
ــال 1292ق.  ــردی در سـ ــید حســـین طباطبایـــی بروجـ حضـــرت آیـــت اهلل سـ
)1254ش.( در بروجـــرد متولـــد شـــد. در هفـــت ســـالگی بـــه مکتـــب رفـــت، ولـــی 
ــه  ــان کـ ــدر ایشـ ــود، پـ ــتر بـ ــب بیشـ ــودکان مکتـ ــه کـ ــوش او از بقیـ ــم و هـ ــون فهـ چـ
خـــود اهـــل علـــم بـــود،  فرزنـــد را بـــه حـــوزه علمیـــه بروجـــرد آورد. ســـید حســـین تـــا 
هجده ســـالگی در بروجـــرد بـــود و تحصیـــالت را در همان جـــا ادامـــه داد و پـــس از 
آن راهـــی حـــوزه اصفهـــان شـــد و از محضـــر عالمـــان و مجتهـــدان بـــزرگ اصفهـــان 

بهره منـــد گردیـــد. 
تالش چشمگیر و شوق به تحصیل در کنار هوش و حافظه نیکو موجب شد 
که ایشان در ایام تحصیل در اصفهان هجده ساعت از روز را صرف تحصیل 
که می فرمود: »من در  و مطالعه نماید. از حضرت آیت اهلل بروجردی نقل است 
کلمه لغو هم از دهان  تمام عمرم یک دقیقه را به بطالت صرف نکردم و یک 

من در نیامده است«. 
ده سال تالش مستمر در حوزه علمیه اصفهان، او را به جوانی دانشمند 
گردد و از  که راهی نجف  کرده بود، ولی عطش آموختن موجب شد  تبدیل 
که از این  گیرد. آخوند خراسانی  محضر اساتیدی چون آخوند خراسانی بهره 
گرد بسیار راضی و خشنود بود، او را مایه روشنی چشم خود می خواند و در  شا

اجازه نامه اجتهادش، او را با تعبیراتی بلند، می ستاید. 
حضـرت آیـت اهلل بروجـردی، پـس از نـه سـال بـه ایران بازگشـت و بـه تحقیق و 
یـس در بروجـرد پرداخـت و ایـن اقامـت، سی و شـش سـال بـه طـول انجامید.  تدر
یسـش از  در سـال 1324ش. به اصرار علما و مراجع، مقیم قم شـد و مجلس تدر
یـخ حـوزه علمیـه قـم. حاصـل ایـن جلسـات، عالمانـی  پررونق تریـن مجالـس تار
آیـت اهلل  اسـت.  متنعـم  آنـان  وجـود  بـرکات  از  هنـوز  علمیـه  حـوزه  کـه  بودنـد 
بهجـت قدس سـره می فرمودنـد: »قـم بـه اهل بیـت؟مهع؟ منسـوب اسـت. آقـای 
بروجـردی؟هر؟ می فرمودنـد: روایتـی کـه در طریـق آن قمـی نباشـد، یـا نیسـت یـا 
کم اسـت! خدا کند این توجه و ارادت و محبت نسـبت به اهل بیت؟مهع؟ در ما 
باقـی بمانـد! اهـل مکـه و مدینـه هـم نعمـت والیـت و اهل بیـت؟مهع؟ را داشـتند، 

آیت اهلل سید حسین بروجردی



کـه آنهـا از نعمـت والیـت قدردانـی نکردنـد، لـذا بـه  ولـی در روایـت آمـده اسـت 
اعاجـم منتقـل گردیـد. خـدا کنـد مـا عجـم هـم نعمـت مفـت به دسـت آمده، را 

مفـت از دسـت ندهیـم!«.
حضرت آیت اهلل بهجت پس از ورود به شهر مقدس قم، به محفل درسی آن 
مرجع واالمقام حاضر شد و در بین عالمان و برجستگان آن محفل مورد عنایت 
گرفت، اما وقتی دید ممکن است به سبب اظهار نظرهای  خاص ایشان قرار 

علمی اش گرفتار رنج شهرت گردد، لب فرو بست. 
حضــرت آیــت اهلل بروجــردی بــا اینکــه مرجــع اول جهــان اســالم بــه شــمار 
یســت و مــؤدب بــود. باوجــود پــادرد در ســنین  می آمــد، بســیار متواضــع و ساده ز
می نشســت.  دوزانــو  درس،  مجلــس  در  حاضــران،  بــه  احتــرام  بــرای  پیــری 
ســجایای اخالقی و ســیمای نورانی ایشــان، غیر شــیعیان و حتی غیرمســلمانان 
را نیــز بــه خــود جلــب می کــرد.  آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ در موضــوع تقریــب 
کیــد فــراوان  مذاهــب مســلمانان همیشــه بــه احتــرام متقابــل و دوری از توهیــن تأ
داشــتند؛ آیــت اهلل بهجــت قدس ســره در این بــاره می فرمودنــد: »در مجالســی 
کــه بــه مناســبت حضــرت فاطمــه؟اهس؟ برقــرار می شــود )نهــم ربیــع االول( شایســته 
بیــان  زهــرا؟مهع؟  به خصــوص حضــرت  و مناقــب اهل بیــت،  اســت فضائــل 
گــردد و برگــزاری مجالــس خنــده، بــدون ذکــر فضائــل آنهــا خــوب نیســت… از 
راه هایــی کــه مرحــوم آقــای بروجــردی؟هر؟ نیــز همیــن راه را می رفتنــد، همــان 
بیــان مشــترکات میــان مــا و عامــه و تــرک َمطاعــن و یــا لعــن و ســّب آشــکار 
آنهاســت. کــه از جملــه بیــان حدیــث معــروف و مشــهور بیــن َفریَقیــن، یعنــی 

حدیــث ثقلیــن، اســت«.
از   1340 ســال  فروردیــن  دهــم  روز  در  جلیل القــدر  عالــم  ایــن  ســرانجام 
ک ســپرده شــد. پــس از  دنیــا رفــت و در حــرم حضــرت معصومــه؟اهع؟ بــه خــا
کــز علمــی  وفــات حضــرت آیــت اهلل بروجــردی، نه تنهــا جهــان تشــیع، بلکــه مرا
اهل ســنت و بســیاری از اقلیت هــای مذهبــی نیــز بــه احتــرام ایشــان، مجالــس 

عــزا برپــا کردنــد.


