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(1شماره))ع(علیامیرالمومنینمهسالروزمیالدحضرتناویژه
 ...آفرید را( ع)علی خداوند و      

جْاى تا لحظِ حساس تاسیخ خَد، ٌَّص دُ سال فاغلِ داضت، تایذ  .جوؼِ تَد، ٍ سیضدّن هاُ سجة اص سال دّن لثل اص تؼثت...

ای وِ دًیای وٌِْ ٍ فشسَدُ  ًمغِ .دیاتذ ٍ ًمغِ ػغفی دس تاسیخ تطشیت تَجَد آٍسَایي لحظِ حساس تا تؼثت سسَل خذا تىَیي 

 .خذاًٍذ دس تذاسن همذهات ایي جْص تاسیخی تَد .سا اص دًیای جذیذش جذا وٌذ

  .سشًَضتی وِ للن لضای الْی تحَلی دسخطاى تش آى تشسین وشدُ تَد .سفت جْاى تِ سَی سشًَضت خَد تِ پیص هی 

 .گزاسی ضَد، ٍ دس ػیي حال هشدی ًیشٍهٌذ الصم تَد وِ ایي تحَل سا جاٍداى ساصد ي تحَل تا دست تَاًای پیغوثش تٌیاىتٌا تَد ای

 .ولیات ٍ جضئیات ایي تحَل سا دس ٍجَد خَیص تجسن دّذ ،هشدی وِ تا اغَل ٍ فشٍع

 .«هي لشآى ًاعمن»هشدی وِ ایي غالحیت ٍ ضایستگی سا داضتِ تاضذ وِ تگَیذ: 

 ى و علی الزم و هلسوم یکدیگرقرآ
)ظ( فشٍ فشستاد ٍلی خاغیت سٍح تطش ایي است وِ تیص اص آًچِ وِ  لشآى تشًاهِ تحَل تَد ٍ خذا آى سا اص آسواى تش هحوذ 

 .تش داسًذ ّا اثشی تیطتش ٍ لاعغ وٌٌذ، ٍلی دیذًی ّا دس هضاج سٍحی تطش اثشهی اسیش گَش است، اسیش چطن است، ضٌیذًی

صتاى لشآى تحَل سا تیاى وشد ٍ ایي وِ هشدی الصم است وِ لشآى سا دس ٍجَد خَیص تجسن دّذ تا هشدم آى سا وِ  پیغوثش تا

ٍ ایي ػلی است وِ تایذ ایي ػذالت سا دس ّواى سغحی وِ خذا خَاستِ، دس  .گفت لشآى اص ػذالت سخي هی .اًذ تثیٌٌذ ضٌیذُ

ی سا وِ اسالم تشای هشدم تیاى داضتِ، دس سیوای صًذگی ػلی تِ غَستی ٍجَد خَیص تجسن دّذ؛ تایذ جْاى ٍ جْاًیاى، اغَل

 .صًذُ ٍ تشجستِ هطاّذُ وٌٌذ

ٍ ایي خَد پیغوثش  .ًیاص لغؼی داضت، یىی لشآى ٍ دیگشی ػلی ،ّا تِ دٍ ػاهل هحوذ تشای ایجاد تحَل ٍ دس ساُ تشتیت اًساى

سٍم ٍلی دٍ گَّش  هي هی» «تاسن فیىن الثملیي، وتاب اهلل ٍ ػتشتیاًی »هی گفت: .تشد است وِ ّویطِ ایي دٍ سا تا ّن ًام هی

 .تشیي فشد ػتشت تَد ؛ ٍ ػلی ضاخع«گزاسم، یىی لشآى ٍ دیگشی ػتشت گشاًثْا دس هیاى ضوا تالی هی

تا آهادُ پیوَد، الصم تَد دُ سال دیگش تگزسد، تا اٍ هَفك تِ تسخیش آخشیي للِ ووال ضَد؛  هحوذ داضت هشاحل ووال خَد سا هی

وشد ٍ دس ػیي حال تایذ تِ هَاصات آى صهیٌِ پیذایص اًساًی وِ لشآى سا دس  ٍجَد هحوذ صهیٌِ ًضٍل لشآى سا فشاّن هی .تؼثت گشدد

 .خَد تجسن دّذ، ًیض فشاّن ضَد، ٍ خذاًٍذ دس تذاسن ایي همذهات تَد

 هولود کعبه
ّای وؼثِ دس ایي هاُ ٍ هخػَغاً دس سٍصّای  تت .هاُ سجة ساآى سٍص، جوؼِ تَد، ٍ ػشب جوؼِ سا احتشام هی وشد ٍ ًیض  

 .داضتٌذ تیطتشی هطتشی  ،ایي هاُ ی جوؼِ

دس ایي جوغ تٌْا یه صى تَد وِ  .ٍ آى سٍص ًیض وِ سٍص جوؼِ سیضدّن هاُ سجة تَد دس اعشاف خاًِ وؼثِ اصدحام ػجیثی تشپا تَد

اٍ دیي حٌیف داضت، ّواى دیي جذش  .تش سٍحص سایِ ًیٌذاختِ تَدوشد، ضشن ٍ وفش  تِ جای ػثادت تت، خذا سا ػثادت هی

 .خَاست تا ٍضغ حولص سا آساى وٌذ وشد، ٍ اص خذا هی ، ٍ اٍ ًیض دس اعشاف خاًِ خذا عَاف هی«اتشاّین خلیل الشحوي»

ذی هثاسن ٍ استثٌایی داضتِ ٍ تمذیش چٌیي تَد وِ ایي فشصًذ تَل .تَد ٍ فشصًذی سا تِ تاس داضت «اسذ تي ّاضن»دختش  «فاعوِ»اٍ 

 ...تَلذ دس خاًِ خذا ...تاضذ

ضٌاخت، آخش ایي  ًاگْاى دس خَد احساس دسدی ضذیذ وشد، دسدی وِ فاعوِ آى سا تِ خَتی هی .وشد فاعوِ تا خذا ساص ٍ ًیاص هی

فاعوِ هضغشب ٍ پشیطاى ضذ، اٍ دس هیاى  .پٌجویي حول اٍ تَد، اٍ لثالً چْاس تاس دیگش ایي دسد سا دس خَد احساس وشدُ تَد

 وشد، پس اص ایي احساس اص عَاف تاص ایستاد ٍلی هَج جوؼیت اٍ سا تِ ایي سَ ٍ آى سَ خَسد ٍ عَاف هی جوؼیت غَعِ هی



 .ضذ ٍ دسد ّش لحظِ ضذیذتش ٍ ضذیذتش هی .وطاًذ هی 

 .صدُ استآهیضی تشای اٍ ٍ ًَصادش سلن  داًست وِ خذا چِ سشًَضت افتخاس چِ هی

 .گطت، هأهٌی وِ اٍ سا اص چطن هشدم پٌْاى وٌذ، ٍ سشاًجام آغَش گطَدُ وؼثِ سا دس تشاتش خَد دیذ فاعوِ تِ دًثال پٌاّگاّی هی

 .افتخاس خَد تگزاسددس خاًِ خذا لذم تِ غحٌِ حیات پشٍ ایي تمذیش الْی تَد وِ هشد خذا .فاعوِ لذم تِ دسٍى خاًِ وؼثِ گزاسد

 .ًْادًذ «ػلی»ًاهص سا 

  هیالد علی)ع(و تولّد عدل

ّا سا  ّواى چیضی وِ تایذ ساص سؼادت جاهؼِ .تا ػلی، هَجَدی دیگش ًیض هَجَدیت گشفت، هَجَدی ػضیض، گشاًثْا ٍ تس وویاب 

ا هیالد ػلی ت .ضٌاخت فْویذ ٍ ًِ هی سا ًِ هی «ػذل»جْاى،  دس آى جست، ٍ دس آى ٌّگام جَاهغ سخت اص آى ًْی ضذُ تَدًذ،

 ...تَلذی دیگش ّوشاُ تَد؛ تَلذ ػذل

دًیا اص سٍصًِ ٍجَد ػلی تِ ضٌاخت ػذل تَفیك یافت ٍ اص آى تاالتش  .تشیي هظاّش آى تَد دٌّذُ ػالی وٌٌذُ ػذل ٍ ًطاى ػلی تَجیِ 

 .ّای آى است اًساًیتی وِ ػذل یىی اص ضاخِ .هؼٌای اًساًیت سا ضٌاخت

 شریتعلی شاگرد هکتب هحود)ص( و بسرگ هعلن ب
ٍ خغَط آى سا دس لَح صًذگی  .پشداصد تیٌین وِ تساى هؼلوی تضسي ٍ آصهَدُ تِ تؼلین اًساًیت هی تاص ّن ایٌجاست وِ ػلی سا هی

وَدن تَد، ٍلی ّشگض تحت تاثیش  .ٍ ایي تؼلین سا اص ّواى دٍساى وَدوی ضشٍع وشد .گزاسد خَیص دس تشاتش دیذگاى تطشیت هی

 .ٍ ایي ًخستیي دسس هىتة اٍست؛ تْی ضذى اص تاثیشات غلظ جاهؼِ .شفتضشایظ غلظ هَجَد لشاس ًگ

اٍ اص  .تفسیش وشد «تت»اش دسیافت وِ سشّ دّش ٍ ساص عثیؼت سا ًوی تَاى تا  پشستیذ، ٍلی اٍ تا ّواى هغض وَدواًِ جاهؼِ اٍ تت هی

تشیي ًمص سا دس صًذگی  تشیي ٍ حساس ضسي.ٍ ایي ضٌاخت، تتَفیك یافت «اهلل»هغالؼِ وتاب عثیؼت دس ّواى وَدوی تِ ضٌاخت 

 .داس ضذ اٍ ػْذُ

ای تس ضذیذ  ظ( تطخیع داد ٍ دس ایي ًَس جارتِ)ی سا دس ٍجَد ضخػیتی تِ ًام هحوذّایی اص ًَس الْ چیضی ًگزضت وِ ًطاًِ

تجسن  «هحوذ»جَد تِ سَی آى وطص پیذا وشد ٍ اص سي ّطت سالگی سسوا ٍ تِ عَس ضثاًِ سٍص دس وٌاس آى ًَس وِ دس ٍ .یافت

اٍ پیغوثش ضذ، داسای .سا تِ آخشیي للِ ووال سساًذ «هحوذ)ظ(»دٍ سال دیگش ّن گزضت ٍ آى ًَس سشاًجام .گشفتیافتِ تَد، لشاس 

ثْن آًچِ سا وِ لثالً خَد تِ عَس ه .ٍ ػلی ایذُ خَد سا دس ایي هىتة تِ غَستی سٍضي ٍ تاسص هطاّذُ وشد.هىتثی آسواًی ٍ الْی

تِ آى ایواى آٍسد، ایواًی  .هی دیذ «هحوذ)ظ(»لَئی پشدسخطص ٍ صًذُ ٍ گَیا دس هىتة آسواًی ألدُ تَد، اوٌَى تا تدسیافت وش

تشیي فذاواس اسالم ٍ آئیي جذیذ دس  ٍ ّویي ػطك ٍ ًیشٍی خالق ٍ آسواًی آى تَد وِ ػلی سا تِ غَست تضسي .تاالتش اص ػطك

 .آٍسد

تا ایي  .ػذل دس سیٌِ ًَساًی خَد داضت پشچن ایي هىتة سا تشدٍش گشفت هاًذگاس اص ًطاًی ػلی وِ ًمطی جاٍداًِ اص خذا ٍ

 .پشچن ٍ تا سشهایِ ّواى ػطك، خَد سا تِ جثِْ هخالفیي ػذل صد ٍ جلَ سفت، ٍ ساُ سا تشای پیطشٍی آئیي اسالم تاص وشد
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