
  

  باسمه تعاىل

  الحج عزم العبودية وعز̻ة النهضة

ّة التي تنطلق بها  ّة التوحيدي يدخل اإلمام الخامنئي اىل ساحة الحجيج هذا العام من مدخل ابراز القيم املعنوي

" اغسلوا القلب يف زمزم الصفاء والذكر والخشوع"ف̲ خاطب به الحجاج قائال . أع̲ل الحج ومشاعره وشعائره

ً لربط الظاهر من أفعال الطهارة  تصبح ماء زمزم حياة وإحياء لروح الصفاء ، بحيث بباطن القلب" الغسل"بداية

أنوار الذكر املولد للخشوع، والخشوع من خشية هللا هو حالة تنتاب النفس يف داخل الذات املجهزة الستقبال 

وافتحوا عيون باطنكم عىل آيات رب العامل̼ الباهرة، واتجهوا اىل "وبعد الخشوع يأʲ قوله . بفعل املعرفة الخالقة

ة والتسليم ص،اإلخال  ّ ّة الحقيقي انه العيون وسيط الرؤية وما ̬ تنبع الرؤية من رؤية الخشوع " فه̲ معا̬ العبودي

تصدر عن رؤية الخشوع فلن تشاهد آيات رب العامل̼ الباهرات فعيون الباطن محجوب عنها شهود الحق ما ̬ 

  .وعرفان الخشية الخالقة

تجاه نحو اإلخالص والتسليم اذ ه̲ حسب تعب̺ الخامنئي خطى الحجاج لإل من هذا العرفان الصايف يحث اإلمام 

ّة ان اإلخالص ك̲ التسليم ان ̬ ينبعا عن معرفة وامللفت يف هذا الشأن . اإلمام الخامنئي معا̬ العبودية الحقيقي

ال تزييف لحقيقة اذ اإلخالص والتسليم بال عرفان ما هو ا. وشهود وعرفان فال يعربان عن العبودية الحقيقية

ّة ا ل̺بط هذه التزكية للروح والقلب والعقل بتاريخ . العبودي ً وال يكتفي اإلمام بهذا القرار بل هو يذهب بعيد

  "ابراهيم الخليل ابو األنبياء"اإلخالص والخالص ورمزه األسنى 

ه األنظار نحو ذاك الحدث اإلبر تاريخ لثم وبلغة تقدم ا ّ اهيمي عندما اصطحب بوجد الحب وخلف الرسالة يوج

̺تقي نحو س̲ء  ابراهيم ابنه اس̲عيل نحو مذبح الطاعة متجاوزًا عواطفه البرشية املوصولة بروابط األرض ل

ٍّ عرب املالئكية فانيا يف هللا وهو يرى تجيل  للنداء طاعة هللا في̲ فطر عليه اس̲عيل من الفداء العظيم، وبحب

̺سم امام كل ذات وارادة رس الية اسوة التضحية والرسالية التي ال تحدها حدود الزمان واإلبتالءات وليبني اإللهي ل

ّة ̾ سبحانه"بذلك أمة    ".الخليلي

̺ة انها  ̺سم رمزية املشهد الذي تعرب عنه الصحوة اإلسالمي األخ من معرب الفداء الخلييل يعود اإلمام الخامنئي ل

وعنوان همتها ا̷ا يتمثل بجيل الشباب الذي ذبح  رمزية سياسية من روح وقلب الشعوب، وقلب الشعوب

ً تحديا عظي̲الخوف  حطم فيه بيئة اإلستبداد والهيمنة  من كل هيمنة عىل مذبح التضحية والنهضة، راس̲

والعلمنة التي أرادت ابتالع عزة اإلنسان وكرامته وسعت لفصل الشعوب عن دينها وبهذا الفعل العظيم وصلنا اىل 

ث عنها اإلمام الخامنئي اذ قالالنتيجة التال ّ ̺كا مع انها قد عملت : "ية التي تحد ان الدول املستكربة وعىل رأسها أم

ا  لعرشات األعوام، ʪ̲رسة أحاييلها السياسية واألمنية، عىل إخضاع حكومات املنطقة ظانة أنها قد عبدت طريقً

ّة املتزايدة  عىل هذا الجزء الحساس من العا̬، أصبحت اآلن أول من سالكًا للسيطرة اإلقتصادية والثقافية والسياسي

وليست هذه اآلية الوحيدة الباهرة بل ان اإلنكشاف الذي " يواجه السخط والرفض والنفور من شعوب املنطقة

ان الطبيعة املزورة واملنافقة للقوى الغربية قد انكشفت "اذ  طال زيف القوى املستكربة هو أيضا آية عظيمة

  .اإلسالمية" لبلدانلشعوب هذه ا



ة فإن اإلمام الخامنئي وضع أمام شعوب الصحوة  ّ وليبقى التحفز اإل̻ا̹ النهضوي يف حال من اليقظة اإلبراهيمي

  :مهمت̼ رئسيت̼

" الوعي واليقظة أمام ما يكيده املستكربون الدوليون والقوى التي صفعت جراء هذه الثورات والنهضات: "األوىل

̺ها عىل صياغة النظام السيايس الجديد يف هذه ) اليوم(أهم خطر "اذ  هو تدخل جبهة الكفر واإلستكبار وتاث

ة. البلدان ّ ّة وشعبي ّة اسالمي   .اذ سوف يبذلون ما بوسعهم ˔ ال تتخذ األنظمة الجديدة هوي

  ".الحذر الشديد من وهن العزم الراسخ: "الثا̹

د بفرضة الحج أما الوصية الداʥة التي ̻كن أن تكلل كل نه ّ وض بالنجاح فهو وحدة األمة ك̲ أراد لها هللا ان تتوح

  ).ع(عىل نهج الرسول ابراهيم 


