ما 
محل جلسات متعدد برای حل مشکات خانوادگی کسانی 

بود که با ایشان رفت و آمد داشتند.
این اســتاد دانشــگاه در مورد خصوصیات پدرشان یادآور 
شد:ایشان بســیار منظم بودند. در محیط خانه و خانواده از 
نظر زمان بندی و چینش برنامه و حتی از نظر شخصی بسیار 
منظم بودند. باز گذاشتن فضا و تحمیل نکردن ایده خودشان 

به فرزندان از اخاق ایشان بود.
این کارشناس مذهبی و فرزند اســتاد موسوی نژاد یکی از  
ویژگی های مهم پدرشان را ســاده زیستی و قناعت عنوان 
کرد و بیان داشــت: حاج آقا خیلی کم مصرف بودند و می 
گفتند »باید کم و خوب مصرف کــرد؛ هر چقدر از این دنیا 
کمتر مصرف کنیم راحت تــر خواهیم بود هم در این دنیا و 

هم در آخرت و پاسخگویی در قیامت!«

  ارتباط عاطفی استاد موسوی نژاد با فرزندان در 
خانه چگونه بود؟

از آن جایی که در زندگی ایشــان همیشه یک برنامه و نگاه 
کان دینی حاکم بود در برخورد با خانواده و فرزندان همیشه 
آن عطوفت و تواضعی که باید یک بزرگتر در مقابل بچه ها و 

کوچکترها داشته باشد را در نظر داشتند.
 در زندگی همیشه به حداقل های مادی بسنده می کردند 
اما با اخاق و رفتار و اســتقبالی که از بچه ها می کردند و با 
همان سادگی که در زندگیشان بود همیشه برای بچه ها و 

کوچکترها جذاب بودند.
برای فرزندان و  نوه های ایشــان حضورشان در منزل مایه 
دلگرمی و شادی و محوری بودند که همه گرد ایشان جمع 

بودند.
 این اواخر که فراغت های ایشان به دلیل کهولت سن بیشتر 
شــده بود ، کودکان و کوچکترها انس بیشــتری با ایشان 
داشتند و ایشان با بازی کردن با بچه ها و از سخن گفتن به 

شیوه کودکانه ابایی نداشتند.

  آیا فضای کاری حجت آیت اهلل موســوی نژاد در 
مدرسه به عنوان مدیر مدرسه بر شيوه زندگی حاج 

آقا در منزل هم تاثير گذار بود؟
ایشان زندگی با برنامه و از ابتدا هدفمند داشتند. در زندگی 
تمام کارها و فعالیت هایشان در راستای یک هدف مشخص 
بود وآن هم وظیفه ای بود که در مقابل خدا و دین احساس 

می کردند.
افراد خانواده هم راهی که ایشان انتخاب کرده بودند 
را پذیرفته بودند و طبیعی بود که نمی توانســتیم 
مانند بقیه خیلی از تفریحات و سفرهایی را داشته 
باشــیم. اما ایشــان به بودن در بین خانواده مقید 

بودند.
 مراجعات و صحبت ایشان با طاب گاهی اوقات به 
خانه هم کشیده می شد. در دوران کودکی منزل ما 
محل جلسات متعدد برای حل مشکات خانوادگی 
کســانی بود که با ایشــان رفت و آمد داشند مانند 
روحانیون و طلبه ها و حتی اقشــار دیگر. بنابراین 
محیط منزل تحت تاثیر نقشــی بود که ایشان در 

جامعه ایفا می کردند.

از طرف دیگر ایشان بسیار منظم بودند. در مدیریت مدرسه  
الزمه موفقیت همین نظم بود. در محیط خانه و خانواده هم 
از نظر زمان بندی و چینش برنامه و حتی از نظر شــخصی 

بسیار منظم بودند.
یک سیستم خاصی از جهت نظم در خانه وجود داشت. این 
نظم  حتی در جزئیات هم خود را نشان می داد. مثا کفش ها 
را در منزل مرتب می گذاشتیم، لباس همه سر جای خودش 

بود و هر چیزی جای خودش را داشت.
از  این جهت هم محیط خانه تا حدودی تحت تاثیر آن نظمی 

بود که در مدیریت کار بیرونی ایشان وجود داشت. 
فضای زندگی کاری شان فضای یاد دادن و یاد گیری بود و 
درخانه هم همین فضا حاکم بود. همیشه در حال یادگیری 
بودیم اما نه به شــکل تحمیلــی و اجباری بلکــه با آداب ، 
دستورات دینی را یاد می گرفتیم و فضای خانه هم فضای 

آموزش بود. 

  شما فرمودید که پدرتان خيلی به تربيت فرزندان 
و امور خانواده توجه داشــتند.  شما به عنوان پسر 
بفرمایيد حاج آقا در زمانی که به سن ازدواج رسيدید 
و همچنين بــرای درس و تحصيــل و زندگی چه 
صحبتهایی داشــتند و چه راهکارهایی را توصيه 

ميکرند که می تواند برای نسل امروز هم مفيد باشد.
دلسوزی حاج آقا بر تربیت فرزندان در حد عالی و اعلی بود 
و در اوائل کودکی سعی می کردند شرایطی فراهم کنند به 
اطاعاتی که بعد نیاز داریم مجهز بشویم و اگر هنوز مدرسه 
نمی رفتیم در بحث آموزش و یاد دادن مســائل مختلف و 

آداب معاشرت  اهتمام داشتند.
خودشــان مزین به زینتهای اجتماعی و اخاقی 
بودند و عما به ما هم می آموختند. آموزش هایی 
برای ما گذاشــتند که خط ما خوب باشــد و خط 
نوشتن را یاد گرفتیم از طرفی آموزش قرآن را برای 

ما در نظر داشتند.
 باید توجه داشــت که باز گذاشــتن فضا و تحمیل 
نکردن ایده خودشان ، به فرزندان از اخاق ایشان 

بود.
 در ادامه زندگی و ازدواج فضای مشورت حاکم بود 
و نظرشان را می گفتند و اصا تحمیل نمی کردند 
و یک راه جلــوی پا نمی گذاشــتند و فضای بازی 

وجود داشت.
 من یادم هســت در خصوص خــودم گفتند فان 

خانواده خوب هســتند اما می توانی خانواده دیگری را هم 
بررسی کنی. ارائه راه و راهنمایی و اجازه دادن برای انتخاب 
بدون هیچ محدودیت را در کل شئونات زندگی می دیدیم. 

ویژگی مهم دیگر ایشان بی اعتنایی به دنیا بود. اخاق محیط 
زیســتی حاج آقا این بود که خیلی کم مصرف بودند و می 
گفتند »باید کم و خوب مصرف کــرد؛ هر چقدر از این دنیا 
کمتر مصرف کنیم راحت تر خواهم بود هم در این دنیا و هم 

در آخرت و پاسخگویی در قیامت!«
توکل به خدا داشــتند و غم فردا در زندگی مادی نداشتند. 
قناعت ایشان برای ما هم درس بود و معتقد بودند با توکل 
به خدا و باورهای دینی امور مادی پیش می رود. این موارد 

دقیقا در تربیت فرزندان و در اطرافیان کاما مشهود بود

  شما در مدرسه موسوی نژاد تحصيل کردید. در 
چه مقطعی آن جا بودید و رابطه با شما چگونه بود؟

من بیش از 6 سال در مدرســه تحصیل کردم اما ارتباطم با 
مدرســه به قدیم ها برمی گردد. از خردسالی که به مدرسه 
می آمدم و برای سربندی و تنوع با پدر به مدرسه می رفتم 
و در کاس درس پیش ایشان می نشستم و خیلی آرام هم 
نبودم ومجبور بودند برای من شرینی هم بگیرند! موقع درس 

اخاق جلوی حاج آقا می نشستم و می خوردم!
بعد از ابتدایی با عاقه ای که داشتم با تمام شدن پایه ابتدایی 
به حوزه رفتم. از سال  58 تا 65 حضورم در مدرسه رسمی 

بود و در قم تا سطح خارج را ادامه دادم.
 حضور من در مدرسه پدرم فرق داشت. زیرا هم طلبه بودم 
و هم فرزند حاج آقا اما حاج آقا امتیاز خاصی به من ندادند و 
می گفتند اگر تو رعایت نکنــی دیگران اهمیت نمی دهند. 
من را ازبقیه بیشتر تحویل نمی گرفتند و مثل دیگران بودم 
و بعد از دوسال هم تدریس به من دادند که تشویق و تذکر 

در کنار هم بود. 

  زندگی والده شما در کنار پدرتان را توصيف کنيد؟
حاج آقا در سال ۴۳ در ۳۳ ســالگی ازدواج کردند و گفتند 
هر وقت ذهن شما مشــغول به داشتن همسر شد دنبال آن 
بروید. می فرمودند »تا مادامی که این نیاز ایجاد نشده درس 
بخوانید من لزومی برای ازدواج نداشــتنم و حضور و عدم 

حضور کسی در کارم نبود.«
والده ما در خانواده روحانی و مذهبی تربیت شــده بودند و 
قبل از ابوی ما شهید آیه اهلل هاشمی نژاد داماد این خانواده 
بودند و مرحوم آیت اهلل شریف راضی که از دانشمندان و علما 

بودند داماد این خانواده بودند.
مادرمان با توجه به زندگی و روحیات پدرشــان، با ســبک 
زندگی روحانیت آشــنا بودند. مادرمان بسیار مقید بودند و 
خودشان را برای زندگی با کسی که از ساعت ۷ صبح بیرون 
می رود و تا دیــر وقت بیرون از خانه بودنــد و اگر خانه هم 
تشریف داشتند، در اتاق خودشــان مشغول مطالعه بودند، 
وفق داده بودند والده ما  با تمام این وجود 9 فرزند را تربیت 
کردند ولی با این همه همیشه تاش می کردند تا محیطی 

آرام برای حاج آقا مهیا کنند.
این مهیا بودن  و آرامش خانه خیلی مهم بود. والده هم تربیت 
فرزندان و هم کارهای خانه را انجام می دادند حاج آقا هم با 
مهربانی رفتار می کردند و با حالت منقلبی از زحمات ایشان 
قدردانی می کردند و می گفتند اگر ایشــان نبودند من این 
همه موفقیت نداشتم و والده هم نقش مهمی در این زمینه 

ایفا کردند.

حاج آقا خیلی 
کم مصرف 
بودند و می 

گفتند »باید 
کم و خوب 

مصرف کرد؛ 
هر چقدر از 

این دنیا کمتر 
مصرف کنیم 

راحت تر 
خواهم بود هم 
در این دنیا و 

هم در آخرت و 
پاسخگویی در 

قیامت!

دکتر سید علی موسوی نژاد فرزند ارشد استاد موسوی نژاد درباره پدرشان:

عطوفت، تواضع و قناعت از ویژگی های زندگی شخصی حا ج آقا بود
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در محیط خانه و 
خانواده منظم از 
نظر زمان بندی 
و چینش برنامه 
و حتی از نظر 
شخصی بسیار 
منظم بودند 

خودشان مزین 
به زینتهای 
اجتماعی و 

اخالقی بودند 
و عمال به ما هم 

می آموختند
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داماد آیت اهلل موسوی نژاد:
آیت اهلل موسوی نژاد حاصل تفکری 

برجسته در شخصیتی آرام بود

دکتــر محمــد علی 
یگانه،پزشک متخصص 
امــام  بيمارســتان 
حسين)ع(و داماد آیت 
اهلل موسوی نژاد، با بيان 
این که این عالم مجاهد 
در اواخر عمر به فشار 
و چربی خون و دیابت 
مبتال بودنــد، گفت: 
ایشــان در چند ساله 
اخير عمل قلب باز، آنژیو و عمل کيسه صفرا داشتند 

و در 11 اسفند 94 دچار سکته مغزی شدند. 
پس از این اتفاق ناگهانی مدت ۱5 روز در بیمارستان قائم 
بســتری بودند و پس از آن در بخــش مراقبت های ویژه 
بیمارستان امام حسین )ع( بستری شدند و رو به بهبودی 
قرار گرفتند. وی افزود: ایشان پس از مدتی به دلیل از کار 
افتادن ارگان های بدن، روند درمانشان  موثر واقع نشد و 
متاسفانه درگذشتند.داماد آیت اهلل موسوی نژاد با اشاره 
به خاطره ای از این عالم مجاهد یادآور شد: چندی پیش در 
جلسه ای بحث علمی با حضور چند تن از علما باال گرفته بود 
و هر کسی در این میان اعام نظری می کرد، دیدم آیت اهلل 
موسوی نژاد ساکت هستند و سرشان را پایین انداخته اند، با 
خودم گفتم حتما در این زمینه مطلع نیستند یا اطاعاتشان 
تکمیل نیست، اما پس از مدتی آیت اهلل سیدان نظر ایشان 
را جویا شدند و ایشان بحثی کامل تر از همه ارائه دادند که بر 
نظر همه حضار ارجحییت داشت و کارشناسی  شده تر بود.

در حقیقت باید گفت این عالم مجاهد تفکر برجســته در 
شخصیتی آرام و ساکت داشتند.   

حجت االسالم و المسلمين سيد مهدی موسوی نژاد، 
برادر آیت اهلل موســوی نژاد، متولد سال 1329 در 
روستای ابرده سفلی است که از 
12 سالگی همراه با برادر برای 

تحصيل به مشهد آمدند.
وی تشویق خانواده و اصرار 
آنها بــرای خوانــدن دروس 
حــوزوی را عامــل رفتن به 
حوزه علمیــه می خواند 
و می گویــد: آیت اهلل 
سید حسین شمس، 
آیت اهلل میرزا احمد 
مدرس، آیت اهلل 
مرواریــد و حاج 
مجتبی  شیخ 
از  قزوینــی 
به  اســاتید 
نــام آیت اهلل 
ی  ســو مو
نژاد  در جریان 
تحصیل بودند. 

وی بــا بیــان 
 این که چشــم 
آیت اهلل موسوی 

نژاد پس از مدتی برای ادامه تحصیل به مشکل برخورد و 
ایشان دیگر نمی توانســتند مطالعه کنند، گفت: پس از 
این اتفاق، این عالم مجاهد مدیریت مدرســه را بر عهده 
گرفتند تا طلبه ها بر مبنای نظر ایشــان در مدرسه به 
درس و مباحثه بپردازند، من نیز  در مدرســه ایشــان 
همکاری داشتم  و به تدریس اخاق و فقه  برای طاب می 
پرداختم؛ آیت اهلل موسوی نژاد خودشان مستقیما درس 
 اخاق را می گفتند اما بیش تر در جانب کارهای نظارتی

 فعالیت داشتند. 
برادر آیت اهلل موســوی نژاد با بیان این که مدیریتشان  
طوری بود که در فضای مدرسه  از همه زودتر حاضر می 
شدند و دیرتر باز می گشتند و پایبندی زیادی به مدرسه 
و طاب داشتند، تاکید کرد: ایشان با نظارت قوی حوزه،  
مقید به رعایت احکام و اخاق اسامی  طاب بودند و  از 
همان ابتدا درس اخاق و آداب خوبی داشتند، در حقیقت 
ایشان تاکید خاصی بر انجام امر به معروف و نهی از منکر 
داشتند و اگر کسی اخاق خاصی داشت به او تذکر می 

دادند. 
حجت االسام و المسلمین مهدی موسوی نژاد، با بیان این 
که ایشان معتقد بودند طلبه باید بیش از جناح ها به درس 
و بحث علمی بپردازند، یادآور شد: آیت اهلل موسوی نژاد 
پایه عقاید و احکام طاب  را نیز با برنامه هایی تقویت می 
کردند؛ عده ای عاقه داشتند به جریان انقاب بپردازند اما 
می گفتند فعا به درس و تحصیل بپردازید و اجازه ورود به 

این وادی را به آنها نمی دادند. 
وی با بیان این که ایشان مشکل قلبی داشتند و عارضه های 
متعددی برایشان در سال های آخر پیش آمد، ابراز کرد: 
ایشان سختی های زیادی را در بیمارستان متحمل شدند 
تا اینکه با از کار افتادن ارگان های اصلی بدن، درگذشتند.

همانطور که همه جا مشهود بود، آیت اهلل موسوی نژاد، 
مجاهد و مبارزی انقابی  و پیگیر طاب بودند. 

داماد حاج آقای موســوی نژاد توجه به نظام 
و انقالب را از ویژگی شــاخص استاد در اداره 
مدرسه بيان کرد و گفت: نظام و انقالب یکی از 
نکات و مورد توجه در کارهای استاد و مدرسه 

حاج آقا بود.
حجت االسام والمسلمین سید حسین ضیایی مدیر 
مدرسه علمیه و داماد حاج اقا موسوی نژاد و از اساتید 
سطوح عالی حوزه علمیه مشهد  به تبیین فعالیتهای 

حاج آقا در مدرسه اشاره کردند.
وی توجه به تربیت و تعلیم طاب در راستای نیاز 
جامعه اسامی به انقاب را از ویژگی شاخص استاد 
در اداره مدرســه بیان و اظهار کرد: نظام و انقاب 
یکی از نکات مثبت در کارهای  اســتاد و مدرسه 

حاج آقا بود.
حجت االسام والمسلمین ضیایی اهل خودنمایی 
نبودن را ویژگی دیگر استاد بیان کرد و افزود: در حالی 
که خیلی خدمت و پشتیبانی از نظام کردند اما اهل 
شعار و خودنمایی نبودند و می خواستند کار انجام 

شود و حتی اسمی از ایشان برده نشود.

مدیر مدرسه علمیه حاج آقا موسوی نژاد افزود: حاج 
آقا برای نظام کار می کردند اما نمی خواستند از نظام 
استفاده ببرند و حتی گاهی در معرض تهمت هایی 
قرار می گرفتند و می گفتند ایــرادی ندارد و فقط 
مهم آن است که کاری انجام شود.وی توجه به وقت 
طاب را از دیگر ویژگی استاد موسوی نژاد عنوان و 
ابراز کرد: روی وقت طاب حساسیت داشتند و اگر 
دقت نمی شد و طلبه ای که درسش تمام شده و فردا 
باید درس جدید را شروع کند و دو روز معطل میشد، 

اعتراض می کردند. 
ضیایی خاطرنشان کرد:  در خصوص امر به معروف 
و نهی از منکر با حفظ آبروی طرف تذکر می دادند و 

از نظر مالی و معنوی هم به مردم کمک می کردند.
مدیر مدرسه علمیه حاج آقا موسوی نژاد به توسعه 
مدرسه اشاره و ابراز کرد:در خصوص ساخت و ساز 
مدرسه حاج آقا خیلی تاش نمی کردند و همیشه 
می گفتند تا من هستم همین مقدار کافی است، اما 
با ساخت و ساز اطراف حرم خطر و از طرف دیگر نیاز 
مبرم جامعه اسامی به تربیت طاب عالم، اهل فکر ، 

دلسوز و کارآمد این خطر  احساس شد که اگر اطراف 
مدرسه هتل بســازند دیگر قابلیت بهره برداری از 
مدرسه نخواهد بود بنابراین از سال 82 عرصه مدرسه 

وسعت داده شد تا االن که سه برابر شده است. 
وی افزود: حاج آقا یکی از آرزوهایشــان این بود 
که این مدرسه مانند مدرسه فیضیه در قم که در 
کنار حرم قرار دارد، بشود، ما هم سعی می کنیم 
تا هم از جهت ابعاد و دروس و غیره، مانند مدرسه 
فیضیه قم، یک مدرسه هم در مشهد در کنار حرم 
مطهر داشــته باشیم.حجت االسام والمسلمین 
ضیایی علت این که اســتاد اجازه ندادند مدرسه 
اسم داشــته باشد، نیز اشــاره و اظهار کرد: حاج 
آقا می گفتند که اگر مدرســه با نام یکی از اهل 
بیت)ع( باشد، با این مقدار و کیفیت کار و علمی 
که ما داریم من خجالت می کشــم که نام ائمه را 

برآن بگذارم.
مدیر مدرسه علمیه حاج اقا موسوی نژاد ادامه داد: 
بعدها مدرسه به دلیل نداشتن اسم به نام مدیریت 
خوانده می شد و سپس مدرســه به نام حاج آقای 

موسوی نژاد معروف شد.
وی خاطرنشان کرد: آیت اهلل موسوی نژاد هیئتی را 
به عنوان  متوالیان مدرسه پی از خود تعیین نمودند 
که عبارتند از آیت اهلل حاج مهــدی مروارید، آقای 
عدالتیان، حاج حمید درایتی و آقای سید محسن 
علوی و آقای سیدمحسن حســینی فقیه و بنده، 

تعیین کردند.

برادر آیت اهلل موسوی نژاد:

 آیت الله موسوی نژاد اعتقاد 
به فعالیت علمی طالب 
به جای جناح بازی ها داشت

حجت االسالم والمسلمین سید حسین ضیایی:

آرزوی حاج آقا ایجاد فیضیه ای در جوار حرم مطهر رضوی بود
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ایشان تاکید 
خاصی بر انجام 
امر به معروف 
و نهی از منکر 
داشتند و اگر 
کسی اخالق 
خاصی داشت 
به او تذکر می 
دادند



اسوه ویژه نامه چهلمین روز درگذشت استاد اخالق  و مدیر برجسته حوزه علمیه خراسان  حرضت آیت الله موسوی نژاد - خرداد 1395
معرفت

واخالق
WWW. MOUSAVINEZHAD. COMپایگاه اطالع رسانی مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد

حجت االسالم و المسلمین ابطحی:
 خصلت پدری و مربیگری 

از ویژگی های ذاتی استاد بود

داماد ارشد مرحوم 
حاج آقای موسوی 
نــژاد )ره( گفت: 
تربيــت نيرویــی 
اخالق مدار، متدین 
و دارای سعه صدر و 
تحمل باال از ویژگی 

های استاد بود.
حجــت االســام و 

المسلمین ابطحی داماد ارشد مرحوم حاج آقای 
موســوی نژاد )ره(، به تبیین ویژگــی اخاقی و 

شخصیتی استاد موسوی نژاد پرداخت.
وی، خصلت پدری و مربی گری را از ویژگی های 
ذاتی اســتاد بیان و اظهار کرد:عمده ترین وجهه 
ای که از ایشــان در ذهن همه باقی مانده، تربیت 
نیروهای بسیار زیادی اســت که از حوزه علمیه 

خراسان به سایر شهرها منتشر کرد.
وی به ویژگی استاد در خانواده اشاره کرد و گفت: 
یک سری آموزشهایی بود که در خانواده شکل می 
گرفت و محوری که می توانست همه این خانواده 
را به هم وصل کند وجود حــاج آقا بود، چهره ای 
همه جانبه و  مهربانی عجیبی در خانواده داشت 
ولی در رفتارهای فردی خانواده دخالتی نداشتند.
ابطحی افزود: اخاق مدار، متدین، ســعه صدر و 
تحمل باال از دیگر ویژگی های استاد بود و عمدتا 

طلبه های ایشان هم اخاق محور شده بودند.
داماد ارشــد مرحوم حاج آقای موسوی نژاد)ره( 
ابراز کرد: داشــتن ســکوت هــای طوالنی، روح 
متعادل و پذیرنده و همراه با سینه گشاده در حوزه 
سیاسی و اجتماعی از دیگر ویژگی های این عالم 

گرانقدر بود.
وی با اشاره به تحمل باالی استاد، اضافه کرد: اگر 
این تحمل و مدارایی که روحانیت اصیل قدیمی 
داشتند، اســتمرار پیدا می کرد روحانیت خیلی 
متفاوت می شــد اما روحانیت ما خیلی روحانیت 
کوچکی شــده و روحانیت کوچک جوابگو عموم 

جامعه نمیتواند باشد .
حجت االسام و المســلمین ابطحی به شاخصه 
سیستم تربیتی استاد اشاره و بیان کرد: استمرار و 
فرق گذاشتن بین حوزه تحصیل و مسائل جانبی 
از دو ویژگی سیستم تربیتی اســتاد بود، ایشان 
تاکید داشتند» طلبه یک استخوان بندی بگیرد 
نیاز نیست همه اتفاق ها از نظر اطاعات اجتماعی 

و سیاسی در حین تحصیل بیفتد«
داماد ارشــد مرحوم حاج آقای موسوی نژاد )ره( 
به حضور استاد در جبهه های دفاع مقدس اشاره 
کرد و گفت: مدرسه ایشان نسبت به مدارس دیگر، 
شهدای زیادی داشتند و خود ایشان هم دوبار به 

جبهه رفتند و پسر ایشان علی آقا جانباز است.
وی تحمل و دقت ویژه در مسائل سیاسی را از دیگر 
ویژگی های استاد بیان و اظهار کرد: به مسائل همه 
جانبه توجه داشتند و یک سویه گوش نمی کردند، 
احساسات بر ایشــان غلبه نمی کرد افکارشان را 
خودشان هدایت می کردند و طوری نبود که تحت 

تاثیر جمع قرار بگیرند. 23

حجت االسالم و المسلمين ســيد روح اهلل ضيایی به 
تعریف شخصيت آیت اهلل موسوی نژاد پرداخت و در 
معرفی فعاليت سياسی اســتاد بيان کرد: ایشان در 
مسائل سياسی مشارکت فعالی داشتند، حتی کمتر 
از یک ماه قبل از عود بيماری و رفتن به بيمارستان به 

انتخابات رفتند و رأی دادند. 
حجت االسام و المسلمین ســید روح اهلل ضیایی استاد 
حوزه علمیه خراسان و داماد کوچک آیت اهلل موسوی نژاد 
توجه به حجاب را یکی از ویژگی های استاد عنوان کرد 
و گفت: مســأله حجاب و حیاء و عفت برای ایشان بسیار 

مهم بود.
وی اظهار کرد: اســتاد بچه ها را خیلی دوســت داشتند 
بااین حال حتماً برای اصاح پوشش نامناسب، بدون هیچ 
رودربایســتی اگر الزم می دیدند تذکر می دادند . در همه 
حال عبادت و نماز سروقت را فراموش نکرده و به اطرافیان 

تذکر میدادند.
حجت االسام و المسلمین ضیایی خاطرنشان کرد: حاج آقا 
با کسی تعارف نداشــتند و تذکر خودشان را می دادند، به 
مواردی که از دین و باورهای خویش اعتقاد داشتند خیلی 
راحت بیان می کردند در عین آنکه در  خانواده هم ســعی 
می کردند خود از همه نسبت به آداب و دستورات و نکات 

اخاقی عامل ترباشند.
داماد کوچک آیت اهلل موســوی نژاد، با اشاره به صمیمیت 
اســتاد در خانواده، ابراز کرد: صمیمیت ایشان خیلی زیاد 
بود، این اواخر حالت خاصی داشــتند و خیلی مهربان تر و 
لطیف تر شده  و بطور کلی نسبت به فرزندان و نوه هایشان 

توجه زیادتر و عاطفی تری نشان میدادند.     
وي گفت: بعضي وقتها که بچه هایمان شــلوغ میکردند و 
به آنها تذکری میدادم و آرامشــان میکردم. حاج آقا اجازه 
نمیدادند؛ مي گفتم: »سروصدا مي کنند و اعصاب شما را 
خرد مي کنند.« که ایشان در جواب مي فرمودند: »اصًا، به 
هیچ وجه از سر و صدای بچه ها در  اینجا من اعصابم خرد 

نمي شود و اذیت نمی شوم، این حرف ها رو نزنید.«
حجت االسام و المسلمین ضیایي اظهار کرد: در این چند 
ماه آخر، هر بار که به منزل ایشان مي رفتیم و کوچکترین 
کاري مي کردیم خیلي تشکر مي کردند و هر دفعه هم مي 
گفتند که بیشتر آنجا برویم،  هر وقت هم که مي خواستیم 
از خانه خارج شویم حاج آقا، سیدعلي؛ پسرم را در آغوش 
مي گرفتند و مي گفتند: »به من لطف مي کني علیتون رو 
میاري اینجا.«، من خجالت مي کشیدم و مي گفتم: »وظیفه 
است و فرزند خودتون است و ...« ایشــان باز مي گفتند: 
 »شما به من لطف میکني. بچه هات رو بیشتر بیار اینجا.«
 نمي دانم چه حس لطیف و رابطــه اي بین روح با صفاي 

ایشان با بچه ها برقرار شده بود.
وی به عزاداری و توســل تنهایی اســتاد در خانه در ایام 
بیماری اشاره و تصریح کرد: در زمانی که ایشان به خاطر 
حال نامســاعدی که داشتند نمی توانســتند به مجالس 
اباعبداهلل)ع( و روضــه بروند به من که مثــا برای دیدن 
ایشان و سر زدن رفته بودیم خدمتشان می فرمودند»آقا 
یه روضه ای، شعری می خونی؟«، همچنین بعضی وقت ها 
هم که تلویزیون روضه ای پخش می کرد با ناله و صدا ،گریه 
می کردند و گاهی به ســر و روی خود بــا حالتی محزون 
می زدند. اینها نشــانه اتصال و تعلق و محبت زیاد ایشان 
 به ســاحت قدس حضرات معصومین وبــه ویژه حضرت 

سید الشهدا ء علیه السام بود .
حجت االســام و المسلمین ضیایی با اشــاره به عبادت 
ایشان به ویژه در ماه رجب بیان کرد: در ماه رجب حاج آقا 
حال دیگری داشتند، سجاده و عبا و عمامه از کنارشان دور 
نمی شد، مدام رو به  قبله گاهی کتابچه دعایی هم در مقابل 
باز ،اشک می ریختند و دعا و مناجات می کردند. عصرهاي 
جمعه که به دیدن ایشــان مي آمدیم کتاب های دعای 
خودشان را باز میکردند و با حالتی پرشور و خوش به دعا 

خواندن و راز و نیاز کردن باخداوند  مي پرداختند.
این استاد حوزه علمیه خراسان، به اشتیاق استاد به گرفتن 
روزه مستحبی نیز اشاره کرد و گفت: در رجب و شعبان با 
وجود سن تقریبا باالیشــان باز بسیار روزه  گرفته حتی تا 
سال آخر عمر شریف شان این چنین بود و به این امر خیلی 

اهتمام داشتند.
وی عدم دخالــت در امور زندگــی فرزنــدان را از دیگر 
شاخصه های اخاقی استاد بیان و اظهار کرد: در رفتارهای 
خانوادگی و در امور شخصی ما دخالت نمی کردند و مثا 
 به نام گذاری بچه های مــا نیز کاری نداشــتند البته در 

مشورت ها مضایقه نمی فرمودند .
 داماد کوچک آیت اهلل موســوی نژاد،در خصوص رفتار و 
مواضع و جانب داری های حاج اقا، اظهــار کرد: در مورد 
جدل یا بحث حتی بحثهای سیاسی که گاهی بطور طبیعی 
ممکن است در هر جا شکل بگیرد و حتی در فضای خانواده 
پیش آید ، حساس بودند و می گفتند»طرح این حرف ها به 
ا ین شکل غیر از اینکه باعث دلسردی نسبت به همدیگر 
می شود اثر دیگری نخواهد داشت.«، با اینکه لحن صریحی 
داشــتند اما صحبت و بحث را به مجادله نمی کشاندند و 
در این مواقع ســکوت می کردند و برخورد خیلی جذابی 

داشتند.
حجت االسام و المسلمین ضیایی به فعالیت سیاسی استاد 
اشاره و بیان کرد: اســتاد در مسائل سیاسی نیز مشارکت 
فعالی داشتند،حتی کمتر از چند روز مانده به بروز مشکل و 
بیماری ایشان و انتقال به بیمارستان در  انتخابات خبرگان 
رهبری و مجلس شــرکت فرمودند و ما از نزدیک اشتیاق 
ایشان به شرکت و انجام این مهم و حساسیت در انتخاب 

افراد شایسته را شاهد بودیم . 
این اســتاد حوزه به ارادت اســتاد به امام 

خمینی و رهبر معظم انقاب اشــاره و 
ابراز کرد: ایشــان عاقه خــود را به 
امــام خمینــی)ره( و رهبری معظم 
 حفظه اهلل بار ها ابراز داشــته و گاهی 
می فرمودند : »همان قدر که از ارتحال 

امام خمینی)ره( ناراحت شــدم، 
از انتصاب آیت اهلل خامنه ای 

به عنــوان رهبری نظام و 
انقاب خوشحال شدم 

و هستم.«

داماد آیت اهلل موسوی نژاد:

مسأله حجاب و حیاءبرای ایشان بسیار مهم بود 

 در ماه رجب 
حاج آقا حال 

دیگری 
داشتند، سجاده 

و عبا و عمامه 
از کنارشان 

دور نمی شد، 
مدام رو به  قبله 
گاهی کتابچه 
دعایی هم در 

مقابل باز ،اشک 
می ریختند و 

دعا و مناجات 
می کردند
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با همکاری فرهنگرسای قرآن و عرتت شهرداری مشهد

افسوس و صد دریغ، ای صدهزار داد
رفت از میان ما آن برتر اوستاد
آن سّید سند، آن رکن معتمد

آن شرع مستَند، آن عقل ُمستفاد
آن آیت عظیم، آن سّنت قویم

آن فکر مستقیم، آن رمز امتداد
آن احمدی نسب، آن فاطمی َمرام

آن حیدری خصال، آن موسوی نژاد
آن نخل پرثمر، آن چشمه ی هنر

آن جاودان اثر، آن رزق بی نفاد
آن عروه ی َوثیق، آن ُمشفق رفیق

آن خیمه را عمود، آن حوزه را عماد
آن خشم پر ز مهر، آن ِمهر پر ز لطف
آن لطف بی دریغ، آن ُحسن مستزاد
آن بیکرانه عشق، آن جاودانه عقل

آن صدق بی دروغ، آن عدل بی تضاد

آن شعِر خواندنی، آن درس ماندنی
آن ُحسن دیدنی، آن دیده را سواد

آن مرشد عوام، آن ملجأ خواص
با چهره ای صبیح، با سینه ای گشاد

آموزگار رشد، طغرا نگار علم
ساالر اهل فهم، خنیاگر سداد

ترکیب عقل و عشق، تجمیع علم و حلم
تلفیق قهر و ِمهر، الگوی اجتهاد

تندیس بندگی، تمثال زهد و صبر
تلواسه ی ورع، اسطوره ی جهاد

شوخی و جّد قرین، غلظت کنار لین
دوران چنین ندید، مادر ُچنو نزاد

در کار تربیت ممتاز و بی قرین
بنشسته بر سریر، اِستاده بر چکاد

با جّد و جهد خویش نقشی بزد شگرف
با رنج بس َشدید »کالخرط للقتاد«

پیغمبرانه بود اندرزهای او
آن مهربان پدر آن بهترین مراد

بشکوه و پرثمر نخلی که او نشاند
جاوید و ماندگار رسمی که او نهاد

منسوخ ِکی شود راهی که او نمود؟
از یاد ِکی رود درسی که او بداد؟

در خاطر و ضمیر مانا و برقرار
جایش همیشه سبز یادش هماره باد

بنگر به مدرسه، آن مکتب عظیم
»الَحول« بر زبان برخوان »َو اِن یَکاد«

بنیاد عاشقی، خرگاه معرفت

بنگاه علم و دین، بازار بی کساد
یادش به خیر باد دوران مدرسه

آن کوچه های تنگ تا مرز انسداد
دلشوره های درس، با شور و اشتیاق

بحث و مجادله، با نقد و انتقاد
اوراق ماندگار در فقه و در اصول

تفسیر و هم حدیث، اخاق و اعتقاد
درس و مباحثه، حفظ و مطالعه

کنکاش و کشمکش در راه اجتهاد
بر خواِن لطف او بنشسته اّمتی
بسیار و پرشمار از جمله ی باد

برتر نشسته او نَک در حریم قدس
از کشتگان دین در عرصه ی جهاد
نشنیده ای مگر این قول جعفری
کز حق بر او و آل صدها درود باد

فرمود: »افضل است از خون شاهدان

بر صفحه چون کشند دانشوران مداد«
درالعباده گشت مأوای آخرش
زان رو که بود او از نخبه ی عباد

در خوف و در بُکا بی تاب و بی قرار
از هول مّطلَع، از وحشت معاد

عمری ز دل گریست بر داغ فاطمه
وز سوز درِد او آخر ز پا فتاد

دل سوته ی حسین موالی عاشقان
با اشک بی دریغ، با آه از نهاد

هر روز می شتافت با پای پر امید
بر درگه رضا آن قبله ی مراد

اصحاب مدرسه گریند چون »حکیم«
در حسرت پدر از سوزش فؤاد

یا رب نگاه دار آن یادگار او
از هجمه ی عدو، هم از گزند باد/

بهار 1395/ حسن حکيم باشی

آن سّید سَند
قصيده ای در سوگ مرحوم 

آیت اهلل موسوی نژاد

W W W .  M O U S A V I N E Z H A D .  C O M

اسوه 
معرفت

واخالق
پایگاه اطالع رسانی مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد


