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 الغديروم ي

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 اليوم؟ هذا رمزيَُّة هي فما غديِر،ال عيد بيوِم حيتفلوَن العلويِّنَي نَّإ :ُيقاُل

 

 وإمتاُم الواليِة تبليُغ فيه ألنَّ تعاىل، اهلِل عنَد األعياِد وأكرب  األيَّام  أعظم  من الغددي    يوُم

 َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ْمِديَنُك َلُكْم ْلُتَأْكَم اْلَيْوَم: )تعاىل قوله نزَل الوداع  حجَِّة يف أنَُّه ُذِكَ  فقد ال ِّسدددالِة،

ََمَ  َلُكُم َوَرضِديتُ  ِنْعَمِتي  فال ِّسالُة ال ِّسالِة، بعَد واليِةال ِبَتْبِليغ  إالَّ َيكتمُل ال اهلِل ديَن ألنَّ ،(ِديًنا اإل سْد

 لذلك ين ،الدِّ َوَكَماُل الَفَ اِئض  ُ آِخ ألنَّها الواليُة هو ال ِّسددالِة َوَجوهُ  َجوَه  ها، دوَن ِلُوجوِدها معنى ال

 احلقِّ جوِدو إثباِت مع فِة نعمُة وهي اإلهليَُّة النِّعمُة متَّْت وبها الواليِة، بتبليغ  الدِّين  إكماُل كاَن

 اإلسَم ، أهل  نم يكوَن أن اهلُل رضَي التَّامَِّة والشدَّهاد ِ  ُمكَتِمل اْل بالدِّين  عليِه اهلُل أنعَم وَمن َمشدهوِد، اْل

 .َمألاْل على الصَّ حيِة ُمعَلَنِةاْل الشَّهادِ  إىل ي مُز اليوَم ألنَّ ليلٍة، يف ال يوٍم يف كاَن هذا وكلُّ

 يف الوداع  حجَِّة من راجٌع وهو سلمنَيُماْل من ألٍف مئِة من أكث   يف( ص) اهلِل رسوُل خطَب وقد

 َوإ ن رَّبَِّك ِمن إ َلْيَك َلُأنز  َما َبلِّْغ ال َُّسوُل َأيَُّها َيا: )قوَلُه تعاىل اهلُل أنزَل أن بعَد( ُخمٍّ غدي ) ُيدَعى مكانٍٍ

 الصَّحابيُّ وكاَن ،(اْلَكاِف  يَن ْلَقْوَما َيْهِدي اَل الّلَه إ نَّ النَّاس  ِمَن َيْعِصُمَك َوالّلُه ر َساَلَتُه َبلَّْغَت َفَما َتْفَعْل لَّْم

 وجاَء ،(عليٍّ يف بَِّكرَّ ِمن إ َلْيَك ُأنز َل َما َبلِّْغ ال َُّسوُل َأيَُّها َيا: )يقَ ؤها( ع) مسعود بن اهلِل عبُد اجلليُل

 الواليَة لكنَّ سلموَن،ُماْل َيَتَقبَُّلها فال ِّسالُة ال ِّسالِة، َتبليغ  ِمن أصعُب الواليِة تبليَغ ألنَّ بالعصدمةِ  الوعُد

 والنَّهج  الواليِة عن ُعيداف َمن لكنَّ ُكُثٌ ، اإلسددَُم عن َيتَحدَُّث َمن َنِجُد لذلَك ؤمنوَن،ُماْل إالَّ َيَتَقبَُّلها ال

 .النَّاس  من عصومٌةَم لكنَّها حماَرَبٌة قلٌَّة احلقِّ

 فوضَع. اهلل رسوَل يا ىَبَل: فقالوا ،(َأْنُفِسُكم ِمن بُكْم َأْوَلى َأَلْسُت: )للَمأل( ص) قال َتبِليِغِه ويف

 َمن َوَعاِد َواالُه، َمن َوال  اللهمَّ: )وقال السددَّماِء إىل َوَرَفَعها )م( علي اإلمام  املؤمنني أمري  موالنا يِدب يَدُه

 مَعُه احلقَّ ر وأِد َخَذَلُه، َمن واْخُذْل َنَصَ ُه، َمن وانُصْ  أْبَغضَدُه،  َمن وأبِغْض أحبَُّه، َمن وَأِحبَّ َعاداُه،

 كلِّ َموىلَو موالَي أصددبحَت طالب، أبي ابَن يا لك هنيًئا: )وقاَل اخلطَّاب بن مُ ع َفَلِقَيُه ،(داَر حيُث

 (.ومؤمنٍة مؤمٍن
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 الوجِه، َسُنَح شابٌّ َجنيب يف كاَن: اهلِل رسوَل يا(: ص) للنَّيبِّ قاَل أنَُّه عمَ  لسان  على وجاَء

 رسددوُل قاَل ثمَّ ،(منافٌق إالَّ َيُحلُُّه ال َعْقًدا اهلِل رسددوُل َعَقَد لقد ُعَم ، يا(: )ص) فأجاَبُه ال ِّيح ، طيُِّب

 (.عليٍّ يف ُقْلُتُه ما عليكم ُيؤكَِّد أن أراَد جربيُل لكنَُّه آدَم، و ْلِد ِمن ليَس إنَّه ُعَم ، يا(: )ص) اهلُل

 جَِّة،احل ذي شدده   من عشددَ  الثامن  يف اخلَفَة تولَّى )م( علي اإلماَم أنَّ بالذِّك   اجلدي   ومن

 .الغدي   لواقعِة والعش يَن السَّادسَة الذِّك ى فكاَنِت

 الدِّينيَِّة ألعياِدا بَبِقيَِّة ُأسددددَوً  َرمِسيًّا ِعيًدا الغدي   يوم  بإعَن  َدولَتنا ُنَطاِلَب أن لنا وحيقُّ

 .اإلسَم  وفناِء اإلسَم  بقاِء بنَي الفاصل  احَلدَّ كاَن الغدي   يوَم ألنَّ والوطنيَِّة،

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


