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 مرور سریع 
 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به کنگره عظیم حج

22/70/2932 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 حج،درسهای 

عالج  

های پذیریآسیب

 جهان اسالم

 در مقابل دشمنان 

 كنار در را ورزكینه دشمنان برابر در مقاومت و اخالص، و صفا ،ایمان كنار در را عمل و اندیشه كه دارد نیاز انسانهایی به چیز هر از بیش امروز اسالمی امّت 

 .است فروافتاده آنها در دور زمان از كه است هاییگرفتاری از مسلمانان بزرگ یجامعه نجات راه یگانه این. سازند فراهم روحی، و معنوی خودسازی

 برای تبلیغاتی و اقتصادی نظامی، روانی، امنیّتی، ابزارهای همه از و آمده میدان به توان همه با میتابد،ن بر را مسلمانان عزّت و بیداری كه مقابل جبهه 

 .میگیرد بهره آنان ساختنِ مشغول خود به و مسلمانان سركوب و انفعال

 ًپیشرفت و رفاه و امنیّت به و كنند ترمیم را ودخ معنوی و مادّی خألهای مسلمان، كشورهای كه داشت انتظار نمیتوان احوالی و اوضاع چنین در یقینا 

 پدید روحی هایآمادگی و عقیم را اسالمی بیداری میتواند بار،محنت اوضاع این. یابند دست است، یابیهویّت و بیداری بركات كه المللیبین اقتدار و علمی

 .بكشاند انحطاط و انزوا و ركود به را لمانمس ملّتهای دراز، سالهای دیگر، بار و سازد ضایع را اسالم دنیای در آمده

 لوای زیر در مسلمانان برادری و اتّحاد: اوّل ؛است حج درسهای بارزترین از دو هر كه كرد خالصه كلیدی یجمله دو در میتوان را اساسی و بنیانی عالج 

 .او هایشیوه و هانقشه با مقابله و دشمن شناخت: دوّم توحید و

 مؤثّرترین از خود میكنند، قلمداد ممنوع جدال دارد، سلّم و آله و علیه اللّهصلّی اعظم پیامبر عمل در ریشه كه را مشركان از برائت راسمم كه كسانی! شگفتا 

 .مسلمانانند میان خونین هایمنازعه ایجاد اندركاراندست

  هایگروه از یك هر مقدّسات به اهانت نیز و شود مسلمانان میان اختالف آتش برافروختن موجب كه عملی و گفته هر میكنم اعالم دیگر بار اینجانب 

 .است شرعی حرام و اسالم به خیانت اسالمی، مذاهب از یكی تكفیر یا مسلمان

 ایجاد و ملّتها، بر اقتصادی فشار و نخبگان، تطمیع و تهدید و اخالقی، و سیاسی فساد ترویج و مسلمانان، میان افكنیتفرقه كه را عنود دشمن هایشیوه 

 .كرد شناسایی راه این از را آنان ینادانسته و دانسته ایادیِ و وابستگان و داد تشخیص بخوبی باید است، اسالمی باورهای در تردید

 ترفندهایش و هاهشیو و دشمن شناخت به باید همه از بیش اند،گرفته قرار داخلی عمیق اختالفات معرض در امروز متأسّفانه كه آفریقا شمال كشورهای 

 .شد نخواهد جبران اسالمی امّت برای آن خسارت كه است بزرگی خطر خانگی، جنگ خطر از غفلت و ملّی جریانهای میان اختالفات ادامه. كنند توجّه

 زمامداران دوران و برگردد عقب به زمان یعقربه داد نخواهند اجازه اهللبإذن بخشیدند، تجسّم را اسالمی بیداری كه پاخاستهبه ملّتهای كه نداریم تردید ما 

 دوران و كرد خواهد دشوار را آنان كار ویرانگر، دخالتهای و انگیزیفتنه در استكباری قدرتهای نقش از غفلت لیكن شود، تكرار دیكتاتور، و وابسته و فاسد

 .افكند خواهد عقب به سالها را رفاه و امنیّت و عزّت

 یكنگره به پیام

 حج عظیم

40/40/1931 
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 یجزئیات تکمیل

 های نظام سلطه در امت اسالمیبرخی نتایج فتنه

   فلسطین مظلوم ملّتعلیه  حامیانش و صهیونیستی رژیم جنایات 

 آنان ایمنطقه ایادی و استكبار سیاستهای زاییده تروریسمِاز  عراق و پاكستان و افغانستانملت  كامیتلخ

  به جرم پشتیبانی از جریان مقاومت ضدّ صهیونیستیگرفتاری سوریه در جنگ داخلی 

 آنان حمایت از دشمنانو  میانمار و بحرین مسلمان غفلت از ملت 

  امنیّتی خرابكاری یا اقتصادی تحریم یا نظامی تهاجم به متّحدانش، و آمریكا سوی از ملّتها درپیپی تهدید

 اسالمی یابیهویّت و بیداری برکات

 امنیت

 رفاه

 پیشرفت علمی

 المللیاقتدار بین

 های دشمن علیه امت اسالمیشیوه

 مسلمانان میان افكنیتفرقه

 اخالقی و سیاسی فساد ترویج

 نخبگان تطمیع و تهدید

 ملّتها بر اقتصادی فشار

 اسالمی باورهای در تردید ایجاد


