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 اهداء
آن يـاري  اين اثر را از طرف خود وهمه جواناني كـه مـا را در فـراهم آوردن                

عليهاالسـالم و   زهـرا   ساله غـدير، حضـرت فاطمـه       ١٨شهيده   نمودند، به اولين  
 .نماييم السالم هديه مي عليه  اش حضرت محسن فرزند شش ماهه

 
 

  

 
 
 
 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ي اعدائهم احلمدهللا رب العاملني و الصلوة و السالم علي حممد و آله الطاهرين و لعنة اهللا عل
 امجعني

  
 بزرگي ناشناخته

 
مردي ناشناخته بگوييم كه با هـر دسـته از مـردم بـه مـرام خـود سـخن                     خواهيم از بزرگ       مي
نمود، با متفكّران از نظر بلندي فكرشان، با نيكوكـاران از جهـت نيكـِي                گفت وبرخورد مي   مي

يث تحقيق و كاوش مستمرشـان، بـا        پايانشان، با محقّقين از ح     عميقشان، با دانشمندان به علم بي     
رغبتـان بـه دنيـا بـه زهـد وبـي رغبتيشـان، بـا مصـلحين                   محبت پيشگان از نظر محبتشان، بـا بـي        

ديدگان از حيـث احسـاس       اجتماعي از جهت اصالحاتشان، با دردمندان درد فراوانشان، با ستم         
 شـهيدان بـه درجـات       و مظلوميتشان، با اديبان بـه ادبشـان، بـا قهرمانـان از نظـر شجاعتشـان، بـا                  
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سـازد،   بخشـد و بلندمرتبـه مـي       وااليشان و با انسانيِت هر زماني به آنچه كه آنرا شرف مي           

 .كرد برخورد مي
همتا، اديبي يگانه، مديري توانا، فرمانروا و رهبري دلسوز است به سوي                 او كه دانشمندي بي   

درآورد و در اعمـاق دل و       ات را تحريـك كـرده و بـه جنـبش             آيد تا احساسات انساني    تو مي 
برخورد تو با مردم بايد به آرامي       « جان تو اين احساس و عاطفه شادي آفرين را جاي دهد كه             

 . »ومهرباني باشد
كسي را كه به تو ستم كرده، ببخش و به كسي كه تـو را محـروم سـاخته، عطـا كـن و بـا                          «     

 .»ورزد، مدارا كن ت به تو دشمني ميكسي كه با تو قطع رابطه نموده، پيوند كن و با آنكه نسب
اي آرام نگرفتـه و در   خواهيم از تنها فرمانروايي بگوييم كه به خـاطر مـردم لحظـه            آري، مي 

تمام عمر يكبارهم غـذايي سـير نخـورده و درهمـي ذخيـره نسـاخته اسـت چـرا كـه شـايد در                         
. اه سـير نشـده اسـت      گـ  اي باشد كه هيچ    اي از سرزمين وسيع تحت فرمانرواييش، گرسنه       گوشه

از بـرادر   . كند غيـر از ايـن راه و روش را نپيماينـد            وحتي به فرزندان وياران خود نيز توصيه مي       
خود به خاطر يك دينار كه از بيت المال بدون دليل درخواست، بازخواسـت كـرده، و يـاران                   

د و بـه    انـد، محاكمـه كنـ      خود را براي تكّه ناني كـه بـه رشـوه از ثروتمنـدي گرفتـه و خـورده                  
المـال مسـلمين     به خدا سوگند، اگر خبردار شـدم بـه بيـت          « : فرماندار خود در اهواز پيغام دهد     

اي، كم باشد يا زياد، آنچنان كار را بر تو سخت گيرم كه بيچاره، خسته و ناتوان                  خيانت كرده 
 . »گردي

مـين را درو و هـر   به من خبر رسيده ز    « : ترساند كه      و ديگري را با اين سخن كوتاه و نغز مي         
اي، بايـد حسـاب پـس        اي و آنچه را به دستت رسـيده خـورده          چه زير پايت بوده غصب كرده     

 . »دهي و اوضاع ماليت را براي من گزارش نمايي
    او تنها اميري است كه در زمان رياستش به دست خود آسياب چرخانده و كفش خود را به           

 .زند دست خود وصله مي
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نموده، حتي اگر همـه مـردم روي          است كه هميشه بر پايه حق عمل مي            او يگانه عادلي  

سـاختند، زيـرا كـه عـدالت         شدند و دشمنانش دشت و بيابان را پرمي        زمين بر عليه او متّحد مي     
آنچنان با اخالق او پيوند خورده بوده كه گويي خوني باشد در رگهـايش و روحـي باشـد در                    

 .جسمش
ع در عين حال مهربان است، لشكريان دشمن را بدين خاطر كه                او كه مبارزي دالور و شجا     

رود كـه بـه يـاران خـود توصـيه            دارد و آنچنان در اين مهرورزي پـيش مـي          انسانند دوست مي  
هـا پيـروز     ها نجنگيـد و اگـر بـه يـاري خـدا بـرآن              اند با آن   تا جنگ را شروع نكرده    « : كند مي

. كنـد تعقيـب ننماييـد       آن را كـه فـرار مـي        شديد، آن كسي را كه به شما پشت كرد نكشـيد و           
 . »شدگان را مرحم نهيد و ياريشان نماييد وبه زنانشان آزار نرسانيد زخمي

يافت، آنان را براي نوشيدن آب بر سر همان رودي               وهنگامي كه بر دشمنان خود تسلط مي      
يـاران خـود    هـا مسـلمين را از آن محـروم كـرده بودنـد وبـه                 كرد كه قبالً خـود آن      دعوت مي 

پاداش مجاهدي كه در راه خدا شهيد گردد، بيشتر از آن كسي نيست كـه قـدرت                 « : گفت مي
گـذرد از    شـايد كسـي كـه از اشـتباه ديگـران مـي            . انتقام داشته ولي گذشـت نمـوده وببخشـد        

اگـر  « : گويـد   و از شد،ت مهرباني در مورد قاتل خود نيز سفارش نموده و مي     »فرشتگان باشد 
 . »تر است يد به پرهيزكاري نزديكاو را ببخش

« : گويـد  اي بـراي پيـروزي، مـي        و اوست تنها سياستمداري كه به جاي تمسك به هـر حيلـه   
كسي كه گناه و زشتي بر او غلبه داشته باشد پيروز نيست و آن كس كه با خدعه ونيرنـگ بـر                      

 . »ديگران غلبه نمايد در واقع شكست خورده است
گرديـد   كرد، يادآور مـي    پوشي مي  هاي ديگران حتي دشمنانش چشم     بدي    ودر حالي كه از     

 . »هاي ديگران است پوشي از بدي بهترين عمل مردان شريف چشم« : كه
 كشور از شرق آسيا تا غرب اروپا و از آنجا تا انتهاي قاره آفريقا بود             ٥٠    او كه رهبر بيش از      

توانسـت هماننـد حاكمـان و        با آنكه مي  هاي حكومتش دست كشيد      ها و ثروت   از تمام قدرت  
دنيـا هـم بـا تمـام زر و زيـورش نتوانسـت              . فرمانروايان ديگر به فكر خـود و خويشـانش باشـد          

تـرين امكانـات دنيـوي نيـز دل كنـده بـود        اي او را فريب دهد و او در حالي كه از سـاده             لحظه
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ن كـه مـن تـو را        دنيا به سوي ديگري رو كـ      « : گفت خطاب به دنيا و زيورهاي دنيوي مي      

 . »!ام طالقه نموده سه
ــي     ــدرز م ــد و ان ــو پن ــوردي نيك ــا برخ ــود را ب ــمنان خ ــزا   . داد     دش ــه او ناس ــه ب ــامي ك هنگ

بـرادر خـود را بـا نيكـي         « : گفـت  داري دعوت كرده ومـي     گفتند،ياران خود را به خويشتن     مي
 . »كردن توبيخ كند، و با نيكوكاري بازش گردانيد

دادند براي حفظ حكومتش بـا بعضـي از تبهكـاران كنـار آيـد                و پيشنهاد مي      و زماني كه به ا    
دوست تو كسي است كه تو را از زشتي بازدارد و دشمن تو كسي است كه تـو را                   « : گفت مي

 . »اغفال كرده و فريب دهد
 . »راستي را بر دروغ ترجيح ده اگرچه بر ضد تو باشد« : داد     و پس از آن ادامه مي

كـرد بـه هـيچ     كه پيشوايي ديني و رهبري مذهبي بود بـه فرمانـداران خـود توصـيه مـي            و او   
مـردم يـا بـرادر      « عقيده تو نيستند چرا كـه        گروهي از مردم ظلم نكنيد حتي با مخالفيني كه هم         

پوشـي نماييـد كـه       آنچنـان از آنـان گذشـت كـرده، چشـم          « ،   »ديني تواند يا انساني همانند تو     
 . »تان را ببخشد پوشي كرده، گناه از عيب شما چشمدوست داريد خداوند 

 
 کتابی جاوید

 .نظير در تاريخ بشريت است     از همه اينها گذشته او صاحب كتابي بي
كران لبريز است از سخناني حكيمانه واحساسي عميق و              كتابي نوراني كه چون اقيانوسي بي     

و از  .  و گرمـي حقيقـت، زيبـا و نغـز          ادراكي ژرف، بياناتي با شور و شـوق حـاكي از واقعيـت            
اي كـه گـويي معـاني را بـه صـورت تابلوهـاي               نظر اشتراك حس تجسم و بينايي به گونه        نقطه

 !آورد لبريز از بدايع هنري، آميخته با شكلها و آهنگها، سرودها و رنگها هنري بديعي درمي
 اسـت و اگـر فسـاد و     اي است كه اگر از روي انتقاد سخن گويد تندباد خروشـاني                مجموعه

كشـد و اگـر بـه     مفسدين را تهديد كند همچون آتشفشـانهاي سـهمناك و پرغـرش زبانـه مـي         
ه  ها و  احساسات بشري را مورد توجه قـرار داده و راه هـر تـوجيهي رإ؛ه                  استدالل بپردازد عقل  

 .بندد مي
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سوي آنچـه  سازد و به      اگر به تفكّر و دقّت دعوت كند حس و عقل را در تو همراه مي             

شود و تو را آنچنان با جهان و هسـتي پيونـد داده و نيروهـا و     كه خير تو در آنست رهنمون مي     
 !گرداند كه حقيقت را كشف كني قواي تو را متّحد مي

    اگر تو را پند و اندرز دهد، مهر و عاطفه پـدري، راسـتي و وفـاي انسـاني و گرمـي محبـت                        
ر بـا تـو از ارزِش هسـتي و زيباييهـاي خلقـت و كمـاالت                 و اگ . انتها را در آن خواهي يافت      بي

 .نويسد ها را با مركّبي از نور ستارگان در قلب تو مي جهان آفرينش سخن گويد آن
    آري، او در اين كتاِب خود تمامي احتياجات روحي و جسمي آدميان را بيان كرده و راه و                  

شناسـي تـا     روانشناسـي و جامعـه    هـاي مختلـف علمـي از         روش پيشرفت و تكامـل را در زمينـه        
هاي رفيع كمال دعـوت      پزشكي و اخترشناسي در اختيار بشريت گذاشته و آنان را به سوي قلّه            

 .كند مي
هـا از انسـيان،          اين كتاب از چگونگي آفرينش موجودات در ژرفاي دريا تا اعمـاق آسـمان             

تـر از    ونـد اسـت پـايين     گويد وكالمش كه نشأت گرفته از كـالم خدا         جنيان و پريان سخن مي    
 .كالم خدا و باالتر از سخن مخلوق است

  
 !    آري اي خواننده عزيز

مرد با اين خصوصيات منحصر به فرد و درجات بـاالي اخالقـي و علمـي كسـي                       اين بزرگ 
ــرت       ــان حضـ ــهيدان، اميرمؤمنـ ــدر شـ ــت، پـ ــق وحقيقـ ــته حـ ــر، كشـ ــت مگـ ــي « نيسـ علـ

ت بشريت، يگانه شخصيِت جاويد عالم و صاحب كتاب         ، صداي عدال   »السالم عليه طالب ابي بن
 . »البالغه نهج« شريف 

 را بـدان     »علـي « مردي بـه نـام       شد تا در هر عصر و زماني، بزرگ        تو را چه مي   !     اي روزگار 
 !كردي درك و احساس و بيان و شمشير به انسانيت عطا مي

يه حكومـت عـدل علـوي را در             اما افسوس كه سعادت ياري ننموده وتوفيق زندگي در سـا          
السالم نداشتيم، ولي جاي بسي اميدواري است كـه در دوران حكومـت              كنار حضرت اميرعليه  
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و امامــت يگانــه وارث علــوم علــوي ويادگــار شــجاعت حيــدري يعنــي  بقيــةاهللا االعظــم 

 حضرت مهدي عجل اهللا تعالي فرجه الشريف
صـلي اهللا وعليـه      ال و پيـروي از رسـول اكـرم        پس بياييد با اطاعت از خداوند متع      . بريم  بسر مي 

السالم را راهنما و الگوي خويش در لحظـه لحظـه            وآله وسلم قرآن و عترت پاك پيامبرعليهم      
عمرمان قرار داده، از خداوند ظهور و رهايش از غربت و غيبت را طلب كرده و دسـت يـاري                    

مي برهانـد ولبريـز از صـفا و         به سويش دراز كنيم تا جهان را با ظهورش از هر گونه ظلم و ست              
 .صميميت نمايد

  
 
 
 
 

 
 السالم در دامان مهر عليه  علي

  
    قريش كه با يك بحران اقتصادي و قحطي شديدي روبرو شده بود پيامبر را به فكر كمـك                  

 .به فقراي مكّه و خويشان خود، انداخت
براي كمك به عموم مردم     بدين خاطر به نزد دو عموي خود حمزه و عباس رفته و ايشان را 

آن دو نيز به اتفاق پيامبرصـلي اهللا وعليـه          . از يك طرف و ابوطالب از سوي ديگر تشويق نمود         
«  و پيـامبر   »جعفـر « ، حمـزه   »طالـب « وآله وسلم نزد ابوطالب رفته و براي كمك به او عباس          

 . را به فرزندي برگزيدند »السالم عليه علي
سالم را در شش سالگي به خواست خداوند انتخاب نموده بود، پـس از              ال عليه     پيامبر كه علي  

 .اين ماجرا او را در دامان مهر و عاطفه خود جاي داد و تربيت نمود



٩  امير غديرامير غدير
صـلي اهللا وعليـه وآلـه        ترين افراد در قلب و زبان رسـول اهللا         السالم كه محبوب   عليه     علي

هاي اوگرديده و رابطـه ايشـان را         وبيوسلم بود آنچنان به پيامبر نزديك شد كه وارث تمام خ          
صلي اهللا وعليـه وآلـه وسـلم جـاِن          حمّمداز برادري ديني به برابري روحي كشانيد و در حقيقت           

 .صلي اهللا وعليه وآله وسلم شدحمّمدالسالم جاِن  عليه السالم و علي عليه علي
  
  
  
 

 
 اولين سجده

  
صـلي اهللا وعليـه وآلـه وسـلم بـه            ق رسول خـدا   السالم براي نخستين بار از عش      عليه     قلب علي 

طپش درآمد وچشمانش از اولـين روز چهـره دلربـاي او را ديـد و از همـان كـودكي لـب بـه                         
 .سخناني كه از حضرت فرا گرفته بود، باز كرد

دارتـر از آن بـود       تـر و ريشـه     السالم به اسالم با وجود سن كم او عميق         عليه آوردن علي      روي
ضاع روزگار بتواند بر آن تأثير بگذارد كه خود نشانگر ايمان كـاملي بـود كـه                 كه شرايط و او   

 .خاست آيد از روح او برمي مانند آبي كه از سرچشمه بيرون مي
صلي اهللا وعليه وآله وسلم بود،       اي از وجود بزرگ رسول اهللا      السالم پاره  عليه     از آنجا كه علي   

 .پرستي بودند ن مشغول بتزماني اسالم خود را آشكار كرد كه ديگرا
 :    بدين جهت

 السالم بر خداي محمد بود عليه اولين سجده علي
 !و اولين سجده مسلمانان ديگر، بر خدايان قريش

    اين اسالِم آن مردي است كه در سايه پيامبر پرورش يافته و بعد از او پيشواي درستكاري و                  
تِي دستخوش امواج سـهمگين و طوفانهـاي        پروران گرديده، سكّان ناخداي كش     الگوِي عدالت 

 .شديد را به دست گرفت و آن را از نابودي نجات داد



١٠  امير غديرامير غدير
   

 غديرخم
  

السـالم تنهـا     عليـه  خواست به مـردم نشـان دهـد علـي              پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم كه مي      
كسي است كه صالحيت جانشيني نبي و رهبـري مـردم را پـس از او دارد بـه دسـتور خـدا بـه             

 .السالم نمود عليه روشهاي مختلف افكار عمومي را متوجه عظمت شخصيت علي
 :گويد     يعقوبي در جلد دوم تاريخ خود مي
 پس از بازگشت از آخـرين حـج خـود در            هاحلّج ذي ١٨    پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم در       

نزديكـي ُجحفـه بـود،       كـه در      »غدير خـم  « اي به نام     رفت در كنار بركه    حالي كه به مدينه مي    
ــود   ــف نم ــيش از   (توق ــي ب ــان جمعيت ــر ١٢٠و در مي ــزار نف ــه )  ه ــمن خطب ــت  در ض اي دس

! خداونـدا . هر كه من رهبر اويم اين علـي رهبـر اوسـت           « : السالم را بلند كرد و گفت      عليه علي
 . »دوست علي را دوست بدار و دشمن علي را دشمن

خطاب پس از ماجراي غدير خم، علي را مالقات          عمر بن : خوانيم     و در تفسير فخر رازي مي     
مبارك باد بر تو اي پسر ابوطالب، بعد از اين رهبر من و رهبر هر مرد و زن    : كرد و به او گفت    

 .با ايمان شدي
ترين رسالت خود را در حق بشريت انجـام داده بـود الگـو و رهبـري شايسـته             پيامبر كه مهم  

تـك افـراد عـالم از زن و مـرد،             بـه تـك    ١جانـب خداونـد   السـالم را از      چون حضرت اميرعليـه   
 .كوچك و بزرگ و پير و جوان معرفي كرد

                                                 
 ٦٧سوره مائده، آيه ). ْن َربَِّك فَِاْن لَْم تَفَْعلْ فَما َبلَّغْتَ ِرسالَتَهيا اَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ ما اُنِْزلَ ِالَْيَك ِم( -١

به خلـق برسـان     ) در معرفي علي بن ابيطالب به عنوان جانشين خود        (    اي پيامبر آنچه از خدا بر تو نازل شد          
حفوظ خواهد داشت، نترس    وخدا تو را از شّر وآزار مردم م       . اي كه اگر نرساني تبليغ رسالت واداء وظيفه نكرده       

اين آيه راجع به غـدير وخالفـت        (دار كه خدا كافران را به هيچ راه موفقيتي راهنمايي نخواهد نمود              ودل قوي 
 ).السالم است علي عليه



١١  امير غديرامير غدير
السالم جلب كند، در     عليه     هر موقعيتي براي پيامبر فرصتي بود تا توجه مردم را به علي           

 :فرمود جايي مي
 . »نگاه كردن به صورت علي عبادت است«     

 و  مهّـت خواهيد علـم آدم،      اگر مي « : فرمود اران خود مي  اي از ي       و در محفل ديگري به عده     
عزم نوح، خوي ابراهيم، مناجات موسي، زهد عيسي و هدايت و علـم محمـد را ببينيـد بـه آن                     

 . »السالم را ديدند عليه ابيطالب همه گردن كشيدند، ناگاه علي بن. آيد نگاه كنيد كس كه مي
  

 
 
 
 

  
 !السالم چنين بود عليه تنها علي

  
كـران فضـايل علـي بـن ابيطالـب           اي است از اقيـانوس بـي       ايد قطره      آنچه را تا كنون خوانده    

السالم كه او را قسمتي از ذات پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم نمـوده و بـه لطـف خـداي              عليه
هايي در او بروز كرده كـه كسـي را در آن يـاراي مقابلـه بـا                   ها و فضيلت   هستي آفرين خصلت  

 :السالم نيست هعلي علي
 قبله جسم و جان مسلمانان جهـان  متولـد            »كعبه« السالم تنها كسي است كه در        عليه  علي ٭    

 .گرديد
 .السالم اولّين كسي بود كه همراه پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم به نماز ايستاد عليه علي ٭    
وقتي به او اعتـراض كردنـد كـه         . دالسالم نخستين جواني بود كه اسالم را برگزي        عليه علي ٭   

مگـر خداونـد در     : چرا بدون مشورت و اجازه پدرش اسالم آورده است، بالفاصـله پاسـخ داد             
 !خلقت من با ابوطالب مشورت كرد كه من براي عبادت و بندگِي خدا با او مشورت كنم؟



١٢  امير غديرامير غدير
 در كنـار  اي دار اسالم در هر جنگ و مبـارزه      السالم تنها خطشكن و پرچم     عليه  علي ٭    

 .صلي اهللا وعليه وآله وسلم بود رسول اهللا
السالم تنها قهرماني بود كه با تمام وجود شـجاعِت لبريـز از شـهامت خـويش را                   عليه  علي ٭    

 .وقف پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم و پيشرفت رسالت وي نمود
ده بود در حالي كه      در جنگ خندق كه قلب ياران پيامبر مضطرب و دلهايشان متزلزل ش            ٭    

السالم بود كه چون كوهي محكم و        عليه بهترين اصحاب از حضرت دور شده بودند، تنها علي        
استوار در مقابل دشمنان ايستاد و مانند هميشه اميـد پيـروزي را در دل مسـلمانان زنـده كـرده،                     

 .قريش و قهرمانانش را شكست داد
ا بايد بسيار بزرگ شمرد كه چگونه خيبري را         السالم ر  عليه  در جنگ خيبر هم جهاد علي      ٭    

كه قهرمانان و جنگجويان دالور دشمن در آن جمع شده بودند و همـه همراهـان پيـامبر حتـي                    
 .ابوبكر و عمر از فتح آن درمانده بودند، فتح نمود

 
  

 
 

 
 شبي طوالني

  
 :است »ليلة املبيت« انگيزتر واقعه      و اما از همه شگفت

انـد   شناسد كه در راه يك هدف عالي و آرمـاني شـهيد شـده              مانان فراواني را مي       تاريخ قهر 
ولي شهادت بسـياري از آنهـا در زمـاني كوتـاه صـورت گرفتـه و طعـم تلـخ انتظـار مـرگ را                         

 .اند نچشيده



١٣  امير غديرامير غدير
السالم در راه عقيده خود و در  عليه انگيز است وقتي علي بن ابيطالب       اما چقدر شگفت  
اي كـه دليلـي      همان معركه . شناسد اي گرديد كه تاريخ بهتر از آن را نمي         هراه حق، وارد معرك   

 .السالم گرديد عليه صلي اهللا وعليه وآله وسلم و عليحمّمدروشن بر وحدت و يگانگي حضرت 
كردنـد بـا قتـل رسـول خداصـلي اهللا                آن هنگامي كه آزار قريش شدت يافته و كوشش مي         

 قطع كنند، پيامبرصـلي اهللا وعليـه وآلـه وسـلم كـه تنهـا چـاره                  وعليه وآله وسلم ريشه اسالم را     
السـالم سـپرد كـه بـراي      عليه دانست مخفيانه به پسرعمويش علي  باقيمانده را هجرت از مكه مي     

نجات جان او پس از بر تن كردن قباي سبز رنگ حضرت در بستر ايشان بخوابد و از آن پس                    
 .ه و امانات مردم را به آنان بازگرداندبراي رسيدگي به امور پيامبر در مكّه ماند

السالم نيز با كمال ميل وافتخار فرمان پيامبرصلي اهللا وعليـه وآلـه وسـلم را                     حضرت اميرعليه 
وايـن خـود نشـانگر    . پذيرفت و خـود را آمـاده شـهادت در راه دفـاع از حـق وحقيقـت نمـود           

 !آمادگي هميشگي او بر جهادي طوالني بود
السالم در آن شب، كه سبب بقاء و اسـتمرار اسـالم             عليه شت و فداكاري علي       وبه راستي گذ  

هايي بود كـه     اندازي از مردانگي، وفا، پاكي، شجاعت و همه خوبي          چشم ١ورسول اهللا گرديد،  
اي بود عملي از شهادت و جانبازي آينـده          نماي آن است، بلكه نمونه     السالم آيينه تمام   عليه علي

 ...او در اين راه بزرگ
  
  
  

 سيماي نور
  

 گندمگون، چشماني درشت و سياه با رويـي         شّدت    قامتي متوسط و متناسب، رنگ چهره به        
 .اي درشت ايي پهن و دست و پنجه گشاده و لباني هميشه خندان، گردني افراشته و شانه

                                                 
اگر تو نبودي، افالك    « : يادآور حديث قدسي است كه خداوند به پيامبرصلي اهللا وعليه وآله وسلم فرمودند             -١

 .»آفريدم  و اگر علي نبود تو را نميآفريدم،  را نمي



١٤  امير غديرامير غدير
 گرديـد و    همگان مي  تعّجب    از نظر نيرو و قواي بدني به قدري قدرتمند بود كه باعث             

شد كه سواركار قهرماني را به سادگي چـون كـودكي تـازه متولّـد شـده بـا                    چه بسيار ديده مي   
 .كوبيد كرد و به زمين مي دست بلند مي

داشت كه قهرمانان از كندن و به حركت درآوردن آن عاجز و                 گاهي دربي بزرگ را برمي    
 سـپري عـادي در مقابـل        گرفـت و ماننـد      كه او آن را با يك دست مـي         ١ناتوان بودند در حالي   

 .داد خود قرار مي
  

 
 
 

  
 آداِب نبوي السالم و حضرت اميرعليه

  
ترين معيارهاي انسانيت است، آنچنان در وجود            برخورداري از اخالق نيكو كه يكي از مهم       

السالم رشد نمـود و بـه تكامـل رسـيد كـه او را جـامع تمـام صـفات عـالي و                         حضرت اميرعليه 
ع خوبيهايي نمود كه هر كدام به اندازه كمـي در وجـود يكـي از خوبـان قـرار                    دربردارنده انوا 

 .داشت
  »آنچه خوبان همه دارند، تو يكجا داري«     

    او كه در عبادت و زهـد، مردانگـي و شـجاعت، اخـالص و عـدالت، راسـتي و صـراحت،                      
 را از همـه     زيستي و اعتماد به نفس و هـزاران هـزار برتـري اخالقـي ديگـر گـوي سـبقت                    ساده

خوبان عالم ربود و نام خود را بعد از يگانه معلم اخالق خود، حضرت محمدصـلي اهللا وعليـه                   
وآله وسلم  در سرلوحه نيكوسيرتان عالم ثبت نمود، در عبـادت و پرهيزكـاري در ميـان تمـام                    

                                                 
 درب قلعه خيبر -١



١٥  امير غديرامير غدير
ياران پيامبر زبانزد گرديد، آن هم نه از ترس خـدا و نـه بـه اميـد بهشـت بلكـه فقـط بـه                          

 .هاي الهي ه نعمتشكران
نظير بود و هنگامي كه در جنگ صفين شنيد يارانش بـه شـاميان كـه راه                   بي  »مردانگي«     در  

من دوسـت نـدارم چنـين باشـيد         « : دهند گفت  مكر و حيله را در پيش گرفته بودند، دشنام مي         
 آنـان را    خداوندا خـون مـا و     : بايد گفت . ولي نقد و بررسي اعمالشان بهتر از ناسزا گفتن است         

حفظ كن، ميان ما و آنان صلح ايجاد كن، آنان را از گمراهي نجات ده تـا كسـي كـه حـق را                        
 . »نشناخته آن را بشناسد و آن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده و آلوده گشته بازگردد

در حالي كه هيچ كس چشم ديدن دشـمن خـويش را نـدارد چـه                 -السالم     حضرت اميرعليه 
كـرد كـه معلمـي     با دشمنان خـود آنچنـان برخـورد مـي     -دشنامي نيز از او بشنود  رسد به آنكه    

توانسـت   گاه حتي به بدترين آنان نيز ظلمي نكرد و تا مـي            مهربان  با شاگردان نادان خود، هيچ      
نمود تا شايد بدين شـيوه قـانع گردنـد و از             آميز مي  سعي در حل اختالفات از راههاي مسالمت      

گـاه   هـيچ « : فرمـود  السالم مي  عليه يري شود و به فرزندش امام حسن      ريزي و جنگ جلوگ    خون
 . »كسي را به مبارزه دعوت مكن

 كـه قلـب او را   -السـالم   ترين داليل قطعي عظمت و عمـق وفـاي حضـرت اميرعليـه           از مهم 
 رفتار او با افرادي چون طلحه و زبير است كه ياران حضرت را              -ماالمال از مهرباني كرده بود      

ز او جدا كردند و براي جنگ با ايشان به دشمناني كه در رأس آنان عايشه بود ملحق نمودند                   ا
خوردگـان،   و تاريخ شاهد پند و اندرزهاي حضرت پيش از جنگ و عفـو و بخشـِش شكسـت         

 .باشد مي) جمل(پس از جنگ 
 :فرمود     اين جمله از ايشان است كه مي

هايشان دارند به من دهند تا معصيت  ا هر چه زير آسمانبه خدا سوگند اگر هفت اقليم را ب   «     
اي بگيرم، هرگز چنين نخواهم كرد چرا كه دنياي شما  خدا كرده و پوست جويي را از مورچه    

 . »!تر از برگ كوچكي است كه در دهان ملخي باشد ارزش تر و بي براي من كوچك
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بگويـد و سـپس عمـل كنـد،         السالم در ميدان زندگي چنين نبود كه نخست          عليه     علي

داد و از احساسي بود كه حس        بلكه اين گفتار ناشي از روح و خصلت عملي بود كه انجام مي            
 .كرد و از حياتي بود كه زندگي او بدان بسته بود مي

  
 
 

  
 زهد و پيشرفت

  
السالم كه سرآمد زاهدان تاريخ است به زندگي و دنيا از ديـد خريـداري                عليه     حضرت علي 

آهنـگ باشـد،     كرد و آن را براي اهداف وااليي كه با نفس بزرگ او هـم              اپرست نگاه نمي  هو
او كه زهدي راسـتين  . به همين جهت در دنيا زهد ورزيد و بر خود سخت گرفت       . خواست مي

 .اي اشرافي و مجلل نشد گاه حتي در دوران خالفتش حاضر به زندگي در خانه داشت، هيچ
اش آسياب شده بود     خورد كه در خانه    كرد و نان جويي مي     ي مي اي كوچك زندگ       در خانه 

آمد از نان خشكي بخورد كه آنرا به         و در حالي كه رئيس حكومتي بزرگ بود بسيار پيش مي          
شـد، پوشـاكي كـه آزار سـرما را از او دور كنـد                سـرد مـي    شّدتاگر هوا بـه     . زانو شكسته بود  

كـرد و    از مدينه به همراه آورده بـود، اكتفـا مـي          نداشت، بلكه به همان يك لباس تابستاني كه         
شد براي تهيه لباسي ديگر مجبور به فروش يكـي از لـوازم              گاه كه لباسش غيرقابل استفاده مي     

 .شد ضروري زندگي مي
 -هـا     همچون ديگر رؤساي حكومـت     -    براي او كه اميرمؤمنان بود از اكناف دنياي اسالمي          

تـرين آن هـم بـراي خـود اسـتفاده            ارزش تـرين و بـي      از سـاده   رسـيد، امـا    نظيري مي  هداياي بي 
 آوردنـد،    »فـالوده « يكـي از روزهـا بـراي حضـرت          . داد كرد وآن را به ديگران هديه مـي        نمي

به خدا كه تو بوي خوش، رنگ خوب و طعـم           « : كرد گفت  ايشان در حالي كه به آن نگاه مي       
 . »ادت دهم كه بدان عادت نداردلذيذي داري ولي من دوست ندارم نفسم را به چيزي ع
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 در زندگي حضرت آن است كـه ايشـان در عـين دوري از انـواع                 توّجه    اما نكته قابل    

اي هم دست از كار و تالش و كسب روزي حالل چه قبل و چـه بعـد از                    لذتهاي دنيوي لحظه  
 :چراكهنمود،  خالفتش برنداشت بلكه ديگران را هم براي رسيدن به دنيايي بهتر ترغيب مي

دانسـت و آن را       مـي   »دل نسـپردن بـه آن     «  بلكه به     »ترك دنيا « ايشان زهد را نه به      :     نخست
 . »كمي آرزو، شكر نعمت و پرهيز از حرام: زهد در دنيا يعني« : نمود چنين معرفي مي

اگـر آتـش گرسـنگي در دل كسـي زبانـه كشـد، شـيره زنـدگي را در بـدنش               :     ديگر آنكـه  
اي عميـق، تبـديل      سازد و عشق را به كينـه        شعله ايمان را در روح او خاموش مي        خشكاند و  مي
اي نيكو براي رسـيدن بـه        چراكه نان براي همه نخستين وسيله صلح است و دنيا وسيله          . كند مي

 .آخرت
براي دنيـاي خـود آنچنـان كـار         « : فرمود السالم مي      از اين رهگذار بود كه حضرت اميرعليه      

 ١. »ميشه در آن به سر خواهي بردكن كه گويي ه
پاداش «  و    »ايجاد يك زندگي زيبا بر اساس كاري سودمند       «     هميشه مردم را به دو موضوع       

 .نمود ، دعوت مي »ها به نيكي
    البته الزم به تذكّر است حضرت نيز همانند ديگران از غذاي گوارا و پوشاك لطيف و خانه 

كند كه شايد در ميان مردم فقيراني زندگي  ها دوري مي  ت از آن  زيبا بيزار نبوده ولي بدين جه     
 .ها را نداشته باشند كنند كه قدرت استفاده از اين نعمت

اي يافت شود كه آرزوي شبي سير خوابيدن و حسـرت                و تا زماني كه در ميان مردم گرسنه       
نـد آنـان باشـد و رنجـي را          اي نان گرم، هميشه بر دل او باشد، رهبر اين مردم نيز بايد همان              تكه

كند تا بدين شيوه كابوس گرسنگي و فقر از او           تحمل كند كه بر دوش آن گرسنه سنگيني مي        
و اگر غيـر از ايـن باشـد، ديگـر رهبـري و مفهـوم                .  كند حتّملبرطرف گرديده و بتوانند آن را       

 حكومت چه خواهد بود؟

                                                 
 .و براي آخرتت چنان باش كه گويي فردا خواهي ُمرد -١
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خـوش كـنم كـه مـرا      همـين دل آيـا بـه   « نمودند كـه        و هميشه اين سخن را تكرار مي      

 . »!ها شريك نباشم؟ هاي زندگي با آن پيشواي مسلمانان بنامند ولي در سختي
او كـه بـه     . هاي فقـر و تنگدسـتي اسـت        ها و تلخي       البته در نظر ايشان سختي روزگار، زشتي      

 او  تواند بـر هـر فضـيلتي غلبـه كنـد و فـردا وسـيله كفـر و الحـاد                      مي  »فقر« خوبي دريافته بود    
 :فرمود نمود و مي گردد، خدمت به مردم و رفع نيازهاي آنان را به ياران خويش توصيه مي مي
 . »به مردم نيكي كنيد تا خداوند به شما نيكي كند«     

فقـر  « :   فرمـود      و فقر را بدترين عامل ركود جامعه و مايـه خـواري انسـانها برشـمرده و مـي                  
  »مرگي بزرگ است

 . »نمايد هوشان را گنگ و الل ميفقر، تيز«     
 
 
 
 
 

  
 داري السالم و مردم حضرت اميرعليه

  
هاي فراوانـي از اقشـار مختلـف جامعـه در تمـام دوران               السالم با آنكه رنج        حضرت اميرعليه 

ها برنداشته، خود و زندگيش را وقـف         اي دست از طرفداري آن      كرده بود لحظه   حتّملزندگي  
 :تا آنجا كه به تمام كارگزاران حكومتي خويش فرمان دادخدمت به مردم نمود، 

هـا   داد مردم را از خودتان هم بسـتانيد و در رفـع نيازمنـديهاي آنـان شـكيبا باشـيد كـه آن                    «     
لبـاس  . اش جلـوگيري نكنيـد     كسي را از حاجتش باز نداريد و از خواسته        . ذخيره ميهن و ملتند   

لياتشان نفروشيد و حيواني را كه با آن به كـار مشـغولند             زمستاني و تابستاني مردم را به جاي ما       
 . »از دستشان نگيريد و به احدي به خاطر يك درهم تازيانه نزنيد
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 :    ايشان در عهدنامه وااليي براي مالك اشتر كه فرماندار خود در مصر بود، نوشت

و از احتكـار  ! ...ريها را غنيمـت بشـما      بر مردم مانند حيوانات درنده مباش كه خوردن آن        «     
 . »جلوگيري كن

 :گويد عليهماالسالم مي     و در وصيت خويش به دو فرزند بزرگوارش امام حسن و حسين
 . »حق بگوييد و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد«     

دشمن ستمگر باشيد اگرچه از نزديكانتان باشد و ياور ستمديده        « : كرد ها توصيه مي       و به آن  
 . »ترين نقاط زمين باشد گر چه در دورافتادهباشيد ا

ــردم در      ــاي م ــع نيازه ــراي رف ــد، ب ــغ نورزي ــيچ كوششــي دري ــردم از ه ــاري م     او كــه در ي
شـد، سـپس دسـترنج       كرد كه دستانش تاول زده، زخم مـي        هاي مدينه آنچنان كار مي     نخلستان

ران غيرمسلمان كشـورهاي    اسي(بخشيد و يا با آن بردگاني        آن را به بيچارگان و درماندگان مي      
 .ساخت خريد و بدون درنگ آزاد مي  ميرا) ديگر

رحمـي چـون         و آنچنان در راه خدمت به مردم سرآمد گرديد كـه دشـمن سرسـخت و بـي                 
اي از نـي و      اي از طالي ناب و خانه      اگر علي خانه  : گويد معاويه نيز لب به مدح او گشوده، مي       

 ....!بخشد، آنگاه خانه ديگر را ا كه از طالست مياي ر علوفه داشته باشد، نخست خانه
  

 
 
 
 

  
 عدالت الهي السالم و حضرت اميرعليه

  
    روح عدالت كه چون خون در رگهاي حضرت جريـان داشـت و همـه جسـم و جـان او را                      

تـرين   دربرگرفته بود، ايشان را بـه انسـاني تبـديل نمـود كـه عـدالت را حتـي در بـين نزديـك                       
 .ترين مردم مشهور گرديد نمود كه به عادل نان اجرا ميخويشان خود آنچ
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المال به بـرادر خـود هـم امتنـاع ورزيـده                 او كه از بخشيدن مبلغ بسيار ناچيزي از بيت        

المال را بدين دليل كه گردنبند مرواريدي را به دختر حضـرت امانـت داده                دار بيت  بود، خزينه 
 كـه   -كني؟ همين امروز آنـرا        به مسلمانان خيانت مي    آيا! ابورافع« : بود، مؤاخذه كرده، فرمود   

 كنم  مجازات مي  ا پس گرفته و ديگر تكرار مكن كه تو ر         -متعلّق به همه مردم است از دخترم        
«. 

السالم خـودداري كـرده          و يا آن موقع كه دزدي مسيحي از پس دادن زره حضرت اميرعليه            
و مقاِم خود چون شهروندي عـادي او را نـزد           بود با كمال تواضع و بدون در نظر گرفتن پست           
وقتي به دادگاه رسيدند حضرت در جايگـاه        . قاضي برد تا از اين راه مال خود را باز پس گيرد           

قاضـي از مـرد     . مخصوص شاكيان در مقابل قاضي قرار گرفت و جريان خود را تعريف كـرد             
السـالم پرسـيد او نيـز ادعـاي حضـرت را رد كـرد و                  حضرت اميرعليه  اّدعايمسيحي در مورد    

 .دانم گفت اين زره مال من است، البته من اميرمؤمنان را دروغگو نمي
    كار كه به اينجا رسيد قاضي به حضرت رو كرده و از ايشان شاهدي بر صدق گفتـار خـود                    

 .دي ندارممن شاه! گويد قاضي راست مي: حضرت تبسمي زده و گفت. خواست
مـرد مسـيحي كـه      .     قاضي نيز به نفع مرد مسيحي حكم نمود و او را مالك زره معرفي كـرد               

 : كرد و گفتتأّملاي  زره را برداشته به راه افتاده بود، لحظه
دهم كه اين حكم، حكم پيامبران است، پيشواي مسلمين مرا بـه نـزد قاضـي                     من شهادت مي  

بـه خـدا قسـم ايـن زره از آِن توسـت و مـن دروغ                 . كنـد   مي آورد و قاضي بر ضد او حكم       مي
 .گفتم مي

    و اين عدالت علوي باعث گرديد آن مرد مسيحي كه شيفته اسالم و قـوانين الهـي آن شـده                    
 .بود در همان ساعت مسلمان شود

تـرين امـور زنـدگي هـم          تنها بزرگي است كه در سـاده        »السالم عليه علي«     به شهادت تاريخ    
 .لت و مساوات با ديگران را فراموش نكردعدا
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دانسـت خـود حتّـي در خـوراك و               او كه حقوق زندگي را براي همگان يكسان مـي         

كرد تا آنجايي كه در هنگام نياز بـراي غالمـان و    پوشاك با فقيرترين مردم يكسان زندگي مي  
 بـر آنكـه بـه غـالم     كرد كه براي خود تهيه كرده بـود، عـالوه        كارگران خود لباسي را تهيه مي     

 .دارم پسندي بردار سپس من ديگري را بر مي نخست تو هركدام را مي: گفت خود مي
چـرا كـه او در عـدالت ميـزان     .  عدالتششّدت    مردم نيز بر عليه او قيام نكردند مگر به خاطر     

 .گذاشت گشت وجز حق چيزي در او تأثير نمي ومقياسي بود كه به هيچ كس متمايل نمي
 . »با دوست ودشمن به عدالت رفتار كنيد« : گويد اوست تنها دالوري كه مي    و

صلي اهللا وعليه وآلـه وسـلم اسـت          السالم برازنده اين كالم پيامبر اكرم      عليه     به راستي كه علي   
 :فرمود كه مي

 .علي با حق است و حق با علي است« 
 . »گردد هر كجا علي باشد حق نيز همانجا دور علي مي

  
  

 
 
 
 

 حقوق بشر السالم و حضرت اميرعليه
  

صلي اهللا وعليه وآله وسلم و راحت جـان او           السالم كه نفس رسول اهللا     عليه     اميرالمؤمنين علي 
هـاي زنـدگي درس بنـدگي خـدا و خـدمت بـه خلـق او را از حضـرتش                      بود در لحظـه لحظـه     
 .كند  ميكني فقر و بدبختي صرف اش را در ريشه مايه فراگرفته، عمر گران

 :فرمود دانست و مي ترين وظيفه خود مي     خدمت به مردم و ياري ستمديدگان را مهم
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بـه خـدا سـوگند تـا سـتارگان          ! اند و بزرگـان شـما زيردسـت        زيردستان شما بزرگ  «     

به خدا سوگند، داد ستمديده را از ستمكارش بگيـرم و           . اند من به ستم حكم نخواهم كرد       باقي
بـه  .  مهار كرده تا او را به سرچشمه حق وارد نمايم، حتـي اگـر خوشـش نيايـد                 بيني ستمكار را  

بـه خـدا   . كـنم  خدا سوگند، من پيش از آنكه بر عليه حق گواهي دهم خود به آن اعتراف مـي               
 . »سوگند هيچ باك ندارم كه من به سوي مرگ بروم يا مرگ به سوي من بيايد

ان عرب شرافت و مـال خـود را مايـه برتـري بـر                از اشراف و بزرگ    اي عّده    در آن روزي كه     
 :ديگران معرفي كردند، حضرت فرمود

مردم ذليل در نزد من عزيزند تا آنكه حقّشان را از ظـالمين بگيـرم و نيرومنـد در نظـر مـن                 «     
 . »ضعيف است تا حق را از او بگيرم
مي بـس شـامخ دارد و       السالم در تـاريخ حقـوق بشـر مقـا          عليه     به درستي كه علي بن ابيطالب     

نظريــات او در ايــن زمينــه كــه پيونــدي صددرصــد بــا اســالم داشــته بــر دور محــوري خــاص 
ايجـاد  «  و    »برچيـدن امتيـازات طبقـاتي از ميـان مـردم          « ،   »كوبيـدن اشـرار   « : چرخـد و آن    مي

 . بود »ها برادري و برابري در ميان آن
 
 
 
 
  

  بشرالسالم و اعالميه جهاني حقوق حضرت اميرعليه
  

    فكر عدالت اجتماعي بر پايه حقوق مردم كه براي نخستين بار در انديشه نيرومند امام شكل                
تـوان   گرفته بود او را به بهترين مدافع حقوق بشر تبديل نمود، تا آنجا كه با كمال اطمينان مـي                  

  »ق بشر دفاع از حقو  « گفت او تنها كسي است كه با تمام وجود جامه عمل بر تن شعار زيباي                
 .پوشانده و بعدها منشأ تدوين اعالميه جهاني حقوق بشر گرديد



٢٣  امير غديرامير غدير
اي  هـا، مسـأله     بـه اخـتالف زمـان      توّجـه     البته وقوع اختالف در عبارات و جزئيات، با         

و حتـي اصـول اعالميـه     (١طبيعي است، ولي هيچ ماده اساسي در اعالميـه جهـاني حقـوق بشـر           
السالم خواهيد   عليه عين آن را در اصول علي بن ابيطالب       منتشر نشده مگر آنكه     ) انقالب فرانسه 

السالم اصولي را خواهيـد      عليه هاي جامع حضرت علي    يافت، عالوه بر آنكه در دستور و برنامه       
 .شك برتر و باالتر از مواد اعالميه جهاني حقوق بشر است يافت كه بي

 :گذاران اصول علوي و اعالميه جهاني     تفاوت پايه
السـالم بـر اعالميـه جهـاني الزم اسـت بـه               از بيـان برتريهـاي اصـول حضـرت اميرعليـه               قبل
گذاران اين دو اعالميه اشاره كنيم كه به نظر ما در چهار نقطه خالصـه                هاي اساسي پايه   تفاوت

 :شود مي
اعالميه جهاني را هزاران نفر از متفكريِن اكثريت يا همه دولتهاي جهان وضع كـرده، در         ) ١    

ــو ــي         ص ــام عل ــه ن ــدي ب ــرد واح ــوي را بزرگم ــي عل ــانون اساس ــول ق ــواد و اص ــه م رتي ك
 .السالم وضع نموده است عليه ابيطالب بن
 . قرن بر بنيادگزاران اعالميه حقوق بشر پيشي گرفته است١٤حضرت امير بيش از ) ٢    
دنيـا را   گردآورندگان اعالميه حقوق بشر، با الف و گزاف و خودستايي فراوان سراسـر              ) ٣    

السـالم   خواستند انجام دهند پر سـاختند، در حـالي كـه حضـرت اميرعليـه              درباره كاري كه مي   
اش درگذرند و او  دائماً تواضع داشته و از خداوند و مردم اميد آن داشت كه از كرده و نكرده              

 .را ببخشند

                                                 
 ميالدي توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصـويب و          ١٩٤٨اعالميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر          -١

 با هر نژاد، رنگ، جنس، زبـان،        -مبرخورداري همه مرد  :  ماده شامل موضوعاتي است از قبيل      ٣٠اعالم شد در    
 از آزادي، حقوق، امنيت، قانون و دادگاه يكسـان، همچنـين هـر              -مذهب، عقيده سياسي و غير آن با هر ملّيتي        

توانـد در   كس حق انتخاب آزادانه محل اقامت و همسر خود را از هر كشور و در هر كشوري دارا بوده و مـي        
اند، شـركت   قيماً و خواه به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شدهاداره امور عمومي كشور خود، خواه مست      

 .جويد



٢٤  امير غديرامير غدير
 ايـن  هـايي كـه در پيـدايش       اكثر دولت : ترين تفاوت اين است كه     چهارمين و مهم  ) ٤    

اند خود اولين پايمال كننده آن هستند و سربازان خود را براي نابودي آن به           اعالميه سهيم بوده  
السـالم   در صـورتي كـه حضـرت اميرعليـه        . دارند  گسيل مي  -نام آزادي و دفاع از حقوق بشر        

هرجا كه قدم نهاد و در هر مقامي كه سخن گفت و هرگـاه كـه بـرق شمشـيرش همـراه پرتـو                        
هاي گوناگون استثمار و خودپرسـتي       هاي استبداد را پاره كرد و شكل       رخشيد، پرده خورشيد د 

سـرانجام در راه دفـاع از حقـوق بشـر و            . را از ميان برداشت و ريشـه ظلـم و سـتم را خشـكاند              
 .نگهباني از آزاديهاي انسان، جان خويش را فدا نمود و به شهادت رسيد

  
 :السالم عليه     برتري اصول علوي

السالم بر اعالميه حقوق بشر عبارت است از برخـورداري آن            عليه  اولين برتري اصول علوي      
 .اي انساني و عميق كه اعالميه حقوق بشر فاقد آن است از مهر و عاطفه

    برتري ديگر اين است كه اعالميه جهاني حقوق بشر مساوات بين تمام اعضاء جامعه را بيان                
اوات و برابري مردم يعني ثروت و ثروتمنـدان را فرامـوش نمـوده    ترين مانع مس   كرده ولي مهم  

السالم كه بر همه انديشمندان و متفكران جهان حتي تا اواسط قرن             در حالي كه ضرت اميرعليه    
انديشـي آن    نوزدهم در اين امر پيشي گرفته، موانع ايـن برابـري را شناسـايي نمـوده، بـه چـاره                   

 :پردازد و معتقد است مي
اي را   حسـاب ثـروت آنـان اسـت جامعـه          وخودبيني ثروتمندان كه حاصل افزايش بي         غرور  

در . گونه مساواتي در بين طبقات مختلف آن بـاقي نخواهـد گذاشـت             آورد كه هيچ   بوجود مي 
آوري  داشتن فقيران و پايمال شدن حق آنان به جمع         واقع ثروتمنداِن جامعه درسايه گرسنه نگاه     

 ١.پردازند حساب مي ثروت بي

                                                 
» ماند، مگر آنكه ثروتمندي حق او را گرفته          نوايي گرسنه نمي   هيچ بي « : فرمايند السالم مي  عليه حضرت علي  -١

 پايمـال شـده     هيچ نعمت فراواني را نديدم مگر آنكه در كنار آن حقـي           « : فرمايند و باز در حديث ديگري مي     
 .»يافتم 



٢٥  امير غديرامير غدير
 كار و تـالش   « آور آن        ايشان براي از بين بردن اين تضاد و جلوگيري از رشد سرسام           

انفـاق و كمـك بـه    «  را تنها عامل برتري انساني بر انسان ديگـر معرفـي كـرده و مـردم را بـه                 »
كني فقر ثروتها در بين اقشـار جامعـه توزيـع            كند تا از اين راه با ريشه        تشويق مي   »همنوع خود 

 .گردد
 از راههـاي     »اشـراف و بزرگـان    «     و از طرفي ديگـر هرگونـه مـال، ثـروت و ملكـي را كـه                  

المــال در ميــان  نامشــروع بــه دســت آورده بودنــد، از آنــان بــاز پــس گرفتــه و از طريــق بيــت 
نمود و در اين راستا بعضي اوقات بـه          توليدكنندگان، كارگران و نيازمندان، توزيع و تقسيم مي       

دادنـد كـه از آن مسـتأجريني كـه هـيچ گونـه پناهگـاه و                   و منازل دسـتور مـي      ها صاحبان خانه 
دهد، به همين دليل نيازمند  اي كه اجاره مي خانه چرا كه صاحب. مسكني ندارند، كرايه نگيريد

آن خانه براي نشستن نيست و از سوي ديگر مسـتأجر او، جـايي بـراي نشسـتن نـدارد پـس بـر                        
 . كمك كند-گي برادران ديني او هستند  كه هم-اوست كه به نيازمندان 
السـالم بـه بشـريت و         اي كوچك از خدمات فـراوان حضـرت اميرعليـه              آري، اين بود نمونه   

 .تأثير انديشه ژرف و كالم واالي او در پيشرفت جوامع بشري
  

 
  

 دانشمندي فرزانه
  

متاست محور فكـري اسـالم و       ه السالم كه در عقل و انديشه يگانه و بي         عليه     علي بن ابيطالب  
السـالم   عليـه  يابيد مگر آنكه علي    سرچشمه علوم هستي گرديد به طوري كه هيچ دانشي را نمي          

 ١.گذاري كرده يا در پيدايش آن سهيم بوده باشد آنرا پايه

                                                 
تأليف شيخ علي فلسفي مراجعه شود كه در        » دائرة المعارف علوي    « جهت كسب اطالعات بيشتر به كتاب        -١

السالم اشاره كرده و پس از سنجش آن با دانش جهـان ايشـان را بـه      آن به هزار علم از علوم حضرت اميرعليه       
 .نمايد گذار اين علوم معرفي مي عنوان پايه



٢٦  امير غديرامير غدير
اش   هر جمله  ١اّدعاستالسالم كه شاهدي ماندگار بر اين        البالغه حضرت اميرعليه       نهج

كران علم حضـرت و چراغـي اسـت پرفـروغ بـر دلهـاي          نند در اقيانوس بي   ما گوهري است بي  
 .هاي خسته تشنه علم و دانش و مرحمي است بر قلب

صـلي اهللا وعليـه       پيامبر اكـرم   -داِر علوم الهي     السالم كه به سرپرستِي خزينه         حضرت اميرعليه 
ق و سـيره او را در همـه         اخال. آموز مكتب الهي او نيز شد       تربيت شده بود، درس    -وآله وسلم   

امور آموخت و به ارث برد و اين ميراث كه خود يادماني از تمام انبيـاء پيشـين و اسـرار عـالم                       
 گذشـت بـيش از      بـا تا بدانجا كه هنـوز      . هستي بود در قلب و عقل او به طور يكسان نفوذ كرد           

تـرين   و بـزرگ   قرن از زندگي آن يگانه فرزانه تـاريخ، بـا بررسـي سـخنان پـر راز و رمـز ا                     ١٤
آيد و او كه در زمينه علوم گوناگوني از قرآن و حديث گرفته تـا                كشفيات جهان به دست مي    

شناسي، پزشكي، حساب و هزاران علـم ديگـر زبـانزد خـاص و عـام بـوده                  شناسي، روان  جامعه
ها گوي سبقت    هاي آسماني و اسرار كهكشان     است و در شناخت برق، ذره و اتم و معرفي راه          

زده خـويش     و شـگفت   متحّيـر شناسـان جهـان ربـوده و عـالمي را            همه دانشمندان وستاره  را از   
 .نموده است

نظير بود يكتا دانشمندي است كه در ميان خيل جمعيـت بـر                  او كه در تيزهوشي و دانايي بي      
 :نمود نشست و با صداي بلند به همگان اعالم مي منبر كوفه مي

بپرسـيد از  .  قبل از آنكه مرا از دست دهيد  -خواهيد   ي را كه مي   ا  هر مسأله  -بپرسيد از من    «     
 . »راههاي آسماني كه از راههاي زميني به آن آشناترم

    آري، او دانشمندي است كه همه صاحبان نظر بعد از او به كمال و اصالتش اعتراف كـرده،        
 دهندگان مكتب  در واقع خود پيروان و شرح

 . او شدند

                                                 
البالغـه ترجمـه     اند به نهج   توانيد براي آشنايي بيشتر با سخنان و علوم گوناگوني كه حضرت بيان نموده             مي -١

 .مرحوم محمد دشتي مراجعه نماييد



٢٧  امير غديرامير غدير
دانشمندان امت مـن برتـر از       «  در حديث     »دانشمندان« ا مقصود پيامبر از         به راستي آي  
 !السالم نبود؟ عليه  فقط علي »اند اسرائيل پيامبران بني

 
  

 
 
 
 

 ها و عصرها السالم متعلّق به همه نسل حضرت اميرعليه
  

ه همه  ها ستم شود ب    دار خوبي و نيكي است هرگاه به خوبي            از آنجا كه فطرت آدمي دوست     
هـا   ها ظلم شده و هرگاه از يك خوبي تجليل به عمـل آيـد مايـه سـرافرازي همـه انسـان                      انسان
 .گردد مي

    حــال اگــر حقّــي، ســنگر همــه كــس و همــه چيــز، در هــر كجــا و هــر وقتــي باشــد ماننــد   
 تمامي موجودات است، متعلّـق بـه حـزب و           حّدالسالم كه عرصه صفات نيكويش در        عليه علي
ماننـدش متعلـق بـه همـه      هـاي بـي   ص نيست، بلكه او با قلمرو دانش وسيع و فضيلت         اي خا  قبيله
تـوان   هاي بـزرگ كمتـر كسـي را مـي          به همين دليل در ميان شخصيت     . ها و عصرها است    نسل

السالم بر انسانها در طول تاريخ تأثير گذاشته كه اينچنين از حـوادث              عليه  علي حّديافت كه در    
 .ننداش ياد ك و وقايع زندگي

 امـري اسـت      »السـالم دوسـتي مـردم      عليـه  علي«  و    »السالم عليه مردم دوستي حضرت علي   «     
زنـد موجـب آرامـش وجـدان آدميـان شـده و              اين محبت كه در دلها موج مـي       . غيرقابل انكار 

 .كند دهد و شرف او را حفظ مي بشريت را در پناه حق قرار مي
 محكم در برابر ناماليمات     سّديدر او جاي گرفت به      السالم   عليه     آري، دلي كه محبت علي    

 .شكند و ظلم و ستم تبديل شده كه هيچ حادثه و طوفاني آنرا نمي



٢٨  امير غديرامير غدير
طلبـان عـالم كـه     جويـان و عـدالت   حـق   است بـراي همـه  ١    اين رهبر بزرگ پناهگاهي   

 .كند نياز مي پيروي از او، آدمي را از راهنمايي هر كس ديگر بي
افــروز علــوي از   اســت كــه بــا پيــروي از خورشــيِد دل  »شــيعه«  رهپــويي     نمونــه بــارز ايــن

انديشي عبور كرده و بـه نـور معرفـت قـدم در صـراط مسـتقيم الهـي                    هاي جهل و كج    تاريكي
 .گذاشته است

من و تو دست نياز به سوي او دراز كرده و خود را به امواج محبت ايـن دريـاي                ! اگر...     اگر
السـالم   عليـه  احل رستگاري خواهيم رسيد، چرا كـه تنهـا حضـرت علـي            كران بسپاريم، به س    بي

 كه از سرمنزل مقصود آگـاهي    ٢صلي اهللا وعليه وآله وسلم هستند      وعترت پاك حضرت رسول   
 .كنند داشته و پيروان خود را در اين راه راهنمايي مي

 
  

 
 

 السالم و اروپاييان حضرت اميرعليه
  

ر قـاره اروپـا زنـدگي خـود را وقـف بررسـي تـاريخ اسـالم                      متفكران و محقّقـان بسـياري د      
اينان كه سهم بزرگي در كشف بسياري از حقايق تاريخي دارند سرآغاز مباحـث و               . اند نموده

السـالم قـرار داده و آنچنـان در          عليه تحقيقات خود را بررسي سيره حكومت واخالق امام علي        
 كـه غالبـاً لـب بـه تجليـل و سـتايش او               انـد   گرديـده  متحّيـر برابر عظمت بيكراِن شخصـيت او       

 .اند گشوده
                                                 

بـن ابيطالـب     واليت علـي  « : صلي اهللا وعليه وآله وسلم فرمود      خداوند متعال در حديثي قدسي به نبي اكرم        -١
 .»ه داخل گرديد از عذاب من در امان است قلعه محكم من است، هركس در اين قلع

صلي اهللا وعليه وآله وسلم در اواخر عمـر شريفشـان            باشد كه پيامبر اكرم    اشاره به حديث شريف ثقلين مي      -٢
اهـل بيـت    (عترت وخاندانم « وديگري  » قرآن  « گذارم، يكي    من در ميان شما دوچيز گرانبها باقي مي       : فرمودند

 ...كه اگر به آن دو چنگ زديد هيچ گاه گمراه نشويد» ) مالسال عليهم عصمت وطهارت



٢٩  امير غديرامير غدير
 :    كاراليل

    او كه خاورشناس و فيلسوف انگليسي است هرگاه در مباحـث اسـالمي خـود بـه يـاد علـي                     
ه دسـتخوش هيجـاني    افتد، شخصيت علوي حضرت آنچنان او رإ؛؟؟ه السالم مي  عليه ابيطالب بن

ــي   ــي م ــه او نيروي ــرده ب ــق ك ــيش  عمي ــه از ن ــد ك ــاي   بخش ــاره دالوريه ــايقي درب ــم او حق  قل
كند، طوري كه گويي صـاحب ايـن قلـم يكـي از شـيعيان و يـاران                   السالم تراوش مي   عليه علي
 .السالم است عليه همتاي علي بي

السالم آنچنان او را تحت تـأثير خـود قـرار داده كـه            اين عظمت شخصيت حضرت اميرعليه    
 :گويد اش مي درباره

او . سالم كسي اسـت كـه مـا نـاگزيريم دوسـتش بـداريم و بـه او عشـق ورزيـم                     ال عليه علي«     
از قلـب او    . جوشـد  جوانمردي شريف و بزرگوار است كه از وجـدانش رحمـت و نيكـي مـي               

 .كشد شعله دالوري و حماسه، زبانه مي
او كه هـر انسـاني را مثـل         . تر است لكن شجاعتي آميخته با رقت و مهرباني             او از شير شجاع   

 ١. » عدالتش به شهادت رسيدشّدتپنداشت در كوفه ناجوانمردانه و بر اثر  ودش عادل ميخ
كننـد نـاگزير تحـت تـأثير         السالم تحقيـق مـي     عليه     كساني كه درباره شخصيت حضرت علي     

هاسـت و ناخودآگـاه وادار بـه         گيرند كه سرچشمه آن عشق و عالقه به نيكي         احساسي قرار مي  
 .ورزي باشند شوند مگر اينكه گرفتار غرض  ميتحسين و اظهار دوستي

 :    بارون كاراديفو
گويـد خـوِن     السالم سخن مـي    عليه     او كه يك دانشمند اروپايي است هرگاه از حضرت علي         

گرِم حماسه در رگهايش به جريان افتاده وبا همه وجود حضرت را بـه عنـوان مـردي يگانـه و                   
كند، شهامت او را غيرقابـل وصـف و عواطـف آن              مي ها معرفي  همتا و سرمشق تمام خوبي     بي

 .داند حضرت را در بلندترين مرتبه تعالي مي

                                                 
 .٣٤تأليف كاراليل ترجمه عربي از محمد سباعي، صفحه » محمد المثل االعلي «  -١



٣٠  امير غديرامير غدير
السالم و محبتـي     عليه     وي پس از آنكه پيرامون عالقه و محبت شيعيان به حضرت علي           

كه اروپاييان خصوصاً انديشـمنداني چـون كاراليـل انگليسـي بـه آن حضـرت دارنـد گفتگـو                    
السـالم   ا كه دليلي است بر احترام و محبتـي عميـق بـر حضـرت اميرعليـه                كند عقيده خود ر    مي

 :كند چنين بيان مي
  
هـاي حـق عليـه       ماننـد عرصـه    سـوار بـي    السالم آن قهرمان دردمند، آن يكّه      عليه حضرت علي «  

پـوش و آن امـام و پيشـواي شـهيدي اسـت كـه روح ژرف او اقيـانوس                     باطل، آن پادشاه ساده   
 . »لهي گرديدانتهاي الطاف ا بي

  
 
 

 !كمي هم از دشمنان حضرت بخوانيد
  

توان گفت در مناقب او كه هر چه بگـوييم و بنويسـيم اگرچـه هـزاران كتـاب شـود                          چه مي 
 .انتهاي فضايل او  است در مقابل كهكشان بياي ذّره
 اسـوه    به جاست كه تصويري دور از هرگونه دروغ و اشتباه از كساني كه در مقابل ايـن                 اّما    

پرهيزكاري و ايمان قد علَم كرده و با وي به ستيزه پرداختند ترسيم كنيم تا بدين طريق معناي                   
 :تر گردد راستين حق و باطل روشن

 :سفيان  بن ابيمعاوية    
كرد به ناچاري مسلمان شده بود و به هيچ كدام از                او كه خود به سرشت ناپاكش افتخار مي       

خـورد و از هـيچ       هاي طال و نقره غـذا مـي        پوشيد، در ظرف   ، حرير مي   نبود مقّيدآداب اسالمي   
 .نمود خورد و زنا مي كرد، شراب مي حرامي دوري نمي

هر كـه را  « : گفت     قتل و غارت را سرلوحه اعمال خويش قرار داده و به فرمانداران خود مي     
نرا خـراب كنيـد و امـوال        به هر مركز عمراني رسيديد آ     . هم عقيده خود نيافتيد به قتل برسانيد      



٣١  امير غديرامير غدير
هـا را بكشـيد و مـابقي را بـراي خـدمت و          بسـياري از غيـر عـرب      . مردم را غارت نماييد   

 . »كارهاي سخت نگاه داريد
هـاي سـلطنت روميـان را جـايگزين زنـدگي سـاده              هاي اسالمي را نابود كرده، شيوه          آزادي

 خـود را جـايگزين نـام رسـول          نمود، با اين هدف كه اسـالم را نـابود كـرده و نـام               اسالمي مي 
 .صلي اهللا وعليه وآله وسلم در اذان نمايد اهللا

ديـد بـه     السالم مـي       هر كجاي كشورهاي اسالمي كسي را دوستدار و پيرو حضرت اميرعليه          
 ...كرد و رساند و خانه او را ويران مي قتل مي

 دروغگويـان مبـالغ     كـرد و بـه جـاي آن بـه              نقل احاديث پيامبر توسط مـردم را ممنـوع مـي          
داد تا احاديث جديدي به نام پيامبر بسازند كه از ايـن طريـق اسـالم راسـتين را بـه                      هنگفتي مي 

 ...اسالم مدافع ظالم و ثروتمند تبديل كند و
 :    زياد بن ابيه

السالم بود كه از سوي معاويـه            يكي از ياران معاويه و از دشمنان سرسخت حضرت اميرعليه         
آب و خوراك بر من حرام است تـا اينكـه بصـره را              « : صره شد، به همه مردم گفت     فرماندار ب 

ها حـق خـروج از       كس شب  از اين پس هيچ   . پس از ويراني، آتش زده وبا خاك يكسان سازم        
به خدا سوگند بسـياري     . ريزم منزل ندارد و هر كه را به اين جرم نزد من آورند، خونش را مي              

 . »هاي من نباشيد  باشيد شما از كشتهكشم، پس مراقب از شما را مي
    و در روز اولّي كـه حكومـت كوفـه را بـه دسـت گرفـت، درب مسـجد كوفـه بـر جايگـاه                          

او كـه در زمـان حضـرت    . اختصاصي خود نشست و دست هشتاد نفر از كوفيان را قطـع نمـود        
ط بر كوفه به شناخت، پس از تسلّ السالم جزء دوستان ايشان بود و شيعيان را خوب مي  عليه علي

ها و به دار آويخـتن فـرد فـرد آنهـا خـود را بـه معاويـه و                     وسيله كشتار و قطع دست و پاي آن       
 .نمود تر مي بستگانش نزديك
 :    عبيداهللا بن زياد
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    او نيز يكي از همين افرادي است كه دهها نفر از بزرگان شيعه همچـون ميـثم تمـار و                    

 . گرديدحيوانّيت و توّحشبعداً در فاجعه كربال قهرمان  را به قتل رساند و َعمرو بن ِحَمق
از روي غضـب و دشـمني، بـه نـاحق خـون      « : گويد رحمة اهللا در مورد او مي     مسلم بن عقيل 

شود كه گويي هيچ اتّفاقي نيفتاده       ريزد، سپس آنچنان مشغول بازي و سرگرمي مي        مردم را مي  
 . »است

 :    مسلم بن عقبه خونخوار
اميه بود آنقدر كار ناشايست انجـام داد كـه بـدتر از آن               كه يكي از ياوران سرسخت بني         او  
يزيد نيز پس از پدرش او را به رياست لشكري به سوي حجـاز اعـزام نمـود و                   . شود  نمي تصّور

 .اختيار اين سرزمين و مردم آن را به دست او سپرد
با شمشير خونريزي به راه انداخت كـه از       ديد آنچنان        او كه مردم مدينه را حيواني بيش نمي       

 !رفت زيادي خون مردم پاي رهگذران در خون فرو مي
    سه روز مدينه را براي سـربازان خـود حـالل كـرد، زنـان مدينـه را مـورد تجـاوز قـرار داد،                         

هـا را خـراب      مردانشان را كشت، استخوانهاي اطفـال را مقابـل چشـم مـادران شكسـت، خانـه                
صـلي اهللا وعليـه وآلـه وسـلم از          حمّمـد كرد و به هـركس از يـاران          را غارت مي  نمود، اموال    مي

 !!رساند يافت به قتل مي مهاجر و انصار كه دست مي
    آري، نه فقط مسلم بن عقبه بلكه هزاران نفر ديگر از ياران معاويه نيز بودند كه هر كدام بـه                 

ن تصور كه بشريت حيواني است كه       داشتند با اي   اي براي نابودي حق و حقيقت گام برمي        شيوه
كاره و صاحب اختيـار جـان،        ها را براي بقاء حكومتشان خلق نموده و اينان را همه           خداوند آن 

 ١.ها قرار داده است مال و ناموس آن
 
 
 

                                                 
 .همانطور كه در زمان كنوني يهوديان صهيونيسم چنين تصّوري نسبت به ديگر نژادها دارند -١
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 هفت دريا و يك بركه
   

    واقعه غدير يك اتّفاق ساده نبود كه اثرش از ذهن شاهدان عيني آن پاك شـود، آنجـا كـه                    
و چـون رسـول     . دوست و دشمن بر واليت اميرمؤمنـان اذعـان نمودنـد و دسـت بيعـت دادنـد                 

صلي اهللا وعليه وآله وسلم چشم از جهان فروبست، نه اينكه واقعه غدير را فراموش كرده                 اكرم
هـاي جانـداري را      باشند بلكه با علم به حقيقت غدير با آن به دشمني پرداختند و ايـن بـار ُبـت                  

 ديـن  طّيبـه  به دوران جاهليت بازگشتند و به نام اسـالم چـون موريانـه بـه شـجره        َعلم كرده، و  
 .ور شده، چهره تاريخ را به ظلم وستم خويش تيره وتار نمودند حمله

اش زنـداني    شـد و رهبـر آن در خانـه          تشكيل مي   »مدينه غدير «     و اين در حالي بود كه اگر        
هـاي بعـد در آرامـش و          در سايه واليت علوي نسل     يافت و  نبود، عمل به اسالم اصيل ادامه مي      

اگـر خالفـت اسـالمي را بـه علـي بسـپاريد،             « : چنانكه پيامبر فرمودنـد   . بردند عدالت به سر مي   
هاي بلنـد موفقيـت در همـه امـور           به سوي قلّه  (رهبري خواهيد داشت كه شما را به راه مستقيم          

 ١. »هدايت كند) دنيا و آخرت
خردان دوران حضرت امير او را تنهـا گذاشـته و بـه جـاي      كه بي ! فسوس    اما افسوس و صد ا    

كردند فقر وبـدبختي   پيروي از او، شمشير جهل و تعصب به رويش كشيدند كه اگر چنين نمي         
 .شد كن مي در سايه مدينه غدير ريشه

 ٢    از آن پس در هر كجاي عالم ظلمي رخ داد و حقّي ربوده شد از پيامدهاي آن روز سياهي
آدم ربوده شد و خفاشان در لباس كبوتراني مهربان شروع به مكيدن              بني حّقترين   بود كه مهم  

 .خون انسانيت كرده، بشريت را از هر گونه پيشرفت مادي و معنوي بازداشتند
                                                 

 .٤٧، ص ١، ج تأليف حافظ ابوبكر خطيب بغدادي: تاريخ بغداد -١

عده كمي از سران جاهليت، صفحات آتي تاريخ را سـياه كـرده و              » سقيفه  « اي به نام     روزي كه در جلسه    -٢
السالم  برداري از حقي الهي محروم ساختند و آن را از حضرت اميرعليه            بشريت را از حّق مسلّم خويش در بهره       

 .غصب نمودند
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    قتل دانشمندان و هتك حرمتشان، سنّتي هميشگي گرديد و خونريزان تـاريخ جـرأت              

 .به هر خيانتي يافتند
ر هر كجاي عالم اثري از انسانيت و آزادگي ديدنـد بـه نـابوديش پرداختنـد و جهـان و                         و د 

ها محروم كرده امثال هيتلر، موسولوني، صدام، شاُرن و هزاران هزار ظـالم              جهانيان را از خوبي   
صفت ديگري احساس قدرت در      خونخوار ديگر رشد يافتند كه خود عاملي بود كه هر حيوان          

 ...ست آورد ونابودي بشريت به د
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 غدير ما و

  
مانند و سـايه عـدِل خداونـد، او كـه خليفـه راسـتين خـدا و                   السالم بي  عليه علِي!     اما و صد اما   
 صلي اهللا وعليه وآله وسلم بود، المرسلين جانشين ختم

 !    آيا روز آغاز حكومتش عيد نيست
*   *   * 

 
 :يهماالسالمعل فاطمه دوستدار علي و! ري عزيزمآ    

 عيـد ابـراز واليـت مـوال وآغـاز           - اين بزرگترين عيد بزرگ    -    اكنون كه غدير در راه است       
 السالم، عليه حكومت مرتضي
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هـا   السالم را كه نخسـتين منـادي و حمـايتگرش سرچشـمه همـه خـوبي                عليه     بايد علي 

 .ها حضرت فاطمه زهراعليهماالسالم بود، همراهي كنيم وپاكي
د او باشيم كه در راه ابالغ پيام غدير، با آن خطابه وكالم پرشـور از سـينه مجـروحش                        همانن
 :كشيد فرياد مي
 !ايد؟  فراموش كرده- آيا -غدير را ...     شگفتا

 !ايد؟ ايد يا خود را به فراموشي زده     فراموش كرده
م ننشست وآنقـدر بـر      اي آرا      وبا آنكه در راه دفاع از غدير ساقه وجودش را شكستند، لحظه           

اش را به آتش كشيدند وبا لگد كوبي         اين حق از دست رفته پافشاري كرد كه دشمنان گلخانه         
 ها بردند تا گلخانه، باغبان مهربانش را دست بسته ميان كوچه

 !!    غدير را زير پاي سقيفه ذبح كنند
ت كه دارو ندار خويش         اينگونه بود كه براي همه غديريان اسوه گشت واينسان به ما آموخ           

روح عالميان بـه فـدايش      -ها، سوخت وساخت     ها وشكنجه  را در اين راه بايد داد وبه همه رنج        
 .باد

    پس بياييد دست در دست يكديگر گذاشته واين عيد عظيم را بـا دقّـت، فكـر، ذوق، كـار،                    
السالم  عليه هديوجهاني را مهياي ظهور حضرت م     . مال و جانمان زيباتر از هميشه برگزار كنيم       

 .باشد كه از اين راه غمي از دل او زدوده باشيم.  نماييم »اميِر غدير« يگانه يادگاِر 
 مقـّدس     زهي سعادت اگر لبخنـد رضـايتي، دعـاي خيـري و يـا گوشـه چشـمي از سـاحت                      

 .حضرتش  براي اين اندك تالشمان عيدي بگيريم
السـالم بـه شـمار آرد وبـه زودي           واليان اميرعليه     خدا كند مواليمان ما را از مناديان غدير وم        

تـر جشـن گرفتـه ودسـت در       اين زيباترين عيد زيبا را هر چه با شكوه    »غدير« زود با ظهورش    
 :دست يكديگر گذاشته و اينچنين ميثاق ياري بسته وبخوانيم

نهـم و    بندم ودست در دسـتت مـي       در راه خدا، با تو پيمان برادري و صفا و يك رويي مي            «     
الســـالم و بـــا همـــه پيشـــوايان     علـــيهم بـــا خـــدا و فرشـــتگان و رســـوالن وپيـــامبرانش    



٣٦  امير غديرامير غدير
بندم كه اگر از اهل شـفاعت وبهشـت رضـوان باشـم و               السالم عهد مي   عليهم معصوممان

واكنـون از جانـب خـود، تمـام         . خدا اجازه دهد تا در آن وارد شوم، داخل نشـوم مگـر بـا تـو                
 : از دوش تو برداشتم، جز آن كه-نمود  زم مي كه رعايتش ال-حقوق برادري را 

  ١. »    برايم در قيامت شفاعت نمايي، دعايم كني و به ديدنم آيي
 

*   *   * 
 اَلَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعلَنا ِمَن الُْمَتَمسِِّكَني ِبِوالَيِة

 السالم عليه َموالنا اَمِريالُْمْؤِمِنني
  

 ق .ه ١٤٢٤    عيد سعيد غدير 
 السالم   عليه العباس    هيئت بيت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ، مفاتيح الجنان» دعاي عهد«  -١



٣٧  امير غديرامير غدير
 

 مسابقه بزرگ امير غدير
 

 السالم دوست واقعي انسان كيست؟ عليه بنا به فرمايش حضرت علي. ١ 
 . دوست تو كسي است كه هر گاه نگاهت به او خورد تو را به ياد خداوند بياندازد)  الف
 . دوست تو كسي است كه تو را از زشتي بازدارد)  ب
 الف و ب )     د .ها ياور انسان باشد دوست واقعي كسي است كه در غم و شادي)  ج

 

السالم را بـه عنـوان رهبـر بـه       عليه پيامبر اكرم به دستور چه كسي در عيدغدير حضرت علي         . ٢ 
 مردم معرفي كردند؟

 به دستور خداوند متعال )  الف
 به خواهش دوستان )  ب
 . مي گرفتندخودشان چنين تصمي)  ج
 السالم  عليه به درخواست خود حضرت علي)  د

 

 كدام آيه قرآن كريم در روز عيد غدير خم نازل گرديد؟. ٣ 
  سوره مائده ٥٥آيه ) ب     سوره مائده ٣آيه )  الف

 الف و ج )   د    سوره مائده٦٧آيه )  ج   
 

 .نيدالسالم بيان ك معناي زهد را از نظر حضرت اميرعليه. ٤ 
 شكر نعمت )  ب      كمي آرزو  )  الف

 هر سه مورد )  د      پرهيز از حرام ) ج    
 

 السالم نيست؟ كدام جمله از حضرت اميرعليه. ٥ 
 . دشمن ستمگر باشيد اگر چه از نزديكانتان باشد)  الف
 . فقر مرگ بزرگي است)  ب



٣٨  امير غديرامير غدير
 كدام  هيچ) د.    جلوگيري نكنيداش  كسي را از حاجتش باز نداريد و از خواسته)  ج

 

 صلي اهللا وعليه وآله وسلم بهترين عيد اسالمي را كدام عيد معرفي كردند؟ پيامبر اكرم. ٦ 
 عيد فطر ) ب       عيد قربان  )  الف

 روز جمعه )  د       عيد غدير )  ب  
 

  »ايد؟ شگفتا غدير را فراموش كرده« اين جمله از كيست؟ . ٧ 
 صلي اهللا وعليه وآله وسلم  پيامبر اكرم)   بحضرت زهراعليهاالسالم  )  الف
 السالم  عليه حضرت مهدي)     د     السالم  عليه امام علي)  ج

 

 اولين مدافع نداي غدير كيست؟. ٨ 
 حضرت زهراعليهاالسالم )  ب   السالم   عليه حضرت علي)  الف

 ذر غفاري ابو)  د        سلمان فارسي )  ج   
 

 وظيفه ما در عيد غدير چيست؟. ٩ 
 السالم  عليه دعا براي ظهور حضرت مهدي)  الف
 برپا نمودن مجالس جشن و شادي )  ب
 ديدوبازديد از شيعيان و از نوكردن عهد دوستي با آنان )  ج
 هر سه مورد )  د
 
 
 
 


