
 
 

 

 مون   ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپایگاه تزکیه
nomov.ir 

 

اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اس  َما ف َجج   یَلْو َیْعَلم  َالنَّ َهج  َو َخْوض  َاللُّ َسْفك  َاْلم  وه  َو َلْو ب  ْلم  َلَطَلب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
ئفی وظا          های انقالبی، درس خواندن و تهذیب اخالق و هوشیاری سیاسی همراه با تالش

 24/9/1398 هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   
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  تعهام الّلهّم : »فرمودند و کردند دعائی او برای و آمد خوششان خودشان یصحابه از جوانی از اکرم پيغمبر
شبابه  از جوانان یهمه شودمی معلوم. کن مندبهره کن، متمتع خود جوانِی  از را او! پروردگارا یعنی «1ب
 از مندیبهره جوانی، از تمتع. کرد را دعائی چنين جوان این برای پيغمبر که شوندنمی مندبهره خود جوانِی 
  شتتهوات از بردن لذت معنای به جوانی از مندیبهره کنيم خيال اگر خطاستت  معناستت   چه به جوانی
 نيس  این اس ؛ جوانی یدوره در لهویات از یاستفاده اس ، جوانی یهایسرگرم اس ، جوانی مادی
  اهرم و لهوها و الّدنيا لّذة یدع شاّب  من ما: »فرمودند اکرم پيغمبر دیگری بيان یک در. جوانی از بردن بهره

  نگه پاک را خودش دامن که جوانی یعنی «2صّدیقا سبعين و اثنين اجر الله اعطاه اّل  الله طاعة فی شبابه
 در. »دارد را صتتدی  هفتادودو اجر متعال خدای پيش در ،ندیگزیم دوری مادی شتتهوات از ،داردیم

  جوانان مقابل در الگو عنوانبه متعال خدای که هم مثالی. «استت  پيغمبری یشتتيوه بودن پاک جوانی
شته س ، گذا سف ا س  پيغمبر یو س ؛ این به جوانی از تمتع. ا س  این جوانی از تمتع ني سان که ا  - ان
. بگذراند خدا اطاع  در را جوانی «الله طاعة فی شتتبابه اهرم» - هستت  حدیث این در که همچنان
  ،اس  سازنده و اس  مهم و ل يبافض خيلی نمازخواندن البته. نيس  نمازخواندن فقط هم خدا اطاع 

س  این فقط اما صداق زندگی، وسيع یعرصه در. ني س ؛ خدا اطاع  برای زیادی یهام  از یکی که ه
س ؛ اطاع  ،ديخوانیم شما که هم درس. اس  دامن نکردن آلوده اس ، گناه ترک هاآن نیترمهم  خدا

  یهنيدرزم - گفتند اینجا عزیز یاهجوان این که ییکارها همين خداس ؛ اطاع  ،دیورزیم که هم ابتکار
 .3خداس  اطاع  همه ها،راه این در تالش - غيره و پزشکی انسانی، علوم انرژی، شيمی، مسائل
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