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مقدمه

شهادت، هنر مردان است. عقل نامرد در این دایره سرگردان است.
شهادت، فاصله آدمی از سپهر تهذیب تا اعتالی استعدادهای انسانی است. 

کمال انقطاع از ناسوت و معامله با ذات احدیت است. شهادت، 
شهادت، بذل جان در مسیر حیات اجتماعی دین است. 

خ، همیشه در روحانیت تقدم و تبلور یافته است.  و این خط سر

شــهدای روحانیــت در طــول تاریــخ شــیعه همچــون چراغ هــای روشــن گری در 
مســیر مــردم بــوده و هســتند. 

گم نشود.  آنان سند هویت و نشانه هایی هستند تا راه 
که  کردنــد  کارکــرد اصلــی روحانیــت را بــا خــون خــود تفســیر  آنــان هویــت ذاتــی و 

روحانیــت همــواره در صحنه و پیشــتاز اســت.
کــه بــا خــدای خــود  آنــان مصــداق عالــم عامــل و متعهــد بــه پیمانــی هســتند 

ــم ســتمگر و مظلومیــت ســتمدیدگان را برنتابنــد.  ــا ظل بســته اند ت
آنــان چونــان دژهــای اســتوار و ســنگربانان هوشــیار، بــا ســالح و صــالح از عــزت، 
اســتقالل و دیــن مــردم ایــن مــرز و بــوم در برابــر تجاوزهــا و تحریف هــا بــا خــون 

خــود حماســه ها آفریدنــد.
یکــی از ایــن روحانیــون حماسه ســاز، شــهید آیــت اهلل »محمدصــادق صــدوق 
گردان برجســته حضــرت  کــه از شــا گلپایگانــی« می باشــد. ایــن شــهید بزرگــوار 
کســانی اســت  آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ و امــام خمینــی؟هر؟ بــود، جــزء اولیــن 
کمتــر  کــه مــردم  کــه بعــد از رحلــت آیــت اهلل العظمــی بروجــری؟هر؟، در حالــی 
جانشــین  عنــوان  بــه  را  ایشــان  بودنــد،  شــنیده  را  خمینــی؟هر؟  امــام  نــام 

کــرد.  معظــم لــه معرفــی 



بــا صراحــت  بــود،  امــام خمینــی؟هر؟  از پیش قــراوالن نهضــت  کــه یکــی  او 
گری مفاســد رژیــم  کــه داشــت، دســت بــه افشــا کم نظیــری  بیــان و شــجاعت 
ــا  ــود. او را باره ــردم ب ــاد م ــنگری و ارش ــدد روش ــواره درص ــاهی زد و هم ستم ش
ــه داشــت، یــک لحظــه  ک ــی  ــدف مقدس ــی از ه ــد؛ ول کردن ــد و بازداشــت  تهدی

نکــرد. عقب نشــینی 
ک در زنــدان  ســرانجام ایــن عالــم مجاهــد، در اثــر شــکنجه های مخــوف ســاوا
ــرای جلوگیــری  ــم طاغــوت پهلــوی ب ــل آمــد و رژی ــه شــهادت نائ قصــر تهــران ب
کــش بــه  از رســوایی هــر چــه بیشــتر ایــن فاجعــه، حاضــر بــه تحویــل پیکــر پا

کنــون مــزار ایــن مجتهــد شــهید، بی نشــان اســت.   ــواده اش نشــد و تا خان
کــه در پیــش روی شماســت، روزنــه ای از زندگــی سراســر نورانــی  نوشــته ای 
ــه  ک ــد اســت  ــد. امی ــالمی می باش ــالب اس ــان انق ــیدهای خروش ــی از خورش یک
کــرده  توانســته باشــیم ذره ای از مجاهدت هــای ایــن شــهید بزرگــوار را بازگــو 

ــیم. باش
ــد،  کردن ــاعدت  ــاب مس کت ــار ایــن  ــا را در انتش ــه م ک ــانی  کس ــان از همــه  در پای
کــرده و اجــر شــهیدان را از خداونــد متعــال برای شــان آرزو  صمیمانــه تشــکر 

می نماییــم.

علیرضا صداقت  
94/10/17  



سپاسگزاری

کاروانیان  ایــن انــدک محصــول روح آتش فشــانی مــردی بــزرگ از تبــار 
در  و  بریــدن می بینــد  از خــود  را  زندگــی  کــه  اســت  روح اهلل  بــه  عشــق 
ــه شــد. ــه روح شــان جاودان ک ــی می زیســت  ــا آنان تمامــی لحظه هایــش ب
آبــروی  لبــاس  بلنــدش،  روح  و  اجتماعــی  چهــره  کــه  مــردی 
کشــمکش ها،  از  رهایــی  کلیــد  گمنامــی اش،  و  تنهایــی  دنیــا،  ایــن 
عرصــه  در  همراهانــش  از  بعضــی  منفعت طلبــی  و  مصلحت جویی هــا 

بــود. پایــداری 
ــم  ــروردگار عال ــا تالشــی مضاعــف، پ ــه دور از ایــن هیاهــو ب کنــون ب و ا
ح زندگانــی عالــم مبــارز شــهید  کــه توفیــق داد تــا شــر را ســپاس می گویــم 
آیــت اهلل صــدوق )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( را جمــع آوری نمــوده تــا در 
کتابــی بــا عنــوان »مجتهــد بی نشــان« بــرای مطالعــه نســل امــروز  قالــب 

ــه زینــت چــاپ آراســته شــود.  و فــردای میهــن اســالمی مان ب
صــدوق  آیــت اهلل  شــهید  عظمــت  دربــاره  بخواهیــم  مــا  را  چــه  آن 
ــی علیــه( بگوییــم در خــود متــن آمــده اســت. در ایــن  )رضــوان اهلل تعال
بــزرگان محــل و علمــای  ایشــان،  گردان  از شــا گفتــار بعضــی  از  کتــاب 
کــردن  دنبــال  از دالیــل  یکــی  اســت.  نقــل شــده  فرهیختــه مطالبــی 
کــه پــدر عزیــز اینجانــب  زندگــی ایــن شــهید واال مقــام جــدای از ایــن 
کــه  کــردم  اســت، ســوابق درخشــان ایشــان می باشــد. پیــش خــود فکــر 
گــر دســتم بــه خــودش نمی رســد، الاقــل شــخصیتش را بــرای همــگان  ا

انشــاءاهلل.  کنــم؛  بشناســانم و در خاطره هــا حفــظ 



کتــاب  کــه در جمــع آوری مطالــب، تدویــن و چــاپ  کلیــه ســرورانی  از 
امــور  و  شــهید  بنیــاد  کل  اداره  ویــژه  بــه  نموده انــد  همــکاری  حاضــر 
گردان، دوســتان و  ــوار، شــا ــران اســتان مقــدس قــم، علمــای بزرگ ایثارگ
هم رزمــان شــهید و بــه خصــوص مــردم شــریف و بزرگــوار روســتای تیکــن 
گلپایــگان )زادگاه  شــهید( و همچنیــن از نــوه آن شــهید واالمقــام، حجــت 
کــه در تهیــه و تدویــن ســخنان علمــا و آشــنایان  االســالم علیرضــا صــدوق 

کتــاب  همــکاری نموده انــد، نهایــت تشــکر و ســپاس را دارم. در ایــن 

با تشکر  
محمدرضا صدوق  



امام خمینی؟هر؟:

کــه  کســانى بوده انــد  »در هــر نهضــت و انقــاب الهــى و مردمــى، علمــاى اســام اولیــن 
کــدام انقــاب مردمــى ـ  بــر تــارک جبین شــان خــون و شــهادت نقــش بســته اســت. 
کــه در آن حــوزه و روحانیــت پیشکســوت شــهادت نبوده انــد  کنیــم  اســامى را ســراغ 
ــر ســنگفرش هاى حــوادث خونیــن بــه  ــر بــاالى دار نرفته انــد و اجســاد مطهرشــان ب و ب
ى، شــهداى  شــهادت نایســتاده اســت؟ در 15 خرداد و در حوادث قبل و بعد از پیروز

کــدام قشــر بوده انــد؟  اولیــن، از 

گرفتــه تــا ســلول هاى مخــوف و  کــه از دیوارهــاى فیضیــه  خــدا را ســپاس مى گزاریــم 
کوچــه و خیابــان تــا مســجد و محــراب امامــت جمعــه و  انفــرادى رژیــم شــاه  و از 
کار و محــل خدمــت تــا خطــوط مقــدم جبهه هــا و میادیــن  جماعــات و از دفاتــر 
کــرده اســت«.  گلگــون  میــن، خــون پــاک شــهداى حــوزه و روحانیــت افــق فقاهــت را 
منشور روحانیت - 1367/12/3

:
)مد ظله العالی(

امام خامنه ای

بــا فضیلــت  را  شــرف جهــاد  کــه  آنــان  فى ســبیل اهلل؛  بــر مجاهدیــن  »ســام خــدا 
علــم بــه هــم آمیختــه و مصــداق عالــِم عامــل شــدند. تاریــخ شــکوهمند روحانیــت 
بــا  ســرفراز،  تشــیع  ُعمــر  ُپرحماســه ی  دوران هــای  در همــه ی  کــه  هــر چنــد  شــیعه، 
کــه  کــه در ایــن عصــر ـ  کاری هــا و مجاهــدات خونیــن همــراه اســت، امــا آنــان  فدا
عصــر پیــکار سرنوشت ســاز ارزش هــای الهــى بــا تهاجــم شــیطان های زر و زور جهانــى 
اســت ـ توانســتند ردای ســرخ جهــاد و شــهادت را بــر قامــت رســای حــوزه ی روحانیــت 
شــیعى بیفکننــد و اســوه ی قتــال فى ســبیل اهلل شــوند، از ارزش مضاعــف برخوردارنــد. 
رونقــى  و  بهــا  را  روحانیــت  شــهادت، جامعــه ی  و  حضــور در صحنه هــای جهــاد 
الهــى مى بخشــد و ســاح بــاغ و تعلیــم آنــان را ُبــّرا مى ســازد. روحانیــون مجاهــد 

گــردن حوزه هــای علمــى تشــیع دارنــد«.  فى ســبیل اهلل، حــق حیــات بــر 
پیام به روحانیون رزمنده ـ 68/10/1
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زندگی نامه 

»عربســتان  منطقــه  مذهبــی  علمــای  از  شــهید  اجــداد  همــه 
شــیخ   مرحــوم  پــدرش،  بوده انــد.  اســالم  دیــن  مبلــغ  و  گلپایــگان«* 
ج اهلل تیکنــی، از فضــالی معــروف روســتای خــود و مــالی منطقــه ی  فــر
مراجعــه  او  بــه  خــود  مشــکالت  رفــع  بــرای  مــردم  بــود.  عربســتان 
می کردنــد و بــا رویــی بــاز و اخالقــی خــوب از آنهــا دل جویــی می کــرد و 
کــه فقــر و  پاســخ سئواالت شــان را مــی داد. ایــن مــرد خــدا، آن زمــان 
کشــور بــی داد می کــرد، وضــع مالــی خوبــی داشــت. درآمــدش  قحطــی در 
گرفتاری هــای مالــی مــردم  کشــاورزی تأمیــن می شــد و تــا می توانســت  از 

می نمــود.  برطــرف  را 
و  حســین؟ع؟  امــام  بــرای  عــزاداری  و  تعزیــه  منزل شــان  در 
و بســتگان  بــود  فامیــل  بــزرگ  ایشــان،  برگــزار می کــرد.  اهل بیــت؟مهع؟ 
بــا ایشــان صــالح و مشــورت می کردنــد؛  کار هــای خــود،  بــرای انجــام 
گلپایــگان، خوانســار و رحمت آبــاد جهــت  حتــی از روســتاهای اطــراف 

می کردنــد.  مراجعــه  ایشــان  بــه  امــور  فتــق  و  رتــق  و  مشــورت 
ــادی آن هــا  ــه آب نقــل شــده: »روزی دو راه زن معــروف آن منطقــه، ب
ج اهلل مطلــع می شــود. بــرای آن هــا پیغــام  حملــه می کننــد. شــیخ فــر
کــه مســلح بودنــد و ترســی  کــه بــه منــزل او بیاینــد. آن هــا هــم  می فرســتد 
ازشــان  کــرد و  را موعظــه  از دســتگیری نداشــتند، آمدنــد. وی آن هــا 
کارهــا بردارنــد و بــه خــدا پنــاه ببرنــد؛ امــا  کــه دســت از ایــن  خواســت 

گلپایگان می گویند. *  عربستان، به روستاهای تیکن، شورچه، ُدر، دهق، علویجه و ... از توابع 
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کــه در راه خــدا هســتی!  گفتنــد:  »تــو  کــه افــراد شــروری بودنــد،  راه زن هــا 
دیگــر خــدا، مــا را بــرای چــه می خواهــد؟« خالصــه، شــیخ را مســخره 
گفــت:  ج اهلل بــدون آن کــه ناراحــت و خشــمگین شــود،  کردنــد. شــیخ فــر
گرفته ایــد انتهایــی نــدارد و شــما نابــود خواهیــد  کــه در پیــش  »راهــی 
ــا  گوســفندان زیــادی را از روســتا ب کــه تصمیــم داشــتند  ــان  شــد!« راه زن
گوســفندی  ج اهلل، آن روز  خــود ببرنــد، بــه خاطــر حرف هــای شــیخ فــر

نبردنــد«.
ج اهلل(  ــواده ی شــیخ  فــر کــه محمدصادق)آخریــن فرزنــد خان زمانــی 
کــرد.  گریــه  بــار  چنــد  پــدرش  آمــد،  دنیــا  بــه  1303شمســی  ســال  در 
کــه فرزندش  کــرد و از خــدا خواســت  دســت های خــود را بــه آســمان بلنــد 
کردند:  کنــد. فرزنــدان دیگــرش، از پــدر ســئوال  را در پنــاه خــودش حفــظ 
گریــه  این قــدر  چــرا  نیفتــاده؛  اتفاقــی  و  اســت  ســالم  کــه  »برادرمــان 
ــده ام  ــد: »بنــده، خــواب دی ج اهلل در جــواب می گوی می کنــی؟« شــیخ فــر
ــه زودی یتیــم خواهــد شــد و عمــرش  ــه ب ک ــدی داده  ــه مــن فرزن خــدا ب
کوتاه تــر اســت؛ ولــی آینــده ی درخشــانی دارد. او در  از دیگــر برادرانــش 

آینــده، مــرد فاضــل و باخدایــی خواهــد شــد«. 
مــادرش، زن بســیار مؤمــن و بــا درایتــی بــود. نمــاز شــب و عبادتــش 
تــرک نمی شــد. هــر روز نمــازش را در مســجد بــا جماعــت می خوانــد. 
کــه بــرای نمــاز در  کســانی بودنــد  همیشــه بــه همــراه شــوهر، جــزء اولیــن 
ــادی دیــر  ــی آب ــه روحان ک ــار هــم  ــادی حاضــر می شــدند. هــر ب مســجد آب
می کــرد یــا نمی آمــد، بــا اصــرار مــردم، پــدر محمدصــادق بــه جــای او نمــاز 

را اقامــه می کــرد. 
بــه مکتــب رفــت. معلــم وقتــی اســتعدادش را  در شــش ســالگی، 
کوشــید. پــدرش بــا دیــدن  دیــد، در تعلیــم وی بیــش از حــد معمــول 

آمــوزش اش پرداخــت. بــه  او، شــخصًا  پیشــرفت ســریع 
ــوق  ــار و مش ــی ی ــادق، در اوج نوجوان ــه محمدص ک ــت  ــری نگذش دی
اصلــی خــود را از دســت داد. او مدت هــا مریــض شــد و در خانــه خوابیــد. 
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بعــد از مــرگ پــدر، مــادرش او را بــه »اســفرنجان«* نــزد اســتاد بــزرگ، 
ــتاد.  ــی؟هر؟ فرس گلپایگان ــدی  ــت اهلل محم ــوم آی مرح

تحصیــالت مقدماتــی علــوم حــوزوی را در محضــر آیــت اهلل محمــدی 
حــوزه ی  بــه  چنــدی  از  بعــد  گذرانــد.  اســفرنجان  در  گلپایگانــی؟هر؟ 
ــرد. پــس از تأســیس حــوزه ی علمیــه ی قــم،  ک ک عزیمــت  علمیــه ی ارا
کــرد و ســال های متمــادی در محضــر اســاتید  بــه ایــن شــهر نقــل مــکان 
گیــری علــوم مختلــف حــوزوی پرداخــت. بــه علــت هــوش،  بــزرگ بــه فرا
بــه درجــات  زود  داشــت، خیلــی  کــه  و جدیــت خــدادادی  اســتعداد 

شــامخ علمــی نایــل آمــد.
کــه 24 بهــار از عمــرش را پشــت ســر می گذاشــت،  در ســال 1327 
ک، عمــوزاده ی  توســط آیــت اهلل صــدرا اســتاد بزرگ حــوزه ی علمیــه ی ارا
ک آشــنا شــد. بــا  مــادر شــهید، بــا خانــواده ی مذهبــی و متدینــی از ارا

ایــن آشــنایی مقدمــات ازدواجــش فراهــم شــد و متأهــل شــد.
کــه توســط آیــت اهلل العظمــی حائــری در  وقتــی حــوزه ی علمیــه ی قــم 
قــم تأســیس شــد، ایشــان بــه همــراه جمعــی از طــالب حــوزه ی علمیــه ی 
ک بــه قــم عزیمــت نمــود. علــوم فقــه، اصــول و فلســفه را از محضــر  ارا
فقهــا و حکمــای نامــی آن عصــر، هم چــون مرحــوم آیــت اهلل  العظمــی 
آیــت اهلل  خمینــی؟هر؟،  روح اهلل  حاج آقــا  آیــت اهلل  بروجــردی؟هر؟، 
گلپایگانــی؟هر؟ و دیگــر علمــای مشــهور آن  محقــق دامــاد؟هر؟، آیــت اهلل 

زمــان آموخــت. 
چنــد ســال بعــد، خــود بــه مقــام شــامخ علمــی نائــل شــد و در حــوزه 
کــه بیانــی رســا و شــیوا داشــت، جمعیــت  بــه تدریــس پرداخــت. از آن  جــا 
انبوهــی از طــالب در درســش حاضــر می شــدند. بــه تدریــج در میــان 

فضــال و مدرســین حــوزه ی علمیــه ی قــم مشــهور شــد. 
قــم،  در  بروجــردی؟هر؟  العظمــی  آیــت اهلل  مرحــوم  فــوت  از  بعــد 
کــز تبلیغــی بارهــا از امــام خمینــی؟هر؟ بــه عنــوان  شهرســتان ها و مرا
را طبــق رســاله ی حضــرت  احــکام  و  یــاد می کــرد  جانشــین معظم لــه 
ک دســتگیر شــد.  کــه توســط ســاوا تــا آن  بیــان می نمــود  امــام؟هر؟ 

گلپایگان. *   روستایی از توابع شهرستان 
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در آخریــن بــار دســتگیری، مأمــوران رژیــم طاغــوت بــه منــزل ایشــان 
کتابخانــه ی شــخصی وی را بــه همــراه اســناد  کتاب هــای  هجــوم بــرده، 
و  وقــت  معظــم  مراجــع  اختیــار  تفویــض  و  شــرعی  مجوزهــای  مهــم، 
ــش  ــه آت ــز ب ــدادی را نی ــد و تع ــود بردن ــراه خ ــس هم ــاب نفی کت ــدادی  تع

کشــیدند.
بعــد از رحلــت آیــت اهلل  العظمــی بروجــردی؟هر؟ در مســجد اعظــم 
ــه از  ک ــی  کس ــه،  ــم ل ــد از معظ ــرد: »بع ک ــالم  ــا اع ــرد. در آن ج ک ــخنرانی  س
همــه اعلم تــر اســت و می توانــد حوزه هــای علمیــه را ســر و ســامان دهــد، 
شــخص حاج آقــا روح اهلل خمینــی؟هر؟ اســت. ای طــالب و روحانیــون 
کنیــد و مســائل فقهــی را طبــق رســاله ی ایشــان  عزیــز! از ایشــان تقلیــد 

کنیــد!« همیــن منبــر، باعــث دســتگیری اش شــد. بــرای مــردم بازگــو 
قــم  زنــدان  در  انفــرادی  صــورت  بــه  مدتــی  تــا  بزرگــوار  شــهید  آن 

شــد. منتقــل  تهــران  قصــر  زنــدان  بــه  ســپس  و  بازداشــت 
کــرد.  تحمــل  را  فراوانــی  شــکنجه های  و  هجرت هــا  زندان هــا، 
تهمت هــا و حرف هــای زیــادی را شــنید و دم نــزد. دشــوارتر از همــه، 
و  بدخواهــان  ســوی  از  کــه  بــود  ناروایــی  حرف هــای  و  تهمت هــا 

می شــد.  بیــان  او  علیــه  طاغوتــی  روحانی نماهــای 
کاری، مجاهــدت و ایســتادگی در  ســرانجام بــا آن همــه مبــارزه، فــدا
تاریــخ چهــارم آبــان 1340 در ســن 37 ســالگی در زنــدان قصــر مظلومانــه 
و غریبانــه پــس از تحمــل شــکنجه های فــراوان عمــال طاغــوت بــه فیــض 

گردیــد. شــهادت نایــل 
ــا پیگیری هــای خانــواده، هنــوز  کنــون، بعــد از ســالیان ســال ب هــم ا
نشــانی از قبــر آن شــهید واالمقــام نیســت و قبــرش همچنــان بی نشــان 

می باشــد.
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آیت اهلل دکتر سیدهاشم بطحایی گلپایگانی 

»یکــی از افــراد مــورد توجــه علمــا و مراجــع، بــه خصــوص مرحــوم 
آیــت اهلل  العظمــی بروجــردی؟هر؟ بــود. از چهره هــای درخشــان حــوزه ی 
گردان ممتــاز مراجــع وقــت آن زمــان بــه شــمار  علمیــه ی قــم و از شــا
کــه اتفــاق می افتــاد، علمــا  می رفــت. در زمــان طاغــوت رخدادهایــی 
کت بنشــینند و بی تفــاوت  بــا احســاس مســئولیت  نمی توانســتند ســا

بماننــد.
فوق العــاده ای  حساســیت  رابطــه  ایــن  در  کــه  کســانی  از  یکــی 
کــه افتــاد باعــث  داشــت، شــهید صــدوق بــود. در همــان زمــان، اتفاقاتــی 
بــه زنــدان قصــر تهــران  دســتگیری اش شــد و او را در حیــن شــکنجه 
ــت  گف ــوان  ــت می ت ــود و در حقیق ــوار ب گ ــیار نا ــه بس ــد. البت کردن ــل  منتق

کــه در حــوزه دســتگیر شــده بــود. کســانی بــود  کــه یکــی از اولیــن 
از  بــود.  حســاس  و  تــالش  پــر  عالــم،  فاضــل،  فــردی  ایشــان 
مستشــکلین درس حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ از نخبــگان و از فرزانگان 

بــود. قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  زمــان  آن 
ایشــان خیلــی اصــرار داشــتند در حفــظ حــوزه ی ســنتی و حفــظ 
اســتقالل حــوزه. وی از نظــر روحــی، فکــری و پرهیــزکاری شــاخص بــود. 
گی هــای مرحــوم شــهید صــدوق در همــان علــم و عملــش اســت؛  ویژ
یعنــی آن چــه را می دانســت بــه آن عمــل می کــرد. از همیــن جهت ایشــان 
کردنــد. برخوردهــای ظالمانــه و ســرکوب گرانه دربــاره ی وی  را دســتگیر 
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ــد و تحــت شــکنجه های  کردن ــدان قصــر منتقــل  ــه زن انجــام شــد. او را ب
کشــید. دژخیمانــه طاغــوت، مظلومانــه روح عالــی اش بــه ملکــوت پــر 

و  چهــل  از  بیــش  نبودنــد.  زیــاد  حــوزه  در  صــدوق  شــهید  امثــال 
بربســته اســت،  ایــن عالــم رخــت  از  کــه شــهید صــدوق  انــدی ســال 
ــان را  ــه ایش ک ــانی  کس ــت.  ــان زد اس ــا زب ــش در خاطره ه ــوز خوبی های هن

می گفــت:  می کننــد.  یــاد  او  از  نیکــی  بــه  می شــناختند 
که دلش زنده شد به عشق هرگز نمیرد آن 

ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
اصــول  درس  علمیــه،  حــوزه ی  در  زمــان  آن  در  صــدوق  شــهید 
ــگان و  ــوزه و از نخب ــزرگ ح ــین ب ــی از مدرس ــان یک ــرد. ایش ــس می ک تدری

فرزانــگان آن زمــان حــوزه ی علمیــه ی قــم بــود.
گــر  کــه در آن روزگار، ا بــه فرزنــدان آن شــهید بزرگــوار توصیــه دارم 
کــرد؛  گوشــه ی زنــدان جــان بــه جان آفریــن تســلیم  غریبانــه و مظلومانــه 
امــا فرامــوش نشــده اســت. خداونــد متعــال نمی گــذارد فرامــوش شــود.
ــان  ــورد ایش ــد در م ــتند. خداون ــت هس ــهدای اول نهض ــان از ش ایش
فرمــوده: »اولئــک اعظــم درجــه عنــداهلل«؛ چــون ایشــان، هــم مهاجــر 
ــی؛ بــه  بــود، هــم مجاهــد. هــم جهــاد نفســانی داشــت و هــم جهــاد مال
گــر  خصــوص قلــم و بیانــش. پیامبــر؟ص؟ بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ فرمــود: »ا
یــک نفــر بــه دســت تــو هدایــت شــود، بــرای تــو بهتــر اســت از آن چــه 
کنــد. مــرد بســیار شــجاع،  خورشــید بــر آن می تابــد.« خداونــد رحمتــش 

ــود«.  ــوادی ب ــرس و باس نت
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دکتر محمدباقر صدوق  

»پــدرم فــردی شــاخص بــود. ایشــان زیــر بــار حــرف زور نمی رفــت. 
بســیار شــجاع و نتــرس بــود. مــردم دار، خانواده دوســت و مهربــان بــود. 
از همــه مهم تــر باســواد و عالــم بــود. از فرزانــگان و دانشــمندان آن زمــان 
گردان ممتــاز  حــوزه ی علمیــه ی قــم بــه شــمار می رفــت. ایشــان از شــا
ــام  ــرت ام ــردی؟هر؟ و حض ــی بروج ــت اهلل  العظم ــوم آی ــته، مرح و برجس
کــه در درس هــای ایشــان اشــکال می کــرد و مــورد  خمینــی؟هر؟ بــود 

توجــه  معظم لــه بــود. 
داشــتن  ســبب  بــه  منزل مــان  در  ایشــان  شــخصی  کتابخانــه ی 
کــرده و یــا از  کــه یــا خــود تهیــه  کتاب هــای نفیــس و ارزشــمند علمــی 
گردان خــود قــرار می دادند.  پدرشــان بــه ارث رســیده بــود، در اختیــار شــا

بــه خاطــر همیــن، خانــه ی مــا همیشــه شــلوغ بــود. 
کــم مــورد حســد بســیاری از روحانی نماهــای  آن زمــان بــا آن ســن 
ــد. ــاد می کردن ــر ایج ــش دردس ــر روز برای ــه ه ک ــود  ــه ب گرفت ــرار  ــی ق طاغوت

بعــد از رحلــت آیــت اهلل  العظمــی بروجــردی؟هر؟، از نقــاط مختلــف 
کــه بعــد  کشــور، از ایشــان در مــورد اعلمیــت مراجــع ســئوال می کردنــد 
کننــد؟ پــدرم  کســی تقلیــد  از آیــت  اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ از چــه 
ایــن  بارهــا خــودم  می گفــت: »فقــط حاج آقــا  روح اهلل خمینــی؟هر؟«. 
کســی جــرأت نــام بــردن  کــه  ســخن را از زبــان ایشــان شــنیدم. در زمانــی 
رســاله های  شــجاعانه  ایشــان  نداشــت،  را  خمینــی؟هر؟  امــام  اســم 
توزیــع  مــردم  و  گردانش  شــا بیــن  مخفــی  صــورت  بــه  را  امــام؟هر؟ 
بــرای مرجعیــت  می کردنــد. می گفتنــد: »از ایشــان اعلم تــر و شــجاع تر 
کــه می توانــد حوزه هــای علمیــه را ســر و ســامان دهــد«. نداریــم. اوســت 
ایشــان اهــل تبلیــغ و جــار و جنجــال نبــود. در حــوزه ی علمیــه ی 
ک و حــوزه ی علمیــه ی قــم خیلی هــا او را بــه خوبــی می شــناختند.  ارا
کــه از زمــان آیــت اهلل  العظمــی بروجــردی؟هر؟ در قیــد حیــات  افــرادی 
هســتند و ایشــان را می شناســند بــه نیکــی از وی نــام می برنــد. دوســتان 
ــد  ــخصیت هایی مانن ــد، ش ــان بودن ــارزان آن زم ــه از مب ک ــدرم  ــک پ نزدی
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گلپایگانــی، آیــت اهلل   آیــت اهلل محســنی گرگانی، آیــت اهلل  العظمــی صافــی  
کــی،  آیــت اهلل ســتوده  ارا آیــت اهلل ســبحانی،  آیــت اهلل مؤمــن،  جنتــی، 
المســلمین  و  حجت االســالم  معنــوی،  آیــت اهلل  زین الدیــن،  آیــت اهلل 
کــی  کــی، حجت االســالم  و المســلمین ابطحــی ارا محمدعلــی رســولی  ارا

می باشــند. و... 

حجت الاسلام والمسلمین 

محمدجواد رهنمائی 

کــه در دوران طفولیــت بــا مرحــوم  »از افتخــارات بنــده ایــن اســت 
ک و قــم  شــیخ صــدوق مکتــب می رفتــم. در حوزه هــای علمیــه ی ارا

شــخصیت شــناخته شــده  ای بــود. 
ــای  ــکلین درس ه ــته و از مستش ــاز، برجس گردان ممت ــا ــم، از ش در ق
کــه مــا از حــاالت ایشــان اطــالع  تــا آن جایــی  بــود.  اســاتید آن زمــان 
داشــتیم، پدرشــان هــم یکــی از علمــای بــزرگ آن زمــان در منطقــه ی 
کــه بــا مرحــوم حــاج شــیخ میــرزا محمدمهــدی  گلپایــگان بــود  تیکــن 
محمــدی  گلپایگانــی رابطــه داشــتند. مرحــوم شــیخ صــدوق ایشــان را 

وصــی خــودش قــرار داده بــود. 
کــه ایشــان از دنیــا رفــت، بــا  بــه عقیــده ی مــن از همــان لحظــه ی اول 
امــام باقــر؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟ محشــور شــد. اول پیامبــران شــفاعت 
ــه  ک گروهــی اســت  می کننــد؛ بعــد علمــا و بعــد شــهدا. ایشــان از همــان 

امیــد اســت فــردا از شــفعای مــا باشــد.
انشــاء اهلل آن جــا یــادی از مــا هــم بکنــد و اســمی از مــا ببــرد. مــن 
خیلــی بــه ایشــان ارادت داشــتم. بــزرگ زاده، عالــم زاده و بــا   تقــوا بــود. 

زکاوت مخصــوص داشــت.  یــک  بــود.  با هــوش 
کــه بــا هــم بودیــم و مکتــب می رفتیــم و  ایشــان، بیــن چنــد نفــری 
بعــد وارد حــوزه ی علمیــه  شــدیم، نابغــه بــود. خداونــد انشــاء اهلل او را 
کنــد«.  ــا محمــد و  آل محمــد؟ص؟ هم نشــین  ــوارش ب ــدر بزرگ ــا پ همــراه ب
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آیت اهلل محمدحسن فاضل گلپایگانی

گلپایگانــی فرمودنــد:  »ایشــان یــک مجتهــد بــود. مرحــوم آیــت اهلل 
کــه بتوانــد تدریــس  کســی درس را فهمیــده، ایــن اســت  »عالمــت این کــه 
کــه نفهمیــده باشــد، نمی توانــد بــه دیگــری درس بدهــد«. کســی  کنــد. 
آن چنــان  صــدوق،  بزرگــوار  شــهید  کــه  می دهــد  نشــان  این هــا 
گردانی بــا  گردپرور باشــد؛ شــا کــه توانســت شــا خــوب درس خوانــده بــود 
آینــده ای خــوب و درخشــان. ایــن از خدمــات بــزرگ یــک روحانــی اســت 
کــه ایشــان بحمــداهلل هــم خــودش خــوب فهمیــد و هــم توانســت خــوب 

بفهمانــد«.

حاج نصراهلل هادی

در  خمینــی؟هر؟  امــام  نهضــت  شــهید  اولیــن  صــدوق،  »شــهید 
گلپایــگان و خوانســار اســت. البتــه شــاید باشــند شــهدایی؛ ولــی  مناطــق 
کــدام  کــرده، هیــچ  کــه ایشــان  کارهایــی  بــه مقــام ایشــان نمی رســند. 
برایــش  اســمش می آیــد، همــه  کــه  هــم  نکرده انــد. االن  از آن شــهدا 

می فرســتند.  رحمــت  و  صلــوات 
شــیر بــود در بیشــه و مــا بی خبــر بودیــم. می گفتیم: »یک طلبه اســت 
گلپایــگان بود. در  مثــل بقیــه!« دلیرمــرد بــود. دلیــِر روســتای تیکــن، دلیِر 
کــه ببریــد، مــردم دعایــش می کننــد و از شــجاعتش  گلپایــگان اســمش را 
کاری در روســتا پیــش می آمــد نمی گفــت: »مــن  گــر  حــرف می زننــد. ا
طلبــه ام« خــودش پیش قــدم می شــد. لباس هایش)عمامــه و عبــا( را 
گــر می دیــد مــن در حیــاط منزلــم  کار می شــد. ا در مــی آورد. مشــغول بــه 
ــه مــن  ــا تنهــا هســتم، او هــم می آمــد و ب کار می کنــم و خســته شــده ام ی
کمــک می کــرد. می رفــت حیاط هــای همــه ی مــردم روســتا ســر مــی زد، 
بــا غیــرت و  کنــد. آدم  کمکــش  کمــک می خواهــد؛  کســی  گــر  ا ببینــد 

بســیار شــجاعی بــود«.
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مهندس علی اصغر علیشاهی

کاری  کــه  گــر احســاس می کــرد  »ایشــان فــردی وظیفه شــناس بــود. ا
کوتاهــی نمی کــرد؛ ولــو بــه قیمــت جانــش یــا بــه  وظیفــه اش اســت، هیــچ 
ع،  ــر ــل ش ــود. در مقاب ــام ش ــش تم ــدان و فامیل ــی زن، فرزن ــت آوارگ قیم
تســلیم محــض بــود. ایشــان در زمانــی ایــن حرف هــا را مــی زد و ایــن 

ــا داشــت.  کســی خبــر از ایــن قضای کمتــر  کــه  مواضــع را می گرفــت 
ایشــان  دربــاره ی  امــام؟هر؟،  نهضــت  شــهیِد  اولیــن  عنــوان  بــه 
رژیــم  بــا  کــه  بــود  افــرادی  اولیــن  از  زد.  می تــوان  زیــادی  حرف هــای 
چنیــن  و  می رفــت  منبــر  کــه  زمانــی  در  مخالفــت  کــرد.  شاهنشــاهی 
کــه چنیــن جــرأت و بینشــی  کســانی  کــم بودنــد  حرف هایــی مــی زد، 
داشــته باشــند. بــه نظــر مــن ایشــان یکــی از بنیان گــذاران ایــن نهضــت 
واقــع حمایت کننــده ی  و در  پایه گــذار  کــه  افــرادی  از  یکــی  می باشــد. 

اســت«. نهضــت  ایــن 

حاج محمدتقی سامی

بــود.  یــک  درجــه ی  و  ُمبــرز  طلبه هــای  جــزو  صــدوق  »شــهید 
کاری  کســی در  گــر  خیلــی زود بــه درجــه ی اجتهــاد رســید. معمــواًل ا
پیــدا  هــم  باشــد، دشــمن  عالم تــر  باشــد،  از هم ردیفــان خــود جلوتــر 
کــه برتــر از خودشــان هســتند، معمــواًل  کســانی  می کنــد؛ چــون افــراد بــه 

می کننــد.  حســودی 
تــا  بــود.  بروجــردی؟هر؟  العظمــی  آیــت اهلل  گرد ممتــاز  ایشــان شــا
کــه در اطــراف آیــت اهلل  کــه مــن خبــر دارم، بعضــی از افــراد  آن جایــی 
خوبــی  میانــه ی  صــدوق  آقــای  بــا  بودنــد،  بروجــردی؟هر؟  العظمــی 
داشــت؛  جاســوس  جاهــا  خیلــی  در  ک  ســاوا زمــان  آن  در  نداشــتند. 
العظمــی  آیــت اهلل  کــه  زمانــی  تــا  بروجــردی.  آقــای  بیــت  در  حتــی 
بروجــردی؟هر؟ زنــده بــود، بــرای آقــای صــدوق مشــکلی پیــش نیامــد؛ 
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بــرای  کار  از فــوت معظم لــه،  بــود. بعــد  چــون مــورد حمایــت ایشــان 
شــهید صــدوق ســخت شــد. ریختنــد در خانــه اش و وســایلش را بــه هــم 
کردنــد. او را بــه زنــدان قصــر تهــران بردنــد.  کتاب هایــش را پــاره  ریختنــد. 
ــد«.  ــد و حتــی جنــازه اش را تحویــل ندادن کردن ــر شــکنجه شــهیدش  زی

حاج عربعلی علیشاهی

»مرحــوم صــدوق وقتــی بــه روســتای تیکــن می آمــد، منبــر می رفــت. 
بــا هــم خــوب  کــه  بــه هــم می جوشــاند  و  را نصیحــت می کــرد  مــردم 
کــه مــن  باشــند. همــه اش حــرف خیــر مــی زد. در طــی ایــن چنــد ســال 
کــه  در ایــن روســتا زندگــی می کنــم، هنــوز عالمــی در ایــن روســتا نیامــده 
کنــد. مــردم خیلــی  بتوانــد مــردم را این طــور بســیج و بــه هــم نزدیــک 
کــه در جوانــی  ناراحــت هســتند و می گوینــد: »حیــف از ایــن مــرد دانــا 
از دنیــا رفــت. ایــن عالــم بایــد می مانــد تــا مــردم از او اســتفاده بیشــتری 

می کردنــد«. 
در دل مــردم جــای داشــت. همــه مــردم او را دوســت می داشــتند. 
ــد  ــه می آی ک ــد. اســمش  ــد بگوی ــه از شــهید صــدوق ب ک یــک نفــر نیســت 

ــد«.  کن ــش  ــدا رحمت ــد: »خ ــه می گوین هم

حاج محمدتقی هادی

ــا  ــّرک، ب ــی پرتح ــود. آدم کتی نب ــا ــک آدم س ــود، ی ــده ب ــروز زن ــر ام گ »ا
ــاد، نتــرس، شــجاع، قهرمــان و مــرد بــود. حــرف حــق را  ســواد علمــی زی
کوچــک و ضعیفــی از  مــی زد. از هیچ کــس واهمــه نداشــت. در ظاهــر آدم 

نظــر جّثــه بــود؛ ولــی خیلــی نتــرس و شــجاع بــود. 
گلپایگانــی؟هر؟  کتابخانــه ی آیــت اهلل  بنــده، چندیــن ســال مســئول 
بــودم. از طلبه هــا می پرســیدم: »شــهید صــدوق چــه جــور آدمــی بــود؟« 

کــم داشــتیم!« می گفتنــد: »مثــل ایشــان 
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حاج احمدرضا سخایی 

ــود.  ــم ب ــل هض ــرای همــه قاب ــه داشــت ب ک »ســخنرانی و منبرهایــی 
کــه چــه  از بچــه ی هفــت  ســاله تــا پیــرزن هفتــاد ســاله می فهمیدنــد 
فــرد  یــک  بــرای  هــم  کــه  مطهــری  شــهید  ســخنرانی  مثــل  می گویــد. 

معمولــی قابــل فهــم اســت و هــم بــرای یــک عالــم«.

حاج علی اکبر علیشاهی 

حــاج  پدربزرگ مــان  بــود.  بزرگ تــر  صــدوق  شــهید  از  بنــده،  »پــدر 
کشــاورزی  ج اهلل تیکنــی، فــردی زحمت کــش بــود. در روســتا  شــیخ فــر
داشــت. بــرای ازدواج و یــا نوشــتن قول نامــه بــه ایشــان رجــوع می کردنــد 
ــاد  ــان اعتم ــه ایش ــادی ب ــی از مــردم نداشــت. همــه ی آب ــچ توقع و او هی
کتابخانــه ی بزرگــی  داشــتند و در واقــع ایشــان بــزرگ آبــادی بــود. وی 
داشــت. در آبــادی مســائل فقهــی و شــرعی مــردم را به شــان یــاد مــی داد. 
کتاب هــای علمــی، فقهــی و تاریخــی  کلیــه ی  بعــد از فــوت پدربزرگ مــان، 

کوچــک خــود یعنــی شــهید صــدوق رســید.  آن مــرد بــزرگ بــه پســر 
داشــت.  وافــری  عالقــه ی  روضه خوانــی  و  تعزیــه  بــه  نوجوانــی  در 
ــفندان  گوس ــود،  ــوان ب ــدوق نوج ــهید ص ــی ش ــرد: »وقت ــل می ک ــدرم نق پ
را بــه صحــرا می بــرد. نســخه هایی از تعزیــه همــراه خــودش برمی داشــت 
بــاال  فکــری،  ســطح  نظــر  از  ایشــان  دیدیــم  کــه  زمانــی  می خوانــد.  و 
ــه  ک ــگان  گلپای ــع  ــه حــوزه ی علمیــه ی اســفرنجان از تواب هســتند، او را ب
ــود، فرســتادیم. چهــار  ــر آن مرحــوم آیــت اهلل محمدی گلپایگانــی* ب مدی
ســال آن جــا درس خوانــد و بعــد توســط عمــوزاده ی مــادرش مرحــوم 
بــه  بــود،  ک  ارا علمیــه ی  حــوزه ی  بــزرگ  اســتاد  کــه  صــدرا  آیــت اهلل 

ک رفــت.  حــوزه ی علمیــه ی ارا
تأســیس حــوزه ی  از  بعــد  چندیــن ســال در آن جــا درس خوانــد. 
ــه قــم مهاجــرت  ک ب ــا علمــای حــوزه علمیــه ارا علمیــه ی قــم، همــراه ب

کــرد«. 

ج اهلل پدر شهید صدوق بودند. *  آیت اهلل محمدی گلپایگانی از دوستان نزدیک شیخ فر
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حاج کریم سخایی 

»شــهید صــدوق بــه خاطــر این کــه حــرف حــق را مــی زد، از بیــن  اش 
کــه همــه از حــرف حــق خوش شــان نمی آیــد. از نترســی و  بردنــد؛ چــرا 

ــرد. ــه می ک ــردم را موعظ ــید. م ــا رس ــه این ج ــجاعت ب ش
در مــورد رهبــری بعــد از آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ می گفــت: 

کنیــد! او از همــه بهتــر اســت«. »از حاج آقــا روح اهلل خمینــی تقلیــد 
می رســید.  مــردم  بــه  می رســید.  آبــادی  بــه  بــود.  خوبــی  آدم 

بــود«. خوش برخــورد 

حاج مرتضی هادی 

را  شــهدا  گــر  ا اخــوی!  کــه  می گفتــم  بــرادرم  بــه  همیشــه  »مــن 
ــت  ــهید اول نهض ــدوق، ش ــیخ ص ــای ش ــد، آق کنن ــدی  ــد رتبه بن بخواهن
امــام خمینــی؟هر؟ اســت. پــس چــرا اســمی از ایشــان نمی برنــد؟ چــرا 

را ضایــع می کننــد؟  اســت؟ چــرا حقــش  گمنــام 
ک همــه آثــار شــهید را هماننــد خــودش  بــرادرم می گفــت چــون ســاوا
گفته انــد شــیخ صــدوق از دنیــا رفتــه و مفقودالجســد  از بیــن بــرده اســت. 
اســت. پیکــر مطهــرش را هــم تحویــل خانــواده  و بســتگانش نداده انــد. 
هیچ کــس هــم از او اطالعــی نــدارد. هیــچ نامــی از ایــن شــهید بزرگــوار 
ــا شــهید جــزو  ــم ت کردی ــا این کــه مــا خیلــی اصــرار  ــرده نمی شــود. ت هــم ب

شــهدای رده ی اول نهضــت امــام خمینــی؟هر؟ قــرار بگیــرد. 
گلپایــگان و حومــه ســاخته  یادمانــی و نشــانی برایــش در منطقــه ی 
ــاد و شــهادتش  ــر ســر زبان هــا افت ــم ب کم ک ــام ایشــان  شــد. از آن تاریــخ ن
کــه  کــه او را می شــناختند، همــه خوشــحال بودنــد  آشــکار شــد. مردمــی 

ایشــان بــه حقــش رســیده اســت«.
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حاج عباسعلی سامی 

دوبــاره  بروجــردی؟هر؟  آیــت اهلل  العظمــی  مرحــوم  فــوت  از  »بعــد 
اطرافیــان  طــرف  از  آورد.  وجــود  بــه  دردســر  ایشــان  بــرای  ک  ســاوا
کســی  معظم لــه و افــراد طاغوتــی حاضــر در بیــت ایشــان، می خواســتند 
را جــای آیــت  اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ جهــت اقامــه ی نمــاز جماعــت 
در مســجد اعظــم قــم بگذارنــد. شــهید صــدوق بــا شــجاعت زیــاد از ایــن 
گفــت: »کســی می بایســت  بــا صــدای بلنــد و رســا  کــرد.  کار ممانعــت 
جانشــین آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ شــود و در ایــن محــل نمــاز جماعــت 
کــه  کســی  کــه هــم از دیگــران اعلــم و هــم شــجاع تر  باشــد. تنهــا  بخوانــد 
می توانــد حوزه هــای علمیــه را ســر و ســامان دهــد، آقــای خمینــی؟هر؟ 

ــت«.  اس
کردنــد و بــه زنــدان بردنــد؛ چــون  بعــد از ایــن صحبــت، او را دســتگیر 

حامــی خــود، یعنــی آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ را از دســت داده بــود. 
گفتــه بــود: »مــن دیگــر از ایــن زنــدان  بارهــا بــه دوســتان و فامیلــش 
کشــت!«. همین طــور هــم شــد. بعــد  بیــرون نخواهــم آمــد. مــرا خواهنــد 
از شــهادت، جنــازه ی او را هــم تحویــل بســتگان و فرزندانــش ندادنــد. 

اجــازه ی برگــزاری مراســم ختــم و ســوگواری هــم ندادنــد«. 

حجت الاسلام و المسلمین  حسنعلی آهنگران 

ــام  ــذا ام ــود. ل ــناخته ب ــود. دیــن را ش ــز، دیــن دار ب ــهید عزی »ایــن ش
کل الکمــال التفّقــه فــی الّدیــن«  باقر)علیه الســالم( می فرمایــد: »الکمــال 
گاه، خوش فکــر و بــا سیاســت بــود. تمــام حرکاتــش بــه نفــع  یــک عالــم آ

اســالم، بــه نفــع دیــن و بــه نفــع حــوزه بــود. 
ــت  ــع وق ــتورات مرج ــع دس ــود. تاب ــد ب ــان قانون من ــک انس ــان ی ایش

خــودش بــود و بــه امــام؟هر؟ عشــق می ورزیــد«. 
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حاج حسین علی زالی

کــه در قــم منــزل شــهید صــدوق مهمــان بــودم، دیــدم  »یــک بــار 
کــه بیــش از 80 ســال ســن دارنــد  طلبه هایــی بــه منــزل ایشــان می آینــد 
کــه ایــن شــهید  بــاورم نمی شــد  و در درس ایشــان شــرکت می کننــد. 
 35 ســال، چگونــه ایــن طلبه هــا بــا ایــن 

ً
کــم، حــدودا بزرگــوار بــا آن ســن 

کــه هــم خــوب  ســن بــاال در درس شــان شــرکت می کننــد. معلــوم بــود 
کــم  مــدت  در  توانســته  کــه  دارد  خوبــی  بیــان  هــم  و  خوانــده  درس 

کهنســالی را پــای درس خــود بکشــاند«. طلبه هــای 

 
*
فاطمه شاه محمدی 

ــردن، ســخنرانی و درس دادن  ک ــرای صحبــت  ــودم ب ــده ب »بارهــا دی
کتــاب برنمی داشــت. مطالــب را از حفــظ می گفــت. ایــن اواخــر  اصــاًل 
گردانش اســتفاده  کتــاب جهــت درس دادن بــه شــا بعضــی اوقــات از 

می کــرد.
مــن  از  بارهــا  بــود.  مــردم دار  و  مهمان نــواز  مهربــان،  مــرد  بســیار 
کســری هســت،  کــم و  ــر یــک موقــع  گ حاللیــت می طلبیــد. می گفــت: »ا
کــن! تــو زحمــت می کشــی بچه هــای مــرا بــزرگ می کنــی«.  مــرا حــالل 
او  پــای منبــرش بودنــد، می داننــد دیگــر هیچ کــس مثــل  کــه  کســانی 

کنــد.  گاه  نتوانســته مــردم را روشــن و آ
مــادرش، زن شــجاعی بــود. بــه فرزنــدش عالقــه ی خاصــی داشــت. 
کــه محبتــش بــه دل همــه افتــاده بــود.  گونــه ای بــود  شــهید صــدوق بــه 
ــی  ــه می دانســت می خواهــد شــهید شــود. زمان ک ــود  ــرای ایــن ب شــاید ب
کردنــد؛  گریــه  کــه خبــر شــهادتش بــه روســتا رســید، همــه ی مــردم برایــش 
ــدر و  ــا از پ ــد: »م ــتند. می گفتن ــنایی نداش ــا او آش ــه ب ک ــی  ــی بچه های حت

مادرمــان خوبی هــای او را شــنیده ایم!«. 

کمک می کرد. *  در منزل شهید صدوق به همسرشان 
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اهل روضه

از نوجوانــی در زادگاه مــان پــای منبرهــای ایشــان می رفتیــم. تــوی 
نمــاز جماعــت  بــه  زیــادی  بودیــم. عالقــه ی  آشــنا و هم محلــه  محــل 
کــه جاذبــه ی خاصــی داشــتند. بــا  ایشــان داشــتم. علتــش ایــن بــود 
ــام ســوگواری محــرم،  ــد؛ امــا تابســتان ها و ای کن بودن ــه در قــم ســا این ک
امکانــات  بــا  می آمدنــد.  زادگاه شــان  روســتای  بــه  فاطمیــه  و  صفــر 
پذیرایــی  مــردم  از  و  می گرفتنــد  روضــه  شــخصی  منــزل  در  خودشــان 

می رفتنــد.  را  منبــرش  هــم  خودشــان  می کردنــد. 
کــه  داشــت  دوســت  بــود.  اهل بیــت؟مهع؟  مکتــِب  بــه  عالقه منــد 
ایــن مجالــس  بانــی  انجــام دهــد و خــودش  را  تبلیغــی خــود  رســالت 

باشــد. زادگاهــش  در  نورانــی 
خداونــد در قــرآن مجیــد می فرمایــد: »و لینــذروا قومهــم إذا رجعــوا 
به دســت  معلوماتــی  می رونــد  کــه  کســانی  یحــذرون؛  لعلهــم  إلیهــم 

کــه برگردنــد در  می آورنــد، تفّقــه در دیــن می کننــد، خیلــی به جاســت 
کننــد«.  را ارشــاد  همــان محل شــان و مــردم 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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*
درس های مشکل

کــه از نوابــغ حــوزه بــود،  در درس آیــت  اهلل  العظمــی محقــق دامــاد 
افــرادی  کمتــر  داشــت.  محتوایــی  پــر  درس  ایشــان  می کــرد.  شــرکت 
ــه درس  کننــد. درس ایشــان ب می توانســتند حرف هــای ایشــان را درک 
کــه می رفتنــد آن جــا،  امیــری معــروف بــود. شــهید صــدوق و افــرادی 
کــه می توانســتند مبانــی اصــول فقــه را درک  افــراد بــا فضیلتــی بودنــد 
کــه در بحــث  کننــد. ســرمایه ی علمی شــان قــوی بــود. از آن هایــی بــود 

اشــکال می کــرد. رد و بدل هایــی هــم در بحث هایــش داشــت. 
بــود،  »سلماســی«  مســجد  در  کــه  خمینــی؟هر؟  امــام  درس  در 
بــا  همــراه  مــا  کننــد،  دســتگیر  را  او  این کــه  از  قبــل  می کــرد.  شــرکت 
حاج  آقــا مصطفــی خمینی)پســر بــزرگ امــام خمینــی؟هر؟( و آیــت اهلل 
ســبحانی، هــر روز معمــواًل همــراه بــا ایشــان و بــزرگان حــوزه در درس 
امــام خمینــی؟هر؟ شــرکت می کردیــم. آن مســجد تــا دم در ُپــر می شــد. 
حــوزه ی  درس هــای  پرجمعیت تریــن  از  امــام؟هر؟  اصــول  درس 

علمیــه ی قــم بــود.

کی. * حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدعلی رسولی ارا



39

ت
ررا

خا

*
عالم عامل

ایشــان حــدود 13 ســال، در محمودآبــاد آمــل و اطــراف آن در ایــام 
مــاه مبــارک رمضــان، محــرم و صفــر تبلیــغ می کردنــد. در آن منطقــه، بــه 
ح بــود. علمــای آن روز آمل  عنــوان یــک منبــری و ســخنران معــروف مطــر
از جملــه مرحــوم فرســیو؟هر؟، مرحــوم شــعبان زاده؟هر؟ ایشــان را بــه 
ــیاری  ــردم بس ــاد م ــراف محمودآب ــا از اط ــناختند. آن روزه ــی می ش خوب

پــای منبرهــای ایشــان شــرکت می کردنــد.
در ســال 1339، بنــده هــم همــراه ایشــان، مــاه مبــارک رمضــان، در 
یکــی از روســتاهای محمودآبــاد به نــام »ســیاه کال« بــودم. دهــه ی محــرم 
نیــز نزدیــک بــه محــل ایشــان بــودم. بــا هــم رفــت و آمــد داشــتیم. از هــر 
جهــت شایســته بــود؛ یعنــی عالمــی بــود عامــل؛ نــه عالــم تنهــا. بــه آن چــه 
بــود، عمــل می کــرد. تبلیغــش هــم در آن منطقــه  می گفــت و معتقــد 

خیلــی مؤثــر بــود. 

کی. *  حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسین ابطحی ارا
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فعالیت اجتماعی

ــود. در  ــی ب ــان دوران نوجوان ــان، در هم ــا ایش ــن ب ــنایی م ــن آش اولی
بــود. در جماعــت،  پــا  بــه  برنامه هــای مسجدشــان  زادگاهــش  محــل 
کــه نوجــوان بودیــم  منبــر، مســجد و منــزل خیلــی متواضــع بــود. مــا 
وقتــی پیــش ایشــان می رفتیــم، خیلــی مــا را تحویــل می گرفــت و نظــر 
لطــف نســبت بــه مــا داشــت. جاذبه هــای ایشــان در امــور شــخصی، 
فعالیت هــای اجتماعــی و رســالت دینــی اش بــود. آخــر یــک روحانــی در 
کــه ایشــان در درس  ایــام تحصیــل در قــم خســته می شــود؛ بــه خصــوص  
و بحــث واقعــًا فّعــال بــود. تابســتان بــرای اســتراحت کردن بــه روســتا 
و  اجتماعــی  کارهــای  می شــد.  بیشــتر  اشــتغال اش  آن جــا  می آمــد. 
کــه زمیــن مانــده بــود و از عهــده ی  کارهایــی  کــه محــل داشــت،  عمرانــی 
کنــار می گذاشــت و بــا تمــام تــوان  مــردم برنمی آمــد، عمامــه و عبایــش را 
کارهــای مــردم می رفــت. انســان وقتــی ایــن چنیــن روحانــی ای را  دنبــال 

می  شــود.  جذبــش  می بینــد 
کجــا می رفــت،  کــه هــر  وجــودش مؤثــر و بــا برکــت بــود. وجــودی 
بــرکات و آثــار فراوانــی داشــت. ایــن را مــا آن موقــع نمی دانســتیم. وقتــی 
کتاب هــای حدیثــی خواندیــم؛ در بحث هــای  کــه وارد حــوزه شــدیم و 
کســی  کــه عالــم آن  مربــوط بــه عالــم و رســالت های علمــی، فهمیدیــم 

ــرای جامعــه. ــرای خــودش و هــم ب ــذار باشــد؛ هــم ب ــه اثرگ ک اســت 
اســت.  بــرای چنیــن عالمــی  آمــده،  روایــات  کــه در  برکاتــی  و  آثــار 
امامــت و پیشــوایی دارد. جلــو می افتــد. بــرای مــردم خدمــات دارد. 
ــان را  ــای ایش ــان، فعالیت ه ــت زم گذش ــا  ــه دارد. ب ــی جاذب ــن عالم چنی

ج از محــل هــم شــنیدیم. خــار
کــه ایشــان در امــور عمرانــی،  کردیــم  در محــل بــا تمــام وجــود لمــس 
کار  مــردم  بــرای  بی ریــا  و  صادقانــه  خالصانــه،  معنــوی،  اجتماعــی، 

کســی انتظــاری داشــته باشــد. بــدون این کــه از  می کردنــد؛ 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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راه اندازی قنات

ــا بچه هــای هم ســن و ســال  گوســفندان ب کــه بــرای چــرای  یــک روز 
گرفــت. همگــی زیــر یــک  خــودم بــه صحــرا رفتــه بــودم، بــاران شــدیدی 
کــه یکــی از خرمن هــای  ســقف جمــع شــدیم. بــاران شــدیدتر شــد. دیــدم 
کلــی قنــات  اثــر ســیل آن روز، به طــور  بــر  بــرد.  را آب  گنــدم خودمــان 
آبــادی تخریــب شــد و آبــی از آن بیــرون نمی آمــد. مــردم ناامیــد شــده 
کنیــم؟  گفتنــد: »چــه  کردنــد. همــه  کــوچ  بودنــد. بعضی هــا هــم از روســتا 
کــرد،  چــه نکنیــم؟« یــادم هســت وقتــی شــهید صــدوق اطــالع پیــدا 
کــرد و بــه روســتا آمــد. بعــد از سرکشــی  درس و بحــث خــود را در قــم رهــا 
ــه ی خــودش بگــذارد. در  ــرار شــد مجلــس روضــه ای در خان از قنــات، ق
آن زمــان بلندگــو نبــود. وقتــی می خواســتند مراســم روضــه را بــه مــردم 
کننــد، چنــد جــوان می رفتنــد روی پشــت بام و دستان شــان را بــه  اعــالم 
هــم می دادنــد و بــا هــم بلنــد ســه مرتبــه »یــا حســین« می گفتنــد. مــردم 

کــه خانــه ی فالنــی روضــه اســت.  ــد  هــم می فهمیدن
گفــت:  کــرد و  ــرای مــا صحبــت  بعــد از این کــه همــه جمــع شــدیم، ب
»نگــران نباشــید! خــدا بــا ماســت. شــما در حــال امتحــان هســتید. توکل 
کــرد. بــه مقّنــی روســتا، »کل صفرعلــی«  بــه خــدا بکنیــد«. همــه را بســیج 

کــه فــردا وســایلش را ســر قنــات بیــاورد. هــم خبــر داد 
گفــت:  نرفــت.  بــار  زیــر  کل صفرعلــی  رســیدیم،  قنــات  ســر  وقتــی 
کار نشــدنی اســت!«. بعضــی از مــردم می گفتنــد:  »آقــای صــدوق! ایــن 
کار؟ قنــات تخریــب شــده و فایــده ای هــم نــدارد«.  »این جــا آمدیــم چــه 
کــه  گفــت: »مگــر می شــود  ایشــان بــه حرف هــای مــردم توجــه نکــرد و 
کــه حرکــت نکنــد خــدا  کنیــد! آدم  کار انجــام نشــود؟ بایــد حرکــت  ایــن 
کل صفرعلــی مقّنــی، ســطل را  کمکــش نمی کنــد«. بلنــد شــد. از  هــم 
کــه داخــل چــاه بــرود.  کنــار  گذاشــت و آمــاده شــد  گرفــت. عبــا و عمامــه را 

*  آقایــان محمدتقــی ســامی، احمدرضــا ســخایی و دیگــر بــزرگان اهالــی روســتای تیکــن ایــن خاطــره را 
ــد. کرده ان ــل  نق
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کــه ایــن صحنــه را دیدنــد، غیرتــی شــدند. جلویــش را  مــردم همیــن 
گرفتنــد و خودشــان دســت بــه کار شــدند. 

مــن خــودم در آن موقــع نوجــوان بــودم. شــهید صــدوق هــم بــه 
کارهــا را نظــارت می کــرد. بــه دیگــران روحیــه  گاهــی ســر مــی زد.  بقیــه 
مــی داد. یــواش یــواش همــه ی ده خبــردار شــدند. آمدنــد ســر قنــات و 
گوســفند از خودشــان آورد  کردنــد. شــهید صــدوق هــم یــک رأس  کمــک 
کــه قنــات درســت  کــرد  گوشــت آن را هــم بیــن مــردم تقســیم  و ســر بریــد و 
شــود. بعــد از چنــد روزی قنــات بــه همــت ایشــان و یــاری مــردم الیروبــی 
و آب از آن جــاری شــد. قنــات خــراب، از اولــش هــم بهتــر درســت شــد. 
کار نشــدنی بــا همــت مــرد خــدا،  کــه  مــردم روســتا خوشــحال شــدند 

شــدنی شــد. 
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*
توصیه به درس

ــه  ــان ب ــود. ایش ــم ب ــدان ق ــان در زن ــا پدرم ــان ب ــدار مادرم ــن دی آخری
کــه آن زمــان نوجــوان بــود، قبــل  همــراه بــرادر بزرگ مــان؛ »محمدباقــر« 
از انتقــال پدرمــان بــه زنــدان قصــر تهــران بــا زحمــت زیــاد موفــق بــه 
کــه مــن دیگــر از ایــن  کــرده بــود  دیــدارش شــد. پــدرم بــه مــادرم توصیــه 
زنــدان زنــده بیــرون نخواهــم آمــد. شــما را بــه خــدا می ســپارم و توصیــه 
کــرده بــود:  »بگذاریــد فرزندانــم درس بخواننــد؛ تــا بــه درجــات عالــی 

ــدارد «.  ــاوت ن ــم تف ــر ه ــر و پس ــند. دخت ــی برس علم
خیلــی دوســت داشــت فرزندانــش بــا ســواد شــوند. الحمــدهلل بــا 
کار انجــام  کمــک بی دریــغ مــادرم، ایــن  ــرادران و خواهرانــم و  پشــتکار ب
کــه خواســت پــدرم بود، بــه درجات  شــد. همــه ی فرزندانــش همان طــور 
عالــی علمــی رســیدند. در زمــان طاغــوت اجــازه نمی دادنــد فرزنــدان 
کننــد؛ امــا بــا همــت بلنــد  مخالفیــن شــاه بــه تحصیــالت عالــی راه پیــدا 

کار انجــام شــد.  مــادرم ایــن 
دکتــر  اســت؛   مانــده  یــادگار  بــه  فرزنــد   5 بزرگــوار  عالــم  ایــن  از 
محمدباقــر صــدوق از مدیــران ارشــد نظــام و از اســاتید نمونــه بســیجی 
کــه بیــش از ســی ســال مشــغول بــه خدمتگــزاری  دانشــگاه می باشــد 
بــوده و هســت. دو خواهــر بزرگ تــرم از آمــوزگاران بازنشســته ی فرهنگــی 
می باشــند و فرزنــد آخــر شــهید از جانبــازان 8 ســال دفــاع مقــدس و از 

اســت.  بازنشســته  فرهنگیــان 

*  محمدرضا صدوق، فرزند شهید.
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*
اجازه ی علما

ــود و در درس آیــت اهلل  گردان ممتــاز حــوزه ی علمیــه قــم ب جــزو شــا
ــه و ســایر  ــرد، معظــم ل العظمــی بروجــردی؟هر؟، همیشــه اشــکال می ک
کــه از حضــرت  علمــا ایشــان را خیلــی دوســت می داشــتند. اجازه هایــی 
گلپایگانــی؟هر؟،  آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟، آیــت اهلل العظمــی 
کــه  حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و دیگــران داشــتند، نشــان می دهــد 

ــد.  ــا بودن ــت این ه ــورد محب م

*  مهندس  محمدعلی هادی، داماد شهید.
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*
اهل نظر

ــا شــهید  ــود، ب ــه از بســتگان مــا ب ک از طریــق مرحــوم آیــت اهلل صــدرا 
صــدوق آشــنا شــدم. ایشــان وقتــی بــه مدرســه ی فیضیــه می آمــد، رفقــا 
جــزو  ایشــان،  می کردنــد.  بحــث   و  می شــدند  جمــع  مــا  حجــره ی  در 
کــه نظــر مــی داد. یــک هــوش به خصوصــی داشــت. دارای  افــرادی بــود 
کــه عمــر خــود را بــه بطالــت  شــخصیت و جذبــه  بــود. طلبــه ای نبــود 
کــه  کســانی بــود  بگذرانــد. بیشــتر مشــغول مطالعــه و تدریــس بــود. از 
ــا این کــه در حــوزه خیلــی جمعیتــی نبــود، عــده ای طلبــه را  آن موقــع، ب
کــرده و تدریــس می کــرد. در بحــث  هــم بــه قــول آقایــان  دور خــود جمــع 

ــود«.  »اهــل علــم و جــدل ب

کی. *  حجت االسالم والمسلمین حاج محمدعلی رسولی ارا
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*
توجه به هم نوع

ــه مــردم  ــود. ب ــرد: »او یــک انســان خــود ســاخته ب مــادرم نقــل می ک
هنــوز  می داشــت.  دوســت  را  همــه  و  می گذاشــت  احتــرام  خیلــی 
ــار حــرف زور  ــر ب کنــد. زی ــا تنــدی  کســی دعــوا ی ــا  ــان ب ــه پدرت ک ــده ام  ندی
ــت: »در  ــت«. می گف ــی نداش ــدا، ترس ــر از خ ــی غی کس ــت و از  ــم نمی رف ه
کــه مــردم وضــع خوبــی نداشــتند، هــر موقــع پدرتــان بــه روســتا  آن زمــان 
می رفــت، ماســت، شــیر، انگــور، ســیب زمینی، پیــاز و ... از ملــک پــدری 
می گذاشــت  فرزندانــش  و  خــود  بــرای  را  مقــداری  مــی آورد.  خــودش 
کســی متوجــه شــود، بیــن افــراد نیازمنــد  و بقیــه آن را بــدون این کــه 
کنــون در قیــد حیــات هســتند  کــه هم ا تقســیم می کــرد. بعضــی از آن هــا 

و پدرتــان را می شناســند بــه نیکــی از او یــاد می کننــد«. 

*  خانم اقدس صدوق، فرزند شهید.
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*
اخلاص عمل

کار می کــرد.  گی  هــای ایشــان بــود. خالصانــه  اخــالص، یکــی از ویژ
کــه  کار خالصانــه را مانــدگار می کنــد. فلــذا فــردا، مخلصیــن  خــدا هــم 
از نظــر  کــه عمل شــان  اعــالم می شــود، می بیننــد  نامــه ی عمل شــان 
کــه این هــا این قــدر عمــل انجــام  کّمیــت خیلــی زیــاد اســت؛ در حالــی 
مــی رود.  بــاال  هــم  کمّیــت  باشــد،  بــاال  کــه  کیفیــت  بودنــد.  نــداده 
نــداده  می گوینــد: »ایــن اعمــال مــا نبــود. مــا ایــن قــدر عمــل انجــام 
دادیــد، خداونــد  انجــام  بودیــم!« خطــاب می آیــد: »چــون خالصانــه 

کــرد«. متعــال این هــا را چنــد برابــر 
بــا  شــدیم.  آشــنا  بیشــتر  ایشــان  بــا  گذشــت،  زمــان  کــه  کم کــم 
کــه بــا خانواده هــای علیشــاهی، بــا برادرهــا و فرزنــدان ایشــان  ارتباطــی 
کــه بــه قــم آمدیــم، مقیــد بــودم هــر هفتــه،  کردیــم، به ویــژه وقتــی  پیــدا 
ــروم. بعــد از  ــه منــزل ایشــان ب ــه عنــوان عــرض ادب و ارادت ب ــار ب یــک ب
شهادت شــان هــم بــه خانواده شــان ســر مــی زدم. وقتــی برمی گشــتم، 
یــک قــّوت قلبــی می گرفتــم. خــوب در شــهر قــم، غریــب بــودم. از طرفــی 

هــم ایشــان هم محلــی مــا بــود. پیــش ایشــان روحیــه می گرفتیــم. 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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تبلیغ

کــه مــرد بــا جوششــی بــود. مــاه  فــرق ایشــان بــا دیگــران ایــن بــود 
ــا  ــوزه طلبه ه ــود. در ح ــر ب ــل منب ــغ، اه ــام تبلی ــرم و ای ــاه مح ــان، م رمض
روی او حســاب می کردنــد. البتــه عــده ای از دنیــا رفتنــد. عــده ای هــم 
گردان مخصــوص شــیخ صــدوق بودنــد. بــرای امــر  کــه هســتند، از شــا
تبلیــغ بیشــتر بــه آمــل و اطــراف آن می رفــت. آقــای حجت االســالم و 
کــی« بیشــتر می دانــد؛ چــون   المســلمین »سیدمحمدحســین ابطحی ارا
ــه  ــرادی از طلبه هــا را همــراه خــود ب ــا ایشــان بیشــتر رابطــه داشــت. اف ب
تبلیــغ می بــرد؛ چــون روســتاهای اطــراف آمــل زیــاد بــود. ایشــان، مــورد 
عنایــت مــردم آن منطقــه بــود و احتــرام خاصــی بــه ایشــان می گذاشــتند.  
از ایــن جوشــش ها داشــت و از ایــن حرکت هــا معمــواًل در زندگــی اش 

فــراوان بود. 

کی. * حجت االسالم والمسلمین حاج محمدعلی رسولی ارا
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*
پای برهنه

کنار نهر آب نزدیک مســجد روســتا داشــت وضو می گرفت.  روزی در 
کــه بــا پــای برهنــه از بــاالی آبــادی  در همــان لحظــه پســر بچــه ای را دیــد 
رفــت.  گلپایــگان  شــهر  بــه  کــرد،  تمــام  را  نمــازش  همین کــه  می آیــد. 
کــرده  گیــوه بــرای آن پســر بچــه تهیــه  کــه برگشــت یــک جفــت  بعدازظهــر 
کــرد. به شــان  پــدرش هدیــه  بــه  بــرد و  بــه خانــه آن هــا  گیــوه را  بــود. 
ــا  ــرود! ت ــه راه ن ــه پابرهن ک ــن  ک ــرت  ــای پس ــا را پ گیوه ه ــن  ــود: »ای ــه ب گفت
کودکــی لبــاس  ــر  گ ــرد و زخمــی نشــود«. ا یــک موقــع چیــزی پایــش را نُب
تــا  او  بــه  مــی داد  و  تهیــه می کــرد  برایــش  پیراهــن  نداشــت، می  رفــت 

بپوشــد. 

*  آقای نصراهلل هادی.
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کمک در منزل

منــزل  امــور  در  بــود،  منــزل  در  پدرتــان  »وقتــی  می گفــت:  مــادرم 
کمــک می کــرد. خیلــی مهربــان و مهمان دوســت بــود. اعتقــاد داشــت 

کــه خانــه بــدون مهمــان برکــت نــدارد«.
بــه خاطــر همیــن، منــزل مــا همیشــه شــلوع بــود. پــدرم در آن زمــان 
کــه جــزو محارمــش بــود، بــه خانه مــان  یکــی از اقــوام نزدیــک خــود را 
کار مادرمــان باشــد. بــا ایــن حــال  کمــک  کارهــای خانــه  آورده بــود تــا در 
پــدرم نمی گذاشــت فرقــی بیــن فرزندانــش و آن خانــم باشــد. بــه مــادرم 
ــرای بچه هــا تهیــه می کنــی؛ غــذا،  ــه ب ک ــود: »هــر چیــزی  ــرده ب ک توصیــه 
ــه  ــاوی تهی ــورت مس ــه ص ــم ب ــرای او ه ــی، ب ــر زندگ ــایل دیگ ــاس و وس لب

کــن!«. 
در  بــود،  بــزرگ زاده ای  خانــواده ی  از  مــادرم  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
نقــل می کــرد:  مــی زد.  کارهــای منــزل  بــه  کمتــر دســت  پــدری  منــزل 
کــه بــه منــزل پدرتــان آمــدم، بــا دیــدن خلــوص پدرتــان همــه ی  »همیــن 
احتــرام  مــن  بــه  خیلــی  ایشــان  کــردم.  فرامــوش  را  خــود  گذشــته ی 
کاری بــود، برایــم انجــام  می گذاشــت. ســن و ســالی هــم نداشــتم، هــر 
کنــم. منــزل مــا معمــواًل شــلوغ  مــی داد. نمی گذاشــت احســاس غربــت 
بــود. مهمــان داشــتیم. هیــچ موقــع بــه پدرتــان اعتــراض نمی کــردم. 

بــرای رضــای خداســت«. کارهایــش  او  چــون می دیــدم 

*  محمدرضا صدوق، فرزند شهید.
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*
دو ویژگی بارز

کــه مــن از دوســتان   دارای ابعــاد مختلــف و متفاوتــی بــود. آن چــه 
گــی  شــنیده ام و رفتــار و عملکــردش هــم نشــان می دهــد، ایشــان دو ویژ
کــه واقعــًا مثال زدنــی بــود و دیگــری  بســیار بــارز داشــت؛ یکــی شــجاعت 
گــی در ایشــان بــود و بــه نظــر مــن در بیــن  اســتعداد سرشــار. ایــن دو ویژ

ــر اســت. کم نظی روحانیــون 
ک ایشــان را بــه خاطــر  کــه ســاوا گفــت  در مــورد شــجاعتش بایــد 
ســخنرانی ها، تبلیــغ و منبرهایــش، بــه طــور مکــرر دســتگیرش می کــرد. 
بــه  کــه دیگــر  بودنــد  گرفتــه  تعهــد  گرفتنــد و ازش  را  ایشــان  بــار  یــک 
ــه، تعهــد  ــه تناســب اقتضــای زمان ــرود. ایشــان هــم ب هیــچ وجــه منبــر ن
گفتنــد: »مــن  کــه از زنــدان برگشــتند،  کــه منبــر نرونــد؛ امــا وقتــی  دادنــد 
کار مــن اســت. شــغل و وظیفــه ی مــن  ــروم. ایــن  ــر ن ــم منب ــه نمی توان ک
اســت«. بــه همیــن دلیــل، دوبــاره منبــر رفــت. در مراحــل و مرتبه هــای 
گفتنــد: »دیگــر تعهــد خــودت قبــول  کردنــد،  کــه دســتگیرش  بعــدی 
نــروی«.  کــه دیگــر منبــر  بیایــد ضامــن ات شــود  کســی  بایــد  نیســت، 
کــه دیگــر ایشــان  پــدرم، )بــرادر بــزرگ ایشــان( بــه تهــران رفــت و تعهــد داد 

منبــر نمــی رود.
ــد.  ــل ش ــازم آم ــدن، ع ــد از آزادش ــه بع ــرد: »بالفاصل ــل می ک ــدرم نق پ
گفتــم: »مــن تعهــد  گفــت: »می خواهــم بــرای تبلیــغ بــه آمــل بــروم«. 
کــه نمی توانــم منبــر  گفــت: »مــن  کــه شــما دیگــر منبــر نــروی!«  دادم 
کــه خیلــی مشکل ســاز باشــد و  کــه منبرهایــی  نــروم؛ ولــی ســعی می کنــم 
گفتــم:  کــه  مقــداری مســأله دار اســت، انجــام ندهــم«.  ســخنرانی هایی 
ــم.  ــل رفتی ــه آم ــم ب ــراه ه ــه هم ــم«. ب ــما می آی ــراه ش ــم هم ــن ه ــس م »پ
کــه مــردم آن منطقــه، خیلــی بــه او  محمودآبــاد آمــل منطقــه ای بــود 
عالقــه داشــتند. وقتــی در آن جــا منبــر رفــت، ســخنرانی بســیار داغ تــر 
گفتــم: »بــرادر! شــرایط بــه  کــردم و  از قبــل انجــام داد. بــا او صحبــت 
کنــی، االن  کــه شــما بایــد یــک مقــدار بیشــتر رعایــت  گونــه ای اســت 

مشــکالت زیــاد هســت«. امــا اصــاًل نمی پذیرفــت. 

*  مهندس علی اصغر علی شاهی، برادرزاده ی شهید.
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تأسیس غسال خانه

کــه آقــای صــدوق از قــم می آمــد بــه روســتای  مــن از زمــان نوجوانــی 
زادگاهــش، ایشــان را می شــناختم. مســجد روســتا یــک مســجد قدیمــی 
پــای  مــردم  و  می رفــت  منبــر  مســجد  ایــن  در  بــود.  گلــی  و  خشــت  و 
ــرد.  ــت می ک ــی صحب ــکام اله ــاره ی اح ــدند. او درب ــع می ش ــرش جم منب
ــد بــود، حتــی مــا یــک غســال خانه  آن زمــان وضــع ایــن روســتا خیلــی ب
کــه مرده هــا را غســل دهیــم. یــک جایــی بــود بــه نــام »چالــه«،  نداشــتیم 
در آن جــا آب جمــع می شــد و زمســتان یــخ می بســت. مــا مجبــور بودیــم 
یــخ آن جــا را بشــکنیم و همان جــا مرده هــا را غســل دهیــم. ایشــان آمــد 
کمــک اهالــی روســتا یــک غســال خانه در روســتا ســاخت  ج خــود و  بــا خــر
کمــک خوبــی بــه اهالــی روســتا شــد. ایــن غســال خانه تــا همیــن اواخــر  و 
هــم در روســتا بــر  پــا بــود. چنــد ســال پیــش، یــک غســال خانه جدیــد 

کردنــد.  ســاختند و آن را خــراب 

*  حاج اسماعیل زالی.
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*
صریح اللهجه

اللهجــه  صریــح  حوزویــان،  نــزد  ایشــان  معــروف  گی هــای  ویژ از 
کــه پشــت هــم  بــودن اش اســت. بــه قــول معــروف »ُرک« بــود. آدمــی 
کــه یــک  بیانــدازد و مــن و مــن بکنــد، نبــود. وقتــی تشــخیص مــی داد 
خیلــی  بکنــد،  کاری  یــا  و  بزنــد  حرفــی  بگویــد،  چیــزی  بایــد  جایــی 
ایــن  مــی زد.  را  تعــارف حرفــش  بــدون  و  میــدان می شــد  وارد  صریــح 
کــه انســان شــفاف باشــد، صریــح باشــد.  گی هــای مثبــت اســت  از ویژ
ــه برایــش ســنگین  ک ــو ایــن  وقتــی تشــخیص داد، رســالت خــودش را ول

کــه قــرآن مجیــد می فرمایــد: تمــام شــود، انجــام دهــد. همــان 
خافــون فــی اهلل لومــه لائــم« امیر مؤمنــان؟ع؟، ایــن آیــه را تالوت 

ُ
 »و لای

کــه در راه خــدا نبایــد  می کــرد و خــودش هــم مصــداق بــارز ایــن آیــه بــود 
گــر متوجــه  کــه ا کســی بــود  کســی نگــران باشــیم. ایــن بزرگــوار  از ســرزنش 
کســی دارد ظلــم می کنــد و آن مظلــوم  می شــد، این جــا در ایــن محــل 
کنــد، می آمــد محکــم می ایســتاد و دفــاع  نمی توانــد از خــودش دفــاع 

کــه باشــد. کســی  می کــرد؛ حــال آن ظالــم یــا مظلــوم، هــر 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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هیچ پولی جمع نمی شد

ــد.  ــه روســتا می آمــد، برایــش پــول جمــع می کردن ــه ب ک ــی  هــر روحان
کــرده باشــند.  مــن یــاد نــدارم یــک بــار بــرای شــهید صــدوق پــول جمــع 
از طریــق تولیــد زراعــت و دامــداری تأمیــن معــاش می کــرد. قانــع بــود 
امــام  از  بــه خاطــر طرفــداری  بیشــتر  را  او  کــه داشــت.  بــه آن چیــزی 

کردنــد. خمینــی؟هر؟ شــهید 

*  حاج محمدتقی هادی. 
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*
عن قریب است عزیزان که ورق برگردد

مســجد  در  صــدوق  آقــای  منبــر  پــای  بودیــم،  کوچــک  مــا  وقتــی 
کــه بــه  روســتای تیکــن می آمدیــم. وقتــی منبــر می رفــت، اولیــن مطلبــی 

زبانــش می آمــد، ایــن شــعر بــود:
که ورق برگردد عن قریب است عزیزان 

گردد عالــم هستی ما عالم دیگر 
روز  هــر  می کــرد.  صحبــت  بــه  شــروع  شــعر،  ایــن  خوانــدن  از  بعــد 
کل جمعیــت  کســا می خوانــد و وقتــی حدیــث را قرائــت می کــرد،  حدیــث 
ــه  ک ــد  ــنگ می خوان ــدر قش ــن ق ــد. ای ــه و زاری می افتادن گری ــه  ــجد ب مس

ــم.  ــذت می بردی ــتیم، ل ــالی نداش ــن و س ــه س ک ــا  م
ایــن  کنــون  تا کــه  بــود  فعالــی  و  بــزرگ  مــرد  کنــد!  خــدا رحمتــش 

اســت.  ندیــده  شــخصیتی  چنیــن  خــودش  بــه  منطقــه 

* حاج عبداهلل علیشاهی.
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افــراد زیــادی  در ســن جوانــی، تدریــس داشــت. در درس ایشــان 
کــه خوانــده بــود بــه دیگــران درس  شــرکت می کردنــد. آن مطالبــی را 
کــه فــردی چنیــن قدرتی  مــی داد. ایــن یکــی از ارزش هــای طلبگــی اســت 
کــه انتخــاب اســتاد در حــوزه اختیــاری اســت  داشــته باشــد. از آن جایــی 
ــد،  ــد درس بخوان ــه بخواه ک ــتادی  ــر اس ــزد ه ــد ن ــه ای می توان ــر طلب و ه
کــه او توانســته بــود جــای خــودش را در حــوزه بــاز  نشــان از ایــن دارد 
ارائــه  کــه  بیــان شــیوا و مباحــث علمــی عمیقــی  بــه واســطه ی  کنــد. 

گردان زیــادی جذبــش شــدند. می کــرد، شــا

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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تلمبه ی آب

کــه مــا هــم آن جــا مســتأجر بودیــم،  ســال 1336 در محلــه ی »آبشــار« 
کوچــه ی  ایــن محلــه ســکونت داشــت. در  ایشــان در قســمت دیگــِر 
بــاز  یک بــار،  روز   15 یک بــار،  هفتــه ای  کــه  بــود  آبــی  تلمبــه ی  آبشــار، 
کــه مــا  می کردنــد. آب تــوی محله هــای اطــراف می رفــت. از خانــه ای 
کــه ایشــان و دیگــر بــزرگان در  کوچــه ای  مســتأجر بودیــم آب می رفــت بــه 
آنجــا ســکونت داشــتند. یــک شــب نوبــت محلــه ی مــا و ایشــان بــود. آب 
کــه آب بســته شــد و دیگــر نیامــد.  کردنــد. پــس از لحظاتــی دیدیــم  را بــاز 
آب  »چــرا  گفتیــم:  بودیــم.  آن جــا  دیگــری  افــراد  و  بنــده  ایشــان، 
نمی آیــد؟ شــاید موتورخانــه خــراب شــده یــا چیــز دیگــری اســت؟!« یــک 
کوچــه آن جــا بــود بــه نــام »انتظــام«. دیدیــم برخــی افــراد صاحــب نفــوذ 
ــی  ــاط نزدیک ــری ارتب کالنت ــتگاه آن روز و  ــا دس ــد. ب ــرون آمدن ــا بی از آن ج
داشــتند. آنهــا آب را بــه محلــه ی خودشــان بــرده بودنــد. شــهید صــدوق 
از  را بســتید؟« بگــو، مگــو شــد. آن هــا رفتنــد  گفــت: »چــرا آب  آمــد و 
کــرد و  کــه آمــد،  ایشــان رو بــه آن افســر  کالنتــری افســر آوردنــد. افســر 
گفــت: »جنــاب آقــای افســر! آب، امشــب از نظــر ســهمیه، نوبــت محله ی 
ماســت و مــا تشــنه ایم و آب انبارهای مــان خالــی اســت. مدتــی اســت 

ــه طــرف مــا نیامــده اســت«.  کــه آب ب
گفــت: »نخیــر! آب بــرای ایــن محلــه اســت و بایــد بــرود آنجــا.«  افســر 
کــرد. بــار ســوم دیگــر  گفتــه اش را تکــرار  شــهید صــدوق بــرای بــار دوم 
کــرد. ادب را رعایــت نکــرد.  تحملــش تمــام شــد. افســر هــم بی احترامــی 
کنــد. افســر  کــه مرحــوم صــدوق دیگــر نتوانســت تحمــل  گفــت  جملــه ای 
گفــت: »جنــاب افســر  کمــال شــجاعت  ــا  داشــت زور می گفــت. ایشــان ب
گفتــم آب نوبــت ماســت. ُتــن صدای تــان را بــاال بردیــد  ســه بــار بــه شــما 
بــه  نــه  کردیــد.  برگشــتید، بی احترامــی  هــم  بعــد  نکردیــد.  توجهــی  و 
ــرد عقــب و محکــم  ــه علمــا!« ایشــان دســتش را ب ــه روحانیــت، ب مــن، ب
گفتــم مــا تشــنه ایم بــه  گفــت: »بــه تــو  گــوش آن افســر! بعــد هــم  زد زیــر 

*  حجت االسالم و المسلین حاج شیخ حسنعلی آهنگران از دوستان مبارز شهید.
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کنــی بــه روحانیــت توهیــن  جــای این کــه بیایــی این جــا مشــکل را حــل 
می کنــی!« 

بــرد و مــردم  بــه محلــه ی خودشــان  آن روز شــهید صــدوق آب را 
گــران تمــام شــد.  محلــه خوشــحال شــدند؛ ولــی بعدهــا بــرای ایشــان 
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*
اشکال در درس

آیــت اهلل  العظمــی  حضــرت  معــروف  مستشــکلین  از  ایشــان 
خمینــی؟هر؟  امــام  حضــرت  درس  فعــاالن  از  بــود.  بروجــردی؟هر؟ 
کــه از  کســی بــود  کــه صرفــًا بیایــد ســر درس بنشــیند.  کســی نبــود  بــود. 
ــد  ــت، درس را می فهمی ــر درس می رف ــی س ــرد. وقت ــه می ک ــش مطالع پی
کــه از اســتاد  کالس داشــت. قــدرت ایــن را داشــت  و حضــور فعــال در 
ــس  ک ــر  ــت. ه ــی اس ــک ارزش علم ــردن، ی ک ــؤال  ــدرت س ــد. ق کن ــؤال  س
کــه اســتاد را بــه  کنــد؛ آن هــم ســؤاالتی  در هــر درس نمی توانــد ســؤال 
گاهــی یــک ســؤاالتی را بعضی هــا می پرســند  کنــد.  جــواب دادن مجبــور 
کــه خیلــی مهــم نیســت و اســتاد می گویــد: »بعــداً جوابــت را می دهــم!« 
کــه اســتاد آن را جــّدی می گیــرد. وقتــی  امــا یــک وقتــی ســؤالی اســت 
شــخص  آن  می شــود  معلــوم  می ایســتد،  کســی  ســؤال  روی  اســتاد 
کــرده اســت. وقتــی مطلــب از دهــان  خــوب درس را فهمیــده و درک 
ج می شــد، تــا تــه مطلــب را می خوانــد. بــه همیــن جهــت  اســتاد خــار

کنــد. ســؤال  می توانســت 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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*
امام جماعت

بــرای  را  صــدوق  شــهید  می خواســتند  موقعــی  یــک  دارم  یــاد  بــه 
کــه ایشــان پیش شــان  امامــت جماعــت معرفــی  کننــد. آیــت اهلل صــدرا 
درس حــوزه می خوانــد و از بســتگان مــادرش بــود، بــه مســجد روســتای 

ــرد.  ک ــه مــردم روســتا معرفــی  ــد و ایشــان را ب تیکــن آمدن
کــرد. نمــاز  شــهید صــدوق را جلــو بــرد و خــودش هــم بــه ایشــان اقتــدا 
را بــه امامــت شــهید صــدوق خواندیــم. از آن روز بــه بعــد شــهید صــدوق 
امــام جماعــت و روحانــی روســتای تیکــن شــد. در آن جــا منبــر می رفــت. 
گفــت: »خــوب  منبرهــای پرشــور و خوبــی داشــت. یــک روز همســرم 
کــردم و ازشــان خواســتم  اســت در خانــه روضــه بگیریــم« مــن هــم قبــول 
کــه تشــریف بیاورنــد منــزل مــا و روضــه ای بخواننــد. ایشــان هــم بــا توجــه 
بــه این کــه از آبــادی دیگــری آمــده بودنــد تــا وی را بــرای روضــه بــه آنجــا 
ببرنــد، بــا آن هــا نرفــت و بــه منــزل مــا آمــد و روضــه ی بســیار خوبــی هــم 

خوانــد. 

*   حاج عباسعلی سامی.
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*
کتاب زیاد

زیــادی داشــت. چــون  کتاب هــای  بــود.  شــهید صــدوق مجتهــد 
رســیده  ارث  بــه اش  او  از  کتاب هــا  بــود،  بزرگــی  روحانــی  هــم  پــدرش 
کــرده بــود. در آن زمــان ایشــان  کتاب هایــی تهیــه  بــود. خــودش هــم 
کتاب خانــه ی خوبــی در منــزل داشــت و اجــازه مــی داد دیگــران از آن 

کننــد.  اســتفاده  کتاب خانــه 

* حاج محمدتقی هادی.
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حرف حق

کــه وظیفــه ی شــرعی  ایشــان همیشــه حــرف حــق را مــی زد. آن چــه را 
هــر  مقابلــش  طــرف  می خواســت  حــاال  می گفــت؛  می دانســت،  خــود 
ــرف  ــه ح ک ــود  ــه نب گون ــود. آن  ــی ب ــم منطق ــش ه ــد. حرف های ــس باش ک

ــد.  ــران بزن ــه دیگ ــی ب بی ارزش
ــر ســراغ دارم  کم ت ــود.  از نظــر علــم، تقــوا، هــوش و اســتعداد نابغــه ب
واقــع  در  بزنــد.  را  حرفــش  شــجاعت  و  جــرأت  بــا  ایشــان  مثــل  کســی 
ــق  ــرف ح ــد. او ح ــن بردن ــق زدن، او را از بی ــرف ح ــرم ح ــه ج ــمنان ب دش
کــه فــردا  کــه بایــد می رســید، رســید. حــال نمی دانــم  را زد و بــه مقامــی 

دشــمنان آن هــا چگونــه جــواب می دهنــد. 

*  حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدجواد رهنمائی.
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*
ذکر خیر

کســانی  کــردم بدانــم؛ چــه  وقتــی مــا بــه قــم آمدیــم، مــن تحقیــق 
بــا شــهید صــدوق بوده انــد و بــا او مصاحبــت داشــته اند؟ چــه نظــری 
ــر از  ــر خی ــز ذک ــیدم، ج ــه می پرس ک ــی  کس ــر  ــد؟ از ه ــان دارن ــورد ایش در م
ایشــان چیــزی نمی گفتنــد. در ُبعــد علمــی، عملــی و اخــالق، انصافــًا مــن 
کــه خیلی  کســی در مــورد ایشــان بــد بگویــد. مثــاًل بگویــد  کــه  ســراغ نــدارم 
اهــل درس و بحــث نبــود، یــا اهــل برخوردهــای اجتماعــی بــد بــود؛ نــه، 

ــد.  ــان را می گفتن ــی ایش ــه خوب هم

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.



64

*
تبلیغ مؤثر

گــر یــک روحانــی جایــی بــرای تبلیــغ بــرود و بعــد از آن دوبــاره و ســه  ا
کــه ایــن روحانــی، هــم مایــه  کننــد، نشــانه ی آن اســت  بــاره او را دعــوت 
دارد و هــم اخــالق و مــردم او را دوســت دارنــد. دنبــال دنیــا نیســت. 
قــرار  نــام  نــان و  بــرای  ابــزاری  را  کاســبی بکنــد، تبلیــغ  یعنــی نیامــده 

گــی را داشــت. بدهــد. ایشــان ایــن ویژ
کــه در درس و بحــث جــدی  آدم زاهــدی بــود. یعنــی همان طــور 
کــه رســالت الهــی خــود را انجــام  بــود، در تبلیغــش هــم می خواســت 
ــرکات  ــار و ب ــرود، خیلــی آث ــغ این طــور تبلیــغ ب ــر یــک مبّل گ دهــد. واقعــًا ا
کــه آدم بگویــد: »وظیفــه ی مــن اســت، ســر ســفره ی امــام  دارد. ایــن 
زمــان؟جع؟ بــزرگ شــده ام، در حــوزه هســتم، ایــن لبــاس را به تــن دارم، 
کــه پیــام امــام زمــان؟جع؟ را برســانم. امــروز  یعنــی این کــه مــن متعهــدم 

ــم«. ــد بروی ــا بای ــار دارد و م ــا انتظ ــام؟جع؟ از م ام
 شــهید صــدوق این گونــه بــه تبلیــغ می رفــت. وقتــی این طــور تبلیــغ 
کنــد، ایــن تبلیــغ جاذبــه دارد و اثرگــذار اســت. یعنــی می توانــد تهذیــب 

کنــد و بپرورانــد.
گــر آدم  گردپروری یــک هنــر اســت، همان طــور ا کــه شــا همان طــور 
کنــد، ُهنــر اســت. بتوانــد مســتمع  بتوانــد در ُمســتمع خــود تغییــر ایجــاد 
ــه دیــن و مکتــب اســالم و امــام زمــان؟جع؟ خــودش  خــود را نســبت ب
کنــد، ایــن هنــر بزرگی اســت.  کنــد، بــه حــوزه و روحانیــت خوش بیــن  گاه  آ
کــه داشــت،  کســی هــم نیســت. ایــن بزرگــوار در آن فرصت هایــی  هنــر هــر 
کــه موفــق بــود و زمینــه بــرای تبلیغــش وجــود داشــت،  در آن جاهایــی 
خواهــان او بودنــد. بــا جّدیــت می آمدنــد و نامــه می نوشــتند. از مراجــع 

کــه ایشــان را بــرای تبلیــغ نزدشــان بفرســتند.  زمــان می خواســتند 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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*
دائم الوضو

کــه بزرگ تــر شــدیم شــب ها مادرمــان  کمــی  بعــد از شــهادت پدرمــان، 
را  پدرتــان  »هرگــز  می گفــت:  می کــرد.  تعریــف  زندگــی اش  از  برای مــان 
ــه مــن و فرزندانــش  ــبت ب ــود نس ــده ب ــار نش ــک ب ــدم. ی ــو ندی ــدون وض ب

ــود«.  ــمگین ش ــی و خش عصبان
در  می آیــد  یــادم  حتــی  بــود.  کــم  آب  قدیــم  زمــان  »در  می گفــت: 
کــه آب جیره بنــدی بــود و بــه مــردم نوبتــی داده می شــد تــا در  زمانــی 
ــدون وضــو نبــود. در  کننــد، آن موقــع هــم ب آب انبارهــای خــود ذخیــره 
کارهــای منــزل  کارهایــش، در درس خوانــدن، درس دادن و در  همــه 

ــا وضــو بــود. ب
دائم الوضــوء  او  کــه  می دانســتند  همســرم  بــه  کننــدگان  مراجعــه 
کار را  اســت؛ آنهــا هــم نیــز بــه تبعیــت از ایشــان بــا وضــو بودنــد. ایــن 
کــه بــا وضــو باشــد خــدا  کســی  پدرتــان خیلــی دوســت داشــت و می گفــت 
کمــک می کنــد. همیشــه بــه مــن توصیــه  کارهــا بــه او  و رســول او در همــه 

ــم«. ــو باش ــا وض ــش ب ــه فرزندان ــیر ب ــًا در دادن ش ــرد حتم می ک

*  محمدرضا صدوق.
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ظرف ترشی

تــا  رفــت  ســفره،  ســر  ترشــی  آوردن  بــرای  بزرگ مــان  خواهــر  روزی 
کپــک  ظــرف ترشــی را بیــاورد. ظــرف ترشــی را بــه خاطــر خنــک بــودن و 
نــزدن در طاقچــه ی  بــاالی آب انبــار می گذاشــتیم. در حــال برداشــتن 
گهــان ظــرف ترشــی از دســتش داخــل آب انبــار می افتــاد و  ترشــی، نا

می شــکند. همــه ی آب هــم بــوی ترشــی می گیــرد.
مادرمــان نقــل می کــرد:  «از تــرس این کــه چگونــه جــواب پدرتــان را 
گوشــه ی از اتــاق  بدهــم خیلــی نگــران شــدم! بچه هــا هــم از تــرس بــه 
کــرد:  کــه پدرتــان از راه رســید، اول ســئوال  رفتنــد و خوابیدنــد. همیــن  
گفــت: »شــام خورده انــد؟«  گفتــم: »خوابیده انــد«.  کجاینــد؟«  »بچه هــا 
زحمتــی  هــر  بــا  نمی گفتــم،  دروغ  ایشــان  بــه  چــون  »نــه!«.  گفتــم: 
ــا مــن  ــدی ب ــه برخــورد ب ک ــردم. انتظــار داشــتم  ک ــف  ــان را تعری ــود جری ب
ــان آب  ــا هم ــد. ب ــد ش ــا بلن ــزرگ از ج ــرد ب ــن م ــدم ای ــد. دی ــا بکن و بچه ه
کــرد. بعــد از نمــاز بــا مهربانــی  گرفــت و شــروع بــه خوانــدن نمــاز  وضــو 
گفــت: »نترســید!  کــرد و به شــان  و محبــت، یکی یکــی بچه هــا را بیــدار 

ــم!«. ــام بخوری ــوید ش ــد ش بلن
گرفــت و  کــه آن هــا از خــواب بلنــد شــدند، در آغوش شــان  همیــن 
کــه بچه هایــش ســالم هســتند.  کــرد  بوســید. بعــد هــم خــدا را شــکر 
بــدی انجــام داده بودنــد.  کار  بچه هــا هنــوز در شــوک بودنــد؛ چــون 
ــا یــک مــاه آب خــوردن نداشــتیم. بعــد از شــام هــم نشســت  حداقــل ت
کــرد. آن هــا را از آن حالــت  کنــار بچه هــا و برای شــان داســتان تعریــف 
کارگــر  کــه برای شــان پیــش آمــده بــود، در آورد. روز بعــد، چنــد  ناراحتــی 
کردنــد. تــا مــدت هــا آب انبــار بــوی ترشــی  گرفــت و آب آب انبــار را تعویــض 

مــی داد.

*  خانم اقدس صدوق، فرزند شهید.
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*
بی مسامحه

رژیــم  و  نظــام  بــا  مخالفــت  اصلــی  مهره هــای  از  خــودش  ایشــان، 
کــه  کســی بــود  کــه مریــدان زیــادی داشــت.  کســی بــود  ستم شــاهی بــود. 
کردنــد و ایشــان بــه عنــوان مهره ی  بــا جمعــی در قــم، تشــکیالتی درســت 
ح بــود. یــک روحانــی معمولــی و عــادی  تأثیرگــذار در آن تشــکیالت مطــر
ــد و  کردن کنــارش بگــذرد. بارهــا او را دســتگیر  ــم پهلــوی از  ــه رژی ک نبــود 

کــه ایشــان منبــر نــرود.  دل شــان بــه ایــن خــوش بــود 
در  غــرق  می شــد،  صحبــت  وارد  »وقتــی  می کــرد:  نقــل  پــدرم 
پاییــن  می آمــد  کــه  بعــد  می شــد.  مذهبــی  و  سیاســی  موضوعــات 
کــه از ایــن صحبت هــا نکنیــد!« می گفــت: »مــن  می گفتیــم: »قــرار بــود 
کــه صحیــح اســت، بایــد بگویــم.  وقتــی یــک چیــزی بــه ذهنــم می رســد 

کنــم«.  کــه مســامحه  نــدارد  دلیــل 
جمعــی  می دانســت،  شاهنشــاهی  نظــام  کــه  بــود  چهره هایــی  از 
از  بشــود  ســادگی  بــه  کــه  نیســت  کســی  و  هســتند  ایشــان  دنبــال رو 

گذشــت.  کنــارش 

*  مهندس علی اصغر علیشاهی.
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اساتید ایشان

کی،  ک بودیــم، همراه با حجت االســالم ابطحی ارا کــه در ارا تــا زمانــی 
حجت االســالم  مرحــوم  کی،  رســولی ارا محمدعلــی  حجت االســالم 
ــا  ــه م ــان ب ــم. ایش ــدوق بودی ــت اهلل ص ــت آی ــران در خدم ــی و دیگ معلوب
کردنــد. شــب ها و روزهــای بســیاری بــا هــم بودیــم.  خدمــات زیــادی 
ــا دیگــر  بعــد از این کــه حــوزه ی علمیــه ی قــم تأســیس شــد، مــا همــراه ب
ک از جملــه: امــام خمینــی؟هر؟، آیــت اهلل  علمــای حــوزه ی علمیــه ی ارا
ک بــه  کــی؟هر؟ و دیگــر علمــای بــزرگ حــوزه ی علمیــه ی ارا  العظمــی ارا
کردیــم. مــن همــراه بــا شــهید صــدوق، حاج آ قــا مصطفــی  قــم نقــل مــکان 
خمینــی؟هر؟ ـ پســر بــزرگ امــام ـ آیــت اهلل ســبحانی و دیگــران پــای درس 
خمینــی؟هر؟،  روح اهلل  حاج آقــا  بروجــردی؟هر؟،  العظمــی  آیــت اهلل 
گلپایگانــی؟هر؟  آیــت اهلل  العظمــی  محقــق  دامــاد؟هر؟،  آیــت اهلل 
شــرکت می کردیــم. هفــت ســال در درس اصــول امــام خمینــی؟هر؟، 
گلپایگانــی؟هر؟ و ده ســال در درس  ده ســال درس آیــت اهلل  العظمــی 
آیت اهلل العظمــی مرعشــی نجفی؟هر؟ و دیگــر علمــای آن زمــان همــراه 
بــا شــهید صــدوق بــودم. ایشــان در درس همــه ی علمــا از مستشــکلین 

ــود.  ــا اندیشــه ای ب ــی فاضــل و ب ــود. روحان آن هــا ب

*  آیت اهلل حاج سیدعطاءاهلل زین الدین.
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*
ادای وظیفه

مرحــوم آقــا شــیخ محمدصــادق علی شــاهی، طبــق رســم دیرینــه ی 
کــرده و بــه »صــدوق«  علمــا ، وقتــی بــه قــم  آمدنــد، فامیــل خــود را عــوض 
و  قول هــا  نقــل  می دانیــم،  ایشــان  مــورد  در  را  آن چــه  دادنــد.  تغییــر 
کرده اند. کــه اهالــی محــل، معّمریــن و بــزرگان روســتا ذکــر  مطالبــی اســت 
آمدنــد و مشــغول  قــم  بــه  کــه شــهید صــدوق  ابتدایــی  از همــان 
تحصیــل شــدند، بــر روال و ســبک طلبگــی آن روز، وظیفــه خودشــان 
بــه روســتا  الیهــم« می دانســتند. وقتــی  اذا رجعــوا  لینــذروا قومهــم  را» 
و  تبلیــغ  تکلیــف،  ادای  شــرعی  وظیفــه ی  عنــوان  بــه  می آمدنــد، 
کــه وقتــی آقــای  بــزرگان محــل نقــل می کردنــد  ســخنرانی می کردنــد. 
ــه خودشــان مجلــس  ــد، در خان ــه محــل زادگاه شــان می آمدن صــدوق ب
روضه خوانــی راه می انداختنــد. حتــی پذیرایــی و امکانــات را خودشــان 
تهیــه می کردنــد. در ایــام مناســبتی مثــل محــرم و صفــر، مــاه مبــارک 
کــه در مســجد برنامــه و ســخنرانی عمومــی داشــتند. معمــواًل  رمضــان 
کــه بعضی از دوســتان  گیــرا و جــذاب بــود؛ طــوری  ســخنرانی های ایشــان 
کــه  کــه االن هــم در آبــادی هســتند، فامیــل و آشــنا، نقــل می کردنــد  مــن 
کی  گیــرا، صحبت هــای زیبــا و روضه های بســیار ســوزنا هنــوز ُتــن صــدای 
گــوش مــا اســت. خــوب ایــن  کــه می خوانــد و مــردم را منقلــب می کــرد، در 
کــه ایشــان از همــان ابتــدا بــه آن اهمیــت می دادنــد.  کار طلبگــی اســت 
گــر مطالبــی را در حــوزه یــاد می گرفتنــد خودشــان را موظــف می کردنــد  ا

کــه برونــد و بــه دیگــران یــاد بدهنــد.

*  حجت االسالم و المسلمین حاج محمد رضا سامی.
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دستگیری

وقتــی وارد حــوزه ی علمیــه ی قــم شــدم، مرحــوم شــهید صــدوق 
ج  هــم وارد شــده بــود. در مقطــع ســطح مشــغول درس بــود. درس خــار
هــم شــرکت می کــرد. مــرد زحمت کشــی بــود و در همســایگی مــا منــزل 
کــه پاســبان ها از  داشــت. زمــان دســتگیری ایشــان، خــود شــاهد بــودم 
کوچــه حرم نمــا بــود ـ بــاال  کــه روبــروی منــزل مــا در  در و دیــوار منــزل ـ 
می رفتنــد تــا او را بگیرنــد. مــرد بســیار شــجاع و نترســی بــود. حــرف خــود 
را مــی زد. رژیــم طاغــوت هــم تحمــل حرف هــای حــق ایــن مــرد بزرگــوار را 
نداشــت. دســتور بازداشــت او را دادنــد. بعــدش هــم ایشــان را دســتگیر 

و بــه زنــدان قــم بردنــد.

*  آیت اهلل حاج شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی، هم درس و هم مباحثه ی شهید.
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*
اشکال اساسی در درس

آیــت اهلل  العظمــی  درس  در  ایشــان،  کــه  دیــدم  نزدیــک  از  مــن 
بروجــردی؟هر؟ اشــکال می کردنــد. بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و روایــات، 
شــاهد مــی آورد. مرحــوم آقــای بروجــردی؟هر؟ مرجعیت عامه داشــتند. 

انصافــًا در عصــر خودشــان بی نظیــر بودنــد.
ایشــان بــا صبــر و درایــت پاســخ می دادنــد. یــک بــار، دوبــار، بــار ســوم 
کــه سّن شــان بــاال رفتــه بــود، دســت می گذاشــتند پشــت  آقــا ایــن اواخــر 
کــه خــوب بشــنوند. می فرمــود: »آقــای صــدوق مــن نفریــن  گوش شــان 
گفتــم: »یعنــی چــه؟ بــه قــول  کــه رئیــس بشــوی!« مــن آن موقــع  می کنــم 

معــروف »آن موقــع دوزاری هــا نمی افتــاد!« بعدهــا فهمیدیــم. 
اشــکال  بعضی هــا  گاهــی  بــود.  توجــه  قابــل  هــم،  اشــکاالتش 
و  بــود  مــاّل  هــم  کــرد.  حســاب  آن  روی  نمی شــود  خیلــی  می کننــد، 
کــه  گــر هــم می دیــد  خردشــده در فقــه و اصــول و هــم شــجاعت داشــت. ا

می پذیرفــت.  نیســت،  وارد  اشــکال 

*  حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ حسنعلی آهنگران.
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مهمان نوازی

گذشــته ای بــود. اخالقــش خیلــی خــوب بــود.  مــرد خّیــر و از خــود 
ج اهلل تیکنــی در یــک خانــه و  چــون بــا پــدر ایشــان مرحــوم حــاج شــیخ  فــر

فامیــل نیــز بودیــم، خیلــی عالقــه ی زیــادی بــه مــن داشــت. 
ــه قــم جهــت  ــی 15 نفــری ب ــادم هســت وقتــی مــا هیأتــی مثــاًل 10 ال ی
کــه  زیــارت می رفتیــم و بــرای اســکان مســافرخانه می گرفتیــم. همیــن 
ــا و  ــه زور م ــافرخانه و ب ــد مس ــد، می آم ــع می ش ــوار مطل ــهید بزرگ ــن ش ای
ــه منــزل خودشــان مــی آورد. در آن جــا از مــا  ــا درشــکه ب وســائل مان را ب
کار را فقــط بــرای مــا انجــام نمــی داد. بــرای  پذیرایــی می کــرد. البتــه ایــن 

ــرد.  کار را می ک ــارت می آمــد، ایــن  ــادی جهــت زی ــه از آب ک کســی  هــر 
چشم داشــتی  هیــچ  بــدون  را  او  کارهــای  و  بــود  مهمان دوســت 

مــی داد.  انجــام 

*  حاج حسین علی زالی از بزرگان روستای تیکن.
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*
اخلاق نیکو و مردمی

اخــالق بــرای سلســله ی جلیلــه روحانیــت واجــب اســت. مــا ادعــا 
کار تبلیــغ و  کار مــا،  کــه ایــن لبــاس، لبــاس پیغمبــر اســت.  می کنیــم 
ارشــاد و هدایــت جامعــه اســت. حضــرت می فرمایــد: »العلمــاء خلفــاء 
کــه از انبیــا می خواهیم  رســول اهلل و ورثــه الانبیــاء« بــه هــر حــال ایــن ارثــی 

کــه  نشــان بدهیــم، یکــی از آن هــا اخــالق نیکــو اســت. لــذا می بینیــم 
پیغمبــر، ایــن همــه صفــات پســندیده و حســنه داشــت؛ امــا آن چیــزی 
ــک لعلــی خلــق عظیــم«

ّ
کــه در قــرآن تابلــو شــد، اخــالق پیغمبــر بــود؛ »ان

اقوام روزگار به اخالق زنده اند
گشت فاقد اخالق، مرده اند که   قومی 

بهتریــن اخــالق، اخــالق اســالمی اســت. ایشــان واقعــًا واجــد ُخلــق 
گرانقــدر، تواضــع  گــی دیگــر ایــن شــهید  َحســنی و اخــالق نبــوی بــود. ویژ
کســی  کــه بــاز از همــان اخالقــش نشــأت می گیــرد. بــه هــر  و فروتنــی بــود 
کوچــک( ســالم می کــرد. ایــن صفــات پیغمبــر  کــه می رســید )بــزرگ و 
ــام  ــرد. ام گی ــبقت  ــردن س ک ــالم  ــر در س ــر پیغمب ــت ب ــی نتوانس کس ــود.  ب

حســن عســکری؟ع؟ می فرمایــد: »مــن التواضــع الســلام«.
کــه مردمــی بــود. بــاز همــه ی این هــا از  گــی دیگــر ایشــان ایــن بــود  ویژ
کنــار مــردم بــود. هیــچ گاه  اخــالق سرچشــمه می گیــرد. بــا مــردم بــود. در 
خــودش را از مــردم جــدا نمی دانســت. یــک مبّلــغ بــود. یــک عالــم بــود. 
ســعی می کــرد بــا مــردم همــراه باشــد. خــودش را مردمــی نشــان دهــد و 
کســی ســؤالی می کــرد، تــا ده دقیقــه، یــک  گــر  واقعــًا هــم این طــور بــود. ا
کــه  ربــع، نیم ســاعت می ایســتاد و جوابــش را مــی داد. این طــور نبــود 

بگویــد »آقــا االن مــن وقــت نــدارم، بایــد بــروم«.

*  حجت االسالم والمسلین حاج شیخ حسنعلی آهنگران.
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ــی  ــم؛ ول ــم می آوری ک ــه  ــن زمین ــفانه در ای ــا متأس ــی از ماه ــاال بعض ح
کــودکان هــم  کــه این طــور نبــود. بــا بچه هــا، بــا  کســانی بــود  ایشــان از 
خــوب بــود. مرحــوم آقــای مرعشــی نجفــی یــک جملــه ای فرمودنــد: 
»چهــره ی یــک روحانــی، برخــورد، روش و بینــش یــک روحانــی، منبــر و 
کــه مردمــی اســت. بایــد اخــالق  یــا امامــت جماعتــش، بایــد نشــان دهــد 
کنــد« و شــهید صــدوق واقعــًا  و معاشــرت مــا، مــردم را بــه خــدا نزدیــک 

ایــن چنیــن بــود.
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*
حادثه ی باغ منگتو

آبــادی مــا در اطرافــش بیابــان زیــاد دارد. در آن زمــان شــخصی بــود 
بــه نــام »تیمــور بختیــار«**. ایــن فــرد، ملکــی در چهــار فرســخی آبــادی مــا 
خریــده بــود. آن ملــک، بیابانــش بــا آبــادی مــا هم مــرز بــود. ســال بعــد، 
آن هــا رفتنــد بیابــان آبــادی مــا را هــم بگیرنــد. اســم آن »بــاغ منگتــو«*** 
کــه هنــوز هــم آن شــرکت هســت.  کــرد  بــود. یــک شــرکت زراعــی درســت 
کــرده   بعــد از انقــالب دولــت یــک مقــداری از آن زمین دارهــا را ســهام دار 
گون هــا را تیــغ می زدنــد. آن  اســت. آن هــا در بیابــان »صالــح پیغمبــر«، 
ــور  ــل تیم ــد. عوام ــادر می نمودن ــرده، ص ک ــرا درســت  کتی ــون،  گ ــان از  زم
آورده  کارگــر  مــا چــادر زده و  بیابان هــای اطــراف روســتای  بختیــار در 
گون هــا را بــه نفــع خــودش  کارگــران را فرســتاده بــود تــا ایــن  بودنــد. 
کم کــم بیایــد روســتا مــا را هــم بــه نفــع خــودش مصــادره  کنــد و  برداشــت 

کنــد. 
کارگــر آوردنــد تــا  خالصــه، آن هــا چــادری زدنــد و ده، بیســت نفــر هــم 
کننــد. ایــن مزرعــه را دوبــاره بــه نــام تیمســار بختیــار بــه ثبــت  کشــاورزی 
کــه قببــاًل به نــام روســتای تیکــن ثبــت شــده  رســانده بودنــد؛ در صورتــی 
کردنــد، زورشــان بــه جایــی نرســید. طــوری  بــود. هــر چــه مــردم شــکایت 
گوســفندان مــردم روســتای  کردنــد. از آمــدن  کــه بیابــان را تصــرف  شــد 

کــه بــرای چــرا می رفتنــد، جلوگیــری می کردنــد.  مــا 
گوســفندان آن جــا آب می خوردنــد آن هــا را می گرفتنــد و ســر  گــر  ا
گوســفندان مــا را پــس بگیــرد. زورشــان  کــه  کســی نبــود  می بریدنــد. 
دامــن  بــه  دســت  مــردم  نداشــت.  هــم  فایــده ای  هیــچ  نمی رســید. 
کــرد و جلســه ای  شــهید صــدوق شــدند. ایشــان هــم آمــد، مــردم را جمــع 
کــرد. یــک جملــه ای مــن از ایشــان بــه یــاد  گذاشــت. بــرای آن هــا صحبــت 
دارم: »مــن حــرف حســابی را دیــدم فــرار می کــرد. نــگاه می کــرد پشــت 

ــره  ــن خاط ــن ای ــزرگان تیک ــر ب ــخایی و دیگ ــامی،محمدتقی هادی،احمدرضاس ــی س ــان محمدتق * آقای
کرده انــد. را نقــل 

ک« و از بستگان نزدیک همسر شاه بود. **  این فرد، اولین رئیس »ساوا
***  مزرعه ای است خوش آب و هوا، محل اسکان زائران صالح پیغمبر.
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کــه زور بــه او نرســد!« اآلن حــرف حســابی بــه درد نمی خــورد.  ســرش 
شــما  مــی رود.  پیــش  کارش  باشــد،  زیادتــر  زورش  کــس  هــر  امــروز، 
کار بکنیــد. یــا قیــد بیابــان را بزنیــد یــا مثــل یــک مــرد بلنــد  می توانیــد دو 
ــان و یــک  ــا پیرمــرد 70 ســاله برویــم آن بیاب شــوید؛ از بچــه هفت ســاله ت
قیامــی بکنیــم. ان شــاءاهلل پیــروز هــم هســتید؛ »یــداهلل مــع الجماعــه«.

گفــت: »مــن تــا این جــا بــا شــما می آیــم  کــرد و  خالصــه مــردم را ارشــاد 
کنــم«. اهالــی روســتای مــا غیرتــی  کارهــا را درســت  و مــی روم تــا بقیــه 
بیــرون  بــرای  کــس  گفــت: »هــر  هســتند یکــی رفــت روی پشــت بام و 
کــردن تیمــور بختیــار نیایــد، مســلمان نیســت. بایــد مســلمان از حقــش 
»فــردا همــه جمــع می شــویم.  گفتنــد:  آبــادی  کنــد!« همــه ی  دفــاع 
ــم آن هــا را می زنیــم و دعــوا می کنیــم!«. فــردای  ــزرگ می روی کوچــک و ب
کــه دیدنــد، فــرار  کارگرهــا مــا را  آن روز رفتیــم. در حــدود 100 نفــر بودیــم. 
کردنــد. وقتــی آن جــا رســیدیم، چادرهــا را آتــش زدنــد و همــه ی چیزهــا 
کردنــد. از آن جــا تــا روســتای مــا یــک فرســخ راه بــود. آن هــا  را هــم غــارت 

هــم ســریع رفتــه بودنــد و خبــر داده بودنــد. 
روز بعــد، از ژاندارمــری »رحمت آبــاد« چنــد تــا ماشــین بــه روســتای 
کردنــد و نگذاشــتند جلوتــر  کمیــن  تیکــن آمدنــد. مــردم در چالــه ای 
کــه مغلــوب آن هــا شــدیم.  گریــز شــد تــا ایــن  بیاینــد. دو ســه بــار حملــه و 
کارگــران را زده؟«  کســی  کدام شــان پرســیدند: »چــه  مأمــوران هــم از هــر 
زده  کســی  چــه  نمی گفــت  هیچ کــس  زدم!«  »مــن  می گفتنــد:  همــه 
کســی می پرســیدند: »شــما  اســت. همــه می گفتنــد: »مــا بودیــم!« از هــر 
هــم بــودی؟« می گفــت: »بلــه«. شــهید صــدوق طــوری مــردم را تحریــک 
کــه در ماجــرا نبودنــد، می گفتنــد: »مــا  کســانی هــم  کــه آن  کــرده بودنــد 
کســی را نمی بــرد. آن هــا مشــهدی »ابوالفضــل  بودیــم!« هیچ کــس اســم 
ســخایی«، مشــهدی »محمدآقــا علی شــاهی« و مشــهدی »محمدعلــی 
گلپایــگان زندانــی  کــه عمــوی خانــم مــن بــود را بــا خــود بردنــد و در  زالــی« 
کردنــد. یکــی می گفــت: »اآلن اعدام شــان می کننــد!«. یکــی می گفــت: 

کــس چیــزی می گفــت. ــادی را خــراب می کننــد!«. هــر  »حتمــًا آب
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شــهید صــدوق هــم رفــت پیــش آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟، جریــان را 
گفــت. او خواســت بــا تیمســار بختیــار تمــاس بگیــرد و قضیــه  بــه ایشــان 
بــه تیمــور بختیــار  آقــای بروجــردی؟هر؟  کنــد. از طــرف دفتــر  را حــل 
 او را خواســتند. او سراســیمه بــه قــم و منــزل آیــت اهلل 

ً
تلگــراف زدنــد. فــورا

گفــت:  کــه آقــای بروجــردی؟هر؟ او را دیــد،  بروجــردی؟هر؟ آمــد. همیــن 
کارهــا را می کنــی؟ چــرا مــردم را ناراحــت می کنــی؟« حســابی  »چــرا ایــن 
گفــت: »آقــا چــه  بــا نگرانــی  بــه تیمــور بختیــار توپیــد. تیمــور بختیــار 
ــف  ــان را تعری ــردی؟هر؟ جری ــای بروج ــد؟« آق ــرا ناراحتی ــت، چ ــده اس ش
گفــت: »مــن مــال خــودم را  می کنــد. او در حضــور آقــای بروجــردی؟هر؟ 
کنــم. مــال مــردم را می خواهــم چیــکار! مــن مــال  هــم نمی توانــم جمــع 
گفــت: »مــردم را زنــدان  آن هــا را نمی خواهــم!« آقــای بروجــردی؟هر؟ 
گلپایــگان تلفــن می کنــم، تــا  گفــت: »االن بــه زنــدان  بردنــد!« او هــم 
گــر شــهید صــدوق نبــود،  کننــد«. بعــد هــم آن هــا آزاد شــدند. ا آزادشــان 
کــه چــه بالیــی ســر مــردم روســتا و آبــادی می آمــد. همــه ی  معلــوم نبــود 

کارهــا در اثــر پشــتکار و زحمــات ایــن مــرد خــدا بــود.  ایــن 



78

*
حرف های خطرناک

کــرده اســت. او بــا بــرادر شــهید  کــه االن فــوت  بنــده بــرادری داشــتم 
صــدوق بــا هــم بــه مشــهد رفتــه بودنــد. وقــت بازگشــت  بــه منــزل شــهید 
آقــای  خانــه ی  خیلی هــا  شــب  »آن  می کــرد:  تعریــف  رفتنــد.  صــدوق 
صــدوق جمــع شــده بودنــد. شــهید هــم برای شــان صحبــت  می کــرد«. 
بــرادر بنــده از صحبت هــای آقــای صــدوق چیزهایــی دســتگیرش شــده 
ــرادر شــهید، آقــای حــاج محمدآقــا، می گویــد:  بــود. فــردای آن روز، بــه ب
اینجــا  ببریــم.  گلپایــگان  در  روســتای مان  بــه  را  صــدوق  آقــای  »بیــا 
می گویــد:  و  می کنــد  مخالفــت  بــرادرش  هســت!«.  ک  خطرنــا برایــش 
کــه از  »هیــچ اتفاقــی نمی افتــد«. وقتــی بــه روســتا می آینــد، 10 الــی 12 روز 
کــه شــهید صــدوق را دســتگیر  ایــن جریــان می گــذرد، متوجــه می شــوند 

کرده انــد. 

*  حاج حسین علی زالی.
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*
فضل پدر

پــدر ایشــان بــا پــدر مــن بســیار صمیمــی بودنــد. پــدر شــهید صــدوق 
مــرد فاضــل و باســوادی بــود. پــدر مــن هــم ســواد خوبــی داشــت؛ امــا بــه 
ج اهلل، عالــم و فاضــل نبــود. یکــی از علمــای آن  انــدازه ی حــاج شــیخ فــر
کــه پــای درس بودنــد،  روز در درس مســأله ای را عنــوان می کنــد. آن هــا 
نتوانســتند جــواب بدهنــد. بعــد شــخصی آمــد و جــواب آن مســأله را 
کــه درس مــی داد رو بــه طــالب و  داد. در آن موقــع آن شــخص عالــم 
کســی  کــه جــواب مــا را صحیــح داده،  گفــت: »کســی  کــرد و  گردانش  شــا
کــه  ج اهلل تیکنــی«. بعــد هــم معلــوم شــد  نمی توانــد باشــد مگــر شــیخ فــر

ج اهلل بــوده اســت.  شــیخ فر
در آن زمــان پــدر شــهید صــدوق بــا آن کــه ســن و ســالی داشــت، 
گنــدم درو می کــرد.  گاو شــخم مــی زد.  کشــاورزی می کــرد. زمیــن را بــا 

بــود. مســلط  را  ارث  مثــل  مســأله ها   ســخت ترین 
گــر  ا هم جــوار  روســتاهای  و  گلپایــگان  رحمت آبــاد  خوانســار،  در 
ــه روســتای تیکــن پیــش حــاج  کســی می خواســت مســأله ای بپرســد، ب
کشــاورزی و دروکــردن،  ج اهلل تیکنــی می آمــد. ایشــان در حــال  شــیخ فــر
گــر  کنــد جوابــش را مــی داد. می گفــت ا کار خــود را تعطیــل  بــدون این کــه 
کتــاب مثــاًل فــالن رســاله صفحــه ی چنــدم  هــم شــک داریــد برویــد فــالن 
کتــاب مراجعــه  و خــط چنــدم. وقتــی ســئوال کننده ی مســأله بــه آن 
گفتــه اســت. واقعــًا عالــم  ج اهلل درســت  کــه شــیخ فــر می کــرد، می فهمیــد 

و فاضــل توانایــی بــود.
روســتای  مــاّلی  شــورچی«  »ســیدزین العابدین  نــام  بــه  شــخصی 
ــتای  ــرد: »روزی از روس ــف می ک ــن تعری ــتای تیک ــوار روس ــورچه، هم ج ش
ج اهلل تیکنــی  خودمــان بــه روســتای تیکــن آمــدم. بــه خانــه ی شــیخ فــر
گفــت: »بفرماییــد!« وارد شــدم.  کــردم. خانمــش  کــه رســیدم او را صــدا 
خ جیرجیر  خ ریســندگی می آیــد. چــر دیــدم در یکــی از اتاق هــا صــدای چــر
ج اهلل در حــال تکانــدن لباس هایــش از اتــاق بیــرون  می کــرد. شــیخ  فــر

*  حاج حسین علی زالی.
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گفتــم: »حــاج شــیخ! نمی خواهــد لباس هایــت را بتکانــی.  آمــد. مــن 
نمی خواهــد بــه زحمــت بیفتــی. روســتای تیکــن خوبــی اش بــه همیــن 
کشــاورزی می کنــد، ریســندگی می کنــد. الزم  اســت. شــیخ و روحانــی اش 

نیســت خجالــت بکشــی! مــن هــم مثــل خــودت می باشــم«. 
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*
مهمان دوست

کاری بــه قــم می رفــت، اجــازه  کــس از روســتای مــا بــه زیــارت و یــا  هــر 
کــه بــه مســافرخانه برونــد. آنهــا را منــزل خــودش می بــرد و  نمــی داد 
کارهای شــان را انجــام مــی داد.  کاری هــم داشــت  گــر  پذیرایــی می کــرد. ا
کــه بــرای دکتــر و درمــان بــا پــدرم بــه قــم رفتــه بودیــم، نگذاشــت  خــود مــا 
کــه در مســافرخانه بمانیــم. مــا را بــه زور بــه منزل شــان بــرد. چنــد روز در 
منزل شــان ماندیــم. بعــد خــودش مــا را دکتــر بــرد. هماهنگی هــای الزم 
کــه در حــوزه داشــت و درس مــی داد،  گرفتاری هایــی  را انجــام داد. بــا 
کــه مــا مهمــان آن هــا  کــرد. روزهایــی  کــرد و بــه مــا رســیدگی  آن جــا را رهــا 
گردانش بــود. می رفتنــد و  بودیــم، منــزل ایشــان محــل رفــت و آمــد شــا
کــه زن و  می آمدنــد. اتاقــی جلــوی منزل شــان داشــت، جــدا از اتاقــی 
فرزندانــش در آن زندگــی می کردنــد. آن جــا محــل مراجعــات ایشــان بــود. 

*  حجت االسالم و المسلمین مرتضی محمدی.
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بــه  بودیــم.  منزل شــان  در  بودیــم.  رفتــه  قــم  بــه  زیــارت  جهــت 
العظمــی  آیــت اهلل  درس  پــای  برویــم  او  بــا  کــه  کــرد  پیشــنهاد  بنــده 
پــای  و  فیضیــه  مدرســه ی  بــه  همراهــش  هــم  مــن  بروجــردی؟هر؟. 
کثــر  کــه شــهید صــدوق از در وارد شــد، ا درس معظــم لــه رفتــم. همیــن 
طــالب بــه احتــرام جلویــش بلنــد شــدند. او را تــا پــای منبــر درس آیــت اهلل 
کــه شــهید صــدوق  کردنــد. زمانــی  العظمــی بروجــردی؟هر؟ همراهــی 
و  می پذیرفــت  لــه  معظــم  می کــرد،  اشــکال  بروجــردی؟هر؟  آقــای  از 
آقــای  جانــب  بــه  حــق  و  می گویــد  درســت  صــدوق  »آقــای  می گفــت:  

اســت«.  صــدوق 
کــه مــورد تأییــد شــخصیتی ماننــد آیــت اهلل  عالــم و بــا ســواد بــود 

بــود.  گرفتــه  قــرار  بروجــردی؟هر؟  العظمــی 

*  حاج ابوالفضل علی شاهی، از بزرگان روستای تیکن.
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*
کمک به کشاورزان

ــر  ــه ه ــد، ب ــرا می آم ــت و صح ــه دش ــی ب ــه وقت ک ــود  ــان ب ــدر مهرب آن ق
کمــک می کــرد. بارهــا خــودم دیــدم  کــه می توانســت  کــدام از پیرمردهــا 
کشــاورزی و آبیاری  کــه بــه مشــهدی »اســداهلل علی شــاهی«)برادرش( در 
کمــک غریبه هــا هــم می کــرد.  کمــک او؛ بلکــه  کمــک  می کــرد. نــه تنهــا 
مــا در منطقــه و روســتای خــود مثــل آقــای شــیخ صــدوق نداشــتیم. 
کنــد. وقتــی بــه مســجد روســتا تشــریف  خــدا انشــاء اهلل رحمت شــان 
ــان  ــه ایش ــدند و ب ــر می ش ــردم حاض ــه ی م ــد، هم ــاز بخوان ــا نم ــرد ت می ب
کــه  اقتــدا می کردنــد. وقتــی هــم منبــر می رفــت، جــوری صحبــت می کــرد 
کوچــک و بــزرگ فرمایشــاتش را می فهمیدنــد. طــوری موعظــه می کــرد  از 

کــه ایــن پســرش اســت«. کــه پــدر مــا می گفــت: »احســنت بــر آن پــدری 

*  آقای جعفر هادی.
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این کار گناه است

شــهید صــدوق پســر خواهــر پــدرم می باشــد. یــک بــار بــا پــدرم از 
آقــای  بــه روســتای تیکــن رفتیــم.  طــرف مــردم روســتای »خم پیــچ« 
کنــد.  ســخنرانی  خم پیــچ  روســتای  در  تــا  کردیــم  دعــوت  را  صــدوق 
ــد.  ــود. مــردم روســتای خم پیــچ راضــی بودن ــی ب منبرهایــش خیلــی عال
ــه منــزل  ــرای اســتراحت ب تقریبــًا یــک هفتــه در آنجــا منبــر  رفــت. بعــد ب

ــد.  ــود،  آم ــان ب ــی ایش ــه دای ک ــن  ــدر م پ
شــخصیت ایشــان بــرای منطقــه ی روســتا خیلــی خــوب بــود. مــردم 
گنــاه  کار  کار را نکنیــد، ایــن  روســتا را ارشــاد می کــرد. می گفــت:  »ایــن 
کار چطــور اســت و ... «. بــه مــردم روســتای خم پیــچ خیلــی  اســت. ایــن 
ــی  ــان خیل ــه ایش ــم ب ــردم ه ــود. م ــی ب ــادرش خم پیچ ــت. م ــه داش عالق
عالقــه داشــتند. واقعــًا او را دوســت داشــتند. وقتــی بــرای ســخنرانی بــه 
مســجد بــزرگ روســتای خم پیــچ مــی آمــد، مســجد تــا دم در پــر می شــد.

گلپایگان. *  آقای علی جان طبرزدی، از بزرگان روستای خم پیچ 
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مریضی من

بنــده مریــض شــدم. خیلــی حالــم بــد شــده بــود. جهــت مــداوا بــا 
کمتــر  دوســتم بــه نــام »تهــوری« بــه قــم آمــدم. جایــی را نداشــتیم و 
ــا آقــای صــدوق  کــه بــرود ت کســی را می شــناختیم.  از دوســتم خواســتم 
کنــد. آقــای تهــوری هــم منــزل شــهید  روحانــی روســتای مان را پیــدا 
کوچــه ی  کــه در روبــه روی حــرم حضــرت معصومــه؟اهع؟ داخــل  صــدوق را 
گفــت:  »مــا جهــت  کــرد و  کــرد. ایشــان را مالقــات  حرم نمــا بــود، پیــدا 
کــرد و آمــد  کارهایــش را رهــا  مــداوا بــه قــم آمده ایــم« شــهید صــدوق هــم 
ــدیم،  ــب ش ــدوق وارد مط ــهید ص ــا ش ــی ب ــرد. وقت ــر ب ــب دکت ــه مط ــرا ب م
گذاشــت.در آن جــا  دکتــر خیلــی دســت پاچه و هــول شــد. خیلــی احتــرام 

ــتوراتی داد.  ــرد و دس ک ــا را معاینــه  م
در زمــان آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ روحانیــت خیلــی احتــرام 
کــه شــهید صــدوق را می شــناختند. می دانســتند  داشــت. خصوصــًا 
کــه ایشــان همیشــه پشــت ســر آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ نمــاز 

می خوانــد. 

*   حاج عباسعلی سامی، از بزرگان روستای تیکن.
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بعضــی از آقایــان روحانی نمــا طاغوتــی بودنــد. نمی توانســتد ببیننــد 
کــه شــهید صــدوق مــورد لطــف آقــای بروجــردی؟هر؟ اســت. برایــش 
کشــیدند. او را بــه تهــران فرســتادند تــا  کردنــد و نقشــه  پاپــوش درســت 
در آن جــا توســط عوامــل طاغــوت در بیمارســتان، بــه وســیله آمپولــی یــا 
چیــز دیگــری  او را از بیــن ببرنــد. تــا این کــه آقــای بروجــردی؟هر؟ ســراغ 
گفتنــد: »مریــض شــده و  گرفــت. آن هــا  شــهید صــدوق را از دوســتانش 
بــرای معالجــه او را بــه تهــران فرســتاده اند«. آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ 
ــد،  کردن ــه را مطلــع  گفتنــد: »چــه بیمارســتانی؟« بعــد از این کــه معظم ل
ــن  ــود، تلف ــتری ب ــدوق در آن بس ــهید ص ــه ش ک ــتانی  ــه بیمارس ــان ب ایش
کــرد  زدنــد و احــوال او را پرســیدند و بــه مســئوالن بیمارســتان ســفارش 

کــه بــه او خــوب رســیدگی بکننــد.
خالصــه، مســئوالن بیمارســتان چنــد روزی بــا احتــرام از او نگهداری 
کردنــد و بعــد مرخصــش نمودنــد. افــراد طاغوتــی، وقتــی دیدنــد دوبــاره 
شــهید صــدوق آمــد و بــاز آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ از او تمجیــد می کنــد، 

خیلــی ناراحــت شــدند.

*   حاج عباسعلی سامی.



87

ت
ررا

خا

*
سرباز امام 

حضــرت  روی  بروجــردی؟هر؟  العظمــی  آیــت اهلل  وفــات  از  بعــد 
ــت  ــود و می دانس ــه ب ــان رفت ــه درس ایش ک ــرا  ــت؛ چ ــر داش ــام؟هر؟ نظ ام
کــه اولویــت  کســانی  کــه ایشــان پختــه و ورزیــده اســت. حداقــل یکــی از 
ح شــود، امــام خمینــی؟هر؟ بــود. دارد بــه عنــوان زمامــدار در حــوزه مطــر
کــردن شــهید صــدوق در درس حضــرت امــام خمینــی؟هر؟  شــرکت 
کــه امــام؟هر؟ بایــد بعــد از آیــت اهلل العظمــی  و این کــه نظــرش ایــن بــود 
ح شــود، باعــث شــده  بروجــردی؟هر؟ بــه عنــوان زمامــدار در حــوزه مطــر
ک، ایشــان را زیــر نظــر بگیــرد. شــاه از آیــت اهلل  بــود دســتگاه امنیتــی ســاوا
آیــت اهلل  زمــان   بروجــردی؟هر؟ خیلــی حســاب می بــرد. در  العظمــی 
ــار آقــای صــدوق را دســتگیر و زندانــی  العظمــی بروجــردی؟هر؟، چنــد ب
ــا حمایــت  آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟، ســریع او را  ــی ب کردنــد؛ ول

ــد. آزاد  کردن
امــام  آمــدن  کار  روی  در  کــه  بــود  کســانی  از  صــدوق  شــهید 
ــی  ــش پررنگ ــردی؟هر؟ نق ــی بروج ــت اهلل العظم ــد از  آی ــی؟هر؟ بع خمین
داشــت. شــهید صــدوق خیلــی فعــال، هوشــیار، مدیــر، مدّبــر و آینده نگــر 
کتابــش را بچســبد و صبــح بــرود و ظهــر  کــه فقــط  کســی نبــود  بــود. او 
کــه انســان های خوبــی  کســانی  برگــردد و فقــط درس بخوانــد. هســتند 
ــی،  ــائل علم ــدوق در مس ــهید ص ــا ش ــتند؛ ام ــع نیس ــی جام ــتند؛ ول هس
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، عمرانــی و ... حضــور فعــال داشــت. هــر 

جــا می رفــت اثرگــذار بــود. 
ایشــان یــک فــرد جامــع علــم و عمــل، یــک فــرد موفــق، یــک فــرد 
مســئولیت  احســاس  او  بــود.  شــجاع  و  پرانــرژی  فــرد  یــک  و  مخلــص 
کــه بــه عنــوان این کــه ســرباز امــام؟هر؟ اســت،  می کــرد. تعهــد داشــت 
کــه امــام  کمــال اســتفاده را بکنــد و در مســیری  بایــد از فرصــت و وقتــش 

زمــان؟جع؟ راضــی اســت، قــدم بــردارد. 

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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بــود.  نشــده  افتتــاح  هنــوز  قــم،  شــهربانی  تأســیس  تــازه  زنــدان 
ــار  ــدار داشــته باشــد. یک ب ــا ایشــان در زنــدان دی کســی ب نمی گذاشــتند 
قبــل از اعــزام ایشــان از زنــدان قــم بــه زنــدان قصــر تهــران، به مــن و مادرم 
کــه در زنــدان انفــرادی بودنــد  اجــازه ی مالقــات دادنــد. مــن، مدتــی 
یــک روز  را تحویــل پاســبان ها مــی دادم.  برایــش غــذا می بــردم. غــذا 
کــه از منــزل  گفــت: »غذایــی را  کــه توانســتم ایشــان را از نزدیــک ببینــم، 
گفــت:  گفتــم: »چــرا؟«  مــی آوری، بــه ایــن پاســبان های زنــدان نــده!« 
کــه تمــام بدنــم می لــرزد. تــا صبــح  »نمی دانــم چــی داخــل آن می ریزنــد 
از نزدیــک  را  کــه ایشــان  درد می کشــم و خوابــم نمی بــرد!« در آن روز 
گــره زده بودنــد، به طــوری  دیــدم، دســت هایش را از پشــت بــه پاهایــش 
کــه نشســته فقــط می توانســت بپــرد! نمی توانســت روی پــا بایســتد. آثــار 
کتکــش  کــه  کــردم. معلــوم بــود  کبــودی را روی دســت و پایــش مشــاهده 
کــه آن موقــع نوجوانــی بیــش نبــودم، دیــدن ایــن  زده بودنــد. بــرای مــن 
صحنه هــا خیلــی ســخت بــود. تــا چنــد شــب خواب هــای بــد می دیــدم. 

*  دکتر محمدباقر صدوق، فرزند ارشد شهید.
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مشــهدی  بزرگ شــان  بــرادر  همــراه  بــه  صــدوق  شــهید  روز  یــک 
گــر  محمدآقــا بــه مزرعــه مــا آمدنــد. بــرادرم از شــهید صــدوق پرســید: »ا
ایشــان  بعــداً جــای  کســی  برونــد، چــه  از دنیــا  بروجــردی؟هر؟  آقــای 
روح اهلل  حاج آقــا  به نــام  نفــر  »یــک  گفــت:  شــجاعت  بــا  می گیــرد؟«  را 

می شناســید«.  کمتــر  را  او  شــما  اســت.  خمینــی 

*   حاج عباسعلی سامی.
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بروجــردی؟هر؟  العظمــی  آیــت  اهلل  فــوت  از  قبــل  صــدوق  شــهید 
کــه بعــد از درگذشــت ایشــان چــه اتفاقاتــی در جامعــه  ترســیم می کــرد 
کســی  چــه  کــه  می دانســت  زمــان  همــان  از  افتــاد.  خواهــد  حــوزه  و 
کــردن خــأ درگذشــت آقــای بروجــردی؟هر؟ را دارد. خاطــرم  توانایــی پــر 
کــه صحبــت می کــرد، می گفــت: »بعــد از رحلــت آقــای  هســت، پــدرم 
کســی تقلیــد  کــه مــا از چــه  کــردم  بروجــردی؟هر؟ مــن از ایشــان ســؤال 
گفــت:» بعضــی از علمــا اهــل فقــه و فقاهــت هســتند و چنــدان  بکنیــم؟« 
کــه  وارد سیاســت نمی شــوند؛ ولــی حاج آقــا روح اهلل خمینــی می دانــد 
ــا سیاســت ریشــه اســالم را بکننــد. مــن  دشــمنان اســالم می خواهنــد ب
اســم  حتــی  روز  آن  تــا  مــا  مــی آورم«.  برای تــان  ایشــان  از  رســاله  یــک 

حاج آقــا روح اهلل خمینــی را هــم نشــنیده بودیــم. 
گلپایگانــی بودنــد. تصــّور مــن ایــن بــود  علمــای معروفــی مثــل آقــای 
ــه  ک ــت  گف ــودش  ــی خ ــد؛ ول ــاب می کن ــا را انتخ ــی از این ه ــان یک ــه ایش ک
مــن توضیــح المســائل آقــای خمینــی؟هر؟ را بــرای شــما مــی آورم و بهتــر 

کنیــد. کــه از ایشــان تقلیــد  اســت 
مــورد دیگــری بــرای اشــراف ایشــان بــه اتفاقــات آینــده، ایــن بــود 
آیــت  اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ و دســتگیری  کــه بعــد از درگذشــت 
کــه نبایــد ایــن مســیر بســته  حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ اعتقــاد داشــت 
بمانــد و نبایــد ایــن خــط مشــی، منحــرف شــود. بــه شــدت تحــت هــر 
شــرایطی ســعی می کــرد خــط انقــالب و خــط نهضــت پیــش بــرود. بــه 
کــه می رفــت،  کــه نتیجــه و ثمــره بدهــد. در منبرهایــی  مرحلــه ای برســد 
کــه رژیــم بــه شــدت  گوشــزد می کــرد. علی رغــم ایــن  ایــن موضــوع را مکــرر 

ــرد.  ــورد می ک ــوع برخ ــن موض ــا ای ب

*  مهندس علی اصغر علیشاهی.
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هدیه طلبگی

اوایــل طلبگــی در اســفرنجان مــن و ایشــان نــزد شــخصی بــه نــام 
گلپایــگان مکتــب می رفتیــم.  »حــاج شــیخ علی افتخــاری«، از علمــای 
کــه معلوم  شــیخ صــدوق از همــان موقــع در چهــره اش یــک نورانیتــی بود 
بــود ایشــان در آینــده، از شــخصیت های علمــی می شــود. جدیــت اش 
در درس و برخــوردش بــا اســتاد، ایــن را نشــان مــی داد. او قبــل از مــا بــه 
کــه مــن جهــت ادامــه تحصیــل بــه  ک رفــت. بعدهــا  حــوزه ی علمیــه ی ارا
ک وارد شــدم، بــه دیدنــش رفتــم. او در مدرســه  حــوزه ی علمیــه ی ارا
ک اقامــت داشــت و مــن هــم در مدرســه ی علمیــه ی  »ســپهداری« ارا
کــه در آن جــا بمانــم. یــادم  کــرد  حــاج محمدابراهیــم بــودم. مــرا دعــوت 
گفــت:  هســت یــک جفــت نعلیــن نــو بــرای خــودش خریــده بــود. بــه مــن 
»ایــن نعلین هــا را خیلــی دوســت دارم؛ ولــی می خواهــم این هــا را بــه 
کــرد. مدتــی در حــوزه ی  شــما هدیــه بدهــم« آن هــا را بــه بنــده هدیــه 
ــم  ــه ی ق ــوزه ی علمی ــه ح ــا ب ــد از آنج ــرد و بع ک ــل  ک تحصی ــه ی ارا علمی

مشــرف شــد.

*  حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدجواد رهنمائی. 
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این جای شما نیست

آقایــی  بروجــردی؟هر؟،  العظمــی  آیــت اهلل  فــوت  از  بعــد  بــار  یــک 
گفــت: »بــه  می خواســت بــه جــای ایشــان نمــاز بخوانــد. شــهید صــدوق 
کســی اســت بــه نــام  نظــر مــن اینجــا، جــای شــما نیســت. اینجــا، جــای 
کــه عــرض  گفــت: »همیــن  گفــت: »یعنــی چــه؟«  آیــت اهلل خمینــی!« 
گفــت: »آیت اهلل  کیــه؟«  گفــت: »آیــت اهلل خمینــی  کــردم خدمت تــان.« او 

کیســت!«. خمینــی، بعــداً شــناخته می شــود. بعــداً معلــوم می شــود 
گــر ایشــان را شــهید نکــرده بودنــد و امــام خمینــی؟هر؟ ایــران آمــده  ا
بــود، هم ردیــف شــخصیت هایی مثــل شــهید بهشــتی، شــهید مطهــری 

کمــی از آن هــا نداشــت.  و شــهیدان محــراب می شــدند. دســت 

*  حاج نصراهلل هادی از بزرگان روستای تیکن.
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دیدار در زندان قم

ک، شــهید صــدوق را بــه خاطــر ســخنرانی ها  پــدرم می گفــت: »ســاوا
کــرد.  و حمایتــش از امــام خمینــی؟هر؟ در مســجد اعظــم قــم دســتگیر 
ــران  ــو! نگ ــم بگ ــه بچه های ــت: »ب گف ــم،  ــش رفت ــه مالقات ــدان ب ــن در زن م
نباشــند«. رنگــش قرمــز شــده بــود. بــدن ضعیفــی داشــت. در زنــدان 
می گفــت،  بــد  شــاه  بــه  این کــه  خاطــر  بــه  بــود.  شــده  هــم  ضعیف تــر 
در  گفتنــد:  ندادنــد.  خواســتیم،  را  جنــازه اش  کردنــد.  شــهیدش 
گفتنــد:  گفتیــم: شــماره ی قبــرش را بدهیــد.  کردیــم!  کــش  مســگرآباد خا

کــه بدهیــم!  اجــازه نداریــم 
شــهید  همســر  وقتــی  کردیــم.  پیگیــری  جنــازه اش  بــرای  خیلــی 
کــه لباس هایــش را تحویــل بگیــرد،  صــدوق رفــت پیــش دادســتان قــم 
گفــت: خــدا مــا را ببخشــد! مــا دســت مان بــه خــون او  دادســتان قــم 
گفــت: جنــازه اش  گفتــه ی خــود دادســتان قــم اســت.  آلــوده اســت! ایــن 
کــه آن را بــه شــما تحویــل  کردیــم و دســتوری نداریــم  ک  را خودمــان خــا

بدهیــم. اصــاًل نمی توانیــم بدهیــم! 
بهــره  او  از  این هــا  از  بیــش  می بایســت  مــا  بــود.  شــریفی  مــرد 

نگذاشــتند«.  ولــی  می گرفتیــم؛ 

کبر علیشاهی برادرزاده شهید. *  حاجعلی ا
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بــه منــزل عموی مــان، شــهید صــدوق، در  پــدرم  بــه همــراه  مــن 
کــه در زنــدان  قــم رفتیــم. چنــد روز آن جــا ماندیــم تــا بتوانیــم ایشــان را 
ــا  ــان، آق ــزرگ ایش ــد ب ــد فرزن ــه می ش ک ــر  ــت ظه ــم. وق کنی ــات  ــود، مالق ب
محمدباقــر، برایــش در زنــدان غــذا می بــرد. یــک روز وقتــی برگشــت، 
گفــت: »پــدرم در  گریــه می کنــد. علــت را پرســیدیم!  کــه دارد  دیدیــم 

کردنــد«.  زنــدان نبــود. او را بــه زنــدان قصــر تهــران منتقــل 
کار  کــه بــرادر بــزرگ شــهید صــدوق می باشــد، بــه دنبــال  پــدر مــن 
ــرادر خــود را  ــی پــس از چنــد روز بــدون این کــه بتوانــد ب ایشــان رفــت؛ ول
ــه روســتا برگشــت. می گفــت او از طــرف  کنــد، ب ــدان قصــر مالقــات  در زن
کســی بــا او تمــاس  گذارنــد  ک ممنــوع المالقــات شــده اســت و نمــی  ســاوا

داشــته باشــد.

کبر علیشاهی. *  حاج علی ا
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صدوق خودمان

ــردم.  ــی می ک ــا زندگ ــع در آنج ــردم. آن موق ــی می ک ج بنای ــر ک ــن در  م
ج  کــر کــرد، مــا ســر فلکــه ی وســط شــهر  کــه شــاه از ایــران فــرار  روزی 
گفتنــد: »حجــت االســالم  رفتیــم. یــک وقــت در میــان شــلوغی مــردم 
مــا  بــرود.  منبــر  می خواهــد  ج  کــر مســجد  در  شــجونی  والمســلمین 
ایشــان را نمی شــناختیم. وقتــی رفتیــم ایشــان را ببینیــم، مســجد پــر 
کــه بــود رفتیــم جلــوی  ــا هــر تالشــی  ــا ایــن حــال مــا ب از جمعیــت بــود. ب
گرفتــه روی منبــر  مســجد نشســتیم. دیدیــم مــردم یکــی را روی دســت 
بردنــد. حجــت االســالم والمســلمین شــجونی** وقتــی رفــت بــاالی منبر، 
گردان آقــای بروجــردی؟هر؟  گفــت: »مــن از شــا کــرد و  شــروع بــه صحبــت 
گرد زرنــگ داشــت«. یکــی یکــی  هســتم. آقــای بروجــردی؟هر؟ 18 شــا
اســم آن هــا را بــرد تــا رســید بــه اســم شــهید صدوق. بــا توجه به شــناختی 
گفــت: »صــدوق خودمــان اســت  ــرادرم  ــه از آقــای صــدوق داشــتیم، ب ک
کــرد از زندگــی شــهید، از  کــه دربــاره اش حــرف می زنــد!«. بعــد شــروع 

گفــت.  از زندان رفتن هــای شــهید  برنامه هــای شــهید و 

*  حاج عبداهلل علیشاهی.
**   حجت االسالم والمسلمین شجونی از مبارزان زمان طاغوت بود.
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کردنــد  او را بعــد از رحلــت آیــت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟ دســتگیر 
کتک هــای شــدیدی در زنــدان قــم بــه او زدنــد  و بــه زنــدان بردنــد و 
ــه  ک ــا شــرایط بســیار ســختی  ــود. ب ــا او اســتوار ب ــردد. ام ــا از ایــن راه برگ ت
بــرای هــر انســانی شــاید غیرممکــن باشــد، او را بــه زنــدان قصــر تهــران 
روی  می کردنــد  بیــان  دوســتان  کــه  این طــور  قصــر  زنــدان  در  بردنــد. 
کــه بــرادر بــزرگ  تخــت دســت ها و پاهایــش را بســته بودنــد. بعــد از ایــن 
و دوســتانش بــرای مالقــات او آمــده بودنــد، اجــازه ی مالقــات ندادنــد. 
وقتــی بــا اصــرار اجــازه دادنــد، او را بــا همیــن تخــت حرکــت دادنــد. از 
کتــک و شــکنجه، بی هــوش بــود. چنــد روز بعــد هــم زیــر  شــدت شــالق، 

ــه شــهادت رســید. شــکنجه ب
درمانــگاه  رفتیــم  مــا  »وقتــی  می گفــت:  نزدیکــش  اقــوام  از  یکــی 
زنــدان قصــر تــا خبــری از زمــان و چگونگــی شــهادتش بگیریــم. پزشــک 
گذاشــت و بعــد از مدتــی  درمانــگاه از شــدت ناراحتــی ســرش را روی میــز 
کشــتند! برویــد و دیگــر ســراغش هــم نیاییــد! خودتــان هــم  گفــت: »او را 
گــر هــم بــه شــما  کجاســت! ا مبتــال می شــوید. معلــوم نیســت جنــازه اش 
قبــرش  نیســت  گفته انــد. معلــوم  اســت، دروغ  قبــر  فــالن  بگوینــد در 
گــر مجلــس بگیریــد،  کجاســت. برویــد و مجلــس ختــم هــم نگیریــد! ا

کــه در مجلــس بیاینــد، دســتگیر می شــوند!«.  کســانی  همــه ی آن 
کــه تاریکــی ســتم همــه جا  کــرد  ایــن شــهید زمانــی ایــن راه را انتخــاب 
کــس راه صحیــح را از راه نادرســت نمی شــناخت.  گرفتــه بــود. هیــچ  را 
کســب منافــع دنیــا بودنــد؛ ولــی ایشــان  کــه همــه، دنبــال  زمانــی بــود 
کــه ســال ها  کــرد  کــرد و بــه اســالم چســبید. راهــی را انتخــاب  دنیــا را رهــا 

کردنــد.  بعــد تعــداد زیــادی از شــهدا و مؤمنــان شــناختند و پیــروی 

*  مهندس محمدعلی هادی.
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*
ترس رژیم

رژیــم  بفهمیــم  مــا  تــا  شــد  باعــث  شــهید  جنــازه   تحویــل  نــدادن 
ستم شــاهی خــودش را در ایــن قضیــه مقصــر می دانســته و نمی خواســته 
ایــن حقیقــت،  مــردم بدهــد. خــود  بــه دســت  مــدرک و ســندی  کــه 
کــه آن هــا در ایــن قضیــه مقصــر بوده انــد.  ــر ایــن  بهتریــن دلیــل اســت ب
گــر یــک زندانــی عــادی بــود و از دنیــا  خودشــان را مجــرم می دانســتند. ا
می رفــت، راحــت جنــازه اش را تحویــل می دادنــد. پــس معلــوم می شــود 
کــه جنــازه را تحویــل ندادنــد. از  کــه مســأله، مســأله ی عــادی نبــوده 
طــرف دیگــر سیســتم روحانیــت بایــد در ایــن قضیــه وارد می شــد. چــون 
ایشــان یــک روحانــی بودنــد. تشــکیالت روحانیــت بایــد مدعــی می شــد 

کــه چــرا یــک نفــر روحانــی در سیســتم طاغــوت از دنیــا رفتــه اســت! 
کاری نکرد.  کــه آن زمــان روحانیــت  باالخــره، ایــن یــک مســأله اســت 
کاری بکننــد. بچه های شــان هــم  کــه نمی توانســتند  خانــواده ی ایشــان 
کوچــک بودنــد. بــرادر ایشــان و دیگــران هــم در ایــن حــدی نبودنــد  کــه 

کاری بکننــد. کــه بتواننــد 

*  حجت االسالم و المسلمین حاج آقا شیخ  محمدرضا سامی.



98

*
عکس امام خمینی

کســی  شــهید صــدوق می گفــت: »فقــط حاج آقــا روح اهلل خمینــی«. 
ــم  ــا ه ــود. م ــنیده ب ــی را نش ــاروح اهلل خمین ــاج  آق ــم ح ــع اس ــم آن موق ه
کــه بــردن اســم حاج آقــا  روح اهلل خمینــی ُجــرم اســت.  نمی دانســتیم 
کــه آقــای  گرفتاریــش هــم همیــن شــد. وقتــی  شــهید صــدوق ســبب 
کردنــد، عــده ای عکــس بعضــی افــراد را می بردنــد  بروجــردی؟هر؟ فــوت 
آقــای  جــای  بــه  ایشــان  کــه  می کردنــد  نصــب  قــم  اعظــم  مســجد  در 

هســتند.  بروجــردی؟هر؟ 
ــدا  ــای بروجــردی؟هر؟ را خ ــین آق ــدوق می گفــت: »جانش ــهید ص ش
کنیــم حاج آقــا روح اهلل  گــر هــم مــا بخواهیــم تعییــن  کنــد. ا بایــد تعییــن 
خمینــی اســت«. عکــس امــام خمینــی؟هر؟ را مــی زد در محــراب مســجد 
و عکــس دیگــران را می َکنــد. آن جــا بیــن طلبه هــا درگیــری شــد و ایــن 

گرفتــاری ایشــان شــد.  درگیــری بعدهــا باعــث 
ــرده و  ــم ب ــه شــهربانی ق گرفتنــد و ب شــهید صــدوق را در منزل شــان 
از آنجــا بــه زنــدان قصــر تهــران انتقــال دادنــد. دیگــر مــا او را ندیدیــم. در 
کردنــد. اجــازه ی ختــم هــم ندادنــد.  آنجــا او را زیــر انــواع شــکنجه شــهید 
نــه جنــازه را تحویــل دادنــد و نــه قبــرش را نشــان دادنــد. بعــدًا هــم 
کســی نیامــد جایــی را  کردیــم.  گفتنــد او را در مســگرآباد تهــران دفــن 

ــا دروغ؟!  ــت ی ــت اس ــان راس ــا حرف ش ــه آی ک ــد  ــان بده نش
کار خــودش را می کنــد و روز بــه روز هــم اســم و  شــهید زنــده اســت و 
کســی هــم بخواهــد بــه ایــن مملکــت خیانــت  رســمش بیشــتر می شــود. 

کنــد، خــون شــهدا نمی گــذارد و رســوا می شــود.
شــهید صــدوق نمی گذاشــت مــردم متفــرق شــوند. ســبب اتحــاد 

اهــل آبــادی بــود.  

*  حاج محمدتقی هادی)شهید صدوق وصی ایشان بود(.
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قطع شهریه

مــادرم نقــل می کــرد: »بعــد از شــهادت پدرتــان، مأمــوران شــاه بــرای 
کردنــد.  مــا دردســر درســت می کردنــد. شــهریه ی پدرتــان را نیــز قطــع 
کــه مرحــوم آیت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی بــه  فقــط مــا حوالــه ی نانــی 
گفتــه  روحانیــون ماهانــه مــی داد، دریافــت می کردیــم. بــه دیگــر علمــا 

کــه بــه مــا شــهریه ندهنــد!«. بودنــد 
کشــاورزی  ک  بــه خاطــر همیــن مســأله، مادرمــان مقــداری از امــال
ــرد.  ک ــی مــا  پدرمــان را در روســتای زادگاهــش فروخــت و هزینــه ی زندگ

*  محمدرضا صدوق.
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ملاقات در زندان قصر

یــک روز مرحــوم حــاج محمدآقــا علیشــاهی،** بــه تهــران تشــریف 
کــه او را راه  آوردنــد. بعــد رفتنــد زنــدان قصــر بــرای مالقــات بــرادرش 
کــه مرحــوم شــهید صــدوق اصــاًل به  کار هــم ایــن بــود  ندادنــد. دلیــل ایــن 
هــوش نبــود و در حالــت اغمــا بــه ســر می بــرد. ایشــان آمــد پیــش مــن و 
کافــی اســت!«  کــه بــرادرم را ببینــم، برایــم  گفــت: »فالنــی مــن همیــن قــدر 
بــه اتفــاق بــه زنــدان قصــر تهــران رفتیــم. مــن رفتــم پیــش افســر نگهبــان 
گفــت آقــای »هــادی« مــن نمی توانــم  گفتــم. ایشــان  و واقعــه را برایــش 
کاری انجــام بدهــم. بــرای مــن خیلــی مســئولیت دارد. ایشــان  برای تــان 
گفتــم: »مــن دیگــر نمی دانــم  ک ممنوع المالقــات اســت.  از طــرف ســاوا
کــه  جنــاب ســروان! ایشــان بــرادرش اســت. آمــده و از مــن خواســته 
ــا صحبت هــای مــن  کنــد«. ب ــرادرش را مالقــات  ــه هــر نحــوی هســت ب ب
مجــاب شــد و اجــازه داد. مــا داخــل زنــدان رفتیــم. ایشــان قــادر بــه 
گفتنــد: »بــر اثــر  کنــد! بــه مــا  حرکــت نبــود. اصــاًل نمی توانســت صحبــت 
ک بــه ایــن صــورت درآمــده اســت!«  شــکنجه ی نیروهــای امنیتــی ســاوا
ــا  ــاد پیگیــر قضای کافــی نداشــتم و زی ک اطــالع  مــن در آن زمــان از ســاوا

کرده انــد.  کارهــا را  کــه چــرا و بــه چــه دلیــل ایــن  نشــدم 
پشــت  بــه  را  او  دیــدم.  ایشــان  از  تأســف باری  واقعــًا  وضعیــت 
خوابانــده و دســت و پایــش را بــه تخــت بســته بودنــد. ایشــان فقــط 
کــرده بودنــد بــرای مــن  کار را  نفــس می کشــید. حــاال بــه چــه علــت ایــن 
گفــت:  گریــه می کــرد.  مشــخص نبــود. بــرادرش خیلــی ناراحــت بــود و 
کاری بــر نمی آیــد. نمی دانــم  گفتــم: »از دســت مــن  کنــم؟«  کار  »مــن چــه 
کســی  کــرد؟« دســت و پایــش را بــه تخــت بســته بودنــد و  چــه کار بایــد 
را هــم نمی شــناخت. نــه حرفــی مــی زد و نــه عکس العملــی از خــودش 

نشــان مــی داد. از زنــدان آمدیــم بیــرون و آن هــا بــه قــم بازگشــتند. 

*  حاج محمد هادی، نظامی خدمت کرده در زمان شاه. 
**   برادر شهید.



101

ت
ررا

خا

کــه شــهید صــدوق  دقیقــًا نمی دانــم دو یــا ســه روز بعــد، خبــر دادنــد 
ک جنــازه ی او را  در داخــل زنــدان بــه شــهادت رســیده اســت. ســاوا
جهــت تدفیــن بــه خانــواده و بســتگانش نــداده بــود. هنــوز هــم ایشــان 
کرده انــد و  کجــا دفــن  مفقودالجســد هســتند و معلــوم نیســت ایشــان را 
ــوم  ــخصًا نامفه ــده ش ــرای بن ــان ب ــد. در آن زم کردن ــا او  کار را ب ــن  ــرا ای چ

بــود. 
کســی را هــم راه  این هــا را مــن بــه چشــم خــود در زنــدان دیــدم و 
نمی دادنــد. چــون بنــده خــودم در نیــروی انتظامــی خدمــت می کــردم. 
کــه  کارت شناســایی خــود را نشــان دادم مــرا راه دادنــد. افســری  وقتــی 
گر مســئوالن  اجــازه ی مالقــات داده بــود، خیلــی نگران بــود. می گفت : »ا
گفتــم:  می شــود!«.  تمــام  گــران  خیلــی  مــن  بــرای  بفهمنــد،  باالتــر 
ک اســت. ممنوع المالقــات  گفــت: »چــون ایشــان زندانــی ســاوا »چــرا؟!« 
می باشــد. بــرای مــا مســئولیت زیــاد دارد؛ ولــی چــون شــما همــکار مــا 
هســتید، بــا مســئولیت خــودم اجــازه می دهــم تــا مالقــات مختصــری بــا 

او داشــته باشــید«. 
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خبر شهادت

وقتــی خبــر شــهادت شــیخ صــدوق بــه روســتای تیکــن رســید، یــک 
گروه گــروه، ســوار آن شــدند  کامیــون بــزرگ وســط آبــادی آمــد و مــردم 
تــا بــرای تشــییع جنــازه بــه قــم برونــد. مــردم یــک صــدا فریــاد می زدنــد.

کشته شد، ای خدا»حجت االســـــــــالم ما
برس بـه فــــــریاد ما«حضرت صاحب زمان

کــرد؛ ولــی نــه تشــییع جنــازه ای در  و ماشــین بــه ســمت قــم حرکــت 
کار بــود و نــه ختمــی! 

به دستور شهربانی قم فورًا به روستا برگشت داده شدیم.

*  آقای جعفر هادی.
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*
مراسم ختم

ایشــان چــون از چهره هــای شــاخص درس آقــای بروجــردی؟هر؟ 
می دادنــد،  تحویــل  را  جنــازه  گــر  ا می شــناختند،  را  او  قــم  در  و  بــود 
کــه یــک تشــییع جنــازه ی باشــکوه بگیرنــد.  دوســتانش اعــالم می کردنــد 
آن زمــان مــردم هــم بــه دنبــال یــک چنیــن چیــزی بودنــد تــا در مقابــل 
مــن دســتگاه خــوب  نظــر  بــه  بیندازنــد.  راه  را  یــک حرکتــی  دســتگاه 
گــر جنــازه بــه قــم بــرود و بخواهنــد بــرای ایشــان  کــه ا کــرده بــود  حســاب 
کار  تشــییع جنــازه و مراســم ختــم بگیرنــد، ســوم، هفــت و چلــه بگیرنــد، 
کــرد. شــعارهایی علیــه دســتگاه داده  بــرای دســتگاه بیــخ پیــدا خواهــد 
کشــتند. نکتــه  ی دیگــر ایــن  گناهــی ایشــان را  کــه چــرا و بــه چــه  می شــود 
کــه در زنــدان خیلــی شــهید صــدوق را شــکنجه داده بودنــد. ایشــان یــک 
بــدن ضعیــف و الغــری داشــت. وقتــی چنیــن بدنــی را ببرنــد در زنــدان 
و مــورد شــکنجه قــرارش دهنــد، دیگــر چیــزی از آن باقــی نمی مانــد. 
کــه آثــار شــکنجه در آن  گــر دســتگاه طاغــوت می  خواســت ایــن بــدن را  ا

ــه دســت مــردم بدهــد، مــردم چــه می گفتنــد؟ ــان اســت، ب نمای
ــد،  ــوه دهن ــن جل ــف دی ــود را مخال ــتند خ ــه نمی خواس ک ــم  ــا ه آن ه
کــه بــرای آن هــا  کردنــد؛ چــرا  بــه همیــن دلیــل از دادن جنــازه ممانعــت 
کــه یــک روحانــی را چنیــن شــکنجه داده بودنــد. حتــی  خیلــی بــد بــود 
گــر قبــرش هــم در قــم مشــخص بــود، همــان اجتماعــات و رفــت و آمدهــا  ا

بــر ســر قبــر ایشــان، بــه ضــرر دســتگاه می شــد.
کنم، باید بگویم  گر بخواهم شهید صدوق را در یک جمله تعریف  ا

شهید صدوق یک انسان جامع، عالم با عمل و اثرگذار بود.

*  آیت اهلل حاج شیخ محمدحسن فاضل گلپایگانی.
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 که حکومت اسالمی بر پا نشده و قوانین مقدس تا زمانی 
قرآن اجرا نشود، تکلیف همه ما مبارزه است.



 گوش به فرمان حاج آقا کنید،  خودتان را نثار اسالم 
روح اهلل خمینی بدهید و حامی والیت فقیه باشید.



.هرگز از روحانیت متعهد و مبارز جدا نشوید

 که برای اسالم دینی است انسان ساز و دینی است 
کرد. برقراری اش در جهان، باید جان نثارش 



 که با نشر احکام به دوستان روحانی ام توصیه می کنم 
کنید. اسالمی  و تقوا در جامعه، والیت فقیه را یاری 
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 ما سال ها در حوزه های علمیه درس تقوا خوانده ایم تا
خدایی نکرده در عمل، خالف تقوا را پیاده نکنیم.




که همیشه در  کن  همسرم، بچه هایم را طوری تربیت 
ذهن شان باشد زیر بار ظلم و ستم ستمگران نروند و 

کنند و بس. ُکرنش  همیشه برای خدا 


 که بچه هایم را در راه علم و سفارش من به شماست 
دانش بفرستید؛ مخصوصًا برای طلبه علم دینی.



 فراموش نکنیم تقوا، خواندن نماز و دعا، قرآن، نیکی به
پدر و مادر و واجبات الهی را.



 که کردیم  خداوندا! تو شاهدی ما قیام نمودیم و جهاد 
کنیم.  بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر 





ݠمݤݤݤݤݤݤݤ
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�ݔ�ݑ اهلل
آ

اهد ا عالم م�ݓ
ی؟هر؟

ݬݬݬݔگاںن ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اىݫ ىݪݪݪݪݔ�ن محمد صادٯݑ صدوٯݑ گل�ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬپ
ا سݩݩݩݩݩݩݩݩش ڡݑ

آ
ا

فرزند: حاج شیخ فرج اهلل تیکنی

شغل: استاد حوزه علمیه قم

محل های تبعید: تهران، محمود آباد  و آمل مازندران

شهادت: چهارم آبان 1340- زندان ساواک )قصر تهران (

علت شهادت: شکنجه های متعدد جسمی و روحی

تحصیلات: مجتهد و مدرس حوزه علمیه قم

اساتید: مرحوم حضرات آیات عظام بروجردی، امام خمینی، 

گلپایگانی، اراکی، مرعشی نجفی، محقق داماد، خوانساری، خوئی، 

حسینی شیرازی، محمدی گلپایگانی، محمد تقی صدرا 

رضوان اهلل علیهم
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از طرف بزرگ مرجع عالیقدر شیعیان جهان اسالم
 حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی؟هر؟

گلپایگانی؟هر؟ به شهید واال مقام آقای شیخ محمد صادق صدوق 

گرد�ید
دن �ی
�ن�ن لدر�ال1336�ت �ی دن ارا�ت �ی

�ت ا�ن

عالی �بسمه�ت

 ارن ته ا� ا�ن ا�ن  دام�ت �دو�ت  �اد�ت محمد 
ن
� �ی
�ݒ ا �ت
آ
ا ای �ت

آ
ا االعالم عماد  طا�ب مس�ت  ا�ب �ن �ب که د ما�ن �ن ی

ن
�
م�ن

وه و�ب  دن ا�ن در و  �یهاس�ت
�ت �ن ر
ن
�
�ن به � وط

م�ن  �ب�ت �ی
�ن عصر در که �یه امورحس�ب صدی

�ت در د �ن ارن م�ب ر �ی
ح�ت  �ب

ا�ن �ب

ارکامامعل�یهالسالمکهدر �همم�ب دن
ددرا�ن �ن ارن م�ب

رن �ی
رعو�ن

ݒ
ررهدر� ندرمواردم�ت

آ
ا

ن
رع�یهوصر�

ݒ
�

ا�الم و�ی�ت
�ت �ت �ب انواموریکهمو�ب ود�ݒ

صادی�ن �ت
ا�ت ار�ب رادرم�ن ل�ݒ �یک�ݒ ا�ب �ی

ا��ت صور�ت

یه رعا� دواوص�یه�ب
�ن ر�ا�ن ر�ب �ی

بهح�ت لم�یه�
هاهیمهمع امهی�ورن رایا�ت را�ب ل�ݒ دودو�ݒ �ن ما�ی �ن

ن
صر� اس�ت

ته رکا� نورحمهاهللو�ب �ی
م�ن االموؤ �ن وا�ن

بهوالسالمعل�یهوعلیا�ن ا�
�ن د.المامولمن�ب اطگمار�ن �ی

اال��ت

ه1378 ݡحب
ح �ی دن

ی ا�ی اݡط�ب نط�ب س�ی
ح
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از طرف مرجع عالیقدر شیعیان جهان اسالم
گلپایگانی؟هر؟  حضرت آیت اهلل العظمی 

گلپایگانی؟هر؟ به شهید واال مقام آقای شیخ محمد صادق صدوق 

گرد�ید
دن �ی
�ن�ن لدر�ال1335�ت �ی دن ارا�ت �ی

�ت ا�ن

م �بسماهللالرحمنالرح�ی

 طا�ب مس�ت  ا�ب �ن �ب و�بعد ن ر�ی الطا�ه له
آ
ا و محمد ه ل�ت

�ن ر �ی
�ن علی السالم و  الصلوهت و ن العالم�ی  الحمدهللر�ب

عمر ی
ت
مد� ته رکا� �ب  دام�ت  �دو�ت  �اد�ت محمد 

ن
� �ی
�ݒ ا �ت
آ
ا ای �ت

آ
ا اال�الم  هت �ت �ݒ و االحکام  مرو�ب مدار

ر�یع�ت
ݒ
�

ور �ی رن �ب و ل
ا�ؤ �ن  لم

ع
 ارن ی

ن
ام� ام�ݒ بهم�ت � حمداهلل دو�ب

مود�ن
�ن �یه
�ن د�ی لعلوم حص�ی

�ت
در

ن
ودراصر�

�ن  ر�ی�ن
ݒ
�

�یه
�ت ن�ن وط�بادن

�یهکهم�ن ددرامورحس�ب
�ن ونمی�باسݒ

دن
ؤ
رما اح�ت

ن
طر� اارن دلدن �ن س�ت ر�ه �ی

ح�ت و�ت
یومحلو�ݒ

ّ
ویم�ل �ت

�ت

ارکامامعل�یهالسالم و�همم�ب
کوهت ادورن المع�ب

نمطن
ت
�
صوصدرگر�ن

موماو�بالحن
ع طاس�ت را�ی

امعال�ݒ �ب

د دوام�ی
�ن رما�ی
ن
�
ن
وط م��ن

ل
اطراا �ی

ر�الا��ت ما�یدودر�ه
صال�ن عا�ی مراحب را�ب

دا�ن ا�ؤ ودورن
�ن ی�ݒ�ت دارک�ریمع� م�ت �ب

تهو ا� ی�ت �
و�ن
اداهلل�ت درن و�ن

د�ݒ هرهم�ن ان�ب سݒ ا�ت �یو�ن
�ن مودهارن

ی�ن
ن
دردا� انرا�ت ا�یسݒ ر�ی�ن

ݒ
ود� نو�ب �ی

م�ن موؤ اس�ت

ته رکا� اهللو�ب نورحمهت �ی
م�ن یالموؤ

ن
وا�
السالمعل�یهوعلیا�ن

س�نه1377 �ب 21ر�ب

ی
ن
گا� ا�ی امو�ویگل�پ محمدر�ن
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از طرف مراجع عالیقدر شیعیان جهان اسالم 

حضرت آیت اهلل العظمی سید ابوالقاسم خوئی؟هر؟ و
 حضرت آیت اهلل العظمی سید عبدالهادی حسینی شیرازی؟هر؟

گلپایگانی؟هر؟ به شهید واال مقام آقای شیخ محمد صادق صدوق 

گرد�ید:
دن �ی
�ن�ن لدر�ال1335�ت �ی دن ارا�ت �ی

�ت ا�ن

م �بسماهللالرحمنالرح�ی

 ا�ب �ن �ب �بعد و ن معصوم�ی
ل
ا و ن ر�ی الطا�ه ته ر�

ت
ع� و محمد ه ل�ت

�ن ر �ی
�ن علی اهلل �لی و  ن العالم�ی  الحمدهللر�ب

ل �ب
�ت  تهارن دا� �ی �ی

ؤ
ا �ت  اراکیدام�ت �دو�ت محمد�اد�ت

ن
� �ی
ا�ݒ �ت
آ
ایا �ت

آ
اال�الما هت �ت �ݒ عماداال�الم طا�ب مس�ت

رع�یه
ݒ
وه� و�ب دن ندرا�ن ن�بادن �ی

�ن محپ دو�ه �ن اسݒ �ب م�ی
ارن رعیوم�ب

بهم�اکمال�ݒ حو�
�ن �یهایکه�ب صدیامورحس�ب

ردر�ت اح�ت

دکه �ن ارن لکم�ب رع�یهوکدن
ݒ
رره� �نهادرمواردم�ت

آ
ا

ن
هوصر� مطعل�ت ورا�ت دن المو�ن

ومطن کوا�ت لرن �ی �ب
�ت ارن

دواوص�یه
�ن ما�ی �ن

ن
وصر� دن داها�ن ا�ن �همامامعل�یهالسالماروا��ن

ودارن
صادی�ن �ت

ا�ت
ݒ

ممعا� م�ی
�ت دار�ت م�ت �ب

والسالمعل�یه امن�ال�الدعوا�ت �ن یلد�ی
ن
اطوان� �ی

لاال��ت �ی ویو�لوکس�ب �ت
ال�ت مهت مالرن ه�ب ی�ت �

و�ن
دام�ت

ته رکا� اهللو�ب نورحم�ت �ی
م�ن االموؤ �ن وا�ن

را�ن وعلی�ا�ؤ

1377س�نه32ـ �ب هرر�ب
ی5�ݒ
ن
�

ی رارن �ی
یسݒ
ن
� حس�ی
ل
دالهادیا ع�ب

م �بسماهللالرحمنالرح�ی

د. �ن ما�ی �ن
ن

دکهصر� �ن ارن م�ب
رن �ی
ر�ن لاح�ت �ب

�ت نارن
ت
رردرم� حوم�ت

�ن د�ب �ن ما�ی می�ن دن
ورهکها�ن �ب رع�یهمرن

ݒ
وه� و�ب

ی
ؤ
و�
اسمالمو�ویالحن وال�ت ا�ب
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گلپایگانی؟هر؟ دست نوشته شهید آیت اهلل محمد صادق صدوق 
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گلپایگانی؟هر؟ زادگاه شهید آیت اهلل محمدصادق صدوق 
گلپایگان روستای تیکن در حومه 

ج اهلل  تیکنی )پدر شهید صدوق( مزار حاج شیخ فر
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مرمت قنات روستای تیکن توسط شهید آیت اهلل صدوق 
گلپایگانی؟هر؟  و اهالی روستا )مربوط به خاطره راه اندازی قنات(

قنات روستا پس از مرمت و بازسازی توسط شهید آیت اهلل 
گلپایگانی؟هر؟ )مربوط به خاطره راه اندازی قنات( صدوق 
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که مزرغه باغ منگتو )محل اسکان  بیابان های صالح پیغمبر 
زایرین( در پایین ارتفاعات این محل واقع شده است.

)مربوط به  خاطره  مزرغه باغ منگتو (

مزرعه باغ منگتو)محل اسکان زائرین صالح پیغمبر(
)مربوط به خاطره باغ منگتو(
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زیارتگاه صالح پیغمبر
)مربوط به خاطره صالح پیغمبر(
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حاج احمدرضا سخایی    حاج محمدتقی سامی    حاج محمدتقی هادی

حاج نصراله هادی    حاج ابوالفضل علیشاهی    حاج عباسعلی سامی
که در حادثه ی باغ منگتو  و آزادکردن  جمعی از بزرگان روستای تیکن 

ک(   بیابان های زادگاه شهیداز دست تیمور بختیار )رئیس ساوا
دستگیر و زندانی شدند و با پیگیری شهید صدوق و حمایت حضرت 

آیت اهلل العظمی بروجردی؟هر؟ آزاد شدند.
)مربوط به خاطره ی باغ منگتو(
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مرحوم حاج محمدآقا علیشاهی       مرحوم حاج محمدعلی زالی

                   )برادر بزرگ شهید(
افراد فوق از بزرگان روستای تیکن به جرم شرکت در  آزادسازی 

که حکم اعدام آن ها توسط  بیابان های تیکن به اعدام محکوم شدند 
پیگیری شهید صدوق و حمایت آیت اهلل العظمی بروجردی؟هر؟ لغو 

شد.
)مربوط به خاطره ی باغ منگتو(

          
حاج  حسینعلی زالی            حاج محمد هادی

گلپایگانی در  آخرین مالقات برادر بزرگ شهید، با آیت اهلل صدوق 
زندان قصر توسط آقای حاج محمد هادی)نظامی بازنشسته( صورت 

پذیرفت.
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گلپایگانی؟هر؟ - حضرت امام خمینی؟هر؟ حضرت آیت اهلل العظمی 

گلپایگانی؟هر؟ اساتید شهید آیت اهلل صدوق 

حاج آقا مصطفی خمینی؟هر؟– حضرت امام خمینی؟هر؟ – حضرت 
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی؟هر؟

)مربوط به خاطره اساتید ایشان(
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مراسم تشییع حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی؟هر؟

گلپایگانی؟هر؟ در مراسم تشییع استاد خود  شهید آیت اهلل صدوق 
گردان معظم له شرکت داشتند. به همراه  دیگر علما و  شا

)فروردین 1340(

درس اخالق حضرت امام خمینی؟هر؟   در  مسجد سلماسی 

گردان ممتاز  و برجسته   گلپایگانی؟هر؟ از شا شهید  آیت اهلل صدوق 
امام خمینی؟هر؟  بود.

)مربوط به خاطره درس های مشکل(
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گلپایگانی؟هر؟ اساتید شهید آیت اهلل صدوق 

حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی؟هر؟ – حضرت آیت اهلل العظمی 
مرعشی نجفی؟هر؟

)مربوط به خاطره اساتید ایشان(

مجلس وعظ حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی)قدس سره(

گردان ممتاز و  برجسته  گلپایگانی  از شا شهیدآیت اهلل صدوق 
حضرت آیت اهلل العظمی  بروجردی؟هر؟ بودند.



کی- 128 حجت  االسالم و المسلمین حاج سید محمد حسین ابطحی ارا
گلپایگانی؟هر؟ - شهید آیت اهلل محمد صادق صدوق 

فرزند ارشد ایشان، محمد باقر صدوق – سال 1339
)به ترتیب از راست باال(
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مم
ما

م

گلپایگانی کارت معافیت تحصیلی شهید صدوق 

آیت اهلل العظمی بروجردی؟هر؟ لقب صدوق  را به وی داد 
گشت. و از آن زمان به شیخ صدوق معروف 
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کتاب »شهید اول« ، مجموعه خاطرات شهدای انقالب اسالمی استان قم 
گلپایگانی  که فصل اول آن به زندگی نامه شهید آیت اهلل صدوق  می باشد 

کتاب توسط سازمان بسیج سپاه علی بن  اختصاص داده شده است. این 
ابی طالب؟ع؟ منتشر شده است.
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مم
ما

م

که به صورت داستانی  یادگاران انقالب مجموعه ای سیزده جلدی است 
خاطرات مبارزان با رژیم پهلوی و رزمندگان دفاع مقدس را بیان می کند.
سیزدهمین جلد این مجموعه با عنوان »بدون نام و نشانی« بر اساس 

گلپایگانی؟هر؟ توسط نشر  خاطرات روحانی مبارز شهید آیت اهلل صدوق 
شاهد به چاپ رسیده است.
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مجله قافله نور

گلپایگانی؟هر؟ سالروز  شهادت آیت اهلل صدوق 

گلپایگانی؟هر؟ سالروز شهادت آیت اهلل صدوق 
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یادواره شهدای منطقه آبشار

مسجد حضرت زهرا؟س؟ -محله آبشارقم
گلپایگانی؟هر؟  پایگاه مبارزاتی شهید آیت اهلل صدوق 

یادواره اولین شهدای انقالب اسالمی ایران
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گلپایگانی کنگره بزرگداشت شهید آیت اهلل صدوق 

گلپایگان آبان ماه 1394- شهرستان 
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گلپایگان؛ یادواره 25 شهیدروستای تیکن 
گلپایگانی؟هر؟ زادگاه شهید آیت اهلل محمد صادق صدوق 
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یادمان شهیدجاویداالثر

گلپایگانی؟هر؟ حضرت آیت اهلل آقای شیخ محمد صادق صدوق 
)گلزار شهدا-زادگاه شهید(
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