


آیـت اهلل العظمـی حائـری مهرجـردی، از تبـار عالمان 
شـیعه  اسـت كه حوزه علمیه قم میراث جاودان اوسـت 
. شـاید بهتریـن تعبیـری كـه می تـوان در وصف ایشـان 
داشـت نشـأت گرفتن تفكـر اسـامی در ایـران به همت 
آن بزرگـوار اسـت اقـدام در خـور ایشـان در ایامـی كـه 
اسـتبداد رضاخانـی بیداد می كرد در جهت تأسـیس نهاد 
علـم دینـی، نشـان از هـوش و ذكاوت بـی بدیل ایشـان 
دارد كـه بـه جای درگیری بـا قدرت حاكـم زمینه ظهور 
بزرگانـی را فراهـم نمـود كـه در ادامـه مسـیر، هـر كدام 
منشـأ تحـول بودنـد در ایـن میـان تربیـت و آمـوزش 
بزرگانـی چـون حضـرت امـام خمینـی )ره( قابـل توجه 
اسـت كـه ایـن خـود می تواند الگویـی در خـور در عرصه 

فرهنگـی نظام اسـامی باشـد.
سعید پورعلی- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی     

شـیخ  مكـرم  فقیـه  و  معظـم  اسـتاد  »جنـاب 
عبدالكریـم حائـری  كـه از سـال 1340 تـا سـال 
1355 قمـری ریاسـت تاّمه و مرجعّیـت كامله قطر 
شـیعه را داشـت همـه دیدیـم كـه چـه سـیره ای 
داشـت. بـا نوكـر و خـادم خود همسـفره و هـم غذا 

بـود و روی زمیـن می نشسـت.«
حضـرت امـام در یكـی از سـخنرانی های خـود 
خطـاب به شـاه، با اشـاره بـه زهد آیـت اهلل العظمی 
حائـری چنیـن می فرمایـد: »مـا مفـت خوریـم!... 
مائـی كـه مرحوم حاج شـیخ عبدالكریـم حائری ما 
از دنیا می رود، همان شـب آقازاده های ایشـان شـام 
ندارنـد، مـا مفـت خوریـم؟! یـا آنهـا كـه بانك های 
خـارج را پـر كـرده انـد و بـاز دسـت از مملكـت بر 

نمی دارنـد؟«

عبدالكریـم فرزنـد محمدجعفر 
قمـری  هجـری  سـال 1267  بـه 
در محلـه مهرجـرد میبـد چشـم 
بـه جهـان گشـود. شـش سـالگی 
عبدالكریـم بـا مرگ پـدرش همراه 
بـود، پـدری سـاده زیسـت و دل 
آگاه كـه بـه كار كربـاس فروشـی 
اشـتغال  گوسـفندان  تیمـار  و 
داشـت. عبدالكریـم دوران كودكی 
در  و  محلـه  همـان  در  را  خـود 
دامـان مـادری پاكدامـن و پرمهـر 

می گذرانـد و كـم كـم نشـانه های 
هـوش و ذكاوت او نمایـان می شـد 
و او را از همسـاالن خـود متمایـز 
می نمـود. اسـتعداد فـراوان او نظـر 
شـوهر خالـه اش، میـر ابوجعفـر را 
بـه خـود جلـب كـرد. خیرخواهی 
و انسـان دوسـتی میـر ابوجعفـر، 
او را بـر آن داشـت تـا عبدالكریـم 
را در شـاهراه علـم و تهذیـب قـرار 
دهـد. آری اراده خداونـد ایـن گونه 
می رفـت تـا ایـن كـودك نـه فقط 
در سلسـله آیـات عظـام و مـردان 
پـرآوازه جهان تشـیع نظیر میرزای 
نراقـی، شـیخ  احمـد  مـا  قمـی، 
انصـاری، میـرزای شـیرازی، آخوند 

خراسـانی و طباطبایی یزدی جای 
دهـد بلكـه او را در سـلك یكـی از 
باغبانان و نگهبانان اندیشـه تشـیع 

در روزگاری سـخت قـرار دهـد.
عبدالكریـم تا سـن 18 سـالگی 
در حـوزه علمیـه اردكان و یـزد بـه 
آن  از  پـس  و  پرداخـت  تحصیـل 
بـرای ادامـه تحصیـل بـه كربـای 
معلـی رفـت. در كربـا در حلقـه 
شـاگردان آیـت اهلل فاضـل اردكانی 
فاضـل  چنـدی  از  پـس  درآمـد. 
اردكانـی كـه عبدالكریم را از سـایر 
شـاگردانش متمایز تشـخیص داده 
بـود، او را همـراه با توصیـه نامه ای 
دوسـتانه و صادقانـه به نـزد بزرگ 

مرجع جهان تشـیع میرزای بزرگ 
شـیرازی صاحب فتـوای تنباكو به 
سـامرا فرسـتاد. میرزای شیرازی با 
دیـدن نامه بـی درنـگ عبدالكریم 
را در زمـره خـواص خود قـرار و در 
منـزل شـخصی خویـش مـأوا داد. 
طولـی نكشـید كـه عبدالكریـم بـا 
عنایت خداوند و تیزهوشی خویش 
و بـا بهـره گیـری از خرمـن علـم 
اسـاتیدی چـون میرزای شـیرازی، 
ابوالحسـن اصفهانی و سـیدمحمد 
فشـاركی به درجـه اجتهاد رسـید 
و در سـلك مراجـع بـزرگ تقلیـد 
زمـان خویـش قرار گرفـت به گونه 
ای كـه مقلدانـش از ایـران، عراق و 

لبنـان فراتـر می رفتند.
در اواخـر سـال 1332 هجـری 
دعـوت  بـه  عبدالكریـم  قمـری 
مـردم اراك بـه ایـران آمـد و جنب 
پـا  بـه  دیـار  آن  در  را  و جوشـی 
سـاخت. پـس از 8 سـال تـاش و 
كوشـش در اراك و در سـفری كـه 
بـه زیـارت كریمـه اهل بیـت رفته 
بـود، علمـا و مـردم قـم سـخت به 
او اصـرار كردنـد تـا در قـم بمانـد. 
عبدالكریم پاسـخ را بـه قرآن حواله 
داد و  سـپس بـا قـرآن اسـتخاره 
نمـود. آیـه 93 سـوره یوسـف كار 
را یكسـره كـرد و چنین مقدر شـد 
كـه پیشـگوئی های معصومین )ع( 

نگاهی به زندگی آیت الله العظمی حائری )ره(

آیت الله موسس از دیدگاه امام )ره( سخن اول
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»بـه نام و یـاد تو ای پیشـوای بزرگوار و موسـس عالیمقدار، 
ای آیـت اهلل حائـری، ای پایـه گـذار ایـن اسـاس متیـن و بنـاء 
مكیـن كـه از در و بـاِم شـالوده تو بـوی حقیقـت و معنویت به 
مشـام جـان رسـیده و روح انسـان را شـاد و دل اهـل ایمـان را 

صفـا و دیـده اهـل وفا را نـور و ضیـاء دهد.«
ای عنصـر شـریف، عجـب همتـی داشـتی و غریب سـعی و 
كوششـی گماشـتی با این تشـكیل و موسسـه ات ایران را مهد 
علـم و ادب و شهرسـتان قـم را مركـز فضـل و حسـب نمودی. 
آفریـن بـر روان پاكـت و  مرحبـا بـر روح تابناكـت. كام صادق 
آل محمـد را كـه فرمـود: » »یـازر العلـم فی الكوفه زئیـر الحّیه 
فـی جحرهـا و یخـرج عـن بلـده یقـال لهـا قـم « را شـنیده و 
بیـرون آوردی علـم و هنـر را از ایـن شهرسـتان كـه تـا قم، قم 
اسـت و دارالعلمـش برجـا، روح و ریحانش بر پرچم تـو وزد و تا 
روز پسـین هـر كـه از این دانشـگاه خیـزد و یا در ایـن بنگاه پا 
گـذارده و ترویـج دیـن و علـم كنـد تو را اجـر جزیـل و پاداش 

نبیل اسـت«.
)شریف رازی، محمد)1332(، آثار الحجه، چاپ دوم، قم: برقعی، صفحه 4( 

از  حائـری  العظمـی  اهلل  آیـت   «
بسـیار  و  برجسـته  شـخصیت های 
بـزرگ علمـی اسامسـت كـه خـود 
در قبـال اسـاتید و اسـاطین فقـه و 
اصـول چون مرحوم شـیخ انصـاری و 
آخونـد خراسـانی دارای مبنای متقن 
و مستقل محكمی اسـت كه می توان 
او را در ردیـف نوابـغ و فحـول علمـی 
اسـام آورد و گذشـته از شـخصیت 
علمـی در تقـوا و زهـد و قـدس و ورع 
و ارتبـاط و توسـل به خانـدان وحی و 
رسـالت و خصوصا اعلی حضرت بقیه 
اهلل، نـادره زمان بوده و در این قرون اخیر 
كمتر كسـی به رتبه اش رسـیده است، 
مصداق حقیقـی مخالفا  لهـواه بود«. 

)شریف رازی، محمد)1332(، 
آثارالحجه، چاپ دوم، قم: برقعی، صفحه 23(

دربـاره قـم بـه دسـت عبدالكریـم 
تاسـیس حـوزه  محقـق شـود: 
علمیـه قـم و انتقـال پایـگاه 
مرجعیـت و تشـّیع از عتبـات 

عالیـات بـه قم.
ایرانیـان همه خوشـحال بودند، 
احمدشـاه قاجـار بـه قم سـفر كرد 
تـا بـه محضـر آیـت اهلل العظمـی 
حائـری  عبدالكریـم  شـیخ  حـاج 
عـرض ادب نموده و تاسـیس حوزه 
علمیـه را بـه دسـت بـا كفایتـش 
شـادباش گوید و او را سـپاس گزارد.

عبدالكریـم  شـیخ  حـاج 
شـخصیتی جامع االطراف داشت و 
از نـوادر روزگار بـود. به عقل گرائی 

و حسـن تدبیر شـهره بود، تاسیس 
حـوزه علمیـه قـم در روزگاری كه 
كار بر عالمان تشـیع سـخت شـده 
بـود، حفاظـت و حراسـت از كیـان 
تشـیع از راه احتیـاط و دوراندیشـی 
هایـش در برخورد بـا حاكمان وقت، 

نشـان از عقـل و تدبیرش داشـت.
نوگـرا  و  روز  بـه  مجتهـدی 
بـود. تغییـرات بـزرگ در سیسـتم 
آموزشـی حـوزه هـا، نـوع فتاوایـی 
و  تشـویق  و  می كـرد  صـادر  كـه 
الـزام طـاب بـه فراگیـری علـوم 
روز و آشـنایی بـا زبـان انگلیسـی-

كـه مخالفانـش آن را برنتافتنـد-از  
نوگرائـی او خبـر مـی داد. زاهـد و 

بـی ریـا بـود. زندگـی زاهدانـه اش 
و برخوردهـای بـه غایـت صمیمانه 
و فروتنانـه اش بـا مـردم و طـاب 
حاكـی از زهـد وی بـود. از همـه 
مهمتـر اطاعـت را در خدمـت بـه 
خلـق می دانسـت و ایـن مهم خود 
را ایـن گونـه نشـان داد كـه امروزه 
می خوانیـم كـه آیـت اهلل العظمـی 
حائـری  عبدالكریـم  شـیخ  حـاج 
نـه فقـط مـرد علـم و زهـد بـود و 
تالیفات سـترگی بر جای گذاشـت 
مـدرن  بیمارسـتان  اولیـن  بلكـه 
قـم و پـس از آن بیمارسـتان های 
سـهامی و فاطمی، ایجاد گورستان 
و غسـالخانه عمومـی قم، تاسـیس 

داراالطعـام بـرای فقـرا، یتیمـان  و 
در راه مانـدگان، بنـای سـیل بنـد 
احـداث  قـم،  رودخانـه  روی  بـر 
خانه هـای مسـكونی بـرای سـیل 
و  شـبانه  كمك هـای  و  زدگان 
پـاره  فقیـران  بـه  اش  مخفیانـه 
بـاب  اقدامـات وی در  ایـن  از  ای 
مردمـداری و خدمـت بـه خلـق به 

می آینـد. شـمار 
او بـه تمام معنـا در عمل و نظر 
معلـم، اسـتاد و راهنمـا و خیرخواه 
آدمیـان بـود. امـام خمینـی )ره(، 
اراكـی،  گلپایگانـی،  عظـام   آیـات 
دو  و  نجفـی  مرعشـی  خونـی، 
از  مهـدی  و  مرتضـی  فرزنـدش 

جملـه شـاگردان ایـن بزرگوارنـد. 
عبدالكریـم پـس از عمـری بندگی 
خـدا از طریـق علـم آمـوزی و زهد 
در هفدهـم  بـه خلـق  و خدمـت 
ذیقعـده 1355 قمـری مصـادف با 
دهـم بهمـن مـاه 1315 هجـری 
شمسـی جهـان تشـیع را در غـم 
و انـدوه خـود گذاشـت و خـود بـه 
جـوار رحمـت حـق شـتافت و در 
كنـار مرقـد كریمـه اهـل بیـت به 
خاك سـپرده شـد. روحش شـاد و 

راهـش مسـتدام بـاد.

به یاد
تـــو
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 آیـــت الله سـیــد عـلی محـقـق دامــاد * 

حائری بزرگ در اراك
حـاج شـیخ در كربـا، در سـطح 
مرجعیـت مطرح بود و جز كسـانی به 
شـمار می آمـد كـه پـس از فـوت آقـا 
میـرزا محمدتقی شـیرازی، انتظار بود 
ایـن مقـام را احـراز كند. مركز شـیعه 
هـم نجـف بـود هـم كربا. كسـی كه 
بنا داشـت بـه مقام مرجعیت برسـد و 
كرسـی مرجعیـت را در اختیار بگیرد، 
بـه طـور طبیعـی جایـش در ایـن دو 

مركـز بود.
بــا ایــن حــال، ایشــان ســفر خــود 
ــد. یعنــی  ــران شــروع می كن ــه ای را ب
پشــت پــا می زنــد بــه همــه چیــز، از 
آن جایگاهــی كــه در انتظــارش بــود، 
چشــم می پوشــد. از مركــز شــیعه بــه 
ــن كــه  ــا ای ــد. ب اراك هجــرت می كن
اراك در آن زمــان شــهر كوچكــی بود 
ــرای  ــت و ب ــی نداش ــچ مركزیت و هی
كســی كــه در حــد مرجعیــت بــود و 
در مركــز شــیعه، جایــگاه بــس واالیی 
ــانی  ــف كس ــدر ردی ــت و در ص داش
قــرار داشــت كــه پــس از میــرزا، 
بــرای عهــده گیــری مقــام مرجعیــت 
از آنــان نــام بــرده می شــد، بــه هیــچ 

وجــه مناســب نبــود.

همراهی علما با آیت اهلل حائری
شـاید هنـوز زوایـای نقـش حـاج 
شـیخ عبدالكریـم حائـری و اثرگذاری 
در  مرحـوم  آن  علمـی  و  اخاقـی 
تاسـیس حـوزه علمیـه قـم، چنـدان 
تربیـت  در  باشـد،  نشـده  شـناخته 
معنویـت،  و  علـم  رواج  در  طـاب، 
جلوگیـری از نابسـامانی ها و ... . البتـه 
ناگفتـه نمانـد كـه در تاسـیس حـوزه 
علمیـه قـم، علمـای دیگر هـم خیلی 
موثـر بـوده انـد و ایـن را مهمتریـن 
عامـل موفقیـت حـاج شـیخ می توان 
بـه حسـاب آورد. چنـد نفـر از اینـان، 
در حـد مرجعیـت بودنـد و شـماری 
هـم در قـم مرجعیـت داشـتند، امـا 
ایثارگرانـه بـه همـكاری و كمك حاج 
شـیخ برخاسـتند و در بنـای حـوزه 
شـكوهمند قم، سـهیم بودنـد.  این از 
نكته هـای خـاص و مهم تاریخ شـیعه 
اسـت. نكتـه ای كـه به نظر مـن از آن 
غفلـت شـده و امروزه باید به درسـتی 
بررسـی شـود. ایـن خیلی مهم اسـت 
كـه علمایـی در حد مرجعیت باشـند 
و یـا از مقـام مرجعیـت برخـوردار، اما 
خـود را كنـار بكشـند تـا كارهـا بـه 
دسـت توانای یك نفر، سـامان بگیرد.

برداشتن دیوار بین مرجعیت و طالب
به نظر من ایشان، دیوار بین مرجعیت و طاب 
را برداشت، با طلبه ها و فضا از در دوستی وارد شد. 
در این باره می توان به مواردی اشاره كرد از جمله:

1. نشست و برخاست با طاب، در مدتی كه 
مرجعیت داشت و نامور بود، به طاب شهریه 
مخصوص،  وقت  در  فضا  و  طاب  با  می داد، 
بعدازظهر ها و شب ها بعد از نماز می نشست تا 
طاب بدون حاجب و واسطه با خود وی مسائل 
را مطرح كنند و از مشكات و گرفتاری هایشان 
بگویند و یا باب بحث های علمی را بگشایند. این 
رویه مفید و آموزنده در آن روزگاران سخت و 

دشوار، نور امیدی برای طاب بود.
2. دغدغه رفاه طاب: ایشان برای رفاه و تامین 
حداقل معیشت آنان، در حد زندگی طلبگی، اقل 
سكنی و رفاه، سخت تاش می كرد، از پدر مهربانتر. 

این را خود طاب و فضای آن زمان می گفتند..
3. مانند طاب، ساده و بی آالیش: ایشان در 
تمام طول عمر، ساده زندگی می كرد. به تمامی 
اهل خانه سفارش می كرد كه مبادا زیاده روی 
كنند و از زی طلبگی خارج شوند. بسیاری از 
طاب كه وضع معیشتی مناسبی نداشتند و 
در تنگنا بودند، وقتی وضع زندگی حاج شیخ را 
می دیدند، آرامش می یافتند و اگر هم كسانی در 
حوزه، از ثروت و مكنتی برخوردار بودند، خجالت 
می كشیدند كه زیاده روی كنند و از حد بگذرانند.

4. پرهیز از ریاكاری: حاج شیخ ساده و بی 
آالیش، بدون هیچگونه ریاكاری به كارهای علمی 

خود و اداره حوزه و تربیت طاب می پرداخت. 
از حوزه  ایشان  عوامل جداشدن  از  یكی  شاید 
نجف  و كربا، همین باشد. در قم هم سعی 
می كرد جریان ریاكاری در راس حوزه راه نیابد كه 
بعدها بدنه حوزه را  آلوده كند. یك وقتی آقا شیخ 
حسن صانعی نقل می كرد: در محضر امام بودم 
كه سخن از اخاق مردم به میان آمد. می گفت: 
همه باالخره درجه ای از هوای نفس را دارند. هر 
چند افراد معمولی در انجام كارهایشان قصد قربت 
داشته باشند، باز هم درجه ای از هوای نفس در 
آنان وجود دارد. در این بین، میان اولیای الهی  و 
علما هم فرق است. آقای صانعی  می فرمود: این در 
ذهن من بود تا این كه در مجلسی دیگر، سخن از 
حاج شیخ عبدالكریم به میان آمد. امام گفت : در 
وجود حاج شیخ اصا هوای نفس نبود. من گفتم: 
چطور؟  در حالی كه پیش از این فرمودید: باالخره 
در هر فردی درجه ای از هوای نفس وجود دارد؟ 
فرمود: تو دیگر این را نمی فهمی. حتی جواب من 

را هم نداد.
5. پرهیز از دنیا: حاج شیخ نه تنها ساده و بی 
آالیش زندگی می كرد و هزینه و مخارج زندگی 
اش بسیار پایین بود، همان غذا را می خورد كه همه 
طاب می خورند و همان لباسی را می پوشید كه 
برای همه طاب امكان پوشیدن آن نوع لباس بود، 
بلكه از این كه مال مختصری بیندوزد تا این كه 
فرزندانش و اهل خانه پس از او مدتی بدون دغدغه 

و در آسایش باشند، به شدت پرهیز داشت.

حاج شیخ عبدالكریم حائری در گفتگو با نوادگانش
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دکتر سیدمصطفی محقق داماد *

آقای احمد خبازان مهرجردی:
آقای احمد خبازان مهرجردی خاطره ای 
را از پدربزرگ مادری خود )حاج محمد علی 
خود  دایی  از  نقل  به  مهرجردی(  ابوطالب 
مرحوم حاج تراب زارع ذكر می نماید كه زیبا 

و جالب توجه است.
فرزند  زارع  محمدعلی  حاج  مرحوم  پدرم 
ابوطالب می گفت: در سالی با عده ای از اهالی 
منزل  محل  ساكنین  از  بیشتر  كه  مهرجرد 
از راه  مسكونی حاج شیخ در مهرجرد بودند 
قم راهی زیارت مشهد مقدس بودیم. از آنجا 
كه من با حاج شیخ نسبت فامیلی )پسرعمو( 
داشتم با همراهان خود جهت دیدن و احوال 
پس  كه  رسیدیم  شیخ  حاج  خدمت  پرسی 
با  شیخ  حاج  كه  پرسی  احوال  و  دیدن  از 

همشهریان و فامیل خود داشتند به هر یك در 
حدود 5 ریال اهداء نمودند. یكی از همراهان 
برای اینكه پول بیشتری بگیرد، گفته بود من 
پول هایم را در طول سفر گم كرده ام و حاج 
شیخ هم با احترام و خوش رویی مبلغ بیشتری 
به او داد و پس از آن به طور خصوصی به من 
گفت كه فانی 11 ریال پول در جیبش داشت.

همچنین مرحوم حاج محمدعلی زارع نقل 
هنگامی  حائری  اهلل  آیت  كه  است  می كرده 
كه در مهرجرد بوده است، بعضی وقت ها در 
مجلس تعزیه خوانی شركت می كرده است و 
حتی گاهی خودش هم تعزیه می خوانده است. 
الزم به ذكر است تعزیه خوانی در میبد رواج 

داشته و هنوز هم رایج است.

نواده دختری مرحوم آیت اهلل شیخ 
عبدالكریم حائری در خصوص شخصیت 
این بزرگوار می فرماید: مرحوم حاج شیخ، 
حوزه علمیه را زمانی تاسیس كرد كه كشور 

آمادگی حركت به سوی دین زدایی را داشت.
سال  حدود  در  داشت:  بیان  وی 
1300 هجری شمسی كه اختافات بین 
مشروطه خواهان و استبداد به اوج خود 
رسیده بود و مردم از كشمكش های ایجاد 
شده خسته شده و از روحانیت زده شده 
بودند، حوزه علمیه به دست مرحوم حاج 

شیخ عبدالكریم حائری تاسیس شد.
حاج شیخ احساس كرد برای جلوگیری 
از انحراف جامعه به دین زدایی و برگرداندن 
آبروی روحانیت كه به ضد مدرنیته بودن 
متهم شده بودند، بایستی تحولی علمی و 

اخاقی را در روحانیت ایجاد كند.
نظر حاج شیخ این بود كه روحانیون 
حوزه بایستی روحانیون تربیت شده ای 
باشند كه در عین دوری از تجمل گرایی 
و هوی و هوس به علم روز نیز آشنا و از 
نظر اخاقی نمونه بوده و عناصر تجدد را 

نیز پذیرا باشند.
از نمونه فعالیت های وی در پذیرا بودن 
تجدد، تاسیس اولین بیمارستان توسط 

وی در قم بود و در پی آن مدارس بسیاری 
را به سبك روز ایجاد كرد و آقای رشیدیه 
نیز در همان زمان در حمایت حاج شیخ 
به تاسیس مدارس گوناگون پرداخت كه با 

مخالفت های زیادی نیز مواجه شد.
راهی كه شیخ انتخاب كرده بود، اسام 
ناب بود به دور از هرگونه پیرایش و نقص 
و یا كمبودی و بر هرآنچه از مسائل دینی 

بود یعنی بر واقعیت دین اصرار داشت.
در مقابل برخورد رضاخان با حجاب، به 
گونه ای برخورد كرد كه مخالفتش اصل 
حوزه را از بین نبرد و توانست با پذیرش 
در  و  كرده  حفظ  را  حوزه  ها،  سختی 
زمان رحلت خود 500 مجتهد از جمله 
شاگردان خودش را به كشور تقدیم كند.

از جمله خصوصیات وی می توان به 
جایگاهش در بین مردم اشاره كرد كه به 
جهت زندگی با زهد و دور از ریایی كه داشت 
در بین مردم جایگاه ویژه ای داشت. محور 
شخصیتی حاج شیخ عبدالكریم حائری، 
رعایت اسام خالص، اسام ناب و عدم تظاهر 
در زندگی بود و دوستی او با طاب و نحوه 
برخورد او با آنان نشان از مهربانی او داشت چرا 
كه به وضعیت طاب رسیدگی می كرد و از 

نزدیك با مسائل آنها آشنا بود.

دكتر آیت اللهی:
شهرستان  در  پزشكی  پیشكسوت  ایشان 
محله  یعنی همان  مهرجرد  اهالی  از  و  میبد 
كه  ایشان  می باشد.  موسس  اهلل  آیت  زادگاه 
با آیت اهلل العظمی حائری نسبت فامیلی نیز 
دارند در مصاحبه با ما خاطره ای را از ایشان 

نقل نموده اند كه از نظر شما می گذرد:
من به نقل از حاج سید جواد ابطحی شنیده 
ام كه در محله مهرجرد مراسم تعزیه ای برپا 
بود، یكی از شبیه گردان ها از دادن نسخه )همان 
نوشته ای كه شبیه خوان از روی آن اشعار را 
بار  به دیگری خودداری می نماید.  می خواند( 
دیگر درخواست می نماید كه نسخه را به آن 
فرد بدهد اما او باز هم از دادن نسخه امتناع 
كه  عبدالكریم  می دهد.  رد  جواب  و  می ورزد 

آن موقع حدود ده ساله بوده است و صحنه 
برپا  از دور تماشا می كرده است، در حین  را 
داشتن مراسم تعزیه تمام اشعاری را كه در آن 
مجلس خوانده شده بود در ذهن خود جای 
می دهد. بعد از اتمام مجلس پیش شبیه خوان 
آمده و می گوید نسخه را به آن شخص بدهد، 
اما او خودداری می كند. شیخ عبدالكریم تمام 
اشعاری را كه در آن مجلس خوانده شده بود 
برای آن تعزیه گردان قرائت می نماید. این موضوع 

بیانگر نبوغ ایشان در زمان طفولیت است.
خانه ای كه دوران كودكی شیخ عبدالكریم 
در آن سپری شده است، هنوز در محله مهرجرد 
میبد خودنمایی می كند كه اكنون نیز گاهی در 

اختیار هیات های مذهبی قرار می گیرد. 

خاطراتی از حاج شیخ عبدالكریم از زبان هم محلی هایش حاج شیخ عبدالكریم حائری در گفتگو با نوادگانش
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)ایـن گفتگـو در سـال 78 با حجت 
و  گرفتـه  انجـام  پیشـوایی  االسـام 
ایشـان در سـال 1388 دعـوت حق را 

لبیـك گفتـه انـد، روحش شـاد.(
امـام  پیشـوایی  االسـام  حجـت 
جماعت تـرك آباد اردكان كه سـال ها 
در منـزل حـاج شـیخ بوده اسـت بیان 
می نمـود: حاج شـیخ عبدالكریم عاقه 
خاصـی به طـاب داشـت و می فرمود: 
اینهـا فرزندان من هسـتند. پیشـوایی 
بـا اشـاره بـه كرامت هایـی كـه مرحوم 
در  می گویـد:  اسـت  داشـته  حائـری 
مدت 3 سـال بنده، دو بـرادرم و مادرم 
در قـم تحـت تكفل ایشـان بودیـم. ما 
هـر سـه برادر صغیـر بودیـم و مدت 3 

سـال با آنهـا همسـفره بودیم.
شیخ  حاج  كوچك  پسر  با  من 

هم  و  سن  هم  مهدی  آقا  عبدالكریم 
عبدالكریم  شیخ  حاج  كه  بودم  درس 
همیشه به پسرش می گفت: مبادا لباس 

و سر و وضع تو بهتر از آنها باشد.
روح  حائـری  عبدالكریـم  مرحـوم 
بلندی داشـت و خواب هایـی كه تعداد 
آنهـا معلوم نیسـت از او دیده شـده كه 
فرزندش برخی از آنها را نوشـته اسـت.

از خـواب  بـا یكـی  رابطـه  وی در 
عبدالكریـم  شـیخ  حـاج  از  هایـش 
حائـری می گوید: خـواب دیدم مرحوم 
حـاج شـیخ عبدالكریـم در كتابخانـه 
مدرسـه فیضیه كه خودشـان تاسیس 
كـرده بودند نشسـته بود، سـام كردم 
گفـت: میـرزا چـرا درس نمی خوانـی، 
درس بخـوان. گفتـم از آقا دایی بپرس 
)یعنـی آیـت اهلل سـید محمـد محقق 

دامـاد(  كه مـرا در ده داماد كرده، باید 
زراعـت كنم و مخارجـم را تامین كنم. 
گفت میـرزا دو تومن كـه داری، درس 

بخـوان كـه از خـواب بیدار شـدم.
حـدودا سـاعت 10 بـود بـه اردكان 
رفتـم پیـش آقـای حـاج شـیخ كاظم 
ملـك افضلـی كـه ایشـان دكان میـوه 
فروشـی داشـتند و من به مناسبت هم 
حجره بودن رفتم در دكانشـان فرمود: 
پیشـوایی نمی خواهـی درس بخوانـی، 
اخـوی  نمی توانـم. گفـت:  نـه  گفتـم 
مـن می خواهـد درس بخوانـد، بیـا بـا 
هـم همـدرس شـوید. مـا را خدمـت 
آقـای خاتمـی معرفـی كـرد و بعـد از 
چنـد هفتـه از درس خواندنم به سـراغ 
كتاب هایـی كه از قـم آورده بـودم رفتم. 
بقچـه كتـاب هایـم را بـاز كـردم، اولین 
كتـاب برداشـتم گـرد و خاكـش را پاك 
كنـم دیدم دو تومـن از پول های مرحوم 

حـاج شـیخ الی كتاب اسـت.
انبیاء  اخاق  عبدالكریم  حاج شیخ 
داشت و به یتیمان، فقیران و درماندگان 

خیلی توجه و كمك می كرد.
سـیل  قـم  در  كـه  می آیـد  یـادم 
عظیمـی آمـد. بسـیاری از خانه هـای 
اهالـی قـم را ویـران كـرد، اهالـی قـم 
در خانـه حاج شـیخ عبدالكریم آمدند 
و گفتنـد: حـاج آقـا چـه كنیـم خانـه 
نداریـم و همـه خانه هـای مـا ویـران 
شـده اسـت. در آن وقـت آقـا مهـدی 
پسـرش از اتـاق بیـرون آمـد و گفـت: 
و  می كنـد  گریـه  آقـا  حـاج  میـرزا، 
زنـده  چطـور  مـن  خدایـا  می گویـد 
باشـم و بـی خانمان هـا را ببینـم. در 
آن زمـان حـاج شـیخ خیلـی تـاش 

كـرد، جلسـات متعـددی را تشـكیل 
داد تـا ایـن خانه هـا تعمیـر و سـاخته 
حـاج  مرحـوم  تاش هـای  بـا  شـود. 
شـیخ عبدالكریـم خانه های زیـادی در 
ظـرف مدت 6 ماه سـاخته شـد. وقتی 
خانه هـا تكمیل شـد، گفـت: الحمدهلل 
خانه هـا سـاخته شـد. در آن وقت بیوه 
زنانـی بودنـد كـه خانه نداشـتند. حاج 
شـیخ عبدالكریـم در محلـه ای بـه نام 
مبـارك آبـاد كـه زمین هـای موقوفـه 
حضـرت معصومـه )س( قـرار داشـت، 
آن را اجاره كرد، تعدادی خانه سـاخت و 

بیـوه زنـان را در آن اسـكان داد.
ایشـان در زمان رضاشاه و در كشتار 
مردم در مسـجد گوهرشاد و در مساله 
كشـف حجـاب، خـون جگرها خـورد. 
وقتی شـاه دسـتور داد كشـف حجاب 
از  ناراحتـی  از شـدت  ایشـان  كننـد، 

بیـرون نمی آمد. خانـه 
وی در رابطـه بـا نقـش حاج شـیخ 
عبدالكریـم حائری در پیـروزی انقاب 
عبدالكریـم  شـیخ  حـاج  می گویـد: 
پیـش از انقـاب از دنیـا رفـت اما همه 
اینهایـی كـه انقاب كردند زیر دسـت 
او تربیـت شـدند و این حاج شـیخ بود 
كـه زمینه انقـاب را فراهـم كرد. پس 
از فـوت ایشـان حضـرت امـام خمینی 
كـه از شـاگردان او بـود قیـام كـرد و 

انقـاب را بـه پیروزی رسـاند.
بعـد از سـال ها هنوز آثـار روحانیت 
و حیـات واقعیـش مشـاهده می شـود 
چـرا كه خیلی از علمـا و مراجع تقلید 
از آن زمـان تاكنـون بـه مـردم خدمت 
كـرده اند ولی كسـی مانند حاج شـیخ 

عبدالكریم معروف نشـد.

کسانی که محضر حاج شیخ عبدالكریم را درك کرده اند:
گفت و گو با حجت االسالم پیشوایی 

6



خدمات اجتماعی حاج شیخ عبدالكریم حائری
ساخت بیمارستان ها

سـاختن  شـیخ،  حـاج  اهمیـت  حائـز  اقدامـات  از 
بیمارسـتان بـود. از آنجا كه یكی از مشـكات و معضات 
مـردم آن زمـان در قـم كمبـود امكانات درمانی و شـیوع 
بیماری هـای مختلـف بود، حاج شـیخ به فكـر افتاد حال 
كـه بـا تاسـیس حـوزه، شـهر قـم تبدیـل به یـك مكان 
آموزشـی و علمـی شـده اسـت، از افـراد خیـر در زمینـه 
ایجـاد یـك بیمارسـتان یـاری بطلبد و چـون مـردم او را 
بـه تقـوی و تعهـد و بـی نیـازی می شـناختند بـه یـاری 
او شـتافتند چنـان كه افـرادی همچون میرزاسـیدمحمد 
فاطمـی قمی، مبالغـی جهت سـاخت بیمارسـتان اهداء 
كردنـد و كسـانی چون حـاج آقا علی فهیـم التجار زمین 

را اختصـاص بـه بنـای بیمارسـتان دادند.
گذشـته از افـراد مذكور، فردی به نام سـهام الدوله كه 
از تجـار سرشـناس و بـه نـام و از ارادتمندان شـدید حاج 
شـیخ بـود در وصیـت نامه خـود حاج شـیخ عبدالكریم و 
چنـد نفـر دیگـر را وصی خـود قـرار داد و حاج شـیخ در 
امـر وصایت مداخله مسـتقیم خود را مقـدور ندید و آقای 
شـیخ علی مـدرس تهرانـی را نماینـده خود معیـن كرد. 
بـه هر حـال پـس از اینكه اوصیاء بـه كارهـای مربوط به 
وصیـت رسـیدگی كردنـد بـه حاج شـیخ اظهار داشـتند 
كـه وجهـی از ثلث سـهام الدولـه باقی اسـت و به هر نحو 
كـه صـاح اسـت در قم به مصرف برسـانید و حاج شـیخ 
هم تاسـیس بیمارسـتان را پیشـنهاد كـرد و ضمنا عاوه 
بـر تاسـیس بیمارسـتان، مبالغ باقـی مانـده را نیز صرف 
سـاختن پلی برای گورسـتان جدید شـهر نمود كه برای 
رفـت و آمـد مـردم سـهولت ایجـاد می كـرد. حاج شـیخ 
بـرای این بیمارسـتان طبیبـی به نام سـیداالطباء كهكی 
در نظـر گرفـت كه تمام وقت به معالجه بیماران اشـتغال 

داشت.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم 
حائری)موسس حوزه علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، صفحه 106-105(

سرپرستی فقرا و مساكین
آیت اهلل العظمی حائری در عصری زندگی می كرد 
كه به جهت حاكمیت ظلم؛ عدالت اجتماعی در جامعه 
آرزویی دست نیافتنی می نمود. در كوچه و بازار و معابر 
معصومه  اطراف حرم حضرت  عمومی شهر، خصوصا 
روزگار  تكدی  به  كه  تهیدستان  و  فقرا  وجود  )س( 
می گذراندند، چهره كریهی به این شهر مقدس داده بود. 
او از این وضع نابسامان رنجیده خاطر بود و در پی چاره 
می گشت. الجرم محلی را به نام خانه فقرا اختصاص 
داد و مستمندان شهر را در آن مكان گرد آورد و بدین 
و نیك  مالی مردم خیر  ترتیب صدقات و كمك های 
اندیش را در مسیری صحیح، صرف اداره امور آنان كرد.

)عباس زاده، سعید)1377(،  شیخ عبدالكریم حائری، 
نگهبان بیدار،  چاپ دوم، مركز چاپ و نشر سازمان 
تبلیغات اسالمی، صفحه 97(

ایثار در حادثه سیل قم
یكی از حوادث مهمی كه در زمان حاج شیخ رخ داد، سیل عظیمی بود كه 
در روز سه شنبه هشتم صفر 1353 هجری قمری  1313 هجری شمسی از 
گلپایگان به سوی قم سرازیر شد. در این میان فداكاری های بسیاری كه از حاج 
شیخ در این حادثه ثبت گردیده درخور توجه است،  این سیل بنیان كن در شب 
دهم صفر برابر با سوم خرداد به شهر قم رسید و خسارات بسیار سنگین به 
مردم وارد آورد. آیت اهلل العظمی حائری در این مصیبت خود را سهیم دانست 
و به سرعت تمام، گزارش و شرح ماوقع را به تمامی شهرها تلگراف كرد و مردم 
ایران را به همدردی  دعوت كرد. از این رو مردم از هر سو كمك های زیادی به 
این امر اختصاص دادند و اصناف هر شهر در مقام جمع آوری اعانات برآمدند و 
موسسات خیریه از هر سو كمك می كردند و اهالی با حرارت و سرعت عجیبی 
به هم دردی برخاستند تا آنجا كه در هر شهری همچون همدان، زنان طاهای 

زینتی خود را به نام كمك به سیل زدگان تقدیم داشتند.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم حائری)موسس حوزه 
علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد انقالب اسالمی، صفحه 108-107(

انتقال قبرستان و ایجاد غسالخانه
از خدمــات دیگــر آیــت اهلل العظمــی حائــری می تــوان از انتقال قبرســتان 
قــم بــه خــارج از شــهر نــام بــرد. در آن روزهــا قبرســتان بــزرگ قــم در جوار 
در شــمالی حــرم فاطمــه معصومــه )س( قــرار داشــت و چهــره زشــتی بــه 
بافــت قدیمــی شــهر داده بــود. شــهری كــه پذیــرای زائــران اهــل بیــت و 
محــل بحــث و درس طــاب علــوم دینــی بــه شــمار می رفــت، بــه صــورت 
قبرســتانی بــزرگ بــه نظــر می آمــد. آیــت اهلل حائــری در ایــن جهــت نیــز 
ــه كــه آن روز هــا خــارج از  گام ارزشــمندی برداشــت، در آن ســوی رودخان
شــهر محســوب می شــد زمیــن وســیعی را خریــداری كــرد و آن را بــه عنــوان 
قبرســتان عمومــی شــهر وقــف نمــود، كــه ایــن قبرســتان قدیمــی هــم اكنون 
بــه قبرســتان »قــم نــو« معروف اســت. ایشــان همچنین غســالخانه جدیــدی را 
بنــا نهــاد و در حاشــیه آن خانه هایــی را بــرای زندگی متصدیــان آن فراهــم آورد.
)عباس زاده، سعید)1377(،  شیخ عبدالكریم حائری، نگهبان بیدار،  چاپ دوم، 
مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،  صفحه 98(

بنای كتابخانه فیضیه
یكی دیگر از خدمات برجسته حاج شیخ ساختن 
فیضیه،  مدرسه  كار  رونق  و  تاسیس  با  بود.  كتابخانه 
نیاز به یك كتابخانه سخت احساس می شد كه بتواند 
تا حدودی نیاز دانشجویان علوم دینی را برآورد، بنابراین 
حاج شیخ كتابخانه ای در مركز مدرسه فیضیه ایجاد 
نمود، این كتابخانه در سال 1349 هجری قمری / 20 
آبان ماه 1309 هجری شمسی یعنی درست 9 سال پس 
از ورود آیت اهلل العظمی حائری و به همت او تشكیل 
شد و در آن زمان دارای 4500 جلد كتاب در موضوعات 
فقه و اصول، تفسیر، فلسفه و كام، منطق و ریاضی، رجال و 

تراجم، تاریخ، هیئت و نجوم، طب و شعر و ادب بود.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم 
حائری)موسس حوزه علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، صفحه 110(
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خواندنی هایی درباره حاج شیخ عبدالكریم حائری

بنیانگذار عزاداری در ایام فاطمیه
و  عزاداری  جمله  از 
سوگواری هایی كه مرحوم آیت 
ایران  در  حائری  العظمی  اهلل 
به  قیامت  تا  كه  نمود  سنت 
اكرم )ص(  نبی  قول  مضمون 
سنه  سن  من   « فرمود:  كه 
حسنه فله اجر من عمل بها «، 
در ثواب آن شریك و سهیمند، 
عزاداری فاطمیه در ماه جمادی 
االخر است كه در ایران قبل از 

ایشان شهرتی نداشت.
)فیاضی: عمادالدین 
)1378(، حاج شیخ عبدالكریم 
حائری)موسس حوزه علمیه قم(، 
چاپ اول، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، صفحه 60(

روراستی حاج شیخ
حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی به مناسبتی 
فرمودند: خداوند رحمت كند آقای حاج شیخ را، 
روزی من و عده ای دیگر از اصحاب استفتاء كه 
در  اندرونی  در  بودیم  نفر  یا هشت  حدود هفت 
خدمت ایشان حضور داشتیم، هندوانه ای در وسط 
گذاشته بودند و مشغول خوردن هندوانه بودیم. در 
این هنگام آمدند و اطاع دادند كه هیات و دسته 
ای از تبریز آمده اند، بعضی پیشنهاد كردند كه 
اول بساط هندوانه را جمع بكنیم آنگاه وارد شوند، 
ایشان فرمودند: یعنی این ها خیال می كنند كه ما 
مائكه ایم و چیزی نمی خوریم؟ نه بگذارید بیایند. 
و همینطور شد، آنان وارد شدند و ایشان هم به 
آنان تعارف نمودند و آنان با ایشان ماقات كرده 

و رفتند.
)كریمی جهرمی، علی )1372(، آیت اهلل موسس، 
چاپ اول، قم: انتشارات دارالحكمه، صفحات 78-77(

در مواجهه با سایر مراجع
یكی از علمای ساوه به شیخ 
را  ساوه  مردم  من  كرد:  عرض 
عبداهلل  شیخ  اهلل  آیت  تقلید  از 
اشرف(  نجف  علمای  مامقانی)از 
برگردانده و به تقلید كردن از شما 
سوق دادم، اینك آنها از شما تقلید 
می كنند. مرحوم حاج شیخ سخت 
ناراحت شد و فرمود: چرا چنین 
كردی؟ مگر وزن كرده ای كه علم 
من از او بیشتر است. حاج شیخ 
آنقدر ناراحت شد كه سرانجام آن آقا 
مساله ای دیگر مطرح كرد تا ذهن 
شیخ از آن موضوع منحرف گردید. 

)كریمی جهرمی، علی )1372(، آیت 
اهلل موسس، چاپ اول، قم: انتشارات 
دارالحكمه، صفحات 78-77(

آیت اهلل حائری و نوگرایی در حوزه
آیت اهلل العظمی حائری در جهت سامان 
بخشیدن به وضعیت علمی حوزه و پیشبرد 
علمیه  حوزه  در  درسی  مختلف  سطوح 
نظرات مثبتی مطرح می ساختند، از جمله 
به علم فقه از دیدگاه تخصصی نگریسته و 
معتقد بودند چه لزومی دارد كه مردم در 
بهتر  تقلید كنند،  نفر  از یك  همه مسائل 
این است قسمت های تخصصی در فقه قرار 
دهند یعنی هر دسته ای بعد از آنكه یك 
دوره فقه عمومی را خواندند و از دقایق آن 
اطاع پیدا كردند تخصص خود را در یك 
قسمت معین قرار دهند و مردم هم در آن 
قسمت تخصصی از آنها تقلید كنند، مثا 
بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار 

دهند، بعضی معامات و بعضی سیاسیات، 
بعضی احكام )به اصطاح فقه( همانطور كه 
در علم پزشكی چنین تخصص هایی ایجاد 
شده بعضی متخصص قلب هستند، بعضی 
حال  هر  در   ،... و  امراض چشم  متخصص 
بهتر  كس  هر  بشود  عملی  طرح  این  اگر 
می تواند تحقیق كند در قسمت خودش. با 
وجود تفكرات اصاح طلبانه حاج شیخ در 
با نظرات  افراد  از  باز هم برخی  امور حوزه 
حاج شیخ به مخالفت برخاستند و به جهت 
تنگ نظری های فكری و فرهنگی كه در نوع 
برای  موانعی  پیوسته  بود  افراد  این  بینش 
نمونه  برای  می نمودند.  ایجاد  شیخ  حاج 
ایشان به فكر افتاده بودند كه یك عده از 

بعضی  و  خارجی  زبان های  به  را  طاب 
مقدمات علوم جدید مجهز كنند تا بتوانند 
كردگان  تحصیل  محیط های  در  را  اسام 
نیز تبلیغ  بلكه در كشور های خارج  كشور 
این خبر منتشر شد،  اما وقتی كه  نمایند 
گروهی از عوام و شبه عوام از تهران به قم 
رفتند و اتمام حجت كردند كه این پولی كه 
مردم به عنوان سهم امام می دهند برای این 
نیست كه زبان كفار یاد بگیرند، اگر این وضع 
ادامه پیدا كند ما چنین و چنان می كنیم!!! 
آیت اهلل العظمی حائری هم دیدند كه ادامه 
این كار باعث انحال حوزه علمیه و خراب 
نظر خود  از  موقتا  است،  كار  اساس  شدن 

صرف نظر كرد.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم حائری)موسس حوزه علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد انقالب اسالمی، صفحه 70(

آیت اهلل حائری و طرح اوقاف در دولت رضاخان
رضاشاه برای استفاده از عایدات اوقاف تصمیم گرفت كه قانونی 
تهیه كند و از وجوه آن بتواند برای افتتاح مدارس جدید و تربیت 
فرخ  خان  مهدی  سید  منظور  این  برای  و  نماید  استفاده  آموزگار 
معتصم السلطنه را مامور ساخت كه به نزد حاج شیخ برود و موضوع 
را از لحاظ شرعی با او در میان بگذارد. حاج شیخ در مورد وجوه 
المصرف موافقت كرد، اما در مورد مصرف و سایر موارد وقف، آن 
تصمیم را خاف شرع دانست و برای فرخ چنین استدالل نمودند 
كه : یكی مرده است و مقداری هم پول گذاشته است، وصیت كرده 
پس از مرگش فان قاری ماهیانه فان مبلغ بگیرد و سر گورش قرآن 
بخواند. چه طور می شود وصیت او را نقض كرد؟ پول مال او بوده و 
او می توانسته پس از مرگش تكلیف پولش را روشن كند و كرد، حاال 
دلیلی ندارد ما از لحاظ شرع بر خاف وصیت یك مرده عمل كنیم. 
رضاشاه با این جواب آیت اهلل العظمی حائری قانع شد و از طرح این 

قانون صرف نظر كرد. 
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم حائری)موسس حوزه 
علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد انقالب اسالمی، صفحه 98(
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خواندنی هایی درباره حاج شیخ عبدالكریم حائری

آیت اهلل حائری: مشوق طالب
حائـری  العظمـی  اهلل  آیـت 
گاهـی دمدمه هـای سـحر بـرای 
سركشـی و كشـف اسـتعدادهای 
طـاب پـركار و سـحرخیز، راهی 
جهـت  در  و  می شـد  مـدارس 
رفـع مشـكات مالـی و اقتصادی 
آنـان همـواره تاش می كـرد.  در 
ایـن جهـت بارها می شـد كـه به 
صاحبـان مغازه های اطـراف حرم 
مراجعـه می كـرد و بدهـی طاب 
را كـه از آنهـا جنـس نسـیه برده 

بودنـد ادا می نمـود.
)عباس زاده، سعید )1377(، شیخ 
عبدالكریم حائری، نگهبان بیدار، 
چاپ دوم، مركز چاپ و نشر سازمان 
تبلیغات اسالمی، صفحه 100(

رسیدگی به بیماران
او همیشـه به فكر رسـیدگی به فقرا و بیماران بود، هر روز به بیمارسـتان و داراالیتامی 
كـه خـود سـاخته بـود می رفت و از بیمـاران عیادت می نمـود. یكی از طـاب كه به علت 
بیماری در بیمارسـتان حاج شـیخ بسـتری بود می نویسـد: یـك روز صبح به خـود آمدم 
و دیـدم پرسـتاری بـاالی سـرم متصـل، حولـه را با آب سـرد خنك می كند و روی سـرم 
می گـذارد، دوبـاره بعـد از داغ شـدن حوله تكـرار می كند، وقتـی توجه كـردم دیدم آقای 
حـاج شـیخ بـرای سركشـی بیمارسـتان آمـده انـد و ظاهـرا مـرا هم عیـادت كـرده و در 
پاییـن محوطـه بیمارسـتان در سـایه درخت هـا روی صندلی نشسـته بود و عـده ای هم 
اطرافش بودند و سـینی توت هم جلوی آنهاسـت و پرسـتارها ایتام را می آورند و ایشـان 
بـه لبـاس و نظافـت آنان رسـیدگی می كند، و بعضـی از آنان كـه بزرگترند راجـع به غذا 
و مواظبت هایـی كـه از ایشـان می شـد، مطالـب زیـادی از حاج شـیخ می پرسـند. دیدن 
ایـن منظـره چنان حالم را دگرگون سـاخت كه قطرات اشـك از چشـمانم سـرازیر شـد.

یكی از بزرگان نقل می كند كه به یاد دارم زمانی یكی از طاب بیمار شد، حاج شیخ 
شخصا دارویش را تهیه كرد و به منزل برده و به خانواده اش دستور داد كه آن را آماده 

سازند و سپس خودش دارو را به حجره آن طلبه برد و حتی به خادمش نداد كه ببرد.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم حائری)موسس حوزه علمیه قم(، چاپ اول، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، صفحه 41(

نصیحت پذیری شیخ
از دیگـر خصوصیـات اخاقی حاج شـیخ نصیحت 
پذیـری بـود، آیت اهلل اراكی می گوید: حاج شـیخ یك 
روز خـود فرمـود كه در نمازی به مرحوم سـیدمحمد 
فشـاركی اقتـدا كـرده بـودم عبایـی به دوش داشـتم 
كـه چهار انگشـت حاشـیه اش زری دوزی بـود. رفتم 
گفتـم: آقـا ایـن عبای مـن، ایـن جایـش زری دوزی 
اسـت، اشـكال دارد، یـك فحش بـه بنـده داد. فرمود: 
هنـوز ایـن مطلب را نمی دانـی، این قدر عـاری و بری 
از فقـه هسـتی كـه هنـوز نفهمیدی بـه انـدازه چهار 
انگشـت معـاف اسـت. ذهب)طـا( در نمـاز مبطـل 
اسـت، ولكـن مقـدار چهار انگشـت مسـتثنی اسـت، 
همیـن را نفهمیدی.گفـت: همیـن یك فحـش باعث 

شـد كه كتـاب الصلوه را نوشـتم.
)فیاضی: عمادالدین )1378(، حاج شیخ عبدالكریم 
حائری)موسس حوزه علمیه قم(، چاپ اول، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، صفحه 44(

تدابیر آیت اهلل حائری در اداره بیمارستان
چـون مرحـوم آقای حـاج شـیخ عبدالكریم حائـری اعلی 
اهلل مقامه بیمارسـتان فاطمی را تاسـیس فرمود از نظر وسائل 
بیمارسـتانی از قبیـل تخـت، لباس بیمـاران، ادوات پزشـكی 
چنـدان مجهـز و مرتـب و مدرن نبـود. پس از چند سـال كه 
از تاسـیس آن گذشـت یكی از پزشـكان كه از اروپا برگشـته 
و در تهـران مشـغول كار بـود روی ارادتـی كـه بـه معظـم له 
داشـت و بنـا بـه دعـوت ایشـان به قـم آمـد و از بیمارسـتان 
دیـدن نمـود. در بـدو امـر بـه علـت نبـودن وسـائل و لـوازم 
كافـی در بیمارسـتان، آن را پیـش پـا افتـاده و بـی اهمیـت 
تلقـی كـرد، چـون می دیـد كـه بیمـاران در اتاق هـای بـدون 
تخـت در روی زمیـن ناهموار خوابیده اند و طبیعی اسـت كه 
دكتـری كـه بیمارسـتان های اروپـا را با آن همه تشـریفات و 
تجهیـزات دیـده و یا بیمارسـتان های تهـران را در نظـر دارد، 
چنیـن بیمارسـتانی به نظر او جلـوه نكند. خاصـه با نگرانی 
و نارضایتـی دیـدن كـرد ولـی بـه احتـرام آیـت اهلل العظمی 

حائـری چیـزی نگفت. هنـگام خـروج، دفتر آمار بیمارسـتان 
را مشـاهده كـرد، آمـار بهبودیافتـگان را كـه دیـد قیافـه اش 
عـوض شـد و چندیـن بـار عمیقـا آن آمـار را زیـر و رو كرد و 
با كمال تعجب پرسـید آیا در آمار بیمارسـتان اشـتباهی رخ 
نـداده؟ گفتنـد: نـه. باز پرسـید كـه كاما مطمئن هسـتید؟ 
گفتنـد: آری. گفـت: من از وضع این بیمارسـتان در شـگفتم 
و تضـادی در آن می بینـم. از یكسـو نبودن ابزار كار و وسـائل 
مرتـب و از طـرف دیگـر نتایـج بسـیار عالـی و مطلـوب آن. 
زیـرا میـزان تلفات در مـدرن ترین بیمارسـتان های موجود با 
همـه امكاناتـی كه دارند 3 درصد اسـت ولـی در اینجا با عدم 
امكانات، تلفات 2 درصد می باشـد و این امری بسـیار شـگفت 
انگیـز اسـت و بعد كـه حضور آیت اهلل العظمی حائری رسـید 
جریـان را عـوض كـرد و علـت و سـبب را پرسـید. در پاسـخ 
بـه او گفتنـد: اوال در اسـتخدام كاركنـان اعـم از پزشـك و 
پرسـتار و حتـی مسـتخدم و دربـان، نهایـت دقـت بـه عمل 

می آیـد كـه افـرادی كاردان و صالح و مومـن و امین و وظیفه 
شـناس باشـند كـه كارهـای محوله را بـه عنوان یـك وظیفه 
مقـدس مذهبـی انجـام دهند نه بـه خاطر حقـوق و پولی كه 
دریافـت می كننـد. ثانیـا یكـی از برنامه هـای درمانـی كـه در 
اینجـا اجـرا می شـود تلقیـن بیمـاران اسـت و آن این اسـت 
كـه پـس از بازدیـد روزانه، پرسـتاران در پشـت اتـاق بیماران 
بـا یكدیگـر گفتگـو می كنند بـه نحوی كـه مریضـان صدای 
آنهـا را می شـنوند و یكـی از آنهـا از پرسـتاری كـه مریـض را 
دیـده می پرسـد راسـتی حـال فانی چطور اسـت؟ او پاسـخ 
می دهـد: الحمـدهلل حالـش كامـا رو بـه بهبود اسـت و دكتر 
از وضعـش اظهـار خشـنودی و رضایـت می كـرد و همچنین 
نسـبت بـه سـایر مریض ها بـا بیانات دیگـر؛ این عمـل، اثری 
بسـیار عمیـق در تقویـت روحیـه آنهـا دارد و نتیجتـا كمك 
شـایانی نسـبت به بهبـود آنان می كنـد. دكتر با شـنیدن این 

مطالـب از آقـا، معظـم لـه را تصدیق و تاییـد نمود. 
)كریمی جهرمی، علی )1372(، آیت اهلل موسس، چاپ اول، قم: انتشارات دارالحكمه، صفحات 81-82(
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عبدالكریم  شیخ  العظمی  اهلل  آیت 
حائری در سال 1276 ق در مهرجرِد 

میبد دیده به جهان گشود.
تحصیالت

در  شش سالگی عبدالكریم  دست 
و  روحانیون  از  میرجعفر،  شیخ  تقدیر، 
بستگان آیت اهلل حائری را از اردكان به 
مهرجرد برای دیدار اقوام كشاند. میرجعفر با 
دیدن عبدالكریم از پدر و مادرش خواست  

تا  او را در مسیر علم و دانش قرار دهند.
عبدالكریم  برای تحصیل به اردكان 
و سپس به یزد رفت و در  مهمترین 
مدرسه علمیه یزد ) مدرسه محمدتقی 

خان( مشغول به تحصیل شد .
تحصیالت در عتبات

 )1294 سال  )در  عبدالكریم  شیخ 
جوانی 18 ساله بود كه با مادرش برای 
زیارت، همراه كاروان زیارتی به عتبات 

عالیات مشرف شد. بعد از زیارت قبور 
ادامه  برای  السام(  )علیهم  اطهار  ائمه 
تحصیل در كربا ماندگار شد و از محضر 
مامحمدحسین فاضل اردكانی معروف 
به آخوند اردكانی )1235 ـ 1302 ق( 
با  از چند سال،  بعد  استفاده می نمود. 
راهنمایی استاد، قصد حوزه علمیه سامرا 
نمود؛ آیت اهلل اردكانی نامه ای به ایشان 
سپرد تا به آیت اهلل میرزا محمدحسن 
تنباكو  تحریم  فتوای  صاحب  شیرازی 

برساند.
آیت اهلل شیرازی بزرگ، وقتی نامة 
فاضل اردكانی را خواند، فرمود: »من به 
شما اخاص پیدا كردم«؛ و این جوان 
پرتاش یزدی را در منزلش سكنی داد. 
از  شیخ عبدالكریم یزدی در سامرا 
محضر میرزا ابراهیم محاتی، آیت اهلل 
و  دوم(  )شیرازی  شیرازی  محمدتقی 
شهید شیخ فضل اهلل نوری سطوح عالی 
را به اتمام رساند و در درس خارج اصول 
آیت اهلل سیدمحمد طباطبایی فشاركی 
اصفهانی و خارج فقه آیت اهلل شیرازی 
بزرگ شركت نمود تا به اجتهاد نائل آمد

بر  عبدالكریم  شیخ  اهلل  آیت 

میان  در  كه  بود  مسلط  آنچنان  علوم 
اهلل  آیت  توجه  مورد  شاگردان  همه 
سیدمحمدكاظم یزدی صاحب عروة الوثقی 

و آیت اهلل شیرازی دوم واقع گردید .
احیاء حوزه علمیه كربال

شیخ عبدالكریم در یكی از سفرهای 
علمیه  حوزه  متوجه  كربا،  به  زیارتی 
اهلل  آیت  ارتحال  از  بعد  كه  شد  كربا 
فاضل اردكانی رو به سردی نهاده و بی 
رونق شده بود. لذا برای رونق این حوزه 
از نجف اشرف مهاجرت كرد و در كربا 
به  ملقب  به همین جهت  ساكن شد، 
حائری گردید، و در مدت كمی حوزه 

علمیه كربا را رونق داد. 
سفر زیارتی به مشهد و اقامت در اراك

آیت اهلل حائری در 1316 ق، قصد 
چون  و  نمود  را  رضا)ع(  امام  زیارت 
مقدس  مشهد  برای  یكسره  وسیلة 
را  راه  نصف  تا  كه  كاروانی  با  نیافت، 
می پیمود، حركت كرد. در سلطان آباد 
مشهد  برای  ای  وسیله  منتظر  )اراك( 
مقدس بوده علمای شهر از ایشان تقاضا 
نمودند مدتی كه منتظر وسیله هستند، 

برایشان تدریسی داشته باشند. ایشان در 
همان منزلی كه ساكن بودند، تدریس را 
شروع نمودند. علمای اطراف با شنیدن 
خبر تدریس آیت اهلل حائری در اراك، 
برای بهره مند شدن به اراك مهاجرت 
كردند، جمعیت كاس زیاد شد و منزل 
به  لذا  نداشت،  را  جمعیت  گنجایش 
مدرسه علمیه رفتند. در آنجا جمعیت 
زیادتر شد، به حدی كه آیت اهلل حائری 

بر منبر رفته و تدریس می نمود.
آیت اهلل پس از آمادگی شرایط سفر 
مشرف  مقدس  مشهد  به  زیارت  برای 
اراكی،  بازگشت، حاج محسن  در  شد. 
كه از علمای بزرگ اراك بودند و دیگر 
علمای مجتمع در اراك از ایشان برای 
اقامت در اراك دعوت نمودند. ایشان این 
دعوت را پذیرفته و در اراك اقامت نمود 
و به تدریس طاب علوم دینی و تدوین 

كتاب درراالصول مشغول شد.
بازگشت به كربال

با همسر  در سال 1324 ق همراه 
نابینا و دو دختر صغیرش، در خفا به 

كربا مراجعت نمود 

شاگردان آیت الله العظمی حائری
از حوزه درسی ایشان، بزرگانی از علما و مجتهدان عالی مقام كه هر كدام منشا آثار علمی زیادی بودند برخاستند، از جمله:

1. حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید 
روح اهلل موسوی، مشهور به امام خمینی 
)ره(  رهبر كبیر انقاب شكوهمند اسامی

2. حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید 
محمدرضا گلپایگانی، یكی از مراجع تقلید 
در نیمه دوم قرن چهاردهم و آغاز قرن 
پانزدهم هجری قمری، كه از استادش با 

وصف حجت اهلل الكبری یاد می كند.
3. حضرت آیت اهلل العظمی سید شهاب الدین 

نجفی مرعشی، از مراجع تقلید قرن چهاردهم.
4. حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید 
احمد خوانساری، از مراجع تقلید ساكن تهران.

سید  العظمی  اهلل  آیت  حضرت   .5
ابوالحسن رفیعی قزوینی، حكیم متاله.

العظمی سید محمد  آیت  6. حضرت 
داماد، كه به علت مصاهرت و علقه سببی با 
آیت اهلل العظمی حائری، به داماد ملقب شد.

7. حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ 
از  كه  عصر  مراجع  از  اراكی،  محمدعلی 
العالمین،  فی  اهلل  آیه  عنوان  با  استادش 

»متوسا باذیال اهل البیت« یاد می كند.
8. حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید 
استاد  و  عظام  فقهای  از  بهاءالدینی،  رضا 
اخاق حوزه علمیه قم و دیگر بزرگان از فقها 

و مراجع كه مجال ذكر نامشان نیست.  
)فاكر میبدی، محمد )1382(، فرزانگان میبد، چاپ اول، انتشارات قدس، صفحه 229(

از حضرت آیت اهلل العظمی حائری، آثار قلمی 
ارزشمندی در فقه و اصول به یادگار مانده است 

كه برخی از آنها عبارتند از :
1. كتاب الصلوه: این كتاب تقریرات درس ایشان است 
كه توسط آیت اهلل میرزا محمود آشتیانی نوشته شده است.

2. كتاب النكاح
3. كتاب الرضاع

4. كتاب المواریث
)فاكر میبدی، محمد )1382(، فرزانگان میبد، چاپ اول، 
انتشارات قدس، صفحه 230(

تالیفات آیت الله العظمی حائری

وز شمار زندگی آیت الله حائری:     ر
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از حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری، دو پسر و سه دختر به یادگار مانده است:
حضـرت آیـت اهلل العظمـی حـاج شـیخ 
مرتضـی حائری)رحمه اهلل( كـه از مجتهدان 
واالمقـام و از اسـاتید مبـارز حـوزه علمیـه 
قـم بودنـد و از محضـر آن بزرگوار شـاگردان 
بسـیاری تربیـت شـدند. آیـت اهلل مرتضـی 
حائـری، به عنـوان نماینده مـردم در مجلس 
خبـرگان قانـون اساسـی، نقـش مهمـی بـر 
عهـده داشـتند و از ایشـان آثـار قلمی فقهی 

و اصولـی به یـادگار مانده اسـت كه بـه زیور 
طبـع آراسـته شـده اسـت. ایشـان در سـال 
1407 قمـری، برابر با 1364 خورشـیدی، در 
شـهر قـم دار فانـی را وداع گفـت و بـه دیدار 
حق شـتافت و پیكر پاكش در مسـجد باال سر 
حضـرت معصومه )س( به خاك سـپرده شـد.

حجـه االسـام و المسـلمین دكتر مهدی 
حائری؛ ایشـان تحصیـات خـود را در حوزه 

علمیـه قـم بـه انجـام رسـاند و سـالیان زیاد 
بـه تدریـس فلسـفه اسـامی در دانشـگاه ها 
پرداخـت. او مـدت زمانـی به عنـوان نماینده 
آیـت اهلل العظمـی بروجـردی، در واشـنگتن، 
مركـز ایاالت متحـده آمریكا فعالیت داشـت. 
تالیفـات  حائـری  دكتـر  آقـای  جنـاب  از 
ارزشـمندی از جملـه »كتاب علـم كلی« در 

فلسـفه، و كتـاب »حكمـت و حكومـت« بـه 
چاپ رسـیده اسـت.

از دختـران پاكدامـن و بزرگوار ایشـان نیز 
یكـی همسـر آیـت اهلل العظمی سـید محمد 
محقـق دامـاد، دیگری همسـر شـیخ محمد 
دیگـری  و  علیـه(  اهلل  تویسـركانی)رحمه 

همسـر حـاج میـرزا احمـد حائری اسـت.
)فاكر میبدی، محمد )1382(، فرزانگان میبد، چاپ اول، انتشارات قدس، صفحه 242-241(

دعوت به حوزه علمیه اراك
آیت اهلل حائری در 1331 ق از طرف 
حاج  فرزند  عراقی  سیداسماعیل  حاج 
محسن عراقی و دیگر علمای شهر اراك 

به حوزه علمیه اراك دعوت شد.
، سیداسماعیل عراقی از طرف حوزه 
علمیه اراك به عتبات رفته و ایشان را  
حضوراً دعوت به اراك نمود و خود در 
كربا ماند تا آیت اهلل حائری را در سال 

1332 به اراك آورد.
با ورود آیت اهلل حائری به اراك، علما 
از شهرهای مختلف به اراك روی آوردند؛ 
و سه مدرسه، آقا ضیاء، سپهدار و حاج 

ابراهیم، اراك پررونق گردید. 
دعوت به قم

ارتحال  از  بعد  كه  قم  علمیه  حوزه 
میرزای قمی )م 1231 ق( رو به سردی 
گراییده بود تا جایی كه مدرسه فیضیه و 
دارالشفا محل اسكان گدایان و دیوانگان 
تبدیل شده بود.در شرایطی كه ایران به 
سوی تباهی می رفت، علما به فكر ایجاد 

حوزه ای در قم افتادند 

از  امید  همین  به  بافقی  اهلل  آیت 
عتبات به قم آمده بود و به علمای بزرگ 
بكنند كه  اقدامی  اصرار داشت كه  قم 
علما در جواب می گفتند؛ مردم حامی 
ما نیستند، اگر فرد استخوان داری باشد 
بافقی  اهلل  آیت  كرد.  خواهیم  كمكش 
گفتند: در نزدیكی قم )اراك( آیت اهلل 
حائری هستند . علمای قم كه آیت اهلل 
حائری را عالمی بزرگ و مملو از عقل و 
كیاست و علم و فضل یافتند و متوجه 
را  قم  علمیه  كه می تواند حوزه  شدند 
تأسیس كند، برای آوردن ایشان به قم 

تدارك دیدند.
اقامت در  قم

 باالخره آیت اهلل حائری برای زیارت 
در ایام عید سال 1301، در 22 رجب 

1340 از اراك عازم قم شدند.
با شنیدن این خبر، علمای قم، مردم 
را برای استقبال آیت اهلل حائری تشویق 
علما  رجب 1340،  در 24  می كردند، 
ایشان  استقبال  به  قم  متدین  مردم  و 
رفتند. آیت اهلل حائری بعد از دو روز طی 

طریق به قم رسید و ساعتی در میان 
نمودند.  استراحت  گویان،  خیرمقدم 
بین  در  آقا  اقامت  زمزمه  همانجا  در 
مستقبلین شروع شد. آیت اهلل حائری در 
میان مستقبلین، با احترام وارد قم شد .

حائری  اهلل  آیت  از  شهر  علمای 
حضرت  حرم  در  كه  خواستند 
معصومه)س( در صحن نو، نماز مغرب 
و عشا را اقامه نمایند. بعد از نماز، شیخ 
محمد سلطان الواعظین، از وعاظ بزرگ 
تهران، به توصیة علما به منبر رفت و 
مردم را تهییج كرد كه از شیخ بخواهند 

در قم اقامت نمایند.
آیت اهلل حائری كمی تأمل كردند و بعد 
اقامتشان را موكول به استخاره نمودند، با وجود 

اینكه كمتر به استخاره متوسل می شدند.
به  حائری  اهلل  آیت  بعد  روز  صبح 
حرم مشرف شدند، بعد از زیارت، با قرآن 
استخاره نمود، آیه 29 سوره یوسف)ع( آمد: 
»و أُتونی باهلكم اجمعین« آیت اهلل حائری 
با دیدن این آیة شریف با عزم راسخ و قلبی 
مطمئن، بنا را بر اقامت در قم گذاشت.. 

مردم شاد و مسرور گردیدند. 

تأسیس حوزه علمیه قم
به  كاماً  ایران  كه  شرایط  این  در 
فكر  به  علما  می رفت،  تباهی  سوی 
ایجاد حوزه ای در قم افتادند و این مهم 
محتاج به عالم قدرتمندی بود كه بتواند 
زعامت آن را بر عهده بگیرد، و بودجه 
ای كه آن را اداره كند، و مهمتر از همه 
به صبر و بردباری و زیركی محتاج بود. 
علمای بزرگ ایران، این همه را در آیت 
اهلل حائری می دیدند، و ایشان در بهار 
رسماً  را  قم  علمیه  حوزه  ش   1301
از  متدین  مردم  و  علما  كرد.  تأسیس 
شهرهای مختلف برای عرض تبریك به 
حضور می رسیدند. حتی رجال سیاسی 
نیز به استقبال شتافتند. احمد شاه نیز به 

قم آمد و به آیت اهلل تبریك گفت.
حوزه  تأسیس  با  حائری  اهلل  آیت 
ملقب  مؤسس  اهلل  آیت  به  قم  علمیه 
رونق  قم  علمیه  حوزه  كم  كم  شد، 
گرفت. از سراسر ایران، طاب به قصد 
تحصیل علوم حوزوی به قم می آمدند. 
امام خمینی كه از طاب اراك بودند، 

در 1301 ش )1340 ق( به قم آمدند و 
در مدرسه دارالشفاء سكونت یافت و تا سال 
1306 ش )1345 ق( موفق شد سطوح 
عالی را به اتمام رسانده به درس خارج فقه 
و اصول آیت اهلل حائری راه یابد و پایه های 
را  اصولی خود  و  فقهی  مبانی  و  علمی 

تحكیم بخشد و به اجتهاد نائل آید.
و  حوزه  برای  مؤسس  اهلل  آیت 
روحانیون قواعد و قوانین ابتكاریی قرار 
داد، مانند: هر كس قصد تحصیل علوم 
حوزوی را داشت امتحان می گرفت، اگر 
مناسب  شدن  روحانی  برای  را  كسی 

نمی دید، به كار دیگری می گمارد.
رحلت آیت اهلّل حائری

و  فرزانه  فقیه  این  حائری،  اهلّل  آیت 
اندیشمند خدمت گزار و مخلص، پس از 
عمری تاش و تحمل رنج، در 17 ذیقعده 
1355 ق )1315 ش(به دیار ابدی شتافت 
و در جوار مرقد قدسی كریمه اهل بیت، 
حضرت معصومه علیهاالسام، به آغوش 

خاك سپرده شد.

  فرزندان آیت الله العظمی حائری
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