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جانشین پیغمبر[ جانباز راه خدا  امین پیامبر[ انسان کامل ولی امت

شریک امر رسالتمبّلغ شایسته وحیعلمدار سپاه رسول[منجی دین خدا شمشیر رسول خدا[پهلوان بدر و احدداماد پیامبر[

ولی هر مؤمنرسوا کننده منافقینیادگار پیامبر[محبوب ترین بندهنفس رسول خدا[اعلم امتقاضی امت

ســــپردن فاطمــهB بــه علی
 Jــول اهلل ــط رس A توســ

ــه ــه مدین ــرت ب ــش از هج پی

ــم از جانبازی  ــتایش قرآن کری س
ــتر  ــدا در بس ــیA در راه خ عل

J پیامبر

ــوان  ــه عن ــیA ب ــی عل معرف
ــین در  ــی و جانش ــرادر، وص ب

aــر ــوت پیامب ــن دع اولی

اعــام انحصــار والیــت در قــرآن 
ــاز  ــه در نم ــیA  ک ــرای عل ب

انگشــتر خــود را انفــاق نمــود

رســول خــداJ بــه امــر الهــی 
افتخــار همســری بــا ســرور زنان 

عالــم را بــه علــیA داد. 

شــگفتی جــن و انــس و ملــک 
از پهلوانــی علــیA و خــروش 

ــدای »الفتــی« از آســمان ن

ــا  ــمنی ب ــداJ دش ــول خ رس
علــیA را عامــت اهــل نفــاق 
و محبــت بــه او را عامــت اهــل 

ایمــان بیــان فرمــود.

 Aعلــی Jرسول خــــدا
ــته میان  ــن قاضی شایس را برتری

مســلمانان دانستند.

رســول خــــداJ در جنگ 
خیبــر فرمــود فــردا ســپاه 
اســام بــه علمــداری کســی که 
ــت  ــول اس ــدا و رس ــوب خ محب

بــه پیـــــروزی می رســـد.

رســـــول خــــــداJ در 
ــیA را  ــن، عل ــث ثقلی حدی
بازمانــده و یــادگار خــود معرفــی 
فرمــود کــه هرگــز از قــرآن جدا 

نمی شــود.

فرســــتادن علیA بــه عنوان 
تنهــا مبلــغ شایســته بــه مکــه 
ــرای  ــر ب ــزل ابوبک ــس از ع پ

ــه تبلیــغ ســورة توب

ــوان  ــه عن ــیA ب ــن عل تعیی
ــرJ در  ــریک پیامب ــر و ش وزی

ــت ــث منزل حدی

رســول خــداJ پس از ســعایت 
ــیA را  ــاب، عل ــی از اصح برخ
ولــی و سرپرســت تمــام مؤمنان 

ــی فرمود. معرف

در جنــگ احــزاب، رســول خــدا
ــه عنوان  ــود: علیA ب Jفرم
نماینــدة تمــام دیــن، تمــام کفر 
را شکســت داد و اســام را نجات 

داد.

ــیA را  ــداJ عل ــول خ رس
ــی  ــراه دائم ــت و هم ــم ام اعل
ــود. ــی فرم ــدا معرف ــاب خ کت

واقعــة  رســول خــداJ در 
مباهلــه، علــیA را بــه عنــوان 

ــود. ــی فرم ــود معرف ــس خ نف

واقعــة  رســول خــداJ در 
طیــر مشــوی، علــیA را 
ــدا  ــزد خ ــده ن ــن بن محبوب تری

ــود. ــی فرم معرف

ــوان  ــه عن ــیA ب ــی عل معرف
ــدا و  ــن خ ــع دی ــیر مداف شمش

Jــر ــط پیامب ــول توس رس

 Aســتایش قــرآن ازعلــی
اطعــام  در  اخــاص  بــرای 

مســکین و یتیــم و اســیر

امیرالمؤمنین ]
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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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