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 مقدمه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 أَحْيا     بَال   أَمْواتا    اللَّهِ سَبيلِ  في قُتِلُوا الَّذينَ تَحْسَبَنَّ ال وَ

 1يُر زَقُونَ رَبِّهِمْ عِن دَ

انـد،   ر آنها کـه در راه خداونـد کشـته شـده    هرگز گمان مب»

ان روزی داده اند و نزد پروردگارشـ  مردگانند بلکه آنها زنده

 «شوند. می

شهادت در فرهنگ اسـالم فـوز عظـیم و عنایـت ویـژه      

خداوندی بر انسان خاکی است از این رو اولیـای الهـی در   

صف مقدم این رحمت واسعه قرار گرفته و با تقدیم جـان،  

مدال افتخار شهادت را بر سینه مردانه خود نصب نمـوده و  

  إِلـ    ارْجِعـی  الْمُطْمَئِنَّۀ فْسُالنَّ أَیَّتُهَا یا»با رضایت خاطر پیام 

                                                      

 .161. سوره آل عمران، آيه 1



 نهخاطراتدرآی)ره(سیدمصطفیخمینیاهللمجاهدآیتب

 ب              69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

را  1« جَنَّتـی   ادْخُلی وَ  عِبادی  فی  فَادْخُلی ًضِيَّةمَرْ راضِیَۀً رَبِّكِ

در جوار لطف حضـرت دوسـت در بهشـت عنبـر     شنیده و 

 دهند.  سرشت به حیات طیبه خویش ادامه می

بی شك یکی از رشیدترین فرزنـدان اسـالم کـه لبـاس     

نمود و به دیار باقی شتافت، شهید بزرگوار شهادت را برتن 

آیت اهلل عالمه مجاهد حاج آقا مصطفی خمینی رضـوان اهلل  

 تعالی علیه است.

اهلل حــاج آقــا مصــطفی خمینــی بــه بــاور علمــا و  آیـت 

ی فنون در علوم متخصصین علوم الهی از نوادر روزگار و ذ

 م از فقه، کالم، اصول، عرفان، ادبیـات، گوناگون حوزوی اع

فلسفه، رجال و ... بود و شاید مهمتر از همـه ایـن مقامـات    

گوارش حضـرت امـام   رعلمی و الهی، همراهی او با والد بز

خمینی)س( در طول مبارزات ایشان از قم و ترکیه و نجف 

و اثرگذاری این سرباز رشید اسالم برفراهم آمدن مقـدمات  

باشـد.   مـی  1257نهضت اسالمی و پیروزی انقالب در سال 

مصطفی امید آینده اسـالم   اهلل سید آیتکه ه حق باید گفت ب

                                                      

ای روح آرام ي فته به سوی پروردگ رت ب ز »03-72. سوره فجر، آي ت 1

گرد در ح لي که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشانود اساو و   

 « در مي ن بندگ نم داخل شو و در بهشتم ورود کن.



 جمقدمه
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ــود. ــف      بـ ــه عطـ ــن نقطـ ــوب ایـ ــه خـ ــمن چـ  و دشـ

ــرای     ــورش ب ــه حض ــناخته و از ادام ــالب را ش ــاریخ انق  ت

پیشرفت اسالم ناب جلوگیری نمود. بگذریم که مـر  وی  

ی شدن نهضت مردمی گردید و انقالب به ثمـر  نسبب طوفا

 رسید.

هـای مردانگـی و    گداشت و یاد این اسوهمسلماً بزر

ما است تا اوّالً خود بـا   یشهامت یکی از وظایف حتم

ال دسـت یـابیم و   مـ عطر این عزیزان بـه رشـد و ک   دیا

ثانیاً یاد و خاطرات ایشان را به نسل جوان و آینـدگان  

هـای عملـی در    برسانیم تا فرهنگ شهادت با این نمونه

مانـدگار شـود و   قاموس جان مسلمان واقعـی حفـو و   

ای کـه مسسسـه تنظـیم و نشـر آثـار       چه اقدام شایسـته 

حضرت امام خمینی)س( تصـمیم گرفـت در چهلمـین    

ســالگرد شــهادت ایــن ســردار بــزر  اســالم، مراســم  

تجلیلی برگـزار نمایـد و بـه همـین مناسـبت معاونـت       

پژوهشی مسسسه تالش نمود تـا جـزوه حاضـر را کـه     

آن عزیـز از   ظرف کوچکی از دریـای علـم و معرفـت   

دست رفته است، تقدیم خواننده محتـرم نمایـد شـاید    

های اسـوه   قدمی در شناسائی او به عنوان یکی از چهره
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این مرز و بوم باشد امید اسـت کـه    حسنه تاریخ رجال

 افتد. مقبول

 معاونت پژوهشی           

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( مسسسه
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 زندگینامه

ــت  ــوار آی ــهید بزرگ ــی)ره( در   ش ــید مصــطفی خمین اهلل س

ویکم   شمسی برابر بیست هـ 1216ویکم آذرماه سال  بیست

در شهر مقدس قـم در   مریق هـ 1236المرجب سال  رجب

   1آمد. بنا به فرموده خانم:به دنیا محله عشقعلی 

یلــی دوســت داشــتم اســم پســرمان را مصــطفی مــن خ

بگذارم؛ آقا هم قبول کرد، ضمناً نام پدر حضرت امـام هـم   

مصــطفی بــود و ایــن خــود مناســبت دیگــری بــرای ایــن  

نامگذاری شد. مصطفی خیلی دیر زبان باز کرد و تـا چهـار   

زد، در شش سـالگی او را   سالگی فقط چند کلمه حرف می

تیم که خیلی در بـه حـرف   به مکتبی در نزدیکی خانه گذاش

                                                      

طفي . سرک ر خ نم خديجه ثقفي ما در شاهيد بگرگاوار حا د سايد م ا      1

 خميني)ره(.
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آمدنش تأثیر داشت. در هفت سالگی بـه مدرسـه موحـدی    

 رفت.  

 

 مراتب علمی

کردم کـه درس   گاهی وادارش می ییمن تا کالس سوم ابتدا

بخواند. او کمتر اعتنا به درس خواندن داشت و بیشتر مایل 

به بازی بود. بعد از کالس ششم بـه دروس حـوزوی روی   

الگی به کسوت روحانیت درآمـد و  آورد و در سن هفده س

به تحصیل در علوم دینی و معارف اسـالمی عالقـه زیـادی    

نشان داد و به سرعت پیشـرفت نمـود و در کمتـرین زمـان     

   .ممکن دروس مقدماتی حوزه را فراگرفت

اهلل سبحانی در طی دو سال و چنـد مـاه    بنا به قول آیت

الم، هـای سـیوطی، معـ    با ارشادات پدر بزرگوارشـان کتـاب  

حاشیه مالعبداهلل، مطول و بخشی از شرح لمعه را به پایـان  

 رسانید. 

حاج آقا مصطفی دروس دوره سـطح را نـزد اسـتادانی    

چون آیات عظـام؛ سـلطانی، شـیخ محمـدجواد اصـفهانی،      

محمد صدوقی، شیخ مرتضی حائری آغاز نمـود و منظومـه   

اهلل سـید محمدرضـا صـدر     حکمت سبزواری را نـزد آیـت  



 7صطفیخمینی)ره(سیدمنگاهیبهزندگیشهیدبزرگوار
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وی  و سپس خود به تـدریس و تعلـیم پرداخـت.    فراگرفت

اهلل حـاج شـیخ    سالها در کـالس درس فقـه و اصـول آیـت    

اهلل حاج سید محمود شـاهرودی حاضـر    حسن حلی و آیت

اهلل  ی فلسفه را در نـزد آیـت  یسپس اسفار و مراحل نهاشد. 

العظمــی ســید ابوالحســن رفیعــی قزوینــی و عالمــه ســید  

اهلل مهـدی   درس آیـت  واز آموخـت  ییمحمدحسین طباطبا

گرفت. و آنگـاه  ای دررشته فلسفه و عرفان بهره  قمشه الهی

اهلل العظمــی بروجــردی  بـه درس خــارج حضــرت آیــت 

حاضر شد و تا مرحله اجتهـاد پـیش رفـت. همزمـان در     

کـرد و   می دروس خارج فقه و اصول امام خمینی شرکت

ل اهلل شـیخ محمدفاضـ   الدین اشراقی و آیت اهلل شهاب با آیت

 لنکرانی مباحثه داشت.  

 

 اجازه اجتهاد

سالگی به درجـه   17واسطه نبوغ و استعداد علمی در ه او ب

 اجتهاد نایل و از سوی والد بزرگوارش اجازه اجتهاد یافـت. 

تحصیل آقا مصطفی را باید در مـدتی دانسـت    ییدوره طال

هـای   که همراه پدر در ترکیه تبعید بود. در این مـدت یافتـه  

هـای خـود افـزود.     دانسته ا از پدر کسب کرد و برفراوانی ر
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در مدت توقف ایشان در نجف اگر چـه از تحصـیل علـوم    

نیاز بود امّا با حضـور در جلسـات درس آیـات     حوزوی بی

افـزود.   دانش خـود مـی   عظام خوئی، شاهرودی و حکیم بر

خوانـد بـه    حافظه قوی او سبب شده بود تا هر آنچه را مـی 

گام بحث و ضـرورت از آنهـا اسـتفاده    ذهن بسپارد و به هن

کند، او برای تدریس کمتر نیازمند مطالعه قبلـی بـود. درس   

 عظـام   اصول او در نجف با وجود بزرگانی چون امام، آیات

خوئی، شاهرودی و ... پررونق و پرمشتری بود. بنا به گفتـه  

االسالم والمسـلمین حـاج سـید     فرزند برومند ایشان حجت

رس اصــول ایشــان در مســجد شــیخ کــالس د ،آقــا حســین

شـد.   فرمود( برگزار می انصاری )همانجا که امام تدریس می

وی عالوه بر اصول به تـدریس تفسـیر قـرآن هـم اهتمـام      

داشت. بعضی از شـاگردان او ویژگیهـای درس ایـن عـالم     

ربانی را تنقیح موضوع، گستردگی بحـث، تتبـع و تحقیـق،    

ری، تهـذیب و تزکیـه   اهتمام در نقل کالم بزرگان، واقع نگـ 

به اند. این ویژگیهای تدریس، کالس او را  درون و ... دانسته

 یك مکتب جامع علمی، پژوهشی و اخالقی تبدیل کرده بود.

حاج آقا مصطفی در بیسـت و چهـار سـالگی بـا خـانم      

اهلل شیخ مرتضی حـائری و نـوه    معصومه حائری دختر آیت
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م حــائری اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبــدالکری مرحــوم آیــت

خــانم در مــورد سســس حــوزه علمیــه قــم ازدواج کــرد، م

 گوید:   چگونگی این ازدواج می

یك وقت شایع شد که ما با آقا مرتضی حائری وصـلت  

گفت: وقتی آقای حـائری   طوری که مصطفی میه ایم ب کرده

گویند که پدرزنت آمد.  آید رفقا می از صحن حرم بیرون می

ود. یـك شـب آقـا از مـن     این شایعه به گوش آقا رسیده بـ 

ای؟ من کمـی توضـیح    پرسید که دختر آقای حائری را دیده

دادم. آقا گفت: چطور است این دروغ را راست کنیم؟ گفتم 

دانید. فردا صبح آقا پیغـام فرسـتاده    که هر طوری صالح می

بود و ظهر آنها جواب دادند و باز آقا پیغـام داد کـه همـان    

ا خبـر دادنـد کـه مردهـا     شب بروند برای صحبت بعد به م

اند و ما زنها هم بعداً رفتیم و قـرار عقـد گـذارده شـد.      رفته

 بــا ومه خــانممعصــوقتــی موضــوع خواســتگاری و ازدواج 

گفت: من خواب  طفی نیز در میان گذارده شد، مصطفیمص

خـانم دختـری   ام. در ایـن زمـان معصـومه     معصومه را دیده

ـ   وچهار بیستمصطفی شانزده ساله و  ود و در سـال  سـاله ب

صـاحب چهـار   این وصلت انجام شـد. و  شمسی  هـ 1225

 .ندفرزند شد
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 حیات سیاسی

حیات سیاسی حاج آقا مصطفی خود حدیث مفصلی اسـت  

حضور  گنجد. او از ابتدای جوانی با که در این مختصر نمی

در جلسات جریانهای سیاسـی از جملـه جمعیـت فـداییان     

پهلوی آشکار ساخت  اسالم نقش خود را در مبارزه با رژیم

و و در جریانات مصوبه الیحه انجمنهـای ایـالتی و والیتـی    

ــفید  ــالب س ــام در  و انق ــا ام ــاری ب ــیون در همی کاپیتوالس

مثابـه یـك فرمانـده،    ها و نشر آنها فعـال بـود و بـه     المیهاع

عهـده داشـت. پـس از تبعیـد امـام      را به مجالس سخنرانی 

اک قم شد و بـه  خمینی به ترکیه وی دستگیر و تحویل ساو

قلعه به سر بـرد   روز در سلول انفرادی زندان قزل 57مدت 

او که در چهـاردهم   .و سپس به ترکیه نزد پدر تبعید گردید

شمسی از تهران به بورسا فرستاده شد دیگر  هـ 1232دیماه 

حضـرت   هرگز به ایران بازنگشت. همراهی آقا مصطفی بـا 

مرکـز آن، قـم را بـا    امام اگر چه اقدامات انقالبـی ایـران و   

اندکی رکود روبرو ساخت امّا حضور او در کنار پدر سـبب  

برکات و آثار فراوانی گشت و توانسـت گامهـای بزرگتـری    

برای هر چه زودتر بـه ثمـر رسـیدن نهضـت امـام خمینـی       

بردارد. او در نجف همراه پدر از یك سـو بـه رونـق بـازار     
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ت پـدر را  علم و معرفت در حوزه نجف افزود و هم مبارزا

روابط عمومی قـوی و کارآمـد بـه    مدیریت و همچون یك 

اج آقا مصـطفی  عهده گرفت. نقش رهبری انقالب توسط ح

شد بلکـه او بـا ایـادی و یـارانی کـه       نمی تنها به عراق اکتفا

های نهضت اسـالمی را در سـوریه و لبنـان و ...     داشت پایه

اول وی در سحرگاه یکشـنبه   متأسفانهبخشید.  استحکام می

سـالگی در خانـه    37شمسی در سن  هـ 1256ماه سال  آبان

خود در نجـف درگذشـت و کمتـر کسـی در بـه شـهادت       

رساندن او تردید نمود. بعد از شـهادت او انقـالب بـه اوج    

باروری خود رسید که گـویی شـهادت حـاج آقـا مصـطفی      

 مقدمه واجب انقالب اسالمی ایران بود. 

 

 شهادت حاج آقا مصطفی

ادت حاج آقا مصطفی را از زبـان خـانم فاطمـه    گزارش شه

 طباطبائی همسر مرحوم حاج سید احمد آقا)ره( بشنویم:

هنـوز از خـواب بیـدار نشـده      1مـاه،  صبح روز اول آبان

بودیم که امام باالی سرمان آمدند و احمد را صدا کردنـد و  

اند.  اند و کمك خواسته گفتند: از خانه مصطفی تماس گرفته
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کار دارند، شاید معصومه خانم نیاز بـه کمـك   برو ببین چه 

درد داشت و امام ایـن را   دارد. شب پیش معصومه خانم دل

دانستند. از این رو گمان کردند بـرای او مشـکلی پـیش     می

 آمده است.

درنگ برخاست و به خانـه داداش رفـت. مـن     احمد بی

نیز حسن را در آغوش گرفتم و او را به اتاق خـانم بـردم و   

تخواب خانم خواباندم و به سوی خانـه حـاج آقـا    کنار رخ

مصطفی رفتم. هنگامی که به آنجا رسیدم، اتومبیل کـوچکی  

ای  را دیدم که جلوی خانه ایستاده است. کوچـه بـه انـدازه   

توانسـت در آن وارد شـود.    باریك بود که هر اتومبیلی نمـی 

احمد را دیدم که گریان روی پله جلوی در ایسـتاده اسـت.   

ه شده؟ با اضطراب و نـاراحتی گفـت: داداش! و   پرسیدم چ

 دیگر چیزی نگفت و روانۀ بیمارستان شدند.

کردنـد.   وارد خانه شدم. معصومه خانم و مریم گریه می

پرسیدم: چی شده؟ معصومه خانم گفت: صبح هنگامی کـه  

مشهدی صـغری)خدمتکار خانـه( ماننـد برنامـۀ همـه روزه      

ند کـه او روی صـورت   بی برای داداش خاکشیر برده بود، می

افتاده است. )عادت ایشـان، ایـن بـود کـه هنگـام مطالعـه،       

گذاشـت و   نشست و یك بالش روی پایش می چهارزانو می
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شد.(صغری فکر کرده بود که حـاج آقـا    روی کتاب خم می

شنود.  کند و پاسخی نمی نشسته است. یکی، دو بار صدا می

کبـود   شود کـه صـورت داداش   رود و متوجه می نزدیك می

شده است. به سراغ من آمد و من هم بـه خانـۀ امـام خبـر     

 دادم. 

حـال و   یدیم که پریشاندحال، ناگهان خانم را  در همین

سازی خبـر   گریان وارد خانه شدند. من تالش کردم با زمینه

را بدهم غافل از اینکه خانم پـیش از مـا، خبـر دردنـاک را     

م و حسـن را  شنیده بودند و گفتند: من از خواب بیدار شـد 

ود دیدم. از آقا پرسیدم چه شده؟ چرا حسـن اینجـا   خکنار 

خوابیده؟ آقا قضیه را گفتند. من هم به سرعت خودم را بـه  

خانـه رسـیدم، دیـدم یـك      اینجا رساندم. هنگامی که به در

اتومبیل حرکت کرد. من هم دنبـال اتومبیـل بـه بیمارسـتان     

وارد شـوم. از  از دربان خواستم اجـازه دهـد    رفتم. در آنجا

هستم کـه   من پرسید: چکار داری؟ گفتم: من همراه بیماری

اکنون آوردند. او هم با خون سردی پاسخ داد: او کـه مـرده   

بود. من با شنیدن این خبر، بی طاقت شـدم. کنـار پیـاده رو    

نشستم و بی اختیار بر سـرم زد. دربـان پرسـید: مگـر چـه      

گاه دلش سـوخت  دارد؟ گفتم: پسرم است. آن  نسبتی با تو
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بدین گونه آن روز  و گفت: خودت برو ببین چه خبر است.

 خانم خبر درگذشت حاج آقا مصطفی را برای ما آوردند.

بعدها شنیدم پزشکی که در بیمارستان ایشـان را معاینـه   

کرده گفته بود: کوچك ترین نشـانه حیـات در وی وجـود    

 انجام نشد. ندارد. او پیشنهاد کالبد شکافی داده بود که البته

طولی نکشید که خبر در نجف منتشـر شـد و دوسـتان،    

 یکی یکی به خانه داداش آمدند.

من از نوجوانی از مر  و بیماری افراد افسرده می شدم 

همین سبب به توصیه  و حال روحی ام دگرگون می شد. به

احمد در مراسـم سـوگواری شـرکت نمـی کـردم. خـانم و       

نزد امام برگردم، تـا کمتـر در   دیگران به من گفتند: به خانه 

 آن فضای حزن انگیز حضور داشته باشم.

هنگامی که به خانه برگشتم امام و افراد دفتر و جمعـی  

احمد پرسیدم: چگونه  از طلبه ها در حیاط نشسته بودند. از

به آقا خبر دادید؟ گفت: هنگامی که به بیمارستان رسـیدیم،  

لبد شـکافی کنـیم.   او فوت کرده است و باید کا دکتر گفت:

من از بیمارستان به دفتر آمـدم و از در باالخانـه آمـدم کـه     

اجازه این امر را از آقا بگیـرم. هنگـامی کـه رسـیدم دیـدم      

زانوانم یارای حرکـت نداشـت و    ایشان در اتاق نشسته اند.
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توان گفتن این خبر را نداشتم که آقا مرا صدا زدند. سایه ام 

همین حالت درنگ من، کافی  را روی شیشه دیده بودند که

یارای آمدن و گفتن آن را  بود تا دریابند اتفاقی افتاده که من

ندارم. پریشان و گریان از پله ها پایین آمدم. پـیش از آنکـه   

بزنم، گفتند: مصـطفی فـوت کـرده؟ گفـتم: بلـه.       من حرفی

رتبـه آیـۀ اسـترجاع    دستشان را روی زانو گذاشتند و چند م

"نّا إِلُیهِ رُاجِعونِإِ إِنّا هلل ِوَ"
را خواندند. گفـتم: دکتـر گفتـه     1

مر  مشکوک اسـت. کبـودی هـای بسـیاری روی بـدن و      

صورت او دیده می شود، باید کالبدشکافی شـود تـا علـت    

ام از شـما اجـازه بگیـرم.     مر  مشخص شود. حـاال  آمـده  

 بینم. گفتند: این کار را نکنید! من نیازی نمی

طفی برای دوسـتان بسـیار   خبر در گذشت حاج آقا مص

ناگوار و غیرقابل تحمل بود؛ زیرا وی در بین آنان محبوبیت 

خاصی داشت. شاگردان و دوستان او افزون بـر شـرکت در   

نشـینی بـا او نیـز بهـره      کالس درس وی، از معاشرت و هم

طبع بـود   بردند؛ زیرا ایشان بسیار خوش صحبت و شوخ می

کاسـت.   از وطن می و مصاحبت با او از غم غربت و دوری

تاب کرده بـود.   رو وقوع این حادثه، سخت آنان را بی از این

                                                      

 .156سوره بقره /  .1
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طوری که احمد به امام گفت: این برادران بسـیار ناراحتنـد.   

داری دهید. امـام پذیرفتنـد. همـه     ها دل توانید به آن شما می

آمدند و در حیاط نشستند. من برایم بسیار عجیب بـود کـه   

دیـده آرامـش    واهنـد از پـدر داغ  خ ای جوان مـی  طور عدهچ

شـدند در حـالی کـه تـالش      بگیرند. هر کدام کـه وارد مـی  

دار باشند، اما تـا چشمشـان    کردند در برابر امام خویشتن می

آوردنـد و بـا صـدای بلنـد گریـه       افتاد تاب نمـی  به امام می

کردند. سرانجام امام همۀ آنها را به صبر دعوت کردند و  می

تفاقی است که افتاده. خداوند یك وقـت  گفتند: به هر حال ا

گیـرد.   دهد و زمانی هـم آن را پـس مـی    نعمتی به انسان می

باید تحمل داشته باشیم. پس از ایراد سخنان کوتاهی گفتند: 

برخیزید و به دنبال کارها بروید! ببینید چـه کارهـایی بایـد    

 انجام شود.

من دست حسن را گرفتم و به خانۀ داداش بـاز گشـتم.   

م نیز نزدیك ظهر به آنجا آمدند. به محـ  ورود، خـانم   اما

با حالتی بسیار پریشان نزد امام آمدند و گفتنـد: آقـا دیـدی    

چطور شد؟ چه بالیی بر سرمان آمد. آقا پاسخ دادند: خـانم  

دانـم کـه دشـوار اسـت. سـخت       به خاطر خدا صبر کن! می

است. اما به حساب خدا بگذار. اگر به حساب خدا بگذاری 
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شود. خدا خودش تحمل این مصـیبت را   ملش آسان میتح

 کند. آسان می

توانم آقا من سختی بسـیاری   کنان گفتند: نمی خانم گریه

توانم تحمل کنم. آقـا هـم در    ام، اما این را دیگر نمی کشیده

ــأثر بودنــد، دســت روی   حــالی کــه ســخت ناراحــت و مت

خـدا  دانم اما به خـاطر   های خانم گذاشتد و گفتند: می شانه

 صبر کن!

ای نشستند و بـا معصـومه خـانم، حسـین و      چند دقیقه

داری دادند. به آنها گفتنـد:   مریم صحبت کردند و به آنها دل

من هم کوچك بودم که پدر و مادرم را از دست دادم. حال 

کنم. اما به خـاطر خـدا صـبر کنیـد و از او      شما را درک می

باشـید!   دهـد. آرام  کمك بخواهید. خدا بـه شـما صـبر مـی    

 مواظب گفتار خود باشید! مبادا سخن ناروایی بگویید!  

هنگامی کـه برخاسـتند خـانم گفتنـد: بـه فـاطی خـانم        

بگویید با شما بیاید و اینجا نماند. آقا هم از من خواستند به 

 خانه نزد ایشان بروم.

عصر همان روز شـمار بیشـتری از دوسـتان حـاج آقـا      

کوچك، پـر از جمعیـت   مصطفی به خانه امام آمدند. حیاط 

کردند. باز  زدند و با صدای بلند گریه می شد. همه ضجه می
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ای  هم امام استوار و با صالبت، نشستند و پس از قرائت آیه

از قرآن قدری صحبت کردنـد و آنهـا را دلـداری دادنـد و     

پـس از آن،   گفتند مر  مصطفی از الطاف خفیۀ الهی است.

آن نشسته بـودم آمدنـد و بـا    به طبقۀ باال و اتاقی که من در 

تأثر به من گفتند: من برای شما بسیار ناراحتم. شما مهمـان  

ما هستید. وضعیت بدی پیش آمد و شـما ناراحـت شـدید.    

کنم که ببینی بزرگـان چگونـه    داستانی را برایت تعریف می

ایم. در یـك روز عیـد، افـراد زیـادی در      بودند و ما چگونه

بودنـد تـا بـه وی تبریـك     خانۀ یکی از عرفـا جمـع شـده    

شـود.   بگویند. ناگهان صدای فریادی از اندرونی شنیده مـی 

شود پسرش در حـو    رود و متوجه می آقا به اندرونی می

آب افتاده و خفه شـده و آن صـدا، فریـاد همسـرش بـوده      

گوید: اکنون مهمان داریم و نباید آنها  است. به همسرش می

ند و ما عیدشان را خراب را ناراحت کنیم. بگذارید اینها برو

نکنیم. خانم هم که مانند همسرش بزرگـوار بـود تـا رفـتن     

گویـد:   گـردد و مـی   کند. سپس آقا بر می مهمانان تحمل می

شـود و پـس از    الحمدهلل، خیر بود. مراسم عید برگـزار مـی  

گویـد: شـما    رفتن مهمانان، آقا بـه دو نفـر از دوسـتان مـی    

ن گاه ماجرا را می گویـد و  بمانید، به کمك شما نیازمندم. آ
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 1 خاک سپاری می شوند. پس از آن مشغول کارهای

امام پس از چند دقیقه برای اقامه نماز برخاستند، خـود  

را خوش بو ساختند و محاسن شان را شانه زدند و به نمـاز  

ایستادند. امام با تأثر همچنان مسـلط بـر رفتارشـان بودنـد.     

ــه ــای فرقــانی ســفا فــردای آن روز ب ــادا آق ــد: مب رش کردن

پرداخت مربـوط بـه فالنـی را کـه امـروز موعـد آن اسـت        

 فراموش کنی.

 

 

                                                      

اهلل خـویی بـر پیکـر ایشـان نمـاز       ، آیـت 1256روز دوشنبه دوم آبان  .1

خواند و در ایوان حرم حضرت علی)ع( مجاور مقبرۀ عالمه حلـی و  

 صدر به خاک سپرده شد.  اهلل نصراهلل بنی آیت
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 چهره برجسته حوزه 

اهلل  سخنانی از مقام معظم رهبری در سالگرد شـهادت آیـت  

 حاج سید مصطفی خمینی

هـای   شخصـیت مرحوم سید مصطفی خمینی)ره( یـك از  ... 

بـود. روزی کـه ایشـان شـهید شـدند، در       بالقوه و بالفعل اسـالم 

ــنین  ــدود س ــد و در 37 - 34ح ــالگی بودن ــنآن  س ــزء  س ج

علمیـه قـم، نجـف،    های  ممتازترین کسانی بود که در حوزه

داشت. بنده ایشان را به عنوان یك چهرۀ  مشهد و .... وجود

م. وقتـی بـه   شناخت می جستۀ حوزۀ علمیۀ قم از سالها قبلبر

 ه و اصـول امـام، ممتـازترین    قم رفتـه بـودیم، در درس فقـ   

طبـق سـنت و شـیوه درسـهای حـوزۀ علمیـه،        بر کسی که

زد و اشــکال  مــی تاخانه بــا امــام از مباحــث علمــی دمگســ

 کرد، او بود.   می
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ن ایشــان اگــر نگــوییم بهتــرینِ شــاگردان، جــزء بهتــری

یـك   عـین حـال خـود    شاگردان درس امام)س( بـود، و در 

داد. او بـه   فقـه درس مـی   مدرس معروف بـود و فلسـفه و  

چهرۀ برجسته در میان طالب، فضال و مدرسـین   عنوان یك

 حوزه، معروف بود.  

حانیـت و  هجـری شمسـی مبـارزات رو    1231در سال 

، امـا  متن مبارزات قرار داشت حوزۀ علمیه شروع و وی در

 آور بـود کـه حـاج آقـا     بدون هـی  گونـه تظـاهر. شـگفت    

این منزل و  در منزل امام مانند یکی از واردین )ره(طفیمص

طبیعـی در ایـن خانـه رفـت و آمـد       کسانی بود که به طور

 )س(امـام  کرد او پسر نان که کسی احساس نمیکردند چ می

)س( در حـد دیگـران بـود.    است و حتی مراجعه او به امام

، یـا بـرای   )س(کرد که برای زیارت امام نمی هی  کس فکر

اجازه بگیـرد زیـرا    و یا گفتگو با امام، باید از او اریانجام ک

 او مانند دیگران بود، اگر امـام مجلـس محرمانـه و خلـوتی    

هـم مثـل همـه مـردم و مـراجعین دیگـر در آن        داشتند، او

 کرد.   مجلس شرکت نمی

و جنبـه  و حفـ  )س(اخالق خاص او در رابطه بـا امـام  

روف بـود.  روزها در حوزه معـ  تساوی با دیگر مردم در آن
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امام  )ره( در منزلگفتند که حاج آقا مصطفی خمینی همه می

مـراجعین فرقـی   کند که با هی  یـك از   ای رفتار می به گونه

و  )س(همین بود، هرگز انتساب به امام ندارد و واقعیت هم

 شد.  نمی ای محسوب ام ایشان برای او وسیلهیا ن

شمسـی تعـر     هجـری  1232بعد از آنکـه در سـال   

مـاجرای کاپیتوالسـیون منجـر بـه      امام)س( نسبت به شدید

گرفتـه و   ینی)س( از ایران شد، ایشان را هـم تبعید امام خم

م بودنـد. قبـل از   به ترکیه تبعید کردند و آنجا در خدمت اما

طعـم زنـدان را چشـیده     )ره(آقا مصطفی آن واقعه، مرحوم

هـای   سـلول  ردبود، در زندان قزل قلعه و زنـدانهای دیگـر   

انـده  ربهای غربت، تنهـایی و محنـت را گذ  ا، روزها و شتنه

 تبعید برای او از دو جهت مهم و آموزنده بود: بود، اما این

زنـدان بـرای همـه کـالس بـود، تنهـایی در زنـدان        ـ 1

ن، با بزرگان انسان در زندا بزرگترین معلم بود. الزم نبود که

 رسـی بند باشد تا از آنهـا د  هم سلول و و یا روشنفکرانی هم

ت و از گرفـ  بیاموزد، بلکه انسان از تنهایی زندان درس مـی 

قـوت   شناسایی نقاط ضـعف و  مطالعه، در خود فرورفتن و

بـود کـه    آموخت. این یك جهت ی ارزشمند میخود، مطالب

 برای او و دیگران عمومیت داشت.  
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نقطۀ مثبت دیگری که در این تبعیـد وجـود داشـت     ـ1

طبیعی بود کـه در سـالهای    خیلی بود. )س(مجاورت با امام

 ردپ با د برومند فاضل فرصت پیدا نکند کهگذشته این فرزن

، علمـی و همـه   بزرگوار خود که مشغول کارهـای تحقیقـی  

اندیشمند بود، چندان سـاعت دراز و   گونه کار یك روحانی

کـه خـود    را بگذراند. خیلی طبیعـی اسـت پسـری   طوالنی 

، چنـدان  سـت شاغل است با پـدرش هـم کـه بـاز شـاغل ا     

رفیـق و همکـار بـه طـور طبیعـی       ارتباطی نـدارد. مثـل دو  

 یـن پسـر بـا   نیستند. اما تبعید در ترکیه این فرصـت را بـه ا  

وز بـا  ر الیـق داد کـه بـیش از یـك سـال شـبانه      استعداد و 

بیـاموزد نـه فقـط دانــش و     امـام)س( باشـد و از امـام)س(   

 هـای سیاسـی عمیـق یـا خـاطرات      تجربـه  اندیشه انقالبـی، 

از همــه، تۀ زنــدگی پرمــاجرای امــام را، بلکــه بــیش گذشــ

کــه در روح امــام همــواره  روحانیــت، معنویــت و عظمتــی

 وی و حکمت آموز امام راوجود داشت و عرفان، بینش معن

بـود و   بیاموزد. این فرصت برای این پسر الیق بسیار ارزنده

 ها برد. از این فرصت بهره

ـ   بعد از آنکه این پدر قـل  ته نجـف من و پسر از ترکیـه ب

در نجف کسـانی کـه توانسـته     شدند، در طول سالیان تبعید
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 قـا مصـطفی)ره(  آگفتنـد   بودند با ایشان مالقات کننـد، مـی  

شخصیت دیگری شده اسـت. آن معنویـت، نفـوذ معنـوی،     

بعـد از   )س(او همچنان کـه امـام   ازحکمت و اندیشه بلند، 

ت و سـاخ  می مر  ناگهانی او گفتند، یك امیدی برای آینده

مصـطفی امیـد   »مودنـد:  فر )س(به همین جهت بود که امام

 )ره(واقعاً هم همین طور بود و مصطفی و« بود آینده اسالم

امید آینده ما و خمینی آینده ایران بود. آن استعداد و دانـش  

و عــالی و اندیشــه درســت، زیــاد، روحیــه بســیار خــوب 

باشـد و  ناپـذیر   ای پایـان  برای آینده ایران ذخیره توانست می

دهنده شخصیت معنـوی   نشان توانست دت او، میحادثه شها

 باشد. او

و شخصـیت  مسأله شهادت ناگهانی این روحانی بزر  

را در ایران از یك گذرگاه بسیار  عالی قدر، جریان مبارزات

و  و مبـارزات را وارد یـك مرحلـه جدیـد    حساسی گذراند 

صبور و پدر  ، این)س(همه افراد را به شخصیت واالی امام

ای کــه  تــرین وسـیله  حقیقــت مهـم  بردبـار واقــف کـرد. در  

جدیـد در   وای عجیب  توانست این مبارزه را در شکل توده

عرصه تاریخ ایران حاضر کنـد، ایـن حادثـه بـزر  و ایـن      

 ت پر ارج بود.  دشها
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)س( فرمودنـد:  این همان طوری که حضرت امـام  بنابر

یـك لطـف   ایـن  « خفیه الهی بـود  مر  مصطفی از الطاف»

سـطحی   اندیشـان، ظاهربینـان و   فـی کـه سـاده   الهی بود؛ لط

ن چنـان کـه   دیدنـد و آ  نمی« لطف»نگران آن را به صورت 

 کردند.  برداشت نمی شایسته بود

کم از ایـن حادثـه   ن هم روشن است دستگاه حاآبعد از 

ـ    خواست، چگونه می الشـأن   ا رهبـر عظـیم  اسـتنتاج کنـد. امّ

اسـتفاده   اده از این حادثه چگونـه یدار و آزانقالب و مردم ب

اطر نگفتم که نسبت بـه  کردند. این مطالب را فقط به این خ

بزر  سخنی گفتـه باشـم کـه دانسـتن آن      شخصیت مردی

ــرای شــم ــرادران الزم اســت، وب ــین  ا خــواهران و ب همچن

بشناسـانم، بلکـه   شخصیت ناشناخته این شهید را بـه شـما   

اسـت کـه    )س(امامـ  سـخن گهربـار   بـر  بیشترین تأکید من

 «او امید آینده ما بود.»فرمودند: 

کنـیم کـه    نظر نگاه می ا همین جمله را نیز از این نقطهامّ

ستایشـی از ایـن شـهید بزرگـوار      لیل وجامید آینده ایران ت

 تأسـفی بـرای مـا، از دیـدگاه دیگـری      است و مایـه غـم و  

منان مـا،  نگریم که بـه درسـتی احسـاس کنـیم کـه دشـ       می

قـالب تـا چـه انـدازه     ملت و ان د خورده ایندشمنان سوگن



 19حاجآقامصطفیدربلندایکالم

 26             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

 زی دارند که پیش از آن کـه همـه مـا   ری برنامه و نگری آینده

آن کـه   ن بـود و پـیش از  ابدانیم که این شهید امید آینده ایر

درسـتی شـناخته باشـند کـه چـه       عناصر فعال و مبارز ما به

کشـف   شود، دشمن این را آنها گرفته می عنصری، از دست

عـاتی دشـمن ایـن    های جاسوسـی و اطال  دستگاهکرده بود. 

لـذا در صـدد    دانسته و فهمیـده بـود و   مطلب را پیش از ما

دید، ایرانـی   نگری کرد. فردای ایران را عالج برآمده و آینده

های قابل اطمینـانی   ترا دید که مردم در جستجوی شخصی

 گرد آنها جمع شوند و نهضت را که هنـور در  هستند که بر

دانسـت   کسی را که مـی  به پایان برسانند. دشمنیمه است، ن

 د ببخشد،تواند امی تواند باشد و می در آن روز امید آینده می

توانسـتیم دسـت    از میان ما برداشت. آن چیزی را که ما مـی 

اجتماعی خود کنیم، از ما گرفت. پس  مایه حیات سیاسی و

با ما بـه شـکل    نگر و دوراندیش است. دشمن آینده دشمن،

کنـد و   ها را طرح می شهکند، او قبالً نق مره برخورد نمیروز

ن را آطبق محاسـبات دقیـق    بیند و بر فردا را می فردا و پس

ــد و د حــدس مــی ــیشزن ــل آنچــه پ ــد،  ر مقاب خواهــد آم

کند. ما در مقابل چنین دشـمنی   ریزی می ریزی و برنامه طرح

 قرار داریم. 
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یجـه بـه   حال نتیجۀ فهمیدن این واقعیت چیست؟ این نت

هم خود را در مقابل ایـن   که ما نظر من نباید جز این باشد

کنـیم،   نگـری  م باید آیندهه چنین دشمنی حس کنیم. اوالً ما

اندکی دورتـر از   با حوادث به شکل روزمره برخورد نکنیم،

ــود را  ــوی چشــم خ ــر  جل ــیم، احســاس خط ــرده و  ببین ک

هـای   هنقشـ  رای آینده در نظـر بگیـریم؛ ثانیـاً   احتماالت را ب

 های روزمره به حساب نیاوریم.   دشمن را هم نقشه

 

 یاور امام بود

 گوید: اهلل العظمی منتظری می آیت

ی حــاج آقــا والمســلمین آقــا االســالم حجــتمرحــوم 

مردی خوش استعداد و خوش  مصطفی خمینی )طاب ثراه(

 المی از قبیــل اصــول، فقــه و فلســفه،ذوق و در علــوم اســ

ر تحصیل و تدریس علـوم دینیـه   مجتهد و اهل نظر و در ام

 جدی و کوشا بود.  

قی و اخالق حسنه در زمان خـود  ایشان در فضایل اخال

بزرگوار خـود حضـرت    انقالب و پدر و برای رهبرنظیر  کم

کمـك و   عظمی امام خمینی)س( در همـه شـرایط  اهلل ال آیت

 1231بود و از اوان شروع مبارزات ایران کـه بـه سـال     یار
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بزرگوارشـان همگـام    مرحوم بـا پـدر   آن ،گردد .ش برمیـه

ایشان بـه   بازداشت دوم رهبر انقالب و تبعیدبودند، پس از 

منـزل و امـور   ترکیه چون افکار متوجه آن مرحـوم شـد تـا    

ــه امــام)س( را ــم   مربــوط ب ــذا از طــرف رژی اداره کننــد، ل

بـه   قزل قلعه زندانی بودند، بازداشت و پس از مدتی که در

تبعید و در معیت پدر پس از یك سـال   ترکیه نزد پدر خود

 به عراق تبعید شدند.

 از جمله کسـانی بـود کـه    )ره(مرحوم حاج آقا مصطفی

بزرگـی بـرای انقـالب کبیـر      توانست در آینـده پشـتوانه   می

 ش قابـل قـ گسترش و جهانی شدن آن ن باشد و دراسالمی 

رش بزرگـوا  همـان واقعیتـی کـه پـدر    ) توجهی ایفـا نمایـد  

ایشان به زبان آوردنـد( در   پس از رحلتحضرت امام)س( 

 به اتفاق رهبـر انقـالب، حـوزه درس    مدت تبعید در عراق

ایشان پیوسته مورد عالقه و استفاده طالب فاضـل و متعهـد   

 بود.  

قالبـی  اندت او در مـتن جریانـات سیاسـی و    در این م

مـذهبی و سیاسـی   های  جمعیت ایران قرار داشت و افراد و

هـای   گیـری  موضـع  اس بودند. در رابطه بـا ا او در تممرتباً ب

کـه آن روزهـا    بعـث عـراق  قاطع او در برابر رژیم سـفاک  
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و به  کثیف او برای همه روشن نبود یك بار دستگیر ماهیت

مذهبی و واکنش سریع محافل  بغداد فرستاده شد که پس از

 زاد شد. آعلمی فوراً با غدرخواهی 

ستعمار قابل عمال ااحتمال شهادت آن مرحوم به دست 

احتمال قوی این توطئـه بـا توافـق پنهـانی      توجه است و به

انگیزه اصـلی آن را   ک ایران و عراق انجام شده باشد وساوا

 ب باید دانست، آنها به خیـال خـود  ضربه زدن به رهبر انقال

مـسثر در انقـالب اسـالمی را از     خواستند یکی از عناصر می

اهلل و اهلل  کروا و مکـر و م»صحنه بیرون کنند غافل از اینکه 

 «.الماکرین خیر

مـر  مشـکوک و مرمـوز ایشـان در ایـران       انتشار خبر

انقالبـی و   متظـاهرات وسـیع مـرد    اه بـا موجی از تنفر همر

گفـت   تـوان  ه حدی کـه مـی  قهرمان ما را به دنبال داشت، ب

ایشان شتابی به انقالب داد و بـا تجلیلـی    زانگی فقدان تأسف

رم و سایر طبقـات از ایشـان نمودنـد    محت علما و مراجع که

مرحله جدیدی  خفقان و ارعاب شکسته و نهضت واردسد 

مکـن نبـود و طبعـاً    شد که دیگر کنتـرل آن بـرای رژیـم م   

ــالب راه خــود ــود   انق ــروزی پیم را در ســیر شــکوفایی پی

 «الجزاء عن االسالم و المسلمین خیر جزاءاهلل»
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 لدینی)ره(اهلل حاج سید رضا بهاءا مرقومۀ مرحوم آیت

الح د آق  م طفي)ره(، آيةاهلل ج مع بين المعقول و المنقاول و  

و الدّينية في شب به، و بَلغ م  بلغ، من ناوادر   سالميةالسي سة االِ

ص دق القول مع حسن  زم نن  بل من نوادر األع  ر و األزم ن،

 له سهم وافار  و ،النية، ب ير ب لنفوس مع کم ل الفط نة و الدّهي

 الب و حوادثه، ص بر في المشکالت و نوائب الدّهر. نقفي اإل

ابن اإلم م، بل هو اإلم م، بل لاه اب  ملال اإلما م، شاديد     

االبوّة، و اإلم م شديد الحبّ ال ألجال   الحبّ ب إلم م، ال ألجل

 البنوّة بل لجه ت اخر المج ل لذکره . 

ن جا نسبت بـه حـاج آقـا مصـطفی)ره(     آنچه من در ای

نیست. اگر کمی به ذهـن بعیـد    لغه و گزافوردم، هی  مباآ

ی فمصـط  ا حاج آقـا ت این است که مرسد، به علّ به نظر می

ـ شناسیم. او به  را نمی  اراستی یکی از شخصیتهای بزر ، امّ

   گمنام ماست.

 کسی نتوانست او را خوب بشناسد و بشناساند.  

ۀ خود امـام)س( حـاج   من معتقدم که هی  کس به انداز

شناخت. افسوس که ایشـان هـم بـه     را نمی آقا مصطفی)ره(

تابنـاک آن   هـرۀ لحاظهای گوناگون نتوانستند بـه معرفـی چ  

 شهید برآیند.
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 بود امت امام بر خدا رحمت نزول نشانه

   :گوید می صانعی یوسف العظمی اهلل آیت

 نشـانه  امـام  بـرای  مصطفی( آقا )حاج شهید فقیه وجود

 بـه  ایشـان  .بـود  امـت  امـام  اش بنـده  بـه  خدا رحمت نزول

 الحکم آتیناه و ةبقو الکتاب خذ یحیی یا» شریفه آیه مصداق

 اهـل  احادیـث  گرفتن در تقوایی( و )علمی قوت هم «صبیا

 پدر خاصه فقها تحقیقات و سنت قرآن، السالم، علیهم بیت

 اجـرا  و کـردن  پیـاده  قـدرت  هـم  و داشـت  را بزرگوارشان

 و گـرفتن  در توانـایی  و قدرت این داشت. را ها آن نمودن

 و آزادی دشمنان و الهی احکام اجرای دشمنان که بود اجرا

 آب آن از او کـه  را ظرفـی  دادنـد  مـی  دسـتور  مردم آگاهی

ــامیده  و فهمیــد مــی روز آن از دشــمن !بکشــند آب آش

 نـابودی  سـبب  آینـده  در پسـر  و پـدر  ایـن  کـه  دانست می

 را الهیـه  قوانین و تکالیف انسان اگر بود، خواهند ستمکاران

 بـا  کـاری  کسی نباشد آن اجرای دنبال به و نگیرد، قدرت با

 کسـی  کنـد  حرکـت  خنثـی  و برود آهسته که آدم ندارد! او

 آهسته السالم علیهما جعفر بن موسی اگر ندارد. او به کاری

 محبـوس  زنـدان  به را او کسی که آمد می آهسته و رفت می

 و رفـت  مـی  آهسـته  السـالم  علیـه  مجتبی امام اگر کرد. نمی
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 ها آن به هم بسیار تازه داد. نمی زهرش کسی آمد می آهسته

 الزهاد ازهد» سیدالشهدا کردند. می تجلیل ها آن از و احترام

 شـهید  فقیـه  این خداوند شود. می شهید الزهاد ازهد «.است

 هـم  و بود خدا رضایت مورد هم داده، قرار مطلق مرضی را

 اقامتش طول در وا بود. صالحان و مسمنان و امام رضایت مورد

 .بود نهضت دلسوز و همگان برای رحمت نجف، در

 

 فاضل لنکرانیالعظمی اهلل  سه ویژگی در کالم آیت

ذکاوت خاص و استعداد ویژه و  بُعد علمی: ایشان بر اثر ـ1

کار مخصوص و موفقیت خاص از  پشت و گیر تالشهای پی

ماجدش حضرت امـام   اساتید برجسته، مخصوصاً والد نظر

 مرتبه اجتهاد و تخصص در فقه، اصول، فلسفه و تفسـیر  به

کتبی تألیف کرد، که از آن  رسید و شاگردانی تربیت نمود و

مفصـلی کـه چنـد جـزء از کتـاب اهلل را       جمله است تفسیر

ایشـان   شود و در ایـن رابطـه سـالیان طـوالنی بـا      شامل می

و بـه رشـته    همباحث مختلفی را از کتب فقهیه بحـث نمـود  

ــر  ــرعت   درآوردم. اوتحریـ ــار و سـ ــوش سرشـ  دارای هـ

نظیر  کم انگیز و در مجموع، در شرایط خویش انتقال اعجاب

 بود.  
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)ره( از همـان  مرحوم حاج آقا مصـطفی  :بُعد سیاسی ـ1

علیـه رژیـم    )س(رهبـری امـام   آغاز مبـارزه روحانیـت بـه   

 ای در مبـارزه  ه پهلوی نقـش ارزنـده  طاغوت و دست نشاند

 وادث و رویـدادهای گونـاگون کـه در   داشت، و در برابر ح

آمد، کامالً مقاومـت و ایسـتادگی    می مقابله با مبارزین پیش

ایـن   کـرد و در  کامل با آنـان برخـورد مـی   نموده و با بینش 

ـ     ه ترکیـه و  رابطه گرفتار زندان رژیـم و پـس از آن تبعیـد ب

مبارزات سیاسی وی در عراق بـه   سپس تبعید به عراق شد.

 خـاص و  هـای  پیدا کرد و با طرح نقشه داومطور گسترده ت

تدارک امکانـات، پیـروزی انقـالب مقـدس را بـه سـرعت       

همین رابطـه جـان خـویش را تقـدیم      و در کرد نزدیك می

و  نشـاند  الب نمود و دوستان خود را به سـو  اسالم و انق

 برای رهبر بزر  انقالب افتخار آفرید. 

و انجـام   بُعد عبادی: ایشان چه از نظر اعمال عبادی ـ2

 توجه به اموری کـه در تکامـل نفـس و    مستحبات شرعی و

معیشت  و رشد معنوی تأثیر کامل دارد و چه از نظر زندگی

کـرد ویژگـی    ساده که از حدود یك طلبه عادی تجاوز نمـی 

آورد،  نامه خویش می طوری که در وصیت خاص داشت. به

ارم و علمی مورد نیاز د من تنها از مال دنیا تعدادی کتابهای
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 کنـد چنانچـه فرزنـدم وارد    جز آن چیزی ندارم و اضافه می

ف کتابخانـه  مزبـور را وقـ   رشته روحانیـت نشـد، کتابهـای   

ایـن در   نماینـد و  )ره(بروجـردی  اهلل مدرسه مرحـوم آیـت  

 ه میــزان پرداخــت شــهریه امــام)س( بــهشــرایطی بــود کــ

کـرد. آفـرین بـر     میهای علمیه از چند میلیون تجاوز  حوزه

 تربیت کنندۀ وی. بر ربیت شده و آفرینچنین ت

 

 در مقابل پدر فانی و مطیع بود

 :  گوید می اهلل اسداهلل بیات آیت

آشنایی ما با ایشان از همان بدو ورود به قم بود. ارادتی 

ای دیگـر   که افراد نسبت به امام داشـتند همـان را در مرتبـه   

نسبت بـه حـاج آقـا مصـطفی داشـتند خصوصـیاتی نظیـر        

، آینده نگری که شباهت او را به امام بیشتر کـرده  هوشیاری

 .بود

دانسـتیم،   مـی « انقـالب »و بیـت  « نور»بیت امام را بیت 

حضرت امام در رأس هرم حرکت انقالبی و این بزرگوار را 

دانستیم. بنابراین منشأ ارتباط ما با حـاج   ادامه وجود امام می

 .آقا مصطفی ارتباط با خود امام بود

ــا م  ــوت علم ــی ارزش بی ــوالً دارای برخ ــت و  عم هاس
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هـا برخوردارنـد. امـا بـر      های علما، از برخـی ارزش  آقازاده

دیــدیم معمــوالً آن هــا  ای کــه داشــتیم، مــی اســاس تجربــه

هایی را کـه   توانند در ابعاد علمی و رفتاری خود، ارزش نمی

اند منعکس کنند، یا حتی بعضی  از پدران بزرگوارشان گرفته

ودنـد و از خصوصـیات اخالقـی، علمـی و     فاقد این ابعاد ب

ای نداشتند ولی هر کس در بیت امـام،   رفتاری پدرشان بهره

ریا و کریمانه حاج آقا مصطفی  شخصیت علمی، انقالبی، بی

یافت که حضـرت امـام در ایـن جهـت از      دید، در می را می

بقیه علما موفق تـر بـوده و توانسـته اسـت چنـین انسـانی       

ظواهر وجودی امام را در ایشـان   پرورش دهد. ما مجموعه

 .کردیم دیدیم و حس می می

دهـی    از جمله خصوصیات ایشان صـالبت او و جهـت  

به نهضت بدون کوچکترین تردید یا تأمل بود. به قدری در 

مقابل پدر فانی و مطیع بود که در بسـیاری از مـوارد اصـالً    

داد. رژیـم طـاغوت حساسـیتی را کـه      خودش را نشان نمی

امام داشت، نسبت به حاج آقا مصطفی هم داشت  نسبت به

هـای خـانوادگی    چون ایشان را همچون پدر مانع غارتگری

دانست و شاید دلیـل ایـن    خود و منافع آمریکا در ایران می

که رژیم حاضر نشد حاج آقا مصطفی پس از تبعید امـام در  
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کشور بماند همین مسئله باشد چون بـا حضـور حـاج آقـا     

کـرد. ایـن نوشـته     نهضت ادامـه پیـدا مـی    مصطفی در ایران

کرد اگر امام هـم در ایـران    حاکی از آن است که او فکر می

توانـد حرکـت او را بـا همـان      نباشد حاج آقا مصـطفی مـی  

 .های ارث برده از پدر، ادامه دهد درایت و توانایی

حاج آقا مصطفی از نظر علمی فرد بسیار ملّایی بود. در 

ت، مجتهد مسلم بـود، در سـایر   ه کسی شك نداشلاین مسئ

ابعاد علوم حوزوی در عرفان، فلسفه، تفسیر، ادبیـات، فقـه،   

اصول، و بسیاری از علوم رایـج حـوزه صـاحب نظـر بـود.      

عالوه بر ویژگی های علمی یـك جـوهره ذاتـی خـدادادی     

توانست )حرکت  داشت که از پدرش به ارث برده بود و می

 د.(هدایت کن انقالب اسالمی را به خوبی رهبری و

در قضیه پـانزده خـرداد کـه حضـرت امـام در مدرسـه       

فیضیه آن سخنرانی را ایراد کردند اولین کسی که همراه امام 

بود و نقطه نظراتی هم داشت حاج آقـا مصـطفی بـود ـ در     

خواستند امام را تبعید کنند ایشان در خانه حاج  شبی که می

قـدری رازدار   کردند، اما ایشان به آقا مصطفی استراحت می

بود که نیروهای رژیم نفهمیدند امام در خانه اوسـت، البتـه   

ایشان فقط رهبری نظام را مهمترین مصلحت تشخیص داده 



11نهخاطراتدرآی)ره(سیدمصطفیخمینیاهللمجاهدآیت 

 41             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

شـوند سـر و    بود. آن شب امام برای نمـاز شـب بیـدار مـی    

شنوند، استنباط کرده بودنـد مـأموران رژیـم بـه      صدایی می

رسـد،   اند و صـدای شـکنجه بـه گـوش مـی      خانه او ریخته

گویند شما دنبال چه کسـی هسـتید؟    آورند و می طاقت نمی

 !خمینی منم

با وجود آن همه نیروی نظـامی و ایـن کـه هـی  کـدام      

آیند و خود را بـه   دانستند امام کجاست، خود ایشان می نمی

کننـد و   کنـد. امـام را سـوار ماشـین مـی      مأموران معرفی می

کـه نبایـد بـه    کننـد   برند، حاج آقا مصطفی را تهدید مـی  می

کسی چیزی بگوید ولی حاج آقـا مصـطفی بـه پشـت بـام      

مـردم امـام را بردنـد، پیشـوا را     »کشـد:   رود و فریاد مـی  می

و با همین فریادها رعب مردم را شکست و ماجرای « بردند

خرداد ماه پـیش آمـد. وقتـی نیروهـای مبـارزی چـون        15

بخارایی و رفقایش به اعـدام محکـوم شـده بودنـد، برخـی      

اهلل مرعشـی نجفـی متحصّـن     ستان گروه ما در منزل آیتدو

اهلل ربـانی   شدند. تا بیست روز شبانه روز آن جا بودیم، آیت

نمود، او)مصـطفی(   کرد، احوالپرسی می شیرازی هم نطق می

 .عامل انسجام علما و روحانیت با همدیگر بود

و پشتوانه محکمی برای نیروهای انقالبی در خط امـام  ا



 10حاجآقامصطفیدربلندایکالم

 41             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

آمد. با ایـن کـه امـام در بـین مـا نبـود ولـی         به حساب می

کردیم که اوضـاع بـه همـان خـوبی در جریـان       احساس می

اهلل مرعشـی،   است. پس از آخرین مالقـات ایشـان بـا آیـت    

ساواک تحمل خود را از دست داد و با وضعی دلخراش بـه  

اهلل مرعشی ریختند و حاج آقا مصطفی را دستگیر  بیت آیت

اهلل مرعشی پابرهنه و بدون عمامـه   تکردند، به طوری که آی

آمدند و دست رد به سینه آن ها زدند، اما آن ها ریختنـد و  

همه ما را با زد و خورد از منزل ایشان بیرون کردند. ایشـان  

در آن مقطع خاص پناهگـاه نیروهـای انقـالب از داخـل و     

 .خارج بود

حضرت امام یکـی از انسـان هـایی بـود کـه در طـول       

اَعالیِ وفاست. امکان نداشت کسی یك قدم در  تاریخ، مَثَل

جهت اهداف او برداشته باشد ولی امام او را فراموش کرده 

باشد. حاج آقا مصطفی هم در ایـن خصوصـیت مثـل امـام     

 .کرد بود. هی  وقت دوست خود را فراموش نمی

 

 امید آینده اسالم

ــا مصــطفی   آیــت ــاره حــاج آق اهلل هاشــمی رفســنجانی درب

 گوید: می
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چند خصیصه را در مورد ایشان بیشتر بـه  ، طور کلی به

یت نسبت به درس و دیگری با نشـاط  جدّ یکی: خاطر دارم

نشـاطی در  با آن روزهـا چنـین روحیـۀ   . و اهل تفریح بودن

از شنبه تا چهارشـنبه مشـغول درس و   . کم بودها  میان طلبه

اسـتراحت   یشنبه و جمعه را هم به طور جدّ پنج ،بحث بود

در . کشـید  مـی  فریـاد  هنگـام بحـث داد و  . کرد می و تفریح

هـای  همیشه آن گوشـۀ مدرسـه بـر سـر بحث    ، مدرسۀ فیضیه

)ره( فهمیدیم حاج آقـا مصـطفی   ، میشد می دعوا که طلبگی

البته . رفت می دادش به هوا بی زود در بحث داد و. آنجاست

 .  شیرین استها  این جور چیزها برای طلبه

مـن ایـن   . ایشـان بـود   هـای  یکی از خصیصه« آزادگی»

فهمیـدم کـه    مـی  بـا ایشـان   ویژگی را در روابط خصوصـی 

اهـل ریـا و ظاهرسـازی کـه گـاهی      ، منشی داردروحیۀ آزاد

همان که واقعیت . نبود، شوند می بعضی از آقایان گرفتار آن

کرد و این برای مـا بسـیار زیبـا     می داشت در رفتارش جلوه

قطعاً ایـن   .شد می)س( هم به امامها  موجب جلب طلبه، بود

 .  به ارث برده بود)س( روحیه را از امام

مـوقعی آشـکارتر شـد کـه     )ره( نقش حاج آقا مصطفی

تصور همه ، دستگیری ایشان با. را بازداشت کردند)س( امام



 11حاجآقامصطفیدربلندایکالم

 43             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

هم به  شود و این طبیعی می این بود که بیت ایشان هم بسته

بسـیار  . شرایطش فراهم شده بـود ، دست کم؛ رسید می نظر

کـانون  ، بسـته شـود  )س( بیـت امـام   ان بودیم کـه اگـر  نگر

آقـا   از کارهای بسیار خـوب حـاج  . رود می مبارزات از بین

بود کـه آن روزهـا   )س( بازنگهداشتن بیت امام)ره( مصطفی

چون اگر رژیم مالحظـاتی نسـبت    ؛نمود می بسیار خطرناک

، بـود  به دلیل مرجع تقلید بـودن ایشـان  ، داشت)س( به امام

نداشت که نسـبت بـه افـراد عـادی هـم چنـین       ولی دلیلی 

اما حاج . خطر جدّی بود، بنابراین. باشد مالحظاتی را داشته

نگهداشـت و   را)س( بیت امام، با شجاعت)ره( آقا مصطفی

کسانی که با آن روزهای مبارزه . رفت و آمدها را حفو کرد

. دانند که این کار بسیار سرنوشت ساز بـود  می ،آشنا هستند

حرف درباره آن بسـیار   از کارهای ایشان است کهاین یکی 

 .  است

فشـارهایی را کـه بـه     در عـراق و )س( اگر غربت امـام 

ــی ایشــان وارد ــد م ــریم ش ــا  ، در نظــر بگی ــش حــاج آق نق

در آنجـا کـامالً مشـهود    )س( پشتیبانی امام در)ره( مصطفی

داوطلـب قـدم    کمتـر کسـی  ، در آن بحبوحـۀ مبـارزه  . است

)ره( شجاعتی که حاج آقا مصـطفی . گذاشتن در این راه بود
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در غیاب ایشـان از خـود نشـان    )س( دستگیری امام پس از

نهضت در دوران تبعیـد   )س( وداد یا خدمات ایشان به امام

 همـه نشـان  ( از جمله برخی مسایل که به آنها اشاره کردم)

بـود  )س( دهد که ایشان نقطه اتکاء نیرومندی برای امـام  می

همـه چیـز   )س( امـام . بپیماینـد  را تا مسیر نهضت و مبارزه

خود را وقف مبارزه کرده بودند و هی  چیز به اندازۀ مبارزه 

مبـارزه بـرای ایشـان تعیـین     . کرد نمی فکر ایشان را مشغول

در محیطـی کـه ایشـان    . دنبال داشت سرنوشت اسالم را به

هـی   ، داد می کرد و کار و مبارزۀ خود را صورت می زندگی

در آن مقطـع برایشـان   )ره( آقا مصـطفی کس به اندازۀ حاج 

دوستان مبارز زیادی بودند چه در ایران و چه  .کارساز نبود

ولـی حـاج آقـا    ، کردند می حمایت)س( در نجف که از امام

خالصـۀ کـالم آن   . نقش جدّی دیگری داشت)ره( مصطفی

سرنوشت مبارزه تا حد بسیاری به وجـود ایشـان بسـته     که

« امیـد آینـدۀ اسـالم   »عنوان  ز او بهین دلیل بود که ابه ا. بود

 اند.   یاد کرده

 

 فیلسوف، فقیه، اصولی و مفسر نامدار 

 گوید: حجت االسالم والمسلمین سید محمد خاتمی می
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یکـی از  )ره( حاج آقـا مصـطفی  ، دانم می تا آنجا که من

چه در جریان مبـارزات و  ، بود)س( امام نزدیکترین افراد به

 كبلکه خـود یـ   ،ك آقازاده نبودایشان فقط ی .چه در تبعید

یعنی چنین نبود که بخواهد فقط فرزند یك مرجـع  ؛ آقا بود

، بلکه یك طلبۀ فاضـل ، موقعیت پدر استفاده کند باشد و از

یك مدرّس و ، مجتهد برجسته یك، در اواخر؛ یك دانشمند

آقـایی   ،در بینش صحیح اسـالمی . یك شخصیت علمی بود

رحـوم حـاج آقـا مصـطفی     و م، علـم و تقواسـت  ، به ایمان

آقـایی و  هـای   مـالک ، هـم آقـازاده   ،هم آقا بود)ره( خمینی

 ،هـم نبـود  )س( سیادت را حتی اگر فرزنـد حضـرت امـام   

چرا که شخصـیت  ، ایشان یك مظلومیت هم داشت، داشت

)س( الشعاع شخصـیت بـزر  امـام    تحت علمی و فکری او

پیرو دستیار و  و چون فانی در پدر بود و واقعاً، قرار گرفت

)س( خود را فراموش کرد تـا راه امـام  ، بود)س( واقعی امام

مثل یك سرباز در عرصه بود و مجالی برای . باشد درخشان

شخصیت ثبوتی حاج . نداشت عرضۀ خویش در مقام اثبات

شخصـیت   به هی  عنوان قابـل مقایسـه بـا   )ره( آقا مصطفی

از آن ، یعنی به مراتب آن چـه کـه بـود   ، اثباتی ایشان نیست

مریـد  ، در عـین حـال  . بیشتر و بزرگتر بـود  نمود می چه که
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تـرین کارهـا را بـا     خصوصی)س( بود و شاید امام)س( امام

کـامالً بـه شـجاعت و    )س( امام. گذاشتند می ایشان در میان

. شهامت ایشان و نیز مراتـب فضـل و علـم او آگـاه بودنـد     

پرورش پیدا کـرده و در کـوران   )س( کسی که در دامن امام

لحظه به لحظه حضـور  ، گذشته بود)س( ثی که بر امامحواد

بود ای  سیاسی و مبارزاتی برجسته، شخصیت علمی ،داشت

 ایشـان . داشـت )س( امـام  که عنوان نزدیکتـرین فـرد را بـه   

 داشته باشـد و ای  توانست پس از انقالب هم نقش عمده می

امیـد آینـدۀ   »، فرمودنـد )س( همان گونـه کـه امـام   ، به حق

سیاسی بـرای اسـتواری جمهـوری     هم از حیث، بود« اسالم

حـاج  ، علمیـه  های اسالمی و هم از حیث علمی برای حوزه

اصولی و مفسّر نامـدار  ، فقیه، یك فیلسوف)ره( آقا مصطفی

توانست برای اسالم و جامعـۀ اسـالمی    می بود که وجودش

 . بسیار ارزنده و مفید باشد

ضـتی  بزرگترین نقش ایشان این بود که خود را وقف نه

آن بودند و قرائتی از اسالم اصیل به  مظهر)س( کرد که امام

ایشـان بـا آن    همین کـه . دور از ظاهرسازیها با خود داشت

در خـدمت  ، بـه عنـوان یـك سـرباز    ، ابعاد علمی و تقـوایی 

کافی است که جهت فکری حاج آقـا  ، گرفت قرار)س( امام
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و  علمای برجسـته  البته ایشان از. را نشان دهد)ره( مصطفی

 .  عمیق بود

ایشان ، که در قم بودم 1231من یادم هست که در سال 

، سـطوح عـالی فلسـفۀ اسـالمی     به عنوان یکی از مدرسّـان 

مکاسب  رسایل و، اسفار، داشت« منظومۀ حکمت» تدریس

دو سال ، در حالی که شاید سی و یکی، کرد می هم تدریس

ن سـالیا . در نجف هم از مدرسّان نـامی بـود   .بیشتر نداشت

تقریـرات و   بعضـی . کـرد  مـی  درازی درس خارج تـدریس 

فقه و اصول از ایشان به جای مانـده کـه بعضـی از    های کتاب

در زمینۀ تفسیر هم کار کرده بـود  . شده است آنها هم چاپ

 . شد می محسوب متفکر در این علمهای  و از چهره

، توان گفت ایشان از نیروهای خـوش فکـر   ، میبه واقع

از اسـالم بـود و بـه اسـالم بـه       درک عمیق مترقّی و دارای

 کـرد  مـی  نگاه( نه دین ظاهری) بخش عنوان یك دین نجات

و قطعاً مانند پدر بزرگـوارش خواسـتار اسـالم اصـیل و از     

بخصوص این را در رفتـار  . بود گری منزجر تحجّر و قشری

کـه   داد و هی  یـك از اعتباریـاتی را   می و کردار خود نشان

در وجـود او  ، روحانیان داشته باشـند  ممکن است برخی از

دل نبستن به دنیا و تالش بـرای  ، کامل آزادگی. جا نداشت
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کامالً مشـهود   فهم صحیح و عرضۀ درست اسالم در ایشان

 .  بود

 

 مدار بود باور و والیت دین

حجت االسالم والمسلمین حاج سید حسین خمینی دربـاره  

 گوید: پدر می

ان وجـود داشـت و از   یی که در ایشـ ها یکی از شاخصه

، دیـن بـاوری  ، کـرد  مـی  خودنمایی همه مهمتر بود و بیشتر

که ایـن   به صورتی، رسالت و والیت بود، ایمان به خداوند

 ن در ابعاد گوناگون زندگی ایشـان خودنمـایی  یّاعتقاد و تد

است و به اصـل آفـرینش و   ای  ارزنده این شاخصۀ. کرد می

هـر انسـان    اصلی ۀگردد و وظیف می هدف اصلی خلقت باز

در مقابل خداوند هم چیزی جز این نیست که بـه او ایمـان   

نــه ایــن کــه ، را از ســر شــعور بشناســد داشــته باشــد و او

زنـدگی   این شاخصه در تمام ابعاد. کورکورانه عبادتش کند

چه در برخوردهای اجتماعی و چه در ، ایشان وجود داشت

سایل تـا  از بزرگترین م، خصوصی و خانوادگی برخوردهای

نزدیکـان از دیـدار    تا آنجـا کـه دوسـتان و   ها کوچکترین آن

معرفـت نـابی   . شد می ی عرفانی برایشان تداعینا، معایشان
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بخصـوص  ، داشـت السـالم(    )علـیهم  به ائمه اطهـار  نسبت

معرفـت   کـه السـالم(   )علیهنسبت به حضـرت سیدالشـهداء  

ران این از التزام او نسبت به زیارت این بزرگـوا . نادری بود

امـا ایشـان از مراتـب    ، معرفت مراتبی دارد البته. معلوم بود

 . واالی آن برخوردار بود

ــی      ــرت اب ــارتی حض ــام زی ــه در ای ــت ک ــول اس معم

عرفــه و ، شــعبان نیمــه، اول رجــبالســالم( ) )علیــهعبداهلل

از نقاط دور و نزدیك عراق بـه زیـارت   ( بخصوص اربعین

ان نسـبت بـه   که ایشای  عشق و عالقه. روند می آن حضرت

یی کـه در  هادر طی سال به حدی بود که، آن حضرت داشت

پیـاده بـه   ؛ عراق حضور داشـت ایـن سـنّت را تـرک نکـرد     

مگـر اوقـاتی کـه    ، رفت السالم( می )علیهامام حسین زیارت

 .  مری  یا در سفر بود

همین ایمان راسخ ایشان برانگیزنده او برای شـرکت در  

و  1231دهم خـرداد  پـانز های فـداکاری  بخصوص، مبارزات

تکالیف شرعی یا  تقیّد ایشان نسبت به انجام. پس از آن بود

عشقی که نسبت به پدر و مادر خود داشت از همـین بـاب   

 .  بود

بــه نجــف و اســتقبال علمــا و )س( پــس از ورود امــام
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تا ( که شیعیان عالقه مند بودند)  طالب و حتی مردم عادی

 و علمـا ادامـه  س( )دید و بازدیـدها از سـوی امـام   ها  مدت

اما بسـیاری از  ؛ درس را شروع کردند، پس از مدتی. داشت

درس ایشـان درس پـر رونقـی     کردنـد کـه   نمی افراد تصور

 علمـی هـای   در حالی که چنین شد و یکـی از حـوزه  ، شود

 درس را از ابتـدای کتـاب  . بزر  را در نجف تشکیل دادند

« راتخیـا » و تـا آخـر مباحـث    در فقه شروع کردند« البیع»

سپس  .این مقدار قریب دوازده سال طول کشید. ادامه دادند

از ، را شروع کردند کـه در اواسـط آن  « خلل در نماز» بحث

مرحـوم  )س(، در کنـار درس فقـه امـام    .عراق خارج شدند

ابتـدا در   ایشان. والد نیز درس خود را در اصول شروع کرد

جد ولی بعداً کالس خود را بـه مسـ  ، نمود می منزل تدریس

هـم در آن  )س( همان جا که حضـرت امـام  )  شیخ انصاری

حضــرت  .منتقــل کــرد( نمودنــد مــی کــالس خــود را دایــر

کردنـد   می دو ساعت به ظهر درس خود را شروع)س( امام

ولـی مرحـوم والـد درس    ، یافت می ادامه دقیقه 35و قریب 

کردند و تا نزدیـك   می خود را یك ساعت به غروب شروع

به دلیل این که مرحـوم والـد بـه طـور     . داد می غروب ادامه

در طـی مـدت دوازده   ، نمـود  می هر بحثی را مطرح لمفصّ
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فقط ؛ اصول را تدریس کند فرصت نکرد تمام، سال تدریس

ــث  ــر بح ــا اواخ ــحاب» ت ــرد « استص ــرح ک ــت. را مط  دس

یی هم که از ایشان به جای مانده تا همـین مبحـث   ها نوشته

، پـس از درس  چنـین اسـت کـه    اصوالً مشـی علمـا  . است

البیع  چون ایشان در بحث کتاب. نوشتند می مباحث خود را

مباحث مربوط به این درس را ، کرد می هم شرکت)س( امام

در زمینـۀ  ، مباحث اصولی ایشان چاپ شـده  .نوشت می هم

« خیـارات » و« بیـع » مربـوط بـه  های مباحث فقهی هم بخش

 از متأسفانه مقدار قابـل تـوجهی  . ایشان در حال چاپ است

ایشـان مفقـود   هـای   از دست نوشته« بیع» مباحث مربوط به

 .  شده است

ایشان کتابی را در ( اصول و فقه) در کنار این دو مبحث

 نکات مربوط به این موضوع را هم .زمینۀ تفسیر شروع کرد

چهارده سـال   کار علمی وسیعی بود که در مدت. نوشت می

 . داد می در نجف انجام

کـه بـه شـکلی    ، مانـده از ایشـان   آثار تفسیری به جـای 

چهـار جلـد از ابتـدای     در، جالب و ابتکاری تـدوین شـده  

 مبنـای . گیـرد  می سورۀ بقره را در بر 36سورۀ فاتحه تا آیۀ 

کـرد و از   مـی  ایشان در تفسیر این بود که ابتدا آیه را مطرح
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کـه  ای  سپس از هـر زمینـه  ، نمود می حیث لغوی آن را معنا

 تفسـیر آن  بـه ، داشـته باشـد  ای  سـتفاده بتواند بـرای علـوم ا  

کرد که هر مقدار از آیـه بـه چـه     می پرداخت و استدالل می

، حـروف ، قرائـت ، نحـو ، بیان، نیامع؛ شود می مبحثی منتهی

 ، ... اعداد، آفاق

، در اوقات تعطیلی حوزه، علمیهای در خالل این فعالیت

مبارک رمضان هـم بـه کارهـای علمـی      مانند تابستان یا ماه

کـار  ، اسـت  را نوشته« صوم» بحث، مثالً؛ زد می دیگر دست

)س( نوشتن شرحی استداللی بر تحریرالوسیله حضرت امام

استداللی بر عروۀ الوثقی را هم شروع های  حاشیه و نوشتن

ولـی  ، کارها طاقت فرساست انجام هر یك از این. کرده بود

 حـد تـا  ، ایشان بر انجام آنها تالش پیگیر داشت و بحمداهلل

، در زمینۀ سایر کارها هـم ماننـد زیـارت   . بسیاری موفق بود

مجامع و محافـل توفیـق داشـت و در     شرکت در، مسافرت

هم بـه  ها  این ۀهم، جست می به قدر لزوم شرکت، هر زمینه

بـه  السالم(  )علیهدلیل توفیقاتی بود که از سوی امیرالمسمنین

 . شد می ایشان افاضه

ر امـام مسـئله   جود شخصی مثـل والـد در کنـا   و

مهمی بود و به بیت امام و بیرونی آن و کارهایی کـه  
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بخشـید. در دوران   شد، وزانت خاصـی مـی   انجام می

سیزده، چهارده سـاله حضـور در نجـف، کـه دوران     

گیری مبارزات بـود، مرحـوم والـد در فعالیـت      شکل

های سیاسـی و اجتمـاعی هـم جـدیت داشـت؛ بـا       

ای دیگـر مـرتبط   های مبارزه در ایـران و جاهـ   کانون

بود. آن ها هم به واسطه ایشان با امام ارتباط داشتند. 

تمام گروه ها، اعم از اسالمی یا غیر اسـالمی کـه در   

دانستند،  مبارزه با شاه خود را همراه و همگام امام می

خواستند با امام داشته باشـند،   هرگونه ارتباطی که می

چـه  کردنـد و   چه امام در مسائل آن ها دخالـت مـی  

ها  بود. آن« مرحوم والد»کردند محور ارتباطشان  نمی

کردند. ایشان هم به  شان را به ایشان منتقل می مطالب

نمودند. با مسائلی هم که در ایران پیش  امام منتقل می

می آمد، به همین صورت، مرتبط بود و بـه حمـداهلل   

توانست وظایف خود را به نحـو احسـن، بـه انجـام     

لـد مهمتـرین وظیفـه خـود را در     مرحـوم وا  .برساند

کرد تا ایشـان را در   دانست. کوشش می حفو امام می

ها و توطئه های گوناگون، چه از داخل  مقابل دشمنی

 .روحانیت و چه از خارج آن حفو کند
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 خط او خط اصیل قرآن بود

   سرکار خانم معصومه حائری یزدی می گوید:

، کنیـد  مـی  او مردی باالتر از همه چیزهایی که شما فکر

 و بلند بود و یك جـور دیگـر فکـر    افکار او خیلی باال. بود

او . بود کرد و باالخره درک ایشان از مسایل طور دیگری می

نگریسـت و   باهوش و با قدرت نسـبت بـه مسـایل مـی     یخیل

همیشـه  ، کـرد  مـی  بسیار عبـادت  داشت، بسیار بر خود تسلط

رداخت و مـن  پ می شبها بیدار بود و تا صبح به دعا و نیایش

، شنیدم ، میکرد می اکثراً صدای او را که با صدای بلند گریه

 . خط اصیل قرآن بود، او خط

امـا هـی  کـس    . کـرد  می او همه چیز را به خوبی درک

من هم نتوانسـتم او را درک   حتی، نتوانست او را درک کند

ــنم ــود ، ک ــه ب ــاالتر از هم ــا مصــطفی . او ب  از)ره( حــاج آق

برد و همـواره یـار مستضـعفان     می نجشیطانی رهای  قدرت

 .  کرد می بود و همیشه به آنها فکر

 

 ستوده خادمه منزل 

 چنین می گوید:مصطفی  حاج آقاصغری خانم خادمۀ منزل 

ــیار با   ــان و بس ــی مهرب ــا خیل ــد آق ــت بودن ــن ، محب م
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، رفـت  مـی  که بـه گـردش   آقا هر وقت. پرورده ایشانم نمك

 موقـع کـه وارد خانـه   هـر  . گفت صغرا را هم باید ببریم می

در ، رفـت  مـی  و هر وقت کـه ، صغرا سالم؛ گفت می شد می

 و مـن ، خـداحافو  صـغرا : گفـت  مـی  کـرد و  می اتاق را باز

شاید از ، کردم می و بعد فکر« خدا به همراهت ننه» گفتم می

 آید که همیشه از من خـداحافظی  می جمله من خوشش این

 . کند می

خـوردم و   مـی  دمـن هـم بایـ   ، خـورد  می هر چه ایشان

 .  کرد نمی افطار ،نشستم نمی افطارها اگر من

، آقا شنید، کردم که من هم به مکه بروم می یك روز دعا

تذکره گرفت و مرا بـا شـاگردانش    و همان روز عصر برایم

 دیگر هـر چـه از مهربـانی آقـا بگـویم کـم      . روانه مکه کرد

ار بـودم و  من اکثراً بید، خوابیدند ها می شبها که بچهام.  گفته

 .  کرد می خواند و گریه می که نماز شنیدم می صدای آقا را

چون دیر وقت . شب آخر قرار بود برای آقا مهمان بیاید

مـن  ، من گفتند صـغرا بـرو بخـواب    و به ایشان آمدند، بود

نمـاز   ،من هـم اول بـه حـرم رفـتم    . کنم می خودم در را باز

 . ابیدمبعد به خانه آمدم و خو، زیارت کردم، خواندم

دیدم آقـا  ، صبح که طبق معمول صبحانه آقا را باال بردم
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فکر کـردم کـه خوابشـان    اند،  شده روی کتاب دعایشان خم

... برده آقا خوابتان... آقا، صدایشان کردم و گفتم، برده است

دهند و زیـر چشمشـان هـم بـه رنـگ       نمی که دیدم جواب

 .  خرما شده است

صدا کـردم  ، مری  بودپایین رفتم و خانم ایشان را که 

)ره( فریاد زدم که آقا مصـطفی  و خودم هم به کوچه رفتم و

و  مری  شده است که در این هنگام آقای دعایی مرا دیـد 

با یکی دو نفر دیگر به باال آمد و آقا را به بیمارستان بردنـد  

من هم به حرم رفـتم و وقتـی   . شد دانم چه نمی و دیگر من

 اند.  قا را شهید کردهشنیدم که آ، از حرم برگشتم

یـك روز بـه ایشـان    ... آقا خیلی خـوب و مهربـان بـود   

 ؟ چرا خانه نمیخری، است ای ات اجاره آقا خانه: گفتم

 آن وقـت تـو  ، اسـت ای  دنیـا خانـه اجـاره   ، ننـه : »گفت

خالصـه مـن   « ؟ خانه بخرم خواهی که من توی این دنیا می

 . ام هر چه که از آقا بگویم کم گفته

 

 ام خمینی در رثای فرزندسخنان ام

آید، برای همه  این طور قضایا مهم نیست خیلی، پیش می... 

خداوند تبارک و تعالی الطافی دارد بـه   آید و مردم پیش می
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خـدای تبـارک و    ای و الطاف خفیه، یك الطاف خفیه ظاهر

داریم، اطالع بر آن نداریم و تعالی دارد که ماها علم به آن ن

هـر   حیـث علـم، از حیـث عمـل، از    ناقص هستیم از  چون

در ایـن طـور امـور کـه      جهتی ناقص هستیم، از این جهت

کنیم ایـن بـرای    یم، صبر نمیکن آید جزع و فزع می پیش می

ع داشتیم معرفت ماست به مقام باری تعالی، اگر اطال نقصان

ک و تعالی نسـبت بـه   خداوند تبار ای که از آن الطاف خفیه

مسـایل   الع بـر آن و اطـ « بعبـاده انه لطیف  و»عبادش دارد: 

کـه جزیـی اسـت و مهـم     داشتیم، در ایـن طـور چیزهـایی    

فهمیـدیم کـه یـك     طاقـت نبـودیم، مـی    بی نیست، این قدر

اسـت، یـك    حی در کار اسـت، یـك الطـافی در کـار    مصال

ست که عبـور از آن  تربیتهایی در کار است. این دنیا دنیایی ا

این  جا ما زیست کنیم،دنیایی نیست که در این باید بکنیم ما،

توانسـتیم مسـتقیماً ایـن     راه است، این صـراط اسـت، اگـر   

 مان طوری که اولیاء خدا طـی کردنـد  صراط را طی کنیم ه

این صراط به طور اگر توانستیم که از « جزنا و هی الخامده»

سعادتمندیم و اگـر خـدای نخواسـته در     سالمت عبور کنیم

لغزش ظهـور   هم همینغزش داشته باشیم در آنجا این راه ل

شـود موجـب    جب لغزشها میکند، در آن جا هم مو پیدا می
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کـنم   شود. از خدای تبارک و تعالی مسألت می می گرفتاریها

که خفـی اسـت و مـا     الطافیکه ما را بیدار کند ما را بر آن 

 آنها مطلع بفرماید تا این کـه مـا   ن نیستم، ما را برآمطلع بر 

رفت ارند به مقام ربوبیت، معاشخاصی که معرفت د هم مثل

انسانیت و دنیا را مد نظرشان  دارند، معرفت دارند به مدارج

شان تحت  ییدنیا دهند، مآرب د، استقالل به آن نمیآورن نمی

دانند از بـرای   را طریق می نظرشان نیست، مستقالً و این جا

 دیگر از برای سعادتهای بزر  دیگر اگر مـا هـم ان   جاهای

برسیم بـه یـك هـم چـو      هم فیق خدا بدهد و مااهلل تو شاء 

 تـوانیم ادراکـش بکنـیم،    که مـا نمـی   های ای، آن مرتبه مرتبه

تـوانیم بفهمـیم چـه     توانیم در این عالم که هستیم نمـی  نمی

 عوالمی است، چه بساطی است.... مدارجی است، چه

بود که سالش ... خدا شاهد است مصطفای من تنها آن ن

های حادثـه   به خاک و خون کشیده ۀنزدیك است، بلکه هم

مصطفاهای  (64شوال  3مطابق با  1257شهریور  17) شوال

را و این فی  شهادت را کـه  اند. من این استقامت  من بوده

و  متعال نصیب فرزندانم فرمود، به پدران و مـادران  خداوند

 گویم. همۀ بستگانشان تبریك می

 (263ـ264، ص 3 ، جه امامصحیفر. ک: )
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 شهید حاج آقا اهلل )آیت من امید داشتم که این مرحوم ...

خدمتگزار و سودمند برای اسـالم و   مصطفی )ره(( شخص

ــی   ــد ول ــلمین باش ــائه و ان ال»مس ــیّ راد لقض ــن  اهلل لغن ع

خصوصاً در ایران بحمداهلل تعالی طبقات مسلمین «. العالمین

اند و به هی  وجه قائم به شـخص   گراییده به جنبش آگاهانه

به نتیجـه مطلوبـه    ست به زودیا اشخاصی نیست و امید ای

کوتاهی دسـت جبـاران و متـرفین    که اجرای احکام الهی و 

 برسد. است،

 (452، ص 3ر. ک: صحیفه امام، ج )
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 مقامات علمی  ـ1

 اهلل سبحانی آیتسخنی از 

ات ایشــان در درس، در درجــه اول  از جملــه خصوصــیّ 

ای هـم داشـت. غالبـاً     بـود؛ حافظـۀ قـوی    شـان استعداد قویّ

ای  قـوی  خـوش فهـم و خـوش فکـر، از حافظـۀ      اشخاص

برخوردار نیستند؛ ولی ایشان در عین حال که فهمی خـوب  

داشت، دارای حافظۀ خوبی هم بود. به همین  تی بسیارو دق

ابن مالك را حفو کرد و  ، با اصرار من ایشان همۀ الفیهیلدل

خوانـد. گـاهی کـه     کرد، بلکه خوب هم می مینه تنها حفو 

کردم، ایشان عالقمند  میمطالبی دربارۀ زندگی علما نقل  من

کتــابی در ) را« المقــالنخبااة» کــه آن بخــش از کتــاب شــد

 موضوع تراجم و رجال( که راجع به علما بود، حفـو کنـد.  

قسـمتی از  خواندنـد،   دها که معقول را نـزد دیگـران مـی   بع
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خواندنـد. هـم    کرده بودند و مـی  اشعار منظومه را هم حفو

دارای  هم ذکاوت داشت و در کنـار ایـن دو   عمق فکری و

 ای قوی بود.  حافظه

بود. گاهی در  یکی از مواهبی که ایشان داشت فکر زایا

له و حوصـ  مقابل هم مثل ایشان حال یك مسأله، اگر طرف

کردنـد. ایشـان    مـی  داشت، شاید یك سـاعت و نـیم بحـث   

صورت ممتد با طرف مقابـل بحـث   توانست مسأله را به  می

ث یکی از مزایای حوزه این بـود کـه در مجـالس بحـ     کند.

بود، پس از پایان روضـه،   ای شد. مثالً اگر مجلس روضه می

 شد. ایشـان  رح و در اطرافش بحث مییك مسألۀ فرعی مط

وف بود کـه  ها عالقمند بود و در حوزه هم معر ین بحثبه ا

 ایشان آدم بحّاثی است.

 

 غرّید چون شیر می

 :گوید آیت اهلل قدیری در مقام علمی حاج آقا مصطفی می

یـد و در  غرّ می پدری بود که چون شیر فرزندِ، در بحث

از طـرف مقابـل   اگر ؛ داد می انصاف، بود اثعین این که بحّ

، علوم گونـاگونی  در. کرد می قبول، شنید می میسخنی صمی

 .  وارد و استاد بود
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در سـفری کـه در   . خاطرۀ بسیار جـالبی از ایشـان دارم  

به باغهـای نزدیـك کـربال    . رفتیم می خدمتش پیاده به کربال

حاج آقا  رفقا دور. قرار شد آن شب را آنجا بمانیم. رسیدیم

. بت شـدند را گرفتند و با ایشان مشغول صـح )ره( مصطفی

. کرد می در یکی از علوم از ایشان سسالی هرکدام از دوستان

علـوم گونـاگون از    رود که سساالت بسیاری در نمی از یادم

ایشان . ایشان پرسیده شد و حدود چهار ساعت طول کشید

. این مدت مشغول جواب دادن به این سساالت بـود  در طی

چطـور  کـنم کـه    تعجـب مـی   من هنوز هم از تصـور آن جلسـه  

در این مدت این همه سـسال   شخصی ممکن است بدون مطالعه،

   هر چند دارای استعداد فراوان باشد. گوناگون را پاسخ دهد

 

 آنچه امام فرمود

 گوید:   آقای دکتر بروجردی می

ش که من به نجف مشـرف  . ـه 1235در زمستان سال 

از ایشـان راجـع بـه وضـع     )س( شبی در خدمت امام ،شدم

: ایشـان فرمودنـد  ، کـردم  سسال)ره( ا مصطفیعلمی حاج آق

بـه مراتـب بهتـر    ، من در این سن از آن وقتِ)ره( مصطفی»

 26قابل ذکر است که این موضـوع مربـوط بـه    « است شده
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خواست خدا و بـه قـول    .بود)ره( سالگی حاج آقا مصطفی

 الطاف خفیۀ الهی بود که ایـن شخصـیت  )س( حضرت امام

هادت ایشــان ســبب نضــج بزرگــوار را از مــا گرفتنــد و شــ

. پیروزی انقالب اسالمی گردیـد  انقالب و پس از یك سال

 .بیفزاید امیدوارم که خداوند متعال بر علو درجات ایشان

 

  بار علمی بسیار در سن کم

 کند: اهلل سید محمد موسوی بجنوردی از قول پدرش نقل می آیت

مرحوم پدرم می گفت که سنی که حـاج آقـا مصـطفی    

شان نسبت به سید )حضـرت امـام(    ن علمی فعلیدارد با وز

مصطفی فعلیـتش االن از   حاج آقا تر است . گفتند که وزین

گفـت کـه    سن امام که در این سن بود بهتر است. ایشان می

اگر آقا مصطفی بماند، یـك اثـر عظیمـی در جهـان اسـالم      

گذارد. چون کمتر کسی است که هم در فلسـفه، هـم در    می

، هم در اصـول، هـم در تفسـیر، هـم در     در فقه عرفان، هم

رجال، هم در ادبیات، هم در شـعر، هـم در تـاریخ سـرآمد     

ای  باشد. در حافظـه، خـدای حافظـه بـود. اصـالً مجموعـه      

شود کسی در این سن باشد و این مقدار  عجیب بود. کم می

اطالعات علوم مختلف را داشته باشد. لذا وقتی بـا بزرگـان   
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کرد. بیان بسیار خوب،   را مغلوب می کرد معموالً همه بحث می

 العاده، و استعداد عجیب و غریبی داشت. حافظه فوق

 

 سکوت با اشاره پدر

 گوید:  اهلل سید مصطفی محقق داماد می آیت

یك شب در منزل حاج آقا مرتضی حائری ولیمه شامی 

اهلل  در جلسه ضیافت آن شـب، مرحـوم آیـت   دعوت بودیم 

توصیه احادیث مأثوره همسـایه  حاج آقا مرتضی حائری به 

همجوار منزلشان را به نام حاج میـرزا عبـاس هـدایتی کـه     

یکی از کسبه محترم بازار قم بودبه میهمـانی خـود دعـوت    

کرده بودند.این مرد محترم کـه از متـدینین بـازاربود وقتـی     

ــمرد     ــت ش ــوئی فرصــت را غنیم ــد گ ــع حاضــررا دی جم

ود از جمـع  ای که برای شخص خودش پیش آمده ب ومسئله

حاضر بدون آنکـه شـخص خاصـی را مخاطـب قراردهـد      

سسال کرد. مسأله مطروحه توسط این مـرد محتـرم موجـب    

در گرفتن بحثی گرم وجالب شدکه دقیقا صحنه بحث را به 

 خاطر دارم. وی مسأله را چنین مطرح کرد:

ام ترازوئی دارم که بـا آن   من در مغازه خواروبارفروشی

ــرنج، اجنــاس را ــه  یعنــی ب چــای، نخــود، لوبیــا و و و و ب
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هـائی کـه دارم    فروشم. سالهاست کـه بـا وزنـه    مشتریان می

ام کـه زیـر یکـی از آن     کردم. اخیراً متوجـه شـده   توزین می

دانـم از چـه زمـانی     ها سوراخی پیدا شده که من نمـی  وزنه

چنین شده و به علت آن سوراخ طبعاً وزنه سـبکتر شـده و   

ام وعلی القاعده در  م فروشی کردهبنابراین به همان مقدار ک

مقابل خریداران مسـئول و مـدیونم. سـئوال وی از حضـار     

جلسه آن بود که تکلیف شرعی من چیست و چگونـه ذمـه   

خود را بری سازم؟ او سئوال خود را مطرح کـرد و سـاکت   

 منتظر پاسخ شد.

مرحوم محقق داماد که در حال سیگار کشیدن وسکوت 

کـرد. امـام خمینـی)س(     اسخ فکر میکرده بود وگویا برای پ

ــد. و در توضــیح    ــخی فرمودن ــتند و پاس ــکوت را شکس س

نظرشان بیاناتی ابراز داشتند. مرحـوم محقـق دامـاد در ایـن     

لحظه آخرین پك را به سیگار زدند وپس از خاموش کردن 

آن، نظر مخالف خود را ابراز داشتند. اینجانب در مقام بیـان  

بود که آیـا   اختالف بر سر این تفصیلی مسأله نیستم اجماالً

 مسأله مجرای برائت است یا اشتغال؟

مرحوم حاج آقا مصطفی که آنروزها از فضـالی حـوزه   

شدند، به سبك مباحثات حوزوی به میان بحـث   شناخته می
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آمدند وجانب والد معظم را گرفتند و در دفاع از آن نظریه، 

دامـاد  سخنانی نسبتاً مفصل بیان فرمودنـد. مرحـوم محقـق    

سکوت کردند و سخنان ایشان را استماع فرمودند و پس از 

آن مطالب خود را ادامه دادند. بـاردیگر مرحـوم حـاج آقـا     

مصطفی به پیروی از سبك حوزوی مطالب خود را دنبال و 

بر نظریه خویش اصرار ورزیدند که با اشـاره چشـم و امـر    

پدر بزرگوارشان مبنـی بـر تـرجیح سـکوت واسـتماع نظـر       

 بل ساکت شدند. مقا

 

 مصطفی تو جسوری

 گوید: آقای علی ثقفی برادر همسر امام خمینی)س( می

کودکی بودم نزدیك به ده ساله بارها از پدر شنیده بودم 

که حاج آقا مصطفی فرزند ارشد امام خمینی)ره( به جهـت  

استعداد قوی و هوش سرشار و حافظـه اسـتثنائی توانسـته    

زده سال اکثر علوم حـوزوی  است در مدتی کوتاه حدود پان

ــاموزد و در فلســفه و   ــدمات و ســطح و خــارج را بی از مق

الهیات و عرفان به مدارجی راه یابد که کمتر قابل دسترسـی  

است بطوری که در سن بیسـت و پـنج سـالگی بـه درجـه      

رت امام که در این خصـوص وسـواس   ضاجتهاد رسید و ح
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هـاد او را  دانسـتند اجت  علمـی او را مـی   بداشتند چون مرات

تأیید نمودند. یـك روز تابسـتان وقتـی امـام بـا حـاج آقـا        

ــادر     ــون )م ــازن ج ــزل خ ــا من ــه م ــار خان مصــطفی در کن

همسرشان( مشغول مباحثه علمی بودنـد گفتگـوی ایـن دو    

بزرگــوار بــاال کشــید حــاج آقــا مصــطفی بــه پــدر اشــکال 

فرمود . حاج آقا مصطفی  گرفت و حضرت امام پاسخ می می

نمود و حضرت  و اشکال دیگری را مطرح می شد  قانع نمی

امام سعی در پاسخ داشت باالخره امـام از ایـن سـماجت و    

ته شد و با عصـبانیت بـا صـدای بلنـد     سدقت نظر فرزند خ

و در ایـن هنگـام    فرمود: مصطفی رهایم کن تو چقدرجسوری

در حالی که عینکشان را در دست داشتند بی اختیار محکـم بـه   

 انداختند و عینك شکست. روی سنگ فرش حیاط

 

 بزرگترین مستشکل درس امام)ره(

 گوید: االسالم متّقی می حجت

جـرّ و  . بـود )س( ایشان بزرگترین مستشکل درس امـام 

در . بزرگوارشـان جالـب و دیـدنی بـود     بحث ایشان با پدر

فقیهـی  ، فقـه  در؛ آمد می یك اصولی ماهر به حساب، اصول

های آن اطالع داشت و در عالی قدر بود و از تمام ریزه کاری
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برخی از مباحث فلسـفی را حاشـیه زده   . بود زبانزد، فلسفه

برخـی از اوراق   امـا متأسـفانه  ، بود که بسیار هم جالب بود

در اصول شـاگردان بـاهوش و   . افتادها  ایشان به دست بعثی

 .  فهمی داشت خوش

یــادم هســت روزی ایشــان در مســجد شــیخ انصــاری  

. نزدیك غـروب بـود  . بود )س(اممشغول طرح اشکال به ام

یکـی از عربهـا   . صدای رسایی داشت)ره( حاج آقا مصطفی

وقتی ایشان را در آن حالت تدریس ، به مسجد آمده بود که

)س(. پسر آقای خمینی: گفتم؟ کیست داین سیّ: پرسید، دید

. پـدری باشـد   حقاً که چنین کسی باید فرزنـد چنـان  : گفت

امـا ایـن   . گفتنـد  مـی  ا هجوکردند ی می گاهی عربها بدگویی

او اثر گذاشت که رفت و دسـت حـاج آقـا     منظره چنان در

مـواقعی کـه    .را بوسید و از مسجد خارج شـد )ره( مصطفی

با صدایی رسـا جـرّ و   ؛ کرد به همین صورت بود می اشکال

، ایشان چنـد روزی هـم درس تفسـیر گفـت     .کرد می بحث

کـرد و   یمـ  تـدریس  درس خارج. ولی متأسفانه دوام نیافت

چون با جّوی که نجف ؛ این یکی از کارهای مهم ایشان بود

. توانست مـدرّس درس خـارج شـود    نمی هر کسی ،داشت

ایشـان جـزء مدرّسـان     اما، کرد می کمتر کسی چنین جرأتی
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 در علوم جنبی هم دسـت . آمد می معروف نجف به حساب

را هـم  « علـوم غریبـه  » برخـی از ، حتی طبـق نقلـی  ، داشت

 .  بودکسب کرده 

 

 پاسخ زود هنگام

 گوید: اهلل خاتم یزدی می آیت

نقـل کـرد کـه یـك روز خـدمت      )ره( حاج آقا مصطفی

 آقـای  ازای  نامـه : گفتنـد  ایشـان . رسـیدم )س( حضرت امام

 پسر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم، «حاج آقا مهدی حائری»

به ما رسیده و در این نامه نوشته است که اگـر  )ره(، حائری

محـی  » داشتم که این عبارت از سی را سراغدر کرۀ ار  ک

چون از  نوشتم نمی را بلد باشد برای شما نامه« ین عربیالدّ

 . مشغله و گرفتاریهای شما خبر دارم

نامه را به مـن  )س( امام: گفت )ره( میحاج آقا مصطفی

 ؟  گوید می چه این عبارت: دادند و فرمودند

. گاهی سرعت در جـواب داشـت  )ره( حاج آقا مصطفی

 ت فـالن مطلـب را  ایـن عبـار   من هـم جـواب دادم  : گفت

 از این که ایشان سرعت و عجله در)س( ولی امام ،گوید می

 .  اوقاتشان تلخ شده بود، کرد می جواب
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 رفتار عبادی  ـ2

 توصیه به تقوی و اخالق الهی 

 گوید:  شهید بزرگوار حاج آقا مصطفی خود می

گـول ژرف نگریهـا و    ی برادر حقیقی ام و ای عزیـزم! ا

مسائل دقیقی که در این کتابهاست نخور و به درک کلیـات  

حمـال معـانی و    ،چه با این همه ،و ظرایف علوم قانع مشو

 ،از اخبار و آثـار  .مفاهیم و بارکش لطایف و ظرایف گردی

بسـنده   ،اند که خود حجاب و پوشش حقایق ،به ظواهر آنها

را )ربّ(ی که تـو   آنچه وظیفه توست آن است که در ،مکن

ناخوشـایندیها را از تـو    ،بپرورید و از روی لطف و عنایـت 

 تدبّر کنی. ،باز داشت و نعمتهایش را بر تو فرو ریخت

 ،فنها مسائل فکری و برتریهـایی از ایـن دسـت    ،دانشها

مادامی که قلب تـو را متحـوّل و نـورانی نکننـد و اخـالق      
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سیاهی اند کـه در  تاریکی و  ،شایسته را در تو پدید نیاورند

بال ( مایه سنگینی و…قیامت و ،مسیر آینده تو: )دنیا, برزخ

 ...تو خواهند بود

...اگر شیفتگی و عشق در جانت پدید آمد، بر تو باد بـه  

 ..فزونی آن تا در قلب تو غیر او هی  نماند.

ــته   او و    ــرو خواس ــودت در گ ــه وج ــه هم ــوش ک بک

 .مصروف مقاصد او گردد

اقـدام و اهتمـام بـه     ،استه های خداونداز مهم ترین خو

و هدایت بشر به راه راست است. پس تو  کارهای مسلمانان

هم در گسیل مردم و توجه آنان به آخرت و کوچك کـردن  

مظهر اسـم   ،دنیا نزد آنان و بزر  کردن دینداری در دلشان

 .ربّ باش که خداوند یار و مدد کار است

 

 سفر روحانی 

 گوید: زدی میالسالم مطهری یاحجت 

ایام فطر، نیمه رجب، نیمه شـعبان، رمضـان، عاشـورا و    

اربعین امام وارد کربال می شدند. ما هم پیـاده روی داشـتیم   

که در شـعائر هسـت، از نجـف بـه کـربال . مرحـوم حـاج        

مصطفی تمام پیاده روی ها را شرکت می کردند و من هـم  
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 شرکت می کردم.

ــا وادی الســالم کــویر اســت و  ذی الکفــل  از نجــف ت

پیغمبر کنار نهر فرات است، و مسـافران در نخلسـتان هـای    

آنجا شبهای تابستان استراحت مـی کردنـد و روزهـا صـبح     

 زود می رفتند و در زمستان ها برعکس بود.

مرحـوم مصـطفی چـون کمـی چـاق بودنـد از نجـف تــا        

فرسخ است با ماشین می آمدند وبعد به ما  5تا  3الکفل که  ذی

د. سالهای اول مـا مـی رفتـیم جاهـای خاصـی      ملحق می شدن

یف خانـه )محـل   ضـ توقف می کـردیم و عربهـا در بـین راه م   

داشتند و احترام به پسرامام می گذاشتند. در خواسـت   پذیرایی(

می کردند و ایشان را دعوت می کردند و گوسفند یـا مرغـابی   

جلو پایش می کشتند. در بین راه صفایی بود، مرحـوم قـدیری   

خواند. پاهـا تـاول    آبشارها مناجات و دعای توسل می در کناره

شدیم نگاه به گنبد امـام حسـین    می زد. نزدیك به کربال که می

 برد. لفضل همه چیز را از یاد میاو ابا

من در درسهائی که آقا مصطفی تـدریس مـی کـرد بـه     

صورت مداوم نبودم. ایام تابستان درس تعطیـل مـی شـد و    

سید و بـاد سـام مـی آمـد کـه      درجه می ر 51دمای هوا به 

خیلی گرم بود. هرچند باد می آمد ولی خنکی نداشـت. مـا   
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درحالی که در طبقه چهارم بودیم اصالً خنکـی نداشـت.لذا   

شبها به مسجد کوفه می رفتیم ،مقام ابراهیم ، ادریس،محـل  

ضربت خوردن امام علـی )ع( مراسـم مـی گـرفتیم و نمـاز      

ی شـدیم و آب تنـی   صبح می خواندیم و وارد شط فرات م

زد و هوا گرم می شد و بـه مدرسـه    می کردیم تا آفتاب می

آقای بروجردی تو سرداب بر می گشتیم. یك روز به حـاج  

مصــطفی گفتــیم کــه حــاال تعطیــل اســت، درس تعطیلــی  

بگذاریم، ما خیال داشتیم عرفان درس بدهد. به علم نجـوم  

داشت دو ستارگان مسلط بودند. ما پشیمان شدیم که چرا یا

نکردیم، همه را توضیح می دادند و بعد همه را به فراموشی 

سپردیم، ایشان در علم نجوم و فلك یـد طـوالیی داشـتند،    

گفت: کسی که بتوانـد تابسـتان را اینجـا بگذرانـد      مصطفی

 .باید کالهش را به عرش بیندازد

 

 حاج آقا مصطفی دائم الذکر بود

 گوید: االسالم برقعی می حجت

آن موقع به گوید. ما هم  شد که ایشان چه می یشنیده نم

دیـدیم   ال کنـیم، ولـی از اینکـه مـی    سس فکر این نبودیم که

فهمیدیم  می گرداند یح میخورد و تسب لبهای ایشان تکان می
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اقعی که که بـا ایشـان در   که در حال ذکر است. حتی در مو

کردیم. با اینکه در حـال   شرکت می )س(امام درس حضرت

مشـغول ذکـر گفـتن     دیدم که زبـانش  بود، می شنیدن درس

 است. این یکی از ابعاد عرفانی ایشان بود.  

دیدم بعد از ظهرهـا   گفت: مدتی می حاج آقا مصطفی)ره( می

گویند. دوسـت داشـتم    زنند و ذکر می قدم می حضرت امام)س(

مـانعم بـود. دنبـال     گویید، اما حیـا  از ایشان بپرسم چه ذکری می

ز ایشـان بپرسـم کـه یـك بـار، خـود امـام)س(        فرصتی بودم تا ا

دانم چه عـواملی در کـار اسـت کـه آدم      مصطفی، نمی» فرمودند:

شـود. مـن    کند، نمـی  برایش دعا می بعضی چیزها را هر قدر هم

ولـی نشـده    ام، برای بعضی مسایل روزی هزار مرتبـه دعـا کـرده   

گفـت: از اینجـا فهمیـدم کـه در      حاج آقا مصطفی)ره( می«. است

کـرده اسـت. در ایـن     ایشان در حال قدم زدن دعا می مدت، این

مصطفی)ره( با حضرت امـام)س(   مورد، مشرب عرفانی حاج آقا

داشـت، ولـی    زبـانی  تفاوت داشت: حاج آقا مصـطفی)ره( ذکـر  

 حضرت امام)س( ذکر زبانی نداشتند.

ها بـه   هبنش شت. عصر پنجایشان به نماز جماعت تقیّد دا

رفـت، در آنجـا    السـالم مـی   وادی طور معمول بـه قبرسـتان  

صـورت   خواند و بـه همـان   ای می زد، فاتحه قدری قدم می
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رصـت  ت، گـاهی وقتهـا کـه ف   شگباز گشت. در پیاده باز می

آمد و در نمـاز   مدرسۀ آقای بروجردی می بیشتری داشت به

کمتـر بـود، بـه     کرد و گاهی که فرصت ماعت شرکت میج

اهلل  آیــت رفــت و در نمــاز جماعــت ضــراء مــیمســجد خ

نمود. حتی گاهی وقتها که وقـت از ایـن    می خوئی)ره( شرکت

آقـای بحرالعلـوم    هم کمتر بود در مسجد شیخ طوسـی)ره( بـه  

 شد، به هر مسـجدی کـه   کرد. اول وقت شرعی که می اقتدا می

 نمود. رسید، در همانجا در جماعت شرکت می می

 

 همواره در خودسازی بود

 کند: یف میاهلل موسوی بجنوردی تعر آیت

ش با امـام از  . ـه 1233بهار سال )ره( حاج آقا مصطفی

در این سـیزده  . آنجا مقیم شدند ترکیه به نجف آمدند و در

در  چهارده سالی که ایشان در نجف بودند بـه طـور مکـرر   

شـبهای جمعـه در کـربال در    ، زیارت کربال به صورت پیاده

ارت زیـ ، زیـارت کـاظمین و سـامرا    دیگر مثلهای  مناسبت

)علیهاالسـالم(  عمره و عمرۀ مفرده و زیارت حضرت زینب

ــه هــا  در تمــام ایــن مســافرت. خدمتشــان بــودیم ایشــان ب

داشت و اصرار داشـت بحـث    علمی بسیار عالقههای  بحث
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 دیـد خیـال   مـی  انسـان اگـر او را  ، ا در وقت عبادتامّ. شود

معموالً آنهایی کـه بـا   . کرد که کارشان فقط عبادت است می

دارند وقتشان برای انجام مستحبات  علمی سر و کار مسایل

عبـادت و   ا آنهـا کـه بـه   یـ ، و اشتغال به عبادت کمتر است

و کارشان با مسایل علمـی کمتـر    سر، پردازند می مستحبات

دیـدم ایـن    می چیزهای جالبی که من در ایشان اما از؛ است

یعنـی در وقـت    ؛بود که ایشان هـر دو را جمـع کـرده بـود    

اشتغاالت علمی به تمام معنـای کلمـه یـك طلبـۀ     طلبگی و 

کرد  می بود و در وقت عبادت هم انسان خیال مجدّ و پرکار

نـدارد و منحصـراً در    که اصالً با مسایل علمی هـی  کـاری  

 مستحبات و عبادت مشغول است این بسیار برای من جلب

شـود   می علمی شد که ایشان برای من مرشد. کرد می توجه

تأســی بــه ایشــان و بــه برکــت  کــرد و از هــر دو را جمــع

 معاشرت با این شهید بزرگوار یك سری توفیقـاتی نصـیب  

اهلل خداوند قبول کند و من آن توفیقات را شاء من شد که ان

د ار مقیّطیّ ربه خواندن نماز جعف از شبها یبسیار. از او دارم

اذکـار و   بود عر  کردم همان طور که اشـاره شـد ایشـان   

. تکـوینی داشـت   خواند کـه اثـراتِ   می دعاهای مخصوصی

 عرفــان و در مســایلِ اذکــار و در مســایلِ بنــابراین در بُعــدِ
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کـرد و   مـی  الی اهلل بسیار روی خود کار کرده بـود و  انقطاعِ

این معنا را من . سازی داردخود کامالً مشهود بود که حالتِ

 . کردم می کامالً احساس

و واقعـاً از  . بـود  برخورد ایشان با افراد بسیار خـاکی ... 

بـا یـك   ، افراد فقیر و مستمند با. نات گذر کرده بودتمام تعیّ

 زمـین  کـرد و روی  می طلبۀ بسیار مبتدی یك ساعت بحث

برخورد ایشان طوری بود کـه هـی  کـس بـا او     ، نشست می

 کرد. نمی احساس غریبی

 

 بزرگترین گناه

 کند:  اهلل فهری نقل می آیت

ا مصطفی )رضوان اهلل علیه( کـه  از ویژگیهای مرحوم حاج آق

دوستانش مخفی بود عرفانی در سطح بـاالتر از   شاید برای بیشتر

 اند: برده  دوستانش بدان پی فهم بیشتر همگنان بود که کمتر از

این جانب شبی به هنگام سحر کـه تصـادفاً بـه هـوش     

اطــاق مجــاور بــه نمــاز شــب  شــنیدم کــه ایشــان در بـودم 

 از وتر ضمن دعا بـه مـسمنین نـام   نم اند و در قنوت مشغول

کند،  میمرزش آورد و برای او طلب آ بعضی از کُمَّلین را می

ایشان پرسیدم که آن چه دعایی بود که  پس از تغییر حال از
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مغفــرت  کردیــد؟ فرمــود: دعــای فــالن شــخص مــی بــرای

سـت:  بزرگترین گناه او بود که عبـارت از ذنـب وجـودی ا   

غرضم غفـران آن ذنـب بـود     و« یقاس به ذنب وجودک ذنب ال»

وجود، بـه معنـای فنـای او     ( یعنی پوشیده شدنالتفطية)الغفر  که

 در ذات و صفات وجود حق و حقیقی خدای تعالی.

هـای   گاهی این اشعار موالنا را با آهنگی حزین در نیمه

 ریخت: حسرت می و اشكکرد  شب زمزمه می

 ر بدیـوان بودی و قانعتـتو ج

 ل زر بدیزر طلب گشتی تو اوّ

 رز بدی پر میوه و کاسد شدی

 دیـاسد شـوقت میوه دادنت ف

 

 مصطفی بیدار شو!

گویـد: بـرادرم کـه گـاه در برابـر آئینـه        حاج احمد آقا مـی 

گفـت:   زد و مـی  ایستاد و ضرباتی بر صـورت خـود مـی    می

مصطفی بیدار شو و تنبّه پیدا کن تا چندی دیگر چشـمان و  

خواهد شد پس به فکـر  صورت تو زیر خروارها خاک دفن 

 رستاخیز و برخورد با ملك الموت باش.
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 فعالیتهای سیاسی ـ3

 دستگیری آقا مصطفی 

 گوید: خانم خدیجه ثقفی مادر بزرگوار شهید می

مصطفی فرزنـد عزیـزم    ،از دستگیری آقاصبح روز بعد 

گرفتند. او که رفته بود منزل آقایان مراجع، در منزل آقای  را 

 57برنـد و بعـد از    گیر و به زندان قزل قلعه مـی نجفی دست

شود. آزادی مصطفی بدین  دیماه آزاد می 4روز زندان، روز 

صورت بود که سـرهنگ مولـوی بـا او در زنـدان مالقـات      

توانـد   دهد که اگر مایل باشد مـی  کند و به او پیشنهاد می می

پـذیرد و بـا خـود     به ترکیـه نـزد امـام بـرود. مصـطفی مـی      

روم، فعـالً   اگر مادر و دوستان صالح ندیدند نمـی گوید:  می

رفتـنش را بـا مـن در     مسـأله این را باید پذیرفت. مصطفی 

میان گذاشت. من به او گفتم: این یك کاله است که سرمان 
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گذارند. این معنایش تبعید تو به دست خودت اسـت. از   می

اثری، تالش کـن پـدرت آزاد    أاین گذشته، تو در ایران منش

ه تو تبعید شوی. از همه اینها که بگذریم، رفـتن تـو   گردد ن

فتنـد و یـا   اشود کـه مـردم از هیجـان بی    به ترکیه موجب می

گویـد خـوب،    هیجانشان کم شود و هر کسی بـا خـود مـی   

الحمــدهلل دیگــر آقــا تنهــا نیســت. او خــودش هــم کــه بــا 

دوستانش مشورت کرده بود به همین نتیجه رسـیده بودنـد.   

رود. یك مکالمه تلفنـی شـدید اللحـن     نمی لذا پیغام داد که

بسیار رکیکی هم در همـین زمینـه سـرهنگ مولـوی بـا او      

داشت و بعدهم دوباره او را گرفتند و بردنـد. خـوب، ایـن    

خود سبب گردید تا الاقل تبعید شود! در همان چنـد روزی  

که مصطفی قم بود، معلوم بود که مانـدنی نیسـت چـرا کـه     

د با رفت و آمدهای قبلی خیلی هجوم جمعیت و رفت و آم

 فرق کرده بود.

 

 ه سایه امام بسایه 

آیــت اهلل اشــراقی در زمینــه مبــارزات حــاج آقــا مصــطفی  

 گوید: می

مبـارزات ایـران،    شخصیت او در روند سیاسی و تاریخ
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اسـت. از   )ره(فصلی عجیب درزنـدگی آقـا سـید مصـطفی    

 1231خـرداد   15ن یهمان آغاز حرکت، قبـل از قیـام خـون   

و والیتی که مبارزه  طرح انجمنهای ایالتی، در زمان (.شـه)

، آقـا سـید   در زمـان دولـت عَلَـم اوج گرفـت     امام بـا شـاه  

 پشـت سـر   مصطفی)ره( دنبال امام)س( بود و قدم به قـدم 

و بسیار قاطع، محکم  ایشان در همه مبارزات شرکت داشت

 و شجاع بود.

جریـان   د وهی  یادم نرفته است، شبی که امام را گرفتنـ 

ــد،  ــیش آم ــانزده خــرداد پ ــا مصــطفی   پ مرحــوم حــاج آق

کردنـد   ام)س( با یك نفر صحبت میدر منزل ام )ره(خمینی

یزی کـه ذهـن   هم خواستند. بنده مالحظه کردم آن چ مرا و

نیست، بلکـه   )س(زندانی بودن امام ایشان را مشغول کرده،

کـرد و بـه    مـی  هایی طرح . نقشهچگونگی ادامه مبارزه است

داد تا این حرکـت را   که در آنجا بود دستوراتی می شخصی

بـود تسـریع و تشـدید نمایـد و مـن شـاهد        آغاز شـده که 

اولین کسی کـه   سیار ایشان بودم. در اوج مبارزاتکوشش ب

ان بـود. مـثالً وقتـی    در قم مبارزه را شروع کرد، باز هم ایش

قا آتحریم کردند، مرحوم  الت دولتی رامعام بعضی از علما

قـدغن   او چـای ر  مصطفی)ره( در خانه امام)س(، قند سید
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 دادند. شیره می کرده و به واردین به منزل خود سرکه و

 چنـدی  پـس از  )س(بعد از واقعه پـانزده خـرداد، امـام   

بودنـد کـه مرحـوم آقـا سـید       ای محصـور  زندان، در خانـه 

غمخوار امام)س( بود در آن خانه مالزم و یار  )ره(مصطفی

بـه   را )س(راهی این اسـت کـه وقتـی امـام    شاهد این هم و

هم به زنـدان افتـاد. پـس از     ترکیه تبعید کردند، آن مرحوم

 مراجـع،  مـد، مـردم و  آمدتی که از زندان آزاد شد و به قـم  

ـ   زااستقبال عظیمی  ه قـم آمـد،   ایشان کردند. وقتی ایشـان ب

کنند لـذا   نبود امام را پر ایشان خأل سازمان امنیت ترسید که

 و به ترکیه تبعید کردند.را دستگیر ایشان 

 

 نقش مبارزاتی حاج آقا مصطفی در ترکیه 

 حجت االسالم شهید محالتی می گوید:

یشـان را  بـه ترکیـه ا   )س(ستگیری و تبعید امامد بعد از

قزل قلعه بـا هـم بـودیم، منتهـی      هم گرفتند و ما در زندان

بـا  ولی  انفرادی بود و ما در سلول عمومی،ایشان در سلول 

بـا نبـود کتـاب،    هم در تماس بودیم. ایشـان در همـان جـا    

در مسایل مسـتحدثه نوشـت؛ یعنـی     صفحه فقه 111حدود 

ــه   ــایلی ک ــازگی  مس ــه ت ــوده و ب ــوعش نب ــدیم موض  در ق
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، بیمـه و ...  موضوعیت پیدا کرده است؛ مانند مسایل بانکهـا 

 العاده بود. فوق ایشان یك انسان

الت بود کـه بـا   مح ایشان در همان اولین خاطره من از

شدم، ولی بعـد همـین طـور بـا      آشنا حاج آقا مصطفی)ره(

ابتدا به قم  آزادی از زندان ایشان مأنوس بودم. ایشان بعد از

 مراجع از ایشان خواستند کـه در قـم  آمدند و در قم علما و 

داره حوزه به ا )س(بمانند و به ترکیه نروند و در غیاب امام

همان موقع سرهنگ مولوی رئیس  ه قم کمك کنند. درعلمی

فحاشی کرد و  گویند که ساواک تهران، تلفن کرد و حتی می

گرفتنـد و بـه ترکیـه     ای را فرستاد کـه ایشـان را   سپس عده

سال هم در ترکیه ماند و در همان جا کمـال   فرستادند. یك

زیادی از همـان   های را از امام)س( کرد و یادداشتاستفاده 

ع نیـز بـا   موقع دارد. بعد به نجف آمدند که من در آن موقـ 

هـای زیـادی در    نجا هم یادداشـت آبودم و از  ایشان مرتبط

 زمینه فقه و اصول و ... دارند.

اشـتند و فکـر   هایی که ایشان در نجـف د  یکی از برنامه

شـد، تمـاس بـا تمـام     شـهادتش   کنم همان هم موجـب  می

ارزنـده   هـای  جهان بود. با شخصیت های آزادیبخش نهضت

اسالمی در سطح جهـان مـرتبط و در واقـع مبـارزه را اداره     
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به  )س(برای امام بود و حضرت امام ازویی قویکرد و ب می

ایشـان اداره   رسـید و قسـمتی از آن را   اصـولی مـی   کارهای

فتم، یك شب تا نزدیك صـبح  ر کرد. من که به نجف می می

ت بحهای مبارزه ص اجع به برنامهم و رنشسته بودی دو نفری

پـیش ایشـان بـود و آنهـا      کردیم. یادم هست که اوراقـی  می

خـارج کشـور و گروههـایی کـه      تلگرافهایی در ارتبـاط بـا  

کردند، بود، همه را به من نشان داد. معلـوم شـد    می فعالیت

ایشـان اسـت. آن شـب     نظـر  های خارج زیر که تمام برنامه

 ؛ از جمله به من گفت: ما برایکرد مشکالت کار را بیان می

پـول   ،کننـد  درانی که در خارج مبـارزه مـی  کمك به این برا

و یــا  )س(ایـران از ســهم امـام  لـذا شــما در  کـافی نــداریم، 

 توانیـد، تهیـه کنیـد و بـرای مـا      مـی  چه وجوهات دیگر هر

پـول را   بفرستید. رمزی هم قرار داد و گفت که با آن رمـز، 

 ولهـایی کـه بـا آن رمـز بـرای      پ به آقای پسـندیده بدهیـد و  

 فهمیم که این پول را باید به چه کسی بدهنـد  آید، می ما می

 دانم مصرفش چیست. من میو 

)ره( یك بیـنش  به هر صورت مرحوم حاج آقا مصطفی

العـاده از   وقخاطر بود که رژیـم فـ   خاصی داشت. به همین

رسـاند.   د، و در نتیجه ایشان را به شهادتایشان عصبانی بو



88نهخاطراتدرآی)ره(سیدمصطفیخمینیاهللمجاهدآیت 

 88             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

داشتم که ایشان شهید شـدند و  ن روز اول هم من یقین هما

هم فرمودند ایشان کسالتی نداشـتند   )س(امام طور که همان

ای سم  بودند و به گونه و شب چند نفر به منزل ایشان رفته

 ده بود و حتی بعضی اطبا هم تصـدیق به بدن ایشان وارد ش

حاضر نشـدند  کرده بودند که ایشان مسموم شده است ولی 

گفتند که اگـر مـا شـهادت     زیرا می شهادت کتبی بدهند، که

دادنـد   نمی ازهکتبی بدهیم، باید بدن تشریح بشود و امام اج

ق کتبی نکردند، ولـی  که بدن تشریح بشود و آنها هم تصدی

رژیم سابق با ایادی خودش ایشـان را شـهید    به طور مسلّم

 کردند.

 

ی حاج سیید مصیطف  اهلل  آیت ای از شهید دست نوشته

 )ره(خمینی

 الرحیم  اهلل الرحمن بسم

  مـردان،  اکنون که ایران زندان آزادگان، جوانـان، بـزر  

تبدیل به جهـنم بـرای همگـان     خردساالن و تبدیل حبس و

 که ایران مهد فحشا و منکـر کـه عفـت   شده و در این زمان 

ربیـت  قلم شرم از بیـان و گفتـار آن را دارد و مهـد بـرای ت    

شـرم و   ایـن خانـدان بـی    فتان ودودمان پهلـوی و رذل صـ  
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عصر که ایران چـون جزیـره شـناور    آبرو گشته و در این  بی

باشـد و   است مـی دست این و آن و شرق و غرب چپ ر به

عروسـکی در دسـت ببرخویـان و     در این وقـت کـه چـون   

مقـر   و ن اسـت درندگان درآمده تا آنکه ایران که مهد دلیـرا 

ست به کلـی ویـران   خدااسالم و شیعیان و خاصان از اولیاء 

جنوب آن به دست مستعران دور و نزدیك  شده و شمال و

پـرور و مـسمن    ت شده و اکنون که ایـن کشـور اسـالم   قسم

ی دشمنان انسانیت و ضد خلـق  دوست چون گوئی پیش پا

 خبر است. خانواده از خدای بی و این

با عقیده یقین، و های  محتاج به حرکتی نوین و جانبازی

فداکاری از هر جانب و هر سـو و بـه هـر     احتیاج شدید به

 باشد.   دست امکان است، می کیفیت که در

ملت شریف ایران باید بهتر از پیش بداند کـه ایـن زرق   

جدیـد و گسـترده بـه خـاطر      سـازی دام  بـرق و صـورت  و 

 پرورد، است آنـان  های شومی که استعمار در سر می خاطره

چه نوسانی  ردانند، اقتصاد کشو می کسهر خوب و بهتر از 

ملـت بـه دسـت چـه      ایـن ملـك و   کند و ذخایر را طی می

 گیـرد. و در آینـده نـه    ای پهلو مـی  کسانی و در کدام اسکله

 بسیار دور چه خطرهای خطیری در انتظار آنان است.
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ب و باید با سیر یـك حکومـت عادالنـه راههـای صـع     

ریزی طی کننـد و در جهـت    پی رح وتر را پس از ط سخت

 و گسترده کـه بـه خواسـت خـدا بسـیار      النهیك دولت عاد

رنـد و در ایـن   بـه خـود گی  جانبه  همه نزدیك است، جنبش

فکری و عملی به یکدیگر کوتاهی  های روش از هی  کمك

 نکنند. 

ــوب درک ــتی و     و خ ــا سس ــی ب ــی  ملت ــه ه ــد ک کنن

نــوین نرســیده و  نــدهپــروری بــه آی گــذرانی و تــن خــوش

ــی ــار آن را  نم ــت انتظ ــت، از گذ بایس ــالم و  داش ــته اس ش

خود پند گیرند و آنان را به رهبری برگزینند ایـن   گذشتگان

آفریقا اطـالع دارنـد،    هقار ها که از حرکتهای این قاره وروز

مقاصـد   دست آورند آن چه که بـرای پیشـبرد   بایست به می

پـردازی و تعیـین    گیری و لغـت  دانند با گوشه زم میخود ال

ایی که به دسـت تـاریخ   ه که ... با کاغذ پاره مشی و توضیح

بـرد و عمـل    تـوان کـاری پـیش    شود، دیگر نمـی  می سپرده

هـا و   یجاد کتابخانهصحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ا

و هـای بـزر     ریز و درشت و محفـل  خرد و انجمنها برای

سـاخت و یـك    کوچك ممکن است یك شبکه سرتاسـری 

ه راه انـداخت، دسـتهای   دار ب سامان و جوش و خروش سر
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ها را باز ننمایید، بگذارید  نکنید و با شعار عقده خود را گره

دستها به ناحیـه پهلـو    ها متراکم شود و ها و سختی ن رنجای

دشمن )دودمان پهلـوی( خـورده و    کشیده شده و در دهان

این پلیدان را گرفته و به این ملك و ملت جـان نـوین    جان

جایز درنگ از هر حیث  چه نباید سکوت کرد و . گردبخش

 بارزات خارج کشور نزدیك، و یا بـه نیست، چه به عنوان م

، و یـا بـه   عنوان انجمنهـای اسـالمی خـارج از کشـور دور    

روزه و یـا بـه هرجهتـی کـه      اعتصاب سرتاسری بـه شـکل  

 خواه خـویش را بـه   فریاد آزادی ی خود واممکن باشد صد

داری  چه آنـان هـم از جانـب    المللی برسانید، گر مجامع بین

شرمان دور نیسـتند. اینهـا از    و بی لیدصفتان و احمقاناین پ

بانگ این  رند کهپوشالی بودن خود چنان خوف و هراس دا

به حرکتی برای یـك چنـد   دوستی آنان را  به اصطالح انسان

انگیزد و به شکلی دفـاع   آشامی برمی برای خون روزی بیشتر

گـری در   شـکنجه و  زندان و رنج زندانیان و خشـم آنـان  از 

 …گمارند ون آن میدر

یی بـه  اخیراً دوستان ایرانی مسـلمان اروپـایی و آمریکـا   

ای به امثال ایـن جوامـع    وسیله خاطر آن که بانگ خود را به

اکثـراً   اند و بحمداهلل و المنـه  تصاب زدهبرسانند، دست به اع
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ود کـه ایـن   با استقبال روبـرو شـده و چـه بسـا ممکـن شـ      

ت و جنبش داخلی بنای یك حرک های مخلصانه زیر حرکت

 باشد، باشد. شرف تکوین بوده و می که در

صـفت و   ر راه رسیدن به یك راه و روش علـی و مهم د

دست به دست یکدیگر داده و ایـن   خواه دوست و علی علی

خلقهای  از بیخ و بن برکنند. دست همه را ستمبنای ظلم و 

 بوسم. بویم و می ستمکش را می

 

 مبارزات نقش حاج آقا مصطفی در ساماندهی 

 گوید: حجت االسالم دعائی چنین می

 همانـا  داد می ت ما را تشکیلآنچه زمینۀ حرکت و فعالیّ

بود که ما از آن بزرگوار داشـتیم  « فرمانبرداریی» و« اطاعت»

مبـارزات از   ۀبر نقشی بود که در صحن و این اطاعت مبتنی

 . دیده بودیم)ره( حاج آقا مصطفی

یی هـا  حرکـت ، به ترکیه)س( پس از تبعید حضرت امام

صــورت « فــداییان اســالم»  و« هیأتهــای مستلفــه» از ســوی

 حسـنعلی » تـرور . گرفت که رژیم را بـه وحشـت انـداخت   

. از ایـن نمونـه اسـت   « بخـارایی » به دست شـهید ، «منصور

را « منصـور » دادگاه انگیـزۀ تـرور   در جلسۀ، شهید بخارایی
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این  ببّزیرا منصور مس، عنوان کرد)س( تبعید حضرت امام

 . تبعید بود

یکی از ترفندهای آن روز رژیـم پهلـوی ایـن بـود کـه      

و نهایتاً از بین بردن )س( امام برای انزوای حضرتای  چاره

کـه   بدین منظور معروف اسـت . مبارزه و منشأ آن بیاندیشد

ای  ت یـا جلسـه  که احتماالً جلسۀ شورای امنیّای ) در جلسه

دهد کـه   می پیشنهاد« المنوچهر اقب»(، است در این حد بوده

تبعید کننـد و مبنـای    را از ترکیه به نجف)س( حضرت امام

 ،با عملی شدن این طرح: کند که می این نظر را چنین عنوان

شـوند   مـی  به شهری تبعیـد ، ضمن دور شدن ایشان از ایران

و ضمناً رقابتهـایی  ، سیاسی فاصله دارد که اصوالً با مبارزات

موحـب آن   ،خواهنـد داشـت   که برخـی مراجـع بـا ایشـان    

خواهد شد که تاب و توان ایشان صرف ایـن گونـه کارهـا    

 .  مبارزه جهت انزوا به خود خواهد گرفت شود و نهایتاً

بیننـد   می چون، از سوی دیگر عالقه مندان به ایشان هم

هم عتبات عالیات دارد و هم حوزۀ  شهری که) که به نجف

کننـد و   مـی  پیدا طرقدری رضایت خااند،  تبعید شده( علمیه

ی ممکن است حتّ! ت مبارزه را از دست خواهند دادحساسیّ

پیشنهاد اقامت دایم در نجف بدهند و نهایتاً هدف  به ایشان
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 !  شود رژیم از همین رهگذر حاصل

خواست وانمود کند کـه حضـرت    می البته رژیم پهلوی

ولی ایشـان در  ، به نجف بودند خود مایل به آمدن)س( امام

اینجـا   اعالم نمودند کـه مـرا جبـراً بـه    ها  گیری ن موضعلیاوّ

 ! اند آورده

به عنوان یك سپر و بازو )ره( در اینجا حاج آقا مصطفی

بـه نجـف   )س( ورود حضرت امـام  .نقش خود را ایفا نمود

ـ جمر یی از سـه کـانون  ها تاسیّباعث شد تا حسّ ت بـروز  عیّ

 اهلل ، آیتمحکیاهلل  : آیتاین سه کانون عبارت بودند از. یابد

ــاهرودی و ــت ش ــیهم  رضــوان) خــوییاهلل  آی ــالی عل اهلل تع

ولـی برخـی از   ، ه بودنـد منـزّ  البته این بزرگواران(. اجمعین

این  در. کردند می اطرافیان آنان مسایل و مشکالتی را ایجاد

اهلل  آیـت  بـا )س( توان به مالقاتی که حضرت امام ، میزمینه

مالقات به دلیل قـدرتی   این. اشاره نمود ،داشتند)ره( حکیم

خطرنـاک و بـرای    برای رژیم، داشت)ره( حکیماهلل  آیت که

ولی یکی از نزدیکـان  . مندان و مبارزین خوشایند بود عالقه

 را ترسیم)ره( حکیماهلل  آیت که خطوط اصلی بیت و کسانی

و فـیلم را درآورد و در   !اس را گرفـت نمود دوربین عکّ می

سـیاه  ، القات گرفتـه شـده بـود   یی که از این مهانتیحه عکس
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ایـن بـود   )س( بزرگواری و کرامت نفس حضرت امام .شد

آغاز کردند و تعمّد داشتند تـا   که در چنین فضایی مبارزه را

ایـن   از جمله به. پیشگیری شودها  تاسیّاز بروز برخی حسّ

خاطر که به عنوان یك مرجع در کنار دیگر مراجـع مطـرح   

شـروع  ، یۀ ایشان پرداخت شودشهر اجازه ندادند تا، نشوند

 . پرداختند به درس نکردند و در حالت انزوا به مطالعه

حاکم بر نجف چنان نبـود   بافت سیاسیِ، از سوی دیگر

، بـدبینی نسـبت بـه رژیـم پهلـوی      عدم. که مبارزه را بطلبد

 از سـوی برخـی از  ) بـا ایـن رژیـم   هـا   وجود برخی ارتباط

بافـت سیاسـی   های  توان از شاخص می را( روحانیون مطرح

در چنـین فضـایی آغـاز مبـارزه و      .حاکم بر نجف نام بـرد 

سـازمان   طلبیـد و  تداوم آن طرح و برنامـه و مایـه زیـادی مـی    

 اهلل حاج آقا مصطفی)ره( بود.   دهندۀ اصلی مبارزات، شهید آیت

ـ    از سوی دیگر رژیم پهلوی سعی مـی  ت را کـرد ایـن ذهنیّ

ت و آنهـا کـه خـط مشـی     نجف اسـ  ایجاد کند که عِلم تنها در

از دانش و  ها( اند )در قم یا دیگر حوزه مبارزه را در پیش گرفته

ـ    مایه ت آن های علمی دور هستند و منظور از ایجـاد ایـن ذهنیّ

 . کند شکافی میان اندیشمندان و مبارزین ایجاد بود که

از ، در این فضا آن بـود کـه  )ره( نقش حاج آقا مصطفی
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بدین منظـور  . جلوگیری نماید گسترش و تعمیم این نگرش

شـجاعت   به عنوان کسی که عصارۀ دانش و سیاستمداری و

ــه ، در وجــود او جلــوه کــرده اســت)س( حضــرت امــام ب

زد و با حضور عالمانـۀ خـود ایـن     می درسی سرهای  حوزه

پهلـوی   کرد که برخالف تبلیغات رژیـم  می نگرش را ایجاد

م بهـره منـد   علمی هـ های  مبارزین کسانی هستند که از مایه

 . هستند

تـا آن مقـدار بـود    )ره( علمی حاج آقا مصطفیهای  مایه

بایسـت   مـی  افـراد ، شد می وارد که در هر محفل و مجلسی

حضور  همچنین منظور ایشان از! حواس خود را جمع کنند

بـه  هـا   سـوق دادن آن کـانون  ، درسیهای  در برخی از حلقه

 .  بود)س( یعنی حضرت امام« مبارزه» و «علم» سمت کانون

 شرکت)ره( شاهرودیاهلل  آیت مثالً آن مرحوم در درس

ـ ، تدریس آن مرجـع بـزر    در حالی که، کرد می  امدر آن ایّ

جنبۀ تیمّن  (گذشت می برکتش)که حدود نود سال از عمر با

از انگیـزۀ  )ره( وقتی از حـاج آقـا مصـطفی   . و تبّرک داشت

ی گـاه : مرحوم سسال کردند جواب داد شرکت در درس آن

نکـات جـالبی    )ره(شـاهرودی اهلل  های آیت از البالی بحث

ـ  . شود می عاید ت عمـده را بایـد اصـوالً در همـان     البتـه علّ
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به سـمت کـانون علـم و    ها  جهت دادن گرایش انگیزه یعنی

 .  مبارزه بررسی کرد

ــدّ ــس از م ــرای شــروع درس حضــرت  ، تیپ اصــرار ب

از )س( اینکه حضرت امـام  البته به دلیل. آغاز شد)س( امام

 معـروف بـود کـه   ، مند بودنـد  فلسفه و عرفان بهرههای  مایه

بـرای  )س( حضرت امـام . ایشان قویتر است« اصول» درس

را شـروع  « فقـه » درس، تاسـیّ حسّ جلوگیری از ایجاد ایـن 

ـ   اصـوالً   اب جـوان کـه  کردند و این نقطۀ آغازی بود تـا طلّ

ه یك محفل و بیشتر از سالمت نفس برخوردار بودند متوجّ

 . شوند کانون جدید

دانسـتند تـا حـوزۀ     می خود ۀافرادی نیز بودند که وظیف

از . روز به روز پـر رونـق کننـد    را)س( درسی حضرت امام

اشـاره   خاتم یزدی و آقای اشـرفی اهلل  آیت توان به می جمله

 نیز برجستگان درس خود را توصیه)ره( صدراهلل  . آیتنمود

 .  حاضر شوندس( )محفل درسی حضرت امام کرد تا در می

برای رونـق  )ره( حاج آقا مصطفیاهلل  آیت روش مرحوم

آن بـود کـه بـه صـورت     )س( امـام  دادن به درس حضرت

مستشـکل   کـرد و  مـی  بحث، شد می درگیر، ی در درسجدّ

، بـا بـروز ایـن شـهامت    . ی درس پدر بزرگـوارش بـود  جدّ
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کردند که در میدان درس و بحـث و   می دیگران هم جرأت

از . خاتم و اشرفی مانند آقایان؛ حضور یابند درگیری علمی

 یافـت و  این طریق، درس حضرت امام)س( رونق روز افزون می

 یافت.   هدف رژیم مبتنی بر انزوای آن بزرگوار تحقق نمی

ایجـاد و القـای ایـن    ، رژیـم پهلـوی  های  از دیگر توطئه

ـ فعّ ت باطـل بـود کـه   ذهنیّ سیاسـی امـر منکـر و    هـای   تالیّ

که گفته  همان طور) مبارزه در چنین فضایی! مذمومی است

طلبیـد. در ایـن میـان، نقـش اصـلی       ی میشد( سازماندهی خاصّ

ـ  مصطفی)ره(، ارتباط گرم با کانون حاج آقا ال مبـارزاتی و  های فعّ

بود که با بیـت حضـرت امـام)س(     سازماندهی روحانیون آگاهی

ایـن   مرتبط بودند. حـاج آقـا مصـطفی)ره( از یـك سـو محـور      

 زات بود و از سوی دیگر پناهگاه مبارزین.  مبار

گـاهی اوقـات   ، سیاسـی های  تالیّدر کنار حرکات و فعّ

اصوالً مبارزه و حرکت در جهات  آمد که می این شائبه پیش

در ! دارد سیاسی با رعایت موازین معنوی و عبادی منافـات 

کامالً خالف ایـن  )ره( حاج آقا مصطفی حالی که خط مشیِ

آن بزرگوار دایم الـذکر و شـب زنـده    . داد می شائبه را نشان

زیارت عاشـورا را   ،کرد می از غیبت و تهمت پرهیز. دار بود

و در ایـن ابعـاد نیـز بـرای مبـارزین      ، خوانـد  می به تفصیل
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 .  افتخار بود ]أسوه[ و مایۀ

زیسـتی و   سـاده )ره( ویژگی دیگـر حـاج آقـا مصـطفی    

و با فقرا  نشست می روی زمین به راحتی. تواضع ایشان بود

ایشـان   .و کسانی شـهرت و عنـوانی نداشـتند مـأنوس بـود     

ـ  ها تنسبت به شخصیّ ۀ یی که ممکن بود در امر مبـارزه رویّ

کرد و به بزرگان حوزه  نمی احترامی بی، باشند دیگری داشته

 .  گذاشت می احترام

در جهت آگـاه کـردن   )ره( به هر حال حاج آقا مصطفی

ـ  حوزۀ علمیه به مقام و پـدر بزرگـوارش بـازویی     تمرجعیّ

 نمـود کـه بـه    مـی  در عین حال بـه نحـوی اقـدام   . توانا بود

 .  گزندی وارد نشود)س( ت حضرت امامشخصیّ

)ره( ت جـاج آقـا مصـطفی   یّت سازماندهی و مدیرصحّ

در مباحـث فقهـی   )س( حضرت امـام  زمانی روشن شد که

؛ شروع کردند را والیت فقیه و حکومت اسالمیخود بحث 

چندان سـازگاری  ، که با مباحث سیاسیای  زهآن هم در حو

عـین حـال مـدیریت و سـازماندهی حـاج آقـا        در؛ نداشت

حـوزه پـذیرای    شرایط را به سمتی برد کـه آن )ره( مصطفی

 . این مباحث شد
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 ـ همراهی با امام 4

 عالقه او به امام والئی بود

  :حجت االسالم رحمانی می گوید

بـودم پاسـی از شـب     شبی در منزل حاج آقـا مصـطفی  

بـرای تهجّـد بلنـد شـد و     گذشته بـود حـاج آقـا مصـطفی     

 پتـوی خـود را  ، جنـبم  مـی  مالحظه کرده بود که من خیلـی 

حالـت معنـوی و گریـۀ    ، در حین تهجّد. روی من انداخت

ـ  ایشان مرا منقلب نمود ولی ه برای این که آن مرحوم متوجّ

شـب   کـنم کـه آن   نمی فراموش. خود را کنترل کردم، نشود

داد کـه ایـن    مـی  قسم)عج( ایشان خدا را به حضرت مهدی

ابتـدا منظـور آن مرحـوم را    . کنـد  ولیّ مظلـومش را یـاری  

 ص شد کـه منظـور او والـد بزرگـوارش    نفهمیدم ولی مشخّ

ایشان های  حاالت معنوی و گریه. باشد )س( میامام خمینی
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هـر  . واقعاً ایشان یکـی از بکّـائین بـود    معروف و مشهود و

پهنـای   اشـك ( خصوصـاً در مناجاتهـا  ) کـرد  می ریهوقت گ

پوشاند و در همان سفری که پیاده به کـربال   می صورتش را

عالقـۀ آن مرحـوم   . دعا را از ایشان دیـدم  داشتیم من همین

بلکه ، پدر فراتر از عالقۀ یك فرزند به)س( به حضرت امام

 .  بود« والیی»ای  عالقه

 

 نگران مرجعیت امام بود

 باطبائی می گوید:دکتر صادق ط

حاج آقا مصطفی نگران بـود نکنـد بـه مرجعیـت امـام      

االطـالق   گفت تـا مرجعیـت علـی    ای وارد شود و می خدشه

شان تثبیت نشـده اسـت، فعالیتهـای گسـترده، بـه اعتبـار       یا

زند! برای همین وقتی دانشجویان  مرجعیت ایشان صدمه می

فت، گر رفتندسخت نمی الییك و چپ برای دیدار ایشان می

چسـبد،   ای به امام نمـی  چون معتقد بود از جانب آنها وصله

ــذهبی   ــه م ــی بچ ــی وقت ــی   ول ــات م ــا مالق ــتند،  ه خواس

کرد! چون معتقد بود آنها به دلیـل   های زیادی می سختگیری

زننـد   انتساب به اسالم، به حضرت امام برچسب سیاسی می

گیـرد!   و در نتیجه مرجعیت ایشان در معر  خطر قرار می
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ف آن زمان، فعالیتهای سیاسـی بـرای یـك روحـانی،     در عر

شد و مخصوصاً  این در حـوزه   ضعف بزرگی محسوب می

از وضـعیت   1234نجف، تفکر غالـب بـود. امـام در سـال     

کردند و به مـن گفتنـد: بـرای اینکـه      حوزه نجف گالیه می

قدر بـه تـو بگـویم کـه      بدانی در اینجا چه خبر است، همین

پیغام فرستاد که به اسـرائیل چـه    میکی از مراجع نجف برای

ی دارد؟ امـام جـواب   طـ کار دارید؟ اسرائیل به حوزه چه رب

داده بودند: اگر اسرائیل بیایـد و عـراق را بگیـرد، بـاز هـم      

چـه اشـکالی   »گویید؟ آن آقا جـواب داده بـود:    همین را می

سنگین  به خاطر همین جوّ« دارد؟ به حوزه که کاری ندارد!

را بـه   مصطفی فعالیـت آشـکار بـرای امـام    بود که حاج آقا 

گفت: باید احتیاط کرد که گزک بـه   دانست و می صالح نمی

 یهای امنیتی یا روحانیونی که فعالیـت سیاسـ   دست سازمان

دانند، نیفتد. البته امام خیلی این تحلیـل را قبـول    را غلط می

زد  ای می های خوشمزه نداشتند. آقا مصطفی گاهی هم کنایه

آقــا تــو را دوســت دارد  بــا دیــدنت، »گفــت:  مــیو مــثالً 

دهـد کـه    هایی را به دستت مـی  کند و پیام عواطفش گل می

و تـ گذاشـتم بـه دسـت     شد، یا نمـی  اگر از زیر دستم رد می

دادم! آقـا   برسد و پخش شود یا خیلی جاهایش را تغییر مـی 
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کند طرفـداران ایشـان همـه دانشـجو یـا       گاهی فراموش می

ها فراوانند کسانی کـه اگـر    نوز در حوزهسیاسی نیستند و ه

خوانــد، اســتکانش را آب  بداننــد پســر ایشــان فلســفه مــی

 «گذاری هم هستند! های تأثیر کشند و بدبختانه آدم می

برای حاج آقا مصطفی آنچه مهم بود حفو حرمت امـام  

و زعامت ایشان بود و به این جهت در هر حال و مـوقعیتی  

 شت.دا همراه با امام قدم برمی

 

 بود کامالً مورد اعتماد

 خانم فریده مصطفوی می گوید:

علیـه رژیـم   )س( به بعد که حضرت امام 1231از سال 

مقـاوم و مشـاوری امـین بـرای      ایشـان یـاری  ، قیام کردنـد 

 کـه ایشـان دسـتگیر    1231در سـال  . بود)س( حضرت امام

امـور شـرعی و   ، در غیاب پدر)ره( حاج آقا مصطفی، شدند

بـه همـین   )س( حضرت امام. داد می سامان سیاسی مردم را

داشـتند و   به درایت و ذکاوت ایشـان کـامالً اطمینـان   ، دلیل

در محلـۀ یخچـال   ، مـثالً ؛ دادند می کارها را به ایشان ارجاع

بسیاری اوقات اتاقها پر از جمعیت بـود و   ،قاضی که بودیم

پیامی )س( حضرت امام همه منتظر بودند تا ایشان از طرف
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 . هر کس کار خود را انجام دهد بیاورد و

 به ایشان زیاد اهمیـت )س( حضرت امام، بر این اساس

بـه  )س( در ایامی کـه امـام  . داشتند دادند و کامالً اعتماد می

)س( امـام  ایشان به خوبی در غیاب، ترکیه تبعید شده بودند

در بین مردم اسـت  )س( گویی امام، کرد می مردم را رهبری

یـك هفتـه پـس از    ، به همین دلیـل . داد می و راه او را ادامه

 .ایشان را دستگیر کردند)س(، تبعید امام

وقتـی  در هنگام خروج از ترکیه و ورود امام بـه بغـداد   

شـما در  : گوینـد  مـی  بـه آنهـا   ،نشـیند  مـی  هواپیما به زمـین 

پشت  هی  کس را، پس از پیاده شدن. فرودگاه بغداد هستید

رود و آنهـا   می کار خودهر کس به دنبال ، بیند نمی سر خود

ـ . شوند فکری برای خـود بکننـد   می در تنهایی مجبور ی حتّ

فرودگاه پولهای خـود   دراند.  پول عراقی هم با خود نداشته

 حـاج آقـا  ، در آنجا. روند می کنند و به کاظمین می را تبدیل

ــافرخانه)ره( مصــطفی ــزای  در مس ــاقی، تمی ــی ات ــرد م ، گی

 فبه حرم مشـرّ )س( امام ،ندگذار می ساکهایشان را در آنجا

 از. رود مـی  خانه)ره( هم به تلفشوند و حاج آقا مصطفی می

اهلل ، بـه نـام شـیخ نصـر    آنجا به یکی از دوستانش در نجف

زنـد و جریـان را    مـی  تلفـن ، بـوده  که اهل رشت، خلخالی
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 مـا ، تـا دو روز دیگـر  : گویـد  مـی  ایشان هم. کند می تعریف

کنـیم تـا    مـی  هه تهیّلیّۀ اوّاثاثیّایشان با مقداری  منزلی مناسبِ

اینکار آنها به این دلیل بود «. شوند ایشان به منزل خود وارد

وارد  خواهنـد بـه منـزل کسـی     )س( نمیدانستند امام می که

زند و جریان را برای یکی  می بعد تلفنی هم به کربال. شوند

شـود کـه    مـی  قـرار . کنـد  مـی  خود تعریف دیگر از دوستان

شـوند و   فبرای زیارت بـه کـربال مشـرّ    )س(حضرت امام

، شـود  مـی  طی مراسم استقبالی که برای ایشان تدارک دیـده 

 . شوند فبه نجف مشرّ

این برنامه ریزی و سرعت عمل ایشان حاکی از کفایت 

جوانـب کارهاسـت و اعتمـادی کـه      و درایت او و توجه به

برنامـه   هم این)س( امام. به ایشان داشتند)س( حضرت امام

شـوند و   مـی  فپس از یك روز به کربال مشرّ؛ پذیرند یم را

عراقیهـای ارادتمنـد بـه    ، ایرانیان مقیم آنجا در میان استقبال

و السالم(  )علیهالشهداء دایشان و علماء به حرم حضرت سیّ

رونــد و پــس از  الســالم( مــی )علیهحــرم قمــر بنــی هاشــم

 .کنند می سوی نجف حرکت به، استراحتی کوتاه

ه ای از اهمیت حضور برادرمان در کنـار پـدر   اینها نمون

 بود او را باید نماد همراهی و همدلی با امام دانست.
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 هم سو با امام بود

 حجت االسالم شریفی پاکستانی می گوید:

سـسال  )س( از امـام ، وقتی حزب رستاخیز تأسیس شـد 

ایشـان هـم بـه طـور     . آن چیست کردند که نظرشان دربارۀ

آقـا   این سسال را از حـاج . سخ دادندبه این سسال پا، لمفصّ

به . ایشان انسان واقع بینی بود. هم کرده بودند)ره( مصطفی

 دخالـت )س( کارهای مربوط به بیت امـام  در، طور مستقیم

و هرگز نمی  داشت ولی تمام جزییات را زیر نظر، کرد نمی

خواست غیر از خواسته امام اقدامی انجـام دهـد هـر چنـد     

آنچه برای حاج آقا مصـطفی مهـم    خود نظر دیگری داشت

   بود همراهی با امام در هر کاری بود.

، امریکـا ، به مـن گفتـه بـود کـه بـا دانشـجویان کانـادا       

داشته باشم و گـاهی کـه آنهـا     هندوستان و پاکستان ارتباط

دادم  می )س(آنها را خدمت امام، نمودند می سساالتی مطرح

فارسـی سـساالت   و با زبـان  ، رساندم می و جواب را به آنها

: گفـت  مـی  به مـن )ره( حاج آقا مصطفی .شد می پاسخ داده

یکـی از   !چقدر خـوب بـود  ، شد آنها را ترجمه کرد می اگر

آن ، مشکلی نیست: به من گفت، که بعداً شهید شد، دوستان

پاکستان را بـا  های  آن موقع همۀ روزنامه. کنیم می را ترجمه
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همـین کـار را   مـا هـم   . کردند می نوشتند و چاپ می دست

 کردیم و مجوع آنها را بـه صـورت یـك کتابچـه بـا خطـی      

به تعداد بیسـت  . خوش نوشتیم و برای چاپ به لبنان بردیم

کردیم و به پاکستان و هندوستان به  هزار نسخه آن را چاپ

ــد نفــر از آشــنایانم فرســتادیم  کــه  پــس از آن. نشــانی چن

قتـی  و؟ چـه کردیـد  : پرسید)ره( حاج آقا مصطفی، بازگشتم

بسیار خوشـحال شـد و بـه    ، گفتم نتیجۀ کار را برای ایشان

 شاهنشاهی گیرند و به دار می یك روز تو را: »شوخی گفت

 .«آویزند می
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 ـ شجاعت و اعتماد به نفس 5

 مالقات با حسن البکر

 حجت االسالم برقعی تعریف می کند:

عراق با بیـت امـام)س( تمـاس    ریاست جمهوری از روزی 

مصطفی)ره( بگویید مـأموران مـا دنبالشـان     که به حاج آقا دنگرفت

ال جـواب دهـد. وقتـی    سس آیند.ایشان تا بغداد بیاید و به چند می

 به حاج آقا مصـطفی)ره( دادنـد، ایشـان بـا حضـرت      این خبر را

ت کرد و کسب تکلیـف نمود.امـام)س( فرمـوده    بامام)س( صح

بایـد بـا آنهـا     ،کنیـد  توانید از اینجا فـرار  نمی بودند که به هرحال،

کرد که ایشـان را بـه    می کس تصور شود. هر بروید ببینید چه می

بعد معلوم شد کـه   برند، اما می «العام امن»بغداد و مستقیماً به ادارۀ 

 اند. به او گفتـه بـود: شـما از    او را پیش رئیس جمهور عراق برده

کنیـد و ظـاهراً    اهلل حکیم ارتباط برقـرار مـی   طرف پدرتان با آیت
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کنیــد. ایــن پیامهــا در چــه  مبادلــه مــی پیامهــایی را بــرای ایشــان

از مراجـع   مـن فرزنـد یکـی   »هایی است؟ ایشان گفته بـود:  زمینه

کـنم؛ چـون    هستم. به دستور ایشان از مرجع دیگری عیادت مـی 

بیننـد کـه از او دیـدار کننـد.      توانند یا صالح نمی نمی خود ایشان

شود در زمینۀ احوالپرسـی و   می بدل ها رد وصحبتهایی که بین آن

آنهـا مبادلـه    این مسایل است، ولی اگر هم صحبت دیگری بـین 

بـه  «. گفتم گفتم، نه به شما به احدی نمی شد، قطعاً به شما نمی می

نگفته بود که مسایل دیگری در بین هست یا نیسـت، بلکـه بـا     او

شـما  مسـایل دیگـری هـم بـود بـه       قاطعیت گفته بـود کـه اگـر   

که پدرم بـرای   بینم که پیامی را گفتم؛ یعنی؛ وظیفۀ خودم نمی نمی

او گفته به تو بگویم یا پیام او برای پدرم را پیش تو فاش کنم. اگر 

گفـت،   آقا مصطفی)ره( مطلبـی را هـم از قـول کسـی مـی      حاج

 ارشادی داشت و محرمانه نبود. کرد که جنبۀ مسایلی را مطرح می

 

 گفتگوی طلبگی 

 السالم مهاجر می گوید:حجت ا

سی از لحاظ علمی جـرأت  مجلس درس پدرشان، ک در

کرد تا رأی مخالف بدهـد، او براحتـی    پیدا نمی ابراز وجود

«. مطالعه کنیـد »فرمودند:  کرد. یك بار امام)س( به او اشکال می
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مطالعـه   اید، بلکه باید بیشتر گویم مطالعه نکرده نمی»بعد گفتند: 

اگر ایشـان پـدرم   »گفت:  فی)ره( به من میحاج آقا مصط«. کنید

)خـدای   ا ترسـیدم کردم، امّ مقابلش استقامت می نبود، بیشتر در

 عمـق  اسـتقامت دلیـل بـر    این«. نکرده( پدرم آزرده خاطر شود

 کـه خـدمت ایشـان بـودم، از مـن      علمی او بـود. یـك بـار   

عرفـانی   ی در زمینـۀ تفسـیر  یلبنان، کتابها خواست که از می

کـه چهارصـد صـفحه در تفسـیر      گفت ه کنم. میبرایش تهیّ

ـ   »سورۀ حمد نوشته و تازه به   «اک نسـتعین ایّـاک نعبـد و ایّ

ر علـم داشـت،   رسیده است. با وجود چنـین تعمّقـی کـه د   

 ها داشت. خودمانی با دیگر طلبه برخوردی متواضعانه و

 

 سحرگاه پانزدهم خرداد

 دکتر محمود بروجردی می گوید:

که قبل از اذان صبح )س( امام از بازداشت حضرتپس 

را )ره( حـاج آقـا مصـطفی    برخی از همسایگان صدای، بود

 )س(امـام « ؟ مـن هـم بیـایم   : »زند می شنیده بودند که فریاد

چـون منـزل مـا روبـروی منـزل      «. تو بمـان ، نه: »فرمایند می

 . و به بیرونی رفتم مفوراً بیرون آمد، بود)س( امام

چه بایـد  : »گفت می ود وایستاده ب)ره( حاج آقا مصطفی
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اجازه ، مردمی که جمع شده بودند در حالی که صدای« کرد

شـدند و   مردم گـروه گـروه جمـع   . داد نمی فکر کردن به ما

( در پیشاپیش مردم قـم  رهحاج آقا مصطفی)، پس از ساعتی

مطهر حضرت معصومه)س( حرکت کردند.  به طرف صحن

ــو از  6ســاعت  جمعیــت شــد،  صــبح صــحن مطهــر، ممل

یـا مـر  یـا    »رسید، از قبیل  عارهای مختلفی به گوش میش

ما مرجعمـان را  « »شکن آزاد باید گردد خمینی بت» «خمینی

رسـید کـه مراجـع وقـت در      از آن طرف خبر«. خواهیم می

اجتمـاع   زنجـانی اهلل حـاج سـید احمـد     منزل مرحوم آیـت 

گیـری   و با مشورت بـرای اقـدامات آینـده تصـمیم    اند  کرده

آقا مصطفی)ره( روبروی ایوان آیینه در  ند. شهید حاجکن می

را احاطـه   صحن روی یك منبر کوتاهی نشسـته و مـردم او  

کرده بودند. در این هنگام نیروهای نظـامی از هـوا و زمـین    

به مردم حمله کردند، و مرتباً رفت و آمد  های قم در خیابان

تـا   ادامه داشـت  اهلل زنجانی برای تعیین تکلیف به بیت آیت

این که یك نفر از مدرسـین حـوزه، حـاج شـیخ اسـماعیل      

طرف مراجع آمد و پیغام داد که مردم تا دسـتور   مالیری از

 ها بروند.  بعدی به خانه

حاج آقا مصطفی)ره( در این جا بـا سـخنانی همـراه بـا     
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سپاسـگزاری کـرد و چنـین     شدت ناراحتی و گریه از مردم

 یرتمنـد قـم کـه بـه    غ من از شما مردم خوب و»بیان نمود: 

مناسبت بازداشت پـدر پیـرم ایـن همـه ناراحـت و نگـران       

کنم. این  دارید تشکر می ابراز می هستید و این احساسات را

پدرم، زودتـر   شود که ادامه حضور شما در صحنه سبب می

اختیـار گریـه    مـردم بـی  « آزاد گردد و به خدمت شما بیایـد 

ی مبنـی بـر   سخنان که حاوی نکـات ظریفـ   کردند و این می

سـوزاند.   بیشـتر  گزاری امام)س( به ملت بود، مردم راخدمت

به دستور حاج آقا مصطفی)ره( مردم متفرق شدند. آنچه که 

حضار را تحـت تـأثیر قـرار داده بـود، بیانـات و       العاده فوق

کـه  بود و پیـدا بـود    های دقیق حاج آقا مصطفی)ره( تحلیل

بازداشـت، نتوانسـته   العـاده شـاه در آن زمـان و ایـن      قدرت فوق

   را تحت تأثیر قرار دهد. ایشان

 

 تا تهران خوابیدم

حجت االسالم رحیمیان نقل می کند که حاج آقـا مصـطفی   

می فرمود وقتی مرا در قم دستگیر کردند و به تهران روانـه  

ساختند من اصالً تشویش و نگرانی نداشتم هنگامی کـه در  

زده بودنـد   ماشین نشستیم، آنها بسیار مضطرب و وحشـت 
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ولی من از همان اول حرکت به صندلی ماشین تکیـه زدم و  

خوابیدم و از خواب بیدار نشدم تا اینکه ماشـین بـه تهـران    

 رسیده بود و آنها مرا بیدار کردند.

 

 برخوردی سالم ولی جسورانه

 داریوش فروهر می گوید: 

سالی که در زندان بسر می بردم اتفاقاً چندی بـا شـهید   

اج آقا مصطفی خمینی که در سلولی نزد مـن بـه   بزرگوار ح

و گرداننـدگان  هـا   نگهبـان سر می برد آشنا شدم آن روزهـا  

 اداره، ماهی یك بار هم افسرانی از دادرسـی ارتـش  ، زندان

مـن  . کردنـد  مـی  دوم ستاد ارتش و ساواک از زندان بازدید

گونه مواقع به سـلولم بـروم و    خود عادت داشتم که در این

 اهلل آیـت  برخـورد حضـرت  . ا آنها نداشته باشـم برخوردی ب

. برای مـن بسـیار جالـب بـود    )ره( حاج آقا مصطفی خمینی

به قرائـت قـرآن   ، آنها آگاه شدند هنگامی که ایشان از آمدن

رو بـه   نشستن ایشان طوری بود که نیمرخ ایشان. پرداختند

ایشان با صـدای بلنـد شـروع بـه     . گرفت می درِ سلول قرار

در تمـام  ، سـلولم بـودم   در مـن کـه   کردند و خواندن قرآن

صـدای   ،کردنـد  مـی  مدتی که این عده از آن قسمت بازدید
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بعد که از ایشـان پرسـیدم   . شنیدم می تالوت قرآن ایشان را

که اصالًسَرَم را بلند نکردم که ببینم چه  گفتند؟ چه گذشت

یك درنگ کوتـاه از   کسانی هستند، و درِ سلول باز بود و آنها با

وی آن رد شدند. خالصه همان گونـه کـه گفـتم، ایشـان را     جل

 شخصیت برجسته، سعه صدر و بسیار شایسته یافتم.   دارای

 

 شجاع و نترس بود

 خانم فریده مصطفوی می گوید:

آن چه کـه ایشـان را از سـایر همسـاالنش در نظـر مـا       

 خـانم . اش بـود  العـاده  ذکاوت فـوق  کرد هوش و می متمایز

در ، منـزل  کردند که ما هر چیـزی را در  می تعریف( مادرم)

گویی ، کرد می کردیم ایشان به راحتی پیدا می هر کجا پنهان

شـجاعت و  . داند که کجـا گذاشـته شـده اسـت     می خودش

یك : »گفتند می مادرم. بود نترس، شهامت زیادی هم داشت

 دیدم، شدم)علیهاالسالم( روز وارد صحن حضرت معصومه

کننـد و   می حرم نگاههای  گلدستهت زیادی به یکی از جمعیّ

پسر بچۀ چهارده پانزده : گفتند، کردم سسالاند.  وحشت زده

ــاالی ســقف گلدســته روی دســتهایش ای  ســاله  ایســتاده ب

دیدم مصطفی ، جلو رفتم، کنجکاو شدم. است( باالنس زده)



 001ویژگیهایشهیدبزرگوارحاجسیدمصطفیخمینی)ره(

 115             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

ترسیدم و نگران شدم تا این کـه پـس از چنـد     خیلی. است

)س( حضـرت امـام   را بـرای شب جریان «. دقیقه پایین آمد

تو به چـه  : »ایشان هم به او گفته بودند. تعریف کرده بودند

لغـزد و از   می فکر نکردی دستت؟ این کار را کردی جرأتی

: هم با اطمینان گفته بود او« ؟ شوی می آن باال به پایین پرت

 امـا .« افـتم  نمـی  من اطمینان داشتم که، اصالً ترسی نداشتم»

 اگــر مادرمــان نســبت ، بــاک و بــی همــین نوجــوان جســور

 و هـر قـدر هـم آن کـار      کـرد  مـی  به کاری اظهار نارضایتی

ــه ــورد عالق ــود م ــاره، اش ب ــی کن ــام م ــت و آن را انج   گرف

 . داد نمی

کردند که ایشان در دوران جوانی با چند نفر  می تعریف

 بندند که ببینند کـدام یـك بیشـتر    می از دوستان خود شرط

روز  شـبانه  دو. خوابی مقاومـت کننـد   بی توانند در مقابل می

نزدیـك  ، رونـد  مـی  شب دوم تا صـبح راه ، کنند می مقاومت

بـرای سـاختمان   ای  جلوی خانه، همان خیابان اذان صبح در

چند دقیقـه روی  : گویند می به همدیگر. سنگ ریخته بودند

 نشـینند و سرشـان را تکیـه    مـی  وقتـی . این سنگها بنشـینیم 

ـ   . رونـد  می دهند به خواب می ت از وقتـی از همهمـۀ جمعیّ

نصف روز گذشـته بـوده و مـردم     شوند که می خواب بیدار
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بـا   انـد  چطور توانسـته ها  اطراف آنها را گرفته بودند که این

 . این همه سر و صدای رفت و آمد در آنجا بخوابند

 

 صراحت لهجه

 گوید: حاج احمد آقا می

کسـی  کمتـر   آنچه که مـن در بـرادرم دیـدم و آن را در   

به این معنـا کـه حـاج آقـا      یافتم صراحت لهجه ایشان بود.

ــائل ــی    مصــطفی در مس ــا کس ــه ب ــی  وج ــه ه ــالمی ب اس

 کـرد. مـثالً    نداشت و خیلی صریح صحبت می رودربایستی

به این طرف  31 ساله امام از سال 16ـ15در طول مبارزات 

زمـانی رفـیقش بـوده، از راه     دیـد کسـی کـه     برادرم اگر می

کنـد یـا     و بـا دسـتگاه همکـاری مـی     ف شـده راست منحـر 

 گفتنـد مـن دیگـر     اسـت، صـریحاً بـه او مـی     سکوت کرده

ایـن طـرف و    توانم با تو باشم، تو آن طرف جوی و ما  نمی

گاهی بعضی از ایـن دوسـتها    این صراحت به حدی بود که

 شنیدند. بـه   زدند هرگز جوابی از او نمی  می وقتی او را صدا

بود زیرا هرگز  ل امروزیها خیلی مالکیهمین مناسبت به قو

مختلف مماشات کند. از صـفات   خواست که در مسائل  نمی

 عشق به پدرم بود.  بارز برادرم
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 ـ مردمداری6

 شیفتگی تودۀ مردم

 گوید: حجت االسالم محتشمی می

 عامّۀ مردم با حاج آقا مصـطفی)ره( در اثر مراجعاتی که 

متواضـــع و وارســـته،  داشـــتند، ایشـــان را یـــك انســـان

ویژگیهـای ایـن مـرد     داشتنی یافتـه بودنـد. یکـی از    دوست

پیرایگی ایشـان اسـت. ایشـان     بزر ، خضوع، فروتنی و بی

بـا  وقتـی همـراه    های عادی داشـت. مـثال   سری برنامه یك

مغرب و عشاء و یا ظهـر   حضرت امام)س( برای اقامۀ نماز

 ه تشریفات وهرگون آمد، بعد از اقامه نماز بدون و عصر می

ــه  ــد دقیق ــۀ عــادی، چن ــد یــك طلب گوشــه مســجد ای  مانن

ال الـه اال  »صلوات، استغفار و یـا   نشست و تسبیح و ذکر می

شد،  می و هنگامی که مسجد از جمعیت خالی گفت می« هللا
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رف منـزل خـود حرکـت    افتاد و بـه طـ   تنهای تنها به راه می

 فتر شبهای چهارشنبه به مسجد سهله می کرد. همچنین می

عبـادات خاصـی کـه     و بعد از اقامۀ نمازهای مخصـوص و 

جد سـهله وارد اسـت، حـدود نـیم     شب چهارشنبه در مسـ 

تا سه ربـع، عبـای خـود را روی خاکهـا و رملهـای       ساعت

افـراد   و در میـان  کرد و وسط مسـجد  مسجد سهله پهن می

نشسـت و یـا در    النـاس مـی  عادی و به اصطالح مـا عـوام   

کـرد و   ز عبادات مأثوره گعـده مـی  قبل و بعد ا مسجد کوفه

 طلبـه بـه گفتگـو    خیلی خودمانی بـا دوسـتان طلبـه و غیـر    

پرداخت و هی  گونه تعـیّن و تشخصّـی از خـود نشـان      می

حالـت فروتنـی و تواضـع، موجـب ارادت و      داد، ایـن  مین

 )ره(آقـا مصـطفی   القمندی طبقات مختلف نسبت به حاجع

اعـراب و  د حتی کر بود، برای ایشان عرب و عجم فرق نمی

بوسـیدند و از   آمدنـد دسـت ایشـان را مـی     نجف مـی  ۀبکس

الی داشـتند، مطـرح   سسـ  کردند و اگـر  شان احوالپرسی میای

یشان گاهی به صحن و حـرم مطهـر   رفتند. ا کردند و می می

کـرد،   را پهن می آمد، عبا ( میالسّالم لیهع) طالب بن ابی علی

ولی و عـادی  مردم معم با طالب ونشست و  روی زمین می

 و در مراسـم و محافـل شـادی و عـزای     شد صحبت می هم
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عربهای نجفی و همسـایگان دور و نزدیـك خـود شـرکت     

 کرد.   می

بـار در موسـم    پنج - سالی چهار )ره(حاج آقا مصطفی

( مسیر بین نجـف و  السّالم لیهع) الحسین زیارتی ابی عبداهلل

طیّ  و دستا بوفرسخ و دهها رو 16 - 17کربال را که حدود 

رفـت؛ در   ده مـی انجامید، پیا آن تقریباً چهار روز به طول می

رفتـار مرحـوم    نبود که شیفته اخالق و این مسیر، روستایی

روستاییهای عـرب و   اج آقا مصطفی)ره( نشده باشد، اینح

 مسیر نجف تا کـربال مرحـوم حـاج آقـا    عربهای عراقی در 

ار و ، رفتـ شـناختند و مجـذوب اخـالق    را مـی  )ره(مصطفی

بودنــد و وقتــی بــه نجــف  کمــاالت روحــی ایشــان شــده

 رســیدند، مت حـاج آقـا مصـطفی)ره( مـی    آمدنـد، خـد   مـی 

به امام)س( دسترسـی   آمدند و ایرانیهایی هم که به عراق می

ترسیدند، با توجه به این که روش و مـنش   می نداشتند و یا

تواضـع بـود،    محـور خضـوع و   بـر  )ره(حاج آقا مصـطفی 

ده بود. شاید بسیاری از ن برایشان خیلی سادسترسی به ایشا

ــا، ــا عراقیهـ ــا و   ،لبنانیهـ ــیاری از افغانیهـ ــوریها، و بسـ سـ

های پاکستان  پاکستانی ستانیهای مقیم نجف و به تبع آنهاپاک

فغانستان که مقلـد امـام)س( شـدند از کانـال     های ا و افغانی
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به آن حضرت عالقمنـد شـدند، و در    )ره(آقا مصطفی حاج

روش صحیح و برخـورد و   ت با ایشان و به سبباثر معاشر

 ا مصـطفی)ره( مفتـون، شـیفته و مقلـد    منش جذاب حاج آق

 شده بودند.  )س(حضرت امام

 

 روز برفی بود آن

 گوید: حجت االسالم مسعودی خمینی می

انسان متواضعی بود و شخصیتی برای حاج آقا مصطفی 

 یابـان بـا ایشـان از خ  . آمد می یك روز برف. قایل نبود خود

ـ ، من متوجه نشـدم . خورد شخصی به زمین. گذشتیم می ا امّ

، دوید به سرعت به سوی او، ایشان به مح  این که فهمید

بـا عبـایش برفهـای او را    ، زیر بالش را گرفت و بلنـد کـرد  

ــد ــر ســر او   کالهــش را از روی، تکان زمــین برداشــت و ب

، بعد .حتی به سرش دست کشید او را نوازش کرد، گذشت

از جیـب خـودش مقـداری پـول     . آدم مفلـوکی اسـت  دید 

این را بگیر و یـك چیـز   ، پدر: »گفت درآورد و به او داد و

آن طرف  دست او را گرفت و به، آن وقت.« برای خانه بخر

تـا  )ره( حاج آقا مصـطفی . برد( جایی که برف نبود) خیابان

 .بود این حد اخالقی
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 تهیه غذا برای طالب

 کند: نقل میحجت االسالم محمدی یزدی 

ایرانی های  در سالی که دولت عراق هجوم آورد و طلبه

اجاره کرده بودم و در ای  تازگی خانه من به، را دستگیر کرد

نفر طلبـه   751 در یك شب. حال نقاشی ساختمان آن بودم

در نیمه راه کربال « خان نص» به نامای  را گرفتند و به منطقه

بـه نـام آقـا سـید     ، ممن با یکـی از دوسـتان  . بردند و نجف

وقتی قضـیه را فهمیـدیم    .در خانه بودیم، عبدالرضا حیدری

ــدیم   ــرون نیام ــه بی ــه روز از خان ــا  . س ــاج آق ــك روز ح ی

را گرفتـه و  ها  به دیدن ما آمد و گفت که طلبه )ره(مصطفی

چـون  : ما گفتـیم . دهند نمی غذای خوبی هم به آنهااند،  برده

 گر مواد غـذایی تهیـه  ا. در خانه هستیم هی  مشکلی نداریم

ایشان به وسیلۀ بعضی از . حاضریم برایشان غذا بپزیم، شود

( دولت عراق کاری بـه آنهـا نداشـت    که) بحرینیهای  طلبه

 آنهـا را  ما هـم ، کرد می برنج و گوشت و سایر لوازم را تهیه

دادیـم برایشـان    مـی  آنهـا را ، آمد می سپس وانتی؛ پختیم می

چنین اخالقـی داشـت کـه بـر     )ره( مصطفی حاج آقا. ببرند

ایـن  . کـرد  می فکرش همه جا کار، اوضاع کامالً مشرف بود

اگر ایشـان بـه چنـین    . یکی از ویژگیهای اخالقی ایشان بود
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معلوم نبود که کس دیگری چنین کـاری  ، نیفتاده بود فکری

 . انجام دهد

 

 اسوه حسنه

 گوید: آیت اهلل اشراقی می

لکم فی رسول اهلل  و»تابع  )ره(مصطفی مرحوم حاج آقا

کردنـد کـه    مـی  . رفقـای ایشـان هـم فکـر    بود« أسوۀ  حسنۀ 

)ره( هستند، چون نسـبت  نزدیکترین رفیق حاج آقا مصطفی

و در محبت هم مساوات  کمال محبت را داشت به همه آنها

مهمی اسـت، کـه انسـان     کرد، این نکته بسیار را رعایت می

 س از او راضیکند که همه ک بین رفقا و مردم طوری رفتار

اخالقی شـخص  کمال  راین رضایت عمومی دلیل ب باشند و

عاشقانه ملت ایران نسبت بـه امـام    است. چه این که عالقه

در  کمال صـفای بـاطن امـام)س( اسـت کـه      خود دلیلی بر

انـد. مرحـوم آقـا سـید      مورد همه مردم اجرای عدالت کرده

سـیار  مال دنیا هی  چیـز نداشـت، ب   ازبا اینکه  )ره(مصطفی

 .سخاوتمند بود
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 نماد مردمداری

 ظـاهراً در سـال   کنـد کـه    حجت االسالم محتشمی نقل مـی 

بعث عراق تصمیم گرفت کلیـۀ   .ش رژیمـه (1251 – 51)

غیر عراقی مقیم و حتی افراد دارای شناسنامه عـراق را   افراد

مغـرب  اخراج کند. نزدیك اذان  که اصالتاً غیر عراقی بودند

مدرسـه مرحـوم بروجـردی     ردز طالب بـرای نمـا  و عشاء 

نجف اقدام بودند که فُجأتاً خبر آوردند بعثیها در  جمع شده

انـد   از کسبه و طالب کرده اعمّ ها به دستگیری تمام خارجی

 را از وسط راه به منزل برگرداندند.  )س(و حضرت امام

در مدرسه در صف اول جماعـت   )ره(حاج آقا مصطفی

امامت ایشان خواندیم، بعثیها  به هراً نماز رابود، آن شب ظا

بودنـد،   این تصمیم، استثناء کـرده  مراجع و بستگانشان را از

ایشان وارد مدرسه لذا برای ایشان مشکلی نبود و به احترام 

برای همراهی طالب مدرسـه   )ره(مصطفی نشدند. حاج آقا

نزدیك نیمه شـب در   انی که برای نماز آمده بودند، تاو کس

 ی که نیروهای بعثی پشت در مدرسه،حالمدرسه ماندند در 

خارج  بودند و هرکس را که از مدرسهآماده حمله به داخل 

کردند. آنها در نهایت به داخـل   می شد بالفاصله دستگیر می

مدرسه بودنـد   بردند و تمام افرادی که داخلمدرسه یورش 
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وقتی ایشـان بـه منـزل     از جمله خود من را دستگیر کردند.

انوادۀ خود را بـرای دلـداری خـانواده ایـن     خ روند خود می

جناب آقای دعایی را  فرستند و روز بعد نب به منزل، میجا

 کنند. برای استخالص دوستان به بغداد اعزام می

 

 ها را بنگر خوبی

 گوید: حجت االسالم محمد طاووسی می

ای بسیار آموزنده از پیاده روی با صـفایی کـه از    خاطره

دارم کــه در واقــع درســی بــرای نجــف بــه کــربال داشــتیم 

مان بود. در آن زمان مرسوم بود که روحانیون و مـردم   گروه

در مراسم مختلف ) نیمه شعبان، اربعـین، عاشـورا...( پیـاده    

رفتند. این پیاده روی دو گونه بـود یکـی از راه    به کربال می

کیلـومتر   75رفتند. از نجف تا کـربال   خشکی و آسفالتی می

رفتند. مسیر دیگر هم از کناره شط بـود   می بود و سه ساعته

که راه طوالنی تری بود. دو سه شهر در مسـیر بـود. مـا بـا     

حاج آقا مصطفی به سمت کربال بارها پیـاده روی داشـتیم.   

ــهر   ــك ش ــه نزدی ــا ک ــویر»در یکــی از منزلگاهه ــود « جت ب

کـرد. آن   کردیم هر کس به نوبت آشـپزی مـی   استراحت می

بـا یکـی از رفقـا و دوسـتان کـه خـدا       روز نوبت من بـود.  
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رحمتش کند و در آن سفر با ما بـود، یعنـی شـهید محمـد     

ج رفتیم و آنجا لـوازم ووسـایل نهـار    منتظری، به شهر تویر

ظهر را خریـدیم و درحـال آمـاده کـردن آن بـودیم. دیـدم       

دوستمان آقای سجادی زیر خیمه لَم داده و بیکـار نشسـته.   

یمه لَـم دادی و همـش داری   صدا زدم آقای سجادی زیر خ

خوری و نمی آی کمـك بکنـی. حـاج آقـا مصـطفی از       می

شنید. دیدم حاج آقا مصطفی صـدا   راپشت چادر حرفهای م

زد و گفت طاووسی بیا و بنشـین. فرمـود کـه درس امـروز     

خواهم اآلن به تـو بگـویم. یـك شـعر از      مااین است که می

افتـد   تفاقی مـی حافو خواندند که از آن روز تا حاال هرگاه ا

کمـال  »این شعر همواره مّـد نظـرم است.ایشـان فرمودنـد:     

که هر که بی هنر افتـد  ـ  صدق و محبت ببین نه نقص گناه

هـای   سپس ادامـه داد آدم هنرمنـد خـوبی    «نظر به عیب کند

بیند. آقای سجادی هم این همه خـوبی دارد. بـه    می مردم را

. متاسـفانه  نظر من این درس عمومی برای همه جامعه است

کنیم که نه تنها عیوب مـردم   اآلن ما در روزگاری زندگی می

 هایشان در چشم ما پیدا نیست. بینیم و خوبی را می
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 ـ تیزبینی و نکته سنجی7

 زیرکی در پیام 

 کند: دکتر محمود بروجردی نقل می

اهلل  آیـت  از منزل مرحوم)ره( یك شب حاج آقا مصطفی

بـه  : »من تمـاس گرفـت و گفـت    با( نپدر مادر ایشا) ثقفی

)س( امـام  هزار تومان از، شوندنکه مأموران متوجه ای  گونه

 وقتـی بـه منـزل   . مـن انجـام دادم  « بگیر و برای مـن بیـاور  

دیدم دو نفر از دوستان ایشـان  ، رفتم ثقفی در پامناراهلل  آیت

و بـه مـن    آنجا هستند و ایشان آن پول را بهانه کرده بودنـد 

برسان که بر طبـق اخبـار   )س( ر  حضرت امامگفتند به ع

شریعتمداری در یکی از منـاطق  اهلل  ، آیتمحرمانه العاده فوق

اسـت ولـی از محتـوای     اطراف شهر با شاه مالقـات کـرده  

 ،چون در اطراف چادر محل مالقات، مالقات خبری نداریم
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هی  کس نبود و من هم همان شب آن پیام را بـه حضـرت   

)ره( جالب این که حاج آقا مصـطفی  تهنک. رساندم)س( امام

بسـیار   برخـی را ، شـدند  مـی  از برخورد مأمورین که عو 

ای  به گونه. وفادار به شاه یافته بودند و بعضی دیگر را کمتر

 عالقـه )س( نسبت بـه امـام  ها  از بعضی که به طور مخفیانه

 نمود می دید و از این شرایط به بهترین نحو استفاده می

 

 یتو تسبیح ندار

 :گوید حجت االسالم اعتمادزاده می

وایــل خـاطرۀ دیگـری کــه بـه یـاد دارم آن اســت کـه ا     

.ش ـهـ  1231پـانزده خـرداد    بازگشت امام)س( بود، بعد از

 ای تشـکیل  که ما مجبـور شـدیم جلسـه    جریاناتی پیش آمد

دهیم تا بعضی از دوستان اعتراضاتی را که مطرح بود مـورد  

 بررسی قرار دهند. 

را نیز دعوت کرده بودیم که برای  )ره(طفیحاج آقا مص

جمـع ایـن    حضـور داشـته باشـند. در    ویی در جلسهجوابگ

جریانـات   ان شخصی بود که مشخص شده بـود همـه  دوست

ایـن کـه بـه     پـس از  )ره(اوست. حاج آقا مصـطفی  زیر سر

جلسه وارد شد، با یك نگاه به آن شـخص   جمع دوستان و
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شـخص داد و گفـت    آورد و به آن تسبیحش را از جیب در

 بگیر تو تسبیح نداری.

 

 بعد از ورود به بغداد

 گفتند: خانم به نقل از حاج آقا مصطفی 

پس از آنکه مقامات ترکیه مـا را تـا فرودگـاه بردنـد و     

هواپیما شدیم. از اینکه دیدیم مأموری ما را همراهـی  سوار 

کند احساس آزادی کردیم. به بغـداد کـه رسـیدیم، بـه      نمی

اما آنجا ارز همـراه مـا   تم تا پولمان را تبدیل کنم، صرافی رف

را )پـول ترکیـه( نپذیرفتنــد. بـه کــاظمین رفتـیم، از راننــده     

تاکسی خواستم تا نزدیك حرم توقف کند تا به صحن بروم 

ای پول بگیرم، البته پیشنهاد کردم ساعتم را نزد او  و از طلبه

ای  طلبه گرو بگذارم، اما او نپذیرفت. وارد صحن شدم و از

پول گرفتم و پس از خداحافظی بـا راننـده بـه مسـافرخانه     

که در سفر پیش به آنجا رفته بودم، رفتیم. به شـیخ  « اخوان»

نصراهلل خلخالی که در نجف ساکن بود تلفن زدم و مـاجرا  

ها داد و آنها  را تعریف کردم. او هم خبر ورود ما را به طلبه

رای دیدار ما به کاظمین نیز )صدها نفر( با چندین اتومبیل ب

آمدند. آقای خلخالی پیشنهاد کرد، ما چند روزی بـه کـربال   
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ای برایمان آماده کند و به خانۀ خودمان  برویم تا در نجف خانه

ای مایـه   وارد شویم؛ زیرا او معتقد بود، ورود مـا بـه هـر خانـه    

شود. ما نیز به کـربال رفتـیم. آنجـا هـم      گالیه دیگر دوستان می

 خالی خانه و وسایل الزم را آماده کرده بود.آقای خل

در کربال نیز پیشواز باشکوهی از آقـا صـورت گرفـت.    

اهلل سید محمد شیرازی که در صـحن امـام حسـین)ع(     آیت

خواند، از آقا خواست تا در جـای او نمـاز را    نماز جماعت می

 اقامه کنند. نماز پر صالبت و باشکوهی در صحن برپا شد.

 

 خالفینهمنشینی با م

 گوید: آیت اهلل عمید زنجانی می

ای در نجف داشت کـه رویـه را    حاج آقا مصطفی رویه

بـا   ئیهـا  ای گعدهایشان اکثراً متوجه نبودند و آن این بود که 

دانسـتیم.   . همه ماهـا ایـن را ایـراد مـی    داشتمخالفین امام 

گفتیم ایشان با این اخالص و ارادتـی کـه بـه امـام دارد      می

نها نشست و برخاست دارد؟! اینها به امام اهانت چطور با ای

کوچـك  ! اینهـا امـام را   گفتند ناسزا میکنند! اینها به امام  می

! حال چطور بـا اینهـا همنشـین اسـت. نـه تنهـا       شمردند می

وری، نهاری، شامی بـا  سنشین است بلکه هم بزم است.  هم
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خندند. وقتی آنها برای امام جوک  گویند و می هم هستند می

کند مثال  گویند خود حاج آقا مصطفی هم یکی اضافه می می

؛ مرحوم خلخالی کـه در  "قربون جدش برم"با این عبارت: 

هــا حضــور داشــت خیلــی ناراحــت بــود.  بعضـی از گعــده 

گفت اگر پدرت یـك دشـمن داشـته باشـد تـو بـرایش        می

د. شـ  کنی. این کارها چیه؟! خیلـی عصـبانی مـی    کفایت می

. شیخ نصراهلل مسن بـود.  خندید ه میاه قاحاج آقا مصطفی ق

کـرد.   گذاشت و اذیتش می سرش می حاج آقا مصطفی سربه

بعدها ما فهمیدیم چه در سر داشت. زمانی که همه آنهـایی  

کردند همه آنها یکی یکی به درس امام  که به امام توهین می

آمدند. تازه ما فهمیدیم که این سیاستی که حاج آقا مصطفی 

کـرد.   عنی آن چه بود. اوالً اینها را کنترل میکرد م اعمال می

شد که پشت سر امام چه خبر است و احتماالً بـه   با خبر می

کـرد کـم کـم     رساند و دوماً اعتماد اینها را جلب می امام می

هایشـان االن هـم هسـتند کـه      به درس امام آمدنـد. بعضـی  

کردنـد.   توانم اسم ببرم. همانا در علمیت امام تردید مـی  نمی

تـرین و   آمدند درس امام و شدند مرید امام. یعنـی خـالص  

ها بودند که حاج آقا مصطفی با   بهترین مریدهای امام همین

 این سیاستش آنها را جذب کرد. 
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 ظلمت سبب نور

 گوید:   زاده می آقای مهاجر شریف یزدی

ابتدا که حضرت امام)ره( و حاج آقا مصطفی به نجـف  

ای  د بعدها آقا مصطفی خانهآمدند در یك منزل اقامت کردن

مستقل برای خودش تهیه نمود که نزدیـك منـزل پدرشـان    

بود. من و آقا مصطفی با هم زیاد رفت و آمد داشتیم خانـه  

شد و شبها  او طوری بود که پنجره اطاقشان به کوچه باز می

اطاق روشن بود. شبی به سراغ او رفتم چراغ اتـاقش  چراغ 

م که حتماً آقا مصطفی خانه را خاموش دیدم پیش خود گفت

نیست روز بعد که همدیگر را دیـدیم بـه او عـر  کـردم     

ها خاموش بود فهمیدم خانه  دیشب به خانه شما آمدم چراغ

تشریف ندارید ایشـان کمـی فکـر کـرد و گفـت تـا حـاال        

شـود حـاال فهمیـدم     دانستم که ظلمت هم سبب نور می نمی

 تواند چنین کاری کند. که تاریکی می

 

 گرفتنی است حق

 گوید: حجت االسالم متقی می

. شمالی خانمش وضـع حمـل داشـت   های  یکی از طلبه

ایشان هم دو دینـار بـه او   . را گفته بود به آقای فرحی قضیه
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 بیمارستان سه دینـار  برای مخارج زایمان در، آنجا. داده بود

را در راه دیـده و بـه او   )ره( حاج آقـا مصـطفی  . گرفتند می

حــاج آقــا .« قــای فرحــی حــق مــرا خــوردهآ»  :گفتــه بــود

مخارج وضـع   :گفته بود« ؟چطور: »پرسیده بود)ره( مصطفی

اما ایشان فقط دو دینار به مـن  ، حمل خانمم سه دینار است

)ره( حاج آقا مصـطفی « ؟ بقیۀ مخارج را چه کنم. است داده

آن .« حق گرفتنـی اسـت  : »بود هم با او شوخی کرده و گفته

بـه   ه انتظار کشیده بود تا آقای فرحی راطلبه هم در مسیر را

آقـای  . حـق مـرا بـده   » یقۀ او را گرفته بود کـه ، چنگ آورد

آن « ؟ حق تـو پـیش مـن اسـت     کی گفته: »فرحی گفته بود

  :به او گفته بـود « )ره(.حاج آقا مصطفی: »طلبه هم گفته بود

رفتـه  )س( عصر آقای فرحی پیش امـام « عصر بیا منزل آقا»

کـه  )ره( حاج آقا مصطفی. بود را تعریف کردهبود و جریان 

 را شاید آن طلبه او: »به او گفتند)س( امام، به آنجا رفته بود

حـاج آقـا   « ؟ ایـن چـه کـاری بـود کـه کـردی      . کشـت  می

، خالصـه .« آن حد نبـود  در، نه: »هم گفته بود)ره( مصطفی

دستور داده بودند که پنج دینار به آن طلبه بدهنـد  )س( امام

 .  حل شود مشکلش تا
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 وقتی شانس نباشد

 گوید: حجت االسالم برقعی می

م یك بار در یکی از ایـن سـفرها پـدر و پسـری بـا هـ      

مرتکب شد کـه پـدرش    دانم پسرک چه خطایی بودند. نمی

پاره شد. او  او را تنبیه کرد. به قدری به او زد که لباس پسر

آب  دست پدر برهاند، بـه داخـل   برای اینکه خود را از هم

هـم بـه پـدر داد. حـاج آقـا       ید، اما قبل از پریدن فحشیپر

 کرد، با ظرافت منظره را نگاه می که از دور این )ره(مصطفی

ببین آدم وقتی شـانس نـدارد، از هـی  چیـز     »خاصی گفت: 

را تنبیه کن، آخـرش هـم بهـت     شانس ندارد؛ این همه پسر

 «.دهد! فحش می
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 ـ شوخ طبعی 8

 اهل مزاح بود

 گوید: سالم برقعی میحجت اال

رفتـیم، اهـل     مـی در سفرهایی که مثالً، با هم بـه کـربال  

آید شـبی بـه ده دوازده    یادم می کن بود. مزاح و مجلس گرم

نـام   سیده بودیم. در آنجا شهری است بـه کیلومتری کربال ر

که دستۀ عزاداری معروفی هم دارد. در کنار نهر، « طویریج»

ــارج از شــ  ــادرخ ــودیم. هر چ ــا    زده ب ــاج آق ــوم ح مرح

برای  اگر کسی حاضر شود برود پرتقال» گفت:)ره(مصطفی

دو نفـر رفتنـد کـه    « دهـم.  دوستان بخرد، من پـولش را مـی  

اگر کسی بـرود و پرتقالهـا را از   » پرتقال بخرند. بعد گفتند:

« دهـم.  می ش بیاورد، پول پرتقالها را به اوآنها بگیرد و خود

ز آنهـا بگیرنـد و   رتقالها را اشدند و رفتند تا پ چند نفر بلند
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کنـان بـا آنهـا     پـس از مـدتی، کشـمکش    خودشان بیاورنـد. 

 اینهــاگفتنــد: مــا پرتقالهــا را آوردیــم.  برگشــتند. آنهــا مــی

خیلی خـوب،  » ایشان گفت:گفتند: ما پرتقالها را آوردیم.  می

آنهـا را  «. شوید ببینیم کدامتان برنده می با هم کشتی بگیرید،

سـرگرم بودنـد.    اداشت و دو سه سـاعت کشتی گرفتن و به

خل شط شنا کند من مبلغی کس در دا پس از این گفت: هر

تعیـین   دهم. مبلغی را بـرای جـایزه   جایزه به او می به عنوان

ساعت دو یا سۀ شـب بـرای    کرد و چند نفر لخت شدند و

 شنا به داخل شط رفتند.

شرب بود. بـا  جوشید و بسیار خوش م با جوانها زیاد می

رفـت و   با آنهـا بـه فکـر فـرو مـی      نشست و ل عرفان میاه

فضال  آمد، زد. وقتی به صحنۀ علمی می یحرفهای آنچنانی م

آمدند. برای دوسـتان   چه در چنته داشتند به میدان می هر با

 هم حالّل مشکالت بود. حضرت امام)س(

 

 سرما نخوری

 گوید: حجت االسالم مروارید می

در بـین راه بـه قهـوه    شـب  ، در سفری از قم به تهـران 

بینند قهوه چـی خـواب    ، میشوند می وارد. رسند می ای خانه
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 بـه او )ره( آقـا مصـطفی   حـاج . زننـد  مـی  او را صـدا . است

آن موقع عرق و شـراب در قهـوه   « )؟ عرق داری: »گوید می

بینـد   ، مـی کنـد  می قهوه چی وقتی نگاه.( مرسوم بود ها خانه

 متعجـب . کنـد  می یدرخواست یك سید روحانی از او چنین

: پرسـد  مـی  دوبـاره .« آقا اختیار داریـد : »گوید می شود و می

 بـاز هـم  . داند چه بگوید نمی قهوه چی« ؟ عرق دارید یا نه»

 بـه او )ره( حـاج آقـا مصـطفی   .« اختیار دارید آقا: »گوید می

را  تکُتـ ، داری منظورم این است کـه اگـر عـرق   : »گوید می

 .«بپوش تا سرما نخوری

 

 بر مالقاتدستوری 

گوئی حـاج آقـا مصـطفی     دکتر صادق طباطبائی درباره بذله

 گوید: می

حاج آقا مصطفی بسیار شـوخ طبـع، زنـده دل، مهمـان     

نیاز از دنیا بود. حالت درویشی و ایـن ادا و   نواز، آزاده و بی

نیـاز بـود. از نظـر مـالی      اطوارها را نداشت، ولی حقیقتاً بـی 

ی در همـان حـدی کـه    دست و بال خیلی بازی نداشت، ول

داشت، بسیار مستغنی بود. زندگی بسیار شیرین، گـرم و بـا   

نشاطی داشت. بسیار مهمـان نـواز بـود و همیشـه دوسـت      
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داشت به قول خودش سور بدهد. بسیار اهل شوخی بـود و  

ــی  ــه او را م ــانی ک ــه کس ــاد   همیش ــه ی ــی ب ــناختند، وقت ش

د. شـو  افتند، واقعاً دلشان برایش تنـگ مـی   هایش می شوخی

آقای سید محمد موسوی بجنوردی، همیشه همراه حاج آقـا  

گویند: در آنجـا   رفتند. ایشان می مصطفی به مسجد کوفه می

چهارشـنبه بـه آنجـا     31مردی بود که به او گفته بودند اگر 

بینی! حاج آقا مصطفی بـه   بیایید، حتماً امام زمان)عج( را می

گـو: تـو کـه    گوید: برو به این مـرد ب  یکی از همراهانش می

اول بایـد ریشـت را   خواهی امـام زمـان)عج( را ببینـی،     می

بزنی، بعد باید زنت را طالق بدهی، بعد هم بایـد بـه هنـد    

گیـرد   روز آنجا بمانی! آن مرد واقعاً تصمیم مـی  31بروی و 

گوینـد:   زنند و بـه او مـی   این کارها را بکند که صدایش می

 کرد. زیاد میها  اند! از این شوخی سر به سرش گذاشته

 

 درشکه خالی

 گوید: آیت اهلل مروارید می

ما با هم خیلی رفیق بودیم. یك سفر به همـدان رفتـیم.   

خمینـی هـم حضـور    امام دهم در آن سفر آقای  احتمال می

داشتند؛ آخوند مال علی که از علمای فاضل بود هـم بـا مـا    
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بودند. با آقا مصطفی تصـمیم گـرفتیم بـه اسـتخری کـه در      

شـود و   ست و برق آن شهر هم از آنجا تولیـد مـی  همدان ه

ای اجـاره   یك جای تفریحی قشنگی است، بـرویم. درشـکه  

رفتیم. وسط راه آقا مصـطفی گفـت کـه     کردیم و داشتیم می

ــه ــه     بچ ــوری ک ــوید ط ــاده ش ــکه پی ــا آرام آرام از درش ه

چی نفهمد. بگذارید تاآن باال بـرود و ببینـد کـه مـا      درشکه

شـد مـا یکـی یکـی پیـاده شـدیم.        نیستیم! همینگونـه هـم  

چی هم رفـت و رفـت و بـه بـاال رسـید. وقتـی بـه         درشکه

خیلـی  درشکه نگاه کرد دید هیچکس نیست. آقـا مصـطفی   

و قیمتی کـه طـی کـرده     نیداسدرشکه چی ر زود خود را به

داد کـه   بود را پرداخت. چیزی هم عـالوه بـرآن بـه او مـی    

 راضی باشد.

 

 چهار اهلل اکبر زیر آب

 کند: االسالم متقی تعریف میحجت 

بـا دیگــران برخـورد بسـیار خــوبی    ، از لحـاظ اخالقـی  

هی  وقت ، م داشتدوستان حالت تبسّ غالباً با، مثالً؛ داشت

شـوخیهایی بـا    گاهی، در راه کربال. دیدیم نمی او را عبوس

را جمـع کـرد و   ها  یك بار یادم هست طلبه. کرد ها می طلبه
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یکی . همه جمع شدند. نا کنیمدر شط فرات ش بیایید: گفت

ظهر . شویم می غرق، بیفتد اگر آب باال بیاید یا اتفاقی: گفت

: گفت هر کس چیزی؟ چطور نماز بخوانیم: گفت. شده بود

: آقـای محتشـمی را گرفـت و گذاشـت تـوی آب و گفــت     

. توانی اهلل اکبـر بگـویی   می زیر آب خواهم ببینم چند بار می

او را . شـد  بر گفته بود که حالش بدظاهراً چهار مرتبه اهلل اک

واجب است اینجا تمرین کنید تـا شـنا   : بیرون آورد و گفت

 .  یاد بگیرید

 

 شغال خسته

 گوید: حجت االسالم آشتیانی می

هنگـام شـغالی از شـدت     شـب ، یك روز سرد زمستان

از داخل رودخانه به مدرسه فیضـیه پنـاه آورده و در   ، سرما

 .  درختی از حال رفته بود زیر

دور حیـوان را  )ره( طالب مدرسه از جمله آقا مصـطفی 

جلو رفـت کـه بـه او دسـت      )ره(آقا مصطفی. گرفته بودند

ممکن  ،مبادا به این حیوان دست بزنید: به ایشان گفتم، بزند

 . است هار باشد و کار به دستت بدهد

حیـوان جـان   ، پس از این که هوا قـدری گـرم تـر شـد    
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آن را تعقیـب  )ره( مصـطفی  قاآ. گرفت و پا به فرار گذاشت

 . کرد و ما به دنبال ایشان به راه افتادیم

راه فـرار  ، حیوان وارد مدرسـۀ باقریـه شـد و از آن جـا    

رفت و خواست روی گـردن   جلو)ره( آقا مصطفی. نداشت

 حیوان پا بگذارد که حیـوان پریـد و گـاز محکمـی از پـای     

ی ایشان گرفت و به زحمـت توانسـتیم آن حیـوان را از پـا    

دیـدیم پـای وی بـه    ، جدا کردیم اما وقتی. ایشان جدا کنیم

 شدت صدمه دیده و از جـای گـاز گرفتگـی خـون جـاری     

 .  است

آقای آشـتیانی  : »رو به من کرد و گفت)ره(، آقا مصطفی

گرفتم و ایشـان را بـه   ای  درشکه من هم فوراً« به دادم برس

ن بیمارسـتا  آقای دکتر مدرسی که رییس. بیمارستان رساندم

پای ایشـان را معالجـه کـرد و    ، و پزشك حضرات علما بود

 . به وی زد آمپول کزازی هم

آغاز آشنایی من با شخصیت کـم نظیـر آقـا    ، این ماجرا

این دوسـتی ادامـه پیـدا کـرد و      بود و)ره( مصطفی خمینی

 . تر شد تر و گرم تر و عمیق صمیمی
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 سهم تو بیشتر

 کند: حجت االسالم ستاری نقل می

ده، ایشـان در سـفر   ور که در روایات توصیه شهمان ط

شـاد داشـته باشـد و بـا شـوخیهای       دوست داشـت حالـت  

ایجـاد   بق شسون دینی، در دل دیگران سـرور اخالقی و مطا

کــرد، و بــه نحــوی کــه گــاهی از کــار او چیــزی هــم   مــی

دوستان لب نهر نشسـته بـود    یکی ازآموختند؛ مثالً، اگر  می

 و و او را به داخـل نهـر هُـل   سته برگفت که آه به کسی می

شدند  جه میخندید و متوّ رفت و می بدهد اما نیندازد. او می

سـفره   گفتـه اسـت. یـا مـثالً، سـر      که ایشان چنـین چیـزی  

 گویـد بایـد غـذای مـن بیشـتر      اری میگفت که آقای ستّ می

ظـرف او   باشد و به نحوی کـه نفهمـد، از غـذای خـود در    

شد. یا گـاهی کـه از    من تمام گفت: غذای گذاشت و می می

کـرد   مـی  ۀ شیرینی نقلی خسته شده بودیم، قصّبحث مفصلّ

ه طـالب مـثالً،   که همه خوششان بیاید. در بین سفرهایی کـ 

طلبه با هم دربارۀ  آمد که دو زیاد پیش می رفتند به کربال می

با کدورت از هم  موالً در نهایت،یك مسأله بحث کنند و مع

ای ایشـان، سـابقه نداشـت کـه     ا در سـفره شدند. امّ جدا می

 کدورت از دیگری جدا شود. کسی با
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 ـ عالقه خانوادگی9

 عاطفه پدر و فرزندی 

ــاری شــهید   ــده مصــطفوی در خصوصــیات رفت خــانم فری

 گوید: ای می بزرگوار حاج آقا مصطفی در متن مصاحبه

نسـبت  . ایشان فردی عاطفی و مهربان بود، یبه طور کلّ

کـرد و در عـین    می زیاد اظهار عالقه، ندانفرز به خانواده و

رفت و آمد فرزندانش  در. کوشید می در تربیت ایشان، حال

داد که ببیند با چـه کسـانی رفـت و     می بسیار دقت به خرج

بخصوص در مورد پسرشان که در نجـف رشـد   ، دارند آمد

بـا او کـامالً رفیـق    ، حـال  با این. کرد و همان جا بزر  شد

کـرد کـه هـی  گـاه      می سعی)س( ت امامبود و مانند حضر

. مهر پدری مانع از حسن تربیـت فرزنـدش نشـود    عاطفه و

و شد داشته باشـد کـه    تأکید داشت فرزندش با افرادی آمد
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 . دارای صالحیت اخالقی باشند

هر وقـت بـه   . هم بسیار مهربان بودها  نسبت به همسایه

یـاب  کرد و در غ می آنها سرکشی رفتند به منزل می مسافرت

مشـکلی   فرستاد تـا اگـر   می خانوادۀ خود را، بزر  خانواده

)ره( هر کدام از دوستان حاج آقـا مصـطفی  . حل کند، دارند

 دچـار گرفتـاری  ، همسن و سال ایشان بودند که معموالً هم

 هـم مضـایقه   کردنـد و او  مـی  به ایشـان مراجعـه  ، شدند می

 فهنسبت به دیگران احساس وظی، شناس بود وظیفه. کرد نمی

، گویا تعهدی داشت که باید بـه مـردم کمـك کنـد     ،کرد می

، در ایــن زمینــه )س(بخصــوص نســبت بــه حضــرت امــام

به ایشان زیـاد عالقـه داشـت و از    ، داد می وسواس به خرج

رفـت و   نمـی  معموالً از نجف بیرون. کرد می مراقبت ایشان

 گـاهی بـه ایشـان   . گذاشـت  نمـی  را تنها)س( حضرت امام

 امـا  .توانید به کشورهای دیگـر برویـد   می اگفتند که شم می

اسالم به آقا احتیاج دارد و ما موظفیم کـه آقـا را   : »گفت می

( خـدای نـاکرده  ) اگـر «. ذیرایی کنـیم پ نگهداری و از ایشان

 و سراسیمه زده وحشت، آمد می کسالتی پیش)س( برای امام

. کرد بهترین دکترها را برای ایشان بیاورد می شد و تالش می

بـرای ایـن کـه در کنـار     ، سختی را تحمل کـرد  های بستانتا
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گـاه دو سـه روز    هـی  ، به جز ایام اعتکاف. بماند)س( امام

 .  کرد نمی منزل را ترک

دوست و حامی امام بوده و بسیار مراقـب  ، ایشان فرزند

 خصوصاً موقعی که خـانم بـه مسـافرت    ،حال ایشان بودند

در کنـار امـام    د کـه دانسـتن  می ایشان خود را مقید، رفتند می

، رفتیم خیال ایشان راحت بود می باشند ولی اگر ما به نجف

ایشـان  ، در همین سفر اخیر که دیدار آخر ما بود به یاد دارم

از مـن  ام،  خسـته شـده   و من هم خیلی، شما هستید: »گفتند

قبـل از  ، «بـروم  دعوت شده است تا یك مـاهی بـه سـوریه   

اریخی تصـمیم داریـم بـه    ایشان گفتیم که در چه ت رفتن به

گذاشتند که قبل از رفـتن مـا    ایشان هم قرار. ایران برگردیم

 خیلـی . برگشتند، دو روز قبل از حرکت، به نجف بازگردند

خوشحال شدیم و ایشان گفتند که بلیط هواپیما پیدا نکـردم  

به خـاطر  . بود با اتوبوس برگشتم و چون نزدیك رفتن شما

خواسـتند کـه    نمـی  و در عین حالکه به ما داشتند ای  عالقه

احساس تنهایی کنند با اتوبوس آمـده بودنـد و در   )س( امام

)س( گو این کـه روح امـام  . ساعت در راه بودند 11حدود 

نبودن ما تعیـین کننـده    تر از این حرفهاست و بودن یا بزر 

گویم به مـا عالقـه ندارنـد ولـی هدفشـان       نمی البته. نیست
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 .  ن مسایل استو باالتر از ای تر عالی

ایشان عالقه بسیاری نیز به مادرمان داشتند و همان طور 

برای ایشان قایل بودند به طوری که  که گفتم احترام خاصی

نسـبت بـه    کردیم هی  اوالدی حالتی که ایشـان  نمی ما فکر

 . داشته باشد، مادرمان داشت

هـم رهبـر و مرجـع و هـم پـدر      )س( امام، برای ایشان

بـرای  ، خیلـی صـمیمی بـود    )س(با امـام  روابطشان، بودند

 هـم متقـابالً  )س( احترام بسیار قایل بودند و امـام )س( امام

 واردایشـان  دیـدیم کـه وقتـی     می چنین حالتی داشتند و ما

و این خـود  ، شد می عو )س( امام حالت چهره، شوند می

داشـتند و یکـی    به ایشان)س( بود که امامای  ناشی از عالقه

سـال در یـك شـهر     15د کـه بـه مـدت    از دالیلش این بـو 

بـرای مادرمـان هـم    ، یکدیگر مأنوس شده بودنـد  با، غریب

خودشـان شخصـیتی    با این کـه . احترام بسیاری قایل بودند

 ولی موقع ورود به منزل خم، در حوزه درس داشتند، بودند

؛ نشسـتند  مـی  بوسـیدند و  مـی  شدند و دست مادرمان را می

 شـدند و تواضـع   مـی  ن بلندایشا ،نشست می یعنی اگر مادر

 . کردند می

گفتیم خوشا به حالش که این انـدازه قـدر    می ما همیشه
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اش هـم خیلـی    ایشـان بـا خـانواده    ،دانـد  می پدر و مادر را

تقـدیر   در مورد شهادت ایشان شاید، مهربان و صمیمی بود

چـون  . چنین بود که با شهادت ایشان انقالب نضـج بگیـرد  

دشـمن  . که انقـالب اوج گرفـت  بود  پس از شهادت ایشان

ایشـان را از   )س(تواند با ضربه زدن به امـام  می کرد می فکر

بـرای آنهـا بهتـرین ضـربه بـه      . صحنه مبـارزه خـارج کنـد   

فرزندی که ؛ بهترین اوالدش را بگیرند این بود که)س( امام

و در . یـاور  هم دوست و یـار و ، هم اوالد بود، برای ایشان

، مام مبارزات پشت سـر امـام بـود   در ت، تمام اوقات زندگی

خواستند او را مجبور  می تبعید امام به ترکیه که حتی پس از

 را دنبال)س( راه امام مقاومت کرد و گفت، به سکوت کنند

یـك سـال در   . لذا ایشان هم به ترکیه تبعید شـدند ، کنم می

سـال از   12بودند سپس بـا امـام بـه نجـف رفتنـد و       ترکیه

 خـدا . سـپری کردنـد   ود را در آنجـا بهترین دوران عمر خـ 

. داند ائمه ما در این آب و خـاک چـه زجـری کشـیدند     می

سـاله   37ساله بودند کـه بـه عـراق رفتنـد و      23-25 ایشان

 . بودند که شهید شدند

زندگی و عمر خـویش را  )ره( مرحوم حاج آقا مصطفی

همان طور که گفـتم  . پدرش کرد فدای اسالم و راه و هدف
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 ت شـهادت ایشـان در پـیش بـرد انقـالب     آن چه مسلم اس

 .  اسالمی بسیار مسثر بود

 

 شیفتگی نسبت به حضرت امام)س(

 گوید: حجت االسالم محتشمی می

طفی)ره( در نهایت ویژگی دیگری که در حاج آقـا مصـ  

است، چون معظـم   )س(در امام بود، حالت شیفتگی و فنای

 خواسـت خـود را فـدای    دیـد و مـی    مـی له را فانی فـی اهلل 

حـد   ، تـا سـر  )س(کند و بنابراین دفاعش از امـام  )س(امام

 )س(فدا کند برای این که امام جان بود؛ حاضر بود، خود را

کرد  می لت بعث عراق در ابتدای امر احساسباقی بماند. دو

تأثیر بگـذارد. آنهـا    )س(امام تواند از طریق ایشان بر که می

ی  کـس  کـه هـ   امام)س( را نشناخته بودنـد  ان وروحیه ایش

حـاج آقـا    ند در آنـان اثـر بگـذارد و بـه خصـوص     توا نمی

را نشناخته بودند که او کسـی نبـود کـه تـأثیر      )ره(مصطفی

 عراق یا ایران باشد.  تپذیر از حکوم

مـذهبی  دارای اندیشه و تعصّـب   )ره(حاج آقا مصطفی

دانسـت کــه   خـوب مــی  خاصـی بــود، عـالوه بــر ایـن کــه   

 .اثر بگذارد )س(امام تواند بر احدالناسی نمی
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 شخصیتی با ابعاد گوناگون

کند در نجف بعضی از علمـا   حجت االسالم برقعی نقل می

پسندیدند و بعضاً بـا حـاج آقـا     بودند که روش امام را نمی

 کردند. مصطفی اعتراضاتی مطرح می

نـد:  گفت به اینها مـی  )ره(فییادم هست که حاج آقا مصط

ط شـما را بپذیرنـد و   که آقا فق شما نباید توقع داشته باشید»

مسـایل   بدهند، ولی به کسانی که در زمینـۀ بال  و به شما پَر

یی کننـد.  اعتنـا  علمی و مرجعیت با ایشان ارتباط دارند، بـی 

است که ابعاد گوناگونی دارد: عرفا دوسـتش   امام شخصیتی

چـون خـودش عـارف     د. ایشان هم به آنها عالقه دارد؛دارن

ارنـد. او هـم نسـبت بـه آنهـا      است. فیلسوفها به او عالقه د

ـ       انعطاف ه او دارد؛ چـون خـودش فیلسـوف اسـت. فقهـا ب

مبارزین او را دوسـت دارنـد؛    مندند؛ چون فقیه است. عالقه

 امـام را بـا   چون بزرگترین مبارز زمان است و ... شما بایـد 

آمد و  التی پیش میوقتی مشک«. همۀ ابعادی که دارد، ببینید

)س( ند زیاد خدمت حضـرت امـام  توانست نمی اینگونه افراد

نـد. ایشـان هـم    دآور می برسند، رو به حاج آقا مصطفی)ره(

 دست کـم،  نمود و کرد، مشکالتشان را حل می راهنمایی می

کـه بــا   ســاخت داد و امیدوارشـان مـی   آنهـا را تسـکین مــی  
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  مشکل حل خواهد شد. امام)س( مطرح خواهد کرد و

 فی به امام بود.اینها نشانی از عالقه خاص حاج آقا مصط

 

 شده بسته سفارش

کنـد کـه    مـی ای را نقـل   با آه و زاری قصـه  زاده رسولخانم 

چند بار به همـراه خـانم بـه     :گوید می ؛واقعاً سوزناک است

ای در آنجا بود کـه خیلـی عزیـزش     رفتم، بسته  صندوقخانه

اشـیاء   ،از بسته خیلی مواظبـت کنیـد   :فرمود میداشت و  می

 .را باز کند تا ببینـیم  شد آن میو حاضر نقیمتی در آن است 

چنـد هفتـه    .این مطلب را بارها به دخترها هم فرموده بـود 

بعد وقتی من به اتفاق دختران آن عزیز از دست رفته به آن 

نگـاه   آنهـا  ؟!صندوقخانه رفتیم تا ببینـیم آن بسـته چیسـت   

چنـد پوشـش در    .کـردم  مـی  بـاز کردند و مـن بسـته را    می

 آخـرین الیـه را   ،را بـه دقـت گشـودم    پوشش داشت همـه 

برداشتم بـا نابـاوری دیـدیم کـه دو عکـس فرزنـدش آقـا        

از مشـاهده ایـن منظـره آنچنـان      ؛استاحمدآقا  مصطفی و 

همگی به گریه افتادیم که تا آن روز اینچنین آه و ناله نکرده 

بودیم. و چه خوب خانم دریافته بود که بزرگترین سـرمایه  

 .روی انسـانی فرهیختـه و تواناسـت   نیـ  ،ی یك جمعیو دارا
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جرقه و بعـداً   ،شهید حاج آقا مصطفی اهلل آیت ،سرمایه عمر

 شد و دارایی عمـر   میشعله فروزان انقالب شکوهمند اسال

صرف حفـو  احمدآقا  حاج سید  والمسلمین االسالم حجت

 و تداوم انقالب گشت. )س(حرمت امام

 

  کگالبی متبر

 کند: آقای علی ثقفی نقل می

گوید: خانه امام سخت تحت نظر  همانگونه که خانم می

مأموران امنیتی بود و کسی را بدون همـاهنگی بـا مقامـات    

دادنـد، فقـط افـرادی کـه      ساواک اجازه ورود به خانه نمـی 

توانســتند برونــد پــس از بازرســی دقیــق اجــازه ورود   مــی

آید از همه خانواده خانم تنها پدر و مـادر   یافتند. یادم می می

هـم بـا    به زحمت یکی دو نفـر دیگـر اجـازه داشـتند آن     و

تعیین وقت قبلی و محدود، به خانه امام بروند. یك روز که 

را هم رفت م هلل ثقفی به منزل ایشان میا پدر ما حضرت آیت

با خود برد. مأمور بازرسی چون اسم مـرا در لیسـت افـراد    

 من اجازه ورود نداد. پـدرم رفـت و مـن در   ه مجاز نیافت ب

کناری به دیوار تکیـه داده و نشسـتم، البتـه چنـد نوبـت بـا       

مور انتظامات جابجا شدم. ساعتی بعد وقتی پـدرم  أدستور م
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بازگشت حاج آقا مصطفی که او را تا بیرون خانه مشـایعت  

کرد مرا دید و بالفاصله رفـت و بـا یـك گالبـی بـزر        می

 من داد وه برگشت و پس از سالم و احوالپرسی گالبی را ب

گفت: ببخشید از اینکه شما را راه ندادنـد مـا کـه اختیـاری     

قسـمت   ی را آوردم و به بهانه تبـرک چنـد  نداریم. من گالب

 کردم تا به همه که کم هم نبودیم، برسد.

 

 نشانی از عالقه مادر به فرزند

خدیجه ثقفی همسر حضرت امام خمینـی)ره(  خانم سرکار 

القه وافری داشت به همه فرزندان بویژه حاج آقا مصطفی ع

کـرد او   صـدا مـی  « داداش»و او را مانند خواهران و برادران 

وقتی برای اولین بار بـه نجـف بـرای دیـدن      :گوید خود می

ــتم  ــرای  خــانواده رف ــه و شــوق و ذوق ب ــا گری ــا ب دختره

بوسی دویدند. من هـم بـه سـالم و تعـارف مشـغول       دست

! شـما چطوریـد؟   مگفتند: چطورید؟ گفـتم: خـوب  آقا شدم. 

تند: خوب! ولی باور کنیـد کـه برخـوردش بـا همـه بـه       گف

صورتی بود که تو گویی دیروز همه مـا را دیـده اسـت، بـا     

کرد. فرزندم مصطفی در  خونسردی و آرامی احوالپرسی می

آید. چند  اتاق نبود، پرسیدم: کجاست؟ گفت: رفته حرم، می
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دقیقه طول نکشید که آمد. او را در آغـوش کشـیدم، سـرم    

ام بلند شد.  های گریه های اختیار،  شد. بی اش می همطابق سین

ام غیـر عـادی بـود، همـه بـدنم       مدتی بدین حال بودم گریه

لرزید. همه تعجب کرده بودند چرا که همه بردبـاریم را   می

 شناختند.   می

آمدم، یکمرتبه متوجه شدم  ولی سالی که از عراق بیرون می

ت وصـال بـه مـن    ای که در سـاع  العاده فوقکه گریه و تأثر 

دست داد از فراق همیشگی سـال آخـر هجـرتم سرچشـمه     

گرفته بود چرا که وقتی که در مقبـره او بـرای خـداحافظی    

حاضر شدم درست همان حالتی را پیدا کردم که در لحظـه  

وصال داشتم. در مزارش گفتم: مصطفی خداحافو، خون تو 

ار شاءاهلل شکننده استعمار و اسـتکب  علت قیامی گشت که ان

و استثمار و استعباد تمامی پابرهنگـان جهـان خواهـد بـود.     

فرزندم! شهادتت مبارک، فرزندم در کنار موال علـی خـوش   

بیارام که از خون پربرکتت نهال انقالب چنان بارور شد کـه  

گـذارم و بـه    دیگر از بین رفتنی نیست، فرزنـدم! تـو را مـی   

وم، ر دنبال پدرت و مرادت برای آرمانت بـه همـه جـا مـی    

فرزندم! جایت خالی است تا ببینی فرزنـدان دیگـر پـدرت    

کنند، پسـر دلبنـدم! تـو جـان      چگونه از خونت حمایت می
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 خودت را در انقالب و برای انقالب فـدا کـردی و مـن بـر    

دوش کشنده مسئولیت زینبم که دیروز پدرت با بـرادرت و  

های مستضعف جهان و در پیشـاپیش   همه برادرانت از توده

های سخت طاغوتهای نفـرت و   ون موجی بر صخرهآنان چ

رویم تا صدای خشك شکستن  اند. و امروز می پلیدی تاخته

صــخره اســتکبار جهــانی را در کشــورمان بــه گــوش همــه 

 برسانیم.  

گریستم و بر تربتش بوسـه   کردم و می با خود زمزمه می

زدم و پس از خداحافظی از او و موالیش علـی آن هـم    می

ا اشك و آه و آن هم اشـکی چـون سـیل و    ای ب خداحافظی

ای که داغ فرزند رشیدش و بـه گفتـه    آهی برخاسته از سینه

امام امید آینده را در خود داشـت، روانـه پـاریس شـدم. و     

تاکنون موفق نشدم به نجف مراجعـت کـنم منتظـرم جنـگ     

های شهدا زائـر   تمام شود تا باز به امید خدا با سایر خانواده

 امام حسین و فرزندم شوم. امیرالمسمنین و 

 

 شایعه حمله به ما

 گوید: می روز بعد از دستگیری حضرت امام)ره(خانم 

نزدیك غروب بود و در سطح شـهر شـایع کردنـد کـه     
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امشب بناست به منزل آقا حمله شود و زنان را بـه اسـارت   

گیرند. من باور نداشتم ولی این شایعات با اوضاعی کـه در  

کشتار دسته جمعی مردم، مردهـا را  گذشت یعنی با  شهر می

به این فکر واداشت که ما را نقل مکان دهند. آقای اشـراقی  

و مصطفی آمدند که امشب منزل را ترک کنید. به آنها گفتم: 

اید؟! گفتند: چنین شنیده ایم. گفتم: دروغ است، من  ترسیده

خورم، من حاضر بـه اسـارت هسـتم     از این خانه تکان نمی

م فرار کنم. مصطفی گفت: این فرار نیسـت  ولی حاضر نیست

هر لحظه باید موضـعی داشـت. گفـتم: موضـع مـن همـین       

 مسـأله است. رفتند، دقائقی بعد آمدند کـه، معطـل نکنیـد،    

کردم که ناگاه مصطفی عصبانی  جدی است. من مقاومت می

شد و گفت اگر شما را امشب ببرند من چه کنم؟ من وقتی 

ست قبول کردم. خوب، حاال دیدم پسرم اینگونه مضطرب ا

کجا برویم؟ قرار شد به منزل مادر آقـای اشـراقی در محلـه    

دانـد کـه چقـدر     سیدان نقل مکان کنیم و کردیم. خـدا مـی  

 .مشکلم بود ولی تحمل کردم و رفتیم و فردایش برگشتیم

 

 به حاج آقا مصطفی حضرت امام)س( عالقه

 حضرت امام)س( نسبت به حـاج آقـا مصـطفی)ره( عالقـه    
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بـیش از هـر کـس     )س(قطعاً حضـرت امـام  وافری داشت. 

عظمـت او را درک   شـناخت و  خصیت را مـی دیگر، این ش

نزدیك او را تعلـیم،   کرده بود، چرا که چهل و چند سال از

شـد   هایی باعث مـی  پرورش داده بود. خصوصیت تربیت و

 )ره(حاج آقـا مصـطفی   که امام)س( شیفته فرزند برومندش

حـد کـه    ق جان عالقه داشته باشد، تا آنشود و به او از عم

الشــأن در حاشــیه مفــاتیح  روز رحلـت آن شــهید عظــیم  در

 فرمودند: دل تحریر الجنان با سوز

بسمه تعالی اناهلل و انـا الیـه راجعـون. در روز یکشـنبه     »

مصطفی خمینی نور بصرم  1267 الحرام ةالقعد نهم شهر ذی

رحمـت حـق    جوارفانی را وداع کرد و به  و مهجۀ قلبم دار

 لجناة لـه و اسـکنه ا   تعالی رهسپار شد، اللهم ارحمه و اغفر

 «و السالم ةالطاهرین علیهم الصلو بحق اولیائك

 

 خانم دلشکسته حاج آقا مصطفی

 گوید: علی ثقفی برادر خانم امام)س( می

زد و  عالقه مندی به یکدیگر در خانه امام)ره( موج مـی 

المقدور از محبت  حتیداشتند و  همه یکدیگر را دوست می

زدند البته در این میان محبت خانم به  به یکدیگر سرباز نمی
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اوالدش بویژه حاج آقا مصطفی کم نظیـر بـود یـك روز در    

عکسـهای  ایام سالگرد حـاج احمـد آقـا وقتـی پوسـترها و      

مربوط بـه مراسـم بـا تصـویر کوچـك و بـزر  و رنگـی        

بـرای حـاج   فرزندش را دیده بود ناراحت شده بود که چرا 

کنند تصـادفاً آن روز مـن خدمتشـان     آقا مصطفی چنین نمی

دیدم کمی محـزون اسـت او عـادت نداشـت اگـر       ،رسیدم

کدورتی دارد حتی برای ما بیان دارد. پس از چند دقیقـه از  

جا برخاست و در صندوقخانه رفت و عکسی از حـاج آقـا   

این عکـس را بگیـر و    !مصطفی آورد و به من فرمود: برادر

عدادی تکثیر کن تا در کنار عکس پسرم حـاج احمـد آقـا    ت

آنجا که مناسب است از این عکـس نصـب کنـیم مـن کـه      

ام گرفته بود گفتم بـه چشـم. روز بعـد تعـدادی از آن      گریه

عکس را تکثیر کردم و خدمتشان تقدیم نمودم ایشـان هـم   

ظاهراً در مجلس زنانه آنها را توزیع کرده بود. روحش شـاد  

 باد.
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 ـ ساده زیستی 11

 خانه چهل و پنج متری آقا مصطفی

 گوید:  میمادر بزرگوار شهید حاج آقا مصطفی 

دو ماه مصطفی در منزل ما بود تا آنکه خانه پیدا کردند. 

آنها هی  اثاث نداشتند از همان وسایل خودمان آنان را هـم  

صاحب اثاث کردیم. یك قطعه قالی کـه شـرحش رفـت و    

دست رختخواب، یك دست ظـرف چینـی،    یك گلیم و دو

ای  یك کتری، یك دست استکان و نعلبکی، یك چراغ فتیله

شـان   و دو قابلمه به آنها دادیم، رفتنـد و مشـغول زنـدگانی   

و نـیم   ای که اجاره کرده بودند حیاطی سه متـر  شدند. خانه

در سه متر و نیم و حدوداً چهل و پنج متر مساحت داشت، 

باال، با یك زیـرزمین.   اتاقن و دو ییپا قاتادو طبقه بود دو 

طبقه باال مال مصطفی شد. جلسـه درس و بحـث، رفـت و    
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مطالعه و همه چیزش بود. در این منـزل حـدود    اتاقآمد و 

چهارده سال زندگی کرد. آنها مدتها حتـی تخـت نداشـتند،    

دانـد   خوابیدنـد کـه خـدا مـی     بام مـی  شبها روی زمین پشت

گفتنـد در   او می ل نداشت. وقتی بهچقدر گرم بود. او یخچا

انـد؟   هایـت چـه گنـاهی کـرده     ها فکری کن، بچه این زمینه

زنـدگی  اینگونـه  آید پدر پیرم  گفت خدا را خوشش نمی می

دو تـا   کند و من یخچال داشته باشم! احمد که نجـف آمـد  

ای ده تومان یعنی نصف دینـار برایشـان    تخت حصیری دانه

شدیم او هم یك یخچـال   وقتی ما صاحب یخچال و خرید

داند که زندگی ایـن پـدر و پسـر     خدا می کوچك تهیه کرد.

خوب نیست من این چیزها  شد. در کمال سادگی سپری می

هـای بعضـی از    را بنویسم ولی در مقابـل آن بریـز و بپـاش   

خـود و زن و فرزندانشـان    بـر  اینگونـه نماها، اینان  روحانی

 گرفتند.   سخت می

 

 ساده و بی آالیش

 گوید: جت االسالم سماوی حائری در خاطره ای میح

کراراً . هی  امتیازی بر دیگران نداشت، در گرفتن شهریه

بـه  )س(( حضرت امام) پدرم: »گفت می از ایشان شنیدم که
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در بعضی از  حتی.« کند تا به من می دیگران بیشتر رسیدگی

گرفـت و مبـالغی    مـی قـرار   ایشان در مضـیقۀ مـالی  ، اوقات

بسـیار کـریم الـنفس و    ، اما در عـین حـال   ،شد می مقرو 

 .  مهمان نواز بود

هـی   ؛ بسیار ساده و بی آالیـش بـود  ، در پوشیدن لباس

الت منـزل  در قید لباس و تجمّ ها گاه مانند بعضی از آقازاده

ماننـد   درست، داشتای  زندگی بسیار معمولی و ساده؛ نبود

سال برم که یك بار در اوایل  نمی از یادم)س(. حضرت امام

حاج شیخ نصـراهلل خلخـالی بـه مـن      ش مرحوم. ـه 1236

شـما   .عبای تابستانی نـدارد ( صطفیم) آقای خمینی: »گفت

 ببینیــد کــدام را، دو ســه تــا عبــا برایشــان بــه منــزل ببریــد

که با صـاحبش آشـنا   ) عبافروشی من هم از یك. پسندند می

 یکی متوسـط ، معمولی یکی) سه تا عبای دوخته شده( بودم

گرفتم و بـه منزلشـان   ( دیگری هم دست بافتو ( مخلوط)

خدمتگزارشان بـه ایشـان خبـر دادم کـه بـه       به وسیلۀ. رفتم

اجازۀ ، چند لحظه پس ازام.  عبا آورده، دستور آقای خلخالی

مشـغول  ، با پیراهن و شب کاله. داخل شدم. ورود فرمودند

پـس از چنـد   . سـالم کـردم و دم در نشسـتم   . بودند نوشتن

دستور دادند عبا را به ایشان  ،وشتن فارغ شدنددقیقه که از ن
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 .من هـم یکـی از آنهـا را روی دوششـان قـرار دادم     . بدهم

از قسـمت  ؛ کوتاهی و بلنـدی آن را مالحظـه کنیـد   : »گفتند

بلند هم نباشـد  ؛ قبا نمایان گردد زیاد کوتاه نباشد که، پشت

 چـه هـا   ایـن هـای  قیمت: سـپس فرمودنـد  .« که به پاگیر کنـد 

 عبـای معمـولی حـدود سـه دینـار     : گفـتم ؟ تحدودی اسـ 

حدود پـیج دینـار و دسـت بافـت      متوسط(، شصت تومان)

انتخـاب   عبای معمولی را: »ایشان گفتند. حدود هجده دینار

بزرگـان  . این عبا بسیار معمولی اسـت : عر  کردم.« کردم

. بافت ماننـد بعضـی از علمـا در بـر کننـد      باید عبای دست

مـا  : »فرمودنـد  .مناسـبتر اسـت  برای شما عبای دست بافت 

 .« هنوز طلبه هستیم

 

 حاج آقا مصطفی خاکی بود

 کند: آیت اهلل موسوی بجنوردی تعریف می

و واقعاً از تمـام  . برخورد ایشان با افراد بسیار خاکی بود

با یـك طلبـۀ   ، افراد فقیر و مستمند با. نات گذر کرده بودتعیّ

 مـین ز کـرد و روی  مـی  بسیار مبتـدی یـك سـاعت بحـث    

برخورد ایشان طوری بود کـه هـی  کـس بـا او     ، نشست می

به قدری ، نشست می وقتی با کسی. کرد نمی احساس غریبی



 060ویژگیهایشهیدبزرگوارحاجسیدمصطفیخمینی)ره(

 161             69-7-24/  ومسزندگینامه شهید مصطفی خمینی / نمونه 

با هـم رفیـق   ها  سال کردید می شد که شما فکر می خودمانی

، و با افرادی هـم کـه عـرب زبـان بودنـد     . و دوست هستند

چـه افـرادی کـه از سِـلكِ     ، کـرد  مـی  و صحبت نشست می

، دیگـر هـای   ملیـت  ا غیر روحانی بودند و چـه روحانی و ی

 سوری و لبنـانی ، مصری، سعودی، نیاافغ، هندی، پاکستانی

کرد و مسـئله و مطلـب    می داشتند وقتی کسی به او مراجعه

با حوصلۀ تمام مدت طـوالنی  ، بپرسد خواست می علمی را

در مقـام   کـردم کـه ایـن    مـی  نشست و من احساس می با او

خواسـت خـود را از    مـی  نی واقعاًیع؛ خودسازی خود است

بدهد و حالت تواضـع و خـاکی بودنشـان را     نات فاصلهتعیّ

عـر  کـنم کـه از     و البته این را هم. مرتب شفاف تر کند

خصوصیات بزر  و افراد دانشمند این است که تواضعشان 

 .  شود می بیشتر

 

 سفر حج

 کند: حجت االسالم ستاری نقل می

ه بـه نجـف   س سـرّ ام قدّلی که حضرت امهمان سال اوّ

قریب سه ماه، ایشان بـه مـن گفتنـد:     ف شدند، پس ازمشرّ

تصـمیم   مـن گفـتم:  « شوید؟ ف میه مشرّشما امسال به مکّ»
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ـ  داشتم مشرّ اهلل  آیـت  ا چـون اسـتادم، حضـرت   ف شـوم، امّ

خــواهیم عیــد غــدیر،  مــی ازدواج دارنــد و رامشــی، قصــد

روم. حاج  نمی هعروسی ایشان را برگزار کنیم، امسال به مکّ

ال شـد  از شنیدن این مطلب خیلی خوشـح  )ره(آقا مصطفی

ـ    که من برای روم. گفتنـد:   ه نمـی انجام این کار خیـر بـه مکّ

« دیگـر چـرا؟   شـما »ردم: عر  کـ «. روم پس من هم نمی»

دانستم که ایشـان   وب میمن خ« از چه راهی بروم؟»گفتند: 

ر نظـ هـم از   )س(این کار ندارد و حضرت امـام  پولی برای

صطفی)ره(( و دیگران م )حاج آقا شهریه، فرقی بین پسرش

 کـردم و  خانۀ ایشـان رفـت و آمـد مـی    به من  گذاشت. نمی

دیدم که وضع زندگیش به تمام معنا، طلبگی بود؛ فـرش   می

ف توانید، مشـرّ  ما میش»ایشان گفتم:  پایش زیلو بود. به زیر

شـما قـر     مـن بـه  »ر  کردم: چطور؟ ع»گفت: « شوید

د علی لواسـانی کـه از علمـا    د محمّآقای حاج سیّ«. همد می

برادرزادۀ حاج شیخ صادق لواسانی و پسر مرحوم  و هستند

شـدند   ف میه مشرّسال به مکّ د احمد لواسانی، هرحاج سیّ

ـ    نیم در آنجا مـی  و قریب یك ماه و  یـق فاج رمانـد. بـا حجّ

که حـاج   رفت. با او صحبت کردم و به منزل آنها می شد می

بذلی ایشان کنم تـا حـج بـرایش     ا مصطفی)ره( را میهمانآق
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 شـاید خـودش یـا پـدرش )حضـرت     ». گفت: واجب شود

«. کنم من آنها را راضی می»گفتم: «. ( موافق نباشند )س(امام

لواسانی همۀ مخارج سفر را بـه عهـده    د علید محمّآقا سیّ

میهمان کند، نـزد   ت و حاضر شد ایشان را در این سفرگرف

ـ  »دم و گفتم: مآ )ره(مصطفی حاج آقا ا وسایل سفر شـما مهیّ

خندیـد  «. شوید ف میه مشرّبه عنوان بذل به مکّ اشد و شم

اگر اجـازه  »گفتم: « کند؟ می چه کسی آقا را راضی»و گفت: 

 بایـد از »گفـت:  «. کنم شان صحبت میبا ای مبدهید من خود

کنـی و بگـویی خـودت کارهـا را درسـت       خودت صحبت

و سالم عر  کـردم و گفـتم:    رسیدمآقا  خدمت«. ای کرده

حـج   مصطفی)ره( را برای با اجازۀ شما، ما امسال حاج آقا»

تند که یـك طلبـۀ سـاده    شناخ چون مرا می«. ایم دعوت کرده

میهمان کردن کسی را به حج نـدارم، گفـتم    هستم و قدرت

یر اسـ »گفتنـد:   ( چـه کسـی اسـت.   همهمـان کننـد  ) که باذِل

« گذرنامه، بلـیط و ...؟  دهد؛ جام میکارهایش را چه کسی ان

دهـم. فقـط کـافی     خودم همۀ اینها را انجـام مـی   من»گفتم: 

به حـاج  «. اشکالی ندارد» گفتند:« شما اجازه بفرمایید. ستا

مات مقدّ دادم، خیلی خوشحال شد. که خبر )ره(آقا مصطفی

را برایش فراهم کردم و در خدمت ایشان، به کاظمین رفتیم 
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هست که آن روز ظهر برای صـرف ناهـار، بـه     ی یادمو حتّ

 و در بدرقـه کـردم   ایشان را تا فرودگـاه مسجد براثا رفتیم. 

ور کـرده بـود کـه بـه     جدّه هم آقای لواسانی کسـی را مـأم  

ل ایشان ه ببرد. این سفر اوّبیاید و او را به مکّ استقبال ایشان

 ه بود.به مکّ

 

 درخواست و مخالفت امام 

 گوید:  مد منتظری قمی میحجت االسالم شیخ اح

یك دفعه ظاهراً حاج آقا مصطفی مبلغی پـول نیـاز   

خواســت خــودش از وجوهــاتی کــه در  داشــت و نمــی

اختیار دفتر بود بردارد به من گفت امشب که با آقا بـه  

روی در بازگشت وقتی کسی نیست به ایشـان   حرم می

خواهد من در مراجعت بـه   بگو مصطفی مبلغی پول می

کـردم ایشـان ناراحـت شـد و فرمـود مـن       امام عـر   

دهم و ماهیانه شـش دینـار    مخارج خانه مصطفی را می

پـردازم بگـو    )حدود صد و بیست تومان( هم اضافه می

خواهد گعده کنـد بـه مـن     من از این پولها ندارم او می

چه ربطی دارد که هزینه آن را بپردازم. فردا صبح حاج 

خ آقا منفی بـود  آقا مصطفی پرسید چه کردید گفتم پاس
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 و آقا مصطفی چیزی نگفت و رفت.

 کادوی عروسی 

 گوید: حجت االسالم صادق خلخالی می

خواسـتند   حاج آقا مصطفی عروسی کرده بـود، آقـا مـی   

یك چیزی بخرند، مثل اینکه آقای اعرابی بـود رفـت بـازار    

خدار و کهنـه  یك دانه قالی گرفت، مثالً سه در چهار قالی ن

اج آقا مصطفی چیزی نگفتند ما گفتـیم  شسته شده، آقای ح

خواستید نو بخرید ایشان گفتند نه همین بس اسـت،   آقا می

قالی نو نمی خواهد، حاج آقا مصطفی هم که تسلیم مح  

 بودند. 
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 ـ والیت مداری11

 لحظاتی شیرین و بیاد ماندنی 

ای در وصـف شـور و حـال شـهید      حجت االسـالم درچـه  

 گوید: بزرگوار می

ظات شیرین و به یاد ماندنی زندگانی آن مرحـوم در  لح

: توان از آن یاد نکرد نمی است که نجف اشرف از خاطراتی

حضـور   السـالم(؛  شدت خلوص او نسبت به مـوال علی)علیـه  

ال او در درس پدر؛ محضر وی به هنگـام تـدریس   ستمر و فعّمُ

خوانی حضرت  روضه شرکت وی در جلسات برای طالب؛ و

. خلوص و صفا بـود  که غرقالسالم(  )علیهالحسیناباعبداهلل 

ــ  ــاهی در قُ ــه گ ــب ک ــانی در نجــف افتخــار  اینجان م و زم

تـوانم آن بهتـرین دوران را از    مـی  مگر، داشتم حضورش را

چیـزی داشـته    و باید بگویم از نظـر معنـوی اگـر   ؟ یاد ببرم
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گاهی به یاد آن روزها و لحظـات معنـوی   ، باشم از او دارم

بـا صـفا   های  گام رنج و غم به یاد آن گریههن دلخوشم و به

 خـود را تسـکین   خدا و با نجواهـای پـاک آن شـهید    برایِ

 . دهم می

 )علیــه وقتـی در ایــام ســوگواری حضــرت سیدالشــهدا 

)ره( حاج آقا مصـطفی  که مرحوم) مجلس عزاداریالسالم(  

و در )س( در منـزل امـام  ( ورزیـد  مـی  در برپایی آن اهتمام

لمای نجـف  عی از روحانیون و عُحضرت و جم حضور آن

جنـاب  ، ذاکـر آن  گردید و گرمـی صـدا و خلـوص    می برپا

 ،االسالم و المسلمین آقای سید علـی اکبـر محتشـمی    حجة

از بـانی و  ، حالت و سوز و گداز خاصـی داشـت کـه همـه    

 . بودندالسالم(  )علیه عشق به حسین مستمع غرقِ

کـه   اکثر شرکت کنندگان در این مجالس کسانی بودنـد 

و پیمـودن  السـالم(   )علیهحسین به جرم رهروی در راه امام

 باالجبار به ایـن دیـار  )س( خط حسینی و اطاعت از خمینی

وجـود امـام    آمده بودند و حسین حسین گویان گرد شـمعِ 

افتاد که  می فاقزمانی اتّ. پرداختند می به عزاداری)س( راحل

، نجـف  دیگر از در ایام مخصوصه زیارتی چون هزاران زائر

هــر حضــرت امــام پیــاده راهــی کــربال و زیــارت مرقــد مطّ
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 . شدیم می السالم( )علیهحسین

نگارنده مفتخر بود کـه گـاهی در خـدمت ایـن شـهید      

رهسـپار   با جمعی از روحانیون)حاج آقا مصطفی( بزرگوار 

 –نجـف  ) طبیعی است کـه در ایـن مسـیر   ، دیار نینوا بودیم

زائرین از میان ، ر استیك صد کیلومت که متجاوز از( کربال

و از کنار دجلـه   سرسبزهای  خشك و یا نخلستانهای  بیابان

دو نفره و سه های  رینی در گروهئزا. کردند می و فرات عبور

روی و لـوازم سـفر در    مجهز به وسـایل پیـاده   بیشتر نفره و

و ، نژادهــای گونــاگون وهــا  و تیــپ، مختلــفهــای  فاصــله

که این زائرین در تمـاس  شهرهای اطراف در حرکت بودند 

و همـه بـه   ، متشابه فراوانـی داشـتند   یکدیگر چون وجوهِ با

در برخـورد بـا   ، رفتنـد  مـی  مقصود یك هدف و کعبۀ سویِ

حرکت افـراد   و، ی داشتندیکدیگر گرمی و صمیمیت خاصّ

 .  گرفت می عرفانی خاصی به خود حالتِ، به تمام معنا

نفـری مـا    11در میان گروه )ره( شهید حاج آقا مصطفی

راه ، بود« معرفت» سراپای وجودش او. داشتای  جلوۀ ویژه

 نگـاه  یـاد خـدا را در دلهـا زنـده    ، رفتن و نگاه و گفتـارش 

ایشان در جلو کـاروان و مـا   ، روی به هنگام پیاده. داشت می

بزرگتـرِ مـا   ، او از هر جهت. کردیم می سر او حرکت پشتِ
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 فـر   تـاً بـر خـود   بود و همگی احترام او را اصـالتاً و نیاب 

 . دانستیم می

 و اذکـار زیـر لـب او    وقـارِ ، عظمـت ، وقتی بـه هیبـت  

فکرمـان الهـی شـده و بـه      اختیـار دیـد و   بـی ، مینگریست می

 آنچـه بیشـتر توجـه   . اندیشـیدیم  می معنویت و مبدأ و معاد

زائران آمده از شهرها و جاهای دیگر را به هنگـام عبـور از   

ا از هـزاران زائـر دیگـر    او ر کـرد و  مـی  این بزرگوار جلب

 نه فقط چهـرۀ نـورانی و صـورت زیبـای    ، ممتاز ساخته بود

و نـه فقـط   ؛ ملکوتی او و نه فقط سیادت و رشادت اندام او

نه فقط نگاههـای ژرف و دیـد    و؛ اذکار و حرکت لبهای او

حتـی  )  برهنۀ او بلکه پای پیاده او را به اضافه پایِ، الهی او

ئـرین عـابر کـه در راه بـر مـا      بعضی زا. بود( بدون جوراب

نگـاهی بـه   ، مـا  گذشتن از کاروانِ پس از. گرفتند می سبقت

برهنه  نگریستند و پایِ می عقب کرده و چهرۀ ملکوتی او را

آن هـم  ) او را بر روی خارهای مغیالن و شـنزارهای بیابـان  

آتـش  ، نظـاره گـر بودنـد   ( چند روزه در مسافتی طوالنی و

شـعله   بیشـتر السالم(  )علیهم حسینعشق آنان به کربال و اما

و شاهد بودیم که زائرین پس از نگاه بـه او و  . گردید می ور

ریختنـد و   مـی  تا مسـافتی اشـك  ، عزیز برهنۀ آن پایِ دیدنِ
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برهنـه و   بـا پـای  ، این سید نورانی. گفتند می حسین حسین

در وادی عشق حسینی به نقطه مرکـزی  ، گاهی اشك ریزان

و تمام وجودش در ؛ روان بود« بالکر» عاشقان جذب قلوب

ذوب گردیده السالم(  )علیهممعصومین هوالیت و امامت ائمّ

 .  بود

نفـری مـا کتابهـای     11 در کوله پشتی اعضـای کـاروانِ  

وجود داشـت کـه   ، سفر باشد متنوع و گوناگونی که فراخور

آن  ازها  در هنگام استراحت و توقف در منازل و مهمانخانه

دیوان کامـل  ، یکی از دوستان روحانی. دش می کتب استفاده

، را بـه همـراه داشـت   )ره( اصـفهانی  پانیِمکُ اهلل آیت مرحوم

دیـوان را در   ،در حین حرکـت )ره( شهید حاج آقا مصطفی

کـرد و بـرای    مـی  آنـرا زمزمـه  های  گرفت و مرثیه می دست

ــین ــن علی حضــرت حس ــهب ــالم(  )علی ــكالس ــب اش  مرت

 .  ریخت می

مرتبـه مـرا مخاطـب قـرار داد و      به یاد دارم که چندین

که جـا دارد در  ام  شعری پیدا کرده «آقای دُرچه ای: »فرمود

بـا   و یا در ایـن بیابـان سـوزان   ها حال حرکت زیرا این نخل

صدای رسا و بلند بخوانی و همۀ دوستان هم گـوش کننـد   

... روضه بخوانی و همه اشـك بریـزیم   که در حالت حرکت
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 مرحـوم کمپـانی   اندن شعری ازبارها به دستور ایشان و خو

شـد و گریـه    مـی  نیهحسـیّ ، کربال بیابانِ( در حال راه رفتن)

کـرد و گـاهی    می یافت و آن مرحوم بلند بلند گریه می ادامه

و هـا   اشك روی گونـه ! یابد مایل نبود مصیبت خوانی پایان

 حاضـرین را ، گریـه  هـق هـقِ   او و صـدایِ  شریفِ محاسنِ

کی از این سفرها بـه نزدیکـی   در ی. ساخت می سخت متأثر

از دور ، با زحمت زیـاد ، بلندی از روی یك، کربال رسیدیم

حضـرت   پرچم سرخ حسینی دیده شد که برگنبد بارگاه آن

در اهتزاز بود. همۀ همراهان بـا شـور زایـد الوصـفی یکجـا و      

مرحوم حـاج   خاصِ هایِ افتادند، و با دیدن گریه همنوا به گریه

 همراهان شدت گرفت.   نوا و اشکهای آقا مصطفی)ره( شور و

 

 خوانی شرکت مخلصانه در مجلس روضه

 گوید: حجت االسالم رحیمیان در خاطرات خود می

ایـن بـود    )ره(های حاج آقا مصطفی یکی از خصوصیت

هـای   پای پیاده در تمـام زیـارت   یشان مقیّد بودند که باکه ا

 در هـر ( به کربال بروند. السّالم لیهع) مخصوصه امام حسین

رفـه، اربعـین،   شـعبان، ع  15) سال معموالً چند مناسبت بود

نجـف بـه کـربال پیـاده      که مردم از اول رجب، نیمه رجب(
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بـه   ن هم هر سال در چنـد مناسـبت پیـاده   رفتند، و ایشا می

لهـایی  شد که کف پـای ایشـان تاو   رفتند. گاهی می کربال می

شـد،   روع مـی افتاد و کامالً مج می زد که خونابه از آن راه می

 داد. هم به راه رفتن ادامه می ولی باز

س بـود و در  مجل این که ایشان بسیار با ذوق و خوشبا 

ظرافـت و لطافـت را در سـخنانش     مجالس دوستانه منتهای

شد،  می مع ذلك وقت دعا و عزاداری هم که برد، به کار می

هنگـامی کـه دعـای توسـل     در بین تمام افراد نظیر نداشت. 

داد،  روی خود ادامه می همان طور که به پیاده شد، شروع می

اشـك   مـدت دعـا   خوانـد و تمـام   ا کمال توجـه دعـا مـی   ب

 و کـرد  گریه می زار شد، زار ریخت و تا ذکر مصیبت می می

 افتاد. ت گریه به لرزه میدشهایش از  شانه

ـ  س از نمـاز  شخصی بود به نام شیخ جعفر که همیشه پ

ای ذکـر مصـیبت    ملـه چنـد ج  )در مسـجد شـیخ(   امام)س(

 خواند. حاضـرین  کرد و روضه می می (السّالم لیهع) عبداهللابا

و  شــدند چنــدان اعتنــایی نداشــتند و کــم کــم متفــرق مــی

مقیـد بـود تـا آخـر بنشـیند و       رفتند، ولی تنها کسی کـه  می

مرحوم حاج آقا مصـطفی)ره( بـود    روضه او را گوش دهد،

روضـه شـیخ    به مسجد مانده بود و گاهی فقط ایشان در که
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ریخت. ایشان مقید بودند که  می داد و اشك جعفر گوش می

برقـرار   ری که دوستان در منازل یا مدارسدر مجالس عزادا

ی هر صبح ا کردند شرکت کنند. ایشان هم مجلس روضه می

گاهی روضه خوان تنها یـك نفـر مسـتمع     جمعه داشتند که

ـ    بـرای او   ه آنچـه داشت که او، خود آن مرحـوم بـود و البتّ

ــین    ــداهلل الحس ــی عب ــرای اب ــزاداری ب ــت، ع ــت داش  اهمی

 ( بود.السّالم لیهع)

 

 (السّالم لیهِم)ع ارادت عملی به اهل بیت عصمت

 گوید: حجت االسالم محتشمی می

، عالقمندی شدید او )ره(ویژگی دیگر حاج آقا مصطفی

( بود. ایشان از السّالم لیهِمع) طهارت عصمت و به اهل بیت

 1256 .ش تا سالـه 1233نجف شد؛ یعنی سال  وقتی وارد

 5 - 6ال، هـر سـال   س 11 - 12.ش که به شهادت رسیدند، ـه

ـ زیـارتی حضـرت سـیّ    بار در مناسـبتهای   لیـه )ع هداءد الشّ

عاشـقانه   شعبان،مثل زیارت عرفه، اربعین، رجب و  (السالم 

ــا در   در آن گرمــای طاقــت فرســای عــراق در تابســتان و ی

زمستان، بـا پـای پیـاده بـه      نجف در ریسرمای سوزان کوی

بارهـا   رفت و با توجه به این که ایشان سمین بود، کربال می
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شد، که پاهای ایشان تـاول زده و از آنهـا خـون     مشاهده می

بست و بـه راه خـود ادامـه     باز آن را می ولی ،شد جاری می

آن شـهید   ین نشـان دهنـده میـزان عشـق و عالقـه     داد، ا می

( و اهـل  السّـالم   لیهِع) ت اباعبداهلل الحسینبزرگوار به حضر

 (بود.السّالم لیهِمع) طهارت بیت عصمت و

نجـف   چنـد سـالی کـه مـن در    ) ماه مبارک رمضان در

 حـرم علـی بـن ابـی طالـب      های شب بـه  بودم( ایشان نیمه

ارت جامعـه کبیـره، زیارتهـای    آمدند و زیـ  ( میالسّالم لیهِع)

و تـا  خواندند  ر را میو هزار بار سوره مبارکه قد مخصوص

بودند. همه ساله در دهـۀ   سحر به تهجد و مناجات مشغول

 شدند و ان در مسجد کوفه معتکف میسوم ماه مبارک رمض

 پرداختند.  به عبادت و خواندن اذکار خاص می
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