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 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
)1353 - 1438 ق(

کبــر هاشــمی بهرمانی رفســنجانی، یکی از چهره هــای نامی جهــان اســام و از ارکان نظام  آقــای حــاج شــیخ ا
که نامش تا قرون و اعصار متمادی در اذهان مسلمانان باقی خواهند ماند و  جمهوری اسامی ایران است 

خدمات جاودانه او در راه پیشبرد و بهبود وضعیت ایران اسامی از یادها نخواهد رفت.

آن مرحوم در 3 شــهریور 1313ش )1353ق( در روســتای »بهرمان« ـ از توابع شــهر رفســنجان ـ در خانه حاج 
کــه مورد احتــرام و اعتماد اهالی بــود و امور اجتماعی و مذهبی آنان را بر عهده داشــت  میرزا علــی هاشــمی – 
ـ زاده شــد و پــس از تحصیــات مکتبخانــه، در 14 ســالگی )1327( رهســپار قم شــد و به تحصیــل علوم دینی 
گرفت. ادبیات  پرداخت و با حفظ )2 جزء( قرآن و )اشعار( الفیه، مورد تشویق آیت اهلل العظمی بروجردی قرار 
را نزد مرحوم حاج شیخ رحمت اهلل فشارکی و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: سیدموسی صدر، منتظری، 
ج آیات عظام:  مشــکینی، ســلطانی طباطبایــی و حاج آقــا مرتضی حائری آموخت و پس از آن بــه دروس خار
گلپایگانی و حائری حاضر شد و بهره های فراوان  آقای بروجردی، امام خمینی، محقق داماد، شریعتمداری، 
برد و همزمان دروس فلســفه و تفســیر را هم از عامه طباطبایی و مرحوم حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی 
و آقای منتظری آموخت. در همان ســال ها، نشــریه »مکتب تشیع« را با همکاری آقایان: شهید محمدجواد 
که تا چند شــماره ادامه یافت. او از ســال 1342،  کرد   کرمانی راه اندازی  باهنــر و مرحــوم محمدرضــا صالحــی 
همراه و همگام با امام وارد مبارزه با رژیم شــاه شــد و به تدریج به عنوان یکی از ارکان مبارزه و افراد شــاخص 
کرد،  گذشت 2 ماه، از پادگان فرار  نهضت درآمد. او در فروردین 42 دستگیر و به سربازی اعزام شد، اما پس از 
کتاب »سرگذشــت فلســطین« پرداخت. پس  به زندگی مخفی روی آورد و به زادگاهش بازگشــت و به ترجمه 
کشور منتشر  از تبعید امام، همراه با دوســتانش نشــریات مخفی »بعثت« و »انتقام« را راه اندازی و در سراســر 
کتاب سرگذشــت فلسطین، در سال 1343 دستگیر و به مّدت 5 ماه تحت بازجویی  ســاخت و پس از انتشــار 
گرفت تا ســرانجام با وســاطت علما و مراجع بزرگ آزاد شد. پس از آزادی در تهران ماندگار شد  و شــکنجه قرار 
کانون نشــر حقایق علوی، مکتب هدایت، مکتب جعفری  و در جلســات و هیئت مذهبی: مکتب الحســین، 
گری نقشه های رژیم و دسیســه های استعمار پرداخت. در آبان  و صنف لباس فروشــان به روشــنگری و افشا
گردید. پس از آزادی به سخنرانی و تألیف پرداخت  1346 بازداشت و پس از 70 روز –به عّلت عدم اتهام ـ آزاد 

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری

اخبـــار
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ک، نســبت به فعالیت هایش ظنین و  کتاب »امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با اســتعمار« او منتشــر شــد و ســاوا و 
گردید و ســرانجام در مهر 1350 دســتگیر و پس از 8 ماه )اردیبهشــت 1351( آزاد شــد. اما آزادی اش  حّســاس 
گردید. او  دیری نپایید و در شــهریور دوباره دســتگیر شــد، ولی به علت عدم اثبات اتهام به قید ضمانت آزاد 
کرد. او در این سال ها چهره  ثقل فعالیت خود را از مساجد و منابر به جلسات هیئت انصار الحسین منتقل 
کمک به خانواده زندانیان سیاســی و ســخنرانی ها و فعالیت هایش،  شــناخته شــده مبارزان انقاب بود و با 
دین خود را به انقاب ادا نمود تا آنکه در ســال 1353 دســتگیر شــد و تا آبان 1357 در زندان ماند و در این 
4 ســال اثــر ارزنــده خویش، تفســیر راهنما را نگاشــت. بــا اوج گیری انقاب اســامی از زندان آزاد شــد و همراه 
بــا شــهیدان: مطهــری و بهشــتی و دیگــران، »جامعــه روحانیــت مبــارز« را بنیان نهاد و ســپس بــا حکم امام 
خمینــی، همــراه بــا مهندس مهدی بازرگان رهســپار آبادان شــد و با جلب اعتمــاد اعتصاب کنندگان صنعت 
کرد. در این زمان او یکی از اعضای بلندپایه »شورای انقاب« بود  کشور را حل  نفت، مشکل سوخت داخل 
گردید. در چهارم  و پس از پیروزی انقاب اسامی به یکی از ارکان نظام و مشاوران مورد اعتماد امام تبدیل 
گرفت و از آنـ  به لطف خداـ  جان ســالم به در برد و امام  گــروه فرقان قــرار  خــرداد 1358 ش، مــورد ســوءقصد 

درباره اش فرمود:
»دشمنان بدانند هاشمی زنده است تا نهضت زنده است«.

گرفت.  کشــور بر عهــدٔه او قــرار  کشــور توســط شــورای انقاب، وزارت  پــس از اســتعفای دولــت موقــت و ادارٔه 
دو انتخابــات ریاســت جمهوری و مجلس شــورای اســامی را برگزار نمود و خود بــه نمایندگی مردم تهران به 
مجلــس شــورای اســامی رفــت و با رأی نماینــدگان به ریاســت مجلس برگزیده شــد )دوره هــای: اّول، دوم و 
ســوم(. بــا وقــوع جنــگ تحمیلی و موج ترورها و شــهادت شــهیدان: بهشــتی، رجایــی، باهنر و تــرور نافرجام 
گرفت. او در این ســال ها رئیس مجلس شــورای  کشــور و جنگ بر عهدٔه او قرار  آیــت اهلل خامنــه ای، مدیریــت 
اسامی، امام جمعه تهران، نمایندٔه امام در شورای عالی دفاع، فرمانده ستاد جنگ های نامنظم، قائم مقام 
کام مرد شــماره  کل قــوا، رئیس حزب جمهوری اســامی و فرمانده عملیات و اتاق جنگ و در یک  فرمانــده 
2 جمهوری اســامی بود. پس از ارتحال امام و رهبری آیت اهلل خامنه ای به ریاســت جمهوری اســامی ایران 
برگزیده شــد و به بازســازی و تثبیت اقتدار و عزت نظام جمهوری اســامی در عرصه های بین المللی و تغییر 
کــه به »دوران  کیفیــت زندگی در ایــران پرداخت. او در ایــن دوران )1368 - 1376(  کشــور و دگرگونــی  چهــره 
ســازندگی« معــروف شــده اســت با تاش بســیار بــه رشــد و ارتقاء فرهنــگ و هنر، آمــوزش و پــرورش، آموزش 
عالی، ورزش همگانی، بهداشــت و ســامت عمومی، فقرزدایی، عمران شهری و مسکن، محرومیت زدایی از 
کشاورزی و دامداری،  روستاها و مناطق محروم، حمایت از بازرگانی و تجارت، بهزیستی و تأمین اجتماعی، 
گســترش شــبکه  راه های  گاز و پتروشــیمی، پســت و مخابرات،  صنعــت و معــدن، صــادرات و صنعــت نفت و 
کشور و صنعت خودروسازی پرداخت و عاوه بر آن امنیت و آسایش و آرامش  کشور، سدسازی، فرودگاه های 
کشورها،  کشور و خاورمیانه را وجهٔه همت خود ساخت و تا او بود، با روابط داهیانه و عزتمندانه اش با دیگر 

خاورمیانه در صلح و آرامش به سر می برد.

او بــه جــز رئیس جمهــور ایــران، ســه دوره نماینده مــردم تهــران در مجلس خبرگان رهبری و ســالیان بســیار 
رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعٔه موقت تهران بود و تمام اوقات 
گذرانــد و آثار ماندگار از خود به جای نهاد.  خویــش را بــه ســخنرانی و مصاحبه ها و مقاالت و تألیف و تحقیق 
کرد و  او پیــش از انقــاب بــا اســتفاده از ثــروت پدری اش، بســیاری از طاب و روحانیــون قم را صاحــب خانه 
بســیاری از خانواده های زندانیان سیاســی را سرپرســتی نمود و امید و نقطه اتکای مبارزین و مجاهدین راه 

خدا بود.

آثارش عبارتند از:
1. تفسیر راهنما،)20 ج(

درگذشتاگن اخبار
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2. فرهنگ قرآن

3. امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار

کرم زعیتر( کتابی از: ا کارنامه سیاه استعمار )ترجمه  4. سرگذشت فلسطین یا 

5. همبستگی امت اسامی )مجموعه سخنرانی ها درباره وحدت اّمت اسامی(

6. جهان در عصر بعثت )با همکاری شهید محمدجواد باهنر(

7. کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، )9 ج(. زیر نظر: محسن هاشمی

8. خطبه های جمعه

9. مجموعه مقاالت )در مجات: مکتب تشیع، بعثت، انتقام(

10.  مجموعه خطابه ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها

11.  نطق های مجلس شورای اسامی

12.  بحث های عدالت اجتماعی )در نماز جمعه تهران(

کوشش: مسعود رضوی 13.  هاشمی و انقاب )تاریخ سیاسی ایران از انقاب تا جنگ(: به 

14.  انقاب یا بعثت جدید

15.  جایگاه مساجد در نظام اسامی

16.  آزاداندیشی اسامی و روشنفکری اسامی

ســرانجام آن عالــم بزرگــوار، پــس از 60 ســال مبــارزه بــا اســتعمار و اســتبداد، روز یکشــنبه 19 دی 1395 )9 
کشــور  گفت و در پی ارتحال وی در  ربیع الثانــی 1438 ق(، در 82 ســالگی در پــی ایســِت قلبــی بدرود حیــات 
گردید.  سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه تعطیل عمومی اعام شد و درس های حوزه های علمیه تعطیل 
کشــور جهان به حالت نیمه افراشــته درآمد و سیل پیام های تسلیت از سوی مراجع معظم تقلید  پرچم 56 
و شخصیت های سیاسی ایران و جهان صادر شد و مردم مؤمن و متدین تهران و شهرهای اطراف با حضور 
میلیونی خویش، پیکرش را روز سه شنبه تشییع و پس از نماز حضرت آیت اهلل خامنه ای، در پایین پای مراد 

ک سپرده شد. و مقتدایش امام خمینی، در مرقد ایشان به خا

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اّنا هلل و اّنا الیه راجعون

گهانی رفیق دیرین و همســنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اســامی و  با دریغ و تأســف خبر درگذشــت نا
همکار نزدیک ســال های متمادی در عهد جمهوری اســامی جناب حجت االســام و المسلمین آقای حاج 
که سابقٔه همکاری و آغاز همدلی  کردم. فقدان همرزم و همگامی  کبر هاشــمی رفســنجانی را دریافت  شــیخ ا
که در  و همکاری با وی به پنجاه و نه ســال تمام می رســد، ســخت و جانکاه اســت. چه دشواری ها و تنگناها 
که در برهه های زیادی مــا را با یکدیگر در راهی  گذشــت و چه همفکری هــا و همدلی ها  ایــن ده ها ســال بر ما 

کشانید. مشترک به تاش و تحمل و خطرپذیری 

که با وی همکار بودند  کسانی  کم نظیر او در آن سال ها، تکیه گاه مطمئنی برای همٔه  هوش وافر و صمیمیت 
بــه ویژه برای این جانب به شــمار می آمد. اختاف نظرهــا و اجتهادهای متفاوت در برهه هایی از این دوران 
کلی بگســلد و  کربــای معّلی بود به  که ســرآغاز آن در بین الحرمین  طوالنــی هرگــز نتوانســت پیونــد رفاقتــی را 
کــه در ســال های اخیــر با شــّدت و جدیت در پــی بهره بــرداری از ایــن تفاوت های نظری  وسوســٔه خناســانی 

بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.

اخباردرگذشتاگن
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کم نظیری از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود. او نمونٔه 

ک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مســئولیت های خطیر در  ســال ها زندان و تحمل شــکنجه های ســاوا
دفاع مقدس و ریاســت مجلس شــورای اســامی و مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشــان زندگی پر فراز 

و نشیب این مبارز قدیمی است.

که تجربه ای مشترک و چنین درازمدت  با فقدان هاشــمی این جانب هیچ شــخصیت دیگری را نمی شناسم 
را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.

گون قرار  گونا کهن سال در محضر محاسبه ی الهی با پرونده ای مشحون از تاش و فعالیت  کنون این مبارز  ا
دارد و این سرنوشت همٔه ما مسئوالن جمهوری اسامی است.

گرامــی و فرزندان و برادران و  غفــران و رحمــت و عفــو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همســر 
دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. غفراهلل لنا و له

سید علی خامنه ای 
 ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵

گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمود: آیت اهلل العظمی صافی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 إّنا هلل و إّنا إلیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت االسام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رحمة اهلل علیه، موجب 
گردید. تأثر و تأسف 

آن فقیِد ســعید، ســالیان ســال در ســنگرهای مختلف انقاب اســامی، در حّد توان انجام وظیفه نمود و در 
گردید. حفظ اعتدال و آرامش جامعه و رفاه مردم، به توفیقاتی نائل 

حضــور والیــی آن مرحــوم در حرمین شــریفین و اعام مواضع محکم مذهبی و دینــی در آن مکان مقّدس در 
خاطره ها همیشه باقی خواهد ماند.

گفتــه، برای آن فقید ســعید  فقــدان آن عالــم بزرگــوار را بــه همــه عاقه مندان و بیت محترم ایشــان تســلیت 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت دارم.

آیت اهلل سیستانی هم در پیام خویش فرمود:

دانشمند محترم جناب آقای محمد هاشمی زید عزه
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

کبر هاشــمی رفســنجانی )طاب  خبر درگذشــت اخوی مکرم جناب حجت االســام و المســلمین حاج شــیخ ا
گردید.    ثراه( موجب تألم و تأسف فراوان ما 

این جانــب فقــدان آن بزرگــوار را بــه جناب عالــی و دیگر افــراد خاندان محترم تســلیت عرض نمــوده و از درگاه 
خداوند منان برای آن مرحوم علّو درجات و برای همه بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل را مسألت دارم.

۱۱ ربیع الثانی ۱4۳8 هجری قمری
علی حسینی سیستانی

آیت اهلل العظمی مظاهری هم در پیام تسلیت خویش فرمود:

حیِم ْحمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ
ْیِه راِجُعوَن

َ
ا ِإل

َ
ِ َو ِإّن

ا هلِلَّ
َ
ِإّن

درگذشتاگن اخبار
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کریم، مجاهد نســتوه آیت اهلل آقای حاج  ک اســام و ایران، مفّســر نو پرداز قرآن  ک چهره تابنا ارتحال اســفنا
کبر هاشمی رفسنجانی »قّدس  سّره« ضایعه ای بس عظیم و مصیبتی جبران ناپذیر است. شیخ ا

که در تمام دوره عمر پر برکت خود، تنها به  شــخصیت تاریخ ســازی به لقاء پروردگار رحمان و رحیم شــتافت 
گون  گونا اعتا اســام و ســربلندی ایران می اندیشــید و در این اندیشه بلند، تمام توان خود را در عرصه های 
گرفــت و بی هیــچ واهمــه ای بــه مصــداق »َو ال َیخاُفــوَن  َلْوَمــَة الِئــٍم« تا پایــان عمر، از صراط مســتقیم  کار  بــه 
خدمت به اسام و آرمان های متعالی آن، تخّطی ننمود. نقش دوران ساز این عالم مجاهد فی سبیل اهلل در 
نهضت شکوهمند امام راحل عظیم الشأن »قّدس  سّره  الّشریف« و قرابت فکری و روحی او با آن امام عزیز تا 
که او را باید به حّق در ردیف یکی از معماران انقاب و جمهوری اســامی ایران به شــمار آورد،  بدان پایه بود 

که آثار فکر مدبرانه اش، در سرتاسر تاریخ انقاب اسامی آشکار است. معمار هنرمندی 

کنــار روح صفا و  قــدرت فکــری و هوشــمندی عمیــق و سیاســت ورزی همراه بــا عقانیت و اعتدال ایشــان در 
که احدی  گاه و سیاست مدار مدّبر، شخصیتی ساخته بود  مهربانی و اخاص و ایمان حقیقی، از این عالم آ
نتوانست تا بدین حّد، اعتماد عمیق و محبت بی نظیر امام بزرگوار را به خود جلب نماید و او همواره در قبل 
کوچک از سیاست گذاری های  کبیر بود و در همه عرصه های بزرگ و  و پس از انقاب، امین بی بدیل آن رهبر 
کشــور، مستشــار مؤتَمن آن قائد  اصلی تا مســئولیت دشــوار دفاع مقّدس و همه تصمیمات مهم برای اداره 
گــون تقنینی،  گونا کــه مّلت بزرگ ایــران نیز بارهــا و بارهــا در صحنه های  راحــل بــه شــمار می آمــد، همچنان 
اجرایی و غیر آن، نصابی باال از اعتماد خویش را به این خادم نستوه و با اخاص خود ابراز و اظهار داشتند.

که در همــه صحنه های خطیر، ســنگ زیرین آســیای نظام  حــّق عظیــم ایــن حصن حصیــن انقاب و مّلــت 
جمهــوری اســامی بــود و همــواره به همدلی هر چه بیشــتر نیروهای معتقد به اســام و انقاب می اندیشــید 
و در ایــن مســیر جفاهــای فراوانــی دید، هیچ گاه از یاد تاریخ ایران و اســام نخواهد رفت و نــام نیک و بلند او 
گردید.  در صــدر فهرســت ســابقوِن اّولون از مجاهــدان و خدمتگذاران به مّلت مســلمان ایران ثبــت خواهد 
بی شک مّلت قدرشناس و فهیم ایران از این خادم راستیِن صالِح دلسوِز خود و از بیش از شصت سال تاش 

کرد. و مجاهدت صادقانه و خدمت و همت خالصانه او تجلیل خواهند 

این جانــب بــا قلبــی اندوهگین و متأّلم، ضمن عرض تســلیت به مّلت عظیم الشــأن ایــران و رهبری معّظم و 
بیــت محتــرم و همه خاندان و بازماندگان ایشــان، از خداوند متعال، علّو درجات ایــن عالم مجاهد و بزرگوار 
کــرده و رحمــت و مغفــرت و رضوان ابدی را برای ایشــان خواســتارم و از پیشــگاه آن خداوند قادر،  را مســألت 
کریمانه خود، بــرای مّلت و نظام  کــه این ضایعه ســنگین را با فضل عمیم و لطــف  متضّرعانــه طلــب می کنــم 

جمهوری اسامی ایران جبران فرماید. اّنه ولّی النعم.

حسین المظاهری

حجت االسام و المسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری هم در پیام خویش نگاشت:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
إنا إلیه راجعون.  إنا هلل و

ِ َو اهلَلُّ َرُؤٌف ِباْلِعباِد.
اِس َمْن یْشری َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلَلّ َو ِمَن الَنّ

در ایام ســوگ فاطمه معصومه)س( و شــهادت مظلومانه امیرکبیر، ایران به ســوگ ســردار شایســته خویش 
نشست و قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار، سر بر آستان حق نهاد.

کبر هاشــمی رفســنجانی فرزنــد ثابت قــدم روح اهلل، همــراه و همدل دیرین رهبــری، چهره  حضــرت آیــت اهلل ا
ممتاز و تاریخ ســاز انقاب اســامی و دلســوز واقعی مردم؛ پس از عمری مجاهدت و صبوری به ماقات حق 
که آن اســطوره حلم و تحمل و ایمــان و اعتــدال، در روزی به  شــتافت. تاریــخ چــه تقدیر پــر معنایی داشــت 

اخباردرگذشتاگن
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کبیر، بنیان گذار انقاب  که نقطه آغاز خیزش و قیام ملت در دفــاع از خمینی  دیــدار خداونــد متعال شــتافت 
اسامی بود.

کنار او بودم برای من بسیار دشوار است. وی در طول مبارزات مردم  که ســال ها در  گفتن از هاشــمی  ســخن 
ایران تحت زعامت امام بزرگوار، یک انقابی تمام عیار بود. ســال ها زندان و شــکنجه، او را از راه آن مراد جدا 
که از قم تا نجف و از پاریس تا تهران هرگز  نکرد. او همواره یکی از پیشــتازان بنام انقاب اســامی بود. او بود 
امام و مرادش را تنها نگذاشــت. هاشــمی از معماران برجســته نظام جمهوری اســامی ایران اســت. قانون 
اساســی، مجلس شــورای اســامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاســت جمهوری، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، حزب جمهوری اســامی، ســپاه پاســداران انقاب اســامی، جهاد ســازندگی و تمام نهادهای انقاب 

اسامی مدیون تدبیر و آینده نگری این مرد فرداها است.

امــروز اســام ســرمایه ای پــرارزش، ایــران امیــری بــزرگ، انقــاب اســامی پرچم داری شــجاع و نظــام ُمدبری 
که او مسئولیت آن را بر عهده داشت، مایه  کجا  کم نظیر را از دست داد. او محبوب امام بود و خادم مردم؛ هر 
که جهان را به خوبی می شــناخت. خطبه های  گیــری توانا بود  آرامــش امــام و رهبــری و مردم بود. او تحلیل 
نمــازش در روزهــای ســخت دفاع مقدس به همه روحیه می داد. او در مظلومیت، چون یار دیرینش شــهید 

بهشتی بود و ناسپاسی ها را به آسانی تحمل می کرد.

گرامی می داشــت؛ هم فرمانده شــجاع میدان های  هاشــمی هیچ گاه از جنگ نهراســید، ولی همواره صلح را 
که به حق ســنگ  گفتن از بزرگ مردی  کره برای پایان جنگ. ســخن  جهاد و شــهادت بود و هم قهرمان مذا
زیریــن آســیای نظام بود، ســاده نیســت. محــرم امام و یــاور بی بدیل مقام معظــم رهبری بود. بــرای ایران و 
کوشــید. بســیار جفا دید و  ایرانــی، آرزوهــای بزرگی داشــت و تا جان داشــت برای ســربلندی میهن اســامی 
کرد. با انحراف از مســیر اعتدال اســامی ســر ســازش نداشــت و مصلحت نظام را از هر امری باالتر  بســیار وفا 
می دانســت. مردم فهیم ایران، قدر خادمان خود را به خوبی می شناســند و دینشــان را به ســردار ســازندگی 

کرد. ادا خواهند 

کــه احدی بتواند نقش آفرینــی و حضور مؤثر او را در برگ بــرِگ تاریخ نهضت  نــام هاشــمی بزرگ تر از آن اســت 
اســامی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقاب، و از ســابقه بی بدیل و درخشــان او در مدیریت 
دفــاع مقــدس تــا همــه مقاطع حســاس تا واپســین دقائــق زندگانــی ایشــان، و حیــات همیشــگی او در قلب 
که پیر و مراد همه ما خمینی عزیز )قدس اهلل نفســه الزکیه( فرمود:  کند  مردم قدرشــناس ایران عزیز را انکار 

که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است«. »بدخواهان بدانند 

این جانــب بــا اعــام ســه روز عــزای عمومــی و یــک روز تعطیــل رســمی؛ مصیبــت بزرگ فقــدان ایــن قهرمان 
ملی، اندیشــمند بزرگ اســامی و ســرمایه بی بدیل نظام جمهوری اســامی ایران را محضر حضرت بقیه اهلل 
روحــی لــه الفــداه، مقام معظــم رهبری، مراجــع عظام تقلیــد، علما و فضا، شــخصیت های انقــاب و نظام، 
کرمان و شهر رفســنجان، همه یاران و دوستداران و  ملت قدرشــناس ایران به خصوص مردم شــریف اســتان 
گرامی، همســر مکرمه و صبور و همچنین فرزنــدان و برادران آن مجاهد  ارادتمنــدان ایشــان به ویژه خانواده 
نســتوه صمیمانــه تســلیت می گویــم و از درگاه خداوند متعال بــرای آن مرد بزرگ علّو درجــات و هم جواری با 
ائمه اطهار )علیهم السام( و مرادش امام خمینی )قدس سّره(، همرزمان و شهدای انقاب اسامی، و برای 

همه بازماندگان صبر و َاجر مسألت می دارم.

حسن روحانی

درگذشتاگن اخبار
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 آیت  اهلل واعظ زاده خراسانی
)1343-1438 ق(

آقای حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی، یکی از مشاهیر حوزٔه علمیه مشهد مقّدس به شمار بود.

فقیــد ســعید در 23 ذی قعــده الحــرام 1343 ق )1303 ش(، در مشــهد در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. 
پدرش خطیب نامی ایران مرحوم حجت االســام حاج شــیخ احمد واعظ، فرزند حجت االســام حاج شــیخ 
محمدحســین واعظ، فرزند حاج شــیخ محســن مدّرس خراســانی بوده اســت. وی از جمله خطبایی اســت 
کربــا در حضور  کــه ســالیان بســیار در شــهرهای ایــران و عــراق و در حوزه های علمیه: مشــهد و قــم و نجف و 
آیات عظام و مراجع تقلید شــیعه به منبر می رفت و بارها مورد تقدیر و تجلیل آیات عظام: آخوند خراســانی، 
گوهرشــاد در خرداد 1314 ش  گرفت و پس از قضیۀ مســجد  سیدابوالحســن اصفهانــی و آقــای بروجردی قرار 
کاظمین به تحصیل و منبر  کربا و  متواری شد و پس از چهار سال زندگی مخفی، به عتبات رفت و در نجف و 
گرفت تا آنکه پس از سقوط رضاخان، به زادگاهش  کربا قرار  پرداخت و مورد توجه فراوان آیات عظام نجف و 
بازگشــت و بــه خطابــه و منبــر پرداخت تا پس از منبرهــای دوماهه محرم و صفر در تهــران، در روز پنجم ربیع 
کاشــانی، به مشــهد مقدس انتقال یافت و در  االّول 1370 ق درگذشــت و پس از نماز آیت اهلل سیدابوالقاســم 

ک سپرده شد. )مشاهیر مدفون در حرم رضوی، ج 1، ص 323(    دارالسیادة حرم مطهر رضوی به خا

گذراندن دورٔه مکتبخانه، در ســال 1318 ش همراه پدر بزرگوارش راهی نجف اشــرف شــد  آن مرحوم، پس از 
گرفت و در اواســط ســال 1321ش  و ادبیات و برخی از دروس ســطح را نزد آیت اهلل شــیخ مرتضی طالقانی فرا
بــه زادگاهش بازگشــت و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شــیخ هاشــم قزوینی، میرزا احمــد مدّرس یزدی 
ج آیــات عظام: ســیدیونس اردبیلی، میرزا  و شــیخ محمدکاظــم دامغانــی آموخت و پــس از آن به دروس خار
کفایی و دروس فلســفه و معارف حضرات آیات: میرزا مهدی اصفهانی، شــیخ مجتبی قزوینی و شــیخ  احمد 

سیف اهلل ایسی میانجی حاضر شد و بهره های فراوان برد.

در ســال 1328ش رهســپار قم شــد و به مدت 11 ســال از دروس آیــات عظام: آقای بروجــردی، آقای حجت، 
کی بهره بــرد و از عامه  گلپایگانی، عامــه طباطبایی و آقــای ارا ســیدصدرالدین صــدر، امــام خمینی، آقــای 
طباطبایــی هــم بــه اجازه اجتهاد در علوم عقلی و نقلی نائل آمد و همزمان به تحقیق و تألیف پرداخت. وی 
یکی از اعضای تدوین »جامع احادیث الشــیعة« و عضو هیئت مؤســس مجلٔه دینی »مکتب اســام« ـ همراه 
بــا حضرات آیات: مکارم شــیرازی، ســبحانی، امام موســی صــدر، مجدالدین محاتی، ســیدمرتضی جزایری 
و ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی ـ بود و مقاالتی را در آن نگاشــت. در ســال 1339ش به دعوت دانشــگاه 
فردوســی مشــهد به این شــهر آمد و به تدریس در رشته های: تفســیر، فقه، تاریخ اسام، تاریخ و قواعد فقه، 
گردان بسیار تربیت نمود و این تدریس تا سال های پایانی عمر  کام، حدیث و رجال پرداخت و شا فلسفه و 
شــریفش در آن دانشــگاه و هم دانشــگاه علوم اســامی رضوی و دانشــگاه تربیت مدّرس و دانشــکده الهیات 

دانشگاه تهران ادامه یافت.

کنگره »هزارٔه شــیخ طوســی« در فروردین ســال 1350ش توســط  یکی از نقاط درخشــان زندگی وی، برگزاری 
کنگره ای عظیم و فخیم برای شیخ طوسی برگزار  وی است. او با دعوت از ده ها دانشمند بزرگ عالم اسام، 
کتاب ها و مقاالت  گذشــت نیم قرن از آن در یادها مانده اســت و از آن ســخن می رود( و  نمود )که هنوز پس از 
فــراوان )دربــارۀ شــخصیت و دانــش شــیخ طوســی( پدید آمد. او در آن ســال ها سرپرســت نشــریه دانشــکده 
گردید و مقاالت فراوان در آن به  الهیات و بعدها مدیرمســئول مجّلٔه آســتان قدس و ســپس مجّلٔه »مشکاة« 
کارهای  رشــته تحریر درآورد. تدریس و تألیف و ســخنرانی در مجامع علمی و دینی و مصاحبه های فراوان از 
که  گنجینه خاطرات حوزه های قم و مشــهد بود  که تا واپســین روزهای عمرش ادامه یافت. او  اصلی او بود 
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پاره ای از آنها را در مصاحبه های خویش بازگفته اســت. پس از پیروزی انقاب اســامی، به ریاســت »مجمع 
جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی« و عضویــت در هیئت امنــای: بنیــاد پژوهش هــای اســامی آســتان قدس 
کتابخانه  رضوی، دانشــگاه علوم اســامی رضوی، دانشگاه مذاهب اسامی، مدرســه عالی شهید مطهری و 
گروه قرآن و مدیریت مجّله مشکاة بنیاد پژوهش های اسامی  مّلی برگزیده شد و مدیریت اقتصاد اسامی و 
بر عهده وی بود. او در تقریب و همزیستی و همبستگی ملل و مذاهب اسامی سعی فراوان داشت و در این 
کوشــش و تواضع و ُحسن  راســتا مقاالت فراوان نگاشــت و مصاحبه های بســیار نمود. مرحوم اســؤه تاش و 

اخاق و روی خوش بود. اسکنه اهلل فی فرادیس جنانه!

آثارش عبارتند از:

1. نصوص فی علوم القرآن )6 ج(

کتابا و سنة و فقهًا )16 ج( 2. نصوص فی االقتصاد االسامی 

کنگره شیخ طوسی )3 ج( 3. مقاالت 

4. تحقیق: المقنع )شیخ صدوق(

5. تحقیق: الهدایة )شیخ صدوق(

6. تحقیق: الجمل و العقود )شیخ طوسی(

7. ترجمه: الجمل و العقود

8. زندگی آیت اهلل العظمی بروجردی و مکتب فقهی، اصولی و رجالی وی

9. مرجعیت )مجموعه مقاالت(

10.  میراث ماندگار )مجموعه مقاالت قرآنی(

11.  تاریخ فقه )مجموعه مقاالت در مجله دانشکده الهیات(

12.  تاریخ فی فقه لغة القرآن و سّر باغته )30 جلد، با همکاری دیگران(

13.  مقاالت فارسی )در مجات: مکتب اسام، مشکاة، نامٔه تقریب، دانشکده الهیات و حوزه(

14.  مقاالت عربی )در مجات: االرشاد، رسالة القرآن، رسالة التقریب، رسالة الثقلین(

15.   تقریرات دروس اساتید قم و مشهد

16.  شرکت در تألیف »جامع احادیث الشیعة«

17.  شرکت در تألیف »احادیث اهل البیت عن طرق اهل السّنة«

گفت  سرانجام آن مرحوم، در 92 سالگی، در روز یکشنبه 28 آذر 1395 )18 ربیع االّول 1438ق( بدرود حیات 
و پیکرش در روز دوشــنبه 29 آذر تشــییع و پس از نماز آیت اهلل ســیداحمد علم الهدٰیـ  امام جمعه مشهدـ  در 
ک ســپرده شــد و در غِم فقدانش پیام های تســلیت فراوان از ســوی  »دارالزهد« حرم مطهر رضوی )ع( به خا

کشوری صادر شد. رهبر معظم انقاب فرمودند: مراجع تقلید و مقامات 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر درگذشت عالم فرزانه مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی )قدس سّره( را با تأسف 
که علوم  کــردم. این روحانی بزرگوار و پرکار و روشــن بین از جمله مــردان باهمت و جامعی بود  و تأثــر دریافــت 
اســامی همچــون فقــه و حدیث و رجــال و تراجم را از برترین اســتاد این فنون یعنی مرحــوم آیت اهلل العظمی 
گرفته و خود در عمر پربرکت خویش به تحقیقات بدیع در آن و نیز علوم قرآنی  بروجردیـ  اعلی اهلل مقامهـ  فرا
کام پرداخته بود. آثار قلمی و تحقیقی ایشــان در برخی از این رشــته ها در شــمار افتخارات علمی  و تاریخ و 
حوزه شیعه است و مورد استفاده ماندگار دنیای اسام خواهد بود ان شاءاهلل. ضایعه رحلت این عالم جلیل 
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گرامــی و همه بازماندگان و مســتفیدان از  کار و تــاش علمی بــاز نماند به فرزندان  کهن ســالی نیــز از  کــه در  را 
دانش و تجربه ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای
 28 آذرماه ۱۳۹۵

آیت اهلل مبارک

حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج شیخ علی آل مبارک، یکی از علمای بحرین بود.

آن مرحــوم در ســال 1374ق )1954م( در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش آیــت اهلل شــیخ ابراهیــم آل 
مبارک، یکی از قضات و علمای بحرین و از شخصیت های معروف بحرین بود. آن مرحوم پس از اخذ ادبیات 
ج را از آیات عظام: میرزا  و ســطوح نــزد اســاتید نامی بحرین )از جمله پــدر بزرگوارش( به قم آمد و دروس خــار
جــواد تبریــزی، فاضل لنکرانی و وحید خراســانی و آیات: ســیداحمد مددی و شــیخ محمدهــادی آل راضی 
گرفــت و مبانــی علمی خویش را اســتوار ســاخت و عاوه بــر تحصیل، به تدریس ســطوح و تألیف و تحقیق  فرا

نیز اشتغال داشت.

آثارش عبارتند از:

الف( تألیف
1. المیراث

2. قرن المنازل

3. التذکیه بالحدید

4. حمایة الجنین بین الشریعة و القانون، دراسة مقارنة

لغاء. دراسة مقارنة 5. المصلحة فی دعوی اإل

6. خمسون مسألة. سال ها آیت اهلل السید علی الفانی

7. حدود المواقیت و احکامها )مخطوط(

8. دیوان شعر )مخطوط(

ب( تحقیق
1. الغنیة فی مهمات الدین عن تقلید المجتهدین )نوشته: سیدحسین غریفی(

2. وسیلة االنام فی احکام الصیام )نوشته: شیخ حسین عصفور بحرانی(

3. النور الُمشِرق فی احکام المنطق )نوشته: شیخ ابراهیم مبارک(

4. االعمال الشعریة الکاملة )شیخ ابراهیم مبارک(

5. دیوان المراثی الحسینیة )شیخ ابراهیم مبارک(

آن مرحــوم در 62 ســالگی، در روز چهارشــنبه 24 شــهریور 1395 ش )12 ذی حجــه الحــرام 1437 ق( بــر اثــر 
ک سپرده شد. گفت و در روز جمعه )14 ذی حجه( در بحرین به خا بیماری در ترکیه بدرود حیات 
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آیت اهلل یکتایی

حضرت مســتطاب آیت اهلل حاج شــیخ هبة اهلل یکتایی، عالم بزرگ شــهر خلخال و از علمای نامی آذربایجان 
بود.

آن مرحــوم در ذی حجــه الحــرام 1341 ق )1302ش(، در روســتای »کریــن«ـ  از توابــع خلخــالـ  در بیــت علم و 
فضیلت زاده شد. پدرش حجت االسام و المسلمین حاج شیخ عبدالخالق یکتایی بود. وی ادبیات فارسی 
گرفت و ســپس به حوزه علمیــه زنجان آمد و منطق و علوم ادبــی و باغی را آموخت  و عربــی را نــزد پــدرش فرا
و در ســال 1359ق بــه حــوزه علمیــه قم آمد و ســطوح عالیــه را از حضرات آیات: نجفی مرعشــی، ســّیداحمد 
ج فقه و اصول را هم  زنجانی و میرزا محمد مجاهدی و فلسفه را هم از امام خمینی و عامه طباطبایی و خار
گرفت و مبانی علمی اش را استوار ساخت.  گلپایگانی فرا کوهکمری و  از آیات عظام: آقای بروجردی، حجت 
پس از وفات آیت اهلل بروجردی )فروردین 1340ش(، به زادگاهش بازگشت و به خدمات علمی و دینی مانند: 
اقامــه جماعــت )در مســجد قائمیــه( و تدریس علــوم دینی )در مدرســه جعفریه( پرداخت و همانند شــمعی 
گری  فروزان به نورپاشــی و روشنی بخشــی محفل مؤمنان اشتغال داشت. وی در دوران رژیم پهلوی به افشا
بــر علیــه طاغــوت و ســامان دهی اعتراضــات و تظاهــرات می پرداخت و از ایــن رو بارها تحت تعقیــب و تهدید 

کوه استوار ماند.    ک و شهربانی قرار می گرفت، اما وی نمی هراسید و همانند  ساوا

پــس از پیروزی انقاب اســامی، از ســوی امام خمینی بــه امامت جمعٔه خلخال و از ســوی مردم آذربایجان 
شــرقی هــم به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری )دورٔه اّول( برگزیده شــد و به ایفــای نقش دینی و اجتماعی 
گردانش بــود. او عاوه بر  و انقابــی خــود پرداخــت و فضــای شــهر تحت تأثیــر زحمات شــبانه روزی وی و شــا
کتابخانٔه جعفریه و توســعه و بازســازی مسجد قائمیه هم اقدام  فعالیت هایش به تأســیس مدرســٔه علمیه و 
کمک رسانی به  نمود و اشعار فراوانی سرود. در طول سال های دفاع مقدس هم با تمام توان به پشتیبانی و 
جبهه های نبرد پرداخت و بارها به جبهه ها عزیمت نمود و موجب دلگرمی رزمندگان اســام بود. از مصرف 
وجوهــات شــرعیه پرهیــز می کــرد و در نهایــت اعراض از دنیــا و زهد و پرهیزگاری بــود و تقّید فــراوان به قرائت 

ادعیه و قرآن داشت.

کــه اواخــر عمــرش را در زنجــان به ســر می بــرد، در روز پنجشــنبه اّول مهــر 1395ش )20  ســرانجام آن مرحــوم 
کــش روز جمعه )2 مهــر( در زنجان  گفــت و پیکــر پا ذی حجة الحــرام 1437ق(، در 93 ســالگی بــدرود حیــات 

ک سپاری به خلخال انتقال داده شد. تشییع و برای خا

حجت االسالم علمی

مرحوم حجت االسام و المسلمین آقای دکتر محمدجعفر علمی، یکی از فضای حوزه علمیه قم بود.

کتب دینی  آن مرحــوم در اّول شــهریور 1340ش، در تهــران زاده شــد. خانــوادٔه او یکــی از بزرگ تریــن ناشــران 
کتاب های شــیعه توســط آنان در حدود یک قرن اســت  که شــمار زیادی از  و مذهبــی ایــران بــوده و هســتند 
انتشــار می یابد. خاندان علمی با دو ســتارٔه درخشانش – حاج محمدعلی علمی و حاج محمدحسن علمی 

ـ جاودانه است و او نوادٔه حاج محمدحسن علمی بود.

وی در 1355ش به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از آموختن سطوح عالیه، در 1362ش به قم آمد و به 
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ج فقه و اصول نزد آیات عظام: وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی و تحصیل در رشته فلسفه  تحصیل خار
کام در دانشگاه تهران پرداخت و فوق لیسانس خود را در سال 1366 و دکترای فلسفه دین را هم در سال  و 
کــرد و همزمــان به تألیــف و تدریس در: حــوزٔه علمیه قم،  1381ش از دانشــگاه بیرمنــگامـ  انگلیــسـ  دریافــت 
دبیرســتان های تهران، دانشــگاه باقرالعلوم، جامعة المصطفی و مدرســه عالی شــهید مطهری پرداخت. او 
کالج اسامی لندن، دانشگاه باقرالعلوم، جامعة المصطفی،  عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری، 
کالج  کارتا و عضــو مجمع عالی حکمت اســامی و مؤســس و رئیس  کالــج اســامی جا دانشــگاه اســامی غنــا، 
کمیســیون بررســی  گروه ادیان و مذاهب جامعة المصطفی و عضو  اســامی لندن و معاون پژوهشــی و مدیر 
نشــریات علمــی وزارت علــوم و فــن آوری بود و بر زبان های عربی و انگلیســی تســّلط فراوان داشــت و در ده ها 
کنگــره داخلــی و خارجــی با ارائه مقاالت و ســخنرانی ها شــرکت داشــت و عمــرش را در راه تحقیــق و پژوهش 

کرد. سپری 

تألیفاتش عبارتند از:

1. هدایت و والیت

2. اخاق اسامی

3. جریان  شناسی اعتزال نو

کام معاصر 4. جریان  شناسی 

5. فهرست موضوعی اسفار اربعه

6. مقاالت انگلیسی و فارسی

7. تصحیح و تحقیق: مقاالت االصول )چاپ نشده(

آن مرحــوم در 55 ســالگی، در روز دوشــنبه 10 خرداد 1395ش )23 شــعبان المعظــم 1437ق( بدرود حیات 
ک سپرده شد. گفت و پیکرش در روز 12 خرداد در بهشت زهرا )تهران( به خا

حجت االسالم قیصر

حجت االسام و المسلمین شیخ مصطفی قصیر یکی از فضای نامی بیروت بود.   

آن مرحوم، در ســال 1371ق )1925م(، در شــهر »دیر قانون النهر« ـ در نزدیکی صور ـ زاده شد. پدرش مرحوم 
گردان آیــت اهلل خویی و شــیخ محمدرضا مظفر  حجت االســام شــیخ احمــد قصیر )1343 – 1427ق( ـ از شــا
و محقــق »تفســیر تبیان« شــیخ طوســی ـ بود. وی همــراه پدرش به نجف اشــرف رفت و در »منتدی النشــر« 
گرفت و در ســال 1391ق، از نجف اخراج شــد و به بیروت آمد. پــس از پیروزی انقاب  تحصیــات خــود را پی 
اســامی ایــران، همــراه پــدرش بــه قــم آمد و بــه تحصیل و تدریــس و تألیــف پرداخــت و همراه با دوســتانش 
کــرد و مــّدت 10 ســال مدیــر آن بــود و هــم از دانشــگاه آزاد اســامی هــم،  »منتــدٰی جبــل عامــل« را تأســیس 
فوق لیســانس خــود را اخــذ نمــود. در ســال 1995م )1375ش / 1417ق( بــه بیروت بازگشــت و بــه تدریس و 
تألیف و تحقیق و پرورش جوانان و فعالیت های سیاســی و مبارزه با اشــغالگران صهیونیســت پرداخت. وی 
مســئول فرهنگی مؤسســه اســامی »مدارس االمام المهدی« و عضو شــورای مرکزی »حزب اهلل« لبنان بود و 

در شکل گیری و تأسیس آن نقش اساسی داشت.

برخی از تألیفاتش عبارتند از:

اخباردرگذشتاگن
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1. الشورٰی و البیعة و دورهما فی انعقاد االمامة الکبری

2. االمام علی)ع( و التدوین المبکر للسنة النبویة الشریفة

3. دراسة فی علم الجفر و مصحف فاطمه سام اهلل علیها

4. االمامة فی حدیث الثقلین

5. القضاء و القدر و افعال االنسان االختیاریة

6. البداء و النسخ، حقیقتهما و موقف الشیعة منهما

7. االعیاد االسامیة مواسم عبادیة )مع دراسة عن یوم النوروز(

8. التقیة عند اهل البیت علیهم السام

9. الوجیز فی علوم القرآن و تاریخه

10.  الصاة معراج المؤمن

11.  الشفاعة حقیقتها، شروطها، آثارها

آن مرحوم در 64 ســالگی، در روز دوشــنبه 5 خرداد 1393ش )26 رجب 1435ق( چشــم از جهان فروبســت 
کشــوری و لشــکری و مقامات حزب اهلل لبنان  و در روز چهارشــنبه پس از تشــییع باشــکوه – با حضور ســران 
گلزار  و طرفــداران مقاومــت اســامی و مــردم جبــل عامــلـ  و نماز جنــاب آیت اهلل ســیدمحمدعلی االمیــن در 

ک سپرده شد. شهدای زادگاهش – دیر قانون النهرـ به خا

حجت االسالم بحرالعلوم

حجت االسام و المسلمین آقای سیدحسن بحرالعلوم، یکی از فضای نامی نجف اشرف به شمار بود.

فقیــد ســعید در حــدود 1380 ق، در بیــت علــم و فضیلــت در نجــف اشــرف زاده شــد. پدرش آیت اهلل شــهید 
سیدعزالدین بحرالعلوم )1351 – 1411ق( و جدش آیت اهلل سیدعلی بحرالعلوم )م 1380( ـ فرزند سیدهادی، 
فرزند سیدعلی نقی، فرزند سیدمحمدتقی، فرزند آیت اهلل سیدرضا، فرزند آیت اهلل العظمی سیدمحمدمهدی 

بحرالعلوم ـ بوده است. )اختران فضیلت، ج 2، ص 143(

پــدر بزرگــوارش، عمــوی شــهیدش  آیــات:  نــزد حضــرات  آن مرحــوم تحصیــات خــود را در نجــف اشــرف، 
ســیدعاءالدین بحرالعلوم، شهید سیدمحمدرضا خلخالی، شهید سیدمحمدتقی خویی، سید محمدتقی 
حکیــم، شــیخ عبدالحســین آل صــادق، شــیخ علــی قبله و ســیدحیدر حســنی به پایــان رســاند و در دروس 
کرد و پس از اســارت و شــهادت خانــدان بحرالعلوم، در ســال 1991م از عراق  آیت اهلل العظمــی خویــی شــرکت 
گریخــت و بــه ایــران آمد. در قــم، در درس های آیت اهلل شــیخ مصطفی هرندی شــرکت نمود. پس از ســقوط 
طاغوت عراق در سال 1992م )1382ش( به نجف اشرف بازگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. وی مّدتی 

کانادا بود و به خدمات دینی و اجتماعی اشتغال داشت. هم مدیر »مؤسسة االمام الخویی« در 

برخی از تألیفات چاپ شده اش عبارتند از:

1. االجتهاد و التقلید

2. االستنساخ البشری و موقف الشریعة االسامیة

3. الخطاب اإلسامی و قضایا المجتمع المعاصر

درگذشتاگن اخبار
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4. العولمة بین التصورات االسامیة و الغربیة

5. التعددیة الدینیة فی الفکر االسامی

6. جدلیة الثیوقراطیه و الدیمقراطیة )دراسة فی النظمة الحکم علٰی ضوء الفکر االمامی(

7. المجتمع المدنی فی الفکر االسامی

8. مجتمع الاعنف )دراسة فی واقع االّمة االسامیة(

آن فاضل فرزانه در 55 سالگی، در روز چهارشنبه 20 ذی حجه الحرام 1435ق )23 مهرماه 1393ش( چشم 
کنار مســجد شیخ طوسی به  از جهان فروبســت و پس از تشــییع در روز پنجشــنبه، در مقبره آل بحرالعلوم در 

ک ُخفت. خا

آیت اهلل قریش

کوهکمری، یکــی از محققین نامی  حضــرت مســتطاب آیت اهلل آقای حاج ســیدعبداللطیف حســینی قرشــی 
حــوزه علمیــه قــم بــود. فقیــد ســعید در 14 صفرالخیــر 1350ق )9 تیرمــاه 1310ش( در روســتای »کوهکمر«ـ  از 
توابع مرند ـ زاده شــد و در نوجوانی )16 ســالگی( به خوی آمد و تحصیل علوم دینی را در مدرســه نمازی آغاز 
کرد. ادبیات را نزد حاج میرعلی محدث و ســطوح را نزد حضرات آیات: حاج شــیخ جابر فاضلی، حاج شــیخ 
علی مجتهدی، حاج شــیخ حبیب فیاضی، شــیخ صادق خویی، شــیخ ابوالفتوح خویی و حاج سیدابراهیم 
کافی  کرد و ســطوح عالیه را از حضرات آیات: شــیخ احمد  علوی آموخت و در ســال 1330ش به قم مهاجرت 
الملکی، میرزا محمد مجاهدی، ســیدمحمدباقر ســلطانی، شــیخ عبدالرحیم مدّرس تبریزی، ســید حســن 
گرفت و پس از آن به دروس آیات  کوهکمری و سیدحسین قاضی فرا کوهکمری و سیدحسین حجت  حجت 
گلپایگانی و حاج شــیخ عباســعلی شــاهرودی حاضر  عظــام: آقــای بروجردی، امام خمینی، مرعشــی نجفی، 
شد و مبانی علمی اش را استوار ساخت. عاوه بر آن، به تحقیق و تألیف و اقامه جماعت )نخست در مسجد 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی( پرداخت و آثار بسیار )اعم از تحقیق و تألیف( پدید  بیدهندی ها و سپس در 
گروهی از فضای حوزه )مانند آقایان:  گروه بســیاری از مشــایخ حدیث اجازه روایت داشــت و به  آورد. وی از 
علــی صداریــی خویــی، محمــد الوان ســاز خویــی، ابوالفضــل حافظیــان بابلی، شــیخ علی محســنی خویی، 
ناصرالدین انصاری قمی، حســین متقی، محمدجواد محمودی، محمدحســین حکیم، شــیخ جمیل هزور 
خویی، محمد اســفندیاری، شــیخ عبدالکریم تبریزی و ســید حمید فتاحی( هم اجازه روایت بخشــوده بود 
)که اجازه اش به آقای صدرایی خویی بســیار مفّصل بوده و در دســت چاپ اســت(. او عالمی خوش ســیما و 
کهن سالی به تحقیق و احیاء  کوشش و تاش بود و از جوانی تا  خوش اخاق و متواضع و زاهد و عابد و اسوه 
کتابخانه ها بیرون آورد و به زیور و چاپ  کنج  تراث شــیعه اشــتغال داشت و بســیاری از آثار علمای شیعه را از 

کتاب هایش عبارتند از: آراست. 

الف( آثار چاپی
1. البدریون مع علی)ع( بصّفین

کفایة االثر فی النّص علی االئمة األثنی عشر )خزانه قمی( 2. تحقیق: 

3.  تحقیق: وصول االخیار الٰی اصول االخبار )شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی(

ح مختصر الشرائع )فاضل مقداد( 4. تحقیق: التنقیح الرائع فی شر

5. تحقیق: نضد القواعد الفقهیة )فاضل مقداد(

اخباردرگذشتاگن



سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1381395 162

28.  تحقیق: الحدیقة الهالیة )شیخ بهایی(

29.  مصادر ملحقات احقاق الحق )3 ج(

ج کتاب البغاة و الخوار   .30

31.  تفسیر سورة الحمد و آیة الکرسی

32.  المستخرفون و الزنادقة

لقاب )15 ج( 33.  الکنی و األ

34.  فروق اللغة

ح قصائد الهاشمیات 35.  شر

ج از ربیع االبرار زمخشری( 36.  الکوکب الدّری )مستخر

37.  مبغضین اهل بیت

38.  الضرایر

39.   عجایب آیات الکعبة

40.  قرامطه در تاریخ

41.  تراجم العلماء

42.  تراجم االصحاب و التابعین

43.  االجازة الکبیرة

44.  چهارده معصوم علیهم السام

ح چهل حدیث 45.  شر

46.  خاندان علمای شیعه

47.  رسالة فی الصلوات علی النبی)ص(

ح حدیث االذٰی 48.  شر

49.  وصف علی)ع( رسول اهلل و شرحه

50.  رسالة فی تقدیم سّیدنا علی)ع( علی الکل غیر رسول اهلل

51.  الکشکول

ح مناقضات اإلسکافی فی رّده علی عثمانیة الجاحظ 52.  شر

وی باجنــاغ حضــرات آیــات میــرزا ابوطالــب تجلیل تبریزی و حاج شــیخ 
اســماعیل رحمت خــواه تبریــزی و هر ســه داماد شــاعر اهل بیــت مرحوم 
کــر تبریــزی« بودند و  کبــر بغدادچــی – متخلــص به »ذا حــاج میــرزا علی ا
دامادهای او هم حجج ســام آقایان: سیدامیرحســین مرعشــی نجفی، 
ســیدعلیرضا ســیدکباری خویی، شــیخ جمیل هزور خویی و محمدعلی 
گلشــن ابــرار  فتح اللهــی خویــی می باشــند. )الوان ســاز خویــی، محمــد، 

آذربایجان، ج 2، ص 406 – 403(

صفرالخیــر   21( 1395ش  آذر   1 دوشــنبه  روز  در  ســالگی،   85 در  وی 
گفــت و پیکــرش پــس از تشــییع و نمــاز حضرت  1438ق( بــدرود حیــات 
آیــت اهلل ســبحانی بــر آن، در روز سه شــنبه در قبرســتان شــیخان قــم بــه 

ک سپرده شد. خا

ح نهج الباغه )قطب الدین راوندی( 6. تحقیق: منهاج البراعة فی شر

7. تحقیق: االثنا عشریة الصاتیه )شیخ حسن صاحب معالم(

8. تحقیق: منتخب االنوار المضیئة )سید بهاءالدین نیلی(

9. تحقیق: عمدة الطالب )ابن عنبه(

10.  شعراء اهل البیت )ع( فی مناقب آل ابی طالب )ابن شهر آشوب(

11.  تألیف: ملحقات احقاق الحق )از جلد 20 تا آخر(

12.  فهرست ملحقات احقاق الحق )3 ج(

ب( آثار غیر چاپی
1. اخبار اّم االئمة الطاهرین سّیدة نساء العالمین

2. اخبار آمنة بنت وهب، اّم النبی)ص(

3. اخبار عبداهلل بن عبدالمطلب والد النبی)ص(

4. اخبار ابی طالب و اثباة ایمانه

5. اخبار فاطمة بنت اسد اّم امیرالمؤمنین)ع(

6. اخبار الزبیر بن عبدالمطلب و ابنه عبداهلل بن الزبیر

7. اخبار ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب

8. اخبار اّمهات المعصومین)ع(

9. اشباه النبی)ص( فی من یشبهه فی الخلق او الخلق

10.  اشباه امیرالمؤمنین)ع(

11.  اشباه فاطمة الزهراء)ع(

12.  حواری امیرالمؤمنین)ع(

13.  ارشاد الطالبین الی السادة النسابین

14.  اسام ابی طالب بحساب الجمل

15.  اثمار االوراق

16.  الروات السّیدات و السادات من اهل بیت سّید الکائنات

کشف الظنون و ایضاح المکنون 17.  مستدرک الذریعة و 

ح اسماء النبی )ص( و القابه 18.  شر

ح اسماء امیرالمؤمنین)ع( و القابه 19.  شر

ج من الکافی 20.  تفسیر ثقة االسام الکلینی المستخر

21.  االشراف فی مسانید االشراف

22.  اقوال االئمة و شرحها

23.  النص بإمامة امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب من مجمل القرآن

24.  االجزاء و الرسائل

25.  الفضائل المنتخبة عن أمالی الصدوق

26.  تطبیق السفینة علی البحار القدیمة و الجدیدة

ح اسماء اهلل الحسنی 27.  شر

اخباردرگذشتاگن



139 162سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

آیت اهلل شاهرخی

آیت اهلل آقای حاج سیدمحمدنقی موسوی شاهرخی یکی از علمای محترم لرستان بود.

فقیــد ســعید، در ســال 1353ق )1313ش(، در خرم آبــاد، در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پــدرش مرحوم 
حجت االســام ســیدعلی نقی شــاهرخی از علمای محترم خرم آباد بود. آن مرحوم در 14 ســالگی )1327( به 
تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و بــه بروجرد رفــت و ادبیات را نزد آیات: شــیخ علی جواهــری، میرزا لطف اهلل 
فقهــی و مرحــوم فیضیــان آموخــت و در 1329ش بــه قــم آمــد و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: شــهید 
صدوقــی، فکــور، مجاهــدی تبریــزی، ســلطانی طباطبایی و آقا موســی صــدر آموخت و پــس از آن به دروس 
کی حاضر  گلپایگانی و سیدحســن فرید ارا ج آیــات عظام: آقای بروجردی، محقق دامــاد، امام خمینی،  خــار
شــد و مبانی علمی اش را اســتوار ســاخت و همزمان علوم فلســفه و عرفان را هم از محضر عامه طباطبایی، 
گرفت و این دروس را با حضرات:  گیانی، جوادی آملی، سیدرضا صدر و سیدهادی خسروشاهی فرا محمد 
شهید شیخ محمدعلی حیدری نهاوندی، شهید شیخ موسی سلیمی، مؤمن قمی، یوسف صانعی، یحیی 
انصاری شیرازی و هاشمی رفسنجانی مباحثه می نمود. با شروع نهضت اسامی مردم ایران به رهبری امام 
خمینی، مردانه به میدان آمد و از مرام امام حمایت می نمود و اعامیه ها و بیانیه های فضای حوزه را امضا 
گردید. با پیروزی انقاب  و در شهرهای مختلف سخنرانی نمود و چند بار بازداشت و ممنوع المنبر و زندانی 
گون همانند: نمایندگی مردم خرم آباد در اولین دوره مجلس شــورای اسامی،  گونا اســامی مســئولیت های 
امامــت جمعــه خرم آباد، رئیس دادگاه انقاب خرم آباد، نمایندگی مردم اســتان لرســتان در مجلس خبرگان 
کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه را پذیرفت  رهبری )دوره سوم و چهارم( و نماینده امام و رهبری در 
ح منظومه  و خدمات بســیار به مردم ارائه نمود. او در طول ســالیان فراوان، به تدریس ســطوح عالیه و شــر
ج فقه و اصول و تفســیر اشــتغال داشــت و تمام عمرش را به خدمت به دین  و اشــارات و شــفا و اســفار و خار
کرد و  کشــور ســفر  گذراند. پیش از پیروزی انقاب، برای رســانه پیام انقاب به شــهرهای مختلف  و مذهب 
گردید و به عنوان نماینده امام خمینی در برخی شهرها  چند بار به زندان رفت تا آنکه با پیروزی انقاب آزاد 
کشــورهای  کشــورها بــه ایفــای وظیفــه پرداخت و از ســوی مقام معظــم رهبری هم به  )بروجــن و بروجــرد( و 
کاـ  پایتخت بنگادش  کرد. او در دا بنگادش و تایلند و سریانکا سفر نمود و به امور شیعیان کشورها رسیدگی 
کامپیوتر تأسیس  کاردستی و  گل سازی و  کاس های نقاشی و  کتابخانه و دارالقرآن و درمانگاه و داروخانه و  ـ 
کوهکمری ـ داماد آیت اهلل سیدابوالحســن روحانی قمی ـ  کرد. وی داماد مرحوم آیت اهلل سیدمحســن حجت 

کوهکمری، حائری، روحانی، شاه آبادی نسبت فامیلی داشت. بود و با بیوت آیات عظام: حجت 

آثارش عبارتند از:

1. زندگی و خاطرات )چاپ شده(

2. صاة المسافر

3. صاة الجمعة

4. قرآن هرگز تحریف نشده است

5. دین اسام، جهانی است

6. حجیت عقل در استباط احکام

7. علل انحطاط و عوامل رشد مسلمین

8. مرز بین بدعت و نوآوری

اخباردرگذشتاگن
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9. وحدت و تقریب

10.  تقریرات درس امام خمینی

11.  تقریرات درس آیت اهلل بروجردی

12.  قرآن و اهل بیت در آسیا

13.  انگیزه تکفیری های سلفی و عوامل پشت پرده آنان

کشورهای جنوب شرق آسیا. 14.  فعالیت ها در 

آن مرحوم در 82 سالگی، در روز یکشنبه 7 آذر 1395 ش )27 صفرالخیر 1438ق( چشم از جهان فروبست و 
پیکرش روز سه شــنبه 9 آذر )29 صفیرالخیر(، پس از تشــییع و نماز حضرت آیت اهلل شــبیری زنجانی بر آن، در 
ک ســپرده شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت  حجره شــهید مفتح صحن حضرت معصومه)س( به خا

خویش فرمود:

باسمه تعالی
درگذشــت روحانی پر تاش مرحوم مغفور حجت االســام آقای حاج ســیدمحمدنقی شاهرخی – قدس سّره 
کشــورهای بودند به خاندان محترم  گرد و نماینده امام راحل در برخی  که نماینده مجلس خبرگان و شــا ـ را 
و ارادتمنــدان ایشــان و بــه مردم انقابی خرم آباد تســلیت عــرض می کنم و مغفرت و رحمت الهــی را برای آن 

مرحوم مسئلت می نمایم. حشر این سید بزرگوار با اجداد طاهرین اش باد. انشاء اهلل.   

سید علی خامنه ای

آیت اهلل فاضل استرآبادی

حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی، عالم بزرگ بابل و از علمای مشهور مازندران بود.

فقید ســعید در روز اّول صفر 1353ق )1313ش(، در نجف اشــرف، در بیت علم و فضیلت زاده شــد. پدرش 
گردان آیات عظام سیدابوالحســن  آیت اهلل حاج شــیخ نجف علی فاضل اســترآبادی )1308 – 1393ق(  از شــا

اصفهانی، میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی ـ از علمای نامی مازندران بوده است.

آن مرحــوم پــس از تحصیــات مکتبخانــه، بــه تحصیل علــوم دینــی روی آورد و در بابل به مدرســه صدر رفت 
و ادبیــات را نــزد حضــرات: شــیخ محمدعلی طبرســتانی و ســیدمحمدعلی طبرســتانی و ســیدمحمد محقق 
گرفت. در  کوهســتانی فرا ح لمعــه را نزد مرحوم آیــت اهلل  کوهســتان مطــول و معالم و شــر بهشــتی و ســپس در 
ح لمعه را نزد آیات: شیخ حسن صافی اصفهانی  ســال 1330 )1370ق( مجدداً رهســپار نجف اشــرف شد و شر
و شیخ غامرضا باقری اصفهانی و شهید سیداسداهلل مدنی تکمیل نمود و سپس سطوح عالیه را از حضرات 
کاظم قاروبی تبریزی، شــیخ مجتبی لنکرانی، سیدمرتضی خلخالی،  آیات: شــیخ محمدتقی آل راضی، شــیخ 
سیدعلی طباطبایی تبریزی، شیخ علی فلسفی، شیخ محمدتقی ایروانی، و شرح منظومه را از آیت اهلل حاج 
شیخ مسلم ملکوتی و اسفار را هم از آیت اهلل شیخ صدرا بادکوبه ای و ریاضیات را هم از آیت اهلل شیخ غامرضا 
ج آیات عظام: آقای شاهرودی، آقای حکیم، شیخ حسین  گرفت. پس از آن به دروس خار رضوانی خمینی فرا
حلی و بیش از همه آیت اهلل العظمی خویی و آیت اهلل میرزا باقر زنجانی حاضر شــد و مبانی علمی اش را اســتوار 
کاشمری، شیخ  کی، شــیخ محمدصادق سعیدی  ســاخت و این درس ها را با آقایان: شــیخ محمد جعفری ارا
علی اصغر معصومی شاهرودی، سیدمهدی تاشی، سیدهادی روحانی قمی، سیدمحمد حجازی مشهدی، 

درگذشتاگن اخبار
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گرگانی مباحثه می نمود و همزمان به تدریس سطوح هم  گرگانی و ســیدعلی رئیسی  ســیدحبیب اهلل طاهری 
پرداخت. در ســال 1354ش به بابل بازگشــت و در مدرســه صدر )خاتم االنبیاء( به تدریس و در مسجد پایگاه 
جوانان انقابی و مرکز پخش اعامیه ها و ســخنرانی ها مشــغول و مرحوم فاضل همپای علمای شــهر: آیت اهلل 
روحانــی و آیــت اهلل نقــوی ســکان دار و میاندار این حرکت پرشــور انقابی بــود. با پیروزی انقاب اســامی، آن 
کوشــش بیشــتر برای پاســداری از انقاب برخاســت و بر ســخنرانی ها و حضور در مدارس و  مرحوم به تاش و 
کاس هــای فرهنگی و عقیدتی  کمات و جلســات افزود.  مســاجد و راهپیمایی هــا و شــرکت در دادگاه ها و محا
برای خواهران تشــکیل داد و صندوق قرض الحســنه ولی عصر )عج( را تأسیس نمود. آموزش نظامی نیروهای 
کارهــای وی بــود تــا اینکه با نخســتین  انقــاب و رســیدگی بــه امــور مــردم در مســجد و مدرســه صــدر از دیگــر 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی وی نامزد شــد و از ســوی مردم بابل بــه نمایندگی مجلس برگزیده شــد و 
پس از اتمام دورٔه نمایندگی به بابل برگشــت و به فکر تأســیس »مدرســه علمیه فیضیه مازندران« افتاد و آن 
کشــور اســت. او در آنجا به تدریس  که یکی از موفق ترین مدارس علمیه  را بــا بهتریــن امکانــات تأســیس نمود 
کتاب هایش را در آنجــا تألیف نمود. در  کــرد و  و تألیــف پرداخــت و برخــی از بهتریــن طاب مازندرانی را تربیت 
جریان جنگ تحمیلی هم بیشترین حمایت های ماّدی و معنوی را از جبهه های نبرد انجام داد و در این راه، 
فرزندش ثقة االسام محمدمهدی فاضل هم به خیل شهیدان انقاب اسامی پیوست. دیگر فرزندانش )که 
کوهســتانی هســتند( عبارت اند از حجج الســام آقایان: حاج شیخ محمدرضا، حاج  نوه های دختری آیت اهلل 

شیخ هادی و شیخ ابراهیم. پنج داماد و ده تن از نوادگان او هم از علما و فضا به شمارند.

آثارش عبارتند از:

1. عاشورا: انگیزه، شیوه و بازتاب

2. سه مقاله پیرامون: عاشورا، اربعین و نوروز

3. خاطرات

4. راهنمای لمعه

5. دعا و نیایش

برخی از مقاالت او عبارتند از: نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسام و سایر ملل، فلسفه تفاوت های زن 
و مرد در حقوق اسام، تجلیل مبادی تاریخی اربعین حسینی، شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه، شخصیت 
کتاب الحدائق  کتــاب مجمع الفائدة، نگاهی بــه  و جایــگاه عامــه حلی در فقه، شــیوه تألیف و ســبک فقهی 

کتاب نفیس جواهر الکام. الناظرة، نگاهی به 

ســرانجام آن مرحــوم در 82 ســالگی، در روز شــنبه 6 آذر 1395ش )26 صفرالخیــر 1438ق( چشــم از جهــان 
کرم و امام مجتبی)ع(ـ  پس از تشــییع  فروبســت و پیکرش صبح روز دوشــنبه 28 صفر – روز شــهادت پیامبر ا
باشــکوه و نماز آیت اهلل حاج شــیخ نوراهلل طبرســی – امام جمعه ســاریـ  به نجف اشرف انتقال داده شد و در 

ک سپرده شد. مقام معظم رهبری در سوگش فرمود: قبرستان وادی السام به خا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

به مناســبت هفتمین روز درگذشــت عالم جلیل القدر مرحوم حجت االســام و المســلمین آقای حاج شــیخ 
گردان و ارادتمندان  گرامی و شا محمدفاضل استرآبادی – رحمة اهلل علیهـ  مراتب تسلیت خود را به خاندان 
که عالمــی عامــل و پرورش دهندٔه طــاب و فضا و پدر  آن بزرگــوار معــروض مــی دارم و علــّو درجــات ایشــان را 

گران قدر شهید بودند، از خداوند متعال مسألت می نمایم.

سیدعلی خامنه ای

اخباردرگذشتاگن
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حجت االسالم پورمحمدی

جناب حجت االســام و المســلمین آقای حاج شــیخ عباس پورمحمدی، عالم بزرگ رفســنجان و از علمای 
کرمان بود. مشهور استان 

کنون به شهر مّتصل شده  آن مرحوم در سال 1343ق )1303ش(، در روستای »ماهونک«ـ  از توابع رفسنجان که ا
کرد و پس از آن در سال 1325ش به قم  است ـ زاده شد و تحصیل علوم دینی را در رفسنجان و سپس یزد آغاز 
مهاجرت کرد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: شهید صدوقی، منتظری، ستوده و سلطانی طباطبایی آموخت. 
پس از آن به دروس خارج آیات عظام: آقای بروجردی، امام خمینی و آقای گلپایگانی حاضر شد و بهره های فراوان 
برد. سپس به زادگاهش بازگشت و پس از وفات مرحوم حاج شیخ محمدجواد – امام جماعت مسجد »سقاخانه« 
ـ به دعوت مردم به رفسنجان آمد و در آن مسجد مستقر شد و به تبلیغ دین پرداخت. او با توسعه و تجدید بنای 
کشور مانند حضرات آیات: فلسفی،  کمک مردان خّیر: اخوان، نظری( و دعوت از خطبای نامی  آن مسجد )با 
انصاری قمی، تربتی، برقعی، مکارم، وحید، خزعلی، خامنه  ای، نوری، یزدی، بهشتی، هاشمی نژاد، راشد یزدی 
و ناطق نوری بذر علم و دانش و نور قرآن و ایمان را در شهر پاشید و نسلی مؤمن و متدین و متعهد بار آورد. با 
گری ها و سخنرانی هایش بارها بازداشت و  آغاز انقاب اسامی ایران از سال 1342، مردانه به میدان آمد و با افشا
سرانجام ممنوع المنبر و تبعید به شهرهای زابل و سراوان و بندر لنگه گردید و پس از سپری ساختن دوران تبعید، 
در آذرماه 1357 به شهرش بازگشت و به خدمات دینی و اجتماعی و انقابی خویش ادامه داد. پس از پیروزی 
گام های بلندی برداشت:  انقاب اسامی بر فعالیت های خویش افزود و برای خدمت به مردم شریف رفسنجان 
تأسیس حوزه علمیه )سفیران هدایت(، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسامی، سازمان مسکن، 
صندوق تعاون اسامی، شرکت تعاونی اسامی، بیمارستان علی بن ابی طالب )ع( و مجموعه مدارس علوی از آن 
جمله است. با شروع جنگ تحمیلی، مسجد سقاخانه – امام خمینیـ  پایگاه بسیج و اعزام نیرو به جبهه های 
نبرد بود و خود با نمازگزاران مسجد بارها در جبهه ها حضور یافت و یک بار هم در خطوط فاو دچار حمله شیمایی 
گردید و در این راستا فرزندش ثقة االسام علی پورمحمدی و نوه اش  شد و ماه ها در تهران و رفسنجان بستری 
کشمیری و دو برادرزاده اش به فیض شهادت در راه خدا نائل آمدند. او اسوه زهد و تقوا و تواضع و  محمدسعید 
تاش در راه خدا و خدمت به خلق بود. درب خانه اش از بام تا شام به روی مردم باز بود و در گره گشایی از کار مردم 

سر از پای نمی شناخت و عاقبت خانه مسکونی خویش را هم وقف نمود.
سرانجام آن مرحوم در 92 سالگی، در روز دوشنبه 24 آبان 1395ش )14 صفرالخیر 1438ق( چشم از جهان 
کرمان  فروبســت و پیکــرش صبح روز چهارشــنبه 26 آبان با حضــور ده ها هزار نفر از مردم و روحانیت اســتان 
کرمان ـ  در جوار مزار شهدا  تشــییع و پس از نماز حجت االســام و المسلمین سیدیحیٰی جعفری ـ امام جمعه 

ک سپرده شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود: گمنام به خا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با اندوه و تأسف، خبر درگذشت روحانی مبارز و پارسا و مردمی، رفیق صمیمی و قدیمی جناب حجت االسام 
کردم. زندگی سراســر تاش و خدمــت همراه به  آقــای حاج شــیخ عبــاس پورمحمدی رفســنجانی را دریافت 
کم نظیر  اخاص و سامت نفس و بی اعتنایی به جلوه ها و زخارف مادی، خصوصیت برجسته این روحانی 
در همــه دوران هــای حیــات اوســت. در دوران اختناق طاغوتی، با شــجاعت و صراحت پرچم نــام و راه امام 
راحــل را بــر دوش داشــت و در دوران نظــام مقدس جمهوری اســامی، پیشــرو خدمات رســانی به محرومان 
گســتره ای وســیع بود. در همــه دوران ها هرگز از مــردم و به خصوص از  و اقدام هــای فرهنگــی و اجتماعــی در 

طبقات محروم جدا نشد و هرگز جز راه خدا نپیمود. رحمت و غفران الهی شامل حال او بود.   
گرامی و فرزندان و دیگر بازماندگان و همه دوســتداران و آشنایان ایشان صمیمانه  به خاندان مکرم، همســر 
سید علی خامنه ای تسلیت عرض می کنم. 
26 آبان ۱۳۹۵ 

درگذشتاگن اخبار


