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نسخه تلفن همراه

قرائت شده در صحرای عرفات

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

والحمدهلل والّصالة علی رسوله المصطفی و آله االطهار االبرار و صحبه االخیار. قال 
ن ِفی الّناِس بِالَحجِّ َیأتوَک ِرجااًل َو َعلی ُکلِّ ضاِمٍر َیأتیَن ِمن ُکلِّ َفجٍّ َعمیٍق؛  اهلل تعالی: َو اَذِّ

لَِیشَهدوا َمناِفَع لَُهم َو َیذُکُروا اسَم اهللِ فی اَّیاٍم َمعلومات. )۱(

  این آهنگ عرشی همچنان دلها را فرامیخواند و از فراز قرنها و دورانها، بشریّت 
را به گرد آمدن بر محور توحید دعوت میکند. همه ی آحاد انسان، مخاطب این 
فراخوان ابراهیمی و مفتخر به آنند؛ اگرچه گوشهایی آن را نشنوند و دلهایی زیر 
حجاب غفلت و جهالت، از آن محروم بمانند، و اگرچه کسانی صالحّیت ورود در این 
ضیافت جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند و یا به هرجهت توفیق آن را نیابند.
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 اکنون شما از این موهبت برخوردار گشته و در وادی امن میهمان سرای 
الهی قدم نهاده اید. عرفات و مشعر و منا، صفا و مروه و بیت، مسجدالحرام 
از  این مناسک و مشاعر، هریک قطعه ای  و مسجدالّنبی، جای جای همه ی 
زنجیره ی معنویّت و عروج روحی برای حج گزاری است که قدر این توفیق را 
دانسته و از آن برای طهارت خود بهره گیرد و برای بقّیه ی عمر خود توشه بردارد.

 نکته ی مهّمی که هر انسان اندیشه ورز را کنجکاو و حّساس میکند، تعیین یک 
میعادگاه دائمی برای همه ی مردم و همه ی نسلها و در همه ی سالها، در یک نقطه ی 
معّین و در یک محدوده ی زمانی واحد است. این وحدت زمان و مکان، یکی از رازهای 
اصلی فریضه ی حج است. بی شک یکی از برترین مصداقها برای »لَِیشَهدوا َمنافَِع 
لَُهم« همین دیدار سالیانه ی آحاد اّمت اسالمی در کنار خانه ی خدا است. این، 
رمز وحدت اسالمی و نماد اّمت سازی اسالم است که باید در زیر سایه ی بیت اهلل 
قرار داشته باشد. خانه ی خدا متعلّق به همگان است: َسواًء العاِکُف فیِه َو الباد. )۲(

 حج، در این مکان و در این محدوده ی زمانی، همیشه و در همه ی سالها، با زبان 
رسا و منطق آشکار، مسلمانان را به اتّحاد فرامیخواند. و این در نقطه ی مقابِل خواست 
دشمنان اسالم است که در همه ی دورانها و بویژه در این دوران، مسلمانان را به 
صف آرایی در برابر یکدیگر تشویق میکرده اند و میکنند. امروز به رفتار آمریکای مستکبر 
و جنایتکار بنگرید. سیاست اصلی آن در برابر اسالم و مسلمین، جنگ افروزی است. 
خواست و تالش خباثت آلود آن، کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است. ظالمانی را 
به جان مظلومانی انداختن، از جناح ظالم پشتیبانی کردن، به دست او جناح مظلوم 
را بی رحمانه سرکوب کردن، و آتش این فتنه ی هولناک را همواره تیزوتند کردن. 



3

28/ 97/05پیام به حجاج بیت اهلل الحرام

مسلمانان باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی کنند. حج زمینه ساز 
این هشیاری است، و این است فلسفه ی برائت از مشرکان و مستکبران در حج.

 یاد خدا روح حج است. در همه حال دلهای خود را با این باران رحمت، زندگی و 
نشاط بخشیم و توّکل و اعتماد به او را که اصل و سرچشمه ی قدرت و شکوه و عدل و 
زیبایی است، در دل خود ریشه دار کنیم. دراین صورت بر کید دشمن پیروز خواهیم 
شد. حّجاج عزیز! دعا برای اّمت اسالمی و مظلومان را در سوریه و عراق و فلسطین و 
افغانستان و یمن و بحرین و لیبی و پاکستان و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط فراموش 
نکنید و قطع دست آمریکا و دیگر مستکبران و ایادی آنان را از خداوند بخواهید.

والّسالم علیکم و رحمةاهلل    
سّیدعلی خامنه ای

۲۸ مردادماه ۱۳۹۷     
مصادف با ۷ ذی الحّجة ۱۴۳۹

۱(  سوره ی حج، آیه ی ۲۷ و بخشی از آیه ی ۲۸؛ »و در میان مردم برای ]ادای[ حج بانگ برآور تا ]زائران[ 
پیاده و ]سوار[ بر هر شتر الغری -که از هر راه دوری می آیند- به سوی تو روی آورند، تا شاهد منافع 

خویش باشند، و نام خدا را در روزهای معلومی ببرند ...«
۲( سوره ی حج، بخشی از آیه ی ۲۵؛ »... مقیم در آنجا و بادیه نشین ]=مسافر[ یکسانند ...«
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