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در  ــاداه«  ع َمــن  عــاد  و  وااله  َمــن  وال  »اللهم  عبارت  چکیده: 
حدیث متواتر غدیر، صادره از پیامبر؟ص؟ در یکی از مهم ترین 
ع تبری و تولی در  کی از دو فر روزهای سرنوشت ساز اسالم حا
کنش های متفاوتی بدان  که اهل تسنن وا عقاید شیعه است 
نقل  غدیر  حدیث  ادامـــه ی  در  را  آن  برخی  داده انـــد؛  نشان 
متفاوت ترین  اما  کرده اند؛  پرهیز  آن  نقل  از  برخی  و  کرده اند 
به  می گوید:  که  است  شده  ح  مطر ابن تیمّیه  توسط  کنش  وا
اتفاق اهل معرفت به حدیث این عبارت دروغ است؛ مدعایی 
اثبات  هــرگــز  اهل تسنن  تـــراث  اســـاس  بــر  مقاله  ــن  ای در  کــه 
گر بخواهیم همه ی ناقالن این عبارت را به دروغ  نمی شود. ا
نمی ماند  باقی  اثری  اهل تسنن  منابع حدیثی  از  کنیم  متهم 

چه اینکه بسیاری از علما به نقل آن اهتمام داشته اند.

نقد  تولی،  و  تبری  ابن َتیمیه،  غدیر،  حدیث  کلیدواژهها: 
حدیث، تقطیع حدیث، اصالت سند.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۷/4/۹
پذیرش: ۱۳۹۷/6/5



مقدمه.  

کـه پذیـرش و  رخـداد غدیـر خـم، حقیقتـی غیـر قابـل انـکار در تاریـخ اسـالم اسـت 

روی گردانـی از آن تأثیـرات فراوانـی در زندگـی مسـلمانان تـا قیامـت خواهـد داشـت؛ 

کـه  گزاره هـای دینـی مخالفانـی دارد، بـا ورداشـت غدیـر  کـه هـر حقیقتـی از  از آنجـا 

بیشـترین میـزان اثرگـذاری در مسـیر هدایـت بشـر را دارد از همـان روِز بـروز دشـمنانی 

ل آن، انحـراف ایجـاد  کرده انـد در مسـیر زال کـه همـواره تـالش  کنـار خـود دیـد  را در 

کننـد، از ایـن رو تکلیـف پژوهشـگران تـراث اسـالمی حفـظ غدیـر از زنـگار سـخنان و 

اسـت. نـارو  بینش هـای 

بعضـی دانشـمندان اهل تسـنن بـه انـکار اصـل حدیـث غدیـر پرداخته انـد؛ نظیـر 

کنـت مـواله فعلـی مـواله فـال یصـح مـن  کـه می گویـد: »و أمـا مـن  ابـن حـزم اندلسـی 

کنـت مـواله  طریـق الثقـات أصـاًل« )همـو، بی تـا، ج ۴، ص ۱۱۶(. یعنـی: حدیـث مـن 

… بـه هیچ وجـه از طریـق افـراد ثقـه تأیید نشـده اسـت و یـا تفتازانی که می نویسـد: »و 

الجـواب منـع تواتـر الخبـر فـإن ذلک من مکابرات الشـیعة کیف و قـد قدح فی صحته 

کثیـر مـن أهـل الحدیـث و لـم ینقلـه المحققـون منهـم کالبخاری و مسـلم و الواقدی« 

کـه حدیـث غدیـر متواتر  )همـو، ۱۴۰۱ ق، ج ۲، ص ۲۹۰( یعنـی: جـواب مـا ایـن اسـت 

نیسـت و ایـن از زورگویی هـای شـیعه اسـت؛ زیـرا بسـیاری از علمـا و محققیـن علـم 
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کـرده و آن را نقـل  حدیـث؛ از جملـه بخـاری، مسـلم و واقـدی در صحتـش اشـکال 

ننموده انـد.

در  ولـی  کنـد  اتخـاذ  نـرم  موضعـی  می کنـد  سـعی  ابتـدا  ابن تیمّیـه  میـان  ایـن  در 

کنـت مـواله فعلـی مـواله فلیـس هـو فـی  نهایـت بـه رد آن می پـردازد: »و أمـا قولـه مـن 

ع النـاس فـی صحتـه فنقـل عـن البخـاری و  الصحـاح لکـن هـو ممـا رواه العلمـاء و تنـاز

إبراهیـم الحربـی و طائفـة مـن أهـل العلـم بالحدیـث انهـم طعنـوا فیـه و ضعفـوه …« 

)همـو، ۱۴۰۶ ق، ج ۷، ص ۳۱۹(. یعنـی: حدیـث: مـن کنـت مـواله … در کتـب روائـی 

کرده انـد؛  صحیـح شـش گانه آورده نشـده اسـت، بعضـی از دانشـمندان آن را روایـت 

ولـی در صحـت آن دچـار اختـالف شـده اند، از بخاری و ابراهیـم حربی و گروهی دیگر 

کرده انـد. کـه آنـان ایـن حدیـث را تضعیـف  از اهـل دانـش نقـل شـده اسـت 

بایـد  را  ق(   ۷۲۸-۶۶۱( َحّرانـی  ابن َتیمیـه  بـه  معـروف  عبدالحلیـم  بـن  احمـد 

که امروزه بسـیاری از مسـلمانان تحت تأثیر  مهم ترین تئوریسـین تفکر سـلفی نامید، 

کتـاب »منهـاج السـنة النبویـة فـی نقـض کالم الشـیعة و  اندیشـه های او هسـتند. وی 

القدریـه« را در سـال ۷۰۵ قمـری در نقـد کتـاب »منهـاج الکرامـة« عالمـه حلی نگاشـت 

کـه یکـی از اشـکاالت او پیرامـون تعبیـر رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیـر اسـت. 

رویکـرد علمـای اهل تسـنن در مـورد حدیـث غدیـر متفاوت اسـت؛ گروهـی به نقل 

کرده انـد )نـک: الغدیـر، ج ۱، سراسـر  کنـت مـواله فعلـی مـواله« بسـنده  عبـارت »مـن 

ُه، َوَعـاِد 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
کـه »الّل گـزاره آورده انـد  کتـاب( و برخـی آن را بـا ادامـه ی ایـن 

َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« )همـان(.

تقطیع حدیث غدیر به شـکل سـهوی یا عمدی در جای خود قابل بررسـی اسـت 
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امـا اینکـه ناقـالن قسـمت دوم را کذاب بخوانیم قابل تأمل اسـت، چه اینکه عملکرد 

شـمار فراوانـی از صحابـه زیـر سـوال مـی رود و اینکـه در ایـن صـورت چگونـه می تـوان 

بـه بـاور ابن تیمیـه از عدالـت صحابـه دفاع کرد پرسشـی قابل تأمل دیگری اسـت؛ چرا 

کافر اسـت )همـو ۱۴۰۳ ق، ص ۱۰۷(. کـه بنـا بـه بـاور او منکـر عدالت صحابه 

ُهـّمَ َواِل َمْن 
َ
ْفـَظ، َوُهـَو َقْوُلُه: »الّل

َ
ّنَ َهـَذا الّل

َ
ابن تیمیـه می گویـد: »اْلَوْجـُه اْلَخاِمـُس: أ

ْهـِل 
َ
َفـاِق أ کـِذٌب ِباّتِ ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« 

َ
َواال

اْلَمْعِرَفـِة ِباْلَحِدیـِث« )همـو، ۱۴۰۶ ق، ج ۷، ص ۵۵( یعنـی: قـول رسـول خـدا؟ص؟ که 

کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هرکسـی را  »خدایـا دوسـت بـدار هرکسـی را 

کنـد و ذلیـل  کـه علـی؟ع؟ یـاری  کـن هرکسـی را  کـه علـی؟ع؟ را دشـمن بـدارد و یـاری 

کنـد«، بـه اتفـاق اهـل معرفـت بـه حدیـث، دروغ  کـه علـی؟ع؟ را ذلیـل  کـن هرکسـی را 

است.

سـخن  ارزیابـی  بـدون  ق(،   ۱۲۰۶ )متوفـای  عبدالوهـاب  بـن  محمـد  از  بعـد 

ابن تیمیـه پیرامـون حدیـث غدیـر می گویـد: »و أمـا الزیـادة فلیسـت فـی الحدیـث … و 

کنـت  کـذب« )همـو، بی تـا، ج ۱، ص ۱۵۴( یعنـی: و امـا بیـش از »مـن  ال ریـب أن هـا 

مـواله فعلـی مـواله« در حدیـث، نیامـده … و بـدون شـک دروغ اسـت.

کـرد فقـره ی »اللهم  سـال ها بعـد ابـن عـدی در »الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال« ادعـا 

کوفـه بـه آن  کذابیـن  وال مـن واال و عـاد مـن عـاداه«، بعدهـا توسـط علمـا، مـردم و یـا 

اضافه شـده و در اصـل روایـات موجـود نیسـت )همـو، نـک: ۱۴۱۸ ق(

بی توجهی ابن تیمیه به منابع سلف.  

جملـه ی  نقـل  بـه  اهل تسـنن  اول  طـراز  عالمـان  از  بسـیاری  ابن تیمیـه،  از  قبـل 
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کنـش ابن تیمیـه  دعایـی پیامبـر؟ص؟ در حدیـث غدیـر اهتمـام داشـته اند، از ایـن رو وا

کـه دقـت در پژوهـش او را زیـر  ج نیسـت: یـا ایـن منابـع را ندیـده اسـت  از دو حـال خـار

سـئوال می برد و نشـان می دهد عالمی سـطحی نگر اسـت و یا این منابع را دیده ولی 

کـه در ایـن صـورت ثقـه بـودن او از بیـن می بـرد. کـرده اسـت  از نقـل آن پرهیـز 

منابعی که پیش از ابن تیمّیه به نقل دعای پیامبر؟ص؟ پرداخته اند:.   .  

َعـاَداُه«  َمـْن  َوَعـاِد  ُه، 
َ

َواال َمـْن  َواِل  ُهـّمَ 
َ
»الّل عبـارت  بـه  کـه  اهل تسـنن  پیشـتازان 

پرداخته انـد، انـدک نیسـتند و بـا جمـع آوری نامـدران آنـان در میـان اهل تسـنن ایـن 

پرسـش پیـش می آیـد چـرا ابن تیمیـه سـایر احادیـث آنهـا را پذیرفتـه و از آنـان در آثـار 

کرده اسـت اما درباره ی ادامه ی حدیث غدیر، نسـبت دروغ می دهد؟  خود اسـتفاده 

مشـیخه ی  بـه  نمی تـوان  یـا  نمی دانـد  معرفـت  اهـل  را  خـود  اسـاتید  اسـتاداِن  آیـا 

کـرد؟ اعتمـاد  اهل تسـنن 

بـردن  نـام  بـه  صرفـًا  قسـمت  ایـن  در  مقالـه  صفحـات  در  محدودیـت  دلیـل  بـه 

می کنیـم: بسـنده  ناقـالن 

۱-۱-۱- ابن ابـی شـیبه، اسـتاد بخـاری )متوفـای ۲۳۵ ق(؛ )همـو، ۱۴۰۹ ق، ج 

۲، ص ۶۸۲، ج ۶، ص ۳۶۸(.

)همـو،  »المسـند«  کتـاب  دو  در  ق(   ۲۴۱ )متوفـای  حنبـل  بـن  احمـد   -۲-۱-۱

بی تـا، ج ۱، ص ۱۱۸( و »فضائـل الصحابـة« اش )همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۶۱۰، ج 

۲، ص ۶۸۲(.

۱-۱-۳ - ابن ماجـه قزوینـی متوفـای )متوفـای ۲۷۵ ق(؛ )همـو، بی تـا، ج ۱، ص 

.)۴۳
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۱-۱-۴ - ابوبکر بزار )متوفای ۲۹۲ ق(؛ )همو، ۱۴۰۹ ق، ج ۱۰، ص ۲۱۱(.

۱-۱-۵ - نسـایی )متوفـای ۳۰۳ ق(؛ )همـو، ۱۴۱۱ ق، ج ۵ ص ۴۵، ج ۵، ص 

۱۳۰ و ۱۴۰۶ ق، ج ۱، ص ۹۶(.

۱-۱-۶ - ابویعلـی موصلـی )متوفـای ۳۰۷ ق(؛ )همـو، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۴۲۸ 

و ج ۱۱، ص ۳۰۷(.

۱-۱-۷ - طحاوی )متوفای ۳۲۱ ق(؛ )همو، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۱۸ و ۱۹(.

۱-۱-۸ - ابن حبان )متوفای ۳۵۴ ق(؛ )همو، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۵، ص ۳۷۵(.

۱-۱-۹ - طبرانی )متوفای ۳۶۰ ق(؛ )همو، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۱۶۶(.

کم نیشابوری )متوفای ۴۰۵ ق(؛ )همو، ۱۴۱۱ ق، ج ۳، ص ۱۱۸(. ۱-۱-۱۰- حا

۱-۱-۱۱- ثعلبی )متوفای ۴۲۷ ق(؛ )همو، ۱۴۲۲ ق، ج ۴، ص ۱۲۶(.

۱-۱-۱۲- ابن عبدالبر )متوفای ۴۶۳ ق(؛ )همو، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۱۰۹۹(.

۱-۱-۱۳ - جرجانی )متوفای ۴۹۹ ق(؛ )همو، ۱۴۲۲ ق، ج ۱، ص ۱۹۲(.

کر )متوفای ۵۷۱ ق(؛ )همو، ۱۹۹۵ م، ج ۴۲، ص ۲۰۹(. ۱-۱-۱۴- ابن عسا

۱-۱-۱۵ - ابن أثیر جزری )متوفای ۶۳۰ ق(؛ )همو، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۴۸۴(.

۱-۱-۱۶- مقدسی )متوفای ۶۴۳ ق(؛ )همو، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۱۰۶(.

کنـار ایـن مـوارد برخی دانشـوران اهل تسـنن سـال ها قبل از ادعـای ابن تیمیه،  در 

گشـوده اند؛ بـه  بابـی مسـتقل در آثـار خـود دربـاره ی دعـای پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر 

عنـوان مثال:
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اثـر خـود دارد: »ذکـر دعـاء  الـف( ابـن حبـان )متوفـای ۳۵۴ ق( ایـن بـاب را در 

المصطفـی؟ص؟ بـا لوالیـة لمـن والـی علیـا و المعـاداة لمـن عـاداه« و ایـن خبـر را آورده 

ُبـو 
َ
أ ْخَبَرَنـا 

َ
أ ِإْبَراِهیـَم  ْبـُن  ِإْسـَحاُق  َثَنـا 

َ
َحّد ْزِدی 

َ
األ ـٍد  ُمَحّمَ ْبـُن  اهَّلِل  َعْبـُد  ْخَبَرَنـا 

َ
اسـت: »أ

َفیـِل َقـاَل َقـاَل َعِلـی  ِبـی الّطُ
َ
َثَنـا ِفْطـُر ْبـُن َخِلیَفـة َعـْن أ

َ
ُنَعیـٍم َویْحیـی ْبـُن آَدَم َقـاال َحّد

َناٌس َفَشـِهُدوا 
ُ
ا َقاَم َفَقاَم أ  اْمِرٍئ َسـِمَع َرُسـوَل اهَّلِل یُقوُل یْوَم َغِدیِر ُخّم َلّمَ

َ
کّل ْنُشـُد اهَّلَل 

َ
أ

ْنُفِسـِهْم َقاُلـوا 
َ
ـاِس ِباْلُمْؤِمِنیـَن ِمـْن أ ْوَلـی الّنَ

َ
ـی أ ّنِ

َ
َلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن أ

َ
ُهـْم َسـِمُعوُه یُقـوُل أ ّنَ

َ
أ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواالُه َوَعـاِد َمـْن 
َ
کْنـُت َمـْوالُه َفـِإّنَ َهـَذا َمـْوالُه الّل َبَلـی یـا َرُسـوَل اهَّلِل َقـاَل َمـْن 

ْرَقـَم َفَذکـْرُت َذِلـک َلـُه 
َ
َعـاَداُه َفَخَرْجـُت َو ِفـی َنْفِسـی ِمـْن َذِلـک َشـیٌء َفَلِقیـُت َزیـَد ْبـَن أ

َفَقاَل َقْد َسـِمْعَناُه ِمْن َرُسـوِل اهَّلِل یُقوُل َذِلک َلُه«؛ )همو، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۵، ص ۳۷۵( 

کـه روز غدیـر خـم سـخنان  گفـت: علـی؟ع؟ فرمـود: هرکسـی را  بوٌطَفیـل 
َ
أ یعنـی: … 

کـه ایسـتاده بـود، شـنیده اسـت، سـوگند می دهـم )کـه آنچـه  رسـول خـدا؟ص؟ آن گاه 

کـه شـنیدند  گروهـی در مجلـس برخواسـته و شـهادت دادنـد  شـنیده شـهادت دهـد( 

کـه مـن )بـه حکـم قـرآن( از  کـه پیامبـر؟ص؟ می فرمـود: »ای مسـلمانان آیـا نمی دانیـد 

گفتنـد: آری ای رسـول  مؤمنـان بـه خودشـان سـزاوارتر و مقـدم هسـتم« مسـلمانان 

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت  خـدا! پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 

که،  کس را  که علی را دوسـت دارد، و دشـمن بدار هر  بارخدایا دوسـت بدار هرکس را 

ج شـدم در حالی این  دشـمن او اسـت« )ابوطفیـل می گویـد:( از مجلـس علـی؟ع؟ خار

گـران آمـده بود، بعـد از آن زید بن ارقم )صحابـی( را دیدم  سـخنان پیامبـر؟ص؟ برایـم 

کـه آن را در  گفـت: مـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدیم  کـردم و او  و جریـان را بـرای او بازگـو 

مـورد علـی؟ع؟ می فرمـود.

ب( ابوبکـر آجـری )متوفـای ۳۶۰ ق(: بابـی دارد بـه نـام »ذکـر دعـاء النبـی لمـن 
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والـی علـی بـن أبـی طالـب؟ضر؟ و تـواله و دعائـه علـی مـن عـاداه« و در آن آورده اسـت: 

»حدثنـا أبـو محمـد عبـد اهَّلل بـن العبـاس الطیالسـی، قـال: حدثنـا محمـد بـن موسـی 

الحرشـی، قـال: حدثنـا عثمـان بـن علـی قـال: حدثنـا عبـد الملـک بـن أبـی سـلیمان، 

کنـت مـواله فعلـی مـواله،  عـن عطیـة، عـن زیـد بـن أرقـم قـال: قـال رسـول اهَّلل: »مـن 

اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه« )همـو، ۱۴۲۰ ق، ج ۴، ص ۲۰۴۹( یعنی: زید 

کنـت مـواله فعلـی مـواله، اللهـم وال  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »مـن  بـن ارقـم 

مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«.

که بعد از ابن تیمّیه به نقل دعای پیامبر؟ص؟ پرداخته اند: ۱-۲-منابعی 

۱-۲-۱-مزی )متوفای: ۷۴۲ ق(؛ )همو، ۱۴۰۰، ج ۱۱، ص ۹۰ و ج ۱۱، ص ۱۰۰(.

۱-۲-۲-ذهبی )متوفای: ۷۴۸ ق(: )همو، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۶۳۱(.

۱-۲-۳-زیعلی )متوفای ۷۶۲ ق(: )همو، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۲۳۴(.

۱-۲-۴- یا فعی )متوفای ۷۶۸ ق(: )همو، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۰۹(.

۱-۲-۵-ابن کثیر دمشقی )متوفای ۷۷۴ ق(:

۱-۲-۵-۱- )همو،)الف( بی تا، ج ۴، ص ۴۱۶(.

۱-۲-۵-۲-)همو،)ب( ج ۵، ص ۲۰۹(.

۱-۲-۶-ابـن ابـی بکـر هیثمـی )متوفـای ۸۰۷ ق(: )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۹، ص 

.)۱۰۷

۱-۲-۷-ابن ابی بکر )متوفای ۸۰۷ ق(: )همو، بی تا، ج ۱، ص ۵۴۴(.

۱-۲-۸-ابـن حجـر عسـقالنی )متوفـای ۸۵۲ ق(: )همـو، ۱۴۱۹ ق، ج ۱۶، ص 
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.)۹۷

۱-۲-۹-ثعالبی )متوفای ۸۷۵ ق(: )همو، بی تا، ج ۴، ص ۹۲(.

۱-۲-۱۰-سیوطی )متوفای ۹۱۱ ق(:

۱-۲-۱۰-۱-)همو، ۱۹۹۳ م، ج ۳، ص ۱۰۵(.

۱-۲-۱۰-۲-)همو، بی تا، ج ۵، ص ۴۰۰ و ج ۱۶، ص ۲۷۲(.

۱-۲-۱۰-۳- )همو، ۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۱۶۹(.

۱-۲-۱۱-ابن حجـر هیثمـی )متوفـای ۹۷۳ ق(: )همـو، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۱۰۶ 

و ص ۱۰۷ و ج ۲، ص ۳۵۵(.

۱-۲-۱۲-متقی هندی )متوفای ۹۷۵ ق(: )همو، ۱۴۱۹ ق، ج ۵، ص ۱۱۴(.

۱-۲-۱۳-حلبی )متوفای ۱۰۴۴ ق(: )همو، ۱۴۰۰ ق، ج ۳، ص ۳۳۶(.

۱-۲-۱۴-عاصمی )متوفای ۱۱۱۱ ق(: )همو، ۱۴۱۹ ق، ج ۳، ص ۳۶(.

۱-۲-۱۵-عجلونی )متوفای ۱۱۶۲ ق(: )همو، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۳۶۱(.

۱-۲-۱۶-آلوسی )متوفای ۱۲۷۰ ق(: )همو، بی تا، ج ۶، ص ۱۹۵(.

در میـان ایـن دانشـوران حداقـل دو نفـر، تعبیـر قـوی بـودن برای ادامـه ی حدیث 

ح زیر اسـت: کـه به شـر غدیـر دارنـد 

گردان ذهبی به شـمار  که از شـا کثیر دمشـقی سـلفی )متوفای ۷۷۴ ق(  الف( ابن 

از اسـتادش می نویسـد: »قـال: و صـدر الحدیـث متواتـر أتیقـن أن  مـی رود، بـه نقـل 

رسـول اهَّلل؟ص؟ قالـه، و أمـا: »اللهـم وال مـن وااله« فزیـادة قویـة االسـناد« )همو، بی تا، 
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گفـت: ایـن حدیـث بـه  ج ۴، ص ۴۲۶ )الـف( و ج ۵، ص ۲۱۴ )ب(. یعنـی: ذهبـی 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ صـادر شـده  کـردم  صـورت متواتـر نقـل شـده اسـت و مـن یقیـن 

اسـت، امـا جملـه ی: »اللهـم وال مـن وااله« نیـز سـندش قـوی اسـت. 

کـه جایـگاه  ب( شـهاب الدین آلوسـی )متوفـای ۱۲۷۰ ق( صاحـب روح المعانـی 

الذهبـی أن »مـن  نـزد وهابی هـا دارد، در تفسـیرش می نویسـد: »و عـن  ویـژه ای در 

کنـت مـواله فعلـی مـواله« متواتـر یتقیـن أن رسـول اهَّلل؟ص؟ قالـه و أمـا اللهـم وال مـن 

فزیـادة قویـة االسـناد«. )همو، بی تـا، ج ۶، ص ۱۹۵(. یعنی: حدیث »من کنت مواله 

فعلـی مـواله« متواتـر اسـت و بـه یقیـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ اسـت؛ اما ادامـه ی آنکه 

کـه علـی را دوسـت دارد، نیـز سـندش  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: خدایـا دوسـت بـدار هـر 

قـوی اسـت … . 

اسناد صحیح السند بودن عبارت دعای پیامبر؟ص؟ در حدیث غدیر.  

ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
عبـارت »الّل

کـه از آن بـه اختصـار بـا عنـوان عبـارت تبـری و تولـی یاد می کنیم با سـندهای  َخَذَلـُه« 

صحیـح از علمـای اهل تسـنن نقـل شـده اسـت؛ ایـن منابـع را بـه دو دسـته تقسـیم 

از ادعـای ابن تیمیـه منتشـر شـده اسـت، اشـاره  کـه قبـل  آثـاری  بـه  ابتـدا  می کنیـم؛ 

می کنیـم و در قسـمت دوم بـه منابـع بعـد از او تـا رد ادعـای او اثبـات شـود.

اسناد صحیح السند بودن دعای پیامبر؟ص؟ قبل از ابن تیمّیه.   .  

أحمد بن حنبل )متوفای  ۴  ق(.   .   .  

ـٍد و أبـو ُنَعیـٍم اْلَمْعَنـی َقـااَل ثنـا  »حدثنـا عبـد اهَّلِل حدثنـی أبـی ثنـا ُحَسـیُن بـن ُمَحّمَ
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ْنُشـُد 
َ
َحَبـِة ُثـّمَ قـال لهـم: أ َفیـِل قـال: َجَمـَع علـی؟ضر؟ النـاس فـی الّرَ ِفْطـٌر عـن أبـی الّطُ

ـا قام َفَقاَم   اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم سـمع َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول یـوم َغِدیـِر ُخّم ما سـمع َلّمَ
َ

کّل اهَّلَل 

َخَذُه بیـده فقال 
َ
کِثیـٌر َفَشـِهُدوا حیـن أ َثاَلُثـوَن ِمـَن النـاس و قـال أبـو ُنَعیـٍم: َفَقـاَم َنـاٌس 

ْنُفِسـِهْم قالـوا نعـم یـا َرُسـوَل اهَّلِل قـال: مـن 
َ
ْوَلـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن مـن أ

َ
َتْعَلُمـوَن انـی أ

َ
ـاِس أ ِللّنَ

ّنَ فـی 
َ
کنـت َمـْواَلُه َفَهـَذا َمـْواَلُه اللهـم َواِل مـن َوااَلُه َوَعـاِد مـن َعـاَداُه قـال َفَخَرْجـُت َوکأ

کَذا َوکـَذا قال  ْرَقـَم فقلـت لـه انی سـمعت َعِلیـا؟ضر؟ یقول 
َ
نفسـی َشـیئًا َفَلِقیـُت َزیـَد بـن أ

فمـا ُتْنکـُر قـد سـمعت َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول ذلـک لـه« )همـو، بی تـا، ج ۴، ص ۳۷۰(. 

کـرده اسـت حضـرت علـی؟ع؟ مـردم را در  یعنـی: فطـر بـن خلیفـه از ابـو طفیـل نقـل 

کـه غدیر خـم را به خاطر  گـرد آورد و فرمـود: سـوگند می دهـم هـر مـرد مسـلمانی  رحبـه 

که در آن روز از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اسـت، از جای برخیزد. سـی  دارد و سـخنی را 

تـن از مـردم بـرای اقامـه شـهادت بـر پـای خاسـتند.

کردنـد آن هنـگام  کردنـد و اعـالم  گـروه بسـیاری قیـام  کـه  گفتـه اسـت  ابـو نعیـم، 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ دسـت امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ را به دسـت مبارک  حاضـر بودیـم 

گرفـت خطـاب بـه مـردم فرمـود:  خـود 

کـه مـن سـزاوارتر بـه مؤمنـان از خـود آنها می باشـم؟ همگـی فرمایش  آیـا می دانیـد 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  کردنـد و بـه همیـن دلیـل بـود  رسـول خـدا؟ص؟ را تصدیـق 

»مـن کنـت مـواله فهـذا مواله« و اضافه فرمود: پروردگارا! دوسـت علی را دوسـت بدار، 

و دشـمن علی را دشـمن بدار.

کـه در خـودم احسـاس  رفتـم  بیـرون  از میـان جمـع در حالـی  گفـت:  ابـو طفیـل 

ناراحتـی می کـردم، و در بازگشـت از اجتمـاع مـردم، بـه دیدار زید بـن ارقم رفتم و به او 
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که شـنیدی  گفت: آنچه را  گفتم: از علی چنین و چنان شـنیدم و ناراحت شـدم! زید 

کـه شـنیده ای مـن خـود از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده ام! انـکار مکـن! زیـرا آنچـه را 

البانـی بعـد از نقـل ایـن روایـت می گوید: »أخرجه أحمـد )۴/ ۳۷۰( و ابن حبان فی 

»صحیحـه« )۲۲۰۵ - مـوارد الظمـآن( و ابن أبی عاصـم )۱۳۶۷ و ۱۳۶۸( و الطبرانـی 

)۴۹۶۸( و الضیـاء فـی »المختـارة« )رقـم -۵۲۷ بتحقیقـی(. قلت: و إسـناده صحیح 

علـی شـرط البخـاری. و قـال الهیثمـی فـی »المجمـع« )۹/ ۱۰۴(: »رواه أحمـد و رجالـه 

رجـال الصحیـح غیـر فطـر بـن خلیفـة و هـو ثقـة«. )همـو، بی تـا، ج ۴، ص ۲۴۹(. 

یعنـی: ایـن روایـت را احمـد، ابـن حبـان در صحیحـش، إبـن أبـی عاصـم، طبرانـی، 

کـرده ام، نقـل نموده انـد. نظـر مـن ایـن  کـه خـود آن را تحقیـق  مقدسـی در المختـاره 

کـه ایـن روایـت بـر طبـق شـرایطی که بخاری بـرای صحت حدیث قائل اسـت،  اسـت 

کـرده و  کـه آن را احمـد نقـل  گفتـه اسـت  صحیـح اسـت. هیثمـی در مجمـع الزوائـد 

کـه او  راویـان حدیـث احمـد، روایـان صحیـح بخـاری هسـتند؛ غیـر از فطـر بـن خلیفـه 

نیـز مـورد اعتماد اسـت.

َنا َشـِریک عن أبی ِإْسـَحاَق عن 
َ
ْنَبأ

َ
- »حدثنـا عبـد اهَّلِل ثنـا َعِلـّیُ بـن َحکیـٍم األودی أ

َحَبِة من سـمع َرُسـوَل  َسـِعیِد بـن َوْهـٍب َوَعـْن َزیـِد بـن یَثیـٍع َقااَل َنَشـَد َعِلّی الناس فی الّرَ

ٌة َوِمـْن ِقَبـِل َزیـٍد  اهَّلِل؟ص؟ یقـول یـوم َغِدیـِر ُخـّم اال قـام قـال َفَقـاَم مـن ِقَبـِل َسـِعیٍد ِسـّتَ

َلیـَس اهَّلل 
َ
ٌة َفَشـِهُدوا انهـم َسـِمُعوا َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول لعلـی؟ضر؟ یـوم َغِدیـِر ُخـّم أ ِسـّتَ

ْوَلـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن قالـوا َبَلـی قـال: اللهم مـن کنت َمْواَلُه فعلی َمْواَلُه اللهـم َواِل من َوااَلُه 
َ
أ

َوَعـاِد مـن َعاَداه«

َنـا َشـِریک عـن أبـی ِإْسـَحاَق عـن َعْمـٍرو 
َ
ْنَبأ

َ
»حدثنـا عبـد اهَّلِل ثنـا َعِلـّیُ بـن َحکیـٍم أ
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ذی ُمـّر ِبِمْثـِل حدیـث أبـی ِإْسـَحاَق یْعِنـی عـن َسـِعیٍد َوَزیـٍد و زاد فیـه َواْنُصـْر مـن َنَصـَرُه 

احمـد حنبـل می گویـد:  در تحقیـق مسـند  کر  شـا أحمـد محمـد  َخَذَلـُه«  مـن  َواْخـُذْل 

»إسـناده صحیـح« )نـک: همـو، بی تـا، ج ۲، ص ۱۸، ح ۹۵۰ و ۹۵۱(.

ابن ماجة )متوفای ۷۵  ق(.   .   .  

»حدثنـا علـی بـن محمـد حدثنـا أبـو الحسـین أخبرنـی حمـاد بـن سـلمة عـن علـی 

مـع  أقبلنـا  قـال  عـازب  بـن  البـراء  عـن  ثابـت  بـن  عـدی  عـن  جدعـان  ابـن  زیـد  بـن 

رسـول اهَّلل؟ص؟ فـی حجتـه التـی حـج فنـزل فـی بعـض الطریـق فأمـر الصـالة جامعـة 

فأخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم قالـوا بلـی قـال ألسـت 

أولـی بـکل مؤمـن مـن نفسـه قالـوا بلی قـال فهذا ولی من أنـا مواله اللهـم وال من وااله 

اللهـم عـاد مـن عـاداه« )همو، بی تا، ج ۱، ص ۴۳(. البانی در تحقیق سـنن ابن ماجه 

ایـن حدیـث را صحیـح می شناسـد )همـو، بی تـا، ج ۱، ص ۵۶(.

کـه  الـوداع«  کـه در »حجـة  کـرده اسـت  بـراء بـن عـازب نقـل  از  عـدی بـن ثابـت 

مسـیرها  از  یکـی  در  بازگشـت،  در  داشـتیم،  را  خـدا؟ص؟  رسـول  بـا  همراهـی  افتخـار 

گرفـت و فرمـود: آیـا  دسـتور داد بـرای نمـاز جمـع شـویم و در آنجـا دسـت علـی؟ع؟ را 

گفتنـد.  کـرده و بلـه  مـن سـزاوارتر نیسـتم بـه مؤمنـان از خـود آنهـا؟ همگـی تصدیـق 

بـاز فرمـود: آیـا مـن نسـبت بـه تک تـک مؤمنـان از خـود آنهـا سـزاوارتر نیسـتم؟ بـاز هم 

گفتنـد. سـپس اشـاره به حضرت علـی؟ع؟ کرده و فرمـود: »فهذا  کـرده و بلـه  تصدیـق 

کـه علـی؟ع؟ بـه  کردیـد، بدانیـد  کـه فرمـوده مـرا تصدیـق  کنـون  ولـّی مـن أنـا مـواله«؛ ا

کـه مـن نسـبت بـه آن مؤمـن دارم. سـپس  هـر مؤمنـی همـان مقـام اولویـت را دارد 

فرمـود: پـروردگارا! دوسـت علـی؟ع؟ را دوسـت بـدار، و دشـمن او را خـوار و ذلیـل فرما.
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نسائی )متوفای  ۰  ق(.   .   .  

»اخبرنـا محمـد بـن المثنـی قـال حدثنـی یحیـی بـن حمـاد قـال حدثنـا ابـو عوانـة 

عـن سـلیمان قـال حدثنـا حبیـب بـن ابـی ثابـت عـن ابـی الطفیـل عـن زیـد بـن ارقـم 

قـال لمـا رجـع رسـول اهَّلل؟ص؟ عـن حجـة الـوداع و نـزل غدیر خـم امر بدوحـات فقممن 

کبـر مـن  کانـی قـد دعیـت فاجبـت و انـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن احدهمـا ا ثـم قـال 

کیـف تخلفونـی فیهما فانهما لـن یتفرقا  کتـاب اهَّلل و عترتـی اهـل بیتـی فانظـروا  اآلخـر 

کل مؤمـن ثـم اخـذ بیـد  حتـی یـردا علـی الحـوض ثـم قـال ان اهَّلل مـوالی و انـا ولـی 

علـی فقـال مـن کنـت ولیـه فهـذا ولیـه اللهـم وال من وااله و عـاد من عـاداه فقلت لزید 

کان فـی الدوحـات احـد اال رآه بعینیـه و سـمعه  سـمعته مـن رسـول اهَّلل؟ص؟ فقـال مـا 

کـرده  بأذنیـه« )همـو، ۱۴۰۶ ق، ج ۱، ص ۹۶(. یعنـی: ابوطفیـل از زیـد بـن ارقـم نقـل 

بـا زمی گشـت، در محـل غدیـر  الـوداع  از حّجـة  کـرم؟ص؟  ا اسـت: هنگامی کـه پیامبـر 

کـرد. اصحـاب  کـه در آن نزدیکـی بـود اشـاره  کـرد و بـه درختـان چنـدی  خـم منـزل 

بـدون درنـگ زیـر آن درخت هـا را تمیز کرده و سـایبانی برای رسـول خدا؟ص؟ تشـکیل 

بـه حاضـران  گرفـت و خطـاب  قـرار  زیـر آن سـایبان  دادنـد. حضـرت رسـول؟ص؟ در 

فرمـود: روزگار مـن بـه پایـان رسـیده و مـرا بـه سـوی خـدا و عنایـات حضـرت او دعـوت 

کـرده ام. اینـک، دو اثـر گرانب هـا در میان شـما  کرده انـد، دعـوت حضـرت او را اجابـت 

گرانبـار،  کـه یکـی از آن دو، مهم تـر از دیگـری اسـت و آن دو اثـر  بـه جـای می گـذارم 

کتـاب خـدا و عتـرت اهل بیـت مـن اسـت، اینـک بنگریـد تـا پـس از فقـدان مـن بـا آنهـا 

کـرد. بدیهـی اسـت ایـن دو یـادگار از یکدیگـر دور نخواهند شـد  چگونـه رفتـار خواهیـد 

کوثـر بـا مـن مالقـات نماینـد. سـپس فرمـود: »اّن اهَّلل مـوالی  کنـار حـوض  تـا اینکـه در 

کّل مؤمـن« و انـا و لـّی 
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کنـت ولّیـه فهـذا ولّیـه الّلهـم وال  گرفـت و فرمـود: »مـن  سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

گویـد: از زیـد پرسـیدم: آیـا تـو از رسـول خـدا؟ص؟  مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« ابوطفیـل 

اطـراف  کـه در  آنهـا  گفـت: آری! همـه ی  پاسـخ  زیـد در  را شـنیده ای؟  ایـن جمـالت 

درختـان حضـور داشـتند آن حضـرت را دیدنـد و سـخن ایشـان را شـنیدند.

کـم نیشـابوری بعـد از نقـل روایـت می گویـد: »هـذا حدیـث صحیـح علـی شـرط  حا

الشـیخین و لـم یخرجـاه بطولـه«. )همـو، ۱۴۱۱ ق، ج ۳ ص ۱۱۸( یعنـی: ایـن حدیث 

کـه بخـاری و مسـلم در صحـت روایـت قائـل هسـتند، صحیح اسـت؛ ولی  بـا شـرایطی 

کـه آن هم  آنهـا نقـل نکرده انـد؛ شـاهد آن حدیـث سـلمة بـن کهیـل از أبوطفیـل اسـت 

طبـق شـرط بخـاری و مسـلم صحیح اسـت.

کـرده اسـت:  کـم نیشـابوری روایـت غدیـر را به نقـل از زیـد بـن ارقـم چنیـن نقـل  حا

»هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ از حجةالـوداع بـر می گشـتند و بـه غدیـر خـم رسـیدند، 

کـه همـه بایسـتند و جهازهـای شـتر جمـع شـود. سـپس حضـرت بـر آن  دسـتور دادنـد 

کنـم و از میـان شـما  کـه مـن امـر خـدا را اجابـت  ایسـتادند و فرمودنـد: »نزدیـک اسـت 

بـروم. مـن در میـان شـما دو چیـِز گران بهـا گذاشـتم. یکی از ایـن دو بزرگ تر از دیگری 

کـه چگونـه از ایـن  کتـاب خـدا و عترتـم را در بیـن شـما قـرار دادم. پـس ببینیـد  اسـت. 

دو جانشـیِن مـن پیـروی می کنیـد. قطعـًا ایـن دو از یکدیگر جدا نمی شـوند تا اینکه بر 

حـوض وارد شـوند«. سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »خدای؟زع؟ موالی من اسـت و من 

کنـت مـواله  گفتنـد: »مـن  گرفتنـد و  مـوالی شـما هسـتم«. سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

فهـذا و لیـه، اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه«

ابن کثیـر دمشـقی سـلفی )متوفـای ۷۷۴ ق( بعـد از نقـل روایـت می گویـد: »قـال 
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شـیخنا ابـو عبـداهَّلل الذهبـی و هـذا حدیـث صحیـح.

کـه ایـن حدیـث صحیح اسـت«. )همـو، بی تا،  گفـت  اسـتاد مـا ابـو عبـداهَّلل ذهبـی 

ج ۵، ص ۲۰۹(.

ابوجعفر طحاوی )متوفای     ق(. ۴ .   .  

ْحَمـُد بـن ُشـَعیٍب قـال 
َ
حافـظ بـزرگ اهل تسـنن طحـاوی می نویسـد: »کمـا حدثنـا أ

ـاٍد قـال حدثنـا أبـو َعَواَنـَة عـن  ـی قـال حدثنـا یحیـی بـن َحّمَ أخبرنـا محمـد بـن اْلُمَثّنَ

َفیـِل عـن  الّطُ أبـی  َثاِبـٍت عـن  أبـی  بـن  َحِبیـُب  قـال حدثنـا  ْعَمـَش 
َ
األ یْعِنـی  ُسـَلیَماَن 

َمـَر 
َ
ـِة اْلـَوَداِع َو َنـَزَل ِبَغِدیـِر ُخـّم، أ ـا َرَجـَع رسـول اهَّلِل؟ص؟ عـن َحّجَ ْرَقـَم قـال َلّمَ

َ
َزیـِد بـن أ

َحُدُهَما 
َ
َقَلیـِن أ

َ
َجْبُت إّنِی قـد َتَرکُت ِفیکْم الّث

َ
ـی ُدِعیُت َفأ ّنِ

َ
کأ ْمـَن ُثـّمَ قـال  ِبَدْوَحـاٍت َفُقّمِ

ِفیِهَمـا  َتْخُلُفوِنـی  کیـَف  َفاْنُظـُروا  َبیِتـی  ْهـَل 
َ
أ ِعْتَرِتـی  کَتـاَب اهَّلِل؟زع؟ و  اآلَخـِر  کَبـُر مـن 

َ
أ

َقـا حتـی یـِرَدا َعَلـی اْلَحـْوَض ُثـّمَ قـال: »إّنَ اهَّلَل؟زع؟ َمْواَلی و أنـا َوِلی کل  ُهَمـا َلـْن یَتَفّرَ َفِإّنَ

ُهّمَ َواِل مـن َوااَلُه 
َ
کنـت َوِلیُه َفَهـَذا َوِلیـُه الّل َخـَذ ِبیـِد َعِلـی؟ضر؟ فقـال: »مـن 

َ
ُمْؤِمـٍن« ُثـّمَ أ

ْوَحاِت 
َ

َو َعـاِد مـن َعـاَداُه« فقلـت ِلَزیـٍد َسـِمْعُتُه من رسـول اهَّلِل؟ص؟ فقال: ما کان فـی الّد

ُذَنیـِه. قـال أبـو َجْعَفـر: َفَهـَذا اْلَحِدیـُث، َصِحیـُح اإِلْسـَناِد 
ُ
 َرآُه ِبَعیَنیـِه َو َسـِمَعُه ِبأ

َ
َحـٌد ِإاّل

َ
أ

َحـٍد مـن ُرَواِتـِه فیـه« )همـو، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۱۸ و ۱۹( یعنـی:.. 
َ
َحـٍد فـی أ

َ
اَل َطْعـَن أل

گفـت: وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع )آخریـن حـج( برگشـتند و  زیـد بـن ارقـم 

وارد غدیـر خـم شـدند، اصحـاب حضرت به دسـتور ایشـان از تنه ی درختان سـکویی 

بنـا کردنـد حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و فرمودند: »زمان رحلت من نزدیک شـده، من 

کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم  کـرد در حالـی  شـما را تـرک خواهـم 

کنید بعد  کتـاب خدای؟زع؟ و عترتـم اهل بیتم، دقـت  کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت، 
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کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارند تا سـرانجام در  از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد 

کنـار حـوض کوثـر، نـزد مـن آینـد سـپس پیامبر فرمونـد: »خداوند؟زع؟ مـوالی من و من 

مـوالی هـر مومنـی هسـتم« سـپس دسـت علـی را گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس که من 

کـه علـی  کـه را  مـوالی اویـم، ایـن )علـی( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل می گویـد:(  کـه را  را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه آنجـا آن را  کسـی  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  بـه زیـد بـن ارقـم 

گفـت: ایـن حدیـث،  گوش هـای خـودش شـنید؛ ابوجعفـر  بـا چشـم خـودش دیـد و بـا 

کـه احـدی حـق طعـن زدن بـه احـدی از راویـان آن  حدیـث صحیـح االسـنادی اسـت 

را نـدارد.

حاکم نیشابوری )متوفای ۴۰۵ ق(. ۵ .   .  

»حدثنـا أبـو الحسـین محمـد بـن أحمـد بـن تمیـم الحنظلـی ببغـداد ثنـا أبـو قالبـة 

عبـد الملـک بـن محمـد الرقاشـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد و حدثنـی أبـو بکـر محمـد بـن 

بـا لویـه و أبـو بکـر أحمـد بـن جعفـر البـزار قـاال ثنـا عبـد اهَّلل بـن أحمـد بـن حنبـل حدثنی 

أبـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد و ثنـا أبـو نصـر أحمـد بـن سـهل الفقیـه ببخـاری ثنـا صالـح 

بـن محمـد الحافـظ البغـدادی ثنـا خلـف بـن سـالم المخرمـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد ثنا 

أبـو عوانـة عـن سـلیمان األعمـش قـال ثنـا حبیـب بـن أبـی ثابت عـن أبـی الطفیل عن 

زیـد بـن أرقـم؟ضر؟ قـال: لمـا رجـع رسـول اهَّلل؟ص؟ مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم 

أمـر بدوحـات فقمـن فقـال: »کأنـی قـد دعیـت فأجبـت إنـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن 

کیـف تخلفونـی فیهمـا  کتـاب اهَّلل تعالـی و عترتـی فانظـروا  کبـر مـن اآلخـر  أحدهمـا أ

فإنهمـا لـن یتفرقـا حتـی یـردا علـی الحـوض« ثـم قـال: »إن اهَّلل؟زع؟ مـوالی و أنـا مولـی 
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کل مؤمـن ثـم أخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال مـن کنت مواله فهـذا ولیه اللهـم وال من وااله 

و عـاد مـن عـاداه« و ذکـر الحدیـث بطولـه هـذا حدیـث صحیح علی شـرط الشـیخین و 

کهیـل عـن أبـی الطفیـل أیضـا صحیـح  لـم یخرجـاه بطولـه شـاهده حدیـث سـلمة بـن 

گفـت: وقتـی  علـی شـرطهما« )همـو، ۱۴۱۱ ق، ج ۳، ص ۱۱۸( یعنـی: زیـد بـن ارقـم 

رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع برگشـتند و وارد غدیـر خـم شـدند، اصحـاب حضـرت 

کردنـد حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و  بـه دسـتور ایشـان از تنـه درختـان سـکویی بنـا 

کـرد در حالـی  فرمودنـد: »زمـان فقـدان مـن نزدیـک شـده، مـن شـما را تـرک خواهـم 

کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت،  کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم 

کنیـد بعـد از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد  کتـاب خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت 

کوثـر، نـزد مـن  کنـار حـوض  کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در 

آینـد سـپس پیامبـر فرمونـد: »خداونـد؟زع؟ موالی مـن و من موالی هر مومنی هسـتم« 

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن  گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس  سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

کـه علـی؟ع؟ را دوسـت  کـه را  )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل می گویـد:( بـه زیـد بـن  کـه را  دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه آنجـا آن را بـا چشـم  کسـی  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  ارقـم 

گوش هـای خـودش شـنید. خـودش دیـد و بـا 

ابوطاهر مقدسی )متوفای  ۴. ق(. . .   .  

»أخبرنـا الحافـظ أبـو طاهـر أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد السـلفی إجـازة قـال أنـا أبـو 

الفتـح محمـد بـن أحمـد بـن محمد بن الحسـین بـن الحـارث المعلم فیما قـرأت علیه 

من أصل سـماعه حدثکم أبو عبداهَّلل الحسـین بن أحمد بن محمد بن سـعید الرازی 
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إمـالء ثنـا أبـو الحسـن علـی بن حسـان بن القاسـم الجدیلی ببغداد ثنا أبـو جعفر محمد 

بـن عبـداهَّلل بـن سـلیمان الحضرمـی ثنـا محمـود بـن غیـالن ثنـا الفضـل بـن موسـی 

السـینانی ثنـا األعمـش عـن سـعید بـن وهـب قـال: قـال علـی؟ضر؟ أنشـد اهَّلل مـن سـمع 

رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم: »اهَّلل ولیـی و أنـا ولـی المؤمنیـن مـن کنـت مـواله 

فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر مـن نصره« قال فقال سـعید 

فقـام إلـی جنبـی سـتة قـال: فقـال زیـد بـن یثیـع قام مـن عندی سـتة سـئل الدارقطنی 

عنـه فقـال حـدث بـه األعمـش و شـعبة و إسـرائیل عـن أبـی إسـحاق عـن سـعید بـن 

وهـب عـن علـی و ذکـر مـا فیـه مـن االختـالف قـال و أشـبهها بالصـواب قـول األعمـش 

و شـعبة و إسـرائیل و مـن تابعهـم و قـد روی نحـو هـذا عـن عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی 

عن علی؟ع؟. )إسناده صحیح( )همو، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۱۰۶( یعنی: … اعمش از 

کـرد که فرمود: کسـانی را که روز غدیر خم سـخنان  سـعید بـن وهـب از علـی؟ع؟ نقـل 

کـه فرمـود: »خداونـد، ولـی مـن و مـن ولـی مؤمنیـن ام و  رسـول خـدا؟ص؟ را شـنیده 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هرکـس را  هرکـس 

کسـی  که علی را دشـمن دارد و یاور  کس  که علی را دوسـت دارد و دشـمن باش با هر 

کنـد«، سـوگند می دهـم )کـه آنچـه شـنیده شـهادت دهـد( سـعید  کـه او را یـاری  بـاش 

کنـار مـن، شـش نفـر برخواسـته )و شـهادت دادنـد( و زید بـن یثیع  بـن وهـب گفـت: از 

کنـار مـن شـش نفـر بـر خواسـتند … اسـناد ایـن حدیـث صحیـح اسـت. هـم گفـت: از 

أبـو عبـد اهَّلل محمـد بـن عبـد الواحـد بن أحمد حنبلی اسـناد حسـن عبـارت »اللهم 

کـرده اسـت )نـک: همـو،  وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« را در آثـار خـود جمـع آوری 

۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۱۰۵ و ص ۱۷۳(.
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اسناد صحیح السند بودن دعای پیامبر؟ص؟ بعد از ابن تیمّیه.   .  

در این قسـمت به اعتبارسـنجی عالمان اهل تسـنن از اواسـط قرن هشـتم به بعد 

کـرد؛ اینـان یـا بـا ابن تیمیـه هم عصر بـوده و یا بعد از او زیسـته اند: اشـاره خواهیـم 

ذهبی )متوفای ۷۴۷ ق(.   .   .  

وی هـم دوره ی ابن تیمیـه اسـت و حدیـث مـورد بحـث را صحیـح معرفـی می کنـد 

»و قـد روی النسـائی فـی سـننه، عـن محمـد بـن المثنـی عـن یحیـی بـن حمـاد عـن 

أبـی معاویـة، عـن االعمـش، عـن حبیـب بـن أبـی ثابـت، عـن أبـی الطفیـل، عـن زیـد 

بـن أرقـم، قـال: لمـا رجـع رسـول اهَّلل مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم أمـر بدوحـات 

فقممـن ثـم قـال: »کأنـی قـد دعیـت فأجبـت إنـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن: کتـاب اهَّلل 

لـن یفترقـا حتـی یـردا  کیـف تخلفونـی فیهمـا فإنهمـا  و عترتـی أهـل بیتـی، فانظـروا 

کل مؤمـن« ثـم ثـم أخـذ بیـد علـی  علـی الحـوض« ثـم قـال: »اهَّلل مـوالی و أنـا ولـی 

کنـت مـواله فهـذا و لیـه اللهم وال مـن وااله و عاد من عـاداه« فقلت لزید:  فقـال: »مـن 

سـمعته مـن رسـول اهَّلل؟ص؟؟ فقـال: مـا کان فـی الدوحـات أحـد إال رآه بعینیـه و سـمعه 

بأذنیـه؛ قـال شـیخنا أبـو عبـد اهَّلل الذهبـی: و هـذا حدیـث صحیـح« )همـو، بی تـا، ج 

۴، ص ۴۱۶ )الـف( و بی تـا، ج ۵، ص ۲۰۹،)ب( یعنـی: … ابـو طفیـل از زیـد بـن ارقـم 

گفـت: وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع برگشـت و وارد غدیـر  کـه زیـد  کـرد  نقـل 

کردنـد  خـم شـد، اصحـاب حضـرت بـه دسـتور ایشـان از تنـه ی درختـان سـکویی بنـا 

حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و فرمـود: »زمان فقدان من نزدیک شـده، من شـما را ترک 

کـه یکـی از  کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم  کـرد در حالـی  خواهـم 

کنیـد بعـد از مـن بـا  کتـاب خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت  دیگـری برتـر اسـت، 



1۳۳ رد ادعای ابن تیمّیه پیرامون اصالت سند جمله ی »اللهم وال من والاه و …

کنـار  کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در  ایـن دو چـه خواهیـد 

حـوض کوثـر، نـزد مـن آینـد سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خداونـد؟زع؟ مـوالی مـن و من 

کـه  گرفـت و فرمـود: »هرکـس  مـوالی هـر مؤمنـی هسـتم« سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

کـه را  مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل  کـه را  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه  کـس  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  می گویـد:( بـه زیدبن ارقـم 

آنجـا بـود، آن را بـا چشـم خـود دیـده و بـا گوش هایـش شـنید؛ اسـتاد مـا ذهبـی گفـت: 

ایـن حدیـِث صحیحـی اسـت.

کنـت مواله فعلی مواله« متواتر أتقین أن رسـول اهَّلل؟ص؟  »و عـن الذهبـی: أن »مـن 

قالـه و أمـا »اللهـم وال مـن وااله« فزیـادة قویـة االسـناد« )األلوسـی، بی تـا، ج ۶، ص 

کنـت مـواله فعلـی مـواله«  گفـت: عبـارت »مـن  کـه  ۱۹۵( یعنـی: و از ذهبـی نقل شـده 

امـا »اللهـم وال مـن  و  را فرمـوده اسـت  کـه رسـول اهَّلل؟ص؟، آن  یقیـن دارم  متواتـر و 

وااله«، )کـه در دنبالـه ی آن آمـده( اضافـه ی قـوی االسـنادی اسـت.

جمال الدین زیلعی )متوفای  .۷ ق(.   .   .  

از  نیـز  را  دیگـری  تعـداد  می گویـد:  و  بـرده  را  صحابـه  از  نفـر  ده  از  بیـش  نـام  او، 

کرده انـد: »الحدیث التاسـع: قال: و ذلـک لدعوة نبینا  کـه آن را نقـل  صحابـه دیـده ام 

»اللهـم عـاد مـن عـاداه« قلـت: روی مـن حدیـث زیـد بـن أرقـم و مـن حدیـث البـراء بن 

عـازب و مـن حدیـث سـعد بـن أبـی و قـاص و مـن حدیـث طلحـة بـن عبیـد اهَّلل و أبـی 

سـعید الخـدری و أبـی هـر یـرة و أنـس بن مالک و ابن عمـر و جریر بن عبد اهَّلل البجلی 

و جابـر بـن عبـد اهَّلل و حذیفـة بـن أسـید الغفـاری و حبشـی بـن جنـادة … ثـم وقـع لـی 
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کتـاب المـواالة للحافـظ أبـی العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعید المعـروف با بن  فـی 

عقـدة فوجدتـه رواه عـن جماعة آخرین من الصحابـة رضوان اهَّلل علیهم أجمعین …« 

گفـت: ذکـر  )همـو، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۲۳۴- ۲۴۴( یعنـی: حدیـث نهـم: زمخشـری 

کـه فرمـود: »اللهـم  ایـن حدیـث بـه خاطـر دعـای پیامبـر؟ص؟ در مـورد علـی؟ع؟ اسـت 

عـاد مـن عـاداه«. مـن می گویـم: ایـن حدیـث پیامبـر؟ص؟ از زیـد بـن أرقـم )صحابـی( 

و البـراء بـن عـازب )صحابـی( سـعد بـن أبـی و قـاص )صحابـی( طلحـة بـن عبیـد اهَّلل 

)صحابـی( و أبـی سـعید الخـدری )صحابـی( و أبـی هـر یـرة )صحابـی( و أنـس بـن 

مالـک )صحابـی( و ابـن عمـر )صحابـی( و جریـر بـن عبـد اهَّلل البجلـی )صحابـی( و 

جابـر بـن عبـد اهَّلل )صحابـی( و حذیفـة بـن أسـید الغفـاری )صحابـی( و حبشـی بـن 

ابن عقـده،  حافـظ  المـواالت  کتـاب  در  و   … اسـت  شـده  روایـت  )صحابـی(،  جنـادة 

کـه ایـن حدیـث را  جماعـت دیگـری از صحابـه رضـوان اهَّلل علیهـم اجمعیـن را یافتـم 

ابن عقـده از آنـان نقـل نمـوده اسـت. و ابـن عبـد البـر نیـز تعـدادی از صحابـه را نـام 

کرده انـد: »و روی بـر یـدة  کـه ایـن جملـه را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده و نقـل  می بـرد 

کل واحـد منهـم عـن النبـی  و أبـو هـر یـرة و جابـر و البـراء بـن عـازب و زیـد بـن أرقـم 

صلـی اهَّلل علیـه و سـلم أنـه قـال یـوم غدیـر خم »من کنت مـواله فعلی مـواله اللهم وال 

مـن وااله و عـاد مـن عـاداه«.

ابن کثیر دمشقی سلفی )متوفای ۷۷۴ ق(.   .   .  

کتـاب »خصائـص علـی«: حدثنـا الحسـین بـن حـرب، حدثنا  »و قـال النسـائی فـی 

الفضـل بـن موسـی، عـن االعمش، عن أبی إسـحاق، عن سـعید بـن و هب، قال: قال 

علـی فـی الرحبـة: أنشـد بـاهَّلل رجال سـمع رسـول اهَّلل یـوم غدیر خـم یقـول: »إن اهَّلل ولی 
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المؤمنیـن و مـن کنـت و لیـه فهـذا و لیـه، اللهـم وال مـن وااله، و عاد من عـاداه و انصر 

کذلـک رواه شـعبة عـن أبـی إسـحاق و هـذا إسـناد جیـد« )همـو، بی تـا،  مـن نصـره« و 

کـه علـی؟ع؟ در صحـن  کـرده اسـت  ج ۴، ص ۴۱۹(. یعنـی: سـعید بـن و هـب نقـل 

مسـجد فرمود: سـوگند می دهم کسـانی را که در روز غدیر خم سـخنان رسول اهَّلل؟ص؟ 

کـه خداونـد، ولـی مؤمنیـن اسـت و هـر کـس که  کـه می فرمـود: »بـه راسـتی  را شـنیدند 

کـه را  مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه را که او را دشـمن دارد« و هم چنین  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـرده اسـت و ایـن سـندی، نیکو اسـت. ایـن حدیـث را شـعبه از ابواسـحاق، روایـت 

هیثمی )متوفای ۸۰۷ ق(. ۴ .   .  

کنـت مـواله فعلـی مـواله«: عـن ربـاح بـن  »بـاب قولـه صلـی اهَّلل علیـه و سـلم: »مـن 

کیـف  الحـارث قـال جـاء رهـط إلـی علـی بـا لرحبـة قالـوا السـالم علیـک یـا موالنـا فقـال: 

کـم و أنتـم قـوم عـرب قالـوا سـمعنا رسـول اهَّلل یـوم غدیـر خـم یقـول: »مـن  کـون موال أ

کنـت مـواله فهـذا مـواله« قـال ربـاح: فلمـا مضـوا تبعتهـم فقلت من هـؤالء قالـوا نفر من 

األنصـار فیهـم أبـو أیـوب األنصـاری، رواه أحمـد و الطبرانـی إال أنـه قـال قالـوا سـمعنا 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عاد مـن عاداه«  رسـول اهَّلل یقـول: »مـن 

و هـذا أبـو أیـوب بیننـا فحسـر أبـو أیـوب العمامـة عن وجهه ثم قال سـمعت رسـول اهَّلل 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« و رجـال  یقـول: »مـن 

أحمـد ثقـات« )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۹، ص ۱۰۳(. یعنـی: بـاب قـول پیامبـر؟ص؟: »هـر 

گروهـی در  کـه  کـرده  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت«: ربـاح نقـل  کـس 

کردنـد: سـالم بـر تـو ای مـوالی مـا،  صحـن مسـجد بـه نـزد علـی؟ع؟ آمـده و عـرض 
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گروهـی عـرب  کـه شـما  علـی؟ع؟ فرمـود: مـن چگونـه مـوالی شـما هسـتم در حالـی 

کـس  کـه می فرمـود: »هـر  گفتنـد: در روز غدیـر از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدیم  هسـتید؟ 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت« رباح گفـت: وقتی آنهـا رفتند، تعقیبشـان 

کـه در  گروهـی از انصارنـد  گفتنـد:  کـه هسـتند؟  کـردم )و از چنـد نفـر پرسـیدم( اینهـا 

میانشـان ابوایـوب انصـاری اسـت. ایـن حدیـث را احمـد بـن حنبـل و طبرانـی، روایت 

کـه آن گروه گفتند: از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم که می فرمود:  کرده انـد بـا ایـن تفـاوت 

کـه  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا دوسـت بـدار هـر  کـس  »هـر 

کـه او را دشـمن دارد« و ایـن  کـه را  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  را 

گفـت: از رسـول  کـه عمامـه اش را از چهـره اش بـر داشـت،  ابوایـوب اسـت در حالـی 

کـه می فرمـود: »هـر کـس که من مـوالی اویم، علی موالی او اسـت،  خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه را که او  کـه علـی را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـه را  بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

را دشـمن دارد« و راویـان احمـد بـن حنبـل، موثق انـد.

»و عـن عمـرو بـن ذی مـر و سـعید بـن و هـب و عـن زیـد بـن بثیـع قالـوا سـمعنا علیـا 

یقـول نشـدت اهَّلل رجـال سـمع رسـول اهَّلل یقـول یـوم غدیـر خـم لما قـام فقام ثالثة عشـر 

رجـال فشـهدوا أن رسـول اهَّلل قـال: »ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا بلـی 

کنـت مـواله فهـذا مـواله اللهـم وال  یـا رسـول اهَّلل قـال: »فأخـذ بیـد علـی فقـال: »مـن 

مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و أحـب مـن أحبـه و أبغـض مـن یبغضـه و انصـر مـن نصـره 

و اخـذل مـن خذلـه«؛ رواه البـزار و رجالـه رجـال الصحیـح غیـر فطـر بـن خلیفـة و هـو 

ثقـة«. )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۹، ص ۱۰۴ و ۱۰۵( یعنـی: عمـرو بـن ذی مـر و سـعید بـن و 

کـه علـی؟ع؟ می فرمـود: سـوگند می دهـم  کـه مـا شـنیدیم  گفتنـد  هـب و زیـد بـن بثیـع 

کـه ایسـتاده بـود،  کـه سـخن رسـول اهَّلل؟ص؟ را در روز غدیـر خـم آن هنـگام  کسـی را 
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  شـنید بالفاصلـه سـیزده مـرد برخواسـته و شـهادت دادنـد 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا،  »آیـا مـن از مؤمنیـن بـه خودشـان، اولـی نیسـتم؟« همـه 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بـار  کـس  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خدایـا هـر 

کـه او را  کـس  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـس  خدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه  کـه او را دوسـت دارد و کسـی را مبغـوض بـدار  دشـمن دارد و دوسـتدار کسـی بـاش 

کـه او را  گـردان کسـی را  کـه یـاور او اسـت و خـوار  او را مبغـوض دارد و یـاور کسـی بـاش 

کـه راویانـش همـه صحیح انـد بـه جـز  کـرده  گردانـد«. ایـن حدیـث را بـزار، نقـل  خـوار 

کـه او هـم موثـق اسـت. فطـر بـن خلیفـة 

»و عـن عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی قـال شـهدت علیـا فـی الرحبـة یناشـد النـاس 

کنـت مـواله فعلی  أنشـد اهَّلل مـن سـمع رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول فـی یـوم غدیـر خـم: »مـن 

کأنـی أنظـر إلـی أحدهـم  مـواله« لمـا قـام فشـهد قـال عبدالرحمـن فقـام اثنـا عشـر بدریـا 

علیـه سـراویل فقالـوا: نشـهد أنـا سـمعنا رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم: »ألسـت 

أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم و أزواجـی أمهاتهـم« قلنـا بلـی یـا رسـول اهَّلل قـال: »فمـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال من وااله و عاد من عـاداه«، رواه أبو یعلی و رجاله و 

ثقـوا« )الهیثمـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۹، ص ۱۰۶(. یعنـی: عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی گفـت: 

کـه مـردم را سـوگند مـی داد و می فرمـود: بـه خـدا  علـی؟ع؟ را در صحـن مسـجد دیـدم 

کـه  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیرخـم شـنید در حالـی  کسـی را  سـوگند می دهـم 

کـه مـن مـوالی اویم، علی مـوالی او اسـت« عبدالرحمن بن أبی  ایسـتاده بودنـد: »هـر 

کـه در جنـگ بـدر حضـور داشـتند بـر  گفـت: دوازده نفـر از صحابـه ی پیامبـر؟ص؟  لیلـی 

کـه بـر سرشـان روانـدازی بـود،  کدامشـان را در حالـی  کنـون هـر  گویـا هم ا خواسـتند ـ 

خـم  غدیـر  روز  در  خـدا؟ص؟،  رسـول  از  کـه  می دهیـم  شـهادت  گفتنـد:  و  ـ  می نگـرم 
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کـه می فرمـود: »آیـا مـن از مؤمنیـن یـه خودشـان، اولـی و سـزاوارتر نیسـتم و  شـنیدیم 

کرم؟ص؟  گفتیم: آری ای رسـول خدا! پیامبر ا همسـرانم مادران مومنین نمی باشـند؟ 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی؟ع؟ مـوالی او اسـت، بارخدایـا!  کـس  فرمـود: »خدایـا هـر 

کـه او را دشـمن  کـس  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـس  دوسـت بـدار هـر 

کـرده و تمامـی راویـان آن تـو ثیـق شـده اند. دارد«، ایـن حدیـث را ابویعلـی روایـت 

النبـی؟ص؟  أنشـد اهَّلل رجـال سـمع  النـاس،  قـال: نشـد علـی  أرقـم  بـن  زیـد  »و عـن 

یقـول: »مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« فقـام اثنـا 

کتـم فذهـب بصـری. کنـت فیمـن  عشـر بدریـا فشـهدوا بذلـک و 

رواه الطبرانـی فـی الکبیـر و األوسـط خالیـا من ذهاب البصـر و الکتمان و دعاء علی 

کتـم و رجـال األوسـط ثقـات« )همـان،  کان علـی دعـا علـی مـن  و فـی روایـة عنـده و 

ص ۱۰۶(. یعنـی: زیـد بـن ارقـم گفـت: علـی؟ع؟ مـردم را سـوگند داد و فرمـود: بـه خدا 

کـه فرمـود: هر  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیـر خـم شـنید  سـوگند می دهـم کسـی را 

کـه او را  کـس  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه  کـه او را دشـمن دارد« بالفاصلـه دوازده نفـر  کـس  دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

در جنـگ بـدر بـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟ حضـور داشـتند، برخواسـته و به آن شـهادت 

کتمـان نمـودم لـذا بینایـی ام را از  کـه ایـن شـهادت را  کسـانی بـودم  دادنـد و مـن از 

کتـاب المعجـم الکبیـر و المعجـم االوسـط،  دسـت دادم. ایـن روایـت را طبرانـی در دو 

کـرده امـا از بیـن رفتـن بینایـی و کتمـان زیـد بن ارقـم و نفرین علـی؟ع؟ در آن  روایـت 

کـرده، علی؟ع؟، کتمان  نیامـده اسـت البتـه در حدیـث دیگـر که طبرانـی آن را روایت 

کننـده را نفریـن نمودنـد و روات معجـم االوسـط، موثق انـد.
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»و عن حبشـی بن جنادة قال سـمعت رسـول اهَّلل؟ص؟ یقول یوم غدیرخم: »اللهم 

مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر مـن نصره و 

أعـن مـن أعانـه«، رواه الطبرانـی و رجالـه وثقـوا«. )همـان( یعنـی: حبشـی بـن جنـادة 

)صحابـی( گفـت: روز غدیـر خـم از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که می فرمـود: »هر که من 

کـه او را دوسـت  کـس  مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کرده  که او را دشـمن دارد« این حدیث را طبرانی، روایت  کس  دارد و دشـمن بدار هر 

اسـت و راویـان آن توثیق شـده اند.

کنـت  هیثمـی هم چنیـن برخـی نقل هـای حسـن را پیرامـون عبـارت »اللهـم مـن 

اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« در ادامـه مـی آورد )نـک:  مـواله فعلـی مـواله 

وی   .)۳۵۵ و   ۳۵۳ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۱۷ )همـو،  هم چنیـن   )۱۰۷ ص  همـان، 

کـه بیـش از سـی نفـر از صحابـه حدیـث غدیـر را همـراه بـا  هم چنیـن اعتـراف می کنـد 

کرده انـد: »الحدیـث الرابع قـال؟ص؟ یوم غدیر  جملـه ی »اللهـم وال مـن وااله..« نقـل 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« الحدیـث و  خـم: »مـن 

قـد مـر … أنـه رواه عـن النبـی؟ص؟ ثالثـون صحابیـا« )همـان(.

عاصمی مکی )متوفای      ق(. ۵ .   .  

»… لفظـه عنـد الطبرانـی بسـند صحیـح أنـه خطـب بغدیـر خـم ثامـن عشـر ذی 

ح لـه مـا تحتهـا بعـد صـالة الظهـر  الحجـة مرجعـه مـن حجـة الـوداع تحـت شـجرات بـر

فقـال: »أیهـا النـاس إنـه قـد نبأنـی اللطیـف الخبیـر أنـه لـم یعمـر نبـی إال نصـف عمـر 

الـذی یلیـه مـن قبلـه و إنـی ألظـن أنـی یوشـک أن أدعـی فأجیـب و إن مسـئول و إنکم 

ک  مسـؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشـهد أنک قد بلغت و جهدت و نصحت فجزا
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اهَّلل خیـرا فقـال: »ألسـتم تشـهدون أن ال إلـه إال اهَّلل و أن محمـدا عبـده و رسـوله و أن 

جنتـه حـق و نـاره حـق و أن المـوت حـق و أن البعـث بعـد المـوت حـق و أن السـاعة 

آتیـة ال ریـب فیهـا و أن اهَّلل یبعـث مـن فی القبور« قالوا: بلی نشـهد بذلک قال: »اللهم 

اشـهد« ثـم قـال: »أیهـا النـاس إن اهَّلل مـوالی و أنـا مولـی المؤمنیـن و أنـا أولـی بهم من 

أنفسـهم« وفـی روایـة »ألسـتم تعلمـون أنـی أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا: بلـی 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر  قـال: »فمـن 

مـن نصـره و اخـذل مـن خذلـه و أدر الحـق معـه أینمـا دار« ثـم قـال: »أیهـا النـاس إنـی 

کمـا بیـن بصـری إلـی صنعـاء  فرطکـم و إنکـم واردون علـی الحـوض حوضـا عرضـه 

فیـه عـدد نجـوم السـماء قدحـان مـن فضـة و إنـی سـائلکم حیـن تـردون علـی و إنـی 

کتاب اهَّلل؟زع؟ سـبب  کبر  تـارک فیکـم الثقلیـن فانظـروا کیف تخلفونـی فیهما الثقل األ

طرفـه بیـد اهَّلل و طرفـه بأیدیکـم فاستمسـکوا به ال تضلـوا وال تبدلوا و عترتی أهل بیتی 

فإنـه قـد نبأنـی اللطیـف الخبیـر أنهمـا لـن یفترقـا حتـی یـردا علـی الحـوض« )الشـافعی 

العاصمـی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۳۷۹( یعنـی: لفـظ ایـن حدیـث، طبـق آنچـه در کتاب 

کـه رسـول خـدا؟ص؟، در روز هجدهـم  طبرانـی بـا سـند صحیـح آمـده اسـت ایـن اسـت 

ذی حجـه، زمـان بازگشـت از حجـة الـوداع در غدیـر خم، زیر سـایه ی درختـان، بعد از 

نمـاز ظهـر، خطبـه خواندنـد و فرمودنـد: »ای مـردم … بـه زودی از میـان شـما خواهـم 

رفت، ما و شـما مسـئولیم … سـپس فرمودند: ای مردم! خدا موالی من و من موالی 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا!  مؤمنیـن و از خودشـان بـه خودشـان، اولـی هسـتم«… 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت با رال ها! دوسـت  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 

کـه او را دشـمن دارد و یـاور  کسـی را  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار  کسـی را  بـدار 

که هسـت  کجا  کند و هر  که او را خوار  کسـی را  که یاور او اسـت و خوار کن  کسـی باش 
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حـق را بـا او بـدار«…

عجلونی )متوفای  .   ق(. . .   .  

کنـت مـواله فعلـی مـواله« رواه الطبرانـی و أحمـد و الضیـاء فـی المختـارة عـن  »مـن 

زیـد بـن أرقـم و علـی و ثالثیـن مـن الصحابـة بلفـظ »اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن 

عاداه« فالحدیث متواتر أو مشـهور« )همو، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۳۶۱( یعنی: حدیث: 

»مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله« را طبرانـی و احمـد و ضیـاء در کتابش المختـارة، از زید 

کرده انـد، پـس حدیـث متواتـر و مشـهور  بـن ارقـم و علـی و سـی نفـر از صحابـه نقـل 

است.

ألبانی )متوفای ۹۹۹  م( . ۷ .   .  

بـه نظـر می رسـد او در عصـر حاضـر بیـش از همـه بـر نقـل طـرق و اسـناد حدیـث در 

کـرده اسـت: میـان اهل تسـنن تـالش 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله، اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«  »۱۷۵۰- »مـن 

ورد مـن حدیـث زیـد بـن أرقـم و سـعد بـن أبـی وقـاص و بریدة بن الحصیـب و علی بن 

أبـی طالـب و أبـی أیـوب األنصـاری و البـراء بـن عـازب و عبد اهَّلل بن عبـاس و أنس بن 

مالـک و أبـی سـعید و أبـی هریـرة« یعنـی: ایـن حدیـث از )چندیـن صحابـی از جمله:( 

زیـد بـن أرقـم و سـعد بـن أبـی وقـاص و بریـدة بـن الحصیـب و علـی بـن أبیطالـب؟ع؟ 

و  أنس بن مالـک  و  و عبـد اهَّلل بن عبـاس  عـازب  بـن  البـراء  و  األنصـاری  أیـوب  أبـی  و 

أبی سـعید و أبی هریـرة، روایـت شـده اسـت-که بـه بعضـی از آنهـا اشـاره ای می شـود-

قـال: جمـع  الطفیـل  أبـی  األولـی: … عـن  لـه عنـه طـرق خمـس:  و  زیـد  »حدیـث 
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سـمع  مسـلم  امـرئ  کل  اهَّلل  أنشـد  لهـم:  قـال  ثـم  الرحبـة  فـی  النـاس  علـی؟ضر؟ 

النـاس …  رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم مـا سـمع لمـا قـام فقـام ثالثـون مـن 

فشـهدوا حیـن أخـذ بیـده فقال للنـاس: »أتعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسـهم؟« 

کنـت مـواله، فهـذا مـواله، اللهـم وال مـن وااله و  قالـوا: نعـم یـا رسـول اهَّلل، قـال: »مـن 

عـاد مـن عـاداه« قـال: فخرجـت و کأن فـی نفسـی شـیئا، فلقیـت زیـد بـن أرقـم، فقلت 

کـذا قـال: فمـا تنکـر، قـد سـمعت رسـول اهَّلل؟ص؟  کـذا و  إنـی سـمعت علیـا یقـول  لـه: 

یقـول ذلـک لـه«… قلـت: و إسـناده صحیـح علـی شـرط البخـاری« یعنـی: حدیـث زیـد 

کـه خـود دارای پنـج طریـق اسـت: طریـق اول: … ابوطفیـل نقـل می کنـد  )بـن ارقـم( 

کـه در  کـرد و فرمـود: هـر مسـلمانی را  کـه علـی؟ع؟ مـردم را در صحـن مسـجد جمـع 

روز غدیـر خـم، سـخنان رسـول اهَّلل؟ص؟ را شـنید، سـوگند می دهـم، سـی نفـر از مـردم 

گرفتند،  برخواسـته و شـهادت دادند که رسـول اهَّلل؟ص؟ هنگامی که دسـت علی؟ع؟ را 

خطـاب بـه مـردم فرمودنـد: »آیـا مـن از مؤمنیـن یـه خودشـان، اولی نیسـتم؟« همگی 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او  کـس  گفتنـد: آری، ای رسـول اهَّلل! فرمـود: هـر 

که  کس  که او را دوسـت دارد و دشـمن بدار هر  کس را  اسـت بارخدایا دوسـت بدار هر 

ج شدم در حالی این سخنان  او را دشمن دارد« ابوطفیل می گوید: از آن مجلس خار

گـران آمـده بـود، بعد از آن زید بن ارقم )صحابـی( را دیدم و گفتم:  پیامبـر؟ص؟ برایـم 

کـه چنیـن و چنـان می گفـت، زیـد بـن ارقـم گفـت: انـکارش مکـن  از علـی؟ع؟ شـنیدم 

کـه ایـن سـخنان را در مـورد علـی؟ع؟ می فرمـود  مـن خـود از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

… مـن )البانـی( می گویـم: ایـن حدیـث طبـق شـرط بخـاری در تصحیـح احادیـث، 

صحیـح اسـت.

»سـعد بـن أبـی و قـاص، و لـه عنـه ثـالث طـرق: الثانیـة: عن عبـد الواحد بـن أیمن 
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عـن أبیـه بـه أخرجـه النسـائی فـی الخصائـص و إسـناده صحیـح أیضـا، رجالـه ثقـات 

رجـال البخـاری غیـر أیمـن والـد عبـد الواحـد و هـو ثقـة کما فـی التقریب«. یعنی: سـعد 

کـه خـود دارای سـه طریـق اسـت: طریـق دوم: از عبـد الواحـد بـن  بـن ابـی و قـاص 

بـا ایـن طریـق  کـه او از پـدرش و او از سـعد بـن ابـی و قـاص، ایـن حدیـث را  أیمـن 

کـرده اسـت و هم چنیـن اسـناد آن نیـز،  نسـایی در خصائـص امیرالمومنیـن؟ع؟ نقـل 

صحیـح اسـت، راویـان آن همگـی، راویـان بخاری انـد جـز ایمن پـدر عبدالواحـد که او 

گرچه از  کتـاب تقریـب التهذیب )ابن حجر عسـقالنی( آمده اسـت )ا کـه در  همان طـور 

راویـان، بخـاری نیسـت(، موثـق اسـت.

لـه عنـه تسـع طـرق: السادسـة: عـن عبـد الرحمـن بـن  »علـی بـن أبـی طالـب، و 

أبـی لیلـی قـال: »شـهدت علیـا؟ضر؟ فـی الرحبـة ینشـد النـاس … أخرجـه عبـد اهَّلل بـن 

ک بـن عبیـد بـن الولیـد العبسـی  أحمـد )۱/ ۱۱۹( مـن طریـق یزیـد بـن أبـی زیـاد و سـما

ع الطریقیـن عنـه«. یعنـی: علـی بـن ابی طالب؟ع؟  عنـه. قلـت: و هـو صحیـح بمجمـو

گفـت:  کـه خـود دارای ُنـه طریـق اسـت: طریـق ششـم: عبـد الرحمـن بـن أبـی لیلـی 

کـه مـردم را سـوگند مـی داد … ایـن حدیـث را  در صحـن مسـجد، علـی؟ع؟ را دیـدم 

ک  عبـداهَّلل بـن احمـد در جلـد ۱، صفحـه ی ۱۱۹، از طریـق یزیـد بـن أبـی زیـاد و سـما

کـرده اسـت. مـن  بـن عبیـد بـن الولیـد العبسـی از عبـد الرحمـن بـن أبـی لیلـی، روایـت 

)ألبانـی( می گویـم: ایـن حدیـث بـا هـردو طریـق آن، صحیـح اسـت.

و در پایـان، مطالـب خـود را در مـورد این حدیث، جمع بندی می کند: »و للحدیث 

کبیـرة منها، الهیثمی فـی المجمـع )۹ / ۱۰۳ - ۱۰۸(  کثیـرة جمـع طائفـة  طـرق أخـری 

و قـد ذکـرت و خرجـت مـا تیسـر لـی منهـا ممـا یقطـع الواقـف علیهـا بعـد تحقیـق الکالم 

ابـن  کثیـرة جـدا، و قـد اسـتوعبها  علـی أسـانیدها بصحـة الحدیـث یقینـا و إال فهـی 
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کتـاب مفـرد، قـال الحافـظ ابن حجـر: منهـا صحـاح و منهـا حسـان و جملـة  عقـدة فـی 

القـول أن حدیـث الترجمـة حدیـث صحیـح بشـطریه، بـل األول منـه متواتـر عنـه؟ص؟ 

کفایـة«. یعنـی: ایـن حدیـث،  کمـا ظهـر لمـن تتبـع أسـانیده و طرقـه، و مـا ذکـرت منهـا 

کـه هیثمـی در مجمـع الزوائـد ج ۹ ص ۱۰۳ الـی  طرق هـای فـراوان دیگـری نیـز دارد 

۱۰۸، بسـیاری از آنهـا را، جمـع آوری نمـوده اسـت مـن هم آن مقـدار را که برایم مقدور 

کنـد، یقیـن  گـر کسـی آنهـا را ببینـد و در موردشـان تحقیـق  کـه ا بـود، آوردم، احادیثـی 

کـه اسـناد آن یقینـًا صحیـح اسـت، )و نتوانسـته ام همـه ی طریق هـا را  کـرد  خواهـد 

کـه واقعـًا زیادنـد و ابن عقـده در مورد این حدیث کتاب مسـتقلی، تألیف  بیـاورم( زیـرا 

کـرده و تمـام طریق هـای ایـن حدیـث را جمـع آوری نمـوده اسـت و حافـظ ابن حجـر 

گفتـه اسـت: بعضـی از آنهـا، صحیـح و بعضـی حسـن هسـتند،  در مـورد ایـن احادیـث 

خالصـه ی کالم اینکـه: هـر دو جزءایـن حدیـث )۱- »مـن کنـت مـواله، فعلـی مـواله« و 

۲- »اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«(، صحیح اسـت بلکـه جزء اول آن )»من 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله«(، از پیامبـر؟ص؟ متواتـر اسـت، و این مطلب برای کسـی که 

که من ذکر  کند، روشـن می شـود و این مقدار  در اسـناد و طرق این حدیث، جسـتجو 

کافـی اسـت..« )همو،)الـف(، ج ۴ ص ۲۴۹(. کـردم، 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه[ صحیـح،  »]مـن 

کثیـرة و أولهـا عـن أبـی الطفیـل عنـه قـال:  انظـر طرقـه و شـواهده فـی الکتـاب فهـی 

لمـا دفـع النبـی؟ص؟ مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم أمر بدوحـات فقممن ثـم قال: 

کبـر مـن اآلخـر: کتاب اهَّلل  »کأنـی دعیـت فأجبـت و إنـی تـارک فیکـم الثقلیـن أحدهمـا أ

کیـف تخلفونـی فیهمـا فإنهمـا لـن یتفرقـا حتی یـردا علی  و عترتـی أهـل بیتـی فانظـروا 

کل مؤمـن ثـم إنـه أخـذ بیـد علـی؟ضر؟  الحـوض« ثـم قـال: »إن اهَّلل مـوالی و أنـا ولـی 
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کنـت و لیـه فهـذا و لیـه اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« صحیـٌح«  فقـال: »مـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و  )همـان، ۳۳۰(. یعنـی: حدیـث »مـن 

کـه  کتـاب  کـه در ایـن  عـاد مـن عـاداه« حدیثـی صحیـح اسـت بـه طـرق و شـواهدش 

کـه مضمـون آن ایـن اسـت  کـن اولیـن آنهـا، روایـت ابوطفیـل اسـت  بسـیارند، نـگاه 

کـه، وقتـی پیامبـر؟ص؟ از حجـة الـوداع بـر می گشـتند و وارد غدیـر خم شـدند، اصحاب 

حضـرت بـه دسـتور ایشـان از تنـه ی درختـان سـکویی بنـا کردنـد حضرت بر بـاالی آن 

کـرد و دو  رفتـه و فرمودنـد: »زمـان رحلـت مـن نزدیـک شـده، مـن شـما را تـرک خواهم 

کتـاب  کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت،  چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم 

کـرد،  کنیـد بعـد از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد  خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت 

کوثـر، نـزد مـن آینـد  کنـار حـوض  ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در 

کـرم؟ص؟ فرمونـد: »خداونـد؟زع؟ مـوالی مـن و مـن مـوالی هـر مؤمنـی  سـپس پیامبرا

کـه من مـوالی اویم، این  گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس  هسـتم« سـپس دسـت علـی را 

کـه علـی را دوسـت دارد و  کـه را  )علـی( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد«؛ ایـن حدیـث، صحیـح اسـت. کـه را  دشـمن بـدار هـر 

»مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« و هـو حدیـث 

صحیـح غایـًة، جـاء مـن طـرق جماعـة مـن الصحابـة، خرجـت أحادیـث سـبعة منهـم 

کلهـا و تکلمـت علـی أسـانیدها فـی  کثـر مـن طریـق واحـد و قـد خرجتهـا  و لبعضهـم أ

سلسـلة األحادیـث الصحیحـة« )ظـالل الجنـة، ج ۲، ص ۳۳۸( یعنـی: حدیـث »مـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد من عـاداه«، در باالتریـن مرتبه ی، 

هفـت  مـن  کـه  اسـت  شـده  روایـت  صحابـه  از  جماعتـی  طریـق  از  و  اسـت،  صحـت 

حدیـث از آنهـا را آورده ام و بـرای بعضـی از ایـن احادیـث، بیـش از یـک طریـق و جـود 
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کـه مـن تمـام طریق هـای آن حدیـث را آورده ام و در مـورد سندهایشـان در کتاب  دارد 

گفتـه ام. سلسـله ی احادیـث صحیحـه، سـخن 

»حدثنـا علـی بـن محمـد حدثنـا أبـو الحسـین أخبرنـی حمـاد بـن سـلمة عـن علـی 

مـع  أقبلنـا  قـال:  عـازب  بـن  البـراء  عـن  ثابـت  بـن  عـدی  عـن  جدعـان  ابـن  زیـد  بـن 

رسـول اهَّلل؟ص؟ فـی حجتـه التـی حـج فنـزل فـی بعـض الطریـق فأمـر الصـالة جامعـة 

فأخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال: »ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا: بلـی قـال: 

»ألسـت أولـی بـکل مؤمـن مـن نفسـه« قالـوا بلـی قـال: »فهـذا ولـی مـن أنـا مـواله اللهـم 

ص   ،۱ ج  ق،   ۱۴۰۹ )ابن ماجـه،  )صحیـح(  عـاداه«  مـن  عـاد  اللهـم  وااله  مـن  وال 

۲۶(. یعنـی: … بـراء بـن عـازب گفـت: بـه همراه رسـول خدا؟ص؟، در مسـیر بازگشـت از 

کردیم و رسـول خدا؟ص؟ دسـتور  حج شـان بودیم، در منزلی )از منازل بین راه( توقف 

گرفته و  کـه نمـاز )ظهـر و عصـر( بـا هـم خوانـده شـود سـپس دسـت علـی؟ع؟ را  دادنـد 

گفتنـد: آری، فرمـود: »آیـا  فرمودنـد: »آیـا مـن از مؤمنیـن بـه خودشـان اولـی نیسـتم؟« 

مـن از هـر مؤمنـی بـه خـودش، اولـی نیسـتم؟« گفتنـد: آری، فرمود: »ایـن )علی( ولی 

که او را دوسـت دارد  کسـی را  که من موالی اویم، بارخدایا! دوسـت بدار  کسـی اسـت 

کـه بـا او دشـمن اسـت« ایـن حدیـث، صحیـح اسـت. کسـی  و دشـمن بـاش بـا 

نقد صریح ابن تیمّیه. ۴

کـه بـر  بـه جـز البانـی برخـی از حدیـث پژوهـان اهل تسـنن بـا توجـه بـه تسـلطی 

مـردود  را  ابن تیمیـه  نظـر  انجام شـده  بررسـی های  از  بعـد  داشـته اند  حدیثـی  متـون 

ح زیـر اسـت: بـه شـر از نظـرات  کرده انـد؛ برخـی  اعـالم 
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ابن حجر مکی متوفای )۹۴۷ ق( .   . ۴

»و قـول بعضهـم إن زیـادة »اللهـم وال مـن وااله الـخ« موضوعـة، مـردود فقـد ورد 

ذلـک مـن طـرق صحـح الذهبی کثی را منها« )همو، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۱۶۴( یعنی: 

گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الـخ« جعلی و دروغ  کـه  … و حـرف بعضی هـا 

که بسـیاری از طرق  که این زیادی از طرقی وارد شـده  اسـت، مردود اسـت به راسـتی 

آن را ذهبـی، تصحیـح کرده اسـت.

 مال علی قاری )متوفای ۴ ۰  ق(.   . ۴

»… ثـم قـول بعضهـم إن زیـادة: »اللهـم وال مـن وااله« موضوعـة، مـردودة، فقـد 

ورد ذلـک مـن طـرق صحـح الذهبـی کثـی را منها« )همـو، ۱۴۲۲ ق، ج ۱۱، ص ۲۵۸( 

کـه گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الخ« جعلی  یعنـی: … حرف هـای بعضـی 

که بسـیاری  که این زیادی از طرقی وارد شـده  و دروغ اسـت، مردود اسـت به راسـتی 

کرده اسـت. از طـرق آن را ذهبـی، تصحیـح 

برهان الدین حلبی )متوفای ۰۴۴  ق(.   . ۴

»… و قـول بعضهـم إن زیـادة »اللهـم وال مـن وااله إلـی آخـره« موضوعـة، مـردود 

کثیـرا منهـا« )همـو، ۱۴۰۰ ق، ج ۳، ص  الذهبـی  فقـد ورد ذلـک مـن طـرق صحـح 

گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الـخ«  کـه  ۳۳۶( یعنـی:.. و حـرف بعضی هـا 

کـه  کـه ایـن زیـادی از طرقـی وارد شـده  جعلـی و دروغ اسـت، مـردود اسـت بـه راسـتی 

کـرده اسـت. بسـیاری از طـرق آن را ذهبـی، تصحیـح 
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محمد ناصرالدین البانی. ۴ . ۴

البانی از علمای طراز اول و معاصر اهل تسـنن؛ او بعد از ذکر اسـناد و طرق فراوان 

عـاداه«،  مـن  عـاد  و  وااله،  مـن  وال  اللهـم  مـواله،  فعلـی  مـواله،  کنـت  »مـن  حدیـث 

حدیـث  الترجمـة  حدیـث  ان  القـول  جملـة  و   …« می نویسـد:  و  کـرده  نتیجه گیـری 

کمـا ظهـر لمـن  صحیـح بشـطریه، بـل االول منـه متواتـر عنـه صلـی اهَّلل علیـه و سـلم 

کالم اینکـه: هـر دو جـزء ایـن  کفایـة؛ خالصـه  تتبـع اسـانیده و طرقـه و مـا ذکـرت منهـا 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله« و »اللهـم وال مـن وااله، و عاد مـن عاداه«(،  حدیـث )»مـن 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله«(، از پیامبـر؟ص؟  صحیـح اسـت بلکـه جـزء اول آن )»مـن 

کـه در اسـناد و طـرق ایـن حدیـث، جسـتجو  کسـی  متواتـر اسـت، و ایـن مطلـب بـرای 

کافـی اسـت«. او بالفاصله پس  کـردم،  کـه مـن ذکر  کنـد، روشـن می شـود و ایـن مقـدار 

از ایـن نتیجه گیـری، انگیـزه اش را از بررسـی اسـناد ایـن احادیـث، بیـان می کنـد: »اذا 

عرفـت هـذا، فقـد کان الدافـع لتحریـر الکالم علی الحدیث و بیـان صحته، اننی رایت 

الشـطر اآلخـر،  امـا  الشـطر االول مـن الحدیـث و  شیخ االسـالم بـن تیمیـة، قـد ضعـف 

کـذب! و هـذا مـن مبالغتـه الناتجـة فـی تقدیـری مـن تسـرعه فـی تضعیـف  فزعـم انـه 

االحادیـث قبـل ان یجمـع طرقهـا و یدقـق النظـر فیهـا و اهَّلل المسـتعان« یعنـی: حـال 

کـه َاسـناد و طـرق ایـن حدیـث را شـناختی، بایـد بگویـم: انگیـزه مـن از نوشـتن ایـن 

کـه دیدم شیخ االسـالم  مطالـب، پیرامـون ایـن حدیـث و بیـان صحـت آن، ایـن اسـت 

و  شـمرده  ضعیـف  را  مـواله«(  فعلـی  مـواله،  کنـت  )»مـن  آن  اول  جـزء  ابن تیمیـه، 

کـرده، جـزء دوم آن )»اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«(،  گمـان  هم چنیـن 

کـه در اثـر  کـذب اسـت، بـه نظـر مـن، منشـاء ایـن ادعـای او، زیـاده روی اسـت  دروغ و 

شـتاب زدگی او در تضعیـف احادیـث، قبـل از جمـع کردن َاسـناد و طـرق یک حدیث و 
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گرفتـه اسـت« )البانـی، )ب( ج ۴، ص ۳۴۳(. دقـت و تأمـل در آنهـا، صـورت 

دالیل ادعای ابن تیمیه

دالیـل متعـددی بـرای بـر عـدم پذیـرش عبـارت »اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن 

اشـاره  آن  بـه  ذیـل  در  اجمـال  بـه  کـه  برشـمرد  می تـوان  ابن تیمیـه  توسـط  عـاداه« 

می شـود:

کالم پیامبر؟ص؟ حقانیت شیعه اثبات می شود. ۱-در صورت پذیرفتن ادامه ی 

۲- با تقطیع قسمت اول حدیث در منابع مختلف با عنوان حدیث غدیر »من 

که ولی به معنای دوست  کرد  را توجیه  کنت مواله فهذا علٌی مواله«، می توان آن 

است.

۳- در صورت قبول قسمت دوم حدیث غدیر عملکرد صحابه بعد از پیامبر؟ص؟ 

کـه منجـر بـه حملـه بـر منـزل حضـرت  مـورد نقـدی جـدی قـرار می گیـرد، عملکـردی 

زهـرا؟اهع؟، آتـش گشـودن، سـقط فرزنـد و در نتیجه شـهادت ایشـان شـد.

برپـا  صحابـه ی  عدالـت  غدیـر،  حدیـث  دوم  قسـمت  پذیـرش  صـورت  در   -۴

مـی رود. سـوال  زیـر  جمـل  و  نهـروان  صفیـن،  کننـدگان 

باقـی  اهل تسـنن  در  دفاعـی  قابـل  گـزاره ی  هیـچ  عبـارت  ایـن  پذیرفتـن  ۵-بـا 

ُسـوُل  ُکـُم الَرّ کریـم فرمـوده اسـت: >و َمـا آَتا نمی مانـد چـون خداونـد متعـال در قـرآن 

)الحشـر، ۷( َفاْنَتُهـوا<  َعْنـُه  ُکـْم  َنَها َوَمـا  َفُخـُذوُه 

نتیجه گیری. ۵

رجـال  و  حدیـث  علـم  در  کـه  اهل تسـنن  نـام آور  دانشـمندان  و  علمـا  اعترافـات 
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خبـره ی فـن هسـتند، دربـاره ی حدیث غدیر اشـاره به قرار داشـتن دعـای پیامبر؟ص؟ 

ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
کـه: »الّل در حـق امـام علـی؟ع؟ اسـت 

َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« 

در  پیشـینیان  منابـع  بـه  امـا  می زنـد  سـینه  بـر  سـلف  سـنگ  چـه  گـر  ا ابن تیمّیـه 

حدیـث غدیـر بی توجـه اسـت. ایـن رویکـرد حتـی باعـث نقـد عالمـان بعـد از وی شـده 

اسـت، برخی اسـناد صحیح حدیث را آورده اند و برخی به نقد آشـکار او پرداخته اند.

انـکار ایـن تعبیـر در حدیـث صحیح السـند غدیـر، اواًل: ناشـی از مخالفـت و عداوت 

کـی از عملکـرد ناشـیانه ی او در دفـاع نابـه حـق از  او بـا امـام علـی؟ع؟ اسـت، ثانیـًا: حا

صحابـه در نبردهـای صفیـن، نهـروان و جمل اسـت.

سوی  به  مــردم  هدایت  به  منجر  بتواند  شاید  غدیر  حدیث  حــذف  یا  تقطیع 

اندیشه های سلفی شود اما نمی توان چشم بر سایر اعترافات دانشوران سنی بست.

امـام علـی؟ع؟  داشـتن دوسـتداران  در حق دوسـت  در غدیـر  پیامبـر؟ع؟  دعـای 

و دشـمن داشـتن دشـمنان امـام علـی؟ع؟ عدالـت صحابـه را زیـر سـؤال می بـرد و یـا 

حداقـل مرزبنـدی مشـخصی بـرای تعریـف صحابـه از منظـر رسـول خـدا؟ص؟ ترسـیم 

می کنـد.
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