
                                                                                                                                                                                 

 درس پنجم             تثبيت وگسترش اسالم دردوران خلفاي نخستين     

ماجراي سقيفه بني ساعده چه بود ؟      يا   )  ابوبكرچگونه به خالفت رسيد ؟  (            - 1

) انصار(  هنگامي كه علي ) ع ( وبني هاشم مشغول برگزاري مراسم تدفين پيامبربودند ، گروهي از

درمدينه گرد آمدند تا درباره جانشين رسول خدا تصميم  ) سقيفه بني ساعده ( م بهدرمكاني موسو

د را به خو( مهاجران ) از( ابوعبيده جراح  )و ( عمربن خطّاب) ،  ( ابوبكربن ابي قحافه) بگيرند . 

وسپس ) ابوعبيده جراح ( و ) عمربن خطاب ( ، ابتدا پس ازبحث وگفتگو سرعت به آن محل رساندند .

                         بيعت كردند .  عنوان خليفه وجانشين پيامبربه ( ابوبكر ) با تعدادي ازانصار

                               جريان ارتداد وعلل بروزجنگهاي ردّه را بنويسيد .                      - 2

                                                                                                                               

   باديه نشين  قبايل، تعداد زيادي ازخالفت ابوبكربن ابي قحافه وآغازپس ازرحلت پيامبر  -1           

   هاي آخرزندگي رسول خدا اسالم آورده بودند وبا تعاليم آن ُانس وآشناييكه  درسال عربستان          

  (ازدين برگشتگان  )مرتدّان  . اين گروه به ازدين خارج شده وسربه شورش گذاشتند نداشتند           

                                                                                                 معروف شدند .               

و با گرد آوردن افرادي به  دور  چند تن به دروغ ادعاي پيامبري كردند عالوه برمرتّدان  -2          

                                               خود با حكومت مدينه به مخالفت برخاستند .                         

 زكاتوازپرداخت ابوبكررا به عنوان خليفه پيامبرنمي پذيرفتند ديگري نيزبودند كه  گروه -3          

                                                                    . خودداري مي كردند به نمايندگان او           

 ابوبكرپس ازاستقراربرمسند خالفت ، سپاهي گرد آْورد وبه مقابله با شورش ها ونافرماني ها فرستاد و 

              . ) مرتدان ( ، ) پيامبران دروغين ( و ) معترضان به خالفت ابوبكر( را به شدت سركوب كرد

                                                                                                                                                                                                                                                         

                              پس ازابوبكرچه كسي وچگونه به خالفت رسيد ؟                            -3

وصيت نامه ، اندكي بيش ازدوسال خالفت كرد ودرواپسين لحظات زندگي ، طي ابوبكرخليفه اول 

.                                              خود معرفي كرد(  جانشيني ) را به ( عُمَربن خطاب  )  مكتوبي ،

                                                                                                                                  

ازمهمترين رويدادهاي دوران خالفت  ) عُمَر( چه بود ؟     مهمترين رويدادهاي دوران خليفه دوم - 4

               .   عربستان بودفتوحات مسلمانان درسرزمين هاي مجاور شبه جزيره  ، خليفه دوم ) ُعَمر(

                                                                                                                             



                                                                خليفه سوم كه بود وچگونه به خالفت رسيد ؟ -5

 شش نفره تشكيل داد ( واعضاي آن را مامور كرد كه از ليفه دوم ، پيش ازمرگ ، )  شوراييعُمَر، خ

ازخاندان ) بني اميه (  وآنان ) عثمان بن عَفّان ( ميان خود يك نفررا به عنوان ) خليفه ( برگزينند . 

                                                                                را به عنوان ) خليفه سوم ( انتخاب كردند .

روش متفاوتي كه خليفه سوم ) عُثمان بن عَفّان ( درپيش گرفت چه بود ؟                       -6

 و ) مروان بن حَكَم (عثمان بن عفان ، روش متفاوتي نسبت به خلفاي قبل ازخود درپيش گرفت . او 

وهمچنين خويشاوندان اموي خود را برسر پدرش را كه پيامبرازمدينه رانده بود به آن شهربازگرداند 

                                                         كارآورد ودست آنان را دراداره امورخالفت بازگذاشت . 

                                                                                                                                                                      

 اض قراردادند ؟                 را مورد انتقاد واعتر اوچه كساني رفتارعثمان ومنصوبان  -0

رفتارعثمان ومنصوبان وي را مورد اعتراض  عمّارياسروابوذرغِفاري  برخي ازصحابه پيامبرمانند

   آنان را تبعيد كرد .مروان بن حَكَم اما خليفه تحت تاثيراطرافيان ومشاوران خود ازجمله  ، قراردادند

                                                                                                                                                                      

مردم ازكدام مناطق براي رساندن صداي اعتراض خود به گوش عثمان عازم مدينه شدند ؟         -3

.              رفتند مدينهبراي اعتراض به عثمان به كوفه ، بصره ، مصر دم ازمناطق مختلف مانند : مر

.      گري كرد ؟    حضرت علي )ع (   چه كسي ميان مردم معترض وعثمان خليفه سوم ميانجي -9

                                                                                   ن چگونه كشته شد ؟ عثما -10

خليفه پذيرفت كه روش خود را تغييردهد ولي ميان مردم وخليفه ميانجي گري كرد .  علي )ع (

  . ريختند واورا به قتل رساندند به خانه وي ، به اين دليل معترضان خشمگين  اطرافيانش مانع شدند

به اصرارخواستند تا خالفت را بپذيرد ؟                      كسي مردم پس ازعثمان ، ازچه -11

خواستند كه خالفت را بپذيرد وبااوبيعت كردند . ) ع (  علي، به اصرارازمردم مدينه پس ازعثمان 

اشراف ، به ويژه سران قريش عمل كند ؛ ازاين رو، سنت پيامبروخدا  بكتاامام مصمم بود كه مطابق 

             .  به مخالفت ودشمني برخاستند خودداري كرده بودند ، علي ) ع ( كه ازبيعت با  بني اميه

پرداخت ؟           به سركشي اميه وبا چه بهانه اي دربرابرخالفت علي ) ع (  ازبني چه كسي - 12

به بهانه ) خونخواهي ( ارشده بود ، پسرابوسفيان كه به دستورعلي )ع ( ازحكومت شام بركن معاويه

كه بيعت كرده بودند ، چون  زبيرو  طلحهمانند بزرگان قريش ومعدودي از عثمان به سركشي پرداخت

ومناطق موافقت نكرد ، بيعت خود را شكسته حكومت برخي شهرها امام با تقاضاي آنان براي گرفتن 

.                                                                                             به صف مخالفان پيوستند و



      .    ازمدينه به كوفه انتقال داد           حضرت علي )ع ( مركزخالفت را به كجا انتقال داد ؟ -13

                                       به چه دليل علي )ع ( مركزخالفت را به كوفه انتقال داد ؟    -14

نصيحت ها وكوشش هاي علي )ع( براي بازداشتن مخالفان ازسركشي وجلوگيري ازجنگ داخلي 

ميان مسلمانان به نتيحه نرسيد ناگزيربه دفع سركشي ها وآشوب گري هايي شد كه اشراف بني اميه 

ودرسه ، مدينه به كوفه منتقل كرد نقش مهمي درايحاد آن داشتند . به اين منظورمركزخالفت را از

.                                                                نمودبا دشمنان مقابله جَمَل ، صِفين ، نهروان نگ ج

              علي )ع ( طي كدام جنگ ها به مقابله با آشوب گري هاي بني اميه پرداخت ؟           -15

                                                                                 (  . صِفين ، نهروان جَمَل ،جنگهاي ) 

                         اتحاد امت اسالمي آسيب زد ؟ به پس ازرحلت پيامبراسالم چه عاملي -16

) سقيفه بني درپيامبر برسرجانشينيپس ازرحلت پيامبربه خصوص درپي اختالفي كه ميان مسلمانان  

به وجود آمد ، اتحاد امت اسالمي آسيب ديد .                                                            ساعده ( 

          سياست هاي عثمان خليفه سوم چه تاثيراتي دراوضاع اجتماعي به جا گذاشت ؟ -10

تشديد اختالفات  و اوج گرفتن مجدد تعصبات ايجاد نارضايتي درميان مسلمانان ،  باعث ) 

                                                         طايفه اي و قبيله اي  (  دردرون جامعه اسالمي شد .

حضرت علي )ع ( دردوره خالفت با چه موانع ومشكالت اساسي روبه روشد ؟            - 13

ت ويژه برخوردارشده وسالها به مال اندوزي ورفاه طلبي خوگرفته گروه محدودي كه ازمنافع وامتيازا

مام به مقابله بودند ، باآن حضرت به مخالفت ودشمني پرداختند . آنان با اقدامات عدالت جويانه ا

وسه جنگ را برجامعه اسالمي تحميل كردند . اين جنگها تاثيرات اجتماعي نامطلوبي برجا  برخاسته

              وتا سالها ادامه يافت .   آمدن رقابت منطقه اي بين عراق وشام شد  باعث به وجودگذاشت و

 مردم در    ، مردم با چه كسي بيعت كردند ؟ 43رمضان سال  21پس ازشهادت علي )ع ( در - 19

بيعت كردند .       با امام حسن )ع ( بود ،تحت سلطه معاويه به جزمناطقي كه  ، سراسركشوراسالمي

 م دوران پيامبربود ؟         وقايع مه كدامامام حسن )ع ( دركجا والدت يافت وشاهد  -20

. آن حضرت با وجود خرد سالي دربرخي امام حسن )ع ( درسال سوم هجري درمدينه والدت يافت 

) جريان و در) ماجراي مباهله رسول خدا با مسيحيان نجران ( وقايع مهم دوران پيامبرازجمله :  

، حضورداشت .                                                 اهل بيت به عنوان مصداق  ه تطهير(نزول آي

پيامبراسالم امام حسن )ع ( وامام حسين )ع ( را چگونه به مردم معرفي نمود ؟                     -21

) امامان واهل بهشت (  ) سرورجوانانپيامبراسالم ، امام حسن )ع ( وامام حسين )ع ( را به عنوان 

    .                                               پس ازامام علي )ع ( به مردم معرفي كرده بودند ( امت 



تحوالت اقتصادي دوران خلفاي نخستين را بنويسيد .                                                  -22

دردوران خالفت دردوران خلفاي نخستين ، وضعيت جامعه اسالمي ازنظراقتصادي دگرگون شد . 

درآمدهاي فراواني ازسرزمين هاي ثروتمندي كه فتح شده بود به خزانه مسلمانان در   عُمَر و عثمان

                                                                                               . )  عطايا ( شد  مدينه سرازير

ردوران خالفت عُمَر وعثمان چه بود ؟        ورازدرآمدهايي به عنوان ) عطايا ( دنظم -23

به خزانه ، كه فتح شده بود  دردوران خالفت عُمَر وعثمان درآمدهاي فراواني ازسرزمين هاي ثروتمند

                                                                    شد . خواندهمسلمانان درمدينه سرازيرمي شد ، ) عطايا ( 

نحوه توزيع ) عطايا ( دردوره خالفت عُمَرخليفه دوم چگونه بود ؟                              - 24

تگيري نحوه توزيع عطايا توسط خليفه دوم گرچه برپايه مساوات اسالمي نبود ، اما ساده زيستي وسخ

وي نسبت به كارگزاران خالفت وبزرگان قريش ، ازثروت اندوزي وتجمل گرايي آنان جلوگيري مي 

كرد .                                                                                                                       

             ران قريش چگونه برثروت خود افزودند ؟درزمان خالفت عثمان خاندان بني اميه وس - 25

بذل وبخشش هاي فراواني ازبيت المال مسلمانان به افراد مختلف به خصوص خليفه سوم دردوران 

سران قريش براي ثروت اندوزي عُمَرمحدوديت هايي را كه  ويصورت گرفت . خاندان بني اميه 

 ارع وسيعي را درايران ، شام ، مصر، تصرف كردند ووآنان اراضي ومزايجاد كرده بود ناديده گرفت 

                                                                                              برثروت خود افزودند .  

    ؟  ، عدالت ومساوات اسالمي را اجرا كردعلي )ع ( دردوره خالفت چگونه درتقسيم بيت المال  -26

علي )ع ( دردوران خالفت تالش كرد عدالت ومساوات اسالمي را اجرا كند . ازاين رو، بيت المال 

     تقسيم كرد .) عرب وغيرعرب ، سياه وسفيد ، بنده وآزاد ( ميان مسلمانان ، اعم ازبه طورمساوي را 

                   چه كساني با شيوه توزيع بيت المال با علي ) ع ( مخالفت كردند ؟           -20

به اين شيوه توزيع بيت المال اعتراض كردند وازآن (  ) زبيرو ) طلحه ( برخي مسلمانان ازجمله 

ستمگرانه را  امام اين كارقراردهد ؛ اما عجم و موالي از برتررا عرب وقريش حضرت خواستند كه 

.                                                                                                                     دانست

كدام سرزمين ها به تصرف اعراب ازاواخرخالفت ابوبكرتا پايان خالفت عثمان  -23

                                                                   ) ايران ، شام ، مصر (           مسلمان درآمد ؟ 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        



                               سرزمين شام ازچه لحاظ داراي موقعيتي مهمي بوده است ؟  -29

، آسيا ، اروپا ، افريقا سه قاره ) نقطه اتصال زميني ودريايي ( سرزمين شام درغرب آسيا ، به عنوان 

اين سرزمين با تاريخ وتمدني كهن ، دردوران باستان  ازموقعيت فوق العاده مهمي بوده است .همواره 

  .                  محل برخورد تمدن هاي كهن ) بين النهرين ، ايران ، يونان ، روم ، مصر( بوده است ، 

                                                                                                                                                                                                                 

                                     اوضاع منطقه شام هنگام حمله اعراب مسلمان چگونه بود ؟ -30

تعدادي ازقبايل عرب  ؛زيرسلطه امپراتوري روم شرقي بود منطقه شام هنگام حمله اعراب مسلمان ، 

دربرخي بودند ، اما پيروآيين مسيحيت وساكنان بومي منطقه ،  آنجا حضورداشتند . بسياري ازآناندر

.                                                   مسائل مذهبي با كليساي قسطنطنيه اختالفات اساسي داشتند

                                                                                                                                                                                                           

         چه عواملي پايه هاي حكومت امپراتوري روم شرقي را درمنطقه شام متزلزل ساخته بود ؟    -31

) اختالفات مذهبي ( و ) تفاوت هاي قومي ، فرهنگي ، زباني ( كه ميان توده هاي مردم شام با طبقه 

رآن منطقه حكومتي روم وجود داشت ، سبب شده بود كه پايه هاي حكومت امپراتوري روم شرقي د

                        سست شود .                                                                                                                    

                          سرزمين شام درچه زماني وچگونه به تصرف اعراب مسلمان درآمد ؟ -32

وآنان درچندين نبرد كه بيشتر  در اواخر خالفت خود چند دسته سپاه به منطقه شام فرستاد (ابوبكر ) 

 وها آنها درزمان  ) خالفت عمر ( روي داد ، نيروهاي روم ومتحدان محلي آنان را شكست داده وشهر

آبادي هاي آن منطقه را ، اغلب با ) پيمان صلح ( فتح كردند كه دراين پيمان ها ) حفظ جان ومال 

وآزادي دين وعقيده مردم ( آن شهرها دربرابرتسليم ، و پرداخت ) جزيه ( تضمين شده بود .               

                                                                                                                                                             

             بيت المقدس چگونه به دست اعراب مسلمان افتاد ؟                                              -33

درحضورخليفه ، فقط كه  شهراعالم كردندساكنان مسيحي درجريان محاصره بيت المقدس ) ايليا ( 

مسلمانان با بردباري اين شرط را پذيرفتند .                 و  قرارداد صلح وتسليم شهررا امضا مي كنند

                                                رفت .مدينه به بيت المقدس ، بدين منظورازخليفه دوم ) عُمَر( 

                                                                                                                              

             اوضاع مصربه هنگام ظهوراسالم وگسترش فتوحات اعراب مسلمان چگونه بود ؟           - 34

 دراسكندريه بود . امپراتوري روم شرقي   قلمروبخشي از شام نيزمانند مصربه هنگام ظهوراسالم ، 

                  بود .                                          ازمراكزمهم نيروي دريايي روم شمال مصريكي 



                                       صربرآمدند ؟چرا اعراب مسلمان پس ازفتح شام درصدد حمله به م - 35

 چون سلطه رومي ها برمصر، موقعيت مسلمانان را در) شام ( وحتي در) شبه جزيره عربستان ( در

                                            معرض خطرقرارمي داد ، ازاين رومسلمانان درصدد تسخيرمصربرآمدند .

                                                                                                                                                             

       ه گرفت وعلت آن چه بود ؟      چه كسي فرماندهي اعراب مسلمان را درحمله به مصربه عهد -36

) عَمرِو عاص ( كه آباداني وثروت آن سرزمين را ازنزديك مشاهده كرده وتا حدي با وضعيت سياسي 

                                         واجتماعي آن آشنا بود ، فرماندهي سپاه اعراب مسلمان را به عهده گرفت .

                                                                                                                                                              

                 مصريان به چه داليلي ازحاكميت امپراتوري روم برسرزمين خود ناخشنود بودند ؟   -30

                                                                                                                                

                                     ازيك سو ماليات هاي سنگيني را به رومي ها مي پرداختند .   - 1         

                                             عالي برسند .ازسوي ديگر اجازه نداشتند به مقام هاي   -2         

                                       مسيحيان مصر اختالفات مذهبي شديدي با روميان داشتند . -3         

                                                                                                                              

                                                      تصرف كنند ؟  را مصر اعراب مسلمان چگونه توانستند  -33

راب مسلمان توانستند لشكريان روم را شكست داده وشهرهاي مصررا به جنگ يا صلح تصرف اع

درمنابع تاريخي نشالن مي دهد كه محتواي آن با مسلمانان پيمان هاي صلح مصريان كنند . بررسي 

فتوحات اعراب مسلمان درمصر، بيشتر . شباهت زيادي به قرارداد صلح بيت المقدس دارد پيمان ها 

.                                            آن سرزمين دربرابرسپاه اسالم بود (   عدم مقاومت مردم )  هنتيج

                                                   عاملي بود  ؟ چه فتوحات مسلمانان درمصر، بيشترنتيحه  -39

   . مردم آن سرزمين دربرابرسپاه اسالم بودفتوحات اعراب مسلمان درمصر، بيشتر نتيجه عدم مقاومت 

                                                                                                                             

    درحمله اعراب مسلمان به مصرچه عواملي تاثيربسزايي برعدم اتحاد مصريان با روميان داشت ؟ -40

                                                                                                                                                              

             ) رفتارمسالمت آميزومداراجويانه پيروان اسالم با مسيحيان درجريان فتح شام (     - 1           

اميد به آزادي مذهبي درسايه حكومت مسلمانان (                                                             )  -2           

                                                          تاثيربسزايي برعدم اتحاد مصريان با روميان داشت .                   

                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                             

به كدام منابع اقتصادي دست يافتند ؟                               اعراب درنتيجه گسترش فتوحات   - 41

سرزمين هاي فتح شده ، ازلحاظ اقتصادي ثروتمند وداراي شهرها و روستاهاي آباد وبزرگي بودند . 

درآمدهاي و منابع اقتصادي ، اعراب عالوه برغنايم فراواني كه درجريان فتوحات كسب كردند 

را دراختيارخود گرفتند .                                                                  مالياتي آن سرزمين ها

                               گرشد ؟  پيامد گسترش سرزميني اسالم درچه زمينه اي جلوه و مهمترين اثر  - 42

                        مهمترين اثر و پيامد گسترش سرزميني اسالم  ) در عرصه دين وفرهنگ جلوه گرشد (  .

                                                                                                                                                              

                     پيامدهاي گسترش سرزميني اسالم را درعرصه دين وفرهنگ بنويسيد . -43

ازيك سو، دين اسالم به سرزمين هاي جديد معرفي شد وبه تدريج مردم آن سرزمين ها   -1             

                                                                                                            مسلمان شدند .                          

ان متمدني بودند ، كه داراي فرهنگ وتمدن غني ومردم ازسوي ديگر، ايران ، شام ، مصر  -2               

                                  نقش به سزايي درشكل گيري وشكوفايي تمدن اسالمي داشتند .                          

                                                                                                                                                           

            ؟ تاثيرداشتچه عواملي درپذيرش اسالم توسط مردم سرزمين هاي مختلف   - 44

 جاذبه پيام جهاني اسالم كه همه انسان ها را بدون توجه به رنگ پوست ، زبان ، فرهنگ  -1              

ان به اسالم وعمل به   وطبقه اجتماعي آنان ، مخاطب قرارداده و وعده مي داد كه با ايم                     

دستورات آن ، به سعادت ورستگاري دردنيا وآخرت خواهند رسيد .                                                      

                      عمل به شريعتي سهل وساده فرا مي خواند .   اسالم همه مردم را براي -2                

                                                                                                                                  

                  

    پايان درس پنجم 

 

 

 


