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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش4 :

تاریخ پرسش1395/6/31 :

علی مواله»
نظر عالمه در رابطه با واقعه غدیر خم چیست؟ قول «من کنت مواله فهذا ّ
صحت دارد؟
ّ
 پاسخ به پرسش شماره4 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/7/2 :

حدیث غدیر خم با محور ّیت عبارت « َم ْن ُک ْن ُت َمولا ُه َفهٰذا َع ِل ٌّي َمولا ُه»؛ «هر کس من موالی
او هستم این علی موالی اوست» ،بواسطهی بیش از  100صحابی از رسول خدا صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم روایت شده و طرق آن نزد اهل حدیث ،سخت فراوان است؛ چنانکه احمد
بن حنبل آن را از  40طریق و مح ّمد بن جریر طبری آن را از  75طریق و جزری مقری آن
را از  80طریق و ابن عقده آن را از  105طریق و ابو سعید سجستانی آن را از  120طریق و
ابو بکر جعابی آن را از  125طریق و برخی دیگر آن را از طرق بیشتری روایت کردهاند (برای
السنة و األدب ،ج ،1ص 14تا
آگاهی از این طرق ،نگاه کنید به :أمینی ،الغدیر في الکتاب و ّ
)158؛ بل انصاف آن است که هیچ حدیثی در کثرت طرق به پایهی آن نمیرسد؛ چنانکه
ذهبی گفته است« :مح ّمد بن جریر دربارهی طرق این حدیث کتابی نوشته است که من آن
را دیدم و از آن و از کثرت طرقش دهشت کردم» (ذهبی ،تذکرة الحفّاظ ،ج ،2ص )713و از
تعجب میگفت« :در بغداد
ابو المعالی جوینی معروف به امام الحرمین نقل شده است که با ّ
صحافی دیدم که در آن روایات غدیر خم بود و بر روی آن نوشته
یک جلد کتاب را در دست ّ
شده بود :جلد بیست و هشتم از طرق سخن رسول خدا صلّی اهلل علیه و سلّم که <هر کس
من موالی او هستم علی موالی اوست> و در ادامه جلد بیست و نهم میآید» (قندوزی،
خاص»
ینابیع المو ّدة ،ج ،1ص )113و این به طور قطع حاکی از «تواتر لفظی» و «اه ّم ّیت ّ
این حدیث در میان مسلمانان است.
علی بن ابی طالب مانند رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم
مطابق با ظاهر این حدیثّ ،
موالی مسلمانان است و تبع ًا اطاعت او بر آنان مانند اطاعت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله
توجه به صدر این حدیث
و سلّم بر آنان و مانند اطاعت موال بر عبد واجب است؛ خصوص ًا با ّ
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که مولو ّیت او را از باب اولو ّیت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در آیهی ال َّن ِب ُّي �أ ْولَى ٰ
ين ِم ْن �أنْف ُِس ِه ْم ۖ( أحزاب)6 /؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» شمرده
بِالْ ُمؤ ِْم ِن َ
و ذیل آن که فرموده است�« :أللّ ُه َّم ِ
وال َم ْن والا ُه َو عا ِد َم ْن عادا ُه»؛ «خداوندا! دوست کسی
توجه به حدیث
باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که او را دشمن بدارد» و با ّ
متواتر «ثقلین» که بواسطهی بیش از  30صحابی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم
تمسک
تمسک به اهل بیت آن حضرت پس از او در کنار ّ
روایت شده و صریح در وجوب ّ
علی بن ابی
به کتاب خداوند است (نگاه کنید به :بازگشت به اسالم ،ص ،)119در حالی که ّ
طالب بزرگ آنان و قدر متیقّن از آنان محسوب میشود و به همین دلیل ،از عمر بن خطاب
روایت شده است که او را موالی خود و موالی همهی مسلمانان میشمرد (ابن أبی شیبة،
المص ّنف ،ج ،7ص503؛ احمد بن حنبل ،المسند ،ج ،4ص281؛ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد،
ج ،8ص284؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،42ص233؛ ابن کثیر ،البدایة و النهایة ،ج،7
ص386؛ ذهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج ،19ص )328و به او حرمتی مینهاد که به احدی از
ٱلصحا َب ِة»؛
صحابه نمینهاد ،تا جایی که به او گفته شد�« :إِنَّكَ َت ْص َن ُع بِ َع ِل ٍّي شَ ْیئاً لا َت ْص َن ُع ُه بِ�أ َح ٍد ِم َن َّ
«تو با علی گونهای رفتار میکنی که با احدی از صحابه رفتار نمیکنی» ،پس پاسخ داد:
محب طبری،
ولاي»؛ «او موالی من است» (مناوی ،فیض القدیر ،ج ،6ص282؛
«�إِنَّ ُه َم َ
ّ
الریاض النضرة ،ج ،3ص233؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،42ص )235و از سایر
«السلا ُم َع َل ْیكَ یا َمولانا»؛
صحابه نیز روایت شده است که چون به نزد او میآمدند میگفتندَّ :
«سالم بر تو ای موالی ما» (ابن أبی شیبة ،المص ّنف ،ج ،7ص496؛ احمد بن حنبل ،المسند،
ج ،5ص419؛ طبرانی ،المعجم الکبیر ،ج ،4ص174؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج،42
ص)212؛ همچنانکه نوع ًا اطاعت او را بر خود واجب میدانستند و میگفتند�« :إِذا َح َّدثَنا ثِ َق ٌة َع ْن
َع ِل ٍّي بِ ُف ْتیا لا نَ ْعدُوها»؛ «هرگاه ثقهای ما را از علی به فتوایی خبر دهد ،از آن ّ
تخطی نمیکنیم»
(ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج ،2ص338؛ ذهبی ،تاریخ اإلسالم ،ج ،3ص638؛ ابن عساکر،
تاریخ مدینة دمشق ،ج ،42ص )407و از هر معضلی که در آن به او دسترسی نداشته باشند،
به خداوند پناه میبردند (ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج ،2ص339؛ ابن قتیبة ،تأویل مختلف
البر ،اإلستیعاب ،ج ،3ص1103؛ ابن الجوزی ،کشف المشکل ،ج،1
الحدیث ،ص152؛ ابن عبد ّ
ص176؛ ابن األثیر ،أسد الغابة ،ج ،4ص.)23
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البته اعتقاد به این حقیقت ،مستلزم بیاحترامی به سایر اصحاب رسول خدا صلّی اهلل علیه و
آله و سلّم نیست و از این رو ،کسانی که با اعتقاد به این حقیقت ،به سایر اصحاب آن حضرت
بیاحترامی میکنند ،در خطا هستند .چیزی که مسلّم است این است که هر کس از اصحاب
علی بن ابی طالب را شناخته و از او اطاعت
رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فضل ّ
حق موالی خود را ادا نموده و سود برده و هر کس از آنان فضل او را نشناخته و از او
کردهّ ،
حق موالی خود را ضایع نموده و زیان کرده و خداوند به کار هر دو آگاه است؛
اطاعت نکردهّ ،
همچنانکه برای مسلمانان بهتر است به جای بیاحترامی به کسانی از اصحاب رسول خدا
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم که فضل موالی خود را نشناخته و از او اطاعت نکردهاند ،خطای
آنان را تکرار نکنند ،بلکه جبران کنند؛ به این صورت که فضل موالی خود را بشناسند و از او
علی بن ابی طالب
اطاعت کنند و موالی آنان همانا «مهدی» است که در زمان آنان مانند ّ
در زمان اصحاب رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است و هر کس فضل او را نشناسد
علی بن ابی طالب را نشناخته و از او اطاعت
و از او اطاعت نکند ،مانند کسی است که فضل ّ
نکرده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:
«قا َل ٱلْ َم ْن ُصو ُر لِ َجما َع ٍة ِم َن ٱلشِّ ی َع ِةَ :ک َذ َب َم ْن َز َع َم أ�نَّ ُه ِم ْن ِشی َع ِة َع ِل ٍّي َو ُه َو َی َتشَ َّی ُع
لِ َغ ْی ِر ٱلْ َم ْه ِد ِّي»؛ «جناب منصور به جماعتی از شیعه فرمود :دروغ میگوید کسی که
میپندارد از شیعهی علی است ،در حالی که از غیر مهدی طرفداری میکند»!
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