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رهبللر معظم انقاب اسللامی در پیامی 
مهم به کنگره عظیم و الهی حج؛ تصریح 
کردنللد: اینجانللب همچون بسللیاری از 
علمای اسام و دلسللوزان امت اسامی  
بللار دیگر اعللام میکنم که هللر گفته و 
عملی کلله موجب بللر افروختللن آتش 
اختللاف میان مسلللمانان شللود و نیز 
اهانت به مقدسللات هر یک از گروههای 
مسلللمان یللا تکفیللر یکللی از مذاهب 
اسامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک 
و خیانت به  اسام، و حرام شرعی است.
متللن کامللل پیام حضللرت آیت اهلل 
خامنلله ای )مد ظللله العالللی( که نهم 
و  عرفللات  صحللرای  در  الحجلله  ذی 
مراسللم برائت از مشللرکین با حضور 
گسللترده حجللاج بیللت اهلل الحللرام 
توسللط حجت االسللام و المسلمین 
سللید علللی قاضللی عسللکر نماینده 
ولی فقیه و سرپرسللت حجاج ایرانی 

قرائت شللد، بدین شللرح اسللت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»والحمـدهلل رب العالمین و الصلوئ 
و  سـیداالنبیاء  علـی  السـام  و 
المرسـلین و علـی آلـه الطیبین و 

صحبه المنتجبین«
فرا رسللیدن موسللم حج را باید عید 
بزرگ امت اسامی به شمار آورد. فرصت 
مغتنمی که این روزهای گرانبها در همه ی 
سالها برای مسلمانان جهان پدید می آورد، 
کیمای معجزه گری است، که اگر قدر آن 
شللناخته و چنانکه شایسللته است به کار 
گرفته شود، بسللیاری از آسیبها و آسیب 
پذیریهای دنیای اسام، عاج خواهد شد.

   ادامه در صفحه 2 و 3 

امام خمینی )ره(:
فريـاد برائت ما، فرياد دفـاع از مكتب 
و حیثیـات و نوامیـس، فريـاد دفاع از 
منابـع و ثروت هـا و سـرمايه ها، فرياد 
دردمندانـه ملت هايي اسـت كه خنجر 
كفر و نفاق قلب آنان را دريده است... 
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 ویژه نامه نشریه زائر 
 بعثه مقام معظم رهبری
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ادامه از صفحه اول
حج، چشمه جوشان فیض الهی است. یکایک 
شللما حاجیان سللعادتمند، اکنون این اقبال 
بلند را به دسللت آورده اید که در این اعمال 
و مناسللِک آکنللده از صفللا و معنویت، دل و 
جان را شستشللوئی بسللزا داده، از این منبع 
رحمللت و عزت و قدرت، ذخیره ئی برای همه 
ی عمر خویش بردارید.خشللوع و تسلللیم در 
برابر خللدای رحیم؛ تعهد بلله وظایفی که بر 
دوش مسلللمانان نهاده شللده است؛ نشاط و 
حرکت و اقللدام در کار دیللن و دنیا؛ رحم و 
گذشللت در تعامل با برادران؛ جرات و اعتماد 
به نفللس در برابر حللوادث دشللوار؛ امید به 
کمللک و دسللتگیری خداونللد در همه جا و 
همه چیز؛ و کوتاه سللخن، ساخت و پرداخت 
انسللانی در طراز مسلللمانی را در این عرصه 
ی الهللِی آموزش و پرورش، مللی تواند برای 
خویش تدارک ببینید و خوِد آراسللته به این 
زیورهللا و بهره یافته از این ذخیره ها را برای 
کشللور خویللش و ملت خویللش، و در نهایت 

برای امت اسللامی، سللوغات برید.
امت اسللامی امللروز بیش از هللر چیز به 
انسللانهائی نیاز دارد که اندیشلله و عمل را در 
کنللار ایمللان و صفللا و اخللاص و مقاومت در 
برابر دشللمنان کینه ورز را در کنار خودسازی 
معنللوی و روحی، فراهم سللازند. این یگانه راه 
نجات جامعه ی بزرگ مسلمانان از گرفتاریهائی 
است که یا آشکارا بدست دشمن و یا با سستِی 
عللزم و ایمان و بصیرت، از زمانهای دور در آنها 

فروافتاده است.
بیشللک دوران کنونللی، دوران بیللداری و 
هویت یابی مسلللمانان است؛ این حقیقت را از 
خال چالشللهائی که کشورهای مسلمان با آن 
روبرو شللده اند نیز به روشنی میتوان دریافت. 
درست در همین شرائط است که عزم و اراده ی 
متکللی به ایمان و تللوکل و بصیللرت و تدبیر، 
میتواند ملتهای مسلللمان را در این چالشها به 
پیروزی و سللرافرازی برسللاند و عزت و کرامت 

را در سرنوشللت آنان رقم زنللد. جبهه ی مقابل 
که بیللداری و عزت مسلللمانان را بر نمی تابد 
بللا همه ی تللوان به میللدان آمللده و از همه ی 
ابزارهللای امنیتی، روانی، نظامللی، اقتصادی و 
تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به 
خود مشغول ساختِن آنان بهره میگیرد. نگاهی 
به وضعیت کشللورهای غرب آسللیا از پاکستان 
و افغانسللتان تا سللوریه و عراق و فلسللطین و 
کشورهای خلیج فارس و نیز کشورهای شمال 
آفریقللا از لیبللی و مصللر و تونس تا سللودان و 
برخی کشللورهای دیگللر، حقایق بسللیاری را 
روشللن میسللازد. جنگهای داخلی، عصبیتهای 
کور دینللی و مذهبی؛ بی ثباتیهای سیاسللی؛ 
رواج تروریسللم قسللاوت آمیز؛ ظهللور گروهها 
و جریانهللای افللراط گللر که به شللیوه ی اقوام 

وحشی تاریخ، سینه ی انسللانها را می شکافند 
و قلب آنللان را با دندان می درند؛ مسللّلحینی 
که کودکان و زنان را میکشللند؛ مردان را سللر 
میبرند و به نوامیللس تجاوز می کنند، و حتی 
در مللواردی این جنایات شللرم آور و مشللمئز 
کننللده را به نام و زیللر پرچم دین مرتکب می 
شوند، همه و همه محصول نقشه ی شیطانی و 

استکباری سرویسهای امنتی بیگانگان و عوامل 
حکومتی همدسللت آنان در منطقه اسللت که 
در زمینه های مسللتعّد داخلی کشورها امکان 
وقللوع می یابد و روز ملتها را سللیاه و کام آنان 
را تلخ میکنند. یقینا در چنین اوضاع و احوالی 
نمیتوان انتظار داشللت که کشورهای مسلمان، 
خاءهای مادی و معنوی خود را ترمیم کنند و 
به امنیت و رفاه و پیشرفت علمی و اقتدار بین 
المللی که برکات بیداری و هویت یابی اسللت، 
دسللت یابند. ایللن اوضاع محنت بللار، میتواند 
بیداری اسللامی را عقیللم و آمادگیهای روحی 
پدیللد آمده در دنیای اسللام را ضایع سللازد و 
بار دیگر، سللالهای دراز، ملتهای مسلمان را به 
رکود و انزوا و انحطاط بکشاند و مسائل اساسی 
و مهم آنللان همچون نجات فلسللطن و نجات 
ملتهای مسلللمان از دسللت انللدازی آمریکا و 

صهیونیسم را به دست فراموشی بسپارد.
عللاج بنیانی و اساسللی را میتللوان در دو 
جمللله ی کلیللدی خاصلله کرد که هللر دو از 

بارزترین درسهای حج است:
اول: اتحاد و برادری مسلمانان در زیر لوای 

توحید
و دوم: شللناخت دشمن و مقابله با نقشه ها 

و شیوه های او
تقویللت روح اخللوت و همدلللی درس 
بللزرگ حج اسللت. در اینجللا حتی جدال 
اسللت.  با دیگران ممنوع  و درشللت گوئی 
پوشللش یکسان و اعمال یکسان و حرکات 
یکسللان و رفتار مهربان در اینجا به معنی 
بللری و بللرادری هملله ی  آن کسللانی  برا
ایللن کانللون توحیللد معتقد  اسللت که به 
نللد. این پاسللخ صریح اسللام  و دلبسللته ا
بلله هر آن فکللر و عقیده و دعوتی اسللت 
کلله گروهللی از مسلللمانان و معتقدان به 
کعبه و توحید را از دائره ی اسللام بیرون 
بازیچه ی  امروز  بداند. عناصللر تکفیری که 
سیاسللت صهیونیسللتهای غللدار و حامیان 
بلله جنایتهای  و دسللت  آنان شللده  غربی 

مقام معظم رهبری: 

دوران کنونی، دوران بیداری 
و هویت یابی مسلـمانان است

تردید نداریم که ملتهای به پا 
خاسته ی آن منطقه که بیداری 

اسالمی را تجسم بخشیدند، باذن اهلل 
اجازه نخواهند داد که عقربه ی زمان 
به عقب برگردد و دوران زمامداران 

فاسد و وابسته و دیکتاتور تکرار 
شود، لیکن غفلت از نقش قدرتهای 

اس�تکباری در فتنه انگیزی و 
دخالت های ویرانگ�ر، کار آن�ان را 
دش�وار خواهد کرد و دوران عزت 
و امنیت و رفاه را س�الها به عقب 

خواهد افکند.

 ویژه نامه نشریه زائر
بعثه مقام معظم رهبری
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مسلللمانان  خللون  و  میزننللد  سللهمگین 
از  کسللانی  و  میریزنللد  را  بیگناهللان  و 
مدعیللان دینللداری و ملبسللین بلله لباس 
روحانیللت کلله در آتش اختاف شللیعه و 
ننللد که  سللنی و امثللال آن میدمنللد، بدا
مدعای  کننده ی  باطل  مراسللم حج،  نفس 

آنان اسللت. 
اینجانب همچون بسللیاری از علمای اسام 
و دلسوزان امت اسامی  بار دیگر اعام میکنم 
کلله هر گفته و عملی که موجللب بر افروختن 
آتش اختاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت 
به مقدسللات هر یک از گروههای مسلللمان یا 
تکفیللر یکی از مذاهللب اسللامی، خدمت به 
اردوگاه کفللر و شللرک و خیانت به  اسللام، و 

حرام شرعی است.
شللناخت دشمن و شیوه های او نیز دومین 
رکن اسللت. اوال وجود دشمن کین توز را نباید 
به دست غفلت و فراموشی سپرد و مراسم چند 
بللاره ی رمی جمرات در حج، نشللانه ی نمادین 
ایللن حضللور ذهِن همیشللگی اسللت. ثانیا در 
شناخت دشمن اصلی که امروزه همان جبهه ی 
استکبار جهانی و شبکه ی جنایتکار صهیونیسم 
اسللت، نباید دچار خطا شد، و ثالثا شیوه های 
این دشللمن عنللود را که تفرقلله افکنی میان 
مسلللمانان، و ترویج فسللاد سیاسی و اخاقی، 
و تهدیللد و تطمیع نخبگان، و فشللار اقتصادی 
بر ملتهللا، و ایجاد تردید در باورهای اسللامی 
اسللت، باید بخوبی تشخیص داد و وابستگان و 
ایادی دانسللته و نادانسللته ی آنان را از این راه 

شناسائی کرد.
آنان  پیشللاپیش  و  اسللتکباری  دولتهای 
رسللانه ئی  ابزارهللای  کمللک  بلله  آمریللکا، 
فراگیللر و پیشللرفته، چهللره ی واقعی خود 
را مللی پوشللانند و با دعللوی طرفداری از 
حقوق بشللر و دموکراسللی، رفتاری خدعه 
آمیز در برابر افللکار عمومی ملتها در پیش 
میگیرنللد. آنان در حالی دم از حقوق ملتها 
میزنند که ملتهای مسلللمان، هر روز بیشتر 
از گذشللته، آتش فتنه های آنان را با جسم 
و جان خللود لمللس میکنند. یک نللگاه به 
ملت مظلوم فلسللطین که دهها سللال است 
رژیم صهیونیسللتی  زخللِم جنایللات  روزانه 
و حامیانللش را دریافللت مللی کنللد؛ یا به 
کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق که 
تروریسللم زائیده ی سیاست های استکبار و 

ایللادی منطقه ئللی آنان، زندگللی را به کام 
ملتهای آنان تلخ کرده اسللت، یا به سللوریه 
کلله به جرم پشللتیبانی از جریللان مقاومت 
آمللاج کینه ی سلللطه  ضللد صهیونیسللتی، 
گللران بیللن المللی و کارگللزاران منطقه ئی 
آنان شللده و به جنگ خونین داخلی گرفتار 
آمده اسللت، یا به بحرین یا بلله میانمار که 
در هر یک به نحوی، مسلللمانان محنت زده 

مغفول و دشمنانشللان مللورد حمایت اند یا 
بلله ملتهللای دیگری که از سللوی آمریکا و 
متحدانللش، پی در پللی به تهاجللم نظامی 
یللا تحریم اقتصللادی یا خرابللکاری امنیت 
واقعی  میتواند چهللره ی  تهدیللد میشللوند، 
ایللن سللردمداران نظللام سلللطه را به همه 

نشللان دهد.
 نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی در همه 
جای جهان اسللام باید خود را به افشللای این 
حقایللق، متعهد بدانند. این وظیفه ی اخاقی و 
دینی همه ی ما اسللت. کشورهای شمال افریقا 
که متاسفانه امروز در معرض اختافات عمیق 
داخلللی قللرار گرفته اند، بیللش از همه باید به 
این مسللئولیت عظیم، یعنی شناخت دشمن و 
شللیوه ها و ترفندهایش، توجلله کنند. ادامه ی 
اختافات میان جریانهای ملی و غفلت از خطر 
جنگ خانگللی در این کشللورها، خطر بزرگی 
است که خسارت آن برای امت اسامی به این 

زودیها جبران نخواهد شد.
ما البته تردید نداریللم که ملتهای به پا 
خاسللته ی آن منطقه که بیداری اسامی را 
باذن اهلل اجازه نخواهند  تجسم بخشللیدند، 
داد کلله عقربلله ی زمللان به عقللب برگردد 
و  وابسللته  و  فاسللد  زمامللداران  دوران  و 
دیکتاتور تکرار شللود، لیکللن غفلت از نقش 
قدرتهللای اسللتکباری در فتنلله انگیللزی و 
دخالللت هللای ویرانگر، کار آنان را دشللوار 
خواهللد کللرد و دوران عللزت و امنیللت و 
رفاه را سللالها به عقب خواهللد افکند. ما به 
توانائللی ملتها و قدرتی کلله خداوند حکیم 
در عللزم و ایمان و بصیرت توده های مردم 
قرار داده اسللت، از اعمللاق دل باور داریم 
و آن را در بیللش از سلله دهه در جمهوری 
اسللامی ایران، به چشللم خود دیللده و با 
همه ی وجللود خود آزموده ایللم؛ هّمت ما، 
فراخللوان همه ی ملتهای مسلللمان به این 
تجربه ی برادرانشللان در این کشور سرافراز 

و خسللتگی ناپذیر اسللت.
از خداوند متعال صاح حال مسلمانان و دفع 
کید دشمنان را خواستارم و حج مقبول و سامت 
جسللم و جان و ذخیره ی سرشار معنوی را برای 

همه شما حجاج بیت اهلل مسالت میکنم. 
والسام علیکم و رحمه اهلل
 سید علی خامنه ای 

 پنجم ذی الحجه 1434 مصادف با 19 مهرماه 1392

عالج بنیانی و اساسی را میتوان 
در دو جمله ی کلیدی خالصه کرد 

که هر دو از بارزترین درسهای 
حج است: اول: اتحاد و برادری 

مسلمانان در زیر لوای توحید
و دوم: شناخت دشمن و مقابله با 

نقشه ها و شیوه های او. تقویت روح 
اخوت و همدلی درس بزرگ حج 

است. در اینجا حتی جدال و درشت 
گوئی با دیگران ممنوع است. پوشش 

یکسان و اعمال یکسان و حرکات 
یکسان و رفتار مهربان در اینجا به 

معنی برابری و برادری همه ی  آن 
کسانی است که به این کانون توحید 

معتقد و دلبسته اند.

ویژه نامه نشریه زائر
بعثه مقام معظم رهبری
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برائــت از مشرکـین
 ویژه نامه نشریه زائر
بعثه مقام معظم رهبری

حجاج بیت اهلل در روز عرفه با تکبیرهای 
رسا و يک صدا حمايت خود را از قطعنامه 
مراسـم برائـت از مشـرکین در صحرای 

عرفات اعام کردند. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ى النَّاِس  » َوَأَذاٌن مِّـَن اللَّـِه َوَرُسـوِلِه ِإلـَ
مِّـَن  ِريٌء  بـَ اللَّــَه  َأنَّ  اْلَْكَبـِر  اْلَحـجِّ  َيـْوَم 

ْلُمْشِرِكیَن  َوَرُسوُلُه«
بللا حمد خللدای منان کلله نعمت حضور 
درسللرزمین وحی و ادای فریضلله حج را به 
حجللاج بیت اهلل الحرام عنایللت فرمود تا در 
سللایه معنویللت و خضللوع در برابللر خدای 
رحیللم، موفق به بصیرت افزایی، مسللئولیت 
شناسللی و ثبات قللدم شللوند؛ و در اجرای 
فرمان الهی و پیللروی از پیامبر اکرم)ص( و 
اهل بیت او)ع(؛  مللا حجاج بیت اهلل الحرام، 
همزمان با وقوف در سرزمین عشق و معرفت 
عرفات، ضمن تجدید پیمان با اندیشلله های 
واالی امللام خمینی کبیللر)رض( و منویات 
ولی امر مسلللمین حضرت آیت اهلل العظمی 
امللام خامنلله ای)مدظله العالللی( و با اعام 
بیزاری از کفر و شللرک و اسللتکبار جهانی، 

مواضع خود را اعام می داریم:
1- برائت از مشرکان از ارکان حج ابراهیمی 
و فرصتللی بللرای پیمان جمعی مسلللمین در 
کنگره عظیللم حج، برای رویارویللی با توطئه 
های اسللتکبار و صهیونیسم بین المللی است. 
ما ضمن محکومیت این دسیسه ها، تاکید می 
کنیم که امت اسللامی نقش شایسته خود را 
در مدیریت جهان، تمدن سازی و ارائه الگوی 

برتر ایفا خواهد کرد. 
2- با تاکید بر اینکه اسللام دین رحمت، 
بللرادری و محبللت و منادی صلللح و عدالت 
اسللت از همه علما، نخبگان و اندیشللمندان 
جهان اسللام انتظار داریم، با هوشللیاری و 
همللکاری، بللرای معرفللی چهللره حقیقی و 
رحمانی اسللام به جهللان عاصر تاش کنند 
و اجللازه ندهند که با اقدامات خودسللرانه و 
خشللونت آمیللز گروهی از عناصللر جاهل یا 
خودفروخته، افکار عمومی جهان نسللبت به 

اسللام عزیز مخدوش شللود.
3 - بللا تاکید بر وحدت اسللامی، تاش 
های جاری برای تفرقه در صفوف مسلللمین، 

توهیللن بلله مقدسللات، تکفیللر و اقدامللات 
خشللونت آمیز و تروریسللتی را  محکوم می 
کنیم و از علما و اندیشللمندان مسلمان می 
خواهیم که به تاسی از رهبر انقاب اسامی 

و مراجع و عالمللان دینی، فتوا و نظر صریح 
خللود را در تحریم و محکومیت این اقدامات 

صادر نمایند.
4 - با حمایت از جنبش بیداری اسللامی، 
ضمن هشدار نسللبت به اقدامات واپسگرایانه 
برای بازگشت اوضاع به گذشته یا انحراف قیام 
های مردمی از مسللیر اصیل خود، بر ادامه راه 
تا دستیابی به هویت راسللتین اسامی تاکید 

می کنیم.
5 - با اعام این  که آرمان فلسطین مساله 
محوری امت اسامی است و تاکید بر ضرورت 
آزادی قدس شللریف و سللرزمین فلسطین از 
نهر تا بحر، هرگونه تاش برای انحراف اذهان 
مسلللمین و جهانیان از مسللاله فلسطین را به 
سللود رژیم اشللغالگر صهیونیستی می دانیم و 
ضمللن رد طرح های سازشللکارانه، از مقاومت 
مردم فلسللطین بللرای آزادی سللرزمین خود 

حمایت می کنیم.
6 - در آئیللن اعللام برائت از مشللرکین 
در سللرزمین عرفللات، بر ضرورت شللناخت 
دشللمنان امت اسللامی و ترفندها و شللیوه 
های اسللتکبار جهانللی به رهبللری آمریکا، 
رژیللم صهیونیسللتی و اذنللاب آنهللا، ضمن 
محکوم کردن بحران آفرینی و برادر کشللی 
در سللوریه، اعام می داریم که توطئه درهم 
شکستن جبهه مقاومت راه به جایی نخواهد 
برد و تنها راه حل بحران در این کشللور، رد 
دخالتهای بیگانگان و مراجعه به آرای مردم 
در چارچوب سللاز و کارهای قانونی اسللت. ما 
همچنین نقض حقوق مردم منطقه، تجاوز و 
ترور در عراق، پاکستان و افغانستان، کشتار 
مسلللمانان میانمار و تفرقه افکنی در جهان 

اسللام را قاطعانه محکوم می کنیم.
7 -  ضمللن پاسداشللت تجربلله انقاب 
اسللامی ایللران در ارائلله الگویللی موفللق 
نظللام  برقللراری  و  سیاسللی  اسللام  از 
مردمسللاالری دینی که مبتنللی بر مراجعه 
بلله آرای عمومی در عیللن حاکمیت اصول 
وارزش هللای اسللامی اسللت و تاکیللد بر 
در  ایران  اسامی  جمهوری  دسللتاوردهای 
و  پیشللرفت علمی، عدالت  توسللعه،  تحقق 
امنیللت و نیز مواضع اصولی آن در حمایت 
از مسللائل عادالنه امت اسامی که به رغم 
هملله توطئه ها تا امروز اسللتمرار داشللته 
اسللت، اعام مللی داریللم، چنانکلله رهبر 
انقاب اسللامی حضرت آیللت اهلل العظمی 
امللام خامنلله ای )مدظله العالللی( همواره 
تاکیللد فرمللوده اند، این تجربه گرانسللنگ 
می تواند در اختیار ملت های مسلللمان به 

پا خاسللته قرار گیرد.
و آخر دعوانا الحمدهلل رب العالمین
صحرای عرفات / نهم ذی الحجه 1434

متن قطعنامه مراسم برائت از مشرکین حج سال 92

با تاکید بر وحدت اس�المی، تالش 
های جاری ب�رای تفرقه در صف�وف 

مس�لمین، توهین به مقدس�ات، 
تکفیر و اقدامات خش�ونت آمیز و 
تروریس�تی را  محکوم می کنیم 

و از علما و اندیش�مندان مس�لمان 
می خواهیم که به تاس�ی از رهبر 

انقالب اس�المی و مراجع و عالمان 
دینی، فتوا و نظ�ر صریح خود را در 
تحری�م و محکومیت ای�ن اقدام�ات 

ص�ادر نماین�د.
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بعثه مقام معظم رهبری

نماینده ولی فقیه و سرپرسللت حجاج ایرانی 
پیللش از قرائللت پیام مقام معظللم رهبری به 
مراسللم برائت از مشللرکین ضمللن تقدیر از 
خانواده های شللهدا، جانبازان و بیوت مراجع 
که در مراسللم برائت از مشرکان شرکت کرده 
بودند گفت: شللما در صحرای عرفات  در این 
واجب سیاسللی حج که در قرآن تاکید شللده 

اسللت  شللرکت کردید.
به گزارش خبرنگار زائر، حجت االسللام 
با  و المسلللمین سللید علللی قاضی عسللکر 
تاکید بر اینکه برائت از مشللرکان پدیده  ای 
نوظهللور نیسللت و پیشللینه ای قرآنی دارد 
گفللت: در بیللن پیامبران گذشللته و پیامبر 
معصومین)علیهم السام(  ائمه  و  اسام)ص( 
و تاریخ اسللام نکات فراوانللی درباره برائت 

از مشللرکان و کافران نقل شللده اسللت.

وی تاکیللد کرد: قرآن راجللع به حضرت نوح 
اینگونلله نقل مللی کند که بیزاری خللودش را از 
اعمال مجرمانه افراد زمان خودش اعام می دارد. 
حجت االسللام و المسلمین قاضی عسکر 
گفللت: حضرت ابراهیم)ع( نیز بسللیار قاطع 
و محکللم، بیللزاری خللودش را از کافران و 
مشللرکان اعللام مللی دارد. در ادامه وی با 
تاکیللد بر اینکلله تعبیر برائت ریشلله قرآنی 
و  تاریللخ  و  پیامبللر)ص(  و در سللنت  دارد 
سللیره حضللرت علی)ع( وجللود دارد گفت: 

حضللرت علی )ع( در روز دهللم ذی الحجه 
13 آیلله از سللوره برائللت را در کنار جمره 

قرائللت کللرد.
وی گفللت: امام خمینللی)ره( برائت را رکن 
سیاسللی حج می داند. که ریشلله قرآنی دارد و 

نمی شود آن را نادیده گرفت.
نماینللده ولللی فقیه و سرپرسللت حجاج 
ایرانی خطاب به هزاران زائر بیت اهلل الحرام 
کلله در بعثه مقللام معظم رهبللری و خیمه 
هللای  مجللاور در صحرای عرفللات گرد هم 
آمللده بودند گفت: امروز در صحرای عرفات 
حضللور یافتلله اید که به این رکن سیاسللی 
حللج عمل کنید و بلله پیام حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای گوش فرا دهید. ایشللان 
در ادامه مشللروح پیام مقللام معظم رهبری 

بلله کنگللره عظیللم حللج را قرائللت کللرد.

نماينده ولی فقیه و سرپرست حجاج ايرانی: 

برائت از مشرکین ریشه قرآنی دارد

 انبوهللي از زائران ایراني كه از سللاعات 
اولیلله صبللح عرفلله در محللل اسللتقرار بعثه 
مقللام معظللم رهبللري در صحللراي عرفات و 
خیابان هللاي اطللراف آن حاضر شللده بودند، 
بللا نظللم و شللكوهي خللاص، قبللل و بعللد از 
قرائللت پیام مهللم رهبر فرزانلله انقاب، فریاد 
»مرگ بللر آمریكا« و »مرگ بر اسللرائیل« را 
در سرتاسللر عرفللات طنین انللداز و موجي از 
حماسلله و شادي را در دل مسلللمانان جهان، 

به ویللژه ملت هللاي مظلللوم ایجللاد كردنللد.
 زائللران در حالي كه صدهللا پرچم كوچك و 
بللزرگ »مرگ بر اسللرائیل«، »مرگ بر آمریكا« و 
»یا ایها المسلللمون اتحدو اتحللدو« در رنگ ها و 
زبان هاي مختلف در دست داشتند، وارد چادرهاي 
بعثة مقام معظم رهبري شللدند و در جایگاه هاي 

خود قرار مي گرفتند.
 در بین زائران شركت كننده در مراسم برائت 
از مشركان، حضور جانبازان انقاب، شكوه خاصي 

به مراسم برائت داده بود.

 در میان زائران شركت كننده در مراسم، 
برخي از زائران خارجي كه در صحراي عرفات 
حضللور داشللتند نیز مشللاهده مي شللدند، از 
جمللله برخي از زائران لبناني كه با چشللماني 
اشكبار و مشللتاق در بعثه مقام معظم رهبري 

حاضر بودند.
 ده ها بلندگو مراسللم برائت از مشركان را در 
محوطللة صحراي عرفات پخللش مي كرد و زائران 
از طریللق آن ها، پیام مقام معظم رهبري را گوش 

مي كردند و برنامه ها را دنبال مي نمودند.
 زنللان ایراني نیللز در حالي كلله چادرهاي 
سفید احرام به تن داشللتند، به طور گسترده و 
با در دست داشتن پرچم هاي كوچك »مرگ بر 
اسللراییل« و »مرگ بر آمریكا« در این مراسللم 

شللركت كرده بودند.
 پیللام مقام معظم رهبري به چندین زبان 
از جمله زبان های عربي، انگلیسللي، فرانسلله، 
اردو، تركللي، مایللو ترجملله و تكثیللر شللد. 
همچنیللن این پیللام مهم براي جهان اسللام 

اطاع رسللاني  پایگاه  در  گوناگون  زبان هاي  به 
حج منتشرشللد.

 زائللران ایرانللي و خارجللي شللركت كننده 
در مراسللم بللا ده ها دسللتگاه دوربین عكاسللي و 
فیلم بللرداري از صحنه هللاي زیباي این مراسللم 

عكس و فیلم تهیه كردند.
 در مراسللم برائللت از مشللركان، اعضاي بعثه 
مراجع تقلید، شللخصیت هایي از بعثه كشللورهاي 

خارجي شركت داشتند.
 جایگاه برگزاري مراسم به شكل باشكوهي از 
شب قبل توسط نیروهاي اجرایي بعثه مقام معظم 
رهبللري، زیللر چادرهای نصب شللده در صحراي 

عرفات آماده شده بود.
 زائللران خارجللي بیت اهلل الحللرام، پیام حج 
رهبر معظم انقاب اسللامي را براي جهان اسام 
بسیار مهم و راهگشا دانسته و تأكید کردند عمل 
بلله توصیه هاي آیلله اهلل خامنه اي بللراي مقابله با 
اختاف افكنان و هم بسللتگي بیشللتر مسلمانان، 

كلید حل مشكات كنوني جهان اسام است.

حاشیه های مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات
در مراسم برائت از مشركین كه در صحراي عرفات برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین قاضي عسكر نماینده ولي فقیه و سرپرست 

حجاج ایراني، مهندس سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت،  و تعدادي از مسئوالن سیاسي و فرهنگي كشور حضور داشتند.
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برائــت از مشرکـین

حجت االسام و المسلمین قربانعلی دری 
نجف آبـادی، مفهـوم برائت از مشـرکین 
در حـج را معـادل تبـری از جريانـات 
غاصب، سـلطه گر، ديکتاتور، استکباری 
و صهیونیستی دانست و مراحل مختلفی 
کـه جوامـع اسـامی و بلکـه جوامـع 
آزادی خواه عالم بايد در برابر جريان های 
فاسد و مفسد دنبال کنند را تشريح کرد. 

نماینللده ولللی فقیلله و امام جمعلله اراک 
در گفت وگللو با خبرنللگار زائر، با بیللان اینکه 
توحید و رسللالت خاتم االنبیاء حضرت محمد 
مصطفللی )ص( و اهل بیللت عصمت و طهارت 
علیهم السللام و قرآن کریم باید محور حرکت 
جامعه اسللامی و حتی جامعه بشللری باشد، 

گفللت: هر جریانی که مقابل جریان اسللام، و 
و قرآن کریم و آرمان هللای انبیاء عظام مقابله 
و توطئه و فتنه می کند، جریانی است که باید 
در برابر آن ایستاد، نفوذناپذیر بود و زیر بارش 

نرفت و تسلیم آن نشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: همچنین تا 
آنجا که ممکن است باید جریان هدایت اسامی را 
گسترش داد و نسبت به عناصر معاند و جنایت کار و 
باندها و، جریان ها ی ضد دین  مقابله نمود تا شر آنها 
از سر جوامع بشری کوتاه شود. اینها مراحل مختلفی 
است که جوامع اسامی و بلکه جوامع آزادی خواه 
عالم باید در برابر جریان های فاسد و مفسد دنبال 
کنند. البته این جزو فطرت و سرشللت خدادادی 

انسان ها هم است.
وی یادآور شللد کلله دعوت انبیللاء الهی 
بللرای برقللراری عدالت و در مقابللل جریانی 
بوده که بللا توحید، عدالللت و اخاق کریمه 
انسللانی مقابللله کرده و بحث سلللطه گری بر 

بشللریت را مطرح می کند. 
دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: برائت 
از مشللرکین در حللج، دربرگیرنللده مفهوم 
تبللری از جریان هللای غاصللب، سلللطه گر، 

است.  و صهیونیستی  اسللتکباری  دیکتاتور، 
بنابرایللن تبللری از ایللن جریان هللا وظیفه 
شللرعی و وجدانللی هر مسلللمانی اسللت و 
سللفر حج هم یکللی از عالی ترین تجلیات و 
مظاهر درس توحید از یک سللو و تبری از 

سللوی دیگر اسللت. 
عضو مجلس خبرگان رهبللری، بروز جریان 
سلطه گر، صهیونیستی و استکباری را در آمریکا، 
اسرائیل، انگلیس و برخی دیگر کشورها دانست 
و گفت: دین هراسی، اسام هراسی، ایران هراسی، 
راه انللدازی جریانللات انحرافللی و افراطی دیگر 
یللا حمایللت از جریانات تروریسللتی، همه جزو 
برنامه هللای جریان سلللطه گر، صهیونیسللتی و 
استکباری است که می خواهند سلطه خود را بر 

جوامع اسامی استوار کنند.
وی خاطرنشللان کرد: برنامه های مختلف 
فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، 
دین سازی، دین تراشی، اسام هراسی، توهین 
بلله پیامبللر اکللرم )ص(، قرآن آتللش زدن، 
سللاختن فیلم های ناجور علیلله پیامبر اکرم 
)ص(، هملله در برنامه های جریان سلللطه گر 

تعریف می شللود.

مراحلی که جوامع آزادی خواه باید در برابر جریان های فاسد دنبال کنند

 قربانعلی دری نجف آبادی
نماينده ولی فقیه و امام جمعه اراک

درس توحید، بیعت با پیامبران الهی اسـت ابراهیم خلیل تا وجود خاتم االنبیاء)ص( و تبری هم 
تبـری در برابـر همه نمروديان در طول جريان تاريخ تا امروز اسـت. اگر علمـای دين و جوانان 
غیرتمند به اين جريان شناسی کلی توجه کنند بايد در مقابل جرياناتی که با اسام و آرمان های 

ابراهیمی مقابله می کنند بايستند.

برائت از مشرکین در نگاه برادران اهل سنت چه جايگاهی دارد؟
صراحت برخی مفاهیم و آموزه ها در شللریعت اسللامی آشکارتر از آن است 
که کسللی بخواهد آن را نادیده بگیرد و کاروان های اهل سللنت هم هر سال 

در این مراسم شرکت می کنند.  
 آمللوزه برائت از مشللرکین در قللرآن آمده و زمان آن هم در موسللم 
حج اسللت. قبل از انقاب اسللامی متاسللفانه نه علمای اهل تشللیع و نه 
علمای اهل تسللنن به این موضوع توجه کافی نداشتند. اما بعد از انقاب 
با تاکیدات امام خمینی)ره( این آموزه اسللامی مورد توجه بیشتری قرار 
گرفت. مسلللمانان حق دارند از کسللانی که منافع امت اسامی را به خطر 
مللی اندازند برائت بجویند و این امراز نظر سیاسللی هللم کاما طبیعی و 
مطابق عرف اسللت، مانند دیگر اعتراض های سیاسللی. حج هم بزرگترین 
تجمع امت اسللامی اسللت که در آن مسلمانان از دشللمنان اسام اعام 

برائت می کنند.
دلیل بی توجهی به موضوع برائت در جوامع اسامی چه بوده است؟

 ایللن موضوع به همان جدایی دین از سیاسللت بر می گردد که مدت 
هاسللت مسلللمانان به این جنبه های سیاسی اسام که در حج هم وجود 
دارد بللی توجه اند و صرفا به بعد عبللادی حج اکتفا کرده ند که البته آن 
را هللم نباید به هیچوجلله نادیده گرفت اما این هم بی انصافی اسللت که 

جنبه های سیاسللی را نادیده بگیریم.
مراسم برائت از مشرکین چه فايده ای برای امت اسامی دارد؟
اگر همه مسلمانان آموزه برائت را خوب و عمیق درک کنند اولین فایده 

اش این است که توجه به یک دشمن مشترک، وحدت آفرین است
نقش برائت از مشرکین در رفع مشکات جهان اسام چیست؟

برائت فقط یکی از راه های وحدت جامعه اسللامی است.  تفرقه پیچیده 
امت اسللامی در درجه اول توطئه حساب شللده دشمنان اسام است که از 
مدت ها پیش  کارگر افتاده و ما مسلللمانان متاسللفانه هنوز هم راه قبل را 
ادامه می دهیم و جز عده کمی که در راه رفع آن گام برمیدارند، اکثریت به 

این موضوع توجهی ندارند.

با محمد اسحاق مدنی، مشاور امور اهل سنت ريیس جمهور 

وحدت جوامع اسالمی با برائت از مشرکین

 ویژه نامه نشریه زائر
بعثه مقام معظم رهبری
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برائـت در اعمـال عبادی حـج  چگونه 
جلوه می کند؟

تولی و تبری در سرتاسر اعمال حج وجود دارد.  من 
به برخی نمونه ها برای روشن تر شدن موضوع  اشاره 
 می کنم. مجموعه اعمال حج  با احرام آغاز می شود

  پیش از احرام مستحب است که دو یا شش رکعت 
نماز خوانده شود. در رکعت اول این نماز، مستحب 
اسللت که بعد از حمد، سوره  کافرون خوانده شود و 
در رکعت دوم هم سوره توحید خوانده شود. بنابراین 
اعمللال حج با تجلی کامل  کلمه "ال اله اال اهلل" آغاز 
می شللود که  سللوره کافرون جنبه برائتی و سوره 

توحید جنبه والیتی آن را تجلی می بخشد.
به همین ترتیب در نماز طواف نیز که جزو اعمال 
 واجب عمره و حج است وارد شده و مستحب است.
نمونه دیگر در احادیث هسللت کلله در بدو ورود به 
مسللجدالحرام مستحب است از باب بنی شیبه وارد 
شللوید) البته این باب دیگر وجود ندارد( برای اینکه 
بت هبل زیر پای منکوب شللود. شکسللته های بت 
هبل  که ظاهرا منشللا  بت پرسللتی در مکه بود در 
این مکان دفن شللده است. یعنی حاجی باید توجه 
داشته باشد که حتی هنگام ورود به قبله گاه مومنان 
و مسلللمانان، برائت از بت وبت پرسللتی و مبارزه با 

شرک و ستم و فراموش نکنند و غافل نشوند.
 در رمللی جمرات کلله نمود عینللی مبارزه با 
شیاطین و رمی همه دشللمنان جن و انس است 
مستحب است که با هر بار ریگ زدن تکبیر گفته 
شللود. در اینجا هم تبری درعمل رمی و تولی در 

تکبیر بروز می کند.
از جهت فقهی برائت تحت چه عناوينی 

شناخته می شود؟
برائت از مشرکان از نظر فقهی یا تحت عنوان 
نهی از منکراست یا دفاع و جهاد) که دفاع و جهاد 
خودش در مراتب سلله گانلله جهاد با نفس و مال 
و زبان بروز می کند(. برائت جسللتن از مشرکان 
برای آنان که در خط مقدم دفاع از امت اسللامی 

قللرار دارند، مانند مبارزان فلسللطینی، به صورت 
ایثللار جان و مال و جهللاد با نفس تجلی می کند 
و در مرحله بعد در تمام جهان اسللام مسلمانان 
برای گسللترش مکتب اسام و مبارزه با شرک  و 
کفر و سللتم درحد توانشان انفاق و ایثار مالی می 
کنند. دیگران هم این برائت را  با زبان و برگزاری 

راهپیمایی و شعارعلیه دشمن نشان می دهند.
 دشمن امروز اسام صهیونیسم و استکبار است  
و بهترین جایگاه برای این مبارزه، محل نزول وحی 
وهمان جایی است که سللوره برائت در آنجا نازل و 

برای عموم مسلمانان خوانده شده است.
آيا مسلمانان از اين ظرفیت عظیم، برای 

ابراز برائت، استفاده می کنند؟
حضور جمعیت عظیم در عرفات و مشعرالحرام  
که با هدف خاص و مقررات و اهداف معین صورت 
می پذیرد ظرفیت بسیار خوبی برای اجتماعات و 
راهپیمایی ها اسللت که متاسفانه مسلمانان ازاین 
امرغافلند و توجهی به ایللن قدرت عظیم ندارند. 
باید اعتراف کرد که امروزه متاسفانه حج ابراهیمی 
به معنای کامل کلمه برگزار نمی شللود. از جمله 
بهره مندی های مهم مسلللمانان از این اجتماع، 
مقابله با استکبار جهانی و نجات مسلمانان است.  

جلوه های برائت در مناسک حج

 حجت االسام محمد حسین فاح زاده

نماینده مجلس پاکستان با بیان اینکه همفکرانم در 
پاکستان همواره در حال برائت از مشرکین هستند، 
بر ضرورت همت جوانان و دانشجویان مسلمان برای 
ایجاد یک شللبکه اجتماعی بزرگ بر علیه استکبار 

جهانی تاکید کرد.
سللیدا فوزیا سلللیم عباس، نماینده مجلس 
پاکستان در گفت وگو با خبرنگار زائر، افزود: امروز 
با گسترش دسترسی کشللورها به اینترنت، الزم 
است جوانان و دانشللجویان مسلمان نیز فرصت 
اینترنت و فضای مجازی را در خدمت برائت جویی 

و نفی مشرکین زمانه بگیرند.
وی افللزود: باید برای ایجاد یک گروه بزرگ 
متشللکل از عالمللان، جوانللان و دانشللجویان 
مسلللمان بر علیه اسللتکبار تاش کنیم تا این 
گللروه فعالیت هللای مشللترک در حوزه هللای 
فرهنگی، تحصیاتی و توسللعه اقتصادی را رقم 
بزننللد تا ضمن اینکه از نظللر فکری و فرهنگی 
سللیراب می شللوند، مایه هم افزایللی و قوت در 
جهان اسللام را نیز فراهم کنند؛ آن وقت است 
که می توانیم صدای مان علیه استکبار را بلندتر 

هم بکنیم.
نماینده مردم اسللتان بلوچستان در مجلس 

پاکسللتان گفت: بیشللترین تحقیقللات بر روی 
اسللتان بلوچسللتان کلله اسللتان محللل حوزه 
انتخابیه من در مجلس پاکسللتان است، توسط 
محققان در دانشللگاه های اروپللا و آمریکا انجام 
می شللود، چراکه آنهللا می گویند، بلوچسللتان 
دارد ایران دوم می شللود؛ این درحالیسللت که 
خودمان باید پیشللتاز باشللیم و از ظرفیت های 
علمللی و تحقیقاتی جهان اسللام برای بالفعل 
نمللودن ثروت و موقعیت هللای بی نظیر موجود 
در کشللورهای اسامی بهره ببریم. وی با اشاره 
به برگزاری مراسللم با شکوه برائت از مشرکین 
توسللط حجللاج ایرانللی در سللرزمین عرفات، 

گسترش روزافزون ابزار ارتباطی را مایه رسیدن 
پیام برائت جویی ایرانیان و سللایر مسلمانان به 
اسللتکبار جهانی دانسللت و ابراز امیدواری کرد 

که این پیام قدری در آنها تاثیر بگذارد.
برائت از مشرکین يکی از فريضه های حج 

است
سارا نوازش، مدرس ادبیات انگلیسی در دانشگاه 
کراچی نیز در گفتگو با زائر گفت: برائت از مشرکین، 
یکی از فریضه های مهم حج است و هر مسلمانی که 
برای حج می آید باید این کار را انجام دهند. حج هم 
فرصتی است که مسلمانان از اقصی نقاط دنیا جمع 
می شوند تا دشمن شان را شناسایی کنند اما مشکل 
ما این اسللت که وقتی آمریکا و اسراییل که دشمن 
مردم فلسطین و خیلی از مردم دنیا هستند، دوست 
بعضی ها محسوب می شوند لذا وقتی خود مسلمین 
بر روی دشمن شناسی شان متفرق هستند، یعنی 
ما نتوانسته ایم برائت از مشرکین را آن طور که باید و 
شاید انجام دهیم. وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت 
زنان در حوزه برائت از مشرکین بیشتر استفاده 
شللود، تاکید کرد که افراد تحصیلکرده طوری 
رفتار کنند که در حوزه برائت از مشرکین برای 

دیگران الگو باشند.

نماينده مجلس پاکستان مطرح کرد:
جوانان و دانشجویان مسلمان برای ایجاد شبکه اجتماعی ضد استکباری همت کنند

گسترش روزافزون ابزارهای 
ارتباطی مایه رسیدن پیام 

برائت جویی ایرانیان و سایر 
مسلمانان به استکبار جهانی است 
امیدوارم کرد که این پیام قدری 

در آنها تاثیر بگذارد.
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برائــت از 
 ویژه نامه نشریه زائر - بعثه مقام معظم رهبریمشرکـین

اجتماع باشکوه مراسم برائت از مشرکین در عرفات
امسـال نیز چون سال های 
گذشـته مراسـم با شـکوه 
برائت از مشرکین با حضور 
انبـوه زائـران خانـه خـدا 

برگزار شد.
درايـن مراسـم عبـادی 
سیاسی زائران ضمن استماع 
پیام مقـام معظـم رهبری و 
سـخنان نماينـده ولی فقیه 
ايرانی،  و سرپرسـت حجاج 
ضـرورت  در  شـعارهايی 
وحدت امت اسـامی و نفی 
اسـتکبار جهانـی و رژيـم 
آمريـکای  و  صهیونیسـتی 

جنايتکارسر داده شد.


