(

- -
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تصاویر و اسناد
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ّ
سید حسین طباطبایی قمی.

ّ
سید اسماعیل صدر.

1

ّ
 .1بعضی بر این باورند که فرد حاضر در این عکس ،آیتالله میرزای شیرازی است.
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ردیف باال ،نفر آخر از سمت راستّ :
سید اسماعیل صدر.
سید محمد صدرّ ،
ردیف وسط ،از راست :ناشناس ،شیخ راضی آل یاسینّ ،
سید صدرالدین صدر،
ّ
سید محمدجواد صدر.
ّ
ردیف پایین ،نفر دوم از سمت راست  :سید رضا صدر.

سید محمد صدر در کنار ّ
ّ
سید عبدالحسین شرفالدین ( 1937میالدی).

 | 374به رنگ صبر

سید حیدر صدر ،پدر ّ
ّ
سید محمد باقر صدر.

عبدالحسین آل یاسین.
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شیخ مرتضی ،شیخ محمدرضا و شیخ راضی آل یاسین.

سید رضا و ّ
سید صدرالدین صدر در کنار دو پسرشّ ،
ّ
سید موسی.
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سید صدرالدین صدر در کنار پسرش ّ
ّ
سید موسی در بیمارستان.
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سید موسی صدر و ّ
دو نفر اول از سمت راستّ :
سید اسماعیل صدر .نفر آخر سید محمدباقر
صدر (نجف ،حوالی  1326شمسی 1947 /میالدی)

سید عبدالهادی شیرازیّ ،
سید موسی صدرّ ،
ّ
سید اسماعیل صدر (نجف).
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سید موسی صدر و ّ
ّ
سید عبدالحسین شرفالدین ( 1334شمسی).

سید محمدباقر صدر در کنار ّ
ّ
سید موسی صدر (لبنان ،تابستان  1348شمسی).
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امام موسی صدر در یکی از قریههای لبنان.

امام موسی صدر همراه با اعضای هیئت یاری جنوب ،در بازدید از روستای کفرشوبا ،پس از
بمباران رژیم صهیونیستی ( 20خرداد .)1354
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امام موسی صدر در کنار خواهرزادهاش ،صادق طباطبایی.

صادق طباطبایی در کنار امام خمینی.
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سید محمدباقر صدر در کنار برادر بزرگترشّ ،
ّ
سید اسماعیل صدر.

سید محمدباقر صدر در جوانی.
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ّ
سید عبدالهادی شیرازیّ ،
عبدالله شیرازی ،پسر ّ
سید ابوالقاسم خوییّ ،
از راستّ :
سید
سید
سید یوسف حکیمّ ،
محمدباقر صدر ،شیخ هادی اسدیّ ،
سید محمدصادق حکیم ،ناشناس،
ّ
سید محمدرضا حکیم( .مسجد هندی نجف).

سید یوسف حکیم ،شیخ هادی اسدیّ ،
سید محمدصادق حکیمّ ،
از راستّ :
سید محمدباقر
ّ
ّ
صدر ،سید علی سیستانی ،سید ابوالقاسم خویی.
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مجلس درس ّ
سید محمدباقر صدر (مسجد شیخ طوسی نجف).

سید محمدباقر صدر در نماز جماعت ،به امامت ّ
ّ
سید حسین اسماعیل صدر (کاظمین).
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سید محمدباقر صدر به همراه برادرشّ ،
ّ
سید اسماعیل صدر ،در جمع دانشآموزان کاظمین.

ّ
سید محمدباقر صدر در سفر حج واجب ( 1378قمری  1346 -7 /شمسی).
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سید محمدباقر صدر در خانۀ ّ
ّ
سید حسین هادی صدر ،همسر دختر برادرشان.1
(عکس از صادق طباطبایی ،نجف 1349 ،شمسی).

سید محمدباقر صدر (عکس از صادق طباطبایی ،نجف 1349 ،شمسی)
 .1این خانه ،در حال حاضر ،محل سکونت آقای سیستانی است.
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سید محمدباقر صدر ،در حیاط خانۀ ّ
صادق طباطبایی در کنار ّ
سید حسین هادی صدر
( نجف 1349 ،شمسی).

سید محمدباقر صدر در مراسم تشییع جنازۀ ّ
ّ
سید محسن حکیم
( 1970میالدی 1349 /شمسی).
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سید محمدباقر صدر در مراسم تشییع جنازۀ ّ
ّ
سید محسن حکیم
( 1970میالدی 1349 /شمسی).

تصویری از وضعیت ایرانیهای اخراجشده از عراق (مرز خسروی 1348 ،شمسی).
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تصویری از وضعیت ایرانیهای اخراجشده از عراق (مرز خسروی 1350 ،شمسی).

ّ
سید محمدباقر صدر در کتابخانۀ منزل خودش.
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ّ
سید محمدباقر صدر در خانه.

ّ
سید محمدباقر صدر در حال درس دادن به دو فرزندش ،صبا و جعفر.
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سید محمدباقر صدرّ ،
سید محمدعلی حائریّ ،
از راستّ :
سید محمدباقر حکیم ،شیخ
سید جعفر صدر و ّ
سید عبدالکریم قزوینیّ ،
محیالدین مازندرانیّ ،
سید عبدالعزیز حکیم.

سید مهدی صدرعاملیّ ،
سید محمدباقر صدرّ ،
سید محمدجعفر صدرّ ،
از راستّ :
سید محمود
سید محمدعلی حائریّ ،
هاشمی(شاهرودی)ّ ،
سید محمود خطیب.
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سید عبدالعزیز حکیمّ ،
سید عبدالغنی اردبیلیّ ،
سید عبدالکریم قزوینیّ ،
از راستّ :
سید
سید محمود هاشمی(شاهرودی)ّ ،
سید محمود خطیبّ ،
محمدباقر صدرّ ،
سید محمدباقر
سید محمدجعفر صدر( .در کوفه ،بعد از آزادی ّ
سید محمدعلی حائریّ ،
حکیمّ ،
سید محمود
هاشمی (شاهرودی) از بازداشت 1395 ،قمری  1354 /شمسی).

ّ
سید محمدباقر صدر در سال آخر عمر ( 1358شمسی).
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سید محمدباقر صدر در کنار فرزندشّ ،
سید محمدجعفر.

سید مرتضی مستجابیّ ،
سید محمدباقر مهریّ ،
سید محمد صدرّ ،
از راستّ :
سید محمود خطیب،
سید محمود هاشمیّ ،
سید محمدباقر صدرّ ،
ّ
سید عبدالعزیز حکیم ،شیخ محمدرضا نعمانی.
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از راست :شیخ علی کاشف الغطاﺀ ،شیخ محمدحسین قایینیّ ،
سید محمدباقر صدر ،امام خمینی
(مجلس ختم ّ
سید مصطفی خمینی در مسجد هندی در نجف ،ذیقعدۀ  / 1397آبان )1356

امام موسی صدر در حال نماز گزاردن بر پیکر دکتر علی شریعتی
(زینبیۀ دمشق ،تیر  1356شمسی).
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تجمع مردم جلو خانۀ ّ
سید محمدباقر صدر ،برای تجدید پیمان با ایشان ( 1358شمسی).
ِ

سخنرانی مصطفی چمران ،در رثای شهید ّ
سید محمدباقر صدر (تهران 1359 ،شمسی).
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راهپیمایی مردم ایران ،در اعتراض به صدام ،برای به شهادت رساندن ّ
سید محمدباقر صدر
( 1359شمسی).

راهپیمایی مردم بیروت ،در اعتراض به صدام ،برای به شهادت رساندن ّ
سید محمدباقر صدر
( 1359شمسی).

 | 396به رنگ صبر

راهپیمایی مردم پاکستان ،در اعتراض به صدام ،برای به شهادت رساندن ّ
سید محمدباقر صدر
( 1359شمسی).

راهپیمایی در لندن ،در اعتراض به صدام ،برای به شهادت رساندن ّ
سید محمدباقر صدر
( 1359شمسی).
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کتابخانۀ الغدیر
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جلد کتاب اقتصادنا از تألیفات ّ
سید محمدباقر صدر.

جلد کتاب دروس في علم االصول از تألیفات ّ
سید محمدباقر صدر.
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آمنه صدر

آمنه صدر در تصویر گذرنامه.

 | 400به رنگ صبر

آمنه صدر در یکی از سفرهایش به مکه.
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آمنه صدر در یکی از سفرهایش به مکه.
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ََ
ّ
سید محمد صدر ،در اعتراض به رفتارهای صدام ،خود را کفنپوش کرده و در حال بیان
خطبههای نماز جمعه است (کوفه).
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سید محمد صدرّ ،
سید مصطفی صدرّ ،
از راستّ :
سید مؤمل صدر.

سید محمد صدر در کنار پسرشّ ،
ّ
سید مقتدا صدر.
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ّ
سید حسین(هادی) صدر .

ّ
سید حسین(اسماعیل) صدر.
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عکسی از انگشتر شهید ّ
سید محمدباقر صدر که از نبش قبر بهدست آمد.

تصویری از اولین جابهجایی پیکر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ( 1994میالدی).
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تصویری از اولین جابهجایی پیکر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ( 1994میالدی).

تصویری از اولین جابهجایی پیکر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ( 1994میالدی).
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تصویری از دومین جابهجایی پیکر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ( 1997میالدی).

سنگ قبر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ،در حال حاضر.
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وضعیت مرقد کنونی ّ
سید محمدباقر صدر ،در مراحل ساخت 2006 (.میالدی)
ِ

پیوستها

پیصستقا | 411
پیوست 1

قرارداد چاپ کتاب اقتصادنا با دارالفکر ( 6شوال  17/1387دی )1346

 | 412به رنگ صبر
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
برادر محترم ،جناب محمد ادیب احمد السروجی
سالم علیکم
خوشحالم که این نوشته را جهت انجام توافق میان حضرت ّ
سید محمدباقر
صدر و آقای محمد عدنان سالم و برادرانش در دمشق مبنی بر چاپ کتاب اقتصادنا
در دو جلد و براساس آنچه در پی میآید ،خدمت شما تقدیم کنم:
1ـ ما سهم مؤلف را دریافت میکنیم و مقدار آن دویست دینار است که در
دو نوبت پرداخت میشود .نوبت ّاول اآلن و نوبت دوم بعد از پایان چاپ کتاب.
همچنین خدمتتان عرض میکنم که من مبلغ صد دینار را به موجب چک تجاری
شمارۀ  392654و مورخۀ  1968/1/7تحویل گرفتم.
ً
2ـ ما صد نسخه از کتاب را بعد از پایان چاپ تحویل میگیریم .طبعا هر نسخه
شامل دو جلد است .این نسخهها را به هر شیوهای که بگویید به ما تحویل میدهند.
ً
3ـ برای تحویل گرفتن صد دینار دوم و صد نسخه از کتاب ،نهایتا شش ماه
زمان تعیین کردیم .اگر کتاب قبل از این مدت چاپ شد ،باید به محض چاپ به
ما تحویل بدهید.
4ـ کتاب نباید بیشتر از سه هزار نسخه چاپ شود و اگر روشن شد که بیشتر از
این مقدار چاپ شده ،این مقدار اضافی حق مؤلف است.
5ـ باید در هر دو بخش کتاب عبارت چاپ دوم درج شود.
6ـ تا زمان چاپ هیچ تغییری نباید در کتاب صورت بگیرد ،مگر با موافقت
مؤلف ،و هر دو جلد کتاب میبایست به شکل جلدهای چاپ قبل باشد .البته آقای
محمد عدنان چون ناشر است حق دارد عالمت یا نام خود را روی کتاب درج کند.
تمام .و ممنون.
1

در بغداد 1968/1/7
ادیب احمد السروجی به نیابت از [آقایان] محمد عدنان سالم و برادرانش
صاحب دخیل به وکالت از ّ
سید محمدباقر صدر

 .1متن قراردادها را اسماء خواجهزاده زیر نظر موسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر
ترجمه کرده است.
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توافق مجدد ،برای تجدید چاپ سه هزار نسخه از هر کدام از کتابهای فلسفتنا و اقتصادنا.
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
قرارداد
ّ
ّ
طرف اول :حضرت سید محمدباقر صدر
طرف دوم :مرکز چاپ و نشر و توزیع دارالفکر
 -1طرف ّاول مؤلف کتابهای اقتصادنا و فلسفتنا با طرف دوم برای چاپ مجدد
این دو کتاب و توزیع آنها در بازار توافق مینماید.
 -2تعداد هر چاپ سه هزار نسخه تعیین میشود و طرف دوم حق دارد اگر چاپ
دفعات متعدد به شکل عکس (افست( باشد ،تعداد هر چاپ از سه هزار نسخه
بیشتر نشود ،و شمارگان چاپ روی آن نوشته شود.
 - 3حق تألیف به مبلغ سیصد دینار برای کتاب اقتصادنا (هر سه هزار نسخه) و
دویست دینار برای کتاب فلسفتنا (هر سه هزار نسخه) تعیین میشود.
 -4طرف دوم به محض تمام شدن نسخههای هر چاپ به طرف ّاول اطالع
میدهد و از قصدش برای چاپ مجدد خبر میدهد.
ً
 -5مدت این قرارداد پنج سال از تاریخ امضای آن تعیین میگردد .و مجددا به طور
خودکار درصورتی که یکی از طرفین شش ماه قبل از پایان قرارداد به طرف دیگر
اخطار ندهد که میخواهد قرارداد مورد توافق را لغو کند ،برای مدت پنج سال دیگر
معتبر است.
براساس این بندها در روز سوم تشرین ّ
االول (اکتبر)  1970م برابر با سوم
ّ
شعبان ،1390دو طرف با یکدیگر توافق کردهاند .والله خیر شاهد ،و علی ما نقول
وکیل.
طرف ّاول
طرف دوم
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پیوست 2

سید محمد باقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کمال مرتضوی دربارۀ طهارت اهل کتاب و طهارت کسی که
خود را به اسالم منسوب کند( .صفحه اول)
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سید محمد باقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کمال مرتضوی دربارۀ طهارت اهل کتاب و طهارت کسی که
خود را به اسالم منسوب کند( .صفحه دوم)
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سید محمد باقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کمال مرتضوی دربارۀ طهارت اهل کتاب و طهارت کسی که
خود را به اسالم منسوب کند( .صفحه سوم)

 | 418به رنگ صبر

سید محمد باقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کمال مرتضوی دربارۀ طهارت اهل کتاب و طهارت کسی که
خود را به اسالم منسوب کند( .صفحه چهارم)
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1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
جناب حجتاالسالم و المسلمین حاج سید کمال مرتضوی ،دامت برکاته.
ّ
السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
امیدوارم این سطور در حالی به دستتان برسد که شما و وابستگانتان از همیشه
بهتر باشید و از خداوند متعال خواستارم که با لطف بیکران خود شما را مورد عنایت
قرار دهد و همواره تأیید و پشتیبانی از شما را مستدام بدارد .من جویای احوال شما
هستم و به آن چه از اخبار شما و خدمات ارزشمندتان به دین میشنوم ،افتخار
میکنم؛ خدماتی که همه مناسب با همان کماالت و ورع و غیرت دینی است که
من از آغاز آشناییمان در شما سراغ دارم.
این سطور را در پاسخ به پیام شفاهی شما مرقوم میدارم که به واسطۀ فاضل
ّ
برجسته ،شیخ عبدالله خنیزی ،از طرف جنابعالی به بنده رسیده است و به من
[این طور] فرمودند که شما از ایشان خواستهاید تذکرتان دربارۀ فتوای طهارت
ً
کسانی که شرعا محکوم به کفر هستند و خود را به اسالم منسوب میکنند 2و
اینکه از من خواستهاید در این مورد احتیاط کنم را به بنده ابالغ کنند .من دوست
میداشتم که این مطلب را مرقوم میفرمودید؛ چراکه من هر آنچه را شما لطف
میکنید با کمال افتخار و تشکر دریافت میکنم.
در هر حال ،بنده تذکر ارزشمند شما را ارج مینهم و از آنجا که مطمئنم این
تذکر ریشه در سرچشمۀ دینی پاکی دارد که قلب شما از آن آکنده است و نیز بهخاطر
آن که نشانگر اهتمامی است که شما به من دارید ،به این تذکر مباهات میکنم؛ که
نصیحت و ارشاد ،احسان و عنایت و لطف است و از این رو ،از شما تشکر میکنم
و از خداوند متعال میخواهم ما را از امثال شما و نصیحتها و دعاهایتان محروم
نکند .اما مایلم به همین مناسبت واقعیت خصوصیات دینی و مالکهای شرعیای
را که در این مقام و امثال آن مورد توجه قرار میدهم برای شما شرح دهم .من
بهخوبی میدانم بهمحض تمام بودن معیار علمی و دلیل فقهی بر حکمی ،لزومی
بر تصریح به آن نیست و همچنین میدانم درصورتیکه دلیل شرعی برای فتوایی
اقامه شود که با آنچه در اذهان مشترعه نقش بسته ،مخالف باشد ممکن است فقیه
به جهت رعایت عواطف جمعی از نیکان و وارستگان و برای پرهیز از ناراحتی و

 .1متن این نامه را مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
 .2ن.ک  :الفتاوی الواضحة ،ص .٣٣٠ -٣٢٩
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دوریگزیدن آنان از وی ،آن فتوا را ابراز نکند .من این امور را میدانم ،اما در مقابل،
نکات و مالحظات دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چه اینکه
اوضاع شیعیان در نقاط مختلف جهان به اطالع من میرسد و اثری که ممکن
است یک فتوای خاص در از بین رفتن [عسر و] حرج گروهی از آنان در برخی از
نقاط دنیا یا تألیف قلوب اطرافیانشان و رفع آزارها و اذیتها از آنان ،داشته باشد به
من منعکس میشود.
عزیز بزرگوار! برای مثال ،من از اوضاع شیعیان در عمان و مسقط اطالع
بسیار دارم و میدانم که آنها در احاطۀ خوارج زندگی میکنند و از اعتقاد به
نجاست آنها در زندگیشان از سختیهای بسیاری رنج میبرند و دشواریهای
بیپایانی را تحمل میکنند ،بلکه حتی خیلی وقتها از سوی دیگران با واکنشهایی
نیز مواجه میشوند ،حال اگر معیار شرعی برای فتوا به طهارت این افراد در نزد فقیه
تمام شود ،آیا شرایط این دسته از شیعیان او را بر آن نمیدارد که برای برطرف کردن
سختیهای آنان و حفظ کرامتشان ،این فتوا را به صراحت اعالم کند؟! مسئله در
برخی موارد دیگر نیز به همین شکل است.
دربارۀ غالیان نیز که این احتمال وجود دارد که بتوان آنها را به تشیع حقیقی
نزدیک کرد و تعامل با آنها در نزدیک کردن آنها به تشیع اثر قابل توجهی دارد،
همینطور است؛ آیا این اثر باعث نمیشود که فقیه اعالم آنچه را که ـ بین او و
خدای متعال ـ دلیل فقهی بر آن حکم میکند ترجیح بدهد؟!
به یاد میآورم که یک بار یکی از بزرگان علمای تبریز که از دوستان مخلص
ماست ،پس از چاپ حاشیه ما بر منهاج الصالحین نامهای نوشت و درخواست کرد
که نسبت به فتوای طهارت اهل کتاب سکوت کرده و آن را به احتیاط بدل کنیم.
ایشان گفته بود که عدهای از خوبان در تبریز به نجس و خبیث شمردن اهل کتاب
عادت کردهاند و از کسی که قایل به طهارت باشد ،فاصله میگیرند .من به ایشان
نوشتم که این را میدانم ،اما درعینحال هزاران نفر از کسانی که به کشورهای اهل
کتاب مهاجرت میکنند را نیز در نظر میگیرم؛ اینان از اعتقاد به نجاست اهل کتاب
دچار مشکالت میشوند تا جایی که تعدادی از افراد موثق برای من نقل کردند که
برخی از متدینانی که به این کشورها مهاجرت کردند نماز را ترک کردهاند و بهتدریج
ً
اساسا از تدینشان دست برداشتهاند؛ چراکه میبینند نجاست دورتادورشان را گرفته
و برای همین از اصل تکلیف دست برمیدارند .در این صورت اگر خداوند متعال
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مرا برای حساب در پیشگاه خود حاضر فرماید و به من بگوید که چرا با ابراز نکردن
فتوایی که به آن باور داشتی باعث انحراف این افراد و به سختی انداختن بسیاری از
مردم و جذب تدریجی آنها به گناه شدی ،چه جوابی خواهم داشت؟
ّ
سید بزرگوار! من در مواردی مثل این از لحاظ روحی و درونی بهشدت رنج
میبرم و میترسم که اقدامی انجام بدهم که در آن مصلحت شخصی خود را بر
ً
مصلحت دین ترجیح داده باشم؛ من میدانم که شخصا بسیاری از صالحان و
متشرعان پارسا را با ابراز فتوای مذکور که با ذهنیت پیشین آنها مخالف است ،از
دست میدهم و شاید این طور بگویند « :ما را چه به این فقیه و باید ترکش کنیم».
اما اگر سرنوشت این افراد این باشد که مرا رها کنند ،هرگز دین را ترک نخواهند
کرد ،بلکه فقط بهجای من سراغ فقیه دیگری میروند ،نمازشان را ترک نمیکنند
و کرامتشان تهدید نمیشود؛ بنابراینْ ،
دین آنها را از دست نمیدهد و اگر کسی
نباشد که وضعیت را برای آنها توضیح بدهد و ذهنیت آنها را برطرف کند ،فقط
ً
من شخصا آنها را از دست خواهم داد .اما کسانی که از فتوای نجاست به تنگنا
میافتند و در مواجهه با این مسئله دچار ضعف میشوند و بهتدریج از واجباتشان
دست میکشند ،وضعیتشان بهگونهای است که خود دین ،آنها را از دست میدهد.
خدا گواه است که من بارها و بارها این دو خسارت را مقایسه میکنم و
بعضیوقتها نفسم به من میگوید که وضعیت فعلیات را حفظ کن ،اما از سوی
دیگر احساس میکنم در پیشگاه خداوند متعال به پاسخ نیاز دارم.
ً
ّ
سید بزرگوار! بر این اساس میبینید فتوای صادرشده از سوی ما ،صرفا
ً
بهخاطر آن نبوده که آن چه را ثبوتا دلیل بر آن تمام بوده است اظهار کنیم ،بلکه
بر اثر رنجهایی از این دست و برای ایجاد تعادل بین اوضاع شیعیان با نیازها و
اقتضائات شرایط آنان در نقاط و اماکن مختلف و نیز به جهت حفظ برخی از مصالح
دینی عمومی ،اگرچه به قیمت فدا کردن برخی از منافع شخصی ،بوده است.
درواقع ترس و پرهیز از اینکه خودم را بر دینم ترجیح دهم مرا بر آن داشته است که
نسبت به فتوای طهارت موضعی را اتخاذ کنم که میبینید و از لطف و حسن عنایت
خداوند متعال و علم حضرتش به نیت این بنده ،امید دارم که ما را از پیامدهای منفی
و بدی که ممکن است از این اقدام به وجود بیاید ،مصون بدارد و از علمای صالحی
مانند شما کسانی را برانگیزد که وضعیت من را توضیح دهند.
در پایان امیدوارم که من را از دعاهای صالحتان که در معرض اجابت است،
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ّ
فراموش نکنید ،چنان که من نیز إنشاءالله شما را [از دعا] فراموش نخواهم کرد ،و
همچنین نسبت به من از هیچ نصیحت و ارشادی دریغ نفرمایید.
***
آنچه گفته شد از منظر مالحظات عمومی دینی بود ،اما اگر مایلید که از جنبۀ
فقهی حکم به طهارت مطلع شوید ،میتوانید به جلد سوم کتاب بحوث فی شرح
العروة الوثقی 1مراجعه کنید و البته من نمیدانم که جنابعالی تألیفات ما در فقه
و اصول را دارید یا نه.
ّ
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 ٨شعبان ١٣٩٧ھ.ق [ 25جوالی  3 /1977مرداد ]1356
محمدباقر صدر

 .1ن.ک  :بحوث فی شرح العروة الوثقی ،ج  ،٣صص .4٠٢ - ٣٠٣
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پیوست 3

سید صدرالدین صدر ( 23جمادی ّ
سید محمدباقر صدر به عمویشّ ،
نامۀ ّ
االول 29 / 1371
بهمن )1330
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بسمه تعالی
[به ]:سرورم و موالیم و قبلهای که قلبم در پیشگاهش سجده میگزارد و عمویم! و
این عمو چه واژۀ شیرینی است و چقدر در اعماق جانم جا گرفته است.
ّ
سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
اما بعد ،چقدر مشتاق بوسیدن دستان کریمتان و بهره بردن از جوار
دوستداشتنی حضرتتان هستم .از خداوند متعال که تاکنون سعادت دیدارتان را
برای ما مقدور نساخته ،خواستارم که همهمان را از دوام وجود شریف و بقای سایۀ
گستردهتان بهرهمند فرماید؛ که ما در سایهسار آن جناب ،عاطفه و مهر پدری را
مییابیم.
پس از چندی ،به رؤیت حاشیۀ مبارک شما بر وسیلة النجاة مفتخر شدم .بسیار
مشتاق بودم که آن را مطالعه کنم و از نکات دقیق ،ظرایف هوشمندانه و مطالب
برجستهای که این کتاب بیان میدارد و به آن اشاره میکند ،بهرهمند شوم .هرچند
دربارۀ برخی موضوعات دقیق ،نکاتی به ذهنم میرسد .همچنین نکات دیگری نیز
نسبت به برخی از مطالب کتاب در ذهن دارم که چه بسا به مبانی بازگردد که ریشۀ
بسیاری از مسائل هستند.
ً
به هر حال ،ای کاش اقدام به چاپ آن مینمودید .با این کار حتما این حاشیه
صدرنشین عرصۀ تعلیقهنگاری بر وسیلة النجاة خواهد شد و چرا چنین نباشد؟ در
حالی که این حاشیه از کسی صادر شده است که صاحب یکی از واالترین شامههای
علمی و برجستهترین نبوغهای فکری است و یگانهای در میان علما و مجتهدان
و صدر دنیا و دین است.
درودهای خالصانه و برادرانهام نثار پسرعمویم ،عالمه حجت االسالم ابوکاظم
[سید رضا] و عالمۀ بزرگ ّ
ّ
سید موسی و برادر دانشمند و شریف آن دو باد .خداوند
همۀ آنان را سالمت بدارد.
محمدباقر صدر
نمیدانم آیا بعد از تحوالت اخیر و فوت عدهای از بزرگان ،اخباری مربوط به
سیاست علمی وجود دارد که پسرعموی ما ّ
سید ابوکاظم بتواند جزئیات و مسائل آن
را با ما در میان بگذارد یا نه؟!
1

 .1این نامه زیر نظر گروه مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه شده است.

پیصستقا | 425
پیوست 4

سید محمدباقر صدر از جانب ّ
اجازۀ اجتهاد به ّ
سید ابوالقاسم خویی.

دانشمند ارجمند ،جناب عالمه ،نور چشم عزیزمّ ،
سید محمدباقر صدر ،در
حوزۀ علمی ما در نجف اشرف تربیت یافته و در درسهای اصولی و فقهی ما حاضر
شده است و پس از مدتی با تالش و کوشش فراوان ملکۀ استنباط و اجتهاد برایش
حاصل شده است .از این رو میتوان نظر ایشان را بهعنوان اجتهاد شرعی نقل کرد.
از خداوند متعال میخواهم که بهواسطۀ او پرچم دین را استوار سازد و او را از بزرگان
دین قرار دهد .درود و رحمت و برکات خداوند بر همۀ برادران مؤمنمان .ابوالقاسم
1
الموسوی الخوئی.

 .1متن این سند را گروه مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
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پیوست 5

نامۀ بنتالهدی صدر از لبنان به همسر آقای عبداألمیر قبالن که به خاطر تحصیالت
حوزوی آقای قبالن ساکن نجف شده بودند( .سال  1381قمری 1341 /شمسی ،زمان
ازدواج ّ
سید محمدباقر صدر)
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بسمه تعالی
دوست عزیز و ارزشمندم ،عزه خانم
چقدر جای تو در لبنان و خطهها و کوههای آن خالی است .هرچند که اینجا،
بهخصوص در کشور فوقالعادهات ،پیوسته و همیشه در قلب و جان من حضور
داشتی .چون اینجا همهچیز تو را یاد من میآورد و به سمت تو هدایت میکند و تو
را نشانم میدهد .ما چهارشنبه پنجم ذی الحجه به لبنان رسیدیم ،و لبنان و مردم
آن به بهترین و عالیترین شکل از ما استقبال کردند .در خانۀ پسرعمو ّ
[سید موسی
صدر] غافلگیر شدیم ،چون ما به آنها گفته بودیم کدام هفته میآییم .اما از روز
آن حرفی نزده بودیم و وقتی من و مادر در زدیم ،دختر جوانی [ ]...آشنای جان و
دوستداشتنی در را باز کرد ]...[ .از او پرسیدیم آیا تو فاطمه خانم هستی؟ و او گفت
بله ،من فاطمهام .خدا را شاکرم که آرزوهایی که برایش داشتیم محقق کرد و او
همانطور است که دوست داریم و میخواهیم.
نمیدانم آیا هیچ روزهای [حضورم را] به یاد میآوری و اآلن ،همان حس
وحشت و تنهاییای را که من در زمان حضور تو در لبنان داشتم ،تو هم حس میکنی؟!
ً
ً
لطفا از همۀ جهات خیالت راحت باشد و دائما با من در تماس باش .برایم دربارۀ تمام
اتفاقهای جدیدی که در نجف اشرف افتاده بنویس و دربارۀ همهچیز با من صحبت
کن که خیلی دلم برای کشورم و اخبار و مسائل آن تنگ شده است .نامههایی را
که برایم به اسم پسرعمو و بعد به اسم برادر عزیزم مینویسی ،به صور بفرست.
عزیزم! تا اآلن از لبنان فقط در حد مسیرمان از شام به صور را دیدهام و
همانها خیلی فوقالعاده بودند .هرچند باال رفتن از کوه خطر و ترس هم داشت،
ً
ولی ترس در هر حال لذتبخش است و بعدا تمام ماجراها را برایت مینویسم .به
عروسمان فاطمه خانم گفتم من در عراق یک دوست لبنانی دارم که تو بیشتر از
همۀ عراقیها حرف او را خواهی فهمید.
در آخر ،سالم و اشتیاق و عشق مرا بپذیر .مادرم سالم معطر و اشتیاق
فراوانش را به تو هدیه میکند .تا ابد برایم بمانی.
ارادتمند تو
1

آمنه صدر.

 .1متن هر دو نامۀ این پیوست را که نخستین بار است به فارسی منتشر میشوند ،اسماء
خواجهزاده ،زیر نظر موسسۀ فرهنگی  -تحقیقاتی امام موسی صدر ،ترجمه کرده است.
چهار کلمه از نامۀ اول ،و درخواست خانوادۀ شهید صدر ،و قسمتهایی از نامۀ دوم ،به خاطر
متن نامه که بنتالهدی صدر خواسته است کسی از گفتهاش با خبر نشود ،حذف شده است
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نامۀ بنتالهدی صدر از لبنان به همسر آقای عبداألمیر قبالن (سال  1381قمری1341 /
شمسی) زمان ازدواج سید محمدباقر صدر
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بسمه تعالی
عزیز گرانقدرم ،عزه خانم ،خداوند حفظت کند.
خورشید نامۀ دوستداشتنی تو بر من تابید .من قبل از آن در صدد
امروز
ِ
نوشتن نامه برای تو بودم و میخواستم خبر صحت و سالمتی خانوادهات را در
لبنان به تو بدهم و بگویم در مسیرمان برای دکتر رفتن مادر در بیروت به خانۀ
ـ آباد ـ خانوادهات سر زدم .و خدا را شکر راحت آنجا را پیدا کردیم .ماشین را کنار در
نگه داشتیم و من پیاده شدم و مادر جان و برادر عزیزم در ماشین منتظرم ماندند،
چون وقت دکتر داشتیم و زمان زیادی تا موعد آن نبود .با این حال نتوانستم این
فرصت مالقات با مادرت و نوشتن از او برای تو را از دست بدهم.
[]...
لبنان بسیار دلنشین ،و نمیدانم آنجا هوا چقدر گرم است.
هوا لبنانی استِ .
امیدوارم در این وقت سال هوا خیلی طاقتفرسا نباشد .همینطور نمیدانم آیا هنوز
دربارۀ سفر به ایران فکر میکنید یا نه؟ در هر حال ،جای شما در کشور عزیزتان
ٌ
ً
لبنان ،مخصوصا برای شخص من ،واقعا خالی است .ای کاش پارسال به لبنان
میآمدیم تا تو باشی ،یا تو سفرت را تا امسال به تعویق انداخته بودی .در هر حال
تنها دلخوشی من نزدیکی دیدار و بازگشت به آن گسترۀ طیب و طاهر است .چون
عزیزم ما برای ّ
جو عراق و محیط نجف آفریده شدهایم ،حاال هرچقدر از آن دور شده
باشم یا فوقالعادهتر از آن را دیده باشم .نجف شهر پارسایی و پایتخت زهد است و
چقدر زهد در آن شیرین و چقدر ضیق در نواحی آن گسترده است.
عزیزم! نمیتوانم برایت توصیف کنم که همۀ ما همیشه در لبنان با چه اخالق
عالیای از طرف همۀ طبقات مردم مواجه هستیم .درواقع ،من اآلن دلیل دلتنگی
ً
مسافرانی که تعطیالت تابستانی را در لبنان میگذرانند میفهمم ،چون لبنان واقعا
کشور هوای خوب و اخالق خوب است .خداوند شما را به جادۀ صواب هدایت کند.
زنده باشی.

در انتظار پاسخ تو؛
آمنه
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پیوست 6

نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به شیخ علی کورانی ،درمورد یکی از مقلدینی که قصد داشته برای
ایشان خانه بخرد ( 7صفر  3 /1392فروردین ( .)1351صفحه اول)
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نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به شیخ علی کورانی ،درمورد یکی از مقلدینی که قصد داشته برای
ایشان خانه بخرد ( 7صفر  3 /1392فروردین ( .)1351صفحه دوم)
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
عزیز بزرگوار -که خداوند حافظ و نگه دارش باشد-
ّ
السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
این نامه را روز هفتم صفر ،روز شهادت امام حسن علیهالصالةوالسالم
مینویسم .این امام آزمودهشده که در سختترین شرایط زندگی کرد و مقدر شده
بود در حالیکه میبیند رسالت پروردگارش و شریعت جدش در دستان امویان طاغی
حقیقی آن میان امت ،در نتیجۀ توطئههای آنها
از هم دریده میشود و جایگاه
ِ
علیه اسالم و کیدشان علیه مسلمانان ،نابود میشود پایدار و باثبات و صبور باشد.
گویی که او ـ پدر و مادرم به فدایش ـ در حالی که زندگی به او سخت میگیرد یا بر
او تنگ میشود ،دنبال مرگ میگردد اما آن را نمییابد ،آنطور که اولیا شهادت
در راه خدا را میطلبند ،تا اینکه شهادت باألخره با سمی که معاویه به او داد نزد او
انسان باثبات و صبور را از جوار دشمنانش به جوار
آمد .و چقدر گواراست سمی که ِ
ّ
پروردگارش منتقل میکند .و ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم.
ّ
آقای عالﺀالدین ـ حفظه الله ـ دربارۀ اهتمام شما و جناب آقای حاج کاظم
عبدالحسین برای خرید خانه و اختصاص هدیهای به مبلغ هفت [هزار دینار]
به این منظور برایم صحبت کرد .من از این گونه توجهات شما دوستان قدردانی
میکنم و از خداوند سبحان میخواهم که به اهداکننده ،بهترین پاداشهای
مربوط به نیکوکاران را اعطا فرماید و بر توفیقاتش بیفزاید و خیر دنیا و آخرت را
نصیب او کند که خداوند شنوا و اجابتکننده است .اما من در عین حال از پذیرش
این مبلغ اهدایی برای خرید خانه ،پوزش میطلبم؛ زیرا احساس میکنم نیازی به
بهرهمندی از این دنیا ندارم ،مگر به اندازهای که آرامش و ثبات الزم را برای انجام
مسئولیتهای دینی فراهم سازد که این امر در خانۀ استیجاری هم محقق میشود.
فرزندانم وقتی ببینند هیچ میراثی از این قبیل از پدر خود به ارث نبردهاند،
خواهند توانست به پدرشان تأسی بجویند که او نیز هیچ خانه و ملکی از پدرش به
َ ٌ
ّ
ََ
َُ ََ
ُ
غد َجدث ،آخر «فدک
ارث نبرد .و ما أصنع ِبفد ٍک و غیر فد ٍک ،و النفس مظانها فی ٍ
و غیر فدک به چه کار آیدم که فردا جای انسان ،در گور است[ ».بخشی از نامۀ امام
علی(ع) به عثمان بن حنیف ،نهجالبالغه ،نامۀ ]45
1

 .1متن هر دو نامه را اسماء خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی
صدر ،ترجمه کرده است.
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بله ،وقتی برایمان فرصت پیش بیاید که مرجعیت را از ذات به موضوع تبدیل
کنیم و مرجعیت حقیقتی بزرگتر و ماندگارتر از شخص و وسیعتر از وجود او باشد،
چنین وقتی شایسته است خانهای باشد که خانۀ ثابت مرجعیت باشد و مراجع
یکی پس از دیگری آنجا زندگی کنند و بعد از وفات مرجع ،بهعنوان میراث و ابزار
سوءاستفاده قرار نگیرد .و این چیزی است که برای آینده میگذارند.
بعد از آن ،و با توجه به عذر داشتن از قبول خانه ،برای مبلغ هبهشده برای
آن پیشنهادی دارم .پیشنهاد این است که این مبلغ به مصرف دیگری برسد؛ با آن
ً
زمینی تقریبا نزدیک صحن و مراکز حوزه در مساجد خریداری شود و چند واحد در
سه طبقه ساخته شود و ساختمان را برای سکونت طالب متأهل وقف کنند .طلبۀ
متأهل هم اکنون با مشکالت اجارهخانه که همواره در حال افزایش است ،مواجه
است .اهمیت طلبۀ متأهل با توجه به عوامل و شرایط مختلف مدام بیشتر و بیشتر
میشود [و شرایط باید برایش فراهم باشد] .تصور میکنم اگر ایدهای از این قبیل را
اجرا کنیم هستۀ چنین ایدههایی تشکیل میشود .واقعیت این است که مانع مهم در
این موضوع قیمت [گران] زمین در نزدیکی مدارس و مساجد است .و از نظر عملی
نمیتوان این مانع را از راه عدول به زمینی بسیار دور از صحن ،مثل زمینهای
میان نجف و کوفه ،از بین برد ،چون اسکان طالب در چنین مناطق دورافتادهای
عملی نیست .برای همین ،به نظر من بهتر است که مشکل از طریق ایدۀ طبقات
ً
و واحدهایی حل شود که میتوان از طریق آن چندین واحد را روی زمینی تقریبا
کوچک ساخت.
از خداوند سبحان میخواهم به همه توفیق دهد و از او هدایت طلب میکنیم.
سالم بر شما و بر همۀ عزیزان و برادران و رحمت و برکات خداوند بر شما.
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید نورالدین اشکوری ،درمورد اهدای مبلغی پول به آقای صدر
که ایشان ترجیح میدادند بین جمعی از طالب تقسیم شود.
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
عزیز معظم حجت االسالم ابا محمد ـ که خداوند حافظ و نگه دارش باشد ـ
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته
امیدوارم همگی در صحت و عافیت کامل به سر ببرید و بعد از آن شوک
دوستدار
عاطفی که جمع را پراکنده کرد و قلبهای متحد را از هم درید و چهرههای
ِ
هم و جانهای بههموابسته را از هم دور کرد نشاط روحی خود را بازیافته باشید.
خدا را بر بالی نیکو و امتحان عظیمش شکر میکنیم و از او خواهان امداد و یاری
و اجر عظیم هستیم.
()...
یکی از محسنین متدین با من تماس گرفت و مایل بود مبلغ مختصری را
هبه کند و تأکید کرد که حقوقی بر گردنش نیست و فقط از زحمات علما قدردانی
میکند .من بعد از تشکر و تقدیر به او جواب دادم که عادت ندارم اموالی از این
قبیل را برای خودم بگیرم و فقط حقوق شرعی را دریافت میکنم اما اگر دوست
داری میتوانم آن را بگیرم تا واسطۀ رساندن این مال به جمعی از طالب و اهل علم
ً
اخیرا از نجف رفتهاند باشم .در جواب گفتّ :
سید مختار است آن را به هرکه
که
میخواهد برساند.
به همین دلیل دوست داریم به نحوی که آقای باقری با شما صحبت میکند
آن را بهعنوان مساعده میان طالب تقسیم کنیم .شما هم میتوانید مشورت کنید و
نامهای دیگری را ـ درصورت دارا بودن مالک ـ اضافه کنید.
خداوند همۀ شما را با چشم همیشه بیدار خود مراقبت نماید و جانم فدای همۀ
ّ
شما .و السالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
1

 . 1بخشی از این نامه مخدوش شده است.
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پیوست 7

تصویر صفحۀ ّاول مجلۀ األضواء پس از ملحق شدن به جماعة العلماء
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نمونهای از سرمقالۀ مجلۀ األضواﺀ ،با عنوان «رسالتنا» ،به قلم ّ
سید محمدباقر صدر
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پیوست 8

نمونهای از جواب ّ
سید محمدباقر صدر به استفتائات فارسی
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نمونهای از جواب ّ
سید محمدباقر صدر به استفتائات فارسی
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ً
س .در جایی که برای زنها پوشیدن رو عرفا معیوب میباشد ،کشف وجه جایز است یا
خیر؟ و بالفرض اگر جایز است نظر کردن به این زنها چه حکم دارد؟

جایز است و نظر کردن بدون ریبه نیز جایز است.
ً
س .در مثل این جاها در مدارس خواندن دخترها با پسرها جایز میشود یا خیر؟ خصوصا
آنوقت که از جهت قوانین حکومیه در بین آنها تفریق ممکن نباشد.

درصورتی که موجب بیحجابی یا فساد اخالق گردد جایز نیست.

س .در اجتماعات عامه اهلسنت زنها هم تقریر میکنند و این اجتماعات به اسم
مذهب اسالم منعقد میشود .آیا شرکت کردن در مثل اینجاها جایز میباشد یا نه؟

درصورت عدم ترتب حرام جایز است.
س .طعام و ذبیحۀ اهل کتاب چه حکم دارد؟

ذبیحۀ اهل کتاب حرام است ،لیکن غیر از آن ،بقیۀ اطعمه چنانکه علم به نجاست
آنها نباشد جایز است.
س .کار کردن زنها در دوائر حکومیه ،با اینکه نمیتوانند مقید به حجاب بشوند ،چه
ً
حکم دارد .خصوصا در موقعی که امر معاش موقوف باشد بر کار کردن زن و شوهر
هر دوتا؟

کار کردن در دوائر منافات با حجاب شرعی که عبارت از ستر ما عدای وجه کفین
میباشد ندارد.
س .تصاویر و فیلمها که به اسم دیار مدینه و دربار حبیب و غیرها در سینماها میآید
دیدنش چطور است اگر از غنا و رقص پاک باشد؟

جائز است ،چنانچه مستلزم محرم دیگری نشود.
س .در آن بالدها که هفت و هشت ماه [رؤیت معدل] ممکن نمیشود و از طرف شعبه
موسمیات [ ]...چاپ کرده نشر میکنند که [ ]...روز ماه از محاق بیرون خواهد آمد ،آیا
اعتماد کردن به این بیانها جائز است یا خیر؟

چنانچه اطمینان حاصل گردد از بیانهای مذکور به صحت آنها و مفاد آن بیانها
این باشد که ماه قابل رؤیت است ،نه اینکه از محاق بیرون آمده ،پس اعتماد جایز
است.
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س .در ماتم حسینیه زنجیر زدن و خون درآوردن چه حکم دارد؟ آیا ،به جای ماتم ،خون
دادن در مستشفی به اسم امام حسین ثوابش بیشتر میباشد؟

نکتههایی که در مبدل موجود است در بدل مذکور نیست ،و چنانچه مستلزم مرتبۀ
محرمی از ضرر نباشد حرام نیست ،مگر عنوان ثانوی محرمی منطبق شود.
س .پنیرهایی که از حیوان غیر مذکی حاصل کرده شده طاهر شمرده میشود یا خیر؟
استعمالش چه حکم دارد؟

چنانچه اشکال از نظر ما به پنیر باشد (انفحه) پس آن از مستثنیات میته است و
طاهر است.
س .در آن بالد غریبه که مصافحه کردن با زنها یا بوسه دادنشان عین اخالق شمرده
میشود تکلیف شرعی اهل دیانت چه باشد؟

مصافحه با زنهای اجنبیه جایز نیست ،چه رسد به بوسه دادن.
س .در آنجایی که خریدن منزل جزﺀ زندگی باشد و به غیر از اینکه از بانک قرض بگیرد
و در وقت پس دادنش ربا الزم آید چه تکلیف دارد ،با اینکه خانۀ اجاره اگر متعذر نباشد
ً
یقینا متعسر است؟

درصورتی که بانک حکومتی باشد ،حکم مجهول مالک را دارد و درصورتی که
صاحب بانک کافر باشد ،حکم غنیمت را دارد و دادن پول و ربا مانند دادن ضرایب
اجباری است.
س .در مطاعمی که احتمال قوی باشد که ظروفش ملوث به خمر و لحم و شحم خنزیر
میشود ،خوردن غذا چه حکم دارد؟

چنانچه به مرتبۀ اطمینان نرسد طاهر است.

س .ربا گرفتن از بانک مسلم و غیرمسلم فرق دارد؟ و اگر فرق دارد وجه جواز چه باشد؟

از بانک مسلمان رباست و حرام و از غیرمسلم ،درصورتی که ذمی نباشد ،از
مستثنیات ربا میباشد و جایز است.
س .در حجاب زنها ستر بشره کفایت میکند؟ یعنی در این زمانی که زنها لباش تنگ
میپوشند اوضاع بدنشان ظاهر میماند آیا این جایز است یا خیر؟

در ِستر و حجاب شرعی کافی است ستر ماعدای وجه و کفین بهصورتی که مثیر
و مهیج نباشد.
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پیوست 9

سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کاظم حائری درمورد اشتغاالت آن ایام (حوالی
 10محرم  11/1397دی ( .)1355صفحه اول)
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کاظم حائری درمورد اشتغاالت آن ایام (حوالی  10محرم
 11/1397دی ( .)1355صفحه دوم)

 | 444به رنگ صبر
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
پسر عزیزم ابو جواد ،خداوند تو را حفظ کند و تو را بازو و تکیهگاهی برای من نگه
دارد.
سالم بر تو و بر عزیزانی که نزد تو هستند و رحمت و برکات خداوند بر شما
امیدوارم همگی در بهترین شرایط باشید.
سید ابو احمد ثانی ّ
چشمم بعد از فراق به بازگشت ّ
[سید محمد علی حائری] روشن
شد ،و خدای سبحان را بر سالمت او و سالمت همگی شما شکر کردم و نامۀ عزیز
شما یا (بهتر بگویم) نامههای عزیز شما و تنی چند از عزیزان را از او تحویل گرفتم.
دلم میخواست هرچه زودتر به همه جواب بدهم ،اما فرزندان من! واقعیت این
است که مشغلۀ زیاد و انباشته و ازدیاد نامهها و استفتای مراجعین باعث میشود
خیلی وقتها سرعت مطلوب را نداشته باشم .ابو جواد! من تو را از نظر علمی تربیت
کردم و امیدوار بودم در این مرحله ،وقتی با آن مشغلهها و رویاروییها و دغدغهها و
ً
آمال ،استفتاها روی هم انباشته و وقتم محدود میشود ،از تو کمک بگیرم .اخیرا
عالقهمند شدم که مقدمهای برای چاپ دوم الفتاوی الواضحة در خصوص اثبات
آفریدگار و نبوت بنویسم که این امر وقت زیادی هم از من گرفت .خالصه اینکه من
از وقتی یک فنجان چای صبح را مینوشم کار را شروع میکنم تا ساعت ده شب.
مقدمۀ الفتاوی الواضحة را تمام کردم و به نظرم بحث گرانقدر و دلنشینی است و
بخش زیادی از آن ،آرای ما در االسس المنطقیة لالستقراء را به عمل درمیآورد،
چون به لطف خدای سبحان پایهها را آنجا آوردیم و اینجا عملی کردیم و مسیر
استدالل استقرایی را مجسم نمودیم.
ً
دربارۀ مؤسسۀ «در راه حق» واقعا بابت اطالع از آنچه دربارهاش گفتید خوشحال
شدم و از خدای سبحان خواستم دستش را بگیرد و آن را با چشم همیشه بیدار خود
ً
موفق بدارد .واقعا چقدر ما به امثال آن نیاز داشتیم و من مدتی است فکر میکنم
ً
تربیت جمعی [از طالب] و تمرکز بر آنها واقعا مهم است تا عدهای از آنها در
شمار اساتید محقق داخلی و عدهای در شمار مبلغین به روز در سراسر جهان حاضر
ً
باشند .در هر حال لطفا توجه و دعای مرا به آنها برسانید .همچنین ،خاطراتی به
ذهنم خطور کرد و از ابو صادق ّ
[سید محمد باقر حکیم] خواستم آنها را ثبت کند.
1

 .1متن نامه را اسماء خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر،
ترجمه کرده است.
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او هم آنها را در کاغذی که آن را همراه چند نکتهای که مد نظر خودش بود و من
تأیید کردم نوشت و آنها را داخل نامه میبینی .در صفحۀ ّاول چند نکتۀ کلی نوشته
شده و در صفحۀ دوم پیشنهاد تدریس برخی از دروس.
به شیخ اسالمی دربارۀ ترجمه کتاب االسس المنطقیة لالستقراء به زبان انگلیسی،
نامه نوشته بودم .عالوه بر آن ،بالفاصله به دکتر ّ
سید ابوالقاسم امامزاده هم نامه
نوشتم .آدرس او دانشکدۀ نفت آبادان است و نمیدانم آیا این دو نامه رسیدهاند یا نه.
ّ
ً
سالم علیکم جمیعا و رحمة الله و برکاته.

 | 446به رنگ صبر
پیوست 10

نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به آقای علی اسالمی ،درمورد ترجمۀ فارسی کتابهایش (1391
قمری 1350/شمسی) (صفحه اول)
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نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به آقای علی اسالمی ،درمورد ترجمۀ فارسی کتابهایش (1391
قمری 1350/شمسی) (صفحه دوم)

 | 448به رنگ صبر
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
عزیز معظم حجت االسالم حاج شیخ آقا علی اسالمی ،خداوند تو را حفظ کند و با
چشم همیشه بیدار خود نگهبانت باشد.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته
اما بعد ،دیشب نامۀ عزیزتان را تحویل گرفتم و در آن احساسات نیک فرزندی
واقعی معنوی و قلبی را خواندم ،و توجهات عظیم شما و تأسیس
خویشاوندی
و
ِ
ِ
انتشارات به دست برادر عزیزتان مرا خوشحال نمود .از خداوند سبحان میخواهیم
همیشه شما را در سطح آمال بزرگ محوله در خدمت دین حنیف قرار دهد.
و اما دربارۀ بحث والیت؛ اگر دوست داشته باشید میتوانید آن را با پست برایم
بفرستید .چنان که روال نشرهای سابقتان بوده و چه خوب است که درصورت تجدید
چاپ یا چاپ ترجمهاش ،در مقدمه ،از طرف انتشارات ،به این مطلب اشاره شود که
این بحث از مقدمۀ یک کتاب گرفته شده است.
ً
ما فعال بحث آمادهای دربارۀ بیمه نداریم و اگر چیزی از این قبیل یافت شد
ّ
إنشاءالله تعالی برای شما میفرستیم.
هنوز ترجمۀ کتابهای ما به زبان فارسی به خاطر اقدام اشخاص به این کار و
چاپ ترجمه ،بدون تماس و مراجعه و اجازه ،مشکل و پییچده است .چون کار آنان
باعث اشتباهات زیاد در ترجمه میشود .به همین دلیل ،به نظرم هر اقدامی برای
ترجمۀ کتابهای ما به زبان فارسی به شما و آقای باقری محول شود و جهت حفظ
اندیشهها و دقیق بودن و جزییات آنها ،من به هر ترجمهای که به تأیید شما نرسد
اجازۀ انتشار نمیدهم.
و چه خوب است اگر آقای باقری ترجمۀ کتاب اقتصادنا را به نحوی که شروع
کرده بود تکمیل کند و سپس همانگونه که توافق کردید نسخۀ تصحیحشده را به
بهترین شکل منتشر کنید.
در هر حال ،برای توجه و اهتمام شدیدتان از شما ممنونم عزیز! و سپاسگزاری
خداوند بزرگتر و ثواب او بیشتر است و از او میخواهم چشمم را به دیدار شما روشن
کند و شما را بهعنوان بازو و یاور و محل امید حفظ کند.
ً
ً
و در پایان لطفا سالمم را به همۀ عزیزان و محبوبان ،خصوصا پدر بزرگوارتان
1

 .1متن را اسماء خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ،ترجمه
کرده است.
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ّ
(دامت برکاته) برسانید .و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

محمدباقر صدر

نکته :اگر هر ترجمهای از کتاب األسس المنطقیه لالستقرار موافقت اولیۀ
ً
شما را به دست آورد ،لطفا نسخهای از آن را به دست ما برسانید تا آن را ببینیم و،
قبل از نظر نهایی شما دربارۀ آن ،آن را بررسی کنیم.

 | 450به رنگ صبر
پیوست 11

سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید رضا صدر ،در ِپی سفر فاطمه صدر به ایران در تابستان سال
 1391قمری (( .)1350صفحه اول)
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید رضا صدر ،در ِپی سفر فاطمه صدر به ایران در تابستان سال
 1391قمری (( .)1350صفحه دوم)

 | 452به رنگ صبر
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
پناهم که قربانت شوم ،قبلۀ آمالم و باقیماندۀ پدرانم که خداوند سایهات را کم
نکند ،فدایت شوم ،پسرعموی معظم ،جویای حال شما هستم.
سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
این سطور را در حالی مینویسم که از خداوند سبحان مسئلت دارم وقتی به
دست شما میرسند از هر نظر در سالمت و عافیت کامل باشید و از گرمای شدید
تموز عراق به سایۀ شما پناه میبرم؛ این گرمای شدید که هر روز نیز بر شدت آن
افزوده میشود و در بعضی روزهای ماههای تموز آب به نزدیک پنجاه درجه میرسد.
تلگراف مبارک شما و خبر رسیدن خانم و بچهها را دریافت کردم .من به
همهچیز آنجا غبطه میخورم ،زیرا از من به فاطمه و بچهها نزدیکترند .به فاطمه
و بچهها نیز غبطه میخورم که بدون من سعادت رسیدن به محضر مبارک شما و
دیدارهای نیکبختانه با عزیزان و خویشان را در سایۀ مبارک شما یافتهاند.
ما همگی خوبیم و خبر تازهای نیست .درسها در آستانۀ تعطیلیاند و من نیز
ّ
إنشاءالله هفتۀ بعد درسهایم را به مدت یک ماه و نیم تعطیل میکنم.
دو کتاب دارم که یکی در دست چاپ است و دیگری در مسیر انتشار .اولی
بحوث فی شرح العروة الوثقی است که از ّاول کتاب طهارت شروع میشود و
دومی بحث فی منطق االحتمال یا به تعبیر دیگر تفسیر جدید للمعرفة االستقرائیة.
نمیدانم آیا کتاب بانک بدون ربا به دست شما رسید یا نه ،اما از روی احتیاط برایتان
میفرستم.
نمیدانم وضعیت شیخ جواد مغنیه چه شد که به گمان من ،او با حوزه در
قم و اخالق و عرف حوزه نسازد و دوست دارم که تحوالت حال او را در سفر
شکبرانگیزش بدانم.
ً
ّ
سالم به همۀ عزیزان و خویشان ،مخصوصا بیبی خانم ،سید آقا علی ،حاج
ّ
سید مهدی صدر عاملی و دخترعموی عزیز بتول خانم.
1

السالم علیکم اوال و آخرا.
محمدباقر صدر
داخل [پاکت] نامهای به دخترعموی عزیزّ ،ام ُمرام هست.

 .1متن نامه را حسین مرکبی ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ،ترجمه
کرده است.
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پیوست 12

نامۀ محمدباقر صدر به ّ
سید رضا صدر ( 9صفر  2 / 1395اسفند )1353

 | 454به رنگ صبر
1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
ّ
استاد عزیزتر از جان ،حضرت آیتالله امام رضای آل صدر ،متعنا الله بوجوده
الشریف.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
نامۀ گرامی و لبریز از عطوفت و دلجویی و لطف و آرامش شما به دستم رسید.
آن را با چشم و دل خواندم .امیدوارم خداوند سبحان من را از پشتوانه و گنجینۀ
وجود شما و دعاها و نفس شما محروم ننماید.
ّ
ّ
من الحمدلله اآلن خوبم .بیحسی پای چپم که اذیتم میکرد الحمدلله رب
العالمین برطرف شده و به حالت معمولی برگشته است .درسهای فقه و اصول را
پس از عاشورا از سر گرفتهایم .امیدوارم خیالتان از بابت سالمتم راحت باشد.
دخترعموی عزیز و بچهها دستبوسند ،مادرم و خواهرم نیز درود و سالم
دارند.
ّ
بنا بر خواستۀ سید ابو صدری [امام موسی صدر] ،داخل پاکت ،وکالتنامهای
از ُا ّم جعفر برای پسرعمو ّ
سید علی آقاست.
ّ
خبر مبارک فرزند عزیز و فاضلمان ّ
سید کاظم بسیار شادم کرد.إن شاءالله
خداوند این پیوند را مایۀ خیر و آسایش و [مقدمۀ رشد] ذریهای صالح زیر سایۀ شما
قرار دهد که موجب چشمروشنیتان باشند .سالم خداوند بر شما و دیگر عزیزان.

ّ
والسالم علیکم اوال و آخرا و رحمةالله و برکاته.
محمدباقر صدر
 9صفر 1395

 .1متن نامه را حسین مرکبی ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ،ترجمه
کرده است.
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پیوست 13

سید رضا صدر ،پس از وفات برادرشّ ،
سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید اسماعیل صدر (6
ذیحجه  5 / 1388اسفند ( )1347صفحه اول)

 | 456به رنگ صبر

سید رضا صدر ،پس از وفات برادرشّ ،
سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید اسماعیل صدر (6
ذیحجه  5 / 1388اسفند ( )1347صفحه دوم)

پیصستقا | 457

سید رضا صدر ،پس از وفات برادرشّ ،
سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید اسماعیل صدر (6
ذیحجه  5 / 1388اسفند ( )1347صفحه سوم)

 | 458به رنگ صبر
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
سرورم و پناه بزرگوارم! تصدقتان گردم! جانم فدای شما و فدای آن جلساتی که
در برابر شما مینشستم و از رایحۀ شما عطر پدران و عموها و اجداد را استشمام
میکردم و در سایۀ گستردهتان معنویت و آرامش را احساس مینمودم و از چشمۀ
گوارای وجودتان بهره میبردم.
یادگار گذشتگانم! خدا میداند که هرگاه به یاد آن روزهایی که با هم گذراندیم
میافتم ،آتش میگیرم و گویی قلبم از هم میپاشد .روزهایی که من هنوز تکیهگاه
و برادرم ّ
افسوس آن جلسات سه نفرهای
(سید اسماعیل) را از دست نداده بودم.
ِ
را میخورم که هیچگاه احساس نمیکردم روزی به این سختی از آن محروم
خواهم شد .دریغ روزهای رفتهای را که من سرخوش بودم و نمیدانستم روزگار چه
چیزهایی برای ما در آستین دارد.
خیلیوقتها به یاد آن لحظههای دوستداشتنی به آن طبقۀ باال میروم و
خاطرۀ آن روزهایی که در کنار شما بودم را زنده میکنم و میکوشم دوباره آن جمع
را گرد آورم؛ اما هیهات!
بارها شده که روبهروی آن خانهای که حضرت برادر(سید موسی) در آن ایام در
آن زندگی میکرد میایستم؛ روزهایی که اگر به طور خاص از آنها یاد میکنم تنها
به دلیل آن است که در آن دوران فرصتی برای ما فراهم شده بود که در آن خانه یا
این خانه دور هم جمع شویم.
سرورم! کلمات بر لبانم خشک میشود و میدان را به اشک وا میگذارد.
نمیدانم من که اینقدر میخواهم خودداری کنم چرا وارد این حرفها شدم؟
به گمانم وقتی دستم به نوشتن رفت ناخودآگاه احساس کردم روبهروی شما
نشستهام و چه کسی بهتر از شما که در برابرش از آرزوهای ازدسترفته و غمها
و غصههایم زبان به ِشکوه بگشایم؛ شمایی که بازماندۀ رفتگانمان و تکیهگاه
باقیماندگانمان هستید.
ای بازماندۀ رفتگان و پناه باقیان! چه کسی بهتر از شما که در حضورش به
خودم اجازه بدهم که سفرۀ دل باز کنم و بر آن جمعی که از هم پاشید و آن روزهایی
که بر باد رفت اشک بریزم و حال منی ماندهام که چارهای ندارم جز آنکه خودم را
همیشه آرام کنم تا ضعیف نشوم.
1

 .1این نامه را گروه مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
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موالی من! بگذارید این حرفها را رها کنم .حال من خوب است و خانواده
همگی خوبند و وظیفهشان را نسبت به شما بهجا میآورند .آمنه (بنتالهدی) و
حسین در سفر حج بودند و به تازگی برگشتند و دستبوس شما هستند.
موالنا! نامۀ شما را از آقای انصاری تحویل گرفتم ،اما در این نامه اشارهای
نکردید که آیا نامۀ من به دستتان رسیده یا نه؛ چون من مدتی قبل نامهای برایتان
نوشتم و در آن به نقطهای که مرحمت کرده بودید پرداختم .اما اینکه به آن اشاره
نکردید چنین برمیآید که نامه [به دستتان] نرسیده است .ذکر کرده بودم که من
ّ
اطالع ندارم که شیخ آل یس (رحمة الله) قایل به عدم وجوب تقلید اعلم باشد،
بلکه او در رسالهاش قایل به وجوب بود .و از دایی شیخ مرتضی (دامت برکاتة) هم
پرسیدم و او هم گفت که [این موضوع] را ندیده و سابقه ندارد .نمیدانم از چه راهی
میشود نظر مرحوم شیخ را فهمید.
حرف آخر آنکه من نمیدانستم آلو بخارا اینقدر خوشمزه است تا اینکه
آلوهایی که شما لطف کرده بودید را خوردم؛ البته نمیدانم این لذتی که آلوها برای
من داشت از طعم خودشان بود ،یا به خاطر این بود که پیش از این دستان شما را
بوسیده بودند.
ّ
والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته
محمدباقر صدر
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پیوست 14
بخشی از کتاب َو َجع الصدر دربارۀ جابهجایی پیکر شهید ّ
سید محمدباقر صدر ،بعد
از چهارده سال که از زمان دفنشان میگذشته است:
«ما این داستان را بهصورت مختصر از زبان مردی مؤمن وفادار و مجاهد،
ّ
سید کامل عمیدی ،که بسیار کوشید برای حفظ نام و ادای حق شهید ،مکان دفن
ایشان را بیابد نقل میکنیم.
ّ
سید کامل در ابتدا فقط قصد داشت مکان دفن را بداند تا با گذشت سالها و
از بین رفتن افراد مطلع از این ماجرا ،جای مزار ناشناخته نماند و اگر حوادث بعدی
پیش نمیآمد قصد انتقال پیکر شهید را نداشت.
ّ
سید کامل یکی از عالقهمندان و مریدان شهید و همچنین ازجملۀ افراد مرتبط
با علمای بزرگ نجف اشرف بود که در دفتر بعضی مراجع تقلید نیز کار میکرد .او
برای رسیدن به هدفش ،به مجموعهای از گورکنهای رسمی وادی السالم نجف
میپیوندد .مدتی در کنار آنها کار میکند و میکوشد به اسرار و پنهانیهای آنان و
کار دفن و نوع روابطشان با حکومت و… پی ببرد.
پس از مدتی تالشهایش نتیجه میدهد و با مردی آشنا میشود که معتمد
نیروهای حکومت برای دفن جسدهایی است که از سوی دستگاه امنیتی حزب
میآوردند .متوجه میشود او یک گورکن رسمی به نام عباس بالش است و این
وظیفه را به خاطر تأکید حکومت ،بهصورت پنهانی و دور از چشم دیگران انجام
میدهدّ .
سید کامل به او نزدیک میشود و رابطهاش را با او محکم میکند و دوستی
و محبت را میان خود و او عمق میبخشد .پس از مدتی طوالنی باألخره ّ
سید کامل
متوجه میشود او واقعا همان کسی است که شهید صدر را دفن کرده و میداند
سید کامل نشان میدهد .وقتی ّ
مزار کجاست و محلش را به ّ
سید کامل مکان و
جهت قبر شهید را مییابد حفرۀ کوچکی باالی قبر او ایجاد میکند و یک بلوک
قرمز سیمانی را بهعنوان عالمت آنجا میگذارد تا اگر نشانههای دیگر از بین رفت
آن بماند .سپس آن بلوک را با خاک میپوشاند و سطح خاک را به حالت قبلی
درمیآورد.
پس از انتفاضۀ شعبانیه در سال  1991میالدی و ورود نیروهای خارجی برای
حمایت از نظام صدام که به نابودی انتفاضه انجامیدْ ،
نظام سیاست ایجاد سرزمین
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سوخته را در بخشهای جنوبی و میانی پی گرفت و بعد از آن برای ایجاد اختالل
در توازن نقاط قوت و پایگاههای مردم ،تغییرات دموگرافیکی و جغرافیایی وسیعی
را در تمام عراق آغاز کرد.
چیزی که بیش از همه نظام را در پایتخت انتفاضه یعنی نجف اشرف آزار میداد
و نگران میکرد ،استفادۀ انقالبیان از بناها و کوچهپسکوچههای گورستان وادی
السالم بهعنوان استحکامات و سنگر بود .زیرا وادی السالم انبوهی از سردابها،
پستوها ،کوره راهها و هزارتوهای پیچیده را در خود جای میداد که قدرت مانور
زیادی را برای اهالی آشنا به منطقه فراهم میکرد ،در حالی که نیروهای نظام که
ً
معموال با منطقه و مردم گرسنه و مظلوم بیگانه بودند چنین توانی نداشتند.
به همین خاطر وقتی نظام ظالم با کمک استکبار ثبات خود را بازیافت
تصمیم گرفت طبیعت جغرافیایی سنتی وادی السالم را بر هم بزند و بخشهای
عظیمی از گورستان را تسطیح کند و بسیاری از پستوها را از بین ببرد .نظام ،راهها
و خیابانهای داخلی گستردهای را در درون و اطراف وادی السالم احداث کرد که
موجب نابودی بسیاری از نشانههای منطقه و قبر و ضریح علما و صالحان شد.
ّ
ً
ازجمله قبر شهید صدر رضوان الله علیه که در وسط یکی از راههای نسبتا عریض
داخل گورستان واقع شده بود.
اینگونه بود که ّ
سید کامل دید قبری که بخشی از عمرش را صرف یافتن مکان
و حفظ نشانههایش کرده است و امید داشته روزی حتی در آینده ،فرصت توجه به
آن و امکان معرفیاش به مؤمنان فراهم شود در معرض نابودی کامل است .پس
به فکر انتقال پنهانی پیکر مطهر شهید به مکانی دیگر میافتد .زیرا حکومت که
به پنهان ماندن محل دفن شهید اصرار داشت ،میپنداشت با این اقدام تازه دست
به کاری میزند که پیدا و شناخته شدن قبر شهید در آینده به امری محال تبدیل
ّ
ّ
میشود .اما «و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین».
ّ
سید کامل دستبهکار اجرای برنامۀ شجاعانهاش میشود .بهعنوان اولین گام،
از تعدادی از علمای بزرگ و مراجع دینی که او را میشناختند و به واسطۀ رابطهاش
با آنها و سابقهاش به او اعتماد داشتند استفتا میکند و آنها به علت اینکه این
کار در حکم حفظ هیبت علمای دین و بزرگداشت علم ،حق و اهل حق است،
حکم جواز و بلکه استحباب این کار را به او میدهند؛ ازجمله :آیت ّالله ّ
سید محمد
ّ
ّ
ّ
سعید حکیم ،آیتالله شیخ اسحاق فیاض ،آیتالله بهشتی (رحمت الله) و….
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اینگونه ّ
سید کامل نیروی معنوی و شرعی الزم را برای این کار به دست
میآورد و برای آن آماده میشود .با تعدادی از مؤمنان هماهنگ میشود و روزی را
ّ
برای اجرای عملیات تعیین میکنند .الحمدلله در مسیرشان مانعی ایجاد نمیشود
و این حرکت تا پایان ،از چشم مأموران صدام پنهان میماند .خداوند سبحان پوشش
امنیتی خودکاری برای این مجموعۀ مؤمن ایجاد کرده بود زیرا بسیاری از مردم
برای انتقال باقیماندۀ پیکر درگذشتگانشان به محلهای تازهای که برایشان ایجاد
شده بود ،به قبرهای ویرانشده هجوم آورده بودند و طبیعی بود که در طول روز
عدهای مشغول کندن قبری برای بیرون آوردن استخوانهای پوسیده به منظور
انتقال باشند.
شرایط فراهم شد و خداوند دشواریها را آسان کردّ .
سید کامل همۀ لوازم را
برای انتقال پیکر پاک شهید آماده و پنج یا شش نفر از مؤمنان رازپوش را خبر کرد.
راهنمایشان به محل قبر با وجود تغییر نشانههای اولیه همان گورکن ّاول یعنی
عباس بالش بود که تمام مختصات ،نشانهها و جهتهای منطقه را میشناخت.
با وجود اینکه عباس بدون آنکه تصمیمگیر باشد در پوشاندن و سرپوش گذاشتن و
تالش برای دفن حقیقت برای همیشه مشارکت داشت ،سرنوشت ،خود او را برای
نشان دادن آن پیکر پاک و قبر قدیمی تعیین کرده بود؛ چه اینکه طاغوت وقتی
عظمت و قدرت مییابد ظلمش تنها دامن یک نفر را نمیگیرد بلکه همه را به بند
میکشد ،مجبور میسازد ،میکشد و تبعید میکند .حتی برادر عباس نیز با دلیل یا
بیدلیل جزء اعدامشدگان قرار گرفته بود و عباس از یک انسان بیمباالت به فردی
متنفر از نظام و مردانش تبدیل شد و در اجرای دستورات آنان سهلانگاری میکرد،
به آنان اهمیتی نمیداد و همکاری با آنان را قطع کرد .عباس مشارکت در این کار
خیر را موقعیتی برای نوعی انتقام خون برادرش تلقی میکرد.
ً
در آن روز از سال  1994میالدی این گروه دور از چشم کینهورزان و کامال
معمولی به سر مزار شهید رفتند .وقتی رسیدند ،اطراف قبری که میان مسیر واقع
شده بود حلقه زدند و کندن را آغاز کردند .اولین چیزی که یافتند آن بلوک سیمانی
قرمزی بود که ّ
سید کامل چند سال قبل دفنش کرده بود .همه مطمئن شدند که
محل قبر را درست تشخیص دادهاند.
عباس بالش قبال به ّ
سید کامل گفته بود شهید را در قبری دفن کرده است
که مانند بسیاری از قبرهای آن اطراف ،دو بخش روبهروی هم دارد .او گفته بود
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شهید را در یکی از بخشهای آن دفن کرده است .همچنین چند روز بعد یکی از
مأموران امنیتی بعثی جنازۀ دیگری میآورد و دستور میدهد عباس آن را در همان
قبر شهید دفن کند .پیکر دوم در یک پالستیک زرد بوده است .عباس نیز آن را در
بخش مقابل همان قبر دفن میکند.
ً
ّ
سید کامل میگوید :وقتی مشغول کندن شدیم واقعا به یک قبر دوبخشی
رسیدیم .یکی از پیکرها در یک پالستیک زرد بود و مشخص بود هنوز پیکری
داخلش است .ما آن را دست نزدیم .و وقتی به پیکر شهید رسیدیم بنده و بعضی از
ّ
ّ
حاضران به لرزه افتادیم و الله و اکبر و ال اله اال الله میگفتیم و لبریز از احساس
غم ،جاللت و تقدیس شدیم .قلبمان آنچنان میتپید که نزدیک بود صدایش از
ً
بیرون شنیده شود .کفن شهید تقریبا سالم بود .گرچه رنگش به واسطۀ  14سال
ماندن در خاک تغییر کرده بود .ولی مشخص بود که پیکر داخل کفن هیچ تغییری
نکرده است .همۀ جزئیات بدن ازجمله سر ،اطراف و پاها از پشت کفن مشخص بود.
وقتی خواستم پیکر را بردارم بدنم لرزید و ترسیدم .نتوانستم تحمل کنم و
سریع بیرون آمدم .دیگران پرسیدند :چه شد؟ گفتم :فقط آمدم نفس بگیرم .سپس
بسماهّٰلل گفتم و با توکل بر خدا وارد قبر شدم .یکی دیگر از همراهان نیز برای کمک
وارد قبر شد .دستم را به سوی پیکری که رو به قبله و پشتش به ما بود بردم .وقتی
دقت کردم دیدم کفن از سمت سر آغشته به مقدار زیادی خون خشکشده است.
پیکر را به سمت خودمان کشیدیم و جسد که روی شانۀ راستش و رو به سوی قبله
بود کامال به سمت ما برگشت و در دامن من و همراهم قرار گرفت .بدن آنچنان
نرم و تازه بود گویی که ساعتی قبل آنجا گذاشته شده است .گرچه ما جسم را غرق
خاک یافته بودیم .برای قبر چنانکه مرسوم است لحد فوقانی نگذاشته بودند .از
عباس که همراهمان بود پرسیدیم چرا خاک را مستقیم روی جسد ریختی؟ گفت:
آنها عجله داشتند .گفتند سریع هرطور هست کار را تمام کن .وقتی خاکها را
از صورت پاک کردیم آن صورت نورانی را که همچنان پرتوافشانی میکرد دیدیم
و بهتزده شدیم .ریش شهید را سوزانده بودند و فقط موهایی که برخی کوتاه و
برخی بلند بود مانده بود .همچنین چیز دیگری دیدیم که قلبمان ترک خورد :اثر
گلولهای باالی یکی از چشمها که پیشانی مبارک شهید را شکافته ،سوراخ عمیقی
ایجاد کرده و به وضوح جمجمه را شکسته بود .آن سوراخ را با پنبهای که به یک
تکه خون غلیظ تبدیل شده بود پوشانده بودند .پیکر شهید الغر و رنگپریده بود.
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زیرا چهارده سال قبل همینگونه دفن شده بود .شهید در روزهای پایانی محاصره
دچار ضعف شدید شده و جسمش تغییر کرده بود بهصورتی که حتی نمیتوانست
بدون کمک قدم بزند یا از پلهها باال برود و در همان وضعیت هم بازداشت ،شهید
و دفن شد .اما جزئیات بدن به هیچ وجه تغییر نکرده بود .من تکه پنبۀ خونآلود را
برداشتم و در یک کیسۀ مناسب نگه داشتم .کفن قدیمی را باز کردم تا با کفنی جدید
جایگزین کنم .وقتی شکم شهید مشخص شد دیدیم چند زخم چاقو روی آن وجود
دارد و خون اطراف و روی آنها را پوشانده بود .به تغییر کفن ،اکتفا کردیم .صدای
ّ
ّ
گریه و کلمۀ استرجاع و ضعف و اللهاکبر و الالهالالله گفتن ما بلند بود .جسد را که
هرگونه خمش میکردیم خم میشد خارج کردیم .آن را در تابوتی که همراه داشتیم
گذاشتیم و تابوت را روی ماشینمان قرار دادیم .به سوی حرم امیرالمؤمنین(ع) به
راه افتادیم .با آن پیکر پاک وارد شدیم و حضرت امام(ع) را زیارت کردیم .سپس به
سوی محل دفن تازهای که از قبل در منطقهای وسیع و خالی از وادی السالم تهیه
کرده بودیم رفتیم.
باید بگویم با وجود اینکه تابوتی که برای جابهجایی شهید برده بودیم سنگین
نبود و جسد هم بسیار نحیف و الغر بود اما هنگامی که تابوت را برای ورود به
محضر امیرالمؤمنین(ع) بلند کردیم از سنگینیاش غافلگیر شدیم .حتی بعضی از ما
در حالی که مردانی قویهیکل بودند هنگام حمل تابوت لبهای خود را میگزیدند
یا دندانهایشان را به هم میفشردند تا بتوانند این وزن را تحمل بیاورند.
پیکر را نزدیک قبر تازه پایین گذاشتیم و آنجا دفنش کردیم .سپس برای
مزاری که در اطرافش هیچ قبر دیگری وجود نداشت عالمتی گذاشتیم .من برای
رد گم کردن ،نام پدرم را روی تابلویی که در کنار قبر نصب کرده بودم نوشتم.
از آن روز به بعد من و مجموعهای که با هم آن عمل صالح را انجام دادیم
قبر را بهصورت سری زیارت میکردیم و موضوع انتقال پیکر شهید را جز به کسانی
که اطمینان داشتیم به اندازۀ ما به مخفی ماندن موضوع حساسند اطالع ندادیم؛
ازجمله بعضی علما که گاهی به زیارت قبر میرفتند.
مسئله مدتی مخفی ماند .ما آن مزار را هر زمانی که دوست داشتیم بدون
نگرانی زیارت میکردیم .پس از حدود سه سال روزی برای زیارت شهید رفتم ولی
ناگهان با افسر پلیسی مواجه شدم که نزدیک آن قبر که هیچ قبر دیگری در کنارش
نبود ایستاده بود و به نظر میرسید زیر لب چیزهایی میگوید .به او نزدیک شدم و
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خودم را معرفی کردم و گفتم این قبر پدر من است .شما؟ گفت :من اینجا ایستادهام
تا برای مرحوم داییام که اینجا دفن شده است فاتحهای بخوانم .سپس در حالی
که نگرانیاش مشهود بود دور شد .من بهشدت مضطرب شدم .چرا این افسر پلیس
باید باالی سر این قبر تنها در این بخش میایستاد؟ کسی چه میدانست ماجرا
چیست .شاید کسی خبر انتقال و نام افرادی که این کار را کرده بودند لو داده بود.
راز وقتی به دو نفر رسید پخش میشود .شاید همین باعث میشد همۀ موضوع در
خطر قرار بگیرد و همۀ آن تالشها و سالهای متمادی به هدر رود .شاید آنان قبر
تازه را به همراه این پیکر مبارک برای همیشه تخریب میکردند .این افکار مرا برآن
داشت تا یک بار دیگر پیکر شهید را به نقطۀ دیگری از همان بخش که زیاد هم از
نقطۀ ّاول دور نبود انتقال دهم و قبری را که حدس میزدم کشف شده باشد تخریب
کنم .چون احتمال این وجود داشت که قبر را بشکافند و اگر چیزی نمییافتند
مأیوس میشدند.
دوباره فعالیت را آغاز کردم .این بار با گروه دیگری هماهنگ شدم .چون
ترسیدم خود عباس خبر را درز داده باشد .گرچه بعدها مشخص شد چنین چیزی
نبوده است.
روزی را برای عملیات مشخص کردیم .در روز موعود بهصورت پنهانی رفتیم و
قبری را نزدیک قبر دوم آماده کردیم و تالش کردیم از قبر قبلی و قبرهای معمولی
عمیقتر باشد تا پیکر هرچه بیشتر پنهان شود .سپس قبر دوم را باز کردیم تا پیکر
پاک شهید را برداریم .خاکها را برداشتیم تا به لحد رسیدیم .سپس قالبهای
سیمانی را جابهجا کردیم و پیکر شهید نمایان شد.
[]...
وقتی پیکر مبارک را در دست گرفتیم نگاه من به دست شهید افتاد که از میان
کفن پیدا بود .انگشتر شهید را که از عقیق سرخ یمن بود دیدم ،که در انگشت راست
دست شهید و پوشیده از خون و خاک بود .نقرهاش را لمس کردم .گویی از خاکستر
پوشیده بود .گفتم این کرامت دیگری است که به دیگران نشان میدهد شهید زنده
است و حتی جسدش هم نمیپوسد .اگرنه استخوانها جدا شده و آن انگشتر از
دست افتاده بود .با وجود اینکه انگشتر در انگشت و دست خاکی و خونآلود بود،
انگشتر را به آسانی درآوردم .آن انگشتر مبارک را پیش خودم نگه داشتم؛ انگشتری
که با خون و خاکش در معرض دید شما و همۀ نسلهاست .انگشتری که شهادتی
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بر عظمت شهید و مصیبتهایی است که بر او وارد آمده .باشد که تا قیامت لعنت
متوجه طاغوتیان و جالدان باشد.
سپس پیکر را بلند کردیم و آن را به قبر یکی مانده به آخرش انتقال دادیم.
چرا که خداوند مقدر کرده بود در ماه مبارک رمضان  1427برای آخرین بار آن پیکر
منتقل شود و برای استحکام بخشیدن به یک بنای علمی و فرهنگی عظیم در
ورودی شهر نجف از سمت کربال آرام بگیرد».
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پیوست 15

دستور مقامات بعثی در خصوص امحای کتابهای ّ
سید محمدباقر صدر.

بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
فرماندهی منطقۀ اربیل
دستورالعمل سیاسی 8429
شمارۀ ت س __ /9 /
1981
تاریخ  8ک 1
به :فهرست أ و ب و ج بهجز پیوستهای  1و 2و 3و 4و 5و .6
موضوع :از بین بردن کتابها
نامۀ فرماندۀ لشکر ّاول (ت س)  16631در  30ت 1981 2
ً
لطفا دستورالعمل سیاسی را به افسران یگانهایتان ابالغ کنید .براساس این
دستورالعمل کتابهای تألیفی مجرم محمدباقر صدر را امحا نموده و به ما اعالم نمایید.
1

سرهنگ ستاد؛علی حسن موسی
ع /فرماندۀ منطقۀ اربیل
رونوشت به:
فرماندهی لشکر ّاول ت س  /نامۀ شما روی آن است.

 .1متن را اسماء خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ پژوشی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ،ترجمه کرده است.
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پیوست 16

مطلب روزنامۀ الحیاة بیروت دربارۀ مزاحمتهایی که برای ّ
سید محسن حکیم ایجاد شد
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بیانیۀ علمای لبنان دربارۀ ایجاد مزاحمت برای ّ
سید محسن حکیم در عراق در روزنامۀ النهار
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بیانیۀ علمای مسلمان لبنان ،پیرامون مصیبتهای وارده بر نجف و عراق.

در تاریخ  1969/6/22میالدی (6ربیعالثانی  1 / 1389تیر  )1348علمای شیعه
بیانیهای صادر کرده و به اقدامات حکومت عراق در برابر مرجعیت شیعه اعتراض
کردند .این بیانیه به امضای  47عالم رسید و در روزنامههای الحیاة و النهار و
1
الجریدة بیروت منتشر شد.

 .1اسناد این بخش را اسماء خواجهزاده ،زیرنظر موسسه فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی
صدر ترجمه کرده است.
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متن بیانیه:
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
جامعۀ بزرگ دینی نجف اشرف این روزها گرفتار یکی از سختترین مصیبتهایی
است که در تاریخ قدیم و جدید خود دیده است ،گرفتار اقداماتی که از ظاهرشان
پیداست در پشت پردۀ آنها نیتهایی با هدف محو آثار اصیل شخصیتهای معنوی
کلیدی وجود دارد؛ شخصیتهایی که از گذشته منبع خیر برای تمام بشریت ،بهویژه
جهان اسالم و عرب ،بوده و هستند ،و در طی قرنها ،در مقابل تمام فشارهایی که
سعی داشته آنها را به مواضع مخالف سنتها و رسالت آنها بکشاند ،ایستادگی
کرده و توانستهاتد کلمۀ حق را در تمام زمانها بر زبان بیاورند .شاهد آن نیز گذشتۀ
درخشان مبارزه علیه استعمار و اذناب آن است.
علمای مسلمان از این اقداماتی که ،با انواع خشونت و فشار ،احترام حوزۀ
علمیه و مرجعیت دینی عالی آن را در نجف اشرف زیر پا گذاشته و نیز ،بابت
تالشهایی که برای باز کردن پای مقامات معنوی در درگیریهای سیاسی انجام
شده بسیار نگراناند .چون آنها ارزشهای روحی عالی و واالتری را به تصویر
میکشند.
نجف اشرف ،مانند دانشگاه األزهر ،مرکزی دینی و جهانی و دانشگاهی
اسالمی است که هر مسلمان ،با عقیده و احساسش ،خود را به آن گرهخورده و
وابسته و با جان و داراییهای ارزشمندش ملزم به دفاع از آن و مقدساتش میداند.
به همین علت ،ما به خاطر این اقدامات ظالمانه در نجف اشرف ،به هرکسی
که در عراق مسئول است اعتراض میکنیم .این اقدامات شرایط خطرناکی را به
وجود آورده که فقط دشمن از آن سود میبرد .همچنین ،اعالم میکنیم که این
ّ
ً
قضیه را جدا پیگیری میکنیم تا إنشاءالله بحران به پایان برسد و مصیبت از بین
برود .مؤمنان را نیز به پایداری و عاقالنه عمل کردن در این موقعیتها دعوت
میکنیم و از خدای متعال میخواهیم همه را در مسیر مورد رضایت خود قرار دهد
که او هدایتکننده به راه مستقیم است ،و هو حسبنا و نعم الوکیل.
ّ
ّ
عبدالمحسن فضلالله ،علی نورالدین ،محمدتقی الفقیه ،محمدحسین قعیق،
علی الفقیه ،عباس ابوالحسن ،علی مهدی ابراهیم ،عبدالکریم صادق ،محمدحسن
ّ
ّ
ّ
فضلالله ،حسین معتوق ،محمدحسین فضلالله ،عبدالرووف فضلالله ،عبدالکریم

 | 472به رنگ صبر
ّ
ّ
ّ
ّ
شمسالدین ،هاشم معروف ،زینالعابدین شمسالدین ،نورالدین نورالدین،
ّ
ّ
عبدالصاحب الحسینی ،محمدمهدی شمسالدین ،بدرالدین الصائع ،محمدعلی
ّ
ّ
شمسالدین ،عباس حسین ،محمدعلی قبالن ،حسن شمسالدین ،عبدالکریم
ّ
نورالدین ،احمد القبیسی ،محمدعلی ابراهیم الحسینی ،محمدحسین الزین،
ّ
ّ
موسی عزالدین ،محمدعلی ابراهیم ،محمد عزالدین ،علی الموسوی ،حسین
ّ
محمد محسن ،علی فضلالله ،محمدجواد الحسینی ،محمدعلی االمین الحسینی،
سلیمان الیحفوفی ،موسی شراره ،محمد دهینی ،علی شور ،خلیل یاسین ،عبداألمیر
قبالن ،محمدباقر ابراهیم ،عبدالمنعم مهنا ،محمود فرحات ،عبدالمنعم شراره،
حسین الحسینی ،موسی الصدر ،محمدجواد مغنیه ،حسن العسیلی.
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لیست نامهایی که ّ
سید موسی صدر آماده کرده بودند تا ،در باب مشکالت مرجعیت در عراق،
برایشان تلگرافی ارسال کنند.
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تلگراف ّ
سید موسی صدر به جمال عبدالناصر ( 1389قمری 1348 /شمسی).
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
جناب رئیسجمهور معظم جمال عبدالناصر،
قاهره
از آنجا که تو رهبری و مسئولیت داری ،متالشی شدن جبهههای داخلی عرب
همانند خطرات خارجی ذهن تو را مشغول میکند.
بنابراین بر تو باد به موضعگیری مقامات حکومتی و حزبی در برابر کشور برادر،
عراق ،درخصوص مرجعیت اعلی و عتبات مقدسه و دانشگاه دینی بزرگ نجف.
مسلمانان و اعراب منتظر سخنان پندآموز و جدی تو هستند ،و همیشه بار
مسئولیتهای عظیم تو را به خاطر میسپارند .خداوند یاور تو باشد.
رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان؛ موسی صدر
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تلگراف ّ
سید موسی صدر به صباح سالم الصباح ،امیر کویت ( 1389قمری1348 /
شمسی).
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
جناب امیر معظم ،صباح سالم صباح ،امیر دولت کویت،
وظیفۀ برادری ایجاب میکند از شما درخواست مشارکت داشته باشم ،چراکه
تو برادر بزرگ ،در حس مهربانی هستی در قبال مصیبت دانشگاه دینی بزرگ نجف
اشرف که سرمایۀ اسالم و ثروت عرب و مایۀ افتخار عراق است.
و من امیدوارم شما در جهت حمایت و تقدیس مقام مرجعیت اعلی و علمای
بزرگ دین و ممانعت از آزار و اذیت آنها در مقابل مقامات عراق برادرانه مداخله
کنید.
زیرا عراق تکیهگاه عرب و بازوی مسلمانان است ،و تالش برای اتحاد صفوف
مردمانش و حفظ ثروتهای عظیم انسانی آن ،خدمتی تاریخی و وظیفهای دینی
بوده و مقدمۀ جنگ بزرگ ما در فلسطین محسوب میشود.
رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان؛ موسی صدر.
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تلگراف ّ
سید موسی صدر به رئیسجمهور عراق ،احمد حسن البکر ( 1389قمری1348 /
شمسی).

بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
جناب رئیسجمهور احمد حسن البکر ،رئیسجمهوری معظم عراق
رنجهایی که در این شرایط دشوار ،کشور برادر ،عراق را احاطه نموده خواب
اعراب را پریشان میکند و همهجا ذهن انسان را مشغول میکند.
ً
اما اخیرا ،رفتارهای غیرمسئوالنه با مقام مرجعیت اعلی و دانشگاه بزرگ
دینی ،بر نگرانی همه افزوده و فضایی بدبینانه ایجاد میکند.
عراق یکپارچه و توانا که امید امت است و
شما را قسم میدهیم که به خاطر ِ
به خاطر حفظ ارزشها و به خاطر آن جنگ بزرگ به این مصیبتها پایان دهید.
رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان؛ موسی صدر
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سید محمدباقر صدر از لبنان به ّ
نامۀ ّ
سید محمدباقر حکیم ،در شرح اقدامات انجام شده در
لبنان در دفاع از مرجعیت عراق ( 1389قمری 1348 /شمسی).
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
عزیز بزرگوار ابا صادق (خداوند حفظت کند)
من این نامه را دو هفته پس از ورود به لبنان به شما مینویسم و مایلم تصویری
از وضعیت موجود ،در حد نگاهم به آن ارائه دهم و احساس میکنم که داشتن
تصویری روشن از وضعیت فعلی میتواند در انجام فعالیتها مفید واقع شود.
نمیدانم چگونه مطالب را دستهبندی کنم .فکر میکنم نخست از اقدامات
صورتگرفته شروع کنم و سپس دربارۀ وضعیت موجود و آنگاه در زمینۀ مشکالت
و دستاوردها سخن بگویم .اما آنچه انجام شده عبارت است از:
ّاول ،تهیۀ نامۀ محکومیت با امضای حدود چهل تن از علما.
دوم ،نصب پوستر دیواری در نقاط مختلف بیروت ،با مضمون درخواست
کمک برای نجات نجف.
سوم ،ارسال تلگرام از طریق ابو صدری [امام موسی صدر] به تمام رؤسا و
پادشاهان کشورهای عربی اسالمی به نام مجلس اعالی شیعیان و تشریح وضعیت
اسفبار و درخواست یاری از آنان که تاکنون پاسخهایی از جمال عبدالناصر ،فیصل
و ِاریانی ،رئیسجمهور یمن ،به او رسیده است .ابو صدری همچنین تلگرافی به
شیخ محمد الشریعه فرستاده و از او پیام و تلگرافی دریافت کرده که میگوید ملت
پاکستان ،چه رئیسجمهور و چه علمای شیعه و سنت ،همگی از این فاجعه که از
نظرشان ضربه به اسالم است تکان خوردهاند.
همچنین میگوید مودودی و جمعی از سیاستمداران اهلسنت این موضوع را
محکوم کرده و حمایعت مطلق خود را از نجف اعالم کردهاند.
بهرغم فعالیت بعثیها ،جامعۀ شیعی بیروت و بهطور کلی شیعیان لبنان از این
موضوع [هتک حرمت مرجعیت در عراق] ناراضی و خشمگین هستند و بیانیههایی
که پیدرپی از سوی سفارت عراق دراینباره منتشر میشود ،نشان میدهد که آنان
خطر ناشی از این وضعیت پی برده و به شیوههای فریب ،الپوشانی ،بیان
به عمق ِ
وارونۀ حقایق و چیزهایی از این قبیل متوسل شدهاند.
[ ...مخالفان نیز چند دسته هستند :عدهای مزدور سفارت عراق هستند.
سید [محسن حکیم] یا ّ
عدهای نسبت به ّ
سید مهدی [پسرش] یا نسبت به ما و
1

 .1درمورد بخشهایی از نامه که مخدوش شده بود ،به کتاب الجهاد السیاسی للشهید
الصدر ،صفحات  39تا  41رجوع شده است.

پیصستقا | 479
افکار ما کینه دارند و به نظرش این موقعیت فرصتی برایش پیش آورده است]...
[بعثیها تالش گستردهای را شروع کردهاند .مقالهای در روزنامۀ امروز منتشر
شد و مشایخ برای آن کف زدند .تالش [مذکور] این بود که موقعیت را چنین تفسیر
کردند که هدف حکومت نابود کردن یک حزب معین است که دین را میسازد و با
استعمار تعامل دارد و اعضایش فالن و فالن هستند .بالتبع ّ
سید [محسن حکیم]
را هم هدف ضربه خود قرار دادند].
چند مسئله وجود دارد :من از ابتدا احساس میکردم یک کنفرانس مطبوعاتی
تشکیل شده و گروهی از طالب لبنانی مهاجر در آن شرکت کرده و دربارۀ مرجعیت
ّ
سید [محسن حکیم] با هم صحبت میکنند و بیان تسلسل رویدادها با عدد و رقم
مسئله بسیار مهمی است ،اما دردناک است که تمام کسانی که گروه گروه آمدند و
امید میرفت دست به کاری بزنند ،مانع این کار شدند.
ً
ثانیا احساس میکردم که توسعۀ دامنۀ فعالیت تبلیغی قضیه با محوریت مقام
ّ
سید [محسن حکیم] و برجستهسازی خطوط فاجعه و تحریک وجدان شیعه تا
ً
باالترین حد مسئلهای کامال امکانپذیر است ،بنابراین من به برادران اصرار
میکردم به فعالیت خود که با چسباندن پوستر دیواری شروع کردند ادامه دهند،
چراکه این کار محرک واقعی تودۀ مردم بود .همچنین خواستم یک کمیتۀ مردمی
تشکیل دهند که هستۀ اجرایی و فعال برای توسعۀ دامنۀ فعالیت تبلیغی شود،
اما این گروه لبیک نگفتند ...به همین دلیل من نیاز به ضرورت فعالیت مستقل را
احساس کردم و دربارۀ این مسئله با ّ
سید ابو نوری توافق کردم .به نظرم در دو زمینه
ّ
میتوان دامنۀ فعالیت تبلیغی را توسعه داد :اول[ ،فعالیت در] خیابان با پالکاردها و
پوسترها و عکسهای ّ
سید و مانند آن .دوم[ ،فعالیت در] روزنامهها با توافق با چند
نویسنده جهت دنبال کردن قضیه نجف در نظراتشان...
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پیوست 17

جواب ّ
سید محمدباقر صدر به سؤال عبداألمیر قبالن ،درمورد مجتهد اعلم بعد از فوت
ّ
سید محسن حکیم.

پیصستقا | 481
1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
سالم و رحمت و برکات خداوند بر سید و موالی ما امیرالمؤمنین و بر فرزندان
بزرگوارش.
محضر سالله امامان و امید شیعیان و محقق بزرگ آیت ّالله ّ
سید محمدباقر
صدر دامظله .سالم بر شما .دعاگوی شماییم و از خداوند متعال میخواهیم که شما
را بهعنوان رهبر و پیشوای امت اسالمی حفظ کند.
بعد از مصیبتی که بر سر جهان اسالم آمد و تکیهگاه بزرگ ما ،مرجع اعالی
ّ
شیعیان ،آیتالله حکیم از میان ما رفت ،بعضی از برادران در مسئلۀ تقلید به ما
مراجعه کردند .ازآنجاکه حضرتعالی آگاه در این امور و پناه در مشکالت هستید،
از شما خواهش میکنم که ما را راهنمایی کنید و بفرمایید که در مسائل دینی خود
به چه کسی مراجعه کنیم تا ما هم دیگر برادران را در این مسئله راهنمایی کنیم.
خداوند به شما اجر و پاداش بسیار عطا فرماید.
همچنین خانوادۀ ما به خانواده و مادر بزرگوار شما و خواهر گرامیتان سالم
میرسانند.

برادر مخلص شما
عبداألمیر قبالن
 29[ ١٩٧٠/6/4ربیعاألول  14 /1390خرداد ]1349

 .1متن هر دو نامه را مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
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بسمه تعالی
عزیز بزرگوار ،حضرت عالمه جلیلالقدر شیخ عبداألمیر قبالن ،دامعزه.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله وبرکاته
با احترام ،نامۀ برادرانۀ شما به مناسبت فاجعۀ بزرگی که بر سر مسلمانان آمده را
دریافت کردم و از خداوند سبحان میخواهم که در این مصیبتش به ما و شما اجر
بسیار عطا فرماید.
دربارۀ موضوع تقلید و با توجه به آگاهیام از مراجع اعالم ـ خداوند سایۀ همۀ آنها
را بر سر ما حفظ کند ـ نظرم این است حضرت امام خویی ــ سایهاش مستدام باد
ـ اعلم است.
در پایان خالصانهترین درودها و احترام من را پذیرا باشید .والسالم علیکم و رحمة
ّ
الله وبرکاته.
محمدباقر صدر
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پیوست 18

فتوای ّ
سیدمحمدباقر صدر دربارۀ فعالیت حزبی
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1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
ّ
حضرت آیتالله العظمی امام سید محمدباقر صدر دام ظله
بعد از دعا و آرزوی تأیید و توفیق هرچه بیشتر برای سرورم ،مستدعی است
لطف فرموده و به این سؤال پاسخ دهید:
نظر جنابعالی دربارۀ موضع حوزۀ علمیه نسبت به احزاب سیاسی دینی مثل
ً
حزب الدعوة و سایر احزاب چیست؟ آیا عضویت در آنها جایز است یا نه؟ لطفا
فتوای خود را بفرمایید.
سید حسین[ ،فرزند] ّ
ّ
سید محمدهادی صدر

متن پاسخ شهید صدر به این استفتا بدینشرح است:
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
[عضویت در این احزاب] جایز نیست .ما مواردی از این قبیل را جایز نمیدانیم
ً
و قبال بارها نظر خود را در این خصوص اظهار کرده و توضیح دادیم که وظیفۀ طلبۀ
علوم دینی این است که موعظه و ارشاد نماید و احکام شرعی را به شیوۀ متعارف و
معلوم میان علما [به مردم] آموزش دهد .به خداوند متعال پناه میبریم که توفیق
به دست اوست.
 10شعبان  ]1353/١٩٧4[ 1394محمدباقر صدر.

 .1متن هر دو نامه را مترجمان پژوهشگاه ّ
سید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
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پیوست 19

نامۀ محمدرضا نعمانی به عبدالغنی اردبیلی درمورد قیام صفر ( 1397فوریه  /1977بهمن
 )1355که در جریان آن ّ
سید محمدباقر صدر هم بازداشت شد( .صفحه ّاول)
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نامۀ محمدرضا نعمانی به عبدالغنی اردبیلی درمورد قیام صفر ( 1397فوریه /1977
بهمن  )1355که در جریان آن ّ
سید محمدباقر صدر هم بازداشت شد( .صفحه دوم)
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
حضرت عالمه ،برادر ّ
سید عبدالغنی موسوی دامت برکاته
سالم بر تو از قلبی که تو را فراموش نمیکند و تا وقتی که نفس میآید و قلب
میتپد هرگز فراموش نخواهد کرد.
در حالی برایت مینویسم که فراق طوالنی و صبر تمام شده و دنیا تاریک گشته
است .در زندگی بهجز شما عزیزان چه چیز وجود دارد؟ نگران ما نباش که ما خدا را
شکر خوبیم و امیدمان تنها به خداست.
اوضاع و زندگی ما از همۀ جهات خوب است .اوضاع نجفیها در ماه صفر
تغییر کرده و رژیم مردم را از پیادهروی به کربال منع کرد .مردم نجف در اعتراض
به این ممنوعیت تجمع کرده و تعدادشان دستکم به  25هزار نفر رسید .از قضا
حسن عامری از رهبران کشوری حزب بعث هم شاهد این تظاهرات بود و وقتی
مردم باخبر شدند او داخل ماشین است ،با دست خالی به ماشین او حمله کردند.
این تظاهرات سه ساعت طول کشید و با همراهی بسیار از طرف کسبۀ نجف اشرف
روبهرو شد و تجار مغازههای خود را تعطیل کردند .روز بعد که هفدهم صفر بود
تظاهرات مهمتری برگزار شد و باز هم حسن عامری شاهد این تظاهرات بود.
ّ
شعارهایی که تودۀ مردم سر میدادند اینها بود« :ابد والله ال ننسی حسینا؛ به خدا
هیچگاه حسین را فراموش نمیکنیم» و«یصدام شیل ایدک هذا الشغل میفیدک؛
ای صدام دست بردار این کار به دردت نمیخورد» «یصدام شیل ایدک و انکلترا
متفیدک؛ ای صدام دست بردار ،انگلیس به درد تو نمیخورد» و «حسین دخیلک
منعونه؛ ای حسین به داد ما برس که ما را از زیارت تو منع کردند» .مردم خشمگین
عکسهای البکر [رئیسجمهور] و صدام [معاون او] را شکستند .مردم به حکومت
ناسزا میگفتند و بسیاری از مردم از حزب استعفا دادند و وضعیت هم اکنون بحرانی
است .و حتی درگیریها و برخوردهایی بین حکومت و تودۀ مردم رخ داد و نیروهای
ً
امنیت و حزب تقریبا ششصد نفر از اهالی نجف را دستگیر کردند .اما همۀ مردم
از دست حکومت عصبانیاند .و خوب است که اکثر این معترضان خودشان جزو
بعثیها هستند.
همین .این پدر به شما و همۀ برادران و دوستان سالم میرساند.
والسالمعلیکم.
1

 .1متن نامه را مترجمان پژوهشگاه ّ
سید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.

 | 488به رنگ صبر
پیوست 20

نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به طالبش در ایران ( 1399قمری)1357/

پیصستقا | 489
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
فرزندان و عزیزان من که خداوند پیوسته نگهدارتان باد!
ّ
ً
السالم علیکم جمیعا و رحمة الله و برکاته.
[من این نامه را] در این لحظات بزرگ مینویسم که اسالم به دست ملت
ّ
مسلمان ایران و به رهبری امام خمینی ـ دام ظله ـ و همیاری سایر نیروهای
خیراندیش و علمای اعالم به پیروزی قاطع و بینظیر در تاریخ معاصر دست یافته
است.
اکنون رٶیاها به حقیقت پیوسته و امیدها برآورده شده و اندیشهها و ایدهها
همچون آتشفشانی بر سر ستمگران فرود آمدهاند تا دولت حق و اسالم بر روی
زمین برپا گردد.
اسالمی که ظالمان و استعمارگران آن را به بند کشیده بودند ،حصار خود را به
کمک بازوان جوانان ایرانی که از مرگ هراسی ندارند و ستم طاغوتیان ارادهشان را
سست نمیسازد ،درهم شکست تا خود را برهاند و زمین را زیر پای تمام ستمگران به
لرزه درآورد و در جانهای مسلمانان شرق و غرب جهان ،روح جدید و امید تازهای بدمد.
وظیفۀ هریک از شما و هر فردی که سعادت یافته در سایۀ این رویداد عظیم
اسالمی زندگی کند ،آن است که تمام توان و امکانات و خدمات خود را در خدمت
آن بگیرد و از بذل هیچچیز در راه آن دریغ نورزد؛ زیرا ساختاری که در حال پیریزی
است به اسالم تعلق دارد و تقدیم همهچیز در راه آن حد و مرز نمیشناسد.
برافراشته بودن پرچم این حرکت با اقتدار اسالم ارتباط دارد و در ساختن این
بنای جدید به انرژی و توانایی هر فرد ،اگرچه اندک باشد ،نیاز است.
الزم است اعالم شود که باید حول مرجعیت آقای خمینی ،همان مرجعیتی
که آرمانهای اسالم را امروز در ایران تحقق بخشیدهِ ،گرد آمد و با ابراز وفاداری
خالصانه و حمایت از مصالح آن ،در وجود این مرجعیت ذوب شد ،همانگونه که او
در هدف بزرگ خود ذوب شده است .مرجعیت صالحه ،یک شخص نیست .بلکه
راه و هدف است و هر مرجعیتی که بتواند این هدف و راه را عینیت ببخشد همان
مرجعیت صالحه است و باید از جان و دل در خدمت آن قرار گرفت.
ساحت مرجعیت در ایران باید از هر کاری که موجب تضعیف آن شود و یا در
حفظ مرجعیت توانمند هدایتگر نقشی ندارد ،به دور نگه داشته شود.
1

 .1نامه ترجمۀ مهرداد آزاد است که پیش از این در کتاب سالهای رنج به چاپ رسیده است.
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خداوند دستگیر شما باشد و چشمانتان را به این پیروزی روشن گرداند و شما را
بهعنوان پشتوانه و ذخیره حفظ کند.
ّ
والسالم علیکم یا احبتی و رحمة الله و برکاته
پدر شما

پیصستقا | 491
پیوست 21
متن بیانیۀ شهید صدر خطاب به ملت ایران:1
بسم اهّٰلل الرحمن ارحیم
ّ
و الحمدلله رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد خیر خلقه و علی الهداة
المیامین من آله الطاهرین.
و بعد :ما در نجف اشرف هستیم ،اما دلهایمان با مردم ایران است و خود را
در رنجها و آرزوهای آنان شریک میدانیم .ما بر این باوریم که تاریخ این ملت بزرگ
ثابت کرده که در گذشته و حال ،ملتی آزاده و شجاع بوده و قادر است به خاطر
آرمانی که به آن ایمان دارد و تحقق هدف و کرامت خود را در آن میبیند ،فداکاری
و پایداری به خرج دهد.
ما اگر به روند مبارزاتی این ملت در طی دوران مشخص از قرن حاضر نگاهی
بیفکنیم ،خواهیم دید که برای حفظ کرامت خویش و تحقق آرمانهای مثبت و
اهداف بلندش ،با تمام صالبت و ایمان ،با چند چالش شجاعانه دست و پنجه نرم
کرده است :از ماجرای تنباکو ـ که این ملت بزرگ توانست حلقۀ حکام و اربابان
استعمارگرشان را برای به بند کشیدن موجودیت او بشکند ـ گرفته و ماجرای
دوران مشروطه که در آن فرزندان آزاد و شرافتمند این مرز و بوم ،با انواع زورگویی
و استبداد ،به مبارزه برخاستند ،تا اقدامات فعلی این ملت مبارز که فداکاریهای
زیادی از خود نشان داده و همچنان نشان میدهند؛ ملتی که روزبهروز بر ایمان و
پایداریاش و تأکید بر روح ستیزهجویانهاش افزوده میشود.
در راستای این حماسههاست که عمق شخصیت مذهبی انسان مسلمان
ایرانی و نقش بزرگ آموزههای دینیاش و پیوند عمیق او با عقاید ،مکتب و مرجعیت
خود در عرصههای این مبارزۀ شرافتمندانه متجلی میگردد .در همۀ این حماسهها
مشاهده میکنیم که روح دینی ،سرچشمۀ فیاض این حرکت به شمار رفته و این
 .1این نامه پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،وقتی امام خمینی در پاریس بوده ،نوشته و
ّ
خود شهید صدر نیز این نامه را ،مورخ 5
برای آیتالله مستجابی فرستاده شده استِ .
صفر  15( 1399دی  ،)1357طی گفتوگویی تلفنی ،برای امام خمینی خوانده بودند.
اصل آن که در پنج صفحه تنظیم شده ،در کتاب یاران موافق (خاطرات آیت ّالله ّ
سید
مرتضی مستجابی) آمده و مهرداد آزاد متن آن را ترجمه کرده که آن نیز ،پیشتر ،در کتاب
سالهای رنج چاپ شده است.
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شعارهای برجستۀ اسالمی بوده است که در صحنۀ مبارزات مطرح میشده و این
رهبری مرجعیت توانمند بوده است که تودههای مؤمن ملت حول محور آن گرد آمده
و در جهاد و پایداری خود از آن الهام میگرفتند.
برای یک ملت هیچ هویتی واقعیتر از هویتی که در عرصههای جهاد،
فداکاری و ایثار تجلی مییابد ،وجود ندارد .ملت مسلمان ایران هویت اسالمی
خویش را در تمام چالشهای شرافتمندانهاش ،روشنتر از همۀ ملتهای دیگر در
ابراز آزادگی مبارزاتی خود به نمایش گذاشته است .آمادگی برای ورود به هریک از
این چالشها به نام اسالم بوده و احساسات و دلها براساس اسالم پیوند میخورده
است و نیروهای معنوی [روحانیت] و مرجعیت صالحه پیشتاز مبارزات شرافتمندانۀ
این ملت بودهاند.
اگر ملت ایران در طول تاریخ ،همواره هویت اصیل مبارزاتی خود را به نمایش
گذاشته است ،بحق باید گفت که نهضت زندۀ فعلی او نیز ،زیباترین تبلور همان
هویت مبارزاتی ایمانی است که ملت ایران در گذشته و حال از خود بروز داده و
میدهد؛ نهضتی که از بزرگترین اندوختهها و تواناییهای اسالم در تاریخ اسالمی
معاصر به شمار میرود .این هویت مبارزاتی ،از رهگذر مجاهدتهایی که ملت
مسلمان ایران از خود نشان داده و میدهد ،حقایق چندی را به روشنی نمایان
میسازد .این حقایق بایستی چارچوب اساسی مشخصی را ترسیم کند تا این ملت
بتواند براساس آن به راه خود ادامه دهد.
ازجملۀ این حقایق ثابت اینکه :موفقیت و پیروزی ملت ایران در مبارزات،
به میزان پیوندشان با رهبری معنوی و مرجعیت توانمند دینیشان بستگی داشته
است و در اثر همین پیوند بود که توانست [در مبارزۀ فعلی] شعارهای خود را به
حقیقت تبدیل کند ،هرگاه این ملت جهادگر از این حقیقت غافل شده و یا دیگران
زمینۀ غفلت او را فراهم آوردهاند ،دچار گمراهی و انحراف و توطئه شده است .پس
مرجعیت توانمند دینی و رهبریت روحانی را باید دژی مستحکم دانست که از انواع
انحرافات و گمراهیها مصون نگه میدارد.
حقیقت دیگر آنکه رهبری معنوی ،هنگامی توانسته نقش خود را بهخوبی ایفا
کند که همکاری و همگامی تنگاتنگ با آن وجود داشته و هرگاه ملت مسلمان ایران
توانسته به پیروزی و موفقیت دست یابد ،این امر در نتیجۀ همکاری و معاضدت آنان
با مرجعیت بوده است.

پیصستقا | 493
همچنین حقیقت دیگر آنکه :الزمۀ موفقیت مبارزات شرافتمندانۀ ملت ایران،
در نیل به اهداف اسالمیاش ،این است که در کنار مبارزه ،نگاهی تفصیلی ،آگاهانه
و فراگیر به آیین اسالم و معارف و قوانین آن در تمام عرصههای زندگی اجتماعی
وجود داشته باشد.
هر قدر مبانی فکری و عقیدتی مبارزه بیش از هر زمان دیگر تقویت شود ،و
شخصیت مبارز ملت ایران براساس این مبانی شکل گیرد ،قدرت او بر دگرگونی
نظام غیرالهی و تحقق اهداف اسالمی نهضت افزایش مییابد.
ما معتقدیم مبارزۀ ملت که به این مرحلۀ حساس از حرکت خود رسیده و
توانسته همدلی تمام مردم را به دست آورد ،امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند
آن است که سردمداران و متولیان آن از یکسو به نیازهای کنونی برای تداوم روند
آن توجه کنند و از سوی دیگر نیازهای آینده را نصبالعین قرار دهند ،برای انجام
این امر مهم بایستی از هم اکنون شاخصههای نگرش تفصیلی به مبانی عقیدتی و
اسالمی این مبارزه مشخص گردد.
این نهضت همچنان که از یک طرف به نیازهای فعلی روند مبارزه و نحوۀ
ارتباط با مرجعیت مجاهد دینی میاندیشد باید در تعیین ویژگیها و شاخصههای
مبانی عقیدتی و فکری خود نیز با مرجعیت توانمند دینی که مبارزۀ این ملت را از
ً
سالیان پیش رهبری کرده ،مرتبط باشد؛ زیرا این مرجعیت است که هم شرعا و هم
به طور طبیعی منبع شناخت اسالم و احکام و معارف آن به شمار میرود.
ما همچنین معتقدیم که این مبارزۀ شرافتمندانه ،دستاورد بزرگی را در بر
داشته است ،و آن اینکه به همۀ جهان نشان داد که برخی اشتباه میکنند که
میپندارند اسالم اگر به صحنۀ مبارزه وارد شود ،حداکثر با مارکسیسم مبارزه خواهد
کرد و نخواهد توانست با طبقۀ دیگری به مبارزه برخیزد .برخی با سوﺀ استفاده از این
پندار ،به مبارزات اسالمی برچسب عقبماندگی و وابستگی میزدند .اما با مطرح
شدن مبارزات شرافتمندانه در ایران که به نام اسالم و با قدرت اسالم و به رهبری
مرجعیت توانمند دینی صورت گرفت ،ضمن آنکه این پندار غلط از بین رفت ،ثابت
گردید که مبارزات اسالم بسیار وسیعتر از مبارزه با مارکسیسم و مارکسیستهاست.
این موضوع ثابت کرد که اسالم در زمینۀ مبارزه دارای رسالت و اصالت خاص
خود است و اسالمی که در برابر مارکسیسم مقاومت میکند ،همان اسالمی است
که با هرگونه ظلم و تعدی میستیزد.
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مبارزۀ شرافتمندانۀ ملت ایران که به رهبری اسالمی خود ایمان آورده است،
بایستی در سطح چنین مرحلهای باشد و مردم مبارز این سرزمین باید بدانند که در
جهت تحقق اهداف بزرگ خود و دگرگون ساختن نظام ،با چه خصومتهای بزرگی
روبهرو هستند.
مگر نه این است که ساختن ایرانی اسالمی ،تنها به تغییر شکل حکومت و
نام آن نیست؛ بلکه عالوه بر آن باید محتوای حکومت نیز از تمام ریشههای فاسد
پاک شود و به جای آن ارزشهای قرآنی و اسالمی در تمام عرصههای زندگی
جایگزین گردد؟!
تردیدی نیست که قهرمانیهای منحصر به فرد ملت ایران در راه مبارزه با
فساد حاکم و از بین بردن آن ،نشانگر لیاقت او برای درک این مسئولیتهای عمیق
معنوی ،اجتماعی و تاریخی است.
از خداوند سبحان میخواهیم که ایثارگریهای بزرگ ملت مجاهد ایران به
رهبری علمای خود را قبول فرماید و خونهای پاک ریختهشده توسط سفاکان رژیم
را به مشعلهایی درخشان تبدیل کند تا ایران را از تاریکیهای استبداد و انحراف
به سوی روشنایی اجرای احکام اسالم در تمام عرصههای زندگی رهنمون گردند.
ً
قربانیانی که اخیرا در شهر مقدس مشهد به خاک و خون غلتیدند ،حلقۀ
دیگری از کشتارهای طاغوتهاست .خداوند ،شهدا را مشمول رحمت واسعۀ خود
گرداند و آنان را به شهدای پیشین ما و به صدیقان و صالحان ملحق فرماید که
آنان همرهان خوبی هستندَ « ،و َ
العاقبَ ُة ُ
للم ّت َ
قین» (فرجام خوش از ِآن پرهیزکاران
ِ
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
ََْ َ
بون»؛ [سورۀ شعرا ،آیۀ ]٢٢٧
لب ینق ِل
است« ).و سیعلم الذین ظلموا ﱡی منق ٍ
(ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز میگردند).
محمدباقر صدر
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید مرتضی مستجابی ( 1399قمری)1357 /
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
پسرعموی گرانقدر ،حجت االسالم و المسلمین آقای مستجابی ،دامت برکاته.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
این سطور را در حالی برایتان مینویسم که تصویرتان هنوز چشم و قلبم را پر
کرده و آن لحظات خوش عالوه بر تاریخ و نسب و عالقه ،وجدان و عاطفه و امید
و درد ما را کنار هم قرار داد .هنوز حسی که به آن لحظات دارم با فراق عمیقتر
میشود.
پسرعمو جان! چقدر در این دوران به تجدید آن لحظات و دیدارهایمان
احساس نیاز میکنم؛ در این دوران سرنوشتساز از تاریخ ایران عزیز و در موج این
شادی بزرگی که همۀ ما را غرق خود کرده و ما همگی سرمستیم از پیروزی مردم
مسلمان ایران و تحقق اهداف عظیم آن در برپایی حکومت اسالمی ،به رهبری امام
خمینی ،و همیاری همۀ نیروهای نیکوکار و علمای اعالم .بیان احساسات نسبت
به این پیروزی در کلمات نمیگنجد؛ چراکه احساسات امتی است که از دیرباز در
انتظار این فتح مبین بوده است.
پسرعموی عزیز! اگر نمیتوانم در کنار شما حاضر باشم ،از طریق این سطور و
نامۀ آقای هاشمی و با دیدار ّ
سید مهدی به گونهای خود را کنار شما حس میکنم.
همه به شما سالم میرسانند و شب و روز از شما یاد میکنند.
ً
سید محمدعلی و ّ
لطفا سالم مرا به خانوادۀ محترم و پسرعموی عزیزّ ،
سید
ّ
مهدی برسان .خدمت آیتالله خادمی و بقیۀ برادران و عزیزان هم سالم گرم
ّ
برسان .و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
1

 .1ترجمۀ بخشهایی از متن هر دو نامه به آقای مستجابی را پژوهشگاه شهید محمدباقر
صدر در اختیار مؤسسۀ امام موسی صدر گذاشته و بخشهای باقیمانده را اسماء
خواجهزاده ترجمه کرده است.
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ً
(احتماال 20ربیع ّ
سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
االول  29 /1399بهمن
سید مرتضی مستجابی
( )1357صفحه اول)
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ً
(احتماال 20ربیع ّ
سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
االول  29 /1399بهمن
سید مرتضی مستجابی
( )1357صفحه دوم)
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
پسرعموی معظم و عزیز ،حجت االسالم و المسلمین آقای مستجابی ،دامت برکاته.
ّ
السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
هیچ روزی از این ایام جدایی نمیگذرد مگر اینکه شوق و دلتنگی به آن جناب
عزیز بیشتر شده ،عزیزی که نعمت دیدارش نصیب ما شد و من به واسطۀ وجود او
حس امتداد و ،در راستای این امتداد ،حس یکی بودن میان خودمان نمودم .آن
لحظات هنوز قلب و جانم را لبریز کرده است.
ً
در این تقریبا یک ماه هر روز بارها سعی میکنم با شما تلفنی تماس بگیرم،
اما موفق نمیشوم و با اینکه گاهی یک ساعت وقت میگذارم تا صدای عزیزتان
را بشنوم این امر میسر نمیشود .چقدر دلم میخواهد پیوسته تماس تلفنی میان
ً
ما برقرار باشد و این تماس ،مخصوصا در این شرایط دشوار ،جانشین دیدار شود.
در اواسط ماه محرم بیانیهای پیرامون حوادث ایران آماده کردیم و از آنجا که
همانطور که شما گفتید عصا در دست ما نبود ،ما دنبال عصا گشتیم تا دیدیم بهتر
است بیانیه را تلفنی برای بیت آقای خمینی در پاریس بخوانیم .آن را به طور کامل
خواندیم و به آنها گفتیم این بیانیه در اختیار شماست و میتوانید آن را به فارسی
ترجمه و به هر دو زبان چاپ کنیدّ .
سید حسین خمینی و همینطور بعد از او ،آقای
ً
صادق سلطانی [طباطبایی] آن را تحویل گرفتند ،اما ظاهرا ترتیب اثری به آن نداده
و ترجمه و منتشر نشد تا آقای خمینی وارد ایران شد .من بعد از آن احساس کردم
که ّ
سید خمینی در یک موقعیت سرنوشتساز قرار گرفته ،طوری که باید او را از
نظر دینی حمایت کرد و همۀ ویژگیهای شخصی را فراموش کرد .چون در شرایط
فعلی اگر خداینکرده او سقوط کند ،یعنی تمام موجودیت دین سقوط کرده است.
به همین دلیل تلگراف مفصلی به زبان فارسی برای او نوشتم ،اما نمیدانم آیا چاپ
شد یا مثل بیانیۀ سابق نادیده گرفته شد؟
داخل این نامه ،نامهای به زبان عربی برای آقای خادمی مییابید.
صاحباختیار هستید که اگر موقعیتش نبود از آن صرفنظر کنید و اگر مناسب
ّ
بود تحویلش دهید و با کمک آقای صادقی ،یا شیخ عبدالله االخرس ،به فارسی
ترجمهاش کنید .و اگر صالح دیدید ،متن به عربی و ترجمه به فارسی ،چاپ و
در اصفهان منتشر شود .همچین یک نسخه از تلگرافی که در  7ربیع ّ
االول به
ً
ّ
سید خمینی فرستادم ،و یک نسخه از بیانیهای که تقریبا یک ماه و نیم پیش به
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ّ
سید حسین خمینی دادیم را برایتان میفرستم و میتوانید به هر نحوی که مناسب
ً
ً
میدانید ـ نفیا یا اثباتا ـ در خصوص آن اقدام کنید.
همین .از طرف من و همۀ اهل خانه و تک تک دوستان سالم و رحمت و
برکات خداوند بر شما.
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سید محمدباقر صدر به امام خمینی ( 7ربیع ّ
نامۀ ّ
االول  16 /1399بهمن ( )1357صفحه
اول)
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سید محمدباقر صدر به امام خمینی ( 7ربیع ّ
نامۀ ّ
االول  16 /1399بهمن ( )1357صفحه
دوم)
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باسمه تعالی
ّ
حضرت آیتالله العظمی االمام المجاهد الخمینی دام ظله،
این نامه را به حضرتعالی در یکی از حساسترین لحظات تاریخ اسالم
مینویسم ،تا بدینوسیله اعتماد و اعتزاز بینهایت خود را نسبت به پیروزیهای
غرورآفرین ملت مسلمان ایران اظهار کنم.
پیروزیهای پیدرپی و چشمگیری که با رهبری خردمندانه آن حضرت صورت
گرفت و برنامۀ نجاتبخش اسالمی را به جای دو تمدن و ایدئولوژی متقابل شرق و
غرب به بشریت عرضه داشت.
پیروزی شکوهمندی که با همت عظیم ملت مسلمان ایران به رهبری
حکیمانۀ آن حضرت تحقق پیدا کرد و این سرزمین اسالمی را از لوث شبح طاغوت
روز پاک کرد و شرافت و کرامت ملت مسلمان ایران را که جریحهدار شده بود از نو
احیا و زنده کرد.
پیروزی تاریخی بزرگی که با سعی و مجاهدت روحانیت بیدار و آزاد اسالم به
رهبری آن حضرت صورت گرفت و با همبستگی و همفکری تمام نیروهای فکری
و روحانی و عملی جامعۀ روحانیت به ثمر رسید که در باب خود در تاریخ مجاهدات
جامعۀ روحانیت شیعه کمنظیر است و همین وحدت و یکپارچگی و همبستگی بود
که این پیروزی بزرگ اسالمی را برای جامعۀ مسلمان ایران تضمین نمود.
و در این هنگام ،با امید و دعای فراوان از درگاه الهی ،چشم به راه مراحل
بعدی پیروزی این نهضت عظیم اسالمی هستیم .همۀ وجود و امکانات خود را در
خدمت آن وجود بزرگ و نهضت مقدس اسالمی میگذرانیم و از خداوند متعال
خواستاریم که در عمر و عزت آن حضرت بیفزاید و آرزوهای دیرینه و بزرگ ما را در
سایۀ مرجعیت و رهبری آن حضرت محقق بفرماید.
ّ
إنشاﺀالله التعالی.
محمدباقر صدر.

 | 504به رنگ صبر
پیوست 24

سید محمدباقر صدر در جواب پرسش ّ
نامۀ ّ
سید حامدعلی موسوی نجفی ،دربارۀ تشکیل
ِ
حکومت اسالمی در پاکستان.
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1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
دانشمند ارجمند ،جناب آقای سید حامدعلی موسوی نجفی ،دامت برکاته.
نامۀ حضرتعالی را دریافت کردم .در این نامه از تصمیم حکومت [پاکستان] برای
پیادهسازی احکام اسالمی و درخواست شیعیان برای توجه به فقه شیعی در این
راستا خبر داده بودید .من بهنوبۀ خودم تالشهای اسالمیتان و احساس مسئولیت
رهبرانۀ شما و دوستانتان را در این لحظۀ حساس از تاریخ کشور بزرگتان ارج مینهم.
در این زمینه میخواهم بر چند حقیقت تأکید کنم:
حقیقت ّاول :اجرای اسالم یک فریضۀ واجب است و برگرداندن اسالم
به همۀ عرصههای زندگی و برپایی نهضت حقیقی امت براساس اسالم ،شرط
ضروری بازگرداندن مجد و کرامت و اصالت امت و پیروزی آن بر مشکالتی از قبیل
ِ
عقبماندگی و تفرقه و تباهی است .همۀ مسلمانان و پیشاپیش آنها ،شیعۀ امامیه،
به این حقیقت ایمان دارند؛ شیعیانی که از ابتدا طلیعهدار حمل مشعل اسالم بوده
و جان خود را در این راه فدا کردهاند .امیر مؤمنان امام علی علیهالسالم در محراب
و ّ
سیدالشهداء ،امام حسین علیهالسالم در سرزمین پاک کربال فقط در راه اسالم
و اجرای آن کشته شدند.
حقیقت دوم :اجرای اسالم در جامعهای معاصر ،اجتهادی زنده و پویا و آگاه
را میطلبد که بتواند بیواسطه با منابع اولیۀ اسالم ،اعم از قرآن و سنت شریف،
ارتباط برقرار کند و بهرغم فاصلۀ زمانی و تحول مشکالت و پیچیدگیهای فراوانی
که طی سیزده قرن گذشته به وجود آمده ،شیوۀ کامل زندگی را از این دو منبع
استخراج نماید .از نظر عملی اکتفا کردن به تجربۀ محدودی که فقهای معینی در
عصرهای گذشته انجام دادهاند و ما چند قرن با آنها فاصله داریم ،کافی نیست؛
زیرا آنچه مطلق است شریعت است ،اما اجتهاد محدود به نیازهای جامعۀ مجتهد
و مشکالت عصر اوست .نظرات هر مجتهدی ،هر اندازه هم او در فقه خود غنی
باشد ،چنان نیست که بتوان زندگی اسالمی را در طول زمان بر پایۀ آنها بنا کرد.
این بدان معناست که ما به اجتهادی زنده و پویا و حتی به انواع مختلف این اجتهاد
نیاز داریمّ .
ولی امر نیز باید همواره از آرای مجتهدانی که به حق بیانگر اسالم و
شریعت هستند ،نظراتی را که به روح اسالم و مصالح امت نزدیکتر بوده و با شرایط
آگاهسازی و نهضت اسالمی سازگارتر است ،انتخاب نماید.

 . 1متن نامه را مترجمان پژوهشگاه شهید محمدباقر صدر ترجمه کردهاند.
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حقیقت سوم :فقه اسالمی امامی (شیعی) تنها مکتب در فقه عظیم اسالمی
است که حرکت علمی و اجتهاد پویای خود را ادامه داده و در گذر زمان ،ساختارهای
فقهی و اجتهادی خود را به کار بسته و اجتهاد و مجتهدان آن ،همچنان این توانایی
را دارند که راهحلهای مناسب مشکالت زندگی را از شریعت اسالم استنباط کنند.
تألیفات آنها در زمینۀ اقتصاد اسالمی و نیز جوانب مختلف زندگی بیانگر این
حقیقت است .بر این اساس الزم است متولیان امر ،این واقعیت را در نظر گرفته
و از مرزهای محدود مذهبی فراتر روند و این فقه پویا را یکی از بنیانهای اجرای
نوین اسالم قرار دهند.
در پایان از خداوند متعال میخواهم که ملت مسلمان پاکستان را در اعالی
کلمۀ اسالم موفق بفرماید.
ّ
ً
والسالم علیکم و علیهم جمیعا و رحمة الله و برکاته.
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پیوست 25

نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به علی حجتی کرمانی دربارۀ پاسخ به اظهارات دکتر شریعتی
(صفحه اول)
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نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به علی حجتی کرمانی دربارۀ پاسخ به اظهارات دکتر شریعتی
(صفحه دوم)

سید محمدباقر صدر ،در جواب نقد دکتر شریعتی به کتاب تشیع؛ مولود طبیعی
اسالم ،نامهای به خط شیخ محمدرضا نعمانی مینویسد و به ّ
سید ابوالفضل افکاری
سید کاظم حائری و ّ
میدهد تا برای ّ
سید مرتضی عسکری ارسال کند .قصد شهید
صدر آن بود که آنها هم نامه را بخوانند و اگر ایرادی به آن وارد نبود ،نامه را به
آقای افکاری برگردانند تا او به نوبۀ خود آن را به شیخ حجتی کرمانی برساند و او
هم نامه را به فارسی ترجمه و به چاپ جدید بحث پیوست کند .اما آن نامه ،به علت
مخالفت برخی شاگردان و اطرافیان ّ
سید محمدباقر صدر که به ایران کوچ کرده
بودند ،هیچگاه چاپ نشد .اما شهید صدر ،در سه نامهای که در ِپی میآید ،به این
موضوع اشاره کردهاند که خود میتواند مؤید وجود آن نامه باشد 1.برای خواندن نقد
دکتر شریعتی به آدرس  www.imamsadr.irمراجعه کنید.

 .1متن نامهها را اسماء خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر،
ترجمه کرده است.

پیصستقا | 509
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
عالمۀ عزیز و گرامی ،آقای حجتی ،خداوند شما را با چشم همیشه بیدار خود حفظ
نماید.
ّ
سالم علیکم و رحمةالله و برکاته
با افتخار و اشتیاق تمام نامۀ عزیز شما را دریافت کردم و بسیار عالقهمند بودم
از سالمتی ارزشمندتان که برای من بسیار اهمیت دارد اطالع یابم .ضعف مزاج
و امثال آنکه ذکر کردید مرا ناراحت کرد و برایم سخت است که آن وجود عزیز و
ارزشمند گرفتار چنین ابتالئاتی میشود .هر بار برای عزیزان و فرزندانم دعا میکنم
شما را هم پیوسته دعا مینمایم و از خداوند سبحان میخواهم که تمام اینها را
از شما دور کند و لباس عافیت کامل بر شما بپوشاند و چشم مرا به [دیدن] شما
روشن نماید.
ّ
دربارۀ اظهارات دکتر شریعتی حفظهالله تعالی ،پیرامون کتاب تشیع مولود
طبیعی اسالم ،یادداشتی متناسب با آن نوشته و مطالبی که در کتاب آمده را تشریح
کردهام .اما تا اآلن موفق نشدهام آن را برایتان بفرستم و جهت اجابت درخواست
شما در نزدیکترین فرصت ممکن آن را ارسال خواهم کرد.
دربارۀ چاپ دوم الفتاوی الواضحه که مشتمل بر مقدمهای در اصول دین
است هم چهار نسخه از آن را با پست برایتان فرستادهایم ،اما همراه این نامه هم
نسخهای میفرستیم و از نظر من آنچه در خصوص تمایلتان به ترجمۀ مقدمهای
دربارۀ اصول دین و نگاه کلی به عبادات گفتید مانعی وجود ندارد .چون برای من
قلم شما از محبوبترین قلمها جهت ترجمۀ نوشتههایم است ،اما در ترجمه اشاره
کنید که این دو بحث از کتاب الفتاوی الواضحه گرفته شده و بهعنوان مقدمه و
خاتمۀ این کتاب نوشته شدهاند ،نه دو کتاب مستقل.
ً
ً
لطفا سالم مرا به سایر عزیزان و خانواده ،مخصوصا پسرعموی معظم امام
ّ
رضا متعنا الله بوجوده الشریف ،برسانید .سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.
محمدباقر صدر
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کاظم حائری و صحبت دربارۀ پاسخ به نقد دکتر شریعتی
(صفحه اول)
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کاظم حائری و صحبت دربارۀ پاسخ به نقد دکتر شریعتی
(صفحه دوم)
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید کاظم حائری و صحبت دربارۀ پاسخ به نقد دکتر شریعتی
(صفحه سوم)
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عزیز بزرگوار من ،ابا جواد ،خداوند تو را حفظ کند.
ّ
سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
و اما بعد؛
با قلبی دردمند که از شوق و دلتنگی میلرزد نامۀ عزیز شما را دریافت کردم و
بارها و بارها آن را خواندم .خداوند متعال را در هر حال و در کلیۀ احوال شکر میکنم
و به پیشگاه او دعا و تضرع مینمایم که مرا دربارۀ خودم و تمام مراتب ابتال و آزمونی
که او از من به آن داناتر است یاری نماید ،که خدای عزوجل در همه چیز اندوخته
و پناهگاه ماست .به او پناه میبریم و از رحمتش طلب یاری میکنیم و چشم به
مغفرت و رضوان او داریم .او موالی ماست و بهترین موال و بهترین یاور است و هیچ
نیرو و توانی جز از سوی خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست.
درخصوص هزینۀ ترجمۀ کتاب االسس المنطقیة لالستقراء به دست جناب
دکتر ابوالقاسم امامزاده ،ما بیشتر از یک ماه قبل در نامهای (نامۀ ابوحوراء به ابو
[سید محمود هاشمی به ّ
احمد» ّ
سیدعبدالهادی شاهرودی]) برای شما نوشتیم و
نظر شما و آقایان علمالهدی ّ
[سیدمرتضی عسکری] و شیخ اسالمی را دربارۀ اینکه
«آیا درخواست چنین هزینهای درست است؟» جویا شدیم .بعد از آن هم نامهای به
آقای علمالهدی نوشتم و نظرش را دربارۀ موضوع جویا شدم و تا اآلن نظر شما و
ایشان را دریافت نکردهام .ولی شیخ اسالمی مطمئن است پرداخت چنین هزینهای
معقول و درست است .من هم فکر میکنم با قیمتهای امروز در این هزینه مبالغه
نشده باشد ،اما تردیدم از آن جهت است که این هزینه برای ما سنگین باشد،
ً
خصوصا که ما در دو ماه اخیر برای گذران زندگی مجبور شدیم قرض کنیم ،با این
حال چون اعتقاد دارم ترجمۀ مذکور از نظر دینی مهم است تسلیم واقعیت شدم
و اگر شما و ّ
سید علمالهدی نظرتان منفی نیست ،من هم موافقم ،به شرطی که
نکات ذیل رعایت شود:
ّاول :همراه یکی از مسافران شرح مفصلی از مجموع خدمات و تالشهایی
ً
که آقای امامزاده تعهد داده انجامشان دهد برایم بنویسید ،مثال اینکه نقش کلیدی
خودش در ترجمه چیست؟ نقش دستیارانش چیست؟ نقش مرحلۀ دوم تصحیح
و ویرایش چیست و این کار به دست چه کسی انجام میشود؟ میخواهم آقای
امامزاده همۀ اینها را در نامهای واضح و مشخص توضیح دهد تا میزان جایگزینی
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که در مقابل آن هزینه میشود معین و روشن باشد.
ً
دوم :آقای امامزاده حتما چندین بار برای یادآوری تحقیقات سنگین کتاب
با شما جلسه داشته باشد تا از فهم صحیح مطالب کتاب و دقت و بالتبع ترجمۀ
صحیح کتاب اطمینان حاصل شود ،چون تحمل پرداخت هزینۀ ترجمه به این نحو
باید همراه با اطمینان از دقت و صحت ترجمه باشد.
سوم :پرداخت مبلغ بهتر است هنگام تکمیل ترجمه صورت بگیرد .به این معنا
که برای فرار از تبعض صفقه میگویند کار درصورت تمام شدنش برای ما تأیید شده
است ،نه اینکه به مقداری که انجام شده به تدریج پرداخت شود .چون به این شکل
مظنۀ ناقص بودن ترجمه وجود دارد.
چهارم :در عین حال باید به احساسات دکتر امامزاده اهمیت داده شود و او از
عشق و قدردانی و مباهات [ما] مطلع گردد ،زیرا شایستگیاش را دارد.
پنجم :کار را از نظر نکات سابق ،با توافق با شیخ اسالمی ،هماهنگ کنید.
پذیرفتن درخواست آقای حجتی
دربارۀ پاسخ به نقد دکتر شریعتی ،به نظرم
ِ
بسیار مفید است .او از ما خواسته است پاسخی برای این یادداشتها بنویسیم و
برایش بفرستیم تا آنها را ترجمه کند و به چاپ جدید پیوست نماید .فایدهاش این
است که با این کار بخشی از حقایق امامت و والیت روشن میشود؛ حقایقی که
مرجعیت صالح مسئول شفافسازی آنها (با نظر به اینکه این حقایق تنها ُبعدی
هستند که میتوانند پیروزی فکری آشکاری در این زمینه به دست آورند) نیست.
همچنین «در نامۀ ابوحوراء به ابو احمد» برایتان نوشتیم که نظرتان را بگویید،
اما تا اآلن جوابی دریافت نکردیم .نامهای هم به آقای علمالهدی برای دانستن
نظر شریف ایشان نوشتم و همراه شیخ سلیمی فرستادم ،اما هنوز جوابی دریافت
نکردم .با این حال اآلن جواب یادداشتهای دکتر شریعتی را همراه آقای افکاری
میفرستم تا آن را به دست آقای حجتی برساند .از آقای افکاری خواستهام که
ً
به تو و آقای علمالهدی بگوید که چه نوشتهام و نهایتا تا دو روز بعدش جوابتان را
بگویید تا اگر نظر منفی قاطع و صریحی ندارید ،پاسخ را به آقای حجتی تحویل
دهد و اجرا شود .اگر هم نظر واضح و قطعی برای مخالفت داشتید دست نگه
ً
دارد و نقطهنظرتان را سریعا به من برسانید تا موضوع را بررسی کنم و ببینم چه به
صالح است.
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سید محمدباقر صدر درمورد شریعتی ،در نامهای به ّ
اظهارنظر ّ
سید نورالدین اشکوری (3
رجب  30/1397خرداد ( )1356صفحه اول)
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سید محمدباقر صدر درمورد شریعتی ،در نامهای به ّ
اظهارنظر ّ
سید نورالدین اشکوری (3
رجب  30/1397خرداد ( )1356صفحه دوم)
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آقای اشکوری! ابا محمد عزیز بزرگوار من ،خداوند تو را حفظ کند و با چشم همیشه
بیدار خود حمایت نماید.
ّ
سالم علیکم و رحمة الله و برکاته
امیدوارم وقتی این نامه به دستت میرسد در نهایت سالمت و صحت و عافیت باشی.
من هم در هر حالی خدای متعال را شاکرم ،و از او میخواهم که مهربانی و
رضایتش را در چیرگی بر بیماریها و امراض بر من و سایر فرزندان عزیزم تمام کند
که «انه ّ
ولی التوفیق».
افتخار تمام ،نامۀ عزیز شما را دریافت کردم و بارها آن را خواندم چون مرا
با
ِ
یاد آن جلسات دوستداشتنی میانداخت که با یکدیگر صحبت میکردیم و به
حرفهایت گوش میدادم و در آنچه میشنیدم حکمت و زیرکی و اخالص مییافتم.
[نامهات] روزها و شبهایی را یاد من آورد که دیگر گذشتهاند و در هرحال خدا را
شاکرم .فقط تفاوتش این است که در آن جلسات عزیز امکانش بود قبل از اختالل
در دوستی ،دوباره به حرف مراجعه کرد و موارد مبهم آن را روشن و شکافها را از
طریق گفتوگو پر نمود ،قبل از اینکه آن ظرف آکنده شکاف بخورد .برخالف نامه
که با آن گفتوگو شکل نمیگیرد ،بلکه فقط عطاء است .آنچه شما ذکر کردید
نقطهنظری اجتهادی بود که در پرتو مجموع یادداشتهایی که در اختیارتان قرار
گرفته حاصل شده است.
و اما موضع ما؛ از موضع عملی ـ حتی قبل از آمدن نامۀ شما ـ تصمیم گرفتیم
از انتشار پاسخ به نقدها و نیز کلیۀ موارد مشابه خودداری کنیم و این مسئله را
سید ابو جواد توضیح دادهام .درصورتی که شما و ّ
در نامهام به ّ
سید ابو جواد و
ّ
سید اردبیلی برای این خودداری همنظر هستید ،ما هم همین نقطهنظر را اتخاذ
میکنیم .هرچند چشمانداز واضحی نسبت به دیدگاههای او وجود ندارد .بنابراین
مسئله از موضع عملی تمامشده قلمداد میشود .اما از موضع نظری ،خوب است
بدانید که بهترین راه متقاعد کردن من به گمراهی این شخص ،استشهاد به متن
کالم خود او و کتابهایش است ،آن هم استشهاد مشخص با تعیین صفحه و
کتاب .عجیب است که تا اآلن با ما کسی به این شیوه عمل نکرده استّ .
سید
ّ
محمدعلی [حائری] به نقل از ّ
سید ضیاءالدین نقل کرده که در کتابها و تألیفات
او حرفهای زیادی وجود دارد که او را محکوم میکند ،اما این حرفها را برای ما
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کردن آنها راه کوتاهتر و واضحتری
مشخص نکرده است ،درصورتی که مشخص ِ
برای رسیدن به دیدگاه ثبوتی دربارۀ اوست .ما ـ از آنجا که آنها تعداد زیادی از آثار
منتشرشدۀ او را برای ما میفرستند ـ خیلی از نوشتههای او را دیدهایم .من در حدود
مطالبی که از او مطالعه کردهام شاهد انحراف فکریای بودم که تحتتأثیر طرز
فکر مارکسیستی و دیالکتیکی است و تالش میکند مفاهیم دین را در چارچوب این
تفکر تقریب نماید .این انحراف فینفسه خطرناک است ،و من هم در جواب نقدها با
او بحث کرده و توضیح دادهام تقسیم به شیعه و سنی ،در صدر اسالم ،بر پایۀ بنیان
طبقاتی صورت نگرفته ،و این انحراف ناشی از اثرپذیری ثبوتی یا اثباتی از اندیشۀ
دیالکتیک است ،چون از نظر او یا این مسئله جدیدترین و نزدیکترین اندیشه به
گرفتن آنچه آشکار نیست.
روح جوانان است یا پیچیده کردن و هدف
ِ
دربارۀ مواضعش نسبت به امیرالمؤمنین و دشمنانش هم من تناقضی نیافتم .بله،
در ارزیابیاش از صحابه ،چنانکه توضیح دادم ،اشتباه و خطا دیدم .اما به نظر من این
ارزیابی ـ به رغم اشتباه بودنش ـ با تکریم مطلقی که از امیرالمؤمنین داشته تناقضی ندارد.
در هر حال ،فرزندم این را بدان که مراحلی که پدرت در زندگی گذرانده و با چشم
و گوش خود شاهد و شنوای آنها بوده ،و غوغا و حرفهایی که دربارۀ خودش به
گوشش رسیده و او را حتی به چیزی شبیه تسنن متهم کردهاند ـ در حالی که او در میان
مخلوقات خداوند داناترینشان به این مسئله است که نهایت فاصله را از این موضوع
دارد و آگاهترینشان است که تشیع مثل جریان خون در رگهایش جاری است ـ
باعث شده تا او برای پذیرش چنین مواردی در دیگران مصونیت و بازدارندگی داشته
ُ
باشد ،مگر اینکه این پذیرش کند و آهسته و با متون قاطع و انکارناپذیر صورت بگیرد.
بار دیگر تکرار میکنم که بهترین راه ،راه نصوص [متن کتابهای شریعتی]
و تعیین مواضع آنهاست؛ این از موضع ثبوتی .اما از موضع اثباتی؛ ما در عمل
ّ
نقطهنظر منفی شما را در نظر گرفتیم تا وضعیت روشن شود إنشاءالله .این در سایر
حاالت مشابه نیز برقرار است.
خداوند شما را حفظ کند و بهعنوان ذخیره و تکیهگاه و امتداد این پدر نگه
دارد ،زیرا دیگر چیزی نمانده بیماریها و مریضیها این پدر را از پا درآورند ،و السالم
ّ
علیکم و رحمةالله و برکاته.
حلقۀ ّاول و حلقۀ دوم کتابهای درسی في علم االصول را هم تمام کرده و
حلقۀ سوم را به حول و قوه الهی شروع کردیم.
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نامه سید محمد باقر صدر به الیاس سرکیس درمورد پیگیری وضعیت امام موسی صدر
بعد از ربودهشدن

تلگراف به جناب رئیسجمهور ،الیاس سرکیس رئیس جمهور لبنان1؛
مراجع دینی نجف هر روز بیش از پیش نگران موضوع امام ّ
سید موسی صدر
هستند و منتظرند تا شما تمام وسع و تالش خود را پیرامون این موضوع به کار
بگیرید .هزاران عرب و مسلمان منتظر نتیجۀ تالشهای شما هستند و پیشاپیش
از شما بابت آن تشکر میکنند .خداوند حفظتان کند.

محمدباقر صدر
نجف /عراق
[ 1978/9/15شهریور ]1357

 .1متن عربی نامهها به آقایان الیاس سرکیس و قذافی را اسماﺀ خواجهزاده ،زیر نظر مؤسسۀ
فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ترجمه کرده است.
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نامه سید محمد باقر صدر به معمر قذافی در مورد پیگیری وضعیت امام موسی صدر بعد
از ربودهشدن

تلگراف به سرهنگ معمر قذافی ،رئیس جماهیری لیبی؛
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
دربارۀ وضعیت پسرعمویم امام موسی صدر که به کشور شما دعوت شده بود
بسیار نگرانم .از شما میخواهم آنچه را در توان دارید پیرامون موضوع او به کار
بگیرید .منتظر اخبار اطمینانبخش از طرف شما هستم.
با بهترین تحیات
محمدباقر صدر
نجف /عراق
[ 1978/9/18شهریور ]1357
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نامۀ ّ
سید محمدباقر صدر به آقای اسالمی درمورد ربودهشدن امام موسی صدر (1357
شمسی)
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1
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
فرزندم آقای اسالمی ،رعاه الله بعینه التی ال تنام.
ّ
سالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
امیدوارم شما و پدر ـ دامت برکاته ـ در سالمت و عافیت کامل باشید.
چند روز قبل نامهای چندخطی در پاسخ به دو نامهای که از شما دریافت کرده
بودم ،نوشتم .با وجود آنکه میدانی به نامههای شما توجه دارم و افتخار میکنم،
پاسخم به واسطۀ تراکم اشتغاالت و درگیریها با تأخیر مواجه شد.
این سطور را در حالی مینویسم که وضعیت جسمیام همچون گذشته است.
ً
ماجرای ّ
سید ابو صدری نیز همچنان شدیدا موجب نگرانی است و همۀ قرائن نشان
میدهند او از کشوری که به آنجا دعوت شده بود خارج نشده است .ما به قذافی
و همچنین سرکیس و مجلس اعالی شیعیان تلگراف فرستادیم ،اما قذافی تا این
لحظه پاسخی نداده است .آقای خمینی نیز به چند نفر از شخصیتها تلگراف
فرستاده است.
ً
در داخل [پاکت] این نامه ،نامهای به آقای ابونوری قرار دارد .لطفا به او
ّ
برسانید .و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
ً
نامۀ دیگری هم برای ّ
سید مرتضی حکمی است .لطفا نامه را به دست او
برسانید.

صدر

 .1متن نامهها به آقایان اسالمی ،محمدجعفر شمسالدین و ّ
سید رضا صدر را حسین مرکبی،
زیر نظر مؤسسۀ فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر ترجمه کرده است.
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ّ
جواب ّ
سید محمدباقر صدر به نامۀ شیخ محمدجعفر شمسالدین ،درمورد ربوده شدن امام
موسی صدر.
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
خدمت عالمۀ جلیلالقدر شیخ محمدجعفر شمسالدین ،که خداوند حفظش کند و
با چشم همیشه بیدار خود نگهبانش باشد.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
بعد از مدتها دوری ،نامۀ شما را دریافت کردم و از تجدید عهد با آن جناب
و پدر مهربان ـ خدا حفظش کند و گامهایش را استوار بدارد ـ خوشحال شدم .در
کمال توجه نکات اطمینانبخشی را که دربارۀ ّ
سید [موسی صدر] فرموده بودید
مالحظه کردم و امیدوارم این نکات اطمینانبخش نشاندهندۀ چیزهایی باشند که
امید آن میرود؛ گرچه من به تدریج بیشتر و بیشتر نگران میشوم و احساس مبهمی
به من میگوید این اطمینانبخشیها هدفی جز تأثیرگذاری روانی بر دیگران ندارد.
چون از سوی اشخاصی مطرح میشود که نمیتوان به حسن نیت یا اخالصشان
قطع و اطمینان داشت.
در هر صورت ،شما میدانید که نگرانی و نوسان میان امید و ناامیدی چقدر
تلخ است .گاهی انسان ،یکی از عزیزانش را در یک لحظه از دست میدهد ،اما
تازهشدن فقدان او بهصورت مستمر ،تجربهای است در منتهای تلخی .گرچه ّ
سید
[موسی صدر] بسیار برای من عزیز بود ،اما بخش اعظم نگاه من به ماجرا ،آماج برتر
و فراگیرتر این مصیبت و تأثیرات منفی و خسارتهایش برای عرصۀ اسالم و امامت،
ّ
ً
مخصوصا در این لحظات دشوار است .و ال حول و ال قوة إال بالله العلی العظیم.
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید رضا صدر بعد از ربوده شدن امام موسی صدر ( 25محرم
 5 / 1399دی ( .)1357صفحه اول)
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سید محمدباقر صدر به ّ
نامۀ ّ
سید رضا صدر بعد از ربوده شدن امام موسی صدر ( 25محرم
 5 / 1399دی ( .)1357صفحه دوم)
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بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم.
خدمت سرورمان پسرعموی معظم ،دام ظله الوارف.
ّ
السالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
افتخار بوسیدن نامۀ بزرگوارانهتان و سعادت مطالعۀ آن سطرهای عزیز نصیبم
شد .با دردها ،غمها ،احساسات ،عواطف ،نفسها و نفحات آن روح عظیم و
جوشان که شأن او بخشش و وفاست همراه شدم.
ّ
نوشتههایتان دربارۀ سختیهایی که در سفر به بیتالله الحرام متحمل شده
بودید و آنچه در تصادف بر سر خانم عزیز همراهتان آمده بود ،مرا بسیار دردمند
ساخت .از خداوند سبحان میخواهم همۀ اینها را موجب ثواب و اجر بیشتر قرار
دهد و ما را از دعا و انفاس پاک شما محروم نسازد.
آنچه دربارۀ شرایط ایران عزیز نوشته بودید نیز بسیار تأثیرگذار بود .من از
دور مدام پیگیر ،نگران و شریک غمهای مؤمنان هستم و در دردها ،ترسها و
آرزوهایشان سهیمم .به درگاه خداوند سبحان تضرع میکنم که کلمۀ اسالم را تعالی
بخشد و یاری کند و علما را تأیید و راهنمایی نماید که او بر هر کاری تواناست.
اما مصیبت پسرعموی عزیزتر از جان ابو صدری در میانۀ این محنتها و
ّ
دردها آخرین جرعههای حیات را نیز از گلوی ما برید .ال حول و ال قوة اال بالله
العلی العظیم.
سالمتی ما چنان است که میدانید و همه دستبوس دستان پاک شما و
محتاج دعایتان هستند .ما و آنها یادآور روزهای دیدارتان و در حسرت تکرارشان
هستیم .چندین بار میخواستم با شما تماس تلفنی برقرار کنم و صدایتان را بشنوم و
عهدی تازه کنم ،اما نبود امکان شنیدن صدایتان از طریق تلفن باعث شد منصرف
شوم و از همین دیدار فروکاسته نیز محروم گردم.
به مناسبت انتقال جنازۀ مرحوم ّ
سید ابوالحسن به نجف اشرف ،مدتی دیدار
پسرعموی بزرگوار آقای مستجابی ـ دامت برکاته ـ نصیبم شد و او را که متحمل
ّ
سختیهایی برای این انتقال شده بود الحمدلله نمونۀ شرافت و وفاداری و کرامت
دیدم.
مدتی قبل سه حلقه اصول را ،همراه خانم مسافری که اآلن نامش را یادم
ّ
نمیآید ،برایتان فرستادم .امیدوارم به دستتان رسیده باشد إنشاءالله.
باالترین احترامها و سالمها خدمت بیبیخانم معظم ـ دامت برکاته ـ که
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ُ
خداوند ما را از رضایت و دعای ایشان محروم نگرداند ،همچنین ّ
سیدۀ محترم ام
کاظم و پسرعموی معظم ّ
سید علی آقا و پسرعموی محترم آقای صدر عاملی و
ّ
دخترعموهای عزیزی که در خانه و دل ما خاطراتی کاشتهاند که إن شاءالله تا زمان
سید کاظم و ّ
تکرار فراموش نمیشوند و همچنین خدمت اساتید گرامی دکتر ّ
سید
محمد و… جوانان و برادران خانواده.
ُ
سالم من و دخترعمو ،ام مرام بر همگی شما.
محمدباقر صدر
 25محرم 1399
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تلگراف امام خمینی به ّ
سید محمدباقر صدر.

بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای صدر ـ دامت برکاته .نجف اشرف
از قرار مسموع جنابعالی به واسطۀ بعضی پیشامدها خیال هجرت از عراق
دارید .این جانب از این امر نگران هستم .هجرت جنابعالی را از نجف اشرف ،مرکز
ّ
علوم اسالمی ،صالح نمیدانم .امید است إنشاﺀالله رفع نگرانی جنابعالی بشود.
ّ
ّ
والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته .روح الله الموسوی الخمینی.
گرچه تلگراف باال هیچگاه به دست شهید صدر نرسید ،اما ایشان با شنیدن آن
از رادیو تهران به پیام امام خمینی پاسخ دادند:
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
ّ
حضرت آیت ّالله العظمی امام مجاهد ّ
سید روح الله خمینی دام ظله.
تلگراف گرانقدر شما را که حاکی از روح پدرانۀ شما و توجه معنویتان به
نجف اشرف بود ،دریافت کردم .شهر نجف از زمانی که آنجا را ترک کردید ،همراه
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با پیروزیهای بزرگ شما به سر میبرد .من از راهنماییهای ارزندۀ شما رایحۀ
ً
معنوی برمیگیرم و برای حفظ و صیانت از کیان علمی نجف اشرف عمیقا احساس
مسئولیت میکنم.
مایلم به همین مناسبت ،سالم میلیونها انسان مسلمان و مؤمن در عراق
عزیز ما را به حضورتان ابالغ کنم .آنان دریافتهاند که نور اسالم ـ که توسط شما
تابش دوباره یافته است ـ چراغ هدایتگر تمام جهان است و از قدرت معنوی برای
نابود کردن استعمارگران کافر و بهویژه آمریکای استعمارگر و آزادسازی جهان از
انواع جنایات استعمار و ازجمله جنایت اشغال سرزمین مقدس فلسطین برخوردار
میباشد .از خداوند سبحان مسئلت میکنیم ما را از دوام وجود گرانقدر شما
بهرهمند سازد.
ّ
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
پنجم رجب  ١٣٩٩هجری [ ١٠خرداد  ]1358ـ نجف اشرف ـ محمدباقر صدر

در روزهای بازداشت خانگی شهید صدر ،در تاریخ  5شعبان  10( 1399تیر
 )1358روزنامهنگاری ،از دفتر روزنامۀ جمهوری اسالمی در ایران ،با ّ
سید محمدباقر
صدر تماس گرفت و طی این گفتوگوی تلفنیّ ،
سید محمدباقر صدر پاسخ دوبارهای
به تلگراف امام خمینی داد .متن این مکالمات که در همان زمان ،ضبط و از رادیو
تهران پخش شد ،در ادامه آمده است:
ّ
پیام جنابعالی را که حاکی از تفقد پدرانهتان نسبت به اینجانب بود شنیدم.
اینجانب در گوشهای از خانه تحتنظر هستم و نه میتوانم کسی را ببینم و نه
کسی امکان آن را دارد که به دیدار من بیاید و در نتیجه ،پاسخ دادن [کتبی] به
پیام شما برایم مقدور نیست ،از خداوند سبحان میخواهم سایۀ جنابعالی را
بهعنوان مشعلی برای اسالم مستدام بدارد و آیین پاک اسالم را به وسیلۀ مرجعیت
هدایتگرانۀ حضرتعالی حفظ فرماید.
از خداوند متعال میخواهم این رنجها را که در راه اوست ،از ما بپذیرد و ما را در
راه پاسداری از عقیده و باورهای بزرگ امت اسالمی موفق بدارد .ارزش زندگی هر
انسانی به اندازۀ بهرهای است که از وجود و زندگی و اندیشۀ خود به امت میدهد و
شما از وجود و زندگی و اندیشۀ خود تا آنجا به مسلمانان بهره دادهاید که تا همیشۀ
تاریخ ،الگوی بزرگی برای تمام مجاهدان خواهد بود.
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پیوست 28
شهید محمدباقر صدر ،در ماه رجب ( 1399خرداد  ،)1358در دیدار با زنان عراقی
ـ که در جریان پخش شدن نامۀ امام خمینی از رادیو تهران ،برای نشان دادن
همبستگیشان با آقای صدر ،به دیدار ایشان آمده بودند ـ سخنانی ایراد کردند که
آن را ،سالها بعد ،شیخ محمدرضا نعمانی از روی نوار پیاده و منتشر کرد .متن زیر
برگرفته از کتاب سالهای رنج ،نوشتۀ شیخ محمدرضا نعمانی با ترجمۀ مهرداد آزاد
است .صوت این سخنان در آدرس  www. imamsadr.irدر دسترس است.
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
احساساتی که من در قلب خود نسبت به شما و بانوان امثال شما دارم بی ّحد و
حصر است .احساس مسئولیت شما در عصر حاضر بسیار باالست .ای دختران
فاطمۀ زهرا! شما الگوی واال برای زنان امروز هستید ،امروز شما الگوی برتر زنی را
به نمایش گذاشتهاید که در یک دست ،اسالم ،دین ،ارزشها ،ایدهآلها و حجاب
و شخصیت اصیل و نیرومند و پاک و شرافتمندانهاش را که اسالم برای او حفظ
کرده ،دارد و در دست دیگر حامل علم و فرهنگ است ،اما نه آن فرهنگی که مورد
نظر استعمارگران بوده است .آنان از شصت سال پیش که قدم به جهان اسالم
گذاشتند در پی آن بودهاند به جوانان دختر و پسر ما بقبوالنند که فرهنگ ،یعنی
نوعی بیحیایی و گستاخی ،یعنی گونههای مختلف بیحجابی و اختالط ،یعنی
سوق یافتن به دنبال شهوات و امیال نفسانی ،یعنی دور شدن از مسجد و اسالم و
مرجع تقلید و نماز و...
آنان به جوانان دختر و پسر ما چنین تلقین میکردند که انسان پیشرفته و
بافرهنگ انسانی است که پیوند خود را با این مسائل بگسلد و سر تا پا در شهوات و
لذتها فرو رود .بدینترتیب ،استعمارگران از شصت سال پیش در پی آن بودهاند که
این برداشت غلط از پیشرفت و فرهنگ را در دل و جان دختران پاکدامن و پسران
وارستۀ ما رسوخ دهند.
شما ای دختران زهرا! مسئولیتتان این است که به جهان نشان دهید فرهنگ
و علم حقیقی ،همراه با ایمان و دین و آیین آسمانی است ،همچنان که فاطمۀ زهرا
این دو مقوله را با هم داشت.
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مادر عظیمالشأن شما ،فاطمۀ زهرا ،الگوی واالی دفاع از دین و صبر و
شکیبایی بر مصائب وارده بر اسالم بود .او در تمام سختیها و محنتهای وارده
بر پدرش در کنارش بود ،همراه او به جنگ میرفت ،مرهم جراحتهایش بود،
ناراحتیهایش را تسکین میبخشید؛ همواره در کنار او بود .در مواقع دشوار و
نفسگیر با او آرامش مییافت و در لحظات بسیار سخت از او نیرو و توان میگرفت.
او یک زن مسلمان مجاهد به تمام معنا بود.
از سوی دیگر فاطمۀ زهرا بانویی اندیشمند بود و الگوی برتر علم و فرهنگ
بهشمار میرفت ،اما نه آن فرهنگی که مورد نظر استعمارگران برای ما بود،
نه فرهنگ بیحیایی و بیحجابی ،نه فرهنگ اختالط زن و مرد و نه فرهنگ
بیبندوباری ،بلکه فرهنگ حقیقی.
حرکت فاطمۀ زهرا(س) []...
او زمانی که وظیفهاش ایجاب کرد که به سوی مسجد پدرش حرکت کند،
به طرف مسجد روان شد و آن سخنرانی باشکوه را که علمای بزرگ از انجام آن
ناتواناند ،ایراد کرد.
بالغت و فصاحت و حکمت همچون سیلی که از دریا بجوشد از سخنانش
کمی سن ،به
میتراود ،در حالی که کمتر از بیست سال سن داشت ،اما او ،با این ِ
دانشمندان و حکما درس آموخت و الگویی برتر را به نمایش گذاشت که تاکنون زنان
اروپا نتوانستهاند به پایۀ آن برسند.
این فاطمۀ زهراست که توانست در تاریخ اسالم ثابت کند علم در کنار دین قرار
دارد و فرهنگ ،توأم با ایمان به خدا و حفظ حجاب و پایبندی به شعائر دینی است.
شما زنان حامل پیام فاطمۀ زهرا هستید ،شما کسانی هستید که جهان به
توسط شما خواهد فهمید که علم بایستی همراه با ایمان باشد و در علم چیزی به نام
بیحجابی و در فرهنگ چیزی به نام اختالط و بیبندوباری وجود ندارد.
زن میتواند به باالترین مراتب کمال و پیشرفت در تمام عرصهها دست
یابد ،بدون آنکه چیزی از ارزشهای اسالمی خود و میراث کهن خویش و رسالت
پروردگار جهانیان از دست بدهد.
اروپاییها سعی کردهاند که شما را به زانو درآورند ،اما باید به همۀ جهان
بفهمانید که آنان در اشتباه هستند و شما برحقاید .از خدا میخواهیم همۀ شما را
موفق کند و در کنف حمایت خویش قرار دهد.
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پیوست 29
نخستین پیام شهید محمدباقر صدر ،مورخ  20رجب 25( 1399خرداد ،)1358
1
پس از بازداشت سوم ،خطاب به ملت عراق:
ّ
ّ
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین والصالة والسالم علی سیدنا
محمد و علی آله الطاهرین و صحبة المیامین،
ملت مسلمان عراق!
من در حالی با شما ملت آزاد سخن میگویم که بیش از همه به شما و روح
بزرگ و تاریخ پرافتخارتان ایمان دارم و بیش از همه به احساسات و عواطف فرزندان
پاک باخته شما که برخاسته از محبت و دوستی و تعظیم مرجعت است ،میبالم.
آنان نزد پدرشان آمدند تا با دلهایی سرشار از غیرت و ّ
حمیت دینی و تقوا ،بر عشق
و دلدادگی خود به اسالم پای بفشارند و از من بخواهند که در کنارشان بمانم و
همراهشان باشم و از نزدیک دردها و رنجهایشان را لمس کنم ،که دردهای آنان
دردهای من است.
مایلم به شما ای ملت سرزمین پدریام ،تأکید کنم که من همراه شما و در
اعماق وجود شما هستم و هرگز شما را در رنجها و محنتهایتان تنها نخواهم
گذاشت و خون خود را تا آخرین قطره در راه خدا و به خاطر شما تقدیم خواهم کرد
و نیز مایلم به مسئوالن تأکید کنم که این وضعیت سرکوب که به زور آهن و آتش
بر مردم عراق تحمیل شده و آنان را از سادهترین حقوق و آزادیهای خود در انجام
وظایف دینیشان محروم ساخته ،قابل دوام نیست و نمیتوان همیشه به زور و
سرکوب متوسل شد .زور و قدرت اگر چارۀ قطعی بود ،فرعونها و جباران تاکنون
باقی مانده بودند .آنان [بعثیها] صدای اذان را از رادیو قطع کردند ،صبر کردیم.
نماز جمعه را از رادیو برچیدند ،باز صبر کردیم .شعائر حسینی را در حصار قرار دادند
و مانع انجام بخش اعظمی از آن شدند ،صبر پیشه ساختیم .مساجد را به محاصره
درآوردند و آنها را پر از نیروهای امنیتی و جاسوسان کردند ،صبر نمودیم .دست
به عضوگیریهای اجباری برای حزبشان زدند ،صبر کردیم .گفتند این اقدام ،دورۀ
انتقالی است و باید مردم را بسیج کرد ،باز صبر کردیم .اما تا به کی؟ تا کی این دورۀ
 . 1هر سه بیانیه را مهرداد آزاد ترجمه کرده است .صوت این بیانیهها در آدرس www.
 imamsadr.irدر دسترس است.
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انتقالی ادامه خواهد داشت؟ اگر ده سال حاکمیت برای ایجاد فضای مناسبی که
مردم عراق بتوانند راه خود را انتخاب کنند برای شما کافی نیست ،پس منتظر چه
دورهای برای تحقق این ایده هستید؟
ای مسئوالن! اگر حکومت مطلقۀ ده سالهتان این فرصت را به شما نداد که
مردم را متقاعد کنید عضویت در حزبتان را بپذیرند ،مگر آنکه متوسل به زور شوید،
پس دیگر به چه چیز امید بستهاید؟
اگر رژیم در پی آن است که چهرۀ حقیقی ملت عراق را بشناسد کافی است
فقط یک هفته سازمانهای سرکوبگر خود را تعطیل کند و در این یک هفته به مردم
اجازه دهد تا آنچه را که میخواهند بیان کنند.
من از سوی همۀ شما مردم ،خواهان آزادی برگزاری آیینهای مذهبی و
شعائر حسینی هستم .من از سوی همۀ شما خواستار پخش مجدد اذان ،مراسم
نماز جمعه و شعائر اسالمی از رادیو هستم .من از سوی تمامی شما میخواهم که
اقدامات مربوط به عضویت اجباری در حزب بعث در تمام سطوح متوقف گردد.
من به نام کرامت انسانی ،خواستار آزادی تمامی کسانی هستم که بهصورت
خشونتآمیز بازداشت شدهاند و میخواهم بازداشتهایی که بدون موازین قضایی
صورت میگیرد ،متوقف شود.
و باألخره به نام همۀ شما مردم ،به نام ارزشهایی که به آنها پایبندید،
میخواهم که برای ملت این امکان فراهم شود که از طریق برگزاری انتخابات آزاد
ً
و تشکیل مجلسی که واقعا نمایندگی آنان را داشته باشد ،بتوانند بهصورت حقیقی
نقش خود را در ادارۀ امور کشور ایفا کنند.
من میدانم که بیان این خواستهها برایم گران تمام خواهد شد و چه بسا به
قیمت از دست دادن جانم باشد ،اما اینها خواستههای یک فرد نیست که با مردن
او از بین برود ،بلکه احساسات و ارادۀ یک امت است ،و امتی که در عمق وجود
آن روح محمد و علی و برگزیدگان خاندان و اصحاب پیغمبر حاکم است ،هرگز
نمیمیرد.
اگر رژیم تن به این درخواستها ندهد ،من از تمام آحاد ملت آزاده عراق
میخواهم به هر قیمت که شده پیگیر این مطالبات باشند .چه آنکه این کار ،دفاع از
ّ
جان ،کرامت انسانی ،اسالم و دین جاوید الهی است ،والله ولی التوفیق.
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دومین پیام ّ
سید محمدباقر صدر ،مورخ  10شعبان  6( 1399جوالی  14 /1979تیر
 ،)1358در شرایطی که در حصار امنیتی رژیم بعثی ،در خانۀ خود ،محبوس بودند:
ّ
والحمدلله رب العالمین و الصالة و السالم علی ّ
سیدنا
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
محمد و علی آله الطاهرین و صحبة المیامین
ملت عزیز عراق!
ای تودههای مسلمان عراق که به خاطر دین ،کرامت ،آزادی ،سربلندی و
تمامی ارزشها و ایدهآلهای مورد قبول خود به خشم آمدهاید.
ای ملت عظیمالشأن!
شما امروز با محنتی بزرگ دست به گریبان شدهاید که توسط خونخواران
جالدان بههراسافتاده از خشم و خروش تودههای مردم ،به وجود آمده است؛
و
ِ
همانها که این ملت را با زنجیرهایی از آهن ،ارعاب و وحشت به بند کشیدهاند و
پنداشتهاند با این اقدامات ،میتوانند احساس عزت و کرامت را از این ملت بستانند
و آنان را از عقیده و دین خود و از پیامبر بزرگوارشان جدا کنند و تودههای میلیونی
شجاع و مؤمن این مرز و بوم سرفراز را آلت دست خویش سازند تا به دلخواه خود با
آنان عمل کنند و دوستی و محبت عفلق و امثال او را ـ که دستنشاندگان استعمار
ّ
و مبلغان مسیحیت هستند ـ جایگزین محبت به محمد و علی صلواتاللهعلیهما
نمایند.
اما جباران هرقدر گردن ِکشی کنند ،باز این تودههای مردم هستند که همیشه
نیرومندتر از جباران بودهاند .آنان شاید صبر و شکیبایی کنند ،اما سر تعظیم فرود
نمیآورند و از این روست که جباران در این کشور ،خود را در برابر ملتی دیدند که
همچنان زنده است و قدرت ابراز نظرات خود را دارد ،به همین خاطر ،آنان دست
به این گونه حمالت وسیع بر ضد دهها هزار تن از انسانهای مؤمن و شریف این
سرزمین زده و آنها را به زندان میافکنند ،یا بازداشت میکنند ،یا مورد شکنجه
قرار میدهند و یا به جوخههای اعدام میسپارند که در طلیعۀ آنها علمای مجاهد
قرار دارند ،و به من خبر میرسد که آنان در زیر شکنجهها ،یکی پس از دیگری به
شهادت میرسند.
من در عین حال که عمق این محنت و رنج شما ملت ـ ملت سرزمین پدریام ـ
را درک میکنم ،معتقدم که شهادت این علما و بهترین جوانان پاکباختۀ شما و
فرزندان غیرتمندتان در زیر تازیانۀ عفلقیها ،جز افزودن بر پایداری و عزم راسختان
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جهت پیمودن این راه تا مرز شهادت و با کسب پیروزی ،نتیجۀ دیگری ندارد.
ای فرزندانم! اعالم میکنم که من تصمیم خود را برای شهادت گرفتهام.
شاید این آخرین پیام من باشد که از من میشنوید .درهای بهشت برای استقبال
از قافلۀ شهدا گشوده شده است تا شاید خداوند برای شما پیروزی را مقرر فرماید.
شهادت چه شیرین و لذتبخش است که رسول خدا دربارۀ آن فرمود :آنها
حسنة ألتضر معها سیئة و الشهید بشهادته یغسل کل ذنوبه مهما بلغت؛ (شهادت
در راه خدا کار نیکویی است که هیچ کار بدی به آن صدمه نمیزند ،و نیز فرمود :با
شهادت شهید ،تمامی گناهان او ـ هر چقدر که باشد ـ شسته میشود).
پس بر هر مسلمانی در عراق و بر هر شهروند عراقی در خارج از آن الزم است
که تمام توان خود را به کار گیرد تا جهاد و مبارزه تداوم یابد ،این کابوس از سینۀ
عراق عزیز بیرون رود ،کشور از چنگال این باند فاقد انسانیت آزاد شود و حکومتی
صالح و ارزشمند و مبتنی بر اسالم ایجاد گردد .هرچند به بهای از دست دادن
جانش باشد.
ّ
والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته
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سومین و آخرین پیام ّ
سید محمدباقر صدر ،پیش از شهادت:
ّ
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین والصالة والسالم علی محمد و
آله و صحبة المیامین،
ملت عزیز عراق! ای ملت بزرگ!
من در این لحظات دشوار ،از محنت شما و زندگی سراسر مبارزهتان ،با تمام
ُ
اقشار و اقوام شما اعم از عرب و کرد و سنی و شیعه ،سخن میگویم .محنت شما
مربوط به مذهب یا قوم خاصی نیست و به تمام مردم عراق تعلق دارد .از این روست
که باید اقدامات جهادی ،رویارویی قهرمانانه و همبستگی در مبارزه برای فرد فرد
مردم عراق واقعیتی ملموس باشد.
من از زمانی که خود را شناختم و در قبال این امت احساس مسئولیت کردم،
تمام توان خویش را به طور یکسان برای آحاد این ملت ،از شیعه و سنی و عرب و
کرد ،به کار بستم و به دفاع از دین و عقیدهای برخاستم که متحدکننده و دربرگیرندۀ
همۀ آنهاست و حیات و اندیشه خود را برای اسالم قرار دادم؛ اسالمی که راه
نجات و هدف همۀ ما به شمار میرود.
پس ای برادر و فرزند سنی من! من به همان اندازه در کنار تو هستم که در
کنار برادر و فرزند شیعیام قرار دارم و من با هر دوی شما تا آنجا هستم که به اسالم
پایبندید و این مشعل بزرگ را برای نجات عراق از کابوس سلطه و خواری و ستم
بر دوش میکشید.
طاغوت و همپالگیهای آن میکوشند به فرزندان پاک اهلسنت ما چنین
القا کنند که مسئلۀ شیعه و سنی در میان است تا ،با این ترفند ،اهلسنت را از نبرد
حقیقیشان بر ضد دشمن مشترک جدا کنند.
با این حال من به شما ـ ای فرزندان علی و حسین و فرزندان ابوبکر و عمر ـ
اعالم میکنم ،نبرد ما میان شیعه و حکومت اهلسنت نیست ،حکومت اهلسنتی
که خلفای راشدین داشتند بر اسالم و عدالت استوار بود؛ این همان نظامی است که
علی برای دفاع از آن شمشیر کشید و بهعنوان یک سرباز تحت لوای خلیفۀ ّاول،
ابوبکر ،در جنگهای ّ
«رده» شرکت کرد .ما نیز با صرفنظر از تقسیمبندیهای
مذهبی باید برای دفاع از اسالم و تحت لوای آن به نبرد برخیزیم.
حکومت اهلسنتی که پرچم اسالم را به دوش میکشید ،همان حکومتی
است که علمای شیعه ،پنجاه سال پیش ،با صدور فتاوایی ،وجوب دفاع از آن را
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اعالم کردند و متعاقب آن ،صدها هزار نفر از شیعیان حرکت خود را آغاز کردند و
خونشان را در راه حفظ پرچم اسالم و حمایت از حکومت تسننی که مبتنی بر اسالم
بود ،ارزانی داشتند.
اما حکومت فعلی عراق را نمیتوان حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین
اهلسنت دانست ،هرچند باند حاکم ،از نظر تاریخی ،به اهل تسنن منسوب باشد.
حکومت سنی به این معنا نیست که حاکم آن از پدر و مادر سنی متولد
شده باشد ،بلکه منظور از آن ،حکومت به شیوۀ ابوبکر و عمر است .حکومتی که
طاغوتهای عراق در تمام زمینهها به مقابله با آن برخاستهاند و هر روز با اقدامات
جنایتکارانۀ خود ،اسالم و حرمت علی و عمر را مورد هتاکی و بیاحترامی قرار
میدهند.
برادران و فرزندان من! آیا نمیبینید آنان شعائر دینی را که علی و عمر از آنها
دفاع میکردند برچیدهاند؟! آیا نمیبینید آنان سراسر کشور را از مشروبات الکلی و
مزارع پرورش خوک و تمام وسایل فساد و هرزگی پر کردهاند ،در حالی که علی و
عمر با این مظاهر فساد به مبارزه برخاستند؟
آیا نمیبینید آنها شدیدترین نوع ظلم و ستم و سرکشی را در حق اقشار
مختلف مردم روا میدارند و روزبهروز بر کینهشان نسبت به آنان افزوده میشود و
کرامتشان را پایمال میکنند و بر فاصلهشان با مردم و توطئهچینی علیه آنان در
کاخهای محصور در میان نیروهای امنیتی و اطالعاتی میافزایند ،حال آنکه علی
و عمر در کنار مردم و برای مردم و در میان مردم و همراه با رنجها و آرزوهای آنان
زندگی کردند؟
آیا نمیبینید اینها قدرت را از لحاظ نظامی و قبیلهای در انحصار خود در آورده
و به دروغ و ناروا بر این انحصارطلبی رنگ حزبی دادهاند؟!
آنها راههای پیشرفت را به روی تودههای مردم بستهاند ،مگر برای جماعتی
که خواری و ذلت را پذیرا شده و با فروختن عزت و کرامت خود ،به بردگانی ذلیل
مبدل شدهاند.
این مسلطشدگان حتی حرمت حزب بعث عربی سوسیالیستی را نیز نگه
نداشتهاند و آن را از حزبی ایدئولوژیک به باند و دستهای تبدیل کردهاند که با زور
و اجبار عضوگیری میکند ،وگرنه کدام حزب واقعی در جهان که برای خود احترام
قایل است ،افراد را به زور به عضویت خود درمیآورد؟
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آنان حتی از جانب حزب عربی سوسیالیستی خودشان که ادعای نمایندگی
آن را دارند ،احساس خطر کردند و از باقی ماندن آن بهصورت یک حزب حقیقی با
چارچوبهای مربوط به آن ،به هراس افتادند و بر آن شدند تا با تخریب پایههای آن،
حزب را به گروهی متکی بر زور و شکنجه و فاقد هرگونه ماهیت حقیقی تبدیل کنند.
برادران و فرزندان من در موصل ،بصره ،بغداد ،کربال ،نجفّ ،
سامرا کاظمین،
عماره ،کوت و سلیمانیه!
ای فرزندان عراق! در هر نقطهای که هستید! من با شما پیمان میبندم که به
همۀ شما تعلق داشته باشم و به خاطر همۀ شما فداکاری کنم ،چراکه شما آرمان
من در حال و آینده هستید.
همۀ شما باید برای نجات عراق از کابوس باند حاکم و ساختن عراق آزاد و
سربلند به وحدت کلمه و یکپارچگی در زیر پرچم اسالم روی آورید تا عدالت اسالمی
و کرامت انسانی بر این کشور حاکم شود و همۀ شهروندان این مرز و بوم با وجود
تنوع قومیتها و مذاهب ،احساس برادری کنند و همگی در ادارۀ کشور و ساختن
وطنشان و نیز پیادهشدن ایدهآلها و ارزشهای واالی برگرفته از رسالت اسالمی و
ّ
شکوفایی تاریخ بزرگ ما سهیم باشند ،والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته.
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پیوست 30
پیام امام خمینی ،در تاریخ  2اردیبهشت  ،1359به مناسبت شهادت ّ
سید محمدباقر
صدر و خواهرش بنتالهدی صدر:
بسم اهّٰلل الرحمن الرحیم
ّ
انا لله و انا الیه راجعون
ّ
با کمال تأسف ،حسب گزارش جناب آقای وزیر امور خارجه که از منابع متعدده
و مقامات کشورهای اسالمی به دست آورده است و حسب گزارشاتی که از منابع
دیگر به دست آمد ،مرحوم آیت ّالله شهید ّ
سید محمدباقر صدر و همشیرۀ ّ
مکرمۀ
مظلومۀ او که از معلمین دانش و اخالق و مفاخر علم و ادب بود ،به دست رژیم
منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجۀ رفیعۀ شهادت رسیدهاند.
شهادت ارثی است که امثال این شخصیتهای عزیز از موالیان خود بردهاند
و جنایت و ستمکاری نیز ارثی است که امثال این جنایتکاران تاریخ از اسالف
ستمپیشۀ خود میبرند.
شهادت این بزرگواران که عمری را به مجاهدت در راه اهداف اسالم
گذراندهاند ،به دست اشخاص جنایتکاری که عمری به خونخواری و ستمپیشگی
گذراندهاند ،عجیب نیست؛ عجیب آن است که مجاهدان راه حق در بستر بمیرند و
ستمگران جنایتپیشه دست خبیث خود را به خون آنان آغشته نکنند.
عجب نیست که مرحوم صدر و همشیرۀ مظلومهاش به شهادت نایل شدند،
ً
عجب آن است که ملتهای اسالمی و خصوصا ملت شریف عراق و عشایر دجله
و فرات و جوانان غیور دانشگاهها و سایر جوانان عزیز عراق از کنار این مصیبت
ّ
ّ
بزرگ که به اسالم و اهلبیت رسول الله صلی الله علیه و آله وارد میشود ،بیتفاوت
بگذرند و به حزب ملعون بعث فرصت دهند که مفاخر آنان را ،یکی پس از دیگری،
مظلومانه شهید کنند و عجبتر آنکه ارتش عراق و سایر قوای انتظامی آلت دست
این جنایتکاران واقع شوند و در هدم اسالم و قرآن کریم با آن کمک کنند.
من از ردۀ باالی قوای انتظامی عراق مأیوس هستم ،لکن از افسران و
درجهداران و سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشمداشت آن دارم که یا دالورانه
قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند ـ همان سان که در ایران واقع شد ـ و یا
از پادگانها و سربازخانهها فرار کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند.
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من از کارگران و کارمندان دولت غاصب بعث مأیوس نیستم و امیدوارم که با
ملت عراق دست به دست هم دهند و این لکۀ ننک را از کشور عراق بزدایند .من
امیدوارم که خداوند متعال بساط ستمگری این جنایتکاران را درهم پیچد.
اینجانب برای بزرگداشت این شخصیت علمی و مجاهد که از مفاخر
حوزههای علمیه و از مراجع دینی و متفکران اسالمی بود ،از روز چهارشنبه ،سوم
اردیبهشت ،به مدت  ٣روز عزای عمومی اعالم میکنم و روز پنجشنبه ،چهارم
اردیبهشت ،را تعطیل عمومی اعالم مینمایم و از خداوند متعال خواستار جبران این
ضایعۀ بزرگ و عظمت اسالم و مسلمین میباشم.
ّ
والسالم علی عباد الله الصالحین
ّدوم اردیبهشت ١٣٥٩
روح الله الموسوی الخمینی
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