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بنيانگذار  رساي  تعبير  به  اسالمي  جمهوري  نظام  برقراري 
مردم  بر  الهي  بزرگ  نعمتهاي  از  خميني)ره(،  امام  حضرت  آن، 
بر  مروري  است.  بوده  تمامي مستضعفين جهان  و  اين سرزمين 
نظام مقّدس جمهوري  نهضت و شكل گيري  اين  پرافتخار  تاريخ 
اسالمي به روشني نقش و تأثير اصل مترّقي واليت فقيه و رهبري 
حكيمانه ي حضرت امام)ره( و پس از آن حضرت آيت اهلل العظمي 
سّيد علي خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي، را در هدايت انقالب در 

كوران حوادث گوناگون روزگار نشان مي دهد.
وظيفه ي  كه  اسالمي  انقالب  فرهنگي  پژوهشي  مؤسسه ي 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري را بر عهده دارد، در اجراي 
نشر  منظور  به  موضوعي  كتابهاي  انتشار  به  اقدام  وظيفه  همين 
بيانات، ديدگاه ها و رهنمودهاي معظم له در مقاطع، مناسبتهاي و 
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موضوعات مختلف مي نمايد.
كتاب حاضر حاوي هفتاد و هفت عبارت برگزيده از پيامها و 
بيانات معظم له در موضوع حج در طول سالهاي 1368 تا 1388 

مي باشد.
اهمّيت حج، اغتنام فرصتي استثنايي، اهمّيت برائت از مشركان، 
وحدت مسلمين، خودداري از تبديل فرصت حج به امور تجاري 
و بازرگاني و توصيه به خودسازي معنوي از جمله محورهاي اين  

عبارات مي باشد.

و من اهلل التوفيق
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 فرارسيدن ايّام حج، همه ساله، همراه با شوق و حنين دل هاى 
شيفته و جان هاى آرزومندى از سراسر جهان اسالم است كه در 
جوار خانه ى معبود و ديار محبوب، سر بر آستان عشق و تقديس 
ايّام  بسايند.  مقام  آن  خاك  بر  تقّرب  و  تعّبد  َجبهه ى  و  گذارند 
معلومات را در سايه ى ذكر و نيايش بگذرانند و در پناه رحمت 
و مغفرت حق بيارمند. برادران دور افتاده ى خود از چهارگوشه ى 
عالم را ببينند و شكوه اّمت اسالمى را در نمونه يى زنده و مجّسم، 

حس كنند.
پيام به حّجاج بيت  اهلل الحرام )1369/4/7(
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در حج، در مدينه و مّكه، در اُحد و منى  و حرا، در اين سرزمين 
كه قدم مبارك رسول اكرم9 و اصحاب كرامش بر آن نهاده شده 
و شاهد آن رنجها و دربه دريها و مبارزات و خون دلها بوده و در 
قدم به قدم سرزمين وحى و جهاد و قرآن و سّنت، در آن گذشته ها 
به تدبّر بپردازيد؛ خود را با آن پيوند دهيد؛ در پرتو آن، راه و جهت 
را بيابيد؛ با تجربه ى آن، نتيجه و سرانجام راه را ببينيد؛ و به حول 
و قّوه ى خدا و با توّكل به او و اميد به نصرت او و اعتماد به توانايى 
خود، در آن راه و به سمت آن هدف قدم گذاريد؛ »َو اهلل َمَعُكْم َو 

لَْن يَِتَرُكْم أَْعمالَُكم «1.
پيام به حّجاج بيت  اهلل الحرام )1370/3/26(

1. سوره ي محّمد9، آيه ي 35؛ »و خداوند با شماست و چیزی از )ثواب( 
اعمالتان را کم نمی کند!«.
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ُقوا«1 را كه  آيه ى شريفه ى »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجميعاً َو ال تََفرَّ
توصيه ى تمّسك به دين و رعايت وحدت كلمه در آن است، همواره 
به ياد داشته، هر دو توصيه ى آن را نصب العين خود قرار دهيد و از 

كيد دشمن در اين باب برحذر باشيد.
پيام به حّجاج بيت  اهلل الحرام )1370/3/26(

1. سوره ي آل عمران، آيه ي 103؛ »و همگی به ريسمان خدا ) قرآن و اسالم، 
و هرگونه وسیله وحدت(، چنگ زنید، و پراکنده نشويد«.



14
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

حج هم اصاًل براي منقلب شدن است. حج بايد ما را معنوي 
هركس  باشيم.  شده  معنوي  بايد  واقعاً  برمي گرديم،  وقتي  كند. 
باشد.  از بهشت برگشته  از عالم معنا و  بايستي كأنه  برمي گردد، 

افراد بايد چنين حالتي داشته باشند.
بيانات در ديدار با اعضاي بعثه ي حج و...  )1370/4/23(
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حج، يك هجرت است. هجرت از خود ماست؛ هجرت از منّيت 
ماست؛ هجرت از آن زندانى است كه ما را احاطه كرده و گوهر 
يكدانه ي بى نظير انسانى را در وجود ما مخفى و پنهان نگه داشته 
هوس  و  هوا  از  كه  است  خودپرستيهايى  از  هجرت  حج،  است. 
از خدا  را  ما  كه  است  از خودخواهيهايى  مى شود؛ هجرت  ناشى 
دور مى كند؛ هجرت از طبقه بندى ها و مرزبنديهايى ست كه زندگى 
انسانها را از هم جدا مى كند و فقير و غنى، شريف و وضيع، بزرگ 
و كوچك ـ بر طبق معيارهاى عاميانه مردمى ـ را به هم نزديك 
مى كند و در كنار هم قرار مى دهد و وجه مشترك همه انسانها، 

يعنى عبوديّت را در همه زنده مى كند.
بيانات در ديدار اعضاي برگزار كننده ي كنگره ي حج )1371/2/16(
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در  را  عبوديّت  كنيم  بايد سعى  در حج  ما،  است.  اين  اصل، 
خودمان تقويت كنيم. هجرت الى اهلل كنيم. حج را قبول و مقبول 
درگاه پروردگار قرار دهيم. چگونه ممكن است حّج ما مقبول باشد؟ 
وقتى كه اين حج، ما را به خدا نزديك كند. در روايتى نقل شده 
است  شده  قبول  شما  حّج  آيا  بدانيد  مى خواهيد  »اگر  كه  است 
كنار  از حج  بعد  مرتكب مى شديد،  كه  را  گناهانى  ببينيد  نه،  يا 
گذاشتيد يا نه؟ اگر ديديد توفيق اين را پيدا كرديد كه گناهان را 
كنار بگذاريد، كشف كنيد كه خداى متعال، حج را از شما قبول 
گناه  از  اينهاست:  معيار،  نزديك شده ايد.«  به خدا  و  است  كرده 
خارج شدن؛ به خدا نزديك شدن؛ از خودخواهيها و خودپرستيها 
دورشدن؛ مثل قطره اى در درياى فضل و رحمت الهى خود را غرق 
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كردن. و اين، اساسى ترين كارهاست. »َعلَْيُكْم أَنُْفَسُكم «1؛ خودتان 
را دريابيد. چيزى كه جاى ايثار ندارد، اين است. آن جا كه هر كس 
در درجه ي اّول بايد به فكر خودش باشد، اين جاست! نزديك شدن 
به خدا؛ توّجه پيدا كردن به خدا؛ باور كردن رحمت و فضل خدا؛ به 
زبان صادقانه با خدا سخن گفتن؛ كنار گذاشتن دنيا و زخارف دنيا 
و ماديّات و ارزشهايى كه اطراف ما مثل پيله كرم ابريشم مى تند تا 
آن نفس ملكوتى را از بين ببرد و خفه كند. اصل، اينهاست. وقتى 
كه انسان با دلى پاك و روحى طائب با خداى متعال روبه رو شد؛ 
آن مراسم عظيم را انجام داد؛ حقيقتاً به خدا بازگشت؛ حقيقتاً به 
خدا هجرت كرد؛ حقيقتاً در مقابل پروردگار عالم تضّرع كرد، آن 

وقت ابواب بركات هم باز مى شود.
بيانات در ديدار اعضاي برگزار كننده ي كنگره ي حج )1371/2/16(

1. سوره ي مائده، آيه ي 105؛ »مراقب خود باشید«.
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حج، يك فرصت بسيار خوب است كه انسان بتواند از دنيا و 
وابستگيها و طبقه بنديها و خط كشيها و همه آن  و  دنيا  زخارف 
چيزهايى كه او را از معنا دور مى كند و به ماديّت و خودپرستى 
نزديك مى كند، جدا شود؛ دور شود، و به خدا نزديك شود. اين، 
اين كه  نه  را مى كنند.  اين كار  اين كه همه  نه  يك فرصت است. 
همه اين توفيق را براى خودشان فراهم مى كنند يا از آن استفاده 
مى كنند. ولى بايد سعى كنيم. اين، اصل قضيه است. »َو يَْذُكُروا 
اْسَم اهللِ في  أَيَّاٍم َمْعُلومات «1؛ اسم و ياد خدا را همواره بايد در نظر 
داشته باشيم. از شروع حركت از وطن تا رسيدن به خانه خدا، تا 
شروع مناسك، تا اثناى آن روزهاى حّساس و تا پايان كار، دائماً 

1. سوره ي حج، آيه ي 28؛ »و در ايام معینی نام خدا را، ... ببرند«. 
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يك چيز به ياد حاجى و زائر خانه خدا بايد باشد و آن اين كه رضاى 
الهى را كسب كند؛ از گناهان توبه كند؛ از آنچه او را از خدا دور 
مى كند، رو بگرداند و به خدا رو بياورد. اگر به خدا رو كرديم، خدا 
راه را باز مى كند. »َو اِنَّ الّراِحَل الَْيَك َقريُب الَمسافه.« يك قدم به 
سمت خدا برداشتن، دِل انسان را روشن مى كند؛ به انسان فتوح 
مى بخشد؛ زنگارها را از جلو بصيرت انسان مى زدايد و قدم بعدى 
و ادامه ي راه را براى انسان راحت تر مى كند. اين، همان موضوع 
را  اين  اين مسأله است. هيچ چيز جاى  اساسى در جنبه فردى 

نخواهد گرفت. 
بيانات در ديدار اعضاي برگزار كننده ي كنگره ي حج )1371/2/16(
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حج جاى تزاور است: تشاور، تزاور، تعاهد. مسلمانان بايد يكديگر 
را باز بيابند. نه فقط اجسام يكديگر را، بلكه دلها و فكرهاى يكديگر 
را. ملّتهاى گوناگون بايد شكل اّمت اسالمى را در آن جا پيدا كنند؛ 
احساس وحدت كنند؛ مشكالت بين خودشان را برطرف سازند؛ از 
مشكالت هم مّطلع شوند و مسائل اساسى اّمت اسالمى را جستجو 

كنند. اين، آن هدف بسيار مهّم حج است. 
بيانات در ديدار اعضاي برگزار كننده ي كنگره ي حج )1371/2/16(
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اركان حج است؛  از  باالتر  اركان حج است.  از  برائت، حقيقتاً 
روح حج است؛ معنا و هدف و جهت حج است. خطاست اگر كسى 
خيال كند كه مى شود هر يك از اركان و اعمال حج را با روح حج 

و جهت كلّى آن مقايسه كرد.
بيانات در ديدار اعضاي برگزار كننده ي كنگره ي حج )1371/2/16(
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ارزانى شده  مسلمان  نسلهاى  بر  كه  است  الهى  نعمتى  حج، 
و  ناسپاسى  و  مى كند  زياد  را  آن  شكرگزارى،  و  قدردانى  است. 
قدرناشناسى، آن را از مسلمين مى گيرد كه اين همان عذاب شديد 

الهى است كه: »َو لَِئْن َكَفْرتُْم إِنَّ َعذابي  لََشديٌد«1.
گرفته شدِن حج به اين نيست كه از مسلمانان كسى به حج 
نرود، بل به اين است كه مسلمانان از منافع بى شمار آن محروم 
بمانند و زياد شدن آن به اين نيست كه هر سال گروههاى بيشترى 
كه:  بهره مند شوند  آن  منافع  از  كه  است  اين  به  بل  كنند،  حج 

»لَِيْشَهُدوا َمنافَِع لَُهم «2.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1371/3/13(

1. سوره ي ابراهیم، آيه ي 7؛ »و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شديد است«.
2. سوره ي حج، آيه ي 28؛ »تا شاهد منافع گوناگون خويش )در اين برنامه 

حیاتبخش( باشند«.
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حِجّ درست مى تواند تحّولى درونى در يكايك مسلمين پديد 
آورد و روح توحيد و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رّد همه ى بتهاى 
درون و برون وجود آدمى كه همان هواها و هوسهاى پست كننده 
و قدرتهاى اسيركننده ى آدمى اند، و نيز احساس قدرت و اعتماد 
به نفس و رستگارى و فداكارى در آنان پديد آورد، و چنين تحّولى 
و  تهديد  و  شكست ناشناس  موجودى  انسانى،  هر  از  كه  است 

تطميع ناپذير مى سازد.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1371/3/13(
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اسالمى،  اّمت  افتاده ى  جدا  اعضاى  از  مى تواند  درست  حِجّ 
با هم آشنا و  آنان را  پيكره يى واحد و كارآمد و نيرومند بسازد، 
از حرفها و دردها و پيشرفتها و نيازهاى يكديگر، آگاهشان كند و 

تجربه هاى آنان را متبادل سازد.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1371/3/13(
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يك مطلب اساسى و زيربنايِى فردى وجود دارد كه به حسب 
طبع كار، مقّدم بر همه مسائل و ضروريّات ديگر است و آن اين 
است كه عملى كه از ما سر مى زند، ان شاءاهلل بايد همراه با قصد 
قربت و طلب مرضات الهى باشد. اين، پايه ي كار است. همه كارها 
اين طور است كه با قصد خوب و نّيت طاهر و قصد خدايى، بهتر 
كه  كارهايى  لكن  محض.  دنيايِى  كارهاى  حتى  مى گيرد؛  انجام 
طبع عبادى و جنبة معنوى دارد، تأثيراتى فراتر از تأثيرات قابل 
محاسبه ي ماّدى مى گذارد. حج هم يكى از اظهر مصاديق اين نوع 

كارهاست و بيشتر به نّيت خالص و قصد الهى احتياج دارد.
بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران حج )1372/2/8(
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اگر كار براى خدا و به قصد انجام تكليف و كسب مرضات الهى 
شد، خداوند به آن بركت مى دهد، اثر مى دهد، جذابّيت مى دهد و 

دلها را به طرف آن جلب مى كند.
بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران حج )1372/2/8(
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اگر چه رازها و رمزهاى حج بيش از آن است كه در گفتارى 
بتوان آن را گزارش كرد ولى در آن ميان، هر چشم رازشناسى، سه 
ويژگى برجسته را در نگاه اّول، در آن باز مى شناسد: نخست آن كه 
حج، يگانه فريضه يى است كه خداوند براى اداى آن همه ى آحاد 
مسلمين هر آنكس از آنان را، كه داراى استطاعت باشد از سراسر 
عالم و از خلوت خانه ها و عبادتگاهها، به يك نقطه فرا مى خواند 
و در ايّام معلومات، در گونه گون تالش و حركت و سكون و قيام 
َحْيُث  ِمْن  أَفيُضوا  »ثُمَّ  پيوند مى زند:  يكديگر  به  را  آنان  قعود،  و 
أَفاَض النَّاُس َو اْسَتْغِفُروا اهلل إِنَّ اهلل َغُفوٌر َرحيٌم«1. دوم آن كه در 

1. سوره ي بقره ، آيه ي 199؛ »سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند، )به سوی 
سرزمین منی( کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده 

مهربان است«.
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همين كار دستجمعى و علنى، برترين منزل مقصود را ذكر خدا، 
يعنى كارى قلبى و نفسانى، معرفى مى كند: »َو يَْذُكُروا اْسَم اهللِ 
الَأْنْعام «1. سّوم آن كه  في  أَيَّاٍم َمْعُلوماٍت َعلى  ما َرَزَقُهْم ِمْن بَهيَمةِ 
در صفحه ى روشن و همه كس شناس آن، تصويرى از نماى كلّى 
زندگى انسان موّحد را عرضه مى كند و در عملى رمزى، به مسلمان 
و  ميقات  در  ورود  از  و جهت دار مى دهد.  زندگى هدف دار  درس 
حضور در ساحت احرام و تلبيه و تروك تا طواف، گرد مركز كعبه 
و سعى ميان صفا و مروه و وقوف در محشر عرفات و مشعر و ذكر 
و تّضرع و تعارفى كه در آن است، و تا رسيدن به منا و قربانى اش و 
رمى جمره اش و حلقش و سپس دوباره برگشتن به طواف و سعى. 
همه و همه درسهاى رسا و روشن حركت جهت دار و دستجمعى 
و معرفت آميز مسلمان، در عرصه ى توحيد و در مسعاى حيات و 

برگرد محور »اهلل« است.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1372/2/28(

1. سوره ي حج ، آيه ي 28؛ »و در ايام معینی نام خدا را، بر چهارپايانی که به 
آنان داده است، )به هنگام قربانی کردن( ببرند؛ پس از گوشت آنها بخوريد؛ 

و بینوای فقیر را نیز اطعام نمايید«.
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يك صيرورت  بلكه  دائمى  سير  يك  حّج  آيينه ى  در  زندگى 
دائمى به سوى خدا است، و حّج، آن درس هميشه زنده ى عملى 
و سازنده است كه اگر به هوش باشيم راه و رسم زندگى ما را در 
صحنه يى عملى و روشن ترسيم مى كند. ميعادى همگانى، هر سال 
تشكيل مى شود تا مسلمان، در آن محيط وحدت و تفاهم، و در 
پرتو ذكر الهى، راه و جهت زندگى را بياموزد، آنگاه به سرزمين خود 
و به ميان كسان خود برگردد، و در سالهاى بعد گروههاى ديگر و 
گروههاى ديگر بيايند و بروند بياموزند و بيندوزند، بگويند و عمل 
كنند، بشنوند و تدبّر كنند، و در نهايت همه ى اّمت، به آنچه خدا 

خواسته و دين آموخته برسند.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1372/2/28(
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به برادران و خواهران عزيز ايرانى نيز توصيه مى كنم كه با زبان 
و عمل، مبلّغان و پيام رسانان انقالب پرشكوه و كشور بزرگ و ملّت 
قهرمان خود، به برادران كشورهاى ديگر باشند. جوار كوتاه مدت 
خانه ى خدا و حرم پيامبر اعظم9 و مواقف با ارزش حّج و سرزمين 
پرخاطره ى حجاز را، براى زنده كردن دل با ياد خدا و تحكيم پيوند 
و  بزرگوار:  با رسول اهلل9 و عترت طّيبه ى آن  معنوى خود 
بى شك  كه  ولى اهلل  االعظم  حضرت  به  توّسل  و  توّجه  بخصوص 
فيض حضور مقّدسش در مراسم حج شامل دلهاى با معرفت است، 
و انس با قرآن و تدبّر در آيات بّينات آن و دعا و تضّرع و توّسل 
كه مايه ى تقّرب به خدا است، مغتنم بشمرند و از آن بهره ببرند 
و براى رفع گرفتاريهاى مسلمين و قّوت و عّزت روزافزون اسالم و 
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جمهورى اسالمى دعا كنند و علّو درجات روح مّطهر امام راحل و 
ارواح طّيبه ى شهداى اسالم را از خداوند مسألت نمايند. 

پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1372/2/28(
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و  بازارگردى  فداى  را  مّكه  مى روند،  مّكه  به  كه  كسانى 
دكان گردى نكنند. مّكه باالتر از اين حرفهاست. مى توانند بعداً يك 
سفر هم براى تجارت بروند و هر جا مى خواهند بگردند. اما در حج، 
توّجه و  و  زيارت  براى  و  براى خودشان  را  َمْعُلومات «1  »أَيَّاٍم  اين 
تذّكر نگه دارند و آن را فداى كارهاى بى ارزش نكنند. در نمازهاى 
جماعت، شركت كنيد. در اجتماعات، شركت كنيد. نماز اّول وقت 
بگذاريد  كنيد.  درك  عالى مقام حتماً  در حرمهاى  به جماعت  را 
حضور شما، حضور مؤمنانه و پرهيزكارانه اى باشد كه از ملّت ايران 

انتظار مى رود. 
بيانات در ديدار مسئوالن و دست اندركاران حج )1373/1/31(

1. سوره ي حج، آيه ي 28؛ »روزهاي معلومي«.
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از  اسالمى  اّمت  براى  ابدى اش  ذخيره ى  با  ذى حجة الحرام 
و  نشدنى  تمام  هديه ى  اين  بر  سپاس،  را  خدا  است.  رسيده  راه 
هّمت  قدر  به  جهان  مسلمانان  كه  جوشان  هميشه  سرچشمه ى 
و معرفت خود، مى توانند هر ساله از آن بهره مند گردند و توشه 
و  علم  دست  كه  منافعى  و  مصالح  تنّوع  و  گستردگى  بردارند. 
در  كه  است  قدرى  به  گنجانده،  حج  فريضه ى  در  الهى  حكمت 
و  ذكر  از  نمى شود،  ديده  آن  اسالمى شبيه  ديگر  فريضه ى  هيچ 
با  انسان مسلمان در خلوت خود  حضور معنوى و خويشتن يابى 
خدا و شستشوى دل از زنگارهاى گناه و غفلت، تا احساس حضور 
فرد در جمع و احساس وحدت هر مسلمان با همه ى اّمت اسالمى 
از تالش  و  از عظمت جماعت مسلمين.  ناشى  اقتدار  احساس  و 
يعنى  معنوى  بيمارى هاى  و  زخم ها  از  يافتن  شفا  براى  فرد  هر 
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گناهان، تا كنجكاوى و تالش براى شناختن و درمان كردن دردها 
و جراحتهاى عميق پيكره ى اّمت، و همدردى با ملتهاى مسلمان، 
يعنى اندامهاى اين پيكره ى عظيم، همه و همه در حج و در كالبد 

اعمال و مناسك گوناگون آن گنجانيده شده است. 
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1373/2/25(
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است  معنى  بدان  اين  مى نامد.  را»شعائر«  حج  اعمال  قرآن 
كه اينها فقط عملى فردى و براى اداى تكليفى شخصى نيست، 
به  انسان  معرفت  و  شعور  برانگيزاننده ى  تا  است  نشانه يى  بلكه 
اين عمل، عالمت و نشانه ى آن است. در وراى  باشد كه  چيزى 
اين نشانه ها، توحيد قرار دارد يعنى نفى همه ى قدرتهايى كه به 
نحوى جسم و جان آدمى را در قبضه ى اقتدار خويش گرفته اند، و 
اثبات حاكميت مطلق الهى بر همه ى وجود و به عبارت روشن و 
آشنا: حاكميت نظام اسالمى و مقّررات اسالمى بر زندگى فردى و 

اجتماعِى مسلمين.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1373/2/25(
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اين فرصت را براى خودسازى و انابه و تضّرع، مغتنم بشماريد و 
توشه يى معنوى براى همه ى عمر خود از آن برگيريد. 

پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1373/2/25(
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رفع گرفتاريهاى بزرگ مسلمين را از خداوند متعال بخواهيد و 
بارها و بارها اين خواسته را در دعا و مناجات خود بگنجانيد.

پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1373/2/25(
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وقتى انسانها به مركز اقامه ي فريضه ي الهى حج جذب مى شوند، 
از محدوده ي زندگى ماّدى خارج و به فضايى كاماًل معنوى وارد 
مى شوند. در اين فضاى معنوى، انسان به طور حقيقى، شستشويى 
مى كند و برمى گردد. فرض بر اين است كه اگر انسان، يك بار در 
است.  كافى  او  براى  بكند،  مدت عمر خويش چنين شستشويى 
چون حج يك بار واجب شده است و واجبات بر اساس نيازها و 

حاجات بشر است.
 بيانات در ديدار با كارگزاران حج )1374/1/16(
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و دورى  ماّدى و ظاهرسازى  ما ديديم كه حج، جنبه ي  اگر 
از معنويت پيدا كرد و در سفر حْج رفتارهايى كه براى خودمان 
انتخاب مى كنيم يا بر ما تحميل مى كنند، ضّد معنويت است، بايد 
بدانيم از فلسفه ي حج دور افتاده ايم. كسانى كه حج و ايّام حج را به 
ميزان زيادى صرف كارهايى مى كنند كه در جهت مقابِل معنويت، 
يعنى غرق شدن در ماديّت و دورى از خداست، در حقيقت، بدون 
اين كه خودشان بدانند، از آن سرمايه اى كه خداى متعال در حج 
به آنها هديه كرده است، كم مى كنند. آنها خيال مى كنند چيزى 
به دست مى آورند؛ در حالى كه چيزى از دست مى دهند و با غرق 

شدن در ماّديات، هديه ي معنوى را ناقص مى كنند.
بيانات در ديدار با كارگزاران حج )1374/1/16(
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كيست كه، توحيد ـ شعار معنويت و وحدت مسلمين ـ را در 
حج ببيند و نفهمد كه اين اجتماع عظيم، براى اين است كه اسالم 

و توحيد به رخ كفر كشيده بشود؟!
بيانات در ديدار با كارگزاران حج )1374/1/16(
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چون بهار طبيعت كه همواره در ميعاد هميشگى خود، لبريز 
از نشاط زندگى فرا مى رسد، موسم حج، نوبهار جان و دل، و فصل 
رويش و پيدايش روح زندگى توحيدى در دل هر مسلمانى كه خود 
را به ميقات رسانده باشد، همه ساله در موعد خدايى و هميشگى 
مباركى رشحات حيات طّيبه ى  تا چون چشمه سار  باز مى گردد 
توفيق  را كه  و كسانى  بپاشد  اسالم  بر سراسر جهان  را  اسالمى 
يافته اند كه تن به اين سرچشمه ى مبارك بزنند، از غبار و كدورت 
گناه و شرك و ماّده گرايى و ميل به پستى و بدكردارى، پاك كند 
و در آنان اگر اهل توّجه وتذّكر باشند، مايه ى صالح و فالح يك 

عمر را ذخيره سازد.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1374/2/14(
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حج در جوهر و ذات خود داراى دو عنصر اصلى است: تقْرّب 
به خدا در انديشه و عمل، و اجتناب از طاغوت و شيطان با جسم 
و جان. همه ى اعمال و تروك حج، براى اين دو و در جهت آن و 

تأمين ابزارها و مقّدمات آن است. 
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1374/2/14(
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من به همه ى برادران وخواهران مسلمان كه در محشر عظيم 
تدبّر كنند  حج گردآمده اند متواضعانه توصيه مى كنم كه درحج 
وآن دو نكته ى اصلى را يعنى دل سپردن به خدا و نزديك كردن 
خود به ذات مقّدس الهى در انديشه و عمل با عبوديت خالص و 
حقيقى از يكسو و اجتناب و برحذر بودن از شيطانها و دشمنان 
راه و جهت الهى از سوى ديگر، براى خود تأمين كنند و با روحى 
مجّهز به تقوا و دلى سرشار از اعتماد به خدا و روحى لبريز از اميد 
به آينده ى اّمت اسالمى و تصميمى راسخ در پيگيرى هدف هاى 
اسالم و به قصد حاكميت يافتن معارف و قوانين و فرهنگ اسالمى 

بر جوامع مسلمان، به  ديار خود بازگردند. 
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1374/2/14(
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حج، آن شِطّ هميشه جارى و آن عطيه ى بى زوال الهى است 
كه مسلمانان تا ابد مى توانند غبار رنج و مرارت و آلودگى و بيمارى 
خود را در آن بسترند، و به كمك اين ذخيره ى ابدى، هر دو نوع 

آسيب پذير را در همه ى زمانها از خود دور سازند. 
پيام به مناسبت برگزاري كنگره ي عظيم حج )1375/2/4(
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در حج، هم دنيا براي مسلمانان است و هم آخرت. هم تربيت 
اجتماعي و سياسي.  تربيت  نفساني است و هم  فردي و تهذيب 
يگانگي  و  وحدت  احساس  اخّوت هست،  احساس  اين،  بر  عالوه 
غير  به  اسالم  عظمت  دادن  نشان  هست،  ترتيب  و  نظم  هست، 
مسلمين و تقويت و روحيه ي مسلمين به خاطر مشاهده ي عظمت 
اسالمي هم هست. نهايتاً اين كه، حج مجمعي براي مّتحد كردن 

آراء و دلها در زمينه هاي گوناگون است. 
 بيانات در ديدار كارگزاران و مسئوالن حج )1375/12/16(
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شكر نعمت، فقط به زبان يا به زبان و دل نيست. شكر، عمل هم 
الزم دارد، عمل شاكرانه اين است كه انسان با نعمت خداي متعال 
به گونه اي رفتار كند كه او اراده فرموده است. اگر با اين نعمت، 

طبق اراده ي الهي رفتار شد، باقي مي ماند، واالّ زايل مي گردد. 
بيانات در ديدار كارگزاران و مسئوالن حج )1375/12/16(
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برادران و خواهران عزيز در همه جاى جهان! ميعاد بزرگ حج 
تحكيم  آن  در  را  ميان خود  الفت  و  آشنايى  بشماريد؛  مغتنم  را 
بخشيد؛ از سرنوشت يكديگر با خبر شويد؛ از تجربه هاى يكديگر 
درس بگيريد؛ راز ايستادگى و ثبات جمهورى اسالمى و ملّت بزرگ 

ايران را از آنان بشنويد.
پيام به مناسبت برگزاري مراسم حج )1376/1/21(
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حج، در آئينى پُر راز و رمز، و در آميزه ى شگفت آورى از ُشكوه 
و خاكسارى، و اقتدار و فروتنى، و حركت و تالش درونى و برونى، 
نمادى از مبارزه و جهاد نفسانى و جهانى انساِن مسلمان، در راه 
تحّقق حيات طيبه ى انسانى را در برابر چشم آدمى مى گذارد و 

حج گزار را به تمرين عملى وظائف بزرگ خود وادار مى سازد.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1377/12/28(
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آشنا  با خدا،  ارتباط  است،  از يك طرف مظهر معنويت  حج 
به  انسان  بيشتر  هرچه  شدن  نزديك  و  الهى  آيات  با  دل  شدن 
ـ از يك طرف مظهر وحدت است ـ يكپارچگى اّمت اسالم،  خدا 
برداشتن ديوارها و حجابها و پُر كردن دّره ها و شكافهايى كه يا 
به دست دشمن، يا به وسيله تعّصبات و اوهام به وجود آمده است، 
و نيز ايجاد قدمى به سوى اّمت واحده اسالمى است ـ و از طرف 
ديگر مظهر برائت از دشمنان خدا، برائت از مشركين و ايادى شرك 
و كفر است. اگر ان شاءاهلل اين سه جهت در حج متجّسد و مجّسم 
شود، حج فايده ي خود را بخشيده است. اّول، شما و حاجى هستيد 
كه از حج بهره مى بريد؛ در مرتبه ي دوم، دنياي اسالم و جامعه ي 

اسالمي و اّمت اسالمي است كه اين بهره را مي برد.
بيانات در ديدار با كارگزاران حج )1378/11/26(
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مجمع  بزرگترين  و  اسالم  جهان  معنوى  مركز  كعبه،  امروز 
هرساله ى اّمت اسالمى است. سرچشمه ى جوشان عشق و اميد، 
و درياى خروشان عظمت و اعتماد، و محل التقاء رودهاى بزرگ 
قوميت ها و ملتها است. اخالص بنيانگذاران و قبول خداى سميع و 
عليم، آن بذر را به چنين درخت پُربار و شاخه گسترى بََدل كرده 

است.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1378/12/23(
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هر مسلمانى در هر بخشى از عالم اسالم، در موسم حج، يك 
بار ديگر بايد اين حقيقت را بشناسد كه شكوفايى و سربلندى و 
كاميابى همه جانبه ى كشورهاى اسالمى تنها در سايه ى اين دو 
به دست خواهد آمد: توحيد با همه ى ابعاد فردى و اجتماعى و 
سياسى آن، و وحدت با مفهوم درست و قابل تحّقق آن در دنياى 

امروز.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1379/12/12(
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حج، نِماد اّمت اسالمى و آموزنده ى نوع رفتارى است كه اين 
اّمت بزرگ براى تأمين سعادت خود بايد در پيش گيرد. مى توان 
حج را در حركت هدفمند و آگاهانه و متنّوع همگان در جهتى 
واحد خالصه كرد. تار و پود اين حركت، ياد خدا و همدلى بندگان 
خدا است، و هدف آن ايجاد پايگاه مستحكم معنوى براى زندگى 
سعادتمندانه ى انسان: »َجَعَل اهللُ الَْكْعَبَة الَْبْيَت الَْحراَم قِياماً لِلنَّاِس 

ْهَر الَْحراَم َو الَْهْدَي َو الَْقالئِد«1. َو الشَّ
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1381/11/18(

1. سوره ي مائده، آيه ي 97؛ »خداوند، کعبه ـ بیت الحرام ـ را وسیله ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده; و همچنین ماه حرام، و 

قربانیهای بی نشان، و قربانیهای نشاندار را«.
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حقيقت اين است كه حج يك واجب استثنايى و يك مراسم 
عجيب و پُر رمز و راز است. اگرچه در باب حج بسيار گفته اند و 
همه گفته اند و مطالب شيوا و زيبايى هم بيان كرده اند؛ اما مسأله 
حج خيلى عميقتر از چيزى است كه ما تا امروز فهميده ايم. حج، 
يك حركت عبادى خالِص عميق ـ خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، 
تضّرع و توّسلـ  و با حالت اجتماع است. در كنار هم قرار دادن اين 

دو ويژگى، مسأله را خيلى پُرمعنا مى كند.
 بيانات در ديدار كارگزاران حج )1381/10/25(
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اگرچه در اسالم عبادات اجتماعى، مثل نماز جماعت و نماز 
جمعه و نماز عيد وجود دارد؛ اّما اين اجتماع عظيم و اين مركزيّت 
دادن به ذكر و توحيد و كشاندن همه ي مسلمانان از آفاق عالم 
اسالمى به يك نقطه ي واحد، خيلى معنا دارد. اين كه همه ي ملت 
مسلمان و اّمت اسالمى با وجود اختالف لهجه ها و نژادها و عادات و 
سنن و ساليق و اختالف مذاهب موّظفند در يك نقطه جمع شوند 
و اعمال ويژه اى را با هم انجام دهند و اين اعمال هم صرفاً عبادت 
و تضّرع و ذكر و توّجه است، خيلى پُرمعناست. معلوم مى شود بنا بر 
نظر اسالم و ديد اسالمى، اتّحاد دلها و جانها فقط در ميدان سياست 
و در جهاد نيست؛ حّتى رفتن به دِر خانه خدا و كنار هم قرار گرفتن 

دلها و با هم بودن تن ها و جانها نيز داراى اهميت است. 
بيانات در ديدار كارگزاران حج )1381/10/25(
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قرآن كريم مى فرمايد: »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجميعاً«1 . اعتصام 
به حبل  اهلل، تنها فايده اى ندارد؛ »جميعاً« مهم است. با هم اعتصام 
به حبل  اهلل كنيد؛ با هم به نقطه ي اطمينان بخش تعليم و تربيت و 
هدايت الهى چنگ بزنيد. با هم بودن مهّم است؛ دلها با هم، جانها 
با هم، فكرها با هم، تن ها در كنار هم. طوافى كه مى كنيد ـ اين 
حركت دايره وار بر ِگرد يك مركز ـ نماد حركت مسلمانان بر ِگرد 
محور توحيد است. همه ي كارها و اقدامات و هّمتهاى ما بايد بر 
ِگرد محور وحدانّيت الهى و توّجه به ذات اقدس ربوبى باشد. اين 

درس، مربوط به همه ي زندگى است.
بيانات در ديدار كارگزاران حج )1381/10/25(

1. سوره ي آل عمران، آيه ي 103؛ »و همگی به ريسمان خدا ) قرآن و اسالم، 
و هرگونه وسیله ی وحدت(، چنگ زنید«.
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اين اوقات، هم روزها و زمان، متبّرك است و هم مكان، متبّرك 
است. هم از لحاظ زمان، در اوج حرمت ماههاى حرام قرار دارد؛ 
هم از لحاظ مكان، در نقطه ي اعالى مناطق متبّرك ـ كه خانه 
همه ي  در  مسلمانان  همه ي  نفوس  توّجه  و  توحيد  مركز  و  خدا 
شبانه روزهاست ـ قرار دارد. حاجى در آن جا بايد رابطه ي خود را با 
خدا قوى و مستحكم كند؛ با قرآن اُنس پيدا كند و تضّرع و ذكر و 

حضور را وظيفه ي دائمى خود بداند. 
بيانات در ديدار كارگزاران حج )1381/10/25(
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انسان گاهى خيلى متأّسف مى شود كه بعضى به آن جا بروند 
پيدا  را همه جا مى شود  اين كاالها  بگردند كه  و دنبال كاالهايى 
كرد! بعضى، ُعمر و پول و آبرو و وقت عزيزشان را صرف مى كنند 
تا به بازارهاى گوناگون بروند و اين كاالها را بياورند؛ اينها كاالهاى 
معمولى زندگى است و همه جا وجود دارد. در آن جا كااليى هست 
كه در هيچ جاى ديگر نيست: كاالى رضاى الهى، زيارت خانه خدا، 
زيارت قبر مطّهر پيغمبر؛ اين كجا ديگر پيدا مى شود؟ اين مكان و 
اين زمان را ديگر كجا مى شود پيدا كرد؟ از اين فرصت بايد همه 

استفاده كنند.
بيانات در ديدار كارگزاران حج )1381/10/25(
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حج، نِماد اّمت اسالمى و آموزنده ى نوع رفتارى است كه اين 
اّمت بزرگ براى تأمين سعادت خود بايد در پيش گيرد. مى توان 
حج را در حركت هدفمند و آگاهانه و متنّوع همگان در جهتى 
واحد خالصه كرد. تار و پود اين حركت، ياد خدا و همدلى بندگان 
خدا است، و هدف آن ايجاد پايگاه مستحكم معنوى براى زندگى 

سعادتمندانه ى انسان.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1381/11/18(
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همه ى ملّتهاى مسلمان از همه جاى جهان و از همه ى قشرهاى 
اجتماعى، در اين چند روز در خانه ى خدا، زادگاه اسالم و پيامبر 
برپا  را  راز حج  و  پُررمز  آئينهاى  و  مى آيند  گرد  آن  عظيم الّشأن 
با خداى  دلها  پيوند  پرمعنى،  و  پرشكوه  اين شعائر  در  مى دارند. 
بزرگ، پيوند دلها با يكديگر، حركت بر محور توحيد، سعى و تالش 
همگانى، رمى شيطان و برائت از طاغوت، ذكر و تضّرع و خشوع در 
برابر خدا، و احساس عّزت و عظمت در پرتو اسالم، همه در عمل 
و  آموزش داده مى شود؛  ملّتهاى مسلمان،  به  نمادين  بگونه يي  و 
مهربانى و همزيستى با برادران و استحكام و سرسختى با دشمنان، 
و رها شدن از پيرايه هاى خودپرستى و پيوستن به درياى عزت و 

عظمت الهى در قالب مناسك حج تجّسم مى يابد.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1381/11/18(
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حج، از اين جهت، استثنايى و بى همتاست كه درآن، هم دل ها 
و جان ها صيقل مى يابد و يكايك حاجيان به قدر هّمت و ظرفيت 
شخصيت  هم  و  مى شوند  برخوردار  رحمت،  باران  اين  از  خود 
اقليم ها و فرهنگ ها  از ملّت ها و نژادها و  كالن اّمت اسالمى كه 
تشكيل شده است، مى تواند درآن به انسجام و شجاعت و بيدارى 
و خودآگاهى بيشتر نايل آيد و اين، نياز بزرگ امروز دنياى اسالم 

است.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1382/11/8(
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بازيابى  فرصت  عبادات،  است. همه ى  استثنايى  فرصت حج، 
خويشتِن انسان هستند. انسانها بر اثر غفلت از خداى متعال ـ كه 
روح هستى و حقيقت هستى است ـ از خودشان، از دلشان و از 
امروز  أَنُْفَسُهم «1.  َفَأنْساُهْم  اهللَ  َ»نَُسوا  مى شوند؛  غافل  حقيقتشان 
متعال،  خداى  از  غفلت  با  انسانها  است.  اين  بشريت  بزرگ  درد 
و  انسان  انسان، حقيقت  نيازهاى  غافل شده اند.  هم  از خودشان 
اهداف خلقت انسان در ميان چرخ و پر دستگاه هاى ماّدى بكلى از 
ياد رفته است. آنچه انسان را به خدا، و در سايه ى توجه به خدا، 
به خود و حقيقت خود و نياز خود و دل خود متوّجه مى كند، دعا 
و عبادت و تضّرع است. و حج از اين جهت برترين عبادتهاست؛ 

1. سوره ي حشر، آيه ي 19؛ »خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به »خود 
فراموشی « گرفتار کرد«.
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چون از لحاظ زمان، از لحاظ مكان، از لحاظ توالى حركاتى كه در 
عبادت  است، يك  گذاشته شده  ناسك  و  اختيار حاجى  در  حج 
استثنايى است. لذا شهر مّكه و مراسم حج، وسيله يى براى امنيت 
انسان است. انسان، با خضوع، با توّجه، با تضّرع و با غرق شدن در 
ياد الهى، در آن مراسِم عجيب و عظيم، در دل خود احساس امنيت 
مى كند؛ اين بزرگترين نياز انسان است. جهّنمى كه قدرتهاى ماّدى 
و انگيزه هاى ماّدى در حول و حوش انسان به وجود آورده اند. انسان 
مى تواند با پناه بردن به حج، بَرد و سالم بهشت را در آن مكان و 

آن زمان براى خود به وجود بياورد.
 بيانات در ديدار دست اندركاران مراسم حج )1383/9/30(
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مناسك حج  و  ايام حج  و  مراسم حج  غافلند كسانى كه  چه 
را به وسيله ى پرداختن به امور دنيايى كمرنگ مى كنند. حج را 
بايد با توّجه، با حضور و با آداب به جا آورد. غير از مناسك حج و 
اعمالى كه تشكيل دهنده ى صورت حج است، ادبى هم وجود دارد 
كه روح حج است. بعضى اين صورت را به جا مى آورند، اما از روح و 
حقيقت آن غافل مى مانند. ادب حج، خضوع و ذكر و توّجه است. 
ادب حج، احساس حضور در مقابل پروردگار در همه ى آنات است. 
ادب حج، پناه بردن به ساحه ى امن الهى است كه براى مؤمنين 
و متمّسكين به ذيل توّسل به ذات مقّدس پروردگار، آن را فراهم 
را  حج  شد؛  آن  وارد  و  شناخت  را  بهشت  اين  بايد  است.  كرده 
اين طور بايد فهميد. ادب حج، مسالمت و مداراست. خشونت كردن 
با مؤمنين، دعوا كردن با برادران و فسوق و جدال در حج ممنوع 
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است. ادب حج، فرو رفتن در حقيقت معناى حج و بهره بردارى 
كردن و توشه گرفتن از آن براى همه ى دوران زندگى است. ادب 
حج، برادرى و ايجاد محّبت و وحدت است. فرصت ايجاد وحدت 
بين ملّتهاى اسالمى و شعوب اسالمى، فقط در حج فراهم مى شود. 
اين همه انسان از اقصا نقاط عالم، همه به عشق كعبه، به عشق 
مرقد پيغمبر، به عشق ذكر الهى، به عشق طواف و سعى، خود را به 

آن جا رسانده اند؛ اين فرصِت برادرى مغتنم است.
بيانات در ديدار دست اندركاران مراسم حج )1383/9/30(
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از جمله غفلتهاى احتمالى در حج، يكى اين است كه كسانى 
مستحبى،  طواف  جاى  به  جماعت،  نمازهاى  در  شركت  به جاى 
به جاى حضور در فضاى معّطر مسجدالحرام يا مسجدالّنبى ـ كه از 
دوران افتخار اسالم و دوران وحى و بعثت، اين همه خاطرات در 
اين دو محل وجود دارد ـ سراغ زرق وبرق هاى بى ارزش و پوچ و 
بازارها و مغازه ها بروند، براى اين كه جيب دولتهاى بيگانه ى الابالى 
نسبت به منافع مسلمين را پُر كنند؛ جيب كارگر و سرمايه داِر آنها 
با ثروت ملّى شان پُر كنند. به جاى شركت در  ايرانى و  با پول  را 
نمازجماعت، به بازارگردى و دكان گردى بروند و اجناس را تماشا 
جمعيِت  هنگامى كه  بشنود  وقتى  مى شود  متأّسف  انسان  كنند. 
باشكوه در مسجدالحرام يا مسجدالّنبى مشغول اقامه ى جماعتند 
ـ يا  يا به اقامه ى جماعت مى شتابند، تعداد معدودى حاجِى ايرانى 
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و  بگيرند  بغل  زير  را  كيسه ها  بروند؛  بازارها  سراغ  ـ  زن  يا  مرد 
آن جا  از  بهتر  و  ارزان تر  گاهى  در شهر خودشان  كه  را  اجناسى 

مى توانند پيدا كنند، بگيرند بيايند.
بيانات در ديدار دست اندركاران مراسم حج )1383/9/30(



67
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

سوغات، معنويتى است كه شما در خودتان ذخيره مى كنيد 
ما  با خودتان مى آوريد.  است كه  روحياتى  و  اخالق  و مى آوريد؛ 
ديده ايم كسانى را كه وقتى از حج برمى گردند، چهره و رفتار و 
كالم و ظاهر و باطن آنها انسان را موعظه مى كند و تحت تأثير قرار 

مى دهد؛ اين خوب است؛ اين سوغات واقعى است.
بيانات در ديدار دست اندركاران مراسم حج )1383/9/30(
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بار ديگر اجابت كنندگان دعوت الهىـ  لبيك گويان و َهْرَولِه كنان 
و  رسيده  فرا  موسم حج  رسانده اند.  دوست  خانه ى  به  را  خود  ـ 
نياز، به روى دلدادگان صفا و معنويت، گشوده  عرصه ى شوق و 
شده است. اينك خانه ى خدا و قبله ى دلها پيش روى شما است، 
عرفات و َمْشَعر آراسته براى جوشش سرچشمه ى ذكر و معرفت 
است، ِمنى و َصفا آموزنده ى سعى و تالش در ُقرب به خدا و َرْمِى 
شيطان است، اينك فرصت خودسازى و بهره گيرى از اين آبشار 
ُزالل توحيد و وحدت فرا رسيده است. لّبيكى را كه در آغاز اِحرام 
بر زبان رانده ايد، در دل خويش راسخ كنيد و دعوت خدا را كه با 
سفر به حريم دوست اجابت كرده ايد، با تأمُّل در معنا و هدف حج، 

از سود و ذخيره ى هرچه افزونتر، برخوردار سازيد.
 پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(
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فريضه ى حج، آنگاه كه با معرفت و هوشيارانه به جاى آورده 
شود، به مسلمان حج گزار و به اّمت بزرگ اسالمى فيض مى بخشد، 
حاجى را به صفا و پاكى و معنويت سوق مي دهد، و اّمت را به اِتّحاد 

و ِعّزت و اِقتدار نزديك مي كند.
پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(



70
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

گام اول براى حاجيان، خودسازى است. اِحرام و طواف و نماز، 
َمْشَعر و عرفات و ِمنى، قربانى و َرْمى و َحلْْق، همه و همه، مظاهر 
خشوع و فروتنى انسان در برابر خداوند و جايگاه ذكر و تََضرُّع و 
تقُّرب به او است. اين مناسك پرمعنى را نبايد از سر غفلت گذرانيد. 
مسافر ديار حج، در همه ى اين مراسم بايد خود را در محضر حق 
متعال بداند، خود را در انبوه متراكم جمع، با محبوب تنها ببيند، 
با او راز و نياز كند، از او بخواهد و به او دل ببندد، شيطان و هوا 
را از دل خويش براند، و زنگار ِحرص و َحَسد و ُجْبن و شهوت را 
از خويش بُِزدايد. خدا را بر هدايت و نعمتش سپاس گويد، دل را 
بر مجاهدت در راه خدا، رام كند، مهربانى به مؤمنان و بيزارى از 
معاندان و حق ستيزان را در دل بپروراند، عزم خويش را بر اِصالح 
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خود و اِصالح دنياى پيرامون خود استوار سازد، و با خداى خود بر 
آبادى دنيا و آخرت، پيمان بندد.

پيام به كنگره  ي عظيم حج )1383/10/29(
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حج در عين حال، يك حركت دستجمعى است. دعوت الهى 
به حج براى آن است كه مؤمنان خود را در كنار يكديگر ببينند 
و نُمادى از وحدت پيكره ى مسلمين را به چشم خود بنگرند. حج 
براى تقّرب دسته جمعى به خدا و بَرائت دسته جمعى از شياطين 
اِنْس و ِجن است. تمرين اتّحاد و پيوستگِى اّمت اسالمى است. و 
بايكديگر و برائت  اّمت اسالمى هرگز مانند امروز به اين برادرى 

علنى از مشركين و مستكبرين، نياز نداشته است.
پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(
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و  يكدلى  و  اتّحاد  به  هميشه،  از  بيش  اسالم  دنياى  امروز 
از سويى، ظرفتيهاى جهان اسالم  نيازمنداست.  به قرآن  ك  تََمسُّ
براى توسعه و عّزت و اقتدار، امروز بيش از گذشته آشكارشده و 
بازيابِى َمجد و عظمت اّمت اسالمى، امروز در سراسر جهان اسالم، 
انگيزه و خواست جوانان و فرزانگان شده است. شعارهاى منافقانه ى 
مستكبران، رنگ باخته  و نّيات پليد آنان  براى اّمت  اسالمى، بتدريج، 

آشكارشده است.
پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(
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امروز، روز اُخّوت عملى در همه ى عرصه ها و در برابر همه ى 
حضرت  حكومت  براى  زمينه  ساختِن  فراهم  روز  است.  فتنه ها 
در  الهى  دعوت  اِجابت  روز  است.  عجل اهلل  فرجه الّشريف  مهدى، 
الُمْؤِمُنوَن  ََّما  بايد آيه ى »اِن همه ى زمينه ها است. روزى است  كه 
ُمؤِمناً«2  لَْسَت  الَم  السَّ اِلَْيُكُم  اَلْقى  لَِمْن  »التَُقولُوا  آيه ى  و  اِْخَوة«1 
بَْيَنُهْم«3 را بار ديگر بر دلهاى  اِر ُرَحماُء  الُكفَّ اُء َعلَى  و آيه ى »اَِشدَّ
و  َفلُّوجه  و  نجف  بمباران  هنگام  در  چه  بايد  كنيم،  تالوت  خود 

1. سوره ي حجرات، آيه ي 10؛ »مؤمنان برادر يکديگرند«.
2. سوره ي نساء، آيه ي 94؛ »به کسی که اظهار صلح و اسالم می کند نگويید: 

مسلمان نیستی «.
3. سوره ي فتح، آيه ي 29؛ »در برابر کفار سرسخت و شديد، و در میان خود 

مهربانند«.
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ُموِصل، چه هنگام زلزله ى دريايى در اقيانوس هند كه دهها هزار 
خانواده را داغدار كرد، چه در هنگام اِشغال عراق و افغانستان، و 
چه در حوادث خونباِر هر روزه ِى فلسطين، تكليِف الهى را بر دوش 
خويش، احساس كنيم. ما مسلمانان را دعوت به اتّحاد مي كنيم، 
براى  بلكه  ملّتها،  و  اديان  ساير  يا  عليه مسيحيان  نه  اتّحاد،  اين 
مقابله با متجاوزان و اشغالگران و جنگ افروزان، براى اجراى اخالق 
و معنويت و احياء عقالنيت و عدالت اسالمى و پيشرفت علمى و 
اقتصادى و بازيابِى عزَّت اسالمى است. به ياد جهانيان مي آوريم 
كه وقتى قدس در دوران خلفاء راشدين در دست مسلمانان بود، 
اينك  اما  بودند،  امنيِت كامل  مسيحيان و يهوديان در آرامش و 
كه قدس و مراكزى ديگر زير سلطه ى صهيونيستها يا صليبى هاِى 

صهيونيست است، چگونه خون مسلمانان را مباح مي شمرند؟!
پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(
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حج گزاراِن عزيز را به ُخشوع و ِذكر و اِنابِه و تالوت قرآن با تدبّر 
و حضور در نمازهاى جماعت و مهربانى با حاجياِن كشورهاى ديگر 
و پرهيز از وقت گذرانيهاِى بيهوده، فرا مي خوانم و از خداوند متعال 
موفقيت و عافيت و قبولى عبادات شما را مسئلت مي كنم و همه 
را به دعا براى حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه و فرا رسيدن حكومت 

عدل جهانِى آن ذخيره ى الهى دعوت مي كنم.
پيام به كنگره ي عظيم حج )1383/10/29(
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شكوه  سويى  از  است.  نويد  و  اميد  روزهاى  حّج،  روزهاى 
همبستگى ميان مسافران خانه ى توحيد، در دلها اميد مى آفريند، 
و از سويى طراوت يافتن جانها به بركت ذكر الهى، گشايش درهاى 

رحمت را نويد مي دهد.
 پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1384/10/19(
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خويش  غفلت  قربانى  زندگى،  گوناگون  ميدانهاى  در  آدمى 
است. هر جا غفلت هست انهدام اخالقى و انحراف فكرى و هزيمت 
روحى نيز هست. و همين ضايعات است كه به نوبه خود مي تواند 
عالوه بر اضمحالل شخصيت افراد انسان، شكست ملّتها و فروپاشى 

تمّدنها را نيز پديد آورد.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1384/10/19(



79
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

بين  است.  غفلت زدائى  در  اسالم  تدابير  برترين  از  يكى  حّج 
المللى بودن اين مراسم، گويا اين پيام را مي رساند كه اّمت اسالمى 
از وظيفه ى فردى هر مسلمان،  نيز، جدا  در هويت جمعى خود 

موظف به غفلت زدايى از خويشتن است.
عبادات و مناسك حّج، فرصت مي دهد كه ما اسارت و وابستگى 
غفلت بار خود به لّذت طلبى و هوس و تن آسايى را موّقتاً ترك كنيم. 
احرام و طواف و نماز و سعى و وقوف، مارا از ياد خدا سرشار و به 
حريم الهى نزديك مي كند، و لّذت اُنس با خدا را در كام جان ما 

مي نشاند.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1384/10/19(
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برادران و خواهران مسلمان!
تضمين كننده ى همه ى هدفهاى بزرگ اّمت اسالمى، توّكل به 
خداوند و اعتماد به وعده ى حتمى قرآن و تحكيم اتّحاد اسالمى 
است، و فريضه ى حج با مايه ى غنى و كارساز »ذكراهلل« و با اجتماع 
متراكم و عظيم مسلمانان در مناسك آن، مي تواند نقطه ى آغاز و 
سّكوى پرش اين نهضت فراگير باشد. و برائت در قول و عمل از 
سردمداران كفر و استكبار در اين فريضه، الگوى عمل و نخستين 

گام در اين راه گردد.
پيام به حّجاج بيت اهلل الحرام )1384/10/19(
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با بشارتهاى معنوى فرا رسيده و  موسم حج مانند همه سال 
فرصتى گرانبها پيش روى جهـان اسالم نهاده است. هرچند دلهاى 
مشتاق از همه جا به آنسو پر مي كشند، ليكن نيك بختانى كه به اين 
آرزو دست مى يابند اندكى از بسيارند، و اين خود مايه ى پيوستگى 

جاودانه ى اين چشمه ى هميشه جوشان است.
 پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1385/10/8(
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همه   و  جا  همه  در  يكسره  و  ماّدى  آلودگيهاى  از  وارستگى 
بزرگى  توشه ى  روزه،  مدتى چند  در  ديدن، هرچند  را  كار، خدا 
براى آدمى است. همه ى آداب و مناسك حج براى آن است كه 
حج گزار به اين تجربه ى معنوى دست يابد و اين لّذت را در كام 

جان دريابد.
پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1385/10/8(
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در اين روزها و شب ها و ساعت هاى اكسيرگون، چه بسيارند 
آن ها كه قدرشناسانه، خود را به جذبه ى معنويت سپردند و با انابه 
و توبه، دل و جان را نورانيت بخشيدند، زنگار گناه و شرك را از 
خود ستردند. سالم خدا بر اين دل ها و بر اين صاحبدالن و پاكان.
 پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1386/9/27(
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اينجا كانون توحيد حقيقى و خالص است. در اينجا است كه 
ابراهيم خليل7، با آوردن پاره ى تن خود به قربانگاه، مظهرى از 
توحيد را كه غلبه بر نفس خود و تسليم محض در برابر امر الهى 
است، براى همه موّحدان در سراسر تاريخ جهان به يادگار گذاشت. 
و در اينجاست كه حضرت محمد مصطفى9 در برابر مستكبران 
از  بيزارى  و  برافراشت  را  زمان و خداوند زر و زور، پرچم توحيد 
طاغوت را در كنار ايمان به خدا، شرط نجات و رستگارى شمرد: 
اُغوِت َو يُْؤِمْن بِاهللِ فقد اسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقى «1. »َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ
پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1386/9/27(

1. سوره  ي بقره، آيه ي 256؛ »کسی که به طاغوت ) بت و شیطان، و هر موجود 
طغیانگر( کافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده 

است، که گسستن برای آن نیست«.
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تفرقه و ستيزه جويى ميان بخش هاى اّمت مسلمان، بيمارى 
پرداخت.  آن  درمان  به  توان  همه ى  با  بايد  كه  است  خطرناكى 
دشمنان ما از ديرباز در اين عرصه نيز به تالش گسترده و بى وقفه 
دست زده اند و امروزه كه بيدارى اسالمى، آنان را وحشت زده كرده 
است، تالش خود را شّدت بخشيده اند. همه ى سخن دلسوزان آن 
است كه تفاوت ها نبايد به تضاد تبديل شود و چندگونگى نبايد به 

ستيزه گرى بينجامد.
پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1386/9/27(
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و جبهه گيرى  بندى  مرز  از سويى  يعنى  عّزت،  اين دو ركن 
مقتدرانه در برابر استكبار، و از سويى تراحم و همگرايى و برادرى 
در  تعّبد  و  يعنى خشوع  ركن سوم  با  كه  آنگاه  مسلمانان،  ميان 
مسلمين  كه  راهى  در  اسالمى  اّمت  شود،  همراه  پروردگار  برابر 
صدر اسالم را به اوج عظمت و عّزت رسانيد، پى در پى به پيش 
خواهد رفت و ملّت هاى مسلمان از عقب ماندگى حقارت بارى كه در 

قرن هاى اخير بر آنان تحميل شده نجات خواهند يافت.
پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1386/9/27(
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براى فرِد انسان، فرصت حج، فرصت ورود يك انسان در فضاى 
با  خودمان  معمولى  زندگى  البه الى  از  است؛  معنويت  بيكرانه ى 
بيرون  را  خودمان  اشكاالتش،  همه ى  با  آلودگى هايش،  همه ى 
رياضت  و  الى اهلل  تقّرب  و  معنويت  و  صفا  فضاى  به  و  مى كشيم 

اختيارى مى رويم.
 بيانات در ديدار با دست اندركاران و كارگزاران حج )1387/8/16(
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حج يك سفر تفريحى نيست، حج يك سفر معنوى است. سفر 
الى  اهلل است با جسم و جان؛ هر دو. سفر الى اهلل براى اهل سلوك 
سفر جسمانى نيست، سفر قلبى و روحى است. اينجا براى همه ى 
ما مردم اين سفر الى  اهلل با جسم و جان هر دو هست. حاال جسم 
را آن جا ببريم، دل را نبريم؛ اين كه نشد. يا خداى نكرده كسانى 
بر اثر تكّرر اين نعمت ـ كه مكّرر توفيق پيدا كردند حج مشّرف 
براى  حج  بتدريج  ـ  كنند  زيارت  ببينند،  را  خدا  خانه ى  بشوند، 
اين ها حالت بى تفاوتى و كم اهميتى پيدا كند و ديگر آن انقالب 
درون را نتوانند به خودشان تلقين كنند و در خودشان بيابند. اين، 

چيز خوبى نيست.
بيانات در ديدار با دست اندركاران و كارگزاران حج )1387/8/16(
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در اين مجموعه ى كامل ]فريضه ي حج[، از سويى اخالص و 
صفا و دل بريدن از سرگرميهاى مادى و از سويى سعى و تالش و 
پايدارى؛ از سويى انس و خلوت با خدا و از سوئى وحدت و يكدلى 
و همرنگى با خلق؛ از سويى پرداختن به آراستگى دل و جان و 
از سويى دل سپردن به انسجام پيكره ى عظيم اّمت مسلمان؛ از 
سويى خشوع در پيشگاه حق و از سويى صالبت در برابر باطل؛ و 
خالصه از سويى پر كشيدن در هواى آخرت و از سويى عزم راسخ 
براى آراستن دنيا، درهم تنيده و يكپارچه آموزش داده و تمرين 
نْيا َحَسَنًة َو فِي اْلِخَرِة  َّنا آتِنا فِي الدُّ مي شود: » َو ِمْنُهْم َمْن يَُقوُل َرب

َحَسَنًة َو قِنا َعذاَب النَّار«1.

دنیا  در  ما  به  »پروردگارا!  می گويند:  بعضی  »و  آيه ي 201؛  بقره ،  1. سوره ي 
)نیکی( عطا کن! و در آخرت نیز )نیکی( مرحمت فرما! و ما را از عذاب 



90
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

بدينگونه است كه كعبه ى شريف و مناسك حج، مايه ى قوام 
و قيام جوامع بشرى و انباشته از سود و بهره براى انسانها است: 
ُ الَْكْعَبَة الَْبْيَت الَْحراَم قِياماً لِلنَّاِس «1 و »لَِيْشَهُدوا َمنافَِع  »َجَعَل اهللَّ

ِ في  أَيَّاٍم َمْعُلومات «2. لَُهْم َو يَْذُكُروا اْسَم اهللَّ
 پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1387/9/17(

آتش نگاه دار«.
1. سوره ي مائده، آيه ي 97؛ »خداوند، کعبه ـ بیت الحرام ـ را وسیله ای برای 

استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده«.
2. سوره ي حج، آيه ي 28؛ »تا شاهد منافع گوناگون خويش )در اين برنامه ی 

حیاتبخش( باشند؛ و در ايام معیّنی نام خدا را ببرند«.
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از  را  حج گزار  مى تواند  كه  است  زاللى  چشمه ى  حج،  آئين 
آلودگيهاى گناه و غفلت، پاك سازد و نورانيِت فطرت خداداد را به 
جان و دل او باز گرداند. رها كردن لباس تفاخر و تمايز در ميقات 
نماد  و  نشانه  احرام،  يكرنگ  و  لباس همگانى  به  درآمدن  و  حج 
يكرنگِى اّمت اسالمى و فرمان نمادين اتحاد و همدلى مسلمانان 
در همه جاى جهان است. شعار حج از سوئى: »َفإِلُهُكْم إِلٌه واِحٌد 
ِر الُْمْخِبتين «1 است، و از سويى؛ »َو الَْمْسِجِد الَْحراِم  َفلَُه أَْسلُِموا َو بَشِّ
الَّذي َجَعلْناُه لِلنَّاِس َسواًء الْعاِكُف فيِه َو الْباِد«2. و چنين هست كه 

1. سوره ي حج، آيه ي 34؛ »و خدای شما معبود واحدی است; در برابر )فرمان( 
او تسلیم شويد و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را«.

2. سوره ي حج، آيه ي 25؛ »و )همچنین( از مسجد الحرام، که آن را برای همه 
مردم، برابر قرار داديم، چه کسانی که در آنجا زندگی می کنند يا از نقاط دور 



92
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

نمايندگِى كلمه ى توحيد، مظهر توحيد كلمه و  بر  افزون  كعبه، 
برادرى و برابرى اسالمى نيز هست.

پيام به مناسبت كنگره ي عظيم حج )1388(

وارد می شوند )،مستحق عذابی دردناکند(«..



93
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

نگاه به حج بايد نگاه به يك نعمت و فرصت بزرگ الهى باشد. 
همه ى عبادات اينجور است؛ نماز هم يك فرصت است، يك نعمت 
درياى  در  كه  بود  آن  بيم  نمي شد،  واجب  ما  بر  نماز  اگر  است. 
چند  روزى  هر  كه  بزرگ  نعمت  اين  بشويم.  غرق  غفلت محض 
نوبت ما كشانده مي شويم به سمت مالقات با پروردگار، مكالمه ى 
با پروردگار، خشوع و تضّرع در مقابل پروردگار، اين نعمت بسيار 
بزرگى است، اين فرصت عظيمى است؛ حج هم همين جور است. 
آن  بودن  جهانى  اسالمى،  فرائض  و  واجبات  ساير  بر  حج  امتياز 
است، بين المللى بودن آن است. اين تضّرعى كه هر مسلمانى در 
دل خود به آن نياز دارد كه در مقابل پروردگار خضوع كند، خشوع 
كند، تضّرع كند، اين در حج يك جلوه ى عمومى و بين المللى پيدا 
با اختالف  لغاتشان،  با اختالف  با هم،  مي كند. همه ى مسلمانان 
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نژادهايشان، با اختالف عاداتشان، آدابشان، آنجا كه مي رسند، همه 
خاشعند، همه متضّرعند. اين خيلى پديده ى عجيبى است كه ما 
متوّجه  درست  را  آن  عظمت  و  اهميت  و  كرده ايم  عادت  آن  به 
مركز،  به يك  متوّجه  بشوند،  مسلمانان جمع  نمي شويم. همه ى 
به يك نقطه، خاشع در مقابل اين نقطه؛ با اين چشم به حج نگاه 

كنيم؛ به عنوان يك فرصت.
  بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1388/8/4(
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در حج توحيد است. توحيد خودش دو جزء است: يكى اهلل 
است، يكى ال اله غير اهلل است؛ يكى اثبات است، يكى نفى است. 
مظهر توحيد، حج است؛ اثبات واليت اهلل و نفى واليت غير اهلل. اين 

همان برائت است.
بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1388/8/4(



96
 / 

دل
 و 

ان
 ج

هار
نوب

حج در قله ى اهتمام شارع مقدس است. امروز بخصوص وقتى 
شما مشاهده ميكنيد، مى بينيد كأنّه حج از هميشه مهمتر است، 
الزمتر است و بيشتر مورد احتياج است. از هر دو نظر، حج مهم 
است؛ هم براى درون خود ما، درون اّمت اسالمى، و هم از لحاظ 
بين المللى. اّمت اسالمى را در طول قرنها، در طول سالهاى متمادى 
زمينگير كردند، ذليل كردند، خفيف كردند، بى هّمت كردند، نااميد 
را،  روحانيت  را،  معنويت  خواستند  جديد  ابزارهاى  با  و  كردند 
توّجه و تضّرع را در او تضعيف كنند. حج همه ى اين گرفتارى ها 
احساس  مي دهد،  عّزت  اسالمى  اّمت  آحاد  به  مي كند،  ترميم  را 
اولين  است.  اينجور  درست  حِج  مي بخشد؛  اميد  مي دهد،  اقتدار 
تأثير حج در درون اّمت اسالمى است، در دلهاى خود ماست. ما به 
حج احتياج داريم؛ براى اينكه روحيه هاى خودمان را تقويت كنيم، 
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ترميم كنيم، احساس كنيم كه ما به خدا متوّكليم، به خدا مّتكى 
هستيم، ما عظيم هستيم، يك اّمت بزرگ هستيم. از اين طرف 
تأثير داخلى مهم است، از آن طرف تأثير بين المللى مهم است؛ 
دشمن را تضعيف مي كند، روحيه ى دشمن را در هم مي شكند، 
عظمت اسالم را به رخ دشمن مي كشد، وحدت اّمت اسالمى را در 

مقابل دشمن آشكار مي سازد. ما به اين احتياج داريم.
بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1389/7/17(
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امروز جبهه ى عظيمى در مقابل اسالم گسترده شده است؛ چرا 
نبينيم؟ چرا بعضى اين جبهه ى عظيم را نمى بينند؟ مثل جنگ 
احزاب است. فَِرِق مختلف ضّد اسالمى، ضّد معنويت، ضّد حقيقت، 
تا  به دست هم دادند؛ موشكافى ميكنند  در مقابل اسالم دست 
نقطه ضعفها را پيدا كنند، از آن نقطه ضعفها استفاده كنند؛ نقاط 
نفوذ را پيدا كنند، از آن نقاط نفوذ به ما ضربه بزنند. حج ميتواند 

جلوى اينها را بگيرد.
بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1389/7/17(
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بايد  باشد،  تفاهم  مظهر  بايد  باشد،  اتّحاد  مظهر  بايد  حج 
مظهر گفتگو باشد، بايد مظهر همدلى و همكارى و نزديك شدن 
بايد  برد،  اينجورى پيش  را  بايد حج  باشد؛  يكديگر  با  مسلمانان 
اينجورى حركت داد. حاال در حج كه مركز اتّحاد و اتّفاق است، يك 
عّده اى شروع كنند به ايجاد اختالف ـ چه در مّكه، چه در مدينه ـ 
يك عده اى شروع كنند عليه شيعه فعاليت كردن؛ براى زيارتشان، 
براى كارهاشان، براى انجام وظائف و تكاليف و اعتقاداتشان، اينها 
را زير فشار قرار دادن، اهانت كردن ـ كه متأّسفانه گزارشهايش 
مي رسدـ  يك عده هم از اين طرف به صورت عكس العملى كارهاى 
خالف ديگرى بكنند. خوب، اين درست عكس مصلحت حج است؛ 

عكس فلسفه ى حج است.
بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1389/7/17(
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حج را بايد درست برگزار كرد. امروز نسبت به سى سال قبل، 
حركت حج ما از زمين تا آسمان تفاوت كرده است؛ اما كافى نيست 
و بايد از اين هم پيشتر برويم، از اين هم بهتر حركت كنيم. رفتار 
حاجى ايرانى بايد نشان دهنده ى همه ى خصوصياتى باشد كه در 
حج وظيفه ى مسلمانهاست و بر دوش مسلمانها تكليف است. از 
جهت معنوى: تضّرع، توّسل، توّجه، انس با قرآن، ذكراهلل، دلها را 
نزديك كردن به خدا، خود را معنوى كردن و نورانى كردن و با 
از جهت  اجتماعى،  از جهت  برگشتن.  خانه  به  معنوى  دستاورد 
سياسى: همكارى با دنياى اسالم. امروز يكى از مسائل مهم و فورى 

دنياى اسالم.
بيانات در ديدار كارگزاران و دست اندركاران حج )1389/7/17(
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ما كمك  البته مردم  پاكستان است.  ما در  برادران  مسئله ى 
خير  و  كند  قبول  ان شاءاهلل  خداوند  ـ  كرد  كمك  دولت  كردند، 

بدهد ـ ليكن كافى نيست.
 كسانى كه حج مشّرف مي شوند ـ در درجه ى اول زائر ايرانى 
كه همسايه است، نزديك است، شاهد مشكالت آنهاست - مي توانند 
خيلى از اين هزينه هاى زائد و غير الزم را حذف كنند، به قيمت 
غمگسارى از يك برادر يا خواهر مسلمان در پاكستان؛ اينها پيش 
خداى متعال خيلى اجر دارد؛ اين يك تمرين است، يك تجربه 
است؛ بعد هم زّوار و حّجاج و بقيه ى كشورهاى اسالمى؛ اين پيام را 

به آنها هم بدهيد، آنها را هم به اين معنا تشويق و ترغيب كنيد.
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