
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمدهللا رب العالمین و الصالة و السالم علی سیدنا محمد المصطفی و علی آله االطیبین و صحبه  

  المنتجبین

و درود ویژه بر دلهائی که . گویان دعوت او ي خدا، میهمانان سراي دولت، و لبیک سالم بر زائران خانه

  .اند دریغ او در گشوده بی از یاد خدا طراوت یافته و بر فیض و رحمت

ي  ها که قدرشناسانه، خود را به جذبه هاي اکسیرگون، چه بسیارند آن ها و ساعت در این روزها و شب

معنویت سپردند و با انابه و توبه، دل و جان را نورانیت بخشیدند، زنگار گناه و شرك را از خود 

  .پاکانها و بر این صاحبدالن و  سالم خدا بر این دل. ستردند

ي برادران و خواهران شایسته است به چنین دستاوردي بیندیشند و این فرصت بزرگ را مغتنم  همه

ها را به  هاي زندگی مادي، که گرفتاري همیشگی ماست، دل مشغولی نگذارند در اینجا نیز دل. شمارند

کرداري و  با یاد خدا، با انابه و تضرع، با عزم راسخ بر راستی و درست. خود سرگرم کند

اندیشی، و با کمک خواستن از خداوند، دل مشتاق خود را در فضاي توحید و معنویت ناب، به  درست

  .پرواز درآورند و براي پایداري در راه خدا و صراط مستقیم، توشه بگیرند

ي  السالم، با آوردن پاره در اینجا است که ابراهیم خلیل علیه. اینجا کانون توحید حقیقی و خالص است

تن خود به قربانگاه، مظهري از توحید را که غلبه بر نفس خود و تسلیم محض در برابر امر الهی است، 

و در اینجاست که حضرت محمد . براي همه موحدان در سراسر تاریخ جهان به یادگار گذاشت



افراشت و وآله در برابر مستکبران زمان و خداوند زر و زور، پرچم توحید را بر علیه اهللا مصطفی صلی

فمن یکفر بالطاغوت و : بیزاري از طاغوت را در کنار ایمان به خدا، شرط نجات و رستگاري شمرد

  .یؤمن باهللا فقد استمسک بالعروة الوثقی

ها و بتگران،  برائت از مشرکان و بیزاري از بت. هاي بزرگ است حج، بازخوانی و فراگیري این درس

سپردن به خدا و سعی و تالش در راه او،  حج، نمایشگر دل جاي جاي. روح حاکم بر حج مؤمنان است

جاي حج، مظهر اتحاد و  و جاي. گیري در برابر اوست و برائت از شیطان و رمی و طرد او و جبهه

شدن وحدت و برادري حقیقی  هاي طبیعی و اعتباري و برجسته باختنِ تفاوت انسجام اهل قبله و رنگ

  .ها است و ایمانی آن

ي جهان باید فرا گیریم و براساس آن براي زندگی و  هائی است که ما مسلمانان از هر نقطه سها در این

  .ریزي کنیم ي خود برنامه آینده

ي مومنان و عبودیت و خشوع  گیري مقتدرانه در برابر دشمنان، عطوفت و مهربانی در میانه قرآن، جبهه

  :ه استي اسالمی دانست ي جامعه در برابر خداوند را سه نشانه

اهللا والذین معه اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تراهم رکعاً سجداً یتغون فضالً من اهللا و  محمد رسول

  .ي عزتمند و باشکوه امت اسالمی است این سه رکن اصلی براي برافراشتن پیکره.. رضواناً

ي اسالم را به درستی هاي کنونی دنیا توانند آسیب ي آحاد مسلمانان با توجه به این حقیقت، می همه

  .بشناسند



طلب و متجاوزي  هاي فزونی امروز دشمن غدار امت اسالمی، گردانندگان مراکز استکباري و قدرت

ي خود بر دنیاي  ي ظالمانه باشند که بیداري اسالمی را تهدیدي بزرگ براي منافع نامشروع و سلطه می

  .دانند اسالم می

ن، سیاستمداران و علماي دین و روشنفکران و رهبران ملی هاي مسلمان و پیشاپیش آنا ي ملت همه

کشورها، باید در برابر این دشمن متجاوز، صف متحد اسالمی را با استحکام هر چه بیشتر تشکیل 

دانش . ي عناصرقدرت را درخود گرد آورند و امت اسالمی را به درستی مقتدر سازند باید همه. دهند

پوشیدن  ي الهی، چشم اس مسئولیت و تعهد، توکل و امید به وعدهو معرفت، تدبیر و هوشیاري، احس

ها عناصر اصلی اقتدار  این. بها در برابر کسب رضاي خدا و عمل به وظیفه هاي حقیر و کم از خواست

رساند و دشمن را  امت اسالمی است که او را به عزت و استقالل و پیشرفت مادي و معنوي می

  .سازد ه کشورهاي اسالمی ناکام میاندازي ب خواهی و دست زیاده

تفرقه . ئی دیگر براي وضعیت مطلوب امت اسالمی است ي مؤمنان، رکن دوم و نشانه عطوفت در میانه

ي توان به درمان آن  هاي امت مسلمان، بیماري خطرناکی است که باید با همه جویی میان بخش و ستیزه

اند و امروزه که  وقفه دست زده ه تالش گسترده و بیدشمنان ما از دیرباز در این عرصه نیز ب. پرداخت

ي سخن  همه. اند زده کرده است، تالش خود را شدت بخشیده بیداري اسالمی، آنان را وحشت

  .گري بینجامد ها نباید به تضاد تبدیل شود و چندگونگی نباید به ستیزه دلسوزان آن است که تفاوت

ي  هاي شدت یافته این نامگذاري بر اثر آگاهی از توطئه. امسال را ملت ایران سال انسجام اسالمی نامید

در فلسطین، در لبنان، در عراق، در پاکستان و افغانستان، . افکنی میان برادران بود دشمنان براي اختالف



شی دیگر به جنگ و ستیز ها کارگر شد و بخشی از مردم یک کشور مسلمان، در برابر بخ این توطئه

هاي توطئه آشکار  بار، نشانه ي این حوادث تلخ و مصیبت در همه. برخاستند و خون یکدیگر را ریختند

  .هاي تیزبین، دست دشمن را مشاهده کردند بود و چشم

شما در این روزهاي پرشکوه . ها است گري کنی این ستیزه در قرآن به معنی ریشه» رحماء بینهم«: فرمان

گزارند؛ نماد  به سوي یک کعبه نماز می. گردند بینید که گرد یک خانه می در مناسک گوناگون، میو 

هاي نفسانی به یک  کنند؛ در نماد قربانی کردن تمنیات و هوس شیطان رجیم را با هم سنگباران می

هب اسالمی در مذا. پردازند کنند؛ در میعاد عرفات و مشعر در کنار یکدیگر به تضرع می گونه رفتار می

با این حال، . اند اصلی ترین و بیشترین فرائض و احکام و عقاید، به همین اندازه به یکدیگر نزدیک

ها میان آنان آتش افروزي کند و دست خیانتکار دشمن، به این آتش  ها و پیشداوري چرا باید تعصب

  .سوز دامن بزنند خانمان

هاي واهی، جماعت بزرگی از مسلمانان را مشرك  انهخردي، به به بینی و بی امروز کسانی با کوته

ها چه بدانند و چه ندانند، در خدمت شرك و کفر و  این. شمارند و حتی خون آنان را مباح میدانند می

که احترام به بارگاه پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله و اولیاء و ائمه دین   چه بسا کسانی. استکبارند

ریم دین و دینداري است، شرك و کفر نامیدند، اما خود در خدمت درگاه کافران السالم را که تک علیهم

  .هاي پلید آنان کمک کردند و ستمگران درآمدند و هدف

  .هاي خطرناك مبارزه کنند عالمان راستین و روشنفکران متعهد و زمامداران صادق باید با اینگونه پدیده



ی است که با همکاري خردمندان و دلسوزان متعهد ي حتم وحدت و انسجام اسالمی امروز یک فریضه

  .هاي عملی آن آن پیموده شود میتواند راه

گیري مقتدرانه در برابر استکبار، و از سوئی تراحم  این دو رکن عزت، یعنی از سوئی مرز بندي و جبهه

پروردگار و همگرایی و برادري میان مسلمانان، آنگاه که با رکن سوم یعنی خشوع و تعبد در برابر 

همراه شود، امت اسالمی در راهی که مسلمین صدر اسالم را به اوج عظمت و عزت رسانید، پی در 

هاي اخیر بر آنان  باري که در قرن ماندگی حقارت هاي مسلمان از عقب پی به پیش خواهد رفت و ملت

  .تحمیل شده نجات خواهند یافت

در همه جاي دنیاي اسالم کمابیش به حرکت  ي این حرکت بزرگ آغاز شده و امواج بیداري طلیعه

طلب  خواهانه و عدالت کوشند هر جنبش آزادي ها و تبلیغات دشمن و عواملش می رسانه. درآمده است

گري نسبت دهند، و ایران اسالمی که نخستین  ي جهان اسالم به ایران یا به شیعی را در هر نقطه

اتی بدانند که از سوي غیرتمندان کشورهاي مسلمان پرچمدار پیروز بیداري اسالمی است، مسئول ضرب

 33اهللا در جنگ  نظیر حزب ي بی آنان حماسه. شود ي سیاست یا فرهنگ بر آنان وارد می در عرصه

ي ملت عراق که به تشکیل مجلس و دولتی نادلبخواه اشغالگران منتهی شد،  روزه، ایستادگی مدبرانه

نی فلسطین و ملت فداکار آن و بسیاري از آیات تجدید حیات انگیز دولت قانو صبر و استقامت اعجاب

سازند تا  گري متهم می گري یا شیعی هائی همچون ایرانی اسالم در کشورهاي مسلمان را با تهمت

ولی این ترفند نخواهد توانست با سنت الهی که . ي دنیاي اسالم را دچار محذور کنند حمایت یکپارچه

  .دهندگان دین خدا است، پنجه در افکند  و نصرتاهللا سبیل پیروزي مجاهدان فی



توانیم به سهم خود و بقدر توان و ظرفیت و مسئولیت  آینده از آن امت اسالمی است، و یکایک ما می

  .خود، آن آینده را نزدیکتر سازیم

ي  مراسم حج، براي شما حج گزاران نیکبخت، فرصت بزرگی است تا خود را بیش از گذشته آماده

  .این دین کنیداداي 

امید است توفیق الهی و دعاي حضرت مهدي موعود عجل اهللا له الفرج، شما را در این هدف بزرگ 

  .یاري دهد
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