گفتگو با خانم سادات مدرسی یزدی نوه آیت اهلل موسس حوزه قم فرزند آیت اهلل سید علی مدرسی

اکنون مدتهاســت که از ســوی دوستان و
خوانندگان دائمی و مرتب نشریات ما ،بعنوان
مطالبه جدی ،پیگیری می شود تا گفتگویی را
با سرکار ســادات مدرسی یزدی داشته باشیم
ولی هر بار ،کارهای ایشان مانع بود .تا سرانجام
اصرار عزیــزان ،خصوصا فضــا و طالب و
دانشــجویان خود ایشان ،موثر افتاد و بر دیگر
کارهــا و برنامه ها ،مقداری فائق
آمد کــه این گفتگــو صورت
پذیرد.
ســرکارحاجیــه خانم ســادات
مدرسییزدی،ازموسسینومدیر
فاطمیه(س)واستادومحققحوزه
ودانشگاه،کهفرزندمرحومآیتاهللعلیمدرسی
ونــوهدختریآیــتهللالعظمیحایرییزدی
هستند،گفتنیهایبسیارآموزندهایداشتندکه
ازازایشــانخواســتیمابتدادربارهپدرشانباما
سخنبگویند؟
اســتاد مدرســی :مرحوم آیت اهلل سید علی
مدرسی یزدی که
از علمــای بزرگ
یــزد ،قــم و البرز
کرج ،شــناخت
می شــدند به سال
 1310هجــری
شمســی تقریبــا
 1350هجــری قمری در ســریزد مهریز  ،در
خانوادهاهلعلموروحانیت،ساداتوبزرگان
به دنیا آمدند .پدر بزرگشــان مرحوم آیت اهلل
حاجمیرزامحسن،داییایشانمرحومآیتاهلل
شیخ عبدالحسین محمد طاهری و عموی شان
هم مرحوم آیت اهلل سید حسن مدرسی یزدی
بودندکههنوزنامویادشانبعنوانامامجماعت
اسبق مسجد جامع کرج میان مردم باقی است.
آیت اهلل سید علی ،پدر مرحوم ما ،تحصیالت
ابتدایــی ،علوم ادبی و قــرآن و  ...را در همان
ســریزد مهریــز در
محضر پدرشــان و
دایی کــه از علمای
منطقه یزد بودند فرا
میگی رنــدو بعــد به
مدرسهمصلییزد .و
از دروس و بحــث
حضــرات آیــات
صدوقی یزدی ،سید علیرضا مدرسی یزدی
و سید محمد مدرسی یزدی استفاده میکنند
تابهقممیروند.
در کنــار حرم حضرت فاطمه معصومه(س)
که مشــهور به عشــق آل محمــد(ص) بوده،
مرحوم پدرم ،آیت اهلل ســید علی مدرســی،
نشریه داخلی فاطمیون

محضر آیــت اهلل العظمی بروجردی و امام
خمینــی  ،آیــت اهلل العظمــی گلپایگانی،
محقــق داماد و همچنیــن مرحوم دایی ما،
حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ مرتضی
حایری یزدی موســس حــوزه علمیه قم،
آیــت اهلل العظمی حاج شــیخ عبدالکریم
حایری یزدی می رسند که تقریرات درس
آن حضرت آیات ،هنــوز به یادگار مانده
است .
خانم مدرســی ،خیلی ببخشید ،خوانندگان
نشــریات داخلی ما و عموم اساتید و طالب و
دانشــجویان خودتان ،بارها بطور جدی از ما
خواستهومیخواهندکهشما،قدریبهخانواده
و گذشــتگان ارجمندتــان بپردازید .یکی از
بزرگان،پدربزرگشما،مرحومآیتاهللسید
حســن مدرســی داماد حاج شیخ عبدالکریم
حایریبوده،دربارهایشانهمبفرمائید؟

نشریه داخلی فاطمیون

اســتاد مدرســی:آیت اهلل حاج ســید حسن
مدرســی یزدی فرزندحضرت آقاســید زین
العابدین ،عالم ربانی و دینی برخاسته از همین
ســریزد مهریز بود ،پدرشان از تالمذه مرحوم
آیتاهللالعظمیمحمدکاظمطباطبایییزدی،
صاحبکتابارزشمندعروهالوثقیوهمچنین
شاگردمرحومآخوندخراسانیصاحبکفایه
بودند.
خانم مدرسی ،توضیحات کلی را که امروز
عزیــزان ما می توانند در کتابهایی که پیرامون
علمــای بــزرگ یزد و
اســاتید قدیمــی حوزه
علمیةقممنتشرشده،همه
را بخوانند ،از شــما می
خواهیممقداریخانوادگیبپردازید؟
استادمدرسی:پدربزرگما،مرحومآیتاهلل
آقا ســید حسن مدرســی یزدی ،حدود سال
 1293مهریــز را ترک و ابتــدا به یزد ،محضر
اســتادان بــزرگ آن زمان ،حضــرات آیات
آخوندمالحسناردکانی،آقاسیدمهدیسیبویه
یزدی،آقاسیدحسنمدرس
باغگندمیومیرزاسیداحمد
مدرســی مــی رســند و از
درس و بحــث ایشــان ،در
مقدمات و ســطح ،کمال
اســتفاده علمی و معنوی و
تحصیلی را میگی رندو بعد هم به قم  ،مشــرف
می شوند.
حدود سال  1300نیز وارد حبقه درس خارج
فقــه و اصــول حضــرات آیات حاج شــیخ
عبدالکریم حایری یزدی ،مشهور به آیت اهلل
موســس حوزه علمیه قم ،همچنین آقا ســید
محمدحجت،آقاسیدمحمدتقیخوانساری،
آقا میــرزا محمد همدانی و مدتی نیز آیت اهلل
نشریه داخلی فاطمیون

حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی شده و به
درجهاجتهادنائلمیگردندکهخاطرتشاندر
گفتار بزرگان قم و یزد هنوز مطرح است.
خانم مدرسی ،دوســتان و خوانندگان ما
میخواهندقدری بهتر از چند و چون حضور
پــدر بزرگ شــما در کــرج و منطقه البرز
بداننــد ،لطفــا بــه این مــوارد هم اشــاره
بفرمائید؟
اســتاد مدرســی :اواخر دهه 20بعد از وفات
مرحومآیتاهللالعظمیحاجشیخعبدالکریم
حایرییزدی،چندباریبهدعوتاهالیکرج
آن روزگار به اینجا می آیند ،حدود ســالهای
 1328حضور آیت اهلل مدرسی یزدی در کرج
بیشــتر می شــود و به تدریج به شــکل گیری
حوزه علمیه و بعضی از کارهای عام المنفعه
و ...می رســد تا در اوایل دهه یا اواســط دهه
 1330تــا  1334مردم کرج ،محضر آیت اهلل
العظمی بروجــردی ،خیلی اصرار می کنند تا
آیــت اهللســیدحســن
مدرسییزدی،کهدیگر
بعنــوان دامــاد آیت اهلل
موسس و مدرس حوزه
علمیــه قــم و از حلقــه
اعاظمــی چون آیت اهلل
العظمیگلپایگانی،امام
خمینی،سیدمحمدمحققداماد،آقاسیداحمد
موسویخوانساریو...شناختهمیشدند،بطور
ثابت در مقام نماینده تام آیت اهلل بروجردی و
مرجــع محلی البرز
کــرج ،مانــدگار
شوند که این مقارن
بادرگذشتمرحوم
حجــت االســام
جندقیاست.
البته تا جایی که ما
از بــزرگان قدیمی کرج و البرز شــنیدیم و
می شنویم و یا گاهی نیز توسط اساتید یا خطبا
درمنبرمسجدجامعکرجگفتهاند،مقامعلمی
و مرجعیت محلی فــوق العاده ممتازی بعد از
مرحوم آقای جندقی ،متوجه آیت اهلل آقا سید
حسنمدرسیشدهکهاینموقعیتومرجعیت
محلی،بعدهادرحولومحورپدرشمامرحوم
آیت اهلل سید علی مدرسی دیده شد؟
خانممدرسی:مرحومپدرمآیتاهللحاجسید
علی مدرســی یزدی بعد از وفات پدر بزرگم
مرحومآیتاهللحاجسیدحسنمدرسییزدی
که عموی ایشــان و پدر همسر ایشان نیز بودند

حدود سال  1360هجری شمسی ،بطور ثابت
در کرج ماندگار شدند.
کارنامه ایشان را که می بینیم ،انواع خدمات
ارزشمند ،آفریده و ثبت کرده اند ولی بخشی
ازتالشوکارهایآیتاهللمدرسی،پدرشما،
هنوزمجهولالقدراست؟
استاد مدرسی :تاسیس حوزه امام صادق(ع)
حوزه علمیه المهدی(ع) توسعه و بهبود حوزه
قدیمی فاطمیه(س) بعنوان اولین حوزه علمیه
ســنتی و قرآنی و مذهبی البرز کرج ،تاسیس
صندوقهای قرض الحســنه ای چون الغدیر و
موسساتعامالمنفعهایمثلموسسهایتام،امور
خیریه ،تاسیس بیمارستان امام خمینی کرج و
تبدیل زندان شــهربانی به بیمارستان با کمک

خیرین و اهالی ،تشریک مساعی و همکاری و
مشارکت در تاسیس دانشــگاه آزاد اسالمی
کرج.
ببخشیدخانممدرسی،تاجاییکهاکثراهالی
کرجوالبرزمیدانند،آقایدکترپیرایندهرئیس
اسبق دانشــگاه آزاد کرج هم از حمایت های
مرحوم آیت اهلل مدرســی و شــاگردان ایشان
برخوردارمیشوند؟
استادمدرسی:پدرم،احتراممتقابلومشترکی
بــا آقای خمینــی ،امام
رضــوان اهلل و همینطور
آقــای خامنــه ای مقام
معظــم رهبری مدظله و
آقایهاشمیرفسنجانی
و آقای موسوی اردبیلی
وامثالاینهاداشتندکهاز
موسسیندانشگاهآزاداعالم
شــده بودنــد کــه در واقع
مرحوم پدر ما ،می خواستند
هم کمکی به دانشگاه مورد
نظر بشــود و هم بــه خیر و
صالح مردم و جوانان کرج
و درخواست مردم و خانواده ها.
اســتاد  ،ببخشــید از آثار قلمــی و تالیفات و
کتابهایپدرتانهمبفرمائید؟
خانم مدرســی :تقریــرات درس خارج فقه
نشریه داخلی فاطمیون

آیت اهلل العظمی گلپایگانی ،تقریرات درس ،اینخاطراتهمبرایمابفرمائیدلطفا؟
اصول آیت اهلل سید محمد محقق داماد یزدی،
و درسهای مرحوم آیت اهلل حاج شیخ مرتضی
حایرییزدیوهمچنینکتابالصالهوکتاب
الصومنیزازآثارعلمیوقلمیآیتاهللمدرسی
یزدی پدر ما ،به یادگار مانده است.
تاجاییکهاکثرماوفضال،طالبودانشجویان

شــما به یاد داریم ،تقریبا درگذشت آیت اهلل،
پدر جابعالی ،گویا خیلی ناگهانی شــد .حاال
ضمن گرامیداشــت نام و یاد خاطره ایشان ،از
مراسمتشییعفوقالعاده
آموزشورپورش بهیادماندنیپدرتانهم
بفرمائید؟
اســتاد مدرســی :شب
نیمه ماه رجــب  1425هجری قمری مقارن با
شــهریور  ،1383بعــد ا ز دوره ای بیمــاری،
متأسفانه در حدود  73سالگی از بین ما رفتند و
باتشییعباشکوهتاریخیدرکرجوقم،باحضور
اکثریت قریب به اتفاق اعاظم مراجع ،بزرگان
و نخبگان و اهالی ،مســئولین و مدیران ارشد
نظــام و نمایندگان
مقام رهبری ،بعد از
اقامه نمــاز آیت اهلل
العظمی حاجشــیخ
وحید خراسانی ،در
همــان قــم ،کنــار
آرامــگاه مرحــوم
آیت اهلل مدرسی در
قبرســتان شــیخان قم ،آرام گرفت و به جوار
عنایت و رحمت الهی ،کوچ نمود.
خانم مدرسی ،ببخشید پیداست هنوز در غم
و اندوه پدری آنچنان بزرگ و بزرگوار ،آثار
تاســف را دارید ،باور بفرمائید همه دوســتان
آشنایانباآیتاهللمدرسی،پدرشمانیز،عموماً
در همین حال و هوا هستند .لطفا بعنوان صدقه
جاریــه مرحوم پدرتان ،ازپدر بزرگتان ،یعنی
آیت اهلل موســس حوزه علمیه قم ،حاج شیخ
عبدالکریم حایری یزدی هم برای ما بگوئید.
اگرچهدربارهآیتاهللحایری،کتابهاوآثاری
منتشرشده،ولیهنوزخودحاجشیخوهمچنین
فرزندان ایشان ،بخصوص آیت اهلل حاج شیخ
مرتضی ،دایی شما و همینطور دکتر حاج آقا
نشریه داخلی فاطمیون

اســتاد مدرســی:آیت اهللحایری یزدی،دهه
محرم عزاداری داشتند و خودشان روز عاشورا
کهمیشدتربتوگلازتربتامامحسین(ع)به
سر و صورت می زدند وجلوی همه ،اول دسته
عزاداریروحانیتوعلماحرکتمیکردند.
خانم مدرسی ،بیائید لطفا مقداری از ابتدای
تولــد و جوانــی و تحصیالت ،پــدر بزرگ
بزرگوارتــان ،آیــت اهلل حایــری بگوئید ،از
پدرشان،خانوادهوزادگاهایشانبفرمائید؟
استاد مدرسی :پدر حاج شیخ در اطراف یزد
بناممهرجردبودندوجداعلیمادریما،مرحوم
محمــد مدون از اهالی میبــد بودند که همه از
مومنینوپاکانروزگارخودشناختهمیشدند.

میشودلطفابهتاریخوالدتآیتاهللالعظمی
حایری یزدی هم اشــاره بفرمائید  ،چون اقوال
گوناگون در کتابها و منابع آمده است؟
اســتاد :همینطور که دیدم ،شیخ آقا بزرگ
تهرانــی صاحب الذریعه ،تولد پدر بزرگ ما،
مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم حایری را در

ســال 1276قمری که می شود  1239شمسی
دانسته ولی دایی ما ،مرحوم آیت اهلل حاج شیخ
مرتضی ،فرزند ارشد ایشان می گفت پدرش،
حاج شــیخ به ســال 1280قمری که می شده
 1242شمسی متولد شده اند؟
پــدر حــاج شــیخ و
فضاییکهازطرفپدر
ومادر،ایشانداشتهاند،
چطور بوده اســت ،آیا
مهــدی حایری یــزدی ،دایی دیگر شــما ،مطلبمشخصیهست.؟
گفتنی های بســیاری دارنــد ،از جمله پیوند خانم مدرســی :من اینها را به واسطه از پدر و
آیت اهلل موسس ،با حضرت امام حسین(ع) از مادرمودیگربزرگانفامیلخودمانشنیدمکه
نشریه داخلی فاطمیون

مرحوم آقا ،یعنی حاج شــیخ درباره پدرشان
مالجعفرمیگفتندکشاورز بود و بچه دار هم
نمی شــد .بعد از مدتها ،حکیم و دوا میگویند
مالجعفر ،با خانم دیگری بطور موقت ازدواج
کند،کهآنهمگویاسیدهبیوهایبودهبادوبچه
ســید که وقتی بعد از عقد می بینند این بچه ها
معذبواذیتمیشوندبهخدایمتعالمعروض
می دارند که من اینطوری بچه نمی خواهم که
بخاطر من دیگران و بچه ها و ســادات ،اذیت
شوند البته به آن
خانم ،با محبت و
رضایت ،طالق
مــیدهنــد ولی
طولی نمیکشد
کهمیبینندخانم
اولــش بــاردار
شدهاست.بهاینترتیب،مرحومآقابزرگما،
آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم ،به دنیا می آیند
اینطورکــه دایی ما ،حاج آقا مرتضی حایری،
نقلمیکردندپدرشاندرکودکیوخردسالی،
بسیارشلوغبودندتاحدیکهمادرشانباهمان

لهجه یزدی به مالجعفر می گفته بچه ای که به
زور بخواهی از خدا بهتر از این نمی شود.
حاجیه خانم ،ببخشید این جوانان و شاگردان
ودانشجویانخودتانوشایدهمدیگرعزیزان
دوستدارندازنوجوانیحاجشیخهمبدانند؟
استاد مدرسی :اینطور که من شنیدم ،مرحوم
آقا ،در حدود  6ســالگی ،از طرف پدر یتیم
می شوند یعنیمالجعفرکهباآنذوقوشوق،
بچه دار می شــود ،طولی نمی کشد که فوت
میکندوحاجشیخباسرپرستیمادروعموی
ایشــان قــرار می گیرند ولی شــوهر خاله ای
داشــتند بنام میر ابوجعفر که چطور شده ،پی
میبردکهاینکودکخردسالبازیگوشآن
روز ،استعداد فوق العاده ای هم دارد.
گویا ،خیلی در محیط روســتا نمی مانند و به
شهر می روند ،آیا همینطور است؟
خانممدرسی:مالجعفر،شوهرخالهحاجشیخ،
میآیدایشانرابهاردکانیزدمیبردکهشرایط
خیلیبهتریداشــتهتامهرجردکهروســتایی
اطــراف بوده و آنجا در مکتب خانه ای ،حاج
شــیخ ،درسهای آن زمان مثل نصاب ،یا همان
نصاب الصبیــان ،قرآن ،مقدمــات صرف و
ادبیات را با ذوق و عالقه می خواند.
استاد می بخشید ،مدتها قبل که به مناسبتی در
خدمتشمابودیم،ازخاطراتهجرتآیتاهلل

حایریبزرگبهکربالو
عراقمیگفتید؟
خانم مدرســی :حاج
شــیخ ،مرحــوم آقا ،در
همــان اردکان ،زیر نظر
عالم بزرگ و مشهوری
بنــام مجــد العلمــای
اردکانی ،درسها را یکی پس از دیگری ،طی
میکنندتابهیزدومدرسهمعروفمحمدتقی
خان می روند .آنجا نزد علمایی مثل آقا ســید
یحیی مجتهدی یزدی و حاج میرزای معروف
به آقا سید حسین وامق ،وارد فراگیری مبادی
فقهواصولمیشوندتادر 18سالگیباکاروان
زیارتی کربال ،مرحوم آقا حاج شــیخ مشرف
میشوندبهعتباتوشایدحدود 2سالیهمدر
کربالی سید الشهدا(ع) می مانند و از محضر
اساتید آنجا ،بخصوص عالمه ،محمد حسین
فاضل اردکانی که مشــهور بــوده به آخوند
اردکانی،نهایتاستفادهرامیبرندکهازلحاظ
تاریخیتقریبامیشود1302قمریکهبا1235
شمسیمتقارناست.
حاجیه خانم مدرســی ،اغلب کتابهایی که
درباره آیت اهلل حایری ،نوشــته و انتشار یافته،
اکثراحاجشیخراشاگرداولآیتاهللالعظمی
میرزایشیرازی،معرفینمودهاند،آیاهمینطور
بوده است؟
استاد:بعدازآن2سالیکهمحضرآخونداردکانی
بودند،برایادامهدرسوبحثوتحصیلخودبا
برخیازفضال،راهیشهرمقدسسامرامیشوند
کهبهدلیلسابقهتاسیسحوزهدرآنجاوحضور
استادبزرگیمثلمیرزایشیرازی،سامراباوجود
میرزایبزرگ،قطبیبودهبرایتحصیلوطلبگی
اهلعلم.
خانممدرســی،لطفــابفرمائیدآیامــراودهیا
شــاگردیحاجشــیخعبدالکریم،ازآیت اهلل
شــهیدشیخفضلاهللنوریهمبودهاست،شما
چیزیشنیدهاید؟
استاد :مرحوم آقا ،پدر بزرگ ما ،حاج شیخ،
سامراکهمشرف
مــی شــوند ،از
جمله شاگردان
میرزای بزرگ و
تالمــذه حوزه و
مکتب ایشــان و
در سلک عداد
فضالوشاگردان
و میرزای شیرازی در می آیند ،بالطبع به رسم
متــداول حوزه ها ،مرحوم حاج شــیخ ،برای
تسلط بهتر و بیشتر در فقه و اصول ،طبق آنچه
من از بزرگان اقوام و بستگان شنیدم ،ایشان در
همان سامرا ،محضر متقدمین مکتب آیت اهلل
العظمیشیرازیرانیزدرکمیکنند.ازدرس
و بحث آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری ،آخوند
خراسانی ،صاحب کفایه ،آیت اهلل حاج شیخ
محمد تقی شیرازی ،معروف به میرزای دوم،
کمال استفاده را می برند ،البته اینطور که به ما
رسیده،مرحومآقا،یعنیحاجشیخعبدالکریم،
بیشتر با یکی از شــاگردان مبرز و صاحب نام
حوزهمیرزایشــیرازیبزرگ،بهنامآیتاهلل
نشریه داخلی فاطمیون

نشریه داخلی فاطمیون

العظمــی ســید محمد
طباطبایی ،مشــهور به
فشــارکی ،مانــوس و
محشــور می شــوند و
استفادهمیکنند.
ولیخانممدرسی،اینطورکهاغلبآوردهاند،
ایشانازشاگرداناولمیرزایشیرازیبودهاند
که حتی نوشته اند انگار حاج شیخ ،خانه زاد،
نشریه داخلی فاطمیون

خانه یکی و اندرونی میرزا می شوند؟
استاد مدرســی :البته میرزای بزرگ فراوان
اظهار لطف به مرحوم آقا داشــتند ،اوال میرزا
میبیند که شــیخ عبدالکریم بــا هدایت و نامه
اســتادش،آخوندفاضلاردکانی،ازکربالبه
ســامرا برای تکمیل درس و تحصیل رفته که
وقتینامهآیتاهللمحمدحسینفاضلرادرباره
شــیخ عبدالکریم،
بهداشت وردمان مالحظــه می کنند
می فرمایند من هم به
شــما ارادت پیــدا
کردم یا من هم مخلص شما هستم ،یا عبارتی
شبیه این که هم بزرگی و بزرگواری آیت اهلل
شیرازیبودهوهمشایستگیشیخعبدالکریم.
البته توجه داشــته باشید که آن موقع ،میرزای
شــیرازی بزرگ ،مرجع کل و علی االطالق
جهان تشیع محسوب می شدند و آوازه میرزا
چنان مطرح بوده که اعاظم و مشــایخ حوزه
ها طوری از او یاد
می کــرده انــد که
ایشــان نائــب عام
حضرت امام زمان
علیهالسالمهستند.
حاالدرنظربگیرید
که طلبه ای نامه در
دست آمده محضر چنین عالم و مرجعی ،که
استادش چنان معرفی نموده که این نائب امام
زمان(عج)میفرمایدمنبهشماعالقهمندشدم،
ارادت و اخــاص پیدا کردم بعد هم این طلبه
جوانرامیبردمنزلخود،آنجادربیتآیتاهلل
العظمیشیرازیاستکهرشدونموعلمیپیدا
مــی کنــد و مراتب اجتهــاد مرحــوم آقا نیز
همانجاســت که نایل می شوند و خاطراتی از
ایشاندرهمینرابطههاباقیاست.
اســتاد ،جوانــان ما،
خصوصــا فضــا و
طالب و دانشجویان،
می خواهند از خلق و
خوی جوانــی حاج
شیخهمبیشتربدانند،میفرمائید؟
خانممدرسی:مرحومآقا،شادابوپرطراوت
بودنــد هم در مهرجرد یــزد و هم در مراحل
تحصیلیوطلبگیتاحتیاینطورکهمنخودم
از پدر و مادرم شنیدم یا دیگر اقوام و فامیل ،از

جملهآقاداییحاجشیخمرتضی،یعنیآیتاهلل
حایری که می شــوند بعدها دوست صمیمی
آقایخمینی،اماموپدرخانمحاجآقامصطفی
خمینی،یا می شنیدیم از مرحوم دکتر حاج آقا
مهدیحایرییزدی،
داییدیگرمانکهمی
گفتند مرحــوم آقا ،
یعنــی حــاج شــیخ
عبدالکریم تا به آخر
همینشادابیونشاط
را داشتند که حتی در
ایاممرجعیتوبهقولامروزیهادورانآقایی
و ریاســت ایشــان برحوزه قم و یــا به عبارتی
ریاســت کلی و موقعیت حاج شیخ در جهان
تشــیع ،این طــراوت و خصوصیات اخالقی
مرحــوم آقا همچنان با هم بوده اســت ،ولو با
کمترینطالبیاخدمهمنزلوبیتشان.
گویا حاج شــیخ ،اهل تفریح یا ورزش هم
بوده اند؟
اســتاد مدرسی :در ســامرا بودند ،آنجا خانه
مرحوممیرزا،آیتاهللالعظمیشیرازیبزرگ،
مرجعکلجهانتشیع،محلمطالعهواستراحت

نشریه داخلی فاطمیون

ایشانبودهولیبعلتگرمایشدیدبهرودخانه
فراتمیرفتندومفصل،آبتنیوشنامیکردند
وغروببرمیگشتندهمانبیتمیرزا.
جمعا چند سال در محضر میرزای شیرازی،
تشریفداشتند؟
اســتاد :مرحوم آقا ،تا میرزای بزرگ در قید
حیات بودند یعنی حدود  12ســالی را ماندند
ســامرا ،بعد از وفات آیت اهلل شــیرازی ،حاج
شــیخ ،اول می روند نجــف و مدت کوتاهی
نجفهستندوبعدهممشرفمیشوندکربال.
خانممدرسی،ببخشیدآیاشنیدهایدکهایشان
راکربالییمیگفتهاند؟
استاد:اصوالبرخیازبزرگانمیگویندلقب
مرحومآقا،همانکربالییبوده،یعنیحایری
را هم بخاطر کربالیی شدن ایشان گفته اند که
چونبهکربال،مث ً
المیگفتهاندحائر،کهمحل
جمع شــدن آب در اطراف و آن حوالی بوده،
اینطوریمیشنیدیم،کهآنجامعروفمیشوند
بهکربالیییزدیوحایرییزدی.
حاجیــه خانم ،لطفا بفرمائیــد از کجا به بعد
اجتهاد ایشان به قول معروف گلمیکند؟
استادمدرسی:بعدازآنهمهخاطراتوتلمذ
ودرسوبحثوخدمتآیتاهللالعظمیسید
محمدحسنحسینیشیرازی،میرزایبزرگ،
طبیعی است حاج شیخ عبدالکریم مجتهدی
شده که مورد توجه است.
البته من از اقوام شــنیدم که بیشترین شباهت
اخالقی و حتی حاالت روحی ،علمی و بعدها
نیز مرجعیت کل فی الکل ،که بقول معروف
شتر مرجعیت جلوی مرحوم آقا ،حاج شیخ

عبدالکریم ،زانو فرود آمد و زانو زد ،بیشــتر
ایشــان به استادشــان ،میرزای شیرازی ،شبیه
بوده اند.
بالطبعاینراخیلیها،بدیهیوطبیعیمیدانند
کهازلحاظاستوانهوچهارچوبافکاروآرای
فقهیواصولی،مرحومآقا،شــبیهمیرزاباشند
ولــی حتی روش تدریس ،نــوع اداره درس و
بحث ،تا مرجعیت و ریاســت و بلکه تواضع و
فروتنیوخیلیازنکاتراشــنیدمکهمرحوم
آقا،یعنیحاجشیخعبدالکریم،شباهتداشته
بهاستادشانمیرزابزرگ.
مرحوممیرزاموقعدرس،
آنچنان متواضع و فروتن
بودند ،البته در غیر درس
هماخالقمیرزاییبزرگ،آنچنانبزرگوارانه
بودهکهازشنیدنویاپرسیدننظرکوچکترین
شاگردانوتالمذةخودشانهمابایینداشتند،
البتهابهتوصالبتمیرزا،بیشترومحفوظبوده
است ،در نظر داشته باشید که آیت اهلل میرزای
شیرازی،شاگرداولشیخاعظمبودهاند،یعنی
ازنظراتممتازشیخانصاریصاحبانمرجعیت
عام شیعیان و آثاری چون رسائل و مکاتب که
هنوز طالب و اســاتید
پای درس و بحث شیخ
مــی نشــینند ،آقــای
شیرازی بزرگ است.
خانم مدرســی ،یعنی
شما می فرمائید اجتهاد
آیــت اهلل حایــری ،از
آنجا شکوفا شده ؟
اســتاد :در هر صورت امتیــازات اخالقی و
علمی مرحوم آقا ،حاج شــیخ عبدالکریم ،از
همان زمان میرزای بزرگ مطرح بوده که پس
از وفات آیت اهلل شیرازی که مرجعیت اصلی
متوجه و معطوف به آیت اهلل شیخ محمد تقی
شــیرازی مشــهور به میــرزای دوم یا میرزای
کوچک می رسد ،باز هم خود میرزای دوم و
دیگران متوجه ارزش و موقعیت حاج شــیخ
عبدالکریمنیزبودهاند.
اوال میرزای ثانی ،یعنی آیت اهلل شیخ محمد
تقی شیرازی ،با حاج شیخ عبدالکریم ،اساتید
مشترکویکساندربعضیاز دروسداشتند،
مثلهمانفاضلاردکانیوفشارکیاصفهانی.
بعــد هــم که عــرض کــردم ،حاج شــیخ
عبدالکریم،وقتیبهمیرزایبزرگمیرسند،
تقریبا می شود گفت از همه اعاظم و بزرگان
حوزه میرزای بزرگ ،از جمله شیخ فضل اهلل
و میــرزای دوم ،یعنــی آیــت اهلل محمد تقی
شیرازینیزاستفادهکردند،پسشناختکافی

میــرزای ثانی ،آیــت اهلل شــیرازی دوم کلیه
احتیاطات را به مرحوم آقا ،شــیخ عبدالکریم
ارجاع می دهند که آوازه مرجعیت ایشــان از
همانجاست.
حاجیه خانم ،می بخشید ،آیا حاج شیخ  ،در
ســامرا ،یــا کربال و نجف هم ،حــوزه علمیه
داشتند؟
استاد مدرسی :قبل از اینکه به ایران بیایند ،از
همان کربال و نجف ،عازم سفر حج می شوند
و بعــد بــاز هم به نجف بر میگردنداز آخوند
خراسانیوسیدمحمدکاظمیزدیهماستفاده
میکننــدو طبق قول
مشهور خانودگی ما
و دیگــر بــزرگان،
مرحومآقا،حاجشیخ
عبدالکریــم ،محل
اقامتوتدریسخود
رابهکربالیمعلیمیبرندکهتاقیامهایمردم
کربالبرضدانگلستانوشلوغیعراقهمآنجا
میمانند.
چطورمیشودکهبهیکبارهازآنسابقهکربال
ونجف،بهایرانبرمیگردند؟
خانم مدرســی :اهالی ایران ،خصوصا مردم
مناطق ســلطان آباد عراق کــه از اراک امروز
باشدوقتیبهزیارتعتباتعالیاتمیروندو
با مراجع و اعاظم و بزرگان دیدار میکنند ،از
ایشانمیخواهندعالمتواناییرابعنوانریاست
دینــی و مرجعیت
محلیبهسلطانآباد
بفرســتند که آخر
االمردرخواست ها
معطــوف و متوجه
مرحوم آقــا ،حاج
شــیخ عبدالکریم
شدهاست.
تقریبامیشودچهسالهایی؟
استاد:طبقآنچهبزرگانفامیل،اقواموخانوده
ما و دیگر مشایخ و مشاهیر گفته اند حاج شیخ
درحدودسالهای1293شمسیواینسالهاست
کــه نظر اهالی ســلطان آباد عــراق ،اراک
فعلــی و همچنین تاکید مراجع
وقــت کربال و نجف ،اســاتید
حــوزه علمیه عراق می پذیرند
و رهسپار ایران می شوند.
تا حدود سالهای  1300یا 1301
شمسی هم که مقارن 1340قمری باشد اراک
مــیمانندیعنی تقریبا 8ســال ،کــه بعد برای
زیارت حضرت فاطمــه معصومه(س) به قم
مشرفمیشوندوعلماواهالی،اصرارمیکنند
کهایشاندرقمبمانندوحوزهخودشانراازاراک
وجامعیبینآنهابودهاستتاحدیکهبهرسم بهآنجامنتقلکنندکهحاجشیخنمیپذیرندچون
فقهــا و مراجع ،که هنوز هم اینطور هاســت ،باالخــرهکاریراشــروعکردهبودنــد،درپی
نشریه داخلی فاطمیون

شورا

نشریه داخلی فاطمیون

ریاســت و مرجعیت و این چیزها هم نبودند
میخواستندکارشانناقصوناتمامنماند،پسابتدا
خیلیمصممنمیپذیرندومیروندمشهدبهقصد
زیــارتحضرتامامرضا(ع)ولیگفتهاندکه
دوبارهبهقمبرمیگردند.
اســتاد مدرسی :بعد از
مدتــی که از مشــهد بر
میگردند ،طبعا دوباره به
قــم و زیــارت حضرت
معصومه (س) می رسند.
باز هــم اهالی قم و علما،
مخصوصــا شــخصیتی
مرحوم آیت اهلل حاج شــیخ محمد بافقی که
خودهمازفضالییزدیوآشنایمرحومآقا،
وشــاگردبارز مرحومآیت اهللحاجسیدعلی
مدرســی بــزرگ،
مشــهور به مدرسی
لب خندقــی بوده و
همازشاگردانحوزة
کربــا و نجــف و
ســامرا و تالمــذه
آخونــد مالمحمد
کاظــم خراســانی،
صاحب کفایه ،شــناخته می شده ،با همراهی
آیت اهلل میرزا ابوالقاســم کبیر قمی و آیت اهلل
میــرزامحمدفیضقمیکــهایندونفرهماز
بــزرگان و شــاگردان آخونــد خراســانی و
مخصوصامیرزایثانی،آقاشــیخمحمدتقی
شیرازی دوم بودند و از مراتب فضل و اعلمین
مرحوم آقا ،حاج شیخ عبدالکریم نیز بخوبی
اطالع داشتند ،هر طور شده نظر ایشان را جلب
و جذب می کنند که در قم بمانند.
یعنــی این همــان اقامت کلی اســت که
دیگر میمانند؟
خانم مدرســی :در ابتــدا  ،مرحوم آقا ،حاج
شــیخ ،اقامت دائمــی ندارند ،حــدود  2ماه،
اینطورها منزل آیت اهلل پائین شهری معروف
میهمانهستندتاوقایعیدراراکپیشمیآید
وازاینطرفهمآقایان،قدرشناسبودند،رها
نمیکنندایشانرا.
حاجیــه خانم ،می بخشــید اســتاد ،یکی از
خاطرات ،که گویای مقام آزادگی حاج شیخ
نیزبوده،ایستادگیآیتاهللحایریاستبرای
نجــات بنده خدایی کــه متهم بــوده به فرقه
بهائیت!؟
اســتاد :اینطور که از اقوام و فامیل و خانواده
شنیدمدرهماناراکیاسلطانآبادکهمرحوم
آقا تشــریف داشتند یک بیچاره بینوایی را به
جرموتهمتبهاییگریواهانتبهقرآنکریم
میگیرندکهحکومتوخوانینتامردمواهالی
و حتی بعضی از علمای اراک ،جمع می شوند
و حکم صادرمیکنندکه آن بدبخت را سریعا
بکشندواعدامکنند،تقریباهمهکهامضامیکنند
بعنوانراینهاییمیبرندخدمتمرحومآقا.
حاج شیخ هم که شدیدا با تقوی و محتاط و
پرهیزکار بودند ،هر چه آنها میگویندباید آن
شخصاعدامشود،مرحومآقا،زیربارنمیروند
وامضاکهنمیکنند،بلکهمیفرماینداعدامواین
چنیــن حکمی ،هیچ حجت شــرعی ندارد تا
جایی که باالخره بعضی ها ،که شــاید در پی

مقاصدی هم بودنــد ،قدری اهانت و طعنه و
جســارت به حاج شیخ میکنندو همین باعث
رنجشایشانونوعیقهرشدهکهراهیزیارت
امام رضا(ع) می شوند.
آیا بعد از این اســت که حــوزه علمیه قم را
تاسیسمیکنند؟
خانممدرسی:وقتیاهالیقموعلمایبزرگی
مثــل آیت اهلل کبیر ،آیــت اهلل بافقی ،آیت اهلل
فیض ،که هر کدامشــان تقریبــا مرجعیت و
موقعیت آنچنان ممتازی داشتند که هنوز هم
بخوبی زبان زد خاص و عام هستند ،اینها وقتی
اصــرار
می کنند
تا حدی
کــه از
احادیث
وروایات
منسوببه اهلبیت و امام زمان علیه السالم نیز
اســتاد و یادآوری میکنندکه در آخر الزمان،
علومومعارفاهلبیت(ع)ازقمانتشارمییابد
و عش آل محمد(ص) قم است و طلوع تشیع،
باالخــرهمرحومآقااســتخارهمیفرمایندکه
خوب آمده است.
حاجیهخانممدرسی،ببخشیدجنابعالیبارها
میفرمائیدآیتاهللحایرییزدی،تکلیفگرا

وظیفهشرعیایشاناست،برایاقامتدرقمنیز
اینطوری شــده که آمده اند ،نظر علما و مردم
موثربوده،خیلی،بخصوصکهوعدههادادند
که مساعدت و پشتیبانی خواهند نمود ولی آن
طــور که از آقا دایــی خودمان ،آیت اهلل حاج
شــیخ مرتضی حایری یزدی که ایشان متولد
همان سلطان آباد اراک بودند و یا دیگر فامیل
و اقــواممیگفتندآنچه
بیشــتر در قبول دعوت
اهالی قــم برای مرحوم
آ قــا ،
حــا ج
شــیخ
موثر شــده ،یکی وجود خود
حضــرت معصومــه (س) و
یادآوریاحادیثدوراتغیبتکبریوآخر
الزمانودیگرهمکهازنزدیکوضعنامناسب
مدارس علمیه و حوزه ها و شــرایط ناگوار آن
نشریه داخلی فاطمیون

بودند ،آیا قبول ریاســت حوزه را نیز وظیفه روز قم را می دیدند که چطور مدرسه فیضیه و
دارالشــفا بعنوان دو مدرســه شاخص حوزه،
می دانستند؟
استاد :اینها در پی آقایی و مرجعیت و ریاست تبدیل شــده بود به انبار کســبه و تجار و مغازه
نبودند،نهآقایان،حضراتآیاتبافقی،کبیر ،داران.
فیــض و نــه خــود مرحــوم آقا ،حاج شــیخ
عبدالکریم ،اگر
هم نمی پذیرفتند
از ســلطان آباد و
اراکبهقمبیایند،
اوال میگفتنددر
قمهستندعلماوبزرگانکهبهقولمعروفمن اســتاد ببخشــید ،حاال که لطف فرمودید و
بهالکفایهباشندودرثانی،مرحومآقا،دراراک باجنابعالی از کوچــه های تاریخ میگذریم،
حوزه علمیه و کاری را شروع کرده بودند مثال اشــاره ای هم بفرمائید به آن استخاره معروف
مدرسه آقا ضیا ،مدرسه حاج ابراهیم ،مدرسه ایشان ،کدام آیه است؟
سپهدار که هنوز هم مشهور اند با حضور حاج آیه اســتخاره گویــا آیه  93ســوره مبارکه
یوســف(ع) بوده ،مرحوم آقا ،تعبیر به خوبی
شیخ،تجدیدحیاتپیداکردند.
نمودهو احســاسمیکنندبایــدبجای رفتن به
سلطانآباداراک،درواقعآنهارادعوتکنند
کهفضالوطالبنیزنهفقطازاراکواطرافش
کــه از اقصی نقاط ایران بــه تدریج معطوف
حوزه قم می شوند.
بعدها تالش و اخالص و مجاهدات مرحوم
تعبیرشماستکهمیفرمائیدآیتاهللحایری ،آقا،حاجشیخ،تبدیلمیشودبهاینکهاحیایی،
تاسیس،تجدیدبناییدرحوزهصورتگرفته
وظیفه شناس و تکلیف گراست؟
خانممدرسی:مرحومآقا،تکلیفگرابودند ،که االن قول مشــهوری که هم قبول دارند این
باید چیزی را خودشان شخصا می رسیدند که استکهآیتاهللحاجشیخعبدالکریمحایری
نشریه داخلی فاطمیون

یــزدی ،در حقیقت موســس حوزه علمیه قم
هستند.
یکی از دالئل بارز هم ،امتیاز فوالعاده ایشــان
بعنوان مرجع ممتــاز برآمده از حوزه کربال و
نجــف و ســامرا بوده که به قــول امروزی ها،
کارشــان برای احیا و تاسیس حوزه قم گرفته
است ،بعد از همه الطاف الهی و توجهات خود
امام زمان بقیه اهلل و االعظم ارواحنافداه بعنوان
صاحب ما و متولــی اصلی حوزه های علمیه
جهــان تشــیع ،در واقع
موقعیتمرحومآقابوده
که حاج شیخ را در مقام
عالمی توانا و مسلط در
فقه و اصــول که همان
مرجعیت رســمی کم
نظیر،شناختندوپذیرفتند،چراکهتنهاتقویو
اجتهاد،کافینبودهاست.
همینشدکهآقا،طبقاستخارهوآیهشریفهو
أت ُونــی بِاَهل ِ ُکــم اَج َمعین ،وقتی شــاگردان،
وفضالیحوزهخودشاندرسلطانآباداراک
و حتی دیگران میفرموند که قم بیائید و اینجا
بمانیــد برای تدریــس و درس و بحث ،اکثرا
پذیرفتندتاحدیکهدرهماناوایلماندگاری
و هجرت حاج شیخ به قم ،گقتند به شاه قاجار،
ظاهرا زمان احمد شاه است ،خبر می دهند که
تعداد طالب به  1000نفر رسیده و مرحوم آقا
توانســته اند شکوه و شــوکتی را به حوزه قم
بدهند ،شاه شخصا راهی قم می شود و به حاج
شــیخ تبریک می گوید که چنین حوزه ای را
تاسیسنمودهاند.
شایدبعدهاکهرضاخان،یارضاشاهباقلدری
به سلطنت رسید و بنای
کینه با قم و حوزه و علما
و روحانیون گذاشــت،
عالوهبرهمهدالئلدیگر
از خواست انگلیس و ...
برای شکســتن حریم و
حرمــت دین و ســنگر
تشــیع و موقعیت روحانیت ،شــاید قدری نیز
ناشیبودازکینهی رضاشاه،طبقگفتهتاریخ،
تقریبا با همه آنچه قاجار و احمد شاه احترام و
عالقهداشت،مخالفتمیکرد.
حاجیــه خانم مدرســی ،اینطــور که اغلب
کتابهایشرحزندگیواحوالآیتاهللحایری
بــزرگ آورده اند ،کراماتــی از ابتدا ،گویی
همراه ایشــان شده که از سوی بزرگان نیز این
کرامات مورد توجه بوده است.
اســتاد :ازکرامــاتمرحومآقا،حاجشــیخ
عبدالکریــم  ،فراوان گفته اند و شــنیدید ،من
جملــه که آیــت اهلل بهجت مــیفرمودندکه
رودخانــه قــم،
طغیــانمیکندو
آبتابهلبهپلعلی
خانیمیرسدکه
اهالــی قــم از
شــدن طغیــان
وسیل به مرحوم
آقــا ،مراجعه و ایشــان را بــه روی همین
مســیر ،یعنــی پل می برند و ایشــان قدری
تربت ســید الشــهدا(ع) با ذکر مخصوص

خودشان  ،به آن آب طغیان کرده می ریزند
و بــه تدریج رودخانــه پایین تر می رود و
اهالیازخطرونگرانیسیل،آسودهمیشوند.
می بخشید استاد ،برای ما خیلی جالب بود
که یکی از بزرگان،
بــه نقــل از امــام
خمینــی ،یکــی از
کرامات استادشان،
آیت اهلل حایری را
ساده زیستن ایشان
می دانستند؟
خانممدرسی:ساده
زیســتن ایشان هم که از جمله مطالب مشهور
عاموخاصبودهکهخودهمینسادگیباعث
شــده به قول امروزی ها ،کار ایشــان بگیرد و
جواببدهد.
مرحوم آقا ،به تعبیر شاگرد ممتاز شان ،یعنی
مرحوم آقای خمینی ،امام ،با اینکه حاج شیخ
عبدالکریم مرجع قطر شیعه را داشتند و زعیم

حــوزه هــای علمیه بودنــد و مرجعیت تامی
معطوف و متعلق به ایشــان شــده بود و مبالغ
زیــادی از ســهم امــام(ع) و دیگر وجوهات
شرعی در اختیارشان بود ولی در موقع وفات،
کل وسایل و اســباب زندگی شخصی حاج
شیخ به 1500تومان هم نمی رسید و مبالغ قابل
توجهی نیــز برای مخارج حــوزه و خدمات
عمومیوعامالمنفعه،ایشانمقروضبودندکه
معروف است وقتی طلبکاران می شنوند همه
طلب خود را می بخشند.
حاجیهخانم،ببخشیدامامخمینیبهکدامیک
از خصوصیات آیت اهلل حایری یزدی بیشــتر
اعتقاد و توجه داشته اند؟ اجازه بفرمائید خود
ما به استناد تاریخ ،از متن کتاب بیاوریم که:
حضرت امام خمینی
بــه زهــد و تقــوی
استادشــان آیــت اهلل
العظمــی حاج شــیخ
عبدالکریــم حایری
یزدیتوجهداشتهودر
ســخنرانیهای مشهور
امامخمینیوآثاروتالیفاتقدمیایشان،چند
بار ادای احترام خود را به این استادشان  ،ابراز
داشتند،ازجملهاینکه...
مرحوم آقا ،حاج شیخ عبدالکریم مان وقتی
فوت می شــوند ،آقازاده های آن ،همان شب
چیزی نداشتند همان شب شام نداشتند-گریه
حاضرین در مجلس ســخنرانی امام خمینی-
آقای حاج شــیخ در قــرآن و امثال خودش،
مجسمهاخالقوپیکرهفضیلتبودند.
بــه حدی حــاج شــیخ عبدالکریم ،خوش
اخالق و خوش برخورد و خوش مجلس بود

کــه نمی تــوان وصف کــرد ،حلمش حلم
پیامبرانوخلقش،خلقحضرتمحمد(ص)
احســانش احســان اولیا ،وجــودش جود و
سخاوت سید االولیا(ص) بود.
بدون مبالغه ،حاج شــیخ عبدالکریم ،منیع و
مبدااخالقستودهوافعالحمیدهبود،هیچگونه
تظاهری از او دیده نشد ،در میان طالب علوم
و سایر مردم ،مانند یکی از آنان بود.
اینها ســخنان امام خمینی اســت که درباره
استادشــان مرحوم آیــت اهلل العظمی حایری
یزدی ،میگویندطرز معاشــرت و مجالست
ایشــان با اصحاب و دوســتان خویش ،سیره
پیامبر(ص) را تداعیمیکردکه اگر شــخص
ناشناسبهمجمعومحضرآنحضرتمیآمد،
می پرسید :ایکم رسول اهلل؟!
یکی از خصوصیات مهم ایشان این بوده که
خیلیبهدنبالسیاهیلشگرنبودوبهدنبالجمع
کــردن افرادی کم ،ولی بــا کیفیت باال بود،
اخالقپاکحاجشیخبودکهتشنگانمعرفت
را از اقصی نقاط ایران به قم کشاند و مدارسی
کــه خالی بودند و یا منزلگــه عربا و دراویش
بودند،مسکنطالبگردیدند.
خانم مدرســی ،آنچه از کتاب تاریخ ،اینجا
آوردیم و اشاره شد از سخنان امام خمینی(ره)
بودولیهمانطوراکثراهلعلممیدانندکتابها
و گفتارهــا درباره آیــت اهلل حایری ،فقط به
امام(ره) اکتفا نشده و دیگران هم دارند.
حجت الســام استاد
شــریف رازی مرحوم
کهآثاربزرگیدرشرح
احول و زندگی علما و
مراجع داشــت ،آورده
کــه آیــت اهلل العظمی
حایرییزدی،بنیانگذار
حــوزه علمیه قــم دارای خصایص اخالقی و
انسانیوسجایایبسیاربود.
ازخصوصیاتبارزحاجشیخ،شدتارادتش
به پیامبر و خاندانش ،بویژه ســاالر شــهیدان
حضرت سید الشهدا (ع) بود که زبانزد خاص
وعامبودوحتیاولدرسخارجفقهرامرحوم
آیت اهلل حایری با روضه توسل آغازمیکردو
یا در عاشــورا ،بی تکلف مرجعیت ،خودش
ساده ،گل به چهره می زد با حال حزن و اندوه
تمام ،جلوی دســته عــزاداری علما و طالب
شخصا حرکتمیکردومیگفتمن هر چه
دارم از امام حسین(ع) است.
اســتاد ،لطفا ببخشید که در محضر شما زیاد
صحبتکردیم،حاالشمامجددابفرمائیدوبه
همیننکتهنیزلطفابطورمشخصبپردازید؟
خانم مدرســی :مرحوم آقا ،وقتی در کربال
مشرف بودند ،اینطور
که ما از بزرگان فامیل
و اقــوام و بخصوص
آقــای دایی مرتضی،
ایت اهلل حایری یزدی،
حاج شــیخ مرتضی،
فرزند ارشــد مرحوم
آقا شنیدیم ،ایشان گرفتار حالتی از مرگ و...
میشوند.

بستگانواقوام،ازخودآقانقلمیکردند
کهوقتیدرکربال
بودم،خوابدیدم
شــخصی گفت:
شیخ عبدالکریم،
بــرو کارهایت را
ردیــف کن تــا  3روز
دیگرخواهیمرد!
ایشان می فرمود از خواب بیدار شدم و متحیر
و شدیدا متعجب ،اما سعی کردم خیلی توجه
نکنم،دوشنبهشباینخوابرادیدهو 3شنبه
و  4شنبه درس و بحث
رفتهو 5شنبهکهتعطیل
شــده با رفقا می روند
باغ آقا سید جواد کلید
دار و بعــد از مباحثــه
علمــی ،بــه نهــار و
استراحت می پردازند.
ولیهنوزنخوابیده،گرفتارتبولرزعجیبی
شده که دوستان هر چه از عبا و  ...داشتند را به
روی حاج شیخ عبدالکریم می اندازند ،افاقه
نکردوتبسوزانیهم،انگاریگریبانمرگ
باشدایشانرافرامیگیردکهرفقابههرزحمتی
بوده آقا را می برند منزل.
آنجاحالتاحتضارمیافتندوبهیادخوابشب
 3شنبه که می بینند 2نفر وارد اطاق می شوندو
دردوطرفایشــانبههممیگویندپایانحیات
اوستبایدقبضروحکرد.
حاج شــیخ که مرگ را جلوی چشم خود
می بینند ناگاه به امام حســین(ع) متوســل
می شــوند که ســیدی و موالی ،از مرگ
نمی ترســم ولی از دست خالی در آخرت،
شدیدا نگرانم ،شــما را به حق مادرت فاطمه

زهرا(س) شفاعت بفرما که خداوند مرگم را
به تاخیر اندازد و منکاریبرایآخرتوزادو
توشه ای فراهم کنم و آن وقت بروم.
مرحــوم آقامیگفتهکه بعد از این توســل و
توجهقلبی،ناگاهشخصیآمدوبهآندوفرشته
گفت که ســید الشهدا علیه السالم می فرماید
شیخبهمامتوسلشدهوماپیشگاهخداشفاعتش
کردیم که خدا عمــرش را طوالنی فرماید و
خدای متعال هم اجابت فرموده ،پس شیخ را
رها کنید و آن دو ملک پذیرفتند و با هم ســه
نفریصعودکردندرفتند.
بعد حال ایشــان بهتر می شود و سرو صدای
اقــوام را می شــنوند که روی مرحــوم آقا را
پوشــانده اند وقتی حاج شیخ تکان می خورد
آنهامتوجهمیشوندوآبمیآوردندوایشان
از بســتر مرگ برمی خیزنــد و می گفتند این
عنایت و توجه موالیم امام حسین علیه السالم
بوده است.

حاجیهخانممدرسی،امامخمینیدرپاسخبه
انتقادهــای ناجوانمردانه ای که به استادشــان
آیت اهلل حایری شده که چرا فعالیت آنچنانی
سیاسی نداشتند  ،فرموده اند که تاسیس حوزه
علمیهقم،کاربزرگحاجشیخبودهکهخیلی
باالترازاینحرفهاست.
لطفاشمابفرمائیدآیادربارهکارهایسیاسی
و اجتماعی ایشــان ،بطور مشــخص چیزی
شنیده اید؟
استاد مدرسی :امام البته لطف و عالقه کاملی
بهحاجشیخداشتند کهسالهای طوالنی همین
لطفومحبتراداشتندتارسیدبهامثالما،که
پدرومادرم،آیتاهللمدرسییزدی،ازمراوده
و حضور امام ،پیش از تبعید بهترکیهو نجف،
میآمدندکرج منزل ما و بستگان و آشنایان ما
که اغلب با پدر بزرگم
آیت اهلل ســید حســن
مدرسی و آیت اهلل سید
محمد محقــق داماد،
پدر آقایان محقق ،آقا
مصطفیوآقاسیدعلی
آقا،همراهمیشــدندو
گپ و گفت و صمیمیت داشتند.
اما ،بله ،چرا  ،من هم بارها شنیدم که بزرگان
اقواممیگفتندآقای خمینی ،امام رضوان اهلل،
کار حاج شیخ را بسیار بزرگ و کاری سیاسی
اجتماعیهم میدانستند.
ولی در جواب شما ،به خصوص می شود به
نامه اعتراضی آیــت اهلل حایری به رضا خان،
اشــاره نمود که درباره واقعه کشف حجاب
بوده و حتما شــاگرد نزدیک ،یعنی حاج آقا
روح اهلل خمینی آن روزها ،مطلع گشته است.
اســتاد ،اینطور که آورده اند وفات و تشییع
و مراسم یاد بود و ختم ایشان هم گویا قدری
سیاسی شــده و فوق العاده گســترده انجام
گرفته که در آن شرایط استبداد رضا شاهی
 ،حتما به جای خودش  ،کار بزرگ سیاسی
هم می توانسته باشد.
خانم مدرسی:امام خمینی ،از همه این امور،
مطلــع و در مواردی انگار خودشــان ،مدیر یا
کارگردان صحنه هم بوده اند ،لذا شــنیدم که
وقتی دستگاه رضا شاه می خواهد پیکر مطهر
حاج شــیخ همان شب اول وقت ،دفن شود ،با
تدابیر شــاگردان بزرگ آیت اهلل حایری مثل
امامخمینی،امامتاظهرفردامیکشندتاحسابی
کشور با خبر شده و مردم می آیند.
تشییعباشکوهو
بی ســابقه در آن
شرایط تاریخی،
بــا چند مراســم
بزرگذاشــت و
ختم ،در مسجد
امــام حســن
عسگری(ع)ومسجدعشقعلیکهمحلدرس
حاج شیخ بوده ،اینها هر کدام حتما می تواند

حاجیه خانــم  ،لطفا به
ابعادسیاسیداشتهوکارگردانیامدیرانمدبری
چونآقایخمینی،امامنیزالبد،بیشکداشته
کتابهــا و آثارشــان هم
است.
بپردازید؟
حاجیه خانم ،لطفا بــه خدمات و آثار دیگر
استاد مدرسی :البته آثار
آیت اهلل حایری هم اشاره بفرمائید؟
مرحوم آقا ،فقط تاسیس
حــوزه علمیه قــم نبوده
اســت ،از نظر فرهنگــی ،مذهبی ،باید گفت
ایشان،بهاعتبارمعنوی،درواقع،احیاگرفاطمیه
دوم ،یعنــی اول تا ســوم جمــادی االخر ،که
سوگواری مادر ما ،حضرت فاطمه زهرا(س)
استاد :بیشترین هم و غم حاج شیخ ،متوجه
برنامــه ریزی تحصیلی و پیشــرفت کمی و
کیفی حوزه ای بوده که خودشــان تاسیس
فرموده اند ،از جمله مثال نوآوری های ایشان
 ،حتی امروز هم حائز اهمیت است ،مثل اعتنا
و عنایــت آیت اهلل حایــری به آموزش زبان
های خارجی.
یاطبقآنچهبسیارمعروفاستوهمهشنیدهایم،
تاکید حاج شیخ بر ای تخصصی شدن ابواب
فقه که از ابتکارات اختصاصی ایشان می توان
محسوبنمود.
روش تدریــس و درس و بحث حاج شــیخ
چطور بوده است؟
خانم مدرســی :اینطور کــه گفته اند روش
آیت اهلل حایری ،شیوه میرزای شیرازی و در
حقیقت همان مکتب سامرا بوده است ،حتی
شنیدیم وقتی مرحوم آقا ،حاج شیخ ،می آید

وشخصیچونآیتاهللگلپایگانیمرحومرا
بعنوان اســتاد خصوصی فرزند شان ،آقا دایی
مرتضی ما ،برمیگزیندبه ایشان در واقع همان
روش میرزای بزرگ و کتب ســامرا ،و شیوه
خودشان را یادآورمی شوند.
یعنیچه،خانممدرسیلطفابیشتربفرمائید؟
استاد مدرسی:روش حاج شیخ در تدریس،
همانسبکمکتبسامراونحوهدرسوبحث
آیــت اهلل میرزای شــیرازی بــوده که اغلب
اینطــور بوده که به اکثر طالب و شــاگردان
حلقه درس و حاضرین ،حتی افراد جدید و
جوان نیز مرحوم آقا ،توجه داشتند و نظر آنها
را نیز می پرسیدند.
بههمینترتیبوقتیآقایگلپایگانیرابرای
حاجشیخمرتضی،انتخابمیکنند،بصورت
جــدی از آیت اهلل
گلپایگانی ،ایشان
مــی خواهنــد که
همینروشراتوجه
و اجــرا کنند ،یعنی
بگذرانــد حاج آقا
مرتضــی ،به قول ما
طلبه ها ،قدری هم
آزادانه  ،آن قلت و قلت داشته باشند.

باشد نیز حاج شیخ بوده اند.
تاســیس اولین بیمارستان مجهز آن روز قم،
بازسازیمدارسقدیمیوبزرگیچونفیضیه
قم ،دارالشــفای قم ،احداث قبرستان و غسال
خانــه مخصوص شــهر قم ،ایجاد ســیل بند

رودخانهقم،داراالیتام،دار االطعام،تاســیس
بیمارستانهایدیگرمثلسهامیقم،فاطمیقم،
احداث کتابخانــه فیضیه و همچنین احداث
واحدهایمسکونیبرایسیلزدگان،وازاین
قبیــل کارها را مــی توان از خدمات ایشــان
دانست.
وکتابهایمرحومآقا،عالوهبررسالهوتوضیح
المسائل و اســتفتائات ،یا تقریرات درسهای
ایشانکهتوسطفضالوتالمذهآیتاهللحایری
صورت گرفته و بعضی هم انتشار یافته ،مزید
بــر آنها مــی توان بــه مــوارد معروفی چون
دررالفوائــد که تقریرات میرزای شــیرزای
است ،کتاب صلوه که از
مباحث فقهی ایشان بوده
و همچنیــن تقریــرات
دروس مرحوم فشارکی
اشاره کرد.
خانــم مدرســی ،از
فرزندانوخانوادهایشانهمبفرمائید.؟
استاد :مرحوم آقا  5فرزند داشتند از  2همسر
که البته همه گفته اند همسر اول ایشان شدیدا
بیمار و حتی از بینایی نیز مرحوم می شوند که
با پرســتاری و بلکه بایــد گفت خدمتکاری
مســتقیم خود شــخص مرحوم آقا ،به ایشان
شخصاخدمتمیکنند.
فرزندان معروف و سرشــناس حاج شــیخ،
یکیمرحومآقاداییمرتضی،آیتاهللحایری
یزدیپدرهمسرحاجمصطفیخمینی،فرزند
امامخمینیاست.
دیگــری آقای دایی مهــدی ،دکتر حایری
یــزدی که در واقع هــم فقیه ممتاز و صاحب

نظــری بــود و هم
فیلســوف برجسته
که عــاوه بر قم و
تهران ،در آمریکا ،
اروپا ،کانادا سابقه
آثــار ،تدریــس و
تالیــف کتابهــای
ایشان هنوز هم باقی است و از طرفی هم اولین
ســفیر امام خمینی و جمهوری اســامی در
آمریکا و کانادا نیز ایشان بودند.
اســتاد می بخشید ،آیا ممکن است بفرمائید
آیــت اهلل حــاج
شــیخ مرتضــی
حایری،پدرخانم
آیــت اهلل شــهید
حاج آقا مصطفی
خمینــی ،آیا در
انقالباسالمینیزنقشیداشتند؟
خانم مدرسی :بله ،مرحوم آقا دایی مرتضی،
از جهــات مختلف توجه آحــاد اهل علم و
مخصوصامراجعوفضالوطالببودندوطبعا
پس از وفــات مرحوم حاج شــیخ ،آیت اهلل
موســسحوزهقم،نگاههامعطوفایشاننیز
می شود.
یعنیشمامیفرمائیددرحدمرجعیتبودند؟
اســتاد :بله ،بدون شک ،معروف است در
بیــن معاصرین مراجع روزگار ما ،که  2نفر

از آقــازاده هــای مراجع بــزرگ ،در واقع
مرجعیتمتوجهآنهامیشودوبهقولمعروف
که می گویند شــتر مرجعیت در خانه ایشان
می نشیند ولی جدا نمی پذیرند.
یکیهمینمرحومآقاداییمرتضی،آیتاهلل
حاج شیخ مرتضی حایری یزدی است که از
پیــام های امثال آقــای گلپایگانی ،آیت اهلل و
مرحومآقایخمینی،اماممیتوانبهترفهمید
کهآقامرتضیحایریفرزندحاجشیخدرچه
مراتب علمی و حد مرجعیت بوده است.
حاجیه خانم ،ببخشید شما گفتید 2نفر از آقا
زادههایمعاصر،مرجعیترانپذیرفتندآیانفر
بعدیمنظورتاندکترمهدیحایریبود؟
اســتاد مدرسی :نه! ،مرحوم آقا دایی مهدی،
ایشــان فقیه فیلســوف بودنــد و موقع وفات
پدرشــان هم جوان محسوب می شد و البته از
فضال و اساتید حوزه علمیه قم و تهران و ...نیز
بودند.
شخصی که مورد نظرم بود آقا سید یوسف،

فرزند آیت اهلل العظمی حکیم از مراجع عظام
نجفاشرف،یعنیآیتاهللحاجسیدیوسف
حکیم را مشهور است که میگویندوقتی شتر
مرجعیت بعد از پدرشان ،بسوی ایشان رفت و
زانوزد،آقاسیدیوسف
حکیمنپذیرفتومردم
را بــه امثــال آیــت اهلل
العظمی خویی وحتی
آقــای خمینــی ،امام
رضــوان اهلل علیهــم
اجمعین ارجاع می داد
که همه این حاالت  ،درس است.
مرحوم آقــا دایی مرتضی ،آیت اهلل شــیخ
مرتضی حایری یزدی ،فرزند ارشــد موسس
حوزه علمیه قم نیز با وجود تمام شرایط ،تا به
آخر از پذیرش مرجعیت ،بطور جدی پرهیز
نمود و می فرمود من
بــهالکفایهبحمداهلل
هســتند حتــی در
مواردیوقتیمردمبه
خانه ایشــان مراجعه
می کردند میگفت
بروید خدمت آقای
گلپایگانی.
اما درباره نقش سیاسی و اجتماعی آیت اهلل
مرتضــی حایری ،باید گفت ایشــان در میان
شــاگردان پدرشان که تقریبا همه از اساتید و
اعاظم و مراجع حوزه قم و نجف بودند بدون
شــکتابهآخرعمرمبارکشاننقشمحوری
داشتند.
خانممدرسی،ببخشید،
آیامیشودبعضیازآنها
را نام ببرید.؟
اســتاد:از آقــا ســید
صدرالدیــن صدر ،پدر
آقا موســی ،امام موسی
صــدر ،تا به آقای خمینی ،امام و همچنین آقا
سیدمحمدتقیخوانساریمعروفبهصاحب
نماز باران ،آقا ســید محمد محقق ،که داماد
مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم بودند ،تا سید
احمد شــبیری
زنجانــی ،پــدر
همینآقاموسی،
آیت اهلل زنجانی
شبســتری کــه
شاگرد آقا دایی
مرتضیبود،تابه
آقایاندیگرمثل
آقایشریعتمداری،
مرعشــی نجفی،
گلپایگانی،آقاسید
ابوالحســن رفیعی
قزوینی ،آقا ســید
احمد خوانساری
مرجع بازار تهران،
تــا بــه فضــای
دیگری.
ادامه دارد......

