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گزارش ارائه شده توسط اعضای دولت در جلسه با رهربیمؤید

مناسب بودن روزهای آخر دولتدلیل برای ارائه گزارش از مجموعه کارهای دولت  جمهور برای ارائه گزارشپیشنهاد رهربی از رئیسعلت طرح 

مطلع کردن مردم از گزارش هئیت دولت به رهربی توصیه 
اطالع عموم مردم 

اطالع خواص و اهل فن از کارهای انجام شده 
هدف

اطالع انکار بسیاری از کارهای دولت توسط افراد بی

های خارجی مغرض و مخالفین در داخل رسانهانکار بسیاری از کارهای دولت توسط  رضورت

های دیگرحجم باال و و پرشتاب کار نسبت به دوره

امتیازات

رسدست گرف شعارهای انقالب، 
ها و طرح آنها در جامعه افتخار به آن

انجام این حجم کار بدون تفریح و توقع امتیازاهمیت

های انقالبیرنگ کردن ارزشتالش دشمنان انقالب برای کم علت اهمیت

یک کار خیلی بزرگاهمیت

ها، اهدافعدم رشم از انگیزهمعنا
های انقالب اسالمی در مجامع جهانی و شیوه 

امی انقالبکمرنگ کردن ارزشپیشینه در طول تاریخ از طرف جبهه ضد انقالبها های 

ها محور ارزش ها یا کمرنگ کردن آنهدف
ها ها به ضد ارزشو تبدیل آن 

نقش شعارها در پیروزی انقالب و هزیمت دشمنان دلیل

هاکردن و محو ارزشناتوانی دشمن در کمرنگارزیابی

مأجور بودن کارهای دیده نشده توسط دیگران، نزد خدا علت اهمیتهای انجام شده نزد خدامأجور بودن تالشره

استمرار تالش مسئوالن فعلیتوصیه 
با رویکرد اهداف انقالبی   پس از پایان دولت 

دلیل
های دولتی ها و یا مسئولیتها به وزارتخانهمنحرص نبودن تالش

انجام کار بدون توجه به اهداف انقالبی نقطه مقابل

انتظار رهربی
ها  ها با لحاظ حجم باال و پرشتاب کار آنقضاوت نسبت به دولت

منشأ

بینانه نبود نگاه خوش

نبود نگاه دوستانه 

نبود نگاه منصفانه 

ت ویژگی ایان و احساس شدن تحمل زح
روزی در دولت نهم و دهمکار شبانه

امتیازات و تفریحات معمول مسئوالن کشورها در دنیا نقطه مقابل 

ت دولت  چشم نپوشیدن از زح

رشط تأثیر
جذاب و پرمغز بودن برای مردم 

واقعی بودن و ملموس بودن برای مردم 

دلیلتوسط مسئوالن   ) ره(  مطالعه وصیت نامه امامراه مقابله 
نامه او در وصیت)  ره(  های مورد نظر امامبیان لب ارزش

) ره( غیرقابل تحریف بودن بیانات امام 

های خود هوشیاری امام بزرگوار در بیانات و نوشتهدلیل
) ره( از محکات و بینات بودن کالم امام 

شاهد 
) ره( های امام متشابه به نبودن حرف

ّهللا شاکر علیمان دلیل

عرصه تالش بودن صحنه کشور 

های با اهداف انقالبی نزد خدا مأجور بودن فعالیتره
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های دنیا تاریخ انقالبشاهد
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نه ها ها در وصیت نامهترین حرفطرح صمی

اهمیت 

نامه همگانی بودن این وصیت
در آن  ) ع(  در عین اصل بودن امام حسن

دلیل
ضعیف شدن اغراض مادی به خاطر 

عدم حضور انسان در عا ماده 

مخاطب قرارگرف عزیزترین اشخاص
) علیه السالم( در وصیت نامه امام مخاطب قرارگرف فرزندی مثل امام حسن مصداق بارزنامه نسبت به انسان در وصیت 

ت، معارفنتیجه طرح لب لباب کل
نامه در وصیت  ) ع( و ذهنیات امیراملومنین  

) علیهم السالم(  دریافت هرکس از کالم امیرارزیابی
متناسب با سطح حکمت، اندیشه و عمق فکری خود 

ت حرضت امیراملؤمنینمصداق مشابه ) ع( امی بیانات و کل

» و انّه ال غنى لك فيه عن حسن االرتياد« 

» و اعلم اّن امامك طريقا ذا مسافة بعيدة و مشقّة شديدة« 

موارد

» و قّدر بالغک من الزاد« 

» مه خّفة الظهر« 

بدان که پیش تو راهی استمعنا
که مسافت خیلی طوالنی و مشقت شدیدی در آن است  

راه رسیدن به جزای عمل و رسیدن به قیامتمفهوم طریق

و در چنین راهی تو باید با منتهای طلب حرکت کنیمعنا

خواست، طلب و تالش همراه با  اراده و نیت مفهوم ارتیاد

رسرسی نگرف حرکت در راه و طی راه به صورت جدی پیام

در دعای کمیل مبنی بر)  ع( کالم امیراملؤمنین مؤید » وهب لی الجّد فی خشیتک«   

غفلت منجر به سهل گرف راه آفت 

شناخت حقیقت قضیه و هدف اصلی راه رشط

و احساسات زودگذر و عوارض زندگیناشی نشدن خشیت از ظاهر قلب 

جدی بودن خشیت در مقابل پروردگار

پیام
خشیت  در برابر خدا به معنای واقعی کلمه 

آن مقدار از توشه که تو را به منزل برساند تقدیر کن معنا

تعیین میزان کار و لوازم حرکت در مسیر پیام

اجتناب از محرمات و انجام واجبات مصداق کامل

همراه بودن حرکت با همه خصوصیات طبیعی انسان در محیط مادی

ناگزیر بودن حرکت از گذرگاه مادی
ویژگی

» ما چه الزم داریم« به سؤال )  ع( پاسخ امام طرح بحثعلت 

های ممکن در راه پرهیز از محرمات، حداقل پرهیز از آسیب

انجام واجبات حداقل نیاز برای عبور از راه 
دلیل

ایجاد زمینه برای جذب انوار الهی به میزان زیاد 

قادر ساخ انسان بر طی راه 
ره

نیاز کننده از هر ذکر و ریاضتبیعلت اهمیت

پرهیز از دروغ، غیبت، قول به غیر علم، تهمت،
افساد، مال مردم خوری، خیانت در امانت  

ازها، درست، به وقت و با توجه  خواندن 

مصداق

دغدغه های ایجاد شده در انسان در نتیجه بار سنگین مسئولیت  رضورت بار دوش خود را سبک کن معنا

و احب افراد در نزد او   ) علیه السالم( امام حسن فرزند امام علی اهمیت 

مبنی بر   ) ع( علی بیان اماممؤید
) علیه السالم(  عام بودن وصیت به امام حسن

شناخت محل تحقق رسنوشت ابدی انسان  معنا

عبور از راه سخت و طوالنی از وسط دنیا به سمت قیامت رضورت

انجام اضافه بر واجبات، فراهم کننده امکانات و ذخیره برای طی راه  نکته مهم 

تالش برخی برای کسب برخی خصوصیات  طرح بحثعلت 

گرف صحیح روزه 

بار سنگین مسئولیت و به مقصد رساندن آناجر بیشرت برای افراد مسئول تذکر رشط

تالش برخی برای یاف افراد صاحب ذکر و گرف ذکر آنها 
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