
پســر!  و دختــر  من!طــاب  من!جوانــان  فرزنــدان  مــن!  عزیــزان 
اگرمیخواهیــد مثــل بوتــه گلــی عطرشــما فضــا را معطرکند،اگــر 
یر شــود وبدون  یت مثل چشــمه ای ازشــما ســراز مــی خواهیــد معنو
ــتابند،  ــوی آن بش ــه س ــند و ب ــنگان بنوش ــراه، تش اجبار،بــدون اک

ــم نفســه« راهــش ایــن اســت:»فلیبدا بتعلی

فضا را معطرکنید
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مــن توصیــه بــه خشــوع و ذکــر وتقــوا وســعی بــرای تقــرب الــی اهلل را 
ــه ی  ــه علــم کــه، مای ــا توصیــه ب ــم ت ــر میدان ــرای طــاب واجــب ت ب
اصلــی کارشــان علــم اســت.اگر علــم باشــد،تقوا نباشــد،این 
علــم مــی شــود بــی فایده،گاهــی هــم مضر!عالمانــی داشــتیم کــه 
نــه فقــط از ایــن علــم بهــره ای نبردنــد و بهــره ای نرســاندند، بلکــه 

ــال شــد. زر وب و

تقوا         داشته باشید
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اگــر آدم بخواهــد عاِلــِم درجــه یــک روی زمیــن شــود، وقتــش همیــن 
دوران جوانــی اســت. بخواهــد بــه خــدای متعــال نزدیــک شــود 
باشــد، وقتــش  یــت  و معنو اهــل وصــول  پیــدا کنــدو  تقــّرب  و 
ــه همیــن  ــوط ب ــد، مرب ی حاالســت؛ یعنــی هــر کاری کــه شــما دار

اســت. ره  دو

قدرجوانی رابدانید
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ى پیــش رفتــه، لبــاس روحانیــت  آنهائــی کــه درسشــان یــك قــدر
بپوشــند؛ امــا بداننــد لبــاس طلبگــی پوشــیدن، بــار ســنگینی 
ى، ســیل ســؤال و  اســت.بمجردى کــه دیدنــد شــما عمامــه دار

اشــکال و اینهــا وارد میشــود.

ملبس شوید
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طلبه ای که در درس و علم، غور و خوض نداشــته باشــد، طلبه 
نیســت و موضــوع، منتفــی اســت. بحــث، ســرطلبه اســت. طلبه، 
یعنــی آنکــه بایــد درس بخواند:کســی راه آموختــه و بلــد شــده 
نمیشــود، مگــر باخوانــدن همیــن درســها. اینهــا را بایــد خوانــد، تــا 

آن راه را یــاد گرفــت.

طلبگی یعنی خواندن
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هــر طلبــه یــی بــرای آینــده ی زندگــی علمــی و فکــری خــودش 
برنامــه ریــزی کنــد، بــی هــدف در حــوزه نمانــد. هــر کســی توانــی 
ــارش  ــی در اختی ــت خاص ــت موقعی ــن اس ــی ممک ــر کس دارد، ه
یــزی کنــد و خــودش را آمــاده  قــرار بگیــرد، اینهــا را از پیــش برنامــه ر

نمایــد.

برنامه ریزی کنید
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اســاس کار طلبگــی فکرکــردن ودقــت کــردن ومطالعــه کــردن 
اســت نــه حفــظ کردن.حفــظ محــوری همــان چیــزی اســت کــه 
ز بــای تعلیــم وتربیــت جدیــد ماســت ومــا مــدت هاســت  امــرو

ــا آن مقابلــه ومبــارزه مــی کنیــم. ــم ب ی دار

ݣݣدقیق بخوانید
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بســیار جــّدی  یــد عزیــزان!درس  را جــّدی بگیر درس خوانــدن 
اســت، درس بســیار مهــم اســت، علــم و ســواد پایــه اصلــی اســت، 
بــدون آن هیچ نقشــی نمــی توانید ایفاکنیــد، یا درســت نمی توانید 
ایفــا کنیــد. نقــش آفرینــی غلــط، از نقــش آفریــن نبــودن بــه مراتــب 

خســارت بارتــر اســت.

درس بخوانید
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ــد  ــرای تعلیــم و تربیــت وارد حــوزه مــی شــود، بای ز هــر کــس ب امــرو
ایــن در ذهنــش باشــد کــه مــن امــروز بــه انــدازه وســع و توانــم، طلبــه 
ــه  ــا ب ــوم ت ــوزه میش ــا از ارکان ح ــع ی ــروف، مرج ــدّرس مع ــل، م فاض
ــد  ــن، بای ــم؛ ای ــک کن ــؤوالنش کم ــامی و مس ــوری اس ــام جمه نظ

ــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود. در حــوزه علمیــه ب

اینگونه باشید
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ــم و بارهــا هــم ایــن نکتــه را گفتــه ام کــه همــه ی  مــن الزم مــی دان
طــاب و همــه ی اهــل منبــر، یک دور آثــار آقــای مطهــری را بخوانند.
یــه و تضرع و دعای نیمه شــب بود؛ بنــده از نزدیک  ایشــان اهــل گر
اطــاع داشــتم. در آثــار ایشــان ایــن رشــحه ی معنــوی، توحیــدی و 
ســلوک کامــًا مشهوداســت. یکــی از کارهــای الزم در حــوزه هــا 

مطالعــه ی آثــار ایشــان اســت

یک دوره بخوانید
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ــا  ــید، ام ــم باش ــوا ه ــیار باتق ــید، بس ــم باش ــم ه ــر عال ــما اگ ــروز ش ام
زمانتــان را نشناســید، آن وقــت آســیب پذیــر و لغــزش پذیــر و کــم 
فایــده خواهیــد بــود، علــم و تقــوا و آگاهــی سیاســی و اجتماعــی، 
ــه  ــن س ــا ای ــما. ب ــار ش ــت در اختی ــاحی اس ــی، س ــن آگاه ــه ای ک

ــید. ــم باش ــدم ه ــط مق ــربازان خ ــد س ــت، بای خصوصی

سربازان خط مقدم
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در کنــار درس، از اوضــاع عالــم و کشــور و مســایل سیاســی مطلــع 
باشــید کــه اگر بی اطاع باشــید، به درد پاســخگویی بــه نیازهای 
مــردم نخواهیــد خــورد، ایــن را صریحــًا بــه شــما مــی گویــم. بایــد 
بدانیــد کــه در مملکــت و در دنیــا چــه می گــذرد و نیازهــای مــردم 
 مفیــد 

ّ
چیســت. عالــم هــم باشــید، تــا آن وقــت مفیــد باشــید، واال

نخواهیــد بــود.

مطلع باشید
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پشــتوانه هایی هســتند کــه  دیــن  وعلمــای  هــای علمیــه  حــوزه 
موظفنــد نظریــات اســامی را در ایــن زمینــه از متــون الهــی بیــرون 
آنهــا را در اختیــار بگذارنــد ،بــرای  بکشند،مشــخص کننــد، 
نظــام  پــس  گوناگــون.  زمینه ســازی های  بــرای  یــزی،  ر برنامــه 
و  صاحب نظــر  علمــای  و  دیــن  علمــای  پشــتوانه اش  اســامی 

اســت. اســامی  یــات  نظر

پشتوانه نظام باشید
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طلبــه هــا بایــد در صفــوف مقــدم باشــند. اگــر جنــگ پیــش می آیــد، 
طلبــه باید در صفوف مقدم جنگ باشــد و ایــن را ارزش قرار بدهد. 
تصــور نشــود کــه اگــر بخواهــم اینطــور بکنــم، پــس کــی درس 

بخوانــم؟ درس را همیشــه بخــوان. جنــگ کــه همیشــه نیســت.

در صفوف مقدم باشید
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در حــوزه هــای علمیــه، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق جوانند.بایــد شــور 
جوانــی در ایــن حــوزه هــا باشــد. بایــد نشــاط باشــد ، نشــاط جســمی 
و روحــی، هــر دو ورزش در حــوزه هــا منســوخ و ضــّدارزش اســت! 
ــد کوهنــوردی  ــد ورزش کننــد. طلبــه هــا بای چرا؟!...طلبــه هــا بای

ــد. برون

شورجوانی

15



اگــر روحانیــت می خواســت در حاشــیه و در پیــاده رو حرکــت 
ى شــود، دیــن آســیب می دیــد. روحانیــت ســرباز دیــن  کنــد و منــزو
اســت، خــادم دیــن اســت،اگر روحانیت از مســائل اساســی  کناره 
می گرفــت و در مقابــل آن بی تفــاوت می مانــد، بــدون تردیــد دیــن 

آســیب می دیــد؛ و روحانیــت هدفــش حفــظ دیــن اســت.

دین آسیب می بیند
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هــر عالــم و هر فرد روحانــی اگر اهتمــام عمــده اش را فراموش کند، 
باشــک از کار خــود خواهــد مانــد و اهتمــام اصلــی؛ یعنــی تبلیــغ. 
اهتمــام عمــده ی یــک عالــم چیســت؟ هدایــت مــردم بــه اســام، 

وامــروز بــه حکومــت اســامی.

اهتمام اصلی
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 تبلیــغ بایــد از یــک منبــع نورانــی سرچشــمه بگیــرد. اگر ایــن تبلیغ 
از روی هــوای نفــس شــد، تأثیــر آن سرچشــمه فیاضــی نخواهــد بود  
ــار حقیقــی سرچشــمه مــی گیــرد ،منشــأ  ــز و پرب از یــک منشــأ عزی
بایدهم فکر و اندیشــه و مطالعه و تأّمل و تّدبر باشد و هم اخاص 

و نصــح وعاقــه بــه مخاطــب کــه بــرای او تبلیــغ میکنید

سرچشمه نورانی
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ــِغ روبــه 
ّ
ــغ را نمیتوانــد بکنــد. کار مبل

ّ
اصــًا صــدا و ســیما کار مبل

ینــده دینــی را کــه  رو راهیــچ چیــز نمــی کنــد. کار یــک نفــر گو
بنشــیند و مــردم هــم جلــوش بنشــینند.

جایگزین ندارد
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هجــرت بــه مناطــق محــروم را جــّدی بگیرید.مــن بــه همــه آقایــان 
ز مصــداق  معّممیــن و علمــا و فضــا عــرض کــردم کــه امــرو
هجــرت بــرای مــن و شــما هجــرت از نقطــه راحــت بــه نقطــه دشــوار 

ــه مــا احتیــاج دارنــد. اســت کــه ب

هجرت به نقاط دشوار
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