خطبه اول 02/11/69
اهام جوؼِ هحتزم هزًذ در اتتذای خطثِ اٍل ًواس جوؼِ هزًذ ّوِ ًواس گشاراى را تِ تمَی الْی ٍ خیز خَاّی تٌذگاى خذاًٍذ ٍ دٍری اس
گٌاُ ٍ آسار هزدم دػَت ًوَدُ ٍ فزهَدًذ:
رمز تداوم و ماندگاری انقالب اسالمی
اًمالب اعالهی تز خالف دیگز اًمالب ّای تؾزی ٍ تاریخ تِ دلیل تزخَرداری اس ٍیضگی ّای هٌحصز تفزد وِ دیگز اًمالب ّا ًذاؽتٌذ
ػلی رغن گذؽت  93عال اس پیزٍسی آى ّوچٌاى تا ّواى ؽَر ٍ ؽؼَر تذاٍم دارد ٍ هَرد حوایت هزدم صاحة اصلی اًمالب ػلی رغن
هؾىالت ٍ فؾارّا اس خارج ٍ داخل در ّوِ لحظات هخصَصا ٍلت خطز هی تاؽذ وِ ّوِ ایٌْا تز خالف اًمالب ّای هؾَْر دٍ لزى
اخیز تاریخ ،اًمالب فزاًغِ  ٍ 9873رٍعیِ  ٍ 9398الجشایز  9391وِ خَد آًْا هَجة تحَالت تشرگی در جاهؼِ تؾزی تَد اها ّیچ وذام تِ
اًذاسُ اًمالب اعالهی تذاٍم ٍ حوایت هزدهی خَد را ًتَاًغتٌذ حفظ وٌٌذ! چزا؟
تزای ایٌىِ اًمالب ایزاى ،اًمالتی تِ ًام خذا ٍ تزای خذا ٍ تا هزدم تَد ٍ لذا ًِ در پیزٍسی ٍ ًِ تؼذ اس پیزٍسی اس خؾًَت اعتفادُ ًىزد ّوِ
هزدم آهذًذ ،تَدًذ ٍ ّغتٌذ ٍ تِ دلیل هاّیت اعالهی آى وِ تَجِ تِ ّوِ اتؼاد ًیاس ّای سًذگی ٍ ّوِ الؾار جاهؼِ داؽت.
ٍ رّثز ًِ یه عیاعتوذار صزف ٍ یا اًمالتی هَرد حوایت تیگاًگاى تلىِ یه هغلواى فمیِ  ،ػارف ٍ ،الیتوذار ػثذ خذا تَد وِ خَد را
آلَدُ تِ دًیا ٍ اؽزافیت ٍ تجوالت ًىزد ٍ ػاؽك سًذگی پان  ،عادُ  ،تی آالیؼ ٍ هزدم هحزٍم ٍ هغتضؼف تَد ّویي خصَصیات در
خلف صالح ایؾاى همام هؼظن رّثزی ادام اهلل تمائِ تجلی یافت همام ٍ دًیا را تحمیز وزدًذ ٍ جش ٍعیلِ خذهت تِ دیي ٍ هزدم ًوی دیذًذٍ
هصذاق آیات ًَراًی  91الی  96عَرُ ًحل ؽذًذ وِ هی فزهایذ:
ار َوأَ هن ُه ْم ُم ْف َر ُ
اّلِل َل َق ْد أَرْ َس ْل َنا إِلَى أ ُ َم ٍم مِنْ َق ْبل َِك
ون * َت ه ِ
ط َ
ِب أَنه لَ ُه ُم ْالحُسْ َنى ََل َج َر َم أَنه لَ ُه ُم ال هن َ
ُون َو َتصِ فُ أَ ْلسِ َن ُت ُه ُم ْال َكذ َ
ّلِل َما ٌَ ْك َره َ
ون ِ ه ِ
« َو ٌَجْ َعلُ َ
َف َزٌ َهن لَ ُه ُم ال هشٌ َ
اب إِ هَل ِل ُت َبٌ َِّن لَ ُه ُم الهذِي ْ
اخ َتلَفُوا فٌِ ِه َوه ًُدى َو َرحْ َم ًة ِل َق ْو ٍم
ْك ْال ِك َت َ
ْطانُ أَعْ َمالَ ُه ْم َفه َُو َو ِل ٌُّ ُه ُم ْال ٌَ ْو َم َولَ ُه ْم َع َذابٌ أَلٌِ ٌم * َو َما أَ ْن َز ْل َنا َعلٌَ َ
ون »
ٌ ُْؤ ِم ُن َ
« آنها براي خدا چٌزهائً قرار مًدهند كه خودشان از آن كراهت دارند (ٌعنً فرزندان دختر) با اٌنحال بدروغ مًگوٌند سرانجام نٌكً
دارند ،ناچار براي آنها آتش است و آنها از پٌشگامان (در آتش دوزخ) هستند * .بخدا سوگند ،پٌامبرانً به سوي امتهاي پٌش از تو
فرستادٌم اما شٌطان اعمالشانرا در نظرشان زٌنت داد ،و امروز او ولً و سرپرستشان است ،و مجازات دردناك براي آنها است  * .ما
قرآن را بر تو نازل نكردٌم مگر براي اٌنكه آنچه را در آن اختالف دارند براي آنها تبٌٌن كنً و ماٌه هداٌت و رحمت است براي
گروهً كه اٌمان دارند » .

تِ سػاهت آًاى اًمالب چَى تزای خذا ٍ اعتماهت در راُ ػذالت ٍ تحمك اّذاف ٍالیِ اهلل تَد.
وِ در آیِ  39عَرُ ًحل آهذُ اعت:
ون »
ص َبرُوا أَجْ َر ُه ْم ِبأَحْ َس ِن َما َكا ُنوا ٌَعْ َملُ َ
ٌِن َ
اق َولَ َنجْ ِز ٌَنه الهذ َ
« َما عِ ْندَ ُك ْم ٌَ ْن َف ُد َو َما عِ ْندَ ه ِ
َّللا َب ٍ
« (زٌرا) آنچه نزد شما است فانً مٌشود ،اما آنچه نزد خدا است باقً مٌماند ،و كسانً را كه صبر استقامت پٌشه كنند به بهترٌن
اعمالشان پاداش خواهٌم داد».

ٍ تا پیزٍسی هزدم را فزاهَػ ٍ خَد گزفتار اعتثذاد  ،اؽزافیت ٍ غزق در دًیا ًؾذًذ  .تِ دًیا ٍ اؽزافیت ٍ همام پؾت پا سدًذ ٍ اصل دلیل
دؽوٌی تی اهاى دؽوٌاى تا ّوِ اختالفات خَدؽاى تا اًمالب اعالهی ٍ هزدم ایزاى ّویي اعت:
هزدم ػشیش اًمالتی تا تصیزت خذاًٍذ در عَرُ هثاروِ تمزُ آیِ  911هی فزهایذ:
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َّللا ه َُو ْالهُدَ ى َو َل ِئ ِن ا هت َبعْ َ
ت أَهْ َوا َء ُه ْم َبعْ دَ الهذِي َجا َء َك م َِن ْالع ِْل ِم َما لَ َك
ارى َح هتى َت هت ِب َع ِمله َت ُه ْم قُ ْل إِنه هُدَ ى ه ِ
ص َ
ضى َع ْن َك ْال ٌَهُو ُد َو ََل ال هن َ
« َولَنْ َترْ َ
َ
ٌر »
م َِن ه ِ
َّللا ِمنْ َولًٍِّ َوَل َنصِ ٍ
« هرگز ٌهود و نصاري از تو راضً نخواهند شد تا (بطور كامل تسلٌم خواسته هاي آنها شوي و) از آئٌن (تحرٌف ٌافته) آنان پٌروي
كنً بگو هداٌت تنها هداٌت الهً است ،و اگر از هوي و هوسهاي آنها پٌروي كنً ،بعد از آنكه آگاه شدهاي هٌچ سرپرست و ٌاوري از
ناحٌه خدا براي تو نخواهد بود».

ٍ ایي آیِ هثاروِ ّؾذاری اعت تِ هزدم هَهي اًمالتی ٍفادار ػشیش ها وِ ایي هیَُ ّای ؽیزیي اعتمالل ّوِ جاًثِ ٍ ػشت هلی ٍ اهٌیت
پایذار ٍ تی ًظیز در هٌطمِ ای پز آؽَب ًتیجِ ٍحذت تز هحَر دیي حك ٍ دعتَرات الْی ٍ صثَری ٍ هماٍهت در هماتل دؽوٌاى ٍ
فؾارّای هختلف آًْا اعت ٍ اگز اس ایي ّذف ٍ خذاًٍذ ٍ حك هحَری رٍی گزداًیذ لطؼا ٍ یمیٌا اس ٍالیت ٍ ًصزت الْی هحزٍم خَاّیذ
ؽذ.
الحوذ هلل هلت هَهي ٍ ػشیش ها تا جْاد ّوِ جاًثِ ٍ ٍحذت خَد تحت رّثزی ٍلی فمیِ ّویؾِ تزخَردار اس ًصزت ٍ اهذاد الْی تَد ٍ
خَاّذ تَد.
خطبه دوم 02/11/69
اهام جوؼِ هحتزم هزًذ در اتتذای خطثِ دٍم ّوِ ًواس گشاراى را تا تَجِ تِ آیات  31 ٍ 73عَرُ ًحل تِ تمَای الْی ٍ ػول صالح ٍ تثؼیت
واهل ػولی اس هىتة فاطوی(ط) تَصیِ ًوَدُ ٍ فزهَدًذ:
ون * َو َمنْ َجا َء ِبالسه ٌِّ َئ ِة َف ُكب ْ
ون»
ار َه ْل ُتجْ َز ْو َن إِ هَل َما ُك ْن ُت ْم َتعْ َملُ َ
« َمنْ َجا َء ِب ْال َح َس َن ِة َفلَ ُه َخ ٌْ ٌر ِم ْن َها َو ُه ْم مِنْ َف َز ٍع ٌَ ْو َم ِئ ٍذ آ ِم ُن َ
هت وُ جُو ُه ُه ْم فًِ ال هن ِ
« كسانً كه كار نٌكً انجام دهند پاداشً بهتر از آن خواهند داشت و آنها از وحشت آن روز در امانند *.و آنها كه اعمال بدي انجام
دهند به رو در آتش افكنده مًشوند آٌا جزائً جز آنچه عمل مًكردٌد خواهٌد داشت » .

چزا وِ ػول صالح تزای خذا عخت ٍ حفظ ٍ حزاعت آى تغیار عخت تز اعت ٍ ػولی لثَل ٍ هَجة پاداػ الْی اعت وِ اًغاى تتَاًذ
آى را حفظ ٍ پیؼ خذا تثزد.
 -9یه ؽٌثِ  11تْوي عال رٍس طلَع خَرؽیذ اعالم در ایزاى ٍ جْاى ٍ عمَط ٍ ؽىغت ًظام ؽاٌّؾاّی طاغَت ٍ رٍس اعتمالل ٍ
ػشت هلت ایزاى تز هلت تشري ٍ هَهي تَیضُ همام هؼظن رّثزی  ،جاًثاساى ٍ آسادگاى ػشیش ٍ خاًَادُ هحتزم ؽْذا هثارن تاد .
لطؼا تا تَجِ تِ تذاٍم دؽوٌی ٍ هَاضغ اخیز عزاى رصین آهزیىا ٍ ّوپیواًاًؼ در جْاى ٍ هٌطمِ راّپیوائی  11تْوي اهغال تِ فضل الْی
تواؽایی ٍ تی ًظیز ٍ ًوایؼ التذار ایزاى ٍ ایزاًی هغلواى ٍ عیلی هحىن دیگزی تز دؽوٌاى خَاّذ تَد.
ّوِ تایذ تیایین تا دعتاٍردّای ػظین هادی ٍ هؼٌَی اًمالب اعالهی را پاعذاری ٍ رٍح ؽْیذاى ٍ اهام ػشیش را اس خَد راضی وٌین.
ّوِ هی داًین وِ تذاٍم تحزوات دؽوٌاى در راط آًْا آهزیىا ٍ اًگلیظ ٍ اعزائیل ٍآل عؼَد ٍ هٌافمیي  ،ووًَیغت ّا ٍ ؽاُ پزعتاى تِ
دلیل ضؼف ٍ ؽىغت ّا ٍ تحمیز آًاى ٍ لذرت ٍ پیؾزفت جوَْری اعالهی در هٌطمِ ٍ جْاى اعت.
 6 -1ؽٌثِ  15تْوي هاُ عال رٍس صذٍر حىن تاریخی ٍ الْی اهام ػشیش اػلی اهلل هماهِ الؾزیف هثٌی تز ارتذاد ٍ اػذام علواى رؽذی
ًَیغٌذُ وتاب آیات ؽیطاًی در دفاع اس لزآى ٍ خذاًٍذ ٍ پیاهثز اوزم (ؿ) تَد وِ هَرد حوایت ّوِ هغلواًاى لزار گزفت ٍ دؽوٌاى را در
اداهِ اّاًت تِ اعالم ٍ ارسػ ّای اعالهی سهیي گیز ٍ هایَط وزد.
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