
آیت اهلل العظمی حاج آقا حس��ین قمی )1366-  1282 ق( تحصیالت علمی خود در قم 
و تهران آغاز کرد و در س��ال در س��ال 1311 ق راهی حوزه نجف اشرف شد و از محضر 
آیات عظام میرزا حبیب اهلل  رش��تی، حاج آقا رضا همدانی، آخوند خراس��انی، سید محمد 
کاظم یزدی و س��ید احمد کربالیی بهره برد. ایش��ان در س��ال 1321 به س��امرا رفت و در 

سید مرتضی قزوینی

خاطراتی از آیت اهلل العظمی حاج آقا حسین طباطبایی قمی
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مکتب علمی  میرزا محمد تقی شیرازی شرکت کرد.  با توجه به در خواست اهالی 
مش��هد از محضر   میرزا، ایشان به دستور استاد و پس از ده سال سکونت در سامرا، 
به س��وی مشهد مقدس سفر کرد1. حاج آقا حس��ین از تمام اساتید خود در نجف و 
س��امرا، اجازه اجتهاد داش��ت2  وی، زعامت و سرپرستی حوزه علمیه خراسان را به 
عهده گرفت و عالوه بر رسیدگی به امور محصالن علوم دینی، دانش فقه و اصول 

را برای طالبان علم، در منزل خود تدریس می کرد3. 
در دوران مرجعیت و زعامت آیت اهلل  قمی، حوادث و رویدادهای مهمی رخ داد 
و ایشان با موضعگیریهای مناسب و قاطع، جایگاه و عظمت مقام مرجعیت را نمایان 
س��اخت، از جمله آن حوادث، می توان به موضوع کش��ف حجاب و متحدالش��کل 
شدن لباسها از سوی رضاخان، و ایفای نقش و موضع مهم و اساسی ایشان در افشا و 

رسوایی این توطئه اشاره کرد.  
واکنش ش��جاعانه آیت اهلل قمی و حرکت اعتراض آمیز ایش��ان به تهران، و پس 
از آن قیام خونین مس��جد گوهرشاد، باعث ش��د که رژیم ستم شاهی پهلوی، مدتی 
ایش��ان را در تهران توقیف و در نهایت، در سال 1354 ه .ق به عراق تبعید کند. و 
از آن پس مرکز مرجعیت ایش��ان به کربال منتقل گردید. حوزه علمیه کربال، که با 
رحل��ت مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا محمد تقی ش��یرازی رو به ضعف نهاد لیکن 
ب��ا ورود آیت اهلل العظمی قمی در س��ال 1354 ه .ق، و تصدی امور حوزه، رونقی 

دوباره یافت. 
متن ذیل از س��وی آیت اهلل سیدمرتضی قزوینی تدوین ش��ده است ؛ ایشان امام 
جماعت و خطیب کنونی آس��تان حسینی و این یادداش��ت کوتاه را به درخواست 
حجت االسالم و المسلمین آقای نوراللهیان به زبان عربی قلمی کردند که در اختیار 

فصلنامه قرارگرفته، به فارسی ترجمه گردید.
***
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نه س��اله بودم که به همراه خانواده ام به ایران س��فر کردم. سال 1938 میادی بود. پدرم در 
یکی از مساجد شهر تهران امامت کرد. به دالیلی از تهران کوچ کرده و به شهر قزوین رفتیم. 
در مدت حضور ما در این ش��هر بود که جنگ جهان��ی دوم درگرفت. آتش جنگ همچنان 
ش��عله می کشید تا این که ایران اشغال ش��د و روس ها وارد قزوین شدند. این وضع باعث شد 
که نتوانیم از این ش��هر جنگزده بیرون برویم. به ناچار، یک سال ونیم همه سختی ها را به جان 

خریدیم و در قزوین ساکن شدیم.
در همان روزها حاج آقا حس��ین قمی)ره( به نشانه اعتراض به حکومت وقت ایران که در 
رأس آن، رضاخان پهلوی بود، به کربا هجرت کرد. خروج ایش��ان از ایران، ضربه س��ختی 
ب��ه پهلوی وارد ک��رد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم ما نیز همراه پدر و س��ه برادرم به کربا 
هج��رت کردیم. یادم هس��ت که حاج آقا حس��ین قمی را هر روز می دی��دم؛ در حالی که بر 
درازگوش��ی س��وار بود و قبل از درس، ابتدا به زیارت امام حس��ین7 و سپس به زیارت قمر 
بنی هاشم7 می رفت و س��پس راهی جلسه درس می شد. از کوچه پس  کوچه ها می گذشت، 
اما وقتی به ش��اهراه اصلی می رس��ید، راه��ش را کج می کرد و از مس��یر دیگری می رفت. با 
این که راه طوالنی تر می شد، اما به دلیل غصبی بودن آن شاهراه، خود را مجاز به عبور از آن 
نمی دانس��ت. آن کوچه ای که حاج آقا حس��ین راه خود را به س��وی آن کج می کرد و از آن 

می گذشت، بعدها به خیابان صاحب الزمان تغییر نام و نشان داده است.
حاج آقا حس��ین می خواست حوزه علمیه ای در کربا تأسیس کند که هم شأن حوزه نجف 
بشود و کم از آن نباشد؛ به همین دلیل تعدادی از بزرگان، علما و فضا را دعوت کرد و از ایشان 
خواس��ت تا رحل اقامت در کربای معلی افکنده و به امر تدریس در حوزه علمیه کربا همت 
گمارند؛ مخصوصاً توصیه نمود که به فقه و اصول بیشتر توجه کنند. شخصیت هایی همچون سید 
هادی میانی و میرزا مهدی شیرازی و سید ابوالقاسم خوئی و شیخ یوسف خراسانی )استاد ما( 

و شیخ محمدرضا اصفهانی )استاد دیگر ما( در این حوزه حضور داشتند.
در بخش عربی حوزه نیز حاج آقاحس��ین تعدادی از طاب عرب ش��هر عماره را دعوت 
کرد و از اس��تاد ما عامه ش��یخ محمد خطیب خواس��ت تا تدریس ایش��ان را بر عهده بگیرد. 
آی��ت  اهلل خوئی در کربا نماند و به نجف برگش��ت، اما تعدادی همچن��ان در کربا ماندند؛ 
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مثل سید زین   العابدین کاش��انی که از بزرگان علما بود و 
زادگاهش نیز کربا بود.

ح��اج آقا حس��ین از بزرگانی که مان��ده بودند، هیئت 
استفتایی تربیت داد که جلسات دوره ای داشتند و به بحث 
و بررسی مسائل مختلف فقهی می پرداختند. حوزه علمیه 
کرب��ا می رفت که خون تازه ای در رگهایش بجوش��د و 
جان ت��ازه ای بگیرد. مدارس کربا پر از طلبه ش��ده بود: 
»مدرسه سردار حسن  خان« که مدرسه ای در سطح مدرسه 
فیضیه قم اس��ت، »مدرس��ه هندیه«، »مدرس��ه بادکوبه« و 

مدارس دیگر.

حاج آقا حس��ین می خواست 
کرب��ال  در  علمی��ه ای  ح��وزه 
تأس��یس کن��د که هم ش��أن 
ح��وزه نج��ف بش��ود و کم از 
آن نباش��د؛ به همی��ن دلیل 
تع��دادی از ب��زرگان، علما و 
فض��ال را دع��وت ک��رد و از 
ایشان خواست تا رحل اقامت 
در کربالی معلی افکنده و به 
امر تدری��س در حوزه علمیه 

کربال همت گمارند.

در بخ��ش عربی ح��وزه نیز 
ح��اج آقاحس��ین تع��دادی از 
ط��الب عرب ش��هر عم��اره را 
دع��وت ک��رد و از اس��تاد ما 
عالم��ه ش��یخ محم��د خطیب 
خواس��ت تا تدریس ایش��ان 
را بر عه��ده بگیرد. آیت  اهلل 
خوئی در کربال نماند و به نجف 
برگشت، اما تعدادی همچنان 
در کربال ماندند؛ مثل س��ید 
زین   العابدین کاش��انی که از 
بزرگان علما بود و زادگاهش 

نیز کربال بود.
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دوازده س��اله بودم که پدرم مرا به حوزه علمیه کربا 
وارد کرد و به تحصیل در مدرسه هندیه و مدرسه محمد 
خطیب مش��غول ش��دم و خ��ود عامه خطی��ب به طاب 

عرب  زبان تدریس فقه می کرد.
چهارده س��اله بودم که عمه پدرم از من خواس��ت که 
به نزد حاج آقا حسین بروم تااس��تخاره ای برایش بگیرد. 
به منزل حاج آقا حس��ین رفتم و وارد اتاق خصوصی اش 
شدم. با این که کم سن و سال بودم، استقبال بسیار گرمی 
از من نمود و اخاقی بس��یار عالی و توجهی خاص به من 
داش��ت. حاج آقا حسین پرس��ید: کاری داشتید؟ عرض 
ک��ردم یکی از بس��تگان ما از ش��ما اس��تخاره ای با قرآن 

می خواهد. مرحوم سید نیز به گرمی اجابت نمود.
بعد از سقوط رضاشاه پدر، محمدرضا در رأس قدرت 
ق��رار گرفت و هرچه می توانس��ت فش��ار را بر روحانیت 
و علما بیش��تر کرد. ایش��ان به همراه تعدادی از بزرگان، 
مانند میرزا مهدی شیرازی به ایران رفت و بعد از چند ماه 
بازگش��ت و در هنگام ورود به کربا مردم به گرمی از او 

استقبال کردند.
پس از فوت آیت  اهلل سید ابوالحسن اصفهانی، علمای 
نجف بر مرجعیت حاج آقا حس��ین قمی اجماع نمودند و 
از ایشان خواس��تند تا در نجف سکونت کند و ایشان نیز 

پذیرفت. 
در یکی از سفرهای زیارتی اش از کربا، من به همراه 
مرحوم پدر و دائی ام س��ید محمد صالح قزوینی به دیدار 
او رفتیم. پدرم از ایش��ان پرس��ید که چرا کربا را ترک 

ح��اج آق��ا حس��ین بع��د از 
اقام��ه نم��از، دس��ت ها را به 
ک��رده،  بلند  ط��رف آس��مان 
متضرعان��ه ب��ه خ��دا عرض 
می کند: »پ��روردگارا! اگر در 
مرجعی��ت م��ن مصلحت��ی در 
دین��م و رضای خ��ودت وجود 
دارد، پس عم��رم را طوالنی 
کن و اگر چنین نیست، قبض 

روحم کن.«
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کردید؟ حاج آقا حس��ین پاس��خ دادند که اگر امام حس��ین7 مرا سرزنش کند و بگوید: ای 
گردن شکسته! مگراز ما بدی دیدی که ما را رها و جوار ما را ترک کردی، در جوابش هیچ 

نخواهم داشت.
اوایل که حاج آقا حس��ین قمی به نجف رفته بود، بیش از چهار ماه نگذش��ته بود که برای 
زیارت به کربا آمد و از سیدهادی میانی و میرزا مهدی شیرازی خواسته بود که همراهی اش 
کنند. در حرم مطهر امام حس��ین7 حاج آقاحس��ین از این دو س��ید بزرگوار خواسته بود تا 
دعایش را آمین بگویند. حاج آقا حس��ین قمی بعد از اقامه نماز، دس��ت ها را به طرف آسمان 
بلن��د کرده، متضرعانه به خدا عرض می کند: »پ��روردگارا! اگر در مرجعیت من مصلحتی در 
دینم و رضای خودت وجود دارد، پس عمرم را طوالنی کن و اگر چنین نیست، قبض روحم 

کن.« آن دو سید نیز آمین گفتند.
حاج آقا حسین قمی پس از این دعا بیش از یک هفته زنده نماند. بیمار شد و برای مداوا به 
بغداد رفت؛ ولی درمان اثری نکرد و همان جا درگذش��ت. پیکر مبارکش را به کربا آوردند 
و س��پس به نجف برده شد. مردم بسیاری در تشییعش ش��رکت کردند؛ هزاران هزار. مجلس 
بس��یار باش��کوهی شد. من در رثای ایشان دو قصیده گفتم که یکی را در شب ختم و یکی را 
در شب چهلم ایشان قرائت کردم. مجلس چهلم ایشان در مدرسه هندیه برگزار شد. روحش 

شاد و یادش گرامی.

پی نوشت ها:
1. اعیان الشیعه، ج 6، ص 169.

2. حاجیانی، عنصر فضیلت و تقوی، ص 22.
3. همان
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