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العبد الصالح  .. علی إمامنا و قائدنا الراحل برحمتك و فضلك ُمنَّ!إلهي«
الذي آان ينشد ، المتقي زاهد الواعيوال،  الصدوقءو خلف األوليا، الممتحن

 یو لم يكن يخش،  من أجلكو خصومته  و آانت موّدته،رضاك في آل خطوة
روحه الطاهرة نصيبًا وافرًا من حّج الحجاج و عبادة  و أنل. شيئًا في سبيلك
ق أمله الكبير و حقَِّ. مّمن شملتهم هدايته و قيادته، الساعين العّباد و سعي

المناسك  ّمة اإلسالمية بهذهو انتفاع اُأل، »الحج اإلبراهيمي«إقامة  في
  .»اإللهية العظيمة

   آلمة سماحة آية اهللا الخامنئي من
  ١٩٩١ / ٦ / ١٥بتاريخ 

   

٣ 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

مقام إبراهيم و من دخله   بّيناٌتفيه آياٌت،  للعالميندًی مبارآًا و هةببكللذي يت ُوضع للناس َ إّن أّول ب«
  .١»آان آمنًا
ففي هذه . جبرائيل اآلمين و محّط نزولمهبط المالئكة ، الحرم االلهي اآلمن: و مكة. بيت الناس: ةالكعب

  .الدين العالمي الخالد: إبالغ رسالة اإلسالم بمهّمة، اهللا اضطلع يتيم من ذرية خليل، البقعة المقدسة
 ن أبدًاوهؤالء المظلوم، محرومونوال م األصنام يناصره الحفاة؛ فنهض يحط٢ِّ»قم فأنذر«: جاءه األمر

. ُل جهدًا في تحقيق الفالح ُألمته و لم يْأ، ٣» ا اهللا تفلحواه إلَّإلٰ قولوا ال «: و آان شعاره. مّر التاريخعلی 
  .في نشر دين اهللا و إرساء أرآانه، و هجرته و جهاده المتواصل فأثمر قيامه

بما فيها ، التوحيد جهاد و سائر مناسك دينوالزآاة واله الصالة وال اهللا عليه یلقد أحيا النبي األآرم صّل 
و مظهرًا ، الدين الحنيف و اقتدارهم فبات الحج مسرحًا تتجلي فيه عظمة أتباع، »اإلبراهيميالحج «

و مرآز انطالقة صرخات براءة األّمة من الشرك و ، التوحيد و بؤرة، خوة اإلسالميةواُأللتجسيد الوحدة 
  .عبادة األصنام

ًا صادقًا و تجسيد، الحق الدينالی  تع من مظاهر ًا بارزًامظهر، آان الحج و مناسكه العجيبة المدهشة
، مّر التاريخ علی رة المتعاقبةالجائ بيد أّن الحكومات. ه األصيلوال عليه  اهللایلإلسالم المحمدي صّل

و ، عالم المنحرف لوّعاظ السالطينواإل، السلطة في العقود األخيرة زمام٤خصوصًا بعد تسّلم الوهابين
و ، الحقيقية للحج السياسة؛ آّل ذلك أّدی إلی تغييب الروحعزل الدين عن   علیي البالطممعم حرص

. ثقافيةوالجتماعية واالجميع أبعاده السياسية  من بين، ترويج له بالبعد العبادي فحسبوالانحصار التبليغ 
  . الحقيقيةةمن روح العباد  البعد العبادي هذا أفرغوهیحت

انطلقت أساسًا من أجل استرجاع  التي، ة في إيران الثورة اإلسالمير انتصایحاله هذه حت  علیبقي الحج
و إحياء الفكر اإلسالمي األصيل؛ فعادت الشعائر اإللهية ثانية  ،مجد األّمة و عظمتها و استعادة هوّيتها

، سبيل اهللا جهاد فيوالو فتحت أبواب النضال ، ها الحياة إلي و أعيدتالمجتمعات اإلسالمية  واقع حياةیإل
و أخذت ، و منطلق الجهاد في سبيل اهللا ، مواقع لبناء الذات و تجهيز جيوش اإلسالمو أضحت المساجد

وحدة المسلمين و مشارآتهم الواعية في ميادين الدفاع عن   فيهیتقام صلوات الجمعة آمظهر تتجل
  .اإلسالم

رحمن عليه إبراهيم خليل ال حدد ُأطرها الصورة التي یإل،  بعد قرون من الغربةیعاد الحج مرة ُأخر و
مرآز التقاء أتباع الدين الحنيف   عاد؛هوالو أبرز معالمها رسول اإلسالم العظيم صلِّی اهللا عليه ، المالّس

و ما آان لذلك أن . ستكبار قاطبةواالمظاهر الشرك  ق صرخة البراءة منلو منط، و أنصار التوحيد

                                                 
 .٩٦ ةمران، اآلي آل عة سور١
 .٢ ة المدثر، اآلية سور٢
 .ة آان نبي اإلسالم العظيم يخاطب الكفار والمشرآين بهذا النداء في أوائل البعث٣
 و بداية الثالث عشر  ظهرت العقيدة الوهابية علی يد محمد بن عبدالوهاب النجدي أواخر القرن الثاني عشر٤

هم  العقيدة الوهابية أتباع المذاهب اإلسالمية من سنة و شيعة، الهجري، بتشجيع من االستعمار البريطاني، تت
 والتعظيم لقبر الرسول األآرم و قبور أئمة الدين بدعة و  بالشرك والكفر و عبادة األوثان، إذ تعتبر إسداء االحترام

لمجال الثقافي  نشاطًا فّعاًال في ا- و باالعتماد علی ثروات المسلمين-هذا و يمارس الوهابيون اليوم. وثنية
 . التخريبيةی العظمیواإلعالمي للترويج لمعتقداتهم، و تنفيذ مخططات القو

٤ 



 -ّمة اإلسالمية وحدة األیداعي إلوال ، مهندس تجديد حياة اإلسالم الحقيقي- الخميني الكبيریلقد سع، أجل
 حكام اإلسالمية و تنقيتها مّما علق بها بفعل الجهودواأل  تهذيب المفاهيمیطوال عمره الشريف إل
رسمه  حقيقي آماوالمتحجرين و باعة الدين بالدنيا؛ و عرض اإلسالم األصيل وال المشترآة ألعداء الدين

  .عدالةوالللجيل المتعطش للحقيقة  ، هوالالرسول األآرم صّلی اُهللا عليه 
  .الحج اإلبراهيمي إحياء،  و ّمما ال شك فيه أّن أحد أبرز إنجازات نهضة اإلمام الخميني الراحل

آّل طاقاته و إمكاناته تحت  دبل جّن،  مكتوف األيديیيعة الحال لم يجلس العدو في الجبهة األخرب بط و
  إلی،حرآةوالالحياة   علیاإلمام الخميني الباعث صول نداء اإلسالم األمير آي للحؤول دون ولواء

  .١٩٨٧ عام ١شهدنا ذروة إلتقاء الجبهتين في مراسم الحج الدامي و آّنا قد. أسماع المسلمين
 یو نحتفي بإحياء الذآر، العظيم المؤتمر اإلسالمي العالمي، أعتاب موسم الحج  علیوم حيث نقفيوال 

يجدر بنا أن نتأّمل ثانية في مواقفه و أفكاره و  ،س سّره السابعة لرحيل اإلمام الخميني قّدةالسنوي
 ،جتماعيةوااله و تبعاته السياسية  و آثارةو أسراره و أبعاده المعنوي توجيهاته بشأن فلسفة الحج

لألخذ بتوجيهات ، اإلسالمية بصفتهم سفراء الثورة، عاتق حجاج بيت اهللا الحرام  علیمسؤوليه الملقاةوال
إقامة  علی حرصوال، قائد الجمهورية اإلسالمية، الخامنئي و إرشادات سماحة اإلمام الراحل و آية اهللا

الجمهورية  بُأّبهة و عظمة تليقان بعظمة اإلسالم و شأن، وام السابقةآما في األع، العام مناسك الحج هذا
  .اإلسالمية

التراث الثقافي لسماحة اإلمام  و ضمن مساعيها في نشر، إّن مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام الخميني
تجزئة  علی موضوعاته المختلفة؛ أقدمت علی العثور و تسهيل مهّمة، و وضعه في متناول الباحثين

  مختارات من توجيهات اإلمام- قارئنا العزيز-و ما بين يديك. لموضوعاته تراث اإلمام و إعداده تبعًا
جاءت في مناسبات مختلفة  ا ورد في أحاديث سماحته و بياناته التيّمم، الخميني و إرشاداته حول الحج

  .قبل انتصار الثورة اإلسالمية و بعدها
جين ار، و اقتراحاتهم قّراء األعّزاء بتصويباتهموالنا أهل الرأي نأمل أن ال يبخل علي، و في الختام

ستفادة منها في التصانيف الموضوعية واال، القادمة لألخذ بها في الطبعات، عنوان المؤسسة علی إرسالها
  .یاُألخر

  
  

  ر تراث اإلمام الخميني قدس سرُّهمؤسسة تنظيم و نش
   

  
  
  
  

                                                 
 ضّد الحجاج اإليرانيين و غير اإليرانيين المشارآين ة السعودية الهجوم الوحشي الذي شّنته قّوات األمن والشرط١

ذي استشهد علی أثره مئات ، وال) السادس من ذي الحجة. (ـ ه١٤٠٧في مراسم البراءة من المشرآين عام 
 .الحجاج الذين لم يكن لهم ذنب غير صرخة البراءة من أميرآا و إسرائيل
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  الباب األّول 
   و أبعاده المعنويةمكانة الحج

   
  

                                                

  الفصل األّول 
  البعد المعنوي للحج

  
  

 األبعاد یلنا التفاتة إل من الضروري أن تكون، وم من موسم أداء فريضة الحج المبارآةليا حيث نقترب
ليكن ذلك ممهدًا لخطوات مؤثرة  و، الفريضة ثقافية لهذهوالسياسية والجتماعية واالمعنوية والالعرفانية 

  .یُأخر
 بعض یبإشارات خاطفة إل لذا سأآتفي. في هذه الموضوعات، د تحدث آثير من األصدقاء الملتزمينلق

ضّمنه هذه المناسك تو نظرًا لما ت. المبارآة أبعاد الحج؛ عّلها تكون فاتحة للتأّمل في هذه الفريضة
  ٢تلبيةوال ١ بدءًا باإلحرام-ةبيالعج

فسأآتفي بذآر  ،معنوية يتعذر تفصيلها في هذا المقام من إشارات عرفانية و -  آخر المناسكیو حت 
  .بعض أبعاد التلبية

 ی دعوة اهللا تعاليو يلّب ، نداء الحق بروحهیإّنما تكون صادقة من الذي يستمع إل، رةّر التلبية المتك
  .٣باالسم الجامع

 
و يعني تحريم الحاج علی نفسه األشياء المعينة التي حّرمها الشارع علی .  األعمال التي يؤديها الحاّجی من ُأول١

 و يتأّلف لباس اإلحرام من قطعتين من  ، »إلحرامميقات ا« و يقع اإلحرام من مكان محّدد يطلق عليه . م الُمْحرِِ
و بعد ارتداء اإلحرامات يلتزم الحاج بترك جملة . القماش غير مخيطين هما اإلزار والرداء، يستر الحاج بهما جسده

 .من األفعال يحُرم علی المحرم أداؤها
إّن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك . كييك ال شريك لك لّبلّب. يك الّلهم لّبيك لّب:  تلبية اإلحرام، و  نّصها٢
 .يكلّب
 األآرم صّلي اهللا عليه   االسم الذي يشمل جميع األسماء اإللهية و يحيط بها و هو آلمة اهللا، و مظهرها الرسول٣

  .واله

٦ 



 ر المحضر يكّرالمتحّدث في هذا و مشاهدة جمال المحبوب؛ و آأّن، حضور في محضر الحقوالفالمهّم ه
لوهية ال الشريك في اُأل، المطلق الذي يدرآه أهل اهللا  الشريك بمعناهیو نف، التلبية و قد تحّرر من ذاته

و يضّم ،  فناء العالمی يشمل جميع المراتب حت- في نظر العرفاء-الشريك و إن آان التجريد من، فحسب
بالذات  و يحصر الحمد، »...نعمة لكواللحمد لك ا... «: ستحبابّية آّلها نظيرواالاالحتياطية  الدرجات
 هذا أّن آّل یو معن. التوحيد  أهل المعرفة غايةیو يعّد ذلك لد. في الشريكنو ي، نعمة أيضًاوال، المقدسة

 السامي یمن اهللا بال شريك؛ و إّن هذا المعن هما حمد و نعمة، حمد و نعمة يتحّققان في عالم الوجود
 یو يقابله الشرك بالمعن. و وقوف و حرآة و سكون و عمل ١ موقف و مشعرمتحّقق و جاٍر في آّل

  .أصحاب القلوب العمياء   به جميعًایاألعم الذي ُنبتل
  

   مسلمي العالم بمناسبة إقامة مؤتمر الحج یمن بيان إل
   المباركیالعبادي السياسي و حلول عيد األضح

  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩ بتاريخ 
  

 -تنزيهوالفق التوحيد ُأ ب اإلنسان منهي ذخيرة الحياة الخالدة و ُتقرِّ التي –لحج إّن المراتب المعنوية ل 
لذا ينبغي للحجاج الكرام و . صحيحة و دقيقة و الئقة ما لم تترجم أحكام الحج العبادية بصورة ، لن تتحّقق

 و .عليم مناسك الحجسوا جهودهم في تعّلم و تأن يكرِّ، المرافقين لقوافل الحجاج علماء الدين المحترمين
. أحد عن األحكام اإللهية ،ف برفقتهم لئال يتخّلَْن الذين يحيطون بشعائر الحج و مناسكه أن يوّجهوا معلی 

و ما لم تكن ، لهي عمليًاواإليتجّسد ُبعده المعنوي  جتماعي للحج لن يتحقق ما لمواالفالبعد السياسي 
 أعتاب محضره؛ و تنفوا  إلیو ما لم ُتحرم ذواتكم للوصول؛ یالحّق تعال تلبياتكم استجابة صادقة لدعوة

مصدر الشرك  التي هي، بكّل مراتبه و درجاته و أنتم تلّبون دعوة الحق؛ و تهاجروا من ذواتكم الشريك
الموت الذي هو بعد الهجرة و قد نالوا  أن يدرآهم، يؤّمل للذين ينشدون ذلك.  اهللا جّل و عالیإل ، األآبر

ن تتحّرروا وا أّن بإمكانكم أفال تتصّور، الجوانب المعنوية و إذا ما تّم تجاهل. اهللا علی هواألجر الذي 
فلن تتمّكنوا من الجهاد في سبيل ، ما دمتم في أسر ذواتكم و أهوائكم النفسانية و .من قبضة شيطان النفس

  .د عن حريمهذَّْووال اهللا
الذين حّققوا االنتصارات   أبطال الجمهورية اإلسالميةیروا إل و انظ، أنفسكم قليًالیانتبهوا إل! أّيها األعزة

 ألداء ٢وم عّدة من الشهداء األحياء إليتصحبكم حيث، بلد اإلسالميواللالسالم ، یالتي يرضاها اهللا تعال
و ليعلم المسلمون بأّنه إن لم . العظيم الذي آان سببًا في تضحياتهم لو اتعظوا من التحو، مناسك الحج

يسمحوا  لن،  و شياطين الخارج٣ةفإّن شيطان النفس األمار،  من درجات هذا التحولةدرج ديهمتحصل ل
  . و مظلومي العالمة اإلسالميةلهم بالتفكير باألّم

                                                                                                                                                         
 
ء  المشعر الحرام مكان يمضي الحجاج فيه الليل بعد عودتهم من عرفات، و يصّلون فيه صالة المغرب والعشا١

 .والصبح
 األعّزة شّمروا عن  إذا أّن هؤالء.  الشهداء األحياء تعبير يطلق علی معاقي الثورة اإلسالمية والحرب المفروضة٢

ر لهم االستشهاد  ساعد الجد للقضاء علی العدو و تحقيق انتصار الحق علی الباطل، و لكن إرادة اهللا تعالی لم تقدِّ
 أّنهم ُأصيبوا بعاهات نتيجة لفقدانهم أعضاء من جسدهم؛ و هم في تضحياتهم لم  إّلافي هذا الطريق، و بقوا أحياًء

فالشهداء األحياء في مجتمع الثورة اإلسالمية هم معاقوالحرب والثورة، و يحظون .  الشهادة بل أجر الشهيداينالو
 .بمكانة و منزلة سامية

 عنهم -و في رواياتنا. طلق عليه أيضًا األهواء والغرائزالذي ي  المقصود بالنفس األّمارة البعد الحيواني لالنسان، ٣
آما إّن سعادة آّل إنسان في الدنيا واآلخرة منوطة بدحر . التي بين جنبيك   أعدي عدّوك نفسك. -عليهم السالم

٧ 



   مؤتمر الحجة إقامة مسلمي العالم بمناسب إلیمن بيان
   المباركیالعبادي السياسي و حلول عيد األضح

  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 
♦  
  

 آداب ة؛ البد من مراعاةبالبرآ المفعم تعالی  جوار بيت اهللایوال، ةمقامات المقدسوال ةقيت اإللهيفي الموا
و تجّردها من ، ا يشّدها لغير اهللاّمالحجاج الكرام م و تحرر قلوب، الحضور في محضر الذات األقدس

 لیال و مناسك هذا السير إتزّين أعم؛ لكي تةو تنويرها بأنوار التجّليات اإللهي ،آّل ما هو غير المحبوب
 أوطانهم یإل يعود الحجاج. ةو بتجردهم من أفعال الطبيع.  الحج اإلبراهيمي فالمحّمدي یبمحتو اهللا

و بدًال من الهدايا . المحبوب  الحق و عشقةبعد أن تزّودوا بمعرف، ناواأل »یمن«الـمحررين من آوزار 
 بالقيم ة بأآفًّ محّملةو يلتحقون بعّشاق الشهاد، ةخالد  ة أبدي أصدقائهم إنجازاٍت إلیيحملون، ة الفانيةالمادي

ُبعث من أجلها األنبياء العظام بدءًا بإبراهيم خليل اهللا و انتهاًء بمحّمد حبيب اهللا   التية اإلسالمي-ةاإلنساني
 ةاألّمارأسر النفس  هداف هي التي تنقذ اإلنسان منواأل فهذه القيم -هم أجمعينوالصلوات اهللا عليهم  –

  .ةالغربيوال ة الالشرقي١ةالمبارآ ة الزيتونةو تلحقه بالشجر، غربوال للشرق ةتبعيوالبالسوء 
  

   السعيدی عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
  

  إلیلكم و أنتم تّتجهون ّدو الب،  اهللا إلیاعلموا أّن سفر الحج ليس سفر آسب أو تحصيل دنيا؛ بل هو سفر
  .ة إلهية أعمالكم بصورّلن تؤدوا آأ،  اهللا الحرامبيت

االقتداء باألنبياء العظام   لكم منلذا البّد، ی اهللا تبارك و تعال إلیسفٌر. ٢اهللا علی »وفوٌد«إّن سفرآم هذا 
 ةآّل أدوار حياتهم و لم يتخلفوا خطو  اهللا في إلیالذين آانوا في سفر دائم،  االطهارةئمواألعليهم السالُم 

  . اهللا إلی عن السيرةاحدو
 يا -أنت دعوتنا:  أي؛هللا ة تقومون بالتلبي٣فعندما تصلون الميقات. یاهللا تعال علی  ها أنتم أيضًا وافدون

  . و نحن أجبناك-رب
حذاِر ... ألّنكم لستم إسالميين لن أقبلكم، آّال: ألّن يرّدآم تعالی  تبارك وواهللاحذاِر من ارتكاب عمل يدع

انه . و سائر الحجاج ، و رؤساء القوافل، العلماء ةايها الساد، ة دنيوية تجار سفرا السفرأن تجعلوا هذ
  .فال تتلّوثوا بالدنيا ، الدنيایإل   اهللا و ليس سفرًا إلیسفر

  
  من حديث في جمع من علماء الدين و رؤساء قوافل الحجاج

  ١٩٧٩ / ٩ / ٣٠بتاريخ 

                                                                                                                                                         

 .٣٥ من سورة النور، اآلية ١
 . الوفود علی اهللا آناية عن أّن القصد والنية في سفر الحج هوالقرب، و أّن هدف هذه الرحلة نيل القرب٢
 .حِرم فيه الحاّج المكان الذي ُي٣

٨ 



  
  

 عمًال بدافع – ال سمح اهللا –  أحُدیفلو أّد. اإلخالص في العمل  ، في جميع العباداتةمور المهّممن اُأل 
. ّن عمله باطلإف، اآلخرين علی  بهایيتعال ةو اعتبر حسن أدائه ميز، تفاخر و لفت األنظاروالالتظاهر 

  .إشراك رضا غير اهللا في أعمالهم الحجاج الكرام أن يحذروا من علی لذا
؟ و سيحّل ْن  َمةو يجيب دعو جه؟ أين يّت إلی و أهّمها هو أن يعلم الحاّج؛ة للحج آثيرة إّن األبعاد المعنوي

 و غرور يتعارض مع ةيعلم أيضًا أّن آّل أناني و يجب أن. ؟ ة؟ و ما هي آداب هذه الضياف َمْنیعل  ضيفًا
 العرفاني فإذا ما تحقق هذا البعد.  الحج ة انتفاء معنوي إلیو يقود ، اهللا إلیةو يناقض الهجر، اهللا حّب
 ةالسياسي فسينتصر في جميع الميادين، حقًا تعالی  بنداء الحقة المقرونةو تحّققت التلبي معنوي لالنسانوال
  .ة للهزيمًیمعن و إّن مثل هذا االنسان ال يعرف . ة العسكريی و حتةثقافيوال ةجتماعيواال

  .ة اإللهيةجرهوالمن هذا السير المعنوي  ةأن ينعم علينا بنفح تعالی  نسأل اهللا
  
  

   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 – ال سمح اهللا –حّجهم  أن يحذروا من اقتران،  الحج إلی األشخاص الذين يتشّرفون بالذهابیعل

 ال ةيجب أن تكون المسيرات عباد . ةعباد و آّله، إسالمًا بل يجب أن يكون آّله.  ماة في لحظةبمعصي
 و ينطق بسوٍء، له ال أن يرّدد آّل واحد ما يحلو، من أجل اهللا أي أن تكون، شعارات آذلكوال . ةمعصي

إعداده مسبقًا يأخذ بنظر االعتبار آّل  التحضير لهذه األمور وفق بر نامج سليم يتّم  و ينبغي.  ما أرادیمت
  .ذلك

  
  

  من حديث في جمع من علماء الدين
  ة القضائيةنتسبي القوو م، المرافقين لقوافل الحجاج

  ١٩٨٢ / ٨ / ٢٢بتاريخ 

٩ 



  
  
  
  

  الفصل الثاني
ة مكةعظم   و بيت اهللا الحرام

  
 تعكس ة مرآةمشاهد المشرفوال ة المكرمةهو أن مك، ها إليمور التي ينبغي للحجاج الكرام االلتفاتمن اُأل

 من هذه األرض تمثل محًال ةفكّل بقع. الرسول األآرم  ةسالم و رسالواإل األنبياء ة لنهضیالوقائع الكبر
الم التي تحملها الرسول األآرم واآل ةو تذّآر بالمعانا، جبرائيل األمين  األنبياء العظام و مهبطةإلقام
  .ةنسانيواإلطوال في سبيل اإلسالم  اله لسنوات ٰ اهللا عليه ویصّل

 التي ةالظروف العصيب رو استحضا، ةماآن المقدسواأل ةو من هنا فإّن الحضور في هذه المشاهد المشرف
، ة اإللهيةرسالوال ة معطيات هذه النهضیعل ةيعّرفنا أآثر بمسؤولياتنا في المحافظ،  الرسولةرافقت بعث

 علی  بدافع الحفاظی الهدةو أئّم الهاألآرم صّلي اهللا عليه و ٰ  الرسولة و استقامة صبر و مقاومیو بمد
وها في هذا الطريق هانات التي تلّقواإل یوا بأنواع األذألم يعب هم أّندين الحق و دحض الباطل؛ و آيف

 ةمقاطعوالو تحّملوا أنواع العذاب ، ؛ و واصلوا طريقهم٣ و أبي سفيان٢و أبي جهل ١من أمثال أبي لهب
هاجروا و تحّملوا  بل، و لم ينتِه دورهم عند هذا الحّد. ٤حصار في شعب أبي طالبوال ةاالقتصادي
 ب اهللا و خوض الحروةو إبالغ آلم  دين الحق إلیةدعووالرشاد واإل ةق الهداي وواصلوا طريةالمعانا
  . في عضدهمّتعقبات دون أن تفوالالمؤامرات   آالفةو مواجه،  ة غير المتكافئةالمتتابع

بأصداء نداء   و صحاريهما و جبالهما و أسواقهما و أزقَّتهما تعّجةمدينوال ة و ها هي صخور مك
 لعرف حّجاج بيت اهللا الحرام ٥»ُأمرت فاستقم آما« یها نطقت و آشفت عن سّر و معنرسالتهم؛ ولو أّن

  . أتباعهة مسؤوليةألدرآوا عظم و ،ما تجّرعه رسول اهللا من أجل هدايتنا
، ی األخرةو حوادث الثور ١حربوالالنضال   ة الشعب اإليراني المنجب للشهداء طوال فترةو رغم معانا 
 المظالم  إلیی لن ترق– بالتأآيد -فإّنها، اهللا  في سبيلة بالشباب األعّزةتضحيوالآلالم ا صعاب ووال
  .و أئّمتنا االطهار  التي تجّرع مرارتها قادتناةمعاناوال

                                                 
آان يؤّدي .  اهللا عليه واله ی رسول اهللا صّل أبو لهب، الذي ذّمه اهللا تعالی في القرآن، هو ابن عبد المّطلب، و عّم١

 . اهللا عليه واله و يصّر علی تكذيب نبوته و لم يأُل جهدًا في إيذائه بكل وسيلةیرسول اهللا صّل
» عمر و بن هشام بن المغيرة«  أبو جهل، آنية أطلقها الرسول صلي اهللا عليه واله والمسلمون األوائل علی ٢

 . آان ُيعادي اإلسالمالملقَّب بأبي الحكم الذي
 قيادة الكفار ی اهللا عليه واله، آان يتولی لرسول اهللا صلاء األلّداء أبوسفيان عميد األسرة اُألموّية و من األعد٣

و طبقًا لما . لم يعتنق اإلسالم، إّلا بعد فتح مّكة. والمشرآين في عدائهم لإلسالم و إيذاء و تعذيب المسلمين
 .سفيان أسلم في الظاهر و لم يعتنق اإلسالم في حقيقة نفسهتفيده المرويات إنَّ أبا

و في صدر اإلسالم أعّدت قريش و ثيقة .  آان شعب أبي طالب عبارة عن واٍد وسط جبال مّكة يضّم بيوتًا متواضعة٤
ودها التي  اهللا عليه و ٰاله و أتباعه طبقًا لبنیو عّلقتها في الكعبة، أقسمت فيها علی حرمة التعامل مع محّمد صّل

 تحريم الزواج -٣ االمتناع عن معاشرتهم -٢. له و أتباعها تحريم البيع والشراء مع محّمد صّلي اهللا عليه و ٰ-١: نّصت
  .لها اهللا عليه و ٰی مناصرة أعداء رسول اهللا صّل-٤. منهم

 لاللتحاق بشعب أبي إذ قام بدعوة أهل بيته و أقاربه.  جانبهیآان أبوطالب عّم النبي هوالوحيد الذي وقف إل
آانت سنوات . ت فترة الحصار ثالث سنواتاستمّر.  في ُمحاصرة المشرآيناو طوال هذه التفترة آانو. طالب

 .قاسية، إلَّا أّن المسلمين أصّروا علی استقامتهم و صمودهم أمام آفار قريش
 .١١٢و سورة هود اآلية . ١٥ اآلية ، سورة الشوري٥

١٠ 



   حّجاج بيت اهللا الحرام إلی اإلمامة الذي وّجهه سماحةمن بيان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

♦  
و ، في الزمن األوّْل  إبراهيم الخليل فقد رفع. يم هذه األصنام  هي المرآز الوحيد لتحطة المعّظمةالكعب

 روحي -٢الموعود و سيرفع في آخر الزمان ابنه العزيز المهدي، لهابعده حبيب اهللا صّلي اهللا عليه و ٰ
اس ن في النو أذِّ«: إبراهيم عليه السالم بقوله  تعالیفقد أمر اهللا تبارك و . ة نداَء التوحيد من الكعب-فداه

ر و طهِّ.. «: و أمره عزوّجل أيضًا. ٣»يأتين من آّل فّج عميق آّل ضامر علی و  بالحّج يأتوك رجاًال
الذي ورد  ها الشركلتطهيَر من آّل األرجاس؛ و أشدُّو يعني ا٤»رُّّآع السجودوالقائمين وال بيتي للطائفين
 يوم الحّج  الناس إلیو رسوله  اهللاو أذان من«: ٥ ة التوبةآذلك نقرأ في سور. ة الكريمةفي صدر اآلي

  .٦».. من المشرآين و رسوُلهاألآبر أّن اهللا بريٌء
   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

   السعيدی حلول عيد األضحةو مسلمي العالم بمناسب
  ١٩٨٤ / ٩ / ٣بتاريخ 

♦  
 حّق ةأو نظام أو طائف ةخصي شةو ليس ألّي . ةللناس آاّف.. إّن بيت اهللا الحرام هو أّول بيت وضع للناس 

و بين ، لّحقوافل الروال،  الصحاريةو سكن ،ةال فرق بين أهل البادي، الكّل متساوون فيه.  فيهةاألولوّي
  .مسؤولينوالحكام وال ،و أبناء المدن، ةالعاآفين في الكعب

 لكّل ةمصالح العاّمالو، ةالعاّم ةو من أجل النهض، من أجل قيام الناس،  إّن هذا البيت الكريم وضع للناس
  .الناس

   المباركی حلول عيد األضحة مسلمي العالم بمناسب إلیمن بيان
  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 

 ةالسياسي له مرآزًا للشؤونا ٰ اهللا عليه وید في زمن الرسول األآرم صّلجامسوالآان المسجد الحرام  
 ة بالصال النبي محصورًا اط مسجدلم يكن نش.  الحرب إلیمنها ينطلقون، ةعسكريوال ةجتماعيواال
ففي . آان نشاطًا سياسيًا، يمارس في المسجد بل إّن معظم النشاط الذي آان. ةمسائل العباديوالصيام وال

و آّل شيء آان .  الناس تتّم في المسجدةآما آانت تعبئ، للحرب  آانت القّوات تنطلق من المسجدةآّل مّر
   .ينطلق مّن المسجد

                                                                                                                                                         
آانت تنهب   مية في ايران خسرت أميرآا أحد أهّم المناطق االستراتيجية في العالم،  و مكانًا بانتصار الثورة االسال١

 ايران، یو لهذا بدأت بحيا آة المؤامرات إلسقاط الثورة االسالمية و إعادة نفوذها إل. منه ثروات المسلمين العظيمة
لمباشر علی طبس وسط إيران، و قادت  شّنت هجومها العسكري ا فقّدمت الدعم للمتمّردين في الداخل، ثّم

و عند ما فشلت في جميع مؤامراتها تلك، قامت بتحريك النظام العراقي ليشّن . المؤامرات االنقالبية المختلفة
لكن صمود الشعب اإليراني البطل أفشل المؤامرة رغم الدعم الدولي . هجومه العدواني ضّد الثورة اإلسالمية

 و مثلهم ی و قد بلغْت خسائر هذه الحرب مئات األلوف من القتل.!المباشرة في الحرب  ةالكافر للمعتدي، والمشارآ
 . تبديد ثروات الطرفينی والمهّجرين والمشرَّدين، اضافة إلی والمعاقين واألسریمن الجرح

ي مكة  ورد في الروايات أّن الحجة بن الحسن العسكري، اإلمام الثاني عشر من أئمة المسلمين، عند ظهوره ف٢
 .المكّرمة قبلة المسلمين يبدأ ثورته ضّد الباطل والظلم والجور من جوار الكعبة

  .٢٧ سورة الحج، اآلية ٣
 .٢٦ سورة الحج، اآلية ٤
لم تتحّدث السورة عن .  بسورة البراءة  أيضًا، من السور الطوال السبع في القرآن ی، التي تسّم  سورة التوبة٥

 موضوعات عديدة،  آالبراءة من الكّفار و مقاتلة المشرآين و أهل یت إشارات إل بل تضّمنموضوع واحد مستقّل
 .غير ذلكی حّث المسلمين علی القتال، و إدانة الذين يتخّلفون عن الجهاد إل الكتاب، و موضوعات عن المنافقين، و

 .٣ سورة التوبة، اآلية ٦

١١ 



  شؤون علی مشرف العاموال ةر الثقافمن حديث مع وزي
  ،وقافواأل الحّج ةالحّجاج و منتسبي مؤسس

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 
♦  

 –الملحدين الذين ال يعون   منةوم بعّد إليو قد ابتليت.  هي المكان الذي آان جميع األنبياء في خدمتهةمك
المكان ، ة مك إلیسلمين جميعًا أن يساءعلي الم و إّنه عار.  مسؤولياتهم و ماذا ينبغي لهم أن يفعلوا-قّط

إّن المسلمين أنفسهم .  و هم جالسون يتفّرجون؛ة قدسيةأآثر اال ماآن اإللهي مكان هو من، االلهي المقدس
  .ة فاعلة حّيةالقضي علی و الّبد من اإلبقاء، واجبهم يعون

یمن حديث لد  ة و أعضاء الحكومة لقائه رئيس الجمهوري
ةبمناسب  ةكوم ُأسبوع الح

  ١٩٨٧ / ٨ / ٢٣بتاريخ 
♦  

إّن أّول بيت وضع « :ةو هو أّول بيت وضعه اهللا للناس آاّف،  بيٍت وضعه اهللا للناسةلقد ُوّفقتم لزيار
و وضع ،  اإلسالم إلیدعا العالم أجمع تعالی و أّن اهللا تبارك علی ةو هذا أحد األدّل. ١»ةللناس للذي ببك
  . أن يرث اهللا األرضیوال ةلبعثا  جمعاء منذ زمنةهذا البيت للبشري
 في ةو إّن الناس قاطب . الناسة بالبيت من بقيی أْولة أو طائفةفال يوجد شخص أو فئ،  إّنه بيت الناس

و ، في هذا البيت الذي ُوضع للناس جتماعواالمشارق األرض و مغاربها مكّلفون باعتناق اإلسالم 
  .زيارته

  يينمن حديث في جمع من الحّجاج الباآستان
  ١٩٨٠ / ١١ / ٧بتاريخ 

♦  
 واهللاأرج . ةمنطلق الرسال ة المنورةمدينوال،  مرآز الوحية المكّرمة مكةتشّرفكم بزيار علی يا لسعادتكم

  .القبول  زيارتكم بأحسنةأن يتقّبل منكم أّيها اإلخوتعالی 
  ةمن حديث في جمع من قاد

   عودتهم من الحّجی الثالث في الجيش الباآستاني لدیالقو
  ١٩٧٩ / ١١ / ٢٤بتاريخ 

  

                                                 
 .٩٦ سورة آل عمران، اآلية ١

١٢ 



  الفصل الثالث
ةفلسف   مناسك الحج

  
هو رجم لشياطين ١الجمرات و إّن رْمي. إّن الطواف حول بيت اهللا يعني أّنك لن تطوف حول غير اهللا 

  .جنوالاإلنس 
  .ة العزيزةاإلسالمي  من البلدانی الكبریقووالطرد شياطين اإلنس  علی عاهدوا اهللا،  برجمكم
خضعوا ألحد َتال تعبدوا و ال بأن، أبلغوا مسلمي العالم نداء اهللا.  بأميرآایوم مبتل إليم اإلسالمي إّن العال
  .غير اهللا

   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

و . الطواغيت و أذنابهم في وجه جميع» ال «ـو اصرخوا ب، لجميع األوثان» ..ال«: و في تلبيتكم قولوا 
و طّهروا أرواحكم ، قلوبكم من وجود اآلخرين اخلوا، افكم بالحرم االلهي الذي يعّبر عن حّب الحقبطو

طواغيت و وال ةصغيروال ةتبّرأوا من األوثان الكبير، ّ اهللا حب و تزامنًا مع. من خشيتها لغير الحق
  . بريئون منهمةو إّن أحرار العالم آاّف،  تبّرأوا منهمهو أولياء تعالی فإّن اهللا، أتباعهم

صالحين والو أعداء رسله  عاِهدوا اهللا سبحانه بأن تعادوا أعداء اهللا٢» الحجر األْسود«و في لمسكم 
رعب من والو بأن تطردوا الخوب ، و أينما آانوا و بأّلا تخضعوا و تستسلموا لهم مهما آانوا، حرارواأل

 مرعوبون ذليلون رغم تقّدمهم في امتالك –رأسهم الشيطان األآبر  یعل و – فإّن أعداء اهللا، قلوبكم
  .قمع واإلجراموال أدوات الدمار

حيث ستتبّدد بذلك . المحبوب  إلی مخلصًا و صادقًا للوصول سعيًا، ٣ةمرووالليكن سعيكم بين الصفا   و
ح و تتفّت، و جميع األهواء، رجاء الحيوانيوالالخوف  و يزول، و تنتفي آّل الشكوك، ةاألوهام الدنيوي

  .تسليموال األسر  إلیطاغوت التي تجّر عباداهللاوالالشيطان  و تتحّطم قيود، الحريات
من ، في آّل موقف و ضاعفوا. ٤ المْشَعر الحرام و عرفات إلیتوّجهوا، عرفانوال و بحاٍل من الشعور 

روا و فّك، آيات الحّق بصمت و سكون و تأّملوا في.  المسضعفينةاطمئنان القلب بوعد الحق و حكوم
 في هذه المواقف ةو اسألوا اهللا سبل النجا، االستكبار العالمي ةمستضعفين من قبضوالبإنقاذ المحرومين 

  .ةالكريم
و . سبيل المحبوب المطلق  ما تملكون في بأعزِّةبالتضحي، ةمنياتكم الحّق و حّققوا ُأ٥ ی من إلی ثّم اذهبوا

 فلن –أعّز ما تملكون و إّن حّب الدنيا تابع له  ّن النفسإ و –اعلموا أّنكم ما لم تضّحوا بأعّز ما تملكون 
و آّرروا رجم الشيطان في المواقف ، ارجموا الشيطان يهرب منكم عندها. تنالوا قرب المحبوب المطلق 

  . يفّر الشيطان و فراخه جميعًای حّتةلألحكام اإللهي   طبقًاةالمختلف

                                                 
 .أي العمود الذي يرمي الحّجاج حصاهم عليه» الجمرة«  و مّكة؛ و يوجد فيها ین العقبة اسم مكان يقع بين ِم١
.  م من سطح األرض قرب باب الكعبة١ / ٥ الحجر األسود موضوع في الرآن الشرقي لجدار الكعبة، علی ارتفاع ٢

 .  يلمسه الحجاج أثناء طوافهم تبّرآًا
الشريف تفصل بينهما مساحة يقدر طولها بما يقارب األربعمئة  مرتفعان يقعان إلي جانب المسجد ة الصفا والمرو٣

 .  الحاّج مهروًال بين الصفا والمروة، في أدائه لمناسك الحجیو يسع. متر
 غروب شمس یو يعتبر وقوف الحجاج في عرفات من الظهر إل.  آم شمال مكة٢١ عرفات صحراء تقع علی بعد ٤

 .ال الحّج من أعم– يوم عرفه –التاسع من ذي الحجة 
 عرفات، يقوم فيه الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة ی موقع في جبال مكة الشرقية في الطريق إلی ِمن٥

 .بذبح الهْدي

١٣ 



   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

♦  
أنفسكم من جنود  فإذا آنتم أنتم. ستقومون في هذا السفر االلهي الذي تعزمون عليه برجم الشيطان

يجب أن تكونوا رحمانيين ليكون  . فهذا يعني أّنكم ترجمون أنفسكم أيضًا– ال سمح اهللا –الشيطان 
  .رجمكم آرجم الرحمان و جنوده للشيطان

فإذا ما حدث ذلك  . ةمخالف  أوةفاحذروا أن يتلّوث وقوفكم بمعصي، ة الكريم إّنكم تقفون في هذه المواقف
  .اإلسالم في العالم ة سمع إلی يسيء– فضًال عن سواد الوجه أمام اهللا –فإّنه 

  و تكونونةالمواقف الكريم  هذه إلیة جماعيةحيث تذهبون بصور،  بكمةوم منوط إلي اإلسالمة إّن سمع
  . المسلمينةي و مسمع من بقیمرأعلی 

   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

من اإلقصاء السياسي   الحجاج األعزاء الذين أخَرجوا الحجة المكرمةكعبواليحتضن بيت اهللا الحرام  
و يحّطموا أوثان ، و يجّددوا حياته، محّمديوال  الحج اإلبراهيمي– بذلك –ليحققوا ، نحراف األساسيواال

  . من المشرآينة البراءةالناس و حقيق  قيامیو يجّسدوا معن، غربوالالشرق 
 صراط  إلی اهللاةدعو ليلّبوا» ةالغربيوال ةالالشرقي« إن قلب الميقات ينبض بحّب حجاج قدموا من بلد 

 ةقومينزعات الوال ةغربيوال ةالمذاهب الشرقي خالف بنبذهموال ةالتفرق علی و قد قضوا،  المستقيمةاإلنساني
وا باللون دون أن يعبأ، اآلخر  منهم همَّل يحمل آُّیالشعوب اُألخر  متكافئين معة؛ ليكونوا إخو ةالمنحرف

  في وجه أعداءةو ينتفضوا يدًا واحد، ةتحكيم أواصر الوحد علی  و يعملوا؛قليمواإل ةبيئوالعنصر وال
  .طامعين الدوليينوالظالمين والاإلنسانيه 

الشياطين الكبار ، ٍةبكّل ثق ين وفدوا من بلد طرد شعبه الشجاع انتظار مضحِّةرارم١ و تتجرع الجمرات
يرمون   و في هذا المكان المقدس أيضًا. بالده  عن ثرواتةو قطع أياديهم الخائن، متوسطينوالصغار وال

  . و ما حولها٢»یم القرُأ«جموع الشياطين من ، ةالقاصم  و بالشعاراتیو يطردون بالحص
 ليحقق -شعور السياسيوال  بالعرفان– أفرادًا نهض شعبهم المسلم یمشعر و منواليف عرفات  و تستض

و يفضح تجار ،  تحت نير الظلمة الرازحةالمظلوم أهداف اإلسالم و تطلعاته في بلده و سائر البلدان
 ة مصادرتزوير ووالو يتحّكمون بمظلومي العالم عن طريق الخداع   المزّيفين الذين تحّكمواةالسياس

   .حقوق اآلخرين
   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
 ی قْطع يد القویعل  المسلمين و إجماعهمة تعلموا أّن الحّل األساسي الناجع يتمّثل في وحديجب أّن 

 في ةمشّرفمشاهد الوال ةالمواقف الكريم  لشعائرة العمليةو في الترجم ، ة من البلدان اإلسالميیالكبر
  بلدانهم

   حّجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

                                                 
 و جمرة العقبة،  و يتوّجب علی الحجاج ی والوسطی، يطلق عليها بالجمرة اُألولی الجمرات ثالث مواضع في من١

 .رمي الجمرات فيها
 .یالسابعة من سورة الشور  ؛ و قد ورد في اآلية  مكةی يقصد بُأّم القر٢

١٤ 



  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
   

  

                                                

  
  
  
  

  الفصل الرابع
   االهتمام بالقرآن في الحجةضرور

  
 – ة و آتاب الهدايةاإللهي ة هذه الصحيف–القرآن الكريم ] ةتالو]ُأوصي الحجاج الكرام بأن ال يغفلوا عن 

؛ ألّن آّل  ةالمنوَّر ةمدينوال  ة المكرمةفي مك  وجودهمةو طوال فتر ، ةنس به في هذه المواقف الشريفواُأل
  .هو من فيوضات هذا الكتاب المقّدس ، مّر التاريخ علی سحّققونه  المسلمين و ما حّققوه و مایما لد

قدس الذي الكتاب الم لئّلا يغفلوا عن ، ة ُألذآَّر العلماء األعالم و أبناء القرآن األعزة و أنتهز هذه الفرص
قلب النور األّول و ظهور  علی و قد سطع ،٢و صادر عن مقام الجمع االلهي، ١»تبيان آّل شيء«هو 

  .جمع الجمع
صفات واللألسماء  ة و آتبية عينيةالذي هو صور،  االلهي–حذاِر أن ُيهجر هذا الكتاب السماوي  

 أحد غير الوجود و لن يدرك أسراره،  ةغيبيال  بمقاماتهة و إّن أيدينا لتعجز عن اإلحاط؛بّيناتواليات واآل
أحاط به الخّلص ،  و بوحي من تعليمهة هذه الذات المقدسةو ببرآ. ٣»به من خوطب«ـاألقدس الجامع ل

قبسًا من  ةنهل الخّلص من أهل المعرف، ةرياضات القلبيوالو بفضل المجاهدات . اهللا العظام من أولياء
لسان  علی  التي وردتةالمكتوب و إّن صورته. رهم و سلوآهمقدر مؤهالتهم و درجات سي علی نوره
  .مح اهللاال س، يصبح هذا الكتاب مهجورًا فحذاِر أن.  أو نقصانةنا دون زياد إليآلت، الوحي

و لكْن ، األشخاص العاديين  عن متناولة إّن أبعاد هذا الكتاب في آّل مراتبه و مراحله و إن آانت بعيد
أن يقتربوا من فهم هذا الكنز غير المتناهي ، ةالمختلف ةحقيق في الفروع العلميتوال ةأهل المعرف ی عل

 قدر علمهم و معرفتهم و مؤهالتهم علی و ينهلوا منه٤المتالطم للكشف المحمدي  بحروالللعرفان االلهي 
   .ی و لغات شّتة اآلخرين ببيانات مختلف إلیو ينقلوه

 
 ٨٩:  سورة النحل، اآلية١
و جمع . هوالنور األقرب والصادر األّول ) مصطلح إشراقي ( مقام الجمع عبارة عن مرتبة األحدية، والنور األول ٢

 الحّق في جميع یتجّل؛ أي ي  الخلق قائمًا بالحّقیعالم جمع الجمع هوالذي ير و. الجمع، اإلنسان الكامل 
  .له نبي اإلسالم العظيما اهللا عليه و ٰیو هو آناية عن الرسول األآرم صّل. الموجودات والمخلوقات 

 
  والمعنّي هنا ؛ العبارة مستقاة من الروايات التي تحصر الدرك الواقعي والجامع للقرآن، بالمعصومين عليه السالم٣

 .المجيد مخاطبًا إياهنبي اإلسالم العظيم الذي نزل القرآن 
و بذلك يكون .  اهللا عليه و ٰاله بحقائق القرآن آاملة ی الكشف المحّمدي التاّم، هو إحاطة النبي محمد صل٤

و أّن هذه .  قلب النبيی نزل القرآن عل الكشف المحّمدي التام مرتبة من مراتب نزول القرآن، و في هذه المرتبة
و عليه فالنبي . ال تدرك بالعقل، بل هي مشاهدة غيبية ال مشاهدة بالعينالمرتبة من آشف الحقائق القرآنية 

له آما ا اهللا عليه و ٰیو إّن الكشف التاّم يختص بمحمد صّل. له هو وحده الذي يدرك حقيقة القرآنا اهللا عليه و ٰیصّل
 .أّن المشاهدة التاّمة خاصة به

١٥ 



 بهذا ة الرموز الخاصةدراس  من خاللة اإللهية براهين الفلسفبرهان أن يكتشفواوال ةأهل الفلسف علی  و
ثم ، ةالتي ترآها عن هذه المسائل العميق و يحّلوا تلك الرموز بوحي من اإلشارات، الكتاب اإللهي

  .يضعوها في متناول أهلها
ّدبني أ«المستلهم من  ، من قلب العوالمة جرعةمراقبات الباطنيوال ةاب القلبيدو لينهل أصحاب اآل 

  .بتيسر لهم من آداب اهللا و يؤّدبوهم بما، و يهدوها المتعّطشين لهذا الكوثر، ١»رّبي
، ٢»هدًی للمّتقين«المتدّفق  من هذا النبع، ی من نور التقوة ببارقةّطشون للهدايع و ليستهد المّتقون المت

  . المتّيمينة عشاق الهداي إلیُيهدوه
 لهذا ةأحد األبعاد اإللهي ةعلماء أن يشّمروا عن ساعد الجّد لدراسوالن  من المفكّريةآّل فئ علی ؛  و أخيرًا

 ةجتماعيواال ةأوقاتهم في تناول األبعاد السياسي بصرف، وا أماني عّشاق القرآنقو يحّق، الكتاب المقدس
 ر آّل شيء بدءًا بالعرفانلكي يّتضح أّن هذا الكتاب مصد، للقرآن ةثقافيوال ةعسكريوال ةقتصاديواال
و   بأّنهما ليسا أآثر من أوهامةفلسفوال لئال ينعت الجهالُء العرفاَن ةسياسوالباألدب    و انتهاًءةففسوال

 اإلسالم ةعالق يش التارآين للدنيا؛ أو ينكرواواسلوك عمل الدروالسير وال ةو أّن الرياض، خياالت
و أّن اإلسالم دين ، و أهل الدنيا محّكاوال و يقولوا أّنها من شأن السالطين ةدارواإلحكم وال ةبالسياس

 ةقوا بالقرآن ما ألحقته الكنيسحلفُي ، مع الظالمين حربوالتسليم و أّنه بريء من الصراع والاالستسالم 
  .المسيح العظيم  المراوغون بدينةساسوال ةالجاهل

 رآن الكريم من شرِّالق  انهضوا و أنقذوا!تحقيقوالو يا أهل البحث ! جامعاتوال ة أّيتها الحوزات العلمي
و . سالم عن علم و قصدواإل القرآن  إلیو يسيئون علماء المتهّتكين الذين أساءواوال المتنسكين ءالجهال

 في طريق الخطأ یعمري الذي انقض علی سفآبأّني ، ةالمجامل و ليس من باب  إّنني أقول جاّدًا
  .ةجهالوال

باالهتمام بشؤون القرآن  جامعات و طالبوهاوال ةزات العلميأيقظوا الحو! ی و أنتم يا أبناء اإلسالم الغيار
أنظارآم و هدفكم   محّط–بعد من أبعاده   في آّل–اجعلوا تدريس القرآن . ة المتنّوعةو أبعاده الكثير

أيام  علی فتندموا و تتأسفوا ، ةو يهجم عليكم و هن الشيخوخ و احذروا أن يتقّدم بكم العمر، یاألعل
  .آاتب هذه السطور حالالشباب آما هو 

 – ة قيام الساعیاالنسان حّت ةالذي ُأنزل لهداي، زلي الخالد من هذا الكتاب األة يجب أن نعلم أّن الحكم
، ةداريواإل أة سواء المعنوية المسائل الحياتيیعل  هي اإلبقاء–مهما آان لونه و عنصره و موطنه و لغته 

  و محّمدًایو ال ُيتصور أّن إبراهيم و موس، عصر و زمان آّل ةمخاطب یو أّنه قادر عل،  ة خالدةحّي
  .زمن معين علی رسالتهم الم اقتصرت الّسمعليه 

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

   
  

                                                

  
  

 
 .بيأّدبني رّبي فأحسن تأدي:  من الحديث النبوي القائل١
 .، و يقصد به القرآن المجيد٢اآلية  ،   سورة البقرة٢

١٦ 



  
  
  
  

١٧ 



  
  الفصل الخامس

  ة بمناسك الحج بدّقة اإلحاطةضرور
  

 ال -لئّلا تحدث، العلماء األعالم یلد، محّرماتوالت الحّجاج تعّلم أحكام الحج من الواجبا علی من الواجب
  .إحرامهم علی إيجاد متاعب لهم تضطّرهم لإلبقاء أو،  ضياع جهودهم إلی تخّلفات تؤّدي–سمح اهللا 

   المباركی حلول عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
لهم أن يقضوا أوقاتهم   و علماء الدين المرافقين التي ينبغي للحجاج الكرامة المهّمةمن اُألمور الضرورّي

 مشاّق ة مواجه إلیالتقصير في ذلك قد يؤدي  إذا إّن؛هو تعّلم أحكام الحج و مناسكه،  في سبيلهاةالشريف
  ةالعلماء االعالم المرافقين للحجاج إقام علی و من هنا يتوّجب .؛آبطالن الحج أو إبقائهم محرمينةآثير

أن ال  الحجاج علی و بالمقابل يجب.  فيهاة حجاج قوافلهم للمشارآة الحج و دعومناسك دروس تعليم
و أن يؤدوا ، مسائل الحج  جهدهم في تعّلمیو أن يبذلوا قصار،  عن حضور هذه الدروسةيتوانوا لحظ

   أدائهاة بطريقةالمناسك بعد اإلحاط
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

   المباركی عيد األضح حلولةو مسلمي العالم بمناسب
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

♦  
من رجال ، بنحو دقيق  بتعّلم أعمال الحج و مناسكه– تعالی  أّيدهم اهللا–ُأوصي زّوار بيت اهللا الحرام 

 ال –فقد تبطل أعمالكم . دون استشارتهم عمل علی – قط –و أن ال يقدموا ، الدين المرافقين لقوافلهم
 علی ءآم لإلبقاّرأو تضط،  المناسكة نهايیمن جبرانها حّت لن تتمكنوا و ، للتساهلة نتيج–سمح اهللا 
 .إّنه واجب شرعي ينبغي أن ال تغفلوا عنه.  ذويكمةفي معاناتكم و معانا   سببًاةالعود و تكون في. إحرامكم

 ة مبسطةبصور عن توضيح المسائل   فضًال–آما ُأوصي رجال الدين المحترمين بأن يحرصوا 
  . و توجيههم و إرشادهم ، أداء الحجاج ألعمالهمة طريقةمراقب علی – آّل حاّج يستوعبها

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
   المباركی حلول عيد األضحةو مسلمي العالم بمناسب
  ١٩٨٦ / ٧٨بتاريخ 

♦  
للحجاج محاضرات  تنظيم ،  العلماء و رجال الدين المحترمين المرافقين لقوافل الحجاجةينبغي للساد

  .ةواجبات اإلنسانيوال ةالمسائل الشرعي علی إلطالعهم ، الكرام قبل التحّرك
  من بيان حول وظائف الحجاج

  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 
  

١٨ 



 أداء ةبضرور، ةاإلسالمي  الكرام أبناء البلدانةخوواإل من تذآير األخوات - قبل آّل شيء-ال بّد لي 
 و احرصوا ،  ةيليق بها و يّتفق مع التعاليم اإللهي  بما–متم ألدائها  التي َقِدی الكبرة العباد–مناسك الحج 

 بطالنها و  إلیو احذروا من حصول خلل في أدائها قد يقود، األعالم  العلماءی لدةتعّلم أعماله بدّقعلی 
  .و ال تكتشفون ذلك إّلا بعد انتهاء مراسم الحج و فوات األوان، یًًسد تذهب جهودآم

  اج بيت اهللا الحرام حج إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 لن –تنزيه والالتوحيد   و تقّرب اإلنسان من ُأفقة الخالدة الحياة و هي ذخير– للحج ةإّن المراتب المعنوي

لذا ينبغي للحجاج الكرام و  . ةئق و الةو دقيق ة صحيحة بصورةتتحّقق ما لم تترجم أحكام الحج العبادي
 علی و. سوا جهودهم في تعّلم مناسك الحجأن يكرِّ ، الحجاج ين المرافقين لقوافلعلماء الدين المحترم
  .َن برفقتهم لئّلا يتخّلف أحد عن أداء األحكام هوا مالحج و مناسكه أن يوجِّ الذين يحيطون بشعائر

  ي العالم مسلم إلیمن بيان
   المباركی مؤتمر الحّج و حلول عيد األضح ةبمناسب

  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 
♦  

تعريف الناس ، الحجاج عاتق علماء الدين المرافقين لقوافل علی  التي تقعةإّن أحد الواجبات المهّم
 إّلا أنهم غير  ةمشّقوالالحج و يتجّشمون العناء   إلی يذهبون  المرء ُأناسًایما ير  إذ آثيرًا. بمسائل الحج

و بعد سنوات من عودتهم يسألون بأّننا . اك ربواإل ةيبتلون بالمحن كو هنا ، مناسك الحج علی ينعمّطل
  بهذا النحو فهل يبطل حّجنا؟ هال يقبل حّجنا؟ أو أّننا لم نؤدِّالنحو فه أّدينا المناسك بهذا

. و واجباته و محّرماته  الحجاج بمناسك الحجة المحاضرات و دروس توعية العلماء إقامةينبغي للساد
ينبغي ، اتهّب لتوضيح آدابه و مستحةالكافي ةم تتوّفر لهم الفرصو إذا ل.  من توضيح آّل ذلك لهمالبّد

 العلماء و ة الساد إلیناس بدورهم مكّلفون باالستماعوال. و محّرماته  تعليم الناس واجباته علی االقتصار
أم صحيح  آان طو افنا بهذا النحو؛ هل:  لئّلا يبتلوا باإلشكال و إذا ما عادوا يتساءلون،الحج تعّلم مناسك

 علی ّنه واجب يقعإ. يخطئون في أدائها  ال ،  أداء المناسك بنحو صحيحة فإذا ما تعّلم الحجاج طريق.خطأ؟
، و أن ال يتقاعسوا في ذلك، الحجاج االنصياع لهم علی و عاتق الجميع و ينبغي لرجال الدين القيام به؛

فهنا ليس . ةّلا ليس األمر بهذه الصورآ.  الحّج و ليحصل ما يحصل إلیذاهبون المهّم أّننا: آأن يقولوا
ان االمر هنا  .ءيش لم تقبل زيارته ال يترّتب عليهفإن ، ةها للزيار إلي قد يذهب المرءیاألماآن الت آباقي

لكي  و . ةثم تعيد أداء المناسك ثاني، ِرمًاُمْح تحّتم عليك البقاء، إن حصل إشكال أو خللنه إف. يختلف 
  .ةو احذروا من ارتكاب ما من شأنه أن يوجد لكم متاعب و مشّق ّلم المسائلتع علی احرصوا، تطمئنوا

  من حديث في جمع من علماء الدين المرافقين لقوافل
  ة القضائيةو منتسبي القو، الحجاج

  ١٩٨٢ / ٨ / ٢٢بتاريخ 
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  الفصل السادس
  ة من أهل السّنة في جماعات اإلخوةالمشارآ

، ةاجتناب ممارسات الجهل یو احرصوا عل، رف الذي يؤّديه جميع الحجاجمتعاوالأّدوا الطواف بالنح 
ضروري  ١ في الوقوفين ة أهل السّنةحكم قضا ةو إّن متابع.  المذهب و تضعفه  إلیفعال التي تسيءواأل

   . إن آنتم تقطعون بخالفهیو مجٍز حّت
  من بيان حول وظائف الحجاج

  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 
♦  

 زرع  إلی التي تقودةالجاهل اجتناب الممارسات،  البلدانة من بقيةشيعوالاإليرانيين  ةاإلخو علی يجب
 ة صالةمتناع عن إقامواال ةجماعات أهل السّن آما ينبغي لهم الحضور في.  بين صفوف المسلمينةالفرق

مؤآد آذلك ينبغي االمتناع بنحو . مكبرات الصوت خالفًا للعرف العام  و وضع،  في المنازلةالجماع
  . قد تتعارض أحيانًا مع الشرعی و آذا األفعال التةعلي القبور المطّهر عن االرتماء

  من بيان حول وظائف الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

   
  

                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .فإّن أحد أرآان الحج الوقوف في عرفات، والوقوف في المشعر.  الوقوفان من أرآان الحج١

٢٠ 



  
  
  
  

  الباب الثاني
   للحجة األبعاد االجتماعي

  
  

  الفصل االول
   بين المسلمينةالحج و تعزيز الوحد
  

إيجاد التفاهم و تعزيز ، الحج ة أّن أحد أبعاد فلسف إلی المسلمين أن يلتفتواةخوواإل األخوات ةينبغي لعاّم
 ةجتماعيواال ة السياسيةطرح قضاياهم األساسي و ينبغي للعلماء و رجال الدين.  بين المسلمين ةاُألخو
لدانهم وضعوها في  ب إلی إذا ما عادوایحّت، يفّكروا معًا بإيجاد سبل حّل لها و أن، إخوتهم المسلمينعلی 
  .عقدوالخبراء و أهل الحّل والالعلماء  متناول

  من بيان حول واجبات الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
حيث يتعرف ، ةاإلسالمي يعتبر الحج من أفضل المناسبات التي توّفر سبل التعارف بين الشعوب

يلتقون في هذا البيت الذي هو لجميع و ، العالم  بقاعیأخواتهم و إخوتهم في الدين من شّت علی المسلمون
لوان واأل ةو بتجّردهم من الفوارق الطبقي.  سواءحدِّ علی الحنيف و أتباع إبراهيم ةالشعوب اإلسالمي

 ةاإلسالمي و بمراعاتهم لألخالق.  أرضهم و بيتهم األّول  إلیيعودون ، ةصول العرقيواُأل قومياتوال
 ی صّلة المحمدي ة اُألملو معالم تشّك ة اإلسالمي ةدون صفاء اُألخوترف يجّسوالو تجنّّب الجدال ، ةالكريم

  .له في مختلف أنحاء العالمااهللا عليه و ٰ
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
♦  

المقام المقدس و مهبط   لمثل هذا التجمع في هذاة المهّمة الفلسفات اإلجتماعيیيجب أن نعلم إّن أحد
 اإلسالم يِّ بين أتباع نبةو تعزيز أواصر الوحد هو تالحم مسلمي العالم. وحي من مختلف أنحاء العالمال
  عن بعض الحجاج ما يسيء– ال سمح اهللا -و إذا ما صدر. العالم  طواغيتةفي مواجه، قرآن الكريموال
  .و يستوجب عذاب اهللا القادرله ا اهللا عليه و ٰیغضب رسول اهللا صّلُبفإّنه س، ةالفرق  و يثيرة الوحدإلی

 ة و ُأخوةبرفق و مروء التعامل ،  جوار بيت اهللا و في محّل رحمته إلی ينبغي للحجاج الكرام الموجودين
  و أن يكونوا معًا، قليمواإل ةلغوالاللون   إلی لهم دون النظرةو اعتبارهم إخو ، ة مع عباد اهللا آاّفةإسالمي
   .ةنسانيواإل أعداء اإلسالمی  عل ليتغلبواة واحدةيدًا قرآني

٢١ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
و أن يمّدوا يد ، القرآن  التمّسك بأحكام– أو مذهب ة من أّي قومي–حجاج بيت اهللا الحرام الكرام  علی 
 أتباعهم عديمي غرب ووالالشيطاني للشرق   السيلةفي مواجه ،  بعض إلیبعضهم ، ة اإلسالميةاُألخو
 یوال التي تدعة الشريفة اآليات القرآني إلیو يلتفتوا، اإلسالم ی الذي يستهدف القضاء عل؛ةاإلراد

 ةالسياسي  ة العباديةو أن يستثمروا هذه الفريض، ةفرقوال عن االختالف ی و تنه١بحبل اهللا  االعتصام
 ةو استغالل أبعادها المعنوي ،ديهلم و موحِّتحقيق منافع مسلمي العال، ة في هذه األماآن الشريفةالمقام
  . أقصي حّد إلیةسياسيوال

دفاع وال ةوجوب المقاوم في، تأسي بهوال٢ آما ينبغي لهم التدبر في أبعاد المذبح اإلبراهيمي اإلسماعيلي
د  لهم من طرّدآذلك الب.  ثمار وجودنا بأعّزةالتضحي  حتي لو تطّلب ذلكة المقدسةعن األهداف اإلسالمي

 من حريم اإلسالم المقدس -ةعقبوال یوسطوال ی اُألولة الجمر-٣صغرواأل متوسطوالالشيطان األآبر 
  . تعالی اهللاة دعوةو تلبي، ةو قطع أيدي الشياطين من البلدان اإلسالمي، حرموال ةكعبوال

   عيد األضحي المباركةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 جنود ة في مقابلةخوواُأل  عهد االتحاد– تعالی اهللا علی  باالّتكال– ةلشريف اعقدوا في هذه المواقف ا

؛ ألّن ٤»... فتفشلوا و تذهب ريحكماتنازعو و ال.. «: تنازعوال ة و امتنعوا عن الفرق؛ةشيطنوالالشرك 
 لألهواء ةتحزبات الموافقوال يتبّدد بالتنازع –نصر والأساس االقتدار   الذي هو–سالم واإلعبير اإليمان 

 التي هي –التوحيد  ة و آلمةالحّق و توحيد الكلم علی و إّن االجتماع.  تعالی ألحكام اهللاةالمخالف ةالنفساني
  . النصر إلی يقود– ة اإلسالمية اُألّمةمصدر عظم

 یتهزموا امبراطوريات عظم  فمع انكم استطعتم في صدر اإلسالم أن؟ ما الذي حّل بكم! يا مسلمي العالم
وم حيث يناهز عددآم المليار  إلي أمسيتم؛یالعظم  ة اإلنساني– ة اإلسالميةو أن تشّكلوا اُألم،  ة قليلةبفئ

  هوان أمام العدو؟وال من الضعف ةأمسيتم بهذه الصور،  ة حربیهي أقو ةو تملكون ثروات عظيم، مسلم
  ؟و فيما بينكم ختالف بين زعماء بلدانكمواال ةفي الفرق، آمءأال تعلمون أّن بؤسكم و شقا

 اإلسالم ةمجدآم و عظم لتستعيدوا تعالی و اعملوا بحكم اهللا،  القرآن الكريم بأيديكماانهضوا و احملو
  .العزيز

 و یأن تقوموا هللا مثن  ةقل إنما أعظكم بواحد«: إذ يقول عّز من قائل،  اهللاة موعظ إلی تعالوا و استمعوا
ي ود شيطانكم الباطني؛ و قيام جماعجنمقابل  قيام فردي في.. وليكن قيامكم هللا،  قوموا جميعًا. ٥»یفراد

  .آان النصر حليفكم، نهوض إلهّيًا و من أجل اهللاوالالقيام  فإذا آان . ة الشيطانيیفي مقابل القو
و ، سالمولوذوا باإل قبلوا علی اهللاألی بعض و إيديکم أ مّدوا ! العالميو يا مستضعف ! يا أّيها المسلمون

  .حقوق الشعوب علی معتدينوالضّد المستكبرين انتفضوا 
                                                 

 ١٠٣سورة آل عمران، اآلية » و ال تفّرقوا  و اعتصموا بحبل اهللا جميعًا « ١
 يةو قد تحدثت سورة الصافات اآل. علی طريق الهدف والعقيدة  أوج تضحية و إيثار الرجلين اإللهيين ی إشارة إل٢

  عن قصة عزم ابراهيم علی ذبح ابنه إسماعيل إّلا أّن اهللا فدا بكبش ١٠٢ 
 .٣٠ ص ١ راجع الهامش ٣
 .٤٦ ةياآل   سورة األنفال، ٤
 .٤٦اآلية  سبأ،   سورة٥

٢٢ 



 لإلسالم ةتعالي النصر و اسألوا اهللا، ةمشاعر اإللهيوالتالحموا في المواقف !  يا حجاج بيت اهللا الحرام
  .مسلمين و مستضعفي العالموال

  ة يوم عرفةمن بيان بمناسب
  ١٩٧٩ / ١١ / ٢١بتاريخ 

و ، و مشكالت المسلمين و يتباحثوا بشأن مصالح اإلسالم  ليلتِق حجاج بيت اهللا الحرام بعضهم بعضًا 
 ةتقريب بين المذاهب اإلسالميوال، ةاإلسالم المقدس أهداف و بسبل تحقيق، يفّكروا بإيجاد حلول لمشاآلهم

  .و اتحاد آلمتهم
شاآل و طوائفهم و إيجاد حّل للم  لمذاهب المسلمينة المشترآة آما ينبغي لهم االهتمام بالشؤون السياسي

 بين صفوف المسلمين ةفرقوالو أبرزها بّث االختالف  ،اء لمسلمي العالمالتي أوجدها أعداء اإلسالم األلّد
 في القرون ة الخطيرة هذه المعرآةغرب تقف وراء إذآاء جذووالالشرق  ی أّن قو فكما نعلم جميعًا. 

سواء بشكل  –ّل جهدها و إمكاناتها  من اتحاد أآثر من مليار مسلم؛ لذا تعمل بكةألنها مرعوب ،ةاألخير
 علی لتتمكن من فرض سيطرتها  هذه االختالفاتةتوسيع دائر علی –مباشر أو عن طريق عمالئها 

  . ةالعظيم تحّكم بهم و نهب ثرواتهموالمقّدرات المسلمين 
   اإلسالم الشيخ آروبية حج إلیمن األمر الذي أصدره اإلمام الخميني

  ١٩٨٥ / ٧ / ١٩بتاريخ 
♦  

 إنه سبيل واحد و ؟األوثان مستضعفين لتحطيم هذهوال و ما هو واجب مسلمي العالم ؟ما الذي ينبغي فعله
 ة إنها وحد؛ و يستأصل الفساد من أصولهةالمعانا بمقدوره أن يجتّث جذور هذه ، هو أهم السبل و أساسها

قرآن الكريم و والسالم العظيم و قد أّآد اإل . ةرازحين في األسر آاّفوال المسلمين بل مستضعفي العالم
 ةالدعو  أّن مرآز هذهیو ال يخف. عالم الواسعين لتحقيقهاواإل ةبّد من الدعوو ال، ةالوحد هذه علی أصّر
 -١ اهللاة بقيةآخر الزمان حضر و سيواصلها في ، التي بدأها إبراهيم خليل اهللا و محمد حبيب اهللا، تبليغوال

  . الحجةيضاجتماع المسلمين فيها ألداء فر ی لدة المكرمة هي مّك-أرواحنا لمقدمه الفداء
 ةمنافع المجتمع السياسي  و هي؛ الحج ليشهدوا منافع لهم إلیإبراهيم الخليل بأِن أْدُع الناس تعالی يأمر اهللا

 عّز تقّدم أ–لهم    و أنت الذي ُبعثت نبيًا–آيف  ليأت الناس و يشهدوا. ةثقافيوال ةقتصاديواال ةجتماعيواال 
عبد من دون اهللا ُيوثان و آّل ما واألليروا آي حّطمت األصنام .. بك ليتأسوا، ثمرات حياتك في سبيل اهللا

و ّجهت وجهي .. « .-حقَّ قلَت وال – و قلت ؛م قمرًا أم هياآل أم حيوانات أم أشخاصًا أ شمسًا سواء أآان
ليأتوا و يروا ذلك و يقتدوا بأبي . ٢»آينالمشر و ما أنا من  رض حنيفًا مسلمًاواألللذي فطر السموات 

 في اجتماع ةالتي نزل األمر بقراءتها بمك ) ة التوب (ةفي سور إذ نقرأ. التوحيد و أبي األنبياء العظيم
  .٣» الناس يوم الحج األآبر أّن اهللا بريُء من المشرآين و رسوله إلیو رسوله و أذان من اهللا«: عام

   مسلمي العالممن بيان إلی حجاج بيت اهللا و
  بمناسبة عيد األضحی السعيد

  ١٩٨٣/ ٩ / ٣بتاريخ 
♦  

                                                 
 .٢٣ ص ١ راجع الهامش ١
  .١٤اآلية   سورة األنعام، ٢
 .٣توبة، اآلية  سورة ال٣

٢٣ 



 صراط  إلی اهللاةليجيبوا دعو »ةالغربيوال ةالالشرقي«إّن قلب الميقات ينبض بحّب حجاج و فدوا من بلد 
 ةغربيوال ةبنبذهم وراء ظهورهم المذاهب الشرقي خالفوال ةالتفرق علی  و قد قضوا؛ المستقيمةاإلنساني

،  متكافئين مع الشعوب اُألخري يشارآونهم همومهم و معاناتهمةليكونوا إخو ؛ة المنحرفةات القومينزعوال
  و ينتفضوا يدًا ،ةالوحدتحكيم أواصر علی و يعملوا، قليمواإل ةبيئوالعنصر وال باللون واأن يعبأ دون
  .طامعين الدوليينوالالمين ظوال ة في وجه أعداء اإلنسانيةواحد

  حجاج بيت اهللا الحرام  إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 و نبذ ة الكلمةوحد  إلیة الشعوب اإلسالميةدعو،  في هذا التجمع العظيمة اُألمور الواجبةمن جمل

كّتاب أن يمارسوا دورهم في هذا األمر وال وعاظوالو ال بّد للخطباء . االختالف بين صفوف المسلمين
 لألجانب ة الشيطانيةالمستضعفين لتحريرهم من أسر القو ةبه تشكيل ج إلیو أن يسعوا، الحيوي

العقبات  و تذليل، »ا اهللا إلَّهال إلٰ« و شعار ة الكلمة و وحدةو ذلك بتوحيد الجبه، ينمستغلِّوال مستعمرينوال
  .ة اإلسالميةباُألخوَّ

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

♦  
في بّث   ال يألون جهدًا و هي أّن أعداء اإلسالم، ة هذه الحقيق إلیفتوا أنظار الجميعينبغي للحجاج أن يل

 ة األرضيد إلعداة و بأي وسيلةأي ذريع و يسعون تحت، ةختالف بين الشعوب اإلسالميواال ةالفرق
و ، تهامواردها و نهب ثروا علی ستيالءواال ، ةالبلدان اإلسالمي ی علةإلحكام سيطرتهم و تسّلطهم ثاني

 و من هنا يجب اجتناب أي عمل أو فعل يثير. تنازع بين المسلمينوالالصراع  ةذلك من خالل إثار
  .هيوال و هذا واجب شرعي ؛ةالفرق

   حجج اإلسالم االيرواني إلیمن األمر الذي صدر
  كلبايكاني و توسلي و طاهري خرم آباديوالهاشمي وال

  ١٩٨١ / ٦ / ٢٠بتاريخ 
 یآلمتهم في قطع يد القو  المسلمين و اتحادة الحل األساسي الناجع يكمن في وحديجب أن تعلموا أّن 

  . في أوطانهمةمشاهد المشرفوال ةالكريم و تجسيد شعائر المواقف ، ة عن البلدان اإلسالميیالكبر
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
♦  

 ةو أن ال يغفلوا عن اُألخو ،ة الكلمةوحد علی  الكرامةسالميآّلنا أمل في أن يحرص حجاج البلدان اإل
 اللذين هما من عمل الشيطان و شياطين ةفرقوال و يتجّنبوا االختالف ،  تعالی التي أمر بها اهللاةاإليماني
  .اإلنس

   اإلسالم خوئينيهاة حج إلیمن األمر الصادر
  شؤون الحجاج علی للتعيينه مشرفًا
  ١٩٨٢ / ٨ / ٥بتاريخ 

♦  

٢٤ 



 ةبرفع صرخ، ةالمتالطم ةمواج البشريواألإّن حجاج بيت اهللا الحرام مطالبون في هذا التجمع العام 
 بمصالح ة و عدم التضحي؛ة يد اُألخویعل ةشّد بقووال،  أآبر و أعظمة بقوةطغاوالمن الظالمين   ةالبراء

؛ و بإلفات أنظار أخوتهم  ةقوميوال ةمظلومين في سبيل الطائفيوال اإلسالم العليا و مصالح المسلمين
الطامعين   في صالحی التي ال تصّب سوة و نبذ التعّصبات الجاهلية توحيد الكلم إلیفأآثر المسلمين أآثر

  . تعالیالحّق  بوعد و يزيدهم أمًال ،  بحّد ذاته إلهيًا  و مثل هذا يعّد نصرًا. الدوليين و أذنابهم 
وّعاظ السالطين   الطامعين الدوليين و في مقدمتهم عمالءإلی – ال سمح اهللا – ولكن إذا ما انصاعوا 

، و سيلحق بهم غضب اهللا القادر الجبار ،ة آبيرةفسوف يرتكبون معصي، ةون عن بّث الفرقالذين ال يكّف
    .–عياذ باهللا وال -ی الكبریو يظّلون في أسر و قيد القو

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

♦  
 و ةفي اختالف الكلم  يكمنة البلدان اإلسالمية إّن سّر معانا!و يا أتباع دين التوحيد! يا مسلمي العالم
و ، تضامنوال و ايجاد االنسجام ة الكلمةوحد االنتصار هو و إّن سّر. تضامن فيما بينها والانعدام االنسجام 
إّن . ١»وا بحبل اهللا جميعًا و ال تفّرقواو اعتصم«: قائل  ذلك بقوله عّز من تعالی إلیقد أشار اهللا

سالم و من أجل اإلسالم و واإلتضامن المسلمين و توافقهم في حرآتهم نح االعتصام باهللا تعبير عن
  . تخّلفوالتحّزب اللذين هما أساس الشقاء وال ة و تحاشي التفرق؛نالمسلمي لصالح
  . لمسلمي العالمةم الكلةمسلمين و وحدوال لالسالم ةالعظم تعالی أسأل اهللا

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

♦  
 الغرور  إلی،و إنجازآم  ثورتكمةحذار أن يقودآم إحساسكم بعظم! أّيها الحّجاج اإليرانيون الكرام

تهم  أعمال المسلمين و تصرفا إلی–سمح اهللا   ال–أو أن تنظروا ، یُعجب أمام مسلمي البلدان اُألخروال
؛  ة المكّرمة أحّباء اهللا في مك إلیتّوددوال التأخي ةأنفسكم فرص یتوا علو تفوِّ، ة تحقير و استهانةنظر

 إخو انكم في مستضعفين ووالفي التواضع أمام المسلمين ، ة العظيمةهذه النعم اإللهي فتغفلواعن شكر
  .الدين

المسلمين ُأصر  أن ُتعززوا مع، هوال اهللا عليه ی جوار بيت اهللا و مرقد النبي األآرم صّل إلیعليكم و أنتم 
و طْمِئنوهم باسمي .  و لطف اهللا بكمةالثور عّرفوهم بأحاديث.. تواصل في المستقبل وال ةصداقوال ةاُألخّو
 جانبهم و تؤّيد  إلیران تقفي في ِإة اإلسالميةبأّن الجمهوري ،ة عن أبناء الشعب اإليراني قاطبةو نياب

 ، جوارآم في آّل موقع تتخندقون فيه ضّد المعتدين إلیإننا نقف.  و تدعمهاةاإلسالمي عاتهمنضالهم و تطّل
  .شاءاهللا  إنةمستقبليوال ةحاليوال ة عن حقوقكم الماضي– بحول اهللا -و سندافع 

فاع و إّن الد.  ةاإلسالمي  و مكانتها هو اقتدار لجميع الشعوبة اإلسالميةإّن اقتدار الجمهوري:  قولوا لهم
و  ، ة تحت الظلم آاّفةعن الشعوب الرازح  دفاعًاةيعتبر في الحقيق ، عن الشعب اإليراني الشجاع البطل

 من –و سوف نضع ، ةظلم لجميع الظالمين في البلدان اإلسالميوال  سنحّطم يد االعتداء– بعون اهللا –إّننا 
 اهللا عليه ی صلِّةوبيان األحكام المحّمدي لإلسالم الحقيقي  تصديرةفي الحقيق ثورتنا الذي هو خالل تصدير

                                                 
 .١٠٣ سورة آل عمران، اآليه ١

٢٥ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

♦ 
 علی و يلقي ، ة المقدسةالبقع آّل عاّم في هذه تعالی يجب أن تعلموا أّن هذا االجتماع العظيم ُيعقد بأمر اهللا

 ة المقدسةطريق تحقيق األهداف اإلسالمي علی جهدآم ی أن تبذلوا قصارةعاتقكم أّيتها الشعوب المسلم
 و تضامن المجتمع ةمسلمين و وحدلواو من أجل رقي و سم، ةالمطهر ة للشريعةغايات الساميوال

   .اإلسالمي
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٧٠ / ٩ / ٢٩بتاريخ 
 ةو تمارس المذابح الوحشي، افغانستان  نظير ةالبلدان اإلسالمي علی  هجومهای الكبریفيما تواصل القو 

ال سيما أمير آا التي لها يد ، اتهمرّدجنبي بمق الذين يرفضون تحّكم األ–  بحّق المسلمين األفغانةالظالم
فلسطين و لبنان   ضد المسلمين فيةمع الهجوم الشامل إلسرائيل المجرم   و تزامنًا–آّل فساد  في

و  ،  القدس الشريف؛ إلی نقل عاصمتهایإل و تقارنًا مع المشروع اإلسرائيلي اإلجرامي الهادف، ةالعزيز
 ة و حيث المسلمون بحاج؛ّد المسلمين المشرَّدين عن وطنهم ضةلوحشيا مذابحوال الجرائم ةاتساع دائر

الخادم ( ١ أقدم الساداتة في مثل هذه الظروف العصيب...ی أآثر من أي وقت مضةالكلم ة وحدإلی
 الخادم العميل  (٤و صدام )٣ و شاه إيران المخلوع٢و صديق و أخ بيغن، الخائن العميل ألميرآا

 يأمرهما بها ةيتوّرعا عن ارتكاب أي جريم و لم. ف بين المسلمينخالوال ةبّث الفرق علی )ألميرآا
  .في هذا المجاليادهما أس

                                                

تآمر مع وال، ةاإلسالمي و ارسالها الجواسيس إلسقاط ثورتنا،  إّن الهجوم األميرآي المتواصل ضّد ِإيران
 ةمسؤولي الحكوم تفتراءات ضّدوالاأل آاذيب  السادات لبّث االختالف و تصعيد إعالم السوء و نشر

المسلمين أن يعوا  علی و . ةإّلا جانب من هذه المساعي المحموم  ما هو؛ عن طريق العراقةاإلسالمي
  .مسلمينوالبحّق اإلسالم  ، آيينء األميرالمالع  هؤالءةخيان

المستعمرين لترويجها  و يتطوع عمالء،  االختالف بين المسلمينّث من المسائل التي يخططون لها لب
و إّن .  منذ سنواتة العراقيةإليها الحكوم التي لجأت ،  ةعنصريوال ة القومية؛ مسأل ةوتوا من قو ما ُأبكّل

بل وقادتهم  ،  بعضهم بعضًاةو جعلت المسلمين في مواجه  بعض المذاهب سلكت هذا الطريق أيضًا
 

و .  مع الكيان الصهيوني١٩٧٨ أنور السادات، الرئيس المصري السابق الذي وّقع اتفاقية آامب ديفيد الخيانية عام ١
لقد قتلت «الذي أطلق عليه النار و صرخ » خالد اإلسالمبولي  «یقد نال جزاءه علی يد ضابط مسلم شاب يدع

 !.»فرعون مصر 
، و من »أرعون « آان من قادة العصابة اإلرهابية المسماة.  مناحيم بيغن رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق٢

  .»دير ياسين« المنّفذين لعملية تفجير فندق داوود، و أحد المسؤولين األصليين عن مذبحة 
«  بأرض الميعاد  هودي أن يلتحقبأّنه ينبغي لكّل ي آنت أعتقد قبل قيام دولة إسرائيل، : آتب في مذآراته

روبا، و لهذا السبب قمت بزرع عبوات ناسفة في عدد من البواخر الحاملة لليهود المهاجرين من ُأُو. » فلسطين
 . فلسطين، في محاولة للقضاء عليهمیألنهم لم يكونوا مستعّدين للذهاب إل 
مير آية بعد تصاعد  بإيعاز من الحكومة األ١٩٧٨م  محّمد رضا بهلوي شاه إيران المخلوع، الذي هرب من إيران عا٣

 بعد أن عزل الحلفاء والده، و ١٩٤١ في عام ش العریو آان محمد رضا قد اعتل.  ذروتهایأحداث الثورة اإلسالمية إل
و قد اتسمت فترة حكمه بنفوذ االستعمار البريطاني ثم السيادة المطلقة .  عامًا ٣٧بقي يحكم في ِإيران مدة 

 .ثروات إيران المادية والمعنوية ، التي نهبت ريالية األميرآيةلإلمب
  صدام حسين الرئيس العراقي الذي شّن الحرب ضّد إيران بإيعاز من أمير آا و دعم الدول الغربية والبلدان العربية٤
 .الرجعية، و ارتكب جرائم ال تغتفر بحّق الشعبين اإليراني والعراقي 

٢٦ 



 ةو إشاع،  ةشيعوال ة بّث الخالف بين أهل السن؛ و ما هو أعظم خطرًا من التوّجه القومي و أآثر إيالمـًا
 ة ال يوجد في الجمهوريأّنه تعالی اهللا و نحمد . اإلسالميينة بين اإلخوةعداووال ةإعالم السوء المثير للفتن

 و ةو إّن الجميع يعيش بُأخّو، االختالف بين هاتين الطائفتين من صور  ةصور ة في ِإيران أّيةاإلسالمي
ّزعون في أطراف البالد و    و عددهم آبير في إيران و يتو– ةو إن أهل السن . جوار بعض إلیةمحّب

و هم ، واجباتوال لنا و يتساوون معنا في الحقوق ة وهم إخو–لديهم علماء و مشايخ آثيرون  و أآنافها
التي يقف وراءها بعض المجرمين و  ،نفاقوال ةرهم يستنكرون المحاوالت التي تهدف بّث الفرقْو بد

  . و أميرآاةعمالء الصهاين
ال ، ی الكبرةالشيطاني یأّن العمالء المرتبطين بالقو، ة في البلدان اإلسالمية أهل السنة ليعلم اإلخو

منهم و عدم اإلصغاء إلعالمهم المثير للنفاق  و ينبغي للمسلمين التبرؤ، مسلمينوالريدون الخير لالسالم ي
  . ةفرقوال

،  ة العزيزة بعين اُألخوةالشيع  إلیو أدعوهم للنظر، ة مسلمي العالم الملتزمين آاّف إلیة يد اُألخّوّدإّنني أم
   .ةمخططات األجانب المشؤوم - ة مثل آّل مّر–إذ إّنهم بعملهم هذا سيحبطون  

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٠ / ٩ / ١٢بتاريخ 

♦  
 ةالذي يتّم فيه توعي حجواله، ذي يطالبنا به اإلسالموال،  تعالیه اهللا تبارك ويوال إّن الحج الذي يدع

  .مسلمي العالم و توحيد صفوفهم
 قّوتين ال ةخاضعين لسلط آثر من مليار مسلم أن يكونوالماذا ينبغي أل.  المسلمينة ال بّد لكم من توعي

 عن انحرافهم عن الطريق ةمهم ناتجواالالمسلمين  ةإّن جميع معانا.  مئات الماليين ة نفوسها بضعیيتعد
 رجال الدين في یرّبما سمعتم عن ذلك المجلس آان لد. آان لديهم مجالس ؛ و إن الذي رسمه اإلسالم لهم

الروسي   االحتالل–لو باللفظ   و– ألن ينعت ی مستعدًا حتنجلس الذي لم يكذلك الم، ما مكان
   .فغانستان بأّنه عمل غير صحيحأل

  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف
  ،وقافواألالحّج  ةتسبي مؤسسنالحّجاج و م

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 
و تخّلصوا من ، العالم بكم و عّرفوا، و اعرفوا أنفسكم ذواتكم  إلیعودوا! فيا أّيها المسلمون المقتدرون 

 و عمالئها الفاسدين لنهب ثرواتكم و ةالطامع ی التي أوجدتها أيدي القوةقليميواإل ةاالختالفات الطائفي
و اطردوا من بين ، قرآن المجيدوال تعالی و امتثلوا أوامر اهللا ،سالميواإل شرفكم اإلنساني ةمصادر

، قوميين الذين يجهلون اإلسالم و مصالح المسلمينوال، رجال الدين المأجورين  منةرق التفةصفوفكم دعا
 ةاإلسالم بصور هم يعرضونّنأل، سالم ال يقّل عن ضرر الناهبين الدولييناإل علی إّن ضرر هؤالء إذ

  .قراّسوالدون الطريق أمام اللصوص  و يمهِّةمقلوب

٢٧ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٠ / ٩ / ١٢بتاريخ 

♦  
التوحيد و تعاليم اإلسالم؛ و  انهضوا و انضّموا تحت لواء!  اإلسالمةيا َمْن تؤمنون بحقيق! يا مسلمي العالم
و انبذوا االختالفات ، و أعيدوا مجد اإلسالم، و ثرواتكم  عن بلدانكمة الخائنی الكبریاقطعوا أيدي القو

 وقفوا، تغربوال اإلسالم و قارعوا الغرب ةثقاف علی عتمدواا. تملكون آّل شيء فأنتم، ةهواء النفسيواأل
فالمثقفون العمالء أنزلوا بالًء  .و حّققوا هويتكم، متشرقينوال أقدامكم و حاربوا المثفقين المتغّربين  یعل

ا ن مجهوو إن لم تفعلوا ذلك فستوا. الذاتالحقيقي ب  اإلسالم إلیبشعوبهم و بلدانهم لكي ال تّتحد و ال تعود
و هم الذين ينقذونهم من التنكر للذات ، اليوم باتت تمثل نبراس مثقفيها فالشعوب.  اآلنیواجهتموه حت

  . الهادينةو هم هدا،  الشعوبةفاليوم يو م انطالق. غربوالأمام الشرق  حتقارواال
قارب المليار بعددآم الذي ي  و أنكم؛یجميع القو علی  تتغّلبونة أّنكم بقدراتكم المعنويةثق علی  آونوا
  .» اهللا ينصرآمواإن تنصر «. ی آّل القویعل التغلب علی  قادرونیو ثرواتكم التي ال تحص، مسلم

 و تبّنيتم التعاليم یتعال اهللا علی فإذا ما أقبلتم.  ة أعداء اإلنسانيرانتفض و دّم!  يا أّيها البحر المتالطم
  .و جنوده العظام معكم تعالی فستجدون اهللا، ةالسماوي

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٠ / ٩ / ١٢بتاريخ 

   
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  الحج مكان للبحث
  عن سبل الحّل لمشكالت المسلمين

  
اهللا؛ فمن الضروري أن   بيتةو قد قِدَم المسلمون من انحاء العالم لزيار، اآلن حيث نعيش موسم الحج

أال و هي بحث ، فلسفات هذا االجتماع العظيم  من أهمةاحد لوةتكرس الجهود خالل مناسك الحج الشريف
 إخوتهم في ةمعانا علی و إطالع الحجاج، ةسياسيوال ةاالجتماعي ةو تدارس أوضاع البلدان اإلسالمي

من  إذ إّن االهتمام بُأمور المسلمين، نسانيواإل لها عمًال بالواجب اإلسالمي لوضع حدٍّ سعيوالاإليمان 
  .ة المهّمةيالفرائض اإلسالم

٢٨ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧٨ / ١٠ / ١٨بتاريخ 

    تعالی أيدهم اهللاة حجاج بيت اهللا الحرام آاّفیإل
  : ةتحّيات الوافروال بعد إبالغ السالم 

 أعماق  إلی– ةاإلسالمي  لضعف و تهاون الشعوبة نتيج– ةت مخالب االستعمار الخبيثللقد تو ّغ
 ة راحت تصّب في جيوبه تحت ذريعةالغني  و ها هي ثرواتنا و مواردنا؛ القرآنة ُألّم ةاألراضي الشاسع
  .التأميم الوطني

 یقروالالقصبات  ی أقص إلیة المسمومة االستعمارية القرآنيه و نفذت الثقاقة لقد تراجعت الثقاف
و آّل ، مستعمرينوالجانب  األة خدمیعل ؛ وراح ناشئتنا يتدّفقون أفواجًاةرياف في البلدان اإلسالميواأل

  .ةهات خّداعتحت واج  لحرف شبابناة جديدةيو م يطلعون بنغم
 انتهاز –ألداء مناسك الحج   و أنتم تلتقون في أرض الوحي-ة اإلسالم العزيزةيا ُاّم، ب عليكمجوا من ال

و فّكروا معًا في تدارسوا قضايا و مشكالت المسلمين  . لهذه المعضالت للتفكير في إيجاد حلٍّةهذه الفرص
 ةآّل عام في هذه البقع تعالی من اهللا بأمر هذا االجتماع العظيم يعقد و اعلموا أّن، إيجاد حلول لها

األهداف  طريق تحقيق علی  جهدآمة أن تبذلوا غاية عاتقكم أّيتها الشعوب اإلسالميیعل و يلقي، ةالمقدس
المسلمين و رقّيهم و اّتحاد  ّوو من أجل سم، ةر المطّهة للشريعةغايات الساميوال ة المقدسةاإلسالمي

  .المجتمع اإلسالمي و تضامنه
  .طريق االستقالل و استئصال سرطان االستعمار علی  تعاهدوا و تضامنوا

  .سبيل حّل مشكالتهم في  و ال تألوا جهدًا، لسان أبنائها علی  منة الشعوب المسلمة معانا إلیاستمعوا
  .ةالبلدان اإلسالمي فّكروا بفقراء و محرومي 

 ةنسانّيواإلأعداء اإلسالم  ،ة الصهاينة في فلسطين من قبضة لتحرير األراضي اإلسالمي فّكروا بسبل حلٍّ
و تعاونوا ، طريق تحريرها علی ناضلونيالذين  و ال تغفلوا عن تقديم الدعم للرجال المضّحين، األلداء 

  .معهم
و نشر البيانات التي  إصدار علی العمل، بلد آانوا  من أّي ،ينبغي للعلماء المشارآين في هذا التجمع 

و آذلك في بلدانهم بعد » محيط الوحي«  فيةو توزيعها بين أبناء الشعوب اإلسالمي، تستنهض الشعوب
و أن يضعوا أهداف اإلسالم نْصب ،  بنبذ الخالفات جانبًاةاإلسالمي ها؛ يطالبون فيها البلدان إليعودتهم
  . االستعمارةفي سبيل للخالص من قبض رواو يفكِّ، أعينهم

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧١ / ٢ / ٨بتاريخ 

♦  
 التعرف ؛منهاة آثيرةيسياس  بأبعاد- خصوصًا تجمع الحج العظيم–جمع والجماعات والّسم التجمعات تت

متدّينين و والمفّكرين واللدين التي ينبغي لعلماء ا ،مسلمينوال لإلسالم ةسياسيوال ة األساسيةالمعاناعلی 
 ی إلل التشاور و تبادل اآلراء للتوّصثّم ، و إثارتها في مثل هذه الملتقيات حجاج بيت اهللا الحرام طرحها

   . تالفيها إلی الرأي العام و يسعون إلی أوطانهم يتحدثون عنها إلیلها؛ و إذا ما عادوا سبل حٍل
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩ريخ بتا

♦  

٢٩ 



 ةو بشأن القضايا الخاص ، أّوًالةالتباحث بشأن قضايا اإلسالم األساسي،  اجتماع الحج المقدسی فّمليت
يد  علی هذه البلدان بحّق إخوتكم المسلمين  ما يجري داخلةو حاولوا معرف.  ثانيًا ةبالبلدان اإلسالمي

 علی أن ينتهز هذا االجتماع المقدس و ُيطلع مسلمي العالمآّل بلد  إذ ينبغي ألبناء. االستعمار و عمالئه 
  . شعبهمةمعانا

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧١ / ٢ / ٨بتاريخ 

و فّكروا ، و مشكالت المسلمين و تباحثوا معهم حول مصالح اإلسالم، لقاء الحجاج الكرام علی احرصوا 
آذلك ينبغي لكم تدارس  . ةو تحقيق أهداف اإلسالم المقدس  إليجاد حلول لهذه المشاآلةبالخطوات الالزم
أعداء  و حاولوا إيجاد حل للمشكالت التي أوجدها.  و توحيد آلمتهاةالمذاهب اإلسالمي سبل التقريب بين

  .المسلمين  بين صفوفةفرقوالاء لمسلمي العالم و في مقّدمتها بّث الخالف ّداإلسالم األل
 وراء ةفي القرون األخير  هي التي آانت تقفةغربيوال ة الشرقية الطامعةلعالمي فكما تعلمون؛ إّن القوي ا
 و إنها لم تأُل جهدًا،  أآثر من مليار مسلمةآلم  من اتحادةألّنها مرعوب،  ة الخطرةإذ آاء لهيب هذه المعرآ

و ، ها المنحرفين سواء بتدّخلها المباشر أو عن طريق عمالئةالفرق  هذه االختالفات و بّث بذورةفي إثار 
  .تحكم بهم و نهب ثرواتهموالمقدرات مسلمي العالم  علی سيطرتها ذلك لتفرض

   اإلسالم الشيخ مهدي آروبية حج إلی)ره(من األمر الذي أصدره اإلمام
  ١٩٨٥ / ٧ / ١٩بتاريخ 

♦  
 يجتمعوا علي المستطيعين أن إذ فرض، ة يسيرة سهلةلقد هيأ اإلسالم مثل هذه التجمعات للمسلمين بخطو

أداء ، و يستحب أيضًا للمسلم و إن آان غير مستطيع .ة و في المواقف الشريفة المكرمة في العام بمكةمّر
 عن  بعيدًا،  االلتقاء معًاةالمهم في هذه التجمعات أّنها توّفر للمسلمين فرص شيءوال .ة اإللهيةهذه العباد

 –غير األآفان   ال يرتدونةعتباراتهم الشخصي من اةتشريفات؛ إذ الجميع عراوال ةاالعتبارات الخاص
 األوضاع التي شهدتها یعل بعض و يّطلعوا علی مهم هو أن يتعّرف بعضهموال -قطعتين من اإلزار

هدف من االجتماع والهذا ه.  معاناتهم ةإزال و يتدارسوا سبل، بلدان المسلمين خالل العام الماضي
  .حجاز آّل عامال اإلسالمي المليوني العظيم الذي تشهده

  ةمن حديث في جمع من سفراء البلدان اإلسالمي
  ١٩٨٠ / ١٠ / ٢٠بتاريخ 

♦  
 معظم الذين –نفّكر أبدًا  إّننا لم . ةو جهلنا الحقائق اإلسالمي،  لألسف؛ ابتعدنا نحن المسلمين عن اإلسالم

 من هذا التجمع العظيم ةفاد في االست- علماءوال مثّقفينوالكّتاب واليتشرفون بحج بيت اهللا من المفّكرين 
 یفنحن نر.  لهاةزمالثم التفكير بالحلول ال، في مختلف أنحاء العالم مشكالت المسلمين علی تعرفوال

الذين   و آبار القومةعقد و رجال الدولوالأصحاب الحل ، الذين يتشّرفون بحج بيت اهللا اآلن من بين
 ةوضاع السياسواأل اإلسالم و قضايا المسلمينبإمكانهم استثمار مثل هذا التجمع و تدارس مسائل 

  .- مع األسف– لكنهم غافلون عن ذلك،  التي يعيشها المسلمونةجتماعيواال 
  ةالبلدان اإلسالمي من حديث في جمع من سفراء

  ١٩٨٠ / ١٠ / ٢٠بتاريخ 
♦  

٣٠ 



إذ يجتمع الناس في  – ة و قرية و ناحية و في آّل مدينةإّن هذه التجمعات التي تقام في البلدان اإلسالمي
 هي اجتماعات – ة الجماعةخالل صال المساجد و يتدارسون مشاآل اإلسالم و هموم المسلمين من

سبوع ُأناس حيث يجتمع آّل ُأ، اجتماع عبادي سياسي أيضًا ة الجمعةآما أّن صال . ة سياسيةعبادي
  . لهاةقضايا هم و يبحثون الحلول الالزم آثيرون و يتدارسون

هّيأ ذلك  تعالی تبارك و إّلا أن اهللا.  إيجاد مثلهاة ليس بمقدور أي دولی عظمةجتماع الحج تظاهرو يّعد ا 
موال التي تنفقها الحكومات في إيجاد واالالجهود   إلیةللمسلمين بحيث يجتمعون هناك سنويًا دون الحاج

  . منهة المطلوبةستفادلالسف بقي هذا االجتماع مهمًال دون أن تتّم اال ولكن، أمثال هذه التجمعات
من حديث في جمع   ةمن سفراء البلدان اإلسالمي

  ١٩٨٠ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

انتهاز هذا ، و علماء الدين من االفراد المستطيعين،  الحج إلی الذين يقدمونةينبغي ألبناء البلدان اإلسالمي
و ،  بينهم و بين حكوماتهمة العالقةو طبيع  أحوالهمةتفكير بأوضاع المسلمين و معرفوالالتجمع العام 

و أوضاع علماء ، و فيما بين الشعوب ذاتها ،  ة الشيطانيیقووال  بين هذه الحكوماتةآذلك نوع العالق
 و إّن الحج قد وجد، هذه ُأمور ال بّد من تناولها و تدارسها. و اهتمامهم بموسم الحج  ،الدين في بلدانهم
  .إيجاد حل لها تفكير فيواللمين طوال عام آامل  مشكالت المسةو من أجل دراس، من أجل ذلك

  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف
   ، وقافواأل الحّج ةالحّجاج و منتسبي مؤسس

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 
♦  

يناقض  ]ةأبعاد السياسي  و غيرها من أّنه ينبغي تجريد الحج منةده وّعاظ السالطين في المنطقّدإّن ما ير
إّنهم يجهلون أّن الحج . یهد ال ةالمسلمين و أئم هم بهذا يدينون رسول اهللا و خلفاءإّن].  من تشريعهةحكمال

... إيجاد حلول لها علی ع لكي يعي المسلمون مشكالتهم و يعملوارِّش ..ع أساسًا من أجل قيام الناسُشرِّ
  . بين المسلمين ةموّدوال ةمن أجل تنامي اُألخو لقد ُشّرع الحج

  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف
  ،وقافواأل الحّج ةالحّجاع و منتسبي مؤسس

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 
♦  

 أي قوم أو یوالآانوا  من أّي بلد،  الحجاج الكرام و زّوار بيت اهللا الحرام إلیُأوّجه خطابي بكّل تواضع
  .مذهب ينتمون

عدّو مشترك  لديكم جميعًا و ، الرسول األآرم و أحكام القرآن المجيد اإلسالم و أتباعة إّنكم جزء من ُأّم
 – ةعمالئه األشقياء و وسائل االعالم المشبوه  عن طريقةفرقوالعمل من خالل بّث الخالف ، غادر

األخّص في العصر  علی و، ة في القرون األخيرةخاص،  مّر التاريخیعل  ة الفرقیوالالتي ما فتئت تدع
 و نهب ثروات بلدانكم، سرواأل ة التبعي إلی و شعوبهاةجّر الحكومات اإلسالمي یعل عمل -الحاضر

الحكومات وسوقها  ةسلب إراد علی و إّنه يحرص، و آان سببًا في عذاب و شقاء مظلومي بلدانكم، ةالغني
 و  دون تطورها– ةالدسائس الشيطاني  عبر شتي–حؤول وال، ةو جعل شعوبها شعوبًا استهالآي، لخدمته

 أبناء ة توعي إلیعونّلآتم أنفاس الذين يتط و، استقاللها  التفكير فية فرصیسلب منها حتي  وبل، هاّيرق

٣١ 



صفوفكم في هذا  و يوجد بين، و حيث تجتمعون بأمر اهللا و نداء رسوله في مرآز االسالم،  و من هنا
سرطان والبسبل حّل لهذا الداء المهلك  ال بّد لكم من التفكير، المكان العظيم أفراد من آّل قوم و مذهب

  .المسري 
   حجاج بيت اهللا الحراملیمن بيان إ

  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
 تعالی  اهللاة قدری سوةقدر ة أية الذي تعجز عن تحقيق-غي للمسلمين في هذا االجتماع االلهي العظيمينب 

 – من خالل التشاور فيما بينهم –يألوا جهدًا  و أن ال، ة أن يتدارسوا مشكالت المسلمين العام– ةاألزلي
و أّن بعض ما ،  آلمتهمةأعظم مشكالت المسلمين غياب وحد  أحد  أّنیو ال يخف. في إيجاد حلول لها

 یعل ة مؤثرة خطوة اآلن أيیألنه لم تتخذ لألسف حت،  هم السبب في ذلكةاإلسالمي  البلدانء بزعمایيسم
ال ، لتحقيق مصالحهم بل إّن المجرمين النفعيين ممن يسخرون اختالف ُأمتنا و حكوماتنا. طريق ذلك
و آلما سنحت . الذين ال يعرفون اهللا يق العمالء االختالف عن طرة و إثارةفي بّث الفرق  يألون جهدًا

  . دون ذلكةبكّل إمكاناتهم للحيلول تراهم يهّبون،  المسلمينة لتحقق وحدةالفرص
   مسلمي العالم و حجاج بيت هللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨١ / ٩ / ٦بتاريخ 
♦  

و أن ، المأجورين دان و إصالح زعماء بعض البلة و مراقبة مسلمي العالم أن يفّكروا في تربيیعل
السبات الثقيل الذي يهدد بفنائهم و مصالِح   إيقاظهم من هذا إلی–تهديد وال أة عن طريق النصيح–يعمدوا 

 من خطر  ة تاّمةبصير علی و أن يكونوا، هؤالء اُألجراء العبيد و عليهم أن ينذروا . ةالشعوب اإلسالمي
  اإلسالم و نْهب ةال يجلسوا مكتوفي األيدي يرقبون هزيمو أن ، االستكبار العالمي ةالمنافقين و سماسر

  .ثروات و أعراض المسلمين
   حجاج بيت اهللا الحرام إلی الموّجهةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
 و إن إخوتنا ؛األوسط  في الشرقة السرطانيةالغد ،  إسرائيلةوم في قبض إليیالمسلمين اُألول ةإّن قبل 

 و تواصل إسرائيل ؛و يضرَّجون بدمائهم ةوم بكّل قسو إليحقونس ُيةلبنانيين األعزالوالفلسطينيين 
 أن  المسلمين جميعًا علی آّل ذلك يحّتم،  بين المسلمينةالفرق في بّث، ةمساعيها بكّل الوسائل الشيطاني

  . إسرائيلةلمواجه زوا أنفسهميجهِّ
 األجانب و ةو بقي ين من ظلم أمير آاّر يعانون األم ة المسلمةوم في البلدان اإل فريقي إليمسلمونوال 

 الحج ةإّن أحد أبعاد فلسف .وم أآثر من أي وقت إليی تتعالة و إّن صرخاتهم المظلوم؛عمالئهم
 ؛حول البيت يعني أّنك لن تطوف حول أحد غير اهللا ؛ و إّن طوافك ة لهذه الصرخات المظلومةستجابوااله

 طرد شياطين اإلنس علی فإذا ما رجمتم فعاهدوا اهللا.. جنوالياطين اإلنس لش و إّن رجم العقبات هو رجم
   .ة العزيزة من البلدان اإلسالميی الكبریقووال

تعبدوا و ال تخضعوا   بأن ال؛احملوا لمسلمي العالم نداء اهللا. وم يعاني من أميرآا إلي إّن العالم اإلسالمي
  .ألحد غير اهللا

  الحرام حجاج بيت اهللا  إلیمن بيان
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  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 
♦  

و ..  األلداءةنسانيواإلاإلسالم   أعداء ة الصهاينة من قبضةفّكروا في سبيل تحرير أرض فلسطين اإلسالمي
  .طريق تحرير فلسطين ی المضّحين الذين يناضلون علةال تغفلوا عن مساعد

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧١ / ٢ / ٨بتاريخ 

استنكارها و براءتها من  و أن تعلن للعالم عن،  أن تفكر بإنقاذ فلسطينةب اإلسالمي الشعویعل 
 بآمال – باسم فلسطين –هؤالء الذين فّرطوا  ،ةستسالميواال ة العمالء الخبثاء التساوميةممارسات الساس

 ة طاول إلی بالجلوسةو عليهم أن ال يسمحوا لهؤالء الخون. المسلمين  و آمالةسّكان األراضي المغتصب
ألّن هؤالء  ؛ و شرف الشعب الفلسطيني البطلةزيارات للمساس بكيان و مكانوالتحرآات وال المفاوضات

 أميرآا و  إلی–تحرير القدس   باسم–قد لجأوا ، ةالمأجورين أشباه الرجال من المتظاهرين بالثوري
  .إسرائيل

 زعماء البلدان ةو مهادن يزداد صمت ، سطين الغتصاب فلة الداميةالمأسا علی عجيب أّن آل يوم يمّروال 
 أو شعار عن ةحتي إّنه ال تسمع أي دعو . إسرائيل ة مخطط مساير– أآثر فأآثر –و يّتضح ، ةاإلسالمي

 مع أّنها تخوض حربًا و تعاني من –أّن بلدًا أو شعبًا آإيران  لو، بل و أآثر من هذا. تحرير بيت المقدس
 فإنهم ،  اإلعالن عن دعمه للشعب الفلسطيني و هتف له إلی بادر–لعداوان دفع ا  فية و منهمكةالمقاطع
مرور الوقت غّير من  ربما اعتقد هؤالء أّن. ١. يوم باسم القدسة من إقامیإنهم مرعوبون حت. يدينونه 
ت عن ّلقد تخ،  للدماءة المتعطشةالصهيوني و إّن ذئاب،  ةصهيونيوالسرائيل  إلةالخبيث  ة العداونيةالطبيع

  . الفرات إلینيللا  منة الممتدیأحالمها في أسرائيل الكبر
 هذه ةتخلوا عن مقارعي لن، ةشعوب اإلسالميوالإّن المسؤولين اإليرانيين المحترمين و أبناء شعبنا  

 من أنصار اإلسالم الموجودين ةو باالستفاد ، تعالی بعون اهللا–يجب .  و اجتثاث جذورها ة الخبيثةالشجر
؛ و عبر  ةو إمكانات البلدان اإلسالمي ، لها اهللا عليه و ٰیمحمد صّل  ةم ُألة المعنويةقدروال، مكانفي آّل 

 ةأفعالها اإلجرامي علی  أن نجعل إسرائيل تندم– أنحاء العالم یفي شت ةتشكيل خاليا حزب اهللا للمقاوم
  . من قبضتهاةو نحرر أراضي المسلمين السليب ،ةالسابق

فإّنني ، ا أو بعدهةالثور  سواء قبل انتصار ةو نّبهت المسلمين في األعوام الماضي  مرارًاُت  و آما حذَّْر
و ، ة في جسد البلدان اإلسالميةالخبيث) ةالصهيوني( ة السرطانيةمن خطر انتشار هذه الغد  ر مجددًاُأحذِّ
  و شبابةشعوب المسلممسؤولين اإليرانيين لجهاد الوال ةحكوموالالشعب  عمدعلن عن دعمَي التاّم و ُأ

  .طريق تحرير تحرير القدس علی یالمسلمين الغيار
ذاقوا الطامعين أو ،  فخرًا ة اإلسالميةمنانيين األعزاء الذين أآسبوا اُأل آما ُأعرب عن شكري للشباب اللب

ي ألعزتنا الموجودين سواء في األراض نصروال ةالموفقي تعالی و أسأل اهللا. خنوع والالدوليين الذل 
 بمصالحها ةمون إسرائيل و يلحقون الضربات القاصموالذين يقا ، جوار هذا البلد السليبیوال أةالمغتصب

                                                 
ه باتخاذ آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يومًا للقدس، و ذلك في نداء وّجهه س سّر أمر اإلمام الخميني قّد١

أطلب من جميع « :  الشعب اإليراني المسلم و لجميع المسلمين في العالم جاء فيهلیإ . ١٩٧٩ / ٨ / ٧بتاريخ 
و أدعو جميع . الغاصب الكيان یالمسلمين في العالم و من الدول اإلسالمية و أنصارهم أن يّتحدوا اللقضاء عل

 اتخاذ آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يومًا للقدس، حيث إّنه من أيام القدر، و لیالمسلمين في العالم إ
قد يكون يومًا مصيريًا للشعب الفلسطيني أيضًا، و أن يقيموا فيه مراسم تضامن عالمي للمسلمين لدعم الحق 

 .»لنصر المؤزر للمسلمين علی الكفار القانوني للشعب المسلم، و أسأل اهللا ا
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 یاألعداء بسالح التقو ی للمسلمين و احملوا علةي المعنوةو انهلوا من القدر،  تعالیاهللا علی  توّآلوا
  ١.»أقدامكم إن تنصروا اهللا ينصرآم و يثّبت«ـ فةمقاوموالصبر وال جهادوال

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

   
  

                                                

  
  
  

 
 .٧ سورة محمد، اآلية ١
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  الفصل الثالث

  ةالحج و علماء البلدان اإلسالمي
  

و نشر البيانات التي  إصدار علی العمل، من أي بلد آانوا، جمعينبغي للعلماء المشارآين في هذا الت
و آذلك في بلدانهم بعد » محيط الوحي«  فيةو توزيعها بين أبناء الشعوب اإلسالمي، تستنهض الشعوب

و يضعوا أهداف اإلسالم ، عوا الخالفات جانبًاَد بأن يةاإلسالمي يطالبون فيها زعماء البلدان، ها إليعودتهم
  . االستعمارةيفّكروا في سبيل للخالص من قبض و أن، نهمنصب أعي

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٧١ / ٢ / ٨بتاريخ 

♦  
 و مفّكريها و ةاإلسالمي  مع علماء البلدانةتوطيد العالق،  لعلماء الدينة الفرص المناسبی إّن إحد

 هذا ة يخشون بشّدةض البلدان اإلسالميبع و رغم أّن االستكبار العالمي و زعماء. أصحاب الرأي فيها
 و انتهاز ة إّلا أن التخطيط السليم لهذه العالق؛و يرصدونها  تحّققهان و يحولون دوةالنوع من العالق
  آان دائمًا، ةسالميالت المجتمعات اإلضسبل حل لمعو إيجاد ، و تبادل األفكار  للتحاورةالفرص المناسب

  . في إيرانةسالمي اإلة تطّلعات الجمهوريةمقدم في
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
♦  

 و مسؤولياتهم ةيالسياس  المسلمين بالشؤونةتوعي علی العمل ، خطباء الكراموال ينبغي للعلماء األعالم 
  ةّققون العّزفإنهم سيح،  تحقيقهالیوسعوا إ عالم بواجباتهم و مسؤولياتهموالفإذا ما اهتم مسلم . ةالخطير

ففي ظّل اإلسالم .  التي تليق بهم ة اإللهي– ةو يجسدون المفاخر اإلسالمي ،للمؤمنين تعالی التي جعلها اهللا
المستكبرين  و تقطع أيدي،  استقاللهم الحقيقيقيتحّق، »ه إلَّا اهللاال إلٰ« ةو تحت لواء التوحيد و راي العزيز

  . ة اإلسالميةعظموالد المجد و يعو، ةو عمالئهم عن البلدان اإلسالمي
   مسلمي العالم و حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨١ / ٩ / ٦بتاريخ 
♦  

عن دورهم الخطير و  ،ةو إنني ألعجب آيف يغفل الكثير من العلماء و رجال الدين في البالد اإلسالمي
 أحكام اإلسالم یوالعنويات  للمةمتعّطش ةحيث البشري ،  في هذا العصرةتاريخيوال  ةرسالتهم اإللهي

 القيم  إلی و شوقها و لهفتهاة المجتمعات اإلنسانيةو يجهلون معانا  و ال يدرآون ظمأ الشعوب؛ةنيارالنو
  .و يستهينون بقدراتهم و نفوذهم المعنوي ،ةالسماوي

، اصر الجيل المعیعل  غرورها و عنجهيتهاة الماديةحضاروال ةففي الوقت الذي تفرض العلوم الحديث 
 ةاإلسالميين إن يسّخروا الدنيا في سبيل سياد مثقفينوالخطباء وال ة الجمعة علماء الدين و أئمةباستطاع
 الجماهير و ةعمل بالواجب الخطير في هدايوال ةشعور بالمسؤوليوال تضامنوال ةمن خالل الوحد، القرآن
 دون تغلغل ةحيلولوال ؛الل المسلمينذستغالل و محاوالت إواالالفساد وقوف في وجه آّل هذا وال ؛قيادتهم
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البلدان التي تقع تحت   أن ُتطبَّق أحكام الكفر وقوانينه فيةالميعلماء البلدان اإلس علی س من العار إلي
 ی الرسول األآرم صّلة و سنةاإلسالم النوراني الرغم من امتالآهم للقرآن المجيد و أحكام علی ،نفوذهم

تزوير و والخداع وال ةسلطوالأصحاب المال   و أن يقوم؛الم المعصومين عليهم الّسةئمواألله ااهللا عليه و ٰ
  ؟ةالكرملين و واشنطن بتحديد سياسات البلدان اإلسالمي ةأعداء اإلسالم الحقيقيون من ساس

بحث وال، المسلمين و معضالتهم تشاور إليجاد حّل لمشكالتوال من التباحث ة لعلماء البلدان اإلسالميالبّد
 المسلمين يجب مصالح علی و من أجل الحفاظ. ةالجائر  بخالصهم من ظلم الحكوماتةعن السبل الكفيل

غرب التي استهدفت القضاء وال للشرق ة المبتذلةدروعًا لصّد الحمالت الثقافي أن يجعلوا من صدورهم
  .نسل الشعوب و حرثها یعل

ضياع ذواتهم و انبهارهم  ی علةثار المترتبواآل ة شعوبهم بالتبعات السيئة آما ينبغي للعلماء األعالم توعي
 ی القوةخطر االستعمار الحديث و شيطن روهم منذِّغرب؛ و أن ُيحوال الشرق ةو هزيمتهم أمام بهرج

  .المسلمين في العالم . ضّدة التي بدأت حرب إبادیالكبر
 ةو قد تّمت الحج، ةنيارالنو  حقائق اإلسالم و أحكامه إلیوم متعطشإلي أّن عالم. یُأخر ةوّآد مرُأ إّنني 
 يضّحون بأرواحهم و ةالبلدان اإلسالمي إذا آان شبابف . ةالعلماء و رجال الدين آاّف علی ةاإللهي

و ال يتوّرعون عن خوض غمار الحوادث ، ةمقدساتهم الديني يتطّوعون لالستشهاد في سبيل الذود عن
  مثلما هو حال المسلمين األبطال–تغذيب بأرواحهم والو يشترون السجن  ،باليا لطرد المعتدينوال
و أّي عذر بقي ، هذه  أآبر منة حجة فأي–هللا في لبنان و سائر البلدان مناضلين االعزاء أبناء حزب اوال

  .ر لها؟ التي ال مبرِّةتظاهر بالتقيوال، بيوتهم جلوس فيوال، ُألولئك آي يتذرعوا به ال لتزامهم الصمت
 – إننا. فسوف يفوت األوان  ،عملوال ةفإذا ما تأخر علماء اإلسالم الملتزمون و رجال الدين في المبادر

و حراب   ةفي مدنهم و بلدانهم من ألم العزل نينمتدّيوال ما يعانيه بعض العلماء  نقّدر- الحالةبطبيع
 من علماء السوء و وعاظ ة باطلیضدهم من تهديدات و فتاو و ما ُيمارس،  الحصار المفروض عليهم

 حيث تعالی اهللا  ةوعظبم، ة الذين تطاردهم حراب الطغاةُأذّآر جميع هؤالء األعز السالطين؛ و لكني
 ةو ال تخشوا الوحد قوموا هللا. ١» ثّم تتفّكروای و فرادی أن تقوموا لّله مثنةإّنما أعظكم بواحد«: يقول
جماعات هي من أنسب والالجمعات  و إّن،  أّن المساجد هي من أفضل الخنادقیو ال يخف. ةغربوال

  . الميادين لتجمع المسلمين و بيان مصالحهم
 مثلما –شعواء ضد المسلمين   شّن حرب إلیوم إلي قد عمدتی الكبریلحكومات و عمالء القوفرغم أّن ا

 و ليس بمقدورهم - أنهم ال يجرؤوناإّل، برياءاأل  للمسلمينة الجماعية في اإلبادة الهنديةتفعل الحكوم
 ةر المحب و ال يستطيعون إطفاء نو؛ة دائمةالمسلمين و محاّل عبادتهم بصور غلق مساجد علی -ذلك
 لعلماء ةسياسيوال ةمراآز الدينيوال و إن أغلقوا مساجد المسلمين یحت،  ماليين المسلمينیلد ةمعرفوال

 اإلسالم و ةمظلومي علی ذاته دليل  فمثل هذا بحّد؛و أعدموا علماء اإلسالم أمام المأل العام، اإلسالم
  . خطاهم علی سيروالسك بهم تموالالدين  وا أآثر فأآثر بعلماءصقسيدفع المسلمين ألن يلت

                                                 
 .٤٦ سورة سبأ، اآلية ١
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   جور المجرمين؟ إلیيرآنوا  العلماء أن ال يسكتوا أمام ظلم الظالمين و الیعل  ألم يأخذ اهللا سبحانه عهدًا
  معصومين في األرض؟والأليس العلماء حجج األنبيا 

ضت  التي فرمن غربته و ينقذوه،  اإلسالمةباحثين أن يلّبوا دعووالمثقفين والالعلماء  علی لذا يتوجب
 الذي فرضه الطامعون ةو ليحّطموا صنم السياد . أآثر من هذاةهانواإلو أن ال يتحملوا اإلذالل ، عليه

  . و جههم المشرق المقتدر–و نهجهم   ببصيرتهم- يظهریحت، الدوليون
 الدين ةععلماء الدين و با متلبسين بلباسوال و في غضون ذلك عليهم أن ال يألوا جهدًا في طرد المنافقين 

في ، ةطغاوال ةمتملقين للظلمواللعلماء السوء  من بين صفوفهم؛ و أن ال يسمحوا، ثر ثارينوالبالدنيا 
 ة استغالل مكانةو إساء، ة المعنويين للشعوب اإلسالميةقادوال ةاألئم الناس بدًال من علی فرض أنفسهم
   .ةو منزلتهم المعنوي علماء اإلسالم

  ج بيت اهللا الحرام حجا إلیةمن بيان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
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  الباب الثالث
   للحجةاألبعاد السياسي

   
  

  الفصل األّول
  ةموضوعات عاّم

  
آّل حدب وصوب   فية األيادي المجرمی الذي تسعة الحج العظيمةفلسف البعد السياسي هو أحد أبعاد

اإلعالم الواسع المضلل أن يترك  - لألسف–استطاع و قد ،  المسلمينةللقضاء عليه و إقصائه عن حيا
دون ،  ة فارغةجاّف  ة الحج آعبادة رحل إلیينظرون من المسلمين  إذ إّن آثيرًا، المسلمين علی تأثيره

  . مصالح المسلمين إلیااللتفات
 و إّن ؛ه العبادي بعدةأهمي  ال تقّل عن-ع فيهوم األّول الذي ُشرِّ إلي منذ– البعد السياسي للحج ة إّن أهمي

   .ة هو بحّد ذاته عباد– فضًال عن سياسته –البعد السياسي 
  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف

  ،وقافواأل الحّج ةالحّجاج و منتسبي مؤسس
  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 

♦  
  عملت و تعملةيادي الخائناأل ألّن، و تجاهًال  إّن البعد السياسي لمناسك الحج هو أآثر أبعاد الحج هجرًا

عاتقل المسلمين في هذا  علی لذا تقع. المستقبل أيضًا  لن تكّف عن ذلك في و، مهجورّيته أآثر فأآثرعلی 
 اإلبهام عنه؛ ذلك أّن ة تجسيده و إزالة أآثر من أي وقت آخر مسؤولي– ةب الذي هو عصر الغا-العصر

تضافر جهود  و عن طريق، ةن و إبقائهم متأخرين من جه و من خالل إغفال المسلمي-الدوليين المتبارين
متنسكين المتحجرين والالمنحرف   الغافلين و وعاظ السالطين و أصحاب الفهمةجهلوالعمالئهم النفعيين 

  .تحرري للمظلومينوالالبعد المصيري  هذا علی  يعملون معًا للقضاء– ُأخري ةمن جه
، رشادواإلوعظ والتأليف وال ةمن خالل الكتاب،  جهدهمیل قصارْذ بیبغي للملتزمين الواعين الغيار و ين

 الحج الذي  خصوصًا، السياسي ألحكام اإلسالم تخلص من تغييب البعدوالإلخراج اإلسالم من غربته 
 ذلك أّن باستطاعتهم بعد انتهاء هذه ؛ في أيام الحجةخاص، و أعظم تأثيرًا  به هذا البعد بنحو أآبریيتجّل

، بلدانهم و مدنهم مظلومين فيوال المسلمين ة توعي– هذا البعد العظيم  إلی و بااللتفات– ةظيمالع المراسم
  . السالمةالذين يزعمون حماي ة المتزايدة الطغاةمن سلط التحرر علی و حّث المظلومين في العالم

أبناء الشعوب   إذا لم ُتحّل في هذا المؤتمر العالمي العظيم الذي يجتمع فيه؛ و من الواضح تمامًا
بعيدًا ، بزي واحد و لباس متشابه ،لون  وةقوم و لغ  بكّل فئاتهم و طبقاتهم و من آّل مذهب وةاإلسالمي

مسلمين و وال لإلسالم  ةُتحلَّ القضايا األساسي  إذا لم؛تشريفاتوال ةعن أّي مظهر من مظاهر الزين
مقدور بفإنه ليس ، ي مثل هذا التجمع العظيم فة الظالمةالمستكبر  و لم ُتردع الحكومات،لمظلومي العالم

  .ة حلول شامل إلیلن يتمكنوا من التوصل و، ل شيئًا أن تفعةمحليوال ةاإلقليمي ةالتجمعات الصغير
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 أو ة أو نظام أو طائفةشخصي و ليس ألي. هو بيت عاّم١.ّن بيت اهللا الحرام هو أّول بيت وضع للناسإ 
رحل والبدوال ةال فرق بين أهل البادي، متساوون فيه الجميع. ه فيةيوولواأل أةحّق األفضلي، مذهب
  .حكاموالمسؤولين والالمدن  ةو سكن، ةعاآفين بالكعبوال

. و آذلك ليشهدوا منافع لهم ،ةو من أجل قيام الناس و نهضتهم الشامل،  إن هذا البيت المعظم ُوضع للناس
،  ةالبلدان المظلوم علی و طغاته و إنهاء تسلطهم م العالة من قطع أيدي جبابری أعظم و أسمةو أيُّ منفع

  !؟ شعوبهاة لخدمةالعظيم و من ثّم تكريس ثروات البلدان 
فيه من أجل تحقيق هذا  لذا يجب االجتماع. و أّي قيام؟ قيام الناس من أجل الناس. س للقيامإنه بيت ُأسِّ

 ةو آذلك رمي الشياطين الكبير ،ةالشريف و تحقيق منافع الناس في هذه المواقف، الهدف العظيم
 علی إن اإلبقاء. المسجد الحرام ال يكفي و ال يرتبط بالهدف  ّ ة الحاّج و عمار ةمجرد سقايإّن  . ةصغيروال

اجتماع المسلمين فيهما  و، عليه في زمن إبراهيم و في صدر اإلسالم آانا مثلما مسجدوال البيت ةبساط
 ةو تشييد األبني ة من تزيين الكعبة لهو أفضل ألف مر؛عتباراتالواعن أي نوع من التشريفات   بعيدًا
 ةأجعلتهم سقاي«و شهود منافع لهم؛   في قيام الناسللي المتمّث عن هدف الحج األصةمع الغفل، ةالشاهق

  الواهللاال يستوون عنداهللا ، وم اآلخر و جاهد في سبيل اهللايوال  المسجد الحرام آم آمن باهللا ةالحاّج و عمار
فاالهتمام  . نزلت في عصرنا و آأنها تتحدث عن حالناة الشريفة آأّن هذه اآلي٢»الظالمين يهدي القوم

 عن ةنقوش مع الغفلوالبالزخارف   المسجد الحرام و تزيينهةو بعمار،  الحاج و طعامهم و منامهمةبسقاي
ذلك أّن . و من يعمل ذلك يعتبر ظالمًا ، يعّد ظلمًا، اهللا وم اآلخر و ترك الجهاد في سبيليوالاإليمان باهللا 

و إن لم يكن . عدلوالقيام من أجل الحق وال الجهاد في سبيل اهللا  إلیالناس  يقودةاإليمان باهللا و يوم القيام
  .ألنهم ظالمون تعالی آذلك فلن يهديهم اهللا تبارك و الناس

   مؤتمر الحجة إقامة المسلمين بمناسب إلیمن بيان
   المباركیو حلول عيد األضح

  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 
♦  

حضر  ة السعوديةالعزيز ملك العربي  الملك خالد بن عبدة
أري أّن جميع مصائب  فأنا.  صحيح ة بجّدة اإلسالمية الجمهوريةإّن ما ذآرته سفار.  تسّلمُت رسالتكم 

  .لذي يسودهمعن اختالفهم و عن النفاق ا ةتهم ناجم و تعاسةالمسلمين و حكومات البلدان اإلسالمي
  ةامتالآهم ثروات طبيعي  البالغ عددهم أآثر من مليار مسلم معةبلدان اإلسالميوال لماذا ينبغي للمسلمين 

و امتالآهم ألحكام القرآن الكريم ، ی الكبریللقو ةالذي يمثل شريان الحيا، خصوصًا بحار النفط، ةعظيم
  إلیمسلمينوالتدع التي ة السياسيةله العبادياليه و ٰ اهللا عیاألآرم صّل و تعاليم النبي،  ة للحياةالباعث

  ولديهم مالذ آالحرمين الشريفين اللذين آانا في عهد؛ةفرقوالعن االختالف  االعتصام بحبل اهللا و تنهاهم
 ،ة اإلسالميةسياسوال ة مرآزًا للعباد–طويًال  زمنًا بعده أيضًا و – لها ٰ اهللا عليه ویرسول اهللا صّل

  ...ةلفتوحات و اتخاذ القرارات السياسيل تخطيطوال
عالم الواسع المضلل واإل  الفهم الخاطئ و دور المغرضينة نتيج–وم  إلي لماذا ينبغي أن يصل الحال بهم

 و ة مبرمة الذي يعتبر حاج– ةجتماعيواال ةالسياسي  حّد اعتبار التدخل في الشؤون إلی– ی الكبریللقو
 –مكان اآلمن وال تدفع البوليس السعودي القتحام المسجد الحرام ةجريم –من أهّم واجبات المسلمين 

                                                 
 .٩٦ سورة آل عمران، اآلية ١
 ١٩، اآلية  التوبة  سورة٢
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عدّوَتي اهللا و ، و إسرائيل ات ضد أميرآا هؤالء المسلمين هي أّنهم رفعوا في هتافاتهم شعار ة إّن جريم
  .رسوله

، حرمان الشريفانوالبالدآم  حداث التي تشهدهاواأل عن القضايا ةم لكم معلومات صحيحّد ال أدري هل ُتق
لشعارات اإليرانيين التي يشهد بها الجميع في آّل   مع الواقع؛ آتحريفهمیأم أّنها تقدَّم بنحو محّرف يتناف

  مكان؟
البيت الحرام الذي آّله  اإلسالَم و حجَّ،  الجماعات في الحرمين الشريفينةي آيف يفهم أئمو ال أدر

؟ آيف يفهمون ة من التدخل في السياس–اإلسالم   و باسم– يمنعوا زّوار الحرمين الشريفين یحت، ةسياس
و هو ،  نهبوال  المظالم و أعمال السلبةقيام الناس بالقسط إلزال الحج الذي آان السّر وراء تشريعه

 يعارضوا ی حت؛لها اهللا عليه و ٰی الرسول الخاتم صّل العظام و خصوصًا  لالنبياءةالعاّم ةمحور السياس
 اهللا عليه ی نبي اإلسالم العظيم صّلةخالفًا لسير و- يمنعوا المسلمين و، إسرائيل و أميرآا رفع شعار ضّد

 أعداء ةو بقي  أميرآا و إسرائيلة نزوًال عند رغب؛ةس من التدخل في السيا–و مسلمي صدر اإلسالم لهاو ٰ
البلدان  علی تسّلط األجانب  أمام– ة سواء عن قصد أو جهل و غفل-و بذلك يمهَّدون الطريق، اإلسالم
  . اهللاةو مالئك الحرمين الشريفين مهبط الوحي علی ی و حتةاإلسالمي

 التقاِء َةتهيئ آّل عام فرص التي، ة السياسيةبادي العة الحجاز آانت تستفيد من هذه الفريضة لو أّن حكوم
لما ،  ة المنشودة اإلسالمي– ة السياسيةاالستفاد، الشريفين  للحرمينةماليين المسلمين في المواقف الكريم

 .و ألمكن حّل مشكالت المسلمين ،ی الكبری سائر القو إلیو طائراتها األواآس و ال  أميرآا إلیاحتاجت
مصالحها و مصالح  ة لتسخرها في خدم ةميرآا وضعت طائراتها تحت تصرف السعوديأّن أ إننا نعلم

 تزعم أن ِإيران قصفت المواقع ةملفق  قّدمت أآاذيبةو قد رأينا آيف أّن األواآس األميرآي. إسرائيل 
 ومن،  بين إيران و أشقائها المسلمين العربةالفرق  الخالف و بّثةو ذلك إلثار،  في الكويتةالنفطي

 ةمما ساعد األيادي الخائن، ة عاّمة لدی حكومات البلدان اإلسالميمتفشٍّ تساهلوالالمؤسف أّن هذا التهاون 
  ةالتدخل في السياس و إبعادهم عن، و ال سيما قادتهم، إقصاء المسلمين علی  للقوی الكبری ةمجرموال 

بل ، في مرآز اإلسالم السياسياسة السيفي  جة بات تدّخل المسلمينرلی دإ، ام بامور المسلمينمهتواال
  ًةجريم،  وعاظ السالطينیبات يعتبر حسب فتو، سالم العزيزواإل هتاف ضد أعداء القرآن الكريموال

  .تعذيبوال تستحق السجن
 جوار یوالالمأمن االلهي  في، هذه الفجائع التي تحصل في الحرمين الشريفين علی  هل أنتم مّطلعون
ضح من آما يّت،  ةو مقلوب  ةمحّرف ةكم بصور إلي أم إّن األحداث تنقل؛لها عليه و ٰ اهللایقبر رسول اهللا صّل

  .تقريرهم حول الشعارات التي يرفعها اإليرانيون
، لواء التوحيد  مسلمي العالم لالنضمام تحت- بإذن اهللا القادر المتعال– لقد ثرنا في إيران لندعو 

 ة مجد اُألمةو إعاد، ةالبلدان اإلسالمي  عنی الكبریطع أيدي القوو ق،  ةلتزام بأحكام اإلسالم الساميواال
لينعم المسلمون ، بالد المسلمين علی ة الكفار الظالمةلسلط ٍةو وضع نهاي، لما آان عليه في صدر اإلسالم

  التية السعودية و خصوصًا العربيةو آلنا أمل في أن تتجاوب معنا البلدان اإلسالمي .ستقاللواال ةبالحري
و تنعم بهذه ، لها  تأييد شعوبها الالمحدودةو أن تتذوق البلدان حالو،  ة اإلسالميةتحتل مرآز السياس

                                                 
 .٩٧اآلية   راجع سورة آل عمران، ١

٤٠ 



 إذ أنكم –رسالتكم   آما يظهر من–كم  إلي قّدمتةف و محّرةأّن معلومات آاذب علی أوّد التأآيد و أخيرًا 
و آان من األجدر بكم أن . حجاج بيت اهللا أثارت استياء و امتعاضاإليرانيين ذآرتم أّن شعارات الحجاج 

ليتبين لكم أّن الهتاف ضّد إسرائيل و أميرآا لم يثر امتعاض و ، المعلومات  بتقديمفوا أشخاصًا ُأمناءتكلِّ
و حرم رسوله   زّوار بيت اهللا الحرامة و خاص-ّن الذي أثار استياء مسلمي العالمإبل ، الحجاج استياء
تاف  الهةضيوف الرحمان بجريم و شتم و اعتقال  و ضربة السعودية هو تعامل أفراد الحكوم-الكريم

  .ضّد إسرائيل و أميرآا
و يهدي ، و عّزته  اإلسالمةو أن يزيد في عظم،  أسأل اهللا العلي القدير إيقاظ المسلمين من غفلتهم

  .مسلمينوال لما فيه خير اإلسالم ةالمسلمين السيما رجال الدول
   اإلمامة التي بعث بها سماحة الجوابيةمن الرسال
  ة خالد بن عبدالعزيز ملك السعوديیإل

  ١٩٨١ / ١٠ / ١٠بتاريخ 
♦  

 الذين ة أنتم أيها الساد-لكم و ال بد. ة أآبر بكثير من أبعادها العباديةالحج من األحكام التي أبعادها السياسي
الفكر االستعماري الذي  علی قضاءوال، یبهذا المعن  من االهتمام– ةتتشرفون بأدائه إن شاء اهللا بالسالم
 قولوا لهؤالء خالل أحاديثكم و في.  رجال الدينی حتةالبلدان اإلسالمي عشعش في أذهان آثير من أبناء

 الحج و يطوفوا حول یإل بأن يأتي الناس،  اآلنیه ال يليق بشأن اإلسالم ما آّنا نزاوله حتإّن، اجتماعاتكم
سه  و ال يعبأون بما يمار؛ذلك من المناسك  غير إلی،رميوالو بعده ينتقلون للوقوف ، البيت المبارك

إّن . بل يدينون آّل من ينوي التحدث عن مصالح المسلمين ، العالم المستكبرون بحّق المسلمين و شعوب
قبل  أسوأ من الضرر الذي يلحق به من، يلحق اإلسالم من قبل هؤالء وّعاظ السالطين الضرر الذي

 أميرآا ليس حين إّن  في؛إقصاء اإلسالم من خالل ظاهر إسالمي علی أميرآا؛ ألن هؤالء يعملون
  .بمقدورها فعل ذلك

إّن مثل  . ةو أميرآا المجرم يدين روسيا،  و قاصمًا،   ينبغي للمسلمين الذاهبين للحج أن يؤّدوا حّجًآ فاعًال
بل يضاّدها  ، يأخذ بنظر االعتبار مصالح المسلمين فإذا آان الحج الذي نؤديه ال. ذي ُيقبل والهذا الحج ه

،  ال يعتبر حجًا؛السماح للمسلمين بالتحدث عن الجرائم التي تمارس ضّدهم  عدماألعداء و علی ةبالتغطي
  . لهای حرآات جوفاء ال معنیيتعد و ال

  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف
  ،وقافواأل  الحّجةالحّجاج و منتسبي مؤسس

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 
♦  

 و ال يدرون ماذا یتعال  يجتمع فيه المسلمون آّل عام بأمر اهللاة المكرمة الكعبةإّن مرآزًا سياسيًا بعظم
 مكان  إلیحّولوه، ةمرآزًا سياسيًا بهذه المكان ّنإ!...  منهة المرجّوة اإلسالمي ةغابت عنهم الثمر. .!يفعلون

  . قطة بصلةالمسلمين األساسي  قضايا إلیتمارس فيه ُأمور ال تمّت
، التي ضّمنها اإلسالم الحج ةفلو وعی المسلمون الحج و أدرآوا السياس. البّد للمسلمين من وعي اإلسالم 

وم بات  إلي فاإلسالم المتداول بيننا؛أسأنا فهم اإلسالم – مع األسف -بيد أننا. لكفاهم ذلك لتحقيق استقاللهم 

٤١ 



   الجامعيين السعوديين المقيمين بطهرانةمن حديث في جمع من الطلب
  ١٩٧٩ / ١١ / ٣بتاريخ 

 ة بضرورةنؤمن منذ البداي لقد آنا . ة إسالميةالحج سياس. لسنا نحن الذين أوجدنا البعد السياسي للحج 
حّطم النبّي األآرم األوثان في  فكما. له ا اهللا عليه و ٰی التي آان يؤديها رسول اهللا صّلةأداء الجج بالصور

بل هي أعظم و ،  في عصرناةهذه األصنام موجود و إّن. بّد لنا من تحطيم األصنام ال  نحن أيضًا، ةالكعب
  . مما آانت عليه آنذاكأسوأ

الحج ما آنا نؤّديه في  البّد لنا أن نؤّدي في. ١ل بتبّدل السيد الموسوي إن سياستنا في الحج لم تتبّد
و علی  . ةآل عام ال سيما األعوام األخير نؤدي الحج آما آنا نؤديه في. من مسيرات وهتافات ، السابق

عن هذا الواجب الذي شّرعه اإلسالم و أمر به القرآن  ینتخل فليس بإمكاننا أن، الحكومات تحّمل ذلك
  .المجيد

الحج فسوف نمارس   إلی ما ذهبنایو مت. ا نمارسها ذاتها التي آّنة إّن سياستنا في الحج هي السياس
  .ی ُأخرة فتلك مسأل؛ الحجیإل  نفسها إّلا أن يحولوا دوننا و ال يسمحوا لنا بالذهابةالسياس

و ال بّد . بل بحضوٍر أآبر ،ذي آانت تؤّدی فيه حتی اآلنوال الحج هذا العام بالنح ة فريضی آمل أن تؤّد
 یيتحد بعضهم مع بعض؛ و آمل أن يكون لد و أن،  بذلكّم الحج أن يهت إلیلكل َمْن يتشرف بالذهاب

يرآا و ال ينبغي ألآثر من مليار مسلم االنصياع ألم. الشعور أيضًا   مثل هذای اُألخرةالبلدان اإلسالمي
 أنفسهم و ال يعبأوا علی المسلمين أن يعتمدوا علی . يقتفوا أثرهیتفعالن حت روسيا و انتظار ما

 ولكنها وقفت، البلدان  ة ببقية فهي بلد صغير مقارن؛ةيران ذات االربعين مليون نسمإآما فعلت ، باآلخرين
احترام أآبر من احترامهم للبلدان  بیتحظ ها هي اآلن و، »ة و ال غربيةال شرقي«: أقدامها و هتفتعلی 

و من هنا ينبغي للشعوب . أنظار المسلمين و اهتمامهم أآثر فأآثر ا أضحت محّطما أّنهآ، التي يدعمونها
  .ألّنها ليست أآثر من طبل أجوف، تهديدات أميرآا یأن ال تخش

یمن حديث لد   لقائه رئيس و أعضاء مجلس الخبراء
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
تحيات  . تعالی حجاج بيت اهللا الحرام وّفقهم اهللا إلیةي الحار

 ةكفر و عبادوالالشرك  و ال يمكن إنكار أّن اإلسالم العظيم دين التوحيد و محّطم،  التذآير إلیة ال حاج
وساوس شياطين اإلنس   وةقيود الطبيع محرر منوال ةدين الفطر.. ةنانيواألغرور والذات والاألوثان 

 ةالغربيوال ةشرقيال صراط ال إلیهاديوال، ةالعصري ةو أّنه دين السياس . ةخفيوال ةجن الظاهروال
  .ةو سياسته عباد، ةسياس  عبادتهو أّنه ديٌن، المستقيم

 ة اإللهيةالفريضألداء  ، اآلمال و حج بيت اهللاة اآلن حيث يتوّجه المسلمون من بلدان العالم صوب آعب
 و مكاٍن مبارك؛ ينبغي ةيقام في أياٍم مبارآ  اإلسالمي العظيم الذي في هذا المؤتمرةمشارآوال، ةالعظيم

فضًال عن ، للحج تعالی جتماعي الذي شّرعه اهللا تبارك وواال  من المضمون السياسيةلهم االستفاد

                                                 
 مهمة  الراحل  سماحة حجة اإلسالم والمسلمين السيد محمد الموسوي الخوئينيها بناء علی أمر اإلمامی تول١

  .١٩٨٦ / ٨ / ١٦ ی إل١٩٨٢ / ٨ / ٥اإلشراف علی شؤون حجاج بيت اهللا الحرام في الفترة من 

٤٢ 



  هللا الحرام حجاج بيت ا إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

و ، حيث بيت القلب  اهللا و رسوله إلیدنياوالاآلن حيث يهاجر حجاج بيت اهللا الحرام من بيت البدن  
 يجب أن –ظاهر شيء غيره والفي الباطن   بل ال يوجد– المحبوب الحقيقي یيخّلفون وراءهم آّل ما سو

، ة غريب و مهجور منذ سنين متمادي-هماوالاهللا عليهما  ی صل– يعلموا أّن الحج اإلبراهيمي المحمدي
مختلف   منةو ال بّد للحجاج األعز . ةجتماعيواال ةأو أبعاده السياسي، ةعرفانيوال ةالمعنوي سواء في أبعاده 

  .من غربته هذه بمختلف أبعادها تعالی إخراج بيت اهللا، ةالبلدان اإلسالمي
هنا نتحدث عن أبعاده  و لكننا،  العرفاء الشهودة من مسؤوليةمعنويلوا ة إّن تبيين أسرار الحج العرفاني

و أّننا مكّلفون بالتعويض عما ، ة سحيقةعنها هّو  التي يجب أن نعترف بأننا تفصلناةجتماعيواال ةالسياسي
  .فات

، )هماوال  اهللا عليهمایصل(  إبراهيم الخليل و محمد الحبيبةيقام بدعو، ة إّن هذا المؤتمر المفعم بالسياس
عميق؛ يقام من أجل منافع الناس و من أجل القيام   بقاع األرض و من آل فّجیو يشارك فيه ُأناس من شت

 یو أ. یفرعون موس علی قضاءوال، طواغيتوالإبراهيم و محمد لألوثان  و استمرارًا لتحطيم، بالقسط
مستضعفي  الذين يدعون، دوليين و أوثان و طواغيت الطامعين ال١ الشيطان األآبری مستویإل وثن يصل

  ؟إرادتهم یو يعتبرون عباد اهللا األحرار أسر، العالم للسجود لهم و عبادتهم
إبراهيم الخليل و محمد  ةببرآ تعالی  اهللا إلیةو هجر،  الحّقة لدعوة الحج التي هي استجابةإّن فريض
و أي و ثن أعظم من ،  و فراخهمشياطينوال طواغيتواللكّل األوثان » ال«لهي خير مقام لقول ، الحبيب

 و أي طاغوت و أذنا به أعظم من ؟ة المعتديةو روسيا الملحد ،الشيطان األميرآي األآبر ناهب العالم
  طواغيت عصرنا؟

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

♦  
أو ، لبعض األفراد م المعوّجفهوال لجهود المنحرفين أة و نتيج–مما يؤسف له أن آثيرًا من المسلمين 

  . في عداد المنسّية الشريفةالعباد  جعل البعد السياسي لهذه–دسائس بعض المسؤولين النفعيين 
تهتموا بشؤون الحجاج  و آمل أن،  الحجاج اإليرانيينةبعث علی  عاّمًا ن سماحتكم ممّثًال لي و مشرفًا ُأعّي

  .ةالخاص ةبوحي من رؤيتكم السياسي، في مختلف المجاالت
  إلی،ةمراسم الدينيوال من خالل الخطابات، ادعوا المسلمين، ة العظيمة اإللهية و ألجل إحياء هذه السّن

 و أفغانستان ةيران المجاهدإ و ةلبنان العزيز ما يحصل في علی و أطلعوهم، نهج الواحدوال ة الكلمةوحد

                                                 
 واالستكبارية للحكومة   اإلمام الخميني الراحل هو أول من استخدم هذا المصطلح لتوضيح السمات الشيطانية١

 في –ر آي في إيران، نعت سماحته ففي أحد خطاباته بعد يوم واحد من احتالل وآر التجّسس األمي. األميرآية
 . أمير آا بالشيطان األآبر–له ا اهللا عليه و ٰیتوضيحه لحديث عن رسول اهللا صّل

٤٣ 



   اإلسالم خوئينيهاةمن األمر الصادر بتعيين حج
   الحجاج اإليرانيينةبعث علی مشرفًا عامًا

  .١٩٨٢ / ٨ / ٥بتاريخ 
   

  
  
  
  

٤٤ 



  
  الفصل الثاني

   في الحجةتوعيوالاإلعالم 
  

أسماع إخوتكم في اإليمان   إلی، لبلدانكمةسياسيوال ةأوصلوا القضايا االجتماعي! ها الكّتابأّي! الخطباءأّيها 
و اطلبوا منهم ،  ة المنورةمدينوال ة المكرمةو مك یمشعر و منوال في عرفات ةخالل تجمعاتكم العظيم

  .ةنصروالالعون 
 ةال سيما أميرآا الناهب –سار يوالمين  إلياتعّرفوا شعوب العالم بمؤامر!  يا حجاج بيت اهللا الحرام

و عوذوا ،  ةعّرفوهم بجرائم هؤالء الجنا  .ةدنمساوال و اطلبوا منهم العون - ة و إسرائيل المجرمةالمعتدي
  .المسلمين و قْطع أيدي المجرمين من أجل إصالح حال تعالی باهللا تبارك و

  ة يوم عرفةمن بيان بمناسب
  ١٩٧٩ / ١١ / ٢١بتاريخ 

♦  
و مع  . ةمن األحكام اإللهي  لكثيرة الحقيقيةأّنها لم تدرك بعد الفلسف، ةمن أعظم آالم المجتمعات اإلسالمي

  .ی الجدوة عديمة فارغةو حرآ ة جاّفةبقي عباد،  في الحجة الكامنةعظموالآل األسرار 
دعونا ألن نضحي التي ت األسباب علی  الحج وةحقيق علی التعرف، إّن أحد أعظم واجبات المسلمين 

 من قبل غير - اآلنیفكل ما قيل و ذآر حت . في سبيل أدائه؟ةمعنويوال ةبجانب من إمكاناتنا المادي
 و سفر ة جماعي ةلم ُيخرج الحج عن آونه عباد،  الحج ةفلسف  عن–مأجورين والمغرضين والالواعين 

 ةأو آيفي، أو نناضل من أجلها،  التي ينبغي أن نعيش فيهاةكيفيوالشأن الحج  فما . ة و سياحةزيار
المسلمين   بحقوقة المطالبة الحج بكيفيةشيوعي؟ و ما عالقوالمالي الصمود أمام العالم الرأس

 التي يتعرض ةجسيديوال ةالروحي ة الحج بالتفكير في حلول للمعاناةمحرومين من الظالمين؟ ما عالقوال
 ة الحج بدعوة؟ ما عالقة ثالثة عالمية و قوی عظمةآقو  الحج بظهور المسلمينةلها المسلمون؟ ما عالق

 تزار فيها ة سياحية رحل– في عقيدتهم –إّن الحج «؟  ةالحكومات العميل  ضّدة النتفاض إلیالمسلمين
  !. ليس أآثر»ةالمدين«و  »ةالقبل«
ات  من الحرآةمجموع و ليس، لقد شّرع الحج من أجل اقتراب اإلنسان و ارتباطه بصاحب البيت، آّلا
  . اهللا إلی ال توصل اإلنسانةالجاّف حرآاتواللفاظ واالفالكالم . ةلفاظ الميتواألعمال واأل
 في مختلف مناحي ةاإلسالمي ة الذي ينبغي أن ُيستلهم منه مضامين السياسةمرآز المعارف اإللهي،  الحج
  .ةالحيا
   .ةمعنويوال ة مجتمع بعيد عن الرذائل المادية إلقامةدعو، الحج

و إّن مناسك الحج . الدنيا مجتمع المتكامل فيوال اإلنسان ة لحياة لكّل المشاهد البديعتجسيد و تجلٍّالحج 
  .ةحياالهي مناسك 

 ةليلتحق برآب ُأمَّ  إبراهيميًا  أن يكون مجتمعًا-قوم  من آّل عنصر و– ة اإلسالمية ينبغي لمجتمع األم
 ة هذه الحيايئذي يهوالحج هوال ؛ةواحد  يصبح يدًايكون جزءًا منها و له وا ٰ اهللا عليه ویمحمد صّل
  . و ينظمهاةالتوحيدي
  .ةمعنويوال ةنعكاس قدرات المسلمين و إمكاناتهم المادي الةالحج مرآ

٤٥ 



 ة اإلسالميةآلالم اُألّم واعينوالإّلا أّن المفكرين المتبحرين .  ينتفع منها الجميع ةمائد، الحج آالقرآن 
ماق عإذا ما غاصوا في أ، تحرر هذاوال ةحكموالرشد وال ةبحر الهدايئ لسيكون نصيبهم أوفر من آل

 - األبدیوال -و سيروون ظمأهم، ق فيهتعموالاإلجتماعي  معانيه و لم يهابوا التقرب من أحكامه و نهجه
الحج  یحيث أمس،  بهذا الهّمئ أين نلتجیوال، لكن ماذا ينبغي لنا أن نفعل و. و معرفته من زالل حكمته

  لقرآن مهجورًا؟آا
، الحجب التي صنعناها بأيدينا  وراء-جمالوالكمال وال  ة آتاب الحيا-و بالقدر نفسه الذي ُأخفي هذا الكتاب

 اُألنس ةوُأنزل من مقامه آلغ،  ةانحرافاتنا الفكري و ُأخفيت و دفنت خزائن أسرار الخلق في أعماق
خر ابتلي بهذا واآلقبر؛ الحج هوالموت وال الخوف  ةلغليصبح ، ةللحيا ة المشيدةفلسفوال  ةحياوال ةهدايوال

  إلیذهابهم ی لدة ماليين المسلمين السنوية في ممارسلیالمصير الذي يتج. .نفسه و بالقدر المصير
إّلا أّن أّيًا ، و إسماعيل و هاجر الحج؛ إذ تطأ أقدامهم المواضع التي وطئتها أقدام النبي الخاتم و إبراهيم

 و ماذا آانت أهدافهما؟ و ؟و ما الذي قاما به، السالم د عليهماّممن هما إبراهيم و مح: نفسهمنهم ال يسأل 
  .بالهم هو هذا علی الشيء الوحيد الذي لم يخطر يبدو أّن. ه؟  إليما الذي دعوانا

عو الحج الذي ال يد .. ةوحدوال ةالخالي من البراء.. قياموال ةحرآوالال شك أّن الحج المجرد من الروح 
  .شرك؛ ليس حّجًاوالالكفر  علی للقضاء

 علی عملوال، الكريم قرآنوال الحج  إلی الروحة السعي إلعادًةالمسلمين آاّف علی يتوجب، باختصار
 تقديم و عرض ةاالضطالع بمسؤولي آما ينبغي لعلماء اإلسالم الملتزمين.  واقع حياتهم إلیإعادتهما

 ةيتخّلصون مما تنسجه عقول وّعاظ البالط من خياالت فارغ  بذلكو،  الحجة لفلسفة و واقعيةتفاسير سليم
  .ةرات خرافيّوو تص

  من بيان حول وظائف الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

من بين مسلمي بعض  ربما يوجد،  إيراَنُة اإلسالميُةحيث تزين الجمهوري، في موسم الحج لهذا العام 
لإلعالم المغرض الذي ترّوج له وسائل اإلعالم  ة نتيجةراني اإلية اإلسالميةالبلدان من يجهل عمق النهض

 بكل ة المقدسةيف بهذه النهضرعمفّكرين التوالخطباء واللماء  العةالساد ی؛ لذا من الواجب علةاالستكباري
 تحت ةاإلسالمي ة الحكومة هدف المسلمين اإليرايين المتمثل في إقام إلیفات أنظارهموال، ةالممكن السبل

ر بغير ّكإخوتنا في اإلسالم بأّننا ال نف ي القرآن الكريم و رسول اإلسالم األآرم؛ ليعلمْدسالم و هلواء اإل
  . العدل اإلسالمية حكومةاإلسالم و إقام

   المباركی حلول عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
مضحين من أبناء الشعب وال جعان المجاهدين الشةإيصال صرخ،  الكرامةينبغي لحجاج إيران اإلسالمي

 علی او أن يلقو، خالل هذا التجمع العاّم للمسلمين  أسماع مسلمي العالم من إلی،اإليراني المجاهد النبيل
» يا للمسلمين« ةو إيصال صرخ، ة جميع شعوب العالم المظلوم إلیاإليراني عاتقهم إبالغ نداء الشعب

 ةثاالعالم بأّن استغ آذلك البد لهم من إقناع مسلمي. اع العالم أسم إلی،هذا الشعب الثوريأطلقها  التي
. بل هي من أجل اإلسالم، ةقليميواإلأ ةع مصالحه الشخصيف ليس بداةالشعب اإليراني بالمسلمين قاطب

و إن لم يوجد المسلمون بتضامنهم اإلسالمي سّدًا . الدوليين وم تحيق به مؤامرات المجرمين إليفاإلسالم
  .الجميع علی لحاد سوف يأتيواإلالكفر  علی  فإّن هذا السيل الباعث،هؤالء  مقابلمحكمًا في

٤٦ 



   المباركی حلول عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

 و ةالفرص المتاح انتهاز، خطباء الملتزمينوالاب كّتوالعلماء الدين المحترمين  علی من الواجب 
اإلعالم المسموم الذي ال  علی رّدوال، إيران  فية اإلسالميةثوروالالم للدفاع عن اإلس، بحضور المسلمين
مسخرًا وسائل اإلعالم ، ة اإلسالميةجمهوريوالاألآاذيب ضّد اإلسالم   الشائعات و بّثةيألو جهدًا في إثار

ت بالمعطيا تذآيروال، ةألميرآا و إسرائيل لتحقيق أهدافه؛ و تعريف العالم بصورته الواقعي ةالعميل
 یعقبات التوالرغم آّل العراقيل  ، التي تحققت بفضل الجهاد المتواصل للشعب اإليراني الملتزمةاإلسالمي

 التي ة الستار عن التهم الباطل ة الشعوب و إزاحةو توعي خارج؛والأوجدها أعداء اإلسالم في الداخل 
ؤامرات أميرآا و عمالئها و ؛ و إفشاء مخططات و مة المأجورةاإلعالمي تلصقها بهذا الشعب األبواق

  .أذنابها
 ةأميرآا و دعم و مساند  هجوم جيش صدام العفلقي بإيحاء منةخلفي علی  آما ينبغي لكم إطالع العالم

يد بعض الحّكام  علی مسلمينوالاإلسالم   المسلمين بما يجري بحّقة في فلكها؛ و توعيةالبلدان الدائر
 التي ةجرائم الوحشيوالبعد آّل تلك االعتداءات ، بإسرائيل و أسوأه االعتراف الرسمي، األميرآيين

 معاقين من أبناء الشعبوال تي راح ضحّيتها اآلالف من الشهداءوال، اإلسالمي لبنان ارتكبتها بحّق البلد
 ةحدوث هذه المأسا دون،  تعالیاهللا علی و باالتكال، ةو ربما تحول الشعوب اإلسالمي. األبرياء العّزل 

؛ و تنقذ ةالمسلمين في العالم و أمام األجيال القادم  وجوه– ال سمح اهللا -التي ستسّود، ی الكبرةيالتاريخ
 التي ة المّذلةو تخّلص نفسها من هذه اإلهان،  هذهی العار الكبرةو صم مسلمين منوالاإلسالم العزيز 

  .آيان آّل مسلم غيور تهّز ذآراها
  رام حجاج بيت اهللا الح إلیةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
ضطالع بدور واال ةانتهاز هذه الفرص، مسؤولين عن التبليغ للحجوالينبغي لعلماء الدين المحترمين  

و تجسيد الدور العظيم ، أحكام القرآن ضوء علی  و عرض نهجها السياسيةفاعل في انتقال تجارب الثور
   .مجتمعوال الجماهير ةلعلماء اإلسالم في قياد

من بي   حجاج بيت اهللا الحرام إلیةان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

   
  
  
  
  
  

٤٧ 



  الفصل الثالث
  ة اإلسالميةالحج و تصدير الثور

  
إسالمي ثوري ملتزم بأحكام   الحج من بلد إلی الحجاج اإليرانيين الكرام أن يعلموا أّنهم قد وفدوایعل

 یكم ليروا مد إليعونّلفاألصدقاء يتط.  سواءحّد یعداء علواألاإلسالم؛ و أّنهم محّط أنظار األصدقاء 
 من خالل أفعالكم ة الباهرة ثورتكم اإلسالمية و حرمةسمع علی حرصكم یو مد، تمّسككم بتعاليم اإلسالم

الصعاب   مواجهتكمیحلم لدوال أي حّد تتحّلون بالصبر یوالكم مع مسلمي العالم؛ لمو تعا و أقوالكم
  .ة المقدسة ترافق هذه الرحلالتي من الطبيعي أن ةمعاناوال

 ةدافعًا لتصدير الثور وليكن ذلك.  بالدآم و ثورتكم في أنظار مسلمي العالمة و عّزةرفع علی  اعملو ا
و ربما يحدث العكس بأن يصدر عن  .ةبلدان اإلسالميوال مسلمي العالم  إلی لبلدآم العزيزةاإلسالمي
سلوك وال الُخلق  إلیما يسيء، إخوتكم في اإلسالمو مسمع من  ًیمرأ علی  و– ال سمح اهللا -بعضكم

 ةجمهوريوال  اإلسالمة لهتك حرمةفيكون مدعا، و إن آان سلوآًا بسيطًا أو فعًال هامشيًا یحت، اإلسالمي
  . التي ال تغتفریو يعتبر من الذنوب الكبر، ةاإلسالمي

ما يمكن  علی يعثرون تكم لعّلهمترصد أفعالكم و تصرفا، كم أيضًا إليةأما أنظار األعداء فهي مشدود 
 ما تستغّل التوافه من اُألمور ة التي عادةاإلعالمي  ألبواقهمة ليصبح ماّد– و إن آان تافهًا -ةاتخاذه ذريع

و تصوير الشعب ،  في أنظار شعوب العالمةثوروال اإلسالم ةصور لتكبرها و تعظمها ألجل تشويه
 ةأو أّن اإلسالم دين خاٍل من القيم اإلنساني، تمّدنوال ةضارأنه شعب بعيد عن الح یاإليراني النبيل عل

  .ةالسامي
مجاهدين في طريق وال و أمام الشعب النبيل تعالی  الحجاج الكرام أمام اهللاة يجب أن تعلموا أّن مسؤولي
ه و ال تتصوروا أبدًا أّن هذا العام شبي . جدًاة و خطيرة عظيمةمسؤولي، ةاإلسالم و تعاليمه اإلنساني

 و ةالبلدان اإلسالمي علی تهمر و أذنابها أحكموا سيطیالكبر یفالجميع يعلم أن القو، ةوام السابقغباأل
  .یأي وقت مض مظلومي العالم أآثر من

و إّن ، شرقوالالغرب  وم من اإلسالم و تطلعاته في التخلي عن إلية مرعوبی الكبری لقد باتت القو
  . تعالیفي وسعهم إلخماد نور اهللا ما ين الصغار للعمل بكّلالشيطان األآبر قد دعا فراخه الشياط

   المباركی حلول عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
بلد ثار من أجل األهداف   من-ليعلم الحجاج اإليرانيون الكرام و زّوار الحرمين الشريفين أّنهم يتوجهون

 ألبناء رسول اهللا ةقبور الشريفوالالكريم  هللا و حرم رسوله بيت ا إلی-ة الظلمة و طرد الطغاةاإلسالمي
و إّن و آاالت ،  بقاع األرضیاإلسالم من شت  و أّنهم محّط أنظار إخوتهم في؛لها اهللا عليه و ٰیصّل

، صدون أقوالكم و أفعالكمرت و أعداء اإلسالم آامنون يةالمسموم ة المأجورةبواق اإلعالميواألاألنباء 
و  . أنحاء العالم إلیون حول الشائعات و يبّثوهاج ينسة ليّتخذوه ماّد– و إن آان تافهًا – شيئًاعّلهم يجدون 

 هو في -و رسوله العظيم  تعالی فضًال عن أّنه في محضر اهللا- أو خطأة زّلیفإّن أدن، حال هذهوالعليه 
 عليه؛ ةرًا للتبعات المترتبنظ، و خطأ آبيرًا و يعد ذنبًا عظيمًا،  و مسمع زوار الحرمين الشريفينیمرأ

 إضعاف  إلیفإنها تقود،  الحرمين الشريفينةتتعارض و حرم فعالواأل أّن بعض األقوال  إلیةألّنه إضاف

٤٨ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
   المباركی حلول عيد األضحةو مسلمي العالم بمناسب
  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 

♦  
و . حكاموالالملوك   لسنوات طوال من ظلم و اضطهادی الحج من بلد منتصر عان إلیإّنكم تتوّجهون

 تحطيم القيود من خالل تحمله -فداه  أرواحنا- اهللاةوقوته و دعاء خير بقي تعالی استطاع بحول اهللا
  .من أجل اإلسالم، طريق تحقيق أهدافه علی معاقينوال و قّدم آالف الشهداء، ةلمصائب مهلك

 -ه أمواج التغربعظم منواأل -إنكم تحملون نداء شعٍب أنقذ بثورته بلدًا آانت تتقاذفه أمواج التشرق
إنه . ة الطاغوتية لتحّل محل الحكومة إسالميةحكوم فحشاء؛ و أقاموالفساد واللتغرقه في بحر اإللحاد 

 بل ةتعريف الحكومات اإلسالمي علی – ةبتصدير نداء ثورته اإلسالمي -الشعب نفسه الذي عقد العزم
  . العدل اإلسالميةالعالم باإلسالم العزيز و حكوم مستضعفي

 ة الناجمةمعضالت القاصموال و رغم الصعاب، رغم عمرها الفتي، نكم تمّثلون شعبًا استطاعت ثورتهإ 
غربي؛و مع آّل الدمار والالمعسكرين الشرقي  وقوف في وجهوالعن مواجهتها للقّوتين العظميين 

 نوارنيته و  اإلسالم وة ببرآةالظالمان؛ استطاعت هذه الثور غتياالت التي أو عز بها المعسكرانواال
 یو تستحوذ عل،  في شرق األرض و غربهاةأن تهّز البلدان اإلسالمي، و حسب  أبناء الشعبةمقاوم

 - ايصال نداء اإلسالم  اإلسالم؛ آما نجحت في إلیمظلومي العالم في شتی بقاع األرض و تشّد أنظارهم
تحملون ، ا حجاج بيت اهللا الحرامإنكم ي .ه إلي أسماع شعوب العالم و شّد أنظارهم إلی-و إن آان ضعيفًا

و آما . و دورآم حساس جدًا، ة و خطيرةو عليه فإّن مسؤوليتكم آبير .نداء هذا الشعب و تمّثلون هذا البلد
 وجه -ةالثوري ة و أخالقكم اإلسالمية من خالل تصرفاتكم الالئق–ستبرزون إن شاء اهللا ، منكم متوقَّعواله

  إلی-خالل تعاملكم األخوي الوّدي  من-و تشّدون األنظار،  شعوب العالم الحقيقي أمامة اإلسالميةالثور
؛ و عندها سيكون ة لالبواق االعالمية الخبيثةالمغرض دون عمليًا الدعاياتو تفنِّ، ة إيران العظيمةثور

  .مضاعفًا حّجكم مقبوًال و أجرآم
 فإّن ذلك ُيعّد -يحدث مثل هذا ال أن ی و أتمن- خالف ذلكة عن بعض الجهل- ال سمح اهللا-و إذا ما صدر

يخرجهم من صفوف حجاج بيت اهللا الحرام ، المسلمين ة جوار قبلیوالإثمًا عظيمًا في محضر اهللا و بيته 
 أوطانهم  إلیفيعودون، ١ المعصومين في البقيعةئمواأل لها اهللا عليه و ٰیو زّوار قبر رسول اهللا صّل

  .محمَّلين بأوزار آثامهم
  مسلمي العالم  إلیمن بيان

ةبمناسب   مؤتمر الحج العبادي السياسية إقام
  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 

                                                 
 مقبرة تقع بالقرب من مكة المكرمة تضّم رفات األجساد الطاهرة لكّل من الصديقة الزهراء واإلمام الحسن واإلمام ١

 ).عليهم السالم(زين العابدين واإلمام الباقر واإلمام الصادق 

٤٩ 



جميع مراحل الحج؛ فإّن   رسالتهم و مسؤولياتهم في إلیفال بّد للحجاج اإليرانيين أن يلتفتوا، و مهما يكن 
رّبصون بكم عّلهم  يتةفأعداء الثور. ثورتنا و أعدائها  من قبل أصدقاءة بدّقةأفعالكم و سلوآياتكم مرصود

آما أّن .  أبناء شعبنا و اعتبارهم اإللهية ليشّوهوا من خالله قداس-تافهًا  و إن آان-شيء علی يعثرون
و غّطت  الذي ذاع صيته،  و سمات هذا الشعبةمسير علی  متلّهفون للتعرفةو أنصار الثور األصدقاء
  . بقاع العالمی شت- تعالی بتوفيق اهللا-شهرته

تهم ايلتقي المسلمون أخو حيث، ةأّن الحّج هو من أنسب األماآن لتعارف الشعوب اإلسالمي ،ی و ال يخف
جميعًا في هذا البيت الذي هو ملك للشعوب  يلتقون، و إخوتهم في اإلسالم من مختلف أنحاء العالم

، صرياتعنوالقوميات واللوان واألو بتجردهم من الفوارق ، ةقاطب  و أتباع إبراهيم الحنيفةاإلسالمي
، بطروال  و اجتنابهم الجدالة الكريمةو بمراعاتهم لألخالق اإلسالمي. موطنهم و بيتهم األول  إلیيعودون

  .أنحاء العالم له فيا اهللا عليه و ٰی صّلة المحمدية و معالم تشّكل اُألمة اإلسالميةيجّسدون صفاء اُألخو
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧  /٢٨بتاريخ 
♦  

  .»من وفدوا؟ی عل«و  »من أي بلد وفدوا؟«أدعوا الحجاج اإليرانيين الكرام أن يأخذوا بنظرهم 
بدًال من أحكام  ةلقد وفدوا من بلد نهض من أجل اإلسالم العزيز و يتطلع لتطبيق أحكامه النوارني

 ةفقد استشهد شباب أعّز، بكّل ما لديهم شابوالشيخ وال ةمرأوال من أجل ذلك الرجل یالطاغوت؛ و ضّح
  .و ُأسر آخرونبعض عن إدراآها؛ آما ُأعيَق   نعجزةقيم إلهي علی  آّل واحد منهمیانطو

و تحّمل فْقد أحّبته  ، سبيل اهللای بروحه و ماله و مناله فةلهف  شعبه بشوق ویإنكم قدمتم من بلد ضح 
  .یبرض

و محّط الوحي ، الكرام ولياءواألمال األنبياء العظام  آةو آعب تعالی  بلد هو بيت اهللا إلی و إّنكم تتوجهون
و تحّلون في ، ةلتكون حرآاتكم و سكناتكم إلهي  اهللا إلیتتوّجهون..  اهللاةو مهبط جبرائيل األمين و مالئك
  إلیآذلك تّتجهون. عال آيف نضّحي بكّل شيء في سبيل اهللا جّل و مذبح إسماعيل العزيز الذي عّلمنا

  اللحاقة و آيفيةمجاهدوال ة الحياةو تتعّلموا آيفي، له لتصبحوا محّمديينا اهللا عليه و ٰیمحمد صّل ةمدين
بهارجها  بالدنيا و  قبر الرسول العظيم و قبور األولياء الكرام الذين لم يفكروا إلیتتوّجهون.. بالمحبوب

  .لبًا لمرضاته إّلا طةواحد ةو لم يخطوا خطو، و لم يشغلهم غيراهللا سبحانه و أحكامه، ةلحظ
و حرآاتكم و ، ةعظيم  تتجهون؟ فمسؤولياتكم إذنی و عليه؛ ال بّد لكم أن تعوا من أين تقدمون و أّن

؛ آما أّنهم أمام أنظار آالف الحجاج ةتو مالئك  أوليائهةو في مراقب،  تعالیسكناتكم في محضر الحق
 ة الواسعةين رّبما وقعوا تحت تأثير الدعايالذ، مختلف أنحاء العالم  و منةالقادمين من البلدان اإلسالمي

األآاذيب   آثيرًا من وقتها صباح مساء في نسجسالتي تكّر،  لإلسالم و إليرانةالمعادي لوسائل اإلعالم
و عرض أهدافه خالفًا لما ، المظلوم مسؤولين المخلصين في هذا البلدوالشعب اإليراني والحول اإلسالم 

 إيران في ةو تشويه صور، من التأثير في مسلمي العالم) الواسع  اإلعالمهذا ( أن يتمكنیعس، هي عليه
  .أذهانهم

 -غير قليل في القوافل عددهم  و-شهداء األحياء و ذويهم و أهاليهموالمعاقين وال،  آما أّن الشعب النبيل
واجب اإلسالمي وال ة اإللهيةالعبء الثقيل لألمان فها أنتم و ها هو. يراقبون أفعالكم و يرصدون تصّرفاتكم

 أوفياء لدماء الشهداء و شرف اإلسالم و شعبكم العزيز المظلوم -شاءاهللا  إن-فإما أن تكونوا. و ضميرآم
و  -ةالحال و في هذه.  قوًال و عمًالة اإلسالميةجمهوِريوالغين لإلسالم مبلِّوالالمنادين بالحّق  و تكونوا من

٥٠ 



فتكونوا سببًا في ، اإلسالم جين لدعايات أعداءوِّمروالن الملبين لنداء الشيطان  م- ال سمح اهللا- تكونوا أو
 و يحّل عليكم غضب اهللا، الشهود و معذَّبي شعبنا شهداءوال ة اإلسالميةجمهوريوال اإلسالم ةهتك حرم

  .و سخطهتعالی 
 ةو خاصَّ تعالی الحق  و نيل رضا ة األبديةمفترق طريق؛ إّما السعاد علی  تقفون اآلنةإّنكم أيها األعز

يت  و يمن المواقة ببرآی األولةالفئ و إنني آمل أن تكونوا من. حرمان األبديوالشقاء والأوليائه؛ أ
 اإلسالم ة و عّزة لرفعةيوّدعكم؛ و أن تكونو مدعا و دعاء الشعب المحروم الذي، ة المبارآمواقفوال
  إلیةبهجوال ةو ُتدخلوا الفرحمسلمين والغيظوا أعداء اإلسالم و بالدآم؛ و ُت معاقين و شعبكموالشهداء وال

  . قلوب األعداء إلیخذالنوالأس يوال، األصدقاء قلوب
 أداًء -إّلا أني ُأشير هنا ،و مع أني واثق من أنكم تدرآون ما الذي ينبغي لكم فعله و ما الذي ينبغي ترآه

  : ة بعض اُألمور المهم إلی-ةللتكليف و إتمامًا للحج
  وة و فرقةمن أي طبق  مع جميع الحجاجة بدّقة الكريمة اإلسالمي-ةنساني األخالق اإلة من مراعاّدال ب

حوال واأل تو تنقالتكم في آّل األوقا  في تعامالتكمةحكموالتحّلي بالصبر وال،  و بلدةلون و لغ
غضب باللين وال ةحّدوال،  باإلحسانةقابلوا اإلساء .تّصرف بلطف و آرم مع الجميعوال ، ظروفوال
 ة فإّن هذه المواقف الكريم؛ اهللاةطلبًا لمرضا، من أي شخص صدرت ة إساءةأّي علی رواواصب، سلموال
اإلمام الصادق  ّتضح فيه أّنكم قادمون من بلدتصّرفوا بنحو ي.  ليست محل نزاع أو جدالةالمقدس بقاعوال

 أبناء وطنكم  وةاإلسالمي  ةجمهوريوال تسدونها لإلسالم ة آبيرةهي بحّد ذاتها خدم و، ١عليه الّسالم
 ةإضاف،  حّد آبير إلی هذا األمرةتتذّوقون لذ - من رحلتكم هذهة و بمجرد العود-و اعلموا أّنكم. العزيز
 روحي لمقدمه - اهللاة بقيةله و حضرا اهللا عليه و ٰیاألآرم صّل رسولوال تعالی  إحراز رضا الحقإلی

  . الذي هو شاهد و حاضر-الفداء
   الحراملی حجاج بيت اهللاإمن بيان 

  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 
   

  

                                                

  
  
  
  
  

 
 دورًا عظيمًا في إحياء یأّد). ـه١٤٨-٨٣( جعفر بن محّمد المعروف بالصادق، اإلمام السادس من أئمة الشيعة ١

ساعده في ذلك ظروف  المعارف اإلسالمية األصيلة و تشكيل الحوزات الدراسية و تربية و تعليم طاقات مؤمنة؛ و قد
 .عي ينسب إليه و ينعت بالمذهب الجعفريعصره االستثنائية، حتي أخذ المذهب الشي

٥١ 



  
  الفصل الرابع

   النضال ضّد االستكبارةالحج قاعد
  

 ةللهتاف ضّد الطغا مرآزًا، بالتنسيق مع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ة المكرمةاجعلوا من مك
  . البشرةو عباد ة عن التلبيًیفي غن تعالی فاهللا، ؛ ألّنه أحد أهداف الحجةالظلم

   حجاج بيت اهللا الحرام و مسلمي العالم إلینمن بيا
   المباركی حلول عيد األضحةبمناسب

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
♦  

  إلیالعيد الذي ُيعيد..الكبير العيد اإلسالمي.. ١ی حلول عيد األضحی ذآرة و ُأبارك للمسلمين آاّفئُأهن
 ة و أصفياأ اهللا و أولياءه دروس التضحيأبناء آدم مذبح الذي يعّلموال ة اإلبراهيميةأذهان الواعين التضحي

  . تعالیجهاد في سبيل اهللاوال
 غير األنبياء العظام ،ليس بمقدور أحد أن يستوعبه، سياسي لهذا العملوال إّن عمق البعد التوحيدي 

، لقد عّلمنا و جميع بني اإلنسان . من عباد اهللاةخاّصوال، )سالموال ةعليهم الصال (ولياء الكرامواأل
قبل أن تكون ، ة اجتماعية و قيمةسبيل اهللا ذات أبعاد سياسي  فيةم االصنام أّن التضحيتوحيد و محطِّالوأب

 ذلك و نّتخذ،  حياتنا في سبيل اهللاةتوحيد بأن نضّحي بأعّز ثمروالعّلمنا أب. و عبادي ذات بعد توحيدي
 نحن أبناء -لقد أفهَمنا جميعًا .عدل اإللهيالو دين اهللا ةعّلمنا بأن نضّحي بأنفسنا و أعزتنا إلقام. وم عيدًاإلي
ذلك أّن التعلق بالروح ، التوحيد و نفي الشرك و هما محل نشر،  مذبح الحّبی و منة بأّن مك-آدم
  . شرك أيضًاةعزواأل
 و ةالمقدس منطلقًا للتضحي و اعتبار هذا المكان، أبناء آدم دورس الجهاد في سبيل الحق) إبراهيم ( عّلم

  .لذاتنكران ا
. ليس له حدود، العصر و قطع أيدي مشرآي،  العدل اإللهيةقولوا للعالم إّن الجهاد في سبيل الحق و إقام

  .ليخلد الحق ، بإسماعيل ذبيح اهللایحت،  بكّل شيءةبد من التضحيو ال
 عّلموا، هلا اهللا عليه و ٰی صلََّیو سيد األنبياء محّمد المصطف، لقد عّلم محّطم األصنام و ابُنه العزيز

 انطلق منها اإلسالم ليعّم  التي-ی ُأّم القر-ةبّد لهم من تطهيرالكعبو ال.  تحطيم األوثان مهما آانتةالبشري
قمر والاألوثان مهما آانت سواء الشمس أ  آخر يوم من عمر األرض؛ من لوثیبقاع العالم حت

آدم صفي  منذ عهد، مّر العصورلی  ع،و أخطر من الطواغيت ثن أسوأ و أّي و. نسان واإلحيوانات أوالأ
و   آخر الزمان إلی-هم أجمعينوال اهللا عليهم ی صّل- محمد حبيب اهللایاهللا و حت  إبراهيم خليلیوال اهللا

  . أيضًاةالذي سيطلق نداء التوحيد من الكعب، محطم األصنام األخير
و ، خضوع إلرادتهاوال ا تدعو شعوب العالم لعبادتهی في عصرنا أوثانًا آبری العظمیست القو إلي

  خداع؟والمال وال ةتفرض نفسها عليها بالقو

                                                 
 التي يحتفل بها المسلمون، و يقوم فيه ی أحد األعياد اإلسالمية الكبر- العاشر من ذي الحجة-ی عيد األضح١

و إن تقديم الهدي يعّد في الحقيقة تأّسيًا ببطل التوحيد العظيم و محطم . الحجاج بتقديم هديهم من الذبح الحالل
 .  ذبح ابنه اسماعيل في مذبح الحبیشرية النبي إبراهيم، الذي عزم علأصنام تاريخ الب

٥٢ 



 و -في أول الزمان لقد رفع إبراهيم الخليل.  هي المرآز الوحيد لتحطيم هذه األوثانة المكرمةالكعب 
 -، المهدي الموعود، الرسول الخاتم سيرفعه ابن و، ةمن الكعب  نداء التوحيد– بعده یحبيب اهللا المصطف

ن في و أذِّ«: بقوله عّز من قائل، أمر إبراهيم تعالی فاهللا . من هناك في آخر الزمان أيضًا-داهروحي ف
ر بيتي طهِّ«:  تعالیو قال، ١» عميق ضامر يأتين من آّل فجٍّآلِّ علی و الناس بالحج يأتوك رجاًال

و أعظمها الشرك  س؛و إّن هذا التطهير يكون من جميع األرجا، ٢»رّآع السجودوالقائمين وال للطائفين
  .ة الكريمةالذي ورد في صدر اآلي

بريء من   الناس يوم الحج األآبر أّن اهللا إلیو أذان من اهللا و رسوله« : ة التوبةو نقرأ في سور
، ة ينادي من الكعب-و اتفاق المسلمين  و باعتقاد األديان-مهدي المنتظر أيضًاوال. ٣»..المشرآين و رسوُله

  . التوحيد إلیةبشريوالو يدع
 ة و آلمةتوحيد الكلم و ال بد لنا من اتباع ذلك و رفع نداء، ة و من الكعبة فالنداءات آّلها تنطلق من مك

تظلمات و فضح األعداء و تجمعات وال دعواتوالفبفعل الصرخات . التوحيد من هذا المكان المقدس
رأسها الشيطان  علی و، مي الشياطينو نر، م األصنامنحطِّ ،ة المكرمة في مكةقاصموال ةالمسلمين الحّي

 واالو ولي اهللا المهدي العزيز؛  ،و حبيب اهللا، د حجَّ خليل اهللالكي نجسِّ، العقبات و نرجمها في، األآبر
  ٤.»!ما أآثر الضجيج و أقّل الحجيج«: ينطبق علينا

   العالميلی حجاج بيت اهللا الحرام و مسلمإمن بيان 
  ارک المبيضحبمناسبة حلول عيد األ

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
مرآز :  بيت اهللایإل  حدب و صوب مّتجهينيا َمْن النطلقتم من آّل! يا حجاج بيت اهللا الحرام الكرام 

 علی ساخَطينوالالعمالَقين  محطَمي األصنام، محمد و التوحيد و مهبط الوحي و مقام إبراهيم
 و  ة و طرقًا جبليةصر الوحي أراضي قاحلفي ع  التي آانتةالمستكبرين؛ و حللتم في المواقف الكريم

 أنبياء اهللا و عباده ةو محّل إقام،  اهللا و منطلق جند اهللاةمالئك إّلا أّنها آانت مهبط،  جدباءةعر
و تجهزوا من مرآز تحطيم األصنام لتحطيم األوثان ، ةهذه المشاعر العظيم یتعرفوا عل..الصالحين

 ةعديم یالترعبكم هذه القو و،  لحوم البشرةلصوص و أآلوال  ة الشيطانيی في القوةالمتمّثل ةالكبير
تضامن في مقابل والاالتحاد  عهد – تعالی اهللا علی  باالتكال-ةاإليمان؛ و اعقدوا في هذه المواقف الكريم

   ٥.»و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم« تناحر؛وال ةشيطان؛ و امتنعوا عن الفرقوالالشرك  جنود
  ة يوم عرفةاسبمن بيان بمن

  ١٩٧٩ / ١١ / ٢١بتاريخ 
♦  

حينها  و، العالمي بالشرك ُيّتهم في منطق االستكبار، شركوال من الكفر ةإّن آّل من يريد أن يجسد البراء
 بتكفيره و قتله؛ و يعاد تاريخ ی إصدار الفتویإل ٦أحفاد بلعم بن باعورا، يسارع علماء السوء و تالمذتهم

                                                 
 .٢٧ سورة الحج، آآلية ١
 .٢٦ سورة الحج، اآلية ٢
 .٣ سورة التوبة، اآلية ٣
 من الكالم المروي عن األئمة المعصومين، جاء ردًا علی سؤال أحد أتباعهم في موسم الحج بالنسبة لكثرة عدد ٤

 .الحجاج
 .٤٦ال، اآلية  سورة االنف٥
الم، و قد استفاد  عليه الّسی آان بلعم باعورا أحد علماء بني إسرائيل المعروفين، عاش في عصر النبي موس٦

الم آمبّلغ بارع، و آان عمله في هذا الشأن بدرجة من السمو بحيث آان مستجاب  عليه الّسیمنه النبي موس
ه من فرعون و انخداعه بوعوده،  ففقد جميع مقاماته تلك، و لكنه انحرف عن طريق الحق نتيجة القتراب و. الدعاء

٥٣ 



، ار الحسين عليه السالمألنص ة الطاهرةليحّز األورد، ٤ بني سفيانةلقد خرج هذا السيف من أآمام ورث 
زيديون ضد  إليلهم التهم ذاتها التي أطلقها بعد أن وّجهت، »الحجاز«في آربالء في ذلك الطقس الحار
إّلا أننا . الدين و هدروا دماءهم علی شرك و بالخروجوالباإللحاد  تهموهمإذ ا، أبناء اإلسالم الصادقين

متعتهم  و سنبدل، ٥ سعودواللمناسب باالنتقام من أميرآا سنشفي غليل قلوبنا في الوقت ا  تعالیبحول اهللا
 علی و نقيم حفل انتصار الحق دخل المسجد الحرامو سَن،  في قلوبهمةلوع  وة حسری الكبرةبهذه الجريم
  .غير المؤهلين  الغرباءة من قبضةو تحرير الكعب، نفاقوالجنود الكفر 

  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
  ٥٩٨ و قبول القرار رقم ةامي الدة مكةلمجزر

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

 و ةفيه روسيا المجرم يدينون.. قاصمًا.. وا حّجًا حّيًاأن يؤّد،  الحج إلیينبغي للمسلمين إذا ما ذهبوا
  .ذي سيقبلوال؛ فمثل هذا الحج هةأميرآا الطاغي

  شؤون علی مشرف العاموال ةمن حديث مع وزير الثقاف
  ، وقافواأل الحّج ةمؤسسالحّجاج و منتسبي 

  ١٩٨٣ / ٨ / ١٧بتاريخ 

                                                                                                                                                         

 ٦٠ الخالفة عام ی علیاستول). ـه ٦٢ و هلك عام ـ ه٢٦ولد عام  (  اليزيديون هم أتباع الطاغية يزيد بن معاوية١
 التي -في العام األّول من سلطته و.  خلفًا ألبيه، و آان شابًا خاويًا من العلم والفضيلة مشهورًا بالفسق والفجورـه

و . المله اإلمام الحسين بن علی عليه الّسا اهللا عليه و ٰی قام بقتل حفيد رسول اهللا صّل- نصفدامت ثالثة أعوام و
له و سلبها، و في العام الثالث هاجم مكة المكرمة و ا ٰ اهللا عليه ویفي العام الثاني أغار مدينة الرسول صلِّ

  .استباح حرمة بيت اهللا الحرام
  
بعد الخلفاء الراشدين، و استمرت ) م٦٢٢(ة المسلمين عام أربعين للهجرة  استولت اُألسرة األموية علی خالف٢

 هو -و يعتبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة اُألموية، إذ أحيا ثانية). م٧٥٠ (ـ ه١٣٢ سنة یبالحكم حت
اريخ الدولة و آان ت.  الحكم الوراثي في اإلسالم الذي يتعارض بوضوح مع اُألصول االعتقادية للمسلمين-وُأسرته

اُألموية حافًال بأحداث و وقائع مؤلمة جّرت الويل علی اإلسالم والمسلمين، منها المطاردة الوحشية والسجن 
الم علی يد أتباع له، و قتل اإلمام الحسين بن علی عليه الّسا اهللا عليه و ٰیوالتعذيب ألتباع آل بيت الرسول صّل

  .يزيد بن معاوية
 اهللا عليه یالم بنت محمد نبي اإلسالم صّل الّساالم من فاطمة عليهي طالب عليه الّس الحسين بن علی بن أب٣
نشأ في أحضان .  المنورةةفي المدين)م٦٢٥ ( ولد في السنة الرابعة للهجرة. اإلمام الثالث من أئمه الشيعة. لهاو ٰ

تواجده المتواصل في الميادين العسكرية له، و ترعرع علی يد أبيه العظيم، و آان ا اهللا عليه و ٰیالرسول األآرم صّل
 رغم قلة أنصاره ـ ه٦١ ثار عام .والسياسية التي شهدها صدر اإلسالم، قد أبرز بوضوٍح أبعاد  شخصّيته المتكاملة

 أصحاب اإلمام مع جيوش يزيد التي آانت تقّدر بعشرات اُأللوف في أرض يقال یالتق. ضد حكومة يزيد بن معاوية 
أهل بيته و أنصاره االثنان   الم و استشهد في هذه الملحمة الدامية اإلمام الحسين عليه الّس.-لعراق ا–لها آربالء 

 . يزيد في الشامی إلیوالسبعون، و ُأخذت النساء من أهل بيته ُأسار
 . يقصد سماحته الوهابين٤
 اليوم، و غّيروا یو حت) م١٧٣٥ (ـه١١٤٧ آل سعود لقب اُألمراء الوهابيين الذين حكموا الجزيرة العربية منذ عام ٥

 بالشرك والكفر - ِمن سنة و شيعة-تتهم العقيدة الوهابية أتباَع المذاهب اإلسالمية.  العربية السعوديةیاسمها إل
 عامًا من حكم هذه العائلة لشعب الجزيرة غير الفقر والتبعّية والحرمان ٢٦٩لم تكن حصيلة . و عبادة األوثان 

 و آانت هذه العائلة دائمًا في خدمة أهداف االستعمار البريطاني، و في العقود األخيرة في .المادي  والمعنوي
 .خدمة اإلمبريالية األميرآية

٥٤ 



و ، اهللا و رسوله الكريم  إلیمن بيوتهم و أوطانهم، ففي آّل عام يهاجر حجاج بيت اهللا و عّشاق لقاء اهللا 
 ةو احتضان صرخاتهم القاصم، ةالحق والعدال  المسلمين طّلابة أحضانها ال ستضافة المكرمةتفتح الكعب
  . ال ستقبالهمةلهفوالالمحترفين؛ و هي في أشّد الشوق   و لصوص العالمةم الظلة للطغا ةالرافض

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
الشياطيَن الكبار   طرد شعُبه الشجاُعظار المضّحين الذين قدموا من بلٍدإّن الجمرات تتجرع ألم انت

؛ و قطعوا ةبالدهم دون خوف أو رهب  من-ةعقبوال یطوسوال ی الكبرة الجمر-متوسطينوالصغار وال
 و ةالمقدس سيرمون أيضًا و يطردون بحصاهم الدقيق و في هذا المكان.  عن ثرواتهةأياديهم الخائن

  .عالموالو ما حولها » یأمُّ القر«من ، الشياطين ة فئةشعاراتهم القاصم
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
♦  
 یقطع دابر القو علی آلمتهم  المسلمين و إجماعةيجب أن تعلموا أّن الحّل األساسي يكمن في ظّل وحد

 في ة عملية بصورةمشاهد المشّرفوال ةالمواقف الكريم و تجسيد شعائر، ة من البلدان اإلسالميیالعظم
  .بلدانهم

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

أن تنطلق ، شركوال كفروال أميرآا و روسيا ة مهادن إلیة لألصوات الداعي– إن شاء اهللا –ال نسمح إننا  
منه صوت المظلومين ليصل أسماع  هذا المنبر العظيم الذي ينبغي أن يرتفع،  و في الحجةمن الكعب
أن يمّن علينا بمثل هذه   تعالینسأل اهللا.  بقاع األرضیشّت  في آّل مكان و ُيردد نداء التوحيد فيةاإلنساني
 بل و من آنائس،  المسلمينةليس فقط من آعب، دّق ناقوس موت أميرآا و روسيا  التي تمّكننا منةالقدر
  .العالم

الالمتناهي الذي أوجدته  و يتباهوا بهذا البرزخ، ةمحرومون في أنحاء المعموروالعالم وال ليفخر مسلم
إذ بدت تلوح ، و لتندمل جراحاتهم، نعتاقواال ةالحري  لُينشدوا أنغامو،  للناهبين الدوليينةثورتنا اإلسالمي

  .و أخذت تينع رياض الشعوب، ةهزيموالعقم وال أس إليفي أرض الكفر مظاهر
 زهور الوّد ةو طراو ة و هبوب نسائم الربيع العطرة و آمل أن يشهد المسلمون تفّتح براعم الحري

  .مو تدّفق ينابيع زالل إرادته، ةمحبوال
 ةسياسوالمخطط سكون الذي نثر فيهوال يجب علينا جميعًا أن نسمو بأنفسنا عن مستنقع الصمت 

ر بدموع لنطهِّ، الذي تفجر بزمزم سر؛ وأن ننطلق صوب البحرواأل بذور الموت ةروسيوال ةاألميرآي
  . أميرآا و أذنابهاةالغرباء النجس الذي لوثته أيادي،  و حرم اهللاةعيوننا أستار الكعب

فال بّد لكم من ، األجانب ةمادام الموت البطيء يتهددآم تحت سلط!  بقاع األرضی أّيها المسلمون في شت
، ةتّواق للشهادوال الشباب المتحّمس دمن وجو ةستفادواال،  من الموتةرهبوال الخوف ةحال علی التغلب

  . الكفرة لجبهةالختراق الخطوط األمامي  اإلستعدادة ُأهب علیالذي يقف

٥٥ 



 أعداء ةو مقارع، ةالعبودي نعتاق منواالبل فّكروا في الخالص من األسر ،  ال تستسلموا للوضع القائم
. ةامتالك اإلراد،  خطوات النضالیُأول  في ظّل النضال؛و إّن منة الحرة والحياةفإّن العز ، اإلسالم

  .أنفسكملی  ع- خصوصًا أميرآا-العالميين شركوال الكفر ةفاتخذوا قرارآم بتحريم سياد
 ةسّدوا أبواب مدين و سواء . ةفإّن قلوبنا و أرواحنا مع إبراهيم و في مك،  أم لم نكنة سواء آنا في مك

  .لن تقطع أو تفتر أبدًا فإّن و شائج محّبتنا للنبي األآرم، الرسول في وجوهنا أم فتحوها
و ، ةلميثاقنا مع رّب الكعب  بقينا أوفياءبأّننا تعالی و نحمد اهللا.  و نموت باتجاههاة إننا نصّلي صوب الكعب

األعزاء؛ و لم نبق ننتظر حتي يؤيد خطواتنا   من المشرآين بدماء آالف الشهداءةأرسينا ُأسس البراء
  .ةشخصيوالفاقد، ةاإلسالمي  و غيرةزعماُء بعض البلدان اإلسالمي

 ةعن مقارع و لن نتخلي. هللاليس لنا غير ا ، ةو محرومون و حفا، مّر التاريخ علی  إّننا مظلومون
  .ةلف مّرأ لو قّطعونا إربًا إربًا یالظالمين حت

  ة الذآري السنويةمن بيان بمناسب
  ٥٩٨و قبول القرار رقم  ة الدامية مكةلمجزر

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

، لوالوطني دون خوف أو وج دافعوا عن آيانكم اإلسالمي، أينما آنتم!  األعزاءةخوواإلأيها األخوات 
دافعوا عن البلدان . غربوال في الشرق یالعظم یقووال ة الدوليةصهيونيوالفي مقابل أعدائكم أميرآا 

  .و افضحوا أمام المأل مظالم أعداء اإلسالم، بشيء  و شعوبها و ال تعبأواةاإلسالمي
، ةمعنويوال ةادّيثرواتنا الم  نهبتةغربيوال ة الشرقيی العظمیاعلموا أّن القو!  أخواتي و إخوتي المسلمين
  .ةو عسكري ة و ثقافية و اقتصادية سياسي ةو جعلتنا في حرمان و تبعي

 -  بوعي-و افضحوا ، الظلم إلیو ال ترآنوا، ة ذواتكم و استعيدوا شخصيتكم اإلسالمي إلیعودوا 
   .و في طليعتهم أميرآا،  للطامعين الدوليينةالمخططات المشؤوم

  رام حجاج بيت اهللا الح إلیمن بيان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

♦  
 علی  تقعةالمراحل التالي ةو إّن مواصل،  من مراحل النضالی اُألولة المرحلواال ما هةإّن إعالن البراء

 یو ينبغي لنا أن نر. ذلك العصر و أساليبه و زمان باختالف مظاهر ف في آل عصرلتو هي تخ، عاتقنا
و ، شرك يهددون مقّدرات التوحيد تمامًاوال الكفر ة قادحيث راح ،ما الذي يمكننا فعله في عصر آعصرنا

  . ألهوائهم و شهواتهمة للشعوب ُألعوبةسياسيوال ةدينيوال ةثقافيوال ةالوطني جعلوا المقومات
و تلقين ، و منزلته  مقام اإلنسانةو إهان، ةآتفاءبالتفسيرات الخاطئواال،  البيوتةهل ينبغي لنا مالزم

حؤول دون تحقيق الخلوص الذي وال ، عمليًا ثّم تحّمل الشيطان و أذنابه ، خنوعوال العجز ةالمسلمين روحي
   اآلمال؟ة الكمال و نهايةهو غاي

و ، ةعصي الميتوالاألحجار  یاقتصرت عل،  األوثانة األنبياء لألصنام و عبادةأو أن نتصور أّن مقارع
 من ميدان -عياذ باهللاوال –انسحبوا ، ناماألص الذي آان رائدًا في تحطيم» إبراهيم«أّن أنبياء أمثال 

، جهادوالأقدم عليه إبراهيم الخليل من تحطيم األصنام  حال أّن آّل ماوالالنضال ضّد الظالمين؟ 
. ی آبرة لهجرةلم يكن إّلا مقدم، شمس والنجوموال القمر ةالنمروديين و عبد حروب التي خاضها ضدوال

 ةوالتضحي ،و بناء البيت، »واٍد غير ذي زرع«عيش في وال، بو تحّمل الصعا، هذه الهجرات إنَّ آّل

٥٦ 



اتخذت لنفسها أشكاًال و أساليب   التيةمتطّوروال ة األوثان الحديثةوم عباد إليفأّي إنسان عاقل يجهل، حقًا
البلدان  علی -»البيت األسود« أمثال - ةالعصري  معابد األوثانة؛ أو يجهل سلطةو أحابيل خاص

  المسلمين و سّكان العالم الثالث عمومًا؟ دماء و أعراض علی و، ةاإلسالمي
 تحتضر ة ُأّمةو صرخ .. ضّد ظلم الظالمينةهي صرخ، وم إليكّفاروال براءتنا من المشرآين ةإّن صرخ

  .و قد ُنهب بيتها و وطنها و ثرواتها، و أذنابها غرب و في مقدمتهما أميرآاوال العتداءات الشرق ةنتيج
أّن االتحاد  ی عل و إّني آسف.  الشعب األفغاني المظلوم المقهورةهي صرخ، براءتنا  ة إّن صرخ

  . احتالل هذا البلد اإلسالمي علی و أقَدم ،السوفيتي لم يستمع لنصيحتي و تحذيري له بشأن أفغانستان
 بنفسه و ضمان مصيره تقرير علی إنه قادر، اترآوا الشعب األفغاني لحاله: رّرلقد قلت مرارًا وها أنا أآ

و ال شّك في أن هذا الشعب لن .  أميرآاةوممقي  الكرملين أوة وصاي إلیةو ليس بحاج، استقالله الحقيقي
و إنه سيكسر قدم أميرآا إذا ، ی ُأخرة سلط إلی بالخضوع-من بالده ة بعد خروج القوات األجنبي-یيرض

  .بلده علی عتداءواالالتدخل  ما حاولت
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
   

  

                                                

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  التحذير من مؤامرات االستكبار في الحج

  
يدرآوا جيدًا بأّن  أن،  أو مذهبة من أي طائفة المسلمين الموجودين في المواقف الكريمیعل
 ة و بخاصی العظمیالقو ثل فيله يتما اهللا عليه و ٰیرسول األآرم صّلوالقرآن والصلي لإلسالم واألالعد

 و ال تتورع عن ارتكاب ةالبلدان اإلسالمي  إلیبعين الطمع التي تنظر ،  إسرائيلةأميرآا وربيبتهاالفاسد
 في ی؛ و إّن سر نجاح هذه القوةلهذه البلدان و مواردها الطبيعي ة ألجل نهب الثروات العظيمة جريم ةأي

 فمن الممكن أن . ة ممكنة بين صفوف المسلمين بأي صورةرقيكمن في بّث الف ،ةمؤامراتها الشيطاني
 

 .١٩ سورة االنعام، اآلية ١

٥٧ 



أّن ذوي القلوب العمياء  و ليعلموا، اعين ن يكونوا حذرين ولطائفتين أ من آلتا اةخوواإلوات األخ علی 
قرآن والالمسلمين باسم اإلسالم  ة من حياةسنوال قرآنوال إقصاء اإلسالم  إلیيطمحون، اُألجراء هؤالء

  . األقّل تحريفه و تشويه صورتهیعل أو، ة الشريفة النبويةسنوالالمجيد 
ألنهما يعتبران اإلسالم  ، أّن أميرآا و إسرائيل تعاديان اإلسالم في األساسةخوواإل األخوات و ليعلم 
، ةسنواليران باّتباعها للكتاب إو إّن . وسلبهم  حائًال دون نهبهمو في طريقهم ة شوآةسنوالكتاب وال

هو في ، وم ضد إيران و حكومتها و حزب اهللا إليفالتآمر .انتفضت في وجههم و ثارت و انتصرت
فإّن هؤالء آانوا ، ةو إّن إيران ليست أآثر من ذريع، ةسنوالكتاب والاإلسالم  ی تآمر للقضاء علةالحقيق
و آانت ، تصرفهم ألن حكومته وضعت إمكانات البالد تحت ، مع إيران تمامًا خالل حكم الشاه يتفقون

وم يعادون إيران ألنها قطعت  إليهمو  . اإلسالم ةتستجيب لهم في آّل شيء و تنّفذ مخططهم في محارب
  .وطردت مستشاريهم و عمالءهم من البالد، إيران أيديهم عن ثروات العالم اإلسالمي و خصوصًا

يّتفقون مع اإلسالم الذي   فإنهمواال،  من جانب آخر؛ إّن العدوا الحقيقي لهؤالء يتمثل في اإلسالم األصيل
و لهذا . ألنه يحميهم و يدافع عن مصالحهم ، السالطينويرّوج له و ّعاظ ه بعض الحكوماتيوالعتد

 الناس يوم الحج األآبر أّن اهللا بريء من المشرآين  إلیورسوله أذان من اهللا.. «ةالسبب يكتمون صرخ
و يفتون ،  ةن في مرآز الوحي و مهبط المالئكوالحجاج اإليرانيون المظلوم التي يطلقها ١»و رسوله
  . بتكفيرهم

سمعوا موضوعًا من  الحجاج إذا ما علی لواجب اإللهي في هذا الظرف التاريخي يحّتمو عليه فإن ا
يقفوا في وجهه و يدينو ه؛ و أن يعتبروا  أن،  بين المسلمينةوالفرق  بّث الخالفةتشّم منه رائح الخطباء
راهيميًا محّمديًا  من واجباتهم لكي يكون حّجهم حجًا إبةالكريم في المواقف، من الكفار و زعمائهم  ةالبراء
  .»ما أآثر الضجيج و أقّل الحجيج«  َصُدق عليهمواال

   مؤتمرة إقامة مسلمي بمناسب إلیمن بيان
   المباركیالحج و حلول عيد األضح

  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 
 لتحرير بلدانهم ةاإلسالمي و تضامن المذاهب، أعتاب اقتراب المسلمين بعضهم من بعض علی إننا نقف 

بفضل رمز ، شرق عن ِإيرانوالمن الغرب  و إننا بصدد قطع أيدي الظالمين. ی الكبریالقو ةمن قبض
و في هذا الظرف بالذات . توحيدوالنضواء تحت لواء اإلسالم واال  تعالیاهللا علی تكالواال ة الكلمةوحد

 في ةخوواإل ةوحد المةوجّر اُألم،  بين المسلمين بأّي سبيل ممكنةالكبير فراخه لبّث الفرق دعا الشيطان
  .أآثر فأآثر و فتح الطريق أمام تسلطهم و نهبهم، ةعداووال االختالف  إلیاإليمان

، ةغير اإلسالمي و ةالبلدان اإلسالمي ة بقي إلی في إيرانة اإلسالمية أن تنتقل الثوری فالشيطان الكبير يخش
هجوم وال ة االقتصاديةبالمقاطعلذا لم يكتِف . سلطته  عن البلدان التي تحتةو ُتقطع أياديه الطويل

 و مكانتها في أنظار مسلمي ة ثورتنا اإلسالمية سمع إلی ة لالساءیُأخر ة دسيس إلیبل لجأ، العسكري
و تأتي . ةاإلسالمي  طغيانه و نهبه للبلدانةو جعل المسلمين يتكالبون فيما بينهم؛ ليتمكن من مواصل ،العالم

 المسلمين و اتحاد ة لتحقيق وحدةجبار قت تبذل إيران جهودًا في و– تمامًا - هذهةمساعيه المشؤوم
                                                 

 .٣ سورة االتوبة، اآلية ١
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ون يد ّدمّمن يم، السادات إّن إسالم إيران غير إسالم هذه البيادق التي تدعمها أميرآا من أمثال، أجل
  . بين المسلمينةجهدًا لبّث الفرق و ال يألون،  تعالی ألعداء اإلسالم خالفًا ألمر اهللاةالصداق

یعل    .ة و يحبطوا مؤامراتهم الخبيثة أن يعرفوا هؤالء مثيري الفرق مسلمي العالم
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٠ / ٩ / ١٢بتاريخ 
♦  

اجتماع المسلمين في هذه  ال بد من، ةهداف اإلنسانيواأل ةمواقف اآلمال الفطريواللكي تحقق المناسك 
 ةطائفوالقوم واللون وال ة اللغ إلیااللتفات  مذاهب المسلمين دونةوالمواقف و توحيد آلم المواسم
سالم واإلمشترك الذي هو عدوالالتضامن الجاّد ضّد العد ؛ و تحقيقةتعّصبات الجاهليوالرض واأل

 الكأداء التي تقف حائًال دون ةو يعتبر العقب،  في عصرنا الحاضرة موجعةصفع  منهیّقو قد تل، العزيز
خالل زرع بذور   من أمامهم منة هذه العقبة إزال إلی فإّنهم يتطلعونلذا. ةثروات البلدان اإلسالمي هبن

مرتزقتهم الخبثاء و في الصدد يقف  و في هذا. نفاق بين صفوف المسلمينوال الشقاق ة و إثارةالفرق
في آّل مكان و في آل وقت خصوصًا في أيام الحج و  - الدنياةّعاظ السالطين الحّساد و عَبد مقدمتهم و
  .ةاالستعداد لتنقيذ أهدافهم المشؤوم ةُأهب علی -ةإللهيشعائره ا

 التي أحد أهدافها ةالعبادي ةالمسلمين أن يراقبوا في مواقف و مناسك هذه الفريض علی  و من هنا يجب
 ی أسمة و أّي منفع-في منافع مستضعفي العالم  بقاع األرض للتداولی اجتماع المسلمين من شّتیالكبر

 ة و حذٍر الممارسات غير اإلسالميٍة أن يراقبوا بحيط-ةالبلدان اإلسالمي  الدوليين منمن قطع يد الطامعين
صفوفهم ألنهم ال  لي المثيرين للنفاق؛ و يطردوهم من بينالموال الخبثاء ة لهؤالء المرتزقةالقرآني و غير

   . و أعظم خبثًا من الطواغيتة و هم أآثر شيطنةتجدي معهم النصيح
   بيت اهللا الحرام حجاج إلیمن بيان

  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 
 لتشكيالت آل ةالخبيث  بالنواياةمعرف علی باحثين الذينوال و آذا آّل المفكرين -نحن ال نعجب، بالطبع 

وم األول  إليو حكومتها التي رفعت منذ  تشتيت صفوف المسلمين بإيرانة من أن ُتلصق تهم-سعود
أتراحهم في آّل مايشهده   في أفراح المسلمين وةنفسها سهمي  المسلمين و تعتبرةالنتصارها شعار وحد

 ة لزيارةلهفوال الحجاز يدفعهم الشوق  إلیآثر من هذا تّتهم الحجاج الذين قدمواواأل بل العالم اإلسالمي؛
في حرم اهللا و   و إضرام النارةبالتحشيد الحتالل الكعب، الحرم اإللهي اآلمن و مرقد الرسول األآرم

و مسؤولي البالد في مناسك  نيعسكريوال ة حرس الثورة النبي؛ و دليلها في ذلك مشارآةنتدمير مدي
  .الحج
يكونوا بعيدين عن الحج؛ ألن  في منطق آل سعود ينبغي للعسكريين و حراس البلد اإلسالمي أن،  أجل

ففي نظر . ةؤامرالتفكير بالم علی  و يبعثةيثير الدهش عسكريينوال ةهذا النوع من السفر لمسؤولي الدول
  !فما عالقتهم بالحج؟،  الحج إلی الفرنج ال إلی أن يسافرواةالبلدان اإلسالمي االستكبار ينبغي لمسؤولي

                                                 
 لدعم أنور السادات، الرئيس المصري السابق، الذي احتضن الشاه في مصر و وّفر له الحماية وای إشارة إل١
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 یوالفي الحرم؛  أنه إضرام للنار علی  إضرام النار في العلم األميرآي إلی إّن عمالء أميرآا ينظرون
آما أّنهم ، نبي األآرموالقرآن والهللا  أّنه عداء  علیموت الميرآا و إسرائيلوالرفع شعار الموت لروسيا 

  .ة المؤامرةهم قاداإلحرام بأّن عّرفوا مسؤولي بالدنا و عسكريينا في لباس
  ة لمجزرة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب

ةمك  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
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  الفصل السادس

  حجوالّعاظ السالطين  و
  

 ة لصحوتهم و استقامة نتيج– عالموالوم الذي يتحرر فيه مسلميوالمبارك هوالان العيد السعيد   ةفي الحقيق
الدوليين؛ ولن يتحقق ذلك ما لم نتمكن من عرض أبعاد  طامعينوال الظالمين ة من سلط–علماء اإلسالم 
و  ،إلسالم للشعوب التي تجهلهو آذلك تعريف ا،  تحت نير الظلمةللشعوب الرازح ةاألحكام اإلسالمي

 ی أعظم و أسمةفرص  لتحقيق هذا األمر المصيري العظيم و عدم تفويتها؛ و أّيةانتهاز الفرص السانح
 ةأّن أبعاد هذه الفريض، مّما يؤسف له و لكن. للمسلمين تعالی من مؤتمر الحج العظيم الذي هيأه اهللا

و ، ة الظالمة النحرافات حكومات البلدان اإلسالميةنتيج  بقيت طّي اإلبهامةمصيريوال ة العظيمةاإللهي
  .فهم المنحرف لبعض رجال الدين المتحجرينوال ،مساعي وّعاظ السالطين

آما .  الطاغوتةمن حكوم رها أسوأب و يعتة اإلسالمية فهذا الفهم المنحرف يعارض حتي تشكيل الحكوم
 قّرو اعتبر التط،  لهایمحدودًا بحرآات ال معن ةم الحج العظي ةأّن هذا التفكير الخاطئ جعل أداء فريض

آما أّن عمالء الحكومات .  حّد الكفر إلی يتعارض مع الشرعةاإلسالمي بلدانوال المسلمين ة ذآر معاناإلی
 ةالبقع  هذه إلی المظلومين الذين قدموا من آّل حدب و صوبة ينعتون صرخةالمنحرف ةالطاغوتي
حصروا اإلسالم بالمساجد   فقدةأما تجار السياس.  و معتقدات اإلسالمیف تتناةبأّنها زندق، ةالمبارآ

مع ُأصول اإلسالم و واجبات المسلمين و  و اعتبروا االهتمام بشؤون المسلمين يتعارض، معابدوال
  . تأّخر المسلمين و فتح األبواب أمام تسلطهم و نهبهمیعل مسؤوليات علماء اإلسالم؛ و ذلك لالبقاء

تدخل في آّل شأٍن   بحيث اعُتبر أّية من السعة اإلعالم الضاّل آانت بدرجةلم له أّن دائرا يؤّم و م
لو ظائف علماء الدين و رجاله؛ و اعُتبر التدّخل  خالفًا، ي من شؤون المجتمع المسلمسااجتماعي أو سي

ا تجاوزْتها اعُتبرْت  إذا مة جاّفةصور علی ة الجمعةصال  ةفي فريض و اقُتصر، يغتفر ال  ذنبًاةفي السياس
  .اإلسالم  ُألصولةمنافي

  .حقائق اإلسالم  تجهل ةو أّن الشعوب اإلسالمي،  ال بد من االعتراف أّن اإلسالم غريب و مجهول
  ة إقامة مسلمي العالم بمناسب إلیمن بيان

   المباركیمؤتمر الحج و حلول عيد األضح
  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 

♦  
اجتماع المسلمين في هذه  ال بّد من، ةهداف اإلنسانيواأل ةف اآلمال الفطريمواقواللكي تحقق المناسك 

 ةطائفوالقوم واللون وال ة اللغ إلیااللتفات  مذاهب المسلمين دونةمواقف و توحيد آلموالالمواسم 
، سالم العزيزواإلمشترك الذي هو عدوالالتضامن الجاّد ضّد العد يققحو ت. ةتعّصبات الجاهليوالرض واأل

  الكأداء التي تقف حائًال دون نهبةو يعتبر العقب،  في عصرنا الحاضرة موجع ةصفع  منهیو قد تلّق
 و ةخالل زرع بذور الفرق  من أمامهم منة هذه العقبة إزال إلیلذا فإّنهم يتطلعون. ثروات العالم اإلسالمي

م الخبثاء و في مقّدمتهم وّعاظ الصدد يقف مرتزقته و في هذا. نفاق بين صفوف المسلمينوال الشقاق ةإثار
 -ةأيام الحج و شعائره اإللهي  في آل مكان خصوصًا في  في آّل وقت و–  الدنياةالسالطين الحساد عبد

  .ةاالستعداد لتنفيذ أهدافهم المشؤوم ةٌأهبعلی 
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افها  التي أحد أهدةالعبادي ةالمسلمين أن يراقبوا في مواقف و مناسك هذه الفريض علی  و من هنا يجب
 ی أسمة و أي منفع-في منافع مستضعفي العالم  بقاع األرض للتداولی اجتماع المسلمين من شّتیالكبر

 و حذٍر الممارسات غير ٍةأن يراقبوا بحيط، - ةالبلدان اإلسالمي من قطع يد الطامعين الدوليين من
صفوفهم  و يطردوهم من بين، قوالماللي مثيري النفا  الخبثاءة لهؤالء المرتزقةالقرآني و غير ةاإلسالمي

  .الطواغيت  و أعظم خبثًا منةو أّنهم أآثر شيطن، ةألّنهم ال تجدي معهم النصيح
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 
♦  

سوف يفتقدون ، و حكوماتهم  و إرعاب دولهمة تحت مراقبة مك إلی ال شّك أّن الحجاج الذين قدموا
  من أجل إسدال الستار-و سيعمل آل سعود، الحقيقيين خوتهم و أنصارهم و رفقاء دربهمأصدقاءهم و إ

صّد عن «و آذلك من أجل تبرير ما أقدموا عليه من ، ارتكبوها العام الماضي  التيةالجرائم الفظيععلی 
. المكّثف بإعالمهم  إغراق الحجاج علی - الحج إلی و منعهم الحجاج اإليرانيين من المجيء١»اهللا سبيل

 ال سيما الحجاز ة في البلدان اإلسالمي–  أنفسهمامفتين الملعونين الذين باعووالو سيقوم وّعاظ السالطين 
تفكير الحجاج  علی و سيضّيقون الخناق، ةوسائل اإلعالم المختلف خطابات عبروال بإعداد المسرحيات –

لقتل  الذي ُأعّد مسبقًا من قبل الشيطان األآبر و اآتشاف المخطط ة الحج الواقعيةفلسف و تطّلعاتهم لتعّرف
  .مثل هذه الظروف  جدًا فية الحجاج ستكون عظيمةو من البديهي أّن مسؤولي. ضيوف الرحمن

  ة لمجزر ة السنويی الذآر ةمن بيان بمناسب
ةمك  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ، ة الدامي

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

 دفع ةهو بدرج، ةاإلسالمي  حكومات البلدانة عامیتساهل الموجود لدوال له أّن اإلهمال یمّما يؤس
و ، إقصاء المسلمين خصوصًا زعماءهم علی أآبر ة للعمل بحريی العظمی للقوةمجرموال ةاأليادي الخائن

 حد اعتبار آّل من يتدّخل في  إلیو وصل، هتمام بُأمور المسلمينواال ةإبعادهم عن التدخل في السياس
 یطبقًا لفتو تعذيبوالمجرمًا يستحق الحبس ، سالم العزيزواإلو يهتف ضّد أعداء القرآن الكريم   ةالسياس

  .وّعاظ السالطين
   التي بعث بهاة الجوابيةمن الرسال
  ةسماح   خالد بن عبد العزيز إلیاإلمام
  ١٩٨١ / ١٠ / ١٠بتاريخ 

♦  
و « : األآبر  من المشرآين يوم الحّجةالبراء اءله ندا ٰ اهللا عليه ویو رسوله العظيم صّل تعالی لقد رفع اهللا

و لم يكن . ٢»المشرآين و رسولُه  الناس يوم الحج األآبر أن اهللا بريء من إلیأذان من اهللا و رسوله
 -لكي يفتوا، مصالح الشيطان الكبير موجودين آنذاك النهج األميرآي و وعاظ السالطين المدافعين عن

و أنه يجب إبعاد الحج عن ،  تعالیيؤدي مناسك الحج خالفًا لما أمر به اهللا  بأن رسول اهللا-عياذ باهللاوال
  .األمور هذه

                                                 
 .٢١٧ سورة البقرة، اآلية ١
 .٣ سورة التوبة، اآلية ٢
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 من ةو يرفع نداء العدال ،فرجه الشريف تعالی  و يوم يظهر ولي اهللا األعظم المهدي المنتظر عجل اهللا
يدافعون عن الماللي أنفسهم سيكّفرونه و  كافرين؛ فإّن هؤالءوالو يصرخ بوجه الظالمين ، ةالكعب

  .الظالمين
  ة مسلمي العالم بمناسب إلیمن بيان

   المباركی مؤتمر الحج و حلول عيد األضحةإقام
  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 

♦  
  إلیو أن ال يصغوا ،ينبغي للمسلمين أن يمألوا أجواء العالم حبًا هللا و نفورًا و بغضًا عمليًا ألعداء اهللا

 عن ةمنحرفين؛ و أن ال يغفلوا لحظوال متحجرينوالترديد والوساوس الخناسين و مثيري شبهات الشك 
 العالم و أعداء الشعوب لن يقّر لهم ةفمما ال شك فيه أّن نهب .نداء التوحيد المقدس و عن اإلسالم العزيز

و سيلجأ رجال الدين المزيفون و ، ةخداع و آّل السبل المتاحوالبالحيل  و سيستشبثون، قرار بعد هذا
 ةو تصورات خاطئ  فلسفات و تفسيرات إلی١منافقونوالعنصريون وال الحكام ةطين و مرتزقلسالا وعاظ

 یإل  ةساءواإل، المسلمين من أسلحتهم  من أجل تجريدةلن يترددوا عن ارتكاب أّي حماق و، ةو منحرف
  .لها اهللا عليه و ٰی محمد صّلةو اقتدار ُأّم  ةو ُأّبه  ةصالب

 ة المكرم ةكعبوالالحق   بيتةسكين َمْن يزعم بأّنه ينبغي عدم انتهاك قداس المتنة قد ينبري بعض الجهل
  ذآر و ليس مكانًاوال ةبأن الحج مكان للعباد متذرعًا، ة المسيرات و إعالن البراءةبرفع الشعارات و إقام

قتال من شأن والحرب وال  ةبراءوالبأّن النضال ، المتهتكون الحجاَج و ربما يلّقن العلماء. لتحشيد القوات
  .الحج أّيام  السيما فيةالخوض في القضايا السياسي، و أنه ال يليق بعلماء الدين و رجاله الدنيا و طّلابها

المسلمين  علی و يتحتم ، للطامعين الدوليينة إّن مثل هذه االيحاءات تعد بحد ذاتها من التحرآات الخفي
 يغفلوا عن واال و مصالح المسلمين؛ ةاإللهي ود عن القيمذوال،  بكّل طاقاتهم و إمكاناتهم ةمواجهتها بجدّي

 و ةو جعلها أآثر استحكامًا و أن ال يسمحوا لهؤالء الجهل رّص صفوف نضالهم و دفاعهم المقدس
  .عزتهم أآثر من ذلك  وفوف المسلمين و عقيدتهمو أتباع الشياطين باختراق ص  ةأصحاب القلوب الميت

  يت اهللا الحرام حجاج ب إلیةمن بيان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

بنشر ، مغرضينوالالسذج أ قام بعض رجال الدين،  جوار بيت اهللا الحرام إلیاآلن حيث يتواجد الحجاج 
 و أئمتهم و مذهبهم في هذا المقطع ةالشيع ی عل– لألسف -و توزيع رسائل و موضوعات تتطاول

.. تباحث و تبادل وجهات النظروالفكروها للتشاور  و مةاإلسالمي حيث يلتقي علماء المذاهب، الزمني
 اّن هذا.. هذه الرسائل و آأنهم رأوا الخطر يحدق بأميرآا فهّبوا يصرخون و اوياله إنهم ينشرون مثل

أن يقوم أحد األشخاص   إلیيهدف، ةبعض مقدسات الشيع علی المّلا األحمق الذي تجاسر في هذا الظرف

                                                 
بيد . ، بهدف النضال ضد الشاه ١٩٦٥تأسست عام . و أنصارها » مجاهدي الشعب«   المنافقون هم أعضاء منظمة١

  رةو لم يمر وقت طويل علی انتصار الثو.  اختيار ايديو لوجية مستوردة یأن جهل زعمائها بتعاليم اإلسالم دفعهم إل
جدًا؛ آان منها   الحكومة والشعب، و ارتكبت عمليات إرهابية آثيرة  وقفت المنظمة في مواجهةیاإلسالمية حت

 المسؤولين المخلصين للشعب، والعلماء المجاهدين المتحمسين لإلسالم والعدالة، و خيرة  قتل جمع آبير من
 البيوت و حافالت النقل   في أنحاء البالد، و أحرقواآما فّجر أتباعها عشرات القنابل والمتفجرات. الشباب المؤمن

فانطلق الشباب . المملوءة باألبرياء العّزل و لم يّدخروا و سعًا في السعي إلسقاط نظام الجمهورية اإلسالمية
و علی الرغم من ادعاءاتهم بمعاداة .  دول الغربیجهتهم و اجتثاث جذورهم، فهرب آثير منهم إلاالمؤمن في مو

.  وا منها الحماية والدعم والتسليح ليرتكبوا جرائم جديدةريالية والرأسمالية لجأوا إلي هذه البلدان و تلّقاإلمب
 . »المنافقون«فانفضحت سرائرهم و انكشف نفاقهم فأطلق عليهم أبناء الشعب لقب 

٦٣ 



يتصرف اإلسالم مع هؤالء  مط من التفكير؟ آيفنآيف يتعامل اإلسالم مع هذه األساليب و هذا ال،  حقًا
  نتشرين في آل مكان؟م الماللي الذين يتسترون بلباس علماء الدين و باتوا

 إيجاد  إلی المسلمونیيسع  بهذه األفعال في مثل هذا الظرف الحساس الذي- فّي رجل الدين المز-يقوم
 و يناصرون ة مذهب الشيع إلیالشباب يميلون لقد رأيت بعض: و يبرر فعلته بالقول، سبل لتقاربهم

و أنهم آذا و آذا؛ ثم ،  و مجوس أّن هؤالء مشرآون إلینظرهم فرأيت من واجبي أن ُألفت، إيران
  .المقدسات بعض علی يتجاسر
  مسلمين؟والأمام اإلسالم  و إيجاد عقبات، ی الكبریقووال االستعمار ةغير خدم،  هذه األفعالی ما جدو

 و أمثال هؤالء الذين يهدفون ينبغي للمسلمين أن يفكروا بهذه القضايا. ال بّد لنا من التفكير في هذه اُألمور
  . المسلمينة وحد إلیةاُإلساء إلی

یمن حديث لد   لقائه رؤساء السلطات الثالث
   المباركی عيد األضحة بمناسبةوسفراء البلدان اإلسالمي
  ١٩٨٤ / ٩ / ٦بتاريخ 

 ةالوقت الذي ينبغي لصرخ  هو أّنه في ذات- رغم تكرارها- المواضيع التي ينبغي التذآير بهاةمن جمل 
 ة يصل صوت مظلوميیحت،  الجميعةو بمشارآ ة و قاصمةظالمين أن تكون قويوالمن المشرآين   ةالبراء

ذر حيلكي يستيقظ الغالفلون و ،  أسماع العالم إلیة الجناةسلط  تحتةشعوب الرازحوالالمسلمين 
 الذين يتفانون دفاعًا عن، مرون بالمنكرواآلو يرتدع الناهون عن المعروف  ،ةالساآتون أمام الطغا

 رسول اهللا صّلي ةو سن و حكم القرآن المجيد تعالی صاصي الدماء الدوليين خالفًا ألمر اهللالمشرآين و م
ء ا إطف إلیأقالمهم و بياناتهم  خصوصًا و ّعاظ السالطين اُألجراء الذين يسعون من خالل؛هوالاهللا عليه 

  .في العالم قت لتحرير المظلومينل التي انطةنور اهللا و إخماد الشعل
 ةترديد الشعارات الفردي متناع عنواال، ة بدقةداب اإلسالميواآل النظم ةت ذاته البد من مراعا و في الوق

 الحجاج المشارآين في المسيرات من أبناء ةسمع  إلیةالتي قد تصدر عن بعض المنحرفين بدافع االساء
  .ة اإلسالميةالجمهوري  و خصوصًاةالبلدان اإلسالمي

  رام حجاج بيت اهللا الح إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 الذين ينتفعون من ةالطغا يعّد من الجرائم التي يحرص عليها، ة االختالف بين المذاهب اإلسالمية إّن إثار

و من جملتهم وّعاظ السالطين الذين وجوههم  عمالُء الذين ال يعرفون اهللا؛وال، اإلختالف بين المسلمين
 االختالف في آّل وقت و يتشبثون به أمًال في ةإثار علی ونو يحرص ، أآثر من سالطين الجورةمسوّد

  . المسلمينةوحد تدمير ُأسس
   مسلمي العالم و حجاج بيت اهللا الرحرام إلیمن بيان

  ١٩٨١٢ / ٩ / ٦بتاريخ 
الذي يهدد المجتمعات   أبعاد الخطر العظيم إلیبون بتوجيه األنظارلاإّن علماء اإلسالم الملتزمين مط 

 هم الذين يبررون ةألن هؤالء الجهل، السالطين ناجم عن ممارسات علماء السوء و وعاظوال ،ةاإلسالمي

٦٤ 



  .و غير المؤهلين  من شر و ظلم هؤالء تجار الدينةأن ينقذ الشعوب اإلسالمي تعالی اهللا أسأل 
   حجاج بيت اهللا الحرام إلی ةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٥ / ٢٨بتاريخ 
♦  

وعاظ السالطين الذين  سوأ منه إعالمواأل،  اإلعالم الكاذب لألعداءةفي مواجه تعالی سننتصر بعون اهللا
  .ةاإلسالمي ةبيان ضد الجمهوريوالومهم بالقلم راحوا يشّنون هج

  من األمر الذي أصدره سماحته
   اإلسالم الشيخ مهدي آروبيةحجی إل

  ١٩٨٥ / ٧ / ١٩بتاريخ 
   

  

                                                

  
  
  

  الفصل السابع
  من المشرآين ةبراءوالالحج 

  
 يام الحج في أ– ةالسياسي  أحد أرآان التوحيد و من واجبات الحج- من المشرآينةالبد من إعالن البراء

الحجاج الكرام اإليرانيين و غير اإليرانيين  یو عل. ة و باهرة مسيرات و مظاهرات حاشدةهيئعلی 
 ةالكامل مع المسؤولين عن الحج ال سيما ممثلي الخاص سماح  في مختلف المراسم بالتنسيقةالمشارآ

من  ة القاصمةلبراء صرخات ا- جوار بيت التوحيد إلی-و أن يرفعوا، ١الشيخ آروبي  اإلسالم ةحج
يغفلوا عن التعبير عن  و أن ال، ةرأسهم أميرآا المجرم علی مشرآي و محلدي االستكبار العالمي و

و إبراز ، وفاء تجاه الحقوالإعالن الحب  و هل الدين غير. خلقوالسخطهم و غضبهم تجاه أعداء اهللا 
آين  من المشرةدون إظهار البراء ی الموحدين أن يتجلصلخلو حاشا.  تجاه الباطل؟ةبراءوالالغضب 

 نتبرأ فيه قوًال و عمًال من آّل، ناسوال ةطهاروال و بيت األمن ة من الكعبیمكان أسم و أي. منافقين وال
رباب واأل ة بتحطيم اآلله٢»ألست برّبكم«؛ و نجدد ميثاق ة و نذالةاستغالل و دني اعتداء و ظلم و

و «: ةالسياسي لها اهللا عليه و ٰی الرسول صّلةذّآرنا بحرآ أهّم حدث ُيیذآر علی و نحافظ، المتفرقين
 اهللا ی صّل الرسولة؛ ذلك أّن سن ةخالد ة و نبقيها حي٣» الناس يوم الحج األآبر إلیهأذان من اهللا و رسول

بل ينبغي للمسلمين أن ، مراسيم الحج فحسب ی؛ و هي ال تقتصر علی ال تبلةله و إعالن البراءاعليه و ٰ

 
دي آروبي مسؤوًال عن  حجة اإلسالم الشيخ مه-١٩٨٠ / ٣ / ١٥ في ضوء أمٍر أصدره بتاريخ - عّين سماحة اإلمام١

 -١٩٨٥ / ٨ / ١٦ علی أمر اإلمام الصادر في  بناًء-آذلك تولي الشيخ آروبي. مؤسسة شهداء الثورة اإلسالمية 
 . رحيل اإلمام الخمينيیمهمة تمثيل اإلمام في الحج واإلشراف علی شؤون الحجاج اإليرانيين حت

 .١٧٢ سورة األعراف، اآلية ٢
 .٣ية ، اآل  سورة التوبة٣
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المسلمين  علی و يتحتم ،لطامعين الدوليين لةّن مثل هذه االيحاءات تعد بحد ذاتها من التحرآات الخفيإ 
 و مصالح المسلمين؛ و ال يغفلوا عن ةاإللهي ذود عن القيموال،  بكّل طاقاتهم و إمكاناتهمةمواجهتها بجدّي

 و ةو جعلها أآثر استحكامًا و أن ال يسمحوا لهؤالء الجهل و دفاعهم المقدس رّص صفوف نضالهم
 و . صفوف المسلمين و عقيدتهم و عزتهم أآثر من ذلكةاطين بمهاجمو أتباع الشي ةأصحاب القلوب الميت

 یتوجه من أسموال، الرحمن  بجنود- الحقة ال سيما من آعب-صوب ينبغي لهم االلتحاق من آّل حدب و
مثلما فعل سيد الشهداء أبي عبداهللا الحسين عليه  ،ی أسمة آعب إلیجهادوالشعور والو أقدس بقاع الُحّب 

 طواف  إلیحرموال ةو من طواف الكعب،  إحرام الحربیإل توّجه من إحرام الحج عندما، ١الم الّس
و بنيان ،  ال ُتهزمة ُأّم إلیلواّدتبدم؛ ليوال ةل الشهادس ُغ إلیالوضوء بزمزم و من، صاحب البيت
 ا ال شك فيه أن روحّمو م.  عن مواجهتهم ةغربيوال ة الشرقيی العظمیبنحو تعجز القو ،مرصوص

  .شركوالالكفر  نضال ضدوال، ج و نداءه ليس غير تمسك المسلمين بحكم الجهاد مع النفسالح
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
 اهللا یرسول اهللا صّل  أمر بهاة عبادية سياسيةصرخ ،  من المشرآين في أيام الحجة البراءةإن صرخ 

ألميرآا و إسرائيل و روسيا   الموتةغي القول لواعظ السلطان الذي يعتبر صرخو عليه ينب. له اعليه و ٰ
هل . مخالف لمراسم الحج؟ ،  تعالیّتباع أمر اهللاو  ،هل االقتداء برسول اهللا: تتعارض مع أحكام اإلسالم

؟  تعالیر اهللاله و أْما اهللا عليه و ٰیفعَل رسول اهللا صّل، الدين األميرآان أمثالك من رجالو ئ أنت ُتخطِّ
 من ةهل تنّزه مناسك الحج من البراء. ؟ ةمخالف تعالی  أمر الحقةطاعإو  هل تعتبر االقتداء بهذا العظيم

تنّصل من وال ةو تعتبر البراء، ةو توّلي ظهرك ألوامر اهللا و رسوله من أجل مصالحك الدنيوي  ،الكفار
  أعداء اإلسالم و محاربي المسلمين و ظالميهم آفرًا؟

و أن تترك ، يعرفون اهللا  وساوس بعض المشايخ الذين الیإل  ة السعوديةّننا نأمل أن ال تصغي الحكومإ
مشرآين؛ و تنّسق مع الحجاج والمن الكّفار  ةبراءوال أحرارًا في شعائر الحج – آما وعدت –المسلمين 

                                                 
و بعد .  مكةیلإانتقل من المدينة ) الحاآم االموي(الم عن مبايعة يزيد  بعد أن امتنع اإلمام الحسين عليه الّس١

أربعة أشهر من إقامته في مكة، و استجابة للدعوات التي آانت تصله من أهل الكوفة و تطالبه بالقدوم إليها 
مكة؛ انطلق اإلمام الحسين في الثامن من ذي الحجة سنة لمبايعته و نظرًا للظروف التي فرضها عمال يزيد علی 

فرضت جيوش يزيد الحرب علی اإلمام الحسين . ، علی الرغم من إقامة شعائر الحج  متوجهًا صوب الكوفةـ ه٦١
 في حرب غير ـ ه٦١ الجيشان يوم العاشر من شهر محرم الحرام من سنة یفالتق. في أرض يقال لها آربالء

 .الم و أبناؤه و أنصاره االثنان والسبعوناإلمام الحسين عليه الّس  فيهامتكافئة، استشهد
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  ج بيت اهللا الحرام و مسلمي حجا إلیمن بيان
   المباركی حلول عيد األضحةالعالم بمناسب

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
♦  

ألّن مشرآي الحجاز  بل هي حكم خالد؛،  تختص بعصر دون عصر من المشرآين الة البراءةإن صرخ
و ، عصر محدد علی و مكان و ال يقتصر حكم عام لكّل زمان» قيام الناس«آما أّن . ذهبوا و انقرضوا

و هذا ما يفسر .  األبد إلیة العبادات المهمةو هو من جمل ،يتكرر آّل عام في هذا التجمع البشري العام
 ةو اعتبارهم صرخ،  األبد إلیعزاء سيد المظلومين  ةعلي إقام  السالمممين عليه المسلةتأآيد أئم
. قرضوان قد اةمع أّن بني أمّي،  المظلوم ضد الظالمةله صرخا اهللا عليه و ٰیالرسول صّل  آل بيتةمظلومي

حربها   فيوم في إيران و إلية و ملموسةو إّن برآاتها واضح، ة خالدة حّيی أن تبقةالصرخ و ال بد لهذه
  .زيديين إليمع

سيل البشري والالتجمع العام  من الظالمين في هذا ة البراءة و ينبغي لحجاج بيت اهللا الحرام ترديد صرخ
 ةو ال يضحوا بمصالح اإلسالم السامي، أيدي بعض یو أن يشد بعضهم عل، العارم بنحو محكم و قاصم

و ال بد لهم من إلفات أنظار إخوتهم المسلمين أآثر . ةعنصريوال ةالطائفي مسلمين المظلومين في سبيلوال
و أتباعهم؛   التي ال تخدم غير الطامعين الدوليين ةتخّلي عن التعصبات الجاهليوال ة الكلمةوحد  إلیفأآثر

  . تعالیالحق بوعد و سيزيد من أملهم و ثقتهم تعالی فإّن هذا بحد ذاته يعتبر نْصرًا من اهللا
 المشايخ المأجورين مثير  و في مقدمتهم بعض- عمالء الطامعين الدوليين-مح اهللا ال س- و إذا ما اتبعوا

 یو يبقون في قيد أسر القو، القادر الجبار و يطالهم غضب، ی آبرة فإنهم يرتكبون معصي-ةفرقوال
  . باهللا منهمةو ينبغي االستعاذ، یالعظم

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

♦  
 من ةحشودًا آبير  و إّن– بحمداهللا و مّنه –ها وم طريق إليةالشعوب اإلسالمي  ةلقد وجدت إيران و بقي 

 مرآز ثقل -مسجد الحراموالتلتقي حل - ة من إيران و سائر البلدان اإلسالمي-حجاج بيت اهللا الحرام
و أداء واجبهم ، ة السياسية إلحياء شعائر الحج العبادي-الوحي  اهللا و محل نزولةاإلسالم و مهبط مالئك

 اهللا یالتي أعلنها الرسول الخاتم صّل،  من المشرآينة البراءةثل في إعالن صرخمالمت قرآنيوالاإللهي 
  . في الحج األآبر-١الم بن أبي طالب عليه الّس علی  موالناةبواسط -لهاعليه و ٰ

                                                 
 ی إرسال شخص إلیله إلا ٰ اهللا عليه وی في أواخر السنة التاسعة للهجرة، نزل الوحي بأمر يدعو رسول اهللا صّل١

  . مع و ثيقة من أربعة بنود- البراءة–مكة يقرأ مراسيم الحج آيات من سورة التوبة 
توجه أمير المؤمنين فدخل مكة، و قرأ في . الم و أخبره بما ُأمر بهله  عليًا عليه الّسا اهللا عليه و ٰیبي صّلدعا الن

له بقلب ملئه الشجاعة و صوت ا ٰ اهللا عليه ویيوم عيد األضحي ثالث عشرة آية من سورة مع و ثيقة الرسول صّل
 .جهوري في اجتماع عظيم

٦٧ 



بقاع األرض لالجتماع  ی قدموا من شّت ممن- و مذهبة الحجاج من آّل طائف- اهللا  إن شاء-ی فإذا ما لّب
 قصور ی فسوف تتداعة واحدة بصرخةطغاوال و أدنوا الظالمين،  تعالی نداَء اهللا-في هذا المكان الشريف

  .الظلم
حقوق المظلومين و  ی من المعتدين علةالبراء علی ،رسموالو إذا ما حرص ممثلو مليار مسلم باالسم 

  . أن تقف في وجههمةأي قو يدي الظالمين؛ فإنه ليس بمقدورو طالبوا بقطع أ، بالد المسلمين
و ثروات تمثل عصب  ة بما لديها من طاقات إنساني- و حكوماتهاةو إذا ما تعاملت الشعوب اإلسالمي

 القصور و لم تتأثر ةتعبأ بصخب سكن و لم، ی الكبری مع القوة من موقع قّو-ی الكبری للقوةالحيا
و ، یو صرخت في وجه هذه القو، الكبار  ة للجناةمناصروال ة اإلعالم المأجور لوسائلةبالدعايات الكاذب

و  ضيهااأر علی  من التواجد-ة اهللا األزليةقدر علی  باالتكال- و مْنِعهاةالنفطي هّددتها بقطع إمداداتها
 هذه الشعوب ةستسلم أمام قو یالنعم التي حباها بها؛ إذا ما تحقق هذا فالشك أّن تلك القو علی شكرت اهللا

  .التي ال ندرك اآلن قيمتها
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 
 ةالوقت الذي ينبغي لصرخ  هو أّنه في ذات- رغم تكرارها-التذآير بها المواضيع التي ينبغي ةمن جمل 

 ة يصل صوت مظلوميیحت،  الجميعةو بمشارآ ة و قاصمةظالمين أن تكون قويوال من المشرآين ةالبراء
لكي يستيقظ الغافلون و يحذر الساآتون ،  أسماع العالم إلیة الجناةسلط  تحتةشعوب الرازحوالالمسلمين 
المشرآين و  الذين يتفانون دفاعًا عن، مرون بالمنكرواآلو يرتدع الناهون عن المعروف  ،ةأمام الطغا

 اهللا عليه و ی رسول اهللا صّلةو سن  القرآن المجيدو حكم تعالی مصاصي الدماء الدوليين خالفًا ألمر اهللا
 أطفاء نور اهللا و  إلیأقالمهم و بياناتهم  وّعاظ السالطين اُألجراء الذين يسعون من خالل  خصوصًا؛لهٰا

و في الوقت ذاته البد من ... المظلومين من ظلم الظالمين  التي انطلقت في العالم لتحريرةإخماد الشعل
  التي قد تصدر عن بعضةمتناع عن ترديد الشعارات الفرديواال، ة بدقةاإلسالمي دابآلوا النظم ةمراعا

 و ةالبلدان اإلسالمي  الحجاج المشارآين في المسيرات من أبناءة سمع إلیةالمنحرفين بدافع االساء
  .ة اإلسالميةخصوصًا الجمهوري

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
 المظاهرات ةو إقام، ةالسابق  نفسها التي آّنا نؤديها في األعوامةبد لنا من أداء الحج هذا العام بالصور ال
  .الموسوي ال يعني تغيير سياستنا و إّن استبدال السيد، آنا نفعل في السابق مسيرات آماوال

الدول أن تتحمل ذلك؛  یعلو ،  في العامين الماضيينة ذاتها التي آان يقام بها خاّصةسيقام الحج بالصور
  .و أمر به القرآن أيضًا، عاتقنا علی اإلسالم ألننا ال يسعنا التخلف عن أداء هذا الواجب الذي ألقاه

أن إّلا ،  الحجیإل سنعمل بها آلما ذهبنا و، نمارسها  ذاتها التي آّناةفي الحج هي السياس إّن سياستنا
 ةآلي أمل أن يؤدي الحجاج فريض  ُأخريةو هذه مسأل، ج الح إلیيحولوا دوننا و يمنعونا من الذهاب

  . أوسعة و مشارآیبل و بنحو أسم،  اآلنیيؤدونها حت  نفسها التي آانواةالحج هذا العام بالصور
یمن حديث لد   لقائه رئيس و أعضاء مجلس الخبراء

  ١٩٨٥ / ٧ / ١٦بتاريخ 
♦  
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و سيقوم الحجاج ، الحج  إلیمن إيران و خمسون ألف شخص ة مئ- إن شاء اهللا- سيذهب هذا العام
 الحج  إلیفمن غير الممكن أن يذهب حجاجنا . المشرآين و من أميرآا و إسرائيل منةبواجبهم في البراء

  .االستكبار العالمي و ال يؤّدوا واجبهم بالتظاهر ضد
و . نا ال يعّد حّجًاحج ؛ و من دونها فإّنة األساسيةمن واجبات الحج السياسي،  من المشرآين ة إّن البراء

و إذا ما تصرفوا بشكل صحيح .  العالممسلمي أنه إذا ما فعلوا غير ذلك فإنهم يقفون بوجه، ليعلم آل سعود
  .و سليم فسيكون ذلك في صالحهم

یمن حديث لد  ة لقائه وزير الثقاف
  وقافواال الحج ةمؤسس علی مشرفوال

  ١٩٨٨ / ٤ / ١١بتاريخ 
♦  

 -اإللهي اآلمن حرموالاألقل في بيت اهللا  علی – المسلمون أنفسهم ی يرأن علی  إننا نصّر و نؤآد
  و أن يعلنوا براءتهم مما ينفرون منه، أحرارًا من قيود و أسر الظالمين

  .في مظاهرة عظيمة، و يستفيدوا من کّل السبل لتحرير أنفسهم
  ة لمذبحة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب

ةمك  ٥٩٨قرار  الیعل  ةموافقوال ة الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

سيتحقق ذلك ، اإلسالمي  للعالمة الكامنةتحرير الطاق علی عزموال من المشرآين عاقدةإننا بإعالن البراء 
معذََّبون معًا ضد وال المسلمون - إن شاءاهللا– و سيصرخ.  تعالیيد أبناء القرآن بعون اهللا علی في يوم ما

 و عبيدها و مرتزقتها هم من أآثر موجودات العالم یالعظم یلقوو يبرهنون بأّن ا، ظالمي العالم
  .ةمبغوضي

  ة لمذبحة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
ةمك  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الدامي

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

ممن ، في الدين و أخواتنا  إخوانناةصرخ..  الشعب األفريقي المسلمة براءتنا هي صرخةإن صرخ
  .ةالعنصريين عديمي الثقاف ةن بسبب بشرتهم السوداء لسياط ظلم الطغايتعرضو

 یبلدان اّألخروالالشعوب  فلسطيني و جميعوال الشعبين اللبناني ة براءة براءتنا هي صرخة إن صرخ
و قد نهبت ،  بعين الطمع-خصوصًا أميرآا و إسرائيل - ةغربيوال ة الشرقيی الكبریهم القو إليالتي تنظر

 حربًا ضد ّنلتش) الكيلو مترات (و قطعت ُألوف، عليهم عبيدها و عمالءها  و مواردها و فرضتتهااوثر
   .ةبحريوال ةو احتالل حدودها البري ضيهااأر

ذين لن وال، و تسلطها عن أميرآا  آل الذين لم يعودوا يطيقون تفرة براءة براءتنا هي صرخة إّن صرخ
مكتفين بالتأسف؛ و اختاروا أن ، األبد  إلیحنا جرهميرضوا أن تكتم أصوات غضبهم و سخطهم في 

  .عن األجيال ةو أن يصرخوا نياب، يحيوا و يموتوا أحرارًا
الدفاع عن الموارد  ةصرخ.. ناموسوالكيان وال ة الذود عن الرسالةهي صرخ،  براءتناة إن صرخ

  .نفاقوال الكفر قلبها خنجر  التي قّطع نياطة الشعوب المتألمةصرخ.. اتكلممتوالثروات وال
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 ةأتعابهم و حصيل َة ثمر الذين نهَبةحفاوالمحرومين وال الجياع ةهي صرخ،  براءتناةإّن صرخ 
عمال والمزارعين وال الفقراء ءامتصاص دما لصوص الدوليون الذين يتمادون فيوالالسّراق ، جهودهم

 ةربط شريان الحيالی  عو يحرصون، ةشيوعيوال ةشتراآيواال ةكادحين تحت عناوين الرأسماليوال
  .ةو حرمان الشعوب من نيل أبسط حقوقهم الحق ،للعالم بهم  ةاالقتصادي

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
جتماعي واالالسياسي  الذين أثبتوا حقًا شخصيتهم و شعورهم و نضجهم،  إّن الحجاج اإليرانيين الكرام
 مع - و اعتبارهاة اإلسالميةالجمهوري ة لحفظ سمعة مدعاا و آانوة الماضيفي مراسيم الحج لألعوام

 ةأي نعم، ة العظيمة من هذه النعمةواالستفاد، و واجباته حذر في أداء مناسك الحجوال  ةمراعاتهم الدّق
اهللا  یمرقد الطاهر لرسول اهللا صّلوال بيت اهللا ة و زيارة المنورةمدينوال ةالمكرم  ة مكةالتشرف بزيار

 ةئمواأل ١الم الّسا الزهراء عليهة للصّديقة الطاهرة التربةتشرف بزياروالالبقيع  ةله و مقبراعليه و ٰ
، جامسنو ا بنظم، ةالقاصم  ة في مسيرات البراءةيتخلفون عن المشارآ  ال-المالمعصومين عليهم الّس

بلد اإلسالمي والاقتدار المسلمين  دلعبادي السياسي المقدس الذي يجسِّنهل من برآات هذا االجتماع اوال
 الحجاج و آذلك مع  ةتعاملهم األخالقي البّناء مع بقي  و من خالل-يرانيينالعزيز إيران؛ إّن الحجاج اإل

 ة ضرور إلی يدعونهم- ة البراءة في مسيرةمختلف شعائر الحج و خاص  فية السعوديةأفراد الحكوم
 یإل -  ال سمح اهللا- أي تصرف فردي أو شخصي قد يقودو يحترزون من، هذه التجمعات  فيةالمشارآ

مع أّن الحجاج الكرام ، ةساءواإل نزاعوالو آذلك يمتنعون عن الجدال ، هتك احترام هذا االجتماع العظيم
 لكن ربما يقدم بعض األفراد و، األعداء و مخططاتهم وعي لدسائسوال ةقظ إليمن  ة تاّمةدرج علی هم

  .ةاإلسالمي  ة الثورة تجمعات الحج و تشويه صورة عظم إلیةبدافع اإلساء ،ة مغرضةأعمال فرديعلی 
اهللا و حرم الرسول   التي تستضيف زّوار بيتة السعودية أن تقدم الحكوم- بالطبع-دعب و من المست

 و هذا االبتكار العملي، في مقابل الكفر مسلمينوال اإلسالم ة االستعراض العام لقدرامنع هذ علی ،األآرم
  .عالم اإلسالميوالالمسلمين  ةشعبنا الذي يستهدف عز،  السياسي ألبناء

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیةمن بيان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 

♦  
غير التظلم من الظالمين  الذين ال يهدفون،  أيضًا مع الحجاج اإليرانيينة السعودية نأمل أن تنّسق الحكوم

تضافر و وال بالتعاون –و يعبرون . شؤونها  و يتدخلون فيةبلدان اإلسالميال علی  الذين يعتدونةالخون
 إن شاء -لكي ُيؤدي الحج هذا العام، الحريم اإلسالمي علی المعتدين  عن استنكارهم للكفار-ة الكلمةوحد
  .له ا اهللا عليه و ٰیو رسوله الكريم صّل تعالی ُيرضي اهللا  بما–اهللا 

   الحرام و مسلمي العالم حجاج بيت اهللا إلیمن بيان

                                                 
الٰم، و عليها الّس   خديجةله من السيدِةا ٰالم بنت رسول اهللا صّلي اهللا عليه ولّس الصديقة فاطمة الزهرا عليها ا١

له لشّدة حّبه لها و تعّلقها بأبيها، بُأّم ا اهللا عليه و ٰیالم لّقبها رسول اهللا صّل بن أبي طالب عليه الّسي علزوجِة
له، و شهدت أحداث ما بعد وفاته اليه و ٰ اهللا عیالم في أخطر مراحل حياة الرسول صّل الّسايها، عاشت عليهبّأ

و بسبب ما . الم، و تحملت الصعاب التي تهّد الجبالله مع زوجها أمير المؤمنين علي عليه الّسا اهللا عليه و ٰیصّل
و هي   الباقية   الحياةیله رحلت إلا اهللا عليه و ٰیعانته من ظلم و اعتداء من قبل أعداء اإلسالم بعد وفاة أبيها صّل

 في الظالم بمقبرة البقيع بعيدًا عن أنظار أعداء یو بناًء علی وصيتها ُووري جسدها الطاهر الثر. ي عّز شبابهاف
 .اإلسالم
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   المباركی حلول عيد األضحةبمناسب
  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 

اإليرانيين الذين قدموا من بلد  أّن الحجاج، ةزياروالمتصدون لشؤون الحج وال ة السعوديةلتعلم الحكوم 
و بفضل نهضته  تعالی و استطاع بعون اهللا ،شرق و ُنهبت ثرواتهوال من ظلم الغرب یثوري عان

 أبنائه من الرجال ةته بهّمّياستقالله و حر علی  و يحصلیالكبر ی القوة أن ينقذ نفسه من قبضةلواعيا
الشعبي   النظام اإلسالميةبعد إسقاط النظام الشاهنشاهي األميرآي الظالم و إقام، و آبارًا نساء صغارًاوال

  ..روسوالجواسيس األميرآان وال د المستشارينو طْر
مرقد المطهر والالحرام   بيت اهللاةعون للتشرف بزيارّل أن هؤالء الحجاج يتطةسعودي الة لتعلم الشرط
ساءة إ ّيفا ،و رسوله و أّنهم ضيوف اهللا، الم المسلمين عليهم الّسةله و أئما اهللا عليه و ٰیلرسول اهللا صّل

 أنهم قدموا  وةالعظيم؛ خاصو رسوله   و تطاول علی ضيوف الرحمنهانُةإ يو تطاول عليهم هأليهم إ
 اهللا عليه و ی إبراهيم خليل اهللا و محمد رسول اهللا صّلةدعو - جنب أدائهم مناسك الحجیإل   جنبًا-واّبليل
آل فج «لذا أدعوآم للتعامل مع هؤالء الذين قدموا من . اهللا ة لدعوة دعوتهما هي تلبية ألّن تلبي؛لهٰا

 و ال تؤذوا ضيوف، ة إسالميةّو صدق و وفاء و ُأخ و ة و محب ةبرأف، و رسوله العظيم  اهللا إلی١»عميق
الذين تبرأ اهللا و  كافرينوال من المشرآين ةبراءواللقد قدموا ألداء مناسك الحج .. الرحمن و رسوله

  .رسوله منهم
مسلمين والاإلسالم  ر عدوحلد  نظاٍم إسالمي مقتدرةو انتهزوا قو،  أآِرموا هؤالء الضيوف الملتزمين

 ةو اجعلوا من مك..  األولةاإلسالمي بلدانوال اإلسالم ةعدو، سيدتها أميرآا و قطع يد، ةصبإسرائيل الغا
 ألنه أحد ُأسرار الحج؛ فاهللا،  للهتاف ضد الظالمينةبؤر -تضامن مع حجاج العالموال بالتعاون -ةالمكرم
  .و عبادتهم  عن تلبيات البشرّيغنتعالی 

  لمي العالم حجاج بيت اهللا الحرام و مس إلیمن بيان
ةبمناسب   حلول عيد األضحي المبارك

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
لم يكن بعُض يدرك جيدًا  ، العام الماضية المكرمة التي شهدتها مكة الحلوة الحج المّرة ما قبل حادثیإل 

لون ء يتسااو آانو.  من المشرآين ةمسيرات البراء يران عليإ في ة اإلسالمية إصرار الجمهوريةفلسف
 الحج و في ذلك الطقس ة المسيرات و صرخات النضال في رحلةضرور نفسهم و مع اآلخرين عنمع أ
  .االستكبار؟  إلی للتطرقةفما الضرور،  من المشرآينةما ُأريد الهتاف بصرخات البراء و إذا. الحار

 ليس فقط -الطامعين الدوليين  عالم- بالعالم المتحضریفكم من البسطاء السذج آان يتصّور أّن ما يسم
 علی بل و يسمح لمعارضيه أآثر من ذلك؛ و يستدّلون ؛ةتحمل هذا النوع من األحداث السياسي علی قادر

  . بالعالم الحریيسمالمظاهرات في بلدان ما  ةذلك بسماحه بإقام
؛ بيد أّن مسيرات یالكبر ی و لكن يجب أن نعرف أّن هذا النوع من المظاهرات ال يلحق أّي ضرر بالقو

 تنتهي ةمدينوال ة التي تقام في مكةمسيرات البراء إّن.  سيتبعها إغالق أنابيب النفط السعوديةمدينوال ةمك
 بارتكاب المجازر - ولو–منعها  علی  يعملون- بالذات-و لهذا، و أميرآا عمالء روسيا علی بالقضاء
  .حرارواألرجال والبحّق النساء  ةالجماعي

روسيا و  علی االعتماد  عدمةسّذج ضروروال البسطاء یين يعي حت من المشرآة و في ظّل هذه البراء
  .أميرآا

                                                 
 .٢٧ سورة الحج، اآلية ١
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  ة لمذبحة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
ةمك  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الدامي

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
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  الباب الرابع
   مناسك الحجة وصايا اإلمام بشأن اقام

   
  

  . عمال

                                                

  الفصل األول
  . ولي الفقيه لشؤون الحجمسؤوليات ممثل

  
ة حجةسماح  ١ اإلسالم الحاج محي الدين أنواري

  .دامت إفاضاتهما. ٢ اإلسالم الشيخ فضل اهللا محالتية حجةسماح
سياسي والمعنوي وال  بمحتواها اإلنسانيی الكبرة الفرائض اإلسالميی إحدة مع اقتراب أيام إقام

 ة تطهير هذه الفريض ةو انطالقًا من ضرور –رام  حج بيت اهللا الحة أي فريض-جتماعي العظيمواال
 ة ال سيما بعد إقام- واقعها اإلسالمي الحقيقي إلی بهاةعودوال ، مما علق بها من آثار الطاغوتةالمقدس

اهللا  حجاج بيت علی  ُأعّينكما مشرَفين- للشعب اإليراني النبيلة العظيمةبفضل الثور ة اإلسالميةالجمهوري
أفرادًا صالحين و مؤمنين   تضّم- بعد التشاور مع المسؤولين الصالحين– ةشكيل لجنراجيًا ت، الحرام
 أن تجد هذه أملو آلي . الحج و شؤون الحجاج ُأمور علی  اإلشراف- بالتعاون معها-تتوليان، ملتزمين
  .إن شاء اهللا،  ة اإلسالمية الجمهوريةفي ظّل حكوم  محتواها المعنوية المقدسةالفريض

  حول واجبات الحجاجمن بيان 
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
 ةانطالقًا من ضرور .اضاتهف دامت إ٣ اإلسالم الحاج الشيخ محمد رضا توسلي محالتية حجة سماح

و ، ةإللهي اة بهذه الفريض ةاُألمور المتعلق  مختلفةو متابع، ة بأفضل صورة الحج العظيمةأداء فريض
ن سماحتكم مسؤوًال عن  ُأعيِّ؛ بإدارتهاةمور المتعلقواُألالحجاج   لقوافلةبدافع ترسيخ المظاهر اإلسالمي

 مؤمنين الملتزمين بالتعاون معوال من األفراد الصالحين ةراجيًا تشكيل لجن، الحرام حجاج بيت اهللا
 -ّمليت، الصالحين و بالتشاور مع المسؤولين، ٤هاشمي الگلپايگاني  ي عل اإلسالم السيدة حجةسماح

 التي ةتعيين مسؤولي الدوائر الحكومي  بالحج؛ علمًا أّنةاُألمور المتعلق علی  اإلشراف-هابالتعاون مع
و ، الهالل األحمر و غيرها يجب أن يتّم بموافقتكم و تأييدآم ةيرتبط عملها بشؤون الحج من قبيل منظم

 اختيار أفراد صالحين ملتزمين لهذه األةمسؤولي كمتقعا علی تقع
   إلی اإلمامةذي أصدره سماحمن األمر ال
   اإلسالم توّسلي محّلاتيةحج

 
 الشيخ أنواري بمعية الشهيد محالتي مهمة اإلشراف علی حجاج ی بناًء علی أمر أصدره سماحة اإلمام ُأوآل إل١

  .بيت اهللا الحرام
 
 استشهد مع عدد من  .أحد أنصار اإلمام الخميني الخّلص، و آان ممثًال له في مؤسسة حرس الثورة اإلسالمية  ٢

 .التي استهدفتها صواريخ الطيران العراقي مسؤولي البالد في حادث إسقاط الطائرة المدنية
  .علی شؤون حجاج بيت اهللا الحرام أمر اإلمام، مسؤولية اإلشراف یعل   بناًءی أحد أنصار اإلمام المقربين، توّل٣
  
 حجا بيت اهللا الحرام ی  في األمر الذي أصدره سماحة اإلمام بتعين حجة اإلسالم الشيخ توسلي مشرفًا عاّمًا عل٤

 .طلب من حجة اإلسالم السيد علی هاشمي گلپايگاني التعاون معه ، ١٩٨٠ / ٧ / ١٨بتاريخ 
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  ١٩٨٠ / ٧ / ١٨بتاريخ 
أو بفعل ، لبعض العناصر فهم المنحرفوال لالنحراف أة و نتيج– له أّن آثيرًا من المسلمين یمما يؤس 

و  . ةالمقدس ة البعد السياسي لهذه الفريضیعل  أسدلوا ستار النسيان–دسائس بعض المسؤولين النفعيين 
 شؤون ةآمًال متابع، شؤون الحجاج اإليرانيين الكرام علی و مشرفًا إّنني ُأعّين سماحتكم ممثًال عّني

لی إ مراسم الدينيةوالبات اخالل الخطو دعودة المسلمين ، ةالخاص ةمن رؤيتكم السياسي الحجاج بوحي
ما يدرو في  علی همطالعإ یص علحروال، العظمية لهيةاإلحياء هذه السنة  إلتضامن معًاوالوحدة الکلمة 

و إن ، طامعين الدوليينوالأيدي الظالمين  ی علة و أفغانستان المظلومةلبنان العزيزة و إيران المجاهد
  .لصوص الدوليينوال في مقابل المعتدين ةالعظيم واجباتهم علی ُتطلعوا الحجاج اإليرانيين

   إلی اإلمامةمن األمر الذي أصدره سماح
  تُوسلي محّلاتي اإلسالم ةحج

  ١٩٨٠ / ٧ / ١٨بتاريخ 
♦  
 علی جتماعي العظيم للحجواال سياسيوالمعنوي والآمل أن تأخذوا بنظر االعتبار المضمون اإلنساني 

وري أن و من الضر. االجتماعي الثوري لإلسالم  البعد علی ةو أن ُتطلعوا الحجاج األعز، أفضل نحو
  .ة العظيمةطاغوت من التحضيرات التي تتم لهذه الرحلوال الشرك  مظاهرةلُأذّآر بأّنه البد من إزا

  .إن شاء اهللا،  وّفقكم اهللا و سّدد خطاآم
   اإلسالم الشيخ الكّروبية حج إلی اإلمامةمن األمر الذي أصدره سماح

  ١٩٨٥ / ٧ / ١٩بتاريخ 
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   تعاون الحجاجةضرور
   لشؤون الحجةمع ممثل الولي الفقي
  

، هدوءوال، النظام ة مراعا إلی،جاج اإليرانيين و سائر حجاج بيت اهللا الحرام الح- بإصرار-أدعو
 المسلمين  إلیو أن ينظروا، خوئينيها  اإلسالم السيد موسوية حجةسماح: لتزام بتوجيهات ممثليواال
  .بالمسلم الملتزم و أن يتعاملوا معهم بما يليق،  لهمة آإخوةآاّف

  م و مسلمي العالم حجاج بيت اهللا الحرا إلیمن بيان
   المباركی حلول عيد األضحةبمناسب

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
♦  

 یبتوجيهاتكم في شّت لتزامواال ١،  للتعاون مع سماحتكمةحجاج الكرام و علماء الدين آافوال أدع
  .المجاالت

  . اإلسالم الشيخ الكروبية حج إلیمن األمر الذي أصدره سماحته
  ١٩٨٥ / ٧ / ١٩بتاريخ 

 ةآّل فرد مراقب علی و .ة و أقاويل باطلة أنفسكم لئّلا تصدر عنكم تصّرفات مدانة مراقبةرورمن الض 
: التي يتّم التخطيط لها من قبل ممثلي ة اإلسالمي- ةو اّتباع البرامج اإلنساني، محيطين بهوالأصدقائه 

  . و إيذاء الحجاجیفوض ال إلیلكي ال تقود، م تخّطيهاعد و، خوئينيها يواإلسالم السيد موس ة حجةسماح
   حجاج بيت اهللا الحرام و مسلمي العالم إلیمن بيان

   المباركی حلول عيد األضحةبمناسب
  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 

♦  
 ةبالنسب، ةفصائل المختلفوال  بين الفئاتة المبارآةالرحله  وجود تنسيق آامل في هذةانطالقًا من ضرور

مور التي تتعارض مع واُأل یلوجوب اجتناب الفوض و نظرًا، ة السياسيةلتحرآاتهم و نشاطاتهم اإلسالمي
 الحجاج الكرام و قوافل الحج اّتباع توجيهات و إرشادات المشرف العام یيجب عل، ةاألخالق اإلسالمي

 ال سمح – فإن تصرفْت.  اإلسالم السيد موسوي خوئينيها ة حجةالحج و شؤون الحجاج سماح أمورعلی 
ن ينتج عن أفمن الممکن  ،تنسيق الالزمال  إلی دون االلتفاتة عشوائية بصورةع و جماة آّل فئ–اهللا 

ويعّد ذلك ، ة اإلسالميةثوري للجمهوريوال الوجه اإلسالمي  إلی،ءيو تبرز انحرافات تس، ذلک کارثة
 – ةو آّلي أمل في أن يراقب الحجاج األعز. خلقوالعند الخالق  ة آبيرةذنبًا عظيمًا تترتب عليه مسؤولي

 بالذنوب، ةاإللهية بالعظمة المقرونةأنفسهم و أصدقاء هم لئّلا تتلوث هذه العباد – تعالی أّيدهم اهللا
  .خطاياوال

   المباركی حلول عيد األضحةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

بطلب مّني فوا بالحج ّرتش  سواء أولئك الذين– ةطبيعي أّن العلماء المحترمين الموجودين في هذه الرحل 
لتزام واال توجيهاتكم  إلیالحجاج المحترمين اإلصغاء یو عل. ٢ جانب سماحتكم إلی يقفون–أو غيرهم 

                                                 
 . عامًا علی شؤون الحجاج  نه اإلمام مشرفًالذي عّي حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ آروبي، ا١
 .سالم والمسلمين السيد خوئينيها الذي عّينه اإلمام مشرفًا عامًا علی شؤون الحجاج اإليرانيين حجة اإل٢
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 و بالحجاج ةبهذه الفريض  آّل بحسب عمله المرتبط–ن ُألمور الحج يالمتصّد علی  و ال شك أّنه يتوجب
  .في تنسيق و تنفيذ أعمالهم، و إرشاداتكم  توجيهاتكم إلیصغاءواإل التعاون مع سماحتكم -الكرام

   موسوي خوئينيهام اإلسالة حج إلیمن األمر الذي أصدره سماحته
  حجاج بيت اهللا الحرام علی بشأن اإلشراف

  ١٩٨٢ / ٨  /٥بتاريخ 
♦  

أن ينجزوا المهمات ، الحج  بشؤون- بنحو ما- التي يرتبط عملهاة الدوائر الحكوميةالمتصدين إلدار علی 
  .موافقتهم  المحترمين و بعد إحرازةهم بالتنسيق مع الساد إلي ةالموآل

  : حجج اإلسالم إلیمن األمر الذي أصدره سماحته
  جاللي و طاهري خرم آبادي، التوسلي، الهاشمي الگلپايگاني، اإليرواني

  ١٩٨١ / ٦ / ١٠بتاريخ 
   

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
   علماء الدين المرافقين للقوافلةالحج و مسؤولي

  
عن موضوع ، و رؤساء القوافل  علماء الدين المرافقين لقوافل الحجاجة الساد إلیأوّد التحدث باختصار

 أن يعلموا أّن الحج هذا العام هو غير الحج في ةلسادل و هو أّنه ينبغي، يهّم حجاج بيت اهللا الحرام أيضًا
 الحج يتّم عن طريق القوافل  إلی آان الذهاب– ة في السنوات األخير– ففي السابق.ةالسنوات السابق

يصدر عنهم  فإذا ما آان.  الطاغوتةو آان آثير منهم في خدم، منتخبين من قبل الطاغوتوال  ةالطاغوتي
 يءدون أن يس،  الطاغوت إلیينسب  آان الخطأ-مسؤولين عن القوافلوالن أ سواء عن رجال الدي-أخط
  .اإلسالم تأصيل علی بل آان يعمل،  اإلسالملیا

 فإن أحد – ةالرسمي دوائروال ة الحكومية إيجاد تحّول في األجهزة و نظرًا لضرور– أما هذا العام 
ها األنظار هذا  إليإذ تتطلع، قوافل الحج مي هي التي ينبغي أن يطالها هذا التحول اإلسالةالكيانات المهّم

هل حقًا إّن واقع هؤالء الذين يزعمون أنهم قد . في السابق  ما الذي اختلفت عّما آانت عليهیالعام لتر
 ة هؤالء الذين يمّثلون الدول- ة اإلسالميةو أحلوا محله نظام الجمهوري، الطاغوتي النظام علی قضوا

 ؟أعمالهم مع اّدعاءاتهم  هل تتطابق؟ هل حقًا إّن واقعهم مثلما يدّل عليه اسمهم–ن  و علماء الديةاإلسالمي
   باالسم فقط؟ة إسالميةو جمهوري، أم إنه مجرد ادعاء
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السابق إذا ما  ففي. و آيانه   اإلسالمةسمع علی ظ الحفاةمسؤولي، ة عظيمةوم مسؤولي إليعاتقكم علی تقع
وم فال يقولون عنه  إليأما. أنه طاغوتي  آانوا يقولون عنه،  ماةآان رجل الدين يمارس مسؤولي

 أنتم - الحج هذهة أوضاعكم و أحوالكم في رحل-ال سمح اهللا -فإن آانت. بل يقولون إسالمي، طاغوتي
  أيامة التي آانت سائدة ال تختلف عن األوضاع السابق- في أنظار المسلمينةطيب ةالذين تحظون بمكان

  .نظامها طاغوتي  باالسم فقط و أّنة إسالميةللعالم بأن إيران جمهوريفسوف يعكس ، الطاغوت
 و هذا ما نأمله ؛عليه  اإلسالم و اعتباره أو تحافظواة سمع إلیو بإمكانكم أن تسيئوا،  إن األمر بأيديكم
  .إن شاء اهللا، منكم و ستحققونه

  من حديث في جمع من علماء الدين و رؤساء قوافل الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩  /٣٠بتاريخ 

♦  
أسوا و أحوال الفقراء و تت آالم الناس علی  الحج هي أن تذهبوا و تتعرفواة ينبغي أن تعلموا أّن حقيق

  فمن آان يتوقع أن يَتحقق له في ذهابهواال. و تواسوهم أحوال المحرومين في العالم علی تتعرفوا.. بهم
  .فإّن سفره ال يعد حجًا، ته حتي في بية غير الموجودةخدموال  الحج نوع من الرفاهإلی

  إلی حينما ذهبنا-أذآر . الناسة حياةمشاهد، علينا تعالی  إن من أهداف الحج الذي أوجبه اهللا تبارك و
ففي ذلك الوقت . الحجاز ما ال يستطيع الحجاج تصّوره  أهلة رأينا من أوضاع معيش-الحج في تلك األيام
ففي آّل مكان من . ی و ُأخرة آانت تتوقف في الطريق بين فترو، ة المدينیإل ة من مكةآنا نذهب بالسيار

 طواميرهم و يأتون  يخرجون من ةآان أبناء تلك المنطق.  تتوقفةآانت السيار،  ةالصحراء القاحل هذه
. رجالهم فليس بمقدور المرء أن يصفه أما منظر.  تكفي للستر فقطةو ثياب النسو،  ةاألطفال عرا.. ناإلي

 ثم يتوقع أن يوّفروا ة مثل هذه الصور المؤلمیللمرء أن ير ينبغي.. ليستجدوا من الحجاج  يأتون اآانو
معضالت قبل أن ننتظر من المسؤولين واليجب األخذ بنظر االعتبار المشاآل  .له آّل شيء في حّجه 

  .القوافل أن يوّفروا لنا آّل شيء عن
 ةالحجاج خدمات من الدرج  اُألمور لكي ال ينتظر أمثال هذه إلی العلماء أن يوّجهوا الناسة السادیعل

و آانت ، الحمير علی آانوا في السابق يذهبون ّنهمإفي حين ، ةوم يتّم بالطائر إليإّن سفرآم . یاُألول
 ةياب تستغرق أربعواإل الذهاب ةفي بعض األماآن آانت رحل و ربما،  تستغرق وقتًا طويًالةالرحل
  .أشهر

في السابق عندما آانوا   .ةّما تةنكم خالل ساعتين أو ثالث تصلون الحجاز براحفإ،  أما في عصرنا هذا
 ةيقوموا بأنفسهم بإعداد محاّل إقامتهم بعد معانا بل آان عليهم أن، يذهبون لم يكونوا يجدون سكنًا جاهزًا

  . لكمًأي الحج فتجدون آّل شيء مه إلیبينما اآلن تذهبون! خدمات  و أي!و أّي بيوت آانت . ةو مشّق
و تطمحون بإنقاذ ، آالمهم أيها المسلمون الذين تتطلعون إلنقاذ المسلمين من،  و عليه فأنتم أيها الحجاج

 أن ال – ال سمح اهللا – تعالی يشاء اهللا تبارك و فقد،  ال تتوقعوا الكثير؛مستضعفي العالم من معاناتهم
أن توجهوا الناس و ،  علماء الدينة الساديتوجب عليكم أيها. معاناتكم فتتضاعف إذ ذاك، يتحقق ذلك
  .وجود بعض النواقص  ةفي حال ترشدوهم

و لكن لم يكن . العناء و تحملوا من أجل ذلك أنواع،  المسؤولون و هيأ وا آّل شيءة لقد ذهب الساد
ل ولم يكن بمقدورهم فع، لكم بما وسعهم ةوا سبل الراحلقد هيأ. يفعلوا أآثر من طاقتهم بمقدورهم أن 
،  المسؤولين يريدون ذلكةفهذا ال يعني أن الساد، بعض النواقص - أحيانًا–فإذا ما رأيتم . أآثر من ذلك 

الحج   إلیةال يأتي الساد:  هل يقولون؟فماذا عليهم إن لم يقدروا. تحقيق ما هو أآثر منه بل لم يتمكنوا من
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تعريف الناس . الحجاج  علماء الدين المرافقين لقوافلعاتق  علیة اُألخري الملقاة من الواجبات المهم
غير  إّلا أنهم  ةمشقوالالحج و يتجشمون العناء   إلی المرء أناسًا يذهبونیفكثيرًا ما ير. بمسائل الحج

و بعد سنوات من عودتهم يسألون بأننا . رباكواإل ةيبتلون بالمحن و هناك، مناسك الحج علی مطلعين
  فهل يقبل حجنا؟ أو أننا لم نؤد المناسك بهذا النحو فهل صحيح أن حجنا باطل؟ ،افعلنا آذا و آذ
. و واجباته و محّرماته  الحجاج بمناسك الحجة المحاضرات و دروس توعية العلماء إقامةينبغي للساد

نغبي ي،  لتوضيح آدابه و مستحّباتهةالكافي ةو إذا لم تتوّفر لهم الفرص. البّد من توضيح آّل ذلك لهم
 العلماء و ة الساد إلیناس بدورهم مكّلفون باالستماعوال. و محّرماته تعليم الناس واجباته علی االقتصار

صحيح أم  آان طوافي بهذا النحو؛ هل: لئّلا يبتلوا باإلشكال و إذا ما عادوا يتساءلون، الحج تعّلم مناسك
  .يخطأ وا في أدائها لن، ح أداء المناسك بنحو صحيةفإذا ما تعّلم الحجاج طريق. خطأ؟ 

و عدم ، االنصياع لهم الحجاج علی و ينبغي لرجال الدين القيام به؛ و، عاتق الجميع علی  إّنه واجب يقع
آّلا ليس األمر بهذه . و ليحصل ما يحصل  الحّج إلیالمهّم أّننا ذاهبون: آأن يقولوا، التقاعس في ذلك

بيد أّن األمر .. فإن لم تقبل زيارته ال يترّتب عليها شيُء، ةللزيار فمن الممكن أن يذهب المرء .ةالصور
و  .ةثم تؤدي المناسك ثاني،  ُمْحِرمًایحصل إشكال أو خلل فإّنه يتحّتم عليك أن تبق فإذا ما. هنا يختلف 
   .ةيوجد لكم متاعب و مشّق حذر من ارتكاب ما من شأنه أنوالتعّلم المسائل  علی احرصوا، لكي تطمئنوا

  إلی توضيحهاةمسؤولي  علماء الدين المرافقين للقوافلةعاتق الساد علی  التي تقعیُألمور اُألخر من ا
فإن . الحج؛ إذ يجب أن تكون طبق نظم و تخطيط   التي تمارس فيةموضوع النشاطات السياسي، الحجاج

 سبيل یفعل. ترتيبواليجب أن يّتصف آّل شيء بالنظم . یصارت فوض له آان آّل شخص يفعل ما يحلو
 علی العمل فليقم أحد المسؤولين عن شؤون الحج بإعداد برنامج يتّم، أرادوا التجمع ألمر ما المثال إذا
 أن ی و ال يخف-طبقًا لمزاجه  أن يؤدي عمًال بمفردهةأما لو أراد آّل فرد من أفراد أي مجموع. أساسه

 و تبرز المشاآل یون األمور فوض ستك– ة ففي هذه الحال–هواء آبير جدًا واأل ةاختالف األمزج
   .ة اإلسالمية الجمهوري إلیةسببًا في اإلساء سوأ من ذلك أّنه قد تكونواأل، ةمعاناوال

اإلعالم في آّل مكان من   أّن وسائلیو ال يخف . ة اإلسالمية الجمهوري إلیيء احذروا من ارتكاب ما يس
لذا يجب أن نكون حذرين لئّلا  . ة اإلسالميةالجمهوري  ضد ال تألو جهدًا في التبليغ ضّدنا و- تقريبًا-العالم

  .و تشويه سمعتها ة اإلسالمية الجمهوري إلیة لإلساءةاإلعالم آذريع يصدر منا فعل تستغّله وسائل
 واال ه–ها  إليالكرام االلتفات الحجاج علی  و- العلماء االهتمام بهاة التي ينبغي للسادی من اُألمور اُألخر

ينبغي أن يكون آّل . إسالميًا   يجب أن يكون آّل شيء . في وقت ماة بمعصي– ال سمح اهللا -ميختلط حجه
  اهللاةأي أن تكون في مرضا، ة ال معصيةالشعارات عباد . ةال معصي ةالمسيرات عباد . ةشيء عباد

ينبغي أن  بل من يريد؛  إلیيءو يس، تكون اُألمور بنحو يتصرف فيه آّل واحد بما يحلو له  ال أن؛تعالی
  .تكون اُألمور طبقًا لبرنامج سليم تّم إعداده من قبل

  دين المرافقين لقوافلمن حديث في جمع من علماء ال
  ة القضائيةو منتسبي السلط، الحجاج

  .١٩٨٢ / ٨ / ٢٢بتاريخ 
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واجباتهم  علی الحجاج الكرام إطالع علی أن يحرصوا،  العلماء الكرامة أصحاب السماحةينبغي للساد 
  .المقدس  تتطابق مع أحكام الشرعةوا الحج بصورليؤّد

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
بشكل دقيق من علماء   بتعّلم مسائل الحج و مناسكه– تعالی  أّيدهم اهللا–أوصي حجاج بيت اهللا الحرام 

إذ من ، عمل دون مشورتهم و توجيهاتهم أي علی و أن ال يقدموا، الدين المحترمين المرافقين لقوافلهم
، ة النهاي إلیهمال ولن تتمكنوا من جبرانهاواإل للتساهل أةنتيج  أعمالكم– ال سمح اهللا –الممكن أن تبطل 

 و هذا واجب.  عنها للمحيطين بكم متاعب أنتم في غنًیو تسبب لكم و، محرمين أو تضطّروا لإلبقاء
  . شرعي ينبغي أن ال تغفلوا عنه

جلساتهم مع أفراد قوافلهم   فضًال عن عرض مسائل الحج في–ا ُأوصي علماء الدين المحترمين آم
الحجاج أثناء أدائهم للمناسك و توجيهم و  ة بمراقب– بحيث يدرآها الجميع ة و مبسطة واضحةبصور

  .إرشادهم لئّلا يقعوا في إشكاٍل ما
   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان

  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 
♦  
عاتقهم في  علی ةالملقا ة الخطيرة نظرًا للمسؤولي–ينبغي لعلماء الدين و مدراء قوافل الحجاج المحترمين 

 ة التي تمّر بها الجمهوريةاالستثنائي  الظروف إلیو بااللتفات،  و توجيه الحجاج المحترمينةإدار
 بكل –و ليحرصوا ، ةمنظم و ة سليمة الحج بصوریيؤد  جهدهم ألنی أن يبذلوا قصار- ةاإلسالمي
تعليم حجاج بيت اهللا المحترمين مسائل الحج و  علی – ةتوقع أو مّن و بعيدًا عن أي،  صدرةرحاب

متعلمون؛ و أن وال بما فيها اُألميون، ةيكون تعليمهم بما يتناسب و مستوي الشرائح المختلف  و أن؛مناسكه
ففي مثل هذه . اإلنسان حتي الموت مصير علی حجثر الذي يترآه الواألال يغفلوا عن دورهم البّناء 

 في ةو من هنا يجب اجتناب األهواء الشخصي.و قبول الحق   للتحولة تكون القلوب مهيأةاألجواء المعنوي
و إن اقتضت ،  و عرض مسائل الحج عن علم و يقين-مناسكوالالمسائل   خصوصًا في–الحج 

 و ةمسائل جديد  ذلك أّن أعمال الحج تتضمن؛ةمصادر الفقهيوال األفراد المّطلعين أ إلیالرجوع ةالضرور
  إلی فإّن ذلك قد يقود–ال سمح اهللا  – ة أو خاطئة ناقصةفلو تم بيان المسائل بصور . ةموارد ابتالء آثير

  .حرج و عسر بطالن عمل الحجاج المحترمين و وضعهم في
 من ةو يحذروا إيجاد حال ، بشكل دقيق و محددحوا المسائلضِّ أن يوةينبغي لعلماء الدين األعز،  و عليه

عبادات وال علمًا أن الوسواس في المناسك ؛له الوسواس تضع الحجاج في شّك و تردد و احتياط ال مبرر
  .همال في أداء الواجباتواإل  من التكاسلةيوجد حال، دعاءوال

  ج بيت اهللا الحرام حجا إلیةمن بيان البراء
  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
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  الفصل الرابع
  الحج و مسؤوليات مدراء القوافل

  
. القوافل أو سائر الحجاج  سواء رجال الدين أو رؤساءة اإلسالميةينبغي لكم أن تكونوا رموزًا للجمهوري

 يختلف عن الحج في ظل النظام ةاإلسالمي ةوم حج نموذجي؛ و هو في ظل الجمهوري إليفالحج
 اهللا مالجميع مسؤول أما. إننا مسؤولون جميعًا تجاه اإلسالم. أعظم ةيمسؤولوالالشرف عظيم .. الطاغوتي
 ةفنحن نزعم أننا أقمنا جمهوري. أبناء الشعب و طبقاته و حكومته : و تجاه اإلسالم  تعالیتبارك و
و أّنه تحّوٌل ، التحّول حصول هذا علی  لذا ينبغي أن نبرهن للعالم؛أنقاض النظام الطاغوتي علی ةإسالمي
وضعها  علی و قوافل الحجاج بقيت  ، التي نتجه منها لم تشهد تحّوًالةفإن آانت الدول.  آّل شيءفي

فهذا يعني ،  عليها أيام النظام الطاغوتياالحال التي آانو یو بقي رجال الدين المرافقين لها عل، السابق
  .طاغوتيًا و لم يتغير غير االسم أّن آّل شيء بقي آما هو

 –نظام إنساني   إلی بجميع أبعاده– إن شاء اهللا – النظام الطاغوتي یغيير محتو إننا نطمح في ت
و .  تعالی اهللا إلی بأنها سفرةالرحل  هذه إلیو أن تنظروا، ة أنفسكم بدّقةبد لكم من مراقبإسالمي؛لذا ال

 ال سمح –تسقطون  و قد ؛ تعالیآبير ين عند اهللا تبارك و اعلموا أنكم بهذا السفر قد تنالون عزًا و شرفًا
  . في االمتحان–اهللا 

من حديث في جمع من ع  لماء الدين و رؤساء قوافل الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٩بتاريخ 

♦  
عاتقهم  علی ةالملقا ة الخطيرة نظرًا للمسؤولي– ينبغي لعلماء الدين و مدراء قوافل الحجاج المحترمين 

 ة التي تمّر بها الجمهوريةاالستثنائي ظروف ال إلیو بااللتفات،  و توجيه الحجاج الكرامةفي إدار
 بكّل -و ليحرصوا، ة و منّظمة سليمة الجج بصوریيؤّد  جهدهم ألنی أن يبذلوا قصار– ةاإلسالمي
و ، تعليم حجاج بيت اهللا المحترمين مسائل الحج و مناسكه علی -ةتوقع و مّن  صدر و بعيدًا عن أيةرحاب
و أن ال يغفلوا  ،متعلمونوال بما فيها األميون ة الشرائح المختلفیيكون تعليمهم بما يتناسب و مستو أن

ففي مثل هذه األجواء . الموت یمصير االنسان حت علی ثر الذي يترآه الحجواألعن دورهم البّناء 
 - في الحجةو من هنا يجب اجتناب األهواء الشخصي . للتحول و قبول الحقة تكون القولوب مهيأةالمعنوي

 ة و عرض مسائل الحج عن علم و يقين و إن اقتضت الضرور–مناسك وال مسائلخصوصًا في ال
و موارد  ة؛ ذلك أن أعمال الحج تتضمن مسائل جديد ةمصادر الفقهيوالاألفراد المطلعين أ  إلیالرجوع

ن  بطال إلیفإّن ذلك قد يقود – ال سمح اهللا – ة أو خاطئة ناقصة فلو تّم بيان المسائل بصور؛ةابتالء آثير
  .عمل الحجاج الكرام و وضعهم في حرج و عسر

 من ةو يحذروا إيجاد حال ، أن يشرحوا المسائل بنحو دقيق و واضحة و عليه ينبغي لعلماء الدين األعز
عبادات والعلمًا أّن الوسواس في المناسك  الوسواس تضع الحجاج في شك و تردد و احتياط ال مبرر له؛

  .في أداء الواجبات همالواإل  من التكاسلة يوجد حال،دعاءوال
   حجاج بيت اهللا الحرام إلی ةمن بيان البراء

  ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨بتاريخ 
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  الفصل الخامس
   النظام في مناسك الحجیعل  ة المحافظةضرور

  
 عن ترديد ةمتناع بشّدواال  و بما يليق؛ة بدّقةداب اإلسالميواآلترتيب وال النظم ةمن الضروري مراعا

 الحجاج ة سمع إلیة لإلساء–المنحرفين   التي قد تكون من إلقاءات و ايحاءاتةلفرديالشعارات ا
آتفاء واال – ة اإلسالمية و خصوصًا الجمهوريةاإلسالمي  من أبناء البلدانةالمشارآين في المسير
  اإلسالمة حجةسماح:  بأمر مباشر من ممثلي الخاصةالمتصّدون لشؤون المسير بالشعارات التي يقررها
خالفًا للمّتفق عليه  و إذا ما أراد أحد أحيانًا أن يهتف بشعار. و عدم تعّديها،  تعالیالشيخ آّروبي أيده اهللا

و واصلوا ، فاطر دوه من بين صفوفكم فعله علی و حاولوا نصحه فإن أصّر، فاترآوه لوحده و ال تتبعوه
  ..ةالمسير

 حجاج ة بسمعةإساء –اوزهم الحدود المتفق عليها  لتصرف هؤالء و تجة نتيج–أّنه إن لحقت ،  و اعلموا
و يجب ، ذلك علی و ستحاسبون تعالی أمام اهللا فأنتم مسؤولون، ة اإلسالميةجمهوريوال أةالبلدان اإلسالمي

لالجتماع العظيم من مختلف أنحاء العالم في هذا المقام المقدس و  ة الفلسفات المهّمیأن تعلموا أّن إحد
 قرآن الكريم في مقابلوال سالمتباع نبّي اإلأحاد مسلمي العالم و تمتين الوحدة بين ات هو، مهبط الوحي

ثيرت بهذه الوحدة و ُأ ضرر،  نتيجة لتصرفات بعض الحجاج- ال سمح اهللا–ن لحق إف. طواغيت العالم
   .عذاب اهللا القادر اله و يستحق فاعلها اهللا عليه و ٰیل اهللا صّلفإّن ذلك سيغضب رسو، الفرقة

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٥ / ٨ / ١٦بتاريخ 

♦  
، هدوءوالالنظم   مراعاة إلی،الحجاج اإليرانيين و سائر حجاج بيت اهللا الحرام -  بإصرار–أدعو 

 المسلمين  إلینظروالالموسوي الخوئينيها؛  دسالم السياإلةسماحة حج: وااللتزام بتوجيهات ممثلي الخاص
  .بالمسلم الملتزم يليق تعامل معهم بماوال ، لهمةآإخو ةآاف

   حجاج بيت اهللا الحرام و مسلمي العالم إلیمن بيان
   المباركی حلول عيد األضحةبمناسب

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
♦  

و ، ة اإلسالميةو نداء الثور قرآن الكريموالالذين يحملون نداء اإلسالم ، ُأوصي الحجاج اإليرانيين الكرام
 علی – ة المنورة أو في المدينة المكرمةفي مك  سواء– ةيحرصوا في هذه المواقف الشريفأن علی  أؤّآد

و أن ال يرّدوا عليهم بالمثل في هذه ، ة السعودية مع أفراد الحكومیحت ،ةالتعامل مع المسلمين بوّد و محب
و أن  ، و إسالمي رفيعآذلك ينبغي لهم التعامل مع الجميع بُخلق إنساني. تعّد مكانًا آمنًا المراآز التي

و أن يلتزموا ، ة الحسنةموعظوال ة األخويةبالنصيح،  ارتكاب أعمال عنف إلیيحاولوا منع الذين يسعون
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و ربما ينصاع ال ، المسيرات  نظيرة و يجب أن تعلموا أّن المرء قد ينفعل أحيانًا في التجمعات الكبير
فيه مسيرات التي تقام والففي اجتماعات الحج  ..ةإراديًا لترديد شعاراٍت و أداء حرآاٍت غير مدروس

 شعارًا ال يّتفق مع الموازين ةفتنوالربما يرفع بعض المنحرفين مثير ،تي ينبغي أن تتّم بهدوء و سالموال
ال بّد  و عليه.  االنحراف إلی قد يؤثر في النفوس و يسوقهم- لمظهره المثيرة و نتيج–ه أّن  إّلا؛ةاإلسالمي

 ة المسيرات السلميةعن إقام المسؤولين علی و، ةدق هذه اُألمور ب إلیللحجاج اإليرانيين الكرام أن يتنبهوا
إذ يفترض باألشخاص المهتمين  . ةالبدء بالمسير أن يختاروا شعاراتهم بنحو مدروس و يتفقوا عليها قبل

أن يقوموا بإعداد الشعارات بعد ،  ةجتماعيواال ة بالمسائل السياسيةإحاط ی ممن هم علةبشؤون المسير
إرشادهم  الناس و و توجيه،  اإلسالم السيد الموسوي الخوئينيهاة حجةسماح، مع ممثلي الخاص التشاور
 ة المحافظةو ضرور ، یالشعارات اُألخر متناع عن ترديدواال، اتباع الشعارات المتفق عليها  ةبضرور

  .نظاموالالهدوء علی 
   مؤتمر الحج العبادي السياسية إقامةمن بيان بمناسب

   المباركیو حلول عيد األضح
  ١٩٨٤ / ٨ / ٢٩بتاريخ 

♦  
  توضيحهاةالحجاج مسؤولي  علماء الدين المرافقين لقوافلةعاتق الساد علی  التي تقعیمن اُألمور األخر

. إذ يجب أن تكون طبق نظم و تخطيط ، تمارس في الحج  التيةموضوع النشاطات السياسي،  الحجاجإلی
. ترتيبوال يجب أن يّتصف آّل شيء بالنظم .یيحلو له صارت االمور فوض فلو أّن آّل شخص فعل ما

بإعداد برنامج يتّم  فليقم أحد المسؤولين عن شؤون الحج، سبيل المثال إذا أرادوا التجمع ألمر ما یفعل
 ی و ال يخف- طبقًا لمزاجهيؤدي عمًال  أنةأما لو أراد آّل فرد من أفراد أي مجموع. أساسه علی العمل

 ةمعاناوال و تبرز المشاآل ی ستكون األمور فوضةهذه الحال  فقي-بير جدًااألهواء آ ةأن اختالف األمزج
  .ة اإلسالمية الجمهوري إلیةتكون سببًا في اإلساء سوأ من ذلك أّنه قدواأل

ان من اإلعالم في آّل مك  أّن وسائلیو ال يخف . ة اإلسالمية الجمهوري إلیاحذروا من ارتكاب ما يسيء
لذا يجب أن نكون حذرين  . ة اإلسالميةالجمهوري في التبيلغ ضّدنا و ضد  جهدًاو ال تأل– تقريبًا -العالم

  .اإلعالم کذريعة لإلساءة إلی الجمهورية اإلسالمية و تشويه سمعتها لئّلا يصدر منا فعل تستغّله وسائل
  من حديث في جمع من علماء الدين المرافقين لقوافل

  القضائيه ةو منتسبي القو، الحجاج
  ١٩٨٢ / ٨ / ٢٢بتاريخ 

♦  
 التي ستكون ةكيفيوال  للمسيرات ال بّد لكم من اّتباع ما يقرره المتصّدون لها؛ من وقت انطالقهاةبالنسب

و ال تسمحوا ألي شخص .  بما يليقةاإلسالمي دابواآل النظم ةو مراعا، عليها و شعاراتها و نظير ذلك
و قد أعّد نفسه ، ة اإلسالميةجمهوريوالإلسالم من عمالء أعداء ا فقد يكون، برفع شعار من تلقاء نفسه

خالل  من، مذاهبوال اإلسالم یوال شعبكم  إلیةساءواإل و تشويه سمعتكم ة الفرقةإلثار للتغلغل بينكم
الجميع بتوجيهات و إرشادات  و مهما يكن فمن الضروري أن يلتزم.  للُخلق اإلسالميةشعاراته المنافي

٨٣ 



   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

 ةبالنسب، ةفصائل المختلفوال  بين الفئاتة المبارآة وجود تنسيق آامل في هذه الرحلةانطالقًا من ضرور 
مور التي تتعارض مع واُأللوجوب اجتناب الفوضي  و نظرًا، ة السياسيةإلسالميلتحرآاتهم و نشاطاتهم ا

 الحجاج الكرام و قوافل الحج اتباع توجيهات و إرشادات المشرف العام ی يجب عل؛ةاألخالق اإلسالمي
فإن تصّرفت  . اإلسالم السيد الموسوي الخوئينيها المحترمة حجةالحج و شؤون الحجاج سماح ُأمورعلی 

فمن الممكن أن ، التنسيق الالزم  إلی دون االلتفاتة عشوائية بصورة و جماعة آّل فئ–ال سمح اهللا  –
و ، ة اإلسالميةثوري للجمهوريوالالوجه اإلسالمي   إلیو تبرز انحرافات تسيء، ةينتج عن ذلك آارث

  .خلقوال عند الخالق ة آبيرةمسؤولي يعد ذلك ذنبًا عظيمًا تترتب عليه
 ةلئّلا تتلوث هذه العباد  أنفسهم و أصدقاءهم– تعالی  أيدهم اهللا– ةي أن يراقب الحجاج األعز آلي أمل ف

  .خطاياوالبالذنوب ، ة اإللهية بالعظمةالمقرون
   المباركیح عيد األضةمن بيان بمناسب
  ١٩٨٢ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
 ةآل فرد مراقب علی و  .ة و أقاويل باطلة أنفسكم لئال تصدر عنكم تصرفات مدانةمن الضروري مراقب

: التي يتّم التخطيط لها من قبل ممثلي ة اإلسالمي– ةاإلنسانيو اّتباع البرامج ، محيطين بهوالأصدقائه 
   . و إيذاء الحجاجی الفوض إلیلكي ال تقود، و عدم تخطيها، خوئينيها اإلسالم السيد موسوي ة حجةسماح

  العالم حجاج بيت اهللا الحرام و مسلمي  إلیمن بيان
   السعيدی حلول عيد األضحةبمناسب

  ١٩٨٣ / ٩ / ٣بتاريخ 
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  الفصل السادس
  تشريفاتوالالتبذير 

   الحجةالتي تتناقض مع فلسف
  

 مع ی و يتنافةاإلسالمي يتعارض مع األهداف،  للحجاج الكرامة المعروضةإّن اقتناء السلع األميرآي
و من هنا يجب االمتناع عن ، و يرّوج للباطل عداء اإلسالم الةألن مقتنيها يقّدم خدم، اإلسالم أصًال

و تقومون أنتم ، شبابنا األعزاء بأرواحهم في جبهات القتال فليس من اإلنصاف أن يضّحي. شرائها 
 كم بعملكم هذا تخذلون اإلسالمإّن.  من خالل اقتنائكم منتجاتهم الحرب  مجرمي إلیبتقديم الدعم

و ألصدقائكم ما تحتاجونه من  بمقدورآم أن تهيئوا ألنفسكم.. عبكم المظلوم و شة اإلسالميةجمهوريوال
  .سالمواإلأعداء إيران  ة ال تصّب هذه األموال في خدمیحت، داخل إيران

و ال تكونوا ،  أعدائهمایإل ،و عليكم أن ال تقدموا العون في زيارتكم لبيت اهللا و رسوله،  لقد أديت واجبي
 من واجبي ریو أ، ةإليها في األعوام الماضي ةإّنها ُأمور سبقت اإلشار. و بلدآم سببًا في إذالل شعبكم 
  .تكرارها نظرًا ألهميتها

   حجاج بيت اهللا الحرام إلیمن بيان
  ١٩٨٦ / ٨ / ٧بتاريخ 

والئم وال ةالتشريفات الزائد ةالهدايا و إقام  في جلب ة ألولئك الذين ينفقون األموال الطائلیولمن اَأل 
 یإخوتهم و أخواتهم المرض علی األموال  بهم إنفاق هذهیولاَأل،  عودتهم من الحجی لدةرفالمت
  .ةبرآوال عليهم باألجر تعالی لينعم اهللا، معوزينوال

  من بيان حول واجبات الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 

♦  
أو أن ،  ة سفر تجارةلرحلا حذار أن تجعلوا من هذه!  العلماء و رؤساء القوافل و سائر الحجاجة أيها الساد

فال ،  الدنيا إلی اهللا و ليس سفرًا إلیإّنه سفر. السفر خير من هذاواأل هّمكم األّول ةريتكون الشؤون التجا
  .تلوثوه بالدنيا

  من حديث في جمع من علماء الدين و رؤساء قوافل الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٣٠بتاريخ 

♦  
 و، ة اإلسالميةتأجيج الثور  بأخواتنا و إخوتنا الذين ساهموا فيًة لقد ألحق النظام الطاغوتي أضرارًا آبير

لذا  . ةمساعدوال العون  إلی ة مبرم ةبحاج ةمتضررين ممن خّلفتهم الثوروالهناك آثير من المعاقين 
 احتياجات ةالحج المستحب أن يخصصوا نفقات الحج لتلبي الذين ينوون أداء علی يتوجب هذا العام
  . المستحبأآبر بكثير من الحّج تعالی ثواب ذلك عنداهللا تبارك و فإّن، إخوتهم و أخواتهم

  من بيان حول واجبات الحجاج
  ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠بتاريخ 
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  الباب الخامس
   الحج الدامي

  »١٩٨٧ الحجاج عام ةمذبح «
  

  . ة المكرمةحادث المؤسف الذي شهدته مكواله، إّن ما أوّد التحدث عنه 
سواء ، شهداء آثيرون آان لنا، ة التي آانت في سبيل اهللا و من أجل إنقاذ األّمیٰقتنا اُألولإننا و منذ انطال
أو بعد انتصارها حيث قّدمنا ، شهداء آبار  حيث آان لنا– أيام الظلم الشاهنشاهي – ةقبل تفجر الثور
ن قبل هذا الحادث لم ّن آل ما آاإ.  تختلف عما سواهایٰخرُأ ة الحجاز قضيةإّلا أن قضي. شهداء عظامًا

آثيرًا  فقد عانينا. ةلقد قّدمنا شهداء آثيرين و في فترات مختلف.  نضِرب ٌنضرب و أحيانًا  أنیٰيكن يتعد
آما أنكم .. يحدث آنذاك  يتذآر ماذا آانة؛ و إن آل من عاش في تلك الفتر١»رضاخان«في عهد 

 طول یفعل. شهداء الذين راحوا ضحيتها وال، محمد رضا تتذآرون جميعًا األحداث التي شهدناها في عهد
  .الحجاز ةقضي ةإّلا أن آل ذلك لم يكن بفجاع،  تحتّل مكانًا ساميًا في جهادناةالشهاد ةالطريق آانت قضي

 ة و يوم الجمعةالقدس مسأل  إّلا أن يوم٢.و قد رأيتم آيف آان يوم القدس، ی آبرة القدس قضيةإّن قضي 
  إلیع إنقاذ القدس من غاصبيها الذين لم يسعوافبدا ا عن يوم القدسّنعللقد أ . یٰ ُأخرة مسألة بمكةالدامي
 القدسی و طبعًا يجب أن ال تبق.  األمر أنهم يزعمون أن القدس قدسهمةغاي قضاء عليها؛وال القدس ةإهان

  .بأيديهم
و يصّر ،  أصحابهالی إالقدس ةإن يوم القدس يطالب بإعاد . ة اإلسالم مثل هذه الصدمیّق لم يحدث أن تل

 ةأعز.. غتياالت واالفي حوادث االنفجارات  آما أننا فقدنا آثيرًا من أعزتنا. اغتصابها علی الغاصب
 ولكن آل ذلك – لهم ة و ال قيمة إن آانت لهم قيم- القصورةمن سكن ة قيمیٰآان تراب أقدامهم أعّز و أغل

  .َنِضرب و ُنضرب  أنیال يتعد
إّلا أن ، بنا ضررًا آبيرًا حقوال، قّدمنا أيضًا آثيرًا من الشهداء ،تي ُفرضت علينا في الحرب مع صدام ال

العالم أيضًا ما زال يغط في . الحجاز ة عن قضيةاننا مازلنا في غيبوب.  الحجازة ليست آقضيةالقضي
  .ةنومه و غافل عما حصل في مك

 ال يقتصر علينا ةاحترام الكعب  ألّن؛ةنسانيإلوا ة انتهاك أعظم المقدسات اإلسالمية الحجاز مسألة إّن مسال
آّل الشعوب التي تؤمن  .. ةمم تحترم الكعبواُألالشعوب  بل إّن جميع، انه ال يختّص بنا فحسب. وحدنا

  .و آّل األنبياء آانوا في خدمتها، ةبدء الخليق  منذة آعبةفالكعب. باألديان 
                                                 

 ١٩٢٥ م، و في عام ١٩٢١   انقالبًا عام- بتخطيط من الحكومة البريطانية- رضاخان هو أب شاه إيران المخلوع، نفذ١
و من .  وحدات القزاق المستقرة في مدينة قزوينیو آان قبل االنقالب يعمل قائدًا إلحد. ع علی عرش السلطنةترّب
 العرش منعه تدريس القرآن والتعاليم الدينية و إقامة صالة  الجماعة في ی الخطوات التي نفذها بعد تربعه علیُأول

  . في جميع أنحاء إيرانالمدارس، آذلك أصدر أمرًا بمنع إقامة الشعائر الدينية
 .٧٠ راجع الهامش ص ٢
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 ةأغضضنا الطرف عن قضي  ولویحت.. لسكوت عنه ليس باألمر الذي يمكن اة الكعبة إن انتهاك حرم
 الحجاز؛ ةفإّننا ال يمكن أن نتجاوز عن قضي، إلينا و تجاوزنا عن صدام و عن آل الذين أساءوا، القدس

وم الذي شهد ليا ..ومليا  هذاةحرار علی بقاءواإلو إّن ما هو ضروري ه ،ألّنها أمر آخر يختلف عما سواه
  .اإلسالمالتي ُألحقت ب ةهذه الخيان

سالم اهللا  (سيد الشهداء و لكن.  لنا عزاء آبيرةو هو بالنسب، أعتاب شهر محرم علی ن حيث نقفواآل 
 آان جميع األنبياء في ة بقعةإن مك. و قداستها  و تنتهك حرمتهاة بنفسه لئال يبقي في مكیٰضح) عليه

و ال تعي ما الذي ُفرض عليها و ،  ال تدرك قط ماذا تفعلةٍ  ملحدةعد ةوم أسير إليو قد أحضت، خدمتها
  . توّرطت به 

 بل من أقدس األماآن – المكان اإللهي المقدس، ة المكرمة مكةمسلمي العالم أن تنتهك حرم علی عاُر
 و ال بد من اإلبقاء، المسلمين يدرآون واجبهم ال شك أن.  و هم جالسون يتفرجونة بهذه الصور– ةاإللهي
  .ًاهذا الحادث حّيًا خالدعلی 
 اهتماماتهم ةفي طليع ةء المقاتل أن يضعوا هذه القضياالوعاظ و خطباء المنبر الحسيني و قّر علی  يجب

 العدل االلهي و بقاء بيت ةفي سبيل إقام الم سيد الشهداء عليه الّسةلقد آانت شهاد. في شهر محرم الحرام
  الذي ينبغي لنا فعله؟ندري ما  آالمتفرجين ال بيد أننا جالسون. اهللا محفوظًا مصانًا
يعني هذا أن نتعرض للرعايا  ال، ةأّننا عندما ينبغي لنا فعل شيء تجاه هذه القضي، رو ال يفوتني أن أذآِّ

إّنهم في حمانا و ال يجوز أن ، ال شأن لنا بهم. مكان آخر  هنا أو في أيكويتيين الموجودينوالوديين أعالس
آون ذلك؛ إّلا أنني أذآر هذا ألنه من الممكن أن يتغلغل بين أّن شبابنا يدر و ال شك. يتعرض لهم احد

أمثال هؤالء   أنیو ال يخف. شعب اإليرانيوال ة اإلسالمية الجمهورية تشويه سمع إلیمن يتطّلع صفوفكم
 و يتوجب علينا جميعًا التصدي ،فاألمر أآبر من هذا بكثير.  نتعرض لهمیهم حت إليالرعايا ليس األمر

 آّل حسب ما يراه ؛جميع المسلمين و آل من يؤمن باهللا یآما يجب ذلك عل، ةُأوتينا من قوه بكل ما إلي
  . قبورنا إلیمعنا و ال نأخذ هذا العار، سبًامنا

  .و يلقون اللوم علينا ها هم يبررون فعلتهم و،  و مسمع منا جميعًاًیمرأ علی ة لقد ارتكبت أعظم جريم
 آانت ةفي أّن هذه المؤامر  شكی أدنة فليس ثم؛ تّم اإلعداد لها مسبقًا قدةمما ال شك فيه أن هذه المؤامر 

  .ةتمبيَّ
وزادوا من انحطاطهم ، األرعن ارتكاب مثل هذا العمل علی و حّثوهم یٰآل سعود الحمق علی  لقد فرضوا

  .و انحطاط و ما سينتظرهم في المستقبل فضًال عما آانوا عليه من تدنٍّ، في أنظار العالم
 للبيت رّبًا إّن«بيته  يحمي تعالی  لنا فعله؟ فاهللا تبارك ویٰال ندري ما الذي يتسن   حقًاة في حير إننا

فإّن أهل الحجاز ال دخل لهم ، حجازيينوال مؤمنينوال من المسلمين ةآما إّنهم سيتلّقون الصفع، ١»يحميه
  .ة الباطلةبهذه الحكوم ة المرتبطة الزمریبهذا االعتداء سو

 يشكرني -يذهب الحجاج  قبل أن- ة رسال٢فلم يسبق أن بعث لي ملك آل سعود  . ةت مبيًَّة مؤامر لقد آانت
 هذه -فما الذي دفعه. ُأوصيهم بذلك في آل عام مع أّني آنت، دعوتي الحجاج االلتزام بالهدوء علی فيها

                                                 
 یله، نطق بها عندما عزم أبرهة الحبشي علا اهللا عليه و ٰی عبد المطلب جّد رسول اهللا صّلی عبارة تنسب إل١

إن : فقال له أبرهة.  اجتماعه به تعويضه مئتي بعير آان قد سرقها جنودهیتدمير الكعبة، حيث طلب من أبرهة لد
. لمشرق المضيء أآبر تك في نظري بحجم الدنيا، إّلا ان طلبك المتواضع قلل من عظمتك و جاللكسيماء وجهك ا

هذا و قد سجلت السورة الخامسة بعد المئة من القرآن . » اإلبل، و للبيت رّب يحميه أنا ربُّ« : فأجابه عبد المطلب
  .الكريم حادثة أصحاب الفيل

 
 . يقصد فهد، ملك العربية السعودية٢
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سيبررون فعلتهم بأن  ألنهم،  ةهم آانوا يبّيتون ال رتكاب هذه الجريمأّنمن هذا الكالم األحمق يتضح  
  .أهدافهم  و آّنا قد منعناهم من تحقيقةاإليرانيين جاءوا ليهدموا الكعب

و إن بعدها ، ةمختلف  الحجاز أبعادًاةان لقضي.  هتك للحرمات ةبل قضي،  قتلة ليست قضية القضي
و سيفهم ، المسلمين لن يسكتوا إزاء ذلك بيد أن. المكان المقدس هذا ة في انتهاك حرمیاألعظم يتجل

 ارتكبوا و إّن المسلمين أنفسهم يعون واجبهم ة جريمةو أي، أداؤه و أمثاله ما الذي ُفرض عليهم١»فهد«
  .الحجازيون و آذلك، إزاء ذلك

. عت في الطائف وق ة آونه مجزریلهان األمر و لما تعد، ٢الطائف   وقعت فية لو آانت هذه المجزر
 ةو لكن هذه المجزر. یو آف، هؤالء  في الحرب و ما قبلها و مایآان لنا قتل.  آثيرون یفقد آان لنا قتل

  .ن يقبع أسيرًا بأيدي هؤالءواآلو ه، اليوم األول الحرم الذي جعله اهللا آمنًا منذ. . وقعت في الحرم
 َمْن الذي جعلهم ؟-الحرمين  خائن-خادم الحرمين] ةبصف] َمْن هم هؤالء الذين جاءوا و نّصبوا أنفسهم 
؟ لماذا »ة السعوديةالمملك«  إلی»الحجاز«اإلسالمي من  خادم الحرمين؟ بأي حق غّير هؤالء اسم البلد

  و نحن ال ندري آيف نتخلص من هذا العار؟، حزنوال یُأمور تدعو لألس ؟ إّنهاة السعوديةالمملك
 علی ةتني القدر أفقدةالقضي إّلا أّن هذه، تحملت أحداث الحرب و غيرها.  لقد تحملُت آثيرًا من األحداث

 علينا بقدرته یٰ تعالنأمل أن يتلّطف اهللا تبارك و إننا.  تختلف عما سواها من القضاياةفهي قضي، التحمل
ن ال ُأباليين لئال نكو.. يوّفقنا جميعًا لئال نكون ال ٌأباليين تجاه هذا األمر و نأمل أن.  حّل هذه القضايایف

  .لئال يكون المسلمون في العالم ال ُأباليين.. محّرم الحرام هذا في شهر
یمن حديث لد  ة لقائه رئيس الجمهوري

  ة اسبوع الحكومة بمناسبةو رئيس الوزراء و أعضاء الحكوم
  ١٩٨٧ / ٨ / ٢٣بتاريخ 

♦  
 آانت صراعًا ة مكةحادث ا بأن سعود قد أشاعووالهو أن أميرآا ،  معرفتهةإّن ما ينبغي للحجاج األعز

إيران و قادتها بأنهم يتطلعون لتحقيق أحالمهم  و اتهموا، ةسنوال ة بين الشيعةالزعام علی طائفيًا و نزاعًا
 التي ة األحداث السياسيةليل و خداع الذين يجهلون حقيقضلت ؛ و ذلكی عظمة امبراطوريةفي إقام

من   براءتناة؛ و تلقينهم بأّن صرخةن الدوليين المشؤومو مخططات الطامعي، اإلسالمي يشهدها العالم
 ة الجغرافيةو توسيع الرقع ة تدعيم قّوتنا السياسي إلیتهدف،  الشعوبةالمشرآين و نضالنا في سبيل حري

  .ة اإلسالميةللحكوم

                                                 
، يمكن اإلشارة   خصوصًا أميرآا الناهبةی الكبری تبعية آل سعود للقویللتعرف علی مد. ملك العربية السعودية  ١
الم، و  دور هذه العائلة في نشر العقيدة الوهابية الضالة، و عدائها التاريخي لشيعة اإلمام علی عليه الّسیإل

لبطل،  و قتلها الحجاج اإليرانيين و غير اإليرانيين في سلوآها المنافق في التعامل مع نضال الشعب الفلسطيني ا
بيت اهللا الحرام و انتهاك حرمة الحرم االلهي اآلمن، و مطاردة المناضلين والمجاهدين داخل الجزيرة العربية و 

  . غير ذلك من مظالم هذه العائلةیخارجها، و تضييع ثروات المسلمين، إل
 
 . فرسخًا شرق مكة١٢، تقع علی مسافة  مدن الحجاز الجنوبيةی الطائف إحد٢
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الت آل  لتشكيةالخبيث  بالنواياةمعرف علی باحثين الذينوال و آذا آّل المفكرين - نحن ال نعجب،  بالطبع
وم األول  إليو حكومتها التي رفعت منذ  تشتيت صفوف المسلمين بإيرانة من أن ُتلصق تهم–سعود 

 في آّل ما أتراحهم و  في أفراح المسلمين وةسهيم نفسها و تعتبر،  المسلمينةالنتصارها شعار وحد
 ةلهفوالحجاز يدفعهم الشوق  ال إلیآثر من هذا تّتهم الحجاج الذين قدمواواأل بل يشهده العالم اإلسالمي؛

في حرم اهللا   و إضرام النارة بالتحشيد الحتالل الكعب؛الحرم اإللهي اآلمن و مرقد الرسول األآرم ةلزيار
و مسؤولي البالد في مناسك  عسكريينوال ة حرس الثورة النبي؛ و دليها في ذلك مشارآةو تدمير مدين

  .الحج
ألن ، بعيدين عن الحج ن و حراس البلد اإلسالمي أن يكونوافي منطق آل سعود ينبغي للعسكريي،  أجل

ففي نظر  . ةالتفكير بالمؤامر علی  و يبعثةالدهش عسكريين يثيروال ةهذا النوع من السفر لمسؤولي الدول
  .فما عالقتهم بالحج،  الحج إلی االفرنج ال إلیسافرواي أن ةاإلسالمي اإلستكبار ينبغي لمسؤولي البلدان

 یوالفي الحرم  أنه إضرام للنار علی  إضرام النار في العلم األميرآي إلیء أميرآا ينظرون إّن عمال
 اهللا ینبي األآرم صّلوالقرآن وال انه عداء هللا علی موت ألميرآا و إسرائيلوالرفع شعار الموت لروسيا 

  .ة المؤامرة قادبأّنهم، اإلحرام آما أنّهم عّرفوا مسؤولي بالدنا و عسكريينا بلباس. لهاعليه و ٰ
  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب

ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الحج الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

♦  
«  .١»لهو خيُر الرازقين ُهللا ِرزقًا َحَسنًا و إّن الّلَها همذين َهاَجروا في سبيل اِهللا ُثّم ُقتلوا أو ماُتوا َليرُزقّنوال

ة حجةسماح  .اج الشيخ مهدي الكروبي دامت إفاضاته اإلسالم الح
 ةالمنطِلق من جوار الكعب  وصلني نداء استقامتكم و مظلوميتكم و سائر الحجاج األعّز من أرواحنا؛

  .ی و حرم اهللا المدمةالمظلوم
جوار بيتهم و حرم   الذين تعّرضوا فيةلألعز،  و تحيات أبناء الشعب اإليرانيةأبلغوا تحياتي الخالص 

  .ةالمجرم أميرآا،  الشيطان األآبرةالعتداء و تجاسر مرتزق، مناهللا اآل
بل أحرقت قلوب ، فحسب  ال تجرع مشاعر و عواطف الشعب اإليرانية العظيمة ال شّك أّن هذه الحادث

 ة بالنسبة أو مفاجئةهذه الحوادث ليست بغريب بيد أّن أمثال. مْتهاوال ةشعوب اإلسالميوالأحرار العالم 
 و آشف النقاب عن وجوه و دسائس أيادي ة الثورةالذي خاض تجرب ،و بطل آشعبنا العزيزلشعب عظيم 
في   مجالس العزاء الحسيني و إضرام النارةالتي لم تتوان عن مهاجم، قبيل الشاه و صدام أميرآا من

  ..فالمساجد و حرق المصاح
 ةالمرائين و زعماء السعودي من أآمام،  ألميرآا و إسرائيلةال يعجب شعبنا إذا ما امتّدت األيادي الخبيئ

،  المسلمين و أعزتهم من ضيوف الرحمنةخير  قلوب إلیو وجهت سهامها،  الحرمين الشريفينةخون
  . و أزّقتها بدماء المسلمينة مكَعشوار، المسجد الحرام ة الحجيج و عمارةليصبغ أدعياء سقاي

التي ارتكبت بحق  ة الفريدة الدمويةا لهذه المجزر إّننا في الوقت الذي نعلن عن تأثرنا العميق و عزائن
 تعالی الكريم؛ نشكر اهللا عاملين بأحكام القرآنوالله و أتباع إبراهيم الحنيف ا اهللا عليه و ٰی محمد صّلةٌأّم

 النهم أنفسهم لم يعوا أّن ممارساتهم ؛یحمقوال ة من الجهلةلكون أعدائنا و معارضي سياساتنا اإلسالمي
 ة لرفعةو وّفروا لنا فرص،  شعبناةثورتنا و تعريف العالم بها و بمظلومي ه ساعدت في ترسيخالعمياء هذ

                                                 
 .٥٨ سورة الحج، اآلية ١
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انعدام الفارق بين محمد  یو أن نبرهن عل،  ولو آنا نريد آشف النقاب عن الوجه الكريه لعمالء أميرآا
في محاربتهم لالسالم ، ة المختلفة السعوديةالحكوم يرآي و مسؤولي و صدام االم- الشاه المخلوع-رضا

و إخماد لهيب ، محرابوالالمسجد جميعًا خّدام أميرآا و مكلفون بتدمير  و أنهم، و مخالفتهم للقرآن
  .ة الباهرة بحقوقها؛ لما تهيأ لنا ذلك بهذه الصورةالشعوب المطالب ةصرخ

 جنود ةمؤهلين الستضاف  الحاليين غيرة الكعبةإلسالمي من أن سدن آذلك لو آّنا نريد أن نثبت للعالم ا
تأمين مصالح أميرآا و إسرائيل و تقديم ثروات  یو أنهم غير جديرين بأي عمل سو، الرحمن و ضيوفه

  .ة الجميلةذلك بمثل هذه الصور بالدهم لهما؛ لما استطعنا أن نوضح
 قد –الذين ال يعرفون اهللا   هؤالء الوهابيين الخبثاء-ود آل سعة و لو آنا نريد أن نبرهن للعالم أن حكوم

 التي مارسها ةوحشيوال ةالخلف بمثل هذه القساو غرس خناجرهم في قلوب المسلمين من علی اعتادوا
  .من ذلك لما تمّكنا، المسؤولون السعوديون

وجوه أسالفهم ضوا بي  قد- يزيدیخط علی سائرينوال أبي سفيان و أبي لهب ة ورث- حقًا إن هؤالء
  .بفعلتهم هذه

، صادقين و أصدقاء أوفياء   أنصارًا آثيرين- و هللا الحمد-إيران وجدت لها  في ة اإلسالمية إّن الجمهوري
،  نفسهاة من السعوديیحت، یبلدان اُألخروال عراقواألبين أوساط حجاج بيت اهللا من أبناء الشعوب 

 التي ارتكبت ة الدامية الوحشيةنا في التعريف بأبعاد المجزرو عونًا ل ،آوننا محّقين علی سيكونون شهودًا
  . شعوب العالم إلیللحادث األليم  ةو انتقال الحقائق المّر، علي يد خادم الحرمين بحق المسلمين

  ١ و آم هو طريف أن يبادر آّل من صدام العفلقي و شاه حسين اُألردني
لإلعالن عن ، االرض ی علة ملقيةاد المضرجو في وقت مازالت األجس، ةمباشر٢و حسن المغربي  

فتحًا آبيرًا أو نصرًا عسكريًا عظيمًا بقتلها   حققتة آل سعود و آأّن السعوديةتضامنهم و دعمهم لجريم
عبور من فوق وال،  صدورهم إلینيران أسلحتها و توجيه ،رجال المسلمين الُعّزلوالمئات النساء 

و تأّلم قلب ، اني فيما بينهم في وقت غرق العالم في حزنه و مصابهيتبادلوا الته ی؛ حتةأجسادهم الطاهر
  .له لذلكا اهللا عليه و ٰیالخاتم صّل النبي

  من بيان وّجهه سماحته
  ة الدامية مكة اإلسالم آروبي بشأن فاجعة حجیإل

  ١٩٨٧ / ٨ / ٤بتاريخ 
♦  

                                                 
 جوار الملك السعودي و صدام والزعماء الرجعيين ی إل- منذ انتصار الثورة اإلسالمية–مًا ئ ملك اُألردن، الذي وقف دا١

لمسلم، و مذابح ان الخيانات التي ارتكبها بحّق أهداف الشعب الفلسطيني ا. العرب في مواجهة الثورة اإلسالمية 
 .الفلسطينيين و تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال، جعل منه أحد أآثر الوجوه آراهية بين المسلمين

 –آالملك حسين و ملك العربية السعودية -ر الملك المغربي الحسن الثاني، أحد الملوك المستبدين الذي اعتَب٢
لم يأل جهدًا في   االسالمية خطرًا حقيقيًا يهّدد عرشه، لذا البهلوية في ايران و إقامة الجمهوريةةانقراض األسر

 .معارضة الثورة اإلسالمية والعمل إلسقاطها
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و من هنا أقول بكل اطمئنان  .  حجاج بيت اهللاة مراقبةعاتقها مسؤولي علی ة السعودية لقد أخذت الحكوم
للطامعين الدوليين في قتل و اضطهاد المسلمين  ة المدروسة لم تكن بمعزل عن السياسة مكةإّن حادث
  .األحرار

  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الحج الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

  ١.»آمنيَن بالحق َلَتدُخلُّن المسجَد الحرام إن شاء اُهللالقد صدَق اُهللا رسوله الرؤيا « 
بحّق ، سفاحون من آل سعودوال  التي ارتكبها عبيد أميرآاةظالموال ة الفجيعةالمجزر علی رغم مرور عام
  .ةدهش  وة اهللا و خلق اهللا في حيرةمازالت مدين ،زوار المؤمنين الموّحدينوالالحجاج العّزل 

بدماء الشهداء الحرم  لم يضرجوا،  عباداهللاة ضيوف الرحمن و سفكهم دماء خير إّن آل سعود بقتلهم
  .حرار عزاًء و مأتمًاواأل و أوجدوا للمسلمين، اإللهي فحسب بل العالم اإلسالمي بأسره

  رضا الحقیو في من  في مذبح العشقة ألول مریالماضي بعيد األضحالعام  لقد احتفل مسلموا العالم 
 ةعشرات المرات من جبهات مقارع عادوا الم ممن آانوا قداد أبناء إبراهيم عليه الّسباستشه، تعالی

  .الطامعين الدوليين و أذنابهم
رجال من ُأّمهات و وال  لتقتل النساء– ة و خالفًا للمروء- سعودوال امتدت أيادي أميرآا یٰ ٌأخرةو مر

 عجائز ووال أجساد الكهول ة و قسوةخس بكلو راحت سياطهم تلسع ، آباء الشهداء و من المعاقين العّزل
  . لمظلومينا و تنتقم منهمةابس إليیالظمأ و تطاع الشفاه،  ةهي تلفظ أنفاسها األخير

.. بيت اهللا و بيت الناس  إلیو بأي ذنب؟ االنتقام من الذين آانوا قد هاجروا من بيوتهم،  االنتقام ممن
االنتقام من الذين عادوا من .. نضالوال ةاألمان  عبء–نوات  و لس–عاتقهم  علی االنتقام من الذين حملوا

و هزموا ، الشاه المخلوع علی إذ أنهم آانوا قد قضوا ؛المتحطيم األصنام آإبراهيم الخليل عليه الّس
 ة حفا- بعد اجتياز آل تلك المراحل- قد قدمواافهم أنفسهم آانو. نفاقوال و شتتوا الكفر، أميرآا و روسيا

. قلب إبراهيم  ةلُيدخلوا البهج، ٢»ن في الناس بالحج يأتوك رجاًالو أذِّ«: ؤوس و هم يهتفونالر حاسري
ويرووا ، وجوههم غبار السفر  و يزيلوا عن٣و ليغتسلوا بماء زمزم،  اهللاة ضياف إلیآانوا قد قدموا

دانهم في سيرهم و و يخلعوا عن أب،  باندفاع أآبرةالمسؤولي و تحّمل أعباء، ظمأهم من زالل مناسك الحج
 بل وفي ميقات، ليس في ميقات الحج فحسب، تعلق بالدنياوال ةو حجاب التبعي  رداءةصيرورتهم األبدي

  .العمل أيضًا
و آانوا قد أحرموا ، و عباداهللا في سبيل إنقاذ المحرومين، ة طلب الراحیأنفسهم حت علی  لقد حّرم هؤالء
، ألميرآا و روسيا؛ ليس هذا فحسب، عبيدًا أذالء أن ال يكونوای  عل و عقدوا العزم الجازمةبإحرام الشهاد

  . تعالیاهللا أن ال يخضعوا ألحد غير علی بل
و ، النضال له بأنهم لم يتعبوا منا اهللا عليه و ٰی النبي ليجددوا العهد مع محمد صّلة مدين إلی إنهم قِدموا

لالنتقام؛ و يغمغمون مع   يترصدون بهميدرآون تمامًا أّن أمثال أبي سفيان و أبي لهب و أبي جهل

                                                 
 .٢٧ سورة الفتح، اآلية ١
 ٢٧ سورة الحج، اآلية ٢
 . الحجاج من مائه للتبرك  مترًا، يشرب٢٤ الجنوب الشرقي من الكعبة، و يبلغ عمقه ی زمزم بئر في مّكة، يقع ال٣

٩١ 



 و يتوجه» لبيك«: ألميرآا و إن من يرفض القول.. وم حرم ألميرآا ال للناس  إلي إنهم يدرآون أّن الحرم
،  من ذرات وجودهمةالحجاج الذين أحيت آل ذر ينتقمون من.. ةسوف ينتقمون منه بشد، ةالكعبه  إلٰإلی

و يتطلعون حّقًا لتعطير أجواء بالدهم و ، مناسك إبراهيم، و سكنات ثورتهم  من حرآاتةو آل حرآ
  .»الّلهم لبيك، لبيك«: بأريج النداء المؤنس حياتهم
سوف يتهم ، شركوال  من الكفرة تجسيد البراء إلین يطمحفي منطق االستكبار العالمي آل م،  أجل

 بتكفيره و یصدار الفتوإ  إلی»بلعم باعورا« هؤالء أحفاد،  و عندها يسارع المفتون و فراخهم؛بالشرك
خفي في ُأذلك السيف الذي ، ةنفاق ثانيوالاإلسالم و إشهار سيف الكفر  فكان البد من تكرار تاريخ. قتله 

أبناء نبي  ة خيرة لقتل و إباد– اهللا ة عليهم لعن-ة بني ُأمية لليزيديين و مرتزقةلخادعاإلحرام ا مالبس
هذا السيف من أآمام  أن يخرج.. الم و أنصاره األوفياء الّس أبي عبداهللا الحسين عليه، اإلسالم الحقيقيين

لك الطقس الحار في الم في ذالحسين عليه الّس مطهر ألنصاروال بني سفيان ليحّز الوريد الطاهر ةورث
إذ اتهموهم ، یزيديون ضد أبناء اإلسالم الغيار إليالتي أطلقها و أن يكيلوا لهم التهم ذاتها، آربالء الحجاز

  .الدين و هدروا دماءهم علی و بالخروج شركوالباإللحاد 
و سنجعل ،  سعودوالأميرآا  ي غليل قلوبنا في الوقت المناسب باالنتقام منفسنش تعالی إّلا أننا بحول اهللا

و سندخل المسجد الحرام و نقيم حفل انتصار ، قلوبهم  فيةلوع  وة حسری الكبرة هذه الجريمةمن متع
  . الغرباء و غير المؤهلينة من قبضةو تحرير الكعب، نفاقوال جنود الكفر علی الحق

إرعاب دولهم و و  ة تحت مراقبة مك إلیالذين ال شك قد قدموا،  البلدانة لحجاج بقيةأما بالنسب 
و سيعمل آل . و رفقاء دربهم الحقيقيين  فإنهم سيفتقدون أصدقاءهم و إخوتهم و أنصارهم، حكوماتهم

و آذلك من أجل تبرير ،  التي ارتكبوها العام الماضيةالفظيع الجرائم علی سعود من أجل إسدال الستار
 إغراق الحجاج بإعالمهم علی  الحج؛ی إلو منعهم الحجاج اإليرانيين من القدوم »صد عن سبيل اهللا«ـال

 ال سيما ةالبلدان اإلسالمي  في–مفتون اللعناء الذين باعو أنفسهم والسيقوم وعاظ السالطين  و .المكثف
تفكير  علی و سيضيقون الخناق، ةاالعالم الختلف خطابات عبر وسائلوال بأعداد المسرحيات -الحجاز

من قبل الشيطان    المخطط الذي ُأعد مسبقًا و اآتشافةلواقعيالحج ا ة فلسفةالحجاج و تطلعاتهم لمعرف
  . جدًاةعظيم  الحجاج في مثل هذه الظروفةو من البديهي ستكون مسؤولي. ضيوف الرحمن االآبر لقتل

 لكثير من األحكام ةالحقيقي ة هو أنها لم تدرك بعد الفلسفة إّن من أخطر ما تعانيه المجتمعات اإلسالمي
ليس لها أي   ة و حرآات غير مجديةجاف ةعباد، رغم آل أسراره و عظمته،  بقي الحجو قد. ةاإللهي
  .تأثير

  ة الذآري السنويةمن بيان بمناسب
ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الحج الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

                                                 
 التي آانت تسكن –   أحد أفخاذ قريش-أحد األصنام التي آان يضّمها معبد الطائف و آانت تعبده بنو ثقيف الالت ١

من » یعز«و يعتبر الالت من األصنام الشهيرة التي آانت العرب تعبدها قبل اإلسالم، و يأتي الالت بعد . الطائف 
 اعتنقت ثقيف اإلسلم، أمر الرسول األآرم و لما.  الشمسیو آان العرب يطلقون اسم الالت عل. حيث الحجم

. له أباسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة بتحطيمه و أمر ُيقام مسجُد الطائف بدًال من بيت الالتا اهللا عليه و ٰیصّل
و آان . و آان هبل أحد األصنام الموضوعة في الكعبة، و آانت تعبده في الجاهلية قبيلتان هما بني آنانة و قريش

تم تحطيمه أثناء فتح مكة مع بقية األصنام .  من العقيق األحمر بصورة إنسان، و موضوعًا داخل الكعبةمصنوعًا
 االخري

٩٢ 



♦  
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
ة حجة سماح  اته اإلسالم الحاج الشيخ مهدي آروبي دامت إفاض

حجاج بيت اهللا الحرام الكرام   التي أبداهاة الباهرة اإلسالميةبعد اإلعراب عن شكري و تقديري للمقاوم
و .  العالمةعمالء الطيعين ألميرآا ناهبوالالتاريخ  مّر علی ي الوجوهّد هؤالء مسو؛أمام هجوم آل سعود

و مواصلتكم في إصدار ، أبديتموهاي  التةشجاعوال ة الملتزمةللمقاوم آذلك شكري و تقديري لسماحتكم
،  بالدماء ةالملطخ رغم التضييق الذي فرضته عليكم مخالب آل سعود، ةجراء اللقاءات الناريإو  النداءات

،  و عمالءها الخبثاء في العالمةالمجرم تي أزاحت الستار عن وجههم اإلجرامي و فضحت أميرآاوال
  . ی ال ُتنسةفضيح

  مندوبًا–لمجاهدي اإلسالم  یم و ما زلتم بحمد اهللا تقفون في الصفوف اُألول حيث آنت–ُأعّين سماحتكم 
  .بيت اهللا الحرام شؤون حجاج علی  و مشرفًاةعني آاألعوام الماضي 

قلوب مسلمي العالم  تي أحرقتوال – الحرم اإللهي اآلمن ة التي انتهكت حرمة التاريخية إّن الجريم
 من الالزم شكر یوهنا أر . ة يوم القيامیإل سكوت عليهوالن نسيانه أ ليس باألمر الذي يمك–الملتزمين 

دامت  ١ اإلسالم السيد إمام جمارانيةج حةال سيما سماح ،ةمسؤولين عن الحج آاّفوالالمتصدين 
 أرواح الشهداء؛ علی ة و أدخل البهجة اإلسالمية للجمهوريةالتزامه و مقاومته مفخر الذي آان، إفاضاته
 ةرحموال؛  ةالنوراني  اإلسالم و أحكامهةطريق خدم علی التوفيق أآثر فأآثر للجميع تعالی سائًال اهللا

 ِةرسالوال التوحيد الحمراء ةفجعلوا راي ،ة الدامية لشهدائنا األبرار الذين استشهدوا في مكةمغفروال
 فازوا بالفخر جر لذويهم الذينواألأسأله سبحانه الصبر  آما. رض واأل ترفرف في السماء ِةمامواإل
  .العظيمشرف وال

                                                

   اإلسالم آروبية حجةرسال علی ة الجوابيةمن الرسال
  شؤون الحجاج علی  االشرافةستئذان سماحته بمواصلبشأن ا

  ١٩٨٧ / ٩ / ٩بتاريخ 
و ليقيموا ، من مناسكهم ی أداء ما تبّقة بصبر و مقاوم– إن شاء اهللا -سيواصل الحجاج اإليرانيون الكرام 

  و انتصار الدمةحفل الشهاد، ةشفاه باسم و ی بالرضة و قلوب مفعمة و نفوس مطمئنةسخبخطوات را
 ةسالم شهداء الكعب، ة المنورة المدينةفون بزيارّريتش وليبّلغ الذين.. السيف بجوار بيت اهللاعلی 

 م عليهی الهدةله و أئما اهللا عليه و ٰی رسول اهللا صّل إلی،البيت اآلمن یجرح المضّرجين بدمائهم و
و أن يتحملوا .  و اطمئنانةالعظيم؛ و أن يواصلوا طريقهم بصالب  و أن يبارآوا لهم هذا التوفيق؛المالّس
شكروا ي و أن، ذود عن النبي األآرموالمن أجل اهللا ،  ةسعوديوالفرضتها عليهم أميرآا  الت التيضالمع
ًا بهاجر و يالعظيم بجوار بيته تأّس هذا الشعبقرابين التي قّدمها والتقبله الهدي  علی و يحمدوه تعالی اهللا

و أن ،  مع شهداء صدر اإلسالم– إن شاء اهللا –العظام  سائليه سبحانه أن يحشر شهداءنا.. إسماعيل 
  إلیو أن يرّد شّر المعتدين، یجرحوالالمصابين  علی يمّن بالشفاء  و أن؛جرواأليلهم ذويهم الصبر 

  .و يحيطهم بعقابه نحورهم
  ان وّجهه سماحتهمن بي

  ة الدامية مكة اإلسالم آروبي بشأن فاجعةإلي حج

 
و في الوقت الحاضر يمثل ولي الفقيه في .  ممثل سماحمة اإلمام في مؤسسة الحج واألوقاف والشؤون الخيرية١

 .هذه المؤسسة أيضًا

٩٣ 



  ١٩٨٧ / ٨ / ٣بتاريخ 
♦  

 المؤتمرات ةخالل إقام من،  تشكر مسلمي العالم األحرار الذين آشفوا النقابة اإلسالميةإن الجمهوري
الرغم من لی  ع،و عّرفوا العالم بمظلوميتنا  سعودوالعن أسرار جرائم أميرآا ، لقاءاتوالندوات وال

 یفستبق،  في العالم لصالحهمیالمسلمون أنه مالم يعد توازن القو ليعلم. االضطهاد السياسي الحاآم عليهم
 للحفاظ ةو إن الشيطان االآبر أو روسيا سيختلفون آل يوم حادث. مصالحهم  علی ةمقدم مصالح األجانب

  .مصالحهمعلی 
  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب

ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ةالدامي  الحج
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

أبناء رسول اهللا  علی التطاول یهل آان يجرؤ أحد عل، ة المسلمين العالميةلو آان حقًا قد تّم تشكيل تعبئ 
  . بهمةحاق آّل هذه اإلساءوالله المعنويين ا اهللا عليه و ٰیصّل

  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الدامي الحج

  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 
♦  

و إعداد آّل ، حجاج بيت اهللا ةحراب و تحشيد القوات لمواجهوال ة القّو إلی َمن الذي ال يدرك أّن اللجوء
معاقين و ُأمهات الشهداء و والرجال والمع النساء   لالشباكة الذرائع الواهيیتذّرع بشتوالهذه المقدمات 

  ؟أميرآا و سخطها و ضعفها و عجز عمالئها و يأسهم رّد فعل لغضب واال ما ه؛اجهمأزو
و احترام ، في حرم اهللا  قد استغلتا ظروف تجرد المسلمين من السالحةسعوديوالال شك في أّن أميرآا 

صفوف  علی هجوموالفي مباغتتهم ، اهللا المؤمنين ألحكام القرآن و امتناعهم عن الجدال بجوار بيت
  .ت ّي ُمببمعّدات آان قد تّم تهيئتها من قبل وفقًا لمخطط ،جالنا الشجعان و نسائنا الصامداتر

 ة يوم القيام إلیمنها  عار لن تطهرةمن أن أميرآا ألحقت بها وصم، ةثق علی ةالسعودي  ة لتكن الحكوم
 سالت و بير لشعبنافي قلب المحيط الك  تفجرتیو إن الدماء الت. كوثر وال اغتسلت بماء زمزم  لویحت

ترتوي منها ، ة األصلية اإلسالميةسياسل للمتعطشين لةهداي وم زمزم إليأضحت، أرض الحجازعلی 
  .و يغرق فيها الظالمون و يهلكون ، ةالقادم جيالواألالشعوب 

ا في  سنرّد عليهیتعال و إننا بعون اهللا،  حسابنا مع أميرآاة فاتور إلی و إننا قد أضفنا آّل هذه الجرائم
  .١قارونيينوالشياطين وال قم ألبناء إبراهيم من النمروديينالوقت المناسب و ننت

استقاللنا و  علی و حرصنا ،ةالغربيوال ة الالشرقيةثمن الباهض لتمسكنا بسياسوال هذا ه أّنة و ُأْوآد ثاني
  .حريتنا و إسالمنا 

  من بيان وّجهه سماحته
  ة الدامية مكة اإلسالم آروبي بشأن فاجعة حجإلی

  ١٩٨٧ / ٨ / ٣بتاريخ 
♦  

                                                 
أما قارون فهو أحد . الم، و آان عدوه اللدودبّوة إبراهيم الخليل عليه الّس، عاصر ن- بابل – نمرود لقب ملك آلدة ١

 الم عليه الّسیاألثرياء  والمتمولين المعروفين في عصر النبي موس

٩٤ 



حؤول والسياسات االستكبار  ی علة تستهدف المحافظة حجاج بيت اهللا الحرام آانت مؤامرة إن مجزر
  .دون نفوذ اإلسالم المحمدي األصيل

تحكي ، لالئم یًًال يعرفون معن الذين،  ةمخزيوال السوداء ة و إّن صحائف أعمال حكام البلدان اإلسالمي
  .المتحضر مسلمينوالومصائب جسد اإلسالم   آالمعن تزايد

  ة السنويی الذآرةمن بيان بمناسب
ةلمذبح  ٥٩٨القرار  علی ةموافقوال ة الحج الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

♦  
ال ، و جاهد في سبيل اهللا وم اآلخريوال المسجد الحرام آمن آمن باهللا ة الحاّج و عمارةأجعلتهم سقاي« 

  ١.» ال يهدي القوم الظالمينهللاوايستوون عنداهللا 
و آأّنها ،  مّر التاريخیعل  نزلت في عصرنا؛ و آأّنها تخاطب آل سعود و أمثالهمةالكريم ةآأّن هذه اآلي 

اهللا الحرام في عصرنا الحاضر و نظراءهم في  أيضًا تعني الشعب اإليراني المجاهد العظيم و حجاج بيت
  .آّل العصور

مواقف الحج و إعمار   أعمالهم في توفير المياه في-مّر التاريخ علی  أمثالهم و- ألم يقايس السعوديون
و قّدموا دماءهم  تعالی أخلصوا اإليمان باهللا بأعمال المسلمين الذين، نقوشوالزخارف لالمسجد الحرام با

 و حرم اهللاو انتفضوا بوجه أعداءاهللا للذود عن حريم اإلسالم  ،اهللا و ضّحوا بشبابهم المجاهدين في سبيل
  . العالمةناهب يتصرف آل سعود مع المجاهدين في سبيل اهللا بنحو بّيض وجه سيدتهم أميرآا ؟ ألمتعالی

و اختار من بين آّل ، الجزاء  اإليمان باهللا و يومة الكريمةذآر في هذه اآلي تعالی طريف أّن اهللا تباركوال 
و في اختياره هذا عّلم . ةأعداء اهللا و أعداء اإلنساني  الجهاَد في سبيل اهللا ضّدةنسانيواإل ةالقيم اإلسالمي

  .آّل القيم  الجهاد فوقةالمسلمين بأن قيم
و آل العصور ليسوا ، عصرنا أّن سعوديي، ٢» ال يهدي القوم الظالمينواهللا«: بقوله تعالی  أو لم ُيِرد اهللا
  يهديهم؟ ال تعالی و أّن اهللا، ة غير مؤهلين للهدايةأآثر من ظلم

أعظم من الظلم ، ةالعظيم خلق و ضد رسول اهللا و ُأّمتهوال هل يمكن تصّور ظلم ارتكب ضّد الحق و
و زّواره المجاهدين الذين ضّحوا بكّل ما  حرام اإللهي اآلمنوال ةالذي مارسه آل سعود بحّق الكعب

  تحقيق أهداف اإلسالم؟ و ألجل، يملكون في سبيل المحبوب
غير إعالن ، المشرآين  منةنداء البراء تعالی ين الذين رفعوا بأمر اهللا هؤالء المجاهدةهل إن جريم
   وصدام العفلقي؟٣و مبارك الالمبارك شاه حسنوال آل سعود و من الشاه حسين ةبراءتهم من آله

 في ظلم ةمساهموال القبول بها، أال يعني السكوت إزاء هذه المظالم التي ليس لها نظير في التاريخ
   الجائرين؟الظالمين وجور

علماء المسلمين و  یو عل، حجوال ةو مهما يكن فإّن آل سعود غير مؤهلين للتصدي لشؤون الكعب
  .مفكريهم أن يوجودوا حًال لذلك

  من بيان وّجهه سماحته

                                                 
 .١٩، اآلية   سورة التوبة١
 ١٩ سورة التوبة، اآلية ٢
 السادات، و أصّر علی مواصلة  رئاسة جمهورية مصر بعد اغتيال الرئيس الخائن أنوری الرئيس المصري الذي تول٣

سياسة سلفه في دعم معاهدة آامب ديفيد الخيانية والصلح مع إسرائيل، و ُيعّد أحد عمالء أمريكا الّطّيعين في 
 .المنطقة

٩٥ 



  ة الدامية مكة اإلسالم آروبي بشأن فاجعةإلي حج
  ١٩٨٧ / ٨ / ٣بتاريخ 

♦  
إنه . زخارفوالالنقوش  و منائر تزينها، ةعماروال البناء ة مساجد مجّلل إلیة إن نبّي اإلسالم ليس بحاج

 ة و حل المذل إلی- لألسف–ُجّروا   أتباعه الذينة تحقيق مجد و عظم إلیله آان يتطلعا اهللا عليه و ٰیصّل
  . للحّكام العمالءة السياسات الخاطئةنتيج

 ةأتباع المذاهب اإلسالمي ل منرجاوالوف النساء والعالم مصائب قتل مئات العلماء وال هل ينسي مسلم
  ؟ةاهللا الحرام األخير  حجاج بيتةو آذلك مذبح،  آل سعود الخبثاءةطوال حيا

فهم من .. تجسسوال ة الفتنة بؤر إلثار إلیوم إلي في العالم تحّولتةألم يرالمسلمون أن المراآز الوهابي
إسالم القشريين المتظاهرين ... ط الخبثاءالبال إسالم أبي سفيان و وّعاظ.. جون السالم األعيان يروٍِّةجه

إسالم الخنوع .. جامعاتوال ةالموجودين بين صفوف الحوزات الديني  عديمي الشعور منةبالقداس
رأسماليين وال ةإسالم تحّكم الرأسمالي.. سرواأل ةمهادنوالإسالم الخداع .. ةسلطوالإسالم المال  ..ةمذّلوال

 يلقون بأنفسهم في أحضان یُأخر ةو من جه.  اإلسالم األميرآيةحد واةو بكلم.. ةحفاوالبالمظلومين 
  .أسيادهم األميرآان

يطمئنون إسرائيل بأّنهم لن  فآل سعود و خادم الحرمين . هّمالمسلمون بمن يستجيرون من هذا ال ال يدري 
  .إيران قطع عالقاتهم مع  إلیاّدعائهم يبادرون صدق علی ولكي يبرهنوا. يستخدموا أسلحتهم ضدها

 ال يسمح یحت،  ةو وثيق ة و ّدية مع الصهاينة زعماء البلدان اإل سالمية أي حّد تكون عالق إلی،  حقاًً
جدول أعمال مؤتمر زعماء البلدان   النضال الصوري ضد إسرائيل فيةبمجرد درج بحث طبيع

في مثل هذه  تورطوا لما، ةيعربوال ة اإلسالميةحميوال ةالغير  منةلو آان لهؤالء الزعماء ذّر!. ةاإلسالمي
  .و بيع أنفسهم و أوطانهم ة الخبيثة السياسيةالصفق

آتفاء بالتفرج واالالصمت   أّلا تسيء هذه التصرفات للعالم اإلسالمي و تحّط من آرامته؟ أال يعّد التزام
 هل ينبغي، حقًا؟ ةمذّلوالو يرفض آّل هذا العار  ذنبًا و جرمًا؟ أال يوجد بين المسلمين من ينتفض، عليها

 علی و يصادقون، يتحدون مشاعر مليار مسلم  آيفةاإلسالمي لنا أن نجلس و نرقب زعماء البلدان
 ة الساح إلی مصر و أمثالهاةإعاد علی و يعملون، ةالجرائم التي يرتكبها الصهاين  آل تلكةمشروعي

  ؟ةثاني
الحتالل بيت اهللا الحرام و  ن تظاهروامع آّل هذا يريدون أن يصّدقهم المسلمون بأن الحجاج اإليرانيي

عالم بأن زعماء والفإن صّدق مسلم!. قم؟ ة مدين إلی و نقلهاة الكعبةو آانوا ينوون سرق، حرم النبي
  .عندها سيصدقون ما تشيعه و سائل إعالمهم ضّدنا، و إسرائيل بلدانهم أعداء حقيقيون ألميرآا و روسيا

  ة السنويری الذآةمن بيان بمناسب
ةبحلمذ  ٥٩٨القرار علی ةموافقوال، ة الحج الدامي
  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ 

 جنود الرحمن و ةالستضاف  الحاليين غير مؤهلينة الكعبةلو آاّنا نريد أن نبث للعالم اإلسالمي أن سدن 
مصالح أميرآا و إسرائيل و تقديم ثروات بالدهم   تأمينیو أنهم غير جديرين بأي عمل سو، ضيوفه

  .ة الرائعةبمثل هذه الصور استطعنا أن نوضح ذلكلهما؛ لما 
، الذين ال يعرفون اهللا هؤالء الوهابيين الخبثاء،  آل سعودة و لو آنا نريد أن نبرهن للعالم أن حكوم

 ؛ التي مارسها المسؤولون السعوديونةوحشيوال ةطعن المسلمين من الخلف بمثل هذه القساو علی اعتادوا

٩٦ 



  من بيان وجهه سماحته
  ة الحج الدامية اإلسالم آروبي بشأن فاجعة حجیإل

  ١٩٨٧ / ٨ / ٣بتاريخ 
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  الباب السادس
  من أقوال اإلمام حول حج اإلبراهيمي

   
  

   من المشرآينةبراءال
  

  .ناحجو بدونها ال يكتمل ، ة من المشرآين من واجبات الحج السياسيةالبراء 
◊  

 یأمر بها رسول اهللا صّل ة عبادي-ة سياسيةصرخ،  من المشرآين في مراسم الحجة البراءةإن صرخ 
  .لها ٰاهللا عليه و

◊  
.. ة الوحدیوالالذي ال يدع الحج.. ةالبراءالحج المجرد من .. قياموال ةحرآوالالحج الخالي من الروح  
  .يعتبر حجًا شرك؛ الوالالكفر  علی  القضاء إلیحج الذي ال يقودوال

◊  
 لم تعدتطق ةُأم ةو صرخ،  رفض لظلم الظالمينةصرخ، كفاروال براءتنا من المشرآين ةصرخ 

  . و وطنها و ثرواتهابيتها ُنهب و قد، في مقدمتهما أميرآا و أذنابها غرب ووالاعتداءات الشرق 
◊  

عن أميرآا و نزعاتها  تفر  آّل الشعوب التي لم تعد تطبيق تحّملة براءةهي صرخ،  براءتناةصرخ 
  .ةالسلطوي

سّراق الدوليون حاصل وال الذين نهب اللصوص، ةحفاوال المحرومين ةهي صرخ،  براءتناةصرخ  
 .نهاروال آدحهم طوال الليل ةعرق جبينهم و ثمر

◊ 
الذود عن الموارد  ة صرخ؛ناموسوالكيان وال الدفاع عن الدين ةهي صرخ،  براءتناةخصر  
 .نفاقوالخنجر الكفر   آالم الشعوب التي قّطع نياط قلبهاةصرخ.. موالواألثروات وال

◊  
أن ، اإليراني البطل  و إعالن تضامنهم مع الشعبةينبغي للمسلمين بعد مشارآتهم في مسيرات البراء 

  .ةي طرد االستعمار من بلدانهم و أراضيهم اإلسالمييفكروا ف
◊  

 من المشرآين بدماء ةالبراء و سقينا جذور، ةه الكعبعهدنا مع إلٰ علی أننا بقيناعلی  تعالی نحمد اهللا 
 .آالف الشهداء من أعزتنا

◊  
وعندها  شرك؛والفر من الك ة تجسيد البراء إلیفي منطق االستكبار العالمي ُيتَّهم بالشرك آلُّ من يتطلع 

 . بتكفيرهم و قتلهمیالفتو بإصدار، »بلعم باعورا«أحفاد ، يبادر المفتون و فراخهم
◊  

٩٨ 



 ة البراءةصرخ، العارم ينبغي لحجاج بيت اهللا الحرام أن يرفعوا في هذه التجمع العام والسيل البشري 
 . و حماس أآبرة بقوةطغاوالمن الظالمين 

◊  
نحراف واالالسياسي   نقلوا الحج من اإلقصاءة حجاج أعزة المكرمةكعبواليحتضن بيت اهللا الحرام  

غرب و جسدوا والو حطموا أصنام الشرق  حياته و جّددوا، محمديوال الحج اإلبراهيمي  إلیاألساسي
   . من المشرآينة البراءة قيام الناس و حقيقیمعن

 تعالی و بعون اهللا. ةالكامن  العالم اإلسالميةتحرير طاق علی  من المشرآين عازمونةإننا بإعالننا البراء 
 .يد أبناء القرآن علی سيتحقق ذلك في يوم ما

◊  
 -حرم اإللهي اآلمنوال األقل في بيت اهللا علی – المسلمون أنفسهم یأن ير علی إننا نّصر و نؤآد

 و أن، ون منهمما يتنفر، ة عظيمةفي مسير ،براءتهم متحررين من جميع قيود الظالمين و أسرهم؛معلنين
 .يسخروا آّل الوسائل لتحرير أنفسهم

◊  
المكان الشريف من مختلف   ممن اجتمعوا في هذا-،  و مذهبة من آّل طائفةلو استجاب الحجاج آاّف

 .لتداعت قصور الظلم، ة واحدةبصرخ ةطغاوالو أدنوا الظالمين  تعالی  لنداء اهللا-أنحاء العالم
◊  

 .و أميرآا عمالء روسيا علی تنتهي بالقضاء، ةدينموال ة في مكةإن مسيرات البراء
◊  

 .االستكبار العالمي  الحج و ال يقيموا المظاهرات ضد إلیمن غير الممكن أن يذهب حجاجنا
◊  

   . يترتب عليها إغالق آبار النفط السعوديةمدينوال ةمسيرات مك
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   للحجةاألبعاد السياسي

  
  

إذ أن األيدي . ةالعظيم  من بين جميع أبعاد هذه المناسكة و غفلآثر تجاهًالواألإن البعد السياسي ه 
  . أآثر فأآثرةإقصائه عن واقع الحيا علی  عملت و تعملةالخائن

◊ 
 علی  في آل مكانةالمجرم التي حرصت األيادي،  البعد السياسيی فلسفات الحج الكبریإن إحد 

إذ أّن آثيرًا من ، المسلمين علی – لألسف –ثيره تأ و قد استطاع إعالمهم المكثف أن يترك. القضاء عليه
  . عن االهتمام بمصالح المسلمينةبعيد ة جاّفةالمسلمين يعتبر الحج عباد

◊  
من جملتها ، الحج القيم خصوصًا اجتماع، جمعوالجماعات وال في االجتماعات ة آثيرة أبعاد سياسيةثم 
  .ينمسلموال لإلسالم ةسياسيوال ة األساسيةالمعانا ي عو

◊  
إيجاد التفاهم و تحكيم ، الحج ة أن أحد أبعاد فلسف إلیخوات اإلسالميين أن يلتفتواواأل ةينبغي لإلخو 

  . بين المسلمينةاُألخو
◊  

يكون بعيدًا عن النشاط   و غيرها من أّنه ينبغي للحج أنةقا يردده وّعاظ السالطين في المنطإن م 
  .لهاه و ٰ اهللا عليیيدين رسول اهللا صّل، السياسي

 في عرفات ةالتجمعات العظيم  أسماع إخوتكم في اإليمان في إلیأوصلوا! أيها الكّتاب! أيها الخطباء  
و اطلبوا ،  ةسياسيوال ةيقضايا مناطقكم االجتمام ،ة المنورةمدينوال ة المكرمة و مكیمشعر و منوال

  . من بعضكمةالنصر
◊  

حبيب محمد وال الم من إبراهيم الخليل عليه الّسة يقام بدعوو هو، ةإن هذا المؤتمر العظيم آّله سياس 
ليشهدوا منافع ، عميق و يلتقي فيه المسلمون من آل حدب و صوب و من آل فج، لها اهللا عليه و ٰیصّل
 ة في مقارعیتأسي بموسوال، إبراهيم و محمد  خطوات محطَمي األصنامةو مواصل، قيام بالقسطواللهم 

  .ةالفراعنی  علقضاءوالالطواغيت 
◊  

العالم في هذا المكان   لالجتماع العظيم من مختلف أنحاءة الفلسفات المهمیيجب أن نعلم أن إحد 
 بين أتباع نبي اإلسالم و أتباع القرآن ةالوحد هو تضامن مسلمي العالم و تحكيم، المقدس و مهبط الوحي

  .في مقابل طواغيت األرض، الكريم
◊  

  .تكفير بسبل حٍل لهاوال  بشأن مشكالت المسلمين خالل عام آاملالحج هو من أجل التباحث 
◊  

إخوتهم و أخواتهم في  ؛ إذ يلتقي المسلمون ةالحج هو من أفضل األماآن لتعارف الشعوب اإلسالمي 
  .اإلسالم من مختلف أنحاء العالم

١٠٠ 



◊  
من الحريم ) ةعقبالو یوسطوال ی اُألولةالجمر (صغيروالمتوسط والال بد من طرد الشيطان الكبير  

  .ةكعبوالالمقدس لالسالم 
  إلیةفهو إضاف. العبادي  بعدهة بعده السياسي أقل من أهميةلم تكن أهمي، ع الحجوم الذي ُشرِّ إليمنذ 

  . بحد ذاتهةعباد، ةآونه سياس
، اإلسالم اهللا و لوذوا بیإل جأواوالضعوا أيديكم بأيدي بعض ! يا أيها المسلمون و يا مستضعفي العالم  

  .حقوق الشعوب علی معتدينوالو انهضوا ضد المستكبرين 
◊  

 ةشرك من الكعبوال كفروال أميرآا و روسيا ة بأن يرتفع صوت مساوم– إن شاء اهللا –اننا ال نسمح  
  .و يشيع نداء التوحيد، ةمظلومي العالم آاف هذا المنبر العظيم الذي ينبغي له أن يعكس صوت، حجوال

◊  
 بأن ال يعبدوا و ال ؛اهللا بّلغوا مسلمي قارات العالم نداء.. يد أميرآا علی وم إليعالم اإلسالمييعاني ال 

  . تعالیيخضعوا لغيراهللا
◊  

، ة اهللا األزلية غير قدرةتحقيق  عنةالذي تعجز أي قو، ينبغي للمسلمين في هذا االجتماع اإللهي العظيم 
إيجاد الحلول  علی و أن يحرصوا، منها المسلمون يعانيالت التي ضمعوال المشكالت ةأن يهتموا بدراس

  .و تبادل األفكار تباحثوال لها بالتشاور ةالالزم
◊  

راء أّوًال في مسائل واآل أن يتشاور المسلمون و يتبادلوا األفكار، ينبغي في اجتماع الحج المقدس 
 علی  هذه البلدانلخرفوا ما يجري دايجب أن يع .ةو ثانيًا في قضايا البلدان اإلسالمي، ةاإلسالم االساسي

  .إخوتهم المسلمين يد االستعمار و عمالئهم بحق
◊  

 و ة المعتديةأميرآا الناهب ةخاص، ساريوالمين  إليحّدثوا شعوب العالم عن مؤامرات! يا حجاج بيت اهللا 
  .ةإسرائيل المجرم

سعي لتحقيق وال -الناس م الناس من أجلقيا:  و أي قيام-ال بد من االلتقاء في البيت الذي ُأسس للقيام  
  .هذا الهدف العظيم

◊  
 برفع الشعارات و ةالمكرم ةكعبوال بيت اهللا ةينبغي أن ال تنتهك قداس:  القشريونةربما يقول الجهل 
آذلك .. و ذآر و ليس ميدان لتحشيد القوات ةو أّن الحج مكان عباد،  ة المسيرات و إعالن البراءةإقام

، هي من اهتمامات الدنيويين و طالب الدنيا، قتالوال ةبراءوال علماء المتهتكون بأن النضالربما يزعم ال
 بيد أن هذه المزاعم.  في أيام الحج ةالدين و رجاله الخوض في المسائل السياسي و ال يليق بشأن علماء

  . للطامعين الدوليين و تحريكهمة الخفيةهي بحد ذاتها من السياس
◊  

إيقاظ مسلمي  علی يعمل ذيواله، ذي يطالبنا به اإلسالموال، ' تعالیه اهللا تبارك ويوالع يدیالحج الذ 
  .العالم و توحيد صفوفهم

◊  
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 ةقياد له مقرا اهللا عليه و ٰی المساجد في عهد الرسول األآرم صّلةلقد آان المسجد الحرام و بقي 
  .ةجتماعيواال ة الشؤون السياسيةالحروب و مرآز إدار

◊  
 . من أجل منافع الناسة الشاملةنهضوال، و لقيام الناس، ت العظيم ُأقيم للناسالبي 
السياسي في جميع مناحي  و ينبغي أن نستلهم منه مضمون اإلسالم، ةالحج هو مرآز المعارف اإللهي 
  .ةالحيا

◊  
و ، ة الكلمة وحد إلیةاإلسالمي مجتمعاتوال الناس ةدعو،  الواجبات في هذا االجتماع العظيمةمن جمل 
  .كّتاب أن يساهموا في هذا األمر الحياتيوال  الفوارق بين طبقات المسلمين؛ و ينبغي للخطباءةإزال
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ةفلسف   مناسك الحج

  
رجم العقبات رجمك  و يمثل.  أنك لن تطوف حول أحد غير اهللا إلیيشير الطواف حول بيت اهللا 

  .جنواللشياطين اإلنس 
◊  

صالحين والرسوله  بأن تعادي أعداءه و أعداء تعالی  مع اهللاةاعقد البيع» ودالحجر األس«بلمسك  
فإّن ، رعب من قلبكوالو اطرد الخوف  .ن ال تخضع أو تستسلم ألحد مهما آان و أينما آانأو ، براِرواأل

ل مرعوبون رغم تفوقهم في امتالك أدوات إالجرام و وسائ -رأسهم الشيطان األآبر علی  و–أعداء اهللا 
  .قتل اإلنسان و اضطهاده

◊ 
   ؟.قرآن مهجورًاالا الهّم و قد جعلوا الحج آ اين نلجأ بهذإلی

◊  
 اهللا یأقدام النبي محمد صّل  و تطأ أقدامهم مواطئة المكرمة مك إلیماليين المسلمين يذهبون آل عام 

 َمْن هو إبراهيم و محمد: هنفس له و إبراهيم و اسماعيل و هاجر؛ إّلا أن أي واحد منهم لم يسألاعليه و ٰ
  و ما الذي يرجوانه مّنا؟، أهدافهما ذا آانت؟ و ماذا فعال؟ و ما)هماوال اهللا عليهما یصل(

◊  
   .باالسم الجامع ة الدعوی ممن سمع نداء الحق بروحه و لّبة تكون صادقةالتلبيات المتكرر

براهيمًا ليلتحق ِإمجتمعًا  أن يكون، و قوممن أي عرق أ، ة اإلسالمية أنه ينبغي لمجتمع اُألم إلینظرًا  
 ةتنظيم و تشكيل و تمهيد لهذه الحيا فإّن الحج، ةه و يصبح يدًا واحدوال محمد صّلي اهللا عليه ةبرآب ُأّم
  .ةالتوحيدي

◊  
آل موقف من  و ضاعفوا في.. عرفانوال من الشعور ة المعشر الحرام و عرفات بحال إلیاذهبوا 

و اهتموا ، الحق بسكون و صمت و تّدبروا في آيات..  المستضعفين ة الحق و حكوماطمئنان القلب بوعد
أن ، ةاالستكبار العالمي؛ و ادعوا اهللا في هذه المواقف الكريم ةمستضعفين من قبضوالبإنقاذ المحرومين 
  .ةيهديكم سبل النجا
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  الحج الدامي

  
  

ألهبت قلوب المسلمين  التي، الحرم االلهي اآلمن ة في انتهاك حرمة المتمثلة التاريخيةإن الجريم 
  . األبد إلی،عنها سكوتوال التي يمكن نسيانها أةالملتزمين؛ ليست بالجريم

◊  
بل من ، اإللهي المقدس  المكان-ة مكةانتهاك حرم علی المسلمين أن يجلسوا و يتفرجوا علی عار 

  .ة المؤلمة بهذه الصور– ةأقدس األماآن االلهي
◊  

و ،  ألميرآاةاالستجاب و إن آل َمْن يرفض.. وم حرم و لكن ليس للناس بل ألميرآا إليم اإللهيالحر 
  .يتعرض النتقامهم، ةه الكعب إلٰ إلیٰيتوجه

◊  
 لكل المتعطشين ةزمزَم هداي ،أرض الحجاز من قلب شعبنا العظيم علی ريقتُألقد أضحت الدماء التي  

و إننا بعون . ؛ و ُيغرق و يهلك الظالمينةجيال القادمواأل الشعوبيروي ظمأ  ، ة اإلسالم االصيلةلسياس
  .قارونيينوالشياطين والالمناسب ألبناء إبراهيم من النمروديين  تقو سننتقم في ال تعالیٰاهللا

◊  
حؤول دون وال، االستكبار ةسياس علی  استهدفت اإلبقاءة حجاج بيت اهللا الحرام مؤامرةآانت مذبح 

  .لمحمدي األصيلنفوذ اإلسالم ا
 علی و أعظمها ةعالميوال ة أقدس األماآن اإلسالمية انتهاك حرمة الحجاز هي قضيةإّن حادث  

  . اإلطالق
◊  

 في العالم ةعظيم  ستكون منشأ تحوّلاتة مكةليطمئن الشعب اإليراني العزيز البطل؛ بأن حادث 
  .و طرد رجال الدين المزّيفين، ةالفاسد ةي البلدان اإلسالمة للتخلص من أنظمة مناسبة و أرضي؛اإلسالمي

◊  
  . ليس باألمر الذي يمكن المرور عليه مرورًا عابرًاة الكعبةإن انتهاك حرم 

◊  
 جميع الذين أساءوا و إن عفونا عن، و إن تجاوزنا عن صدام،  القدسةإن غضضنا الطرف عن قضي 
  . الحجاز مطلقًاةفإّننا لن نتسامح في قضي، ناإلي

◊  
 علی ةحدثت أعظم جريم فقد.  القبر إلی علينا جميعًا أن نتخلص من هذا العار و أن ال نأخذه معنايجب 

  .فعلتهم ويرون الحق معهم هاهم يبررون و. مرأًی و مسمع منا و قد شهدناها جميعًا
◊  

و اضطهاد المسلمين   للطامعين الدوليين في قتلة المدروسة بمعزل عن السياسة مكةلم تكن حادث 
  .األحرار
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◊  
و سُندخل . الوقت المناسب  سعود فيوال الحزن من قلوبنا باالنتقام من أميرآا – إن شاء اهللا –سنزيل  

و سندخل المسجد الحرام بعد أن نحتفل بانتصار  .ی الكبرة هذه الجريمةلذ علی  التحسرةقلوبهم لوع
  .ء و غير المؤهلين من أيدي الغرباةو بتحرير الكعب ،نفاقوالجنود الكفر  علی الحق

و ما هي آداب ، ضيفًا؟ َمْن يحّل علی  َمْن يلبي؟ وةو دعو،  اين يتجه إلیالمهم هو أن يدرك الحاج  
 و يقود،  اهللا إلیةو يتناقض مع الهجر ، و غيرور يتعارض مع التوجه اإللهية؟ و أي أنانيةهذه الضياف

   الحج؟ة انتفاء معنويإلی
◊  

 ة المكرمةوجودهم في مك ة و طوال فترةأن ال يغفلوا في هذه المواقف الشريفُأوصي الحجاج الكرام ب 
  .ة و آتاب الهدايةاإللهي ة عن اُألنس بالقرآن هذه الصحيف؛ة المنورةمدينوال

◊  
 الذين ال ةالمالحد  منٍةيد عد علی أضحت اآلن تعاني،  التي آان جميع األنبياء في خدمتهاةمك 

  .لهم فعلهيدرآون أساسًا ما ينبغي 
◊  

  . هي المرآز الوحيد لتحطيم هذه األوثانة المكرمةالكعب 
◊  

 ة حق األفضليةنظام أو طائف ليس ألي شخص أو، بيت عاٌم، بيت اهللا الحرام هو أول بيت ُوضع للناس 
  .فيه دون غيره

◊  
إّلا إذا ، تنزيهواليد افق التوح  إلی تقّرب اإلنسانة خالدةالتي هي ثرو،  للحجةلن تتحقق األبعاد المعنوي 

الحجاج الكرام و علماء الدين  علی هنا يجب و من. الئق   بنحو دقيق وةالعبادي طبقت أحكام الحج
  . جهدهم في تعّلم و تعليم مناسك الحجیأن يبذلوا قصار ،المحترمين المرافقين لقوافل الحجاج

◊  
و ينبغي لهم أن يستجيبوا في  ، الحجةريض أداء ف إلیإن آثيرًا من حجاج بيت اهللا الحرام ممن يذهبون 

يتجولون . تراهم غافلين عن ذلك : مؤامرات األجانب من» يا للمسلمين« ة صرخ إلیهذا المكان المقدس
 و ةو هم يؤلمون بذلك قلب صاحب الشريع، ةابانييوال ةوروبيواألُُ ةاألميرآي في األسواق بحثًا عن السلع

  .حجاجوال آيان الحج یإل يسيئون
◊  

 و انشغال ة سفر تجارةالرحل من هذه،  العلماء و رؤساء القوافل و سائر الحجاجةحذار أن يجعل الساد 
  .فال تدنسوه بالدنيا ، الدنيا إلیليس و  اهللا؛ إلی؛ ألنها سفرةبالقضايا التجاري

◊  
 مع ی يتناف وةاإلسالمي يتعارض مع األهداف،  للحجاج الكرامة المعروضةإن اقتناء السلع األميرآي 

  .و لذا يجب االمتناع عن شرائها، و يرّوج للباطل  ألعداء اإلسالمةاإلسالم أصًال؛ ألن مقتنيها يقدم خدم
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