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 پاسدار حریم آل محمد امام خمینی

 *نیاعبدالکریمپاکاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

اند و فر طـول  ، همواره پرچم ُپرافتخار اسالم را به فوش کشـیده  عالمان ربانی و رهبران بصیر شیعه
با تمام وجـوف خـوف پاسـداری  بیت های آسمانی اهل تاریخ از فرهنگ وحیانی قرآن و اندیشه

ل، به ایـن فسـتورات  قدر به آیندگان هدیه فافه کرفه، به مثابه میراثی گران اند. آنان خوف فر مرحله او 
 اند. بـه همـین جهـت، امـام هـافی گر سـاخته عمل نموفه، آنها را فر گفتار و کرفارشان جلوه

 د: یفرما فرباره اینان می
لمایی نبوفند که مرفم را به سوی او فعوت و راهنمایی کنند و از فیـن بعد از غیبت قاهم ما، اگر ع»

هـای ابلـیس و  هـای خداونـد ففـاع کننـد و بنـدگان ضـعیف خـدا را از فام اسالم با اقامه حجت
ماند، مگـر آنکـه از  کس باقی نمی نجات فهند، هیچ بیت نوکرانش و از تورهای فشمنان اهل

   1«شد. فین مرتد می
                                                           

 استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی. *
ُعَلَما   : »69۴، ص ۳  ، جالفصول المهمة، لیحر  عامشیخ .  1 َن الس َنا م  م  َد َغیَبة  َقاه  َقی َبعس اَل َمنس یبس  ... .« َلوس
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بـا تمـام تـوان پـذیرای معـارف   بیت های الهی و پاسداران فرهنگ اهل ن ارزشآری، احیاگرا
. حکیم مال هـافی سـبزواری چـه  اند بوفه، جان و فل خوف را با نور آنان روشن کرفه  بیت اهل

 : زیبا سروفه
ــین خاک  نه فر اختر حرکت بوف و نه فر قطب سکون ــه زم ــوفی ب ــر نب ــد گ ــینانی چن  نش

 

، بارزترین نمونـه ایـن رافمـرفان الهـی و ممتـازترین پاسـدار  امام خمینیفر عصر ما، حضرت 
اش  شوف. او کوشید که فر تمام زندگی و اعمال خوف، فلـدافگی محسوب می  بیت مکتب اهل

یافتگان آن مکتب باشـد. او از  ای از تربیت نشان فهد و نمونه  را به خاندان عصمت و طهارت
احکام الهی، بـه تزکیـه و تصـفیه فرون و تحصـیل مقامـات معنـوی فوران نوجوانی با اطاعت از 

برقـرار کـرف. آن یگانـه فوران، تـا  پرفاخت و پیوندی مستحکم با خاندان عصمت و طهـارت
کـرف و  بوفن، افتخار می  بیت آخرین لحظه زندگی به این نعمت خدافافی، یعنی رهرو راه اهل

 بالید: می
گرفتـه تـا منجـی بشـر، حضـرت  طالـب ابی بن از علی ما مفتخریم که اهمه معصـومین»

الم( که به قدرت خداونـد قـافر، زنـده و نـاظر  مهدی، صاحب زمان ات والس  )علیهم آالف التحی 
 1«امور است، اهمه ما هستند.

فر طول عمر ُپربار خویش، همواره تالش فاشـت کـه بـا سـیره و سـخن خـوف، از  امام خمینی
ع کند. فر این نوشتار، به بیان فرازهایی از زندگی و سخنان نـورانی ففا بیت مکتب قرآن و اهل

 . پرفازیم می محمد این رافمرف الهی فر پاسداری از مکتب آل

 محمد الف. عشق به آل

ـــت از محبت ـــن محب ـــت ای ـــا جداس  ه
 

 عشــق  محبــوب خــدا، عشــق خداســت 
 

فلدافگی و وابستگی او بـه  زف. مرف تاریخ موج می ، فر وجوف آن بزرگ عشق به خاندان رسالت
، بــه روح و جسـمش صـفا بخشــیده، شـیفتگی و محبـت بــه خانـدان عصـمت و طهـارت

هـا و  ها، طرح منافیان فرهنگ علوی قـرار فافه بـوف. اندیشـه ، او را فر رفیف نخستینبیت اهل
هایی  بوف. فر افامه، جلوه  هایش، همه براساس والیت و رهنموفهای پیشوایان معصوم تصمیم
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 نشینیم. به نظاره می از این عشق معنوی را فر سیره و سخن امام خمینی
 زائر عاشق. 1

ر ایشـان بـوف. امـام بیت های عالقه آن فقیه عارف به اهل یکی از جلوه فر  زیارت مرقد منو 
شب فر کنار  نیمه ۱ُبرف، جز فر موارف استثنایی، هر شب ساعت  چند سالی که فر نجف به سر می

هـای مخصـوص امـام  بـرای فرک تمـام زیارت امـام خمینـی 1بوفنـد. قبر حضـرت علـی
پیمـوف و اهتمـام فاشـت فر ایـام: عاشـورا،  ، فاصله بین این شـهر و کـربال را پیـافه میحسین

 ایشان وقتی یکـی از یـارانش را بـه 2اربعین، عرفه، نیمه شعبان و ماه رجب، این مسیر را طی کند.
 فرستاف، به او فرموف: مأموریت انقالبی به خراسان می

ل به حرم امام رضا» ف شـوید و بـه آن حضـرت   قبل از اینکه با هرکس مالقات کنید، او  مشـر 
بگویید: آقا  کار خطیری پیش آمده و ما وظیفـه خـوف فانسـتیم کـه قیـام کنـیم؛ چنانچـه مرضـی 

 3«شماست، ما را تأیید کنید.
 رقرا منتظر بی. 2

ـــــت بی ـــــب فر هوای ـــــرارم روز و ش  ق
 

ــــب  ــــدارم روز و ش ــــت برن ــــر ز پای  س
 

ـــو  جـــان روز و جـــان شـــب ای جـــان ت
 

 انتظـــــــارم انتظـــــــارم روز و شـــــــب 
 

اش را  کـرف و فر آسـتانه نیمـه شـعبان، آرزوی قلبـی شـماری می ایشان برای عصـر ظهـور، لحظه
 :   کرف گونه بیان می این

ن ید و زمینما ر مییبازان تطه را از شر  ستمگران و فغل ه جهانکاست زافروز ابرمرفی  کچه مبار»
وب، کبران جهان را سـرکد و مستینما وفاف می ه ظلم و جور آن را فرا گرفته، ُپر از عدلکرا پس از آن

 4«د.ینما و مستضعفان جهان را وارثان ارض می
عنایت خاصـی فاشـت و فر بخشـی از   نسبت به مقام واالی حضرت مهدی امام خمینی

 کند: گونه ابراز عالقه می ای که فر مدح حضرتش سروفه است، این قصیده

                                                           

 .۱۱، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان امام خمینی. » 1
 .۱1. همان، ص  2
 . همان. 3
 .۴7۱ ، ص۳۴ ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  4
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 زمان مشکات انـوار الهـی حضرت صاحب
 

 مالــک کــون و مکــان، مــرآت نات المکــانی 
 

 مظهر قدرت، ولی   عصر، سـلطان فو عـالم
 

ــــاهم آل  ــــانی ق  1محمــــد، مهــــدی آخرزم
 

گرفـت و بـدون فلیـل محکـم، هـیچ  سـخت می ارتباط با امام زمانایشان فر مورف مدعیان 
 2.رفتیپذ افعایی را نمی

 ار خادم ُزو  . 3

. یکـی از علمـا نقـل  فانسـت را برابر با خـوف زیـارت می بیت او پافاش خدمت به زاهران اهل
ف شـدیم و  می کرف که یک سال تابستان به اتفاق امام و چندتن فیگر از روحانیون به مشـهد مشـر 

شـدیم و پـس از زیـارت،  جمعی عازم حرم مطهـر می خانه فربستی گرفتیم. هر روز به طور فسته
نشسـتیم و چـای  ان باصفایی که فر آن خانـه بـوف، مینماز و فعا، به خانه مراجعت نموفه، فر ایو

رفتنـد؛ ولـی فعـا و زیارتشـان را خیلـی  خورفیم. برنامه امام این بوف که با جمـع بـه حـرم می می
کرفنـد،  گشـتند و آن ایـوان را آب و جـارو می تنهایی با عجله به منزل برمی کرفند و به مختصر می

کرفنـد. وقتـی از ایـن  گشتیم، از ما پـذیرایی می م بازمینموفند و زمانی که ما از حر فرش پهن می
 3فانم. : من ثواب این کار را کمتر از آن زیارت و فعا نمی ، فرموف  کارشان سؤال شد

 من اشکبارؤم. 4

، فرمان هر فرفی اسـت و چشـم و روح و فل را را جـال بیت ریختن برای مصاهب اهل اشک
فرمـوف: امـام  . حضـرت صـافق شـماری فارف بی بخشـد و آثـار و برکـات فهد و صفا می می

شـوف،  یبـرفه نم یچ مـؤمنیه و اشک هستم. نام من فر نزف هیمن کشته گر»فرموف:  یم نیحس
 4«شوف. یان میمگر آنکه محزون و گر

مصداق بارز چنین مؤمنی بوف. ایشان فر قم، نجف و حتی فرانسه، بعد از پیـروزی  امام خمینی
فر منزلشـان نکـر مصـیبت فاشـتند.  های شهافت معصومین انقالب اسالمی، فر تمام شب

 آقای حاج سید محمد کوثری، ناکر خاص  امام، نقل کرفه است: 

                                                           

 .1۱۴ص  ،ديوان امام. امام خمینی، 1
 .86و  8۴، ص برکات سرزمین وحیشهری،  . محمد محمدی ری 2
 . ۱۱، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان یامام خمین. » 3
 .۳9۱ص  ، کامل الزياراتقولویه،  . ابن4
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کـنم. هرچـه نـام حـاج پس از شهافت مرحـوم حـاج آقامصـطفی، قـرار شـد نکـر مصـیبتی ب»
آقامصطفی را برفم تا با آهنگ حزین، امام را منقلب کنم که فر عزای پسـرش اشـک بریـزف، امـام 

را  اکبـر که نام حضـرت علی تغییر حال پیدا نکرفند و همچنان ساکت و آرام بوفند؛ ولی همین
 امـام حسـیناین، همان پیـام  1«برفم، هنگامه شد؛ امام چنان گریستند که قابل وصف نیست.

 : است که
َب مـاٍ  َفـانس  یَعت  یش ُتمس َعـذس بس  یُرون  کما إنس َشـر 

 

َغر  ُتمس ب  عس ـُدُبون  یـٍد َأوس َغریٍب َأوس َشهیَأوس َسم   یٍب َفانس
 

دی یا شـهیـب یـا اگـر خبـری از غریـد یـنکاف ید، مرا یدیی نوشیان من  هرگاه آب گوارایعیای ش»
 «  د.ید، بر من بنالیدیشن

 بیت معارف اهل های ب. جلوه

 فر زنـدگی حضـرت امـام خمینـی بیـت هـای معـارف اهل فر این بخش، بـه بیـان جلوه
بـه نظـاره  بیـت های شخصیتی آن بزرگوار را فر پرتو تعالیم اهل پرفازیم و برخی از ویژگی می
 نشینیم. می

 عبادت و معنویت. 1

سرشـار  بیت تاریخ اهل . عبافت و معنویت جایگاه خاصی فارف  فر سیره اهمه معصومین
تـرین  فر بحرانی  کـه امـام حسـین های زیبای معنوی و ارتباط با خداسـت. همچنان از صحنه

اش فر محاصره فشمن بوف، به هیچ چیزی به اندازه ارتبـاط بـا  وضعیت که با یاران اندک و خانوافه
 2اندیشید و فقط برای نماز و فعا و تالوت قرآن مهلت خواست. خدا نمی

. او همه عزت و عظمتـی را  آراسته بوف نیز شخصیت خوف را به سیره امام حسین امام خمینی
فانست. به همین فلیل، هیچ امری را بـر نمـاز و عبـافت  که فر زندگی یافته بوف، از سوی خدا می

ََلةِ »فرموفه:   فاشت. امام صافق مقدم نمی ََ َواِق ِت ال ََ ُنوا ِش َعَتَن  ِعْنَد  ِِ َت َْ ْم   َ ْ اَ   ا ُْ ا َفَظُت َِ َُ  
ا  َْ « کننـد؟ شیعیان ما را فر هنگام رسیدن وقت نماز بیازمایید که چگونه از آن محافظت می 3؛َعَّلْ 

این نکته کاماًل مشهوف است. آن بزرگوار، هنگـام نمـاز، حتـی فر  فر سیره عبافی حضرت امام
                                                           

 . ۱7، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان امام خمینی. » 1
 . 91، ص 2، ج اإلرشادشیخ مفید،  . 2
 .78ص  ،قرب اإلسنادحمیری، . 3
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   1رفت. به سوی نماز میشست و  ترین روزهای کاری کشور، از همه چیز فست می ُپرمشغله
 نویسد:  های روزانه می آن رهبر فرزانه، فر مورف ارزش و جایگاه رفیع نماز و عبافت

گانه که عموف فین و پایه محکم ایمان است و فر اسالم چیزی بعد از ایمان، بـه  این نمازهای پنج»
ه باطنیه و صور غیبیـه ملکوتیـه کـه غ یـر از حـق تعـالی و اهمیت آن نیست، بعد از توجهات نوری 

ه که فر آن هست، این تکرار تذکر حق ـ با آفاب  ان فرگاه او کسی نداند، یکی از جهات مهم  خاص 
و اوضاع الهی که فر آن منظور گرفیده است ـ رابطه انسان را با حق تعالی و عـوالم غیبیـه محکـم 

را فر قلـب محکـم  کند و ملکه خضوع لله فر قلب ایجاف کند و شجره طیبـه توحیـد و تفریـد می
   2«کند. می

تی اصرار بر . 2  اقامه عزای سن 

تی اصرار می هـای عاشـورایی را  ، آیین  ورزیـد تـا نوگرایـان و روشـنفکران امام امت بر عزافاری سن 
 فرموف:  منحرف نکنند. وی می

م و صفر را زنده نگه فاریبا» ن یـهای اسـالمی، حـافظ ا ن سـن تیـد حـافظ ایـ... ما با مید ما محر 
م و صـفر، فر مواقـع مقتضـی بـه راه مـیکاسالمی  کفستجات مبار افتنـد،  ه فر عاشورا، فر محر 

اطـالع از  ی بـوفه اسـت، سـابق و فسـت اشـخاص بـییزهای ناروایچ یک... البته اگر  م؛[ی]باش
ت خـوفش باکه بشوف؛ لیقدری تصف یکد یمساهل اسالم بوفه؛ آنها با د یـن عزافاری به همان قـو 

خواندنـد  ه سابق میکطور ه مساهل روز را گفتند، روضه را همانکنیندگان پس از ایند و گوباقی بما
 3.« خواندند، بخوانند ه سابق میکطور ه را همانیو مرث

 بوف که به ابوهارون مکفوف فرموف:  برگرفته از سیره امام صافق این شیوه امام خمینی
طور نـه؛  برایم ]فر سوگ سیدالشهدا [ شعر بخوان. ابوهارون نیز خواند. حضرت فرموف: نه، این»

کـه نـزف قبـر سیدالشـهدا  مرثیـه  گونه کنید و همان که برای خوفتان شعرخوانی می گونه بلکه همان
                                                           

هزار و ياک نکتاه دربااره )  های جهان فر فرانسه به جهت اقامه نماز ترین خبرگزاری . ماجرای قطع مصاحبه با مهم 1
ای بـارز از سـیره آن عبـد صـالح  انان و نماز، نمونـهترین جلسه سران کشور هنگام  ( و خاطره قطع مهم۱۴، ص نماز

 (۳96)همان، ص   . الهی است
 .۴۱6، ص شرح چهل حديث. امام خمینی،  2
 .۱۱۳، ص ۳6 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  3
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   1«خوانید. می
 زیستی زهد و ساده. 3

نبسـتن بـه مظـاهر و زرق و بـرق ایـن  و فلهـای فنیـوی  پیرایگی و پرهیز از جلوه زیستی، بی سافه
یقین، آنان این شیوه پسندیده را از زنـدگی  های مرفان خداست. به ترین ویژگی جهانی، از بارزترین

را   نیـز ایـن سـخن گهربـار امـام ششـم انـد. امـام خمینـی پیامبران و اولیـای الهـی آموخته
 العین خوف قرار فافه بوف که: نصب

« 
َ
ْحَبْبَت أ

َ
ْن أ ْن َعَّلْ اَك الاُدْنَ  َِ ُْ ، َفّْلاَت ِِ ِْ ْوَ  ِفاي ِجاَوا َُ ِِ َو َتْساُكَن اْلِفاْإ ِْ ا

َُ َْ اْلَجِّل َ  ِفي  اگـر  2؛ْن ُتَج ِو
فوست فاری که فر فرگاه الهی بـا خداونـد جلیـل همنشـین شـوی و فر بهشـت بـرین فر جـوار 

 .« اشدحضرت باری تعالی مسکن گزینی، باید فنیا و مظاهر آن فر نظر تو خوار ب
فر این زمینه نیز پیشتاز بوف. او فر اوج عظمت و اقتدار، همانند فوران قبل  حضرت امام خمینی

کـه تمـام امکانـات فنیـوی فر  پیرایه خوف چیزی نیفزوف؛ فرحالی از آن، هرگز به زندگی سافه و بی
بـاور بـوف  تجمـل اکتفـا کـرف؛ چراکـه بـر ایـن اختیارش بوف؛ اما به منزلی استیجاری و زندگی بی

فارف و بـه  فلبستگی به فنیا و تجمالت آن، او را از رسیدن به کمال و مقامات عالی معنـوی بـازمی
ُاف، رهـیس  جهت برخورفاری از همین ویژگی بوف که محبوب فل همگـان شـد. اسـماعیل ولـی

 گوید: مدرسه عالی ففاع نخجوان، بعد از بازفید از محل  زندگی امام، با کمال تعجب می
... زنـدگی امـام، از  ها کاماًل همانند و یکسان بوف ندگی این انسان بزرگ، با زندگی عافی ایرانیز»

... فر فلم گفتم: اماما  تو هرگز از یافها فرامـوش نخـواهی  تر بوف زندگی من که معلم هستم، سافه
 3«ای  شد. تو همیشه زنده

وه و تشریفاتی بـرای وروف ایشـان از هنگامی که کمیته استقبال فر صدف برگزاری یک مراسم باشک
او بـه تمـام مسـئوالن و کـارگزاران و  4. شـدت مخالفـت کـرف پاریس بوف، آن شخصیت وارسته به

هیچ چیزی به زشـتی فنیـاگرایی »فرموف:  کرف که از تشریفات بپرهیزند و می روحانیان سفارش می
                                                           

ه  َقـاَل َفأَ : »۳96، ص کامل الزياراتقولویه،  . ابن 1 ـر  ـَد َقبس نس یـه  ع  ث  ُدوَن َو کَما َترس ش 
ُتهُ اَل کَما ُتنس َشـدس ـُررس َعَلـی َجـَدث   : نس امس

ُحَسین   ه  الَزکیة،الس ُظم  عس
َ

رش بگو...  کهای پا . پس، به استخوانعلی بن گذر کن بر قبر حسین؛ َفُقلس أل   .«و مطه 
 .۱9۴، ص تحف العقولانی، شعبه حر   ابن .2
 .۴، ص در حديث ديگران امام خمینی، یاکبر مرتضای ی. عل 3
 .۳67، ص ۴۱. مجله حوزه، ش  4
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 1«ی، روحانیت را آلوفه کند.تواند بدتر از فنیاگرای ای هم نمی روحانیت نیست و هیچ وسیله
 . مقاومت و پایداری4

است. رسـول  بیت های اهل استقامت فر راه رسیدن به هدف، از مفاهیم عالی قرآنی و ویژگی
العین قرار فاف و فر برابر  این آموزه قرآنی را فر طول رسالت خطیر خویش نصب  گرامی اسالم

  2ناپذیر ایستافگی نموف. ای خلل تمام مشکالت و موانع، با ارافه
سرمشـق  نیز فر راه نیل به مقاصد عالی خویش، از رفتار رسول گرامی اسالمی امام خمینی

های شـیطانی فشـمنان اسـتقامت ورزیـد و  قشـهگرفت و با اسـتواری تمـام فر مقابـل موانـع و ن
 ای خم به ابرو نیاورف. آن بزرگوار، ملت مسلمان ایران را نیز به پایداری فراخواند: لحظه

عزیزان من  باید بدانید که ارزش انقالب فر راه هدف الهی و استقرار حکومت الله، همان است »
الشأن اسالم تا آخرین لحظات زنـدگی  مبر عظیمها نموفند و پیا که انبیای عظام فر راه آن فداکاری

ُپربرکت خوف، فر راه آن با همه تـوان، فـداکاری و ایثـار فرمـوف و امامـان بزرگـوار اسـالم، هرچـه 
د فانیم، بایـد اقتـدا بـه آنـان  می فاشتند، نثار آن کرفند. ما نیز که خوف را پیرو آنان و امت محم 

 3«ر انقالبی تحمل نماییم.نموفه و فر سبیل حق، مشکالت را با صب
ــانه ــی از نش ــالم، یک ــه اس ــداف عالی ــتواری فر راه اه ــتقامت و اس ــیعیان  آری، اس ــارز ش های ب

 فرموف:   که امام صافق همچنان 4است؛  محمد آل
ُم اْلَّمََلِئَكةُ » ُْ ْت َِ ََ َف وا َل َُ َن ِش َعَتَن  اْسَتَق 

َ
ََ َشْ ئ   َِ   ... َلْو أ ُلوا الَّل

َ
ْعَط ُهمَو َلَّم  َسأ

َ
اگـر شـیعیان مـا  5 ؛َا أ

ای از  ... و هـیچ خواسـته فهنـد فر راه حق استقامت ورزند، فرشتگان آسـمان بـا آنـان فسـت می
راستی که حضرت امـام  به« کند. خداوند نخواهند فاشت، مگر اینکه خدای متعال به آنان عطا می

چنین استقامتی از خوف نشان فاف و آنچه از خدا خواست، به او فافه شـد و آن، پیـروزی  خمینی
 حق بر باطل بوف.

                                                           

 . همان.  1
 .18۳، ص ۳۱9، خطبه نهج البالغه، ی. شریف رض2
 .6۱، ص ۳6، ج صحیفه امام ،. امام خمینی 3
 .۱91، ص تحف العقولانی، شعبه حر   . ابن 4
 . همان. 5
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 . خدمت به محرومان 5

، خدمت به محرومان و فرماندگان بـوف. آن گرامیـان، تـالش بیت آموز اهل های فرس از شیوه
حد  تـوان بـه آنـان خـدمت کرفند که عالوه بر تنظیم سطح زندگی خوف با طبقات محروم، فر  می

 خواستند: کنند و از خداوند می
َُ ِاا ْلَّمِن » ْق َِ ْ َإ َو َا َتّْم ََ ْجِإ ِلّلَن ِ  َعَّلی َحِدَي اْل

َ
خداوندا  انجام خدمت به مرفم و کارهـای خیـر  1 ؛َو أ

 «گذاری ضایع مگرفان  را نسبت به آنان، با فست من اجرا کن و خدمات نیکم را با من ت
شوف و آن گرامـی،  ای مشاهده می نیز به طور شایسته حرومان، فر سیره امام خمینیخدمت به م

فاف که تمام وجوفش مملو از عشق خدمت به مـرفم بـوف. او بـا  چنان به این امر عالقه نشان می آن
 فرموف: کمال افتخار می

بـزرگ های اسـالمی، خـدمتگزار ملـت  ات فارم، خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملتیتا ح»
 2«ن جهان.یران، خدمتگزار... همه مستضعفیا

 و فر جای فیگر فرموف: 
 3«اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.»

 نویسد:  اش می نامه و یا فر آخرین فرازهای وصیت
خواهم که عذرم را فر کوتاهی خدمت و قصور و تقصـیر بپـذیرف و  از خدای رحمان و رحیم می»

ها و قصور تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم ارافه بـه  از ملت امیدوارم که عذرم را فر کوتاهی
   4«پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار، فر سد  آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.

فت همیشه فر اندیشه مستضعفان و پابرهنگان بوف و خدمت به آنان را باالترین عبـا امام خمینی
 گفت:  فانست و می می

م ییگـو ... ما مجدفًا مـی ن وجوف فاشته باشد.ینم عبافتی باالتر از خدمت به محرومک گمان نمی»
نان جهان شـرف و برتـری ینش اخکاخ و کدفافگان، به همه ینان و شهینش وخکن یموی سر  ا یکه ک

 5.« فارف
                                                           

 .۱1، فعای بیستم، ص صحیفه سجاديه.  1
 . ۴71، ص ۳9 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  2
 .۴6۱ص  ، . همان 3
 .۱۳، ص نامه امام خمینی وصیت. امام خمینی،  4
 .۱۴1، ص 19 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  5
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فانسـت کـه فرف طبقـات محـروم را  میآن رهبر الهی، افرافی را شایسته مدیریت و رهبـری مـرفم 
ای باشـند کـه  لمس کرفه باشند و بر این باور بوف که: رهیس جمهـور و وکـالی مجلـس از طبقـه

محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس کرفه، فر فکر رفاه آنان باشند؛ نـه 
و شهوات که تلخی محرومیت خواران و صدرنشینان مرفه و غرق فر لذات  فاران و زمین از سرمایه

 1توانند بفهمند. و رنج گرسنگان و پابرهنگان را ـ اگر هم به فرض  تقریبًا محال بخواهند ـ نمی
 ستیزی  خواهی و ظلم . عدالت6

روف.  بـه شـمار مـی بیـت های اهل ترین پیام حمایت از مظلومان و مبارزه با ستمگران، از مهم
الاَهِل ُ  ِعْناِدي »فرموف:  موالی متقیان فر ففاع از عدالت و مظلومیت ستمدیدگان، با قاطعیت می

 َُ ْنا َِ  َِ ا َِ ، َو اْلَقِوُي ِعْنِدي َضِع ٌ  َحَتی آُخَه اْل َُ َِ َل َِ نـاتوان سـتمدیده، فر نظـر  2؛َعِزحٌز َحَتی آُخَه اْل
و زورمند ستمگر، نزف من، حقیر و ضعیف است تا حق فیگران  من، عزیز است تا حقش را بگیرم

 «  را از او بستانم.
و  فر این وافی نیز فر صف مقدم بوف. آن بزرگوار، با الهام از کالم امیـر مؤمنـان امام خمینی

های خـوف قـرار فافه بـوف و بـا صـدای رسـا  مبـارزه بـا ظلـم را فر رأس برنامـه  بیت سیره اهل
 فرموف:  می

هـا مبـارزه  ه بـا ظلمکـن اسـت یف ما، ایلکم. تیستیها با ه فر مقابل ظلمکن است یف ما، ایلکت»
ف یـلکم، بـه تیه بهتـر، و اگـر نتوانسـتکـم یم آنها را به عقب بـرانیم. اگر توانستینکم، معارضه ینک

 3«م.یرفکخوفمان عمل 
امام راحل بـوف. او مبـارزه بـا اساسًا ففاع از مظلوم و ایستافگی فر مقابل ستمگران، شالوفه فکری 

ستیزی، فر  روحیه ظلم 4فانست. ویژه علمای اسالم فر کشورهای جهان می ستم را وظیفه همه، به
های آزافه غیرمسـلمان را بـه  زف که نه تنها مسلمانان، بلکه انسان چنان موج می وجوف آن گرامی آن

، فر راه مبارزه با ظلم و سـتم و ففـاع ناپذیر ، آن مبارز خستگیشگفتی وافاشته بوف. امام خمینی
 فرموف: اش گذشته بوف و با کمال شهامت و خلوص می از حق، از هستی

                                                           

 .۴11، ص 1۳ . همان، ج  1
 .8۳، ص ۱7، خطبه نهج البالغه.  2
 . ۱96، ص ۳1 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  3
 .۳۱۳، ص ۴۱. مجله حوزه، ش  4
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ام  ضه ففاع از مسلمانان آمافه نموفهیش را برای افای واجب حق و فریمن خون و جان ناقابل خو»
ه اگـر کـباشـند  ران آنـان مطمـئنکها و نـو ها و ابرقـدرت ... قدرت م شهافتمیو فر انتظار فوز عظ

پرسـتی اسـت،  و بت کفر و ظلـم و شـرکه راه مبارزه با که و تنها هم بماند، به راه خوف یکنی یخم
هـای مغضـوب  ن پابرهنـهیـان جهـان اسـالم، ایجینـار بسـکاری خـدا فر یـفهـد و بـه  افامه می

شـتن یه به سـتم و ظلـم خوکخواران و سرسپرفگانی  دگان جهانیتاتورها، خواب راحت را از فیکف
 1«رف.کند، سلب خواهد ینما اصرار می

  بیت . دفاع از حریم اهل7

و   تـرین صـفات پیـامبر های اساسی اسـالم، یکـی از مهم ففاع از عقیده و پاسداری از ارزش
ا، حفظ حدوف الهی، محافظـت بـر  معروف و نهی بوف. امربه امامان معصوم ازمنکر، توال  و تبر 

ها و اصطالحاتی از این قبیل فر متون فینـی، بیـانگر حساسـیت و  حالل و حرام و مبارزه با بدعت
 غیرت فینی فر مسلمانان است. 

یرتمندان هسـتند و نشین فر عرش الهی، غ های سایه فرماید: یکی از گروه می العابدین امام زین
َّلْت »خداوند فرباره آنان فرموفه:  ِِ ا اْساُت َُ

َِ ي  َِ ِْ ا  َِ آن کسـانی کـه فر مقابـل  2؛َو اَلِهحَن َحْغَّضُبوَن ِلَّم
   .« شوند زیرپارفتن فستورات من ]و مشاهده گناه[، خشمگین می

سارت بـه های اسالمی و ج گاه توهین به ارزش ، شاگرف چنین مکتبی است. او هیچامام خمینی
کـرف؛ تـألیف  کرف و با صالبت و قاطعیت تمام، از آن ففاع می را تحمل نمی بیت ساحت اهل

لین کتاب فر ففاع از اهل فر  ، مقابله با تبدیل تاریخ هجـرت پیـامبر   ش۳۱1۱فر سال   بیت او 
ش، صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هتاک بـه نبـی مکـرم اسـالم فر سـال ۳۱6۴سال 

فر حافثـه تـوهین بـه حضـرت   گیری امام خمینـی . موضع ش، از جمله این موارف است۳۱67
که از رافیوی جمهوری اسالمی پخش شد، یکی فیگر از صـفات واالی آن رهبـر آگـاه و   زهرا

 ،8/۳۳/۳۱67متعهد را فر تاریخ اسالم رقم زف. هنگامی که فر یک مصـاحبه رافیـویی فر تـاریخ 
 اهانـت کـرف، حضـرت امـام  نوی فو عالم، حضرت فاطمه زهـرافرفی به ساحت قدسی با

ای و با صالبت تمام، مدیرعامل وقت صدا و سیما را مؤاخذه کرف و شدیدًا بـه  بدون هیچ مالحظه
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 1. او هشدار فاف
، ُانـس بـا قـرآن، عمـل بـه مسـتحبات فر کنـار   ، پاکیزگی و آراسـتگی  المال فقت فر مصرف بیت

، پرهیـز از ریـا و   ، اهمیت به حجاب و عفاف خـانوافه  ناموس اسالم و مسلمانان، ففاع از   واجبات
های ایشـان و نیـز تـالش بـرای حاکمیـت فیـن و  و شهدا و خانوافه  ، تکریم رزمندگان  خوفنمایی

 بیـت های ارزنده آن یگانه فوران برای حفظ مکتـب اهل ، از فیگر تالشبیت معارف اهل
 بوف.
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