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كلمه "امّت اسالمى" را تشكيل بدهيم آن روز خواهيم فهميد كه حج چگونه مايهى اقتدار و استحكام و اعتال و آبرومندى اين امّت است.

حج؛ مایهى اقتدار
جامعه اسالمى

آن روزى كه ما مسلمانها در كشورهاى مختلف ،از مذاهب مختلف اين توفيق را پيدا كنيم ،اين بلوغ فكرى را پيدا كنيم كه در واقع و به معناى حقيقى



امروز هم نظام جمهورى اسالمى با اين چشم بايد به حج نگاه كند :وسيلهى اقتدار.



حجّ عالوه بر اينكه اقتدار سياسى دارد ،عالوه بر اينكه اقتدار فرهنگىِ نظام اسالمى را به دنيا نشان ميدهد ،اقتدار معنوى دارد؛ انسانها را از درون ميسازد.



از لوازم حجِّ به معناى درست كلمه ،اين است كه حجّاج در عرصهى حج و در ميدان اين فريضهى اسالمى ،به معناى واقعى كلمه برادرانه با هم رفتار كنند.



اين جدالى كه در برائت هست ،جدال با شرك است ،جدال با كفر است؛ اين جزو اساسىترين خطوط حيات اسالمى است؛ آن جدالى كه در حج نبايد باشد،
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جدال برادران با يكديگر است.


اختالف مذاهب اسالمى ،اختالف شيعه و سنّى در حدّ اختالف عقيدتى مشكلى بهوجود نمىآورد؛ مشكل آن وقتى است كه اين اختالف عقيدتى به اختالف
روحى ،به اختالف رفتارى ،به درگيرى ،به ستيزهگرى ،به دشمنى بينجامد.

وظایف حاجيان
برای حجِّ درست



دشمنان دنياى اسالم خوب فهميدند كه اگر در دنياى اسالم مذاهب اسالمى گريبان يكديگر را بگيرند و كشمكش با همديگر را شروع كنند ،رژيم غاصب
صهيونيست نفس راحتى خواهد كشيد.
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يك نكتهى اساسى ديگر كه باز نقطهى قوّت حج است و مايهى اقتدار حج است ،اين است كه فرهنگ اسالمى ناب ميان مسلمانان تبادل پيدا كند،
تجربيّات اسالمى ميان مسلمانها تبادل پيدا كند.



حجم تبليغات عليه نظام جمهورى اسالمى يك حجم وحشتآورى است؛ تعداد رسانهها عليه نظام جمهورى اسالمى در دنيا يك تعداد نجومى عجيبى است.



يك نقطهى مهم و اساسى ديگر در حج ،همان چيزى است كه اشاره شد :تقويت معنويّت در وجود خود ما .عزيزان من! ما در ميدانهاى جهاد در راه خدا در
صورتى ميتوانيم مقاومت كنيم كه دلمان لبالب باشد از ايمان به خدا و سرشار از توكّل به خداى متعال.

1



امروز در دنياى اسالم غير از كارهايى كه دشمنان در زمينهى ايجاد اختالف فكرى و روحى و عقيدتى ميكنند ،آتشافروزى هم ميكنند؛ ببينيد در
كشورهاى همسايهى ما چطور آتش جنگ را برمىافروزند بين مردم به بهانهى شيعه و سنّى؛ آنجايى هم كه مسئلهى شيعه و سنّى نيست ،اسم شيعه و
سنّى رويش ميگذارند.

نگاهی به



اين رويكرد جديدى كه آمريكايىها در مورد سوريه دارند ،اميدواريم جدّى باشد؛ اين هم باز يك بازى سياسى ديگرى نباشد.



هفتهها است كه [ابرقدرتها] دارند مردم اين منطقه را تهديد ميكنند به ايجاد يك جنگ ،ايجاد يك درگيرى پرخسارت ،براى خاطر منافعى كه براى

خطبههای نماز عيد

خودشان تعريف كردهاند .انصاف و نگاه به منافع بشريّت و انسانيّت و منافع كالن آحاد بشر كه برايشان مطرح نيست ،اسمش را ميگذارند منافع ملّى [كه]

فطر 1031/30/11

وضعيت منطقه

در واقع منافع ملّى خودشان هم نيست ،منافع صهيونيستها است ،منافع دشمنان بشريّت است.


آنچه ما ميفهميم اين است كه ما بايستى بهعنوان يك ملّت ،بهعنوان يك جمعيّت عظيم هفتاد هشتاد ميليونىِ واقع در يك منطقهى حسّاس عالم ،با نگاه
درست ،با استفادهى از اقتدار اسالمى ،جاى پاى خودمان را محكم كنيم.



ساخت اقتدار درونى ملّت كه در درجهى اوّل با ايمان صحيح و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست مسئولين كشور و با همراهى مسئوالن و آحاد
مردم و با توكّل به خداى متعال انجام خواهد گرفت؛ يعنى بهكار گرفتن عقل و معنويّت و توكّل و حركت و عمل؛ بالشك در اوضاع منطقه هم اثر ميگذارد.
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جزئيات تکميلی

الزامات حركت صحيح جمهوری اسالمی در مواجهه با مسائل منطقه
 -1محکم كردن جای پای خود با نگاه درست و استفاده از اقتدار اسالمى
 -1در معرض ديد بشريّت گذاشتن اهداف انسانى و واالى خود
 -0ساخت اقتدار درونى ملّت

الزامات دستيابی به اقتدار درونی ملّت
 -1ايمان صحيح و راسخ
 -1اتّحاد آحاد مردم
 -0عمل درست مسئولين كشور
 -4همراهى مسئوالن و آحاد مردم
 -0توكّل به خداى متعال
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