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 ابوبكر صديق

بـا   و حضرت ابوبكر كه پيامبر وقتي«: ايت شده است كهرو عبداهللا از ابو .1
 خطاب به حضرت ابوبكر فرمودند كه تو بسيار راستگو پيامبر ،هم در غار بودند

 0F1.»درستكار هستي و

چرا مسلمانان حضرت ابوبكر را به عنوان جانشـين  : پرسيدند از حضرت علي .2
چـون  «: پاسـخ دادنـد   ند؟ حضرت علـي و به عنوان پيشوا انتخاب كرد پيامبر

حضرت ابوبكر سزاوارترين مردم براي اين امر و دوست و همراه پيامبر در غـار و  
در حـالي كـه    بـود و پيـامبر   نزد پيـامبر داراي جايگـاهي ويـژه    اثنين بود و يثان

) نـوان امـام جماعـت   بـه ع (ي نماز  خودش زنده بودند حضرت ابوبكر را به اقامه
 1F2.»انتخاب كردند

ا از در مـورد تـزيين كـردن شمشـيره    : عبداهللا روايت شده اسـت كـه   از عروه بن .3
هيچ اشكالي ندارد، حضـرت  «: سؤال كردم؟ گفت اباجعفر محمد بن علي باقر

: گـويي  ابوبكر صديق شمشيرش را تزيين كردند، خطاب به او گفتم كه آيا تو مـي 
ز جايش اين كار را انجام داده است؟ ا ،كه صادق و درستكار استحضرت ابوبكر 

بله ابوبكر صـديق، و هـر كسـي بـه او     : برخاست و رو به كعبه كرد و دوبار گفت
در دنيـا و آخـرت هـيچ حـرف درسـتي بـرايش بـه ثبـت         خداوند صديق نگويد 

 2F3.»رساندن

                                                 
 ).3/417: (، برهان)1/289: (يمتفسير ق -1
 ).51: ص(، به نقل از شيعه و أهل بيت )1/332: (أبي حديدابن البالغه از  شرح نهج -2

 ).2/360: (كشف الغمه از اربلي -3
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دختر قاسـم پسـر محمـد پسـر ابـوبكر      » أم فروه«ابو عبداهللا جعفر صادق مادرش  .4
ن پسر ابوبكر صـديق اسـت؛   دختر عبدالرحم» أسماء«صديق است و مادربزرگش 

از فرزنـدان حضـرت    مـن از دو لحـاظ  : گفته اسـت كـه   به همين دليل جعفر
 3F1.ابوبكر هستم

هاي يحيي  بر مسأله» جواد«محمد علي بن موسي بن جعفر ملقب به  هاي در پاسخ .5
 : بن اكثم كه در مجلس مأمون مطرح شد آمده است

 خاصـي  كرد آرامـش  صحبت مي روايت شده است كه وقتي عمر: يحيي بن اكثم گفت
كه فضل و بخشش حضـرت عمـر را    در پاسخ به او گفت :جواد .داد به همه دست مي

 4F2.رت عمر برتر استاما حضرت ابوبكر از حض ؛كنم انكار نمي
 

                                                 
 ). 2/374: (هكشف الغم -1

 ).2/497: (طبرسي ،احتجاج -2



 
 

 

 :خطاب بن عمر

مشورت  در مورد جنگ با ايرانيان و غيرعربها با حضرت علي حضرت عمر .1
 بـه ايـن كـار    اي فايدهيا بودن افراد ضرر  زياد بودن يا كم :كرد، حضرت علي گفت

كنـد و   اش عمـل مـي   وعـده  ين خدا از جانب خداست و خداوند بهد. رساند نمي
اند اما  لحاظ شمار اندك هر چند ازها  عرب گرداند و امروز سربازانش را پيروز مي

 پس براي مردم عرب ،اسالم زيادند و سربلند به زندگي اجتماعي هستند با وجود
ن تو سرگشـته و پريشـان   ودبها  آن رهبري شايسته باش و آنان را راهنمايي كن و

شوند، اگر از اين سرزمين خارج شوي ملتهاي عرب از گوشـه و كنـار بـر تـو      مي
ماند، برايت مهمتـر   شورند به طوري كه آن چه پس از رفتن تو به جنگ جا مي مي

ايـن ريشـه و اسـاس ملـت     : ينـد گو فردا به تو بنگرند ميها  عرب اگر. خواهد بود
را در هـا   آن حـرص شويد و آن طمع و  عرب است اگر آن را قطع كنيد راحت مي

 5F1.كند تو بيشتر مي
انـد بـه   خو در حالي كه با مسلمانان نمـاز صـبح را مـي    عمر فاروقهنگامي كه  .2

جسد مبـارك   حضرت علي ها  آن و در پيشاپيش شهادت رسيد، ياران پيامبر
حضـرت علـي در حـالي كـه      ،جنازه را در كنار قبر گذاشتند. كردندوي را تشييع 

اوند تو را بـه دوسـتانت   اميدوارم كه خد: گفت ،شد اشك از چشمانش سرازير مي
: فرمود مي ام كه پيامبر برساند، چرا كه من بسيار شنيده) صديقو  رسول خدا(

يم، مـن و ابـوبكر و   من و ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و عمر اين كار را كرد

                                                 
 ).321، 2/320: (البالغه نهج -1
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اي كـه در ايـن كفـن هسـت      ، و من دوست دارم مانند صاحب اين جنـازه ... عمر
 6F1.مالقات كنم خداوند را

آيـي؟   وارد كوفه شد به او گفتند آيا در كاخ فرود مي هنگامي كه حضرت علي  .3
چون عمـربن   ،خواهم به كاخ وارد شوم هيچ نيازي به اين كار نيست و نمي :گفت

 7F2.كار را دوست نداشتطاب اين خ

 بابوبكر و عمر ؛شيخان
منين مـردي از قـريش نـزد اميرالمـؤ    : جعفر بن محمد از پدرش نقل كـرده اسـت   .1

خداوندا بـا آنچـه كـه    : ي پيشين گفتيد شنيدم كه در خطبه: آمد و گفت) علي(
چـه  ) خلفاي راشدين(خلفاي راشدين را اصالح كردي ما را نيز اصالح كن، آنان 

ابـوبكر و   حضـرت : دوستان صـميمي مـن و عموهـاي تـو    : ؟ گفتكساني هستند
مـردان   بـزرگ  از بزرگـان اسـالم و   حضرت عمر، اين دو نفر پيشوايان هـدايت و 

حمايـت و   را پيش بگيرد و از آنان  آنان راه كه بعد از پيامبرهركس  قريش بودند،
 8F3.پيروي بكند به راه راست هدايت شده است

بـا احتـرام و    فـاروق و عمـر  صـديق  ز ابوبكر ا مرتضي پسر عليمجتبي حسن  .2
اميـر  هـايي كـه بـا     داشت و حتـي در شـرط   ميد و آنان را گرامي كر نت ياد ميمتا

ساس كتـاب خـدا   معاويه براي صلح گذاشته بود يكي اين بود كه معاويه بايد بر ا
ي خلفاي راشدين عمل  و همچنين بر اساس روش و شيوه ، سنت پيامبر)قرآن(

                                                 
از عبدالعزيز » ةاذهبوا فأنتم الرافض«اثر علم الهدي سيد مرتضي، به نقل از كتاب » افيالش«كتاب  -1

 ).240:ص(زبيري 

از عبدالعزيز » ةاذهبوا فأنتم الرافض«از آغا بزرگ تهراني، به نقل از كتاب  ،ةصانيف الشيعإيل ت ةريعذال -2

 ).241: ص( ،زبيري

 ).53: ص(اهل بيت  ، به نقل از شيعه و)2/428: (افيالشتلخيص  -3



 7  اعمر بن خطاب 

بـه  » لفاي صـالحين خ«ي  كلمه» خلفاي راشدين«ي ديگري به جاي  سخهدر ن. كند
 9F1.كار رفته است

روايت شده است كه گروهي از مردم عراق نزد او آمدند و در  :العابدين  از زين .3
صحبت كردند وقتي كه سخنانشان تمـام   شمورد حضرت ابوبكر و عمر و عثمان 

از نخستين مهاجراني هستيد كه از  شماآيا كه   دهيد به من خبر : گفتها  آن شد به
سرزمين و ديارشان بيرون رانده و از زندگي و دارايي خـود محـروم شـدند و بـه     

اند كه صادق و بزرگوارنـد؟ گفتنـد نـه،     دنبال فضل و خشنودي خدا بودند و آنان
پـيش از  ) ي منـوره  مدينـه (سراي ايمـان  پرسيد آيا شما همان كسي هستيد كه در 

مهربـان و  هـا   آن كردنـد بـا   و كسـاني كـه مهـاجرت مـي    يديد مهاجران مسكن گز
هـا   آن نداشتيد و در آن چه بـه ها  آن برخورد بوديد و هيچ كينه و دشمني با خوش

داديـد هـر چنـد     را بر خويشتن ترجيح ميها  آن داشتيد و هيچ دريغ نمي. داديد مي
ايـن گـروه   پـس شـما جـزء     گفـت . نيستيمها  آن خود نيازمند بوديد؟ گفتند نه از

كساني نيز نيستيد كـه   زادهم كه شما  يستيد و من گواهي مين) مهاجرين و انصار(
پس از مهاجرين و انصار  آنان كه«: در كتابش فرموده استها  آن خداوند در مورد

پروردگارا ما را و برادران ديني ما  :كنند م در دعا به درگاه خدا عرض ميآمدند داي
 ي گرفتند بـبخش و در دل مـا هـيچ گونـه كينـه و حسـد      كه در ايمان از ما پيشي 

شما از  من بگوييد كه  پس به] 10 :آيه ي حشر، سوره[» به مؤمنين قرار مده نسبت
10Fكدام گروه هستيد؟

2 
نظـرت   !اي فرزند رسول خدا: پرسيد جعفر صادقروايت شده است كه مردي از  .4

 :كـه  رمـود در پاسـخ ف  :ي حضرت ابوبكر و حضرت عمر چيست؟ صاد  درباره

                                                 
 ). 56: ص(، به نقل از شيعه و اهل بيت )2/212: (منتهي اآلمال -1

 ). 2/291: (كشف الغمه -2
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دند به حق و عدالت پايبند بودند و بر آن فوت كر هبود دو امام عادل و دادگرها  آن
 11F1.پس رحمت خداوند بر آنان باد

از جعفربن محمد صادق روايت كرده است كه او » يفاشال«سيد مرتضي در كتابش  .5
داشـت و   را صميمانه دوست مي حضرت ابوبكر و حضرت عمر) جعفربن محمد(

رفـت وقتـي بـه كـه بـر       به زيـارت قبـر مـي    نآنان اعتقاد داشت و چوبه واليت 
 12F2.فرستاد نيز درود و سالم ميها  آن پيامبرسالم مي كرد به

كنـد يكـي ايـن اسـت كـه       هاي ذكر شده را تأييد مي از جمله سندهايي كه روايت .6
 عبـداهللا  در حضـور ابـو  : ر روايت كرده است كهبصياز ابو» وضهالر«كليني در 

آيـا   :داخل شد و از او اجازه خواست، ابوعبداهللا گفت د نيزخال وديم كه امنشسته ب
در پاسـخ گفتـيم بلـه، پـس بـه او       ام ؟كه به سخنانش گوش بدهيم ددوست داري

اجازه داد و مرا بر گليم خود نشاند، سپس ام خالد آمد و صحبت كرد، ديـديم زن  
هرگـاه  : ي ابـوبكر و عمـر از او پرسـيدم، گفـت     سخنوري است، من نيـز دربـاره  
سـفارش  هـا   آن گويم تو مرا به دوستي و رهبري پروردگارم را ديدار كنم به او مي

 13F3.رفتمكردي، من نيز پذي

 
 

                                                 
 ). 58: ص(به نقل از شيعه و اهل بيت ) 1/16: (الحق از شوشتري قإحقا -1

 ).59: ص(، به نقل از شيعه و اهل بيت )238: ص: (كتاب الشافي -2

 ). 88: ص( ،الكافي از كليني ةضرو -3



 
 

 

 النورينعثمان ذي 

 نزد حضرت علي جمع شدند و از حضرت عثمـان  مردماي از  عدههنگامي كه  .1
مـردم   :آمد و به او گفـت  پيش حضرت عثمان شكايت كردند حضرت علي

دانـم كـه    به خدا قسم نمـي . پشت سر من هستند و مرا بين تو و خود سفير كردند
خبـر باشـيد و    انـم كـه شـما از آن بـي    د به شما چه بگويم؟ من هيچ چيـزي نمـي  

دانيـد در   دانيم شما نيـز مـي   توانم شما را به چيزي راهنمايي كنم، هرچه ما مي نمي
ظر نداريم كـه  هيچ چيزي از تو پيشي نگرفتيم كه به تو گوشزد كنيم و چيزي در ن

و  نيز مانند ما همـدم و شما  دشنوي و مي دبيني شما مانند ما مي. آن را به تو بگوييم
از بوديد و شما كمتر از ابن أبي قحاقه و ابن خطاب به كار خير  رهمنشين پيامب
ايـد و افتخـار    نزديكتـر بـوده   بـه پيـامبر  هـا   آن شـما از  تر نبودنـد،  شما راه يافته
 14F1.ندارندها  آن كه دبا ايشان را داريبيشتري خويشاوندي 

 )رضي اهللا عنهم(ابوبكر و عمر و عثمان 
علي بـن محمـد بـن    : ن عبداهللا الحسني روايت شده است كه گفتاز عبدالعظيم ب .1

 پيامبر: گفت از پدرانش از حسن بن علي روايت نموده كهعلي الرضا از پدرش 
ي چشـم مـن و    ي گوش و عمر به منزلـه  ابوبكر براي من به منزله همانا: ندفرمود

يش حضـرت  او در ادامه گفت كه فـردا . ي قلب و دل من است عثمان نيز به منزله
اي  :ابوبكر و عمر و عثمان و حضرت علي نيز در نزد پيامبر بودند به پيامبر گفـتم 

اي؟  توانم بپرسـم چـي گفتـه    اي مي شنيدم كه در مورد يارانت بياناتي فرموده !پدر

                                                 
 ).2/357: (نهج البالغه -1
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 :و فرمودنـد  هاشـاره كـرد  هـا   آن بله، سپس با دست مباركش به: فرمودند پيامبر
 15F1.ندگوش و چشم و قلب من هستها  آن

                                                 
 ). 565، 4/564: (البرهان -1



 
 

 

  تخباب بن أر

درود و رحمـت  : انـد كـه   فرموده تحضرت علي در مدح و ستايش خباب بن أر .1
كه با ميـل و اشـتياق اسـالم آورد، مطيـع و فرمـانبردار       تخداوند بر خباب بن أر

ند و گذرا خدا زندگي را ميخداوند و به اندك مال دنيا قانع بود و با تالش در راه 
 16F1.ي خودش خشنود بود ه از بهر

                                                 
 ).4/672: (نهج البالغه -1



 
 

 

 طلحه بن عبيداهللا 

شده بود و حضرت علي از كنار او عبـور كـرد و   وقتي كه طلحه بن عبيداهللا كشته  .1
غريـب و تنهـا افتـاده     ، او را در چنين حالتي ديد گفت كه أبومحمد در اين مكان

ريش دست به چنين كـاري  دوست نداشتم كه در هيچ شرايطي ق است و من اصالً
 17F1.بزند

                                                 
 ).4/487: (نهج البالغه -1



 
 

 

 زبير بن عوام 

وقتي سر زبير و شمشير او را به نـزد حضـرت   : گفته است كه» االحتجاج«برسي در ط
علي آوردند، شمشيرش را گرفت و گفت چه بسيار اين شمشير مصيبت و بـال را از سـر   

 18F1.كرده است دور رپيامب

 ديگر ياران پيامبر
در مـورد يـارانش    روايت شده است كـه پيـامبر   :از موسي پسر جعفر كاظم  .1

من براي يارانم و پيروانم مورد اطمينان هستم و هرگـاه از ايـن جهـان    : اند فرموده
شوند، يـارانم بـراي    شوند نزديك مي رخت بربندم، يارانم به آن چه وعده داده مي

ه بميرند آن چه بـه امـتم وعـده داده شـد    ها  آن امتم مورد اطمينان هستند، و چون
 كه ها پيروز است تا زماني كه يكي بر تمام دين شود و پيوسته اين دين نزديك مي

 19F2.در ميانتان باشد، مرا ديده
خوشا به حـال آن كـه مـرا ديـده، و     : اند فرموده در روايات آمده است كه پيامبر .2

خوشا به حال كسي كه يكي از آنهايي را ببينيد كه مرا ديده و خوشا به حال كسي 
 20F3.ببيند، ديده كه كسي را ديده كه آن كس نيز يكي از آنهايي را كه مرا

ي شمشير را بر پيكر مبارك  ابن ملجم كه لعنت خداوند بر او باد ضربههنگامي كه  .3
كـرد بـه    در حالي كه مرگ را احسـاس مـي   فرود آورد و علي حضرت علي
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 از ديدگاه نزديكان ياران پيامبر   14

در مـورد امـت پيامبرتـان در     !خـدا را  !خدا را: وصيت كرد كه فرزندش حسن
ي  در مـورد يـاران و صـحابه    !خـدا را  !اظلم نكنيد، و خدا رها  آن خفا و پنهاني به

 خير و نيكي با وصيت كرده است پس بهها  آن ي درباره چرا كه پيامبر ،پيامبرتان
 21F1.رفتار كنيدها  آن

من ياران و اصـحاب  : اند فرموده در مورد مدح و ستايش اصحاب پيامبر يعل .4
بودنـد و در همـه   آنان نبود، آشفته و غمگـين   هيچ كسي مانند. ام را ديده مبرپيا

نـد و در  بود پيوسـته در ركـوع و سـجود    ،كردنـد  حال خدا را ذكر و عبـادت مـي  
پـر  ند چشمانشـان  ردك ميياد  وقتي خدا را. اند د انگار بر آتش نشستهاي مع انديشه

ند چنان كه درخـت در  يدلرز د و ميش هايشان خيس مي كه يقهد چنان ش اشك مي
 22F2.اب و اميد ثوابلرزد از ترس عق يمقابل باد شديد م

 ي پيامبر ي سجاديه در مورد مدح و ستايش صحابه در صحيفه :العابدين  زين .5
و بهتـرين افـراد بودنـد،     اصحاب پيامبر كساني بسيار با اخالق! پروردگارا:  فرموده

كساني بودند كه آزمايشهاي زيادي را پشت سر گذاشتند و بـه پيـروزي رسـيدند،    
را در پيش گرفتند و به خـاطر   و راه و روش پيامبررا پذيرفتند  دعوت پيامبر

همچنـين در راه تثبيـت    .پاسخ به دعوت پيامبر از زن و فرزندانشـان جـدا شـدند   
 23F3.و پيامبر را به پيروزي رساندند نبوت، پدران و فرزندانشان شهيد شدند

حضرت موسـي از پروردگـارش   : در تفسيرش آورده است كه :حسن عسكري  .6
تـر و   ر نزد تو در ميان يـاران پيـامبران كسـاني هسـتند كـه گرامـي      پرسيد كه آيا د
دانـي   مـي آيا  !اي موسي :مرتبه پاسخ داد ن من باشند؟ خداوند بلندباتقواتر از يارا
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   15مزبير بن عوا

تمام ياران ديگر پيامبران برتر و بزرگوارترند مانند برتـري   كه ياران پيامبر اسالم از
 24F1.ادگان ديگربر تمام پيامبران و فرست و بزرگواري محمد
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