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چکیده
باورمنــدان بــه نظریه نصب الهی امام و ابالغ آن توســط نبی اکــرم؟ص؟ برای ادعای خالفت
بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ ،به احادیث منصوص از پیامبر اکرم؟ص؟ اســتناد جســتهاند که
مهمترین آنها روایتی است که به حدیث والیت شهرت یافته است.
ما در این مقاله ،به گونه شناسی محتوا ،طرق و تنوع صدور این حدیث و احادیث همگون
با آن خواهیم پرداخت.
حدیــث والیــت و احادیــث همگــون آن ،دارای چهــل طریــق از صحابــۀ پیامبــر؟ص؟ و
اهلبیت؟مهع؟ است .از میان این طرق ،سیزده طریق بین فریقین مشترک است؛ شش طریق
به منابع اهل سنت و بیستویک طریق به منابع شیعه اختصاص دارد که بعضی از آنها از
صحابه پیامبر؟ص؟ و بعضی دیگر نیز از اصحاب اهلبیت؟مهع؟ نقل گردیده است.
درمجموع ،تمامی این احادیث دارای ُنه گونۀ محتوایی و دوازده گونۀ صدور بوده که چهار
گونۀ صدور آن مشــترک بین فریقین و هشــت گونه ،مخصوص شــیعه است .در این میان،
سه حدیث همگون مستقل نیز وجود دارد.

کلیدواژهها :حدیث والیت ،گونه شناسی طرق ،محتوا ،تنوع صدور ،میراث مکتوب.
* تاریخ دریافت ،93/9/5 :تاریخ پذیرش.94/1/29 :
 .1دان ــش آموخت ــۀ ح ــوزۀ علمی ــۀ ق ــم و ف ــارغ التحصی ــل مرک ــز تخصص ــی امام ــت اهلبی ــت؟مهع؟.
.eskandarihoseyn@yahoo.com
eskandarihoseyn@yahoo.com
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مقدمه
مسئلۀ امامت ،از مهمترین مسائل مورد اختالف بین فرقههای اسالمی است .امامیه،
بــه نصــب الهی امــام و وجود نص بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ معتقــد بوده و بر این باور
اســت کــه ابــاغ امامــت آن حضرت برای مــردم ،بارها توســط پیامبر اکــرم؟ص؟ صورت
گرفتــه اســت .برخــاف اهل ســنت که بعضــی ،وجود نص را بــه کلی منکرنــد و برخی
دیگر ،به وجود نص خفی آنهم برای ابوبکر قائل شدهاند.
یکی از نصوص امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ ،ســخن صریح پیامبر؟ص؟ نســبت به ایشــان
اســت که فرمودند« :علی بعد از من ّ
ولی هر مؤمنی اســت» .این تعبیر در موقعیتهای
مختلفی صادر شــده که از مهمترین آنها ،جریان فرســتادن علی؟ع؟ و خالد بن ولید
به یمن در سال هشتم هجرت است 1.در جریان این سفر ،خالد که نسبت به علی؟ع؟
بغض و کینه داشتُ ،ب ِری ِده و چند نفر دیگر را ،برای شکایت از علی؟ع؟ خدمت رسول
خدا؟ص؟ فرستاد ،با این مضمون که آن حضرت ،کنیزی را از غنائم برای خود برداشته
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اســت! ولی رســول خدا؟ص؟ بهجای تأیید آنها ،از این شــکایت غضبناک شــده و در
کالمی ،به والیت علی؟ع؟ بعد از خود تصریح میکنند.
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ایــن روایــت و احادیــث شــبیه آن را فریقیــن بــا اســناد صحیــح در آثار مکتــوب خویش
منعکــس کردهانــد .دقت در این احادیث ،صــدور آنهــا را در موقعیتهای مختلف،
توسط پیامبر اکرم؟ص؟ مشخص میسازد.
شــایانذکر اســت کــه فضــای عمومــی موضــوع نوشــتار پیــش رو ،باآنکــه دارای ســابقۀ
پژوهشهای مشابه از سوی برخی از اندیشمندان نامدار ،چون عالمه امینی در الغدیر،
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 .1زینــی دحــان ،احمــد ،الســیرة النبویــه .371/2 ،زینــی دحــان ایــن جریــان را مربــوط بــه ســال
هشــتم دانســته اســت .ســخن وی ،تــاش کســانی را کــه خواســتهاند ایــن جریــان را بــا جریــان
غدیــر مرتبــط ســاخته تــا بگوینــد منظــور پیامبــر؟ص؟ در روز غدیــر ،دوســتی و مــواالت علــی؟ع؟
بــوده اســت ،رد میکنــد.
 .2امینی ،عبدالحسین ،الغدیر 376/1 ،و .245/3

میــر حامــد حســین در عبقات االنــوار و آیتاهلل میالنــی در نفحات االزهار 1اســت؛ ولی
نگارندۀ این سطور ،نوشتۀ درخوری پیرامون تطبیق بین روایات فریقین نیافته است.
این نوشتار ،ناظر به اثبات گونههای محتوا ،طرق و تنوع صدور این حدیث و احادیث
همگــون آن ،بــر پایۀ آثار مکتــوب فریقین بوده و صدور آن را از رســول خدا؟ص؟ در اثبات
والیت بالفصل امیرالمؤمنین؟ع؟ حتمی میداند.
حمل اینگونه روایات بر مفهوم والیت بر اساس معنای ظاهری و دیدگاه امامیه است؛
همچنین اعتبار اجمالی مجموع این احادیث ،پیشفرض در نظر گرفته شــده اســت.
إن شــاءاهلل داللــت و اعتبار ســنجی گونهای و مــوردی این احادیث ،در نوشــتاری دیگر
تقدیم خواهد شد.

 _1متن حدیث والیت

 .1ر.ک :میالنی ،سید علی ،نفحات االزهار ،ج  15و .16

11
حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین
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قال أبو ِع َ
يسى :هذا ح ِديث ح َس ٌن غ ِريب.
عمران بن حصین میگوید :رســول خدا صلیاهللعلیه[وآله] لشــکری را به یمن
فرستاد و علی[؟ع؟] را بر آنها فرمانده کرد .بعد از پیروزی ،علی [؟ع؟] کنیزی را از
غنائم برداشت .عدهای این کار را زشت دانسته و چهار نفر از اصحاب رسول
خداصلیاهللعلیه[وآلــه] بــا هــم تبانــی کردند که وقتی رســول خــدا صلیاهلل
علیــه [و آلــه] را مالقات کردنــد ،از این عمل علی[؟ع؟] به ایشــان خبر دهند
_ مســلمانان وقتــی از ســفر برمیگشــتند ابتــدا نــزد پیامبرصلیاهللعلیه[وآله]
رفته و به ایشــان ســام میدادند و بعد به منازل خود میرفتند _ وقتی لشــکر
برگشــت 2،آن چهــار نفــر خدمــت پیامبرصلیاهللعلیه[وآله]رســیده و بعــد از
عــرض ســام بــه آن حضرت ،یکــی از آنهــا گفت :آیــا علــی را نمیبینید که
چنیــن و چنــان کــرده اســت؟! رســول خــدا صلــیاهلل علیــه [و آلــه] از او روی
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گردانــد؛ ســپس نفر دوم و ســوم و چهارم یکــی پس از دیگر بلند شــده و همان
شکایت را تکرار کردند .حضرت نیز از هرکدام روی برگرداند .بعد از شکایت
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نفــر چهــارم ،رســول خداصلیاهللعلیه[وآلــه] _ درحالیکــه غضــب از چهــرۀ
شریفشــان نمایان بود _ ســه مرتبه فرمودند :از علی چه میخواهید؟! علی از
من است و من از علی؛ و او ّ
ولی هر مؤمنی بعد از من است.

ایــن جریــان را عالمان شــیعه و اهل ســنت با اســناد صحیــح و تفاوتهایــی در متن ،نقل
کردهانــد .در غالــب گزارشهــا ،شــکایتکننده بریدة بن حصیــب و چند نفر دیگر کــه او را
همراهی میکردند ،نام برده شدهاند که خالد بن ولید آنها را بر این امر ترغیب کرده است.
 .1ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن.632/5 ،
 .2در برخی از منابع تصریح شده است که خالد بن ولید این چهار نفر را پیشاپیش دیگر مسلمانان
برای شــکایت از علی؟ع؟ خدمت پیامبر اکرم؟ص؟ فرســتاده اســت .این امر نشانگر بغض و کینۀ
بعضی از صحابه نسبت به علی؟ع؟ است.

تصریــح رســول خدا؟ص؟ بــه والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در پی ایــن ماجرا ،بــه «حدیث
والیــت» شــهرت یافته و با گونههــای مختلف محتوایی و طرق متعــدد در آثار مکتوب
فریقین منعکس شــده اســت .تنوع صدور عین روایت یا مضمون آن در موقعیتهای
مختلف توســط رســول خدا؟ص؟ نشــانگر اهمیت اینگونه از معرفی حضرت علی؟ع؟
به امامت و خالفت بعد از پیامبر اکرم؟ص؟ است.

 _2تنوع منابع حدیث

عالمــان و محدثــان زیادی از شــیعه و ّ
ســنی ،به نقل این روایت و روایــات همگون با آن
پرداختهاند .در اینجا ،به نام تعدادی از آنها اشاره میکنیم.
 _1 _2نگاشتههای اهل سنت

مسند طیالسی ،المصنف ابن ابی شیبه ،مسند و فضائل الصحابه احمد بن حنبل،

الســنه ابن ابی عاصم ،اآلحاد و المثانی ،سنن الکبری ،المحاسن والمساوی ،معجم
الکبیــر ،المســتدرک علــی الصحیحیــن ،االســتیعاب ،اســد الغابه ،فضائــل الخلفاء
الراشــدین ،ذخائــر العقبی ،تاریخ االســام ،الوافی بالوفیات ،البدایــة والنهایه ،مجمع
آیــتاهلل ســید علــی میالنــی ،در جلــد  15و  16نفحــات االزهار به بررســی ایــن حدیث
تحــت عنــوان «حدیــث الوالیــه» پرداختــه و نــام  65نفر از بــزرگان اهل ســنت را که این
حدیث را در آثار خود منعکس کردهاند ،ثبت نمودهاند.
 _2 _2نگاشتههای شیعه

کتــاب ســلیم بن قیس ،مناقــب االمام أمیــر المؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ ،تفســیر
فــرات کوفی ،الکافی ،تفســیر قمــی ،فضائــل امیرالمؤمنین؟ع؟ ،الغیبه ،شــرح االخبار
فــی االئمــه االطهــار ،امالی شــیخ مفیــد ،بشــارة المصطفــی لشــیعة المرتضــی ،امالی
شیخ طوسی ،الروضه فی فضائل امیرالمو منین؟ع؟ ،عمدة عیون صحاح االخبار فی
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الزوائد ،فتح الباری فی شرح صحیح بخاری ،و . ...
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االئمه االطهار ،الطرائف فی معرفة الطوائف ،کشــف الغمه ،کشــف الیقین فی فضائل
امیرالمؤمنین؟ع؟ و . ...
ازآنجاکه در شیوههای بررسی احادیث ،احصاء و استقصاء تمام میراث حدیثی ،گام
نخســت به شــمار میآید ،بنابراین در این نوشتار مرحلۀ اول را به جمعآوری تمام طرق
اختصاص دادهایم.

 _3گونه شناسی طرق
حدیــث والیــت و احادیــث همگــون آن ،داری طــرق بســیاری در آثــار مکتــوب فریقین
هســتند؛ بعضی از این طرق ،مشــترک و برخی اختصاص به هر یک از فریقین دارد که
برای پرهیز از طوالنی شدن و تکرار ،در هر طریق یک منبع را ذکر ،و دیگر منابع هر طریق
را در قسمت متون روایات متذکر خواهیم شد.
 _1 _3طرق مشترک فریقین
طــرق مشــترک عبارتانــد از :امــام علــی؟ع؟ 1،امــام حســن بــن علــی؟امهع؟،

2

14

امــام حســین بــن علــی؟امهع؟ 3،بریــدة بــن حصیــب 4،عبــداهلل بــن عبــاس،

5
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عم ــران ب ــن حصی ــن 6،اب ــن عم ــر 7،عم ــرو ب ــن عـــاص 8،ابـــی لیلـــی
 .1ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة83 ،؛ خطیب بغدادی ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد.100/5 ،

 .2طوسی ،محمد بن الحسن ،امالی563 ،؛ قندوزی ،سلیمان بن إبراهیم ،ینابیع المودة.42/1 ،
 .3ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟130/2،؛ خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب.34 ،

 .4طوسی ،محمد بن الحسن ،امالی253/1 ،؛ نسائی ،أحمد بن شعیب ،سنن الکبری.133/5 ،
 .5بحرانــی ،ســید هاشــم بــن ســلیمان ،البرهــان فــی تفســیر القــرآن884/4،؛ شــیبانی ،أحمد بن
حنبل ،مسند.331/1 ،
 .6مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار255/2 ،؛ شیبانی ،أحمد بن حنبل ،همان.438/4 ،
 .7کوفــی ،فــرات بن ابراهیم ،تفســیر فرات کوفی319 ،؛ قندوزی حنفی ،ســلیمان بــن إبراهیم ،همان،
.313/2
 .8خوارزمی ،موفق بن احمد ،همان200 ،؛ اربلی ،علی بن عیســی ،کشــف الغمة فی معرفة األئمة،
.257/1

انصــاری 1،بــراء بــن عــازب 2،ابــوذر غفــاری 3،جابــر بــن عبــداهلل انصــاری

4

و زیــد بــن ارقــم.

5

 _2 _3طرق مختص اهل سنت
این طرق عبارتاند از :حذیفة بن یمان العبســی ،عبداهلل بن مســعود،
6

7

وهب بن حمزه 8،ابو هریره 9،عمر بن خطاب 10و سعد بن ابی وقاص.

11

 _3 _3طرق مختص شیعه
ایــن طــرق ،از صحابۀ پیامبر اکــرم؟ص؟ عبارتاند از :ابو ســعید خدری،

12

قیس بن سعد بن عباده 13،مقداد 14،سلمان 15،یعلی بن مره 16و یزید.

17

 .1طوسی ،محمد بن الحسن ،همان352 ،؛ خوارزمی ،موفق بن احمد ،همان.61 ،
 .2کوفــی ،محمــد بن ســلیمان ،مناقب اإلمام أمیر المؤمنیــن؟ع؟ 444/1 ،و 441/2؛ ثعلبی ،أحمد
بن محمد ،الکشف والبیان.182/7 ،
 .3ابن عساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق242/42 ،؛ ابن شاذان قمی ،أبو الفضل شاذان
بن جبرئیل ،الفضائل.136 ،
 .4کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان152/1 ،؛ بیهقی ،إبراهیم بن محمد ،المحاسن والمساوی.37/1 ،

 .7آلوسی ،شهاب الدین ،روح المعانی.193/6 ،
 .8ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 199/42 ،و .200
 .9قندوزی حنفی ،سلیمان بن إبراهیم ،همان.234/2 ،
 .10شیبانی ،أبو بکر أحمد بن عمرو ،اآلحاد والمثانی.279/4 ،
 .11شیبانی ،عمرو بن أبی عاصم ،السنة.565/2 ،
 .12هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس.734/2،
 .13طوسی ،محمد بن الحسن ،همان.247 ،
 .14ابن شاذان قمی ،أبو الفضل شاذان بن جبرئیل ،همان136 ،؛ همو ،الروضة.127 ،
 .15همان.
 .16مفید ،محمد بن محمد ،امالی.113 ،
 .17طوسی ،محمد بن الحسن ،همان.247 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .5طوسی ،محمد بن الحسن ،همان478 ،؛ آجری ،محمد بن الحسین ،الشریعة.2097/4 ،
 .6أبو نعیم ،أحمد بن عبد اهلل ،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء86/1 ،؛ ابن حجرعســقالنی ،أحمد
بن علی ،لسان المیزان34/2 ،؛ ابن طاووس ،علی بن موسی ،طرف من األنباء و المناقب.322 ،

15

و از اصحــاب ســایر حضــرات معصومیــن؟مهع؟ عبارتانــد از :ســلیم بــن
قیــس 1،زاذان بــن ســلمان فارســی 2،ابــو الجــارود 3،علقمــه بــن محمــد
حضرمــی 4،حســین بــن عبــاس 5،جابــر جعفــی 6،حســن بــن عبــاس بن
جریش 7،حارث بن عبداهلل حاســدی 8،عمرو بن ابی سلمه 9،ابراهیم بن
عبــاس صولی 10،ابان بــن تغلب 11،محمد بن فضیــل 12،محمد حلبی،

13

موسی بن عبداهلل بن حسن 14و حسین بن سعید.

15

نتیجــه اینکه حدیث والیــت و احادیث همگون آن دارای  40طریق بوده
کــه  13طریــق مشــترک 6 ،طریــق از اهل ســنت و  21طریق از منابع شــیعه
هســتند کــه بعضــی از این طرق ،بــه صحابۀ پیامبــر؟ص؟ و بعضی دیگر به
اصحاب اهلبیت؟مهع؟ منتهی میگردد.
 .1ابن بابویه ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمة.277/1،

16

 .2طبری آملی ،محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصطفی .323 ،بنا بر تحقیق انجام شده ،فرزندی
برای س��لمان فارس��ی به این نام یافت نش��د؛ ازاینرو ممکن اس��ت منظور از ذاذان ،زادان فرخ یا
یکی از شــاگردان ســلمان فارســی به نام زاذان ابوعمر الکندی باشــد که از کبار تابعین و صدوق و
ثقه است.
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.291/1،

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

 .4فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین.92 ،
 .5قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی.335/2،
 .6طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج.145/1،
 .7عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة.17/3،
 .8استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة.663 ،
 .9عاملی ،محمد بن حسن ،همان.197/3،
 .10ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.130/2،
 .11طبرسی ،احمد بن علی ،همان 145/1،و .79
 .12استرآبادی ،علی ،همان.572 ،
 .13همان.158 ،
 .14علم الهدی ،سید مرتضی ،الشافی فی االمامة.244/3 ،
 .15کوفی ،فرات بن ابراهیم ،همان.38 ،

 _4گونه شناسی محتوایی حدیث والیت
حدیــث والیــت دارای تنــوع محتــوا و متــون مختلــف بــا تفاوت انــدک در لفظ اســت؛
2
1
ّ
ّ
ّ
ول كل مؤمن
«عل ي
ماننــد« :هــو ویل کل مؤمن بعدی»« ،انــت ویل کل مؤمن بعدی» ،ي
ولیه»« 5،انت ّ
فعیل ّ
وليكم بعدي»« 4،من کنت ّ
عليا ّ
«إن ّ
بعدي»ّ 3،
ولیه ّ
ولی یف الدنیا و
االخرة»ّ 6،
املؤمني من بعدي»« 7،فليتول عل بن أب طالب» 8،و «فليوال ّ
ن
«انك ّ
عليا
وىل
ي
ي
لعیل من بعدی»« 10،بايعا ّ
من بعدي»ّ 9،
«ان الوالیه ّ
عليا بالوالية من بعدی» 11و ...صادر
شــده اســت .در ادامــه بــه نقل تفصیلی هــر یک از ایــن متنها بنابر ترتیب ســال وفات
علمای اهل سنت و شیعه میپردازیم.
 _1 _4زمانی و غیابی
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 _1 _1 _4تعبیر ّ
علیا ّ
«إن ّ
ولیکم بعدی»

ایــن عبــارت را ابــن عســاکر 13و خوارزمــی 14از علمــای اهــل ســنت ،و ابوالصــاح

 .7خطیب بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.100/5 ،
 .8آجری ،محمد بن الحسین ،همان.
 .9ابن حجرعسقالنی ،أحمد بن علی ،همان.34/2 ،
 .10کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.353/7 ،
 .11ابــن طــاووس ،علی بن موســی ،طرف مــن األنباء و المناقــب323 ،؛ دیلمی ،حســن بن محمد،
إرشــاد القلــوب .332/2،پیامبــر خدا؟ص؟ به عمر و ابوبکر امر فرمودند بــا علی؟ع؟ به عنوان ولی
بعد از خویش ،بیعت کنند.
 .12منظــور از «زمانــی» ،وجــود کلمــۀ «بعدی» در روایت و مقصــود از «غیابی» ،آن اســت که روایت در
غیبت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان شده است.
 .13ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.191/42 ،
ّ
ّ
 .14خوارزمی ،موفق بن احمد ،همان« :200 ،عیل ولیکم بعدی».

17
حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .1ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن.632/5 ،
 .2طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند.360/1 ،
 .3ابن أبی شیبة ،عبداهلل بن محمد ،المصنف فی األحادیث واآلثار 372/6 ،و .504/7
 .4ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.191/42 ،
 .5نسائی ،أحمد بن شعیب ،سنن الکبری 45/5 ،و .130
 .6شیبانی ،أحمد بن حنبل ،همان.330/1 ،

حلبــی 1،شــیخ طوســی 2،طبــری آملــی 3،اربلــی 4،محمــد بن حســن قمی 5و ســید بن
طاووس 6از علمای شیعه ،روایت کردهاند.
 _2 _1 _4تعبیر «وهو ّ
ولیکم بعدی»

ایــن عبــارت را از اهــل ســنت ،احمد بــن حنبــل 7،طبرانی 8،ابــن عســاکر 9،محبالدین
طبری 10و ذهبی؛ 11و از علمای شیعه ،محمد بن سلیمان کوفی 12،فرات کوفی 13،ابن عقدۀ
کوفی 14،قاضی نعمان مغربی 15،محمد بن جریر طبری 16،شیخ طوسی 17،طبری آملی،18
 .1ابو الصالح الحلبی ،تقی بن نجم ،تقریب المعارف.198 ،
 .2طوسی ،محمد بن الحسن ،همان.251 ،
 .3طبری آملی ،محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصطفی.122 ،
َ َ
َ ٌ َ ُّ ُْ
م َب ْعدي َو َأ َّك َد ْال َق ْو َل َع َ َّل َو َع َل ْيكَ
 .4اربلی ،علی بن عیســی ،همان«َ :257/1،و قال ِف ِيه ع ِ ي 
ل و ِليك  ِ
ي
ال ْس ِل ِم ن
َو َع َل َ ِجيع ْ ُ
ي».
ِ
ّ .5قمیّ ،
محمد بن حسن ،العقد النضید.89 ،

18

 .6ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف.66 ،
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 .7شیبانی ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة 688/2 ،و .356/5
 .8طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم األوسط« :162/6 ،أنه ّ
ولیکم من بعدی».

 .9ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 189/42 ،و .190

 .10طبری ،أحمد بن عبد اهلل ،ذخائر العقبی19/1 ،؛ الریاض النضرة.187/2 ،
 .11ذهبــی ،شــمسالدین محمــد بــن أحمــد ،تاریــخ اإلســام 628/3 ،و « :631أخرجــه أحمــد فی
المسند والترمذی ّ
وحسنه ،والنسائی».
 .12کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان 434/1 ،و  480و  391/2و .419
 .13کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفی.125 ،81 ،
 .14ابن عقده کوفی ،احمد بن محمد ،فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟.56 ،
 .15مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار.94/1،
ن
 .16طبری آملی ،محمد بن جریر ،المسترشــد« :620 ،یا بریدة! الســت أویل باملؤمنی من أنفســهم؟
قلت :بیل ،قال :من کنت مواله فعیل مواله ،هو ولیکم من بعدی یا بریدة».

 .17طوسی ،محمد بن حسن ،همان.248 ،

 .18طبری آملی ،محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصطفی.121 ،

ابن بطریق ،1سید بن طاووس 2و اربلی 3آوردهاند.
 _3 _1 _4تعبیر «هذا ولیکم من بعدی»

در میان عالمان اهل ســنت ،نسائی 4،بیهقی 5،عنبری ملحمی 6،حاکم حسکانی؛ 7و
در میان عالمان شــیعی ،محمد بن ســلیمان کوفی 8،کلینی 9،علی بن ابراهیم قمی،

10

قاضــی نعمــان مغربــی 11،ســید بــن طــاووس 12و فیــض کاشــانی 13،متــن فــوق را روایت
کردهاند.
 _4 _1 _4تعیبر «هو ّ
ولی کل مؤمن بعدی»

ایــن روایــت را اندیشــمندان اهــل ســنت چــون ترمــذی 14،شــیبانی 15،راغــب اصفهانــی،

16

 .1ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،عمدة عیون صحاح األخبار.198 ،
 .2ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف.67/1،
 .3اربلی ،علی بن عیسی ،همان.291/1،
ّ
ّ
عل وليكم بعدي».
 .4نسائی ،أحمد بن شعیب ،همان« :133/5 ،ذکر قوله صیلاهلل علیه وسلم :ي
 .5بیهقی ،إبراهیم بن محمد ،المحاسن والمساوئ.37/1 ،

 .6عنبری الملحمی ،أحمد بن محمد ،مجلسان البی بکرالعنبکری.14/1 ،
 .8کوفــی ،محمــد بــن ســلیمان ،همــان 442/1 ،و  444و  151و « :441/2هــذا ولیکــم مــن بعــدی،
وایلاهلل من وااله وعادی من عاداه  ...انت ّ
ویل کل مسلم».
ن
املســلمی! هــذا ولیکم من بعدی؛
 .9کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همان 253/1 ،و « :291یا معشــر
فلیبلغ الشاهد منکم الغائب».

 .10قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی.335/2،
 .11مغربی ،نعمان بن محمد ،همان.221/1 ،
 .12ابن طاووس ،علی بن موسی ،الیقین.303 ،
 .13فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی274/2،؛ همو ،األصفی فی تفسیرالقرآن،
286/1؛ همو ،تفسیر الصافی 53/2 ،و 89/5و .90
 .14ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن.632/5 ،
 .15شیبانی ،أحمد بن عمرو ،اآلحاد والمثانی.278/4 ،
 .16راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،محاضرات األدباء.494/2 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .7حسکانی ،عبیداهلل بن عبد اهلل ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل.240/1،
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ابــن عســاکر 1،زرنــدی حنفــی 2،شــمسالدین ذهبــی 3،ابــن مغازلــی 4،صالحــی شــامی 5و
بــا اضافــۀ کلمــۀ ِ«مــن» ،ابــن ابــی عاصــم شــیبانی 6،نســائی 7،ابــن اثیــر جــزری 8،ابــن ابــی
الحدی ــد 9،طب ــری 10،گنج ــی ش ــافعی 11،ذهب ــی 12،اب ــن حج ــر عس ــقالنی؛ 13و از محدثی ــن و
علم ــای ش ــیعه ،س ــلیم ب ــن قی ــس 14،محم ــد ب ــن س ــلیمان کوف ــی 15،ف ــرات کوف ــی 16،اب ــن
عقــدۀ کوفــی 17،نعمانــی 18،قاضــی نعمــان مغربــی 19،شــیخ صــدوق 20،فضــل بــن شــاذان،
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 .1ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 199/42 ،و .200
 .2زرندی ،محمد بن یوسف ،نظم درر السمطین.118 ،
 .3ذهبی ،شمسالدین محمد بن أحمد ،میزان االعتدال.38/2 ،
 .4ابن مغازلی ،علی بن محمد ،مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 186 ،و .190
 .5صالحــی شــامی ،محمد بن یوســف ،ســبل الهــدی والرشــادَ :296/11 ،
ــی ّ
«ع ِ ّ
ویل کل مؤمن من
بعدی» .وی روایت را از از ابن ابی شیبه نقل کرده است.
 .6شیبانی ،عمرو بن أبی عاصم ،السنة.564/2 ،
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 .7نســائی ،أحمــد بن شــعیب ،همــان 45/5 ،و 132؛ همــو ،خصائص أمیر المؤمنیــن علی بن أبی
طالب109/1 ،؛ همو ،فضائل الصحابة.14/1 ،
 .8ابن اثیر الجزری ،علی بن محمد ،أسد الغابة.116/4 ،
 .9ابن أبی الحدید ،عزالدین بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغة.102/9 ،
 .10طبری ،أحمد بن عبد اهلل ،الریاض النضرة.186/2 ،
 .11گنجی ،محمد بن یوسف ،کفایة الطالب 114 ،و .115
 .12ذهبی ،محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء 199/8 ،و .200
 .13ابن حجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،النکت الظراف علی األطراف.193/8 ،
ََ ُ ُ
ْ
ْ
ُ
َ
 .14هاللــی ،ســلیم بــن قیــس ،کتاب ســلیم بــن قیــس الهاللــی« :347/2،وو ّ
ــن بع ِدي
لـــي ك ِل مؤ ِم ٍ
َ
(و مؤمنه) َع ِ ي ُّل ْب ُن أ ِ يب َطا ِل ٍب».
 .15کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان« ،450/1 ،وهو ّ
ولـی کل امرئ من بعدی».
 .16کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات کوفی« :319 ،فإنه ّ
ولـی کل مؤمن ومؤمنة بعدی».
 .17ابن عقدۀ کوفی ،احمد بن محمد ،فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟.162 ،
 .18نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة 75 ،70 ،و .83
 .19مغربی ،نعمان بن محمد ،همانَ :255/2 ،
«ع ِل ُّ
ـــی ّ
ولـی کل مؤمن بعدی».
 .20ابن بابویه ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمة.277/1،
 .21ابن شاذان قمی ،أبو الفضل شاذان بن جبرئیل ،الفضائل136 ،؛ همو ،الروضة.127 ،

ابن بطریق 1و اربلی 2نقل کردهاند.
 _2 _4ذکر روایت به گونۀ مطلق
نســائی 3،حاکــم نیشــابوری 4،و ابــو نعیــم اصفهانــی 5روایت را بــدون کلمۀ «بعــدی» منعکس
کردهاند .در برخی منابع شــیعه نیز عبارت «هو ّ
ولیکم بعداهلل و رســوله» توســط علمایی چون
فتال نیشابوری 6،سید بن طاووس 7،علی بن یوسف بن مطهر حلی 8،مجلسی اول 9و فیض
کاشــانی 10،از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت .برخی هم مانند طبری آملی 11،شــیخ صدوق 12و
«ان امامکم و ّ
حر عاملی 13،این حدیث را اینگونه نقل کردهاندّ :
شیخ ّ
ولیکم عیل بن ایبطالب».
 _3 _4ذکر جریان شکایت بدون تصریح به حدیث والیت

احمد بن حنبــــــــل 14،بخـــــــاری 15،بـــــــزار 16،نســــــــایی 17،طحــــــــاوی 18،ابن حبــــــــان،
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 .1ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،عمدة عیون صحاح األخبار.199 ،
 .2اربلی ،علی بن عیسی ،همان « :291/1،و هو ّ
ولـی کل مؤمن و مومنة بعدی».

 .3نسائی ،أحمد بن شعیب ،خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب.110/1 ،
 .4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.119/3 ،
 .5أبو نعیم ،أحمد بن عبد اهلل ،فضائل الخلفاء الراشدین« :143/1 ،وهو ّ
ولـــی کل مؤمن».

 .8حلی ،علی بن یوسف ،العدد القویة.171 ،
 .9مجلسی ،محمد باقر ،روضة المتقین.251/13 ،
 .10فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،تفسیر الصافی 46/2،و .57
 .11طبری آملی ،محمد بن جریر ،المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب؟ع؟.633 ،
 .12ابن بابویه ،محمد بن علی ،امالی.478 ،
 .13عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة.70/3،
 .14شیبانی ،احمد بن حنبل ،فضائل الصحابة690/2 ،؛ همو ،مسند.350/5 ،
 .15بخاری ،محمد بن إسماعیل ،الجامع الصحیح.1581/4 ،
 .16بزار ،أحمد بن عمرو ،البحر الزخار.283/10 ،
 .17نسائی ،أحمد بن شعیب ،خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب.115/1 ،
 .18طحاوی ،أحمد بن محمد ،شرح مشکل اآلثار.58/8 ،
 .19أنصاری ،عبداهلل بن محمد ،طبقات المحدثین.388/3 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .6فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین.92 ،
 .7ابن طاووس ،علی بن موسی ،الیقین 343 ،و .578
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ابـن عسـاکر 1،مـزی 2،ابـن کثیـر 3،یوسـف بـن موسـی حنفـی 4،هیثمـی 5،ابـن حجـر
عسـقالنی 6،عینـی 7و شـوکانی 8،روایـت ُبریـده را بـدون ذکـر مطلبـی که داللـت بر والیت
کنـد نقـل کردهاند.
 _4 _4ذکر حدیث والیت بدون اشاره به جریان شکایت

عدهای دیگر از محدثین اهل سنت مانند ابن ابی شیبه 9،احمد بن حنبل 10،نسائی،

11

رویانــی 12،ابــن االعرابی 13،ابن حبان 14،ابن عســاکر 15و ذهبی 16،حدیث والیت را بدون
اشاره به ماجرای شکایت ،نقل کردهاند.
 .1ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.195/42 ،
 .2مزی ،یوسف بن الزکی ،تهذیب الکمال.460/20 ،
 .3ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر ،السیرة النبویة 201/4 ،و 202؛ همو ،البدایة والنهایة.104/5 ،
 .4حنفی ،یوسف بن موسی ،المعتصر من المختصر من مشکل اآلثار 95/2 ،و .128
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 .5هیثم ــی ،عل ــی ب ــن أب ــی بک ــر ،مجم ــع الزوائ ــد ومنب ــع الفوائ ــد127/9 ،؛ هم ــو ،کش ــف األس ــتار،
َ
َ
َ َ
َ َ ْ َ
َ َ َ َ
اهَّلل ْب ـ ِـن ُب َر ْي ـ َـد َةَ ،ع ـ ْـن أ ِبي ـ ِـهِ ،ب ِإ ْس ـ َـن ٍاد أ ْح َس ـ َـن
« :201/3ق ــال ال َب ـ ّـز ُار :ال ن ْعل ـ ُـم ُر ِو َي ه ــذا ع ـ ْـن ع ْب ـ ِـد ِ
َ
ِم ـ ْـن َه ــذا».
 .6ابن حجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،فتح الباری.66/8 ،
 .7عینی ،محمود بن أحمد ،عمدة القاری.7/18 ،
 .8شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار 110/7 ،و .111
 .9ابن أبی شیبة ،عبداهلل بن محمد ،المصنف فی األحادیث واآلثار.365/6 ،
 .10شیبانی ،احمد بن حنبل ،فضائل الصحابة.563/2 ،
 .11نسائی ،أحمد بن شعیب ،فضائل الصحابة14/1 ،؛ همو ،سنن النسائی الکبری.45/5 ،
 .12رویانی ،محمد بن هارون ،مسند.92/1 ،
 .13ابن األعرابی ،أحمد بن محمد ،معجم.21/1 ،
 .14ابن حبان ،محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان.374/15 ،
 .15ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 188/42 ،و .191
 .16ذهبی ،محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالم.629/3 ،

ُ
فعلی ّ
کنت ّ
ولیه ّ
ولیه»
 _5 _4ذکر روایت با عبارت «من

احم ــد ب ــن حنب ــل 1،نس ــائی 2،حاک ــم نیش ــابوری 3،اب ــن عس ــاکر 4،اب ــن حج ــر هیثم ــی،

5

ابــن حجــر عســقالنی 6،از میــان اهــل ســنت ،و محمــد بــن ســلیمان کوفــی 7،ابوالصــاح
حلبــی 8،ابــن مغازلــی 9،ابــن بطریــق 10،اربلــی 11و عالمــه حلــی 12از میــان شــیعه ،حدیــث
ی ــاد ش ــده را در آث ــار خ ــود بازت ــاب دادهان ــد.
َ
َ
 _6 _4حدیث والیت با متن «من کنت َم ْوال ُه فعلی َم ْوال ُه»

از اهل سنت ،روایت جیش یمن را با این عبارت ،احمد بن حنبل 13،ابن کثیر 14،سیوطی،

15

 .1شــیبانی ،أحمــد بــن حنبل ،فضائــل الصحابــة 563/2 ،و 689؛ همان ،مســند358 ،350/5 ،
و .361
 .2نســائی ،أحمــد بن شــعیب ،خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالــب؟ع؟ 96 ،50/1 ،و 98؛
همان ،سنن النسائی الکبری 45/5 ،و .130
 .3حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان.141/2 ،
 .4ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.192/42 ،

 .6ابن حجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،همان 66/8 ،و .67
 .7کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان 454 ،453 ،450/1 ،و همان 385/2 ،و .443
 .8حلبی ،ابو الصالح تقی بن نجم ،تقریب المعارف.198 ،
 .9ابن مغازلی ،علی بن محمد ،همان 38 ،و .41
 .10ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،عمدة عیون صحاح األخبار.111 ،109 ،97 ،
 .11اربلی ،علی بن عیسی ،همان.290/1،
ّ
 .12حلی ،حسن بن یوسف ،کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟.251 ،
 .13شیبانی ،أحمد بن حنبل ،مسند.347/5 ،
 .14ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر ،السیرة النبویة 415/4 ،و 416؛ وی میگوید« :وهذا إسناد جید قوی
رجاله کلهم ثقات»؛ همو ،البدایة والنهایة.209/5 ،
 .15سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور.566/6 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .5هیثمــی ،علــی بن أبی بکــر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« :108/9 ،فقلت :ال أســؤک فیه أبدا رواه
البزار ورجاله رجال الصحیح».
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شــیخ علی قاری 1،آلوســی 2،مبارکفوری؛ 3و از علمای شــیعه ،محمد بن جریر طبری،

4

منعکس کردهاند.
5

 _7 _4زمانی و خطابی

« _1 _7 _4أنت ّ
ولی کل مؤمن بعدی»

ایــن روایــت را گروهــی از بــزرگان اهل ســنت ماننــد طیالســی 6،احمد بن حنبــل 7،ابن
ابــی عاصــم 8،آجــری 9،طبرانــی 10،حاکــم نیشــابوری 11،ابــن عبدالبــر 12،ابــن عســاکر،
بالب َّ
تلمســانی ُ
ری 14،محبالدین طبری 15،صفدی 16،ابن کثیر 17،هیثمی 18،ابن حجر

13

 .1قاری ،علی بن سلطان ،مرقاة المفاتیح.247/11 ،
 .2آلوسی ،شهاب الدین ،روح المعانی.194/6 ،
 .3مبارکفوری ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی.147/10 ،
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 .4طبــری آملــی ،محمد بن جریر ،المسترشــد فی إمامة علی بن أبی طالب؟ع؟« :620 ،یا بریدة! الســت
ن
باملؤمنی من أنفسهم؟ قلت :بیل ،قال :من کنت مواله فعیل مواله ،هو ولیکم من بعدی یا بریدة».
أویل
 .5منظور از «زمانی» ،احادیثی است که در آنها واژۀ «بعدی» آمده و مقصود از «خطابی» ،احادیثی
است که رسولاهلل؟ص؟ در آنها حضرت امیر؟ع؟ را مخاطب قرار دادهاند.

 .6طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند.360/1 ،
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 .7شــیبانی ،احمــد بن حنبــل ،فضائل الصحابــة ،684/2 ،با اضافۀ کلمۀ «مومنة»؛ همو ،مســند،
« :331/1أنت ّ
ولیی یف کل مؤمن بعدی».
 .8شیبانی ،عمرو بن أبی عاصم ،السنة« :552 ،أنت ّ
ولیی یف کل مؤمن بعدی».

 .9آجری ،محمد بن الحسین ،الشریعة.2023/4 ،

 .10طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر.98/12 ،
 .11حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان ،143/3 ،با اضافۀ کلمۀ «مومنة».
 .12ابن عبدالبر ،یوسف بن عبد اهلل ،االستیعاب فی معرفة األصحاب.1091/3 ،
 .13ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 102/42 ،و .199
 .14تلمسانی ،محمد بن أبی بکر ،الجوهرة فی َن َسب النبی وأصحابه العشرة.292/1 ،
 .15طبری ،أحمد بن عبداهلل ،ذخائر العقبی.87/1 ،
 .16فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی.178/21 ،
 .17ابن کثیر القرشی ،إسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة 339/7 ،و .346
 .18هیثمی ،علی بن أبی بکر ،همان.120/9 ،

عســقالنی 1و نیــز برخــی از عالمان شــیعه مانند شــیخ طوســی 2،ابن بطریــق 3،اربلی 4و
عالمه حلی 5یاد کردهاند.
علي! أنت ّ
و متن «یا ّ
ولي الناس بعدی» را شیخ مفید 6از طریق یعلی بن مره منعکس
کرده است.

ُ َ َ
َّ
النـــاس ب ُك ْ
ـــدي» را پیامبـــر؟ص؟ بـــه بریـــده
«ه َـــو أ ْولـــى
در بعضـــی روایـــات متـــن:
ـــم َب ْع ِ
ِ ِ
فرمودنــد و بریــده نیــز بــا شــنیدن ایــن ســخن از آن حضــرت ،بــا طلــب مغفــرت از رســول
ً
خــدا؟ص؟ توبــه کــرده و بعــدا بــه اســتناد همیــن ســخن رســول خــدا؟ص؟ بــا ابوبکــر بیعــت
نک ــرد.
این متن را از علمای اهل سنت ابن مردویه 7،میر خواند محمد بن خاوند؛ 8و از علمای
شیعه ،سید بن طاووس 9و علی بن یونس عاملی بیاضی 10روایت کردهاند.
« _2 _7 _4أنت ّ
ولیی فی الدنیا واآلخرة»

این روایت را عدهای از علمای اهل ســنت چون احمد بن حنبل 11،ابن ابی عاصم،

12

 .2طوسی ،محمد بن حسن ،امالی.563 ،
 .3ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،همان 86 ،و  ،240با اضافۀ کلمۀ «مومنة».
 .4اربلی ،علی بن عیسی ،همان 84/1،و .179
 .5حلی ،حسن بن یوسف ،کشف الیقین ،ص 34؛ همو ،منهاج الکرامة.88 ،
 .6مفید ،محمد بن محمد ،امالی.113 ،
 .7ابن مردویه ،أحمد بن موسی ،مناقب علی بن أبی طالب.120 ،
 .8میر خواند ،محمد بن خاوند ،تاریخ روضة الصفا.1682/4 ،
 .9ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف.67/1،
 .10عاملی نباطی ،علی بن محمد ،الصراط المستقیم.59/2 ،
 .11شیبانی ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة684/2 ،؛ همو ،مسند.330/1 ،
 .12شیبانی ،عمرو بن أبی عاصم ،السنة.603/2 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .1عسقالنی ،علی بن حجر ،اإلصابة فی تمییز الصحابة.568/4 ،
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آجــری 1،طبرانــی 2،حاکــم نیشــابوری 3،ابن عســاکر 4و ابن منظــور؛ 5و از علمای شــیعه،
ابن بطریق 6،اربلی 7،محمد بن حسن قمی 8و عالمه حلی 9آوردهاند.
« _3 _7 _4أنت امام کل مؤمن ومؤمنةّ ،
وولی کل مؤمن ومؤمنة بعدی»

این حدیث را خوارزمی 10و قندوزی 11از علمای اهل ســنت ،و شــیخ طوســی 12،سید بن
طاووس 13،اربلی 14و عالمه حلی 15از بزرگان شیعه نقل کردهاند.

 _5گونه شناسی موقعیتی حدیث والیت
توج ــه رس ــول اک ــرم؟ص؟ ب ــه موض ــوع امام ــت و خالف ــت بع ــد از خ ــود ،آنچن ــان ب ــوده
ک ــه در موقعیته ــای مختل ــف ،ب ــه ای ــن مه ــم س ــفارش نم ــوده و ب ــا ای ــراد نص ــوص
صری ــح ب ــر والی ــت امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ب ــرای ام ــت خوی ــش روش ــنگری کردهان ــد .اولی ــن
 .1آجری ،محمد بن الحسین ،الشریعة.2022/4 ،
 .2طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم األوسط165/3 ،؛ همو ،المعجم الکبیر.98/12 ،
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 .3حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان.143/3 ،
 .4ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان 98/42 ،و .101
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 .5ابن منظور ،محمد بن مکرم ،مختصر تاریخ دمشق.381/5 ،
 .6ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،همان 86 ،و .239
ُ
َ َ ّ
ــی ِ يف ّالد ْن َيــا َو
ْ .7اربلــی ،علــی بــن عیســی ،همــان 257 ،179 ،83/1،و « :294امــا تــریض  ...و و ِل ِ ي
ال ِخ َر ِة؟»
ْ
ُ
ّ .8قميّ ،
محمد بن حســن ،العقد النضيد« :89 ،اما تریض َ ...و َو ِل ِ ّ يي ِ يف ّالد ْن َيا َو ال ِخ َر ِة؟»
 .9حلی ،حسن بن یوسف ،همان.29 ،
 .10خوارزمی ،موفق بن احمد ،همان.61 ،
 .11قندوزی حنفی ،سلیمان بن إبراهیم ،ینابیع المودة.405/1 ،
 .12طوسی ،محمد بن الحسن ،همان.352 ،
 .13ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف فی معرفة مذاهب.522/2،
 .14اربلی ،علی بن عیسی ،همان.399/1،
 .15حلی ،حسن بن یوسف ،همان.467 ،

موطــن ابــراز ایــن حدیــث ،ماجــرای دعــوت عمومــی خویشــاوندان رســول خــدا؟ص؟ بــه
اس ــام در ی ــوم ال ــدار اس ــت .بع ــدازآن واقع ــه ،پیامب ــر اک ــرم؟ص؟ در هم ــۀ م ــدت رس ــالت
خوی ــش ،باره ــا و ت ــا آخری ــن لحظ ــۀ حی ــات شریفش ــان ،ب ــه موض ــوع والی ــت و وصای ــت
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ تصریـــح کردهانـــد.
حدیث والیت دارای دوازده گونۀ صدور است .چهار گونه ،مشترک بین فریقین (جریان
شــکایت بریــده ،یــوم الدار ،شــکایت وهب بن حمــزه و واقعۀ غدیر خم) و هشــت گونه
مخصــوص شــیعه (جریان شــکایت اهل یمن ،ذیل آیات <فاوحی الــی عبده ما اوحی>،
<صالــح المومنی ــن> ،والیــت و ذیــل تفســیر ســورۀ قدر ،بیعــت گرفتن از مــردم بر والیت
علی؟ع؟ ،معرفی علی؟ع؟ بهعنوان ّ
ولی به شخص اعرابی) است.
در ادامه ،برخی از این موارد را برمیشــماریم:
 _1 _5واقعۀ شکایت بریدة بن حصیب

مهمترین روایتی که بحث این مقاله حول آن و احادیث مشابهش ،سامان یافته است،
حدیــث منصــوص والیت اســت که به جریان شــکایت بریــده از علــی؟ع؟ در ماجرای

 _2 _5واقعۀ یومالدار

پیامبــر اکــرم؟ص؟ در اولیــن دعوت عمومی بــه وحدانیت خدا و اعالم رســالت خویش،
ولی و ّ
علــی؟ع؟ را بهعنــوان ّ
وصی بعد از خود بــه حاضرین معرفی فرمودند .این جریان
با الفاظ مختلف در منابع فریقین ،روایت شده است:
ّ
« _1هو ّ
وصیی من بعدی»
ولیی و

« _2من يبايعن عىل أن يكون أخي و صاحب و ّ
وليكم بعدي؟»
ي
ي

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

بازگشــت از یمــن اشــاره دارد .همانگونــه کــه در صدر این نوشــتار بهتفصیــل آن را بیان
«عیل ّمن و انا منه و هو ّ
کردیم ،رســول خدا؟ص؟ در پاســخ به شــکایت بریده فرمودّ :
ویل
ّ
کل مؤمن بعدی».

27

ّ ّ
ول كلمؤمن بعدي»
« _3و ي 

متــن اول را عــدهای از علمــای اهل ســنت ماننــد ثعلبی 1و حاکم حســکانی 2و عدهای
از علمــای شــیعه ماننــد ابن بطریق 3،ســید بن طــاووس علی بن موســی 4،ابن طاووس
احمد بن موسی 5و استرابادی 6نقل کردهاند.
متــن دوم را ابــن مردویه 7و متقی هندی 8از اهل ســنت ،و ســید بن طــاووس 9از علمای
شیعه به نقل از ابن مردویه ،در آثار خود آوردهاند.
متــن ســوم را نیــز برخــی از محدثین و علمای شــیعه مانند ســلیم بن قیــس 10و به نقل از
ایشان ،شیخ ّ
حر عاملی 11و سید هاشم بحرانی 12روایت کردهاند.
 _3 _5واقعۀ شکایت وهب بن حمزه

در جــواب شــکایتی کــه وهــب بــن حمــزه از علــی؟ع؟ به رســول خــدا؟ص؟ میکنــد ،آن
حضرت میفرماید« :اینچنین درباره علی؟ع؟ ســخن مگوی! چراکه علیّ ،
ولی شــما
28

بعد از من است».
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 .1ثعلبی ،أحمد بن محمد ،الکشف والبیانَ :182/7 ،
ّ
«ومن یواخیین ویؤازرین ویکون ّ
ووصیی
ولیی
بعدی».
 .2حسکانی ،عبیداهلل بن عبد اهلل ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل.543/1،
 .3ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،همان 78 ،و .89
 .4ابن طاووس ،علی بن موسی ،همان.22/1،
 .5ابن طاووس ،احمد بن موسی ،بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة.130 ،
 .6استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة.392 ،
 .7ابن مردویه ،أحمد بن موسی ،همان.289 ،
 .8متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال.149/13 ،
 .9ابن طاووس ،علی بن موسی ،طرف من األنباء و المناقب.430 ،
 .10هاللی ،سلیم بن قیس ،همان.780/2،
 .11عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة.197/3،
 .12بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،حلیة األبرار.189/4،

و در نقلی دیگر فرمود« :سزاوارترین مردم به شما بعد از من اوست».
این جریان با دو متن ّ
عليا ّ
«فإن ّ
وليكم بعدی» و «اولی الناس بکم بعدی» نقل گردیده
است.
متن اول را ابن عســاکر 1و ابن کثیر 2و متن دوم را طبرانی 3،أبونعیم اصفهانی 4،هیثمی

5

و سیوطی 6منعکس کردهاند.
 _4 _5واقعۀ غدیرخم

پیامبــر اکــرم؟ص؟ در جریان غدیر خم نیز با الفاظی شــبیه به حدیث والیت ،بر وصایت
علی؟ع؟ تصریح فرمودهاند که با الفاظ متفاوتی در منابع فریقین ثبت شده است:
املسلمی! هذا ّ
ن
ولیکم من بعدی»
« _1یا معشر

« _2عل بن ابطالب مویل کل مؤمن و مومنة و هو ّ
ولیکم من بعدی»
ي
ي
ّ
« _3وهو وليكم بعداهلل ورسوله»

 .1ابن عساکر ،علی بن حسن ،همان 199/42 ،و .200
 .2ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة.346/7 ،
 .3طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر.135/22 ،
 .4أبو نعیم ،أحمد بن عبد اهلل ،معرفة الصحابة.2723/5 ،
ن
 .5هیثمی ،علی بن أبی بکر ،همان« :109/9 ،رواه الطبراین وفیه دکی ،ذکره ابن أیب حامت ومل یضعفه
أحد وبقیة رجاله وثقوا».
 .6سیوطی ،جالل الدین ،جامع األحادیث.250/8 ،

 .7کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان 480 ،444 ،434/1 ،و  419 ،391/2و .441
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ن
ّ ّ _4
املومنی بعدی»
ول
«عل ي
ي
ن
ّ
ّ
ّ
ول املومنی»
« _5ان علیا ي
ولیی واملؤدي ّ
« _6هذا ّ
عن»
« _7الوالیة ّ
لعل من بعدی»
ي
7
متــن اول را بزرگانــی از محدثیــن و علمــای شــیعه ماننــد محمــد بــن ســلیمان کوفــی،

کلینی 1،قاضی نعمان مغربی 2و فیض کاشانی؛ 3و از اهل سنت ،عنبری ملحمی 4نقل کرده
و به جریان بیعت و تهنیت گفتن عمر بن خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ با بیان عبارت «انت
ّ
ویل کل مسلم» اشاره کردهاند .و برخی چون محمد بن سلیمان کوفی 5،ابن عساکر 6،ابن اثیر

جزری 7،ابن منظور 8و ابن کثیر 9نیز ماجرای بیعت را با عبارت «الیوم ّ
ویل کل مؤمن» یاد کردهاند.

متن دوم را شیخ طوسی 10و طبری آملی 11روایت کردهاند.
متن ســوم را نیز عدهای از محدثان شــیعه مانند فتال نیشابوری 12،سید بن طاووس،

13

علــی بــن یوســف بن مطهر حلــی 14،مجلســی اول 15و فیض کاشــانی 16از امــام باقر؟ع؟
روایت کردهاند.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.291/1،
 .2مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار.221/1 ،
 3فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی274/2،؛ همو ،التفسیر األصفی286/1 ،؛
همو ،تفسیر الصافی 53/2 ،و .89/5
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 .4عنبری ملحمی ،أحمد بن محمد ،مجلسان.15/1 ،
 .5کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان.441/2 ،

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

 .6ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.220/42 ،
 .7ابــن اثیــر جزری ،مبارک بن محمــد ،النهایة فی غریب الحدیث واألثــر228/5 ،؛ أبو نعیم ،أحمد
ْ َ ْ َ َ ُّ
ؤمن ›
بــن عب ـداهلل اصفهانی ،معرفة الصحابــة« :118/4 ،وقول عمر َلعیل ‹ أصبح
ــت َم ْول ك ِل ُم ِ
َّ ُ ّ
ول ك ِل مؤمن».
أي ِ ي
 .8ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.410/15 ،

 .9ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة.386/7 ،
 .10طوسی ،محمد بن الحسن ،امالی.248 ،
 .11طبری آملی ،محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصطفی.121 ،
 .12فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین.92 ،
 .13ابن طاووس ،علی بن موسی ،الیقین343 ،؛ همو ،التحصین.578 ،
 .14حلی ،علی بن یوسف ،العدد القویة.171 ،
 .15مجلسی ،محمد باقر ،روضة المتقین.251/13 ،
 .16فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،تفسیر الصافی 46/2،و .57

امیرالمؤمنین؟ع؟ در شورای شش نفره ،به همین حدیث احتجاج کرده و فرمود:
آیا در بین شما کسی غیر از من هست که رسول خدا؟ص؟ دست او را بلند
کرده و فرموده باشد :او ّ
ولی شما است؟1

متن چهارم را نیز طبرسی 2و با اندکی اختالف ،سید بن طاووس 3نقل کردهاند.
متن پنجم را آلوسی 4در ذیل آیۀ تبلیغ 5از ابن مسعود آورده است.

6

متن ششم را ابن ابی عاصم 7،نسائی 8و ابن کثیر 9یاد کردهاند.
متن هفتم را نیز طبرسی 10و سید بن طاووس 11روایت کردهاند.
 _5 _5جریان شکایت اهل یمن از قضاوت علی؟ع؟

در جری ــان گس ــیل عل ــی؟ع؟ ب ــه یم ــن توس ــط پیامب ــر اک ــرم؟ص؟ ب ــرای قض ــاوت می ــان
مـــردم و عـــدم رضایـــت آنهـــا از قضـــاوت حضـــرت ،رســـول خـــدا؟ص؟ در جـــواب
 .1طبرســی ،احمــد بــن علــی ،اإلحتجاج145/1،؛ مجلســی ،محمد باقــر ،بحار األنــوار:343/31،
َ ُ
َ َ
ُ َ
«ف ِإ ّن ُ ه َو ِل ُّيك ْ م غ ْي ِري؟ قالوا ال».

 .2طبرسی ،احمد بن علی ،همان.79/1،

 .4آلوسی ،شهاب الدین ،روح المعانی.193/6 ،
 .5مائده.67/
ّ
« .6ع ــن اب ــن مس ــعود ق ــال‹ :کن ــا نق ــرأ عل ــی عه ــد رســـولاهلل صلـــیاهلل علیـــه وســـلم <ی ــا أیه ــا
ً
الرس ــول بل ــغ م ــا أن ــزل إلی ــک م ــن رب ــک > إن علی ــا ول ـ ّـي المؤمنی ــن <وإن ل ــم تفع ــل فم ــا بلغ ــت
رسالته >›».
 .7شــیبانی ،عمرو بن أبی عاصم ،السنة.565/2 ،

 .8نســائی ،أحمــد بن شــعیب ،خصائص أمیــر المؤمنین علی بن أبی طالب28/1 ،؛ همو ،الســنن
الکبری.107/5 ،
 .9ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة« :212/5 ،قال شیخنا الذهبی و هذا حدیث حسن
غریب».
 .10طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی.134 ،
 .11ابن طاووس ،علی بن موسی ،الطرائف فی معرفة مذاهب.310 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .3ابن طاووس ،علی بن موسی ،الیقین.342 ،
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اعتـــراض آنهـــا فرمودنـــد:
علــی؟ع؟ بــرای ظلم خلق نشــده! او ّ
ولی شــما بعد از من اســت ،حکم او
حکم خدا اســت .کســی حکم او را رد نمیکند مگر کافر؛ و کســی حکم او
را نمیپذیرد مگر مؤمن.

اهل یمن بعد از این کالم رسول خدا؟ص؟ ضمن قبولی حکم علی؟ع؟ توبه کردند.
کالم پیامبر اکرم؟ص؟ در این واقعه ،به دو گونه نقل شده است« :هو ّ
وليكم من بعدی» و
ّ
«ان الوالیه ّ
لعیل من بعدی».
متــن اول را قاضــی نعمــان مغربــی 1،قطــب راونــدی 2،ابــن شــهر آشــوب 3و متــن دوم را
کلینی 4،شیخ طوسی 5،عالمه حلی 6و فیض کاشانی 7روایت کردهاند.
ََ
َ
 _6 _5ذیل آیۀ < فأ ْوحـی ِإلی َع ْب ِد ِه ما أ ْوحـی >
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امام باقر؟ع؟ فرمودند:
َ
َ
َ
از رســول خدا؟ص؟ دربارۀ وحی در آیۀ شــریفۀ <فأ ْوح ــی ِإلی َع ْب ِدهِ ما أ ْوح ــی>

سؤال شد ،آن حضرت فرمودند« :به من وحی شد تا علی؟ع؟ را به والیت
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نصب کنم؛ بنابراین به شما میگویم :این ّ
ولی شما بعد از من است».

ایــن روایــت را علــی بن ابراهیم قمی 8در تفســیر خــود آورده و عدهای دیگــر چون فیض
 .1مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم.426/2،
 .2قطبالدیــن راونــدی ،ســعید بن هبــة اهلل ،قصص األنبیاء؟مهع؟395 ،؛ نوری ،حســین بن محمد
تقی ،مستدرک الوسائل.323/18،
 .3ابن شهر آشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبی طالب؟مهع؟.34/2،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.353/7 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب األحکام.228/10 ،
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،تحریر األحکام.550/5 ،
 .7فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی.845/16 ،
 .8قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی.335/2،

کاشانی ،1شیخ حر عاملی 2و سید هاشم بحرانی 3آن را از وی نقل کردهاند.
 _7 _5ذیل آیۀ <صالح المؤمنین>

برابــر بــا نقــل برخــی از محدثین شــیعه چون ســید بــن طــاووس 4،اســترابادی 5و عالمه
مجلسی 6،نبی اکرم؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ را دومرتبه به اصحابش شناسانده و از آنها
پیمــان گرفتــه و فرمودنــد« :آیا میدانید ّ
ولی شــما بعد از من کیســت؟» گفتنــد« :خدا و
رســولش بهتر میدانند» حضرت فرمود« :او صالح المومنین اســت» 7بعد به علی؟ع؟
اشاره کرده و فرمودند« :این ّ
ولی شما بعد از من است».
 _8 _5بیعت گرفتن رسول خدا؟ص؟ بر والیت علی؟ع؟
رسول خدا؟ص؟ در مواقع مختلفی از مردم برای والیت علی؟ع؟ بیعت میگرفتند .در روایتی،
ابــو داوود از عمــران بــن حصیــن نقــل میکند که پیامبــر اکرم؟ص؟ اصحــاب را امــر فرمودند تا
بهعنوان بیعت و میثاق بر والیت علی؟ع؟ بر آن حضرت سالم دهند؛ و بعدازآن فرمود:
شما از من سؤال کردید که ّ
ولی شما بعد از من کیست؟ به شما خبر دادم
و بیعت گرفتم ،همانگونه که خداوند از بنیآدم میثاق و بیعت گرفت.

این روایت را ّ
کشی 8نقل کرده است و سید بن طاووس 9و شیخ حر عاملی 10آن را از وی

 .1فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،تفسیر الصافی.90/5،
 .2عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة.150/3،
 .3بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن.192/5،
 .4ابن طاووس ،علی بن موسی ،الیقین.303 ،
 .5استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة 555 ،675 ،572 ،و .571
 .6مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار.158/36،
ُ ُْْ َ َ َْ َ ُ ََْ َ َ
ٌ
 .7تحریمَ <:4/فإ َّن ا َّلل َه ُه َو َم ْو ُ
لاه َو ِج ْب ُ
لائكة بعد ذ ِلك ظهير>
صالح المؤ ِمنين و الم ِ
ريل َو ِ
ِ
ّ .8
کشی ،محمد بن عمر ،اختیار معرفة الرجال.309/1،
 .9ابن طاووس ،علی بن موسی ،همان.389 ،
 .10عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة.165/3،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

روایت کردهاند.
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 _9 _5ذیل آیۀ «والیت»

روزی رســول خدا؟ص؟ به مســجد آمده و از فقیری که در حال خارج شــدن از مسجد بود
پرسیدند« :آیا کسی به تو صدقه داد؟» فقیر با اشاره به علی؟ع؟ گفت« :بله؛ آن مرد در
حال رکوع نمازش به من صدقه داد و انگشــترش را به من بخشــید» .در این هنگام آیۀ
 55ســورۀ مائده نازل شــد .رســول خدا؟ص؟ بعد از نزول آیه فرمودند« :او ّ
ولی شما بعد از
من است».
ولیکم من بعدی یعــی ّ
ولیکــم من بعدی»« ،هــذا ّ
ایــن روایــت بــا ســه تعبیر «هو ّ
علیا» و
«عیل بن ایبطالب ّ
ولیکم بعدی» ذکر شده است.
متــن اول را فــرات کوفــی 1،متــن دوم را محمــد بن ســلیمان کوفی 2و متن ســوم را شــیخ
صدوق 3روایت کردهاند.
 _10 _5ذیل تفسیر سورۀ قدر
34

امام محمدتقی؟ع؟ در تفسیر سورۀ قدر میفرمایند:
مالئکه در این شــب [= شــب قدر] خدمت ولی امر هر عصری میرســند؛
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هــر کــس شــب قــدر را تصدیــق کند بایــد بداند کــه این امــر از مــا خاندان
است ،به خاطر سخنی که رسول خدا؟ص؟ نزدیک رحلتشان به علی؟ع؟
[علی] ّ
ّ
ولی شــما بعد از من اســت ،اگر از او اطاعت کنید
فرمودند که این
هدایت میشوید.

این روایت را کلینی 4و فیض کاشانی 5نقل کردهاند.
 .1کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات کوفی.125 ،
 .2کوفی ،محمد بن سلیمان ،مناقب اإلمام أمیر المؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟.151/1 ،
 .3ابن بابویه ،محمد بن علی ،امالی.186 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.253/1 ،
 .5فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی.57/2،

 _11 _5توصیۀ رسول خدا؟ص؟ به فرد اعرابی

رســول خــدا؟ص؟ در جــواب مــردی که بعــد از حجــة الــوداع خدمت حضرت رســیده و
مسلمان شد ،فرمود:
اگــر ســؤالی داشــتی و مــرا نیافتــی ،از علــی؟ع؟ ســؤال کن؛ زیــرا کــه او ّ
ولی
مؤمنین بعد من است.

1

 _6احادیث مستقل و همگون با حدیث والیت
 _1 _6درخواست خصلتهای پنجگانه از خداوند متعال برای علی؟ع؟

روزی پیامبر اکرم؟ص؟ به علی؟ع؟ فرمودند:
از خداونــد برای تو پنج خصلت درخواســت کردم؛ یکی از آن خصلتها
این است که تو ّ
ولی مؤمنین بعد از من باشی.

ایــن حدیث را خطیب بغــدادی 2،متقی هندی 3،رافعی 4،بدخشــانی 5،محمد صدر
عالم 6،مولوی حسن زمان 7و نیز زرندی حنفی 8،صالحی شامی 9و شافعی عاصمی

10

از خطیب بغدادی و رافعی نقل کردهاند.

 .2خطیب بغدادی ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد.338/4 ،
 .3متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال.625/11 ،
 .4رافعی ،عبد الکریم بن محمد ،التدوین فی أخبار قزوین.126/2 ،

 .5ر.ک :میالن ــی ،س ــید عل ــی ،نفح ــات االزه ــار ،146/15،ب ــه نق ــل از مفت ــاح النج ــا ف ــی مناق ــب
آل العبا.
 .6ر.ک :همان ،به نقل از معارج العلی فی مناقب المرتضی.
 .7ر.ک :همان ،به نقل از القول المستحسن فی فخر الحسن.214 ،
 .8زرندی ،محمد بن یوسف ،نظم درر السمطین.153 ،
 .9صالحی الشامی ،محمد بن یوسف ،سبل الهدی والرشاد 296/11 ،و .297
 .10عاصمی ،عبد الملک بن حسین ،سمط النجوم.65/3 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

 .1شامی ،یوسف بن حاتم ،الدر النظیم.323 ،
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 _2_6اولین سؤال بعد از مرگ ،والیت علی؟ع؟

روزی پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟ فرمود:
اولیــن ســؤال بعــد از مــرگ ،شــهادت بــه وحدانیــت خــدا و رســالت من و
اینکه تو ولی مؤمنین هستی ،خواهد بود.

این روایت را شیخ صدوق 1،سید بن طاووس 2و مال فتحاهلل کاشانی 3آوردهاند.
 _3 _6حیات و ممات رسول خدا؟ص؟ با والیت علی؟ع؟

رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
هر کس دوســت دارد زندگی و مرگش مانند من باشــد و وارد بهشت شود،
باید والیت علی بن ابیطالب؟ع؟ را بپذیرد.

عل بن أب طالب» و «فليوال ّ
ایــن روایــت بــا دو متن« :فليتول ّ
عليا من بعدی» نقل شــده
ي
ي
است.
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متــن اول را آجــری 4،طبرانــی 5،حاکــم نیشــابوری 6و ابــو نعیــم اصفهانــی 7و متــن
دوم را رافعــی 8،متقــی هنــدی بــه نقــل از رافعــی 9،ابــو نعیــم اصفهانــی 10،ابــن حجــر
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 .1ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.130/2،
 .2ابن طاووس ،علی بن موسی ،طرف من األنباء المناقب.221 ،
 .3کاشانی ،فتحاهلل بن شکر اهلل ،منهج الصادقین.338/10 ،
خ
 .4آجری ،محمد بن الحسین ،الشریعة« :2097/4 ،فلیتول عیل بن أیب طالب فإنه لن یرجکم من
هدی ،ولن یدخلکم یف ضاللة».
 .5طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبیر.194/5 ،

 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان139/3 ،؛ وی میگوید« :هذا حدیث صحیح اإلسناد
ومل خیرجاه».

 .7أبو نعیم ،أحمد بن عبد اهلل ،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء.349/4 ،
 .8رافعی ،عبد الکریم بن محمد ،التدوین فی أخبار قزوین.485/2 ،
 .9متقی هندی ،علی بن حســام ،همان.48/12 ،
 .10أبو نعیم ،أحمد بن عبد اهلل ،همان.86/1 ،

ّ
عســقالنی 1،ســیوطی 2،ابــن عســاکر 3،خوارزمــی 4،صفــار 5،شــیخ صــدوق 6و طبــری
آملی 7روایت کردهاند.

نتیجه
با بررســی حدیث والیت و احادیث همگون آن در آثار مکتوب فریقین ،معلوم میشــود
ً
که این حدیث ،مجموعا دارای چهل طریق مسند و مرسل از صحابۀ پیامبر و اصحاب
اهلبیت؟مهع؟ اســت که از آن میان ،ســیزده طریق مشــترک ،شــش طریق مختص اهل
ســنت و بیســتویک طریق از منابع شیعه است .همچنین این حدیث دارای ُنه گونۀ
محتوایــی و دوازده گونــۀ صــدور بــوده کــه چهار گونه مشــترک بین فریقین و هشــت گونه
ن
مختص شیعه است .تعابیر «انک ّ
ن
املومنی بعدی»« ،انک ّ
املومنی» و «فلیتول
ویل
ویل
عــی بــن ابیطالب» یــا «فلیوال ّ
ّ
علیا بعدی» نیز از احادیث مســتقل و همگون با حدیث

والیت هستند.
بــا توجــه به فراوانی نقلهای این حدیث ،قطعی الصدور بودن و حتی تواتر آن از رســول
اعتبار گونهای این
خدا؟ص؟ به اثبات میرســد؛ إن شــاءاهلل در نوشتار دیگری به بررسی
ِ
خواهیم پرداخت.
 .1ابــن حجرعســقالنی ،أحمــد بــن علــی ،لســان المیــزان« :34/2 ،فلیتــول عــی بــن أیب طالب من
بعدی».
 .2سیوطی ،جاللالدین ،جامع األحادیث.34/7 ،

 .3ابن عساکر ،علی بن حسن ،همان« :242/42 ،فلیتول علیا بعدی»؛ همو« :240 ،فلیوال ّ
علیا من
بعدی ولیوال ّ
ولیه ولیقتد باألمئة من بعدی»
 .4خوارزمــی ،موفــق بن احمد ،همان« :34 ،فلیتول عیل بن أیب طالب وذریته الطاهرین ،أمئة اهلدی
ومصابیح الدجی من بعده».
ّ
 .5صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.53 _49/1،
 .6ابن بابویه ،محمد بن علی ،امالی 70 ،و 560؛ همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.262/1 ،
 .7طبری آملی ،محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصطفی.15 ،

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

روایــات و همچنیــن داللت ایــن مجموعۀ نفیس بر والیت و امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟
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فهرست منابع

ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة للنعمانی ،تهران 1397 ،ق.
ابــن أبی شــیبة ،أبو بکــر عبداهلل بن محمــد ،المصنف فــی األحادیث واآلثــار ،تحقیق :کمال
یوسف الحوت ،مکتبة الرشد ،الریاض 1409 ،ق.
ابن اثیر الجزری ،أبی الحسن علی بن محمد ،أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،تحقیق :عادل
أحمــد الرفاعــی ،الطبعــة :األولی ،دار النشــر :دار إحیاء التراث العربــی ،بیروت/لبنان1417 ،
ق 1996/م.
ابن االثیر الجزری ،مبارک بن محمد ،النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،تحقیق :طاهر أحمد
الزاوی _ محمود محمد الطناحی ،دار النشر :المکتبة العلمیة ،بیروت 1399 ،ق 1979/م.
ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ تهران ،بی جا 1378 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،کمالالدین و تمام النعمة ،تهران ،بی جا 1395 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،األمالی ،تهران ،بی جا 1376 ،ش.
ابن بطریق ،یحیی بن حسن ،عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار ،قم ،بیجا،
 1407ق.
ابــن حجرالعســقالنی ،أحمــد بــن علــی ،فتــح البــاری شــرح صحیــح البخــاری ،تحقیــق:
محبالدین الخطیب دار المعرفة ،بیروت ،بی تا.
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ابن حجرعسقالنی ،أحمد بن علی ،لسان المیزان ،تحقیق :دائرة المعرف النظامیة ،مؤسسة
األعلمی للمطبوعات ،بیروت.1986/1406 ،
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مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم ،قم ،بی جا 1385 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار؟مهع؟ قم ،بی جا 1409 ،ق.
ابن شاذان قمی ،أبو الفضل شاذان بن جبرئیل ،الفضائل ،قم ،بی جا 1363 ،ش.
ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب؟مهع؟ قم ،بی جا 1379 ،ق.
ابــن طــاووس ،احمد بن موســی ،بناء المقالــة الفاطمیة فی نقض الرســالة العثمانیة ،قم ،بی
جا 1411 ،ق.
ابن طاووس ،علی بن موســی ،التحصین ألســرار ما زاد من کتاب الیقین ،ایران؛ قم ،بی جا،
 1413ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،ایران ،قم ،بی جا 1400 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الیقین باختصاص موالنا علی؟ع؟بإمرة المؤمنین ،ایران ،قم ،بی جا 1413 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،طرف من األنباء و المناقب ،مشهد ،بی جا 1420 ،ق.

ابن أبی الحدید ،حمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغة ،تحقیق :محمد عبد الکریم النمری،
الطبعة :األولی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت/لبنان _  1418ق 1998/م.
ابــن عبــد البر ،یوســف بن عبد اهلل ،االســتیعاب فی معرفة األصحــاب ،تحقیق :علی محمد
البجاوی ،الطبعة :األولی ،دار الجیل ،بیروت1412 ،
ابن عساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل،
تحقیق :محبالدین أبی سعید عمر بن غرامة العمری ،دار الفکر ،بیروت 1995 ،م.
ابن عقده کوفی ،احمد بن محمد ،فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟ ایران؛ قم ،بی جا 1424 ،ق.
ابــن کثیر القرشــی ،إســماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة ،دار النشــر :مکتبــة المعارف ،بیروت،
بی تا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،السیرة النبویة ،بی جا ،بی تا.

ابــن مردویــه األصفهانی ،أحمد بن موســی ،مناقب علی بن ابیطالــب؟ع؟ وما نزل من القرآن
فی علی؟ع؟ تحقیق :عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین ،دار الحدیث ،قم ،بی تا.
ابن منظور ،محمد بن مکرم االفریقی المصری ،مختصر تاریخ دمشق ،بی جا ،بی تا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،لسان العرب ،بیروت ،بی جا 1414 ،ق.
ابن حبان ،محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،تحقیق :شعیب األرنؤوط،
دار النشر ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 1414 ،ق 1993/م.
ابو الصالح الحلبی ،تقی بن نجم ،تقریب المعارف ،قم ،بی جا 1404 ،ق.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،معرفة الصحابة ،بی جا ،بی تا.
آجری ،محمد بن الحسین ،الشریعة ،تحقیق :الدکتور عبداهلل بن عمر بن سلیمان الدمیجی،
دار الوطن ،الریاض/السعودیة _  1420ق 1999/م.
ّ
احمــدی میانجــی ،علــی ،مکاتیــب الرســول صلیاهلل علیــه و آله و ســلم ،ایران ،قــم ،بی جا،
 1419ق.
اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،تبریز ،بی جا 1381 ،ق.
اســترآبادی ،علــی ،تأویــل اآلیــات الظاهــرة فــی فضائــل العتــرة الطاهــرة ،ایــران ،قــم ،بی جا،
 1409ق.
ألبانی ،محمد ناصر ،ظالل الجنة ،المکتب اإلسالمی ،بیروت 1413 ،ق 1993/م.
آلوســی ،شــهاب الدیــن ،روح المعانی فی تفســیر القــرآن العظیم والســبع المثانــی ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیروت ،بی تا.

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

أبــو نعیــم ،أحمــد بــن عبــداهلل األصبهانــی ،حلیــة األولیــاء وطبقــات األصفیــاء ،دار الکتاب
العربی ،بیروت 1405 ،ق.
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أنصــاری ،عبــداهلل بــن محمــد ،طبقــات المحدثیــن بأصبهــان والواردیــن علیهــا ،تحقیــق:
عبدالغفور عبدالحق حســین البلوشــی ،الطبعة :الثانیة ،دارالنشر :مؤسســة الرسالة ،بیروت،
 1412ق 1992/م.
بالبری ،محمد بن أبی بکر االنصاری التلمسانی ،الجوهرة فی نسب النبی وأصحابه العشرة،
بی جا ،بی تا.
بحرانــی اصفهانــی ،عبــداهلل بــن نــور اهلل ،عوالــم العلــوم و المعارف واألحــوال ،اإلمــام علی بن
ابیطالب؟ع؟ ایران ،قم 1382 ،ش.
بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم 1374 ،ش.
بخاری ،محمد بن إسماعیل ،الجامع الصحیح المختصر ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا،
دار ابن کثیر ،الیمامة ،بیروت 1407 ،ق 1987/م.
بزار ،أبو بکر أحمد بن عمرو ،البحر الزخار ،تحقیق :د .محفوظ الرحمن زین اهلل ،مؤسسة علوم
القرآن ،مکتبة العلوم والحکم ،بیروت 1409 ،ق.
بغدادی خطیب ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد ،دار الکتب العلمیة _ بیروت ،بی تا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقیق :محمد نبیل طریفی/امیل بدیع
الیعقوب ،الطبعة :األولی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1998 ،م.
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بیهقی ،إبراهیم بن محمد ،المحاسن والمساوئ ،تحقیق :عدنان علی ،دار الکتب العلمیة،
بیروت/لبنان 1420 ،ق 1999/م.
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ترمذی ،محمد بن عیســی ،ســنن الترمذی ،تحقیق :أحمد محمد شــاکر وآخــرون ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیروت ،بی تا.
ثعلبی ،أبو إســحاق أحمد بن محمد ،الکشــف والبیان (تفسیر الثعلبی) ،تحقیق :اإلمام أبی
محمد بن عاشــور ،مراجعة وتدقیق األســتاذ نظیر الســاعدیدار إحیاء التراث العربی ،بیروت،
لبنان 1422 ،ق 2002/م.
حسکانی ،عبیداهلل بن عبد اهلل ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران 1411 ،ق.
حلــی ،حســن بن یوســف ،تحریــر األحکام الشــرعیة علی مذهــب اإلمامیة ،تحقیق :الشــیخ
إبراهیم البهادری ،قم ،بی تا.
حلــی ،رضیالدیــن علــی بــن یوســف بــن المطهــر (بــرادر عالمــه حلــی) ،العــدد القویــة لدفع
المخاوف الیومیة _ قم 1408 ،ق.
حنفــی ،أبو المحاســن یوســف بن موســی ،المعتصر من المختصر من مشــکل اآلثــار ،مکتبة
سعد الدین ،بیروت/القاهرة/دمشق ،بی تا.
خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،تحقیق :الشیخ مالک المحمودی ،قم ،بی تا.

ذهب ــی ،ش ــمسالدین محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن عثم ــان ،تاری ــخ اإلس ــام ووفی ــات المش ــاهیر
واألع ــام ،تحقی ــق :د .عم ــر عب ــد الس ــام تدم ــری ،دار الکت ــاب العرب ــی _ لبن ــان ،بی ــروت،
 1407ق 1987/م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ســیر أعــام النبــاء ،تحقیــق :شــعیب األرنــاؤوط ،محمــد نعیــم العرقسوســی،
مؤسسة الرسالة ،بیروت.1413 ،
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق :الشــیخ علی محمد معوض والشــیخ
عادل أحمد عبدالموجود ،دار النشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت 1995 ،م.
رافعــی ،عبــد الکریــم بــن محمــد ،التدوین فــی أخبار قزویــن ،تحقیــق :عزیزاهلل العطــاری ،دار
الکتب العلمیة ،بیروت 1987 ،م.

زرنــدی ،محمــد بن یوســف ،نظم درر الســمطین فــی فضائل المصطفــی والمرتضــی والبتول
والسبطین ،تحقیق علی عاشور ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،بی تا.
سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور ،دار الفکر ،بیروت 1993 ،م.
شــوکانی ،محمــد بن علــی ،نیل األوطار من أحادیث ســید األخیار شــرح منتقــی األخبار ،دار
الجیل ،بیروت 1973 ،م.
شــیبانی ،أبــو بکــر أحمد بن عمرو بــن الضحاک ،اآلحــاد والمثانــی ،تحقیق :د .باســم فیصل
أحمد الجوابرة ،دار الرایة ،الریاض 1411 ،ق 1991/م.
شــیبانی ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة ،تحقیق :د .وصیاهلل محمد عباس ،دار النشــر:
مؤسسة الرسالة ،بیروت 1403 ،ق 1983/م.
شــیبانی ،عمــرو بــن أبــی عاصــم ،الســنة ،تحقیــق :محمــد ناصرالدیــن األلبانــی ،دار النشــر:
المکتب اإلسالمی ،بیروت 1400 ،م.
شامی ،یوسف بن حاتم ،الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ،قم ،بی جا 1420 ،ق.
عاملی ،محمد بن حسن ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت ،بی جا 1425 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم ،بی جا 1409 ،ق.
صالحی الشــامی ،محمد بن یوســف ،ســبل الهدی والرشــاد فی ســیرة خیر العباد ،تحقیق:
عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1414 ،ق.
صفــار ،محمــد بن حســن ،بصائر الدرجــات فی فضائــل آل ّ
محمد صلیاهلل علیهــم ،قم ،بی
جا 1404 ،ق.

صفــدی ،صالحالدیــن خلیــل بن أیبک ،الوافــی بالوفیــات ،تحقیق :أحمد األرنــاؤوط وترکی
مصطفی ،دار إحیاء التراث ،بیروت 1420 ،ق 2000/م.

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مســند اإلمام أحمد بن حنبل ،دار النشــر :مؤسســة قرطبة ،مصر ،بی تا.
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طبرانــی ،ســلیمان بــن أحمــد ،المعجــم األوســط ،تحقیــق :طــارق بن عــوضاهلل بــن محمد،
عبدالمحسن بن إبراهیم الحسینی ،دار الحرمین ،القاهرة ،بی تا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید الســلفی ،دار النشــر :مکتبة
الزهراء ،الموصل 1404 ،ق 1983/م.
طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد ،بی جا 1403 ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران ،بی جا 1390 ،ق.
طبری آملی کبیر ،محمد بن جریر بن رستم ،المسترشد فی إمامة علی بن ابیطالب؟ع؟ قم،
بی جا 1415 ،ق.

طبــری آملــی ،عمادالدیــن أبــی جعفــر محمــد بــن أبــی القاســم ،بشــارة المصطفــی لشــیعة
المرتضی ،نجف ،بی جا 1383 ،ق.
طبــری أبو جعفــر ،أحمد بن عبداهلل بن محمــد ،الریاض النضرة فی مناقب العشــرة ،تحقیق:
عیسی عبداهلل محمد مانع الحمیری ،دار الغرب اإلسالمی ،بیروت 1996 ،م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ذخائــر العقبــی فــی مناقب ذوی القربی ،دار الکتب المصریة ،مصر ،بی تا.
طحــاوی ،أحمــد بن محمد بن ســامة ،شــرح مشــکل اآلثــار ،تحقیق :شــعیب األرنــؤوط ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة ،لبنان/بیروت 1408 ،ق 1987/م.
طوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی ،قم ،بی جا 1414 ،ق.
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طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبی داود الطیالسی ،دار المعرفة ،بیروت ،بی تا.
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عاصمی ،عبد الملک بن حســین ،ســمط النجوم العوالی فی أنباء األوائل والتوالی ،تحقیق:
عــادل أحمــد عبــد الموجــود_ علــی محمــد معــوض ،دار الکتــب العلمیــة ،بیــروت1419 ،
ق 1998/م.
عســقالنی ،أحمــد بــن علــی بن حجــر ،اإلصابــة فــی تمییــز الصحابــة ،تحقیق :علــی محمد
البجاوی ،دار الجیل ،بیروت 1412 ،ق 1992/م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تهذیب التهذیب ،دار الفکر ،بیروت 1404 ،ق 1984/م.
عســقالنی ،شــهابالدین أحمد بن علی بن محمد ،النکت الظراف علی األطراف ،تحقیق:
عبــد الصمد شــرف الدین ،زهیر الشــاویش ،دار النشــر :المکتــب اإلســامی ،بیروت/لبنان،
 1403ق 1983/م.
شــیرازی ،محمــد طاهــر القمی ،األربعیــن فی إمامــة األئمة الطاهریــن ،تحقیق الســید مهدی
الرجائی ،قم المقدسة ،بی تا.
ُ
عنبــری الملحمــی ،أبــو بکر أحمــد بن محمد ،مجلســان ألبی بکر ،مخطوط نشــر فــی برنامج

جوامع الکلم المجانی التابع لموقع الشبکة اإلسالمیة 2004 ،م.

عینی ،بدرالدین محمود بن أحمد ،عمدة القاری شــرح صحیح البخاری ،دار إحیاء التراث
العربی ،بیروت ،بی تا.
فتــال نیشــابوری ،محمد بن احمد ،روض��ة الواعظین و بصیرة المتعظیــن ،ایران ،قم ،بی جا،
 1375ش.
فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی ،اصفهان ،بی جا 1406 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،تفسیر الصافی ،تهران ،بی جا 1415 ،ق.
قاری ،علی بن سلطان ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،تحقیق :جمال عیتانی ،دار
الکتب العلمیة ،لبنان/بیروت 1422 ،ق 2001/م.
قطبالدین راوندی ،سعید بن هبة اهلل ،قصص األنبیاء؟مهع؟ مشهد ،بی جا 1409 ،ق.
ّقمــیّ ،
محمــد بن حســن ،العقــد النضید والـ ّ
ـدر الفرید فــی فضائل أمیــر المؤمنیــن واهلبیت
النبی؟مهع؟ التحقیق :علی أوسط الناطقی ،قم ،دار الحدیث 1422 ،ق.

قندوزی حنفی ،ســلیمان بن إبراهیم ،ینابیع المودة لذوی القربی ،تحقیق ســید علی جمال
أشرف الحسینی ،دار األسوة للطباعة والنشر المطبعة ،بی جا ،بی تا.
کشــی ،محمــد بــن عمــر ،رجــال الکشــی مــع تعلیقــات میــر دامــاد األســترآبادی ،قــم ،بــی جــا،
 1363ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،اسالمیه ،تهران 1407 ،ق.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفی ،تهران ،بی جا 1410 ،ق.

کاشانی ،مال فتح اهلل ،تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،بی جا 1333 ،ش.
گنجــی شــافعی ،محمد بن یوســف ،کفایة الطالب فی مناقب علی بــن ابیطالب ،تحقیق و
تصحیح :محمد هادی امینی ،دار احیاء التراث اهل البیت ،بی جا 1404 ،ق.

ماحــوذی بحرانــی ،ســلیمان بن عبداهلل ،األربعــون حدیثا فی إثبات إمامــة أمیر المؤمنین؟ع؟
تحقیق السید مهدی الرجائی ،القم ،بی جا 1417 ،ق.
مبارکفوری ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،تحفة األحوذی بشــرح جامع الترمذی ،دار
الکتب العلمیة ،بیروت ،بی تا.
مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،بیروت ،بی جا 1403 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،بی جا 1404 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،قم ،بی جا 1406 ،ق.

حدیـ ــث والیـ ــت در میــــرات مکتـــوب فریقین

کوفــی ،محمــد بــن ســلیمان ،مناقــب اإلمام أمیــر المؤمنیــن علی بــن ابیطالــب؟ع؟ تحقیق:
الشیخ محمد باقر المحمودی ،قم ،بی تا.
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مرعشــی نجفی ،ســید شــهاب الدین ،شــرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل ،تصحیح :الســید
إبراهیم المیانجی ،منشورات مکتبة آیةاهلل العظمی المرعشی النجفی ،قم ،بی تا.
هاشمی خویی ،میرزا حبیب اهلل ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،تهران 1400 ،ق.
مزی ،یوســف بن الزکی ،تهذیب الکمال ،تحقیق :د .بشــار عواد معروف ،دارالنشــر :مؤسســة
الرسالة ،بیروت 1400 ،ق 1980/م.
محمــد بــن هــارون الرویانی أبو بکر ،مســند الرویانی ،أیمن علی أبو یمانی ،دار النشــر :مؤسســة
قرطبة ،القاهرة 1416 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،األمالی ،قم ،بی جا 1413 ،ق.
منــاوی ،عبد الرؤوف ،فیض القدیر شــرح الجامع الصغیر ،المکتبــة التجاریة الکبری ،مصر،
 1356ق.
میــر خوانــد ،محمــد بــن خاونــد ،تاریــخ روضــه الصفــا فــی ســیره االنبیــاء و الملــوک و الخلفا،
تصحیح و تحشیه جمشید کیان فر ،انتشارات اساطیر ،بی تا.
نســائی ،أحمد بن شــعیب أبو عبد الرحمن ،الســنن الکبری ،تحقیق :د.عبد الغفار ســلیمان
البنداری ،سید کسروی حسن ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1411 ،ق 1991/م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،خصائص أمیر المؤمنین علی بن ابیطالب ،تحقیق :أحمد میرین البلوشــی،
دار النشر :مکتبة المعال ،الکویت 1406 ،ق.

44

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،فضائل الصحابة ،دار النشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت 1405 ،ق.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،السنن الکبری ،دار الکتب العلمیة ،تحقیق :د.عبد الغفار سلیمان البنداری،
سید کسروی حسن ،بیروت 1411 ،ق 1991/م.
نیســابوری حاکم ،محمد بن عبداهلل ،المســتدرک علی الصحیحین ،تحقیق :مصطفی عبد
القادر عطا ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1411 ،ق 1990/م.
نوری ،حسین بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،بی جا 1408 ،ق.
هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ایران ،قم ،بی جا 1405 ،ق.
هنــدی المتقــی ،کنــز العمــال ،تحقیق :الشــیخ بکــری حیانی _ تصحیح و فهرســت :الشــیخ
صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،بیروت _ لبنان 1409 ،ق 1989/م.
هیثمــی ،علــی بــن أبــی بکر ،مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،دار الریــان للتــراث/دار الکتاب
العربی ،القاهرة/بیروت 1407 ،ق.
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1

الخالصة:

املهمة التي وقع الخالف فيها من صدر اإلسالم؛
تعترب مســألة اإلمامة وقيادة األمة من املسائل َّ
النبي
فقــد ذهــب ع َّدة إىل أن تعيني اإلمــام ليس إال ّ
بالنص عليه منالله عزوجــل ،يبلغه عنه ّ
النبي ارتحل إىل الرفيق األعىل ومل
الكريم؟ص؟ ،وذهب آخرون إىل أنَّ التعيني بالشــورى ،وأنَّ ّ
يعي خليفة!!
ِّ
والذيــن قالــوا :إنَّ تعيني اإلمام بالتنصيص منالله تعاىل عــى خالفة أمري املؤمنني؟ع؟ ،أبلغه
أهم تلك
النبي األكرم؟ص؟ ،من ّ
رسولالله؟ص؟ عن الباري ،استد ُّلوا بع َّدة أحاديث مأثورة عن ّ
األحاديث :حديث الوالية.
هــذه املقالة :عبارة عن دراســة حول حديــث الوالية ،مع الرتكيز عــى معرفة أنواع محتوى
الحديث ومضمونه ،وطرقه ،وأنحاء صدوره ،وكذلك املقايسة بينه وبني سائر األحاديث املشابهة
لحديث الوالية.
لقــد ورد حديــث الواليــة واألحاديث املشــابهة له عن طريــق أربعني صحابيــاً من صحابة
رســولالله؟ص؟ ،ومن هذه الطرق ثالثة عرش طريقاً من الطرق املشــركة بني الفريقني ،وستة
طرق من مصادر أهل الســنة ،وأحــد وعرشون طريقاً من مصادر الشــيعة ،يرجع بعضها إىل
أصحاب رسولالله؟ص؟ ،والبعض اآلخر إىل أصحاب أهل البيت؟مهع؟.
واحتوت هذه األحاديث ك ّلها عىل تسعة أنواع من املضامني واملحتوى ،واثني عرش نوعاً من أنحاء
الصدور مشرتكة بني الفريقني ،ومثانية مختصة بالشيعة ،وثالثة أحاديث مشابهة لحديث الوالية.
املفردات األساس ّية :حديث الوالية ،معرفة أنواع الطرق ،أنحاء الصدور ،الرتاث.
 .1باحث يف احلوزة العلمية بقم املقدسة ،وخريج مركز اإلمامة التخصصية.)eskandarihoseyn@yahoo.com( :
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The Guardianship Tradition in the
written legacy of the Shia and Sunni
Hussein Eskandari

1

Abstract

263

From the early days of Islam, the most important issue among Muslims
is the leadership and Imamate of the Islamic nation. Some hold the divine
appointment of Imam and its conveyance by the Prophet Muhammad
(pbuh) while some others consider Imamate and people’s consultation
and selection entangled and claim that the Prophet Muhammad (pbuh)
passed away and introduced nobody as his successor!
For the claim of immediate vicegerency by the Prophet Muhammad
(pbuh), claimers for the appointment of Imam and its conveyance by
the Prophet Muhammad (pbuh) have relied on the traditions narrated
from the Prophet Muhammad (pbuh) of which the most important is a
narration known as the Guardianship Tradition.
In this article, we will investigate the typology of content, chain and
diversity of procession of this tradition and its similar traditions.
Guardianship Tradition and its similar traditions have 40 chains from
the companions of the Prophet Muhammad (pbuh) and the Household
(A.S.). Among the chain, 13 of them are common between the Shia and
Sunni, 6 chains belong to the Sunni sources and 21 chains to the Shia
sources- which some of them are narrated by the companions of the
Prophet Muhammad (pbuh) and some others by the companions of the
Household (A.S.). Totally, all these traditions have nine types of content
and twelve types of procession which four types of its procession is
common between Shia and Sunni and eight types belong to the Shia and
three independent uniform traditions.

Keywords: Guardianship Tradition, typology of chain, diversity of
procession, written legacy.
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