
پایداری در مقابل تنبلی در انجام وظیفه
پایداری در برابر دشمن

صبر بر طاعت
صبر بر معصیت

صبر بر حوادث

آیه  ۲۵ سوره  حدید: تا مردم به 
انصاف برخیزند.

آیه ۵ سوره  نساء: و اموال خود را- 
که خداوند آن را وسیله قوام ]زندگى[ 

شما قرار داده- به سفیهان مدهید.

آیه  ۸۳  سوره  نساء: و چون خبرى 
]حاکى[ از ایمنى یا وحشت به آنان 
برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به 

پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند...

آیه  ۱۰۳ سوره  توبه: از اموال آنان 
صدقه اى بگیر تا به وسیله آن پاک و 

پاکیزه شان سازى.

 آیه  ۷۳ سوره  انبیاء: و آنان را 
پیشوایانى قرار دادیم که به 

فرمان ما هدایت مى کردند، و به 
ایشان انجام دادن کارهاى نیک و 
برپاداشتن نماز... را وحى کردیم.

آیه  ۶۰ سوره  احزاب: اگر منافقان 
و کسانى که در دلهایشان مرضى 

هست و شایعه افکنان در مدینه، ]از 
کارشان[ باز َنایستند، تو را سخت بر 

ط می کنیم .
ّ
آنان مسل

آیه  ۲۴ سوره  سجده: و چون 
شکیباییى کردند... برخى از آنان را 

پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان 
ما ]مردم را[ هدایت می کردند.

آیه  ۷ سوره حشر: تا میان توانگران 
شما دست به دست نگردد.

آیات ۲ تا ۴ ســوره  مّزّمل: به پا 
خیز شــب را مگر اندکى، نیمى از 

شــب یا اندکى از آن را بکاه، یا 
بــر آن ]نصف[ بیفزاى و قرآن را 

بخوان. شمرده شمرده 

آیه  ۹ سوره  حشر:  و هر چند در 
خودشان احتیاجى ]مبرم[ باشد، آنها 

را بر خودشان مقّدم می دارند.

آیه  ۷۶ سوره  نساء: کسانى که ایمان 
آورده اند، در راه خدا کارزار می کنند. 

و کسانى که کافر شده اند، در راه 
طاغوت می جنگند. پس با یاران 

شیطان بجنگید.

آیه  ۸۴ ســوره  نساء: در راه خدا 
پیکار کن! تنها مســئول وظیفۀ خود 

هســتى! و مؤمنان را )بر این کار،( 
تشویق نما!

آیات ۴۱ و ۴۲ سوره  احزاب: اى 
کسانى که ایمان آورده اید، خدا را یاد 
کنید، یادى بسیار. و صبح و شام او را 

به پاکى بستایید.
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  نکات

افراد برجسته  مقدمه

اتحاد مسلمان ها، امری اصولی و نه تاکتیکی

وحدت مسلمین؛ فریضه  ای قرآنی

فاصله ی زیاد فرق مسلمین از یکدیگر؛ علت تاکید جمهوری اسالمی بر وحدت

لزوم تبیین، تحریض، برنامه ریزی همگانی و تقسیم کار برای تحکیم اتحاد مسلمین

تحقق نیافتن تمدن نوین اسالمی بدون اتحاد شیعه و سنی

مسئله ی فلسطین؛ شاخص مهم برای اتحاد مسلمین

شواهد قرآنی

دستاورد وحدت

نقشه دشمن

مثال

آیه  ۴۶ سوره  انفال: و با هم نزاع مکنید که ُسست شوید و مهابت شما از بین برود.

آیه  ۱۰۳ سوره  آل عمران: و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید.

قوی شدن مسلمانان

برنامه ریزی برای ایجاد تفرقه

حل شدن قضیه ی فلسطین

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط برخی دولت ها

حضور مسئولین افغانستان در مراکز و مساجد یا تشویق برادران اهل 
تسّنن به این مسئله برای جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی

حوادث  تأسف بار افغانستان

مصداق حرکت ضد وحدت

دستاورد اتحاد

یاد کردن از افراد برجسته  و 
ُپرتالش عرصه اتحاد اسالمی

منحصر کردن اسالم در 
مسائل فردی و عقاید 

قلبی و جلوگیری از 
دخالت اسالم در مسائل 

اجتماعی و تمدن سازی

شاهد

۱۴۰۰/۰۸/۰۲

برای دریافت متن بیانات
اسکــن کنیــد
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توصیف ناپذیر بودِن این حادثه با زبان متعارف

شروع دوره  ای جدید از اراده و تفضالت الهی در زندگی بشر

مصداق امانت

نکته

شاهد 
آیه ۱۶۴ سوره  آل عمران: به یقین، خدا بر مؤمنان مّنت 
نهاد ]که[ پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت.

قرآن به عنوان برنامه ی 
سعادت بشر

رسالت پیامبر 
ابالغ قرآن

عمل به قرآن

مطالبه  ی این برنامه از پیروان خود

وظیفه ی جمهوری 
اسالمی ایران  2

موارد

مقاومت و پایداری

ادعای بدون عمل

 مهــــم تریــــن هــدف 
میانی بعثت پیامبران

دستــــور خداونــــد بـه عدالت
ورزیدن حتی در مورد دشمنان

قبول داشتن عدالت توسط همه ی عقال و عدم انکار آن توسط ظالم ترین قدرت ها و عناصر شرور

برقراری عدالت در مجلس، دولت و بخش های 
مدیریتی دیگر و تهیه ی پیوست عدالت در موارد لزوم

دستور خداوند به 
پیامبر�درباره ی 
صبر، از ابتدای بعثت

موارد
الگوگیری از 
خصوصیات
 پیامبر  �

  موید

  خصوصیات 
پیامبر�

  توصیه

 براى شما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقى نیکو است براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد.
ً
آیه 21 سوره احزاب: قطعا

اخالق

عدالت

لزوم پیروی عملی از پیامبر�

صبر

آسیب شناسی

معنا

وظیفه ی مسئولین

علت اهمیت

علت اهمیت

علت الگوگیری

مصادیق

گستره عدالت

مصادیق اخالق اسالمی

تذکر

آیه  ۱۰ سوره مّزّمل: و بر آنچه می گویند شکیبا باش.

ف نشدن
ّ

 ادامه دادن راه و متوق

آیه  ۴۸ سوره  قلم: پس در ]امتثال[ حکم پروردگارت 
شکیباییى ورز.

ر: و براى پروردگارت شکیباییى کن.
ّ
آیه  ۷ سوره  مّدث

تحّمل فشارها و مشکالت

اهمیت صبر برای مسئولین

آیه  ۲۵ سوره  حدید: براستى ]ما[ پیامبران خود را با 
دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود 

آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

آیه  ۸ سوره  مائده: و البّته نباید دشمنِى گروهى 
شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید 

که آن به تقوا نزدیک تر است.

همه ی امور

عظمت اخالق پیامبر�

انتشار دروغ، تهمت و قول بغیر علم در فضای مجازی

پرهیز از سوء ظن به مومن

احسان
سهل گیری در مسائل شخصی و نه در مسائل عمومی و حقوق مردم

تواضع

پرهیز از دروغ
پرهیز از تهمت

گذشت از مومنین

وظیفه ی 
امت اسالم 1

آیه

آیه

مصداق بی عدالتی

ابعاد

نقشه ی راه | بیانات رهبر معّظم انقالب اسالمی-در دیدار کارگزاران و مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی

عظمت امانتی که خدا بر دوش پیامبر� گذاشته 2

علو مرتبه ی پیغمبر� 1

نزدیک به ذهن شدِن این عظمت، بوسیله ی توصیف هنری

شواهد قرآنی 

مسئول

آیات

نسخه کامل

وظیفه مسئولین


