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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل... 
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اهل
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

 اسالم ، نعمت اهلى متام و دينعليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآله رحلت پيامرب خدا هدايت و راهربى را پس از

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود ه مهچون آفتاب جهانك ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 باوفا، در  و مجعى از اصحاب و يارانعليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان  ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

يد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، س
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالم چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند وىي شبهات پرداختهگ با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
 پرداخته است، عليه السالمتابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  كار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .تشنگان حقايق اسالمى قرار دهدو 

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 احلمد للّه رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وآله

 .الطيبني الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

حديث شريفى كه . است» حديث غدير« مهواره مورد توجه انديشمندان بوده هاىي كه از حديث
 و بزرگان صحابه داراى عليهم السالم، ائمه اطهار صلى اللّه عليه وآلهاكرم  در سايه اهتمام خداى سبحان، پيامرب

در قرآن . دان از اين رو انديشمندان اسالمى در قرون متمادى به آن پرداخته. اى بوده است جايگاه ويژه
 :خوانيم كرمي مى

)كبر ِمن كِزلَ إلَيلِّغْ ما اُنلُ بوسا الره١؛)يا أي 

 .آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم ابالغ كن! اى پيامرب

 :فرمايد پيش از اين آيه مىخداوند متعال . است» روز غدير«اين آيه كرميه از آيات مربوط به 

ولَو أَنهم * ولَو أَنَّ أَهلَ الِْكتاِب آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاِتِهم والََدخلْناهم جناِت النِعيِم(
وا ِمن فَوِقِهم وِمن تحِت أَرجِلِهم ِمنهم أَقَاموا التوراةَ واِإلنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم الََكَلُ

 ٢؛)أُمةٌ مقْتِصدةٌ وكَِثري ِمنهم ساَء ما يعملُونَ

خبشيدمي و آنان  كردند، گناهان آنان را مى آوردند و تقوا پيشه مى و اگر اهل كتاب اميان مى
چه از  و اگر آنان به تورات و اجنيل و آن. ساختيم رد مىرا در شت پرنعمت وا

هاى آمساىن و زميىن  داشتند، به طور حتم از نعمت ها نازل شده برپا مى پروردگارشان بر آن
 .رو و بسيارى از آنان بدكردارند اى از آنان مردماىن معتدل و ميانه عده. شدند برخوردار مى

 :فرمايد ىهم چنني در آيه بعد از آيه غدير م

) كُمبِمن ر كُمِزلَ ِإلَيا أُنمِجيلَ واِإلناةَ ورووا التِقيمى تتء حيلَى شع متاِب لَسلَ الِْكتا أَهقُلْ ي
لَى الْقَوع أْسكُفْراً فَالَ تاناً ويطُغ كبِمن ر كِزلَ ِإلَيا أُنم مهنَّ كَِثرياً ِمنِزيدلَيو٣؛)ِم الْكَاِفِرين 

                                                           
 .٦٧آيه : سوره مائده.   ١
 .٦٦ و ٦٥آيات : سوره مائده.   ٢
 .٦٨آيه : سوره مائده.   ٣
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نداريد مگر اين كه تورات، ) نزد خدا(مشا هيچ جايگاهى : به اهل كتاب بگو!) اى پيامرب(
چه  چه را كه از جانب پروردگارتان بر مشا نازل شده برپا داريد، وىل به يقني آن اجنيل و آن

بنا بر اين . افزايد فر بسيارى از آنان مىبر تو از سوى پروردگارت نازل شده بر طغيان و ك
 !بر حال قوم كافر افسوس خمور

 ؛هاىي است كه خداوند اهل كتاب را مورد خطاب قرار داده است گرچه آيه غدير در سياق آيه
به . باشد  نيز مىصلى اللّه عليه وآلهوىل به طور كامل و بدون كم و كاست قابل تطبيق بر امت رسول خدا 

خبشيدمي و آنان را  كردند، مهانا گناهانشان را مى كه اگر امت اسالم اميان آورده و تقوا پيشه مىاين بيان 
 به صلى اللّه عليه وآلهخدا  اگر آنان به دستورات قرآن و سخنان رسول. كردمي در شت پرنعمت وارد مى

 و اهل بيت طاهرين ليه السالمعمنودند و آن چه را كه در قرآن درباره امري مؤمنان على  طور كامل عمل مى
هاى آمساىن  پذيرفتند، به طور حتم از نعمت  نازل شده است بر ديده اده و با جان و دل مىعليهم السالم

 .رو و بسيارى بدكردارند شدند، و از امت اسالم نيز برخى معتدل و ميانه مند مى و زميىن ره

 :فرمايد  مىبه تعبري ديگر، خداوند متعال پيش از آيه غدير

 ؛)ولَو أنهم أقَاموا التوراةَ واِإلنِجيلَ(

 .كردند و اگر اهل كتاب تورات و اجنيل را اقامه مى

 :فرمايد و بعد از آيه غدير مى

واإلنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب لَستم علَى شيء حتى تِقيموا التوراةَ (
كُمب؛)ر 

كه تورات، اجنيل و آن چه  نداريد مگر اين) نزد خدا(مشا هيچ جايگاهى ! بگو اى اهل كتاب
 .را كه از جانب پروردگارتان بر مشا نازل شده برپا داريد

 :فرمايد با اين وجود مى

 ؛) إلَيك ِمن ربك طُغياناً وكُفْراً فال تأْس علَى القَوِم الكاِفِرينلَيِزيدنَّ كَثرياً ِمنهم ما اُنِزلَ(

از اين  وىل به يقني آن چه بر تو از سوى پروردگارت نازل شده بر طغيان و كفر بسيارى ـ
 !بنا بر اين بر حال اين قوم كافر افسوس خمور. افزايد ـ مى امت

 : از آيه چنني خواهد بودبا تطبيقى كه گذشت، ترمجه اين فراز

هايشان بودند  آن سان كه اهل كتاب پيش از نزول قرآن مأمور به عمل كردن به كتاب
اند كه به كتاب  ـ مسلمانان نيز موظّف ها به اجنيل نصراىن يهوديان مأمورند به تورات عمل كنند و ـ

ت پيامربشان پايبند باشند كه با التزام عملى به كتاب و سنت، بركات آمسان و زمني بر آنان خدا و سن
 نازل شد، به صلى اللّه عليه وآلهخدا   وىل افسوس كه آن چه از جانب خداوند متعال بر رسول؛خواهد باريد

 !جاى آن كه در عمل به دستورات قرآن و سنت پايبند شوند، بر طغيان و كفر آنان افزود
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فرو فرستاده، واقعه غدير از صلى اللّه عليه وآله رب خدا بنا بر اين در ميان آياتى كه خداوند متعال بر پيام
با بياىن قاطع و خطاىب ) واقعه غدير( چرا كه خداوند متعال در آيه ابالغ ؛جلوه خاصى برخوردار است

 :فرمايد دهد و مى توأم با ديد، رسول برگزيده خويش را خماطب قرار مى

 ١؛) إلَيك ِمن ربك وإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَتهيا أيها الرسولُ بلِّغْ ما اُنِزلَ(

آن چه از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنني نكىن، ! اى پيامرب
 .اى رسالت او را اجنام نداده

، صلى اللّه عليه وآلهه جانشيىن پس از رسول اكرم  بعليه السالمشاهد ديگر بر مسأله نصب امرياملؤمنني 
 مطالىب در اين باره فرمود كه به عليه السالمسخن خود رسول خدا است كه در خانه حضرت ابوطالب 

 : پيامرب در آن روز چنني فرمود٢.معروف شد» حديث الدار«و يا » حديث يوم اِالنذار«

إن مل : أمرين ربي بأن اُبلّغ القوم ما اُمرت به، فضقت بذلك ذرعاً حتى نزل جربئيل وقال
 ٣؛تفعل مل تبلّغ ما اُرسلت به

ه آن شده و براى آن فرستاده پروردگارم به من امر فرموده است كه آن چه را كه مأمور ب
از اين فرمان دلتنگ شدم، تا اين ) و از اين كه مبادا مردم انكار كنند(ام به مردم برسامن  شده

كه جربئيل نازل شد و از جانب خداوند چنني فرمان آورد كه اگر آن چه را مأمور به تبليغ 
 .اى اى اجنام نداده ته شدهاى اجنام ندهى، مأموريت و رسالىت را كه بدان برانگيخ آن شده

 و نيز شواهد بسيار السالم عليه بنا بر آن چه بيان شد، شواهد باال به ويژه داستان خانه ابوطالب
 و خالفت عليه السالمگر اين است كه ابالغ امامت امرياملؤمنني  ديگرى كه در جاى خود آمده، بيان

از آغاز دعوت تا واپسني صلى اللّه عليه وآله  خدا ترين امورى بود كه رسول خنستني امام شيعيان، از مهم
 چرا كه آيه تبليغ در سوره ؛حلظات زندگى خويش، از طرف خداوند متعال به آن مأمور بوده است

 .اين سوره به اتفاق نظر مهه مسلمانان آخرين سوره از قرآن است كه نازل شده است مائده است و

اى است  كند كه سوره مائده، آخرين سوره اى امجاع مىقُرطُىب در تفسري خود، به صراحت ادع
 مهان طور كه در روايات شيعه ٤.كه نازل شده و برخى از آيات آن نيز در حجة الوداع نازل شده است

 .نيز به اين مطلب تصريح شده است

                                                           
 .٦٧آيه : سوره مائده.   ١
كه بزرگ بىن هاشم عليه السالم  در مكّه و در خانه ابوطالب صلى اللّه عليه وآلهاين واقعه، در اوايل بعثت پيامرب اكرم .   ٢

در آن روز، انذار نزديكانش پيش از انذار ديگران بود، و انذار نيز صلى اللّه عليه وآله بود رخ داد و مأموريت رسول خدا 
 .در برابر بشارت است

 .امي، مراجعه كنيد  داده اجنامحديث الداربراى آگاهى بيشتر در اين زمينه به پژوهشى كه به نام 
 .٢٧٩ و ٣٧٨ / ٤: معامل الترتيل.   ٣
 .٣٠ / ٦: اجلامع الحكام القرآن.   ٤
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 در متام دوران رسالت مبارك و خجسته  وآلهصلى اللّه عليهبا وجود چنني امجاع و نصى، رسول خدا 
فصل  خود، در كنار فراخواىن مردم به اميان به خداى تعاىل و رسالت خويش، آنان را به خالفت بال

 .منود  پس از خودش دعوت فرموده و اين امر اهلى را به آنان ابالغ مىعليه السالمامرياملؤمنني 

ها اشاره   جاللت است كه به برخى از آنحديث غدير، از جهات متعددى داراى عظمت و
 :مناييم مى

 .خطبه غدير را در آن شرايط ايراد فرموده استصلى اللّه عليه وآله شرايط خاصى كه پيامرب خدا .  ١

جارى شده است، بدون هيچ صلى اللّه عليه وآله سخناىن كه در ضمن اين خطبه از زبان پيامرب خدا .  ٢
 .منايد  مىعليه السالمظر فنون زبان عرب داللت بر امامت امرياملؤمنني اى از ن گونه شك و شبهه

 .آياتى از قرآن كرمي كه درباره واقعه غدير نازل شده است.  ٣

نشر اين حديث شريف متحمل  گفتىن است كه عده بسيارى از انديشمندان در ماندگارى و نقل و
امهيت جلوه دادن اين  گونه كه منكران آن نيز در رد، كتمان و ىب مهان ؛اند زمحات طاقت فرساىي شده

 .اند حديث از هيچ كوششى فروگذار نكرده

 :ما در اين پژوهش به طور گذرا حديث غدير را در سه خبش بررسى خواهيم كرد

 ؛نگاهى به منت حديث غدير.  ١
 ؛هاىي در اثبات حديث غدير كوشش.  ٢
 .اعتبار كردن حديث غدير د براى ىبهاىي ناكارآم تالش.  ٣

 سيد على حسينى ميالنى
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 بخش يكم

 

 

 

 نگاهى به متن حديث غدير
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 متن حديث غدير

بپردازمي و داللت آن را بر خالفت و جانشيىن » حديث غدير«پيش از آن كه به بررسى سند 
دهيم، ناگزيرمي به دو منت از حديث غدير كه در مصادر معترب  توضيح عليه السالمبالفصل موالنا امرياملؤمنني 

 :اهل تسنن آمده است اشاره مناييم

 بن حنبل به روايت امحد

 :كند  خود، به سند صحيح از زيد بن ارقم چنني نقل مىمسندامحد بن حنبل در كتاب 

 به صلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا .فرود آمدمي» خم« در سرزميىن به نام صلى اللّه عليه وآلهمهراه رسول خدا 
براى آن . اى ايراد فرمود مناز امر فرمود و در شدت گرما مناز را به پا داشت و پس از آن براى ما خطبه

آن بزرگوار در ضمن . ـ سايباىن آماده شد اى كه بر درخت تنومندى انداخته بودند با پارچه سرور ـ
 :اش چنني فرمود خطبه

 ؛ألستم تشهدون أني أوىل بكلّ مؤمن من نفسه؟ألستم تعلمون؟ 

 سزاوارترم؟) در متام امور(دهيد كه من به هر مؤمىن از خودش  دانيد؟ آيا شهادت منى آيا منى

 .آرى: مهه خماطبان در جواب گفتند

 :حضرت فرمود

 ١؛اللهم عاد من عاداه ووال من وااله. فمن كنت مواله فإنّ علياً مواله

دمشن بدار ! خدايا. هر كه من موال و سرپرست او هستم، پس على موال و سرپرست اوست
 . و دوست بدار آن كه با او از در دوسىت درآيد؛هر كه با على دمشىن ورزد

 به روايت نسائى

بوالطّفيل، از زيد بن ارقم چنني نقل ، به سند صحيح از اسنناين روايت را نسائى، نويسنده كتاب 
 :كند مى

                                                           
 .١٨٨٣٨، حديث ٥٠١ / ٥: مسند امحد بن حنبل.   ١
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. خم فرود آمد فرمود، در غدير  از حجة الوداع مراجعت مىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا 
 :جا را جاروب كردند، سپس فرمود امر فرمود كه زير درختان آن

كتاب اللّه وعتريت : خركأني قد دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآل
 ؛أهل بييت، فانظروا كيف ختلّفوين فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

به راسىت .  از اين رو دعوت او را اجابت كردم؛ام گويا به سوى حق تعاىل فرا خوانده شده
 از تر گذارم كه يكى از آن دو بزرگ كه من در ميان مشا دو گوهر گرانبها به جاى مى

پس توجه داشته باشيد كه . بيت من هستند قرآن كتاب خدا و عترمت كه اهل: ديگرى است
شوند  ديگر جدا منى مهانا آن دو هرگز از يك. پس از من با آن دو چگونه رفتار خواهيد كرد

 .تا اين كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند

 :سپس فرمود

 ؛إنّ اللّه موالي وأنا ويلّ كلّ مؤمن

 .به راسىت كه خداوند موال و سرپرست من است و من وىلّ و سرپرست هر مؤمىن هستم

 : را گرفت و فرمودعليه السالمآن گاه دست على 

 ؛اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. من كنت وليه فهذا وليه

دوست بدار كسى ! خدايا. سرپرست اوست) على(هر كس من سرپرست او هستم، پس اين 
 .كه او را دوست دارد، و دمشن باش با كسى كه با او دمشىن ورزد

 صلى اللّه عليه وآلهآيا خودت اين كالم را از رسول خدا : به زيد بن ارقم گفتم: گويد ابوالطّفيل مى
 شنيدى؟

رزمني در زير آن درختان كسى نبود مگر اين كه با چشمانش  در آن س١به راسىت كه: زيد گفت
 ٢.هايش اين كالم را از او شنيد آن حضرت را ديد و با گوش

 .بن ارقم نقل شد آن چه بيان شد دو منت از حديث شريف غدير بود كه به سند معترب از زيد

 نكاتى ارزنده

 :شود ها اشاره مى اكنون توجه به چند نكته ضرورى است كه به آن

حديثى اهل تسنن   امحد و در بسيارى از منابعمسند مسلم، صحيححديث غدير در . نكته يكم
 ٣.براى ما خطبه خواندصلى اللّه عليه وآله  خدا رسول: چنني آمده است كه راوى گويد

                                                           
 !به خدا سوگند: در برخى از منابع آمده است.   ١
 .٧٩ ، حديث٩٦ :عليه السالمخصائص امرياملؤمنني ، ٤٥، حديث مشاره ١٥: فضائل الصحابة.   ٢
 .١٨٨١٥، حديث ٤٩٨ / ٥: مسند امحد بن حنبل، ٣٦، حديث ١٨٧٣ / ٤: صحيح مسلم: ك.ر.   ٣
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 وىل ؛برخاست و براى ما خطبه خواندصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا : گويد در تعبري ديگر، راوى مى
 خطبه محد و برخاست و خطبه خواند و در آنصلى اللّه عليه وآله خدا  پس پيامرب:  آمده استاملستدركدر 

 ١.خواست موعظه كرد ثناى اهلى را به جاى آورد و مردم را به آن چه كه خدا مى

پيامرب متام امورى ! به خدا سوگند: راويان گويند: نويسد  مىجممع الزوائدحافظ ابوبكر هيثمى در 
 ٢.گردد براى ما بازگو كرد را كه تا روز رستاخيز واقع مى

صلى اللّه اكنون حق ما نيست كه از راويان، حمدثان و كساىن كه خود را امني بر سنت رسول خدا 

 در روز غدير صلى اللّه عليه وآلهاى كه پيامرب خدا  كنند بپرسيم كه به راسىت اين خطبه  قلمداد مىعليه وآله
 فرموده و متام امورى را كه تا روز رستاخيز رخ خواهد داد بيان منوده كجاست؟ايراد 

 اند؟ چرا از نقل اين خطبه خوددارى كرده

 مورد است؟ جا و ىب آيا اين پرسش، پرسشى ىب

دهد كه درباره عدم نقل چنني مرياث گرانبهاىي  هاى آينده منى آيا تاريخ اين حق مسلّم را به نسل
 هيثمى مشتمل بر مجيع وقايع آينده و امور مهم مربوط به سرنوشت اين امت جممع الزوائد كه بنا بر نقل(
قيمت خوددارى  گذشتگان را مورد مؤاخذه قرار بدهند؟ چرا و به چه دليل از نقل اين اثر گران) بود

 ورزيدند؟

و مردم را به آن چه كه  در آن خطبه محد و ثناى اهلى را به جاى آورد صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
 .خواست موعظه كرد خدا مى

  در روز غدير چه شد؟صلى اللّه عليه وآلهپس مواعظ رسول خدا 

 تذكّرات آن سرور در آن روز چه شد؟

 چرا خطبه را ترك كرده و نقل نكردند؟

  نبودند؟صلى اللّه عليه وآلهمگر اينان حافظان سنت رسول خدا 

 رمايشات درربار آن سرور عامليان براى امت نبود؟مگر وظيفه مسلّم آنان نقل ف

چه شد كه با خوددارى از نقل چنني مرياث پراىي خسارتى جربان ناپذير بر پيكره ذخاير علمى 
 توانند ارائه دهند؟ اين امت وارد منودند؟ آيا جواىب قانع كننده براى اين خطاى گذشت ناپذير مى

 :گويند وجود دارد كه مىدر علم حديث، قانوىن . نكته دوم

 ؛احلديثُ يفَسر بعضه بعضاً
 .منايند ها، برخى ديگر را تفسري و بيان مى برخى از حديث

                                                           
 .٥٣٣ / ٣: املستدرك.   ١
 .١٠٥ و ١٠٤ / ٩: جممع الزوائد .  ٢
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يعىن حديث به سان قرآن است، آن سان كه برخى از آيات قرآن مفسر و مبين آيات ديگرى است 
 . مهني گونه است در روايات نيز؛دارد و پرده امجال و اام را از آيات ديگر برمى

 ؛كند  منت يكى، منت ديگرى را تفسري مى؛با توجه به دو منت حديثى كه با سند صحيح ارائه شد
 :فرمايد به اين بيان كه در يك نقل آن مى

 ؛من كنت مواله فإنّ علياً مواله

 :فرمايد و در نقل ديگرى مى

 ؛من كنت وليه فهذا وليه

بنا . به كار برده شده است» وىلّ«و در نقل ديگر واژه » موىل«به عبارت ديگر، در يك نقل واژه 
موىل در اين حديث شريف به معناى : تشكيك منايد و بگويد» موىل«بر اين اگر كسى در معناى واژه 

تشكيك باقى در نقل دوم، جاىي براى اين » وىلّ«نيست، به طور مسلّم وجود » اَوىل«يا » وىلّ«
 .گذارد منى

ـ  كه از نظر سندى صحيح هستند هاى خمتلف ـ البته در جاى خود، شاهدهاى بسيارى در نقل
مهان گونه كه اشاره شد . هستند» موىل«ها مفسر و مبين كلمه  منت حديث غدير وجود دارد كه متام آن

حديث غدير دچار ترديد و اام شده و در » موىل«ها بر فرض آن است كه ما در فهم معناى كلمه  اين
استفاده » منفصله«حمتاج به تفسري، بيان و اقامه شاهد باشيم كه در اين صورت از اين قرائن به اصطالح 

موجود است، قرائن متصله بسيارى است » موىل«كه در خود نقلى كه كلمه  خواهيم كرد و حال آن
 .ردگذا كه جاىي براى اام اين لفظ باقى منى

مسلم بن حجاج قُشريى نيشابورى نيز در صحيح خود به نقل حديث شريف غدير . نكته سوم
 يعىن فقط به نقل ابتداى حديث كه مهان مضمون حديث ثقلني است ؛آن كه آن را نقل منايد پرداخته ىب

 :فرمودصلى اللّه عليه وآله بسنده كرده، در صورتى كه بنا بر نقل نسائى پيامرب خدا 

كتاب اللّه وعتريت : أني قد دعيت فاجبت وإني تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخرك
 ؛أهل بييت، فانظروا كيف ختلّفوين فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

به راسىت .  از اين رو دعوت او را اجابت كردم؛ام گويا به سوى حق تعاىل فرا خوانده شده
تر از ديگرى  گذارم، يكى از آن دو بزرگ ن مشا دو گوهر گرانبها به جاى مىكه من در ميا

پس توجه داشته باشيد كه پس از من . بيت من هستند قرآن كتاب خدا و عترمت كه اهل: است
شوند تا اين  ديگر جدا منى مهانا آن دو هرگز از يك. با آن دو چگونه رفتارى خواهيد كرد

 .ن وارد شوندكه در كنار حوض كوثر بر م

 :آن گاه حضرتش فرمود
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 ١؛...إنّ اللّه موالي وأنا ويلُّ كُلِّ مؤِمن

 .به راسىت كه خداوند موال و سرپرست من است ومن وىلّ و سرپرست هر مؤمىن هستم

كه مهان مضمون حديث ثقلني به ديگر سخن، مسلم نيشابورى، فقط خبشى از حديث غدير را 
عليه  وىل خبشى را كه با خطبه غدير و نصب امرياملؤمنني ؛است با اندك تغيريى در الفاظ نقل كرده است

 :فرمايد جا كه مى آن.  به خالفت بالفصل ارتباط مستقيم دارد، نقل نكرده استالسالم

 ؛من كنت مواله فهذا علي مواله

 .، پس على موال و سرپرست اوستهر كه من موال و سرپرست او هستم

كم مهني مقدار از حديث را به   چرا كه دست؛وىل با اين حال ما از مسلم بن حجاج سپاسگزارمي
اى به نام خطبه   خطبهصلى اللّه عليه وآلهعنوان حديث غدير نقل كرده است تا معلوم باشد كه رسول خدا 

از اين (!!) ى از خطبه مفصل غدير را نقل نكرده استا  زيرا بخارى حىت كلمه؛غدير ايراد فرموده است
 !دارى او تشكّر كرد بن حجاج براى مهني اندازه از امانت رو جا دارد كه از مسلم

اساتيد : بن حجاج در عدم نقل خبش پاياىن حديث غدير دفاع كند و بگويد شايد كسى از مسلم
مسلم بر مبناى شروط : يا بگويد. اند  نكردهمسلم و راويان حديث، بيش از اين مقدار براى او نقل

 دارد، سند ديگرى از اسانيد حديث غدير جز اين حديث ناقص داراى صحيحضوابطى كه در كتاب  و
آن شرايط نيافته كه مشتمل بر مهني مقدار از الفاظ است و او در نقل آن مقدار نيز كوتاهى نكرده 

 .است

 وىل با اين ؛پذيرفتىن نيست اى بيش نبوده و ، فرضيهاين مطالب: در پاسخ اين دفاع بايد گفت
 .مناييم تشكّر مى» حديث غدير«بن حجاج براى نقل مهني مقدار از حديث به عنوان  وجود ما از مسلم

به فرصت بيشترى نياز دارد كه در اين خمتصر » حديث غدير«كوتاه سخن اين كه بررسى 
 .كنيم نكات مهم آن اكتفا مى  وها  از اين رو ما به ذكر سرفصل؛گنجد منى

                                                           
 .٩٣: عليه السالمخصائص امرياملؤمنني .   ١
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 بخش دوم

 

 

 

 هايى در اثبات حديث غدير كوشش
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 اثبات حديث غدير

 :مناييم در اين خبش نكاتى را پريامون اثبات حديث غدير بيان مى

 غدير از ديدگاه قرآن.  ١

پيش از خطبه غدير اين آيه . استدرباره واقعه غدير و امهيت اين روز، آياتى از قرآن نازل شده 
 :نازل شد

)هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت ِإنْ لَمو كبر ِمن كِزلَ ِإلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الره١؛)يا أَي 

 اگر  و؛ابالغ كن) به مردم(آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، ! اى پيامرب
 .اى چنني نكىن، رسالت خدا را اجنام نداده

 : خطبه را به پايان رساند، اين آيه كرميه فرو فرستاده شدصلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامرب خدا 

 ٢؛)اَلْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم االْسالم ديناً(

امروز دين مشا را به حد كمال رسانده و نعمت را بر مشا متام كردم و آيني اسالم را برايتان 
 .برگزيدم

 به طور جدى عليه السالم على مؤمنان هنگامى كه خطبه غدير پايان يافت و مسأله بيعت با امري
 :اب منود و اين آيه درباره او نازل شدمطرح شد، عرىب درخواست عذ

 ٣؛)سأَلَ ساِئلٌ ِبعذاب واِقع(

 .اى تقاضاى وقوع عذاىب منود درخواست كننده

 :خالصه شأن نزول اين آيه مباركه چنني است

نزد رسول خدا » بن نعمان فهرى حارث«پس از آن كه واقعه غدير پايان يافت، شخصى به نام 
ما را به مناز گزاردن امر منودى امتثال :  آمد و با حاىل آشفته به حضرتش چنني خطاب كردصلى اللّه عليه وآله

و اكنون بازوى پسر عمويت را گرفته و ... دستور به پرداخت زكات فرمودى اطاعت كردمي و. كردمي
 خود توست يا از خدا؟آيا اين دستور از پيش ! او را به عنوان وىلّ و سرپرست بر ما نصب منودى

                                                           
 .٦٧آيه : سوره مائده.   ١
 .٣آيه : ره مائدهسو.   ٢
 .١آيه : سوره معارج.   ٣
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 : در پاسخ فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 ؛إله إالّ هو، هذا من اللّه والّذي ال
 .اين فرماىن از جانب خداوند است! به خداىي كه جز او معبودى نيست سوگند

اگر آن چه حممد ! خدايا: گفت حارث پشت كرد و به طرف مركب خود حركت كرد و مى
 !هاى آمساىن بر ما ببار و يا عذاب دردناكى بر ما فرو فرست ست، باراىن از سنگگويد حق ا مى

هنوز به مركبش نرسيده بود كه خداوند سنگى فرو فرستاد كه بر فرقش خورد و از دامنش بريون 
 :در اين هنگام خداوند اين آيه را نازل فرمود. گشت

 ١؛) لَه داِفعِللْكاِفرين لَيس* سأَلَ ساِئلٌ ِبعذاب واِقع (

اين عذاب براى كافران است و هيچ كس . اى تقاضاى وقوع عذاىب كرد درخواست كننده
 ٢.تواند آن را دفع كند منى

ها حبث مستقلّ و  ين آيهاين آيه و آياتى ديگر، درباره واقعه غدير خم است و هر يك از ا
 از اين رو پژوهندگان را به منابع مربوط ؛طلبد كه به فرصىت بيش از اين نيازمند است اى را مى جداگانه

 .دهيم به اين آيات ارجاع مى

 شمار راويان حديث غدير از صحابه.  ٢

يث غدير زن صحاىب به نقل حد صد و بيست مرد و طبق حتقيقى كه اجنام يافته است، بيش از يك
ها نقل  هايشان با سلسله سندهاى خود حديث غدير را از اين سنت در كتاب اند و حمدثان اهل پرداخته
هاىي كه به طور مستقل در زمينه حديث غدير نوشته شده  ها در كتاب اند كه اين روايت كرده
 .اند آمده

و شنوندگان خطبه رسول نويسان، نسبت به مشار حاضران در روز غدير  در ميان مورخان و سريه
 اختالف نظر است كه بنا بر برخى از اقوال، مشار حاضران در آن اجتماع، صلى اللّه عليه وآلهخدا 
هزار نفر بوده است و واضح است كه با توجه به اين نقل، حديث غدير فقط  بيست و صد يك
  . حاضران، به ما رسيده است١٠٠٠١از

 راويان حديث غدير از تابعين.  ٣

البته اين امرى . نكته ديگر اين كه تعداد راويان حديث غدير از تابعني، چند برابر صحابه است
اند و اين حديث را   زيرا افراد بسيارى از تابعني اين حديث شريف را از يك صحاىب شنيده؛روشن است

                                                           
 .٢ و ١آيات : سوره معارج.   ١
 .٣٨١ / ٢: شواهد الترتيل، ٣٥ / ١٠: تفسري ثعلىب.   ٢
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در قرون متمادى تسنن  از اين رو مشار علماى اهل. اند براى تعداد زيادى از شاگردان خود نقل كرده
 .رسد آيند به صدها نفر مى كه در زمره راويان حديث غدير به مشار مى

 اسناد حديث غدير.  ٤

از اين رو سندهاى اين . حديث غدير با سندهاى بسيارى نقل شده و فراتر از حد تواتر است
 :توان ارائه كرد سه شاهد بر اين مطلب مى. حديث قابل مشارش نيست

 كه درباره سندهاى حديث غدير تأليف شده به حدى زياد است كه اگر هاىي  كتاب.خنست
ـ معرىف كنيم،  از علماى بزرگ گذشته ها را ـ ها اشاره كرده و نگارندگان آن خبواهيم به نام آن
 .گنجد در اين نوشتار منى كشد و سخن به درازا مى

هاىي در اين  يث متواتر، كتابآورى احاد تسنن، با مجع اى از نگارندگان بزرگ اهل  عده.دوم
نيز در بسيارى از آن تأليفات، به عنوان حديثى متواتر ذكر » حديث غدير«اند كه  زمينه تأليف كرده

 :شود براى منونه به ذكر چند مورد اكتفا مى. شده است

تسنن در قرن م و دهم  ترين علماى اهل جالل الدين عبدالرمحان سيوطى كه يكى از بزرگ.  ١
را » حديث غدير«اراى تأليفات بسيارى است، چند كتاب جداگانه در احاديث متواتر تأليف منوده و و د

 ١.ها آورده است در آن

هاى لغوى است، يكى از   كه از معتربترين كتابتاج العروسمرتضى زبيدى، نويسنده كتاب .  ٢
 ٢.را در آن ذكر كرده است» حديث غدير«تأليفاتش را به احاديث متواتر اختصاص داده و 

 ٣.را در آن آورده است» حديث غدير«كتاىن نيز كتاىب را در احاديث متواتره نگاشته و .  ٣

اى در احاديث متواتر نگاشته و  ، كتاب ويژهكرت العمالشيخ على متقى هندى، نگارنده كتاب .  ٤
 .را در آن آورده است» حديث غدير«

حديث «مالّ على قارى هروى نيز كتاىب در خصوص احاديث متواتر تأليف منوده است و .  ٥
 .ر كرده استرا در آن ذك» غدير

 .هاىي كه به احاديث متواتر اختصاص دارد موجود است در كتاب» حديث غدير«بنا بر اين، 

اند كه  تسنن به تواتر حديث غدير تصريح منوده  عده زيادى از حمدثان و حافظان بزرگ اهل.سوم
 :شود براى منونه به ذكر نام سه نفر از آنان اكتفا مى

                                                           
 .٣١٩ / ٨: نفحات األزهار، ٩٢: النصائح الكافيه، ١٩٥: نظم املتناثر من احلديث املتواتر: ك.ر.   ١
 .١٠ / ٢٣: ملحقات احقاق احلق: ك.ر.   ٢
 .٢٣٢ حديث ١٩٤: ناثر من احلديث املتواترنظم املت.   ٣
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حديث غدير : گويد تسنن دارد مى صب شديدى كه به عقايد اهلمشس الدين ذهىب، با تع.  ١
 ١. اين سخن را فرموده استصلى اللّه عليه وآله خدا متواتر است و من يقني دارم كه رسول

 ٢.كند اعتراف مى» حديث غدير« به تواتر البداية و النهايهابن كثري دمشقى نيز در كتاب .  ٢

عليهما طالب  اَسىن املطالب ىف مناقب على بن اىبحافظ كبري مشس الدين جزرى نيز در كتاب .  ٣

 ٣.منايد اعتراف مى» حديث غدير«، به تواتر السالم

ها به تأليف  قط به چهار نكته اساسى اشاره كردمي كه هر كدام از آنالبته ما در اين جا ف
 .اى نياز دارد و از حوصله اين نوشتار بريون است جداگانه

 نگاهى به راويان حديث غدير

فراتر از حد تواتر است و شكّى » دراية احلديث«مهان طور كه بيان شد، حديث غدير در اصطالح 
الدين ذهىب به اين مطلب تصريح  نيست، آن سان كه مشسصلى اللّه عليه وآله در صدور آن از رسول خدا 

سنت در   وىل اكنون اسامى مشهورترين راويان اين حديث را از پيشوايان و حافظان اهل؛كرده است
 :مناييم قرون خمتلف ذكر مى

 ؛سريه ابن اسحاقحممد بن اسحاق، نويسنده كتاب .  ١
 ؛معمر بن راشد.  ٢
 ؛ها حممد بن ادريس شافعى، پيشواى شافعى.  ٣
 ؛املصنفبن مهّام صنعاىن، استاد بخارى و نگارنده كتاب  عبدالرزاق.  ٤
 ؛املُسندسعيد بن منصور، نويسنده كتاب .  ٥
 ؛املسندها و نگارنده كتاب  امحد بن حنبل شيباىن، پيشواى حنبلى.  ٦
 ؛صحاح ششگانهابن ماجه قزويىن، نويسنده يكى از .  ٧
 ؛ابوعيسى ِترمذى، نويسنده يكى ديگر از صحاح ششگانه.  ٨
 ؛املسندابوبكر بزار، نگارنده .  ٩
 ؛، يكى از صحاح ششگانهسننابوعبدالرمحان نسائى، نويسنده كتاب .  ١٠
 ؛املسندابويعلى موصلى، نگارنده كتاب .  ١١
 ؛تاريخ و تفسريمعروف  هور وابوجعفر حممد بن جرير طربى، مؤلف دو كتاب مش.  ١٢
 ؛الصحيحابوحاِتم ابن ِحبان، نويسنده كتاب .  ١٣

                                                           
 .٣٣٥ / ٨: سري اعالم النبالء.   ١
 .٢١٣ / ٥: البداية والنهايه.   ٢
 .٤ و ٣: عليهما السالم بن اىب طالب أسىن املطالب ىف مناقب على.   ٣
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 ؛كبري واوسط ، معجم صغريهاى  ابوالقاسم طرباىن، نويسنده كتاب.  ١٤
 .حافظ ابواحلسن دارقُطْىن.  ١٥

امرياملؤمنني در «وى در زمان خود پيشواى بغداد بوده است و در ميان مشايخ حديث عامه، به 
 ؛لقب يافته است» يثحد

 ؛املستدرك على الصحيحنيحاكم نيشابورى، نگارنده كتاب .  ١٦
 ؛اإلستيعابابن عبدالبر، مؤلّف كتاب .  ١٧
 ؛تاريخ بغدادخطيب بغدادى، نويسنده كتاب .  ١٨
 ؛هاى ديگر كتاب ودالئل النبوة ، حلية االولياءهاى  ابونعيم اصفهاىن، نگارنده كتاب.  ١٩
 ؛السنن الكربىبكر بيهقى، نويسنده كتاب ابو.  ٢٠
 ؛مصابيح السنةبغوى، نگارنده كتاب .  ٢١
 ؛الكشافجاراللّه زخمشرى، مؤلّف كتاب .  ٢٢
 ؛تاريخ مدينة دمشقابن عساكر دمشقى، نويسنده كتاب .  ٢٣
 ؛تفسري كبري، معروف به مفاتيح الغيبفخر رازى، نويسنده كتاب .  ٢٤
 ؛املختارهضياء مقِْدسى، نويسنده كتاب .  ٢٥
 ؛أُسد الغابهابن اثري جزرى، نويسنده كتاب .  ٢٦
 ؛جممع الزوائدحافظ كبري ابوبكر هيثمى، نويسنده كتاب .  ٢٧
 ؛ذيب الكمالحافظ ِمزى از حافظان بزرگ اهل تسنن، نويسنده كتاب .  ٢٨
 ؛هاى ديگر  و كتابتدركتلخيص املسحافظ ذهىب، نويسنده كتاب .  ٢٩
 ؛مشكاة املصابيححافظ خطيب تربيزى، نويسنده كتاب .  ٣٠
 ؛ در تفسريغرائب القرآننظام الدين نيشابورى، نويسنده كتاب .  ٣١
 معروف به تفسري ابن كثري و كتاب تفسري القرآن العظيمابن كثري دمشقى، نگارنده كتاب .  ٣٢

 ؛ در تاريخالبداية والنهايه
 .فظ ابن حجر عسقالىنحا.  ٣٣

آيد  ها به مشار مى ملقّب ساخته و يكى از علماى بزرگ آن» شيخ االسالم«اهل تسنن او را به 
ترين  هاى زيادى نوشته كه مهم او كتاب. هايش مورد اعتماد است كه در نقل روايات و استدالل

 . استفتح البارى ىف شرح صحيح البخارىها  آن

 ؛عمدة القارى ىف شرح صحيح البخارىه كتاب عيىن حنفى، نويسند.  ٣٤
 ؛معروف هاى بسيار و حافظ جالل الدين سيوطى، نويسنده كتاب.  ٣٥
 ؛الصواعق احملرقهابن حجر مكّى، نويسنده كتاب .  ٣٦
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 ؛كرت العمالشيخ على متقى هندى، نويسنده كتاب .  ٣٧
 ؛السرية احللبيهشيخ نور الدين حلىب، نويسنده كتاب .  ٣٨
 .شاه وىلّ اللّه دهلوى.  ٣٩

هايش  ناميده، بر كتاب» عالّمه هند«سنت او را  اهل. هاى بسيارى است وى نويسنده كتاب
 ؛منايند ها نقل مى اعتماد كرده و از آن

 .شهاب الدين خفاجى.  ٤٠

 شفاء قاضى عياضرا در شرح نسيم الرياض او كتاب . وى شخصيىت حمقق اديب و حمدث است
سنت  هاى معترب در نزد اهل  و تعليقه مفصلى بر تفسري بيضاوى نگاشته است كه هر دو از كتابنوشته
 .هستند

 ؛تاج العروس ىف شرح القاموسمرتضى زبيدى، نويسنده كتاب .  ٤١
 ؛السرية الدحالنيهامحد زيىن دحالن، نويسنده كتاب .  ٤٢
 . شرح ج البالغه و آثار ديگرهاى تفسري و شيخ حممد عبده مصرى، نويسنده كتاب.  ٤٣

 .هاى خمتلف هستند در قرن» حديث غدير«ترين راويان  آرى، اينان از مشهورترين و معروف

 اند؟ چرا اهل سنّت حديث غدير را نقل نكرده

گر با انصاف و  كه اگر پژوهشاى گذرا به اين مطلب بنماييم  در پاسخ اين پرسش ناگزيرمي اشاره
يابد كه  توجه منايد، به قراين بسيارى دست مى» حديث غدير«هاى  آزادانديش به سندها و منت

ما براى منونه با ارائه . سازد را به وضوح روشن مى» حديث غدير«هاى عدم نقل و يا موانع نقل  انگيزه
 .كنيم ره مىهاى خمتلف، به يكى از آن موانع اشا چند منت و با نقل

رو  او را در راه. اوىف بيناىي خود را از دست داده بود اىب ابن: گويد يكى از راويان چنني مى
 .اش ديدم و درباره حديثى از او پرسيدم خانه

 .توانيم برايتان احاديث را نقل مناييم به راسىت كه مشا مردم كوفه حاالتى داريد كه منى: گفت

واقعيت آن است كه من از آن گروه نيستم و از !  سامان برساندخداوند كارهايت را به: گفتم
 .طرف من مشكلى براى تو اجياد خنواهد شد

 خواهى براى تو نقل كنم؟ كدام حديث را مى: وقىت خاطرش از جانب من آسوده شد، گفت

 ١. ... در غدير خم راعليه السالمحديث على : گفتم: راوى گويد

عليه دامادم از تو حديثى در شأن على : نزد زيد بن ارقم رفتم و به او گفتم: گويد راوى ديگرى مى

 .من دوست دارم آن حديث را از خودت بشنوم.  در روز غدير خم براى من نقل كرده استالسالم

                                                           
 .١٦: ، ابن مغازىلعليه السالمطالب  مناقب على بن اىب.   ١
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ه مانع از نقل حديث براى مشا مشا مردم عراق حاالتى داريد ك: زيد بن ارقم در پاسخ گفت
 .شود مى

 .از طرِف من مشكلى براى تو اجياد خنواهد شد: به او گفتم

سپس ... آرى، ما در جحفه بودمي: وقىت از جانب من مطمئن شد، درخواست مرا پذيرفت و گفت
 .واقعه را تا آخر نقل منود

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهآيا رسول خدا : به او گفتم

؟اللهمن عاداهوعاِد م وااله ن؛ واِل م 
 .دوست بدار هر كه او را دوست بدارد و دمشن باش با كسى كه با او دمشىن ورزد! خدايا

 ١.من آن چه را كه شنيدم به تو بازگو كردم: زيد بن ارقم گفت

شده است، با حديثى كه در خبش بن ارقم نقل  اكنون اگر اين حديث را كه در مسند امحد از زيد
يابيد كه  ـ بسنجيد، به خوىب درمى  امحد آمده بودمسندكه آن نيز در  بن ارقم آوردمي ـ پيشني از زيد

در حق دوستان و نفرين صلى اللّه عليه وآله در اين نقل، از بيان ذيل حديث كه مهان مجله دعاى رسول خدا 
 :است خوددارى شده است، آن جا كه فرموديه السالم علآن بزرگوار بر دمشنان امرياملؤمنني 

 ؛فمن كنت مواله، فإنَّ علياً مواله، اللهم عاد من عاداه ووال من وااله
دمشن بدار ! خدايا. هر كه من موال و سرپرست او هستم، پس على موال و سرپرست اوست

 .آيد و دوست بدار آن كه با او از در دوسىت در؛هر كه با على دمشىن ورزد

ـ  آن سان كه گذشت امحد ـمسند در حاىل كه مهني مجله توسط خود زيد بن ارقم در كتاب 
 .موجود است

بن   وىل زيد؛جالب توجه اين كه امحد بن حنبل اين دو حديث را با فاصله چند صفحه آورده است
كند و از نقل دعاى پاياىن   را به طور كامل بيان منىصلى اللّه عليه وآلهخدا  ارقم در يك حديث كالم رسول

منايد و در حديث ديگر، كه براى شخص ديگرى بوده، حديث را با دعاى پاياىن  حديث خوددارى مى
 .منايد آن نقل مى

بن ارقم اين حديث را  ، خواهيم آورد كه زيدمعجم كبري طرباىنالبته ما به زودى منت ديگرى را از 
 .كند خص سومى بيان مىبه طور كامل و با دعاى پاياىن آن براى ش

 !، به كيفيت نقل زير نيز توجه مناييدمعجم كبري طرباىنبن ارقم از  پيش از نقل روايت زيد

كه يكى از راويان حديث غدير و از بزرگان صحابه به  به سعد بن اىب وقّاص ـ: گويد راوى مى
 مژده شت به صلى اللّه عليه وآلهنفرى است كه رسول خدا  دهتسنن يكى از  رود، و به پندار اهل مشار مى

 ٢!كنم  وىل از تو تقيه مى؛خواهم درباره مطلىب از تو سؤال منامي مى: ـ گفتم !آنان داده است

                                                           
 .٣٦٨ / ٤: مسند امحد.   ١
 .كردند ديگر تقيه مى توجه داريد كه چگونه حتى خودشان از يك.   ٢
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 . زيرا من عموى تو هستم؛خواهى بپرس هر چه مى: سعد گفت

 . ... در ميان مشا در روز غدير چگونه بود؟صلى اللّه عليه وآلهجايگاه رسول خدا : گفتم: راوى گويد

 ١.سعد بن اىب وقّاص شروع به نقل حديث منود

به راسىت با چه مشكالت و !  حاكم بر مردم آن زمان درباره حديث غدير توجه كنيدبه شرايط
 كه در آن واقعه حضور داشتند اخذ صلى اللّه عليه وآلهخدا  هاىي اين حديث را از اصحاب رسول سخىت
 !كنم  وىل از تو تقيه مى؛خواهم مطلىب از تو بپرسم مى: گويد جا كه راوى مى تا آن. كردند مى

: گويد راوى مى. خوانيم  نقل كرده است اين گونه مىمعجم كبري نقل ديگرى كه طرباىن در در
آيا زيد در ميان : شخصى در بني آنان ايستاد و گفت. اى در اطراف زيد بن ارقم حلقه زده بودند عده

 مشاست؟

 .آرى، اين شخص زيد بن ارقم است: گفتند

آيا از ! دهم عبودى جز او نيست سوگند مىتو را به خداىي كه م! اى زيد: آن شخص گفت
 :رسول خدا شنيدى كه درباره على فرمود

 من كُنت مواله فَعلي مواله، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه؟

 .آرى: زيد گفت

 .او پس از دريافت اين پاسخ از مجاعت دور شد

اى  خواهد حقيقت قضيه را دريابد، چاره ىگويا موقعيت اين گونه بوده است كه وقىت شخصى م
ندارد جز اين كه پرسش خود را با سوگند مهراه منايد تا اين كه زيد بن ارقم به احترام سوگندى كه او 

 . شنيده است بيان كندصلى اللّه عليه وآلهواقعه را مهان گونه كه از پيامرب خدا ! را داده است

 تواتر لفظى حديث غدير

بررسى شد و دانستيم كه اين حديث از » حديث غدير« چه بيان شد، سند ومنت با توجه به آن
خواهيم اين تواتر را اثبات  اكنون مى.  بلكه به مراتب فراتر از حد تواتر است؛احاديث متواتر است

 :ـ بر سه قسم است آن سان كه در مباحث مربوط به آن آمده است  تواتر ـ. كنيم

 ؛تواتر لفظى.  ١
 ؛ر امجاىلتوات.  ٢
 .تواتر معنوى.  ٣

هاىي كه به احاديث  با توجه به اين كه گروهى از دانشمندان اهل سنت حديث غدير را در كتاب
ـ داراى  با مهان متىن كه گذشت شود كه اين حديث ـ اند، روشن مى متواتر تعلق دارد، نقل كرده

گويند  سنت مى  حديث و درايه اهل زيرا دانشمندان علم؛تواتر لفظى است كه خود نكته مهمى است
                                                           

 .٦٢:  عليه السالمكفاية الطّالب ىف مناقب على بن اىب طالب.   ١
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فقط يك حديث متواتر : اند اى كه گفته كه تواتِر لفظى در احاديث نبوى جداً اندك است، به گونه
 :فرمايد  است كه مىصلى اللّه عليه وآلهلفظى دارمي و آن گفتار پيامرب 

 ؛إنما األعمالُ بالنيات
 .هاست كردارها فقط در گرو نيت

 .افزايند گاهى به اين حديث، حديث ديگرى نيز مى

 وىل تواتر معنوى ؛ رسيده گرچه متواترندصلى اللّه عليه وآلهاحاديثى كه از پيامرب خدا : گويند آنان مى
 به طور قطع و صلى اللّه عليه وآله اكرم البته اين سخن در بيشتر احاديثى كه بتوانيم به پيامرب. يا امجاىل دارند

ـ   شود و با قرايىن كه ذكر شد چنان كه مشاهده مى هم   وىل ـ؛بت دهيم جارى استيقني نس
 .از احاديث متواتر لفظى است و اين مطلب به خاطر امهيتش قابل دقّت است» حديث غدير«

 :گويد  مى١،حتفه اثنا عشريهشيخ عبدالعزيز دهلوى در كتاب 

قطعى شد، در حكم آيه صلى اللّه عليه وآله اگر حديثى به حد تواتر رسيد و صدورش از رسول خدا 
 پس مهان گونه كه قرآن كرمي قطعى الصدور و از جانب خداوند متعال است و جايز ؛قرآن خواهد بود

 اين مطلب اى از آن رد و يا باطل شود و هر كه چنني كند كافر خواهد بود و ترديدى در نيست واژه
طور هر حديثى كه با سندهاى قطعى و   مهان؛ چرا كه با تواتر قطعى به دست ما رسيده است؛نيست

 .اى از آيات قرآن خواهد بود  به ما برسد، به مرتله آيهصلى اللّه عليه وآله خدا يقيىن و در حد تواتر از رسول

 كه صلى اللّه عليه وآله رسول خدا شود كه فرمايش نتيجه كالم دهلوى پريامون حديث غدير اين مى
 قطع صلى اللّه عليه وآله از اين جهت كه به صدور آن از پيامرب اكرم ؛من كُنت مواله فَهذا عِلي مواله: فرمود

 .اى از آيات قرآن بوده و تكذيب و رد آن حرام است  مهانند آيه؛و يقني دارمي

 عليه السالمگر امامت اميرالمؤمنين  حديث غدير بيان

خواهيم چگونگى داللت اين حديث شريف را بر  ، مى»حديث غدير«اكنون پس از اثبات تواتر 
 .است بررسى كنيمعليه السالم  باور شيعه كه امامت امرياملؤمنني

 : اين گونه استعليه السالمخالصه استدالل بر امامت امرياملؤمنني 

النِبي أَوىل ِبالْمؤِمِنين ِمن (:  ابتدا با اشاره به آيه كرميه در واقعه غديرصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
فُِسِهماز حاضران اقرار گرفت كه آن » پيامرب نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است «٢؛)أَن

 .بزرگوار نسبت به مؤمنان از خودشان اَوىل و سزاوارتر است

                                                           
هاى يكى از دمشنان دين چاپ و منتشر  اين كتاب به صورت اختصار، به زبان عرىب و به قلم آلوسى بغدادى و با پاورقى.   ١

 و شيعيان عليهم السالمها با دشنام و كلمات نامربوط، بغض و كينه خود را به اهل بيت  وى در اين پاورقى. شده است
 .آن بزرگواران ابراز داشته است

 .٦آيه : سوره احزاب.   ٢
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شود اين است كه در متام امورى كه مردم از طرف شارع  ز اين آيه كرميه استفاده مىآن چه ا
 ؛نسبت به آن امور واليت وحق تصرف دارند، پيامرب نسبت به مردم در آن امور، اوىل و سزاوارتر است

 :فرموداز اين رو آن حضرت نيز از مردم بر مهني معنا اقرار گرفت، آن گاه از اين اقرار نتيجه گرفت و 

 ؛فمن كنت مواله فعلي مواله
 .پس هر كه من موال و سرپرست او هستم، على موال و سرپرست اوست

 :در منت ديگرى آمده است كه فرمود

 ؛فمن كنت وليه فعلي وليه

 .پس هر كه من وىل و سرپرست او هستم، على وىل و سرپرست اوست

 :در متىن ديگر نيز آمده است كه فرمود

 ؛فمن كنت أمريه فعلي أمريه

 .پس هر كه من امري او هستم، على امري اوست

 اولويىت را كه بر مردم به حكم قرآن داشت، مهان اولويت را صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين رسول خدا 
 . نيز ثابت فرمودعليه السالمبراى امرياملؤمنني 

 بر مهني امر بيعت اللّه عليه وآله صلى خدا  به فرمان رسولعليه السالمآن گاه مهه مردم با امرياملؤمنني 
سالم دادند و به او نيت گفتند و اشعارى نيز در اين » امرياملؤمنني«كردند و بر آن حضرت با لقب 

 .زمينه از شاعران مشهور آن زمان در مهان جممع سروده شد

 است و اين واژه در زبان عرب به »موىل«واژه » حديث غدير«بايد دانست كه حمور استدالل به 
 :فرمايد استعمال شده است كه هم در قرآن كرمي به كار رفته است، آن جا كه مى» اَوىل«معناى 

)صريالْم ِبئْسو الكُموم ِهي ارالن أْواكُموا مكَفَر الَّذين ال ِمنةٌ ويِفد كُمذُ ِمنخؤال ي مو١؛)فَالْي 

 جايگاهتان آتش است و ؛شود و نه از كفرورزان اى پذيرفته مى پس امروز نه از مشا فديه
 .سراجنامى است مهان شايسته مشاست و چه بد

 مسلم و صحيح بخارى و صحيح، به خصوص در صلى اللّه عليه وآلهو هم در احاديث معترب رسول خدا 
 . فصيح آمده استدر اشعار و كاربردهاى ادىب زبان عرىب

بر اساس قرآن كرمي، احاديث » حديث غدير«اكنون با در نظر گرفنت اين شواهد، استدالل به 
 . و كاربردهاى ادىب زبان عرىب فصيح متام خواهد بودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

                                                           
 .١٥آيه : ديدسوره ح.   ١
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خدا  لجز رسو  نسبت به هر مؤمىن ـعليه السالم، امري مؤمنان على »حديث غدير«بنا بر مقتضاى 
 چه اميان آن مؤمن واقعى باشد يا ادعاىي و چه او ؛تر است ـ از خود مؤمن اوىل و شايسته صلى اللّه عليه وآله

 .از بزرگان صحابه و رؤساى قبايل عرب باشد و يا از ديگر مردم

ين ناگفته مناند كه در مقابل اين استدالل، ديدگاه علمى خمالفان را نيز بايد در نظر گرفت كه ما ا
 .مطلب را در خبش سوم بررسى خواهيم كرد

 چكيده

هاىي اساسى در قرآن كرمي، روايات قطعى الصدور  ريشه» حديث غدير«تاكنون بيان شد كه براى 
 .آثار وجود دارد ـ و اخبار و كه مورد اعتراف فريقني است  ـصلى اللّه عليه وآله خدا از رسول

، پاره تن عليه السالممؤمنان على  از جانب امري» يرحديث غد«مناظرات و احتجاجات بسيارى به 
، بزرگان صحابه و دانشمندان صورت عليهم السالمزهراء، ائمه اطهار  فاطمهصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 
 .گرفته است

را شعراى بزرگ صحابه و حىت شعراى قرون خمتلف سروده و در » حديث غدير«چنني  هم
 .اند اشعارشان آورده

هاىي مستحكم و   حديث غدير داراى جايگاه قابل توجهى است و از چنني اصول و ريشهآرى،
ما اگر خبواهيم عنان قلم را در اين نوشتار رها سازمي، نيازمند جماىل . غري قابل ترديد برخوردار است

 خود صورت گرفته،» حديث غدير«هاىي كه درباره   چرا كه مناظره؛تر از اين نوشتار است بسيار وسيع
اى كه مطالب گفتىن و شنيدىن پريامون احتجاج  گونه به. به تنهاىي نيازمند نوشتارى جداگانه است

. ، بيش از حمتواى اين نوشتار است»حديث غدير« به عليها السالم حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهرا
وضوعى نيست كه به است، و اين خصوصيت مصلى اللّه عليه وآله فاطمه زهراىي كه پاره تن رسول خدا 

 .سادگى بتوان از آن چشم پوشيد و امهيتش را ناديده گرفت

 : در ضمن حديثى فرمودصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ؛فاطمة بعضة مني

 .فاطمه پاره تن من است

 حديثى كه ؛سنت آمده است اهلگانه و منابع معترب ديگر  هاى صحيح شش اين حديث در كتاب
، عده بسيارى از صلى اللّه عليه وآلهخدا  خاطر مهني سخن رسول به. در نزد آنان ثابت شده و معترب است

 از مهه افراد امت حتى ابوبكر و عليها السالماند كه حضرت فاطمه زهراء  تسنن تصريح كرده بزرگان اهل
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بن عفّان، و عثمان را پس از  را بعد از عثمانعليه السالم امرياملؤمنني  در حاىل كه آنان مقام ؛عمر برتر است
 .پندارند دانند و افضليت و برترى را بدان گونه كه خالفت صورت گرفته است مى شيخني مى

اى از آنان به خاطر سخىن كه رسول خدا   وىل عده؛البته اين مطلب ميان اهل تسنن مشهور است
 بيان فرموده، آن انسيه حوراء را بر عليها السالم در فضيلت و برترى حضرت فاطمه زهرا صلى اللّه عليه وآله

 ١.اند شيخني نيز برترى داده

مطرح شد، با چشم پوشى از شواهد » حديث غدير«مطالىب كه درباره اثبات سند، منت و داللت 
 شواهد بسيارى كه در روايات قطعى الصدور از ؛بسيارى است كه در منت حديث غدير وجود دارد

ود اشاره كرد كه خ» حديث واليت«توان به  آمده است كه از آن مجله مىصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 
 ٢.طلبد حبث مفصل و مستقلى مى

                                                           
امي و اين   نگاشتهمظلوميت برترين بانواى حتت عنوان  ما در اين مورد و به حلاظ امهيت خاصى كه دارد، كتاب جداگانه.   ١

 .كتاب چندين بار جتديد چاپ شده است
 .هاى اعتقادى چاپ شده است  از سلسله پژوهشنگاهى به حديث واليتدر اين مورد نيز كتاىب حتت عنوان .   ٢
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 اعتبار كردن حديث غدير هايى ناكارآمد براى بى تالش
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 هاى ناكارآمد تالش

 .پردازمي تسنن در توجيه واقعه تارخيى غدير مى  اهلهاى عاملان اى از تالش در اين خبش، به گوشه

اند تا مفاد اين حديث شريف با  هاىي را براى توجيه اين واقعه به كار برده بزرگان اهل سنت راه
ها با انكار يكى از   وىل آن؛منافات نداشته باشدصلى اللّه عليه وآله خدا  اتفاقات پس از رحلت رسول

اند و به   خود را از مصاديق اين آيه شريفه قرار دادهصلى اللّه عليه وآلهخدا  لهاى رسو ترين سنت قطعى
 :فرمايد آن سان كه خداوند متعال در قرآن كرمي مى. اند دوران جاهلى باز گشته

انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ (
 ١؛)ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللّه شيئاً

 فقط فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز بودند آيا اگر صلى اللّه عليه وآلهحممد 
و اسالم را رها كرده به دوران جاهليت (گرديد   مىاو مبريد و يا كشته شود، مشا به عقب باز

 .زند ؟ و هر كس به جاهليت باز گردد هرگز به خدا ضرر منى)گرديد برمى

 .مناييم هاى ناكارآمد آنان در برابر حديث غدير اشاره مى اينك به خبشى از تالش

 ! در حجة الوداع نبوده استعليه السالمعلى .  ١

. اند اى پرداخته سنت به چنني مسأله اى شگفىت و خنده است كه اهلپيش از طرح اين مسأله، ج
خدا  طالب هنگام حجة الوداع در مين بوده و به هنگام حضور رسول بن اىب كنند كه على آنان ادعا مى

بنا بر اين متام .  در مناسك حج و مراجعت از مكّه، در كنار آن حضرت نبوده استصلى اللّه عليه وآله
 را گرفت و او عليه السالمدست على صلى اللّه عليه وآله خدا  اين كه پيامرب( كه درباره واقعه غدير خم احاديثى

) »من كنت مواله فهذا علي مواله«: را به عنوان خليفه و جانشني خود به مردم معرىف كرد و فرمود
 . چرا كه على در مين بود؛!دروغ حمض است

 وىل جاى ؛اساس فخر رازى است ىب تعجب نكنيد اگر بگوييم كه گوينده اين سخن سخيف و
، اين ادعا را مردود دانسته الصواعق احملرقهحجر مكّى نويسنده كتاب  خبىت است كه ابن بسى خوش

                                                           
 .١٤٤آيه : سوره آل عمران.   ١
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ها  سنت در فهم احاديث به آن لكه اهصلى اللّه عليه وآله چنني شرح كنندگان احاديث نبوى   هم١.است
 .اند كنند اين سخن را رد كرده مراجعه مى

نگارنده (مناوى : چون هاى عاملاىن هم هاى علمى، اين است كه به كتاب روش ما در پژوهش
و از )  در شرح مشكاتمرقاةقاضى عياض و نگارنده شفاء شارح (، شيخ على قارى )فيض القدير

 چرا كه ؛مراجعه كنيم) نگارش زرقاىن مالكى (شرح مواهب لدنيهست نيز به هاىي كه نوشته شده ا شرح
هاى آنان در شرح و بيان معاىن  اينان شارحان و عاملان بزرگ در علم حديث هستند و سخنان و نظريه

كنيم و  ما با مراجعه به اينان به سخنانشان احتجاج مى. سنت حجت است احاديث در نزد اهل
 .مناييم به وسيله سخنان علماى خودشان ملزم مىتسنن را  اهل

 :نويسد  مىاملرقاةبه عنوان منونه مالّ على قارى در كتاب 

 از عليه السالم زيرا در تاريخ ثابت شده است كه على ؛ در مكه كالمى باطل استعليه السالمنبود على 
 ٢. حضور داشتلهصلى اللّه عليه وآمين برگشته بود و در حجة الوداع مهراه رسول خدا 

جا كه واقعه  آن منابع ديگر ـ سنت و هاى صحيح ششگانه، مسندهاى اهل از طرىف در كتاب
 در حجة عليه السالماند كه على  ـ به اين مطلب تصريح كرده اند خروج از احرام در حج را ذكر كرده

 . بوده استاللّه عليه وآله صلى خدا لالوداع مهراه رسو

 در آن زمان در مين بوده است، از جهت ديگرى عليه السالماز اين رو سخن فخر رازى كه على 
 . داللت كامل داردعليه السالمبر امامت و خالفت امرياملؤمنني  گر صحت حديث غدير بوده و نشان

 مناقشه در صحت حديث غدير.  ٢

اند، اشكال كردن در  پيموده» حديث غدير«اعتبار كردن  ت براى ىبسن راه ديگرى كه اهل
ما صحت حديث غدير را : اند برخى از آنان از مجله فخر رازى گفته. صحت حديث غدير است

 .پذيرمي منى

تسنن به تواتر  بزرگان اهلدر پاسخ به اين مناقشه، در گذشته يادآور شدمي كه عده بسيارى از 
هاىي كه فقط به نقل احاديث متواتر  تصريح منوده و اين حديث شريف را در كتاب» حديث غدير«

 .اند پرداخته و به مهني علّت تأليف شده است، ذكر كرده

 »حديث غدير«ادعاى عدم تواتر .  ٣

 صورت گرفته، ادعا شده اعتبار كردن حديث غدير از راه كارهاى ناكارآمد ديگرى كه براى ىب
 .است كه حديث غدير متواتر نيست

                                                           
 .٢٥: الصواعق احملرقه.   ١
 .٥٧٤ / ٥: مرقاة املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيح.   ٢
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هستند و از معاصران نيز » حديث غدير«ابن حزم اندلسى و بعضى از پريوانش قائل به عدم تواتر 
نويسد، چنني   مىرمحه اللّهاى كه به سيد شرف الدين  شيخ سليم بشرى مالكى مصرى، در نامه

 :نگارد مى

مامت، اصلى از اصول دين است و شكّى نيست كه اصول دين جز با مشا شيعيان قائليد كه ا
. با مشا موافق نيستيم» حديث غدير«شود و ما در تواتر  هاى قطعى ثابت منى خربهاى متواتر و يا دليل

 .شود در نتيجه امامت على با حديث غدير ثابت منى

پس . اند واتر آن اشكال كرده وىل در ت؛اند به عبارت ديگر، اينان صحت حديث غدير را پذيرفته
 زيرا حديِث ظىن، ؛ نيز متام خنواهد شدعليه السالماگر تواتر حديث غدير متام نشود، استدالل به امامت على 

 زيرا اصول دين ناگزير بايد ؛تواند اصلى از اصول دين را ثابت كند  وىل منى؛گرچه صحيح و معترب باشد
 . مفيد قطع نبوده و خنواهد توانست امر قطعى را ثابت كندبا قطع و يقني ثابت شود و حديث ظنى،

ثابت » حديث غدير«در صورتى اين ايراد وارد است كه تواتر : گوييم در پاسخ اين اشكال مى
كثري،  ذهىب، ابن: ها افرادى چون كنيم كه پيشوايان بزرگ آن سنت را ملزم مى  وىل ما اهل؛نشود
تصريح » حديث غدير« كتاىن، زبيدى، متقى هندى و شيخ على قارى بر تواتر جزرى، سيوطى، ابن
 .اند كرده

 عليهم السالمبيت  اند كه وى از نواصب بوده و با اهل حزم اندلسى نوشته از طرىف در شرح حال ابن
يه علدر دمشىن با على (بن يوسف ثقفى  مششري حجاج: نويسند در احواالت او مى. دمشىن داشته است

حزم كساىن هستند كه  تر از ابن شقى. اند حزم دو برادرند كه از يك مادر زاده شده با زبان ابن) السالم
 .اند از او پريوى كرده و سخنان باطل اين شخص ناصىب را مستند آراى خود قرار داده

از سخنان  وگرنه به برخى ؛كند البته كمبود فرصت از قلم فرساىي بيشتر در اين باره جلوگريى مى
 .توان به كفر او حكم كرد هايش مى كردمي كه بنا بر اين گفته باطل اين مرد اشاره مى

، اين اشكال نيز از كار »حديث غدير«بنا بر اين با اعتراف بزرگان و پيشوايان اهل تسنن به تواتر 
 .افتاد

 آمده است؟» اَولى«در كالم عرب به معناى » مولى«آيا كلمه .  ٤

اين است كه داللت اين حديث بر » حديث غدير«سنت بر داللت  رين اشكال اهلت اساسى
ـ در استعماالت  كه در حديث شريف آمده است ـ» موىل«مدعاى شيعه وقىت متام است كه كلمه 

 .آمده باشد» اَوىل«فصيح عرب به معناى 

به اتفاق اهل : نويسد مىه حتفه اثنا عشريپريامون اين اشكال شيخ عبدالعزيز دهلوى، صاحب كتاب 
را از » حديث غدير«وى با اين ادعا، . استعمال نشده است» اَوىل«به معناى » موىل«لغت، واژه 
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را به معناى » موىل«كند كه هيچ يك از اهل لغت واژه  داللتش بر مدعاى شيعه ساقط كرده و ادعا مى
 .اند به كار نربده» اوىل«

 :دهيم يز دهلوى و مهفكرانش پاسخ مىما با سه روش به عبدالعز

، »وىلّ«: چون  بلكه با واژگاىن هم؛نقل نشده است» موىل«حديث شريف غدير تنها با واژه .  ١
 .ها اشاره شد تر به آن و مانند اين دو نيز آمده است كه پيش» امري«

 تر تذكّر دادمي كه پيش.  ٢

 ؛احلديثُ يفَسر بعضه بعضاً

بنا بر اين بر فرض اين كه واژه . منايند ها، برخى ديگر را تفسري و بيان مى ثبرخى از حدي
هاى ديگر اامى كه آنان مدعى هستند  مبهم باشد، با استفاده از نقل» حديث غدير«در » موىل«

 .برطرف شده و در نتيجه، اشكال وارد بر حديث شريف منتفى خواهد شد

 و ١ريزد اين است كه در قرآن كرمي سنت را فرو مى اهلآن چه كه اساس و بنيان اشكال .  ٣
مسلم موجود است صحيح  بخارى و صحيح از مجله ؛هاى اهل تسنن احاديث صحيحى كه در كتاب

 .به كار رفته است» اَوىل«، به معناى »موىل«واژه 

ر پرتو استدالل به قرآن، روايات، اشعار گفتىن است كه ورود در اين حبث به طور تفصيلى و د
ترى نياز دارد كه ما در اين جمال فقط به ذكر  فصيح عرب و كاربردهاى ادىب زبان عرب به جمال وسيع

اند كه  كنيم كه اينان تصريح كرده تسنن بسنده مى اى از بزرگان تفسري، لغت و ادب اهل اسامى عده
 :آمده است» اَوىل «، در لغت عرب، به معناى»موىل«واژه 

 ؛ابوزيد انصارى، لغوى معروف.  ١
 ؛)معمر بن مثنى(ابوعبيده بصرى .  ٢
 ؛ابواحلسن اخفش.  ٣
 ؛ابوالعباس ثعلب.  ٤
 ؛ابوالعباس مربد.  ٥
 ؛ابواسحاق زجاج.  ٦
 ؛ابوبكر بن انبارى.  ٧
 ؛ِصحاح اللّغةابونصر جوهرى، نويسنده كتاب معروف .  ٨
 ؛كشافجار اللّه زخمشرى، نويسنده تفسري معروف .  ٩

                                                           
 . مهني كتاب٥٦ك صفحه .ر.   ١
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 ؛مصابيح السنةحسني بغوى، نويسنده كتاب تفسري .  ١٠
 ؛ابوالفرج ابن جوزى حنبلى.  ١١
 ؛تفسري بيضاوىناصرالدين بيضاوى، نگارنده كتاب معروف .  ١٢
 ؛تفسري نسفىنسفى، نويسنده كتاب معروف .  ١٣
 ؛ معروف ابوالسعودتفسريابوالسعود عمادى، نويسنده .  ١٤
 ؛حاشيه مفصل بر تفسري بيضاوىشهاب الدين خفاجى، صاحب .  ١٥
اند بر اين  چنني برخى از بزرگان لغت و ادب در توضيحاتى كه بر تفسري بيضاوى نوشته هم

تسنن در پاسخ  نشمندان بزرگ اهلرسد كه تصريح مهني مقدار از دا به نظر مى. اند مطلب تصريح منوده
 .به اين اشكال كاىف است

تفسري شده است، » أوىل«در قرآن كرمي به كار رفته و به » موىل«واژه : كوتاه سخن اين كه
 :فرمايد جا كه خداوند متعال مى آن

)صريالْم ِبئْسو الكُموم ١؛)ِهي 

 .جايگاهى است ن شايسته مشاست و چه بدجايگاه مشا آتش است و مها

 :اند مفسران در تفسري اين آيه گفته

 ؛هى أوىل بكم وبئس املصري
 .جايگاهى است آتش شايسته مشاست و چه بد

البته در اين زمينه احاديث بسيارى رسيده است و اين مطلب در اشعار عرىب فصيح نيز آمده و در 
 ٢.واژگان لغويان نيز بيان شده است

 !كند بر امامت بال فصل، داللت نمى» حديث غدير«.  ٥

اعتبار سازند، داللت آن  را ىب» حديث غدير «هاى علمى آن گاه كه اهل سنت نتوانستند با روش
 و اين كه او به سان عليه السالمرا بر امامت على » حديث غدير«ما داللت : را زير سؤال بردند و گفتند

 وىل اين حديث به خالفت ؛پذيرمي تر است، مى  به مؤمنان از خودشان شايستهاللّه عليه وآله صلى پيامرب
طورى كه در  مهان بن عفّان ـ لكه بر خالفت آن حضرت پس از عثمان ب؛بالفصل او داللت ندارد
 از اين حديث، خالفت و صلى اللّه عليه وآله خدا كند و منظور پيامرب ـ داللت مى خارج واقع گرديده است

 !بعد از عثمان و در مرتبه چهارم استعليه السالم امامت امرياملؤمنني 

                                                           
 .١٥آيه : سوره حديد.   ١
نفحات األزهار ىف خالصة : توانيد به كتاب ، مى»اَوىل«به معناى » موىل«براى آگاهى بيشتر از موارد استعمال واژه .   ٢

 .ـ مراجعه مناييد »حديث غدير«خبش   ـعبقات االنوار
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 وىل در اين كه ؛دهند تفضيل مى ر را بر عثمان، برترى وبايد دانست كه اهل سنت ابوبكر و عم
 را بر عثمان عليه السالمو برخى از آنان، على !  افضل است يا عثمان، اختالف دارندعليه السالمآيا على 
 .دهند برترى مى

توانيم اثبات كنيم كه طبق احاديثى كه در فضايل  تسنن، مى هاى اهل البته ما با استناد به كتاب
در اين صورت اگر عثمان بر شيخني برترى داده شود . گانه آمده عثمان برتر از شيخني است لفاى سهخ

تسنن بر اين  آن سان كه عده زيادى از بزرگان اهل هم از عثمان افضل باشد ـعليه السالم و على 
د بود و اين خود يكى از از مهه امت افضل خواهعليه السالم ـ به طور قطع و يقني، امرياملؤمنني  اند عقيده

 .ادلّه امامت و خالفت بالفصل آن بزرگوار خواهد بود

را بر خالفت بال فصل نفى كرده » حديث غدير«در هر صورت، اهل تسنن با اين اشكال، داللت 
 .كند بن عفّان ثابت مى  را بعد از عثمانعليه السالم فقط خالفت على» حديث غدير«گويند  و مى

 پاسخ از اشكال

 :گوييم دهيم و مى ما اين اشكال را از سه جهت پاسخ مى

كند، به  بعد از عثمان داللت مىعليه السالم بر خالفت على » حديث غدير« ادعاى آنان كه .خنست
سىن نياز دارد كه امامت ابوبكر، عمر و عثمان را پس از  هاى قطعى و مقبول در نزد شيعه و دليل
بديهى . ثابت كند و تا چنني امرى ثابت نشود، اين اشكال وارد خنواهد بود اللّه عليه وآله صلى خدا رسول

است كه اگر طبق اعتقاد آنان يك حديث قطعى و يقيىن و مورد اتفاق طرفني بود، نزاعى بني شيعه و 
بنا بر اين اصل اين . با اين كه چنني حديثى بر اثبات خالفت سه خليفه پيشني وجود ندارد. ماند سنى منى

 . و بطالن چنني استدالىل روشن است١»مصادره به مطلوب«كال، به تعبري علمى اش

 از اين سه نفر نيز نسبت به خودشان اَوىل و عليه السالم، على »حديث غدير« بنا بر مضمون .دوم
 بر امت صلى اللّه عليه وآلهچه بيان شد، مهان اولويىت كه رسول خدا   زيرا با توجه به آن؛تر است شايسته

 .ثابت استعليه السالم ، براى امرياملؤمنني »حديث غدير«داشت، بدون كم و كاست و بر طبق مفاد 

 طبق روايات صحيحى كه وارد شده است ابوبكر، عمر و عثمان در روز عيد غدير و به .سوم
بن  عمر. ، امامت و خالفت آن حضرت را تربيك و نيت گفتندعليه السالمنني هنگام بيعت با امرياملؤم

 : اين گونه خطاب كردعليه السالمخطّاب در آن روز به امري مؤمنان 

لك يا علي بخ ؛أصبحت موالي وموىل كلّ مؤمن ومؤمنة! بخ 

 .موالى من و هر مرد و زن مؤمن گرديدى! مبارك بر تو اى على

چنان كه عمر   هم؛و نيت عمر يكى از مشهورترين عبارات و ورد زبان مهگان استاين تربيك 
 :بن خطّاب در هفتاد مورد اعتراف كرد و گفت

                                                           
 .مصادره به مطلوب به معناى مدعى را عني دليل قرار دادن است.   ١
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 ؛لوال علي هللك عمر

 .اگر على نبود، عمر هالك شده بود

 .از اين اعتراف عمر نيز هر عامل و جاهل و هر بزرگ و كوچكى حىت كودكان باخربند

حديث «كنند؟ و با وجود چنني شواهدى چگونه  حال آنان اين روايات را چگونه توجيه مى
 دانند؟  بعد از عثمان مىعليه السالمگر بر امامت على  را نشان» غدير

 به خالفت بعد از عليه السالمعلى  مؤمنان به راسىت آيا بيعت سه خليفه خنست در روز غدير با امري
 !عثمان مقيد بوده است؟

 .اى ندارد و آنان متوجه اين موضوع هستند در هر صورت اين اشكال نيز فايده

 كند؟ بر امامت باطنى داللت مى» حديث غدير«آيا .  ٦

آخرين تريى كه در تركش براى خصم مانده اين است كه برخى از اهل تسنن امامت را به دو 
 :اند خبش تقسيم كرده

 ؛امامت باطىن.  ١
 .امامت ظاهرى.  ٢

ـ مهان امامت در معنا و قضاياى معنوى  كه امامت در نزد متصوفه نيز مهني است امامت باطىن ـ
فصل   امام مسلمانان و خليفه بالعليه السالمو امور باطىن است و به پندار برخى از اهل تسنن، على 

اهرى بر مسلمانان  در امور باطىن است و سه خليفه خنست، مهان خلفاى ظصلى اللّه عليه وآله خدا رسول
هستند و حق حكومت و امر و ى دارند كه امت بايد مطيع آنان بوده و از اوامر و نواهى آنان اطاعت 

 .كنند

گوىي امر امامت و رياست عامه بر امت امرى است كه به نظر آنان موكول . گويند اينان چنني مى
پسندند و هواى  پس هر خبشى را به هركه مى س؛شده است تا به اختيار خود، آن را به دو قسم منايند

 و عليه السالماى كه خبشى را به حضرت على   به گونه؛نفسشان به آن طرف مايل است عطا كنند
 سپس به يزيد و ؛گانه، آن گاه به معاويه  عطا منايند و خبش ديگرى را به خلفاى سهعليهم السالمفرزندانش 

گوىي امر امامت در اختيار آا و روى هوا و هوس . زاىن دارندتا امروز ار... پس از آن به متوكّل و
 .تو امام به اين معنا هسىت و تو فالىن امام به معناى ديگر:  بگويندعليه السالمهاست كه به على  آن

زنند كه   وىل خود را به ناشنواىي مى؛اند اند ويا شنيده گويا اينان سخن خداوند متعال را نشنيده
 :فرمايد مى

 ١؛)وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الِْخيرةُ سبحانَ اللّه وتعالَى عما يشِركُونَ(

                                                           
 .٦٨آيه : سوره قصص.   ١



 OS

 اختيارى ]در برابر او[آنان  كند و آفريند و اختيار مى پروردگارت هر چه را خبواهد مى
 .برتر است خدا از شرك آنان مرتّه و. ندارند

آيا اين بيان ديدآميز آيه كرميه و حكم منودن به شرك كساىن كه براى خود حق اختيار قائلند، 
 براى جلوگريى از خودكامگى كساىن كه مدعِى اعتقاد به قرآن هستند كاىف نيست؟

تر است تا سخن علمى، و ايت  البته به طور كامل روشن شد كه اين اشكال به مضحكه شبيه
تسنن از هر گونه مناقشه قابل قبوىل در  شود، اين است كه اهل چيزى كه از اين اشكال استفاده مى

 .اند اند كه به اين مطالب واهى پناه آورده عاجز گشته» حديث غدير«داللت 

 :فرمايد خداوند متعال مى

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجاً ِمما (
 ١؛)قَضيت ويسلِّموا تسِليماً

 خود، تو را به به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن خنواهند بود، مگر اين كه در اختالفات
داورى برگزينند و پس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحىت نكرده و كامالً تسليم 

 .باشند

 :برمي كه اين پژوهش را با دعاى قرآىن به پايان مى

 ٢؛)ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي االِْخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر(

به ما در دنيا نيكى عطا كن، و در آخرت نيز نيكى عطا فرما، و ما را از عذاب آتش ! خدايا
 .حفظ فرما

 :گوييم و مى

)ا اللّهدانال أَنْ ه لَو ِديتها ِلنما كُندانا ِلهذا وِللِّه الَّذي ه دم٣؛)الْح 

رهنمون شد و اگر خدا ما را ) ها هدايت(ت كه ما را به اين ستايش ويژه خداوندى اس
 .گان نبودمي يافته هدايت نكرده بود، ما از راه

 و فرزندان عليه السالممؤمنان على  آرى، خداى سبحان را سپاسگزارمي كه ما را از پريوان واليت امري
از پروردگار جهانيان است و درود پايان  ترين فراخواىن ما مهان سپاس ىب معصوم او قرار داد و پاياىن

 .خدا بر حممد و خاندان پاك آن حضرت باد

                                                           
 .٦٥آيه : سوره نساء.   ١
 .٢٠١آيه : سوره بقره.   ٢
 .٤٣آيه : سوره اعراف.   ٣
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