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فصل اول:امام علی)ع( ا ز تولد تا خﻼفت
-١خلیفه اول درسخنرانی خود درسقیفه برچه نکاتی تا کیدکرد؟
ابوبکردرسخنان خودمیان انصاربرشرافت قریش درمیان عرب وخویشاوندی با رسول ﷲ وسبقت قوم
خویش در اسﻼم تاکیدکرد وحق امارت رااز ان خویش دانست .او با اعتراف به همراهی انصار بارسول ﷲ
آنان را به تسلیم در برابرامر خدا دعوت نمود وبرای انصار پست وزارت راپیشنهادکرد و گفت:منا امیر ومنکم
وزیر.
-٢علل ناکامی انصار در سقیفه چه بود؟
شکست انصارنتیجه سستی رای ،عدم تصمیم گیری واحد ،نا هماهنگی در گفتار و کردار و اختﻼف قبیله
ای وخویشاوندی در میان انها بود که به ناگاه انان را از ادعای خﻼفت به شراکت درآن راضی کرد.
 - ٣معنای اصطﻼحی امامت چیست؟
امام در لغت به معنای پیشوا پیشرو و کسی است که گروهی پیرواویند در اصطﻼح در بیان مفهوم امام
ّ
والدنیا؛امامت ریاست عمومی در اموردین ودنیاست امام کسی
رئاسة فی امو ِرالدین
گفته اند :اﻻمامَ ة
َ
است که در کارهای دینی و دنیوی جانشین رسول خدا بوده وریاست عمومی داشته باشد.

 -٤نتیجه وﻻیت خداوند چیست؟
وﻻیت خداوند ناشی از مالکیت حقیقی و حاکمیت اوست که نتیجه ی آن هدایت تکوینی درموجودات و
هدایت تشریعی در انسان هاست.درسایه وﻻیت خداوند،نور الهی درجان نمود می یابد.
-٥مسئله جانشینی پیامبران درقرآن چگونه آمده است؟
مسئله جانشینی پیامبران درخاندان آنان قرار داده شده و یکی از فرزندان یا خویشان نسبی پیامبر،وارث
ملک،حکم،حکمت،کتاب و امامت آنان اند و این جانشین باید شایستگی اخﻼقی و مقام عصمت داشته
و آگاه ترین فرد جامعه خود باشد.
-٦آموزه شیعه درباره ی نص برامامت را بنویسید.
یکی دیگر از آموزه های شیعیان درباره ی امامت،معصوم بودن امام است.ازاین رو امام باید ازجانب
خداوند تعیین شده باشد،چراکه امام معصوم را کسی جزخدا نمیتواند بشناسد.
 -٧چرا نام ائمه در قران نیامده است؟
اصل امامت درقران مطرح شده و مصادیق ان را نیز رسول خدا تعیین نموده است ان گونه که ابوبصیر
ازشاگردان امام صادق گوید :درباره کیست؟حضرت پاسخ داد درباره ی علی )ع(و حسین )ع(است .گفتم
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مردم می گویندچرا نام انان در قرآن برده نشده است,فرمود در قران دستورحج نازل شده ولی به مردم
نفرموده هفت دور طواف کنید,دستورنماز نازل شده اما رکعت ان را نگفته تا اینکه رسول خدا برای مردم
بیان کردند .ایشان درباره ی علی فرمود»:مَ ن ُ
ی مَ وﻻ ُه«
کنت موﻻ ُه،فعل ٌ
-٨چرا امام علی)ع(درفتوحات خارجی دوران خلفا شرکت نکرد؟
شایان ذکراست حضورآن حضرت در فتوحات ،خواسته ی قلبی خلفانبود؛ زیرا آنان ازفرماندهی آن حضرت
برسپاه و نفوذ او احساس خطر می کردند به همین رو هنگامی که اوضاع منطقه قبیله ک َ
ِنده درحضر موت
به شدت ناارام شد خواهان امامت ورهبری اهل بیت )ع(شدندابوبکر تصمیم گرفت علی را به آنجا اعزام
کند؛ ولی عمر او را ازاین کار بازداشت البته خلفا بدون خواست قلبی خود پیشنهاداتي به آن حضرت می
دادند که ازسوی علی پذیرفته نمی شد ،زیرا پذیرش آن موجب مشروعیت خلفا می شد و حضور وی
درمدینه برای "حراست ازاسﻼم و بیان شریعت وحل مشکﻼت وبیان معضﻼت روضه نبوی بروی واجب
بودتا خللی به شریعت راه نیابد"
-٩نقش امام علی)ع( در امور دیوانی و قضائی خلیفه دوم را توضیح دهید.
برخی از پیشنهادات امام علی)ع( به خلیفه عبارت است از:
-١تعیین خراج برای زمین های بین النهرین:خلیفه دوم درباره ی تقسیم زمین های سواد یا باقی ماندن
آنها دردست کشاورزان وصاحبان قبلی و یا گرفتن خراج ازآنها،با امام مشورت کرد.آن حضرت پیشنهاد کرد
خلیفه از واگذاری این زمینها به فاتحان خوددتری کند واز صاحبانش برای زمین،خراج و برای جان
آنان،جزیه بگیرد.خلیفه نیزپذیرفت.
-٢تاسیس دیوان:عمر هنگامیکه در محرم سال بیست هجری درصدد تاسیس دیوان برآمد،با علی)ع(
مشورت کرد.آن حضرت به وی گفت:هرسال هرآنچه از اموال به نزد تو می رسد،میان مردم تقسیم کن
وچیزی از آنان دریغ مدار.
عمر دستور تاسیس دیوان را صادر کرد ولی برخﻼف رویه ی ابوبکر و توصیه امام،برتری قائل شد.
-٣تعیین مبدا تاریخ اسﻼم:پیامیر با ورود به مدینه دستور به برقراری تاریخ داد.آنان گاه در عهدنامه ها
تاریخ هجری را به کار میبردند،ولی کاربرد تاریخ هجری عمومیت نیافت تا اینکه در سال هفده هجری،عمر
دراین باره با صحابه مشورت کرد.امام علی)ع(فرمود:هجرت پیامبر را که از دیار شرک برون شد،مبدا تاریخ
قرارده .و خلیفه پذیرفت.
-١٠علل اعتراض صحابه به رفتار خلیفه سوم چه بود؟
اشغال مصادرسیاسی خﻼفت اسﻼمی به وسیله ی آزادشدگان ،عشرت طلبی و لذت جویی اشراف
اموی،رفتارناشایست کارگذاران عثمان ،غارت اموال عمومی،تبعیض و بی اعدالتی،گرانی ،رکوداقتصادی و
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ظهور یک طبقه زرانداوز و برده دار و نیز روی گردانی از قران وسنت رسوا ﷲ )ص(و سیره ی خلفای
پیشین،سبب شد عده ای از صحابه به عثمان اعتراض کنند.
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