
 

 

  

د!يک همانند  ستاد ياد بگي
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  ا

  صغر منتظرالقائم ویراست دوماتاریخ امامت پاسخ سواالت پایان فصل کتاب 

  فهرست مطالب

 ٢ .................................................................................. (ع) از تولد تا خالفتیفصل اول:امام عل

 ٥ ........................................................................... (ع) یرمومنان علیفصل دوم:روزگار خالفت ام

 ١١ ........................................................................................... ن یفصل سوم:دوران امامت حسن

 ١٥ ........................................... واقعه عاشورا یامدهای(ع) و پ چهارم: دوران امامت امام سجاد فصل

 ١٨............................................................................ فرهنگ امامت ییپنجم: دوران شکوفافصل 

 ٢١ ................................................................ ششم: دوران امامت امام کاظم و امام رضا (ع) فصل

 ٢٥ ....................................................................................... هفتم: دوران وکالت و سفارت  فصل
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ز تولد تا خالفتیفصل اول:امام عل   (ع) ا

   دکرد؟یتاک  یبرچه نکات فهیخود درسق یاول درسخنران فهیخل-١

با رسول هللا وسبقت قوم  یشاوندی عرب وخو انیدرم شی انصاربرشرافت قر انیخودم ابوبکردرسخنان

انصار بارسول هللا   یدانست.  او با اعتراف به همراه  شی وحق امارت رااز ان خو  دکرد یدر اسالم تاک   شی خو

ومنکم   ریو گفت:منا ام  شنهادکرد یانصار پست وزارت راپ  یدر برابرامر خدا دعوت نمود وبرا   میآنان را به تسل

  .ری وز

  چه بود؟   فهیانصار در سق یعلل ناکام-٢

 لهیدر گفتار و کردار و اختالف قب یواحد، نا هماهنگ یریگ میعدم تصم ،یرا  یسست جهیانصارنت شکست

  کرد.   یخالفت به شراکت درآن راض یانها بود که به ناگاه انان را از ادعا انیدر م یشاوندی وخو یا

  ست؟یامامت چ یاصطالح یمعنا - ٣

مفهوم امام  نایدر اصطالح در ب ندی رواویپ یاست که گروه یو کس شرویپ شوایپ یامام در لغت به معنا  

 یامام کس استیودن نی در امورد  یعموم استیر ا؛امامتیوالّدن نی امورِالد یگفته اند: االماَمة رئاَسة ف 

  باشد. هداشت یعموم استی رسول خدا بوده ور نیجانش یویو دن ینی د یاست که در کارها

  ست؟یخداوند چ تی وال جهینت -٤

درموجودات و  ینی تکو تی آن هدا ی جهیاوست که نت تیو حاکم یقیحق تیاز مالک یخداوند ناش تی وال

  .ابدی  یدرجان نمود م یخداوند،نور اله تی وال هی در انسان هاست.درسا یعی تشر تی هدا

  درقرآن چگونه آمده است؟ امبرانیپ ینیمسئله جانش-٥

 امبر،وارثیپ ینسب شانی خو ای از فرزندان  یکیدرخاندان آنان قرار داده شده و  امبرانیپ ینیجانش مسئله

و مقام عصمت داشته  یاخالق یستگی شا دی با نیجانش نی ملک،حکم،حکمت،کتاب و امامت آنان اند و ا

  فرد جامعه خود باشد. نی و آگاه تر

  .دیسی نص برامامت را بنو یدرباره  عهیآموزه ش-٦

ازجانب  دی رو امام با نی امامت،معصوم بودن امام است.ازا  یدرباره  انیعیش یااز آموزه ه  گرید یکی 

                                                              بشناسد. تواندیجزخدا نم یشده باشد،چراکه امام معصوم را کس نییخداوند تع

  است؟ امدهین نچرا نام ائمه در قرا  -٧

 رینموده است ان گونه که ابوبص نییرسول خدا تع  ز یان را ن قی اصل امامت درقران مطرح شده و مصاد 

گفتم   (ع)است.  نی(ع)و حس  یعل  یپاسخ داد درباره    ست؟حضرت ی: درباره ک دی ازشاگردان امام صادق گو
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به مردم  ینام انان در قرآن برده نشده است,فرمود در قران دستورحج نازل شده ول ندچرا ی گو یمردم  م

مردم   یرسول خدا برا  نکهی ,دستورنماز نازل شده اما رکعت ان را نگفته تا ادی نفرموده هفت دور طواف کن

  َموالُه» یٌ فرمود:«َمن کنُت موالُه،فعل یعل یدرباره  شانی کردند. ا انیب

  دوران خلفا شرکت نکرد؟ یرفتوحات خارج (ع)دیچرا امام عل-٨

آن حضرت   یآنان ازفرمانده  را ی خلفانبود؛ ز  یقلب  یذکراست حضورآن حضرت در فتوحات، خواسته    انی شا 

ِکنَده درحضر موت   لهیکه اوضاع منطقه قب  یرو هنگام  نیکردند به هم  یبرسپاه و نفوذ او احساس خطر م

به آنجا اعزام  را  یگرفت عل می(ع)شدندابوبکر تصم تیهل با یبه شدت ناارام شد خواهان امامت ورهبر

 یبه آن حضرت م شنهاداتي یخود پ یکار بازداشت البته خلفا بدون خواست قلب نی عمر او را ازا  یکند؛ ول

 یشد و حضور و یخلفا م تیآن موجب مشروع رش ی پذ را ی شد، ز ینم رفتهی پذ یعل یدادند که ازسو

واجب  یبرو یروضه نبو تمعضال انیوحل مشکالت وب عتی شر انی"حراست ازاسالم و ب یبرا  نهی درمد

  "ابدیراه ن عتی به شر یبودتا خلل

  .دیده حیدوم را توض فهیخل یو قضائ یوانی (ع) در امور دینقش امام عل-٩

  عبارت است از: فهی(ع) به خلیامام عل  شنهاداتیاز پ یبرخ 

ماندن   یباق  ای سواد    یها  نیزم  میتقس  یدوم درباره    فهی:خلنی النهر  نیب  یها  نیزم  یخراج برا   نییتع-١

کرد   شنهادیگرفتن خراج ازآنها،با امام مشورت کرد.آن حضرت پ  ای و    یآنها دردست کشاورزان وصاحبان قبل

گذار فهیخل جان  ین،خراج و برا یزم یکند واز صاحبانش برا  یبه فاتحان خوددتر نهایزم نی ا یاز وا

  .رفتی زپذین فهی.خلرد یبگ هی آنان،جز 

(ع) یبرآمد،با عل وانید سیدرصدد تاس یهجر ستیدر محرم سال ب کهی:عمر هنگاموانی د سیتاس-٢

کن  میمردم تقس انیرسد،م یگفت:هرسال هرآنچه از اموال به نزد تو م یمشورت کرد.آن حضرت به و

  مدار. غی از آنان در یز یوچ

  قائل شد.  یامام،برتر هیابوبکر و توص ی هیبرخالف رو یرا صادر کرد ول وانی د سیدستور تاس عمر

داد.آنان گاه در عهدنامه ها  خی تار یدستور به برقرار نهی با ورود به مد  ریامیاسالم:پ خی مبدا تار نییتع-٣

  مر،عیدر سال هفده هجر  نکهی تا ا  افتین  تیعموم  یهجر  خی کاربرد تار  یبردند،ولیرا به کار م  یهجر  خی تار

 خی شرک برون شد،مبدا تار  اری از د  هرا ک   امبری(ع)فرمود:هجرت پیباره با صحابه مشورت کرد.امام عل  نی درا 

  .رفتی پذ فهیقرارده. و خل

  سوم چه بود؟ فهیعلل اعتراض صحابه به رفتار خل-١٠

اشراف  ییو لذت جو یآزادشدگان، عشرت طلب ی لهیبه وس یخالفت اسالم یاسیاشغال مصادرس  

و  یرکوداقتصاد ،ی،گرانیاعدالت یو ب ضی،تبعیکارگذاران عثمان ،غارت اموال عموم ستی ،رفتارناشایامو



ستادانه                                                       
ُ
د! – ا ستاد ياد بگي

ُ
  همانند يک ا

4  
  

 www.ostadaneh.com
 info@ostadaneh.com

 ايران  –كرمان 

 ی خلفا ی ره یاز قران وسنت رسوا هللا (ص)و س یگردان یرو  ز یطبقه زرانداوز و برده دار و ن کی ظهور  

  از صحابه به عثمان اعتراض کنند.  یشد عده ا ن،سببیشیپ

   


