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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 إِنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوثََر. فََصِلِّ ِلَرِبَِّك َواْنَحْر. إِنَّ َشاِنئََك ُهَو اْْلَْبتَرُ 

 خداوند به پیغمبر گرامی اش می فرماید، ما به تو کوثر داده ایم، خیر فراوان و بدخواه تو بال عقب است. 

وجود مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها است که  تعالی به رسولش،    کوثر اهدایی باری

هایی از آن بوجود آمدند و تا قیامت ادامه دارد تا وعده خدا حق و صدق باشد. از  همچون صدفی بود که دُرّ

ان که آخرین آن ها، وجود مقدس حضرت حجت  بن علیهم السالم و زینبین و یازده نور مقدس تایحسنی

 هلل علیه است که زمین را از عدل و داد پر و از ظلم پاک می کند.ابن الحسن صلوات ا

از این انوار مقدس در طول تاریخ شاخه هایی جدا شده اند که میوه های آن جان بشریت را صفا بخشیده  

 و نورانیت در اطراف خود پدید آورده اند. 

ُ   َضَربَ   َكْيفَ   تَرَ   أَلَمْ    السََّماِء. تُْؤتِي   فِي   َوفَْرُعَها  ثَاِبت    أَْصلَُها  َطِيَِّبة    َكَشَجَرة    َطِيَِّبةً   َكِلَمةً   َمثًَل   َللاَّ

 (25و 24)ابراهيم/َرِبَِّها ِبإِْذنِ   ِحين   ُكلَّ  أُُكلََها

ی با نور دیده  )ع( به نام حسن مثنّ  امام حسن مجتبی  فرزند  یکی از این شاخه های پر میوه از ازدواج مبارک 

امام حسین)ع(، یعنی فاطمه صغری، پدید آمد و در طول تاریخ جان بشریت را سیراب  د الشهداء حضرت  سیّ

ساخت و بیش از چهار قرن است که یزد و اطراف آن را با نور خود منوّر ساخته، سلسله طیبه و جلیله ای  

 که چندین قرن است به نام سلسله مدرسیّه در یزد شناخته می شود. 

 بزرگان را که در شأن این طایفه جلیله ایراد شده است ذکر کنیم:  برخی کلمات  خوب است ابتدا

احمد احسائی    شیخ  مرحوم سید احمد ابن محمد حسینی اردکانی عالم تیزبین و روشن ضمیری که وقتی  - 1

از    -با وجود اصالح ظاهری حال و استقبال برخی از بزرگان یزد از او   -  )ریشه بابیه و شیخیه( به یزد آمد

ق، )حدود دویست    1244قات با وی اجتناب کرد. این بزرگوار در کتاب شجره االولیاء که در سال  مال

و ابراهیم طباطبا  ق است(، هنگامی که به نام سید اسماعیل دیباج    1441سال پیش( نوشته است)اکنون  

ادات طباطبائی  بر مطالعه کنندگان مخفی نماند که س  : » می رسد، چنین می نگارد  – از اجداد مدرسی ها  -

سادات یزد بلکه مملکت محروسه    نسباَ  قاطنین دارالعباده یزد، از احفاد این بزرگواران می باشند که اصحُّ

 . « ایران می باشند که نوعاً جامع علم و عمل می باشند

ق در مقدمه ای که بر    1336مرحوم سید ابوالحسن بن میرزا علیرضا بن میرزا زین العابدین متوفای   -2

الملوک میرزا محمد اسماعیل مدرسی نگاشته درباره خاندان مدرسی چنین بیان می دارد:» این طایفه    تآمر

صالح اردکانی که تاکنون که قریب سیصد سال    امیر که از زمان سرکار خلد قرار علیین مدار، عالم ربانی  
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اری بر خود  عجز این شیوه شو نشر علوم دینیه اشتغال داشته اند و ب   یقینیه  معارفاست پیوسته به تحصیل  

ممتدّه با  نگذاشته اند و همیشه چند نفر مجتهد یا قریب االجتهاد در میانه ایشان بوده اند... و در این مدت 

وجود کثرت جمعیت ایشان صغیراً و کبیراً رجاالً و نساءً کسی خالف شرع بیّنی از ایشان ندیده و مخالف  

ه مردم این اوطان چه زیردستان و چه باالدستان و چه اماثل و اقران  ه باشد نشنیده. هموارقاعده که عالنیّ

یزد نامه ایرج  )زبان ایشان آسوده اند و هرگز احدی از خلق مورد اذیّت و آزار ایشان نبوده...«  و  از دست  

 (  131- 2/132افشار  

کتاب جواهر  در اجازه اجتهادی که مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر، از علمای بزرگ نجف که    -3

ی که به سید حسن مدرّس فرزند  دایشان تاکنون دستمایه فقها و بزرگان علم است، در اجازه نامه اجتها

جوانمرگ مرحوم میرزا محمد علی مدرّس داده، در آخر آن اجازه نامه، از مرحوم مدرس و مقام شامخ علمی 

 و عملی ایشان با تجلیل فراوان یاد کرده است. 

ق(    1411ق و متوفای    1315ابه توانا )متولد   العظمی نجفی مرعشی فقیه بزرگ نسّمرحوم آیت اهلل  -4

مدرسی بنام سید مرتضی بن سید علیرضا )نوه برادر مرحوم مدرس( که    ی   درباره یکی از علمای سلسله

 معروف به شیخ مرتضی بوده، بعد از تجلیالت فراوانی از این عالم می فرمایند: 

بی نیست زیرا ایشان از خانواده های علوی برخاسته که معروف به مدرسی هستند. آنها ... تعج وَرْ» و ال غَ

آثار شهامت در    لساداتی هستند که تمام وجودشان فضائ بالجمله  چو مکارم است و  هره شان هویدا و 

آیینه   مشجرات آقا نجفی به نقل از)ایشان یکی از نوابغ اوالد امام حسن مجتبی علیه السالم می باشد....«  

 (  113دانشوران  

همین بزرگوار در جایی دیگر در شرح حال میرزا صدرالدین طباطبایی)جد جد مرحوم مدرس( می فرماید:  

» از ایشان اعقابی به جا مانده که در میان آنها بسیاری از مجتهدان بزرگ و اطبای حاذق و خطاطین  

صب عالیه و نیز اهل حکمت و بعض اهل  معروف و شعرای سخن سنج و ادبای معانی پرور و صاحبان منا

 (  91رساله عقد الحسینی )ثروت و نیز زهّاد و عبّاد یافت می شوند«. 

و تاکنون هم چنین بوده و با وجود کثرت جمعیت این خاندان ، علما و بزرگان و شعرا و هنرمندان زیادی  

 در این سلسله وجود دارند. 

بدو پیدایش در یزد( تاکنون که  این طایفه ) از    خی بزرگاناکنون به ذکر نام مختصری از شرح احوال بر

 مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه  شمسی می باشد می پردازیم. 

 ق(   1049مرحوم میر محمد صالح بن حبیب اهلل اردکانی ) زنده در   -1
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 این خاندان در خطّه یزد درخشید.   از  این بزرگوار اولین شخصیت علمی معروفی بود که 

پدر و جدّشان در اردکان یزد ساکن بودند و خود ایشان که از دانشمندان بنام دوران صفویه می باشد ابتدا  

ادامه   برای  علوم سپری کردو  مقدمات  فراگرفتن  با  را  نوجوانی خود  و  دوران جوانی  بود.  اردکان  ساکن 

م عبداهلل طبیب یزدی  تحصیالت عازم اصفهان شد. پس از چند سال توقف در اصفهان با دوست خود حکی

عازم هندوستان گردید و در رشته های ریاضی و هندسه سرآمد اقران خود شد و حاکمان آن جا به ایشان  

 عجاب و تجلیل و احترام نگاه می کردند. إبا دیده 

اسالمی به چاپ رسیده، در اکبرآباد   رش( توسط مجمع ذخائ 1397)سال   بده الحساب را که اخیراًکتاب زُ

 لیف نمود و پس از مدت کمی به زادگاه خود اردکان بازگشت و شهره دانشمندان و فقها گردید. أهند ت

مرحوم میرزا اسحاق بیک یزدی معروف به حقیقت خان به افتخار این عالم بزرگ و برای  در این هنگام  

ی میرک بیک معروف به مصلی صفدرخان را تعمیر  صالح، مصال  محمد   میرزانشرعلوم اسالمی به دست  

مصلی، مرحوم میر محمد صالح رااز    کرده و قابل سکونت طالب نمود به جهت تدریس در بقعه اسحاقیه

اردکان به یزد دعوت نمود و موقوفات فراوان برای آن قرار داد و وظیفه و مقرّری مدرس این بقعه را ده 

 مقدمه کتاب زبده الحساب( .  –   475) نسل نور ص  ن فلوس رایج عراق قرار داد.اتوم

- 1193از معروفین و نامداران سلسله مدرسی، مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا سید محمد علی مدرس )   -2

( می باشد که از زمان ایشان دودمان مدرسی، به این لقب معروف شدند. این بزرگوار مجتهدی  1265

بی سخنور، ادیبی ماهر، شاعری توانا، نویسنده ای پرتالش، خطاطی  خطیمبرّز، فقیهی سرآمد، قاضیی عادل،  

زبردست و در یک کالم سرآمد عالمان و هنرمندان بنام یزد بلکه ایران در زمینه های مختلف علمی و  

هنری و نابغه و یگانه در قرون اخیر بود. تمام تحصیالتش را در یزد گذرانید و در عنفوان جوانی به بسیاری  

 ل و کماالت علمی و هنری و اخالقی آراسته گشت. از فضای

آوازه علمی ایشان حوزه های علمیه را درنوردیده بود تا جایی که مبرّزترین فقیه آن دوران، مرحوم عالمه  

در    –در حالی که اصالً ندیده بود    -( ایشان را  1266  -1200شیخ محمد حسن صاحب جواهر)حدود  

 داده چنین توصیف می نماید:  - میرزا سید حسن  – ضمن اجازه ای که به فرزند مدرس 

المیرزا سید محمد علی   المدققین  القضاه  العلماء المحققین و زُهره  الکامل، قرّه  الفاضل  العامل و  »العالم 

 مدرس سلّمه اهلل و ابقاه« 
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های  مرحوم مدرس امامت و اقامه جمعه در مسجد جامع کبیر را بر عهده داشت و خطبه های زیبایی در نماز

کرد و کم اتفاق می افتاد که خطبه ای را تکرار کند. همچنین خطبه های زیبایی هم به  ی می جمعه ایراد

 زبان فارسی و عربی، برای مناسبت های دیگر انشاء کرده است. یکی از نمونه خطبه های ایشان این است:  

الّذی حارت کبر المتعالی فی عزّ جالله عن مطارح االفهام،  الحمدهلل  المتنزه عن  »  لطائف االوهام،  یائه 

و خوالی االعوام، الحیّ القیّوم المتفرّد و الدّوام....  مشابهه االشیاء و ما بها قام، ذی العزّ الباقی علی مرّ الدهور  

و اشهد انّ محمداً صلّی اهلل علیه و آله عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین االسالم، صلّی اهلل علیه ما تعاقب  

الظاّلم، امّا بعد اوصیکم عباد اهلل و نفسی قبلکم بتقوی اهلل و طاعته و االستسالم، اوصیکم باقامه    النور و

  هالصلوه و ایتاء الزکاه و الصّیام ... علیکم بحسن االخالق و القصد فی المعیشه و طلب االرزاق و مجالس 

ام ... فال تغرّنّکم الحیاه الدنیا و زینتها و  العلماء االعالم، علیکم باطعام الطّعام و افشاء السالم و صحبه الکر

عمّروا الدور و جمعوا    رالقصو   واما فیها من الحطام... این الملوک و الوزراء و الحفده و الخدّام؟ این من شیّد

ه  غارَ   هممآت المنایا بمردیات السّهام... و اصبحت لحومهم واهلل ر ّناالموال من الشبهات و الحرام؟... و م

لموا ایها الناس انّ یومکم هذا یوم فضّله اهلل  اللحوم و الجلود و العظام... و اع همو الهوّام، و تناثرت من الدود 

النبی )ص( انّ یوم الجمعه سیّد    نعلی سائر االیام، فقد ورد فی الخبر عن الرضا علیه الصوه و السالم ع

 االیام ...«. 

وفات فرزند فرزانه و دانشمند ایشان مرحوم میرزا سید از نمونه اشعار ایشان قطعه ای را که به مناسبت  

 حسن، که دشمنان او را به قتل رساندند ذکر می کنیم: 

 ا                 بنّیَ علی الدنیا بعدک االفا ف سبقت الی اآلباء و االب بالق

 وتنی                   بهجر و ما ان کان شیتک الجفا  فَهر الزّکی جَطایا حسن ال

 قد حلّت و جلّت مصائب               و فی مستهلّ الشامتین لمکتفی    زئکبرْ

 وجدت نبی اهلل ایوب صابراً                     و یعقوب طول الدهر یذکر یوسفا  

 کراه ثمّ قفا  خلیلی )خیرآباد( ایّ مفجّع                     قفانبک من ذ 

 عن یعقوب ال، بل تحالفا   زاً                کیوسفَ قد غاب عنّی مجه   بها حسنٌ

 بنی المصطفی قوموا الی القوم فاندبوا         لعالمکم مستصرخین تلهّفا  

               مصحفا  مّزقحین   ولیدٍ رمیطغی فبغی الباغی علیه و جدّه                بم 

 الی به برگ و بار      کز بوستان ختم نبی بود یادگار مثطوبی نهال سدره 
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 ر بیداد روزگار رصَآن نخل سربلند که ناگاهش ای دریغ         از پا فکند صَ

 بتولند سوگوار  خ رْ در مجلسی که آل رسولند ماتمی              در ماتمی که فَ

 ایّوب اگر به عهد صبوری است استوار    بات بر سر این ماجرا نهد              پای ثَ

 وان شود از دیده در کناررَو جوی خون گآنچه کند بنده پروری است          ی باری، خدا

بیت آخری نشانه از کمال تسلیم و رضای ایشان در برابر مشیت الهی دارد که می فرماید :» خدا آنچه کند  

رباره شهادت فرزند عالمشان آیت اهلل سید مصطفی  بنده پروری است« بلکه فرمایش امام خمینی )ره( د

 که فرمودند:»از الطاف خفیه الهی بود« . 

مرحوم مدرس هم با وجود سنگینی مصیبت و جانکاه بودن آن، می فرماید : این مرگ سید حسن نشانه  

 بنده پروری خداوند است. 

 از اشعار دیگر مرحوم مدرس این ابیات عارفانه است: 

 هوشم               که گشته هستی خویش از نظر فراموشم زابرده ساقی زیک کرشمه چنان 

 هوشممدچه چشم بود خدایا که طرفه العینی                   ببرد هوشم و بگذاشت مست و  

 ز صفا                         که لطفهات نگین حلقه ای است در گوشم   رمت برندا  ردز  چشم چو حلقه

 متاع اگر دو جهانست نیم جو نخرم                   بهای اگر همه جان است باز نفروشم 

 کوشم  میغیر عهد تو در عهد کس نب بجز وصال تو از بخت خود نمی خواهم              

أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم َيا َبِني آدََم أَْن ََل تَْعبُدُوا    »لهی است که می فرماید:  که شاید اشاره به عهد و پیمان ا

 الشَّْيَطاَن« 

سال عمر    72همچون احفاد خود مورد بی مهری بعضی از هم نوعان خود واقع شد و بعد از  مرحوم مدرس  

قل و در قبرستان وادی  ق از دنیا رفت. جنازه اش بر تخت روان به نجف منت  1265با برکت در سال  

 (92و  243السالم نزد هود و صالح بخاک سپرده شد. )نجوم السرد بذکر علماء یزد شماره  

ق متولد شد. ایشان که عالمه ای در    1223سید حسن مدرسی فرزند صاحب ترجمه قبل در سال    -3

اشت به تحصیل روی  م د وفقه و اصول است، با تیزهوشی و فهم بسیار و رغبت وافری که در فراگیری عل

 انشمند خود در یزد فرا گرفت. دآورد و تقریباً اگثر کماالتش را از پدر فرزانه و 
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سپس به نجف اشرف عزیمت نمود و از علمای آن سامان از جمله مرحوم صاحب جواهر بهره های فراوان  

وارث به    رضاعل  برد. بعد از بهره گیری ایشان از علماء ، مرحوم صاحب جواهر از وی خواست که مسائ

لیف با برخی تالیفات ایشان نزد خانواده مدرسی موجود می  أ والء به طریق استداللی بنگارد که این دو ت

 باشد.

از اینکه به خوبی از عهده استنباط احکام شرعی این دو مسئله برآمد مرحوم صاحب جواهر اجازه روایت به  

 بسیار محترمانه ای تصدیق نمود.  ی  نوشته ایشان داد و اجتهادش را نیز طیِّ

از جمله چنین نوشت : » فحضر عندنا مع جمع کثیر من العلماء و الفضالء، و قرء علینا جمله وافره فی الفقه  

فکان بینهم کالقمر البازغ بین النجوم... ثمّ انّی لم اکتف    – جواهر الکالم    –عند اشتغالنا بشرح الشرایع  

لغایهٍبذالک فاختبرته ببعض مسائل ا الیّ معظم مسائلها بسرعه  بالوالء فکتب  تدلّ علی    لرضاع و االرث 

 داد و الرشاد«.بالسَّ لحصول ملکه االجتهاد مقرونهٍ کمال فضیلته... فحققنا بذالک انه اهلٌ

مرحوم میرزا سید حسن بعد از نجف به اصفهان رفت و با مرحوم حجت االسالم رشتی مأنوس شد و حکم 

 مفازَه و خَر بَه یافت می شود نوشت. در قطه ای را که لُ

همچنین کتاب شرایع عالمه حلی را شرح کرد که پنج جلد از آن موجود می باشد و آن را شوارع السالم  

 فی شرح شرایع االسالم نامید. 

 از دیگر تالیفات ایشان کتاب حقائق المسائل است که در تمام ابواب نحو نوشته شده است.  

 برخی از مسائل اصولی مثل استصحاب و غیر آن را نوشته است. همچنین 

ق در سن    1261وارش داشت در سال  گ به سبب حمّیت و غیرتی که در راه یاری رساندن پدر بزرایشان  

ه قتل رسید و پدر داغدارش اشعاری را به عربی و فارسی در سوگ او سرود  ه ای بسالگی به دست عدّ  37

 که ذکر شد.  

فن شوارع السالم به آن اشاره کرده بود پیکر مطهرش به عتبات  ددر ضمن مسائل و  طبق وصیتی که   

 (92. )نجوم السرد بذکر علماء یزد به شماره  و در آنجا دفن گردید برده شد

 (. 1264  -1316بزرگ) مدرّسعلی بن حاج سید علیرضا معروف به آیت اهلل میرزا سید  -4

نامو فقیهی  ،  راین عالم فرزانه،  توانا    پر تالش، نویسنده ای  ، مجتهدی خردمند، متکلمی خبیر، شاعری 

 ماهر ، زاهدی عابد و از نوادر روزگار بود.  یخوشنویس
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اجازه اجتهاد از استاد فرهیخته خود مرحوم  در کمتر از سی سالگی مفتخر به دریافت    1292ایشان در سال  

آن سامان بهره ها برد  گردید. همچنین به نجف عزیمت نمود و از استادان بزرگ    کرمانی  حاج شیخ جعفر

 دریافت کرد.  دیگری  و اجازه اجتهاد

  دانسته و در وصف تالشش در راه علم نوشته اند هرگاه بر مرکب هم سوار   متعدّداو را صاحب کرامت های  

می شد از مطالعه و تفکرات علمی غافل نمی ماند به طوری که گاه افسار مرکبش به زمین کشیده می شد 

 و او متوجه نمی گردید . 

مرحوم مدرس بزرگ در سفری در اره بازگشت از مشهد مقدس به طرف یزد در طبس از دنیا رفت و در  

پیروزی انقالب اسالمی به همّت مرحوم    صحن امامزاده حسین بن موسی )ع( به خاک سپرده شد و در اوان

آیت اهلل سید جواد مدرسی سنگ زیبایی بر مزارش نصب گردید و مدفن ایشان هم اکنون زیارتگاه می  

 مانده از ایشان به این قرار است:   جای باشد. آثار علمی ب

  – ه در اعتقادات  حجل الهام ا –وقایه در شرح کفایه االحکام سبزواری    –مقاصد العلیه در شرح الفیّه شهید  

رساله در زوال حق تحجیر به زوال آثار تحجیر    -رساله تباهی زمان     –ذخیره المعاد در شرح ارشاد عالّمه  

 دیوان مشتاق یزدی .  –رساله در حجیّت اجماع من حیث االجماع   –رساله ای در علت و معلول  –

 از اشعار زیبای ایشان این رباعی است:  

 شیشه سنگ را بشکستن   ی یا بستن             با تیشه با باد پلی بروی در 

 با پای شکسته بر مناره جستن        بتوان، اما نتوان دهان مردم  بستن  

 ش(.   1334میرزا سید علی مدرس ابن حاج میرزا سید علی نقی معروف به صدر االطبّاء )متوفی   -5

های    مدرسیّه است. خراسان را مسکن خود قرار داد و سالو شاعران نامی سلسله  ایشان از پزشکان حاذق  

 زیادی را در پیشه طبابت به مردم آن دیار خدمت نمود. 

 از ایشان دیوانی شامل هزار بیت شعر به صورت مخطوط باقی مانده است. از جمله غزل ذیل: 

هو   و  حق  نهادم  زانو  بر  تسلیم  سر  کردم       وضو  و  غسل  سحر  دل،  خون  و  چشم   کردم  زاشک 

 تماشای جهان کردم ندیدم آنچه می جستم             به هرکس روبرو گشتم، به هر جا جستجو کردم

کردم    روبرو  غم  این  به  حیران  آشفته  دل   بیگانه                 ز  و  اقوام  ز  دوستی خوشبین   ندیدم 

پیاپ ساغر،  از  دیرینه  می  آری               هم  شیخ  بیم  ز  باری  محتسب  ترس  کردمز  سبو  در   ی 

کردم    رفو  و  کوک  عبث  اینک  چرا  دانم  نمی  صبری           بی  و  تابی  بی  ز  تن  از  پیرهن   دریدم 
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کردم  آرزو  مکرر  را  صادق  رویای  این  من  شبیخوانی      هرگز  خواب  به  )صدرایی(  همچو   ندیدم 

 (421  -)نسل نور  

 

ز نوادگان صدرالدین محمد و دختر  حاج میرزا سید علی بن سید محمد صادق معروف به لب خندقی ا   - 6

 زاده میرزا سید محمد علی مدرّس می باشد.

 از برجسته ترین دانشمندان برخاسته از یزد و در حافظه و تیزفهمی انگشت نما از دور و نزدیک بود. 

  باالی بهار از عمر شریفش نگذشته بود برای فراگرفتن مراحل    29ق در حالیکه بیش از    1300در سال  

د در سامرا و نیز مرحوم سید محمد  جدّمه عتبات هجرت کرد و از محضر بزرگانی چون آیت اهلل  دانش ب

مرحوم آیت  ه قم میسس حوزه علؤاصفهانی حداکثر استفاده را نمود. این بزرگوار رفیق درس و هم بحث م 

داشت بارها  اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری بود و مرحوم حائری بر اساس شناختی که از ایشان  

 ستایش او را نزد مردم کرده بود.

 درسی تشکیل داد که فضالی یزد را به دور خود جمع کرد.   و حوزه پر باریازده سال به یزد بازگشت    ازپس  

بزرگانی همچون آیات و حجج اسالم حاج شیخ غالمرضا کوچه بیوکی، شیخ غالمرضا ابرندآبادی، حاج  

محمد کازرونی، آقا سید هاشم بن حاج سید    سید،  سید محمد بن سید احمد مدرس، میرزا محمد سر یزدی  

ج میرزا سید عبدالحی و سه فرزندشان حاج میرزا آقا )حاج سید محمد صادق( و حاج سید محمد باقرو حا 

 علیرضا، از محضر درس ایشان استفاده نمودند. 

مرحوم آیت اهلل حاج میرزا سید علی مدرسی مدت تحصیلش در عتبات با بزرگانی همچون آیت اهلل حائری  

محمد حسین طبسی، حاج میرزا حسین نائینی، میرزا محمد تقی شیرازی  سس حوزه علمیه قم، حاج شیخ  ؤم

دیگر بزرگان به رفاقت درسی پرداخت و گفته شده بر تمام دوستان خود در حوزه    م ووّمعروف به میرزای د

های علمیه سامراء و نجف برتری داشته به طوری که مرحوم حائری فرموده بود اگر میرزا سید علی در  

 نجف مانده بود، نوبت به مرجعیت آقا سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران نمی رسید. 

گنجینه دانشمندان، مرحوم آیت اهلل آقا ضیاءالدین عراقی به هنگام    ان ه دانشورهمچنین طبق کتاب آیین

ذ سیدنا االستاد یبدرقه مرحوم ایت اهلل میر سید علی یثربی کاشانی به ایشان فرموده بود در میان تالم

چشم  مرحوم آقا سید محمد فشارکی( تنها میرزا سید علی لب خندقی بود که استاد ما حرکتش را با اشک  _

 بدرقه کرد. 

 طبع شعر خوبی هم داشت از اشعار ایشان است:   در مباحثات علمی کسی را یارای مقابله با ایشان نبود.
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 گر سخن همه سیم است، چون زر است خاموشی             سعی کن گرت هوش است، زر به سیم نفروشی  

 در جواب و تشکر از کسی که برّه ای را برای ایشان هدیه آورده بود چنین سرودند:  

 ال  مَاء عطایاهم کواکبها                         اال ترون قد اهدوا الی حَهم السّ

 سفانه آثار مکتوبی از ایشان به جای نمانده است. أوجود وفور فضل و کمال ، متو لیکن با 

 که نظارتش با اعلم علمای بلد است. مرحوم ایت اهلل مدرسی ناظر آب »وقف آباد« بود 

از هرگونه تعینات و دارایی های دنیوی احتراز داشت. خانه ساده اش محل رفت و آمد حکام و علماء بود و  

 ذوقه و غذا به منزل فقرا می برد. خودش شبانه آ

 این دانشمند همچون دیگر علماء در اواخر سلطنت رضا شاه مورد بی مهری و ظلم واقع شد.  

 و در عین حال رضا شاه هنگامی که به یزد آمد با ایشان مالقات کرد. 

  81در سن  از خصوصیات ایشان این بود که والدتش در سوم شعبان، روز تولد امام حسین )ع( و وفاتش  

از رحلت در بقعه ای که جنب حرم امام زاده جعفر یزد است   سق واقع شد. پ 1364سالگی در عاشورای 

 به خاک سپرده شد. 

تاریخ وفات( سروده که بر سنگ مزارش حک    مادّه)م آیت اهلل فرساد در رثای ایشان اشعار جالبی  ومرح

 است:  

ال هو  و  بکماله            العلی  بلغ  من  مات  خصاله  قد  جمیع  حسنت   ذی 

مات  فعاله    مَن  قد  و  مقاله  و  بمداده  جده                                   مأثر   احیی 

االله   وجهقبض  لیلهٍ  بر  بقتاله                                  فی  لیومها  الحسین   قتل 

نجومها                              و  العلی  السموات  زواله  بکت  عند  العاشور   لمجدد 

 و فقیه بیت الوحی کان هو الذی                                           ادری بما فی البیت من اثقاله 

آله  العُالء  اهل  علی  صُبّت  مصیّبه                    تاریخه  فی  قلتُ   قد 

 (156)نجوم السرد بذکر علماء یزد شماره 

 

  مرحوم   فرزند سلطان  خانم به  معروف و  شریعهال حشمت  به ملقب قوامی یمدرس فاطمه  خانم حاجیه -7

  فضل  پرتو در ،شاعر  ادیب  هنرمند بانوی این مدرسی ابوطالب میرزا   مرحوم همسر  و طبیب محسن  میرزا

 .بود فامیل  شهره خود کمال  و
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 . بود خودش دوران تاریخ  بلکه و فامیل وقایع و اسرار  از ای گنجینه خود قوی  حافظه از استفاده با 

  تنهایی به  خود همسر وفات  از  بعد سال سی تقریباً و  بود نشده فرزندی صاحب  مشترک زندگی  از که او 

  و شعری و  ادبی قوی  ذوق ،سلیقه حسن زیرا   .نگرفت تنهایی  بوی و رنگ هرگز او  زندگی اما ،کرد زندگی

  سوی  به را  هنر  و ادب دوستداران از بسیاری ،معاشرت  و آداب رعایت   همراه  به ،متعدد هنری  های  بهره

  افراد مشکالت از  بسیاری گشایی گره و آمد و  رفت محل تهران در ش ا مسکونی  خانه .بود کرده جذب او

  بزرگانی درس  از  که نجف  در  را  همسرش درسی تقریرات داشت  که زیبایی  خط خاطر به . بود فامیل و

 . نمود بازنویسی  بودقا ضیاء آ و نایینی چون

  و  ها نوشته دست از   بسیاری دربردارنده که شوهرش شخصی کتابخانه اهدای ایشان  نیک کارهای  از 

  با  برابر ش  3/69/ 30  یکشنبه  روز  در ایشان .باشد می قم  اعظم مسجد کتابخانه  به ،بود بزرگان  لیفاتأت

  پس پاکش یکرپ و گفت   لبیک را  حق دعوت ( ع)  صادق امام  شهادت آستانه در  و  قمری ۱۴۱۰ شوال ۲۴

 .شد سپرده خاک  به قم شهرستان بقیع  قبرستان  عمومی سالن در  فراوان  تکریم و تجلیل از

 . باشد می ها مدرسی  از یکی  از دختری تولد مناسبت  به که است  ایشان های سروده از ذیل شعر 

 شد   سپید  تارم  شب   رخش  پرتو کز                                      نسب   هاشمی  دخترکی   حجره  به   دیدم 

  شد  پدید  زهرا   زهره  ز   دگر  ی رّدُ                              هان  که  زد  بانک  کرم  و  لطف  رحب   غواص 

  شد   پدید  یکتا  گوهر  مام  و  باب  اینز                                    بود  درپ  اش  حسین  و  است  فهیمه  مادر

 شد   سپید  رو   حق  حضرت  بارگاه   در                                     و لطف   جمال  و  حسن  الهه   اش   خلقت  از

 شد  امید  نور  طایفه   دو  مجمع  در                                     فن  اهل  پیش  فخَزَ  نیست   ، است  ردانهدُ 

 شد   نبید  پر  دل  پیاله  مقدمش  از                                             را   بیت  دو  این   سرود  فاطمه   روز   آن

 

 (445)نسل نور ص 

  که بود مدرسی سلسله مجتهدان و  فقها از ،محمدعلی میرزا ابن  مدرسی علیرضا سید حاج اهلل آیت -8

 . بود برخوردار اجتماعی  و علمی موقعیت بهترین از  خود زمان در

  یزد علمیه حوزه  نام به  استادان نزد را  حوزوی علوم سطوح  مقطع .شد متولد یزد در  قمری ۱۳۲۹  سال در 

  گرفت فرا   مدرسی آقا میرزا حاج  و مدرسی احمد سید  میرزا ،گندمی باغ مدرس حسین سید :آیات حضرات

  محمد میرزا   عظام آیات چون اساتیدی محضر از  سال ۵ مدت  و نمود مق آهنگ تحصیالت ادامه برای و

  آن  از  بعد .برد بهره حائری  عبدالکریم شیخ حاج  و   حجت محمد سید ،خوانساری تقی محمد سید ،همدانی
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  ابوالحسن سید و   عراقی ضیاءالدین شیخ چون بزرگانی محضر از و نمود عزیمت  نجف به هم سال ۵

  را  مصلی مدرسه در  امامت  و تدریس منصب و آمد  یزد  به تحصیالت اتمام  از   بعد نمود استفاده اصفهانی 

   دینی علوم طالب به و کرد احیا را موقوفاتش و  نمود ترمیم هم را اج آن های خرابی و گرفت  عهده به

 . داد  مقرری و  شهریه

 (411)نسل نور ص  .نمود دریافت  احترام و تجلیل با همراه خود  نجف اساتید از اجازاتی 

  مطهرش پیکر و  گفت وداع  را فانی  دار سالگی 76  سن در قمری ۱۳۹۳ رمضان چهارم و  بیست شب در 

  در و شد داده انتقال  قم به  خودشان وصیت  بر بنا مصلی مدرسه  در نماز از   پس نظیرکم تشیع از  بعد

 (   ۱۶۶ شماره سردال   نجوم  .)شد سپرده خاک  به شیخان قبرستان

قمری متولد و    1324. او به سال  محمد  سید میرزا اهلل  آیت مرحوم   فرزند مدرسی محمود سید دکتر  -9

 ش وفات یافت.  1356در سال  

  با  را  روحانیت  به عالقه و عشق  و گذاشت وجود عرصه به  پا اشرف نجف  در تقوا   و علم بیت در ایشان 

  شیخ حاج  العظمی   اهلل  آیت مرحوم  با قم علمیه حوزه  سیسأت اوایل از  ایشان  .پذیرفت  وجود تمام

  تقلید مراجع و  علما ،طالب  علمیه حوزه به نسبت  توان  حد در و داشت  همکاری حائری  عبدالکریم

 .شد می  یاد احترام با روحانی محافل  تمام  در و  داد انجام  صادقانه و  برجسته خدمات

  ،نجفی مرعشی  ،بروجردی ، خوانساری ،درص  ،حجت ،حائری :تقلید مراجع تمام اعتماد و  وثوق مورد 

 . بود اجمعین علیهم اهلل  رحمت خمینی امام و گلپایگانی

  داشت عهده به را  سهامیه و فاطمی  های بیمارستان سرپرستی نیز و قم  بهداری ریاست سال ۲۵  از بیش 

 . نمود شهر این ساکنان درمان  و  بهداشت فرهنگ  به  شایانی خدمات و

 . نمود ازدواج   مشروطه رهبران  از طباطبایی محمد سید اهلل  آیت مرحوم دختر با مدرسی دکتر 

  با  او  مخالفت  استشمام علت به اما  بود قم  مردم  نماینده ملی شورای مجلس  قانونگذاری  بیستم دوره در 

 .نمود استعفا  و نکرد پیدا را مجلس آن به پهلوی دستگاه

  از  اشک که درحالی بود میان  در علما و مراجع از صحبت   خصوصی مجلس در روزی  که  است نقل 

 .نبودند خمینی امام   اهللروح   آقا حاج  همانند هیچکدام اما   گفت بود جاری دیدگانش

  و  گفت وداع   را فانی  دار تهران  در تالش  و  خدمت عمری از بعد شمسی ۱۳۵۶ اردیبهشت ۲۶ در  سرانجام

  شد   بازگردانده  تهران  به   قم  مردم   عمومی  خواست  خالف   بر   باشکوه  تشییع  و  قم  به   انتقال  از   پس   اشجنازه
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  خاک  به  همسرش   پدر  قبر  کنار  در  و  حسنی  عبدالعظیم  حضرت  ری  شهر  در  واقع  طباطبایی  مقبره   در  و

  پاکش   پیکر  دفن   از  ساواک  که   بود  خمینی  امام  با  مدرسی  دکتر  داشتن  ارتباط  علت  به   امر  این  شد  سپرده

 (  ۵۲۰ نور نسل  .)نمود جلوگیری  قم در

  دنیا   به  تقوا  و  علم  خانواده  در  ( ق  ۱۳۸۸  -ق   ۱۲۹۵  )محمد  سید  ابن  مدرسی  احمد  سید  میرزا  اهلل  آیت  -10

  بود   برجسته   عالمان   از   که  سیدمحمد  بزرگوارش   پدر   محضر   از   نوجوانی  های  سال  گذراندن  از   پس   و  آمد

 . نمود فیض کسب 

  طوالنی   سالهای  داشت  ایشان  از  اجتهاد  اجازه  و  برد  بهره  موسوی  یحیی  سید  اهلل   آیت  محضر  از  همچنین 

  سخت  های   سال   در  وقتی  بود  مشغول   تدریس   به   رسماً  و   موروثی   طور  به   مصلی   ی  مدرسه  درسمَ  در

  یکی   با   ولو  را  تدریس  سنگر  داشتندبرمی  علما  سر  از  را  ها   عمامه  و  بود  متروکه  مدارس  که  رضاشاه  گیری

 .  نکرد رها شاگرد دو

 سید  ،داماد  محمد  سید  مرحوم  :جمله  از   دارد  استادی  و   تعلیم  حق   بزرگان  و  علما  از   بسیاری   بر  له   معظم

 . صدوقی  محمد  شیخ  حاج  شهید  و  حسین  ابنُ  علومی  الدین   جالل  شیخ  ،مدرسی  علی  محمد  سید  نب  علیرضا

  با   را   مردم   و   داشت   جماعت  امامت  وقت  سه   در  فرط   مسجد  در   سپس  و  یزد  بازار  خان  بیاق   مسجد  در 

 . کردمی مندبهره خود ارشادات

  قم   به  احمد  سید  اهللآیت  بزرگوارشان  پدر  وقتی  که   فرمودند  می  ایشان  فرزند  مدرسی  جواد  سید  اهللآیت

  شاگردان   از  که  داماد  محمد  سید  اهلل  آیت  جمله  از  شتافتند  ایشان  دیدار  به  فهمیدند  قم  علمای  و  شدند  مشرف

  و   رد  بزرگان   این  بین  هنگام   این  در  هم  علمی  هایبحث  که  بروجردی  العظمی  اهللآیت   ،بودند  له   معظم

 . است شده ذکر یزد علماء  ذکر به سردال  نجوم کتاب  تعلیقات  در و شدمی بدل

  حق  دعوت  ق ۱۳۸۸  سال در ،بودند شده گیر زمین سالیانی که  برکت  پر عمر  سال  ۹۳ از   بعد بزرگوار  این 

  از   شدند  سپرده  خاک  به   یزد  جعفر  امامزاده  حجرات  از  یکی   در  شکوهی   با  تشیع  از   بعد   و   کردند  اجابت   را

 ناذکرش  که  جواد  سید  آقا  مرحوم  و  سیدمحمد  میرزا  حاج   مرحوم  ماند  باقی  عامل  و  عالم  فرزند  دو  ایشان

 . آمد خواهد

 . کند می صدق هم برادر دو این  درباره کامالً  سروده رضی و  مرتضی  سید مورد در که ابوالعال اشعار  

 شداف  جداء بل قمرین فی االفی االرداء بل مطرین فی          اإلقدر ین  

 ساوی الرضی المرتضی و تقاسما          خطط العلی بتناسف و تصاف  
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 زفاف   درکه خفیُّأ  ما                   بالوجدنّإالرفیع و  مما زاغ بینک

 االنساب و االوصاف    عن بٍأ ب          فتالعنب اکت و الراح ان قیل ابنهُ

  قمری   ۱۴۱۹  شمسی  ۱۲۹۶  مطابق  قمری   ۱۳۳۵  )مدرسی  احمد  سید  بن  محمد  سید  حاج  اهلل   آیت  -11

 و   علم  خانواده  در  اسالمی  انقالب  و  علم  هایاستوانه  از  و  تقوا  و  زهد  و  علم  نمونه  ( شمسی   ۱۳۷۷  مطابق

  چون   بزرگانی  از   و  شد  قم  رهسپار   سطوح   و   مقدمات  گذراندن   از   پس  و   گشود  جهان   به  دیده  یزد  در  تقوا 

  بقعه   در   مدرس   عنوان  به   یزد   در   برد  بهره  خوانساری   تقی   محمد   سید  و   همدانی  محمد  میرزا   عظام   آیات

 .نمود می تدریس مختلف سطوح  در طالب   برای و شناخته شد مصلی مدرسه اسحاقیه 

  -   یزد  هوای  و   آب  خوش  ییالقات   از  -   طزرجان  به   را  درسی  حوزه  -   ها  تابستان  در  -   هوا  شدن  گرم  با 

  بود  کرده  سیسأت  خود  بعضاً   و  داد  توسعه   را  آنها  خود  بعضاً   که  علمیه  مدارس   از   استفاده  با  و   داد   می  انتقال 

 . دارد مفصلی داستان و  کشید طول  سال ۲۵ حدود  که ،داد می  ادامه را تدریس

 . بود مشغول هم رطفُ  مسجد در منانؤم ارشاد  و جماعت امامت  به تدریس  کنار در 

  ستون  و   یزد در  ایشان  یاوران  از  یکی )ره( خمینی  امام  کنار   در  انقالب   های   جرقه   اولین  با  مدرسی  اهلل آیت 

  ایشان   همراهی  و  پشتیبانی  هم  ایران  علیه  صدام  تحمیلی  جنگ  در  .بود  مسلمان  انقالبیون  برای  محکمی

 . است ناشدنی فراموش و ستودنی رزمندگان و بسیجیان با

 .فرستادمی مقرری   و شهریه نجف و  قم  و مشهد در یزدی  طالب   به و دادمی  شهریه یزد در طالب  به 

 : بزرگوار این پربار  زندگانی  از نکته چند 

  طاقچه   در  را  پرنوری   چراغ   شخصی  که  دیدند  خواب  بیایند  دنیا  به  ایشان  اینکه  از   قبل  شان  مکرم  والده  -1 

 .   است  گذاشته اتاق

  و   برق  های  سیم  کردن جمع  حال   در   شخصی  که  بینند  می   خواب  به  همسرشان  ایشان وفات  نزدیک   اتفاقاً

 .کنند می رحلت  مدرسی اهلل  آیت ماه  دو از   کمتر از پس که  است  ایشان  مخصوص اتاق  چراغ

ازنو   فالح   حسینغالم   شیخ   حاج   المسلمین  و  االسالم  حجت    - 2   سرشناس   و  فاضل  روحانیون  قی، 

 :کندمی نقل چنین شدنش روحانی جریان درباره یزد و  رفسنجان

 . نداشت  مکنتی ما خانواده و  کردمی کار  شخصی  برای پدرم  که بودم قنو در  کشاورزان از یکی فرزند من

  از  . نداشتم  مطلب   این  به   امید  وخیلی دلم می خواست روحانی و طلبه بشوم ولی امکاناتش فراهم نبود   

  در   بعضاً  و  داشتند  آمد  و رفت  ق( نو)  ما  محل  به  تبلیغ  امر  برای  مدرسی  محمد  سید  حاج   اهلل  آیت  هم  طرفی
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  که  -   منزلمان   بالکن  روی   که  دیدم   درخواب  شبی  .شناختند  می   هم  مرا   و  ،داشتند  سکونت   پدرم   ارباب   خانه

  عبور   کوچه  از  بودند  االغی   بر  سوار   که  حالی  در  )ص(رسول  حضرت  و  ام  ایستاده  -  بود  کوچه  به  مشرف 

 !. آقا ،بله گفتم ؟بشوی هطلب میخواهی  !غالمحسین :فرمودند و  دادند را جوابم کردم سالم .کردند می

  آیت   دیدم  .میکردم  نگاه  کوچه  به  و  بودم  ایستاده  بالکن  همان  روی  بیداری  در  بعد  چندی  و  گذشت  این 

  ! غالمحسین  گفتند  و  دادند   را  جوابم   کردم   سالم   .کنند  می  عبور   کوچه   از   ،مدرسی  محمد  سید  حاج   اهلل

 . ببرم یزد به را  تو تا  بده انجام  را  کارهایت فرمودند!  آقا ،بله گفتم ؟شوی طلب   میخواهی

 . لرزیدم  می و  داد دست من به عجیبی  حالت و افتادم  خود پیش شب چند خواب یاد به  ناگهان

  که منزلی  به ایشان  رحلت از سال ۱۵ حدود از  بعد کند می  نقل حسین محمد  سید ایشان  بزرگ فرزند  -۳

  یکی  و بود تعطیلی  موقع اتفاقاً  وبود  در اختیار تعدادی دانشجو منزل. رفتم بود ایشان سکونت  محل قبالً

 .نبود آنجا  بیشتر دانشجویان از

 . بود آن در  وسایل و کتاب  و لحاف  و داشت  دانشجوی  حالت کشیدم سر ها اتاق  به

  خالی بود ایشان  شب نماز  و  مطالعه و  امور فتق  و  رتق محل و اهلل  آیت بیرونی قبالً که در دم اتاق ولی

  ساکن کسی اتاق این در چرا  پرسیدم غیر یزدی بود که دانشجو  آن از . نبود آن در  ای  وسیله هیچ و بود،

 ! است؟ نشده

  تجربه  بالعیان  دارد خاصیتی چه و  است چگونه  نمیدانم. دارد داستانی  اتاق  این!  آقا حاج داد جواب

 داشته ناراحتی و غمی ما از یکی  گاه هر فهمیم، می  بیشتر کنیم مطالعه  اتاق  آن در هرگاه  که  ایمکرده

 ... شود می  رفع اش ناراحتی و غمش بنشیند اتاق آن  در که دقیقه چند باشد

 . باشد خالی امور  گونه این  برای اتاق این ولی استفاده شود  بیشتر دیگر های  اتاق  از گذاشتیم  قرار ما

  اتاق  این  در سال  ۳۰  مدت که حالی در نباشد چنین چرا گفتم خود پیش من  گوید می حسین محمد سید

  محمد  آل علوم مطالعه  و شده گشوده مردم کار  از  گره  شده خوانده دعا و  قرآن شده، خوانده شب نماز

 . است شده داده انجام ( ص)

  که جایی  در را او دهد می جان سخت  کسی اگر  گوید می  که اسالم   که رسیدم  نتیجه و  فکر  این  به بعد

  از  بعد یافته انجام  خلق گشایی   گره و  عبادات همه این که اتاق  این  و. میشود راحت   ببرید میخوانده نماز

 . دهد می نتیجه چنین غریبه اشخاص برای سال سی
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  هدایت   و  امامت  به  حظیره  مسجد  بود،  نرسیده  پیروزی  به  اسالمی  انقالب  هنوز  که  انقالب  کوران  در  -۴

  از   دیگر  جمعی.  بود  آمده  در  انقالبی  جوانان  تجمع  مرکز  و  مردمی  پایگاه  عنوان  به  صدوقی  شهید  اهلل  آیت

  آیت   شبی.  آمدندمی  داشتند  جماعت   اقامه   مدرسی  اهلل   آیت   که  رط فُ  مسجد   به  هم   انقالبی  پرشور  جوانان

 : فرمودند مسجد، در  ایشان حضور  از  تشکر از بعد و کردند  آنها به خطاب نماز از  بعد مدرسی اهلل

  تر   الزم  و  مفیدتر   آنجا  در  حضورتان .  باشید  داشته  را  صدوقی اهلل آیت  اطراف  و حظیره  مسجد  در  بروید  شما

  پیدا   اختالفی  و  ای  رخنه  انقالبیون  صف  در  نکند  گمان   هم  دشمن  و  شود  تر  داغ  انقالب  تنور  اینکه  تا .  است

 . است شده

  یاور   دو  یزد  در  ما  فرمودند  و  شدند  خوشحال  رسید  صدوقی  شهید  اهلل  آیت  گوش  به  قضیه  این  خبر  وقتی

 .مدرسی جواد سید میرزا  اهلل  آیت و محمد سید حاج اهلل  آیت: داریم

 : است باران نماز  اقامه مدرسی محمد  سید حاج  اهلل  آیت ماندنی یاد به و زیبا  های جلوه از  -۶

 شهید  اهلل   آیت   پیشنهاد  به.  بود   شده  شدیدی  بارانی  بی   و   خشکسالی   دچار  یزد   شمسی،   ۱۳۳۹  سال   در

  و   مرد  و  زن  بزرگ،  و  کوچک  از  یزد  مردم  بود،  ماه  خرداد  با   مصادف   که   سال   آن   رمضان   نیمه   در   صدوقی

  که   یزد  اطراف   صحرای  به   پیاده  پای   و  تضرع  حالت  با   و  کنان  استغفار  طالب،   و   علما  با   همراه   جوان  و  پیر

 . کردند حرکت بود،( شحنه) به  معروف

 محمد  علی  سید  صدوقی،  شهید  مدرسی،  علیرضا  سید  حاج :  اسالم   حجج  و  آیات  همچون  علمایی  و  بزرگان

 سید  حاج  اهلل   آیت  رسیدند  که   موردنظر   محل  به .  داشتند  حضور   جمع  این   در  یزد  دولتی  مقامات   نیز   و  وزیری

.  کردند  الهی  درگاه   به  آوردن  روی   مهیای   و   آماده  را   مردم  و  نمودند  صحبت   مردم  برای   مدرسی  محمد

  و   شدند  مواجه  زیادی  و   تاثر  و  حزن  حالت  با  همگان  و  گذاشت  بسزایی   تاثیر  مردم  در  ایشان  های  صحبت

 . آمدند پایین منبر  از آنگاه. میشد شنیده بیابان جای  جایی از ناله و گریه  صدای

  را  شخصی  هرکس  کنند معرفی جماعت  امامت   برای را کسی  چه  که  کردند  مشورت علما  و  بزرگان  سپس

  پا  بود   نکرده   شروع   را   نماز   ولی   ایستاد  جلو  علما   از  یکی  نپذیرفت   را   مهم  این   کسی   نهایت  در   نمود   معرفی

  گرفته   را  مدرسی  محمد  سید  حاج   اهلل  آیت  ایشان  خود  آنگاه  کنم،  نمی  قبول  من  فرمود  و  گذاشت  عقب  به

 آن  سنن  و  آداب  تمام  با  را  نماز  قلب  قوت  با  و  رفته  جلو  به  خدا  به  توکل  با  مدرسی  اهلل  آیت.  کشید  جلو  به

  همه   نماز  یافتن  پایان  با.  بود  آمده  پدید  همه  در  عجیبی  خشوع  و  خضوع  حالت.  بردند  پایان  به   کرده  شروع

  رحمت  آثار  نبود،  روز  آن  در  ابر  از  از  اثری  که  حالی  در  هنگام  شب  و  برگشتند  شکسته  دلی  و  زار  حال  با

 . گرفت باریدن زیادی  باران  و بپوشانید را  یزد دارالعباده آسمان متراکم ابرهای و  شد ظاهر  الهی
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  مسخره زرتشتیان  و یهودیان  رفتندمی محل طرف به باران نماز خواندن برای مومنین وقتی که شده نقل

 . شدند سرفراز الهی  رحمت  و فضل با یزد مومن شکسته دل  مردم روز،   آن فردای اما  کردند می

  بیمارستان از و یافتند  بهبودی بیماری، و  کسالت از  پس مدرسی اهلل  آیت  که شمسی  69/ 18/9 تاریخ  در

 : سرودند را زیر اشعار  جواد سید میرزا اهلل  آیت شان مکرم برادر شدند، مرخص

صححتَ لقد  عَ  مدبح   و  الطالبین  قلوب  اصبحت  و  علل         من  نهل  اهلل   لی 

مهنّد   صقیل  یوماً  یخن  لم  کما  مشهد             عند  یحزنی  لم  جد  ما   اخ 

ابد   فی  الیوم  فعلیک  رحمته  و  بلد             فی  فقدناک  ان  اهلل  بارک   ال 

عَ انّ  شکراً  ربّ  مؤهَل  فْفیا  غیر  عاجز  فقیر  فانّی  غایتی               وک 

رسول آل  و  وسیلتی                     الشافعین  منیتی    شفاعه  غایه   اهلل 

باقی   االرض  و  االنسان  لک  یبقی  و  داعی             اهلل  دعی  ما  علیهم  صلّ   و 

 

 احمد سید و  کاظم  محمد  سید ،صادق محمد سید ،حسین محمد سید :های  نام  به فرزند چهار  ایشان  از

 .باشند می روحانیت کسوت  در  آنها از   نفر دو  که است  باقی

  هایبیمارستان از یکی در  خلق به خدمت و عبادت و  تدریس  و مجاهدت عمری از پس مدرسی اهلل  آیت

  و  قم  در تجلیل با ن اپاکش پیکر و نمودند تسلیم آفرین  جان  به جان شمسی  ۱۳۷۷ سال اسفند در تهران 

 .شدند سپرده خاک به یزد جعفر امامزاده جوار  در  و گردید  تشییع یزد

 : است شده حک قبرشان سنگ روی   بر است  سیدمحمدحسین بزرگشان فرزند سروده که  زیر اشعار  

 گرفت   دریا  از   حشمت   دریغش  بی  لطف   آنکه              انروحانی  مجلس  زیب   و  محراب   زینت  

 گرفت  وا  رحمت   دست  با  علی  جدش   همچنان           بود   افتاده  گره  نوعی  هر   به   کارش  در  هرکه  

 گرفت   الماوا  جنت  جادر  و  بشنید  ارجعی                   المرسلین  ختم  نجل  مدرس  اهلل   آیت 

 

  ۱۳۴۴ متولد مدرسی احمد سید اهلل آیت  مرحوم  فرزند دومین ،مدرسی جواد سید میرزا اهلل  آیت - ۱۲

  از پس گذاشت وجود عرصه  به پا معنویت   و تقوا  و علم خانواده در ،شمسی ۱۳۷۷ متوفی و قمری 

 . آورد روی حوزوی علوم فراگیری  به متوسطه سوم سال  و  ابتدایی دوره  گذراندن

  نا بسیار  روحانیت وضعیت  که  گذاشت روحانیت و دینی علوم  عرصه به  قدم  دورانی در  بزرگوار این 

  خروج  و  حوزه ترک  به مجبور سابقه با روحانیون برخی. بود ناخریدار و  کساد بس اعیتم طلبگی  و  سامانب
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  بعضی داشت نامطلوبی وضع علمیه مدارس   .بودند شده نشینخانه دیگر  برخی و روحانیت  کسوت  از

  فعال و  خوشفکر طلبه  این که مصلی علمیه مدرسه .بودند داده هویت تغییر بعضی و  شده ویرانه به تبدیل

  و غربت ناله و نداشت علمیه مدرسه به شباهتی  نمود می تحصیل  و گرفتمی یسکن آن  در باید جوان

  یک  برای که طوری  به ،بود محروم امکاناتی گونه هر  از  و رسید می گوش  به  آن گوشه  گوشه از تنهایی

  همدرس  و مونس  که ساکن طلبه  نفر یک حتی .گردید  می طی  مدرسه  از خارج مسافتی باید آب ظرف 

  نداشت روشنی  انداز چشم و آینده هیچ دوران  آن در طلبگی  ،ظواهر  و شواهد به  هم  و نداشت وجود باشد

 . بود بزرگ جهادی این و

 و   علومی  احمد  شیخ  حضرات   و  بزرگوارش  پدر  نزد  یزد  مصلی  مدرسه  در  را  سطح   از  قسمتی  و  مقدمات 

  محضر   از   را  سطح  دوره  و  نمود  هجرت   قم  به  قمری  ۱۳۶۴  سال  در  سپس.  آموخت  وامقی  سیدمحمد

  . رسانید  پایان   به  مدرسی  ابوطالب  سید  و  بهاءالدینی  رضا  سید  ،کمالوند  اهلل  روح   ،نجفی   مرعشی  آیات  حضرات 

  سید   و  گلپایگانی   محمدرضا  سید  ، بروجردی  حسین  سید  عظام  آیات  اصول   و   فقه  خارج   درس   حوزه   در  آنگاه

 . یافت حضور داماد محقق  محمد

  حوزه  دروس  باالترین  تا دبستان از همواره  خود سرشار استعداد  و  فهم  خاطر به مدرسی جواد  سید اهلل آیت

  بحث  هم  دنبال   به  له  معظم   قم  در  بروجردی  العظمی  اهلل  آیت  استقرار  از  بعد.  اندبوده  اساتید  ویژه  توجه  مورد

  و  مالقات  از  پس)  را  مدرسی  اهلل  آیت  جستجو  و  تحقیق  از  بعد.  بودند  خود  فرزند  برای  ای  شایسته  و  فهیم

  هم . پیوست آنان نفره  دو  جمع به  صدر  موسی امام سپس .نمودند  انتخاب منظور بدین  ( خصوصی مصاحبه

  موسی   سید  ،سبحانی  جعفر   شیخ  :آیات  از  بودند  عبارت  قم  در  اقامت  های  سال  در  مدرسی  اهلل  آیت  حثانب

 سید  و  ( مدرسی  )شریعتی  محمد  علی  سید  ،صلواتی  ،ستوده  محمدتقی  ،بروجردی  زاده  اهلل  آیت  ،صدر

 . میرمحمدی ابوالفضل

  تصمیمات   ترین  تلخ  از  یکی  پرستار  نبودن  و  شدید  خوابی  بی  و  سردرد  بیماری  به  شدن  مبتال  دلیل  به  ایشان 

 اشک   چشمانی  و  اندوهگین  قلبی  و  شکسته  دلی  با   .بود  یزد  به  بازگشت  آن  و  گیرند  می  خود  زندگی  در  را

 «  َوَعَسٰى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْير  لَُكمْ  » .کنندمی  ترک   یزد مقصد به را  قم بار

 بود  روز  ۵۰  مدت  که  شدند  مزمنی تب  به مبتال  بیماری  دو  آن  بر  عالوه  یزد  در قم از  بازگشت   از   بعد   ایشان 

 . بود شده  ناامید ایشان  بهبود از  معالج پزشک و  شد نمی قطع

  حضرت  به   و   دارند   قرار   الشریف  فرجه   اهلل  عجل   زمان  امام  محضر   در  که   کردند  احساس   رویا   عالم   در   بار   یک

 . الزمان  صاحب یا علیک  السالم  گفتند  و دادند سالم
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  ایشان   دیدار به  سعیدی اکبر  علی شیخ مرحوم پرهیزگار و  وارسته روحانی شدند بیدار  خواب از اینکه از  بعد

 . دیکن نمی تب دیگر  انشااهلل  و ندارید تب  گفت  و  گرفت را  ایشان و نبض آمد

 . آزرد می را ایشان  همچنان خوابی بی و سردرد ولی  گشت مرتفع  ایشان تب  مشکل قضیه این از بعد 

  ایشان   های تالش ثمره شدند مشغول   تالیف و  تحقیق  و  تدریس به  یزد در مدرسی اهلل آیت  صورت  هر  به

 .هستند بزرگان از  اکنون که  بود شاگردانی تربیت

 : است  شرح  این به  ایشان  تالیفات 

  در   شمسی  ۱۳۷۱  سال  در  و  میباشد  فقهی  رساله  ۱۶  شامل  که  الفقهیه  القواعد  فی    هالبهیّ  الرسائل  -1

 است  شده چاپ قم

 مسکن( و پوشاک  و خوراک  در روی میانه  ) اقتصاد آهنگ  -2

  از  مصالیی  اکبر مالعلی ربانی  عالم مختصر ای رساله بر است تفصیلی شرح  که  مثنوی بر  نقدی -3

 (است شده چاپ  قم  در ۱۳۸۱ سال  در کتاب  این) انصاری  شیخ شاگردان

 (. اند داشته حضور  که  مقداری) داماد  محقق اهلل  آیت و  بروجردی اهلل آیت درس تقریرات -۴

  و  ۱۳۸۴  هایسال در و شده زده  آن بر تعلیقاتی و شده بازنویسی که یزد  علماء بذکر  السرد نجوم  -۵

 . است  شده چاپ شمسی ۱۳۸۸

  معاشرت و روزمره زندگی در  این و بودند فروتن و  زیست ساده عالمی مدرسی جواد سید اهلل  آیت

 . شدمی معلوم مختلف طبقات  با ایشان 

 : که است  این ایشان   فروتنی از هایی جلوه 

  امامت ،است  مساجد برای سال فصول ترین رونق  پر که  رمضان مبارک های  ماه  برخی در - الف

  می شمار  به شهر مساجد ترین حساس  از هم  آن که  را  بازار در خان بیاق مسجد یعنی خود مسجد

  بود گمنام و  نداشت جماعت امام  که مسجدی در  خود و کردند می واگذار  الیقی شخص به آمد،

 . کردند می  جماعت اقامه

  جمعه  نماز ،آن  در روحانیون و  علما حضور بر  تاکید و  جمعه های نماز به بخشیدن رونق برای   -ب

  به  مختلف  مناطق جمعه  نمازهای  در خود و سپردند می دیگری  به بود  یزد اطراف   در که  را خود

 .نمودند می شرکت  ماموم   صورت
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  چه توسط  و طریقی  چه از نشدند متوجه هم آخر که شدند خانه صاحب ایشان واسطه   به افرادی  - ج 

 . است بوده کسی

  جامع  چون مقدماتی های کتاب لزوم  صورت  در  اجتماعی و علمی باالی موقعیت داشتن وجود با -د

  طالب  برای کردند می تدریس  را  عالی  سطوح  که  ای حوصله و دقت  همان با  را  سیوطی و  المقدمات

 . گفتند می  درس مبتدی

  آغاز  از مدرسی  محمد سید حاج  اهلل  آیت گرامشان و  بزرگ برادر همچون مدرسی جواد سید اهلل  آیت

  نهضت جدی حامیان از  ،  سره قدس خمینی امام  رهبری  به ۱۳۴۱ خرداد ۱۵  در و  اسالمی نهضت 

 .بخشیدند می وسعت و  عمق را اسالمی  نهضت مبارزات در فعال  مشارکت با و بودند امام

  به شود مراجعه  مدرسی جواد سید اهلل آیت دینی و سیاسی و علمی زندگانی از بیشتر اطالع برای  

 .  ۴۶ تا  ۱۱ صفحات مقدمه قسمت  یزد علماء بذکر السرد نجوم کتاب

  دکتر و محمدعلی سید ،محمدرضا سید: است مانده  جا به فرزند سه مدرسی جواد سید اهلل  آیت  از

 .باشند می اثر  منشاء و فاضل افراد هرسه که مهدی سید

  جنازه و  گفت وداع  را  فانی  دار شمسی ۱۳۸۷  سال در بیماری  تحمل سالها از پس مدرسی اهلل آیت 

  به یزد  جعفر امامزاده  رواق به متصل های  حجره از یکی در باشکوهی تشییع از پس ایشان  مطهر

 .شد سپرده خاک

 : است قرار  این به آنها از برخی نام که زیادند تاًمیّ و اًحیّ فامیل  این  دیگر عالمان  و  بزرگان

 

 

 

 


