
در زمره چهره هايي است كه آيت اهلل بهاءالديني را 
از نزديك درك كرده است. وي درباره رابطه معنوي 
و روحي آن بزرگ با امام خميني مي گويد: »آيت اهلل 
بهاءالديني به مرحوم امام خميني و مرحوم آيت اهلل 
س��يدمصطفي خميني عالقه زيادي داشت. برادر 
آيت اهلل بهاءالديني يعني مرح��وم حاج آقا محمد 
بازرگان گفت بعد از قيام مرحوم امام و آزادي كوتاه 
مدت آيت اهلل خمين��ي كه علما به ديدن ايش��ان 
رفتند و آقاي خميني از عده اي علما بازديد فرمود، 
روزي به ديدن اخوي آيت اهلل بهاءالديني آمده قبل 
از ورود امام به برادرم گفتم چگونه پذيرايي كنيم. 
فرمود جعبه گزي در آن جاست بياور، آوردم در آن 
را باز كردم ديدم دو دانه گز بيشتر نيست، گفتم آقا 
جعبه خالي است فقط دو دانه گز دارد. گفت همين 
كافي است، او )امام خميني( اگر بخواهد ميل كند 
يك دانه خواهد خورد، نه او اهل اين حرف هاست 

نه من!«. 
  خورشيد لحظه اي تابيد و رفت!

روابط معنوي، عرفان��ي و عاطفي آيت اهلل العظمي 
حاج س��يدرضا بهاءالديني با رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي، فصلي 
ديگر در حيات سياسي آن بزرگ است. ديدارها و 
داوري هاي آيت اهلل بهاءالديني در اين فقره هيچ گاه 
رسانه اي نشد، اما اس��ناد و خاطرات مربوط به آن 
همچنان موجودند و گاه از سوي حواريون آن عارف 
واصل نقل ش��ده اند. حجت االس��الم والمسلمين 
كاظم صديقي در اين باره نقل كرده است: »يكي از 
دوستانمان )آقاي فرحناك( برايم نقل كرد، صحبت 
از قائم مقامي ]آقاي منتظري[ كه شد، ايشان گفت 
نه! من اين جور نمي بينم. كس��ي كه ما دلخوش به 
او هستيم، آسيد علي آقاست! آن وقت اصاًل كسي 
خوابش را هم نمي ديد، اص��اًل آن فضا، فضايي بود 
كه كس��ي نمي توانس��ت مقابل قائم مقامي چيزي 
بگويد. رابطه ش��ان با رهبري هم بسيار خوب بود. 
ايشان همين اواخر عمرشان آمدند تهران و رفتند 
بيمارس��تان. من هم اينجا رفتم ديدنش��ان و هم 
بعد رفتم قم. ايشان فرمود مي دانستم مشكل من 
پزشكي نيست. با طبيب حل نمي شود، ولي چون 
حضرت آقا خواستند بروم، به احترام ايشان رفتم... 
ايشان با پيشنهاد حضرت آقا رفته بود و مي گفتند 
با اينكه مي دانستم مؤثر واقع نمي شود، به احترام 
ايشان رفتم. پيشنهاد مرجعيت آقاي بهجت را هم 
آقا به ايشان داده بود. آقاي بهجت در كاغذ كوچكي 
كه معموالً مصرف نمي ش��ود، چهار شرط نوشته و 
داده بودند به آقا كه: از من تبليغ نش��ود، رساله ام 
باعث نشود از رس��اله ديگري جلوگيري شود... دو 

شرط ديگر خاطرم نيست«. 
حجت االس��الم صديقي در ادامه خاطرات خويش 
از مناسبات رهبري با آيت اهلل العظمي بهاءالديني، 
نكاتي را نيز از ارتباط ايشان با مرجع عارف حضرت 
آيت اهلل العظمي حاج شيخ محمدتقي بهجت نقل 
كرده است: »ارادت آقا به آقاي بهجت، خيلي سابقه 
دارد. آقا از ابتدا نس��بت به اهل باطن يك كش��ش 
خاصي داشته، بنابراين خيلي ها س��ر راهش قرار 
گرفتند. مثاًل حضور ايشان در جلسات مرحوم حاج 
ش��يخ عباس قوچاني. مالقات هاي مكررشان قبل 
از انقالب و در دوره نهضت با آقاي بهجت س��ابقه 
داشته است. من خودم به خاطر اينكه عالقه مند به 
آقا بودم و هستم و اميدوارم تا آخر هم خدا ثابت قدم 
نگهم  دارد، گاهي نسبت به بعضي از مقدسين ترديد 
داشتم كه اينها نس��بت به انقالب، نظام، رهبري و 
واليت س��ليقه خاص خودش��ان را داش��ته باشند 
بنابراين چي��زي نمي گفتم و س��ؤالي نمي كردم، 
ولي يك��ي از رفقايمان- كه ايش��ان ه��م مثل من 
گاهي براي آقاي بهج��ت روضه مي خواند و آقا هم 
تش��ويقش مي كرد- گفت در جلسه اي كه خدمت 
آقاي بهجت بودي��م، يكي دو نف��ر آمدند خدمت 
آقاي بهجت، يك چيزي را سؤال كردند كه به نظر 
مي رسيد سؤالشان طوري بود كه گويا تعريضي به 
آقا دارند. آقاي بهجت با ناراحتي زياد و نگاه تند و 
با عصبانيت گفتند شما بهتر از ايشان سراغ داريد؟ 

من كه بهتر از ايشان سراغ ندارم!« 
همان گون��ه كه اش��ارت رفت، اطرافي��ان آيت اهلل 
بهاءالديني از روابط وي با رهبري نكات و خاطراتي 
فراوان در ذهن دارند. يكي از ايش��ان در مقام بيان 
يادمان هاي خوي��ش از آن بزرگ، ب��ه نكات ذيل 
اش��اره كرده اس��ت:  »قبل از رياس��ت جمهوري 
آقاي خامنه اي روزي در بي��ت محترم حضرت آقا 
بهاءالديني بودي��م كه آقاي خامن��ه اي كه در آن 
زمان نماينده مجلس بودند به بيت ايشان )منزل( 
تشريف آورده اند و وقتي كه آقاي خامنه اي رفتند 
آقا زي��ر لب فرمودند خورش��يد لحظ��ه اي تابيد و 
رفت!... يكي از روزها كه حضرت آقا تش��ريف برده 
بودند به جمكران، حدود ساعت دو شب به حضرت 
آيت اهلل العظمي بهاءالدين��ي خبر مي دهند كه آقا 
صبح بعد از نماز مي خواهند تشريف بياورند منزل 
شما. تيم حفاظت س��اعت چهار صبح براي آماده 
كردن شرايط به منزل ايش��ان مي روند كه متوجه 
مي شوند آقاي بهاءالديني، پيرمرد 90 ساله جلوي 
در خانه ايستاده اند. مي گويند: آقا چرا با اين كهولت 
سن اينجا تشريف داريد؟ ايشان مي فرمايند براي 
ديدن رهبر بزرگ انقالب، من از همان ساعتي كه 

شما زنگ زديد آمده ام استقبال!« 
  پير مراد جوانان پاكب�از جبهه و جنگ در 

دوران دفاع مقدس
شايد بهترين توصيف از همگامي زنده ياد آيت اهلل 
العظمي بهاءالديني با نظام اس��المي، پيام پرنكته 
رهبر معظم انقالب در س��وگ وي باش��د كه طي 
آن به بس��ياري از مقوالت در اين باره اشارت رفته 
است: » با تأسف و اندوه خبر يافتيم كه عالم رباني 
و فقيه عارف و پارس��ا حضرت آيت اهلل حاج آقارضا 
بهاءالديني )قدس اهلل روحه( دار فاني را وداع گفته و 
به جوار رحمت حق پيوسته است. براي حوزه  علميه 
قم و روحانيت معظم اسالم، اين ضايعه بي جبران 
و فقداني دردناك اس��ت. اين عالم بزرگ از جمله 
نوادري بود كه همواره در حوزه هاي علميه همچون 
ستاره  درخشان معنويت و عرفان، راهنماي خواص 
و مايه دلگرمي و اميد برجس��تگان اند. مقام رفيع 
اخالقي و معنوي آن بزرگمرد، موجب آن بود كه هر 
كلمه و اشاره او چون برقي در چشم ارادتمندانش 
بدرخشد و دريچه اي به عوالم معنا بگشايد. مجلس 
او همواره معراج روح مستعد فضالي جواني بود كه 
مي خواستند علم دين را با صفاي عطرآگين عرفان 
ديني توأم سازند. معلم اخالق و سالك الي اهلل بود، 
و صحبت نوراني و كالم راز گشاي او، دل مستعد را 

در ياد خدا مستغرق مي كرد. 
پير مراد جوان��ان پاكباز جبه��ه و جنگ در دوران 
دفاع مقدس شمع محفل بس��يجيان عاشق بود و 
بارها صفوف مقدم جبهه ها را با حضور خود نورانيت 
مضاعف بخشيد. اين عالم كهنسال و مراد و مقبول 
فض��ال و علما، عم��ر بابركت و پرفيض خ��ود را در 
بهشتي از پارسايي و زندگي زاهدانه، در كنج محقر 
خانه اي كه ده ها سال شاهد غناي معنوي صاحبش 
بود به س��ر آورد و بي اعتنايي حقيق��ي به زخارف 
ناپايدار دنيوي را كه سيره  همه صاحبدالن برجسته  
حوزه هاي علميه است، درس ماندگار خود ساخت. 
همان طور كه حيات مبارك آن اس��وه  پارسايي و 
تقوا، در حوزه علميه  قم برجسته و محسوس بود، 
ضايعه  وفات ايش��ان نيز در آن حوزه عظيم الشأن، 
بسي بزرگ و سنگين است. اينجانب اين مصيبت 
دردناك را به حضرت بقيه اهلل االعظم )ارواحنا فداه( 
و به همه اعاظم و اعالم حوزه ه��اي علميه و نيز به 
فضالي جوان و ط��الب پاكنهاد و هم��ه  دل هاي 
سرشار از شور و ش��وق معنويت و حضور، و نيز به 
خاندان معظم و فرزندان مكرم و ديگر بازماندگان 
ايشان تس��ليت مي گويم و علو مقام روح مطهر آن 
عبد صالح را در درجات قرب، از حضرت حق متعال 

مسئلت مي نمايم«.

حجت االسالم كاظم صدیقی: »صحبت 
از قائم مقامي ]آقاي منتظري[ كه شد، 
ایشان گفت:  نه! من این جور نمي بينم. 
كس�ي كه ما دلخ�وش به او هس�تيم، 
آسيد علي آقاست! آن وقت اصالً كسي 
خوابش را هم نمي دی�د، اصالً آن فضا، 
فضایي بود كه كسي نمي توانست مقابل 
قائم مقامي چيزي بگوید. رابطه ش�ان 
ب�ا رهبري ه�م بس�يار خوب ب�ود...«
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 نكته ها و خاطره هایي از روابط و مناسبات آیت اهلل العظمي سيدرضا بهاءالدیني 
با امام و رهبري

ما دلخوش به اين سيد هستيم!

  محمدرضا كائيني
سالي كه در حال 
سپري كردن آن 
هس��تيم، نشان از 
چهلمي��ن س��ال 
شهادت و صدمين 
سال والدت استاد 
ش��هيد آي��ت اهلل 
مطهري  مرتضي 
دارد و ه��م از اين 
رو، بازخوان��ي منابع ش��اخص در باب زندگي 
آن حكيم فرزانه، اهميتي افزون يافته اس��ت. 
اثري كه هم اينك در معرفي آن سخن مي رود، 
مجموعه اي از گفتارهاي فيلسوف و انديشمند 
نامدار معاصر آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي 
است كه در مناسبت هاي گوناگون ايراد شده 
و نويس��نده و محقق معاص��ر جناب غالمرضا 
گلي زواره آن را تدوين كرده است. در بخشي 
از ديباچه وي بر اين اثر- كه از سوي مؤسسه 
آموزشي-پژوهش��ي امام خميني نشر يافته 
اس��ت- چنين مي خوانيم: »ش��هيد آيت اهلل 
مطهری )قدس سره( از نادر دانشمندان جهان 
تشيع است كه بر پايه بصيرت علمی و معرفتی، 
همراه با اش��راق درونی، معنويت و فضيلت و 
از موضع تعه��د، تدين، بي��داری و دردمندی 
دينی، در عرصه هايی پرشمار از علوم اسالمی، 
آثاری پديد آورد. وی در اين آث��ار، با تكيه بر 
منابع مس��تند قرآنی و روايی و براهين عقلی 
و با شيوه ای بديع و ش��يوا و زبانی رسا، به رفع 
نيازهای نس��ل جوان و ديگر تشنگان معارف 
ناب پرداخت. آن مطهر انديش��ه ها، احاطه ای 
گسترده بر فرهنگ اسالمی داشت و نگرش ها، 
بررس��ی ها، ارزيابی ها و نقادی هايش به دور از 
تعصب، احساسات و هيجانات زودگذر بود. وی 
مباحث اعتقادی و مبانی فكری امت مسلمان 
را به زبان روز عرضه می ك��رد و در اين راه، به 
تالش تكاپوی خويش ايمانی راسخ داشت. او 

اين اقدام را به مثابه وظيفه ای شرعی، وجدانی 
و دينی، برای پيشبرد نهضت در مسير اسالم 
راس��تين و به دور از ترفندهای تبليغاتی كه با 
تهمت های ناروا و بی پايه همراه بود و ريشه در 
نقشه های ساواك و مكاتب الحادی و التقاطی 

داشت، پذيرفت.
آن حكيم فرزانه به سه خصلت دانشوری، انصاف 
و حق طلبی، پيش از ديگر خصال آراس��ته بود 
و هن��گام داوری درباره پديده ه��ای گوناگون 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی، خ��ردورزی، ايمان و 
تقوا را معيار قرار م��ی داد و از هر گونه ديدگاه 
مغرضانه و تنگ نظرانه دوری می جس��ت و در 
نقد انديشه های مخالف و حتی هنگام افشای 
انحرافات و كژروی ها و ناراستی ها، جانب انصاف 
را فرونمی نهاد. شهيد مطهری حق  طلب بود و 
همواره تأكيد می كرد اسالم دين فطرت، برهان 
و منطق اس��ت و از اين رو، در پی ايجاد رعب و 
هراس و استفاده از زور و خشونت، برای تحميل 
عقيده نيس��ت. او در كس��ب دانش و معرفت، 
دمی نياس��ود و از فضالی انگشت شمار حوزه 
بود كه با اهل دانشگاه ارتباط علمی و فرهنگی 
برقرار كرد و در بحث های فكری و اعتقادی با 
افراد تحصيل كرده، از مغالطه می پرداخت. وی 
خضر راه بود و دليل قافله. در ظلمت ترديدها 
و ش��بهه ها، مطلع كاروانيان بود و پيشاپيش، 
طليعه دش��من را می پاييد و هم��گان را آگاه 
می ساخت، از هر چيز؛ از رگه های نفوذ، جای 
پای غربزدگ��ی، مكاتب مصنوع��ی و كاذب، 
خودباختگان مقهور، التقاط مرشی و نامرئی، 
و در يك س��خن، از همه كس��انی كه باورها و 
ارزش های الهی را نشانه می رفتند. او بر فرضيه 
دوگانگی علم و دين و جداي��ی ميان دانش و 
ايمان خط بطالن كشيد و پيوند اين دو را روشن 
ساخت. وی اين راه را در برابر همگان گشود كه 
می توان ب��اور دينی را با تيزبين��ی اجتماعی و 
هوشياری سياسی همراه ساخت، و اين مدعا 
در آثار پرفيضش هويداس��ت. مطهری فرياد 
می زد كه بايد پژوهش ه��ای دينی در خدمت 
حل معظالت فرهنگی و اجتماعی قرار گيرد؛ 

در غير اين ص��ورت، خودپژوه��ش، به جای 
گره گشايی، دشواری آفرين خواهد شد. وقتی 
می نگاشت، پرتوی از روشنايی های معنوی بر 
افق كاغذ می درخشيد؛ وقتی سخنرانی می كرد، 
كلماتش قطرات بارانی با بركت را می مانست 
كه دش��ت های تش��نه و بيابان های خشك را 
به طراوت، ش��كفتن و ُرس��تن فرامی خواند؛ 
بالغ��ت، صراحت، پوياي��ی، صداقت، اخالص 
و اس��تواری در گفتارش موج می زد؛ دريافت 
علمی و يافته های فلس��فی را در حرير واژگان 
می پيچي��د و ب��ه قلب های عطش��ناك هديه 
می داد؛ راس��ت قامت بود تا كژی ه��ا را در هم 
كوبد؛ در هنگامه ای ك��ه توفان های تحريف و 
ظلمت التقاط، جهالت، جمود، ظاهرگرايی و 
نفاق از همه س��و، در حال وزيدن بود، مراقب 
بود مشعلی كه رسول اكرم)ص( در غار حرای 
مكه افروخت و از حماسه كربال فروغ گرفت، به 

خاموشی نگرايد. 
در عصر واماندگی، از خودبيگانگی، مسخ فكری 
و عقيدتی و ابتذال فرهنگی، با اشارات نورانی 
او، ذهن ها و دل ها تكانی می خوردند؛ از خواب 
غفلت و خودفراموش��ی بيدار می شدند؛ و به 
خويش��تن اصي��ل و هويت ارزش��ی خويش 
بازمی گش��تند. ش��خصيت چندبع��دی اين 
دانشمند فرزانه ايجاب می كند كه ابعاد وجودی 
او بازشناسانده شود. بديهی است، پی گرفتن 
اين هدف و رسيدن به اين شناخت و كاوش در 
تمام حاالت، محاسن و امتيازات كم نظيرش، 

در اين مقال و مجال نمی گنجد«.
تدوينگر در بخش��ي ديگر از مقدمه خويش، 
درباره چگونگي بازنويسي و تنظيم گفتارهاي 
آيت اهلل مصباح درباره شهيد آيت اهلل مطهري 
مي نويس��د: »نوش��تار پي��ش روی محصول 
تدوين، تبويب، نگارش و بازنويس��ی مقاالت، 
س��خنرانی ها و مصاحبه های استاد برجسته 
ح��وزه، آي��ت اهلل مصباح يزدی اس��ت كه به 
جنبه هاي��ی از زندگی، انديش��ه ها و خدمات 

علمی و فرهنگی ش��هيد مطهری می پردازد. 
نگارنده با تحمل مشقت های فراوان كوشيده 
اس��ت، نخس��ت از درج بخش ه��ای تكراری 
مطالب و موضوعات بپرهيزد و س��پس برای 
روش��ن ش��دن پاره ای از نكات ك��ه در متن 
بيانات و گفت و گوهای ايش��ان آمده اس��ت، 
و ني��ز تكميل مطالب، به ويژه ب��رای خواننده 
جوان، توضيحاتی را به صورت پاورقی بياورد. 
نوشتار حاضر در 9 بخش سامان يافته است. 
در بخش نخست، به نام دانشوری ژرف انديش، 
جنبه هايی از امتيازات علمی و اخالقی شهيد 
مطهری آمده اس��ت. در بخش دوم، رازهای 
موفقيت اين دانشمند به خواننده شناسانده 
شده اس��ت. در بخش س��وم، چهره ُمدرسی 
وارسته ترسيم ش��ده كه در حوزه، دانشگاه و 
ديگر محافل علمی و فرهنگی، به احيای تفكر 
دينی پرداخته است. پاسخگويی آن شهيد به 
نيازهای زمان، توجه به مقتضيات اجتماعی و 
آسيب شناسی آگاهانه، از جمله مطالبی است 
كه در بخش چهارم، بدان اش��اره شده است. 
آفت زدايی از بوس��تان عقايد و باورها، مبارزه 
با ملی گرايی، سكوالريسم و ظاهرسازی های 
مخ��رب و نقد خودباختگی ه��ای غربزدگان، 
محورهای بخش پنجم است. در بخش ششم، 
به پ��اره ای از كوش��ش های ش��هيد مطهری 
پرداخته شده كه جامعه را از سيالب تحريفات، 
بدعت ها و شبهات نجات داده و كشتی نجات 
وی بسياری از جوانان را به ساحل رستگاری 
رسانده اس��ت. افش��ای گذرگاه های الحاد و 
قاطعيت آن دانش��مند ژرف اندي��ش در برابر 
اف��كار التقاطی، موضوع بخش ه��ای هفتم و 
هش��تم كتاب را تش��كيل می دهد. در بخش 
نهم، ضمن توجه به نقش ش��هيد مطهری در 
تبيين مبانی فكری انقالب اسالمی و چگونگی 
ش��هادت ايش��ان به دس��ت گروهك فرقان، 
حكمت تجليل و تكريم از عالمه شهيد مرتضی 
مطهری، مورد واكاوی قرار گرفته است. اميد 
آنكه اين مجموعه مورد توجه دوستداران آن 

متفكر حق جو قرار گيرد«.

 حاشيه اي بر انتشار دیدگاه هاي آیت اهلل محمدتقي مصباح یزدي 
درباره شهيد آیت اهلل مرتضي مطهري

حكيمي از منظر حكيم ديگر

  دهه 40. استاد شهيد آیت اهلل مطهری در ميان دانشجویان دانشگاه شيراز
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  علي احمدي فراهاني
روزهایي كه بر ما گذشت، تداعي گر بيست و دومين 
س�الروز ارتحال عارف واص�ل و مرج�ع واالمقام 
ش�يعه حض�رت آی�ت اهلل العظمي حاج س�يدرضا 
بهاءالدیني)ق�ده( بود. او به رغم زه�د و اعتزال از 
مناصب دني�وي، از حاميان جدي ام�ام و رهبري 
و از همراهان نظام اس�المي ب�ود و مواضع وي در 
گذرگاه هاي خطي�ر انقالب، جملگي ش�اهدي بر 
این مدعاس�ت. در مقالي كه پيش روي شماست، 
تالش شده است تا با استناد به برخي شواهد، این 
مقوله بيشتر تبيين گردد. اميد آنكه تاریخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آید. 

   
  بر محمل شهود

اهمي��ت و ارزش منظ��ر حض��رت آي��ت اهلل العظمي 
حاج س��يدرضا بهاءالديني در مورد مقوالت و وقايع، 
منظر عرفاتي و مش��هودات ماورايي اوست. به اذعان 
همه مرتبط��ان، وي در اين فقره يد طواليي داش��ت 
و س��الياني طوالني به مراقبه و رياضت پرداخته بود. 
حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقي امام جمعه 
كنوني تهران در اين باره مي گويد:  »به نظر مي رسيد 
حالتي ك��ه آقاي بهاءالديني داش��ت، حالت ش��هود 
بود، حضورش هم قوي ب��ود. آدم وقتي خدمت آقاي 
بهاءالديني بود، واقعاً احس��اس حضور در محضر خدا 
را مي كرد. گويا اين خ��وِد آيينه خداس��ت و خدا در 
وجودش جل��وه دارد. در عين حال كه ب��ا آدم حرف 
مي زد، عالمش عالم عجيبي بود كه جز تعبير به حضور 
نمي شود چيزي گفت. ديگر اينكه نگاه هايش حاكي از 
اين بود كه ايشان يك چيزهايي را مي بيند. بعضي از 
دوستان ما مي گفتند كه مكاشفات آقاي بهاءالديني 
آن قدر زياد اس��ت كه گاهي اين رؤيت َسر را با رؤيت 
ِسّرش اش��تباه مي  كند! علي الدوام پِس پرده را با آن 
چشم باطنش مي ديد، در عين حال كه چشم ظاهرش 

هم باز بود«. 
  حاج آقا روح اهلل به درد همه كاري مي خورد!

درباره نگاه آيت اهلل العظمي حاج سيدرضا بهاءالديني 
به مكانت علم��ي و عملي رهبر كبي��ر انقالب، قبل از 
هر چيز مناسب است كه زمام سخن را به دست خود 
وي بس��پاريم. وي در خاطراتي كه پس از رحلت امام 
خميني و درباره سابقه طوالني خويش با ايشان نقل 
كرد، چنين گفت: »در س��ال هاي اول طلبگي كه در 
مدرس��ه فيضيه بودم، با حاج آقا روح اهلل آش��نا شدم. 
مدتي نگذش��ت كه در رفاقت و دوس��تي ام با ايشان، 
بسيار صميمي ش��دم و او را در حد بس��يار بااليي از 
پاكي و تقوا ديدم. ايش��ان در جواني عالقه ش��ديدي 
به اه��ل بيت)ع( اظه��ار مي كرد و ارتب��اط تنگاتنگ 
معنوي با ائمه)ع( داشت. در ماه مبارك رمضان با هم 
در جلسه اي ش��ركت مي كرديم كه ابتدا قرائت قرآن 
بود و س��پس تالوت كالم معصومان. كتاب ارزشمند 
عبقات االنوار مرحوم ميرحامد حس��ين را مي آورديم 
و از روي آن احاديثي گوهربار و س��خناني دلنش��ين 
از ائمه را مي خوانديم. با آنك��ه حاج آقا روح اهلل از نظر 
مالي وضع مناسبي نداشت، جديت و شور و عشق اين 
جوان موجب ش��د يك جلد از كتاب عبقات را منتشر 
كند تا بقيه هم بتوانند از آن استفاده كنند... در سال 
1342 عده اي در مورد مرجعيت نزد بنده آمدند و نظر 
مرا درباره دو نفر خواس��تند. عرض ك��ردم فالني آدم 
خوبي اس��ت، اما فقط به درد درس و بحث مي خورد، 
ولي حاج آقا روح اهلل به درد همه كاري مي خورد! اين 
سخن به گوش آن فرد رس��يد و از دست من ناراحت 
ش��د تا اينكه قبل از انقالب از دنيا رفت. يك ش��ب به 
خواب من آمد و اظهار ناراحتي ك��رد. گفتم به خاطر 
آن حرف، چه كنم تا از دستم راضي شوي؟ گفت يك 
ختم قرآن برايم بخوان! من هم خوان��دم. مدتي بعد 
در س��ال 1357 كه با پيروزي انقالب مدرسه فيضيه 
بازگشايي شد، تعدادي از ارواح را ديدم كه خوشحالند. 
يكي از آنان، روح همان ش��خص بود. در آن زمان بود 
كه احس��اس كردم خود ايش��ان فهميده است كه آقا 
روح اهلل به درد هر كار مي خورد... بعد از انقالب با همه 
گرفتاري اي كه امام داشتند و من داشتم، ارتباط خود 
را قطع نكرديم. در همان اوان پيروزي انقالب اسالمي، 
ش��بي بعد از مغرب قرار بود امام براي بازديد به منزل 
ما تشريف بياورند. آن شب كوچه منتهي به منزل ما 
مملو از ازدحام مردمي بود ك��ه در انتظار رؤيت امام، 
شعار سر مي دادند. من در منزل مشغول روشن كردن 
س��ماور بودم كه خبر دادند ايش��ان آمدند. وقتي سر 
بلند كردم امام را در آستانه در اتاق ديدم. بعد از سالم 
و احوالپرس��ي به ايش��ان گفتم آقا! حركت شما الهي 
است، ولي نفوس مردم آمادگي و تحمل كافي ندارند. 
حضرت امام در جواب گفت آقاي بهاءالديني همه چيز 
در اختيار من است ولي خودم در اختيار خودم نيستم! 
من از گفته امام دو نتيجه مي گيرم، يكي اينكه ايشان 
مي فهماند كه بر نفوس مردم، عالوه بر واليت تشريعي، 
واليت تكويني دارد و اراده ايشان بر اراده مردم و ديگر 
شئون مسلط است، به طوري كه قلوب مردم در اختيار 
ايشان است. ديگر اينكه مقام فناي في اهلل و عبوديت و 

بندگي محض ايشان از اين گفته آشكار مي شود«. 
  امام والیت تكویني دارد!

اطرافيان آيت اهلل بهاءالدين��ي درباره نگاه او به مكانت 
و مجاهدات امام خمين��ي نكته ها مي  گويند. از جمله 
اين موارد گفته هاي حجت االسالم والمسلمين كاظم 
صديقي در اين باره است: »ايشان معتقد بود كه امام 
واليت تكويني دارد. ايش��ان مي گفتن��د اينكه امام با 
يك صحبت يا يك نوش��ته، خلقي را بيرون مي كشد 
يا تعطيل مي كند، اين جور نيس��ت كه بر اساس يك 
امر اعتباري اين كار را بكند. ايش��ان در خلق تصرف 
مي كند و حتي افرادي كه در خط نيس��تند، همراهي 
مي كنند. معتقد بود كه اين همان واليت تكويني است. 
يكي هم اينكه فرمودند امام كه مي آيد و دستش را باال 
مي برد، نيت مي كند و براي خدا دستش را باال مي برد. 
همه كارهايش براي خداست، دستش را هم كه تكان 

مي دهد، براي خداست«. 
آيت اهلل خليل مبشر كاشاني از علماي معاصر قم نيز، 
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