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 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

 خالصه کتاب بانوی انقالب، خدیجه ای دیگر جهت مسابقه کتابخوانی فرهنگیان

 

 نکته: هر جا کلمه خانم به کار رفته، منظور همسر امام خمینی)ره( است. 

شمسی هجری  1292در تاریخ دی اسفند ماه همسر امام خمینی)ره(  )قدس ایران( ثقفی خانم خدیجه -1

به زبان خانم  1362. کتاب مورد نظر تا سال هجری قمری بود 1333متولد شد که مصادف با دوم ربیع االخر 

                                                           .             ولی بعد از آن از زبان نزدیکان و اقوام و دوستان است

  .                 تهران بود 9محل تولد خانم در ناحیه  -2

و از طرف مادری جزء خانواده اشرافی بود. )از علما( ز طرف پدر جزء خانواده مذهبیخانم ا -3  

سالگی با هم ازدواج کردند. 28سالگی و امام در سن  16خانم در سن  -4  

زندگی کرد و دارای  پیش مادر بزرگش یعنی خانم مخصوص یا خانم مامانی سالگی 15تا  خانم از کودکی -5

.زندگی مرفه بود  

انجام خواب راهنما، عامل ازدواج خانم با حضرت امام شد. سر -6  

ماه  10د از عب 1309آذر ماه  21هجری قمری که برابر  1349رجب  21مصطفی در آقا تولد اولین فرزندش  -7

سالگی به طور مشکوکی  47در سن  1397ذیقعده  9برابر 1/8/1356. و در تاریخ زندگی مشترک در قم بود

خرداد جوانه  15که با شهادتش مقدمه انقالب اسالمی ایران و قیام  رین روز زندگی خانم بودوفات یافت که بدت

و تنها غم خانم برای جدایی  و امام خطاب به خانم می گفت: به خاطر خدا صبر کن. .زد و به گل و میوه نشست

                                                                                     از نجف به خاطر جدایی از آقا مصطفی بود.

برای حضرت امام بود. خانم می گوید عبادت و تحصیل دو اولویت مهم تر از سایر کارها -8  

:در ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی سکونت زندگی های محل -9  

.در تهرانمنزل اول: دو ماه بعد از ازدواج   



2 
 

  در این خانه بود. 1309که تولد آقا مصطفی سال  قمخیابان ارم سال در  1منزل دوم: حدود 

.سال در عابدین قم 3ود دحمنزل سوم:   

بود در  سالگی که بهترین ایام عمر ایشان بود که نامناسب ترین خانه 27تا  19از سن  سال 8منزل چهارم: مدت 

.دور افتاده قمتکیه محمود   

.منزل پنجم: گذر جدای قم  

که محل که نزدیک ترین محل به حرم مطهر حضرت معصومه بود. سال در ارک قم  3تا  2منزل ششم: مدت 

.  ماه فوت شد 7سعیده ولی بعد از  دتول  

تولد آقا احمد آن جا بود. نام گرفت ومدرسه حجتیه قم که  ماه منزل پارک  6منزل هفتم:   

که خانه و سپس خرید آن، منزل یخچال قاضی در قم در اجاره سال  به صورت  1به مدت   1324منزل هشتم: 

صدیقه خانم با آقای  بود و در این خانه  )کانون گرم مبارزات(ای خوش قدم بود که کانون نهضت امام خمینی

رتضی حائری شهاب الدین اشراقی که از طالب بود ازدواج کرد. آقا مصطفی با صبیه دختر آقای حاج شیخ م

ازدواج کرد. فریده خانم با آقای محمد حسن اعرابی که از خانواده های معروف قم بود ازدواج کرد.فهیمه )زهرا( 

در نجف به صورت مشکوک وفات  1356خانم با آقای محمود بروجردی ازدواج کرد.که حاج آقا مصطفی در سال 

  .                     وارد نجف اشرف شدند 1344سال  ت.وفات یاف 1360فرزند در سال  7یافت و آقای اشراقی با 

  نکته: منزل نهم و دهم در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است.                

ماه و در بند باالی تجریش تهران 2منزل نهم: به مدت                         

خرین لحظه حیات: در جماران تهران.منزل دهم تا آ  

موضوع کتاب کشف اسرار امام خمینی)ره( در مورد حکومت اسالمی است. -10  

از نظر خانم گذشت سبب پایداری زندگی می شود. -11  

سالمت، احترام و اظهار عالقه. خانم خود می گفت که آقا از سه جهت من را مراعات می کرد: -12  

امام خمینی فرمود: من هر چه دارم از خانم دارم. -13  
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هجری شمسی مصادف با دهم محرم  13/3/1342اولین دستگیری امام توسط رژیم ستمشاهی در تاریخ  -14

که زندان قصر تهران، پذیرای امام بود.  بودبه دلیل خطابه عاشورایی مدرسه ی فیضیه هجری قمری  1383

و  4/8/1343امام در  بود. مسئله کاپیتوالسیون که منجر به نطق تاریخی 18/1/1343بازگشت به قم در تاریخ 

امام یک سال در ترکیه  امام شد به ترکیهو تبعید  13/8/1343و دستگیری مجدد امام در  6/8/1343اعالمیه 

رسید. امام  1344ماه بی خبری نامه امام توسط آقای فضل اهلل خوانساری در تاریخ اوائل فروردین  5از . بعد بود.

  .                                وارد نجف شد 7/1344/ 20انی وارد عراق و جمادی الث 9برابر  13/7/1344در تاریخ 

نوشته اند. 1362خانم خاطرات خود را در بهمن سال  -15  

ه.ق وارد نجف شدند که امام دو ماه قبل  1385شعبان  3ه.ش. برابر  1344خانم و همراهانش در اوائل آذر  -16

وارد شده بود و همراهان خانم شامل: سکینه)آشپز(، مشهدی حسین)کارگر(، دخترش صدیقه خانم همراه بچه 

رشته، دخترش فهیمه خانم هایش نفیسه و زهرا و نعیمه و کارگرش فاطمه، دخترش فریده همراه بچه اش ف

بودند. آقا همراه بچه اش لیلی، خازن الملوک، همسر مصطفی معصومه خانم و بچه هایش حسین و مریم 

 4سال و  13سال بود ) 14مصطفی هم از قبل آن جا بود ولی آقا احمد تنها در تهران ماند. دوران هجرت حدود 

                                                                                                                     .               (ماه

نماد یکدلی امام و خانم در ادای فریضه نماز در شب و روز اولین دستگیریش تجلی یافت که امام گفت دل  -17

.                                                          زمان نمازم چه حالی داشتچسب ترین نمازم و خانم گفتند آن   

نگذشت بلکه یادگیری  به خانه داری و خواندن نامه ها و پاسخ دادن به نامه هافقط اوقات خانم در نجف  -18

                   .                                                                                     زبان عربی را نیز کامل کرد

در قم که بهترین سفر خانم خانم بو که از  1349و ازدواجش  1348و عقدش  1324تولد آقا احمد سال  -19

 نجف آمد.

جلد کتاب را به تسویه در آورد. 15سال نجف ماند و  15امام  -20  

در آخرین زیارت از سیدالشهداء و حضرت ابوالفضل فراموش کرد که خداحافظی کند چون عید فطر بود و  -21

اول شوال که ماه بعدش که ذیقعده بود امام به کویت و بعد فرانسه می رفت و خانم دلش گرفته بود و دیگر 

چون در حقیقت نمی خواستند که از آن ها چیزی بخواهم که خواهشم را رد و دست رد به سینه ام  کربال نرفت

                                                                                                                          .        بزنند
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ماه  6از ریس و بعد به نوفل لوشاتو رفتند که امام و آقا احمد ذیقعده خانم و آقا حسین از نجف به پا 14 -22

سال از زندگی  50ساله شده بود و حدود  80تا خانم کنار امام و باعث آرامش ایشان باشد امام آن جا بودند قبل 

 3ب امام ماه و نیم، اقامت داشتند با پیروزی انقال 3ماه و خانم  4مشترک آن ها گذشته بود. بعد از این که امام 

)مراجعت به در قمربیع االول وارد تهران شدند. امام به دلیل کسالت قلبی  5( و خانم 12/11/1357ربیع االول )

                             .نتوانست بماند و وارد منزل آقا سید مهدی امام جمارانی در تهران شد (10/12/1357قم 

بود که در  14/3/1368سال زندگی مشترک در تاریخ  59امام بعد از غم انگیزترین لحظه عمر خانم رحلت  -23

                                                                                 .   پیکر مطهرش تشیع شد 16/3/1368تاریخ 

سکته مغزی شد و در بود که احمد آقا دچار ایست قلبی و  21/12/73مصیبت جانسوز برای خانم در تاریخ  -24

                      .به قرب حضرت حق پیوست و بدن مطهرش در جوار پدر به خاک سپرده شد 26/12/73تاریخ 

و وفات مینو  1347و وفات دکتر رضا برادر خانم در سال  1347وفات نجم الزمان خواهر خانم در اواسط  -25

.نشان از مصیبت های پی در پی برای ایشان بود 1372م در و وفات حورا خواهر خان 1386خواهر خانم در سال   

( شروع شده بود رفتار متقین به دلیل عمل به کالم امام علی )ع 1385در دوران کسالت که آثارش از سال  -26

که فرمودند: متقین کسانی هستند که چون بیمار می شوند لب به شکوه و گالیه نمی گشایند و چون بهبود 

                                                                               .                    را شکر می گذارندیابندخداوند 

همراه صدیقه خانم متوجه رفتار متفاوت  1/6/1387بود که در تاریخ رسول زاده انسیه خانم خادمه ایشان  -27

ماه  7عمرم پر شده است. دوران بستری خانم در بیمارستان خانم شدند از خانم پرسیدند که پاسخ داد: پیمانه 

پیکر  2/1/1388ریخ اایران به ملکوت اعلی پیوست و در ت بعد از اذان صبح، قدس 1/1/1388یخ در تار بود.

                                          .سال داشتند 96هنگام رحلت  مطهرش در مرقد امام )ره( به خاک سپرده شد.

صفات ممتاز خانم شامل: -28  

دین باوری: خانم اهل عبادت، دعا، قرآن، زیارت عاشورا و نماز جعفر طیار، مقید به عزاداری امام حسین)ع(،  -الف

.                                                    مراقب زبانش، پرهیز از ریا و تظاهر به هر امری خصوصا دینداری بود  
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یل عربی پرداخت در نجف به تکمدانش اندوزی: فرضیه و واجب الهی است. تحصیل از کودکی تا آخر عمر و  -ب

و آموختن عربی فصیح جدید و عربی محلی) دارجه( با لهجه نجفی را آموخت و عالقه زیادی به شعر و کتابخانی 

                                                                                                                                . داشت

تواضع و فروتنی: که صفت انبیاء و اولیاء و به تعبیر حضرت علی)ع( زیور شرافت خانوادگی تواضع است.  -ج

واضع یر دانشجویان نوفل لوتاشو به دلیل تن، عدم باال نشستن در مجالس و تاثپرهیز از تعریف و تمجید غرورآفری

.                                                                                                                    ایشان بود  

. اوج صبوری خانم در هنگام صبوری: از صفات بارز مومناست که پیامبر)ص( فرمود: ان الصبر نصف االیمان -د

                                                                                                                    .    فوت آقا احمد

 نشانه مومن است دادن مهر توسط امام)ره( به خانم در دستگیری اولش توسط ساواک امانتداری و راستگویی: -و

و به دلیل این صفت بود. خانم علت اعتماد خودش را با امام در دو چیز می داند: هرگز به هم دروغ نمی گفتیم 

                                                                                           . هرگز چیزی از هم پنهان نمی کردیم

در بهشت به رویش باز تا از هر  8در جهنم به رویش بسته و  7ر است همراهی با همسر: زنی که مطیع همس -ه

سال زندگی تنهایی همراه امام بود و  20سال زندگی مشترک و هم در  59دری خواست وارد شود. خانم هم در 

  .                                                           مهم ترین دغدغه خانم حفظ حرمت امام و رعایت شئونات بود

 آدمی  خصلت انسانی و ضرورت شخصیتخانم مهمان نوازی را میهمان نوازی: که دستور اکید اسالم است و  -ر

                                .                                                                                           می دانست

  :                                                                                                  نممعرفی خانواده خا -29

که معروف به صاحب تقریرات بود البته  1226جد اول خانم)پدر پدر بزرگ(:حاج میرزا ابوالقاسم کالنتر متولد  *

آثارش زیاد بوده اما به سرقت رفته اند پدرش حاج محمد علی که تاجر بود و اساتید ایشان عبداهلل زنوزی و 

.             عبدالعظیم به خاک سپرده شد تمرقد حضرفوت و در  1292ابراهیم قزوینی و مرتضی انصاری بود و 

                                 

جد دوم خانم)پدر بزرگ(: حاج میرزا ابوالفضل ثقفی تهرانی که صاحب کتاب های متعدد از جمله زیارت  *

و اساتیدش سید محمد صادق طباطبایی و میرزا عبدالرحیم نهاوندی و  1273عاشورا و دیوان شعر بود. متولد 
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رزا رضا قمشه ای و میرزا حبیب اهلل دشتی  میرزا محمد حسن حسینی شیرازی که در سال ابوالحسن جلوه و می

سالگی به طور مشکوکی وفات و در مرقد حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.            42در سن  1316  

له: تفسیر روان پدر خانم حاج میرزا محمد تقی تهرانی که از علمای بزرگ تهران و دارای تالیفات زیادی از جم*

ق. متولد و اساتیدش میرزا کوچک و شیخ بزرگ اخوان  ه. 1313جاوید و حاشیه ای بر درر بود. جمادی الثانی 

ساوجیان شراهما و ابوالحسن رفیعی قزوینی و عبدالکریم حائری یزدی و محمد رضا اصفهانی بود و مقام 

ضرت عبدالعظیم به خاک ش. وفات و در مرقد ح ه. 18/5/1364اجتهادی ایشان تصدیق شده است. و در تاریخ 

.                                                                                                                           سپرده شد  

وزیر ناصر  )خازن الممالک(*مادر بزرگ خانم که خانم مامانی و خانم مخصوص نام داشت دختر میرزا هدایت اهلل

فرزند شدند  3الدین شاه بود و فامیل آن ها ناظم خلوتی بود که با میرزا غالم حسین خزانه دار ازدواج و صاحب 

.           که یک دختر و یک پسر از آن ها فوت و فقط یک دختر از آن ها زنده ماند که خازن الملوک نام داشت

                                                                               

قدس ایران یکی فرزند شد که خانم  7در خانم خازن الملوک نام داشت که با خاله زاده اش ازدواج و صاحب *ما

                                                                                                                 .         از آن ها بود

  

تان شهرستان شوشترتهیه کننده: زیبا زارعی استان خوزس  

 


