
  99 اهم بهمن 26 یکشنبه
 پـر  ماه مناسبت به ایام تبریک از پسمسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 و سـیر  و مراقبـه  اهـل  کـه  کسـانی : فرمودنـد  رجـب  مـاه  اهمیت با رابطه در) ع(باقر امام تولد و رجب برکت و خیر
 یـک  نمـودن  فـراهم  اشالزمه کند درك را رمضان ماه القدر لیله است قرار که اندکسی داشته بیان هستند سلوك

 .اند گفته رجب ماه ازابتداي وبرخی قمري سال ازابتداي بعضی را مقدمات که است مقدمات سري

 بـه  رمضـان  مـاه  بـراي  را شـعبان  و رجـب  ماه آمادگی کردند می تشبیه که شیرازي حائري اهللا آیت از زیبایی تعبیر
 یـک  میـرود  بـاال  موتـور  سـرعت  میشـود  روشن موتور خواهدپروازکنداول می هواپیماوقتی فرمودند یم و هواپیما

 عروجـی  و صـعودي  رمضان ماه خواهددرمی اگر هم انسان کند؛ می پرواز بعد کند می حرکت باند روي مقداري
 اسـت  حرام هاي ماه از که است رجب ماه زمانش بهترین مقدمات این که دارد الزم مقدمات مقداري باشد؛ داشته

.  اسـت  شده زیادتوصیه باشد داشته ماه این در تواند می انسان که هایی مراقبت و است ماه این در که هاي ادعیه و
 :فرمودند دکترخسروي

 حضـرت  عرفـان  اسـتاد  تبریزي ملکی مرحوم از المراقبات نام به داشته وجود کتابی متدینین هاي درخانه درگذشته
 امام

 کـه  آورد می رجب ماه براي ایشان را روایتی یک و میکنند رابیان است وارد درهرماه که هاونکاتی صیهتو ایشان 
 است؛ قدسی حدیث و شده وارد جایی در روایت کمتراین

 کـم  منزلـت  ایـن  بـه  روایـاتی  روایات در معموالً بکند اطاعت مرا که میشوم کسی مطیع من شده پروردگارنقل از 
 و سـندي  جهـت  از کـه  اسـت  این از حاکی آورده؛ المراقبات در را این تبریزي ملکی رحومم که مخصوصاً داریم
 این با رابطه در توضیحی و شرح بزرگان از بعضی دیدم من است متقنی حدیث باشند داشته قبول را آن علما اینکه

 و جایگـاه  لحـاظ  از تنزلی اهم این در متعال پروردگار که است این آنها از یکی دارد تامل جاي که اندداده روایت
  من ذهن به این حاال کنند پیدا آنهاعروج میکندکه پیدا بندگانش با تناسب

 بفهمـیم  را روایـت  ایـن  دیگـري  صـورت  بـه  دارد وجـود  کـه  دیگـري  روایـات  به باتوجه توانیممی ما که رسد می
 کـه  هسـت  رجـب  مـاه  دعـاي  در مـثالً  بـرد  مـی  باال را خودش بنده ظرفیت و سطح رجب ماه در متعال ؛پروردگار

 مشـاهده  را دنیـایی  هـاي  نعمـت  انسـان  اوقات از گاهی) خیراالخره جمیع و خیرالدنیا جمیع ایاك بمسئلتی اعطنی(
 حاال کند می وسوسه را انسان حدي تا ویال متر هزار دو گویند می و بیند می که ویالیی یک طرف مثالآن میکند
 مـا  اینکـه  و اسـت  شـنیده  را آن گوشی نه و دیده را آن چشمی نه که بهشتی هاي نعمت فرماید می قرآن آیه اینکه

 .بدهد ما به را آخرت خیرهاي همه خواهیممی پروردگار از رجب ماه دردعاي



 
 هـم  مـا  همـه  زنـدگی  فلسفه که است پروردگار به انسان تقرب و آمادگی براي ماه ؛بهترین رجب ماه اینکه غرض
 به اینکه براي هست دنیا این در که هایی فرصت از شودو آماده حق باحضرت مالقات يبرا انسان که است ؛همین

 یـک  انسـان  بـه  کـه  اسـت  این براي همه است ماه این در که اذکاري و ادعیه.نماید برسد؛استفاده حق حضرت لقاء
 .بدهد قلبی توجه

 در کننـد مـی  نظر اظهار که کسانی از یبعض گاهی اینکه: داشتند بیان نکته آخرین عنوان به ادامه در خسروي دکتر
 اسـالمی  نظام که اند شده غافل را این اسالمی حکومت و اسالمی انقالب بحث ایام این و اسالم مبین دین با رابطه

 امـام  حضـرت  رابه توفیق این پروردگار است مردمی نظام دار عهده هست؛ اسالمی و دینی هايآموزه بر مبتنی که
 موقعی تا و بشود بشر زندگی دار عهده تواند می دین بدانیم تا بیفتد اتفاق دینی حکومت زيسا زمینه بحث که داد
 رو کـافی  خدمت آن توانندنمی نباشد خوبی رابطه متعال باخداوند ایشان کشورابطه مسئولین خصوص به مردم که

 شـده می انجام باید که هاییکار آن که است این از حاکی گذرد می اسالمی انقالب از که سالی 42 باشندو داشته
 و داده انجام خوبی کارهاي یقیناً آمده دولتی هر ندارد هم خاصی دولت هیچ به ربطی هیچ من نظر وبه شده ؛انجام

 کـه  مـوقعی  تـا  کـنم  مـی  فکـر  و بوده هم  قضائیه ؛قوه بوده مجلس نداده؛ انجام را داده می انجام باید که کارهایی
 گـوییم مـی  مـا  اینکـه  مثـل  دهـد  انجـام  را کارهـا  ایـن  تواند نمی نباشد خوبی رابطه رپروردگا با مسئول یک رابطه

 نباشـد  خوب پروردگار با اش رابطه کسی اگر باشد؛ ساالري باشد؛شایسته نداشته خواري رانت)ماالیطاق تکلیف(
 و زمینـه  و باشـیم  داشـته  را اسـتفاده  نهایـت  رجـب  ماه این از بتوانیم ما انشاءاهللا میکنید ماالیطاق تکلیف دارید شما

 گفـتن  براي ؛حرف اسالم دین که جهانی جدي هاي عرصه به ورود براي ما جامعه سازي آماده براي باشد ظرفیتی
  والسالم. دارد را کار این توانایی و تواندمی که باشد داشته

 


