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الم
م اي

رد
م

داش افتخارهای بزرگویژگی

بر دوش گرف مسئولیت بزرگ کشوروظیفه

هاعرصه
دوران دفاع مقدس

های بعد از دفاع مقدسدوران

مصداق

هامجاهدت

هاها و مقاومتایستادگی

وفاداری عمومی و همگانی

دلیل

مصداق

ی آن به مردم به خصوص جوانانتعلق کشور و آینده

های دیروز و از جمله مردم ایالمدفاع جوانپیشینهدفاع از رشف، ملی، استقالل کشور، دین و هویت ملی از رشف ملی، استقالل کشور، دین و هویت ملی 

صل
سرف

ين
ومن

الم
مير

ي ا
دگ

ز زن
ي ا

هاي

ی امیراملومنین ی حقیقت دربارهگفته نشدن همهآسیب شناسی
رش نیست» : نبی اکرم مؤیدفوق درک برشی بودن بخشی از فضائل امیراملومنیندلیلهای زیادی درباره ایشانبا وجود گفته شدن سخن « برادر علی فضائلی دارد که قابل ش

نیاز داش ما به الگو و اسوهرضورتنگاه به امیراملومنین به عنوان الگو و اسوهوظیفه ما

موارد

های امیراملومنینمجاهدت

مقامات معنوی امیراملومنین

سلوک امیراملومنین در دوران حکومت

مصداق

مقام معرفت توحیدی امیراملومنین

مقام عبادت امیراملومنین

مقام تقرب امیراملومنین

مقام اخالص امیراملومنین

ویژگی
خارج بودن از دسرتس ما

ی شیعه و سنی ودن بزرگان عل ن در مقابل مقامات معنوی امیراملومنیناظهار عجز  و حتی غیرمسل

ایمقامات معنوی امیراملومنین در چشم هر بینندهبسیار بلند و متشعشع بودن دلیل
های توحیدی امیراملومنین مبنی ی یکی از خطبهسخن ابن ابی الحدید درباره

» جا دارد ابراهیم خلیل الرحمن افتخار کند به وجود یک چنین فرزندی«  بر مصداق

ویژگی
هااوج قله فداکاری

فوق طاقت برشی بودن جهادهای امیراملومنین برای اسالم، دین، حفظ جان پیغمرب و رشف و عظمت امت اسالمی 

هاعرصه

دوران کودکی امیراملومنین

ساله مکه  ۱۳دوران سخت 

ماجرای بسیار دشوار هجرت به مدینه

ی حیات مبارک پیغمرب در مدینهدوران ده ساله

ها جنگ

های بعد از رحلت پیغمربفداکاری

ویژگی

شناخ پیغمرب به عنوان مربی 

رشد یاف در دامان پیغمرب

پذیرف اسالم

مصداق
های امیراملومنیناقدام

قبول خالفت

کارهای انجام شده در دوران کوتاه خالفت

صرب امیراملومنین

متحیر ساخ انسان به معنای واقعینتیجههای امیراملومنینطوالنی و پرحجم بودن کتاب فداکاریگیرینتیجه

هاعرصه
سلوک شخصی

عی و حکومتی سلوک اجت

زندگی زاهدانه علی در دوران حکومت و قدرتمصداق

مصداق

اقامه حق

اقامه عدل

ایستادگی برای انفاذ حکم الهی

حیران شدن هر عقلی در برابر عظمت و قدرتویژگی 
عی و حکومتی  امیراملومنین در سلوک اجت

تفاوت داش مقامات معنوی و سلوک سیاسیاهمیت

مقایسه زندگی سیاستمداران دنیا و حکام عا با زندگی امیراملومنینشاهداهمیت

در برابر امیراملومنین توسط امام سجاد کوچک شمردن سلوک زاهدانه و عبادی خودمؤیدبی نظیر بودن در گذشته و آیندهویژگی

رساندن مردم به بهشت ، هدف امیراملومنین
نسبت به مردم در دوران حکومت 

تو سخنانی در : جا دارد ابراهیم به امیراملومنین بگوید« سخن ابن ابی الحدید مبنی بر 
ط نتوانستم بیان کنم » توحید بیان کردی در جاهلیت عرب که من در جاهلیت 
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آسیب شناسی

وظیفه ما

موارد
های امیراملومنینمجاهدت

مقامات معنوی امیراملومنین

سلوک امیراملومنین در دوران حکومت

رساندن مردم به بهشت ، هدف امیراملومنین
نسبت به مردم در دوران حکومت 

اطاعت مردم از امیراملومنین رشط

ّ حاِملُکُم اِن شاَء « : عبارت امیراملومنین در نهج البالغه  ِ فَاِن اَطَعتُمو فَا
ٍة َشدیَدٍة َو َمذاقٍَة َمریرة  هللاُ َعىل  َسبیِل الَجنَّة » َو اِن کاَن ذا َمَشقَّ اگر آنچه من می گویم گوش کنید و عمل کنید ش را به بهشت خواهم مؤید

رساند اگر چه این کار بسیار دشوار و تلخ است معنا

در زمینه فکری مردم

در زمینه روحی و قلبیهاعرصه

عی مردم در حیات اجت

قبول نداش وظیفه رساندن مردم به بهشت از سوی برخی افراد در 
هنگام صحبت از هدایت و بیان حقایق دینی شناسیآسیب

تفاوت داش حاکم اسالمی با حکام دیگر در تالش برای رساندن مردم 
به بهشت و سعادت حقیقی، اخروی و عقبائی اهمیت

ل زور و تحمیل تعبیر کردن از رساندن مردم به بهشت به اع چالش

یل بودن فطرت انسان ها به سعادتمت زمینه مناسب

تسهیل کردن کار مردم برای رساندن خودشان به بهشت راهکار

فایده نداش زندگی خوب در دنیا 
در صورت بدبختی و روسیاهی در لحظه مرگ

رضورت
ن، اعتقاد و عمل خودمان برای آن سوی مرز مردن تقویت ای

حتی در صورت داش مقاصد دنیوی 

عی،  در قله قرار گرف از لحاظ علم، صنعت الزم، معیشت، روابط اجت
عزت و رشف دنیائی عمومی ، ملی و بین املللی

مصداق
زندگی خوب

: سخن امام سجاد در صحیفه سجادیهمؤید » اَمِتنا مُهتَدیَن غَیرَ ضالّیَن، طائِعیَن غَیرَ مُستَکرِهین«   

فراهم کردن وسائل عمل به خیر و حسنات الزمه

نهی از منکر و امر به معروف

از دسرتس خارج کردن وسائل رشور و آفات

بهبود معیشت مردم

کادَ الفَقرُ اَن یَکُوَن کُفرامؤید

رضورت
نی پیدا نکردن جامعه در صورت وجود حالت ای

فقر، بیکاری، مشکالت حل نشدنی معیشتی، اختالف طبقاتی، تبعیض 

قرار گرف فعالیت اقتصادی به صورت جدی در برنامه مسئولینالزمه

ها در صورت وجود فقربه کفر و فساد کشیده شدن انسان

معنا

خارج کردن خود از فخر و منت دشمنان در صورت اتکا به نیروی داخلی 

ریزی درست و صحیحهای بی پایان داخلی با برنامهفعال کردن ظرفیت

ره بخش بودن اتکا به جوانان در گذشته علت

مصداق
 های گوناگوندرمانقضایای مربوط به مسائل دارویی و 

های بنیادی و نانوسلول

ایقضایای مربوط به مسائل هسته

های صنعتی دفاعبرنامه

عالقمند، مؤمن و با اخالص ویژگی جوانان

های اقتصادی به عنوان راه پیرشفت کشوراتکا به جوانان و فعال کردن ظرفیتگیرینتیجه
پیرشفت کشور از لحاظ مادی و اقتصادی، اعتبار بین املللی، عزت ملی 
د به نفس ملت ایران و از لحاظ معنوی ، روحی و اخالقی و اعت نتیجه

پیش روی ما قرار دادن این راه توسط امیراملومنین مؤید

: فهمیدن فرموده امام خمینی مبنی بر
ی تواند بکند«    » آمریکا هیچ غلطی  ره

ذکر نام آمریکا از باب مثال نکته

ام قدرتحقیقت های دنیا از زمین گیر کردن و عقب نگه داش ملت ایرانناتوانی 

زنده بودن ملت 
مناسبزمینه

در راه درست حرکت کردن جوانان

ونه های معدود ناهنجاری در نگاه به جوانانتوجه یک عده به  شناسیآسیب

به عنوان هنجار عمومی ملت و جوانان ایران هنجار دین، میهن ، اسالم، قرآن ، معنویت، ملیتشاهد

کمک به خوب ماند جوانانالزمه

مسئولین حکومتمخاطب

ها و بازوها در داخلجوانان، فعالیت ذهنمصادیق


