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 بنام خدا

 -خالصه  درس تاریخ امامت  بر اساس كتاب تاريخ امامان تاليف  دکتر محمد نصیری   – نشر معارف    -       

=========================== 

 

 تاریخ پیامبر اسالم از والدت تا رحلت
 

 کودکی و نوجوانی پیامبر اسالم  :

 فرزندش عبداهلل برگزيد. مندترين بانوى جهان، آمنه را براى ها، سعادت ترين خانواده از میان اصیل ) جد پیامبر(عبدالمطلب

( میباشد الفیل ـ عام میالدی ) 075سال  االول ربیعماه  در سپیده دم هفدهمین  روز  بنا بر روايات شیعه تولد پیامبر اکرم

دربیع االول سال فیل میدانن 21ولی منابع اهل سنت در   

که به بخشندگى، نیكوکارى و دستگیرى از افتادگان شهرت داشت، يادگار عبداهلل را به رسم جد اول پیامبر  عبدالمطلب

سعد که به شجاعت و فصاحت معروف بودند ـ به روستا فرستاد تا در بیرون  بزرگان عرب همراه حلیمه سعديه ـ از قبیله بنى

ترين جلوه آن در  سخن گفتن به لهجه فصیح عربى را که در آن زمان اصیل ;مكه، در محیط پاك و هواى سالم، بزرگ شود

تر بود، مصون بماند شد، فرا گیرد و از بیمارى احتمالى وباى شهر، که خطر آن براى نوزادان بیش روستا و صحرا يافت مى  

داد. گويا براى شكل گرفتن  ش نشان مىآورد و به مادر و نیاى بزرگوار حلیمه، در مدت چهار سال، گاه کودك را به مكه مى 

ناپذير است. محمد )ص(  هاى جانكاه و آموختن درس بردبارى اجتناب ها و غم هاى بزرگ تحمل ناگوارى شخصیت انسان

مادر مهربانش در ششمین سال و نیاى گرانقدرش عبدالمطلب در حدود  ;پیش از تولد، پدر ارجمندش را از دست داد

تنگدستی بزرگوار و با جناب عبداهلل از يک  ديده از جهان فرو بستند. از اين پس، ابوطالب، که هشتمین سال زندگى وى

در جوانمردى و فضايل اخالقى و خردمندى ممتاز بود، حامى محمد )ص( شد. مادر بود و   

تگى عمیق نگهدارى محمد )ص( بسیار کوشیدند. ابوطالب به اين کودك دلبسدر ابوطالب و همسرش فاطمه بنت اسد، 

هاى  اش را تحمل نكرد و وى را با خود برد. اين سفر، که در سال اش به شام دورى جا که در سفر تجارتى داشت تا آن

نوجوانى محمد )ص( انجام گرفت، از نظر اقتصادى نیز مثبت ارزيابى شده است. مصاحبه بحیرا، راهب مسیحى و مژده به 

داد.رسالت حضرت ختمى مرتبت در همین سفر رخ   

سالگى، با  15و در  سن  دوران جوانی و نوجوانی نزد قريش و مردم مكه به محمد امین معروف گرديددران حضرت  

( به دادخواهى ستمديدگان برخاست)حلف الفضول  جوانمردى و نیكوکارى شرکت در پیمان   

ها و شرکت  و ضمن احترام به همه گروهسالگى در میان مردمى متعصب، با خردمندى و فرزانگى داورى کرد  12گويا در  

 دادن نمايندگان همه قبايل، حجراالسود را به جاى خويش بازگرداند
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پیامبر: ازدواج  
 

اش بدرود زندگى  که دو شوهر پیشین آمد. با آن شمار مى العرب به مند مكه، از زنان نادر جزيرة تخديجه، بانوى فهیم و ثرو

زد و خواستگارانش را  چنان دست رد به سینه بزرگان و اشراف مى خود را حفظ کرده، همگفته بودند، شادابى و جوانى 

شناخت، گويا از راز نهفته در وجود اين جوان پاکدامن آگاه  ساخت. او، که تبار بافضیلت امین قريش را نیک مى نومید مى

 .بود

ماتش را فراهم آورده بود، شوق وى را فزونى بخشید. انگیز سفر تجارتى محمد )ص( به شام، که خود مقد اخبار معنوى دل 

ترين جوان قريش، که دوشیزگان  بین زمینه خواستگارى را فراهم آورد. بدين ترتیب نجیب درايت و هوشیارى اين زن روشن

و تمام  سال داشت، ازدواج کرد 05سالگى با خديجه طاهره، که حدود  10بردند، در  عرب در آرزوى ازدواج با وى به سر مى

سال از عمر خود را با او گذراند. خديجه  با فرزندانى چون گوهر يگانه زنان جهان، فاطمه  10دوران جوانى يعنى بیش از 

ترين حامیان پیامبر و  ( شبستان زندگى محمد )ص( را نورباران کرد  و بدين ترتیب، خود را براى همیشه درشمار بزرگس)

يافت.  ی میرايش به خلوت و انزوا در محمد )ص( فزوندر سالهای نزديک به بعثت گ ى دادآورنده زن به او جا اولین ايمان

تر شد و خلوت و انديشه به شكلى  اش با مردم روز به روز بیش هاى عمیق درونى، ناسازگارى محیط و فاصله روحى انديشه

هاى اطراف مكه و  در طول سال، بارها به کوهآزرد.  اش را فرا گرفت. گويا مكه و اجتماع آن روحش را مى اسرارآمیز زندگى

 در اين خصوص يار تنهايى و خلوتش على )ع( (ایام تحنث ) رسید شتافت و اين امر در ماه رمضان به اوج مى غار حرا مى

ديد. نور وحى و رسالت را  ديدم و جز من کسى وى را نمى گزيد. من او را مى هر سال در کوه حرا اقامت مى فرمايد: مى
  "کردم ديدم و بوى نبوت را استشمام مى ىم

غاز رسالتآ  

ترين مراحل کمال انسانى و عقالنى را در  که محمد )ص( عالى ، درحالىمیالدی 025عام الفیل مطابق با  05سال  رجب17

فرشته بدو ابالغ شد.   خواندن ، فرمان رسالت وى از سوى حضرت احديّت صادر و امر به :گذاشت سر مى سالگى پشت 05

وحى، در غار حرا آيات الهى را بر رسول خدا فرود آورد و گفت: بخوان. حضرت محمد )ص( که در حالتى عجیب فرو رفته 

دانم. صداى جبرئیل دوباره در جانش پیچید که آشكارا گفت: بخوان، اى محمد! محمد )ص( پرسید:  بود، گفت: خواندن نمى

: اقرء بسم ربک الذی خلق خلق االنسان من علق  د آفري تو را  نام پروردگارت کهچه بخوانم؟! جبرئیل پاسخ داد: بخوان به 
(60اقرء و ربک االکرم  الذی علم بالقلم   علم االنسان ما لم يعلم ) سوره علق =  

 مراحل دعوت پیامبر:     

ا پرستی بصورت مخفیانه و مدت سه سال اول  از آغاز بعثت دعوت به دين اسالم و آيین يكتالف : دعوت مخفیانه:      

محرمانه    انجام شد تا شرايط و بسترهای الزم جهت عرضه اين دين الهی فراهم گردد. در اين سه سال افراد کمی به 

 پیامبر گرويدند اولین مسلمانان از مردان  حضرت علی ع و از زنان حضرت خديجه همسر پیامبر می باشد 

 ب( دعوت خویشاوندان:

نازل شد )ای پیامبر بستگان نزديكت را به  شعرا( 120)و انذر عشیرتک االقربین پس از  گذشت سه سال از آغاز رسالت  ايه  

 دين اسالم  فر خوان ( که به موجب ان پیامبر مامور شد بستگان و خويشاوندانش را به يكتا پرستی  و  ايین اسالم دعوت نمايد و 



3 

3 
 

سه میهمانی گرفت و بزرگان فامیلش را دعوت نمود و پس از صرف ناهار دعوتش را اظهار و انان را به برای اين منظور در منزلش جل

ترك بت پرستی و قبول توحید و پرستش خدای واحد فراخواند و فرمود هر کس در اين مجلس به من  و خدای واحد ايمان آورد 

) حدیث یوم ه ندای پیامبر پاسخ مثبت داد  و پیامبر حديث دار جانشین و وصی من خواهد بود ولی از میان آن جمع فقط علی ع ب

ان هذا اخی و وصیی و  خلیفتی را  در شان انحضرت بیان فرمود . رسول خدا با اشاره به علی ع فرمود:  االنذاریا یوم الدار(

ست او را گو بداريد و مطیعش : يعنی اين )علی ع( برادر من و وصی و جانشین من در میان شما افیکم فاسمعوا له و اطیعوه 

 باشید.

حجر( نازل شد ) ترجمه:ای -60) فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین : پس از اندکی آيه  ج (دعوت عمومی و همگانی

پیامبر ماموريت خود را اشكار کن و از مشرکین دوری گزين( و به موجب ان پیامبر ماموريت يافت دين اسالم و ايین يكتا پرستی را 

بصورت عام و علنی به همه مردم اعالن و تبلیغ نمايد که با علنی شدن ايین اسالم و دعوت انحضرت گروهی که اکثرا افراد محروم و 

ستمديده جامعه و از بردگان بودند به انحضرت ايمان اوردند  و گروهی که منافعشان در بت پرستی و خرافات بود  و يا از موضع 

یامبر و مسلمانان موضع گرفتند و به ايذاء و اذيت تازه مسلمانان و تخريب روحی و شخصیتی ان جناب لجاجت و حسادت بر علیه پ

 پرداختند

:  علل مخالفت با اسالم  

( عبارتند از هاى عدم پذيرش اسالم و مخالفت با پیامبر )ص ترين علت برخى از مهم . 

طاعت ا - اسالم روى آوردن مستضفعان به پیامبر  -پیامبر اکرم  بنی هاشم و حسد ورزيدن به موقعیت ارزشى-بشر بودن پیامبر )ص(  

غرور و تعصب و لجاجت -ادل دادگى به دنی   -کورکورانه از نیاکان  

 

: اقدامات مشرکان  

قبول پول مشرکین مكه به منظور تطمیع و سازش با پیامبر  به او پیشنهاد رياست بر مكه و قريش و يا  شگردهای مسالمت آمیز :  

:آيد شمار مى ترديد يكى از سطور برجسته تاريخ بشر به وقتى پیامبر )ص( نظر مشرکان را شنید، پاسخى داد که بىو ثروت دادند   

به خدا سوگند، اگر آفتاب را دردست راست و ماه را دردست چپم قرار دهند و بخواهند من از تعقیب هدفم، که همان تبلیغ آيین "
"يا در اين راه کشته شومو که به مقصود دست يابم  هرگز چنین نخواهم کرد تا آن ،   بردارماسالم است، دست   

آوردند. اين روش ناجوانمردانه، که براى مردان شريف بسیار ناگوار و  ی پیامبر رویاستهزا  بهمشرکان، پس از نومیدى از اين تدبیر  

شد و  که بسیار بردبار بود، گاه دلگیر مى شد. بدين سبب، با آن مى دادن حضرت )ص( و پیامش شكننده است، سبب سبک جلوه

مورد،  هاى بى گیرى هاى جسمى و روانى، بهانه شكنجه  بخشید شتافت ولى فرود آمدن آيات امیدبخش قلبش را نیرو مى اى مى گوشه به

ه روشها و اقدامات مشرکین مكه در مقابله با از نمون، تهمت سحر و جنون  -منطق و نامعقول،  هاى بى پرسش  -جا،  هاى بى درخواست-

 پیامبر و آيین او قابل ذکر است 

همچنین نمونه معروف يكی ديگر از شیوه های آنان در مقابله با پیامبر  مصوبه جمعی بود که برای هماهنگی قريش در ايراد تهمت به 

و کالم او را سحر معرفی کردند و البته پیامبر چاره و دستوری  پیامبر در استانه موسم حج تشكیل شده بود و مطابق ان پیامبر را ساحر

 جز پیشه کردن صبر و تحمل ان همه ناماليمتها نداشت 

 

 

. 
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اسالم:  علیه بنیان فکرى نهضتمشرکین  اقدامات   

ها و مايه  کننده توطئه یگشاى مشكالت، خنث خوبى دريافته بودند که قرآن پشتوانه قوى نهضت اسالم، گره مشرکان مكه به

ها  هايى دست يازيدند. بخشى از اين اقدام آرامش واقعى پیامبر)ص( است. بدين سبب، علیه اين سرچشمه حیات به اقدام

 عبارت است از

آمدند، وقتى  منظور آزار و حتى کشتن وى به مالقاتش مى ترين دشمنان پیامبر )ص( که به سرسخت ;تحريم شنیدن قرآن 

تر به پیامبر )ص( قانون تحريمِ  آوردند. براى جلوگیرى از گرويدن افراد بیش شنیدند، نا خودآگاه ايمان مى را مى آيات قرآن

آمدند، دستور دادند در گوش  دادن به قرآن تصويب شد. مشرکان حتى به مسافرانى که براى طواف کعبه به مكه مى گوش

زراره و  و اسعدبن  بنى غنم تان طفیل بن عمرودوسى، از بزرگان قبیله نروند. داس بر صخود پنبه قرار دهند و نزديک پیام

ساير موارد عبارتند از: شود دو در بیرون آوردن پنبه از گوش، دو نمونه از اجراى اين مصوبه شمرده مى درايت آن . 

هیاهو و جنجال هنگام تالوت قرآن يجادا   

  ;اسطوره، افسانه و شعر شمردن قرآن 

. پسند هاى عوام حارث و نقل داستان گیرانى چون نضربن وسیله معرکه کردن مردم به رمسرگ  

 ترديد در وحیانى بودن قرآن

هاى منطق ستیزى چون افسانه غرانیق ساختن افسانه= 0  
 

اسالم علیه حامیان نهضت مشرکین  اقدامات  

آورندگان و آزار آنان بود.  کردن شرايط زندگى اسالمبراى جلوگیرى از گسترش نهضت نوين اسالم ، سخت  ها يكى از راه

، بازگشت تازه اسالم آوردگان به دامان اشتد چنین شگردى، که پیش از اسالم نیز سابقه داشت، دست کم دو اثر به ارمغان

از طرق  هاى گوناگون و کفر و شرك و کاهش يا از میان رفتن گرايش به پیامبر )ص( در مردم عادى. اين تصمیم به شیوه

مختلف به صورت جدى به اجرا گذاشته شد. گروهى مأمور تفتیش عقايد شدند تا مسلمانان را شناسايى کنند. اگر شخص 

 ;پرداختند شد و قتل يا آزارش ناممكن بود، به سرزنش وى مى دار و از طبقات باالى جامعه شمرده مى تازه مسلمان قبیله

دستان يا  و چنانچه از افراد متوسط و تهى ;شد دى، تاراج اموال و ورشكستگى تهديد مىاگر از بازرگانان بود، به تحريم اقتصا

رسید.  گرفت و گاه زير شكنجه به شهادت مى بردگان بود، مورد شكنجه قرار مى  

ر اند و سنگى گران ب که وى را به پشت روى سنگى خوابانیده در گرماى شديد نیمروز درحالى  بالل نغمه رساى اَحَداحد 

را برهنه ساختند، بر  بن ارت  خبّاب اند، سند افتخار و تابلوى جاودان بردبارى مسلمانان در طول تاريخ است.  اش نهاده سینه

هايى از پايدارى  سنان رومى، ابوفكیهه و... نمونه بن ياسر، صهیب هاى تفتیده مكه خواباندند و شكنجه دادند خاطرات آل سنگ

ه دين استدر را  

 

 

 

 
  



5 

5 
 

در سال پنجم بعثت به رهبری جعفر بن ابیطالب: هجرت مسلمانان به حبشه  

اين موقعیت، پیامبر )ص( با پیشنهاد هجرت به حبشه موافقت کرد و فرمود: هرگاه به حبشه سفر کنید، براى شما بسیار  در

توانید در آن سرزمین  رد... مىدا جا پادشاهى صالح و شايسته است که بر کسى ستم روا نمى زيرا در آن ;سودمند خواهد بود

وهى از مسلمانان در چند مرحله، مخفیانه خود را به حبشه رسانده گرو سر ببريد تا خداوند گشايشى در کارتان پديد آورد. به

مسلمانان  نماينده جعفر بن ابطالب   هاى ناشناخته را بر سرگردانى و گمراهى در اعتقاد ترجیح دادند و آوارگى در سرزمین

:مشرکان قريش علیه مسلمانان نزد نجاشى، دلیل هجرت و پذيرش آوارگى را چنین بیان کردی ها  در پاسخ به تهمت ،  : 

زديم،  خورديم. دست به ارتكاب فحشا و ناروا مى پرستیديم. مردار مى شهريارا، ما گروهى از مردم جاهلیت بوديم، بت مى "
بلعیدند. در اين حال بوديم تا  کرديم. نیرومندان ما ناتوانان را مى بدرفتارى مىگسستیم، با همسايه  پیوند خويشاوندى مى

دارى و  شناختیم و به درستى، امانت خداوند مردى را از میان ما به پیامبرى برانگیخت که نسب و دودمانش را مى
فقط او را بپرستیم و سنگ و بت را، که تا آن اش ايمان داشتیم. او ما را به خدا فرا خواند. تا خدا را يگانه بدانیم و  پاکدامنى

دار باشیم، پیوند  پرستیديم، فروگذاريم. به ما دستور داد راست بگويیم، امانت جاى خدا مى زمان خود و پدرانمان به
د از خويشاوندى را محترم داريم با همسايه به نیكى رفتار کنیم و از خونريزى و آنچه حرام گشته دست بداريم. او فرمان دا

کارى دورى گزينیم، دروغ و بهتان نگويیم، مال يتیم نخوريم، به پاکدامنان تهمت نزنیم، نماز بگذاريم، زکات  فحشا و زشت
اش را تصديق کرديم و به او ايمان آورديم. هموطنان ما با ما به  گويد، پیامبرى بپردازيم و روزه بداريم. چون ديديم راست مى

ه و آزار ما کوشیدند تا دست از دينمان بشويیم و به بت پرستى رجعت کنیم. چون به قهر و دشمنى برخاستند و در شكنج
زور توسل جستند و عرصه زندگى را بر ما تنگ گرفتند، به کشور تو هجرت کرديم و دل به حمايت تو بستیم. امیدواريم که 

"میدر کنار تو ستم نبین   

و مسلمانان توانستند در حبشه بمانند  مرزى جبهه باطل اتفاق افتاد طالب، اولین شكست برون ابى سخنان جعفربنبا    

 

مسلمانان در شعب ابیطالب از سال هفتم تا دهم بعثت انزواى سیاسى و محاصره اقتصادى  

 اى به تصويب رساندند و ضمن آويختن آن عهدنامهد ، انگیز اسالم سخت نگران بودن از نفوذ شگفت که سران کفر و شرك 

بندهاى اين پیمان چنین بود د در کعبه، سوگند ياد کردند که تا هنگام مرگ بدان وفادار باشن  

 -بايد هرگونه خريد و فروش با هواداران محمد متوقف گردد.

 -ارتباط، معاشرت و پیوند زناشويى با مسلمانان ممنوع است.

. مورد حمايت قرار گیرد آمدها بايد در تمام حوادث و پیش پیامبرجبهه مخالف  -  

هاى مكه،  عبدالمطلب به داليل قابل قبول اجتماعى و روانى از مكه بیرون رفتند و در میان کوه هاشم و بنى ترتیب، بنى بدين 

ترين فشارهاى روحى،  شد، اقامت گزيدند. مسلمانان در اين دوران سه ساله، سخت اى که شعب ابوطالب خوانده مى در دره

ابوطالب )ع( به اشاره پیامبر )ص( ، به انجمن قريش  ید که گشايش خداوند فرا رس یشتى  را تحمل کردند تا اينروانى، مع

ايد خورده و تنها نام خدا را باقى  اى را که در کعبه آويخته نامه گويد: موريانه پیمان ام محمد مى رفت و گفت: برادرزاده

گويد، او را به شما خواهم سپرد. چون  حاصره را بشكنید و اگر دروغ مىگذاشته است. ببینید اگر گفتارش راست است، م

ندسقف بیرون آمد هاشم از زندان بزرگ بى سراغ نامه رفتند، به درستى سخن پى بردند و محاصره را شكستند. بنى  
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بر چهره سرد پیكر چهره انحضرت  ندوه رحلت ياور چندين ساله، قلب پیامبر را فشرد. اندکی بعد ابوطالب رحلت کرد ا  

در  ام بودى عموجان، خداوند پاداش نیكت دهد. سرپرست روزگار يتیمى، مربى کودکى و ياور بزرگى :نهاد و فرمود يشعمو  

سراى جادوان شتافت و پیامبر را در اندوه  خدا )ص( ، نیز به خديجه، همسر بردبار رسول )سال دهم بعثت(همین سال 

دنامی  الحزن عام که سال دهم بعثت را اى  گونه دوباره فرو برد به  

 

بعثت)نخستین بیعت با مردم مدینه(: 21بیعت عقبه اولی یا بیعه النساء سال   

که براى موسم حج به مكه آمده   خزرجاوس و   قبیله  دو با چندتن از بزرگان بعثت 22راسم حج سال پیامبراکرم )ص( در م

صلح و برادرى است، دعوت کرد. يثربیان،به دلیل معاشرت با يهوديان و شنیدن  بودند، مالقات و آنان را به اسالم که دين

دار آنان با  اى برخوردار بودنداختالفات ريشه سخنان آنان درباره بعثت پیامبر و آيین يكتاپرستى جهانى وى، از ذهنیت آماده

پیامبر  با  بعثت گروهی از خزرجیان مدينه  21در مراسم حج سال  نیز آسايش را از آنان ستانده بود. بنابراين  اوس طايفه 

پیمان بستند که به خدا شرك نورزند، دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت نزنند و در کارهاى نیک نافرمانى 

حضرت  و  از حضرت رسول )ص( تقاضا کردند براى تبلیغ اسالم و تعلیم قرآن مبلّغى به يثرب اعزام دارد  زرجیانخنكنند.

بدين ترتیب، يثرب  و  فرستاد به مدينه همراه آنانبعنوان نخستین داعی جهان اسالم  را  عمیر بن ( مصعبرسول )ص

طور کامل از طلوع خورشید اسالم باخبر شد به  
 

:  بعثت(  21بیعت عقبه ثانی یا بیعه الحرب) سال    

رسالت حضرت ختمى مرتبت )ص( آگاه شدند، آرامش و امنیت را هاى قرآن از اهداف  که بوسیله آيه ثربیان، پس از آني

متعهد شدند  یناپذير تجربه کردند و چون از موافقت پیامبر )ص( با هجرت به يثرب آگاه شدند، با شادى و غرورى وصف

از پیامبر )ص( حمايت کنند با مال و جان کنند، طور که از زن و فرزند خود حمايت مى همان  

ب با مشورت يثربیان برای سازماندهی مردم مدينه از پیامد های اين بیعت می باشد بدنبال اين بیعت بود نقی 21انتخاب  

 که پیامبر اکرم به مسلمانان مكه اجازه داد از مكه به مدينه هجرت کنند.

 

: آخرین توطئه و هجرت پیامبر)ص( به مدینه  

مسلمانان شده است. احتمال هجرت پیامبر بدان ديار و دعوت  زودى دريافت که يثرب پناهگاه مناسبى براى جبهه باطل به

حضور   دارالندوه در  مشرکین مكه ها را سخت بیمناك کرد. بنابراين آزادانه به يكتا پرستى زنگ خطرى بود که وفاداران بت

:، سه نظريه مطرح شداين مجمع يافتند. در . 

. (خدا )ص چال افكندن رسول به زنجیر کشیدن و به سیاه  1- . اى دور دست تبعید پیامبر به نقطه-2  

کشتن پیامبر )ص( بوسیله نمايندگان کارآزموده هر قبیله.-2  

سرانجام نظر سوم تصويب گرديد و افرادى از تمام قبايل آماده شدند تا شب هنگام با يک ضربه شمشیر حضرتش را نابود  

هاى مردم را به وى سپرد  امانت ;اسرار ديگرى به او باز گفت ;خواندسازند. پیامبرخدا )ص( گنجینه اسرارش على )ع( را فرا  
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گاه فرمود: در بسترم بخواب و روپوش مخصوص بر خويش بیفكن. در اين هنگام، على )ع(  تا به صاحبانش باز گرداند و آن

 پرسید: آيا شما جان سالم به در خواهید برد؟ پیغمبر )ص( فرمود: آرى

بستر پیامبر خفت و رسول حق  بعثت( در 20) شب اول  ماه ربیع االول سال لیله المبیت  )ع( دربدين ترتیب، على  

:شدنجات يافت. اين فداکارى آن قدر خالصانه و پر اهمیت بود که مورد ستايش خداوند واقع   

بقره( 157)  و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل  و اهلل روف بالعباد   

حرکت کرد.   ثور طرف غار  راهه به خواند، از منزل خارج شد و از بى را مى  يس پیامبرخدا )ص( در حالى که آياتى از سوره  

پیامبر پس ازدو شب و سه روز اقامت در غار ثور شبانه از  ابوبكر از جريان آگاهى يافت و در راه به پیامبر )ص( پیوست

بعثت به محله  20ربیع االول سال  21روز راهپیمايی در  6مدينه شد و پس از حدود  راههای بیراهه به اتفاق ابوبكر راهی

 قبا در حومه مدينه رسیدند و پس از چند روز استراحت روز جمعه به شهر يثرب ) مدينه النبی( وارد شدند . 

 

 فصل چهارم :

هجرت پیامبر اسالم به مدینه    

  -هجرت و اهمیت آن متأسیس ملت و گسترش اسال

خدا )ص( روز دوشنبه در دهكده قبا، که در دو فرسخى مدينه قرار داشت، مورداستقبال گروهى از اهالى مدينه و مكه  رسول

 قرار گرفت و تا پايان هفته، که منتظر کاروان اهل بیت نبوت و بینوايان مسلمان بود، مسجدى بنیاد نهاد.

بردند، فرا گرفته بود و  سر مى خدا به را، که ساکنانش سه سال در انديشه ايمان به رسول شور و هیجانى خاص سراسر يثرب 

گفتند همه درباره صفات نیک و اخالق پسنديده پیامبر سخن مى . 

پیامبرخدا )ص( پس از استقرار در خانه ابوايوب، به اقامه نمازجماعت پرداخت و در اولین خطبه نمازجمعه، که با حضور 

گفت دين با مردم سخن مهاجران برگزارشد، درباره اصولانصار و  . 

ترين و  عنوان يک نهاد اجتماعى، نشان وحدت مسلمانان، مرکز آموزش و پرورش و پرستش، مهم تأسیس مسجد، به 

خضیر  او، نخستین خشت مسجد را خود حمل کرد. ابن بود. ودانش نخستین اقدام عملى حضرت )ص( در جهت پیوند دين

زودى ساختمان مسجد و در  پیش شتافت و گفت: جا به جايى خشت را به من بسپاريد. فرمود: خشت ديگر حمل کن. به

.(اصحاب صفه )دست ساخته شد  کنار آن مسكنى براى بینوايان و مهاجران تهى  

 

جامعه در سایه پیوند معنوی افرادوحدت   

ى قرارگاه نظام مسلمانان و پايگاه وحدت اسالمى ساخته شد، ابتكارى ديگر مورد نیاز بود تا يكپارچگى و بالندگى وقت

توانست اين وحدت و  اجتماع را تضمین کند. اخوت اسالمى، که با روح ايمان آمیخته است، بهترين ابتكارى بود که مى

ها و امتیازهاى نادرست، دوستى، صمیمت، مساوات و عدل  ها، نابرابرى ىجاى درگیر جانبه را پايدار سازد و به هماهنگى همه

 .پديد آورد

خدا )ص( میان انصار و  با آن که بر اساس قانون عمومى انما المؤمنون اخوة هر مسلمانى برادر مسلمان ديگر است، رسول 

ود: انت اخى فى الدّنیا و األخرة .مهاجرين عقد برادرى خواند و در پايان على )ع( را برادر خود خواند و فرم  
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اوس و خزرج و مهاجران مكه زيربناى اين پديده بزرگ اجتماعى و هسته مرکزى اين ملت در  مهم مدينه يعنی دو قبیله

رسید. دوگانگى میان اوس و  نه غیرقابل انتظار بلكه امرى طبیعى به نظر مى  بنا شدند. وجود رخنه در اين  مدينه شمرده مى

داد گرى يثربیان و مكیان آينده را در ابهام قرار مى کشتند، تعصب همشهرى که سالیانى دراز يكديگر را مى خزرج، . 

اى نزديک، گوناگونى زبان، نژاد و  پذيرفتند نیز از تعصبى شديد برخوردار بودند. در آينده اعراب باديه نشین که اسالم مى 

کرد بخشید و اساس توحید و حكومت الهى را تهديد مى الفات را فزونى مىزادگاه اين تازه ايمان آوردگان دامنه اخت . 

لقب داد و هر   انصار ها و نهادينه ساختن وحدت، دو قبیله اوس و خزرج را  ها، اختالف پیامبرخاتم )ص( براى زدودن تعصب 

ها را زير  لقب داد و وحدت آن  مهاجر را مسلمان دو گروه را زير پوشش اين لقب، ياور يكديگر ساخت. افزون بر اين، مكیان 

 پوشش هجرت تأمین کرد

 :بیان می گرددبه صورت خالصه و فهرست وار  مدینه رویدادهای دورانمهمترین  در اينجا 

  

برادری میان اوس و خزرج و میان مهاجران و انصار  و تنظیم  ناعالو  تاسیس مسجد  مدينه سال اول هجری :  -2

عهد نامه مسالمت امیز با يهوديان مدينهنیز تنظیم   مسلمانان و همه  برایعمومی  مقررات   

قرن قبل منتشر شد، امروزه نیز براى از میان بردن مشكالت اجتماعى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى و  20اين منشور، که در  

نمايد. فرهنگى مسلمانان سودمند مى  

 

  یهودیان

کردند که  هايى از قوم يهود زندگى مى جزيرة العرب اشاره شد، در سرزمین حجاز قبیلهکه در بحث اديان و مذاهب  چنان

هايى که  قینقاع و... در قلعه نضیر و بنى قريظه، بنى دانستند. سه قبیله بنى خود را فرزند اسحاق و اسرائیل و برتر از اعراب مى

از علل مهم مهاجرت اين قوم به سرزمین حجاز را مسأله گذراندند. محققان يكى  در کنار مدينه ساخته بودند، روزگار مى

دانند هايش اشاره کرده است، مى انتظار منجى موعود و پیامبرى که عهدين به نام و ويژگى  

 

رمضان سال دوم هجری اولین درگیری و جنگ  رسمی میان مشرکین مكه ) به رهبری  27در    سال دوم هجری: -1

 ابو جهل(  و مسلمانان در منطقه بدر صورت گرفت که به پیروزی مسلمانان و شكست مشرکین انجامید 

ه{  و  ازدواج حضرت بقر201تغییرقبله مسلمین از بیت المقدس به مكه در مسجد بنی سالم )مسجد ذوقبلتین( }مفاد آيه 

 علی ع و فاطمه زهرا س  در اول ذی حجه پس از جنگ بدر از ديگر رويدادهای سال دوم هجری است  

شوال به تالفی شكست بدر از سوی مشرکین مكه انجام شد. و جدا شدن عبداله هفتم  غزوه احد که در : ه ق 1سال   -2

نفر 75شكست مسلمانان بدلیل نافرمانی از دستور پیامبر و شهادت   -پیامبرنفر از منافقین مدينه از لشگر  255بن ابی با 

از رويدادهای مهم  ازمسلمانان  ازجمله: حمزه بن عبدالمطلب و مصعب بن عمیر  و حنظله غسیل المالئكه و عمروبن جموح

 اين غزوه است

0 
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 -  رمضان سال سوم ه ق 20حسن در  سال چهارم و تولد امام : تولد امام حسین در سوم شعبانسال چهارم هجری-

وفات فاطمه بنت اسد   -تحريم نهائی شراب    

مسلمان با کمک يهود بنی  2555نفر مشرك بر  علیه 25555( با شرکتاحزابغزوه خندق يا  )   سال پنجم هجری: -5

علی يوم الخندق  افضل  : ضربه مبارزه حضرت علی ع  با عمربن عبدود در اين جنگ و جمله معروف پیامبراکرم -قريظه.
تنبیه و مجازات يهوديان بنی قريظه بر اساس داوری سعد بن معاذ)رئیس اوس(. - من عباده الثقلین  

( فتح مبین )بیعت رضوان و پیمان صلح حدیبیه  :سال ششم هجری -6  

رسید که نسیم بیدارى آخرين که نمايندگان پیامبر )ص( خبر ظهور اسالم را به سراسر جهان رساندند، هنگام آن  پس از آن

 سنگرهاى کفر و شرك را در نوردد. اين امر، افزون بر رستگارى مردم مكّه، براى آينده اسالم نیز اهمیت داشت

ولى  ;بود مورد اعتراض برخى از اطرافیان پیامبر )ص( قرار گرفته )= پیمان صلح حديبیه(  هرچند مصالحه نامه سال ششم 

و پیروان حضرت رسول )ص( آن را پذيرفته بودند. اکثريت قاطع مؤمنان  

زيرا بر اساس آن، ده سال جنگ بین دو طرف ممنوع شد و مبلغان مسلمان با خاطرى  ;اين پیمان فوايد بسیارى داشت 

 رفت و آمد شهروندان مكه و مدينه آغاز شد و پرده آهنین ;آسوده در داخل و خارج عربستان به نشر آيین اسالم پرداختند

گفتوگوى مستقیم سران قريش و پیامبر اسالم )ص( هنگام بستن پیمان،  ;میان مردم مكه و آيین اسالم از میان رفت

هاى روحى آنان را گشود و همه با اخالق نیک آشنا شدند بسیارى از عقده  
 

 کسی دست به را پرچم فردا: پیامبر معروف جمله  - فدك داستان – با يهوديان خیبر  : غزوه خیبرسال هفتم هجری -7

-است فرار غیر کننده حمله او و دارد دوست را او خدا که سپرد خواهم  

 غزوه فتح مكه  : سال هشتم هجری:-8

ولى در اين سال، علیه هم پیمانان پیامبر )ص(  ;با آن که تا سال هشتم هجرى قريش موادى از قطعنامه را نقض کرده بود

د و توانست آن شهر را هزارتن از يارانش به آرامى وارد مكه ش25)ص( در ماه رمضان با وارد جنگ شد. بدين سبب، پیامبر 

نويسد: چون  مىمورخ معروف  اسحاق  ابن  دبدون جنگ و خونريزی فتح نمايد و خانه خدا از از وجود بتها پاکسازی نماي

آور رحمت )ص( على )علیه  فى است. پیامخزرج، به مكه در آمد، گفت:امروز روز کشتار و تالقبیله سعد بن عباده، رئیس 

هاى کعبه در هم شكسته  السالم( را فرستاد و بدو گفت: پرچم را بگیر و اعالم کن: امروز روز رحمت است. بدين ترتیب، بت

هاى پیرامون کعبه ويران شد و قريش، که بیست سال پیامبر )ص( و يارانش را آزرده بود و خود را مستحق  خانه شد. بت

 شگفت زده شد  همه شما آزاديد دانست، با نداى پیامبر )ص( که  رى سخت مىکیف

شان را پوشانده بود، در مدتى کوتاه،  اين معجزه در آغاز سال دهم هجرت رخ داد و مردمى که جاهلیت تمام زندگى 

های تمدن بزرگ اسالمی را  كومتی واحد پذيرفتند وپايهح حكومتى واحد پذيرفتند و تمدن بزرگ اسالمى را بنیان نهادند

 بنیان نهادند
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هجری را  سنه الوفود يا سال گروه ها و  هیاتهای نمايندگی  می گويند زيرا اکثر قبايل  6سال :    سال نهم  هجرت  -9

و به دين اسالم گرويدند.  در اينسال غزوه تبوك)جیش العسره( اتفاق افتاد که آخرين غزوه پیامبر است در اين سال  عرب 

مسلمان انجام شد ولی به درگیری منجر نشد در جريان همین غزوه بود  2555به منظور رفع تهديدات دولت روم با اعزام  

در شهر مدينه ماند و منافقین مدينه علی ع را فاقد صالحیت برای همراهی با پیامبر معرفی  که علی ع به نمايندگی پیامبر

: اما ترضی يا علی ان تكون منی بمنزله هارون من بیان نمودند در شان انحضرت  کردند و پیامبر حديث معروف منزلت را 
در بازگشت از جنگ تبوك بود که پیامبر ماموريت يافت مسجد ضرار  که پايگاه منافقین بود را  «موسی اال انه النبی بعدی

 تخريب نمايد

نزلتی ويژه درگسترش اسالم داشت. تأثیر جنگ تبوك درسال نهم هجری همانند فتح مكه درسال هشتم مائت:  حج بر

سیاسی اين حرکت نظامی، که دستاورد آن چندين معاهده صلح با مرزداران وامرای محلی منطقه تبوك بود، عالوه برجبران 

شكست مسلمانان از رومیان در جنگ موته، اين بود که دشمنان داخلی وخارجی فهمیدند که قدرت اسالم به جايی رسیده 

اند در نقطه ای دوردست، با بزرگ ترين قدرت ها که قصد تجاوز به سرزمین، آيین و عقايد اسالمی را داشته که می تو

باشند مقابله کند، ودقیقًا پس از اين حضور چشمگیر بود که شرك وبت پرستی تقريباً از مدينه رخت بربست ونمايندگان 

پرستی را خاتمه يافته دانستند وبرای اعالن اسالم يا عقد  قبايلی که تا آن روز مسلمان نشده بودند، دوران شرك وبت

 پیمان همزيستی وفرامانبرداری از پیامبر وارد مدينه شدند.

با فضايی که درنتیجه حضور نظامی تبوك وفتح مكه واعالن عفو عمومی پیامبر پديد آمده بود، وقت آن بود که با حج برائت 

کن شدن بت پرستی برداشته شود.قدم بزرگ تری برای گسترش توحید وريشه   

با نزول آيات سوره برائت، پیامبرص مأموريت يافت از مشرکانی که تا آن زمان براساس آداب ورسوم جاهلی شان درحج  

ابوبكر اين آيات را در روز عیدقربان دراجتماع حاجیان  (ص)حاضر می شدند، اعالن بیزاری کند.مقررشد صحابی پیامبر

بخواند. پس از رهسپارشدن ابوبكر به سمت مكّه، وحی الهی نازل گرديد وبه رسول خدا ص دستور داد که الزم است اين 

الب علیه پیام را تنها خود يا کسی که از توست به مردم ابالغ کند. بادريافت اين پیام، رسول خدا ص به علی بن ابی ط

 السالم فرمان داد به سمت مكّه حرکت کند ودر راه آيات را از ابوبكر گرفته، دراجتماع حاجیان، به مشرکان ابالغ کند

  سال دهم هجری:  -21

) یا جریان مباهله( اه راستینه ریمان بلف ( اا   

خدا  گرويده بودند. رسول تآيین مسیحپرستى دست کشیده، به  تنها منطقه حجاز بود که مردم آن به عللى از بت  نجران 

جا را به آيین اسالم  اى به اسقف نجران نوشت و ساکنان آن و مراکز مذهبى، نامه کشورها)ص( ، به موازات مكاتبه به سران 

وچون به مدينه آمدند با پیامبر به مجادله برخاستند  از اينرو پیامبر انان را به میاهله دعوت کرد که اسقف  دعوت کرد

سوره آل عمران( 02نجران در ابتدا پذيرفت ولی بعدا از انجام مباهله امتناع ورزيد )آيه   

 
 

  



11 

11 
 

داد. شورا به اين  هاى بزرگ مذهبى تشكیل گیرى شورايى مرکب از شخصیت اسقف نجران، پس از خواندن نامه، براى تصمیم

هاى نبوت محمد )ص( را  بروند تا از نزديک نشانهعنوان هیأت نمايندگى نجران، به مدينه  نتیجه رسید که گروهى، به

، ی طوالنی وگو نفره، به سرپرستى سه پیشواى بزرگ مذهبى وارد مدينه شد و پس از گفت 05بررسى کنند. اين هیأت 

یامبراکرم )ص(  در حالى که حضرت حسین  را در ذی حجه سال دهم هجری مطرح گرديد. پ 10در    مباهله پیشنهاد 

کردند، به میدان مباهله گام  پشت سرش حرکت مى )ع(  ( و علىسحسن  را در دست داشت و فاطمه ) امام تآغوش و دس

که پیامبر )ص( فرزندان معصوم و يگانه  نهاد. هیأت نمايندگى نجران از اين  

هايى  ن چهرهنشینى کردند. اسقف نجران گفت: م دختر و يادگار خود را به صحنه مباهله آورده، شگفت زده شدند و عقب

درنگ کنده  ها را از جاى بكند، بى ترين کوه بینم که هرگاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهى بخواهند که بزرگ مى

مندى از  شود. ما هرگز حاضر به مباهله نیستیم. برخى از مسیحیان ايمان آوردند و گروهى، پذيرفتند که در برابر بهره مى

نداى بپرداز لیات ويژهامنیت حكومت اسالمى، ما  
 

در سال دهم هجرت یا حج والیت ) حجه الوداع( واپسین حجب(    

با نزول آيه وجوب حج، جمعیتی انبوه از مسلمانان مدينه واطراف آن عازم حج شدند. سال دهم هجرت است وبیابان حجاز 

هزارمسلمان بود که با لباس احرام غبارآلود واشک ريزان، شعارلبیک...لبیک سرداده، برادروار  215تا  255 شاهد حدود

را عبادت می کردند. رسول خدا ص خوب می دانست که امت اسالم امامی عادل وآگاه نیاز دارد  واحد وفرشته صفت خدای

دم به سوی شهرهای خود حرکت کردند، صدای تا رنج های چندين ساله اش بی ثمر نشود.وقتی فريضه حج پايان يافت ومر

مناديان پیامبرصلی اهلل علیه وسلم درصحرای حجاز طنین افكند ومسلمانان را به توقف فرا خواند. زيرا فرشته وحی پیامی 

 جديد آورده بود:يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمک من الناس 

 

« غديرخم»همه مردم را درمكانی به نام  ذيحجه  21هجری در روز  25در بازگشت از حجه الوداع در سال  ص خداول رس

و بدين ترتیب با بیان حديث غدير  علی ع را  گرد آورد تا روح اسالم )خالفت وجانشینی( را به طورکامل تبیین نمايد

ظهر، پیامبر ص برفراز منبر بلندی از جهاز شترها قرار گرفت وپس . پس از انجام فريضه بعنوان جانشین خود معرفی فرمود

من از میان شما به زودی مفارقت میكنم   "از نیايش پروردگار، خبر نزديک بودن رحلت خويش را اعالم کرد. آنگاه فرمود:

. "باشید تا گمراه نشويد شما بايد به درستی پیرو آنها .خواهند بود )اهل بیتم(  راهبر شما مکتاب خدا وعترتدر حالیكه 

پس از آنكه اين  و " من کنت مواله فهذا علی مواله " آنگاه دست علی ع را بلند کرد تا همه حاضران او را ببینند وفرمود: 

جمله را سه بار تكرار کرد، فرمود: حاضران اين حقیقت را به ديگران برسانند. هنوز جمعیت پراکنده نشده بود که فرشته 

الیوم أکملت لكم دينكم وأتممت علیكم نعمتی ورضیت لكم اإلسالم "ل وپیام شادباش خداوند را ابالغ کرد:وحی مهرکما
."دينا  

 درپايان اين بحث تذکر دونكته ضروری می نمايد:

چنانكه درتبیین برخی مباحث گذشته اشاره شد، پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم به لحاظ اهمیت موضوع رهبری -2  
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درسرنوشت امت، واليت علی علیه السالم را همگام با رسالت ودرمناسبت های گوناگون يادآور شده اند وحادثه غدير به  

هیچ وجه تنها سند اين معنا نیست؛ چنانكه آخرين سند نیز نمی باشد. به نظر شیعه،؛ آخرين سند، وصیتی بود که اگرچه 

ن معنا را بهتر اثبات می کند. باری موضوع غدير وحديث آن براعالن واليت نانوشته ماند، از هرسند مكتوب ومهرشده ای اي

.توجانشینی علی بن ابی طالب مشهور ومتواتر اس  

. تشكیک درمفاد حديث غدير توسط برخی علمای اهل سنت، مانند فخر رازی وقاضی عضدالدين ايجی، از ديگر مسائل 1

را که رسول خدا آن را درخطبه غدير درمورد علی ع به کار « مولی»کلمه  اينان با تأيید اصل قضیه، سزاوار يادآوری است

می کند، به دوست، ناصر وامثال اينها تفسیر نموده، ادعا می کنند که اين حادثه « امامت»و« واليت الهیّه»برده وافاده 

م کرد. اينان می گويند: مفعل برواليت علی ع داللت نمی کند، بلكه پیامبراسالم در آن خطبه، لزوم دوستی علی را اعال

عالمه .  است   )مولی( درلغت به معنای أفعل )أولی( نیامده است. بنابراين مولی درگفتار پیامبراسالم به معنای دوست

امینی با بررسی دقیق علمی وبا ذکر شواهد فراوان قرآن، حديث، لغت واستشهاد به سخنان اديبان ولغت شناسان بزرگ، 

رايج وشايع است. يعنی اولويت داشتن «اولی»به معنای « مولی»کاربرد اثبات کرده که    

 

 

 

 :فصل پنجم:

تاریخ صدر اسالم پس از وفات پیامبر اکرم ص تا شهادت امام علی ع       

 
 

خانه پیامبر اکرم )ص( از بزرگان صحابه و مؤمنانی که برای ديدارش آمده بودند، و واقعه یوم الخمیس: بروز شکاف ها

( با آگاهی از حادثه ای که در انتظار حضرتش )ص( نشسته بود و با شناختی که از اصحاب خود صآکنده بود. پیامبر اکرم )

داشت، برای آخرين بار فرصت را غنیمت شمرد تا مهم ترين پیام رسالت را بیان کرده، خط سیر آينده حكومت اسالمی را 

 ترسیم کند.

گفت: درد بر او چیره عمر خطاب  ريد تا نامه ای بنويسم که بعد از من هرگز گمراه نشويد.بنابراين فرمود: نوشت افزار آو 

. "حسبنا کتاب اهلل "قرآن نزد ماست و همان ما را کفايت می کند  گشته، نمی داند چه می گويد! آنگاه به حاضران گفت:

مر را تأيید می کردند و گروهی گفتار رسول در میان حاضران اختالف پديد آمد و به يكديگر پرخاش کردند. برخی سخن ع

خدا )ص( را. بدين ترتیب از نوشتن نامه جلوگیری شد. بعدها ابن عباس بارها با آه و شكوا از آن حادثه، که در روز 

«يوم الخمیس و ما يوم الخمیس.»پنجشنبه تحقق يافت، ياد می کرد و می گريست و چنین می گفت:   
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م انبیاء ) ص ( جلوه هایی از اخالق خات  

عامل ديگری که درگسترش وموفقیت اسالم حائز اهمیت فراوان است، وجود پیامبر اکرم وشخصیت معنوی اوست. دقت 

درابعاد سیره وسیمای ايشان برای هرانسانی، درهر زمان و مكانی، درس آموز وسازنده است ونسبت به کسانی که با آن اُسوه 

زندگی، کسب، عبادت و... خاطراتی از او داشته اند بسیار آموزنده تر وموثرتر بوده است. البته حسنه زندگی کرده ودر زوايای 

به ناچار فقط به جلوه هايی از اخالق محمدی اکتفاء خواهد شد.خداوند متعال درقرآن کريم پیامبر را دارنده واالترين اخالق 

غايت بعثتش را تتمیم اخالق وتكمیل کماالت وتهذيب )إنک لعلی خلق عظیم( توصیف نموده است وپیامبر خود مقصد و

.شاگرد مكتب او، امام علی علیه السالم (  عثت التمم حسن االخالقب )نفوس دانسته است: بعثت التمم مكارم االخالق،

 فرموده است: کان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم، احسن الناس خلقاً. 

مت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم عشر سنین فما قال اُّف قطّ ( گفته است: خدیامبرانس بن مالک )خادم پ  

ق( 22- 21) بن ابی قحافه  و شکل گیری خالفت ابوبکر بنی ساعده جریان سقیفه  

هجری ، اجتماعی از مردم مدينه ) انصار( در  22صفر سال  11در روز  رحلت پیامبر اکرم )ص( بدنبالگفتمان سقیفه  : 

االئمه من  اعده شكل گرفت که پس از مذاکرات طوالنی بین دو طرف باالخره با بیان حديثمحلی بنام سقیفه بنی س

منتشر شد و  در مدينه  به سرعت که از سوی ابوبكر و از قول پیامبر نقل شد سرانجام ابوبكر به خالفت برداشته شد  قریش

خدا )ص( برپا نشده بود که پیكی أهسته به ابوبكر  نوز مراسم تجهیز و تكفین پیامبرهمردم  را در نگرانی و اندوه فرو برد.

گفت: عمر تو را می خواند. ابوبكر، که حضور در مراسم را مهم تر می ديد، ناخشنود شد و سخن پیک را ناديده گرفت. قاصد 

د دندوباره پیام آورد.  ابوبكر اين بار اجابت کرد و همراه عمر و ابوعبیده روانه سقیفه ش  
را خلیفه دوم بعد ها ضمن خطبه ای در مدينه بازگو کرد.او پس از شنیدن اين سخن که بیعت با ابوبكر از روی خبر اين گفتگو 

دورانديشی و تدبیر نبوده  است, در پی توضیح و پاسخ برآمد و گفت: پس از رحلت رسول خدا )ص( به ما خبر دادند که انصار با سعد 

ند.من, ابوبكر و ابوعبیده به آنجا رفتیم.سخنران انصار در سقیفه ضمن سخنانی گفت: ما ا بن عباده در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده

ن خواستم سخن بگويم, اما ابوبكر مانع شد منسجم اسالم هستیم و شما ای قريش, گروهی از ما و اقلیتی در میان مايید.م انصار لشكر

 ت؛ ولی )عرب( اين امر )جانشینی پیامبر( را جز برای قريش نمی شناسد.و گفت: البته آنچه شما انصار درباره خود میگويید, درست اس

یعت  کنیم . سخنگوی ب نان از نظر نصب و اصالت خانوادگی برترين عرب شمرده میشوند.من پیشنهاد میكنم با عمر يا ابوعبیدهآ

 دوشمشمیر در يک غالف جای نخواهد گرفت. اسخ دادم:پ اعتراض کرد و در نهايت گفت: امیری از ما وامیری از شما باشد. من )عمر(

ويم و آنان با ديگری بیعت ش نگاه دست ابوبكر را گرفته, با او بیعت کردم. پس انصار با او بیعت کردند. ما بیم داشتیم از آن جمع جداآ

ا ابوبكر ناگهانی و بدون دور پديد آوريم. البته بیعت ب کنند و ما مجبور شويم ناخواسته با او بیعت کنیم يا با مخالفت خود فسادی

 انديشی بود, اما خداوند شر آن را برطرف کرد.
آنان پس از بیعت سقیفه نشینان در کوچه ها به راه افتادند و از موافق و مخالف بیعت گرفتند. روزبعد, وقتی کار بیعت تمام شد, عمر 

, پوزش خواست. افزون بر دوشخصیت برجسته بنی هاشم, )علی از آنچه روزه پیش درباره زنده بودن رسول خدا )ص( بر زبان راندهبود

و عباس عموی پیامبر(افرادی چون زبیربن عوام, خالد بن سعید, مقداد بن عمرو, سلمان فارسی, براء بن عازب, ابی بن کعب, و ابوذرنیز 

 با دستاورد سقیفه مخالفت کردند
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قريشی بودن، پیش قدمی در اسالم و دوستی با پیامبر مورد استدالل ، بودن ، مهاجربنی ساعده  به هر تحلیل، در سقیفه

)=پیشوايان از قريش اند(  االئمه من قریش و  بیان حديث  آخرين برگ پیروزی يعنی کهن سالی با  قرار گرفت و سرانجام

اول بیعت شد. به نتیجه رسید و بدينوسیله با ابوبكر به عنوان خلیفه که توسط ابوبكر از قول پیامبر بیان شد  

بیعت  با ابوبكر يكی از انصار )بشیر بن سعد( که بعدها در شمار نزديک ترين ياران معاويه قرار گرفت، به عنوان اولین نفر

کرد. البته در آن موقعیت، زمزمه هايی درباره غیبت اهل بیت، بنی هاشم و ديگر مهاجران و شخص علی ابن ابیطالب )ع( به 

ز صحنه سیاست های گروهی، ا گرم بودن آن حضرت به کار تجهیز پیامبر، دور بودن بنی هاشمگوش می رسید؛ ولی سر

مینه موفقیت کارگردانان اخذ بیعت را فراهم ز رقابت های طايفه ای و حسادت های شخصی جاهلی دو قبیله اوس و خزرج،

و با ابوبكر بیعت کردند و پیروزی را قطعی  آورد. سرانجام طايفه اسلم با جار و جنجال و به شكل پلیسی وارد معرکه شدند

 ساختند.

 

  ه ق 21تا  22خالفت ابوبکر بن ابی قحافه اولین خلیفه از خلفای راشدین از سال 

سال و  1که مدت  سالگی به خالفت رسید 05سن ، ابوبكر بن ابی قحافه در ب بدنبال ماجرای سقیفه بنی ساعدهبدين ترتی

ماه خالفت نمود. 0تقريبا   

او به پیر نسب دادن قريش شهرت داشت و بشارت ظهور پیامبری با آيین جهانگیری را شنیده بود. به گواهی همه تاريخ  

نگاران،  در شمار نخستین مسلمانان جای داشت؛ او به رغم سرزنش پدرش ابوقحافه، با صرف بخشی از دارايی اش هفت 

رك آزاد ساخت. ابوبكر در بسیاری از غزوات شرکت داشت و گفته اند برده مسلمان را از بردگی و تحمل شكنجه اربابان مش

 کسانی چون عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف به راهنمايی او مسلمان شدند.

واقعیت از دین برگشتگان ))یا یمامه(( با اصحاب رده  جنگ های ردّه   

یامبر )صلی ( بروز کرده بود و افرادی، به داليل مختلف، ادعای نبوت کرده، در با توجه به زمینه هايی که از زمان حیات پ

مسیر فريفتن برخی قبايل، موفقیت هايی نیز به دست آورده بودند. بحران شكننده بعد از رحلت رسول اکرم )ص(، مجال 

يافتند و با ادعای نبوت طبل مخالفت تازه ای را در دو جهت فراهم آورد. نخست آنكه هر کدام از اين افراد زمان را مناسب 

و بی دينی کوفتند. از سوی ديگر، اين امر سبب شد عده ای از مسلمانان سست ايمان نسبت به اصل دين دچار ترديد 

شوند. ضمیمه شدن مسئله پرداخت زکات که در موقعیت جديد معنای ديگری پیدا می کرد، آهنگ نارضايتی و نافرمانی را 

 تشديد کرد.
، دو پديده شكل گرفت: يكی نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خالفت، و ديگری در زمان خالفت ابوبكر  ترتیب بدين

بازگشت از دين و ارتداد. حكومت در رويارويی با اين دو پديده با قدرت عمل کرد. خشونت عوامل خالفت در اين امر چنان بود که 

گشودحتی عمر بن خطاب لب به اعتراض   

   .می آيد در خارج از جزيره العرب به شمار ابوبكر هجرت ، بخشی از فتوحات و فعالیت های حكومت 21فتح ناحیه حیره در سال 
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فعالیت های خلیفه اول پافشاری بر گسیل سپاه اُسامه به مرزهای روم بود و اين در حالی بود که وی و برخی ديگر از صحابه در زمان  جملهاز 

( در حرکت سپاه ُاسامه مانع تراشی می کردند؛ اما اينک ديگر دلیلی برای کوتاهی وجود نداشت. افزون بر اينكه خطر دشمنان صبر )حیات پیام

فه خود خارجی چیزی نبود که بتوان آن را ناديده انگاشت. از طرفی، اعزام سپاه اسامه نوعی اجرای فرمان پیامبر به شمار می آمد. از اين رو خلی

بدرقه کرد و از اُسامه درخواست نمود که عمر را برای ماندن در مدينه و ياری خلیفه، از همراهی با سپاه معاف کند « جرف»سامه را از اردوگاه سپاه ا

 از بعد –و اسامه نیز اجازه داد. اگرچه درگیری مهمی بین سپاه مسلمانان و رومیان رخ نداد، انجام موفق مأموريت و بازگشت پیروزمندانه اُسامه 

 نگرانی و العرب جزيره داخلی های آشوب نتیجه در که را آنان روحیه سو يک از. بود ارزشمند مسلمانان برای چند جوانبی از – بیشتر يا روز چهل

پس موجود های  

رحلت پیامبر نبی اکرم جی که گمان می کردند پس از خار دشمنان به ديگر سوی از و کرد تقويت بود، نهاده ضعف به رو( )ص پیامبر رحلت از 

 )ص( مسلمانان آسیب پذير گرديده اند، پاسخی مناسب داد

خلیفه بعد از خود بود. با آنكه پس از رحلت پیامبر )ص( تعیین جانشین از جانب ايشان انكار  جانشین و  ، تعیین رسمیاول  ز ديگر اقدامات خلیفها

سی و غیرالزم شمرده شد، اما ابوبكر در بستر بیماری و براساس برخی نقل ها در حال تب و بیهوشی اقدام به وصیت بر جانشینی عمر نمود. نه ک

یاسی اهل سنت پذيرفته شد و س صل استخالف ,به عنوان اصلی مشروع در فقهبا اين عمل ،  ا  اشتا دمانع کار او شد و نه کسی توهینی به او رو

.بود و در خلیفه شدنش تاثیر نداشت. از خلیفه  ظهار وفا داری و فرمان برداریا عمر با اين عهد نامه به خالفت منصوب شد و بیعت مردم تنها نوعی  

 جهت مطالعه بیشتر:

ی عظیمفدک نمادی از معنای  

صلی يكی از اقدام های ابوبكر که به ظاهر در پی گردآوری زکات و سامان بخشیدن درآمدها انجام گرفت، تصرف منطقه اقتصادی فدك است. انگیزه ا

نمادی از معنايی بزرگ است که هرگز در چهارچوب آن قطعه زمین نمی گنجد و همین « فدك»ابوبكر از تصرف فدك چه بود؟ در فرهنگ شیعه 

معنای رمزی است که درگیری را از مخاصمه سطحی و محدود به مبارزه ای سیاسی تبديل می کند. منازعه فدك در واقع فرياد اعتراض يادگار 

( همراه زنان بنی هاشم به مسجد آمد تا درباره فدك با خلیفه به س رسول خدا )ص( به انحراف پديده آمده در جهان اسالم بود.چون حضرت زهرا )

و بپردازد ابوبكر با گروهی از مهاجران و انصار نشسته بودند. آه سوزان و دردناك دخت پیامبر )ص( جمعیت را متأثر ساخت. خدای را سپاس گفتگ

گفت و به يگانگی او و رسالت حضرت محمد )ص( گواهی داد. همه را به حفظ قرآن، که امانت بزرگ الهی است، سفارش کرد... پس از تبیین 

ه و هدف احكام، به قاطعیت و زحمات پیامبر )ص( در تقويت راه هدايت و سعادت مردم اشاره کرد. نقش مهم علی )ع( در دفاع از مشروح فلسف

مصیبت اسالم و پیامبر اکرم )ص( را يادآور شد و در انتقاد از بی وفايی مردم فرمود: شما آن قدر صبر نكرديد که بحران فروکش کند و اندکی از 

ان فتنه را دامن زديد، شعله های اخالل وفساد را برافروختید، بگذرد. شتاب  

از پدرت ارث ببری، ولی من از پدرم ارث نبرم؟! « تو»سرور بانوان جهان درباره فدك چنین استدالل کرد:ای پسر ابوقحافه، آيا در قرآن است که 

« و ورث سلیمان داود.»انی اش را پشت سر می اندازيد؟ خداوند می فرمايد: آيا به عمد، کتاب خدا را ترك کرده، احكام آسم«. لقد جئت شیئاً فرّياً»

ی برد که در به خدا، اگر مانع نمی شديد و علی )علیه السالم( زمام امور امت را به عهده می گرفت، کاروان امت را چنان عادالنه و بزرگوارانه پیش م

د و آن را به آبشخوری می رساند که چشمه زالل و نوشین آن، پیوسته به گوارايی، بجوشد اين کاروان نه مرکب رنجی ببیند و نه راکب اضطرابی ياب

ها، شدت و چنان سیراب بازشان می گرداند که عقل به حیرت درماند؛ بدون اين که در برابر اين مسئولیت در پی سود و بهره ای برآيد، مگر اينكه تن

نان خشكی فرونشاند و در آن صورت، درهای برکات الهی از آسمان و زمین بر آنان گشوده می عطش خود را به جرعه آبی، و ضعف گرسنگی را به 

@شد. اّما دريغا! اين کار را نكرديد و خداوند شما را بدين کارتان مؤاخذه خواهد کرد  
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.(دومین خلیفه از خلفای  راشدینق 21 – 11خطاب ) نخالفت عمر ب  

اقتدار کامل  ادر سال سیزدهم هجری با وصیت ابوبكر زمامدار مسلمانان شد. او ب همانطور که اشاره شد عمر بن خطاب 

اداره سرزمین های اسالمی را به دست گرفت. قلمرو خالفت او با طراحی ويژه نبردها در عمق خاك  و نیم  قريب ده سال

وی نخستین خلیفه ای که. يافت همسايه های قدرتمند ايران و روم  گسترش  

خوانده شد. هرچند در دوره خالفت و پیش از آن از ثروتمندان قريش شناخته می شد، به اشرافی گری و « امیرالمؤمنین» 

 تن پوش های گران بها و گردآوری طال و نقره دلبستگی نداشت و کارگزارانی که چنین نبودند را نیز توبیخ می کرد.

پس از فتح فلسطین، سادگی و مهابت او در ورود به بیت المقدس توجه و تحسین مسیحیان را برانگیخت. در غذا قناعت 

ردم م که –داشت و در پیراهن پشمین او اغلب وصله ای چرمین ديده می شد. در جريان قطحی سال پنجم خالفتش 

 اتفاق به همه، اين با. کند دردی هم آنان با کوشید می نبود، دست تهی آنكه با خود –ناگزير به خوردن مردار روی آوردند 

داشت. او خود اعتراف می  آمیز افراط ای مبالغه خود نظر مورد کارهای به رسیدگی در و بود گیر سخت و تندخو مورخان

) =اقلیتهای دينی که در پناه حكومت اسالمی  اهل ذمه کرد که مردم از تندی اش وحشت دارند.وضع مقررات درباره

، قراردادن ديوان و دفتر برای مالیات و بیت المال، ايجاد پايگاه های نظامی، تسخیر سراسر جزيره العرب، زندگی می کنند (

 جدا سازی شام و مصر از چنگ امپراتوری روم، و فتح ايران از دستاوردهای خالفت ده ساله او شمرده می شد.

وجهی خلیفه به شكايت ابولؤلؤ )فیروز( از بی عدالتی و رفتار تبعیض آمیز اربابش مغیره بن شعبه )امیر کوفه( را سبب بی ت

اصلی کشته شدن خلیفه به دست وی دانسته اند؛ در حالی که با بررسی منابع و متون و حوادث بعدی که اتفاق افتاد شايد 

اد و ثابت کرد ابولؤلؤ نیز ابزار دست امويان قرار گرفته استبتوان دست امويان را در ترور خلیفه نشان د  

  سوم تعیین خلیفهدر   هشورای شش نفر

اعضای شورا, يعنی علی)ع(, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص, عبدالرحمان بن عوف, عثمان و بنا بر وصیت خلیفه دوم ، 

کنند تا اين  ای گرد آيند و پنجاه نظامی انصار از آنان مراقبتبن عبیداهلل, که همه از مهاجران بودند, بايد در خانه  طلحه

گروه يک نفررا از میان خود برگزينند. .سرانجام عبدالرحمان به علی گفت: اگر با تو بیعت کنیم, می پذيری که به کتاب 

یامبر)ص( رفتار خدا و سنت پیامبر)ص( و روش شیخین رفتار کنی؟ علی )ع( پاسخ داد: من به دانش خود کتاب و سنت پ

و بدين ترتیب عثمان بن  بدالرحمان آن شرط را با عثمان)برادر خوانده اش( در میان گذاشت و او پذيرفتعخواهم کرد.

سالگی به عنوان سومین خلیفه راشدين زمام امور امت اسالم را در مدينه بر عهده گرفت 75عفان در سن   
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.(ق 11 – 15) بن عفان سومین خلفه از خلفای راشدین  خالفت عثمان  

سال خالفت کرد چون  21عثمان بن عفان به خالفت رسید که مدت  ه بود که خلیفه دوم پیش بینی کرد نفره 0 با شورای

جامعه را بر عهده بگیرند و اشرافیت جديدی در اشراف قريش فرصت يافتند  اداره جامعه اسالمی، از تیره بنی امیه بود 

به زودی عمل به سیره دو خلیفه و بیش از هفتاد نفر از صحابه با خالفتش توجهی نكرد،  نصايح عثمان  به اسالمی پديد امد

نیز فراموش کرد. او برخالف شیخین، به خوش نشینی و  را پیشین را، که تعهّد و سبب اصلی پیروزی اش به شمار می آمد

د خانه خوب ساخت و رخت و کاالی بسیار فراهم آورد؛ در دوستی و رعايت خاطر تجمالت عالقه فراوان داشت؛ برای خو

 خويشان بی اختیار بود و میدان را برای تاخت و تاز آنها باز

.منجمله با نفوذ ترين انها مروان بن حكم بودکه داماد و همه کاره دستگاه عثمان بوده است می گذاشت   

گرفت  ر)ص( به جرم انتقاد از بنی امیه و دنیا زدگی آنان مورد آزار و شكنجه عثمان قراابوذر غفاری، از ياران نزديک پیامبر 

و در نهايت به صحرای سوزان ربذه تبعید شد. عثمان دستور داد عمار ياسر را که حامل نامه انتقاد و اندرز جمعی از اصحاب 

و گروهی از صحابه چون صعصعه بن صوحان و عدی برای خلیفه بود با تنبیه و جراحات سخت بدنی از خانه بیرون کنند. ا

) حكم بن ابی العاص و عبد الرحمن  به شام و ساير بالد تبعید کرد. راندگان پیامبر با خلیفه ، بن حاتم را به جرم مخالفت

ان رسول اهلل به را به مدينه باز آورد و به آنان جايزه داد؛ در حالی که ابوبكر و عمر هرگز راضی نشدند تبعیدي بن ابی سرح (

هشتاد سال داشت،  بیش از در آخرين لحظات، به عثمان پیشنهاد شد از خالفت استعفا دهد، اما او با آنكه دمدينه بازگردن

و سرانجام بدنبال شورش عمومی مردم مدينه و عراق عثمان به قتل رسید نپذيرفت.  

زار درهم از بیت المال به دامادش هديه داد. زبیر، ه 155هزار درهم و به روايتی  255خلیفه، در روز عروسی دخترش 

هزار دينار طال، صدها کنیز و کاخ هايی در کوفه و بصره داشت. کار جوايز و هديه های   05صحابی بزرگ، هنگام مرگ 

 خلیفه از بیت المال به آنجا کشید که مسئول بیت المال )ابن مسعود( به مسجد رفت و به مردم گفت: عثمان چنان می

پندارد که من خزانه دار او و خويشاوندانش شده ام. من خود را خازن بیت المال شما مردم می پندارم و نمی خواهم آن را 

 به عثمان تسلیم کنم. آنگاه کلید بیت المال را نزد مردم افكند و ناخشنود مسجد را ترك کرد.

گونه گون قرآن، مورد نفرت واقع شد. بدين ترتیب،  داستان يكی کردن مصاحف قرآن، به ويژه به علت سوزاندن نسخه های

مجموعه خطاهای پیدا و پنهان خلیفه و کارگزارانش، سستی اراده و ضعف در اداره کشور، کنار گذاشتن بسیاری از سنت 

ا های معمول زمان شیخین، غزل والیان شايسته و قرار دادن خويشاوندان و بنی امیه در مناصب کلیدی، سرنوشت نهايی ر

 رقم زد و آتش خشم عمومی چنان برافروخت که حتی مداخله علی )ع( و ديگر بی طرفان نیز سودمند نیفتاد
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نگاهی به  زندگی و حکومت امام علی بن ابی طالب ع   

  055مطابق با سال  رجب,سی سال بعد از عام الفیل 22امیراامومنان علی )ع( در :امام علی )ع( همراه با پیامبر)ص(

پدرش ابوطالب نام داشت ملقب به شیخ بطحاء و مادرش فاطمه بنت اسد و رادرانش عقیل و  در کعبه به دنیا آمد یالدیم

 جعفر بودند.

در ده  ردب مستقیم پیامبر ص بسر وره ی حساس کودکی و نوجوانی را در خانه حضرت محمد وبا تربیتان حضرت د 

ايام رسالت همچون سربازی فداکار در کنار رسول اکرم قرار داشت و پس از  سالگی به پیامبر ايمان اورد  و در تمام مدت

سال از امر خالفت بدور ماند 10يعنی حدود   خلفای راشدین رحلت پیامبر اکرم  و در زمان سه خلیفه از  

 

فا)ع( در دوران خلعلی  مهم ترین فعالیت امام  

.تفسیر 2مهم ترين فعالیت های حضرت علی )ع( عبارت است از: با توجه به موقعیت و  مقتضیات موجود در جامه اسالمی,

 قران و بیان مراد واقعی بسیاری از آيات.

.پاسخ به پرسش های دانشمندان به ويژه دانشمندان اهل  کتاب.1  

.بیان حكم شرعی رويداد های نوظهور و قضايای پیچیده ای که قضات از داوری درباره آن ناتوان بودند.2  

افرادی چون ابوذر,  و  سان های برخوردار از ضمیر پاك و روح آماده و تربیت  شاگردانی مانند عبداهلل بن عباس.پرورش ان0

عوسجه.بن  اويس قرنی, مقداد, عمار, مالک اشتر, کمیل, میثم تمار,حبیب بن مظاهر و مسلم  

اه خدا وقف میكرد. رپديد می آورد ودر .کوشش برای تامین زندگی بینوايان و درماندگان. حضرت با دست خود باغ و قنات0

 به کار کشاورزی بسیار بها میداد و می فرمود:نزد خدا, کاری محبوب تر از کشاورزی نیست.

.شرکت در نشست های رايزنی خلفا و ارائه صادقانه راه حل ها.هرگاه دستگاه خالفت درمسائل سیاسی و مشكالت 0

اصی مشكالت را از راه برمیداشت و خ مشاوری مورداعتماد بود که با واقع بینیاجتماعی با بن بست رو به رو می شد, امام 

 مسیر کار را معین میكرد
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 انتقادات امام علی ع از خلفای پیشین  بر اساس خطبه سوم نهج البالغه:

را در دو محور ، آشكارا مورد انتقاد قرار می دهد. در يک محور ، تمام خالفت او را از نظر  خلیفه ی اولامام علی )ع(  

مبانی سست و مخدوش می نماياندو می فرمايد: پسر ابو قحافه به خوبی می دانست که من از او شايسته ترم و خالفت 

امام   می دانست ، به چنین اقدامی دست يازيد؟ جامه ای است که تنها بر اندام من راست می آيد. چرا با آنكه اين را نیک

در حوزه ای ديگر، تعیین جانشین او را مورد پرسش و انتقاد قرار میدهد و می فرمايد:  ؛ او با اينكه در زمان خالفتش در 

اجازه  د و استعفايش را بپذيرند،چگونه به خودنگیربرا پس  ششايستگی خود ترديد می کند و از مردم می خواهد که بیعت

 می دهد جانشین تعیین کند؟ 

ابن ابی «.شتاب زدگی در بیان رأی» و « خشونت»دو ويژگی وی را مورد توجه قرار می دهد: انتقاد از خلیفه ی دومدر  

تازيانه ی عمر ضرب المثل بود. با زنان سخت «. بزرگان صحابه از مالقات با عمر پرهیز داشتند» الحديد معتزلی می گويد: 

اشتباه ، از ديگر ويژگی های عمر بود. حضرت  تر و خشن تر بود .شتاب زدگی در رأی و بازگشت از آن و در نتیجه کثرت

 لغزش ها و سپس پوزش خواهی اش فراوان بود.»علی )ع( در اين زمینه می فرمايد:

می فرمايد: تا آنكه سومین آن گروه) عثمان( بپا خاست ... خويشاوندان وی نیز قد برافراشتندو  در انتقاد از خلیفه سوم

مال خدا را با تمام دهان خوردند؛ تا آنگاه که رشته اش باز شد و کارهای ناهنجارش  مانند شتری که علف بهاری می خورد،

 به مرگش انجامید.

 

علی)ع(امام  به حکومت رسیدن   

سوم, آنگاه که  پس از بی نتیجه ماندن نقش میانجی گرانه امام علی)ع( و برخی اصحاب در رخداد شورش علیه خلیفه

فرونشست, مردم دريافتند حوزه مسلمانی بی سرپرست مانده است. رفت و آمد و گفتگوها خلیفه کشته شد و خشم عمومی 

آغاز شد.  با آنكه گروهی از صحابه اعضای شورای عمر, به ويژه طلحه که مورد حمايت عايشه نیز بود, مدعی خالفت بودند, 

انصار به خانه امام علی)ع(  و جماعتوفه,اصحاب بدر بسیاری از صحابه, قاريان ک گروهی ازيعنی  و انقالبیون معترضان

يعنی ( )دعونی و التمسوا غیریمیفرمود: انها  تقاضای مكرربه  امام در پاسخ  ولی, خواستار خالفت او شدند هجوم آورده

.مرا رها کنید و از ديگری بخواهید  

مدند و گفتند: ما برای خالفت پس از کشته شدن عثمان, اصحاب نزد پدرم آ منابع از محمد بن حنفیه نقل شده است در

علی)ع( گفت: من وزير شما باشم بهتر از آن است که امیرتان باشم. آنان گفتند: جز   شناسیم تو نمی از کسی شايسته تر

 نمی پذيريم.حضرت فرمود:بیعت نمیتواند پنهانی باشد و بايد در مسجد انجام شود. در اجتماع مسجد که بیعت باتو چیزی

از همه مردم بیعت   ان حضور داشتند, طلحه و زبیر نیز آزادانه بیعت کردند. سعد بن ابی وقاص گفت: بعدانصار و مهاجر

مالک و تنی چند از بهره مندان خوان نعمت  میكنم و کسی معترض او نشد. از انصار گروه اندکی از عثمانیه, چون کعب بن

مه مردم بیعت کردند. جز ه يعقوبی مینويسد: عترض آنان نشد.خالفت عثمان مانند عبداهلل بن عمر, بیعت نكردند و کسی م

سوگند به خدا, من  سه تن که يكی از آنها نیز اندکی بعد بیعت کرد. امام علی)ع( خود درباره کیفیت بیعت مردم, میفرمايد:

شما با من بدون خواستار خالفت و عالقه مند به حكومت نبودم, ولی شما مرا دعوت کرديد و به آن وا داشتید. بیعت 

 انديشه نبود. ...شما مانند شتران تشنه که اطراف حوض های آب گرد میآيند, پیرامونم اجتماع کرديد؛ به طوری که
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پنداشتم هرگاه خواست شما را نپذيرم, مرا خواهید کشت يا برخی از شما در حضور من کشته می شويد.بدين سبب, دست  

یعت کرديد.گشادم و شما در کمال اختیار با من ب  

در خصوص سپردن رهبری سیاسی اجتماعی و مسئولیت راهنمايی دنیايی و آخرتی مردم به امام علی)ع( توجه به نكاتی 

 چند ضروری مینمايد:

.چنانكه اشاره شد, شرکت مردم در انتخاب خلیفه اول در آغاز, محدود به دو مهاجر و در نهايت محدود به حاضران در 2

به  عثمان , و برگزيده شدنصورت گرفت نصب شخص ابوبكر باعمر در شكل استخالف و خلیفه دوم  سقیفه بود. انتخاب

 براساس –ينكه ا بدون ع محدود به شورای شش نفری بود. با چشم پوشی از مباحث کالمی در مسئله امامت, علی خالفت

و با مراجعه  حضور و بیعت اکثريت مردمکند  با  خارج صحنه از را خود رقبای يا نمايد نامزد اورا کسی -امور عادی روند

برگزيده شد. در واقع اين تنها بیعت و انتخابی بود که میتوان آن را بیعت مردمی  به خالفت مدينه مستقیم مردم

. دانست.نكته تازه آن بود که عالوه بر شرکت فراگیر مهاجران و انصار, نمايندگان مردم عراق و مصر نیز درآن شرکت داشتند

دانست. تاثیر حضور آن نمايندگان را میتوان دست کم سبب باال بردن جنبه مردمی اين انتخاب  

كند؛ همچنان که رد می نفی را قبلی توطئه هرگونه توهم – مسجد در هم آن –.پا فشاری امام بر لزوم علنی بودن بیعت = 1

انی بودن بیعت رااز میان می برد.کردن چند باره تقاضاها و مجال انديشه دادن به مردم, پندار نا گه  

وا دارد, هرگز کسی  .با آنكه امام میتوانست, طبق روال جاری و سنت پیشین, گروه اندك غیر موافقان را به تسلیم و بیعت2

 را به بیعت ناگزيرنساخت.

فرمود: حتی ابوبكر  .پس از خلیفه دوم شرط پیروی از روش شیخین در بیعت وارد شد, ولی امام علی)ع( آن را نپذيرفت و0

عمل کنند, برحق نیستند.امام با برخی از بستگان عثمان که  و عمر نیز اگر به چیزی جز کتاب خدا و سنت رسول اهلل

را شرط بیعت قرار دادند مخالفت کرد و همواره تاکید میكرد کتاب خدا و سنت  مشروع دانستن دارايی خويش از سوی امام

کردار اوست. رسول)ص( مالك  

.نكته بسیار مهم, نطق رسمی آن حضرت در روز دوم مراجعه مردم و انتخاب است.علی)ع( در پی اصرار انبوه مردم که 0

خالفت, از آن جنبه که رياست و قدرتی است عالقه  خداوند خود می داند که من به":متقاضی خالفت او بودند, فرمود: 

خته, برای خويش امالك و نهرها و اسبان عالی و کنیزکان تهیه کرده سا ندارم ... آن گروهی که دنیا آنها را در خود غرق

اند, فردا وقتی همه اينها را از آنان می گیرم و به بیت المال برمی گردانم و به اندازه حقشان به آنها می دهم, نگويند علی 

ا اعالم ر حاال برنامه روشن خود فريفت؛ اول, چیزی می گفت و اکنون گونه ای ديگر عمل می کند. من از همین  )ع( ما را

که خداوند خود پاداش آن  می کنم.... من منكر فضیلت صحابی بودن و سابقه خدمت افراد نیستم, اما اينها چیزهايی است

"اين امور نبايد مالك تبعیض واقع شودو را خواهد داد  

 

 

. 
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 موانع و مشکالت حکومت علی)ع(

ناعدالتی اقتصادی -2  

هاجر بر انصار, م را بر اساس سوابق اسالمی افراد و ترکیب قبیله ای قرار داده بود.قريش بر غیرقريش, خلیفه دوم, ديوان

مام علی)ع( در سخنرانی نخست ااز اینرو  عرب بر غیرعرب و موالی ترجیح داشتند؛ درحالی که در زمان پیامبرچنین نبود

 رتری مهاجر و انصار بر ديگران را معنوی خواند و فرمود:بخود, سیاست مالی برگرفته از سیره پیامبر)ص( را مطرح کرد؛
هرکه دعوت خدا و رسول)ص( را بپذيرد وبه قبله مسلمانان نماز گزارد, از تمامی حقوق بهره مند میشود و حدود اسالم 

خواهد شد بصورت يكسان اجرا درباره همه   

نابسامانی اجتماعی -1  

ام علی )ع( هیچ تفاوتی میان بردگان عرب و ام عرب را از بیت المال آزاد کنند,درحالی که عمر فرمان داده بود بردگان 

ضرت آدم نه غالم به دنیا آورد, نه کنیز, بندگان خدا همه ح عجم نمی گذاشت و هنگام تقسیم اموال, می فرمود:
عتراض گروهی از عرب ها, آزادنداکنون مالی نزد من است و من میان سفید و سیاه فرقی نخواهم گذاشت.او در پاسخ به ا

.ران, برتری عرب بر عجم را نديده امقفرمود: من در   

انحراف ها وبدعت ها -1  

رنامه منسجم در ب انحرافات دينی و بدعت ها مهم ترين مشكل حكومت امام علی )ع( بود. نا آگاهی جامعه از دين و نبودن

سیاری از سخنان پیامبر)ص( متروك شده بود. بنیان بت.جهت روشنگری مردم, ابعاد اين دشواری را پیچیده تر می ساخ

با شعار) حسبنا کتاب اهلل(, گذاشته شد  و ص() اين انحراف ها در کنار بستر بیماری پیامبرخدا  

یرفاه گرایی و تضعیف ارزش های دین -4  

هريک از  از انی کهدنزدعلی)ع( آمد و گفت: ای اباالحسن. توخود می اشراف قريشولید بن عقبه به نمايندگی از جانب  روزی

عثمان را  ياری ندادی تا  انيروز برادرمد بدر, به دست تو کشته شد و روز پدر من در :ما فردی را }در جنگ ها{ کشته ای 

ا پذيرفت, خوار ساختی؛ در ان را, هنگامی که عثمان اوروی وپدر مرته اکشته شد و پدر سعید بن عاص را  در جنگ بدر کش

حالی که ما با تو از نظر افتخارات قومی برابريم و همه ما همانند تو, فرزندان عبد مناف هستیم. از اين رو تنها به شرطی با 

کاری نداشته باشی و کشندگان عثمان را هم  (که در دوران عثمان به دست آورده ايم,)تو بیعت میكنیم که با ثروت ما, 

يی و اال اگر از ناحیه تو امنیت نداشته باشیم تو را رها ساخته, به شام می گريزيم.علی )ع( فرمود: اما اينكه قصاص نما

افرادی از شما در گذشته کشته شده اند, مسئولیت آن با من نیست، بلكه با خداست که فرمان جهاد داده است. اما اينكه با 

غیر شما حق حق دار را باز نستانم.  از ز شما و نهثروت شما کار نداشته باشم، من حق ندارم نه ا  
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:علل ناخشنودی از حکومت علی)ع(  

ناخشنودی و مخالفت بسیاری از مسئوالن  موضع سرسخت علی)ع(  در جهت اجرای کامل عدالت در همه ابعاد, سبب

المال که مردم سال ها به آن حكومت های پیشین و حتی برخی از يارانش شد. کنار نهادن روش شیخین در تقسیم بیت 

خو گرفته بودند, اساس قرار دادن مساوات درحقوق و رعايت استحقاق ها, برتری ندادن اشراف و عرب بر ديگران و ترك 

تا پايان " کار آسانی نبود. می فرمود: (آن طور که رسم پادشاهان و سیاست مداران است ) قبايل تسامح در برابر سران

که ستاره ای در آسمان به سوی ستاره ديگر رود, اگر مال از آن من بود, آن را به طور مساوی تقسیم  روزگار و تا زمانی

"مصرف شود میكردم؛ در حالی که اين مال به خدا تعلق دارد و بايد بر طبق فرمان وی   

د و نزديک ترين در انديشه امام )ع( روغن چراغ بیت المال مسلمانان حتی نبايد برای لحضه ای صرف کار شخصی شو

بستگان خلیفه با اسیران آزاد شده ايرانی و آفريقايی که تازه اسالم آورده اند, در حقوق و مزايا مساوی اند  و استحقاق و 

و اين روش عدالت محور برای خواصی که به ثروت و مقام های بی حساب و کتاب  قابلیت ها مالك اصلی مسئولیت هاست

یر قابل تحمل می نمود بطوريكه سه جنگ را بر آن حضرت تحمیل کردند لذا آن حضرت در عادت کرده بودند سنگین و غ

" یعنی چون به امر حکومت فلما نهضت باالمر نکث طائفه و مرقت اخری و قسط اخرون "خطبه سوم  می فرمايد  : 

دنداقدام کردم عده ای پیمان شکنی کردند عده ای از دین خارج شدند و عده ای هم ستمگری کر  

  

نگاهی به جنگهای دوران امام علی ع    

اولین جنگ : جنگ جمل  با ناکثین    

طلحه و زبیر, صاحبان مطامع دنیوی و طرف داران جدی تبعیض نژادی در اولین اقدام های عملی, وقتی که علی)ع( حاضر  

ترين پست و مقام حكومتی را به آنها و انان را در مديريت کشور دخالت نداد و کوچك نشد نسبت به انان به سازش و انعطاف

واگذار نكرد و حتی انان را با ديگر مسلمانان در تقسیم بیت المال مساوی قرار داد بتدريج  در صف مخالفان علی ع قرار 

 . چون انان در شنديعايشه, چاره ای بیند رهسپار مكه شدند تا با پیوستن به ه خانه خدابه بهانه عمر  اندکی بعد و گرفتند

 ابتدا با علی ع بیعت کرده بودند ولی به بیعت خود وفادار نماندند  لذا به ناکثین يعنی پیمان شكنان معروف شدند 

ست که قرآن به ا همسر پارسای پیامبر, عايشه را از رفتن به بصره نهی کرد و گفت: رفتن او خالف دستوری سلمه ام

پرداز وضعیت  جديد به همراه  ( اما عايشه به عنوان نظريه بیوتکنو قرن فی همسران پیامبر)ص( فرمان داده است ) 

و به توصیه ام سلمه هم توجهی نكرد حتی در بین راه  در منزلی بنام حوآب بانک  طلحه و زبیر به سمت بصره حرکت کرد

قسم ياد کرد که  سگان هشداری برای او و تذکری برای يادآوری سخن پیامبر شد ولی مروان حكم با تردستی و فريبكاری

 اينجا حوآب نیست و سخن پیامبر برای اينجا نبوده است.

بهر روی ناکثین پس از تجهیز شدن در مكه ، به همراهی عايشه همسر رسول خدا  عازم بصره شدند و  قبل از ورود به  

صلحی که با استاندار شهر با حاکم شهر يعنی عثمان بن حنیف پیمان عدم جنگ و عدم تعرض بستند  ولی علیرغم پیمان 

بصره و نماينده علی ع  بسته بودند  ولی به ان پیمان وفادار نمانده و در يک حمله غافلگیرانه  شهر را به تصرف خود در 

 اوردند و با کشتن پاسداران و محافظان دار االماره ، بیت المال انجا را غارت کردند  و عده ای را کشتند و  زمینه جنگ
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  جمل را فراهم نمودند 

چون خبر به علی ع رسید از مدينه با تعداد اندکی از شیعیان ويارانش راهی بصره شد و نمايندگان او به کوفه رفته و از  

هزار نفر   25هزار نفر و سپاه بصريان راتا 15تا   20انجا سپاه قابل توجهی فراهم گرديد و عازم بصره شدند) سپاه امام را 

(  قبل از آغاز درگیری مذاکره و پیغام ها  برای ترك جنگ و تسلیم قاتالن پاسداران بیت المال بصره رد و بدل  نوشته اند

گرديد ولی مذاکرات بی نتیجه بود و تنها نتیجه اين مذاکرات ترك میدان جنگ توسط زبیر بود که جنگ با علی ع را بر 

رهای خود ترك میدان جنگ نمود و سر به بیابان نهاد.خالف سخن پیامبر تلقی نمود و با انداختن جنگ افزا  

در گرفت و دو سپاه با شدت و حدت تمام با يكديگر هماوردی  20بهر روی درگیری در جماد االولی يا جمادی الثانی سال  

يادی از کردند.جنگ جمل مدت يک  روز  بیشتر به درازا نكشید و سپاه علی ع توانست بر سپاه بصريان غلبه کند و عده ز

هزار نفر ذکر  15هزار نفر و از لشكر بصره را  0انان کشته شدند شیخ مفید در کتاب الجمل تعداد مقتولین از سپاه امام را  

(25/0هزار مقتول اين جنگ اتفاق نظر بیشتری دارند) 20میكند که بايد کمتر باشد منابع تاريخی روی تعداد   

شتری سرخ موی و درشت اندام کرده بودند و با خود به صحنه کارزار اورده بودند به اين جنگ بعلت انكه  عايشه را سوار بر 

جنگ جمل معروف شد در پايان جنگ جمل علی ع دستور داد با رعايت احترام عايشه را در خانه ای نگهداری کرده و 

 سپس با احترام به مدينه عودت داده شد

ه ق در کوفه   20مدينه به کوفه منتقل نمود و از اوايل  ماه رجب  سال امام پس از اتمام جنگ جمل پايتخت خود را از  

 مستقر گرديد  
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= دومین جنگ : جنگ صفین1   

فرا میرسد بنابراين  معاويه که در سیاست و فريب کاری بی نظیر بود به خوبی می دانست دير يا زود نوبت حسابرسی وی:

و چون  د که شام و مصر را برای او بگذارد تا وی را به عنوان خلیفه به رسمیت بشناسد.نعلی )ع( بنويس فرمان داد به امام

شعله آتش جنگ بدين ترتیب  به بهانه کشته شدن عثمان, جنگ صفین را به راه انداخت علی ع پیشنهاد او را نپذيرفت 

توضیح اينكه : علی ع که به خالفت رسید فورا اقدام به عزل  ستمگران(  بر افروخته شد.= صفین به وسیله قاسطین )

استانداران و فرمانداران نااليق و ستمگر نمود منجمله معاويه را که از زمان عمر خطاب در شامات حكومت داشت را  عزل 

ر را برای او بگذارد تا د که شام و مصنبنويس نامه داد به امام زير بار فرمان علی ع نرفت و حتی دستور معاويهولی   فرمود

یشتر نیز چنین تقاضايی از من کرده پ به او نوشت: در پاسخ به علی )ع(  امام  وی را به عنوان خلیفه به رسمیت بشناسد.
  گیرم خود را ياور و ظالمان خواهد ديد که گمراه کنندگاننگونه  ايناند, ولی نپذيرفتم و چنین نخواهد شد. خداوند مرا 

و  به بهانه کشته شدن عثمان ع پیشنهاد معاويه را نپذيرفت و بر عزل او تاکید و اصرار  داشت متقابال معاويهبهر روی علی 

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا   و با خواندن ايه شريفه : یا لثارات العثمانخونخواهی خلیفه سوم  وبا شعار 

  روشن کرد  جنگ صفین را  او معرفی نمود و اتش فتنه  خود را ولی دم عثمان و خونخواهاسراء(  -  11) 

لشگريان شام به فرماندهی معاويه و همراهی عمروعاص راهی سرزمین عراق شده و در صفین مستقر شدند امام هم  پس از با خبر  

( کوفه را به قصد صفین ترك کرد و در اواخر ذی قعده 20ه ق)ماه شوال سال  20شدن از اين موضوع با سپاهیان خود در اواخر سال 

ه حرام ب قرار داشتند دو طرف اقدام به جنگ نكردند  و  مدت سه ماه دو سپاه در مقابل هم صف به صفین رسیدند  و چون در ما

ارايی داشتند و نمايندگان دو اردوگاه در تالش برای صلح بین دو طرف بودند که عاقبت بی نتیجه ماند و با پايان يافتن ماه محرم و در 

که در اين مصاف عمار ياسر بدست يكی از شامیان شهید  تن به تن بود ق درگیری ها آغاز شد در اغاز جنگ 27اول صفر سال 

مصداق پیدا کرد از روز چهار شنبه هشتم ماه  تقتلک الفئه الباغیه شد  و روايت پیامبر خطاب به عمار که فرموده بود

) موسوم به لیله  تصفر جنگ همگانی شد و در روز پنج شنبه  نهم صفر  جنگ  از نماز صبح تا پاسی از شب ادامه داش

مجددا با اندکی وقفه از نماز صبح  شروع و تا ظهر جمعه ادامه يافت  که در اثنای جنگ ناگهان در سپاه شامیان  قران به و  الهریر( 

ادامه و شعار حكم قرار دادن قران از سوی لشگر شام  مطرح شد. امام فرمود به اين حیله ،گوش فرا ندهید و به کارزار  خود   نیزه شد

دهید ولی گروه متشكلی از سپاهیان ان حضرت که اکثرا قاريان کوفه و افراد ظاهر الصالح و متنسكی بودند به رهبری افرادی مانند 

اشعث بن قیس کندی ، به مخالفت برخاستند و مانع ادامه جنگ شدند که  آنها اهل قران اند و ما با اهل قران جنگ نبايد بجنگیم و 

كم قرار دهیم.  اينان حتی اجازه جنگ را به علی ع هم ندادند و موضوع حكمیت را پیش کشیدند  اين گروه که راه خود بايد قران را ح

معروف شدند خوارج را از علی ع جدا کردند و از فرمان او استنكاف ورزيد و در واقع بر امام خروج کردند بعدا به  

وضوع حكمیت و داوری را مطرح کردند ، علیرغم مخالفت امام  خوارج که در اثنای جنگ صفین ظهور پیدا کردند و م

) فرماندار معزول کوفه (را از جانب خود حكم و داور قرار داده او را  به دومه الجندل ) محل  ابو موسی اشعری فردی بنام

گ توانست بر برگزاری حكمیت و اعالن نظر داوران(  گسیل داشتند که در ان ماجرا عمروعاص با چیره دستی و نیرن

 حريفش غلبه کند و ضمن عزل علی ع ، معاويه را اليق و شايسته حكومت و خالفت معرفی نمايد 

هزار نفر به  75از لشگر شام جمعا  00555نفر از لشگر امام و 10555جنگ صفین ضمن اينكه مقتولین فراوانی بجای گذاشت ) 

د که به جريان خوارج معروف شد و  در نهايت به جنگ نهروان انجامید روايت يعقوبی  ( موجب بروز جبهه جديدی بر ضد علی ع ش  
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:جنگ نهروان با مارقین -1  

ال فتنه خوارج ) مارقین = از دين بیرون شدگان ( که از ضعف  فكری و ناآگاهی آنان سرچشمه می گرفت و با شعار آيه  

ان را بر علیه آن حضرت بر پا کردند به مصاف علی ع  و مخالفت با وی برامدند و جنگ نهروحکم اال هلل   

دريكی از ايام که حضرت مشغول نماز بود,يكی از خوارج ) ابن کواء( به قصد توهین و تكفیر با قرائت آيه :)ولقد اوحی الیک 

لئن أشرکت لیحبطن عملک و لتكونن من الخاسرين( به کنايه علی بن ابی طالب )ع( را کافر خواند,  والی الذين من قبلک

نحضرت نه تنها خود معترض او و هم فكرانش نشد, تا وقتی که دست به فساد و خون ريزی نیازيدند,اجازه نداد نیروهای آ

امنیتی اش نیز آنان را دستگیر کنند؛ چنان که مانع ورود خوارج به مساجد نشدند,هرچند آنان مسجد را محل تبلیغ برضد 

ولی وقتی به جان   از بیت المال قطع نشود و آنان درامنیت و آزادی باشند امام کرده بودند.همچنین امر کرد که سهم آنان

و مال مردم تعرض کردند انجا بود که امام جلوی فعالیت انان را گرفت و چون حاضر نشدند قاتلین افراد بیگناه را تحويل 

شته شدند جز چند نفر دهند جنگ سوم يعنی جنگ نهروان شكل گرفت که در ان جنگ اکثر شرکت کنندگان در جنگ ک

.که يكی از نجات يافتگان نهروان ابن ملجم مرادی لعنه اهلل علیه است و بعدا از امام انتقام می گیرد  

آن حضرت پس از فراغت از فتنه خوارج, از وجود اين گروه در دوره های بعدی اسالم نیز خبر داد, ولی ديگران را از جنگ 

ن هیچ يک از ز ممن با بصیرتی که داشتم خطر اينان را برای دنیای اسالم احساس کردم و ج "با آنها باز داشت و فرمود:

 "وردآ مسلمانان جرئت نمیكرد چشم اين فتنه را برون

که به طلب حق  آن پس از من خوارج را مكشید. زيرا "امام خطر نفاق, دنیاگران و رياست طلبان را ياآور شد شد و فرمود: 

 ""که باطل می جويد و بدان دست گشايد پیمايد, همانند آن نیستدرآيد و راه خطا 

 05رمضان سال  26ماه خالفت بدست يكی از باقیمانده های جنگ نهروان در  6سال و  0سرانجام  آن حضرت پس از 

و رمضان همان سال به ملكوت اعلی پیوست. نامش  جاويد  12هجری مورد اصابت شمشیر قرار گرفت که بدنبال آن در 

 راهش همواره پر رهرو باد

 05رمضان سال  26ماه خالفت بدست يكی از باقیمانده های جنگ نهروان در  6سال و  0سرانجام  آن حضرت پس از 

رمضان همان سال به ملكوت اعلی پیوست. نامش  جاويد و  12هجری مورد اصابت شمشیر قرار گرفت که بدنبال آن در 

 راهش همواره پر رهرو باد
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 قسمت دوم تاریخ امامان شیعه 

بر اساس کتاب دکتر اصغر منتظر القائم و کتاب سیره پیشوایان از مهدی پیشوایی   

===================================================================================

====== 

شیعه  نگاهی اجمالی به تاریخ سایر  امامان   

لغت بمعنای پیشوايی و کسی که گروهی پیرو اويند و در اصطالح عبارت است از  : امامت درتعريف امامت 

: رياستی عمومی در کار دنیا و دين مردم  امام رضا در اين رابطه  رياسه عامه فی امر الدين والدنیا 

میفرمايند امامت زمام دين و نظام مسلمین و صالح دنیا و عزت مومنین و ريشه اسالم و شاخ بلند ان 

رهبری سیاسی مسلمانان و  -2حفاظت و رهبری دين   -1امامت در سه معنا تجلی می يابد :  ""است.

 33-32واليت انسان کامل که حجت خدا در روی زمین است )تاريخ امامت  ص  – 3اداره حكومت انان  

اصغر منتظر قائم(   

:= حضرت  فاطمه زهرا   س   1  

سنت در سال پنجم قبل از بعثت و بنابر قول مشهور شیعیان در والدت انحضرت بنا بر قول مشهور اهل 

سال پنجم بعد از بعثت می باشد البته الزم به ذکر است بنابر انچه در کتاب اقبال العمال سید بن طاووس 

و کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی امده والدت انحضرت در سال دوم بعثت از اعتبار بیشتری برخوردار 

جمادی االولی  يا  13روز بعد از رحلت پیامبر  در  57يا  57(  وفات ان حضرت در نصیری281است )ص

هق11در سوم جمادی الثانی سال    

علت نامگذاری ايشان به فاطمه: ) سه قول( :سمیت فاطمه فاطمه النها فطمت من الشر / .. النها فطمت  

 هی و شیعتها عن النار / ... عن الطمث
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 ن علی  المجتبی :امام دوم :حسن ب- 2

سال می باشد)در  11سال ومدت امامت   75ه ق و عمر شريفش  3والدت ايشان در نیمه رمضان  سال 

 –ه ق  71صفرسال  28ه ق   تا شهادت  71رمضان سال  22ساله بود( شروع امامت از  35شهادت پدر 

خود به لشگر علی  ع هزار نفر از کوفیان را با  5درجنگ جمل  حضور داشت و  با سخنرانی خود 

بار پیاده به حج  17امام مجتبی  -:الحسن و الحسین امامان قاما او قعدابرد/پیامبر در مورد حسنین فرمود 

 حمله-رفت و انچنان کريم و کشاده دست بود که سه  نوبت تمام دارايی خود را با مردم تقسیم کرد./ 

سعد بن مسعود  ت و بستری شدن امام در منزل)از خوارج( در ساباط مداين به آنحضر جراح بن  سنان

 )عموی مختار و فرماندار ساباط(ثقفی

 

  اوضاع  سیاسی اجتماعی جامعه قبل از خالفت امام حسن ع

 57= ايجاد شورش های ساختگی با تحريک عثمانیان در شهرهای مكه و بصره  توسط  معاويه  )ص 1

 منتظرالقايم(

حكومت امام علی ع برای برهم زدن امنیت قلمرو حكومتی ان حضرت =غارات معاويه  که در اواخر 2

به کاروان حجاج بیت اهلل  که  38از سوی معاويه در سال  ضحاک بن قیس ايجاد شده بود منجمله حمله

)ترتیب بهرام پور( را در اين رابطه ايراد و از مردم کوفه  25اموال انان را غارت کردند  که امام خطبه 

 : ای مردم کوفه جسم های شما در کنار هم ولی خواسته ها و افكارتان  انتقاد نمود

گوناگون است در نشستهاتان شعارهای تند سر میدهید ولی بهنگام نبرد فرار میكنید  بدانید که افراد 

ترسو و ذلیل هرگز نمی توانند ظلم و ستم را نابود کنند زيرا حق جز با کوشش وتالش بدست نیايد . شما 

خانه و کاشانه خود دفاع نمی کنید چگونه از خانه ديگران دفاع خواهید کرد. و با کدام پیشوا بعد از  که از

من به میدان مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند فريب خورده کسی است که به سخن شما فريب خورد 

باور نكنم و دل به  و به امید شما وارد میدان جنگ شود...بخدا به اين نتیجه رسیده ام که سخن شما را

 ترجمه بهرام پور( 57ياری شما نبندم و دشمنان را با شما نترسانم  )ص 

ه شهر های هیت و انبار که فرماندار انبار و يارانش را کشت امام از سفیان بن عوف غامدی ب =حمله3

بازگرداند  امام  کوفیان بسیج خواست ولی جوابی نگرفت لذا خود عازم اردوگاه نخیله شد ولی يارانش او را
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اما بعد فان الجهاد باب من ابواب بهرامپور( :  25در اين ايام بیمار بود و خطبه اش  را نوشت ) خطبه 

......شما الجنه فتحه اهلل لخاصه اولیائه و هو لباس التقوی و درع اهلل الحصینه و جنته الوثیقه  

پی در پی به شما حمله کرد و شهرهايتان را  سستی کرديد و ذلت و خواری را پذيرفتید تا انجا که دشمن

را کشته  حسان بن حسان بکری تصرف نمود و اينک لشكر غامدی وارد شهر انبار شده و فرماندار من

است و مردی از شامیان وارد خانه زن مسلمان و زن معاهدی شده و زيور انان را ربوده اند جا دارد بر اين 

...... شما در حق خود پراکنده ايد و شامیان در باطل خود متحد.  حادثه تلخ مسلمانی از تاسف بمیرد

رويتان سیاه باد و اندوهتان ماندگار که اماج تیرهای بال شديد . به شما حمله می کنند وشما حمله نمی 

کنید با شما می جنگند و شما نمی جنگید. در تابستان شما را میخوانم  میگويید هوا گرم است ... ) ص 

 ه بهرامپور(ترجم 51

به مقابله انان فرستاده سعید بن قیس همدانی نهايتا حدود هشت هزار نفر جمع شدند و به فرماندهی  

 شد و انان را متواری ساخت 

به حجاز و يمن و تصرف شهر های مكه و مدينه و نجران و صنعا و  بسر بن ارطاه قرشیحمله  -7

كصد نفر از ابنا ايرانی را کشت و به حضر موت لشگر کشتار وسیعی از شیعیان انجام داد و در صنعا ي

کشید . بسر بن ارطاه در حمالت خود سی هزار نفر از شیعیان را کشته است و خانه هايشان را اتش زد. ) 

منتظر القايم(براستی چرا شهری که علی ع انرا جمجمه االسالم و کنز االيمان و سیف اهلل لقب  55ص 

 منتظرالقايم( 59نكوهش ان حضرت قرار میگیرد ؟)ص داده بود اين چنین مورد 

 

 عوامل درونی سستی کوفی ها در دوران امام حسن ع

بافت نژادی گوناگون و متنوع و ناهمگون کوفیان که از اعراب شمالی و جنوبی و موالی تشكیل شده  -1

 بود

ند.) به سبب دنیا خیانت اشرافیت قبیله ای کوفه که مرجع تصمیم گیری های مهم اجتماعی بود -2

 خواهی ، عافیت طلبی ، رياست طلبی و هدايای معاويه( افرادی مانند اشعث بن قیس کندی

 فقدان و شهادت بزرگان تاثیر گذار افرادی مانند عمار و مالک اشتر -3

 تبعات ناشی از سه جنگ داخلی  زمان امام علی و نیز ترس از غارات معاويه  -7
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 منتظرالقايم( 55م امامت و وصايت الهی ) ص عدم درك درست از مفهو -7

و  بیعت= اطاعت از حاکمان  در جايگاه اولوااالمر  و مشروعیت فرمانهای انان و تاکید بر دو  مفهوم 9

 جامعه )که بعد از شهادت امام علی  ع توسط رسانه های معاويه تبلیغ  و ترويج میشد( وحدتحفظ 

 

 

  

 مفاد صلح نامه امام با معاویه

معاويه نبايد برای خود  -2معاويه طبق دستور قران و سنت پیامبر و سیره  خلفای صالح عمل کند.1:

 -7سب ولعن علی نكند     -3جانشین تعیین کند  و انتخاب خلیفه را به شورای مسلمین واگذارد 

منتظر القائم( 119شیعیان علی ع در امان باشند ) ص   

:علل صلح امام حسن ع   

 –طمعكاران و دنبال غنايم روندگان  –شیعیان -سپاه امام حسن ع متشكل از خوارج نا همگونی -1

نقش  -3= دنیا گرايی و سستی کوفیان    2متعصبان قوم گرای عراقی بر علیه شامی ها      –شكاکان 

 منفی اشرافیت قبیله ای

 115تا115)ص = فرار عبیداهلل بن عباس بسوی معاويه 7حفظ خون مسلمانان و بقای تشیع   -7

 منتظرالقائم(

 

قاتل امام جعده دختر اشعث بن قیس و همسر امام حسن (   
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امام حسین بن علی  ع   -3  

سال از حیات پدرش را درك کرد  39سال پیامبر اکرم و  9حدود    -ه ق 7:تولد در سوم شعبان سال  

م( 981ه ق ) 91محرم سال  11شهادت در   -سال  79-/عمر شريفش :   

هق( شروع شد و تا دهم  71صفر سال  28اغاز امامت انحضرت پس از شهادت برادرش امام حسن )در 

سال ادامه يافت 11حدود   91محرم سال   

از رويدادهای مهم دوران ده ساله امام در عصر معاويه قیام شیعیان کوفه به رهبری حجربن عدی کندی 

 قابل ذکر است

توسط زياد بن ابیه  در کوفه و گسیل انان به شام که منجر به   دستگیری حجر بن عدی و يارانش 

کیلومتری دمشق بدستور معاويه در سال  71نفر از يارانش در مرج عذرا در  7بشهادت رسیدن حجر و 

در مرج عذرا  ""قمری شد  . وقتی عايشه خبر کشته شدن حجر را شنید گفت رسول خدا می فرمود 71

منتظرالقایم(  128"") ص دا و اهل اسمان ناراحت میگرددعده ای کشته میشوند که خ  

مطابق دستور يزيد از امام  ولید بن عقبه  بدنبال مرگ معاويه و به خالفت رسیدن يزيد حاکم مدينه

 91رجب سال  25در  ) خواست  بیعت بگیرد ولی امام امتناع نمود و مدينه را به قصد مكه ترك نمود

به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی در مقابله با حاکم کوفه يعنی  اعتراضات مردمی هق( در همین ايام 

نعمان بن بشیر در حال تكوين و شكل گیری بود )پسر بشیر بن سعد خزرجی ,اولین بیعت کننده با 

 ابوبكر( و چون نامه های فراوان  بزرگان کوفه در مكه به امام رسید امام ابتدا مسلم بن عقیل را به کوفه

هق با اهل بیت خود از مكه خارج  و  91ذی حجه سال  8گسیل داشت و اندکی بعد در روز سه شنبه 

راهی کوفه گرديد . در مسیر راه بطرف کوفه فرزدق شاعر به ايشان گفت   به جايی میرويد که دلهای 

منتظرالقايم( 139مردم با توست ولی شمشیرهاشان بر علیه توست )ص   

هق اتفاق افتاد و امام در سن  91ش در نبردی نابرابر در روز جمعه دهم محرم سال شهادت امام و ياران

سالگی بشهادت رسید 79  
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:علل جاودانگی نهضت عاشورا  

ازادگی و زير بار ذلت نرفتن : در روز عاشورا فرمود هیهات منا الذله  -1  

مبارزه با ظلم و ستمگران -2  

ر امت مبارزه با فساد اجتماعی و  اصالح امو -3  

وجود عناصر مهمی چون ادب و اخالق ، مردانگی و جوانمردی ، محبت  ، بصیرت  -7هدايت گمراهان  -7

منتظر القائم( 178تا  173و اخالص در اين رويداد مهم  ) ص   

 

 

 

امام علی بن الحسین السجاد:-7  

 -بانو به دنیا امد  سجادهق در مدينه از مادرش غزاله يا شهر  38علی بن الحسین در پنجم شعبان سال 

 91سالگی از سال  22از القاب ان حضرت است.  شروع امامت ايشان در سن  ذوالثفنات زين العابدين و

) يا 57محرم( سال  12محرم ) به روايتی تا  27ق  تا 91محرم 11سال( از  37هق  و مدت  امامت ) 

ه(  بدستور ولید بن عبد الملک مروانی شهید شد 57  

ماه داشت 7سال و  22عاشورا  در –/    

: ابوالحسن : السالم علیک يا ابا الحسن يا علی بن الحسین يا زين العابدين يابن رسول اهلل کنیه  

سال امامت ایشان 43فعالیتهای امام سجاد در مدت   

معارف معرفی اهل بیت واقعی و نشر -:زنده نگه داشتن ياد و خاطره کربال و اهل بیت از طريق گريه و انابه

دين از طريق دعا و زيارات مانند کتاب صحیفه سجاديه که به زبور ال محمد  و انجیل اهل بیت مشهور 

هق و زيارت امین اهلل و  رساله الحقوق )  171شده استو نیز دعای معروف ابو حمزه ثمالی متوفی 

منتظر القايم (.153ن.ك.ص   

ن مسلم زهری عالم دربار اموی که او  را از همكاری با پند و اندرز مردم و خواص مانند نامه به محمد ب –

و نیزکتاب سیره  79ص 19حكوت ظالم هشام بن عبدالملک بر حذر داشته است )ن.ك. نمونه ج 
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  (251پیشوايان از مهدی پیشوايی ص 

کارهای عام المنفعه و خدمات اجتماعی )آزاد کردن بردگان و غذای مستمندان (-  

اسرايیلیات و   -جبريه –خوارج  -عثمانی ها–مبارزه با فرقه و جريانات فكری انحرافی مانند مرجئه  – 

(احبونا حب االسالم و ال تحبونا حب االصناممی فرمود:) غالت   -احاديث جعلی   

پیامدهای واقعه عاشورا        

القائم 191ص قیام عبداهلل بن عفیف ازدی  که بدستور عبیداهلل گردنش را زدند  -1  

قیام مردم مدينه ) قیام حره ( به رهبری عبداهلل بن حنظله  که توسط مسلم بن عقبه مشهور به -2

 مسرف سرکوب شد ص

 22قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی )از قراء کوفه( با شعار يا لثارات الحسین که در -3

شكست خوردند و شهید شدندهق در مصاف از سپاه عبیداهلل  97جمادی االخر سال   

هق)صفحات  99قیام مختار پسر ابو عبیده ثقفی در کوفه با همراهی ابراهیم بن مالک اشتر در سال -7

منتظرالقائم( 197تا 175  

قیام مردم مدينه برهبری عبداهلل  پسر   93هق : در زمان  خالفت يزيد در ذيحجه  سال  93سال  

هزار سپاهی)  12اهلل بن زبیر و سرکوب آن توسط مسلم بن عقبه با حنظله غسیل المالئكه  و حمايت عبد

هزار نفر از مردم عادی  11نفر از قريش و انصار و  511و قتل  93ذی حجه سال  28واقعه حره(  در 

در حجاز دعوی خالفت کرد  02در سال که   قیام عبداهلل بن زبیرشهر مدينه   و نیز    

و خاتمه حكومت بنی امیه با استعفای  معاويه دوم 97ربیع االول  سال  17ق:  مرگ يزيد  در  97سال   

) نخستین زيارت  97به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی در ذيحجه سال قیام توابین   ه ق: 97سال  

هزار نفر با شعار يا لثارات الحسین  که در عین الورده با سپاه عبیداهلل بن زياد  7دسته جمعی ( با 

ه ق(+   97شكست خوردند ) بین دجله و فرات  در ربیع االخر سال  روبروشدند و  

ه  99( در سال ابراهیم بن مالک اشتر ق :  قیام مختار )با شعار يا لثارات الحسین()با همراهی 99سال  /  

ماهه بر  19و حكومت   99ربیع االول سال  12و کشتن عبیداهلل در جنگ   و تسلط   بر کوفه در 

کوفهداراالماره   

( 95ق:  سرکوب  مختار  توسط مصعب برادر  عبداهلل بن زبیر )سال  95سال   
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 72بدالملک در سال ع (} 51ق:  شكست مصعب بن زبیر  توسط  عبدالملک مروانی  )در سال  51سال 

{)بین کوفه و باسط( توانست مصعب را بكشدو بر کوفه مسلط شودنبرد باخمرا  در  

سال ادعای خالفت در حجاز  11(  پس از 53ق:  شكست عبداهلل بن زبیر توسط حجاج )سال  53سال   

:مختار ثقفی : در ابتدا اموی بود بعد زبیری شد بعد از تائبان شد و حزب کیسانیه)معتقد به در کوفه 

هیم بن مالک امامت محمد حنفیه پس از امام حسن اند ( را درست کرد .مختار سپاهی بفرماندهی ابرا

اشتر به جنگ عبیداهلل بن زياد گسیل داشت در نزديكی موصل و سپاه شام شكست خورد و عبیداهلل بن 

سپاه مختار با مصعب بن زبیر در نزديكی کوفه روبرو شد و  95/ در سال  99زياد کشته شد.در سال 

  نفری اش شكست خورد و مصعب بر کوفه مسلط شد 5111مختار و سپاه 

 

سیاسی مهم  دوران امام سجادوقایع   

) پسر عموی عثمان(مروان بن حكم در شام برهبری تشكیل حكومت مروانیان      
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:امام محمد بن علی الباقر علیه السالم - 7  

هق )بقولی اول رجب( در مدينه از ام عبداهلل ) يا  فاطمه(دختر  75والدت  ان حضرت در سوم صفر سال  

امام حسن مجتبی متولد شد وی نخستین کسی است که از سوی پدر و مادر نسبش به امام علی ع می 

ربال چهار رسد چون پدرش امام سجاد از نسل امام حسین و مادرش از نسل امام حسن است در حادثه ک

ه  117سال امامت نمود  و  در سال  15سالگی به امامت رسید ومدت  38هق در   57ساله بود  در سال 

کنیه ايشان: ابا جعفر  و لقب ايشان : باقر  سالگی شهید شدند. 75ق بدستور هشام بن عبد الملک در سن 

فرمود: ای جابر عمر درازی خواهی پیامبر به جابر بن عبداهلل انصاری  العلوم يعنی شكافنده علوم است

است سالم شکافنده علوم داشت و يكی از فرزندان من که از اوالد حسین است را درك خواهی کرد او 

منتظر القايم( 181مرا به او برسان)ص  

: رويدادهای سیاسی و اجتماعی مهم دوران امام پنجم  

ت ترجمه در اين دوران (پیدايش مشربهای فقهی و کالمی در تفسیر قران / )رشد نهض-1  

مبارزه فكری و فرهنگی)احتجاجات( با پیروان فرقه های مختلف از کیسانیه ) پیروان محمد بن - -2

حنفیه و مختار که به محمد حنفیه و پسرش ابو هاشم دعوت میكردند در برابر امام باقر ع   ن.ك. ص 

منتظر قائم ( 189  

   -غالت    -ازرق پیشوای انها(  .خوارج)مناظره امام با نافع بن-معتزله -

:اللهم العن المرجئه فانهم اعدائنا فی الدنیا واالخرهمرجئه)امام باقر  ) اصحاب قیاس و رای . دهريون  

 و زنادقه

:رحم اهلل زراره بن اعین که اگر او )امام صادق در موردش فرمود:زراره بن اعیناز شاگردان بنام امام باقر

محمد بن -کردند:زراره بن اعیننفر احیا  7+مكتب ما و احاديث پدرم را بین میرفتنبود احاديث پدرم از 

/بريد بن معاويه عجلی –ابو بصیر اسدی –مسلم   

امام باقر ع با اتخاذ شیوه تقیه در برابر خلفای جور اموی شیعیان را به ساحل نجات رهنمون شد انگونه  

 "" از همین رومن است و هر که تقیه نكند دين نداردتقیه دين من و دين پدران ""   که می فرمود :

از خدا بترس در باره خودت  که فردا بر  ""را از قیام برحذر داشت و به او فرمود:زید بن علی برادرش 
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منتظر القائم( 182"" ) صکناسه کوفه بدار آويخته شوی  

حقیقت نزد اهل بیت رسول اهلل :يعنی  :کل شی لم یخرج من هذاالبیت فهو وبال/ امام باقر می فرمود  

@است مردم هر جا میخواهند بروند ولی بدانند حقیقت اينجاست  

 

امامت جعفربن محمد  الصادق علیه السالم-6  

و   -سال   37مدت امامت  -سالگی   31ق در سن  117شروع امامت سال –ق  83:والدت سال  

مادرش ام فروه )دختر قاسم بن محمد بن ابی بكر( و همسرش  -  ق 178سالگی درسال  97شهادت در 

ه ق /در  83ربیع اول سال  15ام حمیده نام داشت. کنیه:ابو)ابی(عبداهلل /لقب :صادق آل محمد/ والدت :

سالگی  97سال امامت کرد و در  37هق( و  117سالگی پدر را از دست داد و به امامت رسید )سال  31

حمیده کنیزی  –شوال  بشهادت رسید.  27هق روز  178نیقی عباسی در سال توسط خلیفه منصور دوا

درهم خريد و بعقد فرزندش امام صادق در اورد 51بود که امام باقر به   

منصور عباسی -سال( 7و دو خلیفه عباسی :سفاح)خلیفه مروانی  7 خلیفه : 5معاصر با   

 

(155تا 185نتظر القائم ص )ن.ك. م اوضاع سیاسی دوران امامت جعفر بن محمد ع :  

سال و شكل گیری خالفت عباسیان با کمک ابو مسلم خراسانی و  51انحطاط خالفت اموی پس از  -1

 سپاه خراسان 

هق با شعار يا منصور امت و شهادت او در دوم صفر  122قیام زيد بن علی السجاد در اول صفر سال  -2

سالگی  در کناسه کوفه   72در سن  122سال   

قیام يحیی بن زيد که در جوزجانان با والی خراسان درگیر شده و کشته شد و جسدش بر دار بود تا  -3

القائم( 157اينكه ابومسلم خراسانی جسدش را فرود اورد و در نزديكی بلخ دفن کردند ) ص   

و  قیام محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن  که او را به سبب زهد بسیارش  نفس زکیه میخواندند -7

پدرش سعی میكرد او را همان مهدی موعود معرفی کرده مردم را به بیعت با او فرا می خواند وامام صادق 

رمضان همان سال در نبردبا  17هق در مدينه قیام کرد  و در  177او را نهی میكرد . نفس زکیه در سال 

دايت میكرد  که هواداران خود سپاه عباسی کشته شد و در بصره نیز قیام نفس زکیه را برادرش ابراهیم ه
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ذی حجه همان سال  در باخمری ) در مسیر کوفه (در درگیری با  27را بسوی کوفه حرکت داد ولی در 

منتظر القائم( 159قوای عباسی کشته شد ) ص   

  خلفای معاصر با امام ششم ع:

صحت احكام دين مالک بن انس )پیشوای مالكی ها( اهل مدينه بود و عمل مردم مدينه را مالك 

میدانست چون انها پدر در پدر از اسالف خود و از پیامبر فرا گرفته اند. / ابو حنیفه احاديث را قبول 

روی آورد}ابو حنیفه: ما رايت افقه من جعفر بن رای و قیاس  نداشت لذا بدلیل فقدان احاديث به

-بن حسن )نوه امام دوم  عبداهلل –محمد{}حسن بن حسن : )حسن مثنی() در کربال مجروح شد ( 

در سال  براهیمو ا 177در سالمحمد نفس زکیه سه پسر عبداهلل محض بعدا قیام کردند:-عبداهلل محض(

در زمان هارون الرشید{ 157در سال  يحیی–بعد در زمان منصور عباسی   

کیسان  :قائل به امامت محمد حنفیه و ادعای مختار ثقفی و کیسان لقب  ابو عمرهکیسانیه : فرق  

 فرمانده سپاه مختار و رئیس مواليان بود 

:عبداهلل پسر امام صادق )که دو فطحیهتشیع عباسیان تا زمان مهدی عباسی چنین بود / اسماعیلیه /

پايش پهن بود( و از امام کاظم بزرگتر بود و بعد فوت امام صادق ادعای امامت کرد و پیروانی يافت ولی 

ديباجیه )قائل به امامت  -فطحیه   –امامی مانند اسماعیلیه  9رقه های روز بیشتر زنده نماند/ ف 51

امامی اند و امام  5ناووسیه )قائل به  مهدويت امام صادق(}واقفیه: –محمد ديباج برادر ديگر امام هفتم( 

: مهدی عباسی )معاصر امام کاظم( قائل به امامت عباس عموی شیعه راوندیههفتم را غايب میدانند{ / 

امبر و فرزندان او شدکه به اينها شیعه راونديه گويند./  سبائیه:پیروان عبداهلل سباء که معتقد بودند علی پی

 ع زنده است

)بويژه خطابیه= پیروان ابوالخطاب محمد بن ابی زينب مقالص( )تبری امام از مبارزه امام صادق با غالت

ت کندکه من و پدرانم از او بیزاريم او کافر و ابوالخطاب محمد از سران غالت :خدا او و اصحابش را لعن

مشرك و فاسق شده +   ا ز غاله بپرهیزيدآنان بدترين دشمنان خداوند اند] غالت در اين زمان تبديل به 

اهل رای و  –يک بحران شده بودند[/امام در اين رابطه داشتن علم غیب را انكار میكردند.( مفوضه 

-زيديه   -مجسمه–متصوفه -مشبهه   -قیاس)بو حنیفه( دهريون و زنادقه   
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از ديگر -امام صادق فضیل بن يسار را  مقام اهل بیت داد )رحم اهلل فضیل بن يسار و هو منا اهل البیت (

ر مفضل بن عمر جعفی کوفی)کتاب توحید(  }حدثنی جعف –ابو حمزه ثمالی –شاگردان :هشام بن حكم 

( و امام صادق  111/31محمد بن مسلم )از روات امام باقر )-شاگرد( 7111بن محمد الصادق{)

ابو بصیر  که امام صادق او را از مخبتین -سال هم امام کاظم را درك کرده 2حديث( است و  111/19)

 بالجنه خواند)بشر المخبتین بالجنه( 

ع: امام هفتم:ابوالحسن موسی بن جعفر-7  

سالگی به امامت  21سال با پدرش گرامش بود  و در  21مدت  -هق  128فتم صفر سال تولد در ه 

 183رجب سال  27سالگی شهید شد بدستور هارون الرشید  در  77سال امامت نمود و در  37رسید و 

هق)درسال دهم حكومت هارون الرشید  (مادرش حمیده کنیزی بربر يا اندلسی بود /تولد در ابواء )میان 

دختر برای ايشان نوشته است 15پسر و  18شیخ مفید در ارشاد -و مدينه(مكه   

 کنیه : ابوالحسن :   السالم علیک يا ابالحسن يا موسی بن جعفر ايها الكاظم يابن رسول اهلل 

سال و مهدی عباسی  11خلیفه عباسی بود : با منصور دوانیقی  7ساله امامت ايشان معاصر با  37دوران 

سال 17ماه  و هارون الرشید  17ی عباسی هاد –سال  11  

  

 در دوران امامت ایشان قیامهای علویان زیر بوقوع پیوست:

نفر از يارانش در مدينه خروج کرد و راهی مكه شد  در  311قیام حسین بن علی شهید فخ  که با  -1

ید و سر هق( و همگی شه 195ذی حجه سال  8محل فخ با سپاه عباسی در گیر شدند ) صبح جمعه 

منتظر القايم( 217روز جنازه ها بر زمین ماند ) ص  3بريده و   

قیام ادريس بن عبداهلل در مغرب  که برادر نفس زکیه بود و از زخمی های واقعه فخ بود و پس از  -2

مراسم حج از راه دريا به مغرب ) مراکش( رفت و  اگرچه ادريس توسط جاسوس هارون الرشید ) يكی از 

كلمان زيدی بنام سلیمان بن جرير مشهور به شماخ را بعنوان طبیب به دربار ادريس فرستاد( فقها و مت

منتظر القايم( 217مسموم شد و از دنیا رفت ولی دولت ادريسیان مغرب را تشكیل داد  ) ص  

مال قیام يحیی بن عبداهلل در ديلم  که نیز از زخمیان واقعه فخ بود و به متواری شد و به ديلم در ش -3

ق در انجا شورش کرد هارون الرشید فضل بن يحیی برمكی را پی او فرستاد  159قزوين رفت  و در سال 
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و توانست با امان نامه او را تسلیم و به بغداد اورد  ولی بعدا بدستور هارون زندانی و در زندان در 

منتظر القايم( 219گذشت)ص   

ديباجیه )قائل به امامت محمد ديباج برادر  -فطحیه   –یه امامی مانند اسماعیل 9بروز  و ظهور فرقه های 

امامی اند و امام هفتم را غايب  5ناووسیه )قائل به  مهدويت امام صادق(}واقفیه: –ديگر امام هفتم( 

 میدانند{

سال  وزارت هارون را بر عهده داشت( صورت  15) سعايت يحیی بن خالد برمكی حبس  امام: با

زندان بصره  -1وذ شیعیان در حكومت ()نمونه اش علی بن يقطین صفوان جمال (گرفت)جلوگیری از نف

بغداد -2)برياست نوه منصور بنام عیسی بن جعفر بن منصور  که در اواخر میخواست امام را آزاد کند ( 

 فضل بن يحیی)که تحت تاثیر امام قرار گرفت و با امام مدارا کرد( سپس فضل بن ربیع برمكی  :اول زندان

سندی بن شاهک يهودی آخرين مرحله زندان  برمكی  و  

همسفر شدن شقیق بلخی با امام کاظم در سفر حج)به نقل از کشكول شیخ بهائی ترجمه بهمن رازانی 

دفعه دوم میخواهد عذر خواهی کند امام –اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم (:دفعه اول فرمود

صالحا ثم هدی/  دفعه سوم ديدم نماز خواند بر  انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل به او فرمود:ای شقیق

سر چاه رفت آب باال آمد مشک  را پر کرد چند دانه شن در آن ريخت جلو رفتم بمن تعارف کرد واز ان 

درهم قرار  711-311-211خوردم  / صرار) جمع صره( )کیسه ها( امام کاظم معروف بود که در آن 

@به مستمندان داده میشد و هر که دريافت میكرد بینیاز میشد داشت و  

 

  امام رضا ) ابوالحسن علی بن موسی الرضا(-8

مادرش کنیزی ازاد شده بوداز  اهل مغرب) يا مراکش(  هق 178ذيقعده سال  11والدت انحضرت در   

 183ود /فوت پدر در سال سال  تحت حمايت پدر بزرگوارش ب 37مدت  -بنام نجمه يا تكتم يا ام البنین 

هق 213سال  تا سال  21سالگی بمدت   37و شروع امامت امام رضا از   
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.  3امام هفتم      2مام سجاد       2امام است: امام علی ع       7کنیه : ابوالحسن  ) اين کنیه برای    

موسی ايها الرضا يابن رسول .امام هادی يا دهم {  السالم علیک يا ابا الحسن يا علی بن 7امام رضا      

 اهلل

سال مامون( و شهادت ايشان  7معاصر با هارون الرشید بمدت ده سال و پنج سال در دوران  امین و 

هق از راه  211سالگی /   ماموران حكومتی امام را در اواخر سال  77ه ق در  213درآخر صفر  سال 

به مرو بردند لذا انحضرت سه سال آخر عمر  بصره خرمشهر بهبهان فارس ابرقو طبس نیشابور و سرخس

ق باالجبار واليتعهدی مامون را پذيرفت با اين شرط که  211شريفش را  در طوس اقامت فرمود  در سال 

منتظر القائم( 229هیچ مداخله ای در امور نداشته باشد نه عزلی ونه نصبی و نه قضاوتی  ) ص  

 5مام کاظم شدند و در امام هفتم توقف کردند )متوقف در :قايل به مهدويت افرقه واقفیه که  پیدايش

 امام شدند(/ممطوره) از غالت(

فرمود برای ما ذکر مصیبت امام حسین را بخوان و به او عبای خودش را  دعبل خزاعی امام رضا به

 بخشیدفرمود قدر آنرا بدان که با آن هزار شب وهر شب هزار رکعت نماز خوانده ام.

/رضا ع : امام رضا در رابطه با خلق قرآن فرمودند:قران کالم خداست همین و بساز سخنان امام   

:در نیشابور:  از رسول خدا قال سمعت عن اهلل تعالی قال کلمه ال اله اال اهلل حديث معروف  سلسله الذهب

 حصنی ومن قالها دخل فی حصنی امن من عذابی...بشرطها و شروطها و انا من شروطها/

امام رضا   من قال ال اله اال اهلل مخلصا دخل الجنه و اخالصه ان تحجره ال اله اال اهلل عما حرم اهللرضا :امام  

صلی  الجوار فبهذا جاء محمد) علیكم بتقوی اهلل  والورع واالجتهاد و اداء االمانه و صدق الحديث و حسن: 

خصلت در او ايجاد شود:التفقه فی الدين :دين  3(ا / ايمان بنده کامل نمیشود مگر وقتی 58/378( )بحار 

خود را بشناسد  و حسن التقدير قی المعیشه :برنامه ريزی مالی و اقتصادی در زندگی داشته باشد و الصبر 

 علی الزرايا )صبر در سختی ها(

خراسان )نه از راه کوفه و قم که -فارس-اهواز-مون معیین شد:بصرهمسیر حرکت امام از مدينه توسط ما

 شیعه زياد داشت(
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ق( بدستور مامون لباس سیاه)که شعار عباسیان بود  211رمضان سال  2پس از پذيرش واليتعهدی )در 

 (به لباس  سبز تغییر کرد 

هق ) دو سال قبل از شهادت(  211خواندن خطبه عید فطر در اخر رمضان سال   -  

قیام بابک خرم دين   -  

 

 

 

.امام محمد  بن علی التقی الجواد -9  

کنیه ايشان ابو جعفر ثانی است )امام باقر = ابوجعفر اول (السالم علیک يا ابا جعفر يا محمد بن علی ايها 

 التقی الجواد يابن رسول اهلل 

فوت   -مادرش ام ولد يا خیزران نام داشت – 157رجب در مدينه  سال  11رمضان يا  15يا  17متولد 

سال امامت فرمود  و در  15ساله بودند و به امامت رسیدند و   8که امام جواد   213امام رضا  در سال 

ارن با خالفت  سال امامت ايشان مق 15ه ق  مدت   221سالگی شهید شدنددر آخر ذيقعده  سال  27

سال  / حكیمه خاتون دختر امام  2سال ( و معتصم برادر مامون  17دو خلیفه عباسی است: مامون ) 

جواد و خواهر امام دهم و عمه امام عسگری است مامون برای کنترل امام و نیز کسب مشروعیت سیاسی 

شايستگی امام به يحیی بن اکثم  در برابر شیعیان دخترش ام فضل را به تزويج امام دراورد و برای اثبات

 271قاضی القضات حكومتی اجازه داد از امام سوال سختی بپرسد که امام جوابش را داد )ص

ق هنگامی که مامون عازم جنگ به رومی ها بود اجازه سفر حج گرفت و  217منتظرالقائم( امام در سال 

ق امام را به بغداد احضار 221صم در سال سال بعد در مدينه ماند تا اينكه معت 7به حجاز باگشت و تا 

هق و در کاظمین 221ذيقعده  25کرد  و چند ماه با تحريک و سم ام فضل امام مسموم و شهید شد در 

در جوار مرقد امام کاظم دفن شدند. از انحضرت دو پسر به اسامی علی و موسی و دو دختر به نام های 

القائم(  271فاطمه و امامه باقی ماند) ص   
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شكل گیری شبكه ارتباطی وکالت در اين دوران   از  شخصیتهای معاصر : عبد العظیم حسنی.علی بن 

 مهزيار خطیب بغدادی ابن حجر هیثمی جاحظ عثمانی

 

 

 

 

 

 

  امام هادی: علی بن محمد  ) الهادی النقی( ع -11

ايها الهادی النقی يا بن رسول کنیه : ابا الحسن) ثالث(  :   السالم علیک يا ابا الحسن يا علی بن محمد  

میباشدالقاب ایشان نقی و هادی  – اهلل  

ساله بود که پدرش شهید  5-9هم گفته اند(  در حدود  212هق )سال 217ذی حجه سال  17متولد 

سال اجبارا در بغداد   21سال در مدينه و  13سال امامت کرد) 33( و به امامت رسید و 221شد) سال 

هق مسموم و  شهید  277رجب سال  3سالگی بدستور معتز  در 71يا 72سن حدود بدستور متوکل (ودر

 –حسین  –بخاك سپرده شد از ان حضرت چهار پسر به نام های حسن سامرا  شد و در منزل خودش در

منتظرالقايم( 273محمد و جعفر) جعفر کذاب( و يک دختر بنام عايشه باقی ماند)ص   

سال(  19متوکل )  –سال( 7واثق ) -سال با معتصم معاصر بودند(5صم ) خلیفه عباسی : معت 9معاصر با  

سال( 2مستعین  و معتز) –منتصر)شش ماه( –  

يكی از اثار علمی امام هادی  پاسخنامه هايی است که به مخالفان و يا ياران خود از شیعیان نوشته است  

ل ببرد دستور داد ابن سكیت مسائل برای نمونه متوکل برای اينكه مقام علمی امام هادی را زير سوا

کتبا از امام هادی سواالتی پرسید  یحیی بن اکثمدشواری از امام بپرسد و امام به خوبی پاسخ داد و نیز 

که امام به تفصیل جواب داد به همین سبب يحیی بن اکثم به متوکل گفت از اين پس دوست ندارم از 
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 275)ص ""و اشكار گردد رافضیان تقويت خواهند شداين مرد چیزی پرسیده شود زيرا وقتی دانش ا

منتظرالقائم(و نیز در پاسخ به شیعیان در باب جبر و اختیار نامه نسبتا مفصلی نوشتند که در منابع روايی 

 مانند کتاب تحف العقول ذکر شده است. 

بود که ادعا  علی بن حسکه قمیامام هادی همچنین  با جريان غلو مبارزه جدی داشت از جمله غالیان 

بودند که امام  حسن بن محمد بابای قمی و محمد بن نصیر نمیریکرد باب ان حضرت است  و نیز 

من از آندو بیزاری میجويم و شیعیان را از فتنه انان برحذر میدارم و آن دو را لعن  ""برای شیعیان نوشت:

مزاحم هستند . خداوند انان را عذاب کند . میكنم اين دو نفر مال مردم را به نام ما میخورند و فتنه انگیزو 

  ""ابن بابا گمان کرده که من او را به نبوت برانگیخته ام و او باب من است خداوند او را لعنت کند

منتظرالقايم( 271) ص  

 

 

  امام حسن بن علی العسکری ع -11

بود که حسن ع  ساله 19هق در مدينه  )پدرش  232ربیع الثانی سال  8والدت حسن بن علی ع در 

سال امامت کرد و در   9هق( و بمدت 277ساله بود که پدرش امام هادی شهید شد) سال  22بدنیا آمد(

عباسی شهید شد و در سامرا ) در کنار معتمد  سالگی بدستور 28هق در سن  291ربیع االول سال  8

 قبر پدرش و نرجس خاتون و برادرش سید محمد (بخاك سپرده شد.

ت : ابا محمد  : ) السالم علیک يا ابا محمد يا حسن بن علی ايها الزکی العسكری يابن رسول کنیه انحضر

 اهلل( و لقبش عسكری 

 است

 از حوادث مهم سیاسی دوران امامت حسن بن علی ع:

در سیستان بود که به فارس لشگر کشی نمود و عازم بغداد شد و در  یعقوب لیث صفاریشورش و قیام  

غالمان و بردگان زنگی را گرد اورد و توانست  صاحب الزنج بنام علی بن محمد مشهور به بصره نیز مردی

سال در بصره و اطراف ان حكومت کرد امام عسكری در باره او فرمود  17قوای عباسی را شكست دهد و 

کوفه  صاحب الزنج از ما اهل بیت نیست  در اين ايام علی بن زيد بن حسین از نوادگان امام حسین ع در

قیام کرد  ولی چون ناکام ماند نزد صاحب الزنج رفت و در صدد برامد فرماندهان لشكرش را بسوی خود 
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منتظرالقايم( 277و 277دعوت نمايد که بدست صاحب الزنج کشته شد )ص   

 سازمان وکالت: 

ر ارتباط چون امامان شیعه بطور مستقیم نمی توانستند با تمام شیعیان در نواحی مختلف  و دور ، د

باشند لذا افرادی را به نمايندگی خود در مناطق مهم معرفی میكردند.  علی ع برخی از استانداران خود 

را با اختیارات کامل به اياالت بزرگ می فرستاد و به انان در همه  مالک اشتر و قیس بن سعدمانند 

نهج 71) نامه   مه و سفراءاالئمهوکالء اال  امور وکالت میداد  انحضرت از کارگزاران مالی با عنوان

البالغه(  ياد کرده است امام باقر و امام صادق نیز افرادی را به نمايندگی خود به مناطقی فرستاده اند اين 

نهاد در دوران امام کاظم ع  گسترش و توسعه يافت و از زمان امام جواد ع به بعد نهادينه شد وظايف اين 

یان و تعلیم اموزه های دينی و رفع اشكاالت و سوالت دينی انان  رسیدگی نهاد  هدايت و اداره امور شیع

به امور اوقاف و جمع اوری خمس و صدقات و نذورات و هدايا و نیز کمک به شیعیان فقیر و محروم بوده 

 است  

حوزه بزرگ تقسیم میشد  که عبارتند از : 7محدوده جغرافیايی نهاد وکالت به    

بغداد مداين واسط کوفه و سامرا  ايالت عراق شامل -1   

حجاز شامل مدينه و مكه يمن و مصر تا مغرب و اندلس -2    

عراق عجم به مرکزيت قم و ری و شامل شهرهای کرمانشاه )قرمیسین( دينور همدان اوه طبرستان  -3   

 ديلم ادربايجان و اران  

ايالت بصره شامل بصره اهواز و فارس-7  

منتظرالقائم( 292تا  291نیشابور بیهق مرو بلخ و سمرقند  ) صايالت خراسان شامل  -7  
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امام مهدی:  -12  

هق متولد شد  مادرش نرجس ) ملیكه  يا نرجس : نوه قیصر  277شعبان سال  17حضرت مهدی در   

سكه طال در ساحل فرات در بغداد خريداری  221روم بود که با دستخط رومی امام عسكری وبه قیمت 

ر ايشان مدت پنج سال تحت تربیت پد  –شد و به عقد امام عسگری درامد و مادر حضرت مهدی عج شد 

 7هق و شروع امامت ايشان است در سن  291ريبع االول  سال  8قرار داشت )شهادت پدرش در 

سالگی(اخرين باری که در جمع مردم ديده شد هنگام خواندن نماز بر جنازه پدر گرامی اش بود و دوران 

ان غیبت هق  ادامه داشت )دور 325سال طول کشید و تا سال  95غیبت نیز از همان زمان آغاز شد که 

صغرا(  در اين دوران  امام از طريق نواب چهارگانه ) نواب خاصه(  با شیعیان در ارتباط بود وسیله 

ارتباطی شیعیان با امام زمان در دوران غیبت صغری با توقیع بود که تعدای از اين توقیعات را شیه صدوق 

م(منتظرالقائ 295و  293در کتاب کمال الدين جمع اوری نموده است )ص  

پس از شهادت امام عسكری عموی حضرت مهدی بنام جعفر بن علی  ادعای امامت نمود که به جعفر 

 کذاب مشهور شد

 نواب اربعه  ) سفرای چهارگانه یا نواب خاص(

که از ياران امام دهم و يازدهم بود و رياست سازمان وکالت را در )سمان ( :. عثمان بن سعید عمری 1 :
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سال نیابت  7هده داشت و مراسم غسل و تدفین امام عسكری را او انجام داد او زمان امام عسكری برع

هق از دنیا رفت  و در محله رصافه در شرق  297خاص امام مهدی را برعهده داشت و در حدود سال 

 منتظرالقايم( 298بغداد مدفون شد.)ص

یابت خاص داشت و در سال ن 71که پسر نايب اول است و مدت  محمد بن عثمان بن سعید عمری .2 

 هق فوت کرد 317سال 

 

:او پیش از ان ، باب امام عسكری بود و چندين سال با نايب دوم   .ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی4 

هق( در ايام نیابت  329سال  مقام نیابت  خاص را بر عهده داشت ) تا سال   21همكاری داشت و مدت

ادعای نیابت و سفارت نمود و قايل به   بن علی شلمغانی محمد خاصه او يكی از وکالی وی  به نام

تناسخ و حلول شدکه روح علی ع به بدن حسین بن روح حلول کرده و حسین بن روح امام است امام 

زمان در توقیعی او را لعن نمود و چون روشنگريهای نايب سوم در او تاثیر نگذاشت و از ادعاهای دروغین 

 .ه کشته شد 323لراضی باهلل خلیفه عباسی در سال خود دست برنداشت بدستور ا

در زمان نوبختی  بعلت مديريت و رهبری شايسته او شیعیان نسبت به گذشته در عزت و امنیت و احترام  

بیشتری بسر می بردند وی بشدت به تقیه معتقد بود تا  جايی که وقتی يكی از خادمان او معاويه را لعن 

 رون کرد.کرد او را از خدمت خود بی

هق از دنیا رفت و در محله رصافه  بغداد مدفون گرديد  و بنا  329شعبان سال  18سرانجام ايشان در  

بر وصیت او و دستور امام زمان  عج مقام سفارت و نیابت خاص به علی بن محمد سمری  نايب چهارم 

 منتظرالقايم(  295سپرده شد )ص 

امام عسكری بود  که مدت سه سال سفارت و نیابت خاصه  سمری از ياران .علی بن محمد سمری :  3 

شش روز "" امام را برعهده داشت و شش روز قبل از فوتش توقیعی  از ناحیه مقدسه دريافت کرد که :

ديگر از اين جهان رخت برخواهی بست ، کارهايت را فراهم ساز و احدی را به جانشینی خويش وصیت 

تا روزی که خدا بخواهد  و ان مدتی دراز است که دلها را قساوت و  مكن که غیبت تامه فرا رسیده است

هق از دنیا  325شعبان سال  17و بدين ترتیب نايب چهارم در روز ""زمین را ظلم و جور فرا گیرد .....
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 251رفت و در بغداد کنار مقبره شیخ کلینی مدفون شد و از ان پس غیبت کبری آغاز گرديد ) ص

 منتظرالقايم(

 ========================================================================پايان====

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


