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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ مرداد ١٣          حجی  خطبه

أْنَا ِإلِبْرَاِهيَم َمَكاَن الْبَيِْت أَن الَّ تُْرشِْك يِب َشيْئًا َوطَهِّْر بَيِْتَي لِلطَّائِِفَ� «  َوالَْقامِئَِ� َوإِْذ بَوَّ

ُجودِ   ۲۶سوره مبارکه حج آیه کریمه  » َوالرُّكَّعِ السُّ

و مکان خانه را بر ابراهیم آشکار کردیم و گفتیم: هیچ چیز را رشیک من مساز و 

 مرا برای طواف کنندگان و به �از ایستادگان و راکعان و ساجدان پاکیزه بدار. ی خانه

از ما  ،خانه را باال بردند گفتند: ای پروردگار ما های یهپاو چون ابراهیم و اس�عیل 

 بپذیر که تو شنوا و دانا هستی.

شد کعبه میعادگاه عاشقان و دلباختگان و بندگان عارف و عاشق  چنین ینابله 

د و شکرگزار خداوند رح�ن شوند که کریم که به سویش مشتاقانه بشتابنپروردگار 

عطا فرموده تا تسکینی بر  ت هجران خالقشانو ابراز حرار  یباز  عشقمحلی را برای 

خود را  فِس جدا شده از آغوش پر مهرش باشد و تولدی دوباره را تجربه کنند و نَ  قلب

و این کار را نه در انجام مناسک حج بلکه  رس بریده و آزاد و رها از قربانگاه برگردند

با متام وجود و روح و جان، عاشقانه سعی صفا و مروه کنند و بدانند که خالقشان بر 

 .آن آگاه است

ما هر چه را پنهان  ،که حرضت ابراهیم (س) فرمود: که ای پروردگار یا گونه ه�ن

چ چیز در زمین و آس�ن تو بدان آگاهی و بر خدا هی سازیم یمیا آشکار  داریم یم

وهابی و سعودی  خدا به نام ی خانهپوشیده نیست پس وای بر احوال حرشات موذی 

سعی در مختل �ودن اع�ل حج از قالب اصلی خود �وده  یوساز جَ که با کارشکنی و 

 ی رح�نه یبکشتار  اش �ونه. کنند یمنیز برای امت مسل�ن ایجاد  ییها مزاحمتو 

است. اینان باید بدانند که عاقبت  ۹۵حج سال  منا و مانع شدن شیعیان برای ۹۴سال 

 ییها آن :که د سبحان در قرآن کریم چنین فرمودندبدی در انتظارشان است که خداون

چه مقیم و چه  که برای مردم مسجدالحرامرا که کافر شدند و مردم را از راه خدا و 
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یا ستمکاری  یرو  کجو نیز هر که را در آنجا قصد  دارند یمغریب یکسان است باز 

 .چشانیم یمداشته باشد عذاب دردآور 

که ذکر شد آنانی که در همین جامعه در دل مرضی دارند و با تبلیغات  ای یهآاین 

که  و باید یقین بدانیم شود یممنفی سعی در لوث کردن سفر حج دارند را نیز شامل 

چون حج جزِء  شود ی�نزدیکان جایگزین سفر حج هیچ چیز و هیچ انفاقی حتی به 

واجبات الهی است مانند �از و روزه؛ چون حج امر الهی است که خداوند به پیامرب 

تا پیاده یا  فراخوان مردم را به حج :که حرضت ابراهیم (س) چنین امر فرمودخود 

 هاست آندور نزد تو بیایند تا سودهایی را که از آِن  یها راهاز  تکیدهسواره بر شرتان 

بسیاری از  ها یناای پروردگار من  :که ندچنین فرمود و حرضت ابراهیم (س) ،ببینند

پس هر کس که از من پیروی کند از من است و هر کس فرمان  اند کردهمردم را گمراه 

 من نربد تو آمرزنده و مهربانی.

که ولی زمان بود  (س) ابراهیم حرضتپس شنیدیم که این دعوت به امر الهی توسط 

 انجام پذیرفت که در عرص حارض این دعوت توسط ولی عرص و زمان امام بر حق

. باید کسانی که سعادت ترشف یافتند به این شود یماملهدی (عج) انجام  اباصالح

و  ها دلدعوت نه تنها لبیک بگویند بلکه در طول سفر حج در مکه، عرفات و منا 

و امام عرصمان متربک و پاک کنند.  قدسی موال یها سفَ نَ را با  یشانها سفَ نَ 

که  جد بزرگوارشان حرضت ابراهیم (س) از پروردگار درخواست �وده که یا گونه ه�ن

گرامی تو  ی خانهای نزدیک  کِشته هیچ یب را به وادیبرخی از فرزندانم  ،ای پروردگار ما

کند  ها آنمردمان چنان کن که هوای  یها دل ،جای دادم تا �از گزارند، ای پروردگار ما

 .گزارند سپاسده، باشد که  شان یروز  یا مثرهو از هر 

که حرضت ابراهیم  یا گونه ه�نما ساکنان و مه�نان این کوی عشق  ،بله ای پروردگارا

در اشتیاق و هوای کعبه و موال و رسورمان یوسف زهرا (عج)  ی�نها دل ند(س) فرمود

ما سعادت پیدا کردیم  ،کن زیارت کعبه و موالی�ن را. پروردگارا مان یروز  ،تپد یم

ه خانم نهری به حج مرشف خیر و برکت این کوی عشق حاجی ی واسطهامسال 

و ایشان  فرما که از نعمت و رحمت تو برای�ن به ارمغان بیاورد اش یاریپس  شوند یم
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مکان مقدس ترشف دارند سالمت بدار و حجی مقبول  و دیگر خواهرانی که از این

 نصیبشان بفرما.

ان راهش ی بدرقهبا دعای حرضت ابراهیم (س)  مان یهمگدر خامته از طرف ایشان و 

 :کنیم یم

خویش  بردار فرمانخویش ساز و نیز فرزندان ما را  بردار فرمانای پروردگار ما، ما را 

ما بپذیر که تو توبه پذیرنده و مهربان  ی توبهو  گردان و مناسک�ن را به ما بیاموز

 هستی.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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