
 

 

  

د!يک همانند  ستاد ياد بگي
ُ
  ا

  تاریخ امامت اصغر منتظرالقائم ویراست دومکتاب   خالصه

  فهرست مطالب

 ٢ .................................................................................. خالفت تا تولد از) ع(یعل امام:اول فصل

 ٨ ........................................................................... )ع( یعل رمومنانیام خالفت روزگار:دوم فصل

 ١٤ .......................................................................................... ن یحسن متاما دوران: سوم فصل

 ٢٤ ........................................ عاشورا  واقعه یامدهایپ و) ع( سجاد امام امامت دوران: : چهارم  فصل

 ٢٨ ......................................................................... امامت فرهنگ ییشکوفا دوران: : پنجم فصل

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

 ٤٤ ....................................................................................... سفارت  و وکالت راندو: هفتم فصل
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ز تولد تا خالفتیامام عل:فصل اول   (ع) ا

  (ع) در دوران رسول خدایعل امام

  لیعام الف ٣٠رجب سال ١٣:   تولد

  در کوفه یهجر ٤٣رمضان سال  ٢٣: شهادت

  ايشان :ابوطالب  پدر

  :فاطمه دختر اسدبن هاشم زاده شانی مادرا 

  .دیاورا ابوتراب نام امبری:ابوالحسن بعدها پهیکن

  )نیرالمومنیو(ام دری_حقی _فاروق_صدی_هادی:مرتضالقاب

  آورد. امبراسالمیکه پس ازپ یمرد  نینخست

  (ع) واگذارکردند:یبه امام عل امبر ی که پ  یاقدامات ازجمله

  )یقربان (درسال نهم هجر دیبرائت ازمشرکان درع  اتی ابالغ آ تی مامور

  )یَهمدان وَمنحج(درسال دهم هجر لهیدعوت قب ی برا  منی  نیبه سرزم اعزام

  

لمب لةیل   :تیا

 عیمناسبت شب اول رب  نی وبه ا  دیخواب  شانی درشب هجرت رسول خدا به دستور آن حضرت دربستر ا  یو

کار١٤االول سال    نامند. یم تیالمب لتی(ع) لیامام عل یو ازخودگذشتگ یام بعثت را به پاس فدا

  بقره)٢٠٧ هی(شآن نزول آ

  

امبر(ص) و تحقق انديشه امامت بعد از پي یکه مورد پذيرش همه مسلمانان بوده و بر جانشين یاحاديث

  داللت دارند عبارتند از:

  تحقق انديشه امامت ی)حديث يوم االنذار: زمينه ساز برا ١

  یبعد یاال انه ال نب یبمنزله هارون من موس ی)حديث منزلت: انت من٢

  )حديث غدير: نصب امامت يا توصيه به محبت٣
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  امبر ی(ع) پس از رحلت پیامام عل اتیح

  ساعده) یبن فهی:(محل وقوع=سقفهیسق ی حادثه

 یاعتقاد  یمبان  شی دایبرپ  یا  نهیو زم  یمذاهب اسالم  انیحدودم  نییتع  یبرا   یعطف  یواقعه نقطعه    نی ا

  .دی گوناگون گرد 

  خود تیحادثه:ترس انصار از بخطر افتادن موقع نی ا علت

  

  شدند: میگروه تقس ۲مسلمانان به  فهیاز واقعه سق پس

  شدند. دهیبودندکه درقرن دوم اهل سنت نام یشی خالفت قر هی نظرهوادار  ی)گروه١

 مختلف همچون: یکه در حوادث گوناگون بانام ها  تیاهل ب یامامت اله هی طرفدار نظر ی)گروه٢

 ارانی ز ی,ونامبریخاندان پ عهی؛ش عهیش یوحزب عل یعل عهی؛شیواصحاب عل یعل نی برد  ؛یدوستدارعل

  شدند. یاوخوانده م ی عهیوش نیرالمؤمنیام

  کرده اند. یعثمان معرف  نی وبرد یعثمان وخونخواه و عهیزخودراشین نانی ا دشمنان

  

  عهیش یاصطالح ی معنا

 یکه نام اختصاص یی(ع) وخاندان او باشد تاجایکه دوستدار عل یدر استعمال غلبه دارد بر(کس عهیش

  است) دهی آنان گرد 

  است. روانیدرلغت:همراهان و پ عهیش

  .ندی گو عهیرا ش شانی (ع) وفرزندان ایعل روانیوپ ارانی ومتکلمان:اصطالحا  فقها

  آنها: نی که مهم تر دی اطالق گرد  یگوناگون یبه مرورزمان به فرقه ها عهیش لفظ

  بودند  یلیاسماع عهیو ش یدی ز عهی،شیدوازده امام ای  یعشر یاثن عهیش

  امروزه: یول

شناخته  عهیش یکلمه  شوندیبدون پ هیلیو اسماع هیدیاست و ز هیامام ی عهیش ژهی و عهینام ش اطالق

  شوند. یم
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  عیتش شی دایپ نهیزم

  (ص) بودند.امبریپ دینام عهیرا ش یعل ارانی را مطرح کرد و عهیش یکه کلمه  یکس نیاول

  بکار برد. ارانشی (ع) ویرادرباره حضرت عل عهیخود کلمه ش اتیهللا در دوران ح رسول

  رستگارند. انشیعیوش نی (ع) زد و فرمود ای)بردوش علامبریبن مسعود:دست خود را(پ عبدلله

  رستگارهستند. امتی(ع) در روز قیعل انیعیسلمه:ش ام

  

  امامت  ی معنا

  اوهستند. رویپ یکه گروه یو کس شرویشوا،پیدرلغت:پ امام

داشته  یعموم استی رسول خدا بوده است ور نیجانش یویو دن ینی د یکه در کارها ی:کسدراصطالح

  باشد.

کرم  است،امامتی[امام] وارث اوص اوی:امامت ازمنازل انبندی فرمایرضا(ع) م امام خالفت خداوند ورسول ا

و عزت  ایو صالح دن ن یو نظام مسلم نی است،امامت زمام د نیحسن و حس راثیو م رالمؤمنانیو ام

  اسالم و شاخه بلند اسالم است. شهی و ر نیمؤمن

  .شودیامت م یاز تفرقه  تیو مصون عتیموجب نظم شر تیزهرا(س):امامت ما اهل ب حضرت 

  

  :ابدی  یم یدر سه معنا تجل امامت

  نی د یحفاظت و رهبر  .١

  اجتماع مسلمانان و اداره حکومت آنان یرهبر  .٢

  از آن نخواهد بود یخال  نی زم چگاهیاست و ه نیانسان کامل که حجت خداوند برزم تی وال  . ٣

  

  تی وال

نتواند   یعامل  چیکه ه  یبه گونه ا  ز یقرارگرفتن و کنارهم بودن دوچ  گری کدی   یدرپ  یپ  یَوالء و ِوالء به معنا  از

  را ازهم جدا کند. ز یدوچ نی ا

  ت.و صداقت اس ی:دوستتی وال ی تجل نیونخست نی تر ساده

  جستن است.  یزاریدربرابر کلمه برائت وب یبه صورت تولّ  تی وال


