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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 (تیاهل ب یخبرگزار) ابنا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷فروردین  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 :دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(

کسی که عبور از مرجعیت را تبلیغ کند در خط بهائیت قرار دارد/ تهیه کاالی ایرانی در مجمع جهانی اهل بیت )ع( 

 اصل اساسی است

فروردین  ۳۰به گزارش خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( ظهر امروز پنج شنبه ـ 

دیدار نوروزی با کارمندان و شاغلین معاونت فرهنگی مجمع در قم اظهار داشت: خداوند تغییر و تحویل ـ در  ۱۳۹۷

سال جدید را با ماه های رجب، شعبان و رمضان مقارن کرده است تا ما انسان های تقصیرکار بتوانیم از این فرصت 

 .ها استفاده کنیم

اظهار داشت: ثواب روزه گرفتن در این ماه ها قابل درک نیست. « محمدحسن اختری» حجت االسالم و المسلمین

 .خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داده است تا خود را تعالی بخشیم و تغییر و تحول مثبت در خود ایجاد کنیم

. در مجمع جهانی اهل بیت)ع( در سال گذشته وی افزود: این ماه ها فرصت تقرب به خدا و روی آوردن به اوست

بسیار فاصله است بین کاری که انسان انجام می دهد »خدماتی در حد توان صورت گرفته است. در روایتی آمده است: 

ثمره کار برای « و جز رنج برایش چیزی نمی ماند و کار صالحی که زحمتش تمام می شود اما لذتش ماندگار است.

 .کارهای معمولی و روزمره نیست بلکه ثواب و اجر فراوان دارداهل بیت)ع( مثل 

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( همچنین گفت: خداوند با وجود مقام معظم رهبری به ما لطف داشته و در طول 

 تاریخ ما را رها نکرده و بی صاحب نگذاشته است. این والیت تداوم والیتی است که در روز غدیر پیامبر)ص( آن را

 .اکمال دین معرفی کرد

وی در مورد اهمیت نقش والیت فقیه در جامعه اظهار داشت: عظمت نظام جمهوری اسالمی ایران به این است که 

رهبری با درایت، خردمند، هوشیار، دقیق و شجاع دارد. هرکسی که خود را کامل بداند و طبق سلیقه خود عمل کند و 

و ائمه معصومین علیهم السالم را زیر سوال برده است و هر کس به هر طریقی  والیت فقیه را زیر سوال برد، پیامبر

 .عبور از مرجعیت را تبلیغ کند در خط بهائیت قرار دارد

حجت االسالم اختری افزود: این رهبری است که به ما خط نشان می دهد، نقشه های دشمنان را بیان می کند و ما در 

فه معاونت فرهنگی مجمع است که منویات رهبری را موضوع به موضوع و خط به مقابل دشمنان می ایستیم. این وظی

خط سرلوحه کار خود قرار دهد. باید قدردان نعمت والیت باشیم و ایجاد اختالف در بین امت های دیگر به دلیل این 

 .است که آنها میزان، رهبر، معیار و سنجش ندارند

بر اهمیت نماز اول وقت و نماز جماعت افزود: باید کارهای محّوله را وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید 

خوب انجام دهیم و اگر می خواهیم در تمامی موضوعات حرفی برای گفتن داشته باشیم باید کیفیت کار را باال ببریم و 

د آن کسی را که خدا رحمت کن»برنامه های امسال ما بهتر از برنامه های پارسال باشد. در روایتی آمده است که 

رعایت این اصل باعث پیشرفت کشور و هر « کاری انجام دهد و آن را محکم و متقن انجام دهد؛ خوب انجام دهد.

 .مجموعه ای خواهد بود
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دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( افزود: هر کاری که انجام می دهیم اگر خللی در آن باشد و ما مقصر باشیم در 

م بود. وقت را نباید هدر داده و به بطالت نگذرانیم که این کار از شئونات یک انسان مؤمن و پیشگاه خدا مسئول خواهی

 .شیعه نیست

وی در پایان گفت: اگر سخن و ایرادی در هر کجا دیدید به گوش مسئوالن برسانید و اطالع دهید. اسراف نکنید و 

اصلی خود می دانیم. همان طور که مقام معظم مسئله تهیه کاالی ایرانی را مثل گذشته در مجمع به عنوان اصل 

 .رهبری فرمودند کاالهایی که در داخل داریم باید از داخل تهیه کرده و از امکانات خودمان استفاده کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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