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در روزگاري كه ش�اهان براي خود كاخ ه�ا بنا مي كردند 
و به دنب�ال مهماني هاي پ�ر زرق و برق بودن�د، روح خدا 
در نجف اش�رف در خانه اي محقر و فرس�وده در يكي از 
كوچه هاي »ش�ارع الرس�ول« اجاره نش�ين ب�ود. بعد از 
پيروزي انقالب نيز همچون بس�ياري از مستضعفين، به 
صورت مستأجر و در منزلي با 70 متر زيربنا مستقر بود.
)1(  وضعيت زندگ�ي امام امت به گون�ه اي بود كه اغلب 

خبرنگاران خارجي از شدت س�ادگي، تعجب و سؤال 
مي كردند »واقعًا خانه ايشان همين است؟«)2( سادگي 
زندگي او حتي پس از ف�وت نيز آزاديخواهان جهان را 
متأثر مي كند. فيدل كاس�ترو در س�فر خود به ايران، 
پس از بازدي�د از من�زل ام�ام)ره( مي گويد:»بزرگان 
و ش�خصيت هاي عظي�م در جاه�اي كوچ�ك منزل 
مي كنن�د و اين خ�اص ش�خصيت هاي ب�زرگ جهان 
است.« )3( آنچه  در ادامه آمده مصاحبه اي غيرحضوري 
با حضرت امام خميني)ره( در باب ساده زيستي ايشان 
و تأكيداتش�ان ب�ر لزوم پرهي�ز از خوي كاخ نش�يني 
اس�ت كه مطابق بيان�ات گوهربارش�ان تنظي�م و در 
برخي موارد با حفظ ش�اكله اصلي خالصه شده است. 

برجس�ته ترين  از  ش�ما  نداري�م  ش�كي 
ش�خصيت هاي سياس�ي و معنوي قرن اخير 
هستيد؛ از اين حيث جنبه هاي شخصي زندگي 
شما براي بسياري جذبه دارد و مشتاقند بدانند 
در س�بك زندگي خود چه مس�يري را دنبال 

كرده ايد كه به چنين مقامي دست يافته ايد. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. وقتي سعادت ها را سنجش مي  كنيم، 
مي  بينيم كه سعادتمند ها آنهايي بودند كه در كوخ ها بودند؛ 
طبع كاخ  نش��يني، توجه به عيش و عشرت و توجه به دنيا و 
توجه به مال و منال است و شهوت و شكم اين طبقه را مهلت 
نمي دهد در يك امر تفكري وارد بشوند و فكر بكنند. آنهايي 
كه اختراع كرده  اند، آنهايي كه زحمت كشيده  اند و كتاب هاي 
ارزنده تحويل جامعه داده  اند در هر رشته  اي، اين كوخ نشينان 
بوده  اند. طبع كاخ نشيني منافات دارد با تربيت صحيح، منافات 

دارد با اختراع ، تصنيف ، تأليف و زحمت.)62/1/1( 
ش�ما نه هيچ گاه از جهت ارث پدري دستتان 
خالي بوده اس�ت نه از نظر وجوهات شرعي. با 
اين حال براي مثال وقتي در نجف مرسوم بود 
بسياري از آقايان براي فرار از گرما در نزديك 
فرات خانه اي داشتند اجازه نداديد براي شما 
منزلي تهيه شود. حتي اجازه نداديد در اتاقتان 
كولر بزنند و براي فرار از گرماي تابس�تان در 
اتاق نمي مانديد و حي�اط را فرش كرده بوديد. 

چرا راضي به اين كارها نبوديد؟
اول آنكه مگر آن زمان در نجف همه طلبه ها كولر داشتند 
كه ما داشته باشيم؟)4(  و دوم آيا مي توانستم به كوفه بروم 
و دنبال رفاه خود باشم، در حالي كه بسياري از مردم ايران 

در سياهچاله ها به سر مي بردند؟)5(
بعد از پي�روزي انق�الب هم با وج�ود هداياي 
بس�ياري كه به جنابعالي داده مي ش�د ظاهراً 
هيچ كدام را نپذيرفتيد و حتي چند باغ وسيع 
را بعد از قبول به عنوان هديه به كشاورزاني كه 
روي آن كار مي كردند منتقل كرديد. دليل اين 
همه تأكيد بر ساده زيستي در زندگي شخصي و 
مراقبت از آن براي چيست؟ چرا به خود سختي 

مي دهيد؟
در زماني كه خداوند بر علما و روحانيون منت نهاده و اداره  
كشور بزرگ و تبليغ رسالت انبيا را به آنان محول فرموده 
است، ]نبايد[ از زي روحاني خود خارج ]شويم[ و ]بايد[ از 
گرايش به تجمالت و زرق و برق دنيا كه دون شأن روحانيت 
و اعتبار نظام اس��ت، پرهيز ]كرده[ و بر حذر ]باشيم[ كه 
هيچ آف��ت و خطري براي روحانيت و ب��راي دنيا و آخرت 
آنان، باالتر از توجه به رفاه و حركت در مسير دنيا نيست. 
)66/5/6( خوي كاخ نشيني اس��باب اين مي شود كه انحطاط 

اخالقي پيدا شود. اكثر اين خوي هاي فاسد، از طبقه  مرفه 
به مردم ديگر صادر شده است.)62/1/1( 

اما شما رهبر اين كشور هستيد و قطعاً هيچ يك 
از محبان شما ناراضي نيست در خانه اي بهتر و 

با امكانات بيشتر زندگي كنيد. 
من خادم��ي از همه ش��ماها هس��تم و قضي��ه رهبري و   

  غيررهبري در كار نيست؛ قضيه نهضت است و صف واحد، 
همه با هم.)57/12/11( خدا مي داند شخصاً براي خود ذره اي 
مصونيت و حق و امتياز قائل نيستم.)67/12/3(  من هيچ حقي 
ندارم. شما خون داديد. ش��ماها به ميدان رفتيد؛ شماها 
مب��ارزه كرديد؛  ما هيچ حق��ي نداريم. ما بايد براي ش��ما 
خدمت كنيم. خودمان نبايد اس��تفاده كنيم. خاك بر سر 
من كه بخواهم استفاده عنواني از شما بكنم! خاك بر سر 
من     كه بخواهم خون شما ريخته بشود و من استفاده اش 

را ببرم!)58/3/15(
انجمن اس�المي دانش�جويان مقيم امريكا در 
جزوه اي آورده اند شما به عنوان رهبر نهضت، 

يك وجب زمين نداريد. اين صحيح است؟
دروغ اس��ت، ما در خمين زمين داريم كه االن در اختيار 
اخوي پسنديده اس��ت ولي خرج نيازمندان مي كنند ولي 

دليل نمي شود كه زمين ندارم.)6( 
يعني زمين را وقف كرده ايد؟

اينجانب حق خ��ود را واگذار كرده ام به كس��اني كه خانه 
ساخته يا مي خواهند بسازند از فقرا و مستمندان.)7(

عده اي معتقدند ساده زيس�تي منجر خواهد 
شد سران كشورهاي دنيا با حالتي تحقيرآميز 
به دولت و رهبر ايران بنگرند. نظر شما درباره 

اين گفته چيست؟
اين خوف را در خودتان راه ندهيد. شما گمان نكنيد چنانچه 
ساده عمل كنيد، تحقير خواهيد شد. خير، اين حرف، حرف 
غربزده هاست كه خيال مي كنند اگر مثل غرب نباشيم، تحقير 

مي شويم.)59/10/14(  قدرت به اين نيست كه ظرف طال ]و[ نقره 
باشد؛ قدرت، بزرگي و عظمت به اين نيست كه پرده ها ]و[ 
مبل ها كذا باش��د، از مال اين ملت ضعيف! خود ملت توي 
اين غار ها زندگي بكند و ش��ما در كاخ هاي دادگس��تري و 
در كاخ هاي نخس��ت وزيري؟! تعديل كنيد خودتان را؛ اگر 
از خودتان ش��روع نكنيد نمي  توانيد اصالح كني��د.)57/12/15(  
عظمت انسان به لباس و كاله و اتومبيل و - نمي دانم - پارك 
و امثال ذلك نيست. انسان حقيقتي است كه آن حقيقت اگر 
بروز كند شرافتمند است، عظمت دارد.)59/10/24(  شما گمان 
نكنيد كه اگر با چندين اتومبيل بيرون بياييد وجهه تان پيش 
مردم بزرگ مي شود، آن چيزي كه مردم به آن توجه دارند، 
اينكه زندگي شما ساده باشد. آنها كه جمهوري اسالمي را به 
پا كردند، مردم عادي هستند، اگر خداي نخواسته، نفوس اين 
مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن براي ما تنها نيست، بلكه 
براي اسالم است و ما بايد ]مردم را[ حفظ كنيم و حفظ آن 
 به اين است كه زندگي ما ساده و عادي باشد، ما بايد خيلي 

مواظب باشيم.)64/4/25( 
به نظر شما ساده زيستي مسئوالن چه مواهبي 

به همراه دارد؟
در طول تاريخ، اسكلت حكومت ها را اشراف و اعيان تشكيل 
مي دادند، كساني كه از اول كودكي تا آن وقتي كه به حكومت 
رسيدند در مهد آرامش و رفاه بار آمدند.)62/5/11(  وقتى كسى 
احساس نكند كه فقر معنايش چيست، گرسنگى معنايش 
چيست، اين نمى تواند به فكر گرسنه ها و به فكر مستمندان 
باش��د. لكن آنهايى كه در بين همين جامعه بزرگ شدند 

و احس��اس كردند فقر چيست، ديدند، چش��يدند فقر را، 
احساس مى كردند، ملموسش��ان بوده است كه فقر يعنى 
چه، اينها مى توانند به حال فقرا برسند. )62/1/1( دولت واقعاً 
بايد با تمام قدرت دل بسوزاند براي محرومان، مثل پدري 
كه بچه هايش اگر گرس��نه بمانند، چطور با دل افس��رده 
دنبال اين مي رود كه آنها را س��ير بكند، ي��ك دولت تابع 

اميرالمؤمنين بايد اين طور باشد.)62/7/4(
اگر به رغم تأكيدات ش�ما مسئوالن پايبند به 
ساده زيستي نباش�ند و كاخ نشين شوند، چه 

تبعاتي ايجاد خواهد شد؟
سرچشمه همه مصيبت هاي ملت ها اين است كه متصديان 
امورشان از اشراف و اعيان باشد.)68/6/7(  آن روزى كه دولت 
ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز بايد فاتحه دولت و ملت را 
بخوانيم. آن روزى كه رئيس جمهور ما خداى نخواسته به 
كاخ نشينى توجه بكند، آن روز است كه انحطاط براى خود 
و براى كسانى كه با او تماس دارند پيدا مى شود. آن روزى 
كه مجلسيان خوى كاخ نشينى پيدا كنند خداى نخواسته، 
آن روز است كه ما براى اين كشور بايد فاتحه بخوانيم؛ آن 
روزى كه توجه اهل علم به دنيا ش��د و توجه به اين شد كه 
خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنيا خداى نخواسته 
در آنها تأثير بكند، آن روز اس��ت كه بايد ما فاتحه اسالم را 
بخوانيم؛ آن روزى كه زرق و برق دنيا پيدا بشود و شيطان 
در بين ما راه پيدا كند و راهنماى ما شيطان باشد، آن روز 
است كه ابرقدرت ها مى توانند در ما تأثير كنند و كشور ما را 

به تباهى بكشند. )62/1/1(
به عن�وان كالم آخر توصيه ش�ما ب�ه مردم و 

آزادمردان جهان چيست؟
اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و 
از حق دفاع كنيد، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و 
از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد. مردان 
بزرگ كه خدمت هاي بزرگ براي ملت هاي خود كرده اند 
اكثر ساده زيست و بي عالقه به زخارف دنيا بوده اند. آنها 
كه اسير هواهاي پست نفساني و حيواني بوده و هستند 
براي حفظ يا رس��يدن به آن تن به هر ذل��ت و خواري 
مي دهند و در مقابل زور و قدرت هاي شيطاني خاضع و 
نسبت به توده هاي ضعيف ستمكار و زورگو هستند ولي 
وارس��تگان به خالف آنانند چراكه با زندگاني اشرافي و 
مصرفي نمي توان ارزش هاي انس��اني- اسالمي را حفظ 
كرد.)63/3/7( ملت در سرتاسر كش��ور توجه داشته باشند 
رئيس جمه��ور و وكالى مجلس از طبقه اى باش��ند كه 
محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را 
لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران 
و زمين خواران و صدرنش��ينان مرفه و غ��رق در لذات و 
شهوات كه تلخى محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان 

را نمى توانند بفهمند. )وصيت نامه(

بررسی زندگی و خوی كوخ نشينی رهبر مسلمين جهان در مصاحبه ای غير حضوری

 امام خمینی)ره (   :
 خاک بر سر من     که بخواهم خون شما ریخته شود و من استفاده اش را ببرم!

اموال و دارايي هاي امام)ره( 

ازدواج امام)ره(

ساده مثل امام)ره(

مختصر اثاثي در قم و تهران
 مطابق ليست ارسالي به ديوان عالي كش��ور، دارايي هاي غيرمنقول عبارتند از: يك باب 
منزل در محله باغ قلعه قم و قطعه زميني ارث پدري كه مشاع است بين اينجانب، آقاي 
پسنديده و ورثه مرحوم اخوي كه اجاره سهميه اينجانب از قرار اطالع آقاي اخوي، سالي 
4هزار ريال است كه داده نمي شود. دارايي منقول عبارتند از: وجه مختصري كه نذورات 
و هداياي شخصي. اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثي اس��ت در قم و تهران، ِملك همسرم 
مي باشد و همچنين دو قطعه قالي داده اند كه اگر خواستم بابت خمس حساب كنم و مال 
اينجانب و ورثه نيست بايد به سادات فقير بدهند. چند جلد كتاب، بقيه كتبي است كه در 
زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمي دانم چقدر است و چند جلد كتاب كه از طرف مؤلفان 
هديه شده است كه قيمت تقريبي آن را نمي دانم، ولي قدر قابلي نيست. اثاثي كه در منزل 
مسكوني فعلي در تهران است ِملك صاحبان منزل است، احمد اطالع دارد. تمامي وجوهي 
كه در بانك ها يا در منزل يا نزد اشخاص است كه آقاي پسنديده مطلع هستند، به استثناي 

وجه مختصري كه اشاره شد، وجوه شرعيه مي باشد و ِملك اينجانب نيست. )8(

آقا اجازه استفاده از ظروف نقره را نداد
 خانم فاطمه طباطبايي، ع��روس حضرت امام خميني)ره( درب��اره ازدواج امام در 
خاطرات خود به نقل از همسر ايش��ان آورده اند:»عقد ما در س��ال 1308 در حرم 
حضرت عبدالعظيم)ع( خوانده ش��د. مهري��ه مبلغ هزار تومان ب��ود...  خريد عقد، 
دو قواره پارچ��ه يكي مخمل و ديگري حرير، يك انگش��تر و يك جفت گوش��واره 
طال با ياقوت قرمز و مقداري وس��ايل ديگر بود كه آنها را يكي از دوستان آقا از بازار 
شاه عبدالعظيم)ع( خريداري كرده بود... آقا خانه اي در نزديكي پامنار اجاره كرد و 
چند روز پس از عقد، جهيزيه من آماده و چيده ش��د... جهيزيه عبارت بود از: چهار 
دست پشتي ترمه، دو دست رختخواب، كرسي و لحاف كرسي ترمه، مقداري ظروف 
قديمي عتيقه، چراغ ه��اي قديمي، دو تخته قاليچه و ي��ك تخته فرش 12 متري، 
دو يا سه س��رويس چيني، س��رويس نقره شامل قاش��ق و چنگال، كارد و چنگال، 
شيريني خوري، آجيل خوري، شربت خوري، چاي خوري و قندان كه البته آقا اجازه 
استفاده از ظروف نقره را نداد، بعد از چند سال آنها را با ظروف ديگري تعويض كردم... 
دو سماور زغالي برنجي بزرگ و متوس��ط كه تا زمان تبعيد آقا از ايران در دفتر امام 
از آن استفاده مي شد. پرده اطلس راه راه قرمز براي دو اتاق، چهار عدد صندوق )دو 
عدد مخمل و دو عدد چرمي(، سرويس مخصوص حمام شامل لگن بزرگ و كوچك، 
سيني بزرگ و كوچك مس��ي و بقچه هاي ترمه و حوله... عروسي ما در ماه مبارك 
رمضان بود چون امام مقيد بودند كه درس ها تعطيل باشد... شب پانزدهم يا شانزدهم 
ماه مبارك رمضان دوس��تان و فاميل را دعوت كردند و لباس سفيد و شيكي را كه 

دختر عمه ام با سليقه روي آن گل نقاشي كرده بود، دوختند و من پوشيدم.« )9(

صفحه اي كه اكنون مهمان چشمان شماست، در هياهوي بوق هايي كه هر روز تالش مي كنند با هزاران ترفند از 
كاه، كوه بسازند و به زور انتشار شايعات هم كه شده در شهر فرنگشان همه  مسئوالن كشورمان  را فاسد نشان 
دهند، از هزار الي دستگاه چاپ بيرون آمده تا ضمن معرفي و تقدير از خدمتگزاراني كه تالش كردند دامنشان 
به نجاست كاخ نشيني آلوده نشود، به دل هاي روشن، گوش هاي شنوا و چشم هاي بينا بفهماند به قول امام)ره( 
بزرگوارمان عظمت و قدرت نه به كاسه و بش�قاب نقره بلكه به حقيقت انسان است كه اگر بروز كند شرافتمند 
است. سعي بر آن است، به كلبه درويشي هر عزيزي كه مهمان مي شويم توشه اي آماده سازيم كه دور از دسترس 
و رؤيايي نباشد تا الگويي براي امروز و فردا ثبت ش�ود. براي مطلع كار چه كسي بهتر از امام عزيزمان كه خود 
مظهر بارز شرافت و حقيقت انسان بود و نشان داد در همين دوران كه چكمه هاي مصرف گرايي پدر انسان را در 

آورده مي توان ساده زيست و همچون نور در عمق جان ها نفوذ كرد. 

دنيا طلبان زحرص، مستند همه 

موسى كش و فرعون پرستند همه 

هر عهد كه با خدا بستند همه

از دوستى حرص شكستند همه

حجت االس��الم حس��ن رحيميان:»هدايايي از قبيل پارچه هاي 
لباس، نعلين، گيوه و عرقچين را كه به عنوان هديه به خدمتشان 
تقديم مي ش��د ]با وجود اينكه خانم فريده مصطفوي گفته اند كه 
شايد سال ها و سال ها تنها يك قبا و لباده داشتند و آن قدر همان 
را مي پوشيدند كه همه به صدا درمي آمدند كه فالني چقدر اين قبا 
را مي پوشد[ فقط بر حسب نياز برمي داشتند و اگر از چيزي، چند 
عدد بود، مي فرمودند من اين همه را مي خواهم چه كنم؟! و مازاد بر 
نيازشان را مي فرمودند بدهيد به افرادي كه نياز دارند. در مواردي 

هم كه برمي داشتند و تصور مي شد براي خودشان قبول كرده اند، 
گاهي بعداً معلوم مي ش��د كه اين طور نبوده است و مي خواستند 
خودشان به ش��خصي مورد نظر بدهند. ]به عنوان نمونه[ يكي از 
مؤمنان كويتي يك قواره پارچه قبا آورده بود كه خدمت امام)ره( 
تقديم ش��د. چند روز بعد، در حالي كه مي خواستم از محضرشان 
مرخص شوم، در آستانه در اتاق، امام)ره( فرمودندآن چيز )اشاره 
به پشت پرده اتاق كردند( مال شماس��ت، برداريد. ]ديدم[ همان 

پارچه قبا بود.« )15(

اكتفا به حداقل ها در وسايل شخصي هزينه اندك زندگي
سيدرحيم ميريان، از محافظان امام)ره(:»سقف 
هزينه اي كه امام)ره( ب��راي منزل تعيين كرده 
بودن��د 20هزار توم��ان بود. تصور كني��د اگر ما 
مي خواس��تيم به هرك��دام از مهمانان فقط يك 
چ��اي و ميوه س��اده بدهي��م اين مبل��غ كفاف 
نمي داد، از طرفي هم اجازه نداش��تيم بيش��تر 
از اين س��قف هزينه كنيم. ام��ام خادمي به نام 
سيدمرتضي داشت. اين بنده خدا يك روز رفت 

يك كيلو سبزي خوردن براي منزل امام گرفت. 
وقتي برگش��ت، برنامه قدم زدن امام بود. ايشان 
گفت:س��يدمرتضي مگر نمي داني ما دو، سه نفر 
بيشتر نيس��تيم، مگر چقدر سبزي مي خواهيم 
بخوريم؟ براي ما نيم كيلو بس اس��ت. شما االن 
برويد نصفش را به دفتر بدهيد تا مصرف كنند. 
بعد از اين هم براي ما نيم كيلو س��بزي به اندازه 

مصرفمان بگيريد.« )14(

ابوسعيد ابوالخير

بين جان من و جان پاسدارها تفاوت نيست!
آيت اهلل امام جماراني:»امام به هيچ وجه حاضر نشد  پناهگاهي برايش بسازند. احمد آقا 
يك روز با كمك ارتشي ها با جرثقيل از اين پناهگاه هايي آورده بودند كه بتوني بود. امام 
ظهر كه آمدند گفتند احمد اين چيه؟ چه كسي اينها را آورده؟ گفتند از ارتش است و 
اينها را براي حفاظت شما آوردند. امام خيلي عصباني شدند و فرمودند: مگر همه مردم 
پناهگاه دارند كه ما پناهگاه داشته باشيم. احمد واهلل من بين جان خودم و آن پاسداري 
كه توي كوچه مي گردد و حفاظت مي كند س��ر س��وزني تفاوت قائل نيستم. اگر آنها 

پناهگاه دارند ما هم بايد داشته باشيم، همه را بده جمع كنند.«)10(

تو و مصطفي آخرش ما را جهنمي مي كنيد!
آيت اهلل طباطبايي نژاد:»به خاطر شدت گرمي هواي نجف ]بعد از كلي اصرار[ قرار شد 
جايي كه آقا مي نشيند كرسي درست كنند و در داخل آن پنكه بگذارند. مرحوم قرهي 
نقل كرد كه امام)ره( فرمودند تخته از آنهايي كه در زير زمين هست برداريد و كرسي 
درست كنيد. آقاي قرهي به حاج آقا مصطفي گفته بود با اين ها نمي شود و بايد با نئوپان 
درست كرد. خالصه كرسي را با نئوپان درست كردند. وقتي امام مي بينند عصباني شده 
و مي گويند: مگر نگفتم با تخته  هاي زيرزمين درست كنيد، چرا نئوپان گرفتيد؟ مرحوم 
قرهي مي گفت ما ترسيديم و گفتيم آقامصطفي به ما گفته و انداختيم گردن حاج آقا 

مصطفي. امام با عصبانيت فرمودند: تو و مصطفي آخرش ما را جهنمي مي كنيد.« )11(

مگر منزل صدر اعظم است؟
خانم فري��ده مصطفوي:»فرش هاي بيرون��ي منزل امام ناقص ب��ود. من عرض كردم 
اجازه بدهيد براي اين قس��مت خالي فرش تهيه كنم. امام فرمود آن طرف )يعني در 
اندرون( فرش هست. عرض كردم آنها گليم است و براي بيروني خوب نيست. فرمود 
مگر منزل صدراعظم است؟ گفتم فوق منزل صدراعظم است؛ منزل امام زمان است! 
فرمود در منزل خود امام زمان هم معلوم نيست چه فرشي افتاده است؟« وضع ساده 
منزل امام)ره( در طول زندگي، حاكي از قناعت ايشان بود. معروف است كه آجرهاي 
پله هاي حياط ايشان ساييده شده بود. بّنا مي گويد تعدادي آجر تهيه شود تا آجرهاي 
 ساييده شده را عوض كند، حضرت امام مي فرمايند:»همان آجرهاي ساييده شده را

 پشت و رو كنيد و كار بگذاريد.«  )12(

من كاخ نشين نيستم!
آيت اهلل امام جماراني: »از امام خواس��تم اجازه بدهند 
ديوارهاي حس��ينيه را گ��چ و خاك كن��م. چراكه از 
سوراخ هاي آجر حسينيه تا انتهاي منزل امام پيدا 
بود. گچ و خاك كه تمام ش��د خواس��تيم آنجا 
را سفيد كنيم. گوشه اي از س��قف آنجا را كه 
سفيد كردند امام متوجه ش��دند و دستور 
توقف كار را دادند و فرمودند:»داريد براي 
من كاخ مي س��ازيد؟ من كه كاخ نشين 
نيس��تم؛ اين كار را انجام ندهيد. اگر 
مي خواهيد اينجا را تزئينات بكنيد 
بگذاريد بعد از من. تا من هستم ديگر 

كاري نكنيد.«)13(

مؤمنانهزي


