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 در آستانه  ی اعزام حجاج بیت هللا الحرام به سرزمین وحی)1(

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

و الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصالة و الّســالم علی ســّیدنا محّمــد و آله 

الّطاهرین سّیما بقّیة هللا فی االرضین ارواحنا فداه.

  دعوت الهی و بازگشاییی راه حج، بشارتی بزرگ
خیلی خــوش آمدید بــرادران عزیــز، خواهران عزیز، مســئوالن این 

حرکت بزرگ الهی و اســالمی حج در امسال. بشارت بزرگی بود که بعد از 

دو ســال تعطیل، خدای متعال این باب را دوباره بــر روی زائران ایرانی، 

مشــتاقان ایرانی و دیگر برادرانی که در کشــورهای دیگر هستند گشود. 

این دعوت الهی است که در را باز میکند، راه را به روی شما میگشاید؛ این 

لطفی از طرف کسی نیست؛ این قبول اشتیاق شما و حّجاج محترم است 

از سوی پروردگار عالم. ان شاءهللا که حّج خوبی داشته باشید و با سالمت 

الت الهی با دست ُپر 
ّ

و امنّیت و اســتجابت دعا و ان شاءهللا کســب تفض

ر 
ّ

همه ی حّجاج به سالمتی برگردید. از بیانات این دو برادر عزیز هم تشک

میکنم و اقداماتی که ذکر کردند که انجام گرفته، اقدامات باارزشی است.

  حج؛ برنامه  مدّبرانه  الهی برای جامعه  بشری در طول نسلهای  متمادی
یک کلمه ی کوتاه دربــاره ی حج عرض میکنــم. حج، یک برنامه ی 

مدّبرانه ی الهی اســت. همه ی برنامه های الهی مدّبرانه است لکن این 

برنامه با زوایاییی که دارد و خصوصّیاتــی که دارد و گســتره ای که دارد، با 

همه ی برنامه های دیگر فرق میکند. این، نشان دهنده ی احاطه ی علمی 

ت عظمته( بر وجود انســان، بر دل انسان، بر نیازهای 
ّ

حضرت حق )جل

انسان و نه آن هم یک شخص انسان، ]بلکه[ جامعه ی بشری، آن هم نه 

در یک نسل، ]بلکه[ در طول نسلهای متمادی است. این احاطه ی علمی 

موجب شــده اســت که خدای متعال به تناسب نیازهای بشــر و زوایای 





بیانات  رهبر انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران حج        |    1401/3/18

4

گوناگون این نیازها این برنامه را در اختیار بشر قرار بدهد، این فرصت را به 

افراد بشر بدهد که از این استفاده کنند؛ حج یک چنین برنامه ای است. لذا 

شما مالحظه میکنید خدای متعال در سوره ی مائده بعد از آن که برخی از 

ُم ما ِفی 
َ

موا َانَّ اهلَل َیعل
َ

ِلَک ِلَتعل
َ

احکام حج را بیان میکند، بعد میفرماید: ذ

یٍء َعلیم؛)۲( این چیزهاییی که بر 
َ

لِّ ش
ُ

ماواِت َوما ِفی الَارِض َو َانَّ اهلَل ِبک السَّ

الِئد)4( و مانند اینها، 
َ

شما واجب کردیم، این کعبه و این َهْدی)3( و این ق

برای این است که شما بفهمید، علم پیدا کنید به احاطه ی علمی پروردگار؛ 

بدانید خدای متعال چگونه با اسرار و جزئّیات زندگی شما آشنا است، بر 

اساس آنها برای شما حکم میگذارد.

  فهم اسرار حج، نیازمند تدّبر، تأّمل و اندیشه
خب چه  جوری بفهمیم؟ با تدّبر؛ یعنی این  جور هم نیست که همین 

 جوری که انســان نگاه کند، همه چیز برایش روشن بشود؛ نه، باید فکر 

کند، تأّمل کند، تدّبر کند، از دانش و اندیشه بهره بگیرد تا بفهمد که این 

َهْدی  ای  که آنجا قربانی میشود، این طوافی که انجام میگیرد، این وقوفی 

که در عرفات یا مشعر میشود و امثال اینها، چه تأثیری در زندگی بشر دارد. 

یعنی حج یک چنین برنامه ای اســت که خدای متعال با علم به زوایای 

نیازهای بشری، این برنامه را با این همه فروع و جزئّیات برای بشر معّین 

کرده، آن هم به صورت مستمر؛ یعنی این جور نیست که یک سال باشد، 

یک سال نباشد؛ نه، این مســتمّرًا در همه ی این ســالها وجود دارد، این 

برنامه خواهد بود ان شاءهللا تا ابدالّدهر و ادامه خواهد داشت. خب، اگر 

بتوانیم از تدّبر الزم برخوردار بشویم در این زمینه، آن وقت میفهمیم که 

بهره مندی های انسان از حج چقدر است، و این بهره مندی ها چه گستره ی 

عظیمی از زندگی بشر را شامل میشود.
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  حج از نظر قرآن کریم: ستون زندگی بشر
قرآن کریم درباره ی حج در یک جمله ی کوتاه تقریبًا همه ی حکمت 

حج را بیان کــرده که اگر چنانچه ما بتوانیــم فکر کنیم، اســتفاده کنیم از 

بیانات معصومین، از تدّبر در قرآن، از این یک کلمه خیلی چیزها میشود 

 الَبیَت 
َ

عَبــة
َ

فهمید. در همین ســوره ی مائــده میفرماید: َجَعــَل اهلُل الک

الَحراَم قیامًا ِللّناس؛)۵( ]البّته[ فقط کعبه هم نیســت دیگر؛ بعد ]دارد[ 

شــهرالحرام، َهْدی و قالئد و امثال اینها یی که مجموعــه ی حج را میخواهد 

بیان کند، نه خصوص کعبه ی شریف را یی همه ی اینها برای چیست؟ قیامًا 

للّناس است. »قیام« در اینجا به معنای مصدری نیست. قیام را اهل لغت 

و اهل تفسیر معنا کرده اند و میگویند قیام در اینجا به معنای "ما َیقوُم به  

یء" است؛ ]یعنی[ ستون؛ یک بنائی تکیه به یک ستون میکند؛ به 
ّ

الش

این میگویند "قیام"؛ آن ستون، قیام است. اینجا خدای متعال میگوید که 

حج، ستون زندگی بشر است؛ این خیلی مهم است. "قیامًا  للّناس" است؛ 

مال ناس است؛ مال من و شما و این و آن، چند نفر، تعداد یک نسل، یک 

جمعّیت، یک مجموعه نیست؛ مال ناس است، مال بشرّیت است، قیام 

است برای بشر. این کلمه ی »قیام« دوبار در قرآن به کار رفته؛ دو مرتبه این 

ی است: ال 
ّ

کلمه ی قیام در قرآن به کار برده شــده: یکی درباره ی ثروت مل

م قیاما؛)۶( این فقط اینجا است. 
ُ

ک
َ

تی َجَعَل اهلُل ل
َّ

ُم ال
ُ

ک
َ

هاَء َاموال
َ

ف ُتؤُتوا السُّ

اموال را، مــال را در جامعه، ثروت را خدای متعال وســیله ی قیام جامعه 

قرار داده، و واقعش هم همین اســت دیگر؛ بدون مال و بدون ثروت که 

جامعه نمیتواند حرکت بکند. نیاز به ثروت و مال دارد؛ از لحاظ جنبه ی 

 
َ

عَبة
َ

ماّدی، بشــر احتیاج به آن دارد. یکی هم اینجا اســت: َجَعــَل اهلُل الک

الَبیَت الَحراَم قیامًا ِللّناس؛ اینجا هم قیام است.

خب، اینجا قیام فقط جنبه ی ماّدی ندارد، البّتــه جنبه ی ماّدی هم 

ُهم؛)۷( آن منافع، شامل منافع ماّدی هم هست 
َ

دارد: ِلَیشــَهدوا َمناِفَع ل
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اّما بیش از این، منافع معنوی است، منافع رفتاری است، منافع اخالقی 

است، یاد دادِن سْبک زندگی است؛ حج این است. 

    برخی از تعالیم حج: همزیستی
آنچه شــما در حج یی یعنی در همین اعمال حج، مجموع اعمال حج یی 

انجام میدهید، در مجموع به  شما، یعنی به نسلهای پیی درپیی و مّتصل به 

هم تعلیم میدهد که بایستی ارکان زندگی شان را چه  جوری انتخاب کنند؛ 

یک جا حرکت است، یک جا ســکون است، یک جا پرهیز است، ]یک جا[ 

هم تعلیم همزیستی است.

 یکی از مهم ترین مسائلی که در حج هســت، »همزیستی« است. 

افرادی که با هم هیچ آشناییی ای ندارند، با فرهنگهای مختلف، از جاهای 

مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر باید همزیســتی 

 َو ال ِجداَل ِفی الَحّج؛)8( یعنی هیچ حق ندارید 
َ

ســوق
ُ

 َو ال ف
َ

ث
َ

ال َرف
َ

کنند. ف

با هم درگیــری پیدا کنید، مشــکل پیدا کنید؛ همزیســتی ]بایــد کنید[؛ 

می بینید؟ یک قلم، همین همزیســتی اســت. االن مشکالت بشــر یی نه 

فقط مشکالت مســلمانها یی در دنیا از چیست؟ از این است که همزیستی 

بلد نیستند؛ به همدیگر زور میگویند، از همدیگر بدگوییی میکنند، جای 

همدیگر را تنگ میکنند، به همدیگر ضربه میزنند. حج همزیستی را یاد 

میدهد؛ در یک برهه ی محدودی یک نمونه ای از همزیســتی را به شــما 

نشان میدهد، میگوید این  جوری باید زندگی کنید.

    ساده زیستی
یک نمونه ی دیگر، تعلیم »ساده زیســتی« اســت. ِاحــرام، مظهر 

ساده زیستی اســت دیگر؛ یعنی هیچ لباس زیادی در احرام وجود ندارد؛ 

فقط همین که بدن شما را بپوشاند؛ این ساده زیستی است. واجب نیست 

که شما در همه ی زندگی این  جوری ]لباس[ بپوشید و با احرام زندگی کنید؛ 
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نه، اّما میخواهد بگوید که این کار را یاد بگیرید؛ یاد بگیرید که میشــود 

ساده زیستی کرد و باید ساده زیستی را ترویج کرد. این هم باز مثل همان 

موضوع قبلی ]یعنی[ همزیســتی است. اگر شــما نگاه کنید، بسیاری از 

بدبختی ها و مشکالت عالم به  خاطر این زیاده خواهی ها و اشرافی گری ها 

و تجّمل پرستی ها و مانند اینها است؛ بخش عظیمی از ثروت عالم دارد 

صرف این چیزها میشود؛ ]البّته[ در همه جا، حاال در کشور ما هم متأّسفانه 

همین  جور یی در جاهای دیگر ده ها برابر، صدها برابر دارد صرف این چیزها 

فید به ساده زیستی؛ یعنی خصوصّیت حج این 
ّ

میشود یی ]اّما[ اینجا موظ

اســت که وقتی میخواهد تعلیم بدهد، این  جوری تعلیم میدهد؛ یعنی 

باید شما این چند روز را این  جور ساده زیستی داشته باشید. این هم یک 

تعلیم است، سبک زندگی است.

    اجتناب و پرهیز کردن
]نکته ی بعدی[ تمریــِن »اجتناب، پرهیــز«. از یک چیزهاییی باید 

ما در دنیا پرهیز کنیم، در زندگی باید پرهیز کنیم. بشر حریص است، بلد 

نیست پرهیز کردن را؛ اینجا درس پرهیز است، باید پرهیز کنیم؛ پرهیز از 

محّرمات احرام. همــه ی چیزهاییی که در احرام باید از آنها اجتناب بکنید 

چیزهای معمولی است اّما باید پرهیز کنید. باید یاد بگیرید که اگر چنانچه 

یک حشره ای روی بدن شــما است به او آســیب نزنید؛ خیلی کار سختی 

است دیگر. باید عادت کنید که برای تزّین به آئینه نگاه نکنید؛ باید یاد 

بگیرید این را؛ این یک پرهیز اســت کــه در اوقات عاّدی ممنوع نیســت 

اّما این، تعلیم پرهیز است، پرهیز کردن را یاد بگیرید. ما یاد بگیریم که از 

یک چیزهاییی باید در زندگی پرهیز کرد، این را تمرین کنیم؛ این تمرین در 

حج هست. ببینید؛ اینها چه قلمهای مهّمی است در زندگی بشر؛ هم آن 

همزیستی، هم آن ساده زیستی، هم این تمرین پرهیز.
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    تمریِن مقابله ی با هوای نفس
یک نکته ی دیگر، تمریِن »استفاده نکردن از چیزهاییی که دم دست 

شما است«. بعضی از ما این جوری هستیم؛ باالخره یک مالحظاتی داریم، 

به مال کسی دست نمیزنیم و مانند اینها، ولیکن گاهی اوقات یک چیزی 

ـ  ـ بیت المال است دیگر؛ در اختیار ما قرار میگیردـ  در اختیار ما قرار میگیردـ 

یک توجیهی درست میکنیم، از این بیت المال یک چیزی به یک نحوی و 

با یک توجیهی برمیداریم؛ یک چیزی در اختیارمان قرار گرفته، قبًال که در 

اختیارمان نبود این کار را نمیکردیم. این یکی از بلّیات است؛ این یکی از 

بلّیات زندگی بشر است که وقتی چیزی در دسترس او قرار گرفت، اجتناب 

س در مورد آن برایش مشــکل میشود؛ مثل 
ْ

از آن و مقابله ی با هوای نف

قضایای گوناگون، مثًال فرض کنید ارتباط با نامحرم، مســائل جنسی و 

امثال اینها. یک چیزی در اختیار شما قرار میگیرد، باید بلد بشوید حاال که 

در اختیار شما است، به معنای این نیست که این مباح است؛ این را قرآن 

یِد  یٍء ِمَن الصَّ
َ

ُم هللُا ِبش
ُ

ک
َّ
َون

ُ
َیبل

َ
ذیَن ءاَمنوا ل

َّ
َها ال به ما یاد میدهد در حج: یا َایُّ

م؛ )۹( در اّیام حج، چون صیِد َبّری)10( محّرم است، 
ُ

م َو رِماُحک
ُ

ُه َایدیک
ُ

َتنال

حیوانات راحت می آیند در اختیار؛ میدانند شــکار نمیشوند، می آیند در 

اختیار شما قرار میگیرند؛ این آهو را یا بز کوهی را اگر میخواستید در حال 

عادی شکار کنید، خیلی کار زحمت داری بود، اّما حاال نه؛ حاال دست شما 

هم به او میرسد، نیزه ی شما هم به او میرسد، ]اّما[ باید اجتناب بکنید. 

ید؛ با  یٍء ِمَن الصَّ
َ

ُم هللا؛ خدای متعال شما را آزمایش میکند، ِبش
ُ

ک
َّ

َون
ُ

َیبل
َ

ل

یک جور صید کردن، شــکار کردن. البّته بحث، سر شکار غیر محّرم است؛ 

بعضی از انواع شکار اصًال در حال عادی حرام است، اّما این مال آن شکاری 

است که در حال عادی حرام نیست، در حال احرام در حج حرام است. خدا 

به این وسیله شماها را امتحان میکند؛ یعنی تمرین کردِن اینکه شما یاد 

بگیرید وقتی یک چیزی در اختیارتان قرار گرفت، به صرف اینکه کســی 

ملتفت نیست، متوّجه نیست، دست به طرف آن دراز نکنید. البّته اینها 

نمونه ها است؛ از این قبیل فراوان است.





بیانات  رهبر انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران حج        |    1401/3/18

9

    آموزش مسائل اساسی  و سبک زندگی در حج 
بنده در مورد طــواف و در مــورد وقــوف و مانند اینها در ســالهای 

گذشــته زیاد صحبت کرده ام، دیگران هم بیش از ما و بهتر از ما صحبت 

کرده اند در این زمینه ها؛ من این چند نکته ی کوتاه را خواستم عرض بکنم. 

»قیاًما ِللّناس« یعنی این؛ زندگی تکیه ی به حج دارد. خیلی از مســائل 

اساسی زندگی، خطوط اصلی زندگی و ســبک زندگی، در حج برای شما از 

آب درمی آید؛ یعنی با تأّمل و تدّبر در حج و توّجه در حج میتوانید اینها را 

یاد بگیرید؛ و این مال این نسل نیست، مال همه ی نسلها است؛ هزار و 

چهارصد سال و اندی است که این وجود دارد، بعد از این هم هزاران سال 

به فضل الهی وجود خواهد داشت تا قیام قیامت؛ حج این ]جور[ است. 

 الَبیَت 
َ

عَبــة
َ

خدای متعال در یک کلمــه اینها را بیان کــرده: َجَعَل هللُا الک

الَحراَم قیاًما ِللّناس.

ــع از مســئولین حــج: قدرشناســی از کار با قصد 
ّ

    چنــد توصیــه: توق
تقّرب الی اهّلل، اتقان و ابتکار 

خب، چنــد توصیه من بکنم بــرای حّجــاج عزیز و مســئولین حج. 

اّوًال شــما مســئولین حج خیلی قدر بدانید این کار را؛ هــر کدامتان به هر 

نحوی، چه بخش نمایندگی، چه بخش مدیرّیت حج و سازمان حج، چه 

بخشهاییی که همکاری میکنند، بخش بهداشتی، بخش امنّیتی، بخش 

هالل احمر، بخشهای تبلیغی، صدا و سیما و دیگران و دیگران که همکاری 

میکنند، همه بدانند که دارند کار مهّمی را انجام میدهند؛ یعنی اشتراک 

قــوٰى؛)11( این  ــى الِبرِّ َو التَّ
َ

عاَونوا َعل
َ

در یک امر مهّمی دارند میکننــد. ت

واقعًا تعاون بر بّر و تقوا است؛ قدر این کار را بدانید. خب؛ حاال »قدرش 

را بدانیم« یعنی چه؟ یعنی آن را خوب انجام بدهیــد. خوب انجام دادن 

یعنی چه؟ اّول این اســت که با قصد تقّرب الی هللا انجــام بدهید؛ چون 

خدای متعال خواسته، انجام بدهید. بعد هم سعی کنید کار را با بهترین 
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وجهی، متقن، محکم، با ابتکار ان شاءهللا انجام بدهید. و قدر این کار را 

بدانید؛ خیلی باارزش است؛ واقعًا کارتان کار باارزشی است.

    آمادگی برای بهره مندی از فضای معنوی حج
یک توصیه به حّجاج محترم اســت و آن، این اســت که خودشان را 

برای بهره مندی از این فضای معنوی آماده کنند. انســان همیشه آماده 

نیست؛ ببینید، نماز که ما میخواهیم بخوانیم، به ما میگویند قبل از آن، 

هم وضو بگیریم، هم اذان بگوییم، هم اقامه بگوییم؛ اینها هیچ کدام 

جزو نماز که نیست اّما ما را آماده ی ورود در ساحت مقّدس نماز میکند، 

دل ما را نرم میکند؛ باید آماده شد. حّجی که بدون آمادگی باشد، ممکن 

است کم فایده از آب دربیاید؛ در بعضی از احکام حج هم یک اشاره هاییی 

به این دارد؛ مثًال فرض کنید شما در سفر اّول حج، ]موهای[ سرتان را باید 

بتراشید؛ حلق واجب اســت. مستحب اســت که از مّدتی پیش موهای 

سرتان را اصًال نزنید تا خوب بلند شود، بعد آنجا بتراشید؛ این، آماده کردِن 

خود است برای حج. موی سر که بلند میشود، خب زیباتر است، قشنگ تر 

اســت، بهتر اســت، ]لذا[ دل کندِن از آن با اجر بیشــتری است. خودتان 

را آماده کنید برای این فضا؛ با تالوت قــرآن، با ذکر آیات حج، با توّجه به 

مفاهیمی که در حج وجود دارد، با شوق به کعبه، با شوق به ]زیارت[ قبر 

مطّهر پیغمبر اکرم و قبور اولیای معصومین که متّمم حج است. این یک 

نکته که بنابراین آماده سازی خود و دل خود برای ورود در ساحت مقّدس 

حج ]است[.

    قدردانی لحظات حج، پرهیز از بازارگردی و خرید کاالی داخلی به عنوان 
هدیه

یک توصیه ی دیگر این اســت که در خود این ســفر لحظه  لحظه ها 

را قدر بدانید. بنده البّته قبًال هم مکّرر این را گفتــه ام که بازارگردی عیب 

است؛ به هر نّیتی بروید بازارگردی کنید، عیب است؛ مثًال یی بهانه درست 
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ی بگویید: نه، فالن مورد الزم اســت، آدم باید ]بخرد[؛ نه،  ـ میکنیم دیگر ـی

الزم نیســت. به جای اینکه بروید وقتتــان را در آن بازارهای مشــکل دار 

]صرف کنیــد[ یی که حاال دیگــر نمیخواهم من تعبیرات تندتری بکنم، که 

واقعًا جای تعبیرات تندتر هســت یی به جای صرف ]وقت[ در آن بازارها و 

ان گردی ها و مغازه گردی ها، برای آن کســی که میخواهید سوغاتی 
ّ

آن دک

بخرید، بروید دو رکعت نماز در مسجدالحرام بخوانید؛ بروید یک طواف 

ُدور کعبه برای او بکنید، بروید آنجا دعایش کنید، بروید نیم صفحه قرآن 

برای او بخوانید؛ سوغاتی واقعی این است. آن چیزی که شما در آنجا به 

ـ که گران تر از جنس داخل هم هست؛ جنس  عنوان سوغاتی تهّیه میکنیدـ 

داخل در موارد متعّددی بسیار بهتر از آن هم هست؛ هم بهتر است، هم 

ارزان تر است یی این را همین جا تهّیه کنید. اگر میخواهید یک هدیه ای هم 

ـ همین جا تهّیه کنید؛ چرا  ـ هدیه خوب است، عیب نداردـ  به کسی بدهیدـ 

آنجا تهّیه میکنید؟ کمک کردِن به چه کسی؟ آن هم با چه قیمتی؟ با چه 

قیمت روحی و معنوی، غیر از قیمت جیبی و ماّدی! این هم یک توصیه.

حاد اّمت اسالمی و پرهیز از شکاف بین شیعه و سّنی
ّ

    تحکیِم ات
حاد 

ّ
حاد. حج، مظهر ات

ّ
حاد اســت؛ ات

ّ
یک مطلب دیگر، مسئله ی ات

حاد به هم نخورد؛ ســعی کنید 
ّ

اّمت اســالمی اســت؛ ســعی کنید این ات

حاد به هم نخورد. ائّمه )علیهم  الّسالم( میرفتند در نماز جماعِت 
ّ

این ات

پیش نمازی که در مســجدالحرام نماز میخواند شــرکت میکردند؛ امام 

صادق میرفت شــرکت میکرد؛ تعّمد داشــت که شــرکت کنــد و ببینند. 

این برای چیســت؟ چرا ما این حرفها را یادمان میرود؟ مدام صد بار تکرار 

میکنیم، ]اّما[ باز یکی از آن طرف صدایش بلند میشود راجع به مسئله ی 

شیعه و ســّنی و اختالفات و شــکافها؛ چرا این کار را میکنند؟ چرا به سود 

دشمن کار میکنند؟ نمیدانند که انگلیس ها هنرشان ایجاد اختالف است 

و یکی از گسلها و شکافهاییی که همیشــه انگلیس ها استفاده کرده اند، 
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شکاف بین شیعه و ســّنی بوده. یواش یواش دیگران هم یاد گرفته اند 

و حاال شــما در این اندیشــکده های آمریکا یی اندیشــکده های سیاســی و 

ی مالحظه میکنید در تحلیل هاییی کــه میکنند؛ ]میگویند:[  ـ امثال اینها ـی

فالن افراد شــیعه اند، فالن جاها شــیعه اند، فالن جاها سّنی اند؛ به آنها 

هم رسیده شیعه و سّنی. نکنید! نکنند! برادرانه با هم زندگی کنید. بله، 

اختالف  نظر هســت، در اعتقادات هم اختالف  نظر هست، در عقاید هم 

هست اّما اشتراک نظر هم هست؛ ما این همه مشترکات داریم؛ این همه 

ی ندیده بگیریم برویم سراغ اختالفات؟ 
ّ

موارد اشتراک داریم؛ اینها را بکل

نگذارید! نگذارید! امام )رضوان  هللا  علیه( ممنوع کردند نماز جماعت را در 

داخل کاروانها.  آن وقت گفتند »نکنید«. بروید آنجا نماز بخوانید، بروید 

حاد را هر چه 
ّ

حاد است. این ات
ّ

در مسجد نماز بخوانید. این برای همان ات

میتوانید بیشتر کنید.

ن و  حاد بشود، تماسهای مبیِّ
ّ

یکی از چیزهاییی که میتواند موجب ات

خوب است؛ تماس، خوب است. یکی از چیزهاییی که میتواند مورد اّتحاد 

باشد، اســتفاده ی از این قّراِء محترم است. شنیدم باز یک تعدادی قاری 

بحمدهللا امسال دارند میروند؛ این بسیار کار خوبی است. این قّراِء محترم 

ت ببرند، کمااینکه بنده هر 
ّ

بروند، بخوانند، شنوندگان تالوت کالم هللا لذ

ت بسیار میبرم از خواندن و تالوت اینها. یکی 
ّ

وقت می شنوم، واقعًا لذ

از کارها که وحدت ایجاد میکند، همین اســت. قرآن مایه ی وحدت بین 

مسلمین است. و از این قبیل ]کارها[.

    افشاگری در مورد بالی صهیونیسم برای دنیای اسالم
یک مسئله،  مســئله ی صهیونیســت ها اســت؛ یعنی امروز بالی 

صهیونیسم برای دنیای اسالم، بالی نقد و فوری و دِم دستی است. همیشه 

بال بوده اند، حّتی قبل از تشــکیل دولت جعلی رژیم صهیونیســتی؛ آن 

وقت هم سرمایه دارهای صهیونیستی در دنیا بال برای جان همه بودند 
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اّما االن هم برای بخصوص دنیای اســالم بال اســت. این را باید افشا کرد، 

باید گفت؛ حاال به هر شکلی که بلدید، به هر شــکلی که میتوانید. این 

ـ که با صهیونیست ها با همدیگر  ـ دولتهای عربیـ  کسانی و این دولتهایییـ 

دست دادند و مصافحه کردند و روبوسی کردند و جلسه گذاشتند، هیچ 

سودی نخواهند برد از این کار؛ هیچ؛ جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد. 

تهایشــان مخالفند؛ عرب و غیر عرب؛ حاال بنــده گفتم عربها، غیر 
ّ

اّوًال مل

تهایشان مخالفند، اینها 
ّ

عربها هم بعضی هایشان همین کار را کردند. مل

تهایشان آن پایین علیه 
ّ

می نشینند آنجا با همدیگر قهوه میخورند، مل

آنها مشت گره میکنند و شعار میدهند. پس این به ضررشان است. بعالوه 

رژیم صهیونیستی اینها را میمکد، اینها را استثمار میکند، اینها ملتفت 

نیستند، نمیفهمند؛ البّته بعد از چندی خواهند فهمید که امیدواریم ]آن 

زمان[ دیر نشده باشد. اینها باید افشا بشــود. تنها چیزی که این دولتها 

را وادار میکنــد ]به این کار[، خواســت آمریکا اســت؛ میخواهند بر طبق 

خواست آمریکا عمل کنند؛ چون دل آمریکا میخواهد، میخواهند عمل 

کنند؛ چون فشار آمریکا اســت، میخواهند عمل کنند؛ فقط همین است 

 واقعًا هیچ فایده ای برای آنها ندارد.
ّ

َواال

    عمل طبــق مصلحت دنیای اســالم و حفــظ امنّیــت زّوار، از وظایف 
سنگین دولت میزبان

یک نکته ی دیگر هم مسئله ی وظیفه ی دولت میزبان است؛ یک 

ه 
ّ

ه که مال آنها نیست؛ مک
ّ

وظایف ســنگینی بر عهده شــان هســت. مک

َل َبیٍت ُوِضــَع ِللّناس ؛)1۲( برای مردم  مال همه ی آحاد مردم اســت: ِانَّ َاوَّ

وضع شــده؛ َســواًء العاِکُف فیِه َو الباد؛)13( آن که آنجا ساکن است، و آن 

که از بیرون می آید، همه با هم یکسانند؛ مال همه است؛ مال این دولت 

که نیست؛ حاال یک دولتی باالخره در آنجا حاکمّیت پیدا کرده و امور آنجا 

را به دســت گرفته، باید بر طبق مصلحت دنیای اســالم عمل کند، نه بر 
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طبق مصلحت خودش. این چیزهاییی که نقــل کردند از افزایش بعضی 

از هزینه ها و مانند اینها، اینها کارهاییی است که باید تجدید نظر کنند. 

وانگهی امنّیت زّوار را باید حفــظ کنند؛ بنده امنّیت همــه ی زّوار دنیای 

فند؛ 
ّ

اسالم را و به طور ویژه امنّیت زّوار ایرانی را بجد مطالبه میکنم؛ موظ

فند که این امنّیــت را حفظ کنند و نگذارند که فجایع گذشــته تکرار 
ّ

موظ

بشود.

    بررسی راهکارهای کوتاه کردن زمان حج
یک نکتــه ی آخر هم ]این اســت که[ شــما مســئوالن حــج ببینید 

میتوانید زمان حج را کوتاه کنید؛ ]این[ واقعًا یکی از مسائل مهم است. 

حاال بیســت و چند روز مثًال طول میکشد. ببینید میشــود یک کاری کرد؛ 

باالخره کار نشد که ندارد؛ باید راهش را پیدا کرد. بگردید راهش را پیدا کنید 

ببینید ]اگر[ میشود، زمان حج را کوتاه کنید. حاال وقتی زمان را کوتاه کردید 

ممکن است کسی بخواهد بیشتر بماند، بیشتر زیارت کند، خب میماند 

اّما اگر کسانی خواستند زودتر برگردند بتوانند برگردند؛ ببینید این را دنبال 

کنید؛ البّته کار آسانی نیست، کار سختی اســت؛ میدانم اّما در عین حال 

میشود دنبال کرد و فکر کرد.

امیدواریم ان شاءهللا خدای متعال به همه ی شماها توفیق بدهد، 

کمکتان کند بتوانید این وظیفــه ی بزرگ و حّســاس و مهم را به بهترین 

وجهی انجام بدهید.

والّسالم علیکم و رحمة  هللا و برکاته
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حّجت االســالم  دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در   ۱
سّیدعبدالفّتاح نّواب )نماینده ی ولّی فقیه در 
امور حج و زیارت و سرپرستی حّجاج ایرانی( و 
آقای سّیدصادق حسینی )رئیس سازمان حج 

و زیارت( گزارشهاییی ارائه کردند.

۲ سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۹۷؛ »... این 
]جمله [ براى آن است تا بدانید که خدا آنچه را 
در آسمانها و آنچه را در زمین است مىداند، و 

خدا است که بر هر چیزى دانا است «.

۳قربانی  های بی نشان 

۴قربانی های نشان دار

۵ ســوره ِ ی مائــده، بخشــی از آیــه ی ۹۷؛ 
»خداونــد ]زیــارت[ کعبــه ی بیت الحــرام را 
وســیله ی به پا داشــتن ]مصالح[ مــردم قرار 

داده. ...«

۶ سوره ی نســا، بخشــی از آیه ی ۵؛ »و اموال 
ی کــه خداونــد آن را وســیله ی قوام  ـ خــود را ـی
]زندگى[ شما قرار داده یی به سفیهان مدهید. 

»...

۷ سوره ِی حج، بخشی از آیه ی ۲8؛ »تا شاهد 
منافع خویش باشند. ...«

۸ سوره ی بقره،  بخشی از آیه ی 1۹۷

۹ ســوره ی مائده، بخشــی از آیــه ی ۹4؛ »اى 
کســانى که ایمــان آورده اید، خدا شــما را به 
چیزى از شکار که در دسترس شما و نیزه هاى 

شما باشد خواهد آزمود. ...«

۱۰ بیابانی، ساکن خشکی

۱۱ سوره ی مائده، بخشــی از آیه ی ۲؛ »... و در 
نیکوکارى و پرهیــزکارى با یکدیگر همکارى 

کنید. ...«

۱۲ ســوره ی مائده، بخشــی از آیــه ی ۹۶؛ »در 
حقیقت، نخستین خانه اى که براى ]عبادت [ 

مردم، نهاده شده. ...« 

۱۳ سوره ی حج، بخشی از آیه ی ۲۵
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