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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل خاتم األنبياء واملرسلني أيب 
القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين. 

سنة  يف  احلج  إىل  اخلروج   اهلل رسول  أمجع  الغدير:  واقعة 
عرش من مهاجره، وأذن يف الناس بذلك، فقدم املدينة خلق كثري 
وحجة  الوداع،  حجة  عليها  يقال  التي  تلك  حجته  يف  به  يأمتون 
حيج  ومل  التامم  وحجة  الكامل،  وحجة  البالغ،  وحجة  اإلسالم، 
ذلك  ]وكان[  األعىل.  الرفيق  اىل  رحل  أن  إىل  هاجر  منذ  غريها 
يوم السبت خلمس ليال أو ست بقني من ذي القعدة، وأخرج معه 
املهاجرين  وعامة  بيته،  أهل  معه  وسار  اهلوادج،  يف  كلهن  نساءه 
واألنصار، ومن شاء اهلل من قبائل العرب وأفناء الناس، وقد قيل: 
ألفا،  وعرشون  وأربعة  ألف  مائة  وقيل:  ألفا،  تسعون  معه  خرج 
وقيل أكثر من ذلك، وهذه عدة من خرج معه، وأما الذين حجوا 
أتوا  والذين  مكة  يف  املقيمون  العدد  هذا  اىل  يضم  إذ  فأكثر  معه 
وغريهم،  موسى،  وأيب   )املؤمنني أمري   ( عيل  مع  اليمن  من 
من  كان  من  ومعه  املدينة  إىل  راجعا  وانرصف  مناسكه  قىض  فلام 
اجلموع املذكورات ووصل إىل غدير خم القريبة من اجلحفة التي 
يوم  وذلك  والعراقيني،  واملرصيني  املدنيني  طرق  فيها  تتشعب 
 اخلميس الثامن عرش من ذي احلجة نزل إليه جربئيل األمني
َربَِّك  ِمْن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ ا  َ َأيُّ )َيا  بقوله:  تعاىل  عن اهلل 
إِنَّ اللََّ ال  النَّاِس  ِمْن  َيْعِصُمَك  َواللَُّ  ِرَساَلَتُه  ْغَت  َبلَّ َفَم  َتْفَعْل  َلْ  َوإِْن 
  عليا  يقيم  أن  وأمره  املائدة:67.  اْلَكافِِريَن(،  اْلَقْوَم   َيِْدي 
علام للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الوالية وفرض الطاعة عىل كل 
أحد، وكان أوائل القوم قريبا من اجلحفة فأمر رسول اهلل أن 
ُيَردَّ من تقدم منهم وحُيَبَس من تأخر عنهم يف ذلك املكان، ثم نص 
عىل إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وخالفته من بعده، 

هل حديث الغدير متواتر: هناك من حياول حجب احلقيقة، وإطفاء 
نور اهلل، )ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اللَُّ إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه 
َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن(، التوبة: 32. ومن ضمن هذه املحاوالت حماولة 
 .إخفاء أو التشكيك ال أقل يف النص عىل إمامة أمري املؤمنني 
إبعاد داللة  الغدير من أدلة اإلمامة، لذا حاولوا  وملا كان حديث 
هذا احلديث عليها، فقد أثاروا حوله عدة من اإلشكاالت، منها، 
اإلمامة  الن  وذلك  الغدير،  حديث  تواتر  عدم  إثبات  حماولتهم 
من اصول الدين، وما هو من اصول الدين ال يثبت إال باألخبار 
املتواترة واألدلة القطعية، فإذا مل يثبت تواتر حديث الغدير يكون 
يثبت أصال من اصول  الظني ال  الظنية واحلديث  من األحاديث 

الدين. 
ما هو الخبر المتواتر: عرف علامء احلديث اخلرب املتواتر: بأنه ما 
بلغت رواته يف الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم عىل الكذب 
يرويه  بأن  يتعدد  الطبقات،حيث  الوصف يف مجيع  ذلك  واستمر 

قوم وهكذا اىل األول.
أنواع التواتر: واخلرب املتواتر يكون عىل أقسام، فمرة يكون التواتر 
بصدق  العلم  يفيد  بحيث  رواته  كثرت  الذي  وهو  لفظيا،  تواترا 
اخلرب مع احتاد اللفظ يف مجيع الطرق، ومن أمثلته حديث الثقلني. 
وأخرى يكون التواتر معنويا، وهو ما تعددت ألفاظ املخربين يف 
خربهم، ولكن اشتمل كل منها عىل معنى مشرتك بينها، وحصل 
العلم بالقدر املشرتك بينها بسبب كثرة األخبار، وأمثلتها األخبار 

.التي دلت عىل شجاعة اإلمام أمري املؤمنني
قال  الغدير،  حديث  بتواتر  علامؤنا  رصح  الغدير:  حديث  تواتر 
االميني يف كتابه الغدير، ج1: وحديث الغدير متواتر، رواته من 
طرق السنة من الصحابة 110 راو، ومن التابعني 84، و360 من 

مشاهري علامء املسلمني ومؤلفيهم. 
أئمة  كبار  ترصيح  نذكر  لكن  ملزيد،  نحتاج  وال  لنا   كاف  وهذا   
وعلامء العامة، ال لقصور يف أدلتنا، كيف وقد أخذناها من املعني 
الصايف، ولكن إلمتام احلجة وإلزامهم بام يف كتبهم املعتربة عندهم. 
فقد رصح أئمتهم بتواتر حديث الغدير، أمثال الذهبي -املعروف 
البيت- فقد قال يف تذكرة احلفاظ ج2، قلت:  بتعصبه ضد أهل 
ولكثرة  له  فاندهشت  جرير  البن  احلديث  طرق  من  جملدا  رأيت 
اجلزري،  وابن  ج11،  تارخيه  يف  كثري  ابن  وكذلك  الطرق.  تلك 
عيل  والشيخ  اهلندي،  واملتقي  والزبيدي،  والكتاين،  والسيوطي، 

القاري، وغريهم.
ومن هذا العرض الرسيع ملا حصل يوم الغدير نجد أن احلدث - 
بمضمونه ومقدماته ونتائجه- من أعظم األحداث اإلسالمية بعد 
بعد رحيل  ما  ملرحلة  انه يؤسس  إذ  الرشيفة،  النبوية  البعثة  أصل 
املرشع األكرم الرسول، وهي املرحلة التي خياف عىل الرسالة 
من  وسالمتها  الستمرارها  ضامن  من  فالبد  وحترف  تذوب  أن 
هذا  مع  يتعاملوا  مل  املسلمني  أن  نجد  ولكنا  والتبديل،  التغيري 
احلدث كام ينبغي من األمهية منذ صدر اإلسالم وحلد اآلن، ومروا 
عليه مرور الكرام، وكأنه ال يعني أحدا وليس له أي تداعيات عىل 
نعرف   النبي رحيل  بعد  حدث  ملا  رسيعة  وبنظرة  حياهتم. 
بعيدا  أن سري األحداث  إذ  والتعمية،  التجاهل  السبب وراء هذا 
الغدير  حديث  إال  يفضحها  الكريم ال  نبيهم  عام رسمه هلم 
وأمثاله مما يبني النص عىل أمري املؤمنني وأحقيته باألمر من 
من  فيه  هم  ما  مع  يتناسب  ال  األحاديث  هذه  نرش  أن  إذ  غريه. 
ينسجم مع هدفهم من  ثم ال  احلقيقي، ومن  اخلليفة  تضييع حق 
 إخفاء هذا األمر عىل عامة الناس، ولذا نجد أن أمري املؤمنني

أحقيته  عىل  تنص  التي  األحاديث  سمع  ممن  احلارضين  يناشد 
باألمر وتبني أمر السامء يف تعيني اخلليفة من بعد الرسول األكرم 

 .
أهم  من  وكان  هذا  التعتيم:  أساليب  من  النبوية  السنة  كتمان 
عىل  والتعمية  للتعتيم  احلاكمة  السلطة  اتبعتها  التي  األساليب 
األحاديث التي ال تصب يف مصلحتهم السياسية، والتي يشم منها 
احلقيقي  اخلليفة  اىل  اإلشارة  أنوفهم، من حيث  رائحة ال حتبذها 
التي  كاألحاديث  ذلك،  غري  اىل  فضائله،  وذكر  باألمر  وأحقيته 
تشري اىل ما سيحدث بعد النبي من االنقالب عىل األعقاب 
األحاديث  عىل  التعتيم  هو  األساليب  أهم  من  كان  ذلك.  وغري 
يتحدثوا  أن  من  الصحابة  وترهيب  وإتالفها  بل  وكتامهنا  النبوية 
أنديتهم، وكان من املربرات لذلك هو  هبا للناس أو ينرشوها يف 
الناس  ويرتك  هيجر  لئال  الكريم  القران  عىل  تداوهلا  من  اخلوف 
النبوية مليئة بام حيث عىل  قراءته، وقد غاب عنهم أن األحاديث 
قراءته والتدبر فيه وحفظه. وكان هلذا العمل املنظم غري واحد من 
األساليب، منها، رمي النبي بعدم العصمة، وانه برش كسائر 
العديد  وهناك  والرضا.  الغضب  حللة  ترصفاته  يف  خيضع  الناس 
من الشواهد عىل ذلك، منها قضية هني قريش عبد اهلل بن العاص 
يف  يتكلم  برش  انه  بقوهلم:   ،النبي من  يسمعه  ما  كتابة  عن 
،النبي التحدث والرواية عن   الغضب والرضا. ومنها، منع 

أحاديث  إحراق  اىل  األمر  وصل  بل  وعمر،  بكر  أيب  عهد  يف 
 فقد قالت عائشة: مجع أيب احلديث عن رسول اهلل ،النبي
وكانت مخسامئة حديث...فلام أصبح قال أي بنية هلمي األحاديث 
التي عندك، فجئته هبا فدعا بنار فحرقها.)الذهبي، تذكرة احلفاظ، 
ج1(. وبطبيعة احلال أن يكون حظ حديث الغدير األوىف من ذلك، 
كان  فقلام  قريش،  ولطموح  للسلطة،  املعاكس  االجتاه  يمثل  ألنه 
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يذكر، وإذا ُذكر ُذكر عابرا، ومن دون توضيح وتفصيل يوفيه حقه.
 لماذا التعتيم على حديث الغدير: يقول احد العلامء: إن اهلدف 
والروايات  األحاديث  حجب  هو  ووضوح  باختصار  ذلك  من 
لئال   ،البيت أهل  بحق   النبي قِبل  من  صدرت  التي 
 النبي قِبل  من  املعينون  هم  هؤالء  أن  ويقول  احد  يعرتض 

لقيادة األمة.
األحاديث  بنرش هذه   البيت أهل  انربى  الظلمة: وقد  إزاحة 
وأحقيتهم  فضلهم  تبني  التي  األحاديث  السيام  الناس،  بني 
وهو  وأهله،  احلق  بمعرفة  عليهم  احلجة  وتتم  الناس،  ليتناقلها 
تسلمهم  عىل  يتوقف  ال  والذي  له،  تعاىل  اهلل  ندهبم  الذي  الدور 
للخالفة السياسية، فهم أئمة املسلمني وتناط هبم محاية الدين 
القوم  العاملني حتتج عىل  وبيان أحكامه، فها هي سيدة نساء 

بحديث الغدير. 
اجلزري  اخلري  أبو  الدين  شمس  قال   :الزهراء احتجاج 
الدمشقي املقري الشافعي املتوىف يف 833  يف كتابه )أسنى املطالب 
يف مناقب عيل بن أيب طالب(: فاطمة بنت رسول اهلل  قالت: 
)أنسيتم قول رسول الل وسلم يوم غدير خم، من كنت مواله 
.( أنت مني بمنزلة هارون من موسى :فعيل مواله؟ وقوله

:مناشدات أمير المؤمنين
كنت  قال:  واثلة  بن  عامر  عن  الشورى:  يوم   مناشدته ١ـ 
عىل الباب يوم الشورى مع عيل يف البيت وسمعته يقول هلم 
ألحتجن عليكم بام ال يستطيع عربيكم وال عجميكم تغيري ذلك ثم 
قال: )أنشدكم الل أيا النفر مجيعا أفيكم أحد وحد الل قبيل؟ قالوا: 
:ال ]اىل ان[ قال: فأنشدكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الل

من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، 

اللهم  قالوا:  غريي؟  الغايب  الشاهد  ليبلغ  نرصه،  من  وانرص 
ال....(،كام وأخرجه احلمويني يف فرايد السمطني يف الباب الثامن 

واخلمسني.
٢ـ مناشدته يوم الرحبة سنة ٣٥: روى ابن األثري يف أسد 
الغابة ج 3، ص 307 و ج ٥، ص 20٥ عن احلافظ ابن عقدة... 
 عن األصبغ قال: )نشد عيل الناس يف الرحبة من سمع النبي
رسول  سمع  من  إال  يقوم  وال  ؟  قام  إال  قال  ما  خم  غدير  يوم 
األنصاري...  أيوب  أبو  فيهم  رجال  عرش  بضعة  فقام  يقول،  اهلل 
فقالوا: نشهد انا سمعنا رسول اهلل يقول: أال من كنت موال 
فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه 

وأبغض من أبغضه(. 
  نظرة في معاني المولى: 

أن شيئا من معاين املوىل املنتهية إىل سبعة وعرشين معنى ال يمكن 
إرادته يف احلديث إال ما يطابقهام من املعاين أال ؟ وهي:

1 - الرب 2- العم 3 - ابن العم 4 - االبن ٥ - ابن األخت 
6 - املعتق 7 - املعتق 8 - العبد ٩ - املالك 10 - التابع 11 - املنعم عليه
اجلار  -  1٥ الصاحب   -  14 احلليف   -  13 الرشيك   -  12
 16 - النزيل 17 - الصهر 18 - القريب 1٩ - املنعم 20 - الفقيد
21 - الويل 22 - األوىل باليشء 23 - السيد غري املالك واملعتق 

24- املحب 2٥ - النارص 26 - املترصف يف األمر 27 - املتويل 
يف األمر. فاملعنى األوىل يلزم من إرادته الكفر إذ ال رب للعاملني 
سوى اهلل. وأما الثاين والثالث إىل الرابع عرش فيلزم من إرادة يشء 
منها يف احلديث الكذب. وبعض منها كالصاحب واجلار والنزيل 
فال يمكن يشء منها لسخافتها، فيكون استعامل اللفظ فيها خاليا 
من احلكمة واملناسبة، وذلك بمالحظة جو الرواية وسياقها املكاين 

والزماين، هذا مضافا اىل سياقها اللغوي. أما إن لفظ موىل يراد به 
لغة األوىل، أو إنه أحد معانيه، فناهيك من الربهنة عليه ما نجده يف 
كلامت املفرسين املحدثني من تفسري قوله تعاىل يف سورة احلديد: 
)َفاْلَيْوَم ال ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيةٌ َوال ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا َمْأَواُكْم النَّاُر ِهَي 
التفسري  حرص  من  فمنهم   .1٥ احلديد:  اْملَِصُري(.  َوبِْئَس  َمْوالُكْم 
بأهنا أوىل بكم، ومنهم من جعله أحد املعاين يف اآلية، فمن الفريق 
واالخفش  )النحوي(،  والفراء  والكلبي،  عباس،  ابن  األول: 
وغريهم بالعرشات. ومن الفريق الثاين: أبو إسحاق أمحد الثعلبي 
املتوىف 427. الزخمرشي املتوىف ٥38. وغريمها الكثري، ولوال أن 
من  املعنى  هذا  أن  عرفوا  اللغة  وبواقع  العربية  أئمة  وهم  هؤالء 

معاين اللفظ اللغوية ملا صح هلم تفسريه.
وهو  واحد  معنى  إال  للموىل  فليس  إذن  الغدير:  يف  االميني  قال 
كل  يف  االستعامل  بحسب  األولوية  هذه  وختتلف  باليشء  األوىل 
اللفظي  االشرتاك  من  أوىل  وهو  معنوي  فاالشرتاك  موارده،  من 
املستدعي ألوضاع كثرية غري معلومة بنص ثابت واملنفية باألصل 
ابن  الدين  شمس  النظرية  هذه  بعض  إىل  سبقنا  وقد  املحكم، 
القرن  يف  الطائفة  أعالم  أحد  وهو  ص٥6  العمدة  يف  البطريق 

السادس.  
الطيبني  واله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

الطاهرين.
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