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المقّدمة

.
(1(

{ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}

 اعتاد اأكثر النا�س اأن يهتّموا في زيارتهم لبيت اهلل الحرام بجانب 

اة من هذا الموؤتمر  المظهر الخارجّي للحّج نا�سين الأبعاد الإلهّية المتوخَّ

الكبير، اّلذي جمع اهلل فيه الم�سلمين من �سّتى اأرجاء العالم باألوانهم 

الأّمة  اإمام  وجاء  دة.  المتعدَّ وطبقاتهم  المتنّوعة  وعروقهم  المختلفة 

الراحل الخمينّي العظيم } لُيلفت النا�س اإلى الأبعاد الكبيرة اّلتي 

اأرادها اهلل في الحج الإبراهيمّي المحّمدّي فقال في اإحدى كلماته: »اإّن 

اأن ي�شتفيدوا من  ر�شالة اهلل تعالى  اّلذين يحملون  الم�شلمين  على 

المحتوى ال�شيا�شّي واالجتماعّي للحّج اإ�شافة اإلى محتواه العبادّي، 

وال يكتفوا بالمظهر الخارجّي«.

ه الم�سلمون  واأكثر الإمام } من الكالم عن اأبعاد الحّج هذه ليتنبَّ

اإليها فتكون ال�ستفادة العظمى من هذا الموؤتمر العظيم. ولتحقيق هذا 

الهدف ال�سامي جمعنا بع�س كلمات الإمام في هذه الأبعاد الإلهّية للحّج 

)1) �سورة اآل عمران، الآية: 96.
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ع�سى اأن تكون محاّلً لالإفادة وال�ستفادة راجين من اهلل تعالى لالإمام 

المقام العلّي. ولمن ا�ستفاد من تعاليمه فعمل على رفعة �ساأن الإ�سالم 

والم�سلمين الثواب الجزيل.



دعاء

اإلهي! ارحم اإمامنا وقائدنا الراحل ذلك العبد 

ال�سالح الممَتَحن وَخَلف ال�سدق لالأولياء، 

ذلك الإن�سان التقّي الزاهد الواعي، اّلذي كان 

�سعيه لأجل ر�ساك. ولأجلك كان ي�سّنف اأعداءه 

واأ�سدقاءه. وفي �سبيلك، ولأجلك لم يجزع من اأّي 

م�ساعب. واأنِزل عليه رحمتك وا�سمله بف�سلك. 

واجعل الّلهّم جزءًا وفيرًا من حّج الحّجاج، وعبادة 

العّباد، و�سعي ال�ساعين اّلذين �ُسملوا بهدايته 

وقيادته، عائدًا لروحه الطاهرة، وحّقق الّلهّم في 

مقام العمل اآماله الكبيرة اّلتي هي في نهو�س 

»الحّج االإبراهيمّي«، وا�ستفادة الأّمة الإ�سالمّية من 

هذه المرا�سم الإلهّية العظيمة.

االإمام القائد ال�شّيد علّي الخامنئّي {





الفصل األّول

الُبعد المعنوّي للحّج

واالجتماع���ّي  ال�شيا�ش���ّي  الُبع���د  »اإّن 

للح���ّج ال يتحّق���ق اإاّل بع���د اأن يتحّق���ق الُبعد 

المعنوّي«

االإمام الخمينّي }
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P مّكة: مدينة جهاد النبّي

م���ن النقاط المهّمة اّلتي ينبغي على الحّج���اج الكرام اللتفات اإليها، اأّن 

مّكة المكّرم���ة والم�ساهد الم�سّرفة مراآة لنه�س���ة الأنبياء والإ�سالم ور�سالة 

 ،R وهي مكان نزل في���ه الأنبياء وجبري���ل الأمين ،P النب���ّي الأك���رم

لها النبّي  هذا الم���كان اّلذي يذّكرنا بالم�سائب وال�سعوب���ات اّلتي تحمَّ

الأك���رم P ف���ي �سبي���ل الإ�س���الم والب�سرّي���ة لعدد م���ن ال�سني���ن، واأّن 

التواجد في هذه الم�ساهد الم�سّرفة والأماكن المقّد�سة. واإذا ما اأخذنا 

بعين الإعتبار ال�سروط ال�سعبة لبعثة النبّي P، عرفنا اأكثر م�سوؤولّية 

الحفاظ على اإنجازات هذه النه�س���ة وهذه الر�سالة الإلهّية، وكم عانى 

النب���ّي الأكرم واأئّمة الُهدى من الغربة لأجل دين الحّق واإزهاق الباطل. 

لق���د ا�ستقام���وا ووقفوا ول���م يهاب���وا اأو يجزعوا م���ن الته���م والإهانات 

وجراح���ات األ�سن���ة اأمثال اأبي له���ب واأبي جهل واأبي �سفي���ان. وفي نف�س 

الوق���ت ا�ستمّروا واأكملوا طريقهم رغ���م الح�سار الإقت�سادّي في �سعب 

اأب���ي طالب، ول���م ي�ست�سلموا ولم يهن���وا، ومن بعدها تحّمل���وا الهجرات 

والم���رارات في �سبي���ل دعوة الخل���ق، وتبليغ ر�سال���ة اهلل، وتواجدوا في 
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الح���روب المتتالّي���ة والغير متكافئ���ة وهم رغم الآلف م���ن الموؤامرات 

ورغ���م كثرة المنافقين، قاموا بهداية واإر�ساد النا�س بهّمة عالية و�سلبة 

حيث ت�سهد �سخور مّكة والمدينة و�سحاريها وجبالها واأزّقتها واأ�سواقها 

على اآثار تبليغ ر�سالتهم. واإذا ما رفعنا ال�ستار وك�سفنا النقاب عنهم في 

. لعرف وعلم 
(1(

الكالم وعن �سّر ورم���ز تحّقق: {ڈ ژ ژ}

زّوار بي���ت اهلل الحرام كم �سعى ر�سول اهلل P لأجل هدايتنا وح�سول 

الم�سلمي���ن على الجّنة، وك���م اأّن م�سوؤولّية اأتباعه ثقيلة، ويقينًا اإّن حجم 

الظل���م والعذاب وال�سعوبات اّلت���ي مّرت على اأئّمتنا كان���ت اأكبر واأكثر 

بمراتب من م�سائلنا نحن.

الكعبة مركز التولّي والتبرّي

اإّن الكعبة المعّظم���ة هي المركز الأوحد لتحطيم الأ�سنام، لقد رفع 

ن���داء التوحيد من الكعب���ة اإبراهيم الخلي���ل في اأّول الزم���ان و�سيرفعه 

حبيب اهلل ولده المه���دّي العزيز الموعود | في اآخر الزمان، و�سيبقى 

مرتفعًا. قال اهلل تعالى لخليله اإبراهيم:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈ  {ڎ 

.
(2(

ک گ گ گ}
ڍ ڍ  ڇ  {ڇ  قائ���ل:  م���ن  ع���ّز  وق���ال 

)1) �سورة هود، الآية: 112.

)2)�سورة الحّج، الآية: 27.
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. وه���ذا تطهي���ر م���ن كّل الأرجا�س وعل���ى راأ�سها 
(1(

ڌ ڌ}
ال�س���رك كما في �سدر الآية الكريمة، وف���ي �سورة التوبة نقراأ: {ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.

(2(

ڃ ڃ چ}

المسجد الحرام بيت الجميع

بي���ت اهلل الح���رام اأّول بي���ت ُبني للنا����س، هو بيت للجمي���ع، الجميع 

�سوا�سي���ة هناك. فاأه���ل البادية، و�س���ّكان ال�سح���ارى، واّلذين يحملون 

بيوته���م على اأكتافهم، مت�ساوون مع العاكفين في الكعبة و�سّكان المدن، 

ورعايا الدول.

هذا البيت �ُسّيد للنا�س ولأجل منافعهم، ونه�ستهم.

المسجد الحرام ليست للعبادة فقط

اهلل  ر�سول  زم��ان  في  الأخ��رى  والم�ساجد  الحرام  الم�سجد  اإّن 

يكن  ولم  واجتماعّية  و�سيا�سّية  ع�سكرّية  مراكز  الأكرمPكانت 

م�سجد ر�سول اهللPلأجل الأمور العبادّية فقط كال�سالة وال�سيام، 

تتعّلق  اّلتي  الأمور  فكانت  الأغلب،  هي  ال�سيا�سّية  الم�سائل  كانت  بل 

باإر�سال الرجال اإلى الحرب وتعبئة النا�س اإّنما تبداأ من الم�سجد في 

اأّي وقت يحتاجون فيه لذلك.

)1) �سورة الحّج، الآية: 26.

)2) �سورة التوبة، الآية: 3.
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أهميّة البُعد المعنوّي للحّج

اإّن المرات���ب المعنوّية للح���ّج هي راأ�سمال الحي���اة الخالدة وهي اّلتي 

فق التوحي���د والتنزيه، و�سوف لن نح�سل على �سيء 
ُ
ُتق���ّرب الإن�سان من اأ

م���ا لم نطّبق اأحكام وقوانين الحّج العبادّي���ة ب�سكل كامل و�سحيح، وعلى 

الحّج���اج المحترمي���ن والعلماء المعّظمي���ن م�سوؤولي قواف���ل الحّجاج اأن 

ي�سرفوا وقتهم ويكون كّل هّمهم تعّلم وتعليم منا�سك الحّج، وعلى العارفين 

مراقبة من يرافقهم حّتى ل يتخّلف اأحٌد عن الأوامر ل �سمح اهلل، اإّن البعد 

ال�سيا�س���ّي والجتماعّي للحّج ل يتحّقق اإّل بع���د اأن يتحّقق الُبعد المعنوّي 

والإله���ّي واأن تكون كلمة »لّبي���ك« اّلتي تتلّفظون بها ا�ستجابة لدعوة الحّق 

تعالى. واأنتم ُمحرمون لأجل الو�سول اإلى �ساحة الحّق المقّد�سة ت�سعرون 

باأنف�سكم اأّنكم بالتلبية للحّق تعالى، تنفون �سفة ال�سرك بجميع مراتبها، 

وتهاجرون باأنف�سكم اّلتي هي من�ساأ ال�سرك الأكبر نحو الباري جّل وعال، 

والأم���ل في اأن ينال الباحثون عن ذلك اأجرهم - وهو على اهلل - فيما لو 

اأدركهم الموت وهم في طريق هجرتهم.

كان نفي ال�سريك في هذا المقام اأي�سًا �سامل لجميع المراتب 

حّت���ى بن���اء العالم ف���ي نظر اأه���ل المعرفة وم�ستم���ل على جميع 

الفق���رات الحتياطّية وال�ستجابّي���ة مثل »الحمد ل����ك والنعمة 

لك«.

والحم���د هنا من اخت�سا�س الذات المقّد�س���ة، وكذلك النعمة ونفي 

ال�سريك، وهذا غاية التوحيد عند اأهل المعرفة، وهذا يعني اأّن كّل حمد 
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وكّل نعمة تتحّقق في عالم الوجود، هي حمد اهلل بدون �سريك، وي�سري 

هذا المق�سد وهذه الغاية على كّل موقف وَم�سعر ووقوف وحركة و�سكون 

وفي اأّي عمل، وخالف ذلك اإّنما يكون ال�سرك بالمعنى الأعّم، المبتلون 

به نحن جميعًا ُعمي القلوب.

.... واإذا ما دفّنا في عالم الن�سيان الجهات المعنوّية، ل تظّنوا اأّنكم 

قادرون.

سرُّ التلبية

اإّن ه���ذه المنا�سك العجيب���ة كّلها اإ�سارات عرفانّي���ة وروحّية ل يّت�سع 

المج���ال لتف�سيلها في هذا المق���ال. بدءًا من الإح���رام والتلبية وحّتى 

اآخر المنا�سك. لذا �ساأكتفي بذكر بع�س اإ�سارات التلبية.

ي���ك اّلت���ي تتكّرر عّدة م���ّرات من اإن�سان، حقيقت���ه اأّنه ي�ستجيب  اإّن لبَّ

لدع���وة اهلل بال�س���م الجام���ع، وي�ستمع بروحه لن���داء الح���ّق، فالم�ساألة 

هي م�ساأل���ة الح�سور بين يدي اهلل وم�ساهدة جم���ال المحبوب. وُيحكى 

اأّن المتح���ّدث في ه���ذه ال�ساحة المقّد�سة يتجاوز ذات���ه ليفنى وهو يكّرر 

ا�ستجابت���ه للدعوة ويعّقب بعد ذلك بنف���ي ال�سريك هلل بالمعنى المطلق 

اّل���ذي يعلم���ه اأه���ل اهلل. لي�س ال�سري���ك ف���ي الألوهّية فق���ط، واإّنما على 

التخّل����س والتحّرر من مخالب �سيط���ان النف�س. وما دمتم في اأ�سر وقيد 

ذواتك���م واأهوائك���م النف�سانّي���ة، لن ت�ستطيع���وا الجهاد ف���ي �سبيل اهلل، 

والدفاع عن حرمات اهلل.
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واأنت���م اأّيها الأعّزاء، ارجعوا اإلى ذواتكم، وفّكروا باأبطال الجمهورّية 

الإ�سالمّية اّلذين حّققوا النت�سارات الإلهّية لأجل الإ�سالم والجمهورّية 

الإ�سالمّية. والآن يوجد بينكم بع�س من ال�سهداء الأحياء يوؤّدون منا�سك 

الح���ّج معك���م، فخ���ذوا العبرة من ه���ذا التح���ّول العظيم اّل���ذي ح�سل 

ف���ي داخله���م، وكان �سببًا ل���كّل الت�سحيات والفداء. وليعل���م الم�سلمون 

اأّن���ه ما لم تح�سل ف���ي داخلهم درجة من هذه التح���ّولت، فاإّن �سيطان 

النف����س الأّمارة بال�سوء، و�سياطين الخ���ارج، لن يدعوهم يفّكروا بالأّمة 

الإ�سالمّية ومظلومي العالم.

تحرّروا من غير اهلل

ف���ي المواقيت الإلهّي���ة والمقام���ات المقّد�سة، في ج���وار بيت اهلل 

المليء بالب���ركات، راعوا اآداب الح�سور في ال�ساح���ة المقّد�سة للعلّي 

العظيم، وحّرروا قلوبك���م اأيُّها الحّجاج الأعّزاء من جميع الرتباطات 

المتعّلق���ة بغي���ر اهلل، واأخرج���وا م���ن قلوبكم غي���ر ح���ّب اهلل ونّوروها 

باأن���وار التجلّيات الإلهّي���ة، حّتى تكون الأعم���ال والمنا�سك في �سيرها 

اإل���ى اهلل مليئة بم�سم���ون الحّج الإبراهيمّي وبع���ده بالحّج المحّمدّي، 

وبمق���دار تخفيف الحمل م���ن اأفعال الطبيعة ي�سل���م الجميع من اأوزار 

المن���ى والمنّي���ة، وبحمل ثقل معرف���ة الحّق وع�سق المحب���وب تعودون 

اإل���ى اأوطانك���م وتجلبون لالأ�سدق���اء هدايا النعم الإلهّي���ة الأزلّية بدل 

الهدايا المادّي���ة الفانية، وبقب�سات مليئة بالقيم الإن�سانّية الإ�سالمّية 

اّلتي ُبع���ث لأجلها الأنبياء العظام م���ن اإبراهيم خليل اهلل Q اإلى 
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محّم���د حبيب اهلل P، تلتحقون بالرفاق ع�ّساق ال�سهادة. هذه القيم 

ارة بال�سوء، وتنّجي  ر الإن�سان من اأ�سر النف�س الأمَّ والدوافع اّلتي تح���رِّ

م���ن الرتباط ال�سرق والغ���رب، وتو�سل اإلى �سج���رة الزيتون المباركة 

الال�سرقّية والالغربّية.

الحّج سؤال اهلل

انتبه���وا اإل���ى اأّن ال�سفر اإلى الحّج لي�س �سف���رًا للتجارة، ولي�س �سفرًا 

لتح�سي���ل اأمور الدني���ا، اإّنما هو �سفر اإلى اهلل. اأنت���م ذاهبون اإلى بيت 

اهلل الحرام، فاأتّموا كّل الأمور والأعمال المطلوبة منكم بطريقة اإلهّية. 

اإّن �سفركم اّلذي يبداأ من حين التهّيوؤ هو وفادة اإلى اهلل، �سفر اإلى اهلل 

تعال���ى، وكم���ا اأّن الم�سافرين اإلى اهلل اأمث���ال الأنبياء R والعظماء 

م���ن دينن���ا، م�سافرون اإل���ى اهلل في جمي���ع اأحوالهم واأوق���ات حياتهم، 

ول���م يتخّلفوا خطوة واحدة ع���ن اأّي �سيء في برنامج الو�سول اإلى اهلل، 

اأنت���م اأي�س���ًا تذهبون الآن وف���ورًا اإلى اهلل، في الميق���ات اّلذي تذهبون 

اإلي���ه تلّبون فيه نداء اهلل، وتقولون لّبيك اّللهّم لّبيك، يعني اأنت تدعونا 

ونح���ن نجيب الدعوة. معاذ اهلل اأن تقوم���وا بعمل ل ير�ساه اهلل تبارك 

ريدكم اإذا كنتم غير اإ�سالمّيين. معاذ اهلل اأن 
ُ
وتعالى، اأنا ل اأقبل، ول اأ

فر �سفرًا للتجارة اأو تبحثوا الأمور والم�سائل التجارّية  تجعلوا ه���ذا ال�سَّ

فيم���ا بينكم، اأّيها ال�سادة اأهل العلم، اأّيتها القوافل، يا روؤ�ساء القوافل، 

فر �سفٌر اإلى اهلل ولي�س �سف���رًا اإلى الدنيا،  ي���ا �سائر الحجاج، ه���ذا ال�سَّ

فال تلّوثوه بها.
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أخلصوا في الحّج

اإّن اأه���ّم الأمور في جميع العبادات هو الإخال�س في العمل واإذا قام 

�سخ����س ل �سمح اهلل بعمل ما لأجل التظاهر به اأمام الآخرين، وعَر�س 

عمله الجّيد اأمامهم، فاإّن���ه ُي�سبح باطاًل. ولينتبه الحّجاج المحترمون 

وليواظبوا على عدم اإ�سراك غير اهلل في اأعمالهم. 

اإّن الجهات المعنوّي���ة للحّج كثيرة، والمهم اأن يعرف الحاّج اإلى اأين 

يذهب ودعوة من يلّبي؟ واأّنه �سيف من؟ وما هي اآداب هذه ال�سيافة؟

وليعل���م اأّن الغرور والنظرة الذاتّي���ة ل يجتمعان مع حّب اهلل وطلبه، 

ويتناق�سان مع الهجرة اإلى اهلل، وبالتالي تكونان �سببًا لنق�س معنوّيات 

الحّج. واإذا ما تحّققت ه���ذه الجهة المعنوّية والعرفانّية لالإن�سان، واإذا 

م���ا تحّققت لّبيك �سادق���ة ومقرونة بنداء الحّق تعال���ى، حينها ينت�سر 

الإن�سان ف���ي جميع الميادي���ن ال�سيا�سّية والجتماعّي���ة والثقافّية وحّتى 

الع�سكرّية، ومثل هذا الإن�سان لن يعرف الهزيمة. اإلهي اجعل جزءًا من 

هذا ال�سير وال�سلوك المعنوّي والهجرة الإلهّية من ن�سيبنا جميعًا.

هم  ليلتفت اأولئك اّلذين يذهبون اإلى الحج اأن ل يخلطوا للحظٍة حجَّ

بالمعا�س���ي. ينبغي اأن يكون كّل �سيء اإ�سالمّي���ًا وكّل �سيء عبادَة، لتكن 

المظاه���رات عب���ادة مح�س���ة، ولتك���ن ال�سع���ارات عبادّي���ة، خالية من 

المع�سية، لتكن على النحو اّلذي اأراده اهلل، يجب اأن تكون هذه الم�سائل 

طبق برنام���ج �سحيح قد ُخّطط له من قبل، ويج���ب اأي�سًا النتباه لهذه 

الم�سائل.
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سرُّ المناسك

اإّن الط���واف حول الكعبة الم�سّرف���ة يعني اأّن الإن�سان لن يطوف لغير 

اهلل. ورج���م العقبات هو رج���ٌم ل�سياطين الإن�س والج���ّن، واأنتم عندما 

ترجمون عاهدوا اهلل اأن تقتلعوا �سياطين الإن�س والقوى الم�ستكبرة من 

البالد الإ�سالمّية. اليوم كّل العالم الإ�سالمّي اأ�سيٌر بيد اأمريكا، احملوا 

م���ن اهلل ر�سالًة اإلى م�سلمي الق���ارات المختلفة للعالم الإ�سالمّي ر�سالة 

اأن ل تخ�سعوا لغير اهلل ول تكونوا عبيدًا لأحد.

عندم���ا تلفظون لّبيك لّبيك، قولوا ل لجمي���ع الأ�سنام، وا�سرخوا ل 

ل���كّل الطواغي���ت الكبار وال�سغ���ار، واأثناء الطواف ف���ي حرم اهلل حيث 

يتجّل���ى الع�سق الإلهّي، اأخل���وا قلوبكم من الآخرين، وطّه���روا اأرواحكم 

م���ن اأّي خوٍف لغير اهلل. وفي موازاة الع�سق الإلهّي، تبّراأوا من الأ�سنام 

الكبي���رة وال�سغي���رة والطواغيت وعمالئه���م واأزلمهم، حي���ث اإّن اهلل 

تعال���ى ومحّبي���ه تبّروؤوا منه���م، واإّن جميع اأحرار العال���م بريئون منهم. 

وحي���ن تلم�سون الحجر الأ�سود اعقدوا البيعة مع اهلل اأن تكونوا مطيعين 

وعبي���دًا له، اأينم���ا كنتم وكيفم���ا كنتم. واأن تكون���وا اأعداَء اأع���داِء اهلِل 

ور�سوِله وال�سالحين والأحرار.

 ل تحن���وا روؤو�سكم، واطردوا الخوف من قلوبكم، واعلموا اأّن اأعداء 

اهلل وعل���ى راأ�سهم ال�سيط���ان الأكبر جبناء واإن كان���وا متفّوقين في قتل 

الب�سر وف���ي جرائمهم وجناياته���م. اأثناء �سعيكم بي���ن ال�سفا والمروة 

ا�سع���وا �سعي من ُيري���د الو�سول اإل���ى المحبوب، حّت���ى اإذا ما وجدتموه  



24

اأب������������ع������������اد ال�������ح�������ّج

هان���ت كّل الأم���ور الدنيوّي���ة، وانته���ت كّل ال�سكوك والت���رّددات، وزالت 

كّل المخ���اوف والحبائ���ل ال�سيطانّية وكّل الرتباط���ات القلبّية المادّية، 

وازدهرت الحرّية، وانك�سرت القيود ال�سيطانّية والطاغوتّية اّلتي اأ�سرت 

عباد اهلل. 

�سي���روا اإل���ى »الم�شع���ر الح���رام وعرف���ات« واأنتم في حال���ة اإح�سا�س 

وعرف���ان، وكونوا في اأّي موقٍف مطمئّني القل���ب لوعد اهلل الحّق باإقامة 

حكم الم�ست�سعفي���ن. وب�سكون وهدوء فّكروا باآي���ات اهلل الحّق، وفّكروا 

بتخلي����س المحرومي���ن والم�ست�سعفين من براثن ال�ستكب���ار العالمّي، 

واطلبوا من الحّق تعالى في تلك المواقف الكريمة تحقيَق �ُسبل النجاة، 

بع���د ذلك عندما تذهب���ون اإلى »ِمن���ى« اطلبوا هن���اك اأن تتحّقق الآمال 

الحّق���ة حيث الت�سحية هن���اك باأثمن واأحّب �سيء ف���ي طريق المحبوب 

المطل���ق، واعلموا اأّنه ما لم تتجاوزوا ه���ذه الرغبات واّلتي اأعالها حّب 

النف�س وحّب الدنيا التابع لها، ف�سوف لن ت�سلوا اإلى المحبوب المطلق. 

وف���ي هذه الح���ال ارجم���وا ال�سيط���ان، واطردوه م���ن اأنف�سك���م وكّرروا 

رجم ال�سيط���ان في مواقع مختلفة بناًء على الأوام���ر الإلهّية، لدفع �سّر 

ال�سياطين واأبنائهم عنكم.

ال ترجموا أنفسكم

فر الإلهّي اّلذي تذهبون اإلي���ه وترجمون فيه ال�سيطان،  اإّن ه���ذا ال�سَّ

اإذا ما كنتم ل �سمح اهلل من جنود ال�سيطان ف�سترجمون اأنف�سكم اأي�سًا. 

واأنت���م يجب اأن تكونوا في���ه رحمانّيين، واأن ت�سبح���وا رحمانّيين، حّتى 
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يك���ون رجمكم رجم اأتباع الرحم���ن وجنوِده لل�سيط���ان، اأنتم تقفون في 

تل���ك المواق���ف والموا�سع الكريمة، معاذ اهلل اأن يتل���ّوث وقوفكم ب�سيء 

خ���الف ال�سرع، اأو يتلّوث بالمع�سية، فف�ساًل عن اإراقة ماء الوجه اأمام 

اهلل ت�سق���ط كرامة الإ�سالم ف���ي الدنيا. اليوم كرام���ة الإ�سالم متقّومة 

بوجودك���م، اأنتم اّلذي���ن تذهبون جماعات جماعات اإل���ى تلك المواقف 

الكريمة وي�ساهدكم �سائر الم�سلمين.

ال حّج كامل بدون حّج صحيح

اإّن المراتب المعنوّية للحّج هي راأ�سمال الحياة الخالدة بحيث ُتقّرب 

الإن�سان من اأف���ق التوحيد والتنزيه، و�سوف لن نح�سل على النتيجة ما 

لم ننّفذ اأحكام وقوانين الحّج العبادّية ب�سكل �سحيح ولئق. 

على الحّجاج المحترمين والعلماء المعّظمين م�سوؤولي قوافل الحّجاج 

اأن ي�سرفوا وقتهم ويكون كل هّمهم هو تعّلم وتعليم منا�سك الحج وعلى 

العارفين مراقبة من يرافقهم حّتى ل يتخّلف اأحد عن الأوامر.

عل���ى اأّية حال هذه وظيفة العلم���اء الموجودين في القوافل يعني هي 

اإح���دى وظائفهم، واإّن اإح���دى الوظائ���ف المهّمة اأي�س���ًا تعريف النا�س 

بم�سائ���ل الحّج، اإّنن���ا نرى الكثيرين من الأ�سخا����س اّلذين يذهبون اإلى 

الحّج ويتحّملون الم�ساعب ل يعرفون م�سائل الحّج وي�سبحون مقّيدين 

بحركته���م هناك، وعندم���ا يعودون وبعد عّدة �سن���وات ي�ساألون: اأّننا قد 

اأنجزن���ا عملنا على ال�سكل التالي، فهل حّجن���ا �سحيح اأم ل؟ فهل نحن 

ما زلنا على اإحرامنا اأي�سًا اأم ل؟ فيجب على ال�سادة العلماء اأن يعقدوا 



26

اأب������������ع������������اد ال�������ح�������ّج

جل�سات للتدري�س ويفّقهوا النا�س باآداب الحّج، واجبات الحّج، محّرمات 

الحّج. فاإذا لم يتعّلم���وا الآداب، فلي�س في ذلك اإ�سكال، اأّما المحّرمات 

والواجب���ات، فيج���ب تعليمها للنا����س يومّي���ًا، ويجب على النا����س اأي�سًا 

الذه���اب عند ال�س���ادة العلماء لح�سور هذه الدرو�س، ف���اإذا ما انعقدت 

ه���ذه الدرو�س فيجب اأن يذهبوا اإليه���م وي�ستمعوا ويتعّلموا م�سائل الحّج 

حّتى ل ُي�سبحوا ماأ�سورين فيما بعد عند عودتهم ويت�ساءل اأحدهم كيف 

كان طوافي، هل كان �سحيحًا اأم ل؟

فعندم���ا تتعّلم���ون الم�سائل فالعم���ل حينئذ يكون �سحيح���ًا وخاليًا 

من الأخطاء. واأي�س���ًا اإّن اإحدى الوظائف الملقاة على الجميع � ويجب 

عل���ى العلماء القيام بها هناك، كم���ا يجب على عاّمة النا�س � هي تعّلم 

م�سائ���ل الحّج وع���دم الكتفاء باأّنن���ا ذهبنا اإلى الح���ّج واأنجزنا عملنا 

كيفما كان.

كاّل الأم���ر هن���ا مختلف عن كّل الأماكن الأخ���رى. فالإن�سان اّلذي 

يذه���ب للزي���ارة مث���اًل ولم ُينج���ز الأعم���ال المتعّلقة بها عل���ى النحو 

ال�سحي���ح �سوف لن ت�سّب���ب له اأّي اإ�سكال اأو م�سكلة، اأّما هنا في الحّج 

فاإّنه���ا ت�سّبب له اإ�سكال لأّنه ما زال ُمحرمًا! وهذا يعني اأّنه يجب عليه 

اأن يذه���ب ثانية اإلى الحّج وهو يواج���ه الكثير من هذه الإ�سكالت لذا 

وم���ن اأجلكم اأنتم عليك���م اأن تّتبعوا هذه الم�سائ���ل وتتعّلموها، حّتى ل 

تقع���وا في ال�ستب���اه والخطاأ ول تك���ون �سببًا لتعبكم فيم���ا بعد، وهذه 

اأي�سًا اإحدى الم�سائل.
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األُنس بالقرآن في الحّج

���ر الحّج���اج المحترمي���ن اأن ل يغفلوا في جمي���ع المواقف  اإّن���ي اأذكِّ

المعّظم���ة وطيلة فترة �سفرهم اإل���ى مّكة المكّرمة والمدينة المنّورة عن 

ال�ستئنا�س بالقراآن الكريم، هذه ال�سحيفة الإلهّية وكتاب الهداية، لأّن 

كّل ما عن���د الم�سلمين وما �سيكون، على طول امت���داد التاريخ الما�سي 

وكذل���ك في الم�ستقبل، اإّنما هو من ب���ركات هذا الكتاب المقّد�س، ولذا 

اأرج���و من العلم���اء الأع���الم، واأبناء الق���راآن، والمفّكري���ن العظام، اأن 

ي�ستفي���دوا من ه���ذه الفر�سة ول يغفلوا عن هذا الكت���اب المقّد�س ففيه  

تبياٌن لكّل �سيء. 

ه���ذا الكتاب ال�سم���اوّي الإلهّي اّلذي ه���و ال�سورة العينّي���ة والكتبّية 

لجميع الأ�سماء وال�سفات والآيات والبّينات، ونحن عاجزون عن اإدراك 

 ،R والأئّمة P مقامات���ه الغيبّية، ول يعلم اأحد اأ�سراره غير النبّي

حي���ث اأدركه خّل����س الأولي���اء الِعظام ببركة ال���ذات الإلهّي���ة المقّد�سة 

والقراآن ينهل منه ُخّل�س اأهل المعرفة، وعلى قدر ا�ستعداداتهم ومراتب 

�سلوكه���م بف�سل مجاهداتهم وريا�ساتهم القلبّية. والآن وهو في �سورته 

المدّون���ة بع���د نزوله بل�سان الوح���ي و�سلنا دون نق����س اأو زيادة حرف، 

ومع���اذ اهلل اأن ُي�سبح مهج���ورًا اإّل اأّن اأبعاده المختلفة واّلتي ينطوي في 

كّل بع���د منها على مراحل ومراتب بعيدة عن متن���اول الب�سر العادّيين، 

ولكّن اأهل المعرفة والتحقيق في مختلف فروعه وبن�سبة العلم والمعرفة 

وال�ستع���داد لديهم من خالل بياناتهم وخطبه���م واأحاديثهم المتفاوتة 
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اإّنم���ا يقّربون الفه���م من هذه الخزائ���ن الالمتناهية بالعرف���ان الإلهّي 

والبحر الم���ّواج للك�سف المحّمدي ويقّدمون���ه لالآخرين، واأن يقوم اأهل 

ة لهذا الكتاب الإلهي  الفل�سفة والبرهان ببح���ث ودرا�سة الرموز الخا�سّ

وك�س���ف اأ�سل الأدّلة الفل�سفّي���ة الإلهّية لإ�سارات تل���ك الم�سائل العميقة 

وي�سعوها ف���ي متناول اأهله���ا. واأن يقوم الم�ستقيم���ون اأ�سحاب الآداب 

القلبّي���ة والمراقب���ات الباطنّية واّلذين ح�سلوا عل���ى ر�سفة وجرعة من 

عوال���م »اأّدبن���ي رّب���ي« ويقّدموه���ا هدّية لأج���ل اأولئ���ك الُعطا�سى لهذا 

الكوثر ويوؤّدبوهم بالحّد المي�سور باآداب اهلل. ويقّدم المّتقون لُعطا�سى 

الهداية بارقًة من نور التقوى اّلتي نهلوها من هذا النبع الفّوار {ڀ 

، هدّية لأجل الع�ّساق اّلذين يتحّرقون لنور هداية اهلل.
(1(

ڀ}
واأخيرًا اإّن اأّي طائفة من العلماء الأعالم والمفّكرين العظام، اّلذين 

ب���روا اأقالمهم لك�سف ُبع���ٍد من الأبع���اد الإلهّية لهذا الكت���اب المقّد�س 

وحّقق���وا اآمال عا�سقي الق���راآن، و�سرفوا وقتهم في �سب���ر اأغوار الأبعاد 

ال�سيا�سّي���ة، الجتماعّي���ة، القت�سادّية، الع�سكرّي���ة، الثقافّية، والحرب 

وال�سل���ح في القراآن، حّت���ى اأ�سبح معلومًا اأّن هذا الكت���اب هو منبع كّل 

�س���يء، بدءًا من العرفان والفل�سفة اإل���ى الأدب وال�سيا�سة، حّتى ل يقول 

الجهلة واّلذي���ن ل يعرفون �سيئًا اإّن العرف���ان والفل�سفة لي�سا �سوى ن�سج 

من الخيال لي�س اأكثر، واإّن ال�سير وال�سلوك والريا�سة النف�سّية اإّنما هي 

من عم���ل الدراوي�س. اأْو ما �ساأن الإ�س���الم بال�سيا�سة والحكومة، واإدارة 

)1) �سورة البقرة، الآية: 2.
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الب���الد، اإّن ه���ذا من اخت�سا����س وعمل المل���وك وال�سالطي���ن وروؤ�ساء 

الجمهورّي���ات واأهل الدني���ا. اأو اإّن الإ�سالم هو دي���ن ال�سلح والم�ساومة 

واإّن���ه بريء من الحروب والج���دال مع الظالمين وين�سب���ون هذه الأمور 

للقراآن...

يج���ب اأن نعلم اأّن الحكمة هي اأّن ه���ذا الكتاب الخالد الأبدّي اإّنما 

ه���و لأجل هداية واإر�ساد الب�سرّية م���ن اأّي لون اأو قومّية وفي اأّي ُقطب 

اأو ِقط���ر وحّتى قيام ال�ساعة. واأن تبقى الم�سائل الحياتّية المهّمة حّية 

�س���واًء فيما يخ����سّ المعنوّيات اأو فيما يتعّلق بنظ���ام الملكّية. واإفهام 

���ة، ول ُيظّن اأّن  النا����س اأّن م�سائ���ل القراآن لي�ست لع�س���ٍر وجهٍة خا�سّ

ه���دف اإبراهيم ومو�سى ومحّم���د عليهم وعلى اآله���م ال�سالم يخت�ّس 

بزمان خا�ّس.





الفصل الثاني

البعد االجتماعّي للحّج

اإّن اإح���دى الفل�سف���ات الجتماعّي���ة لهذا 

التجّمع العظيم توثيق الوحدة بين اأتباع نبّي 

الإ�سالم.

االإمام الخميني }
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الوحدة من فلسفة الحّج

ينبغي على جمي���ع الإخوة والأخوات الم�سلمي���ن والم�سلمات النتباه 

اإلى اأّن اإحدى مهّمات فل�سف���ة الحّج اإيجاد التفاهم وتوثيق ُعرى الأخّوة 

بي���ن الم�سلمي���ن، وينبغي عل���ى المفّكري���ن والمعّممين ط���رح م�سائلهم 

الأ�سا�سّي���ة؛ ال�سيا�سّية والجتماعّية م���ع الآخرين من اإخوانهم، وتقديم 

القتراحات من اأجل رفعها وحّلها وو�سعها بت�سّرف وتحت نظر العلماء 

واأ�سحاب الراأي عند عودتهم اإلى بالدهم.

يج���ب اأن نعلم اأّن اإحدى الفل�سفات الجتماعّية لهذا التجّمع العظيم 

من جميع اأنحاء العالم توثيق ُعرى الوحدة بين اأتباع نبّي الإ�سالم اأتباع 

القراآن الكريم في مقابل طواغيت العالم، واإذا ل �سمح اهلل اأوجد بع�س 

الحّج���اج من خ���الل اأعمالهم خلاًل في هذه الوح���دة اأّدت اإلى التفرقة، 

فذلك �سيوجب �سخط ر�سول اهلل P وعذاب اهلل القادر الجبار.

الحّج���اج المحترم���ون الموجودون ف���ي جوار بي���ت اهلل ومحّل رحمته، 

تعاُطوا برفق ومروءة واأخّوة اإ�سالمّية مع جميع عباد اهلل، واعتبروا الجميع 

� ودون النظر اإلى اللون والل�سان والمنطقة والمحيط � منكم، وكونوا جميعًا 

يدًا قراآنّية واحدة حّتى ت�سيطروا على اأعداء الإ�سالم والإن�سانّية.



34

اأب������������ع������������اد ال�������ح�������ّج

الحّج مركز التعارف

اإّن الح���ّج هو اأف�سل مكان لتع���ارف ال�سعوب الإ�سالمّية حيث يتعّرف 

الم�سلم���ون عل���ى اإخوانهم واأخواتهم في دين الإ�س���الم من جميع اأنحاء 

العالم، ويجتمعون في ذلك البيت المتعّلق بجميع المجتمعات الإ�سالمّية، 

وباّتباع دين اإبراهيم الحنيف وبعد اأن ي�سعوا جانبًا المفردات والألوان 

والعرقّية والقومّية، يرجعون اإلى اأر�سهم وبيتهم الأّول.

وم���ع مراع���اة الأخ���الق الكريم���ة الإ�سالمّي���ة واجتن���اب الج���دال 

والتجّم���الت يتجّلى ويتمظهر �سف���اء الأخّوة الإ�سالمّي���ة واأبعاد تنظيم 

الأّمة المحّمدّية في جميع اأنحاء العالم.

اتحدوا في رجم الشياطين

وينبغ���ي عل���ى الحّج���اج المحترمين لبي���ت اهلل الح���رام لأي دين اأو 

قومّي���ة انتموا اأن ير�سخوا لأحكام القراآن الكري���م، ويقفوا في مواجهة 

�سي���ل ال�سياطي���ن � اّلذي���ن ُيريدون اقت���الع الإ�سالم اّل���ذي طّهر ال�سرق 

والغ���رب � وعمالءهم اّلذي���ن ل اإرادة لهم، ويمّدوا يد الأخّوة الإ�سالمّية 

لبع�سهم البع�س وينتبهوا لالآيات الكريمة اّلتي تدعوهم اإلى العت�سام 

بحب���ل اهلل، وتنهاهم عن الختالف والتفرق���ة، وينبغي ال�ستفادة اأكثر 

ع�سوّي���ًا و�سيا�سّي���ًا من هذه الفري�س���ة العبادّية ال�سيا�سّي���ة الإ�سالمّية، 

ف���ي تلك الأمكنة ال�سريف���ة اّلتي �ُسّيدت بحّق لأج���ل م�سالح الموّحدين 

والم�سلمين في العالم، واللتفات اإلى �سّر الت�سحية والفداء الإبراهيمّي 

� الإ�سماعيل���ّي، حي���ث يج���ب الوقوف ف���ي �سبيل اهلل اإلى ح���ّد الت�سحية 
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والف���داء باأعّز واأغلى ثم���رة في وجوده، والدفاع ع���ن الأهداف الإلهّية.

يج���ب ط���رد ال�سياطي���ن الكبي���رة وال�سغي���رة والو�سط���ى عن حرم 

الإ�س���الم المقّد�س والكعبة والحرم، ويجب قط���ع اأيادي ال�سياطين عن 

الكعبة، وُحرم الدول الإ�سالمّية اّلتي هي من حرمة الكعبة، ويجب تلبية 

دعوة اهلل المتعال »لّبيك الّلهّم لّبيك«.

اتحدوا لتُعيدوا المجد

ويج���ب عليكم التكال على اهلل العظي���م في تلك المواقف العظيمة، 

وعقد معاهدة الوحدة والتفاق في مقابل جنود ال�سرك وال�سيطان، واأن 

 
(1(

ترتفعوا عن الفرقة والتن���ازع { ٻ ٻ پ پ پ}

اإّن لون ورائحة الإيم���ان والإ�سالم الّلذين هما اأ�سا�س النت�سار والقّوة، 

يج���ب اأن يق�سي���ا عل���ى التن���ازع والتفرق���ة الّلذي���ن اأ�سا�سهم���ا الأهواء 

النف�سانّية ومخالفة اأحكام الحّق تعالى.

ولن�س���ل اإلى الن�سر من خ���الل الجتماع على الحّق، وتوحيد الكلمة 

وكلمة التوحيد اّلتي هي اأ�سا�س ومنبع عظمة الأّمة الإ�سالمّية.

يا مسلمي العالم، ماذا جرى لكم؟

 في �سدر الإ�سالم على قّلتكم هزمتم القوى العظمى، وحّققتم وجود 

الأّمة الإ�سالمّية الإن�سانّية الكبرى، واأنتم اليوم ُتعّدون بما يقارب المليار 

ن�سم���ة وتملكون الثروات الكبيرة اّلتي ُتعتب���ر راأ�س الحرّية، وُتعانون اإلى 

)1) �سورة الأنفال، الآية: 46.
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هذا الحد من ال�سعف والن�سحاق في مقابل الأعداء. هل تعلمون اأّن كّل 

الم�سائ���ب اّلتي ُتعانون منها هي نتيج���ة التفّرق والختالف بين روؤ�ساء 

بلدانكم، وبالتالي فيما بينكم؟

انه�سوا من اأماكنكم واحملوا الق���راآن الكريم وا�ستلهموا اأوامر اهلل 

تعالى حّتى ُتعي���دوا مجدكم وعظمة الإ�سالم العزي���ز. تعالوا وا�ستمعوا 

اإلى موعظة واحدة من اهلل حيث يقول:

 
(1(

ائ} ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  {ۉ 

انه�س���وا جميعًا وقوموا هلل. قوموا فرادى على جنود و�سياطين اأنف�سكم 

الباطنّي���ة وقوم���وا جماع���ات على الق���وى ال�سيطانّي���ة، اإذا كانت الثورة 

والنه�سة اإلهّية ولأجل اهلل فهي منت�سرة.

اأّيها الم�سلمون ويا م�ست�سعفي العالم، مّدوا اأياديكم لبع�سكم البع�س 

و�سي���روا في �سبيل اهلل، والجاأوا اإلى الإ�سالم وث���وروا على الم�ستكبرين 

الظالمي���ن والمعتدي���ن على حقوق ال�سع���وب حّجاج بي���ت اهلل الحرام، 

اّتحدوا في المواقف والم�ساعر الإلهّية واطلبوا من اهلل العلّي القدير اأن 

ين�سر الإ�سالم والم�سلمين وم�ست�سعفي العالم.

الوحدة هي الحّل

اأّيه���ا الحّج���اج المحترم���ون لقد اجتم���ع العالم حول بع�س���ه البع�س، 

ويتبادل الآراء في م�سالح الإ�سالم وم�ساكل الم�سلمين، فيجب اأن تّتخذوا 

)1) �سورة �سباأ، الآية: 46.
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اإجراءات �سرورّية لحّل هذه الم�ساكل والو�سول اإلى الأهداف الإ�سالمّية 

المقّد�سة، وابحثوا في طرق و�سبل الوحدة بين جميع الطوائف والمذاهب 

الإ�سالمّية، وابحثوا في الم�سائل ال�سيا�سّية الم�ستركة بين جميع الطوائف 

الإ�سالمّي���ة وابحثوا لإيجاد ح���ّل للم�ساكل اّلتي اأوجده���ا اأعداء الإ�سالم 

لم�سلمي العالم، واّلتي ُيعتبر اأهّمها تفرقة �سفوف الم�سلمين.

الي���وم م���ا هو الح���ّل؟ ولأج���ل تحطيم ه���ذه الأ�سنام ما ه���و تكليف 

الم�سلمين والم�ست�سعفين في العالم؟

طري���ق واحد )هو الدعوة اإلى الوحدة( هو اأ�سا�ٌس لكّل ال�سبل ويقتلع 

ج���ذور ه���ذه الماآ�سي ويقط���ع دابر الف�س���اد وُيعيد وح���دة الم�سلمين بل 

وحدة جميع الم�ست�سعفين وكّل الم�ست�سعفين والمكّبلين بال�سال�سل في 

العال���م؛ هذه الوحدة اّلتي يوؤّكدها ويكّرره���ا الإ�سالم ال�سريف والقراآن 

الكريم، ويجب تحقيقها في الواقع من خالل الدعوة والتبليغ بها ب�سكل 

وا�سع، ومركز هذه الدعوة مّكة المعّظمة عندما يجتمع الم�سلمون لأداء 

فري�سة الحّج واّلتي بداأها اإبراهيم خليل اهلل ومحّمد حبيب اهلل ويكّملها 

في اآخر الزمان ح�سرة بقّية اهلل اأرواحنا لمقدمه الفدا.

ُيخاطب اهلل اإبراهيم خليل اهلل ليدعوا النا�س اإلى الحّج، فياأتون من 

جميع الأقط���ار لي�سهدوا منافع لهم ومنافع للمجتم���ع؛ منافع �سيا�سّية، 

 Qومنافع اقت�سادّية، ومنافع اجتماعّية وثقافّية. لياأتوا ويروا نبّيهم

اّلذي قّدم اأغلى واأعّز ثمرة في حياته في �سبيل اهلل.

ويج���ب على ذرّي���ة اآدم كّله���ا اأن تتاأ�ّسى بك فلينظ���روا كيف حّطمت 
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الأ�سن���ام، وكيف اأبع���دت ورميَت جانبًا كّل ما ع���دا اهلل؛ �سم�سًا كان اأم 

قم���رًا، هياكل، حيوانات اأو ب�سرًا وقلت في كنه الحقيقة: { ۀ ہ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
.

(1(

ۓ}
ويجب عل���ى الجميع التاأ�ّسي باأب���ي التوحيد، و�سّي���د الأنبياء عظماء 

ال�ساأن P ونقراأ في �سورة التوبة، الأمر اّلذي قراأه في مّكة على م�سمع 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ  فق���راأ:  عاّم���ة،  النا����س 

.
(2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}
لوا جبهًة للمستضعفين شكِّ

وم���ن جمل���ة الوظائ���ف في ه���ذا الجتم���اع العظي���م، دع���وة النا�س 

والمجتمع���ات الإ�سالمّي���ة لوح���دة الكلمة ورف���ع الختالف���ات بين فئات 

الم�سلمين، حيث ينبغي على الخطباء والعلماء والمفّكرين اأن ُيبادروا اإلى 

هذا الأمر الحياتّي، وي�سعوا في �سبيل اإيجاد وت�سكيل جبهة للم�ست�سعفين. 

حيث اإّنه���م ي�ستطيعون بوحدة الجبهة، ووحدة الكلم���ة، و�سعار ل اإله اإّل 

اهلل اأن يتح���ّرروا من اأ�س���ر الق���وى ال�سيطانّية لالأجان���ب والم�ستعمرين 

والم�ستثمرين، ويتغّلبوا على الم�ساكل بوحدتهم واأخّوتهم.

احترزوا من التفرقة

لي�سم����ع الجميع ه����ذه الحقيقة، اإّن اأع����داء الإ�سالم ي�سع����ون بكّل قّوتهم 

)1) �سورة الأنعام، الآية: 79.

)2) �سورة التوبة، الآية: 3.
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لإيج����اد التفرقة والختالف بين المجتمعات الإ�سالمّية وي�سعون باأّي و�سيلٍة 

وتح����ت اأّي عن����وان لإيجاد النزاعات بين الم�سلمين، واّلت����ي بتحقيقها تتهّياأ 

الأر�سّية ال�سالحة لت�سّلطهم الكامل من جديد على جميع الدول الإ�سالمّية، 

وُي�ساعده����م عل����ى ذل����ك هجومهم لنهب الث����روات، ومن ه����ذه الجهة يجب 

الحتراز عن اأّي عمٍل يوؤّدي اإلى التفرقة وهذا تكليف �سرعّي واإلهّي.

سرُّ االنتصار وسبب الهزيمة

يا م�سلمي العالم، يا اأتباع عقيدة التوحيد، اإّن �سّر كّل هذه الم�ساعب 

والمتاع���ب في ال���دول الإ�سالمّية، هو اختالف الكلم���ة وعدم التن�سيق. 

واإّن �س���ّر النت�س���ار هو وح���دة الكلمة ووج���ود التع���اون والتن�سيق حيث 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  بّي���ن اهلل ذلك في جملة واح���دة: {ڦ 

.
(1(

{ ڃ
العت�سام بحبل اهلل بياُن تعاون جميع الم�سلمين، في �سبيل الإ�سالم 

ولأجل م�سالح الم�سلمي���ن ولالبتعاد عن التفرقة والنف�سال والتحّزب 

اّلذي هو اأ�سا�س جميع الم�سائب والتخّلف. اأطلب من اهلل العلّي القدير 

وحدة كلمة م�سلمي العالم وعظمة الإ�سالم والم�سلمين.

واجهوا المثّقفين المأجورين

يا م�سلم���ي العالم اّلذين اآمنتم بحقيقة الإ�س���الم، انه�سوا واّتحدوا 

تحت راّية التوحيد، وفي ظل تعاليم الإ�سالم، وكّفوا اأيادي القوى العظمى 

)1) �سورة اآل عمران، الآية: 103.
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الخائنة عن بالدكم وثرواتها العظيمة، واأعيدوا مجد الإ�سالم، واحترزوا 

من الخالفات والأهواء النف�سانّية لأّنكم تملكون كّل �سيء، اعتمدوا على 

ح�س���ارة الإ�سالم، وحارب���وا الغرب والمتغّربين، وقف���وا على اأقدامكم، 

وناه�س���وا المثّقفي���ن المتغّربي���ن والم�ست�سرقين، وحّقق���وا هوّيتكم لأّن 

المثّقفي���ن الماأجورين قد جلبوا الكثير من الباليا والم�سائب ل�سعوبهم 

وبلدانه���م ل�سرب وحدتكم والحيلولة دون اعتمادكم على الإ�سالم. وما 

ل���م تّتحدوا، وبالدّقة ما لم تعتمدوا على الإ�سالم الم�ستقيم �ستواجهون 

ما واجهتموه حّتى يومنا هذا.

اليوم هو زم���ن ينبغي على ال�سعوب اأن ُتنير درب مثّقفيها ومفّكريها 

لإنقاذه���م من حالة الن�سحاق وال�سعف اأمام ال�سرق والغرب. اليوم هو 

يوم حركة ال�سعوب اّلتي كانت وما زالت تعتبر حّتى اليوم قبلة للهداة.

 اعلم���وا اأّن قدرتك���م المعنوّية م�سيطرة على جمي���ع القوى الأخرى، 

واأنت���م ت�سّكلون نح���و المليار ن�سمة مع ما عندكم م���ن ثروات ل تن�سب، 

ت�ستطيعون الق�ساء على كّل القوى.

 ان�س���روا اهلل ين�سرك���م، اأّيه���ا المحيط الإ�سالم���ّي الكبير المارد، 

انه����س وحّطم اأعداء الإن�سانّي���ة، واإذا ما �سلكتم طري���ق اهلل والتزمتم 

تعاليم ال�سماء فاإّن اهلل وجنوده معكم.

المشاركة في صالة الجماعة لإلخوة أهل السنّة

طوف���وا ح���ول الكعبة بالط���واف المتع���ارف على النحو اّل���ذي يقوم 

ب���ه جمي���ع الحّج���اج. واحترزوا م���ن الأعمال اّلت���ي يفعله���ا الأ�سخا�س 
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الجاهل���ون، واحترزوا من مطلق من الأعمال اّلت���ي تكون موجبة لوهن 

المذه���ب، وفي الوقوفين اإّن اتباع حكم ُق�ساة اأهل ال�سّنة لزم وُمبرىء 

ما لم ُيقطع بالخالف.

ويج���ب على الأخوة الإيرانّيين و�سيعة �سائ���ر الدول الحتراز من 

الأعم���ال الجاهلة اّلتي ت���وؤّدي لتفرقة الم�سلمي���ن، وينبغي الح�سور 

بي���ن جماعات اأه���ل ال�سّنة. واجتناب ال�س���الة جماعة في المنازل، 

والحت���راز من و�سع مكّبرات ال�سوت خ���الف المتعارف، واجتناب 

الرتماء على القبور المطّه���رة، والأعمال اّلتي تكون اأحيانًا مخالفة 

لل�سرع الحنيف.





الفصل الثالث

البعد السياسي للحّج

الح���ّج ه���ي  فل�سف���ات  اأكب���ر  اإح���دى  اإّن 

البع���د ال�سيا�سّي اّلذي ت�سع���ى اأيادي الُجناة 

لقتالعه.

االإمام الخميني }
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أهميّة البُعد السياسي للحّج

اإّن اإح���دى اأكب���ر فل�سفات الح���ّج � الق�سّي���ة � هي البع���د ال�سيا�سّي 

اّلذي ت�سع���ى اأيادي الُجناة لقتالعه واجتثاثه م���ن كاّفة جوانبه وهم 

يعمل���ون على ذل���ك. ولالأ�سف اإّن دعاي���ات وتبليغات ه���وؤلء قد اأّثرت 

عل���ى الم�سلمين حيث اأ�سبح كثيٌر م���ن الم�سلمين يعتبر اأّن ال�سفر اإلى 

الح���ّج عبارة عن عبادة جاّفة و�سعب���ة وخالية من اأّي تفكير بم�سالح 

الم�سلمي���ن. اإّن الح���ّج من���ذ ذلك الي���وم اّلذي وجد فيه ل���م يقّل بعده 

ال�سيا�س���ّي اأهمّية عن بعده العبادّي اأب���دًا، واإّن البعد ال�سيا�سّي بنف�سه 

عبادة، اإ�سافة لكونه �سيا�سة.

اإّن البع���د ال�سيا�س���ّي له���ذه المنا�س���ك العظيم���ة م���ن اأكث���ر الأبعاد 

المهج���ورة. وق���د عمل الُجن���اة وما زال���ت اأياديهم الخائن���ة تعمل اأكثر 

و�ستبقى تعمل لأجل اإبقائه مهجورًا.

وم�سلم���و اليوم وفي هذا الع�سر، ع�سر �سريعة الغاب، مكّلفون اأكثر 

من اأي زمن م�سى لرفع هذه ال�سبهات واإظهار هذا البعد. لأّن الالعبين 

الدولّيين ولأج���ل اإبقاء الم�سلمين في غفلتهم ودائرة التخّلف من جهة، 

وعمل عمالئهم النفعّيين م���ن جهة اأخرى، وغفلة الأجيال الجاهلة من 
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ناحي���ة وعلماء البالط اأو اأ�سحاب الفهم المنحرف والملتوي من ناحية 

اأخرى، والن�ّساك الجاهلون من جهة عن علم اأو عن غير علم، قد وقفوا 

وراء بع�سه���م البع����س لمح���و هذا البع���د ليعملوا فيما بع���د على تقرير 

م�سير المظلومين وتحريرهم.

ينبغي على الملتزمين والواعي���ن واّلذين تحترق قلوبهم لأجل ُغربة 

ة في  الإ�سالم، وهجرانه اأن يبّينوا هذا البعد في اأحكام الإ�سالم وخا�سّ

اأحكام الحّج، حيث اإّن هذا البعد اأكثر و�سوحًا وتاأثيرًا. لينه�سوا جميعًا 

وي�سع���وا لأجل ذلك من خالل اأقالمهم واأحاديثهم وبياناتهم وكتاباتهم 

وخ�سو�س���ًا ف���ي اأّي���ام مو�سم الح���ّج وبعد النته���اء من ه���ذه المرا�سم 

العظيمة، وعودتهم اإلى ديارهم وبالدهم.

وباللتف���ات لهذا البعد العظيم ي�ستطيعون تحريك النا�س وتوعيتهم 

لأج���ل تحري���ر مظلومي العالم م���ن �سغ���ط اأدعياء ال�س���الم الظالمين 

المتزايد يومًا بعد يوم. ومن الوا�سح جّدًا اأّنه ما لم يتمّكن الم�سلمون في 

هذا التجّمع العالمّي العظيم اّلذي ي�سّم جميع فئات ال�سعوب الإ�سالمّية 

المظلوم���ة، لأّي مذهب اأو �سعب انتم���وا اأو اأّي لغة تكّلموا ومن اأّي لون اأو 

طبقٍة كانوا، واّلذين يجتمعون جميعًا وبزّي واحد ولبا�س مت�سابه، بعيدًا 

عن ال�سكلّيات من حّل الم�سائل الأ�سا�س لالإ�سالم والم�سلمين ومظلومي 

العال���م، وما ل���م يجل�سوا م���كان الحكومات الم�ستكب���رة ومتكّلمي الزور 

�سوف لن يجنوا �سيئًا من الجتماعات ال�سغيرة في المناطق والأقاليم، 

و�سوف لن يتهّياأ لنا الو�سول اإلى حلول معّينة.
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بي���ت اهلل الحرام اأّول بيت بني للنا����س، بيت للجميع ول اأف�سلّية فيه 

لأّي �سخ�سّي���ة اأو نظام اأو طائفة. الجميع �سوا�سيٌة هناك، فاأهل البادية 

و�س���ّكان ال�سحاري واّلذين يحملون بيوتهم عل���ى اأكتافهم مت�ساوون مع 

العاكفي���ن ف���ي الكعبة و�س���ّكان المدن ورعاي���ا الدول. ه���ذا البيت �ُسّيد 

للنا����س، لأجل نه�سة النا�س، نه�سة الجمي���ع، ولأجل منافع النا�س. واأّي 

نفع اأعظم واأعلى من جعل اأيادي جبابرة العالم، وَظَلمة العالم مكفوفة 

ع���ن ت�سّلطها على الدول المظلوم���ة ولت�سبح ثروات الدول العظيمة من 

حّق �سعوبها. 

�ّس�س من اأج���ل نهو�س النا�س ولأجل النا�س. لذا يجب 
ُ
اإّن البي���ت قد اأ

الجتم���اع هناك على اأ�سا�س هذا اله���دف الكبير، وتتاأّمن منافع النا�س 

في ه���ذه المواقف ال�سريفة وُترجم ال�سياطي���ن الكبيرة وال�سغيرة. ول 

يكف���ي اأب���دًا مجّرد ِعم���ارة الم�سجد الح���رام و�سقاية الح���اّج وامتالك 

مفت���اح البيت، فهذا لي�س ل���ه عالقة بالهدف. واإبق���اء البيت والم�سجد 

عادّيي���ن كما كان���ا زمن اإبراهيم و�سدر الإ�س���الم، واأن يّتحد الم�سلمون 

ف���ي ذلك المكان دون تكّلف مع الوافدين بدون حلق الراأ�س اأف�سل اآلف 

الم���ّرات من تزيي���ن الكعبة ورفع بناِئه���ا العظيم، والغفل���ة عن الهدف 

الأ�سل���ّي اّلذي ه���و نهو�س النا�س و�سهود مناف���ع النا�س {ڭ ڭ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
وكاأّن   .

(1(

ەئ} ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

)1) �سورة التوبة، الآية: 19.
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الآي���ة الكريمة نازل���ة في ع�سرنا نحن وتتحّدث ع���ن حالنا في ع�سرنا 

الحا�س���ر. نراهم م�سغولين بال�سقاية وحي���اة الحّجاج، وعمارة وتزيين 

الم�سجد الحرام، غافلين عن الإيمان باهلل واليوم الآخر ويقفون جانبًا 

ع���ن الجه���اد في �سبيل اهلل، وه���ذا ظلم، واّلذين ه���م غافلين عن ذلك 

ُيح�سبون من الظالمين.

الإيم���ان باهلل واليوم الآخر، يعني اأن ُيجاهد الإن�سان في �سبيل اهلل، 

ويث���ور لأجل الحّق، واإقام���ة الق�سط والعدل، واهلل ل يه���دي قومًا لي�سوا 

كذلك لأّنهم ظالمون.

الي���وم مو�سم حّج بيت اهلل الحرام، وفي���ه ياأتي الم�سلمون من جميع 

اأط���راف العال���م لزيارة بي���ت اهلل فينبغ���ي اأثن���اء اإنجاز اأعم���ال الحّج 

ال�سريف���ة النتب���اه اإل���ى اإحدى اأه���م فل�سفات ه���ذا الجتم���اع العظيم، 

فيبحثوا في الأو�ساع ال�سيا�سّية والإجتماعّية للدول الإ�سالمّية، ويّطلعوا 

على الم�سائب والم�ساعب اّلتي يواجهها اإخوانهم في الإيمان، وي�سعوا 

�سمن اإطار تكليفه���م الإ�سالمّي والوجدانّي لرفعه���ا وحّلها. فالهتمام 

باأمور الم�سلمين من الواجبات المهّمة في الإ�سالم.

الحّج فرصة الوعي السياسّي

اإلى جميع حّجاج بيت اهلل الحرام اأّيدهم اهلل، بعد التحّية وال�سالم، 

الي���وم وب�سبب ت�ساه���ل وا�ستهتار ال�سع���وب الإ�سالمّي���ة تمّكنت مخالب 

ال�ستعم���ار الخبيث���ة من اأن تنف���د اإلى اأعم���اق الأرا�س���ي الوا�سعة لأّمة 

القراآن، وتبتلع جميع ثرواتنا ومنابعنا ال�سخمة الموؤّممة.
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اإّن ثقافة ال�ستعمار الم�سموم���ة قد انت�سرت حّتى و�سلت اإلى اأعماق 

المدن والقرى في الدول الإ�سالمّية، ورمت ثقافة القراآن جانبًا، وبداأت 

�سياغة اأجيالنا اأفواجًا اأفواجًا ليكونوا في خدمة الأجانب والم�ستعمرين. 

في كّل يوم يحرفون �سبابنا بنغمة جديدة واأ�سماء خّداعة، ينبغي عليكم 

اأنت���م يا اأّم���ة الإ�سالم اّلذين اجتمعت���م في اأر�س الوح���ي لأداء منا�سك 

الح���ّج، اأن ت�ستفي���دوا من هذه الفر�س���ة واأن تفّكروا بح���ّل ما، تفاهموا 

وتبادلوا وجهات النظر لأجل حّل م�ساكل الم�سلمين.

يج���ب اأن تتنبهوا اأّنه في هذا الجتم���اع العظيم اّلذي هو باأمر من 

اهلل تعال���ى، وفي كّل �سنة وف���ي هذه الأر�س المقّد�س���ة، اأّنكم مكّلفون 

بال�سعي ف���ي �سبيل الأهداف الإ�سالمّية المقّد�س���ة وتحقيق المقا�سد 

الُعلي���ا ال�سريف���ة المطّهرة ف���ي �سبيل تط���ّور وعل���ّو الم�سلمين ووحدة 

واتحاد المجتمعات الإ�سالمّية.

كون���وا فك���رًا واحدًا وعه���دًا واحدًا ف���ي طريق ال�ستق���الل واجتثاث 

�سرطان ال�ستعمار. لقد �سمعتم م�ساكل ومتاعب ال�سعوب الإ�سالمّية من 

ل�س���ان اأهل كّل بلد فال تتباطوؤوا عن اأّي اإجراء في �سبيل حّل م�ساكلهم. 

فّك���روا لأجل فقراء ومعوزي ال���دول الإ�سالمّية. فّكروا بطريقٍة ما لأجل 

تحري���ر الأرا�سي الفل�سطينّية الإ�سالمّية من مخالب ال�سهيونّية، عدّوة 

الإ�س���الم والإن�سانّي���ة. ل تغفلوا ع���ن م�ساعدة ومعاون���ة اأولئك الأبطال 

اّلذي���ن يقاومون ب�سهامة وبطولة في �سبيل تحرير فل�سطين. ينبغي على 

المفّكرين الم�ساركين في هذا الجتماع من اأّي بلد كانوا توعية ال�سعوب 
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واإ�سدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر، وتوزيعها في محيط 

الوح���ي بي���ن المجتم���ع الإ�سالم���ّي، وكذل���ك ن�سرها ف���ي بلدانهم حين 

عودته���م، واأن تطلبوا في ه���ذه البيانات من روؤ�ساء ال���دول الإ�سالمّية، 

اأن ي�سع���وا اأه���داف الإ�سالم ن�س���ب اأعينهم وي�سع���وا الخالفات جانبًا 

ويفّكروا بطريقة ما لأجل الخال�س من براثن ال�ستعمار.

هن���اك جوانب �سيا�سّي���ة كثيرة ُتطرح ف���ي الجتماعات، جماعات 

وجمع���ات، وخ�سو�س���ًا الجتم���اع العظي���م للح���ّج، اّلتي م���ن جملتها 

الّط���الع على الم�س���اكل والمتاع���ب الأ�سا�سّية وال�سيا�سّي���ة لالإ�سالم 

والم�سلمي���ن، اّلت���ي ُيمك���ن اأن ُتط���رح من خ���الل الموؤتم���رات للعلماء 

والمثّقفي���ن والملتزمين من حّجاج بيت اهلل الحرام، واأن يّطلعوا على 

الحلول الممكنة من خالل الت�س���اور، وينقلوا هذه الحلول ويطرحوها 

ف���ي التجّمع���ات العاّمة عند عودته���م اإلى بلدانهم وي�سع���وا لأجل حّل 

م�ساكلهم.

قدِّموا التقارير

ف���ي هذا الجتماع المقّد�س للحّج، يجب اأّوًل بحث الم�سائل الأ�سا�س 

ة للدول  لالإ�س���الم، وثاني���ًا تب���ادل وجهات النظر ف���ي الم�سائ���ل الخا�سّ

الإ�سالمّية، انظروا ماذا يجري على الأخوة الم�سلمين في داخل دولهم 

م���ن ال�ستعم���ار وعمالئ���ه واأتباعه. يجب عل���ى اأهل كّل بل���د اأن يقّدموا 

تقري���رًا لم�سلم���ي العالم في هذا الجتم���اع المقّد����س ي�سرحون فيه ما 

تعانيه �سعوبهم من م�ساعب ومتاعب.
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االستكبار يخشى وحدتكم

اأّيه���ا الحّج���اج المحترمون، لق���د اجتمع العالم ح���ول بع�سه بع�سًا، 

ويتب���ادل الآراء ف���ي م�سال���ح الإ�سالم وم�س���اكل الم�سلمي���ن، فيجب اأن 

تّتخ���ذوا اإجراءات �سرورّية لحّل هذه الم�س���اكل والو�سول اإلى الأهداف 

الإ�سالمّية المقّد�سة. وابحثوا في طريق و�سبل الوحدة بين جميع الطوائف 

والمذاه���ب الإ�سالمّية، وابحثوا في الم�سائ���ل ال�سيا�سّية الم�ستركة بين 

جمي���ع الطوائ���ف الإ�سالمّي���ة، وابحثوا الم�س���اكل اّلتي اأوجده���ا اأعداء 

الإ�س���الم لم�سلمي العالم واّلتي نعتب���ر اأهّمها تفرقة �سفوف الم�سلمين، 

رت قوى ال�سرق والغرب  لأجل اإيجاد حّل لها. وكما يعلم الجميع فقد �سعَّ

م���ن اأَكَل���ة العالم ف���ي الآونة الأخيرة ن���ار هذه المعرك���ة الخطيرة لأّنها 

تخ�سى وحدة المليار م�سلم. وتعمل بكّل قّوتها ب�سكل مبا�سر اأو من خالل 

اأيادي عمالئها المنحرفين لإيجاد هذه الختالفات حّتى تبقى مت�سّلطة 

وم�سيط���رة على مقّدرات م�سلمي العالم وحاكمة عليهم لتنهب ثرواتهم 

وذخائرهم اّلتي ل تنتهي.

ه���ذه الجتماع���ات والتجّمع���ات اّلتي هّياأه���ا الإ�س���الم بنحو �سهل 

لأج���ل الم�سلمي���ن، فجعله���ا اهلل �سبحانه في كّل �سن���ة فري�سة على كّل 

م���ن ي�ستطيع، ليجتمع���وا في مّك���ة المعّظمة وفي المواق���ف ال�سريفة، 

م���ع بع�سهم بع�سًا ف���ي محيط واحد، بعيدًا ع���ن الت�سريفات، لأّنه في 

الح���ّج ت�سقط كّل جوان���ب العتبارات ال�سخ�سّي���ة، ويح�سر اأحدنا في 

تل���ك المواق���ف بكفن؛ هو عب���ارة عن قطعتي���ن من القما����س ل غير، 
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والمه���م ه���و اط���الع بع�سن���ا بع�سًا عل���ى الم�س���اكل اّلتي عان���ت منها 

ب���الد الم�سلمي���ن طيل���ة ال�سنوات الما�سي���ة، والتفكير لأج���ل حّل هذه 

الم�س���كالت للم�سلمين. وم���ا الجتماع المليون���ّي الكبير الإ�سالمّي في 

الحجاز اإّل لأجل هذه النكتة.

غفلة الكبار

نح���ن الم�سلم���ون لالأ�سف ق���د ابتعدنا ع���ن الإ�س���الم، وانزوينا عن 

الحقائق الإ�سالمّية.

والآن نرى اأّنه ل يت�سّرف بمّكة وحّج بيت اهلل الحرام، �سوى فئة معّينة 

م���ن عوام النا�س، اأّم���ا الأ�سخا�س القادرون والموؤّث���رون في الحكومات 

م���ن كبار القوم ل نراهم هناك مجتمعي���ن؛ للبحث في م�سائل الإ�سالم 

والم�سلمي���ن وفي الم�سائ���ل ال�سيا�سّي���ة والجتماعّي���ة، ونراهم لالأ�سف 

غافلين عن هذا الأمر.

الحّج: االجتماع األكبر

اإّن عق���د ه���ذه الجتماعات قائم في جمي���ع دول الم�سلمين. وفي كّل 

مدين���ة وقرية، هذه اأمور �سيا�سّية واجتماعّية ينبغي على اأهل كّل بلد اأن 

يجتمعوا في الم�ساجد ويبحثوا في م�ساكلهم ويعملوا على حّلها.

واإّن �س���الة الجمعة هي �سالة عبادّية �سيا�سّية واإجتماعّية، حيث اإّنه 

ف���ي كّل اأ�سبوع ُيكّثف النا�س اجتماعاتهم ويحّل���وا م�ساكلهم هناك. واإّن 

اجتماع الكعبة هو اأكبر اجتماع حيث تعجز اأّي دولة عن القيام به. 
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عل���ى جميع اأهِل البالد اّلت���ي تدخل مّكة واأفراده���ا الم�ستطيعين اأو 

علمائها المحترمين اأن يبحثوا في اأو�ساع الم�سلمين في كّل �سنة، ما هو 

حالهم؟ كيف هو الو�سع بينهم وبين حكوماتهم؟

ما هو الو�سع بين حكوماته���م والقوى ال�سيطانّية الأخرى؟ ما هو 

الو�سع بي���ن ال�سعوب اأنف�سه���م؟ وبينهم وبين ال�سع���وب الأخرى؟ ما 

ه���و الو�سع بين العلم���اء المنت�سرين في ب���الد الم�سلمين وبين و�سع 

الحّج، ه���ذه اأمور ينبغي ويج���ب بحثها، والحّج اإّنم���ا هو لأجل ذلك. 

الح���ّج اإّنما هو لأجل البحث في م�ساكل الم�سلمين في كّل �سنة ولأجل 

و�سع الحلول لها.

اإّن معّمم���ي الب���الد اّلذين يفّرق���ون بين منطقة واأخ���رى، ويقولون اإّن 

 ،P الحّج يجب اأن يبتعد عن الأطر ال�سيا�سّية، هوؤلء ُيدينون ر�سول اهلل

ه���وؤلء ُيدينون الخلفاء، ُيدينون اأئّمة الهدى، هوؤلء ل يعلمون اأّن ال�سفر 

اإل���ى الحّج اإّنما كان لأج���ل هذه الم�ساكل، اإّنم���ا كان لأجل قيام النا�س، 

اإّنم���ا كان لأجل اأن ُي���درك الم�سلمون م�ساكل الم�سلمي���ن وي�سعون لأجل 

حّلها، اإّنما كان لأجل خلق الأخّوة والموّدة بين الم�سلمين.

العدّو المشترك

بكّل توا�سع اأعر�س على الحّجاج المحترمين وزّوار بيت اهلل الحرام 

لأّي بل���د اأو طائف���ة اأو مذه���ب انتموا. جميعكم من اأّم���ة الإ�سالم واأتباع 

النب���ّي P وال�سائري���ن على هدى الق���راآن المجي���د، وجميعكم لديكم 

عدّو غ���ّداٌر م�سترك، ا�ستطاع م���ن خالل اإيجاد الختالف���ات والتفرقة 



54

اأب������������ع������������اد ال�������ح�������ّج

بوا�سطة عمالئ���ه ال�سّيئين، ومن خالل و�سائل الإعالم، وبّث الإ�ساعات 

ة ف���ي الفترة الأخيرة  والدعاي���ات الكاذبة على امت���داد التاريخ، وخا�سّ

وبالأخ����سّ ف���ي ع�سرن���ا الحا�س���ر، اأن ياأ�س���ر جميع ال���دول وال�سعوب 

الإ�سالمّي���ة، واأغ���ار عل���ى ذخائر بالدك���م الغنّي���ة، وم���ا زال ُيغير على 

مظلوم���ي بالدكم، وهو ب�سدد اأن ي�سّم �سمع الحكومات وُيطبق اأعينها 

بالكام���ل، وت�سب���ح ال�سعوب بيديه، �سوق���ًا ا�ستهالكّي���ة، ويمنع بمكائده 

وحيل���ه ال�سيطانّي���ة وموؤامراته اأّي تقدم اإن�سان���ّي اأو ح�سارّي اأو �سناعّي 

له���ذه الدول المظلومة، ويوؤّكد بذل���ك اأكثر فاأكثر على �سرورة الرتباط 

والعتم���اد على ال�س���رق والغرب ول ي�سمح حّتى في مج���ال التفكير لأّي 

�سخ����سٍ يفّكر بال�ستق���الل والإبداع، ويخن���ق الأنفا����س المتوّثبة لأجل 

توعّي���ة ال�سع���وب وتحريكه���ا، واأنت���م ت�ساه���دون الو�سع الماأ�س���اوّي في 

البالد الإ�سالمّي���ة و�سائر الدول المظلومة، هذا نتيجة موؤامرات اأعداء 

الم�سلمي���ن والمظلومين الم�ستركين. ولكّنك���م الآن في مركز الإ�سالم، 

واجتمعتم حول بع�سكم بع�سًا باأمر من اهلل ور�سوله، واجتمعتم في هذا 

المكان العظيم من مذاهب و�سع���وب متعّددة، لأجل اأن تفّكروا بطريقة 

ما للتخّل�س من هذا ال�سرطان والوجع المهلك.

أصلحوا رؤساءكم

يج���ب على م�سلمي العال���م اأن يعملوا على تربي���ة و�سبط واإ�سالح 

روؤ�سائهم اّلذين باعوا اأنف�سهم في بع�س الدول، ويعملوا على ن�سيحتهم 

اأو تهديدهم حّتى ي�ستيقظوا من �سباتهم اّلذي �سيوؤّدي بهم وبم�سالح 
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ال�سع���وب اإلى الفناء. ويح���ذروا هوؤلء العم���الء والماأجورين، ويكونوا 

ه���م اأنف�سه���م يقظين بوع���ي كام���ل، ول يغفلوا عن خط���ر المنافقين 

و�سما�س���رة ال�ستكبار العالم���ي، واأن ل ي�سعوا كّفًا عل���ى كّف ويتركوا 

مراقب���ة ال�ساح���ة اّلتي ت�سه���د تحطم الإ�س���الم ونه���ب ثرواته وهتك 

اأعرا�س الم�سلمين.

زوا لمحاربة اسرائيل تجهَّ

الي���وم وقع���ت قبل���ة الم�سلمي���ن الأول���ى بي���د اإ�سرائيل، ه���ذه الغّدة 

ال�سرطانّية في ال�سرق الأو�سط. اليوم يجاهد اإخوتنا الأعّزاء اللبنانّيون 

والفل�سطينّيون بكّل قّوتهم وتروي دماوؤهم الأر�س. اليوم تعمل اإ�سرائيل 

ب���كّل و�سائلها ال�سيطانّية لإيج���اد الفرقة. يجب على كّل م�سلم اأن يجّهز 

نف�سه لمحاربة اإ�سرائيل.

اإّن فل�سف���ة الحّج يجب اأن ت�سّكل اأجوب���ة لهذه ال�سرخات المظلومة، 

والطواف حول بيت اهلل يتجّلى باأّن الإن�سان ل يطوف اإّل هلل ويرف�س اأن 

يطوف لأحد اآخر غير اهلل.

واإّن رج���م العقبات هو رجم �سياطين الإن����س والجن، اأنتم برجمكم 

ُتعاه���دون اهلل عل���ى اأن تط���ردوا �سياطي���ن الإن�س والق���وى العظمى من 

بالدك���م الإ�سالمّية. اليوم، العال���م الإ�سالمي اأ�سير بي���د اأمريكا، اأنتم 

ات المختلفة من  تحملون ر�سالًة من اهلل لأجل جميع الم�سلمين في القارَّ

العال���م، ر�سال���ة توؤّكد اأّن العبودّية اإّنما ه���ي هلل وحده ول يمكن اأن تكون 

لأّي �سخ�س اآخر.
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فّكروا بطريقة ما، لأجل تحرير الأرا�سي الإ�سالمّية الفل�سطينّية من 

مخالب ال�سهيونّية؛ العدّوة اللئيمة لالإ�سالم والإن�سانّية.

ل تغفل���وا عن م�ساع���دة ومعاونة اأولئ���ك الأبط���ال الم�سّحين اّلذين 

يجاهدون ويقاومون في �سبيل تحرير فل�سطين.

يج���ب على ال�سع���وب الإ�سالمّي���ة اأن تفّكر بتحري���ر فل�سطين، وتبرز 

غ�سبه���ا وا�ستياءه���ا من الم�ساومة اّلت���ي يقوم بها زعم���اء العار اّلذين 

باع���وا اأنف�سه���م وفّرطوا باأهداف �سع���وب الأر�س المحتّل���ة والم�سلمين 

ف���ي المنطق���ة با�س���م فل�سطي���ن. ويج���ب اأن ل ت�سم���ح له���وؤلء الخون���ة 

بالجلو����س على طاول���ة المفاو�سات والقي���ام بالج���ولت المكوكّية اّلتي 

ته���دف اإل���ى النيل م���ن �س���رف وكرام���ة ال�سع���ب الفل�سطين���ّي البطل.

اإّن ه���وؤلء المتجلببين بلبا�س الثّوار، �سع���اف النفو�س، اّلذين باعوا 

اأنف�سه���م، يتو�ّسل���ون باإ�سرائي���ل واأمري���كا. ل يظّنّن ه���وؤلء اأّنه مع مرور 

الزم���ن قد تغّيرت �سيرة و�سورة جرائم الع���دّو ال�سهيونّي، واأّن الذئاب 

ا�س���ي الدماء وال�سهاينة ق���د رفعوا اأيديهم ع���ن التفكير بالتو�ّسع  م�سّ

واغت�ساب الأرا�سي من النيل اإلى الفرات. 

�سوف ل���ن يتوانى اأحد من الم�سوؤولين المحترمين في اإيران و�سعبنا 

وال�سع���وب الإ�سالمّية، عن مقاومة ه���ذه ال�سجرة الخبيثة لجتثاثها من 

الوج���ود. وبعون اهلل تعال���ى وبف�سل اأتباع الإ�سالم والق���درات المعنوّية 

لأّم���ة محّمد P وبال�ستفادة من اإمكان���ات الدول الإ�سالمّية، وت�سكيل 

ق���وى حزب اهلل في العال���م �سيتمّكنون من اإخ���راج فل�سطين والأرا�سي 
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المغت�سبة من مخالب ال�سهيونّية، و�سيجعلونها تندم على كّل جرائمها 

اّلتي ارتكبتها في الما�سي. 

واأنا، كما قلت وحّذرت مرارًا في ال�سنوات الما�سية قبل وبعد الثورة، 

مجّددًا اأح���ّذر من خطر انت�سار هذه الغ���ّدة ال�سرطانّية ال�سهيونّية في 

قلب وج�سد العال���م الإ�سالمّي واأعلن عن دعمنا وتاأييدنا �سعبًا وحكومة 

وم�سوؤولين في اإي���ران لل�سعوب الإ�سالمّية المقاوم���ة، ولل�سباب الم�سلم 

الغيور في �سبيل تحرير القد�س. 

واأ�سك���ر �سب���اب لبنان الأعّزاء اّلذي���ن كانوا �سببًا لع���ّزة وارتقاء اأّمة 

الإ�سالم، واأذلُّوا ومّرغوا اأنوف م�ستكبري العالم.

واأدع���و اهلل لجميع الأعزاء في داخ���ل الأرا�سي المحتلة واّلذين على 

هون  ب اّلذين يقاومون ويجاهدون العدو ويوجِّ ح���دود هذا البلد المغت�سَ

ل���ه ال�سربات معتمدين على �سالح الإيم���ان. واأطمئنكم اأّن �سعب اإيران 

�س���وف لن يتركك���م وحدكم، توّكلوا عل���ى اهلل وا�ستلهموا م���ن القدرات 

المعنوّي���ة للم�سلمين واهجموا عل���ى الأعداء مت�سّلحي���ن ب�سالح التقوى 

.
(1(

والجهاد وال�سبر والثبات { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

دور العلماء و المفّكرين

ينبغي عل���ى المفّكرين اّلذي���ن ي�ساركون في هذا الجتم���اع ومن اأّي 

بلٍد كان���وا، اأن ُي�سدروا البيانات اّلتي تدع���و لتوعية ال�سعوب بعد تبادل 

)1) �سورة محّمد، الآية: 7.
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الآراء، والتوجي���ه به���ا، ون�سرها في »محي���ط الوح���ي« بين المجتمعات 

الإ�سالمّي���ة، ون�سرها اأي�سًا في بالده���م بعد عودتهم اإليها. ويطلبوا في 

ه���ذه البيان���ات من روؤ�ساء ال���دول الإ�سالمّية اأن ي�سع���وا ن�سب اأعينهم 

الأه���داف الإ�سالمّية، وي�سعوا جانبًا الختالف���ات، واأن يفّكروا بحّل ما 

لأجل الخال�س من مخالب ال�ستعمار.

اإّن اإحدى الفر�س المنا�سبة واّلتي يجب اأن ي�ستغّلها العلماء هي اإقامة 

العالقات م���ع اأ�سحاب ال���راأي والمفّكرين، وعلماء ال���دول الإ�سالمّية، 

حي���ث اإّن ال�ستكب���ار العالمّي اأو بع�س روؤ�ساء ال���دول الإ�سالمّية يعملون 

بق���ّوة لمنع هذا النوع من اللقاءات واإقام���ة العالقات المتينة ويراقبون 

ذل���ك، وقد كان اأح���د اأه���داف الجمهورّي���ة الإ�سالمّي���ة ال�ستفادة من 

ه���ذا الظرف المنا�سب لتبادل الآراء والأف���كار وو�سع البرامج الدقيقة 

ل���ة وال�سحيح���ة لأجل العثور على الحل���ول لم�ساكل ومع�سالت  والمف�سّ

المجتمعات الإ�سالمّية.

غفلة العلماء

وي���ا للعج���ب كي���ف اأّن الكثير م���ن علم���اء وروحانّيي ال���دول والبالد 

الإ�سالمّية غافلون عن دورهم العظيم وعن ر�سالتهم الإلهّية والتاريخّية 

في ه���ذا الع�سر اّل���ذي تعي�س فيه الب�سرّي���ة الظماأ لالأح���كام النورانّية 

والمعنوّي���ة لالإ�سالم. وكي���ف ل ُيدركون ظماأ ال�سع���وب وا�ستعال رغبات 

المجتمع���ات الب�سرّية اّلت���ي ل تعرف �سيئًا عن قي���م الوحي الإلهّي، ولم 

يق���ّدروا قدراته���م ونفوذه���م المعن���وّي لديه���م، فبو�سع علم���اء البالد 
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والخطب���اء واأئّم���ة الجمعة والمفّكري���ن الإ�سالمّيين في ه���ذه الظروف 

اّلت���ي ُيخّيم فيها زهو العلوم والح�سارة الماّدّي���ة على الجيل المعا�سر، 

اأن يجعلوا باتحادهم وتالحمهم و�سعورهم بالم�سوؤولّية والعمل بواجبهم 

وتكليفه���م المه���ّم في هداية وقي���ادة النا�س، واأن ي�سعوا ح���ّدًا لكّل هذا 

الف�س���اد وا�ستعب���اد الم�سلمي���ن واحتقاره���م، واأن يحول���وا دون تغلغ���ل 

ة اأمريكا في البلدان الإ�سالمّية، واأن  ال�سياطي���ن ال�سغار والكبار وخا�سّ

���وا على تحقيق ون�سر الأح���كام النورانّية  ي�سّم���روا عن �سواعدهم وينكبُّ

لالإ�س���الم بدل كتابة المطّولت واإطالق التّره���ات والكلمات اّلتي تفّرق 

النا����س، وكي���ل المدي���ح والثن���اء ل�سالطين الج���ور والظل���م، والت�سّبب 

بانحراف الم�ست�سعفين عن ن�سرتهم لالإ�سالم وق�ساياه.

 P ة محّمد واأن يحّقق���وا عّزته���م وُيعي���دوا العتبار والكرام���ة لأمَّ

بال�ستفادة من هذا البحر الوا�سع لل�سعوب الإ�سالمّية.

 األي����س ع���ارًا على علماء ال���دول الإ�سالمّي���ة مع وجود الق���راآن الكريم 

 ،R والأئّمة المع�سومين P والأحكام النورانّية لالإ�سالم و�سّنة النبّي

اأن تحك���م قواني���ن الكفر في الب���الد الإ�سالمّية وتك���ون تحت نفوذهم، 

وينّف���ذوا الأوامر والتعليمات اّلتي ُتملى عليهم من المزّيفين والمزّورين 

واأعداء الإ�سالم.

 يجب على علماء البالد والدول الإ�سالمّية اأن يبّينوا ل�سعوبهم مدى 

الآث���ار ال�سّيئ���ة والنتائ���ج المترّتبة عل���ى ال�سياع اأمام مغري���ات ال�سرق 

والغرب، واأن ينّبهوا ال�سعوب والدول لخطر ال�ستعمار الجديد، و�سيطنة 
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الق���وى العظم���ى اّلتي �سنع���ت الح���روب لقت���ل الم�سلمين ف���ي العالم. 

اإّنني اأوؤّك���د مجّددًا اأّن الدنيا اليوم ظماأى للحقائ���ق والأحكام النورانّية 

لالإ�سالم وق���د تّمت الحّجة الإلهّية على جمي���ع العلماء والروحانّيين... 

ف���اإّن الم�سلمي���ن ال�سجعان والمقاومي���ن الأعّزاء، ح���زب اهلل في لبنان 

و�سائ���ر الدول يقاومون ويجاهدون المعتدين، فاأّي حّجة اأكبر من ذلك، 

واأّي ذريعٍة تبقى لل�سكون والم�سايرة والجلو�س في البيت والعمل بالتقّية 

في غير موردها.

اإذا تاأّخ���ر العلم���اء والروحانّي���ون الملتزمون بالإ�س���الم عن العمل، 

�سيف���وت الأوان. طبعًا نحن ن�سعر ونح�ّس باآلم بع�س العلماء الملتزمين 

المحا�سري���ن ف���ي مدنه���م وبالدهم تحت ِح���راب و�سغ���ط التهديدات 

واأح���كام علماء ال�س���وء الال�سرعّية، ولك���ن اأذّكر جميع ه���وؤلء الأعّزاء 

اّلذين هم تحت �سغط الجّبارين بموعظة اهلل �سبحانه:

.
(1(

{ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ}
قوم���وا هلل ول تجزع���وا م���ن الوح���دة والغرب���ة، فالم�ساج���د اأف�سل 

المتاري����س، و�س���الة الجمع���ة والجماعة اأف�س���ل ال�ساح���ات والميادين 

للتنظيم و�سرح وبيان م�سالح الم�سلمين. 

الحّج اإلبراهيمّي الغريب

من الأمور اّلتي ل تقبل الإنكار ول تحتاج اإلى التذكير اأّن الإ�سالم 

العظي���م هو دي���ن التوحيد ومحّطم ال�سرك والكف���ر وعبادة الأ�سنام 

)1) �سورة �سباأ، الآية: 46.
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وعب���ادة النف����س، وه���و دين الفط���رة والخال����س من قي���ود الطبيعة 

ود�سائ�س ال�سيطان من الجّن والإن�س في العلن والخفاء، ودين �سيا�سة 

 
(1(

التمّدن، والهادي اإلى ال�سراط الم�ستقيم {ۉ ۉ ې ې}

ديٌن عبادته �سيا�سة و�سيا�سته عبادة، والآن حيث يجتمع م�سلمو العالم 

من البالد المختلفة حول كعبة الآمال ولحّج بيت اهلل الحرام والقيام 

بهذه الفري�سة الإلهّية العظيمة وعقد هذا الموؤتمر الإ�سالمّي الكبير 

في ه���ذه الأيام المبارك���ة، الجميع يعلم اأّنه لي�س بمق���دور اأّي اإن�سان 

واأّية دولة عقد مثل هذا الموؤتمر الكبير، واأّن اأمر اهلل تعالى هو اّلذي 

�سن���ع هذا الجتماع العظيم، اإّل اأنه مع الأ�سف لم ي�ستطع الم�سلمون 

عل���ى مّر التاريخ اأن ي�ستفيدوا من هذه القّوة ال�سماوّية وهذا الموؤتمر 

الإ�سالمّي كما ينبغي ل�سالح الإ�سالم والم�سلمين.

والآن حي���ث اإّن حّجاج بيت اهلل الحرام اّلذي���ن يتحّررون من قف�س 

الب���دن وقي���ود الدنيا، وُيهاج���رون اإلى اهلل ور�سوله حي���ث ُي�سبح البيت 

القلب ول �سيء فيه غير المحبوب الحقيقّي بل ل �سيء غيره في الداخل 

والخ���ارج. يجب اأن يعلموا اأّن الح���ّج الإبراهيمّي � المحّمدّي )�سلى اهلل 

عليهم���ا واآلهما( مهجور وغريب منذ �سن���وات، اإن من الناحية المعنوّية 

والعرفانّية واإن من الناحية ال�سيا�سّية والجتماعّية، ويجب على الحّجاج 

الأع���ّزاء من �سائ���ر الدول الإ�سالمّي���ة اأن ُيعيدوا الكعب���ة وبيت اهلل من 

غربتهما، وبجميع اأبعادهما. 

)1) �سورة النور، الآية: 35.
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اإّن الأ�س���رار العرفانّي���ة والمعنوّية لبيت اهلل يتكّف���ل بها العرفاء غير 

المحجوبين، اأّما نحن الم�سغولون باأبعاده ال�سيا�سّية والجتماعّية فيجب 

اأن نق���ول اإّننا بعي���دون م�سافات عنها، ونحن ُملزم���ون باإ�سالح ما فات. 

اإّن ه���ذا الموؤتمر اّلذي بتمامه �سيا�سة ينعقد بدعوة من اإبراهيم ومحّمد 

واآلهم���ا R، وُيق�س���د اإلي���ه م���ن كّل زواي���ا الدنيا وم���ن كّل فجُّ عميق 

لالجتماع فيه، لأجل منافع النا�س والقيام بالق�سط ولال�ستمرار بتحطيم 

اأ�سنام قوم اإبراهيم Q ومحمّدP، وطواغيت فرعون اّلتي محاها 

مو�س���ى Q. واأّي �سن���م ي�س���ل لم�ست���وى ال�سيط���ان الأكب���ر واأ�سنام 

وطواغي���ت اأكلة العالم اّلتي اأخ�سعت جمي���ع م�ست�سعفي العالم لعبادتها 

وال�سجود لها واعتبرت جميع عباد اهلل الأحرار عبيدًا لأوامرها؟

اإّن فري�س���ة الح���ّج اّلتي هي بحٌث وهج���رٌة اإلى اهلل اإّنم���ا هي ببركة 

اإبراهيم ومحّمدP بمعنى »ال« لجميع الأ�سنام والطواغيت وال�سياطين 

واأبنائه���م. واأّي �سن���م اأكبر م���ن ال�سيطان الأكبر اأمري���كا ناهبة العالم 

والتح���اد ال�سوفياتّي الملحد المعتدي واأّي طاغ���وت اأكبر من طواغيت 

زماننا.

الحّج مدرسة التضحية

اأق���ّدم التهاني الخال�سة لجميع الم�سلمين في العالم بمنا�سبة حلول 

عي���د الأ�سحى المبارك. هذا العيد اّلذي يذّك���ر النا�س الواعين بمذبح 

الف���داء الإبراهيمّي، هذا المذبح اّلذي قّدم در����س الفداء والجهاد في 

�سبي���ل اهلل تعالى لأبن���اء اآدم واأ�سفي���اء واأولياء اهلل، ه���ذا العمل بعمق 
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اأبع���اده التوحيدّية وال�سيا�سّي���ة ل ي�ستطيع اإدراكه غي���ر الأنبياء العظام 

ة عباد اهلل. والأولياء الكرام وخا�سّ

 ه���ذا اأبو التوحي���د ومحّطم اأ�سنام العالم، عّلمن���ا والب�سرّية جمعاء 

اأّن الت�سحي���ة ف���ي �سبيل اهلل وقبل اأن تك���ون ذات ُبعد توحيدّي وعبادّي، 

تمتل���ك اأبع���ادًا �سيا�سّية وقيم���ًا اجتماعّي���ة. عّلمنا وجمي���ع النا�س كيف 

نق���ّدم اأعّز ثم���رات حياتنا في �سبي���ل اهلل، �سّحوا باأنف�سك���م واأعّزائكم 

واأقيم���وا دي���ن اهلل والع���دل الإله���ّي. لق���د اأفهمن���ا نح���ن ذّرّي���ة اآدم اأّن 

مّك���ة ومن���ى مذبح الع�س���اق واأّن هذي���ن المكاني���ن هما لن�س���ر التوحيد 

ونف���ي ال�س���رك، لأّن التعّل���ق بالنف����س والأع���ّزاء اأي�س���ًا م���ن ال�س���رك.

لقد عّل���م اأبناء اآدم الجهاد في �سبيل اهلل. ومن هذا المكان العظيم 

بّلغ���وا العالم اأي�سًا عن الفداء والت�سحي���ة، وقولوا للعالم، اإّنه في �سبيل 

اهلل واإقامة العدل الإلهّي وقطع اأيادي الم�سركين في هذا الزمان، يجب 

اأن يخّل���د الح���ّق بتمامه ف���ي اأّي �سيء حّتى ولو اأّدى ذل���ك اإلى الت�سحية 

.Qبمثل اإ�سماعيل

د الأنبياء   اإبراهي���م Q وولده العزيز محّطم الأ�سنام الآخر �سيِّ

محّم���د الم�سطفى P عّلما الب�سرّية اأّنه يجب تحطيم الأ�سنام كيفما 

تك���ون. واأّن الكعب���ة، اأّم القرى على امتداد �سعته���ا وحّتى اآخر نقطة من 

الأر�س، وحّتى اآخر يوم في العالم يجب اأن تطّهر من دن�س الأ�سنام، اأّي 

�سنم كان وكيفما كان اأكان هياكل اأو �سم�سًا اأو قمرًا اأو حيوانًا اأو اإن�سانًا 

اأو �سنم���ًا م���ن الطواغيت على امتداد التاريخ، م���ن زمن اآدم �سفّي اهلل 
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حّتى اإبراهيم خلي���ل اهلل، اإلى محّمد حبيب اهلل P حّتى اآخر الزمان 

اّل���ذي يظهر فيه محّطم اآخر لالأ�سنام ويطلق نداء التوحيد من الكعبة. 

اأَو لي�س���ت القوى الكبرى ف���ي زماننا اأ�سنامًا كبيرة �سيطرت على العالم 

ودعته لعبادتها وفر�ست نف�سها عليه بالقّوة والتزوير؟!... 

اإّن الكعب���ة المعّظم���ة هي المرك���ز الأوحد لتحطيم ه���ذه الأ�سنام، 

اإبراهي���م الخلي���ل ف���ي اأّول الزمان وحبي���ب اهلل وولده العزي���ز المهدّي 

الموع���ود روحي فداه في اآخر الزمان �سدحوا بنداء التوحيد من الكعبة 

 وقال: 
(1(

وي�سدحون، ق���ال اهلل تعالى لإبراهيم {ڎ ڈ ڈ ...}

.
(2(

{...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}

وه���ذا تطهير من جميع الأرجا����س اّلتي اأكبرها ال�سرك اّلذي هو في 

�سدر الآية الكريمة ونقراأ في �سورة التوبة: {ڤ...  ڦ...} واإّن 

الإمام المهدّي المنتظر | وعلى ل�سان كّل الأديان وباتفاق الم�سلمين، 

ُيطل���ق نداءه من الكعبة ويدع���و الب�سرّية اإلى التوحيد. والجميع ُيطلقون 

�س.  �سرخاته���م م���ن الكعب���ة وكلمة التوحي���د م���ن ذاك الم���كان المقدَّ

وبال�سرخ���ات والدعوات والتظلُّمات وف�س���ح الموؤامرات، والجتماعات 

الحّية والحا�سمة في مجمع الم�سلمين في مّكة المكرمة تحّطم الأ�سنام 

وُترجم ال�سياطين وعلى راأ�سهم ال�سيطان الأكبر في العقبات، ونطردهم 

حّتى نحّقق حّج خليل اهلل وحبيب اهلل وولّي اهلل المهدّي العزيز| ، واإّل 

نكون م�سداقًا للقول: »ما اأكثر ال�شجيج وما اأقّل الحجيج«.

)1) �سورة الحّج، الآية: 27.

)2) �سورة الحّج، الآية: 26.
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تطبيق الشعائر

يجب اأن تعلموا اأّن الطريق الأ�سا�س في ظّل وحدة الم�سلمين والتجّمع 

الع���ام هو في قطع يد القوى العظمى عن الدول الإ�سالمّية، عبر تطبيق 

�سعائر المواقف الكريمة والم�ساهد الم�سّرفة عملّيًا في بالدهم.

البراءة ركن الحّج

اإّن اإع���الن الب���راءة م���ن الم�سركي���ن ُتعتب���ر م���ن الأركان التوحيدّية 

والواجب���ات ال�سيا�سّية للحّج. فحا�س���ا اأن يتحّقق اإخال�س الموّحدين في 

حّجهم بغي���ر اإظهار ال�سخط على الم�سركي���ن والمنافقين، واأّي بيت هو 

اأف�س���ل من الكعبة؛ البيت الآمن والطاه���ر. بيت النا�س، لنبذ كّل اأ�سكال 

الظل���م والعدوان وال�ستغ���الل والرّق والدن���اءة والالإن�سانّية قوًل وفعاًل، 

 وذلك 
(1(

وتحطي���م اأ�سن���ام الآله���ة تجدي���دًا لميثاق���ه { ڄ ڄ}

اإحي���اًء لذكرى اأهّم واأكبر حركة �سيا�سّية للر�سول اّلتي عّبر عنها القراآن 

بقوله{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ} ذلك اأّن 

�سّن���ة الر�س���ول واإعالن البراءة ل���ن يبليا؛ لأّن اإعالن الب���راءة ل يقت�سر 

فقط على اأّيام الحّج. اإذ على الم�سلمين اأن يمالأوا اأجواء العالم بالمحّبة 

والع�سق للب���ارىء، وبالبغ�س وال�ستياء والرف����س لأعداء اهلل. ويحب اأّل 

ُي�سغوا اإلى و�سو�سة الخّنا�سين و�سبهات الم�سّككين والجّهال والمنحرفين 

واأّل يغفلوا لحظة واحدة عن هذا الن�سيد التوحيدّي المقّد�س وال�سامل.

)1) �سورة الأعراف، الآية: 172.
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صرخة البراءة خالدة

اإّن �سرخ���ة البراءة م���ن الم�سركين لم تخت�ّس بزم���ان خا�ّس. هذا 

د�ست���ور خال���د، واإن انقر�س الم�سركون م���ن الحجاز »فنه�ش���ة النا�ص« 

���ة بزم���ان بل ه���ي د�ست���ور كّل زم���ان وم���كان. وفي هذا  لي�س���ت مخت�سّ

التجّم���ع الب�سرّي العاّم تعتبر �سنوّيًا من جملة العبادات المهّمة الخالدة 

 R اإل���ى الأبد. وهن���ا تكمن النكتة اّلت���ي اأّكد عليها اأئّم���ة الم�سلمين

ف���ي اإقام���ة مجال�س العزاء ل�سّي���د المظلومين اإلى الأب���د، وبقاء �سرخة 

مظلومّي���ة اآل بيت ر�سول اهلل P وظلم بني اأمّية � عليهم لعنة اهلل � مع 

اأّنهم انقر�سوا...

البراءة هي من كّل ظالم

اإّن اإع���الن البراءة هو المرحلة الأولى من الجهاد وموا�سلته هي من 

المراح���ل الأخ���رى لتكليفنا، واإّنه يتطّلب ف���ي كّل ع�سر وزمان مفاهيم 

ة. فماذا يجب فعله في ع�سرنا هذا اّلذي يجعل  واأ�ساليب وبرامج خا�سّ

فيه ق���ادة الكفر المفاهيم الثقافّية والدينّية وال�سيا�سّية لل�سعوب األعوبة 

بي���د اأهوائه���م ومطامعه���م و�سهواتهم. ه���ل يجب الجلو�س ف���ي البيوت 

وتحّم���ل ال�سيط���ان واأتباعه من خ���الل حمالت الت�سلي���ل واإهانة منزلة 

الب�س���ر، واإلقاء روح الياأ�س والعجز ف���ي نفو�س الم�سلمين ومنع المجتمع 

الإ�سالم���ّي من بلوغ الخال�س اّلذي يعتبر غاي���ة الكمال ومحّط الآمال، 

والإيح���اء باأّن محاربة الأنبياء لالأ�سنام وعبادتها تتلّخ�س في الحجارة 

والأخ�ساب الهامدة، واأّن اأنبياء كاإبراهيم، اإّنهم كانوا ال�سّباقين لتحطيم 
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الأ�سنام ولكّنهم تركوا �ساحة الجهاد �سد الظالمين � معاذ باهلل � ؟!

اإّن تحطيم الأ�سنام وجهاد وحروب اإبراهيم Q مع النمرودّيين 

وعب���دة ال�سم�س والقمر والنجوم كّلها كان���ت مقّدمة لهجرة كبرى، واإّن 

كّل تل���ك الهجرات وال�سعاب وال�سدائ���د والمبيت في واٍد غير ذي زرع، 

وبناء البيت والت�سحية باإ�سماعيل كانت مقّدمة لبعثٍة ور�سالٍة يكّرر فيها 

خات���م النبّيين كالم اأّول واآخر نب���ّي، وموؤ�ّس�سي الكعب���ة، ويبّلغ الر�سالة 

الخالدة {ڃ ڃ چ چ}.

واإذا قّدمنا تحلياًل غير ذلك فاإّنه يعني عدم وجود الأ�سنام وعبادتها 

ف���ي ه���ذا الع�س���ر، ولك���ّن اأّي اإن�س���ان عاقل ل ُي���درك عب���ادة الأ�سنام 

���ة ول يعرف هيمنة معابد الأ�سنام،  الجدي���دة واأحابيلها وحيلها الخا�سّ

كالبيت الأ�سود الأمريكّي، على البلدان الإ�سالمّية وعلى اأرواح واأعرا�س 

الم�سلمين والعالم الثالث.

اإّن �سرخة براءتنا من الم�سركين والكفار اليوم، هي �سرخة البراءة من 

الظلم والظالمين و�سرخة اأّمة بلغت روحها الحلقوم من اعتداءات ال�سرق 

والغرب وعلى راأ�سهم اأمريكا واأذنابها، ونهب بيتها ووطنها وثرواتها.

البراءة وتحرير الطاقات

اإّننا باإعالنن���ا البراءة من الم�سركين كّنا وم���ا نزال م�سّممين على 

تحري���ر الطاقات المتراكمة للعالم الإ�سالمي، وباإذن اهلل الكبير وبهّمة 

اأبن���اء الق���راآن �سياأتي اليوم اّل���ذي يتحّقق فيه هذا العم���ل. واإن�ساء اهلل 

�سيتحّقق اأي�سًا اليوم اّلذي ي�سرخ فيه جميع الم�سلمين والمتاأّلمين �سد 
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ظالم���ي العالم، ويثبتوا اأّن القوى العظمى واأذنابهم والنفعّيين هم اأكثر 

موجودات العالم بغ�سًا ولعنًا.

اإّن �سرخ���ة براءتن���ا هي �سرخة جميع اّلذين ل���م يقدروا على تحّمل 

تفرع���ن اأمري���كا وتواجده���ا ال�سلط���وّي، ول يري���دون اأن تخمد �سرخة 

غ�سبه���م و�سخطهم وتذّمرهم، وُتخنق في حناجرهم اإلى الأبد وعقدوا 

العزم على العي�س حياة حّرة كريمة والموت اأحرارًا، واأن يكونوا ال�سرخة 

المدوّية لالأجيال.

البراءة صرخة العقيدة واالستضعاف

اإّن �سرخ���ة براءتن���ا هي �سرخ���ة الدفاع ع���ن العقي���دة والكرامات 

والنوامي����س، �سرخ���ة الدفاع ع���ن الث���روات والر�ساميل. اإّنه���ا �سرخة 

المتاأّلمي���ن م���ن ال�سعوب اّلت���ي مّزقت قلوبه���ا خناجر الكف���ر والنفاق. 

�سرخ���ة براءتنا هي �سرخة الفقراء والجي���اع والمحرومين والمعدمين 

والحف���اة اّلذين نهب الج�سع���ون والقرا�سنة الدولّيون م���ا ح�سلوا عليه 

وا دماء قلوب  بعرق جبينهم وتع���ب ليلهم ونهارهم، اأولئك اّلذين امت�سّ

ال�سع���وب الفقيرة والفاّلحي���ن والعمالء والكادحين با�س���م الراأ�سمالّية 

وال�ستراكّي���ة وال�سيوعّي���ة. وربط���وا الع�س���ب الحيوّي لقت�س���اد العالم 

باأنف�سهم وحرموا �سعوبه من ا�ستيفاء اأب�سط حقوقها الم�سروعة.


