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ّ
امللخص
النبي األعظم  يوم الجمعة سابع عرش من شهر
أ ّما مولده ،فولد
ّ
ربيع األ ّول عام الفيل.
وأ ّما وفاته  فتوفّ يوم االثنني الثامن والعرشين من شهر صفرسنة
إحدى عرشة بعد الهجرة.

والعلم عند الله سبحانه وتعاىل؛ ﴿ َوما أُوتِي ُت ْم ِم َن الْ ِعل ِْم إِال َقلِيالً﴾.
يل العظيم.
صدق الله الع ّ
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The birth of the greatest prophet peace be upon him and
his death
Muhammad Baqir Malkian

Abstract 
His birth, the greatest prophet peace be upon him was born on
Friday the 17th of the month Rabi' l A.H. the year of the elephant.
And his death peace be upon him he was died in the Sunday the
28th of Safar the 11th after the prophet's migration. 
And knowledge is with God (and you have been given only a little
knowledge). Believe in God Almighty.
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بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
وصل الله عىل مح ّمد وآله ،ولعنة الله عىل أعدائهم
رب العاملني،
الحمد لله ّ
أجمعني.
النبــي  ووفاتــه -بعــون اللــه
نبحــث يف هــذه املقالــة عــن مولــد
ّ
وق ّوتــه -يف فصلــن[[[:
نقلت من كتاب تاريخ املواليد ووفاة أهل البيت  -b-رواية
يل:
ُ
قال اإلرب ّ
الشيخ األديب أيب مح ّمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّ اب
عن شيوخه ،والنسخة التي نقلت منها بخ ّ
يل بن مح ّمد بن مح ّمد بن
ط الشيخ ع ّ
ين رحمه الله -و كان من أعيان الحنابلة يف زماين ،رأيته وأجاز
وضّ اح الشهرابا ّ
ّ
وتوف يف ثاين صفر سنة اثنتني وسبعني و ستّامئة -عن أيب جعفر الباقر
يل،
يل  Aقال :قبض رسول الله  و هو ابن ثالث وستّني سن ًة
مح ّمد بن ع ّ
يف سنة عرش من الهجرة ،فكان مقامه مبكّة أربعني سنةً ،ث ّم نزل عليه الوحي
يف متام األربعني ،وكان مبكّة ثالث عرشة سنةً ،ث ّم هاجر إىل املدينة وهو ابن
ثالث وخمسني سن ًة فأقام باملدينة عرش سنني ،وقبض يف شهر ربيع األ ّول
خلَتا منه.
يوم االثنني لليلتني َ
ي الفضــل بــن الحســن الطــريس رحمــه اللــه :ولــد 
قــال أبــو عــ ّ
[[[ ما ح ّررنا يف املنت جهة من جهات البحث حول حياة الرسول األكرم ؛ وإن شئت

التفصيل فعليك بهذه املصادر :الكايف439/1 :؛ الهداية الكربى 35 :وما بعدها؛ إثبات
الوصيّة 93 :وما بعدها؛ فرق الشيعة160 :؛ املقنعة 455 :وما بعدها؛ تهذيب األحكام2/6 :؛
روضة الواعظني 64/1 :وما بعدها؛ تاج املواليد 69 :وما بعدها؛ إعالم الورى 39/1 :وما
بعدها؛ مناقب آل أيب طالب  13/b: 1وما بعدها؛ كشف الغ ّمة 7/1 :وما بعدها.
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رشفهــا اللــه تعــاىل ،يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عــر
مب ّكــة ّ
مــن ربيــع األ ّول عــام الفي ـل.
ويف روايــة العا ّمــة :ولــد  Aيــوم االثنــن .ثــ ّم اختلفــوا فمــن قائــل:
لليلتــن مــن ربيــع األ ّول ،ومــن قائــل :لعــر خلــون منــه ،وقيــل :الثنتــي
عــرة ليل ـةً ،وذلــك ألربــع وثالثــن ســن ًة ومثانيــة أشــهر مضــت مــن ُملــك
كــرى أنــو شــروان بــن قبــاد قاتــل مــزدك والزنادقــة ،وهــو الــذي عنــى رســول
اللــه  فيــا يزعمــونُ :ولِــدتُ يف زمــن امللــك العــادل أو الصالــح ،ولثــاين
ســنني ومثانيــة أشــهر مــن ُملــك عمــرو بــن هنــد ملــك العــرب .وقيــل :بعــد
قــدوم الفيــل بشــهرين وس ـتّة أيّــام ،وروي لثــاين عــرة ليل ـ ًة منــه[[[.
ـي  فنبــدأ بســنته ثـ ّم شــهره
وكيفــا كان ،نحــن نبحــث عــن مولــد النبـ ّ
ثـ ّم يومــه.
 .أسنته

املشــهور بــل املتّفــق عليــه -كــا حــي عــن غــر واحــد مــن
علــاء الفريقــن[[[ -أ ّن رســول اللــه  ولــد عــام الفيــل[[[.
[[[ كشف الغمة:.14 /1

[[[ انظر تهذيب األسامء و اللغات ،26 :وفيه :أنّه الصحيح املشهور ،ونقل إبراهيم ابن
املنذر الحزامي شيخ البخاري و خليفة ابن خياط و آخرون اإلجامع عليه؛ الوايف بالوفيات:
 ،57 /1وفيه :أنّه الصحيح؛ صفة الصفوة: ،24 /1ونقل االتّفاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق:/3
 ،70نقالً عن معروف بن خ ّربوذو غريه من أهل العلم ؛ تاريخ مدينة دمشق: ،76 /3وفيه :قال
خليفة :و املجمع عليه عام الفيل؛ االستيعاب ،30 /1 :وفيه :ال خالف أنه ولد عام الفيل.

[[[ أ ّما مصادر اإلمامية فانظر :الكايف:439 /1؛ اثبات الوصية114 :؛ كامل الدين:196 /1؛
جد:
املقنعة456 :؛ اإلرشاد:5 /1؛ كنز الفوائد:167 /1؛ تهذيب األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
791 /2؛ اآلثار الباقية۴۲۳ :؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج املواليد74 :؛ إعالم الورى :/1
42؛ الخرائج و الجرائح : 21 /1؛ اإلقبال باألعامل الحسنة :121 /3؛ كشف الغمة :14 /1؛
تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب ( ط.ق )887 /2 :؛ الدروس الرشعية6 /2 :؛ الروضة
البهية.134 /2 :
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فعليــه ال يُعنتــى إىل ســائر األقــوال وال يُعبــأ بهــا؛ لشــذوذها وتف ّردهــا
وعــدم اســتنادها إىل مصــدر معتمــد أو روايــة معتــرة ،وهــي:
النبي  بعد الفيل بعرش سنني[[[.
 .1ولد ّ
 .2مولد رسول الله  بعد الفيل بعرشين سنة[[[.
النبي  بعد الفيل بثالثني سنة[[[.
 .3ولد ّ
النبي األکرم  بعد الفيل بأربعني سنة[[[.
 .4مولد ّ
 .5ولد رسول الله  -بعد الفيل بسبعني سنة[[[.
وأ ّما مصادر العا ّمة فمنها :تاريخ مدينة دمشق : 71 /3و 72و ،73الطبقات الكربى :81 /1؛
نقاله عن ابن ع ّباس وقيس بن مخرمة؛ تاريخ مدينة دمشق : ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛
تاريخ مدينة دمشق : ،74 /نقالً عن مح ّمد بن جبري بن مطعم؛ تاريخ مدينة دمشق :،74 /3

وفيه :قال أبو إسحاق :ال يشك فيه أحدا ً من علامئنا أ ّن رسول الله  ولد عام الفيل؛ تاريخ

مدينة دمشق: ،75 /3نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر ؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً
عن أيب جعفر الباقر  A؛ أنساب األرشاف :92 /1؛ اإلنباء44 :؛ أسدالغابة21 /1 :؛ قالدة
النحر:114 /1؛ غربال الزمان18 :؛ مورد اللطافة: 5 /1و8؛ السرية الحلبية.95 /1 :

[[[ تهذيب األسامء واللغات ،26 :إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل
«قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق: ،76 /3نقالً عن ابن أبزى.

[[[ مورد اللطافة: ،9 /1نسبه إىل «قيل».

[[[ مورد اللطافة :9 /1؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الوايف بالوفيات ،57 /1 :إمتاع
األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق : ،76 /3نقالً
عن موىس بن عقبة.
[[[ مورد اللطافة :9 /1؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الوايف بالوفيات ،57 /1 :إمتاع
األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية ،96 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تاريخ مدينة دمشق: ،74 /3نقالً عن
راوي هذا النقل -وهو إبراهيم بن املنذر -إىل الوهم؛ تاريخ
ابن شهاب ،ونسب أبو إسحاق
َ
مدينة دمشق: ،76 /3نقالً عن أيب زكريا العجالين.
[[[ مورد اللطافة: ،9 /1السرية الحلبية ،96 /1 :نسباه إىل «قيل».
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 .6مولده  سنة ثالث وعرشين من غزوة أصحاب الفيل[[[.
ـى اللــه عليــه وآلــه وسـلّم -قبــل الفيــل بخمــس عــرة
ـي -صـ ّ
 .7ولــد النبـ ّ
سنة [ [[ .
ث ّم إنّه قد ورد يف بعض املصادر تعيني سنة والدته مبا قارنها من الحوادث
ِ
ومستندها واعتبا ِر
والوقائع ،ولكن االختالف فيها أكرث ،فلم نبحث حولها
مستندها يف املقام خوفاً من اإلطالة .نعم ،نشري إليها يف الهامش أل ّن فيها بعض
الفوائد[[[.
ب .شهره
املشــهور -بنــاء عــى مــا يف مصــادر الفريقــن[[[ -بــل ا ُّد ِعــي عليــه
نقال عن عبد الله بن عمرو؛ إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية
[[[ تاريخ مدينة دمشق :ً ،66 /3
الحلبية96 /1 :؛ نسباه إىل «قيل».

نقال عن ابن ع ّباس؛ إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبية:
[[[ .تاريخ مدينة دمشق :ً ،76 /3
 ،96 /1نسباه إىل «قيل»؛ السرية النبوية البن كثري ،203 /1 :وفيه :وأغرب منه ما قاله خليفة بن
خياط :حدثني شعيب بن حبان ،عن عبد الواحد ابن أيب عمرو عن الكلبي ،عن أيب صالح،
عن ابن عباس ،قال :ولد رسول الله  قبل الفيل بخمس عرشة سنة .وهذا حديث غريب

ومنكر وضعيف أيضاً.

[[[ .وإليك جملة من هذه األقوال:
أ .أ ّن ذلك ألربعني سنة مضت من ملك كرسى أنورشوان بن قباذ .أسد الغابة14 /1 :؛ مروج
الذهب53 /2 :؛ إمتاع األسامع.7 /1 :
مليض اثنتني وأربعني سنة من ملك كرسى أنورشوان .تاريخ الطربي570 /1 :؛
ب .أ ّن ذلك
ّ
الكامل يف التاريخ.458 /1 :
ج .أ ّن ذلك ألربع وثالثني سنة ومثانية أشهر مضت من ملك كرسى .إعالم الوری42 /1 :؛
كشف الغمة:.14 /1
د .هي السنة الثامنة واألربعون من ملك كرسى أنورشوان .املخترصيف أخبار البرش.110 /1 :
هـ .لثامن وأربعني ولثاممنائة واثنتني ومثانني لذي القرنني .تاريخ ابن خلدون2 :ق.4 /2
و .لعرشين سنة مضت من ملك كرسى أبرويز .إمتاع األسامع30 /1 :

[[[ .أ ّما مصادر اإلمام ّية ،فمنها :الكايف:439 /1؛ إثبات الوص ّية114 :؛ كامل الدين:196 /1؛
اآلثار الباقية423 :؛ املقنعة456 :؛ اإلرشاد :5 /1؛ مسار الشيعة50 :؛ كنز الفوائد :167 /1؛
جد:791 /2؛ اآلثار الباقية423 :؛ روضة الواعظني:/1
تهذيب األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
70؛ تاج املواليد74 :؛ إعالم الورى :42 /1؛ الخرائج والجرائح :21 /1؛ 760 /2؛ قصص
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اإلجــاع[[[؛ أ ّن مولــده يف شــهر ربيــع األ ّول.
ولكن هنا أقوال أُخر ال ميكن الركون إليها ،هي:
النبي  يف شهر رمضان[[[.
 .1ولد ّ
النبي األعظم  يف شهر صفر[[[.
 .2مولد ّ
 .3قد ولد  يف شهر ربيع الثاين[[[.
(للراوندي)316 :؛ مناقب آل أيب طالب:172 /1؛ الرسائر:418 /1؛ اإلقبال باألعامل
األنبياء
ّ
الحسنة :121 /3؛ كشف الغ ّمة :14 /1؛ الد ّر النظيم58 :؛ العدد القويّة 110 :و ،111نقالً
عن تاريخ املفيد وكتاب املصباح وكتاب الد ّر؛ تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب
(ط.ق)887 /2 :؛ الدروس الرشعيّة6 /2 :؛ الروضة البهيّة.134 /2 :
وأ ّما مصادر العا ّمة ،فمنها :قالدة النحر :114 /1؛ مورد اللطافة :5 /1؛ و 8؛ تاريخ مدينة
دمشق : ،68 /3نقالً عن ابن عبّاس؛ الطبقات الكربى : ،81 /1تاريخ مدينة دمشق :،70 /3
ين؛ تاريخ مدينة دمشق: ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ تاريخ
نقاله عن أيب معرش نجيح املد ّ
مدينة دمشق: ،75 /3نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً
عن أيب جعفر الباقر  A؛ أنساب األرشاف:92 /1؛ اإلنباء44 :؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية
الحلب ّية ،93 /1 :نقالً عن سعيد بن املس ّيب.
[[[ .تهذيب األسامء واللغات ،26 :نقل االتّفاق عليه؛ الوايف بالوفيات57 /1 :؛ صفة الصفوة:
 ،24 /1ونقل االت ّفاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق : ،70 /3نقالً عن معروف بن خ ّربوذ وغريه
من أهل العلم؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :الجمهور عىل أ ّن ذلك كان يف شهر
ربيع األ ّول.

نقال عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نسبه
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،66 /3
إىل «قيل»؛ االستيعاب ،30 /1 :نقالً عن الزبري بن بكّار؛ اآلثار الباقية423 :؛ إمتاع األسامع:
رب عن الزبري بن بكّار ،وهو قول
7 /1؛ السرية النبويّة البن كثري 200 /1 :وفيه :نقله ابن عبد ال ّ
غريب ج ّدا ً ،وكان مستنده أنّه عليه الصالة والسالم أوحي إليه يف رمضان بال خالف ،وذلك
عىل رأس أربعني سنة من عمره ،فيكون مولده يف رمضان وهذا فيه نظر ،والله أعلم؛ الروض
األنف ،184 /1 :وفيه :قال الزبري :كان مولده يف رمضان ،وهذا القول موافق لقول من قال:
«أي يوم من الشهر؟».
إ ّن أ ّمه ح ّملت به يف أيّام الترشيق ،والله أعلم  .وانظر أيضاً البحث يف ّ
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل».
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل».
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 .4مولد رسول الله  يف شهر املح ّرم الحرام[[[.
فكــا قلنــا :ال عــرة بهــا؛ لعــدم ورود روايــة معتــرة فيهــا ،وكــذا إلعــراض
املشــهور عــن هــذه األقــوال ،بــل مل نعلــم قائــل بعضهــا فضـاً عــن مصدرهــا
رصحــاً
ومســتندها ،وقــد ورد يف بعــض املصــادر -عــى ســبيل الحكايــة -م ّ
بضعفهــا وعــدم اســتنادها عــى مســتند صحيــح.
أي يوم من الشهر؟
جّ .
الــذي ورد يف كثــر مــن مصــادر أصحابنــا اإلمام ّيــة -زاد اللــه شــوكتهم
الربّانيــة [[[-كــا قــد ورد يف بعــض مصــادر العا ّمــة -وإن كانــوا مل يعتنــوا بــه[[[-

العلمة
أ ّن رســول اللــه ولــد يف ســابع عــر من شــهر ربيــع األ ّول ،بــل قــال ّ
إل مــن شـ ّذ منهم عــى ذلك[[[.
ـي -رحمــه اللــه :-إنّــه اتّفقــت اإلمام ّيــة ّ
املجلـ ّ

[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلب ّية ،94 /1 :نسباه إىل «قيل»؛ فضائل األوقات،441 :
البيهقي قال :هذا حديث منكر وإسناده ضعيف
ورد يف ضمن خرب عن ابن عبّاس ،ولك ّن
ّ
مب ّرة.

[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :املقنعة456 :؛ اإلرشاد:5 /1؛ مسار الشيعة50 :؛ كنز الفوائد:
جد :791 /2؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج
167 /1؛ تهذيب األحكام :2 /6؛ مصباح املته ّ
املواليد74 :؛ إعالم الورى:42 /1؛ جامع األخبار81 :؛ الخرائج والجرائح:21 /1؛ 760 /2؛
(للراوندي)316 :؛ مناقب آل أيب طالب :172 /1؛ الرسائر :418 /1؛ اإلقبال
قصص األنبياء
ّ
باألعامل الحسنة:121 /3؛ كشف الغ ّمة:14 /1؛ الد ّر النظيم58 :؛ العدد القويّة 110 :و،111
نقالً عن تاريخ املفيد وكتاب املصباح وكتاب الد ّر؛ تحرير األحكام118 /2 :؛ منتهى املطلب
(ط.ق)887 /2 :؛ الدروس الرشعيّة6 /2 :؛ الروضة البهيّة.134 /2 :
[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :مورد اللطافة: ،8 /1السرية الحلبيّة ،93 /1 :نسباه إىل «قيل»؛
السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :أخطأ من قال :ولد يوم الجمعة لسبع عرشة خلت
من ربيع األ ّول .نقله الحافظ ابن دحية فيام قرأه يف كتاب إعالم الروى بأعالم الهدى (كذا،
للطربيس) لبعض الشيعة .ث ّم رشع ابن دحية يف
والصواب :إعالم الورى بأعالم الهدى وهذا
ّ
النص.
تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خالف
ّ
املامقاين -رحمه
ّ
ب املحقّق
[[[ .بحار األنوار :248 /15؛ مرآة العقول .170 /5 :وهكذا ع ّ
الله -يف املقام .انظر تنقيح املقال182-181 /1 :؛ مرآة الكامل.263 /3 :
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ـري -رحمــه اللــه :-قــال الشــيخان ومــن
هــذا ،ولكــن قــال املح ّقــق التسـ ّ
خــر عنهــا :إنّــه الســابع عــر مــن ربيــع األ ّول ،اســتنادا ً إىل خــر إســحاق
تأ ّ
العريــي عــن الهــادي  ،Aرواه الشــيخ يف تهذيبــه ومصباحــه،
العلــوي
ّ
ّ
وأشــار إىل مضمونــه املفيــد يف مقنعتــه ،والخــر مشــتمل عــى داللــة لــه A
بإخبــاره الــراوي قبــل ســؤاله ،بأنّــه جــاء ليســأل عــن صيــام أيّــام الســنة .وإىل
مرفــوع املصبــاح عنهــم  :bمــن صــام يــوم الســابع عــر مــن ربيــع األ ّول
كتــب اللــه لــه صيــام ســنة.
دال عــى أنّــه يــوم مولــده وإنّ ــا ّ
لك ّنــه مــع إرســاله غــر ّ
دل عــى
خصوصيّــ ٍة يف صــوم يــوم الســابع عــر منــه ،فلعلّهــا مــن جهــة أخــرى،
فنقــل ابــن طــاووس يف إقبالــه عــن كتــاب شــفاء الصــدور أليب بكــر الن ّقــاش،
يقــال :أرسي بــه  يف ليلــة ســبع عــر مــن ربيــع األ ّول قبــل الهجــرة بســنة.
صــح مــا ذكــره مــن اإلرساء يف الليلــة املذكــورة؛ فينبغــي
قــال الســ ّيد :فــإن
ّ
تعظيمهــا ومراعــاة حقوقهــا .وتفســر املفيــد لــه يف املســا ّر والحدائــق والفتّــال
ج ّيــة فيــه .كــا أ ّن الخــر املشــتمل عــى زيــارة
يف الروضــة باملولــود  -ال ح ّ
الصــادق  Aألمــر املؤمنــن  Aيف يــوم الســابع عرش؛ غــر ّ
دال عــى كونه
دال لــكان مــا نقلــه اإلقبــال عــن
مولــده ؛ كــا ال يخفــى .ولــو كان هــو ّ ً
ـى يف الثــاين عــر
ـتحب أن يصـ ّ
بعــض كتــب أصحابنــا مــن العجــم( :أنّــه يسـ ّ
مــن ربيــع األ ّول ركعتــن ،يف األوىل الحمــد م ـ ّرة و﴿ ُقــل يــا أيُّ َهــا الكا ِف ـ ُرون﴾
دال عــى أ ّن تلــك الصــاة كانــت لكــون مولــده فيــه ،كــا
ثالث ـاً) أيض ـاً ّ ً
ـح مــا ذكــره مــن العمــل[[[.
هــو محتمــل لــو كان صـ ّ
إلّ أ ّن الذهــاب إىل هــذا القــول -أعنــي ســابع عــر شــهر ربيــع األ ّول-
ـن يف املقــام ،وال سـ ّيام مــع كــرة القائلــن بــه ،وكونــه مخالفـاً لِـــا روي
متعـ ّ
إل مــن شـ ّذ
عــن العا ّمــة -كــا ســيأيت ،-وعــدم اعتنــاء أصحابنــا بقــول العا ّمــة ّ
[[[ .قاموس الرجال:.4 /12

244

محمد باقر ملكيان

املامقــاين
ّ
املجلــي -رحمــه اللــه [[[-واملحقّــق
العلمــة
منهــم ،كــا قــال ّ
ّ
رحمــه اللــه.[[[-[[[
ـي  يف ثــاين عــر مــن
وأ ّمــا العا ّمــة فاملشــهور عندهــم أ ّن مولــد النبـ ّ

شــهر ربيع األ ّول[[[.

وقد ذهب إليه بعض أصحابنا اإلمام ّية[[[.
ـي -رحمــه اللــه -فمــن املحتمــل أنّــه اختــار هــذا القــول
أقــول :أ ّمــا الكلينـ ّ
املامقــاين
ّ
املجلــي -رحمــه اللــه [[[-واملحقّــق
العلمــة
تق ّيــةً ،كــا قــال ّ
ّ
-رحمــه اللــه.[[[-

وأ ّمــا الصــدوق -رحمــه اللــه -فلــم يظهــر منــه اختيــار هــذا القــول ،بــل
هــو نقــل روايــة مرفوعــة عــن أبــان بــن عثــان ورد فيهــا :فولــد رســول اللــه
 عــام الفيــل الثنتــي عــرة ليلــة مضــت مــن ربيــع األ ّول يــوم االثنــن[[[.
[[[ .بحار األنوار:248 /15؛ مرآة العقول.170 /5 :

[[[ .تنقيح املقال181 /1 :ـ182؛ مرآة الكامل.263 /3 :

[[[ .انظر السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه نقل ذلك عن ابن إسحاق ،ث ّم قال :وهذا هو
املشهور عند الجمهور؛ والله أعلم.

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ مورد اللطافة:5 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان
أحد األقوال املشهورة األربعة؛ الوايف بالوف ّيات ،57 /1 :نسبه إىل «قيل»؛ صفة الصفوة:/1
 ،25ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نقالً عن معروف بن خ ّربوذ
وغريه من أهل العلم؛ تاريخ مدينة دمشق: ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ أنساب األرشاف:/1
 ،92االستيعاب ،30 /1 :تهذيب الكامل ،185 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ السرية الحلب ّية،93 /1 :
نقالً عن سعيد بن املسيّب.

[[[ .الكايف:439 /1؛ إثبات الوصيّة114 :؛ كامل الدين:196 /1؛ اآلثار الباقية.423 :
[[[ .بحار األنوار:248 /15؛ مرآة العقول.170 /5 :

[[[ .تنقيح املقال183 /1 :؛ مرآة الكامل.263 /3 :
[[[ .كامل الدين:.196 /1
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فمــن املحتمــل ج ـ ّدا ً أ ّن هــذه الروايــة أيض ـاً محمولــة عــى التق ّيــة ،وال س ـ ّيام
مــع مــا ورد فيهــا« :يــوم االثنــن» ،فإنّــه قــد ورد يف رواياتنــا أ ّن األمئّــة -b-
كذّبــوا العا ّمــة يف ذهابهــم إىل أ ّن رســول اللــه ولــد يــوم االثنــن[[[ ،وســيأيت
«أي يــوم مــن األســبوع»؛ إن شــاء اللــه.
نـ ّ
ـص الروايــة يف بحــث ّ
ـي
مــع أنّــه مــن املحتمــل أ ّن «الثنتــي عــرة ليلــة مضــت» يف كالم الكلينـ ّ
والصــدوق مح ـ ّرف ،والصــواب «الثنتــي عــرة ليلــة بقيــت» .وعليــه يوافــق
الكلينــي والصــدوق قــول املشــهور عنــد اإلمام ّيــة ،فــا حاجــة إىل
قــول
ّ
الحمــل عــى التق ّيــة.
النبي األعظم ُ ولد:
ومنه يظهر الحال يف سائر األقوال ،وهي أ ّن
ّ
 .1أ ّول من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .2يف اليوم الثاين من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .3يف اليوم الثالث من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .4يف ثامن شهر ربيع األ ّول[[[.
[[[ .قرب اإلسناد ،299 :ح1177؛ الخصال : ،385 /2ح .67والرواية -بناء عىل ما يف
الخصال -صحيحة سندا ً.
[[[ .مورد اللطافة: ،8 /1نسبه إىل «قيل».

[[[ .مورد اللطافة:8 /1؛ الوايف بالوفيّات ،57 /1 :االستيعاب ،30 /1 :أنساب األرشاف:/1
 ،92أسد الغابة ،21 /1 :نسبوه إىل «قيل»؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد
األقوال املشهورة األربعة؛ صفة الصفوة : ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ
ين؛ السرية
مدينة دمشق : ،70 /3الطبقات الكربى : ،81 /1نقاله عن أيب معرش نجيح املد ّ
رب؛ تهذيب الكامل185 /1 :؛ اآلثار
الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» وقال :وبه جزم ابن عبد ال ّ
الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل».

[[[ .الوايف بالوفيّات ،57 /1 :نسبه إىل «قيل».

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد األقوال املشهورة
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 .5يف عارش شهر ربيع األ ّول[[[.
 .6يف الثالث عرش من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .7لثامنِ عرشة ليلة من شهر ربيع األ ّول[[[.
 .8لثامنٍ بقني من ربيع األ ّول[[[.
 .9لثامين ليا ٍل خلت من رمضان[[[.
األربعة؛ صفة الصفوة: ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ اإلنباء44 :؛ االستيعاب/1 :
 ،30أسد الغابة ،21 /1 :اآلثار الباقية ،423 :نسبوه إىل «قيل»؛ االستيعاب ،31 /1 :نقالً عن
الحميدي عن ابن حزم .ورواه
الخوارزمي؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه :حكاه
ّ
ّ
جحه
مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغريهم عن
ّ
الزهري عن مح ّمد بن جبري بن مطعم .ور ّ
الحافظ أبو الخطّاب بن دحية يف كتابه :التنوير يف مولد البرش النذير؛ السرية الحلبيّة،93 /1 :
يصح غريه وعليه أجمع أهل التاريخ،
نسبه إىل «قيل» ث ّم قال :قال ابن دحية وهو الذي ال
ّ
كالحميدي وشيخه ابن حزم.
ين وهو اختيار أكرث أهل الحديث أي
ّ
وقال القطب القسطال ّ

[[[ .قالدة النحر:114 /1؛ تهذيب األسامء واللغات ،26 :ذكرها بعنوان أحد األقوال املشهورة
األربعة؛ صفة الصفوة: ،25 /1ذكره بعنوان أحد األقوال األربعة؛ تاريخ مدينة دمشق:،75 /3
نقالً عن أيب جعفر الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى : ،80 /1نقالً عن أيب جعفر الباقر
A؛ أنساب األرشاف:92 /1؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية النبويّة البن كثري ،199 /1 :وفيه:
ححه الحافظ
نقله ابن دحية يف كتابه؛ السرية الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» ،ث ّم قال :وص ّ
الدمياطي أي أل ّن األ ّول (أي ثاين عرش من شهر ربيع األ ّول) قال فيه ابن دحية :ذكره ابن
ّ
ً
يصح أصالً ،ولو أسنده ابن إسحاق مل يقبل منه،
ال
وذلك
إسناد،
دون
ا
مقطوع
إسحاق
ّ
جة.
كل من ابن
لتجريح أهل العلم له ،فقد قال ّ
املديني وابن معني أ ّن ابن إسحاق ليس بح ّ
ّ
[[[ .اآلثار الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل»
[[[ .مورد اللطافة:8 /1؛ السرية الحلب ّية ،93 /1 :نسبه إىل «قيل» وقال :رواه ابن أيب شيبة وهو
حديث معلول.

[[[ .مورد اللطافة: ،8 /1نسبه إىل «قيل»؛ السرية النبويّة البن كثري ،200-199 /1 :وفيه :نقله
ابن دحية من خ ّ
ط الوزير أيب رافع بن الحافظ أيب مح ّمد ابن حزم عن أبيه .والصحيح عن ابن
الحميدي وهو أثبت.
حزم األ ّول أنّه لثامن مضني منه ،كام نقله عنه
ّ

ححه كثري من العلامء .وهذا هو
[[[ .السرية الحلبية ،94-93 /1 :نسبه إىل «قيل» ،ث ّم قال :وص ّ
املوافق ملا تقدّم من أ ّن أ ّمه  حملت به يف أيّام الترشيق أو يف يوم عاشوراء وأنّه مكث يف
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 .10يف اثنتي عرشة من شهر رمضان[[[.
 .11يوم عاشوراء[[[.
أي يوم من األسبوع؟
دّ .
أ ّما يومه فاملشهور عند العا ّمة أ ّن رسول الله  ولد يوم االثنني[[[.
بطنها تسعة أشهر كوامل ،لكن قال بعضهم :إ ّن هذا القول غريب ج ّدا ً .ومستند قائله أنّه أوحى

إليه يف رمضان فيكون مولده يف رمضان ،وعىل أنّها حملت به يف أيّام الترشيق الذي مل
يذكروا غريه  -يعلم ما يف بقية األقوال.

نقال عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ،70 /3نسبه
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،66 /3
إىل «قيل»؛ االستيعاب ،30 /1 :نقالً عن الزبري؛ إمتاع األسامع ،7-6 /1 :وفيه :وقد ش ّذ بذلك
إل أنّه موافق لقوله :إ ّن أ ّمه حملت به أيّام الترشيق ،فيكون حملها مدّة
الزبري بن بكّارّ ،

السالمي.
تسعة أشهر عىل العادة الغالبة؛ اآلثار الباقية ،423 :نقله أبو ريحان عن
ّ

الذهبي
الحلبي :ذكر
[[[ .إمتاع األسامع ،7 /1 :السرية الحلبيّة ،94 /1 :نسباه إىل «قيل» ،وقال
ّ
ّ
أ ّن القول بأنّه ولد  يف عاشوراء من اإلفك أي الكذب .وفيه إن كان ذلك ألنّه ال يجامع

يختص اإلفك
أنّها حملت به  يف أيّام الترشيق وأنّه مكث يف بطنها تسعة أشهر كوامل ال
ّ
بهذا القول ،بل يأيت فيام عدا القول بأنّه ولد يف رمضان ،ث ّم رأيت بعضهم حىك أنّه حمل يف
يصح القول املشهور والدته يف ربيع األ ّول.
شهر رجب ،وحينئذ
ّ
[[[ .الطبقات الكربى : ،81 /1مورد اللطافة : ،7 /1تاريخ مدينة دمشق : 67 /3و،68
االستيعاب ،31 /1 :نقلوه عن ابن عبّاس؛ قالدة النحر :114 /1؛ تهذيب األسامء و اللغات:
 ،26نقل االت ّفاق عليه؛ الوايف بالوفيّات57 /1 :؛ صفة الصفوة : ،24 /1وفيه :االت ّفاق عليه؛

تاريخ مدينة دمشق: ،66 /3نقالً عن ابن عمر عن رسول الله  ،وعن أيب قتادة عنه ،

وعن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق : 69 /3و ،70نقالً عن مكحول ويزيد بن أيب
ين؛ تاريخ
حبيب؛ الطبقات الكربى: ،81 /1مدينة دمشق: ،70 /3نقاله أيب معرش نجيح املد ّ
مدينة دمشق : ،73 /3نقالً عن ابن إسحاق؛ تاريخ مدينة دمشق : ،75 /3نقالً عن أيب جعفر

الباقر  Aوعامر؛ الطبقات الكربى: ،80 /1نقالً عن أيب جعفر الباقر  A؛ االستيعاب/1 :
 ،30نقالً عن الزبري؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة21 /1 :؛ السرية الحلب ّية ،92 /1 :وفيه :قال بعضهم
ال خالف فيه والله بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة.
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ولك ّن الصحيح عند اإلمام ّية أنّه يوم الجمعة[[[.
وبذلــك وردت الروايــات عــن أمئّتنــا  ،-b-وفيهــا تكذيــب لقــول العا ّمــة

ـي  ولــد يــوم االثنــن.
إ ّن النبـ ّ

ي بــن جعفــر قــال :جــاء رجــل إىل
روى الصــدوق بســند صحيــح عــن عـ ّ
إن أريــد الخــروج
أخــي مــوىس بــن جعفــر  Aفقــال لــه :جعلــت فــداكّ ،
فــاد ُع يل ،فقــال :ومتــى تخــرج؟ قــال :يــوم االثنــن .فقــال لــه :ومل تخــرج يــوم
االثنــن؟ قــال :أطلــب فيــه الربكــة؛ أل ّن رســول اللــه  ولــد يــوم االثنــن.
فقــال :كذبــوا ،ولــد رســول اللــه  يــوم الجمعــة ،ومــا مــن يــوم أعظــم شــؤماً
مــن يــوم االثنــن ،الحديــث[[[.
يل بن جعفر[[[.
ورواه
ّ
الحمريي بسنده عن ع ّ
وقد ورد هذا املضمون يف مصادر أُخر أيضاً[[[.
[[[ .الكايف :439 /1؛ إثبات الوصيّة114 :؛ املقنعة456 :؛ كنز الفوائد :167 /1؛ تهذيب
جد :791 /2؛ روضة الواعظني :70 /1؛ تاج املواليد74 :؛
األحكام :2 /6؛ مصباح املته ّ
(للراوندي)316 :؛ اإلقبال باألعامل
إعالم الورى:42 /1؛ جامع األخبار81 :؛ قصص األنبياء
ّ
الحسنة :121 /3؛ كشف الغ ّمة :14 /1؛ العدد القويّة 110 :و ،111نقالً عن تاريخ املفيد
وكتاب املصباح وكتاب الد ّر.
[[[ .الخصال: ،385 /2ح.67

[[[ .قرب اإلسناد ،299 :ح.1177

[[[ .انظر:
الجوهري عن جميل بن صالح عن
أ .املحاسن: ،347 /2ح ،15رواه عن القاسم بن مح ّمد
ّ
مح ّمد بن أيب الكرام عن أيب عبد الله  .Aويف سنده كالم.
ب .املحاسن: ،347 /2ح ،16رواه عن عثامن بن عيىس عن أيب أيّوب الخ ّزاز عن أيب عبد
الله  .Aوالسند معترب.
الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن مح ّمد بن خالد .الكايف: ،314 /8ح.492
ورواه
ّ
الربقي أيضاً بإسناده عن أيب أيّوب .من ال يحرضه الفقيه ،267 /2 :ح.2400
ورواه
ّ
الهاشمي عن مح ّمد بن عيىس بن عبيد
يل
ع
بن
الحسن
عن
رواه
ح.5
،146
/4
الكايف:
ج.
ّ
ّ
عن جعفر بن عيىس عن الرضا  .Aويف سنده كالم.
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إشكال مشهور

[[[

مق ّدمتــه :املشــهور املعــروف بــن املســلمني أ ّن والدتــه يف شــهر
ربيــع األ ّول عــى اختالفهــم املزبــور يف يومــه.
وروي[[[ أ ّن أ ّمه حملت به يف أيّام الترشيق عند الجمرة الوسطى.

قي ـل[[[ :س ـ ّميت بأيّــام الترشيــق إ ّمــا مــن ترشيــق اللحــم -وهــو تقديــده
رق فيهــا ،أي:
وبســطه يف الشــمس ليجـ ّ
ـف-؛ أل ّن لحــوم األضاحــي كانــت تـ ّ
رر يف الشــمس؛ أو أل ّن الهــدي والضحايــا ال تنحــر حتّــى تــرق الشــمس
تـ ّ
أي تطلــع.-وحينئــذ فــازم الجمــع بــن تاريــخ والدتــه وتاريــخ الحمــل ،هــو
كــون مــ ّدة حملــه ثالثــة أشــهر ،أو ســنة وثالثــة أشــهر.
ـص القــرآن مبقتــى الجمــع بــن آيــة الحمــل
واأل ّول خــاف املعتــاد ،ونـ ّ
الكليني .تهذيب األحكام: ،301/4ح17؛ االستبصار،135 /2:
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن
ّ
ح 6د .الخصال: ،385 /2ح .66رواه عن مح ّمد بن الحسن عن مح ّمد بن يحيى العطّار عن
األشعري عن العبّاس بن معروف عن مح ّمد بن أيب عمري
مح ّمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
ّ
عن أيب حمزة عن عقبة بن بشري األزدي عن أيب جعفر  .Aويف سنده كالم.

[[[ .هذا أمر بحث حوله كثري من األعالم .وعىل سبيل املثال انظر الدروس6-5 /2 :؛ رشح
ين131 /7 :؛ تكملة الرجال757-756 /2 :؛ بحار األنوار- 252 /15 :
أصول الكايف للامزندرا ّ
254؛ منتهى املقال12 /1 :؛ عدّة الرجال52 /1 :؛ مجمع الرجال 183 /7؛ وغريها.
ين (رحمه الله) -كام هو دأبه -جمع كلامت األعالم يف تنقيح املقال ،فنحن
واملحقّق املامقا ّ
نكتفي مبا أورده .انظر تنقيح املقال ،212-208 /1 :والهوامش أيضاً من تعليقات الشيخ
ين -حفظه الله -عىل التنقيح .وانظر أيضاً تنقيح املقال.202-197 /1 :
مح ّمد رضا املامقا ّ
[[[ .انظر الكايف.429 /1 :

[[[ .انظر النهاية464 /2 :؛ الصحاح1501 /4 :؛ مجمع البحرين ،504 /2 :و 192 191- /5؛
و غريها.
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أقــل الحمــل ســتّة أشــهر ،-ولــو كان قــد تخلّــف فيــه
وآيــة الرضــاع -بكــون ّ
 لتكـ ّ
ـرت الدواعــي إىل نقلــه بع ـ ّده مــن خصائصــه  ،ومل يذكــره أحــد،
والثــاين مخالــف لِـــا اتّفــق عليــه األصحــاب واســتفاضت األخبــار مــن عــدم
زيــادة الحمــل عــى ســنة.
جــت العا ّمــة يف -تجويزهــم كــو ن الحمــل
ولــو تخلّــف فيــه  الحت ّ
أكــر مــن ســنة -بذلــك.
وأجيب عن اإلشكال بوجوه:
ـري يف الحــاوي[[[ مــن إمــكان أن يكــون
أحدهــا :مــا عــن الفاضــل الجزائـ ّ

ذلــك مــن خصائصــه  ومل ينقــل[[[.

وضعفــه ظاهــر ،رضورة توفّــر الدواعــي إىل نقــل مثلــه -لــو كان ،-وال
ســيّام مــن املخالفــن املج ّوزيــن زيــادة الحمــل عــن ســنة ،لكفايــة مــورد
واحــد إلثبــات اإلمــكان[[[.
[[[
ـي
ثانيهــا :إ ّن نقــل كــون الحمــل أيّــام الترشيــق ســهو مــن قلــم الكلينـ ّ
رحمــه اللــه ،-نشــأ عــن ذهــاب العا ّمــة إىل أنّــه حملــت بــه أ ّمــه يف أيّــامالترشيــق ،أو عشــ ّية عرفــة ،عنــد الجمــرة الوســطى ،ومل يــرد ذلــك بطريــق
معتمــد.

[[[ .انظر حاوي األقوال.467 /4 :

[[[ .وزاد يف الحاوي عىل ما هنا بقوله ... :لعدم شهرته ووضوح كونه يفيد صفة كامل زائدة
كل فرد عند املخالفني.
عىل املعتاد تتوفّر الدواعي عىل نقلها مع جوازه يف ّ

الخواص معدودة ،وما نقل أحد من العلامء
الالهيجي عىل ذلك بقوله :وفيه :أ ّن
[[[ .وأجاب
ّ
ّ
خواصه .خري الرجال( 36 :الخط ّّي).
أ ّن ذلك من
ّ

[[[ .التعبري بالسهو فيه مسامحة ظاهرة ،واألوىل أن يقال :إ ّن ما ذكره -رحمه الله -مرسل ال
يعارض االتّفاق املذكور وظاهر النقل املأثور.

حبث حول مواليد املعصومني و وفياتهم "مولد الرسول  ووفاته"

251

ويب ّعــده أ ّن بعــض روايــات العا ّمــة تض ّمنــت تعيــن كــون الحمــل عنــد
ـج -غــر معقــول؛ لعــدم إمــكان
الجمــرة الوســطى ،وذلــك -سـ ّيام يف أيّــام الحـ ّ
نصــب الفســطاط عنــد الجمــرة حينئــذ حتّــى يقــع فيــه مــا يــورث الحمــل.
ـج إنّ ــا هــو يف اإلســام ،وأ ّمــا قبــل
ثالثهــا :إ ّن تعيــن ذي الح ّ
جــة للحـ ّ
الحــج ينقــل مــن شــهر إىل آخــر ،فأيّــام الترشيــق األيّــام
اإلســام فــكان
ّ
حــج املرشكــن يف
املعلومــة مــن شــهر جــادى األوىل الــذي وقــع فيــه
ّ
جــة،
عــام الفيــل باعتبــار النــيء ،حيــث كانــوا يؤ ّ
ـج عــن ذي الح ّ
خــرون الحـ ّ
جــون ســنتني يف املحـ ّرم ،وســنتني يف صفــر ،وهكــذا إىل أن يتـ ّم الــدور،
فيح ّ
ثــ ّم يســتأنفونه[[[.
ونوقــش يف هــذا الوجــه بأنّــه يســتلزم اإلغــراء بالجهــل ،فــإ ّن املعــروف
جــة.
مــن أيّــام الترشيــق هــي الثالثــة يف ذي الح ّ
كل شــهر أيّــام الترشيــق ،فمــن أيــن علــم أنّــه
وأيض ـاً عليــه :يكــون يف ّ
يف جــادى األوىل؟! واملقــام مقــام بيــان ابتــداء الحمــل ،وعــى مــا ذكــر ال
ل البيــان بــل يحصــل اإلبهــام واإلغــراء.
يحص ـ 
رابعهــا :هــو الثالــث ،بضميمــة أ ّن ابــن بابويــه يف كتــاب النبــوة[[[ ،وابــن

طــاووس يف اإلقبــال[[[ َر َويــا أ ّن الحمــل كان ليلــة الجمعــة الثنتــي عــرة
الجزائري هذا الوجه بشكل آخر ،حيث قال :الثاين :إنّه جاز أن يكون املراد من أيّام
[[[ .ق ّرر
ّ
الترشيق غري األيّام املوضوعة رشعاً للوقت املخصوص -وهو الحادي عرش ،والثاين عرش،
جة ،-إذ هذه التسمية ناشئة بعد اإلسالم ،وقد قيل :إ ّن للعرب أيّاماً
والثالث عرش من ذي الح ّ
كانت تجتمع فيها مبنى ويس ّمونها أيّام الترشيق غري هذه األيّام ،وقيل :إنّهم إذا فاتهم ذي
جة ع ّوضوا بدله شهرا ً ،وس ّموا الثالثة األيّام التي بعد عارشه أيّا َم الترشيق ،وهو اليشء
الح ّ
املنهي عنه .حاوي األقوال.467 /4 :
ّ
املجليس عن
[[[ .حكاه عنه يف اإلقبال يف الجزء الرابع من كتاب النب ّوة ،وكذا العالمة
ّ
اإلقبال .بحار األنوار ،251 /15 :ح.2

[[[ .إقبال األعامل ،623 :قال :فصل فيام نذكره يف فضل ليلة تسع عرش من جامدى اآلخرة،
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ليلــة بقيــت[[[ مــن جــادى اآلخــرة ،فإنّــه حينئــذ يرتفــع اإلشــكال ،وتكــون
مـ ّدة الحمــل تســعة أشــهر مــن دون زيــادة وال نقــص ،وال سـ ّيام عــى مختــار
األصحــاب يف والدتــه  ،فتدبّــر[[[.
الفصل الثاين :وفاته
وقد نبحث حول تاريخ وفاة الرسول األعظم  يف ضمن أمور:
أ .سنته
املذكــور يف مصــادر الفريقــن أنّهــا الســنة الحاديــة عــرة بعــد الهجــرة

النبويّــة[[[.

ـي  قُبــض يف
هــذا ،ولكــن قــد ورد يف بعــض مصــادر الفريقــن أ ّن النبـ ّ
وأنّها ليلة ابتداء الحمل برسول الله .
وكأنّه أخذه من األ ّول ،حيث قال :وإذا كان األمر كذلك فينبغي  ...إىل آخره .وعليه فهو ليس
مختاره كام تو ِهم عبارة املص ّنف -رحمه الله.-

املجليس -رحمه الله -هنا عىل كالمه بقوله :الظاهر «مضت» مكان «بقيت»
[[[ .علّق العالمة
ّ
ليوافق ما هو املشهور من كون أعامل أيّام الترشيق .بحار األنوار .251 /15 :وقد مىض ما
فيه.

والحق يف الجواب أن يقال :إنّه قد
الالهيجي يف كتابه مجيباً عن اإلشكال بقوله:
[[[ .قال
ّ
ّ
اشتهر أ ّن أهل الجاهل ّية كانوا إذا اضط ّروا إىل الحرب يف شهر الحرام أنسأها ...أي ح ّرموا
الحج ،وس ّموا أيّامها بتلك األسامء ،فأنزل الله تعاىل...
شهورا ً بعدها وأوقعوا فيها أفعال
ّ
ث ّم قال :وقد اتّفقت جملة من أيّام الترشيق بهذا االصطالح فال إشكال .خري الرجال37 :
(الخط ّّي).
[[[ .انظر كلامت اإلمام ّية يف :إثبات الوص ّية126 :؛ الهداية الكربى38 :؛ اإلرشاد189 /1 :؛
(للراوندي):
إعالم الورى: 46 /1و53؛ تاج املواليد71 :؛ جامع األخبار20 :؛ قصص األنبياء
ّ
317؛ مناقب آل أيب طالب:176 /1؛ كشف الغ ّمة:16 /1؛ الدروس الرشع ّية.3 /2 :
وانظر كلامت العا ّمة يف :غربال الزمان18 :؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ الطبقات الكربى:
 ،208 /2نقالً عن مح ّمد بن قيس؛ أسد الغابة:41 /1؛ مرآة الجنان19 /1 :؛ إمتاع األسامع/2 :
الواقدي؛ البداية والنهاية:
135؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
ّ
.276 /5
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ســنة عرش مــن هجرتــه[[[.
رح بــه يف كلــات بعضهــم -أ ّن مرادهــم
نعــم ،مــن املحتمــل -بــل املـ ّ
ـي عــر ســنوات مــن الهجــرة[[[ ،وحيــث إ ّن هجرتــه  يف شــهر ربيــع
مـ ّ

[[[
ف
األ ّول -كــا ورد يف كثــر مــن مصــادر الفريقــن  ،فهــذا معنــاه أنّــه تــو ّ

[[[ .انظر كلامت اإلمام ّية يف :تاريخ أهل البيت68 :؛ املقنعة456 :؛ مسا ّر الشيعة46 :؛
(للراوندي)359 :؛ مجموعة
روضة الواعظني:71 /1؛ إعالم الورى:269 /1؛ قصص األنبياء
ّ
نفيسة (ابن الخشّ اب)  ،123نقالً عن أيب جعفر الباقر .A
انظر كلامت العا ّمة يف :تاريخ بغداد200 /1 :؛ السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
[[[ .وعىل سبيل املثال نورد بعض كلامتهم:

ّ
وتوف رسول الله  الثنتي عرشة ليلة مضت من شهر ربيع األ ّول
روي عن عائشة قالت:
الطربي:
يف اليوم الذي قدم فيه املدينة مهاجرا ً فاستكمل يف هجرته عرش سنني كوامل .تاريخ
ّ
 .453 /2وقريب منه يف تاريخ ابن خلدون2 :ق 63 /2ـ .64
املسعودي :وكان دخوله -عليه الصالة والسالم -إىل املدينة يوم االثنني الثنتي عرشة
وقال
ّ
ليلة مضت من ربيع األ ّول ،فأقام بها عرش سنني كوامل .مروج الذهب.279 /2 :

ّ
وتوف سنة عرش لتاممها من
وقال ابن عساكر :إ ّن التاريخ منذ نزل رسول الله  املدينة
التاريخ .تاريخ مدينة دمشق.46 /1 :
وقال ابن كثري :وكانت وفاته  Aيوم االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع األ ّول لتامم عرش
سنني من مقدمه  Aاملدينة .السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :

وقال أيضاً :وقال مح ّمد بن إسحاقّ :
توف رسول الله  الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر

ربيع األ ّول ،يف اليوم الذي قدم فيه املدينة مهاجرا ً ،واستكمل رسول الله  يف هجرته

الواقدي :وهو املثبت عندنا وجزم به مح ّمد بن سعد كاتبه .البداية
عرش سنني كوامل .قال
ّ
والنهاية .276 /5 :ومثله يف السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
وانظر أيضاً كشف املشكل من حديث الصحيحني384 /4 :؛ إمتاع األسامع543 /14 :؛ دالئل
للبيهقي.235 /7 :
النب ّوة
ّ

نقال عن اإلمام زين العابدين
[[[ .أ ّما مصادر اإلماميّة فهي :الكايف : ،339-338 /8حً ،536
 Aيف رواية صحيحة؛ إثبات الوص ّية122 :؛ مسا ّر الشيعة49 :؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم(للراوندي)317 :؛ مناقب آل أيب طالب :144 /2؛ العدد
الورى :150 /1؛ قصص األنبياء
ّ
القويّة120 :؛ كشف الغ ّمة:.16 /1
أ ّما مصادر العا ّمة فهي :املستدرك626 /2 :؛ 424 /3؛ جامع البيان248 /9 :؛ املحرب10 :؛
الطربي 95-94 /2 :و 112و 114و120؛ تاريخ
الطبقات الكربى224 /1 :؛ 503 /5؛ تاريخ
ّ

254

محمد باقر ملكيان

ســنة  11بعــد الهجــرة ،وال سـ ّيام بعــد انضــام أ ّن العا ّمــة متّفقــون -كام ســيأيت-
ـي  تـ ّ
ـوف يف شــهر ربيــع األ ّول.
عــى أ ّن النبـ ّ
ب .شهره
اختلفت الكلامت واألقوال يف ذلك -كام سيتّضح لك؛ إن شاء الله ،-ولكن
املشهور عند اإلمامية -بالنظر إىل مصادرهم -أ ّن رسول الله ّ 
توف يف شهر
[[[
املامقاين -رحمه الله :-ذهب أكرث اإلمام ّية إىل ذلك .
ّ
صفر[[[ ،وبتعبري
يل :قالــوا كلّهــم[[[،
ولكـ ّن املشــهور عنــد أهــل السـ ّنة -بــل بتعبــر الســهي ّ
[[[
ف يف شــهر ربيــع
كــا ا ّدعــى ابــن س ـيّد النــاس االت ّفــاق  -أ ّن النبــي  تــو ّ
األ ّول[[[.
مدينة دمشق 37 /1 :و 47و49؛ الكامل يف التاريخ101 /2 :؛ دالئل النبوة511 /2 :؛ 10 /3
و396؛ تهذيب الكامل.380 /22 :

[[[ .املقنعة456 :؛ اإلرشاد :189 /1؛ مسا ّر الشيعة46 :؛ تهذيب األحكام :2 /6؛ مصباح
جد :790 /2؛ روضة الواعظني : ،71 /1وفيه :أنّه املعتمد عليه ،وجعل قول العا ّمة يف
املته ّ
ذلك -أي شهر ربيع األ ّول -شا ّذا ً؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم الورى: 46 /1و53؛ جامع األخبار:
20؛ مناقب آل أيب طالب :176 /1؛ كشف الغ ّمة :16 /1؛ الد ّر النظيم ،195 :وفيه :روي؛
الدروس الرشعيّة.3 /2 :
[[[ .مرآة الكامل.264 /3 :

[[[ .الروض األنف.270 /4 :

ف فيه بعد اتّفاقهم
[[[ .السرية النبويّة ،432 /2 :وفيه :واختلف أهل العلم يف اليوم الذي تو ّ
عىل أنّه يوم االثنني يف شهر ربيع األ ّول.

نقال عن ابن عبّاس؛ تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب
[[[ .تاريخ مدينة دمشق:ً ،68 /3
هريرة؛ الطبقات الكربى : ،208 /2نقالً عن مح ّمد بن قيس ،البداية والنهاية ،276 /5 :نقاله
عن مح ّمد بن قيس ،وزاد ابن كثري :وهذا جزم به مح ّمد بن سعد؛ الطبقات الكربى:،209 /2
يل بن أيب طالب وعائشة؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة:41 /1؛ إمتاع األسامع:
نقالً عن عمر بن ع ّ
الطربي ،455 /2 :نقالً
135 /2؛ تاريخ الطربي 454 /2 :ـ  ،455نقالً عن ابن عمر؛ تاريخ
ّ
عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
واألوزاعي وسليامن بن طرخان
الزهري
والزهري؛ البداية والنهاية ،276-275 /5 :عن
الواقدي
ّ
ّ
ّ
ّ
والواقدي؛ غربال الزمان18 :؛ تهذيب األسامء واللغات.26 :
التيمي
ّ
ّ
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يب[[[،
والنوبختــي[[[،
وإليــه ذهــب بعــض أصحابنــا اإلمام ّيــة ،كاليعقــو ّ
ّ
وســعد بــن عبــد اللــه األشــعري[[[ -فيــا نســب إليهــا ،-وابــن أيب الثلــج
[[[
[[[
ـي[[[ ،واملســعودي -فيــا نســب إليــه،[[[-
البغـ
ّ
ـي  ،والخصيبـ ّ
ـدادي  ،والكلينـ ّ
ين[[[.
والبــرو ّ

والوجــه يف هــذا القــول مــا نقــل عــن بعــض املصــادر مــن أ ّن بــن قــدوم
ـي  املدين ـ َة ووفاتــه عــر ســنني كوامــل[[[ ،أو متــام عــر ســنني[.[[1
النبـ ّ
ّ
النبــي ؛
تــوف فيهــا
وتق ّدمــت العبــارات يف البحــث عــن الســنة التــي
ّ
فراجــع.
ـري -رحمــه اللــه :-فاختلــف أنّــه يف صفــر أو ربيــع
قــال املح ّقــق التسـ ّ
األ ّول ،وع ّينــه القائلــون بــاأل ّول يف الثامــن والعرشيــن ،كاملفيــد يف إرشــاده
ومســا ّره والشــيخ يف تهذيبــه ومصباحيــه.
ـي يف فرقــه
واختلــف القائلــون بالثــاين ،فاملسـ
ّ
ـعودي يف إثباتــه والنوبختـ ّ
أطلقــاه، وعيّنــه الــكايف واملسرتشــد يف الثــاين عــر ،ونقــل عــن صاحــب
اليعقويب.127 /2 :
[[[ .تاريخ
ّ
[[[ .فرق الشيعة160 :

[[[ .املقاالت والفرق.2 :

[[[ .تاريخ أهل البيت.68 :

[[[ .الكايف:.439 /1

[[[ .الهداية الكربى.38 :

[[[ .إثبات الوص ّية.126 :
[[[ .اآلثار الباقية.423 :

الطربي453 /2 :؛ مروج الذهب279 /2 :؛ البداية والنهاية276 /5 :؛ السرية
[[[ .انظر تاريخ
ّ
النبويّة (البن كثري)506 /4 :؛ تاريخ ابن خلدون2 :ق 63 /2ـ .64

[ .[[1تاريخ مدينة دمشق46 /1 :؛ السرية النبويّة (البن كثري).506 /4 :
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ـي
املغــازي ،ورواه املجالــس عــن أيب بكــر وعمــر .وجعــل املجلـ ّ
ـي الكلينـ ّ
ـي
هنــا أيضـاً كاملولــد متفـ ّردا ً ومخالفـاً للشــهرة ،مــع أ ّن املسـ
ّ
ـعودي والنوبختـ ّ
الطــري -وهــم مــن الفحــول -قــد عرفــت
ومح ّمــد بــن جريــر بــن رســتم
ّ
موافقتهــم لــه ،كــا أ ّن القــول األ ّول الّــذي جعلــه مشــهورا ً مل نقــف عــى قائــل
خــرون تابعــون لــه وللشــيخ غالبـاً يف آرائهــا يف الفقــه
بــه قبــل املفيــد ،واملتأ ّ
وغــره ،كــا أ ّن الشــيخ تابــع لشــيخه غالب ـاً أيض ـاً[[[.
والــذي يشــهد بــه أنّــه مل يــرد يف روايتنــا مــا يخالفــه ،مــع أ ّن األمئّــة ()b

كــا حــي عــن الس ـ ّيد الربوجــردي (رحمــه اللــه) -كانــوا إذا رأوا أ ّن مــا هــوـق نبّهــوا عليــه ،فعليــه :إذا مل ينبّهــوا عــى
املشــهور عنــد العا ّمــة مخالــف للحـ ّ
ـق فنفهــم أنّــه يوافقهــم عــى ذلــك ،فتأ ّمــل[[[.
مخالفتــه للحـ ّ
ـي  تـ ّ
ـوف بعــد نــزول
ثـ ّم إنّــه ورد يف عـ ّدة مــن مصــادر العا ّمــة أ ّن النبـ ّ
آيــة اإلكــال بإحــدى ومثانــن ليلــة.
النبــي  بعــد هــذه اآليــة يشء
قــال الطــري :قالــوا :مل ينــزل عــى
ّ
ـي  مل يعــش بعــد
مــن الفرائــض ،وال تحليــل يشء وال تحرميــه ،وإ ّن النبـ ّ
نــزول هــذه اآليــة إلّ إحــدى ومثانــن ليلــة[[[.
النبي واآلل)26 /12 :
[[[ .قاموس الرجال (رسالة تواريخ ّ

فالتمسك مبا
[[[ .وجه التأ ّمل كون هذا املبنى صحيحاً يف األحكام والعقائد ،أ ّما يف التاريخ
ّ
محل منع.
محل تأ ّمل لو مل نقل بكونه ّ
قال السيّد الربوجردي -رحمه اللهّ -
مع أنّه سيأيت مخالفة قول العا ّمة ولكن ال بالرصاحة ،بل بإشارة يفهمها كثري من علامء
النبي
أصحابنا .وهذه اإلشارة هي ما وردت حول شهادة فاطمة الزهراء  hمن أنّها توفّيت بعد ّ
 بخمسة وتسعني يوماً؛ فافهم.

[[[ .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .106/6 :وانظر أيضاً تفسري مقاتل بن سليامن280 /1 :؛
ين11 /2 :؛ معامل التنزيل10 /2 :؛ املح ّرر الوجيز:
تفسري
ّ
السمرقندي394 /1 :؛ تفسري السمعا ّ
الثعالبي343 /2 :؛ الد ّر املنثور.257 /2 :
154 /2؛ تفسري الع ّز بن عبد السالم370 /1 :؛ تفسري
ّ
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النبي  يف شهر ربيع األ ّول.
وهذا يوافق كون وفاة ّ
ولك ّن الظاهر أ ّن أصحابنا أعرضوا عنه ،فال ب ّد من طرحه.
ـي  يف شــهر صفــر
وكيفــا كان ،يشــهد للمختــار -أي كــون وفــاة النبـ ّ
أو يـ ّ
ـدل عليــه أمــور:
 .1كــون ذلــك يوافــق مــا ورد أ ّن فاطمــة  hبقيــت بعــد أبيهــا  خمســة

وتســعني يومـاً ،وســيأيت يف وفــاة فاطمــة الزهــراء  hأ ّن مشــهور أصحابنــا أنّهــا
ـل هــذا
ـي  .ولعـ ّ
 hاستشــهدت بعــد خمســة وتســعني يوم ـاً مــن وفــاة النبـ ّ
ـي  يف شــهر ربيــع
مســتند األصحــاب يف اإلعــراض عــن كــون وفــاة النبـ ّ
األ ّول.
 .2إ ّن إعــراض أصحابنــا -مــن املفيــد إىل يومنــا هــذا -عــن كــون وفــاة
النبــي  يف شــهر ربيــع األ ّول ،وكــذا ات ّفاقهــم عــى كــون ذلــك يف شــهر
ّ
ـريس وغريهــم عــروا -يف ذلــك-
صفــر؛ يشــهد عــى أ ّن املفيــد والشــيخ والطـ
ّ
عــى مســتند معتــر ،بحيــث مل ميكــن لهــم مخالفتــه والذهــاب إىل خالفــه،
ـي واتّفــق عليــه
وإن كان ذلــك مخالف ـاً لِـــا اختــاره بعــض أصحابنــا كالكلينـ ّ
العا ّمــة.
أي يوم من الشهر؟
جّ .

ـي  يف شــهر صفــر؛ اتّفقــوا عــى
إ ّن الذيــن ذهبــوا إىل كــون وفــاة النبـ ّ
أنّــه يف يــوم  28مــن هــذا الشــهر .وهــذا رأي أكــر اإلمام ّيــة[[[ ،كــا قــال العلّمة
[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :املقنعة456 :؛ اإلرشاد:189 /1؛ مسا ّر الشيعة47-46 :؛ تهذيب
جد: 790 /2روضة الواعظني:71 /1؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم
األحكام:2 /6؛ مصباح املته ّ
(للراوندي)317 :؛ الدروس الرشع ّية:
األنبياء
قصص
20؛
األخبار:
الورى: 46 /1و53؛ جامع
ّ
للكفعمي.510 :
3 /2؛ املصباح
ّ
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إل ابــن شــهر آشــوب،
ـاين -رحمهــا اللــهّ ،[[[-
ـي[[[ واملح ّقــق املامقـ ّ
املجلـ ّ
ـي  تـ ّ
ـوف يف الثــاين مــن صفــر[[[.
فإنّــه ذهــب إىل أ ّن النبـ ّ
وال ميكــن موافقتــه بوجــه ،ومــن املحتمــل جـ ّدا ً أنّــه وقــع فيــه التحريــف،
والصــواب« :يف االثنــن بقيتــا مــن صفــر» بــدالً مــن «يف الثــاين مــن صفــر».
النبــي  يف شــهر ربيــع األ ّول فهــم عــى
أ ّمــا القائلــون بكــون وفــاة
ّ
طوائــف:
 .1املشــهور عنــد العا ّمــة أ ّن رســول اللــه تـ ّ
ـوف يف الثــاين عــر مــن
ربيــع األ ّول[[[.
[[[ .بحار األنوار:.514 /22

[[[ .مرآة الكامل.264 /3 :

[[[ .مناقب آل أيب طالب:.176 /1

[[[ .وعىل سبيل املثال انظر :تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب هريرة؛ الطبقات الكربى:
يل بن أيب طالب وعائشة؛ أسد الغابة :41 /1؛ إمتاع األسامع:
 ،209 /2نقالً عن عمر بن ع ّ
الطربي ،455 /2 :نقالً عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ/2 :
135 /2؛ تاريخ
ّ
الواقدي
الواقدي؛ البداية والنهاية ،276 /5 :نقالً عن
323؛ أنساب األرشاف ،568 /1 :عن
ّ
ّ
وقال :وهذا جزم به مح ّمد بن سعد؛ الروض األنف ،270 /4 :وفيه :قالوا ،أو قال أكرثهم يف
يصح أن يكون ّ
توف  إلّ يف الثاين من الشهر أو الثالث عرش
الثاين عرش من ربيع ،وال
ّ
جة الوداع كانت
أو الرابع عرش أو الخامس عرش إلجامع املسلمني عىل أ ّن وقفة عرفة يف ح ّ
جة يوم الخميس ،فكان املح ّرم
جة ،فدخل ذو الح ّ
يوم الجمعة ،وهو التاسع من ذي الح ّ
إ ّما الجمعة وإ ّما السبت ،فإن كان الجمعة ،فقد كان صفر إ ّما السبت وإ ّما األحد ،فإن كان
السبت ،فقد كان ربيع األحد أو االثنني ،وكيفا دارت الحال عىل هذا الحساب ،فلم يكن
الطربي عن
القتبي ،وذكر
الثاين عرش من ربيع يوم االثنني بوجه ،وال األربعاء أيضاً كام قال
ّ
ّ
الكلبي وأيب مخنف أنّه ّ
توف يف الثاين من ربيع األ ّول ،وهذا القول وإن كان خالف أهل
ابن
ّ
الجمهور فإنّه ال يبعد أن كانت الثالثة األشهر التي قبله كلّها من تسعة وعرشين ،فتدبّره ،فإنّه
صحيح ،ومل أر أحدا ً تفطّن له؛ تهذيب األسامء واللغات26 :؛ غربال الزمان ،18 :نسبه إىل
«قيل» ث ّم أشكل عليه بقوله :ألنّه  كانت وقفته بالجمعة يف السنة العارشة إجامعاً ،و ال
يتص ّور مع ذلك وقوع يوم االثنني ثاين عرش ربيع األ ّول من السنة التي بعدها ،وذلك مطّرد يف
بعضها؛ اآلثار الباقية ،423 :نسبه إىل «قيل».
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 .2تـ ّ
ـي  يف يــوم االثنــن لليلتــن َمضَ تا من شــهر ربيــع األ ّول.
ـوف النبـ ّ
ـويب[[[،
وإليــه ذهــب بعــض العا ّمــة[[[ .كــا ذهــب إليــه بعــض أصحابنــا ،كاليعقـ ّ
ـعري[[[ -فيــا نســب إليهــا ،-وابــن
ـي[[[ ،وســعد بــن عبــد اللــه األشـ ّ
والنوبختـ ّ
[[[
[[[
ـي[[[ ،واملســعودي -فيــا نســب
أيب الثلــج البغـ
ّ
ـي  ،والخصيبـ ّ
ـدادي  ،والكلينـ ّ
إليه. [[ [ -

 .3يف األ ّول من شهر ربيع األ ّول[[[.
ّ .4
توف  يف الثامن من شهر ربيع األ ّول

[[[1

 .5يف العارش من شهر ربيع األ ّول[.[[1
 .6يف الثالث عرش منه[.[[1

[[[ .الطبقات الكربى : ،208 /2البداية والنهاية ،276 /5 :نقاله عن مح ّمد بن قيس؛ إمتاع
التيمي؛
األسامع ،135 /2 :نسبه إىل «قيل»؛ البداية والنهاية ،275 /5 :عن سليامن بن طرخان
ّ
الكلبي وأيب مخنف؛ غربال الزمان.18 :
الروض األنف ،270 /4 :نقله عن ابن
ّ
اليعقويب.127 /2 :
[[[ .تاريخ
ّ
[[[ .فرق الشيعة160 :

[[[ .املقاالت والفرق.2 :

[[[ .تاريخ أهل البيت.68 :

[[[ .الكايف:.439 /1

[[[ .الهداية الكربى.38 :

[[[ .إثبات الوصيّة.126 :

[[[ .اآلثار الباقية423 :؛ أنساب األرشاف ،569 /1 :البداية والنهاية ،275 /5 :نقاله عن
الزهري؛ البداية والنهاية ،276 /5 :عن الليث والفضل بن دكني؛ الروض األنف ،270 /4 :نقله
ّ
الكلبي وأيب مخنف.
الطربي عن ابن
الخوارزمي وقال :وهذا أقرب يف القياس مبا ذكر
عن
ّ
ّ
ّ
[ .[[1انظر مروج الذهب.274 /2 :

نقال عن سيف بن عمر.
[ .[[1السرية النبويّة (ابن كثري)ً ،508 /4 :
[ .[[1انظر كشف الغ ّمة:.20 /1
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 .7يف الرابع عرش منه[[[.
 .8يف الخامس عرش منه[[[.
 .9يف الثامن عرش منه[[[.
 .10لثامن بقني منه[[[.
 .11لليلتني بقيتا من ربيع األ ّول[[[.
ّ
تــوف
النبــي 
ويف الخامتــة نقــول :الــذي يشــهد للمختــار -أي أ ّن
ّ
يف  28شــهر صفــر -أ ّن املشــهور عنــد أصحابنــا اإلمام ّيــة -زاد اللــه ع ّزهــم-
يف تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hأنّهــا كانــت بعــد وفــاة أبيهــا بخمســة
وتســعني يومـاً ،وهــذا يوافــق  3شــهر جــادى اآلخــرة ســنة 11هـــ .وهــذا قـ ٌ
ـول

اختــاره كثــر مــن أصحابنــا ،بــل -كــا قلنــا -إنّــه املشــهور يف تاريــخ شــهادة
فاطمــة الزهــراء .h

ولــو مل نقبــل هــذا القــول يف تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  ،hفــا بـ ّد
مــن القــول بأنّهــا استشــهدت بعــد وفــاة رســول اللــه  بخمســة وســبعني
يومـاً .وهــذا يوافــق  13جــادى األوىل ســنة 11هـــ .وهــذا القــول أيضـاً مختــا ُر
كثــرٍ مــن أصحابنــا ،كــا ســيأيت تفصيــل أقوالهــم ومصادرهــا يف املقالــة
الثالثــة؛ إن شــاء اللــه.
وأ ّمــا عــى القــول بكــون رســول اللــه  تـ ّ
ـوف يف  2شــهر ربيــع األ ّول

[[[ .انظر كشف الغ ّمة:.20 /1

[[[ .انظر كشف الغ ّمة:.20 /1

[[[ .انظر االستيعاب13 /1 :؛ كشف الغمة:.20 /1
[[[ .تهذيب األسامء واللغات.26 :

[[[ .الكامل يف التاريخ ،323 /2 :نسبه إىل «قيل»

حبث حول مواليد املعصومني و وفياتهم "مولد الرسول  ووفاته"

261

وهــو قــول بعــض العا ّمــة ،وقــد مـ ّر ذكــر القائلــن بــه ومصــادره عــن قريــب-؛فتاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hيكــون بعــد  75يومـاً مــن وفــاة رســول اللــه
 ،يوافــق  17جــادى األوىل ســنة 11هـــ .وبعــد  95يومـاً مــن وفــاة رســول
اللــه  يوافــق  7جــادى الثانيــة ســنة 11هـــ ،ومل نعــر عــى قائــل لِ ـ ِكال
القولــن ،بــل مل نعــر عــى مصــدر ذكــر هذيــن القولــن ،ولــو عــى ســبيل
الحكايــة املجهولــة.
ّ
تــوف يف  12شــهر ربيــع
وأ ّمــا عــى القــول بكــون رســول اللــه 
ـل أقوالهــم
ـب تفصيـ ُ
األ ّول -وهــو رأي مشــهور أبنــاء العا ّمــة ،وقــد مـ ّر عــن قريـ ٍ
ومصادرهــا ،-فلــو بنينــا عــى أ ّن تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء  hبعــد 75
يومـاً مــن وفــاة رســول اللــه ؛ فهــذا يوافــق  27جــادى األوىل ســنة 11هـــ،
أي مصــدر .وإن ذهبنــا إىل أ ّن تاريــخ
ولكــن مل يقــل بــه أحــد ،ومل يــرد يف ّ
شــهادة فاطمــة  hبعــد  95يوم ـاً مــن وفــاة رســول اللــه  فإنّــه ســيوافق 17
جــادى الثانيــة ســنة 11هـــ ،ولكــن مل نعــر عــى مصــدر ذكــر هــذا فضـاً عن
قائلــه ودليلــه.
أي يوم من األسبوع؟
دّ .
الخاصــة والعا ّمــة
ـري -رحمــه اللــه :-اتّفقــت روايــات
ّ
قــال املح ّقــق التسـ ّ
[[[
صِّح باالتّفــاق يف بعــض مصــادر العا ّمة
عــى أنّــه كان يــوم االثنــن  ،وهكــذا ُ
أيضاً [ [[ .
النبي واآلل).27 /12 :
[[[ .قاموس الرجال (رسالة تواريخ ّ
ف  يوم االثنني .وقد عرفت أيضاً يف
[[[ .الروض األنف ،270 /4 :وفيه :ات ّفقوا أنّه تو ّ

ّ
النبي  دعوى االتّفاق يف كالم ابن سيّد الناس عىل
توف فيه
البحث عن الشهر الذي
ّ

ذلك؛ فراجع.
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وكيفــا كان ،فهــذا أمــر نشــاهده يف كثــر مــن مصــادر الفريقــن[[[ ،فــا
يعتنــى مبــا حــي عــن ابــن قتيبــة مــن أنّــه كان يــوم األربعــاء[[[.

[[[ .أ ّما مصادر اإلماميّة فهي :قرب اإلسناد299 :؛ املحاسن : ،347 /2ح15؛ تاريخ أهل
البيت68 :؛ الكايف :439 /1؛ الهداية الكربى38 :؛ من ال يحرضه الفقيه ،267 /2 :ح2400؛
الخصال : ،385 /2ح66؛ اآلثار الباقية423 :؛ املقنعة456 :؛ اإلرشاد :189 /1؛ تهذيب
األحكام :2 /6؛ روضة الواعظني :71 /1؛ تاج املواليد71 :؛ إعالم الورى :46 /1؛ جامع
(للراوندي)317 :؛ مناقب آل أيب طالب :176 /1؛ الرسائر :/3
األخبار20 :؛ قصص األنبياء
ّ
.647
وأ ّما مصادر العا ّمة فانظر :تاريخ مدينة دمشق: 67 /3و ،68الطبقات الكربى: ،210 /2تاريخ
الطربي ،455 /2 :نقلوه عن ابن عباس؛ تاريخ مدينة دمشق: ،69 /3نقالً عن مكحول ويزيد
بن أيب حبيب؛ تاريخ مدينة دمشق: ،391 /3عن أيب هريرة؛ الطبقات الكربى: ،208 /2نقالً
يل بن أيب طالب
عن مح ّمد بن قيس؛ الطبقات الكربى : 209 /2و ،201نقالً عن عمر بن ع ّ
األخنيس وسهل ومالك وعن ابن شهاب؛
يل  Aوعكرمة وعثامن بن مح ّمد
وعائشة وع ّ
ّ
غربال الزمان18 :؛ اإلنباء45 :؛ أسد الغابة:41 /1؛ السرية النبويّة (البن كثري)506 /4 :؛ البداية
والنهاية275 /5 :؛ وفيه :ال خالف أنّه ّ A
توف يوم االثنني؛ إمتاع األسامع135 /2 :؛ تاريخ
الطربي ،455 /2 :نقالً عن مح ّمد بن عمرو بن حزم؛ الكامل يف التاريخ323 /2 :؛ أنساب
األوزاعي وسليامن
األرشاف ،568 /1 :عن الواقدي ومكحول؛ البداية والنهاية ،275 /5 :عن
ّ
التيمي.
بن طرخان
ّ
[[[ .الروض األنف.270 /4 :
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فهرست املنابع والمآخذ
1.ابــن أيب الحديــد ،رشح نهــج البالغــة ،تحقيــق مح ّمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،بــروت :دار إحيــاءالكتــب العربيــة1378 ،هــ :األوىل.
ـي  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن منصــور بــن أحمــد ،
2.ابــن إدريــس الحـ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي 1412 ،ه ـ:
الرسائــر الحــاوي لتحريــرالفتاوي،قــمّ :
الثانيــة.
3.ابــن األثــر الجــزري ،اللبــاب يف تهذيــب األنســاب ،بــروت :دار
صــادر.
4.ابن األثري ،أسد الغابة ،بريوت :دار الكتاب العريب.
5.ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،بريوت :دار صادر1386 ،ه.
ي  ،آفــة أصحــاب الحديــث،
6.ابــن الجــوزي  ،عبــد الرحمــن بــن ع ـ ّ
ي امليــاين،طهــران :النينــوی.
تحقيــق الس ـيّد ع ـ ّ

ي بــن مح ّمــد ،
7.ابــن الجــوزي ،أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــ ّ
املنتظــم يف تاريــخ امللــوكواألمــم ،تحقيــق مح ّمــد عبــد القادر عطــا مصطفى
عبــد القــادر ،بــروت :دار الكتــب العلميــة، 1412هـــ ( 1992م) :األولــی.
8.ابــن بابويــه القمــي ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــي بــن الحســن  ،علــل
الرشائــع ،النجــف األرشف:املكتبــة الحيدريــة 1385 ،هـ :األوىل.
9.ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تصحيــح إحســان
عبــاس ،بــروت :دار الثقافــة.
	10.ابن سعد مح ّمد  ،الطبقات الكربی ،بريوت :دار صادر.
	11.ابــن شــهر آشــوب  ،مناقــب آل أيب طالــب ،النجــف األرشف :املكتبــة
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الحيدريــة1376 ،ه.
ي بــن مــوىس  ،اإلقبــال باألعــال
	12.ابــن طــاووس  ،ريض الديــن ع ـ ّ
الحســنة ،تصحيــح جــوادالق ّيومــي األصفهــاين ،قــم :مكتــب اإلعــام
اإلســامي 1414 ،ه ـ :األوىل.
	13.ابــن عبــد الــر  ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن مح ّمــد
ي مح ّمــد البجــاوي،
،االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب،تحقيــق :عـ ّ
بــروت :دار الجيــل1412 ،هــ  :األولــی.
	14.ابــن عســاكر ،تاريــخ مدينــة دمشــق ،تحقيــق عــي شــري ،بــروت:
دار الفكــر1415 ،ه ـ.
	15.ابــن قولويــه  ،جعفــر بــن مح ّمــد القمــي ،كامــل الزيــارات ،تحقيــق:
مؤسســة نــر الفقاهــة ،عيــد الغديــر 1417هـ :
جــواد القيومــي ،قــمّ :
األولــی.
ي شــري ،بــروت :دار
	16.ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،تحقيــق عــ ّ
إحيــاء الــراث العــريب 1408 ،هـــ ( 1988م) :األوىل.
	17.ابــن كثــر ،الســرة النبويــة ،تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد ،بريوت:
دار املعرفــة1396 ،ه.
	18.أبــو الفتــح الكراجــي ،كنــز الفوائد ،قــم :مكتبــة املصطفــوي1369 ،
ش :الثانية.
ي بــن عيــى بــن  ،كشــف
	19.أيب الفتــح اإلربــي  ،أبــو الحســن عــ ّ

حبث حول مواليد املعصومني و وفياتهم "مولد الرسول  ووفاته"

265

الغمــة يف معرفــة األمئــة،بــروت :دار األضــواء1405 ،هــ :الثانيــة.
	20.األشــعري القمــي  ،ســعد بــن عبــد اللــه  ،املقــاالت والفــرق ،تحقيــق
مح ّمــد جــواد مشــکور،طهــران :علمــي فرهنگــي 1361 ،ش :الثانيــة.
	21.األعرجــي ،الس ـ ّيد محســن بــن الحســن الحســينى الكاظمــي ،ع ـ ّدة
الرجــال ،تحقيــق مؤسســةالهدايــة إلحيــاء الــراث ،قــم :مكتبــة
إســاعيليان 1415 ،هــ  :األولــی.
	22.الربقــي  ،أحمــد بــن مح ّمــد بــن خالــد  ،املحاســن ،تصحيــح :السـ ّيد
جــال الديــن الحســينياملحـ ّدث ،طهــران  :دار الكتــب اإلســامية،
1370هـ .
	23.البــاذري ،أنســاب األرشاف ،تحقيــق مح ّمــد باقــر املحمــودي،
مؤسســةاألعلمــيللمطبوعــات1394،هـــ(1974م):األوىل.
بــروتّ :
	24.البــروين ،أبــو ريحــان مح ّمــد بــن أحمــد  ،اآلثــار الباقيــة عــن القرون
الخاليــة ،طهــران :مرکــزمــراث مکتــوب 1380 ،ش :األولی.
	25.التســري ،مح ّمــد تقــي  ،قامــوس الرجــال ،قــم :مؤسســة النــر
اإلســامي 1419 ،هــ  :األولــی.
	26.التفــريش  ،الســ ّيد مصطفــى الحســيني  ،نقــد الرجــال ،تحقيــق:
مؤسســة آل البيــت عليهــمالســام ،قــم :مؤسســة آل البيــت عليهــم
الســام ،شــوال 1418هــ  :األولــی.
النبي  ،حاوي االقوال يف علم الرجال.
	27.الجزائري عبد ّ
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	28.الحائــري املازنــدراين  ،أبــو عــي مح ّمــد بــن إســاعيل  ،منتهــى
املقــال يف أحــوال الرجــال،قــم :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام،
 1416ه ـ .
	29.حســن بــن عبــد الو ّهــاب ،عيــون املعجــزات ،تصحيــح مح ّمــد
كاظــمالشــيخصــادقالكتبــي،النجــفاألرشف:الحيدريــة1369،هـــ.
	30.الحلبي ،السرية الحلبية ،بريوت :دار املعرفة1400 ،ه.
	31.الحــي  ،العالمــة أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن املطهــر،
مؤسســة النــر
مختلــف الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة ،قــمّ :
اإلســامي ،ذي القعــدة 1413هــ  :الثانيــة.
الحــي ،العالمــة أبــو منصــور حســن بــن يوســف بــن عــي بــن
ّ
	32.
املط ّهــر  ،تذكــرة الفقهــاء ،قــم:مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام
إلحيــاء الــراث 1414 ،هــ :األوىل.
	33.الحمــري ،أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر  ،قــرب اإلســناد ،قــم:
مؤسســة آل البيــت عليهــمالســام إلحيــاء الــراث 1413 ،ه ـ :األوىل.
ّ
	34.الخصيبــي  ،الحســن بــن حمــدان  ،الهدايــة الكــرى ،بــروت:
مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــرالرابعــة1411 :هــ.
	35.الخطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر
عطــا ،بــروت :دار الكتــبالعلميــة1417 ،هــ :األوىل.
	36.الخــويئ  ،الســ ّيد أبــو القاســم  ،معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل
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طبقــات الــرواة1413 ،هــ :الخامســة.
	37.الراونــدي ،قصــص األنبيــاء ،تصحيــح املــرزا غــام رضــا عرفانيــان
اليــزدي الخراســاين ،قــم:مؤسســة الهــادي1418 ،ه ـ :األولــی.
	38.زيــن الديــن بــن أحمــد بــن مح ّمــد العامــي الجبعــي الشــهيد الثــاين،
الروضــة البهيــة يف رشحاللمعــة الدمشــقية ،تحقيــق :الس ـ ّيد مح ّمــد
كالنــر ،النجــف األرشف :منشــورات جامعــة النجفالدينيــة1398 ،ه
 :الثانيــة.
	39.الســمعاين ،األنســاب ،تحقيــق عبــد اللــه عمــر البــارودي ،بــروت:
دار الجنــان للطباعــة والنــروالتوزيــع 1408 ،هـــ ( 1988م) :األوىل.
	40.الســهييل ،أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه الخثعمــي ،
الــروض األنــف ،تصحيــح طــه عبــدالــرؤوف ســعد ،بــروت :دار
الفكــر 1409 ،هـــ (1989م)
	41.الشــعريي  ،تــاج الديــن مح ّمــد بــن مح ّمــد  ،جامــع األخبــار ،النجــف
األرشف :املطبعــة الحيدرية.
ي بــن الحســن بــن بابويــه
	42.الصــدوق  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
القمــي  ،الخصــال ،تصحيــح:عــي أكــر الغفــاري ،قــم :مؤسســة
النــر اإلســامي ،ذى القعــدة الحــرام 1403هـــ.
ي بــن الحســن
	43.الصــدوق  ،الشــيخ أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
ي أكــر
بــن بابويــه القمــي  ،مــن ال يحــرهالفقيــه ،تصحيــح :عــ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي ،الثانيــة.
الغفــاري ،قــمّ :
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ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي  ،كــال
	44.الصــدوق  ،مح ّمــد بــن عـ ّ
مؤسســة
ي أكــر الغفــاري ،قــمّ :
الديــن ومتــام النعمــة،تصحيــح :عـ ّ
النــر اإلســامي ،محـ ّرم الحــرام 1405هـ .
	45.الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات ،تصحيــح أحمــد األرنــاؤوط وتــريك
مصطفــى1420 ،هـــ (2000م)،بــروت :دار إحيــاء الــراث.
	46.الطــريس  ،أبــو عــي الفضــل بــن الحســن  ،إعــام الــورى بأعــام
ت  ،bقــم :مؤسســة آل البيــت ،
الهــدی ،تحقيــق :مؤسســة آلالبي ـ 
ربيــع األ ّول  1417هــ  :األولــی.
	47.الطــريس  ،الفضــل بــن الحســن  ،تــاج املواليــد ،بــروت :دار
القــارئ1422 ،هـــ :األولــی.
	48.الطــري ،تاريــخ الطــري ،بــروت :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،
1403هـ :الرابعــة.
	49.الطريحــي ،فخــر الديــن  ،جامــع املقــال فيام يتعلّــق بأحــوال الرجال،
تحقيــق :مح ّمــد كاظــمالطريحي ،تهــران :املطبعــة الحيدرية.
	50.الطــويس  ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن  ،االســتبصار فيــا اختلف
مــن األخبــار ،تحقيــق :السـ ّيدحســن املوســوي الخرســان ،طهــران:
دار الكتــب اإلســامية.
جــد،
	51.الطــويس ،أبــو جعفــر بــن مح ّمــد بــن الحســن  ،مصبــاح املته ّ
مؤسســة فقــهالشــيعة 1411 ،ه ـ :األوىل.
بــروتّ :
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	52.الطــويس ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن  ،تهذيــب األحــكام،
تحقيــق :الســ ّيد حســن املوســويالخرســان ،تهــران :دار الكتــب
اإلســامية 1364 ،ش :الثالثــة.
	53.العامــي  ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن جــال الديــن مــي (الشــهيد
األ ّول) ،الــدروس الرشعيــة يففقــه اإلماميــة ،قــم :مؤسســة النــر
اإلســامي.
	54.العامــي  ،جعفــر مرتــى ،الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم ،
بــروت :دار الهــادي1415 ،هــ:الرابعــة.
	55.عـ ّدة مــن األعــام ،مجموعــة نفيســة ،بــروت :دار القــارئ1422 ،هـــ
(2002م) :األولــی.
ي بــن أحمــد بــن حجــر  ،اإلصابــة يف
	56.العســقالين  ،أحمــد بــن ع ـ ّ
ي
معرفــة الصحابــة ،تحقيــق:عــادل أحمــد عبــد املوجــود وعــ ّ
مح ّمــد معــوض ،بــروت :دار الكتــب العلميــة1415 ،هــ :األولــی.
	57.العســقالين ،ابــن حجــر  ،تقريــب التهذيــب ،تحقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا ،بــروت :دارالكتــب العلميــة1415 ،هـ  :الثانيــة.
	58.العســقالين ،ابــن حجــر  ،تهذيــب التهذيــب ،بــروت :دار الفكــر،
1404هــ  :األولــی.
	59.الع ّيــايش ،أبــو نــر مح ّمــد بــن مســعود بــن ع ّيــاش الســلمي
الســمرقندي  ،تفســر العيــايش،تحقيــق الســيد هاشــم الرســويل
املحــايت ،طهــران :املكتبــة العلميــة اإلســامية.
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	60.الفيــض الكاشــاين مح ّمــد محســن  ،الــوايف ،تحقيــق :ضيــاء الديــن
ي
العالمــة األصفهــاين،اإلصفهــان :مكتبــة اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ
A.
	61.القــايض النعــان املغــريب ،رشح األخبــار ،تحقيــق الســيّد مح ّمــد
مؤسســة النــر اإلســامي1414 ،هـــ:
الحســيني الجــايل ،قــمّ :
الثانيــة.
	62.القمــي  ،عــي بــن إبراهيــم  ،تفســر القمــي ،تصحيــح الســيد طيــب
مؤسســة دار الكتــاب صفــر 1404هــ:
املوســوي الجزائــري ،قــمّ :
الثالثــة.
	63.القهبــايئ  ،زيك الديــن عنايــة اللــه  ،مجمــع الرجــال ،تصحيــح ضيــاء
مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان،
الديــن العالمــة اإلصفهــاين،قــمّ :
1384هـ.
ـي  ،تكملــة الرجــال ،تحقيــق :مح ّمــد صــادق
	64.الكاظمــي  ،عبــد النبـ ّ
بحــر العلــوم ،النجــف األرشف:مطبعــة اآلداب.
	65.الكتبــي ،فــوات الوفيــات ،تصحيــح عــي مح ّمــد بــن يعــوض اللــه
وعــادل أحمــد عبــد املوجــود،بــروت :دار الكتــب العلميــة2000 ،م:
األوىل.
	66.الكفعمــي  ،ابراهيــم بــن عــي العامــي  ،املصبــاح ،قــم :دار الــريض،
1405هــ :الثانية.
يل
	67.الكلينــي ،مح ّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق  ،الــكايف ،تصحيــح :ع ّ
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أكــر الغفــاري ،طهــران :دارالكتب اإلســامية 1363 ،ش :الخامســة.
	68.املازنــدراين مح ّمــد صالــح  ،رشح أصــول الــكايف ،علّــق عليــه
املــرزا أبــو الحســن الشــعراين،تصحيــح :الســ ّيد عــي عاشــور،
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب1421 ،هــ  :األولــی.
	69.املامقــاين  ،عبــد اللــه  ،مــرآة الکــال ملــن رام درک مصالــح
األعــال ،تصحيــح محيــي الديــناملامقــاين ،قــم :دليــل مــا،
1427هـــ :الخامســة.
	70.املامقــاين ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن  ،تنقيــح املقــال يف أحــوال
الرجــال (طق) ،النجــفاألرشف :املطبعــة املرتضويــة 1352 ،هـ .
	71.املامقــاين ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن  ،تنقيــح املقــال يف أحــوال
الرجــال ،تحقيــق :محيــيالديــن املامقــاين ،قــم :مؤسســة آل البيــت
عليهــم الســام.
	72.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،بحــار األنــوار الجامعــة
لــدرر أخبــار األمئــة األطهــار،بــروت :مؤسســة الوفــاء1403 ،ه ـ :
الثانيــة.
	73.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،مــرآة العقــول يف رشح
أخبــار آل الرســول  ،الســيّدهاشــم الرســويل ،تهــران :دار الكتــب
اإلســامية 1404 ،هــ  :الثانيــة.
	74.املجلــي  ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي  ،مــاذ األخيــار يف فهــم
تهذيــب األخبــار ،تحقيــق :الس ـ ّيدمهــدى الرجــايئ ،قــم :مكتبــة آيــة
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اللــه العظمــى املرعــي النجفــي 1406 ،ه ـ .
	75.مح ّمــد بــن أحمــد ابــن أيب الثلــج بغــدادي ،تاريــخ أهــل البيــت نقـ ً
ا
عــن األمئــة ،bتصحيــح مح ّمــدرضــا الجــايل الحســيني ،قــم:
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث1410 ،هـــ:األولــی.
ّ

ي املجلــي االصفهــاين ،روضــة
	76.مح ّمــد تقــي بــن مقصــود عــ ّ
املتّقــن يف رشح مــن اليحــره الفقيه،تحقيــق :الســيّد حســن
يلپنــاه االشــتهاريى والســيّدفضــل اللــه
املوســوي الكرمــاين وع ّ
الطباطبــايئ  ،قــم :مؤسســه فرهنگــى اســامي كوشــانبور 1406 ،ه ـ:
الثانيــة.
	77.املــزي ،تهذيــب الكــال ،تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف،
بــروت :مؤسســة الرســالة،1406هــ :الرابعــة.
ي بــن الحســن  ،إثبــات الوصيــة ،قــم :األنصاريــان،
	78.املســعودي  ،عـ ّ
 1426هـــ ( :)1384األولی.
ي بــن الحســن بــن عــي  ،مــروج
	79.املســعودي ،أبــو الحســن عــ ّ
الذّهــب ومعــادن الجوهــر،تصحيــح يوســف أســعد داغــر ،قــم :دار
الهجــرة 1404 ،هــ ( 1363ش) :الثانيــة.
	80.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان  ،مســار الشــيعة  ،الشــيخ
مهــدي نجــف ،الثانيــة،1414 ، 1993م ،بــروت :دار املفيــد1414 ،ه:
الثانيــة.
	81.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان التلعكــرى  ،اإلرشــاد يف
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معرفــة حجــج اللــه عــى العبــاد ،تحقيــق :مؤسســة آل البيــت،b
بــروت :دار املفيــد1414 ،ه ـ  :الثانيــة.
	82.املفيــد  ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان العكــري ،املقنعــة،
بــروت :دار املفيــد1413 ،هــ :األوىل.
	83.املقريــزي ،إمتــاع األســاع ،تحقيــق مح ّمــد عبــد الحميــد النميــي،
بــروت :دار الكتــب العلميــة،1420هـــ ( 1999م) :األوىل
	84.املــا عــي الكنــي ،توضيــح املقــال يف علــم الرجــال ،تحقيــق:
مح ّمــد حســن مولــوي ،قــم :دارالحديــث1421 ،هــ  :األولــی.
	85.النوبختــي ،أبــو مح ّمــد الحســن بــن مــوىس  ،فــرق الشــيعة ،تحقيــق
محمــد باقــر ملکيــان ،قــم:جامعــة أديــان1395 ،ش :األولــی.
	86.النيســابوري ،مح ّمــد بــن الفتــال  ،روضــة الواعظــن ،تحقيــق السـ ّيد
محمــد مهــدى الخرســان ،قــم:منشــورات الــريض.
	87.اليافعــي  ،أبــو مح ّمــد عبــد اللــه بــن أســعد بــن عــي بــن ســليامن،
مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــانيف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث
الزمــان ،تصحيــح خليــل املنصــور ،بــروت :دار الكتــبالعلميــة،
 1417هـــ ( 1997م) :األوىل.
	88.اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،بريوت :دار صادر.
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9. The process of reviewing must be run confidentially and the written notes must return to the editor in chief.

10. Reviewer’s notes recommendations must be depended in acceptance publication decision.

