
  شاهد توحيدي 
روزه�اي اكن�ون، تداعي گر س�الروز ش�هادت 
مرجع نوآور و مجاهد، ش�هيد آي�ت اهلل العظمي 
س�يدمحمدباقر صدر اس�ت. هم از اي�ن رو و در 
تكري�م كارنام�ه علمي و عمل�ي آن ب�زرگ در 
تبيين روزآم�د مع�ارف ديني و ايس�تادگي در 
برابر مكاتب انحرافي، ش�مه اي از س�يره فردي 
و اجتماع�ي آن فقيد س�عيد را، در آيينه روايت 
شاگردانش جس�ته ايم. اميد آنكه صدرپژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را، مفي�د و مقب�ول  آيد.

  
   از نبوغ اين استاد جوان، حيرت كردم!

حضرت آيت اهلل سيدكاظم حائري، از مراجع كنوني 
مقيم حوزه علميه قم و در عداد ش��اگردان ش��هيد 
آي��ت اهلل العظمي س��يدمحمدباقر صدر، به ش��مار 
مي آيد. در اين ميان اما، داس��تان آشنايي وي با آن 
اس��تاد نابغه، بس شنيدني اس��ت. چه اينكه وي در 
آغاز تصور مي برده احتماالً آنچه در باب اين محقق 
جوان گفته مي شود، اغراق آميز است اما پس از درك 
محضر وي، درمي يابد كه اين همه كاماًل درس��ت و 
حتي در قياس با آنچه كه خود يافته، فروكاس��ته و 
ناتمام نيز هس��ت. چنانكه خود نقل مي كند: »بنده 
از دوران كودك��ي، ب��ا مرحوم آقاي س��يدنورالدين 
اشكوري دوست بودم و رفاقت ما، بسيار طوالني مدت 
بود. يك روز ايش��ان از من دعوت ك��رد تا در درس 
استادش شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر، شركت 
كنم و گفت اس��تاد دارد بحث ترتّب را مي گويد، كه 
بحثي عميق است و انس��ان به تنهايي نمي تواند آن 
را بفهمد!... و از من خواست كه همراهش در درس 
حاضر شوم و پس از آن، يك بار ديگر درس را برايش 
بگويم، كه خ��وب متوجه ش��ود. بعد هم بس��يار از 
استادش ش��هيد صدر، برايم تعريف و تمجيد كرد. 
البته من كس��ي نب��ودم كه به س��ادگي حرف هاي 
كس��ي را تصديق كنم! مثاًل مي گفت نبوغ ايش��ان 
بس��يار باالتر از حد تصور اس��ت و به مباحث علمي 
آيت اهلل خويي، نقدهاي علم��ي جدي دارد و برخي 
نظرات ايش��ان را، ابطال و مباح��ث جديد و دقيقي 
را بيان مي كند و ب��ه لحاظ قدرت علم��ي، هماورد 
ندارد! من چيزي به آقاي اش��كوري نگفتم ولي در 
دلم ه��م حرف هايش را تصديق نك��ردم و همه اين 
تعريف و تمجيدها را، ناشي از تحت تأثير استاد قرار 
گرفتن، دانس��تم و تصور كردم مثل خيلي ها دچار 
هيجان ش��ده و تصور مي كند كه اس��تاد بي نظيري 
پيدا كرده و هيچ كس در سطح ايش��ان نيست! ابداً 
احتمال نمي دادم كه اين قضاوت ها صحيح باش��د 

اما درخواس��تش را هم رد نكردم و چون ايش��ان را 
انس��ان مؤمن و متعبد و ملتزمي مي دانستم و رفيق 
قديمي من هم ب��ود، با خود گفتم دليل��ي براي رد 
درخواست ايش��ان وجود ندارد بنابراين همراهش 
رفتم و گفتم فقط همين بحث را مي آيم و بعد درس 
را مجدداً براي ش��ما توضيح مي دهم. در آن دوران، 
من از ش��اگردان برجس��ته درس آيت اهلل العظمي 
سيدمحمود شاهرودي و به لحاظ علمي، در سطحي 
بودم كه ديگر تقريباً نيازي به حضور در درس ايشان 
نداش��تم، بنابراين فق��ط براي اجابت درخواس��ت 
دوستم آقاي اشكوري، در درس شهيد صدر شركت 
كردم. در آن دوران سردرد شديدي هم داشتم، كه 
مرا بي قرار كرده بود و واقعاً ش��ركت در درس، برايم 
دش��وار بود. يادم هس��ت كه وقتي درس تمام شد، 
براي اينكه بتوانم آن را براي آقاي اش��كوري تقرير 
كنم، با هم به خيابان مي رفتيم و در حال راه رفتن، 
اين كار را مي  كردم تا شايد هواي آزاد كمكم كند كه 
كمي سردردم بهتر ش��ود! به هر حال پس از حضور 
در درس شهيد صدر، واقعاً حيرت كردم و ديدم كه 
در صحبت هاي آقاي اش��كوري هيچ اغراقي وجود 
ن��دارد، در حالي كه قباًل تصور چني��ن چيزي را هم 
نمي كردم! انصافاً قدرت علمي شهيد صدر بي مانند و 
بحث هاي ايشان بي نظير بود. اين را كه ايشان قبل از 
سن بلوغ در تمام ابواب فقهي به اجتهاد رسيده باشد 
نمي دانم، اما قطعاً از ابتداي بلوغ از هيچ كس تقليد 
نكرده بود و از زمان بلوغ در هر مسئله اي، به فتواي 
خودش عمل مي كرد و يقيناً از كسي تقليد نمي كرد. 
در مورد نبوغ ايشان، موضوع بديهي تر از آن است كه 
كسي بتواند كتمان كند. كافي است كتاب »فدك« 
ايشان را بخوانيد تا به اين مس��ئله پي ببريد. كتابي 
است كم حجم، اما بس��يار عظيم و ارزش��مند و در 
موضوع خودش بي نظير و اگر توجه كنيم كه ايشان 
اين كتاب را در كودكي نوشته، ديگر نمي توانيم نبوغ 

شگفت انگيز ايشان را كتمان كنيم!«
   پيشرفت علمي ش�هيد صدر، ابداً عادي و 

معمولي نبود!
شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم، عالوه بر دوران 
طوالني بهره مندي از دروس شهيد آيت اهلل العظمي 
س��يدمحمدباقر صدر، در زمره ميراث داران مكتب 
سياسي آن بزرگ به ش��مار مي رفت، امري كه پس 
از مهاجرت وي به ايران، در قالب تأس��يس مجلس 
اعالي انقالب اس��المي عراق، تبلوري عيني يافت. 
با اين همه حكيم در ميان خاط��رات فراواني كه از 
استاد به ذهن سپرده بود، بخشي كه مربوط به دوران 
پرمحنت نشو و نماي وي بود را، مهم تر مي ديد: »در 

آغاز ايش��ان، در محافل علمي چندان شناخته شده 
نبودند و فقط طلبه هاي فاضل��ي كه از جنبه علمي 
پيش��رفت كرده بودند، عظم��ت علمي ايش��ان را 
درك مي  كردند. افرادي هم كه از نزديك با ايش��ان 
تماس داش��تند، از جمله پسرعمويشان امام موسي 
صدر، آيت اهلل سيدموسي شبيري زنجاني، آيت اهلل 
سيدمحمد روحاني و ش��اگردان خصوصي آيت اهلل 
العظمي خويي، بخش��ي از عظمت اين ش��خصيت 
بي نظير را دريافته بودند. بسيار بر اين اعتقاد بودند 
كه پيشرفت علمي شهيد صدر، ابداً عادي و معمولي 
نيست كه سخني درس��ت به نظر مي رسيد. ايشان 
رنج هاي فراواني ديده بودند ك��ه گاهي درباره آنها، 
با م��ن صحبت مي كردن��د. مي گفتن��د در كودكي 
خدمتگزار باوفا و صديقي داشته اند، كه او را به اندازه 
پدر و مادرش��ان دوست داش��تند. پدر شهيد صدر، 
ويژگي  هاي برجسته اي داش��تند. ايشان از خاندان 
بزرگي بودند و به لحاظ علم��ي از امتيازات فراواني 
برخوردار بودند ولي شهيد صدر خيلي كوچك بودند 
كه ايشان از دنيا مي رود و همان فردي كه اشاره كردم 
)و اگر اشتباه نكنم نامش عبدالحسين بود( رسيدگي 
به ش��هيد صدر را به عهده مي گيرد. نكته جالب اين 
اس��ت كه ظاهراً بعضي از اقوام ش��هيد صدر، مايل 
بودند كه ايشان راه ديگري غير از تحصيالت حوزوي 
را اختيار كند، زي��را نبوغ و اس��تعداد فوق العاده اي 
داشتند و همه مطمئن بودند كه ايشان، به موقعيت 
ويژه اي دس��ت پيدا مي كنند. هم��ه فكر مي كردند 
كه ايش��ان راه پسردايي هايش��ان، جعفر آل ياسين 
و عزالدين آل ياس��ين را دنب��ال مي كنند و مدارك 
دانشگاهي و علمي بااليي مي گيرند. خانواده و اقوام 
اين گونه پيش بيني مي كردند كه اگر ايشان همين 
مس��ير را دنبال كند، هم از لحاظ علمي به مقامات 
بااليي دس��ت پيدا مي كند و هم به لحاظ معيشتي، 
از رفاه بيشتري برخوردار مي ش��ود و فقر و سختي 
گذشته ايش��ان از بين مي رود، مخصوصاً كه بعضي 
از افراد خاندان صدر، از قبيل سيدمحمدصادق صدر 
و سيدمحمد صدر، در دستگاه دولت موقعيت هاي 
خوبي داشتند، اما زندگي در حوزه هاي علميه بسيار 
س��خت بود؛ مخصوصاً اگر طلبه اي بود كه كسي، به 
لحاظ معيشتي به او كمك نمي كرد. ايشان مي گفت 
معاش خانواده از طريق مضاربه و به س��ختي تأمين 
مي شد، اما حتي نزديك ترين اش��خاص به خانواده 
هم، از اين موضوع اطالع نداش��تند! نكته جالب اين 
است كه حتي دايي ايشان آيت اهلل شيخ محمدرضا 
آل ياسين از مراجع بزرگ آن دوره، تصور مي كردند 
كه اين خانواده از لحاظ مالي كاماًل بي نياز هستند و به 

آيت اهلل س�يدعبدالهادي ش�اهرودي: 
»هماهنگي و اتحاد اهداف و آرمان هاي 
امام خميني و ش�هيد ص�در، به قدري 
آشكار بود كه همه طالب ايراني و جوانِ 
عالقه من�د به امام، موقع�ي كه به نجف 
مي آمدن�د، به ش�هيد صدر ه�م عالقه 
داشتند و اكثر آنها، در درس ايشان هم 
شركت مي كردند. وقتي امام بحث واليت 
فقيه را آغاز كردند، شهيد صدر درصدد 
بودند كه اين بحث توس�ط ايش�ان، تا 
جايي كه ممكن است، ادامه پيدا كند«

 سيره فردي و اجتماعي مرجع مجاهد، شهيد آيت اهلل العظمي سيدمحمدباقر صدر
 در آيينه روايت شاگردان

او اصرار داشت بحث واليت فقيه امام 
استمرار و انتشار يابد

گذري بر يك يادمان نونگاشت درباره 
عالمه شيخ محمدتقي بهلول گنابادي

 مجاهدتي 
به درازاي يك قرن

  محمدرضا كائينی
و  روحان��ي مجاه��د 
مق��اوم، زنده ياد عالمه 
شيخ محمدتقي بهلول 
گناب��ادي، از نمادهاي 
سياست ورزي مؤمنانه 
و تكليف مدار، در دوران 
ما به ش��مار مي رود. او 
با مش��اركت مس��تمر 
در قي��ام تاريخي مردم 
مش��هد در آس��تان قدس رضوي)ع( در اعتراض 
به تغيير لباس رضاخاني و تحمل س��ه دهه زندان 
در يك كش��ور بيگانه، به يك��ي از جاودانگان اين 
عرصه مبدل گشت. سوگمندانه بايد اذعان داشت 
كه در ب��اب زندگ��ي و زمانه اين ش��خصيت واال، 
پژوهش��ي درخور صورت نگرفته و آنچه در دست 
اس��ت، در برابر آنچه ك��ه بايد، ان��دك مي نمايد. 
اثري كه هم اينك ب��ه معرفي آنيم، ب��ه قلم يكي 
از مصاحبان بهلول به نگارش درآمده و ش��مه اي 
از حاالت و مقامات وي را، نمايان س��اخته است. 
دكتر علي اكبر باصري گنابادي مؤلف اين كتاب، 
در ديباچه آن چنين آورده است: »علماي اعالم، 
هماره خوشه چينان خرمن علوم علوي و مبارزان 
دنياگس��يخته و عدالت خواهي هستند، كه با اذن 
حضرت حق ، واس��طه فيض ميان خل��ق و خالق 
بوده و آنان را به س��وي صراط مس��تقيم راهگشا 
هس��تند. از ميان اين بزرگان، كه ه��ر يك آفتاب 
حسنش��ان چندي در اين س��راچه خاكي طلوع 
فرمود تا قلب هاي مستعد را به نور حقيقت روشن 
نمايد، عارف بزرگ و مجاهد كبي��ر قرن و يكي از 
ستارگان درخشان عالم فقاهت و عرفان، حضرت 
عالمه آيت اهلل ش��يخ محمدتق��ي بهلول گنابادي 
اس��ت، كه صفات و س��جاياي اخالقي ايش��ان و 
زهد و تقوا و ورع ش��ان، بر همه روش��ن مي باشد. 
معظم له جامع عل��وم فراوان و صاح��ب تبحر در 
ادبي��ات و داراي محفوظات ف��راوان و حافظ كل 
قرآن كريم و ادعيه بود. او بي��ش از200 هزار بيت 
شعر سروده اس��ت و50 هزار بيت شعر از ديگران 
را حفظ بود. به مباني فقهي ش��يعه و اهل س��نت 
احاطه داشت و مجتهد و مس��لط به ادبيات عرب 
و الگوي صفا، صميميت، صبر، استقامت و داراي 
سابقه تدريس در دانشگاه االزهر مصر بود. اين عالم 
كبير، پيكري نحيف و الغر اما فعاليتي گس��ترده 

داش��ت كه حضور مداوم هش��ت س��اله در دفاع 
 مقدس شاهدي بر اين مدعاست. و خواب، خوراك 
و استراحت اس��ير ايشان و اس��وه  ساده زيستي و 
تمام دارايي اش لباس تن وي بود. تحمل 36 سال 
اس��ارت و دوري از وط��ن و هدايت قيام مس��جد 
گوهرشاد از ديگر فصول كارنامه اوست. به جز بعد 
عرفاني و علمي و اجتهادي معظم له، بعد سياسي 
شخصيت ايش��ان، علي الخصوص در قيام مسجد 
گوهرش��اد، كه مكرراً آن را به قيام عاشورا تشبيه 
مي نمودن��د و مي فرمودند هيچ ك��س نمي تواند 
جو آن زمان و موضوع مسجد گوهرشاد را، با زبان 
بازگو نمايد و مدت 25 س��ال اسارت و شش سال 
تبعيد در افغانستان و پنج سال تبعيد و مهاجرت 
در مصر و عراق كه در مجموع 36 س��ال مي باشد، 
بخشي از كارنامه اوست. زبان و قلم قاصر است از 
توصيف و بيان مقام و منزلت آن عارف كامل و اسوه 
پارس��ايي، ولي از آنجايي كه يكي از بهترين راه ها 
براي خودسازي و تهذيب نفس، آشنايي با الگوهاي 
موفق در امور معنوي و عرفاني است، اطالع از نحوه 
زندگي و اخالق فردي و اجتماعي آنان و آگاهي از 
سير و س��لوك و عرفان عملي ايشان، نقش بسيار 
بزرگ و س��ازنده در س��اختار اعتق��ادي و روحي 
انس��ان ها دارد. حقير به عنوان يكي از ارادتمندان 
آن مرد بزرگ، به لحاظ اينكه مدت كمي از جمله 
سفر سوريه و برخي اماكن مقدسه و در تهران در 
محضر آن ع��ارف فرزانه مفتخر به ش��رف حضور 
بوده ام، تمام��ي تالش خ��ود را در جهت انعكاس 
ذره اي از ابعاد گوناگون شخصيت آن فقيد سعيد، 
معمول داش��ته ام و با اقرار به عدم بضاعت و توان 
علمي خويش، اثري ناچيز را ن��گارش نمودم، كه 
اميدوارم مفيد و مؤثر واق��ع گردد و از خوانندگان 
اين اثر، اعالم نظرات و نقايص را استدعا دارم و اميد 
آن دارم كه بتوانيم قدرش��ناس و رهرو آن پاسدار 

حريم اهل بيت)س( و حكيم سفر كرده باشيم«. 

آنها كمك مالي نمي كردند! اين در حالي بود كه 
ايشان همسايه خواهرشان بودند و فوق العاده هم 
به خواهرشان و فرزندانش از جمله سيد، عالقه 
داشتند و به علم و فضيلت او معتقد بودند، منتها 
عزت نفس شهيد صدر، مانع مي شد حتي با دايي 
خود، از سختي ها و نيازهاي زندگي خود حرف 
بزنند! خانواده صدر با خاندان سيدش��رف الدين 
در لبنان، پيوند داشتند كه ش��اخه اي از آنها به 
ايران رفتند و در اصفهان س��اكن شدند. آنها در 

خانواده هاي معروف علمي، ريشه دارند...«. 
   گف�ت ان ش�ا ءاهلل وقتي هم�ه طلبه ها 

خانه دار شدند، من هم خانه دار مي شوم!
آيت اهلل شيخ عفيف نابلس��ي، از ديگر شاگردان 
دروس ش��هيد آيت اهلل العظمي سيدمحمدباقر 
صدر است كه عالوه بر تأثيرپذيري علمي از آن 
استاد نام آور، شاهد زندگي ساده و زهد مضاعف 
وي بوده اس��ت. وي در س��اليان گذشته و طي 
نوشتاري، ش��مه اي از هر آنچه را كه در اين باره 
ديده بود، به ش��رح ذيل به قلم آورد. شايان ذكر 
است كه كردارهايي از قبيل ذيل آمده، مربوط به 
دوراني از حيات شهيد صدر است كه وي آوازه اي 
بلند يافته بود و به راحتي مي توانست از امكانات 
يك زندگي درخور، بهره مند ش��ود: »خانه اول 
سيد- كه من آنجا افتخار آشنايي با او را داشتم- 
بسيار كوچك بود. بعد از وفات مرحوم مامقاني و 
مهاجرت فرزندان او از نجف به دليل تصميم هاي 
دولت ظالم وقت، خانه مرحوم مامقاني نزديك 
خانه آيت اهلل حكيم در بازار  العماره، در اختيار او 
قرار گرفت. خانه اي كوچك با دو اتاق در بيروني 
و حمام و حياط، به عالوه دو اتاق ديگر كه يكي 
كتابخانه و ديگري پر از كتاب بود. او يكي از اين 
دو اتاق را براي خودش و ديگ��ري را براي دفتر 
استفاده مي كرد. س��يد فقط دو دستيار داشت: 
اول سيدمحمود خطيب اهل نعمانيه و ديگري 
ش��يخ محمدرضا كه او هم اهل نعمانيه بود و ما 
او را به اس��م نعماني مي شناختيم. سيِد خطيب 
مس��ئول روابط بيروني بود و شيخ محمدرضا به 
خاطر خط خوشي كه داش��ت، كاتب و امانتدار 
اموال و اسرار بود و بيشتر خدمات خانه و بيروني 
را، انجام مي داد و گاهي در كارهاي فراوان خارج 
از خانه هم، كمك مي كرد. با وجود اينكه س��يد 
خان��واده اي بزرگ داش��ت، مص��رف روزانه او و 
خانواده اش از دو دينار بيش��تر نمي شد، و همه 
اصل را بر صرفه جويي گذاش��ته بودند. او وقتي 
عالمي مانند ش��يخ مغنيه را دعوت كرده بود و 
در نگاهي كلي تر براي مهمانان، ش��ايد غذاهاي 
متنوعي ت��دارك مي ديد وگرنه مع��روف بود او 
فقط يك نوبت غذا مي خ��ورد! من از زهد و ورع 
و پرهيزكاري او، خبر داشتم و دربند اين نبودم 
كه بخواهم از او س��ؤال كنم، اما وقتي از س��فر 
لبنان برگشتم )از طرف او به ديدار پسرعمويش 
سيدموس��ي صدر رفت��ه بودم( خدمت ايش��ان 
رسيدم. او آن وقت در محله كنده، در خانه يكي 
از مقلدانش اقامت داشت. )اين شخص در سفر 
بود و خانه را در اختيار سيد قرار داده بود( سيد 
از من پرس��يد ش��ام خورده اي؟ گفتم نه! گفت 
ش��ام بياورند. آوردند. غذايي س��اده بود، كمي 
س��يب زميني و ش��ير و تره و كرفس و دو قرص 
نان! نصف قرص نان و ش��ير و تره را خوردم و از 
اين شرافت و زهد، لذت بردم. اين تنها مرتبه اي 
بود كه چنين افتخاري نصيبم شد. زندگي او به 
همين منوال سپري شد. شنيدم برخي تجار در 
بازار بغداد، از طرف سيدمحمدباقر حكيم، به او 
پيشنهاد دادند براي او خانه اي بسازند يا بخرند 
اما سيد نپذيرفت! تجار فكر كردند دليل امتناع 
او اين است كه فكر مي كند پول خانه قرار است از 
حقوق شرعي پرداخت شود، بنابراين به او گفتند 
پول هديه است و حق شرعي را كامل مي پردازند. 
سيد باز هم نپذيرفت و از آنان عذرخواهي و تشكر 
كرد و گفت ان شا ءاهلل وقتي همه طلبه ها خانه دار 
شدند، من هم خانه دار مي شوم و من آخرين نفر 
هستم!... و طبيعتاً تحقق اين حرف، تقريباً محال 
بود! زيرا اكثر طالب فقير بودن��د و آزادي عمل 
براي رفع نياز همه آنان، تنها در سايه يك دولت 
اسالمي ميسر بود. بنابراين سيد نمي توانست در 
اين دنيا، خانه دار شود. او به اين شكل، خود را در 
حد يك طلبه ضعيف قرار داد، تا فقر فقير او را از 
پا درنياورد و هالك نكن��د! يك روز بيمار بودم و 
سر درس حاضر نشدم. سيد متوجه شد كه من 

نيستم، چون در كنار او مي نشس��تم و درس را 
مي نوشتم. از شيخ حسن طراد سراغ مرا گرفت 
و شيخ گفت كه من بيمارم. او بعد از نماز مغرب 
و بدون اطالع قبلي، به دي��دن من آمد. غافلگير 
شدم و به رغم بيماري، به احترام او برخاستم و از 
دم در از او استقبال كردم و بعد به بستر برگشتم. 
احوال پرس��ي كرد و زياد نماند و برايم دعا كرد 
و رفت. بعد ه��م 15 دينار مس��اعده درمان، به 
سيدمحمود خطيب كه همراهش بود، داد تا به 
من بدهد. بعضي همسايه هاي ما، شهيد صدر را 
ديدند و ترس��يدند و گفتند شيخ عفيف كيست 
كه س��يدمحمدباقر صدر به دي��دن او مي آيد؟ 
پاسخ آن هم راحت بود: او يكي از اعضاي اصلي 
حزب الدعوه است. بعد هم براي صاحب خانه من 
پيغام فرستادند و درباره حضور من در خانه، به 
او هشدار دادند! او هم پسرش را فرستاد تا اجاره 
را بگيرد و آن را هم ب��ه 25 دينار افزايش داد كه 
با توجه به تواف��ق 10  ديناري ما، مبلغ بس��يار 
كمرشكني بود! من اين رفتار را نپذيرفتم. آنجا 
را خالي كردم و به خانه ارزان تري رفتم و خداوند 

هم، بهترين تقديرش را برايم رقم زد«. 
   او پس از دريافت پي�ام امام، تصميم به 

شهادت گرفت!
آيت اهلل سيدعبدالهادي شاهرودي، فرزند آيت اهلل 
العظمي س��يدمحمد ش��اهرودي و نوه آيت اهلل 
العظمي سيدمحمود شاهرودي است. او به رغم 
تعلق ب��ه اين بي��ت نامدار مرجعيت، به ش��هيد 
آيت اهلل العظمي س��يدمحمدباقر صدر گرايش 
يافت و به وي ژه در طريق سياس��ي و جهادي آن 
بزرگ، فعال شد. وي پس از تبعيد امام خميني به 
عراق، شاهد روابط آن بزرگ با شهيد صدر بود كه 
برخي فرازهاي آن را، در خاطرات پي آمده آورده 
اس��ت: »زماني كه حضرت امام به نجف تشريف 
آوردند و در جوار بارگاه اميرالمؤمنين)ع( اقامت 
كردند، شهيد آيت اهلل صدر كه عالقه خاصي به 
ايشان داش��تند، ارتباط قلبي و عملي خاصي را 
با امام برقرار كردند. هنگامي ك��ه امام خميني 
در نجف درس خارج را ش��روع كردن��د، در روز 
اول س��خنراني مفصلي در مورد مس��ائل جهان 
اسالم و مسلمانان ايراد كردند. شهيد سيدمحمد 
صدر، فرزند مرحوم سيدصادق معروف به »صدر 
ثاني«، از طالب خاص امام ب��ود. او در آغاز ورود 
امام خميني، به شهيد سيدمحمد صدر پيشنهاد 
داد كه در درس امام حضور يابد تا ضمن تجليل 
از امام، اين پيام را هم به همگان برس��انند كه ما 
)اعم از شهيد سيدمحمدباقر صدر و شاگردانش( 
ش��ما و جايگاه علمي و معنوي و حركت انقالبي 
شما را قبول داريم. س��يدمحمد صدر از ابتدا تا 
پايان تدريس امام در نجف، به مدت 13 س��ال 
در درس ايش��ان حضور يافت و همه درس هاي 
ايشان را تقرير كرد، كه آثاري گرانبها و ذخيره اي 
ارزش��مند، از فعاليت او در ح��وزه علميه نجف 
اس��ت. زماني كه امام موضوع واليت فقيه را در 
ضمن درس خارج مكاس��ب مطرح كردند، اين 
درس ها به صورت جزوه هايي با عنوان »حكومت 
اسالمي« چاپ و توس��ط عالقه مندان در نجف 
منتشر ش��د. يكي از ش��اگردان مش��ترك امام 
خميني و شهيد صدر به نام شيخ علي اسالمي، 
اين جزوه ها را به درس ش��هيد صدر آورد و بين 
طلبه هاي درس ايشان تقسيم كرد و نسخه اي را 
هم به ايشان داد. ش��هيد صدر اين نسخه را، در 
مقابل جاي��گاه تدريس خود گذاش��تند. فرداي 
آن روز كه براي درس فقه خدمت ايشان رفتم، 
ديدم يكي از طالب به نام شيخ محي الدين- كه 
سن بااليي هم داشت- نزديك شهيد نشسته و 
جزوه را برداش��ته و مطالعه مي كند. باالخره به 
استاد گفت: »اين را به من بدهيد!« شهيد صدر 
در جواب گفتند: »به شرط اينكه مطالعه كنيد، 
مال شما باش��د!« انقالبيون حوزه عمليه نجف 
در آن زمان، اين جزوه ه��ا را ترجمه كردند و در 
دسترس انقالبيون و مبارزان قرار دادند. شبي در 
منزل آقاي برهان- كه يكي از طالب درس شهيد 
صدر بود- همراه ع��ده اي از طلبه ه��ا، از جمله 
شهيد صدر ثاني جمع شده بوديم. امام خميني 
تازه بحث واليت فقيه را مطرح كرده بودند. امام 
به عنوان يك مرج��ع تقليد وارد ح��وزه علميه 
نجف ش��ده بودند، به همين دلي��ل طرح بحث 
واليت فقيه و حكومت اسالمي توسط ايشان، در 
دوراني مطرح شد كه همه اذهان را غبار خاصي 
گرفته ب��ود و موض��وع حكومت اس��المي را، به 
سختي مي شد از ميان اين غبار سنگين ديد، كه 
خود پرداختن به اين بحث، يك پيروزي فرهنگي 
و اسالمي بزرگ به شمار مي آمد. به همين دليل 
ش��هيد صدر درصدد بودند كه اين بحث توسط 
امام، تا جايي كه ممكن هس��ت، ادامه پيدا كند. 
امام خميني مدتي اين مباحث را ادامه دادند كه 
در قالب جزواتي چاپ و منتشر مي شدند و نهايتاً 
تحت عن��وان كتاب »واليت فقي��ه«، گردآوري 
و منتشر شد و االن هم توس��ط مؤسسه تنظيم 
و نش��ر آثار امام خميني، مكرراً چاپ مي ش��ود. 
هماهنگ��ي و اتحاد اه��داف و آرمان ه��اي امام 
خميني و ش��هيد صدر، به قدري آشكار بود كه 
همه طلبه هاي ايراني و جواِن عالقه مند به امام 
موقعي كه به نجف مي آمدند، به شهيد صدر هم 
عالقه داش��تند و اكثر آنها، در درس ايشان هم 
ش��ركت مي كردند. يكي از آخرين مصاديق اين 
امر، در همين اواخر عمرش��ان روي داد، پس از 
اينكه معلوم شد كه ايش��ان قصد دارند از عراق 
بيرون بيايند. خبر به امام خميني رسيد و ايشان 
پيغام دادند كه بايد در عراق بمانيد. شهيد صدر 
متعاقب اين امر در وصيتنامه اش نوش��ته است: 
تصميم بر ش��هادت گرفتم و وقت��ي امام فرمان 

ماندن در عراق را به من داده اند، مي مانم«.

آي�ت اهلل ش�يخ عفي�ف نابلس�ي: 
»برخي تج�ار در ب�ازار بغ�داد، از 
س�يدمحمدباقر  ش�هيد  ط�رف 
حكيم، به آيت اهلل صدر پيش�نهاد 
دادند ب�راي او خانه اي بس�ازند يا 
بخرند، اما س�يد نپذيرف�ت! تجار 
فكر كردند دلي�ل امتن�اع او، اين 
اس�ت كه فكر مي كند پ�ول خانه 
قرار است از حقوق شرعي پرداخت 
ش�ود، بنابراي�ن ب�ه او گفتند پول 
هديه است و حق ش�رعي را كامل 
مي پردازند. سيد باز هم نپذيرفت 
و از آنان عذرخواه�ي كرد و گفت 
وقتي همه طلبه ها خانه دار شدند، 
من هم خانه دار مي شوم!... و طبيعتاً 
تحقق اين حرف، تقريباً محال بود!«
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