
 
 

 مرور سریع 
 31/05/1394 حج اندرکاراندست و مسئوالن دیدار در اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

فردي و  هايجنبه
 اجتماعی حج

 .داشت توجّه و کرد رعایت باید را دو هر اجتماعی؛ يرویه یک فردي، يرویه یک: دارد یکدیگر مکمّل و متفاوت يرویه دو حج •
 کند. تطهیر را خود باطن باید کند، ترنزدیک خدا به را خود باید سفر، این با حرکت، این با درواقع حاجی هر حج، فردي يرویه این در  •
 مسلمانها کنند؛ دور ذهنها از را اسالمی امّت اهمّیّت را، اسالمی امّت حقیقت کردند سعی که کسانی آن بر خدا لعنت است... اسالمی وحدت مظهر حج •

 کنند. بزرگ اسالمی امّت عظمت مقابل در را ملّیّتها کنند؛ تقسیم گوناگون هايانگیزه به گوناگون، اصناف به را
 ايجربهت ایران، ملّت بفرمایید فرض دارند؛ تجربیّاتی اســالمی کشــورهاي از خیلی. اســت یکدیگر با تجربیّات تبادل ،]حج[دیگر] اجتماعی[يجنبه یک •

 .دشمن به نکردن اعتماد در دشمن، شناسایی در دشمن، با يمواجهه در دارد

 دیدار در بیانات

حج  کارگزاران

20/06/1392 

   ایران ملّت تجربیّات

 پیگیر، و لجوج و لدود دشمن حقیقی، دشمن که دانستیم و فهمیدیم حاال تا انقالب اوّل از دشـمن؛ از دوسـت شـناسـایی در نشـدیم اشـتباه دچار ما •
 .صهیونیسم و جهانی استکبار از است عبارت

 یدتیعق مسائل در فکري، مسائل در سیاسی، مسائل در است؛ کم سلیقه اختالف ما کشور در مگر خب،. است اتّحاد ایجاد ایران ملّت هايتجربه از یکی •
 .کردند حفظ را خودشان وحدت اختالفات، این وجود با مردم امّا است زیاد اختالف

 متعال خداي کردیم، اختالف ایجاد خودمان وقتی امّا میدارد، نگه باقی ما بر را نعمتش متعال خداي کنیم، حرکت راســت راه در شــما و من وقتی تا •
 .کنند حفظ خودشان براي را اتحاد الهی نعمت اندتوانسته که است ایران ملّت يتجربه این .برمیدارد را نعمتش

 .ایمشناخته را درمان و را درد نیست؛ لفظ این میکنیم، تکیه اسالمی ملّتهايو  مذاهب بین اتّحاد يمسئله روي قدراین که ما •

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 و ایثارگران

 هايخانواده

شهدا 

29/05/1376 

هایی به توصیه
 حجاج

 جا هیچ است؛ خوبی فرصت. دعا خشیت، خشوع، تضـرّع،: نکند غافل حج فردي هايجنبه از را ما میکنیم، تکیه حج اجتماعی هايجنبه روي ما اینکه •
 .است حاجی اختیار در است، شما اختیار در فرصت این نمیشود؛ مسجدالنّبی و مسجدالحرام مثل

 بخر، تقیم برابر دو به را بُنجُلی جنس یک کاسب آن پهلوي دار،دکّان این پهلوي بازار این در برو: هسـتند بیچارگی این گرفتار باز ما حجّاج از بعضـی •
 .کنند توجّه را این باید ما مردم. است غلط خیلی است؛ غلط] این[ دیگر؛ شهر فالن یا تهران بیاور بردار کن هواپیما سوار

 .تاس پیغمبر پاي جاي بوسیدن و مسجدالحرام در گزاردن نماز ،کعبه به کردن نگاه آن، میشود؛ آنجا و کرد نمیشود دیگر جاهاي که کاري سراغ برو •

 دیدار در بیانات

 و مسئوالن

 اندرکاراندست

 حج

16/06/1393 

۱ 
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واژگان کلیدي

ن بیانات در دیدار مسئوال
و دست اندرکاران حج

1394/05/31

جنبه هاي فردي
و اجتماعی حج

فضاي معنوي 
حج

شناخت دشمن

اختالف افکنی

اتحاد ملیتوطئه دشمن

تجربیات ملت
ایران

وحدت اسالمی

امت اسالمی
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 یجزئیات تکمیل

 حجّاجبراي  هاي معنوي حجفرصت
 .است عبادت کعبه يمشاهده -1

 .است عبادت کعبه دُور طواف -2

 .است عبادت مسجدالحرام در نمازخواندن -3

 .است عبادت مکرّم نبیّ قبر زیارت -4

 .است خدا با مناجات يعرصه عرفات -5

 .است پروردگار به توجّه يعرصه ناو مِ مشعر -6

 اگر قدر نعمت اتحاد را ندانیم...
 )53(انفال/ بِاَنفُسِهِم. ما یُغَیِّروا حَتّی قَومٍ عَلی اَنعَمَها نِعمَۀً  مُغَیِّرًا یَکُ لَم اهللاَ بِاَنَّ ذلِکَ

 )ددهن تغییر را خودشان آنها آنکه جز دهد؛نمی تغییر داده، گروهی به که را نعمتی هیچ خداوند، (

 ار زمینه شما خود وقتی تا نمیگیرد شما از خدا را نعمت این داده، شما به که را نعمتی

 مّلت يتجربه این. شد خواهد سلب نعمت کردید، خراب را زمینه وقتی کنید؛ خراب

 .کنند حفظ خودشان براي را اتحاد الهی نعمت اندتوانسته که است ایران

 اسالمی امّتهاي اجتماعی حج براي فرصت
 .است اسالمی وحدت مظهر حج -1

 .است اسالمی امّت عظمت دادن نشانفرصتی براي حج  -2

 .ستا یکدیگر با مسلمان ملّتهاي تجربیّات تبادلفرصتی براي حج  -3

۳ 
 


