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 دعـاي  از دیگـري  فـراز  در: مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي فرمودند

 البغـی  اهـل  حسـد  مـن  و ، المحبـه  الشنآن اهل بغضه من ابدلنی و« میفرمایند السالم علیه سجاد امام االخالق مکارم
  »المبره االرحام ذوي عقوق من و ، الوالیه االدنین عداوه من و ، الثقه الصالح اهل ظنه من و ، الموده

 سـخت  دشـمنی  خداونـدا « که است آمده است خداوند از السالم علیه سجاد حضرت هاي درخواست فراز این در
 و ، اطمینـان  و وثـوق  بـه  را نیکـان  بـدگمانی  و ، محبـت  بـه  را حـق  از سرکشـان  حسادت و ، دوستی به را دشمنانم
 ».کن تبدیل رفتاري خوش به را خویشان رفتاري بد و ، دوستی به را آشنایان دشمنی

 اینگونـه  حضـرت  که است افتاده اتفاق حضرت براي موارد این همه میرسد بنظر که است اي گونه به حضرت بیان
 .میکنند دعا

 پشت اما هستند دوست انسان با ظاهر به که کسانی نیستند، رفتار خوش انسان به نسبت هم اطرافیان اوقات از گاهی
 .دارند ظن سوء و میکشند نقشه انسان براي سر

 توجـه  آن بـه  انسان است الزم که هست دارند درخواست متعل خداوند از حضرت که هایی فراز این در نکته چند
 :کند

 ندمیک طلب خداوند از حضرت و میشود گفته بغض شدت حالت به اند گفته لغت اهل که هست بغضه بحث یکی
 میفرمایـد  دعـا  در و دهـد  تغییـر  را اینهـا  متعال خداوند دارند حضرت به نسبت را بغض از حجم این که کسانی که

 درونـی  احساسـات  و قلبـی  امـور  از هـا  فـراز  ایـن  همه و بگیرد صورت جابجایی یک یعنی کن تبدیل یعنی ابدلنی
 امـوري  از یکی تبدیل این میگویند را االخالق مکارم دعاي از فراز این اند داده شرح که کسانی و هست حضرت

 همـه  اگـر : میفرمایند پیامبر به قرآن از اي آیه در خداوند وگرنه افتد می اتفاق فقط خداوند خود دست به که است
 .کنی برقرار دوستی و الفت مومنین بین توانست نخواهی باز کنی انفاق است زمین روي آنچه

 از بایـد  شـود  برداشته درونش هاي ظن سوء که است امر این اصالح دنبال به سانان اگر که است این از حاکی این
 .بخواهد کمک خداوند

 مـا  جامعـه  در فـراز  همـین  اگـر  باشـد،  خداونـد  بـراي  باید انسان بغض و حب که داریم روایت در اینکه آخر نکته
 همـین  از بسـیاري  میشـود  باعث باشد خدا براي آنان دشمنی و کنند دوستی هم با خدا بخاطر مردم و بشود نهادینه

 .برود بین از شده ایجاد کشور در که سیاسی خطوط و خط

 کشـور  مسـئولین  و نزدیکان خانواده در را یکدیگر به نسبت دوستی و گمانی خوش محبت متعال خداوند انشاءاهللا
 .ردمیگی الگو آنان از هم جامعه باشند داشته را صمیمیت این مسئولین اگر که کند ایجاد


