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 مرور سريع
   16/06/1393  حج اندركاراندست و مسئوالن با ديدار در بيانات

  جمالت طاليي  موضوعات اصلي
پيشنهاد براي 
 مطالعه بيشتر

 (عليه السالم) امام رضا 

 روشـن  خـطّ  دشـوار،  شـرايط  همـان  در توانستند بزرگوار اين .بود الرّشيدهارون ىقاهرانه ىسلطه دوران در) عليهاللَّهسالم( هشتم امام امامت شروع 
 .كنند نزديك پيغمبر خاندان به و بيتاهل مكتب به را دلها و بدهند توسعه مسلمين ىجامعه بين را اسالمى و قرآنى معارف و نبوى ىسيره

 لَوى، نافذ نگاه آن با الهى، تدبير با متعال، خداى به توكّل با) عليه اللَّه سالم( هشتم امامرا ظـالم  سياسـىِ  دسـتگاه  ىخصـمانه  ىنقشـه  توانسـتند  و 
 . برگردانند حقيقت و حقّ منافع جهت در و بعكس درست

 مضجع هات حضور محلّ آسمانها؛ ىمالئكه مطاف) عليهاللَّهسالم( الرّضاموسى بنعلىه مركز ذكر؛ مركز ،الهى توجاست توحيد مركز و توج. 

  ةالتّ آالف عليه( هشتم امام مضجع بركت بههات بركات اميدواريم) الثّناء و حيىهمـه  ايـران،  مـردم  ىهمـه  مـا،  ىهمه حال شامل بزرگوار اين توج 
  .باشد يكديگر با مسلمين ترمستحكم ارتباط موجب و عالم، مسلمانان

ي كنگره به پيام
 علمي

مام ا الملليبين
  السالمعليه رضا

18/05/63  

  فرصت حج

 ت ازاست فراهم حج مناسك در هميشه از بيش الهى محضر در حضور احساس متعال، خداى ذكر ،خدا با انس جايگاه كرد؛ استفاده بايد حج معنوي. 

 ت دشمنان شگردهاى ترينمهم از يكى امروزطـور بـه  را شيعه و سنّى بين - را اسالمى هاىفرقه بين اختالف عوامل است؛ اختالف ايجاد اسالمى، ام 
  كنند. سوءظن و كينه از پر هم به را دلها ميكنند؛ تحريك اسالم دنياى اطراف در ميتوانند هرچه - خاص

 ت ميان در ميكنند تزريق دارند اسالم دشمنان كه مصنوعى ورزىِكينه كه اين كنيد كارى حج در ميتوانيد هرچهكنيد. كم را اين اسالمى، ام 

 تفاهمهـا،  عـدم  اين كه كنيد كارى ميتوانيد هرچه باشد؛ صاف يكديگر با دلشان مسلمان، برادران كه است اين در اسالم دنياى بزرگ مصلحت امروز 
 .بگيريد دشمن دست از را دشمن ىحربه .بشود باطل ي دشمنانهاپردازىدروغ اين ها،سوءظن اين

 »مشـغول  هـم  بـه  را مسـلمانها  و را مـردم  اينكه براى ميكنند؛ تكفير هم را سنّت اهل شيعه، فقط نه اسالم؛ دشمنان است براى  عاملى يك ،»تكفير 
 .اسالم دنياى دل در دشمن حضور از و فلسطين مهم ىمسئله از بشوند غافل تا كنند

 ه مورد بايد حج در كه مسائلى از يكىل ىمسئله فلسطين، ىمسئله. است فلسطين ىمسئله بگيرد، قرار توجدر خوشـبختانه . اسـت  اسالم دنياى او 
 .كردند پيدا بتدريج را برتر دست مسلمانان فلسطين، ىقضيه

 ت قدرت ايمان، قدرت قرآن، قدرت اسالم، قدرترا قدرت اين است؛ بزرگى قدرت اسالمى، ام ظلـم  رفـع  ميتوانـد  قـدرت  اين گرفت؛ نبايد كمدست 
  .بكنيم را كار اين ميتوانيم و داريم؛ را مستكبر نظامهاى ظلم رد قصد ما نداريم؛ دنيا بر ىسيطره قصد ما. بكند

 ديدار در بيانات
 حج كارگزاران

20/06/1392  
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  يجزئيات تكميل

 حجهايفرصت
 معنوى ودينىاموراصالح -1
 امىهمه غافلِدلردنكروشن -2
 الهىالطافبهاسالمىىجامعهبيشتردادنِتوجه -3
 اسالمىامتىمهمه امورازبسيارىاصالح -4
   حج معنويتازاستفاده -5
 متعال خداىباانسوذكر -6
 هميشهازبيشالهى محضر درحضوراحساس -7
 ن اسالمكم كردن كينه ورزي مصنوعي در ميان امت اسالمي از طرف دشمنا -8
 نمازعبادى ومعنوى،مراسم اجتماعات،درشركت -9

 يكديگر با مسلمانانكردنهمدل -10

 هاي قوت دروني جهان اسالمهنشان
 بكشيمچالشبهرا دشمنىهرگونهميتوانيم -1
 كنيم دفاع خودمانازميتوانيم -2


