
 

 59خرداد  41منتخب از متن بیانات 

 مومن متعبد انقالبی

 

 :  59خرداد  41رهبر انقالب 

ی امام راحل که دربارهی امام بزرگوار میخواهیم حرف بزنیم. یکی از عناوین و اوصافی درباره

 ایم، عبارت است از یککار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کردهالشّأن ما، کمتر بهعظیم

جور تعبیر میکنم: مؤمنِ متعبّدِ انقالبی. ما امام را با صفات متعدّدی عنوان جامع که من این

یک صفت  -ایمآن توصیف کرده که ما کمتر امام را با-همواره توصیف میکنیم امّا این صفت 

 .جامع است؛ مؤمن است، متعبّد است، انقالبی است

 

مؤمن: یعنی مؤمن به خدا است، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این  �� 

ی رسول اکرم هم درباره( ۳؛)لِلمُؤمِنین یُؤمِنُ وَ بِاهللِ یُؤِمنُ. هدف میرسانَد، و مؤمن به مردم است

 .این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا، و مؤمن به هدف، و مؤمن به راه، و مؤمن به مردم

 

عبد است، متعبّد است؛ یعنی خود را عبد میداند در مقابل پروردگار؛ این هم صفت بسیار  �� 

است. شما مالحظه کنید، خدای متعال در قرآن، پیغمبر اکرم را با صفات متعدّدی ستوده مهمّی 

و صفات متعدّد دیگر که ( 9؛)لَهُم لِنتَ اهللِ مِنَ َرحمَةٍ فَبِما( 1)،عَظیم خُلُقٍ ٰ  لَعَلَی اِنَّکَ وَ: است

هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیّات پیغمبر را بیان میکند؛ ولی آن صفتی که به ما 

ی پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است شده است که هر روز دربارهمسلمانها دستور داده 

ی اهمّیّت عبودیّت است؛ عبد بودن دهنده؛ این نشان«اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسولُه»که 

چنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم میدهد که در نماز خود، آن

ند مرتبه تکرار کنند؛ امام دارای این صفت بود، صفت عبودیّت؛ اهل خشوع بود، اهل هر روز چ

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=9&npt=7&aya=61#59276
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=9&npt=7&aya=61#59276
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=68&npt=7&aya=4#59277
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=68&npt=7&aya=4#59277
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=159#59277
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=159#59277


 .تضرّع بود، اهل دعا بود؛ مؤمن متعبّد

 

ای است که مایلم بر روی آن تکیه امّا صفت سوّم، یعنی مؤمن متعبّدِ انقالبی؛ این، آن نقطه �� 

 .ی آن سخن بگویم. امام، امامِ انقالب بودکنم و درباره

 

شماری وجود دارد؛ امامِ انقالب یعنی پیشوای انقالب یک کلمه است و در دل آن حقایق بی 

ی انقالب متضمّن آن است. قدرتهای مادّی هم که نسبت به امام ی این خصوصیّاتی که کلمههمه

این  خاطرهمواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البتّه میهراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به

فت بود: صفت انقالبیگری امام؛ با این خصوصیّتِ او دشمن بودند. امروز هم دشمنان ملّت ایران ص

ی انقالب با خصوصیّت انقالبیگری او خصومت دارند و دشمنند. اساساً قدرتهای مادّی از کلمه

وحشت میکنند، میهراسند، میرَمند. فشارهایی هم « انقالب اسالمی»ی وحشت میکنند؛ از کلمه

خاطر انقالبیگری است؛ شرح خواهم داد که انقالبیگری متضمّن چه مفاهیم و ه وارد میکنند، بهک

 هایی است؛معانی و خطّمشی


