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  مقدمه چاپ دهم
 با تحریر خاطرات هاي ویژه از زندگی امام خمینیسرگذشت به عنوان پاسدار اسالماز اوئل دهه شصت، سرفصلی در ماهنامه 

و مشاهدات راقم این سطور آغاز و با خاطرات دیگر یاران امام ادامه یافت که مجموعه آنها در سالهاي بعد تحت همین عنوان و 
هاي اینجانب به طور جداگانه به مناسبت دومین سالگرد رحلت حضرت عالوه بر آن نوشته. رر به چاپ رسیدعناوین دیگر مک

  .اهللا به چاپ رسید با مقدمه عالمه سیدمحمدحسین فضلانوارالعروجایران در بیروت با نام امام توسط سفارت جمهوري اسالمی
 ده فصل به عنوان یادها و یادداشتهایی از زندگی امام خمینی با تر و در قالبهمچنین مجموعه این خاطرات به شکل کامل

 منتشر گردید و با استقبال روزافزون عاشقان امام نه بار با شمارگان باال تجدید چاپ شد و همزمان بار دیگر در سایه آفتابنام 
  . و منتشر گردید چاپ فی ظالل الشمساهللا ترجمه و تحت عنوان در بیروت به وسیله یکی از برادران حزب

این کتاب در پاکستان نیز به زبان اردو ترجمه و توسط سازمان دانشجویان امامیه پاکستان انتشار یافت و البته همه مزایا و 
  .استقبال از این اثر را به حساب جاذبه شخصیت الهی امام و عشق خالصانه امت به امام خود باید گذاشت

 توسط مرکز حدیث رویش از خاطرات حقیر از سیر نهضت امام خمینی با نام در سالهاي گذشته همچنین بخش دیگري
  .اسناد انقالب اسالمی به چاپ رسید

هاي دیگر آورده ها و نوشتهاینک با تجمیع و افزودن یادداشتها و خاطرات دیگري که بعضاً در کتاب حدیث رویش یا گفته
ید تا چاپ دهم با اضافات مورد اشاره تقدیم عالقمندان حضرت امام  مجموعه حاضر فراهم گرددر سایه آفتاببودم به کتاب 

  .شود
  :شود کهیادآوري می

ـ مبناي آنچه در این مجموعه آمده است بر این بوده که فقط به مشاهدات و اطالعات بدون واسطه و مستقیم نویسنده 
 حضرت امام نقل شده است، عمدتاً مربوط به وقایعی با این حال اگر در این مجموعه موارد معدودي از قول فرزندان. اکتفا شود

  .است که اطالع از آن وقایع و مطالب منحصر به ایشان بوده است
من تمام کتاب : فرمودند» مدظله«اي اهللا العظمی خامنه مقام معظم رهبري حضرت آیتدر سایه آفتابـ بعد از چاپ اول 

در عین حال حقیر اذعان دارم که آنچه در این کتاب آمده است . یت هم هستنوشته شما عالوه بر روایت، درا. شما را خواندم
و این روایت و درایت در حد نگارش ناقص و نگرش و بینش محدود حقیر . فقط اندکی از مشاهدات و خاطرات اینجانب است

 و اداي حقش ببخشاي و توفیق قصور و تقسیر ما را در شناخت امام! است و این ذرة حقیر کجا؟ و آن آفتاب منیر کجا؟ خدایا
  .بهاي امام و شهیدان راهش را در سایه پیروي از مقام والیت فقیه به ما عنایت فرماخدمتگزاري به اسالم ناب و میراث گران



  مقدمه

  
 والَذّینَ جاهدوا معه اهللاِارِ والسالم علَی روحِاألطهاهللاُ علَی محمدٍ عبدِه و رسولِه و آلِهالحمدلِله و صلّی

  .اهللاسبِیلِفِی
ۀ رفیعش در وراي ابرهاي طبیعت، سر به آسمان  عظمت شخصیت حضرت امام، به سان کوهی بود بسیار بزرگ که قلّ
معنویت و عبودیت حق ساییده و با پیوند با سرچشمۀ الیزال هستی، وجودش از زالل معرفت، سیراب گردیده بود و از گسترة 

  .نمودکامان آب حیات را سرمست شوق وصال میسارهاي حکمت، جاري شده بود و تشنهمونش، چشمهپیرا
کشیدة عرفانش در دسترس و دید محجوب ما بود و نه گامهاي لنگ آگاهی ما را توان پیمودن دامنۀ نه قلّۀ سر به فلک

  ...گستردة کماالتش، و نه اندیشۀ قاصر ما را توان نفوذ در ژرفاي وجودش 
ترین شاگردان ایشان قابل دسترسی و ترین افراد و برجستهعظمت شخصیت امام و عمق و گستردگی آن حتی براي نزدیک

شناخت دقیق نبود و کسی را هم یاراي چنین ادعایی نیست، با این همه هرکس متناسب با درك و ظرفیت خویش و از بعد 
هاست که جویبارهایی از آوري این قطره امام را چشیده است و با جمعاي از دریاي حکمت و فرزانگیظاهري و اثباتی، قطره

  .شودکامان تاریخ و نسلهاي آینده، جاري میآن دریاي فضیلت براي تشنه
خار وجودش سر کردم، ولی به دلیل عدم قابلیت، خاري، در کنار گل بیهرچند این بندة ناچیز بیش از نیمی از عمرم را به سان 

اي بود از دریا و در عین حال آنچه از درك و گمان آنچه از او نصیبم شد، قطرهمند شدم و بیوت و زیبایی ملکوتیش بهرهکمتر از طرا
  !اي است از دریاآید باز هم قطرهاحساسم با قلم شکسته در قالب الفاظ ناقص می

ترین آنها ـ درسهایی است اي امام ـ هرچند جزئیبه هر حال از آنجا که تمام کارها، حرکتها و گفتارها و حتّی سکونها و سکوته
دقیق و پرمعنی و نمودهایی است از حکمت الهی و روح ملکوتیش که به همه پیروان و عاشقانش تعلق دارد، از این رو هرکس 

ان در زمان حیات امام و آنچه را از امام دیده و شنیده باید در اختیار همگان قراردهد و بنده نیز بنا بر تذکّر و اصرار برخی از دوست
رغم درك قاصر و دید محدود و عدم یادداشت برداري به موقع و روزانه، فقط به تحریر آن قسمت بعد از آن تصمیم گرفتم تا علی

  .اندکی که جسته و گریخته به طور مستند یادداشت کرده بودم مبادرت ورزم
اي است عرّف شخصیت واالي حضرت امام باشد، بلکه فقط گوشهتواند مبنابراین آنچه در این مختصر آمده است هرگز نمی

ام و جز در چند از داستان آشنایی ناقص نویسنده با ایشان و خاطراتی چند از آنچه خود مستقیماً شاهد و مرتبط با آنها بوده
ام، خودداري گران شنیدهاي که از دیام، از نقل صدها خاطرهآقا مصطفی نقل کردهاهللا شهید حاجمورد که از مرحوم آیت

ام چرا که نقل بدون واسطه از اعتبار و دقت بیشتري برخوردار است و به این امید که دیگران نیز آنچه را خود شاهد کرده
اي کامل از خاطرات مستند که بیانگر مجموعۀ سیرة زندگی امام باشد، براي رهروان اهللا مجموعهشاءاند تحریر نمایند تا انبوده
  .یروان امام فراهم گرددو پ

اي از خاطرات به دالیل سیاسی و برخی به دلیل عدم رضایت امام و برخی نیز به خاطر البته در این مجموعه از ذکر پاره
  .تکرار موارد مشابه آن در خاطرات دیگران خودداري شده است

ان آن است که مصداقامید مخلصانه نباشم و صمیمانه از پیشگاه مقدسش » مناشرّالناس خدا«: ام از درگاه خداوند منّ
 ندیده بودند، ولی راه هزارساله را یکشبه بسا او را هرگز از نزدیکنمایم که ما را با او و بسیجیان مخلصی که چهمسئلت می

ت پیوستند اش به مقام شهود و شهادت راه یافتند و به اولیا و مقرّبان درگاه احدیطی کرده و در او ذوب شدند و با اشاره
  .محشور فرماید

  العالمینآمین رب



  اولفصل

  در راه آشنایی
  

  1341سال 
مم با نام حضرت امام 1340العظمی بروجردي در فروردین سال اهللابعد از رحلت مرحوم آیت ) سرهقدس( با ارشاد والد مکرّ
 با عشق زیارت امام و براي 41هرماه سال اي که شایسته مرجعیت و زعامت است آشنا شدم و در مبه عنوان شخصیت برجسته

عبور » یخچال قاضی«هاي کوچهپسکمتر روزي بود که از کوچه. سالگی وارد قم شدمتحصیل علوم دینی در حدود سیزده
ی دیوارهاي گلی. نکنم گرچه . در مدرسۀ فیضیه ساکن بودم. داشتنی بودانگیز و دوستاش برایم زیبا، دلآنجا دیار یار بود و حتّ

کس را نماز جماعتهاي متعدد و باشکوه برپا بود، اما همه چیز و همه) اهللا علیهاسالم(در آنجا و صحنها و حرم حضرت معصومه 
  .دویدم تا پشت سر امام در منزلشان به نماز جماعت بایستمکردم و تا یخچال قاضی به سر میبه هنگام غروب، رها می

رجستگی یک مجتهد یا یک مرجع در این بود که در مسجدي بزرگ و معروف یا نزدیک به هاي بدر آن زمان یکی از نشانه
ا حضرت امام در حالی که مجلس درسشان در مسجد  حرم، نماز جماعتش برگزار شود و مأمومین بیشتري داشته باشد، ام

اب و فضال بود، براواقع در نزدیکی یخچال قاضی آکنده از درسخوان» سلماسی« ي امامت جماعت هرگز در پی محراب ترین طلّ
یافتند که با رساندند، توفیق میشمار که به هنگام مغرب خود را به خانۀ محقرشان میو مسجد نبودند و فقط تعدادي انگشت

  .ترین آنها بودمامام، نماز جماعت بخوانند، و حقیر کوچک
  

  آغاز درخشش
امام عمدتاً در شعاع فضال و محافل علمی و خواص بود، زیرا که امام گونه که اشاره شد، شهرت حضرت تا آن روزگار، همان

ی طلبهبراساس منش و روش زاهدانۀ خود، همواره خود را از معرض شهرت و ریاست دور می هاي داشتند و تودة مردم و حتّ
ن که ما مقلد امام بودیم، اظهار حجرة ما بود، از ایاي مبتدي که همشناختند تا آنجا که طلبهوارد، ایشان را درست نمیتازه

  .کردتعجب می
و محتواي ضداسالمی آن، در پاییز » لوایح ایالتی و والیتی«شاهی در قالب ولی دیري نپایید که با توطئۀ ننگین رژیم ستم

ن چهرة  نهضت امام خمینی آغاز شد و برخورد شجاعانه و دفاع سرسختانۀ امام از اسالم و قرآن، موجب شد که ناگها1341
الهی و شخصیت ملکوتی امام درخشیدن گیرد و نور محبت و عشق الهی او بر دلهاي پاك بتابد و چند ماه بعد با تغییر 

شاه و «عیار امام علیه مثلث شوم ، قیام تمام1341در ششم بهمن » انقالب سفید«تاکتیک رژیم و طرح آمریکایی به اصطالح 
  ..ة انقالب اسالمی ریخته شدشکل گرفت و شالود» اسرائیل و آمریکا

  

  صبح بهاري



امام با خطاب و عتاب . این بخش از نهضت با سخنرانی آتشین حضرت امام در روز عاشورا در مدرسۀ فیضیه به اوج رسید 
این سخنرانی به دستگیري . شدیدالحن به شخص شاه از جنایتها و خیانتهاي او به خصوص رابطه با اسرائیل پرده برداشتند

انجامید، و بعد از طی دوران حبس و حصر در تهران، در شب شانزدهم ) دوازدهم محرم (42ن در پانزدهم خرداد ایشا
  .، آزاد و حدود ساعت ده وارد قم شدند1343ماه فروردین

همه تا صبح . گمان مدرسۀ فیضیه تا آن زمان غلغلۀ شادي آن شب را به خود ندیده بودآن شب در قم غوغایی بود و بی
هاي محلّۀ صبرانه پیچ و خمهاي کوچههوا همچنان تاریک بود که بی. یدار بودیم و اینجانب نیز مشغول نوشتن پالکاردها بودمب

عاشقان بیدل، در پی دیدار صاحبدل . ها را در بر گرفته بودسیل جمعیت تمام کوچه. یخچال قاضی را پشت سر گذاشتیم
  .کردندشماري می دلدار، لحظهبودند و شیفتگان دلداده، در انتظار وصل

 گویی صبح 43ماه انگیز است، اما پگاه روز شانزدهم فروردینافزا و نشاط طلوع آفتاب در صبحگاهان بهاري بسی روح
باران رحمت . انگیز در بهار زندگی، و طلوع خورشیدي دیگر از فجر صادق در آسمان معنویتقیامت بود، صبحی بهشتی و دل

بارید و اشک شوق وصال از دیدگان جاري بود و لبها به قهقهۀ مستانه گشوده بود و به قول ده از آتش هجر میبر دلهاي تفتی
  :که اشعار شیوایی در توصیف آن روزها سروده بود) شفق(االسالم محمدحسین بهجتی دوست دیرینمان حجت

  گریه کند دیده ز شوق وصال
  خنده کند لب ز سر وجد و حال

. آید آن وقت منزل دامادشان بود ـ بیتوته کرده بودندروي منزلشان ـ که به نظرم میبهشب را در منزل روحضرت امام آن 
هاي فریاد صلوات، غریو شادي و هاي. گذشت و سرانجام زمان طلوع خورشید فرا رسیدهاي انتظار هر چه کندتر میلحظه

ت، ولی سیل جمعیت و طوفان عشق، دایرة تدبیر را در هم گریه در هم آمیخت، با آنکه عرض کوچه کمتر از شش متر اس
آقا رغم تالش مرحوم حاجاي بود که علیریخت و مدتی طول کشید تا امام عرض کوچه را طی کردند و اوج هیجان در لحظه

اي ها صحنهبنیه بود، در آستانۀ در و به هنگام فرود آمدن از پله، که از طالب قوي» اخوي اردستانی«مصطفی و آقاي 
عمامه از سر امام فرو افتاد و باز هم شیرینی و تلخی در اوج به هم آمیخت، تلخی آن : کننده و در عین حال بدیع رخ دادنگران

و این سرفصلی از دلپذیرترین بهار و . که مبادا به امام آسیبی رسد و شیرینی سر برهنه دیدن خورشید در صبح وصال
  .ا بودترین ایام روزگار مرؤیایی

  
  جشن آزادي

جشنی عظیم و تاریخی که از برگهاي زیباي تاریخ انقالب است در مدرسه فیضیه با . در آن ایام قم یکپارچه نور و سرور بود
 را با خط درشت باالي سر آن نوشته 26در این جشن، حجرة ما که شمارة . شرکت دهها هزار نفر از سرتاسر ایران، برپا گردید

  ...مرکز تهیه و توزیع هزاران کیسۀ نقل بود و » بالخیر«زاویۀ معروف  در کنار بودم،
گنجید و هرشب در یکی از خیابانهاي اصلی جشنهایی که در مساجد و تکایا نمی. هاي متوالی ادامه داشتجشنها تا هفته

 جشن باشکوهی در خیابان حد در یکی از شبها که. کردندشد و حضرت امام نیز شخصاً در برخی از آنها شرکت میقم برپا می
» مروارید« در پایان و بعد از سخنرانی جناب آقاي برگزار شده بود،» شهید سعیدي«و میدان » شهید مطهري«فاصل میدان 

در جشن فیضیه خوانده شدـ را » علی حجتی کرمانی«طبق برنامۀ قبلی تعدادي اعالمیه ـ قطعنامۀ معروف که توسط آقاي 
ۀ اعالمیهپخش کردم و در هما ها از زیر عبا جمعیت براي ن حال دستگیر شدم، ولی با توجه به تراکم جمعیت و ریختن تتم

برداشتن آنها هجوم آوردند و همین وضعیت زمینه را مساعد کرد تا ضمن دستپاچه شدن فرد ساواکی و روکردن به پشت سر 
ریع دستم را از دست ساواکی کشیده و میان انبوه جمعیت ها در دست مردم، موفق شدم با یک حرکت سو دیدن انبوه اعالمیه

  .ها فرار کنممحو شوم و خالصه ضمن پخش تمام اعالمیه



  
  ایفاي دو نقش

 روضۀ جانسوزي از عاشوراي پانزدهم خرداد را که حدود یازده ماه از حضرت امام در اولین سخنرانی بعد از آزادي، در مسجد اعظم،
  ... .را نیز در رساندن پیام خون شهیدان ایفا کرد) س(زمان بود، نقش زینب) ع( که خود حسیناو. گذشت، خواندندآن می

شاهی پرده برداشت سخن گفت و از جنایات رژیم ستم... مرده و داده، زنهاي برادرپدر، مادرهاي جوان از دستاز کودکان بی
در آن روز و آن مجلس، طوفانی از احساسات و . یدو بیش از پیش بر دشمن خروشید و چرخ نهضت را تحرکی مضاعف بخش

در عمرم چنین گریه و شیونی ندیده بودم و خود هم تا آن روز آنچنان گریه . خشم و نفرت از یزید و یزیدیان زمان برخاست
  )43/ 2 /25. (نکرده بودم

  
  در تابستان
به اصفهان رفتم، ولی در این مدت هم طاقت حوزه تعطیل شد و اینجانب براي مدتی کوتاه .  فرا رسید43تابستان سال 

یک بار . شدمدوري امام را نداشتم و هرچند روز یک بار به بهانۀ انجام دادن کاري و رساندن نامه و وجهی، به قم مشرّف می
در حالی که که براي بازگشتن عجله داشتم، قبل از ظهر بود که به منزل امام رسیدم و بالفاصله اذن حضور یافتم و در اندرونی 

المجلس قبضها را خودشان نامه و امانتی پدر گرامیم را تقدیم کردم و فی. بوسی نائل شدممشغول مطالعه بودند به دست
  )23/5/43. (نوشتند و مهر کردند و پاسخ نامه را مرقوم فرمودند و آن را با تفقد و لطف کریمانه همراه نمودند

  کاپیتوالسیون و تبعید امام
 در تاریخ هجدهم شهریورماه نیز سخنرانی مهمی در مسجد اعظم ایراد فرمودند و باالخره در چهارم حضرت امام

ـ بود، سخنرانی ) اهللا علیهاسالم( ـ سالروز والدت حضرت زهرا 1384الثانی ماه که مصادف با بیستم جماديآبان
در آن روز جمعیت عظیمی . یراد فرمودندسازشان را در مخالفت با کاپیتوالسیون در منزلشان اتاریخی و سرنوشت

حقیر که . ها بلندگو نصب شده بودهاي محلۀ یخچال قاضی را فرا گرفته بود، و تا شعاع وسیعی در کوچهسرتاسر کوچه
اي که از ساعتها پیش از شروع سخنرانی خود را به داخل منزل امام رسانده بودم، در فاصلۀ تقریباً دومتري از پنجره

سخنانشان را بعد از استرجاع . لحظات پرهیجان و شورانگیزي بود. م در آنجا نشسته بودند، جا گرفتمحضرت اما
  :شروع کردندگونه این

این چند روزي که مسائل . قلب من در فشار است. توانم اظهار کنممن تأثرات قلبی خودم را نمی
با تأثرات قلبی .  فشار استقلبم در. ناراحت هستم. ام، خوابم کم شدهاخیر ایران را شنیده

عید  ایران  را عزا . ایران دیگر عید ندارد. کنم که چه وقت مرگ پیش بیایدروزشماري می
ما را فروختند، ... جمعی رقصیدند عزا کردند و دسته. عزا کردند و چراغانی کردند. اندکرده

  ...استقالل ما را فروختند و 
اش چنان شرري بر دل مردم افکند و آنچنان خاست، هر کلمهوز امام برمیاین سخنان جانسوز که از عمق جان پرس

ه و گریۀ شدید آنان تا گوش فلک می امان در آن روز شور و هیجان و گریۀ بی. رسیدجمعیت را ملتهب کرد که صداي ضج
زدهم خرداد دیدم بیشتر بود و  مسجد اعظم و ذکر مصیبت شهداي پانناشدنی به مراتب از آنچه در سخنرانیجاودانه و فراموش

  .ناپذیرتروصف
  :حضرت امام در این سخنرانی مفهوم کاپیتوالسیون را به بهترین وجه اینگونه تبیین کردند



اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد . .. تر کردندملت ایران را از سگهاي آمریکا پست
کس حق تعرض هیچ... اه ایران  را زیر بگیردکنند و چنانچه یک آشپز آمریکایی شبازخواست می

  ندارد
  : امام در ادامه از اعماق جان فریاد زد

من اعالم ! اي سیاسیون ایران. کنممن اعالم خطر می! اي ارتش ایران. کنمآقا من اعالم خطر می
اي ! هداي مش! اي نجف... کنممن اعالم خطر می! اي مراجع اسالم! اي علماي ایران... کنمخطر می
  ...کنممن اعالم خطر می! اي شیراز! تهران

ما را . گویند باید خفه شد، اینجا هم باید خفه شد؟ اینجا هم خفه بشویمآن آقایانی که می...
. واهللا گناهکار است کسی که داد نزند. قرآن ما را بفروشند و خفه بشویم. بفروشند و خفه بشویم

! اي شاه... به داد اسالم برسید! اي سران اسالم. فریاد نکندواهللا مرتکب گناه کبیره است کسی که 
آمریکا از انگلیس !... ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم... به داد خودت برس

  .بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروي از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر
میم امام براي این سخنرانی آگاه شد، پیکی را براي مالقات با امام گسیل داشت و با گفتنی است هنگامی که رژیم از تص
آقا مصطفی ابالغ کرد که امام حتی اگر به شخص اول مملکت حمله کند چندان مهم امتناع امام از پذیرش او، از طریق حاج

آمریکا از «: ا امام ضمن آن که با این جملهام. نیست، ولی به هیچ وجه نباید به آمریکا تعرض کند که بسیار خطرناك است
نه شرقی نه «سیاست پایدار » انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروي از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر

  : را نهضت اسالمی فریاد کرد، در ادامه با حساسیت بیشتر روي آمریکا تمرکز کردند و فرمودند»  غربی
رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا . کار ما با این خبیثهاست، با آمریکاستوز سراما امرو

  .را که منفورترین آدم دنیاست پیش ملت ما، امروز منفورترین افراد بشر است پیش ما
اسرائیل هم از . آقا تمام گرفتاري ما از این آمریکا است، تمام گرفتاري ما از این اسرائیل است

  ایستند در مقابل داد بزنند؟اگر نیستند چرا نمی... این وکال هم از آمریکا هستند. ستآمریکا
بار از دیگر نکات مهم این سخنرانی امام این بود که ضمن سرزنش شدید نمایندگان مجلس به خاطر تصویب این قانون ذلت

  : فرمودند
یل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل آنهایی که رأي دادند خیانت کردند به این مملکت، اینها وک... 

  .اگر هم بودند من عزلشان کردم! ایران نیستند
تواند وکیل را بر فرض وکیل امام نه از جایگاه مرجع تقلید و در مقام فتواي شرعی بلکه از موضع والیت شرعی است که می

لها قبل از آنکه در نجف اشرف بحث والیت فقیه اي از دیدگاه امام در مورد والیت فقیه است که سابودن عزل کند و این جلوه
  .را مطرح کنند عمالً آن را ابراز کردند

منینَ سبیالً«: حضرت امام پیام مکتوبشان را در همان روز با آیه آغاز ) 141/نساء(» لَنْ یجعلَ اهللاُ لِلکافرینَ علَی المؤْ
ترین درس  قاطعیت مردود دانستند و به این ترتیب عمالً روشنکردند و با استناد قوي به قرآن مسأله کاپیتوالسیون را با

  .قرآنی را براي اثبات پیوند عمیق دین و سیاست، به جامعه آموختند
در صبحدم سیزدهم آبان ـ نُه روز بعد از آن سخنرانی ـ بود که قم را در سلطۀ حکومت نظامی و کماندوها یافتیم و خیلی 

محبوس بودیم از دستگیري مجدد امام مطلع شدیم و بعد از آن شاهد دستگیري مرحوم » خان«زود در حالی که در مدرسۀ 
حاج آقا مصطفی بودیم که پس از حدود دو ماه به صورت ظاهر آزاد اما بعد از چند روز بار دیگر دستگیر و نزد امام در ترکیه 

  .تبعید شدند



  
  ترس و آرامش

  :فرمود از مرحوم حاج آقا مصطفی نقل کنم، ایشان میاي رادر اینجا خالی از لطف نیست که خاطره
هنگامی که ایادي بلند مرتبۀ رژیم همراه با تمهیدات نظامی و امنیتی شدید مرا دستگیر کردند، 

اي غیرمترقّبه بودند ولی من که ساعتهاي آنها به شدت نگران  و مضطرب از احتمال  وقوع حادثه
را در آن روزها تحمل کرده بودم، در همان دقایق اول خروجم خوابی متوالی، تالش و تحرّك و کم

از قم فرصت را غنیمت شمردم و با کمال آرامش خاطر به خوابی عمیق فرو رفتم و در تهران بیدار 
  .در حالی که آنها تعجب و حیرت خود را از دیدن این منظره نتوانستند کتمان کنند! شدم

عده و قدرت سرکششان از یکسو و آرامش و طمأنینۀ فرزند روح خدا در حال دستگیري و ترس و دلهرة آنها با همۀ عِده و 
  .رفتن به سوي سرنوشتی نامعلوم، حائز دقّت و تدبر فراوانی است

هاي زندگی حضرت امام به عهدة مورخین بدیهی است توصیف و بیان جزئیات آن روزها و سایر حوادث انقالب و صحنه
  .ام همراه با انطباع خویش بازگو کنماین مختصر بیش از این نیست که فقط آنچه خود دیدهاست و حقیر را در 

  
  دعاي توسل

بعد از دستگیري و تبعید حضرت امام به ترکیه، تا مدتی شبها بعد از نماز مغرب، جلسات دعاي توسل براي سالمتی و 
گردید و در راستاي احیاي مجدد اسالم ناب و با برگزار می) اهللا علیهاسالم(آزادي امام در رواق باالي سر حضرت معصومه 

اد  بعد از حادثۀ دلخراش عاشورا، این جلسات در قالب دعا و گریه و با محتوایی ) السالمعلیه(پیروي از شیوة امام سج
  .زدعبادي، برگهایی زیبا از تاریخ مبارزه با ستم و طاغوت را رقم میـسیاسی
رسید و ذکر مصائب و زندانها و می) السالمعلیه(بن جعفر ر دعاي توسل نوبت به حضرت موسیویژه هنگامی که دبه

کرد و شعلۀ عشق و سوز هجران را در دل شیفتگان آمد، یاد امام و مظلومیتش را تداعی میهجرانهاي آن حضرت به میان می
ها بود که به رساترین شعار تبدیل ها و گریهکرد و همهمۀ نالهتر میخبر بودند، برافروختهاش، که تا آن زمان از او بیپاکباخته

اهللا عجل(کرد و آنگاه که نوبت به نام حضرت مهدي را به خود جذب می) س(شد و همۀ رهگذران و زائران حضرت معصومهمی
ن شرایط با نائب غایب او رسید، همراه بود با اشعاري که هرچند مخاطب آن امام غایب بود ولی در آمی) الشریفتعالی فرجه

  :نیز منطبق بود
  گل روي تو صفا نیستما را به جهان بی

  و روانی» روح«زیرا که جهان جسم و تو چون 
  پوشیده ز خفّاش بود چشمۀ خورشید
  با آن که منور ز رخش گشته جهانی
  یعقوب صفت منتظر دیدن رویت

  1گشته نشانیتا کی رسد از یوسف گم

                                                
  .خواندبود که با صداي دلنشین خود اشعار فوق را می) امام جماعت مسجد ابوذر تهران (خواندند، جناب حجت االسالم شیخ رضا مطلبی از جمله طالبی که دعا و روضه را می-1
  



  :گداخت و زبان حال هریک این بودز فراق، جمع پریشان را میو بدینسان باز هم سو
  سینه را طوفان غم در هم شکست
  کشتی دل در میان خون نشست

شد که در ختم دعا، دین و سیاست و تولّی و تبرّي به عنوان دو روي یک و باالخره زمینه براي پایانی شورانگیز فراهم می
شاهی همراه متی و پیروزي امام و نهضت، و نفرینهاي کوبنده و صریح علیه نظام ستمآمیخت و دعاها براي سالسکّه به هم می

در این مقطع » باالي سر«گونه مسجد کرد و بدینهاي محکم، عرصه را بر مزدوران سفّاك شاه خائن تنگ می»آمین«با طنین 
با حربۀ گریه و دعا، از دیگر سو ) عج(م زمان از یک سو سربازان اما. به یکی از میدانهاي ستیز بین حق و باطل درآمده بود

ابا ) س(مزدوران طاغوت با سرنیزه و باتوم براي جلوگیري و برهم زدن جلسۀ دعا که حتی از تجاوز به حریم حضرت معصومه 
د کردند و در چند نوبت این تهاجم وحشیانه تا صحن مطهر کشیده شد و تعداد زیادي را نیز دستگیر و زندانی کردننمی

  .چنانکه دریک نوبت هجده نفر که بنده نیز جزء آنها بودم، دستگیر و روانۀ زندان شدند
سرانجام بعد از چندي مأمورین رژیم با پیشگیري از تجمع مردم موفق شدند این جلسات را تعطیل کنند، ولی از آن پس، 

عاي توسل، سخنرانیهاي استاد بزرگوار و عارف اي در منازل طلّاب ادامه یافت و ضمن دجلسۀ دعا به صورت مخفیانه و دوره
داد تا آنجا که برخی از طلّاب پاي صحبت اي به جلسات میکه همه در توصیف امام بود، معنویت ویژه» انصاري شیرازي«وارسته 

  .شدندایشان از شدت گریه بیهوش می
  

  کن، کلیشۀ عکس اماممداد پاك
شان امام، چهرة ملکوتی ایشان بر صفحۀ دلها نقشی پایدار یافت و عکس نورانیبا آغاز نهضت و درخشش و محبوبیت حضرت 

بخش کوي و برزن و بزم یاران شد، ولی بعد از دستگیري امام، رژیم تالشی گسترده را براي محو آثار و تصاویر و نام امام آغاز زینت
شاهی دستگاههاي اطالعاتی و پلیسی رژیم ستم. دیل شدترین شعارهاي نهضت تبکرد و متقابالً عکس و نام امام به یکی از مهم

ها و عکاسیها را به منظور جلوگیري از چاپ عکس و آثار امام به شدت زیر نظر قرار دادند و عکسهاي موجود نیز در تمام چاپخانه
 امام به روشی دیگر رهنمون در این شرایط خداوند متعال، حقیر را براي نشر تصویر. شدجا به وسیلۀ عناصر رژیم برچیده میهمه

  :شد و با توجه به عدم دسترسی به امکانات فنی پیشرفته به ساختن کلیشۀ تصویر امام به شیوة ذیل توفیق یافتم
گونه که با توجه به اینکه مهارت چندانی در نقاشی صورت نداشتم، با استفاده از عکس طبیعی امام، روي عکس را به همان

چسباندم و بعد از جدا کردن، آمیزي کرده و مدادپاکنی را با همان اندازه بعد از نم زدن، روي عکس میبود، با خودنویس رنگ
کندم و بدینگونه کلیشۀ نسبتاً کن نقش بسته بود، سپس با نوك تیغ قسمتهایی را که باید سفید باشد میعکس امام روي پاك

شد و البته روي دیوار گچی و سیمانی به آسانی عکسها تکثیر میمطلوبی از عکس امام ساخته شد و با استفاده از استامپ 
  .شد و محو کردن آن بسیار مشکل بوددار خیلی خوب منعکس میصیقل شده و نیز روي دیوار رنگ روغنی

کن بزرگ و پول خرید آن بود که وقتی کم مهارت یافتم لکن مشکل اصلی نداشتن پاكها کمبا تعدد ساخت این کلیشه
کنهاي التحریرفروشی قم رفتیم و ایشان تمام مدادپاكترین لوازماطالع یافت، با هم به بزرگ» اهللا ربانی شیرازيآیت «مرحوم

ترین دوستانم مطلع نشوند، آنها را به اي که حتّی نزدیکموجود را خرید و در اختیارم قرار داد و تدریجاً در اختفاء و به گونه
وسیله در سطح کشور دادم و بدینبرداري و توزیع به شهرستانها به ایشان تحویل میبهرهکردم و جهت کلیشه تبدیل می

ی روي اسکناسها و پرچمها نقش بست و متأسفانه در برخی شهرستانها افرادي نیز در  تصویر حضرت امام بر در و دیوار و حتّ
  .این رابطه دستگیر و شکنجه شدند

ش این بود که در عصر یک روز بحرانی در قم که دهها کماندوي مسلح و سپر به دست اي جالب از استفاده از این رونمونه
گسترده بودند و کیوسک وسط میدان مقر افسران و فرماندهان انتظامی و » میدان آستانه«اي از رعب و وحشت در سایه

 چند لحظه قبل در داالن مدرسۀ امنیتی بود، با مهارت و در یک لحظه به هنگام عبور از کنار کیوسک با همان کلیشه که



 دیوارة کیوسک را به عکس امام مزین کردم و بعد از چند دقیقه که فیضیه آن را با زدن روي استامپ آماده کردم بودم،
کردند تا با آب و مواد شوینده تصویر را محو مأمورین متوجه شدند، جمعیت ناظر بودند که افسران با چه اضطرابی تالش می

ظرف چند دقیقه دور از چشم » مسجد اعظم«به همین شیوه امکنۀ مختلف و از جمله تمام ستونهاي شبستان کنند و 
  ...کرد و شد و چشم دوستان را روشن و اعصاب دشمنان را متشنّج مأمورین به صدها عکس امام آراسته 

  

  کارت تبریک
 براي 43گذراندند، به مناسبت نوروز سال هران میقبل از آن نیز در زمانی که حضرت امام دوران حبس و حصر را در ت

اولین بار کارت تبریکی با عکس حضرت امام به وسیلۀ اینجانب طرّاحی و تهیه شد که مورد استقبال وسیع قرار گرفت و طی 
مرحوم شهید قریشی «مدتی کوتاه صدها هزار نسخه از آن مخفیانه تکثیر و با کمک و همت دوستان مبارزي همچون 

  .در سراسر کشور توزیع شد» آقاي کروبی«و » ینیخم
به  2»السجنُ أحب إلی ممایدعونَنِی إلیهرب«:یکی استفاده از آیه: در این کارت تبریک دو مضمون جالب به کار رفته بود

  :تناسب زندانی بودن حضرت امام و تشابه با حضرت یوسف در این زمینه و دیگري این بیت شعر
   آن روز بر ما عید مطلقبود

  !که در جنبش درآید پرچم حق
که دلیل انتخاب این بیت شعر و حتی اینکه از کجا آن را پیدا کردم و علت تداعی آن، برایم نامعلوم و ناشناخته ماند تا 

چم حق به اهتزاز  که پر57اهللا و عید واقعی بیست و دوم بهمن حدود پانزده سال بعد، که انقالب به پیروزي رسید و در یوم
  :درآمد تازه تنبیه و تنبهی شد که

  3»اهللاَّ رمیما رمیت إذْ رمیت ولکنَّ«
 که حضرت امام به ترکیه تبعید شده بودند، کارت تبریک دیگري را تهیه کردم که آیات 44در سال بعد نیز یعنی نوروز سال 

مندان و عاشقان مهجور بود در حال عالقهسیون را همراه با اشعاري که زبان متناسب با حضرت امام و تبعید ایشان و قضیه کاپیتاال
  .آن گنجانده بودم

از آنجا که در این سال امکان چاپ تقویم با عکس حضرت امام نبود، متن تقویمی را که تصویر آن مالحظه خواهد شد، 
اطی کردم و در یکی از عکاسیهاي قم تکثی   .ر و سپس توزیع گردیدهمراه با عکس حضرت امام، خطّ

اهللا ربانی شیرازي جهت توزیع عکس دیگري را در همان سال همراه با زیرنویس عربی و انگلیسی که متن آن را مرحوم آیت
اطی کردم و در مراسم حج تکثیر و توزیع گردید و ظاهراً این اولین عکسی بود که از امام  در مکۀ مکرمه فراهم کرده بود، خطّ

  .یغ نهضت اسالمی در کنگرة بزرگ حج، توزیع شددر راستاي تبل
هرچند بیان این بخش از مطالب از آن جهت که ربطی به اینجانب دارند، برایم ناپسند بود اما از آن جهت که مشتمل بر 

اي هرچند ناچیز از جریانات نهضت است ناگزیر از طرح آنها شدم و به هر حال بنده بعد از چند بار دستگیري گوشه
 تحت تعقیب شدید قرار گرفتم و بعد از مدتی اختفاء در قم و تهران و اصفهان، 44مدت، سرانجام در تابستان سال اهکوت

مخفیانه به عراق گریختم و توفیق سالها مجاورت در عتبات عالیات و زندگی در خدمت حضرت امام، در نجف اشرف، نصیبم 

                                                
    .تر استداشتنیخوانند، دوستزندان براي من از آنچه مرا بدان می! پروردگارا: ، ترجمه33/یوسف.2
  
  .تو تیر نیفکندي آنگاه که تیر افکندي، بلکه خداوند تیر افکند: ، ترجمه17/انفال.3
  



ان، در گمان این سعادت و توفیق که تا لحظۀ رحلشد و بی ت حضرت امام ادامه یافت، جایزه و تفضلی بود از سوي خداي منّ
  .همین دنیا و در امتداد همان هدایتها و الطاف الهی در زمان کودکی و نوجوانی



  دومفصل

  پیوند با والیت
  چشم گریان

ه خدا دور هستند، شاید قابل بعدي و کسانی که از اسالم و ایمان بامام مظهر صالبت و استواري بود، ولی براي آدمهاي یک
ناپذیري در برخورد با موانع و  و انعطافتصور نباشد که یک انسان در عین صالبت و استواري در راه هدف و نیز سرسختی

  . قلب، عاطفه و محبت باشدتواند در بعدي دیگر، مظهر رقتدشمنان چگونه می
شد با این همه در برخی موارد که نمی. ی و دور از چشم دیگران بودراز و نیازها و مناجاتها و تهجدهاي امام کامالً مخف

  :ایم، بسیار عجیب استاند و دیدهمخفی کرد آنچه دیده
  4».هللا و اِنّا اِلَیهِ راجِعوناِنّا«: انسانی که در مرگ فرزند عزیز و ارشدش گریه نکرد و فقط وقتی مطّلع شد، گفت

و دیگر ائمۀ ) اهللا علیهاسالم(و یا حضرت زهرا ) السالمعلیه(ر مصیبت امام حسین همین امام را کسی ندیده است که ذک
  .را بشنوند و گریه نکنند) السالمعلیهم(معصومین 

همه رو . ، چند نفري براي خواندن دعاي توسل، به اتاق امام رفتیم)السالمعلیهم(یک روز به مناسبت شهادت یکی از ائمه 
در ضمن . بعد از شروع، امام وارد شدند و در صف نشستند و همراه با همه دعا خواندند. به دعا کردندبه قبله نشستند و شروع 

خوان ماهري نبود و با حضور امام دستپاچه شده با آنکه ذاکر، روضه. دعاي توسل، یکی از آقایان ذکر مصیبت مختصري کرد
ع به روضه کرد ـ با آنکه هنوز مطلب حساسی را بیان نکرده بود و صدایش هم مرتعش و بریده بریده بود، اما همین که شرو

خورد، بنده وقتی زیرچشمی به سیماي امام نگاه کردم، هایشان به شدت تکان میبود ـ امام چنان گریه کردند که شانه
ل نکشید که یکی از اي طوچند لحظه. ریخت دیدمله روي زانوهایشان فرو میهاي متوالی اشک را که از زیر محاسن معظَّمدانه

ناکرده بر زیرا این گریۀ شدید، ممکن بود خداي. اي که امام نبیند، به ذاکر اشاره کرد که روضه را قطع کننزدیکان از زاویه
  .قلب مبارك امام اثر بگذارد

یبت داشتند در منزلشان ذکر مص) السالمعلیهم(امام در مدتی که در نجف اشرف بودند، در تمام شبهاي شهادت معصومین 
آن گریه کردن و اشک ریختن بدون استثنا . این برنامه سه شب ادامه داشت) علیهااهللاسالم(و به مناسبت شهادت حضرت زهرا 

  .خوانیها وجود داشتدر همۀ این روضه
تحت تأثیر افراد معمولی در مقام ذکر مصیبت معصومین و اولیاء حق، معموالً بیشتر از آنکه از یاد مصیبت متأثر شوند 

کنند، اما گیرند و حالی پیدا میانگیز و مهارت سخنوري گوینده و گریه و تباکی دیگران قرار میشرایط جنبی مانند صوت غم
یک از شرایط جنبی مذکور وجود نداشت، به محض اینکه ذاکر رغم آنکه هیچدر مورد امام دفعات مکرري را دیدم علی

گریست و در واقع گریۀ امام بود که در این شد و به شدت میآورد اشک ایشان جاري میمی را به زبان ...علیک یا السالم
ترین شور و حال معنوي را در کرد و باشکوهریا هر دل سنگی را به یاد مصائب اولیاء خدا و ائمۀ طاهرین ذوب میمجالس بی

  .آوردبزم عاشقانه خود پدید می
  دیگر از ساقی نشان باقی نبود

                                                
  159/ قرهب.٤

  



  خواره جز ساقی نبوده آن میزانک
  خود به معنی باده بود و جام بود
  گر به صورت رند درد آشام بود

  
  برنامۀ تشرف به زیارت
سالی که در نجف اشرف اقامت داشتند، هرشب، سه ساعت بعد از غروب آفتاب ـ در تمام حضرت امام در طول مدت سیزده

مسافت بین خانه تا صحن مطهر را پیاده در . شدنداز منزل خارج می) السالملیهع(فصول سال ـ به عزم زیارت حضرت امیرالمؤمنین 
کردند و بعد از اذن دخول کن ضلع زاویۀ جنوبی ایوان، عبور میاز در قبله وارد صحن و از کفش. کردندحدود هفت دقیقه طی می

روي  و سپس به طرف ضلع جنوبی ضریح، روبهخواندندپایین پا  زیارت مختصري می. شدنددر رواق، به حرم مطهر مشرف می
خواندند و بر خالف دیگران و عامۀ را می» اهللازیارت امین«ایستادند می) السالمعلیه(صورت و محل دو انگشت حضرت امیرالمؤمنین 

رفتند، ایشان نماز  سر میگشتند و از پایین پا به پشتزدند، حضرت امام از همان نقطه بازمیجا باالسر را دور میمردم که از همان
  .خواندندرا نیز نشسته می» زیارت جامعه«زیارت و معموالً 

  

  کردندهرگز از باالي سر عبور نمی
بگذرند، چه رسد که توقف ) السالمعلیه(گاه دیده نشد که حضرت امام از باالي سر حضرت امیر نکتۀ جالب توجه اینکه هیچ

ینکه نمودار کمال ایمان و احترام آن حضرت به حریم مقام والیت بود، اهل نظر و رعایت همیشگی این روش، ضمن ا. کنند
کرد؛ چرا که طبق یکی از احتماالت و نقلهاي چهارگانه، باالي سر حضرت امیرالمؤمنین اي ظریف میمعنی را متوجه نکته

افی است که عارفان پاکباختۀ حقیقت، پاي همین احتمال ک. است) السالمعلیه(، محل دفن سر بریدة امام حسین )السالمعلیه(
  .باشد نگذارند) السالمعلیه(خود را روي چنین مکانی که محتمل است مدفن سر مطهر سیدالشهدا 

» شیخ محمدحسین کمپانی«و مرحوم » عالمۀ حلی«حضرت امام در مراجعت از حرم مطهر، معموالً به طرف مرقد مرحوم 
ایستادند و سپس به طرف رفتند و به قرائت فاتحه میاور گلدستۀ شمالی قرار داشتند، میکه در قسمت شمالی ایوان طال و مج

  .گشتندزاویۀ جنوبی ایوان برمی
ر بود، در نهایت، فرزند برومند حضرت امام، مرحوم آیت اهللا شهید حاج آقا مصطفی خمینی در الزم به ذکر است که مقد

  !الموحدین است، به خاك سپرده شودن نقاط به مرقد مطهر مولیتریکنار مرقد مرحوم کمپانی که از نزدیک

  
  تقید به زیارت

حضرت امام در طول مدت چهارده سال، جز در مواردي مشخص و شبهایی که به مناسبت زیارتهاي مخصوصه به کربال 
شد و یرونی تعطیل میاي که درس و نماز جماعت و آمدنشان به بشدند، به گونهشدند و گاهگاهی که بیمار میمشرف می

افتاد ـ در تمام شبهاي دیگر، به استثناي یک شب، که به طبعاً تشرفشان به حرم نیز میسور نبود ـ که بحمداهللا کم اتفاق می
این در حالی است که عموماً کسانی که در . خاطر دارم و بعداً خواهم گفت، هرگز برنامۀ تشرف به حرم و زیارتشان ترك نشد

بسا هفته و ماه هم بر چه. شودکم وضعیت برایشان عادي میمند باشند، کمشوند، هرچند هم عالقه، مجاور میعتبات مقدسه
آنها بگذرد و توفیق تشرف پیدا نکنند، ولی حضرت امام بر مبناي ایمان و عشق غیرقابل وصفی که به مقام والیت کبري 

همچون نماز جماعت و ) السالمعلیه(ایشان بود، زیارت حضرت امیر هانگیزي که در کارها و برنامهداشتند و با نظم شگفت



شدند، خبر داشتیم الذکر به حرم مشرف نمیگرچه حتی در اوقاتی که به دالیل سابق. شددرسشان هرگز بدون عذر، ترك نمی
  !خواندندکه در خانه و احیاناً از روي پشت بام زیارتشان را می

در )  روز4745( سال 13 به مدت 1357 مهر 13 تا 1344 مهر 13که حضرت امام از تاریخ به این ترتیب با توجه به این
که به کربال مشرف ) علیه السالم(عراق بودند و با توجه به این که جز در موارد استثنائی و ایام زیارتهاي مخصوص امام حسین 

 بار 200و حدود ) السالمعلیه( به زیارت حضرت امیر بار4500توان نتیجه گرفت که امام در طی این مدت حدود شدند، میمی
  .تشرف یافتند) السالمعلیه(به زیارت حضرت سیدالشهدا 

  

  !نقطه ضعف
انگیز در حاشیۀ این جلوة معنوي امام، این بود که معاندین بیماردل و مزدوران ساواك و نکتۀ جالب و در عین حال اسف

وظیفۀ تضعیف امام را بر عهده داشتند، آنگاه که نتوانستند !  لباس روحانیتسازمانهاي جاسوسی غرب و شرق که بعضاً در
ترین نقطۀ شرمی مخصوص به خودشان سعی کردند که بزرگترین نقطۀ ضعفی را از امام پیدا کنند، با وقاحت و بیکوچک

آمیز مطرح اي شیطنتو با شیوهمآبانه آنها در حوزة نجف با ظاهري مقدس! قوت امام را به صورت یک نقطۀ ضعف القا کنند
دارد، موجب ) السالمعلیه(کردند که این روشی که آقاي خمینی در پیش گرفته و تقید منظمی که به زیارت حضرت امیر می

شوند، زیر سؤال قرار گیرند و تضعیف و هتک شده که سایر مراجع و بزرگان که به طور مرتب و زود به زود به حرم مشرف نمی
  !!دحرمت شون

  
  !توهین به امام در حرم

یکی از همین افراد که متأسفانه از ارکان بعضی بیوت و اطرافیان نزدیک یکی از مراجع بود، با توجه به خباثتی که در او 
شدند، آمد که اهل حرم و زیارت باشد، بعضی شبها درست در همان ساعتی که امام به حرم مشرف میمعروف بود و به او نمی

خورده به چهرة امام اي عبوس ، مثل برج زهرمار و مار زخماو تعمد داشت که با امام برخورد کند و با قیافه. آمدبه حرم می
اینجانب، خود، این شخص را با چنین حالتی، در آن موقعی که امام در کنار ضریح مطهر، به خواندن زیارت . خیره شود

ود، همه جا را رها کرد و پشتش را به امام کرد و به این عنوان که زیارت با آنکه حرم شلوغ نب. ایستاده بودند، دیده بودم
و در حالی که افرادي که توجه داشتند، از ! خواند، در تمام مدتی که امام مشغول زیارت بودند، بین ضریح و امام حائل شدمی

اي جز ند و در آن شرایط غربت، چارهپیچیدآمیز و عمدي او به خود میشدت ناراحتی و انزجار از این عمل زشت و توهین
صبر نداشتند، حضرت امام، گویی اصالً در این عوالم نبودند و با همان حال و توجه همیشگی مشغول زیارت بودند و گویا زبان 

  :فرمایدبود که می) السالمعلیه(حالشان همان شعر منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 
سلَی اللئیم یرّ عاَم لَقَد نیوب  

ت ثَمه قُلْت الَ یعنِینی ضَی فَم  
گذرم، گویی که در این کنم، از کنارش میدهد، برخورد میگاه که بر انسانی پست و فرومایه که مرا فحش میآن: ترجمه

  .باشمناسزاگویی منظورش من نمی

  
  شبی که امام به حرم نرفتند



مشخص، هر شب، رأس دو ساعت و سی دقیقه بعد از غروب آفتاب، براي گونه که اشاره شد، حضرت امام، جز در مواقعی همان
شدند، تا جایی که در خاستند و به حرم مشرف میشدند و بعد از نیم ساعت تمام، برمیفرما میمالقات عمومی به بیرونی تشریف

قرر فرا رسید، از جا برخاستند و به جاي گونه محذوري نداشتند، وقتی که موعد منظر دارم، تنها در یک مورد با آنکه به ظاهر هیچ
جا شد بروند، برخالف انتظار از همانها به کوچه منتهی میاینکه مثل همیشه، طول اتاق را طی کنند و به طرف دري که از راه پله

  .نشستند در کنار در منتهی به اندرونی به طرف اندرونی بازگشتندکه می
 هم به آن طرف برده بودند که با حرکت امام به سوي اندرونی یکی از آقایان به طبق روال همیشگی، نعلینهاي امام را

زده شدند؛ چرا که امام را در حال سالمت و افراد حاضر شگفت! سرعت نعلینها را به این طرف آورد و امام به اندرونی رفتند
چیز همه از سالمت امام جویا شدند، ولی هیچتنها بیماري بود که مانع تشرف امام به حرم بود، . نشاط مشاهده کرده بودند

به هر حال، ما هم به حرم مشرف . همه متعجب شده بودیم. معلوم نشد و حتی نزدیکان نیز هیچ دلیلی بر این قضیه نیافتند
  .نشدیم و به مدرسه رفتیم

ن در بغداد به حرم آمده و شدند، سفیر ایراروز بعد، گفته شد که در همان ساعتی که امام طبق معمول به حرم مشرف می
با توجه به اطالع دقیق آنها از زمان تشرف حضرت . به ظاهر به عنوان اهداي فرش از سوي شاه، مراسمی را برگزار کرده بود

سان اي را در سر داشتند، بدینامام به حرم و انتخاب همین وقت براي مراسم مذکور و فیلمبرداري از آن، معلوم شد که توطئه
  .عدم تشرف امام به حرم برایمان حل شدمعماي 

  

  السالمصلوات بر محمد و آل محمد علیهم
شدند، گاه و روزهاي مالقات عمومی در حسینیه جماران، هنگامی که مردم از یکی دو ساعت قبل، به تدریج جمع می

  .یدرسطبعاً صداي این صلواتها در داخل به گوش امام می. شدگاه صداي صلواتشان بلند میبی
مدتها در . فرستندآهسته صلوات می) ص(یک روز متوجه شدیم که امام با شنیدن صداي صلوات و نام مبارك پیغمبر اکرم 

  .گاه ندیدم که ایشان صداي صلوات را بشنوند و خود، صلوات نفرستندهیچ. این مورد دقت کردم



  سومفصل

  التزام به ضوابط
  

  رعایت دقیق
ترین مسائل ـ با ترین امور تا مهم وظیفه و رعایت ضوابط شرعی ـ از ریزترین و سادهحضرت امام در موضع عمل به

اي که رغم کارهاي زیاد و تصرفات گستردهعلی. ترین کسان و دوستانشان اهل مداهنه و مجامله نبودندکس، حتی محبوبهیچ
 نیافتم که حضرتش در پیشگاه خداوند گیر و در بسیاري از امور داشتند، من هرچه در طول این مدت دقت کردم، موردي را

  .گرفتار باشند
زدند مگر آنکه یا خود به تشخیص قطعی رسیده باشند یا آنکه از طرق شرعی دیگر، حضرت امام، دست به هیچ کاري نمی

  .حجت بر ایشان تمام شده باشد
بودند، اشتباه و پیامد نامطلوب دیده نشد نکتۀ جالب اینکه عموماً در بخش اول، یعنی آنچه خود به تشخیص قاطعی رسیده 

نه، زمینۀ صدور حکم امام و اگر احیاناً اشتباه و خطایی رخ می داد، مربوط به بخش دوم بود که موضوعی مثالً از طریق بی
ولی .  دادندکه بر حسب نظر و تأکید افراد موثق و مورد اطمینان انجام... شد؛ همانند انتخاب و تأیید برخی از لیبرالها و می

عجیب اینجاست که وقتی هم از اشتباه در این انتخاب سخن گفتند، با کمال بزرگواري و کرامت، اشتباه را خود به گردن 
  .گرفتند و دیگران را به خاطر اشتباهشان سرزنش نکردند

کردند، بر را احراز نمیحضرت امام در اموري که نیاز به بینه، یعنی دو شاهد عادل داشت تا جایی که خودشان خالف آن 
نه که یک حجت شرعی است، عمل می مثالً در صدور اجازات حسبیه براي افراد، چنانچه خودشان شناخت . کردندحسب بی

  .کننده نداشتند، ممکن نبود که بدون توثیق دو نفر عادل مورد تأیید حضرتشان، اقدام کنندالزم را از فرد درخواست
هنگامی که به عرض رسید، به تأیید و .  که با دفتر همکاري داشت، درخواست اجازه کرده بوددر جماران، یکی از افرادي

  :توثیق یک نفر از حاضران در خدمتشان و تأکید ایشان، اکتفا نکردند و در حالی که نگاهشان را متوجه حقیر کردند، فرمودند
  .باید یک نفر دیگر هم ایشان را توثیق کند

  .مسئله منتفی شدکه با سکوت اینجانب، 
*  *  *  

کرد اش براي مراجع، کار دهها شاهد عادل را میکه اشاره» حاج شیخ نصراهللا خلخالی«به یاد دارم در نجف اشرف، مرحوم 
و براي حضرت امام نیز بسیار مکرم و محترم بود، شخصی را توثیق و براي او مصرّاً درخواست اجازة امور حسبیه کرد، ولی 

  :کمال صراحت فرمودندحضرت امام با 
  !شما یک نفر، یک نفر دیگر هم باید ایشان را تأیید کند

کننده، در صدور اجازه و حکم کافی بود، باز هم مسئولیت را اما در اموري که مورد بینه نبود و تشخیص شخص سؤال
اشد، خودشان پیش خدا گرفتار دادند که اگر خطا و خالفی در آن بکردند و اجازه و پاسخ را به نحوي میمتوجه طرف می

هایی از آن ذیالً ذکر و امثال آنها همراه بود که نمونه» در فرض مذکور«و » چنانچه«و » اگر«نباشند و معموالً پاسخ با 
  :شودمی



یکی مورد نیاز : دادند، مگر به دو شرطرا براي ساختن مسجد اجازه نمی) السالمعلیه(حضرت امام، صرف سهم مبارك امام 
عات تأمین نشود کننده توجه به دو لذا اگر سؤال. بودن مسجد و دیگر آنکه بودجۀ آن از طریق دیگري مانند وجوه برّیه و تبرّ

  :فرمودندشرط مذکور داشت و در متن سؤال آنها را قید کرده بود، می
  .در فرض مذکور مجازند پرداخت کنند

  :نددادو اگر توجه نداشت یا قید نکرده بود، پاسخ می
  .چنانچه مورد نیاز باشد و از طریق دیگري تأمین نشود، مجازند پرداخت کنند

: آنچه ذکر شد، در مورد اصل مسجد و ساختمان آن بود، اما در مورد تزئینات و تهیه لوازم غیرضروري و درجۀ دوم از قبیل
هاي بسیاري داشت، از این امر نمونه. نددادمعموالً به صورت مطلق اجازة صرف وجوه شرعی را نمی... سنگ، کاشی، فرش و 

براي فرش مسجدي در ) السالمعلیه( هزار تومان بابت سهم مبارك امام جمله اینکه یک نفر استجازه کرده بود که مبلغ سی
  :خیابان اباذر تهران پرداخت کند، ایشان فرمودند

  .دهماجازه نمی
)5/12/64(  

*  *  *  
دادند که از وجوه شرعیه مصرف شود، زیرا با توزیع رایگان و حتی اب و نشریه اجازه نمیمعموالً حضرت امام براي چاپ کت

کردند، حاضر به تأیید آن نبودند ولو در ارزان غیرعادي کتاب موافق نبودند، و تا شخصاً از یک تألیف و اثر اطمینان پیدا نمی
  .حد اجازة صرف وجوه شرعیه براي چاپ آن

اي عقیدتی، سهم امام متعلق اي نوشته بود مبنی بر اینکه امام اجازه فرمایند براي چاپ و نشر جزوهیکی از فضالي قم نامه
  :به خود و دوستانش را مصرف کند، حضرت امام فرمودند

  .دهممن براي کتاب که بخواهد تدریجاً چاپ شود، اجازه نمی
  :یکی از حاضران ایشان را تأیید کرد و باز حضرت امام فرمودند

  .دهماي کتاب، به این صورت، اجازه نمیبر
*  *  *  

اي بر اتقان و سودمندي مجلۀ پاسدار اسالم براي آن کشور تأکید کرده بود و درخواست یکی از فضالي پاکستان طی نامه
رخورد با توجه به سابقۀ ب. کرده بود که امام اجازه دهند براي ترجمه و نشر آن به زبان اردو، از وجوه شرعیه مصرف شود

به لحاظ » جناب آقاي رسولی«دانستیم، ولی حضرت امام به این نوع موارد، مطرح کردن موضوع را در خدمتشان منتفی می
آنکه از لطف حضرت امام به مجلۀ مذکور و حقیر، که تصدي آن را بر عهده داشتم، اطالع داشتند، نامه را به عرض امام 

  :بدون کمترین تأمل و مالحظه روابط فرمودندرساندند و حضرت امام، طبق روال همیشگی 
  .توانم اجازه بدهممن نمی

  

  التزام به قوانین جمهوري اسالمی
نه فقط در التزام شدید به عبادت و آداب . حضرت امام در پرتو ایمان خالص و راستینشان در صحنۀ عمل نیز پیشتاز بودند

دانستند هرگز خود را از مردم عادي مستثنی نمی. ز سخت پایبند بودندالهی که در رعایت مقررات و تقید به قوانین عمومی نی
ترین ومقیدترین فرد یافت، خود ملتزمو با توجه به اینکه مقررات و قوانین نظام اسالمی همه از مقام والیتش مشروعیت می

 الگوي رفتاري مسئوالن، در یک جامعۀ تواند به عنوانهایی از این گونه موارد نیز میذکر نمونه. نسبت به رعایت آنها بودند
  .العین قرار گیرداسالمی نصب



*  *  *  
آمد شد و گاهی الزم میاي که از مقلدان حضرت امام در خارج از کشور و به صورت ارز واصل میدر مورد وجوهات شرعیه

و در نتیجه (لتی آن دریافت شود که تبدیل به ریال شود، امر دایر بود بین آنکه به بانک مرکزي فروخته شود و نرخ دو
یا آنکه به صورت آزاد به فروش رسد و کل آن در موارد ) التفاوت قیمت دولتی و نرخ آزاد از مستحقین مربوطه تفویت شودمابه

  .مقررة شرعیه صرف شود
 با قیمت واقعی آن، به طبیعی بود که مثالً اگر صد دالر صدقه یا زکات فطریه باید به فقیر داده شود، الزم بود که عین آن

  :با این حال، حضرت امام فرمودند. فقیر پرداخت شود
سؤال کنید در صورتی که از نظر دولت اشکال نداشته باشد، ] وزیر وقتنخست[از آقاي موسوي 
  .آزاد فروخته شود

  .کردندکردند که در پاسخ به دیگران در موارد مشابه بیان میگونه عمل میدرست خودشان همان
این تقید و التزام امام به مقررات و قوانین فقط به مقررات و قوانین نظام منحصر نبود، بلکه به خاطر رعایت مصالح عمومی 

اهللا اي بود که مرحوم آیتنمونۀ آن، قضیه. المال حتی در رژیم باطل پهلوي نیز مشابه این روش را داشتندجامعه و حفظ بیت
ظاهراً در شهر (حضرت امام به هنگام عبور از عرض یکی از خیابانها «: گفتایشان می. کرد می آقا مصطفی خمینی نقلشهید حاج
کاري شده بود، عبور نکنند، مسافت زیادي را طی کردند تا از تقاطع به خاطر اینکه از روي جدول وسط خیابان که چمن) همدان

  ».عبور کنند و مجبور نباشند حتی یک قدم روي چمنها بگذارند
**  *    

توانم بگویم که حتی در محدودة زندگی اینجانب، به عنوان یکی از خدمتگزارانی که سالها در دفتر امام بودم، به جرأت مِی
حسابهاي مربوط به آب، از باب مثال فیشها و صورت. گونه تخطی از مقررات دولت اسالمی ندیدمشخصی حضرت امام نیز هیچ

دادند که منسوبان به بیت شد و هرگز اجازه نمیبه مجرد وصول، در اولین فرصت پرداخت می.. .برق، تلفن و مالیات نوسازي و 
  .و دفترشان نیز قدمی خارج از حیطۀ مقررات و ضوابط دولت اسالمی بردارند

  
  رعایت حقوق مردم

ة امام حسین حضرت امام در طول مدتی که در نجف اشرف اقامت داشتند، سالی چند بار به مناسبت زیارتهاي ویژ
در اختیار آن » آقاي حاج رئیس«آنجا در منزل محقري که یکی از اهالی کویت به نام . شدندبه کربال مشرف می) السالمعلیه(

  .گزیدندحضرت قرار داده بود، سکونت می
از جماعت به اهللا بروجردي و به هنگام ظهر در همان منزل، نمدر کربال، به هنگام مغرب بیشتر در حسینیۀ مرحوم آیت

نماز جماعت منزل، بیشتر با شرکت جمع معدودي از دوستان در اتاق بیرونی و گاهی که . شدامامت حضرت امام اقامه می
از . مساحت حیاط حدود پنجاه متر بود و فرش هم به اندازة کافی نبود. شدشد، در حیاط منزل برگزار میجمعیت بیشتر می

  .ایستادندکردند و به عنوان سجاده و زیرانداز، روي آن به نماز میمیاین رو افراد عباهایشان را تا 
شدند، براي رسیدن به جلوي وقتی حضرت امام از اتاق اندرونی که پشت به قبله بود، براي اقامۀ نماز وارد حیاط می

که عبایشان با قدم مبارك کردند گمان افتخار میتمام افراد حاضر بی. بایست از میان صفوف جماعت عبور کنندجمعیت می
له نیز به این نکته واقف بودند، با این حال، هنگام عبور، چه از پشت صفوف که القاعده معظّمحضرت امام متبرك شود و علی

کفشها بود و چه در مسیر که عباها پهن بود، حضرت امام با حرکتی مارپیچ و برداشتن گامهاي مناسب، با دقت سعی 
گونه عمالً رعایت دقیق حق مردم بدین. چ وجه، پایشان را نه روي کفشها بگذارند و نه روي عباهاي دیگرانکردند که به هیمی

  .آموختندرا به مقلدان و پیروان خود می



  

  امام، بهترین مستأجر
 به رعایت موازین کنم، موضوعی که بیانگر تقید شدید اماماي اشاره مینشینی حضرت امام در جماران به قضیهدر رابطه با اجاره
با آنکه صاحبخانۀ امام از مقلدان و . ویژه در مورد حقوق مردم و الگویی از یک مستأجر خوب و متشرع استو احکام شرعی به

دانست، لیکن حضرت امام مثل یک فرد اش میترین افتخار زندگیدلباختگان آن حضرت بود و سکونت امام را در خانۀ خود، بزرگ
  .اي بین مالک و مستأجر وجود ندارد، به احکام شرعی مربوطه متلزم بودندگونه علقهیچعادي که گویی ه

هایی نظیر پیام نوروزي که در روزي، براي تأمین نور کافی و مناسب براي فیلمبرداري از برخی مالقاتهاي رسمی یا برنامه
متر از در محل تیرآهن سقف  سانتی5×5 اندازة شد،  سه نقطه از گچ سقف اتاق را هریک بهاتاق کار حضرتشان انجام می

هنگامی که صبح، طبق معمول خدمت امام مشرف شدیم، قبل از هر . تا نورافکنها را به آن نقاط جوش دهند. تراشیده بودند
  :اي ناراحت و مضطرب فرمودندچیز، با لحنی خشن و تند و قیافه

  اند؟این چیست؟ چرا این کار را کرده
  :اي تأمل و سکوت تلخ ادامه دادندکه براي تأمین نور فیلمبرداري است، بعد از لحظهبه عرض رسید 

  کنند؟چرا بدون اجازة صاحبخانه این تصرّفات را می
  .با این برخورد تند، جرأت ادامۀ کار سلب شد و اصل قضیه منتفی و جاي آن تعمیر شد

با توجه به اینکه دهها سال با حضرت امام » ن صانعیجناب آقاي حاج شیخ حس«هنگامی که از خدمتشان مرخص شدیم، 
ر خاطري را در امام دیده«: بودند، به من گفت اممن در طول عمرم، کمتر چنین ناراحتی و تکد!«  

  



  چهارمفصل
  ویژگیهاي علمی و اخالقی

  

  وارستگی: الف
  

  امام، مظهر زهد و وارستگی
ممکن است مثالً یک نفر، نسبت . ب و اقسام و مصادیق گوناگونی داردزهد و وارستگی، داراي مفهومی گسترده است و مرات

به مال دنیا زاهد باشد، ولی در برابر جاه و ریاست، خود را ببازد، حتی ممکن است فردي در این مورد نیز وارسته باشد، اما در 
  ...طلبی و محبوبیت اجتماعی، دلباخته باشد و قبال شهرت

 زهد، امري است باطنی و درونی که آثار آن، در مقام عمل و نحوة برخورد با امور مادي و دنیوي بروز نکتۀ دیگر آنکه وارستگی و
بنابراین ممکن است فردي ـ منافقانه و از روي ریاکاري ـ با تظاهر به زهد نسبت به دنیا، در صدد رسیدن به آن باشد و یا . کندمی

به این ترتیب، ممکن است در عین فقر و تهیدستی و .  عدم امکانات و ناتوانی او باشدخاطراصوالً عدم دسترسی او به مظاهر دنیا، به
ضعف مادي، همان دلبستگی و تعلق خاطري را که یک میلیاردر به ثروت خویش دارد، این تهیدست نیز به یک لباس کهنه یا یک 

 و زاهد حقیقی کسی است که امکانات الزم را براي بنابراین، زهد، حقیقتی است نفسانی؛... . کتاب و کفش پاره داشته باشد و 
رسیدن به دنیا داشته باشد یا نداشته باشد؛ دسترسی به دنیا و مظاهر آن، داشته باشد یا دستش از همه چیز کوتاه باشد؛ دنیایی 

  . در خود احساس نکندگونه دلبستگی به دنیاکه بدان دست یافته، کم و ناچیز باشد و بسیار زیاد باشد، در تمام حاالت، هیچ
با آنکه از بهترین استعدادها و . حضرت امام، انسان متکاملی بودند که روح الهی خویش را به حقیقت وارستگی آراسته بودند

گاه، به دنبال دنیا نرفته، بلکه از آن گریزان و رویگردان امکانات براي رسیدن به انواع مظاهر دنیا برخوردار بودند، ولی هیچ
 درست به همین دلیل و به مشیت خداوند، دنیا در تمام مظاهر گوناگونش به ایشان روي آورد و به اوج محبوبیت، .بودند

ایشان همۀ آنچه را که . شهرت، قدرت و امکانات دنیا دست یافتند و در این مرحله نیز به نیکویی از پس امتحان الهی برآمدند
ا و بندگان او به دست آورده بودند، فقط و فقط در راه خدا صرف کردند و در راستاي وارستگی و خلوص و خدمت به دین خد

که او خانه را گونه اثري از کمترین دلبستگی به ریز و درشت و خرد و کالن امور دنیوي در ایشان مشاهده نشد؛ چراهرگز هیچ
» خود«پنداشت و نه دلی براي  خود میي براي»خود«به صاحبخانه تسلیم کرده و دل را یکپارچه به محبوب سپرده بود و نه 

  .براي خود بخواهد یا آنکه به چیزي جز خدا دل سپارد» خدا«تا چیزي را جز 
  

  اشتیاق زائران ایرانی
اي از حجاج ایرانی توانستند از عربستان سعودي، و تعداد زیادي هم موفق حجه و اوایل محرم، عدهیک سال، در آخر ماه ذي

 ایران، به عراق بیایند، در آن سال، در عتبات مقدسه و همۀ شهرهاي مقدس عراق، ایرانیها و اتومبیلهاي شدند که مستقیماً از
  .شدشمارة ایران دیده می

زوار ایرانی که سالها در . کردنداهللا بروجردي اقامه می، نماز مغرب و عشاء را در مدرسۀ بزرگ مرحوم آیت)س(حضرت امام 
و آرزو داشتند که روزي جمال امام عزیز را زیارت کنند، غالباً بیشترین توقف را در نجف اشرف سوختند آتش عشق امام می



حیاط مدرسه . آمدنداهللا بروجردي میآنها هر روز، از چند ساعت قبل از مغرب، براي گرفتن جا به مدرسۀ مرحوم آیت. داشتند
ده و متراکم و بیش از دو برابر حد معمول، از جمعیت پر هاي طالب به صورت فشرهاي باال و حتی حجرهو ایوانهاي طبقه

  .شدمی
هاي گریۀ شوق به هم خاست و فریاد صلوات، غریو شادي و هايتابانه به پا میشدند، جمعیت بیهنگام مغرب که امام وارد می

رف بین امام و امت که در یکی از خبران از عالم عشق و رابطۀ شگیک بار، یکی از بی! شدخورد و قیامتی عجیب برپا میگره می
: اختیار گفتانگیزي بودیم، وقتی نتوانست محتواي آن را درك کند، بیهاي شگفتهاي مدرسه با هم، ناظر چنین صحنهحجره

  .اي انقالبی و پیرو امام تغییر یافتو عجیب اینکه همین شخص، بعدها به چهره» !اي هستندواقعاً که عجب مردم دیوانه«
ایستادند و جمعیت با وضع غیرقابل توصیفی به نظاره و اي رو به مردم میز اتمام نماز، حضرت امام چند دقیقهبعد ا
. کردندله حرکت میکردند و جمعیت نیز پشت سر معظَّمسپس امام به طرف بیرون حرکت می. پرداختندبوسی امام میدست

گرداندند و ضمن تشکر و دوباره سرشان را به طرف مردم برمیرسیدند، ولی همین که حضرت امام به داالن مدرسه می
اما . داشتندخداحافظی، محترمانه آنها را از اینکه در خارج مدرسه، در خیابان و کوچه، پشت سر ایشان ازدحام کنند، باز می

ۀ ممکن و تا در منزل، ایشان خواستند تا آخرین لحظمردم می. نشانداین حالت و کنایه و اشاره، طوفان عشق آنان را فرو نمی
خواستند که هر روز در کوچه و خیابان، اي که به مردم داشتند، به هیچ وجه نمیرا بدرقه کنند، از طرفی امام نیز با همۀ عالقه

 مثل شد و امامله از مدرسه، براي چند دقیقه درب بسته میناچار بعد از خروج معظَّم. در میان ازدحام انبوه مردم حرکت کنند
  .شدندهمیشه، به طور عادي رهسپار منزل می

  

  !بفرمایید
حضرت امام در مواقع دیگر، نسبت به طالب همین وضع را داشتند و مایل نبودند غیر از یک نفر ـ که معموالً همراه ایشان 

 نزدیک ایشان اي پشت سر وشدند که طلبههرگاه نیز متوجه می. بود ـ شخص دیگري ایشان را در خیابان همراهی کند
  .بفرمایید: گفتندکردند و میکند، مکث کوتاهی میحرکت می

  !اگر کاري دارید، بفرمایید بگویید و اگر هم کاري ندارید، بفرمایید بروید: دو معنی داشت» بفرمایید«این 
نگام حرکت روزمره در این در حالی است که برخی از انسانها معموالً تحت تأثیر تمایالت نفسانی خود، عالقه دارند که ه

مشی و وسیله توجه دیگران را بیشتر به خود جلب کنند، ولی خطکوچه و بازار، جمعیتی انبوه اطراف آنها را بگیرند و بدین
لذا همه باید همواره متذکر و هشیار باشند تا . اي از آن بیان شدگونه است که نمونهروش امام، این انسان وارستۀ الهی، آن

روها شوند و مسائل امنیتی را فقط در حد اضطرار تأمین روها و پیش از حد ضرورت، آلوده به تشریفات و پسمبادا بیش
  .نمایند، نه بیشتر

البته حضرت امام در مورد استقبال بزرگ مردم به هنگام ورود به ایران و سپس به شهر قم که نمایش وحدت است و اقتدار 
  .ت و برخورد منفی نداشتندشکن اسالم بود هیچگونه ممانعدشمن

  
  !کشی از افراد هرگز-بهره

گیري از موقعیت و محبوبیت خود، کاري را که براي -گاه با بهره-این بود که هیچ) ره(هاي حضرت امام-یکی از ویژگی
 و مسائلالتوضیحاشرف، حضرت امام، ملحقات گذاشتند مثالً هنگامی که در نجف-گرفت، بدون مزد نمی-ایشان انجام می
فچینهاي چاپخانه در  را به رشته تحریر آورده بودند و قرار بود براي اولین بار چاپ شود، از آنجا که حرومسائل مستحدثه

هر چند . توانستند خط شکسته امام را بخوانند، اینجانب، دستخط امام را به خط نسخ بازنویسی کردماشرف نمینجف



جانب در محذور شرم -که این-ام، بالفاصله و براي این- اشتیاق استنساخ را انجام دادهجانب، با افتخار و-دانستند این-می
  : فرموده بودند »حاج شیخ عبدالعلی قرهی«حضور قرار نگیرم، به جناب آقاي 

  !شود و پرداخت کن-اجرت فالنی را بپرس چقدر می
شدم، خواستم از ) ره(مه بزرگواري حضرت امامضمن این که شرمندة آن ه. جانب منتقل کرد-حاج شیخ موضوع را به این

نظر اولیۀ حقیر را به عرض «: گرفتن اجرت استنکاف نمایم، اما حاج شیخ تأکید کرد که باید دستور انجام گیرد و باالخره گفتم
فاصله حاج شیخ بال» .جانب بدهند-برسانید، ولی اگر باز هم اصرار دارند، نسخۀ اصلی مطالب بازنویسی شده را به این) ره(امام

کریمانه نسخۀ اصلی را که نزدیک به سی صفحه بود، به ) ره(رفت و ماوقع را به عرض رساند و حضرت امام) ره(خدمت امام
خط امام -دادند، محدود بود و رفتنی و ارزش دستجانب مرحمت کردند و با توجه به این که ارزش پول به هر اندازه می-این

  .ام-سیار خوشحال شدم و خدا را سپاس گفتم که ارزشمندترین یادگار را از امام دریافت نمودهنامحدود بود و ماندگار، ب
هایی که حضرت امام در اداي اجرت آن به کار بستند، -کاري-جانب دربارة انجام دادن این کار و دقت و ریزه-برداشت این

نداشته باشد، سفارش دهنده باید بدون سوءاستفاده از این بود که وقتی انجام دادن کاري براي شخصی وجوب و الزام شرعی 
موقعیت خود، در اولین فرصت ـ تا عرق انجام دهندة کار خشک نشده ـ اجرت او را پرداخت کند و اگر قبل از شروع، قیمت 

 دقیق ایشان در گر میزان تقید-نشان) ره(کار تعیین نشده، کریمانه رضایت او را تأمین نماید و رعایت این نکات از سوي امام
تا پایان عمر و مخصوصاً ) ره(باالترین حد ممکن به موازین شرعی دربارة حقوق دیگران بود و مشابه این رفتار را در زندگی امام

اي -هاي بعد از انقالب که روزانه در ارتباط با وظایفی که در دفتر و محضر ایشان به عهده داشتم، شاهد بودم؛ به گونه-در سال
الناسی -این بود که در حالی از این دنیا رفت که هیچ گونه حق ) ره(توانم ادعا کنم که یکی از فضایل امام-اطعیت میکه با ق

  .بر ذمۀ ایشان نبود
دربارة کارهایی که افراد برحسب وظیفۀ شرعی یا براساس تعهد اداري انجام ) ره(این در حالی بود که حضرت امام

 یکی از وعاظ تهران که گویا مدیر 1343از زندان در سال ) ره(اشتند؛ مثالً بعد از آزادي امامدادند، برخوردي متفاوت د-می
بعد از . به منزلشان در یخچال قاضی آمده بودند) ره( اش براي زیارت امام-اي نیز بود، همراه با دانش آموزان مدرسهمدرسه

خواست -اي که گویا می-هایش، به گونه-ع کرد به بیان فعالیتسخنرانی پرشوري که ایراد کرد، در اتاق نزد امام نشست و شرو
خ امام بکشد و امام در پاسخ او تنها به این جمله اکتفا فرمود که! به ر :  

  !اید-شما وظیفۀ خودتان را انجام داده
  

  امام در اوج وارستگی
 عال، نه فقط از تعلق خاطر نسبت به العاده و دلسپردگی مطلق به ذات مقدس حق جلّ وحضرت امام در پرتو اخالص فوق

دنیا و امور مادي رسته بودند، که حتی نشانی از دلبستگی و وابستگی به اعمال و عبادات و دستاوردهاي عظیم معنوي خویش 
امام خود را و آنچه را که در طول یک عمر پربار و مبارك تحصیل کرده بودند، با آن همه . شددر زندگی آن حضرت دیده نمی

ایم ایم و خواندههمه در سخنان و پیامهایشان مکرر شنیده. انگاشتندظمت و گستردگی در پیشگاه مقدس الهی به هیچ میع
. زدنددم می... که از احساس حقارت، کوچکی و شرمساري خود در برابر بندگان خوب خدا مانند شهدا، بسیجیان، جانبازان و 

  .انگاشتندخود و نقش خود را به هیچ میدانستند و همه دستاوردها را از خدا می
اي چون تر از آنم که از عظمت معنویت امام یا از ویژگیهاي برجستهعاجزي وامانده از عالم معنی همچون حقیر، کوچک

ام، انگیز با آن برخورد کردهاي که به صورت شبحی حیرتدانش و آگاهی حضرتش، کمترین سخنی بگویم، اما از نگفتن نکته
اي مطلب هرچند که تکرار ایم، این است که اگر صفحهآنچه تا کنون در خود و بسیاري از دیگران سراغ داشته.  دارمدریغ

محتوا باشد، بنویسیم، مشتاقیم و حداقل مایلیم که چاپ و نشر شود تا به گمانمان، دیگران از محتوا و بیمکررات و کم
در جریان استنساخ و چاپ تعلیقات امام بر شرح . ایمقدر فهمیدهد که ما ایندستاورد فکري ما استفاده کنند و حداقل بفهمن



هاي مکرري که در این رابطه خدمت حضرتشان داشتم، افق جدیدي به رویم گشوده  و مراجعهاالنسمصباح و الحکمفصوص
 است که سالکان خداجو با براق متوجه شدم غیر از دنیاي تاریکی که اندیشۀ ما را احاطه کرده است، جهان روشن دیگري: شد

  .پایان هستی در پروازنداندیشۀ الهیشان در فضاي الیتناهی آن، به سوي کمال و جمال مطلق و مبدأ بی

  
  ها-هاي امام و پیدا شدن آن-غارت کتاب
ساواك به ، در حالی که امام در نجف بودند، یک بار دیگر، مأموران 1347گذاري در سال -هاي منحوس تاج-مقارن با جشن

) ره(هاي اصلی تألیفات امام-رئیس ساواك، نسخه. هاي امام را به غارت بردند-خانۀ امام در قم یورش بردند و بخشی از کتاب
بختانه بعد از پیروزي انقالب اسالمی، این -خوش! کند-را که به خط خودشان بود، جدا کرده و در جایی خاص نگهداري می

. گردد، ولی در این بین یک کتاب پیدا نشد و آن تعلیقات امام بر فصوص الحکم بود-مام باز میشود و به ا-مجموعه پیدا می
هاي قدیمی را براي -گردي که مجالت کهنه و کتاب-فروش دوره- یکی از طالب حوزة علمیۀ همدان از دست1362در سال 

ها فصوص الحکم و دیگري کتابی -کی از آنکند که ی- تومان خریداري می50فروش عرضه کرده بود، چند کتاب به قیمت 
 در ذیل هر بخش از مطالبی که نوشته شده است، فصوصشود در حواشی کتاب -بعد از چندي متوجه می. خطی بوده است

  !ها چاپی نیست-کند که این نوشته-تکرار شده است و ضمناً توجه پیدا می» اهللا الخمینی-السید روح«کلمات 
ها نسخۀ اصلی خط امام است و به طریق اولی براي او قابل تصور نبود که این -اند باور کند که این نوشتهتو-طلبۀ مزبور نمی

ها است -و دانشمندان علم عرفان سال) ره(اثر بسیار ارزشمندي که شاگردان امام. نسخۀ منحصر به فرد یکی از تألیفات امام است
که در آن زمان نمایندة امام و امام جمعۀ » اهللا نوري همدانی-آیت« را نزد ها-با این حال کتاب. رسی به آن بودند-تشنۀ دست

شناخت، به مجرد را به خوبی می) ره(بود و تألیفات و خط و نگارش امام) ره(برد و ایشان که از شاگردان امام-همدان بود، می
اهللا - کتاب خطی دیگر که آن هم حواشی شهید آیترا به همراه) ره(بهاي امام-ها از این که یکی از آثار علمی گران-رؤیت کتاب

شود و -زده می-بیند، به شدت مشعوف و خوشحال و شگفت- بود، در برابر چشم خود میکفایۀاالصولحاج آقا مصطفی خمینی بر 
  .گیرد-، تحویل می)ره(ها را براي رساندن به امام-اي مناسب به آن طلبه، کتاب-با تقدیم هدیه

حضرت امام کتاب شرح فصوص را . کرد) ره(ها را تقدیم امام-رسید و کتاب) ره(اهللا نوري به محضر امام-تچندي بعد، آی
  !خط و اثر علمی فرزندشان غرق شدند-کنار گذاشتند و دقایقی در تصفّح و مطالعۀ دست

  
  بازنویسی و چاپ تعلیقات امام

شان، آراسته شده بود، با پیشنهاد حاج احمد آقا به خط زیبای-با پیدا شدن کتاب فصوص که با تعلیقات امام و دست
اي از حواشی امام بر دو کتاب ذیل -چنین تعلیقات امام بر مصباح االنس پرداختم و به این ترتیب مجموعه-استنساخ آن و هم

  :در یک مجلد شکل گرفت
  . القیصريالدین ابن عربی با شرح داود بن محمود بن محمد الروحی-ـ فصوص الحکم تألیف محی1
ابی المعالی صدرالدین : االنس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود، مؤلف متن-ـ مصباح2

  . بن محمدحمزةمحمدبن : محمدبن اسحاق قونوي و شارح
ضریب اطمینان در آغاز صرفاً به این قصد انجام گرفت که نسخۀ دومی وجود داشته باشد تا ) ره(استنساخ این دو اثر امام

مندان به آثار عرفانی و عالقه) ره(تر شود، اما بعد از بازنویسی و اطالع تعدادي از شاگردان امام-داري این آثار بیش-براي نگاه
! ، با سکوت و عدم مخالفت امام)ره(ها و انتقال این درخواست به محضر امام-ایشان و درخواست و اصرار براي چاپ و نشر آن



) ره(ه چاپ آن کردم و به وسیلۀ مؤسسۀ پاسدار اسالم منتشر گردید و به این ترتیب تنها اثر علمی ـ عرفانی امامحقیر اقدام ب
  .، استنساخ شده بود، به چاپ رسید)ره(که بعد از پیروزي انقالب، زیر نظر امام

که -نویسی نداشتند و با آن-نویسی و پاك-هایشان چرك-شایان ذکر است که معموالً حضرت امام در تألیفات و نوشته
هاي ایشان عالوه بر محتواي عمیق از زیبایی تعبیر و بالغت و خط بسیار خوب -نوشته-نوشتند، دست-بالبداهه و با سرعت می

هاي ایشان در حواشی فصوص و -نوشته-هایی از دست-که نمونه! خوردگی نداشتو پخته، برخوردار بود و در عین حال قلم
  .شود مالحظه میاالنس-مصباح

  

   آبادي- اهللا شاه-در مکتب آیت
در حالی که تا آن زمان فقط مقدمات علوم حوزوي را . کند-، در حدود بیست سالگی به قم مهاجرت می)ره(حضرت امام

ود ر-دهد، اما آن چنان در فراگیري علم و دانش با سرعت پیش می-پشت سر گذاشته بود و با ورود به قم سطح را ادامه می
اي به مالقات - کند و در همین سنین در جلسه-که در حدود بیست و هفت سالگی به مراتب باالي علمی و معنوي صعود می

بعد . یابد-شود و در همان جلسۀ اول به عظمت و مقام واالي این انسان الهی وقوف می-نائل می »آبادي-اهللا شاه-آیت«مرحوم 
بعد از اصرار فراوان، . مند شود-کند که از محضر استاد بهره-افتد و مصرانه درخواست می-میاز این جلسه به دنبال ایشان راه 

داند و بر درس -گوید که اسفار را می-می) ره(درس اسفار مالصدرا را شروع کند، لیکن امام) ره(پذیرد که براي امام-استاد می
شود، استاد پیر در برابر پافشاري این طلبۀ جوان -بین آنان حاصل میاي که -ورزد و سرانجام با جاذبهالحکم اصرار می-فصوص

گیرد و -االنس را نزد استاد فرا می-، در آغاز فصوص الحکم، سپس مصباح)ره(شود و به این ترتیب امام-و پرنشاط تسلیم می
ها است که امام قبل از -بد و در همین سالیا-کند، ادامه می-آبادي به تهران مهاجرت می-اهللا شاه-این دوره تا زمانی که آیت

سی سالگی تعلیقات بر فصوص الحکم و قبل از سی و پنج سالگی تعلیقات بر مصباح االنس و در بین آن تألیفات ارزشمند 
  .آورد-چون مصباح الهدایه و شرح دعاي سحر به رشتۀ تحریر در می-دیگري را در عرفان، هم

  
  )ره(نبوغ امام
اهللا عالمه -آیت«. ترین کتاب عرفانی شناخته شده است-ترین و عمیق-ته نیز جالب است که فصوص الحکم دقیقتوجه به این نک
در هر ... ترین متن عرفانی است-ترین و عمیق-دقیق«: نویسد-در کتاب آشنایی با علوم اسالمی دربارة این کتاب می» شهید مطهري

  ».شند که قادر به فهم این متن عمیق باشندتر پیدا نشده با-عصري شاید دو سه نفر بیش
بر آن متن و این ) ره(ترین و معتبرترین شروح است و تعلیقات امام-در میان شروح فصوص الحکم نیز شرح قیصري از مهم

  .شرح است
یده است جا رس-شگفتا که امام تقریباً در سن بیست سالگی به طور جدي وارد حوزه شده و در سن بیست و هفت سالگی به آن

  . که عالوه بر فهم این متن و شرح توانسته است آن را چنان نقد کند که بزرگان علم عرفان در عصر حاضر، شیفتۀ آن باشند

  
  !فهمید-تر از استاد می-شاگردي که بیش

هاي طوالنی و -ست، ارتباط ویژه و نش)ره(بود و تا آخر عمر امام) ره(که از دوستان صمیمی و قدیمی امام» آقاي معلم دامغانی«
شرح فصوص را «: فرمود-و پیشینۀ علمی ایشان داشتم می) ره(اي که با ایشان دربارة امام-داشت، در جلسه) ره(مکرري با امام
آبادي فصوص و شرح فصوص را -تر از آقاي شاه-بیش) ره(خواندیم، لیکن امام-آبادي می-اهللا شاه-نزد آیت) ره(همراه با امام



پس این همه اصرار براي شاگردي و زانو زدن در محضر «: زده شدم و سؤال کردم-با این سخن، حقیر سخت شگفت» !فهمیدمی
از آقاي ) ره(هاي امام-شیفتۀ محضر و نَفَس ایشان بود و دریافت) ره(امام«: آقاي معلم فرمود» !آبادي براي چه بود؟-اهللا شاه-آیت
هر جا در تعلیقات یا سایر ) ره(و تازه متوجه شدم که چرا امام» !علمی و کتاب بودآبادي وراي درس و فراتر از مسایل -شاه

در حالی که امام اساتید دیگري هم » !الفداءلهروحی«: اند-اند، به دنبال آن نوشته-آبادي را آورده-اهللا شاه-تألیفاتشان نام آیت
  !اند-اي آنان به کار نبردهداشتند و ضمن احترام عمیق به همۀ آنان، چنین تعبیري را بر

  
   تر-نکتۀ عجیب

نشدة امام مطالبی را شنیده بودم، اما هنگامی به کثرت و حجم فوق تصور آنها پی بردم که گرچه به اجمال از تألیفهاي چاپ
 زمان، فقط اینجانب، در آن. به مناسبتی، انبوه تألیفهایی را که حضرت امام به خط مبارکشان نوشته بودند به چشم خود دیدم

اما با دیدن آن همه کتاب، . ترین آنها را استنساخ کرده و سنگینی آن را فقط از این جهت لمس کرده بودمحجمیکی از کم
همه نظر از محتواي علمی آنها که در حیطه درك کسی مانند حقیر نیست، فقط تصور اینکه یک انسان توانسته است اینصرف

هم تمیز و بدون خط خوردگی به رشتۀ در حد کارخطاطان کار کشته وچیره  دست، آنکتاب را با آن دقت و خط خوب 
  .تحریر درآورد، مرا در حیرت و بهت فرو برد

سالگی فقط تا اوایل سطح را طی کرده بودند که وارد حوزة علمیۀ قم گونه که قبالً اشاره شد، حضرت امام تا سنین بیستهمان
ربایند و هنوز به سن ل، در میدان گستردة علوم و معارف اسالمی، گوي سبقت را از همگان میدر طی کمتر از ده سا. شدندمی
  . قدري را تألیف کرده بودندسالگی نرسیده بودند که کتابهاي نفیس و گرانسی

ذشت رغم گهاي مکرر به محضر امام، متوجه شدم که علیتر این که ضمن استنساخ کتاب مورد بحث و مراجعهنکتۀ عجیب
هاي معنوي و علمی، همچنان نزدیک به پنجاه سال از زمان تألیف مزبور و پویایی مداوم و متصاعد حضرتشان در تمام زمینه

در . به طوري که گویی در همان اول خط، به آخر خط رسیده بودند. به دریافتهاي علمیشان در آن زمان، پابرجا و استوار بودند
رسند اگر حول همان موضوع و در مسیر همان مطلب، اي میی که در بسیاري از علوم به نتیجهحالی که معموالً افراد، هنگام

  .به تحقیق خود ادامه دهند، چه بسا نسبت به دریافت قبلی به تجدیدنظر و اصالح و حتی به خالف آن برسند
اي پیش، قلمشان را از تحریر هنکتۀ دیگر آنکه در دهها موردي که در طی بازنویسی از محضرشان سؤال کردم، گویی لحظ

دادند که این نشانۀ حضور ذهن و عدم فراموشی مطالب، بعد از الحال جواب میمطلب مورد سؤال به زمین گذاشته بودند، فی
 با آنکه در منقوالت و محفوظات و. تر بوداي که انگار تمام مفاهیم از روز برایشان روشنگذشت بیش از پنجاه سال بود، به گونه

  .انگیزي را در حضرتشان سراغ نداشتیمامور عادي چنین حافظۀ شگفت
دیدم و سرانجام مطلب را زده شده بودم که مدتها خود را در برابر یک معماي الینحل میاز این دو نکتۀ عجیب چنان بهت
 اما معماي شخصیت امام برایم کننده بود،اگرچه جواب ایشان قانع. الشأن در میان گذاشتمبا یکی از بزرگان و اساتید عظیم

نایافتنی حضرت امام پی بردم و با احساس حقارت افزون در برابر قلۀ تر شد و تازه بیشتر به عظمت و بلنداي دستناشناخته
  :رفیع معنویت امام، خود را مخاطب این معنی یافتم که

    تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي
  گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش

اگر انسان به حکمت دست یافت و حقیقتی را دریافت، این نه قابل فراموش «: به هر حال، آن استاد گرانمایه در جوابم گفت
  ».شدن است، نه تغییرپذیر، نه قابل تجدیدنظر و نه قابل تخلف



افت که منطبق با آن این دری» دو ضرب در دو، مساوي با چهار«بعد مثال زد به اینکه در ریاضی وقتی انسان دریافت که 
بلکه اگر ! شود مساوي با سه یا پنج نمی2×2پذیر و هرگز شود و نه با گذشت زمان تغییر میواقعیت است، نه فراموش می

  .شودتر میتر و روشنکسی علم ریاضی را ادامه دهد، هرچه هم پیش رود، همان دریافت برایش مبرهن
  :*کنید-را به سؤال کتبی حقیر مالحظه می) ره(امامهاي مکتوب -اي از پاسخ-جا نمونه-در این

  )ره(تواضع علمی امام
اي کوچک که حتی ادعاي شاگردي ایشان را هم -مانع از این نبود که سخن طلبه) ره(آن همه عظمت علمی امام

ندم و ایشان با انبساط حقیر چند بار پیشنهادهایی به عرض ایشان رسا. توانست داشته باشد، نشنود و به آن اعتنا نکند-نمی
و انّه لیتقرب الی «، حدیث قدسی مربوط به قرب النوافل )ره(هاي حضرت امام-خاطر پذیرفتند؛ مثالً در چند جاي نوشته

هبالنافلۀ را از مأخذ مصباح الشریعه و منطبق با متن آن کتاب نقل کرده بودند، لیکن حقیر حضوراً به عرض 6»... حتی احب 
که حدیث کافی مستند -دم که این حدیث در اصول کافی نیز وجود دارد و با توجه به عدم تفاوت در محتوا و اینرسان) ره(امام

و ! با مسرت پاسخ مثبت دادند) ره(است و مصباح الشریعه مرسل است، اگر اجازه دهند منطبق با نقل کافی بیاوریم و امام
  .ل کافی بازنویسی کردمحقیر در کلیۀ موارد، متن این حدیث را منطبق با اصو

چنین فهرست -جا آمده است؛ هم-ام که بخشی از این مطالب، در آن-اي نوشته-الزم به ذکر است که بر کتاب مزبور مقدمه
در هنگام کتابت . این کتاب ارزشمند با خط حقیر چاپ شده است. ام-مصادر آیات و روایات را استخراج و در پایان کتاب آورده

دانستم که همین نسخه، چاپ -پ شود و همان طور که قبالً اشاره کردم، صرفاً به قصد استنساخ بود، و اگر میقرار نبود چا
  .دادم-تر انجام می-خواهد شد، از نظر خوشنویسی کاري شایسته

  
رَفبِأضدادِهاتُع االشیاء  

 زحمت و تالش در طی مدارج عالیۀ علمی نکتۀ ظریف دیگري که در این قضیه دریافتم این بود که حضرت امام با آن همه
گونه دلبستگی و تعلق خاطري هاي گوناگون، شخصاً هیچنظیر در رشتهنظیر و بیهاي کمها و آن همه نوشتهدر تمام زمینه

 با مقایسۀ آن حضرت با بسیاري از افراد که حتی از چند ورق. حتی به آثار علمیشان نداشتند، چه رسد به چاپ و نشر آنها
گذرند و با چاپ آنها سعی دارند بر آمار کتب و آثار خود بیفزایند؛ و از باب نمی... مطلب تکراري یا توضیح واضحات یا 

»رفباُضدادِهاتُع ایشان بارها .  به یکی دیگر از ویژگیهاي برجسته و نمودارهاي زهد و وارستگی حضرت امام پی بردم7»األشیاء
  :فرمودندخطاب به طالب می

  .دارید، باید دو قدم در راه تهذیب نفس برداریداگر یک قدم براي تحصیل علم برمی
به همین دلیل، حجاب علم و طریق وصول را طی کرده و به مقصد و مقصود رسیده و . گونه راه پیموده بودندخود نیز همین

  .از علم اخالق به خود اخالق و از علم حکمت، به خود حکمت راه یافته بودند
  

                                                
  .االنسالحکم و مصباح بر فصوص)ره(تصویر مقدمۀ تعلیقات امام*: 5
  
    .)352، ص 2اصول کافی، ج ... (و همانا بنده به وسیلۀ نافله به من تقرب جوید تا آنجا که او را دوست بدارم: ترجمه. ٦

  
  .شوندچیزها با ضدهاي خود شناخته می: ترجمه. ٧

  



  اپ تألیفات امامچ
هایشان به ماتم و اندوه نشستند حضرت امام در پرتو این وارستگی مطلق و پیوند به حق، نه در هنگام به غارت رفتن گنجینۀ نوشته

نه گاه تمایلی به چاپ و انتشار آثارشان به دیگران اظهار داشتند و نه هیچ. و نه در زمان پیدا شدن آنها به شادمانی و سرور برخاستند
آنچه هم چاپ و منتشر شد، یا با اصرار و اقدام دیگران بوده یا چون بعضی از . گذاري در این راه کردندخود کمترین اقدام و سرمایه

برداري و تکثیر محدود شده بود، با له به صورت خطی و دست به دست به وسیلۀ شاگردانشان از دیرزمان، نسخههاي معظَّمنوشته
قدر به چاپ نرسیده است و با کمال تأسف، تعدادي از آنها نیز ولی هنوز عمدة این آثار گران. به چاپ رسیده استهمت برخی از آنان 

امید است یابندگان و کسانی که به هر وجهی این کتابها به دستشان رسیده . در فراز و نشیبهاي زندگی حضرت امام مفقود شده است
ت و حواشی بر اسفار است ـ جامعۀ اسالمی و محافل علمی را از این آثار گرانبها محروم نکنند و ترین آنها تعلیقااست ـ که از جمله مهم

بحمدهللا به دنبال چاپ تعلیقات . افتخار بزرگی را نصیب خود کنند» )ره(مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی «با ارائۀ آنها به 
 آثار حضرت امام، شکل جدي به خود گرفت و تا کنون گامهایی مقدماتی  اقدام براي چاپ و نشرمؤسسۀ پاسدار اسالمفصوص، توسط 

  .رود که این خدمت بزرگ به فرهنگ و معارف اسالمی به زودي به انجام برسدبرداشته شده و امید می

  
  رسالۀ عملیه
شناختم که اً فردي را میاینجانب، شخص. هاي عملیه نیز، حضرت امام روشی ویژه و متمایز از سنت رایج داشتنددر مورد رساله

ها را تهیه و آن را به زبانهاي متعدد مرجع نشده ـ حتی قبل از آنکه خانوادة خودش از او تقلید کنند ـ رسالۀ عملیه و حاشیه بر رساله
ریاست، به رغم گریزشان از شهرت و ولی حضرت امام بعد از آنکه به طور طبیعی و علی. ترجمه و شخصاً به چاپ آن اقدام کرده بود

  .خواست خداوند، زعامت و مرجعیت بر دوششان استقرار یافت، بعد از درخواستها و اصرارهاي فراوان، رسالۀ عملیه دادند
المال و وجوه شرعیۀ چاپ و در سطحی هاي عملیه را با استفاده از بیتدر مورد چاپ رساله نیز برخالف معمول که رساله

شان از وجوه شرعیه چاپ شود کنند، حضرت امام هرگز نگذاشتند که رسالۀ عملیهتوزیع میگسترده به طور رایگان بین مردم 
  .و به طور کلی اجازه ندادند که به کسی رایگان داده شود

 به 1341از باب نمونه اینکه والد محترم اینجانب در سال . از برخوردهاي قاطع حضرت امام در این زمینه، داستانها زیاد است
 رسیدند و با ذکر مقدماتی از قبیل کثرت مقلدان و نیاز آنان به رسالۀ عملیه، سعی کردند که امام را به اقدام براي چاپ خدمت امام

  :رسالۀ عملیه ترغیب کنند، ولی حضرت امام، بعد از استماع سخنان ایشان با صراحت و بدون مجامله فرمودند
  .این حرفها را مناسب است به یک کتابفروشی بگویید

ق در روش نوین امام و زده و رنجیدهایشان با ذهنیت منطبق با سنت رایج، سخت شگفت ر و تعم خاطر شدند، ولی با تدب
  .شناخت معیارهاي الهی آن، ارادت و اخالصشان دوچندان شد

از دیگران هاي متعددي را برخالف آن اي را اتخاذ و تثبیت کردند که من خود نمونهحضرت امام در شرایطی چنین شیوه
بیمار و به لندن منتقل شده بودند، من در یکی از امارات خلیج فارس به » اهللا حکیمآیت«از جمله وقتی مرحوم . شاهد بودم

اتاق و قسمت عمدة ایوان منزل او تا سقف از . در آنجا منظرة عجیبی دیدم. منزل یکی از روحانیون مقیم آنجا وارد شدم
اهللا هایی که بیوت به طور مجانی براي توزیع بین مردم، بعد از فوت مرحوم آیترساله. ده بودهاي بعضی آقایان پر شرساله

حکیم فرستاده بودند، ولی آن روحانی با آنکه در ظاهر مقلد امام بود، هنوز نتوانسته بود یک نسخه از رسالۀ امام را به دست 
  .آورد

انی نزد او آمده بود و با آنکه صریحاً اظهار کرد که مقلد مدعی مرجعیت دیگري را به چشم خود دیدم که یک پاکست
  .حضرت امام خمینی است، ولی آن مدعی مرجعیت با دست خود رسالۀ خود را از پستوي اتاق آورد و به او داد



سالۀ بارها افرادي از روحانیون و غیر روحانیون که با سنت رایج خو گرفته بودند، ضمن مراجعه به دفتر امام، درخواست ر
گفتیم که نداریم و ما هم هنگامی که براي خودمان یا دفتر و یا پاسخ به سؤالهاي شرعی کردند، وقتی ما میعملیۀ امام را می

در مورد سایر ! شدندزده میخریم، شگفتو حتی شخص امام، به رساله نیاز داشته باشیم، مثل دیگران از کتابفروشی می
حتی خود امام نیز برخی از آنها را نداشتند که براي مراجعه، از ما . ضع به همین منوال بودکتابهاي مطبوع حضرت امام نیز و

  .دادندکردند و دوباره پس میبه طور امانت طلب می
دانستند و مخالف نکتۀ دیگر آنکه اصوالً توزیع رایگان یا خیلی ارزان و زیر قیمت عادي هر کتابی را موجب وهن کتاب و مؤلف آن می

  :نمونۀ آن، مطلب ذیل است. بودندآن 

  
  توهین و استغفار

یکی از دوستان که از یاران مورد عالقه حضرت امام خمینی در نجف اشرف بود، به تحقیق و چاپ برخی از تألیفهاي 
اده بود اي از طریق غیر دفتر، خدمت امام فرستدر پی آن، نامه. اهللا شهید مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی اقدام کرده بودآیت

  :که حضرت امام بعد از مالحظۀ نامه وقتی که ما به محضرشان رسیدیم، با ناراحتی و تأثر فرمودند
ایشان استغفار . براي من چه نوشته است؟ به مصطفی و کتاب او توهین کرده است... این آقاي 

  !از این توهین باید استغفار کند. کند
به . گونه برآشفته است فرو رفتیم که آیا ایشان چه نوشته است که امام اینچون از مضمون نامه اطالع نداشتیم، به فکر

همین دلیل، چند روز بعد، وقتی که ایشان به دفتر آمده بود، ضمن نقل مطلب حضرت امام از ایشان مضمون نامه را جویا 
  :وي مضمون نامه را به صورت زیر براي اینجانب، بازنویسی کرد. شدم

اهللا حاج آقاي مصطفی خمینی به از استاد شهید مرحوم آیت... مدهللا کتاب بح... محضر مبارك 
در نظر داریم چنانچه موافق باشید، مبلغی کمک فرمایند، ما نیز از حق چاپ گذشت . چاپ رسید

  ...رایگان ـ به بازار عرضه شود کنیم تا کتاب به قیمت ارزان ـ زیر قیمت عادي و نیمهمی
  

  )!ره(مامتوطئۀ دشمن به سود ا
براي خدا و در راه خدا و دفاع از دین خدا و نجات بندگان خدا قیام کرد و در این راه از کسی جز خدا ) ره(حضرت امام
خدا نیز راه را بر او گشود، او را حفظ کرد و نصرت . اي به خود و مصلحت شخصی و آسایش خویش نیندیشید-نترسید و لحظه
  .متوجه و شیفتۀ او ساخت و دشمنانش را مرعوب و مغلوب او کردهاي پاك بندگانش را -بخشید و دل

وجه کوتاهی نکردند و در این راه -برد نهضت امام به هیچ-باختۀ امام از تالش فداکارانه براي پیش-هر چند دوستان پاك
 امام ایفا کردند، ها آفریدند، معجزة الهی را در نقشی که دشمنان بر اساس مشیت الهی در باال بردن و پیروزي-حماسه
یازید، -اي دست می-به هر حیله) ره(دشمن با نیت و قصد دشمنی و ضربه زدن به امام! توان یافت-تر می-تر و محسوس-بیش

یء إلّا بأهله«: داد-اما تقدیر الهی نتیجۀ تدبیر دشمن را به سود امام و زیان دشمن سوق می رُ الس  که به 8»و ال یحیقُ المکْ
  .تفسیر عینی بسیاري از آیات قرآن است) ره( مطالعۀ سیر زندگی امامراستی

                                                
   .صاحبش را نگیرد] دامن[نگ زشت جز و نیر:  ترجمه43/ فاطر . ٨
  



رژیم شاه با کمک فکري اربابانش مخصوصاً شیطان بزرگ پس از نزدیک به یک سال از تبعید امام به ترکیه به این نتیجه رسید 
داران امام که عموماً -سویی نگرانی طرفاز . بست برخورد با امام است-به نجف اشرف بهترین راه خروج از بن) ره(که انتقال امام

هستند و باالترین آرزوي آنان توفیق تشرف به جوار آن حضرت است، وقتی ) علیه السالم(متدینین و عالقمندان به امیرالمؤمنین 
به بینند رهبر و مرجعشان به جاي تبعید در نقطۀ دور دست در ترکیه، در نجف اشرف و در کنار جدش مستقر شده است -می

به خاطر تبعید ) ره(شود و بدین ترتیب مشکل افکار عمومی و تشدید توجه مردم به امام-خوشحالی و آسودگی خاطر تبدیل می
هاي ریز و درشتی که در حوزة -شود؛ از سوي دیگر با توجه به شناخت رژیم از جو عمومی نجف و مهره-اش برطرف می-مظلومانه

حکیم، خوئی، «چون آقایان -که در برابر زعامت تثبیت شده و ممتد مراجع بزرگی همعلمیۀ نجف داشت و با این گمان 
، رنگ )ره(یاور و تازه وارد امام-و تصور برتري مقام علمی مراجع نجف نسبت به مراجع قم، شخصیت غریب، بی» شاهرودي

اکت نجف، منجمد و نهال اندیشه و نهضتش در فضاي س) ره(بازد و با کمک ایادي و مرتبطان دربار، شخصیت تحقیر شدة امام-می
 به نجف تبعید کردند تا آرام و 13/7/1344خشک خواهد شد و دالیل دیگري که فعالً مجال طرح آن نیست، امام را در تاریخ 

  !داران امام، همه چیز را به پایان برند-صدا و دور از دغدغۀ واکنش طرف-بی

  
  درخشش منزلت علمی امام

 شاه از تفوق علمی نجف بر قم داشت، نشأت گرفته از برداشتی بود که بر حوزة نجف حاکم بود؛ اما حوزة برداشتی که رژیم
اي متعصب یا مغرض تا -نجف بعد از شروع درس فقه امام در کمال ناباوري به نادرستی تصور حاکم پی برد و هر چند عده

گان حوزة نجف به این حقیقت نورانی وقوف یافتند و شخصیت چند سال مقاومت کردند ولی با مرور زمان حتی بسیاري از بزر
و » اهللا خوئی-آیت« مباحثۀ - درس و هم-هاي طوالنی هم-که سال» اهللا شیخ مجتبی لنکرانی-آیت«اي مانند -برجسته

صف امام سرود، بر سایرین گواهی داد، بلکه در قصیدة غرایی که در و) ره(بود، نه فقط به اعلمیت امام» اهللا میالنی-آیت«
در منقول ایشان را هم ردیف عالمۀ حلی و در : هاي تاریخ شیعه مقایسه کرد-ترین چهره-شخصیت واالي امام را با بزرگ

  :شأن خواجه نصیر طوسی و در تقوي مقدم بر ابن فَهد معرفی کرد-معقول هم
  تالی عالمه است و خواجۀ طوسی
  گوي سبق برده ز بن فهد به تقوي

  فتم که زنده گشت محققمن به شگ
  نامده رجعت چگونه آمده دنیا

مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی که حقیر قسمت عمدة رسایل و مکاسب شیخ انصاري را از محضر درس ایشان فیض بردم، در 
کرد -ینقل م) ره(کرد، ولی همواره نظراتی را که از امام-جلسات درسش دیدگاههاي علمی برخی از بزرگان نجف را نقد و رد می

  .آورد-اي به زبان می-کرد و نام امام را با احترام ویژه-همراه با استدالل تأیید می
کردند با گواهی -بودند، ولی از دیگر مراجع نجف تقلید می) ره(جالب است که تعدادي از دوستان که عالقمند به امام

  .عدول کردند) ره(به امام) ره(مدنی مبنی بر اعلمیت اماماهللا سید اسداهللا -اهللا حاج شیخ مجتبی لنکرانی و شهید آیت-آیت
اشرف شروع کردند من خود درس زمانی که حضرت امام درس فقه را در نجف«: یکی دیگر از علماي برجسته برایم گفت

امام در دانستم، تصمیم گرفتم که چند روزي به منظور ارزیابی اعلمیت گفتم و خود را از درس دیگران مستغنی میخارج می
حلقه درس ایشان حضور یابم ولی بعد از چندي در یافتم که باید در برابر عظمت علمی امام زانو بزنم و بدینگونه بود که تا 

  » .آخر درس امام را ترك نکردم
در حالی . ترین و پرمحتواترین درس نجف شناخته شد-هاي اول، جدي-ها و سال-در همان ماه) ره(که درس امامجالب این
. کشید-معموالً بیش از یک ساعت طول می) ره(هاي معروف نجف معموالً بیست دقیقه یا نیم ساعت بود، درس امام-که درس



هاي دیگر، هیاکلی بودند که به صورت سیاهی لشکر یا به تعبیر خودشان براي احترام در -تعداد زیادي از حاضرین در درس
هاي نجف با سکوت -عموم درس. هاي جدي بودند-خوان- امام عموماً درسیافتند، اما شاگردان درس-جلسۀ درس حضور می

شد، اما درس امام همواره میدان رفع اشکال و جواب و -نواخت و یک طرفه استاد برگزار می-محض شاگردان و سخن یک
خود مشوق ) ره(مامشاگردان نه فقط حق اظهار نظر و طرح اشکال و مشکل داشتند که ا. بحث و احتجاج و تمرین اجتهاد بود

  .کرد-این روش بود و شاگردانش را حتی در تحریر و نوشتن تقریرات درس به درگیر شدن و نقد نظر استاد امر می
بودند، برایم ) ره(و عضو برجستۀ حوزة استفتاي امام) ره(که از شاگردان سرآمد امام» آقاي قدیري«جانب حضرت -استاد این

را براي اظهارنظر به محضرشان تقدیم کردم، وقتی براي دریافت جزوه و گرفتن نظر ) ره(نقل کرد که تقریرات درس امام
در بسیاري ) ره(به خدمتشان رسیدم، در مقام نقد تقریراتم، داستانی را از یکی از بزرگان برایم نقل کردند ـ شیوه امام) ره(امام

اي ادیبانه و مؤدبانه و غیر مستقیم، مطلب - شیرین به گونهاز موارد براي بیان دیدگاهشان این بود که در قالب نقل داستانی
اي -کردند ـ ماحصل داستان این بود که مطلب درس را خوب تقریر و تحریر کرده-مورد نظرشان را به مخاطب عرضه و القا می

  !اید- نکردهاید و نقد و نظري را از خودتان مطرح-اما تنها اشکالش این است که هیچ اشکالی از استاد نگرفته
  

  ترین درس-منظم
ها تعطیل -التعطیلین درس-جهت نداشت؛ براي مثال رسم بود که بین-ترین درس بود و تعطیلی بی-درس امام منظم

شنبه به مناسبت شهادت یکی از معصومین تعطیل بود، شنبه نیز که بین آن روز و روز جمعه قرار -شد، مثالً اگر یک-می
  .این سنت را برانداخت) ره( اما حضرت امامشد؛-داشت، تعطیل می

شبستان این مسجد هم . مثل روزهاي درسی دیگر به مسجد شیخ انصاري آمدند) ره(در یکی از همین روزها، حضرت امام
ساعت ) ره(وقت درس امام. شد-جا نماز جماعت به امامت ایشان اقامه می-بود و هم ظهرها در آن) ره(محل درس حضرت امام

شناسی دقیقی بود، رأس موعد مقرر وارد مسجد -هایش که با نظم و وقت-همانند سایر برنامه) ره( بود و امامده صبح
نشستند و سپس براي شروع درس روي -اي را در کنار منبر می-که نفسی تازه کنند، چند دقیقه-شدند و معموالً براي آن-می

امام حدود بیست دقیقه در انتظار ! ند نفر، کسی از شاگردان نیامده بودالتعطیلین، جز چ-در آن روز بین. رفتند-منبر می
چشم به راه آمدن ) ره(شد و امام-اي بود که مدخل و در ورودي مسجد دیده میمکان منبر و جلوس امام به گونه. نشستند
ر نشسته است و ناگزیر به حلقۀ را دیدند که منتظ) ره(تک تک افرادي آمدند و با سرَك کشیدن از در مسجد، امام. شاگردان

درس پیوستند و باالخره حاضرین به چند ده نفر رسیدند و امام باالي منبر قرار گرفتند؛ اما به جاي طرح ادامۀ بحث روزهاي 
گاه -با این مضمون که ما باید در برابر هر کاري در پیش. ها پرداختند-گذشته، به انتقاد شدید از سنت غلط این نوع تعطیلی

داوند و در روز قیامت حجت داشته باشیم، باید حساب کنیم که در ازاي یک روز از عمر و فرصت از دست رفته، چه به خ
قدر است؟ و کدام دلیل -شود، چه-صرف حوزه می) عج(المال و امام زمان -اي که از بیت-سهم روزانۀ بودجه. دست آوردیم

  ...و ! مه کنیم؟توانیم اقا-خداپسند را براي هدر دادن آن می
ها نشست و طنین -خاست، بر دل-که مانند همیشه از سرچشمۀ زالل معارف اسالم و از اعماق دل بر می) ره(سخنان امام
  !التعطیلین تکرار نشد-اش غایبین را نیز هشیار کرد و دیگر تعطیلی بین-بیدار کننده

هم شاگردان حضور داشتند، قول خود را با عمل قرین که فقط حدود یک د-در ادامۀ همین جلسه با آن) ره(حضرت امام
کردند و به ادامۀ بحث فقهی و درس پرداختند و به این ترتیب حدوداً با بیست دقیقه انتظار، بیست دقیقه تذکر و نصیحت و 

  !هاي دیگر به شاگردان آموختند-بیست دقیقه درس، درسی فراتر از درس

  



  درس مجتهدپرور
ترین -ها دربارة فروع و مباحث مطروحه، قوي-ي درس امام این بود که براي نقد و بررسی دیدگاهها-یکی دیگر از ویژگی

کردند و گاهی یک یا چند جلسه درس را به تقریر و تبیین آن نظران انتخاب میترین فقها و صاحب-ها را از بین قوي-دیدگاه
کرد این نظریه از نهایت قوت و اتقان در -داختند که شنونده تصور میان-چنان مطلب را جا می-پرداختند و آندیدگاه و نظریه می

گیر -استدالل برخوردار و مورد تأیید امام است، اما بعد از این مرحله، چنان با قدرت استدالل همان نظریه را مورد نقد و رد نفس
و دست و پنجه نرم کردن با استداللهاي کرد و با ایجاد این کشمکش -داد که فضاي ذهن شاگردان را متالطم می-قرار می

کرد و در این فرایند شاگردان -ها را شکوفا می-ها را جوال و اندیشه-ساخت و ذهن-گوناگون، شاگردان را به فنون اجتهاد آشنا می
ن شاگردان، مرحوم حاج آقا مصطفی در میا. خواندکشید و آنان را به مناظره و بحث جدي فرا می-قوي بنیه را به چالش می
جرأت و پافشاري خاصی در طرح اشکاالتش داشت و گاهی طرح » شیخ مصطفی اشرفی شاهرودي«قهرمان میدان بود و آقاي 

کرد که -چنان فضاي جلسه درس را از داد و فریادهاي متقابل پر می) ره(دار بین این دو با حضرت امام-هاي کش-اشکال و جواب
  !کرد دعوایی شدید بین شاگردان و استاد در گرفته است-شد، گمان می-اگر ناآگاهی در آن لحظه وارد می

هاي اصلی براي پهلوان شدن با مربی و پیش کسوت خود -اي بود که نوچه-هاي اشکال و جواب بسان گود زورخانه-صحنه
یافتند و براي -ا در میچگونگی کار ر» الحقون«کردند و -تمرین مجتهد شدن را می» سابقون«. کنند-دست و پنجه نرم می

تازه واردهاي درس خارج، ایستگاهی بود که دست کم، اصل درس را خوب بفهمند و خالصه درس امام بهترین درس شاگرد 
  .پرور و مجتهدساز در مدارج مختلف بود

 عموماً از شاگردان هاي بلند پایگان نجف که-اي دیگر از شیوة متمایز امام در طرح و نقد مباحث این بود که در درس-نمونه
تر استاد -هاي این دو بزرگوار گرم بود، اما کم-بودند، معموالً بازار طرح و نقد دیدگاه» آقا ضیاء عراقی«و » نائینی«مرحوم 

الظاهر دلیل اصلی آن اوج قوت علمی و قدرت استدالل -رفت که علی-فقیهی سراغ مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی می
یگانه ) ره(سایر معاصران بود و این نکته ظاهراً در محافل علمی نجف، مطلبی جا افتاده بود؛ لکن امامایشان در مقایسه با 

پرداخت و اوج -استادي بود که بیش از همه بر همان اساسی که اشاره شد، به طرح و نقد و رد نظرات مرحوم کمپانی می
  .رسید-ی در همین میدان به منصۀ ظهور میدر مباحث و استدالالت فقه) ره(توانایی علمی و تیزهوشی امام

  
  )ره(هاي اخالقی امام-درس

این بود که معموالً در پایان هر فصل درسی و تعطیل شدن درس به ) ره(یا شخص امام) ره(هاي درس امام-یکی دیگر از ویژگی
پرداختند که -یحت شاگردان میمناسبت ماه رمضان و امثال آن، تمام یا بخشی از جلسۀ آخر را به بیان مسایل اخالقی و نص

  .در نجف اشرف تدوین و چاپ گردید» جهاد اکبر«مجموعۀ این مباحث، با عنوان 
هاي برخاسته از -نمود و اشک-چنان تأثیري در مخاطبان و حضار داشت که دل سنگ را آب می) ره(هاي اخالق امام-درس

  .شست- از روح و روي آنان میها را-ساخت و تمام کدورت-اعماق دل را از دیدگان جاري می
گمان آهنگ -ها پایدار بود و بی-تر نبود، تأثیر عمیق آن تا مدت-هر چند ماه، یک بار بیش) ره(گرچه درس اخالق امام

محو ) ره(گاه از خاطرة شاگردان امام-شد، هیچ-هاي حاضران همراه می-ها و گریهکه با همهمه) ره(سوز امام-نشین و جان-دل
  .دنخواهد ش
در کردار و رفتار شاگردان این بود که دو نفر از دوستان چندي بود ) ره(اي از تأثیر عینی درس اخالق حضرت امام-نمونه

ها -بعد از یکی از همین درس. که با هم به اصطالح قهر بودند و تالش دوستان نیز براي آشتی دادن آنان به جایی نرسیده بود



هایشان دوباره به هم پیوست و خود شاهد -ها و دل- شدند که بالفاصله با مصافحه، دستبود که آن دو چنان منقلب و مصفا
  .کرد، کفش دیگري را جلو پاي او جفت کند-بودم که به هنگام خروج از مسجد، هر کدام تالش می

  
  انفاق و بخشش: ب

  

  امکانات شخصی امام
  زمین و خانه: الف
خالی بودند و نه از نظر توان و ه از جهت خانوادگی و از طریق ارث پدري دستدانیم، حضرت امام، نگونه که همه میهمان

با این حال، زمین موروثیشان را به کشاورزان و افراد مستمند . امکانات براي رسیدن به یک زندگی مرفه دستشان بسته بود
ن وجوه شرعیه بلکه به عنوان نذر و هدیه هاي متعددي که از سوي مؤمنان و شیفتگانشان، نه به عنوابخشیدند و امالك و خانه

شد، آنها را نیز بعد از قبول، به افراد مستحق و ـ چه از قبل از پیروزي انقالب یا بعد از آن ـ به حضرتشان تقدیم می
  .کردندهاي خیریه اهدا میمؤسسه

له بعد از تقدیم شده بود که معظَّماز جمله اینکه چند باغ وسیع که هکتارها مساحت داشت، به عنوان هدیه به حضرت امام 
کردند، واگذار شود و باالخره تنها خانۀ ملکی حضرت امام، قبول، دستور فرمودند که تمام آن به کشاورزانی که روي آن کار می

ین اي که در آن زمان، تقریباً آخرهمان خانۀ محقري است که زمان طلبگی در محلۀ یخچال قاضی قم تهیه کرده بودند، محله
و این خانه نیز ـ چه در مدتی که حضرتشان در تبعید و در نجف اشرف بودند و چه بعد از انقالب . نقطۀ مسکونی شهر قم بود

  .تا کنون ـ به صورت محل مراجعۀ مردم و طالب در ارتباط با امور شرعیه و مصالح عامه، مورد استفادة همگان بود
شد، وجوه نقدي، طال، هایی که به محضرشان اهدا میالوه بر زمینها و خانهگیري محبوبیت حضرت امام، عبه موازات اوج

اشیاء نفیس، کتاب، قرآن خطی، تابلوهاي هنري نفیس، پارچه و امثال آنها نیز از سوي مشتاقان و معتقدان به مقام واالیشان 
هاي شخصی و ، منبع عمدة تمام هزینهتا آنجا که حقیر اطالع دارم. شدبه عنوان نذر و هدیه براي شخص ایشان تقدیم می

مخارج منزلشان از همین هدایا و نذورات بوده، لیکن با توجه به وفور و کثرت نذورات و هدایا و با توجه به قناعت و 
کنندگان خرجی زندگی حضرت امام، حتی این نوع اموال نیز با آنکه کامالً جنبۀ شخصی داشت و پرداختجویی و کمصرفه

کردند، هرگز نزد حضرتشان انباشته نشد و چیزي از آن همه را براي خود نیندوختند ي شخص شخیصشان تقدیم میصرفاً برا
  !تا آنجا که ماتَرك امام بعد از رحلتشان، حتی براي دو سه روز پذیرایی در حد معمول گذشته را در دفتر و بیت کفایت نکرد

  
  وسایل زندگی: ب

قبا، عبا، پیراهن، سجاده، مهر، نعلین و گیوه و جوراب و عرقچین که به خدمتشان تقدیم هدایایی از قبیل پارچۀ عمامه، 
  :فرمودندداشتند و اگر از یک چیز، چند عدد بود، میشد، گاهگاهی یکی از آنها را بر حسب نیاز در آن مقطع زمانی برمیمی

  !خواهم چه کنم؟من این همه را می
  :دفرمودنو مازاد بر نیازشان را می

  .بدهید به افرادي که نیاز دارند
طور نبوده شد که ایناند، گاهی بعداً معلوم میشد براي خودشان قبول کردهداشتند و تصور میدر مواردي هم که برمی

از جمله یکی از مؤمنان کویتی یک قواره پارچۀ قبا براي . اند که خودشان به شخصی مورد نظر بدهندخواستهاست و می
خواستم از گرفتند و چیزي نگفتند، ولی چند روز بعد، در حالی که می. م آورده بود که خدمتشان تقدیم شدحضرت اما

  :مجدداً فرمودند. گویند، برگشتم و نزدیک شدممحضرشان مرخص شوم، در آستانۀ در اتاق، متوجه شدم که امام چیزي می



  .مال شماست، برداریددر آنجا ) اشاره به پشت پردة اتاق عقب کردند... (آن چیز 
  .برداشتم و با تشکر خارج شدم. و رفتم آنجا دیدم همان پارچۀ قبا است که قبالً ذکر شد» چشم«: گفتم

  
  اشیاي نفیس و کتابها: ج

  :فرمودندهدایاي عتیقه و نفیس از قبیل قرآن خطی را معموالً می
  .بدهید به جایی که بتوانند حفظ کنند

از موارد . فرمودند که به کتابخانۀ آستان قدس رضوي فرستاده شود قرآن خطی گرانبها امر میو در بعضی موارد، نسبت به
اهللا علیه و آله و صلی(نادري که حضرت امام بر خالف معمول فرمودند، بگذارید اینجا، تابلویی نفیس از شمائل پیغمبر اکرم 

هاي انتشاراتی یا از سوي نویسندگان اهدا ایی نیز که از مؤسسهکتابه. کنمبود که داستانش را به مناسبتی دیگر، نقل می) سلم
شمار ـ که چند موردش از کتابهاي عرفانی شد و حضرت امام جز در چند مورد انگشتشد، کالً به محضرشان، ایصال میمی

  :رمودندفالطبع بود و آنها را نزد خودشان نگاه داشتند ـ در بقیۀ موارد، بعد از مالحظۀ اجمالی میجدید
  .ببرید، بدهید به کسی که از آنها استفاده کند

 و  و تهمتبافیها و هتاکیافتاد که بعضی کتابهاي ضدانقالبی را که علیه امام تألیف شده بود و آکنده از دروغالبته گاهی اتفاق می
م از باب نمونه یکی از بدترین این کتابها از شد، ولی بعداً متوجه شدیافترا بود، به خاطر ناراحت نشدن امام به محضرشان تقدیم نمی

کنندگان وکید دشمنان، طریق دیگر به دست امام رسیده و ثانیاً دریافتیم که آن حضرت در راه خدا به هیچ وجه از مالمت مالمت
  . ایجاد نکردندکمترین تأثیري به خود راه ندادند و این بادهاي مخالف، کمترین تزلزلی در کوه استوار و پابرجاي ایمان او

  
  وجوه نقدي: د

بخش دیگري از اهدایا و نذورات که از سایر بخشها زیادتر بود و تقریباً به طور روزانه از سوي مؤمنان تقدیم حضرتشان 
شدند که لیکن در مواردي که متوجه می. کردندشد، وجوه نقدي و طال و جواهرات بود که آنها را عموماً دریافت میمی

ه از خانوادة شهدا ـ اعم از پدر، مادر، همسر و فرزند شهید ـ است یا خود، فردي فقیر و نیازمند است، وجه یا کنندپرداخت
  :فرمودنددادند و میگرفتند و بعد از قبض و قبول، پس میشده را میطالي تقدیم

  .به خود ایشان برگردانید
شد، مبلغ مذکور را تومان از سوي ارتش به آنها پرداخت میدر موارد زیادي خانوادة شهداي ارتشی که مبلغ دویست هزار 

حضرت امام بدون استثنا و بدون توجه به نیاز یا عدم نیاز آنان، مبلغ . کردندطی چک بانکی یا نقداً به محضر امام اهداء می
  .فرمودندپرداختی را بعد از اخذ و قبض، به آنان مسترد می

فرمودند، افرادي نیز بودند کنندگان بود و حضرت امام مرجوع میا که مربوط به پرداختگذشته از موارد مذکور و امثال آنه
خواستند از وجوه شرعیه استفاده کنند، براي رفع نیازشان از حضرت امام درخواست کردند و چون نمیکه نیازي پیدا می

  .کردندکمک از مال شخصیشان می
فرزندم در یکی از کشورهاي اسالمی مشغول «: ر براي امام پیغام داد کهاز جمله یکی از وکالي حضرت امام، توسط حقی

. خواهم از وجوه شرعیه براي او استفاده کنمتحصیل است و از دولت هنوز ارز نگرفته، مقروض شده و نیاز شدید دارد، ولی من نمی
چون مسئله ارزي بود و هدایاي » .فرماییدشود حضرت عالی از پول شخصی خودتان، فالن مبلغ را براي این منظور لطف باگر می

له ولی به هر حال، مطلب به عرضشان رسید و معظَّم. نمودارزي حضرت امام زیاد نبود، انتقال این درخواست تا حدي سنگین می
  :چند روز بعد، مبلغ مورد درخواست را تهیه کردند و آوردند و فرمودند

  .بدهید... به آقاي 
  .مالحظه خواهد شد» عشق متقابل«ها، در فصل ین مقولههاي دیگري از انمونه



  
  اداي دین

شده و در بازپرداخت نمونۀ دیگر، اینکه حضرت امام مطلع شدند که یکی از افراد مورد شناختشان براي خرید منزل مقروض
ام و ضمن تشکر و ولی شخص مزبور با تشرف به خدمت ام. ادا شود... دستور دادند که قرض . آن، دچار مشکل شده است

ام در زندگی خود از وجوه حقیر تا کنون سعی کرده«: معذرت از جسارت حرف زدن روي حرف امام، به عرض رساند که
  »...خواهم این روش را همچنان ادامه دهم و شرعیه استفاده نکنم، و اگر اجازه بدهید، می

از آن مبلغ را از وجوه متعلق به حضرت امام در آن وقت، چیزي نگفتند، ولی چند روز بعد، بخشی 
شخص خودشان لطف فرمودند و حدود دو سه هفتۀ بعد نیز از تتمۀ بدهی شخص مزبور سراغ گرفتند 

  .و سپس آن را نیز پرداخت فرمودند
  

  امکانات غیرشخصی امام
 خاص و عام است که تحریر داستان زهد و وارستگی حضرت امام نسبت به شهرت و ریاست و مرجعیت و گریز از این امور، زبانزد

اما با این حال ارادة خداوند بر این تعلق گرفت که امام را به محبوبیت، شهرت و مرجعیت برساند و . طلبداي را میآن فصل جداگانه
 که له سرازیر شد تا جاییدر راستاي زعامت و مرجعیت مطلقۀ جهان تشیع و روند فزایندة آن، سیل وجوهات شرعیه به طرف معظَّم

  .هاي علمیه و سایر مصارف مقررة شرعیه، به باالترین رقم در تاریخ مرجعیت رسیدهاي امام در حوزهمجموعه شهریه
نظیر است و هیچ شخص و شخصیتی در این حد، پول در گمان سیستم پولی موجود در مرجعیت تشیع در تمام جهان، بیبی

کنند و در نندگان با طیب خاطر و به عنوان انجام وظیفۀ الهی خود پرداخت میکگیرد، آن هم پولی که پرداختاختیارش قرار نمی
دانند؛ چرا که مرجع با دریافت و قبول وجه، دار او میگذارند که خود را منتکننده نمیتنها منتی بر دریافتاین پرداخت، نه

این فرهنگ حاکم بر وضعیت . گیردهدة خود میدارد و مسئولیت صرف آن را بر عکننده برمیتکلیف شرعی را از دوش پرداخت
اي از برخورد پرداخت و دریافت وجوه شرعیه است و اگر تخلفی از این میزان باشد، خارج از مدار این فرهنگ است و اکنون نمونه

  :امام با این تخلف
  

  !بر ما منتی ندارید
ضمن تقدیم وجه، گویی . مت حضرت امام آورده بودیکی از تجار ایرانی مبلغی سنگین به عنوان وجوه شرعی، در نجف، خد

در اثر بدآموزي دیگران و ضعف ایمان، از موضع کسی که از پول هنگفتی دل کنده و امتیاز آن را به دیگري اعطا کرده، 
درخواست کرد که حضرت امام به اصطالح تخفیفی برایش بدهند و مثالً خمس اتومبیلش را ـ که خمس به آن تعلق گرفته 

  !ود ـ از او نگیرندب
  :حضرت امام کل وجه را جلوي او گذاشته و فرمودند

اید، منتی بر ما دارید؟ نخیر، این ما کنید حاال که این پول را اینجا آوردهشما گمان می. بردار و برو
شوید و تازه اول الذّمه میچرا که با پرداخت آن و قبول ما شما برئ. هستیم که بر شما منت داریم

  ...ئولیت ما است مس
گاه براي یک شخص به خاطر اینکه هیچ. در طی مدتی نیز که در جماران خدمت حضرت امام بودیم، سنت ثابت، همین بود

تومانی خمس به او تعلق گرفته بوده و جهت کند، امتیازي بر آن کس که مثالً فقط ده تا تکصرفاً وجه سنگینی را پرداخت می



مالك برخورد، تدین و خلوص افراد بود و چه بسا افرادي که با خمس دادن، دنبال . آورد، در کار نبودتقدیم، به محضر امام می
بسا ولی چه. شدندشد و طرد میمقاصد غیرالهی بودند و به مجرد کشف این نکته، وجه هرچند کالن هم بود، از آنان دریافت نمی

کردند، برحسب آثار خلوصی که در آنان کم به عنوان خمس پرداخت میدرآمدي که مبلغی به ظاهر ناچیز و بسیار افراد کم
  .شدگرفتند و احیاناً امکان دستبوسی حضرت امام نیز براي آنان فراهم میشد، مورد تکریم و پذیرایی قرار میمشاهده می

د وضع خوبی ندارد و از کننده وجوه شرعی، خوشدند که پرداختگذشته از آن، در تمام مواردي که حضرت امام متوجه می
گاهی هم این کار را با . فرمودندکننده مسترد میاقشار مستضعف است، وجه مربوطه را بعد از قبول و قبض براي پرداخت

  .کردنددعاي خیرشان همراه می
  

  توجه ویژه به کشاورزان
له نیز یکی از فضال را معظّم.  شده بودتر آنکه در اطراف اصفهان زمینی بابت وجوه شرعیه به حضرت امام واگذارقضیۀ جالب

که ...  ـ به عرض حضرت امام رسید که آقاي 1364ماه بعد از مدتی ـ حدود دي. براي فروش و دریافت وجه، وکیل کرده بودند
نند، کبه وکالت از حضرتشان قرار شده زمین را بفروشد، اقدام الزم را به عمل آورده، ولی کشاورزانی که روي زمین کار می

حضرت . شود، ناراحتنداند و از اینکه دستشان از کار روي زمین، کوتاه میآمده» آقاي پسندیده«وضع خوبی ندارند و به منزل 
  :امام همین که صبحت از کشاورزها شد، با لحنی قاطع و محکم فرمودند

  .بگویید به آنها بدهند. به خود کشاورزها منتقل شود
  

  کمک به مستمندان
اي بودند که به عنوان خادم حرم از باب نمونه، در نجف اشرف افراد شناخته شده. م سخت با گداپروري، مخالف بودندحضرت اما

گدایی آنها . زنی داشتند و مدام از خانۀ این مرجع به خانۀ مرجع دیگر در حال رفت و آمد بودندمطهر و غیر آن، حرفۀ گدایی و تیغ
. کسی که در مقابل آنها هرگز تسلیم نشد، حضرت امام بودند. راه با شانتاژ و جوسازي و داد و فریاد بودگیري بود که احیاناً همنوعی باج

ولی با این حال، نسبت به افراد مستحق و مستمند و مستضعف، گذشته از آنکه قیامشان در راه خدا براي نجات آنها از چنگال ظالمان 
ی و دستورات الزم به مسئوالن، براي احقاق حق محرومان، شخصاً نیز رسیدگی به وضع و قدرتهاي شیطانی بود و عالوه بر اهتمام کل

کنندة وجوه شرعیه که براي پرداخت مستقیم سهمین تقریباً بدون استثنا هر پرداخت. مستمندان را در رأس کارهایشان گذاشته بودند
کننده براي موردي خاص با دادند و اگر پرداختاو را اجازه میکرد، حداقل تا ثلث بدهی شرعی مبارکین به افراد مستحق استجازه می

کرد، تا کسب اجازه می... ذکر مشخصات و مبلغ مورد نیاز یک فقیر، در رابطه با بیماري، مقروض بودن، شوهر دادن دختر، مسکن و 
نوشتند که مثالً فالن مبلغ  افراد، نامه میدر مواردي متعدد،. دادند از وجوه شرعیه پرداخت کندحد برطرف شدن آن نیاز را اجازه می

ام حساب کنم و از او تواند بدهی خود را پرداخت کند، اجازه فرمایید بابت بدهی وجوه شرعیهرا از شخص فالنی طلبکارم، چون او نمی
  : فرمودندحضرت امام می. نگیرم

 تا طلبکار بتواند به تواند بدهی خود را پرداخت کند، حق مطالبه نیستاگر شخص بدهکار نمی
  . حساب شرعی طلب خود را اسقاط کند

تواند بدهی خود را پرداخت کند، ولی چون فقیر است، براي او مشکل است، در این صورت، اجازه اما اگر بدهکار می
  .دادند بابت وجوه حساب کندمی

مقدمه و ابتدا به ساکن از افراد دورافتاده و حضرت امام همواره شخصاً در صدد اطالع از افراد نیازمند بودند، گاهی بدون 
  .دادند که به وضع آنها رسیدگی و نیازشان برطرف شودگرفتند و دستور میشده سراغ میفراموش



  
  توجه به مناطق محروم

 در حالی که عموماً وکالي حضرت امام و دارندگان اجازة امور حسبیه از سوي حضرتشان، بیش از ثلث وجوهات دریافتی را
اهللا به دفتر تحویل هاي علمیه و اعتالي کلمهاجازه نداشتند در محل صرف کنند و دو ثلث بقیه را باید براي صرف در حوزه

یعنی دوسوم را اجازه داشتند که در محل مصرف کنند و . کردنددادند، ولی در مناطق محروم و دورافتاده، برعکس عمل میمی
فرمودند که ناطقی که درجۀ محرومیت بیشتر بود، تمام مبالغ دریافتی منطقه را امام اجازه میدر م. سوم به دفتر فرستاده شودیک
  .جا در موارد مقررة شرعیه و کمک به فقراي متدین مصرف شودهمان

 در اهللاز جمله در لبنان با آنکه علماي حزب. وکالي حضرت امام در سایر کشورهاي اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نبودند
مانده سوم باقیسوم داده بودند و یکمتن اجازاتشان سخن از مصرف ثلث و نصف وجوه در محل بود، ولی به طور شفاهی اجازة دو

المال که در آنجا تأسیس کرده بودند، آقایان نیز از طریق صندوق بیت. فرمودندکردند، مجدداً مرجوع میرا نیز به دفتر ارسال می
  .کردنداسالم و موارد مقررة شرعیه و مؤمنان مستحق صرف و ساالنه بیالن کارشان را به دفتر ارسال میدر جهت مصالح عامۀ 

هاي شهدا، بسیجیها، دادند که در مورد خانوادهویژه در مناطق محروم، اجازه میاز اینها گذشته به بسیاري از وکالیشان به
ستند و وضع معیشتی خوبی ندارند و براي حساب ساالنۀ خمسی رزمندگان و به طور کلی، افرادي که در خدمت اسالم ه

گردان و امهال، اگر الزم دیدند، بعد از حساب و کتاب، به طور کلی آنها را برحسب کنند، گذشته از دستمراجعه می
ه کنندمورد،برئ اشتنددطور که خود حضرت امام نیز در موارد مذکور عموماً همین روش را معمول میهمان. الذّم..  

  زیستی و قناعتساده: ج
  

  ترین خانهترین انسان در کوچکبزرگ
هاي اي محقر و فرسوده در یکی از کوچهحضرت امام در طول مدتی که در نجف اشرف اقامت داشتند، در خانه

در قم بودند و چه بعد از پیروزي انقالب نیز چه در ایامی که . نشین بودندهمچون صدها طلبۀ معمولی، اجاره» الرسولشارع«
کردند در مدت نزدیک به ده سالی که در جماران اقامت داشتند، همچون بسیاري از مستضعفان، به صورت مستأجر زندگی می

این خانه که بعد از فوت مرحوم پدر آقاي جمارانی به چند قطعۀ . اقامت داشتند» آقاي جمارانی«و در منزل بسیار قدیمی 
قطعۀ دیگري از آن که منزل . ختمان قدیمی آن در اختیار خانوادة آقاي جمارانی قرار داشتکوچک تقسیم شده بود و سا
، داماد آقاي جمارانی، »آقاي سید حسن حسینی« متر زیربنا و متعلق به 70 متر مربع و 120کوچکی بود با مساحت حدود 

اند، طی یک دهه، ا از تلویزیون آن را دیدهاین منزل کوچک و ساده که همه از نزدیک ی. در اجارة حضرت امام قرار گرفت
انسانی که با تکیه بر . راندجایگاه انسانی بود که بر اریکۀ دلهاي مشتاق صدها میلیون مسلمان و مستضعف جهان، حکومت می

  .اش، تمام کاخهاي ابرقدرتهاي شیطانی را به لرزه درآوردقدرت ایمان و نفوذ الهی
  

  خبرنگار آمریکایی
آور است که جباران و حکام مستکبر جهان ویژه براي کسانی بیشتر شگفتزیستی حضرت امام، بهتگی و سادهعظمت وارس

یک روز که جمعی از خبرنگاران خارجی به جماران آمده بودند، . اندشان از نزدیک دیدهايمادیت را در کاخهاي ننگین و افسانه
با آنکه همه چیز را با . زده و گیج شده بوداز دیدن خانه و اقامتگاه امام شگفتیکی از آنان جوانی بود ظاهراً آمریکایی که سخت 

گشت و در این حال، از این رو گویی همواره دنبال یک چیز غیرعادي می. دید، باز هم براي او قابل هضم و باور نبودچشم خود می



دانه استفسار کند تا نکته مورد نظرش را باز و حس کنجکاوي او روي یک نکته قفل شده بود و در جستجوي کسی بود که آزا
فهمیدم، ولی زبان زبانش را نمی. باالخره با برخورد به اینجانب، با شور و شوق سر صحبت را باز کرد. معماي خود را حل کند

  .باالخره، مترجمی پیدا شد و حرفش را ترجمه کرد. حالش گویا بود
صب شده تا به منظور جلوگیري از سرماي زمستان و آفتاب و گرماي تابستان روي روي حیاط کوچک منزل امام داربستی فلزي ن

واقعاً «: و بعد پرسید» !هاي براي چیست؟ آیا برق در آنها جریان دارد؟ها و نردهاین لوله«: سؤالش این بود. آن پارچۀ برزنت پهن شود
اي را براي او گفتم که حتی سؤال آن به ذهن ر ادامه، نکتهبا توضیح و جواب من، تعجبش زیادتر شد و د» خانه امام همین است؟

  »!اي استبینید، ملک امام نیست و اجارهتازه این خانه که می«: توضیح دادم. کنجکاو خبرنگارانۀ او خطور نکرده بود
. شدت تحت تأثیر قرار دادتواند باور کند، تصور چنین چیزي او را به اش معلوم بود که نمیتعجبش بیشتر شد و با آنکه از چهره
  ...ولی چشمش از دیدن آن ناتوان است و . انگار که افق جدیدي به رویش گشوده شده است. اشک در چشمانش حلقه زد و منقلب شد
اي بودن خانه که قابل رؤیت با چشم و دوربینش نبود ـ با تمام وجود چنان از اینجانب با فهمیدن این نکته ـ یعنی اجاره

  . که دیگر نیاز به ترجمه نبودتشکر کرد
به راستی که هریک از ویژگیهاي حضرت امام که ویژگیهاي اسالم و نمودارهاي امامت و رهبري در حکومت اسالمی است و 

بخش مقایسه آنها با تمام نظامها و رهبران دیگر کافی است که انسانهاي باشعور و آزاداندیش را به حقانیت اسالم و نظام حیات
  . رهنمون کنداسالمی

  

  قناعت و زهد در عین مکنت
به هر حال، حضرت امام در طول زمان مرجعیت و زعامت خویش، به صدها میلیارد ریال پول از بابت وجوه شرعیه دسترسی 
ا داشت و عالوه بر آن، در مقام والیت امر و رهبري امت اسالمی و نظام جمهوري اسالمی، تمام مخازن و منابع ثروت و میلیارده

داراییهاي گوناگون در حیطۀ تصرف و والیتشان قرار داشت، با این همه، این انسان متکامل و سالک و وارسته و به خداپیوسته، با 
 شخصی از همۀ که از اختیارات الهی و قدرت فعلی در دخل و تصرف در آنها برخوردار بود هرگز، کمترین امتیاز مادي و بهرهآن

جویی و قناعت، زندگی پاك و پاکیزه و الهی خویش رفت همواره و تا آخر عمر، در کمال سادگی و صرفهآنچه در اختیار داشت نگ
  .را سر کرد

  

  دوري از مظاهر رفاه
اي قدیمی که از جهت سادگی مثل منازل سایر مردم امام در طول مدتی که در نجف اشرف بودند، در یک منزل اجاره

 و نزدیک شط فرات هم داشته 9وم بود که بزرگان نجف هرکدام یک منزل در کوفهمرس.عادي و طالب بود، سکونت داشتند
  .باشند تا شبها ـ مخصوصاً در فصل تابستان ـ به آنجا بروند

حضرت امام با هواي بسیار گرم و خشک نجف مأنوس نبودند و با توجه به پیري، از این هوا بیشتر از افراد مشابه که از 
حاج شیخ نصرهللا «یک شب، مرحوم . همۀ دوستان نیز از این مسئله نگران بودند. بردنددند، رنج میسالهاي دور ساکن نجف بو

اند که هواي نجف سمی اند، پزشکان گفتهچینی، مثالهایی زد در این باره که به افرادي که مریض بودهپس از مقدمه» خلخالی
او با این شیوه سعی کرد که امام اجازه . وفه کامالً بهبود یافته بودنداست که تریاق آن، هواي کوفه است و آنها نیز با رفتن به ک

  .دهند که منزلی برایشان در کوفه اجاره کنند

                                                
  .تر از هواي نجف استکوفه ده کیلومتري نجف است و داراي هوایی مطبوع بوده، معموالً هواي آنجا چند درجه خنک.٩

  



کردند امام چینیها فکر میهمین که سخنان مرحوم حاج شیخ نصراهللا تمام شد در حالی که همه بعد از آن همه صحبت و مقدمه
ند، ناگهان امام سرشان را بلند کردند و به مرحوم خلخالی نگاه کردند و بدون اینکه حتی یک قانع شده و منتظر جواب مثبت ایشان بود

تبسمی تشکرآمیز از مرحوم خلخالی و تلخ . کلمه سخن بگویند، فقط تبسمی زیبا و در عین حال، تلخ، بر لبهاي مبارکشان نقش بست
  :ین موضوع شنیدم که در پاسخ دیگري فرموده بودنددر رابطه با هم. به خاطر کراهت از مظاهر دنیا و رفاه زندگی

در حالی که بسیاري از مردم ایران در ) دنبال رفاه خودم باشم(توانم به کوفه بروم آیا من می
  .برندچالها به سر میسیاه

  
  سادگی پیرامون امام

م در نجف حوزه استفتاء بود و بخشی از بیت حضرت اما. مصطلح بوداشرف به جاي دفتر براي مراجع عنوان بیت در نجف
وقت یزدي و سید جعفر کریمی به طور پارهاصفهانی، سید عباس خاتمکاشانی شیخ محمدحسن قدیريحضرات آیات راستی

نگاشتند و اتاقکی اختصاص به آنان داشت و افراد تقریباً تمام وقت بیت امام ات را برمبناي فتواي حضرت امام میپاسخ استفتاء
الدین فرقانی بودند که عالوه بر حضور در بیت برحسب م آقایان حاج شیخ عبادالعلی قرهی و مرحوم شیخ محییاسالحجج

نوبت حضرت امام را در هنگام تشرف به حرم و رفت و آمد به مسجد شیخ انصاري براي درس و نماز جماعت ظهر و همچنین 
شدند و احیاناً دید که براي زیارتهاي مخصوصه به کربال مشرف میاهللا بروجردي براي نماز مغرب و سالی چند بار مدرسه آیت

یک نفر آبدارچی و مرحوم مشهدي حسین یزدي هم به عنوان مسئول خرید مشغول . کردندو بازدیدها در نجف همراهی می
مع شاغلین در بیت کرد جخدمت بودند و بنابراین با لحاظ جایگاه اصحاب حوزه استفتاء که عنوان کارمند بر آنها صدق نمی

  .کردحضرت امام از چهار یا پنج نفر تجاوز نمی
  

  دفتر جماران
دفتر حضرت امام در جماران در آغاز، منحصر در چهار اتاق کوچک بود که باالتر از حسینیه و در کنار محل سکونت امام قرار 

اتاق دیگر محل استقرار و کار جناب آقاي . بودخانه بود که پاتوق مرحوم حاج احمدآقا نیز در همانجا یک اتاق، تلفن. داشت
محالتی و حقیر و مرحوم شهید سلیمی بود و اتاق سوم به جناب آقاي حاج شیخ حسن صانعی و آقاي محمد علی انصاري رسولی

تقرار آقاي دکتر بام محل اسالدینی اتاقکی هم روي پشتتعلق داشت و اتاق دیگر آبدارخانه بود با آقایان حاج عیسی، میریان و بهاء
  .بود و زیر پله زیرزمین فاکس خبرگزاري قرار داشت... عارفی و

مدت کوتاهی هم، محل کار ما ـ آقاي رسولی و شهید سلیمی و اینجانب ـ به اتاق باالي در ورودي حسینیه انتقال یافت و پزشکان 
  .هم به اتاق طبقه دیگر منتقل شدند

کیا تر از حسینیه در کوچه شهید حسنی به دلیل تسهیل در امر مراجعین به ساختمانی پایینبعد از چندي و در نهایت دفتر عمدتاً
یعنی مسیر اصلی جماران انتقال یافت در این ساختمان، یک اتاق در اختیار آقایان صانعی و انصاري بود و یک اتاق به آقاي رسولی و یک 

ها و امور مالی را به عهده داشتیم  همکارانی که دریافت وجوه شرعیه و نامهاتاق دیگر به آقاي توسلی و سه اتاق، هم به اینجانب و
  .خانه اختصاص داشت که چند نفر از برادران به تناوب پاسخگوي سوالهاي مردم بودنداتاقی دیگر نیز به تلفن. اختصاص داشت

 را در همراهی، خدمت و اهتمام به امور امام تقسیم کار در دفتر امام عمدتاً به اینگونه بود که مرحوم حاج احمدآقا نقش اول
کرد و هر چند همگان بعد از امام باالترین حرمت را براي ایشان قائل بودند و او تنها کسی بود که شایستگی عنوان ایفا، می

  .گاه براي خود عنوان خاصی قائل نبودلیکن هیچ. ریاست دفتر امام را داشت



گاه ترین یاران بودند و این حقیر ارتباط مستقیم با حضرت امام داشتیم و صبحاز قدیمیمحالتی و صانعی که آقایان رسولی
کار این جمع، عمدتاً مشتمل بر . شروع کار امام با همین برنامه بود. شدیمهر روز کاري به اتفاق به خدمت امام شرفیاب می

ات، ارائه رعیه، اجازات، استجازات، مهر کردن استفتاءارائه گزارش وجوه دریافتی، دستور پرداختها، مهر کردن قبوض وجوه ش
  .بود... بخشی از گزارشهاي روزانه دستگاهها و نهادهاي نظام و

گرفت و ساعاتی هم پاسخگوي آقاي توسلی مسئول تنظیم مالقاتهاي عمومی بود که با هماهنگی مرحوم حاج احمدآقا انجام می
کرد و آقاي انصاري هم ضمن همکاري گرفت تنظیم میهایی که توسط امام انجام میمسائل شرعی بود آقاي آشتیانی برنامه عقد

با حاج احمدآقا در برگزاري و انجام مالقاتها و مراسم فعالیت داشت و در مجموع اعضاء و کارکنان دفتر به طور میانگین به حدود 
  .رسیدبیست و چند نفر می

  
  )ره(وسیلۀ نقلیۀ امام

ف اشرف به طور معمول، روزانه دست کم چهار بار، براي نماز جماعت ظهر در مسجد شیخ انصاري، در نج) ره(حضرت امام
و در ایام ) علیه السالم(ها براي تشرف به حرم حضرت امیرالمؤمنین -اهللا بروجردي و شب-و نماز مغرب در مدرسۀ آیت

عاً هشت بار مسافت بین این اماکن و خانه را آمدند و مجمو-تحصیلی براي درس در مسجد شیخ انصاري از منزل بیرون می
رفتند از درشکه که -هاي دورتر می-گاهی که براي دید و بازدید به مسافت-هاي اول، گاه-کردند و در سال-پیاده طی می

  .کردند-ترین وسیلۀ نقلیۀ نجف بود، استفاده میارزان
وجود داشت که براي » ابوخمسه«اي با نام -هاي گازوییلی کرایهدر آن زمان در نجف تاکسی رایج نبود، ولی تعدادي محدود بنز

کردند که از کرایۀ درشکه -یک تا پنج نفر مسافر در داخل شهر ربع دینار ـ معادل پنجاه ریال در آن زمان ـ کرایه دریافت می
حتی اصرار دیگران هم در این باره اي شوند و -هاي کرایه-تر بود و به همین دلیل امام حاضر نبودند سوار این اتومبیل-گران

را تغییر دهد؛ اما وقتی این نکته مطرح گردید که با توجه به استفادة سایر مراجع از اتومبیل شخصی، ) ره(نتوانست روش امام
نایی ممکن است درشکه سوار شدن امام باعث نوعی تعریض به آنان شود، از آن به بعد براي این نوع رفت و آمدها که به طور استث

  .نمودند-چنان، تا آخر پیاده طی می-کردند، لیکن مسافت رفت و آمدهاي روزانه را هم-آمد، از ماشین کرایه استفاده می-پیش می
انجام ) علیه السالم(چنین براي مسافرت به کربال که سالی چند بار به مناسبت زیارتهاي مخصوصۀ امام حسین -هم) ره(حضرت امام

کردند؛ این در حالی بود که امام اصرار دوستان عاشق به خصوص -استفاده می» ابو خمسه«اي -هاي کرایه-اتومبیلگرفت، از همان -می
  .خواستند اتومبیل شخصی به ایشان اهدا کنند، هرگز نپذیرفتند-ها را که می-برخی کویتی

  

  )ره(صرفه جویی امام
هایی بود -کردند و این یکی از ویژگیرین مقدار بسنده میت-در مصرف و هزینه هاي شخصی همواره به کم) ره(حضرت امام

) ره(هاي امام-کاري-ها و ظریف-یافت؛ با این حال دقتترین معاشرتی داشت، خیلی زود آن را در می-که هر کس با ایشان کم
  .کنماي اشاره می-در این زمینه شنیدنی و به یادماندنی است که به نمونه

 وات و 100المپ مهتابی، المپ : که محل اصلی زندگی ایشان بود، سه نوع وسیلۀ روشنایی داشتنددر اتاقی ) ره(حضرت امام
خواستند، مطالعه کنند -شد، هر گاه می-المپ خواب از نوع بسیار کم مصرف که همراه با ترانزیستوري کوچک به دیوار نصب می

گاه که -کردند و آن- وات را با هم روشن می100 و المپ یا قرآن و دعا بخوانند، بر حسب توصیۀ چشم پزشک، المپ مهتابی
کردند، ولی - وات را خاموش و فقط به مهتابی بسنده می100مشغول تماشاي تلویزیون یا در حال گفت و شنود بودند، المپ 

ام دفعاتی که در زمان نماز این وضعیت را در تم. تر این بود که به هنگام نماز و تعقیبات و نوافل تنها المپ خواب روشن بود-جالب



شدند که بدون جهت -رسیدم، شاهد بودم و در هنگام روز هم هرگاه متوجه می-می) ره(مغرب و عشا و بعد از آن خدمت امام
کردند و اگر در دسترس -رفتند و آن را خاموش می-چراغی روشن است، اگر در دسترس خودشان بود، شخصاً به طرف کلید می

  .دادند که خاموش شود-ذکر میایشان نبود، ت
معموالً در مواردي بود که جنبۀ شخصی داشت و صرفاً براي جلوگیري از اسراف بود و روشن ) ره(این دقت و مراقبت امام

طلبد، چرا که -تري را می-المال و اموال عمومی باشد، دقت و رعایت بیش-است که اگر هزینۀ اسراف و تبذیر از جیب بیت
کننده و المال از آب، برق، تلفن، وسایل گرم-شود و آنان که در ادارات و مؤسسات متعلق به مردم و بیت-ف میگناه آن مضاع

کنند، چگونه -المال است، اسراف و تبذیر میگرفته تا وقت خودشان که در ساعات اداري متعلق به بیت... کننده و -خنک
  !داند-ی در انتظار آنان است؟ خدا میپاسخ خدا و صاحبان حق را خواهند داد؟ و چه عذاب

  
  حسابرسی و دقت

سرمشق . له باید سرمشق همۀ ما باشدجویی و حسابرسی و دقت حضرت امام در امور مالی همچون دیگر ویژگیهاي معظَّمصرفه
  .المال و اموال عمومیبیتجویی و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و براي مسئوالن دولتی، در نظارت دقیق بر براي مردم، در صرفه

  :او نقل کرد. لهاي بود که سالها مورد عالقه و اعتماد امام بود و مسئول خرید منزل معظَّم، پیرمرد وارسته»مشهدي حسین«
به خانه آمدم، نان، پنیر، ماست، » حویش«وقتی از بازار . براي خرید به من دادند)  ریال بود50در آن زمان (امام ربع دینار 

مشهدي «: هنوز به در خانه نرسیده بودم که امام صدا زدند. زي و غیره را که خریده بودم، به اندرون بردم و برگشتمسب
 فلس باقی 15 فلس بود، 250تا ربع دینار که .  فلس شده بود235حساب کردم » چقدر شد؟«: فرمودند. برگشتم» !حسین
  :فرمودند. ماندمی

  !بقیه را بده
فلس چیز قابل ذکري نبود، ولی مسئلۀ مهم این است که همه چیز ـ هرچند هم ناچیز ـ باید روي حساب و  15معلوم است که 

  .دقت باشد و باید به این روش عادت کرد

  
  !توانممن نمی

دکتر «یکی از پزشکان پوست، به نام .  پوست ساق پاي حضرت امام دچار خشکی و خارش شده بود1364در پاییز سال 
  ».روزي یک یا دو بار هم پایتان را در شیر قرار دهید«: بعد از معاینه و توصیۀ دارو گفت. دمت رسیدبه خ» نجفیان

پذیر بودند، ولی همین که با آنکه حضرت امام در برخورد با پزشکان و دستورالعملهاي آنان بسیار با مالطفت و انعطاف
  : لحنی تند و خشن و شتابزده فرمودندمسئله گذاشتن پا را در شیر شنیدند، به شدت برآشفتند و با 

  !توانم بکنممن این کار را نمی
  

  !شود-انسان قدم به قدم طاغوتی می
ساخته شد، با توجه به این که در دو ضلع » احمدآقاحاج«براي ) ره(در جماران، بعد از این که اتاقی در مجاورت اتاق کار امام

احمدآقا برایم نقل حاج. اي فلزي را روي لب ایوان نصب کردند-ز کف حیاط بود، نرده متر ا5/1آن، ایوان باریکی به ارتفاع حدود 
گاه که دیدند، بعد از اتمام اتاق، باز هم کار جدیدي روي -طرف آمدند و آنکرد ـ نقل به مضمون ـ که یک روز امام سر زده به این

در ذهنم خطور کرد که اآلن «: احمدآقا در ادامه گفتحاج. کردندایوان انجام شده است، با تلخی به این کار و هزینۀ جدید اعتراض



احمدآقا در آن زمان دو سه ساله بود و بسیار مورد علی، فرزند حاج(» .دهم که به خوبی قانع شوند-می) ره(جواب قاطعی به امام
 ایوان به پایین بیفتد، ضربۀ مغزي اگر از این. آید-جا می-علی نوپا است و مدام این«: خدمت امام عرض کردم.) عالقۀ امام

  : امام درنگی کردند و فرمودند» .شود، به همین جهت نرده را درست کردیم-می
  !کند-در هر قدم هم براي خود دالیلی پیدا می! شود-انسان قدم به قدم طاغوتی می

این درست است که حفظ . از کردنداي کلی و درسی مهم ابر-حضرت امام نارضایتی خود را از این کار با بیان یک قاعده
روي و -براي انسان واجب است اما چگونه؟ و با چه قیمتی؟ اگر انسان راه زیاده... جان، تغذیه، مسکن، لباس، وسیلۀ نقلیه و 

شود؟ مخصوصاً براي مسئوالن که از سویی -اي متوقف می-خواهی را در امور مادي در پیش گرفت، در چه نقطه-زیاده
  .تر است و از سوي دیگر، رفتار و کردار آنان روي جامعه تأثیر صد چندان دارد-آنان به امکانات، بیشدسترسی 
گیرند و -با غفلت و گم کردن راه درست در خط طاغوتی شدن قرار می. اند-ها معموالً از قدم اول طاغوت نبوده-طاغوت

تر است، - به پشت سر خود و کسانی که سطح زندگی آنان پایینگیرند،-اي قرار می-روند و در هر مرحله-آرام آرام پیش می
کنند تا احساس طاغوتی شدن به آنان دست دهد؛ بلکه با نگاه به باال دست خود در امور مادي باز هم خود را -نگاه نمی

روند -ها جلوتر می-تپندارند و با توجیهات و تسویالت گوناگون و براي رفع نیازها و تأمین ضرور-مستضعف و ساده زیست می
  رسند؟و به مراحل باالتر طاغوتی شدن می

سنجند -تر از خود می-دست-کنند و زندگی مادي خود را با تهی-نشینی و معاشرت می-هاي الهی همواره با فقرا هم-اما انسان 
به دلیل آنچه دارند، خود را شرمگین و در  و در برابر فقرا شونددوستی وارد می-و به این ترتیب از پوستۀ خودبینی به فضاي نوع

جویند و خویشتن را -یابند و از سوي دیگر در عرصۀ امور معنوي، باالتر از خود را می-گاه خداوند، خود را شاکر و صابر می-پیش
 مراتب باالتر شوند و همواره براي صعود و عروج به-کنند و دچار عجب و خودبینی و رکود نمی-با فراتر از خود مقایسه می

  .کوشند-می
این گونه بود و فرزندان و شاگردان راستینش را این گونه تربیت کرد و چنین بود که مرحوم حاج احمدآقا با همۀ ) ره(امام

که همواره چه قبل و چه بعد از انقالب، در سایۀ امام و منزلتی که در نظام -وجود در خدمت امام و انقالب و نظام بود و با آن
، هر نوع امکاناتی براي او قابل دسترسی بود، هرگز دست به دنیا و مظاهر دنیا نیالود و حتی از انبوه اموالی که به صورت داشت

از حداقل ) ره(چون امام-اي براي خود نیندوخت و هم-هیچ ذخیره) ره(چون امام-شد، هم-می) ره(هدیه و نذر، تقدیم امام
اهللا علیه و علی والده -رحمۀ«. ستیجاري زندگی کرد و در همان خانه از دنیا رفتامکانات مادي بهره گرفت و در خانۀ ا

  10».الکریم
  

  صالبت و شجاعت: د
  

  هنوز دیر نشده است
مراسمی باشکوه در مدرسۀ فیضیۀ قم برپا شده ) السالمعلیه( به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق 1342در نوروز سال 

فرمانده این . طالب و مردم حمله کردند و جنایاتی را مرتکب شدند که روي تاریخ را سیاه کردکماندوهاي شاه معدوم، به . بود
  .، معاون ساواك بود»سرهنگ مولوي«دژخیمان، 

                                                
    ».رحمت خدا بر او و پدر بزگوارش باد«. ١٠

  



در روز عاشورا که مصادف با سیزدهم خرداد همان سال بود، در مدرسۀ فیضیه سخنرانی تاریخی و مهمی ) س(حضرت امام 
بار فیضیه در ضمن آن سخنرانی که روي خطابشان به شاه بود، از ماجراي جنایت. راد فرمودندرا در جمع دهها هزار نفر ای

  :خواستند از سرهنگ مولوي نام ببرند، فرمودندوقتی می. صحبت کردند
برم، آن وقت که دستور دادم گوشهایش آن مردك آمد در مدرسۀ فیضیه، حاال اسمش را نمی... 

  ...برم را ببرند آن وقت اسمش را می
، )سرهقدس(مرحوم حاج آقا مصطفی .  امام را دستگیر کرده و در سلولی زندانی کردند1342دو روز بعد، یعنی پانزدهم خرداد 

 سرهنگ مولوي وارد شد و با همان ژست قلدرمآبانه و با لحن کرد که در همان ساعتهاي اول زندانی شدن،از حضرت امام نقل می
او با این سخن خواسته بود که نیش زهرآگین خود را » اید که گوش کسی را ببرند؟تازگی دستور ندادهآقا «:آمیزي گفتمسخره

کنند و با بعد از چند لحظه، سرشان را بلند می) س(بزند و به خیال خودش، با این طعنه، روحیۀ امام را تضعیف کند، ولی امام 
  :فرمایندلحنی مطمئن و محکم می

  .هنوز دیر نشده است
داد، ارتقا یافته و رقصیها و تواناییهایی که در ساواك، از خود نشان میرفت که سرهنگ با خوشدر آن روزها انتظار می

سرهنگ به ژاندارمري انتقال یافت و . احیاناً به مقام ریاست کل ساواك برسد، ولی دیري نگذشت که همه چیز معکوس شد
  .گونه، بدون آنکه خیلی دیر شود، در حقیقت گوش او بریده شدبدین.  شدکوپتر هالكبعد از چندي در حادثۀ سقوط هلی

  

  طبیعت سگ درنده
از ترس ساواك در . اینجانب در کربال به آنها برخورد کردم. چهار نفر از وعاظ سرشناس اصفهان به عتبات مشرف شده بودند

این رو، از حقیر خواستند که یک مالقات خصوصی را با امام از . خواستند امام را در مأل عام مالقات کنندبازگشت به ایران، نمی
باالخره توسط مرحوم شهید حاج آقا مصطفی وقت مالقات را گرفتم و آقایان را در موعد مقرر در . در منزل ترتیب بدهم

  :دندحضرت امام براي آنها سخنانی به این مضمون، بیان کر. اندرونی به محضر امام بردم و آنها را معرفی کردم
اگر در مقابل سگ درنده بایستید و . طبیعت اینها ـ شاه و ایادي او ـ مثل سگ درنده است

ولی اگر از مقابل . گذاردخورد و اگر تهاجم کردید، پا به فرار میدست به روي آن بلند کنید، جا می
 به طرف نشینی به خود گرفتید،آن، جا خالی کردید، ترسیدید و خودتان را باختید و حالت عقب

  .کندآورد و تا پاي شما را نگیرد و شما را از پا در نیاورد، رهایتان نمیشما هجوم می
خواهند که دربارة اگر تسلیم شدید، می. خواهند که مطالب کذا را نگوییداینها اول از شما می

بعد، گویند به فالن کس دعا کنید و فالن مسئله هم حرفی نزنید، اگر عمل کردید، به شما می
خواهند که در خدمت ساواك قرار عاقبت هم از شما می. خواهندتأیید لوایح کذا را از شما می

باالخره ما باید یک جایی جلوي آنها بایستیم و چه بهتر که . گیرید و براي آنها گزارش هم بدهید
ند شد و حتماً نشینی خواهاین کار را در همان قدم اول بکنیم که در این صورت، آنها وادار به عقب

  .موفق خواهید بود
  

  بارانهادر زمان بمباران و موشک
وقت، تهران روز، وقت و بی که مصادف با ماه مبارك رمضان بود، هواپیماهاي عراقی در طول شبانه1364در اوایل خردادماه 

در منطقۀ دامنۀ کوههاي شمال ویژه  توپهاي ضدهوایی با صداهاي مهیب و گوشخراش ـ بههمراه آن،. کردندرا بمباران می



آلوده و خوابی شبانه، خوابشد، همه در اثر بیصبح که می. پیچد ـ خواب و استراحت را از همه گرفته بودندتهران که صدا می
ام گرچه ما مجبور بودیم کارمان را منطبق با برنامۀ امام تنظیم کنیم، ولی ام. کسل بودند و نظم و نسق کارها به هم ریخته بود

با این حال، در . ملزم به تبعیت از کسی نبودند و اختیار داشتند برنامۀ کارشان را به طور دلخواه و مناسب حالشان تنظیم کنند
خوابی و بدخوابی و کسالت بودند و مایل بودند که ساعتهاي اول روز را که بیشتر آرام بود، بخوابند، شرایطی که همه گرفتار بی
  .شدند همیشگی، هر روز رأس ساعت هشت صبح، سرحال در اتاق کار و مالقاتشان حاضر میحضرت امام، طبق روال

در ماه رمضان، این «: که همواره مراقب وضع و سالمتی امام بود، بعد از معاینه سؤال کرد» دکتر عارفی«یک روز آقاي 
  »روزها وضع خواب و استراحتتان فرقی نکرده؟ کم نشده؟

  ».نه«: فرمودند
  »هیچ فرقی نکرده است؟«:  سؤال کردمجدداً

  ».نه«: باز هم تأکید کردند
در اواخر جنگ نیز که براي مدتی، تهران مورد تهاجم موشکی دشمن قرار داشت، روزانه گاهی بیش از ده موشک به تهران اصابت 

اکثر ساکنان تهران و شمیران به . دادندکرد و تعداد زیادي از آنها یک خط منحنی را در شعاعی نزدیک به جماران تشکیل میمی
جایی و حداقل استفاده از پناهگاه، به هیچ وجه در محل رغم اصرار فراوان براي جابهشهرهاي امن پناه برده بودند، ولی حضرت امام علی

 اً پشت شیشه بودحتی محل نشستنشان در اتاق که تقریب. شان کمترین تغییري ندادندهاي روزانهاقامت و در انجام کارها و برنامه
ایشان هرگز به پناهگاهی که . ها بودتنها کاري که در محل اقامت حضرتشان انجام شد، چسباندن نوار چسب به شیشه. عوض نشد

  . ظاهراً به خاطر ممانعت نکردن امام تحت عنوان دیگري در نزدیک محل اقامتشان ساخته بودند نرفتند
. لرزاندخدمتشان در همان جاي همیشگی صداي ضدهوایی یا انفجار، زمین را میمکرر اتفاق افتاد که در حین تشرف به 

ترین نقطه به جماران، چنان یک بار ساعت حدود هشت و ده دقیقۀ صبح بود که موج انفجار ناشی از اصابت موشک به نزدیک
  .بودم خوردهمه جارا تکان داد که در اتاق به شدت باز شد و به پشت اینجانب که نزدیک در نشسته 

بعد هم با توجه به اینکه با دستگاه . گونه تغییر و واکنشی در قیافۀ امام ندیدمولی هیچ. در آن حال، من تمام توجهم به امام بود
مخصوصی به طور مداوم، قلب حضرت امام تحت کنترل بود و کمترین تغییر در تپش قلب مبارکشان، روي صحنه منیتور منعکس 

کی از پزشکان مراقب، تحقیق کردم معلوم شد که این حوادث و صداهاي مهیب که براي یک لحظه هم که شد، از یو ثبت می
کُه العواصِف«داد، در مورد حضرت امام که مصداق بارز شده، قلب همه را تکان می  بودند، نه فقط در 11»کَالْجبلِ الرّاسِخِ التحرِّ

کرد، حتی در دستگاههاي عصبی و قلب آکنده از ایمان و توکلشان نیز نمیظاهر چهرة پرصالبتشان کمترین تغییري ایجاد 
 واصل شده و ضمیر آرام و قلب 12»اهللاُ علَینالَنْ یصِیبنا اِلّا ما کَتَب«چرا که او به حقیقت . آوردگونه لرزشی به وجود نمیهیچ

» خدا«دانست و چون فقط از ت راستین خویش میمطمئن او بار سفر آخرت را بربسته بود و لحظۀ مرگ خود را، آغاز حیا
  .شدیافت نمی» او« دیگر در وجودش جایی براي ترس جز از را حاکم بر هستی یافته بود،» او«ترسید و تنها ارادة می

  
  عفو و گذشت : هـ

  

  !دشمنی شخصی هرگز
                                                

  .جنبانندمانند کوه استواري که بادهاي شدید آن را نمی: ترجمه.١١
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او از بیت . راه سپرده بود» خدا«ي به سو» خود«حضرت امام با سیر در صراط مستقیم عبادت و پرستش حق و گذشتن از 
شد در خانۀ قلب مهذب او چیزي جز خدا یافت نمی. نفس و قفس تنگ و تاریک طبیعت به سوي خدا و رسولش هجرت کرده بود

فارغ و تهی ساخته و خانه را به صاحبخانه » خود« امام قلب و روانش را از ».در خلوت مستان، نه منی هست و نه مایی«: که
 کرده بود و در راستاي رسیدن به چنین مقامی بود که تمام حرکتها و سکونها، سخنها و سکوتها، جام زهر نوشیدنها و واگذار

  .باالخره زندگی و مرگش براي خدا و به سوي خدا بود... شادیها، حبها و بغضها و 
، ولی در سیر تکاملی انسان که »دخو«و براي » خود«اي است سرچشمه گرفته از گرچه محبت و غیردوستی در آغاز، غریزه

گیرد، صفتی که از خدا دهد، محبت و غیردوستی به صورت یک صفت اکتسابی متعالی شکل میمی» خدا«را به » خود«جاي 
  .سپاردسرچشمه گرفته، به سوي خدا راه می

 مبدأ زیبایی و کمال تعلق محبت راستینی که همان گرایش و دل باختن به کمال زیبایی است، آنگاه که به کانون اصلی و
  .گیردو بازتاب چنین محبتی تمام جهان هستی را در بر می 13»والذِّینَ آمنُوا اَشد حباً لِلهِ«: رسدیافت، به اوج خود می

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
ها و مخلوقات ویژه انسانها به عنوان آیات و نشانههاي عالم بهت به تمام پدیدهحضرت امام با چنین دریافت و بینشی نسب

نگریست و بر خالف تبلیغات جهان استکبار که با دید مادیگرانه و خداي محبوب، به دیدة مهر و محبت و رحمت و شفقت می
 حضرت امام با برخورداري از آن بینش و !اي خشن و غیرعاطفی ترسیم کنندمآبانۀ خود، سعی داشتند از امام، چهرهشیطان

و » صدام«، »شاه«، »نصیري«ترین دشمنانش، مانند الذکر، حتی بدترین انسانها و سرسختتربیت الهی، و از دیدگاه فوق
کردند که جنبۀ شخصی دشمنی و بغضی که نسبت به آنها داشت، برخالف آنچه دشمنان القا می! داشترا دوست می» ریگان«

  .تنها به خاطر طغیان و عصیان آنها از فرمان حق و ظلم به بندگان خدا بوددارد، 
خواست، قبل از آنکه این درخواست را نفرین به آنها تلقی کند، آن را یک دعاي خیر امام اگر مرگ ریگان و صدام را از خدا می

د آنها که بار گناه و کیفرشان بیش از این خیر براي بندگان خدا که گرفتار ستم آنهایند و خیر براي خو. دانستو رحمت می
اگر به مبارزه با شاه برخاستند، نه به خاطر یک غرض شخصی و نابودي شخص او و رسیدن خود به . تر و شدیدتر نشودسنگین

م شد و به اجراي دستورات خدا در جامعه قیاحکومت بود که اگر بالفرض، شاه قبل از ارتکاب جنایات صد در صد دگرگون می
خواستند و هر کاري که براي طور که خود حضرت امام در اوایل مبارزه فرمودند، به طور قطع به حمایت از او برمیکرد، همانمی

  .دادندتقویت او نیاز بود، انجام می
دشمنی » خود«کس به خاطر ، هرگز امام با هیچ»خود«بود نه » خدا«بدین ترتیب، معیار و مبناي بغض و دشمنی امام 

فقط افرادي را که نسبت به شخص نه. کردندپوشی میشان در کار بود، بدون استثنا چشم»خود«نکرد و اصوالً هرجا که پاي 
دادند و براي بخشیدند که غالباً و بر حسب مورد، به نوعی آنان را مورد تفقد قرار میداشتند میله خطا و ظلمی را روا میمعظَّم

  .کردندآنان دعا می
هویت و مغرض و جاهلی که در قم و بعد از آن در نجف اشرف حضرت امام را مورد بدترین آزارهاي روحی، ا افراد بی بسچه

ها و روحانیت در مورد آب کشیدن ظرف آب نمونۀ آن را حضرتشان در پیام به حوزه. تهمتها، افتراها و توهینها قرار دادند
ولی حضرت امام چه قبل از . قا مصطفی، در مدرسۀ فیضیه اشاره فرمودنداهللا شهید حاج آفرزند برومندشان، مرحوم آیت

جانبه ها دست یافتند و چه بعد از انقالب که به اوج عظمت و قدرت همهانقالب که به مرجعیت اعلی و هیمنۀ مطلقه در حوزه
ند، برعکس، در موارد بسیاري، نائل شدند، گویی حتی در یک مورد به ذهنشان خطور نکرد که در صدد تالفی و انتقام برآی

مندان به امام، به خاطر سوابق سیاه و آزارهایشان نسبت به امام، حاضر نبودند آنها را روي زمین نسبت به همین افراد که عالقه
                                                

  .اند خدا را از همه بیشتر دوست دارندو کسانی که ایمان آورده: ترجمه. 165/  بقره-13
  



د، کردند و اگر مریض بودنگرفتند و به آنها کمک میخدا زنده ببینند، حضرت امام، گاهی ابتداء به ساکن، سراغ آنها را می
  .کردندفرستادند و گرفتاریهاي شخصی آنان را در حد توان برطرف میکسی را از طرف خود به عیادتشان می

  
  !اگر روزي قدرت پیدا کنم

  :اتفاق افتاده بود) ره(ها قبل از آن، براي امام-اي انداخت که سال-این مسئله حقیر را به یاد قضیه
شد، فصل گرما را که حوزه تعطیل بود در -ها که حوزة قم تعطیل می-تابستانتا قبل از آغاز نهضت در ایران، ) ره(امام

ظاهراً حاج احمد آقا برایم نقل کرد که روزي . بردند-سر میتجریش به» زاده قاسم-روستاي امام«یا » محالت«مناطقی مثل 
در بازگشت در حالی که در خیابان دربند روند، -زاده قاسم به زیارت امامزاده صالح واقع در میدان تجریش می-امام از امام

را مسخره ) ره(هاي موهن امام-ها و حرکت-اند، چند جوان ولگرد با متلک و حرف-رفته-زاده قاسم می-پیاده به سوي امام
از این بعد از این ماجرا شخصی که همراه و میزبان امام بود، . گذرند-العملی با بزرگواري می-کنند و امام بدون هیچ عکس-می

ولی ! کند-، مهمان او و محلۀ او بود، عذرخواهی و اظهار تأثر و شرمندگی می)ره(که امام-خصوص به سبب آنصحنه به
  : فرماید-می) نقل به مضمون(اش نبود، با صالبت تمام -وجه اثري از ناراحتی و انفعال در چهره-که به هیچ) ره(امام

من اگر روزي قدرت پیدا کنم به حساب آن . ها تقصیري ندارند-این. ها ناراحت نشدم-من از این بچه
  !اند خواهم رسید-هاي معصوم را این طور تربیت و گمراه کرده-کسانی که این بچه

  

  این افراد را نباید طرد کرد
شت و به اي را براي حضرت امام نویکی از نمایندگان معروف و مورد توجه حضرت امام، بعد از تشرف به محضرشان، نامه

  ».له رساندم و قرار شد مکتوب آن، توسط شما تقدیم ایشان شوداجمال این نامه را به عرض معظَّم«: اینجانب داد و گفت
شد به یکی از وعاظ دانشمند و متدین که به جرم دو بار دعا کردن براي شاه معدوم، محکوم به خلع لباس موضوع نامه مربوط می

  .مند به انقالب و امام و مروج اسالم بود، درخواست رسیدگی و تجدیدنظر شده بود او فرد معتقد و عالقهبا توجه به اینکه. شده بود
  :فرمودند. روز بعد، مضمون نامه به عرض امام رسید
اند که در خدمت رژیم شاه بودند و تحت چنانچه ایشان از افرادي نبوده: به آقاي اردبیلی بگویید

اند و از افراد خوب هستند، نباید وجود داشت، دچار لغزش شدهفشارهایی که در آن زمان 
گونه با آنها رفتار شود و نباید این طور باشد که به خاطر آن اشتباه ـ که االن هم از آن ناراحت این

  .هستند ـ آنها را طرد کرد
  .اهللا موسوي اردبیلی ابالغ کردم و دستور، انجام شداینجانب نیز این مطلب را به آیت

  
  ایشان را بخشیدم

همچنین در موارد متعددي، افرادي که نسبت به شخص حضرت امام، توهین و بدگویی کرده و سپس مستبصر و پشیمان 
رسید و حضرت کردند، همۀ این موارد به عرض امام میشدند، به وسیلۀ نامه از محضر امام، درخواست عفو و بخشش میمی
  :فرمودندد می بدون استثنا، در تمام موارامام،

  .ایشان را بخشیدم



و چنانچه نامه داراي آدرس بود، پاسخ از سوي دفتر، مکتوب و براي آنها فرستاده . کردندو احیاناً دعایی هم به آنها می
  :اي براي حضرت امام نوشته بوداز جمله، همسر یکی از زندانیان سیاسی در یکی از شهرهاي فارس، طی نامه. شدمی
این جانبه با کمال . که بشر جایزالخطاست، شوهر این جانبه به ساحت مقدس رهبري اسائۀ ادب نموده استاز آنجایی «

االمام، تقاضاي عفو و بخشش نموده و استدعا دارد به بزرگواري خود، وي را عفو شرمندگی از محضر مبارك حضرت نایب
  »... .فرمایند 

شود، از سوي اي که، متن آن مالحظه میله طی نامه و پاسخ معظَّمنامۀ مزبور، طبق معمول به عرض حضرت امام رسید
  .دفتر براي روحانی سرشناس آن شهر، فرستاده شد

اي براي حضرت امام، وضعیت گذشتۀ خود را توضیح داده و نوشته تبار از آمریکا در نامهکه مسلمانی عربنمونۀ دیگر این
  :بود
  ».دهدام و این گناه به صورت کابوسی وحشتناك، همواره آزارم میگ شدهمن با توهین به شما مرتکب گناهی بزر«

له با آهنگی آکنده از محبت و عاطفه وي ملتمسانه درخواست عفو کرده بود که به عرض حضرت امام رسید و معظَّم
  :فرمودند

  .ایشان را بخشیدم
  :آموز مسجد سلیمانی نوشته بودنمونۀ دیگر، یک دانش

کنم؛ چرا که چندین بار در مجلسی بر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی، اینجانب از شما طلب حلّیت میحضور محترم ره«
  ».اگر بخشیدید، با خط خودتان برایم بفرستید. کنم مرا ببخشیدخواهش می. کردند، حضور داشتمکه از شما غیبت می

  .که این جواب براي او فرستاده شد
  

  تداعی خطبه شقشقیه
م، رسمشان بر این بود که روز آخر درس، قبل از تعطیالت ماه مبارك رمضان و محرم را به اندرز و تذکرات اخالقی و حضرت اما

له در زمینۀ مذکور داد در یکی از این روزها به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك در نجف اشرف، معظَّم. عرفانی اختصاص بدهند
هاي متعددي از درسهاي اخالق آن حضرت در قم نیز شرکت کرده بود، که در جلسهدادند و به تعبیر یکی از دوستان سخن می

  .ترین درسهاي امام بوددهندهاین جلسه، یکی از بهترین و تکان
طالب . چنان همه را منقلب نمود که صداي گریه، فضاي مسجد شیخ انصاري را پر کرده بودسخنان امام در این روز، آن

نشست، از خود رسته و در فضاي الیتناهی عالم باال خاست و بر دل میخش حضرتش که از جان برمیبتحت تأثیر سخنان روح
این آهنگ دلرباي کلمات او بود که جانهاي همه را تسخیر کرده و از کالبدهاي خاکی رهانده و به عشق . به پرواز درآمده بودند
  : را داشتسخن به اوج خود رسیده بود و این مضمون. معبود رسانده بود

  ... .تا جوان هستید، خود را اصالح کنید که در پیري 
که ناگهان صداي ناهنجاري از گوشۀ مجلس، چون پتکی بر سر همه کوبیده شد، رشتۀ افکار را گسست و آرامش جمع 

 کچل و بسیار گویی و حرکتهاي ناهنجار معروف بود و سريشیخی که در عین صفا و فضل نسبی، به بذله. سالکان را بر هم زد
اش را از سر برداشته بود، محکم با کف دست بر سر خود کوبید که صداي آن در بدریخت و برّاق داشت، در حالی که عمامه

  »من این سر کچل را چگونه اصالح کنم؟«: فضاي شبستان پیچید و گفت
م او غرض و مرضی نداشت و خصلت شوخ  به این کار واداشته بود ولی به نشناسی، او راطبعی توأم با وقتبه طور مسلّ

العمل خاصی نسبت به ایشان نشان دهد، امام بدون آنکه عکس. جا اثر خود را بر جاي گذاشتهر حال، این حرکت بی
در آن . یکباره ادامۀ مطلب را رهاکردند و آهنگ صدایشان را تغییر دادند و با چند جملۀ دعا درس را به پایان رساندند



 ماجراي خطبۀ شقشقیه و حرکت ناهنجار اعرابی تداعی شد که موجب قطع سخنان سیاري از افراد،لحظه، در ذهن ب
همه به شدت متأثر و ناراحت شدند و اگر چنان نبود که از معراج یک درس . شد) السالمعلیه(حضرت امیرالمؤمنین 

شاید جان شیخ بیچاره به خاطر حرمانی که بردند، ملکوتی بازگشته بودند و همچنان در شرایط معنوي و االیی به سر می
  .ماندبود، در امان نمیموجب شده 

  
  تواضع و فروتنی: و

  

  سبقت در سالم
روزي ما زودتر از امام به . دستی کردشد در سالم کردن بر ایشان پیششدند، خیلی مشکل میاگر امام به مکانی وارد می

ها براي سالم کردن صاف شده بود، ولی باز حتی سینه. له بودیمدة ورود معظَّمچشم بر در منتظر و آما. اتاق موعود رفته بودیم
له ابتدا وارد شدند و هم غافلگیر شدیم زیرا با باز شدن در صداي سالم امام را شنیدیم به طوري که متوجه نشدیم که معظَّم

  .گاه وارد اتاق شدندسپس سالم کردند یا آنکه اول سالم کردند و آن
اي که میان مسجد مرحوم شیخ انصاري و منزل امام بود، در حالی که سرم پایین بود، عبور  هم در نجف از کوچهیک روز

در . وقتی سرم را باال کردم، چشمم به سیماي مبارك امام افتاد. ناگهان احساس کردم که کسی به من سالم کرد. کردممی
آخر او امام، مرجع تقلید، محبوب، مراد . انگار زبانم بند آمده بود. میک لحظه، سنگینی و فشار عجیبی را بر خود احساس کرد

زیرا جواب واجب بود و . اي جز جواب سالم نداشتمولی دیگر دیر شده بود و من چاره. سالهاي هفدهو من ناچیز، بچه طلبه... و 
  .کرد را تداعی می14»قٍ عظِیمٍإنَّک لَعلَی خُلُ«آن اسوة مخاطب به ) ص(این صحنه، درست اخالق پیامبر اکرم 

  

  !آقایان معطل نشوند
ویژه علما و باالخص کسانی که با ایشان سابقۀ همنشینی علمی داشتند، احترامی خاص حضرت امام براي افراد مسن به

امام معموالً در . قائل بودند، گرچه احیاناً برخی از آنان با مسائل سیاسی و خود حضرت امام از این جنبه میانۀ خوبی نداشتند
بندي و جدول کارها براي امور دفتر تقدمی قائل بودند و معموالً بعد از انجام دادن کارهاي دفتر و مهر شدن قبوض، افراد زمان

  :یک روز، هنگامی که ما در خدمت حضرتشان مشغول کارمان بودیم، فرمودند. پذیرفتنددیگر را به حضور می
  ؟اند یا نهببینید آقایان آمده

هنگامی که به . منظورشان از آقایان، چهار نفر از علماي معمر و قدیمی تهران بود که قرار بود آن روز به مالقات بیایند
  :اند، خطاب به ما فرمودندعرض رسید که آقایان به در حسینیه رسیده

  .کارها را بگذارید براي بعد، آقایان معطل نشوند
به جاي آنکه اول به دفتر بروند، به طرف اتاق امام هدایت . ایان به آستانۀ بیت رسیده بودندقبضها را جمع کردیم و برخاستیم، آق

له نیز برخاستند و لباس کامل، شدند، معظَّماي که این پیرمردها آهسته آهسته به طرف اتاق حضرت امام نزدیک میدر فاصله. شدند
آیینه شانه زدند و براي ورود آقایان آماده شدند، این در حالی است که همه روي محاسنشان را روبه. شامل قبا، عبا، عمامه پوشیدند

دانستند حضرت امام حتی در مالقات با سران و بسیاري از شخصیتهاي داخلی و خارجی در سالهاي اخیر، بدون قبا و عبا و با می
  .پوشاندندشبکاله بودند و روي پاهایشان را نیز با شمد، می
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براي اولین بار دیدم . با یکایک آنان معانقه کردند. حضرت امام تمام قامت بلند شدند. ن وارد شدندبه هر حال، آقایا
البته چون . وگو شدندکه روي کاناپه مخصوصشان ننشستند و با جمع آقایان روي زمین نشستند و با آنان مشغول گفت

اي جمع و چهرهما از اتاق خارج شده بودیم، از سخنان فیمابین چیزي مطلع نشدیم،  هاي منبسط ولی از منظرة مصفّ
در حقیقت، همین اخالق کریمانه و برخوردهاي آکنده از محبت و . آنان صمیمیت و احترام متقابل مشهود بود

ر را به خضوع و حتی  بزرگواري و تواضع در عین قدرت سیاسی و اجتماعی امام بود که تمام روحانیون بزرگ و معم
اند که  تسلیم در برابر عظمت آن حضرت واداشته بود، در حالی که در بین این طیف، کسانی بودهمتحجرین آنها را به

هاي اش، با شرنگ زخم زبانهاي زهرآگینشان و تهمتها و دسیسهدر زمان غربت امام و دوران شدت و عسرت راه الهی
 و تغافل از همۀ آنها، سعی کامل در جذب ولی حضرت امام با اغماض کریمانه. ننگینشان جگر امام را خون کرده بودند

  .انقالب از شرّ آنان در امان باشدو هدایت آنان به اسالم ناب محمدي داشتند، حداقل به این امید که 
حضرت امام در حالی که تحجر و شیوة تفکر متحجرین را به اشکال گوناگون و مناسبتهاي مختلف با منطق و استدالل 

موماً جنبۀ شخصی و شخصیت علمی این نوع افراد را ـ تا آنجا که مغرضانه علیه مصالح اسالم و کوبیدند، لکن عصحیح می
دادند به آنها گرفتند و دستور میگاهی ابتدا به ساکن سراغ آنان را می. دادندمسلمانان افساد نکنند ـ مورد احترام قرار می

کردند که فالن کس بیمار شده، گذشته از اعزام یکی از افراد دفتر در برخی موارد، هنگامی که اطالع پیدا می. کمک مالی شود
کردند و حتی در هزینۀ درمانش را پرداخت می. دادند که نیاز او بررسی شودبه منظور عیادت از طرف حضرتشان، دستور می

  .کردند که ترتیب اعزام به خارج آنها داده شودمواردي که الزم بود، امر می
  

   گلپایگانی به امام اهللا-تلگراف آیت
تلگرافی براي امام فرستاد که آیۀ کریمه » اهللا گلپایگانی-آیت«و دفن بدون مراسم ایشان، » آقاي شریعتمداري«بعد از فوت 

در آن ذکر شده بود و از مجموع متن و ذکر این آیه، نوعی تعریض نسبت به امام  15»...و نَزَعنا ما فی صدورِهم مِن ِغلٍّ«
این در حالی بود که حضرت امام در همان ایام به خاطر عارضۀ قلبی در بیمارستان بستري بودند و به دلیل . شد- میبرداشت

دستور مؤکد پزشکان در استراحت مطلق بودند و هیچ اطالعی از فوت آقاي شریعتمداري نداشتند تا چه رسد  به کیفیت دفن 
سید حمید (» جناب آقاي زیارتی«اما بعد از چندي نامۀ . ع امام نرسیده بوداو و طبعاً تلگراف آقاي گلپایگانی نیز به اطال

در پاسخ به تلگراف آقاي گلپایگانی که در یکی از بولتنها آمده بود به دست امام رسید و بدین ترتیب حضرت امام از ) روحانی
ا توجه به صورت اصل مسئله به شدت از داوري اهللا گلپایگانی مطلع شده بودیم بما که از تلگراف آیت. این ماجرا مطلع شدند

ایشان ناراحت و عصبانی بودیم و نظر ما صد در صد نسبت به آقاي گلپایگانی منفی شده بود که نمونۀ آن همان نامۀ آقاي 
  .سید حمید روحانی بود

  
  و اما برخورد امام

ند موضوع از آقاي گلپایگانی استعالم شود و هرگاه داد-حضرت امام در آن سالها براي اعالم اول شوال و عید فطر، دستور می
در این سال امام از تلگراف آقاي گلپایگانی در اثناء . گردید-شد، بر آن اساس عید فطر اعالم می-رؤیت هالل براي ایشان اثبات می

کردیم -ه بودیم گمان میماه رمضان مطلع شدند و ما که بر مبناي قیاس و ذهنیت خود که خط قرمز دور آقاي گلپایگانی کشید
امسال حضرت امام طور دیگري عمل خواهند کرد، اما با کمال تعجب و برخالف انتظار شاهد بودیم که حضرت امام در پایان ماه 
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همچون سالهاي پیش و با همان تعبیر دستور دادند موضوع اثبات هالل از آقاي گلپایگانی استعالم شود و مطلب طبق روال 
هاي مکارم اخالقی امام درخشید و با سیرة الهی -ردید و بدین گونه پرتوي دیگر از خورشید روح خدا از وراي قلهگذشته اعالم گ

روح کوچک ما ! و بار دیگر دریافتیم که امام کجا و ما کجا؟... خویش برگ نورانی دیگري بر کتاب حیات بخش زندگی خود افزود 
شود -اي کوچک گرفتار پیچ و خمها و فراز و نشیبها می- که با برخورد با صخرهاي-کجا و روح ملکوتی روح خدا کجا؟ مورچه
ها، کویرها و جنگلها و دریاها و اقیانوسها کمترین تأثیري را -ها و بلندترین قله-ترین دره-کجا؟ و عنقاي بلندپرواز کجا؟ که عمیق
  !گذارد-در پیمودن راهی که در پیش دارد نمی

  
  همدمی با دوستاندر مقام معاشرت و 

زد و انسان را یافتی که محبت و لطافت و انعطاف در آن موج میاي میدر مقام معاشرت و همدمی با دوستان، امام را چهره
کرد و دریایی بود که افواج دلها را در امواج معنویت خود، کرد، خورشیدي بود که دریاي منجمد را ذوب میدر خود محو می

 مقام انجام وظیفه و در محیط کارشان، کوهی استوار بود، با بنیانی مرصوص و پابرجا که طوفان حوادث و اما در. کردغرق می
شد و قلۀ رفیع معنویتش فقط در برابر ملکوت اعلی سر عواصف در برابر صالبت و عظمتش به نسیمی نوازشگر تبدیل می

شد و دیگر هیچ کس و هیچ چیز را جز خدا  در برابر حق منقطع میدر این مقام، از تمام پیوندها و روابط. آوردتسلیم فرود می
  .شناختو رضایت او نمی

کردند و به طور  مراتب طولی و عرضی آنان را به طور ثابت و دقیق مراعات میدر مجموع حضرت امام در برخورد با افراد،
معاشرت با دوستان تا سرحد شوخی و مزاح و لطافتها و در جایگاه . کلی در مقام انجام وظیفه و کار، بسیار جدي و قاطع بودند

  .داشتنی بودندرفتند و در خانه و در جمع خانوادگی نمونۀ بهترین همسر، پدر وپدربزرگ دوستظرافتهاي ادیبانه پیش می
وان برادر آقاي پسندیده به عن. بودیم» اهللا پسندیدهآیت«بارها و بارها شاهد احترام بیش از حد حضرت امام نسبت به 

در . گرفتتر امام، و استاد امام در دوران کودکی و نوجوانی، در حد یک استاد و شبیه یک پدر، مورد احترام امام قرار میبزرگ
ترشان، به دور از مسائل سیاسی و رهبري جهان اسالم، احوالپرسی بود و تفحص از مشکالت مجلس انس امام با برادر بزرگ

 حال، شنیدن مسائل عادي زندگی و چکه کردن شیر آب و خرابی دستشوئی منزل ایشان، براي امام در این. احتمالی برادر
  .کامالً قابل تحمل بود

یافتند بالفاصله وفا و محبت حضرت امام به خدمتگزارانشان تا حدي بود که اگر کمترین نشانی از مشکالت آنها را می
شدند و به مجرد عدم حضور، امام سراغ او که هریک از دوستان دچار کسالت میبسیار اتفاق افتاد . کردنداستفسار و تفقد می

  .فرستادندگرفتند و براي احوالپرسی و عیادت، دیگري را نزد او میرا می

  
  ؟چرا با ما قهر کرده

ضرت امام در اولین ح. وارد در مسیر، ناراحت شده و برگشته بودروزي یکی از دوستان که در اثر برخورد ناخوشایند فردي تازه
  :انگیز فرمودندبالفاصله با تبسمی تأثرآمیز و محبت. لحظاتی که مشرف شدیم سراغ ایشان را گرفتند که موضوع به عرض رسید

  اند؟ایشان را ناراحت کرده چرا با ما قهر کرده... اگر یک 
  . خود ادامه دادایشان با اطالع از مطلب فوق و اظهار محبت امام، متأثر و طبق روال به کار

فقط اعضاي خانوادة حضرت امام و مسئولین دفتر که خدمتگزاران بیت، هرکدام داستانهایی جالب و در این زمینه نه
  .آموزنده از صفا و صمیمیت و محبتها و نوازشهاي کریمانۀ حضرت امام دارند

  



  پشتکار و استقامت: ز
  

  پابرجا و تغییرناپذیر
، به ترکیه تبعید کردند، مرحوم حاج آقا مصطفی را نیز دستگیر کرده و پیش امام 1343، در سال بعد از چند ماه که امام را

دربارة آن روزها مرحوم حاج آقا مصطفی .  نیز آنها را به عراق منتقل کردند1344یازده ماه بعد، یعنی در سال . فرستادند
شناخت؛ پولی هم براي کس ما را نمیاپیما پیاده شدیم، هیچوقتی در فرودگاه بغداد با امام از هو«: کردنقل می) سرهقدس(

  ».کرایۀ اتوبوس واحد یا تاکسی نداشتیم که به کاظمین برویم
امام، مرجع تقلید دهها میلیون شیعه و پناه و امید میلیونها ! انگیز و آموزنده استواقعاً فراز و نشیبهاي زندگی شگفت

آیا از یک ناشناس ! گردان و متحیر که چگونه باید از فرودگاه به بغداد و کاظمین بروندپول، سرگونه غریب و بیمسلمان، این
  پول قرض کنند؟ یا سوار ماشین شوند و بگویند پول نداریم؟

مندان امام که چند سال قبل از آن، امام را یکی از عالقه. شودزنند که ناگهان، اوضاع دگرگون میکمی در محوطه قدم می
اندکی . افتدکرده که ناگهان چشمش به دو سید معمم می بود، با اتومبیل شخصی خود، از آن طرف عبور میزیارت کرده

شود؛ واقعاً کند و خیره میکنار آنها توقف می. آیندها به نظرش آشنا میچهره. کند تا آنها را ببیندسرعت اتومبیل را کم می
! فرودگاه است! ولی اینجا بغداد است. ترکیه... تبعید ... پانزدهم خرداد ! تهران! مق: آوردبه مغز خود فشار می! بیند؟درست می

  :آیدبا شتاب از ماشین پایین می. بینداو امام را با حاج آقا مصطفی در کنار خود می. حقیقت است، نه رؤیا
سی هستید؟ لطف بفرمایید و سوار اید؟ آیا منتظر کاید؟ چرا اینجا ایستادهـ سالم علیکم آقا، شما هستید؟ کی رسیده

  .اتومبیل شوید
بعد . شوندمشرف می) السالمعلیهما (بن جعفر و امام محمد تقی روند و مستقیم به حرم امام موسیسوار شده و به کاظمین می
  16...شوند و هم مردم و علما مطلع می

*  *  *  
ولی چند .  در مرز کویت، به هنگام هجرت از عراق57هرماه گذرد و باز هم غربت؛ در محدود سیزده سال از این ماجرا می

پیوندد؛ و این  از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا به وقوع می57ترین استقبال تاریخ در دوازدهم بهمن گذرد که بزرگماه نمی
  ...است نتیجۀ پیمودن راه خدا و هجرت به سوي او 
شما «: له پرسیدآمدند، خبرنگار از معظَّمتی امام با هواپیما به طرف ایران میهمه در تلویزیون دیدیم و اطالع داریم که وق

  »االن چه احساسی دارید؟
  :و امام جواب دادند

  !هیچ
امام نسبت به «:  گفتندبین غربی و صهیونیستی با سوءاستفاده از این صحنه و تحریف مفهوم آن،تحلیلگران مغرض و کوتاه
  »! و اهدافش جانفشانی کردند، هیچ احساسی نداردمردمی که این همه براي او

اما مردم، به این تفسیر مغرضانه و احمقانۀ آنها همچون سایر تفسیرهایشان خندیدند، زیرا ملت مسلمان ـ بر خالف 
دانند یدانستند و مخبر ـ از دریچۀ معنویت، اوج ایمان را در قلۀ رفیع امامت و رهبري خود نگریسته و میدشمنان از خدا بی

                                                
ه ایران داشته و بعد از سفر به خلخالی که از بزرگان نجف بود سفري باهللادهد که سالها قبل از آن تاریخ به اتفاق مرحوم آقاي شیخ نصرراننده اتومبیل که از تجار بغداد بوده در مسیر توضیح می. 16

گوید در آن مالقات چنان مجذوب و دلباخته امام شدم که همواره به یاد ایشان و در آروزي زیارت آن حضرت بودم تا آن روز که او می. شودآیند و به زیارت حضرت امام نائل میمشهد به قم می
    .شوداي در فرودگاه با امام مواجه میشود و به نحو غیر منتظرهه به آنجا کشیده میبدون این که کاري در فرودگاه داشته باشد گوئی بدون اراد

  



 راز محبوبیت امام و این. که اصوالً تمام غربتها، رنجها، زندانها و تبعیدهاي امام براي اسالم بود و اسالم هم براي نجات مردم
  .همه فداکاري مردم، براي او نیز در همین نکته نهفته است

  .مسئله فقط در حد دوستی متقابل نبود، بلکه موضوع ایثار و فداکاري متقابل بود
  چون فشاندي جان براي خلقها
  خلقها باشد برایت جانفشان
اي که امام نسبت به آن چیزي که در ذهن خبرنگار بود؛ آن ذهن مادي و دنیاگرایانه» هیچ«! اگر امام در آنجا پاسخ دادند، هیچ
 به خاطر اینکه اآلن دهها کرد؛ تصور اینکه امام، عاري از معنویت، صرفاًایمانشان تصور میرا نیز همچون خودشان و سران بی

شود؛ تصور اینکه در همان کننده دارد و حاال قدرتمند شده است و به نشستن بر مسند قدرت نزدیک میمیلیون طرفدار و استقبال
). به خاطر همین احتمال، ترس تمام سرنشینان هواپیما را فرا گرفته بود(روند حال، به سوي یک خطر احتمالی بزرگ پیش می

  ...ه شاید مانع از فرود هواپیما شوند یا هواپیما را در آسمان منفجر کنند و اینک
توانست ترس خواست که صادقانه جواب دهد ـ نمیشد ـ و او میاگر در آن لحظه از هریک از سرنشینان هواپیما سؤال می

» .هیچ«: فرمایندن خبرنگاري، امام میدر چنین شرایطی و در پاسخ به چنا. بار پنهان کندخود را از احتمال یک حادثۀ مرگ
دانند؛ نه احساس سرور، براي رسیدن به قدرت؛ و نه احساس غرور نه احساس ترس از مرگ، چرا که مرگ را آغاز زندگی می

  .اندبراي اینکه مورد توجه دنیا قرار گرفته
غربت در . قط انجام وظیفۀ الهی استشود و مهم براي ایشان فهیچ، در پاسخ هر چیزي که در نظر آنها چیزي حساب می

آورد و کننده، هیچ تغییري به وجود نمی فلس پول، با شهرت در همۀ دنیا و میلیونها استقبال10فرودگاه بغداد و نداشتن حتی 
  .هیچ احساسی جز براي خدا بودن و در راه رضاي او گام برداشتن در وجود ایشان نیست

  من از درمان و درد و وصل و هجران
  پسندم آنچه را جانان پسندد

  
  !ترین انگشتترین پاسخ با کوچکبزرگ

بود، با استناد ) ره(هاي بسیار زشت به امام-یکی از عناصر ضد انقالب در آمریکا کتاب قطوري راکه سراسر هتاکی و تهمت
ترین کاغذ و جلد در -غوبچینی و مر-نامه با بهترین نگارش و حروف-این تهمت. کذب به مرحوم آقاي پسندیده، نوشته بود

اي از آن را -نسخه. شمارگانی وسیع به طور مکرر در آمریکا به چاپ رسیده و در بین ایرانیان و فارسی زبانان پخش شده بود
چند ماه بعد حضرت . ما با اطالع از محتواي زشت کتاب، آن را بایگانی کردیم. فرستاده بودند) ره(هم با پست براي امام

و به این » .فالن کس براي من آورده است، براي او بفرستید«: اي دیگر از همان کتاب را به ما دادند و فرمودند-سخهن) ره(امام
آقاي رسولی . اند-رسیده است و ایشان آن را مالحظه فرموده) ره(ترتیب، متوجه شدیم کتاب مزبور از طریق آن شخص به امام

عالی است، آن هم -گویی و تهمت و افترا به جناب-که این کتاب از اول تا آخر خالف-با توجه به این«: گفت) ره(خطاب به امام
کند، اگر تکذیب نشود، ممکن است در آینده براي تاریخ، -از قول آقاي پسندیده، هر چند هیچ کس مطالب آن را قبول نمی

اعتناء به این -حضرت امام بی» .الم کندایجاد شبهه نماید؛ لذا مناسب است که آقاي پسندیده دروغ بودن این مطالب را اع
  .پیشنهاد فقط انگشت کوچک دستشان را به عالمت منفی، اندکی به طرف باال تکان دادند و به کار خود مشغول شدند

به این موضوع، یک بار دیگر، مصداق شاخص حدیثی را که مؤمن را به  کوهی ) ره(با مشاهدة صالبت و بی اعتنایی امام
یافتم و در برابر عظمت روح و ) ره(دهد، در امام-هاي سخت او را تکان نمی-کند که هرگز طوفان-توار تشبیه میپابرجا و اس

با این . زده، احساس کوچکی کردم و بر ارادت و عشقم به ساحت ملکوتی ایشان افزوده شد-بلنداي قلۀ وجودي امام، شگفت
م و به دنبال آن، موضوع را با حاج احمدآقا در میان گذاشتم و پیشنهاد حال، اندیشیدم که ما باید تکلیف خود را انجام دهی



کردم در ادامۀ چاپ خاطرات افراد مختلف در مجلۀ پاسدار اسالم، این بار به همان صورت با آقاي پسندیده، مصاحبه و آن را 
حاج احمدآقا استقبال .  کنندچاپ کنیم و از ایشان درخواست کردم براي حاضر کردن آقاي پسندیده، براي مصاحبه، کمک

کرد و پذیرفت و اولین جلسه را به اتفاق ایشان به منزل آقاي پسندیده رفتیم و اولین مصاحبه انجام شد و در حدود ده جلسه، 
مطالب پیاده شدة . ها و خاطرات ایشان را ضبط کردم و عالوه بر صوت، تصویر ویدئویی ایشان را نیز ضبط نمودم-صحبت

حدود پانصد صفحه شد و پس از تلخیص، آن را مجدداً براي تصحیح نهایی نزد آقاي پسندیده بردم تا سندیت نوارها در 
تر شود، آقاي پسندیده نیز عالوه بر تصحیح مطالب -خط ایشان نیز مستحکم-مطالب ایشان عالوه بر صوت و تصویر با دست

  .خط خودشان نوشتند-پیاده شده، چند صفحۀ دیگر با دست
) ره(رسید، خدمت امام- به یادآوري است که مجلۀ پاسدار اسالم را به طور مرتب و در اولین روزهایی که به تهران میالزم

سراغ گرفتند، یکی از همین ) ره(به تاخیر افتاد و امام) ره(کردم و تنها موردي که استثنائاً تقدیم آن به امام-تقدیم می
از قوت و ) ره(به عالوه حاج احمدآقا برایم نقل کرد که امام. شد-در آن چاپ میشمارهایی بود که خاطرات آقاي پسندیده 

هاي دقیق حوادث، -بقاي حافظۀ آقاي پسندیده در آن وضعیت سنی که حدود نود سال داشتند و ذکر اسامی فراوان و تاریخ
خوانده بودند و با عدم تعریضشان بر نیز این خاطرات را ) ره(اظهار تعجب کرده بودند و به این ترتیب مطلع شدم که امام

  .مطالب آن صحه گذاشته بودند
آن را در » انتشارات سوره«دادم و » حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمی«هاي بعد نیز مجموعۀ این خاطرات را به -در سال

دا و سیما دادم که در ساخت به چاپ رساند و نوار ویدئویی آن را نیز به ص»  اهللا پسندیده-خاطرات آیت«یک مجلد با عنوان 
  .از آن استفاده شد) ره(هاي مربوط به امام-برنامه

نیز از آن اظهار شگفتی کرده بودند، این بود که در هر جلسه بدون ) ره(هاي آقاي پسندیده که امام-نکتۀ جالب در صحبت
کردند که بسیاري - نوجوانی ایشان بود، ذکر میها نام و تاریخ دقیق را که عمدتاً مربوط به زمان کودکی و-اتکا به یادداشت، ده

  .ها و روابط آنان با یکدیگر بود-ها به سبک قدیم با پیشوندها و پسوندهاي مرکب همراه با سمت-از نام
با تهیۀ خاطرات آقاي پسندیده مستند به صوت، تصویر و کتابت ایشان و انتشار آن، کاري تاریخی انجام گرفت که به طور 

هایی که به آقاي پسندیده نسبت داده بودند؛ اما انعکاس آن در غرب -ها و تهمت-پاسخی تکذیبی بود به دروغغیرمستقیم 
این موضوع را نیز خداوند به دست دشمن حل کرد و باز . خصوص آمریکا که محل انتشار آن اکاذیب بود، از توان ما خارج بودبه

به این . هاي مؤمن را شاهد بودیم- یعنی دفاع خداوند از انسان17»فِع عنْ الَّذینَ آمنُواانَّ اللَه یدا«: هم تفسیري عینی از آیۀ قرآنی
هاي پاسدار اسالم در خاطرات آقاي پسندیده این مطلب مطرح شده بود که جد اعالي امام از -ترتیب که وقتی در یکی از شماره

به دست آورده است، به قصد افشا، ) ره(فی از زبان برادر امامسادات ساکن در کشمیر بوده است، دشمن به گمان این که نقطۀ ضع
هایی که با تیراژ میلیونی در آمریکا -آن مصاحبه و خاطرات آقاي پسندیده را به نقل از مجلۀ پاسدار اسالم در یکی از روزنامه

 منتشر گردید و آن شمارة مجلۀ شود، چاپ کردند و در نتیجه، خاطرات اصلی آقاي پسندیده اجماالً در سطح جهانی-منتشر می
  .پاسدار اسالم با آن که چند بار تجدید چاپ شد، باز هم نایاب گردید

در یکی از ) ره(االصل بودن امامخواست بگوید اگر یک روز طرح هندي-دشمن می. مکر الهی به مکر دشمن غالب آمد
به همان مطلب اعتراف کرده است؛ در ) ره(روز برادر امامهاي رژیم شاه، موجب برانگیختن مردم علیه شاه گردید، ام-روزنامه

جا قصد و لحن توهین، باعث قیام مردم شد و همۀ سادات -حالی که با اندکی تأمل موضوع براي همه قابل فهم بود که در آن
ات ایران است که قبل از این که هندي یا ایرانی و لبنانی و عراقی باشند، اصالً مدنی و مکی هستند و این یکی از افتخار

اند و انتشار اسالم به طرف مشرق زمین نیز از طریق ایران و -به ایران مهاجرت کرده) ص(ترین فرزندان رسول خدا-بیش
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اند -چنین سادات به این مناطق صورت پذیرفته است و از جمله اجداد امام که ساکن در خراسان بوده-مهاجرت ایرانیان و هم
  .تشیع به کشمیر مهاجرت کرده بودندجا براي تبلیغ -و از آن

  

  برخورد امام با رژیم بعثی عراق
کردند با کسانی که به دولت عراق یا کشورهاي غربی پناهنده -داران امام که به عراق مهاجرت می-بین وضعیت طرف

ۀ خود مثل شاه یا بدتر از هایی که به نوب-آنان با پناه گرفتن زیر چتر بیگانگان و دولت. شدند، تفاوت اساسی وجود داشت-می
اي داشتند، -مایه-یافتند و چه بسا در این بین اگر دست-او بودند، به زندگی امن و مزایاي مادي بسیاري دست می

  .داران امام در عراق همانند داخل ایران به اشکال مختلف زیر فشار و آزار حکومت عراق بودند-باختند؛ ولی طرف-می
و  »ژنرال پناهیان«، »تیمور بختیار«، )اهللا سیدابوالحسن اصفهانینوة آیت(»  موسوي اصفهانیسیدموسی«افرادي مانند 

دادند -ها در اختیار آنان قرار می-هاي پناهنده، از امکانات و مزایایی که بعثی-هاي به اصطالح چپ و کمونیست-گروه
کردند و همه چیز در چارچوب -اض دولت عراق حرکت میمند بودند و البته متقابالً آنان نیز در چارچوب اهداف و اغر-بهره
  .اي بود که با هم داشتند-معامله

و » اروندرود«دولت بعثی عراق با توجه به رقابت و اختالفی که بر حسب ظاهر با رژیم شاه داشت، به خصوص در ماجراي 
تواند در پیالۀ محقر معامالت سیاسی که -یکرد دریاي شخصیت امام را م-براساس وجه اشتراك در مخالفت با شاه، گمان می

براساس همین نگرش باطل و حقیرانه بود که مخصوصاً در ! گرفتند بگنجاند-چون تفالۀ معلق در آن جا می-دیگران هم
هاي زیادي را از دو طریق اثباتی و سلبی، براي کشاندن امام به این معامالت و معادالت به عمل -هاي اولیه تالش-سال
  !اي براي آنان، حاصل نیامد-د، ولی هرگز نتیجهآوردن

هاي مختلف، براي جلب نظر -هاي گوناگون دولتی به طور مکرر به مالقات امام آمدند و با لحن-در زمینۀ اثباتی، شخصیت
دار -، استان»حداد«، عضو شوراي انقالب، »حسن علی«. امام به همراهی و هماهنگی با دولت بعثی، تالش کردند

، فرماندار نجف و مسئوالن امنیتی از جمله کسانی بودند که مکرر به )در آن زمان نجف جزو استان کربال بود(کربال )محافظ(
ها در جلسۀ عمومی امام که -امام هرگز درخواست مالقات خصوصی آنان را قبول نکردند و تمام مالقات. خدمت امام رسیدند

ه مدت نیم ساعت به صورت ثابت در بیرونی خانۀ امام برقرار بود، انجام  ب3هر شب دو و نیم ساعت بعد از غروب تا ساعت
ها نفر از طالب و غیرطالب در -گونه محدودیتی براي هیچ کس نداشت و هر شب ده-حضور در این جلسات هیچ. گرفت-می

و به طرف حرم مطهر آمدند و دقیقاً رأس سه ساعت بعد از غروب، امام از جلسه خارج -این فرصت به مالقات امام می
  .شدند-شرفیاب می) ع(امیرالمومنین

شد، مترجم، سخنان آنان را -کردند، متوجه می-تر فصیح صحبت می-با آن که امام تا حد زیادي صحبت آنان را که بیش
کرد -سعی میایشان هم با مسئوالن رژیم بعثی مرتبط بود و هم . بود» شیخ علی پاکستانی«کرد و مترجم معموالً، -ترجمه می

  . با بیت امام مأنوس باشد
شدند و هر بار آنان -خاستند و خارج می-شد، امام بر می- می3کردند؛ امام ساکت بود و همین که ساعت در حالی که آنان صحبت می

مان مخصوصاً در عراق، البته باید توجه داشت که در آن ز! گشتند-با دست خالی و احیاناً با عصبانیت و حقارت از خانۀ امام باز می
باختند و -مسئوالن عالی رتبه به اصطالح خیلی ترسناك و با هیبت بودند و بسیاري از افراد و حتی برخی از علما در برابر آنان خود را می

به تبعیت از ) ره(امامکردند؛ در حالی که در بیت -اي ابراز می-اطرافیان نیز به هنگام ورود و خروج آنان، احترام بیش از حد و چاپلوسانه
ها را به شدت عصبانی کرد، در زمانی بود که تنش بین -ها که بعثی-نمونۀ این مالقات! گرفت-ایشان، هیچ کس آنان را تحویل نمی

  .هاي ایران و عراق بر سر اروندرود باال گرفته بود-رژیم
شدند، براي تسلیم کردن و دست کم -مأیوس میها به موازات و در طول این روش، مخصوصاً وقتی که از روش اثباتی -بعثی

! هاي واهی-کردند؛ از جمله دستگیري نزدیکان و یاران امام با بهانه-هاي سلبی استفاده می-، از روش)ره(منعطف ساختن امام



اك و نقطۀ تالقی ها و عوامل ساواك که یا در پشت پرده، یکی بودند یا در دشمنی با امام وجه اشتر-البته در این ماجرا کمونیست
ها -کردند و عوامل مشترك آنان که بعضاً در لباس روحانیت بودند، در ایجاد فتنه و جهت دادن بعثی-داشتند، ایفاي نقش می

  .فعال بودند

  
  اي و سن واقعیسن شناسنامه
له داشت، در اولین ظَّمایم و هرکس کمترین معاشرت و ارتباط نزدیکی با معجویی حضرت امام بسیار شنیدهاز قناعت و صرفه

المؤمِنُ «شد، بلکه حضرت امام مصداق بارز نه تنها اسراف و تبذیري در زندگی حضرت امام یافت نمی. شدمرحله، متوجه این امر می
 سبقت در طی دهی و فایده رساندن و سیر وگیري ایشان از تمتعات دنیوي در حداقل و بهرهبهره. بودند» المعونهالمؤنه، کَثیرُقَلِیلُ

  .مدارج معنوي در حداکثر بود
جویی آن در اینجا صرفه. جویی حضرت امام در زمینۀ آب و برق و سایر وسایل زندگی، مطالب بسیاري گفته شده استاز صرفه

 به قدرترین سرمایهبه همان نسبت که وقت و عمر انسان در نظر یک حکیم الهی گران. شویمحضرت را در مورد وقت یادآور می
در حقیقت عمر حقیقی و حیات هر انسانی . شودگیري از آن نیز در باالترین حد ممکن اعمال میجویی و بهرهآید، صرفهشمار می

با چنین مقیاسی، . گیري صحیح و حرکت در جهت نیل به هدف و فلسفۀ آفرینش انسان ارزیابی کردرا باید در چهارچوب بهره
امه صد سال زندگی کرده باشد، ولی عمر مفید او صفر یا زیر صفر بوده و عمري را به صورت ممکن است یک فرد بر حسب شناسن

گاهی ممکن است یک آدم صدساله عمر واقعی و مفیدش، مثالً پنج سال، ده سال، بیست سال . اي متحرك به سر برده استمرده
اي از عمرش را به بطالت ـ چه رسد به گناه ـ که انسان لحظهاي با سن حقیقی انطباق دارد باالخره آنگاه سن شناسنامه. باشد... و 

  .سپري نکرده باشد
لِله إنَّ صلوتی و نُسکی و محیاي و مماتی«اش که مصداقی از حضرت امام گذشته از جنبۀ محتوایی و کیفی زندگی

باهللا و در  و همه در راستاي سیر الیهمه...  بود و حتی خواب، استراحت و ورزش و خوردن و پوشیدنش و 18»العالمینر
کس را سراغ نداریم که آن حضرت را بیکار دیده باشد، بلکه از نظر ظاهري نیز نه تنها هرگز هیچ. اش بودخدمت صعود معنوي

شد، رغم آنکه روز به روز آثار ضعف و کهولت سن، بیشتر در امام ظاهر میتوان گفت حتی در سالهاي اخیر و علیمی
  .ان پرکارترین فردي بود که سراغ داریمحضرتش

  
  امام از همه پرکارتر

ضعف و . مسلم است که انسان براي نوشتن یک مطلب و حتی یک نامه، همزمان به آرامش روحی و سالمت جسمی نیاز دارد
یک سال بعد از قبول ولی همه شاهد بودیم . تواند مانع از خوب فکر کردن و خوب نوشتن باشدبیماري جسمی یا ناراحتی روحی می

هاي قطعنامه و نوشیدن زهر آن و آالم دیگري که دل آن حضرت را خون و اشکشان را جاري کرد، دهها پیام جامع را در زمینه
ها را گفتند و بر مسائل مهم تأکید مضاعف کردند، پرده از مسائل مبهم و ناشناخته برداشتند و حجت گوناگون تحریر فرمودند، ناگفته

دانستند که در ایفاي رسالت دیدند و تکلیف میگویی خود را در پایان راه می.  همه تمام و نعمت چراغ هدایتش را کامل نمودندرا بر
انگیز آنها، از جنبۀ بدین ترتیب، در زمینۀ نوشتن پیامها، گذشته از جهت محتواي شگفت. اي فروگذار نکنندخویش، حتی از نکته
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اي از انبوه کارهاي سنگین و تازه این گوشه. العاده در طی یک سال آخر عمرشان، کار کردندسابقه و فوقکمیت و حجم در مقیاسی بی
  .متنوع حضرتشان بود

  

  پنج کار در یک زمان
در این رابطه چند نمونه از . حضرت امام در بسیاري از اوقات، در آنِ واحد و همزمان به کارهاي متعدد اشتغال داشتند

  :کنمود را نقل میهاي خمشاهده
وقتی .  حدود ساعت هفت بعدازظهر، حضرت امام حقیر را براي انجام کاري احضار فرمودند68در یکی از روزهاي اوایل فروردین 

. 1: حضرت امام در حالی که هنوز مشغول تعقیبات نماز مغرب و عشاء بودند. مشرف شدم، حدود یک ساعت از مغرب گذشته بود
به پشت خوابیده بودند و با باال و پایین بردن پاهایشان نرمش مخصوصی را که پزشک . 2گفتند ود و ذکر میتسبیح در دستشان ب

به صداي رادیو گوش . 4تصویر بدون صداي تلویزیون روشن بود و سیما را مدنظر داشتند . 3دادند توصیه کرده بود، انجام می
کرد از حرکتهاي امام تقلید کند، در کنارشان دراز زشان در حالی که سعی میعالوه بر همۀ این امور، علی، نوة عزی. 5دادند می

شد گفتن ذکر، استماع اخبار، دیدن سیما و انجام نرمش مانع از ابراز عطوفت نسبت به کودك خردسال فرزندشان نمی. کشیده بود
ضرت امام را در یک زمان واحد به پنج کار جداگانه بدین ترتیب، ح. دادندمیو همواره او را نیز مورد تفقد و نوازش پدرانه قرار

طور مکرر شاهد بودیم که حضرت امام به هنگام قدم زدن عصرانه ـ به عنوان ورزش که خود کاري مهم و الزم به. مشغول یافتم
تی تسبیح داشتند و به  خدمت به دین خدا بود ـ در دس»قَوِّ علی خِدمتِک جوارِحی«له در راستاي براي تأمین سالمت معظَّم

  .گرفتند در جریان مسائل داخل و خارج قرار میذکر خدا مشغول و در دست دیگر، رادیویی کوچک داشتند و با استماع آن،
گیري کمی دوچندان توان گفت که عمر واقعی حضرت امام، نه هشتاد و هفت سال که از نظر کاربرد و بهرهسان میبدین

نهایت جاودانه و تا آنجا که  از جهت کیفی و محتوایی و با توجه به پیوند او با مبدأ الیزال هستی تا بیاین عمر. این مدت بود
  .حق و حقیقت است، کشیده شده است

  
  امام، جامع اضداد

، مهر و قهر، تولّی و تبرّي: هایی از قبیل-ظرفیت وجودي امام چنان گسترده بود که همزمان، ویژگی. امام جامع اضداد بود
البته هر کدام در جاي خود و منطبق با معیارهاي قرآنی و . لطافت و غلظت، جاذبه و دافعه، انعطاف و صالبت در او نمایان بود

آري روح ملکوتی امام نه فقط بر جسمش حاکم بود که بر کلیۀ عواطف و احساساتش . هاي متعالی الهی-همگون با اسوه
  . در راستاي خواست خدا و معارف و احکام اسالم، قوام یافته بودمسلط و همۀ گرایشها و رفتارهاي حضرتش

اي از آن اکتفا -طلبد اما در اینجا فقط به نمونه-بررسی این موضوع در شخصیت و زندگی امام مجال وسیع و مستقلی را می
  :کنیم-می

 حاج آقا مصطفی که فرزند اول امام و از به خصوص در مورد. امام در جایگاه یک پدر، مظهري از مهربانی و عواطف انسانی بود
نمونۀ این تعلق خاطر . اي برخوردار بود و طبعاً در حد باالیی مورد عالقه و محبت امام قرار داشت-فضائل اخالقی و علمی برجسته

ند به خوبی ا-هایشان با دستخط خود نوشته-در جمالتی که حضرت امام در زمان ارتحال حاج آقا مصطفی در پشت یکی از کتاب
دربارة حاج آقا مصطفی با خط » سیدمحمد حلی«مرحوم حاج احمدآقا اثر مزبور را که درکنار آن یک رباعی نیز از . آشکار است

  .نسخ امام نوشته شده است در اختیار حقیر قرار داد و از آن تصویربرداري کردم
الع داریم هرگز امام گریه نکرده و آن را از الطاف خفیۀ الهیه جا که اط-با این همه عالقه، نسبت به چنین فرزند برومندي، تا آن

که به محض ذکر نام و مصائب اهل بیت علیهم -تلقی کردند ولی همین امام در شهادت بسیاري از شهدا اشک ریختند و باالتر آن



 مصطفی و شدت گریستن در ذکر اي که بعضاً، پزشکان از گریه نکردن در مصیبت حاج آقا-گریستند به گونهالسالم به شدت می
  .کردند-مصائب اهل بیت، براي قلب امام ابراز نگرانی می



  پنجمفصل

  وارزشهاپاسداري از اصول
  

  )السالمعلیه(احترام به قرآن و عزاداري امام حسین 
وناگون و متضادي از قبیل اي برخوردار بودند که شرایط گامام در پرتو ایمان به خدا و یاد او، از چنان آرامش قلب و طمأنینه
هاي روزمرة ایشان نیز حتی در روال برنامه. کردزده نمیمصائب بزرگ و گرفتاریها، یا خوشیها و پیروزیها هرگز ایشان را هیجان

دادند و نظم و انضباط له در هیچ شرایطی خویشتنداري را از دست نمیبه همین دلیل بود که معظَّم. گذاشتتأثیري نمی
تنها در مسائل کلی و اساسی، دقیق و جدي بودند، بلکه در ریزترین امام نه. خوردکه در کارهایشان داشتند، به هم نمیدقیقی 

ترین آداب هم همان دقت و کوشش را داشتند؛ حتی در مسائل و آدابی که در نظر بسیاري از مؤمنان، مورد مسائل و ظریف
  .گیرندغفلت قرار می

هاي قرآن بود، آورده بود تا پس از امضاي امام، قرآن در قطع کوچک که فقط محتوي چند عدد از سورهیک بار، فردي تعدادي 
  .براي رزمندگان جبهه هدیه ببرد

آن شخص اکتفا کرد که . شودله میگیرد و باعث زحمت معظَّمچون تعداد زیاد بود، گفتیم که این کار، وقت امام را می
قدر هم که این قرآنها با دست امام او گفت که همین! ـ به اصطالح او ـ به دست امام تبرك شودو . قرآنها به دست امام برسد
ما هم قبول کردیم و قرآنها را که در یک پاکت بزرگ بود، . کننده استهاي جبهه بسیار خوشحاللمس شده باشد، براي بچه

  .نزد امام بردیم
ردیم، یکی از آقایان پاکت محتواي قرآنها را برداشت و به طرف دست خواستیم از خدمت امام برگدر آخر کار، وقتی می
  .حضرت امام نزدیک کرد

بردیم، دستشان را جلو آوردند، ولی وقتی له به گمان آنکه طبق معمول که گاهی نبات و امثال آن را براي تبرك میمعظَّم
  :چشمشان به داخل پاکت افتاد، فرمودند

  اینها چیست؟
امام که همیشه ! اند که براي جبهه تبرك شودخواسته.  اینها قرآنهایی است که شامل چند سوره استبه عرض رسید که

اي، دستشان را عقب کشیدند و با اي، با شتاب و شدت مضطربانهسابقهحرکاتش کامالً آرام و معتدل بود، ناگهان به طور بی
  :آمیز فرمودندلحنی تند و عتاب

  !کنید؟ن چه کارهایی است که میای! من قرآن را تبرك کنم؟
*  *  *  

گاهی به دالیلی، قرآنهایی را در کیف دستی به محضر امام . امدر مورد قرآن، نکتۀ جالب دیگري از امام به طور مکرر دیده
م که اما. یک بار که بدون توجه، قرآن را نیز همراه با چیزهایی دیگر از کیف بیرون آورده، روي زمین گذاشتیم. بردیممی

  :مراقب بودند، فرمودند
  .قرآن را روي زمین نگذارید



بعد ما متوجه شدیم که چون خود حضرت . و بالفاصله دستشان را جلو آورده، آن را گرفتند و روي میز که در کنارشان بود گذاشتند
  .اند قرار گیرده نشستهتر از جایی کخواهند قرآن روي زمین بماند و در نتیجه پاییناند، نمیامام روي کاناپه نشسته

در یک مراسم مالقات در حسینیۀ جماران به طور استثنایی به جاي آنکه در ) ره(یک بار نیز همه دیدند که حضرت امام 
این همان روزي بود . جایگاه، روي صندلی بنشینند ـ با آنکه صندلی را مثل همیشه آماده کرده بودند ـ روي زمین نشستند

  .قرائت قرآن آمده بودند و قرار بود در آن جلسه چند آیه قرآن تالوت شودکه برندگان مسابقۀ 
*  *  *  
آن هم روز عاشورا و به احترام عزاداري امام حسین . نشستندالبته در مناسبت دیگر هم امام به جاي صندلی، روي زمین می

  .بود) ع(
*  *  *  

دادند که چند ختم قرآن براي افرادي که مد نظر مبارکشان ور میحضرت امام، هر سال چند روز قبل از ماه مبارك رمضان، دست
در آخرین رمضان حیات حضرت امام، وقتی که این مطلب را مطرح کردند، دو ختم آن به عهدة حقیر و خانواده قرار . بود قرائت شود

سب است متذکر شوم، این است که اي که نه به خاطر خودستایی بلکه به خاطر ستایش از معنویت و خلوص امام منانکته. گرفت
نظیر بود و برایم یقین حاصل شد که نظیر یا کماحساس کردم که آن ماه رمضان در خانۀ ما از نظر معنویت و حال عبادت برایمان بی

  . همه در پرتو عنایت و تفضلی بود که خداوند منّان به خاطر آن ختم قرآن، نصیبمان فرموداین
  

  قمه زدن
. له رسیدبود که به عرض معظَّم، از محضر امام سؤال شده)السالمعلیه(ه عنوان عزاداري براي امام حسین از قمه زدن ب

  :فرمودند
در شرایطی که کاري به ضرر اسالم تمام شود، بهتر . خواهید براي خدا کاري انجام دهیدشما می

شما تا . شودم میمثالً قمه زدن که موجب وهن اسال. است که چنین کارهایی انجام نگیرد
  .تر انجام دهیدزنی را باشکوهتوانید دستجات و سینهمی

  :مانند. اندحضرت امام همین مضمون را در پاسخ کتبی به استفتائات متعدد، بیان فرموده
  تعالیبسمه

خوانی اگر مشتمل بر محرمات و موجب وهن مذهب نباشد، در وضع موجود قمه نزنند و شبیه
  .خوانی بهتر است و عزاداري براي سید مظلومان از افضل قربات استچه روضهاگر. مانع ندارد
  :و در پاسخ به این سؤال که

شود، گرد و زنجیر یا چاقوي دوطرفه که منجر به زخمی شدن بدن و جاري شدن خون میـ سینه زدن با تیغ، سوزن ته
  چه حکمی دارد؟... ولی به ظاهر خطر جانی ندارد 

  :پاسخ فرمودند
  تعالیبسمه

زنی براي سید مظلومان از افضل اعمال است و سعی کنند که منجر به زخمی عزاداري و سینه
شدن بدن و جاري شدن خون نشود و چنانچه این اعمال موجب وهن مذهب است جایز نیست و در 

  .هر صورت، از این اعمال احتراز کنند
  الخمینیالموسوياهللاروح



اند ولی سطر سوم را حضرت امام، قبل از مهر شدن با خط ن سطر دوم را هیئت استفتاء امام نوشتهجالب توجه است که تا پایا
، به طور هر کاري که موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست: اند که در آن، ضمن بیان این مالك کلی کهخودشان اضافه کرده

  .اندبور، امر فرمودهمشخص و صریح به احتراز از این نوع کارها به عنوان مصادیق حکم مز
ضمن آنکه در پاسخی دیگر، به یک استفتاء که دو سطر آخر آن، با خط مبارك حضرت امام اضافه شده است تصریح دارند 

را در صورتی که در آن مواعظ و احکام بیان شود، بهترین وسیلۀ تعلیم و تربیت ) السالمعلیه(عزاداري براي امام حسین : که
  .اندقلمداد کرده

  
  دقت نظر

مشرف شده بودند ـ با آنکه معموالً کمتر به ) ع(به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین ) ره(یک بار، هنگامی که حضرت امام 
کردند و مخصوصاً در حرم مطهر توجهی به امور ظاهري نداشتند، در حال عبور از رواق مطهر متوجه این سو و آن سو نگاه می

ایشان نسبت به این صحنه خیلی سریع و تند واکنش نشان . بوسد افتاده و عتبه مبارکه را میشدند که یکی از زوار روي زمین
  :له بود، فرمودنددادند و به یکی از آقایانی که همراه معظَّم

  .به این آقا بگویید بلند شود و این کار را نکند
دلیل آن تا آنجایی . ادها، شاید یک امر استثنایی بود حضرت امام در برابر این مسئله نسبت به سایر رویدالعملآن توجه و عکس

کند و سجده جز نفسه معموالً شکل و هیئت سجود را پیدا مییکی آنکه این کار، فی: که براي ما قابل درك بود، دو نکتۀ مهم بود
ي نموده و شیعیان را متهم به برداردیگر آنکه از این کار و امثال آن دشمنان اسالم بهره. در پیشگاه خداوند متعال جایز نیست

اند و گونه اعمال چیزي دیگر بوده و هرگز قصد سجده کردن را نداشتهبا آنکه نیت و قصد صاحبان این. انددینی کردهشرك و بی
و گونه اعمال همواره براي متهم کردن شیعه کنند، ولی مغرضان و دشمنان بیدار، از اینحتی سجده بر غیر خدا را استنکار می

به همین جهت، امام که به . انددار کردن مکتب تشیع و بدبین کردن برادران اهل سنت نسبت به شیعیان سوءاستفاده کردهلکه
ها و دستاویزهاي موهوم و منفی، حساس بودند، این عمل را کن کردن بهانهشدت به مسئلۀ وحدت بین صفوف مسلمانان و ریشه

  .نهی فرمودند
  

  پاسداري از مرزها
آقاي «در نجف اشرف، معموالً براي شهادت ائمه در منزل روضه و ذکر مصیبت داشتند که عموماً توسط ) ره(ضرت امامح

در والدت . سه روز مراسم برگزار می شد آن هم دو بار، در فاطمیۀ اول و دوم) س(شد؛ اما براي شهادت زهراخوانده می» کشمیري
ظاهراً در بیستم جمادي الثانی . خواندند- و گاهی هم مداحان اهل بیت، شعر مینیز جلوس داشتند) علیهم السالم(معصومین 

در حیاط منزلشان که حدود ) ره(بود، طبق معمول، حضرت امام) سالم اهللا علیها( قمري که سال روز والدت حضرت زهرا 1388
کی از مداحان ایرانی که بسیار خوش صدا در آن روز ی. چهل متر مربع مساحت داشت و آکنده از جمعیت بود، جلوس کرده بودند
تا رسید به بیتی که براي باال ) س(اي دربارة حضرت زهرا-بود و تازه به عراق آمده بود، اجازه گرفت و شروع کرد به خواندن قصیده

وش بودند، در حالی که جمعیت سراپا گ. شد-بوي تحقیر برخی از انبیاي عظام از آن استشمام می) س(بردن مقام حضرت زهرا
هایی -آقا این چه حرف«) نقل به مضمون: (که جمله تمام شود، ناگهان با لحنی تند فریاد زدند-قبل از آن) ره(حضرت امام
) س(اي که به حضرت زهرا-العاده-و به این ترتیب با وجود عالقه و ارادت فوق» آقا این مطالب را نخوان. خوانید-است می

توانستند از گریه و ریختن اشک، خودداري کنند، براي یک لحظه هم -ان حتی یک لحظه نمیداشتند و در ذکر مصایب ایش



تحمل کنند و بدون رودربایستی با این که ) س(نتوانستند شکستن مرزهاي الهی را با کوچک شمردن انبیا به خاطر حضرت زهرا
  !سط جمله با قاطعیت او را نهی کردنددرنگ و در میان جمع و در و-میزبان جلسه بودند و مداح میهمان بود، بی

  
  تأیید غیرمسلمین نشود

هاي مسلمانان، بسیار جدي و حضرت امام در برخورد با خطر نفوذ و تأثیر منفی فرهنگهاي مادي و منحط بر افکار و اندیشه
 و ویژگیهاي خاص ایشان به دلیل این حساسیت حتی استفاده از علوم و فنون بیگانگان را منوط به شرایط. حساس بودند

به عنوان مثال، از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با اینجانب تماس گرفته شد که در مورد خرید . دانستندمی
پس از . کتابهاي سالم و مفید براي کودکان و نوجوانان که ناشر یا مؤلف یا مترجم آنها غیرمسلمان باشند کسب تکلیف شود

  :رمودندطرح سؤال حضرت امام ف
اند استفاده شود و چنانچه الزم بود و کتابی خیلی االمکان از کتابهایی که مسلمانها نوشتهحتی

  . به شرط آنکه تأیید غیرمسلمین نشود اشکال نداردخوب بود،
  

  مالقات وزیر خارجۀ شوروي
خدمت امام مشرف » گورباچف«سخ وزیر امور خارجه شوروي، براي تقدیم پا» ادوارد شوارد نادزه«صبح روزي که قرار بود 

شود، طبق معمول روزهاي دیگر، رأس ساعت هشت صبح براي تشرف به محل همیشگی رفتم، اما برخالف معمول هنوز امام 
  .به اتاق مالقاتها تشریف نیاورده بودند

ق منتظر قدوم امام وزیر امور خارجۀ شوروي همراه مقامهاي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی به طور ایستاده در اتا
یکی آنکه براي اولین بار، چند صندلی که البته از جاي دیگر عاریه آورده : سابقه انجام گرفته بودبراي پذیرایی دو کار بی. بودند

یک سینی چاي آورد و حاضران همین » حاج عیسی«بودند، براي نشستن هیئت مزبور در اتاق چیده شده بود و دیگر آنکه 
جز مترجم روسی، سفیر شوروي نیز در اتاق بود، ولی دیگر همراهان به. ه بودند، مشغول نوشیدن آن شدندطور که ایستاد

  .شوارد نادزه در حیاط بودند
سرانجام امام در حدود ساعت هشت و نیم با همان هیئتی که در تلویزیون مشاهده . انتظار سنگینی بر فضاي اتاق حاکم بود

شان ل و توقف و بدون اینکه در چهرة کسی نگاه کنند، از میان افراد گذشته و روي جایگاه همیشگیشدند، وارد شدند و بدون تأم
  .در همین حال، وزیر امور خارجۀ شوروي نیز روي صندلی نشست. نشستند

ان با نشینند و بعد از چند لحظه، همزمموقت و نامتعادل میهاي استثنایی در آغاز به صورت شبهمعموالً افراد در جلسه
شوارد . شودآرامش و استقرار روانی با یک مانور آرام و حرکتی مختصر، هیئت و شکل ظاهري آنان نیز مستقر و متعادل می

نادزه به عنوان رئیس دیپلماسی و نمایندة ابرقدرت شرق که چهرة باصالبت و حرکتهاي باطمأنینه او در محافل بزرگ 
بی در فیلمهاي خبري بسیار دیده شده است، در این اتاق محقر و ساده، در حالی المللی و کاخهاي مجلل قدرتمندان غربین

باخته در یک مجلس رسمی قدم گذاشته بود، وضعیت دیگري که شاید براي اولین بار با پاي برهنه روي فرشی کهنه و رنگ
رگ الهی که شخصیت معنوي او تمام کاخهاي ترین مقرّ یک رهبر بزپیرایهترین و بیاو براي اولین بار، خود را  در ساده. داشت

  .دیدرو می روبهاستکبار را لرزان کرده بود،
دانم ارتعاش خفیفی که در هنگام خواندن پاسخ گورباچف در دست او مشهود بود، ناشی از پیري بود یا چیزي من نمی

تعادل بودن کیفیت قرار گرفتن پاهاي او او در این لحظه که روي صندلی نشست، وضعیتی غیرمستقرّ داشت که در نام! دیگر
  .مشهود بود



به جز . همین وضعیت تا آخرین لحظه که پیام نسبتاً طوالنی را قرائت کرد و با سخنان امام ختم شد، همچنان ادامه یافت
  .اي جامد خشکیده بودسر و دست مرتعش او بقیۀ اندامش در طول مدت تشرف به سان مجسمه

کرد، در این زبانی میجا با تسلط کامل در ترجمۀ زبان روسی بلبلم مترجمی که به گفتۀ آگاهان در همههمچنین همه شاهد بودی
  .ها و سینه صاف کردنهاي مصنوعی خود پنهان کند، نتوانست ادا کندکرد در سرفهاي را بدون لکنت که سعی میمقام، جمله

در این لحظه همه منتظر پاسخ و واکنش حضرت امام بودند، اما . یافتبه هر حال، پاسخ گورباچف، همراه با ترجمۀ آن، پایان 
تمام وجود حاضران در چشمها و گوششان فشرده و چشمها به سوي امام . کردکس خطور نمیحتی چگونگی آن در مخیله هیچ

حضرت امام . ی و فوق تصور یافتبیننمایندة ابرقدرت شرق، یک بار دیگر، خود را در برابر برخوردي غیرقابل پیش. دوخته شده بود
هایی را فرمودند که ضمن آن، از اینکه بدون تأمل، طی حدود یک دقیقه و در سه بخش با صراحت و فارغ از هر نوع مجامله، جمله

ترجم، در حالی که م. آقاي گورباچف، مطلب اصلی ـ که اساس نامۀ امام بود ـ را مورد توجه الزم قرار نداده، اظهار تأسف فرمودند
با آنکه همیشه مشتاقان . شروع به ترجمۀ بخش سوم سخنان امام کرده بود، حضرت امام برخاستند و به طرف اندرونی روانه شدند

بوسیدند، ولی این بار، شدند و دستشان را میله کشیده میاختیار به طرف معظَّمحضرت امام به محض تشرّف به محضرشان، بی
کس هم مجال کس نتوانست از جایش تکان بخورد و طبعاً براي هیچ هیبت و سرعت بود که هیچورود و خروج امام چنان با

نشینان مؤمن البته تواضع و اظهار عجز و حقارت همین امام در برابر کوخ! اي براي مصافحهدستبوسی پیش نیامد، چه برسد زمینه
  .هیم کردهمانند مادران شهداء را در فصول دیگر زندگی حضرتش مالحظه خوا

  

  اهمیت دادن به وحدت اسالمی
فرستاده بود که طی آن ضمن ) ره(اي خدمت امام روحانی برجستۀ یکی از شهرهایی که مردم آن، شیعه و سنی هستند، نامه

د که داتذکر این نکته، نشان می. درخواست کمک به ساختن مدرسۀ علمیه، متذکر شده بود که در این شهر، اهل سنت نیز حوزه دارند
نفسه ضرورتی ندارد و انگیزة ساختن مدرسۀ علمیه این بود که برادران اهل سنت چندان بزرگ، مدرسۀ علمیه فیدر آن شهر نه

شود، ولی او گمان کرده بود که تذکر این نکته باعث موافقت قطعی حضرت امام براي ساختن مدرسۀ علمیه می. مدرسۀ علمیه دارند
  :له رسید، با لحنی قاطع فرمودندوقتی نامه به عرض معظَّم

این دلیل کافی نیست که چون آنها دارند، پس ما هم باید داشته ! نباید حالت مقابله با آنها باشد
  !خیرنه. باشیم

یکی اینکه براي ساختن مدرسۀ علمیه در شهرهاي کوچک : با این برخورد، دو نکته را مشخص فرمودند) ره(حضرت امام 
 کاري را مکانات الزم وجود داشته باشد و دیگر آن که اگر پیروان دیگر مذاهب اسالمی هم در آنجاها هستند،ها و اباید زمینه

  .که حالت مقابله با آنها به خود بگیرد، نباید انجام داد
  

  !جواب با سکوت
 که راهپیمایی امروز ـ در به عرض امام رسید که فالن کس ـ از مشهورترین مرتبطین با امام ـ تلفن کرده که به عرض برسانیم

  .اي که انگار اصالً نشنیدندحضرت امام سکوت کردند، به گونه. ارتباط با اعتراض به کویت و سعودي ـ صالح نیست انجام شود
  

  درس خواندن براي چه؟



ي فرستاده بود اله بود نامه یکی از ائمۀ جمعه محترم که مورد شناخت حضرت امام و از شاگردان معظَّم20/5/65در تاریخ 
ام از کارهاي علمی بازمانده. هفت سال است که امام جمعه هستم و روزي چهارده ساعت به کار اشتغال دارم«: با این مضمون

  ».اجازه بدهید استعفا کنم و مدتی را دوباره به حوزه باز گردم. امو محفوظاتم را از دست داده
  :حضرت امام فرمودند. به عرض مبارکشان رسید

اگر . رس خواندن براي خدمت به اسالم و مسلمین است و االن شما مشغول این خدمت هستیدد
خواهید درس بخوانید، به کارتان مشغول باشید، لیکن سعی کنید مشکل شما در این است که می

  .مطالعه هم داشته باشید
  

  آقایان طلبه باشند
بر اینکه مبلغ مختصري که به عنوان شهریه به ائمۀ جمعه داده اي نوشته بود مبنی امام جمعه یکی از مراکز استان نامه

. و درخواست افزایش کرده بود... شود و رسد و فقط هزینۀ اجارة دفتر، یا حقوق آبدارچی دفتر آنان میشود، به جایی نمیمی
  :حضرت امام فرمودند

  .آقایان طلبه باشند
  

  !سکوت
کند، بابت اي را که دریافت میبود که مبلغ هفتاد هزار تومان از وجوه شرعیهاي اجازه خواسته یکی از روحانیون طی نامه

  .حضرت امام سکوت کردند و هیچ چیز نگفتند که به معنی عدم اجازه بود. خرید یک دستگاه پیکان پرداخت کند

  چه شده است؟
ه حضرت امام اجازه بدهند وجوه اي درخواست کرده بود کیکی از مشاهیر که مشغول ساختن مدرسۀ علمیه بود، طی نامه

. شرعیه را دریافت و براي تکمیل ساختمان مدرسه مصرف کند و یا آنکه خود حضرت امام در این رابطه کمک مالی کنند
  :حضرت امام بدون آنکه درمورد درخواست چیزي بگویند، فرمودند

  »!!زندخواهند براي خودشان مدرسه بسادانم چه شده است، آقایان همه میمن نمی
  

  تعجب از سهمیۀ اتومبیل
اي نوشته بود که از سهمیۀ فالن تشکیالت مربوط به یکی از روحانیون محترم که از شاگردان قدیمی حضرت امام بود، نامه

  ...روحانیت، یک دستگاه اتومبیل براي اینجانب منظور شده، ولی پولی ندارم و حضرت عالی 
در مورد درخواست ! شنودي از اینکه تشکیالت روحانیت هم سهمیۀ اتومبیل داردحضرت امام با اظهار تعجب توأم با ناخ

  :شخص مزبور فرمودند
  !چه لزومی دارد که آقایان همه ماشین داشته باشند؟

  

  اشکال ندارد



ن در شود براي خانوادة فرماندهانی که خودشا بعد از انجام کارها به عرض رسید که آیا از پول جبهه می6/12/64در تاریخ 
  اند و گرفتاري مادي دارند، پرداخت شود؟شان نیامدهجبهه هستند و ماهها به خانه

  :فرمودند
  .شوداگر آنها به جبهه نروند که جنگ نمی. اشکال ندارد

  

  کی این کار را کرده؟
نویسنده، عربی . ده بود به وسیلۀ نویسندة آن براي حضرت امام فرستاده شالمسلِمینَالبیعۀُ الواجبۀُ علیکتابی تحت عنوان 

ناشناس، ظاهراً اهل حجاز و سنی مذهب بود که سعی کرده بود به گمان خود، با استناد به روایات عامه، اثبات کند که امام 
  !!خمینی همان مهدي موعود است

به طور حضرت امام سخت برآشفتند و . این کتاب، همراه با توضیحی مختصر از محتواي آن، به عرض حضرت امام رسید
  : شدند و با تندي و تلخی فرمودنداي ناراحتسابقهکم

  !! ...عجب! کی این کار را کرده است؟
  

  تکلیف شرعی
گویا دربارة یکی از روحانیون که از طرف حضرت امام مجاز در اخذ و ایصال وجوه شرعیه و امور حسبیه و مورد توجه آن 

به همین مناسبت، . در استفاده از وجوه شرعیه به حضرت امام رسیده بودروي ایشان حضرت بود،گزارشی در رابطه با زیاده
  .من نیز استخراج کرده و تحویل دادم. چند بار از مقدار وجوه تحویل شده به وسیلۀ ایشان به دفتر، از اینجانب سؤال شد

  :متعاقب آن، چند روز بعد، حضرت امام با آهنگی جدي و قاطع فرمودند
  را از کجا خریده است؟... اش را ارائه دهد،  ظرف ده روز تمام حساب زندگیبگویید باید... به 

  :سپس با لحنی ناراحت و محکم ادامه دادند
باید ظرف ده روز حساب همه چیزش را روشن کند واال من . من گرفتار تکلیف شرعی هستم

  .العمل نشان دهم و ایشان ساقط خواهد شدناچارم عکس
  

  ...دانم چگونه -من نمی
هاي معروف و شناخته شده براي امام در مورد تصرف و پرداخت وجوه شرعیه براي اموري ویژه از امام -یکی از چهره

  :درخواست اجازه کرده بود، ولی حضرت امام با تعبیر
  ...دانم ایشان چگونه -من نمی

دیرین داشتند، به خاطر سوابق اي جواب منفی دادند این در حالی بود که حضرت امام هم نسبت به آن شخص عالقه
اش و هم موردي که براي مصرف مطرح کرده بود مشروع و مطلوب امام بود، لیکن چون به اطالع امام رسیده بود که -انقالبی

  .شخص مزبور در پرداختهایش کم دقتی و گشاده دستی دارد با تعبیر فوق که همراه با لحنی تند بود جواب منفی دادند

  
  !واجب نیست



دختر حضرت امام، دربارة سیرة عملی حضرت امام نسبت به رعایت حریمهاي محرم و » خانم دکتر زهرا مصطفوي«ا ب
» آقاي اشراقی«ایشان نقل کرد حدوداً سیزده ساله بودم و تازه خواهرم با مرحوم . نامحرم در داخل منزلشان صحبت بود

وقتی به همراه امام وارد باغ شدیم . شان دعوت کرد-به مهمانی در باغآقاي اشراقی در یک روز تعطیل ما را . ازدواج کرده بود
واجب «: آمد، از امام پرسیدم من باید به آقاي اشراقی سالم کنم؟ امام فرمودند-در حالی که آقاي اشراقی به استقبال ما می

هماندند دویدن در میان شاخ و برگ امام با اشاره به طرف درختها به من ف» .کشم سالم نکنم-من خجالت می«: گفتم» !نیست
و من همین کار را . درختها را جایگزین رو در رو شدن با دامادمان کنم و به این ترتیب از محظور سالم نکردن خالص شوم

  .انجام دادم
 و خانم مصطفوي بر این روش کلی امام نیز تاکید داشت که همواره در داخل منزل امام اصل بر عدم اختالط بین محرمها

ها بود، سفرة مردها و زنها جداگانه -نامحرمها بود و آنگاه که در بین اعضا، خانواده زن و مرد نامحرمی از قبیل دامادها و نوه
  .شد-انداخته می

  
  !دختر خیلی خوب است

له یت معظَّمچند روز بعد از تولد، مادرش او را به ب.  خداوند فرزند دختري به اینجانب عطا فرمود1363در زمستان سال 
هاي از پله. بعد از انجام کارهاي معمول، از محضر امام خارج شدم و نوزاد را براي تشرف به خدمت حضرتشان آوردم. آورد

قبل از آنکه سخنی . سابقه اذن دخول دادندبا تبسم و نشاط کم. آمدم که توجه حضرت امام به حقیر جلب شدحیاط باال می
  :بگویم، فرمودند

  ان است؟بچۀ خودت
  :بالفاصله دو دستشان را به عالمت تحویل کودك جلو آوردند و همزمان پرسیدند! عرض کردم، بله

  دختر است یا پسر؟
  ».دختر است«: عرض کردم

  :او را در آغوش گرفتند و صورت به صورت او گذاشتند و پیشانی او را بوسیدند و در این حال فرمودند
  !دختر خیلی خوب است. ب استدختر خیلی خو. دختر خیلی خوب است

ایم ایم، گذاشتهآقا اسم برایش انتخاب نکرده«: به عرض رساندم. سپس از اسم او سؤال فرمودند. و در گوشش دعا خواندند
  ».حضرت عالی انتخاب بفرمایید

  :و حضرت امام بدون تأمل، فرمودند
  .فاطمه خیلی خوب است. فاطمه خیلی خوب است. فاطمه خیلی خوب است

هاي معروف حضرت امام که نمودار حکمت و وارستگی آن حضرت است، اصل سکوت نیاز به تذکر نیست که یکی از ویژگی
شد که حضرت امام مثالً در به همین جهت، زیاد دیده می. و صمت است و سخن گفتن در حداقل و مبتنی بر اداي تکلیف

اکُم«آوردند، جز به اتاق بیرونی تشریف مینجف که ـ به مدت نیم ساعت ـ هر شب براي دیدار عمومی  سرِسالم و ماهللاُ بِالخَی «
  .شدتا آخر جلسه به سکوت برگزار می

رسیدیم و هر روز مابین بیست الی پنجاه دقیقه مشرف در طول سالهایی که در جماران صبحها خدمت حضرتشان می
سؤالها از خدمتشان بسیار سنجیده بود؛ . از امام شنیده باشمگاه به یاد ندارم که حتی یک کلمۀ غیرضروري بودیم، هیچ

فهمیدند که امور نامربوط را نباید در خدمتشان له داشتند، خیلی زود مییعنی آنکه افرادي که معاشرت یا کاري با معظَّم
اسخ با یک نگاه یا کردند و گاهی هم پولی در عین حال بسیاري از سؤالها بود که در پاسخ آنها سکوت می. مطرح کنند

یک اشارة دست یا یک کلمه و گاهی یک جمله بود و احیاناً تلفیقی از دو یا چند شیوة مذکور توأم با تبسم یا اخم بود که 



گیري گرفته از سرچشمۀ جوشان و فزایندة حکمت و اندازهشده و نشأتهمه مبین معنایی دقیق و بیانگر منظوري حساب
 منْ یشاء و منْ یؤتَی الحِکَمۀَیؤتی«: د که به خیر کثیر حکمت و دانش الهی دست یافته بوددقیق این انسان خدایی بو

ُ ۀ  م کْ لحِ ً ا ا یر ِ ث َ ً ک ا ر  ی خَ  ی ِ وت ُ ا   د َ ق َ   19»ف
و اعتنایی یا تأکید و اهتمام تواند دقیقاً بیانگر میزان بیاز امور دیگري مانند لحن و آهنگ صدا که بر حسب موارد می. بگذریم

جویی هایشان و صرفهدر انتقال نظر مبارکشان باشد و به هر حال و با توجه به سیرة حضرت امام در زمینۀ برخوردها و گفته... 
آن هم به صورت » فاطمه خیلی خوب است«و » دختر خیلی خوب است«جملۀ . در سخن گفتن و اکتفا به حداقل ضرورت

گمان امري ها بیهم با سه بار تکرار هریک از آن جملهمگان هستند آناست و مخاطب، ه» مطلق«کلی انگار که خطاب 
شده و برخاسته از یک ریشۀ اعتقادي و فرهنگی نیرومند، در جهت گسترش و تعمیق آن اعتقاد و فرهنگ در جامعۀ حساب

به خاطر احیاي » فاطمه«ر نام و تأکید ب! تأکید بر خوبی دختر، به منظور مبارزه با رسوبات جاهلیت کهنه و مدرن. اسالمی است
  ...بهترین الگوي زن مسلمان و 

  

  از علی بهتر چی؟
  .تر شدن برخورد حکیمانۀ حضرت امام در قضیۀ قبل، داستان فرزند بعدي را نیز یادآور شوممناسب است براي روشن

گونه نبود در حالی که زانو به آناین بار، برخورد .  یعنی حدود یک سال بعد او را خدمت امام بردم17/11/64روز پنجشنبه 
این چهارمین «: له قرار دادم و حضرت امام دست روي سرش کشیدند، به عرض رساندمزده بودم، نوزاد را در دسترس معظَّم

  ».خواهیم نامش را حضرت عالی انتخاب فرمایید و علی نداریمفرزند ما است و می
  :حضرت امام در حالی که متبسم شدند، فرمودند
  .از علی بهتر چی؟ علی باشد

  .گونه برخورد نسبت به مورد قبل، کامالً متفاوت بودبدین. سپس دست به صورت او کشیدند

  
  !کنممن کیف نمی

، مقدمات سفر به خارج را 1362بود، از مدتها قبل از نوروز ) ره(یکی از آقایان بسیار محترم که از مسئوالن اصلی دفتر امام 
شان گرفته بود، صبح وي در حالی که ویزا و بلیط هواپیما را براي خود و اعضاي خانواده.  فراهم کرده بوددر تعطیالت نوروزي

  :روز اول فروردین، به عرض امام رساند
  . اول وقت، عازم سفر عمره هستیمـ با اجازه، همراه خانواده فردا صبح،

  :حضرت امام پس از کمی مکث و تأمل، با لحنی خاص فرمودند
  .تماس دعاال

در نتیجه ایشان عرض . شدله احساس میاي که نوعی برخورد منفی و ناخرسندي از کیفیت چهره و آهنگ معظَّمبه گونه
  :کرد

  .شویمدهید، منصرف میـ اگر اجازه نمی
  :حضرت امام پس از اندکی درنگ، با مالطفتی که در صدا و سیمایشان محسوس بود، فرمودند
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  ...التماس دعا ... ولی حاال . کنم که شما زیاد مسافرت کنیدلی کیف نمیمن به قول معروف، خی
شخص مزبور پس از ساعتها تحیر و دودلی شدید، سرانجام ـ تا عصر آن روز ـ به انصراف از . از خدمت امام مرخص شدیم

ناخرسندي خودشان را » کنم نمیکیف«اینجانب با توجه به اینکه امام نفی نفرموده بودند و فقط با تعبیر . سفر فردا رسید
ها بعد از آمادگی کامل، از هایشان عازم سفر بودند و انصراف بچهمطرح کرده بودند و با توجه به اینکه ایشان با خانواده و بچه

 از کردم که فردا صبح به مجرد اینکه امام چشمشان به ایشان بیفتد، از نرفتن و انصراف ایشاننمود، تصور میسفر مشکل می
ولی هنگامی که فردا . آمده حداقل این سفر را بالمانع و مستثنی تلقی کنندسفر ناراحت بشوند و به هر حال، با شرایط پیش

گونه واکنشی در ازاي انصراف ایشان از سفر ابراز صبح، خدمت امام رسیدیم، گویی دیروز هیچ صحبتی در بین نبوده و هیچ
گرفت، کردند و باز هم خالف آن انجام می مواردي که امام نهی صریح و مؤکّد و مکرّر میحال باید فکر کنیم که در! نکردند

ر و متألم می شدچگونه دل پاك امام، آزرده و مکد.  
  

  به جاي بفرمایید» اهللابسم«
ودند که در ترین شئون زندگی، نه فقط ملتزم به انجام واجبات و اجتناب از محرمات بحضرت امام حتی در ریزترین و جزئی

ران امر، بین مباحات و مستحبات، مقید به انتخاب اصلح  وه نیز همین التزام را داشتند و باالتر اینکه در د نن و آداب مستحبس
از . توان گفت زندگی ایشان تجسمی از فرهنگ کامل اسالمی بودکردند، در مجموع میو احسن بودند و به مستحبات عمل می

الباب به در یا غیر آن اذن باب مثال طی دهها و صدها بار که اتفاق افتاد براي تشرّف خدمت ایشان الزم بود براي ورود با دقّ
کلمۀ » بفرمایید«و با آنکه » اهللابسم«: فرمودنداستفاده کنند، می» بفرمایید«گرفته شود، حضرت امام به جاي آنکه از کلمۀ 

اي لطیف اجازه ورود کردند که ضمن ذکر نام خدا با استعارهاستفاده می» اهللابسم«مطبوع و متعارفی است به جاي آن از کلمه 
  .کردندو آغاز دیدار را با نام خدا قرین می

ترین امور، فرهنگ المی سوق داد و حتی در سادههمین راه و روش الهی امام بود که جامعه را به سوي شعائر و ارزشهاي اس
تا آنجا که پیروان و رهروان راهش به جاي کف زدن در مقام تشویق و تأیید، تکبیر و صلوات را برگزیدند و . اسالمی را گسترش داد
خدا و صلوات بر و ذکر خدا و حمد ...شدند و» الحمدهللا«در مقام سپاسگزاري، مقید به گفتن » مرسی«به جاي کلمه بیگانۀ 

  . مباح بود و کلمات و لغاتی که نمودار فرهنگ بیگانگان بود گرفتحداکثرو خاندانش جاي حرکاتی را که ) ص(محمد



  ششمفصل

  عشق متقابل
  

  !مثنوي عاشقان
ین عالقه و از آنجا که عالقه و دوستی امام نسبت به انسانها، در پرتو عشق خدا و در طول محبت به او بود، به طور طبیعی ا

رسید، محبت و عالقۀ گاه که نوبت به انسانهاي خوب و مؤمن و محبوب خدا میآن. محبت نسبت به همۀ افراد یکسان نبود
گمان، داستان عشق متقابل امام و امت که هر دو بی. تر و شدیدتر بودامام نسبت به آنها متناسب با خلوص و ایمان افراد افزون

باختند، داستانی است که در هزاران هزار ب شده بودند و در راستاي راه خدا به یکدیگر دل میدر گرماي عشق به حق ذو
  .گنجددفتر و دیوان نمی
 سال بعد از انقالب، صدها هزار نامه از امت براي امام به دفتر رسید که هریک در معنی، غزلی از عشق و در طول ده

وحدت را بین امام و امت » مثنوي« همراه با پاسخهاي خاص و عام حضرت امام اي از محبت و دیوانی از معرفت بود کهقصیده
گنجد و نه هفتاد هزار همچون من، ظرفیت درك و اي که نه در هفتاد من کاغذ میمثنوي عاشقان پاکباخته. به وجود آورد

  .توان بیانش را دارند
  :اما

  آب دریا را اگر نتوان کشید
  هم به قدر تشنگی باید چشید

  :هاي امت و پاسخهاي امامهایی چند از نامهکران و نمونههایی چند از این دریاي متصل به بی اینک قطرهو

  
  نامۀ یک مادر شهید

  محضر مبارك حضرت امام خمینی سالم علیکم
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با درود و سالم به شهداي عزیز انقالب 

مدتها آرزو داشتم که از .  پورحسین، مادر شهید و یک زن روستایی هستمگالبیایران، اینجانب 
ضمناً . ولی امید دارم که شما را زیارت کنم. نزدیک آن امام بزرگوار را مالقات نمایم، موفق نشدم
. عالی تقدیم کردم که از آن، استفاده نماییدیک هدیه ناقابل از دستبافت خودم، حضور حضرت

عالی دانید، چند کلمه از دستخط حضرتار، حال که شما را زیارت نکردم، اگر صالح میامام بزرگو
امیداورم که خداوند منان سایۀ . را مرقوم فرمایید تا با دیدن آن دستخط به آرزویم رسیده باشم

به امید پیروزي هرچه زودتر . شاءاهللان. شما را بر سر ما و همۀ مسلمین جهان، مستدام بدارد
  .ندگان و نابودي صدام و صدامیانرزم

  گالبی پورحسین



)18/6/63(  
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
امید است خداوند تعالی، شهید عزیز . بانوي محترمه، مرقوم شما و هدیۀ ارزشمندتان واصل شد

شما را که هدیه بوده، براي اسالم، با شهداي کربال محشور نماید و به شما و سایر بازماندگان آن 
  .بر و اجر عنایت فرمایدشهید ص

  الخمینیالموسوياهللاروح
  1404الحجه  ذي17

  نامۀ یک خانوادة شهید
  تعالیبسمه

   تعالیاهللالعظمی امام خمینی حفظهاهللالشأن انقالب اسالمی آیتمحضر مبارك رهبر عظیم
وز و بیدار و  به قلب پاك ضمن سالم، سالم یک خانوادة شهید عزیر از دست داده و داغدار را به آن مرجع دلس

دهندة دل سوختۀ مادران و پدران در هاي شهدا و اي کسی که نامت تسکیناي عزیز دل خانواده. رسانمشما می
اي بود که خبر هاي زندگی ما آن لحظهتنها ناراحت نیستیم، بلکه بهترین لحظهنشسته است، بدان که ما نهسوگ

حال تقاضامندیم که لطف فرموده خط . هاي شهدا قرار گرفتیم خانوادهشهادت فرزندمان را شنیدیم و در صف
در انتظار نامۀ شما در پایین همین . مبارك و امضاي خویش را به عنوان یادگاري و تبرك به این خانواده ارسال دارید

  .نامه هستیم
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
خداوند شهید عزیز شما را رحمت کنم به امثال شما شهیدپروران شجاع متعهد، من افتخار می

  .و به شما و دیگر بازماندگان صبر و سعادت دهد
  الخمینیالموسوياهللاروح

  نامۀ مادر یک آزاده همراه با نامۀ رمزي فرزندش
  تعالیبسمه

  خدمت مسئول محترم دفتر امام
 ماه است که در 8نبه مدت نظر به اینکه پسر اینجا. سالم علیکم ـ پس از عرض سالم و آرزوي موفقیت براي شما

اش نوشته است که خیلی دلم براي پدربزرگم حاج آقا موسوي تنگ باشد، اخیراً درنامهقید اسارت صدامیان کافر می
توانیم به علت محدودیت براي ایشان، عکس یا پوستر امام را بفرستیم، لذا خواهشمندیم در شده است و ما چون نمی

العالی بدهید تا ایشان براي تبرك و تسلی کنم، به حضرت امام مدظلهدمتتان تقدیم میاي را که خصورت امکان نامه
ضمناً با . برند، چند سطري مرقوم بفرماینددل این فرزندان عزیز ما که در زندانهاي تاریک و نمناك عراق به سر می

دایا، خدایا تا انقالب مهدي خ. ختم نمایید» پدربزرگ حاج آقا موسوي«عرض معذرت آخر نامه را با امضاءءي 
  .العالمین ـ مادر یک اسیرآمین یا رب. دار ـ از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاخمینی را نگه

  



  فرازي از نامۀ رزمندة اسیر
دونی نمی. اما دلم براي یکی دیگر خیلی تنگ شده. تک شما تنگ شده استدلم براي تک... 

ربزرگ عزیزم حاج آقا موسوي است و یکی دیگه هم که اونم پد. چقدر دلم برایش تنگ شده
  ...کنم براي شرکت در مراسم هفتگی دانشگاه سفارش می

  پاسخ امام
  به نام خدا

ما براي شما نگران . شاءاهللا بزودي خالص شويامید است ان. فرزند عزیزم، نامۀ شما واصل شد
.                             والسالم.  که خدا با صابران استصبر کن. شاءاهللا موفق باشیان. هستیم، لکن خدا بزرگ است

  پدربزرگت            
  اي دیگر از یک رزمندة اسیر در عراقنامه

  الرحیمالرحمناهللابسم
اكإی اللهماكای و دبنَستَعِینَُنع  

یم و داراي روح خدائیم، پدر عزیز و هادیم و مایه دانائ. مادرم سالم، این نامه مخصوص پدر بزرگوارم هست
و وصفت را از چند . گرچه مشکل است معرفت قدر تو اما این جمالتی است تقدیم به قلب تو. سالم علیکم
. ترتر، از خورشید، گفت از من تاباناز دریا، گفت از من خروشان. از کوه، گفت از من استوارتر. چیز پرسیدم

اگر الیق باشیم، دست و «: گذاشتیم، به ما فرزندانت فرموديگاهی که سر انقیاد به حال تحقیر بر دامنت 
وار، فقط سر  را گرد شمع مجنوناي پروانهدیده. گویمدانی چرا چنین شاعرانه می» .بوسمبازویتان را می

بینم که اگر سوداي وصال نور دارد، من اآلن چنینم و یاد وصال در خاطرم هست که از او دورم، اما عیان می
  .شاءاهللان. ت بخواهد، به زودي شاید تو را ببینم، وگر نبینم وعدة ما بر سر حوض با مادرتموالی

  )پدر ما را حالل کن(خداحافظ ـ التماس دعا 
)22/4/66(  

  پاسخ امام
  

  به نام خدا
فرزند عزیزم، نامۀ شما که از سالمت مزاجتان به حمداهللا خبر داد، واصل شد و موجب خرسندي 

عزیزم ما سالمت هستیم و به شما و سایر دوستان در . افسردگی از جهات دیگر شداز این جهت و 
این نحو گرفتاریها براي دوستان خدا همیشه بوده و موجب . شما نگران نباش. کنمبند دعا می

به . امیدوارم به زودي همگی با سالمت به وطن خود بازگردید. بلندي مقام و رحمت خدا هست
  .خداوند به شماها صبر و اجر عنایت کند.  برسانیددوستانتان سالم مرا

  عبداهللا
  

  نامۀ یک فرزند شهید
  الرحیمالرحمناهللابسم



  رهبر عزیز و بزرگوار خوبمان، سالم
دو سال . انشاءاهللا حال شما خوب باشد که اگر حال شما خوب باشد و سرحال باشید ما هم خوشحال خواهیم بود

گذارد و در اردوي هرساله آرزوي زندان شهدا، اسرا، مفقودین اردوي سراسري میاست که بنیاد شهید براي ما فر
رویم از شما که به جاي پدرمان امسال که براي سومین بار براي اردو می. ایمدیدار با شما را داریم، اما نتوانسته

رمان چه کارهایی باید انجام خواهیم که براي ما پیامی بدهید و ما را چند نصیحت بکنی که ما پس از پدهستید، می
  .بدهیم و در جامعه چه بکنیم

  .شاءاهللا بتوانیم روزي با شما دیدن کنیمخداحافظ شما ان
  .خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  .کنندگان این آرزو را داردیک فرزند شهید که از جانب همۀ شرکت
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
  !فرزند بسیار عزیزم

آمیز شما که از جانب خود و دیگر فرزندان عزیز شهداء و مفقودین و اسراء بود ۀ محبتنام
امید است شما عزیزان خردسال که یادگار فداکاران در راه خداوند تعالی و . موجب خرسندي شد

اسالم عزیز هستید چون پدران بزرگوار خویش خود را براي دفاع از اسالم بزرگ و میهن عزیز 
 و با فرا گرفتن علم و ادب و کوشش در راه به دست آوردن کمال انسانی و اخالق مهیا سازید

شماها با از دست دادن . اي باشیداسالمی براي اسالم عزیز و کشور خودتان فرزندان شایسته
شاءاهللا تعالی در پناه خداوند عالم ان. الشأن هستیدعزیزان خود فرزندان اسالم و پیامبر عظیم

از خداوند منان . با کسان خود مخصوصاً مادران داغدیده به خوبی رفتار نمائید. موفق شوید
. سالمت براي شما و رحمت براي شهیدان، سالمت و رهایی براي اسراء و مفقودین شما خواستارم

  .والسالم علیکم
  الخمینیالموسوياهللا ـ روح1405شوال 

  
  نامۀ یک جانباز
  الرحیمالرحمناهللابسم

م زعیم عالیقدر و رهبر کبیر انقالب اسالمی و ناخداي کشتی محرومان حضرت امام حضور محتر
  !العالی، امام عزیزخمینی مدظله

امید . اي را خواستم مطرح کنماینجانب سعید پورسراج فرزند کاظم ساکن شهر شوشتر مسئله
امام . گیرما میاست که جواب بفرمایید و با عرض پوزش از اینکه وقت مبارك و گرانبهاي شما ر

از ابتداي جنگ ـ اگر . کنماي مذهبی زندگی می سال است در خانواده19من در حدود ! عزیز
هاي حق شرکت کرده تا آخرین بار در عملیات شاءاهللا ـ چند نوبت در جبههخداوند قبول کند ان

 این جنگ دوستان اما از آنجا که در طول مدت. والفجر مقدماتی پاي چپم از زیر زانو قطع گردیده
گذارد، مدتی پیش به هر نحو که بود ام و عشق جبهه رفتن مرا آرام نمیزیادي را از دست داده

براي دعاخوانی به جبهه اعزام شدم ولی هرچه خواهش کردم که با برادران به خط مقدم و عملیات 



خواهم این مسئله را از بروم، برادران اجازه ندادند و حاال دیگر از ناراحتی طاقتم سرآمده و می
بینم هر روز یکی شما، جناب فرمانده کل قوا، درخواست کنم و تنها ناراحتی من این است که می

ترسم در شهر و یا در بستر شود و با از دست دادن این همه دوست، میاز دوستانم شهید می
. هللا ملحق شومشاءاکنم که به دوستانم انبمیرم و خیلی عشق به شهادت دارم و تالش می

ضمناً اماما، اگر خط مقدم به صورت پدافندي باشد و . آمیز را بفرمائیدامیدوارم که جواب مصلحت
توانم شرکت کنم و اگر شرکت کنم و مثالً کشته شوم، آیا شهید کاري از من ساخته باشد می

واب دهید و هستم یا نه؟ در آخر امید آن دارم که با دستخط مبارك خودتان به طور خالصه ج
  .شاءاهللا ما را حتماً در جواب نامه نصیحت بفرماییدان

سعید : تپدکند و همیشه قلبش براي شما میعاشقی که تا خون در رگ دارد، شما را فراموش نمی
  .پورسراج

  
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
اید و شما کنم که شما را با شهداء اسالم محشور نمفرزند عزیزم، من از خداوند منان مسئلت می

اید از زمرة شهیدان هستید و حق خودتان را به اسالم که سالمت خودتان را در راه اسالم داده
امید است خداوند شما را حفظ . شود بروید ناراحت نباشدعزیز ادا نمودید و از اینکه به جبهه نمی

  .»اهللاوالسالم علیکم و رحمه. فرماید
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  آموزان کالس پنجم دبستان دخترانۀ فاطمیهنامۀ دانش

  الرحیمالرحمناهللابسم
  سالم بر امام عزیز و بزرگوارمان، خمینی روح خدا

چون در کتاب دینی ما نامۀ امام . هاي کالس پنجم جهاد مدرسۀ فاطمیه هستیمامام عزیز، ما بچه
اند، نوشته، ن و نصیحتهایی را که امام، به ایشان کردهرا به فرمانده سیستا) السالمعلیه(محمد تقی 

ولی اماما، ما شما را . اي نوشته و شما را نصیحت کنیمما هم تصمیم گرفتیم که براي شما نامه
شکنی شما آن امام بت. توانیم نصیحت کنیم زیرا شما بزرگوارید و از همۀ گناهان به دوریدنمی

اي بزرگی که ما را از قعر زشتیها و . اي شبتان ترك نشدههستید که مدت چهل سال است نمازه
گیریم،  عزا میایمانیها به ساحل نجات رساندي ما در این ماههاي عزاي محرم و صفر،فسادها و بی

  .ایدکنیم؛ چون شما به آن تأکید کردهخوانی میزنی و نوحهخندیم و سینهزیاد نمی
شد، ولی  خیلی خوب میو نورانی شما را از نزدیک ببینیم،توانستیم که چهرة پاك اگر می! اماما

! اي خمینی عزیز و جانمان. باز شکر که لیاقت آن براي ما پیدا شده که براي شما نامه بنویسیم
ما شما را به اندازة ریگهاي روي زمین، آبهاي توي ! اي پدر بزرگوار. ها هستیدشما پدر همۀ ما بچه

اي کاش مسئولین مدرسه وسایلی فراهم کنند که ! اماما. ست داریمدریا و ابرهاي آسمان، دو
همۀ ما امیدواریم یک بار هم که شده در عمرمان تو را اي آنکه . بتوانیم از نزدیک، شما را ببینیم



کنیم از اینکه از شما خواهش می! اي امام عزیزمان. تواند بکند، ببینیموصفت را فقط خدا می
توانیم جلوي آن را رود و نمیبه خدا، قلم در وصف شما خود می. نشویدتعریف کردیم، ناراحت 

  .بگیریم
ما از همین بچگی نماز ! اماما. بدان که ما مانند مردم کوفه تو را تنها نخواهیم گذاشت! اماما
براي مبارزه با آمریکاي جنایتکار و شوروي کثیف و براي کوري . کنیمخوانیم، مقنعه سر میمی

بگذار آخرین ! اي امام عزیزمان. کنیمن، حتی ورق دفترمان را تا آنجا که بتوانیم، نمیچشم دشمنا
اي امام عزیز، تو مانند . خواهد نامه را تمام کنیم، بنویسیمحرفهایمان را، گو اینکه دلمان نمی

  .یکنی که بر روي کاغذ دلها، نام خدا را بنویساي و سعی میمانی که همیشه سعی داشتهقلمی می
هاي کوچک از ته قلبمان، سه خواهش از شما داریم و امیدواریم لیاقت آنها را ما بچه! اماما

با خط زیباي خودتان ! اي روح خدا! اي پیر جماران! اي پدر بزرگوارمان: اول آنکه. داشته باشیم
خودتان عکسی از : دوم آنکه. براي ما جواب بنویسید و ما و آموزگارانمان را در آن نصیحت کنید

همۀ ما فداي یک لحظه عمر ! امام جان: را با امضایتان همراه آن، براي ما بفرستید و در آخر آنکه
با چشمانی ! آقاي خمینی عزیزمان. دانیمکه هنوز ما مسلمانان قدر تو را نمی! تو، اي رهبر عزیز

! حیاگین بیاي ریگان خائن و اي ب! تو اي صدام پست. مشتاق، منتظر جواب نامۀ شما هستیم
خدایا خدایا تا انقالب مهدي . این گفتۀ روح خدا، امام است. بدانید که خون بر شمشیر پیروز است

خمینی را نگه دار ـ از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا ـ از صحنۀ روزگار منافقین رو بردار ـ 
  .ستارگان چو رفتند، تو خورشید رو نگه دار

   برکاتهاهللا ووالسالم علیکم و رحمۀ

  
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
کردید که کاش شما عزیزان مرا نصیحت می. آمیز شما را قرائت کردمنامۀ محبت! فرزندان عزیزم

امید است با نشاط و خرمی درسهایتان را خوب بخوانید و در همان حال، به وظایف . محتاج آنم
کو کنید و اطاعت و خدمت پدران و سازد، عمل کنید و اخالق خود را نیاسالمی که انسانها را می

سعی . مادرانتان را غنیمت شمارید و آنها را از خود راضی کنید و به معلمهایتان احترام زیاد بگذارید
 سالمت و سعادت از خداوند تعالی،. کنید براي اسالم و جمهوري اسالمی و کشور خودتان مفید باشید

  ».سالم بر همۀ شماها. کنمزو میو ترقی در علم و عمل براي شما نور چشمان آر
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  نامۀ یک دختربچه
  تعالیبسمه

  .ظلهالعظمی امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی داماهللامحضر مبارك حضرت آیت



ك توانم براي شما فرزند پاهرچند قلم قاصر است و نمی. سالم علیکم. نمایمسالم عرض می
  .امبخشید که به خود این جرأت را دادهنامه بنویسم، اما می) ص(اهللارسول

. امیدوارم که قبول بفرمایید. نمایماین هدیۀ ناقابل را بندة حقیر به شما تقدیم می! امام عزیز
. ارواحنا له فداه طوالنی بفرماید) عج(شاءاهللا عمر بابرکت شما را تا ظهور حضرت مهديخداوند ان

جواب نامۀ مرا با دستخط ! امام عزیز. بهره نگذاريوارم که ما را در آن دنیا از شفاعت خود بیامید
بیشتر از این، مزاحم اوقات شریف . مبارك خودت بنویس که این هدیه به دست شما رسیده است

وفیق خواهم که براي من دعا بفرمایید که خداوند به من و همه تاز شما می. شومو گرانبهایتان نمی
  .خدمت به اسالم عنایت بفرماید

  التماس دعا. والسالم
  دختر کوچک شما ـ عاملی

  پاسخ امام
  تعالیبسمه

والسالم . شاءاهللا تعالی موفق و سعادتمند باشیدان. دخترم، هدیۀ شما واصل و موجب تشکر شد
  .»اهللارحمۀعلیک و 

  الخمینیالموسوياهللاروح
  

  ساله12آموز نامۀ یک دانش
  الرحیمالرحمناهللابسم

خوب باشد و همیشه در ! اي رهبر گرامی! امیدوارم که حالت، اي امام عزیزمان. سالم علیکم
  .سالمتی کامل به سر ببرید

بارها این آرزو را داشتم که خدمت شما . باشمساله می12من، مجتبی سلمان خاکسار از دزفول، 
اما متأسفانه از بخت بد تا حاال . د به نفس کنمبرسم و از نزدیک شما را ببینم و افتخار و اعتما

ام را با خط خودت بنویسی حاال امیدوارم جواب نامه. ام صورت مبارك شما را زیارت کنمنتوانسته
  . تا با نگاه کردن خط مبارکتان افتخار کنم و دوست دارم برایم دعا کنی

  خداحافظ شما
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
  ».باشید و خداوند به شما برکت، مرحمت فرمایدشاءاهللا تعالی موفق ان

  الخمینیالموسوياهللاروح
  

  دارنامۀ یک خانم خانه
  الرحیمالرحمناهللابسم



  به نام خداوند بخشندة مهربان
امیدوارم این سالم گرم و ناقابل من را . خدمت رهبر کبیر انقالب و نایب برحق امام زمان سالم

سالمی که از اعماق قلبم . سالمی مملو از مهر و محبت. د، بپذیريآیکه از فرسنگها راه دور می
ها گذشته و هزاران سالمی که از این تونلهاي پرپیچ و خم جاده. آیدخیزد و به سوي شما میبرمی
سالمی که از وجود اینجانب، به شما، . کندهاي گوناگون در بر گرفته و براي شما بازگو میخاطره

 شاءاهللا که حالت خوب بوده و در پناه ایزد متعال، به سالمتی هرچهان. دهد میامام عزیز، گزارشها
  .تر زندگی کنی و در پناه امام زمان، خوش و خرم باشیتمام

من گردنبندي را که از دسترنج خودم تهیه کردم، . ساله هستم که شش دختر دارم33من زنی 
  .امیدوارم که قبول فرمایید. براي شما فرستادم

خواهد شما را زیارت کنیم، ولی چون ما شما را خیلی دوست داریم و خیلی دلمان می! ام عزیزام
کنیم از شما خواهش می. خواهیم یک چیزي از شما داشته باشیمتوانیم به دیدن شما بیاییم، مینمی

ایا، خد. دیگر عرضی ندارم جز سالمتی شما... که جواب نامه را به دست خودت برایمان بفرستی و 
  . به امید پیروزي اسالم. خدایا تا انقالب مهدي، خمینی را نگهدار ـ از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزاي

  زهرا جعفري
  پاسخ امام

  تعالیبسمه
کنم و امیدوارم از شما تشکر می. اي که فرستاده بودید واصل شدآمیز و هدیهنامۀ محبت! خواهرم

.  سالمت و عافیت و سعادت دین و دنیا و آخرت عنایت فرمایدخداوند متعال شما و فرزندانتان را
ام، استفاده کنید، اید و آن را قبول نمودهاي که براي من فرستادهچون میل دارم که خود شما از هدیه

  .»اهللالهذا براي شما فرستادم والسالم علیک و رحمت
  الخمینیالموسوياهللاروح

  
  !بوسماینجانب دست و بازوي شماها را می

خواهیم آن را براي می«:  نزد اینجانب آورد و گفت1365ماه هاي بسیار خوب جبهۀ جنوب، در ديعکس زیر را یکی از بچه
آن را خدمت حضرت امام ببر و درخواست کن تا مطلبی را در رابطه با رزمندگان روي عکس . اهدا به رزمندان تکثیر کنیم

  ».مرقوم فرمایند
ولی هنگامی که مشرف شدم و مطلب را به عرض رساندم، » .بعید است که غیر از امضاء چیز دیگري بنویسندطبق معمول، «: گفتم

  :گونه که در تصویر آمده، نوشتندها را همانحضرت امام بدون تأمل قلم را برداشتند و در کنار عکس، این جمله
  تعالیبسمه

عزیزان من بکوشید؛ خداوند تعالی . تارماز خداوند تعالی پیروزي نهایی رزمندگان عزیز را خواس
  .بوسماینجانب، دست و بازوي شماها را می. با شما است

  اهللاوالسالم علیکم و رحمۀ
  الخمینیالموسوياهللاروح



  حدیثی دیگر از عشق
. گنجدنمیگرفته از آن حدیثی است ناگفته که در هیچ دفتر و کتابی ها و ادبیات نشأتعشق متقابل امام و امت و حماسه

و این هم . کران استحدیثی با هزاران هزار فصل و باب که هر فصلش بهاري از حیات جاودان و هر بابش راهی به سوي بهشت بی
دار از دیار عشق و از خطوط مقدم جبهه حق در پاسخ به نداي پیر اي از این حدیث که بسیجیان عاشق و پابرهنگان سربهچشمه

اند و چه باشکوه و زیبا است آوري مخارج راه و موجودي اندکشان آن را هدیه کردهزدگان با جمعجماران براي کمک به سیل
کنند و حماسۀ اینان که هم دست از جان شسته و دل از خانه و خانمان بریده، در میدان نبرد از مرزهاي ایمان و عشق دفاع می

اش نثار و با ایثار جان و دیده را نیز در راه معشوق و بندگان خسارتهم در حالی که خود از کمترین متاع دنیا برخوردارند همان
و . کنندمال خود هم از امنیت و ناموس جامعۀ اسالمی در برابر دشمنان و هم از درماندگی آنان در برابر آسیب طبیعت دفاع می

  :اندکردهاینک متن نامۀ آنان که همراه با رسید بانکی مبلغ اهدایی براي دفتر امام ارسال 
  الشهداءوالصدیقینرببسم

  الفداءلهدفتر حضرت امام خمینی روحی
با سپاس از حضرت حق، اکنون ما در دیار عشق و خون و ایثار، با نام حضرتش صبر و قرار گرفته و با توفیقاتش 

  .دلبسته و با توکل بر نعماتش به سجود نشسته و شاکریم
و با عرض ادب به پیشگاهش، به ) عج(االعظم مهدي فاطمه اهللا بقیهو با نصرت و یاري از انفاس طیبۀ حضرت

ایم و دلبسته به الطاف عنایتش امیدوار و بر فرماندهیش قائم و در انتظار، و به لطف و مرحمتش چشم دوخته
پیکار و باشیم و با دعاي پیر جمارانمان، روح خدا، این مائدة آسمانی و مراد همۀ عارفان شب و عاشقان حضرتش می

شب تعالی به دریوزگی نشسته و با اشکهاي نیمهجهاد روز و این یگانه مظهر کمال انسانیت قرن، به درگاه حق
ایم و جهت ضربۀ آخرین، با تأللؤي از جیش حضرتش غسل شهادت کرده و به انتظار فرمان حضرتش به قیام ایستاده

اي به برانگیز بر کفر جهانی و استکبار، و با اندیشهعصیانو با خشمی ) ص(و با مقاومتی از سپاه محمد ) عج(مهدي
ایم تا تار و بلنداي آفتاب جهانتاب و با آرزویی بزرگ بر فتح کربال و قدس و با ندایی از وحدت و تکبیر اهللا اکبر، آماده

میشه مدفون سازیم پود تمام فرعونیان و ملحدان را به آتش کشیده و تمام هستی عفلقیان و ظلم و تباهی را براي ه
  .که زمان آن فرا رسیده و چشم به راه آن فرمانیم که از حضرت امام برسد

اکنون پیام امام بزرگوار و عزیزمان را از وراي سرزمین خونین خویش شنیدیم و با جان و دل پیوند زدیم و با 
رهی خود که تصور بر خرجی بار همشستشو داده و از ماترك کوله) ع(اشک چشم به انتظار نشستۀ کربالي حسین

راه و دیار شهیدانمان بود و بر عزیمت کاروانیان کربال ذخیره داشتیم هدیه خیر نمودیم که به راستی طاقت اشک 
کن و ویرانگر را از یاران خویش در محرومان و نالۀ ستمدیدگان قهر طبیعت و تحمل بار سنگین ویرانی سیل بنیان

  .ها را نداریمشهر و قصبه
قدر و جنگ و انقالب در راه پرفراز مسئولیتها ما را بس، و بر ما گران است و ه همان اشک فرزندان شهداي گرانبلک
العالمین تقاضاي مغفرت و آمرزش گناه را خواهیم داشت و کند که از حضرت رببار داشتن گناه ما را کفایت میکوله

ن تقاضا و امید جهت التماس دعا و همدردي فرزندان اسالم و امام و شدة ناقابل رزمندگان، با هزاراآورياکنون این جمع
این آب و خاك تقدیم و از همۀ انسانهاي متعهد و دردمند تقاضامندیم تا در این راه انسانی به پیام امام عزیز و بزرگوار 

  .شاءاهللانهایت عنایت خود را مبذول فرمایند ان
السالم استان  قائم علیه12وآله از تیپ علیهاهللاحمد صلیاز سپاهیان حضرت م) ص(گردان حضرت رسول 

  .سمنان
  .با امید و توفیق از حضرت حق جهت طول عمر حضرت امام عزیز

  .و با آرزوي پیروزي رزمندگان بر کفر جهانی و با توفیق شفاي عاجل مجروحین و معلولین و آزادي اسراءِ دربند



  .شاءاهللاو به امید زیارت کربالي حسین ان
)5/10/65(  

  تکریم فرزند شهید
 ناپذیري و انگیز است که انعطافعاطفه و محبت امام نسبت به مؤمنان و مستضعفان به همان اندازه عمیق و شگفت

له در برابر مستکبران و ستمگران و آن عاطفه و این سرسختی را در عواطف محرومان و مستضعفان و نیز سرسختی معظَّم
  .توان ارزیابی کردپیشگان نسبت به ایشان ـ به طور متقابل ـ میران و ستمکینه و دشمنی مستکب

اي آکنده از ابراز محبت و عالقه نسبت به امام و روزي، یک خانم ایتالیایی که شغل او معلمی و دینش مسیحیت بود، نامه
 گردنبند را که یادگار آغاز ازدواجم است و این«وي متذکر شده بود که . همراه با یک گردنبند براي ایشان فرستاده بود! راه او

  ».کنمبه همین جهت آن را بسیار دوست دارم، به نشان عالقه و اشتیاقم نسبت به شما و راهتان تقدیم می
. له بردیمپذیرند یا نه، همراه با ترجمۀ نامه خدمت معظَّممدتی آن را نگه داشتیم و باالخره با تردید از اینکه امام آن را می

دو سه روز بعد، اتفاقاً . نامه به محضر ایشان رسید؛ گردنبند را نیز گرفتند و روي میزي که در کنارشان قرار داشت، گذاشتند
  .اي را آوردند که پدرش در جبهه مفقوداالثر شده بودسالهدختربچۀ دو یا سه

  :امام وقتی متوجه شدند فرمودند
  .اآلن بیاوریدش داخل

حالتی که .  خود نشاندند و صورت مبارکشان را به صورت بچه چسبانیده و دست بر سر او گذاشتندسپس او را روي زانوان
با آنکه . مدتی به همین حالت ـ آهسته ـ با آن دختربچه سخن گفتند. نسبت به فرزندان خودشان هم از ایشان دیده نشده بود

بچه که افسرده بود، باالخره در آغوش . شان براي ما دشوار بودفاصلۀ ما با ایشان کمتر از یک و نیم متر بود، شنیدن حرفهاي ای
  .امام خندید و به دنبال آن، انگار امام هم احساس سبکی و انبساط خاطر کرد

 برداشتند و با دست مبارکشان بر گردن دختربچه له همان گردنبندي را که زن ایتالیایی فرستاده بود،آنگاه دیدیم که معظَّم
  .گنجید، از خدمت امام بیرون رفتربچه در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمیدخت. انداختند

  تأثر شدید
 ظاهراً از در بازگشت و هنگام تشرف به محضر امام،. یکی از آقایان در رابطه با موشکبارانها به مسجد سلیمان سفر کرده بود
اي، بعد از ه مسجد سلیمان و شهادت و جراحت عدهقول امام جمعۀ آنجا نقل کرد که بر اثر اصابت یک موشک عراق ب

ها و زخمیهاي احتمالی بودند، کودکی خردسال که ساعتهاي متمادي هنگامی که هنوز با برداشتن آوارها در جستجوي کشته
خمی سر از آلود و زهنگامی که این کودك، خاك. العاده، بعد از این مدت زنده مانده بود، از زیر آوار خارج شدبه شکلی فوق

رسان را دید، بدون مقدمه و قبل از هر تودة خاك برآورد و چشمش را به روشنایی زندگی باز کرد و انبوه جمعیت کمک
  ».خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار«، »جنگ جنگ تا پیروزي«: سخنی با صداي رسا فریاد کشید

کردند و نگاهشان به گوینده بود، وقتی مطلب به جمله اخیر رسید ـ یحضرت امام که گزارش و داستان را به دقت گوش م
کرد و معموالً ایشان اندوه و رنج خود را در سراپردة سینۀ با آنکه صالبت چهرة امام تأثرهاي درونیشان را در خود محو می

انی در امام ایجاد کرده بود خویی دشمن، چنان طوفداشتند ـ گویی ماجراي این کودك معصوم و درندهفراخشان مستور می
اشک در چشمانشان حلقه زد، نگاهشان را به پایین انداختند، چشمهایشان را . که تأثري شدید در چهره ملکوتیشان نمودار شد

  ...به هم فشردند و 
  

  دعا براي رزمندگان



روي آنها چاپ شده بود ... و » قدسراهیان «، »عاشقان کربال«، »اکبراهللا«هاي  مقداري پارچه که جمله26/10/62در تاریخ 
 به خدمت حضرت امام بردم و درخواست براي رزمندگان به قرارگاه کربال فرستاده شود،» بندپیشانی«و قرار بود به منظور 

تا وقتی که من از . ها فرو بردند و شروع کردند به خواندن دعاحضرت امام دستشان را داخل پارچه. کردم که تبرك فرمایند
  .اق خارج شدم، ایشان همچنان به خواندن آن دعا مشغول بودندات

  
  !مرزدوستی بیانسان

دوستی، آزادگی، نخوردة تمام مستضعفان و همۀ آزادگان جهان و حتی غیرمسلمانها، مجذوب انسانفطرت پاك و دست
تا .  آمریکا و آفریقاي جنوبی نفوذ کرده بودنهاي نژادپرستانۀوارستگی و جاذبۀ معنوي امام بود و شعاع این جاذبه تا اعماق زندا

هاي معتبر آمریکا طی گزارشی از یکی از زندانهاي آمریکا به این واقعیت اعتراف کرده و همراه با این آنجا که یکی از مجله
ي داد یک زندانی سیاهپوست، عکس حضرت امام را در سلول خود باالگزارش، عکسی را به چاپ رسانده بود که نشان می

  .سرش نصب کرده است
پوستان و ملتهاي ویژه از سیاهپوستان و سرخدر طی سالهاي بعد از انقالب، هزاران نامه از مردم غیرمسلمان در سرتاسر جهان به

داشتند و برخی دربند براي حضرت امام به دفتر رسید که هریک با زبانی، شور و شوق و عشق و عالقۀ خود را به امام ابراز می
گروهی نیز طالب عکس و امضاي حضرت امام یا نصیحت . تار کتب و آثار و بیوگرافی امام و یا کتابهاي اسالمی و قرآن بودندخواس

  .اي از لباس و وسایل شخصی حضرتشان بودندو اندرز و یا قطعه
را به طور شخصی جواب دادند و ضمن آن، بعضی موارد حضرت امام نیز در مقابل، آنان را مورد محبت و تفقد خود قرار می

ایشان اجازه فرموده بودند که در سایر موارد، برحسب تناسب و درخواست به وسیلۀ دفتر یا وزارت امور خارجه یا وزارت . دادندمی
شده ـ تا حدي که از جهت متن و ترجمه مورد فرهنگ و ارشاد اسالمی، پاسخ شایسته همراه با قرآن مترجم و یا کتابهاي درخواست

  :شودینان باشد ـ براي آنان فرستاده شود که در اینجا دو نمونه از مواردي که حضرت امام شخصاً پاسخ فرمودند، ذکر میاطم
  

  آمریکا» اسپرینگ دال«آموزان مدرسه نامۀ دانش
ک جفت جوراب آمریکا همراه با ی» ارکانزاس«واقع در » اسپرینگ دال«آموزان مدرسۀ اي بود که از سوي دانشنمونۀ اول، نامه

براي حضرت امام فرستاده شده بود و ضمن آن تقاضا کرده بودند که حضرت امام یک جفت جوراب مستعمل و کهنه یا هر لباس 
نامۀ مذکور بعد از ترجمه، همراه با جوراب خدمت امام تقدیم . ارزش و کهنه باشد، براي آنان بفرستنددیگري را از خودشان که بی

اي فرستادن جوراب یا لباس، دستور فرمودند، کتابی به وسیلۀ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از سخنان له به جمعظَّم. شد
اي که در زیر، متن آن به نظر در رابطه با کودکان تهیه شده بود، ترجمه و همراه با نامه) وسلمآلهوعلیهاهللاصلی(پیغمبر اکرم 

  .رسد، براي آنان فرستاده شودمی
  
  سخ امامپا

  الرحیمالرحمناهللابسم
آمیز و هدیه فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگ دال ایالت ارکانزاس آمریکا نامه محبت

پوستان در فشار و پوستان و سیاهدانم که سرخمن می. ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم
ست، آنچه انسانها را از یکدیگر در تعلیمات اسالم فرقی بین سفید و سرخ و سیاه نی. زحمت هستند



خواهم شما فرزندان از خداوند بزرگ می. دهد تقوي و اخالق نیک و اعمال نیک استامتیاز می
  .عزیز را موفق کند و به راه راست هدایت فرماید

اند براي شما آمیز پیغمبر بزرگ اسالم را که براي کودکان ایرانی هدیه دادهیک جزوه از کلمات نصیحت
  ».کنم، امید است در ارزشهاي انسانی موفق باشیدفرستم و به شما دعاي خیر میزان میعزی

  
  درخواست یک دختر آلمانی

اي و ضمن درخواست عکس و امضاي امام از محضر امام تقاضا کرده بود که در مورد دیگر، یک دختر خانم آلمانی طی نامه
هاي زیر را مرقوم  نامه فرستاده بود، براي او بنویسد و حضرت امام جملهله چند جملۀ پندآمیز روي کارتی که در پشتمعظَّم

  :فرمودند و نامه براي او فرستاده شد
  تعالیبسمه

سعی کنید تحت تأثیر قدرتهاي شیطانی واقع . سعی کنید براي جامعه فرد مفیدي باشید
  ».شاءاهللا سالمت باشیدان. سعی کنید انسان متعهد باشید. نشوید

  الخمینیالموسوياهللاروح
  دوستان را کجا کنی محروم
  تو که با دشمنان نظر داري

گاه درخواست گنجید، هیچحضرت امام تا آنجا که مربوط به شخص خود و در توانشان بود و در چهارچوب عقل و شرع می
عددي را نیز در این رابطه انجام هاي روزانه، کارهاي متهر روز صبح، در خالل برنامه. دادندو تقاضاي کسی را جواب رد نمی

رغم کهولت سن و ضعف متزاید و مشاغل زیاد و  و علی1368تا آخرین روز قبل از انتقال به بیمارستان، در خرداد . دادندمی
 اظهار مالمت و گرفتگی و ناخرسندي کنند،! سنگین مربوط به رهبري جهان اسالم، بدون اینکه حتی در یک مورد و یک بار

  :دادندنمود، انجام میوع کارها را که به ظاهر بسیار جزئی میاین ن

  امضاء
هاي جبهه بود، به وسیلۀ ما و دیگر روزانه چند قرآن و چند عکس از حضرت امام که بیشتر مربوط به خانوادة شهدا و بچه

نیز که در مورد درخواست مؤمنان بود، کردند و معموالً چند استخاره ایشان آنها را امضاء می. شداعضاي دفتر، نزدشان برده می
  .دادندانجام می

 هایشان براي امضاء به دفتر رسیده بود،تا چندي پیش از رحلتشان، روزانه عکس تعدادي از شهدا را که به وسیلۀ خانواده
  .نوشتندمی شهدا هایی را نیز روي عکسحضرت امام عالوه بر امضاء در بسیاري از موارد، جمله. بردیمخدمتشان می

  :نوشتنددر بعضی موارد می
  .خداوند رحمت کند شهید سعید ما را

  :نوشتندو گاهی می
  .خداوند رحمت کند این شهید سعید را

گاهی . شدهنگام امضاي عکس شهدا، آثار غم و اندوهی سنگین در چهرة مبارك و مهربانشان ظاهر میدر بسیاري از موارد،
را که در هنگام شهادت، » شهید غالمرضا رضایی«از جمله یک روز که عکس . کردند میاز اسم و رسم صاحب عکس، سؤال

اي به عکس خیره شدند و سپس حضرت امام چند لحظه. هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، براي امضاء به دست مبارکشان دادم
  :سؤال کردند



  »این عکس کیست؟
  ».الزوجۀ آقاي رحیمیان استاخ «: آقاي رسولی گفت

  .هایی را همراه با امضاء زیر عکس نوشتندرا به زبان آوردند و سپس جمله» االاهللاالاله«آلود ذکر حضرت امام با آهنگی غم
پزشکان توصیه کردند . به هر حال، امضاي عکس شهدا هنگامی متوقف شد که حضرت امام دچار یک سکتۀ قلبی مجدد شدند

کند و ممکن است روي قلب مبارکشان اثر بگذارد، از آوردن آنها براي امضاء خودداري که چون دیدن عکس شهدا امام را متأثر می
آوردند و حضرت  بعضی از افراد، باز هم گاهگاهی عکس شهدا را میبدین ترتیب، این برنامه ترك شد، ولی در عین حال،. شود

  .فرمودندامام، با اشتیاق امضاء می
کی از جراید آمریکا را براي حضرت امام فرستاده بودند که در آن گزارش شده بود قابل ذکر است که چندي قبل، بریدة ی
ترین امضاء در یکی از بازارهاي بورس به فروش رسیده است که به عرض امام رسید و که امضاي حضرت امام، به عنوان گران

  .هیچ اعتنایی نکردند

  اجراي صیغۀ عقد
بوسی برقرار بود ـ انجام ه طور روزانه ـ بیشتر در روزهایی که مالقات و برنامه دستاز دیگر کارهایی که حضرت امام تقریباً ب

برنامۀ اجراي عقد را حتی در سردترین . رسیددادند، اجراي صیغۀ عقد ازدواج بود که در برخی روزها تا چهار مورد میمی
حضرت امام در اجراي عقد، همچون سایر امور، . ادنددنشستند، انجام میحفاظ میروزها، با اینکه تقریباً در فضاي باز و بی

گذشته از جهات شرعی، سخت ملتزم به رعایت مقررات قانونی بودند؛ به طوري که افراد ملتزم بودند که قبل از تشرف براي 
. شتنددر هنگام جاري ساختن صیغۀ عقد، حداقل زوجین و پدر دختر حضور دا. عقد، حداقل کارهاي قانونی را انجام دهند
سپس آنها را به رعایت . گفتندگرفتند و بعد از اجراي عقد، به زوجین تبریک میحضرت امام وکالت زوجه را به عهده می

  .کردنداخالق اسالمی و سازگاري با یکدیگر توصیه و براي آنها دعا می
  

  دست بوسی
جسمی تعطیل بود، به طور روزانه حدود ساعت جز روزهاي جمعه و ایامی که به دالیلی مانند عوارض بوسی بهبرنامۀ دست
گرفت و به نشستند، انجام میدقیقه و بعد از اجراي عقدها در حالی که حضرت امام روي صندلی لب ایوان میهشت و سی

، موفق و مشرف )1پیوست شماره(آقا ابالغ کرده بودهائی که حاج احمدطور معمول، روزانه حدود بیست نفر از طریق سهمیه
  .شدندبوسی میه دستب

پیوست، با هیچ ها به وقوع میمانندي که از شوق و عشق و گریۀ مشتاقان که هر روز در این لحظههاي بدیع و بیصحنه
کرانه از عشق و محبت متقابل امام و امت را در فضاي کوچک حیاط این خانه، جهانی بی. بیان و قلمی قابل توصیف نیست

هاي استثنایی و از این کانون عشق تا شعاع چندین خانه دورتر یۀ شوق بود که هر روز، در این لحظهصداي گر. دادخود جا می
  ...کرد و اطراف را پر می

  
  مالقاتها

تر، امکان تالقی دو دریاي پرخروش عشق امام  در حسینیۀ جماران بود که در سطحی گستردهبخش دیگر از مالقاتهاي امام،
 فوقانی و جایگاه حضرت امام در حسینیه، در هنگام تراکم رغم آنکه به طور طبیعی، قسمتعلی. کردو امت را فراهم می

حدود . فرمودنددادن برنامۀ مالقات دریغ نمی از انجامله بر حسب قدرت و مجال، هموارهجمعیت، هواي خوبی نداشت، معظَّم
بوسی نیز گونه که در برنامۀ دستهمان. ن و آزادگان بودنود درصد مالقاتهاي حسینیه، مخصوص خانوادة شهدا و جانبازا



تقریباً به همین نسبت و از این قشر معزّز و مکرم بودند و اگر نبود، رعایت بعضی از اولویتها و توصیۀ پزشکان، به خاطر رعایت 
ار با امتی که همواره به آنها حال امام، شخص حضرت امام از مالقاتهاي هر روز و حتی روزي چند بار مالقات در حسینیه و دید

  .ورزیدند دریغ نداشتندعشق می
به طور نمونه، یک بار که اینجانب از تشرف به جبهه برگشته بودم، درخواست رزمندگان را در مورد مالقات با حضرتشان به 

  .د استقبال فرمودنداز این پیشنهاد که در هر هفته یک روز هم براي رزمندگان مالقات حسینیه برقرار شو. عرض رساندم
به این ترتیب طی چند نوبت، هزاران نفر از رزمندگان موفق به دیدار امام شدند، ولی عوارض جسمانی آن حضرت مانع از 

قابل توجه است که حضرت امام در حالی که همواره در شرایط متناسب در مالقاتهاي حسینیه، به ایراد . ادامۀ این برنامه شد
رغم انجام مالقاتهایی مثل گذشته، دیگر هیچ د، ولی بعد از قبول قطعنامه تا پایان عمر مبارکشان، علیپرداختنسخنرانی می

  ! سخنرانی نکردند
  :گونه مرقوم فرمودند طی یادداشتی این7/8/67حضرت امام در تاریخ 

توجه داشته باشید که دور سخن گفتن مرا ولو یک جمله دعا خط بکشید، مجاري تنفسی من 
از این که مثالً خانواده شهداء و . زحمت به من ندهید. ر است و حاال هم جنگ در کار نیستبیما

  . امثال آن بیایند و من دستی تکان دهم مضایقه ندارم
به هر حال خوشبختانه آنچه در حسینیه به وقوع پیوست، به وسیلۀ سیماي جمهوري اسالمی ضبط و پخش شد و همه از 

 نه قابل رؤیت با چشم ظاهر بود و گرچه بسیاري از ابعاد آن،. هاي پرشکوه آن بودندیون، شاهد صحنهنزدیک یا از صفحۀ تلویز
  .نه قابل توصیف با زبان و قلم

ناپذیري و و باالخره آنچه در رابطه با مردم و تفقد و نوازش و خوشحال کردن آنها حائز اهمیت و جالب توجه بود، خستگی
امتی که امامش . اهللا بودرویی حضرت امام نسبت به فرد فرد امت حزبضایتمندي، مسرّت و گشادهپذیرش و برخورد توأم با ر

اي از آنان شکایت و همواره به آنان عشق ورزید و از آنها تعریف و تمجید کرد و حتی براي یک بار و در یک مورد نیز کلمه
  .شکوه نکرد

  عشق بدون مرز
تفاوتی بین . واي جهان اسالم بود و این نوع رهبري و مرجعیت، مرز جغرافیایی نداردامام، رهبر و مرجع کل شیعیان و پیش

با ایران نیست همان گونه که در این عرصه فرقی بین ... پیرو و مقلد امام در لبنان یا عراق یا هند و پاکستان و بحرین و 
وبدین ترتیب مردم متدین و .  نیز همین طور استامروز مرجعیت مقام معظم رهبري. نیست... شیرازي و تبریزي و اصفهانی و 

مؤمن سراسر جهان و شخصیتها و رهبران دینی و انقالبی دیگر کشورها نیز همچون مردم ایران به مالقات و دست بوسی امام 
  .شدند-نائل می

 نشده است؛ مثل مالقات امام بعضی از موارد هم ذکر. موارد این مالقاتها زیاد بود که عمدة آنها در صحیفۀ امام ذکر شده است
، رهبر حرکت توحید اسالمی، که »شیخ سعید شعبان«. جمعۀ مسجداالقصی که به محضر امام رسید و رسماً با امام بیعت کرد

عاشقانه به خدمت امام » دکتر فتحی شقاقی«مرحوم شهید . مرکزیت آن در طرابلس لبنان بود مکرر به محضر امام رسید
  .گرفت-رت روح اهللا، جان میرسید و با زیا-می

هم با امام مالقاتی عاشقانه داشت و دیدیم که حضرت امام با همان منطقی که براي شهداي » عالمه عارف حسینی«شهید 
  .بزرگ ایران اعالمیه دادند، براي شهید عارف حسینی نیز آن اعالمیۀ حماسی را دادند

و همچنین دیگر اعضاي » آقاي سید حسن نصراهللا«نان، و جناب ، دبیرکل سابق حزب اهللا لب»سید عباس موسوي«شهید 
شوراي مرکزي حزب اهللا مکرراً به محضر امام شرفیاب شدند و همین مالقاتها بود که شالودة مقاومت و پایداري حزب اهللا را در 

  .کرد-مقابل صهیونیستهاي اشغالگر، راسخ و تزلزل ناپذیر می



صدور اجازه امور حسبیه معیارهایی دارد که به . رقی بین داخل و خارج وجود نداشت و ندارددر مورد اجازات امور حسبیه هم ف
هر شخصی که آن معیارها را داشته باشد و براي مرجع تقلید شخصاً یا با گواهی . وجه مرزهاي جغرافیایی در آن دخیل نیستهیچ

حجت االسالم و المسلمین سید حسن «بر همین اساس جناب . دشودو نفر عادل توثیق و اثبات شود براي او اجازه نامه صادر می
که واقعاً ثمرة شجرة طیبۀ روح اهللا و نور چشم مقام معظم رهبري و بازوي قدرتمند اسالم است از جمله ) حفظه اهللا(» نصراهللا

از امام اجازة امور » االسالمحجت «اولین روحانیان لبنانی است که در دورة جوانی شاید بتوان گفت نوجوانی با تعبیر و عنوان 
  .بردند-امام در آن سالها عنوان حجت االسالم را براي مراجع فعلی در مکتوباتشان به کار می. حسبیه دریافت کرد

  
  سخنان امام در مالقات با شیخ اسعد التمیمی

هاي جهادي فلسطین با -هاالقصی و از چهرامام جماعت سابق مسجد» آقاي شیخ اسعد بیوض التمیمی«مورد دیگر مالقات 
این نوع مالقاتها همانند مالقات شهید فتحی شقاقی، رهبر جهاد اسالمی فلسطین، به دلیل آنکه .  بود1361حضرت امام در سال 

  .شد و به همین جهت در صحیفه امام نیز ذکر نشده استدر آن شرایط انعکاس خبري نداشت، ضبط و ثبت نمی
حضرت امام بعد از صحبتهاي شیخ اسعد و .  بود تا ضمن زیارت امام، با امام بیعت کندشیخ اسعد بیوض التمیمی آمده

متن سخنان یادداشت شده . اعالم بیعت، سخنانی را ایراد کردند که هر چند ضبط نشد، اما فی المجلس عمدتاً یادداشت شد
  .حضرت امام به شرح ذیل است

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
م که تشریف آوردید به ایران تا از نزدیک با هم مالقات کنیم و آنچه بر کن-من از شما تشکر می

گذرد با دست سالطین خود -آنچه که بر مسلمین می. گذرد در میان بگذاریم-مسلمین می
سالطینی که به واسطۀ دنیا و به خاطر رسیدن به یک حظ دنیایی از اسالم رو . مسلمین است

گذرد بالواسطه از اینها و -کنند که مسلمانند آنچه بر مسلمین می-اند؛ گرچه ادعا می-برگردانده
  .مع الواسطه از قدرتهاي بزرگ امثال آمریکا و شوروي است

شان است دست برندارند، دستهاي مرموز دولتهاي قدرتمند -مسلمین تا از اختالفاتی که بین
 بعد از این که ایران قیام کرد دانید-شما می. هاي خودشان دست پیدا کنند-توانند به خواسته-می

و شاه مقبور را از اینجا بیرون کرد با شعار آزادي، استقالل، جمهوري اسالمی این کار را انجام داد 
جا رواج دارد و آرزوي ما این است و الزال این شعار در بین مردم ایران از اطفال و شیوخ در همه

  .اهللا و بر همه دولتهاي کفر غلبه کندشاءکه اسالم قدرت صدر اسالم را پیدا بکند ان
کنند یا -ما باید کوشش کنیم در وحدت مسلمین و آنهایی که از وحدت مسلمین جلوگیري می

 دانید بعضی از روحانیون اهل سنت که نباید اسم روحانی بر -شما می. کنند منزوي کنیم-نفاق می
ش نسبت به جمهوري اسالمی شروع به آنها گذاشت از اول پیروزي، براي رسیدن آمریکا به اهداف

او فهمید که اگر . صدام که آمریکا وادار کرد به ایران حمله کند براي ایران نبود. پاشی کردندسم
این جمهوري اسالمی با این محتواي اسالمی به سایر بالد سرایت کند، دست آنها از شرق به کلی 

ارند چه از روحانیون و چه از روساي شان د-لهذا اشخاصی که آنها در چنگال. شود-قطع می
جمهور و سالطین به جنگ با ما وادار کردند و این دو سال تمام که ما مشغول دفاع از حریم اسالم 
. بودیم هیچ یک از دولتهاي اسالمی به ما کمک نکردند و اکثر دولتهاي اسالمی به او کمک کردند

  .خواهیم-این نبود جز این که ما اسالم میاسلحه دادند، پول دادند و حتی افراد فرستادند و 



طوائف مسلمین و مذاهب اسالمی در آنچه که مشترکند که اصول است مثل کتاب، سنت، قبله 
األسف بسیاري از دولتهاي اسالمی و -مع. کنند بر آنها-با هم باشند و اگر نباشند کفار غلبه می... و 

ن ما در صدد بودند که بین مسلمین تفرقه بعضی از روحانیون اهل سنت و کمی از روحانیو
  .بیندازند و به بهانه اینکه ایرانیها مسلم نیستند و مجوسند، ما را سرکوب کنند

گوید -یک دروغی که صدام می. کنندهاي گروهی به ما حمله می-تمام گروههاي تبلیغاتی و رسانه
گویند اگر عراق به -ي آنها این است که میها-از توطئه. کنند-کنند و بازگو میآن را چند برابر می

از اول قرار ما این . آید-دست ایران بیفتد یا این که ایران بر عراق غلبه کند، حکومت شیعه پیش می
خواهیم تمام -ما می. بود که به اسالم عمل کنیم و تفرقه که خالف نص قرآن است ایجاد نکنیم

از ممالک اسالمی قطع بشود و هر ملتی در هر کشوري مسلمین استقالل داشته باشند و دست کفار 
  ...که هست حکومت مستقل داشته باشد 

امیدوارم که با جدیت افرادي مثل شما این آمال تحقق پیدا کند و هیچ وقت مأیوس از خداوند 
چنانچه . تواند عده قلیلی را بر قدرتهاي بزرگ غلبه دهدخداوند می. تعالی نیستید و نیستیم

ملت ایران با نداشتن ساز و برگ جنگی و با اینکه همه چیز در دست آمریکا و شاه بود، با دیدید 
نتوانست در ... ایمان به خدا به پیروزي رسید و صدام با همه ساز و برگی که براي او تهیه شده بود 

وز گرچه در بعضی از نقاط هن. ایران یک قدم موفق شود و بعد از چندي از ایران بیرونش کردند
  ...هستند 

نکتۀ صحیح این است که مسلمین باید با هم متحد باشند و شما که از علما و دانشمندان 
خواهد بین مسلمین خالف -هستید ممکن است با روحانیون اهل سنت تماس بگیرید که ایران نمی

  .ایجاد کند و نه تعدي کند
هم براي دفاع وارد عراق ما که در اینجا نشستیم هیچ وقت هجوم نکردیم به عراق، االن 

. کشندکنند و اطفال و شیوخ ما را می-ایم چون که از راه دور به شهرهاي ما با توپ حمله می-شده
ما مجبوریم براي دفاع از اسالم و مسلمین پیش برویم ولی یک وجب از خاك عراق و یا دولتهاي 

  .خواهیم-دیگر را نمی
ر جا که هستید قواي خود را تقویت کنید و خدا فرج خواهیم در ه-از خدا توفیق شما را می

ما براي اسالم . رساند و نترسید از مقهور شدن چون که هر چه براي اسالم است شکست ندارد-می
شما جدیت . کنیم-ما براي اسالم خدمت می. ما باکی از مردن نداریم. شویم-میریم و یا پیروز می-می

آنها یا باید سرعقل بیایند و کنار بروند یا . همه گرفتاریها از حکومتهاست. کنید عامۀ مردم را بیدار کنید
والسالم علیکم و . من توفیق شما را خواستارم. ملتها آنها را کنار بزنند تا رژیم اسالمی داشته باشند

  .رحمه اهللا و برکاته
  

  تبرك و دعا
 اسکناس و امثال آنها  به طور روزانه، مقداري قند، نبات، پارچه، سکه،و باالخره نمونۀ دیگر از درخواستهاي مؤمنان این بود که تقریباً

را به منظور تبرك به دست مبارك حضرت امام و احیاناً خواندن دعا به آنها، براي شفاي بیماران، رفع گرفتاریها و برکت، به دفتر 



ص آنها را با دست مبارکشان تبرك، و چنانچه درخواست دعا له با صفایی خابردیم و معظَّمما بدون استثنا به محضرشان می. آوردندمی
  .کردندهم داشتند، دعا می

انگیز و کنندگان، قضایاي شگفتاش و اعتقاد پاك مراجعهدر این رابطه، به مشیت و لطف الهی و خلوص بندة وارسته
ز مواردي که در این زمینه به خاطرم مانده ا.  شده بودآسایی رخ داد که اي کاش همۀ این موارد با ذکر خصوصیات ثبتمعجزه

  :کنماست، یک نمونه را ذکر می

  
  !شوندها معتقد میعقیدهآنگاه که بی

 مضطربانه تلفن کرد که یکی از برادران بسیار خوب که از افراد متدین و شاغل در هالل احمر است،» آقاي خلیلی«یک روز 
رکش به مغزش اصابت کرده، حالش بسیار وخیم است، پزشکان به او جواب رد که در جبهه مجروح و ت» آقاي اکبري«به نام 
به این ترتیب، از حقیر مصرّانه خواست که چند حبه قند . تنها امید، به خدا و دعاي امام است. اند و از بهبود او مأیوسندداده

مقداري قند خدمت حضرت امام . وح دعا کنندخدمت امام ببرم تا با دست امام، تبرك و به آن دعا بخوانند و براي بهبود مجر
وقتی . حضرت امام قندها را تبرك و به آن دعا خواندند و سپس براي سالمتی او دعا کردند. بردم و مطلب را به عرض رساندم

  .قندها را گرفت و با عجله برگشت. که به دفتر برگشتم، آقاي خلیلی خود را به دفتر رسانده بود
زده و گریان، تشکر کرد و مژده داد که دوستش از خطر گذشته و پزشکان از بهبود او مبهوت زد و ذوقچند روز بعد، تلفن 

بوسی چند ماه بعد دوباره تلفن زد و ضمن تشکر مجدد، براي مجروح شفایافته درخواست کارت براي تشرف به دست. اندشده
  ...امام کرد که با نشاط و سالمت تشرف یافت و 

قل کرد که فالن پزشک متخصص معروف که در جریان معالجۀ من بود و به طور قطع از بهبودم اظهار یأس ایشان برایم ن
بینم که بعد  ولی وقتی، مثل شما را میما دکترها به معجزه اعتقاد نداریم،«: کرده بود، بعد از این ماجرا با صراحت به من گفت

شویم که به معجزه روید، ناچار میز چند روز، روي پاي خود راه میشود و بعد ااز آن وضعیت، ناگهان همه چیز عوض می
  »!اعتقاد پیدا کنیم

  
  پاسخ مثبت به درخواستهاي هدیه

 از خدمت امام شد، موارد زیادي بود که افراد به وسیلۀ نامه و جز آن،نمونۀ دیگر از درخواستهاي شخصی که از محضر امام می
اي از عمامه و لباس یا سجاده و امثال آنها را که مورد استفادة حضرتشان قرار وش، پیراهن، قطعهکردند که دستمال، زیرپتقاضا می

گرفته باشد به عنوان تبرك به آنها هدیه کنند، حضرت امام کلیۀ این موارد را بدون استثنا ـ مگر آن که شیء مورد درخواست را 
کننده فرستاده دادند تا براي درخواستآوردند و تحویل میخاستند، میمیرسید، برنداشته باشند ـ به مجرد اینکه به عرضشان می

  :شوداي از این مورد، طی نامه و پاسخ ذیل مالحظه مینمونه. شود
  

  نامه و درخواست یک برادر شهید
  تعالیبسمه

دهد تر هدیه میتر به کوچکرسم است بزرگ. بعد از سالم و ارادت و اخالص. خدمت پدر عزیر و بزگوار و مهربان
حال این فرزند کوچک شما به طمع آنکه از پدر بزرگوار خود هدیه . دهندو همچنین رسم است جواب هدیه می

اگر میل آن پدر . شاءاهللا مورد قبول واقع شودان. اي ناقابل خدمت پدر عزیز خود فرستاده استدریافت دارد، هدیه



اي از را مورد مرحمت و تفقد قرار دهند، لطف فرموده عباي کهنهمهربان بر آن قرار گرفت که فرزند کوچک خود 
شاءاهللا حقیر نیز با آن سالها نماز بگذارم، شاید به اید، مرحمت فرمایید تا انخویش را که سالها با آن نماز گذارده

  .شاءاهللان. حرمت آن عباي مقدس، نماز ما هم مقبول درگاه ذات اقدس احدیت قرار گیرد
  )2/12/64(وچک شما، برادر شهید امیرحسین آقاخانی ـ علیرضا آقاخانی زاهدان فرزند ک

  پاسخ امام
  تعالیبسمه

امید است که من موفق شوم به قدردانی از امثال شما عزیزان و از خداوند براي ! فرزند عزیزم
یچ فداکاري خداوند تعالی ملت بزرگوار ما را که در راه اسالم از ه. شما توفیق و سعادت خواستارم

من دعاي . دریغ ندارند، سعادتمند فرماید و رزمندگان بسیار عزیز را به پیروزي نهایی موفق نماید
  .والسالم علیکم. کنمبه همه را فراموش نمی

  الخمینیالموسوياهللاروح
  

  همسر یک شهید لبنانی و مهر کربال
عبارات ادیبانه و مؤدبانۀ نامه دریایی متالطم از شور و شوق و . وداي براي حضرت امام نوشته بهمسر یکی از شهداي لبنان، نامه

تنها درخواستم از پیشگاه «: بعد از یک دنیا اظهار محبت و پاکباختگی نوشته بود. کردعشق نویسنده نسبت به امام را ترسیم می
 سجدة خدا گذارم و بعد از مرگم نیز آن را ام روي آن، سر بهمقدستان این است که یک مهر کربال برایم لطف فرمایید که تا زنده

  »...در کفنم بگذارم تا 
دادم که یقین داشتم که حضرت امام با اطالع از مضمون نامه، مهر کربال را براي این همسر شهید خواهند داد، ولی احتمال می

ر کربال که مدتی قبل از آن، به دستم رسیده لذا یک مه. یا مهر اضافی نداشته باشند و یا در دسترسشان نباشد و به زحمت بیفتند
وقتی نامه به عرض امام رسید، هنوز . بود و هنوز مستعمل نشده بود از روي احتیاط در جیب گذاشتم و به حضورشان مشرف شدم

یک مهر جملۀ درخواست تکمیل نشده بود که امام براي آوردن مهر از جا برخاستند و حقیر بالفاصله به عرض رساندم که من، 
حضرت امام نشستند، مهر را گرفتند و سپس براي آن همسر شهید به من برگرداندند که برایش . دارم و به خدمتشان تقدیم کردم

  .فرستاده شد
آمد، نزد حقیر آمد و هنوز ظهر نشده بود که یکی از دوستان وارسته و متعبد که از قم می. بعد از انجام کارها به دفتر برگشتم

ام به عنوان یک یادگاري این مهر مال حدود چهل سال پیش است که اخیراً اُم الزوجه«:  را از جیبش درآورد و گفتیک مهر
زده شدم و در فکر شگفت. بر خود لرزیدم» .من هم به دلم افتاده است که آن را به شما بدهم. ارزشمند به من هدیه داده است

  .و وقتی قضیۀ صبح را بازگو کردم، منقلب شداو هم از وضعیت من متعجب شد . فرو رفتم
هنوز فکرم از این اتفاق عجیب فارغ نشده بود که عصر هنگامی که از خانه به دفتر آمدم، یک کارتن بزرگ در کنار میزم 

یدم پر از کارتن را باز کردم، د. اي براي اینجانب رسیده بودتوجهم را جلب کرد که به وسیلۀ وزارت امور خارجه همراه با نامه
این «:  نوشته بودنشینهاي خلیج فارس بود،در نامه که از یکی از سفیران خوب جمهوري اسالمی در یکی از شیخ! مهر است

له از کربال آورده است و تقاضا کرده تقدیم مهرها را یکی از مقلدان و شیفتگان حضرت امام از مدتها قبل براي معظَّم
اي برداشتیم و فردا صبح به خدمت امام بردیم و به عرض از هریک نمونه.  شکل و اندازه بودمهرها به ده» .محضرشان شود

  ».جا برایتان ارسال شده استیک کارتُن از این مهرها از فالن«: رسید که
  :فرمودند



  .بقیه را خودتان به دیگران بدهید. همینها براي من بس است
را در کمترین زمان به  20»جاء بِالحسنَهِ فَلَه عشرُ اَمثالِهامنْ«و مصداقی از ! که با تقسیم آنها ده عدد سهم این جانب شد

  .چشم دیدم
  

  درخواست دستمال
  .محضر مبارك مرجع تقلید شیعیان جهان و رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران

ی که  این بندة ناقابل، من زبانم عاجز و قلمم شکسته است که در برابر کسبعد از عرض سالم،
چون ابراهیم بت شکست و نمرودیان را هالك کرد و چون عیسی با دم مسیحایی خود، ملت ایران 

کن و پرستی را ریشهبت) اهللا علیه و آله وسلمصلی(را زنده کرد و چون جدش حضرت محمد 
  .ها را به جان خریداسالم را جانشین آن کرد و مصائب و شکنجه

اي ناجی ملتهاي ! هایم فداي یک لحظۀ عمر شمار من و بچهاي که همۀ عم! اي امام عزیز
این بندة . اندچشم امید به تو دوخته! اي کسی که محرومان و ستمدیدگان جهان! دربند

حال که دستم به امام زمانم . ناقابل، خواهشی کوچک از وجود بزرگ شما پدر بزرگوارم دارم
ز لباس یا چیزي که به دست مبارکشان خواهم که یک تکه ارسد، از نایب عزیزش مینمی

  .داشته باشمتبرك شده باشد، براي بندة ناقابل بفرستید تا در قبر به همراه 
  .از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا.  تا انقالب مهدي خمینی را نگه دارخدایا، خدایا،

  ر.فدایی شما ـ ز
  اصفهان ـ دستگرد خیار ـ خیابان کشاورزي: آدرس

* * *  
الحال برخاستند و دستمالشان را که بسیار تمیز و مثل برف، سفید بود، آوردند ۀ فوق به عرض حضرت امام رسید که فینام

  .و براي ارسال، جهت نویسندة نامه لطف فرمودند که به وسیلۀ پست فرستادیم
  

ألمام    )براي امام(لِ
از . عه طالهاي ساخته و متنوع را روي میز قرار داداي محتوي دهها قطزبان به دفتر مراجعه و کیسهروزي یک خانم عرب

گرفتند مگر آنکه جهت مصرف آن از سوي صاحب آن مشخص شده باشد، ما آنجا که حضرت امام هیچ چیزي را تحویل نمی
 آن کردیم کهگرفتیم، به طور دقیق از آورنده سؤال میهم عادت کرده بودیم که هر چیزي که براي تقدیم به امام تحویل می

  .خواهد در چه جهت و راهی مصرف شودچیز بابت چیست یا می
  »این طالها بابت چیست؟«: لذا از آن خواهر محترمه سؤال کردم

  »!لالمام«: پاسخ داد
  »براي چه مصرفی؟«: باز سؤال کردم
  »!لالمام«: باز هم گفت
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امانت شما تحویل امام «:  به همین جهت گفتم.آوردندمعموالً در آن زمان این نوع چیزها را بیشتر جهت کمک به جبهه می
  »خواهید امام آن را در چه راهی مصرف کنند؟شود، ولی میمی

  »!لالمام«: جواب قبلی را تکرار کرد
کردم شاید ابهامی وجود داشته باشد و باز هم سؤال کردم براي خیرات، کمک به مستمندان، کمک به ساختن هنوز احساس می
  مصرف شود؟... یا مسجد یا حسینیه و 

  »!لالمام«: و او باز هم در پاسخ به همۀ موارد تکرار کرد
لیست طالها را نوشتم و براي آنکه رسید آنها به مهر امام برسد، سؤال کردم اسمتان چیست؟ . مطلب کامالً روشن شد

  .آورندمعموالً در عربی اسم را همراه با نام پدر می» !عثمان... «: جواب داد
میدم این خواهر از اهل سنت است و بعد از تفحص بیشتر معلوم شد ایشان اهل یکی از کشورهایی است که مردم آن تازه فه

و خاطرنشان ساخت که براي آمدن به . حتی بیش از عراق زیر بمباران تبلیغاتی مسموم علیه امام و جمهوي اسالمی قرار داشتند
اي جداگانه  بود، به کشور ثالثی سفر کرده و از آنجا با گرفتن ویزاي ایران ـ در برگهایران و تقدیم این هدایا که تمام زیورآالت او

  .اش ثبت نشود با مشقت و سختیهاي فراوان خود را به ایران و جماران رسانده استکه سفر او به ایران در گذرنامه
افراد گوناگون از . تر از این مورد بودعجیبدر طول این سالها دهها و صدها مورد از این قبیل وجود داشت که بعضاً بسیار 

کشورهاي مختلف جهان حضوراً و یا با مراجعه به نمایندگیهاي جمهوري اسالمی و حتی دفاتر حفظ منابع یا به وسیلۀ 
و کردند و این همه نشانی بود از عمق و گستردگی نفوذ اشخاص ثالثی، هدایاي گوناگون و گرانبهایی را خدمت امام تقدیم می

رغم همۀ حجابها و ابرهاي تیره و سدهاي روانی و تبلیغات زهرآگین علی. محبوبیت امام در دلهاي پاك در سرتاسر عالم
  !نظیري که بوقهاي تبلیغاتی استکبار جهانی ایجاد کرده بودندبی

مریکا، از طریق دفتر اي بود که توسط یکی از مؤمنین عراقی ساکن در آاي دیگر دهها قلم طال و جواهرات عتیقهنمونه
حفاظت منافع جمهوري اسالمی، براي حضرت امام ارسال شده بود که مجموعۀ آنها همراه با لیست جهت صدور قبض به 

  :خدمت امام تقدیم شد و ایشان همچون سایر موارد مشابه بدون کمترین تأمل یا توجهی به آنها فرمودند
  .بدهید براي جبهه

  
  ادعاوفا و محبت بی

ف اشرف، در یک مقطع زمانی خاص، رژیم بعثی عراق به دالیلی تصمیم گرفته بود که دوستان نزدیک حضرت امام را تحت در نج
حدود سه روز، در منزل حضرت امام . در راستاي این ماجرا نوبت به حقیر رسید که به شدت تحت تعقیب قرار گرفتم. فشار قرار دهد

در دیار غربت، نه امکان ادامۀ زندگی مخفی وجود داشت، نه جو اختناق و . بردار نبودمخفی شدم، ولی سازمان امنیت عراق، دست
  :له فرمودندنمود، سرانجام، از حضرت امام کسب تکلیف کردم، ولی معظَّمشکنجه و کشتار در زندانهاي بعث، تسلیم را آسان می

  توانم بگویم؟من چه می
مراجعه » دائره امن نجف«صبح روز بعد، به . یم گرفتم خود را معرفی کنم، تصم»شهید محمد منتظري«باالخره با تشویق 

آنها بالفاصله به کربال منتقلم کردند که در آن زمان مرکز استان بود و از آنجا به بغداد و باالخره بعد از طی زندانهاي متعدد . کردم
به تصور (ثال آن که شاید به منظور شکستن صالبت امام این حرکتها و ام. منتقل شدم» خانقین«به زندان » بعقوبه«و انتقال به 
له به انعطاف نسبت به آنان و ایجاد جو رعب و اختناق در حوزة مرتبطان با حضرت امام بود، و وادار ساختن معظَّم) مزدوران بعثی

  .در مورد من چند روز به طول انجامید



با . خود را معرفی کردم. دم، از پشت پنجرة زندان صدایم زدندپس از چند روز، در حالی که مشغول تعقیبات نماز عشاء بو
در حالی شب را با این خشونتها و هتاکیها به صبح رساندم که بر . اي شبانه مرا به بغداد برگرداندندشتاب و به طور وحشیانه

  .نمودکمترین توقع می» اعدام«سلولها حسب قرائن و حدس یکی از هم
ی با تعجب و ناباوري متوجه شدم که همه چیز عوض شده و برخوردهاي مأموران تغییر اول صبح، احضار شدم، ول

سالم گرم ما را به سید «: او با احترام تمام گفت. نام و نشان یافتمخود را در اتاق رئیس آن تشکیالت بی. کرده است
یدم چه شده تا وقتی که اعالم کرد که فهمهنوز نمی» !برسانید و بگویید سوءتفاهم شده بود عذر ما را بپذیرید) امام(

  .آیدشما آزاد هستید و فالنی براي بردن شما به نجف می
کنند اما به هنگام کم نیستند کسانی که نسبت به یارانشان در شرایط رفاه و آسایش، ادعاي محبت و ابراز دوستی می

کنند با سپردن همه چیز به بوتۀ حتی سعی میگیرند و تفاوت از آنها فاصله میسختی و گرفتاري آنان، خونسرد و بی
ر نکنند ادعا را همراه با کمال وفا و صمیمیت، یکجا اي بود که صفا و محبت بیاین ماجرا نمونه. فراموشی، خاطر خود را مکد

  .در امام یافتم
 براي نجات اینجانب، از حضرت امام،وقتی که به نجف اشرف بازگشتم، مطلع شدم که مرحوم حاج آقا مصطفی ظاهراً با اشاره و اجازة 

گونه معلوم شد که اگرچه به هنگامی که در منزل آن حضرت مخفی بودم، نه به ماندن در آنجا طریق غیرمستقیم اقدام کرده بود و بدین
مندان و گذاشتند که عالقهاي که آنها نتوانند به مقصود خود دست یابند، نتشویقم کردند و نه امر به رفتنم کردند، ولی باالخره به گونه

گاه که خود را دوباره بعد از ناامیدي مطلق در کنارشان یافتم، رمز آرامش خاطر حضرتشان را در آن. پناهی کنندمشتاقان احساس بی
  .اي که براي یافتن یا ماندن کسب تکلیف کردم یافتملحظه

  !ترسم دردتان بیایدمی
. آقاي دکتر عارفی، پزشکی را با تخصص مربوطه آورده بود. حتی داشتانگشت شصت دست حضرت امام، مقداري نارا

  :ها، دو دستش را جلو آورد و عرض کردپزشک مزبور در ضمن سؤالها و معاینه
  .ـ دستهاي مرا فشار دهید

  :اي فرمودندبردند، با مالحت و شیرینی ویژهحضرت امام با لحنی خاص که به هنگام شوخی و طنز به کار می
  .رسم دردتان بیایدتمی

پزشک متخصص که به ظاهر براي اولین بار مشرف . و به دنبال آن، تبسم زیبا و دلنشینی بر لبان مبارکشان نقش بست
اش گرفت و با آرامش  دستهایش لرزان و صدایش مرتعش بود، از هم باز شد، خندهشده بود و تحت تأثیر ابهت حضرت امام،

  .به کار خود ادامه داد
)10/6/64(  

  اهللا شاهرودي-دیدار با مرحوم آیت
براي اهل علم به خصوص مراجع و . هاي فردي و اجتماعی به آداب و سنن اسالمی ملتزم بودند-حضرت امام در تمام زمینه

  .ندویژه در مورد زایران خانۀ خدا مقید بودمعمرین احترام زیادي قایل بودند و منطبق با شئون آنان، به دید و بازدیدها به
به همین مناسبت بعد از نماز مغرب همراه . اهللا شاهرودي از مراجع بزرگ در نجف از سفر حج بازگشته بودند-مرحوم آیت

اتاق . اهللا شاهرودي صمیمانه با هم معانقه کردند و در کنار هم نشستند-حضرت امام و آیت. حضرت امام به دیدار ایشان رفتیم
نمود و معموالً مجالس ایشان -اهللا شاهرودي سر حال و با نشاط می-آیت. معیت طالب پر شده بودبیرونی نسبتاً بزرگ بود و از ج

  .خندان شود) ره(در این جلسه نیز حاضران منتظر بودند، چهرة جدي و با صالبت امام. خالی از اندکی مزاح و انبساط وجه نبود



اکم«اهللا شاهرودي به تک تک حاضران -آیت از دست راست شروع کردند و با اشارة انگشت . گفتند- می21»اهللا بالخیر-مس
وقتی به تراکم جمعیت رسیدند با چرخاندن دست و . گفتند» اهللامساکم«سبابه به هر یک از چند نفري که نزدیک بودند، 

ه تمام افرادي که گفتند؛ اما هنگامی که احساس کردند، ب» اهللا-مساکم«انگشت سبابه به شکلی ملیح به چند نفر دیگر نیز 
شود، سبک اشاره را عوض کردند و -نیز می) ره(شود جدا جدا اشاره کرد و موجب معطلی امام-اند، نمی -پشت سر هم نشسته

جا -گفتند و در این» اهللا-مساکم«به جاي یک انگشت، با ده انگشت دو دست، چند بار به جمعیت متراکم وسط اتاق اشاره و 
نیز خندیدند و یکی ) ره(اي با صدا تبدیل شد و امام- حاضران در ازاي هر اشارة انفرادي به موج خندهصداي-بود که خندة بی

  .در جمع را مشاهده کردیم) ره(هاي نادر خندة امام-از صحنه
  

  تبسم و خندة امام
هربان و نورانی ربا در چهرة م-هاي ملیح و دل-توانستند شاهد تبسم-کسانی که با امام معاشرت داشتند همواره می
با توجه به همین ویژگی بود که در جلساتی که هر شب به مدت نیم . حضرتش باشند؛ اما خندة صدادار امام بسیار نادر بود

شد و اصوالً مطلبی که -گاه صداي بلند خنده شنیده نمی-ساعت در اتاق بیرونی منزلشان در نجف برقرار بود، تقریباً هیچ
اي بود که مرحوم -از جمله مواردي که شاهد خندة امام بودیم، در جلسه. گردیدباشد مطرح نمیهایی -موجب چنین خنده

اي که در -العاده-، از علماي بزرگ و محترم حوزة نجف، گویی تصمیم گرفته بود با تبحر فوق»اهللا شیخ مجتبی لنکرانی-آیت«
درپی -هایش را پی-دارترین داستان-لسه، آقاي لنکرانی خندهدر آن ج. را بخنداند) ره(شوخی و طنز داشت، هر طور شده امام

با تکلف ) ره(نخندید، بلکه دیگران نیز تحت تأثیر هیبت مجلس امام) ره(با مهارت مخصوص به خود بازگو کرد، اما نه تنها امام
 آخرین تیرش را در کمان بردار نبود و-و دشواري سعی کردند، بر خودشان مسلط باشند و نخندند؛ اما آقاي لنکرانی دست
زد، -ها را در جلسۀ درس، روي خودش می-گذاشت و با نقل داستانی با لهجۀ مخصوص دربارة یکی از بزرگان که همیشه مثال

، حاضران نیز خندة انباشته و نگهداشته شده در درونشان آزاد شد و )ره(را بخنداند و با خندة امام) ره(سرانجام موفق شد امام
  !نفجار خنده فرا گرفتجلسه را ا

آورد و در محضر -چاي می) ره(یکی دیگر از موارد که در جماران اتفاق افتاد، این بود که روزي آقاي حاج عیسی براي امام
: گوید-خطاب به حاج عیسی می) ره(حضرت امام. کند-اختیار عطسه می-شود و بی-حالت عطسه بر او عارض می) ره(امام
آورد و صرفاً با تداعی -شود، به یاد نمی-اي را که در پاسخ گفته می-کند، جمله- عیسی هر چه فکر میحاج» اهللا-یرحمکم «

حاج عیسی دستپاچه . خندد-و امام از این پاسخ به شدت می» اهللا لمن حمده-سمع «: گوید-اختیار می-برخی کلمات، بی
  : فرمایند-مهربانی میبا ) ره(و امام» !آقا حرف بدي زدم؟«: گوید-شود و میمی

  !تناسب نبود-نه زیاد هم بی
رئیس وقت ستاد مشترك ارتش همراه » ظهیرنژاد«قضیۀ دیگري را نیز مرحوم حاج احمد آقا برایم نقل کرد که روزي آقاي 

بسم «، بعد از خواسته گزارش بدهد-فرمانده مزبور که می. آمده بودند) ره(با یکی از فرماندهان براي تقدیم گزارش خدمت امام
کند به خواندن -خواهد سخنرانی کند، شروع می-بدون توجه به محدود بودن وقت و وضعیت مخاطب، انگار که می» اهللا-

بود، میان حرف او ) ره(اش مورد عالقۀ امام-ریایی-آقاي ظهیرنژاد که به دلیل صراحت و بی» ...نرید ان نَمنَّ«خطبه و آیه 
و امام به شدت » !عوام است) ره(کنی امام-خیال می! اصل حرفت را بزن! آهاي«: گوید- خود میپرد و با لهجۀ خاص-می
  .خندندمی
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  هفتمفصل

  نظم و ترتیب در کارها
  

  نمونۀ نظم و پاکیزگی
گاه توجه به کاري حضرت امام گذشته از نظم و انضباطی که در مجموعۀ شئون و کارهاي خود، داشتند و به طور عادي هیچ

هاي گوناگون، گوش کردن به هر روز عبادات، قرائت قرآن، ادعیه، مطالعه. شدوجب تضییع کار دیگرشان و یا غفلت از آن نمیم
رسیدگی و ) دادندحرکتهاي ورزشی که طبق نظر پزشکان معالج الزاماً به منظور حفظ سالمتی انجام می( نرمش اخبار، قدم زدن،

 و استجازات و قبض وجوهات، مالقاتها، معاشرت و انس با افراد خانواده، خوراك، نظافت و پاسخگویی به امور شرعی و اجازات
  .گرفتاستراحتشان، هرکدام به صورتی منظم و در موعد خود انجام می

از باب مثال، هر صبح جمعه، بعد از شنیدن خالصۀ اخبار ساعت هشت آماده . هاي هفتگیشان نیز حاکم بودهمین نظم در برنامه
ولی آموخته بودیم که در این . بردممعموالً روزهاي جمعه نیز چند گزارش را خدمتشان می. شدنداستحمام بوده و راهی حمام می

شدند و در همان هایشان میاند؛ چرا که بالفاصله مشغول باز کردن تکمهساعت، مجالی براي شنیدن یا امضاء کردن چیزي نگذاشته
  .زدندشدند و همیشه کیسه و صابون میرتیب، همیشه در ساعت هشت و چند دقیقه وارد حمام میخاستند و بدین تحال، برمی

هر روز جمعه . توفیق کیسه کشیدن امام در طول سالها نصیب پیرمردي مخلص بود که کارگر حمام عمومی جماران بود
استحمام امام . شد کشیدن وارد حمام مینزدیک ساعت هشت و پنج دقیقه در آنجا آماده بود که با اشارة امام براي کیسه

حمام مذکور که در . شدندکشید و ایشان چند دقیقه بعد از ساعت نه از حمام خارج میمعموالً بیش از یک ساعت طول می
باشد که وسایل و تجهیزات آن، عبارت بود از یک دوش ضلع شمالی هال واقع است، حمامی کوچک، ساده و بدون وان می

  . طشت و ظرف پالستیکی کوچکقدیمی، یک
کن حمام، بسیار کوچک بود، حضرت امام ناچار بودند لباسهایشان را در هال و در کنار میزي که چمدان از آنجایی که لباس

  .لباسهایشان روي آن قرار داشت بپوشند
ار که دو جمعه متوالی به حمام نرفته یک ب.رفتنددادند، حمام نمیحضرت امام فقط در اوقاتی که بیمار بودند و پزشکان اجازه نمی

ولی با این حال، لباسهایشان را طبق برنامۀ معمول . صبرانه منتظر بودند که بتوانند حمام بروندبودند، با سؤال از پزشکها بی
یزه و لباسهایشان همیشه پاک. رغم سادگی در لباس و زندگی در اوج نظافت و پاکیزگی بودندحضرت امام علی. کردندعوض می
شان تمیز بود، با اینکه تمام محیط زندگی و فرشهاي ساده. شدگاه در کف جورابهایشان اثري از چرك دیده نمیهیچ. تمیز بود

دمپاییهایی که سالهاي سال کار کرده بودند و کف آنها ساییده و ترکهاي زیاد . رفتندولی همواره با دمپایی روي فرش راه می
  .فرماییدهاي امام را مالحظه میمقابل، یکی از دمپاییخورده بود که در تصویر 

  

  فضاي معطر
درخشید و فضاي همیشه محیط زندگی حضرت امام و اتاق کار و محل عبادت و خواب آن حضرت، از نظافت و پاکیزگی می

امام نمونۀ کامل رغم اینکه حضرت تر علیبه عبارت روشن. انگیز عطرهاي بسیار خوشبو آکنده بودپرطراوتش از بوي دل
جویی در استفاده از امکانات زندگی بودند، ولی در زمینۀ نظافت و پاکیزگی و استفاده از بهترین زیستی و قناعت و صرفهساده



که این هم منطبق با آداب و سنن اسالمی است و نظافت و طهارت ظاهري الزمه و مقدمۀ . عطرها در حد کمال، مقید بودند
ي است؛ زیرا انسانهایی که در صمیم جانشان شمیم ایمان و رایحۀ جنت رضوان دارند، در خوشبویی تهذیب و طهارت معنو

  .جسم سزاوارترند
کردند و امام تنها در این زمینه بود دوستان امام از دور و نزدیک انواع عطرهاي خارجی و داخلی را به محضرشان اهدا می

فرمودند تا آنجا که بعضی از اصحاب دفتر نیز مقید بودند که به را انتخاب می بهترینها که با ذوق سرشار و زیباپسند خود،
  .هنگام تشرف از همان عطرهایی استفاده کنند که براي امام خوشایند بود

  
  عدم تأخیر در انجام کارها

ان منظم و مشخص کارها و زندگی و همۀ شئون و امور ایش. کردندگاه کار امروز را به فردا موکول نمیحضرت امام، هیچ
در زندگی حضرتش، هر چیز، سر جاي خود، قرار داشت و هر کاري دور از شتابزدگی و عجله و بدون تعلل و تأخیر در . بود

د امور و گزارشها و چیزهاي دیگر، هیچ نشانه. گرفتموعد مقرر آن انجام می اي از شلوغی و تراکم و با کثرت کارها و تعد
لباس، کتاب، قلم، رادیو و سایر . شدنی نبودهیچ چیز در آنجا گم. شدندگی حضرتش مشاهده نمیجامانده در زکارهاي به

داشت یا چیزي که باید به مسئول آن تحویل در این میان، اگر امانتی وجود می. وسایل شخصی هرکدام جاي معینی داشتند
  .ورزیدندبادرت میشد، در اولین فرصت و بدون فوت وقت و سریع، به ادا و انجام آن ممی

فردا . کردیمگرفت و ما آن را فراهم و تقدیم میله قرار میافتاد که یک کتاب فقهی و غیر آن، مورد نیاز معظَّمبسیار اتفاق می
 هر با آنکه صاحب کتاب ـ اگر ما بودیم یا. ترین کار و اولین کارشان این بود که کتاب را به آورنده بازگردانندصبح، انگار که مهم

  .کس دیگر ـ افتخار داشت که یک کتابش به آن حضرت تقدیم شده باشد
یافتند که زود به زود به محضر امام تشرف می» جناب آقاي سید صادق لواسانی«افتاد که افرادي مانند بسیار اتفاق می

 در اولین فرصت، جهت حضرت امام آن را بالفاصله. کردندو وجوه شرعیه را طی چک بانکی به طور مستقیم، تقدیم می
حتی گاهی بود که هنگام تشرف ما، در اثر تعدد و کثرت کارهاي دفتر، . دادندواریز به صندوق و حساب به ما تحویل می

شدیم، مجدداً با زنگ ما را احضار کردند که چک را تحویل ما دهند و چند لحظه بعد از آن که مرخص میفراموش می
م. دادندیفرمودند و چک را تحویل ممی له جاي منظم و محفوظی بود و امکان گم شدن چیزي در آن با آنکه اتاق کار معظَّ

خودشان با این حال، هیچ وقت حضرت امام حتی یک چک یا یک امانت را بدون دلیل براي یک روز، پیش . وجود نداشت
  .گذاشتندمعطل نمی

  

  امور مالی و وجوه شرعیه
به » صانعی«و » رسولی« اینجانب را احضار فرمودند که به اتفاق حجج اسالم آقایان ، حضرت امام،1361در اواسط سال 

شما سه نفر مسئول حساب و کتاب وجوه «: اي دستور فرمودندحضرت امام بعد از بیان مقدمه. محضرشان شرفیاب شدیم
  ».شرعیه هستید و باید تمام مسائل مربوطه به اطالع و توسط شما انجام گیرد

یک حساب جاري در  وجوه نقدي و چکهاي مربوط به وجوه شرعیه را که نزدشان بود تحویل دادند و بالفاصلهسپس تمام
بانک صادرات جماران به نام سه نفر افتتاح گردید و کلیۀ وجوه به حساب مذکور انتقال یافت و تمام پرداختها با حوالۀ حضرت 

  )2پیوست . (گرفتامام و تنظیم اسناد مربوطه به طور دقیق انجام می
همچنین در . این روال تا رحلت حضرت امام و تحویل موجودي حساب مذکور به شوراي مدیریت حوزة علمیه قم ادامه یافت

سالهاي اخیر بر حسب دستور حضرت امام یک حساب ارزي به نام حضرت امام و حق امضاي اینجانب همراه با یکی از دوستان 



اح و ضمن ثبت و ضبط دقیق کلیۀ دریافتهاي ارزي که بابت وجوه شرعیه براي حضرت امام واصل دیگر در یکی از شعب بانک افتت
گرفت که باقیماندة این وجوه نیز بعد از رحلت آن حضرت و شد، تمام پرداختها با دستور حضرت امام و امضاي دو نفر انجام میمی

  )3پیوست . (بر حسب وصیتشان تحویل شوراي مدیریت گردید
تر اشاره شد، زمان انجام دادن کارهاي مربوط به امور مالی و وجوه شرعیه و مهر و قبوض از چند دقیقه گونه که پیشهمان

به مرور . شدشد و در آغاز، به جز روزهاي جمعه، در تمام ایام هفته این برنامه انجام میبعد از ساعت هشت صبح شروع می
ها نیز حذف شد و در این اواخر با آنکه کارها و تعداد قبوض بیشتر شده بود، بهها و چهارشنها و سپس شنبهشنبهزمان پنج

  .گرفتشنبه انجام میاین برنامه فقط در روزهاي یکشنبه و دوشنبه و سه
کرد و همزمان حضرت امام مهر گونه بود که در آغاز جناب آقاي رسولی، سؤاالت و استجازات را مطرح میکارها به این
دادند و آقاي صانعی قبوض را که قبالً نوشته شده بود ورق شان بود، به اینجانب میا که همیشه در جیب جلیقهمبارکشان ر

شد، ایشان کار ورق زدن قبوض را بعد از چند دقیقه که سؤاالت آقاي رسولی تمام می. کردمزدند و حقیر آنها را مهر میمی
عمده صرف وقت در محضر . دادمد اینجانب کار مهر کردن بقیه را ادامه میزگرفت و در حالی که به سرعت ورق میتحویل می

رغم ازدیاد روزافزون آن، به تدریج در اثر تکرار و ممارست در این کار سرعت عمل امام، مهر کردن قبوض بود که علی
ین یکی از دالیل تقلیل روزهاي کردیم و ااي پیدا کرده بودیم و در کمترین زمان ممکن بیشترین قبض را مهر میالعادهفوق

  .هفته و ساعت کار در محضر امام بود
شدند روي مهر شدن قبوض نیز نظارت داشتند حضرت امام متناوباً و در ضمن آنکه در آن حال مشغول مطالعۀ گزارشها می

حدي بود که توجه حضرت سرعت عمل در مهر زدن قبوض به . کنندو مکرراً متوجه شدم که ایشان با دقت به کار ما نگاه می
  .امام را به خود جلب کرده بود و حاج احمدآقا نقل کرد که حضرت امام دو بار این نکته را به من یادآوري فرمودند

  

  !قبض رسید از امام براي امام
شرعیه، ، تا جایی که خبر دارم اولین مرجع تقلیدي بودند که دستور دادند دریافت و پرداخت وجوه )ره(حضرت امام خمینی

  .در قالب سیستم حسابداري دقیقی انجام گیرد
محالتی و حاج گونه که  قبالً اشاره شد حضرت امام انجام این مهم را به عهده حضرات آقایان حاج سید هاشم رسولیهمان

ي صانعی و ثبت  آقاشیخ حسن صانعی و اینجانب قرار دادند و با تقسیم کارها، دریافت به عهدة آقاي رسولی، پرداخت به عهدة
و ضبط حساب دریافتها و پرداختها به عهدة حقیر گذاشته شد و در مورد حسابی که در بانک صادرات به نام ما سه نفر افتتاح 

اي رسمی با امضاي ما سه نفر و تأیید حضرت امام به بانک اعالم کردیم که شده بود، برحسب دستور حضرت امام طی نامه
گذار جمهوري اسالمی، حضرت -مربوط است به مرجع معظم تقلید شیعیان رهبر انقالب و بنیان «وجوه واریزي به این حساب

و این مطلب نیز در متن گنجانده شد که ) مدظله العالی( اهللا مصطفوي خمینی - اهللا العظمی امام آقاي حاج سید روح-آیت
 له به -، مربوط به شخص ایشان نیست و به ورثۀ معظَّمشخص امام بر تذکر این نکته تاکید فرمودند که دیناري از این وجوه«

  » .جانبان تعلق ندارد-رسد و به همین ترتیب دیناري از وجوه مزبور به شخص، یا به ورثۀ این-ارث نمی
قدم از -بندي پیش-بند بودند و در این پاي-شدت پايهاي برجستۀ امام این بود که به مقررات و ضوابط به-یکی از ویژگی

کنند که ولی فقیه فوق -درست برخالف مغرضان یا ناآگاهانی که براي تضعیف امامت و والیت فقیه القا می. ران بودنددیگ
. قانون است، فقیه و رهبري جامعه اسالمی، کسی است که بیش از همه و پیش از دیگران به رعایت ضوابط مقید و عامل است

اي به این دلیل در این -اهللا خامنه- و مشخصاً در شرایط حاضر حضرت آیتو هر ولی فقیه دیگر در نظام اسالمی) ره(امام
چنین به قوانین و مقرراتی که -باشند و همتاز می-گیرند که در صحنۀ عمل و التزام به معیارهاي شرعی، پیش-جایگاه قرار می

  .بینند-و هرگز خود را تافتۀ جدابافته نمیاند شود، کامالً مقید و ملتزم بوده-در امتداد معیارها و احکام شرعی، وضع می



براساس معیاري که ایشان مشخص کرده بودند، هیچ پرداختی را بدون دستور پرداخت و گرفتن ) ره(حقیر در دفتر امام
هاي -گرفتند براي رعایت جنبه-تصمیم می) ره(افتاد که امام-در مواردي اتفاق می. دادم-امضاء از دریافت کننده، انجام نمی

جانب بود و حتی اگر -اخالقی، شخصاً مبلغی را به برخی افراد بدهند و با توجه به این که وجوه شرعیه تماماً در اختیار این
گاه وجوه شرعیه را نزد -دادند و هیچ-دادند بالفاصله آن را به ما تحویل می-می) ره(اشخاصی مستقیماً وجوهات را به امام

خواستند -خواستند شخصاً مبلغی را پرداخت کنند، از حقیر می-بنابراین در موارد معدودي که میداشتند، -خودشان نگاه نمی
  .که آن مبلغ را به ایشان تقدیم کند

دار -بود و ما صرفاً امانت) ره(کردند وقتی که قرار است از صدها میلیون تومان پولی که متعلق به امام-بعضی افراد تصور می
مبلغ پنجاه هزار تومان به معظَّم له مسترد کنیم، دیگر نیازي به دستور پرداخت و گرفتن امضاء وجود ندارد ایشان بودیم، مثالً 

این گونه نبود و عمالً این طور بود که حقیر ) ره(است؛ اما از نظر ما روش امام) ره(و اصوالً چنین کاري ناپسند و توهین به امام
تر از یک صد هزار تومان بود، مثل تمام موارد دیگر و سایر افراد غریبه، همان - کمبراي هر یک از ارقام مورد بحث که معموالً

نوشتم؛ با این تفاوت که در سایر موارد نام صادرکنندة حواله و نام تحویل گیرنده فقط یک نام بود و آن -فرم همیشگی را می
در این فرم، مثل پرداخت به افراد دیگر، اعالم وصول اگر اجازه فرمایید «: عرض کردم) ره(اولین بار، خدمت امام! هم امام
تقدیم ) ره(وجه را همراه با فرم خدمت امام. رویی استقبال کردند و از آن به بعد دیگر نیاز به گفتن نبود-که با گشاده» .شود
  .شد-آوردند و رسید وجه مهر می-زمان مهرشان را از جیب در می-کردم و ایشان هم-می

در این باره ما را تشجیع کرده بود که در برابر هر کس دیگري همین روش را بدون اغماض اعمال ) ره( امامشیوة برخورد
اند مبلغ یک صد هزار -حضرت امام دستور داده«: کنیم؛ در نتیجه یک بار که مرحوم حاج احمدآقا از آیفون به حقیر گفت

: به ایشان گفتم» .ن را فرستادم تا تحویل بگیرد و به من برساندآقاي میریا. تومان از شما بگیرم و شخصاً براي کسی ببرم
برو رسید را بگیر و بیاور، من هم پول «: آقاي میریان نزد من آمد، ولی به او گفتم» .لطفاً رسید آن را امضاء کنید تا بفرستم«

دوباره او را برگرداندم و » .دهند-ا میحاج احمدآقا فرمودند، بعداً رسید ر«: ایشان رفت و برگشت و گفت» .کنم-را آماده می
این بار حاج احمدآقا » !اول رسید را بدهید، چون ممکن است بعداً در کارها گم شود و فراموش کنیم«: گفتم به ایشان بگویید

 دوستان به این ماجرا در دفتر پیچید و برخی از. با عصبانیت رسید را امضاءکرده و فرستاده بود و بنده هم پول را تحویل دادم
اما براي ! شدت مرا سرزنش کردند و یکی از افراد گفته بود که رحیمیان موقعیت خود را در دفتر خراب کرد، واي به حال او

اي براي کار کردن در دفتر براي -حقیر کیسه. ارزش داشت، نه بودن یا نبودن در دفتر) ره(داري براي امامبنده، امام و امانت
  .را از دلم خارج کند) ره(توانست عشق به امام-هیچ عاملی هم نمی.  از پاره شدن آن خائف باشمخود ندوخته بودم که

در حالی که برخی منتظر برخورد سلبی حاج احمدآقا با حقیر بودند، عکس آن رقم خورد و آن دوستان سطحی نگر و ناآگاه از 
زي از آن قضیه نگذشته بود که مرحوم حاج احمدآقا به حقیر چند رو. درایت و علو طبع حاج احمدآقا به اشتباه خود پی بردند

شما با آقاي «: له افتتاح شود و گفت-اند که حسابی ارزي براي وجوهات شرعیه به نام معظم-موافقت کرده) ره(اطالع داد که امام
انجام پذیرفت و معلوم شد هر چند که این کار » !زاده بروید، حساب را افتتاح کنید و حق امضاي ثابت هم براي شما باشد-کفاش

گیري بنده، عصبانی شده بود، اما فرزند -و سخت) ره(الذکر به خاطر عجلۀ خود در انجام دستور امام-حاج احمدآقا در قضیۀ سابق
 و حفظ ناپذیري در حساب-گیري و انعطاف-با همۀ وجود و به دلیل همان سخت) ره(سوز امام-بود و با آن روح بلند و دل) ره(امام

به ) ره(هاي ریالی، حساب ارزي را هم که قرار بود افتتاح شود، بر حسب نظر امام-امانت، به جاي کنار گذاردن حقیر از حساب
  ! عهدة حقیر گذاشت

  

  اياهللا خامنهعنایت ویژه نسبت به آیت
 از خالصۀ اخبار ساعت هشت گونه که اشاره شد، همیشه بعدحضرت امام براساس تقید به نظم و انضباط در کارها، همان

دادند و حتی گاه تغییري در این برنامه نمیصبح را براي انجام کارهاي دفتر و مهر کردن قبوض مقرر کرده بودند و تقریباً هیچ



آمدند، ما مجاز بودیم در اتاق در روزهایی که احیاناً به دلیل کسالت یا سردي شدید هوا و یخبندان به اطاق کارشان نمی
گیشان مشرف شویم تا به هر صورتی که بود کارهاي دفتر و مراجعین مربوطه تأخیر و تعطیل نشود و براي اینکه نظم و زند

  .دادندکردند که مانع از حضور به موقعشان باشد از روز قبل خبر میبینی میوقت به هم نخورد اگر هم مسئلۀ خاصی را پیش
گرفت و بعد از آن، اگر مالقات خصوصی براي مسئولین بوسی انجام مید و سپس دستبعد از اتمام این بخش از کارها برنامۀ عق

شد، با این همه چند برنامۀ استثنایی نیز اتفاق افتاد که حضرت امام دستور بینی شده بود انجام میو شخصیتهاي مختلف پیش
اي بود که اهللا خامنه و مورد دیگر مربوط به حضرت آیتها تأخیر شود که یکی از آنها موردي بود که قبالً ذکر شددادند کل برنامه

اند، دستور دادند شما وقتی حضرت امام مطلع شدند، ایشان اول وقت یعنی در ساعت هشت براي مالقات در دفتر حضور یافته
جام شد و بعد از آن ما اي اناهللا خامنهترتیب، بر خالف معمول، اول مالقات حضرت آیتکارهایتان را بگذارید براي بعد و بدین

  .مشغول کارمان شدیم
اي نبودیم، ولی دیري نپائید که با اهللا خامنهدر آن زمان، ما متوجه دلیل این امتیاز و عنایت ویژة حضرت امام نسبت به آیت

  .اندیشی امام نمودار شدنگري و ژرفاي دیگر از آیندهمرور زمان نمونه

  نمونۀ دیگر
کمکهاي ریالی با . رسید-ها براي جبهه به دفتر امام می-مردم و عاشقان نظام و امام، انواع کمکدر سالهاي جنگ از سوي 

شد اما جواهرات و ارزهاي خارجی بر حسب نظر حضرت امام -اجازة امام عمدتاً براي ستاد کمک رسانی فیضیه ارسال می
برخوردهاي ویژه و ارجاعات موارد حساس به .  هزینه شودها-شد تا از طریق ایشان براي جبهه-اي می-تحویل آیت اهللا خامنه

اي بیانگر جایگاه بلند ایشان در نزد امام بود تا جایی که به -عالوه تعبیرات استثنائی حضرت امام نسبت به آیت اهللا خامنه
  .محرم رازش، از برازندگی وي براي رهبري سخن گفته بود

 که شیوة حضرت امام در مسائل مهم به ویژه مسئلۀ رهبري تمرکز روي ساختار در اینجا تذکر این نکتۀ مهم نیز الزم است
سازي و رساندن جامعۀ اسالمی به بلوغ اعتقادي و سیاسی بود، لذا شاهد بودیم که با شکل گیري ساختار خبرگان رهبري 

ط مجلس خبرگان از اول موافق رغم این که در اواخر عمرشان تصریح کردند که با مصداق انتخاب قائم مقام رهبري توسعلی
نبودند اما تا بعد از قضایایی که منجر به عزل قائم مقام گردید، به احترام ساختار و انتخابی که از مجراي آن شکل گرفته بود 

رغم همۀ شواهد و قرائنی که نشانگر نگاه مثبت امام نسبت به رهبري حضرت آیت اهللا لذا علی. نظرشان را کتمان کردند
اي بعد از خودشان بود از هرگونه تمهید و اقدامی در این زمینه پرهیز کردند، با این حال گویی با ضمیر آرام و قلب -خامنه

مطمئن، امیدوار به خداوندي بود، که با لطف و رحمتش به ملتی که صدها هزار شهید و جانباز نثار اسالم کرده بود این بار به 
  .نه براي رهبري دست یابند و چنین شدترین انتخاب و بهترین گزی-شایسته

  
  رادیو براي امام

له دو سه رادیوي کوچک داشتند که حسن معظَّم. کردندمدتی بود که حضرت امام تنظیم رادیوشان را به حقیر محول می
ند و با مرور شدآنها براي حضرت امام، کوچک بودن و قابل حمل بودن آنها بود، ولی اشکال آنها این بود که مرتب خراب می

از . فرمودند که خراب استآوردند و می نیز شده بودند و تقریباً یک روز در میان، حضرت امام یکی از آنها را میزمان، ضعیف
تر حقیر به ذهنم آمد که کجاي دنیا یک رهبر و حتی یک رئیس و پایین. این گذشته مشکل دریافت روي این نوع رادیوها بود

باالخره به این نتیجه رسیدم . رغم تقید به رادیو و استفاده از آن، تا این اندازه دردسر رادیو داشته باشد که علیاز آنها وجود دارد
رادیو . که ابتدا و بدون اطالع حضرت امام یک رادیوي مناسب و قوي تهیه کنم و هر طور شده اجازه بگیرم و به خدمتشان ببرم

وقتی خدمتشان شرفیاب شدیم، بعد از انجام کارها مجدداً به . اده از آن مسلط شدمرا تهیه کردم و بر تنظیم و شیوة استف



اجازه . شونداین رادیوهاي کوچکی که خدمتتان هست، هم ضعیف است و هم زود خراب می«: خدمتشان برگشتم و عرض کردم
  ».فرمایید یک رادیوي بزرگ و قوي با آنتن خدمتتان بیاوریم

  :فرمودند
  .رادیوي کوچک بهتر است. خوردوده، به درد من نمیبزرگ، اینجا ب

چون حضرت امام در بسیاري از حالتها و حتی در حال قدم زدن و در اتاق مالقات و کار و اتاق زندگیشان از رادیو استفاده 
زدند، به طرف اتاق میدر حالی که در اتاق و هال قدم . کردند، لذا کوچک و سبک و قابل انتقال بودن رادیو برایشان مطلوب بودمی

  :خوابشان رفتند و دو رادیوي کوچک دیگر را برداشته و به من دادند و فرمودند
  .اینها هم خراب است، ببرید

حاال اجازه فرمایید رادیویی که آماده است، بیاورم تا به طور آزمایشی یکی دو روز «: پررویی کردم و دوباره عرض کردم
  ».گردانمشد، واال برمیخدمتتان باشد اگر پسندیدید با
بارید، با کمک برادران آنتن را باالي درختهاي قبل از ظهر فرداي آن روز، با آنکه برف می. با اصرار حقیر موافقت فرمودند

  .چنار نصب کردیم

  !جایی باشد که دست علی نرسد
له الباب کردم و معظَّماند، دقّغ شدهحدود ساعت دوازده و بیست و پنج دقیقۀ ظهر، به تصور اینکه حضرت امام از نماز فار

  :طبق معمول و سنت همیشگیشان به جاي بفرمایید، فرمودند
  .اهللابسم

اگر اجازه بفرمایید، «: عرض کردم. انداند و سر سجاده نشستهولی متوجه شدم هنوز از نماز فارغ نشده. شرفیاب شدم
  :د از چند لحظه، حضرت امام از سر سجاده که در هال بودند، صدا زدندبع. و مشغول شدم» خواهم این رادیو را راه بیندازممی

  !آقاي رحیمیان
  :فرمودند. جلو رفتم

  گذارید؟کجا می
  ».روي میز، کنار دستتان«: عرض کردم
  :فرمودند

  .آن باال بگذارید. باید جایی باشد که دست علی نرسد. نه
  :ادامه دادندشکل باالي تختشان و و اشاره کردند به طاقچۀ نقابی
  .کتابهاي روي آن را پایین بگذارید. اشکالی ندارد

بسیاري از اوقات را با . له داشتاي با معظَّمالعادهسالۀ حضرت امام و فرزند حاج احمد آقا است و انس فوق علی نوة سه
بور نباشند که مجال تحرّك  جهت، حضرت امام براي آنکه هم رادیو محفوظ باشد و هم مجبرد و بدینحضرت امام به سر می

خاطر کنند و به تعبیر دیگر، به کند، محدود و سلب نمایند و او را آزردهکودکانۀ علی را که هنوز معناي امر و نهی را درك نمی
  .منظور پیشگیري از رنجاندن طفل، به جاي محدود کردن و دعوا نمودن او، امر فرمودند که رادیو دور از دسترس او باشد

ویژه در کودکی که هنوز اي است براي همۀ پدرها و مادرها که روش پیشگیري در همۀ موارد ـ بهود درس حکیمانهاین خ
  .فهمد ـ بهتر از درمان است زدن هم چیزي نمیکند و از طرفی از دعوا کردن و کتکخوب و بد و خیر و شر را درك نمی

  نود دقیقه مشغول نماز ظهر
چنان مشغول دعا و نماز بودند و حقیر هم به کار خودم پرداختم و حضرت امام در این اثنا از به هر حال، حضرت امام هم

  :سر سجاده برخاستند و جلو آمدند و فرمودند



دو روز است که دارید زحمت . شما به زحمت افتادید. من راضی به این همه زحمت شما نبودم
  .کشیدمی

حقیر که از . ها را تکرار کردندا آهنگی دلنشین و تفقدآمیزتر شبیه همان جمله دوباره جلو آمدند و بحدود نیم ساعت بعد،
  .لرزیدم، با اظهار شرمساري تشکر کردماین همه مهر و بزرگواري ذوب شده و بر خود می

 ساعت نزدیک به یک ونیم بعدازظهر بود که کارم تمام شد و حضرت امام با آنکه طبق معمول از اول وقت ظهر، به نماز
  .رغم نقاهت و ضعفی که داشتند، هنوز مشغول عبادت بودند که خداحافظی کردم و مرخص شدمایستاده بودند، علی

الزم به تذکر است فیلمی که از نماز جماعت مغرب امام از تلویزیون مکرر پخش شده است مربوط به شرائطی است که اوالً 
ت و روزهاي طوالنی و گرم آن، ثالثاً امام میزبان است و جمعیت حاضر هنگام افطار ماه رمضان است، ثانیاً فصل تابستان اس

کند با رعایت اضعف مأمومنین نماز با حداکثر اختصار خوانده شود، لذا این نماز میهمان امام که رعایت آداب شرعی ایجاب می
  .باشدشاخص نمازهاي معمولی امام که همراه با اذکار، ادعیه و نوافل مفصلی بود نمی

  

  نوازش کریمانه
یکی از برادران بود که افتخار خدمتگزاري . بارید، زنگ در خانه به صدا درآمددو شب بعد، در حالی که برف سنگینی می

مبهوت از این همه » !مربوط به خودتان است... «: روي پاکت نوشته شده بود. پاکتی را داد و رفت. حضرتشان را داشتند
  .زانوهایم سست شدند و اشک شوقم فرو ریخت. خواست از جا کنده شودمیقلبم . بزرگواري و عظمت شدم

خواستم به عنوان سپاس سخنی بگویم، ولی احساس عجز بیش از یک هفته گذشت و هر روز صبح، هنگام تشرف، می
  :کردم و سرانجام مرقوم زیر را همراه با گزارشها تقدیم محضرشان کردممی

  : نقل کرد که حضرت امام با مالحظه این نوشته فرموده بودندچندي بعد حاج احمد آقا برایم 
  .دانستم آقاي رحیمیان داراي چنین روح لطیفی استمن نمی

  
  درسی حکیمانه

: عرض کردم. حضرت امام هدیۀ دیگري به من لطف فرمودند.  براي تقدیم گزارشها مشرف شدم20/11/67شنبه روز پنج
  ».فرماییدمرا شرمنده می«

  :فرمودند
  .مال خودتان است

  :بعد فرمودند
این خیلی رادیوي . خوردندآنها به درد نمی. خیلی خوب استالذکر ـ ـ اشاره به همان رادیوي سابقاین رادیو 
  .خوبی است

  ».الحمدهللا«:گفتم
یک قرآن امضاءشده و . خوشحالی سر تا پاي وجودم را گرفت که توانسته بودم خدمتی ناچیز انجام دهم. انگار خدا دنیا را به من داد

  :هنگامی که خواستم مرخص شوم، دوباره اشاره کردند و فرمودند. خواستم انجام دادنددو استخاره که براي مؤمنان می
  .آن را بردارید
نوع اول آنکه گرچه ما در دفتر حضرت امام خدمتگزار بودیم، ولی از آنجا که گویی این : دانمدر اینجا تذکر دو نکته را الزم می

توانست داشته باشد، له میکارها از چهارچوب وظیفۀ محوله خارج بود و گویی این کار، از جهتی جنبۀ شخصی براي معظَّم



دانیم، باز هم آن حضرت از دانستند که نثار جانمان را در پیش قدم مبارکشان افتخار میرغم آنکه یقین دارم حضرت امام میعلی
اسب با کرامت و شخصیت واالیشان حقیر را پاداش نیکو دادند؛ و این باز درسی حکیمانه بود که مال شخصی خودشان، آن هم متن

کشی کند و توقع کار شخصی و خارج از هرگز هیچ کس نباید از زیردستانش، گرچه او را به جان دوست داشته باشند، بهره
  .محدودة وظیفه داشته باشد

ادي حضرتشان، بیش از حد انتظار و معمول بود و از طرفی تا آنجا که اطالع پیدا ثانیاً با توجه به اینکه تفقد معنوي و م
 تفقدها و له را داشتند، به اشکال مختلف، در طی یک سال اخیر، از تمام کسانی که به نوعی افتخار خدمتگزاري معظَّمکردم،

اي از اي عمیق و زمزمهتوانست بیانگر نکته میسابقه معمول داشتند؛ این همهسابقه و حتی بینوازشهاي فوق انتظار و کم
این ما بودیم که کور و کر در کنار سرچشمۀ آب حیات سالها سر . سرود آزادي از قفس دنیا و پیوستن ایشان به لقاءاهللا باشد

  .اي نچشیدیمآلوده و غافل از دریاي معرفت او قطرهکردیم و خواب
  

  !تولید مثل
مانندي اشرف به موضوع حکومت اسالمی رسیده بود و فضاي درس، جذابیت و طراوت بیدرس فقه حضرت امام در نجف 

در محیطی که بسیاري از مباحث دورة عالی حوزه و درسهاي خارج فقه حول محور موضوعات و مسائلی بود که اصالً در . داشت
لی حکومت اسالمی و ضرورت قیام براي عصر حاضر موضوع خارجی نداشت یا کمتر مورد نیاز بود، حضرت امام با طرح استدال

ترین مسائل فقه اسالمی و شیعی را که در غبار -ترین و اساسیاي در افکار حوزویان پدید آورد و یکی از مهم-تحقق آن زلزله
نچه را در ناباوري نسبت به تحقق آن، مورد غفلت قرار گرفته بود، در مرحلۀ نظري به روشنی روز اثبات کرد و در مقام عمل نیز آ

  .گنجید به تصدیق آورد-طول قرنها براي مؤمنان یک آرزوي دست نایافتنی بود محقق ساخت و آنچه را در تصور نمی
در یکی از روزهاي درس که استداللهاي مستحکم حضرت امام به اوج خود رسیده بود و اصحاب درس به شدت تحت تاثیر 

یکی از شاگردان گویی به این احساس رسیده بود که همین اآلن باید به هر قرار گرفته و همگان را هیجان زده کرده بود، 
نحوي سالحی به دست آورد و به ایران برگردد و کار را آغاز کند، لذا با آهنگی شتابزده و آمیخته با هیجان در میان اوج 

شده بود که امام با همان لحن قاطع و سریع اما هنوز جملۀ او تمام ن» ؟...ما االن باید چه کار«: سخنان امام با صداي بلند گفت
  »!فعالً باید تولید مثل کنید«: خود فرمود

دید و در آن شرایط آنچه -معلوم بود که امام فرزانه هر سخن را در جاي خود و هر کاري را در فرصت مناسب خود می
در » تولید مثل«تا کادرسازي بود، یعنی همان ترین کار در این راسسازي براي این امر مهم بود و اساسی-ضرورت داشت زمینه

که او مصداق تولید ! اي آرام بر لبها نشست-عین حال با شنیدن تعبیر تولیدمثل، نگاهها متوجه حاج آقا مصطفی شد و خنده
  .مثل به هر دو معنی بود

  

  !المسائل مراجعه کنیدبه توضیح
یک مسئلۀ . رفتیمله می نجف اشرف به طرف منزل معظَّمهمراه حضرت امام، پس از درس، از مسجد شیخ انصاري در

  :حضرت امام فرمودند. با استفاده از فرصت، مسئله را سؤال کردم. شرعی در ذهنم بود
  .المسائل مراجعه کنیدبه توضیح

مسئله، درس له ضمن راهنمایی در مورد از این برخورد حضرت امام جا خوردم، ولی با مقداري تأمل، متوجه شدم که معظَّم
یک طلبه و اصوالً هرکسی که توان مطالعه و تحقیق متناسب را دارد، باید تا این اندازه به خود . اندتري را به من آموختهبزرگ

زحمت بدهد و به منابع معتبر مربوطه مراجعه کند تا ضمن رسیدن به پاسخ، به راه و روش تحقیق و مطالعه و کشف و دریافت 
در عین حال، در این راستا هرگاه به اشکال و مشکلی . وي پاي خود ایستادن و حرکت در این راه آشنا شودمطالب و باالخره ر



المسائل و اگر نشد، توان از توضیحاي را که میطلبانه مسئلهبرخورد کرد، به باالتر از خود متوسل شود، نه آنکه از همان اول، راحت
  . نرسید، از هیئت استفتاء پاسخ گرفت، بدون طی مراحل و حفظ مراتب، به سیم آخر بزنداز تحریر و عروه و اگر باز هم به نتیجه

  
  از دفتر استفتاء سؤال شود

از جمله، به عنوان نمونه . این روش را در موارد گوناگون دیگر و در سالهاي اقامت در جماران نیز به طور مکرر شاهد بودیم
  :ال شدسؤ» آقاي سید کمال موسوي شیرازي«از قول 

  تواند روزة استیجاري بگیرد؟ـ اگر کسی قضاي روزه به عهده دارد و وقت موسع است، می
  :فرمودند

  .رساله را ببینید
  :حضرت امام فرمودند. از قول سید کمال به عرض رسید که در رساله نیست

  !از دفتر استفتاء سؤال شود
بدین ترتیب، عموماً . ند که باید سلسله مراتب و نظم در کار حفظ شوداهاي بسیار دیگر از این قبیل که به ما آموختهو نمونه

رسیدند و با قید اینکه دفتر استفتاء هم بست میاي به بنشد تا آنکه اگر با دفتر استفتاء در حل مسئلهاین نکته رعایت می
امام در این صورت، مسئله را جواب شد نتوانسته است جواب بدهد، یا از قول یکی از اعضاي دفتر استفتاء مسئله سؤال می

  .دادندمی
جز . ویژه در زمینۀ مسائل اداري نیز مقید بودندحضرت امام در حفظ نظم طولی و رعایت سلسله مراتب در سایر امور و به

 شده، کردند که دایره یا مسئولی وظیفۀ محولۀ خود را انجام نداده است یا مرتکب خالفیدر مواردي خاص که اطالع پیدا می
کردند، مانند آنچه در مورد حتی در مواردي، خود به طور مستقیم، دخالت می. کردندبرحسب مورد، برخورد متناسب می
  .برخی از مسائل قضایی انجام دادند

 دانستند، اگر کاري خارج از دایرةولی عموماً به عنوان اصل اولی، وقتی تشکیالت یا مسئوالنی را مورد اعتماد و امین می
  :فرمودندشد، صریحاً میله مراجعه مینظم و رعایت سلسله مراتب، به معظَّم

  اند؟این کار به من مربوط نیست، چرا به اینجا فرستاده
  :فرمودندکردند و گاهی نیز میگاهی هم سکوت می

  .مسئول مربوطه ارجاع شود... به آقاي 
  :شوددر این زمینه، چند مورد به عنوان مثال یادآوري می

  
  سکوت به عنوان پاسخ

هاي سرشناس آن یکی از چهره. در مورد یکی از شهرهاي معروف مطرح بود که قرار است فالن کس فرماندار شهر شود
شهر که با حضرت امام عالقه و ارتباط دیرینه داشت، پیغام مؤکد و درخواست مصرّانه داشت که به دلیل فالن نقص ـ که البته 

  . آن شخص به فرمانداري شهر ممانعت فرمایندنقص نبود ـ از انتصاب
گونه اند، هیچمطلب با همان تأکید به عرض حضرتشان رسید، ولی حضرت امام انگار که اصالً سخنی در این رابطه نشنیده

  .واکنشی نشان ندادند و با سکوت محض، پاسخ مورد نظرشان را ادا کردند

  



  اند؟چرا اینجا فرستاده
او . الحسنهاي فرستاده بود در مورد تأسیس یک صندوق قرضدتی ـ سیاسی در یکی از نهادها نامهیکی از مسئوالن عقی

  :ضمن برشمردن مزایاي آن، از حضرت امام درخواست کمک کرده بود، حضرت امام فرمودند
  .اند؟ این، مربوط به دولت استچرا اینجا فرستاده

  
  به من چه ربطی دارد؟
 درخواست آزادي چند نفر از همفکرانش را کرده وهکهاي سیاسی طی تلگرافی از حضرت امام،فردي از رهبران یکی از گر

  :فرمودند. متن آن به عرض رسید. بود که به دلیلی دستگیر شده بودند
  ام؟به من چه ربطی دارد؟ مگر من آنها را دستگیر کرده

  اندخود اینجا فرستادهبی
 شهرهاي آذربایجان خدمت حضرت امام فرستاده شده بود که به دلیل نقص در ، در یکی از1اي از دادگاه کیفري نامه

  :فرمودند! پرونده تقاضا کرده بود که حکم اعدام را لغو نمایند
  شما در جریان این نامه هستید؟

  »بله«: عرض کردم
  :فرمودند

  .این را باید به دیوان عالی کشور بفرستید
  :و با لحنی تند ادامه دادند

  .دانم اینها کی هستندمن نمی. اندنجا فرستادهخود ایبی
  

  ارجاع به مسئوالن
شان را مورد حضرت امام سعی داشتند همیشه کارها از طریق مسئوالن انجام شود و همچنین جایگاه آنها و شأن و مرتبه

مسئوالن مربوطه ارجاع اگرچه خود، باالترین مقام و نافذترین کالم را داشتند، ولی همواره کارها را به . نظر داشتند
کردند و به طور مداوم، مسئوالن را فرمودند، ضمن آنکه خطوط کلی و اساسی تمام مسئولیتهاي نظام اسالمی را ترسیم میمی

اگر احیاناً درخواست یا . کردنددر حوزة مسئولیتهایشان، زیر نظر داشتند و معموالً در حوزة کار آنها دخالت موردي نمی
گرفتند، از طریق باالترین مقام مربوطه اقدام رسید و تصمیم بر پیگیري میاي به محضرشان می یا ادارهشکایتی از فرد

از . گذاشتندکردند، تشخیص مصداقها و موضوعها را به عهدة مسئول مربوطه میکردند و در حالی که حکم کلی را بیان میمی
  :فرمودندشد، می سؤال میباب نمونه، موارد متعددي که از مسائل مربوط به جنگ،

  .سؤال کنند) رفسنجانی(از آقاي هاشمی 
مثال دیگر . براساس حکم امام، آقاي هاشمی رفسنجانی ـ در آن زمان ـ جانشینی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشتند

و تعیین اولویت اینکه در یک مقطع، بعضی از دانشجویان و طالب از چگونگی رفتنشان به جبهه و جمع بین درس و جبهه 
  :حضرت امام فرمودند. هریک سؤال کرده بودند که به عرض رساندم

  .بگویید از آقاي هاشمی سؤال کنند
  



  حفظ مراتب در برخورد با افراد
له به نوعی کردند، با هرکس که با معظَّمانگیزي افراد را شناسایی و ارزیابی دقیق میحضرت امام ضمن آنکه به طور شگفت

همیشه در حفظ شئون و رعایت مراتب افراد، براساس معیارهاي الهی . شت، برخوردي متناسب با شأن او داشتندارتباط دا
 البته در بعضی موارد، رمز و راز برخورد آن حضرت در تأیید یا نفی، با بعضی افراد غیرمنتظره بود،. خویش مقید و پایبند بودند

اي بینش عمیق امام شگفت میگرچه در بعضی موارد با گذشت زمان معما حل نمودانگیزتر میشد ولی معم.  
جمعی از دوستان نیز در . اي دیرین قرار بود براي اولین بار در کربال به محضر امام مشرف شودزمانی یک چهرة انقالبی و افسانه

ر مالقات پرهیجانی را بین امام و او ساعت موعود در منزل امام گرد آمدند و در قیاس با خود که دلباختۀ آن شخصیت بودند، انتظا
اما وقتی که ایشان وارد شد، با کمال تعجب دیدیم در حالی که آن شخص با کمال احترام و تواضع در برابر امام زانو زد و . داشتند

 در اتاق، در حالی که تمام جمعیت حاضر. دست مبارکشان را بوسید، حضرت امام در حد یک فرد معمولی با ایشان برخورد کردند
 همه را در شگفتی دیدن این صحنه! با ورود مشارالیه به اصطالح از جا کنده شدند، حضرت امام حتی کمترین حرکتی هم نکردند

اما بعد از مدتی که اطالع پیدا کردیم، فرد مذکور با اختیار خود، راهی ایران و آزاد شده است، تازه . توأم با ابهام و نگرانی فرو برد
آنها که آن روز در ذهنشان سؤال به وجود آمد، بعد از چند ماه پاسخ مناسب را یافتند و مثل . نگري امام شدیمرفمتوجه ژ

  .تر شدنایافتنیبسیاري از موارد دیگر، با گذشت زمان، معمایی حل شد، اما معماي بینش عجیب و دوراندیشی امام دست
  

  !شیخ مسیب خودمان
از جمله . آمیز داشتندآمدند، نظري ویژه و محبتی نسبت به افرادي که به نظر دیگران نمیاز سوي دیگر، حضرت امام گاه

مندان امام در نجف اشرف بود و مدت کمی قبل از رحلت امام در اثر بیماري سرطان فوت که از عالقه» شیخ مسیب«مرحوم 
خرین روزهاي حیات وي نسبت به او اظهار عالقه حضرت امام، فوق آنچه در مورد مثل ایشان متصور و متوقع بود تا آ. کرد
  :حضرت امام در مقام سؤال فرمودند. فرمودند تا جایی که یک بار در محضرشان نامی از ایشان مطرح شدمی

  شیخ مسیب خودمان؟
  
  در بیرونی
کرد، ود و آشکار میهایی که مراتب احترام و درجات برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد گوناگون را مشهیکی از صحنه

ها که هرشب دو و نیم الی سه ساعت بعد از مغرب، برقرار در این جلسه. هاي بیرونی حضرت امام در نجف اشرف بودجلسه
حضرت امام نیز در ضلع مقابل و در کنار در دیگري که به . نشستشد، معموالً مرحوم حاج آقا مصطفی کنار در ورودي میمی

ها معموالً طالب، فضال و علماي نجف و احیاناً افراد متفرقه، براي زیارت حضرت در این جلسه. نشستند میطرف اندرونی بود
اما حضرت امام . خاستندبا ورود هر فردي تقریباً بدون استثنا مرحوم حاج آقا مصطفی تمام قامت برمی. یافتندامام حضور می

اکم«دادند، براي بعضی دیگر م میبراي بعضی افراد فقط جواب سال. اي دیگر بودبه گونه براي . گفتندنیز می» بالخیراهللامس
خواهند بلند شدند و براي برخی دست مبارکشان را به عالمت اینکه میاي مقدار کمی به همان حالت نشسته خم میعده

در . شدندخیز بلند میي بعضی نیمشدند و براخیز میبراي برخی از افراد مقدار کمی هم نیم. کردندشوند، روي زمین اهرم می
ایستادند و فقط براي دو نفر ـ در حدي که من شاهد بودم ـ غیر از بلند شدن تمام قامت در هنگام قامت میمواردي هم تمام

و دیگري » اهللا سید محمدتقی بحرالعلومآیت«فرمودند، یکی مرحوم مراجعت و مرخص شدن نیز تا آستانه در آنها را بدرقه می
  .که هر دو از علماي معمر و محترم نجف اشرف بودند» اهللا شیخ محمد حسین دهاقانیآیت«مرحوم 



نکتۀ قابل توجه اینکه برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد، در عین اینکه از جهت طولی برحسب مراتب و شئون افراد 
تر بات و یکنواختی محسوسی برخوردار بود، ولی نکتۀ جالبکامالً گوناگون و متفاوت بود، اما نسبت به فرد واحد تقریباً از ث

اینکه گاهی براي یک نفر در صورتی که داراي دو شأن و دو جایگاه بود، براي هریک از دو شأن او برخوردي متفاوت و 
  .متناسب با هر شأن داشتند

  

  کمال محبت
گذشت و در مقام دیگري برخورد با امام پیدا گر مدتی میا. در محیط کار و در جایگاه انجام وظایف، جدي، منظم و قاطع بودند

ولی آنگاه که در محیط و شرایط دیگر و . کردم که آن حضرت از کمال محبت و عواطف بسیار رقیق برخوردارندکردم، فراموش مینمی
تاد که با فاصلۀ چند دقیقه مثالً در چند نوبت اتفاق اف. شدم، برخوردي متفاوت داشتنددر شأن یک مرید به محضرشان مشرف می

  .شاهد این تفاوت بودم
بوسان قرار یافتند و در صف دستبوسی تشرف میآمد، طبعاً براي دستهر بار که والد مکرمم از اصفهان به جماران می

ا به طرف شدند، با اشارة دست مبارك، ایشان ر بدون استثنا حضرت امام متوجه حضور ایشان در جمع میهر بار،. گرفتندمی
آنگاه که به ایوان . له چندین بار تکرار کردندحتی یک بار که ایشان متوجه اشارة امام نشد، معظَّم. خواندندایوان فرامی

  :فرمودندآمدند، باز میمی
  .بفرمایند داخل

به . پذیرفتندحضور میگشتند و در اتاق ایشان را به شد، خودشان نیز به اتاق باز میبوسی تمام میهنگامی که برنامۀ دست
 دوباره به عنوان بوسی براي انجام کارها در محضرشان بودیم،هر حال، به این مناسبت اینجانب نیز با آنکه قبل از برنامۀ دست

حضرت امام در حالی که چند دقیقه : خواستم بگویم مربوط به اینجاستآنچه می. شدمهمراهی با والد به اتاق امام وارد می
العاده اي جدي داشتند، در این مقام ـ و در هر بار ـ با آهنگی فوقق معمول در محیط کار روزانه آهنگی قاطع و قیافهقبل، طب
  :فرمودندآمیز و سیمایی منبسط و متبسم، ضمن تفقد و احوالپرسی از والد، با اشاره به اینجانب، میمحبت

  ...کشند ایشان اینجا خیلی زحمت می



  هشتمفصل

  ، اشراف، جامعیتآگاهی
  اطالع دقیق

کردند، به حضرت امام براي اطالع از اوضاع و احوال جاري در داخل و خارج از تمام راههاي موجود و ممکن استفاده می
فقط از یک طریق، بلکه از طُرق متعدد و اي که اوالً در حد ممکن از همۀ مسائل مهم مطلع شوند، ثانیاً اطالعاتشان نهگونه

  .توان آنها را به محرمانه، غیرمحرمانه، داخلی، خارجی، دوست و دشمن تقسیم کردباشد که میگوناگون 
 و هایی که به طور باز و از همۀ جناحها و حتی ضدانقالبگذشته از اطالعاتی که از طریق مالقاتهاي حضوري و نامه

در . گرفت اسالمی مورد استفادة حضرتشان قرار میرسید، تمام بولتنهاي محرمانۀ نهادهاي جمهوريغیرانقالبیها به امام می
به یاد دارم در اوایل، . شداین میان بولتن ویژة خبرگزاري جمهوري اسالمی از بولتنهایی بود که روزانه به محضرشان تقدیم می

ا سراغ گرفتن از آن شد، ولی ارسال آن همراه با بولتن روز شنبه بود که حضرت امام باین بولتن روزهاي جمعه نیز آماده می
با تماس با خبرگزاري مقرر شد که روزهاي جمعه . فرمودند که نباید تأخیر شودشد، ما را متوجه میدر روزي که واصل نمی

  .نیز طبق روزهاي دیگر، بولتن ارسال شود
ولتنی که هرچند روز در میان بولتنها، ب. رسیدهاي صبح و عصر نیز در اولین فرصت ممکن به دست حضرت امام میروزنامه

. هاي خارجی بود، مورد توجه حضرت امام بودها و مجلهها و تحلیلها از روزنامهترین مقالهشد و حاوي ترجمۀ مهمبار، تهیه مییک
  .گرفتندشد، سراغ آن را میاي که گاهی که چند روز فاصله میبه گونه

ي جمهوري اسالمی در نوبتهاي متعدد، بسیاري از رادیوهاي حضرت امام گذشته از گوش کردن مستمر اخبار از صداوسیما
آمد، اولین دادند؛ به طوري که اگر تغییري در ساعت پخش یا فرکانس هریک از آنها پیش میبیگانه را به طور مرتب گوش می

بالفاصله با مسئوالن . شودیک روز اینجانب را احضار فرمودند که فالن ایستگاه دریافت نمی. شدندکسی بودند که متذکر می
فرکانس یکی از نهادهاي خبري تماس گرفتم و موضوع را پرسیدم، ولی او که مسئول و متخصص این مسئله بود، هنوز متوجه 

شده را به عرض حقیر، ساعت اعالم» .ساعت جلو افتاده«: جو تماس گرفت و گفتوباالخره بعد از جست! این تغییرنشده بود
  :شده، مجدداً حضرت امام بنده را احضار کردند و فرمودندیقۀ بعد از ساعت اعالمچند دق. امام رساندم

  !شوددریافت نمی
در حالی که مشغول قرائت قرآن بودند، » .و نیم باشد... ممکن است رأس ساعت . اندشاید اشتباه گفته«: عرض کردم

  :فرمودند
  ...پس شما بنشینید اینجا تا 

در آخر شاهد نکتۀ عجیبی . له نشستم به انتظار موعد به نظارة جمال جمیل و منور معظَّمساعت را جلوي خود گذاردم و
  :در اثناي قرائت قرآن مجید، حضرت امام سرشان را بلند کردند و فرمودند. شدم

  !و نیم شده... ساعت 
به ! غرق در قرائت قرآن بودندگونه که گفتم، نه ساعت را از جیبشان درآوردند و نه ساعتی جلوي چشمشان بود، بلکه همان
بالفاصله رادیو را روشن کردم، ولی باز . گویندساعت خودم، نگاه انداختم، دیدم با محاسبۀ ثانیه، دقیقاً همان است که امام می

بعد از پیگیري معلوم شد غیر از تغییر . به عرض رساندم حتماً اشتباه دیگري در کار است و مرخص شدم. هم خبري نبود
  .، فرکانس هم تغییر یافته و فردا صبح، به حضرتشان عرض کردم و سپس فرکانس را نیز اصالح کردمزمان



  استفاده از وسائل ارتباط جمعی دشمن
هاي خبري و تحلیلی بعضی از رادیوهاي بیگانه، فقط به خاطر قابل توجه است که تقید و حضرت امام به استماع برنامه

بسا توجه به آن یکی از رموز مهم مطلبی که چه. خارجی نبود، بلکه مطلب بسی فراتر از این بودآگاهی از رویدادهاي داخلی و 
قبل از . رودکند و براي سیاستمداران مسلمان و مستقل درسی مهم به شمار میشخصیت سیاسی امام را مکشوف می

  :پرداختن به نکتۀ مورد نظر، الزم است به چند مقدمه اشاره شود
هاي گوناگون علوم اسالمی تقریباً تمام عمرشان را همچون تمام مقام در رشتهم به عنوان یک متخصص عالیـ حضرت اما1

ي به مسائل سیاسی ایران فقها و فالسفۀ اسالمی به تعلیم و تعلّم و تحقیق در این رشته ها گذرانده بودند، اگرچه از اهتمام جد
اي بودند که تمام عمرشان را صرفاً در گود مسائل سیاسی ک سیاستمدار حرفهو جهان نیز غافل نبودند، لکن حضرت امام نه ی

التحصیل رشتۀ علوم سیاسی که فقط در مورد مسائل و دست و پنجه نرم کردن با سیاستمداران گذرانده باشد و نه یک فارغ
  .سیاسی به غور و تحقیق و مطالعه و بررسی پرداخته باشد

طالعات دقیق و گسترده از واقعیات موجود و اوضاع و احوال رقبا و دشمنان است و ـ یکی از ابزارهاي سیاست، ا2
هاي نیرومند و مجهز اطالعاتی و جاسوسی محصول تجربۀ دهها و صدها سیاستمداران حاکم در دنیا با برخورداري از شبکه

 توان الزم را در زات مدرن کامپیوتري،سال کار خبري و اطالعاتی و دهها و صدها هزار نفر را با استفاده از کاربرد تجهی
آورند و در غیر این صورت امکان رقابت و حفظ موقعیت براي هیچ کشوري در مقابل موضعگیریهاي مربوطه به دست می

این در حالی است که جمهوري اسالمی به عنوان یک نظام نوپا فاقد چنین بود و آنچه تأسیس شده بود . دیگران وجود ندارد
  .در حد صفر بود» سیا«در سالهاي اول انقالب در قیاس با سازمانهایی مثل به خصوص 

عیار با تمام حاکمیت استکباري ـ حضرت امام در کوران انقالب اسالمی و سالهاي بعد از پیروزي در یک رویارویی تمام3
رغم آنکه نه یک است، علیویژه آمریکا که شیطان بزرگ و مجهز به نیرومندترین دستگاههاي اطالعاتی جهان جهان به

انگیز در تاریخ سیاست آفرید و اي شگفتاي بود و نه از ابزار نیرومند و برتر اطالعاتی برخوردار بود، معجزهسیاستمدار حرفه
توانست در سرتاسر این مدت با در دست نگهداشتن ابتکار عمل، همواره آمریکا و تمام جهان استکباري را در حالت انفعال قرار 

بینی و از آن پیشگیري کنند، امام با گاه نتوانستند، مواضع امام را پیشرغم تمام تالششان هیچهد و در حالی که آنها علید
اي فرو برد کنندهبستها و تنگناهاي مهلک و ساقطبینی، همواره آمریکا و همراهانش را در بنهاي غیرقابل پیشحرکتها و شیوه

  . آنها را متزلزل کردو ارکان هیبت و عظمت دروغین
گمان ریشۀ آن را شود که بیالذکر یکی از شگفتیهاي شخصیت امام آشکارتر میبا توجه عمیق و بررسی واقعیات فوق

همچون سایر ویژگیهاي ایشان باید در امدادهاي غیبی مربوط به نورانیت معنوي و روحانیت الهی و ایمان و فراست حضرت 
مینۀ علل و اسباب ظاهري، مسئلۀ استفاده از اخبار و تحلیلهاي برخی از رادیوهاي بیگانه و اما در ز. امام جستجو کنیم

ترین، هاي مطبوعات معروف غربی بود، آسانهمچنین مطالعۀ بعضی از بولتنهایی که حاوي ترجمۀ مقاالت و سرمقاله
 دیدگاهها و روشهاي دشمنان انتخاب کرده اهداف،ترین راهی بود که حضرت امام براي اطالع و دستیابی به ترین و ارزانکوتاه
  .بود

  :حضرت امام با در نظر گرفتن چهار اصل زیر
  .خوردة اسالم و انقالب و جمهوري اسالمی هستندـ آنها دشمن قسم1
  .ـ مصالح آنها عموماً در نقطۀ مقابل مصالح اسالم راستین قرار دارد2
  .کنند ابزاري در خدمت سیاستهاي استکباري آنها عمل میـ وسائل ارتباط جمعی آنها دقیقاً به صورت3
  .ریزي آنها استـ سیاستهاي آنها محصول تالش جمعی سازمانهاي اطالعاتی، جاسوسی و برنامه4



گیریهاي دشمنان در وسائل ارتباط جمعیشان، همواره خالف گیریها و جهتبه این نتیجه رسیده بودند که با اطالع از موضع
گونه از مجموعۀ تالشهاي گسترده و پرهزینۀ آنان در جهت حفظ منافع و مصالح ا مورد توجه قرار دهند و بدینو عکس آن ر

  . گرفتنداسالم ناب و مسلمین به آسانی بهره می
اي از آن در مورد تصمیم بر در سخنان حضرت امام نیز در مواردي متعدد به این معیار توصیه و تأکید شده است که نمونه

  : از پاریس به ایران بوده و نمونۀ دیگر آن،این جمالت استسفر
از ما » ریگان«و » کارتر«آن روز که . آن روزي را که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت

آنها باید فحش دهند و ما هم باید . شود در ما اشکالی پیدا شده استتعریف کنند معلوم می
  .محکم کارمان را انجام دهیم

)20/9/62(  
و باالخره حضرت امام نه تنها هرگز و هیچگاه تحت تأثیر القائات اثباتی یا سلبی وسائل ارتباط جمعی غرب قرار نگرفت بلکه 

ویژه سیاستمداران و زمامداران را بر پایداري به همین تا پایان عمر بر تضاد با آنها و القائاتشان استوارتر شد و همۀ پیروانشان به
  .د فرمودندشیوة توصیۀ مؤک

  

  !بگذارید مردم عادت کنند
افتاد، بلندگوها و رادیوهاي بیگانه، موجی از شایعات را -هر بار که چند روزي بین مالقاتهاي خبري حضرت امام فاصله می

 العادة ملت ایران و دیگر-انداختند و با توجه به حساسیت و عالقۀ فوقدربارة سالمت و گاهی هم رحلت امام به راه می
یافت، بر تشدید و -شد و اگر این وضعیت ادامه می-مسلمانان جهان، نسبت به حضرت امام، این شایعات باعث نگرانی مردم می

هاي متعارف خودشان را داشتند، اما -چندي قبل از رحلت امام، با اینکه ایشان برنامه. افزود-تأثیر شایعات و نگرانی مردم می
پراکنی دشمن به اوج رسید و شیفتگان امام در داخل و خارج به - طی یکی دو هفته، شایعهبه دلیل عدم مالقاتهاي خبري

  .شدت نگران و پیوسته از طریق تلفنهاي دفتر جویاي احوال امام بودند
هاي کاري امام طبق معمول برقرار بود و ما هم هر روز صبح براي انجام وظایف محوله -طور که اشاره شد برنامههمان
موضوع شایعات و نگرانی مردم به عرض امام رسید و پیشنهاد شد مالقاتی ترتیب یابد تا با انعکاس . رسیدیم-امام میخدمت 

  : حضرت امام فرمودند. خبري آن شایعات خنثی گردد
  .بگذارید مردم عادت کنند

اي دشمن عادت کنند و به طور در آن شرایط فکر کردیم منظور امام فقط این است که بگذارید مردم به دروغگویی بلندگوه
طبیعی هر چه بیشتر در افکار عمومی رسوا و بی اعتبار شوند، اما آنگاه که چندي بعد ناباورانه با رحلت ملکوتی حضرت امام 

ر شد امام که از شدت دلبستگی و وابستگی ملت اسالم . مواجه شدیم معناي عمیق دیگري هم براي آن جملۀ کوتاه متصو
خواستند مردم با شرایط فقدان خود به طور ناگهانی مواجه نشوند، مردمی که دعا - خود آگاه بودند گویی مینسبت به شخص

کردند و هرگز تصور -را همواره از اعماق وجودشان فریاد می» خدایا خدایا تا انقالب مهدي، خمینی را نگهدار«و شعار 
: اما گویی امام خود باور دیگري داشت که. یافت-ان راه نمیش-انقالب و نظام جمهوري اسالمی منهاي امام حتی به ذهن

ت و إِنَّهم میِّتُون« می خواست اشارتی داشته باشند به این که مردم باید آرام آرام براي شرایط بعد از امام و -و می22»اِنَّک
  .ادامۀ انقالب و حفظ نظام آماده شوند
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  سکتۀ امام و ناآگاهی دشمن
کرد دروغ محض بود، لیکن در - تمام مواردي که دشمن پیرامون بیماري حضرت امام شایعه پراکنی میجالب بود که در

یک مورد که امام دچار سکتۀ شدید قلبی شد و حدود یک ماه در بیمارستان بستري بودند، دشمنان بویی از این حادثۀ بزرگ 
  !گونه اطالعی به بیرون از بیت امام درز نکردایام هیچالعاده حساس آن -نبردند و به لطف خدا، با توجه به شرایط فوق

زیر » جبهۀ فاو«ترین شرایط دفاع مقدس قرار داشتند و - بود و رزمندگان سپاه اسالم در یکی از حساس66ایام نوروز سال 
توانست آثار خبر میترین فشارهاي ناشی از کاربرد سالحهاي شیمیایی دشمن در وضعیتی ویژه و دشوار بود و انعکاس این -سخت

گونه که اشاره شد اصل این حادثۀ تلخ کامالً پنهان ها پدید آورد، اما با امداد و لطف الهی اوالً همان-باري را در جبههمنفی و زیان
نجانب ماند و جز افرادي که با امام مرتبط بودند کسی از این قضیه مطلع نشدند و به طور نمونه در طول این مدت حتی خانوادة ای

گونه اطالعی از بیماري امام و بستري شدن ایشان در ها به منزل امام بود، هیچ-ترین خانه-رغم این که منزل ما از نزدیکعلی
  .بیمارستان پیدا نکردند

مها ش را بردارد و با اقدا-از سوي دیگر معجزه عمر دوبارة امام بود که با مشیت خدا امام زنده بماند و گامهاي نهایی نهضت
اش را به لقاء -سازش در چند سال بعد از آن حجت را بر همگان به اتمام رساند و بعد از آن بندة شایسته-و پیامهاي سرنوشت
  .خویش فرا خواند

اي یک شبانه روز براي مراقبت پزشکی امام از -بود که هفته» پورمقدس«در هنگام ایست قلبی امام نوبت آقاي دکتر 
آمد و محل استقرار پزشکان در آن زمان اتاقی در طبقۀ دوم باالي در حسینیه بود از لحظۀ ایست -یاصفهان به جماران م

و برگشتن نبض ... کامل قلب امام و رساندن اطالع به دکتر و تا رسیدن دکتر باالي سر امام و انجام تنفس دهان به دهان و 
حیات بعد از توقف کامل قلب و نرسیدن خون به مغز به از نظر پزشکان برگشت . امام حدود شش دقیقه طول کشیده بود

 هر حال به. آید و آنچه در مورد امام اتفاق افتاد شبیه به یک معجزه بود-مدت شش دقیقه یک امر غیرطبیعی به حساب می
ند، به تصور این آمد-بعد از بازگشت عالیم حیاتی فوراً حضرت امام به درمانگاه جماران منتقل شدند و آنگاه که به هوش می

هستند از این که براي مردم و سایر بیماران ممکن بود محدودیتی ایجاد شده باشد ) شهید رجایی(که در بیمارستان قلب 
  .اظهار نگرانی کردند و با توضیح حاج احمد آقا مبنی بر این که در درمانگاه جماران مستقر هستند نگرانی امام برطرف شد

در حد چند اتاق در آن زمان بدون اطالع امام ساخته شده بود و همواره این نگرانی وجود داشت که البته درمانگاه جماران 
اگر امام از احداث درمانگاه اطالع یابند ناراحت شوند اما با آنچه پیش آمد که اوالً مشکل قلبی امام باعث محدودیت براي مردم 

 پنهان ماند، گویی این دو نکته، نگرانی از نگرانی امام را برطرف کرد و ها کامالً-نشد ثانیاً موضوع با توجه به حساسیت جبهه
ثالثاً مجاورت درمانگاه مزبور با خانۀ امام در قیاس با بیمارستان قلب که چند کیلومتر فاصله داشت، نقش سرنوشت سازي در 

مام توسعه یافت و در خدمت عموم قرار الزم به ذکر است این درمانگاه بعد از رحلت ا. مهار کردن سریع وضعیت امام داشت
  .گرفت

در مدتی که حضرت امام بستري بودند جز چند روز اول که با تعطیالت نوروز هم مصادف بود، کارهاي دفتر طبق معمول 
 حضرت امام بعد از بهبود و استقرار. رسیدیم-بندي صبحها به خدمت امام میگرفت و ما با اندکی تغییر در زمان-انجام می

. شان به خانه منتقل شدند و همه چیز حالت عادي به خود گرفت، اما اتاق پزشکان از این به بعد تغییر یافت-وضعیت سالمت
اي بود که اتاق طبقۀ فوقانی به محل استقرار پزشکان محل زندگی امام در ساختمانی نسبتاً قدیمی و کوچک دو طبقه

شان قرار داشت و از طریق - امام به وسیله دستگاهی که روي سینهاختصاص یافت و به طور مستمر وضعیت قلب حضرت
  .شدکرد بررسی می-سیم نوسانات نبض را روي مونیتور منعکس می-بی

  

  آرامش و طمأنینۀ خاطر



کرد، با در یکی از مقاطع زمانی که دشمن به شدت و به طور متوالی، جزیرة خارك و تأسیسات نفتی آن را بمباران می
وقتی وارد جزیره شدیم، دوستان مطرح .  وزیر نفت وقت همراه چند نفر از دوستان دفتر امام به جزیرة خارك رفتیمپیشنهاد

از این رو از ما . آمدندکردند که طبق روال و مالکهایی که داشتند، آن لحظه، زمانی بود که معموالً هواپیماهاي دشمن می
قبول نکردیم و بالفاصله براي بازدید از . ها برویم پایان بمباران به اسکلهخواستند که در محل استراحت بمانیم و بعد از

  .ها راه افتادیماسکله
تعدادي در آب افتاد و .  آمدند و هجده بمب پانصد کیلویی روي جزیره ریختند29روي اسکلتی بودیم که هواپیماهاي میگ 
صابت نکرد، اما اتفاقاً یکی از آنها روي همان ساختمانی افتاد که ها اکدام به اسکلهبقیه هم در نقاط مختلف جزیره، ولی هیچ

  !قرار بود براي پیشگیري از خطر در آنجا بمانیم
صبح جمعه با آنکه معموالً حضرت امام بعد از . به هر حال، وضعیت را از نزدیک مشاهده کردیم و شب جمعه برگشتیم

. ، نشستند»به جزیرة خارك رفته بودیم«: رفتند، وقتی گفتمحمام میگوش کردن به خالصۀ اخبار ساعت هشت، بالفاصله به 
به طور مسلم تا دو روز دیگر، طبق این «: آنها گفته بودند. وضعیت را گزارش کردم و پیغام مسئوالن آنجا را به عرض رساندم

  .مین بودو در آن شرایط حساس جنگ و مشکالت ارزي، نگرانی اصلی ه» .شود قطع میروال، صدور نفت،
آرامشی که دلیل آن، گذشته . حضرت امام با دقت به عرایضم گوش کردند و سرانجام با آرامش غیرقابل تصوري دعایشان کردند

رغم همۀ فشارهاي دشمن براي ما روشن شد و از ایمان و پیوند او با خدا، با گذشت زمان و ادامۀ صدور نفت تا آخر جنگ علی
 در جزیره حضور نداشتند، ولی از کسانی که در آنجا مباشرت در کار داشتند، نسبت به وضعیت حال معلوممان شد که اگرچه امام

  !تر بودندبینی آینده آگاهو پیش
  

  اید؟چرا الغر شده
عمدة . تا حدي گرفتار وسواس بودم و در حج شدت یافت.  از نجف اشرف با اتوبوس به مکه مشرف شدم1349در سال 

ند بار انجام دادم و باز هم با شکهاي متعدد و دهها سؤال که در آنجا با رساله و کمک فضال حل نشده اعمال و مناسک را چ
له کمتر به خدمت حضرت امام مشرف شدم ـ در اندرونی ـ تا آن موقع و با توجه به اینکه همیشه معظَّم. بود به نجف بازگشتم

الورود و بعد از پاسخ سالم، با وصیات قیافۀ حقیر نیستند، ولی لديکردم متوجه خصکردند، تصور میدر چهرة افراد نگاه می
  :آمیز فرمودندلحنی نگران و مالطفت

  اید؟اید؟ مریض شدهچرا الغر شده
همین . سؤال اول را پاسخ فرمودند. شروع به سؤالهایی کردم که یادداشت کرده بودم» ...خیر، ولکن «: با تشکر عرض کردم
  :نگذاشتند سؤال دوم تمام شود و فرمودند. رح کردم، متوجه شدند که مریضی من، وسواس بوده استکه سؤال دوم را مط

  .صحیح است
  :فرمودند. عرض کردم که سؤالهاي متعدد دارم

  .این سؤال را بگذارید کنار. حج شما صحیح است
  

  به شکهایتان اعتنا نکنید
ه از نجف نیابتاً به حج مشرف شدم و چند برابر اعمال حج را بند«:  خدمت امام عرض کردم14/3/66شنبه در تاریخ پنج

 سختی زیادي را متحمل شدم، االن ظاهراً مستطیع هستم و شبیه انجام دادم و در اثر وسواسی که به خصوص در نیت داشتم،
  :فرمودند» .دازمتوانم حج را به تأخیر بینبا توجه به عسر و حرج، آیا می. همان حالت و زمینۀ آن در من وجود دارد



. حتی به قطع خودتان نباید ترتیب اثر بدهید. به شکهایتان اعتنا نکنید. نباید این طور باشید
  .گونه باشیدشما که اهل فضل هستید، نباید این

  :در اینجا متبسم شدند و ادامه دادند
! ت انجام دهید؟نیتوانید یک نماز بیشما می! اندگرچه بعضی از علما و بزرگان هم وسواسی بوده

  .شود انجام دادنیت نمیاصالً کار بی
  

  !خالف دستور خدا براي خدا؟
ام ساالنه حساب وجوهاتم را کرده و پرداخت نموده«:  بعد از کارهاي روزانه به عرض حضرت امام رساندم19/3/66در تاریخ 

مه فرماییدکنم احتیاطاً بنده را برئولی از شما تقاضا می   ».الذّ
  :دفرمودن

  .الذّمه کردمبرئ
له تقدیم و معروض هزار تومان که بخشی مخمس و بقیه عیدي یا از درآمد سال جاري بود به معظَّمسپس مبلغ حدود سی
کنم و ادامه دادم که اینها را خدمت حضرت عالی تقدیم می. ها خمس نداردفرمودند که هدیه... اند و داشتم که اینها هدیه

حضرت امام آنها را گرفتند و در حالی که جواب مثبت دادند، به حقیر مسترد . حج به بنده بذل فرماییدشما براي رفتن به 
  :گاه فرمودندداشتند و آن

با این کارها شما خالف شرع . کنیدزندگی خودتان را خراب می. شما از این وسواس دست بردار
  !!دهید، براي خداو دستور خدا انجام می

بود که اگر کسی در واقع مستطیع نباشد در صورتی که شخصی دیگر هزینه انجام حج را به او بذل کند این کار براي آن 
  .شودطبق حکم فقهی حج بر او واجب و مجزي می

آمیز اما قاطع حضرت امام ضمن انجام درخواست حقیر چون احساس کردند این کار از روي وسواس است با لحنی محبت
  . فرمودنداینجانب را از وسواس نهی

  
  دعاي سفر
:  بعد از انجام کارها، جناب آقاي رسولی با اشاره به اینجانب به عرض حضرت امام رساند که6/5/66شنبه در تاریخ سه

اي مواجه شدم که هرگز در بوسی خداحافظی جلو رفتم، با صحنهو حقیر که براي دست» .فالنی امروز عازم مکه است«
در ! ت امام به جاي آنکه دستشان را جلو بیاورند، صورت مبارکشان را جلو آوردند براي معانقهحضر. کردام خطور نمیمخیله

شناختم، صورت خود را بر صورت منور امام یافتم و امام شروع لرزیدم و سر از پا نمیحالی که از شدت هیجان و شوق می
خَیرٌ حافظاً و هو اَرحم » فاهللا« لَرادك إلَی معادٍ الذّي فَرَض علَیک القُرآنَانَّ«کردند به خواندن آیۀ مبارکۀ 

  : فرمودندبوسیدم، با تفقد و مهربانی و در عین حال قاطعانهدر حالی که دستشان را می. و باز هم دعا کردند 23»الراحمِینَ
  .شما در اعمالتان احتیاط نکنید

آنچه را . انداز بودفر و مناسک حج در گوشم طنین گویی یک تصرف تکوینی بود که در طول سجالب اینکه این جمله
  .پنداشتم، ممکن بلکه محقق کرد و به طور کلی وسواس برطرف شدغیرممکن می
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  در بازگشت، گزارش حج خونین

 حضرت رفتم،ها که باال میهنگام تشرف از پله» .اندحضرت امام، چند بار سراغ شما را گرفته«: قبل از تشرف، جناب آقاي رسولی گفت
با خوشرویی و تبسم جواب فرمودند . وارد شدیم و سالم کردم. امام در اتاق و از پشت شیشه متوجه حقیر شدند و تبسم کردند

  :و ادامه دادند
  کی آمدید؟. قبول باشد

  ».دیروز«: عرض کردم
  :سؤال کردند

  شاءاهللا سالم هستید؟ آسیبی ندیدید؟ان
 دوباره خدمت مشرف شدم و به بوسی،بعد از کارها و مالقاتهاي دست. ن شدیممختصراً جواب عرض کردم و مشغول کارما

اند بسیاري از مسلمانان کشورهاي دیگر، از من به عنوان ایرانی مصرانه خواسته. آقاي کروبی سالم رساندند«: عرض رساندم
ار گرفتند و کتک خوردن آقاي صحنۀ کشتار حجاج و سالحهایی که به ک. و بوسیدم» .دست شما را از طرف آنان ببوسم

عرض کردم که از پلیس سعودي محافظ داشتند، ولی در آن . از محافظت آقاي کروبی سؤال کردند. کروبی را به عرض رساندم
  :سؤال کردند. مردم سعی در محافظت ایشان داشتند، ولی همه با هم کتک خوردند. زمان نبودند

  تیراندازي زیاد بود؟
سپس از مالقات با گروهی از فلسطینیهاي ساکن در فلسطین اشغالی گفتم که . ه بودم به عرض رساندمهمۀ آنچه را که دید

ما ضمن احساس «: دردي نزد ما آمدند، به خدمتشان عرض کردمدر بعثه براي اظهار هم» جمعۀ خونین«بعد از حادثۀ 
شدیم تا با تشریح مواضع انقالب اسالمی در  میدلگرمی از محبت و همدردي ایشان و خوشحال از فرصتی که پیش آمده آماده

ویژه مسئلۀ فلسطین، آنها را هرچه بیشتر به مشارکت در انقالب و جهاد اسالمی علیه صهیونیسم مورد مسائل جهانی اسالم به
ی که به شدت آنها بعد از احوالپرسی در حال! ترغیب نماییم ولی با کمال تعجب و ناباوري، واقعیت را فوق تصور خود یافتیم

از قساوتهاي سعودیهاي آل یهود، .  مشاهدات غمبار خود را از صحنۀ کربالي خونین مکه بازگو کردندمتأثر و گریان بودند،
کوبیدند و کیفهاي پول و دستبند و گردنبند آنها را با خشونت و ایجاد گفتند که چگونه بر پیکر پاك زنان شهید چکمه می

تر از ما کردیم کسی مظلوماز مظلومیت ملت ایران گفتند که ما تا کنون فکر می! ربودندن آنها میجراحت بیشتر بر جسد خونی
تا اینجا براي ! ترتر و پسترحمترید و دشمنان شما از همه بیفلسطینیها نیست، ولی در اینجا فهمیدیم که شما از همه مظلوم

 جز این قضاوتی نداشت، آنچه ما را به اي که شاهد این فاجعه بود،میدهما چندان غیرعادي نبود، زیرا هر انسان و مسلمان فه
شگفتی بیشتر واداشت، تحلیل آنها از اصل قضیه بود و پیوند بنیاد ارتجاع با صهیونیستها و دیدگاه عمیق آنها از جنگ 

م بگوییم، گفتند از اینکه رهبري الهی خواستیتر از آنچه ما میآنها بدون اینکه به ما مجالی بدهند بهتر و کامل. تحمیلی بود
انقالب اسالمی تنها امید است براي مستضعفین و رهایی قدس و فلسطین، از جنگ که سرنوشت تمام منطقه و کل 

و استدالل کردند که تا ! گذرد و از مکه و مدینهمستضعفین به سرنوشت آن گره خورده است و از اینکه راه قدس از کربال می
رانند، فلسطین آزاد نخواهد شد، زیرا که آنها عامل بقاي اسرائیل  آل سعود منافق بر کشورهاي منطقه حکومت میصدام کافر و
گفتند که جنگ شما در برابر صدام تنها علیه صدام نیست آنها می. گونه که اسالفشان عامل ایجاد اسرائیل بودندهستند، همان

بینیم ست و ما پیروزي خود را بر غاصبان فلسطین در پیروزي شما در این جنگ میبلکه علیه اسرائیل و تمام استکبار جهانی ا



داد و ما صحبت با برادران فلسطینی به درازاي شب کشید و افق سخنان دلپذیرشان سپیدة سحر و فجر صادق را نوید می... و 
  »...ب جهانی اسالم را دیدیم و در شاهدان غروب جمعۀ خونین، طلوع انقال شیرین می24خود را در رؤیایی

و منْ «و باالخره در پایان به محضر امام معروض داشتم که همه تا قبل از جمعه خونین مکه از اینکه حضرت عالی آیۀ 
حج امسال انتخاب  را در آغاز پیام 25»اهللاِالموت فَقْد وقَع أجرُه علَی ثُم یدرِکُهاهللاِ و رسولِهیخرج مِنُ بیته مهاجِراً إلی
آنگاه که حادثه اتفاق افتاد، به نکتۀ انتخاب این آیه پی بردیم و در عین حال، تعجب . زده بودندکرده بودید، متعجب و شگفت

  .زدگی همه دوچندان شدو شگفت
کردند و ویا میتا قبل از این قسمت از عرایضم، حضرت امام با سؤالها و با نگاه و استماعشان، زبانم را در بیان ماوقع گ

ها بودند، اما وقتی از آیه و پیام گفتم و خواستم  از مشاهدهاستقبالشان، گویاي این بود که در جستجوي اخبار جدید و اطالع
به ! شان در هم کشیده شددر لفافه و کنایه از کرامت حضرتش حرفی به میان آورم، چشمهایشان را پایین انداختند و چهره

 بند آمد و جمله در گلویم خشکید؛ گویی که نخواستند حتی با نگاه و در نگاهشان، چیزي را در این زمینه اي که زبانمگونه
  : افشا کنند، که

  هرکه را اسرار حق آموختند
  مهر کردند و دهانش دوختند

  :در پایان عرض کردم به لطف خدا و نفس شما اعمال را بدون وسواس انجام دادم و امام فرمودند
  .طور باشیدد بعد از این هم همینسعی کنی

روز بعد که جناب حاج احمد آقا جهت دیدار اینجانب به منزل تشریف آوردند نقل کرد که امام به ایشان فرموده بودند که 
انگیز داد که در شرایطی که عمدة اخبار از حج خونین غمفالنی ـ رحیمیان ـ حرفها و خبرهاي خوبی داشت و این نشان می

اهراً براي اولین بار از پیامدهاي مثبت و سازندة آن به خصوص در مورد فلسطینیها مطالبی را شنیده و خوشحال شده بود، ظ
  .بودند
  

  ...امانتی که بعد از رحلت 
گرفتند مناسبت و ابتدا به ساکن، از افرادي سراغ میافتاد که حضرت امام به مناسبت و حتی بیدر موارد زیادي اتفاق می

ویژه در اوج بحرانها و فشارهاي روحی و ضعف توجه به تراکم کارها و گرفتاریها و مسئولیتهاي سنگین آن حضرت بهکه با 
  .عنه در سطح جامعه بودشده و مغفولویژه اگر مورد، فردي فراموشآمد، بهجسمانی، حالتی غیرمنتظره و غیرعادي به نظر می
، یک روز، سراغ یکی از شخصیتهاي علمی حوزة علمیۀ قم را گرفتند ـ که از باب نمونه، چندي قبل از رحلت جانکاهشان

آمد، ولی در سطح عموم ناشناخته و هاي علمی و اخالقی و معنوي بزرگ به شمار میهرچند در سطح خواص از چهره
  !فراموش شده بود ـ سپس دستور فرمودند براي ایشان مبلغی پول فرستاده شود

                                                
شتیم تحقق یافت و خون شهداي فلسطینی که در جمعۀ خونین با خون مسلمانان ایرانی درآمیخت، سیلی خروشان شد و سرتاسر سرزمین فلسطین پنداولی دیري نپایید که آنچه را رؤیا می. ٢٤1

  .را در برگرفت و امواج آن به تمام گیتی کشیده شد
الذکر اولین شهید فلسطینی بوده که سطین و نقل این داستان معلوم شد یک نفر از گروه فلسطینی فوقانگیز این که چند ماه بعد در صحبت با یکی از رهبران جهاد اسالمی فلنکته بسیار جالب و شگفت

ت اسالمی در ترین حرکت و نهضترین و پایدارترین و ناباي که بزرگانتفاضه. به مناسبت چهلم شهداي مکه در فلسطین اشغالی به شهادت رسیده و به دنبال شهادت ایشان انتفاضه فلسطین آغاز گردید
اي که تمام سازشکاران را به رسوایی کشاند و اسالم و انقالب اسالمی را انتفاضه. ترین شرائط حیات ننگینش قرار دهدداخل سرزمینهاي اشغالی است و توانسته رژیم صهیونیستی را در بدترین و بحرانی

  .  در سرزمین مقدس فلسطین متجلی ساخت
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. مت ایشان برسم و وجه را تقدیم کنم، ماه رمضان و مشکل سفر براي قصد اقامت، موجب تأخیر شدقرار شد حقیر در قم، خد
بیماري امام شدت گرفت و به بیمارستان منتقل شدند و در پی آن به ملکوت اعلی پیوستند و باز هم توفیق رساندن امانت دست 

یۀ قم ـ برحسب وصیت حضرت امام ـ حوالۀ مزبور را تبدیل به براي صفر کردن حسابها و تحویل وجوه به مدیریت حوزة علم. نداد
به لحاظ لطف دیرینۀ ایشان به حقیر . ام گفتم فالنینخست تلفن زدم،. چک بانکی کردیم و باالخره بعد از چند ماه ایشان را یافتم

انگار که اشتباه شنیده باشد، فهمیدم که وقتی گفتم امانتی از امام براي شما دارم .  به ایشان، خوشحال شد1342و ارادتم از سال 
با . دوباره تکرار کردم که امانتی از امام براي شما دارم و عذرخواهی کردم که تأخیر شده است. ایشان مطلب را متوجه نشده است

ویش را گرفت و گریه بغض گل» ! ...چه امانتی... از امام؟ امام «: آنکه ایشان زبانی طلق و بیانی فصیح دارد با تکلّف و لکنت گفت
وقتی رسیدم، دیدم در کوچه به انتظار ایستاده . طبق قرار با مقداري تأخیر، به طرف خانۀ ایشان حرکت کردم. مجال سخن نداد

در تابستان گرم قم، پنکۀ . ساعت حدود سه بعدازظهر بود. به خانۀ محقر ایشان وارد و در اتاقک پذیرایی مستقر شدیم. نگران است
او هنوز نتوانسته بود باور کند که . توانست از گرماي سوزان هوا و گرمی صمیمیت آن فضا بکاهداب و کوچک ایشان نمیدستی خر

هنوز باور نکرده بود که بعد از سه ماه از رحلت امام، باید امانتی از امام به دستش برسد و هنوز . اممن از طرف امام نزدشان رفته
او به شدت . به هر ترتیبی، شکسته بسته ماجرا را تعریف کردم. پرسی را گرفته بودجاي احوالگریه . دانست امانت چیستنمی
. کم توانست صحبت کندباالخره ایشان کم. احساس کردم این گریه غیرعادي است و باید نکتۀ خاصی هم در آن باشد. گریستمی

از اینکه امام بدون اینکه به ظاهر دلیلی .  از گرد راه رسیده استمعلوم شد که ایشان بیمار است و تابستان را در مشهد بوده و تازه
لطف امام یک طرف . داشته باشد، به فکر ایشان افتاده است، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته و داغ دلش در فقدان امام تازه شده بود

تا بعد از رحلت و نبودن ایشان در قم و باالخره قضیه بود، اینکه دستور داده بودند فالن مبلغ براي ایشان ارسال شود و تأخیر آن 
  .وصول امانت در آن روز که اواخر ماه بود و در آن ساعت، طرف دیگر قضیه بود

اي ظریف معلومم شد که در آن روز، نان شب را نداشتند و گویی دستور امام همراه با زنجیرة علل و اسباب بعدي،  گونهبه
گویی هیچ چیز اتفاقی نبوده و این مشیت الهی بوده . یاز این مرد الهی را هدف قرار داده بودآن روز و آن لحظه را و تأمین ن

  .اش به کرسی عمل نشسته استکه به وسیلۀ بندة شایسته
  

  اجازة استخاره
آن هم یکی از علماي مبارز و انقالبی فلسطینی که به جمهوري اسالمی سفر کرده بود، همراه با هیئتی به دفتر آمده بود ـ 

در ضمن، به . اهللا مجید را به منظور امضاي حضرت امام به اینجانب داددر زمانی که مالقاتهاي امام تعطیل بود ـ یک جلد کالم
در مورد امضاء مشکلی نبود، ولی در مورد . طور مؤکد درخواست کرد که از حضرت امام براي ایشان اجازة استخاره بگیریم

روحانی برجسته فلسطینی در حالی که به کنایه و محترمانه سعی داشت به ما بگوید که . شودمیاجازه، عذر خواستم و گفتم ن
شود؟ چون تا به گویید نمیشما به چه دلیل می«: اید، گفتاید و به عظمت آن حضرت پی نبردهشما هنوز امام را نشناخته

تا به حال در این «: گفتم» اند؟له نفی کرده معظَّماید؟ یا آنکه مطرح شده وحال چنین مطلبی را خدمت امام طرح نکرده
خواهش من این است که شما سالم مرا به امام برسانید و این . پس شما اطالع ندارید«: گفت» .اممورد، چیزي از امام نشنیده

  ».بدهندام و چه جواب فهمند که چه خواستهدانند و میامام خود می. درخواست را به عرض آن حضرت تقدیم کنید
آنها هم نظر منفی .  به طور نجوا مشورت کردیم که مشرف شدیم، ضمن انجام دادن کارها با دوستان،17/11/67روز بعد 

  :داشتند، ولی باالخره درخواست مذکور به عرض حضرت امام رسید و آن حضرت فرمودند
  .مجازند

  . شدیم تعجب کردیمو ما از آنچه تا آن روز اطالع نداشتیم و براي اولین بار متوجه

  



  پاسدار اسالم در خدمت امام
اي را خدمت ما هم از هریک از آنها نسخه. فرستادندشان را براي دفتر میها چند نسخه از مجلهمعموالً هریک از ناشران مجله

  :یک روز حضرت امام فرمودند. بردیمامام می
  .براي من نیاورید) هاره به مجلهاشا(اینها را . من که مجال مطالعۀ این همه مجله را ندارم

بدین ترتیب تا . اینجانب، موقع را مناسب دیده و اجازه گرفتم که مجلۀ پاسدار اسالم براي تبرك به محضرشان تقدیم شود
اي که حضرت امام در قید حیات بودند، به طور مرتب، تقدیم محضرشان  یعنی آخرین شماره1368شمارة اردیبهشت ماه سال 

توجه امام به پاسدار اسالم تا همین حد هم براي . کردندیشان معموالً مجله را تصفّح و عناوین مطالب را مرور میا. شدمی
کرد که اگر وقتی بود و این اطمینان قلب را به ما عطا میاندرکار مجله، باعث کمال خوشاینجانب و دیگران برادران دست 

باشد، امام با بینش الهیشان آن را خواهند یافت و به اینجانب گوشزد خواهند خداي ناکرده اعوجاجی در مجله وجود داشته 
شد در اولین فرصت به محضر هایی را که از صحافی خارج میبه همین دلیل، به طور معمول یک نسخه از اولین مجله. کرد

  .پرداختندهدة رو و پشت جلد مجله میایشان نیز در اثناي تشرف، ضمن سایر کارهایشان به تصفّح و مشا. کردمامام تقدیم می
بود، براي ایشان جالب ) السالمعلیهم(هایی که شامل یک تابلوي رنگی از سخنان معصومین به یاد دارم پشت جلد شماره

  .بردندچنان که آن را با سایر گزارشها، براي بررسی و مطالعه بیشتر به اندرونی می. تر بودتوجه
نویسندة مرتد آن مطرح بود، مجلۀ پاسدار »رشديسلمان«ی که مسئلۀ توطئۀ آیات شیطانی و مورد دیگر اینکه در زمان

ها در قبال این توطئه و مرکز آن، یعنی انگلیس، به طور نسبتاً شدیدي انتقاد اسالم از برخورد نامناسب بعضی از وزارتخانه
از آن روز و آن شکایت، .  اینجانب شکوه و گالیه شده بودمتعاقب آن، از سوي وزیر محترم مربوطه به محضر امام از. کرده بود

العملی در گونه عکسرسیدم، هیچرغم اینکه هر روز به حضور ایشان میها گذشت و تا آخر هم حضرت امام علیروزها و هفته
ن نظام اسالمی و اجازة اي بود از جمع بین حمایت شدید از مسئوالاین نمونه. ارتباط با آن انتقاد و این شکایت نشان ندادند
  .هاي حامی انقالب و نظامانتقاد سازنده در مورد عملکرد آنها به نشریه

  شما این کار را نکنید
 در جلسۀ هیئت تحریریۀ ماهنامه پاسدار اسالم در مورد ادامۀ یا عدم 1368در اوایل فروردین » آقاي منتظري«بعد از عزل 

 امام موافق ادامه بودند و 8/1/68ري در مجله بحث شد، برخی از دوستان به استناد نامۀ البالغه آقاي منتظ-ادامۀ درسهاي نهج
بعضی هم مخالف، اینجانب به نظرم رسید که موضوع را مستقیماً از خود امام سؤال کنم و روز بعد که خدمت امام رسیدم، 

لمی آقاي منتظري باشد و با یادآوري این نکته توانست مجوزي براي ادامۀ بحث ع- که می8/1/68ضمن اشاره به مضمون نامۀ 
البالغه ایشان از آغاز شکل گیري مجلۀ پاسدار اسالم در مجله چاپ شده است، براي ادامه آن کسب تکلیف -که بحث نهج

  : کردم حضرت امام با لحنی قاطع فرمودند
  .شما این کار را نکنید

  
  را حذف کنید» عید«کلمۀ 

اهللا تنی از سوي دفتر، به منظور پاسخ و تشکر از تمام کسانی که به مناسبت نوروز و یوم م1362در اواسط فروردین 
متن مزبور جهت تصویب، خدمت . دوازدهم فروردین براي حضرت امام تلگراف و پیام تبریک فرستاده بودند، تهیه شده بود

  :ودندحضرت امام فرم. نوروز آمده بود» عید«در متن، کلمۀ . حضرت امام قرائت شد
  .عید را حذف کنید

  



  روز نوروز
در ضمن استماع خالصۀ اخبار، . قابل ذکر است که امام معموالً هر روز، ساعت هشت صبح، در اتاق کارشان حضور داشتند

با شنیدن صداي آن، در زمانی کمتر از یک دقیقه به خدمتشان . آوردندزنگ مخصوصی در کنارشان بود که به صدا در می
. کردندشد، رادیو را خاموش میخالصۀ اخبار که تمام می.زمان با پایان خالصه اخبار بودم و معموالً ورود ما همشدیمشرف می

  .شدیمگرفت و پس از خروج پزشک، ما مشغول کارمان میله را میابتدا پزشک، فشار خون معظَّم
  : فرمودند1361روز بیست و نهم اسفند 

  .آیم ربع میمن فردا صبح، ساعت نُه الی نه و
ایشان مقید بودند که خبر دهند تا در یک مورد استثنائی . به هر دلیلی، تأخیرهاي استثنائیشان هم روي نظم و حساب بود

به هر حال، ما روز نوروز ـ یعنی فرداي آن روز ـ ساعت نُه و چند دقیقه به اتاق حضرت . نظمی و بدقولی به وجود نیایدهم بی
تر  ولی طبق قرار روز قبل، هنوز ساعت نُه و ربع نشده بود که تشریف آوردند؛ با نشاطم هنوز نیامده بودند،اما. امام وارد شدیم

مبارك «از روزهاي گذشته و متبسم و با قباي نو وارد شدند و به افراد حاضر که در مجموع با دکترها پنج نفر بودیم، چند بار 
بوسی افراد حاضر نیز بعد از دست.  ریالی را گرفتند و کف دست قرار دادندهاي یکسپس خودشان سراغ سکه.  گفتند»باشد

  .شدمشابه این برنامه در نوروز سالهاي دیگر نیز تکرار می. هرکدام چند عدد برداشتند
  

  تعطیل غیر انحالل است
 را مورد حمله قرار دادند، »انجمن حجتیه« بعد از سخنرانی حضرت امام که در آن، بدون ذکر نام، 1362در اوایل مردادماه 

هایشان، به عرض حضرت اي که از سوي این تشکیالت فرستاده شده بود، مبنی بر اعالم تعطیلی فعالیتها و جلسهمضمون نامه
وقتی متن قرائت شد که در آن، . قبل از قرائت متن، به عرض رسید که انجمن حجتیه اعالم انحالل کرده است. امام رسید

  : به کار رفته بود، با تبسم فرمودند»تعطیل«تعبیر 
اشاره به آنچه حضرت (کنند، منظور اگر فکر می. اینکه فایده ندارد. تعطیل غیر از انحالل است

 کار آنها که فاسد هستند،. آنها هستند، این کار اثري ندارد) امام در صحبتشان گفته بودند
  ... هم اند، قبالً کنند و آنها که سالم بودهخودشان را می

*  *  *  
حضرت امام . چند بسته از آنها براي تبرك به محضر امام ارائه شد. تازه اسکناسهایی با عکس مرحوم مدرس چاپ شده بود
  :همین که چشمشان به آنها افتاد با انبساط خاطر فرمودند

  اینها، همانهاست؟
آقاي . اي دربارة آن، در محضرشان مطرح شده بودحضرت امام از طرح و چاپ این اسکناس جدید مطلع بودند و قبالً نکته

  : مورد اشاره توضیح دهد، فرمودندهمین که خواست دربارة نکتۀ. رسولی یک برگ از آنها را جدا کرد و به دست حضرت امام داد
  .دانممی

  .عینک زدند و دقیق به آن نگاه کردند و سپس مجموع آنها را تبرك فرمودند

  
  و نمایندگان منتخباهتمام بر نتیجۀ آرا 



آوردند ولی در روز بیست و حضرت امام بعد از خالصۀ اخبار ساعت هشت صبح، زنگ مخصوص احضار را به صدا در می
شد، حضرت امام گیري و انتخابات مجلس شوراي اسالمی اعالم می که نتیجۀ رأي1363ماه هفتم و بیست و هشتم فروردین
 و دقیقاً همزمان با اعالم آخرین نتایج آرا و اسامی نمایندگان، زنگ را به صدا درآوردند که در این دو روز با چند دقیقه تأخیر

  .این استثناء نشان اهتمام مؤکد آن حضرت به مسئلۀ انتخابات و نمایندگان منتخب بود
)27/1/63(  

  اهللا ندارد؟چرا بسم
حضرت امام طبق معمول، در حالی که . دیم شد مجموعۀ گزارشها و بولتنها خدمت حضرت امام تق11/2/64صبح یکشنبه 

در این ضمن، در حالی که بولتنی مربوط به یکی از ارگانهاي . ما مشغول کارمان بودیم، به بررسی و مطالعۀ آنها پرداختند
  :تبلیغی را در دست داشتند، فرمودند

  اهللا ندارد؟است، چرا بسم... بگویید چیزي که از 
ها را نیز مدنظر داشتند و به رعایت آداب ترین نکتهجانبۀ حضرت امام بود که ظریف و دقت همهاي از تیزبینیاین، نمونه

  .اسالمی تا این اندازه تأکید داشتند

  
  تعجب شهید فتحی شقاقی

آقاي «دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین، در یکی از سفرهایش به ایران قبل از مالقات با امام، با » دکتر فتحی شقاقی«
بعد از . به عنوان قائم مقام رهبري در قم مالقات کرده بود و سپس به جماران آمد و به مالقات با امام تشرف یافت» منتظري

: گفتاو می. این دو مالقات در حالی که بسیار شگفت زده بود، از نگاه متفاوت و حتی متضاد مقام و قائم مقام صحبت کرد
د که درگیریها باید محدود به نیروهاي نظامی، امنیتی و امثال اینها در رژیم در مالقات با قائم مقام توصیه بر این بو«

  »...صهیونیستی باشد ولی مردم عادي یهود 
گونه اطالعی از صحبتهاي آقاي منتظري نداشت و از ناحیۀ اما در مالقات با امام در حالی که حضرت امام حسب ظاهر هیچ

شان با قاطعیت تمام فرمودند -حضرت امام در ضمن صحبتهاي.  مطرح نشده بوددکتر فتحی شقاقی هم سؤالی در این زمینه
  ): نقل به مضمون(

یهود در فلسطین با هر خصوصیتی . یهود مهاجر به فلسطین با یهود در سایر کشورها فرق دارد
  .شونداعم از مسلح و غیرمسلح و دولتی و غیر دولتی همگی غاصب و دشمن محسوب می

شد، در حالی که دشمن غاصب و اشغالگر -با قید توصیۀ اول تقریباً زمینۀ هر نوع عملیات جهادي منتفی میطبیعی است که 
اما در نگاه روشن و الهی امام که اسرائیل را . که از ارتکاب هرگونه جنایت و کشتاري نسبت به صاحبان خانه دریغ نداشته و ندارد

دي این غده تاکید دارد طبیعی است که تمام سلولهاي تشکیل دهندة این غده باید داند و با قاطعیت بر نابو-می» غدة سرطانی«
هرحال یهودي که بر اساس عقیدة باطل خود یا فریب صهیونیستها به سرزمین غصبی فلسطینیها مهاجرت کرده به. نابود شوند
دارد و بنابراین هر عنصري که موجب قوام گیري نداشته و نگیري دولت غاصبی شده که بدون این یهودیان امکان شکلعامل شکل

  .و دوام چنین دولت مجعول و غاصبی در داخل فلسطین وجود داشته باشد نباید از امنیت برخوردار باشد

  
  در مورد بهاییها



در از کمیتۀ امداد سؤال کرده بودند که در یکی از مناطق بسیار محروم جنوب که در سالهاي اول انقالب در اوج فقر بودند، 
توانیم از محل بودجۀ کمیتۀ امداد و صدقات به -هایی بهایی هستند که به نان شب محتاجند آیا می-برخی از روستاها خانواده

این در حالی بود که حضرت امام در مورد . هاي بهایی کمک کنیم؟ حضرت امام با قاطعیت جواب منفی دادند-خانواده
جان و مال و ناموس آنان را همچون یک . چوب اصول اخالقی و فقهی داشتنداقلیتهاي مذهبی کمال عنایت را در چهار

اي سامان دادند که یک -شمردند و از جهت حقوق شهروندي و سیاسی، نظام اسالمی را به گونه-شهروند مسلمان محترم می
 مورد بهاییت بر مبناي فقهی اما در. یهودي یا مسیحی یا زردشتی از همان حق رأي برخوردار است که رهبري انقالب و نظام

دانست که حتی خرید هر چیز از آنها و فروش هر چیز به آنها و -نسبت به مرتدین از دین نه فقط کمک به آنها را جایز نمی
  .دانست-هر نوع تعامل با آنها را حرام می

  
  توجه ویژه به لبنان

هاي مختلف شیعیان و مسلمانان لبنان اي داشتند و در زمینهاهللا و مقاومت اسالمی در لبنان عالقۀ ویژهحضرت امام به حزب
و این نکته عمدتاً به این جهت بود که در شرایطی که تمام مرزهاي رژیم صهیونیستی را آرامش . دادندرا مورد حمایت قرار می
نیرومند انقالب اسالمی، خط ترین جبهه بود که از جنوب آن بازوي بار فرا گرفته بود، لبنان تنها و مهممرگ و تسلیم ذلّت

  .کردهاي مهلک خود آرامش و رؤیاي شیرین اسرائیل و آمریکا را آشفته و متالشی میتجاوز را شکسته و همواره با ضربه

  
  اجازة استثنایی

نان در یک مقطع زمانی حضرت امام کلیۀ اجازات امور حسبیه و وجوه شرعیه را به ثلث تقلیل دادند، ولی در مورد علماي لب
و . االسالم آقاي سید عیسی طباطبایی بود ـ در حدود دو ثلث تثبیت فرمودندـ که رابط اصلی آنان در این زمینه جناب حجت

کردند، در تمام مانده را که هر بار از مجموع وجوهات دریافتی جهت گرفتن رسید به دفتر ارسال میتر آنکه ثلث باقیعجیب
المال و به منظور کمک به ه دوباره به لبنان برگردد و در صندوقی که به نام صندوق بیتدادند کدفعات مجدداً اجازه می

مستمندان و امور خیریه تأسیس شده بود، واریز نمایند و در واقع حضرت امام کل وجوهات شرعیۀ مربوط به لبنان را به لبنان 
  .کرددي حالت اسالمی در لبنان ایفا میگرداندند و این روش نقش مهمی را در جهت تقویت معنوي و اقتصابرمی

کردند، برکات بسیاري براي اسالم و -در واقع نه با پول ایرانیها بلکه با وجوهاتی که خود شیعیان لبنان به امام پرداخت می
  .مسلمانان حاصل شد

 داشت که نقش »المنار« از جملۀ این برکات نقشی بود که این صندوق در شکل گیري و تاسیس ایستگاه تلویزیونی
  .طلبد-اي را می-العادة این شبکه در رساندن پیام انقالب و مقاومت به جهانیان بحث جداگانه-فوق

  المنار یکی دیگر از برکات امام
جرقۀ تاسیس شبکۀ تلویزیونی المنار در دفتر امام زده شد یک روز که چند نفر از شخصیتهاي حزب اهللا بعد از دست بوسی 

حقیر مشغول صحبت بودیم از وجود دهها شبکه تلویزیونی در لبنان صحبت شد و بنده سئوال کردم آیا شیعیان امام در اتاق 
و همین سؤال و جواب شروع کار بود، چند ماه بعد که امام رحلت کرده » !نه«: هم شبکۀ تلویزیونی دارند؟ آنها جواب دادند

کردم موضوع را پیگیري کردم و با اختصاص مبلغی که از طرق -ت میبودند و حقیر به عنوان قائم مقام در بنیاد شهید خدم
در . مختلف تهیه کردیم کار تاسیس شبکۀ تلویزیونی توسط بنیاد شهید لبنان و با تالش آقاي سیدعیسی طباطبایی شروع شد

 برج مسکونی بلند آن زمان جنگهاي داخلی لبنان در نقطۀ اوج بود و به همین جهت استودیوي تلویزیون در زیرزمین یک



که در محوطۀ بیمارستان » رسول اعظم«مرتبه با کمترین امکانات راه اندازي شد و فرستندة آن هم در باالي منارة مسجد 
متعلق به بنیاد شهید بود، نصب شد و به همین مناسبت شبکه، المنار نامیده شد و به این ترتیب محدودة ) ص(»رسول اعظم«

اي که با مرحوم سال بعد ضمن سفري که به لبنان داشتم طی مذاکره.  این شبکه قرار گرفتضاحیه و بیروت زیر پوشش
داشتم تصمیم گرفتیم براي توسعۀ این شبکه، حزب اهللا را به طور پنجاه درصد شریک کنیم و » شهید سید عباس موسوي«

ه نحو احسن انجام شد و مدیریت شبکه را هم به گذاري خود شبکه را به کل لبنان توسعه دهند که این کار بآنها هم با سرمایه
حزب اهللا واگذار کردیم و در مرحلۀ بعد تمام سهام شبکه به حزب اهللا واگذار شد تا با تمرکز مدیریت، امکان توسعۀ بیشتر آن 

نجام شد و اآلن فراهم شود و با استفاده از سیستم ماهواره به کل جهان برسد که بحمداهللا با توانمندي حزب اهللا این کار ا
ترین صداي حق است -رغم همۀ کارشکنیهاي غربیها و مزدورانشان این شبکه خاري است در چشم دشمنان و محبوبعلی

  .براي همۀ عرب زبانان شیعه و مسلمانان در سراسر جهان
  

  !مالقات استثنایی
روز جمعی از افراد حزب اهللا لبنان هم قرار بود در در آن . به مناسبت پانزدهم شعبان مالقات امام در حسینیۀ جماران برقرار بود

این مراسم به مالقات امام نائل شوند اما به دلیل مشکلی که در مسیر براي آنها پیش آمده بود زمانی به جماران رسیدند که 
ناً حضرت امام تا بعد از ضم. مالقات تمام شده بود و امام به محل سکونت خود رفته بودند و به دنبال انجام دادن کارهاي دیگرشان

گشتند لذا از این که تا جماران آمده -ماه رمضان قرار مالقات عمومی نداشتند و لبنانیها هم باید یکی دو روز بعد به لبنان برمی
دامی کنم ایشان ملتمسانه از اینجانب درخواست کردند اق. بودند و توفیق زیارت امام را نیافته بودند به شدت متأثر و ناراحت بودند

آیند با این حال براي -اما نزدیک ظهر بود و مسلم بود که هیچگاه امام در یک روز آن هم بعدازظهر دوباره براي مالقات بیرون نمی
اسقاط تکلیف موضوع را به حضرت امام منتقل کردم و ناباورانه امام پذیرفتند و تا آنجا که به یاد دارم براي اولین و آخرین بار بود 

آنان با این دیدار صمیمانه و خاص . عدازظهر آن روز مجدداً بیرون آمدند و این برادران به توفیق زیارت امام دست یافتندکه ب
صدچندان خوشحال شدند چرا که بعد از آن نومیدي و تأثر شدید در قبل از ظهر، به جاي حسینیه و همراه با انبوه جمعیت، امام 

ان، از نزدیک زیارت کردند و عنایت ویژة امام را در پذیرفتن آنان در یک دیدار استثنایی را در جمع اختصاصی و معدود خودش
  .اي جاودانه براي آنان شکل گرفت-دریافتند و خاطره

  آخرین مالقات، آخرین روز
 چه براي نمونۀ دیگري از محبت ویژة امام به مقاومت اسالمی در لبنان این بود که معموالً در مورد درخواستهاي مالقات

دادند و در رویی و انبساط خاطر پاسخ مثبت میهاي معظم شهداي لبنان با گشادهاهللا و چه افراد عادي یا خانوادهرهبران حزب
  .این رابطه آخرین موردي که اتفاق افتاد، قابل توجه و شگفتی است

اینجانب نیز . بوسی انجام گیردنامۀ مالقات و دستیک روز قبل از انتقال حضرت امام به بیمارستان بود و مقدر بود که آخرین بر
کنندگان در اختیارم بود و آنها را روز قبل به افرادي داده بودم، چند طبق معمول سهمی از کارت مخصوص مالقات براي مراجعه

شهداي برجستۀ لبنان دقیقه قبل از ساعت هشت پیرزنی را به دفتر ما آوردند و بعد از معرفی معلوم شد که ایشان مادر یکی از 
ترین ضربه را به ارتش متجاوز صهیونیستی وارد کرده و دهها تن از آنها شهیدي که در یک عملیات استشهادي عظیم، بزرگ. است

یکی از کارتها را از برادري که قبالً در اختیارش قرار داده بودم، با درخواست پس گرفتم و به این مادر . را به هالکت رسانده بود
بوسی امام شد و به هنگام دست بوسی به عرض امام رساندم که ایشان مادر فالن شهید ایشان بالفاصله موفق به دست. د دادمشهی
اي استثنایی از ایشان تفقد نمودند و لحظاتی قابل توجه، مشغول دعا کردن براي چهرة حضرت امام گشوده شد و به گونه. است

عداً معلوم شد که در آخرین روز، آخرین شخصی که در برنامه مالقات روزانه امام به گونه بو بدین! این مادر شهید شدند
  . بوسی امام نائل شد یک مادر شهید لبنانی بوددست



  

  هنرمندي و هنرپروري امام
هنري که از فطرت پاك و متعالی او . حضرت امام در زمینۀ هنرهاي گوناگون یک هنرمند به تمام معنی و برجسته بودند

رچشمه گرفته و در بستر تعلیم و تربیت اسالمی شکوفا شده و با زیباترین قالبها و محتواهاي متعالی الهی به ثمر نشسته و س
شعر، سخنوري، :  هنرهایی همانندهمواره در خدمت نشر و ترویج مفاهیم وحی به جامعه اسالمی و انسانی بوده است،

در این راستا مطلب از هنردوستی و . طلبداي را مییک فصل جداگانهکه سخن گفتن پیرامون هر... نویسندگی، خط و 
  :شومهنرپروري حضرتش فراوان است که چند نمونه از آن را متذکر می

  

  !مگر شما اصفهانی نیستید؟
هایشان را که قرار بود براي چاپ به چاپخانه تحویل شود، چون حروفچینهاي حضرت امام در نجف اشرف بسیاري از نوشته

در یکی از . فرمودندآنجا به خط فارسی شکسته آشنایی نداشتند، الجرم براي استنساخ به خط نسخ به اینجانب محول می
اي را با دقت و چند لحظه. موارد، هنگامی که مطلب پاکنویس شده را به خدمت حضرت امام ـ در اتاق اندرونی ـ تقدیم کردم

  :بلند کردند و با مالطفت و تبسم فرمودندتأمل به نوشته نگاه دوخته، سپس سرشان را 
  !مگر شما اصفهانی نیستید؟

لذا . دانند اصفهانی هستم و با توجه به لحن سؤال متوجه شدم که این سؤال واقعی نیستمن یقین داشتم که ایشان می
  :حضرت امام ادامه دادند. خجوالنه سرم را پایین انداختم

در ایران و چه در سطح جهان، در ترکیه عثمانی ترکها چه . بیشتر خط خوب از ترکهاست
  .اندپیشتازان خط بوده

اي از حقیر، تفقد و تشویقی در زد، ضمن بیان نکتهبدین ترتیب خواستند با آهنگی که مهربانی و محبت در آن موج می
  .زمینۀ خوشنویسی به عمل آورده باشند

یک روز، مطلبی را بر حسب . شدها نصیب اینجانب میی از نوشتهدر جماران نیز گاهی افتخار پاکنویس یا زیبانویسی برخ
ایشان بعد از مالحظه با همان . مطالب آن، با سه نوع خط نسخ، نستعلیق و ثلث نوشته بودم، تقدیم حضرت امام کردم

  :مالطفت و مهربانی معهود و با تبسم فرمودند
  .شما هر دو خطتان خوب است

ود که با توجه به شناخت دقیق حضرت امام نسبت به انواع خط و اینکه در نوشتۀ مزبور سه نوع خط نکتۀ ظریف در این جمله این ب
که برخی از دوستان حاضر در جمع، چنین به نظرشان آمد که شاید منظور ! له فرمودند دو خطبا زیبایی یکسان آمده بود، چرا معظَّم

  !دیگري خط فکريیکی خط نوشتن بود با انواع آن و : آن حضرت از دو خط
  

  !بگذارید اینجا
. براي حضرت امام به دفتر آوردند) وسلموآلهعلیهاهللاصلی(یک تابلوي نقاشی از چهرة منسوب به دوران نوجوانی پیغمبر اکرم 

اس با  تردید داشتم، به تصور قیآید یا نه،مدتی نسبتاً طوالنی در دفتر ماند و در اینکه خدمت امام ببرم و آیا خوششان می
که نوعاً به دلیل نامربوط بودن آنها مورد توجه اهل معنی قرار ) ع(و حضرت امیر ) ص(شده از پیغمبر اکرم عکسهاي نقاشی

هنگامی که مشرف شدیم تابلو دست . له ببریمولی به هر حال تصمیم گرفتیم که براي اداي امانت آن را نزد معظَّم. گیرندنمی



به عرض رسید که این عکس معروفی است که منسوب به پیغمبر . اندحضرت امام به آن خیره شدهاینجانب بود که متوجه شدم 
  :ولی بدون تأمل فرمودند» ...ببرید «: اکرم است و متوقع بودیم که طبق معمول در بسیاري موارد بفرمایند

  .بگذارید اینجا
روز بعد که . بعد از انجام کارهاي روزانه مرخص شدیم. اشتمو اشاره کردند به طرف باالي اتاقشان، تابلو را در کنار دیوار گذ

بعد از مدتی حضرت امام دچار . مشرف شدیم، عکس را در آن اتاق ندیدیم و دیگر اطالعی از آن نداشتیم که چه شده است
ه هر روز براي کارها بعد از بیمارستان، به خانه منتقل شدند و طبعاً براي مدتی به محل و اتاقی ک. بیماري قلبی جدیدي شدند

به همین جهت، ما براي اولین بار، براي انجام کارهایمان به اتاق اصلی که محل زندگی . آوردند نیامدندو مالقات تشریف می
اولین چیزي که در آن اطاق توجه ما را جلب کرد، همان تابلو بود که در آنجا قرار داده . له بود مشرف شدیمشخصی معظَّم

این عکس سالها و تا آخر زندگیشان در آن مکان . نشستندرو و مقابل تختی که روي آن میاي درست روبهنقطهدر . شده بود
  .باقی ماند

) الشریفتعالی فرجهاهللاعجل(این عکس تا آنجا مورد عالقۀ امام بود که براي آزمایش شخصی که مدعی ارتباط با امام زمان 
من به خال لبت «: براي کشف حقیقت بود و همچنین شنیده شد که غزل معروفبود، یکی از سه موضوع سؤال آن حضرت 

گرچه ظاهراً دلیل عالقۀ حضرت امام به این . اندرا حضرت امام تحت تأثیرشماي این عکس سروده» ...اي دوست گرفتار شدم 
که آن حضرت در مسیر و احتمال آنکه بر حسب نقل، اصل آن به وسیلۀ راهبی ) ص(عکس، انتساب آن به رسول اکرم 

مسافرت به شام به او برخورد کرده، ترسیم شده بود لیکن گوئی که حضرت امام در این عکس چیزي فراتر از یک احتمال 
  1!ضعیف تاریخی را یافته بودند

  جایزه براي نقاشی کودك
: ی، به حقیر مراجعه کرد و گفتبوسبعد از دست.  نائل شدندبوسی حضرت امام،یکی از دوستان همراه با خانواده، به دست

اش را براي تقدیم به امام آورده بود که محافظان مانع آوردن آن به این پسرم که کالس پنجم دبستان است، دفتر نقاشی«
دفتر نقاشی را گرفتم و در روز بعد، ضمن توضیح، خدمت امام » .براي همین خیلی ناراحت شده است. خدمت امام شدند

ویژه با رؤیت پشت آن که عبارت از تانکی بود که ت امام با دقت تمام اوراق آن را مالحظه فرمودند و بهحضر. تقدیم کردم
آموز تشکیل داده هاي آن را مدادتراش و تنۀ آن را کتاب و لولۀ شلیک آن را یک مداد و سرنشین آن را یک طفل دانشچرخ

آموز خردسال و همچنین طراح آن دفتر که به وسیلۀ یق این دانشسپس دستور فرمودند که براي تشو. متبسم شدند... بود و 
اي از اي متناسب پرداخت شود که جایزه همراه با نامه آموزش و پرورش تهران تهیه شده بود، جایزه3امور تربیتی منطقه 

  .سوي دفتر به ایشان تقدیم شد

  ...من مایل نیستم 
عضاي معروف دفتر امام از سوي بعضی از جناحها براي کاندیداتوري از براي انتخابات مجلس خبرگان دوم، دو نفر از ا

  :یکی از آن دو نفر این مطلب را به عرض امام رساند، فرمودند. مشهد، مطرح شده بودند
من مایل نیستم شما که منسوب به من هستید، در این کار شرکت کنید؛ اگر رأي نیاوردید براي 

رید ممکن است بگویند تحمیل بوده و مضافاً اینکه این کار خودتان خوب نیست و اگر رأي بیاو
  .توهین به علماي مشهد است

  .الزم به ذکر است که این دو نفر هیچکدام اهل خراسان نبودند

  



  دستخط پیامهاي امام
تشار یافته با اي از پیامهاي منتشرة امام به خط شخص امام است اما تعدادي از پیامهاي امام که با امضاء امام انبخش عمده

ها به حضرت خط دیگران است در مورد این بخش از پیامها الزم است توضیحی ارائه شود تا هرگونه ابهامی در انتساب این نامه
احکام و پیامهائی که با خط دیگران و با امضاي امام است چند نوع است یکی اجازات امور حسبیه و احکام . امام برطرف شود

 بخشی به خط امام و تعدادي هم به خط افراد دیگر بود و بعد از پیروي انقالب عمدتاً به 40تا اوائل دهه وکالت نمایندگی که 
  .خط آقاي رسولی محالتی بود

نوع دیگر، پیامهاي حضرت امام به سران کشورهاي مختلف جهان بود این پیامها عمدتاً در پاسخ به پیامهاي تبریک سران 
و در این میان گمان . نها از کشورهاي بلوك شرق و کشورهاي اسالمی و جهان سوم بودنددیگر کشورها بود که بیشتر آ

  .کنم بیشترین پیامها از مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو بودمی
دادند نکاتی در آن گنجانده این دو نوع تقریباً با مضمون و قالب یکسانی بودندو فقط در بعضی موارد حضرت امام تذکر می

نوشتیم و  پیام به سران کشورها را بعد از این که آقاي رسول محالتی و گاهی اینجانب با سبک و سیاق مورد نظر امام میشود
کردند و ارسال میشد و اجازات امور شد حضرت امام امضاء میکردند و دوباره نوشته میگاهی هم مجدداً امام کم و زیاد می

  .کردندمهر میحسیبه را بعد از خواندن معموال فقط 
نوشتند برخی از این نوع سوم پیامهاي مفصل بود که معموالً حضرت امام در طی یکی دو هفته یا کمتر و بیشتر تدریجاً می

شد خوردگی و اضافاتی که به حاشیه صفحه کشیده میهاي متفاوت با اندکی قلمپیامها در اوراق پراکنده و گاهی در اندازه
نویس ن تعدادي از پیامها با خط خود امام است و بعضی دیگر که باید در صفحات و اندازه یکسان پاكبنابر ای. گرفتشکل می

شد و شد عمدتاً توسط آقاي رسول محالتی و در مواردي هم به خط اینجانب دقیقاً از روي دستخط امام بازنویسی میمی
اي اعم از شود که هیچ مرقومهو باز هم تاکید می. کردند میخواندند ْن را امضاءحضرت امام بعد از آن که مجدداً متن را می

پاسخ استفتاءات اجازات امور حسبیه، احکام نمایندگی، پیامهاي کوتاه و بلند و هر مطلب دیگري که مهر و مهمتر از آن 
به این که متن پیامها اوالً با امضاي امام زیر آن قرار گرفته اعم از آن که متن آنها به خط امام یا به خط دیگران باشد با توجه 

خواندند قطعاً حرف به حرف و کلمه و جمله به جمله آن شد و ثانیاً امام مجدداً میدقا و وسواس از روي خط امام استنساخ می
  .متعلق به شخص امام است

م رسیده است مالحظه اي از مواردي که اینجانب متن پیام را از روي دستخط امام استنساخ و به امضاي اماذیالً نمونه
  شودمی



  نهمفصل

  پاسخ به مسائل شرعی
  

  پاسخ به استفتائات
ها را هر چند ما این قبیل نامه. رسید سؤاالت شرعی و استفتائات بودهایی که به نام حضرت امام به دفتر میبخش مهمی از نامه

شدن پاسخها براساس فتاوي حضرت امام، مجدداً به دفتر فرستادیم بعد از نوشته می) حوزة استفتاء(روز یکبار به دفتر استفتاء 
بردند و شان میحضرت امام آنها را همراه خود به محل مطالعه. کردیمشد و ما بالفاصله آنها را به محضرشان تقدیم میارسال می

  .کردمرا مهر میآوردند و اینجانب آنها بعد از مطالعۀ مجموع آنها، یکی دو روز بعد مجدداً به اتاق کارشان می
 جالب توجه است با آنکه حضرات آیات اصحاب حوزة استفتاء با حدود بیست سال سابقه در انجام این مهم به باالترین حد

کردند با این حال حضرت تسلط بر مبانی و فتاوي حضرت امام رسیده بودند و کالً پاسخها را منطبق با نظرات ایشان مرقوم می
دیدند با خط ترین نکات توجه کرده و در برخی موارد که قید یا توضیحی را الزم میی به ظریفامام با دقت تمام حت
  :فرمائیدکردند که در اینجا چند نمونه را مالحظه میمبارکشان اضافه می

توانم مبتال هستم به طوري که کار زیاد نمی... مدتی است که به کمردرد و . ساله داراي چهار فرزند36 زنی هستم :سؤال
آیا براي من . دار نشوياند باید عمل کنی که دیگر بچهاطباء گفته. انجام دهم و مجبورم استراحت کنم و این برایم امکان ندارد

  هاي رحم ـ در صورتی که شوهرم نیز راضی باشد ـ جایز است یا خیر؟در این شرایط بستن لوله
  .م شدن دائم نباشد، مانع نداردتعالی اگر موجب نقص یا فساد عضو یا عقیبسه: پاسخ

  ».و در هر صورت براي مثل شما مانع ندارد«
  

  نمونۀ دیگر
  سجده بر مهرهایی که نوشته یا نقش دارد چه حکمی دارد؟: سؤال
  .»ولی اگر نقش بارگاه دارد به آن سجده نشود«مانع ندارد : پاسخ

  
  مورد دیگر

شود طالق ز مراتب رفع نشوز مؤثر واقع نشود آیا مییک ااگر مرد یا زن هر دو نشوز کنند و هیچ: سؤال
  داد؟

تواند و گاهی در بعضی شرایط مجتهد عادل می«. اختیار طالق با مرد است. تعالیبسمه: پاسخ
ر نباشد طالق دهد اگر اجبار زوج به طالق میس.«  

  .)جمالت داخل گیومه در هر سه نمونۀ فوق، دستخط خود امام است(



 برنامۀ مذکور، مربوط به استفتائاتی بود که پاسخ آنها با مهر حضرت امام بود ولی در چند سال اخیر قابل ذکر است که
  .کردندکنندگان ارسال میحوزة استفتاء پاسخها را مستقیم و با مهر دفتر استفتاء براي سؤال

ي شرعی در دفتر تهیه و نگهداري شود اي از سؤال و جوابها متأسفانه بدون آنکه نسخه1360نکتۀ دیگر آنکه تا قبل از سال 
شد ولی از آن به بعد با لطف الهی به هر صورتی بود موفق شدم یک دستگاه فتوکپی تهیه کنم براي مردم ارسال و پراکنده می

عۀ آوري نمائیم که بخشی از آن به وسیلۀ انتشارات جامهاي استفتاء قبل از ارسال، یک نسخه براي دفتر جمعو از کلیۀ نامه
  .مدرسین تدوین و چاپ گردید

هایی چند از سؤاالت و پاسخهاي مربوط به مسائل شرعی و استجازات، که در محضر امام مطرح و به در این بخش نمونه
  :شودام، ارائه میمناسبتهایی آنها را یادداشت کرده

  !نماز
ین است و به او گفته که من راضی نیستم که د نوجوانی سؤال کرده بود که پدرش فردي الابالی و بی26/10/62در تاریخ 

  :آیا پدر چنین حقی دارد و تکلیف او چیست؟ امام فرمودند! در منزل من، نماز بخوانی
  .اشکال ندارد. غلط کرده است، برود نماز بخواند

  
  نباید شرکت کنند

 اسالمی در خارج که به مهمانی  یکی از مسئوالن وزارت خارجه در مورد سفیران و نمایندگان جمهوري4/3/66در تاریخ 
  :شوند سؤالی را به این صورت مطرح کرده بودنددعوت می

شود، آنها نیز براي گونه که در مناسبتها و مراسم مربوط به خودمان، از دیگران دعوت میهمان
ز اگر نمایندگان ما در مراسم آنها شرکت نکنند، آنها نی. کنندمراسمشان از نمایندگان ما دعوت می

... هاي آنها، مشروبات الکلی و اشکال این است که در مراسم و جلسه. کننددر مراسم ما شرکت نمی
  آیا تکلیف ما چیست؟. هست

  :امام فرمودند
  ».کنندنباید شرکت بکنند و دلیل آن را هم بگویند که براي این جهت است که شرکت نمی«

  
  !به جهنم

شویم، مشروبات الکلی وجود دارد و اگر ما در بعضی مجالس که دعوت می«: وددر موردي دیگر، یکی از سفیران نوشته ب
  ».آیدشود و مشکالتی در روابط پیش می حمل بر چیزهایی دیگر مینپذیریم و نرویم،

  :حضرت امام فرمودند
براي دلیلش را هم بگویند تا آنها کم کم بفهمند . نباید بروند. نباید از این چیزها بترسید. به جهنم«

  ».چیست
  حکم وسواس

از . همسرم سالهاست که گرفتار وسواس شدید در طهارت و وضو و خواندن نماز است«: یکی از دوستان به من اطالع داد
شود تا شود و از مغرب مشغول نماز مغرب میرسد و عاقبت نمازش تمام نمیشود و به مغرب میظهر مشغول وضو و نماز می
ام و از همۀ راههاي به پزشکهاي متعدد مراجعه کرده!! تواند نماز مغرب و عشاء را تمام کندنمینیمه شب شرعی و باز هم 

اند و به من اصرار هایم از زندگی سیر شدهحتی بچه. ام مختل شده استنتیجه مانده تا آنجا که زندگیام، ولی بیممکن رفته



له هرچه ایم تکلیف را از امام سؤال کنید و معظَّمیم و توافق کردهاحال به آخر خط رسیده! کنند که مادرشان را ترك کنممی
  ».گفتند، به مورد اجرا بگذارم

  :آن حضرت، فرمودند. اینجانب، عین مطلب را به خدمت امام معروض داشتم
کنند به او مهلت داده بگویید باید به اندازة مدتی که افراد معمولی براي وضو و نماز صرف می

 تکلیف از او  این مدت وضو و نماز را انجام داد که مسئله تمام است و اگر انجام نداد،اگر در. شود
  .ساقط است تا این حالت از او بیفتد

  
  باید اجازه بگیرند

در مورد خانه و امثال آن که با پول غیرمخمس تهیه شده و با گذشت بیش از یک سال، به فروش رسیده، اعالم شده بود 
اند خمس دادن واجب نیست آن هم به صورت یک فتواي کلی و ف، خمس دادن غیرممکن باشد، امام فرمودهکه اگر براي مکل
در حالی که آنچه حقیر نقل کرده . گوینده، این مطلب را در پاسخ یکی از دوستان به اینجانب مستند کرده بود. حکم همگانی

  :فرمودندشد، میه سؤال میبودم، این بود که حضرت امام در موارد مذکور بر حسب مورد ک
الذّمه کردماو را بري َّ.  

  :فرمودندو یا می
  .تواند بدهدهر وقت می

 از خدمت حضرت امام سؤال کردم آیا در این نوع 20/11/64لذا در تاریخ . قرار شد این مسئله را به طور کلی دوباره سؤال کنم
  :ت موردي است و هر مورد نیاز به اجازة خاص دارد؟ فرمودندموارد، برائت ذمه یک حکم کلی و همگانی است یا به صور

  .کلی نیست و به حسب موارد، باید اجازه بگیرند
  

  سؤال دربارة موسیقی
  : مثل همیشه فرمودند. راجع به مسئلۀ موسیقی و حد و مرز بین حلیت و حرمت آن سؤال شد

  موسیقی مطرب حرام است
  : شود، فرمودندر مورد سرودهایی است که از صداوسیما پخش میمنظور از سؤال مشخصاً د: به عرض رسید

  ».اینها نه«
  

  مصالحه شود
، » ترددفیه«:  جلد اول تحریر را که در آن آمده بود559 صفحۀ 29به توصیۀ یکی از اعضاي محترم حوزة استفتاء، مسئلۀ 

 است، باید چه کنند؟ کمی مکث کردند و با خدمت حضرت امام قرائت کردم و به عرض رساندم که چون مورد ابتال و نیاز
  :تبسم فرمودند

  .خوب، تردید دارم
  :باز عرض کردم که پس باید چه کار کنند؟ فرمودند

  .مصالحه شود
  



  تهران، از بالد کبیره
سؤال شد که آیا شمیران جزء تهران بزرگ هست یا نه؟ فرمودند که جزء تهران بزرگ است و تشبیه کردند به دو دریا که 

اگر شمیران و شهرري و امثال آنها . شودوقتی که فاصله برداشته شد، دیگر دو دریا نیست، یک دریا می. بین آنها فاصله است
  .شودجزء تهران بزرگ نباشند، تهران در این فرض، از بالد کبیره نیست و با اینهاست که بلد کبیره محسوب می

)19/3/63(  
  مقصد در سفر

اي حترم هیئت استفتاء سؤال کردم، در سفر اگر تا اول شهر مقصد، کمتر از چهار فرسنگ و تا نقطهاز قول یکی از اعضاي م
  :حضرت امام فرمودند. شود، بیشتر از چهار فرسنگ شرعی باشد، آیا کدامیک مالك استکه در شهر مقصد طی می

خواهد  می اول شهر، مالك است و اگر کاري به شهر ندارد و مثالًاگر مقصد خود شهر است،
  .نقطه استبه فالن کارخانه برود و آنجا کار دارد و کاري به شهر ندارد، مالك آن 

  
  !مشکل است

از محضر امام سؤال کردم در حسابهاي بانکی که در آن بهره یا پول مخمس و غیرمخمس وجود دارد، آیا با قصد و نیت کردن هنگام 
  :دریافت، قابل تفکیک است؟ فرمودند

  !مشکل است
  

  عیدي کارمندان خمس ندارد
دهد، سؤال شد که عنوان عیدي در واقع به خاطر این است که در مورد مبلغی که دولت، به عنوان عیدي به کارمندان می

شود لذا به عنوان عیدي اگر بخواهند به طور رسمی حقوق کارمندان را افزایش دهند، پیامد دارد و موجب تورم بیشتر می
در حالی که هنوز سؤال تمام نشده بود، . لغی به حقوق اضافه شده باشد و هم آن محذور را نداشته باشددهند که هم مبمی

  :فرمودند
  گویید؟به خاطر خمس آن می

  :فرمودند. بله: عرض شد
  .نخیر، خمس ندارد

)26/12/64(  
  تبین در لیالی مقمره

خصوص دانستند، بهح که حضرت امام مالك را تبین میدر اوایل ماه مبارك رمضان به طور مکرر در مورد مسئلۀ اذان صب
ن کمتر قابل تشخیص است، سؤال می یک روز، در پی صحبت از . شددر جاهایی مانند تهران به خاطر روشنی چراغها تبی

  :دند در حالی که توجهشان به آقاي رسولی و حقیر بود فرمواینکه چند دقیقه بعد از اذان رادیو، فجر قابل تبین است،
  .شما یک روز بروید خارج شهر

به خاطر مشکل قصد اقامت این . شودمنظورشان جایی بود که روشنایی چراغها نباشد و ببینید چه موقع تبین حاصل می
گونه از تأخیر ارائۀ نتیجه، از قضیه سراغ گرفتند که کار انجام نشد و بعد از چند روز حضرت امام، با لحنی خاص و تعریض

به هر حال، محذور هنوز براي اینجانب باقی بود و آقاي رسولی روز بعد، به تنهایی در پی . عال و شرمندگی ما شدموجب انف



آنگاه که مشرف شدیم، به عرض رساند که تا حدود نیم ساعت بعد از اذان، طلوع فجر قابل تبین و مشاهده . تحقیق رفتند
  :ولی حضرت امام ضمن عدم قبول فرمودند. نبود

  . دقیقه بیشتر نیست15 الی 10طور نیست این 
)23/3/63(  

حضرت امام در مناسبتی دیگر در مورد تبین لیالی مقمره ـ که همان شبهایی است که در اثر وجود نور ماه در هنگام طلوع 
ره نیز که فجر، تبین از زمان واقعی طلوع فجر متأخر است ـ ضمن آنکه تبین را احتیاط واجب دانستند، در مورد لیالی مقم

  :ششم ماه گفته بودند، فرمودندوپنجم و بیستوبعضی تا بیست
  .سوم و شاید فقط تا بیستم ماه باشدودوم، بیستوتا بیست

  :فرمودند. آقاي رسولی معروض داشت در گذشته ظاهراً در مورد تبین فتوا بود
  .دانمبله، ولی االن احتیاط واجب می

  :حضرت امام فرمودند.  آن وقت، حضور داشتند، گفت به هر حال الزم است که صبر کنندآقاي حاج احمد آقا نیز که در
  .توانند به دیگري رجوع کنندفرقش این است که می. احتیاط واجب است

)16/8/67(  
 هاي تحقیقی پیرامون مسئلۀ عدم وجوب تبینقابل ذکر است که طی ماههاي قبل، دو نفر از فضالي حوزة علمیۀ قم رساله
  .نوشته و براي حضرت امام ارسال داشته بودند که به محضرشان تقدیم شده بود

  
  ...بیش از حد نیاز 

شود سؤال کرده بود که اگر سر سال هاي علمیه که از وجوهات شرعیه تأمین مییکی از طالب در مورد شهریۀ حوزه
  :که حضرت امام فرموده بودندگیرد یا خیر؟ خمسی، مقداري از شهریه زیاد بیاید خمس به آن تعلق می

  .بیش از حد نیاز نباید بگیرند
  

  امام و مسأله حجاب 
حضرت امام عالوه بر افشاي دردمندانۀ فرهنگ منحط و لذتگراي حیوانی غرب و در امتداد آن افشاي جنایاتی که رژیم 

هاي مختلف نسبت به ی که در جنبهپهلوي به تبعیت از جاهلیت مدرن غربی در مورد زنان مرتکب شدند و عالوه بر حساسیت
مسألۀ حجاب زنان و رعایت حریم محرم و نامحرم داشتند، که این ویژگی همچون سایرمسائل برگرفته از اسالم ناب و قرآن و 

 هاي عملیه و چه در پاسخ به انبوه استفتائاتی که در این زمینه از محضرشانعترت بود، در مقام فتاواي فقهی نیز چه در رساله
  :کنیمهاي امام را مرور میهایی از استفتائات و پاسخاند که نمونهترین ابعاد این موضوع پاسخ دادهشد، با صراحت به دقیقمی

آیا حجاب از ضروریات اسالم است و منکر آن و کسانی که به این دستور الهی مخصوصاً : سؤال
  کنند چه حکمی دارد؟  اعتنائی میدر جامعۀ اسالمی بی

اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروري را دارد و منکر . مه تعالیبس
  .ضروري محکوم به کفر است مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست

***  
   حد حجاب واجب براي بانوان چیست؟:سؤال

  .ت پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین براي زن واجب اس-بسمه تعالی: جواب



***  
استثناء دست و قرص صورت در حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش : سؤال

است یا ساده؟ و آیا زینتهایی مانند انگشتر جایز است اظهار شود و اگر صورت آرایش شده باشد 
  پوشاندن واجب است یا خیر؟

شانده شود و بر مرد اجنبی نیز نگاه اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پو. بسمه تعالی: جواب
  .کردن جایز نیست و همچنین در کفین اگر داراي زینت ولو مثل انگشتر باشد

  

  آیا براي زن جایز است در برابر نامحرم صورت آرایش کردة خود را باز بگذارد؟: سؤال
  .جایز نیست. بسمه تعالی: جواب

***  
  ب است صورت خود را بپوشاند؟در صورتی که زن ابرو برداشته باشد واج: سؤال
  .بلی الزم است زینت را بپوشاند. بسمه تعالی: جواب

***  
  در صورتی که زن بند انداخته باشد واجب است صورت خود را بپوشاند؟: سؤال
  .در حکم مسألۀ قبل است. بسمه تعالی: جواب

***  
باس بلند آزاد و حدود حجاب اسالمی براي بانوان چیست و براي این منظور پوشیدن ل: سؤال

کند و اصوالً چه کیفیتی در لباس و پوشش زن دربرابر نامحرم باید شلوار و روسري کفایت می
  رعایت شود؟

واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ، از نامحرم پوشیده . بسمه تعالی: جواب
وشیدن چادر بهتر است و از لباسهائی شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پ

  .که توجه نامحرم را جلب کند باید اجتناب شود



  دهمفصل

  و سرانجام
  آخرین روزها در محل کار

شدیم ـ و هر در طول مدتی که صبحها براي انجام کارهاي مربوط به دفتر و امور وجوهات شرعی خدمت حضرت امام مشرف می
 بعد از ساعت هشت صبح در خدمتشان بودیم ـ پس از پاسخگویی به سؤالهاي مطروحه و استجازات روز، حدود بیست الی پنجاه دقیقه

. شدندشدیم و حضرت امام، ضمن نظارت بر کار ما مشغول مطالعه و بررسی گزارشها میو امثال آنها ما مشغول مهر کردن قبضها می
شنبه بعد از آن، مورد عمل جراحی قرار گرفتند، وضعیتی خاص تنها در روزهاي یکشنبه و دوشنبۀ اول و دوم خرداد که روز سه

هریک از این دو روز، یکی دو سؤال را با اشاره و حداقل کلمات پاسخ گفتند و پس از آن، برخالف معمول گذشته، به مطالعه . داشتند
  .بودنداي آرام، گویی به افقهاي دوردست چشم دوخته نپرداختند و با سکوت و سکونی ویژه و چهره

وضعیت جسمانی امام تا آن اندازه خوب بود که مثل اوقات دیگري که سالم بودند، به راحتی به محل اقامت و کارهاي  
تا آنجا که . اطالع بودنداز جهت جسمانی به ظاهر وضعیت بدي نداشتند و از وضعیت بیماري خود نیز بی. آمدندروزانه می

در آن شرایط، وضعیت چنان عادي بود که تا هفتۀ پیش از آن، .  حضرتشان گفته نشداطالع دارم تا آخر هم نوع بیماري به
  ».دهیم شما نوشابه ننوشیدما ترجیح می«: له معروض داشتکردند و تازه پزشک معظَّمحضرت امام، نوشابه میل می

  ». را دوباره انجام دهیمخواهیم کار دیروزاجازه بدهید، امروز هم می«:  پزشک به عرض رساند2/3/68روز دوشنبه 
حضرت امام که گویی در ذهنشان این بود که خونریزي معده ناشی از . روز قبل، حضرت امام را آندوسکوپی کرده بودند

  :خوردن بعضی از قرصها بوده، فرمودند
دهید این عارضه مربوط به قرصها بوده، این قرصها را ده اگر احتمال می. من دیروز اذیت شدم

  .خورم، شاید ناراحتی برطرف شودروز نمی
اجازه بدهید امروز انجام بدهیم، ولی قول . پزشک به عرض رساند که این کار ـ یعنی آندوسکوپی دوباره ـ الزم است

با توجه به این خصوصیات و با توجه به اینکه در گذشته حضرت امام، بیماریهاي . دهیم که مثل دیروز، اذیتتان نکنیممی
ر گذاشته بودند، دلیل چندانی بر نگرانی آن حضرت بابت بیماري وجود نداشت؛ گرچه اگر هم اطالعی از سختی را پشت س

ه شدند، تغییري در روحیۀ برداري در روز دوشنبه را داشتند و حتی از لحظۀ مرگ خود باخبر میمسئلۀ سرطان و بناي تکّ
آن تفکر ژرف، بیانگر چه معنایی بود؟ گرچه ما هم . و رفته بودندولی در آن روزها به فکري عمیق فر. کردبزرگ امام ایجاد نمی
اما آیا امام در وراي همۀ . گونه اطالعی نداشتنداي از خطر آگاهی داشتیم و حضرت امام ـ به ظاهر ـ هیچبه اصطالح تا اندازه

  !دیدند که ما حتی از تصور آن، عاجز بودیم؟این امور، چیزي را نمی

  
  رمانگاهدر اتاق عمل و د

 با آنکه به طور کلی اطالع داشتیم که قرار است حضرت امام مورد عمل جراحی قرار 1368شنبه دوم خرداد صبح روز سه
گیرند، ولی چنان نسبت به این مسئله تلقی ناباورانه داشتم که طبق معمول، کارها و قبوض را براي تشرف آماده کرده و در 

مضطربانه و شتابزده . زانوانم سست شد. دلم لرزید. رو شدماما با در بسته روبه. وانه شدمله رموعد مقرر به طرف بیت معظَّم



. امام در اتاق عمل و بیهوش بودند. همین که به راهرو وارد شدم، چشمم به صفحۀ تلویزیون افتاد. خود را به درمانگاه رساندم
  .کردندا براي شروع عمل جراحی آماده میچرخیدند و روي موضع روار گرد شمع وجودشان میپزشکان پروانه

. جان بر لب، زمزمۀ دعا بر زبان و ذکر خدا در دل و اشک بر دیدگان داشتیم. فشردام را میها به سنگینی کوهها سینهلحظه
 عالوه .نیز وارد شدند» موسوي اردبیلی«و » هاشمی رفسنجانی«، »اياهللا خامنهآیت«حضرات آقایان : به تدریج سران سه قوه

چشمها بر صفحۀ تلویزیون . هاي حضرت امام نیز حضور داشتندبر چند نفر از اعضاي دفتر و حاج احمد آقا، یکی از صبیه
  .تر از همه، فرزندان امام بودند که دل شیر را به ارث برده بودندآرام. داددوخته شده بود و اشک مجال دیدن را نمی

شکافت یا خنجري که تیغ جراحی بود که سینۀ او را می. م چشم از دیدن محبوب بر بندمتوانستنه توان نگاه داشتم و نه می
سی سال خاطرات، خاطرات تلخ و . نزدیک به سه ساعت همراه با امید و دلهره به طول سی سال گذشت. دریدجگر ما را می

  ...سی سال عشق و ارادت و . شیرین، تلخی هجرانها و شیرینی وصالها
لحظۀ شیرین فرا رسید؛ به شیرینی . ا از خوشحالی پر شد و عمل بدون عارضۀ قلبی با موفقیت پایان یافتسرانجام فض

اي که از فراسوي اشک شوق و عشق، لحظۀ انتقال حضرت امام از اتاق عمل، لحظه. نزدیک به سی سال عشق ورزیدن او
خواستم از پزشک و می... م به ساحل آرامش رسید ازدهچشمم به دیدن سیماي نورانی و درخشانش روشن شد و دل طوفان

  ...زبانم بند آمده بود و فقط توانستم دست پزشک را ببوسم . پزشکان تشکر کنم، اما الفاظ مناسب را در ذهنم نیافتم
. دیري نپایید که این مسرت جانبخش و آرامش شیرین با دگرگونیها و گزارشهاي پزشکی دستخوش فراز و نشیبها شد

  ...چرخید و گذشتند و عقربۀ زمان، به سختی میها به سنگینی میلحظه
از عبادتها، راز : انداي گفتهآنها نیز که در این روزها شرف حضور داشتند، هریک شمه. گفتنیهاي روزهاي درمانگاه زیاد است

خواست که حداقل در این چند  خدا می.هاي شبانه تا ذکر و نماز و اهتمام فوق تصورکه سنت دیرینۀ امام بودو نیازها و گریه
هایی از ابعاد معنوي نادیده و ناشناختۀ بندة صالحش را به دیگران بنمایاند و با استفاده از این روز هم که شده، چشمهشبانه

 تاریخ هاي عبودیت او برايانگیز، با دوربین مخفی تصویري هرچند ظاهري و نارسا از جلوهفرصت استثنائی و در عین حال غم
بین و چشم ظاهربینی را امکان دیدن حقیقت مقام بین و ذرهکه هیچ دوربین و نزدیک!!! و خداجویان به ثبت رسد و وااسفا
ها سال ریاضت و جهاد اکبر و ها سال مناجات شبانه، دهها سال عبادت خالصانه، دهده. عبودیت و خلوص حضرتش نیست

  ».آنجا خیال را نبود قدرت نزول: و ما کجا و او کجا که...  و اهللاها سال سیر و سلوك الیاصغر، ده
با این همه گویی مشیت خداوندي بر این تعلق گرفته بود که اگر براي چند روز و چند شبی هم که شده آنچه را در مقام 

ه فِیو منْ نُ«ظهور قابل رؤیت است، با شهود عین و تصویر عیان بر جهانیان ثابت کند که اگر قانون  ه نُنَکِّس  26»الخَْلقِعمرْ
شدة در حق، نه با عمر طوالنی و بیماري جسمانی که با مرگ نیز و شاکلۀ باطنی متکامل و ذوب» خُلق«همگانی است، ولی 

شوند، ولی  می27»مٍ شیئاً ال یعلَم بعد عِلْالعمرِ لِکَیو مِنْهم منْ یرَد إلی اَرذَلِ «هایی مصداق اگر انسان. پذیر نیستآسیب
هاي خویش را از دست سقوط کند و نه دانسته» العمرارذل«این توان الهی نیز در انسان وجود دارد که نه در درة انحطاط 

ها و دریافتهاي دهد، بلکه در اوج قله شخصیت انسانی و شکوفایی روحی و با برخورداري از تمام مشاعر و حفظ تمام اندوخته
و توجه کامل به مبدأ هستی و معاد و معارف حقه تا آخرین لحظه، عمر را سپري کرده و در کمال معرفت و الهی خویش 

قدرت آگاهی، دیوارة مرگ را شکافته و به فضاي الیتناهی جهان ابدي و ملکوت اعلی پرواز کرده و به لقاء مبدأ کمال و هستی 
  .مطلق راه یابد

                                                
    68/یس. ٢٦

  
  5/حج. ٢٧

  



شدند، وجودشان از توجه به خدا لبریزتر و آثار و نمودارهاي حکمت و تر مینزدیکهاي پایانی حضرت امام هرچه به لحظه
شد، در حالی که هر روز و هر ساعت از نظر جسمی رو به کاستی و ضعف و تر میمعرفت الهیشان آشکارتر و سیمایشان نورانی

طلبید، اما بیشتر آثار تألم و ناله و جزع را میرنج بیشتر بودند، که بر حسب روال طبیعی و سیر مادي و جسمانی بروز و ابراز 
اي مثل امام که روح بزرگش بر جسم و عالم طبیعت غالب شده یافتهانگیز انسان تکاملشخصیت شکوفا شده و حقیقت شگفت

ۀ ظهور گذاشته بود راي خدا از ناي وجودشان که جز ب. و جسم برایش جز قالب و مرکب راهوار نبود، وضعیت دیگري را به منص
خاست و از شمع چهرة انگیز وصل و قرب و لقاء برمیننالیده بود، به جاي ناله از آالم جسمانی، زمزمۀ ذکر خدا و آهنگ روح

 نور ایمان و طمأنینۀ ملکوتیشان که جز براي حق نیفروخته بود، به جاي اخم و ترشرویی از دردهاي ناشی از بیماري تن،
  .لقاي دوست متأللئ بودخاطر و نشاط و انبساط براي 

رسند، قبل از آنکه در آن دنیا به حسابشان ایشان مصداق بارز مؤمنانی بودند که خود در این دنیا به حساب خود می
حضرت امام گرچه به ظاهر، هنوز روح بلندشان با کالبد خاکی پیوند داشت، ولی در حقیقت گویی از قفس تن . رسیدگی شود

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیري . ل انقطاع از همۀ تعلقات مادي به خدا پیوسته بودرسته و با رسیدن به کما
  .امیدوار به فضل او عازم سفر به جایگاه ابدي بودند

فقط . خالصه آنکه هیچ کس در این مدت، کمترین ناله و اخمی از درد و الم جسمانی و شخصی از ایشان نشنید و ندید
با معجزه . و نواي عطرآگین عبادت و خشوعشان بود که فضاي اطراف و چشم و گوش و دل همه را پر کرده بودزمزمۀ مناجات 

اش را در شگفتی و ایمان به مقام واالي انسانی راستین و آفریدگار وجود الهیشان، همۀ حاضران در محفل عاشقانه
  .فرو برده بود» الخالقیناحسن«

 حسب دستور امام موظف بودم در دفتر به وظیفۀ محوله بپردازم و گرچه در این مدت، این بندة کمترین، ضمن آنکه بر
سعی بر این داشتم که حضرتش را در چنین وضعیتی حتی به اندازة پاسخ یک سالم، نیازارم، اما با این حال، چشم از دیدنش 

در . کردملش روشن و دل را به وصالش متیم میبه هر ترتیب، روزي چند بار، دیده را به جمال جمی. توانستمنیز پوشیدن نمی
این میان، روزهاي انجام دادن کارهاي دفتر طبق معمول گذشته براي انجام دادن کارهاي دفتر و مهر کردن قبوض به 

  .شدیمخدمتشان مشرّف می
*  *  *  

اي پیشتر اشاره کردم به گونهخواستم صرف دیدارم زحمتی ایجاد کند چنانچه روز جمعه دوازدهم خرداد در حالی که نمی
به اتاق وارد شدم که فقط بتوانم امام را ببینم، ولی یکی از دوستان که در کنار تخت مشغول انجام وظیفه بود، از روي محبت 

  ».اندآقاي رحیمیان آمده«: به عرض رساند
با . جواب دادند. سالم کردم. باز کردندحضرت امام چشمان مبارکشان را . جلوتر رفتم. شده قرار گرفتمدر مقابل عمل انجام

  :آمیز فرمودندصداي لرزان و بریده دعا کردم و آن حضرت با تفقد و لحنی محبت
  ...شاءاهللا موفق باشید ان

با تمام کردن جمله و رسیدن به حروف آخر، جوهرة صدایشان نیز تمام و چشمانشان دوباره بسته شد و در حالی که 
  .گریستم خارج شدممی

  

  آخرین روز
ها به دفتر زیاد بود و در عین حال، قبضها و کارها را براي انجام در روز یکشنبه، طبق معمول روز شنبه سیزدهم خرداد مراجعه

که بیا، . بعدازظهر یکی از برادران دفتر تلفن زد. گذشته آماده کردیم؛ قبضها و کارهایی که براي همیشه ماند و دیگر انجام نشد
هاي دفتر بچه. ممکن است خبري شده باشد. اند از بین جلسۀ شوراي بازنگري، جلسه را رها کرده و به اینجا آمدهسران سه قوه

  .نگران شده بودند و از من خواستند که زودتر خود را به درمانگاه برسانم تا از این طریق مطلع شوند



. آلود و فضایی اندوهبار مواجه شدماي غمبا صحنه. اندمساعت حدود چهار بعدازظهر بود که با عجله خود را به درمانگاه رس
فهمیدم نمی. سر و صدا و آرام بودچشمها گریان و رنگها پریده بود و در عین حال، محوطه بی. همه در محوطه نشسته بودند

کم خودم را جمع کردم و کم . دقایقی روي زمین نشستم. زدلرزید، قلبم به شدت میچه شده، زبانم بند آمده بود و زانوانم می
دستگاههاي . حضرت امام در حال اغما بودند. ام یافتمهاي زندگیترین لحظهخود را در سخت. برخاستم و به طرف اتاق رفتم

بیشتر از چند لحظه . آلود و غمبار بودفضاي اتاق یأس.  امام را احاطه کرده بودندمتعددي در ارتباط با قلب، تنفس و غیره،
  :وردم و براي اولین بار در زندگی معنی این شعر سعدي را لمس کردم کهطاقت نیا

  در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
  رودمن خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می

بینی وضع امام در روزهاي آینده سؤال شد و پزشک از پیش. حدود مغرب، پزشکان گزارشی را به جمع حاضر ارائه کردند
شنیدن این جمله، تاب و توان را از همه . زندمسئله در محدوده چند ساعت دور می. د که صحبت از هفته و روز نیستپاسخ دا
کننده، سیاهی سکوت تلخ و خفه. در عین حال، به خاطر بعضی از مسائل، همه مأمور به حفظ سکوت و آرامش بودند. گرفت

. زدندپیچیدند و در دریاي متالطم و تاریک غم و اندوه دست و پا مییهمه به خود م. شب و سیاهی غم به هم درآمیخته بود
  ...ترین آرزوي همه بود و باال آمدن یک درجه فشار خون، یک حرکت ابرو یا یک تکان پلک امام، بزرگ

عت هنوز سا. ترین لحظه رخ دادترین و دردناكرفت و ناگهان تلختر از همیشه به کندي و سختی پیش میها سنگینلحظه
قلم و زبان را یاراي . به ده و نیم نرسیده بود که با سقوط فشار امام به صفر، قلب تپنده جهان اسالم از حرکت باز ایستاد

دقایقی صداي ضجه و شیون فضا را پر کرد، ولی با توصیۀ مؤکد و قاطعانه یکی از بزرگان به خاطر . توصیف آن لحظه نیست
  ...داري و حفظ آرامش شدند و  محکوم به خویشتنبررسی چگونگی اعالم خبر، همه

بوسی ساعتی بعد از نیمه شب، جنازه مطهر براي غسل و کفن به حیاط خانۀ امام، یعنی همان جایی که مالقاتها و دست
اي در گرفت منتقل شد و نزدیک اذان صبح و بعد از انجام غسل و کفن به سردخانۀ کوچکی که در سرداب خانهانجام می

  .زدیکی بیت و درمانگاه تدارك شده بود مستقر شدن
  

  آخرین وداع
شب بعد، یعنی شب پانزدهم خرداد که قرار بود فرداي آن شب، جنازة مطهر به مصلی انتقال داده شود، نزدیک به نیمه 

پاهایش را که جز به . شهتر از همیزنده و زنده: انگار که او زنده بود. شب، براي آخرین وداع به زیارت پیکر مقدس تشرف یافتم
از او عذر . چهرة گلگونش را نیز آخرین بار بوییدم و بوسیدم. راه خدا گام ننهاده بود، چندین بار بوسیدم و بر چشم گذاردم

ترین و در عین حال ترین و باشکوهها بزرگاین لحظه. تقصیر خواستم و درخواست دعا کردم و به ناچار مرخص شدم
  ...توانم از آن، چیزي بگویم و اي که به هیچ وجه نمیخاطره. ام را شکل دادندترین خاطرة زندگیهغمبارترین و جانکا

  28».و سالم علَیه یوم ولِد و یوم یموت و یَوم یبعثُ حیاً«
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  یازدهم فـصـل

  امام از منظري دیگر
  ساز-اعالمیۀ سرنوشت

 فرماندار نظامی تهران ساعت حکومت نظامی را که تا شب قبل 1357یکم بهمن در اخبار ساعت دو بعدازظهر روز بیست و 
مردم از این که براي اولین بار، زمان شروع حکومت نظامی را . شد، از ساعت چهار بعدازظهر اعالم کرد-از ساعت ده شروع می

که از فرهنگیان » جبار رضایی«آقاي . ندزده و غافلگیر شده بود-اند، شگفت-از ساعت ده شب به ساعت چهار بعدازظهر کشیده
با شنیدن اطالعیه فرمانداري نظامی، احساس بدي به من «: گوید-مؤمن و انقالبی و اصالتاً اهل طالقان است در این زمینه می

یف اهللا طالقانی رساندم تا کسب تکل-خود را به منزل آیت. کردم سخنی براي گفتن نداشت-دست داد و با هر کس صحبت می
اي در کار -دانست چه توطئه-هیچ کس در آن شرایط نمی. اما ایشان را هم مثل خودم یافتم. کنم و نظر ایشان را جویا شوم

  ».است و تکلیف چیست
تا آن زمان امام در مورد نقض یا رعایت مقررات حکومت نظامی اظهار نظري نکرده بودند، اما در این روز براي اولین بار و 

ملت شجاع ایران «اي خطاب به  قبال اعالمیۀ حکومت نظامی و تعیین ساعت جدید واکنش نشان دادند و اطالعیهبالفاصله در
  :صادر کردند و در ذیل آن با صراحت و قاطعیت تکلیف مردم را با این جمالت روشن کردند» و اهالی محترم تهران

. وجه به آن اعتنا نکنند-هیچاعالمیه امروز حکومت نظامی، خدعه و خالف شرع است و مردم به 
هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، حق پیروز ! برادران و خواهران عزیزم

  1.است
  

برخی از اهل سیاست با شنیدن این اطالعیه بیشتر از اعالمیۀ حکومت . العاده در تهران پیچید-اطالعیۀ امام با سرعت فوق
 آن را غیرمنطقی و خطرناك دانستند، اما مردم مشتاقانه دستور امام را گرفتند و عاشقانه به نظامی غافلگیر شدند و چه بسا

.  ساله را فرو ریختند و حاکمیت طاغوت را برچیدند2500شاهی -هاي رژیم ستم- ساعت تمام پایه24اجرا گذاشتند و طی 
آسا -فرمانی که سفینۀ انقالب را با سرعتی برق. ر شدفرداي آن روز تدبیر حکیمانه و منطقی بودن فرمان امام براي همه آشکا

  .و بسیار زودتر از حد تصور به ساحل پیروزي رساند
.  بهمن براي غرق کردن این سفینه، در راه بود خبر نداشت21کس از طوفانی که در شامگاه -اما این ظاهر ماجرا بود و هیچ

هاي آن از -مانده-پس 2ه معلوم شد که اسناد سري رژیم و اعترافاتآساي اطالعیه امام آنگا-ساز و معجزه-اهمیت سرنوشت
طرح نجات «اي که قرار بود تحت عنوان -توطئه. توطئه خطرناکی که در پس اعالمیه حکومت نظامی نهفته بود پرده برداشت

خصوص مقر اقامت امام هزمان با بمباران وسیع مراکز حساس، ب-در عصر و شامگاه این روز به اجرا گذاشته شود و هم» 1
  .هاي موثر و یاران امام دستگیر شوند-خمینی، صدها نفر از شخصیت

سابقۀ مردم در -اما همان طور که شاهد بودیم اطالعیۀ امام در واکنش به اعالمیۀ حکومت نظامی و حضور گسترده و بی
تفسیر عینی یافت و توطئۀ دشمن  3»السیِء إال بِأهلِهوال یحیقُ المکرُ «ها را به هم ریخت و بار دیگر آیۀ -صحنه، همۀ نقشه

اطالعیۀ امام هم توطئه را خنثی کرد و هم رسیدن به پیروزي را سرعت بخشید و معجزة . صد در صد نتیجۀ معکوس داد
  .پیروزي انقالب اسالمی در بیست و دوم بهمن به وقوع پیوست



  
  در کنار شهیدان
  :آنگاه که امام فرمود

  1.خواهم مرا در کنار شهداي جنگ تحمیلی بپذیرد- میاز خداوند
شد این بود که دعاي امام، ناظر به محشور شدن با شهدا در روز قیامت است اما بعد -آنچه از این جمله به ذهن متبادر می

 دیگري نیز از ترین مجموعۀ شهدا را در خود جاي داده است، معنیاز رحلت امام و دفن ایشان در کنار بهشت زهرا که بزرگ
جالب این که در شب اول رحلت امام ناظر بودم که هر یک از مسئوالن بلندپایۀ کشور . این دعاي امام معلوم گردید

را مطرح کردند ... پیشنهادهایی از قبیل قم، جمکران، دشت احمد در نزدیک قم، پادگان قلعه مرغی، محدودة نیروي هوایی و 
یتاً امام در محل فعلی دفن شود و عالوه بر مفهوم اول براي سخن و دعاي امام معنی دیگري اما خواست خدا این بود که نها

  .نیز تحقق یافت
  :توان دید-هاي امام آمده است می-همانند مطلب فوق را در این بیت که در پایان یکی از غزل

  آید-ها می-گذرد، حادثه-ها می-سال
  انتظار فرج از نیمۀ خرداد کشم

شد که آن هم معماگونه است اما حادثۀ رحلت امام در - این بیت، معنایی متناسب با سیاق غزل استنباط میهر چند از
  !آستانۀ نیمۀ خرداد، این شعر را با مضمون دیگري نیز منطبق ساخت

  

  گرفتیم-تر می- اهللا خمینی را جدي-اگر پیشگویی آیت
یر کل حزب کمونیست و صدر هیأت رئیسۀ اتحاد جماهیر  خطاب به گورباچف ـ دب11/10/67حضرت امام در تاریخ 

 پیامی -سوسیالیستی شوروي و رهبر ابرقدرت شرق که حدود نیمی از جهان و از جمله اروپاي شرقی تحت سلطۀ او بود
  :کنیم-فرستاد که جمالتی از آن را مرور می

و موجب به هم جسارت و گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه بسا منشاء تحوالت 
  ....خوردن معادالت فعلی حاکم بر جهان گردد 
هاي کور اقتصادي سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه -شما اگر بخواهید در این مقطع، تنها گره

اید، که -داري غرب حل کنید، نه تنها دردي از جامعۀ خویش را دوا نکرده-بردن، به کانون سرمایه
  ! ...اهات شما را جبران کننددیگران باید بیایند و اشتب

بست رسیده است، -هاي اقتصادي و اجتماعی به بن-چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش
  !دنیاي غرب هم در همین مسائل ـ البته به شکل دیگر ـ و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است

. و آزادي نیستباید به حقیقت رو آورد، مشکل اصلی کشور شما مسألۀ مالکیت و اقتصاد 
بست -همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست

  .کشیده یا خواهد کشید
  .هاي تاریخ سیاسی جهان، جستجو کرد-از این پس کمونیسم را باید در موزه... 
خواهم که در -امروز دیگر چیزي به نام کمونیسم در جهان نداریم ولی از شما جداً می... 

  .شکستن دیوارهاي خیاالت مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید



... هرگز حاضر نخواهند شد، بیش از این، منابع ... هاي همسو با شما که -امروز دیگر دولت... 
هایش هم به گوش -کشورشان را براي اثبات موفقیت کمونیسم ـ که صداي شکستن استخوان

  1! ...رسیده است ـ مصرف کنندفرزندانشان 
گذریم -اند می-آن را طی کتابی شرح داده» اهللا جوادي آملی-حضرت آیت«در این مجال از سایر مضامین این پیام امام که 

هاي فوق اگر بخواهیم به عظمت کار امام برسیم، مستلزم مرور و بازخوانی اوضاع و شرایط اتحاد جماهیر -اما در مورد بخش
  .هاي بعد از آن به وقوع پیوست- جهان در آن زمان و سیر تحوالت و حوادث بزرگی است که در سالشوروي و

اي از قدرت و -اي افسانه-شوروي همچنان یکی از دو ابرقدرت حاکم بر جهان و قطب بلوك شرق بود و کرملین در هاله
چف هنوز به عنوان مرد اول کاخ کرملین بر مسند شد و گوربا-سلطه، در رقابتی تنگاتنگ در برابر کاخ سفید، شناخته می

جوشد و -نگري از روح الهی می-بینی و آیندهسار معرفت و حکمت، واقع-در چنین شرایطی، چشمه... قدرت تکیه زده بود و 
. دهند-تی مییابند نظرهاي متفاو-برخی از کسانی که قبل از ارسال، از متن پیام آگاهی می. نگارد-این پیام آسمانی را می

لیکن امام ترتیب اثر نداده و عین پیام را توسط هیأتی به سرپرستی حضرت . دانند-هایی از پیام را به مصلحت نمی-بخش
وزیر خارجۀ » ادوارد شواردنادزه«فرستند و بعد از آن گورباچف پاسخ خود را توسط -اهللا جوادي آملی براي گورباچف می-آیت

کند که جزئیات -بعد از فروپاشی شوروي مدتی رئیس جمهور گرجستان بود، براي امام ارسال میاتحاد جماهیر شوروي که 
  .          آن در فصل پنجم آمده است

روح خدا بر فراز آسمان معنویت، تا دورترین افقها را نگران بود، اما دبیرکل حزب کمونیست شوروي، در چاه تاریک طبیعت 
 و رهایی از تنگناي مارکسیسم، گویی چارة بیچارگیها را در شکستن دیوارة همان چاه و فرو به جاي پر کشیدن به عالم باال

پروستاریکا و گالسنوست گورباچف راه به جایی نبرد و جهان شاهد بود که . جست-داري غرب می-افتادن در چالۀ سرمایه
 اروپاي شرقی که اقمار شوروي بودند همراه با دیوار برلین فرو ریخت و کشورهاي. چند سال بعد، ابرقدرت شرق فروپاشید
  ...هاي لذیذي براي بلعیده شدن در کام غرب و امریکا تبدیل شدند و -قطعات تجزیه شده از شوروي به لقمه

... اهللا خمینی از نظر من به همۀ اعصار در طول تاریخ بود -پیام آیت«: گوید-حدود ده سال بعد گورباچف چنین می
ما زمانی که این پیام را در جلسۀ کمیتۀ مرکزي حزب . مینی توانست اثر بزرگی در تاریخ نوین جهان بگذارداهللا خ-آیت

من متأسفم که ... کمونیست مطرح کردیم، براي اعضاي حزب که نیمی از جهان را در اختیار داشتند بسیار غیر منتظره بود 
به هر حال من امروز از ایشان با احترام عظیم یاد .  ایشان مالقات نمایمدر آن مقطع نتوانستم به ایران سفر کنم و از نزدیک با

گنجید، اما امروز که من شاهد این -اندیشید و در بعد مکان نمی-اهللا خمینی فراتر از زمان می-کنم و معتقدم که آیت-می
هاي تاریخ -یسم را به زودي در موزهبندد که او گفته بود من مارکساهللا خمینی در ذهنم نقش می-اوضاع هستم پیام آیت

گرفتیم، امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم و اجازه -تر می-اهللا خمینی را جدي-اگر آن روز ما پیشگویی آیت... بینم -می
  1».دادیم که وضعیت کشور بدین شکل در آید-نمی

  ده سال بعد
  :کنیم- به منشور روحانیت معروف شد دقت می که3/12/67به جمالتی از پیام تاریخی امام در تاریخ 

هاي محترم شهدا، حواسشان را جمع کنند که با -اهللا و خانواده-روحانیون و مردم عزیز حزب ... 
  .ها و افکار نادرست، خون عزیزانشان پایمال نشود-این تحلیل

ند و بگویند گران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشین-ترس من از این است که تحلیل
باید دید فتواي اسالمی و حکم اعدام سلمان رشدي، مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده : که

گیري کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار -و نتیجه! است یا خیر؟



هانت اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار ا-مشترك و کشورهاي غربی علیه ما موضع گرفته
  !کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسالم و مکتب بگذریم
گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی -خالصۀ کالم این که ما باید بدون توجه به غرب حیله
  1. حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسالم برآییم

نی بیماردالن و شیفتگان فرهنگ الحادي غرب از هاي پنها-بینی امام به وقوع پیوست و کینه-درست ده سال بعد، این پیش
خصوص در عرصۀ بندي به اصول اعتقادي را به-پاي. پردة نفاق بیرون ریخت و مواضع و اصول خط امام را زیر سؤال بردند

و حتی یکی ! المللی در تعارض با منافع ملی پنداشتند و بر فدا کردن مواضع ایدئولوژیک در مقابل منافع ملی، فتوا دادند-بین
هاي ناشی از مواضع ایدئولوژیک، سخن گفت و تلویحاً امام را به این -از این سیاهدالن معاند با اشک تمساح براي خسارت

  !خاطر زیر سؤال و سزاوار محاکمه دانست
گان ایران در کانون نویسند«خارج نشینان همین قبیله نیز با وضوح بیشتر، ارتداد و کفر خویش را ابراز کردند و در بیانیۀ 

  :چنین نگاشتند» تبعید
پیام ما ... قدوسیتی اگر هست، نقد است و شک و همین . در دنیاي اندیشه هیچ چیز مقدس نیست

داریم و -دشمنان شما را دشمن می. با شما هستیم... به سلمان رشدي است به تسلیمه نسرین 
گان ایرانی از آزادي بیان و حرمت عقیده و بدانید که هر جا که نویسند... دشمنان ما دشمنان شمایند 

  »...شوید -کنند، شما هستید که دفاع می-اندیشه، دفاع می
  

  !شوید-پشیمان می
حضرت امام در قضیۀ مهم دیگري، موضعی قاطع، اتخاذ کرد، اما تقریباً همۀ مسئولین در آن زمان درخواست کردند که 

و با مرور زمان این » پشیمان خواهید شد«: سب اصرار آنان پذیرفت ولی فرمودایشان موضع خود را تلطیف کنند و امام برح
  .پشیمانی، اتفاق افتاد و معلوم شد همان موضع اولیۀ امام درست بوده است

  

  بعد از چهارده سال
را اهللا لبنان به صراحت نام برد و آن - ـ حج جمعۀ خونین ـ از حزب1366در پیام حج سال ) قدس سره(حضرت امام 

در راه جهاد علیه متجاوزان و نفی سکوت و مماشات در برابر آنان، قلمداد » همۀ علما و روحانیون«باالترین حجت الهی براي 
  :فرمود

حجت «کنم که دنیا، امروز تشنۀ حقایق و احکام نورانی اسالم است و -من مجدداً تاکید می
ه وقتی جوانان کشورهاي اسالمی براي بر همۀ علما و روحانیون تمام گردیده است، چرا ک» الهی

اند و براي بیرون کردن متجاوزان، خود را -دفاع از مقدسات دینی خود تا سر حد شهادت پیشرفته
اند و همچون مسلمانان -ها را به جان خریده-ها و شکنجه-اند و زندان-به دریاي حوادث و بال زده
اند و به جهاد علیه -یر کشورها مقاومت کردهو سا» اهللا لبنان-حزب«شجاع و مبارز و عزیزان 

اي براي سکوت و مماشات و در -و چه بهانه» حجتی باالتر از این؟«اند، چه -متجاوزان برخاسته
  1مورد مانده است؟ -هاي بی-خانه نشستن و تقیه کردن



که در » اي سید حسن نصراهللا آقحجۀاالسالم و المسلمینجناب «، ضمن گفتگویی که با 1368دو سال بعد در اوایل سال 
یک برداشت این بود که امام با نام بردن . اهللا بود داشتیم، صحبت از این جمالت امام شد-آن زمان مسئول امور اجرایی حزب

اهللا، آن را به نحو احسن تقویت و پشتیبانی کرده تا -از حزب اهللا در این پیام تاریخی و ستایش از شجاعت و مبارزة حزب
اهللا شود؛ اما حقیر ضمن تأیید این برداشت، استنباطی فراتر را ارائه کردم که ذیالً به آن -لگرمی و تشویق عناصر حزبموجب د
  :شود-اشاره می

همراه با اطالق از قید زمان و » حجت الهی«گاه فرد یا جمعی مشخص را به عنوان تا آنجا که به یاد دارم حضرت امام هیچ
همۀ علما و «آن هم براي » حجت الهی«به عنوان » اهللا-حزب«ولی در این پیام از تصریح نام مکان معرفی نکرده بود 

اهللا و ثبات و پایداري آن در مسیر حق، اطمینان داشته -توان دریافت که امام گویی به آینده حزببه خوبی می» روحانیون
اهللا اطمینان -در حالی که اگر امام به این ویژگی حزب. اهللا است-بخش براي آیندة روشن حزب-است و این نویدي اطمینان

را آن هم به عنوان حجت ذکر » اهللا-حزب«کرد که حداقل در این پیام تاریخی و ماندگار با صراحت نام -نداشت اقتضا می
  .نکند

نصراهللا به طور بود و آقاي سید حسن »اهللاحزب«در طول ده سال بعد از آن، همواره برداشت حقیر مورد توجه دوستان 
که مؤید همان برداشت بود، جهان » اهللا-حزب«انگیز -که در اثر ثبات قدم و مقاومت شگفت-کرد تا آنمکرر آن را بازگو می
 مشاهده کرد و ارتش نیرومند اسرائیل که 1379بار رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی را در سال -اولین شکست ذلت

آمد و طی مدت پنجاه سال افسانۀ -تۀ نظامی و اطالعاتی جهان غرب به شمار میتجسم قدرت تکنولوژي پیشرف
ناپذیري خود را در جهان جا انداخته بود و کشورهاي درگیر با اسرائیل با چند میلیون ارتش هرگز نتوانسته بودند -شکست

طلبی -ه سالح ایمان و روحیۀ شهادتکه ب» اهللا-حزب«طعم تلخ شکست را به آن بچشانند، در برابر چند هزار نفر نیروي 
مسلح بودند و از جهت عده و عدد و تجهیزات نظامی قابل مقایسه با دشمن نبودند، با ذلت و خواري تمام به اولین شکست 

نشینی ذلیالنه تن داد و با به جاي گذاشتن انبوه تانک و نفربر و سالح و مهمات سبک و سنگین و سایر امکانات -بزرگ و عقب
، یا فرار کردند یا خود را تسلیم »ارتش لحد«گر پا به فرار گذاشت و هزاران نفر از نیروهاي مزدور اسرائیل موسوم به دی

اهللا -زده و خاضعانه حزبخصوص کشورهاي اسالمی و عربی، شگفتاهللا کردند و متعاقب این پیروزي بزرگ، جهان و به-حزب
  .اهللا تظاهرات کردند- کشورهاي مختلف به شادي و حمایت از حزبها نفر در-و رهبري آن را ستوده و میلیون

. به لبنان باز هم آقاي سیدحسن نصراهللا بحث دوازده سال پیش را یادآور شد» اهللا-حزب«در اولین سفرم بعد از پیروزي 
ن بار مطلب را تکمیل کرد و داستان گذشته را باز هم براي جمعی از علما و دوستان حاضر در یکی از جلسات بازگو کرد، اما ای

انگیز -هاي متجاوز در جنوب لبنان، عمق شگفت-بار صهیونیست-اهللا و شکست ذلت-بعد از پیروزي بزرگ حزب«: چنین گفت
ها و -سخن امام تحقق عینی یافت و بسیاري از علماي بزرگ و روحانیون جهان اسالم و به طور اخص فلسطین در نوشته

ان حقیقتی که امام در چهارده سال پیش بیان کرده بود، اذعان کردند و مفهوم سخن امام را این گونه هاي خود به هم-گفته
اهللا و پیروزي آن ثابت کرد که اوالً تنها راه -مقاومت حزب. را بر همگان تمام کرد» حجت الهی«اهللا -تکرار کردند که حزب

یاً این راه قطعاً به پیروزي خواهد انجامید و عمالً نیز انتفاضۀ اسالمی رهایی، جنگ و مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل است و ثان
اهللا و تاثیرپذیري از مقاومت اسالمی لبنان برافروخته گردید و جهان اسالم نیز به درستی ملت فلسطین با الهام از حزب

 - مسلمانان سراسر جهان بر حمایت بیبدیل بودن این راه روشن را باور کرد و افکار عمومی در تمام کشورهاي اسالمی و-بی
اي که در پایتخت مراکش، براي نمونه، بیش از دو میلیون نفر در -ناپذیر برانگیخته شد، به گونه-سابقه از انتفاضۀ سازش

هللاِ هو ا-الجهاد هو البدِیلُ، حِزب«: اهللا شرکت کردند و شعار فراگیرشان این بود-نظیر براي پیروزي حزب-تظاهراتی بی
  1.اهللا دلیل و حجت بر درستی آن است-جهاد مسلحانه علیه اسرائیل تنها گزینه است و حزب: »الدلِیلُ

  



  آیندة غرب و آمریکا
شاهی در اوج قدرت ظاهري بود با قاطعیت از  ساله ستم2500امام با نگاه قرآنی و روح آسمانی خویش در زمانی که رژیم 

در زمانی دیگر در حالی که نیمی . نپایید که شاه و شاهنشاهی در گورستان تاریخ مدفون گردیدرفتن شاه سخن گفت و دیري 
و از این پس کمونیسم ... امروز دیگر چیزي به نام کمونیسم در جهان نداریم«: از جهان زیر سلطۀ کمونیسم بود گفت

 فرزانه ما از پشت دیوارهاي گلین در چه را که پیرو آن» .هاي تاریخ سیاسی جهان جستجو کردهرا باید در موز
دنیاي غرب را و همین امام در همین پیام ! هاي جماران دیده بود، بعد از چندین سال، جهان ناباورانه مشاهده کردکوچهپس

همین امام با الهام از . بست آن خبر دادنیز به شکل دیگر و در مسائل دیگر گرفتار حادثه دانست و از ابتذال و بن
منتهاي حق، ذلیل و رو به ت قرآنی، آمریکا را به عنوان نماد استکبار جهانی و مدعی ابرقدرتی در برابر عزت و قدرت بیآیا

  .دیدزوال می
فَاستَکبروا «! تازي آمریکاـ نیست؟خصوص بعد از فروپاشی شوروي و  یکهآیا به راستی این آیه وصف حال آمریکاـ به

غَیر الحقّفِی  وکانُوا بآیاتِنا یجحدون ةً اَولَم یرَوا اَنَّ اهللاَ الّذِي خَلَقَهم هو أشَد مِنْهم قُوةً و قالوا من اَشَد منّا قُواألرضِ بِ
زيِ فِی الحیو سلْنا علَیهم رِیحاً صرصَراً فِی ایامٍ نَحِسات لِنُذِیقَهم عذَاب الخِ اآلةِفأر ذابهم ةِخر الدنیا و لَع أخزي و 

صرُون   : 29»الینْ
دانستند خدایی آیا نمی! ـ است؟ترابرقدرتتر ـچه کسی از ما نیرومند: به نا حق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: ...ترجمه

انگیز و سرد، بادي سخت، هولسرانجام تند! تر است؟ که همواره آیات ما را انکار می کردندها قويکه آنان را آفریده است از آن
ها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم در روزهایی شوم و پر غبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خفت را در زندگی این دنیا به آن

  .شوندتر است و ـ به هیچ وجه ـ یاري نمیکنندهخوار
هر مستکبري . ندة زندگی بشر استکند، اما داستانهاي قرآن، داستان تکرار شوهر چند آیه، سرگذشت قوم عاد را بازگو می

هاي خدا را انکار نمایند سرانجام روزگاران کند و نشانه) »اشد قوه«توجه شود به تعبیر (در هر مکان و زمان، ادعاي ابرقدرتی 
شکند و چهرة واقعی تکبر و استکبار را در ذلت و خفت و خواري باز رسد و طوفان عذاب او را در هم مینحوست او فرا می

دري و فرجام بهبار شاه در اوج خواري و درآیا مرگ ذلت. نماید و این مربوط به همین دنیا است تا نوبت آخرت رسدمی
ة لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیو«اي عینی و عبرت انگیز از سخن حق بار صدام و سقوط و مرگ ذلیالنه او نمونهنکبت
   نیست؟»الدنیا

  : د که فرمودامام با نگاه از همین منظر بو
   30.اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود

دید که امام در آیینه تمام نماي قرآن، درخشش حق و افول باطل را در پیروزي و غلبه اسالم بر کفار و استکبار به شهود می
  : گفتمی

   31.نشاندها را بر خاك مذلت میقدرتگویم که اسالم ابرمن با اطمینان می
                                                

    .15-16فصلت آیات . ٢٩

  
    .49، ص 16صحیفه امام، ج . ٣٠

  
    .32، صفحه20صحیفه امام، جلد . ٣١

  



 بر بام گیتی به اهتزاز در »اهللاالاله االاهللا، محمد رسول«زد که پرچم دانست و صال میرا قرن اسالم میو قرن آینده 
  .خواهد آمد

دهیم، گذاریم و روند امور را مورد دقت قرار میبینیهاي محقق شده امام مینگریهاي مهم را در کنار پیشآنگاه که این آینده
  .شاءاهللانیز در آینده به وقوع خواهد پیوست انیابیم که این موارد اطمینان می

نظر از مسموعاتی که شده است، صرفساز جاريچه به ذهن و قلم حضرت امام در این مقاطع سرنوشتبه هر حال آن
الهیه شک از امدادهاي غیبی و الطاف کنم، بیدارد و از نقل آن خودداري می) عج(حکایت از ارتباط برخی از آنها با امام زمام 

است اما با توجه به اینکه این نوع قضایا در قبل از پیروزي انقالب اسالمی نیز در موارد متعددي از امام مشاهده شده است 
  :کنم سال دوستی عمیق و مراوده با امام را داشت، نقل می60که سابقۀ حدود » معلم دامغانی«اي را از مرحوم نکته

 امام را همراه با چند 21/11/57د آقا خدمت ایشان رسیدیم موضوع اطالعیۀ مورخ اي در منزل مرحوم حاج احمدر جلسه
عرض کردم ! خواهی بگویی امام علم غیب داشت؟ نه هرگزمی: ایشان فرمود. ها پرسیدممورد مشابه برشمردم و از رمز و راز آن

کرد و مطلبی که بر  در تصمیمی که اتخاذ میامام.  اینها نتیجۀ اخالص امام بود- نقل به مضمون -: پس قضیه چیست؟ فرمود
شد شد، پاسخی نداشت؛ ولی بعداً معلوم میشد، اگر علت و رمز آن در همان زمان از ایشان سؤال میزبان و قلمش جاري می

  .که منطبق با واقع و درست بوده است
اهللا ینابیع الحکمه من قلبه علی  فجر هللا اربعین یوماًمن اخلص«از پاسخ آقاي معلم دامغانی ذهنم به حدیث معروف 

هاي حکمت را از قلب به زبان جاري  منتقل شد و متوجه این نکته شدم که اگر چهل روز خالص بودن، سرچشمه32»لسانه
تواند از چنین امدادهاي الهی و سازد، به طریق اولی امام که به یک عمر اخالص و براي خدا بودن آراسته بود، میمی

زانگی و حکمت برخوردار باشد و دهها سال مجاهده با نفس و جهاد در راه خدا، یقیناً هدایت الهی را در شناخت جوششهاي فر
  .  33»والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا«: سازدهاي درست براي او فراهم میراه

                                                
    .هاي حکمت را از قلب و زبانش جاري سازدهر که چهل روز براي خداوند اخالص ورزد خداوند چشمه. ، ماده خلص1 ج  سفینه البحار،.٣٢

  
     .69سورة عنکبوت، آیۀ » .نماییمهاي خود را بر آنان میاند به یقین راهکسانی که در راه ما کوشیده«. ٣٣

  



 


