
مقام معظم  و( ره)حضرت امام خمینی  ارزنده بیاناتچکیده ای از

 رهبری در مورد فریضتین امر به معروف ونهی از منکر

  در مورد امر به معروف و نهی از منکر( ره ) آرائ حضرت امام: الف

وس اص ّش  وشدًذ وِ دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ضأى ٍ هشتجِ اجتوبػی افشاد هْن ًیست ٍ ّش تأویذ 2/7/1358دس تبسیخ 

ثبضٌذ، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش وٌذ ثِ ّش  ت دیگشاى سا اص ّش لطش ٍ قجمِ اجتوبػی وِلطش ٍ قجمِ اجتوبػی هَظف اس

اگش یه فشد خیلی ثِ ًظشهشدم هثالً پبییي، یه فشدی وِ ثِ ًظش هشدم خیلی اػالهشتجِ  .فشدی الصم است وِ اهش ثِ هؼشٍف وٌذ

دس همبثلص ثگَیذ ایي وبست اًحشاف ثَد  ثبیستذ( ًْی وي. اٍ ثگَاسالم گفتِ ثشٍ ثِ )ّست، اگش اص اٍ یه اًحشافی دیذ، ثیبیذ  ّن

 «.ًىي

تؼمیت  اًذ وِ ّیچ وس حك ًذاسد ثِ ثْبًِ وطف جشم ٍ هجبسصُ ثب افسبد ثِ اسالهی اضبسُ وشدُ ثِ ایي اغل 24/9/1361دس تبسیخ 

م است اص قشفی تظبّش ثِ فسك ٍ اسال سفتي ٍ جبسَسی وشدى ٍ تجسس ًوَدى ثشخالف. هشدم یب تجسس دس وبس آًْب ثپشداصد

فمف ثبیذ ثِ ٍظیفِ . حشهت هسلوبًبى ٍ تؼذی اص ؾَاثف ضشػیِ ًوبیذ ّیچ وس حك ًذاسد ّته. خالف ضشع ّن خالف ضشع است

 «.اسالم همشس است ػول ًوبیٌذ  وِ دس ًْی اص هٌىش ثِ ًحَی

 اگش وسی دس»: ص هٌىش ثب افشاد خالفىبس ٍ هٌحشف فشهَدًذآهشاى ثِ هؼشٍف ٍ ًبّیبى ا دسثبسُ ًحَُ ثشخَسد 17/11/1361دس تبسیخ 

اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش  اش هشتىت هؼػیت ٍ فسبد ّن ثطَد ٍ ثش فشؼ اثجبت ّن، سٍی هَاصیي ضشػی ثبیذ اهَال ضخػی

 «.خیبثبى وبس خالف ضشع اًجبم دّذ ًجبیذ وسی اص ایي هؼٌب سَء استفبدُ وٌذ ٍ دس. ًوَد

  :فشهبیٌذ الوسبئل هی تَؾیح سسبلِ 2791دس هسئلِ ضوبسُ ( سُ)اهبم خویٌی 

خَاّذ اهش ٍ ًْی وٌذ، ثذاًذ وِ آًچِ  اٍل آًىِ وسی وِ هی. اص هٌىش چٌذ چیض ضشـ است دس ٍاجت ثَدى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی»

وِ احتوبل ثذّذ، اهش ٍ  آى: دٍم... آٍسد ثبیذ تشن وٌذ  آٍسد، ٍاجت است وِ ثِ جب آٍسد ٍ آًچِ ثِ جب هی ًوی ضخع هىلف ثِ جب

وبس، ثٌب داسد وِ هؼػیت خَد سا  آى وِ ثذاًذ ضخع هؼػیت: سَم .وٌذ ٍاجت ًیست پس اگش ثذاًذ اثش ًوی. وٌذ ًْی اٍ تأثیش هی

ٍ ًْی  آى وِ دس اهش: چْبسم. وٌذ ٍاجت ًیست یب گوبى وٌذ یب احتوبل غحیح ثذّذ وِ تىشا س ًوی پس اگش ثذاًذ. تىشاس وٌذ

ػشؾی ٍ آثشٍیی یب هبلی لبثل تَجِ ثِ اٍ  پس اگش ثذاًذ یب گوبى وٌذ وِ اگش اهش ٍ ًْی وٌذ، ؾشس جبًی یب. ای ًجبضذُ هفسذ

 «.سسذ، ٍاجت ًیست هی

یب احتوبل حبغل  ثشای اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش، هشاتجی است ٍ جبیض ًیست»: فشهبیٌذ هی 2804ضوبسُ  ّوچٌیي دس هسئلِ

 «.جِ پبییي، ثِ هشاتت دیگش ػول ضَدضذى همػَد اص هشت

 :وٌٌذ وِ ثِ اختػبس ثِ لشاس صیش است هشاتجی سا روش هی 2825تب  2805



 مسائل آنگاه در ادامه، در

الجتِ ّویي هشتجِ ًیض ثبیذ ثب هالحظِ ( ّن وطیذى هبًٌذ سٍی ثشگشداًذى ٍ چْشُ دس)وبس  اظْبس وشاّت اص ضخع هؼػیت -1

اگش قشف،  تش، ثِ ّوبى اوتفب وٌذ ٍ ثِ دسجِ ثبالتش ػول ًىٌذ، خػَغبً احتوبل تأثیش دسجِ خفیف است ثبدسجبت اًجبم ضَد ٍ الصم 

  «.ضَد ضخػی است وِ ایي ًحَ ػول هَجت ّته ضخػیت اٍ هی

ٍ ًْی الضاهی ٍ تأثیش ًىشد، اهش  اثتذا ثب هَػظِ ٍ ًػیحت،اگش. صثبًی، ایي هشتجِ ًیض ثبیذ ثب هالحظِ دسجبت اًجبم ضَد اهش ٍ ًْی -2

  «.هشتىت دسٍؽ ٍ فحص ٍ اّبًت ضَد اگش آى ّن تأثیش ًىشد، تطذیذ دس گفتبس، ثذٍى آًىِ

 الطشایف الصم تجبٍص وٌذ ٍ ثْتش است وِ دس ایي اهش ٍ ًظیش آى،اجبصُ اص هجتْذ جبهغ تَسل ثِ صٍس ٍ ججش، ثذٍى آى وِ اص همذاس -3

دیگشاى، حتی سّجشاى ٍ ثضسگبى فشا خَاًذًذ،  دم سا ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىشثبسّب ػوَم هش( سُ)اهبم خویٌی.« .گشفتِ ضَد

 :فشهَدًذ 09/02/1358ثشای ًوًَِ ایطبى دس تبسیخ 

ثگَیٌذ پبیت سا وج گزاضتی، ... وج گزاضتن ... سا  ّوِ هلت هَظفٌذ وِ ًظبست وٌٌذ ثش ایي اهَس، ًظبست وٌٌذ اگش هي یه پبین»

 وٌذ، ثبصاسی ثبیذ اػتشاؼ ای خذای ًخَاستِ خالف همشسات اسالم داسد ػول هی یه وویتِ اگش دیذًذ وِ.. ..خَدت سا حفظ وي 

اگش دیذیذ یه هؼون . ایي وج سا ساست وٌٌذ وٌذ، وطبٍسص ثبیذ اػتشاؼ وٌذ، سٍحبًیَى ٍ ػلوب ثبیذ اػتشاؼ وٌٌذ، اػتشاؼ وٌٌذ تب

 .ول ثىٌذ، ّوِ هَظفٌذ وِ جلَیص سا ثگیشًذخَاّذ ػ هی ثشخالف هَاصیي اسالم خذای ًبخَاستِ

وٌٌذ،  سا ثىٌٌذ، تَجِ داضتِ ثبضٌذ وِ هجبدا هي یه ولوِ ثشخالف همشسات اسالم ثگَین، اػتشاؼ ّوِ ثبیذ هشاػبت ایي هسئلِ

 «.ثٌَیسٌذ، ثگَیٌذ

 رهبری نظرات مقام معظم: ب 

اًذ وِ دس ایٌجب ثِ ثشخی اص آًْب اضبسُ  اص هٌىش هكبلجی فشهَدُ ًیض ثبسّب دسثبسُ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی« دام ظلِ»همبم هؼظن سّجشی

 :وٌین هی

اػتٌبیی ثِ دًیب، جْبد، هؼٌَیت،  ثی تشیي هؼشٍفبت سا، روش خذا، ًوبص، دػب، تَسل، تَول، تمَی، هْن 23/04/1371تبسیخ  ایطبى دس

 اًذٍصی، دٍس ضذى اص تشیي هٌىشات سا، دًیبقلجی، هبدیگشایی، هبل سبصًذگی، ٍ هْن استی، سحن ٍ هشٍت، فذاوبسی ٍ ایثبس ٍغذق ٍ س

 .اًذ هؼٌَیبت، پیشٍی اص ضَْات ٍ فشاهَش وشدى روش خذا داًستِ

اهش ثِ هؼشٍف  ِ هَظفٌذٍ ّو اند که امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است تأکید کرده آنگاه بر این نکته

ّب  ّب ٍ فؿیلت تَاًٌذ اص اسصش اًذ هی دًیب ٍ هٌبفغ ضخػی ًجستِ اهب دس ػیي حبل تٌْب افشاد ثب ایوبى وِ دل ثِ. ٍ ًْی اص هٌىش وٌٌذ

ش ثِ هؼشٍف وِ ثِ اه اهلل دس اداهِ ثِ جَاًبى حضة. تَاًٌذ ایي وبس سا اًجبم دٌّذ خَدضبى آلَدُ ّستٌذ ًوی دفبع وٌٌذ ٍ وسبًی وِ

افشادی وِ دس غفَف آًْب سخٌِ وٌٌذ ٍ ثِ ًبم اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی  اًذ وِ ًجبیذ اجبصُ دٌّذ پشداصًذ، ّطذاس دادُ ٍ ًْی اص هٌىش هی

هٌىش هثل  وٌٌذ وِ هسئلِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص سپس تأویذ هی. اهلل خشاة ضَد وٌٌذ وِ چْشُ حضة اص هٌىش، فسبد ایجبد

اًذ وِ تىلیف ػبهِ  دس اداهِ افضٍدُ. آى سا یبد ثگیشًذ بدگشفتٌی است ٍ آهشاى ثِ هؼشٍف ٍ ًبّیبى اص هٌىش ثبیذ هسبئلهسئلِ ًوبص، ی

 .هٌىش صثبًی است ٍ ثشخَسد یذی تٌْب ثش ػْذُ هسئَلیي است هشدم، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص

  :ایشاى فشهَدًذدسثبسُ هْوتشیي هػبدیك هٌىشات دس جبهؼِ اهشٍص  08/05/1371دس تبسیخ 



ّبی  هشدم، هأیَس وشدى دل ًباهیذ وشدى. وٌٌذ ّبی ًظبم سا سست هی ّب ٍ جشایوی ّستٌذ وِ پبیِ ّب، تخلف تخلف ثبالتشیي»

ٍ ثب اخالظ، سَء استفبدُ وشدى اص اٍؾبع ٍ احَال گًَبگَى دس  ّبی هؤهي گوشاُ وشدى اًسبى. اهیذٍاس، وج ًطبى دادى ساُ است

وطبًذى  ثِ دضوي، هخبلفت وشدى ثب احىبم اسالم ٍ پیبدُ ضذى همشسات اسالم، تالش ثشای ثِ فسبد وه وشدىجبهؼِ اسالهی، و

ًِ آًجَس وِ ضوب دسخیبثبى )غَست ًبهحسَس  وٌٌذ تب فسبد سا ثِ ّبیی تالش هی اهشٍصُ دست. ًسل هؤهي، هٌىشّبی هْن ّستٌذ

 تفبٍتی پسشّب سا ثِ فسبد ٍ ثی. ّذایت دضوي دس ثیي جَاهغ تشٍیج وٌٌذگشٍّىی ٍ ثب  ثِ ضىل( ثجیٌیذ ٍ ثفْویذ ٍ هطبّذُ وٌیذ

  «.هٌىشات ّن اخاللی، ّن سیبسی ٍ ّن التػبدی است. ایٌْب هٌىشات است. ثىطبًٌذ

یىی ضٌبخت ضشایف ٍ دیگشی  دٍ ًَع ضٌبخت ثشای اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ؾشٍسی است: فشهبیٌذ هی 9/5/75تبسیخ  دس

تَاًیذ همبٍهت ثىٌیذ ٍ ثبیستیذ ٍ وذام سا  همبثل وذام هٌىش هی ایي وِ وجب ثبیذ ًْی اص هٌىش ثىٌیذ ٍ دس. مضٌبخت احىب

هشدم ثیبى وٌٌذ ٍ  ویفیت ًْی اص هٌىش سا ثشای. الجتِ ػلوبی دیي ثبیذ هشدم سا ّذایت ٍ ساٌّوبیی وٌٌذ .ضٌبسیذ هْن است هی

  «.هٌىش سا ثشای آًْب ضشح ثذٌّذ

 تبس تفشلِ اًگیض ٍ دلسشد وٌٌذُ خیبًت ثِ اهبم ٍ اسالم استگف اػوبل ٍ

اص حؿشات ًوبیٌذگبى هحتشم  .گفتبس تفشلِ اًگیض ٍ دلسشد وٌٌذُ اص ّش وسی غبدس ضَد ، خیبًت ثِ اهبم ٍ اسالم است اػوبل ٍ

گبى ایي سا ثِ ایي ٍظیفِ سسبًِ ّبی ػوَهی تمبؾب هی وٌن ّو هجلس ضَسای اسالهی ، ائوِ هحتشم جوؼِ ، گَیٌذگبى هزّجی دس

الْی ، هَظف  ؾوبًت اغلی ثشای ایي وبس ، آحبد هشدم حضة اهلل اًذ وِ ثب هطبّذُ تخلّف اص ایي ٍظیفِ اًمالثی تَجِ دٌّذ ٍ الجتِ

 (1.)ثِ ًْی اص هٌىش ٍ اػشاؼ اص هتخلفیي هی ثبضٌذ

 هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش یه ٍاجت فشاهَش ضذُ اهش ثِ

صًذگی ثِ  یبد آٍسی یه ٍاجت فشاهَش ضذُ است ؛ هب ثبیذ خَد سا ثِ سشچطوِ اسالم ثشسبًین تب ص هٌىش ،اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی ا

 :لشآى وشین هی فشهبیذ. توبهی ضیشیي ضَد

ٍاجت فشاهَش  هي هی خَاّن ایي« البهَا الػالُ ٍ اتَا الضوَُ ٍ اهشٍا ثبلوؼشٍف ٍ ًَْا ػي الوٌىش الزیي اى هىٌبّن فی االسؼ»

هٌىش ، ّوِ آحبد هشدم ثبیذ ٍظیفِ اهش وشدى ثِ وبس خَة ٍ  م سا ثِ یبد ضوب هلت ایشاى ثیبٍسم ؛ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اصضذُ اسال

تب آثبسش  ػول وٌین. ایي ، تؿویي وٌٌذُ حیبت قیجِ دس ًظبم اسالهی خَاّذ ثَد. خَد لبئل ثبضٌذ ًْی وشدى اص وبس ثذ سا ثشای

ػول ، یؼٌی الذام ثب دست ٍ ثبصٍ ، ایي هشحلِ ،  هشحلِ. هشحلِ ػول داسد   هشحلِ گفتي ٍ یه اهش ثِ هؼشٍف ، یه. سا ثجیٌین 

آى سا  اهب گفتي ثب صثبى ، ثش ّوِ ٍاجت است ٍ ّوِ ثبیذ. اجبصُ حىَهت اًجبم ثگیشد ٍ ال غیش اهشٍص ثِ ػْذُ حىَهت است ٍ ثبیذ ثب

 (2) .ثذٍى هالحظِ اًجبم ثذٌّذ

 هٌىش ؾوي ثشپب داضتي ّوِ فشایؽ اسالهی هؼشٍف ٍ ًْی اص اهش ثِ

جبهؼِ ، داسای ٍظیفِ  هسلوبى ، دس حفظ ٍ حشاست اص احىبم ًَساًی اسالهی ٍ سؼی دس گستشش ٍ تؼویك آى دس توبهی آحبد هلت

ثبیذ دس اسالم ٍ ؾبهي ثش پب داضتي ّوِ فشایؽ اسالهی است،  اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش وِ یىی اص اسوبى اسبسی. ای ثضسگٌذ

هسئَل  فشدی اص آحبد هشدم ، خَد سا دس گستشش ًیىی ٍ ثش چیذُ ضذى صضتی ٍ گوشاّی ٍ فسبد ، جبهؼِ هب احیبء ضَد ٍ ّش



هشدم سا ثِ قَس وبهل تأهیي وٌذ ٍ تجبّی ٍ  هب ٌَّص تب یه جبهؼِ وبهال اسالهی وِ ًیىجختی دًیب ٍ آخشت. احسبس هی وٌذ 

ایي فبغلِ ، ثبیذ ثِ ّوّت هشدم ٍ تالش هسئَالى قی ضَد ٍ . فبغلِ صیبدی داسین وي سبصد ،وجشٍی ٍ ظلن ٍ اًحكبـ سا سیطِ 

 (3.)آى ، ثب ّوگبًی ضذى اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش آسبى گشدد پیوَدى

 اًتمبد هطفمبًِ ثِ هسئَلیي ، یىی اص هَاّت الْی است سٌت

ٍ هفبخش اسالهی ٍ  ًػیحت هطفمبًِ ثِ هسئَلیي ، یىی اص هَاّت الْی اسالهی ، اگش چِ سسن ٍ سٌت اًتمبد ٍ آًىِ دس ًظبم دیگش

است ٍ ثبیذ دس جبهؼِ ثوبًذ ٍ تَسؼِ ٍ ویفیت ثیبثذ ، ٍلی  هبیِ سضذ ٍ استمبء ٍ پیطشفت اهَس ٍ هػذاق ثبسص فشؾیِ اهش ثِ هؼشٍف

وِ ثِ  – اى اغلی وطَس ٍ ثذگَیی اص آًبىٍ الصم ثب اضبػِ سٍحیِ ثذثیٌی ٍ سَء ظي ثِ وبس گضاس هخلَـ وشدى ایي وبس هستحسي

اهش ثِ : هی فشهبیذ( سُ)اهبم خویٌی . ثَد خكبیی ثضسي ٍ خیبًت آهیض خَاّذ –تؿؼیف سٍحیِ یب تؿؼیف جبیگبُ آًبى ثیٌجبهذ 

هی  هي دس هیبى ضوب ثبضن یب ًجبضن ثِ ّوِ ضوب سفبسش ٍ ٍغیت: اداهِ هی فشهبیذ ٍ دس. هؼشٍف یىی اص دستَسات اسالم است

 (4. )ًگزاسیذ اًمالة ثذست ًباّالى ٍ ًبهحشهبى ثیبفتذ وٌن وِ

  ػبهِّ هشدم ، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثب لسبى است تىلیف

لسبى است   اص هٌىش ثب دس جبهؼِ اسالهی ، تىلیف ػبهِ هشدم اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی –لجالً ّن گفتِ ام  – وٌن  الجتِ هي ػشؼ هی

اهب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش صثبًی ، . ثبیذ ٍاسد ضًَذ  آًْب. است ثِ ثشخَسد ثىطذ ، آى دیگش تىلیف هسئَلیي اگش وبس. ؛ ثب صثبى 

آدم خالفىبس ، آى آدهی وِ  آى آدم ثذ وبس ، آى. چیضی وِ جبهؼِ سا اغالح هی وٌذ ، ّویي ًْی اص هٌىش صثبًی است .هْوتش است

! ًفش 1000ًفش ،  100ًفش ، 10. ثبیذ ثِ اٍ ثگَیٌذ  خَاّذ ثجشد، هشدم بُ سا اص جبهؼِ هیاضبػِ فحطب هی وٌذ،آى آدهی وِ لجح گٌ

 (5.)ایي، ضىٌٌذُ تشیي چیضّبست. سٌگیٌی وٌذ  ٍجَد ٍ رّي اٍ ثبیذ افىبس ػوَهی سٍی

  ثِ هؼشٍف ثب دٍ ولوِ گفتي سبلف ًوی ضَد تىلیف اهش

هؼلَم  ثشای اسمبـ تىلیف ، دٍ ولوِ ثگَیین ، آى ّن دس همبثل هٌىشاتی وِ ایي ًیست وِ هب ، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش فمف

دیگشاى سا ثِ هؼشٍف، اهش ٍ اص هٌىش ًْی  ٍلتی یه جبهؼِ سا هَظف هی وٌٌذ وِ آحبدش ثبیذ. ًیست اص هْوتشیي هٌىشات ثبضٌذ

هٌىش ثبضٌذ؟ ٍلتی وِ ّوِ ، ثِ هؼٌبی آحبد یه هلت آهش ثِ هؼشٍف ٍ ًبّی اص  ایي ثِ چِ هؼٌبست؟ چِ ٍلت هوىي است. وٌٌذ

ایي ، ثِ هؼٌبی یه . ثبضٌذ هتي هسبئل وطَس حؿَس داضتِ ثبضٌذ؛ ّوِ آگبُ ثبضٌذ؛ ّوِ هؼشٍف ضٌبس ٍ هٌىشضٌبس ٍالؼی ، دس

ف ٍاال اگش هب اهش ثِ هؼشٍ. اهش ثِ هؼشٍف ایٌْبست. ّوِ است ًظبست ػوَهی ست ؛ یه ّوىبسی ػوَهی است ؛ یه هؼشفت ثبال دس

سوپبضی  آى ّن ثِ ٍسیلِ افشاد هؼلَهی ، صًذاًی وٌین ، دضوي ّن دس تجلیغبت خَدش ، ثٌب هی وٌذ سا دس یه دایشُ هحذٍد ،

 (6.)وشدى

  جبی ًْی اص هٌىش است ّوِ جب ،

دس  هحیف دسس ، هی تَاًذ ًْی اص هٌىش وٌذ، یه وبسهٌذ ضشیف ّن ، یه داًطجَ ّن ، دس. ّوِ جب ، جبی ًْی اص هٌىش است

وٌذ، یه  تَاًذ ًْی اص هٌىش وٌذ ، یه وبست هَهي ّن ، دس هحیف وبس خَد ، هی تَاًذ ًْی اص هٌىش هحیف وبس خَد ، هی

ّبی هختلف ، یىی اص هْوتشیي ػَاهل ًْی اص  سٍحبًیَى دس هحیف. ٌّشهٌذ ّن ، ثب ٍسبیل ٌّشی خَد هی تَاًذ ًْی اص هٌىش وٌذ



ًوی ضَد ایي ٍاجت . یىی اص هْوتشیي ػَاهل ًْی اص هٌىش ٍ اهش ثِ هؼشٍف اًذ ختلف ،سٍحبًیَى دس هحیف ّبی ه. هٌىش وٌذ

 (7.)ػذُ خبغی ثبضذ ایي قَس ًیست وِ هخػَظ. وبس ّن ،وبسِ ّوِ است. سا دس دایشُ ّبی وَچه ، هحذٍد وشد ثضسي الْی

 هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سٍ دسٍاسی ٍ خجبلت ثش ًوی داسد اهش ثِ

چشا؟ ایشاى وِ ّوبى ایشاى  سالهی ، ثب لذست ٍ غالثت وبهل ، دس همبثل ّوِ دضوٌبى ایستبدُ ، ٍ ایستبدُ است ،ا ثحوذاهلل ایشاى

خبقش ّویي حؿَس ضوب ٍ ثِ خبقش ّویي سٍحیِ حضة الْی ضوب ، ٍ  ایي ، ثِ خبقشاحسبس ٍظیفِ ضوب ، ثِ! سبل لجل است  150

ّبست وِ ایي  ب حبؾشًذ ، اص ایوبى ٍ اسالم ٍ اًمالثطبى دفبع هی وٌٌذ، ایيهشد هسلوبى ، تب ّوِ ج ثِ خبقش ایي است وِ صى ٍ

دضوي ٍ ثذخَاُ وِ چطن قوغ ثِ هٌبثغ صیش  وطَس سا حفظ وشدُ است ، هگش قَسی دیگش هی ضَد ایي وطَس سا ، ثب ایي ّوِ

ایي گًَِ است وِ ! حیِ همبٍهت وشد؟هگش هی ضَد دس همبثل آًْب ، ثذٍى ایي سٍ !صهیٌی ٍ ثبصاسّبی آى دٍختِ اًذ، حفظ وشد؟

دس ّش جبی وطَس وِ  – هی ضَد ؛ ثب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ؛ هٌتْی هي دٍ تزوش ثِ ضوب جَاى ّبی ػضیض وطَس حفظ

اگش : سٍ دس ثبیستی ٍ خجبلت ثش ًوی داسد هب گفتین  اٍال اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش یه ٍاجت است وِ: هی دّن –ّستٌذ 

 ًگفتین هطت ٍ سالح ٍ. یؼٌی ثِ صثبى ثگَییذ . اهش وٌیذ ثِ هؼشٍف ٍ ًْی وٌیذ اص هٌىش  ذ وسی هشتىت خالفی هی ضَد ،دیذی

ًبصل فشهَدُ است، خَدش هی داًذ هػلحت  خذای هتؼبل وِ ایي ٍاجت سا ثش هب هسلوبًْب. ایٌْب الصم ًیست . لَّت ثِ وبس ثجشیذ

سا دسن هی وٌین ، ثضسي تشیي حشثِ دس همبثل گٌبّىبس ، گفتي ٍ تىشاس وشدى  ػبلح الْیهب ّن تب حذٍدی حىن ٍ ه. چگًَِ است 

ثىطذ ٍ یىی ثتشسذ ، ایي وِ  اگش یىی خجبلت. ًفش سبوت ثٌطیٌٌذ ٍ توبضب وٌٌذ ،ًوی ضَد 10وِ یه ًفش ثگَیذ اهب  است ، ایي

 (8. )ًْی اص هٌىش ًخَاّذ ضذ

 بػت الصم داسدهٌىش اسادُ ٍ تػوین ٍ لذست ٍ ضج ًْی اص

ٍ دس صى ٍ هشد  وِ ثِ حوذاهلل ، دس لطشّبی هشدم هب. هٌىش ، اسادُ ٍ تػوین ٍ لذست ٍ ضجبػت الصم داسد ایي ًىتِ اٍل ؛ وِ ًْی اص

ثؼؿی هشدم ثِ ایٌجب تلفي صدًذ ، ًبهِ . ثیبیٌذ ٍ وبسی ثىٌٌذ هٌتظش ًجبضیذ وِ دستگبّْب. ثبیذ آى سا ثىبس ثگیشیذ . هب ٍجَد داسد

ػوال چِ « .ًطذ اهب ػوال وبسی. سیل پطتیجبًی ّب ّن اًجبم گشفت . ضوب گفتیذ ًْی اص هٌىش! آلب  » َضتٌذ ، سفبسش وشدًذ وًِ

دستگبُ لؿبیی هستمیوبً ٍاسد ضَد؟ خَد هشدم ثبیذ ٍاسد  یب. وبس هی خَاستیذ ضَد ؟ هگش الصم است وِ ایٌجب ّن دٍلت ٍاسد ضَد

ًبّی اص  الجتِ دٍلت ، هجلس ضَسای اسالهی ، دستگبُ لؿبیی ٍ ًیشٍی اًتظبهی ، هَظفٌذ وِ. ٌٌذ و خَد هشدم ثبیذ ًْی. ثطًَذ 

ثخص ػوذُ لؿیِ ، ایٌجبست . ثبضٌذ ؛ ٍ ثبیذ ثبضٌذ هجبضش وبس ، خَد هشدم هی تَاًذ. ایي ٍظیفِ آًْبست. هٌىش سا پطتیجبًی وٌٌذ

،  ش ، خبًَادُ اّل اًفبق ، هَهٌیي ًوبص خَاى ٍ سٍصُ ثگیش ، هسجذ ثشٍ، خبًَادُ ایثبس گ ، جَاى سصهٌذُ ، خبًَادُ ضْیذ دادُ

 (9.)ثبیذ دس غحٌِ ثبضٌذ دلسَصاى اًمالة ، سٍضٌفىشاى ػاللِ هٌذ ثِ هفبّین اسالهی ٍ اًمالثی ، ّوِ ایٌْب ،

 رهبری حدود و شمول امر به معروف و نهی از منکر در کالم مقام معظم

 ًجبیذ صًذاًی وشد اهش ثِ هؼشٍف سا دس یه دایشُ هحذٍد

ّن ثِ ٍسیلِ افشاد هؼلَهی صًذاًی وٌین ، دضوي ّن دس تجلیغبت خَدش ،  ٍ اهب اگش هب ، اهش ثِ هؼشٍف سا دس یه دایشُ هحذٍد ، آى

ایي ٍاجت ثِ ایي ! ػول ضَد  َسسوپبضی وشدى ؛ وِ دس ایشاى ثٌبست اص ایي ثِ ثؼذ ًسجت ثِ صًْبی ثذ حجبة ، ایي ق ثٌب هی وٌذ



ای هحذٍد ، دس خیبثبًْبی تْشاى ؛ آى ّن ًسجت ثِ چٌذ ًفش صًی وِ  ػظوت سا ، وِ لَام ّوِ چیض ثِ اٍست ، ثیبٍسًذ دس دایشُ

ّبی  دسست ًیست ، ایي است هؼٌبی اهش ثِ هؼشٍف ؟ ایي است هؼٌبی حؿَس ًیشٍّبی هَهي دس غحٌِ ٍؾغ حجبثطبى هثالً

. تخلفْب ، تخلفْبی فشدی ًیست. ًَع ًیست تخلفْب یه اًذاصُ ًیست ؛ یه. ؟ لؿیِ ، ثبالتش اص ایي حشفْبست !هؼِگًَبگَى جب

وِ پبیِ ّبی ًظبم سا سست هی وٌذ ، ًَهیذ وشدى هشدم ، ًَهیذ وشدى دلْبی  ثبالتشیي تخلفْب، آى تخلفْب ٍ آى جشائوی است

اٍؾبع ٍ احَال گًَبگَى دس  ى اًسبًْبی هَهي ٍ ثب اخالظ ، سَء استفبدُ وشدى اصًطبى دادى ساُ ساست ، گوشاُ وشد اهیذٍاس ، وج

اهشٍص ... اسالهی ، تالش ثشای ثِ فسبد وطبًذى ًسل هَهي  جبهؼِ اسالهی ، ووه وشدى ثِ دضوي ، هخبلفت وشدى ثب احىبم

هطبّذُ  یبثبى آى سا ثجیٌیذ ٍ ثفْویذ ًٍِ آى قَسی وِ ضوب دس خ –فسبد سا ثِ غَست ًبهحسَس  دستْبیی تالش هی وٌٌذ ، تب

سا ثِ فسبد ثىطبًٌذ ؛ هشدم سا ثِ ثی اػتٌبیی  ثِ ضىل ّبی گشٍّىی ، تشٍیج وٌٌذ ٍ جَاًبى سا ثِ فسبد ثىطبًٌذ؛ پسشّب –وٌیذ 

 یه. است ّوِ جب ، جبی ًْی اص هٌىش ... اخاللی ، هٌىشات سیبسی ، هٌىشات التػبدی  هٌىشات. هٌىشات ، ایٌْبست. ثىطبًٌذ 

وبس خَد ، هی تَاًذ ًْی اص هٌىش  داًطجَ ّن ،دس هحیف دسس هی تَاًذ ًْی اص هٌىش وٌذ ، یه وبسهٌذ ضشیف ّن ، دس هحیف

یه ٌّشهٌذ ّن ، ثب ٍسبیل ٌّشی خَد ، هی تَاًذ . ًْی اص هٌىش وٌذ یه وبست هَهي ّن ، دس هحیف وبس خَد ، هی تَاًذ. وٌذ

ضَد ایي ٍاجت  س هحیف ّبی هختلف ، یىی اص هْوتشیي ػَاهل ًْی اص هٌىش ٍ اهش ثِ هؼشٍف اًذسٍحبًیَى د .ًْی اص هٌىش وٌذ

الجتِ ّش . ایٌكَس ًیست وِ هخػَظ ػذُ خبظ ثبضذ . وبس ّن ، وبس ّوِ است. ثضسي الْی سا دس دایشُ ّبی وَچه ، هحذٍد وشد

لطشّبی هختلف ، ثبیذ جبیگبُ خَد سا دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ وِ هٌتطش ضذ ، ػشؼ وشدم ،  هي دس پیبم تطىشی. وس ٍظیفِ ای داسد 

   !ثىٌذ ّش وس ، جبیگبّی داسد ، ٍ ثذاًذ وِ وجب ثبیذ ًْی اص هٌىش. اص هٌىش پیذا وٌٌذ  ًْی

 حجبثی اص خیلی اص گٌبّبى وَچىتش است گٌبُ ثذ

 ي ، یىی اص گٌبّبى است؛ ٍ اص خیلی اصای. ثؼؿی فمف ثِ هسئلِ ثذ حجبثی چسجیذُ اًذ گٌبّىبس ّن فمف ثذ حجبة ًیست ؛ وِ

خالفْبی سیبسی ، خالفْبی التػبدی ،  گٌبّبى وَچىتش است ، خالفْبی فشاٍاًی اص قشف آدهْبی الاثبلی دس جبهؼِ ٍجَد داسد ؛

ّبی فشٌّگی ، ایٌْب ّوِ خالف است ، وسی غیجت هی وٌذ ، وسی دسٍؽ  خالف دس وست ٍ وبس ، خالف دس وبس اداسی ، خالف

هبل  هی وٌذ ، وسی هسخشُ هی وٌذ ، وسی ون وبسی هی وٌذ ، وسی ًبساؾی تشاضی هی وٌذ ، وسی ی گَیذ ، وسی تَقئِه

همبثل ایي هٌىشّب ، ػبهل ثبصداسًذُ ، ًْی است  دس. ایٌْب ّوِ هٌىش است . هشدم سا هی دصدد ، وسی آثشٍی هشدم سا ثش ثبد هی دّذ 

 .، ثشای قشف همبثل ، ضىٌٌذُ است« ًىي»ایي تىشاس ، «آلب ًىي»ثگَئیذ . ؛ ًْی اص هٌىش 

 : ّب پی ًَضت
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