
رهنمود
روز عيد غدير روزى است كه پيغمبر اكرم)ص( تكليف حكومت را 

معّين و الگوى حكومت اسالمى را تا آخر تعيين فرمود.
امام خمينى)ره(

غدير يک مسأله اسالمى است، يک مسأله فقط شيعى نيست.
مقام معظم رهبرى

عطر یادها
پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد)ص( هنگام بازگشت از آخرين سفر حج خود، به 
امر خداوند، حضرت علي)ع( را به عنوان جانشين و وصي خود به مسلمانان معرفي 
نمود. اهميت انتخاب امام علي)ع( به جانشيني پيامبر اسالم)ص( به حدي است 
كه خداوند، انجام اين كار عظيم را انجام كامل رسالِت پيامبر)ص( عنوان نموده 
است. اين مراسم در مكاني به نام »غدير خم«، واقع در مسير مكه به مدينه برگزار 
شد. مسلمانان حاضر در غدير خم كه شمار آنان به ده ها هزار نفر مي رسيد، پس از 
اين انتخاب، با شور و اشتياق بسيار، با امام علي)ع( بيعت كردند. خداوند، انتخاب 
امام علي)ع( را اكمال دين و اتمام نعمت ها عنوان كرده و دين اسالم را براي امت 
برگزيد. با تمام سفارشي كه پيامبر اسالم به جانشيني امام علي)ع( نمود، ولي پس 
از رحلت ايشان، برخي از مهاجرين و انصار واليت ايشان را نپذيرفته و »ابوبكر بن 

ابي قحافه« را به خالفت برگزيدند.
حجةالوداع آخرین سفر 

رسول خدا)ص( پس از نماز ظهر روز شنبه 25 ذي قعده سال 10 هجرت از مدينه 
به سوي مكه حركت كردند. ايشان پيش از حركت، غسل كرد، گيسوان را شانه زد، 
به موهاي خويش، روغن ماليد و در لباس، ازار و ردا پوشيد. نماز ظهر را در مدينه به 
جا آورد، سپس حركت را آغاز كرد. نماز عصر را در ذوالحليفه )مسجد شجره( - كه 
در يک فرسخي مدينه است - شكسته خواندند و در همان جا محرم شدند و لبيک 
گفتند. كاروان پيامبر پس از ده روز، در سه شنبه 5 ذي حجة سال 10 هجرت، وارد 

مكه شد. پيامبر اكرم)ص( از سفرحجةالوداع دو هدف مهم داشت: 
1. تبيين احكام حج به عنوان يكي از بزرگ ترين واجبات دين اسالم و ترسيم 

جزييات آن؛ 
2. تبيين موضوع مهم واليت و تعيين جانشين پس از رسول اكرم)ص(. 

پيامبر  ركاب  در  حضور  براي  رسمي  اعالن  از  پس 
اكرم)ص(، گروه ها و افراد گوناگوني به اين كاروان پي ستند. مانند 

شركت  يمن.  بالد  و  مدينه  و  مكه  اطراف  قبايل  انصار،  مهاجرين، 
كنندگان در اين سفر دو هدف داشتند: 

1. فراگيري دقيق و جزئي احكام حج از زبان پيامبر اكرم؛ 
پيامبر  اشارت هاي  با  زيرا  حج؛  سفر  آخرين  در  پيامبر)ص(  با  بودن  همراه   .2
را سپري مي كند.  آخرين روزهاي حيات  ايشان،  بودند كه  دريافته  اسالم)ص( 
جمعيت شركت كنندگان را مختلف نوشته اند همانند 40 هزار نفر، 70 هزار نفر، 
90 هزار نفر، 114 هزار نفر، 120 هزار نفر، برخي تنها تعداد شركت كنندگان از 
مدينه را 70 هزار نفر شمرده اند و نوشته اند كه صف لبيک گويان از مدينه تا مكه 

به هم متصل بوده است. 
حضرت علي )ع( هنگام حركت كاروان 

پيامبر اكرم در سال 10 هجرت، »خالد بن وليد« را با لشكري براي دعوت مردم يمن 
به اسالم، به آنجا روانه كرد. خالد در مدت 6 ماه حضور خود در يمن، كاري از پيش 
نبرد. از اين رو، پيامبر اكرم)ص(، حضرت علي )ع( را با 300 نفر به يمن فرستاد. پيامبر، 
پرچمي به علي)ع( داد و عمامه اي سه پيچ به سرش بست كه از دو طرف آويزان بود 
سپس به وي فرمود: »چون به يمن رسيدي، خالد را خلع و عزل كن و لشكريان او 
مختارند كه با تو باشند يا به مدينه برگردند و با اهل يمن جنگ مكن مگر اين كه 
آنان آغاز كنند« حضرت علي )ع( پس از رسيدن به يمن، لشكر را براي جمع آوري 
غنايم و خمس متفرق ساختند و مقداري غنيمت گرد آمد. ايشان »بَُريدة« را مأمور 
نگهداري غنايم ساخت و مردم يمن را به اسالم دعوت كرد، اّما آنان تيراندازي و 
سنگ پراني كردند، علي)ع( نيز لشكر را آرايش نظامي داد و پرچم را به دست »مسعود 
بن سنان« سپرد. سپس حمله را آغاز كرد كه در همان ابتدا بيست نفر كشته شدند و 
باقي گريختند، آن گاه يمني ها اسالم را پذيرفتند. قبيله ي »َهْمدان« به مجرد شنيدن 
نامه ي رسول اهلل)ص( از زبان حضرت علي )ع( مسلمان شدند و جنگ نكردند. پس 
از رسيدن خبر اين پيروزي به رسول خدا)ص( وي در نامه اي به حضرت علي )ع( 
ايشان را براي فريضه ي حج به سوي مكه فرا خواندند. علي)ع( نيز با جمعي نزديک 
به 12 هزار نفر از يمن به جانب مكه حركت كردند. اين گروه در ميان راه، محرم 

شدند و در مكه به رسول خدا پيوستند.) احتجاج، ج1، ى 52( 

پيامبر)ص( براي اجتماع مردم  اعالن رسمي 
در غدیر 

پيامبر اسالم)ص( پس از اتمام حج، به منادي خود؛ بالل دستور دادند تا 
به مردم اعالن كند كه همگان بايد فردا حركت كنند تا در غدير خم گرد هم آيند 
و هيچ كس جز معلوالن نبايد باقي بماند. صبحگاهان پيامبر خدا)ص( با جمعيتي 

انبوه از مكه به سوي غدير خم حركت كردند. 
پيامبر اكرم)ص( روز يكشنبه 18 ذي حجه ى سال 10 هجري در بازگشت از حجة 
الوداع به غدير خم رسيدند. پنج ساعت از روز گذشته بود كه جبرئيل فرمان خداوند 

را به پيامبر ابالغ كرد: 
»اي محمد! خداوند تو را سالم مي رساند و مي گويد: يا اّيها الرسول بلغ ما انزل 
اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته. اي رسول ما! آن چه را از سوي 
پروردگارت - درباره ي معرفي علي بن ابي طالب عليه السالم براي جانشيني پس 
از تو - به تو نازل شده است به مردم ابالغ كن و اگر اين كار را نكردي، رسالت 

خداوند را ابالغ نكردي«
نزديكي  به  از جمعيت  نفر  از صدهزار  بيش  نازل شد  اين دستور  هنگامي كه 
»جحفه« رسيده بودند و گروهي نيز هنوز به رسول اهلل)ص( نپيوسته بودند. پيامبر 
در غدير توقف كرد و دستور داد كه پيشينيان كه به جحفه رسيده اند، باز گردند و 
منتظر مانند تا عقب مانده ها نيز به آنان ملحق شوند. »ُجحفه« يكي از ميقات هاي 
اطراف حرم مكه است. اين دهكده ي بزرگ در راه مكه و مدينه و در فاصله ي چهار 

منزلي مكه، ميقات گاه مردم شام و مصر بوده است. 
غدیر كجاست؟ 

»غدير« به بركه و آبگيري مي گويند كه در ايام ريزش باران از آب پر مي شود. 
سپس رفته رفته آبش كاهش مي يابد و در تابستان با شدت يافتن حرارت هوا 
به كلّي از بين مي رود. »ُخّم« شايد اسم شخصي باشد يا اين كه اسم ني زار و 
درخت زاري است كه در باتالق يا مصّب رود و ريزش آب پيدا مي شود و در زبان 
عرب به آن »غيضة« مي گويند. يا اسم محلّي است كه در آن چشمه مي ريزد و يا 
اسم چاهي است كه نزديک جدول آب حفر كرده اند و آن چاه را »مّرة بن كعب« 

حفر كرده است. 
غدير كمي قبل از ُجحفه قرار دارد و محل جدايي حاجيان مدينه، مصر، عراق و 

نجد از ديگر حّجاج است. اكنون غدير در 220 كيلومتري 
مّكه و به فاصله ي دو مايل قبل از ُجحفه به سوي مكه قرار دارد. 

پيامبر دستور داد پيرامون پنج درخت بزرگ »َسُمر« را كه در آنجا قرار 
داشتند، از بوته هاي خار و سنگ ها پاك سازي كنند. مقداد، سلمان، عمار و ابوذر 
اين كار را به عهده گرفتند. سپس در ميانه ي جمعيت، از سنگ و روانداز چارپايان، 
منبر بلندي فراهم كردند. هم چنين با انداختن پارچه اي بر روي يكي از آن درختان 

براي پيامبر سايباني ساختند. 
رسول خدا نماز ظهر را در هواي بسيار گرم آن منطقه به جماعت برگزار كرد. شدت 
گرما به حدي بود كه مردم براي در امان ماندن از تابش مستقيم آفتاب و ريگ هاي 
داغ زمين، بخشي از رداي خود را زير پا انداخته و قسمتي را بر سرشان افكنده بودند. 
پس از نماز جماعت ظهر، حضرت محمد)ص( بر باالي منبر و سّكوي ساخته شده 
ايستاد و به علي )ع( دستور داد كه يک پله پايين تر در سمت راستش بايستد. به 
دليل زيادي جمعيت، »ربيعه بن امّيه بن خلف«، گفتار پيامبر)ص( را براي مردم 
تكرار مي كرد تا افرادي كه دورتر قرار داشتند، مطالب را بهتر بشنوند. اگر چه خود 

پيامبر اكرم نيز خطبه را با صداي بلند مي خواند. 
محورهاي خطبه ي غدیر 

1. حمد و ثناي الهي، تبيين صفات حق تعالي، شهادت به بندگي خود و خضوع 
در برابر ذات الهي. 

2. اعالن نزول فرمان الهي براي معرفي علي بن ابي طالب به جانشيني پيامبر. 
اين كه  بر  با تأكيد  از خود  امام پس  امامت دوازده  3. اعالن رسمي واليت و 
ذريه ي هر پيامبر از صلب همان پيامبر است، ولي ذرّيه ي پيامبر اسالم)ص( از 

صلب علي)ع( است. 
4. بلند كردن دست علي )ع( و معرفي او براي امامت و واليت و تأكيد بر اين كه 
امامت علي بن ابي طالب)ع( از سوي خداوند است و به دستور خداوند، علي)ع( 
برترين مردم پس از اوست و هر كه امامت او را نپذيرد، به لعنت و خشم پروردگار 

گرفتار مي شود. 
5. اعالن كامل شدن دين اسالم با امامت علي)ع( با بيان اين نكته كه هركس تا 
روز قيامت، امامت علي و فرزندانش را نپذيرد، كارهاي نيک وي ارزشي ندارد و در 
دوزخ ماندگار خواهد بود. ايشان فرمودند كه دشمن علي، شقي و بدبخت و دوستدار 

وي، با تقوا و مؤمن مخلص است. 
ناكثين  با  علي )ع(  جنگ هاي  و  منافقان  توطئه ي  به  اشاره   .6

)پيمان شكنان(، قاسطين )غاصبان حكومت( و مارقين )خوارج(. ايشان 
فرمودند: »پس از من پيشوايان گمراهي هستند كه مردم را به سوي دوزخ 
مي كشانند كه خداوند و رسولش از آنان بيزار هستند«. هم چنين براي دوستداران 

علي دعا كردند و بر دشمنانش نفرين فرستادند. 
7. سفارش به پژوهش و تدبر در قرآن و فهم آن با بيان جدايي ناپذير بودن قرآن 

و عترت از يكديگر. 
8. تبيين جايگاه امامان دوازده گانه در قرآن و بيان اين كه منافقان، اهل جهنم، 

برادران شيطان و لعنت شدگان در قرآن، همان دشمنان ائمه عليه السالم هستند. 
9. بيان اين كه آخرين امام، مهدي قائم)عج( است كه با انتقام گيري از ستم كاران، 

بر همه ي اديان و مذاهب پيروز مي شود و داد را در جهان مي گستراند. 
10. تأكيد بر اين كه صراط مستقيم، پيامبر است و پس از او، علي)ع( است و آن 

گاه، فرزندان علي، كه پيشوايان حق هستند. 
11. اشاره به اينكه پيامبر حقايق را به مردم فهماند و پس از او، علي )ع( حقايق را 
به مردم مي فهماند. ايشان تأكيد كردند كه مردم پس از پايان خطبه، با پيامبر و 
علي )ع( بيعت كنند؛ زيرا پيامبر با خداوند بيعت كرده و علي)ع( نيز با پيامبر بيعت 

كرده است، پس بيعت با علي)ع( از طرف خداوند و بيعت با خداوند است. 
12. تبيين فضايل و آثار دنيوي و اخروي حج و عمره، تأكيد بر اقامه ي نماز و 

پرداخت زكات. 
13. تأكيد بر اين كه اگر امت، مطلبي از حرام و حالل الهي را جاهل شد يا فراموش 

كرد يا ابهامي داشت، به علي)ع( و امامان پس از او مراجعه كند. 
14. تأكيد بر اين كه باالترين معروف، رساندن پيام غدير به گوش آناني است كه 
حاضر نبوده اند. پيامبر)ص( فرمودند چون به دليل كثرت جمعيت شركت كننده، 
بيعت با دست امكان ندارد، مردم چنين بگويند: »ما جمعيت حاضر در غدير همه ي 
سخنان پيامبر را شنيديم و اطاعت مي كنيم و در برابر آنچه از پروردگارمان به ما 
ابالغ كرد، راضي و تسليم هستيم و امامت علي و فرزندانش را پذيرا هستيم. ما 
بر اين گفته، با پيامبر به وسيله ي قلب ها، جان ها، زبان ها و دست هايمان بيعت 
مي كنيم و زندگي و مرگ خود را بر اساس اين بيعت قرار مي دهيم، و هيچ چيز 

را جابه جا و دگرگون نخواهيم كرد و از پيماني كه بستيم 
باز نخواهيم گشت و در آن شک و ترديدي نمي كنيم. اي پيامبر! تو 

ما را از سوي خداوند درباره ي اميرالمؤمنين علي)ع( و امامان پس از او 
و حسن)ع( و حسين)ع( موعظه كردي و ما نيز با دل ها، جان ها و زبان هايمان 
با تو در اين باره پيمان بستيم و خدا را شاهد مي گيريم و تو نيز اي پيامبر بر ما 

گواه باش.« 
پيامبر اكرم)ص( در مراسم غدير، عمامه ي خود را كه »سحاب« نام داشت، به 

عنوان تاج افتخار بر سر علي )ع( گذاشتند 
در كوچه باغ خاطره

غدير، سرچشمه ى هميشه جوشان واليت است كه از سينه تفتيده ي »ُخم« به جاِم 
محبِت دوست داران پيامبر)ص( و خاندانش جاري است. غدير، شايسته هر حمد 
و ثناست كه وحي از او پيراست و محّمد)ص( بدو آراست و اسالم از او برخاست. 
غدير، تفسير فتح على)ع( در بدر و احد و شأن نزول ظفر او در صفين و نهروان 
است. بدر، عدالت مي خواست، اُحد، شجاعت آرزو مي كرد، خيبر تماشاي صداقت را 
تمّنا داشت و غدير، آميِن آن همه دعا و ثنا بود. غدير، روز بشريت و روز پاسداشت 
انسان كامل است. غدير تداوم رسالت محّمد)ص( در واليت علي)ع( است. غدير، 
عيد پيمان و ميثاق و عهد است. غدير، عيد عدالت و رهبري است. عيد انسانيت 
و كمال است. عيد شعله افكني بر انديشه ها، عيد اميد آفريني در دل هاست. عيد 

امامت و واليت بر عاشقان مبارك باد. 
گلبرگی از آفتاب
استواری دین خدا

ِديٌِن؛ اي  هلِلِهّ  قاَم  ما  أنَت و شيَعُتَک  لَوال  )ع(  يا علِيُّ اكرم)ص( فرمودند:  پيامبر 
علي)ع(! اگر تو و شيعيانت نبوديد، ديني براي خدا پا برجا نمي ماند.)بحار األنوار، 

ج 39، ص 307(
دوستی و محب علی)ع(

ِة َمن اََحبََّک فاَز و َمن  )ع( أنَت الَعلَُم لِهِذِه ااُلمَّ پيامبر اكرم)ص( فرمودند: يا علِيُّ
أبَغَضَک َهلََک؛ اي علي)ع(! تو نشان هدايت اين اّمتي؛ هر كه تو را دوست بدارد، 
رستگار شود و هر كه تو را دشمن بدارد، به هالك افتد.)بشارة المصطفي، ص 180(

برخی شرایط واقف
مال يا ملک يا چيزى كه وقف شده بايد چيزي 
خود  آن  از  و  نباشد  ديگري  به  متعلّق  كه  باشد 

است  فرد  آن  از  كه  مالي  بنابراين  باشد  كننده  وقف  فرد 
اما رهن داده شده يا مالي را كه مالک آن ورشكست شده 
طلبكاران  و  مرتهن  حقوق  زيرا  كرد  وقف  نمى توان  است 
از  و  شود  فروخته  مال  آن  كه  مي كند  ايجاب  ورشكسته 
اين در حالى  آنان پرداخت گردد.  درآمد فروش آن، طلب 
است كه شىء يا مال يا ملک وقف شده بايد در باقى بماند 
تا افرادى كه وقف براى آنان صورت گرفته از آن بهره مند 
شوند. عموم فقها تصريح مي  كنند كه چنانچه كسى مالي 
را كه مالک آن نيست وقف كند، وقف او صحيح نخواهد 
شرايط  و  نقود  وقف  وقف،  تعريف  تطبيقي  بود)بررسي 

موقوفه،ص 146(
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