
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بردیگران امیرالمومنان وبرتری فضیلت

 سالگی6ودر ازبعثت پیش دوسال) پیامبربودند شخص شده تربیت.1

 (پیامبرشدند واردخانه هست تربیت آغازفراگیری که

 همراه...ها،جنگ،سفر ازسختی اعم شرایط درهمه علی حضرت دائما.2

 بودند( ص)پیامبر

 تالش.بودند( ص) پیامبراکرم شخصیت شبیه امیرالمومنان شخصیت.3

 .کنند پیامبرزندگی مثل میکردند

 سال63 هم بودایشان مانندپیامبر هم علی عمرحضرت حتی)

 (عمرکردند

  علی من وانا منی علی

 (ص)باپیامبر علی حضرت شخصیت مقایسه*

 :ازنظرعلمی -

 ایشان پیامبردرباره رسیدکه آنجا به علم درآموختن علی حضرت مقام

 :فرمودند

 "آن دروازه وعلی هستم شهرعلم من"بابها وعلی العلم مدینه انا

 حکایت سخنانشان خطبه این درابتدای175 درخطبه(ع)علی حضرت

 ای تنهاقطره مارسیده به امیرالمومنان دانش و ازعلم آنچه داردکه ازاین

مردم به آن اگرتمام که طوری به است امام دانایی و علم ازاقیانوس  

 معارف این دریافت برای الزم ظرفیت آن خاطرنداشتن میرسیدبه

 .میشدند دچارانحراف وعقیدتی فکری لحاظ دورمیشدندوبه ازمسیرحق

 رموز تمام بودکه وگسترده وسیع ای اندازه به حضرت ودانش علم

 درمقابل که طوری داشتندبه تسلط مختلف علوم های کاری وریزه

 .نمیشدند وسرگردانی دچارحیرت ای ومسئله پرسش هیچ

 کس برمیخوردوهیچ مشکلی عمربه دوم خلیفه خاطرهرزمان همین به

 :میگفت باره میآمدودراین علی حضرت نبودخدمت پاسخگویی قادربه

 خداپناه به نباشی تودرمیانشان که باکسانی اززندگی من ابوالحسن ای

 .میبرم

  العمر الهلک لوالعلی" :عمرتکرارمیکرد رو جمله این بارها ویا

 همانندرسول نیز درعدالتشان امیرالمومنین ازنظراخالقی-

 .بودند(ص)اکرم

 گیاه خارهای رابروی خدااگرشب به  :فرمودند حضرت224 درخطبه

 آهنگین های وبرطوق بیداربمانم صعدان

 بهتراست ازاین بکشندم سو آن سوبه ازاین

 ستمکارباشم ازبندگان وبریکی درآیم تادرروزرستاخیزبرخداورسولش

 .باشم گرفته چیزی اندک ویاازاو

 ستمگررامیرهانم:میفرمودند عدالت درباره حضرت همچنین

 عزیزاست من درنزد انسانخوارشده میگیرم رادردست ومهارستمگر

 حق که تازمانی است ضعیف وتوانمندنزدمن اورابگیرم حق که تازمانی

 .بگیرم راازاو

 ایشان بین فراوانی های شباهت نیزحضرت درشجاعتشان-

 وپیامبروجوددارد

 حضرت به که ای عده درپاسخ حضرت55درخطبه

 خداسوگند به:دچارتردیدشدیدمیفرمایند شامیان فرمودندچرادرپیکاربا

  آید من سراغ به یامرگ بروم مرگ سراغ به من که ندارم باکی

 انداختند تاخیرمی رابه جنگ اگرگاهی

 .شدن وکشته ازجنگ ترس نه بوده انسان یک هدایت خاطره به

 داشتند اکرم رسول به فراوانی شباهت سخاوت درمسئله همچنین-

 زمانی میدادند یتیم رابه خودشان غذای روز خودسه باوجودگرسنگی

 روزه( س)زهرا وفاطمه علی حضرت فرزندانشان بیماری خاطره به که

 .گرفتند

 کسی به ببخشی نیازنداری دیگر راکه چیزی که نیست اون سخاوت

 خودشان اینکه باوجود( حبه علی) قرآن فرمایش طبق سخاوت بلکه

 .بخشیدند یتیم نیازداشتندبه

 

 کرد وبایدازاواطاعت رهبرهست( ص)علی اوست،یعنی موالی علی ازمن پس اویم موالی من هرکس یعنی "موال موالفهذاعلی کنت من"منظورازعبارت.    میشود روشن امیرالمومنین به والیت پیامبردرانتقال اقدام معنای فضایل این بابیان

 .واگذارشد( ص)علی حضرت درروزغدیربه که هست وبزرگی مهم مسئولیت همان میکندواین راتمام امت میپردازدوبنای هووجامعه انسان ساختن به که هست اوکسی

 .کند راتقویت ودین  رسالت راه بااوکردوازاین هماهنگ خودرا بودو(ع)علی دررفتارپیروی بایدکردو خودمقدم ی اراده رابر امام اراده اینکه پذیرفتن یعنی والیت بنابراین



 

 

 فضائل وبیان(ع)علی امام انتخاب علل بررسی:  موضوع

 ازدیدگاه حضرت

 البالغه نهج

 "نعمتی علیکم واتممت دینکم لکم اکملت الیوم"

 هستندبه معنوی های نعمت ازبرترین وامامت رسالت

 وامامت رسالت ازدونعمت کریم خاطرقرآن همین

 است تعبیرکرده(سنگین نعمت)منت بادوعنوان

 ابدی سعادت کنندگان تامین پیامبروامام چراکه

 .هستند انسان

 درباره فقط وامامت رسالت ازبین کریم قرآن همچنین

 تعبیرمنحصربه امیرالمومنین ووالیت غدیرخم ی

 تمام رابرشما نعمتم) است رابکاربرده نعمت فرداتمام

 (کردم

است نبوت پیامبرکاملترین نبوت همانطورکه  

 زیرا است متفاوت آموزش بامسئله دین مسئله

...   مردم تقریرایمان مردم، تربیت معنای به دین

 ازنوساختن برای تالش دین وهمچنین است

 .است انسان

 :نکته

 باید کردبلکه عمل یکباره به نباید درامرتربیتی

 به باعث زیرا نمود اقدام مرحله به مرحله

 .درفردمیشود مشکل وجودآمدن

 دارای است ای موجودپیچیده انسان وهمچنین

 گوناگون باورها،عادات،رفتارواعمال

 داردپس طوالنی زمان نیازبه آن میباشدواصالح

 آن وانتقال والیت معنای موضوع این به باتوجه

 .میشود مشخص امیرالمومنین به

 پیامبراسالم وجانشینی خالفت مسئله

 مرحله به مرحله آغازاسالم ازهمون(ص)

 :شد شروع شریفه آیه این نزول بودودرپی

 "...واالقربین وانذرعشیرتک"

 بعداز وخویشان اقوام پیامبردراجتماع

 ازشمادراین کدامیک:فرمودند اسالم اظهاردعوت

 میکند مرایاری(امروالیت)امر

 

 "...واالقربین وانذرعشیرتک":

 بعداز وخویشان اقوام پیامبردراجتماع

 ازشمادراین کدامیک:فرمودند اسالم اظهاردعوت

 میکند مرایاری(امروالیت)امر

 جانشین وبعدازمن من برادرمن،وصی تااینکه

 امیرالمومنین وخویشان اقوام باشدودربین من

 پاسخ تربود وسال سن کم ازهمه که

 امیرالمومنین دست( ص)گفتندوپیامبر

 برادرمن،وصی همانااین کردند راگرفتندوبیان

  شماست درمیان من وجانشین من

 مردم تربیت برای آغازرسالت ازهمان پس

 کردند رامعرفی امیرالمومنین

 است خدابوده دست امروالیت: مهم هنکت

 


