
 بسمه تعالی

(2شماره))ع(علیامیرالمومنینمهسالروزمیالدحضرتناویژه
 علی)ع( مرد استثنایی خلقت      

ٞای ستٍٕط اختٕاع تٝ خاٖ ٔطزْ  ٞای وؼثٝ ٚ اظ سٛی زیٍط تت ای لسْ تٝ ػطصٝ ظ٘سٌی ٟ٘از وٝ اظ یه سٛ تت زض خأؼٝ )ع(ػّی 

ٞای  تمسس تٝ ذٛز ٌطفتٝ تٛز٘س، ٔغع ٚ فىط ٔطزْ ضا سیاٜ ٚ تاضیه ٕ٘ٛزٜ تٛز٘س ٚ تت ٞای وؼثٝ وٝ تٝ غّظ ٘اْ تت .افتازٜ تٛز٘س

ٚستٓ اظ زض ٚ زیٛاض خأؼٝ فطٚ ظّٓ  .تطز٘س اختٕاع ٞٓ ظ٘سٌی ٔازی آٟ٘ا ضا تٝ تثاٞی وطیسٜ تٛز ٚ التصاز آٟ٘ا ضا تٝ یغٕا ٔی

 .وص زض آٚضزٜ تٛز تطزٌی یه ػسٜ ٌطزٖٞای ٚسیغ خٕؼیت ضا تٝ تٙسٌی ٚ  . ٚ ٘ظأات ظإِا٘ٝ، تٛزٜتاضیس ٔی

ای  ضٛ٘س تٝ ضً٘ ٕٞاٖ خٛأغ زضآیٙس ٚ تٝ ٔٛخة تاثیط لغؼی ٞایی تطتیت ٔی لاػسٜ عثیؼی ایٗ است وٝ افطازی وٝ زض چٙیٗ خأؼٝ

 .وٝ خأؼٝ زض فطز زاضز آٟ٘ا ٘یع ایٗ ٘ظأات غّظ ضا تپصیط٘س ٚ ٕٞچٖٛ زیٍطاٖ تٝ ضً٘ ٔحیظ زض آیٙس

ٌیط٘س، تّىٝ  ایٗ افطاز استثٙایی ٘ٝ تٟٙا تحت تاثیط ضطایظ خأؼٝ لطاض ٕ٘ی .ذٛضز زض ٔٛضز افطاز استثٙایی تٝ ٞٓ ٔیِٚی ایٗ لاػسٜ 

اظ ایٗ لثیُ افطاز تٛز، اٚ زض  )ع(ای وٝ زاضز، تاظ زاض٘س؛ ٚ ػّی وٛضٙس تا خأؼٝ ضا ٘یع ػٛض وٙٙس ٚ آٖ ضا اظ ٔسیط ظضت ٚ ظ٘ٙسٜ ٔی

زیس وٝ خأؼٝ اظ ٘ظط ٔاِی تٝ زٚ لغة ثطٚتٕٙس ٚ  لثُ اظ ٞط چیع ٔی .تا تٕاْ ٔطرصات ػمة افتازٌی زیس ای ٔی تطاتط ذٛز خأؼٝ

 .ا٘س الّیتی ثطٚتٕٙس زض یه عطف، ٚ اوثطیتی فمیط ٚ فالس ٕٞٝ چیع زض عطف زیٍط لطاض ٌطفتٝ .فمیط تمسیٓ ضسٜ است

 علی)ع( قهرمان عذالتخواهی بشر
ٞا ضا اظ ٔسیط ػساِت ٚ فضیّت ذاضج  زٞٙس ٚ خأؼٝ تٕاْ ػٛأُ زست تٝ زست ٞٓ ٔیضٛز وٝ  زض تاضید تططیت ٌاٜ ٔی 

 .ساظ٘س ٔی

ٔیطز، ضطف ٚ فضیّت  وٙٙس، ػساِت ٔی زض چٙیٗ ِحظاتی است وٝ خٛأغ ا٘سا٘ی تٝ سطػت ضٚ تٝ سمٛط ٚ ً٘ٙ ٚ تس٘أی سیط ٔی

ٞای التصازی ظإِا٘ٝ،  ٞای اختٕاػی فاسس ٚ ٍ٘ٙیٗ، سیستٓ وٓ ػمایس غّظ ٚ تاعُ، ٘ظاْ وٓ .ٌطزز ضٛز ٚ آظازی ٔحٛ ٔی ٘اتٛز ٔی

 .وٙٙس زیٍط حتی تسترتی ضا ٞٓ احساس ٕ٘ی .ضٛ٘س ضٛز ٚ ٔطزْ زض ایٗ ٕٞٝ تسترتی ٚ ا٘حطاف غطق ٔی ذٛی ٚ ػازت ٔطزْ ٔی

چٙاٖ  آٖ .ظ٘ٙس ا ٔیزا٘ٙس وٝ زض آٖ زست ٚ پ وٙٙس ٚ ظ٘سٌی ضا ٕٞاٖ ٔٙدالتی ٔی وطی ضا الظٔٝ حیات تصٛض ٔی ضٚظی ٚ ستٓ سیٝ

زض ایٗ ٔٛلغ است وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تحطن  .افتس ضٛز وٝ حتی تٝ فىط ذٛضثرتی ٚ ظ٘سٌی تٟتط ٞٓ ٕ٘ی فىط ٚ ضٚحطاٖ ترسیط ٔی

 .ا٘س ٌطزز ٚ یا تٟتط ٌفتٝ تاضیٓ، ستٍٕطاٖ اختٕاع ٞط ٌٛ٘ٝ فطٚؽ ٚ خٙثص فىطی ضا ٘یع زض آٟ٘ا وطتٝ فىطی ٞٓ اظ آ٘اٖ سّة ٔی

 واض تٝ یعزا٘ی ٘یطٚی زض چٙیٗ ضطایغی  .آیس وٝ ایٗ ٔطحّٝ آذطیٗ زضخٝ تسترتی یه خأؼٝ تٝ حساب ٔیست ٚ ٘اٌفتٝ پیسا

ٞا تٛزٜ است وٝ پیأثطاٖ  ؼیتٔٛل ایٗ زض .وطز ٔی آٔازٜ ضا ترص سؼازت ٟ٘ضتی ٚ تحَٛ ضطایظ ٞا ا٘ساٖ ٘دات ٔٙظٛض تٝ ٚ افتاز ٔی

تٝ آٖ ٚاضز  )ع(ز٘یایی وٝ لٟطٔاٖ تعضي اسالْ ػّیا٘س،  تٝ ػطصٝ حیات ٟ٘ازٜ )ع( لسْ ا٘س ٚ یا ٔطزا٘ی چٖٛ ػّی اِٟی ظٟٛض وطزٜ

وطز٘س تٝ  وطز٘س، ٚ چٖٛ زضن ٕ٘ی رتی غطق تٛز٘س ِٚی آٖ ضا زضن ٕ٘یضٚظی ٚ تست ضٛز زض چٙیٗ ضطایغی تٛزٜ: ٔطزْ زض سیٝ ٔی

 .افتاز٘س فىط ٘دات ذٛز ٞٓ ٕ٘ی

ای ضا اظ ٞط خٟت فطاٞٓ  سٛی ٔطزْ زضاظ ضٛز، ٚ ضطایظ تحَٛ ٕٞٝ خا٘ثٝالظْ تٛز وٝ زض چٙیٗ ضطایغی زست ضحٕت اِٟی تٝ 

 .ساظز

ٔىتثی  تىٛیٗ ٔمسٔات زیٍط عطف اظ ٚ یافت، ٔی تىٛیٗ ػّی عطف یه اظ .تٛز  ٚ ذساٚ٘س زض تساضن آٔازٜ وطزٖ ایٗ ضطایظ 

ضا زض ذٛز پطٚضش زٞس ٚ سپس اٚ ضا تٝ  )ع(ضس، ٕٞاٖ ٔىتثی وٝ تایس ػّی تعضي ٚ پطضىٜٛ ٚ ػساِترٛاٜ تٝ ٘اْ اسالْ فطاٞٓ ٔی

 .صٛضت لٟطٔا٘ی تعضي ٚ ستٓ ضىٗ ضٚا٘ٝ ٔیساٖ اختٕاع ساظز



 )ع(زض ٕٞاٖ ٍٞٙاْ وٝ چطٕاٖ تیعتیٗ ػّی .زض خٟاٖ پایٝ ٌصاضی ضس )ظ(ایٗ ٔىتة، ٔىتة اسالْ تٛز وٝ تا زست تٛا٘ای ٔحٕس

زض خأؼٝ ذٛز تٝ تطضسی ٔی پطزاذت، اظ ذیّی خّٛتط زٚ چطٓ لٛی ٚ ٘یطٚٔٙس زیٍط ٘یع خأؼٝ ػطب ضا ٔٛضز تطضسی ٚ ٔغاِؼٝ 

 .ٔحٕس فطظ٘س ػثساهلل ٚ پسطػٕٛی ػّی تٛز آٖ ایٗ زٚ چطٓ اظ .لطاض زازٜ تٛز

ٙی تٛز ٔغاِؼٝ وطز، ٕٞیٗ ٔغاِؼات تٛز وٝ اٚ ٘یع چُٟ ساَ تا زلتی ػٕیك ٚ ٕٞٝ خا٘ثٝ، خأؼٝ ذٛز ضا وٝ سطضاض اظ ً٘ٙ حك ضى

سطا٘داْ  .ٌصاضی ضٛز ٞای تٛا٘ایص ٔىتثی تعضي ٚ آئیٙی خاٚزا٘ی پایٝ آٔازٜ وطزٜ تٛز تا تا زست .اٚ ضا آٔازٜ ضٞثطی وطزٜ تٛز

 .تٝ پیأثطی ٔثؼٛث ضس ٚ ضساِت خٟا٘ی ذٛز ضا آغاظ وطز )ظ(ٔحٕس

 .تطضسی پطزاذت، صفاتی ذاظ زض اٚ ٔطاٞسٜ وطز؛ صفاتی ّٔىٛتی ٚ آسٕا٘یتٝ ٔغاِؼٝ ٚ  )ظ(زض سیٕای ظ٘سٌی ٔحٕس )ع(ػّی

وطیس٘س ٚ اظ ذٖٛ  اٚ تا تٝ حاَ اضراظ ضا زیسٜ تٛز وٝ تا زاضتٗ ػٙٛاٖ اضطافیت، ّٔتی ضا تٝ ظ٘دیط ٔی .اٚ ضا غیط اظ زیٍطاٖ یافت

ٞای ٔدّّطاٖ ضا  . ٔطزٔی وٝ ظیط تٙای واخٙاذتٙسض یٕوطز٘س؛ ٔطزٔی ضا زیسٜ تٛز وٝ خع سٍٙسِی ٚ ضماٚت چیعی ٘ آٟ٘ا اضتعاق ٔی

ٚ .ٞا ضا زیسٜ تٛز ٞا ٚ اتِٟٛة ٞا، اتٛخُٟ اٚ تاوٖٙٛ اتٛسفیاٖ .زاز ٞای ٔحطْٚ تطىیُ ٔی ٞای استرٛا٘ی ٚ ض٘ح وطیسٜ ا٘ساٖ تسٖ

اوٖٙٛ اٚ زض تطاتط ذٛز،  ٚ.ضس ضاٖ ضلٕی اظ ا٘سا٘یت ٚ ضحٓ ٚ ٔطٚت زیسٜ ٕ٘ی ٞای واشتی تٛز٘س وٝ زض تاتّٛ ظ٘سٌی ٞا ضرصیت ایٗ

 .تیٙس ضا ٔی )ظ(ٔحٕس

ِطظا٘س ٚ لّثص  ، ضرصیتی وٝ سطتا پا ٟٔط ٚ ػاعفٝ ٚ ٔحثت است، ضرصیتی وٝ چٟطٜ ضً٘ پطیسٜ تیٙٛایاٖ، زِص ضا ٔی)ظ(ٔحٕس

وٙس ٚ  ٔیزٞس، ٔحٕسی وٝ تط یتیٕاٖ پسضی  وٙس؛ ٔحٕسی وٝ حتی ٘اٖ ضة ذٛز ضا تٝ تیٙٛایاٖ ٔی ضا سطضاض اظ غٓ ٚ ا٘سٜٚ ٔی

 .وطس زست پط ٟٔط ذٛز ضا تٝ سط ٚ ضٚی آ٘اٖ ٔی

 ذٛاست زض ٚخٛز پیأثط  آ٘چٝ ضا وٝ اظ یه اٍِٛی وأُ ٔیػّی  .تطز ٞا ض٘ح ٔی وطی ٞا ٚ حك ػساِتی ٔحٕسی وٝ ٔا٘ٙس اٚ اظ تی

فصتطی ضاٜ صحیح ضا اضائٝ ٔی وٙس ٚ تا ا٘سیطٝ ٚ تفىط ٘ا زیس وٝ اٚ تا لاعؼیت تیطتطی اٚضاع اختٕاػی ضا ٔحىْٛ ٔی زیس، ٔی ٔی

 حضطت آٖ تٝ ٚ ...ٌطفت لطاض تٛز، ضسٜ ذالصٝ ٔحٕس ٚخٛز زض وٝ ا٘سا٘ی ػّی تحت تاثیط ایٗ لاعؼیت ٚ ایٗ ٕٞٝ ضىٜٛ  .زٞس

 .ٌصاضز ٔحٕس زست زض تیؼت زست ٚ آٚضز، ایٕاٖ

ْ ضىُ ٌیطز، ٚ تا ایٗ ٚ سپس زض لاِة آئیٗ اسال )ظ(٘رست زض ٚخٛز ٔحٕس )ع(چٙیٗ ٔمسض ضسٜ تٛز وٝ افىاض ػّی

ٔطزی وٝ تٝ واِثس ػساِت اسالٔی ضٚح تسٔس ٚ  .تطیٗ ٔطز حك ٚ ػساِت زض صحٙٝ خٟاٖ تٝ ٚخٛز آیس ٌیطی، تعضي ضىُ

ا٘ساظی تسیغ ٚ ذیطٜ وٙٙسٜ زض تطاتط  پطزضذطص ذٛیص تطسیٓ ٕ٘ایس ٚ چطٓ ٞای ظ٘سٜ ٚ ٌٛیای آٖ ضا تط تاتّٛ حیات صحٙٝ

 .چطٕاٖ تططیت تٍصاضز

 ی کتابمعرف

 «. مسجذ مقذس جمکران»اوتشارات « اصغررضًاوی غذیر شىاسی ي پاسخ بٍ شبُات اثر علی»کتاب 

کارگیری شیًٌ ي ادبیات آسان ي شیًا کًشیذٌ است با بیان صذَا عىًان در  با بٍ کتابایه وًیسىذٌ در 

گیری  تُیٍ ي با بُرٌ  شایستٍعلمی ي   َایی درخًر، پاسخ  شىاسی ي آیات ي ريایات مربًط بٍ آن، حًزٌ غذیر

ایه کتاب یکی از بُتریه آثار در .یذاتُامات ي ابُامات مًجًد را طرح ي رد ومای  از مىابع شیعی ي سىی،

غذیر ي »اوذ ي شامل مًضًعاتی چًن،  گًیی بٍ شبُاتی است کٍ دربارٌ ياقعٍ غذیر عىًان شذٌ حًزٌ پاسخ

، «برتری امام علی)ع( بر سایر صحابٍ»، «پیامبرص(ضريرت تعییه جاوشیه برای »، «يحذت اسالمی

َای ایه اثر دیىی  از دیگر بخش« اکمل»آیٍ   ي« تبلیغ»تبییه ي تشریح حذیث غذیر، آیٍ .است« تذابیر پیامبر)ص( بر خالفت امام علی)ع(»

فراياوی از شبُات حًزٌ است تعذاد  کارگیری وثری ريان ي سادٌ کًشیذٌ وًیسىذٌ ایه اثر با بٍ.افسایذ َای آن می است کٍ بر يیژگی

  باشذ. می دفترتربیتی مًجًد درکتابخاوٍ کتاب ایه.َا پاسخ گًیذ سىی استخراج کىذ ي بٍ آني درمىابع شیعی ایات ایه مًضًع راي ري غذیرشىاسی

 دامه دارد....ا


