
  1400 ماه اردیبهشت  5 یکشنبه
 و طاعـات  قبـولی  آرزوي ضـمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسـالم والمسـلمین دکتـر جـواد خسـروي      

 شده سپري رمضان مبارك ماه از نیمی اینکه به توجه با:وفرمودند نموده آغاز خداوند نام با را خود بیانات عبادات
 و هست قدر شب به رمضان مبارك ماه شرافت و عظمت که شد بیان قبل لسهج داریم قرار قدر شبهاي درآستانه و

 .است قرآن نزول به عظمتش قدر شب خود

 قـرآن  کـه  هسـت  روایت در ببرند بهره آن از بتوانند انسانها اینکه براي دارد نیاز ظرفی یک قرآن اینکه با رابطه در
 اینهمـه  کـه  اسـت  ایـن  ؛ آن واقـع  امـا  دارد، قـرآن  که اطنیبو این به اند کرده اشاره روایات از بعضی و  دارد بطن

 ختم یکبار روز هرچند رهبري معظم ومقام امام حضرت مثل اولیاء از بسیاري و قرآن خواندن به است شده توصیه
 داشتندو قرآن

 دارنـد،  کـه  اي مشـغله  همـه  این نیستندوبا و نبوده اي مشغله کم هاي انسان که اینها میبیند میکند؛ تامل وقتی انسان
 الزمـه  بکنـد  زندگی موحدانه واقعا بخواهد کسی اگر که هست این از حاکی واین باشند نمی غافل قرآن با ازاُنس

 و انسـان  بـه  خداونـد  که نگاهی آن کرد پیدا قرآن با اُنس انسان که وقتی و باشد داشته قرآن با اُنس که اینست اش
 .میکند درك بهتر را دارد هستی جهان

 اسـت،  صـالح  عمل و ایمان رابطه مثل قرآن با تقوي اهل رابطه که این است تقواهدایت اهل براي قرآن اینکه مثال
 .میشود بیشتر نیز قرآن از استفاده باشد بیشتر فرد تقواي هرچه یعنی

  این به درادامه نهاد محترم مسئول 

 اهـل  مگـر  را قـرآن  کننـد  نمی لمس) المطهرون اال یمسه ال(میفرماید واقعه سوره در اي آیه که کردند اشاره نکته
 طهارت خود که هست هم روح طهارت بحث ولی باشد وضو با انسان که داریم ظاهري طهارت یک وما طهارت،

 هـم  قـرآن  در کـه  میکنـد  زیـاد  را آنـان  ایمان که است اینگونه به ها بعضی به نسبت قرآن اینکه دارد؛ مراتب روح
 زیـاد  قـرآن  بـا  را خـود  ارتباط اگرانسان میکند اضافه را گناه و اثم عکس بر هم بعضی يبرا) ایمانا لیزدادو( داریم
 نموددارند ما جامعه در که هائی چیز چه و انسان از مراقبت مگر ندارد دنیا در کاري هیچ خدا اینکه به میرسد بکند

 اینکه به میکند اشاره بسیاري آیات در خداوند دین دشمنانِ و کفار مثال ندارند واقعیتی اینها خداوند نگاه در لی و
 کـه  بکنـد  درك نمیتوانـد  امـروزي  بشـر  خـب  میجنگنـد  شما کنار در و آیند می مالئکه بایستید دین پاي اگر شما

  چه؟ یعنی آیند می شما کمک به مالئکه

. بکنـد  پیـدا  نصـرت  میشـود  باعـث  خودش وحشت و رعب که داریم روایت در) بالرعب نصره( میفرمایند اینکه یا
 دکترخسروي



 که میرسد تامل و تفکر این به مقدار یک میشود زیاد قرآن با ارتباطش انسان وقتی: داشتند بیان دیگرراینگونه نکته
 ذکـر  قرآن در داستانی یک اینکه صرف قرآن؛ هاي داستان آخرت، براي است کوتاهی بسیار مقدمه یک دنیا این

 سـوال  کـه  آمده قرآن در اینکه بیاموزد، انسان به را زندگی سبک یک و نگرش یک میخواهد و باشد؛نیست شده
 در خداونـد  کـه  دارد ایـن  از حکایـت  ایـن  کوتـاه  مدتی میگوید شخص و کردید مکث دنیا در چقدر شما میشود
 نهاد محترم مسئول. آخرت به رسیدن براي است عبوري یک دنیا حقیقت که بدهد نشان ما به میخواهد قرآن

 و غلظـت  آن میکـردم  نگـاه  مـن  هسـت  زیـاد  ما درجامعه متاسفانه وفرمودندکه نموده ذکر اینگونه را نکته آخرین
) القتـل  مـن  اشد الفتنه( میفرماید کنید نگاه شما ندارد، کفار به را دارد قرآن در منافقین به نسبت خداوند که شدتی

 .اند داده توضیح مفسرین را این

 بعـد  بخشـید  نخـواهم  مـن  ؛ بکنـی  هـم  استغفار اینها براي اگر میفرماید پیامبر هب حتی منافقین اوصاف با رابطه در یا
 کـه  دینـی  جامعه یک در که هایی آسیب و معضالت این و است آن گیر در ما جامعه که میگوید را آنان اوصاف

 صـحبت  و مـده آ دیگـر  آقـاي  جانـب  از آقا این و هست انتخابات ایام میکنیم نگاه ما االن است، داده هزینه اینهمه
 ناظر متعال خداوند که ندارد را نگاه این امروز بشر که است این از حاکی همه که هایی بداخالقی خالصه و کرده
 . است

 کـه  بدهـد  انسـان  بـه  را اعتقاد و بینش این متعال خداوند داریم قرار آن آستانه در که قدري شبهاي این در انشاءاهللا
 .آخرت جهان در زندگی براي است آدمی تکامل و رشد یگاهجا بلکه نیست ماندن محل دنیا این

 العالمین رب هللا الحمد و


