
  
 

انديشه مطهر  

  

  

  

  :برخی نام ها وصفت های غدیر به نقل از روایانت واحادیث

  )يوم الشاهد و المشهود(روز گواهى و گواهان؛ 
  ) يوم التبسم(روز لبخند؛ 

  ) يوم االرشاد(روز راهنمايى؛ 
  ) يوم رفع الدرج(روز بلندى گرفتن منزلت شايستگان؛ 

  ) يوم وضوح الحجج(روز روشن شدن داليل خدا؛ 
  ) يوم محنة العباد(ندگان؛ روز آزمايش ب

  ) يوم دحر الشيطان(روز راندن شيطان؛ 
  ) يوم ابالء خفايا الصدور(روز بر مال کردن مقاصد پوشيده؛ 

  ) يوم النصوص على اهل الخصوص(روز تصريح به برگزيدگان؛ 
  ))ص(وآل محمد) ص(يوم محمد(؛ )ص(و آل محمد) ص(روز محمد

  )يوم تمام النعمة(روز اتمام نعمت؛ 
  ) يوم االفصاح عن المقام الصراح(روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ 

  . يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود روز افشاى پيوند ميان کفر و نفاق
  ) يوم الجمع المسؤول(روز گردهمايى و تعهد حاضران؛ 

  
  

 به وصف علي هرچه "ني اعظم است علي اسم نورا"خداميشناسدعلي را كه كيست "علي سير حق معني معنوي ست  
  "علي هست مفتاح هر مشكلي"گويم كم است 

  بگو يا علي ،ياعلي، يا علي

       

         

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  
  

چشمه اى لبريز از آب حيات و دريايى مواج از  ز همعلى، هنو غدير
بصيرت، در كوير حيرت و هامونِ ضاللت است، تا كام  غديردريايى از باور و.كرامتهاست

است،سندى براى تداوم خطّ » كتاب مبين«غدير، يك .شود جان ها از آن سيراب
 ره گمبراست، و تشنگان، چشمه زاللِ هدايت ا ، براى«يرغد.«امامت» در جلوه» رسالت«

  .غدير عيد واليت است.دمنتهى مى شو» سنّت پيامبر«كردگان، صراطى است كه به 

يگاه مقاومت شهيد مطهر ي دانشگاه پا
  فردوسي مشهد

 90ويژه نامه غديرآبان  53شماره



  
 

  

  
  سالم بر وارث غدير

                                      
  

بوي خوش بهشت از كنار آن آبگير، يعني غدير عرشيان و بهشتيان، جان ها را مي نوازد اين چه 
عبور صدها سال هنوز فضاي جان مشتاقان را مي نوازدبوي خوشي است كه حتي پس از  غدير  .

تكرار اولين است در كالم آخرين، همان كالم نوراني كه در اولين پيام، علي را به برادري و 
مهر بي مثال از آفتاب، نوراني تر و  .وصايت خواند و در غدير، اعالم واليت و امامت او را فرمود

ستارگان آسمان نيز وامدار نيم . ارت او سر از خواب بر مي داردگرما بخش تر، صبحگاهان به اش
نگاه اويند و ما هم جرعه نوش جام والي آن بزرگ، آن عزيز، آن مهربان تر از پدر، آن جاري از 
و ما چه گوييم تو اي مهربان موالي كريم، كه پايمردانه بر زبر  :باران و آن خوب تر از پاكي كه

. مين و هر آنچه در آنست در مشت تو و زمان، رشته آويخته از سرانگشت توكائنات ايستاده اي و ز
و ما با كدامين زبان  .ورود عظيم تاريخ جويباري كه خيزاب امواجش از قوزك پايت در نمي گذرد
هر كس علي را در قلبش  :و احساس تو را روايت كنيم تو اي كه پيامبر در شانت فرموده است

اب تمام بندگان را به او عطا مي فرمايدتو را با كدامين زبان بسرائيم كه دوست بدارد، خداوند ثو
في  :خداوند در قرآنش در آيات مختلف تو را مدح فرموده است و زيباتر آن كه شاعر سرود
شانك قد نزل القرآن و ما دمك اهللا اكبرو اينك وارث غدير، صاحب دست بيعت علوي، مالك 

ي، مهر سپهر سروري، حجة بن الحسن العسكري در كنار غدير ملك حيدري، والي سرزمين صفدر
روزگاران ايستاده است و از سر شوق و افتخار بر دستان مباركش بوسه مي زنيم و بر بيعت با او دل 

خجسته عيد سعيد غدير خم،  نازنين صديقه كبري، فاطمه زهرا عليها السالم را شادمان مي سازيم
  بادگان آستان هدايت و شيعيان رهرو سعادت مبارك و تهنيتعيد امامتو واليت، بر دل داد

  
  

يغها در تاب و تب بود اى در اين زالل معرفت خشكيد آيا در غدير؟ دل درون سينه  
  

  ؟داند چه حالى داشت زهرا در غدير آس نمى
  
  

                                            استدالل ائمه بر حديث غدير                                                                                   
               

   :روز عيد غدير فرمود) ص(پيامبر اكرم 
آنست كه  بيش از تفسير كتاب خدا، و دعوت كننده به سوى خداست، آگاه باشيد كه حالل و حرام (ع(على

دستور داشتم كه از شماعهد و پيمان بگيرم كه آنچه را در پس . من معرفى و به آنها امر و نهى كنم و بشمارم
 انديشه كنيد! اى مردم .بزرگ آوردم، بپذيريد طرف خداوند مورد على اميرمؤمنان، و پيشوايان بعد او از

به خدا قسم هرگز كسى  .دنبال نكنيد و آيات الهى را بفهميد، در محكمات آن دقت كنيد و متشابهات آن را
و (ام  كند، جز آن كسى كه من دست او را گرفته روشن تواند بيان كند و تفسير آن را ا نمىنداهاى قرآن ر

  .او را معرفى كردم

غدير در برابر مخالفان استدالل نموده است،بلكه دخت گرامى پيامبر نيز  اين نه تنها على است كه با حديث
آيا » :كرد و گفت)ص(به ياران پيامبرروز تاريخى كه براى احقاق حق خود سخنرانى مى نمود،رو  در يك

هنگامى "على مواله؟ من كنت مواله فهذا«)) عليه السالم((روز غدير را فراموش كرديد كه پيامبر به على
 تصميم گرفت كه با معاويه صلح كند برخاست و خطبه اى به شرح زير ايراد)) السالم عليه((كه حسن بن على

 وسيله اسالم گرامى داشت و ما را برگزيد و هر نوع پليدى را از ما پاكبه  خداوند اهل بيت پيامبر را:نمود

و تو نسبت به من، بسان هارون : شنيدند كه پيامبر رو به على كرد و گفت همه امت: تا آنجا كه فرمود.«نمود
 گرفتو به مردم هستى، همه مردم ديندن و شنيدند كه پيامبر دست على را در غدير خم نسبت به موسى

 ،58فرائدالسمطين، باب »عاد من عاداه و من كنت مواله فعلى مواله اللهم و ال من وااله و«: تگف
ودر روز جمل و در حادثه اى به » يوم الرجبه«كوفه در روزى به نام  اميرمؤمنان عالوه بر اين سه مورد، در

حضرت .ل نموده استبا حديث غدير بر امامت خويش استدال» صفين«و نيز در جنگ  «حديث الركبان«نام 
كه در ميان آنان صاحبه پيامبر زياد  حسين بن على نيز هنگام سخنرانى در اجتماع انبوهى در سرزمين مكّه،

مى دهم، آيا مى دانيد كه پيامبر در غدير خم، على را به خالفت و  شما را به خدا سوگند«: بودند،نين فرمود
عالوه بر .«گواهى مى دهيم: رسانند؟، آن جمع همگى گفتندو حاضران به غايبان ب: فرمود واليت برگزيد و

ديگر  پيامبر، مانند عمار ياسر، زيد بن ارقم، عبداهللا بن جعفر، اصبغ بن نباته و افراد اينها گروهى از اصحاب
  .كه همگى با اين حديث برخالفت و شايستگى امام استدالل نموده اند
  ار به ديوار علي استهر كس كه فرستد به محمد صلوات همسايه ديو

  
  



  
 

  شهيد مطهري وواقعه غدير
  

شهيد « :  است-رضوان اهللا عليه  -  امام خمينى ، كالم شهيد مطهرى بهترين تعبير درباره استاد
 قدس سره -بزرگوار و متفكر و فيلسوف و فقيه عالي مقام مرحوم آقاى حاج شيخ مرتضى مطهرى 

 خود در عمر كوتاه... شناسى و فنون مختلفه اسالم و قرآن كريم كم نظير بود  كه در اسالم  ... -
. اثرات جاويدى به يادگار گذاشت كه پرتوى از وجدان بيدار و روح سرشار از عشق به مكتب بود

او با قلمى روان و فكرى توانا در تحليل مسائل اسالمى و توضيح حقايق فلسفى با زبان مردم و بى 
زنده و روان استثنا آمو آثار قلم و زبان او بى. قلق و اضطراب به تعليم و تربيت جامعه پرداخت 
گرفت، براى عارف  بخش است و مواعظ و نصايح او كه از قلبى سرشار از ايمان و عقيدت، نشات مى 

به مناسبت عيد غدير به نقطه نظرات اين اسالم شناس شهيد و  و عامى سودمند و فرح زاست
   .مرزبان فرهنگ علوي مي پردازيم

به تفسير آيه تبليغ ) 55/ مائده(ورد استدالل شيعه، به آيات م»  امامت در قرآن«استاد مطهري، در بحث 
اى است كه بر پيغمبراكرم نازل شده و  سوره مائده به اتفاق شيعه و سنى، آخرين سوره :نويسد پرداخته و مى

تمام ) ص(اين آيات، جزء آخرين آياتى است كه بر پيامبر نازل شده يعنى در وقتى نازل شده كه پيغمبر
ر مدت سيزده سال مكه و ده سال مدينه گفته بوده و اين، جزء آخرين دستورات بوده دستورات ديگر را د

در همان سوره مائده، شيعه به لحن اين آيه كه تا اين درجه براى اين موضوع اهميت قائل . است
آن موضوعى كه بتواند نامش مكمل دين و متمم نعمت و آن  :گويد كند و مى است استدالل مى
توانيم موضوعى را  گويد ما مى ا نبودنش، اسالم، اسالم نيست، چه بوده است؟ مىچيزى باشد كه ب

به عالوه رواياتى هست كه تاييد . توانيد  باشد ولى شما نمى نشان بدهيم كه در آن درجه از اهميت
  » .وارد شده است] غدير خم[كند اين آيه هم در همين موضوع  مى

] خواجه نصير :نويسد  تواتر حديث غدير شمرده و مىاستاد، يكى از ادله شيعه در امامت را
متواتر در علم حديث . ؛ حديث غديرى كه متواتر است" و لحديث الغدير المتواتر":گويد مى

شيعه مدعى است كه نقل . باشد] بر دروغ[فوق تبانى ] مقدار نقل خبر[تواتر يعنى . اصطالحى است
توانيم بدهيم و بگوييم مثال چهل نفر از   در آن نمىخبر غدير در حدى است كه ما احتمال تبانى هم

خصوصا كه بسيارى از ناقالن اين خبر، جزء دشمنان  !صحابه پيغمبر تبانى كردند بر يك دروغ
شهيد مطهرى درباره اين قسمت از ... اند اران ايشان شمرده نشدهبوده يا از طرفد) ع(على

معتقد است كه حتى شايد سني ها هم  « هموال) ع(من كنت مواله فهذا على«روايت غدير كه 
 نتوانند انكار كنند كه متواتر است

  !سوزد دلم برای علی ع می

 
فَهذا  من كُنت مواله » در حديث غدير كه پيامبر فرمود "موال"مي گويند كلمه ! ايد كه بعضيها حتما شنيده
والهم شايد فكر كنيد و با  .تي و سزاواريبه معناي دوستي است نه به معناي واليت و سرپرس» علي
كه منظور پيامبر  اند  خُب آنان تقصير ندارند، اين كلمه دو معنا دارد و آنها فكر كرده: خود بگوييد

خواهم برايتان با تعريف يك خاطره، روشن كنم  اما مي ...معناي دوستي كلمه را اراده كرده
ا منصوب به واليت كرده نه دوستي و منظورش از دانستند كه پيامبر علي ر آنها خوب مي: اوالً :كه

ها كه بعدها حتي شايد زير اصل ماجراي غدير هم  خيلي: ثانياً .موال، سروري است نه چيز ديگر 
تفسيرها برايش كردند، همانها بارها و بارها بر صدق آن و بر  زدند و انواع و اقسام تشكيكها و 

من وقتي گذرم بر اين روزهاي  .دند و تأييد نمودن بودند بو كرده اعتراف روشني معنا و مراد آن 
عليهم (علي و زن و فرزندش  گيرد و چقدر دلم براي  افتد، چقدر دلم مي سرد و تاريك تاريخ مي

با خود مدام در اين فكرم كه مگر علي چه هيزم تري جز نيكي به آنها فروخته  . سوزد مي) السالم 
   !دند و بر سرش و بر سر همسر و فرزندانش آنچه آوردند كه نبايدهمه چيز ز بود كه اينچنين زير 

 سوزد من چقدر دلم مي

 
 علي در عرش باال بي نظير است
  علي بر عالم و آدم امير است

 

 به عشق نام مواليم نوشتم
  چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟



  
 

كه به برخي از آنان اشاره است  در بيان ائمه عليهم السالم براي اين روز بزرگ اعمالي وارد شده
پيامبر اكرم بعداز نصب امام علي عليه  همانگونه كه : تحكيم بيعت با واليت :مي شود

كرد كه با او بيعت كنند در سالروز آن  السالم به امامت مسلمين به جماعت مسلمانان امر
 ساير لذا زيارت اميرالمومنين و. است حماسه جاويد پيامبر تجديد آن بيعت سفارش شده

اظهار سرور و -2 .وارد شده است به همين منظور ادعيه زيادي نيز. ائمه مستحب است
كه به شادي ما ائمه شادند و به حزن ما  در وصف شيعه و شيعيان گفته شده است: شادماني

عيد ائمه است و شادماني شيعه در  محزون و مسلم است كه عيد غدير شادي بخش ترين
خدمت امام صادق عليه  ون گويد در روز هيجدهم ذيحجهاين روز فرض است و هار

در روز عيد غدير .است  حقا كه روز غدير روز عيد فرح و سرور: السالم رسيدم كه فرمود
اظهار فرح و امير المومنين علي عليه السالم نيز فرمودنددر روز عيد غدير اظهار فرح و 

مصافحه  :ـ مصافحه كردن3 .انيدگرد شادماني كنيد و برادران مسلمان خود را نيز شاد
. عيد غدير به آن تاكيد بيشتري شده است يا دست دادن از آداب اسالمي است و در روز

هنگامي كه يكديگر را مالقات مي كنيد با  روز عيد غدير: امام علي عليه السالم فرمودند
د هللا هنگام مصافحه سفارش شده است؛ الحم ذكر مخصوص اين روز نيز.هم مصافحه كنيد

ترجمه سپاس .اميرالمومنين و االئمه عليهم السالم  الذي جعلنا من المتمسكين بواليت
درآويختگان به واليت اميرالمؤمنين علي و ائمه عليهم السالم  خداي را كه ما را از جمله

. تاز برنامه هاي اسالم ايجاد اخوت و برادري اس :اخوت و برادري  پيمان-4 .قرار داد
پيامبر اكرم بين مسلمانان مهاجرين و انصار پيمان برادري بست و با  و به همين منظور

با خويش برادر نمود و در برخي از زيارات كه خطاب به پيامبر مي  پيمان اخوت علي را
و علي اخيك علي بن ابيطالب عليه السالم يعني سالم بر تو و  السالم عليك: خوانيم

  برادرت علي اشاره 
  

  ضاوت عليق
عمر از او . بين من ومادرم حكم كن! خدايا: داد كه  در زمان خالفت عمر، جواني نزد او آمد و از مادرش شكايت كرد و ناله سر مي

مادرم نُه ماه مرا در شكم خود پرورده و دو سال : كني؟ جوان پاسخ داد مگر مادرت چه كرده است؟ چرا دربارة او شكايت مي: پرسيد
حال آنكه ! تو فرزند من نيستي: گويد دهم، مرا طرد كرده و مي ام و خوب و بد را تشخيص مي اكنون كه بزرگ شده. ر دادهتمام نيز شي

زن كه فهميد علّت اظهارش چيست، به همراه چهار برادرش و نيز  .عمر دستور داد زن را بياورند .من فرزند او هستم.... او مادر من و
هاي خود را تكرار كرد و قسم ياد كرد كه  جوان گفته. عمر از جوان خواست تا ادعايش را مطرح نمايد.چهل شاهد در محكمه حاضر شد

سوگند ياد ) ص(گيرم و به پيغمبر خدا را شاهد مي: گوييد؟ زن پاسخ داد شما در جواب چه مي: عمر به زن گفت. اين زن مادر اوست
من زني از خاندان . آبرو سازد خواهد مرا در بين قبيله و خويشاوندانم بي يي مياو با چنين ادعا. شناسم كنم كه اين پسر را نمي مي

آيا شاهد : در چنين حالتي چگونه ممكن است، او فرزند من باشد؟ عمر پرسيد .ام ام و هنوز باكره قريشم و تا به حال شوهر نكرده
گويد و نيز گواهي دادند كه  هادت دادند كه پسر دروغ ميآن چهل نفر ش. اينها همه گواهان و شهود من هستند: داري؟ زن پاسخ داد

اگر گواهان راست گفته . عمر دستور داد كه پسر را زنداني كنند تا دربارة شهود تحقيق شود.اين زن شوهر نكرده و هنوز هم باكره است
برخورد ) ع(ردند، با حضرت عليب مأموران در حالي كه پسر را به سوي زندان مي. باشند، پسر به عنوان مفتري، مجازات گردد

او را نزد عمر «: حضرت فرمود. به دادم برس؛ زيرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بيان كرد! يا علي: نمودند، پسر فرياد زد
دستور داد ) ع(علي: براي چه او را آورديد؟ گفتند. من دستور زندان داده بودم: چون بازگردانده شد، عمر گفت «.برگردانيد

وارد شد و ) ع(در اين وقت حضرت علي. مخالفت نكنيد) ع(ايم كه با دستور علي بن ابي طالب برگردانيد و ما از شما مكرّر شنيده
جوان دوباره تمام شرح » .ادعاي خود را بيان كن«: آنگاه حضرت به پسر فرمود. دستور داد مادر جوان را احضار كنند و او را آوردند

چگونه ! سبحان اهللا: عمر گفت» آيا مايلي من دربارة اين دو نفر قضاوت كنم؟«: رو به عمر كرد و گفت) ع( علي.حالش را بيان نمود
: حضرت به زن فرمود» .از همة شما داناتر است) ع(علي بن ابي طالب«: ام كه فرمود شنيده) ص(مايل نباشم و حال آنكه از رسول خدا

در اين وقت شاهدان جلو آمدند و مانند دفعة پيش . چهل شاهد دارم كه همگي حاضرند! ليب: گفت» دربارة ادعاي خود شاهد داري؟«
سپس به » .به من آموخته است) ص(همان حكمي كه رسول خدا. كنم طبق رضاي خداوند حكم مي«: فرمود) ع(علي .گواهي دادند

اين چهار نفر، برادران من هستند و در مورد ! بلي: زن پاسخ داد» آيا در كارهاي خود سرپرست و صاحب اختيار داري؟«: زن فرمود
شما دربارة ما  !بلي: گفتند» دهيد؟ آيا دربارة خود به من اجازه و اختيار مي«: آنگاه حضرت به برادران زن فرمود. من اختيار دارند

جلس حاضرند، اين زن را به به شهادت خداي بزرگ و شهادت تمامي مردم كه در اين وقت در م«: حضرت فرمود. صاحب اختيار هستيد
سريعاً چهارصد «: سپس به قنبر فرمود» .پردازم عقد ازدواج اين پسر درآوردم و به مهرية چهارصد درهم وجه نقد كه خود آن را مي

نت ها را بگير و در دامن ز اين پول«: فرمود. ها را در دست جوان ريخت حضرت تمام پول. قنبر چهارصد درهم آورد» .درهم حاضر كن
پسر از جاي خود » .بريز و دست او را بگير و ببر و ديگر نزد ما برنگرد؛ مگر آنكه آثار عروسي در تو باشد، يعني غسل كرده برگردي

اي پسر عموي پيغمبر آيا ! النّار! النّار: در اين هنگام زن فرياد زد. برويم! برخيز: ها را در دامن زن ريخت و گفت حركت كرد و پول
برادرانم مرا به شخصي شوهر دادند كه پدرش غالم . اين جوان فرزند من است! به خدا قسم! را همسر پسرم قرار بدهي؟خواهي م مي

فرزند بودن او را انكار كن و من هم طبق دستور : وقتي بچه بزرگ شد، به من گفتند. ام اي بود، اين پسر را من از او آورده آزاد شده
مادر دست . دلم از مهر و عالقة او لبريز است. كنم كه او فرزند من است  دادم، ولي اكنون اعتراف ميبرادرانم، چنين عملي را انجام

  .اگر علي نبود من هالك شده بودم: عمر گفت. پسر را گرفت و از محكمه بيرون رفتند
  



  
 

  
  وصف جان در سخن جانان

  
  

 و كماالت بي نظير و  سالم علي عليه ال  در شخصيت بي انتهاي رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله
حضرت محمد  . فضايل بي پايانش احاديثي فرموده اند كه به بخشي از آنها اشاره مي نماييم

اگر تمام باغ ها قلم گردد، همه درياها مركب، همه جن ها  :مصطفي صلي اهللا عليه و آله فرمود
سوگند به . رند نمي توانند حسابگر و انسان ها نويسنده شوند تا همه فضايل و مناقب علي را بشما

آن خدايي كه جان من در دست قدرت اوست، اگر نبود اين كه گروهي از امت من تو را مثل 
انصاري كه عيسي را به خدايي اشتباه گرفتند، غلو كنند در مورد فضايل و مناقب تو، مطالبي مي 

 دوست دارد  هر كس. گفتم كه تمام مسلمانان خاك زير پاي تو را توتياي چشم خود مي كردند 
پروردگار عالم به . تمسك كند    علي بن ابيطالب مثل من زندگي كند و مثل من بميرد، به واليت

تا : من وحي كرد و مرا مأمور ساخت كه علي عليه السالم را با لقب اميرالمومنين بخوانم و فرمود
پيامبراكرم صلوات اهللا عليه  .د به حال، كسي را با اين لقب نخوانده ام و آن را به كسي نخواهم دا

پيروان حضرت موسي به هفتاد و يك گروه تقسيم  :قبل از وفات خويش از آينده خبر داد و فرمود
 پيروي نمودند و پيروان " يوشع "شدند؛ همه آنان اهل آتش هستند جز گروهي كه از وصي اش

ر عذاب اخروي مي گردند، حضرت مسيح نيز به هفتاد و دو گروه تقسيم گرديدند و همگي گرفتا
تبعيت كردند، امت من نيز به هفتاد و سه شعبه تقسيم مي  " شمعون"جز آنان كه از جانشين او

شوند همگي در قهر خدا گرفتار خواهند شد مگر آن گروه راستين كه از وصي و جانشينم علي بن 
 در عزم و اراده اش را) ع(هر كس مي خواهد حضرت نوح . ابيطالب عليه السالم پيروي نمايند 

 در حلم و  )ع(ابراهيم  حضرت را درك كند و به جدم  (ع)حضرت آدم  بنگرد و علم سرشار
را در   (ع)حضرت عيسي  را در ذكاوت و هوشياري و) ع(بردباري اش نگاه كند و حضرت موسي 

من شهرعلم هستم و علي  زهد و بي توجهي به دنيا ببيند، وجود مبارك علي عليه السالم را ببيند
علي از حيث قضاوت و  . درِ آن است، هر كس مي خواهد وارد آن شود بايد از درش بگذرد

سرلوحه دفتر هر فرد با ايمان محبت و دوستي علي  . ز در ميان امت من بي نظير است داوري ني
 . اترين امت من ، بعد از من است علي دان. ابن ابيطالب است 

زفهم تو انديشه پا در گل "تويی عاشقان راامام وولی"هال روح سز واليت علی
  "مشکل استبه قران قسم وصف تو "است

پيمان برادري و عقد اخوت بستن از اعمال وارده در روز غدير .برادري است  به همين
 : احسان و انفاق-5.مخصوصي دارد كه در مفاتيح الجنان آمده است است و صيغه

اما در ايام بزرگ مثل عيد غدير بر آن . از دستورات ويژه اسالمي است احسان و انفاق
در سيره امام حسن عليه السالم است كه ايشان روز عيد غدير . است تأكيد بيشتري شده

  امام علي عليه السالم نيز در آن مراسم شركت مي كرد مهماني مي داد و شخص
م ،رفع حاجات مومنان،غسل كردن ولباس نو پوشيدن،تشكيل اجتماع ،دعا،روزه صله رح

  و عبادت
  التماس دعا

  )رضا رفيع(غدير در تقدير 

  :ت علي را گرفت، گفتدست خدا كه دس
  

  بعد از من،اين علي است ولي يادگار عشق
  

  اين يادگار، اين سخن عشق، اين علي
  

  اين ماندگارتر ز تمام تبار عشق
  

  مردي كه فاتح دل هستي و نيستي است
  

  وقتي فشرد در كف خود ذوالفقار عشق
  

  »ولي«آنك علي است، بعد رسول خدا 
  

  مي گيرد امتداد از او روزگار عشق
  

  رقم زد براي ما» تقدير در غدير«
  

  يك كهكشان ستارة دنباله دار عشق
  

  شودش توتياي چشم خاك غدير مي



  
 

  
  

انانديشمندان غيرمسلم امام علی عليه السالم از ديدگاه  

 ʺجبران خليل جبران
كه از علماي بزرگ مسيحيت، مرد هنر و صاحب ذوق بديعي است لب به ستايش علي گشوده و 

نخستين مرد از قوم عرب است كه ) پس از پيامبر(  به عقيده من علي بن ابيطالب ":چنين مي گويد
وجودش، همه فضائل كامل بودن را در قوم خويش دميد و آهنگ آن را به گوش مردمي رسانيد 
كه پيش از آن مانند آن را نشنيده بودند و در بين تاريكي هاي جاهليت از روش روشن او متحير 

كه طريق علي را پسنديد به فطرت سليم بازگشت و آن كه از باب خصومت وارد ماندند؛ پس كسي 
 دو طايفه شيفته روش علي بودند يكي ":جبران معتقد بود كه".شد جاهيلت را ترجيح داد

خردمندان پاكدل و ديگري نيكو سرشتان با ذوق، علي بن ابيطالب شهيد عظمت خويش گشت او 
مردم عرب، حقيقت .  زبانش جاري و دلش از شوق خدا لبريز بوداز دنيا رفت در حالي كه نماز بر

برخاسته، اين گوهر گرانبها ) ايران( مقام او را درك نكردند تا گروهي از مردم كشور همسايه آنها
مانند پيغمبران ) ع( علي ":جبران اضافه مي كند كه ".را از سنگ تشخيص داده و او را شناختند

 بصيرت و بينايي چون پيغمبران، مختص شهر، بلد، قوم، زمان و مكان درگذشت، مقام و شأن او در
را در مجالس خاص و عام به ) ع(جبران هميشه نام علي  ".نبوده و شخصيتي بين المللي داشت

 تعظيم مي كرد و مي گفت علي از جهان رفت درحالي كه هنوز رسالتش را به  زبان مي آورد،
   .كمال، تبليغ نكرده بود

 ʺيلشبلي شم
 هجري درگذشت، وي شاگرد برجسته مكتب داروين بود و 1335دانشمندي است كه در سال 
 را در شرق منتشر كرد سپس برخالف مكتب استاد خود كه " قوه"نخستين كسي است كه نظريه

فردي الهي بود، به انكار مقدسات و جهان ماوراء طبيعت برخاست وتا لحظه مرگ از مكتب 
) ع( وي با اصراري كه در انكار توحيد داشت، در برابر شخصيت علي .ماديگري پيروي نمود

 امام و پيشواي انسان ها علي بن ابيطالب ":سرتعظيم فرود آورده و در مورد او چنين مي گويد

مطابق است هرگز اهل شرق و » )ص( پيامبر»بزرگ بزرگان و يگانه نسخه اي است كه با اصل خود 
  ".شته و حال نديده استغرب، سخنراني نظير او در گذ

  المنس

مي ) ع(او درباره علي .  كه در زبان عربي و تاريخ عرب مهارت داشت يك كشيش بلژيكي است
.  براي عظمت علي اين بس كه تمام اخبار و تواريخ علمي اسالمي از او سرچشمه مي گيرد":گويد

، از دوست و دشمن علماي اسالم از مخالف و موافق. او حافظه و قوه شگفت انگيزي داشت
مفتخرند كه گفتار خود را به علي مستند دارند چرا كه گفتار او حجيت قطعي داشت، او باب مدينه 

) ع(، در مقام تعريف حضرت علي ʺمادام دياالفواʺ ‐ʺ.علم بود و با روح كلي پيوستگي تام داشت
اً هم بايد اين طور باشد در نزد شيعه به منتها درجه است و حق) ع( احترام علي ":چنين مي نويسد

   زيرا اين مرد بزرگ عالوه بر جنگ ها و فداكاري هايي كه براي پيشرفت اسالم كرد، در دانش،
. فضائل ، عدالت و صفات نيك بي نظير بود و نسلي پاك و مقدس نيزاز خود باقي گذارد

.  شهادت دادندفرزندانش نيز از او پيروي كردند و براي پيشرفت مذهب اسالم مظلومانه تن به
كسي است كه در قضاوت به منتها درجه عدالت رفتار مي كرد و در اجراي قوانين الهي ) ع(علي

علي كسي است كه اعمال و رفتارش نسبت به مسلمانان منصفانه بود، او . اصرار و پافشاري داشت
  كسي است كه تهديد و نويدش قطعي بود

 ʺ مادام دياالفواʺ ‐
 چشمان من گريه كنيد، اشك هاي خود را با آه و ناله من مخلوط ": گويددر ادامه اين بحث مي

استاد  "پطروشفسكي " -".نماييد و براي اوالد پيامبر كه مظلومانه شهيد شدند، عزاداري كنيد
... تا سرحد شور و عشق پاي بند دين، صادق و راستگو بود) ع) علي ":دانشگاه لنينگراد مي گويد

  .هللا در وجودش جمع بودو مقام صفات اولياءا
  

علي كيست؟سر فصل آيينه ها خرد راولي " به قران قسم خلقتي بي بديل "علي كيست؟ازبهر هستي دليل
  "عشق را مقتدا


