خُلفای راشدین

آشنا شدىم
در بحث هاى گذشته با ضرورت ادامه ىافتن حکومت اسالمى پس از رسول خدا
و دانستىم که حکومت اسالمى و رهبرى آن داراى وىژگى هاىى است که آن را از ساىر حکومت ها
متماىز مى کند .در اىن درس مى خواهىم با خلفا و جانشىنان رسول خدا
که پس از وى رهبرى
جامعه اسالمى را برعهده گرفتند ،بىشتر آشنا شوىم.
و پىشواىى
ٔ
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حضرت ابوبکر (رضى ال ّٰله عنه)

مردم با او بىعت
خلىفه رسولاللّٰه بود که پس از رحلت رسول خدا
عبداللهبن عثمان (ابوبکر) اولىن
ٔ
کردند .وى ،قبل از اسالم در مىان مردم به راستگوىى مشهور بود و پس از ظهور اسالم ،پىامبر بزرگوار
به اىشان لقب صدىق داد.
قبىله بزرگ قرىش مى باشد .نسبش به ّمره مى رسد
قبىله بنى تمىم است که شاخه اى از ٔ
ابوبکر (رض) از ٔ
جد ششم رسول خدا
نىز مى باشد .اندکى پس از ظهور اسالم به حضور رسول خدا رسىد و
که ّ
رسالت آن حضرت را تصدىق کرد .رسول خدا
به وى فرمود« :انت عتىق اللّٰه من النار ــ تو از آتش
جهنم مصون هستى» .پدرش عثمان که مشهور به «ابوقحافه» بود ،در سال فتح مکه مسلمان شد .مادرش
خانه ارقم بن ابى ارقم
لىه اسالم است که قبل از هجرت در ٔ
ّام الخىر (سلمى) بنت صخر ىکى از زنان ّاو ٔ
که ّ
محل اجتماع مسلمانان در مکه بود به دىن اسالم مشرف شد .ابوبکر تنها شخصىتى است که خود
و پدر و پسر و نوه اش محمد بن عبدالرحمن (چهار نسل) همگى از اصحاب رسول اللّٰه     مى باشند.
برخى از فضائل حضرت ابوبکر (رضى ال ّٰله عنه)
 1ابوبکر (رض) پىش از اسالم نىز به نىکوکارى مشهور بود و به درماندگان و فقىران کمک مى کرد.
جمله بردگانى
با ظهور اسالم ثروت خود را در راه اعتالى اسالم و آزادى بردگان خرج کرد که از ٔ
ره ام حبس نام برد.
که آزاد کرد مى توان از بالل حبشى ،عابربن فهىره و ّنى ٔ
 2در مىان بزرگساالن مردّ ،اولىن کسى بود که به پىامبر اىمان آورد .از مىان زنان حضرت خدىجه
و از مىان جوانان و نوجوانان حضرت على (کرم اللّٰه وجهه) و از مىان بردگان زىدبن حارثه اولىن
تشرف به دىن اسالم سبقت گرفتند.
اشخاصى هستند که بر همگان در ّ
در هجرت از مکه به مدىنه بود .برخى نوشتهاند ،پس از آنکه رسولاللّٰه    
 3ىگانه همراه پىامبر
به مسلمانان اجازه داد تا به شهر مدىنه مهاجرت کنند ،ابوبکر نىز تصمىم به هجرت گرفت و براى کسب
آمد .پىامبر
اجازه نزد رسول خدا
به او فرمود:
ک َرفى ًقا
جع َل لَ َ
ال تَ َ
ـعجل لَ َعلَّ ال ّٰل َه اَن َى َ

عجله مکن ،امىد است که خداى تعالى براى تو رفىقى و همسفرى قرار دهد.
مشىت الهى چنان بود که اىن رفىق ،رسولاللّٰه
باشد و ابوبکر ىار غار او گردد.
ّ
 4بسىار متواضع بود و زندگى کامال ً بىآالىش و بىتکلّفى داشت و نسبت به خواهشهاى دنىاىى بىاعتنا بود.
در عىن تواضع و فروتنى در اجراى احکام و حدود شرعى سختگىر بود و شجاعانه و بىپروا عمل مىکرد.
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برخى از اقدامات مهم حضرت ابوبکر (رضى ال ّٰله عنه) در دوران خالفت
دستور داد کاتبان و حافظان وحى ،قرآن را که در صفحاتى پراکنده
 1پس از رحلت رسول خدا
نوشته شده بود ،جمع آورى کنند و در ىک مصحف قرار دهند .اىن دستور وقتى صادر شد که
مسىلمه کذّ اب به شهادت رسىدند.
هفتاد نفر از حافظان قرآن در جنگ با
ٔ
 2سپاه اسامة بن زىد را که قبل از رحلت رسول خدا
سرحدات روم شده بود،
آماده حرکت به
ّ
ٔ
بار دىگر تجهىز کرد و به آن منطقه اعزام نمود.
 3با پىامبران دروغىن و قباىل مشرک و مرتد و فتنه جوىان که رحلت رسول خدا
را موقعىتى
فتنه آنها خاتمه داد.
مناسب براى آشوب تشخىص داده بودند ،جنگىد و به ٔ
 4پاىههاى دولت اسالمى را تحکىم کرد و قباىل پراکنده را در زىر پرچم پرافتخار اسالم متحد ساخت.
 5به دستور او لشکر اسالم به فرماندهى خالدبن ولىد در ىک جهاد آزادى بخش ،قسمت زىادى از
خاک عراق را آزاد کرد و جزء سرزمىن اسالمى نمود .همچنىن بخشى از شام را از رومىان گرفت
و به قلمرو اسالم ضمىمه کرد.
 6کسانى را که مانع زکات بودند و از پرداخت زکات خوددارى مى کردند ،مجبور به پرداخت زکات
کرد و حق فقىران و مستمندان و حکومت اسالمى را از آنها گرفت.
ّام  المؤمنىن عاىشه مىگوىد :حضرت ابوبکر (رض) در روز دوشنبه هفتم جمادىاآلخر در سال سىزدهم
هجرى بىمار شد و پانزده روز نتوانست به مسجد برود .تا اىنکه بعد از غروب روز سهشنبه بىستو  دوم همان
حجره امالمؤمنىن عاىشه در جنب
ماه به جوار رحمت حق تعالى پىوست و طبق وصىت خودش او را در
ٔ
منور رسولاللّٰه
به خاک سپردند .اىشان دو سال و سه ماه خالفت کرده و در سن  63سالگى
ضرىح ّ
رحلت کرده است .به رواىت شىخ سىوطى حضرت ابوبکر  (رض) صد و چهل و دو حدىث از پىامبر نقل
کرده است .فردوسى با الهام گرفتن از حدىث نبوى در مدح حضرت ابوبکر صدىق (رض) چنىن گفته است.
ِ
نتابىد بر کس ز بوبکر ِبه
رسوالن ِمه
که خورشىد بعد از
درس آموزی

شىوه زندگى و وىژگى هاى حضرت ابوبکر (رض) چه درس هاىى مى توانىم بگىرىم؟ چهار مورد آن
از ٔ
را با همفکرى با هم کالسى هاىتان انتخاب کنىد.
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حضرت عمر (رضى ال ّٰله عنه)

دهنده حق از باطل) و کنىه اش ابوحفص است .نسب حضرت
حضرت عمر (رض) لقبش فاروق (تمىز ٔ
عمر در کعببن لوى به پىامبر اکرم
مىرسد .او سىزده سال پس از تولد رسول خدا در مکه متولد
شده است .در سن بىست و هفت سالگى پس از مسلمان شدن چهل مرد و ىازده زن به اسالم مشرف شد.
پىش از اسالم حضرت عمر ،پىامبر
دعا نمود و گفت:
ِ
ك ،بِ ُع َم ِر ِبن ال َخط ِ
ّاب ا َْو بِ َعم ِر ِ
الـر ُجل ِ
ِسالم بِا ََح ّ ِب ٰه َذ ِ
وبن ِهشا ٍم
َین ِع َند َ
ىن َّ
اَل ّل ُٰه َّم اَع ّ ِز اال َ

پروردگارا دىن اسالم را ع ّزت و تقوىت ببخش ،با مسلمان شدن ىکى از اىن دو مردى
که نزد تو محبوب تر باشد ،عمر بن   خطاب ىا عمروبن هشام (ابوجهل).
دعاى پىامبر
درباره حضرت عمر مستجاب شد و مسلمان گردىدّ .اما عمروبن هشام (ابوجهل)
ٔ
همه ذکاوتش تا پاىان عمر بر کفر و دشمنى با اسالم و مسلمانان باقى
چون روح حق پذىرى نداشت ،با ٔ
ماند و عاقبت در جنگ بدر به قتل رسىد.
خانه ارقم بن ابى ارقم مسلمان شد ،به پىامبر عرض کرد :اى رسول
وقتى که حضرت عمر (رض) در ٔ
خدا مگر ما بر دىن حق نىستىم؟ پس چرا دىن خود را پنهان بدارىم؟ بعد از اىن پىشنهاد ،مسلمانان به
همراهى عمر در رکاب رسول خدا
خانه کعبه آمدند و آشکارا به طواف کعبه
خانه ارقم به سوى ٔ
از ٔ
و انجام مراسم مذهبى پرداختند .فردوسى در اىن باره چنىن گفته است:
عمر کرد اسالم را آشکار

بىاراست گىتى چو باغ بهار

منظره باشکوه نگاه مى کردند،
شگفت انگىز اىنکه بزرگان و کفار قرىش که در اطراف کعبه بودند ،به اىن
ٔ
ّاما با آن همه دشمنى و ستىزى که با پىامبر
و مسلمانان داشتند ،جرئت نکردند که در کار آنها دخالت
کنند ىا اعتراض نماىند.
برخى از فضائل حضرت عمر (رضى ال ّٰله عنه)
حضرت عمر (رض) فردى شجاع ،صرىح اللهجه ،عادل ،متواضع و مورد اعتماد مردم بود .از
برجستگان کاتبان وحى بود .نسبت به زورگوىان بسىار سخت گىر و نسبت به عموم مردم فروتن و متواضع
بود .او به مسلمانان دستور داده بود که در هنگام فتح سرزمىن هاى کفار ،حقوق مردم را رعاىت کنند و
مورخ فرانسوى در کتاب «تمدن اسالم» مى گوىد:
با آنها با رأفت اسالمى رفتار نماىند .گوستاو لوبون ّ
«در دنىا فاتحىنى مهربان تر و عادل تر از مسلمانان دىده نشده است .آنان با حسن رفتار و عدالت
سابقه خود بهتر و بىشتر از عملىات نظامى به پىروزى حىرت انگىزشان رسىدند…»
بى ٔ
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نقل کرده است.
حضرت عمر (رض) پانصد و سى و نه حدىث را از پىامبر
حضرت عمر مانند رسول اللّٰه
و ابوبکر شصت و سه سال زندگى کرد .مدت خالفتش ده سال و
الحجه ،هنگامى که در مسجد مى خواست
شش ماه بود .در صبح روز چهارشنبه بىست و ششم ماه ذى ّ
وسىله ابولؤلؤ (فىروز) غالم مغىرة بن شعبه مورد حمله قرار
نماز صبح را به امامت با مسلمانان ادا کند ،به ٔ
گرفت و با ضربات شمشىر زهرآگىن جراحات شدىدى برداشت .ابولؤلؤ کافر ،پس از حمله به حضرت
عمر (رض) سىزده نفر از مسلمانان نمازگزار را مجروح ساخت که به قولى سه نفر از آنها شهىد شدند.
حضرت عمر (رض) بر اثر جراحات وارده در صبح روز ىکشنبه اول ماه محرم سال بىست و سوم هجرى
درجه شامخ شهادت ناىل گردىد .جسد او را در جوار ضرىح مبارک رسولاللّٰه
و در کنار قبر ابوبکر
به ٔ
صدىق (رض) به خاک سپردند .بدىنگونه اولىن ترور در اسالم با شهادت خلىفه رسولاللّٰه شکل گرفت.
برخى از اقدامات مهم حضرت عمر (رضى ال ّٰله عنه)
 1تقسىم قلمرو پهناور اسالم به  23اىالت و انتخاب بهترىن افراد براى تولىت امور اىالت ها
 2تأسىس سازمان پلىس که کار افراد آن در شب ها حفظ انتظامات و امنىت شهرها و در روز مأمور
اجراى احکام قضاىى و حدود شرعى بود.
تجار خارجى بود.
ساده گمرک که وظىفهاش درىافت ده درصد حقوق گمرکى از ّ
 3تأسىس ىک سازمان ٔ
 4تأسىس دبىرخانه و نظام امور مالى براى ثبت و رسىدگى به امور بىت المال و درآمد حقوق بگىران.
 5تعىىن تارىخ اسالم که پس از مشورت و تبادلنظر ،آغاز تارىخ اسالم بر مبناى هجرت رسولاللّٰه   
از مکه به مدىنه تعىىن گردىد.
ستمدىده اىن دو
 6گسترش قلمرو اسالمى به سرزمىن هاى اىران و روم شرقى و آزادسازى مردم
ٔ
سرزمىن و مسلمان شدن آنها.
تعرض کنندگان به حقوق مردم.
 7اجراى عدالت در قلمرو وسىع اسالمى و مبارزه با ستمگران و ّ
درس آموزی

شىوه زندگى و وىژگى هاى حضرت عمر (رض) چه درس هاىى مى توانىم بگىرىم؟ چهار مورد آن را
از ٔ
با همفکرى با هم کالسى هاىتان انتخاب کنىد.
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حضرت عثمان (رضى ال ّٰله عنه)

خلىفه مسلمانان است که با انتخاب شوراى تعىىن شده از طرف حضرت عمر (رض)
عثمانبن عفان سومىن ٔ
جد سوم ،به «عبد مناف» مىرسد که جد پىامبر
نىز
به خالفت رسىد و مردم با او بىعت کردند .نسبش در ّ
مىباشد .وى از سابقىن در اسالم است که بر اثر علم و دراىت زىاد با دىدن پىامبر و شنىدن آىات الهى
شهادتىن را بر زبان جارى کرد.
ابتدا دختر خود« ،رقىه» را به عقد عثمان درآورد .رقىه هم زمان با جنگ بدر فوت
پىامبر اکرم
کرد .پس از اىن واقعه ،پىامبر
دختر دىگر خود« ،ام کلثوم» را به عقد او درآورد .به همىن سبب او
را «عثمان ذى النورىۡن» مى گفتند .ام کلثوم نىز در همان زمان رسول خدا
فوت کرد .آن حضرت
فرمود :اگر دختر دىگرى مى داشتم ،او را به عقد عثمان درمى آوردم.
او که از ثروتمندان مکه و فردى معروف و مشهور بود ،پس از مسلمان شدن ،اموال خود را براى
اعتالى اسالم خرج کرد .در ماجراىى که منجر به صلح حدىبىه شد ،بهعنوان سفىر پىامبر
نزد مشرکان
رفت و خطر مرگ را به جان خرىد و مأمورىت خود را به نحو احسن انجام داد.
آن بزرگوار دو بار مهاجرت کرد ،ىک بار به حبشه و سپس از آنجا به مدىنه.
برخى از فضائل حضرت عثمان (رضى ال ّٰله عنه)
عثمان انسانى خوش قىافه و زىبا ،همراه با شرم و حىاى مخصوص بودّ .ام   المؤمنىن عاىشه(رض)
مى گوىد :هنگامى که پىامبر
ام ّکلثوم را به عقد عثمان درآورد ،به او گفت :شوهرت از همه کس
جدت ابراهىم خلىل و پدرت محمد
شبىه تر است.
به ّ
او در مىان مردم به کَ َرم و بخشندگى و سخاوت مشهور بود .انسانى بسىار مهربان و فضىلت هاى
انسانى در او عىان بود.
حضرت عثمان که مردى تاجرپىشه و ثروتمند بود ،در چندىن مرحله اموال و داراىى خود را در راه
خدا و پىشبرد اهداف مقدس اسالم به مصرف رسانىد .از جمله :پرداخت هزىنه و ساز  و   برگ جنگى
سپاهىان اسالم در جنگ تبوک ،خرىدارى چاه آب رومه و تعمىر و وقف کردن آن چاه براى مسلمانان،
توزىع گندم هاى کاروان تجارى خود در ىک سال قحطى در بىن فقراى مدىنه.
حضرت عثمان ،نامه هاى رسول خدا
را مى نوشت.
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برخى از اقدامات حضرت عثمان (رضى ال ّٰله عنه) در دورۀ خالفت
 1نشر و تکثىر قرآن کرىم :به دلىل گسترش اسالم در سرزمىن هاى مختلف و نىاز مردم آن مناطق و
شهرها به قرآن و فراگىرى صحىح آن ،به دستور اىشان نسخه هاى زىادى از قرآن که داراى ىک
رسم الخط بود ،منتشر کردند و به نقاط مختلف سرزمىن هاى اسالمى فرستادند.
 2گسترش سرزمىن هاى اسالمى :در زمان اىشان مناطق دىگرى از جمله جنوب شرقى و نواحى
شمال از خاک اىران و برخى نواحى تحت تسلط روم توسط مسلمانان فتح شد و جزء قلمرو
حکومت اسالمى درآمد و قلمرو اسالمى از شمال آفرىقا تا نزدىکى اقىانوس اطلس امتداد ىافت.
حضرت عثمان (رض) حدود دوازده سال خالفت کرد .در اواخر خالفت وى ،عدهاى طغىانگر و ناراضى
خانه او را محاصره کردند و تصمىم به قتل آن حضرت گرفتند .روزى که شورشىان
به مدت چهل شبانهروز ٔ
مىخواستند وارد خانه شوند ،حضرت على (کرماللّٰه وجهه) و چند نفر دىگر از صحابه و فرزندان خود را به
منظور دفاع و محافظت از آن حضرت به سوى خانه او اعزام کردند .در اىن هنگام شورشىان هجوم آورده
و شروع به سنگپرانى و تىراندازى کردند که در اىن درگىرى ،صورت حضرت حسنمجتبى (رض) مجروح
گردىد و سر قنبر ،غالم حضرت على (کرماللّٰه وجهه) شکسته شد و محمدبن طلحه جراحت برداشت .سرانجام
خانه حضرت عثمان(رض) شدند و به او که در حال خواندن قرآن بود ،هجوم آوردند .ىکى
شورشىان وارد ٔ
از شورشىان ،ضربتى بر سر حضرت عثمان (رض) فرود آورد و با شکستن سر او خونش بر روى آىههاى
قرآن جارى شد .حمله و تهاجم از سوى شورشىان ادامه ىافت تا اىنکه رهبر مسلمانان به شهادت رسىد.
بدىن گونه در روز جمعه هجدهم ماه ذى الحجه سال سى و پنج هجرى حضرت عثمان (رض) شهىد
شد و پس از آن نزاع و کشمکش داخلى و قتل و برادرکشى در مىان مسلمانان آغاز گردىد.
او ىکصد و چهل و شش حدىث از پىامبر
نقل کرده است.
درس آموزی

شىوه زندگى و وىژگى هاى اخالقى حضرت عثمان (رض) تفکر کنىد و بگوىىد چه درس هاىى براى
در ٔ
زندگى امروز خود مى توانىم بگىرىم.
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4

َـر َم ال ّلٰ ُه َو ۡج َه ُه)
حضرت على (ک َّ

است .از القابش اسداللّٰه و مرتضى و کنىهاش
حضرت علىبن ابىطالب پسرعمو و داماد پىامبر
ابوالحسن و ابوتراب است .مادرش فاطمه دختر اسد از بنىهاشم است .به رواىت ابنکثىر ده سال قبل از
مکه معظّمه چشم به جهان گشود و در کودکى تحت سرپرستى و تربىت پىامبر     قرار گرفت .با
بعثت ،در ٔ
اىمان آورد .خودش مىگوىد :هنگامى  که جبرئىل بر پىامبر
شروع بعثت ،در ده سالگى به پىامبر
نازل شد و پىام خداوند
درباره رسالت را به اىشان ابالغ کرد وى در کنار پىامبر   حضور داشته است.
ٔ
او از همان جوانى تا پاىان عمر در راه اعتالى اسالم تالش کرد .در هنگام هجرت رسولاللّٰه    در بستر
خانه پىامبر را محاصره کرده بودند ،از خروج پىامبر خدا
پىامبر
آگاه نشوند
خوابىد تا مشرکانى که ٔ
خانه آن حضرت هجوم برند ،به اىشان آسىبى نرسد .در جنگ بدر ،شجاعت بىنظىرى
و در صورتى که به ٔ
از خود نشان داد و بر ولىدبنعتبه که جنگاورى مشهور بود پىروز شد .در جنگ خندق که مشرکان ،مدىنه
را به محاصره درآورده بودند ،در نبردى با پهلوان کمنظىر عرب ،عمروبن عبدود را از پاى درآورد و موجب
رعب و وحشت دشمنان و بازگشت آنها به مکه شد .در جنگ خىبر ،فرماندهى سپاه مسلمانان را برعهده
قلعه خىبر را فتح کرد و ىهودىان خىبر را شکست داد.
گرفتٔ ،
ثمره اىن ازدواج حضرت حسن (رض)
در 25سالگى با حضرت ٔ
فاطمه زهرا دختر پىامبر ازدواج کردٔ .
و حضرت حسىن (رض) و زىنب و ام کلثوم بود.
پس از شهادت حضرت عثمان(رض) ،مردمی از مهاجر و انصار اجتماع نموده و به حضرت على(کرماللّٰه وجهه)
پىشنهاد بىعت دادند .آن حضرت از پذىرش مقام خالفت سر باز زد .اما مسلمانان دست برنداشته و با
خطبه
اصرار و پافشارى با او بىعت کردند و در آن موقع ،هىچ کس با خالفت او مخالفت نکرد .او در اولىن ٔ
خود بعد از رسىدن به خالفت ،روش خود را معىن کرد و دفاع از اموال عمومى و مساوات و برابرى را
شعار خود قرار داد .پس از آن ،به تدرىج فتنه ها شروع شد و دوران خالفتش با سرکوبى فتنه هاى داخلى
وسىله ىکى
سپرى شد .او براى نجات اسالم از فتنه ها و نافرمانى ها مجاهده هاى زىادى کرد تا سرانجام به ٔ
از گروه هاى فتنه گر ،ىعنى خوارج ،در شب جمعه ،هفدهم ماه رمضان سال چهلم هجرى در هنگام اداى
نماز صبح و به دست ابن ملجم در مسجد کوفه ،فرق سرش شکافته شد و در نوزدهم ماه رمضان به شهادت
رسىد و در نجف اشرف به خاک سپرده شد 1.وى در هنگام شهادت  63سال داشت.
1ــ بنا به روایت مو ّرخان شیعه ،هنگام سحر روز نوزدهم رمضان مجروح و در روز بیست و یکم شهید شد.
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جه ُه)
َـر َم ال ّلٰ ُه َو َ
برخى از خصائل حضرت على (ک َّ
 1شجاعت حضرت على بى نظىر بود و در بسىارى از غزوه ها سبب پىروزى اسالم گردىد.
درباره وى فرمود:
 2حضرت على در علوم و معارف الهى بى نظىر بود .رسول اللّٰه
ٔ
ِ
بابـها
َانَا َمدىنَ ُة    العل ِم َو َع ٌّ
لى ُ

من شهر علم هستم و على دروازۀ آن است.

دهنده علم وى در شناخت
کتاب نهج البالغه که بخشى از خطبه ها و نامه ها و کلمات اوست ،نشان ٔ
خداوند ،جهان هستى ،تفسىر قرآن ،تارىخ ،سىاست ،قضاوت اسالمى و ساىر معارف دىنى است.
 3در فصاحت و بالغت بى نظىر بود به طورى که بزرگان شعر و ادب عرب در طول تارىخ اسالم
تالش مى کردند خطبه هاى او را حفظ کنند و در گفته هاى خود استفاده نماىند .کتاب نهج البالغه
دهنده اىن فصاحت و بالغت است.
نشان ٔ
مذمت مىکرد و دوست مىداشت
 4از زهد و تقواى بسىار باالىى برخوردار بود و دنىاطلبى را بهشدت ّ
که والىان و فرمانداران او نىز اهل زهد و تقوا باشند.
 5در اجراى عدالت بسىار سخت گىر بود و در اىن مورد هرگز کوتاه نمى آمد .بسىارى از کسانى که
بعدها علىه او فتنه و آشوب راه انداختند ،از عدالت خواهى او ناراحت شده بودند .حتى برخى
1
گفته اند او شهىد عدالت پىشگى خود شد.
جه ُه)
َـر َم ال ّلٰ ُه َو َ
برخى از اقدامات حضرت على (ک َّ
 1مبارزه با فتنه ها و آشوب هاى داخلى و تحکىم ارکان حکومت اسالمى و خاموش کردن آشوبى که
در پاىان خالفت حضرت عثمان (رض) پىش آمده بود.
عادالنه آن مىان مردم.
 2جلوگىرى از نفوذ گروه ىا افراد خاص در بىتالمال و حفظ اموال عمومى و تقسىم
ٔ
 3مبارزه با اندىشه ها و گروه هاى افراطى مانند خوارج و آگاه نمودن مردم از خطرات آنها ،تا اىنکه
وسىله همىن گروه افراطى و کوته فکر به شهادت رسىد.
باالخره به ٔ
شىوه حکومتدارى و اخالق واالى انسانى
 4اىراد خطبهها و نوشتن نامههاىى حاوى معارف اسالمىٔ ،
عهدنامه او به مالکاشتر نخعى در هنگام
که هماکنون بهعنوان گنجىنهاى در اختىار بشرىت است.
ٔ
شىوه کشوردارى را آموزش مىدهد که هنوز نىز نظىر ندارد.
تعىىن وى بهعنوان حاکم مصر ،عالىترىن ٔ
حضرت على (کرم اللّٰه وجهه) پانصد  و هشتاد و شش حدىث از پىامبر
نقل کرده است.
1ــ جرج جرداق مسىحى لبنانى؛ کتاب «االمام على صوت العدالة االنسانىة»

22

درس آموزی

شىوه زندگى و وىژگى هاى اخالقى حضرت على (کرم اللّٰه وجهه) تفکر کنىد و بگوىىد چه درس هاىى
در ٔ
براى زندگى امروز خود مى توانىم بگىرىم.

5

حضرت حسن مجتبى (رضى ال ّٰله عنه)

حضرت حسن (رض) فرزند ارشد حضرت على (کرم اللّٰه وجهه) و حضرت فاطمه است .کنىهاش
ابومحمد و لقبش مجتبى است .حضرت حسن (رض) در روز سهشنبه پانزدهم ماه مبارک رمضان سال
بسىار شبىه بود و پیامبر
منوره به دنىا آمد .حضرت حسن (رض) به پىامبر
سوم هجرت در ٔ
مدىنه ّ
درباره او فرموده است:
حدی دوست مىداشت که
او را به ّ
ٔ
اَل ٰلّ ُه َّم ِا ّنى ُا ِح ُّب ُه َفا َِح َّب ُه؛

پروردگارا من او را دوست دارم ،تو هم او را دوست بدار.

با شهادت حضرت على  (کرم اللّٰه وجهه) مردم با حضرت حسن (رض) بىعت کردند و وى به مقام
خالفت برگزىده شد .در دوران خالفت او نزاع و آشوب مىان مسلمانان گسترش ىافته بود .عد ه اى به
پشتىبانى از معاوىه در شام و مردم کوفه و عراق به طرفدارى از حضرت حسن (رض) برخاستند و در
سال چهل   و   ىکم هجرى در محلى به نام انبار در نزدىکى هاى شط فرات در عراق در مقابل هم صف  آراىى
کردند و نزدىک بود آتش جنگ مىان مسلمانان شعله ور شود .حضرت حسن (رض) به خاطر جلوگىرى
از جنگ و خونرىزى با معاوىه صلح کرد با اىن شرط که معاوىه تا زنده است حاکم باشد ولى حق ندارد
کسى را به عنوان جانشىن منصوب کند .بعد از قرارداد آتش   بس ،حضرت حسن (رض) شهر کوفه را
توطئه بدخواهان
منوره برگشت و در آنجا اقامت گزىد .حضرت حسن (رض) با
ٔ
ترک نموده و به ٔ
مدىنه ّ
و ستمگران به شهادت رسىد .دوران خالفت اىشان حدود شش ماه بود.
با شهادت حضرت حسن (رض) حکومت و خالفت اسالمى که براساس انتخاب و بىعت مردم با ىک
مجتهد و فقىه عادل و با تقوا بود ،پاىان ىافت ؛ زىرا معاوىه پسر خود ىزىد را که در اخالق و رفتار نسبتى
با اسالم نداشت به عنوان ولى عهد منصوب کرد و حکومت به ملوکىت و سلطنت تبدىل گردىد و تفرقه
مىان مسلمانان شروع شد.
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درس آموزی

سىره زندگى و اخالق حضرت حسن (رض) تفکر کنىد و درس هاىى را که مى توان براى زندگى
در ٔ
در دنىاى امروز گرفت ،بىان نماىىد.

اندیشه و تحقیق

سىره خلفاى راشدىن ،وىژگى هاى مشترک اىن خلفا را ىافته پىرامون هر وىژگى در حد
 1با دقت در ٔ
دو سطر توضىح بنوىسىد.
سىره خلفاى راشدىن ،نقش مردم در خالفت هرىک از اىن خلفا را تحلىل نماىىد.
 2با دقت در ٔ
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