
ــاد  ــت اتح ــا نی ــت، ب ــدای بعث ــداa از ابت ــول خ رس
مســلمانان و برنامه ریــزی ارکان نظام اســامی و مبــارزه با 
مســتکبران، مســأله حاکمیت تحت والیت فردی شایســته 
ــداف  ــان اه ــان بی ــرد ایش ــد و  راهب ــی فرمودن ــغ م را تبلی
حکومــت جهانــی، وظایــف آحاد مســلمانان و معرفــی علی بن 
ابیطالــبA بــه عنوان تنهــا فرد شایســته بــود. غدیــر از آن 
حیــث کــه روز تنفیــذ و نصــب امیرالمؤمنیــنA بــه عنوان 
ــال  ــد، روز اکم ــش می باش ــه بخ ــن س ــده ای ــد دهن پیون
دیــن، اتمــام نعمــت، رضایــت الهــی و یــأس کفــار گردیــد
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ــین در  ــی و جانش ــرادر، وص ب
aــر ــوت پیامب ــن دع اولی

ســتایش قــرآن کریــم از 
راه  جانبــازی علــیA در 
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ســــپردن فاطمهB به علی
 Jتوســــط رســول اهلل A
ــه مدینــه پیــش از هجــرت ب

 Aــی ــرآن ازعل ــتایش ق س
اطعــام  در  اخــاص  بــرای 
مســکین و یتیــم و اســیر

رسـول خــــــداJ در روز 
مباهلــه علیA را بــه عنوان 
نْفــس خــود معرفــی فرمــود

ــه  ــیA ب ــتادن عل فرســ
ــوان تنهــا مبلغ شایســته  عن
بــه مکــه پــس از عــزل ابوبکر 
ــه ــوره توب ــغ س ــرای تبلی ب

رســول خــــداJ در جنگ 
ــپاه  ــردا س ــود:  ف ــر فرم خیب
ــی  ــداری کس ــه علم ــام ب اس
ــول  ــدا و رس ــوب خ ــه محب ک
است به پیـــــروزی می رســـد

رســـــول خــــــداJ در 
 Aــی ــن، عل ــث ثقلی حدی
ــود  ــادگار خ ــده و ی را بازمان
ــز  ــه هرگ ــود ک ــی فرم معرف
از قــرآن جــدا نمی شــود

شــگفتی جــن و انــس و ملک 
ــیA و خروش  از پهلوانی عل
نــدای »الفتــی« از آســمان

ــداJ در  ــول خــــ رســ
ــِوّی«  ــِر َمْشــ ــه »َطْیــ واقع
 Aعلــی بریــان(،  )مــرغ 
بنــــده  محبوب تریـــن  را 
ــود ــی فرم ــدا معرف ــزد خ ن

ــه عنوان  معرفــی علــیA ب
شمشــیر مدافــع دیــن خــدا 
Jو رســول توســط پیامبــر

ــول  ــزاب، رس ــگ اح در جن
 Aعلــی خداJفرمــود: 
ــام  ــده تم ــوان نماین ــه عن ب
دیــن، تمــام کفــر را شکســت 
را نجــات داد داد و اســام 

تعییــن علــیA بــه عنوان 
وزیــر و شــریک پیامبــر 
اکــرمJ در حدیــث منزلت

ــت در قرآن  ــار والی اعام انحص
بــرای علــیA  کــه در نمــاز 
انگشــتر خــود را انفــاق نمــود

رســول خــداJ بــه امــر الهی 
ــرور  ــا س ــری ب ــار همس افتخ
زنــان عالــم را بــه علــیA داد 

از  پــس   Jخــدا رســول 
ســخن چینی برخــی از اصحاب، 
ــی و سرپرســت  علــیA را ول
تمــام مؤمنــان معرفــی فرمــود

رســول خــداJ دشــمنی 
ــل  ــت اه ــیA را عام ــا عل ب
نفــاق و محبــت بــه او را عامــت 
اهــل ایمــان بیــان فرمــود

 Jــدا ــول خـــــ رســـ
ــن  ــیA را برتریـــ علــ
ــان  ــته میـــ ــی شایس قاض
ــتند ــلمانان دانســ مســـ

امین پیامبر[ 

انسان کامل

علمدار سپاه رسول[

یادگار پیامبر[

قاضی امترسوا کننده منافقینولی هر مؤمنداماد پیامبر[ولی امت

پهلوان بدر و احدشمشیر رسول خدا[مبّلغ شایسته وحی
محبوب ترین بنده

منجی دین خدا 

18شریک امر رسالت
رســول خــداJ علــیA را 
اعلــم امــت و همــراه دائمــی 
کتــاب خــدا معرفــی فرمــود

اعلم امت

نْفس رسول خدا[


