
 زندگینامه آیت اهللا میرزاھاشم آملی

الریجان ،  پردمه  ھجری شمسی در روستای ١٢٧٨آیت اهللا میرزا ھاشم الریجانی ، در سال 
او در دوران کودکی ، به فراگیری ادبیات عرب و . کیلومتری شھر آمل دیده به جھان گشود ٧٠در 

مقدمات علوم نزد آقا سید تاج و احمد آملی پرداخت و تا مرحله سطوح را در ھمان شھر 
سالگی ، برای ادامه تحصیل به حوزه تھران و مدرسه  ١٣این عالم ربانی، در   .فراگرفت

سالگی در آن مدرسه به  ٢٥شد و تا  سپھساالر رفت که زیر نظر سید حسن مدرس اداره می
میرزا محمدرضا فقیه الریجانی ، سید محمد تنکابنی ، میرزا یداهللا . فراگیری علوم دینی پرداخت
انی ، میرزا طاھر تنکابنی ، میرزا ابوالحسن شعرانی و محمدعلی نظرپاک ، محمدعلی لواس

 .آبادی از اساتید وی در این مدت بودند شاه
به قم رفت و در آنجا در درس آیت اهللا عبدالکریم حائری  ١٣٠٥آیت اهللا میرزاھاشم آملی در سال 

شد و در  آبادی و محمدعلی حائری قمی حاضر کمری ، محمدعلی شاه یزدی، محمد حجت کوه
 .مدت شش سال از آنان دروس فقه ، اصول ، رجال ، حدیث ، فلسفه و عرفان را فرا گرفت

آیت اهللا میرزاھاشم آملی پس از دریافت اجازه اجتھاد از آیت اهللا عبدالکریم حائری یزدی و محمد 
و به حوزه نجف مھاجرت کرد و در مدرسه بزرگ آخوند ساکن شد ١٣١٥کمری ، در سال  حجت کوه

 .در درس فقه و اصول سید ابوالحسن اصفھانی ، آقاضیاءالدین عراقی و میرزای نائینی حاضر شد
و اعتراض مراجع تقلید ، وی ١٣٤١ھای ایالتی و والیتی در مھر ماه  پس از تصویب قانون انجمن

ھای دسته جمعی  ھای سرشناس مبارز روحانیت بود که نامش ھمواره ذیل اعالمیه یکی از چھره
وی از اولین کسانی بود که دولت منتخب امام را تایید کرد و پس از . شد اجع تقلید دیده میمر

ای بیعت خود را با معظم له اعالم و  ای به مقام رھبری ، در نامه فوت امام و انتخاب آیت اهللا خامنه
شناس و صاحب درایت  انتخاب شایسته حضرتعالی که فردی دانشمند و اسالم: تاکید کرد 

 .ستید از جانب مجلس خبرگان ، مایه امیدواری و تسکین استھ
ھرگاه نام . بسیار عشق می ورزید) ع(آیت الّله میرزا ھاشم آملی به اھل بیت عصمت و طھارت 

را می آورد ، اشک در دیدگانش حلقه می زد و زمانی که از خواب بر می ) ع(امیرالمومنان علی 
السالم علیک یا : ضرت درود می فرستاد و می فرمود خاست ، به شوق امیر مومنان بر آن ح

 .ˈامیرالمومنین و رحمة الّله و برکاته
مرحوم آیت الّله میرزا ھاشم آملی ، یکی از چھره ھای سرشناس مبارزی بود که با شروع برنامه 

ھای ضد اسالمی رژیم منحوس شاھنشاھی ، در قالب تصویب قانون انجمن ھای ایالتی و 
ش، عمق فاجعه را احساس کرد و بی درنگ به میدان آمد، به طوری که -ه ١٣٤١سال والیتی در 

  .نامش ھمواره ذیل اعالمیه ھای دسته جمعی مراجع تقلید دیده می شد
ھم چنین نماز . خانه اش محل شور و گردھمایی مبارزان و دیدگاھش روشنگر راه مبارزه بود

. ، محل اجتماع روحانیان مبارز بود)بروجردی فعلی آیت الّله(جماعت ایشان در حیاط مدرسه خان 
آیت الّله میرزا ھاشم آملی در پی تدریس طوالنی در حوزه ھای علمیه نجف اشرف و قم ، 

شاگردان بسیاری را در محفل درس خود پرورش داد و آنان را به سر منزل مقصود رسانید 
آیت الّله جوادی . به شمار می روندشاگردانی که از اساتید و علمای بزرگ حوزه ھای علمیه   ،

آملی که مدت پنج سال در درس ایشان شرکت کرده بود ، حضرات آیات مکارم شیرازی، شیخ 
جوادتبریزی ، محمدھادی معرفت ، صالحی مازندرانی ، محمدی گیالنی و سید جعفر کریمی از 

 .جمله شاگردان این عالم ربانی بودند
، رییس قوه قضاییه  صادق الریجانی  شورای اسالمی ، ، رییس مجلس  علی الریجانی  ˈ

باقر الریجانی  ، استاد دانشگاه و عضو شورای امنیت ملی کشور ، محمدجواد الریجانی  ، 
تخصص غدد ، استادیار دانشگاه تھران و رییس دانشگاه علوم پزشکی تھران و  ، پزشک و فوق 
اسالمی واحد علوم وتحقیقات آیت اهللا آملی از فرزندان ، رییس دانشگاه آزاد  فاضل الریجانی  

 .آیت اهللا میرزاھاشم آملی ھستند
خوش بیان ، خوش . اقتدا کرده بود ) ع(آیت الّله میرزا ھاشم آملی در رفتار و گفتار به اولیای خدا 
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او .ادبا مردم مانوس بود و بیشتر کارھای دفترش را خود انجام می د. برخورد و خوش اخالق بود 
ھمچنین از اوان جوانی در تحصیل دانش بسیار کوشا بود و ھیچ چیز او را از این کار باز نمی 
وی . داشت و در سایه ھمین کوشش ھا بود که توانست قله ھای رفیع علم و دانش را فتح کند

  .به تدریس نیز بسیار اھتمام می ورزید و حتی در مواقع بیماری ھم از آن دست بر نمی داشت

آیت الّله میرزا ھاشم آملی عالقه ویژه ای به حضرت امام رحمه اهللا علیه داشت و ھمواره از رھبر 
وی پیروی از دستورھای حضرت . یاد می کرد امام المسلمین  کبیر انقالب اسالمی با عنوان 

نظر من در مسایل کشور ھمان است که : را واجب می دانست و می گفت ) ره(امام خمینی 
سال تالش و کوشش در راه کسب و  ٩١آیت الّله میرزاھاشم آملی ، پس از    .می گویندامام 

گسترش معارف اسالمی و پشت سر نھادن یک دوره بیماری ، در عصر روز جمعه چھارم رمضان 
 .ھجری شمسی دعوت حق را لبیک گفت ١٣٧١ق برابر با ھفتم اسفند ماه سال  - ه  ١٤١٣

تشییع باشکوه ، به آرامگاه ابدی انتقال یافت و در حرم مطھر حضرت پیکر مطھر این مرحوم پس از 
 .مسجد باالسر ، کنار مرقد شھید مطھری و عالمه طباطبایی به خاک سپرده شد) س(معصومه 
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