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 س قصدی ابوبکر

 روایت شده است که گفت:  ÷ از ابو عبدالله (جعفر صادق) .١
ملا كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف الغار قال أليب بكر: أنت «

 .١»الصديق
 ج با ھم در غار بودند، پیامبر س و ابوبکر ج که پیامبری وقت«ترجمه: 

 ». یخطاب به ابوبکر فرمودند: تو بسیار راستگو و راست کردار ھست
پرسیدند: چرا مسلمانان ابوبکر را به عنوان جانشین  ÷ یاز امام عل .٢

پاسخ دادند:  ÷ خاب کردند؟ علیو به عنوان پیشوا انت ج پیامبر
إنا نر أبا بكر أحق الناس هبا، وإنه لصاحب الغار وثاين اثنني، وإنا «

 .٢»، ولقد أمره رسول اهللا بالصالة وهو حيةلنعرف له سنّ 

این امر و دوست ی سزاوارترین مردم برا س چون دیدیم ابوبکر«ترجمه: 
بود و  ،نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودندو ھمراه پیامبر در غار و 

که خودش زنده ی در حال ج ویژه بود و پیامبری جایگاھی نزد پیامبر دارا
 ».نماز (به عنوان امام جماعت) انتخاب کردندی  بودند ابوبکر را به اقامه

از عروة بن عبدالله روایت شده است که گفت: در مورد تزیین کردن  .٣
 ال« سؤال کردم گفت: ÷ شمشیرھا از ابو جعفر محمد بن عل باقر

بأس به، قد حىل أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه سيفه، قلت: فتقول: 

                                                 

 ).٣/٤١٧)، برھان: (١/٢٨٩( ی:تفسیر قم -١
 ).٥١)، به نقل از شیعه و أھل بیت (ص: ١/٣٣٢حدید: (ی البالغه از أب شرح نھج -٢



 صحابه از منظر اهل بیت  ٢

الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل الكعبة وقال: نعم الصديق. نعم 

الصديق، فمن مل يقل له الصديق فال صدق اهللا له قوالً يف الدنيا وال يف 

 .»اآلخرة
 س ندارد، براستی که ابوبکر صدیقی چنین کاری اشکال«ترجمه: 

ی گوی یشمشیرش را تزیین کردند، خطاب به او گفتم که آیا تو به او م
صدیق؟ از جایش برخاست و رو به کعبه کرد و گفت: بله ابوبکر صدیق، و ھر 

ھیچ حرف او را تصدیق به او صدیق نگوید، خداوند در دنیا و آخرت ی کس
 .١»نخواھد کرد

پسر محمد دختر قاسم » أم فروه«ابو عبدالله جعفر صادق مادرش  .٤
(ھمسر قاسم) است » أسماء«پسر ابوبکر صدیق است و مادر أم فروه، 

که دختر عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق است؛ به ھمین دلیل 
به «ترجمه:  ».ولقد ولدين أبو بكر مرتني «گفته است که:  ÷ جعفر

 .٢»، ابوبکر مرا به دنیا آورده استراستی که از دو جھت
ملقب به  ‡ بن جعفری بن موسی بن علامام محمد ی ھا در پاسخ .٥

بن اکثم که در مجلس مأمون مطرح شد ی یحیی ھا بر مسأله» جواد«
 آمده است: 

کرد  یعمر صحبت می بن اکثم گفت: روایت شده است که وقتی یحی
لست «داد. امام جواد در پاسخ به او گفتند:  یبه ھمه دست می آرامش خاص

 .٣»من عمر بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل
 ».منکر فضل و بزرگی عمر نیستم؛ اما ابوبکر از عمر برتر است«ترجمه: 

                                                 

 ).٢/٣٦٠( ی:کشف الغمه از اربل - ١
 ). ٢/٣٧٤کشف الغمه: ( -٢
 ).٢/٤٩٧( ی:احتجاج طبرس -٣



 

 

 

 س بخطا بن عمر

مشورت کرد،  ÷ یدر مورد جنگ با فارسیان با عل س عمر .١
 گفت:  ÷ یعل

إن هذا األمر مل يكن نرصانه وال خذالنه بكثرة وال قلة، وهو دين اهللا «

من اهللا، واهللا منجز وعده ونارص جنده، والعرب اليوم وإن كانوا قليالً 

حى  فهم كثريون باإلسالم، وعزيزون باالجتامع. فكن قطباً واستدر الرُّ

�بالعرب، وأصلهم دونك نار العرب، فإنك إن شخصت  أي خرجت  

� من هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى  

 يكون ما تدع وراءك من العورات أهمَّ إليك مما بني يديك. 

إن األعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا 

 ».قطعتموه اسرتحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك
و . الھی با زیادی و کمی نبوده استپیروزی و شکست این دین «ترجمه: 

ک و لشکریان او کم. این ھمان دین خداوندیست که خود آن را پیروز ساخت
تا رسید به آنجا که رسید و طلوع کرد ھمانگونه که طلوع  .و یاری نمودند

و خداوند وعده خود را بجای . کرد و ما در مسیر وعده خداوندی ھستیم
نماید و موقعیت کسی که زمامداری جامعه را  آورد و سپاھش را یاری می می

را جمع ھا  آن ھای [ارزشمند] است کهدردست دارد، موقعیت طناب در دانه
دانه ھا ، پس اگر آن طناب بریده شود .دھد نماید و پھلوی ھم قرار می می

گردد.  ھا با ھمدیگر جمع نمی آن پراکنده شود و از بین برود و سپس ھمه
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، روز کم است، ولی بجھت ایمان راستین به اسالماگر چه عدد عرب ام
و آسیاب عرب را  یزند .تو قطب و محور باشعززیادند. و با اتحادی که دارند 

تو اگر از این سرزمین . و آتش جنگ را به دور از خود شعله ور ساز. بگردان
عرب از اطراف و اکناف این زمین از تو سرپیچی کنند و پیمان ، حرکت کنی

آید با  تا آنجا که آن اختالالت مرزی که پشت سر تو به وجود می. ندھا بشکن
اگر . اھمیت تر و سخت تر از آن پیکار خواھد گشت که در پیش رو داری

. عجم ھا فردا در تو بنگرند خواھند گفت : این است اصل [ و رئیس ] عرب
 راحت خواھید گشت و این تخیل و، پس اگر او را بریدید و از بین بردید

 ١».تلقین باعث تشدید جسارت و ھجوم و طمع غلبه آنان بر تو خواھد بود
که با مسلمانان نماز صبح را ی در حال س که عمر فاروقی ھنگام .٢

ھا  آن ن پیامبر ع و در پیشاپیشخواند به شھادت رسید، یارا یم
را تشییع کردند و جنازه را در کنار قبر ی وک پیکر مبار ÷ علی

که ی سخنان مشھوری در آن حین دارد، در حالی گذاشتند، امام عل

إين ألرجو اهللا أن يلحقك «شد، گفت:  یاز چشمانش سرازیر مک اش

بصاحبيك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وأيب بكر، فطاملا سمعت 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، 

ىوإين ما أحب أن ألقى اهللا بأك  ٢».ثر مما يف صحيفة هذا املسجّ
از خداوند امید دارم که تو را به دو یارت، رسول خدا ع و ابوبکر «ترجمه: 

فرمود: من و  یام که پیامبر ع م ملحق گرداند، چرا که من بسیار شنیده
ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر این کار را کردیم، من و ابوبکر و 

                                                 

 ).٣٢١، ٢/٣٢٠البالغه: ( نھج -١
» اذھبوا فأنتم الرافضه«به نقل از کتاب  ی،سید مرتضی اثر علم الھد» الشافي«کتاب  -٢

 ).٢٤٠(ص:ی از عبدالعزیز زبیر



 ٥   س عمر بن خطاب

که در این کفن ھست ی ا م مانند صاحب این جنازهعمر...، و من دوست دار
 خداوند را مالقات کنم

وارد کوفه شد به او گفتند آیا در کاخ فرود  ÷ که علیی ھنگام .٣

نزوله؛ يا أمري املؤمنني! أتنزل القرص؟ قال: ال حاجة يل يف «آیي؟ گفت:  یم

 ١».ألن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كان يبغضه، ولكني نازل الرحبة
خواھم به کاخ وارد شوم،  یبه این کار نیست و نمی ھیچ نیاز«ترجمه: 

این کار را دوست نداشت بلکه در ھمین زمین فراخ  س چون عمر بن خطاب
 کنم. منزل می

 ب رابوبکر و عم ؛شیخان
أن رجالً «رده است: کنقل علیھما االسالم جعفر بن محمد از پدرش  .١

السالم، فقال: سمعتك تقول يف من قريش جاء إىل أمري املؤمنني عليه 

اخلطبة آنفاً: اللهم أصلحنا بام أصلحت به اخللفاء الراشدين، فمن مها؟ 

قال: حبيباي وعامك: أبو بكر وعمر. إماما اهلد وشيخا اإلسالم، ورجال 

 هبام بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، من اقتد قريش، واملقتد

 ٢».هدي إىل رصاط مستقيمهبام عصم، ومن اتبع آثارمها 

ه کدم یآمد و گفت: شن ÷ نیمنرالمؤیش نزد امیاز قر یمرد«ترجمه: 
ن را اصالح یراشد یه خلفاکد: خداوندا با آنچه ین گفتیشیپ ی در خطبه

ھستند؟ گفت:  یسانکن) چه یراشد ین، آنان (خلفاکز اصالح یما را ن یردک
                                                 

اذھبوا فأنتم «به نقل از کتاب  ی،از آغا بزرگ تھران» تصانیف الشیعهی الزریعه إل« -١
 ).٢٤١(ص: ی از عبدالعزیز زبیر» الرافضه

 ).٥٣)، به نقل از شیعه و اھل بیت (ص: ٢/٤٢٨تلخیص الشافی: ( -٢
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ان یشواین دو نفر پیار و عمر، کابوبتو:  یمن و عموھا یمیدوستان صم
ه بعد از کس کھر ش بودند،یمردان قر بزرگ از بزرگان اسالم و ت ویھدا

به راه  ،ندکب یرویت و پیحما رد و از آنانیش بگیرا پ آنان راه ج امبریپ
 ».ت شده استیراست ھدا

فاروق و عمر ق یصدر کاز ابوب ب مرتضی یپسر علمجتبی حسن  .٢
در  یداشت و حت یم یو آنان را گرام درک یاد مینت با احترام و متا

ه کن بود یا یکی ،صلح گذاشته بود یه برایمعاوامیر ه با ک ییھا شرط
ن یو ھمچن ج امبریتاب خدا (قرآن)، سنت پکساس د بر ایه بایمعاو

 ی ند. در نسخهکن عمل یراشد یخلفا ی وهیبر اساس روش و ش
ار کبه » نیصالح یلفاخ« ی لمهک» نیراشد یخلفا« یبه جا یگرید

 ١رفته است.
ه کت شده است یروا ، علی بن الحسین علیھما السالمنیالعابد نیاز ز .٣

ر و عمر و کاز مردم عراق نزد او آمدند و در مورد ابوب یگروھ
ھا  آن ه سخنانشان تمام شد بهک یوقت ؛ردندکصحبت  ش عثمان

أال ختربوين: أنتم املهاجرون األولون الذين أخرجوا من ديارهم «گفت: 

وأمواهلم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً أولئك هم الصادقون؟ قالوا: ال، 

قال: فأنتم الذين تبوء الدار واإليامن من قبلهم حيبون من هاجر إليهم، 

ن وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كا

هبم خصاصة؟ قالوا: ال، قال: أما أنتم قد تربأتم أن تكونوا من أحد 

ِينَ ٱوَ ﴿هذين الفريقني، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا فيهم:  َّ� 

                                                 

 ). ٥٦)، به نقل از شیعه و اھل بیت (ص: ٢/٢١٢منتھی اآلمال: ( -١



 ٧   س عمر بن خطاب

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َسبَُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ْ َوَ� َ�ۡ  ۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا أخرجوا  ]١٠[الحشر:  ﴾َعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

 ١».عني فعل اهللا بكم
ه از کد یھست ین مھاجرانیشما از نخستا یآه ک  دیدھ به من خبر ترجمه: 

خود محروم شدند و به  ییو دارا یرون رانده و از زندگیارشان بین و دیسرزم
ه صادق و بزرگوارند؟ گفتند کاند  خدا بودند و آنان یدنبال فضل و خشنود

منوره)  نۀیمان (مدیسرای اه در کد یھست یسکا شما ھمان ید آینه، پرس
ھا  آن با ،ردندک یه مھاجرت مک یسانکو د یدیش از مھاجران مسکن گزیپ

د و در ینداشتھا  آن با ینه و دشمنکیچ ید و ھیبرخورد بود مھربان و خوش
شتن یرا بر خوھا  آن د ویداشت یغ نمیچ دریھ د،یداد یمھا  آن آن چه به

م. یستینھا  آن نه از :د؟ گفتندیازمند بودیھر چند خود ن ،دیداد یح میترج
باشید، اعالم ن و انصار) ین گروه (مھاجریایکی جزء از اینکه پس شما  :گفت

ه کد یستیز نین یسانک زاه شما کدھم  یم یگواھھم و من  برائت کردید
ھا  آن و (نیز) کسانی که بعد از«تابش فرموده است: کدر ھا  آن خداوند در مورد

گویند: پروردگارا! ما را و برادرانمان را که در  (بعد از مھاجران و انصار) آمدند، می
ای نسبت به کسانی که  ھایمان کینه ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل

 حشر، ی [سوره »گمان تو رؤوف و مھربانی وردگارا! بیایمان آورده اند قرار مده، پر
 خداوند شما را بگیرد از نزد من خارج شوید.، ]١٠ :هیآ

فرزند رسول  ید: ایپرس جعفر صادقاز  یه مردکت شده است یروا .٤
در پاسخ ق صادامام ست؟ یر و عمر چکابوب ی نظرت درباره !خدا

                                                 

 ). ٢/٢٩١: (ةکشف الغم -١



 صحابه از منظر اهل بیت  ٨

، فعليهام احلق، وماتا عليهإمامان عادالن قاسطان، كانا عىل  « :فرمود

 .١»رمحة اهللا يوم القيامة
بند یبه حق و عدالت پا ند وبود دو امام عادل و دادگرھا  آن«ترجمه: 

 .»پس رحمت خداوند بر آنان باد ؛دندرکبودند و بر آن فوت 
ت یبن محمد صادق روا از جعفر» یفاشال«تابش کدر  ید مرتضیس .٥

مانه یرا صم ب ر و عمرکابوب ،بن محمد) ه او (جعفرکرده است ک
ارت قبر یبه ز نت آنان اعتقاد داشت و چویداشت و به وال یدوست م

ز درود و ینھا  آن رد بهک می سالم ج امبریه بر پکبه  یوقت ،رفت یم
 .٢فرستاد یسالم م

ن یا یکی ،ندک ید مییر شده را تأکذ یھا تیه رواک ییاز جمله سندھا .٦

كنت «ه: کرده است کت یر روایبصاز ابو» وضهالر«در  ینیلکه کاست 

جالساً عند أيب عبد اهللا عليه السالم، إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن 

عليه، فقال أبو عبد اهللا: أيرسك أن تسمع كالمها؟ قال: فقلت: نعم، قال: 

فأذن هلا، قال: وأجلسني معه عىل الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكلمت، 

�نهام فإذا امرأة بليغة، فسألته ع �أي عن أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام    

فقال هلا: توليهام، قالت: فأقول لريب إذا لقيته: إنك أمرتني بواليتهام، قال: 

 .٣»نعم

                                                 

 ). ٥٨) به نقل از شیعه و اھل بیت (ص: ١/١٦إحقاق الحق از شوشتری: ( -١
 ).٥٩بیت (ص: )، به نقل از شیعه و اھل ٢٣٨کتاب الشافی: (ص:  -٢
 ). ٨٨الکافی از کلینی، (ص:  ضةرو -٣



 ٩   س عمر بن خطاب

داخل شد و  زید نخال ه امکم ینشسته بود عبدالله در حضور ابو«ترجمه: 
ه به سخنانش گوش ک دیا دوست داریآ :از او اجازه خواست، ابوعبدالله گفت

م یبر گلم بله، پس به او اجازه داد و مرا (ابوبصیر) یدر پاسخ گفت ام ؟میبدھ
پس است،  یدم زن سخنوریرد، دکخود نشاند، سپس ام خالد آمد و صحبت 

آن زن ه ب، امام صادق از امام در باره آن دو (یعنی ابو بکر و عمر) پرسید
را دیدار کردم  دوستشان بدار، ام خالد گفت: ھر گاه من پروردگارم: فرمود

 .بگویم که تو بمن دستور دادی دوستشان بدارم؟ فرمود: آری
 
 



 

 

 

 س النورین یذعثمان 

 س جمع شدند و از عثمان س ینزد عل مردمای از  عدهه ک یھنگام
إن الناس ورائي « :آمد و به او گفت س ش عثمانیپ س یعل ،ردندکت یاکش

وقد استسفروين بينك وبينهم، وواهللا ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئاً جتهله، 

وال أدلك عىل أمر ال تعرفه، إنك لتعلم، ما نعلم، ما سبقناك إىل يشء فنخربك 

عنه، وال خلونا بيشء فنبلغكه، وقد رأيت كام رأينا وسمعت كام سمعنا، 

ه وآله وسلم كام صحبنا، وما ابن أيب قحافة وال وصحبت رسول اهللا صىل اهللا علي

ابن اخلطاب أدىل بعمل احلق منك، وأنت أقرب إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 ١».وسلم وشيجة رحم منهام، وقد نلت من صهره ما مل يناال
ردند. به کر ین تو و خود سفیمردم پشت سر من ھستند و مرا ب«ترجمه: 
ه شما از آن کدانم  ینم یزیم؟ من چیه شما چه بگوه بکدانم  یخدا قسم نم

که از آن خبر  نمک ییراھنما یزیتوانم شما را به چ ید و نمیخبر باش یب
از تو  یزیچ چیدر ھ ،دیدان یز میم شما نیدان ی، ھرچه ما منداشته باشید

در خلوت چیزی به ما گفته نشد م و ینک تو را از آن باخبره کم ینگرفت یشیپ
و به راستی که ھمانطور که ما م. ییآن را به تو بگو بی خبر باشید و که از آن

ز ینو شما  دیدیم، شما نیز دیدید و ھمانطور که ما شنیدیم، شما نیز شنیدید
قحاقه و ابن خطاب به  یابن أب د ویبود ج رامبین پیمانند ما ھمدم و ھمنش

                                                 

 ).٢/٣٥٧نھج البالغه: ( -١



 ١١    س عثمان ذی النورین

از لحاظ  ج امبریپ هبھا  آن شما از نبودند، مستدل تراز شما  عمل حق
 ندارند.ھا  آن هک دیشان را داریبا ا دامادیو افتخار خویشاوندی نزدیک ترید 

 ش و عثمان عمرابوبکر و 
 یه گفت: علکت شده است یروا یم بن عبدالله الحسنیاز عبدالعظ .١

ت یاز پدرانش از حسن بن علی رواالرضا از پدرش  یبن محمد بن عل

إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، «ند: فرمود ج امبریگفت: پ نموده که

�وإن عمر مني بمنزلة البرص، وإن عثامن مني بمنزلة الفؤاد  قال: فلام  

كان من الغد دخلت عليه وعنده أمري املؤمنني عليه السالم، وأبو بكر 

وعمر، وعثامن، فقلت له: يا أبت، سمعتك تقول يف أصحابك هؤالء 

قوالً، فام هو؟ فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم: نعم، ثم أشار بيده إليهم، 

 ١».فقال: هم السمع والبرص والفؤاد
چشم  ی گوش و عمر به منزله ی من به منزله یبرا رکابوب ھمانا«ترجمه: 

نزد  شیفردا :گفت حسنقلب و دل من است.  ی ز به منزلهیمن و عثمان ن
ز ینر و عمر و عثمان کابوب و ÷ رسول خدا رفتم و در نزد او، امیرالمومنین

 یاناتیارانت بیه در مورد کدم یشن :گفتم ج امبریبه پ و امبر بودندیدر نزد پ
فرمودند: بله، سپس با  ج امبری؟ پیا گفته هتوانم بپرسم چ یم ،یا فرموده

گوش و چشم و قلب ھا  آن :و فرمودند هردکاشاره ھا  آن ش بهکدست مبار
 ».من ھستند

                                                 

 ). ٥٦٥، ٤/٥٦٤البرھان: ( -١



 

 

 

 س تأرخباب بن 

يرحم اهللا خباب « اند: فرموده تش خباب بن أریدر مدح و ستا ÷ یعل

بن األرث فلقد أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وقنع بالكفاف، وريض عن اهللا 

 ١».وعاش جماهداً 
اق یل و اشتیه با مک تدرود و رحمت خداوند بر خباب بن أر«ترجمه: 
از خدا و ا قانع بود یمال دن کو به اند فرمان بردارانه ھجرت کرداسالم آورد، 

 ».داشت و ھمواره مجاھد زیستی او خواسته بود) خشنودی چه برا(و آن 

                                                 

 ).٤/٦٧٢نھج البالغه: ( -١



 

 

 

 س الله عبیدطلحه بن 

نار او کاز  س یشده بود و علشته ک س داللهیه طلحه بن عبک یوقت

لقد أصبح أبو حممد هبذا املكان «: د گفتید ین حالتیرد و او را در چنکعبور 

 ١».واهللا لقد كنت أكره أن تكون قريش قتىل حتت بطون الكواكبغريباً، أما 
اما ب و تنھا افتاده است یغر، انکن میأبومحمد در ابراستی که « ترجمه:

بیزار بودم از اینکه قریش اینگونه زیر آسمان کشته من به خداوند قسم که 
 .»باشدافتاده شده 

                                                 

 ).٤/٤٨٧نھج البالغه: ( -١



 

 

 

 س معوا بنزبیر 

ر او را به یر و شمشیسر زب یه: وقتکگفته است » االحتجاج«در  یطبرس

ه طال واهللا ما جىلّ ب« :رش را گرفت و گفتیآوردند، شمش ینزد حضرت عل

 .١»الكرب عن وجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ج رامبیپ رویبت و بال را از یر مصین شمشیار ایچه بس«ترجمه: 
 .»رده استک دور

  ج یاران پیامبر دیگر
در  ج امبریه پکت شده است یروا ÷ اظمکپسر جعفر  یاز موس .١

أنا أمنة ألصحايب، فإذا قبضت دنا من «اند:  ارانش فرمودهیمورد 

أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألمتي، فإذا قبض أصحايب دنا من 

دام أمتي ما يوعدون، وال يزال هذا الدين ظاهراً عىل األديان كلها، ما 

  .٢»فيكم من قد رآين 
ن یھستم و ھرگاه از ا مایۀ امنیتروانم مورد یارانم و پی یمن برا«ترجمه: 

و شوند،  یم یکنزد اند، شدهارانم به آن چه وعده داده یجھان رخت بربندم، 
رند آن چه به امتم یبمھا  آن ھستند، و چون مایۀ امنیتامتم  یارانم برای

                                                 

 ).١/٣٨٠»: (طبرسی«از » االحتجاج« -١
تر ناصر )، به نقل از اصول مذھب شیعه اثنی عشر، از دک٣١٠، ٢٢/٣٠٩بحاراالنوار: ( -٢

 ). ٩٢٦قفاری (ص: 



 ١٥    س زبیر بن عوام

روز است یھا پ نیبر تمام د نین دیوسته ایشود و پ یم یکه نزدوعده داده شد
 .»انتان باشدیدر م، دهیمرا د هک یکیه ک یتا زمان

طوبى ملن رآين، طوبى «اند:  فرموده ج امبریه پکات آمده است یدر روا .٢

 .١»ملن رأ من رآين، طوبى ملن رأ من رأ من رآين
از  یکیه ک یسکده، و خوشا به حال یه مرا دکخوشا به حال آن 

را  یسکه ک یسکده و خوشا به حال یه مرا دکد ینیرا بب ییھا آن
 .».دیده است، دهیه مرا دکرا  ییھا از آن یکیز یس نکه آن کده ید

ر را یشمش ی ه لعنت خداوند بر او باد ضربهکابن ملجم ه ک یھنگام .٣
ه مرگ را ک یدر حال یفرود آورد و عل ÷ یعل کر مباریکبر پ

اهللا اهللا يف أمة «: ردکت یوص ÷ به فرزندش حسن ردک یاحساس م

نبيكم، فال يظلمن بني أظهركم، واهللا اهللا يف أصحاب نبيكم، فإن رسول 

 .٢»اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أوىص هبم
 پس در بین خودتان .امبرتانیدر مورد امت پ !خدا را !خدا راترجمه: 

 ی اران و صحابهیدر مورد  !خدا را !د، و خدا راینکظلم نھا  آن به
 .»رده استکت یوصھا  آن دربارۀ ج ه رسول خداکچرا  ،امبرتانیپ

لقد «اند:  فرموده ج امبریش اصحاب پیدر مورد مدح و ستا ÷ یعل .٤

رأيت أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم فام أر أحداً يشبههم، 

لقد كانوا يصبحون شعثاً غرباً، وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون بني 

                                                 

)، به نقل از اصول ٢٢/٣٠٥)، بحاراالنوار: (٢٤١، ٢٤٠امالی شیخ صدوق: (ص:  -١
 ). ٩٢٦مذھب شیعه، اثنی عشر از دکتر ناصر قفاری، (ص: 

 ). ٢/٥٩)، کشف الغمه: (٣٩اصفھانی (ص:  مقاتل الطالبیین از ابی فرج -٢



 صحابه از منظر اهل بیت  ١٦

جباههم وخدودهم، ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني 

أعينهم ركب املعز من طول سجودهم، إذا ذكر اهللا مهلت أعينهم حتى 

تبُلَّ جيوهبم، ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من 

 .١»العقاب ورجاءً للثواب

را مشاھده کردم. پس ھیچیک از شما را  ج ھمانا یاران محمد««ترجمه: 
سر و  کردند که ژولیده بینم. آنان در حالی صبح می نمیھا  آن شبیه و مانند

بودند. و شب را با سجده و قیام به بارگاه الھی سپری کرده بودند. و  غبارآلود
چنان از خوف و خشیت الھی و ذکر روز معاد، بیمناک و ھراسان بودند که 

ھای طوالنی بر پیشانی آنان  اند. نشان و اثر سجده گویی بر اخگرھا ایستاده
دری اشک ھای آنان به ق شد، چشم مشھود بود. ھرگاه ذکر و یاد الله می

شد. و از ترس عذاب الھی و از امید به  ھایشان خیس می ریخت که گریبان می
اجر و ثواب اخروی، ھمواره در میالن و جنبش بودند، مانند درخت 

کند و به  وزد، چگونه به این سو و آن سو میالن می که باد تند می ھنگامی
 .»آید می جنبش در

ه در مورد یسجاد ی فهیصحدر  ن، امام علی بن الحسینیالعابد نیز .٥
اللهم وأصحاب حممد «:  فرموده ج امبریپ ی ش صحابهیمدح و ستا

خاصة الذين أحسنوا الصحابة، والذين أبلوا البالء احلسن يف نرصه، 

وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته، وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا له حيث 

إظهار كلمته، أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا األزواج واألوالد يف 

 .٢»وقاتلوا اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوته، وانترصوا به
                                                 

 ). ١/٢٤٤البالغه: (  نھج -١
 ی سجادیه، چاپ دوم، دارالبالغه.  صحیفه -٢



 ١٧    س زبیر بن عوام

از نیکان  مخصوصا کسانی که و اصحاب محمد،! پروردگارا«ترجمه: 
پشت سر برای نصرت او را  یادیز بالھایه ک یسانکو بودند،  اصحاب

دعوت و در  و از او محافظت کردند و از او به گرمی استقبال کردندگذاشتند 
ش گرفتند و به یرا در پ ج امبریو راه و روش پ پیشی گرفتند ج امبریپ

ن در راه یھمچن ؛امبر از زن و فرزندانشان جدا شدندیخاطر پاسخ به دعوت پ
و بدین وسیله، پیامبر را نصرت  جنگیدندپدران و فرزندانشان با ت نبوت، یتثب

 .دادند

اهللا موسى إن كليم «ه: کرش آورده است یدر تفس ÷ یرکحسن عس .٦

سأل ربه: هل يف أصحاب األنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال اهللا عز 

وجل: يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة حممد صىل اهللا عليه وآله 

وسلم عىل مجيع صحابة املرسلني، كفضل حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ١».عىل مجيع املرسلني والنبيني
ان یا در نزد تو در میه آکد یاز پروردگارش پرس ،یموس ترجمه: کلیم الله

 ن من باشند؟ خداوند بلندارایتر از  یه گرامکھستند  یسانکامبران یاران پی
گر یاران دی بر اران محمدی که برتری یدان نمیا یآ !یموس یا :مرتبه پاسخ داد

 امبران و فرستادگانیپ سایربر  ج محمد یو بزرگوار یبرتر ھمانند ،امبرانیپ
 .»است؟ گرید

                                                 

 ). ٤١)، چاپ ھند به نقل از شیعه و اھل بیت، (ص: ٦٥تفسیر حسن عسکری: (ص:  -١
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