
آی��ت  اهلل ش��یخ عبدالرحیم قمي، یکی از عالمان بافضیلت و فقیه��ان ذی  فنون کربا بود. او 
فرزن��د علي بن عبدالکریم قمي حائري اس��ت و در س��ال 1320 قمری به دنیا آمد. به  س��ال 
1350 قمری به کربا  آمد و در درس بزرگان حوزه، حضرات آیات حاج آقا حس��ین قمي، 
شیخ یوسف خراساني، میرزا مهدي شیرازي، شیخ محمد شاهرودي و سید نورالدین جزائري 

حاضر شد و از مکتب علمی آن اساطین فقه و معارف اهل بیت: بهره  مند گردید.
ش��یخ عبدالرحیم قمی در مدارس معروف کربا همچون مدرس��ه حسن  خان ، مدرسه بقعه 
و مدرس��ه حس��نیه به تدریس اش��تغال داش��ت و تعداد زیادي از طاب در درس وي حاضر 
می ش��دند. برخي از ش��اگردان وي عبارتند از: س��ید احمد خاتمي خراس��اني، ش��یخ اسداهلل 
دانیال، سید صادق شیرازي، شیخ عباس حائري، شیخ عبدالرضا صافي، سید علي نقي طبسي، 
س��ید فضل  اهلل روحاني، سید محمد جالي، س��ید محمد طباطبائي، شیخ محمد مجاهد، سید 
محمدجواد جالي، ش��یخ محمدحس��ن نائیني، ش��یخ محمدرضا حکیمي، س��ید محمدرضا 

جالي، شیخ محمدعلي داعي الحق و سید محمدعلي طبسي. 

خاطره ای شگرف از
 حجره آیت اهلل شیخ عبدالرحیم قمی=
امین شیرازی
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شیخ عبدالرحیم در مسجد »حاج صالح عوز« به اقامه نماز جماعت می  پرداخت. او حجره ای 
در مدرس��ه حسن  خان داشت که معروف و زبانزد بود1 و در کنار حجره مرحوم آیت  اهلل حاج 
شیخ هادي شیرازي حائري، از مدرس��ان حوزه علمیه کربا قرار داشت. آیت   اهلل سید صادق 

روحانی خاطره شگفتی از این حجره نقل کرده است2 که بدان اشاره می شود.
     آیت  اهلل قمی در روز دوشنبه 16 صفر سال 1394 قمری دار فاني را وداع گفت و در کربا، 
در همان مس��جدي که اقامه نماز مي  کرد، مدفون گشت. از وی آثار متعددی به یادگار مانده 
اس��ت؛ از جمله: االحادیث واالخبار، الّرد علی الش��یخیه، الّرد علی المسیحیه، عقائد الشیعه و 

فضائل امیرالمؤمنین7 .3
**

آیت  اهلل سید صادق روحانی می گوید:
مرحوم شیخ عبدالرحیم قمي را مي  شناختم. او بسیار خوب بود. در مدرسه حسن  خان کربا 
حجره داش��ت؛ آن حجره هم حجره عجیبي بود. معروف بود که آن جا محل افتادن حضرت 
سیدالشهداء7 از اسب بر روي زمین بوده است. کسي از طاب حاضر نمي  شد در آن حجره 
زندگ��ي کند. علتش هم این بود که نیمه هر ش��ب صداي ضجه، گری��ه و نوحه در آن جا به 
گوش مي رسید؛ بدون آن که کسي در آن جا دیده شود! ولي مرحوم شیخ عبدالرحیم قمي در 
آن حجره استقرار یافت. هر شب وقتي صداي نوحه و گریه بر امام حسین7 را در آن حجره 
مي  ش��نید، او هم برمي خاست و همنواي با ایشان مي  ش��د و خودش هم نوحه و روضه و چند 
بیت شعر در عزاي حضرت ابا عبداهلل الحسین7 مي  خواند. وقتي چنین مي  کرد، دیگر صداها 
خاموش مي  شد. شیخ عبدالرحیم قمي اجازه نمي داد کسي در آن حجره شوخي و خنده کند 

و اگر کسي رعایت نمي کرد، او را با عصاي خود از حجره بیرون مي راند!4

پی نوشت ها:
1. مرحوم آقاي حاج محمدحس��ن، فرزند آیت هلل حاج شیخ هادي ش��یرازي حائري مي  گفت: حجره شیخ 

عبدالرحیم قمي در مدرسه حسن  خان معروف بود.
2. همچنین خاطره دیگری از آیت  اهلل گلپایگانی درباره ارتباط با شیخ عبدالرحیم  قمی و حضور در  حجره 

شیخ نقل شده است )مهدی لطفی، نوری از ملکوت، ص168(.
3. منابع ش��رح حال: من اعالم کربالء، ص89؛ مشاهیر المدفونین في کربالء، ص155؛ فهرس التراث، ج2، 
ص 536؛ معج��م رجال الفکر واالدب في کربالء، ص121؛ تراث کربالء، ص204؛ حوادث األیام، ج1، 

ص488؛ سیماي کربال، ص225؛ تاریخ الحرکة العلمیه في کربالء، ص282؛ أعالم من کربالء.
4. این خاطره در حاشیه یکي از درس هاي ایشان در مهرماه 91 بیان شد.
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