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شاهد

ی خط روشن سیره ی نبوی و معارف قرآنی و اسالمی توسط امام توسعه
ی هارون الرشیدی قاهرانهی سلطهرضا علیه السالم در دوره

ی الهی امام هشتم علیه السالم در برابر حرکت سیاسی و ی مدبرانهبرنامه
ی مأمون در کشاندن آن بزرگوار از مدینه به مروزیرکانه

به امامت رسیدن امام رضا علیه  السالم
در دوران فشارهای عجیب دستگاه حکومت و سیف هارون یقطر الدممؤیدعلت اهمیت

های قدرت خالفتتحکیم پایه
هدف

سیاست مأمون

های دستگاه خالفتبرآورده نشدن خواسته
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مصداق
نان محب اهل بیت  از ایجاد ارتباط بین مسل

های اسالمی در اقصی نقاط عا در خراسانها و نحلهی فرقههمه 

ها به معنویات خاندان مطهر اهل بیت توجه دل

ن و؛ مطاف مالئکهمضجع علی بن موسی الرضا  ی آس
محل حضور توجهات الهی 

های پاک و عاشقی مناجات دلمرکز ذکر بودن مرقد امام رضا به واسطهزمینه مناسب
ی دل مشتاقشان با خدای متعالبه وسیله 
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مغتنم شمردن سفر معنوی حج

احساس وظیفه مسئوالن حج
چه در اوقات مناسک حج و عمره و چه در فراغت حجاج

اصالح امور دینی و معنوی، روشن کردن دل غافل همه
ی اسالمی به الطاف الهیو توجه دادن بیشرت جامعه  مصداق

فراهم بودن جایگاه انس و ذکر با خدای متعال 
و احساس حضور در محرض الهی بیش از همیشه در مناسک حج هامنی، عرفات، مشعر و لبیک گف فرصت عظیم موجود در حرمین رشیفین،شاهدرضورت

نان خدا وظایف سنگین مسئوالن حج به عنوان خادمان میه رضورت
وظیفه نسبت به برآوردن نیازهای مادی و معنوی حجاج

هاوظیفه

ورزی مصنوعی تزریق شدهتالش برای کاس کینه
توسط دشمنان اسالم در میان امت اسالمی 

نیاز معنویمصداق

توجه دادن 

دمیدن روح خشوع و ترضع

های متعارفاعراض از رسگرمی

علت اهمیت
دوران خطیر دنیای اسالم در حال حارض

ی روشن جهان اسالمسنجیدن خطرات برای آینده

گزار معمولی در رفع مشکالت دان، حجمؤثر بودن مبلغ، فعال، زبانالزمه
ی تشکیل جلسات و تبادل نظر و اطالعاتدنیای اسالم بواسطه

رضورت

ایجاد اختالف؛ یکی از شگردهای دشمنان امت اسالمی
های اسالمی و ایجاد کینه و سوءظن تحریک عوامل اختالف در بین فرقه

ردر اطراف دنیای اسالم توسط دست های استع
نان چه شیعه و چه سنی در خدمت به منافع  غفلت کسانی از میان مسل

ها به واسطه ایجاد دشمنی و تظاهر به خصومتقدرت
ن؛ مصلحت بزرگ دنیای اسالم اتحاد برادران مسل

نان با یکدیگرزمینه مناسب نان در حج؛ بهرتین فرصت برای همدلی مسل ع مسل اجت

عات، مراسم معنوی،راهکار نان در اجت از در حج به صورت همگانی رشکت مسل عبادی و 
با هدف غفلت از مسئله فلسطین تکفیر شیعه و سنی به عنوان حربه دشمنچالش

مسئله فلسطین؛ مسئله اول دنیای اسالمعلت اهمیت

نانزمینه مناسب یاف تدریجی دست برتر در مسئله فلسطین توسط مسل

انجام کارهای خوب در زمینه حج و برگزاری آن ارزیابی
قانع نشدن به حد موجود و پیرشفت در انجام کارهای باقی ماندهالزمه

در ایران به عنوان الگویی برای جهان اسالمهمکاری برادران با مذاهب مختلف منشأ

نظام اسالمی 

مخاطب

ن  مردم مسل

ی اسالمیجامعه 

مخاطب

خدمت گزاران بعثه رهربی


