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 «غدیرحدیث ت کتامن کنندگان گذشرسالسالم و نفرین امریاملؤمننی علیه»

 

 

 نویسنده:
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 چکیده:

یکی از مسّلم ترین وقایع تاریخ اسالم، واقعه غدیرخم است. حدیث غدیر قوی ترین و معتربترین سند والیت و 

 خود و است شده نقل سنت اهل و شیعه منابع در متواتر صورت به که است السالمامریاملؤمننی علی علیهخالفت 

 بارها به آن مناشده و احتجاج کرده اند.برای حقانیت خویش  نیز امری علیه السالم حرضت

یر را کتامن غدحدیث و حقیقت بزرگی مثل  خودداری کردندمعرفی کسانی که از اعرتاف به حق حتقیق حارض با هدف 

 از صحابه عّده ایشود که ثابت می استفاده از گزارشات تارخییبا با روش توصیفی و  کردند صورت گرفته است.

 السالم،لیهع امریاملؤمننی نفرین ی درنتیجه و زدند باز رس غدیر حدیث به شهادت از آله و علیه اهللپیامرب اکرم صلی

 .شدند گری گریبان بالهای و امراض گرفتار

انکار و کتامن حدیث غدیر توسط عده ای از صحابه، حمکم رسد که ژوهش به این نتیجه میبا اثبات این یافته ها، پ

 اکرم پیامرب از سپ السالمترین دلیل بر اعتبار این حدیث و داللت آن بر خالفت و جانشینی بالفصل امریاملؤمننی علیه

 .است آله و علیه اهللصلی

 کلید واژه:

 السالم، نفرین امریاملؤمننی علیهحدیث غدیر، کتامن
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 مقدمه:

ده حقایق را کتامن کر ،بوده اند که به خاطر حفظ منافع خود و رسیدن به اهداف دنیوی افرادیاز دیرباز در مهه جوامع 

در تاریخ نمونه های فراوانی در این مورد وجود دارد؛ از مجله را برانگیخته اند.  و حقیقت اند و خشم طرفداران حق

 پیامرب شهادتبعد از عّده ای که تعصب های قومی و قبیله ای موجب شد که  استمسئله غدیرخم  ،این مواردی 

  را انکار کنند. السالمامریاملؤمننی علیه، جانشینی و آله اهلل علیهصلی

ن هم از طرف کسانی که مهه خودداری از اعرتاف به آن به هبانه های واهی، آخم و یا نکار حقیقت درخشان غدیرا

ه بودند، صحنه تلخ و دردناکی بود کاهلل علیه و آله مدیون رسول خدا صلی حیثیت و موقعیت اجتامعی خود راآبرو و 

سول و مجعی از اصحاب رت برای تأیید حدیث غدیر به وقوع پیوس السالمعلیه حرضت علی در مواجهه با تقاضاهای

مننی ؤاملمسئله موجب ناراحتی امری این تا جایی که در این آزمون نیز موفقیتی به دست نیاوردنداهلل علیه و آله صلیخدا 

 لب گشود. ،حق به نفرین پنهان کنندگان  گشت و ایشان السالم علیه

 به رسگذشت آنان خواهیم پرداخت. به صورت خمترص کتامن کنندگان حدیث غدیر را معرفی وما در این نوشتار 
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 السالم به حدیث غدیر در مسجد کوفه:امریاملؤمننی علیه 1ماجرای مناشده

 ست و به طرقدر مسجد کوفه بسیار معروف ادر دوران خالفت ظاهری اش  السالمامری علیه مناشده حرضتجریان 

 2متعدد نقل شده است.

علی  تحرض، در مسجد کوفه حارض بودنداهلل علیه و آله صلیچند نفر از اصحاب پیامرب ماجرا از این قرار است که 

ست اهلل علیه و آله دصلی پیامربدر روز غدیر نبودید که  شاهدآیا شام »ها را به خدا قسم داد و فرمود:  آن السالمعلیه

 « ؟موالى اویم، این عىل موالى اوست هر کس من ؛موالهمن کنت مواله فهذا علّی من را بلند کرد و فرمود: 

اهلل علیه و که ما این حدیث را از پیامرب صلی برخاستند و شهادت دادنداهلل علیه و آله صلی پیامربعده ای از اصحاب 

 3.آله شنیده ایم

                                      

که آن مطلب را  خواهیمدر لغت به معنای قسم دادن شخص به چیزی است که قصد دارد آن را کتامن کند یا آن را کتامن کرده است ولی ما از او می "مناشده". 1

 که مثال آیا تو آنجا نبودی که پیامرب اینچننی فرمود. دهیمد و او را به خدا قسم میاظهار کن

 34، ص3؛ مسند البزار، ج 171، ص5ری، جاملعجم الکب؛  55، ص32، جمسند أمحد. 2

نفر  17و در برخی اسناد ذکر شده است که « فقام اثنی عرش رجل فشهدوا»برخاستند و شهادت دادند  از صحابه نفر 12. در برخی احادیث نقل شده است که 3

السریة ) «فقام ثالثون من النّاس»نفر را اسم برده است  33امحد بن حنبلو « َفَقاَم ستَّة َعرَش رُجاًل »نفر ذکر کرده است  11تعداد شاهدان آن روز را برخاستند، طربانی 

 (384، ص 3 سریة امأمنی املأمون ، ج احللبیة يف
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 کتامن کنندگان حدیث غدیر:

السالم درمورد حدیث غدیر به مناشده پرداخت و از حارضین خواست تا به این واقعه از اینکه امریاملؤمننی علیهپس 

هایى زده و هبانه اهلل علیه و آله بدون هیچ علت خاصی از شهادت رس بازشهادت دهند، عده ای از صحابه پیامرب صلی

 پذیر نبود.آوردند و به سبب نفرین آن حرضت مبتال به امراىض شدند که هرگز عالج

( را سه نفر ه.ق 35سال السالم در ماجرای رحبه مسجد کوفه )، تعداد نفرین شدگان توسط امام علی علیهَبالُذری 

 7اند.نام برده 1و تا هشت نفر 5شش نفر یاما برخ 4ذکر کرده است.

  توان به این افراد اشاره کرد:مى از صحابه کتامن کنندگان حدیث غدیر ی از مجله

 

                                      

 237، ص42؛ تاریخ دمشق البن عساکر، ج 151، ص 2. انساب االرشاف، ج4

   387، من أصابته الدعوة بإخفاء حدیث الغدیر ، ص1. الغدیر ىف الکتاب و السنة و االدب، ج5

 493الغدیر، صحدیث اإلمام عيل بن أيب طالب علیه السالم،-. عوامل العلوم و املعارف وامأحوال1

ته؛ پس مهه مل یقوموا فدعا علیهم فأصابتهم دعو ثالثةفقام إاّل »د: کننقل میبه صورت کىل  کند و فقطحدیث غدیر اشاره نمى . امحد بن حنبل به نام کتامن کنندگان  7

. 273، ص2امحد، ج مسند« ها را مبتال ساخت.نان نفرین کرد و نفرینش آنبرخاستند جز سه نفر که براى اداى شهادت برنخاستند پس ]امریاملؤمننی علیه السالم[ بر آ

 «فام فنوا من الدنیا حتى عموا و برصوا قوموکتم » 238، ص 42مهچننی ر.ک: تاریخ دمشق البن عساکر، ج
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 :انس بن مالک .1

 : که کندز جابر بن عبداهلل انصاری نقل میشیخ صدوق ا

 به جا آورد، فرمود: نای خداوند رابرای ما خطبه خواند، پس از آن که محد و ث السالمعلیهعلی بن ابی طالب 

 و الرباء بن عازب منهم انس بن مالكآله  و یهاهلل علصىلاهيا الناس إن قدام منربکم هذا اربعه رهط من اصحاب حممد »

 «ی و خالد بن یزیدالبجلیو االشعث بن قیس الکند

 نشسته اند، از مجله آنان: انس بنآله  و علیه اهللصىلای مردم در کنار مهنی منرب، مجعی از بزرگان اصحاب رسول خدا 

 ، براء بن عازب، اشعث بن قیس، و خالد بن یزید بجلی هستند.مالك

ه، یقول: من کنت مواله فهذا علی موالآله  و علیه اهللصىلیا انس إن کنت سمعت رسول اهلل ثم اقبل علی انس فقال: »

 «بربص ال تغطیه العاممه اهلل حتی یبتلیك ثم مل تشهد لی الیوم بالوالیه فال اماتك

کس هر»فرمود: شنیدی که میآله  و علیه اهللاگر از رسول خدا صىل سپس حرضت رو به انس کرد و فرمود: ای انس

و امروز به والیت من شهادت ندهی، خدا جانت را نگرید تا آن « را که من موالی او باشم علی نیز موالی اوست 

  چنان تو را گرفتار مرض برص کند که عاممه آن را نپوشاند.
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را  الكکه انس بن مگوید: به خدا سوگند روزی آمد میالسالم علیهامریاملؤمننی جابر بن عبداهلل پس از نقل سخنان 

 8.شدا عاممه خود بپوشاند، پوشیده نمیخواست آن را برض برص مبتال شده بود و هر چه میدیدم که به م

 فرمود: سالم به خاطر کتامن حدیث غدیر در انساب االرشاف آمده که امریاملؤمننی علیه ال

حتى جتعل به آیة )أي آفة( یعرف هبا، قال )أبووائل( اللهم من کتم هذه الشهادة و هو یعرفها، فال خترجه من الدنیا »

 9«فربص أنس

خدایا کسى را که از این جریان مطلع بود اّما آن را کتامن کرد از دنیا خارج مکن تا آیه )یا آفتى( در او قرار دهى که به 

 ده بود[دم انگشت نام شاین مرض در میان مر گوید: انس پیسى گرفت ]و به واسطآن شناخته شود، پس )ابووائل( مى

هم وال من أللّ  اهلله علیه وآلهًا سأله عن قول رسول اهلله صىّل علیّ  کان بوجهه برص، وذکر قوم أنّ » نویسد:ابن قتیبه مى

رهيا ببیضاء ال توااهلل : إن کنت کاذبًا فرضبك ، فقال عيلّ نسیُت  عاد من عاده. فقال ]أنس[: کربت سنّي و وااله و

 13«العاممة

اهلله ىلصاند که امریاملؤمننی علیه السالم از وى در مورد حدیث رسول خدا پیسى بود. قومى ذکر کرده انس در صورت

پرستى را که والیت عىل را بپذیرد حتت رس آله[ فرمودند: خدایا کسى اهلله علیه وآله پرسید که ]رسول خدا صىل لیه وع

                                      

 155و  122، صصدوق امأمايل ؛ 219، ص1، ج. اخلصال8

 151، ص 2. انساب االرشاف، ج9

 283، ص 1الغمة يف معرفة امأئمة، ج کشف؛  583، ص. املعارف13
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ود: ام امریاملؤمننی علیه السالم فرمانس گفت: سنّم باال رفته و فراموش کردهخود قرار بده و با دشمن او دشمن باش. 

 11 گویى خداوند تو را به لکه سفیدى مبتال سازد که عاممه هم آن را نپوشاند.اگر دروغ مى

سال داشته است؛ زیرا براساس آن چه نقل شده،  ۵۴توجه به این نکته رضورى است که انس در این جریان حداکثر 

آله آمد و خادم ایشان شد. پیامرب ده سال در مدینه حیات  علیه و اهللسالگى به خانه رسول خدا صىل نس در سن هشتا

 هجده سال بوده است. و آله علیه اهللصىلانس هنگام رحلت رسول خدا  داشتند. پس سنّ 

نس ا السالمعلیه خالفت ظاهرى امریاملؤمننیسال امور را به دست گرفتند، پس در  25السالم بعد از امریاملؤمننی علیه

م شهادت به حدیث غدیر، دروغى ساله بوده است. بنابراین روشن است که اّدعاى پریى به عنوان عذرى براى عد 43

 12السالم او را نفرین کردند.ؤمننی علیهو به مهنی جهت امریامل بوده کمضح

السالم علیهنفرین امریاملؤمننی  بدون اشاره به اصل داستان ودر ترمجه انس بن مالک عامل پرآوازه اهل سنت ذهبى 

 13«به وضح شدید ن أنس بن مالك أبرص وکاو روی: َعمُرو بن د ینار عن َأيب جعفر َقاَل:» نویسد:مى

 انس بن مالك پیسى گرفت و به واسطه آن سفیدى شدیدى ]در پیشانى او[ به وجود آمد.

                                      

. )مناقب آل أيب طالب علیهم السالم البن است شده ذکر طری حدیث کتامن السالم. طبق نقلی دیگر، علت نفرین شدن انس توسط امریاملؤمننی علیه 11

 (155؛ امأمايل للصدوق، ص 282، ص 2شهرآشوب، ج

 232، ص1ججواهر الکالم يف معرفة اإلمامة و اإلمام، . 12

 435، ص3، ج. سری اعالم النبالء13
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 ابونعیم اصفهانى که انس را دراند. گذاشته« رجل» جاى نام او لفظکتامن شده و به« انس»روایات، اسم  در بعىض از

 کند:زمره اولیاء شمرده است داستان ابتالى او به پیسى را با ترصفاتى این گونه ذکر مى

ؤمننی ؟ قال: یا أمریاملما منعك أن تقوم [:قعد رجل. فقال ]أمریاملؤمننی علیه السالم فقاموا کّلهم، فقالوا: ألّلهم نعم. و»

وارهيا یضاء ال تُ کتة بَ ه نُ . قال: ألّلهم إن کان کاذبًا فارضبه ببالء حسن، قال: فام مات حتى رأینا بنی عینیسیُت نَ  و ُت رب  کَ 

 14«العاممة

: چه چیزى السالم فرمودمهه برخاستند و گفتند: به خدا چننی است در حاىل که مردى نشسته بود. امریاملؤمننی علیه 

ام. فرمود: خدایا اگر دروغ من باال رفته و فراموش کرده از برخاستن تو مانع شد؟ گفت: اى امری مؤمنان سن  

گوید: او را به بالى قابل حتّمىل گرفتار کن. پس او نمرد تا این که در پیشانى وى لّکه سفیدى مشاهده کردیم که مى

  د.پوشانیعاممه هم آن را نمى

ه به خاطر کتامن شهادت ب عىل رغم ترصفات و حتریفات بعضی از عاملان اهل سنت، روشن است که انس بن مالک

مهچنان که  و د که تا آخر عمر انگشت نام گردیددر اثر نفرین امریاملؤمننی علیه السالم به مرىض مبتال شغدیر  حدیث

 15 عاممه انس، برص او را نتوانست مستور کند، مهچننی این قوم نیز نتوانند که نام او را مستور کنند.

                                      

 21، ص5، ج. حلیة االولیاء14

یزی تو را واداشت تا آن چه را که از چ چه انس اى: گفت من به که دیدم خواب در را خدا پیامرب»: گفته انس که کند. خوارزمى در مناقب خود روایتى نقل مى15

 73، ص1املناقب، ج« رسیدنبود، بوى هبشت تا ابد به مشامت نمى السالمعىل شنیدى ادا نکنى و جمازات شوى؟ هرآینه اگر گذشت و عفو عىل علیه ۀمن دربار
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م بی طالب علیه السالآخر عمر انس بن مالک، درباره علی بن ا در سال های مردیهنگامی که  قابل توجه اینکهنکته 

 :او پاسخ داد، از او پرسید

 11«مرأس املتقنی یوم القیامة سمعته و اهلل من نبیک کذا حدیثا سئلت عنه يف عيل بعد یوم الرحبةإين آلیت أال أکتم »

سوگند یاد کرده ام که اگر حدیثی را از من درباره السالم( )ماجرای مناشده امریاملؤمننی علیهمن، پس از روز ُرحبه 

 به خدا سوگند، آن را از پیامربتان شنیدم.علی بپرسند، کتامن نکنم. او رسآمد مّتقیان در روز قیامت است. 

 

  زید بن ارقم: .1

تاب در ک طربسی متکلم قرن ششم شیعه .به جهت کتامن حدیث غدیرخم کور شداز افرادی بود که  زید بن ارقم

غدیر  خاطر اظهار نکردن حدیثبه السالمامریاملؤمننی علیهکه زید، علت نابینا شدنش را نفرین  است آوردهاالحتجاج 

 :کندنقل می. طربسی کرده است بیان

                                      

  ْبن  َأيب  َفَحَلَف َأَنُس ْبُن َمال ك » 45؛ رجال الکشى، ص  74، ص4، ج. رشح هنج البالغة البن أيب احلدید، فصل يف ذکر املنحرفنی عن عيل11
َأْن اَل َیْکُتَم َمْنَقَبًة ل َعيل 

 «َطال ب َو اَل َفْضاًل َأَبداً 
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و من نیز از کسانى بودم که آن  ز بدرّیون برخاسته و گواهى دادنددوازده نفر ا حارضینزید بن ارقم گوید: از میان »

ى طالب بن ابنی جهت به نفرین عىل مه را از پیامرب شنیده بودم وىل آن روز کتامن نمودم، و به)حدیث غدیر( حدیث 

 17«نابینا گشت دو چشمم

 :طربانی و سایر علامی اهل سنت نیز این اعرتاف زید را نقل کرده اند

َحَبة  مَ »  الرَّ
ٌّ النَّاَس يف 

َع َرُسوَل اهلل  َصىلَّ َعْن َزْید  ْبن  َأْرَقَم، َقاَل: َناَشَد َعيل  ي َقاَل َلُه َفَقاَم س  ْن َسم  ذ  تََّة اهللُ َعَلْیه  َوَسلََّم َیُقوُل الَّ

ُمْ َعرَشَ َرُجاًل  ُدوا َأهنَّ ُعوا َرُسوَل اهلل  َصىلَّ  َفَشه  ٌّ َمْواَلُه، اللُهمَّ َوال  َمْن »اهللُ َعَلْیه  َوَسلََّم َیُقوُل: َسم 
اللُهمَّ َمْن ُکنُْت َمْواَلُه َفَعيل 

ٌّ ريض اهللَُّ عنه َدَعا عىل من َکتَمَ  :قال َزْیُد بن َأْرَقمَ « د  َمْن َعاَداهُ َوااَلُه َوَعا
ي وکان َعيل   18«َفُکنُْت ف یَمْن َکتََم َفَذَهَب َبرَص 

س من فرمود : هر کاهلل علیه و آله شنیده است که میالسالم قسم داد افراد را که چه کسی از رسول اهلل صلیعلی علیه

: من از افرادی بودم که این روایت را زید بن ارقم گفت ؟السالم( هم موالی اوستهستم، پس علی )علیهموالی او 

 کرد. ، نفرینی را که این حدیث را کتامن کردندالسالم کسانکتامن کردم فلذا کور شدم زیرا علی علیه

 روایات کتامن شهادت به زید بن ارقممعتقدند که نسبت دادن ای از بزرگان مهچون عالمه سید حمسن امنی البته عده

چطور  :گویدمی ایشان. نه زید بن ارقمبوده است  بن عازب حق براءدر  السالمعلیه نفرین امام علیاشتباه است و 

                                      

 238، ص1؛ اخلرائج و اجلرائح، ج 74، ص۱. االحتجاج، ، ج17

رشح هنج البالغة البن  ؛ 33رقم  12مناقب عيل بن أيب طالب ابن مغازلی، ص ؛  384، ص۳؛ السریة احللبیة، حلبی، ج 175و  171، ص  5. املعجم الکبری ، ج 18

دن( السالم و مشمول نفرین ایشان شت وی در مقابل امریاملومننی علیهن شده ، این عملکرد زید بن ارقم )یعنی جساراگذشته از احادیث بی. 74، ص4أيب احلدید، ج

 «129، ص5، ج يف أسامء الرجالل ذهذیب الکامل إکام»ر.ک: آن قدر مشهور است که به کتب رجالی و تارخیی نیز راه باز کرده است. 
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اشد، کتامن کرده ب حال او آن را و در عنی نقل شده باشددیث غدیر از زید بن ارقم روایات ح ممکن است که بسیاری از

 19و این کار از او بعید است. باشدمیالسالم علیه بلکه او از اصحاب خاص امری املؤمننی

 السالملیهع عاقبت به خری شد و به امری مؤمنان زیدهیچ تردیدي نیست که »نویسد: نیز می یعاّلمه حمّمد تقي شوشرت

لسالم و خاندانش، مکّرر نقل اعلیه یدرباره فضیلت علاحادیث را دوباره یافت و حدیث غدیر و دیگر  یاعتقاد

 23«کرد.

دیث )کتامن شهادت به ح طبق روایتی که شیخ مفید در ارشاد نقل کرده است، زید بن ارقم پس از این واقعهمهچننی 

 21نمود.خورد و از عمل خود استغفار میمهواره افسوس می غدیر(

از کار خود  ،از دست داد السالمزید بن ارقم علی رغم اینکه بینایی خود را با نفرین امریاملؤمننی علیه نتیجه اینکه

 ا نیز شخصًا برای مهگانپشیامن شد و از آن پس به عنوان جربان ما فات، حدیث غدیر و حتی ماجرای کور شدنش ر

ی تا جای هل سنت موجود است از او نقل شده استنحوی که بسیاری از روایات غدیر که در کتب ا کرد بهروایت می

زید بن  ،ندکمیالسالم با حدیث غدیر با خمالفانش مناشده و احتجاج پرسد که علی علیهوقتی ابوطفیل از او میکه 

                                      

 ۸8، ص7، جیعه. اعیان الش19

 529، ص4قاموس الرجال، ج. 23

ر» 352، ص1. اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج21 َهاَدة  َو َیْسَتْغف  َن الشَّ ُم َعىَل َما َفاَتُه م  بحار ؛  283، ص1؛ کشف الغمة يف معرفة امأئمة، ج« َو َکاَن َیَتَندَّ

 235 ، ص41امأنوار، ج
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 اهللرا خودم از رسول خدا صلیالسالم را انکار کنید زیرا حدیث غدیر مبادا سخن علی علیه»گوید: ارقم به او می

 22«علیه و آله درباره ایشان شنیدم

 :براء بن عازب .2

بن  انس»به حرضت خطاب  ،السالمعلیه امریاملومننی در جریان مناشده به جهت کتامن حدیث غدیر کور شد. نیز او

ن چه را که ایچرا شام بر نخواستید و شهادت ندادید؟ چرا که شام نیز در آن روز آن»فرمود: « براء بن عازب»و « مالک

اَم ؛ »ها سکوت کردند. پس حرضت فرمود: آن «مجاعت شنیدند، شنیدید؟ ار باللَُّهمَّ إ ْن َکاَنا َکَتاَمَها ُمَعاَنَدًة َفاْبَتل ه 

کور  «براء بن عازب» ،بعد از آن جریان «.ها را به بیامری مبتال کنها از روى دشمنی است، آنپروردگارا اگر کتامن آن

به  اء بن عازببرالسالم، بعد از این نفرین امریاملؤمننی علیهنیز به پیسى مبتال شد؛ « الکانس بن م»شد، و دو پاى 

گفت: چگونه راه را پیدا کند، گفتند: در فالن جاست، او مىپرسید و به او مىعلت نابینایى از منزل خودش مى

 23«است؟ السالم به او رسیدهعلیه طالبکه نفرین عىل بن ابیکسی

رین به دلیل کتامن حدیث غدیر به نفکه براء د آورده اننیز  و دیگران در انساب االرشاف بالذری ،در الغدیر امینیعالمه 

 24اش را از دست داد.گرفتار شد و بینایی السالمعلیه امام علی

                                      

 51، ص 32. مسند أمحد، ج22

 213، ص 41؛ بحار امأنوار، ج 45. رجال کشى، ص 23

 745، ص 8؛ احقاق احلق، ج  151، ص 2؛ انساب االرشاف، ج 384، ص 1. الغدیر ىف الکتاب و السنة و االدب، ج24
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  :جریر بن عبد اهلل .3

 به جاهلیّت بازگشت.مرتّد شد و و نفرین امری املؤمننی علیه الّسالم  غدیر او بعد از کتامن حدیث

ه حدیث را مبنی بر شهادت بعلیه السالم علی و عده ای دیگر پاسخ بن عبداهلل پس از آن که جریر »گوید: وائل میابو 

خدایا! هر کس این مطلب را مي دانست و گواهي نداد، او را از :»السالم این چننی نفرین کردغدیر ندادند، امام علیه

ه جاهلیّت ب پس از ایامن، از نفرین حرضت، جریر بعد« که بدان شناخته شود ییش قرار دهعالمتي برادنیا مرب، تا آن که 

 21«رفت و در خانه مادرش ُمرد. 25بازگشت و به رَساة

 و یزید بن ودیعه عبد الرمحن بن مدلج. 1  و 5

زء ج مدلج و یزید بن ودیعه راکند، عبد الرمحن بن ر اهل سنت( طبق روایتی که نقل می)عامل مشهو ابن اثری جزری

 شمرده شده است.  السالمعلیه و مبتالیان به نفرین عىلحدیث غدیر کتامن کنندگان 

  :کند چننی آورده استاز ابن عقده نقل میدر روایتی که آن را  ابن اثری

قل ن هانى بن هانى برایمبن یثیع، سعید بن وهب و  مّر، یزید از مجله: عمرو ذیعّده بى شامرى  :گویدابو اسحاق می»

آله  و یهاهلل علصىلمردم را در رحبه، سوگند داد که چه کسى شنیده است پیامرب خدا  السالمعلیهکرده اند که: عىل 

هرکه من موالى اویم، پس عىل موالى َمن کنت مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ؛ »بگوید: 

                                      

ف بر عرفه است که تا صنعاء کشیده شده است )معجم 25  (234، ص3البلدان، ج. رَساة، کوهي مرش 

 389، ص 1؛ الغدیر ىف الکتاب و السنة و االدب، ج ۱۴۵، ص ۲. انساب االرشاف، ج 21
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پس، عّده اى برخاستند و گواهى دادند که آن را  «.؟دوست و دشمنش را دشمن بدار اوست. خدایا! دوستدارش را

شنیده اند و گروهى هم کتامن کردند. این گروه از دنیا نرفتند، مگر آن که کور شدند و  آله و علیه اهللصىل از پیامرب

 27«اند.رمحان بن مدلج، از آن مجله بن ودیعه و عبد ال گریشان شد. یزید گریبان بالیى

کند  جزری نقل کرده در کتابش نقل میمهنی روایت را با مهنی سند و از مهان مصدری که ابن اثری ،ابن حجر عسقالنی

اما عجیب آن که متامی عبارات مربوط به کتامن حدیث غدیر از سوی چند نفر از صحابه و مبتال شدن آنان به امراض 

 و شهادت حقیقت جزو کتامن کنندگان بوده به عنوان مویدینخمتلف حذف شده و عبد الرمحن بن مدلج که در 

 نویسد:ابن حجر می شود!این حدیث جلوه داده می دهندگان به

، وأخرج من طریق موسى بن النرض بن الربیع احلمصی، حدثنی سعد « املواالة»ذکره أبو العباس بن عقدة فی کتاب »

 حبة: من سمع قول رسولال أحصی أّن علّیا نشد الناس فی الربن طالب أبو غیالن، حدثنی أبو إسحاق، حدثنی من 

سمعوا  ، فشهدوا أهنمفقام نفر منهم عبد الرمحن بن مدلج «.من کنت مواله فعلّی مواله»اهللَّ علیه وآله وسلم: اهللَّ صىل

 28«اهللَّ علیه وآله وسّلم.إذ ذاک من رسول اهللَّ صىل

رده که محصی نقل کیت را نقل کرده و آن را از طریق موسی بن النرض بن الربیع این روا« املواالة»ابن عقده در کتاب 

که افرادی که در شامر نمی آیند برایم نقل کردند که علی بن ابی  :ابواسحاق برای من گفت :گویدسعد بن طالب می

من کنت » :را که فرمودوآله  یهاهلل علصىلطالب مردم را در رحبه فراخواند و گفت: چه کسی این سخن رسول خدا 

                                      

 388، ص3. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج27

 333، ص4. اإلصابة فی متییز الصحابة، ج28
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تعدادی از مجله عبدالرمحن بن مدلج بلند شدند شنیده است؟ « مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 .شنیدندوآله  یهاهلل علیصلو شهادت دادند که این سخن را از پیامرب 

 نویسد:کند و میتاب الغدیر به این مطلب اشاره میعالمه امینی نیز در ک

ر اختن چهار نفرا با از قلم اند بینى که ابن حجر چگونه با حدیث مزبور از حیث سند و متن آن بازى کرده و آنمى»

لّسالم( ادچار نفرین )امری املؤمننی علیه زیر و رو کرده و داستان آنان را که کتامن شهادت نمودند واش، راویان نامربده

حدیث بوده در شامر راویان آن در آورده و نام  کنندگان مدلج را که از مجله کتامن شدند حذف نموده و عبد الرمحن بن

ده ابن حجر رس ز از« اصابه»خاّصه در کتاب ، هاه؟! و چه بسیار نظری این بازىیزید بن ودیعه را اساسا از بنی برد

 29«است!

 . اشعث بن قیس کندی7

ورد به خاطر عدم شهادت به حدیث غدیر، م اهلل علیه و آله بود کهاشعث بن قیس کندی، یکی از صحابی پیامرب صلی

 33.قرار گرفت و دو چشمش کور شدالسالم نفرین امام علی علیه

 کند که: ز جابر بن عبداهلل انصاری نقل میشیخ صدوق ا

                                      

 25، ص2. ترمجه الغدیر، ج29

 493الغدیر، صطالب علیه السالم، حدیثاإلمام عيل بن أيب -. عوامل العلوم و املعارف وامأحوال33
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عث آورد، خطاب به اشالسالم پس از اینکه برای ما خطبه خواند و محد و ثنای اهلی را به جای علی بن ابی طالب علیه

اهلل علیه و آله یقول: من کنت مواله فهذا علی مواله، و اما انت یا اشعث فإن کنت سمعت رسول اهلل صلی» فرمود:

 «اهلل حتی یذهب بکریمتیك ثم مل تشهد لی الیوم بالوالیه فال اماتك

هر کس را که من موالی او هستم علی : »فرموداهلل علیه و آله شنیدی که میاما تو ای اشعث اگر از رسول خدا صلی

و در عنی حال امروز به والیت من گواهی ندهی، خدا جانت را نگرید مگر آن که از دو چشم « نیز موالی اوست

 کورت نامید.

فت: گردم که دو چشمش کور شده بود و میگوید پس از این واقعه، اشعث بن قیس را مشاهده کجابر بن عبداهلل می

السالم را در دنیا برای من مستجاب کرد و کورم ساخت و آن نفرین را برای آخرت ا که نفرین عيل علیهشکر خدا ر»

 31«نگذاشت تا در آن عامل معذب باشم.

 خالد بن یزید. 8

السالم به خاطر عدم شهادت به حدیث از مجله نفرین شدگان توسط امام علی علیه عالمه بحرانی خالد بن یزید را

 32کرده است.غدیر معرفی 

 السالم رو به خالد بن یزید کرد و فرمود:در مهان روایتی که باال ذکر کردیم، امریاملؤمننی علیه

                                      

 122؛ امأمايل صدوق، ص 219، ص1. اخلصال، ج31

 493الغدیر، صاإلمام عيل بن أيب طالب علیه السالم، حدیث-. عوامل العلوم و املعارف وامأحوال32
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ه الّلهم موال یقول: من کنت مواله، فهذا علّی اهلل علیه و آله صلیاما انت یا خالد بن یزید فإن کنت سمعت رسول اهلل »

 «اهلل إال میتة جاهلیه وال من وااله و عاد من عاداه، ثم مل تشهد لی الیوم بالوالیه فال اماتك

هر کس را که من موالی او باشم علی »فرمود: شنیدی که میاهلل علیه و آله صلیو اما تو ای خالد اگر از رسول خدا 

و امروز به والیت من گواهی « ر و دشمنانش را دشمن بدارنیز موالی اوست، خداوندا دوستان او را دوست بدا

 ندهی، خداوند تو را مهانند مرگ جاهلیت بمریاند.

 بسپارند، خویشاوندانش خواستند او را به خاکاز دنیا رفت و وقتی خالد بن یزید  گویدجابر بن عبداهلل انصاری می

به ن ها را آقبیله کنده خربدار شدند اسب و شرت بسیار آوردند و  در منزلش گورش را کندند و او را دفن کردند، وقتی

 33سپاری او مهانند دوران جاهلیت برگزار شد.خاک و مراسم خانه خالد پی کردند  دربر رسم جاهلیت 

 به این نکته باید توجه داشت، نه تنها امام عىل علیه الّسالم آن کسانى که در رحبه کوفه برنخاستند و شهادت نکته:

ندادند را نفرین نمود، بلکه هرکسى که حق او را نادیده گرفت و یا ضایع کرد، مهه را نفرین نموده و نزد خدا از 

 : در هنج البالغه آمده است که حرضت فرمود کهدستشان شکایت نموده است، چنان

لَ » ُروا َعظ یَم َمنْز  ُْم َقَطُعوا َرمح  ي َو َصغَّ یَك َعىَل ُقَرْیٍش َو َمْن َأَعاهَنُْم َفإ هنَّ َي َو َأمْجَُعوا َعىَل ُمنَاَزَعت ي َأْمرًا ُهَو اللَُّهمَّ إ ين  َأْسَتْعد 
ت 

 34«يل

                                      

 122؛ امأمايل صدوق، ص 219، ص1. اخلصال، ج33

 335، ص9أيب احلدید، ج؛ رشح هنج البالغة البن  172البالغه، خطبه . هنج 34
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 ، زیرا آنان خویشاوندى مرا قطعنامیم از قریش و کسانى که آنان را یارى کردندبارخدایا! به پیشگاه تو شکایت مى

 دست شدند.                        کردند، و مقام و منزلت مرا کوچك شمردند، و در غصب حق من با یکدیگر هم

اى باید به خود بنگرد و توجه کند که او جزو کسانى است که مشمول نفرین امری املؤمننی علیه الّسالم شده هر خواننده

 است یا خری؟!

 

 

 

 :گریی نتیجه

 در این نوشتار ثابت شد که:

اهلل علیه و آله و نفرین نمودن امریاملؤمننی کتامن کردن حدیث غدیر توسط عده ای از صحابه پیامرب صلیاوال: 

ت والی ،السالم در حق آن ها و مقبول شدن آن ، دلیل واضح و برهان قاطعی است بر اینکه مراد از حدیث غدیرعلیه

تی حمبت و دوس غدیرحدیث چرا که اگر مراد از  نه رصف حمبت و دوستی است السالمیهعل ریاملؤمننیخالفت امو 

 .وجود نداشتدلیلی برای کتامن آن توسط عده ای از صحابه  ، السالم بودعلی علیه

ت داشتند  و فضائل عداو السالمیهعل ریاملؤمننیبودند که با ام یافراد ،و آله یهعل اهللیصلپیامربی  صحابه نیدر ب ثانیا:

 .یستن یشب ادعایی السالم،کردند، پس ادعاى مواالت مجیع صحابه با جناب امری املؤمننی علیهیم یآن حرضت را خمف
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ب گناه ( مرتکیرغد یثکار )کتامن حد ینرا کتامن کردند جزو صحابه بودند و با ا یرغد یثکه حد یمهه افرادثالثا: 

نت اهل س یدهاعتقاد به عدالت مهه صحابه که عق در نتیجه؛ به عذاب عاجل مبتال شدنداز این روی شدند و  ریهکب

 رود.یسؤال م یرباشد، زیم

ن حرضت در آ معجزاتبه عنوان یکی از هبرتین ، السالم و مقبول شدن نفرین ایشاننفرین امریاملؤمننی علیه رابعا:

 رود.دوران حیاتش به شامر می
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