
 مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی )ره( 

 »برخورد تند آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی )ره( با یکی از قضات دهه شصت دادگستری استان یزد« 

شکنان احکام   تج سید محمد مدرسی )ره( در راستای احیای احکام دین و برخورد با حرمامرحوم آیت اهلل ح

شصت براثر کسالت قلبی در بیمارستان بستری بودند؛ مسئولین استان به دیدار   دهه   اسالمی در یکی از سال های 

ایشان می آمدند؛ در این میان یکی از قضات آن زمان که تخلف بیّنی را انجام داده بود وبا تذکرات لسانی مرحوم  

یامده بود به دیدار ایشان آمد؛ ایشان در راستای نهی از منکر با  به خود ن آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی )ره( 

من به خاطر بعضی از احکامی که تو صادر کرده ای به این حال   و خاصی فرمودند: از من فاصله بگیر که  لحن تند 

 بیماری افتاده و بستری شده ام.

ریخ به بعد نسبت به صدور احکام با دقت  آن تاز ا این قاضی با تذکر و تشر مرحوم آیت اهلل مدرسی به خود آمد و

 بیشتری عمل می کرد. 

 امر به معروف و نهی از منکرفقط برای خدا 

یکی از مومنین نقل می کرد روزی در محضر آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی)ره( بودم؛ شخص زردشتی نزد  

ه من رسیده است به اشتباه مصادره  مدارک ادعا نمود که زمینی که از طریق ارث ب  ایشان آمد و با ارائه اسناد و 

کرده اند. ایشان با حساسیت و دقت تمام اسناد و مدارک آن شخص را بررسی کردند و سپس برای احقاق حق او  

مسئولین مربوطه تذکر دادند. مسئولین هم با توجه به جایگاه شخصیتی و تقوای ایشان و با توجه به وجود اسناد    به 

ن فرد زردشتی از این جریان خیلی خوشحال می شود و برای جبران این محبت به ایشان  و مدارک اقدام نمودند. ای

 می گوید قطعه زمین مرغوبی از زمین های خودم را به شما هدیه بدهم. 

مرحوم آیت اهلل مدرسی می گویند من وظیفه شرعی خودم را که نهی از منکر بود انجام دادم و این یک مسئولیت  

م است و هر چه آن شخص اصرار می کند که آن زمین را بپذیرند ایشان امتناع می کنند و  همگانی در دین اسال 

 هرگزآن زمین را نپذیرفتند.  

 با عمل شایسته اهل خانه را دعوت به معروف می کردند

ائت قرآن در منزل، پس از بازگشت از اقامه نماز جماعت صبح در مسجد رآیت اهلل مدرسی برای ترویج فرهنگ ق

فرط به اتاق کارشان می آمدند و نزدیک های طلوع آفتاب، با صدای رسا و ملیح قرائت قرآن می کردند. این عمل  

عضای  اگر احیانا یکی از ا ثانیا فرهنگ تالوت قرآن در محیط منزل ترویج شود و  اوالشایسته باعث می شد تا 



در پرتوی قرائت قرآن در منزل، نورانیت   ثالثامنزل خواب مانده است و از خواندن نماز محروم مانده بیدار شود و 

 فزایش پیدا کند. اآن کتاب آسمانی در آن محیط 

 حساسیت نسبت به حدود الهی  

سیر    در ییالقات سرد  و در ایام ماه مبارک رمضان که مرحوم آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی  1359در تابستان  

طزرجان( حضور داشتند و پناهگاه حضور مردم و مخصوصا حوزویان به شمار می رفتند، خبردار  روستای یزد )

بنادک سادات به روزه خواری مشغول هستند.    –حدود سه نفر از هتاکان و حرمت شکنان در مسیر طزرجان  شدند  

نم به چه علت در ماه مبارک رمضان به روزه خواری علنی  به عده ای خواص خود گفتند آنها را بیارید تا ببی

 پرداختند؟

هتاکان وقتی اراده ی آیت اهلل مدرسی را متوجه شدند بساط خود را جمع کرده و با عذر خواهی از این منکر الهی  

 فاصله گرفتند. 

شکنان اجرا کنند. از این تاریخ  در این ماجرا آیت اهلل مدرسی تصمیم داشت تا حدود الهی را در حق این حرمت 

به بعد و تا زمانی که ایشان در تابستان ها به ییالق می رفتند کسی حق هتاکی به احکام الهی را در آن منطقه  

 نداشت.

 خریدن خانه ی یهودی برای از بین بردن مرکز توطئه

با خریدن خانه های خاص،  در محل سکونت آیت اهلل مدرسی جمعی از یهودیان سکونت داشتند. برخی از آنها 

حرکت هایی را انجام می دادند که قسمتی به بیگاری کشیدن از فرزندان مسلمان این مرز و بوم و اندوخته شدن  

 سرمایه های کالن برای یهودی ها می شد. البته این سرمایه ها در نهایت سر از فلسطین اشغالی در می آورد. 

یزد قرار داشت. ایشان در فرصتی مناسب    ی فرط واقع در محله دارالشفا  یکی از این خانه های بزرگ، مقابل مسجد 

 اقدام به خریداری منزل کردند و از ابعاد گوناگون، از فضای آلوده به منکرِ محل کاستند.

 امر به معروف و نهی از منکر به شیوه ارزشی  

و نهی از منکر می کردند اگر متوجه  غیر مستقیم امر به معروف  ی  گاهی به شیوه  آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی  

می شدند یکی ازدوستان آشنایان و یا بستگان ایشان مرتکب خطایی شده است که باید به او تذکر داده شود؛ صبر  

می کردند تا روز جمعه فرا رسد و آنگاه او را با مقدماتی به نماز جمعه خودشان دعوت می کردند؛ سپس با بیانی  

ه معروف و نهی از منکر خود را در الفاظی عمومی بیان می کردند به گونه ای که آن فرد  ملیح و متذکرانه امر ب 



همراه متوجه می شد که این بیانات می تواند مستقیما برای او امر به معروف و نهی از منکر به حساب آید و با این  

 روش افراد را ضمن دعوت به کار خیر، مورد امر و نهی زبانی قرار می دادند.

 مر به معروف ونهی از منکر با حفظ آبروی اشخاص ا

روزی در محله دارالشفای یزد، کاسب مستاجری، قصد سوء به نوجوانی داشت، مرحوم آیت اهلل مدرسی )ره( وقتی  

یقین به این امر پیدا کردند؛ چنان رنگ بر رخسارشان تغییر کرد که گویی االن جان به جان آفرین تسلیم می  

سردی تمام، به مغازه ی او رفتند و او را که مستاجر یکی از موقوفات تحت امرشان بود تذکر داده  کنند اما با خون  

پدرانه و هوشمندانه   و فرمودند صالح است شما مغازه را تخلیه کنید و از این محل بروید؛ او نیز با تذکر لسانی و

  ایشان، متنبه شدند و دست از خطاهای نابخردانه خود برداشت.

 خرید باغ برای جلوگیری از منکر  

باغی را در مقابل مسجد طزرجان خریداری  )ره( آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی  1357و  1356در سال های 

طالب علوم دینی   ؛ و آن را وقف بر حوزه علمیه وکردند که قرار بود مرکز فحشا و منکرات طاغوتی آن زمان شود

)برانداختن مرکز فحشا و منکرات( نهی از منکر روشنی از ایشان به ثبت رسید و هم اینک اهالی  کردند. با این عمل  

 محترم طزرجان آن را زبان به زبان نقل می کنند. 

 وجودش نهی از منکر بود 

مدرسه مصلی بسیار منظم    به  ین می گفتند آیت اهلل حاج سید محمد مدرسی از جهت رفت و آمد بازاری های متد 

خود را روشن   یِ ساعت رفت و آمد ایشان را ما بازاری ها می دانستیم. در زمان شاه برخی از بازاریان رادیو و   ند بود

می کردند و موسیقی های غیر مشروع نواخته می شد ایشان وقتی از بازار عبور می کردند تا به مدرسه مصلی  

د  نو برای اینکه ایشان از این عمل مکدر نشو  احترام   از روی همگان    برگردند بروند یا پس از ساعت تدریس به منزل  

 رادیوهای خود را خاموش می کردند و بدین وسیله وجودش نهی از منکر بود. 

 نگاهش نهی از منکر می کرد

آقای میزانی می گفت من کارمند بانک زمان طاغوت بودم با آنکه خود را در بانک از ایشان مخفی می کردم روزی  

بان نگاهش به درون بانک افتاد و من را دیدند و من از نگاه ایشان نهی از منکر را دیدم و  ایشان از پیاده روی خیا

تصمیم به قطع ارتباط گرفتم و از این تاریخ دیگر به بانک برای اشتغال نرفتم. خداوند نیز کمک کرد و در بازار از  

 رونق ویژه کاری در رابطه با کسبه برخوردار شدم. 

 



 المی ایران پاسداری از فرهنگ اس 

به آلمان داشتند می گفتند: وقتی ما به وسیله قطار از   1357مترجم آیت اهلل مدرسی در سفری که در سال 

پاریس به آلمان رفتیم یکی از روحانیون سرشناس به استقبال ما آمد و پوشش او چنان بود که بی شباهت به  

 ها نمی داد.  بعضی از کشیش

عبا هم بپوشید که این عبا شما را به عنوان  آیت اهلل مدرسی به او فرمود مناسب است تا به همراه این لباس، 

 روحانی شیعه معرفی می کند.

همچنین وقتی وارد منزل این روحانی شدیم دیدیم فرزندان خردسال او با یکدیگر الفاظی را به کار می برند که با  

ندارد. آنجا نیز رسما به پدر خانواده یعنی روحانی میزبان تذکر دادند که بچه های    فرهنگ ایرانی اسالمی سازگاری

 شما می بایست دست کم در منزل مراقب فرهنگ ایرانی و اسالمی باشند. 

 عیال شخص مرحوم چند عمو و دایی دارد؟ 

ان شیعه ایرانی از دنیا  و در زمانی که آیت اهلل مدرسی در پاریس حضور داشتند اتفاقا یکی از مرد 1357در سال 

بر این بوده است که صاحب عزا باید در نزدیکی   می رود. میزبان ایشان را به محل دفن او می برد و گویا رسم

 مقبره بایستد تا دیگران به او تسلیت بگویند.

می گفتند    قهرا همسر متوفی صاحب عزای اصلی به شمار میرود. افراد محرم و نامحرم می آمدند و با ایشان تسلیت

و با این خانم دست داده و سپس می رفتند. مرحوم آیت اهلل مدرسی تعجب می کند که چرا مردان با این زن  

نامحرم دست می دهند. از میزبان که روحانی معروفی بود می پرسند. ایشان برای جلوگیری از هر ناراحتی می  

درسی که هوشیارانه به قضایا می نگریست ناراحت می  و دایی این خانم هستند. آیت اهلل م  عموگوید شاید این ها 

ستور می دهند تا مجلس را  دوم چند عمو و دایی دارد؟ و آنگاه حشوند و می فرمایند مگر عیال این شخص مر

برای تذکرات دنیایی و اخالقی آراسته کنند. ایشان بر سر قبر حاضر می شوند و با همان لهجه ی شیرین و رسا و  

 ه و لطیف، حضار را نصیحت می کنند و آن ها را نسبت به حساسیت مقررات دینی آشنا می کنند.  روحیه ی پدران

 

 

 


