
 

 

 

2)عران( الدکتور يحيى عبدالحسن الدوخي1)عران( اهلل الفکيکيعلي فرحان عبد

 :22/5/1436   :9/5/1437 

 

ومن أهم  يعد عيد الغدير من األعياد الكبر  في اَسالم، وهو عيد اهلل األكبر،

في السماء )يوم الع د المع ود(، وفي األر   المسمى أعياد أه  بي  النبوة

وتعد بيعة الغدير من أهم  ق ايا األمة  )يوم المي ان المأخول والجمع المش ود(.

ومستقبل ا، ب   ر األمة اَسالميةااَسالمية، ف ي البيعة التي تحدد اتجا  مس

ث التارياية ال امة والمصيرية التي أدلى ب ا رسول األحدا  العالم وهي من ومستقب 

ه ا البحث  جاءفي السنة األخيرة من حياته المباركة وألهمية ه ا المو و   اهلل

تمي  ت بيعة الغدير باهتمام خال من أه  البي  لبيان أحداث ه   البيعة.

ه وطل  من في خالفت المنبر أميرالمؤمنين ارتقىك  األجيال. فقد  عندوتيعت م 

الصحابة أن يؤدوا ت ادت م في بيعة الغدير، ليعرف لل  المسلمون ال ين لم 

 حيث قال : يما علم  أن رسول اهلل÷ يح روها. وك ل  الصديقة فاطمة ال هراء

كما  تر  يوم الغدير ألحد حجة وال لقائ  مقاالي، وك ل  بقية األئمة المعصومين

والتأليم في ا بصورة  ية ه   البيعة ونشرهابروااهتم علماء م ه  أه  البي 

 .مفصلة، ألن ا تم ِّ  محور العقيدة باالمامة، وتجسِّد وفاء األمة لنبي ا فى أه  بيته

                                                           

، رانيا قم، المفتوحة، المصافی جامعة ث،يوالحد القرآن لجنة يف طال  -1
ali_ff51@yahoo.com  

 ،رانيا قم، ، يالب آل جامعة والحدبث، القرآن لجنة يف محا ر -2
yahya11968@yahoo.com  
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ومن ممي ات حديث الغدير ك رة أسناد  من الصحابة والتابعين، وأن كبار الحفاظ 

م اهب م. وإن ه    والعلماء ألفوا في أسانيد  وأ بتوا تواتر أحادي ه، على اختالف

المي ات ال امة تدل على األهمية العظيمة للغدير في  قافة اَسالم، وت ير فينا روح 

الغيرة على اَسالم لكي نحاف  على ه ا األص  العقائدي الرباني النبوي، وندافع عنه 

 بك  كياننا.

 نيم إکمال الدوي، التبلي وم ير، يالغد
 

يراجع كت  الحديث والتاري ، يجدها طافحة بالنصول واآل ار ال ابتة،  إن من

وتاليد ه   ال كر  في  .والصحيحة، الدالة على إمامة علي أميرالمؤمنين

ك  العصور واال مان، وهي حاد ة ح رت بأحرف من نور في قلو  

المسلمين وال تالو كت  التفسير والتاري  والحديث والكالم في ك  عصر 

ان من تل  الببيعة، وقد تحدث ب ا الااباء والوع اظ في مجالس م، ب  و م

تعدت إلى الشعراء حيث صارت ه   البيعة من الس يسترفدون منه قصائدهم 

 1.ويروون منه أفكارهم ومفاهيم م

ف ي اليوم  في ا الدين وأتم في ا النعمة، بيعة الغدير هي الواقعة التي أكم  اهلل إن

 .الاالفة واَمامة بتا  طال بن أبيأن يتو  فيه اَمام علييهال ي أمر اهلل نب

والمصيرية التي أدلى ب ا  الم مةالتارياية  هو من النصولحديث الغدير 

  .في السنة األخيرة من حياته المباركةرسول اهلل

                                                           

 .في غدير  تل  االتعار وقائلي ا وتراجم م وقد لكر العالمة األميني -1
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الحجة وقد وص  النبيوكان لل  في يوم الاميس ال امن عشر من لي

القر  من ماء غدير خم وهي المناقة التي تتشع  من ا إلى مناقة الجحفة ب

الارن إلى العران ومصر والمدينة واليمن وكان الوق   حى، فتوقم عن 

المسير وأمر بمن تأخر عنه أن يلحع به وبمن تقدم أن يرجع إليه، فاجتمعوا 

جميع  عند  وحان وق  صالة الظ ر، فصلى ب م وكان جو لل  اليوم تديد 

ى حتى أن  الرج  من م كان ي ع بع   من ردائه على رأسه الحرارة جد

منبرى من أحدا  اَب ، وبعد والبعف اآلخر تح  قدميه، وعم  لرسول اهلل

أن انت ى من صالته قام في م خايب  من فون لل  المنبر فااب م خابة طويلة 

لك ير من بليغة ابتدأها بالحمد وال ناء على اهلل ع  وج  ووجه في ا للح ور ا

 إمام  وخليفة ووصي  من بعد  على أمته. المواع  والنصائح  م نص   علي 

من ا الارن إلى المدينة والعران  غدير خم، وهي المناقة التي تتشع  : 

 .ومصر واليمن
الحجة الحرام، السنة العاترة من ال جرة اليوم ال امن عشر من ت ر لي: 

 .المباركة النبوية
 .للمؤمنين، وخليفةس لرسول ر   العالمين أميرى تنصي  اَمام علي :
 .األنبياء والرس  األكرمين أترف :

 .حشود بشري ة هائلة من المسلمين، من بلدان تت ى: 

طال بن أبيسداهلل الغال  عليأ تقياءمام األإهو سيد الفصحاء والبلغاء و

أو ل تاص آمن باهلل وبرسوله من الرجال وأو ل تاص هاجر إلى المدينة 

      ، وأو ل مجاهد في سبي  اهلل ورسولهبعد هجرة النبي الكريم
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وب  ا فقد سبق ما في اَسالم وال جرة والج اد، وه   الف يلة منحصرة في 

اَيمان والج اد وليس  يتمتع بف يلة السبقة إلى بما أنهطال بن أبيعلي

أحد من المسلمين غير  يتمتع ب    الف يلة، فعليه يكون اَمام علي

 الوا ح أن اهلل تعالى إلا أراد نص  خليفة لرسوله أف   المسلمين، ومن

المف ول ب  وحت ى الفا  ، ألن اهلل تعالى  ف نه ال يتجاو  األف   فياتار

فا   على األف   ياالم وال حكيم وتقديم المف ول على الفا  

انتاابية ف ن  عقالء الناس  مقت ى الحكمة اَل ية، ولو كان  مسألة الاالفة

 .األف   ال يتوج ون وياتارون الفا   أو المف ول مع وجود

كان  والدته بعد عام الفي  ب ال ين سنة، وقي  اق  من لل ، في جوف 

سان ، وه   مي ة جليلة من الكعبة ولم يولد في ه ا المكان قبله وال بعد  ان

 1.راء  تاصيتهإ ارهاصات سمو  ، وال ري  ان ا اس م  في 

 اإسالمول الناس أورفيع كفاحه، من  صبا  ف و ربي  مدرسة الرسول ماأ
 : حيث يقول اَمام علي

والمن لة الاصيصة،  بالقرابة القريبة، وقد علمت م مو عي من رسول اهلل

لى صدر  ويكنفني في فراته ويمسني إ، ي مني نا وليدأو عني في حجر  و

تبعه اتبا  أجسد ، وما وجد لي ك بة في قول وال خالة في فع ، ولقد كن  

 ما ويأمرني باالقتداء به.خالقه علأمه يرفع لي في ك  يوم من أ  رإالفصي  

 3.خيرا  األفتشرف بتغسي  الرسول ومواراته في م و خر من رأ  الرسولآو 2اإسالمول الناس أكونه 

                                                           

 . 7. ، ل1412ردوبادي، األ -1
 .  79 .، ل1  ،1417محمديان،  -2
 ل .إو... 86. ، ل1356الابري،  ابن؛ 260. ، ل1،  1419بن حنب  ، ا -3
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حم  اَمام راية  الرسول رحلةلى إوخالل ه   المرحلة، أي من إسالمه 

 ورج  المواقم الصعبة والت حيات المبدئية.  1،الج اد فكان در  اَسالم وسيفه

 :على النحو التالي عمال اَمام في  من الرسولأهم أجمال إويمكن 

 والفداء له.  حماية الرسول -1
 بعاد الرسالة. إلى استيعا  قبال عالتعلم واَ -2
 والدفا  عنه. سالمالحفاظ على اَ -3
 عااء القدوة  في السلو  الشاصي.إ -4

 2علي . حام  لوائي في الدنيا واآلخرة -1
 3علي . أمإلرني ربي بسد األبوا  إال  با  -2
 4.أخي في الدنيا واآلخرة علي  -3
 5.وسىمني بمن لة هارون من م علي  -4
 6علي . ال سيم إال  لوالفقار وال فتى إال  -5

                                                           

 .267. ، ل2  ،1420اليوسفي الغروي،  -1
 .122، ل. 6،  1409ال ندي،  المتقي -2

 ؛125، ل. 3،  1406، حاكم النيسابوري؛ ال 369، ل. 4،  1419ابن حنب ،  -3

 و...إل . 12و282، صص. 1416الحنفي،  القندو ي

 ل .إو... 61 ، ل.1416القندو ی الحنفی،  ؛5 ، ل.1406، لنسائيا -4

 .137، ل. 3،  1406، لحاكم النيسابوريا -5

 ؛376، ل. 3،  1414، البي قي ؛385، ل. 2  ،1406، لحاكم النيسابوريا -6

 و...إل . 190، ل. 2،  1996، يالدين الابرمح 
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وسل  الناس وادي  غير  فاسل  مع علي   يا عمار إلا رأي  علي  قد سل  وادي  -6

 1ود  الناس إنه لن يدل  على رد  ولن يارج  من هد .

 
 :ع وج اهلل  قال

«

».3 

 العالم في وق ية مسألة أهم عن تتحدث التبلي  بآية تععرف التي المش ورة الشريفة اآلية ه  

سالمي  أن بال  ب صرار الشريم عمر  أواخر في األكرم النبي  وتااط النبو ة، مسألة بعد َا

 .الشرعي تكليف م للناس ويبي ن يليه، ال ي والاليفة الاالفة مسألة عن تامة بصراحة للناس يتحدث

 

 :من ا ماتلفة بعناوين الشريفة آياته في األكرم الن بي يااط  الكريم القرآن إن 
1- «».4 
2- «».5 
3- «».6 
4- «».7 

 

                                                           

 من الج ء السادس من الكن . 156. أيود كما في أول لأخرجه الديلمي عن عمار وأبي  -1

 .11و27، صص. 1422الشيرا ي، مکارم  -2

 .67: المائدة -3

 .1الم م : -4

 .1المد ر: -5

 ل .إو... 1؛ التحريم: 1؛ الاالن: 1األح ا : -6

 ل .إو... 41و67: المائدة -7
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 األكرم الرسول حاالت من خاصة حالة إلى يشيران وال اني األول فالااا 

َل ي والمقام المعنوي الشأن إلى يشيران والرابع ال الث الااا  ولكن الظاهرية،  ا

 :  الااا  من النحو ه ا ورد حيث اهلل لرسول

 .الكريم القرآن في عديدة مرات الن ِبٍى أإلٍي إلا يإلا
 

 أحدهما آيتين في سو  القرآن في يرد لم الر سعولع أإلٍي إلا يإلا: خاا  ولكن

 مع م مون ا في تنسجم والتي المائدة سورة من 41 اآلية واالعخر  التبلي ، آية

 الااا  ه ا يت منه ال ي المو و  أهم ية على يدل  وه ا الشريفة يةاآل ه  

 :بعد  يقول حيث األكرم للرسول اَل ي

 لم ب بالغ ا الن بي اعمر التي الم م ة وه   «»

 .بعد  من الاليفة تعيين سو  تكن

 أن ه بمكان األهم ية من الم م ة ه   إن  «»

 تبقى حيث عام بشك  اَل ية الرسالة يؤد  لم فكأن ه للناس يؤد ها لم لو

 .ناقصة الرسالة تبلي  من سنة وعشرين  ال ة أتعا 
 

 الوحي من عليه ن ل ما جميع يبل   كان األكرم الن بي أن  الوا ح ومن

 سيان من يعف م ال ي التعبير ه ا ولكن المقدسة ريعةالش تعاليم ويبي ن للناس

 .الشريفة اآلية ت منته ال ي المو و  بأهمية للمسلمين يوحي اآلية

 غاية وفي جد ى حساسة الم م ة ه   أن  فبما «الن اِس ِمن  يإلع ِصمع إل وإلاهللع»

 ردود هنا  تكون أن المتوقع ومن األخاار تحوط ا أن الابيعي فمن األهم ية

 أم علنية بصورة كان سواءس مر  قلوب م في ومن المنافقين قب  من تديدة فع 

 يحفظه بأن الكريم نبي ه وعد قد وتعالى سبحانه اهلل فان  ول ل  سر ية، بصورة

 .المحتملة األخاار ه   من
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 ىعل يمن  تعالى اهلل أن  من الرغم فعلى «»

 العناد يصر ون ال ين األتاال أن  إال  الحع إلى بال داية الناس جميع

 وسوف ال داية يستحقون ال الباطلة وأفكارهم ال ائفة عقائدهم على واَصرار

 .تعالى اهلل من ال داية نعمة ينالون ال

 أساس تم    خاصة رسالة ب بالغ اآلية ه   في يعؤمراألكرم الن بي فان 

 الااصة الرسالة ه   األكرم الن بي يبل   لم لو ألن ه والنبو ة، ةالرسال ومحور

 .كل  ا الرسالة يبل   لم فكأن ما
 

  
  ال ة بعد الناس إلىاألكرم الرسول يبل غه لم ال ي الم م المو و  هو ما

 والرسالة  النبو ة عمر من سنة وعشرين
 سنة  بعشرين لل  قب  يصل ون كانوا المسلمين أن  حين في بالصالة، يتعلع الم م مو و ال ه ا أن  ه 

 سنة  عشر  ال ة تشريعه على م ى وقد ال جرة بعد وج  قد الصوم حكم أن  حين في بالصيام يتعلع ه 

 لل جرة  ال انية السنة في تعر   قد الج اد أن   نعلم ونحن الج اد تشريع بأمر يتعلع ه 

 بالح   تعلعي ه 

 بقي  التي الم م ة المسألة هي ما: ونتساءل الحقيقة، ه   في التأم  من فالبد 

 إلى بالبعف تدفع بحيث تبلي ، بدون الرسالة أتعا  من سنة وعشرين  ال ة بعد

 التكليم ه ا امت ال من لمنعه األكرم النبي على واالستنكار االعترا 

 اآلية أجواء في الم كورة األبعاد ه   جميع راَعتبا بنظر نأخ  وعندما  !اَل ي

 لف م ونسعى التام والحياد االنصاف موقع من المو و  ه ا في ونتدب ر الشريفة

 بعد والاالفة الوالية مسألة إلى إال  نص  ال والعناد التعص   عن بعيدى الحقيقة

 . رسمية ةبصور خم غدير في الرسالة ه   بتبلي  النبي قام والتي األكرم النبي



 51/  الغدير حديث في واعية قراءة

 

 الشريم عمر  آخر إلى للمسلمين األكرم النبي يبل غه لم ال ي المو و  إن 

 لمنع الناس من الك ير تماد  وال ي والنبو ة الرسالة يعادل وال ي رسمية بصورة

 الكريم نبي ه وج    ع   اهلل وعد وال ي الم م ة ه   أداء من األعظم الرسول

 المصيرية المسألة هي الرسالة ه   أداء نمتكت التي األخاار من يحفظه بأن

 مسألة للناس لكر قد األكرم النبي أن  من بالرغم ألن ه الاالفة، دائرة في والم م ة

 رسمية، بصورة المسلمين لجميع يبل غ ا لم أن ه إال  السابع في علي اَمام والية

 المسؤولية ه   بتبلي  قام الودا  حجة من عائدى كان عندما فان ه السب  ول  ا

 المسلمين لجميع أعلن حيث صورة بأف   خم غدير صحراء في الكبيرة اَل ية

 كمعل  اَل ي األمر ه ا وبتبلي  المسلمين، على خليفة علي لإلمام نصبه عن

 . رسالته

 في الكامن الاار إلى إتارة هو اآلية ه   في الم مة بالمسألة والمراد

 كانوا ال  ين والنصار  الي ود: وهما لمينوالمس لإلسالم كبيرين عدو ين

 كيم ه ا ومع المسلمين تقد م ومنع لإلسالم العداء موقع من دوم  يتحركون

 والاالفة  الوالية بشأن مرتباة اآلية ه   تكون

 جيدى يعلم اَسالم بتاري  ومعرفة ماالعة أدنى له كان  من إن : 

 إخرا  تم حيث لل جرة العاترة السنة في حل  ا تم والنصار  الي ود مشكلة أن 

 قبائ  وسائر خيبر وي ود قينقا وبني النظيروبني قريظةبني من الي ود قبائ 

 على الباقي واعجبر من م الك ير أسلم حيث العربية الج يرة من والنصار  الي ود

 من 41 اآلية في ورد لما فابق  األساس ه ا وعلى اعخر ، مناطع إلى ال جرة

 كان ب  المسلمين دائرة خار  من يكن لمالنبي خوف أن المائدة ورةس

 .اَسالم دخلوا ال ين األفراد في يتم   خوفه
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 في الواردة الشريفة والروايات باألحاديث باالستعانة يتم الشريفة اآلية تفسير إن

 اَسالم وعلماء المفس رين اءوآر نظريات وك ل  اآلية ه   ن ول تأن

 .الحاد ة ه   دو نوا ال ين والمؤرخين

 أعال  اآلية أن إلى لهبوا اَسالم صدر في المحد  ين من العديد هنا 

 :هؤالء ومن طال أبي بنعلي أميرالمؤمنين تأن في ن ل 
 مورد هو ال ي الوحي كات  المعروف والمفس ر الراوي عباس ابن -1

 .السن ة وأه  الشيعة قبول
 لد  والمقبولة المعروفة الشاصية وهو األنصاري عبداهلل جابربن -2

 .اَسالمية الاوائم جميع
 .بال  باحترام ويتمتع النبي صحابة كبار من يعد  ال ي الادري أبوسعيد -3
 .المعروفين المفس رين وأحد الوحي كت ا  أحد وهو مسعود بنعبداهلل -4
 .السن ة أه   لد والمقبول المعروف الراوي أبوهريرة -5
 وهنا  النبي صحابة مشاهير من صحابيان عا   والبراءبن ح يفة -6

 أن  وهي الحقيقة ب    ي عنون ال ين والعلماء الصحابة من آخر جمع

 .علي اَمام والية في ن ل  البحث مح  الشريفة اآلية
 

 بع  م إلى أترنا والتي الصحابة من الواردة الروايات أن  بال كر والجدير

 لكروا جماعة السن ة أه  من المفس رين بين ومن ماتلفة، طرن من وردت نف آ

 :الم ال سبي  على من م ن كر أميرالمؤمنين بوالية المتعل قة الرواية
 .«الن ول أسبا » النيشابوري، الواحدي أبوالحسن -1
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 .ال اني الج ء ،«المن ور الدر » السيوطى، -2
 .السادس  ءالج ،«المنا تفسير» عبد ، محم د الشي  -3
 .االعخر  التفاسير من وغيرها ،«الكبير التفسير» الرا ي، الفار -4

 

 ويعتبر السن ة أه  بين اَسالم وعلماء المفس رين من الرا ي الفار يعتبر

 من بالرغم» االعمور على واط العه علمه ك رة عن ويحكي ومفص   متين تفسير 

 بعد ف ن ه «األحيان بعف في حجاب  فكر  على اسدل ال ي الشديد تعصبه

 أميرالمؤمنين والية ي كر أعال  اآلية تفسير في احتماالت تسعة استعرا 

 :ويقول العاتر االحتمال في

 بيد . أخ  اآلية ه   ن ل  ولم ا طال أبي بنعلي ف   في اآلية ن ل 

 عادا . من وعاِد واال  من واِل الل  م  موال  فعلي موال  كن  من: وقال

 ومؤمنة. مؤمن ك    ومولى موالي أصبح ! طال أبي يابن ل  هني  : فقال عمر فلقيه
 

 :من ر  يادبن يقول التن ي  تواهد كتا  في ورد لما وطبق 

 من رج  إليه قام إل الناس يحد ث وهو الباقر علي محم دبن جعفرأبي عند كن 

 : له قالف -البصري الحسن عن يروي كان -األعشى ع مان: له يقال البصرة أه 

 ن ل  اآلية ه   أن  يابرنا الحسن إن فدا  اهلل جعلني رسول اهلل! يابن

 . الرج  من يابرنا وال رج  بسب 

[ له] اهلل  من فلما... يااف ولكنه به ألخبر به يابر أن أراد لو: فقال

 طال .أبي بنعلي بيد أخ  وخوفه، بالعصمة

 من وعاد واال  من وال الل م ال مو فعلي موال  كن  من الناس أي ا يا: قال  م

 1.أبغ ه من وأبغف أحبه من وأح  خ له من واخ ل نصر  من وانصر عادا 

                                                           

 .49 .، ل11  ،1411الفار الرا ي،  -1
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 ال ي «التن ي  تواهد» كتا  مؤلم الحسكاني الحاكم أن  هي هنا الملفتة والمالحظة

 .السن ة أه  من آخر جمع الرواية ه   لكر كما السن ة، أه  من هو أعال  الرواية أورد

 والعلماء المفس رين وآراء الصحابة وأقوال والروايات األحاديث أن هي تيجةوالن

 2.علي اَمام أميرالمؤمنين والية مو و  في ن ل  التبلي  آية أن   تحكي كل  ا

على أنه الوصي والولي،  في التعريم بعليإن  واقعة الغدير وخابة النبي

، حت ى أن  المحق ع سابق  من طرن الصحابة أك ر مما لكرنا وعددها يربو على 

من صحابة رسول اهلل 110ينق  في كتا  الغدير، عن « األميني»الكبير العال مة 

لت بي  ه   الواقعة وأن ا من  ،بالو ائع والشواهد والقرأئن والارن والمتابعات

من مشاهير علماء  360من التابعين و 84وك ل  عن  أرقى وأصح األسانيد،

لل ين يريدون الم يد من الماالعة حول أسناد  3حي يمسلمين ومؤلفي م، وال

 : الرواية إلى الكت  التالية
 .1،  «كتا  الغدير» -1
 ، القا ي نوراهلل الشوتتري، مع ترح مفص  آلية اهلل النجفي،«إحقان الحع» -2

 .2-14،3و20 
 .الدين العامليالسي د ترف «المراجعات» -3
الحسيني ال ندي، من األف   مراجعة خالصة العبقات، ميرحامد  «عبقات األنوار» -4

 9-7. 

                                                                                                                       

 .254 .، ل1 ، 1411الحاکم الحسکاني،  -1

 .253 .صص، 1 ، 1411الحاکم الحسکاني،  -2

 .33و46ص. ص، 1422 الشيرا ي،مکارم  -3
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 .2، المرحوم المظفر،  «دالئ  الصدن» -5
  

أقيم  مراسم حجة الودا  بك   جالل بمشاركة في السن ة األخيرة من حياة النبي

  العبادة وكان  األف دة تمتلئ بالمعنويات ولم ت ل الل ة المعنوية ل   النبي

ال ين كان وكان أصحا  رسول اهلل. العظيمة ينعكس إتعاع ا في النفوس

 عددهم ك يرى للغاية ال تسع م أنفس م نتيجة الدراك م ه ا الفيف والسعادة العظيمة.
في ه ا السفر، ب  كان ولم يكن أه  المدينة وحدهم ال ين يرافقون رسول اهلل

 .لني  ه ا الفار التارياي العظيم العربية برفقته المسلمون من ماتلم بقا  الج يرة
اريع يتجه إلى الوه ا المكان يعد  مفرن طرن أله  الحجا  حيث يتشع  إلى أربعة طرن، ف

الشمال نحو المدينة، وطريع إلى الشرن نحو العران، وطريع إلى الغر  نحو مصر، وطريع إلى 

جدات في ه ا السفر، ويتفرن المسلمون بعد الجنو  نحو اليمن، وهنا يج  أن تعارح آخر المست

 .استالم م آلخر حكم، وهو في واقع األمر كان خط الن اية في الواجبات الناجحة للنبي

كان لل  في يوم الاميس من السنة العاترة لل جرة، وقد م   عشرة أي ام على 

 إلى ال ين معه بالتوقم، وناد عيد األ حى، وفجأة صدر األمر من الرسول

المسلمون ال ين تقد موا الرك  بالتوقم والعودة، وأم لوا المتأخرين حت ى يصلوا، 

داعي  الناس إلى صالة  باأللانو ال  الشمس وصدح صوت مؤلن رسول اهلل

الظ ر، وسرعان ما استعد الناس للصالة، إال  أن حرارة الجو كان  إلى الحد  ال ي اعجبر 

ن ا ار  ويستر رأسه بالقسم اآلخر، وإال  ف ن حصى البعف على أن يغاي أرجله بقسم م

فال خيمة في الصحراء، وال . الصحراء وأتعة الشمس ستحرن أرجل م ورؤوس م

خ رة، وال نبات، وال تجرة، سو  بعف األتجار البرية الجرداء التي تقاوم حرارة 
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ها  الس الصحراء، والتي الل ب ا البعف، وو عوا قاعة من القماش على أحداها وجعلو

 .إال  أن الرياح الالهبة ت   تحت ا وتلف ا بحرارة الشمس المحرقة لرسول اهلل
وانت   صالة الظ ر، وع م المسلمون على اللجوء إلى خيام م الصغيرة التي 

أوع  ل م باالستعداد لسما  بالغ إل ي كانوا يحملون ا مع م، بيد أن النبي

 ن بمقدور البعيدين عن رسول اهللجديد يعو  ح  من خابة مفصلة، ولم يك

رؤية وج ه الملكوتي وسط  حام الناس، ل ا فقد صنعوا له منبرى من أربعة من 

اهلل وأ نى عليه واستعال به،  م   وفي البداية حمدأحدا  اَب ، فارتقا ع النبي

 : خاط  الناس قائالس 
. 

. 
 

 .  ونصح  وج دت فج ا  اهلل خيرىفصاح الناس: نش د أن  قد بل غ

:  م  قال
  

 .فقالوا: نش د ب ل 

:  م  قال  :قال
 

 .قالوا: نعم،  م  عم  السكوت الصحراء فلم يعسمع إال  صوت الريح

: فقال

 فقال رج  من بين القوم: ما ه ا ال قالن يا رسول اهلل

 ل:قا
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.
وهو يلتف  حوله، ولما وقع  عينا  على ونظر الناس إلى رسول اهلل

بيا  أباي ما، وتاهدهما  التف  إليه وأخ  بيد  ورفع ا حت ى بان علي

 .جميع القوم، وعرفوا أنه لل  الفارس المقدام، وهنا ارتفع صوت النبي

  :وقال
.: اهلل ورسوله أعلم قالوا

فقال النبي

وكرر ه ا الكالم  الث مر ات، ،1 : م  قال

 .ماءوكما قال أربا  الحديث: انه كرر  أربع ،  م  رفع رأسه نحو الس

 :وقال

.
.:  م  قال

والجميع، وكان العرن يتصب  من النبيهنا انت   خابة الرسول

الناس لم يتفرقوا من لل  المكان حت ى ن ل عليه الوحي وقرأ ه   اآلية  وما ال

 «.» :ى رسول اهللعل

 :فقال رسول اهلل
. 

                                                           

 .ه   الجملة  الث مرات ليام ن قبله مظكرر النبي األع -1
؛ 118. ، ل3 ، 1406 ،النيسابوري ؛181ل، 1406، ؛ النسائي254. ، ل1  ،1419، ابن حنب  -2

 و...إل . 135. ، ل13  م.ن،
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ب  ا المقام،  ناء عم الناس النشاط والحركة، وأخ وا ي ن ون علي  في ه   األ 

 : وكان من ال ين هن و ، أبوبكر وعمر حيث ناقا ب    العبارة أمام أعين الحا رين
.

 

 ن عب اس: أ ناء لل  قال اب

الشاعر المعروف واهلل إنه ع د سيبقى في أعناق م، واستالن النبي

 : بن  اب  لينشد تعرى ب    المناسبة،  م  است   قصيدته المعروفةحسان

ه ا حسان، وكان من المسلمين، وقد ت د واقعة الغدير العظمى، 

وكأن ه  وجات  مشاعر  تعرى انالع على لسانه، فقال له رسول اهلل ف   ته،

ي ب   له الشرط بالوالية: ال ت ال يا حس ان مؤي دى بروح القدِس 

  2.نصرتإلنابلسان  ما

 
                                                           

الجويني،  الحموئي؛ 135. ل، 1411، الاوار مي بن  اب  في مصادر عديدة من ا:وردت أبيات حسان -1

رو  ه ا الشعر جماعة من كبار علماء السن ة من م: الحاف  أبونعيم . و...إل  73-74صص. ، 1  ،1400

، المر باني، والكنجي  أبوعبداهلل بوسعيد السجستاني، والاوار مي المالكي، والحافأصف اني، والحاف  َا

 .بن الجو ي، وصدرالدين الحمويالدين السيوطي، وسبطوجالل
 ل .إو... 17 ، ل.1404، لكنجي الشافعيا ؛20، ل. 1418، ابن الجو ي -2

 يعنةةةةةةاِدي ِ م  يإلةةةةةةو مإل ال غإلةةةةةةديِر نإلبةةةةةةٍي عم 
 

 خعةةةةم  وإلاإلسةةةة ِمع  ِبالر سةةةةعوِل معناِديةةةةا ِِِ 
 بةةةةةيِّكعم فإلقةةةةةالإل فإلمإلةةةةةن  مإلةةةةةو الكعم  وإلنإل 

 

  فإلقةةةةالعوا وإللإلةةةةم  يإلب ةةةةدعوا هعنةةةةا إل الت عاِميةةةةا 
 ِال عةةةةةةة إل مإلو النةةةةةةةا وإلاإلن ةةةةةةة إل نإلِبٍينةةةةةةةا 

 

  وإللإلةةةم  تإلل ةةةِع ِمن ةةةا ِفةةةي ال وإلاليإلةةةِة عاصةةِةيا 
 فإلقةةةةالإل لإلةةةةهع قعةةةةم  يةةةةا عإللإلةةةةي  فإلةةةةِان ني 

 

 رإل ةةةيتع إل ِمةةةن  بإلع ةةةدي ِامامةةة  وإلهاِديةةةا 
 هعفإلمإلةةةةن  كعن ةةةة ع مإلةةةةو ال ع فإل ةةةة ا وإلِلٍيةةةة 

 

 فإلكعونعةةةةوا لإلةةةةهع ات بةةةةا إل صةةةِةد ن معواِليةةةةا 
 هعنةةةةةةا إل دإلعةةةةةةا اإللل  عةةةةةةم  وإلاِل وإلِلي ةةةةةةهع 

 

 1ِلل ةةةة ي عةةةةادا عإلِلي ةةةة  مععاِديةةةةا وإلكعةةةةن  
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بأربعة عشر قرن  من  الغدير ينبغي أن نعج  من رج  مسيحي  يأتي بعد واقعة ال

حس ان في تصوير   ما يفون تعر -رب ما -ال من، فت     مشاهدها، ويقول

مناسبة عيد  وه ا ما نجد  في تعر بولس سالمة التي نظم ا فيشاعر ، وم

 :حيث يقول في اَمام علي الغدير األغر 

والجدير بال كر أنه عند مراجعة التاري  نر  أن  يوم ال امن عشر من 

الحجة الحرام يوم عرف بيوم الغدير بين المسلمين. ففي معر  حديث لي

 بن المستنصر يقول:ن خلكان عن المستعلىاب

لل جرة في يوم الغدير المصادف لل امن عشر من ت ر  487إن ه وفي سنة 

 2.الحجة بايعه الناسلي
 

                                                           

 .307. ل ،1961سالمة،  بولس -1

 .60. ، ل1  ،1971ابن خلکان،  -2

 ال تإلقةةةةةةة  : تةةةةةةةيعة  هعةةةةةةةواةع علةةةةةةةي 
 

 إن  فةةةةةةي كةةةةةة   معنصةةةةةِةم  تةةةةةةيعي ا 
 هةةةةو فاةةةةرع التةةةةاري  ال فا ةةةةرع تةةةةع   

 

 يإلد عيةةةةةةةةةةِه ويإلصةةةةةةةةةةافيه ولي ةةةةةةةةةةا 
 ِلك ةةةةةرع  إن عإلةةةةةر  وجةةةةةومإل الليةةةةةالي 

 

 ي فلقةةةةةة الصةةةةةباح نإلجي ةةةةةاتةةةةةع  فةةةةة 
 يةةةةةا علةةةةةي  العصةةةةةوِر هةةةةة ا بيةةةةةاني 

 

 صةةةِةغ ع فيةةةةه وحةةةةيإل اَمةةةةام جلي ةةةةا 
 البيةةةةةان هةةةةة ا وفةةةةةائي يةةةةةا أميةةةةةرإل 

 

 أحمةةةةةةةةد اهللإل أن خعِلقةةةةةةةة ع وفي ةةةةةةةةا 
 يةةةةا أميةةةةرإل اَسةةةةالم حإلسةةةة بيإل فاةةةةرى 

 

 أن نةةةةةةةي منةةةةةةة  مةةةةةةةالئ  أصةةةةةةةغإلرإلي ا 
 جإلل جإلةةة إل الحةةةٍع فةةةي المسةةةيحي  حت ةةةى 

 

 عإللوي ةةةةةا ععةةةةةد  ِمةةةةةن فإلةةةةةرِط حب ةةةةةِه 
 فةةةةةة لا لةةةةةةم يكةةةةةةن علةةةةةةي  نبي ةةةةةة  

 

 فلقةةةةةةةةد كةةةةةةةةان خعل قعةةةةةةةةه نإلبإلوي ةةةةةةةةا 
 يةةةا سةةةماءع اتةةة دي ويةةةا أر ع قةةةر ي 

 

 1واخشةةةةةإلعي أن نةةةةةي لكةةةةةرتع علي ةةةةةا 
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أن عيد الغدير عيد كان  «اآل ار الباقية»بوريحان البيروني في كتا  أوقال 

ي لل  اليوم بوريحان البيرونأوليس فقط عد  ابن خكالن و 1،يحتف  به المسلمون

 2.ي   على لسان ال عالبي، وهو من علماء السنة المعروفينأعيدى، ب  وقد جاء 

حيث أمر الناس من  وج ور ه ا العيد ممتدة إلى عصر الرسول االعظم

 وي ن و  على مقام الوالية واَمامة. نصار وأ واج م أن يبايعوا لعليالم اجرين واأل

 دبن األرقم: قال  ي

من الم اجرين هم، أبوبكر وع مان وطلحة وال بير،  أو ل من بايع اَمام علي

 3.واستمرت المراسم حتى الغرو 

 :أن عمرى، قال لعلي بعد خابة النبي «مسند أحمد»وجاء في 

 4طال  أصبح  وأمسي  مولى ك   مؤمن ومؤمنة.هني   ل  يابن أبي

  : الفار الرا ي في لي  اآليةونقرأ في العبارة التي لكرها 
طال  هإلني   لإل إل يإلاب نإل أبي:أن عمرى قال () 

أإلص بإلح  إل وإلأإلم سإلي  إل مإلو لإلى كع ِّ معؤِمن وإلمعؤِمنإلة.

 .موال  ومولى المؤمنين جميع  وب  ا ف ن عمرى يعدع علي 
 

                                                           

 .267. ل ،1  ،1387األميني، ؛ 395. ل، 1923 ،البيروني أبوالريحان -1
 .511. ل ،1424ال عالبي،  -2
 ؛401. ، ل6  ،1419، ابن حنب  وردت ت ن ة عمربن الااا  في مصادر ك يرة من أه  السنة من ا: -3

وك ل  ت ن ة و...أل ؛ ؛ 71. ، ل1  ،1400الجويني،  الحموئي ؛209. ، ل5  ،1988ابن ک ير الدمشقي، 

 .ين في كت  عديدة من ابوبكر، عمر، ع مان، طلحة، ال بير، واآلخرأ

 .281 .، ل4   ،1419ابن حنب ،  -4
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 1:واية ب  ا الشك جاءت الر «تاري  بغداد»وفي 

 ! أإلص بإلح  إل مإلو اليإل وإلمإلو لى كع ِّ معس ِلم. بإل   بإل   لإل إل يإلا اب نإل أبي طال 

فيف القدير، والصواعع، أن أبا بكر وعمرى باركا لعلي  وجاء في

 2طال  مإلو ال كع ِّ معؤِمن وإلمعؤِمنإلة.أإلم سإلي  إل يإلاب نإل أبي :بالقول

عند موت الاليفة ال اني  مام عليالمتوا ع إن اَ وال بأس أن نشير في ه ا

، وه ا وعند انعقاد مجلس الشور  لتعيين الاليفة بعد  احت  بحديث الغدير

 4و3.هو الاليفة الشرعيفيه داللة على صدن الواقعة وأن علي 

 : روي عن الصادن

في سك ة من سك  بني النج ار، فسل م عليه لمؤمنينأن  أبابكر لقي أميرا

أفي نفس  تيء من استاالف الناس  !وصافحه، وقال له: يا أباالحسن

 إي اي  وما كان من يوم السقفية وكراهيت  للبيعة  

 : يا أبابكر ه  تعلم أحد أو ع من رسول اهللفقال له أميرالمؤمنين

في م عمر  -جماعة منكم وأخ  بيعتي علي  في أربعة مواطن، وعلى

في يوم الدار، وبيعة الر وان تح  الشجرة، ويوم جلوسه في  -وع مان

                                                           

 .290. ، ل7 ، 1417الااي  البغدادي،  -1

 .217، ل 6  ،1356 المناوي القاهري، -2

   ؛58با  ، 1400الجويني،  الحموئي؛ 217. ل، 1411، لاوار مي الحنفيالعكر ه ا االحتجا  في كت :  -3

 و...إل . من سورة المائدة 55؛ في لي  اآلية 418. ، ل3 ، 1412، الابري؛ 61. ، ل2  ،1404، الحديدابن أبي

 ،67. ل ،1356، ي؛ ابن الابر48و 88ص. ، ص1 ، 1419ابن حنب ، ؛ 362. ، ل1  ،1404، الحديدابن أبي -4

 و...إل . 163-164صص. ، 1  ،1387األميني،  ،408ل.  ،2،  1995 العسقالني، حجر ابن
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بي  أم سلمة، ويوم الغدير بعد رجوعه من حج ة الودا ، فقلتم بأجمعكم: 

 1.سمعنا وأطعنا هلل ولرسوله
 

ومن المصادر السن ية التي أتارت إلى احتجاجه بحديث الغدير في 

 بن عمر، قال: عن  الان ، وقد ورد فيه ما نص ه:«مسند أحمد» الرحبة:

فقام :  ال ة   سمع  علي  في الرحبة، وهو ينشد الناس: من ت د رسول اهلل يوم غدير خم

 من كن  موال  فعلي موال . وهو يقول: عشر رجالس ، فش دوا أن  م سمعوا رسول اهلل
 

 ث الغدير في مسجد الكوفة:إن  من المصادر السن ية التي أتارت إلى احتجاجه بحديو

 عن  يدبن ي يع، قال:  ، وقد ورد فيه ما نص ه:، النسائي«السنن الكبر »

طال ، يقول على منبر الكوفة: إن ي منشد اهلل رجالس، وال بن أبيسمع  علي

يقول يوم غدير خم:  : من سمع رسول اهللأنشد إال  أصحا  محم د

 ... من كن  موال  فعلي موال 
 

ن المصادر السن ية التي أتارت إلى احتجاجه بحديث الغدير في واقعة إن  م

هة(،  405، الحاكم النيسابوري )المتوف ى «المستدر  على الصحيحين: »الجم 

 بن أياس ال ب ي عن أبيه عن جد  ، قال: حد  نا رفاعة وقد ورد فيه ما نص ه:

القنا(، فأتا  طلحة، فقال:  بن عبيداهلل: )أنكنا مع علي يوم الجم ، فبعث إلى طلحة

 2... يقول: من كن  موال  فعلي موال نشد  اهلل ه  سمع  رسول اهلل

                                                           

  .94 ، ل.2 ، 1371، الديلمي -1
 .371، ل. 3،  1406النيسابوري،  الحاکم -2
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وقد هنأ   بعدما تقدم في أن واقعة الغدير صحيحة، وأن البيعة قد تم  لعلي

الصحابه جاءت ه   اآلية الشريفة، لتقول لنا أن الدين قد كمع  والنعمة قد 

1هو الشعار ل    األمةتم  واَسالم 

  

«

».2 

 مما تقدم في بح نا يمكن أن نجم  النتائ  التالية:

 الاالفة. هو الشاصية الوحيدة المؤهلة لمقام الوالية و أن اَمام علي -1
أن أمر الوالية التي لكرت من خالل البحث، هي بالنص وليس  -2

 بالشور ؛ ولل  من خالل التابيع العملي في واقعة الغدير.
ات ح من خالل سير البحث أن ه ا الحديث صحيح ومعتبر، وقد  -3

نقلة أغل  المحد ين، وله من الارن ما ي يد من ماءة وعشرة من 

 بعين وغيرهم.الصحابة، و الئماءة من التا
فالحديث في قراءتنا له، في أعلى مرات  الصحة، والشواهد التي  -4

ب  ا  اقترن  به ك يرة، من  من ا ت ن ة أغل  الصحابة لعلي

 األمر، وك ل  نجد من الشعر ما يؤيد لل .

 

                                                           

 .33و46. ص، ص1422 ،الشيرا يمکارم  -1

 .3: المائدة -2
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 ، بيروت.(، 1923أحمد.، ) محمدبن البيروني، أبوالريحان -2

تراف إ، تقديم و (،1965) ،بن الحسين.، عليصف انيبوالفر  اَأ 

 .المكتبة الحيدرية :كا م المظفر، النجم
 .مؤسسة البع ةط ران: ، (، 1412)، .ردوبادي، محمدبن عليألا 
 ،(، 1387) .،عبدالحسين أحمد ،األميني 

 .دارالكتا  العربيبيروت: 
، تحقيع (، 1404الحديد، عبدالحميدبن هبةاهلل.، )ابن ابي -6

 محمد أبوفا   إبراهيم، قم: مکتبة آيةاهلل المرعشي النجفي.

 (،1418عبدالرحمن.، ) ، أبوالفر الجو ي نبا -7

 الر ي. الشريم شوراتقم: من ،

،  (،1995.، )بن عليأحمدحجر العسقالني، ابن  

 .دارالكت  العلمية :دراسة وتحقيع عادل أحمد عبدالموجود، بيروت
 للاباعة والنشر.دار صادر بيروت: ،  (، 1419.، )بن حنب ، أحمدبن محمدا 
، (، 9711محمد.، ) خلكان، أحمدبن ابن -10

 تحقيع احسان عباس، بيروت: دار صادر.

، تحقيع وتعليع (، 1988إسماعي .، ) أبوالفداء، الدمشقي بن ك يرا 

 حياء التراث العربي.إدار  :علي الشيري، بيروت
 بيروت.,  (،1961سالمة.، ) بولس -12

 ، بيروت: دارالمعرفة.(، 1414.، )، أحمدبن الحسينقيالبي  -13

 تحقيع ، (،1409علي.، ) ال ندي، المتقي -14

 .الرسالة مؤسسة بيروت، السقا، حياني وصفوة بکري
، (، 1424محمد.، ) بنال عالبي، عبدالمل  -15

 العصرية. إبراهيم،  بيروت: المكتبة أبوالف   مدبتحقيع مح
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 اآليات فی التف ي  لقواعد التن ي  (، تواهد1411.، )بن عبدهللالحاکم الحسکاني، عبيداهلل -16

سالمية ال قافه إحياء المحمودي، قم: مجمع ، تحقيع محمد باقرالبي  اه  في النا لة  .َا

 ، (،1406عبداهلل.، ) محمدبن النيسابوري، الحاکم -17

 .دارالمعرفة بيروت: المرعشلي، عبدالرحمن يوسم تحقيع
(، 1400بن محمد.، )الحموئي الجويني، إبراهيم -18

 ، بيروت: مؤسسة المحمودي.

، تحقيع (، 1417الااي  البغدادي، أحمدبن علي.، ) -19

 مصافی عبدالقادر عاا، بيروت: داالکت  العلمية.

 اَسالمية. النشر ، قم: مؤسسة(، 1411أحمد.، ) بنموفع الاوار مي، -20

(، 1371) ،.الحسنأبی بنحسن الديلمي، -21

 قم: منشورات الشريم الر ي. ،

 . للاباعة والنشر مكتبة القدسيالقاهرة: ، (، 1356.، )أحمدبن عبداهلل الابري، 
، (، 1412الابري، محمدبن جرير.، ) -23

 بيروت: دارالمعرفة.

 . العلمية کت دارال ، بيروت ،(، 1411) محمد.، أبوعبداهلل الفار الرا ي، -24

، (، 1416إبراهيم.، ) بنالحنفي، سليمان القندو ي -25

 والنشر. للاباعة األسوة دار: قم الحسيني، أترف جمال علي سيد تحقيع
 ، (،1404يوسم.، ) الشافعي، محمدبن الکنجي -26

 .البي  أه  تراث إحياء ران: دارط  األمينی، هادی محمد تحقيع

، (، 1966، أحمدبن عبداهلل.، )يالدين الابرمح  -27

 اَسالمی. دارالغر  بيروت: الحميری، مانع محمد عبداهلل عيسى تحقيع

َسالم قم: ، (،1420.، )اليوسفي الغروي، محمدبن هادي    .يمجمع الفكر ا
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سالمي. :قم ،(، 1417محمد.، )محمديان،    مؤسسة النشر َا
بوالقاسم أعداد إ ،(، 1422) ،.الشيرا ي. ناصرمکارم  

 .طال أبي نبمام عليمدرسة اَ :قم ،عليان ن اد 
 ، (،1356عبدالرؤوف.، ) القاهري، المناوي -31

 الكبر . التجارية المكتبة: قاهر 

 (1406أحمد.، ) أبوعبدالرحمن النسائي، -32

 المعال. مكتبة الکوي : البلوتي، ميرين أحمد تحقيع (،




