
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 آیت اهللا مدرسی احیاگر سنت هاي ماندگار

از مجموع آیات و روایات اسالمی، شرایط، باید ها و نبایدهایی براي عمل در فرهنگ دینی استفاده می شود؛ تا آن عمل در 
 ردیف عمل صالح قرار گیرد. که بعضی از این شرایط عبارتند از:

 نیت خیر خواهانه  •

 عمل به خداانتساب  •

 (علیهم السالم)ممزوج شدن عمل به والیت اهل بیت  •

 شایستگی نفس عمل •

 آگاهی در عمل •

 انجام به موقع عمل •

 اتقان و مداومت در عمل •

 سرعت در اعمال خیر •

 پرهیز از تکلف •

 دور بودن از منت گذاري •

 دور بودن از عجب و فزون پنداري و ... •

انجام فرایض و نوافل منصوص، خلق سنت هاي ماندگار است. شکی نیست که بایسته هاي عمل پس از در این میان یکی از 
نتیجه برخی از اعمال، کوتاه و زور گذر است و از این جهت از ثواب کمتري برخوردار می باشد؛ مانند بسیاري از مهمانی هاي 

اي دینی و مذهبی صورت می پر خرج (اگر اسراف و حرام نباشد) که در برخی از مجالس شادي و غم و حتی در مناسبت ه
 گیرد.

اما بر خالف این اعمال، پاره اي از اعمال ماندگار است و براي سال هاي متمادي و حتی قرن ها، از آن بهره مند می شوند. 
 مانند تاسیس مساجد و مدارس، تولید علم و نشر آن، ایجاد صدقات جاریه و بارآوردن درختان و ...

که پس از مردن انسان ها، باید پرونده عمل آنها بسته شود اما برخی از کارهاي ارزشمند سبب باز به تعبیر دیگر با وجود آن 
بودن پرونده انسان ها در سراي آخرت می شود. پیامبر مکرم اسالم (ص) در ترغیب به خلق سنت هاي ماندگار، پاداش معنوي 

 زیاد و ماندگاري را گوشزد فرموده اند: 



فا ، بُ لِلَعبدِ ثَوابُها بَعدَ وَفاتِهِ: رَجُلٌ غَرَسَ نَخالً، أو حَفَرَ بِئرا، أو أجرى نَهرا ، أو بَنى مَسجِدا ، أو َکتَبَ مُصحَسَبعَۀُ أسبابٍ یُکتَ «
 » 1أو وَرَّثَ ِعلما ، أو َخلَّفَ َولَدا صالِحا یَسَتغفِرُ لَهُ بَعَد وَفاتِهِ

که درخت خرمایى بکارد، یا چاه آبى حفر کند،  کسیبرایش نوشته مى شود : هفت چیز است که بعد از مرگِ آدمى، ثواب آنها 
یا نهرى جارى سازد، یا مسجدى بسازد، یا کتابى بنویسد، یا دانشى از خود به ارث گذارد، یا فرزند شایسته اى بر جاى نهد که 

 .بعد از مرگش براى او از خدا آمرزش بخواهد

 دیده می شود.» صدقه جاریه«که در برخی از آنها واژه  وجود دارددراین باره روایت متعددي 

) چهره اي بود که در مسیر خلق 23/12/1377در گذشت  -1296مرحوم آیت اهللا حاج سید محمد مدرسی (متولد فروردین 
دنبال تدریس سنت هاي ماندگار از موفقیت باالیی برخوردار شد. به طوریکه ایشان در کنار انجام فرایض و نوافل، پیوسته به 

یک از آنان داراي آثار و برکات فراوانی چه قبل انقالب و چه پس از انقالب  ه هروم اسالمی و تربیت شاگردانی بود کعل
روحانیونی که با تبیین مفاهیم ارزشمند دینی و ترویج احکام اسالمی در سنگر هاي مسجد و مدرسه و منبر و  اسالمی بودند.

 ی پس انقالب اسالمی آثار خیر فراوانی را از خود بر جاي گذاشتند.برخی ادارات و دوایر دولت

 دو سنت ماندگار برجسته ایشان عبارتست از:

  احیاي سنت فاطمیه در میان خواص وعام 
 پایه گذاري سنت حسنه و ماندگار اعتکاف در یزد 

الثانی) هر ساله به یاد و نام مادر مظلومه و از حدود هفتاد سال قبل، ایشان مجلسی را به مدت سه روز (اول تا سوم جمادي 
شهیده شان فاطمه الزهرا (س) در منزل شخصی خود برگزار می کردندتا تمامی وعاظ و روحانیون در آن حضور می یافتندو 

 در کنارآنان جمع محدودي از مردم و خواص جامعه که نسبت به فاطمیه حساس بودند؛ حضور پیدا می کردند.

ر اما معنوي و با شکوه و منحصر به فرد باعث شد تا اهمیت مراسم فاطمیه در میان مبلغان دینی و روحانیون این مجلس مختص
 بزرگوار آشکار شود. و بعد ها مردم متدین و والیی یزد از آن الگو گیري کنند. 

دارالشفاء یزد به یاد حضرت به یاد دارم آن زمان که روحانیون در منزل آیت اهللا مدرسی در کوچهس کوچه هاي قدیمی محله 
زهرا (س) و مظلومیت ایشان دور هم جمع می شدند برخی از نیک اندیشان، نسبت به این مجلس اعتراض داشته و چنین 

انیون به جاي حضور در چنین مجلس باید به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل (دفاع مقدس هشت اظهار می داشتند که روح
افت تمام بیان می کردند که همین مجالس است که معنویت جبهه ها را  و انگیزه حضور در میدان ساله) بروند و ایشان با لط

 ها را ایجاد می کند. و خوشبختانه روحانیت، بیشتر از اقشار دیگر در جبهه ها حضور داشتند و ایثار ها نمودند.
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ه سال، پس از پیروزي انقالب اسالمی در یزد از این سنت که با اخالِص آن عالم ربانی در یزد بر پا گردید باعث شد سال ب
از عاشورا در میان  تررونق ویژه اي برخوردار شود تا جایی که امروز مراسم فاطمیه در یزد و شهرستان هاي استان چیزي کم

 مردم نداشته باشد.

یشان در سال هاي اولیه پس از از دیگر سنت هاي ماندگارِ ایشان برگزاري مراسم سازنده و معنوي اعتکاف بود به نحوي که ا
پیروزي انقالب اسالمی، با تشویق طالب جوان و محصلین حوزه علمیه یزد و تامین نیازمندي هاي اولیه و سرکشی از آن 

 بنا کردند.» مال اسماعیل«عزیزان سنت حسنه اعتکاف را در مسجد 

برف یزد و معظم له با توجه به امکانات اندك  آن سال ها، ایام البیض ماه رجب مصادف شده بود با زمستان هاي سخت و
مسجد مال اسماعیل با کمک جمعی از بازاریان نیکوکار و به همراه برادر بزرگوارشان مرحوم آیت اهللا سید جواد مدرسی  به 

از تشویق عزیزان معتکف که حدود سی نفر می شدند؛ می پرداختند و با استقامت در این راه، این سنت حسنه و انسان س
معنوي را در استان گسترش دادند. گویا ایشان در دوران جوانی، سنت اعتکاف را به صورت فردي در مسجد فرط انجام می 

 دادند. و در پرتوي آن، حاجت هاي بزرگی را از خالق منان دریافت کرده بودند.

؛ آن بود که معظم له حدود پانزده از جمله حاجت هاي ایشان که در پرتوي سنت اعتکاف و لطف خداومند محقق گردیده بود
و پزشکان و متخصصان دست رد به سینه این   .سال از سال هاي اولیه زندگی مشترك خود را بدون فرزند سپري کرده بودند

زوج متدین زده بودند و مرحوم آیت اهللا مدرسی، با انجام سنت اعتکاف و استغاثه به درگاه احدیت به این حاجت بلند خود 
 ا کرده بودند.دست پید

 


