مرور سریع
بیبنبت در دیذار اقشبر مختلف مردم 2131/70/12
جمالت طالیی

موضوعبت اصلی



«هَي کٌُتُ هََالُ فَْزا عَلىٌّ هََالُ» ،چیضى ًیست کِ فقط ضیعِ آى سا ًقل کشدُ ببضذ؛ ایي جضٍ هسلّوبت است.



آى کسبًى کِ سعى کشدًذ اسالم سا اص هسبئل اجتوبعى ٍ اص هسبئل سیبسى بشکٌبس بذاسًذ ٍ آى سا هٌحصش کٌٌذ بِ هسبئل ضخصى ٍ هسابئل خصَصاىِ
صًذگى افشاد  ٍ -دس ٍاقع ًگبُ سکَالس بِ اسالم داضتِ ببضٌذ کِ تبلیغبت دضوٌبى ٍ دستْبى دضوٌبى ّن ایي بیاٌص سا دس بایي هسالوبًبى دس طاَ

مسئلهى غذیر

سبلیبى دساص تشٍیج کشدُ است  -جَابطبى هسئلِى غذیش است.


پیشنهبد برای
مطبلعه بیشتر
بیاوات در دیدار
جمعی اس مزدم
در ريس عید
غدیز

حقیقتِ ًصب اهیشالوؤهٌیي بِعٌَاى اهبهتِ بعذ اص پیغوبش ٍ ،هسئلِى پشداختي بِ حکَهت ٍ سیبست ٍ اهبهت ٍ اداسُى اهّت بعاذ اص پیغوباش ،ایاي دٍ

1332/04/22

هَضَع بسیبس هْنّ ٍ حسّبس ،دس هسئلِى غذیش ٍجَد داسد.


کسبًى کِ ضبِْ داسًذ ،بحث داسًذ ،هیتَاًٌذ دس هحبفل علوى ،تخصّصى ،بٌطیٌٌذ ساجع بِ ایي [هسئلِ ى غذیش] بحاث کٌٌاذ؛ هٌطا ضایعِ قاَى،
حجّت ضیعِ حجّت قبطع ٍ بذٍى تشدیذى است؛ لکي ایي دس صًذگىِ عوَهى هسلوبًبى ،دس ّوگبهى ٍ بشادسى هسلوبًبى بب یکذیگش ،ببیذ اثش ًگزاسد.



اهشٍص ٍ دس طَ ایي سبلْبى هتوبدى ،اختالفبت بیي ضیعِ ٍ سٌّى سا ّشچِ بیطتش داهي هیضًٌذ بشاى ایٌکِ رّي دٍ طشف سا اص دضوي اصلى هٌصاشف
بکٌٌذ ،ایٌْب سا بِ ّوذیگش هطغَ کٌٌذ؛ ایي سیبست استعوبس است.


وظبیفِ امروز
مسلمبنبن



ایٌْب [دضوٌبى] چیضى بِ ًبم القبعذُ ،چیضى بِ ًبم داعص دسست کشدًذ بشاى هقببلِ ى بب جوَْسى اسالهى ،بشاى هقببلِ ى بب حشکت بیذاسى اساالهى،

بیاوات در دیدار

هٌتْب داهي خَدضبى سا گشفتِ است.

جمعی اس مزدم

تالضى کِ اهشٍص آهشیکب ٍ ّن پیوبًبى آهشیکب دس آًچِ «هَاجِْ ى بب داعص» اسن گزاضتِ اًذ  -کِ ٍاقعیّتى ًذاسد  -دس ایٌجاب داسًاذ باِ خاش هیذٌّاذ،

در ريس عید

بیص اص آًچِ تالش بشاى ًببَدکشدى ًطفِى ایي حشکت خبیث ببضذ ،تالش بشاى جْتدادىِ دضوٌىّبى هسلوبًبى هیبى یکذیگش است.


ضیعِ ببیذ بذاًذ کِ اگش چٌبًچِ اختالف ٍ دعَا ٍ حسّبسیّت بشاًگیضىِ هیبى ضیعِ ٍ سٌّى تحشیک بطَد ،دضوي هطتشک ،دضوي اصالى ،ساَد خَاّاذ
بشدً ،ببیذ اجبصُ بذّذ؛ سٌّى ّن ّویيجَس .طشفیي ببیذ هشاقب ببضٌذ ،احسبسبت یکذیگش سا تحشیک ًکٌٌذ ،بِ هقذّسبت یکذیگش اّبًت ًکٌٌذ.



اگش کسى دس ایي صهیٌِ اقذاهى بکٌذ کِ هَجب تحشیک احسبسبت طشف هقببل است ٍ هَجب ایجبد دضوٌى است ،یقیي بذاًذ بِ آهشیکب ،باِ اًگلای
خبیث ،بِ صْیًَیسن داسد کوک هیکٌذ.



اهشٍص اتّحبد اسالهى ،بشادسى اسالهىّ ،وبستگى اسالهى ،یکى اص الصمتشیي ٍ ٍاجبتشیي ٍظبیف ّوِى جَاهع اسالهى است.
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غدیز
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جسئیبت تکمیلی

اثرات انقالة اسالمی ،نظبم و امبم خمینی(ره) در دنیبی اسالم
 -1متًجٍّ کزدن تفکّزات دویاى اسالم بٍ خًد
 -2جذب دلُای آوُا
 -3جُتدَى بٍ اوگیشٌَا ي حزکات آوُا

وظبیف مسلمبنبن در مقببل توطئههبی دشمنبن
 -1با تحزیک احساسات یکدیگز ،بٍ دشمه کمک وکىىد.
 -2بٍ مقدّسات یکدیگز اَاوت وکىىد.
 -3دعًاى بیه طائفٍَاى مسلمان ي گزيٌَاى مسلمان ي بٍطًر خاص
بیه شیعٍ ي سىّى را  -کٍ مًرد عالقٍى دشمىان اسالم است -
آتش افزيسى وکىىد.
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