
 یت اهلل سیّد حسن مدرّسیآ

 

 تنویسنده: حسین مسرّ           

 ۷۷۸مروز، شماره  ویژه نامه یزد ا

 

که از علما و مدرّسان    (ق  1193-1265)کوچکترین پسر آیت اهلل العظمی میرزا محمّد علی مدرّس    ،سیّد حسن

همچون دیگر    ،بواسطۀ هوش و ذکاوت بسیار  ،نمودشد  ر در خانوادۀ علم پرور پدر    1223به سال    ، نامی یزد بود

  ، تهد مقیم یزد نسبت به حکم پدرش مج ، برادران به تحصیل علوم دینی رغبتی نشان داد و اهانت میرزا علی ترک

از اینرو پس از فراگیری علوم گوناگون از    . تر نسبت به تحصیل علم و رسیدن به مرتبۀ اجتهاد نموداو را مصمّم  

  ء مانند شیخ الفقها  ، در آنجا توانست از محضر علمی  دانشمندان آن دیار  .راهی دارالعلم نجف شد   ، محضر پدرش 

ن ابر  (1200-1264)  ( صاحب جواهر)جفی  آقا شیخ محمّد حسن  صاحب  )اهیم موسوی قزوینی حایری  و سیّد 

مرحوم صاحب    .و اعجاب همگان را برانگیزد  ادهدبهره جوید و استعداد واالی خود را نشان    (ق  1363)  (وابط ض

  . یاد کرده است  (393:  نسل نور  )جواهر از وی در اجازۀ اجتهاد خود با عنوان » ماه درخشان در بین ستارگان «  

   .اجازۀ روایت داشت (محّدث نامی)اجازۀ اجتهاد و از مرحوم محمّد ابراهیم قزوینی  ، وی از مرحوم قزوینی حایری 

(  رشتیحجّت االسالم  )ایشان پس از آن رهسپار حوزۀ علمیّۀ اصفهان شد و نزد آقا سیّد محمّد باقر موسوی شفتی  

  .هادی خود را عرضه کرده و مقام علمی خود را به ثبوت رسانید رسالۀ اجت (1260-1175)

ای  رغم عمر کوتاهش کارنامه   وی سپس به یزد بازگشت و ضمن تدریس به تألیف آثاری چند همّت گماشت که علی 

 درخشان است :  

   (هنوز چاپ نشده است)در پنج جلد   .شوارع السالم فی شرح شرایع االسالم -1

 ( به فارسی در ابواب نحو)مرجع العوام  -2

 ه  لقط فی ال رسالۀ -3

 رسالۀ فی العدالۀ  -4

 رسالۀ فی صلوۀالجمعه   -5

 فایده رجالیّه   -6

 رساالتی در ابواب گوناگون علم اصول   -7



 

  38و در جوانی و در حالی که    ،صاحب طبعی واال بود   ، آقا میرزا سیّد حسن که در علوم و فنون شاعری و ادبی

  در شب پنجم   ، اثر ضربات جسمی که از سوی جماعتی ضّد سادات و ضّد شیعه بدو وارد شده بودساله بود بر  

و بنابر وصیّت خود پیکرش را به عتبات عالیات برده و در آنجا    .در خیرآباد یزد به دیار باقی شتافت  1262رمضان  

وبای دامنگیر یزد در همان سال ذکر    وجود  ،در برخی منابع علّت فوت وی  .وی صاحب فرزند بود  ،به خاک سپردند 

   .مدرّسی درست نیستکاظم  محمد شده است که بنابر تصریح آقای حجّت االسالم سیّد 

 

 منابع 

 . (393-395)نسل نور مدرسی، سید محمد کاظم، 

 . (71-73)د سرّالنجوم ال  مدرسی، سید جواد، 

 . (734-736)آینۀ دانشوران   ریحان، سید علیرضا،

   .سید کاظم مدرد محماطّالعات شفاهی حجّت االسالم سی

 

 

 


