


ـ . ق.( ـ دام ظله العالیـ  در آستانة حج امسال )1430 ه متن بیانات حضرت آیت اهلل جوادی آملي 

َطاِن الرَِّجيِم، ِبْس��ِم اِل الرَّْحَِن الرَِّحيم، َو اْلَْمُدِلِ  ��يْ يِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ ��مِ َأُعوُذ ِباِل السَّ

َما   ِة الَُْداِة الَْْهِديِّني ِ  ِس��يَّ نَي َو اأَلِئمَّ َربِّ اْلَعاَلِ��نيَ َو َصلَّى اُل َعَلى َجِيِع ْاأَلْنِبَياِء َو الُْْرَس��لِ

َخ��اَتِ اأَلْنِبَي��اءِ  َو  َخ��اَتُ اأَلْوِصَي��اِء  َعَلْيِهَما آاَلُف التَِّحيَّ��ِة َو الثََّناء، ِبِه��ْم َنَتَولَّ َو ِمْن

 

َأْعَداِئِهْم نَََتَبَُّأ.

توحيد، آغاز و انجام مناسک حج

فرصت مناس��بي است، ايّام ذي حّجه و اَشهر حج كه مناس��ك حج به بارگاه الهي تقديم 
مي ش��ود و زائران حرمين از مش��رق و مغرب جهان، كنار كعبه كه قبلة مس��لمان ها و َمطاف 
آنهاست، دور هم جمع مي شوند تا توحيد و معارف الهي را از نزديك تجربه كنند و مناسك 

و مراسم ديني را از نزديك امتثال كنند.
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تلبيه، توحيد مکّرر است
نكتة مهّمي كه همة ما بايد به آ ن توّجه كنيم، مخصوصاً مبلّغان اسالمي، ائمة محترم جمعه 
و جماعات حرمين و مبلّغان ديني، آن اس��ت كه توحيد اصل اس��ت و همة امور ديني به اين 
توحيد بر مي گردد. چون توحيد اصل اس��ت، در آغاز اِحرام كه »تَلبيه« اس��ت، كلمة توحيد 
يَك َلَك َلبَّْيَك، ِإنَّ اْلَْم��دَ َو النِّْعَمَة )َو الُْْلَك  مك��ّرر آم��ده: »َلبَّْيَك، اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َش��رِ
يَك َلَك«.1 اين تلبيه كه توحيِد مكّرر اس��ت، از جان و زبان همة مسلمان ها  َلَك( َلبَّْيَك اَل َش��رِ
برمي خيزد و دس��تور اس��المي هم اين اس��ت كه در هر فراز و فرودي تا رسيدن به حرم، تلبيه 
تكرار شود و اين همانند تكرار »اَل ِإَلَه ِإالَّ ال« است كه رسول گرامي � عليه و علي آله آالف 
التحّي��ة و الثناء �  طبق نقل مرحوم صدوق در توحيد فرمود: نه من، نه هيچ پيامبري قبل از من، 
يَك َلَك«.3   كلمه اي همتاي »اَل ِإَلَه ِإالَّ ال« نياورديم؛2  زيرا خداي س��بحان همتا ندارد: »اَل َش��رِ
توحيد هم بي همتاس��ت؛ ال شريك للتوحيد كما ال شريك للواحد؛ اين آغاز و انجام مناسك 

همة مسلمين است.

در نظام هستي، هر موجودي داراي اثري است
ذات اقدس الهي، نظام هس��تي را آفريد و مي پرورانَد؛ يعني هم خالق كّل اس��ت، هم رّب 
كّل و هر موجودي را اثري بخش��يد كه مردم نيازش��ان را در اث��ر آن موجوِد ذي اثر برطرف 
كنند؛ اگر تشنه اند، به آب رو بياورند و اگر گرسنه اند به نان توّجه كنند و اگر نيازمند آشيانه 
و مسكن اند، به بيت و دار و خانه مراجعه كنند و اگر نيازمند به علم اند به معلّم و استاد مراجعه 

كنند و مانند آن؛ اين آثار را ذات اقدس الهي به افراد يا اشياء عطا كرده است.

جز خدا، همه فقر محض اند
اش��ياء، يعني ما س��واي خدا و همچنين اش��خاص، در اصِل هس��تي و در بقا و اوصاف و 
كماالت هس��تي، فقِر محض اند ]و[ فقير الي اهلل ان��د:  )َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلي اِل(.4 اين نكته را كه 
از پيروي اهل بيت آموخته ايم، بيش از گذش��ته توجه كنيم كه انس��ان فقير است ]اما[ نه يعني 
ذاتي دارد كه داراي صفت فقر است، بلكه او فقِر مُمثَّل است. همان طور كه صفت غنا ذاتِي 
خداس��ت نه اينكه ذات خدا جداي از وصف غنا باش��د، فقير بودِن انس��ان هم ذاتي اوس��ت 
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نه اينكه انس��ان ذاتي دارد و در كنار ذات، داراي فقر اس��ت كه بش��ود »ذاٌت ثَبََت له الفقر!«؛ 
همان طوركه خداوند »ذاٌت ثبت له الِغنَي« نيست بلكه آنجا مشتق و مبدأ يكي است ِغنا و َغني 
يكي است، در انسان هم به شرح ايضاً ]يعني[ مشتق و مبدأ يكي است. فقر و فقير يكي است. 
اگر انسان ذاتي  داشت جدا از فقر، و فقر براي ذات وصفي بود؛ نظير زوجيِّت اربعه، الزِم آن 
اين بود كه انس��ان در حريم ذات محتاج نباشد، در حالي كه انسان عين حاجت و نياز است و 
در حريم ذات به خداي س��بحان وابسته اس��ت؛ يعني ذاتي جز َربط و فقر ندارد كه وصف او 
عين ذات اوست. صفت اگر عين ذات باشد، اين كمال نيست، تا صفت چه باشد و موصوف 
كه باش��د! اگر صفت، صفت كمال باش��د، اين عينيّت باعث كمال است؛ مثل اين كه خداوند 
عين علم اس��ت، عين قدرت اس��ت، عين ِغناست و اگر صفت، صفِت نقص باشد، اين اتّحاد، 
مكّمل نقص است، مؤيّد نقص است، باعث تحّقِق عميق نقص در درون ماية ذات اوست؛ مثل 
اين كه مي گوييم: »اإلنس��ان فقيٌر«. پس فقر عين ذات انسان است و »ذاٌت ثَبََت له الفقر« نيست 

و اين فقر تنها مربوط به انسان نيست، جهان فقيِر خداست.
فقير به معناي ندار نيس��ت، آن كس كه مال ندارد، به او مي گويند »فاقد« نه فقير و اگر به 
كس��ي گفتند فقير، به اين معناست كه س��تون فقرات او شكسته است ]و[ قدرت قيام ندارد و 
چون مال و اقتصاد، ماية قِوام و ايس��تادگي يك ملّت اس��ت، اگر فرد يا ملّتي مال نداشت ]و[ 
از اقتصاد س��الم برخوردار نبود، قدرت ايستادگي ندارد، گويا ستون فقرات اين امّت شكسته 
اس��ت، از اين جهت به اين فرد يا آن امّت مي گويند »فقير«.  هيچ كس��ي غير از خدا  قدرت 
قيام ندارد. تنها او حِيّ قيّوم است و تنها قائِم به قِسط اوست،5  بلكه تنها  قائم اوست و ديگران 

از موجودات سپهري گرفته تا موجودات زمیني، همه فقیرند ]و[ در 
عطا و دِهش از یک س�و ]و[ در اِِمس�اك و بستن از سوي دیگر، مأموران 
الهي اند. ما اگر به آفتاب و قمر مراجعه مي كنیم، از آن ها نور مي گیریم، 
 آن ه�ا را وس�یله ق�رار مي دهی�م، هرگ�ز ب�ه این معنا نیس�ت ك�ه براي 
آن ه�ا ِس�متي ج�ز بردگ�ي و بندگ�ي در پیش�گاه ذات اقدس اله�ي قائل

 

هستیم، در جریان توّسل به اولیاي الهي همین بس كه اهل بیت عصمت 
و طهارت به مراتب از شمس و قمر باالترند.
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افتاده اند و اگر كس��ي مي نش��يند يا برمي خيزد، نه تنها قدرت قيام ندارد، قدرت نشس��تن هم 
ندارد،  قدرت اِستِلقاء و اِضِطجاع هم ندارد. اين كه در نماز، هنگام برخاستن از سجده به قيام 
مي گويي��م: »حب��ول ال تعاَلي و قّوته أقوم و أقعد« يعني با قدرت خ��دا برمي خيزم و با حول و 
قّوة الهي مي نش��ينم، يعني نشس��تن هم به قّوت اوست چه اين كه اِضِطجاع و به پهلو آرميدن و 
استلقاء هم به قدرت اوست. اگر حول الهي و قّوة الهي نباشد، انسان نه تنها قدرت قيام ندارد، 
ق��درت قع��ود هم ندارد،  قدرت اضِطج��اع6  هم ندارد،  قدرت اس��تلقاء7 هم ندارد،  قدرت 
اِنبِطاح8 هم ندارد؛ هيچ حالي مقدور او نيست مگر به قّوة الهي و حول الهي و اين استغراق در 
توحيد اس��ت و نماز ما كه ستون دين ماس��ت،9 جاي آموزش اين معارف بلند است. تا كنون 
ثابت ش��د كه اش��يای عالَم و اشخاص عالم با اين كه آثار فراواني را از خدا دريافت كرده اند، 

هيچ كدام غني نيستند و هيچ كدام بي نياز از خدا نيستند.

توّسل به اهل بيت عصمت: در حّد توّسل به شمس و قمر است
مطلب بعدي آن اس��ت كه ما براي رفع نيازهاي فراوانمان، به آفتاب و ماه و ساير ستاره ها 
مراجع��ه مي كنيم، نور مي گيريم، ح��رارت مي گيريم، درمان مي گيري��م، گياهانمان را با آن 
پرورش مي دهيم، نباتات و معادن را با آن پرورش مي دهيم، محيط زيس��ت را با آن سالم نگه 
مي داريم و صدها بلكه هزارها بركات فراوان كه بش��ر از شمس و قمر مي گيرد و اين مراجعة 
به ماه و آفتاب به اين معنا نيس��ت كه � معاذ اهلل � ما آفتاب پرس��تيم يا ماه پرس��تيم. ما مي گوييم 
ْمُس ُكوَِّرْت(10 آن را از  خداي س��بحان روزي آفتاب را آفريد، روزي هم بر اس��اِس )ِإَذا الشَّ
پا در مي آورد، ماه را آفريد، س��تاره ها را آفريد، آب را هم اين چنين خلق كرد؛ آب هر اثري 
كه دارد به اذن خداست. گاهي اين اثر را به او مي دهد گاهي از آن مي گيرد؛ آتش هر اثري 

كه دارد از خداست، گاهي به آن مي دهد گاهي از آن مي گيرد.
از موجودات سپهري گرفته تا موجودات زميني، همه فقيرند ]و[ در عطا و ِدهش از يك سو 
]و[ در اِِمساك و بستن از سوي ديگر، مأموران الهي اند. ما اگر به آفتاب و قمر مراجعه مي كنيم، 
از آن ها نور مي گيريم، آن ها را وس��يله قرار مي دهيم، هرگز به اين معنا نيس��ت كه براي آن ها 
ِسمتي جز بردگي و بندگي در پيشگاه ذات اقدس الهي قائل هستيم، در جريان توّسل به اولياي 

9الهي همين بس كه اهل بيت عصمت و طهارت به مراتب از شمس و قمر باالترند.
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در جريان آتش فرمود: )َيا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَس��َامًا َعَلي ِإْبَراِهيَم(؛11  اين سوخت و سوز 
را از شعلة آتش گرفت.

درب��ارة آب كه جريان، خاصيّت اصلي آن اس��ت، به آِب دريا فرمود: با عصاي موس��ي 
بايس��ت: )َفاْضِرْب لَُْم َطِريقًا ِف اْلَبْحِر َيَبس��ًا(؛12 اين مضمون در قرآن كريم آمده است كه 
عصا را به دريا بزن، آب ه��اي رفته، همچنان مي رود و آب هاي نيامده همچنان مي ماند. يك 
س��ّد آبي درس��ت مي كند و شما در وسط دريا از َمعبَر خشك مي گذريد! اين رفتن را از آب 

مي گيرد آن سوختن و سوزاندن را از آتش مي گيرد.
زمين بس��تر آرامش و سكونت براي همة ماست، گاهي به زمين مي گويد: دهن باز كن و 
قارون را بَلع كن: )َفَخَس��ْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه ْاأَلْرَض(؛13 صخرة صّماء14 را مي گويد دهن باز كن، 
چش��م باز كن ]تا[ از دهان و چشمت آب بجوشد؛ به موس��اي كليم فرمود: )اْضِرْب ِبَعَصاَك 
اْلََجَر(15 كه اگر اين عصا را به س��نگ بزني اين صخرة صّماء چش��م و دهن باز مي كند ]و[ 

چشمه هاي جوشان عطا مي كند.
بنابراين، از موجودات سپهري گرفته تا موجودات زميني، همه فقيرند ]و[ در عطا و ِدهش 
از يك س��و ]و[ در اِِمس��اك و بستن از س��وي ديگر، مأموران الهي اند. ما اگر به آفتاب و قمر 
مراجعه مي كنيم، از آنها نور مي گيريم، آنها را وس��يله قرار مي دهيم، هرگز به اين معنا نيست 
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كه براي آن ها ِسمتي جز بردگي و بندگي در پيشگاه ذات اقدس الهي قائل هستيم، در جريان 
توّس��ل به اولياي الهي همين بس كه اهل بيت عصمت و طهارت به مراتب از ش��مس و قمر 
باالترند؛ انس��اِن كامل كجا ماه كجا؟! انس��ان كامل كجا آفتاب كجا؟! آن شمس حقيقي آن 
قمر حقيقي، مخلوق الهي اس��ت، نورهاي فراواني دارند، حرارت هاي فراواني دارند، تأثيرات 
فراواني دارند. اگر پيروان اهل بيت عصمت و طهارت به دودة16 طاها و يس مراجعه مي كنند، 
قبور آن ها را احترام مي گذارند، به آن ها متوّسل مي شوند، در حّد توّسل به شمس و قمر است 
كه بهره هايي را خدا به اين ها داد و ديگران را دستور داد از شمس و قمر كمك بگيرند وگرنه 

استقالل ازآِن خداست و الغير.
همين ائمة معصوم � عليهم الصالة و الس��الم � دس��تور توحيد دادند، دس��تور تلبيه دادند، 
دس��تور دادند اين لبيك را مكّرر بگوييد، دس��تور دادند در هر آني، درآغاز و انجام كارتان، 
صدر و ساقة برنامه تان توحيد باشد و الغير. اگر اين چنين است ساير دوستان و زائران حرمين 
شريفين كاري نكنند كه اهل بيت عصمت و طهارت متأّذي شوند، متأثّر شوند، رنجيده شوند. 

اين يك نكته كه همة ما بايد رعايت كنيم.

آغاز کعبه با »خليل« است و کمالش با »حبيب«
نكت��ه ای كه ائمة محترم جمع��ه و جماعاِت حرمين بايد عنايت كنند اين اس��ت كه ذات 
اقدس الهي، كعبه را با »خليل« شروع كرد و با »حبيب« ختم كرد و ادامة آن را با موّدت انجام 
داده اس��ت؛ فرمود: )َواتَََّذ اُل ِإْبَراِهي��مَ َخِليًا(؛17 خداوند ابراهيم را خليل خود قرار داد ]و[ 
ابراهيم � س��الم اهلل عليه � مأمور ش��د كعبه اي بنا كند كه َمطاف و قبلة مس��لمين باشد و اين با 

ُخلّت و دوستي شروع شده است.
]نكته ديگر آن كه[ سلس��لة نبّوت به وجود مبارك حبيب خدا، رس��ول گرامي ختم شده 

است كه اين كعبه كه مطاف و قبلة مسلمين است، به دست حبيب خدا تكميل شده است.
]نكتة س��وم آن اس��ت كه[ حبيب خدا، ما را هم محبوب خدا ك��رد و در مدار محبّت، ما را 
پروراند؛ زيرا خداوند در اين آية كريمه فرمود: )ُقْل ِإن ُكْنُتْم ُتِبُّوَن اَل َفاتَِّبُعوِني ُيِْبْبُكُم اُل(؛18 
ش��ما پيرو حبيب خدا باش��يد ت��ا از مُحب بودن به محب��وب بودن بار يابيد و اجر رس��الت را 
ه��م موّدت اه��ل بيت عصمت و طه��ارت � عليه��م الصالة و الس��الم �  ق��رار داد و فرمود:
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)ُقل اَل َأْس��َأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ الََْودََّة ِف اْلُقْرَبي(  و اين موّدِت دودة طاها و يس � س��الم اهلل 
عليهم اجمعين �  را بهترين َحس��نه دانست؛ زيرا دركنار اين جمله كه فرمود: )اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه 
ًة نَِّزْد َلُه ِفيَها ُحْس��نًا(؛19 مصداق واال و  َأْجرًا ِإالَّ الََْودََّة ِف اْلُقْرَبي(  فرمود:  )َوَمن َيْقَتِْف َحَس��نَ

كامل َحسنه، واليت اهل بيت عصمت و طهارت است.
بنابراين، عناصر محورِي كعبه كه َمطاف و قبلة مس��لمين اس��ت، از ُخلّت شروع شده، به 
محبّت رس��يده ]و[ تا موّدت ادامه پيدا كرده اس��ت؛ در فرازهايي كه جاي ُخلّت است، جاي 
محبّت اس��ت، جاي موّدت اس��ت مجالي براي كينه و عداوت و دشمني نيست؛ مسلمانها يِد 

واحدند بر غير مسلمانها.20

مبادا کسي بگوید »برائت از مشرکين« جزء مناسک حج نيست!
خطب��اي محت��رم حرمين عنايت كنند و در خطبه ها مواظب باش��ند كه اين َحس��نة الهي و 
بركت الهي كه از امام راحل � رضوان اهلل تعالي عليه �  به يادگار مانده اس��ت را كم نگيرند، 
با اين به مبارزه برنخيزند و اين را محكوم نكنند؛  زيرا برائت از مش��ركان به اين معناس��ت كه 
مس��لمان هاي عالَم اگر قدرتي داش��تند، از حريم خود، در همان حوزة اسالمي دفاع مي كنند 
]و[ نيازي نيس��ت كه در جاي��ي ديگر تبّري خود را اعالم كنند، چون در همان كش��ور خود 
كافر را سِر جاي خود مي نشانند؛ اما وقتي كه شما، مخصوصاً خطباي محترم حرمين شريفين، 
مالحظه مي فرماييد، خاورميانه تقريباً در آتش مي س��وزد و آتش بيار معركه هم غير مسلمان ها 
هس��تند؛ گاهي فلس��طين و غّزه و لبنان و سوريه مي سوزد، گاهي افغانستان و پاكستان شعله ور 
مي ش��ود، گاهي عراق هر روز مش��تعل مي ش��ود، زماني هم يمن و مانند آن و ساليان متمادي 
هم ايران اس��المي كه َمهد والي��ت اهل بيت عصمت و طهارت اس��ت ]و[ مهد پيروي قرآن 
و عترت � عليهم الصالة و عليهم الس��الم � اس��ت در آتش مي س��وخت. اين خاورميانه با اين 
وسعِت آتش سوزي آيا به دست مسلمان ها اين كار انجام مي گيرد يا به دست غير مسلمان ها؟! 
و اگر احياناً به دس��ت مس��لمان ها انجام مي گيرد، پش��ت پَرده، دست ناپاك مشركين است و 
اگر ملّت س��تمديدة افغانستان و پاكستان از يك سو، غّزه و فلسطين و سوريه و لبنان از سوي 
ديگر ]و[ ايران و عراق از س��وي ديگر بخواهند از مش��ركين تبّري كنند، غير از مراسم حج، 
غير از مناس��ك حج، غير از مواقف حج، غير از وقوف در عرفات، غير از يوم الحّج األكبر،  12
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غير از جايي كه س��ورة »برائت« دربارة آن ها نازل شده است و آ نجا خوانده شده است، جاي 
ديگري هست؟!

مبادا كس��ي بگويد كه برائت از مش��ركين جزو مناس��ك حج نيس��ت! اين مسلمان هاي 
داغ ديده كج��ا فرياد برآورند؟! اين خانواده هاي مظلوم اين جانبازان اين خانواده هاي ش��هدا 
اين اس��يرداده ها كجا فرياد برآورند كه )ِإنَّا ُبَرآُؤا ِمْنُكْم(؟! مگر حج، حّج ابراهيمي نيس��ت؟ 
مگر اين كعبه با معماري و مهندسي ابراهيم خليل ساخته نشد؟ مگر مؤمنان با هم اهل ُخلّت و 
محبّت و موّدت نيس��تند؟ مگر اين ها نبايد وجود مبارك خليل خدا را اُسوه قرار بدهند؟ مگر 

این مسلمان هاي داغ دیده كجا فریاد برآورند؟!
این خانواده هاي مظلوم،

ا ُبَرآُؤا مِْنُكْم(؟! این ... كجا فریاد برآورند كه: )إِنَّ

خليل خدا نفرمود )ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنُكْم( ؛21 ما، من، همه از ش��ما مش��ركان بريء هستيم و بيزاريم؟ 
مگر ما نبايد تبّري كنيم؟! بهترين راه تبّري همان اس��ت ك��ه در يوم الحّج األكبر و مانند آن، 
انس��ان از مشركان اظهار تبّري كند. مستحضريد كه سياس��ت ما عين ديانت ماست يك چيز 
بيگانة از دين نيست، از خارج از اسالم نيامده ]بلكه[ از متن قرآن برخاسته است و در يوم حّج 
اكبر اين وظيفة همه اس��ت كه از مشركان تبّري بجويند؛ اگر دست ما نرسيد كه مسلمان ها را 
ياري كنيم الاقل با اين فرياد به كمك رواني آ ن ها بشتابيم و برخي از مشكالت آن ها را حل 
كنيم وگرنه همين مشركين، روزي حرمين را مورد تهاجم قرار مي دهند؛ اين ها جهنّمي هستند 

كه )ال ُتْبِقي َوال َتَذُر(22
اين مسلمان هاي داغ ديده كجا فرياد برآورند؟! اين خانواده هاي مظلوم

اين ... كجا فرياد برآورند كه: )ِإنَّا ُبَرآُؤا ِمْنُكْم(؟!
بنابراين، هم معناي توحيد را بزرگان و مؤمنان و مس��لمان هاي حجاز بايد توّجه كنند كه 
پيروان اهل بيت از مستغرقين در توحيدند و از كامالن در توحيدند و منّزه از هرگونه شرك و 
13مبّراي از هر تهمت اند و هم جريان برائت را تقديس كنند، براي اين كه اگر كس��ي صداي »يَا 
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لَلُْمسلمين« مسلمان ها را بشنود و آن ها را ياري نكند، حتماً گرفتار َسخط الهي خواهد شد. 
م��ن مجّدداً به همة زائران، حاجيان، معتمران و معتكفان و داعيان حرمين ش��ريفين عرض 
مي كن��م »أوصيكم و نفس��ي بتقوی ال« و اين كه اي��ن حرم امن را كه مطاف و قبلة ماس��ت 

تقديس كنيد و قرآن را با همة شؤون بپذيريد و تفسير كنيد و عمل كنيد و منتشر كنيد!
»غفر اهلل لنا و لكم و جعلنا و إيّاكم ِمن المستغفرين و ِمن المرحومين و ِمن الذين يقول اهلل 

سبحانه و تعالَي فيهم: )ُأولِئَك َأْصحاُب الَْجنَِّة( أجمعين«.
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