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در جمـع بازنشسـتگان در    مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جـواد خسـروي  سخنرانی 

  دانشگاه کاشانجلسه هیات رئیسه 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

فتخـار داریـم تـا    با عرض سالم و ادب و احترام خدمت همکاران گرامی مخصوصا عزیزان بازنشسته اي که امروز ا
  .تسلیت به مناسبت شهادت حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السالم و عرض. در خدمتشان باشیم

 :با توجه به این جلسه و این ایام موضوع بحث ما آیه اي در قرآن هست که می فرماید

   نفَدی کُمندا عمنداعمٱواقٍ  للَّهب 

  .میرود و آنچه نزد خداوند است باقی میماند یعنی آنچه که نزد شما هست از بین

بعضی از ویژگی ها در دنیا هست که نمیشود جلو آنرا گرفت،مثال هرچیزي که رنگ دنیا را بگیرد زوال و نابودي 
نمونه آن جریان حضرت رقیه سـالم اهللا علیهـا   . جزء ماهیت آن میشود، اما اگر رنگ خدایی بگیرد ماندگار میشود

ت اهللا وحید در این باره میگفتند؛ هزار و چهارصد سال میگذرد از زمانی که دردانه ابـی عبـد   است که حضرت آی
اهللا در آنجا مدفون شده است اما هر روز عظمت و بزرگی ایشان بیشتر میشـود امـا چقـدر از سـالطین و بزرگـان و      

  .مشاهیر بوده اند که هیچکسی آنها را بعد از فوتشان حتی نمیشناسد

این حاکی از این است که اگر انسان بخواهد اعمالش ماندگار باشد باید به آن رنگ الهی بزند مخصوصا ایـن کـه   
شخصی به محضر امام علیه السالم رسید حضرت فرمودنـد کـه از مـوقعی کـه     . مسیر زندگی انسان فقط دنیا نیست

د کـه راحـت تـرین آنهـا مـرگ اسـت و       زندگی انسان وارد آن دنیا میشود تا بهشت فرمودند که هفـت مـوطن دار  
  .سخت ترین موطن ها زمانی است که انسان در محضر خداوند متعال قرار میگیرد و باید جواب بدهد

انسان باید به گونه اي رفتار بکند که هم عملش ماندگار باشد و هم در محضر خداوند متعال بتواند رضایت الهی را 
  .حاصل کند و وارد بهشت گردد

  .علیکم و رحمه اهللا و برکاتهوالسالم 


