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ّ
دال لت آیات  55و  56سوره مائده بر پایه منابع اهل سنت

حسین احسانیفر
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ّ
معرفی

«مطالعــات ّادعایــی» وهابیهــا دربــاره تشـ ّـیع ،بــا هــدف بازطراحــی شــبهات گذشــته ،چندســالی
اســت کــه زیــر نظــر عربســتان ســعودی آغــاز شــده اســت؛ نوپــردازی شــبهههای پیشــین ،نونــگاری

پاسـخهای علمــی شــیعه را میطلبــد .نوشــتار حاضــر در ســومین شــماره خــود بــا اســتناد بــه قــرآن
کریــم و احادیــث اهــل سـ ّـنت ،بــه شــبهات آقــای «حســین مؤیــد» پاســخ میدهــد؛ ایــن نخســتین
یشــود.
بــار اســت کــه بــه شــبهههای وی در قالــب پیوســته مقــاالت علمــی ،پرداختــه م 
آقــای حســین مؤیــد ،ســال  1343خورشــیدی در کاظمیــن بــه دنیــا آم ـد؛ او کاظمیــن ،نجــف
و قــم را بــرای تحصیــل علــوم دینــی برگزیــد و توانســت در قــم ،بــه تدریــس خــارج فقــه و اصــول
ـود داشــتن دوازده کتــاب فقهــی و چندیــن مقالــه علمــی ،همــواره فتــاوا و روش شــاذ
بپــردازد؛ بــا وجـ ِ
او دغدغــهبرانگیــز بــود .مؤیــد ،پــس از دورهای بــه اردن و ســپس بــه مصــر رفــت؛ در آنجــا پــرده
از چهــره برداشــته و بــا وهابیهــا همصــدا گردیــد؛ او بارهــا علیــه جمهــوری اســامی و حکومــت
شــیعی بغــداد موضعگیــری کــرد؛ همــکاری پیوســته وی بــا شــبکههای ماهــوارهای ســلفیها
ِ

ماننــد «وصــال» و «نــور» زبــانزد اســت؛ وی از مدافعــان حملــۀ عربســتان بــه یمــن بــود و بــه
ســلطان ســعودی پیشــنهاد داد بــه ایــران نیــز حملــه کنــد؛ او در نامههایــی رســمی و سرگشــاده،
تــاش کــرد تــا اقــوام عــرب ایرانــی را علیــه جمهــوری اســامی بشــوراند؛ ســخنان «بنــدر بــن ترکــی»
شــاهزاده ســعودی دربــاره حســین مؤیــد ،نشــان میدهــد ،حضــور وی در قــم ،بــا فعالیتــش بــرای
ســرویسهای جاسوســی رژیــم بعــث و آل ســعود همــراه بــوده اســت.
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مقالــه نخســت 3،بــه شــبهههای ســندی ،تاریخــی و ِداللــی وهابیهــا دربــاره حدیــث منزلــت
 .1پژوهشگر و نویسنده حوزه علمیه قم؛ (.)ehsanifarlangaroodi@gmail.com
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صفحات رسمی آقای حسین مؤید در فضای مجازی مثل فیس بوک و . ...
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پاســخ داد؛چنانکــه در آن نگاشــته گذشــت ،گــروه «احادیــث منزلــت» ،مجموعــه روایاتــی اســت
کــه در مناســبتها ،مکانهــا و موقعیتهــای متفــاوت و بــرای مخاطبــان گوناگــون ،بیــان شــده
و ریشــه آن ،وحــی الهــی اســت؛ ایــن حدیــث ،قدســی بــوده و راویــان متعـ ّـددی در طبقــه صحابــه
دارد .تعـ ّـدد نقــل ایــن روایــات ،بهگون ـهای اســت کــه تواتــری مضمونــی و ّ
حتــی لفظــی را شــکل

میدهــد؛ بــر اســاس ایــن متــون ،امــام علــی؟ع؟ ،همــه مقامــات جنــاب هــارون؟ع؟ جــز مقــام
نبـ ّـوت را داراســت؛ ایــن ویژگــی مخصــوص زمــان و مــکان خاصــی نیســت و بــا توجــه بــه صــدور
یشــود؛ ایــن
چندبــاره و زمینههــای صــدور ،شــامل همــه زمانهــا ،مکانهــا و موقعیتهــا م 
گــروه از روایــات را میتــوان ذیــل آیاتــی کــه بــه مقامــات جنــاب هــارون؟ع؟ میپــردازد ،معنــا کــرد
و دراینصــورت ،معنایــی روشــن از آن بــه دســت میآیــد.
مقالــه دوم 1بــه بررســی منابــع ،اســناد ،متــون و داللــت حدیــث غدیــر در منابــع عامــه پرداخــت؛
بــر اســاس ایــن نگاشــته ،حدیــث غدیــر یکــی از روایتهــای مشــترک میــان شــیعه و سـ ّـنی اســت
کــه بــر اســاس آن امــام علــی؟ع؟ ازســوی پیامبــر؟لص؟ بــه عنــوان «امیــر مومنــان» تعییــن شــدند؛
اهــل سـ ّـنت پــس از پذیــرش ایــن حدیــث ،داللــت آن را محــدود بــه امامــت معنــوی و علمــی و یــا
دوران خالفــت امــام علــی؟ع؟ بــه عنــوان خلیفــه چهــارم دانســته و برخــی از وهابیهــای امــروزی،
حنبــل ،ترمــذی،
شــیبه ،ابن
ابی
کــه ابن
حالی
اصــل وجــود چنیــن حدیثــی را منکــر شــدهاند؛ در
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حبــان ،طبرانــی ،حاکــم نیشــابوری ،ثعلبــی،
بــاذری ،بــزار ،نســائی ،ابویعلــی ،طحــاوی ،ابن
عســاکرّ ،
حجــر
کثیــر ،ابن
مــزی ،ذهبــی ،ابن
مغازلــی ،ابن
البــر ،خطیــب بغــدادی ،ابن
عبد
ابن

حجــر مکــی ،منــاوی ،آلوســی ،کتانــی و بســیاری دیگــر از دانشــمندان سـ ّـنی کــه
عســقالنی ،ابن
گیرنــد ،ایــن حدیــث را نقــل کــرده
هــای مختلــف را در بــر می
طیفــی از مذاهــب گوناگــون و زمان
اند؛ بیــش از  200نفــر از راویــان صحابــی و تابعــی بــه نقــل ایــن حدیــث
و آن را معتبــر دانســته
انــد؛ اهــل سـ ّـنت ،جایــگاه
ای از تواتــر لفظــی و معنــوی را بــرای آن رقــم زده
 و گونـه
مبــادرت کــرده
برتــر علمــی و معنــوی امیرالمومنیــن؟ع؟ را در همــه دورانهــا و جایــگاه برتــر سیاســی ایشــان را در
مـ ّـدت کوتــاه خالفــت ،پذیرفتهانــد.
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چکیده
آیات  55و 56سوره مائده از مشهورترین کرامتهای قرآنی
درباره والیت است؛ مفسران ّ
سنی_ افزون بر شیعه_ این آیات
را در شأن امام علی؟ع؟ دانستهاند؛ آقای حسین مؤید از نو
وهابیهای عراقی_ سعودی است؛ وی ّادعا کرده که هیچ
دلیل قرآنی روشنی بر خالفت و والیت امیر مومنان؟ع؟ وجود
ندارد؛ این شبهه تکراری ولی نوپرداز ،نیازمند پاسخی است
تکراری اما نوپردازانه؛ نگاشته حاضر در سه بخش به این
شبهه پاسخ میدهد.
شبههشناسی سلفیها ،کالم تفسیری
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واژگان کلیدی :آیه والیت ،زکات درحال رکوع ،حسین مؤید،
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مقدمه
قــرآن کریــم ،مهمتریــن محــور وحــدت شــیعه و ّ
ســنی اســت؛ اهــل بیــت؟مهع؟ پــس از قــرآن،
توگــوی بیــن مذاهــب
دومیــن محــور وحــدت هســتند؛ آیــات کریمــه ،بهتریــن منشــور بــرای گف 
بــوده و تبییــن رســول اهلل؟لص؟ ،معیــاری بــرای فهــم درســت ســخن خداســت؛ آیــات  55و56
ســوره مبارکــه مائــده از پردامنهتریــن نصــوص قرآنــی اســت کــه شــیعه و سـ ّـنی و صحابــه و تابعــی
را بــه میــدان ســخن آورده و گزارشهــای بســیاری را پیرامــون خــود ،رق ـمزده اســت.
برخــی از وهابیهــای جدیــد ،پرسشــی را مطــرح کردهانــد :ایــن آیــات چــه ارتباطــی بــا والیــت
امــام علــی؟ع؟ دارد؟ آقــای حســین مؤیــد از کســانی اســت کــه درصــدد نفــی داللــت والیــی آیــات
ســوره مائــده برآمــده و دراینراســتا از ابــزار «انــکار تاریخــی» تــا «ظهــور اصولــی» بهرهگرفتــه اســت؛
در ایــن نوشــتار بــا بهرهگیــری از منابــع اهــل ّ
ســنت ،پاســخی تفســیری بــه ایــن شــبهه داده و
نکت ـهای کالمــی ،در راســتای جایــگاه اهــل بیــت؟مهع؟ بازخوانــی و بازگویــی میشــود.
ایــن نوشــتار در دو بخــش ابتــدا بــه بررســی برخــی از روایــات ذیــل آیــات پرداختــه و ســپس
داللــت آیــات را بــه بحــث میگــذارد؛ هرچنــد مقالــه حاضــر درصــدد نگارشــی بــا فضــای اصــول
فقــه نیســت ولــی جامعیــت نســبی در بررســی مهمتریــن تفاســیر اهــل سـ ّـنت بــا رویکــرد اصولــی ،از
ویژگیهــای ایــن نوشــتار اســت.
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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الف) بررسی روایات ذیل آیات  55و 56سوره مائده
آقــای حســین مؤیــد میگویــد« :شــیعه هیــچ دلیــل قاطــع و صریحــی از قــرآن کریــم ،دال بــر خالفــت،
امامــت یــا والیــت علــی ،نــدارد؛ جــز آیــه  55ســوره مائــده .هــر کســی ایــن آیــه را بخوانــد _ بــه ویــژه ا گــر
مســلمان نباشــد_ از آن امامــت سیاســی علــی را نمیفهمــد؛ یعنــی آیــه  55ظهــوری در امامــت سیاســی

علــی نــدارد».
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ایــن شــبهه کــه امــروزه ازســوی آقــای مؤیــد ارائــه میشــود ،حــرف تکــراری اســت کــه بارهــا
ازســوی دیگــران نیــز گفتــه شــده و علمــای پیــرو اهــل بیــت؟مهع؟ همــواره پاســخ آن را دادهانــد؛
گوینــده ایــن شــبهه بــه جــای ّ
توجــه بــه پاس ـخها و احیانــا اشــکالگرفتن بــه آن بــاز هــم همــان
شــبهه قدیمــی را مطــرح کــرده اســت؛ در ایــن بخــش ،روایــات ذیــل ایــن آیــات ،از منابــع اهــل
ّ
ســنت بررســی میشــود.
 .1سایت حسین مؤید؛ (.)http://www.almoaiyad.com
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ي ِقيمــون
اهَّلل
ـون= َو َمـ ْـن َيتـ َـول اهَّلل و رســوله و ال ِذيـ َـن آمنــوا فـ ِـإن ِحــز َب ِ
ُهـ ُـم ْال َغا ِل ُبـ َ
ـون>؛ <ولـ ّـى شــما ،تنهــا خــدا و پيامبــر اوســت و كســانىكه ايمــان آوردهانــد ،همــان كســانىكه
نمــاز برپــا میدارنــد و در حــال ركــوع زكات میدهنــد= و هركــس خــدا و پيامبــر او و كســانى را كــه ايمــان

آوردهانــد ولـ ّـى خــود بدانــد [پيــروز اســت ،چــرا كــه] حــزب خــدا همــان پيروزمنداننــد>.
ابنکثیــر (م774ق) و برخــی دیگــر از عالمــان اهــل ّ
ســنت ،از قــول ابنمردویــه (م410ق)
1

و دیگــران ،افــزون بــر آیــه  ،55آیــه  56را نیــز در شــأن امــام علــی؟ع؟ دانســتهاند؛ ابنکثیــر
مینویســد:
روزی رسول خدا؟لص؟ وارد مسجد شده و مردم را مشغول عبادت دیدند .بعضی
در حال قیام و برخی در حال رکوع یا سجده و عدهای نیز نشسته بودند .فقیری
نیز از مردم درخواست کمک میکرد .پیامبر؟لص؟ از فقیر پرسیدند :آیا کسی به تو
کمک کرد؟ فقیر گفت :بله .پیامبر؟لص؟ پرسیدند :چه کسی و در چه حالی؟ فقیر

اهلل و رسوله و الذين آمنوا فإن حزب اهلل هم الغالبون> را تالوت کردند.
ابنکثیــر ســپس دربــاره ســند ایــن حدیــث از قــول ابنمردویــه مینویســد« :و هــذا اســناد ال

يقــدح بــه؛ ایــن ســندی اســت کــه هیــچ اشــکایل بــه آن وارد منیشــود»؛ 2بـر پایــه ایــن نقــل و نقلهــای
ّ
متعــدد دیگــر ،ســه مطلــب روشــن میشــود :نخســت اینکــه منظــور از <و الذيــن آمنــوا> امــام
علــی؟ع؟ اســت کــه والیــت ایشــان در طــول والیــت خــدا و رســول قــرار دارد؛ دوم اینکــه منظــور
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با دست اشاره کرد و گفت :آن مرد که ایستاده است در حال رکوع ،انگشتری خود
ّ
را به من بخشید .رسول خدا؟لص؟ تکبیر گفتند و در همان حال آیه <و من يتول

از «حــزب اهلل» نیــز امــام علــی؟ع؟ و پیــروان ایشــان هســتند؛ همانگونــه کــه بــر اســاس نقــل اهــل
سـ ّـنت ،امــام حســن مجتبــی؟ع؟ فرمودنــد :منظــور از «حــزب اهلل» مــا هســتیم؛ 3ســوم اینکــه امــام
علــی؟ع؟ و پیروانشــان ،همــان پیروزمنــدان هســتند.
بســیاری از دانشــمندان سـ ّـنی ،در آثــار خــود بــه ایــن روایــت رســول خــدا؟لص؟ اشــاره کردهانــد؛
از آن جملهانــد :مقاتلبنســلیمان (م150ق) ،ابنهشــامالحمیری (م218ق) ،جاحــظ
 .1همه ترجمههای قرآنی از محمد مهدی فوالدوند است.
 .2تفسیر ابنکثیر ،ج ،2ص.74
 .3تاریخ دمشق ،ج ،42ص.459
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(م255ق) ،بــاذری (م279ق) ،طبــری (م310ق) ،ابنابیحاتــم رازی (م327ق) ،نحــاس
(م338ق) ،طبرانــی (م360ق) ،جصــاص (م370ق) ،ابولیــث ســمرقندی (م373ق)،
اســکافی (م381ق) ،ابنزمنیــن (م399ق) ،حاکــم نیشــابوری (م405ق) ،ابنمردویــه ،ثعلبــی
(م427ق) ،ثعالبــی (م430ق) ،واحــدی نیشــابوری (م469ق) ،حاکــم حســکانی (م490ق)،
بغــوی (م516ق) ،زمخشــری (م538ق) ،ابنعطیــه اندلســی (م541ق) ،ســمعانی (م562ق)،
موفقبناحمــد خوارزمــی (م567ق) ،ابنعســاکر (م571ق) ،ابنجــوزی (م592ق) ،فخــر
رازی (م606ق) ،ابنالعربــی (م638ق) ،محمدبنطلحــه شــافعی (م652ق) ،ابنابیالحدیــد
(م656ق) ،عزبنعبدالســام (م660ق) ،قرطبــی (م671ق) ،نســفی (م حــدود680ق)،
بیضــاوی (م685ق) ،محبالدیــن طبــری (م694ق) ،ابوحیــان اندلســی (م745ق) ،غرناطــی
کلبــی (م748ق) ،زرنــدی حنفــی (م750ق) ،ایجــی ( ،)756زیلعــی (م762ق) ،ابنکثیــر،
ابنابیالعــز حنفــی (م792ق) ،تفتازانــی (م792ق) ،هیثمــی (م807ق) ،ابنصبــاغ مالکــی
(م855ق) ،ابندمشــقی (م871ق) ،ســیوطی (م911ق) ،ابوالســعود (م951ق) ،متقــی هنــدی
(م975ق) ،حصکفــی (م1088ق) ،ابنعابدیــن حنفــی (م1252ق) ،آلوســی (م1270ق)،
قنــدوزی حنفــی (م1294ق).
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 .1تفسیر مقاتلبنسلیمان ،ج ،1ص307؛ السيرة النبوية ،ج ،2ص563؛ العثمانیة ،ص118؛ انساب االشراف،
ج ،2ص150؛ جامع البیان ،ج ،6ص ص39،186،388؛ تفسیر ابنابیحاتم رازی ،ج ،4ص1162؛ معانی
القرآن ،ج ،2ص326؛ المعجم االوسط ،ج ،7ص 129و ج ،6ص218؛ المعجم الکبیر ،ج ،1ص321؛ احکام
القرآن (جصاص) ،ج ،2ص557؛ تفسیر سمرقندی ،ج ،1ص424؛ المعیار و الموازنة ،ص 228و319؛ تفسیر
ابنزمنین ،ص34؛ معرفة علوم الحدیث ،ص102؛ مناقب علیبنابیطالب؟ع؟ ،ص ص133،233؛ تفسیر
ثعلبی ،ج ،4ص80؛ تفسیر الثعالبی ،ج ،2ص 396؛ اسباب نزول اآلیات ،ص133؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص
ّ
المحرر الوجیز ،ج ،2ص208؛
ص 219 ،217 ،216 ،209؛ تفسیر البغوی ،ج ،2ص47؛ الکشاف ،ج ،1ص624؛
تفسیر السمعانی ،ج ،2ص48؛ المناقب (خوارزمی) ،صص266 ،200،264؛ تاریخ دمشق ،ج ،42ص 357و
ج ،45ص303؛ زاد المسیر ،ج ،2ص292؛ مفاتیح الغیب ،ج ،12ص20؛ المحصول ،ص295؛ تفسیر ابنالعربی،
ج ،1ص204؛ مطالب السؤول ،ص17؛ شرح نهج البالغة ،ج ،13ص277؛ تفسیر عزبنعبد السالم ،ص392؛
تفسیر القرطبی ،ج ،6ص221؛ تفسیر النسفی ،ج ،1ص289؛ تفسیر البیضاوی ،ج ،2ص339؛ الریاض النضرة،
ج ،3صص208 ،178؛ البحر المحیط ،ج ،3ص525؛ التسهیل لعلوم التفسیر ،ج ،1ص181؛ نظم ُد َرر السمطین،
ص87؛ المواقف ،ج ،3ص601؛ تخریج االحادیث و آالثار ،ج ،1ص 409و ج ،2ص238؛ تفسیر ابنکثیر ،ج،2
ص73؛ البدایة و النهایة ،ج ،7ص395؛ شرح العقيدة الطحاوية ،ص403؛ شرح المقاصد فی علم الکالم،
ج ،2ص288؛ مجمع الزوائد ،ج ،7ص17؛ الفصول المهمة ،ج ،1ص581؛ جواهر المطالب ،ج ،1ص،76،219
270؛ الدر المنثور ،ج ،2ص293؛ لباب النقول ،ص 81و93؛ تفسیر ابیالسعود ،ج ،3ص52؛ کنز العمال ،ج،13
ص 108و165؛ معارج الوصول ،ص34؛ الدر المختار ،ج ،6ص738؛ حاشیة رد المختار ،ج ،1ص711؛ تفسیر

ایــن نویســندگان ،تنهــا برخــی از کســانی هســتند کــه روایــت پیامبــر؟لص؟ را در منابــع خــود
آوردهانــد؛ البتــه تعــداد اندکــی از نویســندگان ماننــد فتنــی (م986ق) 1بــه ّرد ایــن گــروه از احادیــث
پرداختهانــد؛ ولــی در برابــر آنــان ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چگونــه حدیثــی مجعــول بــا ایــن
گســتره در منابــع اهــل سـ ّـنت و قــرون مختلــف ،مطــرح شــده اســت؟
سیوطی ضمن آن که شأن نزول آیه والیت درباره امام علی؟ع؟ را نقل کرده ،مینویسد:
طبرانی در المعجم االوسط و ابنمردویه از عمار یاسر نقل کردهاند که این آیه در
شأن علیبنابیطالب؟ع؟ نازل شد؛ پس از نزول این آیه ،رسول خدا؟لص؟ آن
را برای مردم تالوت کرد ،سپس فرمود :هر کسی که من موالی او هستم ،از این
پس ،علی موالی اوست .خدایا والیتپذیران علی را تحت والیت خود قرار بده و
دشمنیکنندگان با او را دشمنی کن.

2

از جملــه کســانی کــه آیــه والیــت را در شــأن علیبنابیطالــب؟ع؟ روایــت کردهانــد ،ابــوذر
اســت؛ ابــن عبــاس میگویــد:
روزی در کنار چاه زمزم نشسته بودم و برای مردم حدیث میگفتم؛ در اثنای
رسول اهلل؟لص؟ ،آن شخص هم میگوید :قال رسول اهلل؟لص؟؛ نگاه کردم ،دیدم
مردی است که عمامهای بر سر دارد ،ولی صورتش را پوشانده تا شناخته نشود؛
او را قسم دادم که پوشیه را از صورت خود بردارد و خود را معرفی کند؛ او پارچه
را از صورت خود کنار زد؛ دیدیم که ابوذر است؛ او رو کرد به مردم و گفت“ :ای
مردم! هرکس مرا نمیشناسد ،بداند که من ابوذر غفاری هستم؛ ای مردم! حدیثی
را میخواهم برای شما بازگو کنم که با این گوشهای خود از رسول خدا؟لص؟
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صحبتکردن متوجه شدم کسی به جمع ما پیوست؛ اما هر وقت من میگویم :قال

شنیدم و جریانی را میخواهم برای شما بازگو کنم که با این چشمهای خود آن را
دیدم ،اگر دروغ بگویم ،خدا هر دو گوشهایم را کر و هر دو چشمهایم را کور کند؛
آنگاه گفت :رسول خدا؟لص؟ فرمود :علی؟ع؟  پیشوای نیكان و كشنده كافران
است ،یاریكننده او پیروز و رهاکننده او رها خواهد شد و كسی كه والیت او را
انكار كند ،ملعون است؛ سپس گفت :ای مردم! روزی از روزها با رسول خدا؟لص؟
اآللوسی ،ج ،6ص167؛ ینابیع المودة ،ج ،1ص.346 ،11
 .1ر.ک :تذکرة الموضوعات ،ص.84
 .2الدر المنثور ،ج ،2ص.293
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نماز ظهر را خوانده بودیم ،دیدم فقیری وارد مسجد شد و درخواست کمک کرد؛
کسی به او توجه نکرد؛ فقیر بعد از تکرارکردن تقاضای خود و ندیدن پاسخ مطلوب
از مردم ،دست خود را به سمت آسمان بلند کرد و گفت :خدایا! تو شاهد باش که
من در مسجد پیامبرت و در محضر او از مردم کمک خواستم ،کسی به من کمک
نکرد؛ دراینهنگام علیبنابیطالب؟ع؟ که مشغول نماز و درحال رکوع بود ،به
فقیر اشاره کرد ،فقیر جلو رفت و انگشتر را از دست حضرت درآورد؛ سپس ابوذر
گفت :ای مردم! این قضیه در جلوی چشمان رسولخدا؟لص؟ اتفاق افتاد؛ در این
هنگام رسول اهلل؟لص؟ دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و با خدا اینگونه
َ ْ
سخن گفت :خدایا برادرم موسی از تو اینگونه خواست< :ر ّ ْ ْ
َب اش َرح یل صدری=
ِ
َ ً
َ
َ ْ َْ
َْ َ
ُْ ْ
يرا ِمنْ
یل ا ْمری= َو ْاحلل ُعق َد ًة ِم ْن ِلساین= يفق ُهوا ق ْو یل= و اجعل یل و ز
َو ِّيس ْر 
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
ْ
أ ْهیل= ُ
هار َ
ون أخی= اش ُد ْد ِب ِه أ ْز ری= َو أش ِرك ُه یف أ ْمری>؛ <پروردگارا ،سينهام را
گشاده گردان= و كارم را براى من آسان ساز= و از زبانم گره بگشاى= [تا] سخنم
را بفهمند= و براى من دستيارى از كسانم قرار ده= هارون برادرم را= پشتم را به

سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396

او استوار كن= و او را شريك كارم گردان>  1خدایا! تو خواستههای جناب موسی را
َ َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ً َ
يص ُل َ
ون
اجابت کردی و فرمودی:
<سنشد عضدك ِبأخيك و ْن َعل لكا ُسلطانا فال ِ
َ
ُ
َ ُ
ْ
َ
آياتنا أ ْن ُتما َو َمن ّات َب َع َ
كا الغا ِل ُب َ
ون>؛ <به زودى بازويت را به [وسيله] برادرت
ِإليكا ِب ِ
ِ
نيرومند خواهيم كرد و براى شما هر دو ،تسلطى قرار خواهيم داد كه با [وجود] آيات
ما ،به شما دست نخواهند يافت؛ شما و هر كه شما را پيروى كند چيره خواهيد بود>   2
آنگاه گفت :خدایا! من محمد ،پیامبر و برگزیده تو هستم ،خدایا سینه مرا نیز گشاده
کن ،و کارم را برایم آسان گردان ،و از خاندان من علی را وزیر من قرار ده ،و به وسیله او
پشتم را محکم کن« .فواهلل ما استمت رسولاهلل الكالم حيت هبط عليه جبرئيل؟ع؟
من عنداهلل عزوجل وقال :يا حممد هنيئا لك ما وهب اهلل لك يف أخيك ،قال :وما
ذاك يا جبرئيل؟ قال :أمر اهلل أمتك مبواالته إيل يوم القيامة و...؛ به خدا سوگند
هنوز سخن رسول خدا؟لص؟ تمام نشده بود که جبرئیل از طرف خدا بر او نازل شد،
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و گفت :ای محمد! آن چه را خداوند درباره برادرت علی به تو بخشیده و دعایت
را اجابت کرده ،بر شما گوارا باد .پیامبر پرسید :ای جبرئیل! آن چیست؟ جبرئیل
 .1طه 25 ،تا .32
 .2قصص.35 ،

گفت :خداوند والیت علیبنابیطالب را تا دامنه قیامت بر همه امت تو واجب
کرده است؛ سپس آیه <امنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة
و يؤتون الزكوة و هم راكعون> را نازل کرد».

1

راوی ایــن حدیــث و احادیــث مشــابه آن ،تنهــا ابــوذر و ابنعبــاس نیســتند بلکــه منابــع
پیشگفتــه ،اســامی  25نفــر از صحابــه و تابعــان را بهعنــوان راوی ذکــر کردهانــد کــه عبــارت اســت
از .1 :علیبنابیطالــب؟ع؟  .2ابوجعفــر محمدبنعلــی؟ع؟  .3ابوعبــداهلل جعفربنمحمــد؟ع؟
 .4مقدادبناســود  .5عماربنیاســر  .6عبداهللبنعبــاس  .7ابــوذر غفــاری  .8جابربنعب ـداهلل
انصــاری  .9ابورافــع  . 10انسبنمالــك  .11عبداهللبنســام  .12حســانبنثابت .13
محمدبنحنفيــه  .14ابنجریجمكــی  .15ســعیدبنجبیر  .16عطاءبنابیربــاح  .17مجاهــد
ّ .18
ســدی  .19مقاتلبنســلیمان  .20ضحــاك  .21ســلمةبنکهیل  .22عتبةبنابیحکیــم
 .23عبداهللبنغالــب  .24قیسبنربیــع  .25عبايــة الربعــی .
شان نزول

آقــای حســین مؤیــد در حــال نوپــردازی شــبهههای ابنتیمیــه (م726ق) اســت؛ ابنتیمیــه
نســبت دادهانــد کــه برپایــه آن ایــن آیــه دربــاره علــی نــازل شــده و مربــوط بــه زمانــی اســت کــه وی
در حــال نمــاز ،انگشــترش را صدقــه داد .ایــن حدیــث بــه اجمــاع اهــل علــم ،دروغ اســت».

2

بــا دقــت در فهرســت منابــع و راویــان حدیــث پیامبــر؟لص؟ در قســمت پیشــین و نیــز مطالــب
ببــودن
آینــده ،روشــن میشــود کــه آیــا طبــق ّادعــای ابنتیمیــه ،علمــای اهــل سـ ّـنت اجمــاع بــر کذ 
شــان نــزول والیــی آیــه والیــت دارنــد؟ یــا اینکــه ابنتیمیــه ،دروغ میگویــد.
ســخنان دانشــمندان سـ ّـنی در شــأن نــزول آیــه والیــت را میتــوان بــه چهــار دســته تقســیم
کــرد .گروهــی از آنــان ،اجمــاع و ّاتفــاق نظــر عالمــان را بــر نــزول ایــن آیــات در شــان امــام علــی؟ع؟

نقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()3

دربــاره شــأن نــزول آیــه والیــت میگویــد« :برخــی از درو غگویــان ،حدیثــی را جعــل کــرده و بــه پیامبــر

دانســتهاند؛ هرچنــد داللــت آن را عمومــی میداننــد؛ ثعالبــی در تفســیر 3از ایــن گــروه اســت .برپایــه
ســخنان ایــن گــروهّ ،ادعــای ابنتیمیــه مبنــی بــر اجمــاع دانشــمندان بــر کذببــودن شــان نــزول
مشــهور آیــه والیــت ،خــود ،کــذب اســت و دسـتکم بــا ّادعــای اجمــاع بــه خــاف آن ،تعــارض کــرده

و باطــل میشــود.
 .1مطالب السؤول ،ص170؛ الفصول المهمة ،ج ،1ص579؛ تفسیر الثعلبی ،ج ،4ص80؛ شواهد التنزیل ،ج،1
ص230؛ نظم ُد َررالسمطین ،ص87؛ مناقب علیبنابیطالب؟ع؟ ،ص.293
 .2دقائق التفسیر ،ج ،2ص.206
 . 3تفسیر الثعالبی ،ج ،2ص.396
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بعضــی از دانشــمندان اهــل ســنت ،نظــر بیشــتر ّ
محدثــان را بــر نــزول آیــه والیــت در شــان امــام
علــی؟ع؟ دانســتهاند .آلوســی مینویســد« :ایــن آیــه نــزد بیشــتر محدثــان دربــاره علــی کــرم اهلل
تعالــی وجهــه نــازل شــده اســت».

1

گــروه ســوم کــه بیشــتر دانشــمندان اهــل سـ ّـنت در ایــن گــروه ،جــای میگیرنــد ،بــا اســتناد بــه

روایــات صحیــح و معتبــر آیــه والیــت را در شــأن امــام علــی؟ع؟ دانســتهاند؛ ایــن گــروه معمــوال،
افــزون بــر خــود ،دیــدگاه دیگــران را نیــز موافــق بــا ایــن نظــر ،نقــل کردهانــد؛ بیشــتر منابعــی کــه
پیشتــر در قســمت منابــع و راویــانّ ،
معرفــی شــد ،از ایــن دســته اســت.
دســته چهــارم کــه تعــداد آنــان بســیار انــدک اســت ،قــول مشــهور دربــاره نــزول آیــات را نقــل
کــرده و ســپس بــه ّرد آن پرداختهانــد؛ ابنتیمیــه از ایــن قبیــل اســت.
بنابرایــن ،بیشــتر علمــای اهــل سـ ّـنت ،بلکــه قریــب بــه ّاتفــاق آنــان ،دس ـتکم یکــی از شــأن

نزولهــای آیــه والیــت را امــام علــی؟ع؟ دانســتهاند و تنهــا چنــد نفــر انگشتشــمار ،ایــن شــان
نــزول را انــکار کردهانــد.
ب) بررسی دال لت آیات  55و  56سوره مائده
شــناخت برداشــت مســلمانان در دوران نــزول قــرآن از آیــات کریمــه ،اهمیتــی اصولــی دارد .از
دیــدگاه دانــش اصــول فقــه ،ظهورگیــری از متــن ،زمانــی حجیــت دارد کــه فهــم عرفــی ،بــا آن
منطبــق باشــد .درغیرایــن صــورت نمیتــوان ظهــور برداشــتی را ّ
حجــت دانســت .فهــم مســلمانان
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در دوران نــزول قــرآن ،پشــتوانه تقریــر پیامبــر؟لص؟ را داشــته و از ایــن رو اهمیتــی دوچنــدان
مییابــد .آقــای حســین مؤیــد ادعــا کــرده کــه آیــات والیــت ،ارتباطــی بــا امامــت امیــر مومنــان؟ع؟
نــدارد .در ایــن بخــش ،داللــت ایــن آیــات بــه همــراه گزارشهــای زمــان نــزول ،بررســی میشــود.
گزارشهای پیرامون آیات

آیــات  55و 56ســوره مائــده ،همــواره از ســوی مســلمانان مــورد ّ
توجــه و استشــهاد بــوده اســت؛ بــا
بررســی ایــن یادکردهــا میتــوان برداشــت مســلمانان از ایــن آیــات و مصادیــق آن را فهمیــد؛ یکـیاز

کســانیکه بــه گــزارش نــزول آیــه والیــت پرداختــه ،حســانبنثابت ،شــاعر معــروف عــرب اســت؛
وی کــه براســاس گزارشهــا ،در آن واقعــه حضــور داشــته ،اینگونــه ســروده:
أبـا حسن تفـديك نفیس ومهجتـی

 وكـل بـطیء فـی اهلـدی و مسارع

أ يـذهب مـدحيك املحـبر ضـائعا

وما املدح فـی جنب االلـه بضائع

فانت الـذی اعطيت إذ كنت راكعا
 .1تفسیر اآللوسی ،ج ،6ص 186و.167

زكاة فدتك النفس يـا خيـر را كـع

و اثـبـتـهـا اثـنـا كتـاب الشرائـع
فـانــزل فـيـك اهلل خـيـر واليـة
ُ
ای ابالحسن! جان و دل من و هر كسی كه در راه هدایت ،كند یا تند است ،فدای
تو باد! آیا مدح و ثنای تو و سخن آراستهام تباه میگردد؟ هرگز ،زیرا مدح تو ،مدح و
ثنای خداست و مدح برای خدا هرگز تباه نخواهد شد .ای ابا الحسن! جانم فدایت
باد ،ای بهترین ركو عكنندگان! تو كسی هستی كه در حال ركوع زكات دادی ،خدا
نیز درباره تو بهترین نوع والیت را نازل كرد و آن را در میانه کتاب شرایع ثبت نمود.

1

ایــن ســروده نشــان میدهــد کــه از دیــدگاه صحابــه ،مصــداق روشــن آیــه والیــت ،امــام
علــی؟ع؟ بــوده و شــاعر ،والیــت ایشــان را بهتریــن گونــه والیــت و در طــول والیــت خــدا و رســول،
شــمرده اســت.
ّ
درکنــار ایــن اشــعار ،احادیثــی اســت کــه اهــل ســنت ،پیرامــون ایــن آیــه نقــل کردهانــد؛ تجمیــع
نســبی ایــن احادیــث را میتــوان در کنــز العمــال ،تاریــخ دمشــق ،شــواهد التنزیــل و ینابیــع المــودة
دیــد 2.متــن یکــی از ایــن گزارشهــا عبــارت اســت از:

ای علی! تو برادر من  و من برادر توام ،من برای ّ
نبوت برگزیده شدم و تو برای

فرزندان من هستی؛ پیروان تو ،پیروان من  ،دوستان تو دوستان من و دشمنان
تو دشمنان من هستند؛ تو در حوض کوثر و در مقام محمود ،همراه من هستی.
تو در آخرت پرچمدار من هستی؛ همانگونه که در دنیا پرچمدارم هستی؛ حقیقتا
سعادتمند کسی است که تو را دوست داشته باشد و بدبخت کسی است که با تو
دشمنی کند .همانا فرشتگان به وسیله اظهار محبت و والیت تو به خدا نزدیک
میشوند؛ اهل مودت و دوستداران تو در آسمان زیادتر از زمیناند؛ ای علی! تو بعد

نقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()3

امامت انتخاب شدی؛ من و تو پدر این امت هستیم .تو وصی و وارث و پدر

از من حجت خدا بر مردم هستی .گفتار تو ،گفتار من ،امر تو امر من ،نهی تو نهی
من ،پیروی از تو اطاعت از من ،نافرمانی تو معصیت من و حزب تو ،حزب من
یعنی همان حزب اهلل است .سپس حضرت این آیه را تالوت کردند« :و من يتول
اهلل و رسوله و الذين آمنوا فإن حزب اهلل هم الغالبون».

3

 .1تفسیر اآللوسی ،ج ،6ص167؛ نظم درر السمطین ،ص87؛ مناقب علیبنابیطالب؟ع؟ ،ص233؛ المناقب
(خوارزمی) ،ص.265
 .2کنز العمال ،ج ،11ص356؛ تاریخ دمشق ،ج ،42ص459؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص246؛ ینابیع المودة،
ج ،1ص.74
ّ
 .3ینابیع المودة ،ج ،1ص.370
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بــر اســاس ایــن حدیــث ،آیــه  56ســوره مائــده ،در شــان امــام علــی؟ع؟ بــوده و پیــروی و والیــت
ایشــان هماننــد پیــروی و والیــت رســول اهلل؟لص؟ اســت.
ابنعســاکر و موفــق خوارزمــی از جابربنعبــداهلل روایــت میکننــد :بــا جمعــى  خدمــت
رســولاهلل؟لص؟ بودیــم کــه علــى؟ع؟ وارد شــد؛ پيامبــر؟لص؟ فرمــود« :بــرادرم آمــد» ،ســپس متوجه
كعبــه شــد و دســتش را بــر آن زد و فرمــود« :ســوگند بــه كســی كــه جانــم در دســت اوســت ،همانــا علــی و

شــيعيانش روز قيامــت پيــروز هســتند».

1

یکــی دیگــر از آیاتــی کــه در راســتای فهــم آیــه والیــت ،کارگشاســت ،آیــه پایانــی ســوره مجادلــه

اســت کــه میفرمایــد:
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اهَّلل أل ِإ ّن ِح ْز َب ِ
َو َرضوا عنه أول ِئك ِح ْز ُب ِ
به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت
كردهاند  -هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيرهء آنان باشند -
دوست بدارند .در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب
خود تأييد كرده است ،و آنان را به بهشتهايى كه از زير [درختان] آن جویهايى 
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روان است در میآورد هميشه در آنجا ماندگارند خدا از ايشان خشنود و آنها از او
خشنودند اينانند حزب خدا .آرى ،حزب خداست كه رستگارانند>.
برخــی از علمــای اهــل سـ ّـنت از ســلمان فارســی نقــل کردهانــد« :کــم اتفــاق افتــاده کــه مــن در
محضــر رســول خــدا؟لص؟ بــوده باشــم و علــی؟ع؟ از راه برســد و پیامبــر روی شــانه مــن نزنــد و نگویــد :ای

ســلمان! ایــن علــی و حــزب او رســتگارانند».

2

برپایــه ایــن روایــات ،منظــور از «حــزب غالــب» و «حــزب مفلــح» در قــرآن کریــم ،پیــروان امــام
علــی؟ع؟ هســتند؛ در برابــر ایشــان ،حــزب شــیطان قــرار دارد کــه بــر اســاس روایــات اهل سـ ّـنت ،در
آیــات  95ســوره شــعراء 19 ،مجادلــه و  6فاطــر از آنــان ســخن بــه میــان آمــده اســت.
بســیاری از منابــع اهــل ّ
ســنت از امــام علــی؟ع؟ از رســول اهلل؟لص؟ نقــل کردهانــد کــه آن
3

 .1تاریخ دمشق ،ج ،42ص371؛ المناقب (خوارزمی) ،ص.111
 .2تاریخ دمشق ،ج ،42ص332؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص.89
 .3المستدرك علی الصحیحین ،ج ،3ص149؛ ينابیع ّ
المودة ،ج ،2ص443؛ كنز العمال ،ج ،12ص.102

حضــرت در شــب معــراج و در پاســخ بــه پرســش الهــی ،امیــر مومنــان؟ع؟ را فرمانبردارتریــن مــردم
نســبت بــه خویشــتن ّ
معرفــی کردنــد .ازایـنرو خداونــد ایشــان را بــه عنــوان خلیفــه پــس از پیامبــر
بــه رســول اهلل؟لص؟ ّ
معرفــی کــرد و فرمــود« :ای محمــد! علــی ،پرچــم هدايــت و امــام کســانی اســت
کــه از مــن اطاعــت میکننــد .او راهنمــای دوســتان مــن اســت  ...ا گــر علــی نبــود حــزب مــن [حــزب اهلل]

شــناخته نمیشــد».

1

روایــات فــراوان دیگــری نیــز دربــاره ایــن آیــات وجــود دارد کــه همگــی دارای مضامینــی
همچــون احادیــث پیشگفتــه بــوده و بــر نــزول آیــات والیــت در شــان امــام علــی؟ع؟ و تطبیــق
حــزب اهلل بــر ایشــان ،تاکیــد میکنــد.
بررسی دال لت آیات

پــس از نگاهــی اجمالــی بــه برخــی از روایــات دربــاره آیــه والیــت ،اکنــون نوبــت بــه بررســی دال لــت
ظهــوری آیــات میرســد .ایــن داللــت ،امــری فــار غ از روایــات نیســت بلکــه بــا بهرهگیــری از مبانــی
ادبــی و نیــز روایــات ،نتیجــه داللتیابــی آیــات ،روشــن میشــود.
در آیــه  55ســوره مائــده ،ســه «والیــت» بــا کلمــه حصــر ّ
«انمــا» ،بــرای مؤمنــان تثبیــت و تقریــر

(م286ق)  -ادیــب -بــزرگ عــرب نقــل میکنــد« :ولــی و مولــی در اصــل ،کســی اســت کــه اولویــت در

یشــود الســلطان ولــی مــن ال ولــی لــه .یعنــی حا کــم ،اولــی بــه تصــرف اســت».
حــق دارد و وقتــی گفتــه م 

2

بــدون در نظــر گرفتــن کالم ادیبــان عــرب نیــز در ایــن آیــات نمیتــوان «ولــی» را بــه معنــای
دوســت و بــدون لــزوم اطاعــت دانســت؛ زیــرا ســخن از خــدا و پیامبــر بهمیانآمــده و روشــن اســت
کــه جنــس والیــت خــدا ،دوســتی خالــی از لــزوم اطاعــت نیســت؛ قرینــه ّمتصــل دیگــر بــرای ایــن
ســخن ،واژه حصــر ّ
«انمــا» اســت؛ ایــن واژه گونــهای ویــژه از والیــت را نشــان میدهــد کــه بــا
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شــده اســت :نخســت والیــت الهــی کــه حقیقــی و ذاتــی اســت؛ ســپس والیــت رســول اهلل؟لص؟ کــه
َّ
َّ
طول ـی ،اعتبــاری و ِاذنــی اســت و ســوم ،والیــت <ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ال ِذيـ َـن >...اســت .طبرســی از مبـ ّـرد

دوســتی معمولــی متفــاوت اســت؛ آیــه  56نیــز مشــموالن والیــت خــدا و رســول و «الذیــن آمنــوا» را
معرفــی کــرده اســت؛ اینهمــه ،نمیتوانــد بــه معنــی ّ
حــزب اهلل و پیروزمنــدانّ ،
محبــت داشــتن
قلبــی بــدون عمــل جوارحــی باشــد.
تعبیــر بــه «حــزباهلل» و غلبــه آن بــر حــزب الشــیطان ،بیانگــر غلبــه نوعــی از تشــکیالت و
 .1المناقب (خوارزمی) ،ص303؛ شرح نهج البالغة ،ج ،9ص168؛ نظم درر السمطین ،ص114؛ تاریخ دمشق،
ج ،42ص270،330؛ مطالب السؤول ،ص99؛ ینابیع ّ
المودة ،ج ،1ص 234و ج ،2ص.485
 .2مجمع البیان ،ج ،3ص.359
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ّ
ســازمان بــر نوعــی دیگــر از ســازمان و تشــکیالت اســت؛ ابنعطیــه اندلســی 1و قرطبــی 2نیــز «تولــی»
در آیــه  56ســوره مائــده را بــه معنــای قبــول والیــت و حاکمیــت دانســتهاند؛ ولــی تــاش کردهانــد
مصــداق را از امــام علــی؟ع؟ برگردانــده ،بــه همــه مومنــان ،ســرایت دهنــد!
ا گــر والیــت در اینجــا بــه معنــای دوســتی باشــد بایــد در آیــات دیگــر قــرآن از جملــه آیــه  75ســوره
انفــال و آیــه  6ســوره احــزاب کــه ســخن از والیــت ارحــام اســت و نیــز در آیــه 71ســوره توبــه کــه
ســخن از والیــت مومنــان نســبت بــه یکدیگــر اســت نیــز بــه همیــن معنــی گرفتــه شــود؛همچنین
ُ ْ

ُ

ُ

َ َ

ـون َ
ـم ِت ُّبـ َ
آیــه  21ســوره آل عمــران میفرمایــد< :قــل إ ْن ك ْنـ ُ ْ
اهَّلل ف ّات ِب ُعــوین . >..برپایهایــن آیــه ،الزمــه
ِ
محبــت ،اطاعــت اســت .بنابرایــن ّ
ّ
حتــی ا گــر والیــت بــه معنــی محبــت باشــد ،الزمــه آن اطاعــت

اســت.
قرائــن منفصــل بســیاری ماننــد حدیــث غدیــر و حدیــث منزلــت کــه در دو نگاشــته پیشــین بــه
آن پرداختــه شــد و روایــات بســیار دیگــر ،روشــن میســازند کــه داللــت آیــه بــر والیــت ،مطلــق و عــام
اســت؛ چــرا کــه نهتنهــا ،قیــدی بــرای والیــت قــرار نــداده و بلکــه« ،ولــی» را صاحــب اختیــار ضمیــر
ُ
«کــم» کــه گســترهای عمومــی دارد ،قــرارداده اســت .جالــب آنکــه ابنتیمیــه دربــاره مفهــوم حدیــث
«انــت ویل کل مؤمــن مــن بعــدی» مینویســد« :بــا توجــه بــه قیــد "مــن بعــدی" والیــت نمیتوانــد معنایــی
غیــر از اولویــت بــه تصـ ّـرف و امــارت داشــته باشــد»؛ زیــرا بــر هــر مســلمانی واجــب اســت کــه علــی؟ع؟ را

درهرحــال دوســت داشــته باشــد و او را نصــرت و یــاری کنــد ،چــه در زمــان حیــات پیامبــر؟لص؟ و
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
34

چــه بعــد از رحلــت آن حضــرت کــه در غیراینصــورت او منافــق اســت؛ 3در حقیقــت ،ابنتیمیــه،
هنگامیکــه نمیتوانــد در داللــت ایــن قبیــل روایــات ،خدشـهای وارد کنــد ،صــدور آن را زیــر ســوال
میبــرد.

یکــی از قرائــن منفصــل دربــاره معنــای آیــه والیــت ،حدیثــی اســت کــه گروهــی از اهــل سـ ّـنت در

نگاشــتههای خویــش بــه آن پرداختهانــد:
امام علی؟ع؟ در زمان خالفت عثمان در مسجد النبی؟لص؟ درحالیکه عدهای از
صحابه مانند زيدبنارقم ،براءبنعازب ،سلمان ،ابوذر ،مقداد و عمار حضور داشتند،
رو به اصحاب کرده و فرمودند :شما را به خدا سوگند میدهم آیا به یاد دارید زمانی

ّ
المحرر الوجیز ،ج ،2ص.209
.1
 . 2تفسیر القرطبی ،ج ،6ص.222
 .3ن.ک :تحفة االحوذی ،ج ،10ص.147

را که آیه <اولوا االمر> 1و آیه «والیت» و آیه «ولیجه» 2نازل شد و خداوند ّ
عز و جل،
پیامبرش را مأمور کرد تا همانگونه که نماز و زکات و حج را برای مردم تفسیر کرده،
«اولوا االمر» و «والیت» را نیز تفسیر کند و آن حضرت نیز در غدیر خم مرا به این
مقامات نصب کرد  ...و فرمود« :ای مردم! آیا میدانید که خداوند موالی من است
و من موالی مومنان هستم و حتی بر آنان نسبت به خودشان هم اولویت دارم؟»
مردم پاسخ دادند :بله یا رسول اهلل .آنگاه درحالیکه دست مرا گرفته بود ،فرمود:
«هر کسی که من موالی او هستم از این پس ،علی موالی اوست  »...سلمان از جا
برخاست و گفت :ای رسول خدا! والیت علی چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:
«والی علی همانند والی من است .همانگونه که من بر مردم نسبت به خودشان
اولویت دارم ،علی نیز بر مردم نسبت به خودشان اولویت دارد  »...هنگامی که
سخن رسول خدا؟لص؟ به اینجا رسید ،برخی از جمله ابوبکر و عمر برخاستند و
گفتند :ای رسول خدا! آیا این آیات  فقط در شأن علی نازل شده؟ حضرت در پاسخ

کند؛ حضرت در پاسخ فرمود« :علی برادر ،وارث و وصی من و ّ
ولی هر مؤمنی پس
از من است؛ سپس فرزندم حسن؛ سپس حسین و بعد ُنه نفر از فرزندان حسین
اوصیای من هستند  »...در پاسخ به پرسش امام علی؟ع؟ برخی از حاضران گفتند:
ما همه این حرفها را شنیدهایم و به آن شهادت میدهیم و بعضی دیگر گفتند :ما
بیشتر این سخنان را به یاد داریم ...

3

سپس گروهی از صحابه گفتند :رسول خدا؟لص؟ در غدیر خم فرمود« :ای مردم!
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آنان فرمود« :بله تنها در شأن علی و در شأن اوصیای من تا روز قیامت نازل شده
است» .آنان از رسول خدا؟لص؟ خواستند که اوصیای خود تا روز قیامت را ّ
معرفی

من پناهگاه و امام و دلیل و راهنمای شما بعد از خودم را به شما معرفی کردم و او
برادرم علی بن ابی طالب  است؛ او در میان شما همانند خودم است ،پس از او در
دین خود پیروی کنید و در همه امور از او اطاعت کنید  »...صحابه مذکور پس از
بیان این شهادت نشستند.

4

براســاساین حدیــث ،آیــه والیــت ،تنهــا در شــان امــام علــی؟ع؟ و ائمــه پــس از ایشــان نــازل
 .1النساء.59 ،
 .2التوبة.16 ،
ّ
 .3ینابیع المودة ،ج ،1ص.348
 .4فرائد السمطین ،ج ،2ص.312
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شــده و شــامل دیگــران نمیشــود؛ همچنیــن معنــای والیــت و اطاعــت نیــز در ایــن حدیــث ،روشــن
شــده اســت.
در پایــان شایســته اســت پاســخ آقــای حســین مؤیــد از زبــان جنــاب ابنعبــاس داده شــود کــه
اهــل سـ ّـنت از او نقــل کردهانــد« :مــا نــزل یف احــد مــن كتــاب اهلل مــا نــزل یف عــی؛ دربــاره هیچکســی در
کتــاب خــدا بــه انــدازه علــی ،آیــه نــازل نشــد» 1.ایــن ســخن هــم از اوســت« :نزلــت یف عــی ثالمثئــة آيــة؛
ســیصد آیــه قــرآن در شــأن علــی؟ع؟ نــازل شــد» 2و در جــای دیگــر گفــت« :و لقــد عاتــب اهلل اصحــاب
حممــد یف آی مــن القــرآن ،و مــا ذكــر عليــا اال خبيــر؛ خداونــد اصحــاب رســول اهلل؟لص؟ را در چندیــن آیــه

قــرآن مؤاخــذه کــرد درحالیکــه علــی را جــز بــه نیکــی یــاد نکــرد».
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نتیجهگیری

ُ
آیــات  55و  56ســوره مائــده کــه بــه آیــه یــا آیــات والیــت ،شــهرهاند ،تنهــا در شــان امــام علــی؟ع؟

بــوده و لــزوم اطاعــت از ایشــان را نشــان میدهنــد؛ بســیاری از منابــع حدیثــی و تفســیری اهــل
ّ
ّ
متعــددی دربــاره شــان نــزول والیــی ایــن آیــات ،نقــل کــرده و  25نفــر از
ســنت ،گزارشهــای
صحابــه و تابعــان ،راویــان ایــن گزارشهــا هســتند؛ الفــاظ ،ســیاق ،احادیــث ِّ
مفســر و کاربــرد

شــعری ایــن آیــات ،همگــی نشــاندهنده داللــت روشــن آن بــر والیــت امیــر مومنــان؟ع؟ اســت؛
والیتــی کــه از جنــس والیــت اهلل و رســول اســت؛ آقــای حســین مؤیــد ،شــبههنگار ســلفیّ ،مدعــی
اســت ایــن آیــات هیچگونــه داللتــی بــر والیــت نداشــته و شــیعه ،گزارشهایــی را در ایــن زمینــه،
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جعــل کــرده اســت؛ ولــی تعــداد ایــن گزارشهــا ،منابــع و راویــان آن بــه انــدازهای اســت کــه هرگونــه
شــبهه جعــل را میزدایــد و دروغ شــبههنگاران را آشــکار میکنــد.
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المودة ،ج ،2ص.406
 .2مناقب علیبنابیطالب؟ع؟ ،ص217؛ السیرة الحلبیة ،ج ،2ص474؛ ینابیع ّ
المودة ،ج ،2ص406؛ البدایة
و النهایه ،ج ،7ص.395
 .3المعجم الکبیر ،ج ،11ص211؛ نظم درر السمطین ،ص89؛ کنز العمال ،ج ،13ص108؛ تاریخ دمشق ،ج،42
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