
  1400 ماه تیر 28 یکشنبه
 امـام  شـهادت  تسـلیت  عـرض  ضـمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 ایشان دوره در که هست ؛این) ع( پنجم امام شخصیت پیرامون نکات ترین مهم از داشتند؛یکی بیان) ع( باقر محمد
 کـه  اي بافاجعـه . گردیـد  محسـوب  امـام  ایـن  آوردهـابراي  دست ترین مهم از یکی و گرفته شکل شیعه تشکیالت

  داشـت  بیـت  اهـل  با خلفا سایر به نسبت بهتري رفتار که عبدالعزیز عمربن کارآمدن باروي و بود رخداده درکربال
 .بدهند شکل را شیعه تشکیالت بتوانند)ع( باقر امام تا شد باعث و گرفت صورت خوبی سازي زمینه یک

 کـه  هسـت  درگیراین سال 1400 هستندوشیعه تشکیالتی هاي آدم ترازخودتشکیالت مهم کیالت؛تش بحث در اما
 بـه  منسجمی تشکیالت که هست سراین بحث همه ها؛ دولت آمدورفت باشددربحث داشته دقیقی تشکیالت یک

 .بشود مردم زندگی دار عهده بتواند تا آمده وجود

 داشـتند  کـه  شاگردانی به توجه ؛با بگوئیم امروزي بخواهیم دادند امانج تشکیالت براي که کاري) ع( باقر امام لذا
 بهتـرین  جـزو  بینـدایرانیان  مـی  میکنـد؛  نگاه را تاریخ انسان وقتی که کردند تاسیس دانشگاه یک عبارتی به آمدند

 و هسـتند  حضرت شاگردان بهترین جزو اینها اسحاق ابن محمد سرخسی، مرحوم جمله از بودند حضرت شاگردان
 ودقیـق  عمیق علمی ؛کار تشکیالت الزمه و) ع( صادق امام حضور براي سازي زمینه به کردند شروع) ع( باقر امام

 .است دادن انجام

 بسـیار  تشـکیالتی  کـار  در هـم  اخالقـی  مسـائل  ؛ علمـی  مسائل بر عالوه فرمودند؛ ادامه در رهبري دفترنهاد مسئول
 نیـاز  کـه  را چیـزي  آن حتـی  شـیعیان  شـما  دارم دوست من که: میفرمایند حدیثی در) ع( باقر حضرت دارد اهمیت
 و میگیرنـد  هـم  بـرادر  از دارند نیاز هرچه مردم که داریم ظهور عصر در را این و کنید استفاده هم؛ جیبِ؛ از دارید

 .است طبیعی امر یک این

 تبعـیض  آن نمونه که داریم فاصله است دهبو) ع(باقر مدنظرامام که اي جامعه باآن خیلی میبینیم میکنیم؛ نگاه وقتی
 مبلغ به زمان آن است خورده طال ساندویچ فرددرتهران فالن میداد نشان که است اسالمی درجامعه غنی و فقیر بین

 بـا  خانـه  در را شـده  کـج  هـاي  مـیخ  آن اعضاي همه که میداد نشان را خانواده یک همزمان بعد ؛ تومان هزار 700
 دو یـا  یـک  روز طـول  در هـم  بـا  خانواده کل و تومان هزار 25 مبلغ به میفروختند یلوییک و میکردند صاف دست
 اگر اینکه به داردوبایدبرگردیم وجود مردم بین عجیبی طبقاتی فاصله یک یعنی کنند صاف میتوانستند را میخ کیلو

 .دهیم قرار خودمان رنظ مد را معصومین فرمایشات باید بشود اسالمی ما جامعه که هستیم این دنبال به ما

 و مالیـات  قالـب  در حکومـت  کـه  مستمندان براي است معلومی حق یک ثروتمندان اموال در میفرماید قرآن اینکه
 والسالم. نمایند تقسیم فقرا بین و جمع را اینها باید زکات و خمس قالب در متشرعین


