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سفر بـه مشهد1297

مراجعت دوباره به مشهد

مهـاجـرت بـه نـجـف

وفات همسـر اول

تولد سیدعلی خامنه ای

سفر حج

سفر به تهران و قم

وفات در 91 سالگی

درگــذشــت پــدر               

 وفات مـادر در تبـریز

آشنایی با    امام خمینی

مراجعت به مشهد

  ازدواج با بانو خدیجه میردامادی

سفر کربال

مهاجرت سیدعلی به قم

ابتال به نابینایی موقت

اقامه ی نماز جماعت در مشهد

 پیام امام خمینی )؛ر؛(
 خطاب به آیت اهلل سیدعلي خامنه اي 

دݤݤݤرݤݤݤ  پیݤݤݤ اݤݤݤرݤݤݤتحاݤݤݤلݤݤݤ حضرݤݤݤتݤݤݤ آݤݤݤیتݤݤݤ اݤݤݤهللݤݤݤ سیدݤݤݤجوݤݤݤاݤݤݤدݤݤݤ خاݤݤݤمنهݤݤݤ اݤݤݤیݤݤݤ

 فرا  گیری کامل تر علوم دینی
 با حضور در درس  آیات عظام

آیت اللـه شیرازی امام جمعه ی مشهد
 بر پیکر ایشان نماز خواند 

1276 ورود بـه تـبـریـز١٢٧٤ تولد در شهر نجف

سید روح اهلل
موسوی
خمینی

مسجد صدیقی هاامام جماعت در مسجد گوهرشاد و 

فرزند آیت اللـه سیدهاشم 
نجف آبادی میردامادی

اولین مالقات و شروع رفاقت 
با    امام خمینی

سخنرانیهای اخالقی و اعتقادی 

در مسجد؛.  تدریس فقه و اصول

برقراری جلسات مباحثه فقهی در منزل

تعداد فرزندان از همسر دوم 
سه پسر و یک دختر

 سیدجواد ابتدا مخالف بود و پس از
 مدتی رضایت داد

 ابتال به بیماری آب مروارید و 
درخواست بازگشت سید علی به مشهد

به جای آقا سیدعلی که اجازه اقامه نماز و 

سخنرانی در مسجد امام حسن را نداشت

و تعهد و تقوا به سر بردند، موجب تأسف گردید.رحلت والد معظم جنابعالی که عمری با علم 

به اتفاق سیدعلی برای معالجه چشم و 

دیدار با امام خمینی در قم

حضور در درس  آیات عظام

و

وو

 میرزا محمد آیت  اللـه  زاده خراسانی
حاج فاضل خراسانی

آیت اهلل سیدحسین خامنه ای

تعداد فرزندان از همسر اول 
سه دختر

گرفتن اجازه اجتهاد 
ازایشان

آقا سید 
حسین  قمی

آقای 
کمپانی

میرزا مهدی 
اصفهانی

سید 
ابوالحسن  

اصفهانی

میرزای نایینی، آقاضیاء عراقی  

آیت اللـه 
میالنی

سیدعلی
حسینی

خامنه ای

عالمه 
طباطبایی

هم درس شدن با

تعطیل کردن مسجد صدیقی ها 1343
در اعتراض به تبعید امام 

خمینی به ترکیه

 آیت اهلل سیدجواد
والد گرامی رهبر انقالب اسالمی

حسینی خامنه ای

در رواق توحیدخانه در حرم مطهر 
ک سپرده شد. رضوی به خا

برخی خصوصیات

 آیت اهلل سیدجواد خامنه ای

به روایت رهبر انقالب اسالمی

اهتمام به زیارت 
روزانه   امام رضا)؛ع؛(

بی رغبتی به افزایش 
زینت های دنیا

اهل مطالعه 
بسیار

اهل تهجد
 و نماز شب

مخالفت با 
حکومت پهلوی

زندگی در محله
 فقیرنشین مشهد

زندگی ساده و 
زاهدانه

خاطراه ای از

 آیت اهلل سیدجواد خامنه ای

به روایت رهبر انقالب اسالمی

خانه ای که مایه افتخار 
جمهوری اسالمی است

بنده رئیس جمهور بودم و امکانات 
این کشور تا حدودی که در اختیار 

 رئیس جمهور بود، در اختیار بنده بود؛
 اما این پیرمرد و پیرزن کوچکترین توقعی 

نداشتند که  این خانه را تبدیل به احسن 
کنند یا دستی به سر و صورتش بکشند. 
پدرم تا سال ۶۵ و مادرم تا انتهای دوران 
ریاست جمهوری در همین خانه زندگی 
می کردند اما این خانه کمترین تغییری 

در جهت کامل شدن پیدا نکرد؛ این برای 
جمهوری اسالمی مایه ی افتخار و مباهات 

است. البته فضل این کار به من برنمی گردد؛ 
به آن دو بزرگوار برمی گردد که به معنای 

واقعی کلمه زاهد و به زخارف و ظواهر دنیا 
بی رغبت بودند. برای آنها اهمیتی نداشت 

که چگونه و کجا زندگی کنند. 
وقتی پدر من فوت کرد، وسایل این خانه 

- غیر از کتابهای ایشان که خودش باب 
جداگانه یی بود - از صدر تا ذیل، حدود 
۴۵ هزار تومان شد؛ در حالی که آن روز 

اگر می خواستند ۴۵ هزار تومان را مصرف 
کنند، نمی شد مثاًل یك یخچال و یك گاز 
بخرند؛ این در حالی بود که ایشان پنجاه 
سال در این شهر امام جماعت و روحانِی 
موجه و دارای عالقه مندان زیاد بودند.

 گذشتگان ما این طور زندگی کردند.
1375/04/14  

مزار    آیت اللـه سیدجواد خامنه ای
 رواق توحیدخانه )جنب دارالفیض( در حرم مطهر امام رضا )؛ر؛(

پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR
 به مناسبت سالگرد 
درگذشت آیت اللـه 
سیدجواد خامنه ای

 وقایع مهم زندگی 
ایشان  را در این 

اطالع نگاشت 
به اختصار مرور می کند.

گیری علوم مقدماتی اسالمی فرا


