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پیام رهبر انقالب به مناسبت فرارسیدن ایام حج1400

منت پیام رهرب انقالب اسالمی به این رشح است

بسم الله الرّحمن الرّحیم

والحمدلله رّب العاملین و صلّی الله علی محّمد و آله الطّاهرین و صحبه املنتجبین و َمن تَِبعهم ِباحسان الی یوم الّدین

برادران و خواهران مسلامن در رسارس جهان

امسال نیز اّمت اسالمی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دلهای مشتاق، با آه و افسوس، ضیافت در خانه ی محرتمی را که خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا نهاده است، از دست دادند

 این دّومین سال است که موسم شادمانی و بهجت معنوی حج، به موسم فراق و حرست تبدیل میشود و بالی بیامری همه گیر، و شاید نیز بالی سیاستهای حاکم بر حرم رشیف، چشم مشتاق مؤمنان را از

مشاهده ی مناد وحدت و عظمت و معنویّت اّمت اسالمی محروم میسازد و این قلّه ی پُرشکوه و رسافراز را با ابر و غبار میپوشاند

 این امتحانی همچون دیگر امتحانهای گذرای تاریخ اّمت اسالمی است که میتواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم آن است که حج در شاکله ی حقیقی اش، در دل و جان آحاد مسلامنان زنده مباند و

اکنون که کالبد مناسکِی آن موقّتاً حضور ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود

 حج، عبادتی پُر رمز و راز است. ساخت و ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن، سازنده ی هویّت فرد مسلامن و جامعه ی مسلامن و منایش دهنده ی زیبایی های آن در چشم جهانیان است. از سویی دلهای آحاد

 بندگان را با ذکر و خشوع و ترّضع، عروج معنوی میبخشد و به خدا نزدیک میکند، و از سویی با پوشش و پویش یکسان و حرکات هامهنگ، برادران را که از چهارگوشه ی جهان گِرد آمده اند، به یکدیگر پیوند

میدهد، و از سویی برترین مناد اّمت اسالمی را با همه ی مناسک پُرمعنی و رازآلودش در برابر چشم جهانیان میگذارد و عزم و عظمت اّمت را به رخ بدخواهان میِکشد

 امسال، حّج بیِت معظّم در دسرتس نیست ولی توّجه به رّب البیت و ذکر و خشوع و ترّضع و استغفار در دسرتس است؛ حضور در عرفات میرّس نیست اّما دعا و مناجاِت معرفت افزا در روز عرفه میرّس است؛

 رَمی شیطان در منٰی ممکن نیست اّما دفع و طرد شیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچه ی بدنها در گِرد کعبه فراهم نیست اّما حضور یکپارچه ی دلها بر گِرد آیات روشن قرآن کریم و

اعتصام به حبل الله وظیفه ی همیشگی است

 ما پیروان اسالم که امروز از جمعیّت عظیم، رسزمین گسرتده، ثروتهای طبیعی بی شامر، و ملّتهای زنده و بیدار برخورداریم، باید با داشته ها و ممکنهای خود، آینده را رقم بزنیم. ملّتهای مسلامن در ۱۵۰

 سال اخیر، نقشی در رسنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و به جز استثناهای معدود، یکرسه با سیاست دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش طمع ورزی و دخالت و رشارت آنها بوده اند.

 عقب ماندگِی علمی و وابستگی سیاسِی امروِز بسیاری از کشورها محصول آن انفعال و بی کفایتی است. ملّتهای ما، جوانان ما، دانشمندان ما، علامی دینی و روشنفکران مدنی ما، سیاست ورزان و احزاب و

جمعیّت های ما، امروز باید آن گذشته ی بی افتخار و رشم آور را جربان کنند؛ باید ِبایستند و در برابر زورگویی و دخالت و رشارت قدرتهای غربی »مقاومت« کنند

 همه ی سخِن جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است: مقاومت در برابر دخالت و رشارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست گرفنِت

رسرشته ی آینده ی دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی

 طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان »مقاومت« دچار حّساسیّتند و به انواع دشمنی با »جبهه ی مقاومت اسالمی« کمر بسته اند. همراهی برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز واقعیّت تلخی در جهت

تداوم آن رشارتها است

 رصاط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و عرفات و جمرات- و شعائر و ُشکوه و وحدت حج به ما نشان میدهد، توکّل به خدا و توّجه به قدرت الیزال الهی، و اعتامد به نْفِس ملّی، و اعتقاد به تالش

و مجاهدت، و عزم راسخ بر حرکت، و امید وافر به پیروزی است

 واقعیّات صحنه در منطقه ی اسالمی بر این امید می افزاید و آن عزم را تقویت میکند. از سویی ناگواری های دنیای اسالم، عقب ماندگی های علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های اقتصادی و اجتامعی،

 ما را در برابر وظیفه ای بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر قرار میدهد؛ فلسطین مغصوب، ما را به یاری میطلبد؛ یَمن مظلوم و خون آلود دلها را به درد می آورد؛ مصائب افغانستان همه را نگران میسازد؛

 حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی دیگر از کشورهای مسلامن که دست رشارت و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است، غیرت و هّمت جوانان را برمی انگیزد، و از سوی دیگر، رس برافراشنِت

 عنارص مقاومت در همه ی این خطّه ی حّساس، و بیداری ملّتها، و انگیزش نسل جوان و پُرنشاط، دلها را لربیز از امید میکند؛ فلسطین در همه ی بخش های خود »شمشیر قدس« را از نیام بیرون میکشد؛ قدس

 و غزّه و کرانه و رسزمین های ۴۸ و اردوگاه ها همه برمیخیزند و در طّی دوازده روز بینی متجاوز را به خاک میاملند؛ یَمِن محصور و تنها، هفت سال جنگ و جنایت و مظلوم کشِی دشمن رشور و قسیّ القلب را

 تاب می آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی، تسلیم زورگویان منیشود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود رساسیمه میکند؛ در عراق، عنارص مقاومت با زبان رسا و رصیح، آمریکای اشغالگر و داعش

دست نشانده ی آن را به عقب میرانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و رشارت از سوی آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز میدارند

 تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عنارص »مقاومت« در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها، و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن جوانان

شجاع و بیدار، و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکایی ها از ملّتهای این منطقه است

 همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود، و پس از آن ورود پُر رس و صدا در بیست سال پیش، و پس از به کار بردن سالح و مبب و آتش در برابر مردم بی دفاع و غیر نظامی، خود را

در باتالق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون بَرَد. البتّه ملّت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطاّلعاتی و سالحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و هشیارانه در برابر آن ِبایستد

 ملّتهای منطقه نشان داده اند که بیدار و هشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولتها که برای راضی نگه داشنت آمریکا حتّی به خواسته ی او در مسئله ی حیاتی فلسطین تن میدهند، جدا است؛ دولتهایی که

 با رژیم غاصب صهیونیست، آشکار و پنهان، نَرد دوستی میبازند، یعنی حّق ملّت فلسطین را در میهن تاریخی اش انکار میکنند. این، دستربد به رسمایه ی فلسطینی ها است. آنها به تاراج رسمایه های طبیعی

کشورهای خود بسنده نکردند و اکنون رسمایه ی ملّت فلسطین را تاراج میکنند

 برادران و خواهران! منطقه ی ما و حوادث رسیع و گوناگون آن، منایشگاه درسها و عربتها است؛ از سویی قدرِت ناشی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از سویی ذلّت ناشی از تسلیم و اظهار

ضعف و تحّمل تحمیل های او

وا اللَه یَنُصکُم َو یُثَبِّت اَقداَمُکم.)۲(  نخستین اثر این مجاهدت، بازداشنت آمریکا و دیگر زورگویان بین املللی از دخالت و رشارت در کشورهای  وعده ی صادق الهی، نصت مجاهدان راه خدا است: اِن تَنُصُ

اسالمی است، ان شاءالله

 از خداوند متعال نصت ملّتهای مسلامن را مسئلت میکنم و به حرضت بقیّةالله )ارواحنا فداه( درود میفرستم و علّو درجات امام خمینِی عظیم الّشأن و شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم

والّسالم علی عباد الله الّصالحین

         سیّدعلی خامنه ای

         بیست شش مردادماه ۰۰ ۱۴     ۶ ذی  الحّجه ۱۴۴۲
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 قربانی در مناسک حج
 ِمنا رسزمینی بین مشعر الحرام و مکه است که حاجیان از صبح عید قربان تا دو روز بعد بخشی از اعامل حج را در آن انجام می دهند. این اعامل

.عبارتند از: رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، بیتوته در منا. این رسزمین جزئی از حرم مکه است

رشایط قربانی در حج
 یکی از سه حیوان شرت،  گاو و گوسفند برای قربانی تعیین شده است؛ البته قربانی شرت و پس از آن گاو، بهرت است. قربانی سایر حیوانات غیر از سه
حیوان مذکور کافی نیست احتیاط مستحب آن است که ذبیحه را سه قسمت کنند: قسمتی را هدیه و یک قسمت را صدقه و قدری را هم بخورند

ارسار قربانی کردن
 رس رسیدن عبادت به قبول طولی عبادت است. مثال طهارت رشط عرْضی است اما برای رسیدن به رس عبادت باید پرهیزگار بود و رشط قبول طولی

 مناز،  تقوا است. امنا یتقبل الله من املتقین برای قربانی کردن ارساری ذکر شده است
 حکمت قربانی قرب و نزدیک شدن به خداوند است که اگر عمل بر پایه تقوا باشد این نزدیک شدن حاصل می شود. لَن یَناَل اللََّه لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها

 َولَٰکن یَنالُُه التَّْقَوٰی ِمنکْم. ترجمه: هرگز ]نه [ گوشت های آن ها و نه خون هایشان به خدا نخواهد رسید، ولی ]این [ تقوای شامست که به او می رسد
 گلوی دیو طمع را باید برید و او را کشت از حکمت های قربانی کردن اطعام فقرا و نیازمندان است. رسول خدا در حجة الوداع صد شرت برای قربانی با
 خود آوردند. پیامرب اکرم حکمت واجب شدن قربانی را رسیدگی به فقرا عنوان کردند که به وسعت از گوشت بخورند و فرمود: پس گوشت را به آن ها

بخورانید
 هدف از قربانی یاد خدا و یادآوری همه نعمت ها از جمله دام های حالل است و قربانی با یاد خداوند حلیت پیذا می کند.لِّیْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم َویْذکرُ وا

ن بَِهیَمِة اْلَنَْعام. ترجمه: تا شاهد منافع خویش باشند، و نام خدا را در روزهای معلومی بر دام های ْعلُوَماٍت َعلَٰی َما رَ زَقَُهم مِّ  اْسَم اللَِّه ِفی أَیاٍم مَّ
زبان بسته ای که روزی آنان کرده است بربند

عید قربان در کشورهای اسالمی
 عید قربان، یکی از تعطیالت رسمی در تقویم اسالمی است که در کشورهای اسالمی از یک روز تا یک هفته به مناسبت این عید بزرگ تعطیل بوده
 و در این مدت جشن ها و مراسم باشکوهی در این کشورها برگزار می شود. در جمهوری اسالمی ایران به مناسبت عید قربان یک روز تعطیل رسمی

است

 عید قربان
 عید قُربان یا عید الضحی از عیدهای بزرگ مسلامنان در دهم ذی حجه. بنابر روایات اسالمی، در این روز خدا به ابراهیم

 خلیل فرمان داد تا فرزندش اسامعیل را قربانی کند. او اسامعیل را به قربانگاه برد ولی جربئیل همراه با »قوچی« نازل شد و ابراهیم آن را به جای

 اسامعیل قربانی کرد. سّنت قربانی در روز عید قربان در رسزمین منا به یاد آن رخداد است. مسلامنانی که برای حج، به زیارت خانه خدا می روند،

طبق رشوطی وظیفه دارند در منا قربانی کنند

 عبادت در شب و روز عید قربان بسیار سفارش شده و احیای شب عید قربان به دعا، مناز و نیایش فضلیت فراوانی دارد. در روز عید قربان اعاملی

 مانند غسل، مناز عید قربان، قربانی کردن، زیارت امام حسین)ع( و خواندن دعای ندبه، مستحب است. بر اساس منابع دینی روزه گرفنت در عید

قربان مانند عید فطر حرام است

عید قربان در کشورهای اسالمی، تعطیل رسمی است و مسلامنان در این روز جشن می گیرند

تاریخچه قربانی
 حرضت ابراهیم بنابر رؤیایی که دیده بود مأمور قربانی کردن فرزندش شد. در هنگام قربانی، ابراهیم پیشانی پرسش را بر زمین نهاد و تیغ تیز بر

 حلق او گذارد اما کارد گردن او را نربید و رسانجام هنگامی که پدر و پرس تسلیم بودن کامل خود در برابر فرمان الهی را نشان دادند، خداوند عمل

 او را قبول منود و ابراهیم به جای قربانی فرزندش قوچی را که جربئیل آورده بود قربانی منود سّنت قربانی در روز عید قربان یادبود رخداد ذبح

اسامعیل می باشد.  بنابر برخی روایات، متام حیواناتی که در رسزمین منا در روز عید قربان ذبح می شوند؛ فدیه حرضت اسامعیل می باشد

 در عص جاهلیت قربانی کردن از پلیدی رشک مربا نبود. کعبه را با خون قربانی آلوده می کردند و گوشت آن را بر خانه کعبه می آویختند تا خداوند

 آن را قبول کند. در قرآن کریم این رسم مذموم خوانده می شود و رشط قبولی قربانی تقوا معرفی می شود  همین تقوا و خلوص برای قربانی کردن

است که این روز نحر، حج اکرب نامیده می شود

اعامل شب عید قربان
 از امام صادق)ع( روایت شده که از پدرانش چنین نقل فرمودند: »امام علی)ع( دوست داشت چهار شب از سال، خود را فارغ مناید؛ شب اول رجب،

 شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان« به نظر می رسد که منظور از فراغت، فراغت برای عبادت در آن با زنده نگهداشنت آن باشد.

همچنین در شب و روز عید زیارت امام حسین)ع( مستحب است

اعامل روز عید قربان
روز عید قربان روز پر فضیلتی است. اعامل این روز چند چیز است

غسل: که به گفته عالمه مجلسی، غسل در آن روز سّنت مؤکد است تا آنجا که بعضی از علام آن را واجب دانسته اند

 مناز عید: این مناز در زمان حضور امام معصوم)ع( واجب است؛  اما در زمان غیبت امام زمان)عج( مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، مستحب مؤکد است

)خواه به صورت جامعت خوانده شود یا فرادی(.ب

 مستحب است دعاهایی را که پیش از مناز عید و قبل از آن وارد شده است خوانده شود. بهرتین دعاها، دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه است که با عبارت

»أللُّهمَّ هذا یوٌم ُمباَرک« آغاز می شود و اگر دعای چهل و ششم قرائت شود بهرت است

دعای ندبه: خواندن دعای ندبه در این روز و سایر اعیاد مستحّب است

 قربانی کردن: انجام قربانی بر حاجیان حارض در مکه واجب است؛ اما انجام قربانی در این روز برای همه مسلامنان مستحّب مؤکد است، تا آنجا که برخی

 از علام آن را بر کسانی که توانایی دارند واجب دانسته اند و مستحب است بعد از مناز عید، کمی از گوشت آن خورده شود.مستحّب است هنگام قربانی این

مواِت َو االرَْض، َحنیفاً ُمْسلِامً َو ما أنَا ِمَن الُْمْشِکیَن، إنَّ َصالتی َو نُُسکی َو ْهُت َوْجِهی لِلَّذی فَطََر السَّ  دعا که از امام صادق)ع( نقل شده است خوانده شود: »َوجَّ

 َمْحیای َو َمامتی لِلِّه رَبِّ الْعالَمیَن، ال رَشیک لَُه، َو ِبذلِک أُِمرُْت َو أَنَا ِمَن الُْمْسلِمیَن. اَللُّهمَّ ِمْنک َولَک، ِبْسِم اللِّه َواللُّه اَکرَبُ. اَللُّهمَّ تََقبَّْل ِمّنی«در حدیثی نقل شده

 است که امام صادق)ع( فرمود: امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( گوشت قربانی را سه قسمت می کردند: یک قسمت آن را به همسایگان می دادند و یک قسمت

آن را به نیازمندان و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه می داشتند

 تکبیرات مشهور این روز گفته شود: برای کسانی که در این ایام در مراسم حج و صحرای منا هستند، بعد از پانزده منازهای روزانه این تکبیرها را بخوانند یعنی

 از مناز ظهر روز عید، رشوع کرده تا مناز صبح روز سیزدهم؛ ولی کسانی که در آن جا نیستند، بعد از ده مناز آنها را می خوانند، از مناز ظهر روز عید آغاز منوده،

 تا مناز صبح روز دوازدهم، و آن تکبیرها مطابق روایت کتاب کافی چنین است: »اَللُه اَکرَبُ اَللُه اَکرَبُ، ال اِلَه ااِلَّ اللُه َو اللُه اَکرَب اَللُه اَکرَبُ، و للِه الَْحْمُد اَللُه اَکرَبُ َعلی

ما َهدانا ااَللُه اَکرَبُ َعلی ما َرزَقَنا ِمْن بَهیَمِة االنعاِم َو الَْحْمُد لِلِّه َعلی ما أباْلنا«.ب

زیارت امام حسین)ع( ب

روزه گرفنت در روز عید قربان مانند عید فطر، حرام است 
      مسجد الحرام در دروان کرونا

رمی جمرات
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واکنش ها به آمارهای رسمی عربستان
 مهر ۱۳۹۴ )۵ اکترب ۲۰۱۴(، خربگزاری آسوشیتدپرس با مقایسه آمار رسمی دولت عربستان )که تعداد کشته شدگان، ۷۶۹ و زخمی ها ۹۳۴ تن اعالم شده است(، با آمار ارائه ۱۳

 شده از سوی ۱۶ کشور، آمار رسمی عربستان سعودی را زیر سوال برد و تعداد کشته شدگان این ۱۶ کشور را دست کم ۱۱۱۲ تن اعالم کرد، در حالی که تعداد کشته شدگان همه
کشورها، از سوی عربستان، ۷۶۹ تن اعالم شده است

فراوانی جانباختگان و مفقودان ایرانی
 بر اساس آخرین آمارهای منتش شده از سوی کشورهای آسیب دیده، جمهوری اسالمی ایران با ۴۶۴ کشته، بیشرتین تلفات را در این فاجعه متحمل شده است. رتبه دوم تعداد

تلفات، مربوط به کشور مالی، با مجموع کشته و مفقود ۳۴۱ تن است
یکی از دالیل اصلی این تفاوت آشکار، نزدیکی محل اسکان زائران ایرانی در منا، با ورودی گذرگاه ۲۰۴ است؛ گذرگاهی که محل وقوع فاجعه مناست

مرگبارترین حادثه در حج
بر اساس آمار، این فاجعه مرگبارترین حادثه در طول برگزاری مراسم حج بوده است. با این حال، پیش از

این نیز بارها حوادث و فجایعی با کشته های صدها نفری حجاج، در عربستان سعودی رخ داده است 
ی ۹ مرداد ۱۳۶۶ )۳۱ جوالی ۱۹۸۷(: کشته شدن ۴۰۲ تن که ۲۷۵ نفر آنان ایرانی بودند و زخمی شدن ۶۴۹ نفر

که ۳۰۳ ایرانی در میان آنان بودند. این واقعه در حالی رخ داد که حجاج مشغول رس دادن شعار برائت از 
مشکین بودند و با هجوم مسلحانه نیروهای سعودی روبرو شدند 

ر ۱۳۶۹: دست کم ۱۴۲۶ تن از حجاج، در پی ازدحام در تونل منتهی به محل رمی جمرات کشته شدند

ی ۱۳۷۳: ۲۷۰ نفر از حجاج، در پی ازدحام جمعیت برای رمی جمرات کشته شدند

ی ۱۳۷۴: در پی آتش سوزی در خیمه های نصب شده در رسزمین منا، ۳۴۳ تن از حجاج کشته و ۱۵۰۰ نفر

زخمی شدند 
ی ۱۳۷۵: دست کم ۱۱۸ نفر بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدند

ی ۱۳۷۸: عربستان سعودی مرگ ۳۵ تن از حجاج به دلیل ازدحام جمعیت را تایید کرد

ی ۱۳۸۱: دست کم ۲۵۱ تن به دلیل ازدحام کشته شدند

ی ۱۳۸۳: ۳۴۵ نفر بر اثر ازدحام در مراسم رمی جمرات، کشته شدند

ی ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ )۱۱ سپتامرب ۲۰۱۵(: دست کم ۱۱۸ تن در حادثه سقوط باالبر کشته شدند

که ۱۱ تن از آنها ایرانی بودند 

کشتگان رسشناس
 در میان کشته شدگان فاجعه منا، برخی از روحانیان و چهره های شناخته شده سیاسی ایران و دیگر کشورها دیده می شود. غضنفر رکن آبادی، سفیر پیشین ایران در بیروت،
 محمدرحیم آقایی پور، سفیر پیشین ایران در اسلونی، احمد فهیام، معاون اداره تشیفات وزارت خارجه، مهدی صفری، سفیر پیشین ایران در چین، مرجان نازقلیچ، فرماندار

 بندر ترکمن، روحانیانی از جمله محمدصادق اخوان، معاون مرکز شورای حل اختالف قوه قضاییه، سید حسین حسینی، ارزیاب روحانیان بعثه آیت الله خامنه ای، مسلم قلی پور
گیالنی، و محمدرضا مویدی قمی، عضو بعثه آیت الله حکیم، و همچنین ۵ تن از اعضای کاروان فعاالن قرآنی، از جمله محسن حاجی حسنی کارگر، از این دست هستند

واکنش ها و اظهارنظرها
 آیت الله خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی ایران، حدود یک سال پس از فاجعه منا، ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، در پیامی به مسلامنان جهان به مناسبت فرارسیدن موسم حج، حادثه منا

 را ُمدهش و هراس آور خواند و حکام سعودی را مقص آن دانست و تعلل و کوتاهی در نجات مجروحان نیمه جان را قطعی و مسلم قلمداد کرد. وی در این پیام، مسئوالن
 عربستان سعودی را حاکامن بی دین و بی وجدانی دانست که »فاجعه منا را پدید آورده و با نام خادمین حرمین، حریم حرم امن الهی را شکسته و میهامنان خدای رحامن را در

 روز عید در منا و پیش از آن در مسجدالحرام قربانی کرده اند.« آیت الله خامنه ای در این پیام از مسلامنان خواست واقعیت هتاک، بی ایامن، وابسته و مادی حاکامن سعودی
 را بشناسند و به خاطر جنایاتی که در جهان اسالم به بار آورده اند، گریبان آنها را رها نکنند و فکری برای مدیریت حرمین رشیفین و مسئله حج کنند. وی همچنین از جای

خالی حجاج ایرانی در حج امسال سخن گفت و تاکید کرد که آنان دعا می کنند که »شجره ملعونه طواغیت نتوانند گزندی به آنان برسانند.«ی
 این پیام مورد توجه کاربران شبکه های اجتامعی مانند توییرت قرار گرفت و بخش هایی از عبارات آیت الله خامنه ای با هشتگ »الشجرة امللعونة« در شبکه توییرت و برخی

شبکه های اجتامعی بازنش شد. در همین زمینه، تعدادی بیلبورد با اشاره به عبارت »شجره ملعونه« در بغداد نصب شد

 فاجعه منا
سال 1394

 فاجعه منا، مرگبارترین حادثه در حج متتع که ۲ مهر ۱۳۹۴ش، )۱۰ ذی الحجه ۱۴۳۶ق/۲۴ سپتامرب ۲۰۱۵( روی داد و به کشته و مفقود شدن بیش از
 هفت هزار تن از حاجیان انجامید. زائرانی از ۳۹ کشور جهان در این حادثه کشته، مفقود یا زخمی شدند. مقامات دولت عربستان پس از حدود سه

هفته از حادثه، تعداد رسمی جان باختگان را ۷۴۷۷ نفر اعالم کردند
 بسته شدن گذرگاه شامره ۲۰۴ و ازدحام جمعیت، دلیل اصلی وقوع این حادثه اعالم شد. بر اساس آخرین آمار منتش شده، شامر زائران کشته و

زخمی جمهوری اسالمی ایران، از همه کشورهای دیگر بیشرت است
 آیت الله سید علی خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی ایران، در اولین واکنش ها به فاجعه منا، با اعالم سه روز عزای عمومی، مدیریت غلط و اقدامات

ناشایسته دولت عربستان سعودی را عامل این فاجعه دانست رییس جمهوری سنگال هم سه روز عزای عمومی اعالم کرد

جزئیات وقوع فاجعه
 گذرگاه اصلی طریق املشاه، شارع الجوهره، سوق العرب، ۲۰۴ و ۲۰۶، رسزمین منا را به جمرات وصل می کند. گذرگاه ۲۰۶ یک جاده بن بست است ۵
 و زائران برای ادامه حرکت باید با ورود به گذرگاه فرعی ۲۲۳، وارد ۲۰۴ شوند. گذرگاه ۲۱۵ هم مسیر فرعی دیگری است که گذرگاه ۲۰۴ را به سوق

 العرب وصل می کند و در سال های گذشته، با ورود زائران گذرگاه ۲۰۶ به ۲۰۴، بخشی از زائران می توانستند با استفاده از گذرگاه ۲۱۵، به سوق
العرب بروند و مانع از تراکم و فشار جمعیت شوند

دلیل اصلی: بسته ماندن گذرگاه های فرعی
 دلیل اصلی روی دادن فاجعه، بسته ماندن گذرگاه فرعی ۲۱۵ اعالم شده که موجب شلوغی شدید جمعیت از ساعت ۸:۳۰ صبح و قفل شدن حرکت

 در ساعت ۸:۴۵ شد. زائران در صورت باز بودن گذرگاه فرعی ۲۱۵ می توانستند به راحتی از محل فاجعه خارج شده و به گذرگاه سوق العرب وارد
 شوند. عالوه بر این، خروجی گذرگاه ۲۰۴ به سوی جمرات هم با خودروهای پلیس عربستان سعودی بسته شد. در این حال، زائرانی که در گذرگاه

 ۲۰۴ بودند، از یک سو با فشار ورود زائران گذرگاه ۲۰۶ مواجه شدند و از سوی دیگر، نه راهی به جلو داشتند و نه راهی برای ورود به گذرگاه سوق
العرب

پیامدهای فاجعه
 ی۹ صبح: فشار جمعیت در ساعت ۹ صبح، دمای ۴۷ درجه، بسته ماندن گذرگاه فرعی ۲۱۵، بسته شدن گذرگاه اصلی ۲۰۴، همگی به تراکم شدید
 جمعیت، تالش برای باال رفنت از دیواره های فلزی کنار گذرگاه، از هوش رفنت زائران، افتادن زیر پای جمعیت، و در نهایت فوت برخی از زائران در

ساعات اولیه انجامید
 ی۱۰ صبح: تا ساعت ۱۰ صبح، بسیاری از زائران از هوش رفته بودند، برخی درگذشتند و هنوز هیچ اقدامی از سوی نیروهای نظامی و امدادی برای

حل این مسئله مشاهده نشد
 ی۱۱ صبح: امدادگران داوطلب از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران، باالخره در ساعت ۱۱ صبح با گذشنت از جمعیت مرتاکم توانستند

 خود را به قربانیان برسانند و برخی از مجروحان را نجات دهند. ساعت ۱۲، گروهی از امدادگران سعودی به منطقه می رسند، اما همچنان اعزام
مجروحین به بیامرستان به کندی پیش می رود

 ی۱۳ تا ۱۷ عص: تعداد نیروهای پلیس تا ساعت ۱۳ به تدریج افزایش می یابد و فضای منا امنیتی می شود. از ورود پزشکان و امدادگران داوطلب
 کشورها جلوگیری می شود. مجروحان زیادی همچنان روی زمین رها شده اند. مجروحان به همراه جانباختگان و گاه بدون امدادرسانی، به کانتیرنها

منتقل می شوند. برخی از اجساد زائران، تا ساعت ۱۷ همچنان روی زمین رها شده اند

آمارهای رسمی کشورهای آسیب دیده
 بر اساس آخرین آمار منتش شده از سوی مراجع رسمی کشورهایی که زائران آنها در فاجعه منا کشته یا زخمی شده اند، تا ۱۳ مهر ۱۳۹۴)۵ اکتوبر

 ۲۰۱۵(، در این حادثه مرگبار، ۲۹۴۷ تن کشته یا مفقود شده اند. بر این اساس، ۱۱ کشور ایران، مالی، نیجریه، مص، بنگالدش، اندونزی، اتیوپی، هند،
پاکستان، نیجر و بنین با تعداد کشته و مفقود بیشرت از ۱۰۰ نفر، در صدر ۳۹ کشوری هستند که از این واقعه دچار آسیب انسانی شده اند۰

جمهوری اسالمی ایران، با مجموع ۴۶۴ کشته و مفقود، و همچنین ۱۵۹ مجروح، بیشرتین آسیب را از این فاجعه دیده است
آمارهای رسمی دولت عربستان

مقامات عربستان سعودی همچنان هیچ آمار تفکیکی و روشنی از کشته شدگان، مفقودان و زخمی های فاجعه منا منتش نکرده اند
اولین آمارهای رسمی دولت عربستان سعودی، کشته شدگان را ۷۱۷ و زخمی ها را ۸۶۳ تن اعالم کرد

 مهر ۱۳۹۴ )۲۶ سپتامرب ۲۰۱۵(، خالد بن عبدالعزیز الفالح، وزیر بهداشت عربستان، آخرین آمار رسمی را ۷۶۹ کشته و ۹۳۴ مجروح اعالم کرد.]۱۳۷ ۴
 مهر ۱۳۹۴ )۲۹ سپتامرب ۲۰۱۵(، حمد بن محمد الضویلع، معاون وزیر بهداشت عربستان، کشته شدگان فاجعه منا را ۴۱۷۳ تن اعالم کرد و خرب آن در

 پایگاه اینرتنتی وزارت بهداشت عربستان منتش شد. این خرب پس از چند ساعت از سوی مقامات عربستان سعودی تکذیب و از پایگاه اینرتنتی مذکور
هم برداشته شد

 مهر ۱۳۹۴ )۱۶ اکترب ۲۰۱۵(، برخی خربگزاری ها و پایگاه های خربی، از پایان تحقیقات وزارت بهداشت عربستان درباره کشته شدگان و مفقودان ۲۴
 فاجعه منا خرب دادند. بر اساس این آمار، ۷۴۷۷ تن در این فاجعه کشته شده اند. یکی از موارد عجیب در این آمار، اعالم ۱۵۰۷ عربستانی کشته شده

.است که تا آن زمان در هیچ منبعی دیده نشده بود. هیچ منبع مستقلی، درستی این آمارها را تایید نکرده است



حجة الوداع
ُة الَوداع، تنها حج پیامرب اکرم)ص( بعد از اسالم است. رسول اکرم)ص( پس از هجرت به مدینه، سه بار برای عمره به مکه رفت؛ اما به گفته  َحجَّ

 مورخان و محّدثان، فقط یک بار در مراسم حج حضور یافت و آن چند ماه پیش از وفاتش بود. از آنجا که این حج در آخرین سال عمر آن
 حرضت)ص( واقع شد و پیامرب در آن با مسلامنان وداع کرد، به حجة الوداع )حج خداحافظی( مشهور است. بنابر باور شیعه، پیامرب)ص( در بازگشت
 از این سفر، در غدیر خم، به دستور خداوند امامت و والیت امام علی)ع( را به صورت عمومی اعالم کرد و از مردم بر این امر، بیعت گرفت؛ بدین

.رو این حج، برای شیعیان اهمیتی ویژه دارد
ُة االسالم است؛ زیرا تنها ُة البَالغ است؛ زیرا آیه تبلیغ در بازگشت از این سفر بر پیامرب نازل شد. از دیگر نام های این حج، َحجَّ  نام دیگر این حج َحجَّ

.حجی است که پیامرب در دوره حاکمیت اسالم به جا آورد و مراسم آن طبق آیین اسالم بود

آغاز سفر و احرام
 بنا به روایت مفّصلی که معاویة بن عامر از امام صادق)ع( نقل کرده است  پیامرب)ص( ده سال در مدینه زندگی کرد و به حج نرفت؛ هنگامی که آیه
 » َو أَذِّْن ِفی الّناِس ِبالَْحجِّ « )و در میان مردم ندای حج رس ده(  نازل شد، رسول خدا)ص( اعالم کرد که امسال به حج می رود. ساکنان مدینه و روستاها
 و بادیه نشینان، در مدینه گرد آمدند تا با پیامرب)ص( راهی حج شوند. به قول برخی چهار شب و به قول برخی دیگر پنج شب  از ذیقعده سال دهم

مانده بود که پیامرب)ص( از مدینه به سوی مکه حرکت کرد
 در منابع اهل سنت آمده است که آن حرضت یک شب را در میقات ذوالُْحلَیفه گذراند و سپس به سوی مکه حرکت کرد؛  اما طبق حدیث امام

صادق)ع(، آن حرضت در هامن روزی که به میقات رسید، ُمحرِم شد و شب را در میقات مناند
 در میقات، پیامرب)ص( آداب احرام را به مردم آموخت. ابتدا غسل کرد و برای حج ِقران ُمحرم شد.جامه احرامش دو تکه پارچه پنبه ای ندوخته بافت

یمن بود که به هنگام مرگ، کفن وی شدسپس مناز ظهر را در مسجد شجره به جا آورد و برکوهان شرتانی که برای قربانی به همراه داشت، عالمت زد
بعدها مسلامنان در مسیر پیامرب)ص(، در جاهایی که آن حرضت مناز خوانده یا اسرتاحت کرده بود، چند مسجد ساختند

پیامرب)ص( در منطقه ذی طُوی، نزدیک مکه، یک شب را گذراند]۱۲[ و در آخر روز ۴ ذی الحجه به مکه رسید
انجام مناسک

طواف و مناز
 روز بعد، پیامرب)ص( با یارانش از دِر بنی َشیبه وارد مسجدالحرام شد و به سوی کعبه رفت و بر حجراالسود دست کشید )اصطالحاً: استالم َحَجر( و
 سپس به طواف کعبه پرداخت  پیامرب)ص( سوار بر شرت طواف منود و در پایان، یک بار دیگر بر حجرالسود دست مالید و بر آن بوسه زد و گریه ای

طوالنی رسداد،  سپس پشت مقام ابراهیم دو رکعت مناز طواف خواند
سعی

 بعد از مناز، از آب چاه زمزم نوشید و دعا کرد و پس از آن به سوی کوه صفا رفت  و فرمود چون خدا اول از صفا نام برده   سعی بین صفا و مروه
 را از صفا آغاز می کنیم.   چون بر صفا مستقر شد، رو به سوی رکن یامنی کعبه کرد و مدتی طوالنی به ذکر و ثنای الهی پرداخت، سپس از صفا به
 سوی مروه حرکت کرد و مقداری از راه را به صورت َهرَوله  رفت. چون به مروه رسید، درنگ کرد و دعا خواند.  ظاهراً حرضت این مسیر را سواره

 پیموده است
 پیامرب)ص(، در پایان سعی، به مسلامنان چگونگی حج متتع را ــ که شامل عمره و حج است ــ آموخت. تا آن زمان، در موسم حج، فقط حج اِفراد و

حج ِقران را می شناختند و انجام دادن عمره در موسم حج را ناروا می دانستند، به همین جهت برخی مسلامنان با سختی، این حکم را پذیرفتند
حرکت به منا و عرفات

 روز هشتم ذی حجه هنگام غروب آفتاب، پیامرباکرم)ص( و مسلامنان به سوی منا حرکت کردند و شب را در آنجا گذراندند و صبح نهم ذی حجه،
 پس از طلوع آفتاب، به سوی عرفات رفتند. چون کاروان به مَنِرَه )وادی ُعرَنه( در جوار عرفات رسید، توقف کرد و پیامرب)ص( و مسلامنان در آنجا

خیمه زدند و رسول خدا)ص( در آنجا مناز خواند. آنگاه به عرفات رفت و در آنجا توقف کرد و تا غروب آفتاب به دعا و ذکر الهی پرداخت
 بنابه روایتی از امام صادق)ع(، عید غدیر، یعنی ۱۸ ذی الحجه، روز جمعه بود. بنا بر این روایت، روز وقوف در عرفات چهارشنبه نهم ذی حجه بوده

است؛ اما به گفته سیوطی، از مورخان اهل سّنت، از خلیفه دوم نقل شده که وقوف در عرفات در حجةالوداع مصادف با روز جمعه بوده است
وقوف در مشعر

 هنگام غروب خورشید، پیامرب)ص( بر شرت سوار شد و به سوی ُمزَْدلَِفه )مشعرالحرام( حرکت منود  و به مسلامنان توصیه کرد که به آرامی، مسیر را
 بپیامیند.  حرضت محمد)ص( در مکان مناسبی در مشعرالحرام، مناز مغرب و عشاء را باهم به جا آورد   و مدتی اسرتاحت کرد. سحرگاه به عبادت و

ذکر الهی ـ که دستور اکید در موسم حج است ـ پرداخت
رمی جمرات

با طلوع خورشید، به سوی منا حرکت کرد و مستقیم به سوی جمره عقبه رفت و هفت ریگ به آن پرتاب کرد
قربانی

 سپس به سوی قربانگاه رفت و از یکصد شرتی که برای قربانی از مدینه به همراه آورده بود ، سی و چند شرت را به حرضت علی)ع( داد تا برای خود
 قربانی کند و شصت و چند شرت را خود قربانی کرد. آن دو، اندکی از گوشت قربانی خوردند و باقی را صدقه دادند.آنگاه معمربن عبداللّه بن حراثه

 )یا حارثه( موی رس پیامرب)ص( را، به دستور خود ایشان، تراشید   و حرضت پس از انجام دادن تکالیف شخصی و پاسخ دادن به برخی پرسش های
 مردم درباره مناسک حج،   به مکه رفت و کعبه را طواف کرد و مناز ظهر را در مسجدالحرام به جا آورد،  سپس به منا برگشت و تا روز سوم ایام

.تشیق را در آنجا گذراند و سپس رمی جمره کرد و از منا بیرون رفت
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وظیفه نفس زکیه
 بنابر آنچه از روایات و اخبار به دست می آید وظیفه

 نفس زکیه پیام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی این ظهور توسط صیحه

 آسامنی، ایشان به یارانشان می گوید مردم مکه مرا

 منی خواهند در حالیکه برای هدایت فرستاده شده ام،

 شایسته است شخصی همچون من این مطالب را برای

 ایشان بگوید تا برای آنها حجت متام شود. سپس یکی

 از یارانش را می طلبد و به ایشان می فرماید: نزد اهل مکه

 برو و به ایشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شام

 می گوید: ما اهل بیت رحمت و معدن رسالت و خالفت

 هستیم و از ذریه محمد)ص( و سالله پیامربانیم. ما مظلوم

 واقع شده ایم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره

 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شام چشم یاری داریم و از

 شام یاری می طلبیم. پس ما را یاری کنید. وقتی او رشوع

 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را رس

می برند
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ب                                        ویژگی های این سفر

 پیامرب)ص( از زمان ورود به مکه تا هشتم ذی الحجة در خانه ای منزل نکرد، بلکه در خیمه ای در بیرون مکه، در اَبْطَح )بَطحاء(، به رس برد
در این سفر، پیامرب)ص( با پارچه هایی که بافت یمن بود، کعبه را پوشاند۶

 حرضت به اهل مکه و مجاوران آنجا توصیه کرد که َمطاف، حجراالسود، مقام ابراهیم، و نیز صف اول مناز جامعت را از ۱۰ ذی القعده تا برگشت
حجاج، به آنان اختصاص دهند

آن حرضت، مانند پیشینیان، حاجیان را اطعام کرد
خطابه کوتاهی از آن حرضت روایت شده که در مسجد خیف در منا ایراد کرد

.امام علی)ع(، که با گروهی از یمن آمده بود، در مکه به پیامرب)ص( پیوست
اعالم والیت امام علی )ع(در غدیر خم هنگام بازگشت از این سفر و گرفنت بیعت از اصحاب، نیز در این سفر صورت گرفت

بازگشت از حج
 چون مراسم حج به پایان رسید و رسول خدا)ص( پیش از ظهر ۱۳ ذی الحجه از منا به سوی مکه رفت، در ابطح خیمه زد  و به مسلامنان دستور داد
 پس از انجام دادن مناسک حج، در بازگشت به خانه و وطن خود شتاب کنند  و خود سحرگاه چهاردهم ذیحجه، پیش از دمیدن سپیده، از مکه به

سوی مدینه حرکت کرد

ب         اعالم والیت در غدیر خم   

 حاجیان روز ۱۸ ذی الحجه، در نزدیکی ُجْحفه به جایی به نام غدیر خم
رسیدند. در آنجا پیامرب )ص( به فرمان الهی در آیه تبلیغحرضت علی علیه السالم

 ،را به جانشینی خود منصوب کرد.پیامرب )ص( پس از ادای مناز ظهر 
خطبه ای خواند که به خطبه غدیر مشهور شد. بنابر نظر مشهور شیعه

آیه اکامل در همین روز نازل شده است که می فرماید: »امروز دین شام ،
را کامل منودم و نعمت خود را بر شام متام کردم و دین اسالم را برای 

شام پسندیدم.« ی 
پس از آن، کاروان به سوی مدینه به راه افتاد و احتامال در ۲۴ ذی الحجه

به مدینه رسید روزهای آخر ذیحجه پیامرب اکرم)ص( در مدینه بود 
.سفر حج پیامرب )ص( بین ۲۸ تا ۳۰ روز طول کشید

تعداد حاجیان
قول رایج در میان منابع این است که جمعیت حارض در مکه در

 حجه الوداع، چهل هزار نفر بوده  است. البته اقوال دیگری نیز هست که 
می توان به هفتاد هزار، نود هزار، یکصد هزار، ۱۱۴ هزار، ۱۲۰ هزار و در

نهایت ۱۳۰ هزار نفر اشاره کرد. اما به نظر می رسد که در این اقوال، بسیار 
مبالغه شده است.]۵۹[ گامن منی رود که بیش از پنجاه هزار نفر در آن 
 حضور داشته اند.]۶۰[ با توجه به اینکه بیشرت نقل ها چهل هزار نفر را 
گزارش کرده اند به نظر می رسد با قدری تسامح می توان آن را پذیرفت

.



حارضان
 درباره تعداد افراد حارض در غدیر خم اختالف نظر است. تعداد حارضان را ده هزار نفر،  دوازده هزار نفر، هفده هزار نفر، هفتاد هزار نفر  و

 ۱۲۰هزار نفر  گفته اند. برخی با توجه به گنجایش جمیعت در فضای غدیر خم، جمعیت مدینه در سال دهم هجری، در نظر گرفنت جمعیت حارض
در مکه در حجة الوداع، گزارش مبنی بر حضور ده هزار نفر در غدیر خم را مستندتر دانسته اند

  عمر بن خطاب،عثامن بن عفان،  عایشه بنت ابوبکر، سلامن فارسی، ابوذر غفاری، زبیر بن عوام، جابر بن عبدالله انصاری،عباس بن عبداملطلب،
 ابوهریره  از صحابه ای بودند که در واقعه غدیر حارض بوده و آن را بدون واسطه نقل کرده اند. واقعه غدیر در منابع شیعه و سنی نقل شده است.

برخی از فرازهای خطبه غدیر مانند: »من کنت مواله فهذا علی مواله« متواتر است

آیات نازله درباره غدیر
طبق نظر مفرسان شیعه  و سنی،  چند آیه در قرآن کریم درباره ماجرای غدیر در حجة الوداع نازل شده است

 الیوم أکملت لکم دینکم و أمتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناً؛ امروز، دینتان را برای شام کامل و نعمت خود را بر شام متام منودم و«
.دین اسالم را برای شام پسندیدم.«  که به آیه اکامل معروف است

 یا أیها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربّک فان مل تفعل فام بلّغت رسالته و الله یعصمک من الّناس؛  ای پیامرب، آنچه را از ناحیه پروردگارت به تو«
نازل شد، ابالغ کن و اگر انجام ندهی، اصالً پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از )رش( مردم، نگه می دارد.«  س

این آیه به آیه تبلیغ مشهور است 
 س»سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع«  پس از آنکه پیامرب مسأله والیت علی )ع( را به مردم اعالن کرد نعامن بن حارث فهری با حالت
 اعرتاض به پیامرب گفت: ما را به توحید و قبول رسالتت و انجام جهاد و حج و روزه و مناز و زکات امر کردی، ما هم قبول کردیم. اما به این مقدار

 راضی نشدی تا اینکه این جوان را منصوب کردی و او را ولی ما قرار دادی. آیا این اعالم والیت از ناحیه خودت بوده، یا از سوی خدا؟ وقتی پیامرب
 به او فرمود که از ناحیه خداوند است، با حالت انکار از خداوند خواست که اگر این حکم از جانب اوست، سنگی از آسامن بر رسش فرود آید. در

این هنگام سنگی از آسامن بر رسش فرود آمد و او را درجا کشت و این آیه نازل شد

احتجاج به غدیر
 امام  علی)ع(، حرضت فاطمه)س(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به واقعه غدیر اشاره کرده اند. امام علی در اوایل حکومتش در روز رحبه،
 به منظور دفاع از حق خود و رد بر کسانی که در امر خالفت با او منازعه می کردند، به واقعه غدیر مناشده کرد.همچنین حرضت فاطمه)س(

 می فرماید: »گویی شام منی دانید آنچه را که پیامرب در روز غدیرخم فرمود؟ سوگند به خدا، پیامرب در آن روز مقام والیت و امامت را برای علی مقرر
و استوار ساخت، تا رشته طمع شام را نسبت به این مقام قطع کند.«ی

عید غدیر در اسالم
 مسلامنان و به خصوص شیعه همواره روز غدیر را از عیدهای بزرگ می دانند و این روز در میان ایشان به عید غدیر معروف و مشهور است. در
 سال ۴۸۷ق بیعت با مستعلی بن مستنص، از حاکامن مص در روز عید غدیر خم صورت گرفت.  همچنین از اهل سنت روایت شده که هر کس

روز ۱۸ ذی الحجه را روزه بگیرد، خداوند ثواب روزه شصت ماه را برای او می نویسد
 رسول خدا)ص( فرمود : »روز غدیرخم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد که در آن روز، برادرم امام

 علی)ع( را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم تا بعد از من، مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز، دین را تکمیل
و نعمت را بر امت من متام کرد و اسالم را به عنوان دین برای آنان پسندید.« ب

 امام صادق)ع( می فرماید: »روز غدیرخم عید بزرگ خداست. خدا پیامربی مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و
 نام این روز در آسامن، روز عهد و پیامن در زمین، روز پیامن محکم و حضور همگانی است.«   امام رضا)ع( فرمود: »روز غدیر در میان اهل آسامن

مشهورتر است تا میان اهل زمین... اگر مردم ارزش این روز را می دانستند، بی تردید فرشتگان در هر روز ده بار با آنان مصافحه می کردند.«ی

کتاب شناسی
کتاب الغدیر فی الکتاب و السنة و االدب

الغدیر، عالمه امینی
عبقات االنوار فی امامة االمئة االطهار )حدیث الغدیر(، میر حامد حسین کنتوری لکنهویی

غدیر در آیینه کتاب، محمد انصاری
چهارده قرن با غدیر، محمدباقر انصاری

همگام با پیامرب در حجة الوداع، حسین واثقی
الغدیر و املعارضون، سید جعفر مرتضی عاملی

الغدیر فی اإلسالم، محمدرضا فرج اللّه حلفی نجفی
رشح و تفسیر خطبه پیامرب اکرم در غدیر خم، سید محمدتقی نََقوی

 فرهنگ غدیر، جواد محدثی که چاپ هفتم آن از سوی نش معروف در سال ١٣٨٦ش منتش شده، ٦٥٤ صفحه دارد و به صورت الفبایی تنظیم شده
 است و محتوای کتاب شامل هر چیزی می شود که به نوعی مرتبط با موضوع غدیر است از موضوعات، مفاهیم و اصطالحات، جاها، وقایع، کتابها،

تا آیات و احادیث، اشخاص و اعالم، رمزها و منادها، آداب و سنتها، گروهها و فرقه ها و ...ی
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واقعه غدیر
 واقعه غدیر از مهم ترین وقایع تاریخ اسالم است که در آن، پیامرب اسالم)ص( هنگام بازگشت
 از حجة الوداع در ۱۸ ذی الحجه سال دهم قمری در غدیر خم، امام علی)ع( را جانشین خود
 معرفی کرد. حارضان در آن واقعه که بزرگان صحابه نیز در میان شان بودند، با امام علی)ع(

.بیعت کردند

 این معرفی بنا به دستور خدا در آیه تبلیغ بود. این آیه به پیامرب)ص( دستور می داد آنچه
 خداوند بر او نازل کرده، ابالغ کند و اگر این کار را نکند، رسالتش را انجام نداده است. پس از
 واقعه غدیر آیه اکامل نازل شد که می گفت: »امروز دین شام را کامل منودم و نعمت خود را

بر شام متام کردم و دین اسالم را برای شام پسندیدم.«س

9

ماجرای غدیر
 پیامرب)ص( در ذیقعده سال ۱۰ قمری همراه هزاران نفر برای ادای مناسک حج از مدینه به طرف مکه حرکت کرد.  این سفر رسول خدا)ص(، حجة

 الوداع، حجة االسالم و حجة البالغ نامیده می شود. در آن ماه امام علی)ع( برای تبلیغ اسالم در یمن بود و هنگامی که از تصمیم پیامرب)ص( برای
سفر حج آگاه شد، همراه عده ای به سمت مکه حرکت منود و پیش از آغاز مناسک، به رسول  خدا)ص( پیوست

.
نزول آیه تبلیغ

 پمسلامنان حج گزار پنج شنبه ۱۸ ذی الحجه به غدیر خم رسیدند و پیش از جدایی اهالی شام، مص و عراق از جمعیت، جربئیل آیه تبلیغ را بر
پیامرب)ص( نازل کرد و از جانب خداوند، به رسول خدا)ص( امر منود تا علی)ع( را به عنوان ولی و وصی بعد از خود، به مردم معرفی کند

 پس از نزول این آیه، پیامرب)ص( دستور توقف کاروان را صادر منود و گفت آنانی که پیشاپیش حرکت می کنند، به محل غدیر بازگردند و کسانی که
عقب مانده اند، به کاروان در غدیر خم، ملحق شوند

ایراد خطبه
پیامرب)ص( پس از ادای مناز ظهر، خطبه ای ایراد کرد که به خطبه غدیر مشهور شد و در ضمن آن فرمود:ی

 حمد و ستایش مخصوص خداوند است و از او یاری می خواهیم و به او ایامن داریم و از رش نفس هایامن و زشتی های کردارمان، به او پناه«
 می بریم... خداوند لطیف و خبیر مرا خرب داد که من به زودی )به سوی او( فرا خوانده می شوم و )دعوت او را( اجابت خواهم منود... من پیش

 از شام در کنار حوض )حوض کوثر( حارض می گردم و شام در کنار آن بر من وارد می گردید، پس بنگرید که پس از من چگونه درباره ثقلین رفتار
می کنید؛ ثقل اکرب کتاب خداست... و ثقل دیگر، عرتت من است...«ی

:سپس رسول خدا)ص(، دست علی)ع( را بلند منود تا مردم او را ببینند و فرمود
 ای مردم، آیا من از خود شام، به والیت ]رسپرستی[ شام سزاوار تر نیستم؟ مردم پاسخ دادند: آری،  ای رسول خدا. حرضت فرمود: خداوند ولی من«

 است و من ولی مؤمنین ام و من به خود شام، به والیت ]رسپرستی[ شام سزاوار ترم. پس هر کس که من موالی اویم، علی موالی اوست.« رسول
 خدا)ص( سه بار این جمله را تکرار کرد و فرمود: »خداوندا، دوست بدار و رسپرستی کن هر کسی را که علی را دوست دارد و او را موالی خود

 بداند و دشمن بدار هر کسی را که او را دشمن می دارد و یاری منا هر کسی را که او را یاری مینامید و به حال خود رها کن هر کس را که او را وا
می گذارد.« سپس خطاب به مردم فرمود: »حارضان این پیام را به غایبان برسانند.«ی

نزول آیه اکامل
 هنوز جمعیت متفرق نشده بودند که دوباره جربئیل نازل شد و از جانب خداوند، آیه سوم سوره مائده نازل شد که به آیه اکامل مشهور است. در
 بخشی از آیه آمده است: »الْیْوَم أَکَملُْت لَکْم دیَنکْم َو أمَْتَْمُت َعلَیکْم نِْعَمتی َو رَضیُت لَکُم اإْلِْسالَم دیناً؛ امروز دین شام را کامل منودم و نعمت خود

را بر شام متام کردم و دین اسالم را برای شام پسندیدم.«ث

تربیک به امام علی)ع(ی
 در این هنگام، مردم به امیرمؤمنان)ع( تهنیت گفتند. از جمله کسانی که پیشاپیش سایر صحابه، به امام علی)ع( تهنیت گفتند، عمر بود. او پیوسته
 خطاب به امیرمؤمنان)ع( می گفت: بر تو گوارا باد ! ای پرس ابوطالب!، تو موالی من و موالی هر مرد و زن با ایامن گشتی پیامرب)ص( نیز دستور داد
 خیمه ای برای علی)ع( برپا کردند و به مسلامنان فرمان داد دسته دسته خدمت ایشان برسند و به عنوان امیرمؤمنان به او سالم دهند و همه مردم

حتی همرسان رسول خدا)ص( و همرسان مسلامنان، دستور پیامرب)ص( را عملی ساختند



 ماجرای )سدو االبواب اال باب علی( را بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی متواتر دانسته و در کتب و مصادر خود آورده اند.  این ماجرا را خود
 پیامرب شبیه ماجرای موسی و هارون دانسته و فرمود ؛ هامنا موسی از خدای خود مسالت منود که مسجدش را به وجود هارون پاک سازد. من نیز

از خدای خود خواستم مسجدم را به وجود تو و ذریه تو پاک بدارد
این واقعه  نشان از چند نکته دارد 

مقام حرضت علی علیه السالم و جایگاه ویژه ایشان که استثناء گشته اند از سایر صحابه که نشان از افضلیت ایشان دارد  
این داستان نشانگر ارتباط ویژه حرضت با مسجد ، محراب و عبادت است ؛ او برخاسته از کعبه و شهید محراب است  
این موضوع خود نشانه ای دیگر بر افضلیت و اصلحیت حرضت امیر بر وصایت و خالفت پیامرب است  

 می توان گفت این حادثه به تنهایی برای اثبات حقانیت والیت علی علیه السالم کافی است ؛ چرا که وقتی صحابه در اعرتاض به پیامرب گفتند چرا
 در خانه های دیگر بسته شد جز در خانه علی ؟ حرضت فرمودند : »و الله ما سددته و ال فتحته و لکنی امرت فاتبعته« به خدا سوگند که من هیچ

دری را مسدود نکردم و هیچ دری را نگشودم. لیکن به من امری شد و از آن پیروی کردم
 می شود گفت دلیل این کار از جانب خداوند رساندن این مطلب به گوش همه مردم است که تنها باب وصول انسان ها به الله و نبوت بیت
 امامت است . و این حدیث مشهور نبوی را نیز می توان بر آن ضمیمه کرد که فرمودند : »أنا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت

الباب«ی
 اهلبیت پیامرب در هر عصی باب الله بوده و در عص ما نیز امام زمان باب الهی برای انسان هاست که در دعای ندبه این گونه میخوانیم : »ايَْن

 باُب اللِه الَّذي ِمْنُه يُْؤيت« كجاست در ورودي به سمت خدا؟
 در هر خانه ای جز اهلبیت پیامرب نواخته شود ما را به منزل و مقصود نخواهد رساند مگر در خانه اهلبیت علیهم السالم هامن هایی که در زیارت

 : جامعه با این بیان زیبا به تصویر کشیده شده اند
ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، َوُمْختَلََف الَْمالئَِكِة، َوَمْهِبَط الَْوْحِي، َوَمْعِدَن الرَّْحَمِة، َوُخزَّاَن الِْعلِْم، َوُمْنتََهى الِْحلِْم، َوأُُصوَل الَْكرَِم، الُم َعلَيُْكْم يَا أَْهَل بَيِْت النُّبُوَّ  السَّ

 َوقاَدَة اْلَُمِم، َوأَْولِياَء النَِّعِم، َوَعنارِصَ اْلَبْراِر، َوَدعائَِم اْلَْخياِر، َوساَسَة الِْعباِد، َوأَْركاَن الِْبالِد، َوأَبْواَب اإْلِمياِن، َوأَُمناَء الرَّْحمِن، َوُساللََة النَِّبيِّنَي، َوَصْفَوَة
الُْمرَْسلِنَي، َوِعرْتََة ِخَيَِة رَبِّ الْعالَِمنَي، َورَْحَمُة اللِّه َوبَرَكاتُُه؛

 سالم بر شام ای اهل بیت نبّوت و جایگاه رسالت و عرصه رفت وآمد فرشتگان و مرکز فرود آمدن وحی و معدن رحمت و خزانه داران دانش و نهایت
 بردباری و ریشه های کرم و رهربان اّمت ها و رسپرستان نعمت ها و بنیادهای نیکان و استوانه های خوبان و رهربان سیاسی بندگان و پایه های

 کشورها و درهای ایامن و امینان خدای رحامن و چکیده پیامربان و برگزیده رسوالن و عرتت بهرتین گزیده پروردگار جهانیان و رحمت و برکات خدا
بر آنان باد؛

نویسنده : سید هادی جوان جسور
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ْبَواَب ِإاَلّ َباَبه “ ”َو َسَدّ اْلَ
هر دری بسته شود جز در خانه علی ...ی

 هوا بسیار گرم و داغ بود جوری که سنگ ها داشتند از شدت حرارت می سوختند هر کسی دنبال سایه بانی می گشت . تازه وارد یرثب شده
 بودند ،  هنوز به فضای جدید این شهر عادت نداشتند  انصار و اهالی یرثب آنها را مهاجر میخواندند . سختی های زیادی کشیده بودند ، بر چهره

 هایشان آثار درد و زجرهایی که در این سالها تحمل کرده بودند منایان بود . برخی روزهای سخت شکنجه مشکان را گذرانده بودند و داغ از
 دست دادن پدر و مادر یا برادران را بر دل داشتند ، بعضی ها روزهای دشوار تحریم و تبعید شعب ابی طالب را چشیده بودند و عده ای بعد از

 مهاجرت حبشه خود را به پیامرب رسانده بودند
 با خود قول داده بودند تا آخرین نفس دین خدا را یاری کنند . در این راه از همه چیزشان گذشته بودند خانه و کاشانه را رها کرده دل به عشق او

سپرده بودند ؛ زمین را تشک ، آسامن را لحاف  و نعلین خود را بالشت زیر رس قرار داده بودند
 در قبال مجاهدت خود اجری طلب منی کردند رضای خدا و رسولش از همه چیز برایشان مهمرت و باالتر بود به حکم آیه “ فَاْستَِبُقوا الَْخْيَاِت”

 مسابقه در خوبی ها برایشان لذت بخش ترین کارها بود . ایثار و فداکاری گویی در متام وجودشان نقش بسته بود و در همه کارها دیگری را بر
 خود مقدم می داشتند. شبی که قرار بود رسان قریش و کفار ، در مکه با نقشه ای از پیش تعیین شده رسول خدا را ترور کنند ، یکی از آنها متام

 خطر را به جان خریده و با سینه ای سترب خود را آماده جانفشانی و فداکاری کرد و در بسرت پیامرب خوابید . آن شب را “لیلة املبیت” نامیدند . شبی
 . که تاریخ را تحّول بخشید جایی که رسول خدا هجرت بزرگ خود را از مکه به یرثب رقم زدند

 یرثب حاال با ورود پیامرب “مدینة النبی” خوانده می شد . شور شوق عجیبی شهر را فرا گرفته بود خصوصا در میان جوانان ، با ورود او قرار بود کینه
 و دشمنی بین دو قبیله اوس و خزرج جای خود را به برادری و برابری بدهد . همه منتظر بودند که او در اولین لحظه ورود چه خواهد کرد ؛ عده

 ای گامن می کردند که خانه ثرومتندان شهر را برای اقامت برگزیند . عده ای آرزوی میزبانی در دل داشتند . بعضی جلو آمده و دعوت خویش را
 . بیان کردند اما او از هامن ابتدا می خواست قدم هایش را محکم و استوار بردارد

 دعوت کسی را نپدیرفت تا دلی را نشکسته باشد . افسار شرت را رها کرد و گفت او مامور است هر جا که زانو زد هامن جا قلب تپنده اسالم
 خواهد بود . اینچنین بود که با زانو زدن شرت در محله » بنی مالک بن نجار « اولین خشت بنای مسجد نبوی به دست پیامرب مهربانی ها نهاده

 شد . و این دعا را بر لب زمزمه کرد : »رَبِّ اَنزلنی ُمنزاَلً ُمباَرکاً، َواَنَت َخیرُاملُنزلیَن« یعنی »پروردگارا! در فرودگاهی خجسته فرودم آور، و تو بهرتین
فرودآورندگانی« ب

 به گواه تاریخ پیامرب مهربانی ها هم دوش با مهاجرین و انصار با سخت کوشی ساخت مسجد را به پایان رساندند . و بالل بر روی آن بانگ
 وحدانیت و پرستش حق را با ندای الاله االالله رس داد . حال این مومنان رسپناهی میخواهند برای زندگی ، چراکه متام خانه و کاشانه خود را

 رها کرده و در راه رضای حق هجرت کرده بودند . بهرتین مکان اطراف مسجد ، محل اجتامع و فرماندهی اسالم بود . دور تا دور مسجد را خانه
 ساختند و آباد کردند . هرکسی برای خود از خانه اش دربی به سوی مسجد نبوی ساخت . هنگام مناز و اجتامعات از آن در وارد مسجد می

 شدند. مدتی از این داستان گذشت تا اینکه روزی دستور الهی فرا رسید ، دستور چه بود؟ امر الهی بر این بود : که ای پیامرب همه در هایی که
 به مسجد باز کرده اند را ببند جز در خانه علی عده ای از اصحاب به این کار پیامرب اعرتاض کردند که چرا درب خانه علی باز باشد و درب خانه
 ما مسدود گردد؟ که این جواب را از رسول خدا شنیدند : » إِنِّ َو اللَِّه َما َسَدْدُت َشيْئاً َو اَل فَتَْحتُُه َو لَِكنِّي أُِمرُْت ِبَشْ ٍء فَاتَّبَْعتُُه « من از پيش خود،

 در شام را نبسته ام و در عىل را نگشوده ام وليكن من متابعت مى كنم آنچه را خدا به من وحى كرده است، خدا مرا امر كرده است كه آن درها را
 ببندم و در او را بگشايم. واین واقعه نیز شد یکی دیگر از هزاران فضائل اهلبیت عصمت و طهارت ؛ به گونه ای که موجب رشک حرست سایر
 اصحاب گردید تا جایی که خلیفه دوم اینچنین زبان به متنا گشود : » ثالث خصال الن تکون لی خصلة منها احب الی من ان اعطی حمر النعم.

 قیل و ما هی یا امیراملؤمنین؟ قال تزوجه فاطمة بنت رسول الله )صلی الله علیه و سلم( و سکناه املسجد مع رسول الله )صلی الله علیه و آله وسلّم(
 یحل له فیه ما یحل له و الرایة یوم خیرب« ، یعنی : عمر می گفت به علی بن ابی طالب سه فضیلت عطا شده که اگر یکی از آنها نصیب من می شد

 آن را از شرتان رسخ موی )ثروت بسیار( دوسترت می داشتم. بدو گفتند: آن سه فضیلت کدام است ؟ گفت: همرسی او با فاطمه دخرت رسول الله
 )صلی الله علیه و آله وسلّم( و سکونت او در مسجد با رسول الله که هر چه در آن جا به پیغمرب حالل بود بر علی نیز حالل بود و علمداری او در روز

خیرب
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 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پیش از آنکه منودی بیرونی باشد، یک

 تحّول سرتگ درونی استحاصل یک کیمیاگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقیتی در بیرون، الزمه اش موفقیت درونی است

 لذا عاشقان و منتظران راستین ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و رشکی پاک منوده و رساپا تسلیم حق اند

 آنان که به تزکیه خود همت نگامرده و ُحّب دنیا را از دل بیرون

نینداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جریانی نجات بخش است که از باطِن هستی رسچشمه

 گرفته و آنگاه متامی ظاهر را در بر می گیرد و این چنین جهان غفلت

زده و ظلامنی را به نور حیات و آگاهی منّور می کند

چنین واقعه شکوهمندی برای سالکان حق یک فوز عظیم است

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

آقا جان سالم

 خیلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شام بنویسم اما دیدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شام هیچ غصه و غمی ندارد، با اعاملی که هیچ

 شباهتی به اعامل شام ندارد و سیرتی که هیچ سنخیتی با سیرت پاک شام

ندارد دل نوشته ای بنویسم چیزی جز خطا نخواهد بود

 اما چون میدانم بر اساس فرمایش خودتان خدا ما را از باقیامنده گِل شام

 خلق کرده است و به واسطه حضور شام به ما روزی می دهد جرات میکنم

و این چند خط را می نویسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای رسور من

میدانم که من خیلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به والله شام را دوست دارم، و آرزو دارم رشمنده شام امام زمانم نباشم

 آقاجان دست ما را بگیرید ؛ برایامن دعا کنید و از خدا بخواهید چون

 کوفیان نباشیم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند

 ای موال و صاحب ما به فریادمان برسید ما را دریابید همین لحظه و همین

ساعت در این امر تعجیل کنید

آمین یا رب العاملین

14

ادبيات مهدوي

نويسنده : مجيد دانش پژوه

علی بن محمد سمری
 در شامره های قبلی مروری بر زندگی نامه به سه مناینده یا نایب خاص امام مهدی)عج( در دوران غیبت صغری داشتیم در این شامره نیز قصد داریم

 مروری بر زندگینامه چهارمین و اخرین نایب امام زمان داشته باشیم
 علی بن محمد َسَمری یا َسُمری )متوفای ۳۲۹ق( چهارمین نائب از نواب اربعه امام زمان)عج( که پس از حسین بن روح نوبختی، سه سال

 س)۳۲۶ - ۳۲۹ق( عهده دار مقام نیابت  بود. وی در زمان نیابت، رابط میان حرضت مهدی و شیعیان بود و مردم، وجوه رشعی را در اختیار او
 می گذاردند. او را از اصحاب امام عسکری)ع( هم شمرده اند که مکاتباتی با آن امام داشته است. دوران نیابت سمری کوتاه و نسبت به سه نائب
 خاص دیگر، کمرت بود و تفصیلی از آن گزارش نشده است. دلیل فعالیت کمرت علی بن محمد سمری، سختگیری حکومت دانسته شده که او را از

 فعالیت گسرتده در سازمان وکالت بازداشت. توقیع امام زمان به علی بن محمد سمری درباره خرب وفات و پایان یافنت دوران نیابت او، از مهمرتین
اتفاقات این دوره است. با وفات وی، ارتباط مستقیم بین سفیران و امام دوازدهم پایان یافت و دوران غیبت کربی آغاز شد

زندگی نامه
 در منابع سال تولد علی بن محمد سمری ذکر نشده است. کنیه او را ابوالحسن  و لقب او را َسَمری، َسیُمری، َسیَمری و یا صیَمری گفته اند، ولی
ر  یا صیمر یکی از روستاهای بصه ر یا ُسمَّ  مشهور هامن َسَمری است.  با این حال در برخی از منابع شیعی، لقب او َسُمری ثبت شده است. َسمَّ

است که بستگان او در آن می زیسته اند
خاندان

 علی بن محمد، از خاندانی متدین و شیعه بوده که در خدمتگزاری به امامان شیعه، شهرت زیادی داشته اند و همین اصالت خانوادگی او باعث شد
 که در مقام نیابت امام، با مخالفت چندانی روبه رو نشود.]۵[ یعقوبی معتقد است بسیاری از اعضای این خاندان، در بصه امالک زیادی داشتند

 و نیمی از درآمد این امالک را وقف امام یازدهم)ع( کرده بودند. امام هر ساله درآمد آن را دریافت و با ایشان مکاتبه می کرد.]۶[ از دیگر بستگان
سمری، علی بن محمد بن زیاد از وکالی امامین عسکریین بود که کتابی به نام »االوصیاء« در اثبات امامت امام دوازدهم)ع( نوشت

ارتباط با امام عسکری)ع(ی
 شیخ طوسی، او را »علی بن محمد صیمری« خوانده و جزء اصحاب امام حسن عسکری)ع( به شامر آوردهکه مکاتباتی هم با امام داشته است. علی
 بن محمد سمری می گوید: ابو محمد )امام عسکری( به من نوشت: »فتنه ای پیش می آید که شام را گمراه می کند. بر حذر باشید و از آن بپرهیزید.«
 پس از سه روز، حادثه ای برای بنی هاشم پیش آمد که ناگواری ها و دشواری های زیادی برای آنان دربرداشت. من به حرضت نامه ای نوشتم: آیا هامن

است که فرمودید؟ایشان پاسخ داد: »خیر، غیر از این است.خود را محافظت کنید.«چند روز بعد،جریان کشته شدن معتز پیش آمد
درگذشت

 بنابر نقل شیخ طوسی، سمری در سال ۳۲۹ق درگذشت و جنازه اش در بغداد در خیابان َخلَْنجی در نزدیکی نهر ابوعتاب دفن شد.  قرب او در نزدیکی
 مقربه کلینی قرار دارد.  صاحب اعیان الشیعه تاریخ درگذشت او را پانزدهم شعبان دانسته است.  شیخ صدوق و طربسی سال درگذشت او را ۳۲۸ق

ثبت کرده اند
نیابت امام زمان)عج(ی

 سومین نایب امام زمان)عج( وصیت کرد علی بن محمد سمری قائم مقام او در امر نیابت گردد.]۱۵[ این انتخاب به دستور و تصیح شخص امام
 زمان)عج( صورت گرفته است. در این باره روایتی نیامده ولی طربسی در کتاب »احتجاج« می نویسد: هیچ یک از اینان )نواب( بدین منصب بزرگ

نرسید، مگر اینکه قبالً از طرف صاحب االمر فرمان انتصاب آن ها صادر می گشت و شخص قبل از او، جانشین خود را معرفی می کرد
دوران نیابت

 از فعالیت های سمری در دوران نیابت سه نائب پیشین، سخنی به میان نیامده و درباره فعالیت های او در دوران نیابت هم اطالعات مفصلی نقل
 نشده،  اما گفته شده اعتقاد شیعیان به جاللت و وثاقت او، مثل سایر نواب بود و مورد قبول و تسامل عموم شیعیان قرار گرفت  طبق روایت شیخ

صدوق، وکال او را به عنوان سفیر راستین امام به رسمیت می شناختند و وجوهات رشعی را به وی تقدیم می کردند
 دوران نیابت سمری، دوران ظلم و خونریزی بود و همین امر سبب شد فعالیت های او نسبت به دیگر نواب، مخفیانه تر باشد.  برخی از محققان،

 علت اصلی کوتاه بودن دوره نیابت او و حتی انقطاع و پایان یافنت دوره غیبت صغری را سخت گیری و خفقان بیش از حد  دستگاه عباسی در آن دوره
می دانند

توقیع امام زمان
 شش روز قبل از رحلت سمری، توقیعی از سوی امام دوازدهم صادر شد. امام در این توقیع از وفات سمری و آغاز غیبت کربی خرب داد و به او امر

 کرد کارهای نامتام خویش را متام کند و کسی را جانشین خود معرفی نکند.شش روز پس از صدور این توقیع، وکالی اصلی بر بسرت مرگ سفیر چهارم
 جمع شدند و از او پرسیدند چه کسی جانشینی او را عهده دار خواهد شد. سمری پاسخ داد: »امر، امر خداست و خود به او رسیدگی خواهد فرمود «.
این آخرین سخنی بوده که قبل ازمرگ از او شنیده شد.پس از مرگ سمری ارتباط مستقیم بین نائبان و امام دوازدهم ودوره غیبت صغری پایان یافت

کرامات
 در منابع روایی، کراماتی از علی بن محمد سمری نقل شده که برای برطرف کردن تردید شیعیان بوده است. خرب دادن به جامعتی از مردم قم درباره
 وفات ابن بابویه )پدر شیخ صدوق و ساکن قم(، از جمله آن هاست.صالح بن شعیب طالقانی از احمد بن ابراهیم مخلد نقل می کند که من در بغداد

 به حضور مشایخ رسیدم و در آن محفل، علی بن محمد سمری حضور داشت. وی سخن را آغاز کرد و گفت: خداوند علی بن بابویه قمی )پدر شیخ
صدوق( را رحمت کند. مشایخ حارض در مجلس، تاریخ آن را نوشتند، تا آنکه خرب رسید علی بن بابویه هامن روز وفات یافته بود

13

 بخش  ادبیات
موسم حج بود، آن هم آخرین حج رسول

حاجیان بستند احرامی پی حج قبول

محو رخسار نبی بودند جمله مسلمین
محو روی اسوۀ ایامن و تقوا و یقین

رمی و تقصیر و طواف و بعد پایان یافت حج
عده ای کردند ره سوی عراق و شام کج

کاروان حاجیان می رفت و برمی خاست گرد
تا که ناگه حرضت حق بر حبیبش وحی کرد

چون که آمد سوی او پیغام از رّب ودود
در غدیر خم پیمرب آمد از مرکب فرود

ماند آنجا تا که گرد آیند جمله حاجیان
چه جلوتررفته ها و چه عقب افتادگان

پس پیمرب خطبه خواند و  رو به خاص و عام کرد
برد باال دست حیدر را سپس اعالم کرد

هرکه من موالی اویم پس علی موالی اوست
یاور او یار حق و دشمن حیدر عدوست

بعد از آن احمد دعایی کرد و یا الله گفت
واِل َمن وااله” گفت و “عاِد َمن عاداه” گفت”

شعر از اسامعیل رفیعی

http://ensani.ir/fa/article/63015/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
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معرفی کتاب:کتاب حساس ترین فراز تاریخ یا داستان غدیر معرفی کتاب:قطره ای از دریا، گزیده حکایت های الغدیر

بخشی از کتاب حساس ترین فراز تاریخ 

 در کتاب حساس ترین فراز تاریخ می توانید با كتاب  های مهمی كه به این واقعه پرداخته  اند نیز آشنا شوید. این كتاب برای دانش آموزان دوره راهنامیی و 

.دبیرستان مناسب است و در آن جمالتی از نویسندگان و بزرگان غیر اسالمی درباره امیراملومنین علیه السالم به چشم می خورد

 بدیهی است كه پیامرب عالیقدر اسالم پس از عمری كوشش و مجاهده در راه خدا و گشایش مكتب فضیلت و تقوی، خوب می دانست كه حفظ این سازمان

.وسع و نش تعالیم مقدس آن را بعد از او پیشوایی چون خروش الزم است

 پیشوایی كه آیینه متام منای حق و منودار كامالت انسانی بوده و رهربی خردمند و گرداننده ی مدبر و دادگر باشد. برمبنای این اصل مسلم، در آخرین روزهای

 زندگی پر افتخارش صحنه حساس غدیر را در آن انجمن پهناور صحرایی به وجود آورد، بدین ترتیب مهمرتین امر دینی و اجتامعی را انجام داد، و شخصی را

.كه از هر جهت شایسته برای رهربی و امارت بر مسلامنان بود تعیین كرد

 آنچه در کتاب قطره ای از دریا می خوانید: کیست که اثر و نقش داستان را نادیده گرفته و جاذبه جادویى قصه را به هیچ انگارد. آنجا که خداوند تبارک و

 تعالی قصه مى  گوید و آنهم »احسن القصص « و عبد صالح و مصلحى چون شهید استاد مطهرى )رحمه الله(، کتاب »داستان راستان « می  نویسد، دیگر چگونه

.مى  توان داستان نگفت و نخواند و نشنید؟ باید قصه  گوى شبهات قرآن باشد تا روح و  جان آدمی از پندها و نصایح ارزشمند آن بهره مند باشد

مجموعه داستان هاى شیرین و آموزنده

نفرین برای چی؟

به چه کسی غذا بدهیم؟

چرا درهای مسجد راببندیم؟

بیا این انگشرت رابرب

پیامها و نکات تاریخی ارزشمند از حکایت ها و داستانها

 تاریخ با زبان قصه با ما سخن می گوید کتاب گرامنایه »الغدیر«، که اثر ارزشمند عالمه امینى )رحمة الله عليه( است به لحاظ داستانی بودن، در ذائقه جوانان 

 جامعه و عموم مردم، خوشایندتر و خواندىن  تر از نوشته  هاى معموىل است این است که »کتاب قطره ای از دریا« خواندىن مى  شود کتاىب که »غدیرى از دریا«

.است و برکت ه اى از برکت  هاى الغدیر، و قصه  گوى خلوت جوانان و نوجوانان امید است که با مطالعه این کتاب به معارف غدیر خم آشنا بشوند

 روى داد غدير ُخم را بايد از مهم  ترين وقايع تاريخ اسالم دانست

 كه در رسنوشت اعتقادى و اجتامعى مسلامنان پس از پيامرب اكرم

 صىل  الله  عليه  و آله  داراى حساسيّت منحص به فردى بوده است.

 بررىس انتصاب االهى اميمؤمنان، عىلّ  بن  اىب طالب عليه  السالم،

 در حّجة  الوداع به خالفت و تبيني اهّميّت آن روى داد بزرگ براى

 فارىس  زبانان موضوعى است كه نويسندگان اين اثر گزارش آن را

 دستور كار خود قرار داده  اند. عناوين برخى از فصل  هاى كتاب از

 اين قرار است: اهّميّت غدير در تاريخ، غدير در كتاب خدا، مؤلّفان

 اسالمى و حديث غدير، امواج غدير و فلسفه  اجتامعى اين بحث.

 مرجع اصىل در تدوين اين رساله، كتاب گران سنگ »الغدير« اثر

 عالّمه  امينى بوده؛ وىل در جاى  جاى آن از منابع ديگر شيعيان و

 اهل  تسّنن هم بهره گرفته و نشاىن دقيق مطالب نيز در پاورقى

 آورده شده است. ىب  گامن، ترجمه  روان و نرث پياسته  اى كه در

 نوشنت اين اثر به چشم مى  آيد، رغبت مخاطبان را براى خواندن آن

.مى  افزايد

 کتاب قطره ای از دریا، مربوط به گزیدٔه حکایت های الغدیر است که

 هر حکایت حداکرث در دو صفحه نقل شده است و آن گونه که مؤلف

 بیان می کند جنبه های تاریخی و تربیتی در انتخاب این حکایت ها از

.الغدیر مبنا بوده اند نه جنبٔه داستانی و ادبی

 این کتاب با هدف آشنا ساخنت نوجوانان با این اثر به رشته تحریر

 درآمده است و نویسنده در این گزیده کوشیده تا با انتخاب حکایات

 دینی و تربیتی وجه غالب کتاب را به مخاطب معرفی کند. همچنین

 چند بخش از این اثر به معرفی شخصیت عالمه امینی اختصاص داده

 شده است که در آن مخاطب عالوه بر آشنایی با صاحب »الغدیر« به

رمز موفقیت وی در عرصه پژوهش نیز پی بربد

.




