بسمه تعالی

جشن میالد پیامبر اکرم (ص) که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان
ایالم در مورخ  5991/9/22همزمان با آغاز هفته وحدت با حضور نماینده ولی فقیه در استان  ،مسئولین دانشگاه ،اساتید  ،کارکنان
و دانشجویان برگزار گردید ،
در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم گفت :علیرغم اینکه پیامبر(ص) رئوف ترین و با اخالق ترین شخصیت
جهان بود ولی وقتی پای دین در میان بود و خطری برای دین اسالم احساس می کرد شکست ناپذیرترین ،قوی ترین ،شجاع ترین
و شدیدترین افراد بود.
حجت االسالم و المسلمین محمد نقی لطفی در مراسم جشن میالد پیامبر اکرم و هفته وحدت در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ایالم که با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان ایالم برگزار گردیده بود تصریح کرد :پیامبر (ص) در محیطی
مبعوث شد که  2نفر با سواد در جزیره العرب وجود نداشتند با جمعیتی جاهل ،نادان و دور از فضائل اخالقی که با محبت ایشان
عالی ترین جلوه های تربیتی به نمایش گذاشته می شود و هم اکنون بعد از  5011سال مبانی تعلیمی و تربیتی پیامبر(ص) در دنیا
بی نظیر است .امام جمعه ایالم بیان کرد :اگر همه دانشمندان جهان در یک جا جمع شوند در برابر علم و دانش پیامبر ناچیز
هستند و برای پیامبری که درس نخوانده و "امی" بوده است این چیزی جز وصل بودن به اقیانوس وسیع و بی کران "وحی" نمی
باشد .امروز عده ای آدم بی سواد ادعا می کنند که در دین اسالم "حکومت " وجود ندارد واسالم فقط مسائل دینی وعبادت و راز
و نیاز است در حالی که پیامبر(ص)  51سال در مدینه حاکم اسالمی بود و حکومت ایشان دستگاه سیاسی ،ارتش ،دستگاه قضایی
فرماندارو ...داشت و نظ ام سیاسی و حکومت اسالمی که پیامبر بنا نهاد عالی ترین جلوه های حکومت الهی و اسالم را به نمایش
گذاشت که سرشار از اخالق سیاسی ،اخالق تربیتی ،مدیریت ،عدالت و ...بود .پیامبر اخالق را در متن سیاست پیاده کرده و عالی
ترین جلوه حکومت و اخالق را در" مدینه" به اجرا گذاشت.
وی بیان کرد :بنیانگذار مهدویت شخص پیامبر است که در تمام کتب شیعه و سنی از قول ایشان اسامی  21امام را با اسم و
نشان درج کرده اند و خود حضرت فرموده اند که آخرین آنها اسم او اسم من است و شمایل او شمایل من است.
ایشان خطاب به دانشجویان گفت :باید دانشجویان ما اهل تحصیل ،تحقیق ،قلم و تحلیل باشند و عالوه بر علم آموزی در معارف
دینی و تاریخی نیز مطالعه داشته باشند .دانشجویان باید مسلط به امور جاری ،معارف دینی و تاریخ انقالب اسالمی باشند .امروز
پیام انقالب اسالمی علیرغم سانسور شدید رسانه ای توسط نظام سلطه به گوش جهانیان رسیده است و جبهه استکبار جهانی از
هر توطئه وطرح براندازی برای ضربه زدن به انقالب استفاده می کند .هر انقالبی بعد از مدتی به موزه تاریخ می رود ولی انقالب
اسالمی ایران علیرغم گذشت  93سال از عمر پر برکت آن همچنان ماوای آزادگان جهان است و نظام سلطه در این سال ها
باتهدید و تحریم در صدد اعمال فشار و لطمه زدن به آن است.
در این مراسم از فعاالن امر انتظار و نیمه شعبان استان ایالم از طرف بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) تقدیر و تشکر گردید.

