
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 دید ییایاز شب ها در رو ی. شبمیگو یرا م نهیسک یب یبود؛ ب یداشتن فرزند یکه در آرزو شدیم یپنج سال -1

محمد به  دیشد؛ س رینگذشت که خوابش تعب یدهد. مدت یپرنور را در تاقچه اتاق او قرار م یچراغ یکه شخص

  .آمد ایدن

تومان  کی یهر وقت من توانستم روز:» گفتیدادند، در جواب م یازدواج م شنهادیکه به او پ یجوان لیدر اوا -2

را در مشکالت فراوان فقر و نداشتن امکانات  یاو خانواده یکنم و بدون جهت دختر یدرآمد داشته باشم، ازدواج م

 .«اندازم ینم

در نجابت و اصالت داشته  یو سع در وقت ازدواج نظرتان به مال نباشد» به فرزندانش هم نوشته بود: تیوص در

 .«دیباش

و با او  مودیپ یرا تا مسجد م یطوالن یپدر بزرگوارش راه یپا پا به ر،یخشک کو یدر سرما یاز آغاز کودک -3

جماعت، نماز جماعت او بود. حاج  ینمازها نیترسال بعد، از منظم نی. چنددییسا یعبادت بر خاک م یشانیپ

 ینم غیگاه از اهتمام به مستحبات در چیهراه،  نیدانست و در ا یم نشیهدف آفر نیتر یعبادت را عال دمحمدیس

 یالجنان را طلب کرد و دعا حیمفات همانان،یم گریاستان و د یها تیکرد. در مراسم عقد فرزندش، با وجود شخص

 .را خواند لیروح بخش کم

 یدنید مانیمتعال برا یبا خدا شانیشبانه ا ازین. راز و میبود همانیاز دوستان در حجره شان م یکیبا  یشب -4

آقانماز صبح را  میکرد. گفت یاز هشتاد سال داشت و مرتب از دارو و درمان استفاده م شیمحمد ب دیبود. حاج س

نشوند  داریتا ب میآمد رونیگرفتن وضو ب یبرا آهسته. کنندیاستراحت م یماریو با وجود کهولت سن و ب خوانندیم

د. مانده اننماز جماعت صبح به مسجد رفته یگفتند: آقا برا م؛یندارند. سوال کرد فیدر اتاق تشر میشد که متوجه



 یمرد بزرگ بود که بعد از آمدن به مسجد هم مستحبات صبح جمعه را به جا نیدر وجود ا یچه قدرت میبود

 .ه سفارش شده استرا به ما تعارف کردند و گفتند: خوردن انار در صبح جمع انارآوردند. ظرف 

از  یکیحرم را بستند. پشت  یاهل سنت بود و درها یپس از نماز مغرب و عشا دند،یکه رس یبه مسجدالنب -5

به او اقتدا کردند. نماز مغرب که  یانبوه اریبس تیاطالع داشته باشد، جمع نکهی. بدون استادیهمان درها به نماز ا

 اش،هستیبا همان اخالق شا یاهلل مدرس تیکار بازداشت. آ نیتمام شد. شرطه با کمال خشونت او را خطاب کرد و از ا

رطه ش.« میشرکت کن یبه موقع در نماز جماعت مسجد النب میو نتوانست میتازه وارد هست یما زائر» به او گفت:

 .رفت ینگفت و به کنار چیرا چه بدهد، ه ییخوشرو نیمانده بود پاسخ ا

همه را نگران کرده بود.  یو قحط یماه مبارک رمضان بود. پس از شش ماه کمبود بارش، خشکسال مهین -6

 یآنها را استهزاء م انیو زرتشت انیهودی ر،ینماز باران. در مس یآمدند برا یصدوق دیشه شنهادیداران به پروزه

برد به  یکردند حال خوش یم یرا همراه ماو زن برهنه عل ادهیپ یو جوان، کوچک و بزرگ با پا ریکردند؛ اما پ

خدا از  دیخواهیاگر م» فرمود: یکرد؛ م یشروع به سخنران یمحمد مدرس دیحاج س دند،یمحل اقامه نماز که رس

ناله و  یصدا.« دیبطلب تیرضاو  دیشو یراض گریکدیشود و رحمتش را بر ما نازل گرداند، هم اکنون از  یشما راض

با تضرع خواندند. شب هنگام ابرها  یاهلل مدرس تی. نماز را به امامت آشدیم دهیشن ابانیب یجا یاز جا هیگر

 !ی... چه باراندیبار یباران بود که م د؛یآسمان دارالعباده را پوشان

 

حاضر نشد  چگاهیکرد، اما ه یطزرجان سپر یطالب در روستا تیو ترب نید جیترو یسه دهه از عمرش را برا -7

از کوچه پس کوچه ها باغچه را  یکیمدت، هر سال در  نیکند و در تمام ا یداریخود خر یبرا یاباغچه ایباغ 

 یساده در محله دارالشفا اریبس یز خانه اینداشت و بعد از آن ن یخانه شخص ،یسالگ ۴۵. تا حدود کردیاجاره م

از عروسان خود کرد و خود از آنان اجازه سکونت گرفت. به او  یبرخ هیرا مهر شیآالیخانه ب نیکرد. هم هیته زدی



ه . چبردیآورد و من را م یم نیهر کس با من کار دارد، ماش»  فرمود: یدادند، م یم یشخص لیاتومب شنهادیکه پ

 «کنم؟ هیته یشخص لهیاست که من وس ازین

دهد مسجد  یکس حاضر نشد او را در منزل خود جا چیه .رفت یم غیتبل یبراشهر بار بود که به آن  نیاول -8 

 یا: »وارد شد و گفت گانیاز همسا یکینگذشت که  یخاطر شود ساعت دهیرنج نکهیبدون ا ؛شد محل اقامتش

 ،ندیآیم نجایبه ا تبه صحبتها دادنخواندن نماز و گوش  یمردم برا یکن یاگر فکر م ؟ینشسته ا نجایآخوند چرا ا

من هرگز  بنده خدا یا: »با آرامش جواب داد!« میتو را ندار ی زود تر حرکت کن که ما توان اداره .یااشتباه کرده

ندارم اما اگر خودم قصد کرده باشم که  یازیام و به تجمع شما ن امدهین نجایشما ا یایضرر رساندن به دن یبرا

ه بود ک یپر شدن مسجد از کسان ییبایشک نیحاصل ا «؟ندارد یکنم که مانع اقامتمسجد  نیرا در ا یچند روز

 .بودند شیحرف ها دنیمشتاق شن

ه ک یاهلل مدرس تیآ .خواند یمس مدرسه در کیدر ، اهلل تیفرزند آ ،نیمحمد حس دیس، با یدر دوران نوجوان -9

او  یو با دست مبارکش برا کرد یم یدگیندارند مانند فرزند خودش به او رس یخوب یچندان وضع مال دانستیم

بود که در هنگام عبور از کوچه با  دهیبارها د .مرا مطلع کن یداشت یازیهرگاه ن :گفت یم شهیآورد هم یغذا م

 .دیرس یآنها م یبه گرفتار ایکرد  یسوال م یضیمر تیاز وضع ،داشت یمردم احوال پرس

از جوانان معلول که  یچرا برخ :دندیرسپ .بود داوطلب شرکت در حوزه کم ،انقالب یروزیقبل از پ ،آن زمان -11

جوان معلول  نیاگر ا» :بغضش را فرو خورد و گفت ؟دیاراه داده هیعلم حوزه در را ندارند یمساعد جسم طیشرا

رت با در آخ چگونه ،کند و مانع شوم تیخود بتواند دو نفر را هدا یبتواند درس بخواند و پس از بازگشت به روستا

 هیامام باقر و امام صادق عل یو معنو یره علمسفاز  دیبا یرتیس کیهر انسان ن: »گفت یم؟ آن دو نفر روبرو شوم

 .«السالم استفاده کند



 یمحمام عمو یو بازساز بیدست به تخر یامکانات ماد نیبا کمتر .انقالب گذشته بود یروزیاز پ یچند ماه -11 

ل با توک: »فرمودند یم دیکن یم نیرا از کجا تام یگفتند که مخارج بازساز یم شانیا هر وقت به. جان زدندطزر

 هم مردم دوستش داشتند هم خدا .« مردم نیبر خدا و به کمک ا

با وجود  .نبود دیدوست داشت تنها حرکت کند و به داشتن همراه مق شیها دیبازد و آمدها و رفت تمام در -21

ودک ک ندگانشکه اکثر شرکت کن یاه شهر رفته بود و در جلسهموح به اشیاجتماع یعلم تیکهولت سن و موقع

 تیو ساده بود اما آنقدر معنو شیآال یب شهیهم شیصحبت ها .صحبت کرده بود ساده یانیبا ب ،و نوجوان بودند

ضع بود که هم آنقدر متوا سیبردند در تدر یخود از کالمش بهره م تیداشت که کوچک و بزرگ به فراخور ظرف

 .آموختیم یطلبه مبتد درا به چن یدرس یکتاب ها نیتر نییپا یدر اوج رتبه علم

 شانیا: »گفت یم یقمر ۴۵۴۴که محافظش پس از محرم سال  کردیم کتشر یآنقدر در مجالس عزادار -13 

 ادیز تیاهل ب بتیمص دنیبا شن .«در سطح شهر شرکت کنند یمحرم موفق شدند در اکثر مجالس عزادار نیدر ا

د که کرده بو تیوص .کنند هیسر معرفت گر از تیبر مصائب اهل ب زیو دوست داشت تا مردم ن ستیگر یاز حد م

 .در منزل کنند یصرف مجالس روضه خوان، اندکه فوت شده یرا در ماه یغدو سوم درآمد با هر ساله

وع ضخ یشانیپ کرد یم یشه سعهمی .دیگنج یالسالم در وصف نم هیعل نیعشق و عالقه اش به امام حس  -14 

سر تا  از فرق ،با دستانش که متبرک به تربت بود، شد ینمازش که تمام م .را بر تربت متبرک آن حضرت بگذارد

احساس  کمتر یبود که در طول زندگ لیدل نیبه هم دیشا .کردیم سحم ییسالمت جو تینوک انگشتان پا را به ن

 . آری،کرد یشده احساس درد نم یجراح هیاز ناح اش اصالمعده نیپس از عمل سنگ یحت .داشت یدرد جسمان

 .شفا بخش است نیتبرک جستن به تربت امام حس ،دارد یقلب قیعم عتقادا تیکه به اهل ب یکس یبرا

 محمد دیاهلل حاج س تیفراوان آ فیپس از توص یخراسان هیغالمرضا فق خیش ،یاز مجالس عموم یکیدر  -15 

همانگونه که من از او  دوارمیام .دیرا بدان یمدرس یعالم آقا دیس نیمردم قدر و منزلت ا: »فرموده بود یمدرس

 .«باشد یهم از او راض )عج( امام زمان ستمه یراض



 را به شکر و حمد انیاطراف شهیهم .نشد دهیشن یناسپاسای از او ذره  ،یو روح یجسم طیشرا نیتردر سخت -16

 یجواب م کرد یم یپرس هر کس از او احوال .«کوستهرچه از دوست رسد ن» :فرمود یخواند و م یرا فرا م یاله

که در اکثر  آوردیم ادیرا به  یا ، آیهبر خدا او و توکل یستودن یبردبار .«منتظر رحمت پروردگارم هستم: »داد

 «اهلل فهو حسبه یعل توکلیو من  : »خواند ینماز جمعه م یخطبه ها

 :چراغ راه ما باشد یعالم ربان نیا یسفارش ها، دولت و ملت یو همزبان یآنکه در سال همدل دیام  -17 

 ،اشندب اندوست و مهرب گریکدیرا که با  نیکنم همه مومن یسفارش م ا.وال تفرقو عایحبل اهلل جمب واعتصموا» 

که  یاسالم هستند و هر مملکت و ملت نید رویو پ بهیشجره ط کیهمه از  ؛خود را حفظ کنند یاخوت و برادر

ملت  نیما و سران مملکت ما بدانند که ا یاهلل روساءشا است و ان یو نابود یستیمحکوم به ن، تفرقه در آن هست

لت ملت و دو نیاسالم باشند و اگر تفرقه شود ب ودوست بزرگان مملکت  دیملت هم با نینگاه دارند و ا دیرا با

 «.ردیگ یقرار م یخراب اسالم و مملکت در معرض

 

 

 یاهلل مدرس تیآ ینامه اله تیوص

قرآن و  به . سفارشکرده است انیب یرا به عنوان سفارشات معنو ینکات برجسته ا ینینامه اش را که بب تیوص 

 یداشت تا روز یفراوان قیدهم ت شانیو خود ا شودیم دهیفرزندان د یو سمات برا لیکم یشدن دعا یدعا و الزام

 یابوحمزه ثمال یسحر ماه مبارک و دعا یو دعا ماتس یو دعا لیکم یبه دعا قیدت .چند مرتبه قرآن تالوت کند

 .مشهود بوداو کامالً از 

 

 



 یاهلل مدرس تیآ ژهیو یتقوا

 ؛شد یطزرجان جار یاز جمله روستا زدی القاتییدر  یسنگ لیس یشمس ۴۳۳۱ ای ۴۳۳۱در مرداد ماه سال  

 یلو .به کوه پناه برده بودند یبرخ ؛کردیم جادیرا در روستا ا یوحشتناک یو صداها دیطغل یبزرگ م یسنگ ها

را از سر برداشتند و  عمامهطزرجان مردم را فراخواند و  معدر مسجد جا یمحمد مدرس دیاهلل حاج س تیمرحوم آ

 (یابوالقاسم واف خیشاهلل  تیآ . )و به برکت آن توسالت رفع خطر شد ؛ا و توسالت انجام گرفتضه هرو

 یاهلل مدرس تیآ یها خطبه

 هیکه هم بن گشت یم یبه دنبال طرح نکات ؛داشت زدیجمعه را در شهر  یخطبه ها رادیا قیکه توف یهر از گاه 

 امید را در دل بازگو کند و هم نیمسئول یمردم را برا یکند و هم درد دل ها تیمردم را تقو یمانیو ا یاعتقاد

به خاطر صراحت دفاع از حقوق شان در برابر ادارات  شیخطبه ها زمردم ا .کند تیانقالب تقو آینده مردم نسبت به

 یربان عالم نیا منویات یدر صدد اجرا وستهیهم پ نیالبته مسئول ؛آمدیادارات خوششان م ریدست و پاگ نیو قوان

 .بودند

 آیت اهلل مدرسی مورد وثوق و اعتماد علمای یزد

به دستش رسید این نامه به خط و امضای مرحوم آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حائری بود؛ و در آن روزی نامه ای 

 نگرانی ایشان از اختالفات عالمان یزد دیده می شد.

مرحوم آیت اهلل حائری از آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی خواسته بود از موقعیت خود استفاده کند و عامل 

 .وحدت بین عالمان این دیار شود

 آخر ایشان نزد همه ی عالمان روشن ضمیر یزدی مورد اعتماد و وثوق باال بود.

 



 همراه و یار امام و انقالب

معدود عالمان دینی در یزد به صورت صریح و بی پرده همراه  1357تا  1341در دوران انقالب اسالمی از سال 

 امام خمینی )ره( بودند

و اطالعیه ها را امضا زده مرحوم آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی از جمله عالمانی بودند که پای اکثر اعالمیه ها 

بود؛ و در عرصه انقالب حضور پیدا می کرد؛ چون او خود را خادم اسالم و انقالب و مرید امام و عالقه مند شدید 

 مردم پابرهنه انقالبی می دید.

 

 مدرسی در شناخت افراد تشخیص صحیح آیت اهلل

روزی یکی از حوزویان معنون در منزل حاضر شد و پرسش هایی را پیرامون قیر و قیامت و مُردن کرد؛ افراد حاضر 

احساس کردند این فرد از روی عرفان و تقوا این سوال ها را می پرسد؛ پس از خارج شدن این فرد، آیت اهلل مدرسی 

ن فرد تلفنی گفت: الزم است شوهرتان را مقداری تقویت غذایی کنید؛ ایشان دچار تلفن را برداشت و به خانواده ای

 ضعف اعصاب و ناراحتی روان شده است؛ اتفاقا همین هم بود.

 

 اشک آیت اهلل مدرسی در فراق شهیدان انقالب

ری آورده گاهی که حاج حمید دشتی به سراغشان می آمد می فرمودند: دیگر برای چه آمده ای؟ نکند شهید دیگ

 اد و اشک از چشمانشان جاری می شد.

 آخر نماز بر پیکر بیشتر شهدای یزد توسط ایشان با انبوه جمعیت متدین یزد برگزار می شد.



ا می فرمود تبعذ از نماز هم مستقیما به محراب مسجد فرط می آمد و در آنجا به فکر فرومی رفت. به اطرافیانش 

 خدایی این مرزو بوم که شهید شده اند بخوانم و مرتب اشک می ریخت. کی زنده باشیم و نماز بر جوانان

 مزاح آزاده سرافراز با آیت اهلل مدرسی

پس از بازگشت آزادگان به میهن مرحوم آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی به دیدار  1369در شهریور ماه سال 

داد و آنگاه از او پرسید: حاال بگو بدانم آمجا چه  آزاده ای از احمد آباد مشیر رفت؛ انگشتر عقیق خود را به او هدیه

 خبر بود؟؟ 

آزاده سرافراز مه متحیر و خوشحال بود گفت: آقا همین مقدار بگویم که جای شما خیلی خالی بود. ایشان هم 

 خنده ی ملیحی کردند و آزاده محترم را مجددا مورد تفقد قرار دادند. )علی شفیعی(

 

 


