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توصیه ها

شاهد
آن کسی در مبارزات اثرگذار بود که مثل امام از لحاظ 

درسی در حد نصاب کامل بود

تحقق حوزه مطلوب توسط اراده و خواست خود طالب

انگیزه، میل، وضوح مطلوب و غایت مورد نظر
 داشتن مدیریت و منابع مالی 

ً
نه صرفا

الزمه
مبارزه، مجاهدت، گفتن، فکر کردن و متشکل شدن

کمک و تسهیل کردن کارها وظیفه 
مسئوالن

نگویید آمده بودیم حوزه که این کار بشود، 
بگویید آمده ایم که این کار بشود

تذکر
وجود فاصله ای معنادار و محسوس

میان مقام عمل با مقام فکر، مطالعه و طراحی 

نداشتن اثرگذاری خوب در صورت خوب درس نخواندن ضرورت

" آمده ایم"بیان دوام حضور خود در تعبیر 
با عزم راسخ، قاطع و مصمم اهمیت

در  دوران دفاع مقدس برای گرفتن دو نقطه  که روی کالک 
خط کوتاهی بود مثال یک عملیات رمضان الزم بود مثال

معنای مبارزه، مبارزه ی سیاسی 
نیست" زنده باد مرده باد"و گفتن  آسیب شناسی

افتادن بار سنگین مسئولیت بر دوش طالب جوان امروز 
سال آینده 15 تا 5حدود  ضرورت

معلوم شدن مخاطب اصلی، توجه به تفکیک روحانیت و حوزه های علمیه
مواقعی که توقع و درخواستی مطرح می شود علت اهمیت

دینی، از طلبه تا مراجع تقلید –مجموعه جامعه ی علمی  تعریف 
روحانیت

محل پرورش علمی، فکری و روحی طالب و روحانیان تعریف حوزه 
علمیه

مبارزه کردن برای حفظ، تثبیت و تداوم انقالب
تا رسیدن به جامعه اسالمی 

انقالب یک "خیانت به انقالب بودن گفتن عبارت 
" حادثه ای بود، تمام شد برگردیم به زندگی اهمیت

دشمنی کردن قدرت های مخالف اصل انقالب 
با تداوم هنجارهای انقالبی ضرورت

یعنی ایجاد -قرار داشتن در مرحله دولت اسالمی 
از آن مراحل  -تشکیالت مدیریتی اسالمی برای کشور 

پنجگانه و پس از آن ایجاد جامعه ی اسالمی
وضعیت فعلی 

ما

کافی نبودن کنار نشستن و مبارزین را دوست داشتن و 
مدح کردن آنها مثل عده ای در زمان مبارزات انقالب؛

باید وارد میدان مبارزه شد 
هشدار

کشیدن راه  به سمت مقصد، چیزی فراتر از هدفگذاریپیشنهاد و برنامه عملی دادن در موضوعات مختلف تعریف برنامه

توجه به وظیفه روحانیت؛ یعنی همان ادامه دادن کار 
انبیاء و حیات بخشیدن به جامعه بشری

تحت تاثیر قرار گرفتن درس خواندن و برنامه ریزی آینده 
خود بر اساس ادامه دادن کار انبیاء اثر
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 ۶۵/ سوره ی اعراف"اهَلَل  ما ل

ایجاد جامعه ی توحیدی و اداره توحیدی آن وظیفه انبیاء

راهکار

دشمنی  با پیامبران به خاطر ارائه هندسه جدید برای 
شیوه ی زندگی بشر و رسیدن به حیات طیبه مانع

نثٰى  َو "زندگی همراه با ایمان 
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ویژگی حیات 
طیبه

َننُصُر "کمک و نصرت الهی در صورت تالش و ایستادگی 
َ
ِاّنا ل

نیا ذیَن آَمنوا ِفی الَحیٰوِة الدُّ
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۵۱ /سوره ی غافر" ُرُسل نقطه قوت

توجه و استفاده از امتیازات موجود به نفع روحانیت
مصادیقو حوزه های علمیه در دوران کنونی 

در زمان قبل انقالب وجود جریان اسالمی و تشکیل نظام اسالمی
جریان اصلی ضد اسالمی بود نه غیراسالمی اهمیت

وجود یک احساس خأل فکری 
و نیاز به یک فکر جدید در سطح جهان

های مختلف چپ "ایسم"و سرخوردگی از  دل زدگیایجاد 
و راست در بین کشورها و اندیشمندان فرصت 

حرف نو داشتن اسالم و جمهوری اسالمیمناسب
در مسأله ی انسان، جامعه و سیاست که باید در دنیا  

منتشر کنیم مثل مردمساالری اسالمی

آماده بودن وسایل رساندن پیام با وجود فضای مجازی 
به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد

اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای 
حقیقی است و درون زندگی بسیاری از مردم حضور دارد

ویژگی فضای 
مجازی

وجود کثرت سؤاالت و باز شدن میدان برای فعالیت 
ذهنی و عبور از مرزهای علم برای تولید علم

ف
ّ

نماندن در سؤال و رفتن سراغ جواب متوق
و پاسخ منطقی محکم و صحیح دادن  وظیفه ما

ذهن خالق انسان و جامعه جوان اهل درس؛ 
سؤال و شبهه را همیشه دشمن ایجاد نمی کند منشأ سؤال

ریعة آقا بزرگ تهرانیتدوین کتاب های 
ّ

 ،الذ
مرحوم صدر تأسیس الّشیعةلفنون االسالم 

سّیدمحسن امین اعیان الّشیعة و
نویسنده نوشته ی احمد امین  فجراالسالمدر برابر کتاب  

علیه تشّیع متعصب مصری 

مثال

رعایت مسأله تقوا، ورع و عبادت

بهترین تبلیغ، اثرگذاری شخصیت عملی انسان است 
بَل "

َ
 َفلَیبَدأ ِبَتعِلیِم َنفِسِه ق

ً
َمن َنَصَب َنفَسُه ِللّناِس ِاماما

۷۱نهج البالغه، حکمت " َتعلیِم َغیرِه
اهمیت

پرهیز از گناه مصادیق

نماز اول وقت، با توجه و با حضور قلب

نماز شب

صحیفه ی سّجادّیهمثل   دعاهای مأثوراستفاده از 

از دست دادن طاعت 
اثر گناه

توجه به واقعیت ها و موانع پیش رو الزمه

تالوت قرآن

انقالب تمام شدنی نیست علت

در گذشته برای محروم  علمیه اهتمام رؤسای مدارس
نماندن طالب از نماز شب شاهد اهمیت

اولین توصیه ی حرکت کنندگان راه  سلوکترک گناه، 
زوِم َطاَعِتک "

ُ
نِبَی الماِنِع لی ِمن ل

َ
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" ف اهمیت

گرفته شدن توفیق از انسان 
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