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 61/66/6931با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(                                                             وگوگفت

 

 . آمدیدخوش. خیلی به برنامه ما امینی خواهعرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای  -

 و همه مستمعین و مخاطبین عزیز. سلام و ادب دارم خدمت شما عرضهم. بنده لرحیمالرحمن ا اللهبسم -

عزیز ما، پژوهشگر در حوزه جوانان و اسلام و انقلاب هستند. با ایشان درباره  امینی خواهآقای  -

هایی از آن را بیان کنم، صحبت همین روحیه جهادی که بنده از اول برنامه سعی کردم گوشه

 کنیم. در خدمت شما هستیم.می

خواهم در مورد روحیه جهادی داشته باشم این است ضی که اول من میکنم، بزرگوارید. عرخواهش می -

که خود شما هم  طورهمانای ما باید دنبال آن بگردیم. که روحیه جهادی دقیقاً چیست و در چه آستانه

شود، آنجا جایی است که ای احساس میحضور دشمن و مانع در هر عرصه کهوقتیاشاره کردید، هر 

خواهم این را عرض کنم که اگر جهاد است و روحیه جهادی لازم دارد. حالا من میموقعیت، موقعیت 

 دشمن باشد، ترینبزرگاگر این روحیه، در درگیری با  کسی در یک حیطه روحیه جهادی داشته باشد،

دشمن کیست؟ پیامبر اکرم  ترینبزرگحفظ خواهد شد. حالا های دیگر این روحیه جهادی در همه حیطه

دشمن، نفس تو و این  ترینبزرگیعنی  ؛«أَعْدَی عَدُوِِّكَ نَفْسَكَ الَِّتِی بَیْنَ جَنْبَیْكَ: »مودند)ص( فر

تواند به ما آسیب بزند؛ رهبر انقلاب فرمودند که دشمن بیرونی نمی وقتییکهاست. ها و هوسخواهش

ه ری ما و عجله ما هستند کصبحوصلگی ما، امید نداشتن ما، کمانگیزگی ما، بیبلکه این تنبلی ما، بی

 لذا ؛زندبه ما آسیب زد، دشمن درونی ما هم به ما آسیب می هااین هر وقتدشمن درونی ما هستند و 

ها و جهاد، جهاد در این آستانه درونی انسان است و اگر کسی در این آستان، با این مخالف ترینبزرگ

حیه جهادی خواهد داشت و اهل تلاش و جهاد های درونی، روحیه جهادی داشت، در بیرون هم رومزاحم

جملاتی از کلام امام )ره( بخوانم. این جملات  بازهمهای قبلی، اگر اجازه دهید، نوبت رسمبهخواهد بود. من 

 رهد.خیلی نورانی است و واقعاً قلب ما را جلا می

 بسیار هم عالی.  -

جهاد اکبر »: (936و  933 فحه، ص1لد امام، ج فهیصح) فرماینداین کلمات را می 81امام )ره( در سال  -

نفس طاغوتی! ما فقط طاغوت « .دهدمیاست؛ جهادی است که با نفْس طاغوتی خودش انسان انجام 

ولی روند انقلاب  ؛این طاغوت بیرون ما بود که به آن شکست وارد کردیم. 85بهمن  22بیرون نداریم؛ در 

 هاجوانشما » وارد شود. روحیه جهادی اینجا باید حفظ شود.این است که باید به طاغوت درون آسیب 

چون بحث جوان و روحیه « . نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود.شروع کنید به این جهاداز حالا باید 
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اخلاقِ فاسد  هایریشههرچه قوای جوانی از دست برود » مربوط است. همآنجهادی هم داشتیم، این به 

در این جهاد پیروز بشود؛ پیر به  تواندمی. جوان زود ترمشکل، جهادْ ترمشکلو  شودمیر در انسان زیادت

. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد. یکی از کیدهایی تواندنمی هازودیاین 

ر عمر، گذار برای آخاین است که ب کندمیو شیطان به انسان پیشنهاد  کندمیکه نفْس انسانی به انسان 

 است آمیزشیطنتطرح  یکاینخودت را اصلاح کن. حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر توبه کن. 

 یجوان لطیف روح تا و هست اشجوانی قوای تا . انسانبه تعلیم شیطان بزرگ کندمیکه نفْس انسان 

 ادفس هایریشه چنانچه اگر لکن. را خودش کند اصلاح تواندمی است، کم او در فساد هایریشه تا و هست

 الآن که هاجوان شما. ندارد امکان که است وقتآن فسادها، شد انسان ملکۀ شد، قوی اشریشه انسان در

 خودتان سازندگی درراه جهاد «اکبر جهاد» لکن است جهاد یکاین ساختن، درراه جهاد برای هستید مهیا

-امام )ره( در اینجا به ما می«. باشید خدمتگزار بشوید، واقع مفید بعدها خودتان مملکت برای که است

فرمایند چه کسانی روحیه جهادی در بیرون دارند؟ آن مسئولین خدمتگزار چه کسانی هستند؟ آن عناصر 

که در عرصه نفسشان این جهاد را داشتند و  هاییآنفعالی که در بیرون منشأ اثرند چه کسانی هستند؟ 

از همین سنینِ شما باید شروع بشود : »فرمایندشود. در ادامه میبه بیرون سرریز می هااینس برکاتی از نف

به ساختن افرادی که بعدها یک مملکت، یک کشور را ممکن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید 

تید؛ مملکتتان در همۀ مراحل پیروز هس وقتآنکردید،  دارریشهخودتان را و فضایل انسانی را در خودتان 

 «.نجات بدهید توانیدمیرا 

ز. عزی امینی خواه والمسلمینالاسلامحجتبسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب  -

 در برنامه در خدمت شما باشیم. بازهمشاءالله ما توفیق داشته باشیم تا لطف کردید. ان

 


