
 

 ١ 

 احلج مظهر امتزاج املعنوية بالسياسة
  ن على شؤون احلجوالقائم: احلضور
  )ره( طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين  :املكان

  توجه بعثات احلجاج إىل بيت اهللا احلرامء عشيةلقا: املناسبة
  .م١٦/٧/٢٠١٨.   ٢/١١/١٤٣٩.   ش٢٥/٤/١٣٩٧: الزمان

  
 

هللا احلرام التقى اإلمام اخلامنئي يوم االثنني  بيت اإىلعلى أعتاب توجه بعثات احلجاج 
م القائمني على شؤون احلج يف اجلمهورية اإلسالمية حيث اعترب مساحته احلج احلقيقي ١٦/٧/٢٠١٨

 .هو ذاك احلج املصحوب بالرباءة من املشركني والذي يشكل أرضية لوحدة املسلمني واحتاد كلمتهم
كا الشيطانية وما يسمى صفقة القرن مؤكداً أنه لن يكتب هلذه وأشار اإلمام اخلامنئي إىل مساعي أمري

الصفقة النجاح بعون اهللا وسوف يفشل الشعب الفلسطيين والشعوب املسلمة هذه املؤامرة كما 
   .أفشلوا غريها فيما مضى

 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
القاسم املصطفى حممد، وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب 

  .الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
مرحباً بكم كثرياً أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات، خدام فريضة احلج واحلجاج املوفقني 

دمات ولوازم أداء فريضٍة  متهيد مق.املُعززين، وخدماتكم هذه اليت تقدموا هي حبد ذاا فخر كبري
بعظمة احلج ـ وأبعادها حقاً أوسع بكثري مما نصفه حنن ـ واملساعدة على أدائها ونفس اخلدمة من 

 إنين أوصي كلَّ الذين يقدمون .أجل إقامة هذه الفريضة، يعد ثواباً عظيماً وعمالً كبرياً وخدمة قيمة
ختلفة ـ سواء يف بعثة احلج، أو يف منظمة احلج، أو اخلدمة ويبذلون اجلهود يف األقسام والقطاعات امل

يف القوافل، أو يف األجهزة املعنية ـ حيث يتوىل كل واحد من هذه القطاعات جزءاً من العمل، 
أوصيهم بأن يعرفوا قدر هذا التوفيق ويشكروا اهللا ويكونوا حامدين له ألم أحرزوا هذا التوفيق، 

 هذه التقارير اليت قدمها مساحة السيد قاضي عسكر .]ممكن[ شكل وليحاولوا أداء هذا العمل بأفضل
ورئيس منظمة احلج احملترم كانت تقارير جيدة، ولنفترض أنَّ بعض هذه األعمال تتوقف يف وسط 



 

 ٢ 

الطريق أو تتعثر، ولكن جمموع هذه التقارير واألعمال اليت مت إجنازها ميثل نتائج ملحوظة، لكنين أروم 
هذا الذي قيل باملقارنة إىل الشيء الالزم إلقامة احلج اإلبراهيمي واحلج النبوي واحلج القول إنَّ كلَّ 

  .القرآين، ال يزال يف منتصف الطريق وال يزال اال واسعاً جداً ملزيد من العمل
 فإنَّ احلج يتميز – هذه الفريضة الكربى -باإلضافة إىل كل اجلوانب املتنوعة املوجودة يف احلج 

] كذلك امتزاج[املعنوية باجلانب املادي، و] امتزاج[ة أنه مظهر امتزاج املعنوية بالسياسة، وخبصوصي
» وِمنهم من يقولُ ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذاب النار «.الدنيا باآلخرة

حسنة دنيوية وحسنة أخروية هؤالء ممدوحون  الذين يدعون اهللا هكذا يف احلج ويسألونه تعاىل .)٢(
 حاول . احلج مظهر مثل هذا الشيء.ومقبولون يف القرآن؛ مبعىن أنَّ الدنيا واآلخرة جمتمعتان يف احلج

أشخاص طوال سنوات مديدة وحياولون اليوم أيضاً أن يفصلوا يف اإلسالم بني املعنوية وبني شؤون 
 على مدى سنني طويلة ـ رمبا .»فصل الدين عن السياسة«عناه احلياة وقضايا إدارة اتمع، وهذا م

أمكن القول عشرات السنني، أو مائة سنة أو أكثر ـ عمل أعداء اإلسالم واجلهالء الذين ال يعرفون 
عن اإلسالم شيئاً، عملوا على هذه القضية، وعندما ظهرت اجلمهورية اإلسالمية وقامت الثورة 

قاويل وتبين أنَّ اإلسالم قادر على إدارة ساحة السياسة وساحة احلياة اإلسالمية بطلت كلُّ هذه األ
وساحة إدارة البالد وساحة تعبئة اجلماهري بكل قدرام وطاقام، على أفضل وجه، فهو أكثر توفيقاً 
وجناحاً يف هذه ااالت من الشعارات اليت كان الشيوعيون يطلقوا وصوالً إىل شعارات الليرباليني 

 إذن، بطلت تلك املساعي اليت كانوا يبذلوا لفترات طويلة، .والشعارات اليت يطلقها الغربيون
األشخاص العمل من أجل صرف األجيال الصاعدة ] بعض[لكنهم استأنفوا عملهم مرة أخرى، بدأ 

يات، وهذه عن امتزاج الدين بالسياسة والدين باحلياة والدين بالعلم والدنيا باآلخرة واملعنوية باملاد
كلها موجودة يف اإلسالم؛ أي إم يريدون صرف األذهان عن هذا االمتزاج، واحلج ساحة عملية 

  .للداللة على هذا االمتزاج
كيف ذلك؟ لديكم يف احلج التضرع والدعاء والتوسل والبكاء والطواف والسعي والصالة وأيضاً 

تعاىل يف دعوته الناس إىل احلج كان يقصد فقط  ليفكروا إذا كان اهللا .اجتماع الناس، وهذا مهم جداً
أن يأيت الناس إىل هناك ويقضوا أياماً يف رحاب املعنويات ملا كان من الالزم أن حيدد زمناً معيناً، بل 

 يف هذا .كان ميكن لكل شخص أن يذهب يف أي وقت أراد، ولكن ال، للحج زمانه املعني احملدد
ن كل العامل اإلسالمي، وليس لسنة واحدة، أو لسنتني، بل على الزمن احملدد جيب أن يأيت الناس م

طول التاريخ، على مدى أيام معينة جيتمع الذين يستطيعون يف مكان واحد من كل العامل اإلسالمي، 



 

 ٣ 

فما معىن هذا؟ هذا معناه أن نفس هذا االجتماع بني املسلمني هو ما يقصده اهللا تعاىل، هذا ما يريده 
 معناه تشكيل األمة اإلسالمية، وهذه هي النظرة الجتماع املسلمني وجتمعهم، واحلج  وهذا.اهللا تعاىل

  .مظهر هذا الشيء
، الكالم هنا أيضاً عن الناس )٣(» ثُم أفيضوا ِمن حيثُ أفاض الناس«مث عندما تذهبون إىل هناك 

ملك ] هذه األرض[، ال فرق بني أهل مكة وغريهم، فهنا )٤(» سواًء العـاكف فيِه والباد«
 جيب أن ال يتصور البعض أنَّ هذه األرض هلم ومن حقهم أن .للجميع، هذه األرض لكل املسلمني

يتصرفوا فيها كيفما حال هلم، كال، كلُّ املسلمني هلم حق متساو يف الكعبة الشريفة واملسجد احلرام 
جود يف اآلية الشريفة هو مكة  وما هو مو.وهذا املوطن الشريف والفضاء املقدس للحرمني الشريفني

  .لكن املدينة أيضاً على نفس احلال، فهي أيضاً جلميع املسلمني ألنَّ الرسول للجميع
الحظوا، جتمع املسلمني هذا وتعاطفهم وانسجامهم وتناسقهم أحد األهداف املهمة للحج والذي جيب 

: امج احلجاج احملترمني واملدراء املعنيني ينبغي أخذ هذا املعىن بعني االعتبار يف كل بر.أن يوىل أمهية
 طبعاً الدولة املسيطرة على تلك املنطقة ال تريد هذا، وختتلق .االرتباط والتواصل والتفاهم والتوافق

 العالقات وعمليات التواصل جيب أن تقام .العقبات بأي وسيلة ممكنة، والوسائل اليوم كثرية
 إذن الذين يفصلون السياسة عن اإلسالم ويرفضوا مل .واجتماع األمة اإلسالمية ينبغي أن حيصل

 آيات القرآن سواء ما يتعلق منها .، ومل يفهموا آيات القرآن]بالشكل احلقيقي[يفهموا اإلسالم 
باحلج أو ما يتعلق منها باجلهاد أو ما يتعلق منها بالعالقات بني الناس يف اتمع، أو ما يتعلق منها 

 وسيادة الشعب اإلسالمية .بسيادة احلاكم اإلسالمي يف اتمع، هذه كلها سياسات ختتص باإلسالم
 هذه هي .)٥(» وأمرهم شورٰى بينهم «. ومنت القرآناليت حتدثنا عنها مستمدة من منت اإلسالم

 .النقطة األساسية يف قضية احلج
إحدى النقاط هي أنه جيب أن ال ميانع أي شخص وحيول دون مفاهيم احلج والنقاط املوجودة يف 

 يصدون عن سبيل اهللا الذين) ٦(» إنَّ الَّذين كـفَروا ويصدونَ عن سبيِل اِهللا واملَسِجِد احلَرام «.احلج
ويصدون عن املسجد احلرام، هذا الصد واملنع واحلؤول ال يعين فقط أم ال يسمحون لكم بالذهاب 

 هذا .إىل مكة، فقد يسمحون لكم بالذهاب إىل مكة لكنهم ال يدعونكم تستفيدون من مفاهيم احلج
ذين يقومون ذا، تلك الدولة وتلك  ال.أيضاً صد عن سبيل اهللا، وهو أيضاً صد عن املسجد احلرام

 ينبغي معرفة مفاهيم احلج والعمل .احلكومة اليت ترتكب هذه احلماقة الكربى إمنا تصد عن سبيل اهللا
  .والسلوك طبقاً هلا



 

 ٤ 

 ما نعتقده هو أنَّ الشعب اإليراين بعد انتصار الثورة .وحصيلة القضية هي أنَّ الكعبة ملك اجلميع
 منذ السنة األوىل .ام اخلميين اجلليل أدرك واكتشف وفهم معىن جديداً للحجوبربكة هداية اإلم

للحجاج [النتصار الثورة حني توجه بعض األشخاص للحج وأرسل اإلمام اخلميين اجلليل نداًء 
، فتابع تلك املفاهيم وسار ]للحج[تبينت واتضحت للشعب اإليراين مفاهيم جديدة ] وملسلمي العامل
أِشداُء «ملصحوب بالرباءة، احلج املصحوب بالتفاهم مع املسلمني، احلج الذي هو مظهر عليها، احلج ا
رحماُء «و» أِشداُء على الكفّار« احلج جيب أن يكون مظهر .)٧(» رحماُء بينهم«و» على الكفّار

الء مرتبطون  واحلالة املعاكسة لذلك هي أن خيلقوا اخلالفات والفصل بني اإلخوة لكن هؤ.»بينهم
 هذه هي احلالة املعاكسة ملا أراده احلج من الناس وما أراده للناس، .باالستكبار العاملي وبأمريكا

  . ينبغي أداء احلج ذه الروح وهذه احلالة.والشارع املقدس شرع خلري الناس ولصاحلهم
 الواجبات والفرائض واآلن لألسف تصطنع احلكومة السعودية املضايقات والعراقيل ومتنع أداء بعض

 ينبغي أخذ هذه األمور دائماً بعني االعتبار باعتبارها مطالب للمؤمنني .اليت من احلق أداؤها
 قد يوجدون مانعاً ـ وإذا وجد ذلك املانع فستكون هناك مشكلة طبعاً ـ ولكن ينبغي .واملسلمني

عة املسجد احلرام ومىن يف  وكما أوضح السادة اآلن يف خصوص فاج.عدم نسيان تلك املطالب أبداً
هذه القضية ال تنسى، وجيب متابعتها بالتأكيد، وجيب تشكيل جمموعة وهيئة ] م٢٠١٥ [٩٤سنة 

لتقصي احلقائق حبضور املُدعي األصلي ـ وهو اجلمهورية اإلسالمية ـ ومراجعة اامع واحملافل 
 األمن هو . فقد وقع هناك ظلم كبريالدولية واالستعانة بكل األطراف املمكنة من أجل إحقاق احلق،

من » األمن «.حق احلجاج الكبري على الذين يسيطرون على تلك املنطقة، وهذا هو مطلبهم األصلي
، )٨(» جعلنا البيت مثابةً ِللناِس وأمنا«اخلصوصيات اليت عينها اهللا تعاىل لبيته وملدينة مكة وللحرم 

 أمن الناس وأمام من أهم األعمال وينبغي . أن يكون املكان آمناًجيب أن جيتمع اجلميع هناك وجيب
 وهذا حباجة إىل مطالبة ومتابعة، فال تتعبوا من متابعة هذه القضية، بل تابعوها .مراعاة هذا األمان

 على املسؤولني احملترمني ـ سواء يف بعثة احلج أو يف منظمة احلج أو يف األجهزة املعنية أو .وطالبوا ا
 حسب ما رفعوا يل من .يف وزارة اخلارجية أو يف السلطة القضائية و غريهم ـ متابعة هذه القضية

تقارير فإم ال يسمحون لعوائل بعض الشهداء املدفونني هناك بالذهاب إىل هناك وزيارة قبور أحبتهم 
 أيضاً قضية  ودية املقتولني.هذا أمر غري مقبول، ينبغي العمل يف خصوص هذه األمور! وشهدائهم

  .أخرى



 

 ٥ 

أيها اإلخوة األعزاء أيتها األخوات العزيزات، العامل اإلسالمي اليوم حباجة إىل وحدة الكلمة، وكل 
 التفرقة ممنوعة من أي طرف وبأي شكل .صوت تفرقة ومتزيق مبغوض يقيناً من قبل الشارع املقدس

 الحظوا ما الذي جيري يف العامل .الميوبأي حنو كانت، ملاذا؟ ألنَّ العدو يركِّز على العامل اإلس
 من جهة الضغوط اليت متارس ضد اليمن، شعب مظلوم يتعرض للهجمات بشكل مستمر .اإلسالمي

 ومن جهة .منذ سنني، وهم طبعاً شجعان وأقوياء ومقاومون لكنهم يتعرضون للشدائد والصعاب
نتهجها أمريكا حيال فلسطني، وأطلقوا أخرى قضية فلسطني وهذه السياسة الشيطانية واخلبيثة اليت ت

 وليعلموا طبعاً أنَّ صفقة القرن هذه اليت يتصوروا لن تتحقق أبداً بتوفيق .»صفقة القرن«عليها اسم 
 على الرغم من أنوف الساسة األمريكيني الذين راحوا يسعون بكل ما ميتلكون من قوة من .من اهللا

ني، قضية فلسطني لن متحى من األذهان ومدينة بيت أجل أن يفعلوا شيئاً يف خصوص قضية فلسط
 أضغاث األحالم هذه اليت .املقدس املقدسة ستبقى عاصمة فلسطني وستبقى قبلة املسلمني األوىل

يروا ويتصورون خالهلا أم يستولون على بيت املقدس ويقولون إنَّ ما فوق املدينة وما حتت املدينة 
 و كل مكان فيها ـ جيب أن يكون يف أيدي اليهود، هذه محاقة وأعماق املدينة ـ شرقها وغرا

 لن حيدث مثل هذا الشيء وال شك أن الشعب الفلسطيين سيقف بوجه هذا الشيء .سخيفة
والشعوب املسلمة كلها ستقف سنداً للشعب الفلسطيين ولن يسمحوا بتوفيق من اهللا ملثل هذا الشيء 

  .أن حيدث
مية لألسف ونتيجة لعدم اإلميان بأساس اإلسالم ـ ناهيك عن قضية طبعاً بعض احلكومات اإلسال

فلسطني ـ حتولوا إىل فدائيني لألمريكيني، ال تابعني هلم فقط بل راحوا حيولون أنفسهم إىل قرابني هلم، 
 بعض احلكومات ـ العربية لألسف ـ هلا مثل هذا الوضع، .عن محاقة وجهل ومطامع وأهواء دنيوية

 لن يؤثر ولن تكون له فائدة وهؤالء أيضاً سيخفقون وسوف تنتصر األمة اإلسالمية وهذا أيضاً
وشعب فلسطني املسلم على أعدائه يقيناً بتوفيق من اهللا، وسوف يرى ذلك اليوم الذي تستأصل فيه 

  .جذور هذا الكيان الصهيوين الزائف من أرض فلسطني
ذهب حجاجنا األعزاء بالسالمة واألمن، ويعودوا أسأله تعاىل أن يكون حجكم حجاً مقبوالً، وأن ي

  .بزاٍد وفري إن شاء اهللا، فنكون شاكرين هللا
  .اهللا رمحة  والسالم عليكم و

 ـــــــــــــــ



 

 ٦ 

ممثل الويل الفقيه يف (يف بداية هذا اللقاء حتدث حجة اإلسالم واملسلمني السيد علي قاضي عسكر . ١
 ).رئيس منظمة احلج والزيارة(يد حممدي والسيد مح) شؤون احلج والزيارة

  .٢٠١ :سورة البقرة، اآلية. ٢
  .١٩٩ :سورة البقرة، شطر من اآلية. ٣
  .٢٥ :سورة احلج، شطر من اآلية. ٤
  .٣٨ :سورة الشورى، شطر من اآلية. ٥ 
  .٢٥ :سورة احلج، شطر من اآلية. ٦ 
  .٢٩ :سورة الفتح، شطر من اآلية. ٧ 
 .١٢٥ :، شطر من اآليةسورة البقرة. ٨ 


