




(رحمه هللا علیه)امام

در کالم 

(مدظله)امام



:تهیه کنندگان

حوزه علمیه الزهرا سالم اهلل علیها شهرستان اشکذر

و

حوزه علمیه حضرت خدیجه سالم اهلل علیها 
شهرستان بهاباد



امامجامع شخصیت 
:اسـتبـه حـق مـعـتـقـد (مدظله)رهـبـریمـعـظـم مـقـام 

ندرتبههاقرندرآنمجموعهکهراکمیابونـفـیسخـصـالهـمـه(ره)خـمـیـنـیامـامحـضـرت

تختتوانستکهبودهاویژگیاینباوداشتهمباراهمهشودجمعبزرگیانساندراستممکن

انسانکهبـفهماندهـاانـسـانبـهودرآوردحرکتبهرااسالمجهانوبلرزاندرازمانههایفرعون

.نیستافسانه،رفتنپیشعصمتمرزهاینزدیکیتاوزیستنوارعلی،شدنکامل



معنویابعاد روحی و 

:مقام معظم رهبری درباره ارتباط آن عبد صالح با خداوند می فرماید

او اهـل خـلوت ، اهـل عـبـادت ، اهـل گـریـه نـیـمـه شـب ، اهـل دعـا، تـضـرع ، ارتـبـاط بـا خـدا، شـعـر 

.عـرفـان و ذوق و حال بودو ومـعـنـویـت

سیاسی هـمین عبادت ها بود که امام راحل را به آن درجه از اطمینان و یقین رسانده بود که در وصیت نـامـه 

:فرمودالهی خود 

بـه امیدوارو ضمیری شاد روحیبا دلی آرام و قلبی مطمئن و 

سویاز خدمت خواهران و برادران مرخص و به ،فـضـل خـدا

. جایگاه ابدی سفر می کنم 



اخالص

:ایشان در مورد اخالص امام می فرماید

یاد کنیم ... بـزرگ تـریـن سـتـایـش بـرای رهبر عزیز ما همین است که او را عبداللّه 

اسالماو دنـیـا را در مقابل . امام بـزرگـوار مـا مـظـهـر ایـن اخـالص بـود، و کـرد آنـچـه کـردو 

.خاضع و خاشع کرد و دشمنان اسالم را به عقب نشینی وادار نمود

خـداتـمـام کـارهـای او بـا نـام و یـاد . اخـالص بـا تـمـام زنـدگـی امـام عـجـیـن شـده بـود

.شکل می گرفت و جز رضای محبوب به چیزی نمی اندیشید



تواضع

مام راحـل ا. تواضع ، همان فروتنی و افتادگی است که مانع از بهتر دانستن از دیگران می شود

دیگراناالتر از ایشان نه تنها خود را ب. تـوجـه بـه مـوقعیت واالیی که داشت بسیار متواضع بودبـا 

.نمی پنداشت بلکه خود را خدمتگزار مردم می دانست

: ـفت همه دنیا به عظمت او اعتراف دارند می گکه مـقـام مـعـظم رهبری معتقد است آن شخصیت 

ـی گفت ، و راست م(( اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر است از این که به من رهبر بگویند))

: اهل تعارف و تظاهر نبود و خاضعانه اظهار می نموداو 

دنیادر نمونه چنین انسانی.(( مـن در برابر شما احساس حقارت می کنم ))و (( مردم از ما بهترند))

.التر بودو تاریخ سراغ نداریم او از همه انسان هایی که تاکنون دیده و وصف آنها را شنیده ایم با



توسلدعا و 

ایشانحضرت آیت اهلل خامنه ای توفیقات امام را مرهون ارتباط 

می داند و مـعـتـقـد اسـت اگـر آن حـضـرت بـا ( ع )با معصومین 

اسـتـغـاثـهو دعـا و تـوسـل سـر و کـار نـداشـت و اهـل مـنـاجـات 

و مـنـاجـات نـبـود خـدای مـتـعـال این همه توفیق را نصیب ایشان 

کرد به گونه ای که هر ماه رمضانی که بر امـام مـی گـذشـت نمی 

. استمـی دیـد کـه آن بـزرگوار نورانی تر شده انـسـان 

روزان به حدّی بود که آن شخصیت عظیم در برابر خورشیدهای ف( ره )ائمه در دیدگاه امام خمینی عظمت 

اب نـمـی والیـت کـوچـکـی و خـاکـسـاری مـی کـرد و خـود را در مـقـابـل آنـهـا ذره ای بـیـشـتـر بـه حـسـ

.و بـه واسـطـه هـمـیـن دعـاهـا و توسل ها بود که خداوند متعال او را هدایت می کرد. آورد



بلندهمّت 

بسیارحـضـرت آیـت اهلل خـامـنـه ای همّت آن امام را این گونه ترسیم می کند که ایشان هدف های 

واالهای معمولی فکر می کردند این هـدف هـای انسان عظیمی را انتخاب می کرد به گونه ای که 

ـرد بـزرگ همت بلند و خستگی ناپذیری و توانایی اعجاب انـگـیـز ایـن مولی دسـت نـیـافـتـنـی است 

او پنجه در پنجه ستمگران انداخت و با رهـبـری بـی نـظیرش ، . هـا را محقق می کردهـدف 

لحظه مردم را بیدارتر و مصمّم تر کرد، تاریخ بشریّت به داشـتـن چـنـیـن انـسانی با این هر 

. پوالدین افتخار می کنداراده 

:معظم رهبری راجع به اراده پوالدین و همت بلند امام و تاءثیر آن در جهان اسالم می فرمایدمقام 

. او بـه اسـالم عـزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد



ابعاد عملی و رفتاری



هود و معلوم چیزی که در درس ایشان برای ما مش. ما ایشان را میشناختیم و درس ایشان می رفتیم

کال می هرکس اش. بودعبارت بود از تَبزُّز علمی، تحقیق، دقت نظر، اهل بحث و جدال بحثی

.  کرد یک جوابی فورا کف دستش می گذاشت

ال جواب اتفاق می افتاد گاهی که اشکال طلبه وارد بود اما ایشان در جواب نمی ماند و به هر ح

.  منتها بعد گاهی اتفاق می افتاد که از آن جواب، ایشان عدول میکرد. را می داد



دی امام مظهر نوآوری علمی و تبحر در فقه و اصول بود اما نوآوری دور از القی
.و نوآوری امام، متکی به دین و مبانی دینی بودروشن بینی . ها نوآوران

نشسته وقتی که میرفتم منزل ایشان، ایشان
ره ای بود روی تشکش و دورش یک نیم دای

.از کتاب روی زمین چیده شده بود



ساده زیستی

دنیا . نی بوداز جـمـله افرادی که به دنیا و آنچه در دنیا بود به دیده حقارت نگریست امام خمی
ـضـرت با همه مظاهر فریبنده خود یعنی قدرت ، ثروت ، شهرت ، دولت و مانند اینها به آن ح

وران ایشان از کاخ های نیا. رو کـرد و آن حضرت از آن همه امکانات مادی چشم پوشی کرد
تفا چشم پوشید و به خانه محقّر و دو اتاقه استیجاری در دهکده جماران اک... ، سعدآباد و

.کرد



احیای ارزشهای اسالمی

ـام امهـنـر : رهـبـر مـعـظـم انـقـالب اسـالمـی ایـن گـونـه مـی فـرمـایـد کـه 

نه سابقه راحـل آن بـود کـه ایـشـان طـراح یـک نـظام سیاسی است که هیچ گو

د که ای در جهان نـداشت ، آن هم بنای اسالمی با توجه به نیازهای دنیای جدی

ـیـاسـی برای هر انسان صاحب نـظـری کـه بـا مـسـائل سـیـاسـی و مـکـاتـب س

ـایـه در حـکـومـتـی کـه امـام پ. روز آشـنـاسـت قـابـل فـهـم و قـبـول بـاشـد

:  دایشان یک وقت فرمو. گـذاری نـمـود هـمـه در مـقـابـل قـانـون بـرابـرند

ته به کـسـی اهـانـت شد آن فرد حق داش[ شورای اسالمی ]چنانچه در مجلس 

. باشد که به مجلس بیاید و از خودش دفاع کند



:امام خامنه ای

نگذارید نام و یاد امام خدایی ناکرده حتی اندکی به حاشیه 
این اساس . نام و یاد امام همواره در متن باقی بماند.رانده شود

.کار است که خداوند هم به شما توفیق خواهد داد
آدمی می تواند به روشنی بفهمد که این کارها منظور نظر 

.حضرت بقیه اهلل ارواحناالفداه است

آن بزرگوار از ته دل امام ما را دوست 
میداشته و دوست میدارد

هرکس هم که ایشان را بزرگ بدارد 
کاری مورد رضای آن بزرگوار را انجام 

داده است


