
 

  ؟سالم به حدیث غدیر احتجاج کرده استامیر المؤمنین علیه ال آیا
  سهیل: سؤال کننده 

  :پاسخ 
انـد کـه مـا بنـا بـه درخواسـت        امیر مؤمنان علیه السالم و بقیه ائمه معصومنین علیهم السالم در موارد بسیاري به حدیث غدیر احتجاج کـرده 

  .کنیم  م بسنده میجنابعالی به چند احتجاج از امیر مؤمنان علیه السال
  :کند  احمد بن حنبل در مسندش با سند صحیح نقل می.  1

ثَنَا فدنَى قَاالَ حعمٍ الْمیو نُعأَبو دمحنُ منُ بیسثَنَا حدى أَبِى حثَندح اللَّه دبثَنَا عدح عملِ قَالَ جنْ أَبِى الطُّفَیطْرٌ ع  

ف النَّاس ىلع ولَ اللَّهسر عممٍ سلسرِئٍ مکُلَّ ام اللَّه أَنْشُد مقَالَ لَه ۀِ ثُمبقُولُ  -صلى اهللا علیه وسلم-ى الرَّحی  

ا قَاملَم عما سم یرِ خُمغَد مونَ النَّاسِ .  یثَالَثُونَ م یرٌ  -فَقَامکَث نَاس مٍ فَقَامیو نُعقَالَ أَبینَ فَ -ووا حشَهِد  

  منْ « قَالَ . قَالُوا نَعم یا رسولَ اللَّه. »أَتَعلَمونَ أَنِّى أَولَى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم « أَخَذَه بِیده فَقَالَ للنَّاسِ 

اهادنْ عم ادعو االَهنْ والِ مو ماللَّه الَهوذَا مفَه الَهوم کُنْت « . یتئاً فَلَقى شَیى نَفْسکَأَنَّ فو تقَالَ فَخَرَج  

  صلى -قَالَ فَما تُنْکرُ قَد سمعت رسولَ اللَّه . زید بنَ أَرقَم فَقُلْت لَه إِنِّى سمعت علیا یقُولُ کَذَا وکَذَا

  . یقُولُ ذَلک لَه -اهللا علیه وسلم
  . 19823، ح  370ص ،  4ج  ،مسند احمد 

  دهم هر مرد مسلمانى که غدیر خم سوگند مى:  و فرمود حبه گرد آوردرحضرت على علیه السالم مردم را در 

  . برخیزد  ، از جا خاطر دارد و سخنى را که در آن روز از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیده استه را ب 

  و ـ  شهادت دادند  بسیارىافراد ابو نعیم گفته است که  ـ  ا خاستندپسى تن از مردم براى اقامه شهادت ب

  دست ه اعالم کردند آن هنگام که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله دست امیر المؤمنین على علیه السالم را ب

  :  مبارك خود گرفت خطاب به مردم فرمود

  فرمایش رسول خدا صلّى اللّه علیه  ؟ همگى باشم به مؤمنان از خود آنها مى تر شایستهکه من  دانید میآیا 

  : رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود .و آله را تصدیق کردند 

  ، و دشمن  دوست على را دوست بدار!  پروردگارا موالي او است ،] علی[این   هر کس من موالي او هستم ،



 

  .  على را دشمن بدار

  ، و در بازگشت از  کردم ه در خودم احساس ناراحتى مىاز میان جمع در حالى بیرون رفتم ک:  ابو طفیل گفت

  !  از على چنین و چنان شنیدم و ناراحت شدم:  رفتم و به او گفتم» زید بن ارقم«، به دیدار  اجتماع مردم

  اى من خود از رسول که، آنچه را که استماع کرده به دلیل آن!  آنچه را که شنیدى انکار مکن:  گفت» زید«

  ! ام ه علیه و آله شنیدهخدا صلّى اللّ 
  :گوید  هیثمی بعد از نقل روایت می

  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ وهو ثقۀ 
  دار الکتاب  /دار الریان للتراث:  ناشر،  104ص  ، 9ج ) هـ  807متوفاي(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، علی بن أبی بکر الهیثمی 

  . 1407 – بیروت, القاهرة  -العربی 

  این روایت را احمد نقل کرده و راویان آن ، راویان صحیح بخاري هستند ؛ غیر از فطر بن خلیفه که او 

  .نیز مورد اعتماد است 
  :نویسد  احمد بن حنبل در مسندش می.  2

بثَنَا شُعدفَرٍ حعنُ جب دمحثَنَا مدى أَبِى حثَندح اللَّه دبثَنَا عدبٍ ح ه نَ وب یدعس تعماقَ قَالَ سحنْ أَبِى إِسۀُ ع  

 ابِ النَّبِىحنْ أَصتَّۀٌ م س ۀٌ أَوسخَم فَقَام النَّاس ىلع ولَ  -صلى اهللا علیه وسلم-قَالَ نَشَدسوا أَنَّ رفَشَهِد  

 قَالَ  -صلى اهللا علیه وسلم-اللَّه »لفَع الَهوم نْ کُنْتم الَهوم ى« .  
  . 23808، ح  366ص ،  5ج  ،مسند احمد 

  ، حاضران را سوگند داد که هر کس در روز غدیر خم  حضرت على علیه السالم در رحبه :گوید سعید بن وهب 

  پنج تن و یا در این هنگام .  سخنى در حق من از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیده است از جا برخیزد

  روز از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در محل غدیر  خاستند و گواهى دادند که آنان در آنشش تن بر

  :شنیدند، خطاب به مردم فرمود

  هر کس من موالي او هستم ، این علی نیز موالي اوست
  :گوید  هیثمی بعد از نقل روایت می

  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح 



 

  . 104ص  ، 9ج  ،مجمع الزوائد 

  :نویسد  ابوبکر بزار در بحر الذخار می.  3

ي : حدثَنَا یوسف بنُ موسى ، قَالَ  رٍو ذمنْ عاقَ ، عحی إِس   ثنا عبید اهللاِ بنُ موسى ، عنْ فطْرِ بنِ خَلیفَۀَ ، عنْ أَبِ

بٍ ، وعنْ زید بنِ یثَیعٍ ، قَالُوا ه نِ وب یدعنْ سعرَّ ، وقُولُ :  ما ، ییلنا ععمولَ اهللاِ : سسر عمال سجر اللَّه تنَشَد  

وا أَنَّ رال ، فَشَهِدجشَرَ رثَالثَۀُ ع هإِلَی فَقَام ، ا قَاملَم یرِ خُمغَد موقُولُ یولَ اهللاِ صلى اهللا صلى اهللا علیه وسلم ، یس  

ی ، : بلَى یا رسولَ اهللاِ ، قَالَ : ولَى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم ، قَالُوا أَلَست أَ: علیه وسلم ، قَالَ  لع دفَأَخَذَ بِی  

ب منْ أَحبه ، و: فَقَالَ  أَحو ، اهادنْ عم ادعو ، االهنْ والِ مو ماللَّه ، الهوذَا مفَه الهوم نْ کُنْتمض غ نْ  أَبم  

 نْ خَذَلَهاخْذُلْ مو ، رَهص صرْ منْ نَ غَضَه ، وانْ أَب.  
  , بیروت  -مکتبۀ العلوم والحکم , مؤسسۀ علوم القرآن :  ناشر ، 786ح  ، 35ص  ، 3ج ) هـ  292متوفاي(، أبو بکر البزار  )مسند البزار( البحر الزخار

  . حفوظ الرحمن زین اهللام. د: األولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1409 -المدینۀ 

   گفتنداتفاق هم ه ب سه هر نقل کرده است که ، سعید بن وهب و زید بن یثیع ابو اسحاق از عمرو بن ذى مرّ

  کسى از شما از پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله در  هرداد که  حضرت على علیه السالم سوگند مى میکه شنید

  سیزده تن از حاضران از .  ، شهادت خود را اعالم نماید ، شنیده است دهچه را درباره من فرمو روز غدیر خم آن

  : ، فرمود و گواهى خود را اعالم داشتند که از آن حضرت صلّى اللّه علیه و آله شنیدیم برخاستندخود  جاي

  ن در ای.  ؟ مردم فرموده آن حضرت را تصدیق کردندنیستم از خود آنها  سزاوراتراز جان مؤمنان آیا من 

  : هنگام دست على علیه السالم را گرفت و فرمود

  من کنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه واحب من احبه و ابغض من ابغضه و « 

  . »انصر من نصره و اخذل من خذله
  :گوید  هیثمی بعد از نقل روایت می

  .و ثقۀ رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ وه
  . 105ص  ، 9ج  ،مجمع الزوائد 

  این روایت را بزار نقل کرده و تمام راویان آن ، راویان صحیح بخاري هستند ،  غیر از فطر بن خلیفه که او 

  .اعتماد است  قابلنیز 



 

  :و در مسند احمد بن حنبل آمده است .  4

یمٍ األودي أَنْبکبن ح ىلثنا ع عٍ قَاالَ حدثنا عبد اللَّهثَیبن ی دینْ زعبٍ و ه بن و یدعاقَ عن سحعن أبی إِس أَنَا شَرِیک  

  نَشَد على الناس فی الرَّحبۀِ من سمع رسولَ اللَّه صلى اهللا علیه وسلم یقول یوم غَدیرِ خُم اال قام قال فَقَام من 

س دیلِ زبنْ قمتَّۀٌ و س یدعلِ سبصلى اهللا علیه وسلم یقول لعلی رضی اهللا ق ولَ اللَّهسوا رعموا انهم ستَّۀٌ فَشَهِد  

س اهللا أَولَى بِالْمؤْمنینَ قالوا بلَى قال اللهم من کنت موالَه فعلی موالَه اللهم والِ أَلَی یرِ خُممن عنه یوم غَد   

 اهادمن ع ادعو االَهو.  
  . مصر –مؤسسۀ قرطبۀ : شر ، نا 950، ح 118ص  ، 1ج ) هـ 241متوفاي(م أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیبانی مسند اإلما

  حضرت على علیه السالم :  زید بن یثیع روایت کرده است که هر دو تن گفتند«وهب و از أبی اسحاق از سعید بن 

  روز غدیر خم سخنى در حق من از رسول خدا صلّى اللّه علیه و ، حاضران را سوگند داد که هر کس در  در رحبه

  یسعبن  زید کنارو شش تن از  بن وهب در این هنگام شش تن از کنار سعید.  آله شنیده است از جا برخیزد

  ، خطاب  روز از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در محل غدیر شنیدند برخاستند و گواهى دادند که آنان در آن 

  : ردم فرمودبه م

  آیا خداوند از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیست ؟

  : حاضران گفتند

  . خدا بر همگى آنان اولویت دارد!  آرى

  :رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود

  بارخدایا هرکه من موالي او هستیم ، این علی موالي اوست ، بارخدایا دوست بدار کسانی که او را دوست 

  .باش با کسی که با او دشمنی ورزد دارند و دشمن 
  :گوید  می بعد از نقل این روایت البانی

  نشد : وهب و زید بن یثیع قاال  عن سعید بن)  118/  1(  "زوائده على المسند  "و أخرج عبد اهللا بن أحمد فی  

  قام ، فقام من إال ) خم ( علیه وسلم یقول یوم غدیر  من سمع رسول اهللا صلى اهللا: علی الناس فی الرحبۀ 

  . الحدیث ... ستۀ ، فشهدوا  قبل سعید ستۀ ، و من قبل زید



 

  . و إسناده حسن ، و أخرجه البزار بنحوه و أتم منه . و الثالثۀ  الطریق الثانیۀ و قد مضى فی الحدیث الرابع

   و قد)  108 - 103/  9(  "المجمع  "أخرى کثیرة جمع طائفۀ کبیرة منها الهیثمی فی  و للحدیث طرق

  أسانیدها بصحۀ الحدیث یقینا ،  ذکرت و خرجت ما تیسر لی منها مما یقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکالم على

  . منها صحاح و منها حسان : کتاب مفرد ، قال الحافظ ابن حجر  و إال فهی کثیرة جدا ، و قد استوعبها ابن عقدة فی

  کما  ، بل األول منه متواتر عنه صلى اهللا علیه وسلمحدیث الترجمۀ حدیث صحیح بشطریه  و جملۀ القول أن

  .ظهر لمن تتبع أسانیده و طرقه ، و ما ذکرت منها کفایۀ 
  .، طبق برنامه المکتبۀ الشاملۀ  249ص  ، 4ج ، السلسلۀ الصحیحۀ 

  این دو که  نقل کردهاز سعید بن وهب و زید بن یثیع افزوده است ،  بر مسند احمد آنچهاحمد در  پسرعبد اهللا 

  . از جا بر خیزد را از رسول خدا شنیده استغدیر  حدیثعلی در رحبه مردم را سوگند داد که هر کس :  اند نفر گفته

  .. .. شهادت دادندشش نفر از کنار سعید و شش نفر از کنار زید  بعد از

  همانند است و بزار نیز  نیکوسند آن  .ـ نیز این روایت گذشت  دوم و سوم داشت طریقـ در و در حدیث چهارم 

  .  است نقل کرده يتر شکل کامل آن را به

   اند ؛ هاي بسیاري وجود دارد که طایفه بزرگی از  علما آن را نقل کرده سندو براي این روایت 

  .هیثمی در مجمع الزوائد از جمله 

  هایی را که سندش قطعی  ن، آهاي آن  را بعد از تحقیق سند اي که در توانم بود این روایات تا اندازه من نیز

  . گانه آورده است  و ابن عقده نیز آن را در کتابی جدا .بوده نقل کردم وگر نه این روایت طرق بسیاري دارد 

  . صحیح و بعضی از آن حسن هستند روایات غدیر بعضی از  :گفته غدیر در باره حدیث  عسقالنی ابن حجر

  بلکه  ؛صحیح است  ]اللهم وال من وااله... من کنت مواله [ قسمتش و خالصه این که این حدیث با هر دو 

  کسانی که براي  ؛ چنانچه متواتر از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم نقل شده قسمت اول آن به صورت

  .آن را ذکر کردم  اندازه کافیو من به  اند ، مطلب آشکاري است در سند آن تحقیق کرده
  :نویسد  احمد بن حنبل در مسندش می.  5

س بنُ أَرقَم حدثَنَ ى حدثَنَا یونُ   ا یزِید بنُ أَبِى زِیاد عنْ عبد الرَّحمنِ حدثَنَا عبد اللَّه حدثَنى عبید اللَّه بنُ عمرَ الْقَوارِیرِ



 

  یقُولُ -صلى اهللا علیه وسلم-لنَّاس أُنْشد اللَّه منْ سمع رسولَ اللَّه بنِ أَبِى لَیلَى قَالَ شَهِدت علیا فى الرَّحبۀِ ینْشُد ا

  یرِ خُمغَد موی » الَهوم ىلفَع الَهوم نْ کُنْتم« .فَشَهِد ا قَامُظرُ . لَم   قَالَ عبد الرَّحمنِ فَقَام اثْنَا عشَرَ بدرِیا کَأَنِّى أَنْ

هم فَقَالُوا نَشْهد أَنَّا سمعنَا رسولَ اللَّه إِلَى أَ دصلى اهللا علیه وسلم-ح-  یرِ خُمغَد موقُولُ یلَى « یأَو تأَلَس  

  موالَه فَعلى موالَه فَمنْ کُنْت « قَالَ . فَقُلْنَا بلَى یا رسولَ اللَّه. »منْ أَنْفُسهِم وأَزواجِى أُمهاتُهم  بِالْمؤْمنینَ

 اهادنْ عم ادعو االَهنْ والِ مو ماللَّه«.  
  . 973ح ،  119ص ،  1ج  ،مسند احمد 

  :گوید  البانی بعد از نقل روایت می

  فذکره .  ".. ینشد الناس  شهدت علیا رضی اهللا عنه فی الرحبۀ ": عن عبد الرحمن بن أبی لیلى قال : السادسۀ 

  .  "... و انصر  "ثله دون زیادة م

   .عنه  من طریق یزید بن أبی زیاد و سماك بن عبید بن الولید العبسی)  119/  1( أحمد  أخرجه عبد اهللا بن

  .بدریا : فی األولى  زاد. و هو صحیح بمجموع الطریقین عنه ، و فیهما أن الذین قاموا اثنا عشر : قلت 
  .، طبق برنامه المکتبۀ الشاملۀ  249ص  ، 4ج ، السلسلۀ الصحیحۀ 

  در روز رحبه حاضر بودم که علی علیه السالم مردم را : طریق ششم از عبد الرحمن بن أبی لیلی است که گفت 

  ...داد  سوگند می

  .عبد اهللا ، پسر احمد بن حنبل این روایت را از طریق یزید بن زیاد و سماك بن عبید بن ولید عبسی نقل کرده است 

  در هر دو روایت این مطلب وجود . صحیح است ، دو سند  نظر گرفتن هراین است که این روایت با در  نظر من

  در روایت اول این مطلب اضافه شده است که  لیو؛ دارد که کسانی که شهادت دادند ، دوازده نفر بودند 

  .اند  همه دوازده نفر بدري بوده
  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  )عج(اتی حضرت ولی عصر مؤسسه تحقیق


