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  )م ظلهاد(كلمة اإلمام اخلامنئي 
ة اإلسالمية باإلمام  القائمون على شؤون احلج يف اجلمهوري٣/٧/٢٠١٩التقى صباح يوم األربعاء 

اخلامنئي وكان مما جاء يف كلمة مساحته قوله بأن احلج استعراض للعبودية واخلشوع واألخالق 
وإشارته إىل أن احلج عمل سياسي وهذا العمل السياسي ميثل عني التكليف الديين ومعارضته إمنا هي 

مل احلكومة السعودية سياسة مناهضة للدين، كما أكد قائد الثورة اإلسالمية على وجوب حت
 .مسؤولياا يف توفري أمن احلجاج وصون كرامتهم

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  

  .الطيبني الطاهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
 أعماق وجودنا على توفيقه وفضله حيث سيبعث الشعب اإليراين العزيز هذه نشكر اهللا تعاىل من

السنة أيضاً كما يف السنوات املاضية مجاعة إلقامة فريضة احلج وليشاركوا يف هذا التجمع العظيم 
  .لألمة اإلسالمية

خدام ضيوف الرمحن، جيب أن : أنتم مدراء شؤون احلج وحسب التعبري الصحيح واحلسن للسادة
تعرفوا قدر العمل الذي تقومون به، فهو عمل على جانب كبري من األمهية، ألن احلج فريضة 

 تتجمع يف احلج جمموعة من القيم اإلسالمية ال جتتمع يف أي واجب آخر ويف أية فريضة .استثنائية
 والواقع . كل هذه اخلصوصيات والسمات من تلك السمات اليت ميجدها اإلسالم ويشري هلا.أخرى

ن احلج مؤشر صغري للمجتمع اإلسالمي األمسى، وهو يف الواقع منوذج من ذلك الشيء الذي نطمح أ
 يف . إنه الشيء الذي جيب على احلضارة اإلسالمية أن ديه للبشرية.إليه يف احلضارة اإلسالمية



 

 

وي والروحي احلضارة اإلسالمية احلديثة تقف املعنوية إىل جانب املاديات، والتسامي األخالقي واملعن
  . احلج مظهر ملثل هذه احلضارة.والتضرع واخلشوع إىل جانب تقدم احلياة املادية

كما تالحظون بشكل واضح أنّ احلج ينطوي على استعراض للعبودية واخلشوع ـ مثة خشوع 
وعبودية وتضرع من أول أعمال احلج إىل آخرها ـ ويوجد إىل جانب هذا العامل املعنوي مائة 

امل اجتماعي هو الوحدة واألخوة والتلون بلون واحد، حيث يقوم الفقري والغين والشعوب باملائة، ع
املتنوعة واألمم املختلفة واألعراق املتعددة كلها إىل جانب بعضها وبدافع وحافز واحد ودف واحد، 

 أو  فأين نالحظ مثل هذا الشيء يف مكان آخر؟ سواء بني فرائض اإلسالم.يقومون كلهم بعمل واحد
 واحلج يف الوقت نفسه ينطوي .يف ما نعلمه عن األديان املتعددة األخرى، ال يوجد مثل هذا الشيء

 إنه عبادة لكن اإلنسان يالحظ يف هذه العبادة أن هناك حراكاً وطوافاً وسعياً .على عنصر حراك
لشعبية العجيبة  هذه التجمعات ا.وذهاباً وجميئاً، وهو يف الوقت ذاته استعراض لالجتماع والتجمع

حيث جيتمع الناس إىل جوار بعضهم يف عرفات أو يف املشعر احلرام أو يف أيام مىن، هي أيضاً من 
فَال «:  احلج معرض لألخالق. كل هذا موجود ومتوفر يف احلج.مظاهر احلياة االجتماعية يف اإلسالم

ال ِجدالَ ِفي احلَجو ال فُسوقفَثَ ون األخوة واألخالق والتسامح وليس ، املكان هناك مكا)٢(» ر
 تالحظون أن كل هذه العناصر العجيبة والبناءة والتعليمية .مكان شجار بني الناس وال مكان جدال

  . فريضة احلج مثل هذه الفريضة.املفيدة جمتمعة يف احلج
األلسنة غري من مجلة األخطاء اجلسيمة اليت كنا نسمعها دائماً، وال تزال تصدر اآلن أيضاً من بعض 

، ما معىن ال تسيسوا احلج؟ ما حنتاجه يف احلج من »ال تسيسوا احلج«املكترثة حلقائق اإلسالم أنه 
 حتقيق الوحدة شأن سياسي وهو أمر اإلسالم وهو عبادة .الشؤون السياسية هو عني تعاليم اإلسالم

 ندافع يف احلج عن الشعب الفلسطيين أو  إننا حني.)٣(» واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جميعا وال تفَرقوا«
املظلومني يف العامل اإلسالمي مثل مظلومي اليمن واآلخرين وندعمهم فهذا فعل سياسي لكنها سياسة 

 أو . فالدفاع عن املظلوم هو حبد ذاته فريضة وواجب، وهذا الواجب حيدث.متثل عني تعاليم اإلسالم
على قضية الرباءة ونقوم ا ـ وينبغي أن تتم كل عام الرباءة من املشركني، إذا كنا نشدد ونصر 

أَنَّ اللَّه بريٌء ِمن املُشِركني «على أفضل وجه إن شاء اهللا ـ فالسبب هو أا فريضة إسالمية 
رنا ِإنا برآؤا ِمنكم و ِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كفَ«من املشركني » برآِء« املؤمنون .)٤(» ورسولُه

هحدوا ِباللَِّه وؤِمنداً حىت تغضاُء أَبالْب ةُ وداوالْع كمينب نا ويندا بب كل هذه تعاليم دينية.)٥(» ِبكم و . 
نعم، إا سياسة، مثة يف احلج عمل سياسي، بيد أن هذا العمل السياسي هو نفسه وبعينه التكليف 



 

 

 نعم، أن مينعوا مثل هذه التحركات .هذه من النقاط املهمة الحظوا أن .الديين، إنه العبادة ذاا
 أن يقولوا ال حيق .السياسية فهذا أيضاً عمل سياسي، لكنها سياسة غري دينية، سياسة مناهضة للدين

لكم يف احلج أن تكشفوا حقيقة أمريكا فهذا أيضاً حراك سياسي لكنه حراك سياسي شيطاين، حراك 
 تعلنوا هناك عن براءتكم من أي مشرك ومن أي معاد لإلسالم فهذا  ولكن أن.سياسي غري إسالمي

 هذه نقاط جيب أن .أيضاً حراك سياسي لكنها سياسة متثل عني الدين، هذه هي السياسة الدينية
  .نعلمها يف خصوص احلج

رة  جرى التأكيد والتحريض يف الروايات الصاد.من األمور املهمة جداً يف احلج قضية األلفة واألخوة
على الصالة يف املسجد احلرام ومسجد النيب مع من هم ليسوا من ) عليهم السالم(عن أئمة اهلدى 

 هذه رواياتنا، وهذه هي األلفة وإجياد األلفة بني اإلخوة .الشيعة، شاركوا يف صلوام واقتدوا م
افل والفنادق وغري  ما مسعته من أن البعض يصرون على إقامة صالة اجلماعة يف أماكن القو.املسلمني

ذلك ليس سياسة صحيحة وليس جاً صائباً، فليذهبوا بني الناس ومع باقي املسلمني يف املسجد 
 تكوين األمة اإلسالمية يف جتمعات .احلرام وليشاركوا يف الصفوف املنظمة للصالة يف مسجد النيب

  .املسلمني الكبرية من األمور املتوافرة املتحققة يف احلج
من األمور املهمة اليت ينبغي على احلجاج اإليرانيني التنبه هلا هي أن احلجاج اإليرانيني ينبغي أن يرفعوا 

كونوا لَنا  «.من السمعة احلسنة لوطنيتهم اإليرانية وهويتهم اإليرانية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
يف حياته الطبيعية بوقار ورصانة  سلوك احلاج اإليراين ـ سواء سلوكه مع أصدقائه و.)٦(» زينا

وأسلوب عقالئي وعقالين، أو سلوكه مع باقي الفرق والشعوب وما إىل ذلك مبحبة ومنطق 
واستدالل وبراهني وبأسلوب حمترم، يف كل ذلك ـ جيب أن يدل على أخالق اجتماعية مميزة 

يعة يف رواياتنا الواردة عن  وهنا أيضاً توجد تأكيدات كثرية للش. هذا حقاً شيء مهم.للشعب اإليراين
بأن جتعلوا سلوككم وأقوالكم وتعاملكم ومداراتكم لباقي املسلمني بالشكل ) عليهم السالم(األئمة 

  .الذي تكونوا به مبعث مسعة حسنة وعزة
واملتصدون ألمور احلج ومكة واملدينة وما شاكل يف تلك املناطق ـ أي احلكومة السعودية ـ 

 كرامة احلجاج .ة، ومن واجبام تأمني أمن احلجاج وحرمتهم وكرامتهميتحملون واجبات جسيم
 ينبغي بالتأكيد .شأن مهم، فهؤالء هم ضيوف الرمحن، إم ضيوف اهللا تعاىل، وينبغي مراعاة احترامهم

 طبعاً ينبغي أن ال جيعلوا األجواء أجواء .إلغاء التصرفات اليت متس بكرامتهم وتفهم بأا إهانة هلم
ة، ينبغي أن يراعوا أمن احلجاج ولكن ال جيعلوا األجواء أمنية، بل جيب أن تكون أجواء هادئة أمني



 

 

 يف هذه املدة اليت يتواجد فيها احلجاج يف مكة واملدينة وباقي املناطق واملراكز ـ .وأجواء حياة طيبة
  .طوال شهر أو أقل أو أكثر ـ ينبغي أن يكون سلوكهم سلوكاً مناسباً

 احلق أن فرصة التواجد يف املسجد احلرام .ثرياً بالدعاء والصالة واخلشوع والتوسلواهتموا ك
 وقد أتيحت لكم اآلن وألولئك .ومسجد النيب فرصة مغتنمة ال تتاح لإلنسان العادي بسهولة

 الدعاء والصالة يف املسجدين .احلجاج اإليرانيني احملترمني واستطاعوا وتوفقوا للوصول إىل هناك
 أن يتجولوا . يف املسجد احلرام والتضرع والتوجه إىل اهللا، هذه أمور جيب عدم التفريط اوالطواف

يف األسواق وهنا وهناك للتبضع والشراء وما إىل ذلك فهذا خبالف شأن املؤمن العارف لقدر احلج 
  .اإلبراهيمي

 احلج تدل كلها أن والنتيجة هي أن احلج فريضة استثنائية وممتازة، واآليات والروايات يف خصوص
 إذا أردنا .هذه الفريضة جيب أن متد الشخص الذي توفق ألدائها بدروس فردية واجتماعية متنوعة

إطاعة هذا األمر وهذه الفريضة الكربى وأداءها باملعىن احلقيقي للكلمة فيجب أن نتفطن هلذه النقاط 
   .ونراعها

، وكذلك صلوات اجلماعة يف املسجدين الشريفني والرباءة من املشركني من األعمال املهمة والالزمة
 غالباً ما أقام ويقيم احلجاج اإليرانيون دعاء ندبة جيد ودعاء كميل جيد، .كما ذكرنا، وأيضاً الدعاء

وهذا عمل حسن جداً، ولتتركز احملاولة على القيام بذلك إن شاء اهللا، ألنه تضرع مجاعي وتوجه إىل 
 أسألوا اهللا تعاىل أن يرفع مشكالت ومعضالت األمة اإلسالمية .اهللا تعاىل يف أفضل األماكن

  .واتمعات اإلسالمية ويبعد شرور األعداء عن العامل اإلسالمي
 إا هدف لعداء .هذه املعارف واحلقائق اإلسالمية هي اليوم مستهدفة بشدة من قبل أعداء اإلسالم

تالحظون أم يهامجون بكل هذه الوحشية حقيقي من قبل هؤالء املستكربين وأمريكا هذه اليت 
األجواء اإلسالمية والبيئة اإلسالمية والناس املسلمني يف خمتلف ااالت الثقافية واالقتصادية 

 وإذا ترك املسلمون هذه احلقائق . يعادون هذه احلقائق اإلسالمية.والسياسية واألمنية وغريها
 إم يعادون هذه .ى غرار حيام، فسوف يرتفع هذا العداءاإلسالمية جانباً وتلونوا بلوم وعاشوا عل

:  إنكم عندما تصلون بتضرع وخشوع تقولون.احلقائق ألن هذه احلقائق على الضد من منحاهم الظامل
 تتضرعون وختشعون أمام اهللا ومعىن ذلك أنكم ال ختضعون وال .)٧(» ِاياك نعبد وِاياك نستعني«

قابل غري اهللا وأمام القوى املادية، وهذا ما يثري عداءهم وهو ما يبعث على ختشعون وال تستسلمون م



 

 

 االلتزام بأسس اإلسالم وااللتزام بالشريعة اإلسالمية، .النصر والتقدم والصالح وجناة األمة اإلسالمية
  .هذا هو ما سينقذ األمة اإلسالمية

أسس اإلسالم وحدوده أكثر فإن اهللا تعاىل ما هو حمسوس يف جمتمعنا هو أننا أينما أثبتنا التزامنا ب
 وما أشعر به ملستقبل . وأينما غفلنا نلنا جزاء غفلتنا.ساعدنا أكثر واستطعنا التغلب على املشكالت

هذا البلد وحىت ملستقبل األمة اإلسالمية وأالحظه هو أن األعداء املتوحشني املفترسني الظلمة املبغضني 
 ولألمة اإلسالمية سوف يضطرون يف اية املطاف للركوع أمام للعامل اإلسالمي ولشعب إيران

اإلسالم، وما سيحدث يف املستقبل بتوفيق من اهللا هو عزة اإلسالم واملسلمني وتقدم اتمعات 
 هذا املستقبل حتمي لكنه حباجة إىل جهود، وما من هدف وال مثار تكتسب من دون جهود .اإلسالمية

 .وجماهدة وتضحية وتعاون
تمىن إن شاء اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعاً وكل الشعب اإليراين وكل املسلمني يف العامل بالسري على هذا ن

  .الدرب بكل وجودنا وأن حنظى فيه بالتوفيق اإلهلي
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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