


اوّلِ  آنچه امروز در درجه 

اسالم  یدنیا یاولویّت برا

.تاس، وحدت داردقرار   

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



اسالمی در همه این  یکشورها یاگر ملّتها

که یک کسر بسیار بزرگی -منطقه وسیع 

نه در  -از جمعیّت دنیا را تشکیل می دهند

کلّی با  یها یدر جهت گیر[ بلکه]جزئیّات، 

اسالم به اوج  ییکدیگر همراه باشند، دنیا

.ترقّی و تعالی خواهد رسید  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



صِرف کنار هم قرار گرفتن جسم ها 

پیغمبر مایه شرف  یدر نماز، برا

امّت اسالمی مایه اعزاز  یاست؛ برا

.و احترام است  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



حادثه عجیبی بود حادثه امسالِ اربعین 

این راه را دشمنان اسالم و دشمنان . کربال

.  اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند

وقتی ! ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد

حتّی جسم ها در کنار هم قرار می گیرد، این 

.جور انعکاس پیدا می کند  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



اسالمی،  یاگر ما با هم باشیم، کشورها

سنّی و شیعه و فِرَق مختلف  -مسلمان  یملّتها

با یکدیگر دلهایشان صاف  -تسنّن و تشیّع 

باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته 

باشند، سوء نیّت نداشته باشند، به یکدیگر 

اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد 

اسالم درست خواهد  یافتاد؛ چه عزّتی برا

.وحدت؛ وحدت! شد  
در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



 من توصیه می کنم، اصرار می کنم به 

 یاعالم، به روشنفکران دنیا یعلما
اسالم،  یاسالم، به سیاستمداران دنیا  

.اینقدر دم از تفرقه نزنند  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



در دنیا دارند پول خرج می کنند  ییک عدّه ا

اینکه چهره اسالم  یاسالم هراسی، برا یبرا

ما هم در درون [ آن وقت]را در دنیا خراب کنند، 

خودمان سعی کنیم چهره یکدیگر را خراب 

کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یکدیگر 

این خالف حکمت است، ! بترسانیم  

.خالف سیاست است  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



امروز بحمداهلل ملّت ایران این بصیرت، این 

آگاهی، این معرفت واال را یافته است که  

بداند مصلحت آینده کشورش بستگی  

مسلمان  یدارد به اتّحاد اسالمی، با ملّتها

.دیگر یو با کشورها  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



امروز باید همه مسلمانان در اقصی نقاط 

عالم، به امّت اسالمی بیندیشند، به 

وحدت اسالمی بیندیشند؛ اگر ما به امّت  

اسالمی فکر کردیم، منافع کشورهایمان  

.هم تأمین خواهد شد  

در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس  

 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹بین المللى وحدت اسالمى   



اسالمى،   ىامروز اتحاد اسالمى، برادر

همبستگى اسالمى، یکى از الزم ترین و  

واجب ترین وظایف همه جوامع اسالمى  

 است و بایستى همه به این وظیفه

.ملتزم باشیم   

  مناسبت عید غدیر در دیدار اقشار مختلف مردم به

 ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ 



حج، مظهر وحدت و یکپارچگی و  ... 

. است یو همیار یکانون برادر  

در حج باید همگان درس تمرکز بر  

 مشترکات و رفع اختالفات را 

  .. ..فرا بگیرند

 پیام به حجاج بیت اهلل الحرام

  ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ 



یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت 

اسالمی با یکدیگر متحد باشند؛ دست در  

: دست یکدیگر بگذارند  

(103/ آل عمران) و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و ال تفرّقوا  

این خطاب به کیست؟ خطاب به ما است، 

 یخطاب به ملت ایران است، خطاب به ملتها
اسالمی است، خطاب به  یمسلمان کشورها

. مؤمنین به اسالم در سراسر دنیا است همه   

؟...ما به این عمل می کنیم  

در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی 

 ۱۳۹۲/۰۳/۱۸قرآن کریم 



دشمنان دین، مستکبران و 

اداره کنندگان جبهه  ضد اسالم  

بدانند که امت اسالمی در مقابل آنها  

متحد و متفق است؛ گمان ایجاد 

اختالف را از خودشان دور کنند؛  

مأیوس بشوند از اینکه بتوانند بین ما 

.اختالف ایجاد کنند  

 در دیدار کارگزاران حج

  ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ 



همیشه مورد استفاده    ییکی از ابزارها

اختالف،   یمسلمان برا یدشمنان ملتها

مسئله  اختالفات مذهبی، شیعه و سنی  

... . و از این قبیل بوده است  

 در اجتماع مردم پاوه

  ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ 



والدت نبی  -هفته  وحدت  یمسئله ... 

ربیع االول به روایت اهل  12اکرم در 

  -ربیع االول به روایت شیعه17سنت، و در 

[  در روزگار تبعید در ایرانشهر]آن روز  

به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل  

کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن 

این یک فکر عمیقی بوده است،  . گرفتیم

.مال امروز و دیروز نیست  

 در اجتماع مردم پاوه

  ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ 



ما نه فقط بعد از دوران انقالب، بلکه از  

اینکه  یسالها پیش از انقالب، برا

شیعه و سنی به هم نزدیک شود   یدلها

همه معلوم  یو اهمیت این وحدت برا

... .شود، تالش می کردیم  

در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع 

۱۳۸۵/۱۰/۲۵ 



  ىاسالم برا ىامروز تنها راهى که دنیا
اسالمى دارد، اتحاد  ىحفظ منافع ملتها

گفتن « نه»کلمه بر محور اسالم است؛ 

دشمنان  ىبه اهداف و مطامع استعمار

.و مستکبران است  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۴/۰۶/۱۱ 



 وحدت امت اسالمی،

امروز و همیشه یکی از مهمترین    

. این امت است ینیازها  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۴/۰۲/۰۶ 



معیار وحدت و محور اتحاد  

مسلمین، وجود مقدس نبی مکرم  

اسالم و یاد و نام آن بزرگوار  

.است  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۴/۰۲/۰۶ 



استکبار جهانی، طمع کاران در  

اسالمی، و   یکشورها

مداخله جویان در میان دولت ها و  

اسالمی از وحدت امت   یکشورها

.اسالمی در هراسند  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۴/۰۲/۰۶ 



وحدت امت اسالمی بزرگترین  

سد در مقابل این دشمنان است؛  

لذا در شکستن این سد، همه   

.تالش خود را به کار می برند  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۴/۰۲/۰۶ 



 شکی نیست که 

اسالم پراکنده است؛   یامروز دنیا

اسالم را  یاما می توان دنیا  

.مجتمع کرد  

 در دیدار رئیس بانک توسعه ی اسالمی

 ۱۳۸۴/۰۱/۱۷ 



 عامل تداوم ضعف مسلمین،

.تفرق آنهاست    

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۳/۰۸/۲۴ 



 هایی  یاز زمان، بیمار یدر هر دوره ا

  یدر این دوره، بیمار. بوده است
 اصلی، عدم اتحاد کلمه

.مسلمان ها است  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۳/۰۸/۲۴ 



امیرالمؤمنین را مایه اختالف بین  

اسالمی   یشیعه و سنی و فرقه ها

. قرار ندهید  

امیرالمؤمنین نقطه وحدت است،  

.نه نقطه افتراق  

 در خطبه های نمازجمعه

  ۱۳۸۳/۰۸/۱۵ 



.  امیرالمؤمنین محور وحدت است

اسالم در مقابل   یهمه دنیا

امیرالمؤمنین خاضع اند؛ شیعه و  

.سنی ندارد  

 در خطبه های نمازجمعه

  ۱۳۸۳/۰۸/۱۵ 



قرآن باید محور اجتماع امت  

یاسالمی و همه ملت ها  
.اسالمی باشد  

 در دیدار جمعی از قاریان قرآن

 ۱۳۸۳/۰۶/۲۶ 



 -امت بزرگ اسالمی  -اگر ما 

مفاهیم و تعالیم قرآن را محور  

تجمع خودمان قرار دهیم، وضع  

دنیا و وضع امت اسالمی عوض  

.خواهد شد  

 در دیدار جمعی از قاریان قرآن

 ۱۳۸۳/۰۶/۲۶ 



 همه ما 

اسالم  یدر مقابل وحدت دنیا

.مسؤولیم  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۳/۰۲/۱۸ 



حیات،   یامروز امت اسالم برا

  یو نجات خود و برا یسربلند
برافراشتن پرچم اسالم، به  

.وحدت احتیاج دارد  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۳/۰۲/۱۸ 



« یاسالم ناب محمّد»  

اسالم ناب و خالص، اسالمِ توحید  

.و وحدت بین امّت اسالمی است  

 در دیدار کارگزاران نظام

 ۱۳۸۲/۰۲/۲۹ 



و   یتقریب را الزم و واجب و ضرور

در جهت اهداف نظام اسالمی  

می دانیم و معتقدیم وحدت شکنی  

ضربه بزرگی نه فقط به ما، بلکه  

.به کل امّت اسالمی است  

در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  

۱۳۸۲/۰۲/۲۲ 



اسالم احساس   یامروز دنیا

 می کند به یکپارچگی

.احتیاج دارد  

 در خطبه های نماز عید فطر

 ۱۳۸۱/۰۹/۱۵ 



  یمسلمانان بر فراز همه شعارها
خود باید شعار وحدت و  

یکپارچگی امت اسالمی را قرار  

آنها یکی از   یامروز برا. دهند

.کارآمدترین شعارها این است  

 اسالمیدر دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای 

۱۳۷۹/۱۰/۰۷ 



 محور وحدت عالم اسالم، 

 می تواند وجود مقدس پیغمبر

اعتقاد همه؛ نقطه   ینقطه -

 تمرکز عواطف همه 

.باشد -انسان ها  

 ربیع االوّلدر دیدار کارگزاران نظام به مناسبت هفدهم 

  ۳۱/۰۳/۱۳۷۹ 



مسلمانان عالم هر چه به اسالم  

نزدیکتر شوند، طعم عزت را بهتر  

خواهند چشید؛ و هرچه با  

یکدیگر متحدتر باشند، امکان  

استفاده از اسالم را بیشتر به  

.دست خواهند آورد  
نظامدر دیدار کارگزاران   

 ۲۶/۰۸/۱۳۷۷  



قضیه اتّحاد مسلمین را همه فِرَق  

چه شیعه و چه سنّی،  -اسالمی 

چه مذاهب مختلف اهل سنّت و  

باید  -چه مذاهب شیعه  

.بگیرند یجدّ  

 اسالمیدر دیدار مهمانان کنفرانس وحدت 

 ۱۳۷۶/۰۵/۰۱ 



امروز مسلمانان وحدت اسالمی را  

.بگیرند یجدّ  

 اسالمیدر دیدار مهمانان کنفرانس وحدت 

 ۱۳۷۶/۰۵/۰۱ 



اسالم و توجه به   ىاتحاد دنیا

محور وحدت بخش اسالم، به  

.اسالم است ىسود همه دنیا  

 نظامدر دیدار کارگزاران 

 ۱۳۷۵/۱۱/۲۱ 



 شعار مقابله با صهیونیسم،

  ىامر وحدت آفرینى بین ملت ها
.اسالمى بود  

 نظامدر دیدار کارگزاران 

 ۱۳۷۵/۱۱/۲۱ 



موضوع   یما با همه قدرت، پا

وحدت اسالمی، در مقابل دشمنان  

.وحدت ایستاده ایم  

 نظامدیدار کارگزاران در 

 ۱۳۷۴/۰۲/۲۸ 



این که امام بزرگوار توانست  

اسالم را عزیز کند، به برکتِ  

ایجادِ احساسِ وحدت در بین  

.مسلمین بود  

در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان  کنفرانس  بین المللی  وحدت  اسالمی  

۱۳۷۲/۰۶/۱۴ 



وحدت در دنیا، گران جا   یاین ندا

!  این را آسان نشکنید. افتاده است

هر که بشکند خیانت کرده  

.  است؛ هر که می خواهد باشد

فرقی نمی کند سنی باشد یا 

.شیعه باشد  
در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان  کنفرانس  بین المللی  وحدت  اسالمی  

۱۳۷۲/۰۶/۱۴ 



 مسلمانان دنیا، زیر نام 

نبى اکرم صلى  اهلل  علیه  و آله،  

راحت تر و سهل تر از همه  چیز،  

.مى توانند متحد شوند  

در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان  کنفرانس  بین المللی  وحدت  اسالمی  

۱۳۷۲/۰۶/۱۴ 



وحدت باالتر، بعد از وحدت میان  

آحاد یک کشور و یک ملت، 

.وحدت امت اسالمی است  

 نظامدر دیدار کارگزاران 

 ۱۳۷۱/۰۶/۲۴ 



در مساله مذهب و اختالفات  

  یمتماد یمذهبی، که قرن ها
دشمنان از آن سوء استفاده کردند،  

هم  . بیشتر باید مواظب باشند

.شیعه باید مواظب باشد، هم سنی  

 نظامدر دیدار کارگزاران 

 ۱۳۷۱/۰۶/۲۴ 



 یکى از اصول اسالم، 

 وحدت مسلمین و اخوت 

.اسالمى است  

در دیدار با رهبران گروههای جهادی افغانستان و جمعی از مسؤوالن  

 ۱۳۶۹/۰۸/۲۹وزارت امور خارجه  



مشاهده مجموعه   یبرا

موسسه اهل   یپاورپوینت ها

لینک   یالبیت علیهم السالم، بر رو

:زیر کلیک نمایید  

http://ahlolbait.com/t/24288
http://ahlolbait.com/t/24288

