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و »حدیث    ۀتیمیه دربار بررسی و نقد دیدگاه ابن

 «کّل مؤمن بعدي هو ولي  
 *محمد باغچیقی

 چکیده
وارد شـده  متعدد، احادیثی را که در منقبت امیرالمـؤمنین علـی یتیمیه در موارد ابن

کند. یکی از این احادی ، حدی  مشهور نبوی اسـت کـه آن حضـرت  است، تکذیب می
َّّ م و هل وليُّ»اند:  فرموده در شأن امیرالمؤمنین تیمیـه ایـن  ابن«. ًعود من ؤک
دهـد، دربـارۀ واژۀ  کند و دلیلـی کـه بـرای رد  ایـن حـدی  ارائـه می حدی  را تکذیب می

از بیان این حدی ، دوستی با  اکرم پیامبر صورت که اگر مراد   این به .است« ولی  »
بوده است، به این حدی  نیـازی نبـود؛ چراکـه همگـان بـا او دوسـتی  علی حضرت

بـوده اسـت،  علـی آن حضرت از این سلن، امـارت حضـرت مراد   هماگر  اند. داشته
تیمیـه،  که برخالف دیدگاه ابن آنجا از«. ولی  »کردند؛ نه  استفاده می« والی»باید از واژۀ 

سنت، در غالـب سلسـله سـندی کـه  این حدی  را بسیاری از علما و محدثان  معتبر  اهل
سنت نیـز  شناسان و مفسران  اهل اند و لغت هم  راویان  آن از ثقات هستند، روایت کرده

« والـی»و آن را در معنای   معنای فاعلی را اراده کرده« ولی  »در استعماالت خود از واژۀ 
و هول »بـودن  حـدی     تیمیه مبنـی بـر کـذب توان ادعای سست  ابن اند، می کار برده به

 را رد کرد.« کّ مؤمن ًعد  وليُّ
.نهاج السنة النبویة، امیرالمؤمنین علیتیمیه، م ابن ها: واژه کلید  ، ولی 

  

                                                 
 .پژوه مؤسس  دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت دانش *

 moha43150@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
انـی  دمشـقی  حنبلـی تیمیـه، از  ق(، معـروف بـه ابن382تـا  776) احمد بن عبدالحلیم حر 

مناقشـه بـوده   برانگیز و مورد معدود افرادی است که آرای وی از عصر  خود تاکنون، بح 
 است.

س نة النبوی ة ف ي نق   ک الم الش یعة و منهاج الجمله کتاب  های فراوانی از او کتاب
منهاج اش از تألیر این کتاب، پاسخ به مطالب  کتاب   را تألیر کرد که هدف اصلی القدییة

 د.بو حلی ، نوشت  عالمهالکرامة في معرفة اإلمامة
کنـد کـه در  ، به آیات و روایات فراوانی اشاره میمنهاج الکرامةدر کتاب  حلی عالمه

نقل شده است. دقیقًا همین امر موجب  ویژه امیرالمؤمنین علی به بیت اهلفضیلت 
، به این مطالب و مناقب واکنش نشان منهاج السنة النبویة تیمیه با نوشتن  کتاب   شد تا ابن
نقـل کـرده  بیـت های ملتلر، فضایل فراوانی را که فریقین برای اهل صورت دهد و به

هایی بـر ادعاهـای سسـت   از علمای فریقین جوابیهبودند، رد و تکذیب کند؛ البته بسیاری 
 اند. و او را مذمت کرده  تیمیه نگاشته ابن

متعـرض  آن شـده اسـت و  منهاج الس نة النبوی ةتیمیه در کتاب   یکی از روایاتی که ابن
ــذیب می ــدور  آن را تک ــت   ص ــد، روای ــه از « کووّ مووؤمن ًعوود  و هوول ولوويُّ»کن ــت ک اس

نقـل شـده اسـت و شـیعه و سـنی آن را در  لمؤمنین علیدر شأن امیرا اکرم پیامبر
عقیـدۀ  است کـه به« ولی  »اند. دلیل او برای رد  این روایت، واژۀ  خود آورده های معتبر   کتاب

ممتنع خواهد بود؛  رسول آن از حضرت معنای محبت و دوستی باشد، صدور   به اگراو 
اند و احتیـاجی بـه اکـر ایـن  اشتهدوستی د چراکه هم  مسلمانان با امیرالمؤمنین علی

به آن « والی»واژۀ   معنای امارت و سرپرستی  امت است، هرآینه باید با روایت نبود، و اگر به
 «.ولی  »شد؛ نه واژۀ  اشاره می

در نقد ادعای مذکور، مقاالتی نوشته شده اسـت کـه نویسـندگان  آنهـا بـه اکـر  اقـوال  
انـد؛ لـذا  دهکر بسـنده  ،انـد هـای خـود آورده ر کتابسنت که این حـدی  را د علمایی از اهل

توجه قـرار دهـد.  کرد مقال  جامعی نگاشته شود تا ابعاد بیشتری را مورد ضرورت اقتضا می
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 ریق  زیـر، بـه ایـن ادعـای  اساس، تمام سعی  نگارنده بر این بوده است که از سه این بر
 تیمیه پاسخ داده شود: ابن

َّّ موؤمن »بـه حـدی    سنت راجـع حدثان  اهل. بررسی دیدگاه علما و م6 و هول ولوي کو
 ؛«ًعد 
 سنت؛ . بررسی جایگاه راویان  این حدی  نزد علمای رجال  اهل8
بـه اسـتعمال واژۀ  سـنت راجـع شـناس و مفسـران  اهل . بررسی دیـدگاه علمـای لغت7

 «.والی»در معنای فاعلی  « ولی  »
ن موجـود، یبـه قـرا توجـه کـرد کـه بـا پیش از ورود به بح ، باید به این مطلب اشـاره

َّّ موؤمن »حـدی    بـودن    تیمیه مبنی بر کذب آید که ادعای ابن دست می به و هول ولوي کو
 ادعای با لی است.« ًعد 

 «کّل مؤمن بعدع و هو ول   »تیمیه دربارۀ روایتم  نظریۀ ابن
َّّ مؤمن ًعد  و هل وليُّ»، صدور  حدی   مشهور  منهاج السنة النبویةتیمیه در کتاب  ابن « ک

 نویسد: گونه می کند و این تکذیب می اکرم را از حضرت رسول
َّّ مؤمن ًعد »(، همینین قول او )عالمه حلی از  نقل کـه بـه« و هل ولي ک

 رسول حضرت دروغ بسته است. حضرت کند، به آن روایت می الله رسول
ال  حیات و ممات  خود، [ در ح] اند؛ چراکه علی کار نبرده گونه کالمی را به این

با هم  مؤمنان دوست بوده است و هر مؤمنی نیز در حال  حیات و ممات  خـود، بـا 
ــی ــراد از  (او )عل ــر م ــس اگ ــت. پ ــوده اس ــت ب ــی  »دوس ــه ،«ول ــت ب معنای  والی

کـه در  حـالی عداوت و دشمنی است، ملتص به زمان  ]خاصی[ نیسـت؛ در ضد  
اختصاص پیدا کرده است. اگرهم مراد از  هالل این روایت، به زمان  بعد از رسول

نـه واژۀ  ،شـد اسـتفاده می« والی»معنای امارت است، باید از واژۀ  ، والیت به«ولی  »
میت این است کـه اگـر ولـی  بـا والـی  نماز   بارۀکه قول اکثر در   ور  ؛ همان«ولی  »

 شود. قدم میاند که ولی  م جمع شدند، والی و امیر مقدم است؛ البته برخی نیز گفته
ـــل )عالمـــه ـــن قـــول  قائ ـــه  (، قـــولی اســـت کـــه نمیحلـــی پـــس ای شـــود ب

معنای مــواالت و  بــه« ولــی  »نســبت داد؛ چراکــه اگــر مــراد از  رســول حضــرت
دوستی باشد، نیازی به بیان  آن نبود، و اگر مـراد از آن امـارت باشـد، شایسـته بـود 
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َّّ مؤمن»فرمودند:  گونه می حضرت این آن  0«.واٍ  علإ ک

، صدور  ایـن روایـت «ولی  »تیمیه با استناد به معنای واژۀ  که مالحظه شد، ابن چنان آن
 کند. ، تکذیب میاکرم را از حضرت رسول

 تیمیه بررسی و نقد دیدگاه ابن
تیمیـه، ابتـدا بـه بررسـی  حـدی  مـذکور در منـابع حـدیثی   جهت بررسی و نقـد دیـدگاه ابن

صورت بسیار ملتصر، راویان  موجود در سلسله  به شد. همینین سنت پرداخته خواهد اهل
شـوند و سـگس،  برای این حدی  نقل شده اسـت، بررسـی می سنن الترماعسندی که در 

 شود. تبیین می« ولی  »به واژۀ  سنت راجع دیدگاه علمای اهل

 سهت در مهابع حدیثیم اهل« و هو ول  کّل مؤمن بعدع»بررسی حدیثم 
توان اقوال آنها  اند که می های معتبر  خود نقل کرده را در کتاب محدثان  فراوانی این حدی 

 دسته تقسیم کرد: را به چهار

 . تصری  به صحتم این حدیث0
های خود، به صحت  آن نیز  سنت عالوه بر نقل این حدی  در کتاب ای از علمای اهل عده

 توان به اشلاص زیر اشاره کرد: اند که از این میان می تصریح کرده
از فقها و حافظان  بزرگ  حدی  بود که در برخی منابع، از وی بـا  ویعاصم:  . ابن ابی0

های فراوانی تألیر کـرده  او کتاب 2یاد شده است.« محد   بن محد   بن محد  »عنوان  
عاصـم روایـت   ابی اسـت. در ایـن کتـاب، ابـن الس نةها، کتاب   است که یکی از این کتاب

کند که اسـناد  ایـن روایـت، صـحیح اسـت و راویـانش  و تصریح میکند  موردنظر را نقل می
 9، از ثقات هستند.باشد حجاج از آنها روایتی نقل کرده  بن این شر  که مسلمبر  بنا

بـه ایـن معناسـت کـه  ،«رجءله ثقءت علإ رور  مسولم» گوید: عاصم می اینکه ابن ابی
عاصم آنهـا را  لذا ابن ابی ده باشد؛کر روایت نقل  راویاناین  ازصحیح  خود،  کتاب   مسلم در

                                                 
 .736، ص3، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن0
 .732، ص8، جالمعایف بزیگ اسالمی دایرة. حکیمیان، ابوالفتح، 2
 .6623، ح563، صالسنةرو، عاصم، احمد بن عم . ابن ابی3
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 0داند. ثقات میاز 
اظ مطرح محسوب می. حاکم نیشابوری: 2 شود، در کتـاب معـروف  خـود،  او که از حف 

ایـن بـر  کند کـه ایـن روایـت بنـا ، دربارۀ این روایت تصریح میالمستدیك علی الصحیحین
کـه   ـور همـان و 2ح است، صحیحجاج از آنها روایتی نقل کرده باشد  بن  شر  که مسلم

راویان  این حدی ، روایـت نقـل  در کتاب صحیح  خود، از تمامی   حجاج بن مسلم ،گذشت
بح  خواهد بود. و 9کرده است  این مطلب نیز مؤید دیگری بر صحت  حدی  مورد 

وی یکی از علمای معاصر  وهابیت است که در علوم حدی  شهرت بسزایی  . البانی:3
یـاد « امـام»و « فقیـه»، «محـد »، «عـالم»یت از او با عنـاوینی نظیـر  دارد و علمای وهاب

تیمیـه، در  تیمیه است؛ ولی برخالف نظر ابن با اینکه وی از پیروان و حامیان ابن 4کنند. می
جامع الصایر الصحیح کتاب   1،سلسلة األحادیث الصحیحةجمله کتاب   چند کتاب  خود از

الس راج المنی ر ف ي و کتـاب   7حب ان ان علی صحیح اب نالتعلیقا  الحسکتاب   6و زیادته،
و مؤیدهای بر صحت  است این حدی  را اکر کرده 8ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصایر

 3آورد. سلیمان، می بن جمله جعفر بودن  راویان  این حدی ، از  این حدی  و ثقه
پـس از اکـر  سلس لة األحادی ث الص حیحةنکت  بسیار مهم آن است کـه او در کتـاب  

گونـه  گیـرد و این دلیل ردکـردن  ایـن حـدی  خـرده می تیمیـه بـه به ابن حدی ، صحت  این
منه اج تیمیه جرئت پیدا کـرده و ایـن حـدی  را در کتـاب  عجیب است که ابن»نویسد:  می

 01«.انکار و تکذیب کرده است السنة النبویة
                                                 

 .687حجر عسقالنی، احمد بن علی، نزهة النظر ف، توضیح نلبة الفکر ف، مصطلح أهل األثر، ص . ابن1
 .6777، ح37، ص6، جالمستدیك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 2
 .687صطلح أهل األثر، صحجر عسقالنی، احمد بن علی، نزهة النظر ف، توضیح نلبة الفکر ف، م . ابن3

 فقه، آدرس: ، سایت ویکی«محمد ناصرالدین البانی. »4
http://wikifeqh.ir/ محمد_ناصرالدین_البانی   

 .876، ص5، جسلسلة األحادیث الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 5
 .5532، ح325، ص8، جصحیح الجامع الصایر و زیادته. البانی، محمد ناصرالدین، 6

 .7235، ح73، ص65، جالتعلیقا  الحسان علی صحیح ابن حبان، محمد ناصرالدین، . البانی7

 .6865، ح736، ص8، جالسراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصایر. البانی، محمد ناصرالدین، 8

 .876، ص5، جسلسلة األحادیث الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 9
 .877. همان، ص10
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 بودنم این حدیث  . تصری  به َحَسن2
َّّ موؤمن ًعود »سـنت، پـس از نقـل حـدی    علمای دیگـری از اهـل بـه  ،«و هول ولوي کو

 کنیم: اند که به برخی از آنان اشاره می بودن  آن تصریح کرده َحَسن
سـنت اسـت کـه  ، یکی از صـحاح سـت  اهـلسنن الترماعاو مؤلر  کتاب   . ترمذی:0

 0گفت  خودش، این کتاب موردتأیید  علمای حجـاز، عـراق و خراسـان واقـع شـده اسـت. به
َّّ مؤمن ًعد »ترمذی ضمن بیان داستان ایل، روایت   کند و اقـرار  می  را نقل« و هل ولي ک

 کند: کند که این روایت، َحَسن است. وی نقل می می
ـــامبر اکـــرم  ـــن  پی ـــی اب ـــه عل ـــدهی  آن را ب ـــد و فرمان ســـگاهی ترتیـــب دادن

کـرد [ کنیزی انتلاب ] [ سگردند. بعد از پیروزی در جنگ، علی]  الب ابی
سـم  نفـر از اصـحاب، هم و به ملکیت خود درآورد. همین امر موجب شد تا چهـار

َ
ق

رســیدند، در محضــر ایشــان از  اکــرم شــوند تــا وقتــی کــه بــه محضــر پیــامبر
رسیدند  الله [ شکایت کنند. پس از بازگشت از جنگ، خدمت رسول] علی

کـه علـی ابـن  اید آیـا نشـنیده»حضـرت عـرض کـرد:  نفر به آن و یکی از آن چهار
از او روی برگرداندنـد. نفـر  حضـرت« [ فالن کار را کرده است؟]  الب ابی

. برگرداندندنیز مجددًا روی  دوم و سوم نیز همان حرف را تکرار کردند و حضرت
هــا را مجــددًا تکــرار کــرد کــه در ایــن هنگــام،  تــا اینکــه نفــر چهــارم همــان حرف

مء َریدون مون »مرتبه فرمودند:  د و سهبا غضب رو به آنها کردن اکرم پیامبر
إن علًوءا »خواهیـد؟( و پـس از آن نیـز فرمودنـد:  چه می [] ؛ )از علی«علي؟

َّّ مؤمن )ِمن( ًعد   2«.مني و أنء منه و هل ولي ک

خان و مفسـران  شـافعی اسـت کـه اهبـی، علـی کثیر: . ابن2 رغم   وی از محدثان، مور 
نی  خود نسبت بزرگی  قابل  9کنـد. عنوان استاد  خـود یـاد می کثیر، از او به به ابن مالحظ  س 

شـود و از او تـأثیرات فراوانـی  تیمیـه محسـوب می ابن کثیـر از شـاگردان   آنکـه ابن وجود با
الموؤمنًن  مًرأرإُ من فضءئّ »، در بلـش  النهایة و البدایةپذیرفته است، ولی در کتاب 

                                                 
 .836، ص67، جسیر أعالم النبالءن احمد، . اهبی، محمد ب1

 .7386، ح333، صالجامع الصحیح و بو سنن الترماع. ترمذی، محمد بن عیسی، 2

 نور، آدرس: ، سایت ویکی«کثیر، اسماعیل بن عمر ابن. »3
http://wikinoor.ir/ ابن_کثیر،_اسماعیل_بن_عمر   
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 0کند که این حدی ، َحَسن است. رار میپس از اکر  حدی  مذکور، اق «طءلب أًي ًن يعل

 . نقلم حدیث، بدون واردکردنم خدشه به آن3
ای بـه آن وارد کننـد یـا  انـد بـدون آنکـه خدشـه علمای فراوانی نیز این حدی  را نقـل کرده

 اند از: عبارت برخی از این علما .ضعفی را به آن نسبت دهند
وی در کتـاب  2، شلصـی ثقـه اسـت.حنبـل و نسـائی بن او از نظر  احمد: سییالم . َط 0

 ریــق  متفــاوت، از  خــود، روایــت مــذکور را بــدون آنکــه اشــکالی بــه آن وارد کنــد، بــه دو
 9نقل کرده است. اکرم پیامبر
احترام ابن وی از ائمـ  اربعـ  اهل: . احمد بن حهبل2 تیمیـه اسـت. او در  سـنت و مـورد 

کنـد:  صـورت نقـل می کور را به اینکتاب  خود بدون واردکردن  خدشه و اشکال، روایت مذ
ُسلُ  » ُه ر  ء   ل  ِه  و  ق  ِليُّاللا ْنت  و 

 
ة" : "أ ْعِد  و  ُمْؤِمن   ً ِّّ ُمْؤِمٍن   4«.ک

است و از اشلاصی است کـه  سنن النسائيمؤلر  کتاب مشهور و معتبر   او . نسائی:3
کـه اهبـی  جـایی سنت صاحب  شهرت بوده اسـت؛ تـا شناسی، بین بزرگان  اهل در حدی 

کءن أفقه مشءیخ مصر في عصره، و أعلمهوم ًءلحودیو و »کند:  چنین نقل می دربارۀ وی این
ترین  آنهـا در حـدی  و رجـال  ترین  مشایخ عصر خـودش، و عـالم )]نسائی[ فقیه 1؛«الرجء 

، «فضءئّ علي»نیز حدی  مذکور را در باب  الکبر  السنننسائی در کتاب  .بوده است(
 6ای نقل کرده است. ترین خدشه ن  حتی کوچکبدون واردکرد

کند، در  عالوه بر موردی که وی به صحت این حدی  تصریح می . حاکم نیشابوری:4
                                                 

 .726ص، 3، جالبدایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن1
 .726، ص3، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 2

ف  بْ ». الر. 3 ْشع، َعْن ُمَطرِّ یُد الرِّ َثَنا یز  ،، َحدَّ َبع  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلیَماَن الضُّ اَل: َحدَّ
َ
ُبو َداُوَد ق

َ
َثَنا أ ، َعـْن َحدَّ یر  ـلِّ ـه  ْبـن  الشِّ ن  َعْبـد  اللَّ

ْمَراَن ْبن  ُحَصیٍن، نَّ َرُسوَل  ع 
َ
ه   أ

ْنُه... فقال رسول اللَّ ْوا م 
َ
، َجیٍش َفَرأ یا ف  َنـا الله َبَعَ  َعل 

َ
ـ، َو أ نِّ یـا م  نَّ َعل  ، إ  َعل  : "َما َلُهْم َو ل 

ي" ٍن َبْعد  ، کلِّ ُمْؤم  ْنُه َو ُهَو َول   (.272، ح666، ص6، جمسند أبي داود الطیالسيداود،  بن ) یالسی، سلیمان«. م 
و ْبـن  َمیُمـوٍن َحدَّ »ب:  ـ، َبْلـٍج، َعـْن َعْمـر  ب 

َ
ُبـو َعَواَنـَة، َعـْن أ

َ
َثَنا أ ـاَل: َحـدَّ

َ
ُبـو َداُوَد ق

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
نَّ َثَنا یوُنُس ق

َ
ـاٍس، أ ، َعـن  اْبـن  َعبَّ

ه   َرُسوَل 
ي" اللَّ ٍن َبْعد  ، کلِّ ُمْؤم  ْنَت َول 

َ
،: "أ َعل  اَل ل 

َ
 (.8235، ح677، ص7، جهمان«. )ق

 .6672، ح728، ص8، جفضائل الصحابةحنبل، احمد بن محمد،  بن. ا4
 .677، ص66، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 5

 .753، ص3، جالسنن الکبر . نسائی، احمد بن علی، 6
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ای بـه  ، این روایت را بدون آنکـه خدشـهالمستدیك علی الصحیحینجای دیگری از کتاب  
واقـع  و، کـه دربـه فلسـف  کتـاب  ا توجـه البتـه بـا 0کند. عباس نقل می آن وارد کند، از ابن

ــوب می ــحیحین محس ــرای ص ــی ب ــود، می متمم ــوان این ش ــه  ت ــرد ک ــت ک ــه برداش گون
نیشابوری به صحت این حدی  نیز قائل است؛ ولی چون تصریح بـه صـحت نکـرده  حاکم

 است، آن را در این بلش قرار دادیم.
را  های خود، این حدی  کثیر در یکی از کتاب گونه که گذشت، ابن  همان کثیر: . ابن5

کند؛ همینین در کتاب دیگر  خود، بدون واردکردن  اشکال  عنوان حدیثی َحَسن نقل می به
 2کند. اکر میمجددًا ، این حدی  را  و خدشه

اعتماد اهل . متقی ههدی:6 سنت است که آثار ارزشمند فراوانـی از  وی از علمای مورد 
العمال في س نن األق وال و  کنزجا گذاشته است و سرآمد  این آثار، کتاب ارزشمند   خود به

است. این کتاب نزد علمای فریقین منزلت واالیی دارد و هم  علمای بزرگ به آن  األفعال
و هل »مرتبه در این کتاب، روایت   هندی چندین متقی 9اند. ها برده توجه کرده و از آن، بهره

َّّ مؤمن ًعد  وليُّ ای  اشـکال یـا خدشـه کند؛ بدون آنکه به متن یـا سـند آن را اکر می« ک
 4وارد کند.

حبـان  ابن 1،الریاض النضرة في مناقب العش رةالدین  بری در کتاب   همینین، محب
لی در  ابن 7،ت ایی  دمش ق الکبی رعسـاکر در کتـاب   ابن 6،حبان صحیح ابندر کتاب   مغـاز 

مطالب جوابر الدمشقی  باعونی در کتاب   8،طالب المؤمنین علي بن أبي مناقب أمیرکتاب  

                                                 
 .6352، ح657، ص6، جالمستدیك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1

 .2556، ح676، ص7، ججامع المسانید و السنن الهادع ألقوم سننر، کثیر، اسماعیل بن عم . ابن2

 الله العظمی مکارم شیرازی، آدرس: ، سایت دفتر حضرت آیت«کنز العمالمعرفی کتاب . »3
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=249187&typeinfo=23&catid=24055.5 

، 826؛ ص78373و  78375، ح833؛ ص78225، ح835، ص66ج، کن  ز العم  الالدین،  هنــدی، علــی بــن حســام ی. متقــ4
 .78375ح
 .635و  683، ص7، جالریاض النضرة في مناقب العشرة.  بری، احمد بن عبدالله، 5

 .7383، ح737، ص65، جصحیح ابن حبانحبان، محمد بن حبان،  . ابن6

 .633و  632، 32، ص65، جتایی  دمشق الکبیرعساکر، علی بن حسن،  . ابن7

لی، علی،  ابن .8  .833و  836[، ص] مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبمغاز 
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في مناقب اإلمام علي
کفای ة الطال ب ف ي مناق ب بن یوسر گنجی در کتاب   و محمد 0

طالب علي بن أبي
این روایت  صحیح را بدون واردکردن  خدشه و اشکالی بـه آن، نقـل  2

 اند. کرده

 دلیل وجود جعفر بن سلیمان . تضعیف روایت به4
در بـین راویـان  آن، تضـعیر « لیمانجعفـر بـن سـ»خا ر وجـود   برخی نیز این روایت را به 

سلیمان این است کـه وی شـیعه بـوده  بن اند. دلیل  اصلی آنان برای تضعیر جعفر نموده
 ولی این ادعا، ادعای صحیحی نیست؛ چراکه: 3است.

:
ً
کـه گذشـت،   ـور این روایت، تنها از این  ریق نقل نشـده اسـت؛ بلکـه همـان او؛

 4دیگری نیز برای این روایت وجود دارد.  یالسی ااعان کرده است که  ریق  
:

ً
و یوسـر بـن عبـدالرحمن  6عجلـی کـوفی 1عاصـم، برخی علما همیون ابـن ابی ثانیا

 اند. سلیمان تصریح کرده بن بودن  جعفر به ثقه 7مزی
سـنت بـدون واردکـردن  حتـی  را بسـیاری از علمـای اهل ایـن حـدی به اینکه  توجه با

تیمیه  توان به این نتیجه رسید که ادعای ابن اند، می د کردهترین اشکالی نقل و تأیی کوچک
 خواندن  این حدی ، ملدوش است.  در کذب

 «کّل مؤمن بعدع و هو ول   »بررسی راویان حدیثم 
هـا از صـفت  و نـزد رجالی، ثقـات حدی  این است که راویـان  آن، از یکی از شرایط صحت  

این رای تأکید  بیشتر بر صحت حدی ، راویان  صداقت برخوردار باشند؛ لذا در این قسمت ب
که بیان شـد،  بـق   ور صورت بسیار ملتصر بررسی خواهند شد. البته همان ، بهحدی 

                                                 
 .873و  25، ص6، ججوابر المطالب في مناقب اإلمام علي. دمشقی باعونی، محمد بن احمد، 1

 .32، ص الب . گنجی، محمد بن یوسر، کفایة الطالب ف، مناقب عل، بن أب،2

 .656، ص77، جمد بن حنبلمسند أححنبل، احمد بن محمد،  . ابن3

 .8235، ح677، ص7، جمسند أبي داود الطیالسي.  یالسی، سلیمان بن داود، 4
 .6623، ح563، صالسنةعاصم، احمد بن عمرو،  . ابن ابی5

 .33، ص6، جتایی  الثقا . عجلی کوفی، احمد، 6

 .63، ص5، جتهایب الکمال في أسماء الرجال. مزی، یوسر بن عبدالرحمن، 7
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، از آنهـا مس لم صحیحعاصم، راویان  این حدی  همگی از ثقات هستند و در  ابی  نظر ابن
سندی که  ن، سلسلهروایت نقل شده است؛ ولی برای اعتبارسنجی  جداگان  هریک از راویا

 بررسی خواهد شد. از آنها روایت نقل شده است،  سنن الترماعدر 

 «الجامع الصحی  و هو سهن الترمذع»سلسله سهد حدیث، طبق نقل کتابم 
سلیمان،  بن جز جعفر قبل از بررسی الزم است این نکته بیان شود که تمامی این راویان به

سـلیمان، فقـط از  بن شوند و جعفر حسوب میم مسلم صحیحو  بخای  صحیحاز راویان  
 شود. محسوب می صحیح مسلم راویان  

ُة ًن سوعًد، » آورد: ترمذی در کتاب خود این روایت را با این سلسله سند می ًب  ء ُقت  ن  ث  دا ي 
ِن ع   ًْ ِف  رِّ ْن ُمط  ْرك، ع  ْن یِزید  الرِّ ِعي، ع  ب  ءن  الضُّ ًم  ُن ُسل  ًْ ُر  ْعف  ء ج  ن  ث  دا : ي  ء   ان  ق  وْن ِعْمور  ْبوِد اللوِه، ع 

ُسلُ  اللِه  و  ر  ع   ً  : ء   ًٍن، ق  ِن ُيص  ًْ
....»0 

 اند از: این حدی  عبارت بنابراین راویان  
اهبـی نیـز دربـارۀ او از عبـاراتی  2داند. ئی او را ثقه و صدوق مینسا . قتیبة بن سعید:1

اتم رازی نیـز او را ثقـه و ابوحـ 9کنـد اسـتفاده می« ثقه»و « امام»، «االسالم شیخ»همیون 
 4داند. می

الَبع : 2 هـا ثقـه اسـت و تنهـا   بـق نظـر بسـیاری از رجالیاو . جعفر بالن ساللیمان الض 
کننــد، ایــن اســت کــه او  ســنت دربــارۀ او بیــان می هــای اهل مشــکلی کــه برخــی از رجالی

 .تواند دلیلی بر تضعیر یـا توثیـق  شـلص باشـد بودن نمی  البته شیعه 1مذهب است. شیعه
 6شود. آنکه شیعه است، ولی ثقه محسوب می وجود عجلی نیز معتقد است که او با

ز نـام  وی را حبان نی ابن 7.دانند ابوزرعه، ابوحاتم و ترمذی او را ثقه می . یزید الرشک:3
                                                 

 .7386، ح333، صالجامع الصحیح و بو سنن الترماعمذی، محمد بن عیسی، . تر1
 .575، ص87، جتهایب الکمال في أسماء الرجال. مزی، یوسر بن عبدالرحمن، 2
 .67، ص66، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 3

 .67. همان، ص4
 .63، ص5، جتهایب الکمال في أسماء الرجال. مزی، یوسر بن عبدالرحمن، 5
 .33، ص6، جتایی  الثقا . عجلی کوفی، احمد، 6
 .828، ص78، جتهایب الکمال في أسماء الرجال. مزی، یوسر بن عبدالرحمن، 7
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 0در کتاب ثقات  خود آورده است.
 و دشو محسوب می مسلم صحیحو  بخای  صحیحاز راویان او  . مطرف بن عبدالله:4

 ، عقـل و ادبورع بـه فضـیلت،کـه  آورد حساب می بهکعب او را شلصیتی موثق  بن ابی
ن است  3داند. عجلی نیز وی را ثقه می 2.مزی 

ذا دربـارۀ وی، نزاعـی وجـود لـ 4شود؛ او از صحابه محسوب می . عمران بن ُحَصین:5
 ندارد.

 در این روایت« ولّی »بررسی واژۀ 
معنای امـارت و  صورتی بـه در« ولی  »قائل است که مادۀ تیمیه   ور که گذشت، ابن همان

وارد شـده باشـد و اگـر « والـی»فاعـل، و بـا لفـظ  بود که به شـکل اسـم  سرپرستی خواهد
تیمیـه  معنای دوستی خواهد بود. این ادعای ابن باشد، به کار رفته به« ولی  »صورت واژۀ  به

توان  بلکه می ؛ید تا معنای فاعلی بدهدبیا« والی»با ل است و لزومًا نیازی نیست که واژۀ 
شـناس و  که بسیاری از علمـای لغت نیز معنای فاعلی  آن را اراده کرد؛ چنان« ولی  »از واژۀ 

اند مـانعی نـدارد کـه از ایـن واژه، معنـای  ااعان کرده« ولی  »سنت، ایل واژۀ  مفسران  اهل
معنای فـاعلی  آن را « ولی  »ز از واژۀ متعددی، آنان نی  فاعلی  آن را اراده کرد. حتی در موارد

 شود. اند که به برخی از آنان اشاره می اخذ کرده

 شهاس دیدگاه علمای لغت
اهمیت است که آنان در شناخت معانی  لغات، خبـره  شناسان از آن جهت حائز دیدگاه لغت
شـناس را  از دیـدگاه علمـای لغت« ولـی  »دلیل در ایـن بلـش، معنـای  همین هستند؛ به

متعـددی در  معـانی  « لـی وا»کنیم. البته اکر این مطلب نیز ضـروری اسـت کـه  ررسی میب
بنابراین، اگر در جـایی  1زبان فارسی دارد که یکی از این معانی، صاحب  امر و اختیار است؛

                                                 
 .657، ص6، جکتاب الثقا حبان، محمد بن حبان،  . ابن1
 .73، ص82، جتهایب الکمال في أسماء الرجال. مزی، یوسر بن عبدالرحمن، 2
 . همان.3
 .552، ص8، جسیر أعالم النبالءمد بن احمد، . اهبی، مح4

 .6565، صفربنگ فایسی عمید. عمید، حسن، 5
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تـوان ایـن  امـور اسـت، می معنای متـولی  امـور و صـاحب   گفته شود که به« ولی  »ایل واژۀ 
ــی  »اژۀ نتیجــه را گرفــت کــه و  باشــد. بســیاری از علمــای « والــی»معنای  توانــد بــه می« ول

اش اسـتعمال کـرد  توان این واژه را در معنای فاعلی سنت معتقدند که می شناس  اهل لغت
 شناسان اشاره خواهیم کرد: که به برخی از این لغت

ه در او از اشلاص  نامدار و دارای اعتبار در علم لغت است؛ تـا حـدی کـ فارس: . ابن1
فارس مرجعی در ادبیـات  )ابن 0؛«و کءن رأسء في األدب»گونه وارد شده است:  مدح  وی این
لوإ »نویسد:  می« ولی  »ایل واژۀ  ،مقاییس اللاةمعجم او در کتاب   بوده است(. وْن و  ُّّ م  کو

ِلًهُ  ُهل  و  ر  ف  ْمر  آخ 
 
هرکس سرپرسـت و متـولی  امـور شـلص دیگـری باشـد، او ولـیِّ آن ) 2؛«أ

 شلص است(.
رازی در  لغت است که فلر علم ترین علمای او یکی از سرشناس. راغب اصفهانی: 2

 8کنـد. یـاد می« قرین غزالی»و « سنت ائم  اهل»، از وی با عنوان  تأسیس التقدیسکتاب  
 نویسد: گونه می این« ولی  »، دربارۀ قرآنالمفردا  ألفاظ معجم وی در کتاب  

اللوة، و و اللالیة: َللإ األمر،  الیة نحول: الِداللوة و الد  و قًّ: الِلالیة و الل 
يقًقته: َللإ األمر. و الللي و المللإ یسوتعمالن فوي ذلوك. کوّ وايود 

 4؛منهمء یقء  في معنإ الفءعّ
الیـت  گرفتن  امور است. برخی گفته عهده معنای تولیت و به والیت به اند که نسبت و 

اللت و َدالل حقیقت آن است که ولـی و مـولی در  ؛ وت استو َوالیت، مثل نسبت  د 
و  «ولــی  »شــوند؛ پــس  شــدن  امــور اســتعمال می  داشــتن و متــولی عهده معنــای به

« سرپرســت»معنای  ]و لــذا بــه دنــرو کــار می بــه خــود در معنــای فــاعلی   «مــولی»
 .هستند[

در معنـای « ولـی  »که مالحظه شد، راغب اصـفهانی نیـز قائـل اسـت کـه   ور همان
 معنای سرپرست است. و به رفته کار  اش به فاعلی

                                                 
 .656، ص63، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 1
 .666، ص7، جمعجم مقاییس اللاةاحمد بن فارس،   فارس، . ابن2
 نور، آدرس: ، سایت ویکی«راغب اصفهانی، حسین بن محمد. »3

http://wikinoor.ir /راغب_اصفهانی،_حسین_بن_محمد/   

 .757، صمفردا  ألفاظ القرآنمعجم . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4



 

 

ررس
ب

 ی
د د

و نق
ی

 دگاه
 هیمیتابن

ربار
د

  ۀ
» ث  یحد

دي
ن بع

مؤم
کّل 

ليُّ 
هو و

و 
» 

49 

جملـه لغـت، تفسـیر،  از علمای معتزله است که در علوم فراوانی از وی. زمخشری: 3
نیـز داده « امـام»ای که به وی در این علوم، لقـب  گونه زبانزد بوده است؛ به ،نحو و ادبیات

 0شده است.
لبالغوة و العرًًوة و المعوءني و ا إو کوءن رأسوء فو»نویسـد:  گونه می اهبی دربارۀ او این

)در بالغت، ادبیـات عـرب، علـم معـانی و علـم بیـان، شلصـیت  2؛«البًءن، و له نظم جًد
در شعر و نظم نیز خبره بـوده اسـت(. زملشـری او بر نثر،  مرجعی بوده است؛ البته عالوه

« لطنتسرپرستی و س»معنای حقیقی دارد که یکی از آنها،  دو« ولی  »معتقد است که واژۀ 
: کسـی کـه سرپرسـتی  یتـیم را الًتوًم ولويَّ»زنـد:  مثـال می است و برای این معنـا، چنـد

 9«.شـده اسـت : کسـی کـه سرپرسـت  خـون  فـرد  کشتهالقتًوّ وليَّعهده گرفته اسـت.  به
« والـی»در معنـای فـاعلی  خـود، یعنـی « ولـی  »نظر  وی مانعی نـدارد کـه واژۀ  بنابراین، از

 استعمال شود.
مذهبی اسـت کـه در بسـیاری از علـوم   و مفسـر شـافعی فقیـه، محـد او اثیر:  . ابن4

های  شناسـان  فرقـه روزگارش توانا بـود و از شـهرت و اعتبـار فراوانـی در نـزد علمـا و رجال
نقطـه، از  از ابن نقل شـهبه او را بـه قاضی که ابن جایی ملتلر اسالمی برخوردار است؛ تا

 4شمرده است.« ثقات»
و کّ من ولإ »نویسد:  گونه می ، اینالنهایة في غریب الحدیث و األثرر کتاب  اثیر د ابن

گیـرد و بـه  عهـده می )کسی را که سرپرستی  کاری را بـر 1؛«أمراا أو قءم ًه، فهل ملاله و ولًه
گوینـد(. ایـن عبـارت  وی نیـز، نـاقض  ادعـای  کند، ولـی و مـوال می انجام آن کار قیام می

اسـتعمال شـود. البتـه در « والـی»در معنـای « ولـی  »بیند کـه  ی نمیو منع تیمیه است ابن
، «ولی  »اثیر در تعریر  هایی مشابه  عبارت  ابن سنت نیز عبارت های دیگر علمای اهل کتاب

                                                 
 .656، ص85، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 1

 . همان.2
 .755، ص8، جأساس البالغة. زملشری، محمود بن عمر، 3
 .356، ص8، جدایرةالمعایف بزیگ اسالمی. یوسفی اشکوری، حسن، 4
 .882، ص5، جالنهایة في غریب الحدیث و األثراثیر، مبارک بن محمد،  . ابن5
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 0وارد شده است.

 در قرآن کریم« ولّی »معهاشهاسیم واژۀ 
تـه اسـت کـه در کـار رف و مشـتقات آن بـه« ولـی  »در موارد متعددی در قـرآن کـریم، واژۀ 

 ،مثـال عنوان معنای سرپرسـت و متـولی  امـور اسـت؛ بـه بسیاری از این آیات، این واژه بـه
 اشاره کرد. 4نساء سورۀ 35 و آی  9عمران آل سورۀ 72 آی  2بقره، سورۀ 853 توان به آی  می

سـنت بـه  استفاده شده است، مفسـران فراوانـی از اهل« ولی  »در ایل آیاتی که از واژۀ 
« والـی»تـوان در معنـای فـاعلی  خـود، یعنـی  اند که ایـن واژه را می مطلب ااعان کرده این

 1استعمال کرد که در ادامه، به چند مورد  آن اشاره خواهیم کرد.
نویسـندۀ ایـن تفسـیر کـه از علمـای مـالکی : . البحر المدید ف  تفسیر قرآن الکریم0

معنای  در ایـن آیـه، بـه« ولـی  »کـه  کنـد سـورۀ بقـره ااعـان می 853 است، ایل تفسیر آی 
 6و در معنای فاعلی استعمال شده است.« متولی  امور»

ــن تفســیرمذ شــافعی نویســندۀ  . التفسالالیر البسالالیط:2 ــات هب  ای ــل آی  853و  653، ای
« فعیـل»کلمـاتی اسـت کـه بـر وزن  در این مـوارد، از« ولی  »کند که  بقره ااعان می سورۀ

 7شود. از آن اراده می« فاعل»است؛ ولی معنای وزن  
سـورۀ بقـره  853 مـذهب، نیـز ایـل آیـ  مظهـری، مفسـر  حنفی . تفسیر المظهرع:3

 8است.« متولی  امور»معنای  در این آیه، به« ولی  »نویسد که  می
سورۀ بقره  853 زحیلی، عالم معاصر و نویسندۀ این تفسیر، ایل آی  تفسیر المهیر:ال. 4

و الله یتللي أملر المؤمنًن ًءلرعءیة و العنءیوة و »یعنی  آمنلا الله ولي الاینقائل است که 
                                                 

 .667، صمعجم ألفاظ العقیدة؛ فالح، عامر عبدالله، 6552، ص8، جالمعجم الوسیط. مصطفی، ابراهیم و دیگران، 1
.2 َلی ال ُلَمات  إ  َن الُظ  ُجُهْم م  یَن آَمُنوا یْلر  ذ 

، اَل  ُه َول  ور  الَل   .ُن 
3 . یَن ن  ، اْلُمْؤم  ُه َول   .َو الَل 
4 . ًیا ْن َلُدْنع َول   .َو اْجَعْل َلَنا م 

هایی علیـه ادعـای  کند که در مقام تأیید یا نفـی نظـر آنـان نیسـت و صـرفًا در مقـام بیـان شـاهدمثال . البته نگارنده اعالم می5
 تیمیه است. ابن

 .289، ص1تفسیر القرآن الکریم، جعجیبه، احمد، البحر المدید ف،  . ابن6

 .368ص ،4؛ ج235، ص3، جالتفسیر البسیط. واحدی نیشابوری، علی بن احمد، 7
 .353، ص1ج ،ظهرعتفسیر الم. مظهری، محمد ثناءالله، 8
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)و خداوند سرپرست و متولی  امور مؤمنـان اسـت...(. پـس روشـن  1؛«الهدایة ألررد األملر
اسـتعمال « والـی»یا همان « متولی  امور»معنای  را در مواردی، به« ولی  »توان  است که می

 کرد.
ــو . التفسالالیر الواضالال :5 ــد محم ــازیمحم ــر و از  ،د حج ــر مص ــای معاص ــه از علم ک

و لوًس لکوم »نویسد:  گونه می بقره این سورۀ 653 پژوهشگران حوزۀ قرآنی است، ایل آی 
ندارید که متولی   ای از خداوند، ولی   )شما غیر 2؛«ولي سلاه یتللإ أملرکم و ال نصًر ینصرکم

که شـما را یـاری کنـد(. از ایـن و سرپرست امورتان باشد و غیر از خداوند یاوری نیز ندارید 
،  توان این عبارت  وی می یـا همـان « متولی  امـور»گونه نتیجه گرفت که یکی از معانی  ولی 

 است.« والی»
یتوللإ أمولرهم »یعنـی « ولی  »سورۀ بقره نیز معتقد است که  853 ینین او ایل آی هم

 امور آنان عنایت دارد(.)خداوند متولی  امور مؤمنان است و به  9؛«العنءیة ًءلرعءیة و
سورۀ  65 فلر رازی، نویسندۀ معروف و صاحب این تفسیر، ایل آی  . التفسیر الکبیر:6

ُف فو»نویسد:  گونه می این« ولی  »نساء دربارۀ واژۀ  ورِّ ص  مـراد از ) 4؛«ُيالشو إإن الللي، الُمت 
ف در امور است(.ولی   ف، حـاکم و والـی در زبان فارسی نیـز یکـی از معـانی  ُمَتَصـرِّ  ، متصرِّ

معنای والی و متـولی   تواند به می« ولی  »کند که  این عبارت نیز بر این امر داللت می 1است.
 امور استعمال شود.

الـدین سـیو ی، کـه  در این کتاب  مشـهور  جالل در المهثور ف  التفسیر بالمأثور:. ال7
رد متعـددی در معنـای در مـوا« ولـی  »نزد فریقین از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت، واژۀ 

آنهـا  از مـورد استعمال شده است که تنهـا بـه دو« سرپرست»و « والی»فاعلی  خود، یعنی 
 کنیم: اشاره می

                                                 
 .22، ص3، جالتفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج. زحیلی، وهبه، 1
 .63، ص1، جالتفسیر الواضح. حجازی، محمد محمود، 2
 .169. همان، ص3
 .656، ص6ج، لإلمام الفخر الرازع التفسیر الکبیر. فلر رازی، محمد بن عمر، 4
 .6767، ص8، جفربنگ فایسی معین. معین، محمد، 5
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و السولطءن »کند:  سورۀ بقره این روایت را از عایشه نقل می 886الر. سیو ی ایل آی  
حـاکم و سـلطان، )]دربارۀ دختری که سرپرست در امر ازدواج ندارد[  0؛«ولي من ال ولي له

در ایـن « ولـی  »متولی و سرپرست  کسی خواهد بود که متولی و سرپرسـت نـدارد(. مـراد از 
 است.« متولی  امر»عبارت نیز 

الًتًم یعز  موء   و جعّ وليَّ»آورد:  سورۀ نساء این عبارت را می 8 ب. سیو ی ایل آی 
هـای یتـیم را از  کـه دارایی )به سرپرست  یتیم این اجازه داده شده اسـت 2؛«الًتًم عن مءله

سرپرسـت »در ایـن عبـارت نیـز « ولی  الیتـیم»های خودش جدا کند(. مراد از کلم   دارایی
 است.« متولی  امور او»و « یتیم

 سهت های محدثان مشهور اهل در کتاب« ولّی » واژۀ
 هـای حـدیثی   عالوه بر قراین فـوق، ایـن نکتـه را نیـز بایـد افـزود کـه در بسـیاری از کتاب

امـور  معنای سرپرسـت و متـولی   بـه« ولـی  »تیمیـه، واژۀ  سنت نیز بـرخالف تصـور ابن اهل
 کنیم. استعمال شده است که به برخی از آنها اشاره می

، روایتی از ابـوبکر نقـل شـده اسـت کـه او مسند أحمد بن حنبلدر چندین جای کتاب  
 9؛«فًهوء اللوه یعموّ رسول ًعده أعمّ فًهء ًمء کءن  الله رسل  أنء وليَّ»گفته است: 

عمـل  اللـه گونـه کـه رسـول  هسـتم و همـان اللـه  )من متولی  امور بعـد از رسـول
 کنم(. گونه عمل می  کردند، من هم همان می

َّّ مؤمن ًعد  و هل وليُّ»تیمیه دربارۀ حـدی    بسیار واضح است که  بق ادعای ابن ، «ک
دوســتی گرفــت؛ چراکــه مقیــد بــه زمــان بعــد از معنای  را در اینجــا بــه« ولــی  »تــوان واژۀ  نمی

شده است. پس معنایی که در اینجا متصور اسـت، والیـت و حکومـت بعـد از  الله رسول
معنای والـی و سرپرسـت   تواند به می« ولی  »که در اینجا   ور است؛ لذا همان الله رسول

بح  نیز،   معنای والی باشد. هب« ولی  »جامعه باشد، منعی ندارد که در روایت نبوی  مورد 

                                                 
 .533، ص6، جالتفسیر بالمأثوی یالدی المنثوی فبکر،  . سیو ی، عبدالرحمن بن ابی1

 .399، ص2. همان، ج2
 .483، ص1، جمسند أحمد بن حنبلن محمد، حنبل، احمد ب . ابن3
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ــین در حــدیثی کــه در هم ــارۀ ار  وارد شــده اســت،  مس  ند أحم  د ب  ن حنب  لین درب
کـه روشـن اسـت کـه واژۀ  0«لوه مون ال ولويا أنء ولويُّ»اند:  فرموده الله رسول حضرت

 کار رفته است. معنای سرپرست و متولی  امور به در اینجا نیز به« ولی  »
کـه « الیتـیم ول،»، «الدم ول،»، «المقتول ول،»ثل افزون بر آنیه گذشت، عباراتی م

های فقهی اسـتعمال شـده  ویژه کتاب سنت، به های علمای اهل صورت فراوان در کتاب به
معنای سرپرست و متولی  امور استعمال شود.  تواند به می« ولی  »است، دال  بر آن است که 

زده اسـت،  حیح البخ ایعص البغاء نیز در تحقیـق و تعلیقـی کـه بـر کتـاب   مصطفی دیب
و قوءم ًوه اللليُّ»نویسد:  گونه می این

 
موراا أ

 
ن ولإ أ )ولـی  کسـی اسـت کـه کـاری را  2؛«کّ م 

 عهده بگیرد و سرپرست  آن شود و برای انجام آن قیام کند(. به
همینین در مسئل  نکاح که رضایت ولیِّ دختـر، شـر   وقـوع و صـحت آن اسـت، در 

، این حدی  نبوی المستدیك علی الصحیحین، الترماع سننله جم ها از بسیاری از کتاب
ُسل   »روایت شده است:  نا ر 

 
ة  أ ءِئش  ْن ع  ِلويُّ اللِه  ع  ءُن و  وْلط  ءلسُّ ُروا ف  وءج  ش   َ : ....  و  ِإْن  وء    ق 

ِليا ْن ال  و  هُ  م  فرمودند: "]...[ اگر در امـری  الله )از عایشه نقل شده است که رسول 9؛«ل 
 کردند، پس حاکم متولی  امر  کسی است که ولی  ندارد"(. مشاجره

 نتیجه
َّّ موؤمن ًعود  و هول ولويُّ»تیمیه قائل اسـت کـه حـدی  مشـهور   ابن کـه در منقبـت « کو

نسـبت داده شـده  اکـرم وارد شده، دروغی است کـه بـه پیـامبر امیرالمؤمنین علی
عقیـدۀ او  است کـه به« ولی  »ۀ وی برای رد  این حدی ، معنای واژ ترین دلیل   است و اصلی

، «ولی  »باشد و همینین امکان ندارد که مراد از « والی»معنای  امکان ندارد که این واژه به
همواره دوسـت  مؤمنـان بـوده  علی معنای ضدِّ عداوت باشد؛ چراکه حضرت دوستی به

                                                 
 .17199، ح432، ص28. همان، ج1

 .88، ص6ج ،عصحیح البخای ، محمد بن اسماعیل، ی. بلار 2
نَّ َرُسوَل الله  . »3

َ
َشَة، أ ٌل، فَ  َعْن َعائ  کاُحَها َبا   ٌل، َفن  کاُحَها َبا   یَها َفن  ْان  َول  َغیر  إ  ٍة َنکَحْت ب 

َ
یَما اْمَرأ

َ
اَل: أ

َ
ْن ق ـٌل، َفـإ  کاُحَها َبا   ن 

ـ، َلـهُ  ـ، َمـْن اَل َول  ـْلَطاُن َول  ْن اْشـَتَجُروا َفالسُّ َهـا، َفـإ  ـْن َفْرج  َما اْسـَتَحلَّ م  َها َفَلَها اْلَمْهُر ب  )ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، «. َدَخَل ب 
 .(8357، ح563ص، 8، جالمستدیك علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، ؛ 398، ص2، جالترماع سنن
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ایـن حـدی  فایده و عب  خواهد بود. این در حالی اسـت کـه اواًل:  است؛ لذا این حدی  بی
تأیید علمای فریقین است و بسیاری از علمای اهل بیـان  خدشـه و  سنت آن را بـدون مورد 

و کـرده بـودن  آن تصـریح  اند و حتی در موارد فراوانی به صحیح و َحَسن اشکال نقل کرده
« ولـی  »تـوان از واژۀ  که تمام راویان  این حدی ، از ثقات هستند. ثانیًا: می اند داشتهااعان 

کــه بســیاری از علمــای  را اراده کــرد؛ چنان« والــی»ر ایــن حــدی ، معنــای فــاعلی یعنــی د
ــران   اهل ــتعمال کرده ســنت، این اهل لغــت و مفس ــه اراده و اس ــای  گون ــابراین، ادع ــد. بن ان
َّّ موؤمن ًعود  و هول ولويُّ»خواندن  حـدی     تیمیه مبنی بر کذب ابن ادعـایی غلـط و  ،«کو

 سست است.
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