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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الطيبني وآله حمّمد سّيدنا عىل والسالم والصالة العاملني، رب   هلل واحلمد  

 الطاهرين.

 

 (1)الرابع( )اإليضاح

 العام اجلامهريي املشهد ودالالت الغدير واقعة حول

 

 هاخّص  التي الغدير خطبة إلقاء اختار قد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إنّ 

 حيرضه عام مجاهريي مشهد يف املسلمني عىل السالم( )عليه لإلمام الوالء بإثبات

 عىل إلقاءه يقتيض كان اخلطاب مضمون نوع أنّ  عىل ينّبه وهذا املسلمني، عامة

 علّ  لإلمام )السيايس( اخلاص الوالء إثبات إىل النظر يالئم وهو العام، املجتمع

 أريد لو بينام طبعًا، الناس لعامة موجهة قضية الوالء هذا ألنّ  السالم(؛ )عليه

 مل ذلك فإنّ  اإلسالم، جامع جهة من املسلمني آحاد بني الثابت الوالء بيان باخلطبة

 وبني بينه الوالء فهذا املسلمني، لعامة السالم( )عليه اإلمام تعريف يقتيض يكن

 مجيعًا. املسلمني آحاد بني بثبوته ثابت املسلمني عامة

                                                        

 .(وططخم) الغدير واقعة كتاب من مستل البحث هذا (1)
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 املخاطبني احلضور بنوع االهتامم أنّ  يف شك ِمن هناك ليس أنّه ذلك: بيان

 واالهتامم وخطورته اخلطاب، مضمون طبيعة مع مناسباً  يأيت وعددهم بالكالم

 مبارش. وغري مبارش بشكل أكرب، عدد إىل ذلك ألجل بإيصاله

 فهو وحكياًم، بليغاً  املتكلم كان متى أنّه إىل بااللتفات بدهيي أمر املعنى وهذا

 فيختار فيه الكالم يلقي الذي املشهد وبني الكالم مضمون بني التناسب يراعي

 خياطبه الذي للمشهد املناسب والكالم ه،ءإلقا يريد الذي للكالم املناسب ملشهدا

 يناسبه. بام مقام كل يف كّلمفيت بالكالم،

 كانت أّّنا وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أقوال الحظنا إذا ذلك ضوء ويف

 أقسام: عىل

 وإن باألصالة واحداً  شخصاً  به وسلم( وآله عليه اهلل )صىل خاطب ما األّول:

باً  إّما اآلخرون: سمعه  منه سأله سؤال عىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل منه جوا

 بالكالم. وسلم( وآله عليه اهلل )صىل منه ابتداء أو اخلاص، الشخص

 )صىل حيرضونه الذين اجلامعة به وسلم( وآله عليه اهلل )صىل طبخا ما الثاين:

 فيه. جيلس الذي املجلس يف عادة وسلم( وآله عليه اهلل

 كانوا  الذين اجلامعة به وسلم( وآله عليه اهلل )صىل خاطب ما الثالث:

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل فإّنه الفرائض، بالصلوات إتيانه عند عادة حيرضونه

 احلضور. وسلم( وآله عليه اهلل )صىل فيخاطب مجاعة، يصل كان
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 استدعائهم بعد الناس فيه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل خاطب ما الرابع:

 للصالة بدعوهتم عادة يكون الناس اجتامع طلبه وكان باملدينة، موطنه يف لالجتامع

 عادة. اجلامعة حيرض ممن أزيد حينئذ   احلضور فيكون مجاعة،

 يف واحلضور باملدينة، موطنه يف اجلمعة خطبة يف الناس به خاطب ما اخلامس:

 حدّ  عىل ليست اجلمعة صالة ألنّ  عادة؛ للجامعة حيرض من أضعاف اجلمعة صالة

 تعدد جيوز ال وألنّه مجاعة؛ إال تصّح  لن ألّّنا الفرائض؛ الصلوات من غريها

 معروف، هو كام كبرية، بمسافة األخرى عن إحدامها ب عد مع إال اجلامعة صلوات

 أيضًا. املدينة أطراف يف كانوا  الذين املسلمون حيرضها فكان وعليه

 عىل يتوقف احلال بطبيعة ذلك وكان املسلمني، مجهور به خاطب ما السادس:

بعه، من أو احلج يف االجتامع يكون أن  من املسلمني ليشمل احلضور يتسع حيث توا

  املختلفة. البالد

 بمخاطبة خاص بشكل فيه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهتم ما السابع:

 هلم. يذكره بام الغائبني بتبليغ احلارضين توصية خالل من أيضًا، الغائبني

 بأمور: تتعلق املتعددة املستويات ذات األقسام وهذه

 يكون أو قوماً  أو مجاعة يعم أو فرداً  خيّص  خاصاً  املوضوع يكون أن ل:األوّ 

 عامًا. أمراً 

 لكل يينبغ لكن الناس، بعامة يتعلق نفسه يف عاماً  املوضوع يكون أن الثاين:

 فإنّ  الرشعية، األحكام تفاصيل مثل عليه االطالع إىل ويسعى عنه يبحث أن فرد  

 عليها العاالطّ  ينيط بل خطبه، يف يبينها يكن مل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي
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 عليه اهلل )صىل النبي من بالسؤال كان ولو بنفسه ذلك إىل مسلم امرئ كل بسعي

 وسلم(. وآله

 والعارشة التاسعة السنة يف تفد كانت التي العربية القبائل أنّ  ذلك يوضح ومما

 )صىل النبي كان الدين عن وتسأل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عىل للهجرة

 والصيام الصالة وجوب مثل الفرائض أصول إال هلا يذكر ال وسلم( وآله عليه اهلل

 عىل هلم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل كالمه يزيد يكن ومل واخلمس، واحلج والزكاة

 الدين تعاليم وسائر الفرائض هذه تفاصيل أنّ  تعلم توكان سطرين، أو سطر

 ذلك. إىل بسعيهم منوطة

 البالد من اإلسالم يف الداخلني املسلمني تشويق الكريم القرآن يف جاء وقد

 َوَما] تعاىل: قال الدين، تعاليم عىل االطالع ألجل املدينة إىل وفود بإرسال املختلفة

ِمن ونَ  كان وا املم ؤم اَل  َكافَّةً  لِيَنمِفر  ل   ِمنم  َنَفرَ  َفَلوم َقة   ك  مم  فِرم وا  َطائَِفة   ِمنمه  ه  ينِ  يِف  لِيَتََفقَّ  الد 

وا مم  َولِي نمِذر  َمه  وا  إَِذا َقوم مم  إَِليمِهمم  َرَجع  ونَ  َلَعلَّه   .(1)[حَيمَذر 

 كالتي ـــ الوداع حجة يف خطبه يف وسلم( وآله يهعل اهلل )صىل النبي أنّ  كام

 ذلك ينيط بل الرشعية، األحكام تفاصيل يذكر يكن مل ـــ منى ويف عرفات يف ألقاها

 عىل يركز كان وإّنام املسلمني، من املتعلمني ِمن السؤال أو الكريم، القرآن بتعلم

 يها.ف العام للتبليغ خاصة حاجة جيد معينة أحكام أو مهمة، مفاصل

                                                        

 .122( سورة التوبة: آية  1)
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 إىل إياها موكالً  التفاصيل من كثري بذكر هيتم ال نفسه الكريم القرآن وكذلك

 تكرار من بالرغم وهذا ذكرها، يستوجب معينة أمور طرح عىل ويقترص السنة،

 واالحسان. العدل ومعاين وفرائضه الدين أصول مثل تأكيداً  فيها املعاين من كثري

 العام الشأن بني والفرق العام، بالشأن يتعلق مما املوضوع يكون أن الثالث:

 حكامً  كان ولو الناس، بني مشرتكة وظيفة كل هو العام احلكم أنّ  عامال واحلكم

 عليهم والتجسس اآلخرين غيبة وحرمة بتفاصيلها، الصالة وجوب مثل فردياً 

 األمور. أولياء تعيني قبيل من فهو العام الشأن وأّما ذلك. وغري هبم الظن وسوء

 وآله عليه اهلل )صىل فالنبي بيانه، كيفية يف مقتضاه خيتلف العام الشأن أنّ  عىل

 هناك يكون كي فيها؛ األمر يل َمن املدينة من اخلروج عند يعني كان مثالً  وسلم(

ع الفتنة من وتقي فيها خأل حدوث دون حتول املدينة يف مركزية قوة  أو فيها والنزا

 عام اجتامع عقد إىل حيتاج يكن مل ولكنه آخر، مهم سيايس أو اجتامعي حادث أي

 اعتيادي. وجه عىل ذلك يبني بل املدينة، يف

 وآله عليه اهلل )صىل للنبي املمكن من كان أنّه يظهر املقدمة هذه ضوء وعىل

 إىل املسلمني عىل السالم( )عليه علّ  لإلمام الثابت الوالء بيان يؤجل أن وسلم(

 اجلامعة صالة بعد أو جملسه، يف أصحابه لبعض فيذكره نةاملدي إىل الوصول حني

 عدد حيرض حتى مجاعة الصالة إىل الناس يدعو أو اعتيادي، بشكل حيرضها ملن

 أو املدينة يف يكون ممن كلهم الناس جيتمع عندما اجلمعة يوم يف يبينه أو أكثر،

فها.  أطرا
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 عىل ولكن هذا سفره يف يبينه أن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل له يمكن كان كام 

 الطريق، يف نيمتفرق ـــ اآلالف عرشات وهم ـــ معه املسلمون كان إذ حمدود؛ نحو

 فيكون مشرتك، مقصد إىل الطريق يف يكونون املسافرين من هائل عدد كل شأن

 عليه اهلل )صىل فيذكر واسعة، مساحة يف وينترشون خيمتهم، أرسة أو مجاعة لكل

 من يدعو أو مكانه، يف عليه قريب هو ممن أصحابه لبعض مثالً  ذلك وسلم( وآله

 )عليه املؤمنني أمري عن إعراضه منه معرفته مثل خاصة ملناسبة ـــ إياه بإسامعه يعتني

 الصالة. بعد مجاعة معه صىل ملن يذكره أو له، ذلك فيذكر ـــ السالم(

 العام باإلبالغ اهتم بل ذلك، يفعل مل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل لكنه 

 يأيت: ما بمالحظة به للمسلمني

 من مجاهريي حضور يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل وجوده اختار أنه أّوال:

بع بعه واحلج احلج، توا  من للمسلمني نوعومت طبيعي مجاهريي اجتامع أكرب وتوا

 والكيف. الكم حيث

 ِمن اآلالف عرشات حلجا إىل معه حرض قد أنّه ذكر فقد العدد بالكم: واملراد

 العربية اجلزيرة إسالم بعد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل له حج أّول يف املسلمني

 أنّه وقيل للهجرة، العارشة السنة وهي السنة تلك يف العشائر وفود بعد تقريباً  كلها

 للمسلمني اجتامع أكرب يف جيتمع يكن مل عدد وهذا يزيد، أو ألف مائة عددهم بلغ

 ــــ. اجلمعة صالة يف يتفق كان ما وهو ـــ ينةاملد يف

د أنّ  كام  فاجلمهور املختلفة، البالد ِمن ضوراحل تنّوع الكيف: حيث من املرا

 لكن املدينة، تلك أهل من يكونون فإّّنم كثروا مهام ما مدينة يف جيتمعون الذي
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بعه احلج يف املجتمعون  مجع احلج حيرض حيث خمتلفة وقرى مدن أهل من هم وتوا

  واحدة. مدينة عىل احلضور يقترص فال غفري، أو به معتد

 يف املشاركة اجلامهري كل بجمع اعتنى وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أنّه ثانيًا:

 مكانه يف يكون كّل  واسعة، مساحة يف منترشون وهم اآلالف عرشات وهم املسري،

 من الناس خروج اقتضاء من فيه ملا وعليهم، عليه ذلك يف العناء رغم وخيمته،

 ما وهو الكبري العدد هبذا وهم مجيعاً  واجتامعهم الوادي، إىل وحماملهم خيمهم

 يسمعون حتى تالصقهم أو بعض من بعضهم اقرتاب ورضورة االنتظار، يستدعي

 موصوف. شديد حر يف ذلك وكل مجيعًا، وسلم( وآله عليه اهلل )صىل صوته

 )صىل نادى احلضور إىل مجيعاً  هلم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل حتفيزه وألجل

 عناية هناك أنَّ  عىل الناس ينّبه النداء وهذا جامعة، الصالة وسلم( وآله عليه اهلل

 يريد مهمة رسالة له وأنّ  مجيعًا، بحضورهم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل منه خاصة

 مبارشة. إياها استامعهم

 حيرض قد وَمن حوله َمن يف خلطب شاء وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أنّه ولو

 )صىل خطبته ألنّ  طبعًا؛ اآلخرين يبّلغون وهم اخلطبة، انتهاء قبل ذلك يبلغه ممن

 وتداوله نقله يف الناس يرغب جديد حدث   حال أّي  عىل وسلم( وآله عليه اهلل

 عليه اهلل )صىل لكنه واالجتامع، احلديث فيه يكثر الذي السفر يف مقرتنون وهم

 مبارش وبشكل استثناء، غري من كالمه اجلميع يسمع أن عىل حرص وسلم( لهوآ

 وسيط. دون من
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 جعل حيث احلضور، جلميع السالم( )عليه علّ  اإلمام ي ِري بأن اهتم أنّه ًا:ثالث

 يشهده حتى ورفعه السالم( )عليه اإلمام بيد وأخذ عليه فصعد مرتفع، مكان له

 علياً  اإلمام يعرف يكن مل ربام احلضور من الكثري أنّ  علامً  هذا، حاله يف اجلميع

 يعرفه وقد واألنصار، املهاجرين لدى معروفاً  كان وإن ألنّه أصاًل؛ السالم( )عليه

 كونه جهة ِمن َقبل ِمن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي قاتل قد كان ممن العديد

 كّل  أنّ  يقتيض ال ذلك نّ فإ ذلك مع لكن آخرون به وسمع احلرب، يف بارزاً  فارساً 

 يميزوه أن فضالً  ونساء، رجاالً  يعرفونه كانوا  وعشائرهم بقبائلهم املسلمني

 من مكة فتح بعد اإلسالم يف العربية اجلزيرة جّل  دخل فقد ومالحمه، بشخصه

 إىل رجعت و وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عىل وفدت التي الوفود خالل

 املكانة تلك له ترى أن فضالً  السالم(، )عليه ماماإل تعرف تكن ومل بالدها،

 املميزة.

 عامة ي عّرف أن أراد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أنّ  ذلك من علمي   إذن

 شخصية من السالم( )عليه علياً  اماإلم وينقل السالم(، )عليه بعل املسلمني

 كفارس   املسلمني من آخر وبعض املدينة يف واملهاجرين األنصار يعرفها خاصة

 مجهور يعرفها عامة شخصية إىل واليهود الكفار مع املسلمني حروب يف مميز

 عليه اهلل )صىل النبي بعد عامة شخصية ثاين ليكون وشخصه، باسمه املسلمني

 هبام يقرتن ثالث شخص أي هلام يكون أن دون من املسلمني اطأوس يف وسلم( وآله

 هذه إىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل الرسول بعد أحد يرَق  مل إذ ذلك؛ يف يليهام أو

  املسلمني. بني به العام التعريف من الدرجة
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 ـــ إلقائها يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي وأسلوب الغدير خطبة كانت لقد

ه مرتفع مكان يف بوقوفه  أمام إياه رافعاً  بيده وباألخذ معه علّ  وأصحاب اجلميع يرا

 تعاىل اهلل بعد الوالء يف الثالثة ثالث السالم( )عليه أنه تبنّي  أن تريد ـــ اجلمهور

داً  بليغاً  اهتامماً  ت ظهر وأن وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل ورسوله  )صىل منه ومؤكَّ

 ومرئية معروفة عامة شخصية السالم( )عليه علياً  جيعل بأن وسلم( وآله عليه اهلل

 املسلمني. أوساط يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل ورسوله سبحانه باهلل مقرونة

 إعالم هذه خطبته مفاد يكون أن يالئم ال األمر هذا مثل أنّ  املعلوم ومن

 الوالء فهذا وآخر. مؤمن كل بني الثابت اإليامن والء بعل يربطهم ما بأنّ  املسلمني

 حيسن وقد لغريه، يثبت كام السالم( )عليه لعل يثبت كلهم املؤمنني آحاد بني القائم

 الذي وما املسلمني. مجاهري إىل وليس خاصة السالم( )عليه يعاديه َمن إىل توجيهه

 !.أصالً  هلم ذلك ببيان البالد يف املسلمني عامة به ينتفع

د يكون أن يالئمه األمر هذا مثل نعم،  )عليه لعل اخلاص الوالء عقد هو املرا

 وفاة اقرتبت أن بعد مؤمن، كل ويستحرضه يعرفه أن جيب والء ألنّه السالم(؛

 ِمن بّينة عىل املسلم ليكون األمة، عن وغيابه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عن روي كام ألهله، بالوالء متعهداً  األمر

 منهم أحد يبقى أاّل  يف املسلمني عىل فيها أّكد ـــ املحدثون صححها ـــ عديدة أحاديث

ليه، إمام دون من  رأسًا. ي دعى أن يريد هوى صاحب لكل هدفاً  يكونوا  ال حتى يوا

 عليهم السالم( )عليه اإلمام بوالء املسلمني مجاهري خماطبة يف أنّ  نالحظ إذن

 اخلاص. الوالء إىل النظر عىل أخرى داللة
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 ِمن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي مع كانوا  الذين إنّ  قائل: يقول وقد

 وآله عليه اهلل )صىل النبي ألنّ  حوهلا؛ وما املدينة حجاج إال يكونوا  مل احلجاج

 املدينة، وبني بينها املسافة نصف من يقرب ما وبلغ مكة من خرج قد كان وسلم(

 كانت الذين وكذا مكة، أهل من كانوا  الذين احلجاج ـــ احلال بطبيعة ـــ فارقه وقد

 مكة بني مواطنهم كانت الذين وكذلك واليمن، كالطائف خمتلفة وجهة يف بالدهم

 عليه اهلل )صىل النبي فارقوا  قد كانوا  كلهم فهؤالء خم، غدير قبل ولكن دينةوامل

 هذه. خطبته حني وسلم( وآله

 مل ذكر ما صحَّ  إن أنّه اإلمجال عىل عليه ينبه كام خطأ، القول هذا أنّ  واجلواب:

 هذا يف للناس وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إيقاف يوجب ما هناك يكن

 مكة بني السائد الطريق يف ـــ قيل كام ـــ خم غدير وقوع عدم مع سيام ال املكان،

 إال اليشء بعض خم غدير عن يبعد وهو باجلحفة، بينهام الطريق يمر وإّنام واملدينة،

 الذي فام فيه، الناس مجع ألجل خم غدير إىل اجته وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أنّه

 إىل ذلك بعد يرافقونه معه الذين احلجاج كان إذا الغدير هذا إىل االجتاه إىل دعاه

 املدينة. حدود

 الطريق يف مقاصدهم كانت الذين احلجاج قوافل من العديد هناك أنّ  والواقع

 كانت أّّنا يبدو مراحل عرش واملدينة مكة بني أنّ  وذلك املدينة، وبني خم غدير بني

 عربية. قبائل تسكنها عامرة

 آهلة: عامرة مراحل عرش مكة إىل املدينة )وِمن تارخيه: يف اليعقويب املؤرخ قال

 أميال أربعة عىل وهي املدينة، من خرجوا  إذا احلاج حيرم ومنها احلليفة ذو فأوهلا:
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 يف وهي ملل وإىل قريش، من فهر بني منازل وهي احلفرية إىل ومنها املدينة، من

 ولد من قوم وهبا سيالةال وإىل طالب، أيب بن جعفر ولد من قوم منازل الوقت هذا

 وغريهم، قريش من قوم هبا وكان السالم( )عليهم طالب أيب بن علّ  بن احلسن

 عفان بن عثامن ولد من قوم وهبا الرويثة وإىل مزينة، منازل وهي الروحاء وإىل

 وهي غفار بني سقيا وإىل مزينة، منازل أيضاً  وهي العرج وإىل العرب، من وغريهم

ء وإىل كنانة، بني منازل  بني من قوم وهبا اجلحفة وإىل أسلم، منازل وهي األبوا

 منازل وهبا قديد وإىل الطريق، عن عادل ميلني عىل اجلحفة من خم وغدير سليم

 .(1)مكة( وإىل كنانة، منازل وهي الظهران مر إىلو عسفان، وإىل خزاعة،

 عنها ميلني مسافة خم غدير يقع التي اجلحفة بني املراحل أنّ  نالحظ وبذلك

 كانت منها العديد أنّ  يبعد وال عرصه، يف مأهولة كانت وكلها سبعة املدينة وبني

 قبل. من كذلك

 من مناسب بعد عىل تسكن أخرى قبائل هناك كانت ربام أنّه ذلك إىل يضاف

 وذلك مواطنها، إىل مكة من طريقها يف منها تقرتب أو تعربها بحيث املراحل هذه

 عرص يف العربية اجلزيرة يف القبائل انتشار خريطة بمراجعة عليه االطالع يسهل مما

 وسلم(. وآله عليه اهلل )صىل النبي

                                                        

 .1/152البلدان لليعقويب: ( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC


12 

 

 خم غدير دون مساكنهم كانت ممن الناس من العديد أنّ  نحتمل ناأنّ  عىل

ماً  الطريق بعض إىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي شايعوا   ال به، قاً وتعلّ  له إكرا

 صاحبه املرء ومشايعة احلج، خالل مواقفه بعض يف هلم نفسه نعى قد وكان سيام

 وفضله. باستحبابه األثر جاء بل ،قليلة غري ملسافات شائعاً  كان أمر

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إعالن عدم رّس  عن آخر سؤال هنا يتجه نعم

 أوسع، فيه احلضور كان وقد مكة، يف السالم( )عليه لإلمام اخلاص الوالء عن

 يضمن أن يمكنه فكان فيها، خطباً  ألقى قد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي وكان

 الغدير. خطبة يف جاء ما بعضها

 الالحق. اإليضاح يف سيأيت السؤال هذا عن واجلواب

 

 العاملني رب   هلل واحلمد


