
  
  

  ١٩٨٢سخنرانی خمينی به مناسبت سالگرد تولد محمد در سال 
  

« يوم هللا واقعی روزی است که اميرالمومنين عليه السالم شمشيرش را کشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو 
کرد و تمامشان را کشت. ايام هللا روزهايی است که خداوند تبارک و تعالی يک زلزله ای را وارد ميکند، يک 

يلی را وارد می کند، يکی طوفانی را وارد می کند، به اين مردم شالق ميزند که آدم بشويد. اميرالمومنين اگر بنا س
بود مسامحه بکند شمشير نمی کشيد تا هفتصد نفر را يک دفعه بکشد. در حبسهای ما هم بيشتر اين اشخاص که 

  هستند مفسدند.
  

بروند آدم می کشند. آدم نميشود اينها .... شما آقايان علما، چرا فقط  اگر ما آنها را نکشيم هر يکی شان که بيرون
قرآن سراغ احکام نماز و روزه می رويد، چرا هی آيات رحمت را در قرآن می خوانيد و آيات قتال را نمی خوانيد، 

يد، رحمت چرا شما فقط همان طرفش را گرفته ايد که صحبت از رحمت می کن ميگويد بکشيد، بزنيد، حبس کنيد،
مخالفت با خداست ...... محراب يعنی مکان حرب، يعنی مکان جنگ، از محرابها بايد جنگ پيدا شود، چنان که 

  بيشتر جنگهای اسالم از محرابها پيدا می شد.... 
  

پيغمبر شمشير دارد تا آدم بکشد. ائمه ما عليهم السالم، همگی چندی نظامی بودند. همگی جنگی بودند. شمشير 
شيدند، آدم ميکشتند.... ما خليفه می خواهيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند. همانطور که رسول هللا صلی می ک

هللا عليه دست می بريد، حد ميزد، رجم ميکرد. و همانطور که يهود بنی قريظه را چون جماعتی ناراضی بودند 
فالن خانه را آتش بزنيد، فالن طايفه را از بين قتل عام کرد. اگر رسول هللا فرمان داد که فالن محل را بگيريد، 

ببريد، حکم به عدل فرموده است ...... زندگی بشر را بايد به قصاص تامين کرد، زيرا حيات توده زير اين قتل 
  قصاصی خوابيده است. باچند سال زندان کار درست نميشود. اين عواطف کودکانه را کنار بگذاريد.......
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