
 

 

  ؟اند کرده امام و خلیفه معنیبه معناي  را در حدیث غدیر» مولی«آیا علماي اهل سنت از کلمه 

   :توضیح سؤال

با توجه به اختالفی که بین شیعه و سنی در بحث امامت و والیت امیر المؤمنین علیه السالم وجود داشته و دارد و یکی از دهها سند 
اولی «به معناي » مولی«: گویند باشد؛ علماي شیعه می المؤمنین علیه السالم حدیث غدیر میشیعه براي امامت بالفصل امیر 

اي مرادف با این کلمات است؛ و مولی در حدیث غدیر دقیقاً همان معناي مذکور  و یا کلمه» سرپرست«و » خلیفه«، »امام«، »بالتصرف
اند تا از توابع و  و غیره تأویل کرده» محبوب«و » ناصر«به معانی دیگري همچون را دارد؛ اما غالباً علماي اهل سنّت با انکار این معنا 

لوازم آن که خالفت بال فصل امیر المؤمنین علیه السالم است بگریزند؛ حال سؤال این است که آیا کسی از علماي اهل سنّت این 

  اده کرده است؟حدیث را به معانی مورد نظر شیعه پذیرفته و یا از آن در متون خود استف

  :پاسخ
  .اند به شرح زیرند را در حدیث غدیر به معانی مورد نظر شیعه گرفته» مولی«بعضی از علماي اهل سنّت که 

     )هـ 505(ـ امام ابو حامد غزالی  1

   :گوید یآید یکی از اعاظم و أکابر علماي اهل سنّت است که این گونه م گونه که در شرح حال و شناخت شخصیت او می وي همان
لکن أسفرت الحجۀ وجهها وأجمع الجماهیر على متن الحـدیث مـن خطبتـه فـی یـوم غـدیر خـم باتفـاق         

بخ بخ یا أبا الحسن لقد أصبحت موالي ومولى : فقال عمر. من کنت مواله فعلی مواله: الجمیع وهو یقول

ۀ وحمـل عمـود   ثم بعد هذا غلـب الهـوى لحـب الریاسـ    . فهذا تسلیم ورضى وتحکیم. کل مؤمن ومؤمنۀ

وعقود البنود وخفقان الهوى فی قعقعۀ الرایات واشتباك ازدحام الخیـول وفـتح األمصـار سـقاهم      الخالفۀ

  .فعادوا إلى الخالف األول فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قلیالکأس الهوى، 

روز غدیر خم که  لکن حجت روي خود را آشکار نمود و جمعیت مردم براي شنیدن متن خطبه حدیثی که در

هرکس من موالي اویم علـی  «: فرماید پیامبر می] در آن خطبه. [باشد جمع گردیدند مورد اتفاق همه می



 

 

از این به بعد تو موالي ! تبریک، تبریک! یا ابا الحسن: همین جا بود که عمر به علی گفت. »موالي اوست

  .من و موالي هر زن و مرد مؤمنی گردیدي

اما بعـد از آن بـود کـه هـوي و     . یقت تسلیم در برابر امر و رضایت و تحکیم آن بوداین سخن عمر در حق

ها در خفقان  ها و پیمان و قرار .هوس براي حب ریاست بر او غلبه کرد و او عمود خالفت را به دوش گرفت

رامـوش  هـا ف  ها و سپاهیان و لشکر کشی براي فتح کشـور  ها و ازدحام اسب هوي و هوس و زد و خورد نیزه

  .شد و آنها از شراب هوي و هوس سیراب گردیدند

و به همین خاطر بود که مردم به همان اختالفات روز اول بازگشـتند و عهـد و پیمـان خـود را پشـت سـر       

   .افکنده و آن را به قیمتی اندك فروختند

  .أمین محمد، المکتبۀ التوفیقیۀ ، طبعۀ مصححۀ منقحۀ، إبراهیم 483مجموعۀ رسائل اإلمام الغزالی، کتاب سر العالمین ص
  :گونه ردي نقل کرده است سبط بن جوزي ضمن تأیید انتساب کتاب سرالعالمین به غزالی عین کالم او را آورده و سخن او را بدون هیچ

فقال قـال رسـول   . وذکر أبو حامد الغزالی فی کتاب سر العالمین وکشف ما فی الدارین ألفاظا تشبه هذا

بخ : فقال عمر بن الخطاب. من کنت مواله فعلی مواله: علیه وآله وسلم لعلی یوم غدیر خم اهللا صلى اهللا

وهذا تسلیم ورضى وتحکیم، ثم بعد هذا : قال. بخ یا أبا الحسن أصبحت موالي ومولى کل مؤمن ومؤمنۀ

الخالفۀ ونهیها، غلب الهوى حبا للریاسۀ وعقد البنود وخفقان الرایات وازدحام الخیول فی فتح األمصار وأمر 

  .فحملهم على الخالف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیال فبئس ما یشترون

  أبو حامد غزالی در کتاب سر العالمین وکشف ما فی الدارین ألفاظی شبیه به این مطالب را در کتاب خود

  . »مواله ن کنت مواله فعلیم«: روز غدیر خم به علی گفتصلى اهللا علیه وآله وسلم رسول اهللا . آورده است 

اما بعـد از آن بـود کـه هـوي و     . این سخن عمر در حقیقت تسلیم در برابر امر و رضایت و تحکیم آن بود

ها در خفقان  ها و پیمان و قرار. هوس براي حب ریاست بر او غلبه کرد و او عمود خالفت را به دوش گرفت



 

 

هـا فرامـوش    ها و سپاهیان و لشکر کشی براي فتح کشـور  ها و ازدحام اسب هوي و هوس و زد و خورد نیزه

  .شد و آنها از شراب هوي و هوس سیراب گردیدند

و به همین خاطر بود که مردم به همان اختالفات روز اول بازگشـت نمودنـد و عهـد و پیمـان خـود را بـه       

  . پشست سر خود افکندند و آن را به قیمتی اندك فروختند
  .62 تذکره خواص اإلمامۀ، ص

  :گوید می  ذهبی در حالی که تحت تأثیر شخصیت غزالی قرار گرفته در مقام توجیه سخنان وي برآمده این چنین

  .وما أدري ما عذره فی هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه، وتبع الحق، فإن الرجل من بحور العلم، واهللا أعلم

راً غزالی از این نظر خـود بازگشـته و   دانم غزالی براي این سخن خود چه عذري خواهد داشت؟ ولی ظاه نمی

  .واهللا اعلم. هاي علم است و به راستی که او از دریا. دوباره از حق پیروي کرده است
  .328، ص 19سیر أعالم النبالء، ذهبی، ج 

  شخصیت ابوحامد غزالى از دیدگاه علماي اهل سنّت

  :گوید یافعی در شرح حال غزالی می
وقـد  . أبی حامد الغزالی رضی اهللا عنه أکثر من أن تحصر، وأشهر من أن تشهر وفضائل اإلمام حجۀ االسالم

روینا من الشیخ الفقیه اإلمام العارف باهللا، رفیع المقام الذي اشتهرت کرامته العظیمۀ وترادفت وقـال  

  .للشمس یوما قفی فوقفت حتى بلغ المنزل الذي یرید من مکان بعید

د غزالی رضی اهللا عنه بیش از آن است که در حد و حصر بگنجد و مشـهورتر از آن  فضائل إمام حجه االسالم أبو حام

و ما از این شیخ فقیه إمام عارف باهللا، که به حدي رفیع المقام اسـت کـه   . است که نیاز به معرفی داشته باشد

ن بمـان و  در آسـما : کرامت عظیمه او هم پا و هم سنگ با خورشید گشته تا جـایی کـه روزي بـه خورشـید گفـت     

  .خورشید هم در آسمان ماند تا او به سر منزل مقصود خود که در مکانی دور دست قرار داشت رسید
  . 505مرآة الجنان، حوادث سنۀ  



 

 

  : گوید سیوطی در باره شخصیت غزالی می
... لعلـم وعلى رأس الخامسۀ اإلمام أبو حامد الغزالی، وذلک لتمیزه بکثرة المصنفات البدیعات، وغوصه فی بحـور ا 

لو کان بعد النبی صلى اهللا علیه وآلـه وسـلم   : حتى قال بعض العلماء األکابر الجامعین بین العلم الظاهر والباطن

  .نبی لکان الغزالی، وأنه یحصل ثبوت معجزاته ببعض مصنفاته

میـق او در  در رأس گروه پنجم إمام أبو حامد غزالی قرار دارد، واین بـه علّـت تصـنیفات نـو و جدیـد او و غـوص ع      

  :اند تا جایی که بعضی از علماي بزرگ جامع بین علم ظاهر و باطن در باره او گفته... دریاهاي علم است

بود، و معجـزات او نیـز بـا     آینه آن شخص غزالی می بود هر اگر بعد از پیامبر صلى اهللا علیه وآله وسلم پیامبري می

  .شد بعضی از مصنفاتش آشکار می
  .  12ثه اهللا على رأس کل مائۀ، سیوطی، ص التنبئه بمن یبع 

  :گوید زرقانی در باره شخصیت غزالی می
هو قطب الوجود والبرکۀ الشاملۀ لکـل موجـود، وروح   : ترجمۀ حسنۀ منها» المهمات«ذکر له األسنوي فی 

غضه إال خالصۀ أهل اإلیمان، والطریق الموصل إلى رضا الرحمن، یتقرب به إلى اهللا تعالى کل صدیق، وال یب

  .505مات بطوس سنۀ . ملحد أو زندیق

او : گویـد  ترجمه و شرح حال بسیار خوبی در باره غزالی آورده و این گونه مـی » المهمات«أسنوي در کتاب 

شود، و او خالصه روح أهل إیمان، و راه رسیدن  قطب وجود و داراي برکتی است که شامل هر موجودي می

تعالى برسـد، و کسـی    تواند از طریق او به خداوند  انسان صدیقی میبه رضایت خداي رحمان است که هر 

  .در طوس وفات کرده است. هـ  505و او در سال . ورزد جز ملحد یا زندیق به او بغض نمی
  .  36، ص  1شرح المواهب اللدنیه، ج  

  است» سرالعالمین«کتاب غزالی 
  : ید نیست چرا کهدر انتساب کتاب سر العالمین به غزالی هم جاي شک و ترد



 

 

و ابـن جـوزي    215، ص 2و لسان المیزان، ج  403و ص  328، ص 19و سیر أعالم النبالء، ج 500، ص 1ذهبی در میزان االعتدال، ج 

   .اند به این مطلب تصریح کرده  80و ص  11، ص2، و إسماعیل باشا بغدادى در ایضاح المکنون،ج 62در تذکره خواص االمه، ص 

  ) هـ652(   لحۀ شافعیمحمد بن ط.  2
  : گوید می  محمد بن طلحه شافعی از علماي بزرگ اهل سنّت در قرن هفتم هجري 

من کنت أولى به أو ناصره أو وارثه أو عصبته أو حمیمه أو صدیقه فإن علیـا منـه کـذلک،    : فیکون معنى الحدیث

أن هـذا  : ولـیعلم . بما لم یجعله لغیره ...وهذا صریح فی تخصیصه لعلی بهذه المنقبۀ العلیۀ وجعله لغیره کنفسه 

وکـل معنـى أمکـن    . وسید المؤمنینوناصر المؤمنین  فإنه أولى بالمؤمنین... الحدیث هو من أسرار قوله تعالى 

 وهـی مرتبـۀ سـامیۀ ومنزلـۀ شـاهقۀ      .لرسول اهللا فقد جعله لعلی علیه السـالم ) المولى(إثباته مما دل علیه لفظ 

  .ألولیائه فلهذا صار ذلک الیوم یوم عید وموسم سروربها دون غیره، صلى اهللا علیه وسلم خصه  ودرجۀ علیۀ ومکانۀ رفیعۀ

وارث و یـا پشـتیبان و دوسـت     هر کس که من بر او أولى و سزاوارترم و یا ناصر و : معناى حدیث غدیر این است

به این منقبت بلنـد بـوده و    و این کالم صریح در تخصیص علی. صمیمی او هستم علی هم براي او این چنین است

  .او را براي دیگران مانند خود قرار داده و این خصوصیت را براي دیگري قائل نشده است 

در آیه مباهله نیـز  ] مضمون آن[که ... شود که این حدیث از أسرار سخن خداي تعالى است  می  از این رو معلوم

و سزاوارتر است و ناصر مؤمنین و سید آقاي مؤمنین  به درستی که علی از همه کس بر مؤمنین اولیپس . آمده

براي رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم إثبـات کنـیم   » مولی«و هر معنایى که امکان داشته باشد از لفظ . است

 اي عالی و جایگـاه  اي بلند و واال و منزلتی دست نیافتنی و درجه و این مرتبه. توان ثابت نمود همان را براي علی می

  .رفیع است که پیامبر آن را به علی و نه به دیگري اختصاص داده است

  .گشته است]  علیه السالم[داران علی  روز عید و موسم سرور براي دوست و از این روست که روز غدیر 
  44-45مطالب السئول، ص 



 

 

  شخصیت محمد بن طلحه شافعی نزد علماي اهل سنّت 

، ووصـفه الـذهبی بالعلّامـۀ    652مد القرشی العدوي الشافعی المتوفّى سنۀ أبو سالم محمد بن طلحۀ بن مح: هو

  .األوحد، برع فی المذهب واصوله وشارك فی فنون

که ذهبی وي را به علّامه بی نظیر . هـ 652أبو سالم محمد بن طلحه بن محمد قرشی عدوي شافعی متوفّاى سال 

  .وصیف کرده استهاي مختلف ت در مذهب و اصول و داراي فنون و هنر
  .293، ص23سیر أعالم النبالء، ج 
کی در باره او می ب گوید تاج الدین س:  

روى . تفقه وبرع فی المذهب وسمع الحدیث بنیسابور من المؤید الطوسی وزینب الشعریۀ وحدث بحلب ودمشـق 

دیم الدین بن الع میاطی ومجد لی الوزارة . عنه الحافظ الدبدمشق یـومین، وترکهـا، وخـرج    وکان من صدور الناس، و

هد لوك وغیره وتزَ م ا یملکه من ملبوس ومعم .  

فقیه گردید و در مذهب نوآوري کرد و در نیشابور از مؤید طوسی و زینب شعریه حدیث شنید و در حلـب و دمشـق   

دیم روایت نقل نمو . بزرگ شد الدین بن ع ن بود، و دو روز به وزارت و او از بزرگا. اند ده و از او حافظ دمیاطی و مجد

دمشق نائل شد و آن را ترك نمود، و تمام ثروت خود از دارایی و غالمان را رها کرد و گوشه عزلت گزید و به زهد و 

  تقوا مشغول گردید
  .، الطبقه السادسه، فیمن توفی بین الستمائه والسبعمائه63، ص8طبقات الشافعیۀ الکبرى، ج 

  : گوید ر باره او این گونه میاسنوي در طبقات الشافعیه د
کان إماماً بارعاً فی الفقه، والخالف، عالماً باألصلین رئیسـاً کبیـراً معظّمـاً ترسـل عـن الملـوك، وأقـام بدمشـق         

    .بالمدرسۀ األمینیۀ

ملـوك    او إمامی نوآور در فقه و مسائل اختالفی است، و عالم به دو أصل و رئـیس کبیـر و معظّـم اسـت کـه از     

  .و در دمشق در مدرسه أمینیه به تحصیل مشغول گردید. گریخت
    .، چاپ دار الفکر1200، ترجمۀ 418طبقات الشافعیۀ،ص 



 

 

  )هـ654(سبط ابن الجوزي .        3
» تذکره خواص األمه فی معرفۀ األئمه«این مطلب را از کتاب او » جواهر العقدین«و سمهودي در » الصواعق المحرقه«ابن حجر در 

  : ندکن نقل می
فالیوم ال یؤخذ مـنکم فدیـۀ وال مـن الـذین کفـروا مـأواکم النـار هـی         «: قال اهللا تعالى بمعنى األولى) العاشر... (

من کنت أولى به من : ومعناه. الطاعۀ المخصوصۀ فتعین العاشر: والمراد من الحدیث... أولى بکم : أي» موالکم

و الفـرج یحیـى ابـن سـعید الثقفـی األصـبهانی فـی کتابـه         وقد صرح بهذا المعنى الحـافظ أبـ  . نفسه فعلی أولى به

من : فأخذ رسول اهللا بید علی وقال: المسمى بمرج البحرین، فإنه روى هذا الحدیث بإسناده إلى مشایخه وقال فیه

ودل علیه أیضا قولـه  . فعلم أن جمیع المعانی راجعۀ إلى الوجه العاشر. کنت ولیه وأولى به من نفسه فعلی ولیه

  .وهذا نص صریح فی إثبات إمامته وقبول طاعتهألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ : السالمعلیه 

فالیوم ال یؤخذ منکم فدیـۀ  «: فرماید خداوند تعالى می. معناي دهم براي مولی به معنى أولى و سزاوارتر است... 

  .أولى و سزاوارتر به خود شماست در این جا نیز مولی به معنی  » وال من الذین کفروا مأواکم النار هی موالکم

معنـاي دهـم   ] بـراي حـدیث غـدیر   [اسـت پـس   ]  علیه السـالم از علی [اطاعت مخصوصۀ : پس مراد از حدیث غدیر

  .کسی که من براي او سزاوارترم از این به بعد علی بر او سزاوارتر است: و معناي آن این است .متعین گردید

. تصریح نمـوده اسـت  » مرج البحرین«و به همین معنى حافظ أبو الفرج یحیى ابن سعید ثقفی اصبهانی در کتابش 

  :وي این روایت را با إسنادش به مشایخ خود روایت کرده و گفته

 از خود او سـزاوارترم از ایـن بـه بعـد علـی بـر او        هر کس من ولی او بر او: رسول اهللا دست علی راگرفت و فرمود

  .سزاوارتر است

  .به معناي دهم بازگشت کرد»مولی«پس دانسته شد که تمام معانی کلمه 

: و دلیل بر این مطلب نیز سخن خود رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم در ابتداي حدیث غدیر اسـت کـه فرمـود   

  » ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟«

  .قبول اطاعت از او است که این سخن نص صریح در إثبات إمامت علی و لزوم



 

 

سپس در ادامه سبط ابن جوزي این اشعار را نیز که در باره غدیر و امامت امیرالمومنین نزد رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم سـروده  
  :شد را اضافه کرده است

  :فقال حسان بن ثابت

  بخم فأسمع بالرسول منادیا* ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 

  فقالوا ولم یبدوا هناك التعامیا*وولیکم وقال فمن موالکم

  ومالک منا فی الوالیۀ عاصیا* إلهک موالنا وأنت ولینا 

  رضیتک من بعدي إماما وهادیا* فقال له قم یا علی فإننی

  فکونوا له أنصار صدق موالیا* فمن کنت مواله فهذا ولیه 

  وکن للذي عادى علیا معادیا * هناك دعا اللهم وال ولیه 

  یا حسان ال تزال مؤیدا : ن النبی صلى اهللا علیه وسلم لما سمعه ینشد هذه األبیات قال له ویروى أ

 .بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنا بلسانک 
  اي حسان: شنید به او فرمود  روایت شده وقتی رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم این ابیات را از حسان

  .رسانی همواره به واسطه روح القدس مؤید باشی  کنی و به ما نفع می یمادامی که با اشعارت ما را یاري م
  :ونیز قیس بن سعد بن عباده أنصاري این اشعار را نزد امیر المؤمنین علیه السالم در صفین سرود

  حسبنا ربنا ونعم الوکیل * قلت لما بغى العدو علینا 
  لسوانا به أتى التنزیل * علی إمامنا وإمام 

  فهذا مواله خطب جلیل* لنبی من کنت مواله یوم قال ا
 حتم ما فیه قال وقیل* إن ما قاله النبی على األمۀ 

  :و نیز كمیت اين اشعار را سرود

  وهما یمترى عنه الدموعا* نفى عن عینک األرق الهجوعا 
  فکان لنا أبو حسن شفیعا* لدى الرحمن یشفع بالمثانی 

  والیۀ لو أطیعاأبان له ال* ویوم الدوح دوح غدیر خم 



 

 

  فلم أر مثلها خطرا مبیعا* ولکن الرجال تبایعوها 
  : گوید براي ابیات کمیت قصه عجیبی نقل شده و آن این که سپس این جوزي در ادامه می

أنشد بعضهم هذه األبیات وبات مفکرا، فرأى علیا : قال. حدثنا بها شیخنا عمر بن صافی الموصلی رحمه اهللا تعالى

فأنشد ) خطرا مبیعا(أعد علی أبیات الکمیت، فأنشده إیاها حتى بلغ إلى قوله : فی المنام فقال له کرم اهللا وجهه

  :علی بیتا آخر من قوله زیادة فیها

  ولم أر مثله حقا أضیعا * فلم أر مثل ذاك الیوم یوما 

  .فانتبه الرجل مذعورا 

شخصی این اشعار را با خود سروده بود و شب با : شیخ ما عمر بن صافی موصلی رحمه اهللا تعالى براي ما نقل کرد

علی کرم اهللا وجهه را مشاهده کرده بود کـه بـه او فرمـوده     تفکر در این ابیات به خواب رفته بود و در عالم خواب 

خطـرا  (أشعار کمیت را برایم بخوان و او نیز این اشعار را براي حضرت سروده بود تا این که بـه ایـن قسـمت    : بود

  :بیت دیگري را به آن اضافه کرده بود و آن این است]  علیه السالم[علی ] حضرت[در این حال . سیده بودر) مبیعا

  ولم أر مثله حقا أضیعا * فلم أر مثل ذاك الیوم یوما 

    .هرگز روزي مانند آن روز و نیز حقی مانند آن را که ضایع شده باشد ندیدم

  .فانتبه الرجل مذعورا

  . ب برخاستاو وحشت زده از خوا
  : و سید حمیري اين ابیات را سرود

  لیس بهذا أمر اهللا  *  یا بائع الدین بدنیاه 
  وأحمد قد کان یرضاه*من أین أبغضت علیا الرضا
  یوم غدیر الخم ناداه* من الذي أحمد من بینهم 

  وهم حوالیه فسماه* أقامه من بین أصحابه 
  والهمولى لمن قد کنت م* هذا علی بن أبی طالب 

  وعاد من قد کان عاداه* فوال من وااله یا ذا العال 



 

 

  .30- 34تذکرة خواص األمۀ، ص ، 
  شخصیت سبط ابن الجوزي نزد علماي اهل سنّت 

  :گوید ذهبی در باره او می
اإلمام الواعظ المؤرخ شمس الدین، أبو المظفر الترکی، ثم البغدادي العونی، الحنفی سبط اإلمام جمال الدین أبـی  

رَج ابن الجوزي؛ نزیل دمشقا وکان إمامـاً فقیهـاً واعظـاً    ولد سنۀ إحدى وثمانین وخمسمائۀ، وسمع من جده، . لفَ

  . صاحب قبولٍ تام ...  وحیداً فی الوعظ عالّمۀ فی التاریخ والسیر وافر الحرمۀ

خ، شمس الدین، أبو المظفر ترکی، بغدادي عونی، حنفی نوه  رَج بن  )سبط(إمام واعظ مؤر إمام جمال الدین أبو الفَ

ـیر،        581جوزي ؛ ساکن دمشق که در سال  هـ به دنیا آمد و إمام و فقیه و واعـظ بـی نظیـري بـود و در تـاریخ و س

  .عالمه بود و صاحب ارج و احترام ویژه و مورد قبول همه بود
  . ، دار الکتاب العربی183 ص) 651 - 660(تاریخ اإلسالم، حوادث وفیات  

  )هـ 658(محمد بن یوسف کنجی شافعی .  4     
وهذا الحـدیث  ... » لو کنت مستخلفا أحدا لم یکن أحد أحق منک«: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم لعلی

وهـذا الحـدیث أعنـی حـدیث      .لکن حدیث غدیر خم دال على التولیۀ وهی االسـتخالف وإن دل على عدم االستخالف 

  .کان فی آخر عمره صلى اهللا علیه وسلمغدیر خم ناسخ ألنه 

را جانشین خود قـرار دهـم از     اگربخواهم فردي«: فرمود]  علیه السالم[رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم به علی 

ولی حدیث غدیر خم داللت بر والیـت دارد  کند  و این حدیث اگر چه بر خالفت داللت نمی تر کسی نیست  تو شایسته

و این حدیث یعنی حدیث غدیر خم ناسخ هر چیـز دیگـري اسـت     .باشد می) به خالفت برگزیدن(ف که همان استخال

  .چون این اتّفاق در آخر عمر آن حضرت روي داده است
   167 - 166کفایۀ الطالب فی مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 
  شخصیت کنجی شافعی نزد علماي اهل سنّت

  :عرفی کرده استحاجی خلیفه او را این گونه م



 

 

  .الشیخ الحافظ
  . ، دار إحیاء التراث العربی1497، ص 2کشف الظنون، ج  

  : عمر رضا کحاله در باره او این گونه آورده
کفایـۀ الطالـب فـی    «، » البیان فی أخبار صاحب الزمان«: من آثاره. فاضل) أبو عبد اهللا(محمد بن یوسف الکنجی 

  . ، وله شعر »لبمناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طا

البیـان فـی أخبـار صـاحب الزمـان و کفایـۀ       : از آثـار او . شخص فاضلی است) أبو عبد اهللا(محمد بن یوسف کنجی 

  .الطالب فی مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب است، و براي او اشعاري است 
  .، دار إحیاء التراث العربی134، ص 12معجم المؤلفین، ج 

  : ه اوگفته استقندوزي حنفی دربار
ث الفقیه أبو عبد اهللا محمد بن یوسف بن محمد الکنجی الشافعی رحمه اهللا  الشیخ المحد.  

ث فقیه أبو عبد اهللا محمد بن یوسف بن محمد کنجی شافعی شیخ محد .  
    .، منشورات الشریف الرضی565، ص2ینابیع الموده، ج   

  سعید الدین فرغانی .  5     
وذلک کان یوم . من کنت مواله فعلی مواله : بقوله  ى اهللا علیه وسلم وصیه وقائما مقام نفسهجعله النبی صل. ..

  ... غدیر خم على ما قاله کرم اهللا وجهه فی جملۀ 

و  و قـائم مقـام خـود قـرار داد     را وصـی خـود   ]  علیه السالم[علی ] حضرت[رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلّم ... 

  ...واین واقعه در روز غدیر خم بود . »فعلی مواله من کنت مواله«: فرمود
  .203، ص 9نفحات األزهار، آیه اهللا سید علی میالنی، ج . ك . شرح تائیۀ ابن فارض ر 

  شخصیت سعید الدین فرغانی نزد علماي اهل سنّت

  :ه استاو که داراي اشعاري از جمله قصیده تائیه معروف بوده، عبد الرحمن جامی شاعر در باره او گفت
  ... أنه من أکمل أرباب العرفان وأکابر أصحاب الذوق والوجدان ، لم یضبط أحد مسائل الحقیقۀ بأحسن بیان مثله 



 

 

ترین افراد و از أرباب عرفان و از أکابر أصحاب ذوق و وجدان است، کسی بهتـر از او مسـائل حقیقـت را      او از کامل

  .... ضبط نکرده است 
  . 559نفحات األنس، ص 

  : محمود بن سلیمان کفوي در شرح حال او آورده
الشیخ الفاضل الربانی والمرشد الکامل الصمدانی سعید الدین الفرغانی ، هو من أعزة أصحاب الشیخ صـدر الـدین   

القونوي مرید الشیخ محی الدین العربی ، کان من أکمل أرباب العرفان وأفضل أصحاب الذوق والوجـدان ، وکـان   

وکان لسان عصره وبرهان دهره ودلیل طریق الحق وسر اهللا بین الخلق ، بسـط  ... لشرعیۀ والحقیقیۀ جامعا للعلوم ا

  ... مسائل علم الحقیقۀ وضبط فنون أصول الطریقۀ فی دیباج شرح القصیدة التائیۀ الفارضیۀ 

قونوي مرید شیخ  از أعزّه أصحاب شیخ صدر الدین  شیخ فاضل ربانی و مرشد کامل صمدانی سعید الدین فرغانی ،

محی الدین عربی بوده است، و از أکمل أرباب عرفان و أفضـل أصـحاب ذوق و وجـدان ، و جـامع علـوم شـرعیه و       

و لسان عصر و برهان دهر و دلیل طریق حق و سر اهللا بـین الخلـق بـوده، کـه مسـائل علـم       ... حقیقیت بوده است 

  ... رح قصیدة تائیۀ فارضیۀ ضبط نموده استحقیقت را بسط داده و فنون أصول طریقت را در دیباج ش
  .  205، ص 9ج  نفحات األزهار، آیه اهللا سید علی میالنی، . ك.کتائب أعالم األخیار ، مخطوط، ر

  )هـ840(تقی الدین مقریزي .  6     
  :آورد كند و بدون رّد آن اين گونه مي مقريزي از شخصي به نام ابن زوالق مطلبي نقل مي

وهـو یـوم الغـدیر یجتمـع خلـق مـن أهـل مصـر          362وفی یوم ثمانیۀ عشر من ذي الحجۀ سنۀ : زوالق وقال ابن

ألنه یوم عید، ألن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عهد إلى أمیر المؤمنین علـی بـن   والمغاربۀ ومن تبعهم للدعاء، 

  ...أبی طالب فیه واستخلفه 

باشد جمعی از مردم أهـل مصـر و    هـ که این روز غدیر می 362ل در روز هجده ذي الحجۀ سا: ابن زوالق گفته است

چون این روز، روز عید است، به این علّـت کـه رسـول اهللا    شوند،  مغاربه و توابع آن براي دعاء دور یکدیگر جمع می

  ...صلى اهللا علیه وسلم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب را در این روز به خالفت برگزید
  . 220، ص  2ار بذکر الخطط واآلثار، ج المواعظ واالعتب



 

 

  شخصیت مقریزي نزد علماي اهل سنّت
  :گونه آورده جالل الدین سیوطی در شرح حال مقریزي این

واشتغل بالفنون  769ولد سنۀ . المقریزي تقی الدین أحمد ابن علی بن عبد القادر بن محمد مؤرخ الدیار المصریۀ 

   840مات سنۀ .... ، ونظم ونثر وألف کتبا کثیرة منهاوخالط األکابر وولی حسبۀ القاهرة 

هــ   769تقی الدین أحمد ابن علی بن عبد القادر بن محمد مقریزي تاریخ نویس سرزمین مصر اسـت کـه درسـال    

متولد شد و به فنون مختلف اشتغال ورزید و با أکابر و بزرگان همنشین گشت و امور حسبیه قـاهره را بـه عهـده    

  .وفات یافت  840اهتمام ورزید و در سال ... ظم و نثر و تألیف کتابهاي فراوان گرفت، و به ن

  الدین دولت آباديشهاب . 7
أن حدیث الغدیر یدل على خالفۀ أمیر المؤمنین علیه السالم ونیابته عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، وأنه 

  .یدل على وجوب إطاعۀ علی ولزوم اتباعه علیه السالم 

دیث غدیر بر خالفت و نیابت أمیر المؤمنین علیه السالم از جانب رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسـلم و نیـز بـر    ح

  . وجوب إطاعت و تبعیت از او داللت دارد
  . 211، ص 9نفحات األزهار، آیه اهللا سید علی میالنی، ج . ك . من کتابه هدایه السعداء، مخطوط، ر

  .برادرزاده دهلوي معروف که کتاب عبقات در پاسخ به او آمده استدهلوي مولوي محمد إسماعیل .  8 

اي کـه آن را در   مولوي محمد إسماعیل برادرزاده دهلوي معروف که طرفداران و معتقدین زیادي در سرزمین هندوسـتان دارد در رسـاله  
  .اردبیان حقیقت إمامت نوشته، کالمی صریح در داللت حدیث غدیر طیق اعتقاد امامیه د

  :وي در این کتاب این گونه آورده است
، أي فکما أن ألنبیاء اهللا نوعا من الرئاسۀ الثابتۀ لهم بالنسبۀ إلى أممهم وهی الرئاسـۀ التـی   ثبوت الرئاسۀ: ومنها

تنسب تلک األمۀ إلى رسولها والرسول إلى أمته، وبالنظر إلیها یکون للرسول تصرف فی کثیر من أمورهم الدنیویـۀ  

ویکون له أیضا والیۀ فی بعض األمور األخرویۀ قـال اهللا  » النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم«: ل اهللا تعالىکما قا

کذلک اإلمام، فإنه یکـون لـه مثـل تلـک     » فکیف إذا جئنا من کل أمۀ بشهید وجئنا بک على هؤالء شهیدا«: تعالى



 

 

ألسـتم تعلمـون أنـی أولـى     : علیـه وسـلم قـال    الرئاسۀ على تلک األمۀ فی الـدنیا واآلخـرة، فـإن النبـی صـلى اهللا     

   .اللهم من کنت مواله فعلی مواله: فقال. بلى: بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا

گونه که أنبیاء الهی نـوعی از ریاسـت را    ، یعنی همانثبوت ریاست است) در معناي حدیث غدیر(از جمله این امور 

هاي خود دخالت کنند براي رسـول خـدا صـلی اهللا     نیایی امتتوانستند در امور د نسبت به امت خویش داشته و می

النبی أولى بـالمؤمنین  « : گونه که در سخن خداوند تعالى آمده علیه وآله وسلّم نیز چنین اختیاري وجود دارد همان

ل فکیف إذا جئنا مـن کـ  «: ونیز در أمور أخروي نیز بر امت خود والیت دارند که در قول خداوند آمده» من أنفسهم

  » أمۀ بشهید وجئنا بک على هؤالء شهیدا

همان ریاست بر أمت در امور دنیا و آخرت وجـود دارد،  : یعنی. طور براي إمام نیز همین اختیارات وجود دارد همین

ألستم تعلمون أنی أولى بـالمؤمنین مـن أنفسـهم؟    «: فرمود] در روز غدیر[لذا پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم 

  .»اللهم من کنت مواله فعلی مواله: فقال .بلى: قالوا
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  گروه پاسخ به شبهات
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