
مطارحات يف العقيدة )4(

ر��ی �ل�ح��ی�د ل ا �ل�����س��ی�د کما  ا
�ص�هی �ل�ع�لا ح�هی ا ����س�ص�ا

�ل�ح�ا�ب د : �ح�����س�ب ا ا ع�د اإ

مضمون حديث الغدير
كان كالمنا فيام سبق عاّم يتعّلق بسند حديث الغدير. ومل يقع كالٌم يستحق 
ال  وأنه  قطعّي،  متواتر  احلديث  هذا  سند  أّن  يف  املسلمني  علامء  بني  يذكر  أن 
إشكال يف صدوره من النبيِّ األكرم9، وإنام وقفنا عند سند حديث الغدير؛ 
هذا  إّن  عنه:  قال  الغدير  حديث  سند  إىل  جاء  عندما  تيمية  ابن  الشيخ  ألّن 

احلديث يشتمل عىل مقطعني:
املقطع األول، قوله9: »من كنت مواله فعيلٌّ مواله« فهذا املقطع مشكوك 

ومطعون فيه وهو ضعيف، وهو آخر ما اختاره.
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إنه م فقال:  من وااله وعاِد من عاداه«  »اللهم وال ِ  الثاين، قوله9:  املقطع  أما 

كذب عىل رسول اهلل9.
وقد انتهينا إىل أّن املقطع األول متواتر، فهو قطعي الصدور عن رسول اهلل9 

وأن املقطع الثاين قوي اإلسناد، و صحيح السند.
وموضوعنا اآلن هو فيام يتعّلق بفقه ومضمون وداللة حديث الغدير:

 مفردتا املوىل واألوىل
وقبل الكالم عن املراد من كلمة املوىل يف: »فمن كنُت مواله فعيلٌّ مواله« ال 

بدَّ يف البداية من بيان أمرين مهّمني:
األول: ينبغي أن ال نذهب بعيدًا يمينًا ويسارًا؛ لبيان ما هو املراد من املوىل، 
بعد أن فرّس رسوُل اهلل9 ذلك لفظًا أو اصطالحًا، وبالتايل فال معنى ألن نرجع 
إىل اللغة، وإن كان املوىل لغويًا حيتمل عّدة معان ٍ ولكن إذا اختار رسول اهلل9 
واحدًا من معانيها وفرسها به، البد أن نكتفي بتفسريه، وال نحملها عىل أي 
معنى لغوّي خمالف ملا جاء عنه9.. وال أن نعود إىل كلامت اآلخرين وغري 
ذلك. فكام أنه9 يف قوله تعاىل: )ِإنََّما ُيِريُد ٱهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكـُم ٱلرِّْجَس َأْهَل 

ٱْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيـرًا(.)))

والزهراء  )رسول اهلل9  اخلمسة:  هم  البيت:  أهل  مصداق  أّن  عنّي 
وعيلٌّ واحلسن واحلسني:(، وطّبقه عليهم، فال معنى ألن نذهب إىل كلامت 
اللغويني أو آيات قرآنية أخرى استعملت أهل البيت يف األزواج أو مل تستعمله، 

فبعد قوله9 وتفسريه، ليس لنا إال أن نلتزم به.
الثاين: أنَّ رسول اهلل9 له مقامات يف القرآن الكريم، واختصَّ هبا، منها:

1 . األحزاب: 33.
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ٱهلِل  ُسوَل  رَّ ِكن  َوَلـٰ َجاِلُكْم  رِّ مِّن  َأَحٍد  َأَبآ  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  )مَّ تعاىل:  قوله   *
َوَخاَتَم ٱلنَِّبيِّيَن َوَكاَن ٱهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمًا(.)))

عليه  اهلل  صلوات  له  فضيلة  يعدُّ  وهذا  اخلامتية،  بمقام  حظي  قد  فهو9 
وآله اختص هبا من بني سائر األنبياء واملرسلني، مل يسبقه أحٌد إليها وال يلحقه 
والنبوة  ختموا،  به  والرسل  فاألنبياء  واملرسلني؛  األنبياء  خاتم  فهو  هبا،  أحٌد 
التي سبقته ختمت برشيعته  أّن الرشائع  به ختمت، كام  به ختمت، والرسالة 

الباقية إىل يوم الدين...
* قوله تعاىل يف حّقه9: )ٱلنَِّبيُّ َأْوَلٰى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم(.)))

وهذا املقام الكبري، تفّرد به9 فلم يذكره التنزيل العزيز ألحد من األنبياء 
والرسل سواء أكانوا من أويل العزم أم مل يكونوا منهم.. وهذه األولوية التي 
أعطيت لرسول اهلل9 إنام هي ناشئة وامتداد ألولوية اهلل سبحانه وتعاىل. ومع 
أهنا قد اختّصت به9 دون غريه من األنبياء والرسل، له أن جيعلها لغريه، كام 

.7 ثبت هذا بحديث الغدير أن جعلها9 لعيلٍّ
فاملولوية الثابتة لعيل7 هي عىل حّد املولوية الثابتة لرسول اهلل9 والتي 
تعاىل  فأولويته  التفاضل.  مع  هلا،  وامتداد  تعاىل  اهلل  مولوية  من  ناشئة  هي 
ومولويته مطلقة، فيام مولويته9 مقيدة وتلك ذاتية، أي مل تعَط له سبحانه من 
قبل غريه، ومولويته9 بإعطائه سبحانه وتعاىل، وعرشات الفوارق املوجودة 
التي  الثابتة هلل سبحانه وتعاىل، والتي لرسول اهلل9 أو  بني املولوية والوالية 
7، كالفرق بني الغني املطلق والفقري املطلق )َيأيَُّها ٱلنَّاُس  جعلت لإلمام عيلٍّ

1 . األحزاب:40. 
2 . األحزاب: 6. 
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َأنُتُم ٱْلُفَقَرآُء ِإَلى ٱهلِل َوٱهلُل ُهَو ٱْلَغِنيُّ ٱْلَحِميُد(.)))

فنحن عندما نثبت شيئًا ألحد من غري اهلل اليتبادر إىل الذهن أننا نريد أن 
نقول: هذه عىل حدِّ ما ثبت هلل، حمال هذا!.

ثم إّن رسول اهلل9 بني هذه املولوية بنحوين، أي فرسها لنا:

التفسري األول:
باملؤمنني  أوىل  »ألست  الغدير:  األولوية ألنه صّدر حديث  بمعنى  فرسها 

من أنفسهم... فمن كنت مواله فعيل مواله« واملوىل هنا بمعنى األوىل.

التفسري الثاني:
أّن املراد من املوىل هو الويل قال: »من كنت وليه فعيل وليه«.

إذن املوىل بتفسري رسول اهلل9 إما بمعنى األوىل وإما بمعنى الويل.

ولنقف هنا:
أواًل: عند املراد من األولوية يف اآلية املذكورة، الذي اختّص9 هبا دون 

غريه من األنبياء والرسل.
وثانيًا: عند فاء التفريع يف قوله: »فمن كنت مواله فعيل مواله« لنتعرف عىل 

أي يشٍء ُفرعت؟

فما هو املراد من األولوية؟
اإلطالق  عىل  العموم  عىل  يدل  حذف  إذا  املتعّلق  أّن  األصول  علامء  ذكر 
ونحو ذلك، فالقرآن الكريم مل يقل: إّن النبيَّ أوىل يف القضية الكذائية بالنسبة 

1 . سورة فاطر: 15.
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إىل املؤمنني، وإنام قال: النبيُّ أوىل مطلقًا وإال لو كان املقصود أنه أوىل يف بعض 
األمور دون بعض، كان عليه أن يبنّي، وحيث مل يبنّي، فإنه9 أوىل باملؤمنني 
يف مجيع شؤوهنم دينيًة كانت أو دنيويًة، بدليل أن اآلية املباركة مل تقّيد أولويته 
بمتعّلق، واملتعّلق مل تذكره اآلية أي أنه حمذوف، وبالتايل فأولويته9 عامة ال 
خاصة، ومطلقة غري مقيدة. وهذا ما أثبته مجلة من األعالم واملحّققني، أشري 

إىل واحد منهم:
أولـى  مـحمد  النبـّي  ذكره:  تعالـى  يقول  اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  الطربي 
بـام  فـيهم  أن حيكم  أنفسهم،  به من  بـالـمؤمنـني  أحّق  يقول:  بـالـمؤمنـني، 

يشاء من حكم، فـيجوز ذلك علـيهم.)))
فكل حكم ٍ صدر من النبي9 يف مؤمن سواء كان عامًا أو خاصًا يف أمور 
إذا  به. كام  االلتزام  أو شخصية، جيب  فردية  أو  اجتامعية  أو  أو سياسية  دينية 
9 عليه، يقدم حكم  وقع تعارض بني حكم الشخص عىل نفسه، وحكم النبيِّ
 9 9. وقد ورد يف احلديث: »الناس مسلطون عىل أمواهلم« إال أّن النبيَّ النبيِّ

له أن يمنعهم من الترصف، وهكذا.
يعط  مل  العزيز،  التنزيل  يف  وجاء  نبيَّه9  به  اهلل  اختصَّ  الذي  املقام  فهذا 
7 مقامات  لعيلٍّ يثبُت  املقام راح رسول اهلل9  لغريه9. وانطالقًا من هذا 

عديدة، كان منها:

 »من سبَّ عليّاً فقد سّبين...«.)))
* عن أيب الطفيل قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: أشهد أين سمعت رسول اهلل 
فقد  أحبني  ومن  أحبني،  فقد  علّيًا  أحبَّ  »من  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

1 . تفسري الطربي أليب جعفر الطربي)ت310( حتقيق: الدكتور الرتكي؛ االحزاب:6.
2 . مسند أمحد6 : 323 ، عن أمِّ سلمة.
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أحب اهلل، ومن أبغض علّيًا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهلل«.))) م

7: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال  وأيضًا قوله9 لعيلٍّ
نبي بعدي«.)))

وهكذا هو نفس رسول اهلل9 كام يف آية املباهلة61 سورة آل عمران: )َفَمْن 
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَنآَءَنا َوَأْبَنآَءُكْم َوِنَسآَءَنا  َحآجَّ

َوِنَسآَءُكْم َوَأْنُفَسَنا وَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت ٱهلِل َعَلى ٱْلَكاِذِبيَن(.

ألن  معنى  ال  الدنيا،  احلياة  يف  موجودًا  حّيًا  دام  ما  رسول اهلل9  أّن  وبام 
يكون أحٌد أوىل باملؤمنني من أنفسهم منه9 وهنا يرد التايل:

هل أعطي مقام األولوية القرآنية ألحٍد بعد رسول اهلل أم مل ُيعَط؟
7 أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم بعد رسول اهلل9؟ وهل ثبت لعيلٍّ

املورد األول:
عيلٌّ  مجع  قال:  الطفيل  أيب  عن  ِفطٌر   ...« حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  ذكر 
ريض اهلل عنه الناَس يف الرحبة، ثمَّ قال هلم: أنشُد اهلَل كلَّ امرىٍء مسلم ٍ سمع 
الناس. وقال  ملا قام، فقام ثالثون من  رسول اهلل9 يوم غدير ُخم ما سمع، 
أبونعيم: فقام ناٌس كثرٌي، فشهدوا حني أخذه بيده، فقال للناس: »أتعلمون أين 
أوىل باملؤمنني من أنفسهم«؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل. قال: »من كنت مواله، 
قال: فخرجت وكأّن يف  من وااله وعاِد من عاداه«.  وال ِ  اللهم  فهذا مواله، 
عنه  اهلل  ريض  عليًا  سمعت  إين  له:  فقلت  أرقم،  بن  زيد  فلقيت  شيئًا،  نفيس 

يقول كذا وكذا. قال: فام ُتنكر؟ قد سمعت رسول اهلل9 يقول ذلك له«.
رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  إسناده  األرنؤوط:  شعيب  العالمة  يقول 

1 . املعجم الكبري 23 : 381.
2 . صحيح البخاري5 : 24؛ صحيح مسلم15 : 175.
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له  السنن، وروي  ابن خليفة فمن رجال أصحاب  ـ وهو  فطر  الشيخني غري 
البخاري مقرونًا، وهو ثقة. حسني بن حممد: هو املّروذي، وأبو نعيم...

وأخرجه ابن حبان )6931( من طريق أيب نعيم، هبذا اإلسناد، وقرن بأيب 
نعيم حييى بن آدم، وزاد قوَل أيب نعيم: فقلُت لفطر: كم بني هذا القول وبني 

(؟ قال: مئة يوم. موته )يعني موت عيلٍّ
وأخرجه مطواًل وخمترصًا النسائي يف الكربى )8478( وابن أيب عاصم يف 
»الستة«، والطحاوي يف »رشح مشكل اآلثار« )1762( والطرباين يف الكبري 

)4968( من طرق عن فطر،...)))

املورد الثاني:
عيلٍّ  مع  غزوُت  قال:  بريدة،  عن  عباس  ابن  ...عن  حنبل:  بن  أمحد  ذكر 
اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلام قدمُت عىل رسول اهلل9 ذكرُت علّيًا، فتنقصُته، 
باملؤمنني من  أوىل  ألسُت  بريدة،  »يا  فقال:   ، يتغرّيُ فرأيُت وجه رسول اهلل9 

أنفسهم«؟ قلت: بىل يا رسول اهلل. قال: »من كنُت مواله، فعيلٌّ مواله«.
قال: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني...))) 

املورد الثالث:
... عن الرباء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول اهلل9 يف حجته التي حّج، 
فنزل يف بعض الطريق، فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد عيل، فقال: ألسُت أوىل 
نفسه؟  من  مؤمن  بكلِّ  أوىل  ألسُت  قال:  بىل،  قالوا:  أنفسهم؟  من  باملؤمنني 

 ،19302 احلديث  رقم  األرنؤوط:32  شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند  أنظر   .  1
الصفحات56 -58 مع هوامشها.

2 . مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط: 38، رقم احلديث 22945، الصفحات32- 34 
مع هوامشها. 
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قالوا: بىل، قال: »فهذا ويل من أنا مواله، اللهم وال ِ من وااله، اللهم عاِد من م

عاداه«.
وعلق عليه األلباين بقوله: صحيح، وأحال إىل سلسلة األحاديث الصحيحة 

ح1750.)))

املورد الرابع:
ثم  فقممن  بدوحات  وأمر  رسول اهلل9  رجع  ملا  قال:  أرقم  بن  زيد  عن 
الثقلني  فيكم  تركت  قد  إين  فأجبت  كأين دعيت  فأجبُت،  »كأين دعيت  قال: 
أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل عز وجل وعرتيت أهل بيتي، فانظروا كيف 
إّن اهلل عز وجل موالي وأنا ويل كل  قال:  أن  إىل  يتفرقا..  لن  ختلفوين وإهنام 

مؤمن، ثم أخذ بيد عيل من كنت وليه فهذا وليه«.
رجاله ثقات، رجال الشيخني، فاحلديث صحيح أيضًا.

وهكذا جاء يف موارد أخرى، منها:
* مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي

قال: »كأين دعيت فأجبت، ونزل بغدير خم...«.)))
أوىل  »ألسُت  فقال:  رأسه،  النبيُّ  فرفع  اآلجري:  لإلمام  الرشيعة  كتاب 

باملؤمنني من أنفسهم؟ قال: قلت: بىل، قال: »فمن كنت مواله ...«.)))
* ما رواه إسحاق بسند صحيح وحديث غدير خم: »ألستم تشهدون أّن 

اهلل ورسوله أوىل بكم من أنفسكم وأّن اهلل ورسوله موالكم؟ قالوا: بىل.
قال: »فمن كان اهلل ورسوله مواله، فإّن هذا مواله. 

1 . صحيح سنن ابن ماجة للعالمة األلباين1: 56، الرواية رقم 94.
2 . مشكل اآلثار 5 : 18 رقم احلديث: 1756.
3 . كتاب الرشيعة، لإلمام اآلجري 4 : 2044.
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* إحتاف اخلرية املهرة لإلمام البويرصي:
قال: »ألستم تشهدون...«.)))

فالقضية  إذن  وبالنبوة،  باهلل  الشهادة  منهم  يأخذ  رسول اهلل9  عجيب 
بدرجة عالية من األمهية مرتبطة باإلمامة مرتبطة باألمور العقائدية أو باألمور 

العملية، وإال ملاذا حيتاج إىل الشهادة باهلل والنبوة.
هذه بعض املصادر وإال اهلل يعلم أن هناك عرشات األعالم الذين فّرعوا 

قضية املوىل عىل األوىل.

العالقة بني صدر احلديث والتفريع:
الفاء مفرعة عىل  أّن  ويف كلِّ هذا رسول اهلل9 يتكلم عام بعد حياته. كام 
األولوية الثابتة لرسول اهلل ألستم تشهدون. أي من كنت أوىل به من نفسه فهذا 

وليه. فتثبت له األولوية التي ثبتت لرسول اهلل ألستم تشهدون.
هذا وأّن لصدر احلديث عالقة بالتفريع املتمثل بالفاء يف قوله: »فمن كنت 
مواله فهذا عيل مواله« وإال يكون ذكرها يف صدر احلديث لغوًا، فإذا مل يكن 

هذا التفريع دااًل عىل األولوية، فلامذا يذكر هذا املقدار يف صدر احلديث؟

ما هو معنى املوىل يف احلديث؟
لقد بنّي رسول اهلل9 معناه عندما جعل املوىل بمعنى األوىل يف احلديث. 
فّرع  ثم  أولويته،  ذكر  أنه  بقرينة  باألوىل  املوىل  فرّس  الذي  هو  فرسول اهلل9 
بّينه9 فال نذهب  عليها مولوية عيل عليه أفضل الصالة والسالم. وبعد أن 
إىل كلامت اللغويني وإىل كلامت العلامء، كام ال جمال يف أن نقول شيئًا يف قبال 
ما قاله رسول اهلل9 حتى عىل فرض عدم وجود حديث آخر هبذا املضمون.

1 . إحتاف اخلرية املهرة لإلمام البويرصي، طبعة دار الوطن 7 :210.
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للنبي م الثابتة  األولوية  عىل   7 عيلٍّ مولوية  فّرع  كاماًل  الغدير  فحديث 

األكرم9.
نعم لو مل يكن9 فرس لنا ذلك؛ وأّن املوىل جاءت بمعنى األوىل، لذهبنا ال 

فقط إىل كلامت اللغويني، بل إىل املفرسين واألحاديث والروايات...

مع الشيخ ابن تيمية:
قال:   7 عيلٍّ أولوية  مسألة  إىل  جاء  عندما  قاعدته  فعىل  تيمية  ابن  وأما 

وكذلك قوله: »أنت أوىل بكل مؤمن ومؤمنة« كذب أيضًا.)))

املوىل، األوىل، مع املفسرين : 
أبدأ هنا بذكر ما قاله املفرسون قبل ذكر ما قاله املحّدثون واللغويون، وما 
جاء يف األحاديث؛ حتى يتضح للذين راحوا يصيحون لياًل وهنارًا أّن القرآن مل 

يستعمل املوىل إال بمعنى املحبة والنرصة، ماذا هم قائلون يف:
 َمْواَلُكْم( التي جاءت يف اآلية 15 من سورة احلديد:

َ
)َمْأَواُكُم ٱلنَّاُر ِهي

 َمْواَلُكْم 
َ
)َفاْلَيْوَم اَل ُيْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَيٌة َواَل ِمَن ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َمْأَواُكُم ٱلنَّاُر ِهي

َوِبْئَس ٱْلَمِصيُر(؟!

إذن معنى هذا اجلزء من اآلية: أّن النار موىل الذين كفروا، فهل )َمْواَلُكْم( 
هنا: أّن النار حتّبكم وتنرصكم؟

وإذا مل تكن )َمْواَلُكْم( تعني النرصة واملحبة، فام هو معناها؟
وما معنى أّن النار موىل الذين كفروا؟

األجنحة  املفرسين ومن خمتلف  التفاسري ألعالم  إىل عرشات  معنا  تعالوا 
القرن  من  ابتداًء  االجتاه.  ذاك  من  أو  االجتاه  هذا  من  كانوا  سواء  اإلسالمية 

1 . منهاج السنة حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل4 :256.
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أن  وسيتضح  للنار،  املولوية  هذه  فرسوا  كيف  لنرى  هذا،  يومنا  إىل  الثالث 
)َمْواَلُكْم( هل تعني أوىل بكم، أو هي نارصكم أو أهنا حتّبكم؟ 

)َمْواَلُكْم(: أوىل بكم. يعني أحق بكم أنتم أحق بالنار من غريكم...
َمْواَلُكْم(   

َ
ِهي ٱلنَّاُر  )َمْأَواُكُم  تعاىل:  قوله  الفراء يف  قال  بكم  أوىل  موالكم 

يعني أوىل بكم وكذا قال أبو عبيدة.))) 
 َمْواَلُكْم( أي هي أوىل 

َ
وهكذا ابن كثري الدمشقي وعبارته هذه: قال: )ِهي

بكم من كل منزل عىل كفركم وارتيابكم وبئس املصري.)))
أي  مصدرًا،  يكون  أن  جيوز  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي املباركة:  اآلية  هذه  ذيل  يف 

واليتكم، أي ذات واليتكم، وأن يكون مكانًا، أي مكان واليتكم وأن يكون 
بمعنى أوىل بكم...كام ذكره مجلة من املفرسين، منهم:

الدكتور  الكتاب املكنون حتقيق:  الدر املصون يف علوم  العالمة احللبي يف 
أمحد حممد اخلراط، دار القلم دمشق، اجلزء10، اآلية.

هنج  عىل  هم  الذين  السعودية،  العربية  اململكة  علامء  كبار  من  نخبة  وعن 
حممد بن عبد الوهاب، ومن املدافعني عن الشيخ ابن تيمية، هذه عبارهتم يف 

1 . أنظر كاًل من اجلامع الصحيح، صحيح البخاري ) ت 256 من اهلجرة( أرشف عىل حتقيقه: 
717 ) احلديث 15 (؛ كتاب التفسري سورة احلديد؛ و فتح الباري يف  شعيب األرنؤوط3 : 
رشح صحيح البخاري للحافظ العسقالين حتقيق: عبد الرمحن بن نارص الرباك 10 : 673 ؛ 
تفسري الطربي املتوف310 من اهلجرة حتقيق: الدكتور عبد املحسن الرتكي22 : 408 ؛ وكتاب 
؛ جمموعة رسائل  اهلجرة(  املتوف 437 من  القييس  النهاية أليب حممد مكي  بلوغ  إىل  )اهلداية 
العالمة  لإلمام  القرآن  تفسري  ؛   7320  :11 الشارقة  جامعة  العالية  الدراسات  جامعيةكلية 
اإلمام السمعاين املتوف 489 من اهلجرة 5 :371؛ تفسري البغوي معامل التنزيل لإلمام البغوي 
املتوف 516 من اهلجرة، دار طيبة 4 : 326؛ زاد املسري يف علم التفسري، لإلمام ابن اجلوزي 

املتوف 597 من اهلجرة 8 : 167.
2 . تفسري القرآن العظيم، دار عامل الكتب13 :421. 
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ذيل هذه اآلية املباركة من سورة احلديد: »فاليوم ال يقبل من أحد منكم أهيا م

املنافقون عوض ليفتدي به من عذاب اهلل وال من الذين كفروا باهلل ورسوله 
مصريكم مجيعًا النار هي أوىل بكم منكم بمنزل«.)))

النار وهي أوىل  إيوائكم  النار هي موالكم أي مستقركم ومكان  »مأواكم 
بكم خلبث نفوسكم« هذا ما جاء يف أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تأليف 
أيب بكر جابر اجلزائري الواعظ باملسجد النبوي الرشيف النارش مكتبة العلوم 

واحلكم املدينة املنورة5 : 266.
يتوىل  من  واملوىل  بكم،  أْوىل  أي  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي فيقول:  القرطبي  وأما 

مصالح اإلنسان، ثم استعمل فيمن كان مالزمًا لليشء. وقيل: أي النار متلك 
أمرهم؛.)))

إذن معنى املوىل يف اآلية هو األوىل، وهو من يتوىل مصالح الناس،.. وهو 
فليس هي  وبالتايل  فعيل مواله«.  »فمن كنت مواله  احلديث:  املوىل يف  معنى 

املحبة أو النرصة.
النار موىل  إليها معنى  التي أرشنا  األولوية  أمرهم، وهومعنى  وكذا متلك 
الذين كفروا يعني متلك أمرهم وأّن اإلنسان يملك أمر غريه من املؤمنني، و 
اهلل  أّن  بمعنى  أمرهم  متلك  النار  أي  قال:  السياسية.  الوالية  أو  اإلمامة  هي 
وهلذا  الكفار،  عىل  غيظًا  تتميز  فهي  والعقل  احلياة  فيها  ب  ُيَركِّ وتعاىل  تبارك 

خوطبت يف قوله تعاىل:

الشؤون اإلسالمية  السعودية وزارة  العربية  اململكة  العلامء،  من  نخبة  إعداد  امليرس  التفسري   .  1
العامة  األمانة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  واإلرشاد  والدعوى  واألوقاف 

للشؤون العلمية يف ذيل هذه اآلية املباركة من سورة احلديد )ص539(.
2 . أنظر اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام القرطبي حتقيق الدكتور الرتكي ج20 مؤسسة الرسالة، 

اآلية. 
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ِزيٍد(. )َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل ٱْمَتأَلِت َوَتُقوُل َهْل ِمن مَّ
بكم،  أوىل  هي  أي  َمْواَلُكْم(   

َ
)ِهي يقول:  أن  بعد  الشوكاين  اإلمام  وهذا 

يذكر التايل: واملوىل يف األصل من يتوىل مصالح اإلنسان.)))

فتحصل إىل هنا:
* أّن هناك شاهدًا قرآنيًا يثبت لنا هذه احلقيقة وهي أن املوىل استعمل وأريد به 
األوىل كام رأينا يف كلامت أعالم املفرسين من املتقدمني واملتأخرين واملعارصين.
* أّن املراد من املوىل يف احلديث هو األوىل بدليل تفريع النبّي9 املوىل عىل 

األوىل، الذي ورد يف صدر احلديث.
ثم إن رسول اهلل9 بنّي هذه املولوية وفرسها لنا بنحوين:

التفسري األول:
باملؤمنني  أوىل  »ألست  الغدير:  األولوية ألنه صّدر حديث  بمعنى  فرسها 
من أنفسهم.. فمن كنت مواله فعيل مواله« هذا التفسري األول وهو أّن املوىل 

هنا بمعنى األوىل.

التفسري الثاني:
أنه املراد من املوىل هو الويل قال: »من كنت وليه فعيل وليه«.

إذن املوىل بتفسري رسول اهلل9 إما بمعنى األوىل وإما بمعنى الويل.

املوىل واملتولي:
إّن كلمة املوىل، كام حتاول بعض الدراسات أن تصور للقارئ أن كلمة املوىل 

1 . أنظر فتح القدير، تأليف اإلمام الشوكاين املتوف بصنعاء1250 من اهلجرة 5 :227.
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الكلمة م فاألصل يف هذه  واملحبة ونحوها،  والنرصة  احلّب  بمعنى  إال  تأِت  مل 

املحبة، والزمه أن من يدعي أّن لفظ املوىل يدل عىل اإلمامة السياسية، واملتويل 
لشؤون األمة، البد أن يقيم دلياًل وقرينة عىل ذلك؛ ألّن كالمه هذا عىل خالف 
أصل هذه الكلمة وهي املحبة. ومعنى هذا أّن رسول اهلل9 عندما قال: »من 
القضية،  وانتهت  علّيًا.  فليحب  حيبني  كان  من  يعني  مواله«  فعيل  مواله  كنت 
أن  عليه  املحبة،  آخر غري  معنًى  للموىل  أن  الكالم، ويدعي  ومن خيالف هذا 

يقيم الدليل، فيام الذي يقول بأّن املوىل بمعنى املحبة، ال حيتاج إىل دليل..
إذن لو ثبت أّن كلمة موىل أصاًل معناها املحبة إذن احلق معه، أما إذا ثبت 
أّن هلا معاين أخرى وتستعمل استعامالت أخرى فكل من أراد أن يقول بمعنى 
املتويل لألمور، فعليه أن يقيم الدليل، كام أّن من يقول بمعنى املحبة البد أن 

يقيم دلياًل عىل ذلك، وال يمكن أن يرسلها إرسال املسلامت...
فلنرجع مجيعًا إىل كتب اللغة وكلامت العلامء لنرى أّن املوىل له معنًى آخر 

غري املحبة والنرصة أو ال؟
قبل أن أبنّي ذلك، ال بدَّ يل من أن أبنّي أّن مشكلتنا ليس مع االجتاه العام من 

املسلمني من علامء أهل السنة، وإنام مشكلتنا مع هذا املنطق:
الذي جاء يف كتاب )الرياض الندية عىل رشح العقيدة الطحاوية(: الرافضة 
بأي يشء يطعنون فيه )يعني يف أيب بكر( ملا أهنم رووا فيام يرونه أّن عليًا هو 
أكثره كذب، وفيه:  أّن  الغدير، مع  الذي يسمونه حديث  اإلمام، يف احلديث 
أنه9 قال: »من كنت مواله فإّن عليًا مواله، اللهم وال ِ من وااله، وعاِد من عاداه«.
نقول: هذا صحيح أّن عليًا من النبي9 بمنزلة هارون من موسى، وهو 
موىل املسلمني، وكذلك نقول يف أيب بكر ويف بقية اخللفاء وسائر الصحابة، هم 
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موايل املسلمني، وليست الوالية إال ما تقتضيه املحبة...)))
 وكأّن حديث الغدير ال مسانيد له، وإنام هو من مبتدعات الشيعة فمشكلتنا 
مع هذا املنطق، الذي راح يدلس بشكل رسمي عىل كل علامء املسلمني الذين 
أثبتوا تواتر حديث الغدير ولو عىل حّد قوله: »من كنت مواله فعيل مواله« حتى 
لو مل تكن زيادة حتى ابن تيمية الذي قال: إنه مطعون فيه.. يف النتيجة قال: 
بعض حسنه، ولكن هذا الرجل جتاوز هذا، فهو ملكي أكثر من امللك، فام جاء 
به إطالقات واحدة وراء األخرى وكأن رسول اهلل9 ما كان عارفًا أن جيعل 
ما قاله يف عيلٍّ عليه السالم، يف أيب بكر ويف بقية اخللفاء، أو أنه9 نيس أن يتمم 
احلديث فجاء هذا الرجل ليتمم كالمه9 ثمَّ يقول: معنى موىل يعني املحبة 
يعني من أحبني فليحب عليًا من كان حيبني فليحب عليًا فإذن أواًل: ضعف 
السند وثانيًا: فرض أن املضمون... ومل يقم أي دليل لو كان يعلم ما يقول، 
فلو كانت القضية هي املحبة وتشمل مجيع الصحابة ومجيع املسلمني ملاذا قاهلا 

7، أال كان له أن يعمم؟! الرسول9 فقط لعيلٍّ
واآلن أمامكم أحد أعالم الوهابية املعارصين أو أتباع حممد بن عبد الوهاب 
وهو حممد بن صالح العثيمني حني سئل فضيلة الشيخ عن قول اإلنسان إذا 

خاطب ملكًا يا موالي فأجاب بقوله: الوالية تنقسم إىل قسمني: 
القسم األول والية مطلقة وهذه هلل عّز وجّل، وهذه ال يشاركه فيها غريه.

القسم الثاين: والية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغري اهلل وهلا يف اللغة معان ٍ 
كثرية: منها: النارص واملتويل لألمور والسيد.))) هذا هو املورد األول للشيخ.

فضيلة  تعليق  الدمشقي  العز  بن  لإلمام  الطحاوية،  العقيدة  رشح  عىل  الندية  الرياض  أنظر   .  1
الشيخ الدكتور عبداهلل عبدالرمحن بن عبداهلل اجلربين وخّرج أحاديثه الدكتور طارق اخلويطر 

دار الصميعي، للنرش والتوزيع 4 :600.
2 . جمموع فتاوى ومسائل فضيلة الشيخ، دار الثريا، للنرش 3 : 136 رقم السؤال507.
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فالنارص واملتويل لألمور والسيد وأنا ال أتصور بأّن رسول اهلل9 مقصوده م

أمور  يتوىل  والذي  املتويل...  مقصوده  وإما  النارص  مقصوده  إما  السيد،  هنا 
املسلمني يسمى موىل.

فيام أن هذه املفردة تتضمن معاين عديدة، فعىل كّل من يذهب إىل معنى منها 
دون املعنى اآلخر، أن يقيم دلياًل عىل ما خيتاره منها. فليس األصل فيها النارص 

واملحبة والنرصة ونحو ذلك املتويل.
أما املورد الثاين للعثيمني فهو فيام ذكره يف »القسم الثاين والية مقيدة مضافة 
وهذه تكون لغري اهلل وهلا يف اللغة معان ٍ كثرية منها النارص واملتويل لألمور«.)))

ثم يقرأ يقول: )وقال فيام يروى عنه: »من كنت مواله فعيل مواله« ويقال 
]وعليه  اجلملة  هلذه  التفتوا  يعرف(  وعليه  يقول  أن  إىل  األمر  ويل  للسلطان 
يعرف أنه ال وجه الستنكار بعض الناس ملن خاطب ملكًا بقوله موالي[ يعني 
أنت إذا قلت مللك: إنه موالي، يقول هذا غري مستنكر؛ ألّن املراد بموالي أي 

املتويل أمري.
إذن فرسول اهلل عندما قال: »من كنت مواله« كان مقصوده من كان حيبني 

وأحبه!
يقول:  ثم  فأجبت«  »دعيت  يقول:  حياته  أخريات  ويف  اجلّو  هذا  يف  وهو 
»اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني، فمن كنت مواله فعيل مواله، أيعقل أنه يريد 
7 غري حمبوب حتى يطلب منهم ذلك؟! وهل هذه  املحبة؟! وهل كان عيلٌّ
املعاين لكلمة موىل أو موالي كانت غائبًة عنه9 حني قال قوله يف يوم الغدير؟!
أي  الناس  ألمور  املتويل  بمعنى  يستعمل  املوىل  أّن  واضح  بشكل  فاتضح 
اإلمامة أوالوالية السياسية. وعىل هذا األساس ال حيق ألحد أن يأيت ويقول: 

1 . القول املفيد عىل كتاب التوحيد، للعثيمني، دار ابن اجلوزي2: 343.
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النارص واملحب نعم له أن حيتمل هذا  الغدير تعني  إّن كلمة موىل يف حديث 
املعنى فال حيق ألحد أن يقول يراد هذا إال بدليل ونحن ندعي أّن الدليل يقول: 
إّن املوىل يعني املتويل لألمور وقد أرشنا إىل الدليل األول، وهو دليل األولوية.

والدليل الثاين، وهو دليل: »من كنت وليه فعيل وليه«.
أكتفي  األمور،  تويل  بمعنى  املوىل  لفظة  استعملت  روائية  شواهد  وهناك 

بروايتني منها:
عن الرباء بن عازب قال: كنا مع رسول اهلل9 يف سفر فنزلنا بغدير خم، 
فنودي فينا الصالة جامعة، وكسح لرسول اهلل9 حتت شجرتني فصىل الظهر، 
وأخذ بيد عيلٍّ فقال: »ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم«؟! قالوا: 
بىل قال9: »ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه«؟! قالوا: بىل قال: 
وااله  من  وال ِ  اللهم  مواله  فعيلٌّ  مواله  كنت  »من  فقال:   ،7 عيلٍّ بيد  فأخذ 

وعاِد من عاداه«.)))
هذا املقدار ذكرناه سابقًا، ولكن حمل الشاهد يف هذه اجلملة التي أرشنا إليها 

وذكرنا أننا سنقف عندها الحقًا.

1 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل حتقيق: شعيب االرنؤوط30 :430.
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من م سمع  ما  بعد  الغدير،  واقعة  بعد  يعني  ذلك[  بعد  عمر  ]فلقيه  قال: 

ابن أيب طالب[ هذه  يا  له: هنيئًا  7 ]فقال  قاله يف حّق عيلٍّ ما  رسول اهلل9 
اجلملة األوىل، ثمَّ جاءت الثانية ]أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة[ 
يف ذيل احلديث )رقم 2( يقول: ]صحيح لغريه وهذا إسناٌد ضعيف من أجل 
عيل بن زيد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني[ حمل الشاهد عبارته: صحيح 

لغريه.
ذكرنا مرارًا وتكرارًا أّن املراد من صحيح لغريه كام قال العالمة العثيمني يف 
كتابه )مصطلح احلديث حممد بن صالح العثيمني( عرف الصحيح لغريه قال: 
]احلسن لذاته إذا تعددت طرقه[ يوجد هلذا احلديث أكثر من سند، له طرق 
لغريه؛  ]وإنام سمي صحيحًا  قال:  لذا  متعددة وكلها حسان. ومجيعها حسنة 
ألنه لو نظر إىل كل طريق بانفراد مل يبلغ رتبة الصحة، فلام نظر إىل جمموعهام 

قوي حتى بلغها[ صار بمستوى الصحة.
ويف )ص16( يقول: ]وتفيد أخبار اآلحاد سوى الضعيف[ يعني الضعيف 
لغريه  واحلسن  لذاته  واحلسن  لغريه  والصحيح  لذاته  لصحيح  أما  مستثنى، 
مشمول.. يقول: ]جيب العمل به بام دلت عليه بتصديقه إن كان خربًا وتطبيقه 
إن كان طلبًا[ إذا كان من األمور العقائدية جيب االعتقاد به وإذا كان من األمور 

الفقهية جيب العمل به.
أيب  ابن  يا  »هنيئأ  له:  قال  عندما   7 لعيلٍّ الثاين  اخلليفة  يدل كالم  ماذا  ثمَّ 
الثاين  طالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة«؟ فهل فهم اخلليفة 
عمر بن اخلطاب من كلمة موىل معنى املحبة، وقّدم هتنئته، وبدأ حيّبه، وكأنه 
مل يكن قبل هذا حيبُّ عليًا، وبعد كالم رسول اهلل9 ثبت لعمر أنه جيب أن 
حيّب عليًا، و قبل ذلك مل يثبت؟ أيقبلون هذا يف اخلليفة الثاين؟! ]فلقيه عمر 
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بعد ذلك[ ويقول له: أصبحت وأمسيت والزمه أّن عمر بن اخلطاب مل يكن 
قد سمع من رسول اهلل9: »ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق« هذا 
اجلمُّ  ورواه  عليه  متفق  صحيح  حديث  ]هذا  يقول:  ينقله  أن  بعد  احلديث 

الغفري[.)))
والزمه أيضًا أّن اخلليفة الثاين عاش مع رسول اهلل9 وكان قريبًا منه، وهو 
ال يعلم أن ميزان احلّب والبغض، وأن ميزان اإليامن والنفاق؛ هو حبُّ وبغُض 

... 7 واآلن عرف أن امليزان هو حّب وبغض عيلٍّ عيلٍّ
َة  اْلَمَودَّ ِإاّل  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  )ُقْل  الكريم قبل ذلك:  القرآن  وقد نزل 
7 من أهل القربى، إال أن يقولوا: إّن عمر مل يكن  (، أليس عيلٌّ اْلُقْرَبی   ِفي  

يعلم أّن علّيًا من أهل القربى؟! أيوافق أحد عىل هذا املنطق؟! وماذا يستطيع 
وأمسيت  )أصبحت  حول  التساؤالت  هذه  مثل  عن  منصف  أي  جييب  أن 
موىل كل مؤمن ومؤمنة(؟! كام أّن غري اخلليفة الثاين، من الصحابة راح يبارك 
7 الوالية ويسّلم عليه هبا... فمن املحال أن يكون املراد من املوىل هنا  لعيلٍّ

معنى املحبة.
فعن رياح بن احلارث قال: جاء رهط إىل عيل7 بالرحبة يف العراق، فقالوا: 

السالم عليك يا موالنا قال كيف أكون موالكم وأنتم قوٌم عرب؟
قالوا: سمعنا رسول اهلل9 يقول يوم غدير خم: »من كنت مواله فإّن هذا 
مواله«، قال رياح: فلام مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء قالوا: نفر من األنصار 

فيهم أبو أيوب األنصاري.)))
 :7 لعيلٍّ نقول  ألننا  بدعة؛  أهل  بأننا  ويتهموننا  علينا  يستكثرون  فلامذا 

1 . أنظر فضائل الصحابة، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق ويص اهلل بن حممد عباس 2 : 669.
2 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرنؤوط 38: 541 رقم الرواية 23563.
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آتاكم م )ما  رسول اهلل9  من  تعلمناه  ما  إنه  باملولوية  عليه  ونسّلم  موالنا. 

الرسول فخذوه ...( وهو ما فعله الصحايب أبو أيوب األنصاري ومن معه!

فليس   340: الصحيحة4  األحاديث  )سلسلة  يف  وردت  أيضًا  والرواية 
فقط العالمة شعيب األرنؤوط، وإنام العالمة األلباين أيضًا، ويف األخري يقول: 
]قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات[. وكذلك انظر املصنف لإلمام ابن أيب 

شيبة، حتقيق حممد عوامة... وغري ذلك.
إذن بشكل واضح ورصيح بام ال جمال للريب فيه أّن املوىل حتى لو مل نقبل 
القرينة األوىل أو القرينة الثانية يتضح من كالم عمر بن اخلطاب أّن املوىل يراد 
به املتويل لألمور بشهادة أنكم تقولون للملك يا موالنا وإال لو كانت بمعنى 
املحبة ال معنى ألن يقول: أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة. وإذا 
مل تكن من خمتصات عيل بن أيب طالب7، أي أهنا جلميع املسلمني وجلميع 
اخللفاء وجلميع الصحابة فلامذا مل يقلها رسول اهلل9 ألحٍد منهم؟ وملاذا مل هينأ 

7 هبا من أصحاب رسول اهلل9؟ عمر غري عيلٍّ

املوىل و الولي، مع اللغويني:
إّن املوىل والويل بمعنى واحد من حيث البحث اللغوي، فهذا ابن منظور 

قال: والويل واملوىل واحٌد يف كالم العرب...
ويف احلديث: أيام امرأة نكحت بغري إذن موالها فنكاحها باطل، ويف رواية: 
َباِطٌل  َفنَِكاُحَها  َولّيَها  إْذن ِ  َنَكَحْت بَغرْي ِ  اْمَرَأٍة  اَم  وليها، أي متويل أمرها...: »َأيُّ

َفنَِكاُحَها َباِطٌل َفنَِكاُحَها َباِطٌل«.
»بغري إذن موالها« »بغري إذن وليها«. فهام بمعنًى واحد.

منها  العرب  كالم  يف  مواضع  له  املوىل  قال:  يونس  عن  سالم  ابن  وروى 
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املوىل يف الدين وهو الويل؛ وذلك قوله تعاىل: )َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َمْوَلي  الَِّذيَن آَمُنوا 
َوَأنَّ اْلَكاِفِريَن اَل َمْوَلي  َلُهْم(. أي ال ويل هلم، ومنه قول سيدنا رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم: »من كنت مواله فعيل مواله« أي من كنت وليه...))) 
ِمْن  ُيْخِرُجُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل  الكريس:  آية  إىل  رجعنا  إذا  ونحن 

ُلَماِت ِإَلي  النُّوِر ...(، نجدها تشري إىل ما قلناه حول معنى الويل: الظُّ

وتوفيقه  هبدايته  )ُيْخِرُجُهْم(  أمورهم  متويل  آَمُنوا(  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل   *
اهلدى  نور  أي  النُّوِر(  )ِإَلي   والذنوب  اجلهل  ظلامت  أي  ُلَماِت(  الظُّ )ِمْن 

واملغفرة...)))
* وقد جاء تفسري )الويل( بمعنى )ويل األمر( يف تفسري الرازي حيث قال: 
قوله تعاىل: )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا( فيه مسألتان. املسألة األوىل: الويل فعيل 
بمعنى فاعل من قوهلم: ويل فالن الشئ يليه والية فهو وال و ويل. وأصله من 
القرب، قال اهلذيل: ]وعدت عواد دون وليك تشغب[ ومنه  الويل الذي هو 
يقال: داري تيل دارها أي تقرب منها، ومنه يقال للمحب املعاون: ويل، ألنه 
يقرب منك باملحبة والنرصة وال يفارقك، ومنه الوايل ألنه ييل القوم بالتدبري 
واألمر والنهي ومنه املوىل. وجاء تفسري )الويل( بمعنى )متويل األمر( يف تفسري 
آَمُنوا(. أي متويل أمورهم وكافل  الَِّذيَن  َوِليُّ  )اهلُل  النيسابوري حيث قال: 

مصاحلهم. فعيل بمعنى فاعل.)))
ُلَماِت ِإَلي  النُّوِر ...(. اللغة: الويل:  * )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمْن الظُّ
... وهو القرب من غري فصل، وهو الذي يكون أوىل بالغري من غريه، وأحق 

1 . لسان العرب، ابن منظور15 : 408. 
2 . بحار األنوار، العالمة املجليس 64 : 23.

3 . خالصة عبقات األنوار، السيد حامد النقوي 8 :113 114.
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بتدبريه ومنه: الوايل، ألنه ييل القوم بالتدبري، وباألمر والنهي، ومنه: املوىل من م

فوق، ألنه ييل أمر العبد بسّد اخللة، وما به إليه احلاجة.)))
7 أصبحت موىل كل  ثم يأيت العالمة ابن منظور فيقول: »وقول عمر لعيلٍّ
مؤمن أي ويل كل مؤمن« إذن أصبحت موالي وموىل كل مؤمن أي أصبحت 

وليي وويل كّل مؤمن.))) 
ورسول اهلل9 مرة قال: »من كنت مواله فعيل مواله« وأخرى قال: »من 

كنت أنا وليه فعيل وليه«.
الوداع ونزل  الرواية عن زيد بن أرقم قال: ملا رجع رسول اهلل عن حجة 
بغدير خم أمر بدوحات فقممن... إىل أن يقول: »كأين دعيت فأجبت ، إين قد 
تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل عّز وجّل وعرتيت أهل 
بيتي فانظروا...« إىل أن يقول: »إن اهلل عّزوجّل موالي، وأنا ويل كل مؤمن«، 
ثم أخذ بيد عيلٍّ ريض اهلل عنه فقال: »من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال ِ من 

وااله وعاِد من عاداه« فقلت لزيد زيد بن أرقم : سمعته من رسول اهلل؟
فقال: ما كان يف الدوحات أحد إال رآه بعينه وسمعه بأذنيه...

قال أبو جعفر )الطحاوي(: فهذا احلديث صحيح اإلسناد، ال طعن ألحد يف 
أحد من رواته فيه، إن كان ذلك القول كان من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
لعيل بغدير خم يف رجوعه من حجه إىل املدينة ال يف خروجه حلجه من املدينة.)))
ثمَّ إّن البعض حياول أن جيعل هذه الرواية قبل الوصول إىل مكة قبل احلج 
فالبعض حياول  بعد اخلروج من مكة،  الطحاوي يؤكد أن هذه كانت  ولكن 

1 . تفسري جممع البيان، الشيخ الطربيس 2 : 163 164.
2 . أنظر لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور، دار إحياء الرتاث، بريوت يف مادة ويل 15 : 

.401
3 . رشح مشكل اآلثار، لإلمام الطحاوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط 5 : 18. 
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فقام  الصحابة،  من  عدد  و  عيّل7  بني  خالف  بقضية  القضية  هذه  يربط  أن 
رسول اهلل9 فقال: »من كنت مواله فهذا عيل مواله«.

وتعالوا معنا إىل العالمة شعيب األرنؤوط، يف ذيل احلديث يقول: رجاله 
ثقات رجال الشيخني إال أن حبيب بن أيب ثابت مدّلس وقد عنعن... ثمَّ يقول 

شعيب األرنؤوط: فاحلديث صحيح كام يقول اإلمام الطحاوي.
ثم يأيت العالمة شعيب األرنؤوط يف تعليقة أخرى له يف صحيح ابن حبان15: 
376 بعد أن ينقل الرواية أيضًا بنفسها يقول: إسناده حسن غري فطر بن خليفة 

وهو صدوق... إىل أن يقول يف )ص377(: وهذا حديٌث حسن صحيح...
إذن هذا هو املورد األول.

أما املورد الثاين فهو يف رواية طويلة أنا أقرأ بعضها ]قال عيل ريض اهلل عنه: 
9 يقول يوم غدير خم اهلل وليي، وأنا ويل املؤمنني  »أنشد اهلل من سمع النبيَّ

من كنت مواله فعيل مواله«.
ثبتت  الناس  عىل  تعاىل  هلل  الثابتة  الوالية  نفس  إذن  التسلسل  إىل  أنظروا 

7 بعد رسول اهلل9 عىل الناس.))) لرسوله9 عىل الناس وثبتت لعيلٍّ
فهل جيرأ أحد ويقول: إّن والية اهلل عىل الناس فقط هي املحبة والنرصة، 
وهذا هو القرآن يقول: )اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا( يعني فقط بينهام حمبة، أو تدبري 

وإدارة والية وسلطة...
وممن أكد صحة هذا اخلرب الذهبي وابن كثري، بعد أن ينقل الرواية يقول: 

وهذا حديث صحيح قال شيخنا أبو عبداهلل الذهبي: وهذا حديث صحيح.

1 . كتاب األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف 
صحيحيهام لإلمام العالمة عبد الرمحن احلنبيل املقديس، دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور 

عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش2 : 106 رقم الرواية 481.
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يف احلاشية يقول املحقق: أخرج هذا احلديث احلاكم يف املستدرك من طريق م

وقال هذا حديث صحيح و وافقه الذهبي.)))
قال: »من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال ِ من وااله..«. يقول: إسناده صحيح... 
ثم يذكر عرشات املصادر، قلت: أخرجه أمحد وابن حبان والبزار والطرباين 

وابن أيب عاصم يف السنة واهليثمي يف جممع الزوائد...)))
باإلمكان الرجوع إىل حتقيق الداين بن منري آل زهوي، فبشكل مفصل أشار 

إىل سند هذه الصيغة: »من كنت وليه فهذا وليه«.
لنا اإلمامة السياسية والقيادة السياسية واخلالفة  الثانية تثبت  إذن الصيغة 
السياسية يف تدبري شؤون أمر املسلمني بعد رسول اهلل9 ال اخلالفة العلمية، 
ال اخلالفة الدينية فقط، كام حياول البعض أن يتالعب حني يقول: »نحن نقبل 

.»... اإلمامة الدينية لعيلٍّ
إىل هنا استطعنا من خالل طريقني أن نثبت أّن حديث الغدير يثبت اإلمامة 

السياسية
الطريق األول: أّن موىل بمعنى أوىل صيغة مفعل عىل صيغة أفعل.

الطريق الثاين: أّن صيغة موىل بمعنى ويل، عىل صيغة فعيل.
بصيغة  احلديث  كان  سواء  و  الصيغة،  الختالف  متعددة  عوامل  وهناك 

أفعل أو كان بصيغة فعيل فهو بمعنى واحد.

1 . أنظروا البداية والنهاية، للحافظ ابن كثري حتقيق: الدكتور عبداهلل عبداملحسن الرتكي7: 686.
2 . خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، لإلمام احلافظ النسائي 71- 72 رقم احلديث 79 

: »من كنت وليه فعيّل وليه«. باب قول النبيِّ




