
 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 كوچه كوچه لرستان و خوزستانعنوان :

 جوان موفق موضوع :

 98 مناسبت : والدت حضرت علي اكبر 

 و ششم سخنراني : سي         @ m_asemani   كانال منبر آسماني

را دنبال مشترك خيزند يك هدف  همه انسانها وقتي صبح از خواب بر مي1

، شايد اين موفقيت براي يك مي كنند و آن اينكه در زندگيشان موفق شوند

تهيه كند و شايد موفقيت فقط غذاي آن روزش را بتواند نفر اين باشد كه 

كسي ديگر اين باشد كه بتواند در تجارت جهاني از همه رقباي خود پيشي 

مرگ باشد و  ، شايد يك نفر موفقيتش در نجات خودش از چنگالبگيرد 

 : بايد گفت  . امايك نفر موفقيتش در نجات ميليونها انسان باشد

به موفقيت واقعي  و ثروتي نسان ها با هر نژاد و رنگ و زبان و مذهبا

 را رعايت كنند: سه مورداين رسند مگر اينكه  نمي

 نفروشند بهاي اندكي  هبعمرشان را ارزان و به هر عنواني وقت و  -1

                                                           

 انگيزه سازي 1



 

 

 خودشان را براي مبارزه با سختي ها و مشكالت آماده كنند  -2

 شان ببرند خود ارزش و عظمت به پي -3

و به به اين سه مورد دقت نمود ، انسان موفقي است در هر سني هر كس 2

دستيابي به موفقيت را داد اما بهترين زمان براي  فرد موفقاو مي توان صفت 

است ، آن دوراني كه انسان براي رسيدن به موفقيت  دوران طاليي جواني

 پيامبر به همين خاطرو باال رفتن از پله هاي ترقي خيلي جاي كار دارد 

 :  مي فرمايندبسيار زيبا درباره جوان  تمثيل يك در اكرم

 3. نقره و طال معدن مثل هستند معدن آنها

 است اين در معدن كمال به همين خاطر همه بايد توجه داشته باشند كه 

                                    كند: طي را مرحله چهار كه

كه خود اين چهار مرحله حرفهاي  «جهت يابي، شكل استخراج، كشف،»

 .اهلل در وقتي ديگر به آن مي پردازيمءفراواني براي گفتن دارد كه ان شا

                                                           

 اقناع 2
 نشر ۵۷ – 13۵1 کافی، احمد ،1۶۵ ص ،(جوان تربيت) کافی روضه 3



 

 

داراي چنين انرژي ، فكر ، پويايي و استعدادي واقعا اينگونه است ، جوان 

و از معدن بيكران استعدادها و است كه مي تواند يك عالم را تكان دهد 

 .، مردم جهان را بهره مند كندانگيزه ها و فكرهاي خود 

جوان به عنوان معدني بي كران داراي صفاتي است كه اگر اين ويژگي ها 

، خيلي بيش از پيش مي تواند از معدن بيكران خود طال و را تقويت كند 

 نقره استخراج نمايد .

ه او ابزاري زيرا خداوند ب جوان هرگز نبايد به كارهاي كوچك قانع شود    

كر و استعداد و توان جواني داده است به همين خاطر در روايت مهم به نام ف

چهار داريم كه روز قيامت كسي قدم از قدم بر نمي دارد مگر اينكه از او 

و به گفته مي  درباره جواني است دوميشمهم پرسيده مي شود كه  سوال

  4.أَبْلَاهُ ِفيمَ َشبَابِهِ شود : َعنْ

                                                           

 :قال( سلّم و آله و عليه اهلل صلّی) اهلل رَسول عَن   رُوِيَ،  1۶2 صفحه ،۷4جلد بحاراالنوار، 4

 أَب لَاهُ  فِيمَ شَبَابِهِ عَن  وَ أَف نَاهُ  فِيمَ عُمُرِهِ عَن : أَر بَعٍ عَن  یُس أَلَ حَتَّى عَب دٍ قَدَمَا تَزَل  لَم   ال قِيَامَةِ یَو مُ کَانَ إِذَا»

 .«ال بَي تِ أَه لَ حُبِّنَا عَن  وَ أَن فَقَهُ فِيمَ وَ اک تَسَبَهُ أَی نَ  مِن  اک تَسَبَهُ عَمَّا وَ

 قدم از قدم بنده بياید، قيامت روز هرگاه: فرمودند حضرت که است منقول اکرم پيغمبر از روایت

 :شود مى پرسيده چيز چهار درباره او از اینکه مگر ندارد، بر

 است کرده نابود راه چه در که عمرش از -1

 است فرسوده راه چه در که جوانيش از -2



 

 

 شود؛ مي كهنه آرامآرام كه لباسي مثل است؛ كردن كهنه از كنايه ،«أَبْلَاهُ»

 دادي؟ دست از تدريج به و ذرّه ذرّه چگونه را جواني اين كه شودمي سؤال

 كردي؟ فرسوده را جواني اين راهي چه در

درباره عمر و جواني جمله اي  مناجات شعبانيهدر در همين ماه شريف 5

ميخوانيم كه واقعا دوست دارم با اين جمله ساعت ها اشك بريزم ، در اين 

 مناجات است كه ما رو به خدا ميگوييم :

 َسكَْرةِ  فِي شََبابِي أَبْلَيْتُ  وَ  عَْنكَ  السَّهْوِ ِشرَّةِ فِي عُمُرِي أَفْنَْيتُ  َقدْ وَ إِلَهِي

 ِمنْكَ  التَّبَاُعدِ

 در را "ام جواني" و كردم سپري تو از خبري بي در را عمرم! معبودا

 .فرسودم تو از "دوري" سرمستي

عمرش را صرف كارهاي بيهوده و بي هدف حيف جواني و آن جواني كه 

 و يا هدفهاي پست دنيايي كند 

 اند شده قانع كه شهر اين در شكرهاست چه

                                                           

 است کرده مصرف راهى چه در و آورده بدست کجا از که کسبش از -3

 .بيت اهل ما دوستى از و -4

 تحریك احساس ۵



 

 

 مگسي مقام به طريقت بازان شاه

 زن طوبي شجر از صفير و بگشا بال

 قفسي اسير كه مرغي تو چو باشد حيف

بعضي از جوانان متاسفانه نه تنها از گوهر درون خود استفاده نمي كنند بلكه 

و شروع به حركت در مسيري  به گوهر درون خود چوب حراج مي زنند

، بعضي ها خوب فهميدن كه چه مي كنند كه انتهايش ناكجا آباد است 

كه  شده اند غرق در غربميخواهم بگويم ، بعضي از جوانان ما چنان 

 گم و نااميديپر از دانند در چه لجن زاري افتاده اند ، لجن زاري  نمي

اي بعضي  بعضي اوقات در خيابان ميبينيم كه بر روي لباسه.  هويت گشتگي

از جوانان جمالت التين نوشته شده است كه وقتي ترجمه آنها را پيگيري 

 :ميكني ميبيني كه نوشته شده است 

  7.نيست اي آينده: ديگر شعاري در يا6! كنيم نمي زندگي ايم زنده ما

                                                           

۶ are live we، we dont live 

۷ no futher 



 

 

 چه غرب درموكد ميكنم كه حتما كتاب  شبه همه شما عزيزان سفار

را مطالعه كنيد تا ببينيد در غرب خبري  دبيرسياقي منوچهر نوشته گذرد؟ مي

 نيست .

و بخصوص  واقعا حيف است كه ما با داشتن الگوهايي همچون اهل بيت

دست به دامن غربي ها و كشورهاي به  وجود نازنين حضرت علي اكبر

 پيشرفته شويم . دروغ

مي شنويد ، اينقدر  ميگويم و شماهم يك علي اكبر يك علي اكبر

مشتاق ديدار  هر وقت اين آقازاده آقا بود كه در تاريخ است اهل بيت

چند قدم مي شدند به ايشان مي فرمودند : پا شو و  روي رسول خدا

جلوي ما راه برو تا با ديدن قد و بااليت به ياد رسول مهرباني ها بيفتيم يا 

در مأذنه ميخواستند تا آياتي از قرآن تالوت كند يا اذاني  از علي اكبر

ياد صوت رسول مهرباني ها بيفتند بگويد تا همه با شنيدن صداي دلنشين او 

به غير از شباهت ظاهري به پيامبر  . همه اين حرف ها يعني علي اكبر

از نظر اخالق و منطق و فكر خودش را شبيه رسول  اسالم

 نموده بود.خدا



 

 

جوانان عزيزي كه صداي مرا ميشنويد ، امروز نياز مملكت و كشور ما و 8

ز پيش نياز دارد ، آنقدر شما مهم هستيد كه به شما خيلي بيش ااسالم عزيز 

 را مي آورد كلمه جوانبار  39 بيانيه گام دوم انقالبرهبر معظم انقالب در 

كه البته اين را هم بايد بگويم كه جوانان ما به شماست  ولي زمانيعني اميد 

كوچه اگر ميگوييد كجا ؟ بايد بگويم ،  ددر همين اول سال خوش درخشيدن

پر است از جوانهاي با غيرت كه سينه هايشان پر كوچه لرستان و خوزستان 

و با اين سينه هاي پر از عشق  احمدي روشن هاو  حججي هااست از عشق 

جلوي سيل مي ايستند تا دوباره نشان دهند همانگونه كه هشت سال در 

 هم مي ايستند . جنگ آبايستادند ، در مقابل  جنگ آتشمقابل 

ز وظيفه يكايك جوانان ماست كه از دوستانشان در مناطق سيل زده امرو

به ياريشان بپردازند و يا با كمك هاي  بيل غم زدايي، يا با حمايت كنند 

 براي حمايت از ايشان برخيزند .مالي و امكاناتي 

با هزار تومان و دو تومان و كسي فكر نكند كه از او كاري ساخته نيست و 

 د ، هرگز اينگونه نيست .نمي توان كاري كر

 تپد. زيرا قلب ما در آنجا ميما لرستان و خوزستان را دوباره خواهيم ساخت 

                                                           

 رفتارسازي 8


