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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

جانهاي مشتاق . ي خود گرد آورده است سرزمین وحی، بار دیگر انبوه مؤمنان را در ضیافت ساالنه
آن، نمائی از درس  اند که تدبر در  از سراسر جهان اکنون در زادگاه اسالم و قرآن، به مناسکی سرگرم

گامهاي نمادین براي پیاده کردن و به کار ي اسالم و قرآن به بشریت را نشان میدهد و خود،  جاودانه
  .بستن آن است

هدف از این درس بزرگ، رستگاري و سرافرازي ابدي انسان، و راه آن تربیت انسان صالح و 
انسانی که در دل و در عمل، خداي یگانه را بپرستد و خویشتن را از شرك  ،ي صالح است تشکیل جامعه

عدالت و آزادگی و ئی که در ساخت آن،  ی پاك کند؛ و جامعهو آلودگیهاي اخالقی و هوسهاي انحراف
  .هاي زندگی و پیشرفت به کار رود ي نشانه ایمان و نشاط و همه

از لحظه . ي حج، عناصر اصلی براي این تربیت فردي و اجتماعی گنجانیده شده است در فریضه
شهاي نفسانی، تا طواف بر گرد احرام و بیرون آمدن از تشخصات فردي و ترك بسیاري از لذتها و خواه

و از حرکت شتابان میان دو کوه، تا آرام گرفتن شکن و فداکار،  نماد توحید، و نماز در جایگاه ابراهیم بت
و تا گذراندن شبی با ذکر و نیاز در ي عرفات در میان خیل عظیم موحدان از هر رنگ و نژاد،  در عرصه

ا در عین حضور در میان آن جمع متراکم، و سپس حضور ي هر دل با خد مشعرالحرام و انس جداگانه
و آنگاه تجسم پر معناي قربانی کردن، و اطعام مستمندان و در منی و سنگباران نمادهاي شیطانی، 

  .همه و همه آموزش و تمرین و یادآوري استرهگذران، 

از سوئی  ي کامل، از سوئی اخالص و صفا و دل بریدن از سرگرمیهاي مادي و در این مجموعه
از سوئی انس و خلوت با خدا و از سوئی وحدت و یکدلی و همرنگی با سعی و تالش و پایداري؛ 

ي عظیم امت  خلق؛ از سوئی پرداختن به آراستگی دل و جان و از سوئی دل سپردن به انسجام پیکره
وئی پر خشوع در پیشگاه حق و از سوئی صالبت در برابر باطل؛ و خالصه از سمسلمان؛ از سوئی 
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کشیدن در هواي آخرت و از سوئی عزم راسخ براي آراستن دنیا، در هم تنیده و یکپارچه آموزش داده و 
نا عذاب النارِ  «: تمرین میشود ق نَۀً وسةِ ح خرَ ی اآلْ ف ۀً و نْیا حسنَ ی الد نا ف نا آت بولُ ر قُ نْ یم م نْه م و«.  

ي قوام و قیام جوامع بشري و انباشته از  یف و مناسک حج، مایهي شر و بدینگونه است که کعبه
لنَّاس«: سود و بهره براي انسانها است یاماً ل ق رامح ت الْ یب بۀَ الْ کَع م و «و  » جعلَ اللَّه الْ لَه ع نافوا مده لیشْ
ومات لُ عامٍ م ی أَی ف اللَّه م وا اس   » یذْکُرُ

ي بزرگ را قدر بدانند و از  شور و هر نژاد، امروز بیش از همیشه باید این فریضهن از هر کنامسلما
در پیش چشم امت اسالمی امروز از همیشه روشنتر و امید براي رسیدن به گیرند؛ زیرا افق   آن بهره

ر اگر امت اسالمی د. ي مسلمان ترسیم کرده، از همیشه بیشتر است اسالم براي فرد و جامعههدفهائی که 
دو قرن گذشته دچار فروپاشی و هزیمت در برابر تمدن مادي غرب و مکتبهاي الحادي از هر دو نوع 

در قرن پانزدهم هجري این مکاتب سیاسی و اقتصادي غربند که پاي در چپ و راست آن بود، اکنون 
ویش و با ت خو اسالم با بیداري مسلمانان و بازیافت هویاند  گل و دچار ضعف و فروپاشی و هزیمت

ت، دور تازهي توحیدي  مطرح شدن اندیشه ئی از شکوفائی و عزت خویش را  و منطق عدالت و معنوی
  .آغاز کرده است

ند و نه تنها اسالم و مسلمین بلکه اساس دي یأس میخوان ئی نه چندان دور آیه کسانی که در گذشته
سر بر افراشتن اسالم  پنداشتند، امروز یرفته م هجوم تمدن غرب، از دستمعنویت و دینداري را در برابر 

و با . بینند و تجدید حیات قرآن و اسالم، و متقابالً ضعف و زوال تدریجی آن مهاجمان را به چشم می
  .زبان و دل تصدیق میکنند

ي الهی یعنی پیروزي  این هنوز آغاز کار است، و تحقق کامل وعده: من با اطمینان کامل میگویم
م و «: و تمدن نوین اسالمی در راه است سازي امت قرآنحق بر باطل و باز وا منْکُ ذینَ آمنُ وعد اللَّه الَّ

م نَنَّ لَه مکِّ لَی و هِم ل نْ قَب ینَ مذ ف الَّ لَ تَخْ ا اسضِ کَمی األ ر ف م ه فَنَّ ل تَخْ سلَی حاتال لُوا الص متَضىع ي ار ذ م الَّ ینَه د   
م و لَ لَهولئ أُ د ذلک فَ عنْ کَفَرَ بم ئاً وونَ بِی شَی شْرِکُ ی ال ی ونَن د ب عناً ی أَم هِم فخَو د عنْ ب م م ه لَنَّ دب ی م ه ک
ونَ فاسقُ   »الْ
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ناپذیر در اولین و مهمترین مرحله، پیروزي انقالب اسالمی در ایران و  ي تخلف ي این وعده نشانه
ي حاکمیت و تمدن  ام اسالمی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی براي اندیشهي نظ بناي بلندآوزه

آسا، درست در اوج هیاهوي مادیگري و  ي معجز سر بر آوردن این پدیده. تبدیل کرد اسالمی
و آنگاه مقاومت و استحکام آن در برابر ضربات سیاسی و ستیزيِ چپ و راست فکري و سیاسی،  اسالم

امیدي تازه برانگیخت و دنیاي اسالم در غاتی که از همه سو نواخته میشد، یو تبل نظامی و اقتصادي
ي الهی ـ بیشتر و آن امید  هر چه زمان گذشته، این استحکام ـ به حول و قوه. پدید آوردشوري در دلها 

ئی که بر این ماجرا میگذرد، خاورمیانه و کشورهاي مسلمان آسیا  در طول سه دهه. دارتر شده است ریشه
و  ي اسالمی و قیام دولت فلسطینی فلسطین و انتفاضه. ي این هماوردي پیروزمندانه است صحنهو افریقا، 
 صهیونیست؛اهللا و مقاومت اسالمی بر رژیم مستکبر و خونخوار  لبنان و پیروزي تاریخی حزبمسلمان، 

افغانستان و هزیمت هاي رژیم ملحد و دیکتاتور صدام؛  بر ویرانهعراق و تشکیل دولت مسلمان و مردمی 
ي طرحهاي استکباري  ؛ شکست و ناکامی همهي آن نشانده و رژیم دست خفتبار اشغالگران کمونیست

صهیونیست؛  ناپذیر در درون رژیم غاصب امریکا براي سیطره بر خاورمیانه؛ گرفتاري و آشفتگی عالج
و ي کشورهاي منطقه و بویژه در میان جوانان  خواهی در بیشتر یا همه فراگیر شدن موج اسالم

ي اقتصادي؛  تحریم و محاصرهآور علمی و فناوري در ایران اسالمی به رغم  روشنفکران؛ پیشرفت شگفت
در اقلیتهاي  ي سیاسی و اقتصادي؛ احساس هویت و تشخص افروزان در امریکا در عرصه شکست جنگ

هاي آشکار پیروزي و پیشروي اسالم در هماوردي  نشانه همه و همه ؛مسلمان در بیشتر کشورهاي غربی
  .با دشمنان در این قرن یعنی قرن پانزدهم هجري است

 ازآنگاه که صداي خدا . این پیروزیها یکسره محصول جهاد و اخالص است! برادران و خواهران
که همت و نیروي مجاهدان راه حق به میدان آمد؛ و آنگاه که رسید؛ آنگاه  حلقوم بندگان خدا به گوش

ي خود را محقق ساخت و  به عهد و قرار خود با خدا عمل کرد، خداي علی قدیر نیز وعدهمسلمان 
م «:مسیر تاریخ عوض شد دکُ هبِع وف ي أُ د هوا بِع فُ أَو « »ی و م کُ صرْ صرُوا اللَّه ینْ م إِنْ تَنْ دامکُ ت أَقْ ثَب «ً»  و

قَوِي عزِیز ه إِنَّ اللَّه لَ صرُ صرَنَّ اللَّه منْ ینْ وم «» لَینْ قُ ی موی یا و نْ یاةِ الدح ی الْ وا ف ینَ آمنُ ذ لَنا و الَّ س رُ را لَنَنْص إِنَّ
هاد شْ   »األ 
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عبور از این . شواري بر سر راه دارندهاي د ملتهاي مسلمان هنوز گردنه. این هنوز آغاز راه است
سر نخواهد گشتها نیز جز با ایمان و اخالص، جز با امید و جهاد، جز با بصیرت و صبر،  گردنه با . می

ي الهی،  با بدگمانی به صدق وعدهصبري و شتابزدگی،  با بیهمتی،  تفاوتی و بی بافی، با بی یأس و منفی
  .این راه طی نخواهد شد

باید هوشیار و خردمند و . ي توان خود را به میدان آورده و خواهد آورد رده همهخو دشمن زخم
سال هم  در این سی. ي تالش دشمن ناکام خواهد ماند همهشناس بود؛ در این صورت  شجاع و فرصت

به کار برند در میدان بودند، ولی ي توانی که میتوانستند  دشمن یعنی عمدتاً امریکا و صهیونیسم با همه
  انشااهللا .آینده هم نیز چنین خواهد بود. اکام ماندندن

ي فلسطین و بویژه غزه  به صحنه. تدبیري اوست ي ضعف و بی شدت عمل دشمن غالباً نشانه
ي دشمن در غزه که نظیر آن در تاریخ ظلمهاي بشري کمتر دیده  حرکات بیرحمانه و دژخیمانه. بنگرید

و کودکانی ي مستحکم آن مردان و زنان و جوانان  بر اراده ي ضعف او در فائق آمدن شده است، نشانه
ي  پشتیبانش یعنی ابرقدرت امریکا ایستاده و خواستهو  غاصبدر برابر رژیم   است که با دست خالی،

درود خدا بر آن ملت مقاوم و . اند آنها را که رویگردانی از دولت حماس است زیر پاي خود افکنده
  : ي قرآن را معنی کردند حماس این آیات جاودانهمردم غزه و حکومت . بزرگ

»بِشَی م لُونَّکُ لَنَب ابِرِینَ  و شِّرِ الصب و راتم فُسِ و الثَّ نْ والِ و األ  نَ األ م قْصٍ م وعِ و نَ ج ف و الْ خَو نَ الْ م ینَ *ءذ الَّ
ا ه و إِنَّ لَّ ا ل وا إِنَّ ۀٌ قالُ یب ص م م تْهونَ  إِذا أَصاب راجِع هإِلَی* م ه کأُولئ ۀٌ و م حر و هِم بنْ ر م لَواتص هِم لَیع کولئ أُ

ونَ تَد هم نَ الَّ«و  »الْ م و م لکُ نْ قَب م تاب ک وا الْ وتُ ذینَ أُ نَ الَّ نَّ م عم لَتَس و م سکُ فُ م و أَنْ والکُ ی أَمنَّ ف لَو ب ذینَ لَتُ
وا أَ ورِأَشْرَکُ زْمِ األُْمنْ ع م کإِنَّ ذل وا فَ وا و تَتَّقُ بِرُ إِنْ تَص یراً و ث   . »ذى کَ

پیروز نهائی در این کارزار حق و باطل، جز حق نیست و این ملت مظلوم و صبور فلسطین است 
ا عزِیزاً «که سرانجام بر دشمن پیروز خواهد شد  قَوِی کانَ اللَّه در بر ناکامی  وههمین امروز هم عال »و
و طلبی  هاي آزادي ي سیاسی با دروغ در آمدن داعیه شکستن مقاومت فلسطینیان، در عرصه

و بیشتر رژیمهاي اروپائی بشر، شکست سختی بر آبروي رژیم امریکا  خواهی و شعار حقوق دموکراسی
ی از همیشه آبروي صهیونیست رژیم بی. به این زودي قابل جبران نخواهد بودوارد آمده است که 
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و . خودند  ي ي آبروي نداشته  ي تتمه بازنده ،تر و برخی رژیمهاي عربی نیز در این امتحان عجیب روسیاه
ونَ ب ْنقَلبٍ ی ْنقَلَ م وا أَي ینَ ظَلَمذ لَم الَّ عیینعباداهللا الصالح والسالم علی .س 
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