حتليلی از تفسري حديث غدير به «دوستی» و
پيامدهای آن ،با تأکيد بر منابع اهل سنت
[سیدمحمد یزدانی/1عزالدین رضانژاد]2

چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف تبییـن پیامدهـای برداشـت «دوسـتی» از حدیـث غدیـر ،کـه
مختـار اهـل سـنت اسـت ،بـه تحلیـل و بررسـی این دیـدگاه پرداخته اسـت .این نوشـتار
که از س�نخ توصیف و تبیین اس�ت ،با بهرهگیری از روش کیفی ،در صدد پاسـخ به این
پرسـش اسـت کـه پذیـرش تفسـیر «دوسـتی» از حدیـث غدیر ،چـه پیامدهـا و تأثیراتی بر
اعتقـادات پذیرنـدگان خواهـد داشـت؟ بـا مطالعـۀ منابـع اهـل سـنت ،درمییابیـم کـه
بسـیاری از مسـلمانان ،نهتنهـا امیرمؤمنـان را دوسـت نداشـتهاند ،بلکـه بـه خانـهاش
حملـه کـرده ،بـا ایشـان جنگیدهانـد و تـا هشـتاد سـال پـس از شـهادتش ،بـه او ناسـزا
میگفتهان�د .مس�تند ب�ه همیـن مناب�ع بای�د گف�ت که ،جنگ ب�ا امیرمؤمن�ان؟ع؟ ،بغض
نسـبت بـه ایشـان و فحاشـی بـه او ،پیامدهایـی همچـون نفاق ،فسـق و جهنمیشـدن و
عـدم عدالـت صحابـه ،کـه اسـاس مذهـب مخالفـان شـیعه اسـت ،را در پـی دارد.
کلیدواژهها :دوستی ،موال ،والیت ،حدیث غدیر ،بغض امیرمؤمنان؟ع؟.

* تاریخ دریافت مقاله ،)97/03/20( :تاریخ پذیرش.)97/07/01( :
ی المصطفی:
 .1دانش آموختۀ درس خارج حوزۀ علمیه قم ،پژوهشگر پژوهشگاه بين الملل 
Smyazdani110@gmail.com
 .2دانشيار و عضو هيئت علمی جامعة المصطفیRezanejad39@yahoo.com :

دوفصلنامۀامامتپژوهی
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مقدمه و تبیین مسئله
حدیث «غدیر» ،قویترین دلیل شـیعه برای اثبات جانشـینی بالفصل امیرمؤمنان؟ع؟
اسـت .در ایـن حدیـث آمـده اسـت کـه رسـول خـدا؟لص؟ در بازگشـت از حجةالـوداع،
در منطقـهای مشـهور بـه «غدیرخـم» ،پـس از نـزول آیـۀ تبلیـغ ،دسـتان امیرمؤمنـان؟ع؟ را
گرفتنـد و فرمودند:
آیـا مـن نسـبت بـه مؤمنـان از خودشـان شایسـتهتر نیسـتم؟ (والیـت تـام و
مطلـق) همـگان گفتنـد :بلـه .سـپس فرمـود :پـس هـر کـس مـن «ولـی» او
1

هسـتم ،علـی نیـز «مـوالی» اوسـت.

بـه اعتـراف بـزرگان اهـل سـنت و حتـی سـلفیها ،سـند ایـن روایـت ،متواتـر اسـت؛ 2بـه
ایـن معنـا کـه صـدور آن ،قطعـی و انـکار آن ،انکار ضروریات اسـت .حتـی برخی ،منکر
روایـت متواتـر را کافـر قلمـداد کردهانـد.

3

در تبییـــن داللـــت حدیـــث «غدیـــر» ،دو دیـــدگاه میـــان مســـلمانان وجـــود دارد:
اهلبی ــت؟مهع؟ و پی ــروان آن ــان ،ب ــر ای ــن نظ ــر اتف ــاق دارن ــد ک ــه رس ــول خ ــدا؟لص؟ در
روز هجده ــم ذیالحج ــۀ س ــال ده ــم هج ــری ،امیرمؤمن ــان؟ع؟ را ب ــه جانش ــینی خ ــود
36

انتخــاب کــرده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســایر طوایــف اســامی ،معتقدنــد کــه
در غدیرخ ــم ،بحث ــی از خالف ــت مط ــرح نش ــده ،بلک ــه تنه ــا ب ــه م ــردم اع ــام ش ــده ک ــه
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عل ــی؟ع؟ را دوس ــت داش ــته باش ــند.
ادل ــه و براهی ــن اثباتکنن ــدۀ دی ــدگاه ش ــیعه و مبط ــل دی ــدگاه دیگ ــر ،بی ــش از آن اس ــت
کـ��ه بتـ��وان در یـ��ک مقالـ��ه و بلکـ��ه یـ��ک جلـ��د کتـ��اب ،جم��ـعآوری کـ��رد .عالمـ��ه امینـ��ی؟هر؟
در یــازده جلــد از کتــاب الغدیــر و میرحامدحســین نقــوی لکنهــوی در جلــد اول کتــاب
َ
ُ َ
َ
َ
ـب االئ َم ـ ِـة االطه ــار ،مســـتندات دیـــدگاه شـــیعه را
نفیـــس ع َبق ــات االن ــوار ف ــي َم ِ
ناق ـ ِ
بـــه تفصیـــل ذکـــر کردهانـــد .دههـــا کتـــاب تخصصـــی دیگـــر نیـــز در ایـــن موضـــوع،
نگاش ــته ش ــده اس ــت .کتابه ــای کالم ــی ،حدیث ــی و تفس ــیری ش ــیعه نی ــز ب ــه ای ــن
ن ماجة.56/1 ،
 .1البانی ،محمد ،صحیح سنن اب 
 .2همو ،سلسلة األحادیث الصحیحة343/4 ،؛ قاری ،مال علی ،مرقاة المفاتیح.248/11 ،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی.109/1 ،

موضــوع پرداختهانــد .بــه نظــر میرســد ایــن بحــث بــه لحــاظ بیــان و تبییــن ،بــه اشــباع
رســیده اســت.
داللـت حدیـث «غدیـر» را از ایـن زاویـه نیـز میتـوان بررسـی ،تحلیل و موشـکافی کرد که
اگ�ر مـراد رس�ول خدـا؟لص؟ از جمعکـردن مـردم در غدیـر و ایـراد آن خطبـۀ مفصـل ،تنهـا
اعلام دوسـتی امیرمؤمن�ان؟ع؟ باشـد ،چـه پیامدهـا و آثـار اعتقـادیای بـرای طرفـداران
ایـن نظریـه ،بـه دنبـال خواهد داشـت؟
حدیـث «غدیـر» ،در طـول ایـن چهـارده قـرن ،از ایـن زاویـه مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار
نگرفتـه و نـوآوری ایـن مقالـه ،تحلیـل ایـن حدیـث شـریف از ایـن زاویـه اسـت.
پاسـخ به این سـؤال راه توجیه و فرار از حقیقت را بر روی مخالفان شـیعه خواهد بسـت؛
زیـرا حتـی اگـر تفسـیر حدیـث «غدیـر» بـه دوسـتی ،مطابـق حقیقـت باشـد ،ایـن امـر بـه
ضـرر شـیعه و بـه نفـع اهـل سـنت نخواهـد بـود؛ چراکـه بـر اسـاس اعتـراف سـنیمذهبان،
تعـداد قابلتوجه�ی از مس�لمانان ،حت�ی ای�ن توصی�ۀ رسوـل خ�دا؟لص؟ را نیـز عملـی
نکردهان�د .آناـن ب�ه ج�ای دوستداش�تن امیرمؤمنان؟ع؟ ،با او جنگیدهانـد ،آن حضرت
را بـه شـهادت رسـاندهاند ،بغضـش را بـه دل گرفتهانـد و بـا سـب و فحاشـی آشـکار بـه آن
حضـرت ،کینـه و عـداوت خـود را مبرهـن سـاختهاند.
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از دیـدگاه مخالفـان شـیعه ،تمـام صحابـه ،عـادل و در زمـرۀ اولیـا ،اصفیـا و برگزیـدگان
از زبـان مبـارک رسـول خـدا؟لص؟ شـنیدهاند کـه بایـد امیرمؤمنـان؟ع؟ را دوسـت داشـته
باشـند و بـا ایـن حـال عامدانـه بـه جـای دوسـتی ،بـا او دشـمنی کردهانـد و جنگیدهانـد
و آشـکارا بـه او ناسـزا گفتهانـد ،بایـد پاسـخگوی آیاتـی باشـند کـه مخالفـت بـا خـدا و
پیامبـرش را فسـق ،ظلـم و کفـر اعلام کردهانـد.

3

در ادامـه ،بـا اسـتناد بـه روایـات صحیحالسـندی کـه در منابـع و مصـادر اهـل سـنت
 .1قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن.299/16 ،
ُ
 .2ابنحزم ،علی ،اإلحکام في أصول األحکام.86/5 ،
 .3مائده.47 -44 :

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

الهیانـد 1و همگـی اهـل بهشـت میباشـند 2.اگـر ثابـت شـود کـه ایـن افـراد در غدیـر خم

موج�ود اس�ت ،موـارد فحاش�ی ،جن�گ و بغضـ نس�بت ب�ه امیرمؤمن�ان؟ع؟ برشـمرده
میشـود .سـپس اثبـات میشـود کـه بغض نسـبت بـه آن حضرت ،نشـانۀ نفـاق؛ جنگ
بـا ایشـان ،کفـر؛ و ناسـزا بـه آن حضـرت ،از مصادیـق دشـنام بـه خـدا ،پیامبـر؟لص؟ و
طبـق فتـوای بـزرگان اهـل سـنت و حتـی سـلفیان ،کفـر و موجـب قتـل اسـت .بنابرایـن
عدالـت صحابـه و بهشـتیبودن همگـی آنـان ،کـه تکیـهگاه و شـالودۀ اصلـی مکتـب
مخالفـان شـیعه اسـت ،قابـل قبـول نیسـت و بـار دیگـر حقانیـت مکتـب اهلبیت؟مهع؟
بـه اثبـات میرسـد.

 _1رفتار صحابه با امیرمؤمنان؟ع؟ ،در تضاد با تفسیر حدیث غدیر به «دوستی»
فـرض میکنیـم کـه رسـول خـدا؟لص؟ در غدیرخـم ،بـه دلیـل نـزاع و مخاصمـۀ عـدهای
از اصحـاب بـا حض�رت عل�ی؟ع؟ در تقسـیم غنائـم جنـگ یمـن ،اعلام کـرده اسـت که
کسـی از ایـن بـه بعـد ،حـق نـدارد بـا او دشـمنی کنـد و همـگان وظیفـه دارنـد همانگونـه
کـه مـرا دوسـت دارنـد ،او را نیـز دوسـت داشـته باشـند.
آیـا صحابـه بـه ایـن توصیـه عمـل کردنـد؟ ثابـت خواهیم کرد کـه بسـیاری از صحابه ،به
ایـن توصی�ه عم�ل نکردهانـد؛ بلک�ه بغض او را به دل گرفتهاند ،با او جنگیدهاند ،ایشـان
38

را بـه شـهادت رسـاندهاند و تـا هشـتاد سـال بعـد از شـهادت آن حضـرت ،بـر تمامـی
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منبرهاـی مس�اجد اسلامی و حتـی منب�ر خانۀـ خ�دا و منب�ر رس�ول خـدا؟لص؟ در مدینـۀ
منـوره ،بـه او فحاشـی کردهانـد ،ناسـزا گفتهانـد و او را لعـن کردهانـد.
ابنتیمیـه حرانـی کـه مؤسـس سـلفیگری و تئوریسـین اصلی تفکری اسـت کـه وهابیان
از آن دم میزننـد ،در کتـاب منهـاجالسـنة بـه صراحـت اعلام کـرده اسـت کـه بسـیاری
از صحابـه و تابعیـن ،بغـض امیرمؤمنـان؟ع؟ را در دل داشـتند ،بـه او ناسـزا گفتنـد و بـا
او جنگیدنـد:
خداونـد خبـر داده اسـت :کسـانی کـه ایمـان بیاورنـد و عمل صالـح انجام
دهنـد ،محبـوب مـردم خواهنـد شـد .ایـن وعـدۀ راسـتین خداونـد اسـت.
روشـن اسـت که خداوند ،مودت صحابه را در دل هر مسـلمانی قرار داده
اسـت ،بـه و یـژه ابوبکـر و عمـر؛ ز یـرا تمـام صحابـه و تابعیـن کـه در «خیـر

القـرون» زندگـی میکردنـد ،آن دو را دوسـت داشـتند .امـا علـی اینچنیـن
نبود؛ زیرا بسیاری از صحابه و تابعین ،بغض او را در دل داشتند ،به وی
1

فحـش میدادنـد و بـا او جنگیدنـد.

نکت ــۀ دیگ ــری ک ــه از س ــخنان ابنتیمی ــه میت ــوان اس ــتفاده ک ــرد ای ــن اس ــت ک ــه او،
نَّ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ ّ َ َ ت َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
الر ْحَم نُ�
ا� س ی� ج�عل لهم
امیرمؤمنـــان؟ع؟ را مصـــداق آیـــۀ ِإ<�� ال ِ ی��� �م�وا و ع ِملوا الص ِالح ِ
ًّ
ُودا> 2نی ــز نمیدان ــد؛ یعن ــی ب ــه نظ ــر او ،آن حض ــرت ی ــا مؤم ــن نب ــوده و ی ــا عم ــل صال ــح
انجــام نــداده اســت؛ چراکــه در غیــر ایــن صــورت ،مســلمین بــه جــای دشــمنی و بغــض
و ناس ــزا ،بای ــد او را دوس ــت میداش ــتند.
او در جای دیگری مینویسد:
مشـخص اسـت کسـانی از صحابـه و تابعیـن کـه بـا علـی جنگیدنـد ،او را
3

نتـر از دوسـتدارانش بودنـد.
لعنـت و از او بدگویـی کردنـد ،داناتـر و متدی 

وی در ج ــای دیگ ــری آورده اس ــت ک ــه طعنــهزدن و عیبجوی ــی صحاب ــه نس ــبت ب ــه
امیرمؤمن ــان؟ع؟ ،روش ــن اس ــت.

4

از مجم ــوع کلم ــات ابنتیمی ــه ،اس ــتفاده میش ــود ک ــه صحاب ــه و تابعی ــن ،ب ــه وصی ــت
پیامب ــر خ�دــا؟لص؟ نس���بت ب ـ�ه امیرمؤمناـــن؟ع؟ در غدیرخمـــ ،حت ــی طب ــق تفس ــیر اه ــل
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ســـنت ،عم���ل نکردهاندـــ .آی���ا ســـفارش رس���ول خـ��دا؟لص؟ در غدیـــر خـــم ،دوســـتی،
عم ــل نکردهان ــد؟
ممکـن اسـت کس�ی مدع�ی ش�ود ک�ه صحاب�ه و اهلبیتـ؟مهع؟ با هم مشـکلی نداشـتند
و آنچـه ابنتیمیـه گفتـه ،دروغـی بیـش نیسـت .ایـن ادعـا ،چنیـن باطـل میشـود کـه
َ
َ
َ َ
ً َ َّ َ َ َ َّ
َ َ ُ َ
ُ َ
َ ُ
ین کانوا ْیب ِغضون ُه َو ُیس ُّـبون ُه َو یقا ِتلون ُه»:
الت ِاب ِع
«َ .1و ل ْـم یک ْـن کذ ِلـک َع ِلـي ،ف ِـإ ّن ِکثیـرا ِمن الصحاب ِة و
ابنتیمیـه ،احمد ،منهاج السـنة النبو یـة.138 - 137/7 ،
 .2مریم.96 :
 .3ابنتیمیه ،احمد ،همان.10/5 ،
 .4همان.147/7 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

محبــت و مــودت بــود یــا دشــمنی ،ســب و قتــال؟ چــرا صحابــه و تابعــان بــه ایــن دســتور

اگـر ابنتیمیـه دروغ گفتـه باشـد ،بـه صحابـه تهمـت زده اسـت و بنـا بر گفتۀ بـزرگان اهل
سـنت ،کسـی کـه بـه صحابـه نقصـی وارد کنـد ،زندیـق اسـت.

1

بـه علاوه ،بـه نظـر میرسـد ادعـای مذکـور ابنتیمیـه ،بـه واقعیـت نزدیـک باشـد؛ چراکـه
بـا مراجعـه بـه کتابهـای حدیثـی و تاریخـی اهـل سـنت ،بـه راحتـی میتـوان اثبـات
ً
کـرد کـه رفتـار برخـی از صحابـه و تابعـان بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ ،دقیقـا بـر خلاف سـفارش
رسـول خـدا؟لص؟ بـوده اسـت .بـرای اثبـات ایـن موضـوع ،نمونههایـی از رفتـار آنـان بـا
اهلبی�ت؟مهع؟ ،بـه صـورت مختصـر بیـان خواهـد شـد:
 _1 _1هجوم به خانۀ امیرمؤمنان؟ع؟
هجــوم بــه خانــۀ امیرمؤمنــان؟ع؟ و صدیقــۀ شــهیده؟اهع؟ ،میتوانــد نمونــۀ شــاخص و
بــارز دشــمنی بــا اهلبیــت؟مهع؟ باشــد .بــر اســاس روایــات اهــل ســنت ،ابوبکــر در آخریــن
لحظــات عمــر خــود ،از هجــوم بــه خانــۀ فاطمــۀزهــرا؟اهع؟ اظهــار تأســف کــرده اســت.
بســیاری از بــزرگان اهــل ســنت نقــل کردهانــد کــه خلیفــۀ اول در دیــدار بــا عبدالرحمــن
بــنعــوف گفــت:
مـن در زندگـی خـود بـر چیـزی تأسـف نخـوردهام؛ جـز بـر سـه چیـز کـه انجام
40

دادهام و دوسـت داشـتم که انجام نداده بودم .یکی از آنها هجوم به خانۀ
فاطمـ ۀ زهـرا بـود .دوسـت داشـتم حرمـت خانۀ فاطمـه را هتـک نمیکردم؛
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2

اگرچـه آن را بـرای جنـگ بسـته بودند.

ضیاءالدیـن مقدسـی ایـن خبـر را معتبـر دانسـته 3و جاللالدیـن سـیوطی از سـعید بـن
منصـور نقـل کـرده کـه ایـن روایـت از نظـر اعتبـار ،بـه درجـۀ «حسـن» میرسـد.

4

 .1ابنحجـر هیثمـی ،احمـد ،الصواعـق المحرقـة608/2 ،؛ خطیـب بغـدادی ،احمـد ،الکفایـة فـي
علـم الروایـة ،ص 49؛ مـزی ،یوسـف ،تهذیـب الکمـال.96/19 ،
ْ ُ َْ َ
َ ْ ُ َّ َ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ
ُ
َ َ َ
َ
َ ْ ُ
ـيءَ ،و ِإن کانـوا قـد أغلقـوا علـی ال َح ْـر ِب»:
اط َمـة ع ْـن ش ٍ
« .2ف َـو ِددت أ ِنـي ل ْـم أ ک ْـن کشـفت َب ْیـت ف ِ
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری353/2 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،معجـم الکبیـر62/1 ،؛
ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،تار یـخ اإلسلام.118/3 ،
 .3مقدسی ،محمد بن عبدالواحد ،األحادیث المختارة.90/1 ،
 .4سیوطی ،عبدالرحمن ،مسند فاطمة ،ص .35 - 34

طبـق روایـت موجـود در صحیـح بخاری ،حضرت زهرا؟اهع؟ سـهم خـود از فدک و خمس
خیبـر را خواسـتار شـد ،امـا ابوبکـر امتنـاع کـرد و ایـن مسـئله باعـث شـد کـه صدیقـۀ
طاهره؟اهع؟ تا پایان عمر مبارک خود ،با ابوبکر قهر کند و با خشـم و غضب نسـبت به او،
از دنیـا بـرود؛ 1بـا اینکـه بـر اسـاس روایتی ،که آن هم در صحیح بخاری نقل شـده ،خشـم
آن حضرت ،خش�م رس�ول خدا؟لص؟ 2و طبق روایتی دیگر ،خشـم خداوند بوده اسـت.

3

دربارۀ این واقعه ،باید به این دو سؤال پاسخ داده شود:
آی�ا اینـ مهاجمـان ب�ه س�بب محب�ت و دوس�تی نسـبت ب�ه امیرمؤمن�ان؟ع؟ ،بـه خانـۀ آن
حضـرت حملـه کردند؟
آی ــا صحاب ــه ب ــه دس ــتور رس ــول خ ــدا؟لص؟ در غدیرخ ــم ،مبن ــی ب ــر دوستداش ــتن
امیرمؤمن ــان؟ع؟ عم ــل کردن ــد؟
 25 _2 _1سال کنارگذاشتن از سیاست
فرض کنیم که امیرمؤمنان؟ع؟در غدیر خم به جانشـینی برگزیده نشـده و تنها دوسـتی
او ب�ر مسلـمانان واجـب شدـه اسـت .ح�ال س�ؤال ای�ن اس�ت ک�ه آن حض�رت ،در طـول
 25سـالی کـه دیگـران خالفـت را بـه دسـت داشـتند ،چـه جایگاهی در جامعۀ اسلامی
داشـت؟ کـدام منصـب حکومتـی و نظامـی بـه او سـپرده شـده بود؟
نگرفتنـد؛ بـا اینکـه در زمان رسـول خـدا؟لص؟ «وزیر» آن حضرت بـود 4.افرادی همچون
معاویـه و مغیـره کـه سـابقهای در اسلام نداشـتند ،حاکـم شـامات و کوفـه شـدند .آنـان
حتـی فرماندهـی لشـکری بـرای فتـح کشـورهای کفـر را بـه امـام ندادنـد؛ بـا اینکـه ایشـان
در زمـان رسـول خـدا؟لص؟ در تمامـی جنگهـا ،بـه جـز جنـگ تبـوک ،حضـوری فعـال
داشـت و در تمامـی ایـن نبردهـا ،پرچـمدار لشـکر مسـلمانان بـود.
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،1126/3 ،کـ  :أبواب الخمس ،بـ َ :ف ْر ْ ُ ُ
س.
ض الخم ِ
ِ

 .2همان.1361/3 ،

 .3نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین.167/3 ،
 .4نسائی ،احمد بن شعیب ،خصائص امیرالمؤمنین ،ص .84

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

پاسـخ ایـن سـؤال ،روشـن اسـت .خلفـا هیـچ سـمت و مقامـی را بـرای ایشـان در نظـر

41

چـه اتفاقـی افتـاد کـه پرچـمدار لشـکر مسـلمین ،پـس از رسـول خـدا؟لص؟ شمشـیرش را
غلاف کـرد و در هیـچ نبـردی ،جـز جمـل و صفیـن و نهـروان کـه عـدهای از صحابـه در
مقابلـش بودنـد ،بـا مشـرکان نجنگیـد؟ 1به راسـتی چرا خلفـا از توانایی نظامـی و برندگی
شمشـیر آن حضـرت اسـتفاده نکردنـد؟ چـرا هیـچ منصبـی ،حتـی ادارۀ یکـی از مناطـق
دورافتـادۀ سـرزمین پهنـاور اسلامی را بـه او نسـپردند؟ و یـا چـرا آن حضـرت حاضـر نشـد
در هیـچ جنگـی ،زیـر پرچـم خلفـا شـرکت کند؟
بخاری و مسلم روایت کردهاند که امیرمؤمنان؟ع؟ بعد از شهادت صدیقۀ شهیده؟اهع؟،
ً
2
صراحتا به ابوبکر گفت که در امر حکومت ،در حق اهلبیت؟مهع؟ استبداد کرده است.
آیـ��ا اینـــ رفتاره���ا عمـ��ل بهـــ س��فـارش رس���ول خدـــا؟لص؟ ب�وــد؟ آی���ا خلف ــا از روی دوس ـ�تی
امیرمؤمن ــان؟ع؟ را  25س ــال خانهنش ــین کردن ــد؟
 _3 _1راهاندازی جنگ جمل و صفین توسط صحابه
پ ــس از  25س ــال خانهنش ــینی ،ب ــا اص ــرار و بیع ــت تم ــام م ــردم مدین ــه ،خالف ــت ب ــه
امیرمؤمنـــان؟ع؟ رســـید؛ امـــا طولـــی نکشـــید کـــه عـــدهای از اصحـــاب ،بیعتشـــان را
شکسـ�تند و باـــ لشکرکشـ��ی بهـــ سوـــی بص���ره ،جن���گ ب��اـ امیرمؤمنــان؟ع؟ را آغــاز کردنــد.
42

طبـری در تاریـخ خـود بـا سـند معتبـر گـزارش کـرده اسـت کـه طلحـه ،زبیـر ،عایشـه،
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ن امیـه و تعـدادی دیگـر از اصحـاب ،در مکـه و در منـزل عایشـه جمـع شـدند و
ی بـ 
یعلـ 
جلس�های تش�کیل دادنـد .دس�تاورد جمع�ی ایـن جلسـه ،جن�گ ب�ا امیرمؤمن�ان؟ع؟ بود
و چـون توانایـی روبـهرو شـدن بـا جنـگاوران مدینـه را نداشـتند ،بـا  3000نفـر از مکـه راهی
بصـره و کوفـه شـدند؛ زیـرا طلحـه در کوفـه و زبیـر در بصـره ،هواخواهـان و سـینهچاکان
زیـادی داشـتند.

3

بلاذری از بـزرگان اهلـ س�نت ،از امیرمؤمن�ان؟ع؟ نقـل کـرده کـه فرمودنـد ،عایشـه بـه
 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی.493/4 ،
 .2بخ ــاری ،محم ــد ب ــن اس ــماعیل ،هم ــان1549/4 ،؛ نیش ــابوری ،مس ــلم ب ــن حج ــاج ،صحی ــح،
.1380/3
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.9/3 ،

قصـد کشـتن مـن در ایـن جنـگ شـرکت کـرده بـود ،همانگونـه که پیـش از ایـن ،عثمان
را کشـته بـود.

1

تاریخنویسـان اهل سـنت اذعان کردهاند که در این جنگ ،از  2 20/000تا  33/000نفر

3

از مسلمانان کشته شدند.
مدتـی بعـد ،معاویـ ة بـن ابیسـفیان ،عمـرو بـن عـاص و تعـدادی دیگـر از کسـانی کـه
طبـق مبنـای اهـل سـنت صحابـی بـه شـمار میرونـد 4،جنـگ صفیـن را بـه بهانـۀ
ن عفان به
خونخواهـی از قاتلان عثمـان بـه راه انداختنـد .بنـا بـه نقـل طبـری ،عثمانبـ 
دلیـل مخالفتهایـی کـه بـا قـرآن داشـت و بدعتهـای زیـادی کـه انجـام داد ،توسـط
اصحـاب رسـول خـدا؟لص؟ و فرزنـدان اصحـاب کشـته شـده بـود 5و امیرمؤمنـان؟ع؟
هیـچ نقشـی در کشتهشـدن عثمـان نداشـت .ایشـان قاتلان عثمـان را نیز نمیتوانسـت
ن حمـران بـود کـه
قصـاص کنـد؛ زیـرا قاتـل اصلـی عثمـان شـخصی بـه نـام سـودان بـ 
بالفاصلـه پـس از کشـتن عثمـان ،توسـط غلام او کشـته شـده بـود.

6

البته معاوی ة بن ابیسـفیان و عمرو بن عاص ،ولی دم عثمان نبودند که خونخواهی،
بهانـۀ قابلتوجیهـی بـرای راهانـدازی ایـن جنـگ خانمانسـوز باشـد .طبـق گفتـۀ بزرگان
اهـل سـنت ،فرزنـدان عثمـان کـه ولـی دم او بودنـد ،هیـچگاه نـزد امیرمؤمنـان؟ع؟ ،کـه
حاکـم و خلیفـۀ وقـت بـود ،ابـراز شـکایت نکردنـد و مدعـی خونخواهـی پدرشـان
شـورشکننده بـر ضـد عثمـان ،کـه بیشـتر آنهـا از مصـر و کوفـه بودنـد ،قصـاص نکـرد ،بـا
اینکـه قـدرت انجـام ایـن کار را داشـت 7.بنابرایـن مشـخص میشـود کـه خونخواهـی
ـان ْب َـن َع َّف َ
ـت ُع ْث َم َ
« .1إ َّن ُح َم ْي َـر َاء إ َر َم َهـذه َأ َر َاد ْت َأ ْن َت ْق ُت َلنـي َك َمـا َق َت َل ْ
ـان» :بلاذری ،احمـد ،أنسـاب
ِ
ِِ
ِ
ِ
األشـراف.250/2 ،
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ اإلسالم.536/3 ،
 .3ابنملقن ،عمر بن علی ،البدر المنیر.563/8 ،
 .4بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح.1335/3 ،
« .5إنما قتله أصحاب محمد» :طبری ،محمد بن جریر ،همان.94/3 ،
 .6ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.210/7 ،
 .7قرطبی ،محمد بن احمد ،التذکرة ،ص .1083 -1082
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نشـدند .از ایـن گذشـته ،معاویـه پـس از رسـیدن بـه حکومـت ،هیچکـس را بـه عنـوان
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عثمـان ،بهانـهای بـرای دشـمنی و جنـگ بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ و رسـیدن بـه قـدرت و
سـلطنت بـوده اسـت.
همین قدرتطلبی و کینهتوزی معاویه نسبت به امیرمؤمنان؟ع؟ باعث شد که در این
جنـگ 45/000 ،نفـر از مـردم شـام کشـته شـوند و  25/000نفـر از لشـکر امیرالمؤمنین؟ع؟،
که  25نفر آنان از اصحاب بدر بودند ،به شـهادت برسـند.

1

آیـا میتـوان بـاور کـرد کـه ایـن جنگهـا و کشـتارها از روی دوسـتی و محبـت نسـبت بـه
ً
امیرمؤمنـان؟ع؟ انجـام شـده باشـد؟ پاسـخ ،کاملا روشـن اسـت .هیـچ جنگـی از روی
دوسـتی و محبـت اتفـاق نمیافتـد.
جالـب ایـن اسـت کـه ایـن سـؤال ،بـرای برخـی از علمـای اهـل سـنت نیـز مطـرح بـوده
اسـت .ابنحجـر عسـقالنی بـه نقـل از جعفـر األدفـوی مینویسـد:
روزی بین علما دربارۀ دوستی امیرمؤمنان؟ع؟ بحثی درگرفت .شخصی
روایت امیرمؤمنان؟ع؟ از رسول خدا؟لص؟ را که به ایشان فرموده بود« :جز
مؤمن ،تو را دوست نمیدارد و جز منافق ،بغض تو را در دل ندارد» خواند.
بدرالدین بنجماعه نیز در آنجا حضور داشت؛ او سؤال کرد :پس کسانی
44

که بر روی علی؟ع؟ شمشیر کشیدند و با او جنگیدند ،دوستش داشتند
یا دشمنش بودند؟ ادفوی [که از این سؤال حیران شده بود و نمیتوانست
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2

پاسخ بدهد] گفت که این شخص به همۀ مردم بدگمان است.

هرچند همۀ مسلمانان ،اعم از شیعه و سنی جواب این سؤال را میدانند ،اما این پرسشی
نیست که هرکسی بتواند به راحتی ،بیتعصب و بدون درنظرگرفتن پیشفرضهای
اعتقادیاش ،به آن پاسخ دهد؛ زیرا اگر بگوید در زمان جنگ با یکدیگر دوست بودند،
برای هیچ عقل سلیم و فهیمی قابل پذیرش نیست و اگر بگوید که با یکدیگر دشمن
بودند ،بنیان باورهای اعتقادیاش دگرگون خواهد شد.
بنابرایـــن آنـــان نمیتواننـــد دوســـتان امیرمؤمنـــان؟ع؟ باشـــند و اگـــر دســـتور پیـــامآور
 .1ابنجوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم.120/5 ،
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد ،الدرر الکامنة.64/6 ،

خ ــدا؟لص؟ در غدی ــر را دوس ــتی و محب ــت بدانی ــم ،نهتنه ــا آن را رعای ــت نکردهان ــد،
ً
بلک ــه کام ــا ب ــر خ ــاف آن عم ــل نمودهان ــد.
 _4 _1شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط صحابه
ممکـن اسـت کسـی بـر عقـل خـود ،قفـل محکمـی بزنـد و مدعـی شـود کـه جنـگ و
دوسـتی ،قابـل جمـع هسـتند و محاربـان امیرمؤمنـان؟ع؟ او را دوسـت داشـتهاند؛ امـا
بهشهادترسـیدن امیرمؤمنـان؟ع؟ توسـط برخـی از صحابـه را شـاید نتواننـد توجیـه
کننـد .بنـا بـه گفتـۀ علمـای تراجـم سنیمسـلک ،عبدالرحمـنبـنملجـم مـرادی ،قاتـل
امیرمؤمنـان؟ع؟ ،صحابـی بـوده اسـت.
ابنملقن شافعی دربارۀ قاتل امیرمؤمنان؟ع؟ مینویسد:
او را عبدالرحمـن بـن ملجـم گسـتاخ کشـت؛ هرچنـد نـام او را در زمـرۀ
1

صحابـه ثبـت کردهانـد.

شـمسالدین ذهبـی در کتـاب تجر یـد أسـماء الصحابـة ،نـام او را در زمـرۀ اصحـاب
آورده ،بـا اینکـه در ادامـه تصریـح میکنـد کـه او قاتـل امیرمؤمنـان؟ع؟ بـوده اسـت.

2

ابنحجر عسـقالنی میگوید که ذهبی از این جهت نام ابنملجم را در جمع اصحاب

بــه نظــر میرســد اهــل ســنت بایــد در مبانــی تعریــف صحابــی ،تجدیدنظــر اساســی
داشــته باشــند تــا هــر کــس کــه فقــط رســول خــدا؟لص؟ را دیــده _ حتــی یــک لحظــه _ ،

4

نتوانــد در جمــع اصحــاب وارد شــود؛ چراکــه طبــق تعریــف کنونــی ،بایــد شــقیترین فــرد
ایــن امــت را نیــز صحابــی بداننــد و در ایــن صــورت ،نمیتواننــد از پیامدهــای منفــی آن
 .1ابنملقن ،عمر بن علی ،التوضیح.304/20 ،
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،تجرید أسماء الصحابة ،ص .356
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،اإلصابة.109/5 ،

 .4خطیـب بغـدادی ،احمـد ،الکفایـة في علم الروایـة51/1 ،؛ ابنجـوزی ،عبدالرحمن ،تلقیح فهوم
أهـل األثر71/1 ،؛ سـخاوی ،محمد ،فتـح المغیث.93/3 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

آورده کـه او شـرط صحابیبـودن را داشـته اسـت؛ بـا اینکـه ابنحجر تصریـح میکند که
ُ
3
او «اشـقی هذه األمة»« ،بدبختترین فرد این امت» اسـت.

45

در اعتقــادات و باورهــای مذهبشــان جلوگیــری کننــد .آیــا همچنــان میتواننــد مدعــی
شــوند کــه ابنملجــم بــه جهــت عشــق بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ او را بــه شــهادت رســانده و
بــرای ایــن کار خــود ،پــاداش هــم بایــد بگیــرد؟
 _5 _1سب امیرمؤمنان؟ع؟ بر فراز منابر در سراسر کشورهای اسالمی تا هشتاد سال
ناسـزاگویی ،بددهانـی و دشـنام بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ توسـط مسـلمانان صـدر اسلام،
بهویـژه کسـانی کـه خـود را «صحابـه» لقـب داده بودنـد ،از دردنا کتریـن ،تلختریـن و
رنجآورتری�ن واقعیـات تاری�خ اسلام اسـت .بنـا بـر نقـل تاریخنویسـان و محدثـان سـنی،
پـس از رو یکارآمـدن پسـر هنـد جگرخـوار ،معاویـه ،فحاشـی و لعـن امیرمؤمنـان؟ع؟ ،بـه
یـک رفتـار همگانـی میـان مسـلمانان تبدیـل شـده بـود؛ نهتنهـا در مجالـس خصوصـی،
بلک�ه در منبره�ای نم�از جمع�ه و حت�ی در مک�ه و مدین�ه نیز نس�بت ب�ه امیرمؤمنان؟ع؟،
بدزبانـی ،سـب و ناسـزاگویی میکردنـد.
معاویـةبـنابیسـفیان کـه بـر مبنـای اعتقـادات اهل سـنت ،صحابی به شـمار میرود،
بـه دیگـر اصحـاب دسـتور مـیداد کـه بـه آن حضـرت فحاشـی کننـد .مسـلم نیشـابوری
46

در صحیـح خـود نقـل میکنـد کـه معاویـه بـه سـعد بـنابیوقـاص اعتـراض میکـرد کـه
َ
َََ
َ ُ َّ َ ُّ َ
اب؟» سـعد بن
چـرا بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ فحاشـی نمیکنـد« :مـا منعـک ان تسـب أبـا التر ِ
ابیوقـاص ،سـه فضیلـت از فضایـل ویـژۀ آن حضـرت را برمیشـمارد و میگویـد کـه بـا
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وج�ود ای�ن س�ه ویژگ�ی  ،هرگ�ز او را س�ب نمیکن�م.

1

ابنتیمیـه ایـن روایـت را بـا صراحـت کامـل و بـدون حـذف ،در دو قسـمت از کتـاب
ج السـنة نقـل کـرده اسـت:
منهـا 
امـا حدیـث سـعد ،در آن هنـگام کـه معاو یـه بـه او دسـتور داد کـه فحاشـی
کنـد ،امـا او نپذیرفـت :معاو یـه گفـت :چـه چیـزی مانـع ناسـزاگویی تـو بـه
2

علـیبـن ابیطالـب شـده اسـت؟

در همیـن کتـاب و در توجیـه لعـن امیرمؤمنـان؟ع؟ توسـط معاویـه ،آمـده کـه لعـن،
 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح.1871/4 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة 40/5 ،و .42

هماننـد جنـگ ،از هـر دو طـرف صـورت گرفتـه اسـت؛ سـران صفیـن ،سـران لشـکر
امیرمؤمنـان؟ع؟ را لعـن میکردنـد و بالعکـس .حتـی گفتـه شـده در قنـوت نمـاز خود نیز
همدیگـر را لعـن میکردنـد.

1

البانـی سـلفی در صحیـح سـنن ابنماجـة نقـل کـرده اسـت کـه معاویـه در یکـی از
ِ
سـفرهای حـج خـود ،در حضـور سـعد بـن ابیوقـاص بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ ناسـزا گفـت و

بدگویـی کـرد کـه باعـث خشـم سـعد شـد.

2

بع�د از م�رگ معاویه ،فش�ار بر روی مس�لمانان برای فحاش�ی نس�بت ب�ه امیرمؤمنان؟ع؟،
بـه یـک رویـۀ حکومتی تبدیل شـده بود .مسـلم نیشـابوری در صحیح خـود نقل میکند
کـه شـخصی از خانـدان مـروان ،وقتـی بـه فرمانـداری مدینـه گماشـته شـد ،بـه سـهل
ن سـعد کـه از اصحـاب بـود ،دسـتور داد کـه بـه علـی؟ع؟ ناسـزا بگویـد و او امتنـاع
بـ 
کـرد .گفـت :اگـر بـه علـی؟ع؟ ناسـزا نمیگویـی ،بگـو« :لعنـت خـدا بـر اباتـراب» .سـهل
گفـت :بـرای علـی؟ع؟ نامـی خوشـایندتر از «اباتـراب» نبـود .هـر وقـت او را بـه ایـن اسـم
میخواندنـد ،خشـنود میشـد.

3

یاقـوت حمـوی در معجمالبلـدان ،هنـگام گـزارش احـوال سیسـتان در عصـر بنیامیـه
مینویسـد:
نکـه در دوران بنیامیـه ،بـر منبرهـای شـرق و غرب
چـه شـرافتی باال تـر از ای 
کبـار ایـن اتفـاق افتـاده
بـود ،ناسـزا میگفتنـد ،امـا در سیسـتان فقـط ی 
است.

4

معاویـه و همکیشـانش کار را بـه جایـی رسـانده بودنـد که ناسـزاگفتن بـه امیرمؤمنان؟ع؟
بـرای عـدهای ،حتـی در خطبههـای نماز نیز مباح باشـد .مگر علی؟ع؟ چه کرده بود که
در سراسرـ س�رزمینهای اسلامی و حتی در خانۀ خدا و بر روی منبر رس�ول خدا؟لص؟،
 .1همان.468/4 ،
 .2ألبانی ،محمد ،صحیح سنن ابن ماجة.58/1 ،
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،همان.1874/4 ،
 .4حموی ،یاقوت ،معجم البلدان.191/3 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

عالـم و حتـی مکـه و مدینـه ،به امیرمؤمنان؟ع؟ که برادر رسـول خدا؟لص؟

47

به آن حضرت فحاشـی و جسـارت شـود؟ پیامآور خدا ،به دوسـتی آن حضرت دسـتور
داده بود یا ناسـزاگویی؟
دش�منی برخ�ی از اصح�اب ب�ا اهلبی�ت؟مهع؟ بـه حـدی رسـیده بـود کـه حاضـر شـدند از
آوردن نام پیامبر؟لص؟ در خطبههای نمازشان خودداری کنند ،تا مبادا اهلبیت؟مهع؟
از ش�نیدن نام رس�ول خدا؟لص؟ خوش�حال ش�وند و احس�اس س�ربلندی کنند .بالذری
از زهـری نقـل میکنـد که:
از بزرگتریـن اشـکاالتی کـه بـه عبـداهللبـنزبیـر گرفتـه میشـد ایـن بـود کـه
او از ذکـر نـام رسـول خـدا؟مص؟ در خطبهاش خـودداری میکرد و میگفت:
او خانـوادۀ بـدی دارد؛ ا گـر نامـش را ببـرم گردنشـان را دراز کـرده و مباهـات
1

میکننـد.

او در روایت دیگری ،همین مطلب را از زبان محمد بن منتشر نقل کرده است.

2

ابنحـزم اندلسـی و محمـد بـنیوسـف جنـدی در بیـان تفـاوت حکومـت بنیالعبـاس
و بنیامیـه ،ایـن نکتـه را متذکـر میشـوند کـه بنیالعبـاس بـه هیچیـک از اصحـاب،
جسـارت نمیکردنـد؛ بـر خلاف بنیامیـه کـه تمام حاکمـان آنها ،جز عمر بـنعبدالعزیز
48

ن ابیطالب؟ع؟ و هم بـه فرزندانش که از نسـل حضرت
و یزی�د ب�نولی�د ،هـم ب�ه عل�یب� 
زهـرا؟اهع؟ بودنـد ،بددهانـی و شـتم میکردنـد.

3
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ن عبدالعزیـز،
ابنکثیـر سـلفی هـم میگویـد کـه تمـام خلفـای بنیامیـه ،بـه جـز عمـر بـ 
ناصبـی بودنـد.

4

بـه همیـن دلیـل بـود کـه بنیامیـه وقتـی میشـنیدند کسـی اسـم فرزنـدش را «علـی»
گذاشـته ،آن فرزنـد را میکشـتند.

5

 .1بالذری ،احمد ،أنساب األشراف.133/7 ،
 .2همان.317/5 ،
 .3ابنحزم ،علی ،أسماء الخلفاء و الوالة146/2 ،؛ جندی ،محمد ،السلوک.181/1 ،
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.330/15 ،
 .5ابنعسـاکر ،علـی ،تار یـخ مدینـة دمشـق481/41 ،؛ مـزی ،یوسـف ،تهذیـب الکمـال،429/2 ،
ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،سـیر أعلام النبلاء 102/5 ،و .413/7

آی�ا صحاب�ه و تابعی�ن از سرـ محبتـ و عشقـ ب�ه ام�ام عل�ی؟ع؟ ،نسـبت بـه آن حضـرت
جسـارت و فحاشـی و دشـمنی میکردنـد؟
ل صحابه و سایر مسلمانان
 _6 _1نهادینهشدن بغض امیرمؤمنان؟ع؟ در د 
دشـمنی بـا حیـدر کـرار؟ع؟ فقـط در جنـگ ،سـب و فحاشـی خالصه نمیشـد .معاویه
کار را بـه جایـی رسـانده بـود کـه مسـلمانان ،سـنت رسـول خـدا؟لص؟ را نیـز بـه جهـت
بغـض و کینـهای کـه از امیرمؤمنـان؟ع؟ در دل داشـتند ،تـرک میکردنـد .آنـان چـون
میدانس�تند امیرمؤمن�ان؟ع؟ از هـر کسـی نسـبت بـه سـنت پایبندتـر اسـت ،سـنت را
تـرک میکردنـد تـا مخالـف آن حضـرت ،عمـل کـرده باشـند.

نسـائی در المجتبـی مـن السـنن ،ابنخزیمـه در صحیـح خـود ،مقدسـی در األحادیـث
المختـارة و دههـا نفـر از محدثـان اهـل سـنت ،از سـعید بـنجبیـر چنیـن نقـل کردهانـد:
یشــنوم کــه مــردم
ن عبــاس در عرفــات بــودم .گفــت :چــرا نم 
بــا عب ـداهللب ـ 
تلبیــه [لبیــک] بگوینــد؟ گفتــم :از معاو یــه میترســند .ابنعبــاس از
خیمـهاش خــارج شــد و گفــت« :لبیــک اللهــم لبیــک» .بــه راســتی کــه آنهــا
1

ســنت را بــه خاطــر بغــض علــی؟ع؟ تــرک کردهانــد.

حاکم نیشـابوری در المسـتدرک علی الصحیحین و شـمسالدین ذهبی در تلخیص
المسـتدرک گفتهانـد کـه ایـن روایـت ،شـرایط صحـت بخـاری و مسـلم را دارد؛ 2محمـد

 _7 _1جمعبندی رفتار صحابه
از آنچ�ه گذشـت ،ثاب�ت ش�د ک�ه اکثرـ صحاب�ه بـه دس�تور پیامب�ر؟لص؟ در غدیرخـم،
نهتنهـا جامـۀ عمـل نپوشـاندهاند ،بلکـه خالفـش را مرتکـب شـدهاند.
طبـ�ق مبن��ای اهلــ س��نت ،رس�وـل خ�دـا؟لص؟ در غدیرخــم بــه همــۀ مــردم اعــام کــرد کــه
 .1نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،المجتبـی مـن السـنن253/5 ،؛ ابنخزیمـه ،محمـد ،صحیـح،
1343/2؛ مقدسـی ،محمـد بـن عبدالواحـد ،األحادیـث المختـارة.378/10 ،
 .2نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین.636/1 ،
 .3البانی ،محمد ،صحیح سنن النسائي.343/2 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

ناصرالدیـن البانـی نیـز آن را در صحیـح سـنن نسـائی آورده و تصحیـح کرده اسـت.

3
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ی بــنابیطالــب؟ع؟ را دوســت داشــته باشــید و او را یــاری کنیــد؛ امــا مســلمانان
عل ـ 
بــه جــای محبــت و مــودت ،تنهــا چنــد روز پــس از وفــات پیامبــر خــدا؟لص؟ ،بــه خانــۀ
امیرمؤمنــان؟ع؟ هجــوم بردنــد ،حضــرت را  25ســال خانهنشــین کردنــد و پــس از آن
نیــز ســه جنــگ خانمانســوز علیــه او بــه راه انداختنــد کــه در جریــان ایــن جنگهــا،
بیــش از  100/000مســلمان کشــته شــد .ســرانجام نیــز برخــی از همیــن صحابــه بودنــد
کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ را بــه شــهادت رســاندند .تلختریــن قســمت ایــن هتــک حرمتهــا
اینجاســت کــه پــس از شــهادت امیرمؤمنــان؟ع؟ ،جــز عــدهای انــدک ،آشــکارا بــه
حضــرت فحاشــی میکردنــد و ناســزا میگفتنــد .بغــض آن حضــرت چنــان در دل
ع��دهای از صحاب��ه و دیگرــ مس��لمانان ریش��ه دواندــه بوــد کــه س�نـت رسوــل خ��دا؟لص؟ را
بــه خاطــر کینهشــان ،تــرک کردنــد.

 .2پیامدهای رفتار صحابه ،بر مبنای روایات اهل سنت و فتاوای بزرگان آنها
پس از اینکه ثابت شد صحابه به دستور رسول خدا؟لص؟ در غدیرخم ،عمل نکرده
و به جای دوستی ،دشمنی ،فحاشی و جسارت کردند ،با آن حضرت جنگیدند و در
پایان هم ایشان را به شهادت رساندند ،باید ببینیم پیامد این رفتارها ،چه خواهد بود؟
50

در منابع و مصادر اهل سنت ،برای این رفتارها چه حکم و فتوایی صادر شده است؟
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 _1 _2پیامد جنگ با امیرمؤمنان؟ع؟
بـه غیـر از هجـوم عـدهای از صحابـه بـه خانـۀ امیرمؤمنـان؟ع؟ ،سـه جنگ دیگـر در زمان
حکومـت آن حضـرت توسـط بعضـی از صحابـه بـه راه افتـاد .بنـا بـه گفتـۀ بـزرگان اهـل
سـنت و شـیعه ،در ایـن جنگهـا حـق بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ بـوده و عایشـه ،طلحـه ،زبیـر،
معاویـه ،عمـرو بـنعـاص و دیگـر اصحـاب حاضـر در ایـن جنگهـا« ،باغی» محسـوب
میشـدند؛ زیـرا آن حضـرت بـه دسـتور رسـول خـدا؟لص؟ در ایـن جنگها شـرکت کرده
بـود .کشتهشـدن جنـاب عمـار توسـط شـامیان ،تأ کیـدی بـر ایـن مسـئله اسـت؛ چراکـه
رس�ول خ�دا؟لص؟ قاتلان عمـار را «گـروه باغـی» نامیـده بـود.

1

 .1ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،تلخیـص الحبیر127/4 ،؛ قنوجی ،محمـد صدیق ،الروضة الندیة،
.501/3

ممکـن اسـت کسـی مدعـی شـود کـه صحابه ،مجتهـد بودنـد و در اجتهادشـان به خطا
رفتهاند؛ پس باید پاداش نیز داشـته باشـند .ابنتیمیه در پاسـخ به این ادعا مینویسـد:
حتـی ا گـر اجتهـاد هـم کـرده باشـند ،دعوتگـران بـه سـوی جهنـم بودهانـد
و امیرمؤمنـان؟ع؟ و یارانـش دعوتکننـدگان بـه سـوی بهشـت ؛ بنابرایـن
جنـگ بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه بهانـۀ اجتهـاد ،جایـز نبـوده اسـت.

او در ادامه تصریح میکند که:
حتـری
خطاکاربـودن جنگکننـدگان بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ ،دیـدگاه صحی 
1

اسـت کـه پیشـوایان و فقیهـان اهـل سـنت نیـز همیـن را پذیرفتهانـد.

جالبتـر اینکـه ،برخـی از علمـای سـنیمذهب ،بـه صراحـت اذعان کردهاند ،کسـانی
کـه در صفیـن ،در جبهـۀ معاویـه جنگیدهانـد ،ناصبـی بودهانـد .شـمسالدین ذهبـی،
دانشـمند مشـهور سنیمسـلک در کتـاب معتبـر سـیر أعلام النبلاء ،مسـلمانان زمـان
حکوم�ت امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه سـه گـروه تقسـیم میکنـد:
گروه اول ،کسانی که در جنگها بیطرف بودهاند .گروه دوم ،شیعیان امیرمؤمنان؟ع؟،
و گـروه سـوم ،نواصـب .سـومین گـروه ،کسـانی بودنـد کـه در جنـگ صفیـن بـه نبـرد بـا
امیرمؤمنان؟ع؟ پرداختند ،با اینکه او را مسـلمان میدانسـتند و از سـبقت او در اسلام
هم خبر داشـتند.

2

خوارج کسانیاند که بر امیرمؤمنان؟ع؟ ،به دلیل اینکه او قاتالن عثمان را
میشناخت و میتوانست آنان را قصاص کند ولی نکرد ،خروج کردهاند.
مینویسد:
تگــذار نیســت ،بلکــه شــرححال نواصــب و
ایــن ویژگــی خــوارج بدع 
3

پیــروان معاو یــه در صفیــن اســت.

بنابرایــن از دیــدگاه شــمسالدین ذهبــی و ابنحجــر عســقالنی کــه از ســتونهای
 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی.436/4 ،
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء.374/5 ،
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فتح الباري.537/13 ،
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ابنحجر عسقالنی در پاسخ به رافعی که گفته بود:
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اصلــی علــم حدیــث ،تاریــخ و رجــال اهــل ســنت بــه شــمار میرونــد ،جنگکننــدگان
بــا امیرمؤمنــان؟ع؟ ،ناصبیانــد و ناصبــی کســی اســت کــه دشــمنی بــا امیرمؤمنــان؟ع؟
را دیــن خــود قــرار داده باشــد.

1

روای�ت معتبـری در مناب�ع اه�ل سـنت نی�ز وج�ود دارد ک�ه رسـول خ�دا؟لص؟ بـه صراحـت
جنـگ باـ اهلبی�ت؟مهع؟ را جنـگ بـا خـودش اعلام کـرده اسـت.
ترمـذی در الجامـع الصحیـح ،ابنحبـان در صحیحـش و ابـن ابیشـیبه در مسـند و
مصنـف خـود ،بـه نقـل از زیـد بـنارقـم نوشـتهاند که رسـول خدا؟لص؟ خطـاب به علی،
فاطمـه ،حسـن و حسـین؟مهع؟ فرمـود:
من با کسـی که با شـما بجنگد ،در جنگ هسـتم و با کسـی که با شـما در
2

سازش باشد ،در سازش هستم.

ن حنبـل در فضائـلالصحابـة و مسـند خـود 3،همیـن روایـت را از ابوهریـره نقـل
احمـد بـ 
کـرده و البانـی وهابـی ،سـند آن را «حسـن» اعلام کـرده اسـت.

4

بنابرایـن بـه اسـتناد روایاتـی کـه سـنیمذهبها بـا سـند معتبـر نقـل کردهانـد ،کسـانی
کـه در جنـگ صفیـن بـا امیرمؤمنـان؟ع؟ جنگیدهانـد ،در حقیقـت بـا رسـول خدا؟لص؟
52

جنگیدهاندـ و حک�م جنـگ ب�ا پیامب�ر هـم جنـگ بـا خداونـد اسـت .لشـکریان جمـل و
صفیـن در حقیقـت همـان لشـکریان مشـرکان در جنـگ بـدر بودنـد.
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ش�کی نیس�ت ک�ه امیرمؤمن�ان؟ع؟ مسـلمان بـوده اسـت و در اینبـاره بـه جـز خـوارج،
هیـچ فـرد دیگـری تردیـد نکرده اسـت .طبـق روایتی که بخاری و مسـلم در صحیحترین
کتابهـای اهـل سـنت پـس از قـرآن 5،نقـل کردهانـد ،اگـر کسـی بـه مسـلمانی فحـش
َ ُ ْ
ُ ٌ
ُ ْ
اب ال ُم ْس ِـل ِم ف ُسـوق َو ِق َتال ُـه کف ٌـر».
«سـب
بدهـد ،فاسـق و اگـر بـا او بجنگـد ،کافـر اسـتِ :
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.762/1 ،
 .2ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سـنن699/5 ،؛ ابنحبـان ،محمـد ،صحیـح434/15 ،؛
یشـیبه ،عبـداهلل ،مسـند355/1 ،؛ همـو ،المصنـف.378/6 ،
ابناب 
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة767/2 ،؛ همو ،مسند.436/15 ،
 .4البانی ،محمد ،صحیح الجامع الصغیر.306/1 ،
ن الصالح18/1 ،؛ نووی ،یحیی ،شرح صحیح مسلم.14/1 ،
 .5شهرزوری ،عبدالرحیم ،مقدمة اب 

بخـاری در سـ ه موضـع از صحیـح خـود ،و مسـلم یکبـار ،ایـن روایـت را نقـل کردهانـد.

1

اگـر مخالفـان ش�یعه ب�ر ای�ن باورن�د کـه رس�ول خ�دا؟لص؟ در غدیرخـم ،دوسـتی بـا
امیرمؤمنـان؟ع؟ را از مـردم خواسـتهاند ،بایـد ایـن را نیـز بپذیرنـد کـه صحابـه ،چـون بـه
ایـن دسـتور عمـل نکردهانـد ،ناصبـی ،باغـی ،فاسـق و کافرنـد و در حقیقـت بـا خـدا و
پیامبـرش جنگیدهانـد .در ایـن صـورت ،تکلیـف «عدالـت صحابـه» و «بهشـتیبودن
تمـام آنهـا» چـه میشـود؟
 _2 _2پیامد ناسزا گویی به امیرمؤمنان؟ع؟
ثابـت شـد کـه عـدهای از صحابـه و تابعین ،بـه امیرمؤمنان؟ع؟ ناسـزا میگفتند و برخی
از آنـان ،دیگـران را هـم بـه انجـام ایـن عمـل ناپسـند ،اجبـار میکردنـد .بـر اسـاس روایـات
صحیحالسـندی کـه در منابـع اهـل سـنت نقـل شـده ،فحاشـی بـه امیرمؤمنـان؟ع؟،
فحاش�ی ب�ه رس�ول خـدا؟لص؟ اسـت.
حاکم نیشابوری در المستدرک ،به نقل از ابوعبداهلل جدلی ،چنین نقل کرده است:
بر ا مسـلمه وارد شـدم .گفت :آیا کسـی در میان شـما به رسـول خدا؟لص؟
فحـش داده اسـت؟ گفتـم :پنـاه بـر خـدا .پـس گفـت :از رسـول خـدا؟لص؟
شـنیدم کـه میفرمـود :هرکـس بـه علی؟ع؟ ناسـزا گو یـد ،به من ناسـزا گفته
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است.

تأییـد ذهبـی نیـز میباشـد.

2

ناصرالدیـن البانـی روایـت مذکـور را بـا کمی تفاوت ،از طبرانی نقل کرده و سـپس گفته:
«سـند آن "جیـد" و تمـام راویـان آن "ثقـه" هسـتند»؛ 3همچنیـن از ابنملیکـه نقـل کـرده
کـه شـخصی در حضـور ابنعبـاس بـه امیرمؤمنان؟ع؟ جسـارت کـرد .ابنعباس گفت:
 .1بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح 27/1 ،و  2247/5و 2592/6؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن
حجـاج ،صحیـح.81/1 ،
 .2نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین.130/3 ،
 .3البانی ،محمد ،سلسلة األحادیث الصحیحة.997/7 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

حاکـم در ادامـه ،صحیحبـودن سـند ایـن روایـت را بیـان کـرده اسـت؛ ایـن نظـر او ،مـورد

«ای دشـمن خـدا! تـو رسـول خـدا؟لص؟ را اذیـت کردی» .سـپس این آیـه را خواند:
بیگمـان کسـانی کـه خـدا و پیامبـر او را آزار میدهنـد ،خـدا آنهـا را در دنیـا
1

تبـار آمـاده کرده اسـت.
یشـان عذابـی خف 
و آخـرت لعنـت کـرده و برا 

اگر رسول خدا؟لص؟ زنده بود ،تو به راستی او را اذیت کرده بودی.
حاکـم نیشـابوری و شـمسالدین ذهبی ،سـند ایـن روایت را تصحیـح کردهاند 2.احمد
ن حنب�ل نیـز همیـن روایـت را در مسـند خـود نقـل کـرده و محقـق کتـاب ،شـعیب
ب� 
االرنـؤوط وهابـی ،سـند آن را تصحیـح کـرده اسـت.

3

امیر الصنعانی ،از علمای سلفی یمن در توضیح این روایت گفته است:
هرکـس بـه علـی؟ع؟ ناسـزا بگو یـد ،بـه رسـول خـدا؟لص؟ ناسـزا گفتـه
اسـت و هرکـس بـه پیامبـر فحـش دهـد ،بـه خداونـد فحـش داده اسـت؛
ز یـرا خداونـد ،احتـرام و تکر یـم و دوستداشـتن پیامبـرش را واجـب کـرده
اسـت .پـس کسـی کـه بـه آن حضـرت فحـش میدهـد ،دسـتور خـدا را رد
یشـود کـه هرکـس بـه علـی؟ع؟
کـرده اسـت .از ظاهـر روایـت اسـتفاده م 
ناسـزا گو یـد ،کشـتنش واجـب اسـت؛ زیرا بـه خدا و پیامبـرش فحش داده
4
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و کسـی کـه بـه خـدا و پیامبـرش فحـش بدهـد ،کشـته میشـود.

از اینگونــه روایــات کــه بگذریــم ،بنــا بــر همــۀ مبانــی ،امیرمؤمنــان؟ع؟ صحابــی پیامبــر
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اکــرم؟لص؟ محســوب میشــوند .اهــل ســنت بــرای ناســزاگویی بــه صحابــه ،فتواهــای
بســیار تنــدی صــادر و روایــات بســیاری نقــل کردهانــد .ابنتیمیــه بــه نقــل از رســول
خــدا؟لص؟ مینویســد:
هرکـس بـه صحابـه فحـش دهـد ،لعنـت خـدا ،مالئکـه و تمـام مـردم بـر او
5

بـاد و خداونـد در روز قیامـت هیـچ عملـی را از او نمیپذیـرد.
 .1احزاب.57 :
 .2نیشابوری ،حاکم ،همان.131/3 ،
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.329/44 ،
 .4صنعانی ،محمد ،التنویر.253/10 ،
 .5ابنتیمیه ،احمد ،الصارم المسلول1080 1079/3 ،

او در جای دیگری نقل کرده که:
هرکـس بغـض صحابـه را در دل داشـته باشـد ،بغـض مـرا در دل داشـته
اسـت .هرکـس آنهـا را اذیـت کند  ،مرا اذیت کـرده و هرکس مرا اذیت کند،
خـدا را اذیـت کـرده اسـت .هرکـس بـه صحابـه فحـش دهـد ،لعنـت خـدا،
مالئکـه و تمـام مـردم بـر او بـاد.

ابنتیمیه در ادامه تصریح میکند« :اذیت خدا و پیامبرش کفر ،و سبب قتل است».

1

وی در کتـاب دیگـر خـود ،مدعـی شـده کـه هرکـس ،بـه صحابـه فحـش دهـد ،مسـخ ،و
تبدیـل بـه میمـون میشـود.

2

از آنچـه گذش�ت ،ثاب�ت میش�ود ،آنک�ه ب�ه امیرمؤمن�ان؟ع؟ ناسـزا گویـد ،در حقیقـت به
رسـول خـدا؟لص؟ و خداونـد ناسـزا گفتـه اسـت و بـر اسـاس فتـوای ابنتیمیـه و روایاتـی
کـه او نقـل کـرده ،کافـر اسـت و بایـد کشـته شـود .خداونـد ،مالئکـه و تمـام مـردم چنیـن
شـخصی را لعنت خواهند کرد و در قیامت هم هیچ عملی از او پذیرفته نخواهد شـد.
 _3 _2پیامد بغض و کینه نسبت به امیرمؤمنان؟ع؟
بــا اســتفاده از شــواهد روایــی و تاریخــی ،ثابــت شــد کــه گروهــی از صحابــه و مســلمانان
ص ــدر اس ــام ،بغ ــض امیرمؤمن ــان؟ع؟ را در دل داش ــتند؛ ت ــا جای ــی ک ــه حاض ــر ش ــدند
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از روی بغضش ــان ،س ــنت رس ــول خ ــدا؟لص؟ را نی ــز ت ــرک کنن ــد .ای ــن ع ــداوت و کین ــه
ک ــه مس ــلم نیش ــابوری نق ــل ک ــرده ،هرک ــس بغ ــض آن حض ــرت را در دل داش ــته باش ــد،
مناف ــق اس ــت:
علی؟ع؟گفـت :قسـم بـه خدایـی کـه دانـه را شـکافت و گیاهـان را رویاند،
از گفت ههـای پیامبـر؟لص؟ بـه مـن ایـن بـود کـه :جـز مؤمـن ،کسـی تـو را
3

دوسـت نـدارد و جـز منافـق ،بغـض تـو را در دل نـدارد.
 .1همان ،ص .1088
 .2همو ،الرد علی الشاذلي ،ص .92
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح.86/1 ،

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

و بغــض ،پیامدهــای بســیار ســختی بــرای آنهــا خواهــد داشــت؛ زیــرا بــر اســاس روایتــی

حاکم نیشابوری از ابوسعید خدری نقل کرده است که رسول خدا؟لص؟ فرمود:
قسـم بـه کسـی کـه جانم در اختیار اوسـت ،کسـی بغض مـا اهلبیت را در
نکـه خداونـد او را وارد آتـش جهنم خواهد کرد.
دل نـدارد؛ مگـر ای 

حاکـم در ادامـه آورده اسـت کـه ایـن روایـت ،شـرایط صحیـح مسـلم را داراسـت.

1

ابنحبـان نیـز همیـن روایـت را نقـل کـرده و شـعیب االرنـؤوط ،محقـق کتـاب ،سـند آن

را «حسـن» دانسـته اسـت 2.ابنتیمیـه حرانـی پـس از نقـل حدیـث ثقلیـن از صحیـح
مسـلم ،اینگونـه فتـوا داده اسـت:
مـن میگو یـم هرکـس بغـض اهلبیـت؟مهضر؟ را در دل داشـته باشـد ،لعنـت
خـدا ،مالئکـه و تمـام مـردم بـر او بـاد و خداوند هیچ عملـی را از او نخواهد
پذیرفت.

3

مس ــتند ،روای ــت و فت ــوا درب ــارۀ ای ــن موض ــوع ،بس ــیار بی ــش از آن اس ــت ک ــه ام ــکان
پرداخت ــن ب ــه هم ــۀ آنه ــا در ای ــن مقال ــه وج ــود داش ــته باش ــد .در نتیج ــه ،کس ــانی ک ــه
بغ ــض امیرمؤمن ــان؟ع؟ را در دل داش ــتهاند ،منافقان ــد؛ خداون ــد هی ــچ عمل ــی از آنه ــا
نمیپذی ــرد و آن ــان را لعن ــت ک ــرده ،داخ ــل آت ــش جهن ــم خواه ــد ک ــرد؛ هم ــۀ مالئک ــه و
56

تم ــام م ــردم نی ــز آن ــان را لعن ــت میکنن ــد.
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جمعبندی و نتیجهگیری
حدیـث غدیـر خـم ،روایتـی متواتـر اسـت ،اما در داللت آن ،بین اهل سـنت و شـیعیان،
اختالفنظـر وجـود دارد .اهـل سـنت داعیـهدار ایـن نظرنـد کـه رسـول خـدا؟لص؟ در روز
غدی�ر خ�م ،دوس�تی ب�ا امیرمؤمن�ان؟ع؟ را از مـردم خواسـته و هیـچ سـخنی از خالفـت و
جانشـینی آن حضـرت ،مطرح نشـده اسـت.
اگـر ایـن تفسـیر از حدیـث غدیـر حقیقـت داشـته باشـد ،عواقـب و پیامدهایـی خواهـد
داشـت کـه طرفـداران آن ،بایـد آنهـا را بپذیرنـد .بنـا بر مسـتنداتی که از منابع اهل سـنت
 .1نیشابوری ،حاکم ،المستدرک علی الصحیحین.162/3 ،
 .2ابنحبان ،محمد ،صحیح.435/15 ،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی.488/4 ،

نق�ل ش�د ،بسـیاری از صحاب�ه ب�ه ج�ای دوس�تی ب�ا امیرمؤمناـن؟ع؟ ،تنهـا چنـد روز پـس
از رحلـت رسـول خ�دا؟لص؟ ،بهـ خان�ۀ آن حضرـت هج�وم بردهان�د؛ امیرمؤمن�ان؟ع؟ را
25سـال خانهنشـین کردهانـد؛ پـس از آن نیـز جنگهـای جمـل و صفیـن و نهـروان را بـه
بدعت
راه انداختنـد کـه بـه کشتهشـدن بیـش از 100/000نفر انجامیده اسـت .همچنین
ِ
سـب و ناسـزا بـه آن حضـرت توسـط صحابـه پایهگـذاری شـد و تـا  80سـال در سراسـر
سـرزمینهای اسلامی مرسـوم بـود.
بنابرای�ن صحابهـ ب�ه دس�تور رس�ول خ�دا؟لص؟ عم�ل نکردهانـد .پاسـخ طرفـداران ایـن
نظریـه در برابـر ایـن کالم خداونـد چـه خواهـد بـود؟
ُ
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ْ
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َ
َ
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اگـر رسـول خ�دا؟لص؟ ،بـه همـۀ مـردم دسـتور مـیداد کـه بـا اهلبیـت ایشـان عـداوت و
دشـمنی کننـد ،آیـا ناجوانمـردی بیـش از ایـن هـم میسـر بـود؟
ب�ه پیامدهاـی دش�منی و جن�گ ب�ا امیرمؤمنـان؟ع؟ و فحاشـی نسـبت بـه آن حضـرت
پرداختیـم و بـا اسـتفاده از منابـع اهـل سـنت ثابـت کردیـم کـه جنگکننـدگان بـا
آن حض�رت ،ناصب�ی ،باغ�ی ،فاس�ق و کافرن�د و در حقیق�ت ب�ا پیامب�ر خ�دا؟لص؟
روایات اهل سـنت ،کافرند و باید کشـته میشـدند؛ خداوند  ،مالئکه و تمام مردم ،آنها
را لعنـت میکننـد و در قیامـت هـم هیـچ عملـی از آنهـا پذیرفتـه نمیشـود.
بغـض امیرمؤمنـان؟ع؟ ،نشـانۀ نفـاق اسـت؛ خداونـد متعـال هیچ عملـی از آنکه بغض
ً
ایشـان را بـه دل دارد ،نمیپذیـرد و او قطعـا وارد جهنـم خواهـد شـد.

 .1مائده 44 :و  45و .47
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جنگیدهانـد .کسـانی کـه بـه آن حضـرت ناسـزا گفتهانـد نیـز ،بنـا بـه فتـوای ابنتیمیـه و
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فهرست منابع
ابنابیشـیبه ،عبـداهلل بـن محمـد ،المصنـف فـي األحادیـث و اآل ثـار ،بـه کوشـش :کمـال
یوسـف الحـوت ،مکتبـة الرشـد ،ر یـاض 1409 ،ق.
 ،-------المسـند ،بـه کوشـش :عـادل بـن یوسـف العـزازي و أحمـد بـن فر یـد المز یـدي،چـاپ اول :دار الوطـن ،ریـاض 1997 ،م.
ابنتیمی�ه ،احم�د ب�ن عب�د الحلی�م ،الـرد علـی الشـاذلي ،به کوشـش :علی بن محمـد العمران،
چـاپ دوم :دار عالـم الفوائـد ،مکه مکرمـه 1437 ،ق.
 ،-------الصـارم المسـلول علـی شـاتم الرسـول ،بـه کوشـش :محمـد بـن عبـداهلل بـن عمـرالحلوانـي ،چـاپ اول :رمـادی للنشـر ،دمـام 1417 ،ق.
 ،-------مجمـوع الفتـاوی ،بـه کوشـش عبدالرحمـن بـن محمـد ،مجمـع الملـک فهـد،مدینـه منـوره 1416 ،ق.
 ،-------منهـاج السـنة النبو یـة ،بـه کوشـش :محمـد رشـاد سـالم ،چـاپ اول :مؤسسـةقرطبـة ،قاهـره 1406 ،ق.
ُ
ابنج�وزی ،ابوالفـرج عبدالرحمـن بـن علـی ،المنتظـم فـي تار یـخ األمـم و الملـوک ،بـه کوشـش:
محمـد عبدالقـادر عطـا و مصطفـی عبدالقـادر عطـا ،چـاپ اول :دار الکتب العلمیـة ،بیروت،
 1412ق.
ابنحبـان ،محمـد بـن حبـان بـن أحمـد ،صحیـح ابنحبـان بترتیـب ابنبلبـان ،بـه کوشـش:
شـعیب األرنـؤوط ،چـاپ دوم :مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1414 ،ق.
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ابنحج�ر عس�قالنی ،احم�د ب�ن عل�ی ،اإلصابـة فـي تمییـز الصحابـة ،بـه کوشـش :علـی محمـد
البجـاوي ،دار الجیـل ،بیـروت 1412 ،ق.
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 ،-------الـدرر الکامنـة فـي أعیـان المائـة الثامنـة ،به کوشـش :محمـد عبدالمعید ضان،چـاپ دوم :مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیة ،حیدرآباد/هنـد 1392 ،ق.
 ،-------تلخیـص الحبیـر فـي أحادیـث الرافعـي الکبیـر ،چ�اپ اول :دار الکتب العلمیة،بیـروت 1419 ،ق.
 ،-------فتـح البـاري شـرح صحیـح البخـاري ،بـه کوشـش :محمـد فـؤاد عبدالباقـي/محـب الدیـن الخطیب و حاشـیهنگاری از عبدالعزیز بن عبـداهلل بن باز ،دار المعرفة ،بیروت،
 1379ق.
ابنحجـر هیثمـی ،احمـد بـن محمد ،الصواعـق المحرقة ،به کوشـش :عبدالرحمن بن عبداهلل
الترکي و کامل محمد الخراط ،چاپ اول :مؤسسـه الرسـالة ،بیروت 1417 ،ق.
ابنحـزم ،علـی بـن أحمـد ،أسـماء الخلفـاء و الـوالة و ذکـر مددهـم ،بـه کوشـش :د .إحسـان
عبـاس ،چـاپ دوم :المؤسسـة العربیـة للدراسـات و النشـر ،بیـروت 1987 ،م.
ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،فضائـل الصحابـة ،بـه کوشـش :د .وصـیاهلل محمـد عبـاس،
چـاپ اول ،مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1403 ،ق.

 ،-------مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،بـه کوشـش :شـعیب األرنـؤوط  -عـادل مرشـد ودیگـران ،چـاپ اول :مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1421 ،ق.
ُ
ابنخزیمـه ،محمـد بـن إسـحاق ،صحیـح ابـن خ َز یمـة ،بـه کوشـش :د .محمـد مصطفـی
األعظمـي ،چـاپ دوم :المکتـب اإلسلامي ،بیـروت 1424 ،ق.

يسـعید عمـر
ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق ،بـه کوشـش :محبالدیـن أب 
بـن غرامـة العمـري ،دار الفکـر ،بیـروت1995 ،م.
ابنکثیـر ،إسـماعیل بـن عمـر ،البدایة و النهایة ،به کوشـش :علی شـیری ،چـاپ اول :دار إحیاء
التـراث العربي ،بیروت 1408 ،ق.
ابنملقـن ،عمـر بـن علـی ،البـدر المنیر ،به کوشـش :مصطفی ابوالغیط و عبداهلل بن سـلیمان و
یاسـر بن کمال ،چاپ اول :دار الهجرة ،ریاض 1425 ،ق.
 ،-------التوضیح لشرح الجامع الصحیح ،چاپ اول :دار النوادر ،دمشق 1429 ،ق.ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،چاپ سوم :دار صادر ،بیروت 1414 ،ق.
ألبان�ی ،محم�د ناصرالدیـن ،سلسـلة األحادیـث الصحیحـة ،مکتبـة المعـارف ،ر یـاض،
 1415ق.
 ،-------صحیح جامع الصغیر ،چاپ سوم :المکتب اإلسالمي ،بیروت 1408 ،ق. ،-------صحیح سنن ابنماجة ،چاپ اول :مکتبة المعارف ،ریاض 1417 ،ق. ،-------صحیح سنن النسائي ،چاپ اول :مکتبة المعارف ،ریاض 1419 ،ق.َّ
أمیـر صنعانـی ،محمـد بـن إسـماعیلَّ ،
الج ِامـع َّ
التنوی ُـر َش ْـر ُح َ
الص ِغی ِـر ،بـه کوشـش :د .محمـد
َّ
محمـد إبراهیـم ،چـاپ اول :مکتبـة دار السلام ،ر یـاض 1432 ،ق.
إسـحاق
بخاری ،محمد بن إسـماعیل ،صحیح البخاري ،به کوشـش :د .مصطفی دیب البغا ،چاپ
دوم :دار ابنکثیر ،بیروت 1407 ،ق.

ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،الجامـع الصحیـح (سـنن الترمـذي) ،بـه کوشـش :بشـار عـواد
معـروف ،دار الغـرب اإلسلامي ،بیـروت 1998 ،م.
جنـدی ،بهاءالدیـن محمـد بـن یوسـف ،السـلوک فـي طبقـات العلمـاء و الملوک ،به کوشـش:
محمـد بـن علـي الحوالـي ،چـاپ دوم :مکتبة اإلرشـاد ،صنعـاء 1995 ،م.
حاکـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن ،بـه کوشـش :مصطفـی
عبـد القـادر عطـا ،چـاپ اول :دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1411 ،ق.
حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان ،چاپ دوم :دار صادر ،بیروت 1995 ،م.
خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،الکفایـة فـي علـم الروایة ،به کوشـش :أبو عبداهلل السـورقي و
إبراهیـم حمـدي المدني ،المکتبة العلمیـة ،مدینه منوره.

  تنس لها عبانم رب ديکأت اب ،نآ یاهدمايپ و »یتسود« هب ريدغ ثيدح ريسفت زا یليلحت

بلاذری ،أحمـد بـن یحیـی ،جمـل مـن أنسـاب األشـراف ،بـه کوشـش :سـهیل زکار و ر یـاض
الزرکل�ي ،چ�اپ اول :دار الفک�ر ،بیـروت 1417 ،ق.
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ذهبـی ،محمـد بـن أحمـد ،تار یـخ اإلسلام و وفیـات المشـاهیر و األعلام ،بـه کوشـش :د .عمـر
عبدالسلام تدمـري ،چـاپ اول :دار الکتـاب العر بـي ،بیـروت 1407 ،ق.
 ،-------تجرید أسماء الصحابة ،دار المعرفة ،بیروت 1407 ،ق. ،-------سـیر أعلام النبلاء ،بـه کوشـش :شـعیب األرنـاؤوط و محمـد نعیـم العرقسوسـي،چـاپ نهـم :مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1413 ،ق.
سـخاوی ،محمـد بـن عبدالرحمـن ،فتـح المغیـث شـرح ألفیـة الحدیـث ،چـاپ اول :دار
الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1403 ،ق.
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،مسند فاطمة ،چاپ اول :الکتب الثقافیة ،بیروت.
شـهرزوری ،عثمـان بـن عبدالرحمـن ،علـوم الحدیـث (مقدمـة ابـن الصلاح) ،بـه کوشـش:
نورالدیـن عتـر ،دار الفکـر ،بیـروت 1397 ،ق.
ُ
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم و الملوک ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
فوجیانـی ،محمـد عطـاءاهلل حنیـف ،التعلیقـات السـلفیة علـی سـنن النسـائي ،چـاپ اول:
المکتبـة السـلفیة ،الهـور 1422 ،ق.
قـاری ،علـی بـن سـلطان محمـد ،مرقـاة المفاتیح شـرح مشـکاة المصابیح ،به کوشـش :جمال
عیتانـی ،چـاپ اول :دار الکتـب العلمیة ،بیـروت 1422 ،ق.
ُ
قرطبـی ،محمـد بـن أحمـد ،التذکـرة بأحـوال الموتـی و أمـور اآلخـرة ،به کوشـش :د .الصـادق بن
محمـد بـن إبراهیـم ،چـاپ اول :مکتبـة دار المنهـاج ،ر یـاض 1425 ،ق.
 ،--------الجامع ألحکام القرآن ،دار الشعب ،قاهره.

60

قنوجـی ،سـید صدیـق حسـن خـان ،الروضـة الندیـة ،به کوشـش :علي حسـین الحلبي ،چاپ
اول :دار ابنعفـان ،قاهـره 1999 ،م.
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مـزی ،یوسـف بـن زکـی ،تهذیـب الکمـال ،بـه کوشـش :د .بشـار عـواد معـروف ،چـاپ اول:
مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1400 ،ق.
مقدسـی ،محمـد بـن عبدالواحـد ،األحادیـث المختـارة ،بـه کوشـش :عبدالملـک بـن عبـداهلل
بـن دهیـش ،چـاپ اول :مکتبـة النهضـة الحدیثـة ،مکـه مکرمـه 1410 ،ق.
نسـائی ،أحمد بن شـعیب ،المجتبی من السـنن ،به کوشـش :عبدالفتاح أبوغدة ،چاپ دوم:
مکتب المطبوعات اإلسلامیة ،حلب 1406 ،ق.
 ،-------خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبيطالب ،به کوشش :أحمد میرین البلوشي،مکتبة المعال ،کویت 1405 ،ق.
نووی ،یحیی بن شـرف ،شـرح صحیح مسـلم ،چاپ سـوم :دار إحیاء التراث العربي ،بیروت،
 1392ق.
نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صحیـح مسـلم ،بـه کوشـش :محمـد فـؤاد عبدالباقـي ،چـاپ
اول :دار إحیـاء التـراث العربـي ،بیـروت 1412 ،ق.

تفسير حديث الغدير بالمحبة ،دراسة تحليلة في نتائجه،
ً
اعتمادا على مصادر أهل السنة

السيد محمد يزداني

1
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عز الدين رضا نژاد

2

الخالصة:
تروم هذه المقالة لدراسة نتائج تفسير الوالية في حديث الغدير على المحبة ،وهو مختار
أهل السنة ،ويقوم بتحليل ودراسة هذه النظرية .تعتمد هذه من خالل المنهج الوصفي _
التوضيحي ،واالعتماد على المنهج الكيفي إلى اإلجابة عن هذا السؤال ،وهو :ما هي نتائج
ّ
بالمحبة ،وما هي تأثيراته على معتقدات القائلين به؟
تفسير الوالية في حديث الغدير
ً
ومن خالل دراسة مصادر أهل السنة نستنتج أن كثيرا من المسلمين ليسوا من ّ
محبي أمير
المؤمنين؟ع؟ فحسب ،بل قد هجموا على بيته ،وحاربوه ،وسبوه وشتموه إلى ثمانين سنة
ً
عقيب شهادته .واستنادا إلى هذه المصادر ينبغي القول إن الحرب مع أمير المؤمنين؟ع؟
وبغضه وشتمه ّ
وسبه ،كانت من نتائج النفاق ،والفسق ،والخلود في النار ،وعدم عدالة
الصحابة ،الذي هو أساس مذهب ّ
العامة.
ّ
األساسية :المحبة ،المولى ،الوالية ،حديث الغدير ،بغض أمير المؤمنين؟ع؟.
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The current study aims to outline the conclusions drawn from interpreting
Ghadir event as a message of “friendship”. The above interpretation is
desired and often arrived at by Sunni scholars.The present research seeks
to analyze and explore this interpretation from Ghadir event. In so doing,
it adopts a descriptive-exploratory approach and employs a qualitative
research design to answer this core question: what repercussions or effects
will interpreting Ghadir as a message of friendship can have on the
beliefs of people? A thorough analysis of Suuni writings on Ghadir
event reveals that most Muslims in the era of Imam Ali not only had no
friendship towards him but also attacked his abodence, fought him at
wars and cursed him even eighty years after his martyrdom. Based on
these very same resources, it can be said that being at war with Imam
Ali, enmity towards him and cursing him has repercussions such as
hypocricy, sedition, corruption , straying from salvation and injustice of
companions. These repercussions are the pillars upon which the cult of
anti-Shias has been built.
Key words: friendship, lead, leader, Ghadir hadith, enmity towards
Imam Ali.
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