
آزادند. از اينجاس��ت كه پايه معلومات اش��خاص تا 
اندازه اي به دست مي آيد و شاگردان به مراتب علمي 

يكديگر آشنا مي شوند.« 
  ميراث مكتوب آيت اهلل مؤسس

مرحوم آيت اهلل حائري به رغم اش��تغال به نوسازي 
حوزه قم از تأليف آثار قويم علمي نيز غفلت نورزيد، 
چنانكه آمده است: » اوقات آيت اهلل بيشتر مستغرق 
امر تدريس بوده و از اين راه به تصنيف و تأليف كمتر 
پرداخته اند. از نبش��ته هاي علمي مع��زي اليه تنها 
يكي كتاب »درر االصول« و ديگری كتاب »صاله« 

است.«
البته تقريرات دروس ايش��ان كه توس��ط شاگردان 
گردآوري و برخي به چاپ رسيده خود سرمايه علمي 
مهمي است از جمله كتاب »النكاح« كه تقريرات آقا 
ميرزا محمود آشتياني اس��ت از درس حاج شيخ كه 
در مش��هد مقدس به چاپ رسيده اس��ت و اينجانب 
در تأليف كتاب احكام مهريه در فقه ش��يعه از برخي 

مطالب آن استفاده كرده ام. 
برخي شاگردان حاج شيخ عبارتند از:

1- آيت اهلل العظمي امام سيدروح اهلل موسوي خميني 
2- آيت اهلل العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني

3- آيت اهلل العظمي شيخ محمدعلي اراكي
و ديگ��ر بزرگاني كه ذك��ر و ياد آنان مجال واس��عي 

مي طلبد. 

  زندگي و زمانه يكي از شاگردان مبرز 
آيت اهلل مؤسس

يكي از شاگردان بارز آيت اهلل العظمي حائري مرحوم، 
آيت اهلل ش��يخ محمدباقر زندكرماني هس��تند كه از 
ايش��ان تصديق اجتهاد دارند و گذشته از آن آيت اهلل 
حائري ي��زدي احتياطات خ��ود را به ايش��ان ارجاع 

داده اند كه متن آنها از اين قرار است:
* بسم اهلل الرحمن الرحيم

خدمت ذي شرافت جناب مستطاب أجّل عالي آقاي 
مظفر الملك حكمران دام مجده به عرض مي رساند 
چون جناب مستطاب ش��ريعتمدار ثقه االسالم آقاي 
شيخ محمدباقر كرماني داراي مقام اجتهاد مي باشند، 
مقرر فرمايند جواز معظم له را ص��ادر فرمايند. البته 

مزيد تشكر است. 
في 23 شهر ذيقعده الحرام1350

  األحقر عبدالكريم الحائري 
* بسم اهلل تعالي

محضر انور حضرت مستطاب ش��ريعتمدار حضرت 
حجت االسالم آيت اهلل الحاج شيخ عبدالكريم مدظلّه 
چون بعضي از احتياط��ات آن وجود مب��ارك از براي 
مقلدين سبب ُعسر و حرج مي باش��د، به خصوص در 
نواحي جيالنات و حتي براي خود أحقران كه فعالً در قم 
مشرف مي باشيم، مستدعي است اگر مصلحت بدانيد 
اجازه بفرماييد كه به حضرت شريعتمدار عالي آقاي شيخ 
باقر زندكرماني كه در حضور انور عالي مشتغلند در آن 

احتياطات رجوع نماييم تا رفع حرج بگردد. 
أقّل الح��اج أبوتراب الئيني األحقر ش��يخ حس��ين 

تنكابني
* بسم اهلل الرحمن الرحيم

در مطلق احتياطات خود، اذن مراجعه به ايش��ان را 
داريد. 

األحقر عبدالكريم الحائري 
  طرحي از سيره آيت اهلل زندكرماني

آيت اهلل حاج ش��يخ محمدباق��ر زندكرماني از علماي 
مصلح و داراي انديش��ه اجتماعي زم��ان خود بود كه 
با فكري روش��ن - كه ناش��ي از تحصيالت و تجارب  
گرانقدر وي بود- براي زمان خود و ديگر اعصار چراغي 
برافروخت و خدمات بس��زايي انج��ام داد. اهتمام به 
تأسيس بيمارستان عسكريه، اقدام به بازگشايي مسجد 
جامع اصفهان و تعمير و تجديد مدرسه علميه ذوالفقار 
بخش��ي از كارهاي اين روحاني روش��ن و خدوم بوده 
است. ايشان وارد به مس��ائل روز و آگاه به علوم جديد 

نيز بوده اند و رساله اي در تاريخ نفت نوشته اند و عالوه 
بر آن ايشان داراي تأليفاتي علمي و فقهي هستند كه 
در زمان خود ايشان به چاپ رسيده اند. از فعاليت هاي 
علمي ديگر وي، شركت در كنگره هاي مختلف از آن 
جمله كنگره اتم شناسي تهران به دعوت دكتر محمود 
حسابي، شركت در كنگره نفت در تهران و سخنراني 
ايش��ان به زبان انگليس��ي در ايام ملي شدن صنعت 
نفت بود كه موجب بهت و حيرت ش��ركت كنندگان 
گرديده بود. افراد خارجي اي كه سؤاالتي درباره اسالم 
و مسلمين داشتند، به ايشان رجوع مي نمودند و ضمن 

بحث از راهنمايي وي بهره مند مي گشتند. 
از جمله آثار فقهي آيت اهلل زندكرماني رس��اله »رفع 
النزاع عن البين في الصلح المقص��ود منه الفرار عن 
الدي��ن« در موضوع صلح به قصد فرار از دين اس��ت. 
مرحوم آيت اهلل شيخ محمدباقر زند كرماني به تاريخ 15 
محرم الحرام 1350ه�. ق رساله اي تأليف نموده اند با 
 عنوان مذكور كه در اصفهان به تاريخ ذي الحجه الحرام

1365ه�. ق منتشر شده است. مؤلف بزرگوار درباره 
آن چنين نوشته اند: »به قم آمدم و به درك فيوضات 
علمي، عملي و اخالقي آيت اهلل العظمي الشيخ األجل 
الش��يخ عبدالكريم اليزدي الحائري القمي )أعلي اهلل 
مقامه و رفع في الخلد أعالمه( فائز شدم و مدت شش 
، هفت سال، صبح و شام از محضر شريفشان به درك 
فقه و اصول مي پرداختم تا اينكه در نظر مباركش��ان 
مانند ساير اعالم )أعلي اهلل درجاتهم( مرا واجد درجه 
اجتهاد دانس��ته و اس��تجازه نمودم. امر فرمودند در 
مس��ئله »صلح براي فرار از دين« رساله اي بنويسم. 
نوشتم و مطبوع نظرشان افتاده و مانند عالمه آيت اهلل 
]شيخ محمدحسين[ فشاركي و آيت اهللّ العظمي آقاي 
آقا سيدابوالحسن اصفهاني)طاب مضجعهما الشريف( 
اجازه اي مرقوم و مختوم فرمودند.« قابل ذكر اس��ت 
اين اثر در س��ال 1390ه�. ش با تحقيق اينجانب در 
قم توسط انتشارات امير العلم به چاپ رسيد و اخيراً  

همراه ترجمه آماده چاپ دوم شده است. 
امس��ال يعني س��ال 1440 هجري قم��ري مطابق 
س��ال 1398 هجري شمس��ي پدر ارجمن��دم حاج 
آقا مصطفي حلبيان جلسه روضه س��االنه اي كه در 
ده��ه دوم ذي القع��ده و از روز والدت حض��رت امام 
علي بن موس��ي الرضا عليه آالف التحي��ه و الثنا بر پا 
مي كنند در مس��جد مرحوم آيت اهلل شيخ محمدباقر 
زند كرماني برپا كردند. اين جلسه 10روز ادامه داشت 
و در اين روزها بود كه به فكر افتادم اين رساله فقهي 
را كه قباًل تحقيق و منتشر كرده بودم مجدداً منتشر 
كنم و با افزودن ترجمه اي كه قب��اًل انجام داده بودم 

ان شاءاهلل به طبع خواهد رسيد. 
  آيت اهلل زندكرماني در آيينه يك روايت

آقاي رضا مشكين از مادحين اهل بيت )ع( براي من 
نقل مي كردند: »سالي عده اي از بازاري هاي اصفهان از 
سه راه نيم آور راه افتادند و من هم با آنها بودم و رفتيم 
به منزل آيت اهلل زندكرماني كه براي بي آبي و نيامدن 
باران به خواندن نماز استسقا اقدام كنند و همانطور كه 
در روز عيد فطر با پاي برهنه و جمعيت زياد براي نماز 
عيد مي رفتند به اين امر مهم نيز همت گمارند. ايشان 
فرمودند: »بروي��د كاه بياوريد و خ��اك بياوريد و گچ 
بياوريد و خشت بياوريد كه خانه يعقوب كليمي را كه 
دوتا اتاق دارد و يك اتاق آن خراب شده و يكي از آنها در 
معرض خطر خرابي است باز سازي كنيد تا خداوند هر 
وقت صالح ديد باران بفرستد.« به مدت سه روز همت 
بر اين عمل گمارد و خانه او را آباد كردند و پس از20 

روز خداوند 40 روز باران فرستاد.« 

صاح�ب كت�اب آين�ه دانش�وران: 
»آي�ت اهلل حائری پ�س از مذاكراتي 
چن�د خواه�ش م�ردم را پذيرفت�ه 
قصد رحيل به اقامت تبديل و حوزه 
علميه اراک ب�ه قم منتق�ل گرديد. 
اي�ن داس�تان در اطراف منتش�ر و 
به گوش هر گوشه نش�يني رس�يد. 
دانش�مندان و دانش خواه�ان از هر 
مرز و بوم بدان ناحيه ش�تافتند و به 
تدريس و ت�درس پرداختن�د و هم 
چندي نگذشت شعبه هايي به نام اين 
حوزه در شهرهاي ديگر چون عراق، 
قزوين، همدان، گلپايگان مفتوح و به 

محصالن كمك خرج داده شد...«

آيت اهلل حاج شيخ محمدباقر زندكرماني 
از علم�اي مصل�ح و داراي انديش�ه 
اجتماعي زم�ان خود بود ك�ه با فكري 
روشن - كه ناشي از تحصيالت و تجارب  
گرانقدر وي بود- براي زمان خود و ديگر 
اعص�ار چراغي برافروخ�ت و خدمات 
بس�زايي انجام داد. اهتمام به تأسيس 
بيمارستان عسكريه، اقدام به بازگشايي 
مسجد جامع اصفهان و تعمير و تجديد 
مدرسه علميه ذوالفقار بخشي از كارهاي 
اين روحاني روشن و خدوم بوده است
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اشاره ها و نكته هايي در باب حاالت و مقامات مؤسس حوزه علميه قم

نماد آگاهي و پايمردي

  شاهد توحيدي
آن�چ��ه ت�ح���ت 
عن��وان خاطرات 
حبيب يغمايي و 
به كوش��ش ايرج 
افشار نشر يافته، 
ب��ه واق��ع نكاتي 
است كه يغمايي 
به عنوان ف��راز و 
فروده��اي تجربه 
مطبوعاتي خويش در مجل��ه »آينده« به قلم 
آورده اس��ت و همانگونه كه مقدمه افش��ار بر 
اين اثر نش��ان مي دهد، مي توانس��ته كامل تر 

از آن باشد:
»نيازي نيست كه سرگذشت حبيب يغمايي 
گفته ش��ود. نام، ياد و ش��عرش در تذكره ها و 
منشأتش در 31 دوره مجله نام آور يغما هست. 
سال ش��مار زندگي و فهرس��ت آثارش را در 
كتاب هاي يادگارنامه حبيب يغمايي )1365( 
و يغماي س��ي ودوم )1370( مي ت��وان ديد. 
آنچه در اين دفتر مي خوانيد خاطراتي است 
كه آن فقيد سعيد به درخواست من مي نوشت 
و به تدريج در مجله آينده به چاپ مي رسيد و 
خوشبختانه خوانندگان بسيار يافت. افسوس 
كه چنگ مرگ فرود آمد و يغمايي را از ميان ما 
ربود و نتوانست بيش از اين بنويسد. يغمايي 
زماني هم خاطرات ادبي و يادمان هايي كه از 
ادبا و ش��عراي دوران جواني خود داش��ت در 
راديو بيان مي ك��رد و متن چند ت��ا از آنها را 
در مجله يغما به چاپ رس��انيده است. دريغ 
اس��ت فرزندان گرامي او همت��ي به چاپ آن 
مجموعه نمي كنند. چون خواس��تاراني چند 
به من يادآور شدند كه  بايد مجموعه خاطرات 
يغمايي مندرج در مجله آينده جداگانه چاپ 
ش��ود تا عالقه مندان نثر پخت��ه او بتوانند به 
آساني آن نوشته ها را در اختيار داشته باشند 

و از نحوه تفكر و روش او در مجله نويسي آگاه 
شوند اين مجموعه فراهم آمد و خوشبختانه 
انتشارات طاليه پذيرفت آن را به چاپ رساند. 
پس مراتب امتنان خود را به پايه گذاران اين 
مؤسسه كه چنين كتاب فرهنگي را به چاپ 
رس��اندند ابراز مي دارم و ب��راي روان يغمايي 

آمرزش و شادي خواستارم.« 
 حبيب يغمايي در بدو خاطرات خويش درباره 
عللي كه موجب ش��ده بود او خاطرات انتشار 

مجله يغما را بنگارد، چنين نگاشته است:
»در مجله آينده اش��اره ش��ده اس��ت كه من 
بنده س��يدحبيب يغمايي گزارش��ي در باره 
انتشار مجله يغما بنويسم و از جزئيات اين امر 
نكته اي ناگفته نگذارم. امر بزرگواران را اطاعت 
مي كنم، اما بايد تصديق كرد كه بيان جزئيات 
خدمتي پس از 32 سال بس��يار دشوار است 
مخصوصاً كه به علت پيري اين يادداش��ت ها 
آشفته، درهم و مشوش هستند و هر نكته به 

جاي خود ياد نشده  است.«
انتخاب نام نشريه يغما، تعداد صفحات و ساير 
مقررات اي��ن مجله در زمره نكاتي اس��ت كه 
حبيب يغمايي در خاطره نگاري خويش آن را 

مورد توجه قرار داده است:
»بنده در سال 1327 شمسي درصدد برآمدم 
مجله اي ادبي تأسيس كنم و نام رفيق را بر آن 
نهم، اما مرحوم دكتر س��يدولي اهلل خان نصر 
معاون بس��يار با دانش وزارت فرهنگ كلمه 
يغما را انتخاب فرمود. او كلمه رفيق را در آن 
دوره كه حزب توده نفوذي داش��ت نامناسب 
مي شمرد. بس��ياري از دوستان مرا از سپردن 
اين راه دش��وار ممانعت مي فرمودن��د. از آن 
جمله مرحوم اس��تاد عباس اقبال آشتياني و 
مرحوم استاد مجتبي مينوي سخت مخالف 
بودند. شايد نامه هاي مرحوم مينوي را كه در 
اين باره از لندن فرس��تاده باشد داشته باشم. 
مرح��وم دكتر مهدي بياني رئي��س كتابخانه 

ملي راهنمايي فرمود اگر مجله اي تأس��يس 
كردي از 64 صفحه در نگذرد. اين نصيحت را 
به جان پذيرفتم و در مدت 31 سال صفحات 
اصلي از 64 صفحه تجاوز نكرد، مگر در بعضي 
موارد كه رس��االتي ضميمه داش��ت. محرك 
بنده در انتشار مجله يغما صرفاً عشق و عالقه 
به زبان فارس��ي بود. من در خانواده اي بزرگ 
ش��ده بودم كه همه افراد آن از ش��عر و ادب 

بهره مندي داشتند.«
منابع مالي نشريات، در زمره يكي از مهم ترين 
فص��ول در بازخوان��ي پاي��ش و سرنوش��ت 
آنهاست. يغمايي طي فصلي در اين باره چنين 

مي گويد:
»تصور مي كنم در آن زمان حقوق اداري من از 
يكصد تومان بيش نبود. با هزينه زن، فرزند و 
خانه تأسيس مجله اي كه هزينه آن به حداقل 
در ماه هزار تومان باش��د از ديوانگي و جنون 
اس��ت. با اين همه از هزينه ن��ان و پنير خانه 
كاستم و به اين كار دست يازيدم. شماره اول 
مجله در هزار نسخه چاپ شد. تصور مي كردم 
اگر اولي��اي دول��ت و وكالي مجلس هر يك 
وجه اش��تراك را كه 20 تومان تعيين ش��ده 
بود بدهند كار مجله سر و صورتي مي گيرد و 
خرج و دخل برابر مي افت��د، ولي نه تنها هيچ 
يك وجه اش��تراك را ندادن��د، بلكه مجله مرا 
ه��م برنگرداندند. همين ش��ماره اول اس��ت 
كه امروزه 2هزار تومان قيم��ت دارد. من در 
شماره اول يادداش��ت كردم غرضم از انتشار 
مجله نگهباني زبان و ادب اصيل فارسي است 
و به هيچ حزب و دسته اي بستگي ندارم، ولي 
عقايد ادبي هر جمعي��ت را مي پذيرم و درج 
مي كنم و در مدت 31 س��ال خدم��ت از اين 
رويه عدول نكردم. فراموش نمي كنم در همان 
روزهاي اول از يكي از سفارتخانه ها شش دوره 
مجله را خواس��تند و 126 تومان پول ش��ش 
دوره را دادند و من نپذيرفتم و گفتم تا شش 

ماه منتشر نشود اميد ندارم كه مجله دوام يابد. 
آورنده وجه كه از اعضاي س��فارت بود نظري 
افكند، نگه كردن عالم اندر سفيه. گفت آقا تو 

هيچ وقت مجله نويس نخواهي شد.«
حبيب يغمايي در بخشي ديگر از خاطره نگاشت 
خود درباره تحصي��الت و م��راودات علمي و 
فرهنگي خويش ب��ا برخ��ي از معاريف ادب و 

سياست ايران نيز بدين شرح نگاشته است:
»در دامغان در س��نين جواني در مدرسه اي 
بودم ك��ه مرحوم عبداهلل ياس��ايي صدراالدبا 
مدير و معلم ما و از ب��زرگان ادب بود. در فقه، 
حكمت، ش��عر و ادب فارسي و عربي كم نظير 
بود. بعضي از اشعار او را به هر دو زبان از حفظ 
دارم و اميدوارم مجالي پيدا ش��ود كه ش��رح 
حال دقيقي از او بنويس��م و ب��ه مجله آينده 
تقديم كنم كه يزدي بود و افش��ار هم يزدي 
است و س��زاوار است حق همش��هري گري را 
ادا كند. در تهران هم استاداني چون مرحوم 
ميرزا عبدالعظيم خان قري��ب، مرحوم اقبال 
آشتياني و ابوالحس��ن فروغي در تربيت من 
كوش��ش فرمودند و در ادب و ش��عر تشويقم 
مي كردند. از اينها گذشته 14سال در خدمت 
مرحوم محمدعل��ي فروغ��ي ذكاءالملك در 
مطالعه و تصحيح آثار بزرگان ادب ايران چون 
فردوس��ي، س��عدي، نظامي و تنظيم متون 
افالطون و ارسطو و كتاب شفاي ابوعلي سينا 
همكاري داشتم كه آن خود مدرسه اي عالي 
و مكمل تحقيقاتم در ادب بود. از اين مراتب 
بگذريم. شخصاً در انتشار ادب اصيل فارسي 
عشق و عالقه تمام داشتم كه به قول بعضي از 
نويس��ندگان معاصر اين عشق و عالقه به حد 
جنون رسيده بود. هر كس عاشق شده است 
مي داند در راه عش��ق و محبت شخص به چه 
بالها، مصيبت ها و ناگواري ها دچار مي ش��ود 
و همه را تحمل مي كند. به قول عطار عشق از 

اين بسيار كرده است و مي كند...« 

نكته ها و توضيحاتي درباره خاطرات زنده ياد حبيب يغمايي

 فراز و فرودهاي 
يك تجربه مطبوعاتي

   حبيب يغمايی در مراسم بزرگداشت بيستمين سال تأسيس مجله يغما
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  حجت االسالم والمسلمين حسين حلبيان
س�الي كه در آن به س�ر 
مي بريم، مصادف است با 
صدمين سالروز تأسيس 
حوزه علميه قم به دست 
زنده ياد آيت اهلل العظمي 
ح�اج ش�يخ عبدالكريم 
حائري يزدي)ق�ده(.  از 
اين روي و در نكوداشت 
اين مناس�بت تاريخي، 
مقال پي�ش روي كه به برخ�ي ح�االت و مقامات آن 
بزرگ و نيز يكي از شاگردان نامدارش اختصاص دارد، 
به ش�ما تقديم مي گ�ردد. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

  
س��خن از بزرگمردي است كه با تأس��يس حوزه علميه 
قم جمع زي��ادي را بر س��فره علوم محم��د و آل محمد 
عليهم الس��الم مهمان كرد و زمينه ساز خدمات فراواني 
به اجتماع و مذهب گرديد؛ حضرت آيت اهلل العظمي حاج 
شيخ عبدالكريم حائري يزدي )أعلي اهلل مقامه الشريف(. 
در باب اي��ن اقدام تاريخي آن بزرگ��وار، نكات ذيل قابل 

اشاره است: 
  روايتي از يك هجرت تاريخي

جناب عليرضا ريحان يزدي در كتاب »آينه دانشوران« 
در باره آيت اهلل العظمي حائري و تأسيس و تجديد حوزه 

علميه قم مي نويسد:
»مؤسس و رئيس اين مجمع علمي آيت اهلل حائري حاج 
شيخ عبدالكريم يزدي اس��ت. معظم له سال 1276 در 
قريه مهرجرد كه 10فرسخي ش��هر يزد واقع است تولد 
يافته و در روزگار صبا به مراقبت مير ابوجعفر نامي براي 
دانشجويي به قصبه اردكان آمده است و پس از چندي 
به بلد يزد عزيمت فرمود. آن موقع آقاي مير س��يدعلي 
مدرس بزرگ و آقا سيديحيي و آقا مير سيدحسين ميرزا 
به رياست علميه يزد ش��ناخته مي شدند و مدارس آنجا 
باالخص مدرسه خان به وجود علما و طالب رونقي فراوان 
داشت. معزي اليه سكونت در آن مدرسه را اختيار و نزد 
حاج ميرزا حسين وامق و آقا سيديحيي به اتمام مبادي 
فقه و اصول پرداخت و پس از پايان پاره اي از تحصيالت 
در سن بين صبا و شباب با شوقي تمام به عتبات رهسپار 
گرديد. چندي در آن ديار به درس آقا شيخ علي يزدي 
بفروئي كه از مدرس��ان معروف بود حضور يافت سپس 
هنگام رياست آيت اهلل حاج ميرزا محمدحسن شيرازي 
به سّر من رأي بش��تافت و از دانش��مندان آن دانش زار 
مانند آقا مير سيدمحمد فشاركي و آقا ميرزا محمدتقي 
شيرازي و حاج ش��يخ فضل اهلل نوري و آقا ميرزا ابراهيم 
محالتي شيرازي نيك بهره مند گرديد و چون حوزه درس 
سيد فشاركي به نجف منتقل گرديد ايشان نيز عزيمت 
بدان ارض اقدس نمود و در خدمت سيد مذكور به خاتمه 
تحصيالت خويش موفق شد. و سيدنا االستاد در كلمات 
معظم له اش��اره بدين بزرگوار اس��ت چنانچه ش��يخنا 
االستاد مراد آيت اهلل خراساني است چه چند زماني هم 
در نجف اش��رف به محضر درس آخوند نيز حاضر شد و 
براي ديگر ش��اگردان تقرير مي فرمود. در اين هنگام به 
خواهش بعضي از اشراف سلطان آباد عراق مهاجرت به 
ايران نمود و چندي در بلده مذكوره رحل اقامت افكند و 
دوباره در سال 1324 ابتداي انقالب مشروطيت به عراق 
عرب عود فرمود و در كربال در مدرسه خان علما و طالب 
از خدمتش اس��تفاده مي نمودند. در اين بين عراقيان را 
تلخي فراق در مذاق دش��وار آمده براي مراجعت ايشان 
ب��ه الحاح كوش��يدند لذا تقاض��اي آن��ان را پذيرفته به 
س��لطان آباد معاودت فرمود و مجمع علمي خوبي آنجا 
به رياست معزي اليه تشكيل يافت و چون سال 1340 
در رس��يد به مصاحبت آقا س��يدمحمدتقي خوانساري 
براي زيارت حضرت معصومه )ع( به قم آمدند و با ايشان 
بودند. پسر بزرگ آيت اهلل آقا مرتضي ، حاج ميرزا مهدي 
بروجردي و مرحوم آقا شيخ احمد يزدي و از كارگزاران 
تنها كرباليي علي شاه به انجام خدمات اشتغال داشت. 
چون خبر ورود آيت اهلل به اهالي رسيد بازارها را تعطيل و 
به استقبال كوشيدند. نخستين بار آقا شيخ مهدي قمي 
كه سابقه مصاحبت آيت اهلل را در سّر من رأي داشتند به 
ميزباني پرداختند و چون ايام به نوروز سلطاني مصادف 
بود تجار تهران چنانكه مرسوم ساله آنهاست براي وقت 
تحويل س��ال به قم آمده بودند ديدن آي��ت اهلل را براي 
خود ميمنتي دانس��ته به خدمتش ش��تافتند و ماندن 
حضرتش را در قم درخواست نمودند. پس از مذاكراتي 
چند خواهش آن��ان را پذيرفته قصد رحي��ل به اقامت 
تبديل و حوزه علمي��ه عراق به قم منتق��ل گرديد. اين 
داستان در اطراف منتش��ر و به گوش هر گوشه نشيني 
رسيد. دانشمندان و دانش خواهان از هر مرز و بوم بدان 
ناحيه ش��تافتند و به تدريس و ت��درس پرداختند و هم 
چندي نگذشت شعبه هايي به نام اين حوزه در شهرهاي 
ديگر چون عراق، قزوين، همدان، گلپايگان مفتوح و به 

محصالن كمك خرج داده شد.«
  كيفيت تدريس آيت اهلل مؤسس

ش��رح مجاهدات علمي و عملي آيت اهلل العظمي حائري 
پس از هجرت به ق��م، در منابع گوناگ��ون و نيز پاره اي 
خاطرات ش��اگردان و فرزن��دان او آمده اس��ت. مرحوم 
ريحان يزدي در كتاب »آينه دانشوران« درباره تدريس 

آن بزرگ مي نويسد:
»بزرگ ترين حوزه تدريسي كه در حوزه قم صورت پذير 
است همان جلسات درس فقه و اصول است و مهم ترين 
آنها جلسه درس حضرت آيت اهلل ]حاج شيخ عبدالكريم 
حائری يزدي[ است. در اين جلسه ديگر اساتيد شركت 
دارند و به استفاضه مي پردازند. جاي تدريس معزي اليه 
در مدرس��ه فيضيه و اوقات زمستان مس��جد عشقعلي 
است. كيفيت آن اين است كه نخست يكي از محدثين 
محترم )كه امروز مخصوص بدي��ن دو نفر يكي حاج آقا 
جواد قمي و ديگر آقا شيخ ابراهيم صاحب الزمان است( 
بر پاي مي ايستند و دس��ته اي از فضائل ، مناقب ، خطب 
نهج البالغ��ه و مراثي آل محم��د )ص( را بيان مي كنند، 
سپس حضرت آيت اهلل بر منبر بر مي آيند و مسئله ای را 
كه روز پيشين سابقه داده بودند مورد بحث و گفت وگوي 
مي گذارند و بايد دانست كه شاگردان در تقاضاي توضيح 
و بيان مطلب به نظر خودشان )ولو  حين درس هم باشد( 


