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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 خواهیم داشت. (عدر این مقاله از سایت ویکی چجور نگاهی به حکومت امام علی ابن ابی طالب )

 با ما همراه باشید...

 

 همراه پیامبر (عامام علی )

 

 د.دوره حساس کودکی و نوجوانی رادر کعبه به دنیا ام _م  066یا  599 _الفیل  امیرمومنان علی در سیزدهم رجب،سی سال بعد از عام

و با تربیت وی به سر برد.این تربیت او را از قلب حساس ، دیده نافذ و گوش شنوا برخوردار ساخت ، به گونه  (عدر خانه حضرت محمد )

ای که می توانست چیزهایی ببیند و صداهایی بشنود که دیدن و شنیدن آن برای دیگران ممکن نبود.امام صادق میفرماید : علی پیش از 

راه آن حضرت نور نبوت را می دید و صدای فرشته را می شنید.پیشگام بودن آن حضرت در پذیرش و ابراز اسالم ، رسالت پیامبر هم

 : پیشگامان در اسالم نزد خداوند ارزشی واال دارند. ارزشی است که قرآن بر آن تکیه کرده ، آشکارا می گوید

 

 

چنان است که حتی کسانی را که پیش از فتح مکه ایمان آورده ،  المش اسدر پذیر ((سبقتباید توجه داشت عنایت قران به موضوع ))

جان و مال خود را در راه خدا بذل کرده اند از ایمان آوردگان و جهادگران پس از پیروزی برتر شمرده است ، چه رسد به کسانی که پیش 

ربیتی ،حتی لحظه ای دل به بت پرستی نیالودن و پرستش خدای از هجرت و در سالهای نخست ظهور اسالم مسلمان شده اند.ار نظر ت
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یگانه در اولین لحظات خودشناسی بسیار مهم است.این دو فضیلت اختصاصی حضرت علی به شمار می آید.همچنان که استمرار این ایمان 

 نیز ظهور یافت.که ضامن پیامد پربار آن ، گروش و پیشگامی بود در تنی چند از صحابه رسول خدا و امام علی 

 

 

اعالم پشتیبانی همه جانبه از آخرین سفیر الهی در اولین دعوت عمومی بستگان و اعالم جانشینی علی از سوی آن حضرت به روشنی 

گویای موقعیت امامت است ، چنانکه میتوان تاریخ پیدایش تشیع را ریشه یابی کرد و جدایی ناپذیری امامت و نبوت را به خوبی 

وت اخسبب خشنودی خداوند و نزول برکت و عطوفت الهی به بندگانش شد.در پیمان )) ((لیله المبیتکاری آن حضرت در ))دریافت.فدا

که در آن نوعی هماهنگی و تناسب افراد با یکدیگر از نظر ایمان ، فضیلت و شخصیت اسالمی و رعایت شده بود،پیامبر اورا به  ((اسالمی

و  ، نشان دیگری از جایگاه معنویاطمه .شایستگی همسری حضرت فیب حدیث منزلت را به کمال رساندبرادری خویش برگزید و بدین ترت

 ت است.کماالت آن حضر
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تاد یکی از قلعه ها فرس در جنگ خیبر ،حضرت رسول پرچم سفید خود را به ترتیب به ابوبکر و عمر بن خطاب سپرد و آنها را برای گرفتن

بازگشتند.آنگاه حضرت فرمود:فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد.فردای آن  ، اما انها بی هیچ توفیقی

 روز ، پرچم را به علی سپرد.فتح نمایان آن حضرت در کانون توطئه یهودیان زبانزد خاص و عام است.

 گانه امام علی و خلفای سه

پس از حوادث از پیش طراحی شده ای که نقطه واگرائی تاریخ قلمداد شده است ، گرایش های شیعیان ، عملکرد فعال خود را از دست 

داد.مقایسه کردار علی در طول زندگی پیامبر و نقش وی پس از رحلت آن بزرگوار ، نشان دهنده ی نگرش انفعالی او به قدرت حاکم 

، که به دلیل توان و شایستگی الزم در دوران حیات رسول اکرم در همه ابعاد جامعه اسالمی ، نقش اول را با کمال است.چرا که شخصیتی 

 اخالص و کارایی مناسب دارد ، از این پس فقط در زوایایی بسیار محدود مورد توجه قرار میگیرد.

ینی پیامبرو زحمات طاقت فرسایی که در طول این مدت به از سوی دیگر ، توجه به ایمان راسخ علی و شایستگی کامل وی برای جانش

انجام رسیده است ، این انتظار را که او باید برای احقاق حقوق خود و اعتالی اسالم راستین تا اخرین نفس جنگیده باشد، کامال موجه می 

 سازد.به یقین انفعال و ترک اقدام مسلحانه و خشونت آمیز وی علل جدی داشته است.

 

 

 

www.wikichejoor.ir

