
درآمد
ــده است. در چاپ محمد عبده و صبحى صالح  حكمت 190 نهج البالغه به دو گونه نقل ش

اين گونه آمده است:
حابة و الَقرابة؟» « وا عجباه! أ تكوُن الخالفة بالصَّ

و در تصحيح فيض االسالم و نسخة ابن ابى الحديد، اين گونه آمده است:
« وا عجبا! أ تكوُن الخالفُة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة؟!»
« وا عجبا، أن تكوَن الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة!»1
در سال هاى اخير، بحث و جدل هايى دربارة اين حكمت نهج البالغه درگرفته و اتّهام تحريف 
و دست اندازى در تصحيح متون مطرح شده است كه در اين مقاله به برخى از آنها خواهيم 
ــدور كالم از امام على  و جمع كردن  ــباب ص ــى اس پرداخت. قصد آن داريم كه با بررس
نقل هاى  متفاوت آن، قول صحيح را ترجيح دهيم. اين متون، اوًال، قابل بحث سندى نيستند 
(چون هيچ يك سند ندارند)؛ ثانياً يك متن، حتى اگر سند صحيح هم داشته باشد، نبايد از 

حيطة نقد متن خارج شود.

*.  دانشجوى دكترى االهيات
1.  شريف الرضى، نهج البالغه، تصحيح فيض االسالم، ح181؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 18/ 416 (ح185).

خالفت و نسبت آن 
با قرابت و صحبت 

(بازخوانى حكمت 190 نهج البالغه)
محدثه خسروى*

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره3 

صفحه 77 ـ 94
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طرح بحث
ــكنا گزيد، جامعه نوپا و  ــيد و در جّنآل المأوى ُس آن گاه كه پيامبر  به ملكوت اعلى پر كش
نوبنياد اسالمى، در تب و تاب افتاد. امام على  و بعضى ديگر از نزديكان پيامبر ، مثل 
ــدند. ديگرانى  ــغول ش عباس بن عبدالمّطلب و فرزندانش، به تجهيز و تدفين نبى اكرم مش
ــت آوردن جاه و مقام بودند، سعى در زمينه سازى براى خالفت خود داشتند  كه در پى به دس
ــدن  ــان آماده كرده بود. ممانعت از نوشته ش ــارى چندروزه پيامبر، فرصت را برايش و بيم
وصيت نامه به دست پيامبر به گونه اى بسيار عجيب و موهن، و تأخير انداختن در حركت 
سپاه اُسامه ـ على رغم تأكيدهاى مكّرر پيامبر  ـ از وقايع تلخي است كه در متون معتبر 
ــت. اين دو واقعه ـ كه خليفه دوم به گونه شاخصى در آنها نقش  حديثى و تاريخى آمده اس

داشت ـ حاكى از زمينه چينى هاى برخى از مهاجران براى در دست گرفتن خالفت است.
  از سوى ديگر، گروهى از انصار به رهبرى سعد بن عباده، در صدد بودند تا خالفت پيامبر
ــاعده گرد آمده بودند تا در اين باره صحبت  ــقيفه بنى س ــازند. آنان در س را به خود منتقل س
كنند. با توّجه به اختالف ديرينه قبايل اوس و خزرج، طبيعى بود كه مذاكراتشان نتيجه اى 

نداشته باشد.
  ــراغ ابوبكرـ  كه در خانه پيامبر ــقيفه آگاهى يافت، به س وقتي عمر از تجّمع انصار در س
ــاعده رفتند تا در  ــقيفه بنى س بودـ  رفت و او را خبر كرد. آن دو به اتّفاق ابوعبيده جّراح به س
مباحثات مربوط به تعيين خليفه شركت جويند. در اين جلسه، سخنانى بين مهاجران و انصار 
ــخنانى گفت كه به گفتة عمر، او نيز قصد داشت همان سخنان را  ــد. ابوبكر، س رّد و بدل ش

بيان كند.
ــتند، عقب نشينى  ــتدالالت مهاجران جوابى نداش انصار كه ظاهراً در مقابل احتجاجات و اس
ــنهاد  ــدند. طبيعى بود كه انصار اين پيش كردند و به «منّا أميٌر و منكم أميٌر» هم راضى ش
ــتند كه خالفت پيامبر  به مهاجران  ــيار خطرناك مهاجران را نپذيرند. آنها تأكيد داش بس

مى رسد و انصار حقي در آن ندارند.
آنچه موضع مهاجران را تقويت و جناح انصار را تضعيف كرد، اختالف ميان انصار بود. قبيله 
اوس ـ كه تيره اى از انصار بودند و مخالفت ديرينه اى با قبيله خزرج داشتند ـ به طرفدارى 
از مهاجران پرداختند. اين موضع گيرى باعث شد كه انصار به كنارى روند و مهاجران قدرت 
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را در دست بگيرند.
عجيب آن كه در اين تجّمع، هيچ صحبتى از وصاياى مكّرر پيامبر  در تعيين وصى خود، 
به ميان نيامد و حتى با آن كه از حادثه غدير بيش از 70 يا 82 روز نمى گذشت،1 كسى از آن 
واقعه عظيم، ياد نكرد و اين، نكته اى عجيب ولى پندآموز است. اين يادنكردن يا نپذيرفتن، 
موجب آن شد كه جامعه اسالمى خسارتى جبران ناپذير را متحّمل شود. بررسى موضع گيرى 
امام على  در برابر جريان سقيفه، محتاج مقالتى مجزاست؛ ما در اين جا تنها به دو كالم 

از حضرتش اشاره كرده، يكى از آنها را بررسى خواهيم كرد:
يك. آن گاه كه مباحثات سقيفه براى امام على  نقل شد، اّدعاى انصار را مردود دانسته، 

استدالل جديدى را مطرح كرد. به اين گزارش توجه كنيد:
لّما انتهت إلي أميرالمؤمنين أبناء السقيفة بعد وفاة رسول اهللا ، قال 
عليه السالم: «ما قالت األنصار؟» قالوا: «قالت: منّا أمير و منكم أمير.» 
قال عليه السالم: «فهّال احتججتم عليهم بأّن رسول اهللا  وّصى بأن 
يحسن إلي محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم؟» قالوا: « و ما في هذه 
من الحّجة عليهم؟» فقال عليه السالم: « لو كانت اإلمامة فيهم لم تكن 

الوصيّة بهم».2
ــالم اخبار سقيفه بنى  ــول گرامى اس ــده وقتى بعد از ارتحال رس نقل ش

ساعده به امام  رسيد فرمود: انصار چه گفتند 
گفتند: انصار گفته اند از ما اميرى و از شما اميرى؟ فرمود: 

ــول خدا فرمود: با  ــرا در برابر آنها اين دليل را نياورديد كه رس ــس چ پ
نيكوكاران انصار نيكى كنيد  و از بدكارانشان درگذريد. 
عرض كردند: در سخن پيامبر چه دليلى نهفته است؟ 

ــان بود، پيامبر (صلّى اهللا عليه و آله)  فرمود: اگر امارت و خالفت حق ايش

1.  طبق نقل مشهور شيعه كه رحلت پيامبر را در 28 صفر سال يازدهم مى دانند، ايشان هفتاد روز پس از واقعه 
غدير رحلت كرده است و طبق نقل مشهور اهل سنّت و قول بعضى از اعاظم شيعه كه رحلت پيامبر  را 

در دوازدهم ربيع األول مى دانند، حداكثر 82 روز از آن واقعه گذشته بوده است.
2.  شريف الرضى، نهج البالغه، خ 67؛ ش ري ف ال رض ى ، خصائص األئمة ،86؛  آبى،  نثر الدر، 1/ 279.
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سفارش آنان را نمى كرد. (بلكه به ايشان سفارش ديگران را مى نمود). 
و در كتاب نثرالدر، در ادامه اين مطالب آمده است:

ــت واهللا عنّا ولو ذكرناها ما  ــغ ذلك عمر بن الخّطاب، فقال: ذهب فبل
احتجنا إلي غيرها.1

على  اّدعاى انصار را مردود دانست؛ همچنان كه استدالل مهاجران را نيز ناتمام دانست. 
در ادامة خطبة 47 نهج البالغه آمده است:

ثم قال: «فماذا قالت قريش؟» قالوا: «احتجت بأنّها شجرة الرسول 
.» فقال عليه السالم: «احتّجوا بالّشجرةِ و اضاُعوا الثّمرةِ!»

ــيد قريش چه گفتند: عرض كردند قريش به اين  ــالم) پرس امام (عليه الس
استدالل كردند كه از شجره رسول خدايند. 

ــتدالل كردند، ولى ميوه آن  ــالم) فرمود: آرى به درخت اس امام (عليه الس
درخت را تباه ساختند.

ــيده فرمود،  ــرى كه امام  در رّد ادعاى مهاجران و خلفاى تازه به قدرت رس دو. كالم ديگ
همان است كه موضوع بحث ما در اين مقاله است. اين كالم امام ، به چهار گونه گزارش 

شده است:
1. أ تكون الخالفة بالصحابة و الَقرابة؟2

آيا خالفت با همصحبتى و خويشاوندى حاصل مى شود؟
2. أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة؟3

ــت مى آيد، در حالى كه به سبب  ــگفتا كه خالفت با همصحبتى به دس ش
مصاحبت و خويشاوندى حاصل نمى شود

1.  آبى، نثرالدر، 1/ 279.
2.   شريف الرضى، نهج البالغه، تصحيح صبحى الصالح، ح190؛ شريف الرضى، نهج البالغه، شرح محمد عبده، ح 190.

3.  شريف الرضى، نهج البالغه، ترجمه و شرح فيض االسالم، ح181؛ شريف الرضى، نهج البالغه، تصحيح واعظ زاده، 
ح191؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 18/ 416 (ح185)؛ شريف الرضى، خصائص األئمة، 111؛ حسينى، 

مصادر نهج البالغه و أسانيده، 4/ 152 (ح 190)؛ آمدى، غررالحكم، ح 10123.
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3.أ تكون الخالفة بالصحابة و التكون بالقرابة؟1
ــت مى آيد و به سبب خويشاوندى حاصل  آيا خالفت با همصحبتى به دس

نمى شود؟
4. أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالقرابة و النص؟2

ــت مى آيد در حاليكه با مصاحبت و نص  آيا خالفت با همصحبتى به دس
حاصل نمى شود ؟

ــت، پس بى گمان، يكى از اين  ــا توّجه به آن كه اين متون گزارش يك قضيه خارجى اس ب
ــلّماً نمى توان بر اين باور بود كه هر چهار  ــده است و مس ــخن از امام  صادر ش چهار س
ــد. بنابراين، فرض صحيْح آن است كه در جريان نقل حديث،  ــخن فرموده امام بوده باش س
ــت. اين تبديل، يا به واسطه جواز و  ــده اس كالم امام ، به صورت هاى مختلفى روايت ش
شيوع «نقل به معنا» بوده و يا بر اثر سهو روايت كنندگان پديد آمده است. همچنين ممكن 
ــند. جملة سوم تعارضى با جمله  ــت يازيده باش ــت بعضى عمداً به اين تغيير و تبديل دس اس
ــه جملة اّول و دوم و  دوم ندارد و مى توان آن دو را واحد فرض كرد. بنابراين، تعارض، در س

چهارم خواهد بود.
بعد از انتشار نهج البالغه به تصحيح محمد عبده و صبحى صالح (كه هر دو صورت نخست 
ــه تحريف نهج البالغه متهم  ــان را ب ــاب كرده اند)، عده زيادي به آنها تاختند و ايش را انتخ
كردند. جمعى از محققين معاصر شيعه ـ كه قائل به صدور «أ تكون الخالفة بالصحابة و 
ــتندـ  ضمن اعتراض به محمد عبده و صبحى صالح،  ال تكون بالصحابة و القرابة؟» هس
ــان را غلط دانسته اند. مثًال در كتاب بهج الصباغآل فى شرح نهج البالغآل3  ضبط انتخابى ايش

پس از نقل ضبط مختار محمد عبده آمده است:

1.  كراجكى، كتاب التعّجب، 12.
2.  شريف الرضى، خصائص األئمة، 111. در اين كتاب آمده است: «و قال عليه السالم فى شأن الخالفة: وا عجبا! 

أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابه؟» و يروى: والقرابة والنص.
3.  اين كتاب، تأليف عالمه محمدتقى شوشترى است كه تمامى عمر پر بركت خود را صرف تحقيق و تتبع 
در رجال، حديث و فقه كرد. كتاب بَهج الصباغة يكى از بهترين شروح نهج البالغه است. امتياز خاص آن، 
كلمات امام على در نهج البالغه است. مثًال تمامى سخنان امام در  جمع آورى و شرح موضوعى 

مبحث توحيد، يكجا و در كنار هم آمده است.
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و هو غلط واضح.1
واين نقل، اشتباهى آشكار است .

مؤلف كتاب مصادر نهج البالغه و أسانيده نيز گفته است:
و الريب أن ذلك غلط واضح و تحريف بيِّن.2

و شبهه اى نيست كه اين نقل اشتباهى واضح و تحريفى آشكار است .
ــرح األخبار3 و مؤلف محترم كتاب تصنيف نهج البالغه4 و  همچنين، محقق محترم كتاب ش
محقق محترم نهج البالغه چاپ بنياد نهج البالغه5 و مؤلف محترم كتاب اإلمام على6 نيز 
همين گونه سخن گفته اند. شايد مَفّصل ترين بحث در اين مورد، در كتاب نهج السعادآل آمده 

باشد. دانشمند محترم و سخت كوش، عالمه محمد باقر محمودى نوشته اند:
و عجيب تر از كار اصحاب سقيفه، تحريف اين كالم شريف از نهج البالغه 
ــط فرزندان نابغه صورت گرفته است. در حاليكه  چاپ مصر است كه توس
اين بيچارگان توجهى به اين امر نداشتند كه شرق و غرب جهان سرشار از 
ــخه هاى مختلف نهج البالغهـ  بدون شرح يا شرح داده شده، به چاپ  نس
ــيده شده يا چاپ نشده ـ مى باشد كه در تمامى آنها اين كالم به طور  رس
ــده و آنان درك نكردند كه اين چنين تحريفى، افسادى را  صحيح نقل ش
كه به واسطه خلفايشان عالم را فرا گرفته اصالح نمى كند. زيرا اين كالم 
ــده و از نظر معنايى نيز شواهد زيادى براى  در غير نهج البالغه نيز نقل ش

آن ذكر شده است.
ــد كه اينان  ــد اصل اين كالم همانگونه باش عالوه بر آن اينكه اگر بنا باش
نقل كرده اند به چه دليل پس از آن اشعار مذكور آورده شده است و ديگر 

1.  شوشترى،  بهج الصباغه، 4/ 361.
2.  حسينى، مصادر نهج البالغه و أسانيده، 4/ 152.

3.  قضايى، شرح االخبار، 350/1.
4.  بيضون، تصنيف نهج البالغه،414.

5.  نهج البالغه، تصحيح واعظ زاده خراسانى، «ل».
.565 ، 6.  رحمانى همدانى، االمام على
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ــاوندى  ــى براى اظهار تعجب از اينكه خالفت به همصحبتى و خويش جاي
باشد وجود نخواهد داشت.1

ــت،  ــاره محمد عبده و صبحى صالح را تأييد كرده اس احتماًال تنها محققى كه متن مورد اش
ــتاد عالمه جعفر مرتضى عاملى است كه در چاپ اول كتاب الحياآل  ــمند گران مايه، اس دانش
ــيآل لالمام الرضا ، ضمن پانوشت بلندى، آن را بيان كرده است؛ ليكن ايشان هم  السياس
ــاپ دوم همين كتاب، مطلب قبلى را حذف كرده و متن جديدى مطابق نظر محّققان  در چ

مذكور آورده است.2
شايد اين حجم انبوه تاخت و تاز هر كسي را متقاعد كند كه نظر اين جمع پژوهنده را ـ كه 
ــتر  ــالمى و ما نوآموزان دارندـ  بپذيرد و از كاوش بيش انصافاً حق بزرگى بر گردن جامعة اس
خوددارى كند، ليكن چون به نظر مى رسد اين مبحث جاى تحقيق بيشترى دارد، نكاتى را 

يادآورى مى كنيم؛ باشد كه محّققان ديگر نيز راهنماى ما باشند.

نكته هايى روشنگر
يك. مالك شايستگي خالفت چيست؟ آيا صحابى بودن يا قرابت داشتن با پيامبر ، شرط 
ــت؟ و يا اين كه جانشينى پيامبر  منوط به صالحيت و  ــينى اوس كافى يا الزم براى جانش
ــت كه شناختن آن در حيطه عقول مردمان نيست و بنابراين، محتاج نّص االهى  اهليت اس

است؟
 مبانى اعتقاي شيعه، مؤّيد مبناى دوم است. تأكيدات مكّرر امام بر اين كه جانشينى پيامبر

1.  محمودى،  نهج السعادة، 4/ 196
2.  عاملى، الحياة السياسية لالمام الرضا، 56. چاپ اّول اين كتاب (قم: دار التبليغ االسالمى، 1398 ق)، 
مقايسه شود با چاپ دوم (قم: انتشارات جامعه مدرسين). نكته جالْب اين كه مؤلف محترم، در صدد بيان 
 اين مطلب است كه خالفت، دائر مدار صالحيت و اهليت است و هيچ ارتباطى به قرابت با پيامبر
ندارد؛ وى در چاپ جديد اين كتاب مى گويد: «و على كٍل فلقد أنكر علّى  مبدأ استحقاق الخالفة 
الخالفة  تكون  أ  عجبا!  «وا  عليه السالم:  قوله  نهج البالغة  فى  جاء  فقد  االنكار،  أشّد  الصحابة  و  بالقرابة 
بالصحابة و القرابة؟». هكذا فى نهج البالغة شرح محمد عبده، و لكّن الظاهر هو أنّها محرّفة و أن الصحيح 
هو ما فى نسخة ابن أبى الحديد و هى هكذا: «وا عجبا أن تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة 

والقرابة!!» (عالمات تعّجب، از متن كتاب است). ذيل كالم، دقيقًا خالف صدر آن است.
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حّق او بوده و غصب شده، بدان خاطر است كه او، در مشروعيت امامت، به نص باور دارد و 
بدان تأكيد مى ورزد. سفارش مكّرر پيامبر  در طى دوران رسالت، خصوصاً در ساليان آخر 
و باالخص در جريان غدير خم نيز داّل بر اين نظر است. آياتي چون يا أيّها الرسول بّلغ ما 
أنزل اليك من ربّك و اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى نيز، طبق 
اين مبنا، تفسير صحيح خواهند يافت. اين، مطلبى است كه نمى تواند در ميان شيعه مخالفى 
داشته باشد و بحث و تفصيل آن نيز مجالى ديگر مى طلبد. بنابراين، شايسته و بايسته است 
ــقيفه، چه مهاجر و چه انصار، به نحو استفهام انكارى سؤال كنند  كه امام  از اصحاب س

كه: «أ تكون الخالفة بالصحابة والقرابة؟!»
دو. كسانى كه قائل به صدور «أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة» 
هستند نيز مثل هر شيعه ديگرى، مبناى باال را قبول دارند و بدان معترف اند؛ لكن در توجيه 
متن يادشده مى گويند: امام على ، «جدال بأحسن» را پيشه كرده است؛ يعنى اگر چه 
ــخن مى  ــق امامت، به نْص باور دارد و بر آن تأكيد مى ورزد، اّما در فضايى س ــام در تحّق ام
گويد كه حقايق، دگرسان شده و كسى اين حقيقت را نمى پذيرد. امام، با صاحبان سقيفه، به 
جدال احسن پرداخته و فرموده: «اگر شرط خالفت، صحابى بودن تواند بود، چرا افزون بر آن، 
قرابت با پيامبر  از شروط خالفت نباشد؟»؛ يعنى چنانچه صحابى بودن و قرابت با پيامبر 

، در وجود كسي جمع شود، آن شخص براي خالفت اولى خواهد بود.
اين استدالل، اگرچه بهترين توجيه براى انتخاب جمله «أ تكون الخالفة بالصحابة و ال 

تكون...» است، ولى از جهاتى نااستوار است:
أ. در مباحثات سقيفه بين مهاجران و انصار، انصار به همراهى و يارى پيامبر  و زحماتى 
ــالم متّحمل شدند تمّسك مى كردند و در مقابل، ابوبكر و عمر، صحابى بودن  كه در راه اس
ــرط الزم براى خالفت او  ــتند و عالوه بر آن، قرابت با پيامبر  را نيز ش را كافى نمى دانس
ــتناد  ــتند. بعضى از قريش، در مقابل انصار قرار گرفته بودند و به قرابت با پيامبر  اس دانس
ــد و فرهنگ عربى  ــاى آنان اين بود كه خليفه پيامبر بايد از نزديكان او باش ــد. اّدع مى كردن

نمى پذيرد كه جانشين پيامبر، از غير خاندان او باشد.
ــخنان انصار و مهاجران و استدالالت  ــقيفه و س به اين متن تاريخى كه توصيف ماجراى س

آنها در تاريخ طبرى است، توّجه كنيد:
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ــت،  عبداهللا بن عبدالرحمن انصارى مى گويد: وقتى كه پيامبر خدا درگذش
ــاعده» گرد هم آمدند و گفتند: اين امر را پس  ــقيفه ى بنى س انصار در «س
ــعد بن عباده را كه  ــپاريم. س ــعد بن عباده مى س از حضرت محمد به س
بيمار بوده آوردند. سعد بن عباده به يكى از كسان خود گفت: من به خاطر 
بيمارى نمى توانم سخنانم را به گوش همه برسانم تو سخن مرا بشنو و به 
ــعد بن عباده پس از حمد و ثنا گفت: اى انصار! آن سابقه  ــان. س آنان برس
ــما داريد، هيچ يك از قبايل عرب ندارند. حضرت محمد و فضيلتى كه ش

ــال در ميان قوم خود بود و آنان را به عبادت خدا و ترك   بيش از ده س
ــرد و جز اندكى ايمان نياوردند و آن عده ى كم توانايى  بت ها دعوت مى ك
ــتند و نمى توانستند ستمى را كه  دفاع از پيامبر و حمايت از دين او را نداش
ــت كه  ــازند تا آن گاه كه خداوند خواس ــه آن گرفتار بودند از خود دور س ب
ــد و نعمت ارزانى بدارد و در  ــما كرامت ببخش ــما را برترى دهد و به ش ش
نتيجه خداوند ايمان به خدا و رسول را روزِى شما كرد، حمايت از پيامبر و 
ــما گذاشت، سرافرازى رسول خدا و دين را به دست  يارانش را به عهده ش
ــما عملى ساخت و پيكار با دشمنان را به شما سپرد. شما با دشمنان آن  ش
ــخت جنگيديد، چه با دشمنان خودى و چه با دشمنان بيگانه.  حضرت، س
پيامد اين جهاد شما اين شد كه عرب به فرمان خدا گردن نهادند و خداوند 
ــاخت و در سايه  ــرزمين را مطيع پيامبر خويش س ــما، اين س به كمك ش
شمشيرهاى شما همه به او ايمان آوردند و خاضع گشتند. خداوند در حالى 
كه از شما خشنود بود، پيامبر خود را از ميان شما بُرد. شما مايه  چشم روشنى 
ــت بگيريد و به ديگران وامگذاريد، اين  ــتيد، امر امامت را شما به دس هس
ــت اظهار كردى  ــت نه ديگران. حاضران گفتند: رأى درس امر از آن شماس
ــما را مى پسنديم  ــخن حق گفتى. از رأى تو تخلف نمى كنيم. و ما ش و س
ــتى. پس  ــر امامت را به تو وامى گذاريم. زيرا كه تو مرد باكفايتى هس و ام
ــخنان، حاضران با يكديگر به سخن پرداختند و روى اين مطلب  از اين س
بحث كردند كه اگر مهاجران به اين كار راضى نشوند و بگويند: «ما ياران 
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قديمى پيامبر و خويشان او هستيم، چرا بر سر امر امامت با ما در افتاديد» 
ــد: در اين صورت  ــم؟ گروهى از حاضران گفتن ــواب آن ها چه بگويي در ج
ــر اين راضى  ــما و به غي ــر از ما و يك امير هم از ش ــك امي ــم ي مى گويي
ــد. سعد بن عباده گفت: اين اولين سستى است. وقتى ماجراى  نخواهيم ش
ــعد بن عباده به گوش عمر رسيد به سوى خانه پيامبر  آمد و  انصار و س
  ــراغ ابوبكر فرستاد در حالى كه ابوبكر در خانه بود و با كمك على به س
مى خواست ترتيب غسل و كفن و دفن پيامبر  را بدهد؛ از او دعوت كرد 
ــت. ــد و گفت حادثه مهّمى روى داده كه حضور تو الزم اس ــه بيرون آي ك
ــو كرد و هر دو با  ــد، جريان را براى او بازگ ــى كه ابوبكر بيرون آم هنگام
ــتافتند. در راه ابوعبيده جّراح را هم ديدند و با  ــرعت به سوى سقيفه ش س
ــقيفه شدند، عمر بن خطاب مى گويد: سخنى  خود بردند. زمانى كه وارد س
ــتم سخن بگويم، ابوبكر گفت:  در نظر گرفته بودم كه بگويم. وقتى خواس
مهلت بده تا من سخن بگويم و پس از من هر چه مى خواهى بگو. ابوبكر 
ــس از حمد و ثناى  ــتم بگويم گفت. ابوبكر پ ــه را كه من مى خواس آن چ
ــوى مردم فرستاد تا  خداوند چنين گفت: خداوند حضرت محمد را به س
او را بپرستند و به وحدانّيت بستايند. اين در هنگامى بود كه عرب خدايان 
ــتند كه اين خدايان سنگى و چوبى نزد  گوناگون مى پرستيدند و مى پنداش
خداى يگانه شفاعت مى كنند و سودبخش خواهند بود. براى عرب سخت 
ــران قديم كه از قوم او بودند  ــود كه دين پدران خود را ترك كنند. مهاج ب
ــى و پايمردى كردند،  ــد و ايمان آوردند و با وى همدل ــق كردن او را تصدي
ــدت آزار و تكذيب مى كردند و همه  اين در حالى بود كه قوم او، او را به ش
ــمنى  ــى مهاجران قديم از كمى نفرات خويش و دش ــف او بودند، ول مخال
ــانى هستند كه در  ــتين كس ــيدند. بنابر اين مهاجران اول نخس مردم نترس
ــتيدند و به خدا و پيامبرش ايمان آوردند. اين ها  ــرزمين خدا را پرس اين س
ــى در امر خالفت و  ــان پيامبر هستند و جز ستمگر كس ــتان و خويش دوس
ــانى  ــابقه درخش ــما اى گروه انصار س امامت با آنان مخالفت نمى كند و ش
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داريد و كسى منكر فضيلت شما نيست، خداوند شما را انصار دين و پيامبر 
ــما هجرت كرد و بيشتر ياران و زنانش از شما  ــوى ش قرار داد، پيامبر به س
ــى به پاى شما نمى رسد. حال كه چنين است،  بود و پس از مهاجران، كس
بهتر است كه ما امير باشيم و شما وزير باشيد و ما با شما مشورت مى كنيم 
ــما كارى نمى كنيم. پس از سخنان ابوبكر، در اينجا حباب  و بدون رأى ش
ــخنان ابوبكر حمله كرد و رو به انصار  ــديداً به س ــت و ش بن منذر برخاس
ــما همه  ــما انصار مخالفت كند، ش كرد و گفت: «هيچ كس نمى تواند با ش
ــما را بپذيرند و  ــه اى داريد و بايد حرف ش ــدرت و توانايى و تجرب ــه ق گون
ــدند اميرى از ما و اميرى از آنان باشد.» ــنهاد ما نش اگر آنها حاضر به پيش
ــت؛ دو نفر نمى توانند بر يك  ــر صدا زد: «چنين چيزى امكان پذير نيس عم
گروه حكمرانى كنند (و دو شمشير در يك غالف نمى گنجد) به خدا سوگند! 
عرب راضى نمى شود كه پيامبرش از ما باشد و ديگران بر او حكومت كنند.»
ــو ميان عمر و حباب باال گرفت و حباب تهديد كرد كه اگر مهاجران  گفتگ

پيشنهاد ما را نپذيرند، از مدينه بيرونشان مى كنيم.1
ــتدالالت انصار توجه كنيم، مى بينيم كه آنان به حمايت خود از پيامبر و نقش  اگر به اس
خود در شكل گيرى جامعه اسالمى مى بالند و واهمه آنان از اين است كه قريش، به قرابت 
خود با پيامبر تكيه كند. دقيقاً همين نقطه اتّكا، در كلمات ابوبكر و عمر آمده است. ابوبكر 

در توصيف صالحيت مهاجران براى جانشينى پيامبر مى گويد:
فهم أّول من عبد اهللا فى األرض، و آمن باهللا و بالرسول، و هم أولياؤه و 
عشيرته و أحّق الناس بهذا األمر من بعده، و الينازعهم ذلك إالّ ظالم.

مهاجران نخستين كسانى هستند كه در اين سرزمين خدا را پرستيدند و به 
خدا و پيامبرش ايمان آوردند. اين ها دوستان و خويشان پيامبر هستند و جز 

ستمگر كسى در امر خالفت و امامت با آنان مخالفت نمى كند
همچنين عمر در رّد كالم «مّنا أميٌر َو ِمنُكم أمير» گفته است:

1.  طبرى، تاريخ الطبرى،3 / 218ـ220؛ ابن اثير،  الكامل فى التاريخ، 2/ 12ـ13 (ابى عمره انصارى).
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هيهات، ال يجتمع اثنان فى قرن! و اهللا ال ترضى العرب أن يؤّمروكم و 
نبيُّها من غيركم؛ ولكّن العرب ال تمتنع أن تولّى أمرها من كانت النبّوة 
فيهم و َولّى اُمورهم منهم، و لنا بذلك على من أبى من العرب الحّجة 
ـ و نحن  الظاهرة و السلطان المبين. َمْن ذا ينازعنا سلطان محّمد و إمارته 
ـ إالّ ُمدٍل بباطل، أو متجانف إلثم، و متورِّط فى هلكة. أولياؤه و عشيرته 
ــت؛ دو نفر نمى توانند بر يك گروه حكمرانى  چنين چيزى امكان پذير نيس
ــما اميرشان باشيد در  ــود كه ش ــوگند! عرب راضى نمى ش كنند . به خدا س
ــد. اما در اين مساله مانعى نمى بيند اگر  ــما باش حاليكه  پيامبرش از غير ش
همانانى كه نبوت در خاندانشان است متولى امورشان نيز باشد و ما در برابر 

كسانى كه اين امر را انكار كنند داراى دليل و برهانى آشكار هستيم . 
چه كسى را ياراى اين است كه در برابر سلطنت و امارت محمدـ  كه ما ياران 
و خاندانش مى باشيمـ  با ما به منازعه برخيزد مگر كسى كه سخن به باطل 

گويد يا به بيراهه رفته و مرتكب گناه شده و در ورطه هالكت بيافتد.
همان گونه كه مالحظه مى شود، عمر و ابوبكر، به مصاحبت و قرابْت استدالل كرده اند. آيا 
صحيح است كه امام در رّد آنها بفرمايد: «أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و 
القرابه؟» اين كه همان حرف ابوبكر و عمر در مقابل انصار است و تعّجبى ندارد! ابن ابى الحديد 
ــد و مى گويد: ــام  را رّد كالم عمر مى دان ــت، كالم ام ــكال بوده اس ــه متوّجه اين اش ك

ألّن أبابكر لّما قال لعمر: امدد يدك. قال له عمر: أنت صاحب رسول اهللا 
فى المواطن كّلها، شّدتها و رخائها، فامدد أنت يدك.1

زيرا زماني كه ابوبكر به عمر گفت دستت را بده تا با تو بيعت كنم عمر به 
ــختيها و دشواريها) همراه وهمنشين رسول  اوگفت : تو در همه حاالت(س

خدا بوده اي پس تو دستت را بده تا با تو بيعت كنم . 
ــتدالل به قرابت كرده بودـ   ــد و او اس ــين نقل ش توّجه به كالم عمرـ  كه در صفحات پيش

بطالن اين اّدعا را روشن مى كند.

1.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 18/ 416.
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ب. آن گاه كه جريان سقيفه را به امام  گزارش كردند، از استدالالت طرفين سؤال كرد 
كه در اّول نوشتار بدان اشاره شد. در آن متن آمده است:

ــول . فقال  ــجرة الرس فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتّجت بأنّها ش
جرةِ َو أضاعوا الثمرةَ!1 عليه السالم: احتّجوا بِالشَّ

ــتدالل  ــيد قريش چه گفتند: عرض كردند قريش به اين اس امام  پرس
كردند كه از شجره رسول خدايند. 

امام  فرمود: آرى به درخت استدالل كردند ولى ميوه آن درخت را تباه 
ساختند.

مالحظه كنيد كه استدالل قريش به قرابت و «شجرة الرسول» بودن است. آيا صحيح است 
كه على  در رّد آنان، قرابت را در كنار صحابى بودن مطرح كند؟

ج. آن گاه كه على  را به مسجد كشاندند و مى خواستند به زور از امام  بيعت گيرند، با 
آنان به بحث پرداخت و فرمود:

أنا أحّق بهذا األمر منكم، ال اُبايعكم و أنتم أولي بالبيعة لي. أخذتم هذا 
األمر من األنصار، و احتججتم عليهم بالقرابة من رسول اهللا، فأعطوكم 
الَمقادة و سّلموا إليكم اإلمارة، و أنا أحتّج عليكم بمثل ما احتججتم به 
علي األنصار، فأنصفونا إن كنتم تخافون اهللا من أنفسكم، و اعرفوا لنا من 
ؤوا بالظلم و أنتم تعلمون. ــر مثل ما عرفت األنصار لكم، و إالّ فبوِّ األم

فقال عمر: إنّك لست متروكاً حتّي تبايع. فقال له علّي: احلبـ  يا عمر 
ـ حلباً لك شطره.2

من سزاوارترم به شما در اين امر(خالفت)، با شما بيعت نخواهم كرد وشما 
ــتيد. اين امر(خالفت) را از انصار گرفتيد و با  ــزاوارتر به بيعت با من هس س
ــول خدا صلي اهللا عليه واله احتجاج كرديد پس آنها  آنان به قرابتتان با رس
ــليم كردند. اكنون من به مثل آنچه بر انصار  ــما تس هم اين امارت را به ش

1.  شريف الرضى، نهج البالغه، خ67؛ شريف الرضى، خصائص األئمة، 86.
2.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 6/ 11؛ تميمى، كتاب الردة، 46؛ مجلسى، بحاراألنوار، 28/ 347.
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ــس در حق ما انصاف ورزيد اگر  ــما احتجاج مي كنم پ احتجاج كرديد بر ش
ــيد و همان معامله اى كه انصار با شما كردند، شما نيز با ما  از خدا مي ترس

همانگونه باشيد و اال گرفتار ظلم مي شويد، همانطور كه مي دانيد.
  ــت بر نداريم تا اينكه بيعت كني حضرت على عمر گفت : ما از تو دس
فرمودند: اي عمر از پستان خالفت تا مي تواني شير بدوش كه سهم تو در 

آينده محفوظ است.
ــقيفه ياد كرده و فرموده  ــام على ، در يكى از نامه هاى خود به معاويه، از جريان س د. ام

است:
« قالت قريش: «منّا أمير» و قالت األنصار: «منّا أمير». فقالت قريش: 
«منا محّمد رسول اهللا، فنحن أحّق بذلك األمر». فعرفت ذلك األنصار، 
فسلَّمت لهم الوالية و السلطان. فاذا استحّقوها بمحّمد دون األنصار، 

فأنا اُولي الناس بمحّمد ، أحّق بها منهم».1
قريش گفتند امير از بين ما باشد و انصار هم گفتند امير از بين ما باشد پس  
ــت، پس ما از ديگران به اين  ــول اهللا  از ما اس قريش گفتند: محمد رس
ــنيدند، واليت  ــزاوارتريم. چون انصار اين گفته قريش را ش امر(خالفت) س
ــن اگر قريش به خاطر آنكه محمد ــارت را به آنها واگذار كردند. بنابراي و ام
ــت مستحق اين امر شدند پس من (على )كه سزاوارترين و   از آنهاس
نزديك ترين مردم به رسول خدا هستم شايسته تر از قريش نسبت به خالفت 

مى باشم.
ه . در نامه 28 نهج البالغه آمده است:

وا  ا احتَجَّ المهاجروَن عَلي األنصاِر يوَم السقيفِة برسوِل اهللاِ  فلجُّ « لمَّ
عليِهم؛ فإن يُكِن الفلج به فالحّق لنا دونكم».

ــول خدا  دليل  ــاوندى خود را با رس ــقيفه مهاجران خويش « وقتى در س

1.  نصربن مزاحم، وقعة صفين،90؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 15/ 78؛ خوارزمى، المناقب، 252؛ مجلسى، 
بحاراألنوار، 33/ 110.
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ــدند. پس اگر خويشاوندى با رسول خدا  باعث  آوردند بر انصار پيروز ش
پيروزى است حق با ماست، نه با شما و اگر غير از اين است، پس انصار بر 

دعوى خويش باقى مى باشند».
و. شعرى كه سيد رضى در نهج البالغه و خصائص األئمآل نقل كرده و آن را هم مضمون كالم 
امام على  دانسته است نيز نشان دهنده آن است كه مهاجران، به قرابْت استدالل كرده اند 

و امام در برابر آنان، به اقرب بودن خود استدالل مى كند:
و إن كنت بالقربي َحججَت خصيمهم        فغيرك أولي بالنبّي و أقرب1
ــران از تو به پيامبر  ــر مّدعيان دليل آوردى ديگ ــاوندى ب اگر از راه خويش

نزديكتر و سزاوارتر بودند.
ز. امام باقر  نيز در كالمى مى فرمايد:

ــوَل اهللا  قبض و قد أخبر أنا أولَي النّاس بِالنّاِس. فتماألت  «إنَّ رس
علينا قريش حتي أخرجت األمر عن معدنه و احتّجت علي األنصار 

بحّقنا و حّجتنا».2
همانا رسول خدا در حالى دعوت حق را لبيك گفت كه مردم را از اين امر 
آگاه كرده بود كه من سزاوارتر بر آنان از خودشانم . اما قريش از اين حكم 
ــى خويش خارج نموده و با  ــده و امر خالفت را از جايگاه اصل روى گرداني

استفاده از حق ما و برهان ما بر انصار احتجاج نمود.
ح. مرحوم كراجكى در كتاب ارزشمند التعجب، آورده است:

و ِمَن الَعَجِب قَوُل القريِش أّن الخالفة التكوُن إالّ ِمْن َحْيُث النّبوةِ و أنّما 
يستحّقها بذلك ألّن رسوَل اهللاِ  ِمْن قريٍش و لم يقل لها أحد فِي الحال 

أّن بني هاشم أولي منكم بها علي هذه الجهة؛ ألن النبّي ِمْن بني هاشم.3
 از اين قول قريش تعجب است كه گفتند جايگاه خالفت فقط خاندان نبوت 
ــد و آنها به اين خاطر مستحق آنند كه پيامبر از ايشان است ولكن  مي باش

1.  شريف الرضى، نهج البالغه، ح199؛ شريف الرضى، خصائص األئمة، 68.
2.  مدنى، الدرجات الرفيعة،5 .

3.  كراجكى، التعجب،13.
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هيج كس به آنها نگفت كه بني هاشم نسبت به خالفت از شما سزاوارترند  
زيرا پيامبر از بني هاشم است.

ــه. ذكر اين نمونه ها براى آن بود كه نشان دهيم بحث شايستگى جانشينى پيامبر  به  س
ــطه قرابت با او، بحث جديدى نبوده است كه تعّجب برانگيز باشد بلكه استداللى بوده  واس
كه بعضى از قريْش مطرح كرده اند و آنان را به موّفقيت نيز رسانده است. بنابراين، تكرار آن 

اّدعا از سوي امام على  موّجه نيست.
چهار. نكته ديگرى كه مى توان در توجيه «أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة 
و القرابة؟» اضافه كرد، آن است كه ابوبكر و عمر به قرابت و عشيره بودْن استدالل كرده اند 
ــت كه اگر صحبت و  ــتدالل مى كند. معناى كالم على  اين اس و امام  به اقربيْت اس
قرابت مالك جانشينى پيامبر تواند بود، پس كسى كه سابقه بيشترى در اسالم دارد و نسبًا 
هم به پيامبر  نزديك تر است، براى خالفْت سزاوارتر است. شعرى هم كه سيد رضى پس 

از اين عبارت نقل كرده، مؤّيد اين سخن است.
در پاسخ مى گوييم: مسلماً كالم «أتكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة و القرابة؟» 
محتمل چنين معنايى نيست. حتى تأويل كالم به چنين معنايى نيز ممكن نيست، خصوصًا 

آن كه سخن «امام البلغاء و الفصحاء» باشد.
پنج. آيا مى توان احتمال داد كه امام على ، در صدد رّد اّدعاى انصار بوده است كه براى 

جانشين پيامبر  به صحابى بودن استدالل مى كردند؟
در پاسخ بايد گفت: اين احتمال هم بسيار بعيد است؛ چون انصار از ابتدا تسليم بودند و حتى 
پيش خود نيز احتمال مى دادند كه قريش به قرابت با پيامبر  استدالل كنند. بنابراين، در 
ــتدالل را ابوبكر و عمر  مقابل آنان احتياجى به «وا عجبا» نخواهد بود. به عالوه، همين اس

نيز مطرح كرده بودند و تكرار آن از سوي امام على  لزومي نداشت.
ــقيفه، ابوبكر و عمر پيروز شده و انصار، شكست خورده بودند؛  ديگر اين كه در مجادالت س

اكنون ديگر جاى ضربه زدن به انصار مغلوب نبود؛ بلكه بايد با قريش غالب، بحث مى شد.
شش. كوتاه سخن آن كه:

ـ امامت، منصبى االهى است و تحّقق آن، به نّص است و مشروعيت خود 
را از مردم نمى گيرد و امام على  بدين اصل باورى استوار دارد.
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ـ حمل «أتكون الخالفة بالصحابة والتكون بالصحابة و القرابة؟» بر جدال 
احسن نااستوار است.

ـ بنابراين، شايسته است كه ضبط مندرج در خصائص األئمآل را نقل صحيح 
ــد: «أ تكون الخالفة  كالم امام  در آن هنگامه بدانيم كه فرموده باش

بالصحابة و القرابة و ال تكون بالصحابة و القرابة و النص؟»
ــت؛  ـ از اين كه بگذريم، متن محمد عبده و صبحى صالح، پذيرفتنى تر اس
يعنى كالم امام  استفهام انكارى است: «مگر خالفت منوط به صحبت 
و قرابت است [كه شما بدان استدالل مى كنيد]؟!» و معنايش اين است كه 

خالفت، دائرمدار نّص االهى است.
ـ و سرانجام اين كه جمله «أ تكون الخالفة بالصحابة و ال تكون بالصحابة 

و القرابة» توجيهى ندارد.

ت 
حب
ص

 و 
بت

قرا
 با 

آن
ت 
سب

و ن
ت 
الف
خ



94
13

90
ييز

ـ  پا
وم 

 س
اره

ــم
ـ ش

هى 
ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

فهرست منابع 
ــين،   نثر الدر، تحقيق محمد على قرنه، مراجعه على محمد البجاوى، [قاهره]، الهيئآل  المصريآل العامآل  آبى، منصور  بن حس

للكتاب،     بى تا. 
آم دى ، ع ب دال واح د ب ن  م ح م د، غ رر ال ح ك م  و درر ال ك ل م : مجموعه من كلمات و حكم االمام على عليه السالم، صحح و اشرف 

على طباعته حسين االعلمى، بيروت، موسسه االعلمى للمطبوعات،  1407ق.
اب ن  اث ي ر، ع ل ى  ب ن  م ح م د، الك ام ل  ف ى  ال ت اري خ ، ح ق ق ه  و اع ت ن ى  ب ه  ع م ر ع ب دال س الم  ت دم رى ، ب ي روت ، دار ال ك ت اب  ال ع رب ى، 1422ق.

ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغآل، ب ه ت ح ق ي ق  م ح م داب وال ف ض ل  اب راه ي م، [ب ي روت ]، دار اح ي ا ال ت راث  ال ع رب ى ، 1385ق . 
رحمانى همدانى، احمد، االم ام  ع ل ى ب ن  اب ى طال ب  م ن  ح ب ه  ع ن وان  ال ص ح ي ف آل ، ت ه ران ، ال م ن ي ر ال طب اع آل  و ال ن ش ر، 1417ق .

ب ي ض ون ، ل ب ي ب ، ت ص ن ي ف  ن ه ج  ال ب الغ آل ، ق م ، ال ح وزآل  ال ع ل م ي آل  ب ق م ، م ك ت ب  االع الم  االس الم ى ، م رك ز ال ن ش ر، 1417ق .
ت م ي م ى ، س ي ف ب ن  ع م ر، ك ت اب  ال ردآل وال ف ت وح  و ك ت اب  ال ج م ل  و م س ي ر ع ائ شآل  و ع ل ى ،  ت ح ق ي ق  و ت ق دي م  ق اس م  ال س ام رائ ى ، الي دن ، 

اس م ي ت س ك ام پ  اوري ن ت ال  آن ت ي ك وئ ي ري وم ، 1415ق . 
ح س ي ن ى ، ع ب دال زه را، م ص ادر ن ه ج  ال ب الغ ه  و اس ان ي ده، ب ي روت ، بى نا، بى تا. 

شريف الرضى، محمد بن حسن، ت رج م ه  و ش رح  ن ه ج  ال ب الغ ه : خ طب ه ه ا، ن ام ه ه ا، و س خ ن ان  ك وت اه  ام ي رال م وم ن ي ن، م ت رج م  و 
ش ارح  ع ل ي ن ق ى  ف ي ض االس الم ، ب خ ط طاه ر خ وش ن وي س ، [ت ه ران ]، ف ي ض االس الم ، 1377. 

ــهد، مجمع البحوث  ــين، خصائص االئمآل ، تحقيق و تعليق محمد هادي االمينى، مش ــ ري ف ال رض ى ، محمد بن حس ش
االسالميآل، 1406 ق.   

شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغآل، تصحيح محمد واعظ زاده خراسانى، تهران، مؤسسه نهج البالغآل، بى تا. 
شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغآل، به تصحيح صبحى الصالح، ق م ، دارال ح دي ث  ل ل طب اعآل  وال ن ش ر، 1424ق . 

شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغآل، شرح محمد عبده، اشرف على تحقيقه و طبعه عبدالعزيز سيد االهل، بيروت، 
داراالندلس  ، 1416ق.

ش وش ت رى ، م ح م دت ق ى ،   ب ه ج  ال ص ب اغ آل  ف ى  ش رح  ن ه ج  ال ب الغ آل ،  محقق احمد پاكتچى، ت ه ران ، ب ن ي اد ن ه ج  ال ب الغ ه   ، 1368. 
ــل  اب راه ي م، ب ي روت ، روائ ع  ال ت راث   ــن  ج ري ر، ت اري خ  ال طب رى : ت اري خ  االم م  و ال م ل وك، ت ح ق ي ق  م ح م داب وال ف ض  ــرى ، م ح م دب  طب 

ال ع رب ى ، 1382ق .
ــ ه  ال ن ش ر  ــ ي ن  ف ى  ح وزآل  ال ع ل م ي آل  ب ق م ، م وس س ــ يآل  ل الم ام  ال رض ا، ق م، ج م اع آل  ال م درس ع ام ل ى ، ج ع ف رم رت ض ى ، ال ح ي اآل  ال س ي اس

االس الم ى ، 1416ق .
ع ام ل ى ، ج ع ف رم رت ض ى ، ال ح ي اآل  ال س ي اس يآل  ل الم ام  ال رض ا، ق م، دار التبليغ االسالمى، 1398 ق.

ق ض اع ى ، م ح م دب ن  س الم ه ، ش ه اب  االخ ب ار ف ى  ال ح ك م  و االم ث ال  و االداب  م ن  االح ادي ث  ال ن ب وي آل ، ان ت خ اب  اح ادي ث ، اس ت خ راج  م ن اب ع  و 
ت دوي ن  ك ت اب ن ام ه  م ح س ن  م وس وى ، ت رج م ه ، م ق دم ه  و ش رح  ح م ي د ف رخ ي ان ، ق م ، دار ال ح دي ث   ،   1383.

ك راج ك ى ، م ح م د ب ن  ع ل ى ، ال ت ع ج ب  م ن  اغ الط  ال ع ام آل  ف ى  م س الآل  االم امآل ،  ت ق دي م  ع ل ى  ال ك وران ى ال ع ام ل ى ، ت ص ح ي ح  و ت خ ري ج  ف ارس  
ح س ون ك ري م ، ق م ، دار ال غ دي ر، 1421ق . 

محمودى، محمدباقر، ن ه ج  ال س ع ادآل  ف ى  م س ت درك  ن ه ج  ال ب الغ ه  ب اب  ال ك ت ب  و ال رس ائ ل ، ت ص ح ي ح  ع زي ز آل طال ب ، ت ه ران ، وزارآل  ال ث ق اف آل  
و االرش اد االس الم ى ، م وس س ه  ال طب اعآل  و ال ن ش رآل   ، بى تا. 

م ج ل س ى ، م ح م د ب اق ر ب ن  م ح م د ت ق ى ، ب ح اراالن وار ال ج ام ع  آل  ل درر اخ ب ار االئ م آل  االطه ار، ب ي روت ، دارال ت ع ارف  ل ل م طب وع ات  ، 1423ق . 
م دن ى ، ع ل ى خ ان ب ن  اح م د، ال درج ات  ال رف ي ع  آل  ف ى  طب ق ات  ال ش ي ع آل ، ق دم ل ه  م ح م دص ادق  ب ح رالعلوم، ن ج ف ، بى نا، بى تا.

ن ص رب ن  م زاح م ، وق ع  آل  ص ف ي ن ،  ت ح ق ي ق  و ش رح  ع ب دال س الم  م ح م د ه ارون ، ق م ، م ك ت ب  آل  آي آل اهللا ال ع ظم ى  ال م رع ش ى  ال ن ج ف ى ، 1418ق . 




