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با تکیه بر اشکاالت « علیادعوا »بررسی روایت 

 عبدالرحمن دمشقیه
 *مهدی محیطیمحمد

 **مجتبی محیطی

 چکیده
بـوده و روایـا  بسـیاری از  اولین امام بعـد از نبـی مکـرم اسـالم حضر  علی

صـادر شـده اسـت.  ،در فضـیلت آن حضـر  و پیـامبر اکـرم جانب اهل بیـت
 ،یثی شـیعه و اهـل سـنتحدیث منزلت و حدیث غـدیر کـه در کتـب حـد احادیثی نظیر  

اند تا این فضائل را انکـار برخی از وهابیان سعی داشته وجود این،. بااست مالحظه قابل
یکی از وهابیانی است که بر روایا  فضـائل  ،عبدالرحمن بن محمد دمشقیه یا رد کنند.

دعـوا علیـا ان علیـا » حـدیث   ،خدشه وارد ساخته است. یکی از آن روایا  بیتاهل
خدشـه  ،باشد. او به سند روایت و راوی آنمی« من بعدیؤمنی و أنا منه و هو ولی کل م

بلکـه از منظـر  ،تنهـا از نظـر علمـای شـیعه هنـ ،است، حال آنکه سـند روایـت کردهوارد 
همچنـین اسـتدالل شـیعه بـر  باشـد. دمشـقیهعلمای بزرگ اهل سنت نیز صحیح مـی

 ،باطل دانسـته اسـت. پـس از بررسـی ،خواندن راوی دلیل بدعتگذار هرا ب «بعدی» ۀکلم
بلکـه  ؛در طـرق دیگـر روایـت هـم موجـود اسـت «بعـدی» ۀتنهـا کلمـ مشخص شد نـه

 . مضمون روایت با همین واژه متواتر است
شـیعه  ،و مـدعی شـده معنـای محبـت و نصـر  دانسـته را به« ولی» ،دمشقیه در ادامه

معنـای والیـت  را بـه «ولـی»ه صریح در خالفت و والیت باشد، روایاتی کنبودن   سبب به
معنای والیـت و تـدبیر  بهدر روایا  « ولی» ،شناسان لغتاز نظر  که یدرحال ؛گرفته است

                                                 
 مشهد ۀشعب لمدرسة اهل البیتعالم موسسه داراإل  یت،نقد وهاب 7پژوه سطح  دان  *

 وفاق ۀیشکدو پژوهشگر اند لمدرسة اهل البیتعالم موسسه داراإل  یتنقد وهاب ۀرشت 1پژوه سطح  دان  **
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بلکـه راویـان و حـدیث نگـاران بـزرگ اهـل سـنت، روایـاتی را نقـل  ،شیعه تنها نهبوده و 
 ،استعمال شده است. افزون بـر آن ،معنای والیت و امار  به «ولی» ،اند که در آنکرده

امـا  ؛در آن آمـده اسـت« خلیفـه» ۀنقـل شـده کـه واژ ن حضر  علـیأروایاتی در ش
ن دیگر صحابه نیز صادر شده است، حال آنکه أچنین روایاتی در ش ،دمشقیه ادعا کرده

روایتی با مضمون تعیین جانشین نه در منابع اهل سنت و نه در منابع شیعه برای کسی 
 نقل نشده است. علیغیر از حضر  

 والیت، خالفت، ولی، حدیث دعوا علیا ان علیا منی، عبدالرحمن دمشقیة. ها: کلیدواژه

 مقدمه
در  های زیادی سعی شده تا جایگاه واالی حضر  علـی بهانه از صدر اسالم تا امروز به

پیشـتاز جریـان  عنوان بـهمخدو  شود. وهابیـت  ،انکار و دالیل امامت ایشان ،میان امت
بیشـترین تـال  را در ایـن بـاره کـرده اسـت. در  بیـتو اهل تنقیص مقام پیامبر

امـام  مخصوصـاا و  یـتب اهلمقابل، عالمان زیادی از شیعه و سـنی در اثبـا  فضـائل 
سـوی عالمـان نیز از  اثبا  خالفت بالفصل امام علی ۀدربار  اند.آثاری نگاشته علی

 است. تألیف شدهزیادی  های هکتب و مقال ،شیعه

 کـرده،را انکـار  مؤمنـان یـرامافرادی که اصل امامت و بسیاری از فضـائل  ازجمله
ق بـرای کـار و تحصـیل 4711لبنانی بوده و در سال  ،عبدالرحمن دمشقیه است. دمشقیه

استتدن  الشتیع  دکتـرای خـود را بـا عنـوان  ۀرسـال به عربستان سعودی عزیمت کـرد. او
 آن راو سـسس  دفـاع کـرد در دانشـگاه آزاد آمریکـا بالسن  النب ی  في میزان النقتد العلمتی

نه النب یته فتی المیتزان و استدن  بالستدمشقیه در کتاب  0کتابی منتشر ساخت. عنوان به
شناسی در مقطع دکترا بود، بـه احادیـث  شیعه ۀاو در رشت نامه یانپا درواقعکه  النقد العلمی

دمشقیه در  ۀاشکال کرده است. یکی از احادیثی که از هجم ،شیعه در موضوعا  مختلف
 2؛ن بعـدیمؤدعوا علیا ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مـ» حدیث شریف   ،امان نمانده

                                                 
 .8ص ،استدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن، 1
ــه، 2 ــی نورالل ــتری، قاض ــد،  ؛755، ص5، جاحقتتاق الحتتق و ازهتتاق الباطتتل. تس ــابوری، محم ــاکم نیش المستتتدرک علتتی ح

، 5، جذیستنن ترمت ؛ ترمذی، محمـد،78115، ح752، ص44، جکنزالعما متقی هندی، علی،  ؛441، ص7، جالصحیحین
 .731ص ،45ج ،حبان اإلحسان في تقریب صحیح ابن ؛778ص
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بعـد از مـن  یمـؤمنهـر  را رها کنید، همانا علی از من است و من از اویم و او ولی   علی
 پردازیم.ابتدا به بررسی روایت مذکور می ،موضوع شدن   برای روشنباشد که  می« .است

 بررسی طرق حدیر
رجـالیون اسـت، تعـداد طـرق  موردتوجـه ،یکی از مسائلی که در تضعیف یا تصحیح حدیث

طریـق عمـران  .طریق ذکر شده است دو ،. برای این حدیثباشد میوارده برای آن حدیث 
وعفان  عبدالرزاقبدین صور  است:  ،بن حصین و طریق بریده. طریق عمران بن حصین

نقـل  ،از عمـران بـن حصـین عبداللـهاز مطرف بـن  کیزید الرش از جعفـر بـن سـلیمان از
 ع ا علیا  ع ا علیا  ع ا علیتا أن علیتا ُْتى ل أنتا »فرمودند:  که پیامبر اکرم اندکرده

بـدین صـور   ،طریق بریده که طبرانی آن را ذکـر کـرده 0«.ُْ  ل    لكى ك  ُؤُن بتدی
محمد بن عبدالرحمن بن منصور الحارثی از پدر  از حسین االشقر از زید بن أبی »است: 

 2«.ابی اسحاق از ابن بریده از پدر الحسن از أبو عامر المری از 

 تصحیح علمای اهل سنت و وهابی بر این روایت
اند. و رجال آن را ثقه خواندهکرده این روایت را تصحیح  ،علمای بزرگ اهل سنت و وهابیت

حبان حـدیث را از طریـق عمـران بـن حصـین  ابن کنیم.اشاره می ها نمونهبه برخی از این 
ْن َعِل ٍّ »: نقل کرده است گونه ینا ُِ لَن  یدن ِر ا أن َ  َلِكت   كت   - َثاَلًثا -َُ ، َل ن ْْ ن ُِ َنا 

َ
ِّْ  َلأ ُِ ا  ِإنَّ َعِلی 

 این حدیث گفته است: دربارۀشعیب االرنؤوط  9«ُؤُن بتدي.

                                                 
ٍف . »1 ْشـُه َعـْن ُمَطـرِّ یـُد الرِّ ي َیز  َثن 

ـاَل: َحـدَّ
َ
اَل: ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن ق

َ
اُن ق َثَنا َعفَّ ْمـَراَن ْبـن  ُحَصـْیٍن  ،َحدَّ ابـن ابـی شـیبه، ) .«َعـْن ع 

متقـی هنـدی، علـی،  ؛441، ص7، جالمستتدرک علتی الصتحیحین. حاکم نیشابوری، محمد، 78484، ح738، ص7، جالمصنف
 (.731، ص45، جحبان اإلحسان في تقریب صحیح ابن ؛778، ص5، جسنن ترمذی ؛78115، ح752، ص44، جکنزالعما 

ْحَمن  ْبن  َمْنُصوٍر اْلَحار  ». 2 ُد ْبُن َعْبد  الرَّ َثَنا ُمَحمَّ ُبـو َحدَّ
َ
ـاَل: َثَنـا أ

َ
ـي اْلَحَسـن  ق ب 

َ
اَل: نا َزْیـُد ْبـُن أ

َ
ْشَقُر ق

َ
اَل: نا ُحَسْیٌن اأْل

َ
ي ق ب 

َ
اَل: نا أ

َ
يُّ ق ث 

یه  بریده می ب 
َ
ْسَحاَق، َعن  اْبن  ُبَرْیَدَة، َعْن أ ي إ  ب 

َ
، َعْن أ ٍر اْلُمر يُّ ُصوَن َعل  باشد. او نقل میَعام  َواٍم َیْنَتق 

ْ
ق
َ
ـا کند: َما َباُل أ یًّ َص َعل  ـا؟ َمـْن َتـَنقَّ یًّ

ي، َو  یَنت  ْن ط  َق م  ْنُه، ُخل  َنا م 
َ
ي َوأ نِّ ا م  یًّ نَّ َعل  ي؛ إ  ن 

َ
ا َفَقْد َفاَرق یًّ ي، َوَمْن َفاَرَق َعل  َصن 

یَم َفَقْد َتَنقَّ ْبـَراه  ـْن إ  ْفَضُل م 
َ
َنا أ

َ
یَم، َوأ ْبَراه  یَنة  إ  ْن ط  ْقُت م  ُخل 

ْن بَ  ةا َبْعُضَها م  یَّ َخَذ، وَ َذرِّ
َ
ي أ ت 

َیة  الَّ َن اْلَجار  ْکَثَر م 
َ
يٍّ أ َعل   ل 

نَّ
َ
ْمَت أ َما َعل 

َ
یٌم. َیا ُبَرْیَدُة، أ یٌع َعل  ُه َسم  ي؟ َفُقْلُت: َیـا َرُسـوَل ْعٍض، َواللَّ ُکْم َبْعد  یُّ ُه َول  نَّ

َ
أ

ْساَلم   ي َعَلی اإْل   َبَسْطَت َیَدَك َفَباَیَعْتن 
َّ

ال ْحَبة  إ  الصُّ ، ب  ه 
ْسـاَلم  اللَّ ـی َباَیْعُتـُه َعَلـی اإْل  ُتـُه َحتَّ

ْ
ـاَل: َفَمـا َفاَرق

َ
ا. ق یدا طبرانـی، ابوالقاسـم، )«. َجد 

 (.7525، ح478، ص7، جالمعجم األوسط، یالشام ییوب بن مطیر اللخماحمد بن اسلیمان بن 
 .731، ص45، جحبان اإلحسان في تقریب صحیح ابن ،بن بلبان یعل  ،یالفارس. 3
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إسْا ه ْ ي، اكحسن بن عمر بن شقیق صتدل   لی كت  اكبختا ي، لُتن ل ْت  ُتن 
 ياف ُسلم، ل   صدل . ی ید اكرشت ن  ياف اكشیخین غیر يتفر بن سلیمان، لمن 

ُتن طتر  عتن يتفتر بتن ستلیمان ، 0   ی ید بن أب  ی ید. لأخري  اكطیاكست  ل...
اكضبت ، بهرا اإلسْا . ل لایة اكْسائ  ل  اكفضائ  ُخكصرة باكمرل ع لقت،، لْتاف 
اككرُرين  را حدیث حسن غریب   نترل  إ  ُن حدیث يتفر بن سلیمان، لصحح  

 2؛اكر ب شرط ُسلم، لسلَ عْ   اكحاكم على
قوی بوده و رجال آن، رجال شیخین هستند، غیـر جعفـر بـن سـلیمان  ،اسناد این روایت

که از رجال مسـلم و راسـتگو اسـت. ایـن حـدیث را احمـد و ترمـذی و دیگـران از طـرق 
اند. نسائی در فضائل آن را صرفاا مرفوع نقل کـرده متفاو  از جعفر بن سلیمان نقل کرده

ترمذی گفته: این حدیث حسن و غریـب اسـت و مـا غیـر از جعفـر بـن سـلیمان راوی  و
 .شناسیم. حاکم آن را تصحیح و ذهبی نیز سکو  کرده استدیگری برای آن نمی

صحیح شمرده  آن رانقل کرده و  ،را از هر دو طریق« دعوا علیا» صالحی شامی نیز حدیث  
حدیث را تصـحیح  وطریق عمران بن حصین را ذکر  ،مجمع الزوائدهیثمی هم در  9است.
این روایت را از طریـق عمـران  مسند ابی یعلیهمچنین حسین سلیم محقق  4است. کرده

راویـان آن »، « ياك   ياف اكصحیحین»بن حصین نقل کرده و در تصحیح آن گفته است: 
بن حصـین را ن طریق عمرا ،سیر اعالل النبالءذهبی هم در  1«.راویان صحیحین هستند

 ،احمـد و نسـائی 6؛ىلحسْ  لاكْسائ یاكمسْد لاككرُر أخري  أحمد ل »نقل کرده و گفته: 
عـالوه « .تخریج نموده و حسن شمرده است آن رااین حدیث را تخریج کرده و ترمذی هم 

 ۀو ذهبـی در تعلیقـصـحیح شـمرده اسـت  آن رابر اینها حـاکم هـم ایـن حـدیث را آورده و 
بـا ذکـر یـک شـاهد بـرای  ظال  الجنهالبانی در  7است. کرده ییدتأرا حکم حاکم  ،خوی 

                                                 
، 4575زوائــده علیــه  یفــ ی، والقطیعــ4575الفضــائل  یوفــ 172 - 1/173المســند  یحمــد فــا، و 281یأخرجــه الطیالســ. »1

ــ یوالنســائ یوالترمــذ ــن عــد 21الخصــائص  ی، وفــ17فضــائل الصــحابة  یف ــ ی، واب ، والحــاکم 571 - 8/572الکامــل  یف
 (.731، ص45، جحبان تقریب صحیح ابن یاإلحسان ف) .«444 - 7/445

 . همان.2

سیرة خیر العباد وذکر فضتائله وأعتالل نب تته وأفعالته وأح الته  یسبل الهدی والرشاد ف. الصالحی الشامی، محمد بن یوسف، 3
 .817، ص44، جالمبدأ والمعاد یف

 .482ص ،1، جمجمع الزوائد ومنبع الف ائدبکر،  یبن اب ی، علی. هیثم4

 .817، ص4، جمسند ابی یعلی ی،یعلی، الموصل بوا. 5
 .555، ص8، جسیر أعالل النبالء ،الدین شمس ذهبی، .6

 .1758، ح417، ص7، جالمستدرک علی الصحیحین، محمدنیشابوری، حاکم . 7
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 روایت با طریق عمران بن حصین بعد از نقل آن گفته است:
إسْا ه صحی ،  ياك  ثقات على شرط ُسلم، لاكحدیث أخري  اككرُري لابن حبتان 
لاكحاكم لأحمد ُن طر  أخری عن يتفر بتن ستلیمان اكضتبت  بت  لْتاف اككرُتري 

حسن غریب لْاف اكحاكم صحی  على شرط ُسلم لأْراه اكر ب  لكت  شتا د حدیث 
ُن حدیث بریدة ُرل عا ب  أخري  أحمد ُن طریق أيل  اكلْدي عن عبتد اكلت  بتن 
بریدة عن أبی  بریدة لإسْا ه يید  ياك  ثقات  ياف اكشیخین غیتر أيلت  ل ت  ابتن 

 0؛عبد اكل  بن يحیفة اكلْدي ل   شیت  صدل 
راویان آن بنا بر شروطی که مسلم برای روایت نافذ  .صحیح است ،روایتاسناد این 

حبان، حاکم و احمد از طریق دیگری این حدیث را از  اند. ترمذی، ابنداند، ثقهمی
اند. ترمذی گفتـه: ایـن حـدیث حسـن و غریـب اسـت. جعفر بن سلیمان نقل کرده

و بـرای  کـردهکو  حاکم گفته: بنا بر شرط مسلم صحیح اسـت و ذهبـی از آن سـ
یک شاهد از بریده وجود دارد که مرفـوع بـوده و احمـد آن را زا طریـق  ،این حدیث

از عیدالله بن بریده و از پدر  نقل نموده. اسناد آن نیکو و راویـان آن  اجلح کندی
 .هستند، غیر از اجلح که شیعه و راستگو است ثقه و راویان صحیحین

شد که حدیث مذکور کامالا صحیح و راویـان آن توسـط بزرگـان روشن  ،با توجه به آنچه ذکر شد
 ،عبدالرحمن دمشقیه به سند و داللت این حدیث شریف این، اند. باوجودتوثیق شده ،اهل سنت

 پردازیم.اشکاالتی وارد کرده است که در دو بخ  سندی و داللی به تبیین و پاسخ آن می

 اشکاالب سندی
حتتدثْا »کنــد عبــار  اســت از: بــرای حــدیث ذکــر مــیســندی کــه عبــدالرحمن دمشــقیه 

ْا  ثْا يتفتتر بتتن ستتلیمان ْتتاف حتدثْ   ل را حدیث عبداكرزا عبداكرزا  لعفان اكمتْى 
بـه جعفـر  صـرفاا  ،او در این میـان «.ی ید اكرش  عن ُطرف بن عبداكل  عن عمران بن حصین

 حدیث نداشته است. به دیگر راویان یا اشارهبن سلیمان اشکاالتی وارد کرده و 

 تشیع جعفر بن سلیمان :اشکال اول
فقط طریق عمران بن حصین را نقـل کـرده و جعفـر بـن «  ع ا علیا» دمشقیه برای روایت  

                                                 
«. ثنا عباس بن الولید النرسي وأبو کامل قاال ثنا جعفر بن سلیمان عـن یزیـد الرشـه عـن مطـرف عـن عمـران بـن حصـین. »1
 (.773، ص8، جنبن أبي عاصم ظال  الجن  في تخریج السن ، محمد، لبانیا)
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وجـود جعفـر را در  رو، ینازا ،به جهت گرای  به تشیع، اهل بدعت خوانده صرفاا سلیمان را 
 0؛عفــر ضــعیف اســتج»نویســد: دانــد. او مــیســند حــدیث، موجــب تضــعیف حــدیث مــی

اشاره کرده: در سـند جعفـر بـن سـلیمان  گونه ینا مسند احمدکه محقق کتاب  طور همان
حجر نیز در  بعضی از احادیث  مخالف است. ابن است، بخاری نیز در تاریخ کبیر  گفته:

استدن  بالسنه النب یته فتی المیتزان النقتد ) 2«.شیعه است ،گفته: جعفر تقریب التهذیب
 (351ص ،العلمی

 نق 

دو طریق دیگر وجود دارد. با این حـال « دعوا علیا» برای حدیث   ،طور که قبالا ذکر شد همان
 گوییم:در پاسخ به اشکال الدمشقیه که فقط طریق عمران بن حصین را ذکر کرده می

شعیب  ،که دمشقیه آن را ضعیف قلمداد کرده است باید گفت مسند احمدتحقیق  بارۀدر 
تضـعیف  مستند احمتدبن سـلیمان را ذیـل ایـن حـدیث در تحقـیق  بـر االرنؤوط جعفر 

حـدیث نوشـته  در ادامۀاز نظر خود برگشته و  حبان صحیح ابناما پس از آن در  9،نموده
 4است: اسناد این روایت قوی بوده و جعفر بن سلیمان از رجال مسلم است.

ان » منافـاتی بـا حـدیث   1«یخاكف لى بتض حدیثت »جعفر گفته اسـت:  بارۀبخاری هم که در 
یختاكف لتى »احادیث او را رد نکرده و نگفتـه  ۀهم ،چراکه بخاری ؛ندارد« علیا ُْى ل انا ُْ 

پس دمشقیه باید دلیل  ؛لذا اگر این روایت ازجمله روایاتی است که باید مخالفت شود ؛«حدیث 
کـر نکـرده اسـت. هیچ وجهی برای مخالفت خود ذ که یدرحال ؛مخالفت با آن را نیز ذکر کند

همچنین دمشقیه به این دلیل که جعفر را شیعه و غالی خوانـده اسـت او را بـه بـدعت مـتهم 
حبان و ابـوداود  احمد بن حنبل، ابن مانند   ،بزرگان رجالی اهل سنت که یکرده است، درصورت

ن را انـد و آ طیالسی همین روایت را با اختالف اندکی در الفاظ از جعفر بن سلیمان نقـل کرده
                                                 

 .351ص ،استدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن، 1
جعفر بن سلیمان ضعیف کما أشار إلیه محقق مسند اإلمام أحمد. وفیه جعفـر بـن سـلیمان الحـرشي البصري. یخالف فـي ». 2

 .«تقریتب التهذیبع . وکان یتشـیالتاریخ الكبیر للبخاريبعض حدیثه 

 .745، ص1ج ،مسند أحمدحنبل،  بنا. شیبانی، 3

إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقیق صدوق روی له البخاري، ومن فوقه من رجال الشیخین غیـر جعفـر بـن سـلیمان، . »4
 (.731، ص45، جحبان صحیح ابن) .«فمن رجال مسلم، وهو صدوق

 .418ص ،8ج ،محم د خلیل یبح اش یالكبیر للبخار التاریخ . بخاری، محمد بن اسماعیل، 5
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نقـل دمشـقیه از  ۀامـا دربـار ؛ جعفـر را مبتـدع دانسـت تـوان یبنـابراین نم ؛اندصحیح شمرده
جعفر بن سلیمان گفته شده بارۀ حجر که او را متشیع خوانده است باید گفت: اوالا آنچه در  ابن

: او سـخن ابـن گونه اوست، نه شیعهرفتار شیعه حجـر را  بودن وی تا بدعت او ثابت شود. ثانیاا
يتفتر ابتن »گویـد: مـی تقریتب التهتذیبحجر عسـقالنی در  زیرا ابن ؛ناقص نقل کرده است

َبتى أب  سلیمان اكبصري صتدل  زا تد كلْت  كتان یكشتیع جعفـر بـن سـلیمان  ؛سلیمان اكضن
طبق مبنای رجـالیون بـزرگ  0«.گونه داشته استلکن رفتار شیعه ؛راستگو و زاهد بوده است

تشیع یا تسنن او اهمیتـی  ،ذهبی اگر کسی راستگو و زاهد باشد حجر و ابن مانند   ،اهل سنت
 شـود؛ یگـرای  جعفـر بـن سـلیمان بـه تشـیع، مـانع از پـذیر  روایـت او نم ،بنـابراین ؛ندارد
ُتینن ليتفر ثقة. لْاف أحمدن   بتيس  ْاف ابن»گوید: می میزان انعتدا که ذهبی در  چنان

گویـد اشـکالی بـر جعفر ثقه است و احمد می ،گویدمیمعین  ابن 2؛ب  ْدَ صْتاء لحمل ا عْ 
 «.روایت او وارد نیست، او به یمن رفته و در آنجا از او حدیث نقل شده است

جعفــر بــن ســلیمان  ۀدربــار  الجتترح و التعتتدیلهمچنــین ابوحــاتم رازی نیــز در کتــاب 
 نویسد:می

ب ْتاف ْتاف حدثْا عبد اكرحمن نا ُحمد بن حم ی  بن اكحسن ْتاف ستمتَ أبتا طاكت
أحمدن يتفر ابن سلیمان   بيس ب . لقی  ك  إن ستلیمان بتن حترب یقت فن   یلكتب 
ید كم یلن یْهى عْ ، إنما كان یكشیع لكان یحدث بيحا یث  حدیث . لقافن حما  بن ز

لأ   اكبصرة یغل ن ل  على  ضى اكل  عْ ،  _یتْ  ل  لض  على كرَ اكل  ليه   _
 ؛9عبد اكرحمن بن ُهدي لغیرهلعاُة حدیث   ْائق  لی عْ  

کنـد: اشـکالی بـر جعفـر بـن سـلیمان وارد نیسـت. عبدالرحمن از....احمد نقل می
شـود، سلیمان بن حرب گفته: احادیث جعفر نوشـته نمـی ،وقتی به احمد گفته شد

 احمد پاسخ داد: حماد بن زید از کتابت حدیث جعفر نهی نکرده است.

 رفتار شیعی داشته و احـادیثی در فضـیلت امـام علـیجعفر »نویسد:  رازی در ادامه می
نقل کرده است و بیشتر احادیث او خالی از غلو بوده که عبدالرحمن بن مهدی و دیگران از 

                                                 
 .415ص ،تقریب التهذیبحجر،  . عسقالنی، ابن1

 .152ص ،4، جمیزان انعتدا  فی نقد الرجا الدین،  . ذهبی، شمس2

 .124، ص8ج ،الجرح والتعدیل. رازی، ابن ابی حاتم، 3
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 «.انداو نقل کرده
 نویسد:می الجرح و التعدیلابن ابی حاتم رازی همچنین در 

حدثْا عبد اكرحمن أنا ابن أب  خیثم  لیما ككب إكىَّ ْاف سيكَ یحیى بن ُتتین عتن 
يتفر بن سلیمان اكضبت  لقافن ثقة. نا ُحمد بن أحمد بن اكبراء ْاف ْتاف علتى ابتن 

عن ثابَ لككب ُراستی  للیهتا أحا یتث  _یتْ  ابن سلیمان  _اكمدیْ ن أكثر يتفر 
ِب ُِّْاكیر عن ثابَ َعِن  َّْ  1؛اك

 بـارۀ: از یحیی بـن معـین در گوید یبدالرحمن به نقل مکتوب از ابن ابی خیثمه مع
جعفر بن سلیمان پرسیدم، گفت: جعفر ثقه است. محمد بن احمد بن بـراء از علـی 
ابن المدینی نقل کرده است: بیشـتر روایـا  جعفـر از ثابـت اسـت و در میـان آنهـا 

 .مرسالتی وجود دارد که بعضی از آنها منکر است

 ؛در بین روایا  جعفر، مراسیل نیز وجود دارد اگرچه شود؛ یمحاتم رازی فهمیده  از نقل ابی
 شود. بر آن وارد نمی یا خدشهاز مرفوعا  وی بوده و «  ع ا علیا...» اما روایت  

باید گفت باوجود توثیق جعفر بن سلیمان از جانب بزرگان علمـای اهـل سـنت،  یجهدرنت
گونـه کـه  همان ؛گذار نامید توان او را غالی و بدعتبرخالف سخن عبدالرحمن دمشقیه، نمی

رود. مخصوصـاا اینکـه شمار می جعفر بن سلیمان، راستگو و باتقوا بوده و از ثقا  به ،بیان شد
 اند.شیبه و احمد، همین حدیث را از طرق دیگری نقل کردهاشخاصی همچون ابن أبی 

 بودن جعفر بن سلیمان در نقل روایت تنها :اشکال دوم
و همچنین تفـرد  2روایت شخص مبتدع داعی نسذیرفتن   ۀدمشقیه معتقد است بر اساس قاعد

فـظ در این روایت، ضمن اینکه مدار استدالل شیعه در روایـت ل« بعدی»جعفر درآوردن کلمه 
لقد أفر  بها يتفتر بتن ستلیمان ل ت  »اعتبار ساقط است.  ۀاست، این روایت از درج« بعدی»

شیت  ب     غاف ل  اككشیع. لظا ر أن ْ ك  )بتدي( ل   را اكحدیث ُما یقت ی بت  ُتكقتدا 
 3«اكشیتة لْد أقر  ل  ُقره أن اكمبكدع إذا  لی شیئا یق ی ب  بدعك  له  ُر ل .

                                                 
 . همان.1

 .کندران را به مذهب خود دعو  میگویند که اهل بدعت بوده و دیگ. مبتدع داعی به کسی می2
 .351، صاستدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن، 3
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 نق 

بلکه این روایت را به جهت تقویت بدعت  ،تنها شیعه نبوده هجعفر بن سلیمان ن ابتدا باید گفت
بـوده اسـت. مطـابق تعریـف  نیز نقل نکرده اسـت. او صـرفاا ناقـل فضـائل حضـر  علـی

معنای نقل فضائل هـیچ  روند تشیع بهشمار می حجر و ذهبی که بزرگان حدیث و رجال به ابن
توان گفـت تفـرد در نقـل ایـن پس نمی ؛کنددر راوی و احادیث  ایجاد نمی یا خلل و خدشه

 قبالا به طرق دیگر حدیث اشاره شد. طور که همانحدیث موجب تقویت بدعت است. 
از مبتـدعا  شـیعه اسـت « بعـدی» ۀتوان ادعا کـرد کـه کلمـعالوه بر این، چگونه می

ذهبـی از آن  ،انـد و بزرگـانی همچـونهنقل کـرد آن راکه راویانی ثقه از اهل سنت  حالی در
ود ، پس خ 2همچنین در مسند و 1فضائل الصحابهاحمد بن حنبل در  اند؟سکو  کرده

أنَ لكى كت  ُتؤُن بتتدی ل » نقل کرده است: گونه ینا آن را ۀاز ذکر حدیث منزلت، ادام
 اند؟آیا آنان با نقل این احادیث ناقلین از اهل بدعت را ترویج داده «.ُؤُْ 

در بسـیاری از « بعـدی مـؤمنانـت ولـی کـل » این روایت از طرق دیگری نیز با عبار   
احمـد  ازجمله ؛توان به آن خدشه وارد کردلذا نمی ؛ذکر شده استمجامع روایی اهل سنت 

 علـی ۀدربـار  عباس آورده است کـه پیـامبر اکـرم به نقل از ابنبن حنبل در مسند 
ََ َلِكیِّ  »د: دنفرمو ْن

َ
نا َبْتِديأ ُِ ْؤ ُن  3«.ِل  كن ِّ 

 اشکاالب داللی
بـه  ادامـهدمشقیه بر داللت حدیث مذکور نیز اشکاال  متعـددی وارد کـرده اسـت کـه در 

 .پردازیم یمتبیین آن 
 «ولی»اشکال اول: تصرف در معنای 

 ؛معنای امار  و خالفت نیست در روایت مذکور به «ولی» ۀواژ ،به نظر عبدالرحمن دمشقیه
و  لاكلت  لكتى اكمتؤُْین ۀشـریف ۀاو بـا ذکـر آیـ معنـای محبـت و نصـر  اسـت. بلکه به

                                                 
 .4472ح ،721ص ،8ج ،فضائل الصحابهحنبل،  بنا . شیبانی،1

 .173ص ،1ج ،مسند احمدحنبل،  بنا. شیبانی، 2
 .425، ص5ج همان،. 3
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ن   لكىَّ ك » روایت نبوی ینهمچن َُ را « ولـی»بدون هیچ استداللی،  0«اكسلطان لكىَّ 
 2کند.به محبت و نصر  معنا می

 نق 

بـدون  ،م)بر وزن فلس( به حصول دو چیز )یا بیشتر( در کنـار هـ« و ل ی»از ماده « ولی»
بـه همـین جهـت هـم برخـی  9شـود.آنکه بین آنها چیـز دیگـری فاصـله شـود، گفتـه مـی

ن بزرگـی همچـون راغـب شناسـا لغـتدانند. معنای نزدیکی و قرب می آن را به ،دانان لغت
 4؛اندرا، متولی امور و اولی بالتصرف معنا کرده« ولی»منظور  اثیر جزری و ابن اصفهانی، ابن

جامعه، یتیم یـا زن بـه  ۀبرای تدبیر و ادار  مالک تدبیر است؛ یعنی کسی که« ولی»بنابراین 
 1ورزد.والیت خود( مبادر  می ۀو فتق امور آنان )در حیط شود و به رتقآنان نزدیک می

در معنای خالفت، اولی بـه « ولی» ۀواژدر روایا  بسیاری در منابع خود اهل سنت نیز 
روایتـی کـه مسـلم در صـحیح خـود سـخن  مانند   ؛استعمال شده است تصرف و تدبیر امور

 6شـما هسـتم.« ولـی»گفـت: مـن  ابوبکر را آورده است که بعد از رحلت پیامبر اکـرم
َن أُركم ل »گفته است:  البدایه و النهایهکثیر هم با اسناد صحیح در  ابن ْاف اب بلرن ْد لكی

اگـر « .که برترین شما نبودم حالی در ؛ده گرفتمیت امور شما را به عهمن وال  7؛كسَ بخیركم
بردن از خالفت خـود  ناماز آن برای  گاه یچهابوبکر  ،معنای والیت و خالفت نبود به« ولی»

از  خلیفـه بعـد از خـود عنوان بـهکرد. ابوبکر در آخر عمر نیز برای معرفی عمر  استفاده نمی
 «ولـی»)عمـر( را  استفاده کرد گفت: خدایا من بـدون دسـتوری از پیـامبر  او« ولی» ۀواژ

                                                 
، 712، ص8، جستنن ترمتذی؛ ترمـذی، محمـد، 8527، ح881، ص8ج ،داود بتیاستنن  بـن اشـعث، یمانسـل  ،داوود یاب. 1
 .4231، ح755، ص4، جماجه سنن ابن ؛4458ح

 .351ص ،استدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن، 2
 .225، ص4، جالمفردات في غریب القرآن، حسین بن محمد. راغب اصفهانی، 3
منظـور، محمـد بـن  ابـن ؛883، ص5، جالنهای  في غریب الحدیث و األثر، بن محمد کاثیر، مبار  ابن ؛225، ص4، جهمان. 4

 .153، ص45، جلسان العربمکرم، 
 .81، صبررسی تطبیقی تفسیر آیات ونیت اهل بیت در دیدگاه فریقینالله،  . نجارزادگان، فتح5

ی اللُه َعَلْیه  َو . »6 َي َرُسوُل الله  َصلَّ ا ُتُوفِّ ـيُّ َرُسـول  اللـه  قال عمر: َفَلمَّ َنا َول 
َ
ُبو َبْکٍر: أ

َ
اَل أ

َ
َم، ق نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، ) «.َسلَّ

 (.4733ص ،7، جصحیح مسلم

 .871، ص5، جالبدای  والنهای کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر،  . ابن7
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 در کالم ابوبکر، صریح در والیت و امار  است.« ولی»روشن است که  0قرار دادم.
ُتن كْتَ ُت  ه، لتلت  » ذیـل حـدیث   السلسله الصحیحه الكاملههمچنین البانی در 

 هـای یقطر هفت نفـر از صـحابی بـا  :نویسد می « اهُ  ه، اكلهم لاف ُن لا ه، ل عا  ُن عا
گویـد: یمـ طرق را نقل نموده و پـس از نقـل حـدیث ۀوی هم. اند کردهجداگانه آن را نقل 

ْلتَن ل إستْا ه »گویـد: اند. سسس البانی میحبان و طبرانی این حدیث را آورده احمد، ابن
شـروط صـحت  ن روایت بنا بـر گویم: اسناد ای)البانی( می من 2؛صحی  على شرط اكبخا ي

 لاه أحمتد »( گفته: 451، ص1)ج المجمعهیثمی هم در  «.حدیث بخاری، صحیح است
احمـد ایـن حـدیث را نقـل کـرده اسـت،  ؛ل  ياك   ياف اكصحی  غیر لطر بن خلیفة ل    ثقة

 «.غیر از فطر بن خلیفه که البته ثقه است راویان صحیح هستند ،راویان آن
آن آورده اسـت:  ۀتبـوک را ذکـر کـرده و در ادامـ ۀنیز جریان غـزو الجنهظال  البانی در 

احمـد ایـن حـدیث را »گویـد: پس از ذکر حدیث البانی مـی« .أنَ لك  ل  ك  ُؤُن بتدي»
تفاصیل  از همان طریق ذکر کرده و گفته است ایـن  ۀحاکم هم آن را با هم 9،تخریج نموده

 1.نموده اسـت ییدخوی  حکم حاکم را تأ ۀتعلیقذهبی نیز در  4.صحیح االسناد است ،حدیث
سـسس گفتـه:  «كم یخرياه بهره اكسیاْ »نوشته اسـت:  مستدرکاین حدیث در  دربارۀحاکم 

كان یت بهم أن ی تدلا اكفضتائ  ُتن  لایتة »ثْا اكقطان، ْافن سمتَ أبا حاأم اكرازي، یق فن »
انـد. قطـان این سـیاق نیـاورده بخاری و مسلم حدیث را با» 6؛«أحمد بن حْب   ض  اكل  عْ 

از ابوحاتم رازی شنیدم که گفـت: تعجـب کردنـد کـه روایـا  فضـائل را در منقـوال  »گفت: 
چراکـه  ؛گواه دیگـری بـر صـحت حـدیث اسـت ،این سخن« .احمد بن حنبل مشاهده کردند

                                                 
 .(417، ص8، جالوقاتحبان،  ابوحاتم دارمی، ابن) .«اللهم ولیته بغیر امر نبیک. »1
 .811، ص1، جالسلسل  الصحیح  الكامل . البانی، محمد، 2
ا». 3

َ
َثَنا َعْمُرو ْبُن َمْیُموٍن، ق ُبو َبْلٍج، َحدَّ

َ
َثَنا أ ُبو َعَواَنَة، َحدَّ

َ
َثَنا أ اٍد، َحدَّ َثَنا َیْحَیی ْبُن َحمَّ ْذ أَتـاُه َحدَّ ـاٍس، إ  َلـی اْبـن  َعبَّ ٌس إ  ـي َلَجـال  نِّ َل: إ 

ْسَعُة َرْهٍط، َفقَ  اَل: َفَقاَل اْبُن مص:ت 
َ
، ق ء 

َ
ْن ُیْخُلوَنا َهُؤال

َ
ا أ مَّ ْن َتُقوَم َمَعَنا، َوإ 

َ
ا أ مَّ اٍس، إ  َبا َعبَّ

َ
ـوُم َمَعُکـْم 431اُلوا: َیا أ

ُ
اٍس: َبْل أق . «ا َعبَّ

 (.7574، ح425، ص5ج ،مسند احمدشیبانی، احمد بن حنبل، )

ببغداد من أصل کتابه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبـي، ثنـا أخبرنا أبو بکر أحمد بن جعفر بن حمدان القطیعي، ». 4
، 7، جالمستتدرک علتی الصتحیحین، محمدنیشابوری، ) حاکم . «یحیی بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن میمون

 (.1758، ح417ص
 .772، ص8، جظال  الجن . البانی، محمد، 5
 .1758ح ،417، ص7، جلمستدرک علی الصحیحینا، محمدنیشابوری، حاکم . 6



 

 

124 

سال 
یازدهم

 ،
بهار 

1400
، شمار

 ۀ
41

 

بـا توجـه  0هم احادیث فضائل داشته است. ای به نقل احادیث صحیح، آناهتمام ویژه ،احمد
معنـای محبـت و  بـه «ألكى باكم ُْین ُن أنفسهم»به روایاتی که نقل شد، پرواضح است کـه 

لـذا سـخن پیـامبر  ؛باشـدمعنـای اولـی بـه تصـرف و تـدبیر امـور مـی بلکه بـه ؛دوستی نیست
 صریح در والیت و خالفت است. «ُن كَْ ُ  ه لتلى ُ  ه»فرمایند: که می اکرم

نیـز کـه جنـاب دمشـقیه آن را شـاهد بـر « ُتن   لكتى كت اكسلطان لكى » روایت   بارۀدر 
در فقـه اهـل سـنت و  چراکـه، باید پرسید استدالل شما چگونه است؟ مدعای خود گرفته

استفاده  ،ست نداردو سرپر « ولی»حتی در فقه وهابیت، روایت نبوی مذکور برای کسی که 
 ،امـور آن شـخص گرفتـه و بـر همـین اسـاس یارداراختمعنای سرپرست و  شده و آن را به

 ؛داننـدمسـائل او نافـذ و سـلطان را صـاحب تصـرف در امـور او مـی ۀحکم سلطان را دربار 
امـا  ؛اختالف نظر وجود دارد ،همیان مذاهب اربع ،اگرچه در ترتیب و جایگاه والیت سلطان

 اند.پذیرفتههمچون نکاح دختر باکره  ،آنان متفقاا والیت سلطان را در مسائلی ۀهم
والیت بر این حدیث استناد نموده، محمد بن ابـراهیم  ۀدربار علمای وهابی که  ازجمله

 :بن عبدالطلیف آل شیخ است که در مجموعه فتاوای خوی  گفته است
لقد ذكر اكتلماء بين اك ك  إذا غاب غیبة   أقطع إ  بللفة لُشقة لی ليها اكت ك  اصبتتد 

 2؛طلقًا ل كیها اكحاكم، كحدیث )اكسلطان لك  ُن   لك  ك لإن كم یلن كها ألكیاء ُ
شـود؛ که ولی  دختر غایب باشد، ولی  دورتر او صاحب اذن مـی یعلما معتقدند زمان
 ولـی   ،سلطان ،دلیل حدیث شود، بهولی  او می ،ی نداشت، حاکمیااما اگر دختر اولی

 .کسی است که ولی ندارد

که حکم به بطالن نکـاح زن،  حدیثی از نبی اکرم درخصوص  قاسم عاصمی نیز،  ابن
 اند، نوشته است:فرموده« ولی»بدون اذن 

لا شك ا  ُْع اصلكیاء اكمرأة ُن اكك لیج ُن كفء )لاكسلطان لك  ُن   لك  كت ( 
أي لی ليها اكسلطان. صن اك ك  إذا اُكْع للين    لك  كها لیل ن اكسلطان لكیهتا 

حبان لاكحاكم لغیر م. ْاف اكحتاكم  ُتین لابن   ع انة لابنلأب _ صحح  اككرُري_ 

                                                 
 .7574، ح425، ص5ج ،مسند احمدحنبل،  بنا. شیبانی، 1
، 45، جفتاوی ورسائل سماح  الشیخ محمد بن إبراهیم بتن عبتداللطیف آ  الشتیخشیخ، محمد ابراهیم بن عبداللطیف،  . آل2

 .454ص
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عائشتتة لأَ ستتلمة لزیْتتب لعلتت   لْتد صتتحَ اكرلایتتة لیتت  عتتن أزلاج اكْبتت 
 0؛عباس لغیر م. لذكر ثالثین صحابًیا لابن

 ،کفـو شـد، پـس سـلطان منع آنان از تزویج با هـم سبب ،زناگر نزاع میان اولیای 
 ؛شـوددار امـر تـزویج زن مـی عهـده ،عنـی سـلطانکسی است که ولی ندارد، ی ولی  

او  ولـیِّ  ،پـس سـلطان ؛چراکه اگر منـع شـد، ماننـد ایـن اسـت کـه زن ولـی نـدارد
حبان و حاکم و غیر ایشان این حـدیث را  معین، ابن شود. ترمذی، ابوعوانه، ابنمی

اند. حاکم نیشابوری گفته است: روایـت صـحیح اسـت و ازواج نبـی تصحیح نموده
 اند.عباس و سی نفر از صحابه آن را نقل کرده ، ابن، حضر  علیاکرم

بلکه تصحیح بزرگان اهـل سـنت را نیـز در ادامـه  ،تنها والیت سلطان را نافذ دانسته وی نه
 «ولـی»عاصمی همچنین در بحث مبنای والیـت در کتـاب ، سـلطان را  ذکر کرده است.

 دانسته و دلیل  را بدین شرح نوشته است:
 لاه أب   ال  لغیره، لْاف اكم لقن   نتلم « اكسلطان لك  ُن   لك  ك »  كق ك 

خاللا بین أ   اكتلم لت  أن كلستلطان ل یتة أت لیج اكمترأة، عْتد عتدَ ألكیائهتا أل 
 2؛عضلهم، لصن ك  ل یة عاُة، للانَ ك  اك  یة ل  اكْلاح كاصب

ولی کسی است کـه ولـی فرماید: )سلطان که می به دلیل این قول نبی اکرم
اند، موفق نیز گفته اسـت: اختالفـی  د و غیر او این حدیث را نقل کرده( ابوداوندارد

مگر اینکه همگی والیـت سـلطان را در ازدواج زنـی  ؛در میان اهل علم سرا  ندارم
 ؛دارای والیـت عامـه اسـت ،دانند و به این دلیل که سـلطاننافذ می ،که ولی ندارد

 .زدواج هم دارد، نظیر پدرلذا والیت در ا

 اشکال دوم
گوید: چون شـیعه روایتـی نـدارد تـا می« ولی» ۀمعنای واژ سخن خود در رد   ۀدمشقیه در ادام

 9معنای امام و خلیفه استعمال کرده است. را به« ولی»لذا  ؛امار  یا خالفت را تصریح کند

 نق 

ذکـر شـده  علـیخالفـت حضـر   ،روایاتی در منابع شیعه و سنی وجود دارد کـه در آن
                                                 

 .542، ص7، جبن قاسماإلحكال شرح أص   األحكال ن . عاصمی، عبدالرحمن بن محمد، 1

 .872، ص7، جحاشی  الروض المربع. عاصمی، عبدالرحمن بن محمد، 2

 .351ص ،استدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن بن محمد، 3
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کند و نقل می عباس از نبی اکرم منزلت که ابن ابی العاصم از ابن است، نظیر حدیث
 0؛  یْبغ  أن أذ ب إ  لأنتَ خلیفكت  لت  كت  ُتؤُن ُتن بتتدي»فرماید: پس از آن می

در « .باشـی یمؤمنمگر اینکه تو بعد از من خلیفه هر زن و مرد  ؛سزاوار نیست که من بروم
سـخن دمشـقیه مبنـی بـر  شاهدی بر رد   ،کار رفته است که خود هخلیفه ب ۀواژ ،این حدیث

 .باشد می است، نبود روایتی که صریح در خالفت
 کند:عباس نقل می ابن نسائی نیز در سنن خود از

از  تبـوک عـزم نمودنـد، حضـر  علـی ۀبـرای غـزو زمانی کـه نبـی اکـرم
فرمودنـد: خیـر، در ایـن  سـسس پیـامبر ؛اذن همراهـی خواسـت پیامبر

أُتا أرضتى أن ألت ن فرمودند:  گریه نموده و پیامبر هنگام حضر  علی
؛ آیا راضـی نیسـتی کـه نسـبت بـه ُْ  بمْ كة  ا لن ُن ُ سى إ  أن  كسَ بْب 

 ؛ سـسس پیـامبرثم ْاف أنَ خلیفك  ؛هارون نسبت به موسی باشی ۀمن بمنزل
؛ ل  ك  ُؤُن ُن بتتدي»گویـد: عباس می سسس ابن .فرمودند: تو جانشین منی

 2.بعد از من ینمؤمن ۀجانشین من در هم

 والیت و امار  بوده است. مشخص است که مراد پیامبر اکرم یخوب بهدر این روایت 
« دعـوا علیـا» در روایت  « ولی» ۀباید گفت با توجه به احادیثی که نقل شد، واژ یتدرنها

و به عهده داشتن امور مولی علیه است. همچنین اینکه گفته شود  معنای والیت و تدبیر به
معنـای  را به« ولی»خلیفه صادر شده باشد و به این دلیل  ۀواژ ،شیعه روایتی ندارد که در آن

خالفت و امامت استعمال کرده، با توجه به روایا  صحیحی که ذکر شد، مردود اسـت. از 
بـرای تثبیـت معنـای محبـت و « كت  لكى ُن   لكى اكسلطان» آن گذشته، استناد به روایت  

کـه علمـای جمهـور شـیعه و سـنی بـرای اثبـا  والیـت  حـالی هم در نصر  برای ولی، آن
 باشد.کنند، صحیح نمیسلطان به آن استناد می

، امامت یاازده اماام دیگار «کل مؤمن بعدی»بودن  درصورب صحیح :اشکال سوم
 شودنفی می ،شیعه

 ه نوشته است:دمشقی عبدالرحمن
                                                 

 .554، ص4، جالسن . شیبانی، ابن ابی عاصم، 1
 .448، ص5، جیوکسرو  یت البندار  یالسنن الكبری للنسائ. نسائی، احمد بن علی، 2
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مستلزم این «    لكى ك  ُ ُن بتدی» ۀروایت این است که جمل یکی از دالیل رد  
 امام هر مسلمانی بعد از پیامبر اکـرم ییتنها به است که اگر حضر  علی

در تعـارض اسـت؛ چگونـه  اثناعشـر ۀشیعه مبنی بر امامت أئمـ ۀباشد، با عقید
 ،ممکن است برای امتی که معتقد به امامت دوازده امـام هسـتند، صـرفاا یـک نفـر

 0امت باشد. ۀامام هم

 نق 

داشـتن شـخص  منافاتی با والیت ،داشتن والیت یک شخص :اوالا  ،باید گفت خصوصدر این 
 ،و هرچـه بـاالتر رود را دیگری ندارد. کما اینکه فرزند، هم والیـت پـدر و هـم والیـت جـد پـدری

:زمان دارد.  هم پـس بایـد هنگـام قبـول  ؛اگر میان والیت دو یا چند شخص منافـاتی باشـد ثانیاا
 بینیم یکـه مـ حـالی در ؛زائـل شـود دیگر والیت نبی اکرم والیت خلفای بعد از پیامبر

 همگی والیت حضرت  را قبول داریم. ،چنین نیست و حتی تا زمان حاضر
ذکـر نشـده  هیچ انحصـاری بـرای والیـت حضـر  علـی ،اینکه در روایت افزون بر
 عنوان بـه بـوده، اعتقـاد بـه والیـت حضـر  علـی پیامبر اکـرم مدنظراست. آنچه 

جانشین بالفصل ایشان است که همه باید این اعتقاد را داشـته باشـند و هـیچ منافـاتی بـا 
گفـت اثبـا  شـیء نفـی ماعـدا تـوان مـی اختصـار بهنـدارد.  پذیر  والیت دیگر أئمـه

 کند.یعنی ثبو  والیت یک شخص، والیت شخص یا اشخاص دیگر را نفی نمی ؛کندنمی

دیگار نیاز صاادر  ۀاحادیر دیگری با همین مضمون در شنن صحاب :اشکال چهارم
 ندارد شده و اختصاصی به حضرب علی

در شـأن اشـخاص دیگـری نیـز از زبـان نبـی « هو منی و انـا منـه» :دمشقیه نوشته است
 ،نـدارد، بـه همـین دلیـل صادر شده اسـت و اختصاصـی بـه حضـر  علـی اکرم

 2شود.فضیلت محسوب نمی

 نق 

 چراکـه ؛اسـت دلیل یبادعایی  صرفاا  ،این سخن اوالا باشد.  نظرمد   ،در پاسخ باید دو مطلب
                                                 

 .351ص ،استدن  بالسنه النب یه فی المیزان النقد العلمی. دمشقیه، عبدالرحمن بن محمد، 1

 . همان.2
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بتوان گفـت آیـا چنـین سـخنی در شـأن شـخص دیگـری  روایت باید کامل نقل شود تا بعد
و  یـتب اهلدر شأن  ،باشد، بله مدنظرقسمت اول حدیث  صرفاا صادر شده یا خیر؟ اگر 

امـا حـدیثی بـا ایـن مضـمون کـه  ؛نیز صادر شده اسـت و حسنین حضر  فاطمه
صادر شده است. اگر  والیت را برای شخصی اثبا  کند فقط و فقط برای حضر  علی

 کرد؛ یمبدان افتخار  قطعاا و  حتماا شد، ین روایت و منقبت برای شخص دیگری صادر میا
 چنین منقبتی را ثابت دانسته است؟ ،از صحابه برای خود یک کداماما 

  یری نتیجه
وارد شـده اسـت بـدون  «دعـو علیـا..» اشکاالتی که به حدیث   ،از آنچه گفتیم فهمیده شد

غیـر  ،چراکه هم سند روایت ؛احادیث بوده است ۀبدون مطالعی و نظر گرفتن فقه اسالمدر 
طور کـه  همـانذکر شده است.  ،قابل خدشه و معتبر است و هم طرق دیگری برای روایت

 خورد.چشم می بسیار به ،مضمون نیز در کتب حدیثیاحادیث دیگری با همین 

، روشـن شـد کـه در عمل آمـد به« ولی» ۀواژ دیگر اینکه با توجه به تعاریفی که از ۀنکت
معنای محبت و نصر  بوده، بلکـه ظهـور در تـدبیر و  نه فقط به «لكى« » ع ا علیا» روایت  

معنـای محبـت و نصـر  اسـتعمال کـرد. در  بـه صـرفاا  آن راتـوان تولی امور نیز دارد و نمی
 اطیت اكلت  ۀو آیـ الكتى ا ُتر ۀجه به آیاتی همچون آیاستعماال  قرآن کریم نیز، با تو

 ،باشـد. بـا مراجعـه بـه کتـب حـدیثیمعنای والیـت مـی به «ولی»شود که روشن می ..ل.
انـد، را تصـریح نمـوده علـیمشخص شد تعداد روایاتی کـه خالفـت و امـار  حضـر  

 است. است، ضمن اینکه در شأن هیچ شخص دیگری صادر نشده توجه قابل
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