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 که) ع( ازامیرالمومنین روایتی باذکر مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 در رهبري معظم مقام فرمایشات به است خداوند ماه رمضان پیامبروماه ماه شعبان ماه و من ماه رجب فرمایندماه می
 مشـکالت  از یکی هست اسالمی ؛ نظام و حکومت اینکه به داشتندباتوجه وبیان ودهنم اشاره دیداربااعضاءخبرگان

 رهبـري  معظـم  مقـام ( ایشـان  و نشـده  عملیـاتی   مـردم  تعـامالت  و وقـوا  سیسـتم  در دینـی  هاي آموزه که است این
 .شود عملیاتی باید: فرمودند)

 هسـتیم  اسـالمی  زنـدگی  سبک ادارايم بگوئیم که نیست گرفتن روزه و خواندن نماز فقط اسالمی زندگی سبک
 سـبب  چیـزي  چیسـت؟وچه  دروغ ؛منشاء است دروغ بحث زده کشور به زیادي بسیار آسیب که ازمواردي ویکی

 ایـن  بـراي  فرصـت  بهترین رجب ماه و  است منافع تعارض دالیل؛ از یکی بگوید؟ دروغ شخص یک که شود می
 خـودش  اجتمـاعی  ارتباطـات  بـه  را دارد کـه  دینـی  هاي آموزه و دین بیاید کندو پیدا روح پاالیش انسان که است

 .بدهد تسرّي

 حـدود  چیـزي  ایـران  مـردم  اینکه باروآن تاسف بسیار شنیدیم خبري: فرمودند خسروي والمسلمین االسالم حجت
 است این دلیلش اولین شود دور دینی هاي آموزه این از انسان شده باعث آنچه و میکنند اسراف را نفتی منافع 60%

 وصل پروردگار با انسان سیم که زمانی تا ؛)باشد شیء معطی تواند نمی شیء فاقد( که است معروف آنچه طبق که
 دروغ که بگوید دیگران به میگوید دروغ خودش که کسی تواند می وچگونه باشد موثر جامعه توانددر نمی نباشد؛
 . نگوئید

 بنـدي  جمع شد؛بنده گفتگو و بحث افزایی دانش دوره در کننده شرکت اساتید بین ؟خوب چطور مصلحتی دروغ
 ! منفعتی دروغ گفت باید مصلحتی جاي به که نمودم

 .است معلوم و مشخص مواردش داریم مصلحتی دروغ عنوان به اگر چیزي اسالم در

 و بخـورد  نانسا مال یا انسان خانواده یا انسان خود به است قرار که ضرري کردن دور براي -2 جان حفظ براي-1 
 موضوع با افزایی دانش دوره در محترم اساتید نظرات به توجه با بندي جمع در لذا ندارد دیگري موارد این؛ از غیر

 گفـتن  دروغ از ودوري پرهیز با وجامعه مردم  مشکالت از بسیاري %100 تا مواقع وگاهی 60 یا 50 زندگی سبک
 .شود می حلّ


