کریمان حرم

وبای فراگیر در مشهد
و نذر سیدمحمدجعفر کلیددار

در ســال  1309هجــری قمــری یعنــی حــدود  ۱۳۲ســال
قبــل در مشــهد ،بیمــاری وبــا بهطــور گســتردهای فراگیــر
شــد؛ میــزان شــیوع و تلفــات ایــن بیمــاری خیلــی وســیع
بــود .و بنــا بــه گــزارش برخــی از منابــع تاریخــی ،فقــط در
مشــهد و اطــراف آن حــدود  ۲۰هــزار نفــر از ایــن بیمــاری
فــوت کردنــد.
مرحــوم حــاج «ســید محمدجعفــر مجتهــد کلیــد دار» کــه
فــرد محتــرم و متدینــی بــود و توفیــق کلیــدداری ضریــح
مطهــر حضــرت رضــا «علیهالســام» را داشــت؛ وقتــی
بــا هجمــهی بیمــاری و تلفــات وحشــتناک وبــا مواجــه
میشــود ،نــذر مــی کنــد کــه اگــر بــا عنایــت خــدا،
بیمــاری فراگیــر وبــا ریشــهکن شــود و مــزرعۀ بــزرگ
 12هــزار هکتــاری ســوران -کــه متعلــق بــه او بــوده و در
حوالــی شــاندیز واقــع اســت -از ایــن بــا و آفــت مصــون
بمانــد ،یکششــم (یــک دانــگ) از کل آن مزرعــه را
وقــف روضهخوانــی بــرای اهــل بیت«علیهمالســام»
کنــد.
بــه لطــف پــروردگار متعــال هیــچ آفتــی بــه مزرعه ســوران
و اهالــی آن وارد نشــد و پــس از ســه مــاه ،وبــا در کل
مشــهد ریشــهکن شــد.
ســیدجعفر کلیــددار هــم بــرای وفــای بــه نــذر خــود
وقفنامــهای نوشــت و یــک دانــگ از کل مزرعــهی
بــزرگ ســوران را وقــف روضهخوانــی سیدالشــهدا«ع»
در شــبهای جمعــه و روز عاشــورا در مزرعــه ســوران
کــرد .از آنزمــان تاکنــون بــه برکــت موقوفــهی ســید
محمدجعفــر و نیــت خیرخواهانــه آن خــادم مؤمــن،
مراســمات روضـهی سیدالشــهدا بــه نــام او در آبادیهــای
مزرعــه ســوران برپــا و ثــواب آن نثــار روح ایــن واقــف
بزرگــوار میشــود .روســتاهای فــرح آبــاد ،حصــار ســرخ،
ناظریــه و چهارفصــل ازجملــه روســتاهای واقــع در مزرعه
ســوران شــاندیز هســتند .الزم بــه ذکــر اســت موقوفــه
میــرزا مجتهــد کلیــددار ســاالنه بالــغ بــر  ۸میلیــارد ریــال
درآمــد دارد کــه توســط اوقــاف اجــرای نیــات میشــود.
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حاجآخوند
ّ
(ملعباستربتی)

ّ
ملعبــاس تربتــی معــروف بــه «حاجآخونــد» در روســتای
«کاریــزک ناگهانــی» واقــع در  15کیلومتــری شــرق تربت
حیدریــه ،در یــک خانــواده متدیــن و پایبنــد شــئون مذهبی
چشــم بــه جهــان گشــود .پــدرش مالحســینعلی ،ســواد
مختصــری داشــت و قــرآن و کتــب فارســی میخوانــد .او
فرزنــد خــود را بــرای نخســت بــه مکتبخانــه و ســپس
بــرای ادامــه تحصیــل بــه شــهر تربــت فرســتاد.
مالعبــاس در شــهر تربــت حیدریــه در مدرســه حــاج
شــیخ یوســفعلی نــزد آخونــد حــاج مــا عبدالحمیــد
صــرف و نحــو را بــا دقــت فــرا گرفــت و پــس از آن
بــه تحصیــل ســطح فقــه و اصــول روی آورد و بــرای
تکمیــل دانســتههای خــود بــه مشــهد آمــد
و مدتــی بعــد بــه خواســته پــدر بــه
روســتا برگشــت ،ازدواج کــرد و بــه
زراعــت مشــغول شــد و آخــر هر
هفتــه بــه تربــت میرفــت و
کتابهــای معالــم ،قوانیــن،
لمعــه و شــرایع را آموخــت و
همــه الفیــۀ ابــن مالــک را حفظ
کــرد.
ســال  1326قمــری همــراه قافلــه
بــا پــای پیــاده بــه کربــا مشــرف شــد.
ایــن ســفر هفتمــاه طــول کشــید .پــس از
آمــدن حــاج شــیخ علیاکبــر تربتــی یکــی از شــاگردان
آخونــد خراســانی بــه تربــت آمــد و رحــل اقامــت افکنــد.
مالعبــاس کفایةاالصــول را نــزد ایشــان خوانــد و بــه
اصــرار اســتاد خــود روز  12ذیالقعــده  1328قمــری بــه
شــهر تربــت رفــت و آنجــا ســکونت یافــت و بــه تدریــس
مشــغول شــد و بــه اصــرار حــاج شــیخ علیاکبــر ،بــه
جــای او در مســجد نمــاز گــزارد.
مالعبــاس مــردی هوشــمند و ژرفبیــن بــود .در قضایــای

روی خطخبر

مشــروطیت مــادام کــه نهضــت را بــرای او تبییــن میکردنــد،
اســتقبال میکــرد .او بــا تأســی بــه علمــای مبــارز عصــر خــود،
حکومــت را غاصــب میدانســت .ایشــان در نامههایــی کــه بــرای
حــل مشــکالت مــردم بــه نماینــدگان دولــت مینوشــت ،هرگــز
آنهــا را بــا القــاب مخاطب قــرار نمـیداد .او از متصدیان میخواســت
مشــکل مــردم را حــل کننــد امــا خــود هرگــز خواســتههای نــاروای
آنــان را اجابــت نمیکــرد.
حاجآخونــد ســال  1337قمــری بــار دوم بــه کربــا مشــرف شــد و
پســرش مرحــوم شــیخ حســینعلی راشــد عالــم و ســخنران مشــهور
و نویســنده کتــاب «فضیلتهــای فراموششــده» کــه دربــاره
خــود حاجآخونــد اســت ،را بــا خــود بــرد و ســال  1300شمســی
یکیدومــاه در مشــهد اقامــت گزیــد و بــه درخواســت مــردم در مــاه
رمضــان در مســجد گوهرشــاد نمــاز ظهروعصــر میخوانــد و پس از
نمــاز بــه منبــر میرفــت.
او شــب و روزش رســیدگی بــه کار و مشــکالت مــردم بــود .وقتــی
ســال  ۱۳۰۱در تربــت حیدریــه زلزلــه آمد ،تمــام شــهر ،دور مدیریت
او میگشــت .چنانکــه آمریکاییهــا کمکهــای
نقدیشــان را بــرای «راشــد» فرســتادند و او
کمکهــا را پــس فرســتاد و نپذیرفــت!
شــخصیت معنــوی حاجآخونــد
بهگونــهای بــود کــه برغــم انعطــاف
روحــی و تحمــل دیگــران ،تأثیــر عمیقی
روی آنهــا میگذاشــت .ســرهنگ نوایــی
رئیــس شــهربانی وقــت خراســان در
نوبــت اول مأموریتــش کــه هنــوز جریــان
ســال  1314شمســی و حادثــه گوهرشــاد
پیــش نیامــده بــود ،شــبی در منــزل مرحــوم
آیـتاهلل میــرزا محمــد آقــازاده گفــت« :مــن بــه هیچیک
از ایــن آقایــان اعتقــاد نــدارم؛ فقــط از حاجآخونــد مالعبــاس اســت
کــه میترســم .اگــر نفریــن کنــد اثــر میکنــد».
حاجآخونــد در زمــان حضــور روسهــا در خراســان در  24مهــر
 17(1322شــوال  )1362دو ســاعت از طلــوع آفتــاب گذشــته در
شــهر تربــت و در خانــه خــودش فــوت کــرد .جنــازهاش بــه مشــهد
انتقــال یافــت و در آخریــن غرفــه صحــن نــو(آزادی) در زاویه شــمال
غربــی حــرم بــه خــاک ســپرده شــد و طبــق وصیتــش ایــن آیــه
بــر ســنگ قبــرش نقــش بســتَ :و َک َلب ُهــم باسِ ـ ٌ
ـط ذرا َعیـ ِه بِال َوصیــد.

عیادت خادمان رضوی از کودکان بستری در بیمارستان اکبر

در نخســتین روز اجــرای طــرح عیــادت از بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای مشــهد در
ایــام دهــه کرامــت ،خادمــان حــرم مطهــر حضــرت رضــا«ع» بــا حضــور در بیمارســتان فــوق
تخصصــی «اکبــر» از کــودکان بســتری و خانوادههــای آنهــا دلجویــی کردنــد.
همزمــان بــا دهــه کرامــت ،جمعــی از خادمــان و خادمیــاران رضــوی ،ضمــن عیــادت از
کــودکان بســتری در بیمارســتان فــوق تخصصی «اکبــر» و تقدیم هدایــای متبــرک ،از خدمات
شــبانهروزی کادر درمانــی تقدیــر کردنــد .در حاشــیه ایــن برنامــه امین بهنــام دبیر کانــون های
خدمــت رضــوی اســتان خراســان رضــوی دربــاره کیفیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت :برنامــه
عیــادت از بیمــاران و قدردانی از خدمات کادر پزشــکی و درمانی ســطح شــهر مشــهد با حمایت
دفتــر امــور مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی ،همزمــان بــا دهــه کرامــت در حــال اجراســت.

