
  1400 ماه اردیبهشت  26 یکشنبه
 فطـر  عیـد  مناسـبت  بـه  تبریک ضمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي

 از یکـی  امسـال  و باشـد  زده رقم بشریت و مسلمانان ؛ ما براي قدر هاي شب در را مقدرات بهترین خداوند واینکه
 :ودندفرم  باشد؛ ما زندگی سالهاي بهترین

 کـه  آورد مـی  دسـت  بـه  را هائی اندوخته قرارمیگیردویکسري الهی رحمت مورد رمضان مبارك ماه در انسان یقینا
  نمـود؛  ایـن  متاسـفانه  ولـی  ببینـیم  خودمان جامعه در را ایم آورده دست به رمضان مبارك ماه در را آنچه آثار باید
 کسـی  اگـر  کـه  صـورتی  در فردیست؛ اینها که است این دینی مباحث به ما نگاه اوقات از خیلی و است رنگ کم
 عهـده  بـه  کـه  ومسـئولیتی  وظیفـه  و نقش ایفاي و اجتماعی تعامالت در باید مسائل این باشد؛ قرآن اهل و دعا اهل
 ماه یک در انسان که  ارزشی با ارمغانِ این: داشتند بیان اینگونه را بعدي نکته  دکترخسروي.نماید پیدا نمود ؛ دارد

 و خیـرات  وآن باشـد  داشـته  آینـده  سـال  تا که کند مواظبت بسیار را؛ است آورده دست به حق؛ حضرت همانیمی
 جزء یک روزي کردیم پیدا توفیق رمضان مبارك ماه در اگر مثال عنوان به ننماید قطع ؛ رسیده او به که را برکاتی

 وچقـدر  بخـوانیم  را حـزب  یـک  روزي حداقل انرمض مبارك ماه از بعد داشتیم؛ قرآن با اُنسی و بخوانیم را قرآن
 بشـر  بـا  بخواهـد  اگـر  پروردگـار  چون صفحه؛ یک روزي حداقل  تواند نمی شودواگر می برکت با انسان زندگی
 دسـتمان  -هسـتیم  غیبـت  عصر در چون - ازمعصوم ؛ قرآن ناحیه از یا است معصوم طریق از یا نماید برقرار ارتباط
 میتوانـد  کسـی  اسـالمی؛  جامعه در مخصوصاً گیرد قرار قرآن محضر در انسان واینکه هست قرآن اما ؛ است کوتاه

 فقـط  که مباحثی و دهد می انسان به توحیدي نگرش باشد؛چون زیاد قرآن با ارتباطش که بگیرد عهده بر مسئولیت
 ؛ آخرالزمـان  در صوصاًمخ رسیده بیت اهل سایر یا امیرالمومنین از که روایاتی از فارغ حاال  شود می یافت درقرآن

 شـب  و آینـده  سـال  تا کند سعی ؛ کرده کسب که را نورانیتی لذااین باشد متصل چیزي یک به که دارد نیاز انسان
 . پیداکند قدراستمرار هاي

 اتفـاق  تـازگی  به که مباحثی با رابطه در کنم عرض هم نکته دو یکی: فرمودند ادامه در رهبري نهاد محترم مسئول
 مناسـب  و شد برگزار امروز اي جلسه مناسبت همین به که افغانستان در شیعه آموزان دانش کشتار خصوصاًم  افتاده
 و آید عمل به تشکر و تقدیر نمودند شرکت جلسه در که ستار دکتر و زراعت دکتر آقاي جناب از جا همین است
 بحـث  یـک  اما.دهند پاسخ موشک طور این که بوده سابقه بی مبارزات تاریخ در هم این که فلسطین مسائل بحث
 کـه  نیسـت  طور این و دارد ادامه هم السالم علیه عصر امام ظهور از بعد حتی ظلم و حق همیشه که هست این کلی

 و عصـر  امـام  ظهور لحظه تا بوده ابلیس و آدم حضرت خود و قابیل و هابیل بین آدم حضرت زمان از برود؛ بین از
 باعـث  آنچـه  و. باشـد  داشته اهتمام مسلمان یک عنوان به و کند دقت انسان که است ینا افتد می بعداً که اتفاقاتی



 آنهـا  از یکـی  و عـراق  آن نمونه یک دارند را دنیا ذخایر بیشترین که داریم اسالمی کشور 40 که این است تأسف
 تصـمیم  آنهـا  بـراي  هـا  بـی غر خصوصاً کشورها بقیه باید دنیا؛ در زیاد بسیار ذخایر این با اسالمی کشورهاي ایران؛

 بـراي ) تفرقـوا  وال جمیعـا  اهللا بحبـل  اعتصموا و( فرماید می قرآن اگر است قرآن از دوري خاطر به هم واین بگیرند
 ایـام  االن بینیم می شویم می که هم کشور وارد باب همین واز نشوند وضعیتی چنین دچار مسلمانان که است همین

 نقـل  ما براي اساتید از یکی را روایتی شود؛ می زیاد تقوایی باشدبی دور قرآن از که مقدار هر انسان شده انتخابات
 پرسـند  مـی  جهنم اهل وزد می جهنمیان به خنکی نسیم یک شوند می رد جهنم کنار از)ص(پیامبر که فرمودند می
 جهـنم  مالـک  به که ددارن بغض پیامبر به نسبت آنقدر ها این شود می وارد دارد پیامبر گویند می بود چی نسیم این
 تـا  10 نـام  ثبـت  بـراي  آمـده  طرف بیند می انسان حاال. نخورد ما به پیامبر نسیم از که کن زیاد را عذاب گویند می

 را انسان کند حفظ خدا و باشد داشته تقوایی یک حداقل انسان باید لذا است بقیه به زدن تیر آنها تااز 9 گفته جمله
 مقـدار  ایـن  اما روند می و آیند می دیگري از پس یکی ها دولت نفروشد؛ راندیگ دنیاي به را خودش آخرت که
 .میکند علنی چون برد می هم را نظام آبروي گیرد می دیگران به نسبت خرده اینکه بر عالوه که تقوایی بی

 متاثّر دمیشو مشاهده جامعه در اخالقی بی اگر)  ملوکهم دین علی الناس:(فرمودند راچنین آخر نکته دکترخسروي
 بـه  رسـیدن  براي است حاضر که است مهم برایش جاه حب و پست آنقدر هست ما مسئولین از بعضی تقوایی بی از

 .نماید تقوایی بی ها مقام این


