
تعریف عید الغدیر
ھو عید تحتفل بھ الطائفة الشیعیة في الثامن عشر من شھر ذي الحجة من كل عام احتفاال بالیوم الذي خطب فیھ النبي محمد صلى هللا
علیھ وسلم وعین فیھا علي بن أبي طالب مولى للمسلمین من بعده حسب األعتقاد الشیعي، حیث یعتقد الشیعة أن النبي وخالل عودتھ
من حجة الوداع إلى المدینة خطب بالناس في مكان یسمى غدیر خم في السنة العاشرة للھجرة وخطب بالناس وقال: من كنت مواله

.فھذا علي مواله اللھم والي من وااله وعادي من عاده
قصة عید الغدیر لالطفال مكتوبة

تتلخص قصة عید الغدیر حسب روایة مذاھب الطائفة الشیعیة باختالفھا أنھ لما أنتھت مراسم الحج قرر الرسول صلى هللا علیھ وسلم
العودة للمدینة، ولما بلغ موكب الحج منطقة رابغ وھي بین مكة والمدینة والتي تبعد عن الجحفة ثالثة أمیال، نزل سیدنا جبریل علیھ

ُسوُلأیُّھا{یاالمائدة:سورةمن،67اآلیةوھيالتالیة،باآلیةوخاطبھخمغدیرتدعىبمنطقةالنبيعلىبالوحيالسالم َماَبلُّغالرَّ
أُنِزَل إَِلیَك ِمن َربَِّك وإن لّم َتفَعل َفما َبلَّغَت ِرساَلتُھ َوهللاُ َیعِصُمَك ِمَن الّناِس}

لیصدر الرسول أمرا بتوقف طالئع الموكب، وكان المناخ حارا لدرجة كبیرة، وقد صنع النبي مظلة وكانت عبارة عن عباءة ألقیت
على أغصان شجرة، وصلى بالحاضرین صالة الظھر جماعة، و صعد على منبر أعد من أحداج اإلبل وأقتابھا وخطب بالناس، وفي

خطبتھ أمسك بید علي بن ابي طالب ورفعھا حتى بان بیاض ابطیھما وعرفھ الناس اجمعین، وقال: یا أیھا الناس من أولى الناس
بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: هللا ورسولھ أعلم، قال: إن هللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم، فمن كنت مواله

فعلي مواله، اللھم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وأدر
الحق معھ حیث دار، وذھب الشیعة أن النبي قد أعلن خالفة علي ابن ابي طالب من بعده، ویرى أھل السنة أن النبي لم یقصد بذلك

تنصیب علي خلیفة من بعده، وإنما ذكر صفات لمن ال یعرفھا وحث على محبتھ.
لماذا سمي عید الغدیر بھذا االسم

یعود سبب تسمیة عید الغدیر بھذا االسم إلى اسم المكان الذي كانت بھ خطبة الرسول التي عین فیھا علي خلیفة للمسلمین من
بالذكر أن المقصود بالغدیر لغة ھنھ المیاه الراكدة قلیلة العمق، كماوحريبعده، وھو غدیر خم القریب من الجحفة تحت شجرة،

یسمى بعید الوالیة، وھو من األیام المباركة والمقدسة عند الطائفة الشیعیة ویعتبرونھ ثالث أعیاد السنة.
متى یحتفل الشیعة بعید الغدیر

ویعد عیدیحتفل الشیعة بمختلف أطیافھا ومذاھبھا في عید الغدیر في الیوم الثامن عشر من شھر ذي الحجة من كل عام ھجري،
الغدیر من األیام المقدسة عند الشیعة، ویستحب صیامھا لنیل من األجر والثواب من عظیم فضلھا، فھي یوم أعلن الرسول صلى هللا

علیھ وسلم أن علي بن أبي طالب خیر من یحق لھ أن یخلفھ في إمامة المسلمین
أعمال المستحبة عند الشیعة في یوم عید الغدیر

ھناك العدید من األعمال المستحبة عند الطائفة الشیعیة في یوم عید الغدیر:
یستحب صیام ھذا الیوم فھو من األیام المباركة والمقدسة.●
الغسل وصالة ركعتین.●
زیارة أمیر المؤمنین، وقراءة دعاء الندبة.●
.تبادل التھنئات والتبریكات في ھذا الیوم الفضیل●

شعر حسان بن ثابت في عید الغدیر
ورد في شعر حسان بن ثابت في عید الغدیر األبیات التالیة:

بخمٍّ واسمع بالرسول منادیاینادیھم یوم الغدیر نبیھم
بأنك معصوم فال تك وانیاوقد جاءه جبریل عن أمر ربھ

إلیك وال تخَش ھناك األعادیاوبلّغھم ما أَنَزل هللا ربھم
بكف علي معلن الصوت عالیافقام بھ إذ ذاك رافع كفھ

فقال:
فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیافمن موالكم ونبیكم

ولم تلق منا في الوالیة عاصیاإلھك موالنا وأنت نبینا
فقال لھ:

رضیتك من بعدي إماًما وھادیاقم یا علي فإنني
فكونوا لھ أتباع صدق موالیافمن كنت مواله فھذا ولیھ
وكن للذي عادا علّیًا معادیاھناك دعا اللھم وال ولیھ

إمام ھدًى كالبدر یجلو الدیاجیافیا رب انصر ناصریھ لنصرھم


