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 یبر استدالل عالمه حل هیمیت نقد  ابن ی  بررس

 ریغد ثیدر حد
 *یطیمح یمجتب

 چکیده
است. « حدیث غدیر»های روایِی مذاهب اسالمی ذکر شده،  از روایاتی که در تمام کتاب یکی

ای داللت دارد که در صحرای غدیر صورت فرفته اسـت و در ایـن واقعـه،  این حدیث بر واقعه
حلـی بـا اسـتناد بـه آیـات و  اند. عالمـه جانشیِن خود را به مردم معرفی کرده اکرم پیامبر

تیمیـه  ایـن، ابن وجـود در غـدیر را ثابـت کـرده اسـتب بـا علـی رتروایات، وصـایت حضـ
غـدیر در  غدیر را تضعیف و تکذیب کـرده اسـت. وی مـدعی اسـت کـه چـون حـدیث حدیث
ــب ــه  کت ــت ک ــالی اس ــن در ح ــت. ای ــعیف اس ــی ض ــس روایت ــت، پ ــده اس ــحیحین نیام ص
دب بنـابراین، انـ تصـحیح کرده« الشـییین شرط علی»غدیر را  نیشابوری و البانی روایت حاکم

مراتـِب صـحت اسـت و از حیـث داللـت نیـز بـر وصـایِت  این روایـت از حیـث سـند در اعلـی
، اولویـت «مولی»اند که مراد از  شناسان تصریح کرده صراحت داردب زیرا لوت علی حضرت

در سـرزمینی  کردِن مـردم توسـط پیـامبر است. همچنین قراینی عقلـی، همچـون جمـع
هـم در  سـوی ایشـان، آن از« مكواله  کنت مواله فهذا للكمن »خشب و اظهار جملۀ 

آخرین روزهـای حیاتشـان، داللـت بـر وصـایت و خالفـت دارد، نـه بـر محبـتب زیـرا محبـت 
فیــری از  مسـلمانان بــه توصـیه نیــازی نـدارد و وظیفــۀ همگــان اسـت. ایــن پـژوهش بــا بهره

قطعی در آیـات و روایـات، به سند حدیث، داللت حدیث و قراین  توجه های فریقین و با کتاب
 مورد تأیید است. حلی این نتیجه را به میاطب ارائه داده است که دیدفاه عالمه

نیشـابوری بـر  تیمیـه، تصـحیح حـاکم ، ابنحلـی حدیث غدیر، عالمهها:  کلیدواژه
 السنة. الکرامة، منهاج غدیر، تواتر حدیث غدیر، منهاج حدیث
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 مقدمه
ت که اندیشمندان اسالمی همواره در قرون متمـادی بـه هایی اس از حدیث« حدیث غدیر»

، اکـرم اندب حـدیث شـریفی کـه در سـایۀ اهتمـام خـدای سـبحان، پیـامبر آن پرداخته
ــۀ ــار ائم ــژه اطه ــاه وی ــحابه دارای جایگ ــان ص ــدیر در  و بزرف ــدیث غ ــت. ح  62ای اس

ــامبر 65 الحجــۀ ســال ذی الوداع، و در  از حجــة اکــرم هجــری، هنگــام بازفشــت پی
هزارنفرِی مسـلمانانی کـه از حــج  در بـین جمعیـت چنـدین« خـم غـدیر»نام  ای بـه منطقـه

آیـۀ  حکِم  به به سرزمین غدیر رسیدند، اکرم فشتند، ایراد شد. هنگامی که پیامبر برمی
 ْغَت ك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ ْنِهَل ِإَليك ِمْن َربِّ

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ يَها الرَّ

َ
ِرَساَلَتهيا أ

ف بـه ابـال   0 موظ 
دستوِر حضرت  را بر همگان اعالم کنند. کاروانیان به علی وحی شدند تا والیت حضرت

توقف کردند و کسانی که جلو رفته بودند، بازفشتند و کسانی هـم کـه عقـب مانـده بودنـد، 
نـد و ظهر را در همان منطقه اقامه کردند و سپس منبری آماده نمود رسیدند. حضرت نماز

معــروف اســت، « غــدیر حــدیث»ای خواندنــد. در قســمتی از ایــن خطبــه، کــه بــه  خطبــه
 فرمودند: پیامبر

أيها الناس، ألست أولى منَم بأنفسَم؟ قالوا: بلى، قال: فمن کنت مواله فهذا للك  
 2مواله، اللهم وال من وااله، و لاد من لاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله.

ترین کتـاب  های زیادی نگاشته شده است. مهم ها و مقاله یث غدیر کتابدر رابطه با حد
معـروف اسـت.  الغرلیۀبه رشتۀ تحریر درآورده است که به نام  امینی در این زمینه را عالمه

جلـد بـه موضـوع غـدیر پرداختـه و هـر آنچـه از  مفصل و در یازده صورت به امینی عالمه
داللـت  علـی سنت که بر وصـایت حضـرت منابع اهلروایات و اشعار و سیناِن موجود در 

زمینــۀ  تــرین دائرةالمعــارفی اســت کــه در آوری کــرده اســت. ایــن کتــاب بزرگ داشــته، جمــع
األنوار  عبقاتحسین در کتاب  رشتۀ تحریر درآمده است. همچنین میرحامد غدیر به حدیث

جلـد از دورۀ  ت و یـبغدیر ورود پیدا کـرده اسـ ، به موضوع حدیثاألطهار إمامة األ مة في
ــن حــدیث اختصــاص داده اســت. آیت ســی ــه ای ــاب را ب ــن کت ــه جلدِی ای ــاب  الل میالنــی کت

                                                 
 .73. سورۀ مائده، آیۀ  1

 .603، صالکۀامة منهاجف، یوس بن حسن حلی، . عالمه 2
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خالصـه کـرده و بـه  األنروار خمصرة عبقرات األزبار فري نفحاترا با عنوان  األنوار عبقات
نیـز بـه نقـد  اإلمامرة معۀفرة الکۀامرة فري منهراج شۀحفارسِی روان نوشته است و در کتاب 

الدین نیـز  شـرف اللـه ، پرداختـه اسـت. آیتالنبویرة الجرنة منهراجتیمیه در کتـاب  بنا  دیدفاه
غـدیر اختصـاص داده، و تـواتر و داللـت حـدیث بـر  را به حـدیث المۀاجعاتقسمتی از کتاب 
رو دارای امتیازی است که  این، مقالۀ پیِش  وجود علی را ثابت کرده است. با وصایت حضرت

شـده  ها ناظر بـه اشـکاالت مطرح کدام از این کتاب شدب زیرا هیچ میجای خالِی آن احساس 
 الجرنۀ منهراجمیالنی، که کتابش را در نقد کتاب  الله تیمیه نبوده است. حتی آیت توسط ابن

کـه کتـاب  آنجـا تیمیه اشـاره نکـرده اسـت. از تیمیه نگاشته است، به همۀ اشکاالت ابن ابن
صورت جزئی به  کرد که به سلفیه است، ضرورت اقتضا میتوجه  تیمیه مورد ابن الجنۀ منهاج

نوبۀ خود به این امر اختصاص پیدا کرده  تیمیه پاسخ داده شود که این پژوهش به های ابن نقد
تیمیـه و  غـدیر از دیـدفاه ابن تحلیلی به بررسـِی حـدیث-است. این پژوهش با روش توصیفی

 پرداخته است. حلی عالمه

 حلی مهحدیث غدیر در کالم عال
 علـی بـه اثبـات حقانیـت امـام الکۀامة في معۀفة اإلمامرة منهاجحلی در کتاب  عالمه

 فوید: غدیر چنین می پردازد. وی در استناد به حدیث می
فمكن کنكت مكواله فهكذا »، حـدیث دومین حدیث در اثبات امامِت حضرت علی

صورت خبر متواتر روایـت شـده اسـت کـه  به اکرم است. از پیامبر« للى مواله
كوقتی آیۀ  ْنِهَل ِإَليك ِمْن َربِّ

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ يَها الرَّ

َ
نـازل شـد، ایشـان در منطقـۀ  يا أ

أيها »خم برای مردم خطبه خواندند. حضرت رو به جمعیت کردند و فرمودند:  غدیر
فمن کنكت »رمودند: حضرت ف«. بله»ففتند:  «الناس، ألست أولى منَم بأنفسَم؟

هم  وال من وااله، و لاد مكن لكاداه، و انصكر مكن نصكره، و  مواله فهذا للى مواله، الل 
آمـد و بـا ایـن  سمِت امیرالمؤمنین علـی . در این هنگام عمر به«اخذل من خذله

بٍخ بٍخ. أصبحت مكوال  و مكولى کكل  مكؤمن و »جمالت به حضرت تبریب ففت: 
 0«.مؤمنة

                                                 
ا نزل قولـه تعـالی:  [ الیبر المتواتر عن النبي الثاني: ]فمن کنت مواله فهذا علی مواله. » 1 ه لم  ـْغ مـا أن  ُسـوُل َبلِّ یَهـا الرَّ

َ
یـا أ
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معنای اولویـت  در این حدیث، به“ مولی”مراد از کلمۀ »فوید:  مه میحلی در ادا عالمه
در ابتدای کالِم خود فرمودند:  جهِت قرینۀ ابتدای کالم که پیامبر در تصرف استب به

 0“«.ألست أولى منَم بأنفسَم؟”
شود، عالمه بر دو مسهله تأکیـد  مشاهده می حلی که در متن استدالل عالمه چنان

 دارد:
 است.« متواتر»غدیر  حدیث. 6

 اولویت در تصرف است، نه مواالت و دوستی.« مولی»مراد از واژۀ . 8

ترین مبانِی حقانیِت این حـدیث  بسیار کوتاه سین ففته، ولی مهم حلی هرچند عالمه
کـار بایـد انجـام  جمله بیان کرده استب زیرا برای استناد بـه هـر حـدیثی دو را در همین چند

نکتـه تصـریح کـرده  بـه هـر دو حلی ، که عالمه«بررسِی داللی»و « یبررسِی سند »داد: 
نتیجـه، بررسـِی  فرماید که ایـن حـدیث متـواتر اسـت. در است. وی در ابتدای کالِم خود می

سندی الزم نداردب زیـرا همگـان، چـه شـیعه و چـه سـنی، بـر ایـن باورنـد کـه حـدیث متـواتر 
ت شـده اسـت و در حکـم آیـۀ قـرآن اسـت. روایـ است و قطعا  از پیـامبر« الصدور قطعی»

داند  خوبی می بنابراین، وقتی حدیثی متواتر شد، دیگر به بررسِی سندی نیازی ندارد. عالمه به
تواننـد ایـن حـدیث را رد کننـدب زیـرا ایـن روایـت را  نمی علی که میالفاِن وصایت حضرت

ت کـه عالمـه بـه اثبـات به همین دلیل اس 2اند. تابعی نقل کرده 20صحابی و  665از  بیش
پردازد. ح  هم همان است که به بررسِی سندِی حدیث نیـازی نیسـتب زیـرا  تواتِر حدیث نمی

خوبی درس  افر کسی با حدیث و علوم حـدیث آشـنایی داشـته باشـد، تـواتر ایـن حـدیث را بـه
 اند. سنت به تواتِر این حدیث اقرار کرده که بسیاری از بزرفان اهل کندب چنان می

دهد، موضوع داللت حدیث اسـت.  نکتۀ دیگری که عالمه با زیرکی به آن توجه می اما

                                                 
ك ْنِزَل ِإَلیك ِمْن َربِّ

ُ
ه: أیها الناس، ألست أو  أ لی منکم بأنفسکم؟ قالوا: بلی، قـال: خطب الناس في غدیر خم، و قال للجمع کل 

هم  وال من وااله، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله! فقال له عمر: بـخ  فمن کنت مواله فهذا علی مواله، الل 
 )همان(.«. بخ أصبحت موالي و مولی کل  مؤمن و مؤمنة

م التقریر. » 1 ف، لتقد   )همان(.«. بقوله: ألست أولی منکم بأنفسکم؟ منه و المراد بالمولی هنا األولی بالتصر 

 .630تا  25، ص6، ترجمه: محمدتقی واحدی، جالغلیۀتۀجمۀ . امینی، عبدالحسین،  2
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در ایـن حـدیث، “ مـولی”مـراد از »فویـد:  جملـه می رابطه با داللت حدیث، در یب وی در
به کثرت نقل  توجه داند با خوبی می عالمه به«. اولویت و رهبری است، نه محبت و مودت

غدیر خدشه کند، در بحث داللِی حدیث خدشـه  حدیثغدیر، افر کسی بیواهد در  روایت
م و قطعی است که حدیث می صادر شده اسـت.  اکرم غدیر از پیامبر کندب چراکه مسل 

غدیر خدشه کند، به داللِت ایـن حـدیث بـر وصـایِت  بنابراین، افر کسی بیواهد در حدیث
بـر ایـن  تکیه با که بسیاری از مفسراِن عامه شبهه وارد خواهد کردب چنان علی حضرت

اند حداکثر چیزی که این حدیث بر آن  غدیر شبهه وارد کرده و ففته نکته، در داللت حدیث
 است. داللت دارد، محبت به علی

 تیمیه در رد حدیث غدیر کالم ابن
غـدیر را تضـعیف، و  پذیرد. وی بیش اوِل حـدیث را نمی حلی تیمیه سینان عالمه ابن

 علی کند و سپس داللت حدیث بر والیت حضرت کذیب میغدیر را ت بیش دوِم حدیث
در استناد بـه  حلی اشکال در نقد سینان عالمه تیمیه دو مجموع، ابن پذیرد. در را نمی
 اشکال داللی. .8اشکال سندیب  .6کند:  غدیر مطرح می حدیث

 اشکال اول: اشکال سندی )تردید و تکذیب حدیث(
، ابتدا به تکذیب روایـت حلی در رد کالم عالمه النبویةالجنة  منهاجتیمیه در کتاب  ابن
 فوید: پردازد. وی می می

ــواالت،  ــدیث م ــه ح ــذی و «مككن کنككت مككواله فعلكك  مككواله»افرچ ، را ترم
ــد ــن احم ــل کرده ب ــل نق ــت.  حنب ــده اس ــحاح نیام ــه در ص ــن جمل ــی ای ــد، ول ان

مثـل  ویژه آنکه اشیاصی اندب به جهت، مردم در صحت آن اختالف کرده همین به
انـد و  علم در این حـدیث طعـن وارد کرده ای از اهل حربی و طائفه بیاری، ابراهیم

 0اند. ثقات نیز آن را نقل نکرده، بلکه آن را ضعیف شمرده

سـؤال بـرده  حنبل و کتاب ترمذی را زیر بن تیمیه با این سین ارزش کتاب احمد ابن
یی ندارند. وی در ادامه، به بررسِی فونه ارزش علمی و روا ها هیچ استب فویی که این کتاب

                                                 
 .763، ص3، جمنهاج الجنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 1
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“ اللهم وال من وااله، و لكاد مكن لكاداه”اما جملۀ »فوید:  پردازد و می دوِم حدیث می قسمت
نیـز کـذب “ أنت أولى بَل مؤمن و مؤمنكة”جملۀ »و همچنین  0«قطعا  کذب و درو  است

ت مكواله و من کنك»تیمیه با تضعیف سندِی روایت مدعی است که چون جملۀ  ابن 2«.است
 9توان به این روایت اعتماد کرد. از طری  ثقات نقل نشده است، نمی« للى مواله

فوید حدیثی را که مسلم در صحیِح خود روایت کرده است مبنی  تیمیه همچنین می ابن
سـفارش کردنـد و  بیـت خـم بـه پیـروی از کتـاب و اهل در غـدیر بر اینکـه پیـامبر

را تکـرار نمودنـد، فقـط مسـلم آورده اسـت و «   أهكل بيتك أذکرکم الله ف»مرتبه جملۀ  سه
بیاری چنین چیزی را نیاورده است، و آنچه ترمذی نیز بر این روایت اضافه آورده است که 

کنـد کـه  ، پذیرفتـه نیسـت. وی چنـین بیـان می«و إنهما لن يفترقا حتى يردا للى الحكو »
اند که این زیـادت از حـدیث  ند و ففتها حافظاِن زیادی به زیادِت این حدیث طعن وارد کرده

هاشـم،  اند که مجموع عترت، یعنی بنـی اند، ففته نیست و کسانی هم که زیادت را پذیرفته
دهـد کـه بـر فـرض، افـر چنـین چیـزی از  کننـد. وی ادامـه می بر فمراهـی اجتمـاع نمی

نـدارد، بلکـه سـفارش بـه  علـی صادر شده باشد، داللتی بر امامِت حضـرت پیامبر
معنای اعطـای  نیـز فقـط بـه« بيتك  أذکرکم الله ف  أهكل»پیروی از کتاب خداست و جملۀ 

 4و امتناع از ظلم به آنان است و بر چیز دیگری داللت ندارد. بیت حقوق اهل
شب و تردید کرده « من کنت موال فعل  موال»تیمیه در قسمت اوِل روایِت  بنابراین، ابن

 کند. سمِت دوم و سوِم روایت را نیز قاطعانه رد و تکذیب میاست و ق

 تیمیه پاسد به اشکاالت ابن

تیمیه در چند بیش بـود، بـه هرکـدام از  شده توسط ابن از آنجا که اشکاالت سندِی مطرح
 شود: صورت جدافانه پاسخ داده می این اشکاالت به

                                                 
 . همان. 1

 . همان. 2

 .785. همان، ص 3

 .762. همان، ص 4
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 اول: احادیث بخاری و مسلم

هـای  خـود مـدعی شـد کـه چـون بیـش اوِل حـدیث در کتابتیمیه در ابتدای سیِن  ابن
نیامده است، این حدیث ارزشی ندارد. در پاسـخ بـه او، بـه  مجلم صحیحو  تخاری صحیح

هـای بیـاری و  طری  کتاب شود که افر بنا باشد اعتبار روایات صرفا  از این نکته اشاره می
و  تخراری صرحیحای هـ اسـالمی کـه در کتاب مسلم سنجیده شـوند، بسـیاری از معـارف

اند، باید از درجۀ اعتبار سـاقط شـوند. ایـن در حـالی اسـت کـه حتـی  نیامده مجلم صحیح
اند که احادیث صحیح، فقط آن چیزی است که در  مؤلفاِن صحاح نیز چنین ادعایی نکرده

 تخراری صحیحکه از بیاری نقل شده است که در  های آنها روایت شده استب چنان کتاب
خاطر  آوری کــرده اســت و احادیــث صــحیح زیــادی را بــه صــرفا  احادیــث صــحیح را جمــع

از  نقل صالح در تأیید سین بیاری، بـه ابن 0آوری کند. شدِن کتاب، نتوانسته جمع حجیم
 فوید: وی می

هـزار حـدیث  هـزار حـدیِث صـحیح و دویسـت محمد بـن اسـماعیل بیـاری صـد
ــاب کــه در  حــالی غیرصــحیح از حفــظ داشــتب در بیشــتر از  صررحیح تخرراریکت

هـزار  حدیث نقل نکرده است که بـا حـذف احادیـث تکـراری، حـدود چهـار 3835
 2شود. حدیث می

بنابراین، بیاری احادیث صحیح زیادی را از حفظ داشته است که فقط تعداد انـدکی از 
نیز همین سین مطرح اسـت. از مسـلم  مجلم صحیحرابطه با  آنها را نقل کرده است. در

احادیث صحیح زیادی نزد من است ولی من فقط احادیثی را نقل کـردم »ل شده است: نق
این سینان همگی بر این مطلب داللـت دارد کـه احادیـث  9«.که بر آن، اجماع وجود دارد

صـرِف نیامـدِن  موجود نیست تـا بهمجلم  صحیحو  تخاری صحیحصحیح، فقط در کتاب 
 ه ضعف شود.کتاب، آن حدیث متهم ب حدیثی در این دو

                                                 
وِل . » 1 َحاِح ِلَحاِل الطُّ ، َو َتَرکُت ِمَن الصِّ  َما َصحَّ

َّ
ْدَخْلُت ِفي کَتاِبي )اْلَجاِمِع( ِإال

َ
مقلمرة صالح، عثمان بن عبدالرحمن،  )ابن«. َما أ

 (.63، صالصمح اتن

 .85. همان، ص 2
ِحیِح  یْعِني ِفي کَتاِبِه -َلیَس کلُّ َشیْء ِعْنِدي َصِحیٌح َوَضْعُتُه َهاُهَنا . » 3 ْجَمُعوا َعَلیِه  -الصَّ

َ
َما َوَضْعُت َهاُهَنا َما أ  )همان(.«. ِإنَّ
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 تیمیه دوم: تناقضات ابن

را  مجرلم صحیحای است که فویی وی حتی احادیث  فونه تیمیه به بیش دوِم سینان ابن
نیامـده اسـت و  تخاری صحیحپذیرد. وی مدعی است که این حدیث در  تنهایی نمی نیز به

 0اسـت.صـادر نشـده  تنهایی روایت را نقل کرده است، پس احتمـاال  از پیـامبر مسلم به
کند کـه وی مبنـای خاصـی در حـدیث  تیمیه، مشیص می سوی ابن فونه تناقضات از این

اول، از صحت احادیث مسلم و بیاری سین ففته و مدعی اسـت چـون  ندارد. در قسمت
های بیاری و مسلم نیامده است، صحیح نیست، ولی در بیش دوم  غدیر در کتاب روایت

پذیرد و  از حدیث غدیر را نقل کرده است، آن را نمیبیند مسلم قسمتی  از سینانش، که می
تنهایی روایت کرده و بیاری این حدیث را نقل نکرده است، پس  فوید که چون مسلم به می

تیمیـه یـا  دهـد کـه ابن فونه سینان نشـان می صادر نشده است. این احتماال  از پیامبر
و سالی  شیصِی خود، هرجا که  ها اساس فرایش مبنای درستی در اخذ روایات ندارد یا بر

داند.  حدیث صحیحی با دیدفاهش میالف باشد، آن را ضعیف، و از درجۀ اعتبار ساقط می
معیـار بـا احادیـث، موجـب شـده اسـت کـه  ای و فزینشِی بـدون چنین برخوردهای سلیقه

ـــعیف ـــدفاه تض ـــد.  ها و دی ـــته باش ـــی نداش ـــز ارزش ـــلفیان نی ـــرای س ـــی ب های وی، حت
و شیصیتی سلفی و وهابی مانند البـانی نیـز،  2ی او را مذمت کرده استعسقالن حجر ابن

 9پذیرد. های او را نمی تضعیف
 سوم: تصحیح روایت غدیر بر مبنای شیخین

تیمیه مدعی است که روایت غدیر در صحیحین نیامده است، پس ارزشی ندارد. در پاسـخ  ابن
روایت را بر مبنای شییین تصـحیح کـرده نیشابوری این  شود که حاکم تیمیه ففته می به ابن

 ارقم چنین نقل کرده است: بن از زید نقل غدیر را به نیشابوری روایت است. حاکم
خـم رسـیدند،  فشـتند و بـه غـدیر از حجـةالوداع برمی هنگامی که رسول خدا

                                                 
و ”فـذکر کتـاب اللـه و حـا علیـه، ثـم قـال: “ إني تارك فیکم الثقلین: کتاب اللـه”و الذي رواه مسلم أنه. بودیر خم قال: . » 1

،. “(بیتي أهل في) الله أذکرکم بیتي، عترتي أهل تیمیـه، احمـد بـن  بنا. )«...البیـاري یروه لم و مسلم به انفرد مما هذا و ثالثا 
 (.762، ص3، جمنهاج الجنة النبویةعبدالحلیم، 

 .556، ص2، جلجان المیزانحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن 2

 .055و  700، ص0، جسلجلة األحادیث الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 3
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های شتر جمـع شـود. سـپس حضـرت بـر آن  دستور دادند که همه بایستند و جهاز
نزدیب است که من امر خدا را اجابـت کـنم و از میـان شـما »ند: ایستادند و فرمود

تر از دیگـری  بها فذاشتم. یکی از این دو بزرگ چیِز فران بروم. من در میان شما دو
است. کتاب خدا و عترتم را در بین شما قرار دادم. پـس ببینیـد کـه چگونـه از ایـن 

شوند تا اینکـه بـر  ر جدا نمیدو از یکدیگ کنید. قطعا  این جانشیِن من پیروی می دو
خدای عزوجل موالی مـن اسـت »فرمودند:  سپس پیامبر«. حوض وارد شوند

من کنكت »[ را فرفتند و ففتند: سپس دست علی ]«. و من موالی شما هستم
 0«.مواله فهذا وليه، اللهم وال من وااله و لاد من لاداه

شـییین )مسـلم و بیـاری( بـر شـرط  این حدیث بنا»فوید:  وی پس از این حدیث می
 2«.صحیح است

کنـد و  ارقـم روایـت می بـن او همچنین حدیث دیگری را نیز با همین مضمون از زیـد
بر شرط شییین، این حدیث نیز صحیح است. روایت به این صـورت اسـت  فوید که بنا می

درخت بزرگ وجود داشت، مقـداری  بین مکه و مدینه در جایی که پنج خدا که رسول
ای  خطبـه خـدا فـاه رسـول استراحت کردنـد و سـپس نمـاز عشـا را اقامـه نمودنـد. آن

ای مـردم، مـن در »خواندند و بعد از حمد و ثنای خداوند، و بیان ذکر و موعظه فرمودنـد: 
بین شما دو چیز را قرار دادم که افر از آن دو تبعیت کنید، هرفز فمراه نیواهید شد. آن دو 

آیـا »مرتبـه فرمودنـد:  سـه سپس پیامبر«. یتم )عترتم( هستندب خدا و اهل چیز کتاب
ــتم؟ می ــان هس ــزاوارتر از خودش ــان س ــه مؤمن ــن ب ــد م ــد: « دانی ــردم ففتن ــۀ م ــه »هم بل

ادامـه،  در«. من کنت مواله فعل  مكواله»فرمودند:  خدا سپس رسول«. الله رسول یا
 9یح است.بر شرط شییین صح فوید که این حدیث نیز بنا نیشابوری می حاکم

                                                 
کـأني قـد ”من حجة الوداع و نزل غدیر خم أمـر بـدوحات فقمـن، فقـال:  اللهقال: لما رجع رسول  عن زید بن أرقم. » 1

دعیت فأجبت، إني قد ترکت فیکم الثقلین: أحدهما أکبر من اآلخر، کتاب الله تعالی، و عترتي، فانظروا کیف تیلفـوني فیهمـا، 
، علـي بیـد أخـذ ثـم ،“مـؤمن کـل ولیمـ أنا و موالی، جل و إن الله عز”ثم قال: “. فإنهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض

و ذکر الحدیث بطوله. هذا حـدیث صـحیح علـی شـرط “. من کنت مواله فهذا ولیه، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه”فقال: 
 (.0537، ح662، ص7، جالمجتلرك علی الصحیحین)حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، «. الشییین، و لم ییرجاه بطوله

 . همان.2

بین مکة و المدینة عند شجرات خمس دوحات عظام، فکنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول  نزل رسول الله».  3
أیها النـاس، ”عشیة فصلی، ثم قام خطیبا، فحمد الله و أثنی علیه، و ذکر و وعظ، فقال: ما شاء الله أن یقول: ثم قال:  الله
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 ارقم را چنین نقل کرده است: بن حاکم نیشابوری روایت سوم از زید
خم رسیدیم و چیزی با مـا  خارج شدیم تا اینکه به سرزمین غدیر خدا با رسول

پـس از حمـد و ثنـای خـدا فرمودنـد:  خدا نبود و هوا نیز بسیار فرم بود. پیامبر
نکه کمتر از پیامبِر پیشـین در ای مردم، هیچ پیامبری مبعوث نشده است، مگر ای»

این دنیا زندفی کرده است و من نیز نزدیب است که دعـوت حـ  را لبیـب فـویم. 
من در بین شما چیـزی را قـرار دادم کـه پـس از مـن هرفـز فمـراه نشـوید: کتـاب 

ای »[ را فرفتنـد و ففتنـد: ] سـپس ایسـتادند و دسـت علـی«. خداوند عزوجل
خدا و پیامبرش »مردم ففتند: « ه شما از خودتان؟مردم، چه کسی سزاوارتر است ب

فاه  «تر نیستم؟ر آیا من به شما از خودتان سزاوا»پرسیدند:  پیامبر«. تر هستند آ
مكن کنكت مكواله فعلك  »فرمودنـد:  در این هنگام پیامبر«. بله»مردم ففتند: 

 0«.مواله

 2اإلسناد دانسته است. صحیححاکم نیشابوری این حدیث را نیز بنا بر شرط شییین، 
با توجه به ذکر روایات توسط حاکم نیشابوری و تصحیح آن روایات بنا بر شرط شییین، 

 کند! تیمیه روایت غدیر را تکذیب می جای تعجب است که ابن
 چهارم: اعتبار مسند احمد بن حنبل

نیسـت، پـس تیمیه مدعی است از آنجا که ایـن روایـت در صـحیحین  که ففته شد، ابن چنان
ترمـذی  حنبـل و سـنن بـن ضعیف و درو  است. وی با اینکه روایت را از کتاب مسند احمـد

فونه ارزش  کتاب هیچ فونه توجهی به این دو منبع روایی ندارد. فویا این دو کند، هیچ نقل می
هزار حدیثی که  355ای نزد او ندارند. این در حالی است که احمد، ُمسندش را از بین  علمی

لملت هكذا »از احمد آمده است:  نقل به الشافعیة طبقاتظ بوده، انتیاب کرده است. در حف
                                                 

أتعلمون أني أولی بـالمؤمنین ”ثم قال: “. عترتي بیتي ، و هما: کتاب الله، و أهلإني تارك فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما
«. صـحیح علـی شـرط الشـییین“ مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله: ”اللـه ثالث مرات، قالوا: نعم، فقال رسول“ من أنفسهم
 (.0533)همان، ح

خم فأمر بدوح، فکسح في یوم ما أتـی علینـا یـوم  حتی انتهینا إلی غدیر قال: خرجنا مع رسول الله عن زید بن أرقم. » 1
یا أیها الناس، إنه لم یبعث نبي قط إال مـا عـاش نصـف مـا عـاش الـذي کـان ”کان أشد حرا منه فحمد الله و أثنی علیه و قال: 

فقـال:  علـي بید فأخذ قام ثم ،“جل و قبله، و إني أوشك أن أدعي فأجیب، و إني تارك فیکم ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز
مـن ”قالوا بلی، قال: “ ألست أولی بکم من أنفسکم؟”قالوا الله و رسوله أعلم، قال: “ یا أیها الناس، من أولی بکم من أنفسکم؟”

 (.7838، ح767)همان، ص«. هذا حدیث صحیح اإلسناد، و لم ییرجاه“. کنت مواله فعلي مواله

 . همان.2
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ة لن رسول )این کتـاب را مقتـدا  0ب«رجع إليه الله الَتاب امامًا إذا اختلف الناس ف  سن 
اختالف کردنـد، بـه ایـن کتـاب رجـوع  الله قرار دادم تا افر مردم در سنتی از سنن رسول

احمد آمده، صـحیح اسـت،  آنچه در مسند کنند(. البته ما درصدد نیستیم که ثابت کنیم هر
ای  فونه غدیر به تیمیه برای تضعیف حدیث بلکه روایات ضعیف نیز در آن وجود داردب ولی ابن

کـه  حالی دب درشو احمد هیچ روایت صحیحی پیدا نمی سین ففته است که فویی در مسند
غدیر صحیح است یا خیر. افر صحیح بـود، بایـد آن را  دید که روایت« سندی بررسِی »باید با 

 ترمذی باشد. احمد و سنن پذیرفتب هرچند که در کتاب مسند
 پنسم: بررسی سندی  حدیث غدیر

بـه الصرحیحة  األحادیرث سلجرلةالبانی از محدثان برجستۀ وهابیت است. وی در کتـاب 
مكن کنكت مكواله، »غدیر و جملـۀ  نویسد حدیث غدیر پرداخته است. وی می حدیث بررسِی 

ارقـم،  بـن توسط اصـحابی همچـون زیـد« فعل  مواله، اللهم وال من وااله، و لاد من لاداه
انصــاری،  ، ابوایــوبطالــب ابی بــن حصــیب، علــی بــن وقــاص، بریــدة ابی بــن ســعد

ابوسعید و ابوهریره روایت شده است.  مالب، بن عباس، انس بن عازب، عبدالله بن براء
ارقم نقل شده اسـت. البـانی  بن طری  از زید نویسد که این روایت به پنج وی در ادامه می

شـییین  بـر شـرط و طریـ  دیگـری را بنـا 2بیـاری، شـرط بـر  ها را بنا یکی از این طری 
وقاص  ابی نب طری  از سعد غدیر را به سه او همچنین سند روایت 9صحیح دانسته است.

وی طریـ  بریـده را نیـز بـه  4اإلسناد دانسـته اسـت. طریِ  آن را صحیح بررسی کرده و دو
شییین صحیح دانسته  بر شرط طری  این روایت را بنا طری  بررسی کرده و اسناد دو سه

طریـِ   طری  بررسی کرده که یـب را نیز به ُنه طالب ابی بن  البانی طری  علی 1است.
از دیگـر صـحابه نیـز توثیـ   نقل وی برخی دیگر از طرق را به 6انسته است.آن را صحیح د

                                                 
 .76، ص8،جفعیة الکبۀیطبقات الشا. سبکی، عبدالوهاب بن علی،  1

 (.776، ص0، جسلجلة األحادیث الصحیحة)البانی، محمد ناصرالدین، «. قلت: و إسناده صحیح علی شرط البیاري. » 2

 .778. همان، ص 3

 .775. همان، ص 4

 .777. همان، ص 5

 .773. همان، ص 6
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کرده است، ولی به صحِت آن حکم نکـرده اسـت. البـانی در انتهـای بررسـِی سـندِی ایـن 
ففتـه اسـت، مبنـی بـر اینکــه  النبویرة الجرنة منهراجتیمیـه در  فویـد آنچـه ابن حـدیث می

کذب اسـت، سـینی نادرسـت اسـت. وی دوِم آن  اوِل این روایْت ضعیف، و بیش بیش
خاطر مبالوـه و تسـریِع  تیمیـه، بـه دهد که تضعیف و تکذیِب این روایت توسط ابن ادامه می

 0وی در تضعیف روایات، قبل از بررسِی دقی  طرِق روایت است.
 در غیر از غدیر خم توسط پیامبر ششم: اظهار وصایت  علی

مكن »جملـۀ  تصاص نداردب بلکه پیامبر خداخم اخ غدیر صرفا  به غدیر مضمون روایت
را در جای دیگری نیز بیان کرده اسـت و مـردم را از وصـایت و « کنت موال فهذا للى مواله

فاه کرده است. در ماجرای  علی امامِت حضرت عباس نقـل شـده  ، از ابن«ابواب سد»آ
جـز دِر خانـۀ  شـد، بسـتندب هایی را که بـه مسـجد بـاز می دِر همۀ خانه است که پیامبر

نیز برای ورود به خانـۀ خـود، راهـی جـز راه مسـجد نداشـتند.  علی ، و حضرتعلی
مكن کنكت »در حـِ  او فرمودنـد:  وارد مسـجد شـدند و پیـامبر علی روزی حضرت

فویـد کـه ایـن حـدیث  نیشابوری پس از ذکِر این حـدیث می حاکم«. مواله، فإن مواله لل 
 2سیاق از شییین روایت نشده است. اإلسناد است، ولی با این صحیح

 هفتم: تواتر حدیث غدیر

چهاردهم را نام  دوم تا قرن سنت از قرن نفر از علمای بزرگ اهل 775نام  عالمه امینی
القـدر را  انـد و ایـن حـدیث جلیل غـدیر را ذکـر کرده هـای خـود حـدیث برد که در کتاب می
برخـی  9انـد. و آن را توثی  کرده  ثبت رسانده هایشان به از اصحاب و تابعان در کتاب نقل به

 اند که این حدیث متواتر است. صراحت ففته سنت به علمای اهل
این حدیث در باالترین درجـۀ صـحت و اعتبـار »نویسد:  غدیر می ذهبی دربارۀ حدیث

                                                 
)همان، «. قبل أن یجمع طرقها و یدق  النظر فیهاو هذا من مبالوته الناتجة في تقدیري من تسرعه في تضعیف األحادیث . » 1

 (.700ص

أبواب المسجد غیر باب علی فکان یدخل المسجد جنبـا، و هـو طریقـه لـیس لـه طریـ   وسد رسول”قال ابن عباس: . » 2
 )حـاکم نیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه،“«. : من کنت مواله، فـإن مـواله علـيالله و قال رسول”، قال ابن عباس: “غیره

 (.0758، ح607، ص7، جالمجتلرك علی الصحیحین

 .805تا  675، ص6، جالغلیۀ. امینی، عبدالحسین،  3
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 نویسد: هیتمی نیز می حجر ابن 0«.قرار دارد و از احادیث متواتر است
ای در آن نیسـت. فروهـی ماننـد ترمـذی،  چ شـبههاین حدیث صحیح اسـت و هـی

انـد. طـرِق نقـل ایـن  حنبل نیز آن را بـا سـند صـحیح نقـل کرده بن نسائی و احمد
انـد. البتـه  صـحابی آن را نقـل کرده جمله اینکه شانزده حدیث بسیار زیاد استب از

 2کنند، اعتنا کرد. نباید به کسانی که در صحت این حدیث شبهه وارد می

 نویسد: لدین آلوسی نیز در تفسیر خود میا شهاب
قاله و أما اللهم وال  الله متواتر يتقين أن رسول« من کنت مواله فعل  مواله»أن 

 9من وااله فهيادة قوية اْلسناد؛
یقین ســـیِن  متـــواتر اســـت و بـــه« مكككن کنكككت مكككواله فعلككك  مكككواله»حـــدیث 

خـدایا »د: فرمودنـ خـدا است. سند ادامـۀ آن نیـز، کـه رسـول  خدا رسول
      .  ، قوی است«دوست بدار هرکه علی را دوست دارد

 فوید: مالعلی هروی نیز دربارۀ حدیث غدیر و تواتر آن می
أن هذا حديث صحيح ال مرية فيه، بل بعْ الحفاظ لده متواترًا إذ فك  روايكة أحمكد 

 4بثالثون صحابيا و شهدوا به لعلى لما نوزع أيام خالفته أنه سمعه من النب 
حــدیث غــدیر بــدون شــب صــحیح اســت، بلکــه بعضــی از حافظــان آن را متــواتر 

اندب چراکه در نقل احمد آمده است که بعد از اختالفی که در زمان خالفـت  دانسته
تن از اصحاب شهادت دادنـد کـه آن  [ دربارۀ این حدیث پیش آمد، سی] علی

 اند. شنیده خدا را از رسول

افر این حدیث صحیح و معلوم نباشد، دیگـر »نویسد:  لی میهمچنین فقیه ضیاءالدین مقب
 نویسد: غدیر می عسقالنی دربارۀ حدیث حجر ابن 1«.یب از امور دین معلوم نیست هیچ

را اشیاصـی همچـون ترمـذی و نسـائی نقـل « َفَعل  َمْواَلهُ   َمْواَلهُ   ُکْنُت   َمْن »اما حـدیث 
جلـدی  عقده این طـرق را در کتـابی یب ابنکنند. این حدیث طرق بسیار زیادی دارد.  می

 6فردآوری کرده است. بیشتِر سندهای این حدیث صحیح و حسن هستند.

                                                 
 .775، ص2، جسیۀ أعم  النبم . ذهبی، محمد بن احمد،  1

 .653و  657، ص6، جالصواعق المحۀقةحجر هیتمی، احمد بن محمد،  . ابن 2
 .635، ص7، جروح المعاني. آلوسی، محمود بن عبدالله،  3

 . 802، ص66، جمۀقاة المفاتیح شۀح مشکاة المصاتیح. قاری، علی بن سلطان محمد،  4

 .760، ص6، جالغلیۀ. امینی، عبدالحسین،  5

 .30، ص3، جفتح الباري شۀح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن 6
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غدیر، جای  سنت مبنی بر تواتِر حدیث بنابراین، با وجود تصریِح بزرفان و حافظاِن اهل
ویژه  صادر شـده اسـتب بـه اکرم ماند که این حدیث از پیامبر ای باقی نمی وشبهه شب

نفـر از تابعـان، نقـل  20صحابی و  665، این روایت را امینی که طب  بررسِی عالمهاین
انگیز است و بر  غدیر، شگفت اند. وجود این تعداد از صحابی و تابعان در روایت حدیث کرده

غدیر، جای تعجب است کـه چگونـه  با وجود تواتِر حدیث 0کند. تواتِر این حدیث داللت می
ویژه آنکـه فقهـا انکـاِر خبـِر متـواتر را  کنـدب بـه را تضعیف و تکذیب می تیمیه این روایت ابن

منزلـۀ  اندب زیرا معتقدند که خبر متـواتر به ، و آن را کفر دانستهمساوی با تکذیب پیامبر
 باشد، و تکذیب چنـین خبـری در حکـم تکـذیب پیـامبر می خبر مسموع از پیامبر

 2است.

نداشااتن  حاادیث غاادیر باار خالفاات حضاارت  )داللتاشااکال دوم: اشااکال داللاای 
 (علی

غدیر وارد  تیمیه پس از تضعیف و تکذیب سندِی حدیث غدیر، به موضوع داللت حدیث ابن
 فوید: کند. وی می را رد می علی شده است و داللت حدیث بر وصایت حضرت

« مـولی»[ داللـت نـدارد و در ایـن حـدیث، لفـظ ] این روایت بر جانشینی علـی
چراکـه بـین معنـای ولـی،  9معنای والیت و دوستی است، نه والـی و زمامـداریب هب

عـداوت اسـت و فـاهی  معنای ضـد   موال و والی تفاوت وجود دارد. فاهی والیت بـه
عـداوت اسـتب  معنای مـواالت، ضـد   غدیر به معنای امارت است. حدیث والیت به

من کنت مواله »بلکه ففتند ، «من کنت واليه فعل  واليه»نفرمودند  زیرا پیامبر
 4[ است.] معنای محبت به علی به« مولی»، و در این حدیث، «فعلى مواله

 نویسد: تیمیه می ابن
 صادر شده است یا صادر نشده اسـت. افـر از پیـامبر یا این روایت از پیامبر

                                                 
 .630تا  25ص، 6، ترجمه: محمدتقی واحدی، جالغلیۀتۀجمۀ . امینی، عبدالحسین،  1

إذ المتـواتر  و تیطهة العلماء لیست بکفر بل هي بدعة و ضالل بیالف إنکار المتواتر فإنه یـؤدي إلـی تکـذیب الرسـول. » 2
کشرف األسرۀار عرن أصرول فخرۀ اإلسرم  )بیـاری، عبـدالعزیز بـن احمـد، «. کفـر بمنزلة المسموع منه و تکذیب الرسول

 (.575، ص8، جالَبزَدوي

 .788، ص3، جمنهاج الجنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 3

 .780. همان، ص 4
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صـادر شـده  صادر نشده باشد، سینی نیست، ولـی افـر ایـن روایـت از پیـامبر
کندب زیرا در این لفظ چیزی نیست کـه بـر  [ داللت نمی] الفت علیباشد، بر خ

 1خالفِت او داللت داشته باشد.

« فمن کنكت مكواله فكإن لليكًا مكواله»در حدیث « مولی»وی اصرار دارد بر اینکه کلمۀ 
 معنای اولویت و سرپرستی. معنای والیت و دوستی است، نه به به

 تیمیه پاسد به اشکاالت ابن

 تیمیه باید به این موارد اشاره کرد: به ابندر پاسخ 
 «موال»و « ولی»اول: انشای روایت با واژۀ 

نیامده است تا در اینکه مراِد آیۀ والیت چیست، شب شودب « موال»این حدیث فقط به لفظ 
ای  وشبهه در متن روایت آمده است که جای هیچ شب« ولی»بلکه طب  نقل نسائی کلمۀ 

 فذارد. نسائی چنین روایت کرده است: اقی نمیرا در داللِت حدیث ب
ِإنَّ اللَه َوِل  اْلُمْؤِمِنيَن، َو َمْن کْنُت َوِليُه َفَهَذا َوِليكُه، اللُهكمَّ َواِل َمكْن َوااَلُه، َو َلكاِد َمكْن 

 2َلاَداُه، َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه؛
نیـز [ ] خداوند سرپرست مؤمنان است و هرکس من سرپرسِت او هستم، علـی

سرپرسِت اوست. خدایا دوست بدار کسی کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـاش بـا 
 3کسی که با او دشمنی ورزد.

َنا َوِل  اْلُمْؤِمِنيَن، َو َمْن کْنُت َوِليُه، »در نقل دیگر نسائی چنین آمده است: 
َ
اللُه َوِلي ، َو أ

 4«.ْن َلاَداُه، َو اْنُصْر َمْن َنَصَرهُ َفَهَذا َوِليُه، اللُهمَّ َواِل َمْن َوااَلُه، َو َلاِد مَ 
کننـد، افـر نقـل  بنابراین، از آنجا که برخی روایات، برخی دیگر از روایـات را تفسـیر می

 شود. احمد بگذاریم، موضوع بهتر روشن می نسائی را در کنار نقل مسند
 احمد به این صورت است: نقل روایت مسند

 5بهم لاد من لاداه و وال من واالهفمن کنت مواله فإن لليا مواله. الل
                                                 

 .786. همان، ص 1

 .000، ص3، جالجنن الکبۀی. نسائی، احمد بن شعیب،  2

 .05، ح65، صفضا ل الصحاتة. نسائی، احمد بن شعیب،  3

 .077، ص3، جالجنن الکبۀی. نسائی، احمد بن شعیب،  4

 . 62272، ح556، ص5، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبل، احمد بن محمد، حنبل . ابن 5
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هرکه من موال و سرپرسـِت او هسـتم، پـس علـی مـوال و سرپرسـِت اوسـت. خـدایا 
 دشمن بدار هرکه با علی دشمنی ورزد، و دوست بدار آنکه با او از دِر دوستی درآید.

بر داللت « ولیه»و « موال»فیریم که کلمۀ  با کناِر هم قراردادِن این دو روایت نتیجه می
خالفت و جانشینی دارد، نه بر محبت و دوستیب بنابراین، افر کسی تشکیب نماید کـه در 

« ولـی»مسـلم وجـوِد  طور نیست، به« اولی»یا « ولی»معنای  به« موال»این حدیث شریف، 
 1فذارد. دوم، جایی برای این تشکیب باقی نمی در نقل

 در تعیین خلیفه دوم: تدبیر پیامبر

جمعیت زیادی را در بیاباِن سوزاِن حجاز  نسان عاقلی مانند پیامبر اکرممعنا ندارد که ا
 را دوست داشته باشید یا اینکه بگویـد یـار و یـاوِر علـی فاه بگوید علی جمع کند و آن

نـدارد و هـر  طالـب ابی  بـن  کردن اختصاص بـه علـی داشتن و یاری باشیدب زیرا دوست
ویژه آنکـه طبـ  نقـل  مسلمانی موظف است دیگر مسـلمانان را دوسـت داشـته باشـد. بـه

خـم روزهـای پایـانِی عمـِر  در ماجرای غـدیر حنبل و نسائی، پیامبر بن احمد 2مسلم،
زودی دعوت حـ  را لبیـب خواهنـد  فذراندند و حضرت اعالم فرمودند که به خویش را می

شنوند، انتظار داشـتند کـه  آور را می بار و اضطراب ه این خبر اندوهففت. بنابراین، مردمی ک
بـه امـت نیـز  اکـرم تکلیف آینده را روشن کند. از درایت و عطوفِت پیومبـر پیامبر

دوم در هنگام مرگ  اول و خلیفۀ که خلیفۀ رودب چنان انتظاری جز تعییِن تکلیف آینده نمی
ـــ ـــین ح ـــد. در چن ـــن کردن ـــده را روش ـــف آین ـــاریتکلی ـــا ی ـــتی ی ـــزوم دوس کردِن  الی، ل

عنوان رهبـر مـردم و جانشـیِن  شهروند مسلمان، نه به عنوان یب به طالب ابی بن علی
 9مقدار خواهد بود! جا، نسنجیده و بی آن حضرت، چقدر بی

                                                 
 .83، صنگابی ته حلیث غلیۀ. حسینی میالنی، سیدعلی،  1

اَم َرُسوُل اللِه . » 2
َ
ْثَنی َعَلیِه، َو َوَعَظ  ق

َ
ا َبیَن َمکَة َو اْلَمِدیَنِة َفَحِمَد اللَه َو أ ا، ِبَماْء یْدَعی ُخمًّ ا ِفیَنا َخِطیب  اَل:  یْوم 

َ
ـا ”َو َذکَر، ُثمَّ ق مَّ

َ
أ

َنا َتاِرك ِفیکْم َثقَ 
َ
ِجیَب، َو أ

ُ
ي َفأ ِتي َرُسوُل َربِّ

ْ
ْن یأ

َ
َنا َبَشٌر یوِشك أ

َ
َما أ اُس َفِإنَّ یَها النَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ـوُر َبْعُد، أ ُلُهَما کَتاُب اللِه ِفیِه اْلُهـَدی َو النُّ وَّ

َ
َلیِن: أ

ـاَل:“. ا ِبِه َفُیُذوا ِبکَتاِب اللِه، َو اْسَتْمِسکو 
َ
َب ِفیِه، ُثـمَّ ق ْهـُل ”َفَحثَّ َعَلی کَتاِب اللِه َو َرغَّ

َ
َذکـُرکُم  َبیِتـي َو أ

ُ
ْهـِل  ِفـي اللـهَ  أ

َ
 َبیِتـي، أ

َذکُرکُم 
ُ
ْهِل  ِفي اللهَ  أ

َ
َذکُرکُم  َبیِتي، أ

ُ
ْهِل  ِفي اللهَ  أ

َ
 (.6237، ص0، جصحیح مجلم حجاج، بن مسلم نیشابوری،. )“«َبیِتي أ

 .787تا  786، صشمیم والیت. جوادی آملی، عبدالله،  3
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 سوم: فهم سلف از روایت

است. وی معتقد است، سلف در علم، عمل، « حجیت فهم سلف»تیمیه  یکی از مبانِی ابن
بـر « سـلف فهـم»ایمان، عقـل، دیـن، بیـان و عبـادت بـر خلـف برتـری دارنـد و بنـابراین 

فـوییم کـه فهـم صـحابه،  تیمیـه می به این مبنای ابن توجه با 1ترجیح دارد.« خلف فهم»
غدیر، معنای امامت و رهبری بوده است و افر به َاشـعاری  تابعان از حدیث تابعان و تابعاِن 

دهـد کـه  خوبی نشان می اند، توجه شود، به واقعۀ غدیر سروده که شعرای بزرگ در توصیف
، معنـای امامـِت مسـلمانان را فهمیـده «من کنت مواله فهذا للك  مكواله»سلف از عبارت 

اشعار زیادی را از سلف نقل کرده است که در اینجا  الغلیۀدر کتاب  امینی بودند. عالمه
 کنیم: مورد را ذکر می اختصار چند به

 نویسد: در جواب نامۀ معاویه می علیحضرت 

ه يوم غدير خم؛      و أوج  ل  واليته لليَم  2 رسول الل 
 والیت خود بر شما را، بر من واجب کرد. خدا خم، رسول و در روز غدیر

 حسان بن ثابت، که در حادثۀ غدیر حضـور داشـت، بعـد از واقعـۀ غـدیر از پیـامبر
 فونه سرودند: خواست تا شعری بسراید و ایشان این

ن إفقال له قم يا لل  ف  9رضيتك من بعدي اماما و هاديا؛  ن 
عنوان امـام و راهنمـا  پس به او ففت یا علی، برخیز. همانا من تو را بعـد از خـود بـه

 پسندیدم.

 چنین سروده است: قیس بن سعد بن عباده انصاری نیز این
  لسوانا أتى به التنهيل       و لل  إمامنا و إمام

 4فهذا مواله خط  جليل؛        يوم قال النب : من کنت موال 
[ امــام مــا و امــاِم همــه اســت کــه کتــاب الهــی آن را آورد. روزی کــه و علــی ]

، امـر مهمـی «هرکس من مـوالی اویـم، ایـن مـوالی اوسـت»فرمود:  پیومبر
 است. 

                                                 
 .652، ص0، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 1
 .822، ص8، جالغلیۀ. امینی، عبدالحسین، 2
 .663، ص6، جاإلحتااج. طبرسی، احمد بن علی،  3

 .33، ص8 ، جالفوا ل کنز، ب کراجکی، محمد بن علی823و  822، ص8، جالغلیۀ. امینی، عبدالحسین،  4
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« وصایِت » و« امامت»های سلف پیداست، فهم سلف از این روایت،  که از سروده چنان
 تیمیه باید برای او حجت باشد. بوده است و طب  مبانِی ابن علی حضرت

 نتیسه
صـراحت بـر وصـایت و خالفـت  سـنت آمـده اسـت و به حدیث غـدیر در منـابع معتبـر اهل

تیمیه با این استدالل که این حدیث در صحیحین نیامده  داللت دارد. ابن علی حضرت
: صـحت است، در صحِت این حدیث تشکیب کـ رده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه اوال 

شـود تـا بـا ذکرنشـدِن حـدیثی در کتـاب  حدیث، فقط از طری  کتب صحیحین ثابـت نمی
بیاری و مسلم، به ضعِف آن روایت حکم شودب بلکه صحت روایت از طری  بررسِی سندی 

: طب  بررسِی سندی که برای با حدیث و داللی ثابت می شده است،  غدیر انجام شود. ثانیا 
شـییین صـحیح اسـت.  بـر شـرط بر تحقی  البانی، از طرق میتلف و بنـا این حدیث بنا

: حاکم :  بر شرط غدیر را بنا نیشابوری نیز روایت ثالثا  شییین صحیح دانسته است. رابعـا 
غدیر را متواتر دانسته و به تواتر ایـن حـدیث  سنت روایت بسیاری از محدثان و علمای اهل

: نسائی حدیثان حکم کرده ـه»بـا واژۀ « مـولی»غـدیر را افـزون بـر واژۀ  د. خامسا  نیـز « ولی 
« مـولی»احمد، که از واژۀ  روایت کرده است که با قراردادِن این روایت در کنار روایت مسند

وصایت بوده است، نـه محبـت.  شود که مراد پیامبر استفاده شده است، مشیص می
: سلِف امت نیز از روایت تیمیـه،  اند و بر طب  مبنای ابن را فهمیده« وصایت»دیر غ سادسا 

 توجه قرار فیرد. حجت است و باید مورد« سلف فهم»
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