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روزﻧﻪ
استاد حوزه:

برخی دعاها جزء واجبات نماز میت
نیست
 شرق :نماز میت بر پیکر آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
بــا تغییــرات در برخی عبارات مســتحبی ایــن نماز
ازســوي مقام معظم رهبری قرائت شــد .به گزارش
ســایت اصولگــرای »فــردا« ،در نماز میــت مرحوم
هاشمیرفســنجانی ،عبارت »اللهم انــا ال نعلم منه
اال خیرا و انت اعلم بــه منا«)خدایا ما جز خوبی از او
سراغ نداریم و تو داناترى به حال او از ما( ازسوي مقام
معظم رهبری قرائت نشد و به جای آن ،عبارت »اللهم
عفوک عفوک عفوک« ســه بار و »اللهم احشــره مع
المنفِقین في سبیلک« ازسوي
المجاهدین و احشره مع ُ
ایشان برای مرحوم هاشمی قرائت شد .اما در واکنش
به این مسئله ،آیتاﷲ سیدمحمد سجادی ،از استادان
برجسته حوزه علمیه قم ،با اشاره به نماز مقام معظم
رهبری بر پیکر آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی گفت» :این
نماز یکی از پرشــورترین نمازهایی بود که قرائت شــد
و رهبــر انقالب نیــز در این نماز برای یــار دیرین خود
سنگتمام گذاشــتند« .به گزارش ایرنا ،او اضافه کرد:
»برخی اضافات یا مسائل مستحبی در نماز میت وجود
دارد که نیازی به قرائت آنها نیست؛ ولی به حق رهبر
انقالب در نمــاز میت امروز حق مطلب را ادا کردند«.
او گفت» :جملــه »ال نعلم منه اال خیرا« که برخی در
فضــای مجازی به آن پرداختهاند ،جــزء واجبات نماز
نیست و متأسفانه عدهای به خاطر بیکاری برای همه
چیز حاشیه درســت میکنند .مواردی که دراینزمینه
در فضای مجازي مطرح شــده بیربط است«.آیتاﷲ
محســن غرویان هم ،از اساتید حوزه علمیه قم ،گفت:
»برخی دعاهــا جزء واجبات نماز نیســت و هرچه در
نماز میت واجب اســت ،رهبر انقالب بر پیکر آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی قرائت کردنــد«.او افزود» :جمله
»ال نعلم منه اال خیرا« از آن مســتحبات نماز است که
برخی آن را قرائت و برخی قرائت نمیکنند .اما آنچه
درخور توجه اســت ،تعابیر مهم و پرمعنایی است که
رهبر معظم انقالب در نماز میت دوســت و یار دیرین
خود بیان کردند« .غرویــان گفت» :برخی تعابیری که
رهبر انقــالب در این نماز قرائت کردنــد ،جدید بود«.
حجتاالســالم »رحمتاﷲ عابدی« ،از استادان حوزه
علمیــه قم و عضو هیئت علمــی جامعه المصطفی
العالمیه ،نیز گفت» :متأســفانه عــدهای حتی از نماز
رهبر معظم انقالب نیز برداشــتهای اشــتباه دارند؛
درحالیکه ایشان تمام واجبات نماز را به جای آورده و
تنها برخی مستحبات را قرائت نکردند«.

حضرت آیتاﷲ خامنهای ،مقام معظم رهبری ،صبح
دیروز )سهشنبه( در مراسم تشییع و وداع با رفیق دیرین و
همگام دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار نزدیک
سالهای متمادی در عهد جمهوری اسالمی در دانشگاه
تهران حضور یافتند .به گزارش »پایگاه اطالعرسانی مقام
معظم رهبری« در این مراسم که با حضور انبوه و پرشور
مردم قدرشــناس ،مؤمن ،انقالبی و وفادار ،رؤسای قوای
ســهگانه و مسئوالن لشکری و کشوری ،در فضایی آکنده
از حزن و اندوه برگزار شــد ،حضرت آیتاﷲ خامنهای بر
پیکــر آن همرزم و مبارز قدیمی نماز اقامه کردند و برای
آن مرحوم ،غفران ،عفو و رحمت الهی را مسئلت کردند.
به همین مناسبت مجلس یادبودی از سوی مقام معظم
رهبری ،امروز چهارشنبه  ۲۲دی ۱۳۹۵از ساعت  ۹:۳۰تا
 ۱۲در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار میشود.
مسئوالنی که به مراسم آمدند
روز گذشــته آییــن وداع بــا پیکــر مرحــوم آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام با حضــور جمع کثیری از مردم ،فعاالن سیاســی
و مســئوالن کشــوری و لشکری مقابل دانشــگاه تهران
برگــزار شــد .در ایــن مراســم بیــت مرحــوم آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی» ،حســن روحانی« رئیسجمهوری،
آیتاﷲ »صــادق آملیالریجانی« و »علــی الریجانی«،
رؤســای قوای قضائیه و مقننه» ،ابراهیم جعفری« وزیر
خارجــه عراق» ،عمــار حکیم« رئیــس مجلس اعالی
عراق ،سرلشــکر »قاســم ســلیمانی« فرمانــده نیروی
قدس سپاه ،ســردار »محمدعلی جعفری« فرمانده کل
سپاه ،ســردار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح ،ســردار »رحیم صفوی« فرمانده کل اسبق سپاه،
امیر »حبیباﷲ ســیاری« فرمانده نیروی دریایی ارتش،
»محمد نهاوندیان« رئیس دفتر رئیسجمهوری ،سردار
»حســین دهقان« وزیر دفاع» ،سیدمحمود علوی« وزیر
اطالعات» ،سیدحسن قاضیزادههاشمی« وزیر بهداشت،
»بیــژن زنگنه« وزیر نفــت ،آیتاﷲ »حائریشــیرازی«،
»عبدالرضا رحمانیفضلی« وزیر کشور» ،سورنا ستاری«
معاون رئیسجمهوری» ،حســین هاشــمی« اســتاندار
تهران» ،احمد جنتی« رئیــس مجلس خبرگان رهبری،
»محمد امامیکاشــانی«» ،محمدرضا تابش«» ،عبداﷲ
جاســبی«» ،احمد توکلی«» ،محمدرضا نعمتزاده« و
»عباس آخوندی« وزرای صنعت و راه ،حجتاالســالم
»ناطقنــوری«» ،ســیدمحمود دعایــی« مدیرمســئول
روزنامه اطالعــات ،حجتاالســالم »موحدیکرمانی«،
»موسویالری«» ،کمال خرازی«» ،طهماسب مظاهری«،
»محمدرضا باهنر« ،حجتاالســالم »مجیــد انصاری«
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری» ،صالحیامیری«
وزیر ارشــاد» ،باقر قالیباف« شــهردار تهران» ،محســن
رضایــی«» ،جعفریدولتآبــادی« دادســتان تهران و
جمع زیادی از نمایندگان مجلس و مســئوالن لشــکری
و کشــوری از ساعات اولیه مراســم تشییع پیکر آیتاﷲ

توسط مقام معظم رهبري اقامه شد

نماز بر پیکر آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی در دانشگاه تهران حاضر شدند .پیکر
آیتاﷲ پس از برگزاری مراسم تشییع برای انجام مراسم
تدفین به حرم امام خمینی)ره( منتقل شد.
شرکت بیش از  ۲/۵میلیون نفر در مراسم
حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهوری
در حاشیه این مراسم ،رحلت آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
را ضایعه بســیار بزرگی برای جمهوری اسالمی توصیف
کرد و گفت :ایشــان عالمی آگاه ،خردورز و سیاستمدار
بســیار بزرگی بود.به گزارش »ایلنا« او با اشاره به برخی
هجمهها که در ســالهای اخیر علیه آیتاﷲ هاشــمی
بود ،افــزود» :در برابر نامهربانیهــا صبوری و مقاومت
پیشــه کرد .حفظ اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران،
آرمانهای حضرت امام و انســجام ملــی و اتحاد ملی
همیشه از اولویتهای ایشان بود .با صبوری ،بزرگواری،
درایــت و خــردورزی از کنــار ایــن نامهربانیهــا عبور
میکردند«.امیری افزود» :در مراسم تشییع ایشان افراد با
ذوقهای مختلف و نگاههای متفاوت و حتی اقلیتهای
مذهبــی هم بودنــد و این حضور تجلیل باشــکوهی از
خدمات او بــود« .او ادامه داد» :برآوردی که اســتاندار
تهران به من دادنــد این بود که بیش از دومیلیونو ۵۰۰
هــزار نفر در دانشــگاه تهران و خیابانهــای اطراف در
مراسم تشییع حضور داشــتند .بنابراین وفات ایشان هم
تبدیل به یک مانور اتحاد ملی شد«.
سلیمانی:هاشمیهمانطوریکهازاولبودتاآخربود
به گزارش »صداوسیما« سرلشکر »قاسم سلیمانی«

در حاشیه مراسم تشــییع آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
گفــت» :اوال باید به آقا تســلیت گفت کــه بزرگترین
مصیبت به ایشــان وارد شد .خدا به ایشان صبر و طول
عمر بدهد و ایشــان را برای مــا حفظ کند و ذخیره کند
برای چیزهایی که از دســت دادهایــم« .فرمانده نیروی
قدس سپاه که فردای فوت آیتاﷲ هاشمی برای ادای
احترام به جمــاران رفته بود ،درباره مرحوم هاشــمی
ادامه داد» :آقای هاشمی همانطوری که از اول بود تا
آخر بود و همان حالتی که از اول داشت تا آخر داشت،
منتها آقای هاشمی برخی وقتها تاکتیکهایی داشت
همانطور که در دورههای گوناگون داشت ،وگرنه آقای
هاشمی هم استکبارستیز بود ،هم صهیونیسمستیز«.
لطفاﷲ میثمی :مردم با وحدت خط هاشــمی را
ادامه دهند
لطفاﷲ میثمي ،از فعاالن سیاسی حاضر در مراسم
نیز با اشــاره به حضور پرشــور مردم در مراسم وداع با
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد:
»مردم با وحدت که خط همیشگی هاشمیرفسنجانی
بود خط او را ادامه دهنــد« .به گزارش »ایرنا« او علت
حضور گســترده مردم را در این مراسم ،مواضع وی در
دوران مبارزات و پس از پیروزی انقالب اسالمی دانست
و گفت» :مردم باید حول قانون اساسی مسیر او را ادامه
دهند« .این فعال سیاسی به خاطرهای از دوران مبارزات
قبل از انقالب اســالمی اشاره کرد و گفت» :من دو دوره
در دهــه  ۵۰با آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی در زندان
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بودم« .او بــا بیان اینکه وی در زندان وقتی در ســلول
بود فریاد میزد »من هاشمیرفسنجانی هستم ،سلول
شــماره پنج ،میخواهم وضو بگیرم« ،گفت» :او با این
کار هم میخواست بقیه بفهمند او دستگیر شده است
و هم اینکه سعی میکرد به بقیه مبارزان روحیه دهد«.
مولوی عبدالحمید :هاشــمی در وحدت شــیعه و
سنی مؤثر بود
مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان،
هــم در حاشــیه مراســم در جمع خبرنــگاران گفت:
»آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی یک شخصیت استثنایی
بــود و برای مردم ایران زحمت زیادی کشــید و فقدان
ایشــان قابلجبران نیســت و ضایعه بزرگی به شــمار
مــیرود؛ مگر اینکه خدا جبران کند« .به گزارش فارس
او با بیــان اینکه آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی در تمام
عرصهها تأثیرگذار و صاحبنظــر بود ،افزود» :آیتاﷲ
هاشــمی در وحدت شیعه و سنی بسیار مؤثر بود و دید
بلندی داشت و علما و اندیشــمندان اهل سنت با وی
مالقات داشتند و او هم دفاع میکرد«.
مطهــری :ناطقنــوری میتواند نقــش اعتدالی
هاشمی را داشته باشد
همچنین به گزارش انتخــاب ،علی مطهری درباره
درگذشــت آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی به عنوان پدر
معنوی گروههای اعتدالی کشــور و جای خالی ایشــان
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۹۶گفت:
»تمام گروهها و افراد معتــدل جامعه باید تالش کنند
مردم نبود ایشــان را کمتر احســاس کنند .البته این را
هم باید یادآور شــوم که جای خالی ایشــان بهسختی
پر خواهد شــد«.نایبرئیس مجلس ادامــه داد» :اگر
بخواهیم شخصیت معتدلی را معرفی کنیم که بتواند
نقش آیتاﷲ هاشــمی را بــرای گروههــای اعتدالی
و اصالحطلــب ایفا کنــد ،آقای علیاکبــر ناطقنوری
اســت .ایشــان تا حد زیــادی میتواند نقــش آیتاﷲ
هاشــمی را برای گروههای اعتدالــی ایفا کند«.آیتاﷲ
موسویبجنوردی هم در حاشیه مراسم تدفین مرحوم
هاشــمی در گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به هجمهها و
تخریبهای تندروها به آیتاﷲ هاشــمی در سالهای
اخیر ،گفت» :صبر ایشــان در برابــر این نامالیمات برای
حفظ نظام جمهوری اســالمی بــود؛ چراکه او همواره
عاشق کشور و انقالب بود«.
عارف :آیتاﷲ هاشــمی تجارب خود را به مردم و
جوانان منتقل کرد
رئیس فراکسیون امید مجلس هم در حاشیه مراسم
تشــییع پیکر رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،گفت» :آقای هاشمیرفسنجانی فردی انقالبی و
مبارز بود کــه تجارب خود را به مــردم و جوانان و نیز
مدیران منتقل کرد« .به گزارش ایسنا محمدرضا عارف
افزود» :صبر ،مقاومت و دوراندیشــی از وجهههای بارز
مرحوم آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی بود«.

ﺧﺒﺮ

پیام تسلیت
آیتاﷲالعظمی سیستانی
 ابنا :آیتاﷲالعظمی سیستانی با ارسالی
پیامی رحلت آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی را
به »محمد هاشــمی« ،برادر رئیس مجمع
تشــخیص مصلحــت نظام تســلیت گفت.
پیام آیتاﷲالعظمی سیســتانی به شــرح
ذیل است:
»بســماﷲ الرحمنالرحیــم؛ انــاﷲ و انــا
الیه راجعون؛ دانشــمند محتــرم جناب آقای
محمد هاشــمی زیدعــزه؛ الســالم علیکم و
رحمــه اﷲ و برکاتــه؛ خبر درگذشــت اخوی
مکرم ،جناب حجتاالسالموالمسلمین آقای
حاج شــیخاکبر هاشمی رفسنجانی طاب ثراه
موجب تألم و تأسف فراوان گردید .اینجانب
فقــدان آن بزرگوار را بــه جنابعالی و دیگر
خانــدان محترم تســلیت عرض نمــوده و از
درگاه خداونــد منــان بــرای آن مرحوم علو
درجات و برای همــه بازماندگان صبر جمیل
و اجر جزیل را مسئلت دارم«.

پیام تسلیت نهضت آزادی
 هاشــم صباغیان ،در پیامی درگذشت آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی را تسلیت گفت .بخشی از این
پیام به این شرح است:
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
ان َو یَْبقَی َو ْج ُه َربِّ َ
ُک ُّل َم ْن َعَلْی َها َف ٍ
ك ُذواْل َجَال ِل
َو ْاإلِ ْکَرا ِم
خبــر درگذشــت ناگهانــی آیــتاﷲ اکبــر
هاشمیرفسنجانی موجب تأسف و تأثر خاطر ما
و قاطبه ملت ایران گردید .بیشک نقشآفرینی
مرحــوم هاشــمی در عرصههــای مختلــف
بهخصوص در سالهای اخیر از حافظه تاریخی
ملت ایــران پاک نخواهد شــد و فقدان حضور
ایشــان در عرصه سیاسی و اجتماعی محسوس
خواهد بود.
قضــاوت دربــاره کارنامــه و ســوابق مردان
عمل بسیار دشوار اســت و نتایج و اثرات اعمال
دولتمردان را تاریخ قضاوت خواهد کرد .آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی کارنامه فربهی پیش و پس از
انقالب داشته اســت .مبارزات انقالبی در دوران
رژیم شاهنشــاهی و اســتقامت و صالبت اراده
ایشان در دوران زندان بر کسی پوشیده نیست.

