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 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

 طرح غدیر در همه جا

 محمد محمدیان تبریزى  : نویسنده

انالد و غاببالا  ن را ا     را پذیرفتاله    حدیث غدیر و اعالم  وییالت امیرمنمنالان علال        با اینکه بیشتر مسلمانان صحت

پرسند: اگر واقعا حادثه غدیر خم اتفاق افتاده و بسالیارى نیالز    دانند، با  گروه  چنین م   احادیث قطع  و متواتر م  

 خود هرگز ا   ن بهره نگرفت؟  براى اثبات حقانیت  اند، چرا شخص امیرمنمنان  شاهد  ن بوده 

اى به نا  غالدیر در   دهنده این حقیقت است که یا واقعه   حضرت به حدیث غدیر نشان در باور این گروه عد  استشهاد

 .حضرت دیبت نداشته است تاریخ تحقق نیافته، یا بر فرض تحقق بر امامت 

در پاسخ این مطلب باید گفت: اگر حدیث غدیر را ا  احادیث قطع  و متواتر ندانیم، باید بپذیریم که در میان احادیث 

بالراى  و مطابب تاریخ  مورد قطع  و متواتر وجود ندارد؛ عموه بر این، این ادعا که امیرمنمنالان  اکر  پیامبر

  .اطمع  و نا  گاه  گوینده  ن است خود به حدیث غدیر استناد نکرده، خود شاهد ب    اثبات حقانیت

بالی  ا    دهد که حضرت علال   نشان م  هاى گوناگون اسمم   بررس  اجماب  کتابهاى معتبر و مورد قبول فرقه 

گنجالد و   هر چند این مالوارد در حوصالله ایالن مقاباله نمال        .بار پیرامون غدیر و استشهاد به  ن سخن گفته است 22

 .کنیم بیشتر است، وب  براى نمونه تنها ده مورد  ن را نقل و در بقیه موارد تنها به ذکر منابع بسنده م   نیا مند رصد 

 بردر مسجد پیام

حدیث غدیر را مطرح  -علیه ابسم   -  ید اوبین موردى که حضرت عل  برابر  نچه ا  منابع تاریخ  به دست م   -1

 .بود فرمود، بعد ا  رحلت پیامبر 
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خود خمفت مسلمین را ا   ن خوی  دانست  به مسجد  وردند،  ن بزرگوار با بیان حقانیت  وقت  حضرت را براى بیعت 

با ابوبکر این کم   سعد انصارى برخاست و گفت: اى ابوابحسن، اگر انصار قبل ا  بیعت  امتناع کرد. بشیر بن و ا  بیعت 

 .کردند  نم  اختمف شما با  بیعت باره در نفر دو حت  شنیدند،  م   را

 :حضرت در جواب فرمود



کرد  و قبل ا  کفن و دفن  ن حضرت، در باره خمفت و جانشین   را بر روى  مین رها م    یا باید پیکر رسول خدا

کرد  کس  در صدد دستیاب  به  ن باشد و در این  چنان روشن بود که گمان نم   کرد ؟ مسابه خمفت وى نزاع م  

در رو  غدیر خم حجت را بر مرد  تمالا  نکالرد و مگالر     درگیر شوند. مگر رسول خدا  موضوع با اهل بیت پیامبر

 جاى عذرى براى کس  باق  مانده بود؟

 :فرمالود  در رو  غدیر خالم را شالنیده اسالت کاله مال         دهم، هر کس کم  پیامبر اکر   همگان را به خدا قسم م  

بدار و  ن کاله   هر کس که من مویى او هستم اینک عل  مویى اوست. خداوندا، هر کس عل  را دوست دارد دوست»

برخیزد « عل  را دشمن بشمارد، دشمن دار، هر کس عل  را یارى کند یارى کن، و هر که عل  را خوار کند، خوار سا .

 .دهدو شهادت 

گوید: بعد ا  این سخن حضرت، دوا ده تن ا  اصحاب جنگ بدر برخاستند و گواه  دادند. اما من، بالا   ارقم م     ید بن

شنیده بود ، ا  اداى شهادت خوددارى کالرد  و بالر اثالر همالین امالر و نفالرین          نکه این گفتار را ا   بان رسول اهلل

 .ا  را ا  دست داد  حضرت بینای  

 یله در خطبه وس

ا ى بسیار بلند ایراد فرمالود کاله باله خطباله      در مدینه خطبه امیرمنمنان  هفت رو  پس ا  وفات پیامبر اکر -2 

  .کند معروف شد. حضرت در  ن خطبه به واقعه غدیر خم و نزول  یه اکمال دین در  ن رو  تصریح م   "وسیله"
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 خوانیم کرده است. در بخش  ا   ن چنین م  ایسم  کلین ، در روضه کاف ، خطبه وسیله را نقل  ثقة



بالراى  ،[، وقت  گروه  گفتند: ما بعد ا  پیامبر رهبالران مالرد  هسالتیم، رسالول خالدا     در اواخر عمر پیامبر اکر [

به وادى غدیر خم شتافت، فرمان داد چیزى مانند منبر برای   ماده   ابوداع ا  مدینه خارج شد و پس ا  اعمال حج 

اى که سفیدى  یر شانه های  دیده شد.  نگالاه    با وى مرا گرفت و بلند کرد، به گونهسپس بایى  ن رفت، و  .کردند

 :با  وا  بلند فرمود

بدار و دشالمن  را دشالمن شالمار. پالس      هر کس که من مویى او هستم عل  مویى اوست. خدایا، دوست  را دوست

 :خداوند در همان رو  این  یه را نا ل فرمودخدا و دشمن  با من میعار دشمن  با خدا شد؛ و  وییت من معیار وییت 

 .امالالرو  دیالالن شالالما را کامالالل سالالاختم، نعمالالتم را بالالر شالالما تمالالا  کالالرد  و اسالالم  را دیالالن شالالما برگزیالالد              

  ... .پس وییت من کمال دین و رضایت پروردگار جل ذکره شد

  نفره در شوراى شش 

نیز در شمار  نان جالاى داشالت، اسالتدیل     در شوراى منتخب خلیفه دو  براى تعیین خلیفه، که امیرمنمنان  -3 

معالروف  «  حالدیث ابمناشالد  »یالا  « حدیث اینشاد»به  هاى فراوان  ا  حضرت نقل شده که در کتابهاى تاریخ و حدیث 

  .ده استدر یک ا  استدیل هاى خود به حدیث غدیر خم استناد کر اما  .است

 :کند را چنین نقل م   (، در کتاب ابمناقب،سخن عل 383 مغا ب  شافع  )متوفاى ابن 
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هر کس من »دهم، در جمع شما غیر ا  من کس  هست که پیامبر در باره او فرموده باشد:  را به خدا سوگند م  شما 

بدار و دشمن  را دشمن بشالمار، حاضالران بایالد ایالن      مویى او هستم عل  مویى اوست، خدایا، دوستدارش را دوست

  .« همطلب را به غائبان برسانند؟ اعضاى شورا گفتند: به خدا سوگند، ن

 در روزگار عثمان 

گرد  مده، پیرامون فضایل و سوابق قری  و  در ایا  خمفت عثمان جمع  ا  مهاجران و انصار در مسجد ابنب   -3

یز در این ن  جستند. حضرت عل  در باره قری  و انصار بهره م  گفتند و ا  سخنان پیامبر اکر   انصار سخن م 

 .گروه  ا  حضرت خواستند که او نیز سخن  بگوید .داد  نان گوش م  مجلس حضور داشت و به سخنان 

اى ا  سوابق و مناقب  را برشمرد و حاضران بر درست  گفتارش گواه  دادند.  نگاه اما  به حدیث غالدیر   حضرت پاره

 :اشاره کرد و فرمود



در رو  غدیر خم مرا خواست، وییتم را به مرد  ابمغ کرد و فرمود حاضران باید این   یا قبول دارید که رسول خدا 

 مطلب را غایبان برسانند؟

  .حاضران گفتند:  رى

 در میدان جنگ جمل 

قبل ا  شروع جنگ جمل، حضرت براى اتما  حجت  دیگر به طلحه پیا  داد تالا بالا وى دیالدار کنالد. طلحاله نیالز        -5 

 :شتافت. حضرت به وى فرمود  پذیرفت و به حضور امیرمنمنان







5 
 

هر کس مالن مالویى او هسالتم علال  مالویى      »فرمود:   م  دهم،  یا شنیدى که رسول اهلل  تو را به خدا سوگند م  

 «؟کند دشمن بدار؟ بدار و هر کس ا او دشمن  م  اوست، خدایا هر کس او را دوست دارد دوست

 :ا  طلحه گفت:  رى شنیده 

 جنگ ؟ حضرت فرمود: پس چرا با من م  

  .طلحه جواب داد: فراموش کرده بود 

 در صحنه صفین 

 رسیدند تا به اصطمح بین -علیه اسم   -هاى معاویه به حضور امیرمنمنان  در جنگ صفین، هنگام  که فرستاده  -6  

 :اى ایراد کرد و فرمود حضرت و معاویه صلح برقرار سا ند، حضرت خطبه 

 :دهم، در باره این  یات شما را به خدا سوگند م  



6 
 

صاحب اختیار و وب  شما خدا و پیالامبرش و کسال    « »اى منمنان، ا  خدا و پیامبر و صاحبان امر خود پیروى کنید؛»

غیر ا  خدا، پیامبر و منمنان را دوست صمیم  به شمار »و « دهد  کات م است که نما  را به پا داشته، در حال رکوع 

 «.نیاوردید

  یالا هماله  نالان را شالامل مال       در این  یات بعض  ا   نهاست «  منمنان»سنال کردند:  یا مراد ا   مرد  ا  رسول خدا

کس  نالا ل شالده اسالت و وییالت را     شود؟ خداوند به پیامبرش دستور داد تا به  نان بفهماند که این  یات در باره چه 

براى امتثال امر خدا، در غدیر خالم مالرا    ،براى  نها تفسیر کند چنانکه نما ، رو ه،  کات و حج را تفسیر کرد. پیامبر

 :به خمفت منصوب کرد و فرمود

ب خواهند کالرد؛  کنم مرد  مرا تکذی ا  ا   ن به فشار  مده، گمان م   خداوند مرا به رسابت  فرستاده است که سینه »

  .«کند. اى عل  برخیز وب  خداوند مرا تهدید کرد و فرمود: این پیا  را برسانم وگرنه مرا عذاب م  

اى مرد ، خداوند مویى من اسالت،   :سپس مرد  را براى نما  جماعت فرا خواند، و نما  ظهر را با  نان خواند و فرمود

مالن مالویى او هسالتم علال  مالویى        نان بیشتر است، بدانید هر که من مویى منمنینم و اختیار  بر منمنین ا  خود

بدار و  ن که عل  را دشمن دارد دشمن بدار، هر کس علال  را یالارى    خداوندا، هر که عل  را دوست دارد دوستت اوس

  .کند یارى کن و هر که عل  را یارى نکند خوار کن

یت و اختیالار او بالر مالرد  چگوناله اسالت؟ حضالرت فرمالود:        در اینجا سلمان فارس  برخاست و گفت: یا رسول اهلل، وی

اختیارات او مانند اختیارات من است، هر کس اختیار من به او ا  خالود او بیشالتر بالوده، علال  هالم اختیالارش بالر او ا         

 .خودش بیشتر است

تمالا  کالرد  و راضال     و خداوند تبارک و تعاب  این  یه را نا ل فرمود: امرو  دین شما را کامل کرد ، نعمتم را بر شما 

  .شد  که اسم  دین شما باشد

 

 



7 
 

 در مسجد کوفه 

بارها مرد  را مسجد کوفه جمع کرد و فرمود که، هر کس در غدیر خم حضور داشته، حدیث غدیر را  اما  عل   -7

 .برخیزد و شهادت دهد ا   بان پیامبر اکر  شنیده است 

اجابت کرده، شهادت دادند که، مالا   جمع  ا  بزرگان اصحاب پیامبراى را بیان کرده،  هر بار حضرت چنین خواسته 

  .ایم شنیده  در غدیر خم این سخن را ا  رسول خدا

  .طلبد غراق  گرد ورى منابع  ن کتاب  م این بخ  ا  استشهادات حضرت چنان گسترده و متنوع است که، ب  هیچ ا

  :کند هاى حضرت را چنین نقل می وی  ج حنبل در مسند خود داستان یک  ا  گواه   احمد بن

 :مرد  را در رحبة )یک  ا  میادین کوفه( گرد  ورد و فرمود عل  



برخیالزد و شالهادت    اسالت   را شالنیده    دهم هر مسلمان  که در رو  غدیر خم گفتار پیامبر خالدا  به خدا سوگند م  

  .دهد

  :افزاید حنبل مى  احمد بن 

کند که بسیارى ا  مرد  برخاسته، شهادت دادنالد   تن ا  مرد  برخاستند وب  ابونعیم نقل م   ابطفیل س   به گفته اب  

مال    یا »فرمود:  حضرت عل  را گرفته بود، مشاهده کردند که م    را در غدیر خم در حاب  که دست پیامبر اکر 

 رى چنین اسالت، اى رسالول خالدا.     :مرد  در جواب عرضه داشتند« دانید که من به منمنین ا  خود  نان سزاوارتر ؟ 

بدار و با دشمن وى دشمن  هر کس من مویى او هستم عل  مویى اوست. خدایا، دوستدار وى را دوست» نگاه فرمود: 

  .باش
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  :گوید  الطفیل که راوى این حدیث است، مى ابى 

برد ، به ممقات  برایم مشکل بود و در تردید به سر م   من ا  جمع مرد  خارج شد . در حاب  که پذیرش این حدیث 

 .در  ن رو  دیده و شنیده بود  با وى در میان گذاشتم ارقم رفتم و  نچه ا  عل   ید بن 

 (12«. ) ا  شنیده  ا  رسول خدابب را اى. من خود همه  ن مطا  ید بن ارقم گفت: حق همان است که شنیده 

 در میدان کوفه 

اى، که در رحبه کوفه ایراد کرد، به واقعه غدیر و گفتار پیامبر اکالر )(( در  ن تمسالک    در خطبه  اما  عل  -8 

کالرده، ا  گالواه  دادن     اندیشال  پیشاله   مابک، که در غدیر حضور داشت، مصلحت   جست. وب  در این محفل انس بن

  .سربا   د

  :کند اببمغه چنین نقل م   ابحدید در شرح نهج  اب   ابن 







دهم هالر کالس در با گشالت     در رحبه کوفه مرد  را سوگند داد و گفت: به خدا سوگند م    مشهور است که عل  

ابوداع ا   ن حضرت شنید که در باره من فرمود:  ا  حجة رسول خدا

 .برخیزد و گواه  دهد. مردان  برخاستند و گواه  دادند 

 ده [؟ به انس بن مابک فرمود: تو نیز  ن رو  حضور داشت ، چه شده است ]که گواه  نم   سپس عل  

 .چیزهای  است که به یاد دار ا  بی  ا   ، سن من  یاد شده و  نچه فراموش کرده  انس گفت: یا امیرابمنمنین

حضرت فرمود: اگر دروغگو باش ، خداوند تو را به چنان سفیدى مبتم کند که حت  عمامه نیالز  ن را پنهالان نسالا د.    

  .شد پس انس قبل ا   نکه بمیرد مبتم به پیس  
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 در مسجد کوفه 

  .در  ن رو  تمسک جستبارها در مسجد کوفه نیز به واقعه غدیر و سخن رسول خدا  حضرت عل   -9 

  :کند ارقم چنین نقل م    ید بن 

یقول: من کنت مویه فعلال  مالویه، ابلهالم وال     ابناس ف  ابمسجد فقال: انشد اهلل رجم سمع ابنب   عل  نشد »

من وایه و عاد من عاداه. فقا  اثنا عشر بدریا، ستة من ابجانب اییمن و ستة من ابجانب اییسر، فشهدوا بذبک. و کنت 

 (13«. ) ببصرىانا فیمن سمع ذبک فکتمته، فذهب اهلل 

را شنید که فرمود:   دهم هر که گفتار پیامبر م  مرد  را در مسجد سوگند داد و فرمود: به خدا سوگند   عل  

بدار و هالر کاله او را دشالمن     هر که من موی و فرمانرواى اویم عل  مویى اوست، خدایا هر که او را دوست دارد دوست

دادر دشمن دار؛ برخیزد و گواه  دهد. پس دوا ده تن ا  اهل بدر، ش  تن ا  سمت راست و ش  تن ا  سمت چپ، 

شالنیده بالود ، وبال   ن رو  ا      را ا  پیالامبر  ن  بود  که ایالن سالخن  د و بدان گواه  دادند. من نیز ا  کسابرخاستن

  .گواه  خوددارى کرد  و خداوند بینای  را ا  من گرفت

کرد و ا  خدا  مر ش مال    خورد، اظهار پشیمان  م   نگاران او براى شهادت  که نداده بود افسوس م   به نوشته تاریخ 

  .بیدطل 

 پس از جنگ نهروان 

را کاله   اى خطاب به شیعیان خود نوشت و ده نفر ا  بزرگان کوفه  نامه  پس ا  جنگ نهروان امیرمنمنان عل   -11 

  .شود مورد اعتماد بودند، مامور کرد تا هر جمعه در حضور  نها این نامه براى مرد  قرائت 

 :فرماید کند و م   استدیل م  خود   حضرت در بخش  ا  این نامه بر حق وییت
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براى کس  است که   اد کرده   وییت :فرمود دبیل من بر اینکه من وب  امر  نه سایر قری ، این است که پیامبر

کرد پس بر امت وییت دارد. بعد ا   ن حضرت، مرد  را ا  قید بندگ  و  ت  جهنم   اد  است؛ و چون رسول اهلل

است و ]با توجاله باله    همان وییت او ا   ن من است؛  یرا هر فضیلت  که قری  بر سایر امت دارد به سبب پیامبر

هاشم دار ،  یرا رسالول خالدا در    هاشم بر قری  فضیلت   شکارتر دارد؛ و من همان فضیلت را بر بن   این معیار[ بن  

مگر  نکه قری  ادعا کند به دبیل  جز انتساب به پیامبر بالر عالرب    :ر خم فرمودرو  غدی

  ...خواهند چنین بگویند، بگویند  برترى دارد، پس اگر م 

به حدیث غدیر استناد کرده است، ذکالر   بقیه مواردى که حضرت عل  در پایان مقابه براى تکمیل بحث، فهرست 

  :شود  م 

 موارد دیگر 

اى است که  نقل شده است، خطبه  ترین کمم ، که پیرامون غدیر خم و عظمت  ن ا  حضرت عل  طوین   -1

 .اى که با سابگرد غدیر خم مصادف بود در کوفه ایراد شده است در جمعه 

 97مجلسال  در جلالد  مصباح ابمتهجد این خطباله را بطالور کامالل  ورده اسالت و عمماله       752شیخ طوس  در صفحه 

  .کند طاووس نقل م    سید بن« مصباح ابزائر»بحاراینوار  ن را ا  

اى، که در قابب نظم براى معاویه فرستاد، به حدیث غالدیر تصالریح کالرده اسالت.      در نامه  امیر منمنان عل  -2

 :شود کتابهاى  یر بخش  ا  منابع  است که این ابیات در  نها دیده م  

 .15، ابن ابصباغ ابمابک ، ( «ابفصول»ابف. 

 .113 ابجو ى، ( ، ابن «تذکرة ابخوا(»ب. 

 .327 ، (1، حموین ، ج «فوائد ابسمطین»ج. 
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 .71، ( 2، شیخ مفید، ج «ابفصول ابمختار»د. 

  .329 ، (1، طبرس ، ج «ایحتجاج»ه. 

خالوی  باله    بالراى اثبالات حقانیالت     نقل شده است، که اما  همچنین اشعار بسیار  یبای  ا  حضرت عل  -3 

دیالوان   531قندو ى حنفال ، صالفحه   « ینابیع ابمود» 78حدیث غدیر خم تمسک جسته است. این اشعار در صفحه 

  .نقل شده است« ابغدیر»جلد دو   32منسوب به امیرابمنمنین و صفحه 

اببجل  حضالور داشالتند،   قیس و خابد  بن  عا ب، اشعث   مابک، براء بن  در مجلس  که انس بن حضرت عل  -3

اى ایراد کرد و ا  این چهار تن خواست که بر درست  حدیث غدیر گواه  دهند. وب  هالر چهالار تالن باله       خطبه

خاطر ممحظات سیاس  ا  اداى شهادت خوددارى کردند. حضرت در باره هر یک  نها دعای  کرد که به اجابت 

خود ا  این واقعه یاد کرده است. این مطلب در جلد «  اماب »و «  ابخصال»در کتابهاى   رسید. شیخ صدوق

  .نیز نقل شده است« بحاراینوار»و  31و جلد  2ج « طابب مناقب  ل ابی»دو ، 

 .داستان نفرین حضرت در باره کسان  که حدیث غدیر را کتمالان کردنالد در منالابع معتبالر بسالیار  مالده اسالت        -5

بخش  ا  روایات ایالن واقعاله شالمرده مال      « و ابنها اببدا» ، و«مسند احمد»، «اسدابغابة» ،«انساب ایشراف»

  .شوند 

در روایت  طوین  هفتاد فضیلت ویژه خود را بیان کرده، در ضمن  نها ا  حادثه غدیر خالم    امیر منمنان عل   -6 

  . ورده است« ابخصال»در جلد دو  کتاب  نیز سخن گفته است. این روایت را شیخ صدوق

حادثه غدیر و سخنان پیامبر اکالر )(( در  ن رو  ا   بالان   « ابمصطف  بشار»کتاب  166 همچنین در صفحه -7

  .نقل شده است عل 

اى نسبتا   به سوى شا  براى جنگ با معاویه، در یک  ا  منا ل بین راه، خطبه  هنگا  عزیمت حضرت عل  -8

ایراد کرد، او ضمن تشویق یاران  به جهاد در راه خدا به حدیث غدیر اسالتناد جسالت و مالرد  را باله     طوین  

، طبرسال  در جلالد اول   «ارشالاد »در جلد اول کتالاب   اطاعت ا  خود دعوت کرد. این خطبه را شیخ مفید

  .اند  کرده نقل «بحاراینوار»  33 و 32 جلد در  و عممه مجلس « ایحتجاج»
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در رو  غدیر، ا  مواردى اسالت    به وسیله پیامبر اکر -یه ابسم  عل -معمم شدن امیرمنمنان عل  قضیه   -9

ایالن کالم  حضالرت را    «  ابفصول»که حضرت پیرامون غدیر خم صحبت کرده است. ابن صباغ مابک  در 

  برد که این حالدیث را  ا  چندین منبع دیگر اهل سنت نا« ابغدیر»نقل کرده است. عممه امین  در جلد اول 

  .اند نقل کرده 

بیالان   خود را ا   بان پیامبر اکر  یلت در جواب سنال کس  که گفت: مهمترین فض حضرت عل -11

ایالن روایالت را طبرسال  در جلالد اول کتالاب       .کنالد  خالود اشالاره مال      کنید، به حادثه غدیر و وجالوب وییالت   

شالمرده   نیز ا  منابع این حدیث « بحاراینوار»و جلد چهلم قیس  نقل کرده است. کتاب سلیم بن « ایحتجاج»

  .شود م 

حدیث غدیر را بیان کرده، ا    مون  ، در توضیح حدیث  حضرت عل  -11

« بحاراینوار» 25و نیز جلد « فرات کوف »تفسیر  55منمنان در این مسیر سخن گفته است. این روایت در صفحه 

  .شود دیده م  

 -علیاله ابسالم     -به طرق مختلف حدیث غدیر را ا   بان علال   « تاریخ دمشق»ابن عساکر شافع  در جلد دو  -12  

و  اببالدا »کثبالر در جلالد پالنجم     ، ابالن  « ابمناقب»کتاب  21نقل کرده است. همچنین ابن مغا ب  شافع  در صفحه 

 .اند سخنان حضرت را نقل کرده « مجمع ابزواید»و هیثم  در جلد نهم « ابنها

حیات   -علیهم ابسم   -به امید  نکه در پرتو نور غدیر به حریم وییت راه یابیم و ا  سرچشمه حیات طیبه اهل بیت 

  .نو به دست  وریم

 :نوشت ها پى 

 .185، ( 28؛ بحاراینوار، ج 31 - 29 ؛ ایمامة و ابسیاسة، (183، ( 1احتجاج طبرس ، ج -1 

 .3مائده،-2 

 .27 ، (8ابروضة من ابکاف ، ج  -3 
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؛ ایحتجاج، طبرسال ، ج  555؛ همان، ( 536 ؛ همان، (333 ؛ اماب ، شیخ طوس ، (222؛ مناقب ابخوار م ، ( 113مناقب ابن ابمغا ب ، ( -3 

 .259 ( ،2 ج ابقلوب، ارشاد  ؛315،( 1؛ فرائد ابسمطین، ج 323 ؛ کشف ابیقین، (213و 333 ، (1

 .163 ، (1؛ ابغدیر، ج 312، ( 1؛ فوائد ابسمطین، ج 631، ( 11قیس، حدیث  کتاب سلیم بن-5 

، 9 ؛ مجمع ابزوائد، ج73 ؛ تذکرة ابخوا(، ابن ابجو ى، (373 ، (2؛ مروج ابذهب، ج 371، ( 3 ؛ مستدرک حاکم، ج182مناقب ابخوار م ، ( -6 

) 117. 

 .59ابنساء، -7 

 .55ابمائده، -8 

 .16ابتوبة،-9 

 .3ابمائده،-11 

، ( 1؛ کمالال ابالدین، ج   313، ( 1طین، ج ب؛ فرائد ابس331، ( 1؛ احتجاج طبرس ، ج 195، ( 1؛ ابغدیر، ج 758قیس، (  کتاب سلیم بن- 11

 .137 ، (33 ؛ بحاراینوار، ج273

 . است  شده   نقل مختلف  باعبارات  و سن   شیعه   ؛ این حدیث در صدها کتاب 371، ( 3مسند احمد بن حنبل، ج -12 

، 5؛ حلیالة ایوبیالاء، ج   156 ، (2؛ انسالاب ایشالراف، بالمذرى، ج    581؛ ابمعارف، ابن قتیبة، ( 217 ، (19 ابحدید، ج شرح نهج اببمغة، ابن اب  -13 

 .193 ، (1؛ ابغدیر، ج 111؛ کشف ابیقین، عممه حل ، ( 351، ( 1؛ ایرشاد، شیخ مفید، ج 26 (

؛مناقالب، ابال  مغالا ب  شالافع ،     116 ، (9 ؛ مجمع ابزواید، ج73، ( 3ابحدید، ج  ؛ شرح نهج اببمغه، ابن اب  352، ( 1ایرشاد، شیخ مفید، ج -13 

 .167 ، (1، ابغدیر، ج 111؛ ابعمدة ( 23 (

 7 ،(31؛ بحار، ج 2ف  مکاتیب ایئمة، فصل  . معادن ابحکمة 236 طاووس، ( کشف ابمحجة، سید بن  -15 

 منبع: سایت تخصصی منبرها

 ها و ارتباطات حو وی دفتر مطابعات، پژوه 
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