
موضوعات اصلی و جمله های مربوط به آن
 حج فرصتی برای اصاح امت اس�امی:   حج نمايش�گاه وحدت و عظمت و تنوع امت 

اسامی و آوردگاه مبارزه با شيطان و طاغوت است. 
 قيام های مردم ملت های مسلمان:    همه ی تاش استكبار متجاوز و مداخله گر، برای 

منحرف كردن حركتهای عظيم اسامی به كار افتاده است.

مروری تصویری بر توصیه های رهبر انقالب به حجاج ایرانی بیت اهلل الحرام

حاجی ایرانی
در ایام حِج امام خود را در آن سرزمین سراغ بگیرید و خود را با آن کانون معنویت مرتبط کنید/ با حضور در نماز 
جماعت و مراسم برائت اسالم جمهوری اسالمی را معرفی کنید/ با رفتار خودتان تاریخ ایران و جمهوری اسالمی 
 را س��رافراز کنید/ در ارتب��اط گیری با ب��رادران خود روی مش��ترکات تکیه کنی��د و با محبت رفت��ار کنید.

  | دريافت تصاوير در 

  حج؛ مراسم حج در انديشه ی رهبر معظم 
انقاب  به عنوان فرصتی بی نظير برای تعالی  
معنوی مس�لمانان در بعد ف�ردی، ظرفيتی 
قابل توجه در جهت نزديكی و وحدت هرچه بيشتر آنان 
و نيز زمينه ای برای هرچه قدرتمند تر شدن امت اسامی 
در بعد  سياسی محسوب ميشود. پيام های صادره از طرف 
رهبر معظم انقاب در موسم حج همواره حاوی تذكراتی 
دقيق درباره ی  آس�يب های پيش روی امت اس�امی در 
برهه های گوناگون و دربردارنده ی پيش�نهاداتی جالب 
توجه برای غلبه بر مش�كات جهان اس�ام است. برای 
آگاهی بيشتر مطالعه ی كليد واژه ی "منافع حج" در بخش 

جستار Khamenei.ir توصيه می شود.

فرازهايی از پيام رهبر انقاب به آيين ابراهيمی حج

شیعه هراسی و سنی هراسی
مانع تراشی بر سر اتحاد امت اسالمی

موسم حج مراسمی است که هم دلها را با یاد خدا پیوند میزند و خلوت دل 
آدمی را به نور تقوا و ایمان روشن میسازد، و هم فرد را از حصار خودی بیرون 
آورده و در جمع متنّوع امت اسالمی حل میکند؛ هم لباس پرهیزگاری را که 
حافظ جان او از پیکانهای زهرآلود گناه اس��ت، بر او میپوشاند، هم روحیه ی تهاجم به 
شیطانها و طاغوتها را در او برمی انگیزد. در اینجاست که حج گزار، هم نمونه ای از دامنه ی 
گسترده ی امت اسالمی را به چشم می بیند و به ظرفیت و توانائی آن پی میبرد، و هم به 
آینده امید می بندد، و هم برای نقش آفرینی در آن احساس آمادگی میکند، و هم نیز اگر 
توفیق و کمك الهی را دریابد، بیعتی دوباره با پیامبر عظیم الشأن و میثاقی مستحکم با 
اسالم عزیز میبندد و برای اصالح خود و اصالح امت و اعالء کلمه ی اسالم، عزمی راسخ 

در خود می آفریند. | متن كامل در

آنان پس از نوميدی از حذف اس�ام و شعارهای اس�امی، اكنون به  
فتنه انگيزی ميان فرقه های اسامی روآورده و با توطئه ی شيعه هراسی 

و سنی هراسی، بر سر اتحاد امت اسامی مانع تراشی ميكنند.

  اصاح خود و اصاح ام�ت - دو فريضه ی تعطيل ناپذير اس�ت. راهكارهای آن، با 
ژرفنگری در وظائف دينی و بهره گيری از خردورزی و بصيرت، برای اهل تدبر و تأّمل، 

دشوار نيست.

 ويژگی شعائر حج، در آميختگی دنيا و آخرت و آميختگی فرد و اجتماع است.

 جنگ داخلی در سوريه و كشتار جوانان مسلمان به دست يكديگر، جنايتی است 
كه به وسيله ی آمريكا و صهيونيس�م و دولتهای مطيع آنان آغاز شده و در آتش آن 

دميده ميشود.

برگزيده
جمات

مفاهيمی كه امروز در بيانات رهبر انقاب مطرح شده اند:

سرنوش�ت امت اس�امی | اص�اح امت 
 اس�امی | اتحاد ام�ت اس�امی |   ماجرای س�وريه | 
شيعه هراسی و س�نی هراس�ی| انحراف انقاب ها|  

رابطه
دراين

مطالعه
پيشنهاد

واژه ها
كليد

گزیده بیانات رهبر انقالب در مورد دعا 

اقبال بزرگ شما جوانان
عرفه، زمزمه ی محبت آمیز با پروردگارخود  و امت و اعالء كلمه ی اسالم است

اقبال بزرگی که شما جوانان آورده اید این اس��ت که در دوره ی حاکمیت اسالم هستید. بعضی در این دوره متولد 
شده اید و بعضی در این دوره، جوانی تان را گذرانده اید و این، اقبال بسیار بزرگی است.

خوشا به حالتان! کمااین که، حضرت امام حسین علیه السالم، در »دعای عرفه« خدا را شکر می کند که در دولت 
کفر به دنیا نیامده است. )چون ایشان در دولت پیغمبر به دنیا آمدند.( آری! این قضیه آن قدر عظمت دارد که امام حسین، آن 
هم در دعای عرفه خدا را شکر می کند که او را در دولت کفر به دنیا نیاورده و در دولت اسالم به دنیا آورده است/  دعاهایی که 
از ائمه رسیده است، بهترین دعاهاست. اوال خواسته هایی در این دعاها گنجانده شده است که به ذهن امثال ماها اصال خطور 
نمی کند و انسان از زبان ائمه )علیهم السالم( آنها را از خدا طلب می کند. در دعای ابوحمزه و دعای افتتاح و دعای عرفه بهترین 
مطالبات و خواسته ها برای انسان مطرح می شود؛ که اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد، می تواند برای او سرمایه باشد. 
ثانیا در این دعاها مایه های خشوع و تضرع وجود دارد. مطلب، با زبان و لحن و بیانی ادا شده است که دل را خاشع و نرم می کند. 
با عبارات فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها موج می زند. انسان باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند.

بحران خونین سوریه منحرف كننده اذهان 
ملت ها از مسائل مهم منطقه
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مــــرور ی بــر پیـام  
رهبر انقـالب اسالمی
به کنگره عظیــم حـج
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