بهمناسبت سالگرد ارتحال فقیه ژرفاندیش و دانشمند فرهیخته

حضرت آیتاهلل سیدهاشم رسولی محالتی
مرحوم آیتاهلل س��ید هاش��م رسولی محالتی در س��ال  ۱۳۰۹در محالت
(استان مرکزی) متولد شد.
وی تا سن  ۱۲سالگی در محالت زندگی میکرد و پس از آن بههمراه پدر
به قم رفت و در آنجا تحصیالت خود را ادامه داد و بعد از آن به تشویق پدر
به تحصیالت علوم دینی پرداخت.
رسولی محالتی در قم از محضر استادانی همچون آیات شهید صدوقی،

اس�داهلل نورالله�ی اصفهان�ی ،ش�هید مطه�ری ،عبدالج�واد اصفهانی،
مجاهدی تبریزی ،س�ید محمدباق�ر طباطبایی بروج�ردی ،امام خمینی،
بروجردی و عالمه طباطبایی بهره برد.

وی در س��ال  ۱۳۴۴و پس از تبعید امام راحل به ترکیه به تهران هجرت
ک��رد و در محله درخونگاه تهران اقامت گزید و در مس��جد امام صادق (ع)
که تازه بنا ش��ده ب��ود ،به اقامه نماز جماعت و بیان احکام الهی و تش��کیل
کالسهای درس پرداخت که پس از فوت پدر ،بهجای وی و به درخواست
مردم در امامزاده قاسم (ع) شمیران به فعالیت خود ادامه داد.
مرحوم آیتاهلل رس��ولی محالتی از دوران جوانی از یاران و شاگردان امام
خمینی (ره) و از قدیمیترین دوس��تان و نخستین رییسدفتر ایشان بود که
تا آخر عمر امام راحل را همراهی کرد.
وی از روز نخس��ت رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی ،مسئول بخش وجوهات و مسایل شرعی دفتر رهبر معظم انقالب
اسالمی بود.
وی از س��ال  ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۲نخس��تین رئیس شورای سیاستگذاری ائمه
جمع��ه و نیز نماینده مردم اس��تان تهران در دومی��ن دوره مجلس خبرگان
رهبری بود.

(رضواناهلل تعالی علیه)

وی در دانش��گاههای امام صادق (ع) و دانش��کده الهیات دانشگاه تهران
کرسی تاریخ اسالم را برعهده داشت و همچنین اولین رییس دانشکده تبلیغ
دانشگاه امام صادق (ع) تهران بود.
مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی ،مورخ و پژوهشگر برجسته شیعه و مؤلف
بیش از  ۱۰۰عنوان کتاب در حوزه قرآنی و تاریخ تشیع بود.
آیتاهلل رس��ولی محالتی ش��امگاه پنج ش��نبه  19دی ماه سال  1398در
تهران دعوت حق را لبیک گفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در پیامی درگذشت عالم بزرگوار حجتاالسالم
والمسلمین حاج سیدهاشم رسولی محالتی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذش��ت عالم بزرگ��وار جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای حاج
مکرم ،همسر
سیدهاشم رس��ولی محالتی رضواناهللتعالیعلیه را به خاندان ّ
محت��رم و فرزندان گرام��ی و دیگر بازماندگان و نیز ب��ه همهی ارادتمندان
ایشان تسلیت عرض میکنم.
این عالم جلیل عمر با برکت خود را در خدمت اسالم و مسلمین گذرانیدند.
س��الها در قم و نجف و تهران در کنار ام��ام راحل خدمت کردند و پس از
رحلت معظمله با این حقیر به همکاری اش��تغال یافتند .آثار قلمی ایش��ان از
ترجم��ه و تصحیح و تحقیق مورد اس��تفادهی عالقمندان اس��ت .از خداوند
متعال رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۱دی 1398

انتصاب آیتاهلل سید هاشم رسولی محالتی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در س��ال  1360آیتاهلل س��ید هاش��م رسولی محالتی به س��مت نماینده
امامخمینی (ره) در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی منصوب شدند .متن این
انتصاب بهشرح ذیل میباشد:
زمان 7 :شهریور  28 / 1360شوال 1401
ن
مکان :تهران ،جمارا 
بسم اهلل الرحمن الرحی م
جناب حجتاالسالم آقای حاج سیدهاشم رسولی ـ دامت افاضات ه
   بدینوسیله جنابعالی را به سمت نمایندگی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
ب صد منصوب مینمایم ،که ان شاءاهلل تعالی ضمن نظارت و بررسی در
و حسا 
کارها در هر چ ه اسالمیتر کردن برنامههای عمرانی این بنیاد با مسئولین محترم
همفکری و ارشاد نمایید .موفقیت شما را از خدای تعالی مسئلت دارم.
 7شهریورماه 1360

روح اهلل الموسوی الخمینی
پس از ارتحال امام خمینی (ره) ،حجتاالس�لام والمس��لمین سید هاشم
رس��ولی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ارسال
نامهای به محضر حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر جمهوری اس�لامی ایران
ضم��ن ارائهی گزارش��ی از عملکرد ده س��الهی این بنی��اد در مورد ادامهی

فعالیت حساب  ۱۰۰حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تشکر از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی در امر یاری رساندن به قش��ر محروم طی حکمی حجتاالسالم
والمس��لمین آقای رسولی محالتی را در س��مت نمایندگی ولی فقیه در این
بنیاد ابقاء نمودند.
متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است:
بسمهتعالی
جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای حاج سید هاش��م رسولی دامت
افاضاته
از زحمات ارزشمند جنابعالی و برادران همکارتان در بنیاد مسکن متشکرم.
الزم است حساب  ۱۰۰که شرف انتساب به اسم مبارک حضرت امام قدس
س��ره را داشته است و منشأ خیرات و برکات برای مردم فقیر و محروم بوده
همچنان باقی باش��د و مردم مؤمن و با گذش��ت ،بوس��یله آن برای مسکن
محرومین انفاق کنند .جنابعالی نیز نماینده اینجانب در این بنیاد میباش��ید.
توفیق��ات جنابعالی و هم��کاران محترمان در این بنی��اد را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل به تاریخ  ۱۵مرداد ۶۸
سیدعلی خامنهای

ویژگیهای شخصیتی حضرت آیتاهلل رسولی محالتی(ره)
پرداخت��ن به ویژگیهای ش��خصیتی حضرت آیتاهلل رس��ولی محالتی(ره) که از یاران و مالزم��ان وفادار بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران حضرت امام
خمینی(ره) چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری بودند و همچنین کارهای علمی و پژوهشی متعدد ایشان که بالغ بر  100عنوان کتاب
تاریخی و تحقیقی اس��ت ،مقولهای اس��ت که نیاز به تحقیق بسیار و نگارش چندین جلد کتاب دارد ،زیرا ایشان عالوه بر علم و فقاهت ،شخصیت سیاسی-
مذهبی و قلم ش��یوا و توانایی که داش��تند ،دارای یکسری ویژگیهای اخالقی منحصربفرد همچون سادهزیستی ،نظم ،مهذب بودن ،تهجد و ...نیز بودند .لذا
با توجه به محدودیت زمانی ما تنها در این مقاله با دس��تمایه قراردادن فرمایش��ات حجتاالسلام والمسلمین حاج محمد علی رضایی قائممقام ایشان در
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین س�ید علی قاضی عسگر سرپرست سابق حجاج
ایرانی و عضو سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و حجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدحسین رسولی محالتی فرزند ایشان بسنده میکنیم.

سخنانحجتاالسالموالمسلمینمحمدعلیرضایی
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
حجتاالسالموالمس��لمین محمدعل��ی رضایی قائممق��ام حضرت آیتاهلل
رس��ولی محالتی -نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن ،نماینده دوره هشتم
مجلس شورای اسالمی ،امامجمعه موقت شهرستان تربتحیدریه ،امامجمعه
موقت شهر َکن و نویسنده مذهبی ،درخصوص شخصیت ایشان به نکاتی از
جمله :تالشهای علمی و خصال اخالقی مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی و
فعالیتهای ایشان در بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه اشاره کردند.
ایش��ان درخص��وص اقدامات مرحوم آیتاهلل رس��ولی محالت��ی در بنیاد
مسکن و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار داشت :یکی از شخصیت
های معتبر ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه که هم امام(ره) و هم مقام
معظم رهبری به ایش��ان اعتماد ،اطمینان ،اعتقاد و توجه داش��تند ،حضرت
آیتاهلل رس��ولی محالتی بود .سیس��تم شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه
توس��ط آیتاهلل رسولی محالتی ش��کل گرفت .از جمله نکاتی که ایشان در
رابط��ه با ائمه جمعه به آن اهمیت میداد ،خط ائمه جمعه بود ،حاال چه خط
ظاهری و دس��تخط آنها و چه خط معنوی آنها .از دیگر مواردی که آیتاهلل
رسولی محالتی برای ائمه جمعه مقید بودند ،این بود که حتم ًا باید با مطالعه
خطبه بخوانند و مطالبشان را دستهبندی کنند.
وی افزود :در رابطه با بنیاد مس��کن هم حضرت امام(ره) در  21فروردین
 1358یک فرمان تاریخی مبنی بر افتتاح حساب  100دادند که متعاقب آن
بنیاد مسکن انقالب اسالمی پا به عرصه وجود گذاشت که شکل شورای آن
را امام(ره) مش��خص کردند در آن ش��ورا مقرر شد نماینده رهبری و نماینده
دولت یعنی وزیر مس��کن و س��ه نفر کارش��ناس خبره حضور داشته باشند.
وظیفه این شورای  5نفره برنامه ریزی جهت ساخت مسکن برای محرومین
بود که در س��ال  1366اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی به تصویب
رس��ید .حضرت آیتاهلل رسولی از  7ش��هریور  1360تا روزی که به رحمت
خدا رفتند ،نماینده رهبری در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و حساب 100
بودند که در طول زمان یاد شده منشا خیرات و برکات ارزندهای در این نهاد
مقدس برای مردم شدند.
پس آیتاهلل رسولی محالتی(ره) هم در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
نقش بیبدیلی داش��تند و هم در بنیاد مسکن انقالب اسالمی نقشآفرین و
سیاس��تگذار بوده و هدایت و نظارت میکردند و توانستند در این مدت 40

سال ،کاری کنند که بنیاد مسکن انقالب اسالمی از گزند هرگونه حادثهای
در امان باشد.
در ادام��ه حجتاالس�لام والمس��لمین رضای��ی اظه��ار داش��ت :آیتاهلل
رس��ولی محالتی در بنیاد مس��کن فقط در شورا ،مراس��مها و افتتاحیههایی
که گهگاهی داش��تیم ،ش��رکت میکردند و اکثر کار بنی��اد را بنده بهعنوان
قائم مقام ایش��ان انجام میدادم .البته ایش��ان کام ً
ال بر اوضاع مسلط بودند،
زی��را بنده هر روز صبح در دفتر وجوهات رهبری خدمت ایش��ان میرفتم و
گزارشات را خدمتشان میدادم که چه موضوعی پیش آمده است و ایشان ما
را راهنمایی میکردند و هدایتش��ان بهطور مرتب بود .شورای مرکزی بنیاد
مس��کن هم علیالقاعده هر دو ماه یک مرتبه تشکیل میشد و اگر ضرورت
ایجاب میکرد ،با دعوت مدیر ،جلس��ات بیش��تری میگذاشتند و ایشان در
جلس��ه حضور پیدا کرده ،تصمیمات اتخاذ میشد و مصوبات شورا به مجری
دستگاه که همان رئیس بنیاد است ،جهت اجرا ابالغ میشد.
ایش��ان افزود :قائم مقام ایش��ان در شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه
نیز حجتالس�لام والمسلمین ش��اهچراغی (امامجمعه فعلی شهرری) بود.
ش��ورای سیاس��تگذاری هفتهای ی��ک روز یا بعضی اوق��ات  15روز یک
مرتبه جلس��ه داش��تند که آیتاهلل رسولی در آن جلسه ش��رکت می کرد.
یعن��ی از نظر فیزیکی حضور همه روزه نداش��تند ول��ی از نظر اطالعاتی و
فکری حضور داش��تند و میدانستند که امروز چه اتفاقی در بنیاد یا شورای

توجه نداش��تند .همچنین به مسائل ش��هرت و ریاست و قدرت بیاعتنا بود.
سیاستگذاری افتاده است.
ایشان با توجه به گرفتاریهای فکری زیادی که داشتند ،از نظر اشتغاالت مث ً
ال ایشان یک دوره (در دوره دوم) عضو مجلس خبرگان بودند ،بعد از آن،
علمی بس��یار خودشان را مقید میدانس��تند .البته میدانید که تا کنون بیش بارها جامعه روحانیت از ایش��ان خواس��تند که در انتخابات خبرگان شرکت
از  100اثر ارزنده از ایش��ان منتش��ر شده اس��ت .مث ً
ال کتاب «تاریخ انبیاء» کنند ،ولی ایشان میگفت :این کار از من خیلی ساخته نیست و من کارهای
ایش��ان ،کتابی اس��ت که بیش از  30مرتبه تجدید چاپ شده یا مث ً
ال کتاب دیگری میتوانم بکنم.
در ادام��ه حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی جهت بیان برخ��ی از ابعاد
«کیفرگناه» ایشان بارها تجدید چاپ شده و به زبانهای دیگری نیز ترجمه
ش��ده است .ایشان از نظر قلم ،قلم بسیار روان ،بسیار مستند و بسیار جذابی شخصیتی آیتاهلل رسولی محالتی(ره) به ذکر چند خاطره از ایشان پرداخت
داشتند و واقع ًا از نظر کارهای پژوهشی و علمی استثنایی بودند ،ضمن اینکه و گفت :خاطرهای از ایش��ان دارم که بیانگر دوری ایش��ان از تش��ریفات و
تالشهای علمیشان هم در یک جهت نبود ،بهطوریکه مث ً
ال «تاریخ انبیاء» تواضعش��ان اس��ت .با این که ایش��ان جزء ش��اگردان امام خمینی(ره) و با
آقامصطف��ی خمین��ی(ره) رفی��ق و
و «کیف��ر گناه» را نوش��تهاند« ،مفاتیح» را
هممباحث��ه و امین ام��ام(ره) بودند و
ترجمه کردهاند که در سطح وسیعی منتشر
ایشان جزء شاگردان امام خمینی(ره) و
امام(ره) خیلی نسبت به ایشان توجه
ش��د ،تفس��یر و ترجمه قرآن را نوشتهاند و با آقامصطفی خمینی(ره) رفیق و هممباحثه
داش��تند و همچنین تنها ش��خصیت
همچنی��ن در رابطه ب��ا «مجمعالبیان» که
خیلی
ام�ام(ره)
و
بودند
ام�ام(ره)
امی�ن
و
برجس��ته و وزن��ه وزینی ب��ود که از
یکی از تفسیرهای نامی اسالمی است ،کار
داشتند
توجه
ایشان
به
نسبت
دستگاه حضرت امام(ره) آمد در دفتر
کرده بودن��د .همچنین یک«چهل حدیث»
رهبری و تا آخرین لحظه ماند؛ چنین
نوشته است که بسیار ارزنده ،جالب و بسیار
قابل استفاده است و نیز ایشان کتابی به نام«تاریخ تحلیلی اسالم» دارند که ش��خصیتی در این جایگاه و این موقعیت ،خیلی جاها که میرفتیم ،مردم و
مدتی در دانش��گاه ها تدریس میشد .البته آیتاهلل رسولی(ره) خودشان هم مس��ئولین مانند امام جمعهها و فرماندارها به اس��تقبال ایشان میآمدند ولی
در چند دانش��گاه تدریس میکردند و اس��تاد و عضو بازنشسته هیئت علمی ایشان همیشه تأکید می کردند که نیایید چرا میآیید؟! من کیام که شما به
زحم��ت بیفتید؟! به من هم میگف��ت که به این آقایان بگویید که وقتی که
دانشگاه بودند.
وی ادام��ه داد :از ویژگیه��ای دیگ��ر آی��تاهلل رس��ولی محالت��ی(ره) ما میخواهیم جایی برویم ،به اس��تقبال نیایند و وقت مردم را نگیرند .حتی
ش��بزندهداری ایشان بود .واقع ًا ایشان اهل تهجد بود .همچنین به نماز سه بعض��ی جاها که مأموریت پیدا میکرد مث� ً
لا به من میگفت که رهبری به
وعده مسجدشان بهعنوان پیشنماز بسیار مقید بود .البته اوائل هر سه وعده م��ن گفتهاند بروید از فالنی خب��ر بگیرید .به من میگفت که هماهنگ کن
به مسجد میرفتند ولی بعداً که کارهایشان زیاد شد ،فقط شبها و صبحها چه روزی و چه ساعتی برویم .من هماهنگ میکردم با آن فرد یا آن کسی
میرفتن��د .حتی اگر مث ً
ال جایی بودند که امکانش نبود ،به من زنگ میزدند که در شهرس��تان بود و در خدمتش��ان میرفتیم آن جا ،بدون این که غیر
و من خودم حاال ش��ب یا صبح میرفتم بهعنوان پیشنماز بهجای ایش��ان از آن آقای��ی که میخواهیم برویم ببینیم یا کس دیگری بداند .حاال ممکن
نماز میخواندم .یا اگر اتفاق ًا خودم هم در س��فر بودم ،س��ریع زنگ میزدم و بود وقتی که رفتیم آنجا ،دیگران اطالع پیدا کنند و بیایند ،ولی آدابش��ان
ش��خصی را که مورد اعتماد ایشان بود ،معرفی میکردم .در مجموع برنامه بر این بود که یک جوری نباشد زمانی که به شهرستانی میروند حتم ًا مورد
رفتن به مسجدش��ان مخصوص ًا صبحها و ش��بها خیلی منظم و مرتب بود استقبال قرار بگیرند.
و مقی��د بود به این که در مسجدش��ان
حضور داشته باشد و با مردم هم ارتباط
نزدیک داشت.
وی اف��زود :یک��ی دیگ��ر از صف��ات
برجس��ته آی��تاهلل رس��ولی ای��ن بود
که ایش��ان َکت��وم بودن��د ،یعنی دلش
نمیخواس��ت کارهایی را که میکند یا
به دس��تش انجام میشود ،به رخ بکشد
و همگان بدانند ،بلکه سعی میکرد که
کارهای خوبی را هم که میکند ،مخفی
نگاهدارد.
حجتالسالم والمسلمین رضایی دیگر
ویژگی ایش��ان را بیاعتنایی به مسائل
دنیوی عنوان کرد و افزود :حتی از حق
تألیف کتابهایش��ان هم اگر چیزی به
ایش��ان میدادند ،از همان به نیازمندان
کمک میکرد و خیلی به ثروتاندوزی

وی اف��زود :یکی دیگر از صفات برجس��ته
ایش��ان این بود ک��ه خیلی عاطف��ی بودند.
مث� ً
لا بعض��ی اوقات اگ��ر برحس��ب اتفاق
از کس��ی علیالظاه��ر ناراحت میش��دند یا
بلندتر صحب��ت میکردند ،بهنح��وی از آن
ف��رد دلجویی میکردند .از دیگر ویژگیهای
آیتاهلل رس��ولی این بود که همیشه به فکر
ای��ن بودند که چه ج��ور به محرومین کمک
کنند .مث ً
ال اگر کس��ی از هی��چ راهی امکان
خانهدار شدنش نبود ،ایشان به فکر این بودند
خیر و آدم متم ّول مومن را ببینند ،و
ک��ه چند ّ
تذکر یا توجه بدهند تا مش��کل آن فرد حل
بشود .من یادم هست وقتی به بعضی از جاها
برای بازدید میرفتیم ،اگر یک کسی میآمد
مشکالتش را مطرح میکرد ،آیتاهلل رسولی
محالتی همیش��ه سعی داش��تند یک کاری
کنند مشکل آن بیچاره حل شود و سفارش و
تأکید میکرد و بعضی اوقات من را مأمور میکرد که پیگیری کنم تا نتیجه
حاصل بشود و مشکل آن بیچارهای که درمانده و گرفتار بود ،حل شود.
حجتاالس�لام والمس��لمین رضایی در خصوص ورود ایش��ان به مسائل
جناحی اظهار داش��ت :ایش��ان به هیچ عنوان ورود به مس��ائل جناحی پیدا
نمیکرد .و با این که مس��لم اس��ت که خیلیها میخواس��تند که ایش��ان را
به گروه خودش��ان وابس��ته کنند ولی ایشان سعی میکرد در گروهبازیهای
سیاسی و جناحی وارد نشود ،به خاطر همین مورد احترام همگان بود.
حجتاالس�لام والمسلمین رضایی درخصوص پیام زندگانی ایشان با ذکر
ات الْ َعال ُِم
حدیثی از امیر مومنان حضرت علی(ع) اینگونه عنوان کرد« :إِ َذا َم َ
ً
ال ْس َل�اَ� ِم ُثلْ َم ٌة لاَ َی ُس ُّد َها شَ ْی ٌء إِلَى َی ْو ِم الْق َِیا َمةِ ».و افزود :واقعا خیلی
ُثل َِم فِی إْ ِ
کم امکان جایگزینی برای این چنین افرادی هست؟ که هم بیاعتنا به دنیا
باش��ند هم بیاعتنا به قدرت و ریاس��ت و هم کار اجرایی بکنند برای رضای

خدا و هم دارای زمینه استفاده از امکانات باشد ولی اینقدر بتواند نفسش را
حفظ کند که تا آخر عمر با کمال شرافت و کمال عزت و عظمت زندگی کند
و دارای آن صفات برجس��ته باشد .واقع ًا پر شدن جای اینچنین انسانهایی
بعد از این که می روند ،بسیار بسیار مشکل است.
وی در پای��ان در خصوص مصداق ش��خصیت آیتاهلل رس��ولی محالتی
عن��وان ک��رد :از پیامبر اکرم(ص) نقل ش��ده اس��ت ک��ه حواریون حضرت
عیسی(س�لاماهلل علیه) از ایشان پرس��یدند که با چه کسی مجالست کنیم؟
وح هَّ
��ن ن َُجال ُِس »؛ حضرت عیس��ی (عل��ی نبینا و آله و علیه
اللِ َف َم ْ
«َ ...ی��ا ُر َ
هَّ
ً
ِّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
السالم) در پاسخ فرمودند« :إِذا قال َم ْن ُیذك ُرك ُم الل ُر ْؤ َی ُت ُه َو َی ِز ُید فِی ِعلمِك ْم
َمنْطِ ُق ُه َو ُی َرغ ُِّب ُك ْم فِی آْالخ َِر ِة َع َم ُل ُه»(تحفالعقول ،ص )44با کسی که دیدن
او ،ش��ما را به یاد خدا بیندازد ،صحبت کردنش بر علم شما بیفزاید و عملش
شما را به آخرت ترغیب کند .این روایت بر شخصیت مرحوم آیتاهلل رسولی
محلاّ تی صدق میکند.

سخنان حجتاالسالم والمسلمین س ّیدعلی قاضی عسکر
سرپرست سابق حجاج ایرانی و عضو سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
سیدعلی قاضی عسکر سرپرست سابق حجاج
حجتاالس�لام والمسلمین ّ
ایرانی و عضو س��ابق ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه کشور نیز ضمن
اشاره به جایگاه علمی آیتاهلل رسولی محلاّ تی به برخی فعالیتهای ایشان
در ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه اش��اره کرد و افزود :آیتاهلل رسولی
محالت��ی از مراتب علمی باالیی برخوردار بود و دلیلش هم این بود که پدر
ایش��ان از علمای برجسته و از ش��اگردان مرحوم آیتاهللالعظمی حاج شیخ
عبدالکری��م حائری یزدی بودهان��د و از همان زمان نی��ز ارتباط نزدیکی با
حضرت امام خمینی(قدس سره) داشتهاند و در نتیجه وقتی از محالت به قم
میآیند و ایشان طلبگی را آغاز میکند ،نزد اساتیدی همچون مرحوم شهید

محراب آیتاهلل صدوقی ،ش��هید آیتاهلل مطهری و بعد مرحوم آیتاهلل حاج بود .آدمی متهجد و شبزندهدار بود و همیشه قبل از نماز صبح بیدار و مشغول
ش��یخ عبدالجواد اصفهانی ،مرحوم آی��تاهلل مجاهدی تبریزی درس خوانده تهجد میش��د ،سپس به مس��جد میآمد و نمازصبح را به جماعت میخواند
بودن��د و بعد در درس خارج فقه مرحوم آیتاهلل بروجردی ،دروس خارج فقه و آن��گاه به مح��ل کار میآمد و قبل از آن که کاره��ای روزانه را آغاز کند،
و اصول حضرت امام(ره) و همچنین درس تفسیر مرحوم آیتاهلل طباطبایی زیارت عاشورا را میخواند و صد لعن و صد سالم آن را پیادهروی میکردند،
دور حیاط دفت��ر راه میرفت و میخواند
(صاحب تفس��یر المیزان) حضور یافته ،و
و رأس س��اعت  8صبح کارهای روزمره
از محضر این اس��اتید بزرگ بهره گرفته
تعه�د،
تق�وا،
ایش�ان
زندگ�ی
پی�ام
را آغ��از میکرد .ایش��ان بس��یار خوش
بود .از س��وی دیگر هوش سرشار ایشان
نی��ز موجب ش��ده ب��ود تا خ��وب درس دانشاندوزی ،خدمت به مردم ،استفاده از
س��فر بود ،خیلی وقتها خودش شخص ًا
رانندگی میکرد ،اهل ش��نا و تفریح هم
بخواند و آنها را فرا بگیرد تا بعد بتواند از فرصته�ا ،در خدمت دی�ن و جامعه بودن
بود .گاهی که برای سرکشی ائمه جمعه
دانش خود بهخوبی استفاده کنند.
است .اینگونه ش�خصیتها الگوی خوبی
به گیالن و مازندران میرفتیم ،ایش��ان
وی اظه��ار داش��ت :پ��س از تبعی��د برای طلاّ ب جوان هس�تند که وقت خود را
داخل دریا میشد و ش��ناکنان به حدی
حض��رت ام��ام خمینی(قدس س��ره) در بیهوده تلف نکردهاند و از تمامی عمرش�ان
جلو میرفت که ما نگران میشدیم ولی
س��ال  1344ایش��ان به تهران مراجعه
اند
ه
کرد
استفاده
خوبی
به
بعد بر میگش��ت .گاه��ی والیبال بازی
میکنند و به اقام��ه نماز جماعت و بیان
میک��رد ام��ا در عین ح��ال در کار خود
احکام و تشکیل کالسهای درس برای
هم جدی بود .گاهی میش��د برای حل
طبقات مختلف میپردازد .البته در سال
 1330شمس��ی جمعی از اهالی امامزاده قاس��م ش��میران از محضر مرحوم اختالفات برخی ائمه جمعه جلس��ات  7یا  8ساعته میگذاشتیم و ایشان در
آیتاهللالعظمی بروجردی درخواس��ت میکنند عالمی برای آنها بفرستند که آن جلسات حضور جدی داشت.
وی اضافه کرد :آیتاهلل رس��ولی خیل��ی خوشبیان بود و خط زیبایی هم
مرحوم آیتاهللالعظمی بروجردی پدر ایش��ان را انتخاب میکند و از آن زمان
در امامزاده قاسم شمیران مستقر میشوند و پس از رحلت پدر عم ً
ال کارها را داشت و بسیاری از احکام ائمه جمعه و یا اجازه وجوهات به خط ایشان است.
آیتاهلل سیدهاشم رسولی دنبال میکنند و بر اساس خواسته مرحوم آیتاهلل ص��وت ملیح و زیبایی در خواندن و قرائت قرآن و نماز داش��ت و وقتی منبر
آقای س��یداحمد خوانساری (قدس سره) ایشان رسم ًا شروع به کار میکند و میرفت و یا س��خنرانی میکرد ،انسان دوست داش��ت به سخن و گفتارشان
راه پ��در را ادام��ه میدهد؛ در همان ایام در حوزه علمیه چیذر نیز به تدریس گوش دهد.
س��یدعلی قاضی عس��کر عملکرد ایشان در
والمس��لمین
االس�لام
حجت
میپردازد.
ّ
وی خاطرنشان ساخت :آقای رسولی محالتی در تالیف ،تصحیح ،تحقیق ،مسئولیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را اینگونه توصیف کرد :آیتاهلل
ترجمه و حوزههای مختلف علمی موفقیتهای زیادی داش��ت و در دورانی رس��ولی محالتی فردی مسئولیتشناس بود و چه در دبیرخانه مرکزی ائمه
که بنده از نزدیک با ایش��ان ارتباط داش��تم هیچوق��ت نمیدیدم که فرصت جمعه و چه پس از آن در ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه .ایشان از سال
خود را از دس��ت بدهد و همیشه مش��غول به کارهای علمی بود .شما وقتی های  1372تا  1382ریاس��ت شورای سیاستگذاری ائمه را بهعهده داشت
میش��نوید که ایش��ان بیش از  90اثر در زمینههای فوقالذکر داشته است ،و در جهت رس��یدگی به امور امامان جمعه ،حل مشکالت مالی آنان و سایر
همین برای بیان دانش ایشان کافی است.
از ترجم��ه ق��رآن و صحیف��ه علوی��ه و
مفاتیحالجن��ان گرفته تا تألیف کتابهایی در
تاریخ انبیاء ،تاریخ زندگی پیامبراسالم(ص)،
تاریخ زندگ��ی حضرت فاطم��ه(س) ،تاریخ
زندگانی امیرمومنان ،امام مجتبی و حس��ین
بن علی(علیهم الس�لام) و یا ترجمه اصول
و روضه کافی در س��ه جلد ،ارشاد مفید در 2
جلد ،تصحیح و تحقیق تفسیر مجمع البیان،
نورالثقلی��ن ،مرآهالعق��ول مرحوم مجلس��ی،
مناقب ابن شهر آشوب و دهها کتاب و مقاله
دیگر.
سیدعلی قاضی
حجتاالسالم والمسلمین ّ
عس��کر یک��ی از خاط��رات خ��ود و مرحوم
آیتاهلل رس��ولی محالتی را اینگونه عنوان
نمود :آیتاهلل رس��ولی محالتی ش��خصیتی
دوستداشتنی ،خوشمجلس و انسانی جامع

امور مربوط��ه موفق عمل میک��رد .در آن دوران معمو ًال تالش میکرد که
اواخ��ر هفته به یکی از ش��هرها برود و به امامان جمعه سرکش��ی کند و در
نمازجمعه هم سخنرانی داشته باش��د .در رسیدگی به پروندهها و انتصابها
هم حساسیت ویژهای داشت حتی گاهی اگر خط یک داوطلب امامت جمعه
خوب نبود ،ایش��ان حساسیت نش��ان میداد و میفرمود :به وی تذکر بدهید
برود یاد بگیرد .ایش��ان بهلحاظ تخصص ویژهای که در حوزه تاریخ اس�لام
داش��ت ،اگر کس��ی س��وال تاریخی را غلط جواب داده بود و یا در سخنرانی
یا نماز جمعه مطلبی به غلط بیان ش��ده بود ،خیلی حس��اس میشد و تذکر
م��یداد .در عین حال از امامجمعههای موفق نیز به ش��دت حمایت میکرد
و اجازه نمیداد بهخاطر برخوردهای ش��خصی و ی��ا جناحی ،یک امامجمعه
زیر سوال برود.
وی در خصوص مس��ئولیتهایی بعد از انقالب ایش��ان اظهار داش��ت :در
دوره حضرت امام(قدس س��ره) مسئول مکاتبات و وجوهات دفتر معظمله و
پس از آن هم مس��ئول وجوهات دفتر رهبری بود .من بارها شاهد بودم که
رهبری برای ایش��ان احترام ویژهای قائل بودند .از س��وی دیگر در هر دوره
در تشکیالت امامان جمعه حضور داشت ،نماینده امام(ره) و رهبری در بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی و خیلی دلسوز اقشار مس��تضعف بود .استاد حوزه،
اس��تاد دانشگاه و مدیر گروه تاریخ دانش��گاه امام صادق(ع) بود ،در نوشتن،

در تبلیغ و در تدریس موفق بود و این توفیقات کمتر برای اشخاص حاصل
میگردد.
وی خاطرنش��ان کرد :در کل ایش��ان هیچ نوع گرایش گروهی و جناحی
نداشت؛ واقع ًا فراجناحی بود و سعی میکرد به هیچ یک از جناحها وابستگی
نداشته باشد.
سیدعلی قاضی عس��کر پیام زندگی ایشان را
حجتاالس�لام والمسلمین ّ
اینگونه عنوان کرد :پیام زندگی ایشان تقوا ،تعهد ،دانشاندوزی ،خدمت به
مردم ،اس��تفاده از فرصتها ،در خدمت دین و جامعه بودن اس��ت .اینگونه
شخصیتها الگوی خوبی برای طلاّ ب جوان هستند که وقت خود را بیهوده
تلف نکردهاند و از تمامی عمرشان به خوبی استفاده کردهاند و واقع ًا میتوان
گفت :عاش سعیداً و مات سعیداً.
وی اف��زود :امیرمومنان علی(علیه الس�لام) در صف��ات مومن میفرماید:
«مومن زیرک اس��ت ،غم را در قلب نگه میدارد و شادی را در چهره نشان
میدهد ،دارای ش��رح صدر است ،کینه توز و حسود نیست ،عیب دیگران را
دنبال نمیکند ،ش��کور است ،علمش و حلمش زیاد است ،یاور دین و حامی
مومنان اس��ت و»...؛ این صفات به خوبی در آیتاهلل رس��ولی محالتی دیده
میشد .روحش شاد

سخنان حجتاالسالم دکتر سیدحسین رسولی محالتی
فرزند مرحوم آیتاهلل رسولی محالتی
بهمناسبت درگذشت آیتاهلل رسولی محالتی
حجتاالس�لام دکتر سیدحس��ین رسولی
محالت��ی فرزن��د مرح��وم آیتاهلل رس��ولی
محالت��ی نیز با ذکر برخی فرازهای زندگانی
مرحوم پدرش ،ب��ه خاطراتی از تالش های
دینی و فرهنگی ایش��ان اشاره کرد .وی در
پاس��خ به این س��وال که آیا اج��داد و اخوان
مرحوم آیتاهلل رس��ولی ه��م روحانی بودند،
اینگونه پاس��خ داد :از اخوان ایش��ان کسی
روحانی نبود؛ اما پ��در حاج آقا به نام مرحوم
سیدحس��ین رس��ولی ،روحان��ی و از علمای
مح�لات و خیل��ی م��ورد عالق��ه آی��تاهلل
بروجردی بودند و از دوستان نزدیک مرحوم
آقاسید مح ّمدتقی خوانساری (که نماز باران
مع��روف را خواندهان��د) بودهان��د و با مرحوم
امام(ره) هم بسیار رابطه رفاقت و صمیمیت
داش��ت .این صمیمیت بهگون��های بوده که
مث ً
ال اگر ایشان مریض میشد و پدرم اطالع
نمیداد که ابویش��ان مریض ش��ده است ،امام(ره) از دس��ت ایشان ناراحت
میشدند.
وی به نقل از مرحوم پدرشان گفت :یک بار که پدربزرگ ما حصبه گرفته

بود ،امام از طلبههای محالتی سوال میکند که حاج آقا حسین رسولی چند
وقتی اس��ت که پیدایشان نیس��ت؛ طلبهها میگویند ایشان حصبه گرفتهاند.
حاجآقا میفرمود :حدود ساعت  11شب بود که امام(ره) درب خانه ما را زدند،

آمدم جلوی در خانه و دیدم امام(ره) با بهترین دکتر آن روز قم دم درب خانه
تغیر به من گفتند که شما چرا به من نگفتید که حاجآقا حسین
آمدهاند و با ّ
مریضاند؟! گفتم حاجآقا درگیر درمان ایش��ان بودیم .امام(ره) آنقدر ناراحت
و نگ��ران بودند که تا موقعی دکتر ویزیت نکرد و نگفت الحمدهلل خطر رفع
شده است ،حتی حاضر نشدند بنشینند.
وی ادامه داد :به هر حال پدربزرگ ما از علما و از وعاظ معروف قم بود و
بعداً وقتی اهالی امامزاده قاس��م از آیتاهلل بروجردی درخواست میکنند که
یک روحانی را برای امامزادهقاسم شمیران بفرستند ،ایشان به دستور آیتاهلل
بروجردی به امامزاده قاس��م شمیران هجرت میکند و همین هجرت ایشان
باعث میشود که برخی از علما سالها به امامزاده قاسم میآمدند و آنجا به
عنوان ییالق اتراق میکردند؛ از جمله خود امام خمینی(ره) ظاهراً دو -س��ه
بار تابستانها از قم تشریف آورده بودند برای این که بهعنوان ییالق در آن
جا بهس��ر ببرند .به هر حال حاجآقای رس��ولی بزرگ در آن جا کانونی برای
مومنین و علما ایجاد میکند و در سال  1345هم که رحلت نمود در همان
امامزاده قاسم مدفون شد.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص تحصیالت مرحوم پدرش��ان اینگونه
عنوان کرد :تا آن جایی که من اطالع دارم حاج آقا تحصیالت حوزویش��ان
در قم بوده اس��ت و اس��اتید بزرگواری داش��تهاند که بزرگترین استادش��ان
مرحوم ام��ام(ره) بودهاند .مرحوم عالمهطباطبایی ،مرحوم ش��هید مطهری،
مرحوم آیتاهلل منتظری (که نزد ایش��ان ش��رحلمعه خوانده بودند) و مرحوم
ش��هید آیتاهلل صدوقی نیز اس��اتیدی بودند که ما در موردش��ان از حاجآقا
شنیده بودیم و البته حاجآقا وقتی به درس خارج میرسند ،هنوز درس خارج
آیتاهلل بروجردی هم برقرار بوده اس��ت و ایشان از محضرآیتاهلل بروجردی
به��ره برده ب��ود و به من میفرم��ود :که آیتاهلل بروج��ردی درس خارج را
فارس��ی میگفتند و ما س��ه نفر بودیم که عربی تقریر میکردیم .ایشان در
تحصیالتش��ان خیلی سخت کوش بود و همبحثیهایش��ان مرحوم حاجآقا
مصطفی خمینی(ره) و مرحوم آیتاهلل فاضللنکرانی بودند؛ البته ش��اید هم
بحثیهای دیگری هم داشتهاند که من از آنها اطالعی ندارم و فکر نمیکنم
اکنون کسی از هممباحثههای حاجآقا در قید حیات باشد.
وی درخص��وص حضور پدرش��ان در نجف اظهار داش��ت :بع��د از این که
ام��ام(ره) ب��ه ترکیه و از آن جا به نجف تبعید ش��د ،حاجآقا به همراه مرحوم
آیتاهلل ش��یخ عبدالعلی قرهی(ره) به سمت نجف رفتند که داستان این سفر
هم خیلی زیبا و جالب است چون بدون گذرنامه رفته بود و بهگونهای از مرز
رد ش��ده و به نجف میروند که گرفتار رژیم ش��اه نشوند .به هرحال تشریف
میبرن��د نجف و حدود دو ماه در خدمت امام(ره) بودند تا خانواده امام(ره) به
ایشان ملحق میشوند و چون خانه نجف امام(ره) ،خانه کوچکی بود ،امام(ره)
میفرمایند که من این جا به یک نفر بیشتر نیاز ندارم یا شما بمانید یا آقای
قرهی؛ که بنا میش��ود که آقای قرهی در نجف در خدمت امام(ره) بمانند و
پدرم بر میگردد و در دفتر امام(ره) در قم مش��غول فعالیت میش��ود .تا این
که باالخره تحت تعقیب قرار میگیرد و مجبور میش��ود که از قم به تهران
هج��رت کند؛ که آن هم داس��تان خاص خ��ودش را دارد .در نتیجه حاجآقا
حدود  2-3ماه بیش��تر در نجف نبود و آن مدت ،مدت اولیهای بوده اس��ت
که امام(ره) به نجف تشریف برده بودند و با علمای نجف دید و بازدیدهایی
داش��تهاند و خاطرات خیلی جالب��ی از دیدار با علما وج��ود دارد که حاج آقا
برخیهایش را برای ما نقل کردهاند.
وی افزود :پدرم هنگام بازگشت از نجف ،دستگیر میشود و چند روزی را

در خرمش��هر در زندان به س��ر میبرد ،اما به لطف خدا چون توانسته بود که
از طریق رانندهای که ایش��ان را از مرز عبور میداده اس��ناد و مدارکی را که
همراهش بوده اس��ت ،یک جوری به دست یکی از علمای خرمشهر برساند،
نتوانس��ته بودند خیلی اس��ناد و مدارک جدیای از حاجآقا بگیرند و حاجآقا
گفت��ه بود :م��ن برای زیارت رفته بودم و یک مقدار هم آن جا درس خواندم
و االن هم دارم بر میگردم .خالصه نتوانس��ته بودند که از ایشان چیزی به
دس��ت بیاورند .البته حاجآقا میگفت که من آن جا در زندان نماز جعفر طیار
خواندم و داس��تانهای خیلی شیرینی هست که چگونه از آن زندان خالص
شد و در کتاب خاطراتشان به آن اشاره کردهاند که به جهت اختصار از بیان
تفصیلی آن صرفنظر میکنم.
وی در خصوص تحت تعقیب بودن پدرش در قم توسط ساواک میگوید:
ظاهراً س��اواک قم اش��تباهی به درب خانه آقایی به نام آقای رسولی اراکی
رفته بودند به گمان این که ایش��ان حاجآقای ما هستند تا ایشان را دستگیر
بکنند؛ ولی متوجه ش��ده بودند که این رسولی غیر از آن رسولیای است که
در دفتر امام(ره) مش��غول به کار است .حاج آقا از این طریق با خبر میشود
و از ق��م هجرت میکند و به محل��ه «درخوانگاه» میآید .فردا پسفردایش
که س��اواکیها برای دستگیری حاجآقا به منزل پدربزرگ مادری ما مراجعه
میکنن��د ،به آنها میگوین��د که حاج آقا از قم هج��رت کردهاند و دیگر قم
نیس��تند؛ آنها ه��م دیگر دنبال نمیکنند چون هدفش��ان این بود که حاجآقا
را از قم بیرون کنند که کسی کارهای دفتر امام(ره) در قم را انجام ندهد.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص مس��ئولیتهای بع��د از انقالب پدرش
اینگون��ه عنوان ک��رد :حاجآقا بعد از انقالب در دفتر ام��ام(ره) بود و بهطور
خاص مس��ئولیت بخش��نامهها و وجوهات به عهده ایش��ان بود .با توجه به
این ک��ه خط حاجآقا جزء ش��بیهترین خطها به خط حض��رت امام(ره) بود،
حضرت امام(ره) نسبت به این موضوع خیلی عنایت داشتند و بارها به ایشان
گفته بودند که خط ش��ما و انش��اء ش��ما به س��لیقه و خط من بسیار نزدیک
اس��ت و لذا ش��ما باید در کنار من باش��ید .به همین خاطر حاجآقا از ابتدایی
ک��ه در دفتر امام(ره) و بع��داً هم که در دفتر رهبری بود ،نوش��تن برخی از
احکام -مانند اجازههای وجوهات یا احکام ائمه جمعه -و یا برخی نامهها به
دستور امام(ره) به وسیله حاجآقا انجام میشد و امام(ره) بررسی میکردند و
تأیید نهایی میفرمودند و خاطرم هست که حاجآقا فرمود که وقتی امام(ره)
نامه گورباچف را نوش��تند به من دس��تور دادند آن نامه را پاکنویس کردم و
علیالظاهر آن دستنوش��ته پاکنویس ش��ده به وس��یله حاجآقا بود که برای
گورباچف ارسال شد.
وی افزود :پدرم در حدود س��ال  1360از طرف امام(ره) نماینده ایش��ان
در بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ش��دند و در حدود همان س��الها هم به
عنوان عضو دبیرخانه ائمهجمعه هم منصوب شدند که ائمه جمعه را منصوب
میکردند و از س��ال  71تا  79هم رئیس ش��ورای سیاستگذاری ائمهجمعه
بودند؛ اما بهدلیل این که در دفتر رهبری مس��ئولیت ایش��ان خیلی زیاد شده
بود و سن ایشان هم باال رفته بود ،از رهبری درخواست کرده بودند که اگر
بش��ود حداقل این ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را که کار بسیار
سنگینی بود ،فرد دیگری متصدی بشود که رهبری هم پذیرفت اما همچنان
ایش��ان تا پایان عمرشان عضو شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه بود و در
جلسات شورا شرکت میکرد.
از نظر تدریس هم حاجآقا قبل از انقالب در حوزه علمیه چیذر شرحلمعه و
معالم تدریس میکردند و بعد از انقالب هم در دانشگاه امام صادق(ع) برخی

دروس حوزوی را تدریس میکردند.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص اینکه آیا ایشان به اصولگرایان نزدیک
بودهاند یا نه اظهار داش��ت :البته شاید حاجآقا در این دستهبندیهای حزبی
ب��ه این مفهومی که االن هس��ت ،قرار نمیگرفت؛ اما واقع ًا هیچکس��ی در
مورد ایش��ان این تردید را نداشت که به اصول نظام و انقالب شدیداً اعتقاد
داش��ت و از ارزشهای نظام غیورانه دفاع میکرد؛ اما همیشه میفرمود :که
روحانی خصوص ًا کس��ی که منتسب به رهبری اس��ت ،باید بهگونهای رفتار
کند که همگان احساس صمیمیت داشته و حس پدری نسبت به وی داشته
باش��ند و در این دستهها و گروههای سیاس��ی قرار نگیرند .به همین جهت
در زمان امام(ره) وقتی در دفتر ایش��ان مس��ئلهای پی��ش آمد که عدهای از
آقایان تصمیم گرفتند که مجمع روحانیون مبارز را تش��کیل بدهند ،حاج آقا
علیرغم اصرار بزرگواران تشکیل دهنده مجمع روحانیون مبارز ،فرموده بود
ک��ه من آمادگی عضویت در این مجمع را ندارم و وقتی با اصرار زیاد آقایان
مواجه ش��ده بود ،فرموده بود که من اص ً
ال روحانی مبارز نیستم ،من روحانی
زحمت کش��م ،اگر یک مجمع روحانیون زحمتکش درست کردید ،من عضو
آن گروه خواهم شد!
در سال  1369هم با توجه به احساس وظیفهای که کردند در دومین دوره
مجلس خبرگان رهبری از تهران کاندید شدند و به آن مجلس راه یافت ولی
در دورههای دیگر علیرغم اصراری که بود ،دیگر کاندید نش��د و میفرمود
احساس وظیفه نمیکنم.
دکتر رس��ولی محالتی در خصوص تألیفات مرحوم پدرش اظهار داش��ت:
ایش��ان حدود  100عنوان کتاب تصحیح ،تعلیق یا تألیف یا ترجمه داشتهاند
که تعدادی از آنها را من خودم در خدمتش��ان بودم و همکاری کردم .عمده
آثار منش��ور حاجآقا در انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بوستان کتاب و
انتشارات موسسه فرهنگی ش��میم یاس والیت به زیور چاپ آراسته شده و
بارها تجدید چاپ شده است.
وی افزود :کارهای علمی حاجآقا به لطف خدا کارهای بس��یار پرمخاطبی
است و افراد مختلف با گرایشهای مختلف از این کتابها استفاده میکنند.
ایش��ان الحمدهلل در حوزهه��ای تاریخی و حدیثی توفیقات زیادی داش��تند.
از جمله آثار «تاری��خ انبیاء» و «زندگانی
پنجت��ن» را نوش��تند که ش��اید یکی از
بهترین و تحقیقیترین کتابهای تاریخ
اسالم در فارسی باشد .از جمله کتابهای
حدیثیش��ان هم کتاب چهلحدیث است
که بس��یار م��ورد اقبال بوده اس��ت و نیز
کتابه��ای  5جل��دی ک��ه م��ا خودمان
چاپ کردی��م و کتب مختلف��ی در مورد
«وصیتهای پیغمبر»« ،صحیفه علویه»
و ...داشتند که مجال ذکر تمام آنها در این
حد نمیگنجد .هنوز هم ما حدود 50-60
دفترچه کوچ��ک از حاجآقا داریم که باید
روی آنه��ا کار پژوهش��ی انج��ام بدهیم.
به لطف خدا وب س��ایتی ه��م به آدرس
 www.shrasouli.irب��رای حاجآق��ا
درست کردیم که بسیاری از این مطالب
در حال بارگذاری در وبسایت است.

در رابط��ه با ترجمه و تفس��یر ق��رآن حاجآقا این نکت��ه را عرض کنم که
چندین بار من از ایش��ان خواس��ته بودم که با توجه به تجربیات خوبشان در
علوم اس�لامی و کتابهای زیادی که نوشته بود ،در ترجمه قرآن هم وقتی
بگذارد و همتی داش��ته باشد .ایش��ان میفرمود که ترجمه قرآن زیاد داریم
و ش��اید این کار خیلی ضرورت نداش��ته باشد .با اصرار ما استخارهای کرد و
استخاره خیلی خوب آمد و به ترجمه قرآن از ابتدا مشغول شد .خاطرم هست
که وقتی حاجآقا این کار را ش��روع کرد ،به قدری با جدیت و با س��رعت این
کار را انجام میداد که س��ر از پا نمیش��ناخت و از تمام وقتهای خالیشان
برای این کار علمی اس��تفاده میبرد .تفاس��یر مختلف را روی میزشان چیده
بود ،برخی ترجمههای دیگ��ر را هم نگاه میکرد و خیلی وقت زیادی برای
این کار صرف میکرد .گاهی خاطرم هس��ت زمانی که مث ً
ال پاییز یا زمستان
بود ایش��ان میفرمود :من ساعت  2بلند شدم و تا ساعت  5مشغول نوشتن
و آماده کردن مطلب بودم .اصل ترجمه قرآن را حاج آقا در  6ماه تمام کرد
و خاطرم هس��ت که تایپیست و ویراس��تار که میخواستند به حاجآقا کمک
بکنن��د ،همه عقب افتاده بودن��د و حاجآقا هر روز صبح ک��ه میآمد با یک
دس��ته کاغذ نوشته شده میآمد و آنها را تحویل ما میداد که ما به تاپیست
و دوس��تان دیگر ارائه کنیم و کار جلو برود .این س��رعت عمل حاجآقا واقع ًا
جالب بود و در طول روز هم در بین کارهایشان اگر چند دقیقهای وقت خالی
گیر میآورد فایلهای قبلیای را که توس��ط تایپیست نوشته شده بود ،مجدداً
نگاه و اصالح میکرد و اگر نکتهای داشت ،یادداشت میکرد.
دکتر رس��ولی محالتی ادامه داد :به س��بب اینکه ایشان تجربه تصحیح و
تعلیق ،تفاس��یر«نورالثقلین»« ،مجمعالبیان» و «عیاشی» را از دوران جوانی
داشت و از مقر ّرین مطالب عالمه بزرگوار طباطبایی در تفسیر«المیزان» بود
و از کس��انی بود که مطالب آن بزرگوار را پاکنویس میکرد ،ما از ایش��ان
خواه��ش کردیم با توجه به این که قرآن یک نکات نغز و زیبایی همیش��ه
داش��ته و دارد ،برخی از این نکات را (در مورد ش��أن نزولها یا مث ً
ال مباحث
تاریخی که نیاز به اش��اره دارد یا مباحث رواییای که در ذیل آیات هس��ت)
بنویس��د که ایش��ان ابتدا میگفت که نه خودت انجام ب��ده .بعد با اصرار ما
قبول کرد و در زمانی که ویراس��تار و همکارانش داش��تند مطالب ترجمه را

کامل و پیگیری میکردند ،حاج آقا ش��روع به نوشتن این تفسیر گزینشی یا
مطالب مختلف و متنوع بسیار جذاب کرد و آن را آماده نمود و هماکنون در
قالب سه ستون به صورت روزنامهای زیر قرآن قرار گرفته و با یک گرافیک
خوبی قابل اس��تفاده اس��ت .یکی از منبریهای تهران به من میگفت :من
بی��ش از  500منبر از همین تفاس��یر کوتاهی ک��ه در پانویس قرآن حاجآقا
هست ،رفتهام.
وی در خصوص برنامه روزانه پدرش��ان عنوان نمود :حاجآقا شاید یکی از
منظمترین انس��انهایی بود که من تاکنون دیده بودم .این نظمش��ان را هم
همیش��ه میفرمود ،ما از امام(ره) یاد گرفتهای��م و این درس بزرگی بود که
برای زندگی ما خیلی مفید بود .برنامه روزانهشان بسیار دقیق و منظم بود .از
سحرگاه که مرتب ًا برنامه ویژه خودشان را داشتند و بیدار میشد و نماز شب
میخواند و برنامههای تهجدش��ان خاص بود و تا حدی که من یاد دارم در
نماز شبش��ان معمو ًال نماز جعفر طیار را میخواند .بعد از نمازصبح به دفتر
رهبری میرفت و شاید اولین نفری بود که در دفتر حضور پیدا میکرد؛ البته
آن جا یک ساعتی استراحت میکرد و دوباره بلند میشد و مشغول کار میشد.
تا  3-4س��ال پیش معمو ًال نماز صبح به مسجد میرفت و از آنجا به دفتر و
ظهر به سمت منزل بر میگشت.
برنامه منظمی هم برای ورزش داشت و خیلی دقیق سعی میکرد که برای
سالمتیشان وقت بگذار و ورزش را خیلی جدی میگرفت.
دکتر رس��ولی محالتی فعالیت ایش��ان را در مس��جد اینگونه عنوان کرد
حاجآقای ما قب ً
ال از س��ال  1345تا س��ال حدود  1360در مس��جد امامزاده
قاسم به جای پدرش��ان اقامه نماز جماعت میکرد که داستانی برای ایشان
پیش میآید که منافقین نقش��ه ترور ایشان را در همان کوچههای امامزاده
قاس��م میکش��ند و این خبر به حضرت امام(ره) میرسد و ایشان به حاجآقا
دس��تور میدهند که شما باید از امامزاده قاسم هجرت کنید بهخاطر این که
دوستان حفاظت گفتهاند آنجا از نظر امنیتی شرایط خوبی ندارد و این نقشه
ترور هم که پیش آمده ،داس��تان مناس��بی نیست .حاجآقا به دستور امام(ره)
از امامزاده قاس��م هجرت کرد و ما از حدود س��ال  1360در منطقه جماران
س��اکن ش��دیم .طبع ًا با این دس��تور حضرت امام(ره) ،حاجآقا مسجد را هم
واگ��ذار کرد و مدتی بدون مس��جد بود؛ تا این که در س��ال  1361آیتاهلل
سیدابوالحس��ن موسوی همدانی امام جماعت مس��جد فرشته از طرف امام
بهعنوان امامجمعه همدان منصوب ش��د که در آن زمان پیش��نهاد ش��د که
حاجآقا به عنوان امام جماعت در مس��جد فرشته حضور پیدا کند .ایشان هم
پذیرفت و با نظر مرحوم آیتاهلل مهدویکنی-که در آن زمان مس��ئول امور
مساجد کشور بود و به دستور امام(ره) ،حاجآقا در مسجد فرشته مستقر شد و
به عنوان امام جماعت مسجد فعالیت خود را آغاز کرد .رفتهرفته این فعالیت
حاجآقا ادامه پیدا کرد و کمکم عالوه بر نماز مغرب ،نماز ظهر مس��جد هم
فعال ش��د و بعد از مدتی ،نماز صبح هم فعال میش��ود و شاید بدون اغراق
ع��رض بکنم که حاجآقا یکی از منظمترین ائمه جماعات تهران بود ،به این
جهت که سه وعده نماز جماعت را بدون تعطیلی برگزار میکرد؛ یعنی شاید
در طول سال به عدد انگشتان یک دست نماز جماعت در مسجد ما تعطیل
نمیش��د و حاجآقا بس��یار با همت و منظم بر اقامه نماز صبح ،ظهر و ش��ب
تأکید داش��ت و مسجد بسیار فعال شد و این فعالیت ،فعالیتی بود که موجب
خیرین شد و آمدند در کنار مسجد ،درمانگاه خیریه مسجد
تش��ویق برخی از ّ
فرش��ته را احداث کردند و صندوق هم که از قبل بود .حاجآقا ابتدا هر س��ه

وعهده خودش��ان نماز جماعت را در مسجد اقامه میکرد ولی بعد از این که
ما از قم به تهران آمدیم ،به من دس��تور داد که در کار مس��جد به ما کمک
کن و از س��ال  1378بنده در مس��جد فرشته به عنوان امام جماعت ظهر به
حاجآقا کمک میکردم و در مدیریت کارهای مسجد هم آرامآرام وارد شدم و
از سال  1385درآنجا فضایی ایجاد شد که ما بتوانیم کانون فرهنگی را هم
ایجاد بکنیم و در احداث این کانون فرهنگی هم بنده کمک حاجآقا بودم .به
لطف خدا فعالیتهای بس��یار خوبی در این دوران انجام شد و این مسجد به
این صورت رونق گرفت .حاجآقا هم تا حدود  4سال پیش نماز صبح و تا 4
ماه قبل از رحلت ،نماز مغرب را مرتب ًا خودش��ان اقامه جماعت میکرد .نماز
ظهر را هم که از س��ال  1378بنده اقامه میکردم و نماز صبح هم تقریب ًا 4
سالی بود که مسئولیتش با بنده بود ،گاهی از دوستان خواهش میکردیم و
گاهی هم خودم نمازصبح را اقامه میکردم.
حاجآقا حدوداً نیمساعت تا  3ربع قبل از نماز در دفترشان حاضر بود و اگر
کسی س��والی یا مطلبی داش��ت ،میآمد از حاجآقا سواالتش را میپرسید و
نکاتی را که داشت ،مطرح میکرد.
در وقتهای خالی ،حاجآقا همیش��ه س��عی میکرد که با مطالعه وقتشان
را پر بکند .حتی در آن یکی -دوس��اعتی که در مس��جد بود ،مطالعات منبر
شبشان را هم البهالی کارها و مراجعات انجام میداد که هر شب هم یک
ربع تا حدود نیم س��اعت مردم را به فیض میرس��اند؛ یک شب مث ً
ال روایت
میخواند ،یک شب نهجالبالغه شرح میکرد ،یک شب تفسیر قرآن داشت؛
و مداومت داش��ت بر این قصه و خیلی مقید بود و میفرمود :کار اصلی یک
روحانی همین منبر و محراب اس��ت و اگر از این کارهای اصلیمان فاصله
بگیریم ،برکت زندگیمان می رود .همیش��ه ب��ه من این را توصیه میکرد و
میفرمود :اگر خیر دنیا و آخرت را میخواهی و اگر رضایت من را میخواهی،
ش��ما هم بر منبر و محراب خیلی اهتمام داشته باش؛ کار اصلیات این باشد
و بدان که خدا روزیت را میرساند.
وی درخص��وص آخرین روزهای حیات پدرش گفت :حاج آقا از روز بعد از
عاشورای سال  1398مش��خص شد که یک بیماری مزمن رودهای دارند و
دچار س��رطان ش��ده بود و همان روز بعد از عاشورا  1398بستری شد و روز
پنجش��نبه ایش��ان را جراحی کرد .برای ما روزهای بسیار سخت و سنگینی
ب��ود ،چون ب��ه هر حال حاج آقا در خانواده ما اگر چه سنش��ان باال بود ،اما
با همه رفاقت داش��تند و صمیمی بود و عزیزترین کس همه ما بود .در این
ایام که دوران مریضیشان حدود  4ماه طول کشید ،توفیق داشتیم که بیشتر
خدمتشان باش��یم .ایشان در این ایام برنامههای عبادیشان سرجای خودش
ب��ود .حت��ی دفتر رهبری هم میرفت .به خاط��ر دارم در آخرین دیداری که
ایشان به مالقات رهبری رفت تا طبق روال کارهای دفتر را با ایشان مطرح
نمایند ،بهخاطر ضعف جس��مانی ایشان ،بنده در معیتشان بودم؛ مقام معظم
رهبری خطاب به من سفارش کرد که حاجآقای شما میل به کار زیاد دارند
و شما باید مراقب باشید که ایشان با این وضعیت جسمانی خسته نشوند.
ب��ا همه ای��ن اوصاف ،حاجآقا در روزهای س��خت پایانی عم��ر نیز اگرچه
مش��کالت زیادی از نظر جس��می داشتند ،برنامه تهجدش��ان با همان حال
ضعف ،ترک نمیش��د و بر برنامهه��ای عبادی روزمرهش��ان با همان نظم
مثالزدنی مداومت داش��ت .خدا رحمتش��ان کند و إنشاءاهلل خدا به ما توفیق
بدهد که خلف صالح ایشان باشیم.

عناوین برخی از کتابهای آیتا ...رسولی محالتی(ره)
آیتاهلل رسولی محالتی آثار متعددی را به رشته تحریر درآورده است که میتوان آنها را در سه مجموعه تألیفات ،ترجمهها و تصحیحها
طبقهبندی کرد .از تألیفات ایشان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:









































جنبههای اخالقی و سیره عملی امام رضا (علیه السالم)
بعثت رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله)
زندگانی حضرت محمد (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
بشارتهای انبیاء الهی و دیگران درباره ظهور رسول خدا(ص)
زینب(علیها السالم) عقیله بنی هاشم
تاریخ انبیاء
راهنمای بهشت
چهل حدیث
زندگانی حضرت محمد خاتم النبین(ص)
شرح تألیفات شیخ طوسی و مشروح آنها
تاریخ اسالم (دوره سه جلدی)
االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد (دوره دو جلدی)
مفاتیح الجنان ( 12جلدی)
واقعه عاشورا :در منابع کهن
خالصه کتاب زندگانی امام حسن مجتبی(ع)
احسن القصص :شرح مستند داستان حضرت یوسف(علیه السالم)
سخنی درباره نماز
زندگانی امیرالمؤمنین(ع)
چهل حدیث (دوره دو جلدی)
مفاتیح نوین
وصایا الرسول و االئمه :وصیتهای تربیتی اخالقی اجتماعی رسول(ص)
روضه کافی ،مرحوم کلینی (دو جلدی)
ارشاد ،مقیه (دو جلدی)
تصحیح تفسیر مجمع البیان ( 12جلدی)
مفتاح الجنان ( 12جلدی)
سوره مبارکه انعام ( 12جلدی)
شرح زیارت امیناهلل
وصایا الرسول و االئمه (با ترجمه فارسی)
کیفر گناه ( 2جلدی)
مبارزه با گناه
تاریخ انبیاء ( 2جلدی)
تاریخ زندگانی رسول خدا(ص) ( 3جلدی)
تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علی(ع) ( 2جلدی)
تاریخ زندگانی امام حسن(ع) ( 2جلدی)
تاریخ تحلیلی اسالم ( 4جلدی)
زندگانی حضرت فاطمه(سالماهلل علیها) و دختران آن حضرت
صحیفه علویه ( 2جلدی)
االتصال فی النص علی االئمه االثنی عشر من االشراف مقاتل الطالبین
سیره ابن هشام ( 2جلدی)

ات الْ َعالِ ُم ُث ِل َم ِفي إْال ِْس اَل ِم ُث ْل َم ٌة اَل َي ُس ُّد َها شَ ْي ٌء ِإلَى َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة» رسول اکرم
ِا َذا َم َ

(ص)

هرگاه عالمي بميرد رخنهاي جبرانناپذير در اسالم ايجاد ميشود كه تا روز قيامت هيچ چيز آن را فرو نمىپوشد.
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