نقدی بر شیعه شناسی وهابیان ()۲
بررسی منابع ،اسناد ،متون و داللت حدیث غدیر در منابع عامه

*

حسین احسانی فر

1

معرّفی
مطالعات ادّعاییِ وهابیان درباره ت شیّع ،با هدف بازطراحی شبهات گذ شته،
چند سالی است که با حمایت عربستان سعودی آغاز شده است .نوپردازی
شبهه های پی شین ،نونگاری پا سخ های علمی شیعه را می طلبد .نو شتار
حا ضر در دومین شماره خود با ا ستناد به قرآن کریم و احادیث معتبر اهل
سنّت ،به شبهات آقای حسین مؤید پاسخ می دهد .این نخستین بار است که
شبهه های وی در قالب پیوسته مقاالت علمی ،پاسخ داده می شود.

نجف و قم به تحصیییل علوم دینی پرداخت و توانسییت در قم ،به تدریس
خارج فقه و اصول مبادرت ورزد .با وجودِ داشتن  1۲کتاب فقهی و چندین
مقاله علمی ،همواره فتاوا و روش شییا او دغدغه برانگیز بود .مؤید ،پس از
دوره ای به اردن و مصر رفت .در آن جا پرده از چهره برداشت و با وهابیان

* این نگاشته ،همسو با فعالیتهای واحد «اهلسنّت» در پژوهشکده حدیث حوزه منتشر میشود.
 .1پژوهشگر و نویسنده حوزه علمیه قم.
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آقای حسین مؤید ،متولد  1343خورشیدی در کاظمین است .او در کاظمین،

1

هم صدا شد .او بارها علیه جمهوری اسالمی و حکومت شیعیِ بغداد موضع
گیری کرد .همکاری پیوسییته او با شییبکه های ماهواره ای سییلایان مانند
«وصییال» و «نور» زبانزد اسییت .وی از مدافعان حمله عربسییتان به یمن به
شمار می رود .او به سلطان سعودی پی شنهاد داده که به ایران حمله کند و
در نا مه هایی رسییمی ،تالش کرده اقوام عرب ایرانی را عل یه جمهوری
اسالمی بشوراند .سخنان بندر بن ترکی _ شاهزاده سعودی _ درباره حسین
مؤید ،حکایت از آن دارد که ح ضور وی در قم ،با فعالیتش برای سرویس
های جاسوسی رژیم بعث و آل سعود همراه بود.

۲

مقاله پی شین 3،به شبهه های سندی ،تاریخی و داللی وهابیان درباره حدیث
منزلت پاسییخ داد و گاته شیید که گروه «احادیث منزلت» ،مجموعه روایاتی
اسیییت که در مناسییبت های مختلف ،مکان های گوناگون ،موقعیت های

جبرئیل

بوده ا ست .این حدیث ،قد سی ا ست و راویان متعدّدی در طبقه

صحابه دارد .تعدّد نقل این روایات ،به گونه ای ا ست که تواتری م ضمونی
و حتّی لاظی را شکل می دهد .بر اساس این متون ،امام علی
مقامات جناب هارون

دارای همه

جز مقام نبوّت ا ست .این ویژگی مخ صوص زمان

 .2نک :توییتر و سایت رسمی حسین مؤید ( )94/2/12و سایر صفحات رسمی وی در فضای مجازی مانند فیس بوک و . ..
« .3نقدی بر شیعهشناسی وهابیان ( ،»)1فصلنامه علوم و معارف قرآن و حدیث ،ش ،2بهار .1394
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متااوت و برای مخاطبان مختلف ،بیان شده و ریشه آن ،وحی الهی و کلمات

2

و مکانی خاص نیست و با توجه به صدور چندبارۀ این روایت و زمینه های
آن ،ه مۀ ز مان ها ،م کان ها و موقع یت ها را دربر می گیرد .این گروه از
روایات را می توان یل آیاتی که به مقامات جناب هارون

می پردازد،

معنا کرد و در این صورت ،معنایی روشن از آن به دست خواهد آمد.

چکیده
حدیث غدیر ،از جمله روایت های م شترک میان شیعه و اهل سنّت ا ست.
بر اساس این حدیث ،امام علی

به عنوان امیر مؤمنان از سوی پیامبر

تعیین شییید .اهل سیین ّت پس از پذیرش این حدیث ،داللت آن را محدود
به ا ما مت معنوی و علمی یا دوران خال فت ا مام علی

به عنوان خلی اه

چهارم دانسییته اند .اکنون عدّه ای از وهابیان ،اصییل وجود چنین حدیثی را

راویان ،متون و داللت حدیث غدیر ،می کوشییید جدیدترین حمله های
وهابیان به ساحت امامت ا سالمی را دفع کند .این نگا شته در پا سخ به گاته
های ح سین مؤید _ که از جمله وهابیان فعّال در عر صه شبهه پراکنی ا ست
_
نوشته شده است.
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منکر شده اند .برای پا سخ به این شبهه ،نو شتار پیش رو با برر سی منابع،

3

واژگان کلیدی :حسین مؤید ،امامت ،والیت ،سلایان ،کالم نقلی.
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4

مقدمه
پیامبر

محور وحدت جامعه نوبنیاد اسییالمی بود .ایشییان با آگاهی از نیاز امّت به وحدت

همیشییگی و با دسییتور قرآن ،اهل بیت
فراوانی که از ر سول اهلل

را محور وحدت پس از خویش دانسییت .احادیث

درباره این مو ضوع نقل شده ،ن شان دهنده اهمّیت پایایی هدایت

امّت از نگاه ایشان است« .حدیث غدیر» یکی از آن روایت هاست .بر اساس این حدیث ،مانایی
روش نبوی در هدایت امّت ،به همراهی با امام علی

بستگی دارد.

تغییر دهندگان مسیییر غدیر ،همواره برای توجیه رفتار خویش در مخالات با سیینّت رسییول
خدا

 ،برای پوشییاندن این حدیث از راه نقل نکردن یا شییبهه دار کردن آن تالش کردند.

امروزه برخی از وهابیان در مطالعات ادّعایی خویش ،به این حدیث حمله کرده و آن را سییاخته
شیعه دانسته اند! حسین مؤید ،عضو این گروه از وهابیان است .با آن که بزرگان اسالمی بارها به

نوپردازی در پا سخ ا ست .نو شتار پیش رو با برر سی منابع اهل سنّت ،بازنگاهی به حدیث غدیر
داشته و به سخنان حسین مؤید در شبکه های ماهواری ای سلایان پاسخ می دهد.
نگاشییته حاضییر ،مهم ترین اطالعات را درباره حدیث غدیر به صییورتی کوتاه و در قالب دو
بخش آورده است؛ بخش نخست به منابع و سند این حدیث در کتب اهل سنّت پرداخته و بخش
دوم ،متون و داللت آن را بررسییی می کند .می توان گات مطالعه این مقاله ،مرور کامل کتاب

 .4الغدیر و احقاق الحق در شیعه و مناقبنگاران اهل سنّت همچون نسایی ،ابنحنبل و دیگران بارها به موضوع حدیث غدیر پرداختهاند.
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شبهه هایی این چنین ،پاسخ داده اند 4،ولی نوپردازی مؤید ،در بازسازی شبهات قدیمی ،نیازمند

5

های دانشمندان سنّی درباره حدیث غدیر است.
الف) منابع و راویان حدیث غدیر
درباره ن صب علی بن ابی طالب

مؤید ادعا کرده که هیچ حدیث رو شنی از پیامبر

به

عنوان خلیاه ،در غدیر خم وجود ندارد و سند هر آن چه در این باره ادّعا شده ،ضعیف و خبر
واحد ا ست .به باور او ،آن چه شیعه به عنوان حدیث غدیر ادعا کرده ،خیال پردازی علمای شان
بوده و هدفی جز ایجاد جدایی میان مسلمانان ندارد.

5

در این بخش ،منابع و اسناد حدیث غدیر به روایت اهل سنّت ،شناسایی می شود.
 .1منابع و اعتبار حدیث غدیر
م نابع بسیی یاری ،حد یث غدیر را ن قل کرده و در باره اعت بار آن سییخن گا ته ا ند .برخی از
این منابع در زمره کتاب های شش گانه اهل سنّت قرار دارند که در ادامه ،نمونه هایی ،گزارش

_ ابن ابی شیبه (م۲35ق) حدیث غدیر را در م صنّف خویش آورده ا ست 6.او از قدمای اهل
سنّت به شمار می رود و کتاب وی جزو نخستین نگاشته های حدیثی سنّی است.
احمد بن حنبل (م۲41ق) در جاهای مختلف م سند خویش حدیث غدیر را با متون متعدّد و از
طرق مختلای آورده است.

 .5سایت رسمی حسین مؤید.
 .6المصنف البن ابی شیبة ،ج ،7ص.496 -495
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می شود.

6

_ أبو عی سى ترمذی (م۲56ق) صاحب الجامع ال صحیح ،پس از آن که حدیث غدیر را صحیح
دان سته و در الجامع خویش آورده ،می نوی سد« :هذا حدیث ح سن» 7.ابن کثیر در تحلیل این
بخش از کتاب ترمذی ،پس از نقل حدیث غدیر ،به صحیح بودن آن از دیدگاه ترمذی اشاره
کرده و نوشته« :و قد صحح الترمذی بهذا السند».

8

_ بال ری (م۲79ق) در ان ساب اال شراف ،بابی را به حدیث غدیر و متون آن اخت صاص داده
است.

9

_ بزار (م۲9۲ق) پس از آوردن حدیث غدیر ،به دعای پیامبر

اشییاره می کند که فرمود:

«اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه و انصر من نصره و
اخذل من خذله».

10

_ نسییائی (م303ق) در کتاب فضییائل الصییحابۀ ،اخبار متعدّدی از جریان غدیر را نقل کرده
است 11.او در بخش های مختلای از سنن کبرای خویش نیز خبر غدیر را آورده است 1۲.وی

_ ابو یعلی موصلی (م307ق) در مسند خویش خبر غدیر را آورده است.

14

_ أبوجعار طحاوی (م3۲1ق) این حدیث را نقل کرده و سپس به ق ضاوت درباره آن پرداخته
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در کتاب خصائص امیر المؤمنین نیز بارها به خبر غدیر اشاره می کند.

13

7
 .7سنن الترمذی ،ج ،2ص.298
 .8البدایة و النهایة ،ج ،5ص.231
 .9انساب االشراف ،ج ،2ص.108
 .10مسند البزار ،ج ،3ص.34
 .11فضائل الصحابة ،ص.15
 .12السنن الکبری ،ج ،5ص ،45ح ،8148ص.155 ،136 -130
 .13خصائص امیر المومنین  ،ص.132 ،104 -97
 .14مسند ابی یعلی ،ج ،1ص ،429ح.567

اسییت .او این روایت را صییحیح می داند و راویان آن را مورد اعتماد می شییمرد .وی می
نویسد« :فهذا الحدیث صحیح اإلسناد و ال طعن ألحد فی رواته».

15

_ ابن حبان (م354ق) خبر غدیر را صحیح دانسته و آن را در الصحیح خود آورده است.

16

_ طبرانی (م360ق) در کتاب های مختلف و به صورت مکرّر حدیث غدیر را از طرق مختلف
و با متون متعدّدی نقل می کند.

17

_ حاکم نی شابوری (م405ق) از دیگر دان شمندانی ا ست که حدیث غدیر را در جاهای مختلف
کتابش نقل کرده است .او روایت یادشده را بر اساس مبنای بخاری و مسلم صحیح دانسته و
می نویسد« :هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین».

18

_ ثعلبی (م4۲7ق) در تا سیرش از ابن عیینه نقل کرده ا ست« :پس از آن که ر سول خدا
در غدیر ،علی

را به مقام والیت من صوب کرد و این خبر در همه جا منت شر شد ،حارث

بن نعمان فهری نزد پیامبر

آمد و گات :اى محمد! از طرف خدا به ما دسییتور دادى

دادى که نماز بخوانیم ،زکات بدهیم ،روزه بگیریم و حج به جا آوریم ،ما هم پذیرفتیم؛ پس
از آن به این مقدار را ضى ن شدى تا این که بازوان پ سرعمویت را گرفتی و بلند کردى تا او
را بر ما برترى دهى؟ آیا این سییخن را از خودت گاتى یا ابالغ رسییالتی بود از جانب خدا؟
 .15مشکل اآلثار ،ج ،2ص.308
 .16صحیح ابنحبان ،ج ،15ص.376 -373
 .17المعجم االوسطط  ،ج ،2ص369 ،275؛ المعجم الصططغیر ،ج ،1ص64؛ المعجم الکبیر ،ج ،2ص ،357ج ،4ص ،17ج ،5ص،191 ،171 ،166،170
.204 ،195 ،192
 .18المستدرک علی الصحیحین ،ج ،3ص.109،116،533
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شهادت دهیم که جز خدا معبودى نی ست و تو فر ستاده اویى ،ما هم قبول کردیم؛ د ستور

8

رسول خدا

فرمود :سوگند به خدایی که معبودی جز او نیست ،مأموریتی از جانب خدا

بود .حارث بن نعمان به آن حضییرت پُشییت کرد و گات :خدایا! اگر آن چه را محمد می
گوید ،حق اسییت ،پس سیینگی از آسییمان بر ما فرود آور و یا ما را به عذابی دردناک دچار
ساز .او هنوز به مرکب خود نرسیده بود که خداوند سنگی را به سوی وی رها کرد و سنگ
بر فرق سرش نازل شد و از مقعد وی خارج گشت و او را کشت».

19

_ ابن عبدالبر (م463ق) در االستیعاب ،حدیث غدیر را نقل کرده است.

۲0

_ خطیب بغدادی (م463ق) در تاریخ بغداد ،این حدیث را آورده است.

۲1

_ ابن مغازلی شییافعی (م483ق) پس از نقل متن هایی متعدّد از حدیث غدیر ،آن را صییحیح
به یک صد نار می ر ساند که ع شره مب شره ۲۲از آن جمله

دان سته و راویان آن را از پیامبر

اند .وی می نویسد« :هذا حدیث صحیح عن رسول اهلل
ناس منهم العشرۀ ،و هو حدیث ثابت ال أعرف له علۀ».

 ،و قد روى حدیث خم نحو مائۀ

۲3

و با طرق گوناگون آورده است.

۲4

_ مزی (م74۲ق) در تهذیب الکمال ،حدیث غدیر را آورده و صدور آن از پیامبر

را ثابت
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_ ابن ع ساکر (م571ق) در تاریخ دم شق ،حدیث غدیر را با متون متعدّد و در جاهای مختلف

9
 .19الکشف و البیان ،ج ،10ص.35
 .20االستیعاب ،ج ،3ص.1099
 .21تاریخ بغداد ،ج ،8ص.284
به ده نفر وعده بهشططت داده اسططت و به همین دلیل ،آنان به «عشططر مبشططر بالجنة» معروف شططدهاند .این گروه
 .22اهل سططنّت ادّعا میکنند پیامبر
عبارتاند از :ابوبکر ،عمر ،عثمان ،علی بن ابیطالب  ،طلحه ،زبیر ،سعد ابن ابی وقاص ،سعید بن زید ،ابوعبیده جراح ،عبد الرحمن بن عوف.
 .23مناقب علی بن ابی طالب  ،ص.27
 .24تاریخ دمشق ،ج ،42ص.237 -205 ،120 ،117 ،114

دانسته است.

۲5

_ أ بو ع بداهلل ه بی (م748ق) به ن قل حد یث غد یر پردا خ ته و آن را صییی ح یح
دانسته است.

۲6

_ ابن کثیر (م774ق) در کتاب تاریخی خویش ،پس از نقل حدیث غدیر ،ضییمن تأکید بر
اعتماد به آن می نویسد« :هذا اسناد جید ،رجاله ثقات».

۲7

_ ابن حجر عسقالنی (م85۲ق) در کتاب فتح الباری _ که شرح صحیح بخاری است _ درباره
حدیث غدیر ،سخن گاته ا ست .او این حدیث را در شرح حدیث منزلت صحیح بخاری
آورده و بر اعتماد به آن تأکیدی چندباره می کند .جالب این که ابن حجر پس از نقل سخن
شیییعه درباره حدیث منزلت و داللت این روایت بر خالفت خاصییه امام علی
پیامبر

پس از

 ،بدون این که به ردّ سییخن شیییعه بپردازد می نویسیید« :واهلل اعلم» .وی درباره

حدیث غدیر نیز نوشته است« :و أما حدیث من کنت مواله فعلی مواله ،فقد أخرجه الترمذی

أسانیدها صحاح و حسان» ۲8.وی در کتاب دیگرش نیز این حدیث را آورده است.

۲9

_ ابن حجر مکی (م974ق) درباره حدیث غدیر می نوی سد« :حدیث غدیر ،صحیح ا ست ،هیچ
تردیدی در صحت آن نی ست .این حدیث را گروهی از دان شمندان مانند ترمذی و ن سائی و

 .25تهذیب الکمال ،ج ،20ص ،484ج ،33ص.284
 .26سیر اعالم النبالء ،ج ،14ص.207
 .27البدایة و النهایة ،ج ،5ص.230
 .28فتح الباری ،ج ،7ص.61 -60
 .29تهذیب التهذیب ،ج ،7ص.296

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

و النسیییائی ،و هو کثیر الطرق جدا ،و قد اسییتوعبها ابن عقدۀ فی ک تاب مارد ،و کثیر من
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احمد نقل کرده اند .طرق این حدیث ،بسیار زیاد است .این حدیث را  16نار از صحابه نقل
کرده اند .احمد بن حنبل گاته ا ست که سی نار از صحابۀ ر سول اهلل
شیینیده اند و در زمان خالفت علی

آن را از ای شان

بر آن شییهادت داده اند .بسیییاری از سییندهای این

حدیث ،صحیح و حسن است و اشکال برخی ها به سند این حدیث ،ارزشی ندارد؛ چنان که
ا شکال بع ضی ها که علی زمان حجۀ الوداع در یمن بوده ،مردود ا ست؛ زیرا ثابت شده که
آن حضرت از یمن به مکه آمده و به حاجیان پیوسته است».

30

_ مناوی (م1031ق) در فیض القدیر ،ضمن تأیید صحت سند حدیث غدیر ،از نوی سندگان
دیگری همچون سیییوطی ،بزار ،دارقطنی و دیگران نام برده و آن ها را قائل به صییحّت این
حدیث می شمرد.

31

_ آلو سی (م1۲70ق) در تا سیر خود ،پس از آوردن حدیث غدیر ،آن را صحیح می شمرد؛
هرچند برداشت شیعه از این روایت را مردود می داند.

3۲

صحابه راوی آن را کر کرده است.

33

بر این ا ساس ،حدیث غدیر نه ساختۀ شیعه ا ست و نه روایتی ضعیف و خبر واحد؛ بلکه این
حدیث را در ب سیاری از منابع اهل سنّت و با ا سناد فراوان به همراه ق ضاوت نوی سندگان آن ،می

 .30الصواعق المحرقة ،ص.25
 .31فیض القدیر ،ج ،6ص.282
 .32نک :تفسیر اآللوسی ،ج ،6ص.194
 .33نظم المتناثر ،ص.195

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

_ محمدجعار کتانی (م1345ق) حدیث غدیر را از احادیث متواتر شمرده و نام های  ۲5نار از

11

توان یافت .نویسندگان سنّی این حدیث را صحیح دانسته و به آن اعتماد کرده اند.
 .۲راویان و اعتبار حدیث غدیر
راویان ب سیاری ،حدیث غدیر را نقل کرده و درباره آن سخن گاته اند .در این بخش به نمونه
هایی اشاره می شود.
• هبی می نویسد:
محمّد بن جریر طبرى هنگامى که شیینید ابن ابى داود درباره حدیث غدیر بحث می
کند ،کتابى در این موضییوع به نام الوالیۀ فی حدیث الغدیر نگاشییت  .من یک جلد
کتاب درباره اسییناد و مدارک حدیث غدیر از طبرى دیدم که از فراوانی اسییناد و
مدارکى که در این مورد جمع آورى کرده بود دهشت کردم.

34

او در کتاب دیگرش اظهار می دارد که پس از دیدن کتاب ،ابن جریر به وقوع جریان غدیر،

کتاب ،حدیث غدیر را صحیح دانسته و بر آن احتجاج کرده است.

36

• زیلعی (م76۲ق) ضمن نام بردن برخی از علمای اهل سنّت و کتاب هایشان که حدیث غدیر
را با ا سناد صحیح و متواتر نقل کرده اند ،نام های حدود هاتاد نار از صحابه راوی این حدیث
را آورده است.

37

 .34تذکر الحفاظ ،ج ،2ص.713
 .35سیر اعالم النبالء ،ج ،14ص.277
 .36تاریخ دمشق ،ج ،52ص.198
 .37تخریج االحادیث و اآلثار ،ص.244 -234

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

یقین کرده ا ست 35.ابن ع ساکر نیز گزارش کتاب طبری را آورده و ت صریح کرده که وی در این
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• قندوزی حنای (م1۲94ق) درباره کتاب الوالیۀ طبری می گوید:
محمد بن جریر طبری ،صییاحب کتاب تاریخ و تاسیییر ،حدیث غدیر خم را به 75
طریق نقل کرده اسییت .او کتابی مسییتقل درباره غدیر به نام کتاب الوالیۀ نوشییته
است.

38

وی از ابوالمعالی جوینی (م478ق) معروف به امام الحرمین ،نقل می کند که نزدیک صییحاف
در بغداد دیدم که برای بیان طرق حدیث غدیر از رسییول اهلل
جلد  ۲9را در حال آماده سازی داشت.

 ۲8جلد کتاب ،آماده کرده و

39

با برر سی منابع اهل سنّت می توان به نام های بیش از دوی ست نار از راویان صحابی و تابعی
حدیث غدیر دست یافت 40.با بررسی این نام ها مشخص می شود آقای مؤید بر اساس اطالع و
تحقیق ،سخن می گوید یا در راستای منافع شبکه های خاص ،سخن می راند .در ادامه ،نام های
برخی از این راویان کر می شود.

سلمان فارسی  .6ابو ر غااری  .7عمار یاسر  .8ابوبکر  .9عمر بن خطاب  .10براء بن عازب .11
زید بن ارقم  .1۲ابو ایوب انصارى  .13بریدۀ بن الحصیب  .14سعد بن ابى وقاص  .15عبد اللّه
بن ع باس  .16ابو هر یره  .17جابر بن ع بد الل َّه انصیییاری  .18ابو سیییع ید خدرى

 .38ینابیع المود  ،ج ،1ص.113
 .39ینابیع المود  ،ج ،1ص.114
 .40نک :تخریج االحادیث و اآلثار ،ص244 -234؛ نظم المتناثر ،ص194؛ ینابیع المود  ،ج ،1ص.108

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

 .1على بن ابى طالب

 .۲فاطمه زهرا

 .3حسیین بن علی

 .4حسییین بن علی

.5
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 .19انس بن مالک  .۲0عمران بن حصین  .۲1زید ابن ابى اوفى  .۲۲همسر زید بن ارقم  .۲3قیس
بن ثابت  .۲4حبیب بن بدیل  .۲5أبو قدامه أن صاری  .۲6ناجی بن عمرو خزاعی  .۲7حب شی بن
جناده  .۲8ابوطایل عامر بن واثله  .۲9عبداهلل بن عمر  .30مالک بن حویرث  .31زیاد بن ابی زیاد
 .3۲طلحۀ بن عب ید اهلل  .33زبیر بن عوام  .34عبد الرحمن بن عوف  .35عباس بن عبدالمطلب
.36

عیییبیییداهلل

بییین

مسیییییعیییود

.37

اسیییییعییید

بییین

زراره

 .38خزی مۀ بن ثا بت  .39سیی هل بن حنیف  .40حذی اۀ ابن ی مان  .41سییمرۀ بن ج ندب
 .4۲زید بن ثابت ان صاری  .43ام سلمه  .44عای شه  .45وح شی بن حرب  .46ابو امامه  .47عامر
بن عمیر  .48سعد بن جناده عوفی  .49عبداهلل بن ابی اوفی  .50جابر بن سمره سوائی  .51زید
بن حارثه انصیییاری  .5۲ابو رافع  .53عمرو بن حمق  .54عبد الرحمن بن زید انصیییاری .55
ا بوفضیییا له انصیییاری  .56ثا بت بن ع بداهلل انصیییاری  .57ع ث مان بن ح ن یف
 .58عدی بن حاتم طایی  .59سیی هل بن سیی عد  .60ابو لیلی  .61ابوالهیثم بن تی هان

 .66ام هانی بنت ابی طالب  .67حسییان بن ثابت  .68ثابت بن شییماس  .69زید بن وهب .70
ا بو ع بد اهلل شییی ی با نی  .71ثو یر بن ا بی فا خ ته  .7۲ع ط یۀ بن سییی ع ید عو فی
 .73انی سه دختر زید بن ارقم  .74عای شه دختر سعد بن ابی وقاص  .75حرث بن مالک  .76عامر
بن سییی عد بن ا بی و قاص  .77خ ی ث مۀ بن ع بد ا لر ح من  .78سییی ع ید بن ج ب یر
 .79ابو سلمۀ بن عبد الرحمن  .80شهر بن حو شب  .81حذیاۀ بن ا سید ان صاری  .8۲ریاح بن

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

 .6۲عقبۀ بن عامر  .63سییلمۀ بن اکوع  .64عبداهلل بن جعار بن ابی طالب  .65ابو یعلی انصییاری
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حارث  .83اصییب بن ن با تۀ  .84ج ندع بن عمرو انصیییاری  .85جریر بن ع بداهلل بجلی
 .86عیسییی بن طلحه  .87سییالم بن عبد اهلل بن عمر  .88بریده اسییلمی  .89یعلی بن مره .90
ابوعمرۀ بن عمرو بن مح صن  .91ابوزینب  .9۲نعمان بن عجالن ان صاری  .93ابو شریح خزاعی
 .94حبیب بن بدیل  .95هاشییم بن عتبۀ  .96ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب
علی بن ابی طالب

 .97عمر بن

 .98زید بن یثیع  .99عمیرۀ بن سعد  .100عبایه ربعی.

با نگاهی اجمالی به منابع اهل سنّت ،رو شن می شود که در ا سالم ،کمتر مو ضوعی از جهت
اتقان سند ،فراوانی راویان و جمع بودن تواتر لاظی و معنوی ،به حدیث غدیر می رسد.
ب) متون و داللت حدیث غدیر
صدها نار از علمای اهل سنّت درباره حدیث غدیر کتاب نو شته اند 41.آن چه در این بخش
بررسی می شود ،متون حدیث غدیر و داللت آن است.

• احمد بن حنبل ،ن سایی ،ابن ابی شیبه ،ابن حبان و ب سیاری دیگر از دان شمندان سنّی از زید
بن ارقم و براء بن عازب چنین نقل کرده اند:
کنا مع رسول اهلل فی سار فنزلنا بغدیر خم فنودی :الصالۀ جامعۀ! و ک سح لرسول
اهلل تحت شییجرۀ فصییلى الظهر فأخذ بید علی فقال :ألسییتم تعلمون أنی أولى

 .41عالمه امینی در کتاب الغدیر (ج ،1ص ،)230از  360نویسططنده را که درباره غدیر کتاب نوشططتهاند و  110نفر از صططحابه و  80نفر از تابعان راوی حدیث
غدیر نام میبرد.

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

 .1جریان غدیر از زبان صحابه
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بالمؤمنین من أناسهم؟ قالوا :بلى ،فقال :ألستم تعلمون أنی أولى بکل مؤمن من ناسه؟
قالوا :بلى ،فأخذ بید علی فقال :اللهم! من کنت مواله فعلی مواله اللهم! وال من وااله
و عاد من عاداه .فلق یه عمر بعد لک فقال :هنیئا لک یا ابن أبی طالب! أصییبحت و
أمسیت مولى کل مؤمن و مؤمنۀ؛

4۲

در ساری (حجۀ الوداع) همراه رسول خدا بودیم .در غدیر خم ایستادیم و اعالم
شد که نماز جماعت بر پا می شود .جایگاهی برای ر سول خدا در پای درختی
آماده شد و ح ضرت ،نماز ظهر اقامه کرد .سپس د ست علی را گرفت و فرمود :آیا
نمی دانید که من بر مردم از خودشییان سییزاوارترم؟ همه گاتند :همین طور اسییت.
سییپس فرمود :آیا نمی دان ید من بر ه مه مؤم نان والیت دارم و والیت من برتر از
والیت هر مؤمنی نسبت به خودش است؟ همه گاتند :همین طور است .آن گاه دست
ی
علی را گر فت و گ ات :خدا یا! هر کس که من بر او وال یت دارم ،این علی ول ّ

هر کسی که او را دشمن می شمارد ،دشمن بدار .سپس عمر برای دیدن علی رفت و
به او گات :گوارایت باشیید ای پسییر ابی طالب؛ تو اکنون موالی هر مؤمن و مؤمنه
هستی.

 .42مسند ابن حنبل ،ج ،4ص282؛ السنن الکبری ،ج ،5ص134؛ خصائص امیر المؤمنین  ،ص100 ،95؛ صحیح ابنحبان ،ج ،15ص376؛ المصنف
البن ابی شطططیبة ،ج ،7ص503؛ همچنین نک :سطططنن ابنماجة ،ج ،1ص43؛ انسطططاب االشطططراف ،ج ،2ص110؛ المعجم الکبیر ،ج ،5ص195؛ تاریخ
دمشططق ،ج ،42ص222 ،217؛ نظم درر السططمنین ،ص109؛ ینابیع المود  ،ج ،1ص98 -97؛ الفصططول المهمة ،ج ،1ص242؛ جواهر المنالب ،ج،1
ص.84

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

او ست .خدایا! هر کس که علی را موالی خود می داند ،زیر سرپر ستی خود بگیر و
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با توجّه به صییدر حدیث و یل آن ،آیا این متن که در بسیییاری از منابع نقل شیده اسییت ،بر
انتصاب علی بن ابی طالب

به مقام والیت امور مسلمین داللت ندارد؟ آیا می توان در سخنی

که یک جا گاته شده ،صدر و یل را نادیده گرفت یا آن را تخ صیص زد ،بدون این که دلیلی
برای مخصّص وجود داشته باشد؟
• بال ری ،ابن کثیر و گروه بسیییاری از محقّقان اهل سیینت ،حدیث غدیر را از طریق ابوطایل
عامر بن واثلۀ از زید بن أرقم این گونه نقل کرده اند:
کنّا مع النبی فی حجۀ الوداع فلما کنّا بغدیر خم أمر بدوحات فقممن ثم قام فقال:
کأنی قد دعیت فأجبت و إن اهلل موالی و أنا مولى کل مؤمن ،و أنا تارک فیکم ما إن
تمس یکتم به لم تضییلوا ،کتاب اهلل و عترتی أهل بیتی فإنهما لن یاترقا حتى یردا علی
الحوض .ثم أخذ ب ید علی فقال :من ک نت ول یه فهذا ول یه ،اللهم وال من وااله و عاد
من عاداه .قال أبو الطایل :قلت لزید :أنت سمعت هذا من ر سول اهلل قال :ما کان

در حجۀ الوداع همراه رسول خدا بودیم .هنگامی که به غدیر خم رسیدیم ،پیامبر
دسییتور توقف کاروان ها را داد و جایگاهی برای ایشییان درسییت کردند .ایشییان بر
باالی جایگاه ایسییتاد و فرمود :گویا به مهمانی خدا دعوت شییده ام و پایان عمرم

 .43انساب االشراف ،ج ،2ص111 -110؛ السیر النبویة ،ج ،4ص416؛ البدایة و النهایة ،ج ،5ص228؛ همچنین نک :فضائل الصحابة ،ص15؛ السنن
الکبری ،ج ،5ص130 ،45؛ خصططائص امیر المؤمنین  ،ص93؛ المعجم الکبیر ،ج ،5ص166؛ المسططتدرک علی الصططحیحین ،ج،3ص110؛ تفسططیر
اآللوسی ،ج ،6ص194؛ مجمع الزوائد ،ج ،9ص164؛ المناقب للخوارزمی ،ص.154

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

فی الدوحات أحد إال و قد رأى بعینه و سمع بأ نه؛

43
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نزدیک شده است .من نیز دعوت را اجابت کردم ،در حالی که خداوند موالی من و
من موالی همه مؤمنان هسییتم .من در میان شییما چیزی را می گذارم که تا زمان
تم سک به آن گمراه نمی شوید؛ آن چیز کتاب خدا و عترت و اهل بیت من ه ستند.
آن دو هرگز از هم جدا نمی شییوند تا آن که در روز قیامت در کنار حوض کوثر به
من برگردانده شییوند .آن گاه دسیییت علی

را گرفت و فرمود :هر کس که من

سرپر ست او ه ستم ،پس این فرد سرپر ست او ست .خدایا! هر کس که علی را
سرپرست خود کرده سرپرستی کن و با هر کسی که با علی دشمنی کند دشمنی کن.
ابو طا یل می گو ید :به ز ید بن ارقم گاتم :آ یا خودت این را از رسییول خدا
شنیدی؟ گات :بله و هر کسی که در آن جا بود با چشمش دید و با گوشش شنید.
• اح مد بن حن بل و هیثمی نیز از ز ید بن ارقم و طبرانی از ز ید بن ارقم و عمرو ی مر این
حدیث را با تااوتی اندک نقل کرده اند .آن ها در پایان دعای پیامبر

جملۀ «و انصییر من

کن و هر کسییی که او را پشییتیبانی نماید ،پشییتیبانی اش نما» .این جمله با داللتی روشیین تر،
مو ضوع جان شینی را ن شان می دهد؛ زیرا ک سی نیازمند یاری و پ شتیبانی در این سطح ا ست که
سرپر ست با شد نه دو ستی معمولی؛ هرچند در مقام دو ستی معمولی نیز به این جملۀ پیامبر
عمل نشد.
 .44مسطططند ابنحنبل ،ج ،4ص372؛ مجمع الزوائد ،ج ،9ص104؛ همچنین نک :المعجم الکبیر ،ج ،5ص203؛ البدایة و النهایة ،ج ،5ص ،231ج،7
ص385؛ تاریخ دمشق ،ج ،42ص.218

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

نصییره و أعن من أعانه» را آورده اند 44.یعنی «خدایا هر کسییی که علی را یاری کند ،یاری اش
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• ابن ماجه ،ابن کثیر ،ثعلبی و بسیییاری دیگر از علمای اهل سیینت حدیث غدیر را از براء بن
عازب با متنی شبیه متون گذ شته نقل کرده اند 45.بزار نیز حدیث غدیر را از سعد بن ابی وقاص
روایت کرده که پیش تر گذشت.
• حدیث غدیر از عمر بن خطاب این گونه روایت شده است:
نصب رسول اهلل

علیا علما فقال :من کنت مواله فعلی مواله ،اللهم وال من وااله

و عاد من عاداه ،و اخذل من خذله و انصر من نصره ،اللهم أنت شهیدی علیهم؛
ر سول خدا

46

علی را به عنوان عَلَم و شاخص من صوب کرد ،سپس فرمود :هر

کسی که من موالی او هستم ،علی موالی اوست .خدایا! کسانی که علی را سرپرست
خود کرده اند ،سرپرستی کن و کسانی را که با او دشمنی کرده اند ،دشمن دار و هر
ک سی د ست از یاری او بردا شت ،یاری اش مکن و هر ک سی او را یاری کرد ،یاری
اش کن .خدایا! تو شاهد من بر اینان هستی.

شده ا ست .طرق ب سیار و نقل های متعدّد ،این حدیث را به تواتر لاظی و معنوی در ب سیاری از
طبقات رسانده است .پذیرش دانشمندان اهل سنّت از گذشته تاکنون نشانه اعتبار این متون است.
داللت این حدیث نیز هرچند مورد اختالف میان شیعه و اهل سنّت ا ست ،ولی سنّیان ،جایگاه

 .45سططنن ابنماجة ،ج ،1ص43؛ البدایة و النهایة ،ج ،5ص229؛ السططیر النبویة ،ج ،4ص417؛ الکشططف و البیان ،ج ،4ص92؛ مسططند ابنحنبل ،ج،4
ص281؛ تاریخ االسططالم ،ج ،3ص632؛ تاریخ دمشططق ،ج ،42ص222؛ انسططاب االشططراف ،ج ،2ص108؛ السططنة البن ابیعاصططم ،ص591؛ نظم درر
السمنین ،ص109؛ معارج الوصول ،ص43؛ الفصول المهمة ،ج ،1ص240؛ ینابیع المود  ،ج ،1ص102 ،98؛ تفسیر اآللوسی ،ج ،6ص.194
 .46ینابیع المود  ،ج ،2ص.284

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

• حدیث غدیر با متون مشابه در صدها منبع حدیثی ،تاریخی ،تاسیری و کالمی اهل سنّت نقل
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برتر علمی و معنوی امیرمؤمنان

در همه دوران ها و جایگاه برتر سیا سی ای شان را در مدّت

کوتاه خالفت ،پذیرفته اند.
 .۲استناد امام علی

به حدیث غدیر

یکی از روایت کن ندگان حدیث غدیر ،امام علی

اسیییت .ایشیییان برای آگاهی دادن و

بیدارکردن ناآگاهان و خاته ها ،در زمان ها و مکان های مختلف ،مخاطبان گوناگون را به خدا
سوگند داد که حق را کتمان نکنند و به آن چه در غدیر با چ شم خود دیده اند و با گوش خود
از رسول اهلل

شنیده اند ،شهادت دهند .در برخی جلسه ها سی نار از صحابه ،در جلسه ای

دیگر  17نار 47و در جل سه ای  13نار یا  1۲نار از بدریون به این م سئله شهادت دادند .اکنون به
نمونه هایی اشاره می کنیم.
• احمد بن حنبل _ که از امامان اهل سنّت در فقه و حدیث ا ست _ جریان غدیر و جل سات

گزارشییی از سییعید بن وهب و زید بن بثی نقل می کند که علی بن ابی طالب

در صییحن

م سجد کوفه حا ضران را سوگند داد که هر کس در غدیر خم ح ضور دا شته و سخنان ر سول
خدا

را شنیده ،بلند شود و شهادت دهد 13 .نار چنین کردند .آن گاه متن شهادت آن ها را

آورده است .وی در گزارش دیگری از زیاد بن ابی زیاد نقل کرده که امام علی

 .47نک :اسد الغابة ،ج ،5ص276؛ االصابة ،ج ،7ص.275
 .48نک :مسند ابنحنبل ،ج ،1ص ،370 ،331 ،281 ،119،152 -118 ،88 ،84ج ،4ص ،370 ،368ج ،5ص.419

در جلسه ای

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

شییهادت صییحابه بر آن را از طرق مختلف نقل کرده و متون متعدّدی را آورده اسییت 48.وی در

20

با حضییور صیی حا به ،آنان را سییوگ ند داد که آن چه را در غدیر شیین یده اند ،ب یان کن ند.
 1۲نار از بدریون ایسییتادند و به جریان غدیر و متن خطبه پیامبر

شییهادت دادند .ابن ابی

عاصییم (م۲87ق) نیز همین گزارش ها را به همراه گزارش هایی دیگر در کتاب السیینۀ خویش
آورده است 49.ابن اثیر نیز به این جلسه اشاره کرده و نام های شهادت دهندگان را آورده است.
بزار،حافظ اصاهانی (م430ق) ،مزی و ابن حجر نیز این گزارش را آورده اند.

50

51

• طبرانی از رباح حارث نقل کرده که گروهی همراه با ابوایوب انصیییاری و جمع دیگری از
رسیییدند و ایشییان را «موال» خطاب کردند .وقتی امام

انصییار در کوفه خدمت امام علی

علّت این خطاب را از آن ها پر سید ،آنان حدیث غدیر را بیان کردند .طبرانی پس از آوردن این
حدیث ،رجال آن را توثیق می کند.

5۲

• بال ری در ان ساب اال شراف گزارش دیگری آورده که بر ا ساس آن ،امام علی
منبر از حا ضران _ که گروهی از آنان صحابی پیامبر

بر روی

بودند _ خوا ست درباره واقعه غدیر

کتمان شهادت 53،آنان را نارین کرد .بال ری در ادامه این گزارش نام های کتمان کنندگان غدیر
را این گونه برمی شییمرد :انس بن مالک ،براء بن عازب و جریر بن عبداهلل .آن گاه نارین امیر
مؤمنان

را گیرا می شییمرد و اظهار می دارد :انس بن مالک دچار برص شیید؛ براء بن عازب

 .49السنة البن ابی عاصم ،ص.593
 .50اسد الغابة ،ج ،3ص ،307ج ،4ص ،28ج ،5ص.205
 .51مسند البزار ،ج ،3ص34؛ تاریخ اصبهان ،ج ،1ص107؛ تهذیب الکمال ،ج ،11ص ،100ج ،22ص398 ،302؛ االصابة ،ج ،4ص.277
 .52المعجم الکبیر ،ج ،4ص174؛ همچنین نک :مجمع الزوائد ،ج ،9ص.104
 .53بقره.140 ،

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

شهادت دهند؛ اما آنان حاضر به شهادت نشدند .علی بن ابی طالب

بر اساس آیه قرآن درباره

21

کور شد و جریر بن عبداهلل کافر گشت.

54

• ابن حبان از ابوطایل روایت کرده که در جل سه ای با ح ضور ا صحاب پیامبر

 ،علی

،

حا ضران را به خدا سوگند داد که به جریان غدیر ،آن گونه که بوده ،شهادت دهند .گروهی از
آن ها برخاسییتند و شییهادت دادند 55.ابن حبان ،متن شییهادت آنان را کر کرده که همان متون
حدیث غدیر است.
هیثمی نیز همین جلسییه را از طریق احمد بن حنبل از أبوطایل نقل کرده اسییت .در روایت
هیثمی ،تصریح شده که سی نار برخاستند و شهادت دادند .در ادامه این روایت آمده که ابوطایل
می گوید:
پس از شیینیدن شییهادت این همه از صییحابه چیزی در دلم ایجاد شیید .اندکی بعد
زید بن ارقم را دیدم و جریان جلسیییه را برایش تعریف کردم و از او درسییتی و
نیییییییییییییییییییادرسیییییییییییییییییییییتیییییییییییییییییییی

رسول خدا

شنیده ام.

56

ابن عساکر نیز به شهادت سی نار تصریح کرده و گزارش آن را آورده است.
امام علی

57

به عنوان یکی از دو محور حدیث غدیر در ک نار رسییول اهلل

 .54انساب االشراف ،ج ،2ص.156
 .55صحیح ابن حبان ،ج ،15ص.376
 .56مجمع الزوائد ،ج ،9ص.104
 .57تاریخ دمشق ،ج ،42ص.205

 ،همواره بر

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

این شیی هادت را پرسیی یدم .وی گ ات :منکر نشییو ،من هم همین ال ااظ را از

22

گرفتن حق مسلمانان تأکید می فرمود .ایشان در خطبه های مختلف مانند خطبه سوم نهج البالغه
و در گروه های متعدد ،به یادآوری این حق پرداخته و آن را مطالبه می کرد .آیا می توان شهادت
این تعداد از صحابه را دروغ دان ست و همه آن ها را نیروهای ناو ی شیعه در میان اهل سنّت
شمرد؟!
 .3نزول آیات درباره غدیر
ماسییران و محدّثان اهل سیین ّت نوشییته اند که آیاتی از قرآن پیش از خطبه
بسیییاری از ّ
غدیر و پس از آن دربارۀ والیت علی بن ابی طالب

نازل شده ا ست .در این جا به سه آیه

اشاره می شود.
َّسییولُ بَلِّ ْ
• بسیییاری از دانشییمندان اهل سیینّت ،تصییریح کرده اند آیه شییریاه یا أَیُّهَا الر ُ
ْصییمُکَ مِنَ الن َّاسِ إِنَّ الل َّ َه
ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَاْع َلْ فَ ما بَلَّغ ْتَ رِسیییالَت َهُ وَ الل َّهُ یَع ِ

نازل شد.

59

حتی ابن مردو یه (م410ق) از ابن مسییعود روا یت کرده که پس از نزول آ یه ،در تالوت
قرآن پس از فراز
مولى المؤمنین».

ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ

با اشیییاره به تاسیییر آن می گاتیم«:ان عل یاً

60

 .58مائده.67 ،
 .59نک :اسباب النزول ،ص135؛ الدر المنثور ،ج ،2ص288؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص259 -251؛ تاریخ دمشق ،ج ،42ص237؛ فلک النجا  ،ص200؛
ینابیع المود  ،ج ،2ص249؛ تفسیر اآللوسی ،ج ،6ص.193
 .60الدر المنثور ،ج ،2ص.288

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

ال یَه ْدِی الْقَوْمَ الْ کافِرین

58

پیش از خط به غدیر و در باره معرفی علی بن ابی طا لب
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• ب سیاری از دان شمندان سنّی نو شته اند که آیه شریاه الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَرَ ِضیتُ لَکمُ الْإِ ْسلَامَ دِیناً  61پس از پایان ن صب علی

در غدیر نازل شد و به

نصب ایشان اشاره دارد .حتی ابوسعید خدری ،ابوهریره و مجاهد روایت کرده اند که پیامبر
پس از نزول این آیه فرمود:
اهلل أکبر على إکمال الدین و إتمام النعمۀ ،و رضا الرب برسالتی و والیۀ علی بن أبی
طالب من بعدی؛

6۲

اهلل اکبر به سییبب کامل کردن دین و به نهایت رسییاندن نعمت و به دلیل خشیینودی
پروردگار از رسالت من و والیت علی بن ابی طالب پس از من.
ابو سعید خدری در ادامه به شعر ح سان بن ثابت ان صاری ا شاره می کند که آن را با اجازه
پیامبر

 ،سرود 63.حسان ،متن خطبه غدیر را در این شعر آورده است.

واقِع * لِلْ کافِرینَ لَیْسَ ل َهُ دافِع

پس از غدیر و در ارت باط با وال یت علی

در مدی نه نازل

شیید 64.مراد از «سییائل» در این آیه ،حارث بن نعمان فهری اسییت که پیش تر به ماجرای او از
تاسیر ثعلبی اشاره شد.
 .61مائده.3 ،
 .62تاریخ بغداد ،ج ،5ص284؛ تاریخ دمشق ،ج ،42ص237 ،233؛ شواهد التنزیل ،ج ،1ص202 ،157؛ المناقب البن مردویه ،ص232 -231؛ المناقب
للخوارزمی ،ص.156 ،135
 .63نک :المناقب البن مردویه ،ص232؛ نظم درر السمنین ،ص.113
 .64نک :الکشف و البیان ،ج ،10ص35؛ تفسیر القرطبی ،ج ،18ص279؛ شواهد التنزیل ،ج ،2ص382؛ نظم درر السمنین ،ص93؛ فیض القدیر ،ج،6
ص282؛ تفسیر اآللوسی ،ج ،29ص55؛ السیر الحلبیة ،ج ،3ص337؛ الفصول المهمة ،ج ،1ص244؛ ینابیع المود  ،ج ،2ص370؛ معارج الوصول،
ص39؛ المناقب البن مردویه ،ص.340 ،248

ݣݣنقدی بر شیعهشناسی وهابیان ()۲

• بسیاری از علمای اهل سنّت نوشته اند که آیات اوّل و دوم سوره معارج َسأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ

24

ماسییران اهل سیینّت ،دیگر نمی توان جریان غدیر را خبر واحد
با وجود این آیات و تاسیییر ّ
خواند و آن را ساخته علمای شیعه دان ست .همچنین ورود این آیات و روایات درباره دو ستی
 ،امری گزاف ا ست که در ادیان گذ شته و در دین ا سالم ،سابقه ای ندارد .بنابراین

امام علی

باید مجموعه این آیات و روایات ،از چیزی فراتر از دو ستی سخن بگویند؛ هرچند حق دو ستی
نیز به درستی رعایت نشد.
نتیجه گیری
حدیث غدیر نزد اهل سنّت از تواتر لاظی و معنوی برخوردار ا ست .بزرگان سنّی این حدیث
را در منابع معتبر آورده و رجال آن را توثیق کرده اند .راویان حدیث غدیر ،نزدیک به دویسییت
نار از صییحابه و تابعان هسییتند .افزون بر آن امام علی
پیامبر

در مناسییبت های مختلف از صییحابه

 ،شییهادت گرفتند که این حدیث را شیینیده و جریان آن را دیده اند .آیات چندی نیز

بر ا ساس این حدیث ،امام علی

ولیّ مؤمنان و م سلمانان ا ست .اهل سنّت به رغم پذیرش

این روایت ،والیت را جدا از خالفت می دانند و آن را در محدوده والیت و مرجعیت علمی و
معنوی برمی شییمرند .همچنین آن ها خالفت امیر مؤمنان

را به عنوان خلیاه چهارم ،مصییداق

سیاسی این حدیث دانسته اند .حسین مؤید ،ادعا کرده بود که «هیچ نص جلیّ و حدیث روشنی
نداریم که رسییول خدا

در غدیر خم علی بن ابی طالب

را خلیاه خود منصییوب کرده

باشد ،و اگر حدیثی باشد ،سندش ضعیف و خبر واحد است»؛ در حالی که درباره حدیث غدیر،
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درباره این جریان نازل شده است.
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منابع بسیار ،راویان فراوان و متون معتبر وجود دارد که اهل سنّت به صحت آن تصریح کرده اند.
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مکتبۀ نینوی الحدیث.
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