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 سایبانی که مهمانخانه ومحل اجتماع شیوخ قبیله بوده .سقیفه:1

اوس وخزرج بوده که در اصل یمنی بوده اند وبه خاطر درک پیامبراجدادشان به آن منطقه آمده  .سقیفه مورد بحث از آن2

 بودندورئیس آنها درزمان برپائی سقیفه سعدابن عباده بوده.

.بعد ازوفات پیامبر درحالی که اهل بیت مشغول تجهیز پیامبر بوده اند سقیفه را اوس وخزرج تشکیل دادند که عمروابوبکر 3

 ان آن دو به آنها ملحق شدندوپیرو

 .درآخر مقدمه کتاب سقیفه عالمه عسگری می فرمایند:تمام مصیبت های اهل بیت ریشه درسقیفه دارد.4

 ماجرای سقیفه بی اعتنا نبوده اند. اثربرجسته ازمنابع هزاره اول نسبت به 30.در5

بیعت -1باشد: طاووس دارد که ازاین قرار می.عالمه مظفردر کتابش درمورد سقیفه دیدگاهی چون شیخ مفید سید ابن 6

 خالف بانص شرعی بودهم-2باخلیفه برمبنای اختیارواجماع نبوده

 د.. آقای محمد باقر بهبودی درکتابش راجع به سقیفه،سقیفه راحاصل نقشه ای ازپیش طراحی شده می دان7

 .آقای عبدالفتاح عبدالمقصود:شوراو حاکمیتش بازیچه وبهانه بودند.8

 ادلونگ هم مثلث قدرت رابیان کرده معتقد به این است که تعیین نکردن جانشین سنت پیامبر بوده.م9

 یانی که تفصیل آیات قرآن می باشدب-2ن تفصیل می باشدقرآنی که بدو-1.قرآن بادوگونه وحی برپیامبرنازل شده:10

 بحث واقع می شود..پی ریزی سقیفه درحیات پیامبر بوده که از دوجنبه قرآنی وروائی مورد 11

تحلّه -2قبطیه را برخود تحریم کردند  پیامبر ماریه-1:سوره ی تحریم دربردارنده سه موضوع می باشد:       تا        .آیات12

 هدید خداوند دوهمسر پیامبر)حفصه وعایشه(راباآیات کوبنده.ت-3ی انعام

 د میی کند؟؟؟ای زنان پیامبر)حفصه،عائشه(راتهدی.درخانه پیامبر چه پیش آمده که خداوند باچنان آیات کوبنده 13

 .پیامبربه حفصه فرمود:پدرت باپدرعائشه حکومت رامی گیرند14

 .به واسطه حفصه عائشه وعمر خبردار شوند.15

 .ابن عباس ازعمر پرسید:سوره ی تحریم برای چه کسانی نازل شده است؟عمرگفت:حفصه وعائشه16

لف(پنج نفر هم عهدشدند خالفت رابگیرندوعهدنامه نوشتندونزدابوعبیده به امانت .خالفت از پیش تعیین شده بود:ا17

 گذاشتند ولذا عمرابوعبیده راامین امّت می خواند.عمر چندین بارگفته بوداگرابوعبیده وسالم بودند خالفت راواگذار می کردم. 
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 ود نوشت. ب(وصیت ابوبکرراکه عثمان می نوشت قبل ازاینکه عمرراتعیین کندعثمان ازخ

 ج(داستان بذل عمر به سعید بن عاص

 .عمردرنظرداشت بعد ازعثمان عبدالرحمن وبعدازاو معاویه راخلیفه کند18

 شواهد:)ازنامه ی عثمان درسال عام الرعاف فهمیده می شود که به عبدالرحمن نوشت(

 توبرسد(  تا بعد ازاو خالفت به  وامام علی درروز شورا به عثمان گفت تواو راانتخاب کردی)

 .بین عثمان وعبدالرحمن دشمنی پیش امد وسببش پنهانی بودن نامه بود19

 هجری 11.وقایع روز دوشنبه دهه ی آخرسال 20

 .حدیث وماجرای دوات وقرطاس1            

 .پیامبرنمازابوبکرراشکست وخودش نشسته امام جماعت شد2            

 ادت پیامبراسالم.شه3            

 .غسل وتجهیزپیامبرتوسط عده معدود4            

 .عمر گفت:پیامبر هذیان می گوید5            

 .گفتن حسبناکتاب اهلل توسط عمر6            

. توسط انصار سقیفه تشکیل داده شد برای روی کار آمدن سعدبن عباده وباخبر شدن 7            

 انشانخلفاء)عمروابوبکر(بااعو

 نفر باالی سرپیامبر بودند.7نکته:سقیفه که تشکیل داده شده از امّت اسالم فقط 

 . جمع آوری قرآن:21

 الف(.پیامبربه علی وصیت کردکه ردابردوش میفکن تا قرآن راجمع آوری کنی.

 ب(.قرآن علی وحی قرانی همراه باوحی بیانی می باشد

 ج(قرآن ابوبکر فقط وحی قرآنی بود
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تالف مصحف ها د(.جمع آوری قرآن اززمان ابوبکر شروع ودر زمان عمرپایان یافت ونزد حفصه گذاشته شد وعثمان دراخ

 نسخه از مصحف نوشت وسایرنسخه هاراسوزاند ومعروف به حّراق المصاحف شد6تمامی راسوزاند و

ان ها درنماز طول کشید وجمع آوری شد وجمعه به مسلمه(قرآن علی ازچهارشنبه)روز دفن پیامبر(تا جمعه دوروز بعد 

قرآن علی همراه  جمعه عرضه کرد وآنها ردکردند وعلی فرمود:دیگر آنرانمی بیند وحال آن قرآن در دست مهدی است وچون

 بود.  وحی بیانی بوده نمی گذاشت که خلفاء پرده برکارهای خود بگذارند ومخالفت سیاست های آنها

 بوبکرازطرف بخشی ازمهاجرا-3عدبن عباده از طرف خزرج ازانصارس-2اوندعلی ازطرف خد-1الفة:.نامزد های خ22

 .شعارهای انصار:23

 راه پیامبر شمشیر زدنددر-3نها اسالم رایاری وآ-2دینه شهرانصار استم-1

 شعارهای مهاجر:    

 رب نمی پذیرد حاکم ازقبیله دیگر باشدع-2یامبرازقزیش بودهپ-1

ن والیت علی اجر وانصار وحتّی دربین خودانصار هم اختالف برسرجانشینی بود یکی ازدالیل قبول نکرد.دربین مه24

 تعصبات قبیله ای بود

س سایرین وبعد از .درسقیفه اختالف وهمهمه ایجاد می شود ودراین بین عمروبشیربن سعید باابوبکر بیعت می کنند وسپ25

 می بینند برای بیعت به پیش ابوبکر می آورند.آن به کوچه های مدینه می ریزند وهرکس را

 د..عمر به قبیله ی بیابانی اسلم وعده خواروبار می دهد تامردم رابرای بیعت به پیش ابوبکربیاورن26

یعت باابوبکر عمومی .بیعت عمومی باابوبکر:باگرفتن دارالحکومة )مسجد النبی(ومنبر)که حکم رادیووتلویزیون راداشت(ب27

 شد.

 علی درسخنان دشمنان محبین حضرت برای حکومت ازفضل بن عباس وسلمان تا معاویه وابوسفیان..فضل 28

بازن مالک همبسترشدن او3و 2کشتن مالک بن نویره توسط ولید.1نحوه یبرخورد حکومت بامخالفان خارج ازمدینه:29

شراف قبیله اکشن 6یک بچه شتر وکشتن مردان شهر دبا دریمن به خاطر5جاری نشدن وتبرئه شدن ولید توسط ابوبکر.4و

 کنده واسارت زنان وبچه ها.

ه بیانات عباس درجواب ابوبکر وعمر خواندنی تطمیع عباس ک-2بادهکشتن سعدبن ع-1.برخورد بامخالفان داخل مدینه:30

 حصّن یاران علی درخانه ی وی وآتش زدن درب خانه توسط عمر.ت-3است
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ر مرگ گفت:سه کارکردم که ای ابوبکر دربست-1ها(که به دودلیل اکتفا می کنیم:.درب داشتن خانه زهرا)سالم اهلل علی31

 رابرتو آتش بزنند. دربمربه امام علی گفت:امرشان کردم تا ع-2خانه ی زهرا رانگشوده بودم دربکاش نکرده بودم....کاش 

 .دفعه ی اولی که علی رابرای بیعت بردند،بیعت نکرد به نقل ازجوهری32

 ..بعد ازسقیفه عده ای پیرامون علی برای گرفتن حق جمع شدند ولی هنگام موعد سه نفربیشترنیامدند33

بار بردرخانه علی 5تن می باشد وبعد ازنزول آیه ی تطهیر پیامبرروزی 5.آیه تطهیر وشأن نزولش ازام سلمه که درمورد34

 می آید ومی فرمود:السالم علیکم یااهل البیت

ع سه قلعه ازقال-3خمس-2له ی بنی نضیرزمین های قبی-1دی این اموال ازاهل بیت گرفته شد:.درجنگ اقتصا35

-5ل آیه ی))وءات ذی القربی حقّه((پیامبرفاطمه راطلبید وآنرا به وی بخشیدفدک که بانزو-4خیبر)الکتیبه،الوطیح،الساللم(

 مین هائی ازانصار که آبگیرنبودند.ز-6وادی القری

قباله ی فدک رابر روی  حضرت زهرا سالم اهلل علیها عصمة اهلل الکبری شاهد آوردوابوبکر علیه اللعنة .پس از غصب خالفة36

 پوستی نوشت ولی عمر لعنت اهلل علیه قباله راپاره کرد.

 .ابوبکر گفت ازپیامبر:ما گروه انبیاء ارث نمی گذاریم وهرچه ازما باقی می ماند صدقه است.37

 ارث فقط ازابوبکر نقل شده است.نکته:حدیث نفی          

 .ده روز ازوفات پیامبرحضرت زهرا خطبه ی فدکیه راإنشاء می فرمایند38

اعلی راچنین ب.اولین کسی که حضرت زهراراعیادت می کند امّ سلمه می باشد که حضرت زهرا دالئل مخالفت غاصبین 39

 انشانخونخواهی پدر-3احد-2ینه های جنگ بدرک-1بیان می کنند

 ها(حضرت زهرا باغضب بردو خلیفه شهیدة شدند)باتوجه به حدیث،إن اهلل یغضب لغضب فاطمه ویرضی لرضا.40

زحضور ا.حضرت زهراشبانه دفن شدند وطبق وصیت حضرت وفرموده ی حضرت علی به اصبغ بن نباته دلیلش کراهت 41

 قومی بود که آزارشان داده بودند.

امام سجاد،امام  وامرای شهرها همه ازقریش بودند واینکه  شدند وسران سپاه .پس ازشهادت حضرت زهرا انصاردچارفقر42

عه حرّه سه روز همه باقروامام صادق شب هانان وخرما برای فقرامی بردند.فقراء همان فرزندان انصاربودن وهمچنین درواق

 د.قعه حامله شدنچیز اهل مدینه برسپاه یزید حالل شد وانصارقتل عام وهزار دختر باکره بعد از آن وا

 .سبب بیعت علی باابوبکر جلوگیری ازفروپاشی اسالم بود.43

 .هیجکدام از ائمه درزمان هیچکدام ازخلفاء درجنگ هاشرکت نکردند.44
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 هجری ابوبکر مرد وعمر رابه جانشینی وصیت کرد.13.درجمادی الثانی سال 45

ر مدینه حضور ت غیر عرب زندگی کند.فقط دو ایرانی د.درزمان عمر حکومت طبقاتی شدبه طوری که درمدینه حق نداش46

 داشتند که یکی از آن دو ابولوءلوء بود

اهرکس حتّی .عمرروز یکشنبه خاک شدو شورا درروز به خاک سپاری عمر کاری نکردند وعمر گفته بود عبدالرحمن ب47

 اگرباخودش هم بیعت کرد،آنشخص خلیفه می شود.

چون اقتداء به عثمان تعیین شده بودو به عنوان شاهد قضیه سعیدابن عاص آورده شد( .علی خلیفه نشد)البته خالفت48

 روش شیخین راقبول نکرد.

 فت رأی نمی آورد.علّت شرکت امام درسقیفه:تا نگویند خالفت رانمی خاست واین درحالی بود که علی می دانست درخال49

رابخواری شهرت قش خوانده بود وهمچنین درزمان عثمان به ش.یکی ازوالیان عثمان ولید بود که خداوند درقرآن فاس50

بل از ولید قسال حکومت کرد وباپیگیری علی علیه السالم وعائشه به دست حضرت علی حدّ خورد ووالی کوفه 5داشت و

 سعد وقاص وبعد از او سعید ابن عاص اموی شد.

جنگ -3ه حبشه رفته بودهمراه جعفر ب-2خانه خداوندول کسی که قرآن راباصدای بلند برای مشرکان درا-1.ابن مسعود:51

 ربیعت رضوان حضورداشتد-5ای إقراءبه کوفه فرستاده شد وامین بیت المال بوددرزمان عمربر-4بدررادرک کرده بود

نش کردند واجازه فراخواندند ومقرری او راقطع کردند وازمسجد پیامبر بیرو  .ابن مسعود رابه سبب افشاگری ازکوفه52

سر براو نماز بخواند سال قبل ازعثمان ازدنیا رفت و وصیت کرد که عمّاریا2دوخارج شدن ازمدینه به اوندادند ودرآخر جها

 وعثمان برجنازه اش حاضر نشود.

ابد رابه خونخواهی ساحری الخیر ع خواست-3بخواری باابوزبیدانصاریشرا-2اج ابن مسعوداخر-1.برخی ازکارهای ولید:53

 که حضرت علی وساطت کردند.بکشد 

مصر فرستاد  هجری به حکومت25.عثمان عبداهلل بن سعدبن ابی سرح راکه مرتد شده بود )درزمان پیامبر(رادرسال 54

 )عبداهلل برادررضاعی عثمان بود( وعمروعاص راعزل کرد.

چهارنفری بود که ه بازگست وجزء.حکم بن عاص:مورد اجابت نفرین پیامبر وتبعید شده به طاعف درزمان عثمان به مدین55

 حق داشتند برمسند تکیه دهند.)حکم عموی عثمان بود(

 نکته:مسند تخت حکومتی عثمان بود که هرکس اجزه نداشت برآن تکیه دهد

.سعیدبن حکم عاص پسر عموی خود راوالی کوفه کرد وبین سعید ومالک اشتر مشاجره شد وآنها رااز کوفه به شام 56

 به حمص فرستادند وپس ازعذر خواهی ازحمص به کوفه بازگردانده شدند.فرستاد وازشام 
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 .عبداهلل بن عامربن کریز والی بصره وابوموسی ازآنجا عزل شد. ) پسردائی عثمان(57

 .معاویه درزمان عثمان:58

 کبار عبادة بن صامت بارهای شرابش راسوراخ کرد ویکبار عبدالرحمن بن سهل بن زیدانصاری.ی-1

می کنیم ونامه راعمّار  بر علیه تو قیام جام صحابه نامه ای برای عثمان نوشتند وگفتند اگر دست از کارهایت نکشی .سران59

 برد که مورد ضرب عثمان قرار گرفت.

رد،حضرت علی .مردم مصر برعلیه عثمان به خاطر والی شورش کردند ونزدعثمان شکایت برده ولی عثمان اعتنائی نک60

ر شکنی مروان د عثمان تعهدی نوشت وشاهد گرفت تا جبران مافات کند وخطبه ای نیزخواند ولی باکاباعثمان صحبت کر

 دوباره ازحرفش برگشت.

 .علی شورشیان مصررا آرام کرد وبناشد محمد بن ابی بکر به عنوان والی به مصر برود.61

هانش دراو بود لذا د که حکم قتل محمد وهمراومصریان غالم عثمان رامی بینند که حامل نامه ای بو .درراه مصر محمد 62

 خبر به عائشه می رسدوفتوا به قتل عثمان دارد. )اقتلوا نعثالً فقد کفر(

لحه کلید های بیت المال ط-4عثمان بست آب راطلحه بر-3فترعائشه به حج -2مردم خانه عثمان رامحاصره کرده -1 .63

 را به دست گرفت.

ثمان که شورشیان قصد قتل عثمان رادارند پس حسن وحسین رابه محافظت ع.خبر رسید به علی علیه السالم 64

ثمان عفرستاد.آن دو بزرگوار وقنبر درگیرشدند وصورت حسن خونین شد وشورشیان ازترس بنی هاشم سریع سفره 

ولی آثارش تا به رسید  رابرچیدند وبه خانه ی او ریختند واو را کشتند وباعلی بیعت کردند وبا مرگ عثمان سقیفه به پایان

 حال که باقی مانده است.

 تّمت خالصة السقیفة                                                                    

 


