داللت حديث غدير بر واليت امير مؤمنان عليه السالم

بسم هللا الرحمن الرحيم

داللت حديث غدير بر واليت امير مؤمنان عليه السالم
معناي «مولي» به معناي «اولي» از ديدگاه اهل لغت
 . 1الكلبي  ،محمد بن السائب ( ،متوفي  146هـ)
 . 2الفراء  ،يحيي بن زياد ( ،متوفاي 207هـ)
 . 3أبي عبيدة  ،معمر بن المثني ( ،متوفاي 210هـ)
 . 4الزجاج  ،أبو اسحاق ( ،متوفاي 311هـ)
 . 5أبو بكر األنباري (متوفاي 328هـ)
 . 6أبو القاسم صاحب بن ُع ّباد الطالقاني (متوفاي 385هـ)
 . 7الدقيقي النحوي (متوفاي614هـ)

 . 8إبن منظور األفريقي (متوفاي 711هـ)
 . 9أبو البقاء الكفوي (متوفاي 1094هـ)
 . 10الحسيني الزبيدي (متوفاي 1205هـ)

«مولي» به معناي «اولي» از ديدگاه مفسران
 . 1محمد بن اسماعيل بخاري (متوفاي 256هـ)
 . 2أبو عبد الرحمن سلمي (متوفاي 412هـ)
 . 3أبو القاسم القشيري (متوفاي 465هـ)
 . 4علي بن احمد واحدي (متوفاي 468هـ)
 . 5محمد بن فتوح حميدي (متوفاي 488هـ)
 . 6ابن عطيه اندلسي (متوفاي 546هـ)
 . 7بيضاوي (متوفاي 685هـ)
 . 8أبو عبد هللا قرطبي (متوفاي 671هـ)

 .9نسفي (متوفاي 710هـ)
 . 10عالء الدين خازن (متوفاي 725هـ)
 . 11سعد الدين تفتازاني (متوفاي791هـ)
 . 12فيروز آبادي  ،متوفاي 817هـ)
 . 13ابن عادل حنبلي (متوفاي880هـ)
 . 14جالل الدين محمد بن احمد المحلي (متوفاي 854هـ)
 . 15محمد علي شوكاني (متوفاي 1250هـ)
نتيجه

استنباط امامت از حديث غدير  ،از ديدگاه علماي اهل سنت
 . 1أبو حامد غزالي
 . 2سبط ابن جوزي
 . 3محمد بن طلحة شافعي (متوفاي 658هـ)
 . 4ابراهيم بن سيار  ،معروف به نظام معتزلي (متوفاي 220هـ به بعد)

كلمه «ولي» در حديث غدير
الف  :روايت نسائي از زيد بن ارقم
ب  :بزار از سعد بن أبي وقاص
ج  :ابن ماجه قزويني از براء بن عازب

معناي واژه «ولي» در فرهنگ خلفا
 .1ابوبكر و عمر خود را «ولي رسول خدا» مي دانستند
 . 2ابوبكر خود را «ولي امر مسلمين» مي دانست
 . 3انتصاب عمر به عنوان ولي
 . 4عمر  ،خود را «ولي امر مسلمين» مي دانست
 . 5آرزوي هاي عمر براي تعيين جانشين

 . 6عمر  ،واليت بعد از خودش را به شوري واگذار كرد
 . 7عبد الملك بن مروان ؛ عمر و عثمان را «ولي امر مسلمانان» مي دانست
 . 8انتصاب فرمانداران به عنوان والي

شواهدي محكم بر اراده واليت از حديث غدير
شاهد اول  :مقارنه واليت رسول خدا و واليت امير مؤمنان عليه السالم
تفسير« ال َّن ِبي َأوْ لي ِب ْ
ن َأ ْن ُف ِس ِهم » از نگاه مفسران اهل سنت
نين مِ ْ
المُ ْؤمِ َ
ُّ
شاهد دوم  :نزول آيه بالغ قبل از قضيه غدير

شاهد سوم  :نزول آيه اكمال  ،بعد از قضيه غدير
شاهد چهارم  :تبريك و تهنيت مردم به امير مؤمنان عليه السالم
شاهد پنجم  :استدالل امير مؤمنان به حديث غدير
شاهد ششم  :استدالل فاطمه زهرا (س) به حديث غدير
شاهد هفتم  :حديث ثقلين در سياق حديث غدير
شاهد هشتم  :اهتمام خدا و رسول او (ص) به حديث غدير

شاهد ُنهم  :جمله «اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»
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