
 

 

 باسمه تعالی 

 :كودكي   تولد و دوران

یزدی  محمد » مصباح  بهمن  در    « تقی    ۱۳۱۳سال  یازدهم 

با  ش  برابر  االولمسی  ربیع  با ۱۳5۳هفدهم  مصادف  ه.ق 

چشم  یزد   در شهر  (اهلل علیه و اله و سلم  لی  )صروز تولد پیامبراکرمسال

 گشود  به جهان  

تقی  »محمد  نیاکان  و  یزد  پدر  سرشناس  وران  پیشه  از    و « 

ای مذهبی شناخته می شدند  آن    مادی   زندگی ا  ام  خانواده 

   دبو پائینی  ، در سطح ها

او سرآمد «  »محمد تقی  بود.  باهوش و ممتاز  کودکی بسیار 

او   برای  را  آینده درخشانی  معلمان،  و  بود  مدرسه  شاگردان 

 .پیش بینی می کردند 

 و اساتید ایشان:   حوزه ورود به  

تقی سال  «  »محمد  شد.   ۱۳26در  یزد  علمیه  حوزه  وارد 

در   او  شد  باعث  دینی  علوم  یادگیری  به  وی  شدید  عالقه 

استاد   مرحوم  نزد  را  مقدماتی  دروس  شفیعیه  مدرسه 

بهره مندی از    محمدعلی نحوی شروع کند. شوق آموختن و 

سطح  و  مقدمات  دوره  او  شد  باعث  سرشار  هوشی  و  ذهن 

ت )ده( سال خوانده می شود. در  حوزوی را که عموما در هش

پایان برساند  به  به دلیل عالقه و استعداد   .مدت چهار سال 

وی   برای  خصوصی  کالسهای  استادان  تقی،  محمد  بسیار 

عربی   به  را  مطالب  خواستند  می  او  از  و  کردند  می  برگزار 

 .بنویسد 

نمود،  شیخ   می  برومندی  جوان  طلبه  اینک  که  محمدتقی 

فق در   » لمعه  »شرح  در  درسهای   » قوانین  و  »رسائل  و  ه 

نزد سید علی مدرسی و میرزا محمد انواری به    اصول فقه را

  پایان رساند 

سال  شیخ   در  خود  خانواده  همراه  به  تقی    ۱۳۳0محمد 

 » »مکاسب  فراگیری  شد.  نجف  »کفایه    رهسپار  و  فقه  در 

االصول « در اصول فقه نزد استاد محمدعلی سرابی و عالمه  

سیدعلی فانی، و نیز شرکت در درس تفسیر آیه اهلل العظمی  

مهاجرت این  دستاورد  که    بود،  خوئی  پاید  نمی  دیری  اما 

به   بازگشت  به  مجبور  مادی  مشکالت  سبب  به  او  خانواده 

 .ایران می شود

وارد قم    ۱۳۳۱شیخ محمدتقی حدود نوزده ساله بود که در  

م .شد  را خدمت  نیزکفایه  و  مکاسب  بقیه  آیه  در همان سال 

و سال بعد، در    به اتمام رساند اهلل حاج شیخ مرتضی حائری  

بروجردی   آیه اهلل  مرحوم  فقه  های    و در درس درس خارج 

طباطبایی   عالمه  اسفار  و  کردتفسیر  با  شرکت  همزمان   .

دو بزرگوار، در درس اصول حضرت آیه  شرکت در درس آن  

اراکی   و اصول    هم شرکت می کرداهلل  بعد در درس فقه  و 

امام   محضر  حضرت  در  کشید.  طول  سال  هشت  حدود  که 

و برهان    ده سال، اسفار و الهیات شفا  عالمه طباطبایی حدود 

همچنان شرکت اصول امام    و در درس فقه و.  را خواند   شفا

 رد. می ک 

اهلل   آیه  فقه  درس  در  بروجردی  آقای  مرحوم  وفات  از  بعد 

. این دوره در حدود پانزده سال ادامه  هم شرکت کرد  بهجت

و طهارت  و  ایشان   داشت  محضر  از  را  خیارات  و  مکاسب 

 . استفاده کرد

 شاگردان ایشان: 

مصباح یزدی از دوران طلبگی تدریس را آغاز کرد. آیت اهلل 

 :برخی از شاگردان او عبارتند از

 غالمرضا فیاضی  •

 محمود رجبی  •

 مرتضی آقاتهرانی  •

 عباسعلی شاملی •

 سیداحمد رهنمایی  •

 غرویان  محسن •

 اکبر میرسپاه •

 سیدمحمد غروی  •

 محمدعلی شمالی •

 ئولیت ها: مس 
 ی گ انقالب فرهن الی شورای ععضویت در ✓

خوزستا ✓ مردم  دومدوره   ننماینده  مجلس   های 

  خبرگان رهبری

مجلس   سوم و چهارمهای  دوره   تهران نماینده مردم   ✓

  خبرگان رهبری

  مجمع جهانی اهل بیت رییس شورای عالی ✓

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  عضو ✓

 استاد حوزه علمیه قم  ✓

رضوی مردم  نماینده ✓ خراسان  پنجم   استان  دوره 

 مجلس خبرگان رهبری  

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C


 

 

 تالیفات 
 معارف قرآن  ֍

 جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ֍

 2اصول عقاید  ֍

 آموزش عقاید  ֍

 ایدئولوژی تطبیقی  ֍

 م توحید درنظام عقیدتی و نظام ارزشی اسال  ֍

 کپاسداری از سنگرهای ایدئولوژی ֍

 نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم ֍

 انسان، اسالم  ֍

 اسالم و اخالق  ֍

 مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی واخالقی  ֍

 اخالق در قرآن  ֍

 خلقت انسان از نظر قرآن  ֍

 ی خودشناسی برای خودساز ֍

 حکومت اسالمی و والیت فقیه  ֍

 دروس فلسفه اخالق  ֍

 آموزش فلسفه  ֍

 چکیده چند بحث فلسفی  ֍

 م پرتوی از امامت و والیت در قرآن کری ֍

 زن یا نیمی از پیکر اجتماع  ֍

 

 

 ب فعالیتهای پیش از انقل 
 تشکیل درس اخالق در حوزه  ❖

 مبارزه با مارکسیست ها و افکار التقاطی  ❖

 تاسیس بخش آموزشی مؤسسه در راه حق  ❖

 فعالیتهای سیاسی ❖

 انتشار نشریه انتقام  ❖

 فعالیتهای پس از انقلب 
 تدریس ❖

 تاسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه  ❖

 توسعه بخش آموزشی مؤسسه در راه ح  ❖

 تاسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع(  ❖

 تاسیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(  ❖

 جبهه پایداری استاد اخالق و پدر معنوی ❖

 سفرهای تبلیغی 
 سفر به لندن  
 سفر به اروپا  
 1  سفر به کانادا و آمریکا 

 
 

 

 تهیه کننده : زهرا مومنی    
 

 
 جامعه مدرسین  اطالع رسانی  سایت  : برگرفته از  1

  کی شیعهیسایت و - اطالع رسانی حوزهسایت 

 ویکی پدیا سایت  
 

 زندگی  سیری در 
 آیت هللا محمد تقی مصباح یزدی 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

