
  1400 ماه مرداد  3 یکشنبه
 و بخیـر  وقـت  و سـالم  عـرض  ضمنمسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 وبرخالف است شیعیان و مسلمانان اعیاد بزرگترین از یکی غدیر عید:فرمودند خم غدیر سعید عید تبریک همچنین
 پیـامبرمی  بـه  خطـاب  پروردگـار !!  نصـب  نـه  شـدند  معرفـی  خم غدیر عید روز در)ع( امیر حضرت ؛ بعضی تصور

 جانشـین  و وصـی  عنـوان  بـه )ع( علی حضرت پروردگار توسط قبالً که است موضوع وبیانگراین کن ابالغ فرمایند
 .شدند معرفی پیامبر توسط غدیر روز در و بودند شده انتخاب اسالم پیامبر

 بـا  رابطـه  در جهـان  در را نوابـغ  و الگـو  دارنـد  الگو به نیاز کنند زندگی درست بخواهند اینکه براي بشري جوامع 
 هسـتند؛  ملـل  و جوامـع  سرنوشت در گذار تاثیر که کسانی مخصوصاً کنند می صحبت شان شخصیت و بیوگرافی
 اهـل  کـه  کسـانی  همه ها غربی) کاریزماتیک شخصیت(دارندهمان که جامعی شخصیت خاطر به هم امیر حضرت

 پرداختــه ایشــان معرفــی وبــه نظرکــرده اظهــار) ع(امیــر حضــرت مــورد در مســلمانان غیــر یحتــ هســتند زدن قلــم
 نظـر  از بقیـه  کـه  ؛ تفـاوت  یـک  بـا  امـا  اسـت  جهان به امیر حضرت معرفی شیعیان و مسلمانان وظیفه اندامامهمترین

 بـه  ایشـان  کـاربردي  نبهج در باید بیشتر شیعیان و مسلمانان اما اند پرداخته ایشان شخصیت معرفی به نظري و تئوري
 کـه  اسـت  این تعریف نوع بهترین کنیم می معرفی را شخصیت یک ما وقتی  یعنی چه؟ یعنی بپردازند ایشان معرفی

 ایـن  درگیـر  امـروز  جوامـع  کنیـد  نگاه شما است داشته را رفتاري و اخالقی هاي ویژگی این شخصیت این بگوییم
 ایـن  کـه  هسـتند  هـایی  آدم هسـتند  جوامـع  آن سـلطان  یـا  پادشاه حاکم؛ مسئول؛ عنوان به که هایی انسان که هستند

 دیگـري  کـس  هـیچ " تفقـدونی  ان قبل سلونی" فرماید می امیر حضرت بینید می تاریخ در مثالً ندارند را ها ویژگی
 حضـرت  شخصـیت  بکنـیم  سـعی  بایـد  مـا  لـذا  ایشـان  شـجاعت  یـا  حضـرت  آن زهد یا بکند را ادعا این تواند نمی
 الحدیـد  ابـی  ابـن  از داسـتانی   بـه  درادامـه  خسـروي  والمسـلمین  االسالم حجه. شود معرفی درست جهان هب)ع(امیر

 دادگـاه  بـه  نزاعـی  یـک  دلیـل  بـه ) ع(امیر کندحضرت می نقل که نموده اشاره ؛ است البالغه نهج شارح که معتزلی
 اسـت  ناراحت امیر حضرت دید دادگاه اتمام از بعد بود قاضی دوم خلیفه که دادگاه به ورود از بعد شدند؛ معرفی

 یـا  گفتـی  و زدي صـدا  کنیـه  بـا  را من شما شدیم دادگاه وارد ما وقتی فرمودند) ع(امیر شد؛حضرت جویا را علت
 کنیـد  نگـاه  شـما .  گذاشـتن  احتـرام  یعنـی  کنیـه  عـرب  در و زدي صدا کنیه بدون را من مقابل شخص اما ابالحسن

 ایـن  از حـاکی  و کنـد  مـی  بیـان  امیر شخصیت مورد در اینطوري نیست هم هشیع که الحدید ابی ابن مثل شخصیتی
 هـر  انشـااهللا : فرمودننـد  درپایـان  خسروي دکتر.شود انسان رفتار تغییر باعث نباید دنیوي هاي مقام و پست که است
 و فـه وظی  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  سـفیر  عنـوان  بـه  آینـده  در هسـتیم  خدمتشان در امروز که بزرگواران از کدام

 والسالم. نمایند معرفی دنیا به درستی رابه السالم علیهم بیت اهل مکتب وبتوانند داداه انجام را خودشان مسئولیت


