
حديث غدير

و امامت علي 

( ع)

خطبه غدير در منابع  سين و شيعه

شبهه ابن تيميه در 

صحت حديث غدير



كثرت  

طرق  و  روات  

حديث  غدير



حديث غدير

در صحاح 

وسنن مسانيد

حديث غدير به روايت  ابن ابي عاصم و ابن حبان



داللت حديث 

غديــر بر

امامت

استعمال كلمه ولي در خالفت



خطبه غدير 

در منابع شيعه 

و سين



حديث غدير و شبهات وهابيت

شكايت سپاه  يمن انگيزه اصلي حديث غدير

چرا در مكه  صورت نگرفت( ع)واليت علي  

مولي به معناي اولي نيست

در غدير حضور نداشت( ع)علي  

اللهم وال من وااله وعاد من عاداه)تكذيب وهابيت 



حديث غدير و شكايت جيش مين

به يمن( ع)شبهه وهابيون در سفر علي  

پاسخ شبهه وهابيت درسفر  دعوت به اسالم 

به يمن براي قضاوت(  ع)مسافرت علي

به يمن براي اخذ زكات(  ع)مسافرت علي

پاسخ به شبهه وهابيت در اين شبهه



جواب شبهه وهابيت در شكايت جيش مين

سال هشتم هجري بوده(  ع)مسافرت علي

هدر مدينه صورت گرفت( ع)شكايت از علي  

(ع)توطئه صحابه بر ضد علي 

ليبر سعايت كنندگان ضد ع( ص)خشم پيامبر 

( ع)داللت صريح قضيه بر واليت علي  



مسافرت علي به  مين براي مجع زكات

براي جمع زكات( ع)متون منقول مسافرت علي  

پاسخ به شبهات وهابيت



براي مجع زكات ( ع)جواب شبهات وهابيت در سفرعلي  

(  ع)از شكايت از علي  ( ص)نهي پيامبر اكرم 

است(  ص)ايذاي پيامبر(  ع)ايذاي علي 

شكا يت قبل از مراسم حج بود

وقوع شكايت در مدينه

در خطبه غدير اشاره به شكايت نشده

صحابه اظهار ندامت نكردند

قضيه غدير به دستور خداوند بوده

علي اي حال( ع)داللت غدير بر واليت علي  



در مكه  صورت نگرفت( ع)علي  چرا واليت 

زمينه سازي غدير در خطبه هاي مكه

از مخالفت مردم با واليت علي( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پيامبر از چه كساني بود؟  و چرا ؟

تمام فتنه ها از مدينه برخواهد خواست

تابع وحي است(  ص)پيامبر 



شبهه وهابيون در كلمه مولي

هوهابيون كلمه مولي به معناي اولی نيامد

قول لغويين در استعمال مولي به معناي اولي

قول مفسران بر آمدن مولي به معناي اولی



در غدير( ع)شبهه وهابيون در عدم حضور علي  

در غدير حضور نداشت( ع)علي  

حضور علي در غدير به نقل صحيحين

اقوال علماي اهل سنت در رد نظريه فوق



«اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»وهابيت وتكذيب  

«اللهم وال من واال»سخن ابن تيميه در تكذيب 

سي نفر از صحابه آن را نقل كرده اند

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

ديراختصاص بابي مستقل به اين جمله از روايت غ

نداعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به صحت س

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

نداعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت س

علماء اهل سنت و رد سخن ابن تيميه



ه  شبهه ابن تيمي

در صحت 

حديث غدير



شبهه ابن تيميه در صحت حديث غدير

انکار غدیر/ابن تیمیه/1.jpg
انکار غدیر/ابن تیمیه/1.jpg


شبهه ابن تيميه در صحت حديث غدير

انکار غدیر/ابن حزم/1.jpg
انکار غدیر/ابن حزم/1.jpg


حديث غدير،  در صحيح مسلم

روایت غدیر در منابع/صحیح مسلم/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح مسلم/1.jpg


ابن ماجةغدير  به روايت  حديث 

روایت غدیر در منابع/صحیح ابن ماجه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح ابن ماجه/1.jpg


279ت غدير  به روايت  ترمذي حديث 

روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg


تصحيح  سند الرواية

روایت غدیر در منابع/احادیث الصحیحه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/احادیث الصحیحه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/مسند احمد/1.jpg
روایت غدیر در منابع/مسند احمد/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg


نسائيسنن  حديث غدير  در 

روایت غدیر در منابع/سنن نسائی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/سنن نسائی/1.jpg


حديث غدير  در خصائص  نسائي

روایت غدیر در منابع/خصائص نسایی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خصائص نسایی/1.jpg


غدير  به روايت امحد بن حنبلحديث 

روایت غدیر در منابع/مسند احمد2/1.jpg
روایت غدیر در منابع/مسند احمد2/1.jpg


به نقل ابن ابي عاصم وابن حبانحديث غدير  

–

روایت غدیر در منابع/السنه ضلال الجنه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/السنه ضلال الجنه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح ابن حبان/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح ابن حبان/1.jpg


من كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 
من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



كثرت  

طرق  و  روات  

حديث  غدير

كثرة حاضرين  در  حادثه غدير

كثرة طرق و اسانيد غدير

ركثرة صحابه ناقلين حديث غدي

1

2

3



كثرة حاضرين  در  حادثه غدير

–

جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/سبط ابن جوزی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/سبط ابن جوزی/1.jpg


كثرة حاضرين  در  حادثه غدير

جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/زرقانی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/زرقانی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/دهلوی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/دهلوی/1.jpg


كثرة حاضرين  در  حادثه غدير



ریدن حجاج به غدیگشنت و رسبر

جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/مقدسی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/مقدسی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/جواب اشکال مقدسی/1.jpg
جمعیت شرکت کنندگان در غدیر/جواب اشکال مقدسی/1.jpg


كثرة طرق و اسانيد غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/شمس الدين ذهبي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/شمس الدين ذهبي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن حجر/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن حجر/1.jpg


كثرة طرق و اسانيد غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/شمس الدين ذهبي/سیر اعلام النبلاء/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/شمس الدين ذهبي/سیر اعلام النبلاء/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن کثیر/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن کثیر/1.jpg


كثرة صحابه ناقلني حديث غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/13 صحابه/هيثمي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/13 صحابه/هيثمي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/13 صحابه/مسند بزار/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/13 صحابه/مسند بزار/1.jpg


كثرة صحابه ناقلني حديث غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/هفده صحابه/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/هفده صحابه/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/مسند احمد/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/مسند احمد/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/هيثمي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/هيثمي/1.jpg


كثرة صحابه ناقلني حديث غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/الباني/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/الباني/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/مسند ابو يعلي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/مسند ابو يعلي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/الاحاديث المختارة/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/12 صحابه/الاحاديث المختارة/1.jpg


كثرة صحابه ناقلني حديث غدير

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/6 صحابه/مسند احمد/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/6 صحابه/مسند احمد/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/6 صحابه/هيثمي/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/6 صحابه/هيثمي/1.jpg


كثرة صحابه ناقلني حديث غدير



كثرة صحابه ناقلني حديث غدير



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



شهادت علماي اهل سنت بر صحت حديث

روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/صحیح سنن ترمذی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/طحاوی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/طحاوی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/الاستیعاب/1.jpg
روایت غدیر در منابع/الاستیعاب/1.jpg


شهادت علماي اهل سنت بر صحت حديث

روایت غدیر در منابع/فتح الباری/1.jpg
روایت غدیر در منابع/فتح الباری/1.jpg


شهادت علماي اهل سنت بر صحت حديث

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/مقبلی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/مقبلی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/بدخشانی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/بدخشانی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/روح المعانی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/روح المعانی/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



حديثبر تواتر شهادت علماي اهل سنت 

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/غزالی باتفاق جمیع/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/غزالی باتفاق جمیع/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن کثیر تواتر/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ابن کثیر تواتر/1.jpg


حديثبر تواتر شهادت علماي اهل سنت 

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/مناوی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/مناوی/1.jpg


–

شهادت علماي اهل سنت بر تواتر حديث

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/عجلونی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/عجلونی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ملا علی قاری/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/ملا علی قاری/1.jpg


شهادت علماي اهل سنت بر تواتر حديث

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/الباني تواتر الغدير/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/الباني تواتر الغدير/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/الارنووط/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/الارنووط/1.jpg


شهادت علماي اهل سنت بر تواتر حديث

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/ابن تیمیه/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/ابن تیمیه/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/محمد بن عبدالوهاب/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/محمد بن عبدالوهاب/1.jpg


شهادت علماي اهل سنت بر تواتر حديث

تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/فتاوی الهندی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/فتاوی الهندی/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/مولوی حسین پور/1.jpg
تواتر حديث غدير از ديدگاه اهل سنت/انکار متواتر/مولوی حسین پور/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



داللت حديث 

غديــر بر

امامت

استعمال كلمه ولي در خالفت



:بر گرفته از واليت خدا( ع)واليت حضرت علي  

( ع)با واليت علي  ( ص)هم نوعي واليت رسول اكرم 

ولایت خدا پیامبر علی/مسند احمد/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/مسند احمد/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/البانی/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/البانی/1.jpg


( ع)با واليت علي  ( ص)هم نوعي واليت رسول اكرم 

( :ص)پيامبرواليتهمرديف( ع)عليحضرت واليت

ولایت خدا پیامبر علی/هيثمي/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/هيثمي/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/ابن کثیر/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/ابن کثیر/1.jpg


–

( ع)با واليت علي  ( ص)هم نوعي واليت رسول اكرم 

ولایت خدا پیامبر علی/تفسیرالنبی اولی/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/تفسیرالنبی اولی/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/ابن کثیر/1.jpg
ولایت خدا پیامبر علی/ابن کثیر/1.jpg


( ع)با واليت علي  ( ص)هم نوعي واليت رسول اكرم 

دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/شرح حال سبط ابن جوزي/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/شرح حال سبط ابن جوزي/1.jpg




من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



( ع)دعاي حضرت بر ياران و نفرين بر دمشنان علي 

دعا و نفرین پیامبر/هيثمي/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/هيثمي/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/کینه از حضرت علی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/کینه از حضرت علی/1.jpg


ایمهدایهاد(ع)یحضرت عل

هادیا مهدیا/الاصابه/1.jpg
هادیا مهدیا/الاصابه/1.jpg
هادیا مهدیا/احادیث المختاره/1.jpg
هادیا مهدیا/احادیث المختاره/1.jpg
هادیا مهدیا/مسند احمد/1.jpg
هادیا مهدیا/مسند احمد/1.jpg


( ع)دعاي حضرت بر ياران و نفرين بر دمشنان علي 

هادیا مهدیا/مستدرک/1.jpg
هادیا مهدیا/مستدرک/1.jpg


.

( ع)دعاي حضرت بر ياران و نفرين بر دمشنان علي 

دعا و نفرین پیامبر/انکار ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/انکار ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/صواعق 30 صحابه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/صواعق 30 صحابه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد تضعیفات ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد تضعیفات ابن تیمیه/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



حديث غدير با عبارت هاي خمتلف براي امتام حجت

الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/مسند بزار/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/مسند بزار/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/تصحیح هیثمی/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/تصحیح هیثمی/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/ابن کثیر/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/ابن کثیر/1.jpg


حديث غدير با عبارت هاي خمتلف براي امتام حجت

الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/طبرانی/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/طبرانی/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/مولاه/ابن حجر/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/مولاه/ابن حجر/1.jpg


حديث غدير با عبارت هاي خمتلف براي امتام حجت

الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/1ابن کثیر/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/1ابن کثیر/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/حاکم/1.jpg
الفاظ مختلف در غدیر/علیا ولیه/حاکم/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت

معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/ولیتکم ولست بخیرکم/ابن کثیر/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/ولیتکم ولست بخیرکم/ابن کثیر/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر عمر/اثما کاذبا/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر عمر/اثما کاذبا/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت

معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/ولیتکم ولست بخیرکم/ابن حزم/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/ولیتکم ولست بخیرکم/ابن حزم/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/جانشینی عمر از ولی/تاریخ طبری/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/جانشینی عمر از ولی/تاریخ طبری/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت

معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/جانشینی عمر از ولی/ثقات ابن حبان/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر ابوبکر/جانشینی عمر از ولی/ثقات ابن حبان/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت

معنی ولی/نظر علما/معرفة الصحابه/1.JPG
معنی ولی/نظر علما/معرفة الصحابه/1.JPG
معنی ولی/ولی از نظر عائشه/ارواء الغلیل/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر عائشه/ارواء الغلیل/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر عمر/دلائل النبوه/1.jpg
معنی ولی/ولی از نظر عمر/دلائل النبوه/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت

معنی ولی/نظر علما/ابن تیمیه/1.jpg
معنی ولی/نظر علما/ابن تیمیه/1.jpg
معنی ولی/نظر علما/ابن عربی/1.jpg
معنی ولی/نظر علما/ابن عربی/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



َأصبحت اليوَم مَوِلي كل مؤمن ومؤمنة: قول عمر

( ع)تربيك خليفه دوم  به امري املؤمنني  

18502، ح281، ص 4مسند أحمد بن حنبل، ج 

78، ص11جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 

تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/اصبحت مولي كل مؤمن ومؤمنة/مسند احمد تبريك عمر/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/اصبحت مولي كل مؤمن ومؤمنة/مسند احمد تبريك عمر/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/اصبحت مولي كل مؤمن ومؤمنة/ملاعلي قاري وتبريك عمر/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/اصبحت مولي كل مؤمن ومؤمنة/ملاعلي قاري وتبريك عمر/1.jpg


َأصبحت اليوَم َوِلي كل مؤمن: قول عمر

( ع)تربيك خليفه دوم  به امري املؤمنني  

–

بخ  تبریك عمر بيعت در غدير پاور.pptx
بخ  تبریك عمر بيعت در غدير پاور.pptx
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/قول عمر اصبحت اليوم ولي كل مؤمن/اسد الغابة/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/قول عمر اصبحت اليوم ولي كل مؤمن/اسد الغابة/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/قول عمر اصبحت اليوم ولي كل مؤمن/البداية والنهاية/1.jpg
تبريك بيعت عمر در غدير با علي ع/قول عمر اصبحت اليوم ولي كل مؤمن/البداية والنهاية/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



احتجاج علي  

به حديث( ع)

غدير

2

3

4

5

6

به طلحه در جمل(  ع)مناشده علي  

قتل طلحه توسط مروان 

1



به حديث غدير( ع)احتجاج علي 



به حديث غدير در رحبه(  ع)احتجاج  و مناشده حضرت علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/1ناس كثير مسند احمد/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/1ناس كثير مسند احمد/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/2ناس كثير هيثمي/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/2ناس كثير هيثمي/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/3ناس كثير الباني/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/3ناس كثير الباني/1.jpg


به حديث غديردر اعتراض به خالفت حضرت( ع)احتجاج علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/ابن حجر صواعق المحرقه/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/ابن حجر صواعق المحرقه/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/مرقاة المفاتيح/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/مرقاة المفاتيح/1.jpg


به حديث غديردر اعتراض به خالفت حضرت( ع)احتجاج علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/در مقابل معاویه/محمد بن طلحه شافعی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/در مقابل معاویه/محمد بن طلحه شافعی/1.jpg


به طلحه در مجل(  ع)مناشده حضرت علي  

–

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/مناشدة طلحة الجمل/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/مناشدة طلحة الجمل/1.jpg


قتل طلحه توسط مروان 

قتل طلحه توسط مروان/1.jpg
قتل طلحه توسط مروان/1.jpg
قتل طلحه توسط مروان/2الاستیعاب/1.jpg
قتل طلحه توسط مروان/2الاستیعاب/1.jpg


(  ص)به غدير بعد از رحلت رسول اكرم ( ع)استدالل  علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/1.jpg


: علي بن ابراهيم بن هاشم

:ابراهيم بن هاشم

:حماد بن عيسي

به حديث غدير(  ع)مناشده  واحتجاج حضرت علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/1- علي بن ابراهيم بن هاشم/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/1- علي بن ابراهيم بن هاشم/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/2- ابراهیم بن هاشم ابواسحاق القمی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/2- ابراهیم بن هاشم ابواسحاق القمی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/3- حماد بن عيسي/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/3- حماد بن عيسي/1.jpg


:ابراهيم بن عمر

:سليم بن قيس الهاللي

به حديث غدير(  ع)مناشده  واحتجاج حضرت علي  

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/4- ابراهیم بن عمر یمانی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/4- ابراهیم بن عمر یمانی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/5- سليم بن قيس الهلالی/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/کتب شیعه/کافی/سند الحديث/5- سليم بن قيس الهلالی/1.jpg


(  ص)به واليت خويش در حيات رسول اهلل (  ع)احتجاج علي  

استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/مجمع الزوائد/1.jpg
استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/مجمع الزوائد/1.jpg
استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/معجم الکبیر/1.jpg
استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/معجم الکبیر/1.jpg
استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/ابن کثیر/1.jpg
استدلال به غدیر/ادعای امامت در زمان پیامبر/فمن أحق به منی/ابن کثیر/1.jpg


به حديث غدير(   س)احتجاج حضرت زهرا  

استدلال به غدیر/استدلال به غدیر حضرت زهرا/مناقب/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال به غدیر حضرت زهرا/مناقب/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال به غدیر حضرت زهرا/نزهة الحفاظ/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال به غدیر حضرت زهرا/نزهة الحفاظ/1.jpg




:ثالثة من الصحابة

.

بر كتمان كنندگان حديث غدير( ع)نفرين علي  

سزاي کتمان غدير/ثلاثة اصابتهم دعوه امسند احمد/1.jpg
سزاي کتمان غدير/ثلاثة اصابتهم دعوه امسند احمد/1.jpg


:أنس بن مالك و البراء بن عازب وجرير بن عبد اهلل

بر كتمان كنندگان حديث غدير( ع)نفرين علي  

سزاي کتمان غدير/كتمان انس براء جرير انساب/1.jpg
سزاي کتمان غدير/كتمان انس براء جرير انساب/1.jpg


:أنس بن مالك 

بر كتمان كنندگان حديث غدير( ع)نفرين علي  

سزاي کتمان غدير/كتمان انس ابن قتيبة/1.jpg
سزاي کتمان غدير/كتمان انس ابن قتيبة/1.jpg


:زيد بن أرقم 

بر كتمان كنندگان حديث غدير( ع)نفرين علي  

سزاي کتمان غدير/كتمان زيد بن ارقم معجم كبير/1.jpg
سزاي کتمان غدير/كتمان زيد بن ارقم معجم كبير/1.jpg
سزاي کتمان غدير/كتمان زيد بن ارقم هيثمي/1.jpg
سزاي کتمان غدير/كتمان زيد بن ارقم هيثمي/1.jpg


:يزيد بن وديعة ، وعبد الرحمن بن ُمْدِلج

بر كتمان كنندگان حديث غدير( ع)نفرين علي  

–

سزاي کتمان غدير/اسد الغابة/1.jpg
سزاي کتمان غدير/اسد الغابة/1.jpg


من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



علماي اهل سنت

وداللت حديث

غدير

تقي الدين مقريزي



(   هـ505)ـ امام ابو حامد غزالي 1

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/ذهبی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/ذهبی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/ذهبی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/ذهبی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/کتب غزالی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/تائید کتاب غزالی/کتب غزالی/1.jpg


ترجمه ابوحامد غزالى از ديدگاه علماي اهل سّنت 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/ترجمه غزالی/یافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/غزالي تبريك عمر/ترجمه غزالی/یافعی/1.jpg


( هـ652)محمد بن طلحة شافعي   -2

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما



ترجمه و شخصيت محمد بن طلحه  از ديدگاه علماي اهل سّنت 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/ترجمه محمد بن طلحه شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/ترجمه محمد بن طلحه شافعی/1.jpg


(هـ654)سبط ابن الجوزي -3

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg


ترجمه و شخصيت ابن جوزی  از ديدگاه علماي اهل سّنت 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/ترجمه سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/ترجمه سبط ابن جوزی/1.jpg


(هـ658)محمد بن يوسف كنجي شافعي -4

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/گنجی شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/گنجی شافعی/1.jpg


(هـ840)تقي الدين مقريزي -5

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/مقریزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مقریزی/1.jpg


عبد العزيزمولوي محمد إسماعيل دهلوي برادرزاده-6

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما



(   هـ505)ـ امام ابو حامد غزالي 1

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/غزالی و بیعت عمر در غدیر خم/مجموعه رسائل غزالی/1.jpg
بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/غزالی و بیعت عمر در غدیر خم/مجموعه رسائل غزالی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/سبط ابن جوزی و نقل از غزالی/1.jpg
بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/سبط ابن جوزی و نقل از غزالی/1.jpg
بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/ذهبی تائید کتاب غزالی/1.jpg
بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/ذهبی تائید کتاب غزالی/1.jpg


ترجمه ابوحامد غزالى از ديدگاه علماي اهل سّنت 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/غزالی و بیعت عمر در غدیر خم/شرح حال غزالی/یافعی/1.jpg
بیعت عمر در غدیر با أمیر مؤمنان علیه السلام/غزالی و بیعت عمر در غدیر خم/شرح حال غزالی/یافعی/1.jpg


( هـ652)محمد بن طلحة شافعي   -2

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما



ترجمه و شخصيت محمد بن طلحه  از ديدگاه علماي اهل سّنت 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/ترجمه محمد بن طلحه شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مطالب السئول شافعی/ترجمه محمد بن طلحه شافعی/1.jpg


(هـ654)سبط ابن الجوزي -3

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/1.jpg


جوزی  از ديدگاه علماي اهل سّنت ابن سبطشخصيتترجمه و 

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/شرح حال سبط ابن جوزي/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/سبط ابن جوزی/شرح حال سبط ابن جوزي/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/شعر حسان/سبط ابن جوزی/1.jpg


اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما



اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما



(هـ658)محمد بن يوسف كنجي شافعي -4

(هـ840)تقي الدين مقريزي -5

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما

دلالت غدیر به ولایت/گنجی شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/گنجی شافعی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مقریزی/1.jpg
دلالت غدیر به ولایت/مقریزی/1.jpg


عبد العزيزمولوي محمد إسماعيل دهلوي برادرزاده-6

اهل سنت و داللت حديث غدير بر واليتیعلما





وحشت محدثان 

ازنقل غديرو

( ع)فضائل علي



يخشى التحدث بحديث الغدير( 66المتوفى )ـ زيد بن أرقم 1

ترس حمدثني  از نقل حديث غدير

ترس از نقل غدیر/مسند احمد/1.jpg
ترس از نقل غدیر/مسند احمد/1.jpg


يخاف عن السؤال عن حديث الغدير( 94المتوفى )ـ سعيد بن المسيب 2

ترس حمدثني  از نقل حديث غدير

ترس از نقل غدیر/گنجی شافعی/1.jpg
ترس از نقل غدیر/گنجی شافعی/1.jpg


بعدم نقل حديث الغدير( 124المتوفى )ـ عبد اهلل بن العال ينصح الزهري 3

ترس حمدثني  از نقل حديث غدير

ترس از نقل غدیر/اسدالغابه ابن اثیر/1.jpg
ترس از نقل غدیر/اسدالغابه ابن اثیر/1.jpg


يمنع عن نقل حديث الغدير( 241المتوفى )ـ أحمد بن حنبل 4

ترس حمدثني  از نقل حديث غدير

ترس از نقل غدیر/احمد بن حنبل در باره غدير سخن نگوييد/1.jpg
ترس از نقل غدیر/احمد بن حنبل در باره غدير سخن نگوييد/1.jpg




من نقل فضائل علي( 56المتوفی )يخوف صعصعة ( 50المتوفی )المغيرة  -1

(ع)ترس  صحابه از نقل احاديث فضائل علي  

ترس از نقل غدیر/طبری و الکامل/1.jpg
ترس از نقل غدیر/طبری و الکامل/1.jpg


( ع)عن نقل فضائل علي  ( 95المتوفى )خوف سعيد بن جبير -2

(ع)ترس  حمدثني  از نقل احاديث فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/سعید بن جبیر/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/سعید بن جبیر/1.jpg


( ع)ال يستطيع أن يذكر عليا ( 110المتوفى )الحسن البصري -3

(ع)ترس   حمدثني  از نقل احاديث فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/حسن بصری/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/حسن بصری/1.jpg


خوفا من بني أمية( ع)اليرويان فضائل علي  ( 124ت )والزهري ( 157ت )األوزاعي -5، 4

(ع)ترس   حمدثني  از نقل احاديث فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/اسد الغابه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/اسد الغابه/1.jpg


في المنام(  ع)خوف الرجل عن نقل فضائل علي -6

(ع)ترس   حمدثني  از نقل احاديث فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/تاریخ بغداد/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/تاریخ بغداد/1.jpg


(  الشيخ وأبي زينب)بـ ( ع)المحدثون يعّبرون عن علي  -7

(ع)ترس   حمدثني  از نقل احاديث فضائل علي  





أمر معاوية به سّب على بن أبي طالب 

( ع)علت ترس مردم از نقل فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/مسلم/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/مسلم/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/منهاج السنه/4.jpg
برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/منهاج السنه/4.jpg
برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/فتح المنعم/7.jpg
برخورد با راویان غدیر/سب حضرت علی معاویه/فتح المنعم/7.jpg


(ع)برئت الذمة ممن روي في فضائل علي: قول معاوية 

(ع)ترس  صحابه از نقل احاديث فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/ترس از نقل فضیلت/اسدالغابه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/ترس از نقل فضیلت/اسدالغابه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/ترس از نقل فضیلت/شرح نهج البلاغه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/ترس از نقل فضیلت/شرح نهج البلاغه/1.jpg


وعداوته بما سن معاوية(  ع)بغض علي  

:إخافة  الصحابة عن نقل أحاديث الوالية

برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/تهذیب التهذیب/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/تهذیب التهذیب/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/لسان المیزان/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/لسان المیزان/1.jpg


:إخافة  الصحابة عن نقل أحاديث الوالية

معاويةسن بماوعداوته(  ع)عليبغض 

برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/نصایح الکافیه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/نصایح الکافیه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/الکامل و طبری/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/بنی امیه و بغض حضرت علی/الکامل و طبری/1.jpg




، لنقله حديث الطير371غسل منبر ابن السقا المتوفی 

(ع)ضرب نصربن علي ألف سوط لنقله حديث فضل علي والحسننين 

( ع)برخورد خصمانه با ناقلني  فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/ذهبی/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/ذهبی/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/تهذیب التهذیب2/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/تهذیب التهذیب2/1.jpg


، في خصيتيه حتي مات 303ضرب النسائي المتوفی 

( ع)برخورد خصمانه با ناقلني  فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/تهذیب الکمال/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/تهذیب الکمال/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/سیراعلام النبلاء/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/سیراعلام النبلاء/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/المنتظم ابن جوزی/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/المنتظم ابن جوزی/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/طبقات الشافعیه/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/برخورد با نسائی/طبقات الشافعیه/1.jpg


:111ضرب اربعمائة سوط لعطية بن سعد بن جنادة العوفي المتوفی 

( ع)برخورد خصمانه با ناقلني  فضائل علي  

برخورد با راویان غدیر/طبقات الکبری/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/طبقات الکبری/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/تهذیب التهذیب/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/تهذیب التهذیب/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/اعلام زرکلی/1.jpg
برخورد با راویان غدیر/اعلام زرکلی/1.jpg


من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



خطبه غدير 

در منابع شيعه 

و سين



خطبه غدير در منابع  شيعه 



خطبه غدير در منابع  شيعه 



خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/1.jpg


: ـ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، أبو جعفر1

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/1- محمد بن الحسن بن احمد بن وليد/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/1- محمد بن الحسن بن احمد بن وليد/1.jpg


:ـ محمد بن الحسن الصفار2

:ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب3

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/2- محمد بن الحسن الصفار/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/2- محمد بن الحسن الصفار/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/3 محمد بن الحسین ابی الخطاب/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/3 محمد بن الحسین ابی الخطاب/1.jpg


: ـ يعقوب بن يزيد4

:ـ محمد بن أبي عمير5

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/5 محمد بن ابی عمیر/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/5 محمد بن ابی عمیر/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/4 یعقوب بن یزید/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/4 یعقوب بن یزید/1.jpg


:  ـ عبد اهلل بن سنان6

: ـ معروف بن خربوذ7

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/6 عبد الله بن سنان/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/6 عبد الله بن سنان/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/7 معروف بن خربوذ/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/7 معروف بن خربوذ/1.jpg


:ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة8

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 

روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/8أبو الطفيل عامر بن واثله/1.jpg
روایت غدیر در منابع/منابع شیعه/خصال شیخ صدوق/8أبو الطفيل عامر بن واثله/1.jpg


:ـ حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سرعة9

بررسي سندي خطبه غدير در منابع  شيعه 



خطبه غدير به نقل طرباني 

../قرطاس جديد پاور.pptx
ولايت و امامت علي در قرآن پاور.pptx


خطبه غدير  به نقل طرباني 

../../خلفا/مخالفت صحابه با پيامبر ص.pptx
ثقلين/ثقلين جديد پاور.pptx
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/طبرانی/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/طبرانی/1.jpg


بررسي خطبه غدير  به نقل طرباني

روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/صواعق المحرقه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/صواعق المحرقه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/مجمع الزوائد/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/مجمع الزوائد/1.jpg


بررسي خطبه غدير  به نقل طرباني

روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/میزان الاعتدال/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/میزان الاعتدال/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/لسان المیزان/1.jpg
روایت غدیر در منابع/خطبه غدیر طبرانی/لسان المیزان/1.jpg


خطبه غدير  به نقل طحاوي

روایت غدیر در منابع/طحاوی2/1.jpg
روایت غدیر در منابع/طحاوی2/1.jpg
روایت غدیر در منابع/ابن حجر/1.jpg
روایت غدیر در منابع/ابن حجر/1.jpg


خطبه غدير  با اقرار به وحدانيت و رسالت

–

روایت غدیر در منابع/السنه/1.jpg
روایت غدیر در منابع/السنه/1.jpg


 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام

../قرطاس جديد پاور.pptx
ولايت و امامت علي در قرآن پاور.pptx


 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام



 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام



 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام

../../امامت وولايت/صحابه و مخالفت با پيامبر اكرم ص.pptx
ارتداد صحابه حدیث حوض/بخاری/1.jpg
ارتداد صحابه حدیث حوض/بخاری/1.jpg


 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام

ثقلين جديد.pptx


 هاي خطبه غديرنكته ها و پيام



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



حديث غدير و شبهات وهابيت

شكايت سپاه  يمن انگيزه اصلي حديث غدير

چرا در مكه  صورت نگرفت( ع)واليت علي  

مولي به معناي اولي نيست

در غدير حضور نداشت( ع)علي  

اللهم وال من وااله وعاد من عاداه)تكذيب وهابيت 



حديث غدير و شكايت جيش مين

به يمن( ع)شبهه وهابيون در سفر علي  

پاسخ شبهه وهابيت درسفر  دعوت به اسالم 

به يمن براي قضاوت(  ع)مسافرت علي

به يمن براي اخذ زكات(  ع)مسافرت علي

پاسخ به شبهه وهابيت در اين شبهه



شبه جیش یمن/ابن کثیر/1.jpg
شبه جیش یمن/ابن کثیر/1.jpg


شبه جیش یمن/نقل دهلوی/1.jpg
شبه جیش یمن/نقل دهلوی/1.jpg




من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



جواب شبهه وهابيت در شكايت جيش مين

سال هشتم هجري بوده(  ع)مسافرت علي

هدر مدينه صورت گرفت( ع)شكايت از علي  

(ع)توطئه صحابه بر ضد علي 

ليبر سعايت كنندگان ضد ع( ص)خشم پيامبر 

( ع)داللت صريح قضيه بر واليت علي  



شبه جیش یمن/زيني دحلان سال هشتم/1.jpg
شبه جیش یمن/زيني دحلان سال هشتم/1.jpg


شبه جیش یمن/شکایت در مدینه/معجم الاوسط/1.jpg
شبه جیش یمن/شکایت در مدینه/معجم الاوسط/1.jpg


خري لكم 

كنتم تعلمونإن 

اهلل  
بقية



توطئه صحابه بر ضد حضرت علی/معجم الاوسط/1.jpg
توطئه صحابه بر ضد حضرت علی/معجم الاوسط/1.jpg


توطئه صحابه بر ضد حضرت علی/اسدالغابه/1.jpg
توطئه صحابه بر ضد حضرت علی/اسدالغابه/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/ذهبی/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/ذهبی/1.jpg


خري لكم 

كنتم تعلمونإن 

اهلل  
بقية



شبه جیش یمن/وليکم بعدي/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/وليکم بعدي/مسند احمد/1.jpg


شبه جیش یمن/ولي كل مؤمن بعدي/مصنف/1.jpg
شبه جیش یمن/ولي كل مؤمن بعدي/مصنف/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/معجم الاوسط/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/معجم الاوسط/1.jpg


( ع)خشم پيامبر از سعايت كنندگان ضد علي  

–

شبه جیش یمن/کنت وليه/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مجمع الزوائد/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مجمع الزوائد/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مسند بزار/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مسند بزار/1.jpg


( ع)خشم پيامبر از سعايت كنندگان ضد علي  

شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم/1.jpg


( ع)خشم پيامبر از سعايت كنندگان ضد علي  

شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم2/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم2/1.jpg


( ع)خشم پيامبر از سعايت كنندگان ضد علي  

شبه جیش یمن/وليکم بعدي/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/وليکم بعدي/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/جایگاه غضب پیامبر/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/جایگاه غضب پیامبر/مسند احمد/1.jpg


خري لكم 

كنتم تعلمونإن 

اهلل  
بقية





خري لكم 

كنتم تعلمونإن 

اهلل  
بقية



شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم2/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم2/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/طبرانی/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/طبرانی/1.jpg


شبه جیش یمن/کنت وليه/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/هیثمی/1.jpg
شبه جیش یمن/کنت وليه/هیثمی/1.jpg


استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت



استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت



استعمال كلمه ولي در خالفت و واليت



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



به يمن براي قضاوت( ع)مسافرت علي  



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



مسافرت علي به  مين براي مجع زكات

براي جمع زكات( ع)متون منقول مسافرت علي  

پاسخ به شبهات وهابيت



شكوائيه جيش يمن به نقل ابن هشام وطبري



شكوائيه جيش يمن به نقل ابن أثير



شكوائيه جيش يمن به نقل احمد بن حنبل



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



براي مجع زكات ( ع)جواب شبهات وهابيت در سفرعلي  

(  ع)از شكايت از علي  ( ص)نهي پيامبر اكرم 

است(  ص)ايذاي پيامبر(  ع)ايذاي علي 

شكا يت قبل از مراسم حج بود

وقوع شكايت در مدينه

در خطبه غدير اشاره به شكايت نشده

صحابه اظهار ندامت نكردند

قضيه غدير به دستور خداوند بوده

علي اي حال( ع)داللت غدير بر واليت علي  



(  ع)علي  نهي پيامبر از شكايت از -1



(  ع)پيامبر از شكايت از علي  نهي -1



(  ع)نهي پيامبر از شكايت از علي  -1



(  ع)نتيجه نهي پيامبر از شكايت از علي  



است( ص)ايذاي پيامبر (  ع)ايذاي علي  -



شكايت قبل از مراسم حج بود-3



در مدينه( ع)وقوع شكايت از علي  -4



(  ع)تحليل شكايت صحابه از علي  



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



در خطبه غدير اشاره اي به شكوائيه نشده -5



در خطبه غدير اشاره اي به شكوائيه نشده -5



صحابه اظهار رضايت و ندامت نكردند-



صحابه اظهار رضايت و ندامت نكردند-



صحابه اظهار رضايت و ندامت نكردند-



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



واقعه غدير به دستور خداوند متعال بوده-7



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



شكايت مانع داللت حديث غدير بر امامت نيست–8



من 

كنت  

مواله 

فعلي  

مواله 

من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



خري لكم 

كنتم تعلمونإن 

اهلل  
بقية



در مكه  صورت نگرفت( ع)علي  چرا واليت 

زمينه سازي غدير در خطبه هاي مكه

از مخالفت مردم با واليت علي( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پيامبر از چه كساني بود؟  و چرا ؟

تمام فتنه ها از مدينه برخواهد خواست

تابع وحي است(  ص)پيامبر 



در خطبه هاي  مكهغدير سازي زمينه 
حديث ثقلين در خطبه عرفه

ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/1.jpg
ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/1.jpg
ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/سبل الهدی/1.jpg
ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/سبل الهدی/1.jpg


سازي پيامبر در خطبه هاي  مكهزمينه 

حديث ثقلين در خطبه حضرت بعد از روز قربان

ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/تاریخ یعقوبی/1.jpg
ثقلین در غدیر/کتب اهلسنت/ثقلین در حجة الوداع/تاریخ یعقوبی/1.jpg


من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 



( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی/1.jpg


( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی2/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی2/1.jpg


( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

ترجمة الحسكاني

دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی3/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/حسکانی3/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/ترجمه حسکانی/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/ترجمه حسکانی/1.jpg


( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/در المنثور/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/در المنثور/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/درالمنثور2/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/درالمنثور2/1.jpg


( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/درالمنثور 3/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/درالمنثور 3/1.jpg


( ع)عليواليتاز مخالفت مردم با ( ص)اكرمپيامبردلهره 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/فتح القدیر/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/فتح القدیر/1.jpg


( ع)عليشان نزول آيه ابالغ در مورد واليت حضرت 

ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/سیوطی/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/سیوطی/1.jpg


( ع)عليشان نزول آيه ابالغ در مورد واليت حضرت 

ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/الوسي/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/الوسي/1.jpg




ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه ابن مردویه/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه ابن مردویه/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه طبری/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه طبری/1.jpg


من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



دلهره پيامبر از چه كساني بود؟  و چرا ؟

دلهره پیامبر از جریان غدیر/از چه کسانی و به چه علت/مجمع البیان/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/از چه کسانی و به چه علت/مجمع البیان/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/از چه کسانی و به چه علت/عمدة القاری/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/از چه کسانی و به چه علت/عمدة القاری/1.jpg


•

•

قرائن دهلره  حضرت  ، برخورد صحابه  در مين

–

دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/4.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/4.jpg


قرائن دهلره  حضرت  ، برخورد صحابه  در مين

دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/6.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/6.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/9.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/9.jpg


قرائن دهلره  حضرت  ، برخورد صحابه  در مين

دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/12.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/قرائن دلهره/12.jpg


•

•

برخورد صحابه در منطقه غدير 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/برخورد صحابه/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/برخورد صحابه/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/برخورد صحابه/4.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/برخورد صحابه/4.jpg


•

•

تكرار برخورد صحابه در حديث قرطاس

دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/3.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/3.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/5.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/تکرار برخورد صحابه/5.jpg


من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



تمام فتنه ها از مدينه برخواهد خواست



من كنت وليَّه فعلٌي وليُّه 



تابع وحي است  (  ص)پيامبر اكرم 

ولايت و امامت علي در قرآن پاور 93.pptx
پیامبر تابع وحی/1.jpg
پیامبر تابع وحی/1.jpg
پیامبر تابع وحی/3.jpg
پیامبر تابع وحی/3.jpg


( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 

دلهره پیامبر از جریان غدیر/مخالفت مردم با ولایت/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/مخالفت مردم با ولایت/1.jpg


:ترجمه فخر رازي

( ع)روايات متعدد و مؤيد نزول آيه در حق علي  

پیامبر تابع وحی/نزول آیه در حق حضرت/1.jpg
پیامبر تابع وحی/نزول آیه در حق حضرت/1.jpg
پیامبر تابع وحی/شخصیت فخر رازی/1.jpg
پیامبر تابع وحی/شخصیت فخر رازی/1.jpg


:الحسكانيترجمه الحاكم 

( ع)روايات متعدد و مؤيد نزول آيه در حق علي  

دلهره پیامبر از جریان غدیر/ترجمه حسکانی/1.jpg
دلهره پیامبر از جریان غدیر/ترجمه حسکانی/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/حسکانی/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/حسکانی/1.jpg


:ترجمه ابن عساكر

( ع)روايات متعدد و مؤيد نزول آيه در حق علي  

ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/سیوطی/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/سیوطی/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ابن عساکر/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ابن عساکر/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه ابن عساکر/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/ترجمه ابن عساکر/1.jpg


:ترجمه أبو سعيد سجستاني

( ع)روايات متعدد و مؤيد نزول آيه در حق علي  

ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/حسکانی 2/1.jpg
ایه ابلاغ در غدیر/کتب اهلسنت/نزول آیه ابلاغ أن علیا مولی المؤمنین/حسکانی 2/1.jpg


مولي به معناي اولي نيست



شبهه وهابيون 

در كلمه مولي 

و جواب آن



•

•

شبهه وهابيون در كلمه مولي

معنی مولاه/شبهه وهابیون/صواعق ابن حجر/1.jpg
معنی مولاه/شبهه وهابیون/صواعق ابن حجر/1.jpg


شبهه وهابيون در كلمه مولي

معنی مولاه/شبهه وهابیون/الوسی/1.jpg
معنی مولاه/شبهه وهابیون/الوسی/1.jpg


قول لغويني بر آمدن مولي به 

معناي اولي 



•

•

شهادت لغويين بر استعمال مولي به معناي اولي



•

•

شهادت لغويين بر استعمال مولي به معناي اولي

معنی ولی/شهادت لغویون/تفسیر بحر المحیط/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/تفسیر بحر المحیط/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/تفسیر بحر المحیط/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/تفسیر بحر المحیط/1.jpg


•

•

ترجمه و شرح حال لغويين مذكور

: 146ترجمة الكلبي محمد بن السائب  المتوفی 

: 207ترجمة الفراء المتوفی 

: 311ترجمة الزَّجاج المتوفی 

معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه کلبی/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه کلبی/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه الفراء/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه الفراء/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه الزجاج/1.jpg
معنی ولی/شهادت لغویون/ترجمه لغویون/ترجمه الزجاج/1.jpg


•

•

ترجمه و شرح حال ادباي عرب مذكور

: 210ترجمة أبي عبيدة المتوفی 

215ترجمة األخفش المتوفی  

معنی ولی/ترجمه ادبا/ترجمه الاخفش/1.jpg
معنی ولی/ترجمه ادبا/ترجمه الاخفش/1.jpg
معنی ولی/ترجمه ادبا/ترجمه ابی عبیده/1.jpg
معنی ولی/ترجمه ادبا/ترجمه ابی عبیده/1.jpg


قول مفسران بر آمدن مولي به 

معناي اولي 



•

•

تصريح نحويين بر آمدن مولی به معناي اولی

15الحديد، { َمْأَواُكْم الناُر ِهَي َمْواَلُكْم}قول النحويين في قوله تعالی 

معنی ولی/شهادت نحویین/مجاز القران/1.jpg
معنی ولی/شهادت نحویین/مجاز القران/1.jpg
معنی ولی/شهادت نحویین/مجاز القران/ترجمه ابو عبید/1.jpg
معنی ولی/شهادت نحویین/مجاز القران/ترجمه ابو عبید/1.jpg
معنی ولی/شهادت نحویین/اتفاق المبانی/1.jpg
معنی ولی/شهادت نحویین/اتفاق المبانی/1.jpg


قول مفسران بر آمدن مولي به 

معناي اولي 



•

•

قول  محدثان بر آمدن مولی به معناي اولی

15الحديد،{َمْواَلُكْمِهَيالناُرَمْأَواُكْم}تعالیقولهفيالمحدثينقول

معنی ولی/شهادت محدثین/ابن حجر/1.jpg
معنی ولی/شهادت محدثین/ابن حجر/1.jpg
معنی ولی/شهادت محدثین/بخاری/1.jpg
معنی ولی/شهادت محدثین/بخاری/1.jpg


قول مفسران بر آمدن مولي به 

معناي اولي 



•

•

قول مفسرين بر آمدن مولی به معناي اولی

15الحديد، { َمْأَواُكْم الناُر ِهَي َمْواَلُكْم}قول المفسرين  في قوله تعالی 

معنی ولی/شهادت مفسرین/طبری/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/طبری/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر غریب/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر غریب/1.jpg


•

•

قول مفسرين بر آمدن مولی به معناي اولی

معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بغوی/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بغوی/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/زاد المسیر/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/زاد المسیر/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بیضاوی/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بیضاوی/1.jpg


•

•

قول مفسرين بر آمدن مولی به معناي اولی

معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر جلالین/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر جلالین/1.jpg


قول مفسران بر آمدن مولي به 

معناي اولي 



•

•

تصريح مفسران بر آمدن مولی به معناي اولی

2: التحريم{ َواهلُل َمْوَلاُكْم}قول المفسرين في قوله تعالي 

معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر الکشاف/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر الکشاف/1.jpg


•

•

تصريح مفسران بر آمدن مولی به معناي اولی

معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر الوسی/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر الوسی/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بیضاوی 2/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/تفسیر بیضاوی 2/1.jpg


•

•

تصريح مفسران بر آمدن مولی به معناي اولی

معنی ولی/شهادت مفسرین/فتح القدیر/1.jpg
معنی ولی/شهادت مفسرین/فتح القدیر/1.jpg


•

•

اگر مراد محبت بود با كلمه حب بيان مي كرد

کلمه حب برای دوستی/هیثمی2/1.jpg
کلمه حب برای دوستی/هیثمی2/1.jpg


•

•

اگر مراد محبت بود با كلمه حب بيان مي كرد

کلمه حب برای دوستی/مستدرک/1.jpg
کلمه حب برای دوستی/مستدرک/1.jpg
کلمه حب برای دوستی/هیثمی/1.jpg
کلمه حب برای دوستی/هیثمی/1.jpg


در غدير  حضور (  ع)علي  

نداشت



در غدير( ع)شبهه وهابيون در عدم حضور علي  

در غدير حضور نداشت( ع)علي  

حضور علي در غدير به نقل صحيحين

اقوال علماي اهل سنت در رد نظريه فوق



•

•

در غدير حضور نداشت( ع)علي  

حضرت علی در غدیر نبود/طحاوی/1.jpg
حضرت علی در غدیر نبود/طحاوی/1.jpg


•

•

در غدير حضور نداشت( ع)علي  



•

•

در غدير حضور نداشت( ع)علي  



•

•

نقد و رد علماي اهل سنت  

–

حضرت علی در غدیر نبود/رد علمای اهلسنت/طحاوی/1.jpg
حضرت علی در غدیر نبود/رد علمای اهلسنت/طحاوی/1.jpg


•

•

نقد و رد علماي اهل سنت 



:  ابن تيميه

اللهم وال من وااله دروغ است



«اللهم وال من وااله وعاد من عاداه»وهابيت وتكذيب  

«اللهم وال من واال»سخن ابن تيميه در تكذيب 

سي نفر از صحابه آن را نقل كرده اند

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

ديراختصاص بابي مستقل به اين جمله از روايت غ

نداعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به صحت س

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

نداعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت س

علماء اهل سنت و رد سخن ابن تيميه



•

•

تكذيب ابن تيميه جمله اللهم وال من وااله

.

–

دعا و نفرین پیامبر/انکار ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/انکار ابن تیمیه/1.jpg


•

•

تكذيب ابن تيميه جمله اللهم وال من وااله



نقل سي نفر  از صحابه 



•

•

سي نفر از صحابه آن را نقل كرده اند

–

دعا و نفرین پیامبر/صواعق 30 صحابه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/صواعق 30 صحابه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/عجلونی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/عجلونی/1.jpg


نقل حديث توسط علماي قبل از ابن  

تيميه  



•

•

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

( هـ235متوفاي ) ابن ابي شيبة .  1

( هـ241متوفاي)احمد بن حنبل امام حبنلي ها .  2

–

( هـ275متوفاي)ابن ماجه قزويني متوفاي . 3

(هـ292متوفاي)ابوبكر بزار . 4



•

•

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

(  هـ303متوفاي)نسايي.  5

–

(هـ307متوفاي) ابويعلي موصلي . 6

–

(هـ321متوفاي)طحاوي . 7

–

(هـ354متوفاي)ابن حبان . 8

–



•

•

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

(هـ360متوفاي)طبراني . 9

–

( هـ405متوفاي)حاكم نيشابوري .  10

–

(هـ427متوفاي) ثعلبي . 11

–

(هـ499متوفاي)جرجاني . 12

–



•

•

نقل حديث توسط علماي قبل از ابن تيميه  

(هـ571متوفاي)ابن عساكر . 13

–

(هـ630متوفاي)ابن أثير جزري . 14

( هـ643متوفاي)مقدسي . 15



ه از اختصاص بابي مستقل به اين جمل

روايت غدير



•

•

اختصاص بابي مستقل به اين جمله از روايت غدير

–

دعا و نفرین پیامبر/اختصاص باب با همین دعا/الشریعه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/اختصاص باب با همین دعا/الشریعه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/اختصاص باب با همین دعا/ابن حبان/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/اختصاص باب با همین دعا/ابن حبان/1.jpg


اعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به

صحت سند



•

•

اعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به صحت سند

( :هـ321متوفاي)ابوجعفر طحاوي

:ترجمه و شرح حال طحاوي

–

–

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/طحاوی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/طحاوی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/طحاوی/ترجمه طحاوی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/طحاوی/ترجمه طحاوی/1.jpg


•

•

:اعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به صحت سند 

( :هـ405متوفاي)حاكم نيشابوري

ترجمه و شرح حال حاكم نيشابوري

–

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/وفیات الاعیان/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/وفیات الاعیان/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/الاعلام/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/حاکم/شرح حال حاکم/الاعلام/1.jpg


•

•

:اعتراف  علماي قبل از ابن تيميه به صحت سند 

( :هـ643متوفاي)ابوطاهر ضياء الدين مقدسي

ترجمة و شرح حال ضياء الدين المقدسي

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/ترجمه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/ترجمه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/صحت کتاب/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/مقدسی/صحت کتاب/1.jpg


ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن

تيميه



•

•

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

(  هـ742: متوفاي)مزي رجالي سرشناس اهل سنت .  1

–

(:هـ748: متوفاي)ذهبي .  2

( :هـ762متوفاي)زيلعي .  3

–

(:هـ768متوفاي)يافعي .  4



•

•

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

(:هـ774متوفاى)ابن كثير دمشقي.  5

( :هـ807متوفاي)ابن ابي بكر هيثمي .  6

–

(:هـ852متوفاي)ابن حجر عسقالني .  7

–

(:هـ875متوفاي)ثعالبي .  8

–



•

•

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

( هـ911متوفاي)سيوطي .  9

–

( :هـ973متوفاي )ابن حجر هيثمي.  10

–

(:هـ975متوفاي)متقي هندي .   11

–

( :هـ1044متوفاي)حلبي . 12

–



•

•

ذكر حديث ،  توسط  علماي بعد از ابن تيميه

(:هـ1111متوفاي)عبد الملك شافعي عاصمي مكي .  13

–

( هـ1162متوفاي)عجلوني إسماعيل بن محمد .  14

(:هـ1270متوفاي)آلوسي .  15

–



اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به

صحت سند



•

•

اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت سند

( :هـ748متوفاي)ذهبي ، : الف

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/ابن کثیر/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/ابن کثیر/1.jpg


•

•

اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت سند

( هـ774متوفاي)ابن كثير دمشقي سلفي : ب 

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/2ابن کثیر/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/2ابن کثیر/1.jpg


•

•

اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت سند

( هـ807متوفاي)هيثمي : ج 

–

دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/هيثمي/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/هيثمي/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/هیثمی 2/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تصحیح روایت/هیثمی 2/1.jpg


•

•

اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت سند

( هـ974متوفاي)ابن حجر مكي : ج 

( :هـ1111متوفاي)عاصمي مّكي : د 

–

–

استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/صواعق 30 صحابه/1.jpg
استدلال به غدیر/استدلال حضرت علی به غدیر/رحبه/صواعق 30 صحابه/1.jpg


•

•

اعتراف  علماي بعد از ابن تيميه به صحت سند

(هـ1162متوفاي)عجلوني : هـ 

:1420ألباني متوفاي : و 

دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/عجلونی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/عجلونی/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/الباني/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/تواتر دعا/الباني/1.jpg


علماء اهل سنت نقد صريح وتكذيب  

سخن ابن تيميه



•

•

علماء اهل سنت نقد صريح وتكذيب سخن ابن تيميه

(هـ ق947)ابن حجر مّكي متوفاي : الف 

(هـ1014متوفاي)مال علي قاري: ب 

دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/ابن حجر صواعق/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/ابن حجر صواعق/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/ملا علی قاری/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/ملا علی قاری/1.jpg


•

•

علماء اهل سنت نقد صريح وتكذيب سخن ابن تيميه

(هـ1044متوفاي)برهان الدين حلبي : ج 

:1420 ألباني  متوفاي : د 

–

دعا و نفرین پیامبر/رد تضعیفات ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد تضعیفات ابن تیمیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/سیره حلبیه/1.jpg
دعا و نفرین پیامبر/رد منکرین انکار دعای پیامبر/سیره حلبیه/1.jpg


تكرار من كنت مواله فعلي مواله



•

•

(  ع)من كنت مواله در خاتم بخشي حضرت امير  

غدیر در ایه ولایت/سیوطی/1.jpg
غدیر در ایه ولایت/سیوطی/1.jpg


•

•

من كنت مواله در شكوائيه جيش يمن

شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مسند احمد/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم/1.jpg
شبه جیش یمن/غضب پیامبر از شکایت/مستدرک حاکم/1.jpg


•

•

من كنت مواله در قضيه اسامة بن زيد 



•

•

در غدير حضور نداشت( ع)علي  



5حديث غدير  و امامت علي  ص 
6حديث غدير در صحاح و سنن ص 
26داللت حديث غدير بر امامت  ص 

استعمال كلمه ولي در خالفت
51علماي اهل سنت وداللت حديث غدير ص 

66وحشت محدثان از نقل حديث غدير ص 
حديث غدير و شبهات وهابيت

88شكايت جيش يمن 
93جواب شبهه  ص 

113مسافرت براي جمع زكوات 
120پاسخ شبهه ص 
136در مكه  صورت نگرفت ص ( ع)چرا واليت علي  

قرائن دهلره  حضرت  ، برخورد صحابه  در مين



سؤاالت شكوائيه جيش مين





( ع)از مخالفت مردم با واليت علي  ( ص)دلهره پيامبر اكرم 


