ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﺒﻌﺚ از ﻣﻨﻈﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی
][ ”box type=”shadowدر روز ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف و دﺳﺘﺎورد ﻣﺒﻌﺚ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۶و در روز ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی،
ﻧﻮه دﺧﺘﺮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ
دﯾﺪار و زﯾﺎرت اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ،
ﻣﺨﺘﺼﺮا در ﺧﺼﻮص ﻋﻈﻤﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد و ﻫﺪف ﻣﺒﻌﺚ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در
ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
عظمت مبعث پیامبر)ص( را دخترشان حضرت صدیقه اطهر)س( در خطبه
فدکیه تبیین فرمود و در آن خطبه اشاره کرد که »پدرم حضرت
محمد)ص( بنده و فرستاده خداوند است و خداوند ایشان را قبل از
خلقت و قبل از بعثت برگزیده اند« ،بنابراین خداوند برای اتمام
امر و اجرای حکم خود ،پیامبر)ص( را مبعوث کرد.
در همین خطبه فدکیه حضرت زهرا)س( به وضعیت مردم قبل از بعثت
اشاره کردند که حالت بشر قبل از بعثت خصوصا مردم جزیره العرب در
حالت پستی بود و پیامبر)ص( باعث شد آنها به مقام و عظمت برسند،
که بزرگترین دستاورد بعثت پیامبر)ص( این است که پیامبر)ص( ارزش
انسانیت را کاملا به انسانها نشان داد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﺠﺎدی ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮ ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ای اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﻮه دﺧﺘﺮی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ روز  ۱۲ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺳﺎل
 ۱۳۵۷ﻗﻤﺮی ) ۱۳۱۷ﺷﻤﺴﯽ( در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در ﺳﻦ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺳﻄﺢ درﺳﺎل  ۱۳۷۸در دروس ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺑﺰرﮔﺎن و
اﺳﺎﺗﯿﺪ وﻗﺖ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از درس
ﻣﺮﺣﻮم»آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ« ﺑﺮدﻧﺪ و دارای اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎد از
ﻣﺮﺣﻮم »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی «و »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻗﺮ زﻧﺠﺎﻧﯽ« ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺷﻤﺴﯽ اﺟﺒﺎراً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻋﺮاق در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و و
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻢ و ﻣﺸﻬﺪ و
ﺗﻬﺮان ،اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺨﺎره ،ﺗﻬﺮان را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و
در آن ﺟﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴ ّﻼم و
ﻣﺪرﺳﻪ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ از روی
ﻣﺘﻦ » وﺳﯿﻠﻪ اﻟﻨﺠﺎه « ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج
اﺻﻮل ﻫﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺮات اﯾﺸﺎن در رﺟﺎل و اﺻﻮل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »
اﻟﻬﺪاﯾﻪ اﻟﯽ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ « ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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