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ّ
امللخص
يتناول هذا البحث بالتحقيق والتدقيق معرفة مواليد النبي االعظم
واألمئة املعصومني bووفياتهم ،وألهمية هذا البحث وعالقته باملناسك
الدينية عرض الباحث السابقة البحثية يف املوضوع واملصادر املتنوعة فيه
من مصادر تاريخية وروايته فضالً عن كتب االنساب وغريها ،وبحث يف
اسباب االختالف بني النصوص وعلل االختالف فحقق يف مسألة الوضع
والدس والتزوير والتصحيف والتحريف وغري ذلك مام كان علة وسبباً يف
االختالف ،هذا البحث يف اقسام متعددة اولها كان هذا العنوان يف منهج
اختيار الرأي الصائب يف مواليد املعصومني ووفياتهم.

الكلمات املفتاحية
{الرأي الصائب ,مواليد املعصومني ،وفيات املعصومني }
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Abstracts
The mothed for choosing the right opinion in the birth and
death of infallible.
This study deals with the investigation and checking to know
the birth, and death of the greatest prophet and infallible
imams, for the importance of this study, and its relationship
to the religious ceremonies, the researcher presented the previous studies in this subject and various resources in it from
historic sources and narrations in addition to the races books
and others. The researcher examined the reasons of differences between the texts and the reasons for the differences, and
he justify the differences, so he examined the issue of laying
down, deception, forgery, falsification, distortion, and other things that were the cause of the differences, this study in
many sections its first was this topic of the method of choosing
the right opinion in the birth and death of infallible.
Keywords: the right opinion, the infallible birth, the infallible
death.
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النبــي األعظــم  واألمئّــة املعصومــن  bووفياتهــم
معرفــة مواليــد
ّ
بحــث مه ـ ّم ذات شــؤون متع ـ ّددة ،فمــن جانــب أنّهــا بحــث تاريخــي كســائر
األبحــاث التاريخيــة ولهــا ملزومــات.
ومن جانب آخر آنها ترتبط باملناسك الدينية.

قــال الشــيخ املفيــد ـ رحمــه اللــه ـ يف مق ّدمــة مســار الشــيعة :لعمــري
ـا يقبــح إغفالــه بأهــل
إ ّن معرفــة هــذا الكتــاب مــن حليــة أهــل اإلميــان و مـ ّ
ن هــذه العصابــة حرســها اللــه عــن
الفضــل و اإلميــان و مل يــزل الصالحــون مـ 
مــرور األيــام يراعــون التواريــخ إلقامــة العبــادات فيهــا ،و القــرب بالطاعــات ،و
اســتعامل مــا يلــزم العمــل بــه لأليّــام املذكــورات ،و إقامــة حــدود الديــن يف
فــرق مــا بــن أوقــات املســار و األحــزان[[[.

ـي « ومــن صامــه كتــب
فمثـاً ورد أنّــه يسـ ّ
ـتحب صــوم يــوم مولــد النبـ ّ
[[[
الصدقــة ،و
ـتحب فيــه ّ
اللــه تعــاىل لــه صيــام سـتّني ســنة»  ،كــا ورد فيــه :يسـ ّ
[[[
ـرور عــى أهلــه .
زيــارة املشــاهد ،و التّطـ ّوع بالخــرات ،و إدخــال الـ ّ
وقــال الس ـيّد ابــن طــاوس ـ رحمــه اللــه ـ :اليــوم العــارش منــه [أي شــهر
ربيــع الثــاين] ســنة اثنــن و ثالثــن و مائتــن مــن الهجــرة كان مولــد سـ ّيدنا أيب
ي الرضــا ـ صلــوات اللــه عليــه ـ
ي بــن مح ّمــد بــن عـ ّ
مح ّمــد الحســن بــن عـ ّ
[[[
ـتحب صيامــه .
و هــو يــوم رشيــف عظيــم الربكــة يسـ ّ

وقــال أيضـاً  :يــوم العرشيــن منــه [أي شــهر جــادی األولــی] كان مولــد
السـ ّيدة الزهــراء ـ عليهــا الســام ـ ســنة اثنتــن مــن املبعــث ،و هــو يــوم رشيف
[[[ مسار الشيعة.18 :

[[[ روضة الواعظني:.351 /2
[[[ مجموعة نفيسة.54 :

[[[ اإلقبال باألعامل الحسنة:.149 /3
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ـتحب صيامــه و التط ـ ّوع فيــه بالخــرات و
يتج ـ ّدد فيــه رسور املؤمنــن ،و يسـ ّ
الصدقــة عــى أهــل اإلميــان[[[.

ومــن جانــب ثالــث أنّهــا مــن أيّــام اللــه التــي أُ ِمرنــا بتذكريهــا ،فقــال اللــه
ــام اللَّــه ،[[[ Mومــن شــعائر اللــه التــي
ُــم ِبأَيَّ ِ
ـ ســبحانه وتعالــی ـ َ N :و َذكِّ ْره ْ
ـم شَ ــعائِ َر اللَّ ـ ِه َفإِنَّهــا ِم ـ ْن تَ ْق ـ َوى
أمــر اللــه إيّانــا بتعظيمهــا ،فقــالَ N :و َم ـ ْن يُ َعظِّـ ْ
ُــوب.[[[ M
الْ ُقل ِ

ـكل هــذه األمــور توجــب اهتــام الشــيعة وإملامهــم منــذ قديــم األيّــام
فـ ّ
بهــذه األيّــام.
قــال الس ـيّد ابــن طــاوس ـ رحمــه اللــه ـ :الســابع عــر منــه [أي شــهر
ربيــع األ ّول] مولــد ســ ّيدنا رســول اللــه ـ صلــوات اللــه عليــه ـ عنــد طلــوع
الفجــر مــن يــوم الجمعــة عــام الفيــل .و هــو يــوم رشي ـف عظيــم الربكــة و مل
تــزل الشــيعة عــى قديــم األوقــات تعظّمــه و تعــرف ح ّقــه و ترعــى حرمتــه و
تتط ـ ّوع بصيامــه[[[.
ـي األعظــم  ،کــا نقله أحمـــد
وهــذا ســرة العا ّمــة أيضـاً يف مولــد النبـ ّ
بن محم ّـــد القســطالين[[[.

وکـ�ذا سـيرة الشـ�يعة املسـ�تم ّرة مـ�ن قديـ�م األيّـ�ام يف عـ�زاء سـ� ّيد الشـ�هداء
 Aبحيــث حــکاه کثــر مــن أهــل الســ ّنة يف تواريخهــم .انظــر إلــی هــذه
العبائــر:
قــال ابــن الجــوزي :ث ـ ّم دخلــت ســنة اثنتــن وخمســن وثالمثائــة فمــن

[[[ اإلقبال باألعامل الحسنة : .162 /3وانظر أيضاً اإلقبال باألعامل الحسنة :156 /3؛ العدد
القوية55 :؛ 110؛ 219؛ مجموعة نفيسة55 :؛ 56؛ .57
[[[ إبراهيم.5 :
الحج.32 :
[[[
ّ

[[[ اإلقبال باألعامل الحسنة :122 /3؛ وعنه بحار األنوار :359 /95؛ مستدرك الوسائل :/7
جد:791 /2؛ جامع األخبار81 :؛ البلد
 .522وانظر أيضاً مجموعة نفيسة54 :؛ مصباح املته ّ
األمني.275 :
[[[ املواهب اللدنية.27/1 :
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الحــوادث فيهــا أنّــه يف اليــوم العــارش مــن املحـ ّرم أغلقــت األســواق ببغــداد،
القصابــون ،وال طبــخ الهراســون ،وال تــرك النــاس
وعطّــل البيــع ،ومل يذبــح
ّ
أن يســتقوا املــاء ،ونصبــت القبــاب يف األســواق ،وعلّقــت عليهــا املســوح،
وخرجــت النســاء منتــرات الشــعور يلطمــن يف األســواق ،وأقيمــت النائحــة
الســام ـ[[[.
عــى الحســن ـ عليــه ّ
وقــال أيضـاً :ثـ ّم دخلــت ســنة أربــع وخمســن وثالمثائــة فمــن الحــوادث
فيهــا أنّــه عمــل يف يــوم عاشــوراء مــا جــرت بــه عــادة القــوم مــن إقامــة النــوح
وتعليــق املســوح[[[.

وقــال :ويف يــوم الثالثــاء كان عاشــوراء ،وعلقــت املســوح يف األســواق،
وأقيــم النــوح يف املشــاهد[[[.

وقــال ابــن كثــر :يف عــارش املحــ ّرم منهــا عملــت الشــيعة مآمتهــم
وبدعتهــم  ...وغلّقــت األســواق ،وعلّقــت املســوح ،وخرجــت النســاء
ســافرات نــارشات شــعوره ّن ،ينحــن ويلطمــن وجوههـ ّن يف األســواق واألزقــة
عــى الحســن[[[.
وقــال أيضـاً :يف عــارش مح ّرمهــا عملــت الروافــض مــن النياحــة وتعليــق
ـوح وغلــق األســواق[[[.
املسـ
ُ ِّ
ما أ لف يف هذا املوضوع
[[[
النبــي 
مــا ق ّدمنــا اهتــ ّم علــاء الفريقــن بضبــط مولــد
انطالقــاً ّ
ّ

[[[ املنتظم.15 /7 :
[[[ املنتظم.23 /7 :
[[[ املنتظم.62 /8 :

[[[ البداية والنهاية.254 /11 :

[[[ البداية والنهاية. 273 /11 :

[[[ الوجه يف ضبط مواليد األمئة  bووفياتهم عند علامء الشيعة واضح ،أ ّما عند العا ّمة فالوجه
فيه أنّهم  bوإن ليسوا أمئة هداة عند العا ّمة إال أنّهم علامء أبرار وصلحاء كبار عند العا ّمة،
فألجله تری النقل عن أيب جعفر الباقر  Aوأيب عبد الله الصادق  Aيف كتب العا ّمة كان
كثريا ً واالهتامم بكلامتهم وفتاواهم كان عظيامً.
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ووفاتــه ،وكــذا مبواليــد األمئــة املعصومــن  bووفياتهــم .وهــذا غالبــاً يف
ضمــن مــا حــ ّرروا يف تراجمهــم  .bوهــذا مثــل مــا عمــل ابــن عســاكر يف
ترجمــة اإلمــام الحســن  Aمــن كتــاب «تاريــخ مدينــة دمشــق»[[[ ،وهكــذا
ترجمــة اإلمــام الحســن  Aمــن هــذا الكتــاب[[[ .وهكــذا األمــر فيــا فعــل
الشــيخ املفيــد ـ رحمــه اللــه ـ يف كتــاب «اإلرشــاديف معرفــة حجــج اللــه عــى
أي واحــد مــن األمئــة  ،bوكــذا ابــن شهرآشــوب يف
العبــاد» يف ترجمــة ّ
كتــاب «مناقــب آل أيب طالــب  ،»bواإلربــي يف كتــاب «كشــف الغمــة يف
معرفــة األمئّــة  ،» bوأمــن اإلســام الطــريس يف كتــاب «إعــام الــوری
بأعــام الهــدی» ،وغريهــم يف غريهــا.
ولكــن مل نجــد كتابــاً مســتقالً يف هــذا املوضــوع ،كــا مل نجــد يف
مصــادر الرتاجــم بحث ـاً دقيق ـاً علمي ـاً اســتوفی جوانــب البحــث حــول مســألة
املواليــد والوفيــات ،بــل مل تجــد فيهــا إال أقــواالً مختلفــة أو روايــات متعارضــة
حــول هــذه املســألة ،وهــذا يوجــب الحــرة والشــك يف متييــز القــول الصحيح
عــن الضعيــف ،و املشــهور عــن الشــاذّ.
ـض علامئنــا عــن مســألة املواليــد والوفيــات أكــر
نعــم ،قــد بَحــث بعـ ُ
مــن غريهــم ،وتع ّرضــوا لألقــوال والروايــات ،وذكــروا مــا هــو املختــار املؤيّــد
باألخبــار واألقــوال .منهــم:

ـص قســم مــن كتابــه
 .1الشــيخ عبــد اللــه املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ ،فاختـ ّ
ـي 
«مــرآة الكــال ملــن رام درك مصالــح األعــال» ببيــان أيّــام مواليــد النبـ ّ
وأهــل بيته[[[.
ـص فائــدة مــن
وهكــذا يف كتابــه «تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال» فاختـ ّ

عيل من تاريخ مدينة دمشق ،بتصحيح واستدراك العالمة
[[[ انظر ترجمة اإلمام الحسن بن ّ
الشيخ مح ّمد رضا الجعفري31 :ـ.34
عيل من تاريخ مدينة دمشق ،بتصحيح واستدراك العالمة
[[[ انظر ترجمة اإلمام الحسني بن ّ
الشيخ مح ّمد رضا الجعفري37 :ـ.39
[[[ انظر مرآة الكامل263 /3 :ـ313؛ الجهة الثانية عرشة من الفصل الحادي عرش.
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الفوائــد الرجاليــة مــن مق ّدمــة هــذا الكتــاب بهــذا األمــر[[[.

 .2الشــيخ مح ّمــد تقــي التســري ـ رحمــه اللــه ـ فألّــف يف خامتــة كتابــه
ـي واآلل  ،» bوقــد
«قامــوس الرجــال» رســائل ،منهــا «رســالة يف تواريــخ النبـ ّ
فصــل فيــه البحــث حــول املواليــد والوفيــات[[[.
ّ
ـص بهــذا
مفصلــة يف بعــض الكتــب الرجاليــة تختـ ّ
كــا أنّــك تجــد فائــدة ّ
األمر[[[.

كــا أنّهــم مل يقتــروا البحــث حــول هــذه املســألة بالبحــث التاريخــي،
النبــي  ،ملؤلّــف مجهــول مــن القــرن
فهنــا وجدنــا كتابــاً حــول مولــد
ّ
النبــي  .»فاملؤلّــف يف
الثالــث عــر ،عنوانــه« :كتــاب اســتخراج مولــد
ّ
ـي  بنــاء علــی املحاســبات النجوميــة،
هــذه الرســالة اســتخرج مولــد النبـ ّ
وكــذا مــا ورد يف الــكايف حــول ذلــك!
وقــد توجــد نســخة مــن هــذه الرســالة يف املكتبــة الرضويــة  Aيف
املشــهد الرضــوي ،برقــم ،19156 :يف  5أوراق[[[.
املصادر يف مسألة املواليد والوفيات
إ ّن مســألة مواليــد املعصومــن  bو وفياتهــم مســألة تاريخيــة ،وبالطبــع
كل مصــدر تاريخــي .ولكــن ميكــن تصنيــف املصــادر يف
إ ّن املصــدر فيهــا ُّ
هــذه املســألة إلــی أنــواع:
 .1املصادر الروائية

[[[ انظر تنقيح املقال177 /1 :ـ418؛ الفائدة الثانية من املقام الرابع.

[[[ انظر املجلّد الثاين عرش من قاموس الرجال .وهذه الرسالة يف  124صفحة .كام قد طبعت
مؤسسة النرش اإلسالمي بقم املقدّسة يف  123صفحة.
هذه الرسالة مستقلّة .نرشتها ّ
[[[ علی سبيل املثال انظر جامع املقال للطريحي185 :ـ  ،190الفائدة الثانية عرشة؛ منتهى
املقال11 /1 :ـ  ،20املقدّمة األوىل؛ نقد الرجال318 /5 :ـ  ،325الخامتة :الفائدة الثانية؛ عدّة
الرجال 52 /1 :ـ  ،87الفائدة االوىل من املقدمة؛ حاوي األقوال462 /4 :ـ  ،472الخامتة:
التنبيه الحادي عرش .وجميع األقوال تنتهي يف النقل غالباً إىل التهذيب للشيخ الطويس ،و
اإلرشاد للشيخ املفيد؛ فراجع.
[[[ انظر فنخا.318 /3 :
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البحــث حــول املواليــد والوفيــات مــن جهــة بحــث تاريخــي ،ومــن جهــة
روايئ حيــث إ ّن املصــدر يف كثــر مــن قضايانــا هــو املصــادر الروائيــة.

وهــذا مثــل كتــاب «الــكايف» ملح ّمــد بــن يعقــوب الكلينــي ،فقســم مــن
ـي واألمئــة ووفياتهــم  ،bفابتــدأ
أبــواب التاريــخ لهــذا الكتــاب ملواليــد النبـ ّ
ـي ،ثـ ّم بــاب مولــد أمــر املؤمنــن  ،Aثـ ّم بــاب مولــد
ببــاب مولــد النبـ ّ
ي  ، Aث ـ ّم ...
الزهــراء ـ عليهــا الســام ـ ،ث ـ ّم بــاب مولــد الحســن بــن ع ـ ّ
ث ـ ّم بــاب مولــد الصاحــب ـ صلــوات اللــه عليــه ـ[[[.
ومــن الكتــب الروائيــة يف البــاب كتــاب «قــرب اإلســناد» لعبــد اللــه
بــن جعفــر الحمــري[[[ ،وكتــاب «املحاســن» ألحمــد بــن مح ّمــد بــن خالــد
الربقــي[[[ ،وكتــاب «تهذيــب األحــكام» لشــيخ الطائفــة الطــويس[[[ ،فنحــن
نجــد روايــات متعــ ّددة حــول مســألة املواليــد والوفيــات يف هــذه الكتــب.
 .2املصادر التاريخية

والوجــه يف الرجــوع إلــی هــذه املصــادر يف بحثنــا واضــح ال يحتــاج
إلــی توضيــح؛ كــا ال يخفــی.

أ ّمــا مصــادر الشــيعة يف املقــام فهــذه الكتــب« :تاريــخ أهــل البيــت نقـاً
عــن األمئــة  »bالبــن أيب الثلــج بغــدادي ،و«الهدايــة الكــری» للخصيبــي،
و«اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اللــه عــى العبــاد» للشــيخ املفيــد ،و«إعــام
الــوری بأعــام الهــدى» ألمــن اإلســام الفضــل بــن الحســن الطَـرِيس وكــذا
«تــاج املواليــد» لــه ،و«تاريــخ مواليــد األمئــة و وفياتهــم» البــن الخشّ ــاب
الــروي،
البغــدادي ،و «مناقــب آل أيب طالــب  » bالبــن شهرآشــوب
َّ
ي بــن عيســی اإلربــي.
و«كشــف الغ ّمــة يف معرفــة األمئــة» لع ـ ّ
أ ّمــا مصــادر العا ّمــة فمثــل كتــاب «املعــارف» البــن قتيبــة الدينــوري،

[[[ انظر الكايف439 /1 :ـ.514
[[[ انظر قرب اإلسناد.299 :

[[[ انظر املحاسن:.347 /2

[[[ انظر تهذيب األحكام: 2 /6و 19و 39و 41و 77و 78و 81و 83و 90و.92
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و«تاريــخ الرســل واألمــم وامللــوك» البــن جريــر الطــري املشــتهر يف
األوســاط العلميــة بتاريــخ الطــري ،و«الكامــل يف التاريــخ» البــن األثــر،
الخــواص يف خصائــص األمئــة» لســبط ابــن الجــوزي ،و«البدايــة
و«تذكــرة
ّ
والنهايــة» البــن كثــر.
 .3كتب الرجال والرتاجم

وهنــا نكتــة الب ـ ّد مــن التنبيــه عليهــا .وهــي أ ّن مصــادر الشــيعة الرجاليــة
ليــس فيهــا يشء كثــر حــول املواليــد والوفيــات .نعــم ،ورد يف املصــادر
الرجاليــة للمتأخّريــن بحــث ـ وهــذا غالبـاً يف خامتــة الكتــب ـ حــول املواليــد
والوفيــات.
وهــذا مثــل مــا ورد يف كتــاب «نقــد الرجــال» للسـ ّيد مصطفی التفــريش[[[،
و«جامــع الــرواة» لألردبيــي[[[ ،وغريهام.

أ ّمــا مصــادر أهــل الس ـ ّنة الرجاليــة فنجــد فيهــا مطالــب كثــرة يف هــذا
املوضــوع .وهــذا مثــل كتــاب «الطبقــات الكــری» البــن ســعد ،و«حليــة
ألوليــاء» أليب نعيــم األصفهــاين ،و«مقاتــل الطالبيــن» أليب الفــرج األصفهاين،
و«تاريــخ بغــداد» للخطيــب البغــدادي ،و«أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة»
البــن األثــر ،و«تهذيــب الكــال» للمـ ّزي ،و«تهذيــب التهذيــب» البــن حجــر
ال َعســقالين ،و«اإلصابــة يف متييــز الصحابــة» لــه ،و....
 .4كتب األنساب

مفصـاً حــول املواليــد
إنّــا باملراجعــة إلــی مصــادر األنســاب نجــد بحثـاً ّ
والوفيــات .وال فــرق يف ذلــك بــن مصــادر العا ّمــة ومصــادر اإلماميــة.

فمصــادر أهــل الســ ّنة يف األنســاب فمثــل« :األنســاب» للســمعاين،
و«أنســاب األرشاف» للبــاذري ،و«جمهــرة نســب قريــش وأخبارهــا» للزبــر
بــن بــكار.
وأ ّمــا مصــادر الشــيعة يف األنســاب فمثــل« :امل َجــدي يف أنســاب

[[[ انظر نقد الرجال318 /5 :ـ.325

[[[ انظر جامع الرواة208 /8 :ـ.212
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ي العلــوي ال ُع َمــري
ي بــن مح ّمــد بــن عــ ّ
الطالبيــن» أليب الحســن عــ ّ
الصــويف ،و« ُعمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالــب لجــال
املعــروف بابــن ُّ
الديــن أحمــد بــن ِع َنبــة» ،وغريهــا.
 .5املصادر الفقهية

إنّــك باملراجعــة إلــی مصادرنــا الفقهيــة تجــد بحث ـاً ـ ولــو علــی ســبيل
اإلجــال ـ حــول املواليــد والوفيــات .وهــذا مثــل كتــاب «املقنعــة» للشــيخ
املفيــد ،و«الرسائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي» البــن ادريــس ،و«الــدروس
الرشعيــة» للشــيهد ،وغريهــا.
 .6كتب األدعية والزيارات

قــد ذكــر يف كتــب األدعيــة والزيــارات ـ وذلــك مبناســبة مــا ورد مــن
األدعيــة يف مولــد املعصومــن  bأو وفياتهــم ،وكــذا مــا ورد يف مــزار
املعصومــن  bـ بحــث حــول مواليدهــم ووفياتهــم .وهــذا مثــل كتــاب
جــد وســاح املتع ّبــد» لشــيخ الطائفــة الطــويس ،و«اإلقبــال
«مصبــاح املته ّ
باألعــال الحســنة» للس ـيّد ابــن طــاوس ،و«املصبــاح» للكفعمــي ،وغريهــا.
 .7املصادر املتف ّرقة

قــد ذكر يف بعــض املصــادر املتف ّرقــة يف األدب وامللل والنحل والتفســر
وغريهــا إشــارات إلــی مــا نحــن بصــدده يف املقــام .وهــذا مثــل كتــاب «فــرق
الشــيعة» املنســوب إلــی أيب مح ّمــد الحســن بــن موســی النوبختــي[[[ ،وكتــاب
«املقــاالت والفــرق» املنســوب إلــی ســعد بــن عبــد الله األشــعري.

عزيــزي القــارئ ،هــذا إجــال املصــادر التــي ميكــن أن نراجــع إليهــا
ونســتفيد منهــا يف املقــام .وأ ّمــا تفصيــل املصــادر فيظهــر لــك مــن مطــاوي ما
ـي واألمئــة  bووفياتهــم؛ إن شــاء اللــه.
ذكرنــا يف مولــد النبـ ّ
االختالف بني النصوص ،علله وأسبابه
هــذا ،ولكــن بعــد املراجعــة إلــی املصــادر التاريخيــة والروائيــة نجــد
[[[ انظر فرق الشيعة386 ،377 ،373 ،322 ،314 ،295 ،225 ،223 ،206 ،160 :؛ 388؛ .394
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ـي األعظــم وأوالده املعصومــن ،وكذا
االختــاف الهائــل يف تاريــخ مواليــد النبـ ّ
[[[
يف تاريــخ وفياتهــم  .bفنحــن نتســاءل مــا هــو الوجــه يف االختــاف ؟ مــع أنّا
ـي األعظــم ال يقــاس بــه أحــد يف العظمــة والجاللــة ،فكيــف خفي
نعلــم أ ّن النبـ ّ
أمــر وفاتــه علــی أ ّمتــه بحيــث ذهــب جامعــة أنّــه  تـ ّ
ـوف يف شــهر صفــر،
وذهــب جامعــة أخــری أ ّن ذلــك يف شــهر ربيــع األ ّول ،مــع أ ّن القائلــن بشــهر
صفــر مل يتّفقــوا علــی يومــه ،وهكــذا األمــر يف شــهر الربيــع ؟!
كل مــن ليــس لــه معرفــة صحيحــة بالتاريــخ
هــذا أمــر اســتنكره ّ
والحديــث [ [[ .

ففــي البدايــة نبحــث عــن اختــاف الحديــث وكيفيــة عالجــه فيــا يرتبــط
املقــام .فنقــول:

البحــث عــن اختــاف الحديــث مــن أه ـ ّم املباحــث يف حقــل العلــوم
اإلســامية سـ ّيام يف علــوم الحديــث واملباحــث األصوليــة والفقهيــة .وال فــرق
يف هــذا البحــث ـ ال يف مبادئــه[[[ ،وال يف أســبابه ،وال يف عالجــه يف كــون
املوضــوع مســألة فقهيــة كانــت أم مســألة اعتقاديــة أم مســألة تاريخيــة.
فألجــل ذلــك قــد كــر التأليــف والتصنيــف فيــه مــن علــاء الفريقــن،
وذلــك مثــل:
بالنبي واألمئة b
يختص
[[[ الب ّد من تذكار نكتة .وهي أ ّن االختالف يف املواليد والوفيات مل
ّ
ّ
بل نجد هذا االختالف يف مولد كثري من األعالم ووفياتهم حتّی املتأخرين ،مع أ ّن أسباب
ثبت التواريخ عند املتأخّرين متوفّرة .فمثالً قد ورد يف بعض املصادر أ ّن املحدّث النوري
ّ
توف يف  17شهر جامدی الثانية من سنة 1321هـ ،ولكن ورد يف
مؤلّف مستدرك الوسائل
ّ
توف يف  27جامدی الثانية من هذه السنة! انظر وقايع األيّام120 :؛ ريحانة
مصدر آخر أنّه
األدب .260 /5 :نعم ،االختالف يف مواليد األقدميني أكرث.
[[[ والعجب من اإلربيل ـ رحمه الله ـ حيث قال يف وفاة رسول الله  :إ ّن اختالفهم يف يوم
والدته سهل ،إذ مل يكونوا عارفني به و مبا يكون منه و كانوا أميني ال يعرفون ضبط مواليد
أبنائهم .فأ ّما اختالفهم يف موته فعجيب ،و ال عجب من هذا مع اختالفهم يف األذان و
كل قوم أنّهم رووا فيه رواية فأ ّما
اإلقامة ،بل اختالفهم يف موته أعجب ،فإ ّن األذان رمبا ادّعى ّ
يوم موته  فيجب أن يكون مع ّيناً معلوماً .كشف الغمة.15 /1 :
[[[ أعني باملبادئ جذو َر اختالف الحديث و أقسا َمه.
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 .1اختالف الحديث ألحمد بن مح ّمد بن خالد الربقي[[[.
 .2اختالف الحديث ملح ّمد بن أيب عمري[[[.

 .3اختالف الحديث ليونس بن عبد الرحمن[[[.
 .4اختالف الحديث للشافعي[[[.

وال بـ ّد مــن البحــث حــول هــذه املســألة تفصيـاً يف كتــب علــم األصــول
باعتبــار أ ّن املســألة مــن املباحــث الها ّمــة يف علــم األصــول ،وموضعهــا يف
مبحــث التعــادل والرتاجيــح ،ولكــن ـ مــع أنّــا نــرى أ ّن أه ـ ّم بحــوث تعــارض
األدلّــة هــو بحــث أســباب اختــاف الحديــث ،ومعــه مل تصــل النوبــة إلــی
الرجــوع إىل الروايــات العالجيــة ،والبحــث حــول أنّــه ميكــن التعــ ّدي عــن
جحــات املنصوصــة أم ال؟ ـ مل نشــاهد البحــث حولهــا بدقّــة وشــمول
املر ّ
واســتيعاب يف الكتــب األصوليــة ،بــل هــذه املســألة طرحــت طرح ـاً مختــزالً
واســتطرادياً بــدون شــواهد حديثيــة وروائيــة عــى البحــث.

ثـ ّم إنّــه ـ كــا قلنــا ـ ال فــرق يف اختــاف الحديــث و ال يف مبادئه وأســبابه
كــون الروايتــن املختلفتــن فقيهــة كانتــا أم اعتقاديــة أم تاريخيــة ،فكــا يقــع
االختــاف بــن الروايتــن الفقهيتــن ـ وأمثلتــه كثــرة ـ يقــع االختــاف بــن
الروايتــن التاريخيتــن ـ وهــو األمــر الــذي يه ّمنــا يف املقــام ـ[[[ ،إال أ ّن البحــث
[[[ الفهرست ،الرقم .65 :ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.

[[[ رجال النجايش ،الرقم .887 :ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.
[[[ الفهرست ،الرقم .813 :ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.
[[[ والكتاب مطبوع.

[[[ نعم ،هنا فروق فيام إذا يقع االختالف يف الروايتني الفقيهتني وفيام إذا يقع االختالف يف
الروايتني التاريخيتني .والوجه يف ذلك أ ّن بعض أسباب اختالف الحديث ال ميكن تص ّوره
يف الروايتني التاريخيتني .وذلك مثل النسخ فإ ّن النسخ وقع يف األحكام الفقهية وما ماثلها
دون املسائل التاريخية ،بل النسخ يف املسائل التاريخية ليس له وجه معقول .وهكذا األمر
يف التخصيص ،والتقييد ،والحكومة ،والورود ،والتخيري والتوسعة يف األخذ ببعض األحكام
وترك بعض آخر ،وكون بعض األحكام والئياً أو من األحكام الثانوية ،والجري والتطبيق،
واختالف الطباع والبالد ،واختالف مراتب املكلّفني والتكليف ،فإ ّن كل هذه الوجوه ـ وكذا
فصلنا الكالم فيها فيام كتبنا بعنوان « دراسة يف اختالف الحديث
بعض وجوه أخری التي ّ
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التفصيــي حــول اختــاف األحاديــث موضعــه مبحــث التعــادل والرتاجيــح يف
علــم األصــول ،ونحــن أيضـاً نــوكل تفصيــل األمــر إلــی محلّــه ،ولكــن حيــث
إ ّن معرفــة جــذور اختــاف األحاديــث وأقســامه وأســبابه وعالجــه لهــا دور
كبــر يف مــا نحــن فيــه ،فنتع ـ ّرض إلــی املســألة علــی ســبيل اإلجــال مــع
ذكــر بعــض األمثلــة والشــواهد التــي ترتبــط باملقــام؛ إن شــاء اللــه.
أسباب االختالف
هنا نتساءل عن منشأ وقوع التعارض بني األحاديث؟

وقــد أجيــب عــن هــذه املســألة بعـ ّدة أجوبــة[[[ ال يه ّمنــا التعـ ّرض إليهــا،
إال أ ّن السـيّد السيســتاين ـ مـ ّد ظلــه ـ ذهــب إلــی أ ّن أســباب االختالف قســان:
أســباب داخليــة و أســباب خارجيــة.
وقصــد باألســباب الداخليــة هــي األســباب التــي صــدرت مــن قبــل أهــل
البيــت  bأنفســهم.

كــا أنّــه قصــد باألســباب الخارجيــة هــي األســباب التــي صــدرت مــن
الــرواة و املد ّونــن[[[.
وال بــأس مبــا أفــاده يف الجملــة وال حاجــة إلــی تكثــر املناشــئ
كل ســبب ذكــروه أو نجــده إلــی هذيــن الســببني.
واألســباب ،فيمكــن إرجــاع ّ

إال أنّــه ميكــن أن يضــاف إلــی مــا ذكــره الس ـ ّيد السيســتاين ـ مــد ظلّــه ـ
ســبب آخــر ،وهــذا ال يرتبــط ال بالــرواة واملد ّونــن وال أهــل البيــت .b
وهــذا الســبب هــو منــع نــر الحديــث[[[ ،فــإ ّن نقــل الحديــث وكتابتــه يف

(الجذور ،األقسام ،األسباب ،العالج)» ـ مل يعقل تصو ّرها يف املسائل التاريخية؛ فافهم.

[[[ انظر بعض هذه األجوبة يف فرائد األصول للشيخ األنصاري130 /4 :؛ بحوث يف علم
األصول للشهيد الس ّيد محمدباقر الصدر29 /7 :ـ41؛ إرشاد العقول اىل مباحث األصول/4 :
325ـ333؛ املحصول يف علم األصول للشيخ جعفر السبحاين429 /4 :ـ436؛ املحصول
لفخر الدين الرازي302 /4 :ـ.305
[[[ الرافد يف علم األصول.26 :

[[[ وهذا تارة إ ّما مبنع تدوين الحديث ،وتارة أخری مبنع نرشه ،كام ال يخفی.
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أكــر مــن مائــة عــام أي مــن عهــد عمــر بــن الخطّــاب إلــی عهــد خالفــة عمــر
بــن عبدالعزيــز ـ بــل إلــی عهــد الع ّباســيني ـ ممنــوع[[[ ،فكثــر مــن أســباب
[[[
ـدس والجعــل يف األحاديــث ـ مرجعهــا
االختــاف ـ مثــل ضيــاع القرائــن ،والـ ّ
إلــی هــذا الســبب؛ كــا ال يخفــی .مــع أنّــه ليــس حينــذاك االت ّــكال علــی
الكتابــة ،بــل العمــدة يف ثبــت الحــوادث والوقائــع هــو االعتــاد واالتّــكال
علــی الذاكــرة ،والنســيان ـ وهــو آفــة الذاكــرة ـ مــن خصائــص طبيعــة اإلنســان.

وكيفــا كان نحــن نذكــر يف املقــام عـ ّدة مــن أســباب اختــاف ،ونــوكل
تفصيلــه إلــی محلّــه يف أصــول الفقــه؛ إن شــاء اللــه.
والدس
 .1الوضع
ّ

قــال الس ـ ّيد الصــدر ـ رحمــه اللــه ـ :مــن جملــة مــا كان ســبباً لحصــول
ـدس بينهــا و التزويــر
االختــاف و التعــارض بــن األحاديــث أيض ـاً عمليــة الـ ّ
فيهــا التــي قــام بهــا بعــض املغرضــن و املعاديــن ملذهــب أهــل البيــت ،b
عــى مــا ينقلــه لنــا التأريــخ و كتــب الرتاجــم و الســر.

وقــد وقــع كثــر مــن ذلــك يف عــر األمئــة أنفســهم عــى مــا يظهــر مــن
ـدس و
جملــة مــن األحاديــث التــي وردت تنبــه أصحابهــم إىل وجــود حركــة الـ ّ
التزويــر فيــا يــروون عنهــم مــن األحاديــث.
الــدس ،و
وعمليــة التنبيــه األكيــدة مــن األمئــة  bعــى وجــود حركــة
ّ

[[[ قال أبو رية :ويبدو أنّه ّ
ملا عاجلت املنية عمر بن عبد العزيز انرصف ابن حزم عن كتابة
تول بعد عمر بن عبد العزيز سنة
وبخاصة ملا عزله يزيد بن عبد امللك عند ما ّ
الحديث،
ّ
تول
كل من كانوا يكتبون مع أيب بكر وفرتت حركة التدوين إىل أ ّن ّ
 101هـ ،وكذلك انرصف ّ
هشام بن عبد امللك سنة  105ه فجد يف هذا األمر ابن شهاب الزهري ،بل قالوا إنّه أكرهه
عىل تدوين الحديث ألنّهم كانوا يكرهون كتابته ،ولكن مل تلبث هذه الكراهية أن صارت رضا
فحج معه وجعله معلم أوالده ،إىل أن ّ
توف
ومل يلبث ابن شهاب أن صار حظياً عند هشام
ّ
ّ
وتوف هشام سنة  125ه ،ومبوته تزعزع ملك بني أمية ودب فيه االضطراب
قبل هشام بسنة،
 .ث ّم شاع التدوين يف الطبقة التي تيل طبقة الزهري ،وكان ذلك بتشجيع الع ّباسيني .أضواء
عىل السنة املح ّمدية.260 :

[[[ انظر تفصيل آثار منع تدوين الحديث يف أضواء عىل السنة املحمدية 19 :و118؛ مكاتيب
الرسول663 /1 :ـ665؛ دراسات يف الحديث واملحدثني10 :؛ معامل املدرستني48 /2 :؛
بحوث يف امللل والنحل.77 /1 :
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التــي أعقبهــا التح ّفــظ الشــديد مــن قبــل أصحــاب األمئــة و الســلف املتقـ ّدم
ـا
مــن علــاء الطائفــة يف مقــام نقــل الحديــث و روايتــه و تطهــر الروايــات عـ ّ
س فيهــا ،و إن كان لهــا الفضــل الكبــر البالــغ يف تحصــن كتــب الحديــث
ُد ّ
الــدس و التزويــر ،إال أ ّن هــذا ال يعنــي حصــول الجــزم و
عــن أكــر ذلــك
ّ
ـا ز ّور عــى األمئــة  bيف مجمــوع مــا بأيدينــا
اليقــن بعــدم تواجــد يشء مـ ّ
مــن أحاديثهــم ،ســ ّيام إذا الحظنــا أ ّن العمليــة كانــت متــارس يف كثــر مــن
دس الحديــث املوضــوع يف كتــب املوثوقــن مــن
األحيــان عــن طريــق ّ
أصحــاب األمئــة  ،bفرمبــا كان بعــض مــا نجــده يف كتــب األحاديــث اليــوم
ـدس
مــن الروايــات املتعارضــة املختلفــة هــو مــن بقايــا ذلــك التشــويه و الـ ّ
الّــذي وقــع فيهــا يف تلــك العصــور[[[.
ـدس والوضــع أمــر ال ينكــره
أقــول :التعــارض بــن األحاديــث ألجــل الـ ّ
أحــد مــن أعــام الفريقــن ،ولكــن الــكالم يف املقــام حــول تعــارض الروايــات
ـدس والوضــع؟ ومــا
التاريخيــة البحتــة ،فهــل يتص ـ ّور أ ّن التعــارض ألجــل الـ ّ
الفائــدة يف ذلــك؟
فنجيــب عــن ذلــك بأنّــه كــا قــال السـ ّيد السيســتاين ـ مــد ظلّــه ـ :نحــن
مفصلــة ،فهنــاك بعض
ال نســتطيع تحديــد أغــراض الوضــع وإحصائهــا بصــورة ّ
األفــراد كانــوا يضعــون الحديــث ألغــراض تافهــة[[[ ،بــل قــال أبــو ريــة :وقــد
بلــغ مــن أمرهــم أنّهــم يضعــون الحديــث ألســباب تافهــة .ومــن أمثلــة ذلــك مــا
أســنده الحاكــم عــن ســيف بــن عمــر التميمــي قــال  :كنــت عنــد ســعد بــن
طريــف فجــاء ابنــه مــن الكتــاب يبــي ،فقــال لــه :مــا لــك ؟! قــال  :رضبنــي
املعلّــم  .قــال  :ألخزي ّنهــم اليــوم .ح ّدثنــا عكرمــة عــن ابــن ع ّبــاس مرفوع ـاً:
معلّمــو صبيانكــم رشاركــم ،أقلّهــم رحمــة لليتيــم وأغلظهــم عــى املســاكني.
واألخبــار يف ذلــك أكــر مــن أن تحــى[[[.
مــع أنّــه نتصــ ّور وجهــاً
للــدس والوضــع يف روايــات تاريــخ املواليــد
ّ

[[[ بحوث يف علم األصول:39 /7ـ41

[[[ تعارض األدلّة واختالف الحديث.437 /1 :
[[[ أضواء علی الس ّنة املح ّمدية.139 :
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والوفيــات .مثــال ذلــك أ ّن املشــهور بــن أصحابنــا[[[ ـ كــا ســيأيت تفصيلــه
يف محلّــه؛ إن شــاء اللــه ـ أ ّن مولــد فاطمــة الزهــراء ـ عليهــا الســام ـ بعــد
البعثــة بخمــس ســنني ،ولكــن املشــهور بــن العا ّمــة[[[ أ ّن مولدهــا ـ عليهــا
الســام ـ قبــل البعثــة بخمــس ســنني.
قــال املحقّــق التســري ـ رحمــه اللــه ـ :و ال يبعــد أنّهــم قالــوا بكــون
ـي كان يقــول« :أشـ ّم مــن فاطمة
مولدهــا قبــل النبـ ّوة إنــكارا ً ملــا ورد أ ّن النبـ ّ
[[[
رائحــة الج ّنــة» أل ّن انعقادهــا كان مــن فاكهــة الج ّنــة ليلــة املعــراج .
ـي  ولــد يــوم
ومــن أمثلتــه مــا ورد يف كثــر مــن مصــادر العا ّمــة أ ّن النبـ ّ
[[[
ـي
االثنــن  ،مــع أنّــه قــد ورد يف رواياتنــا أ ّن العا ّمــة كذبــوا يف ذلــك بــل أن النبـ ّ
 ولــد يــوم الجمعــة.

ي بــن جعفــر قــال :جــاء رجــل
فــروی الصــدوق بســند صحيــح عــن ع ـ ّ
إن أريــد
إىل أخــي مــوىس بــن جعفــر  Aفقــال لــه :جعلــت فــداك ّ
الخــروج فــادع يل ،فقــال :و متــى تخــرج؟ قــال :يــوم اإلثنــن .فقــال لــه :و مل
تخــرج يــوم اإلثنــن؟ قــال :أطلــب فيــه الربكــة أل ّن رســول اللــه  ولــد يــوم
اإلثنــن .فقــال :كذّبــوا ،ولــد رســول اللــه  يــوم الجمعــة ،و مــا مــن يــوم
أعظــم شــؤماً مــن يــوم اإلثنــن ،الحديــث[[[.
وقد ورد هذا املضمون يف مصادر أخر أيضاً[[[.

[[[ سيأيت تفصيل املصادر يف محلّه ،ولكن انظر علی سبيل املثال إلی :الكايف :458 /1؛ الهداية الكربى:
جد :793 /2؛ روضة الواعظني :143 /1؛ تاج املواليد79 :ـ 80؛
175؛ إثبات الوصية157 :؛ مصباح املته ّ
مناقب آل أيب طالب :b357 /3؛ كشف الغ ّمة:. 449 /1

[[[ سيأيت تفصيل املصادر يف محلّه ،ولكن انظر علی سبيل املثال إلی :الطبقات الكربى:
16 /8؛ تاريخ مدينة دمشق:160 /3؛ االستيعاب:1899 /4؛ اإلصابة:263 /8؛ صفة الصفوة:
.5 /2
النبي و اآلل (قاموس الرجال.9 )/12 :
[[[ رسالة يف تواريخ ّ

[[[ وعلی سبيل املثال انظر الطبقات الكربى :81 /1؛ تاريخ مدينة دمشق : 67 /3و68؛
االستيعاب .31 /1 :وسيأيت تفصيله يف محلّه؛ إن شاء الله.

[[[ الخصال: ،385 /2ح .67وانظر أيضاً قرب اإلسناد ،299 :ح.1177

[[[ انظر :املحاسن : ،347 /2ح 15و16؛ الكايف : ،146 /4ح5؛  ،314 /8ح492؛ من ال
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ـك أ ّن هــذه االختالفــات[[[ قــد تع ّمــدت
وقــال أبــو ريحــان :ولســت أشـ ّ
[[[
للتخيــر و إيــراد الشــبه ،مــأت االختيــار مبــا ال ينتــج إال الكفــر الــراح .
 .2التصحيف والتحريف
وقــد انقســم التصحيــف إىل قســمني :أحدهــا :يف املــن؛ والثــاين :يف
اإلســناد.

وينقســم قســمة أخــرى إىل قســمني :أحدهــا :تصحيــف البــر ،وذلــك
هــو األكــر ...والثــاين :تصحيــف الســمع.
وينقســم قســمة ثالثــة :إىل تصحيــف اللفــظ ،وهــو األكــر .وإىل تصحيف
يتعلّــق باملعنــى دون اللفظ.
وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجاز[[[.

وقــال الس ـيّد الدامــاد ـ رحمــه اللــه ـ يف تقســيمه :وهــو إ ّمــا محســوس
لفظــي ،وإ ّمــا معقــول معنــوي .
واملحســوس اللفظــي :إ ّمــا مــن تصحيــف البــر ،أو مــن تصحيــف
الســمع يف مــواد األلفــاظ وجواهــر الحــروف ،أو يف صورهــا الوزنيــة وكيفياتهــا
اإلعرابيــة وحركاتهــا الالزمــة .
وكل منهام إ ّما يف اإلسناد ،أو يف املنت[[[.
ّ

وأ ّمــا التحريــف فقــال املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ  :قــد بــان لــك بالتأ ّمــل
كــون التصحيــف يف املقــام أع ـ ّم مــن التحريــف.
قــال الطهــراين ـ رحمــه اللــه ـ يف رشحــه لزيــارة العاشــوراء ـ مــا ترجمته ـ:

يحرضه الفقيه ،267 /2 :ح2400؛ تهذيب األحكام: ،301 /4ح17؛ االستبصار ،135 /2 :ح6؛
الخصال: ،385 /2ح.66
[[[ أي االختالفات يف وفاة رسول الله .
[[[ اآلثار الباقية.۴۲۳ :

[[[ مقدّمة ابن الصالح168 :ـ.172

[[[ الرواشح الساموية206 :ـ .208وقريب منه يف الرعاية يف علم الدراية109 :ـ.111
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اشــتباه الســبع بالتســع وكــذا الســبعني بالتســعني كثــر ،فألجلــه ذكــر الســيوطي
مكـ ّررا ً يف كتــاب أدب املحــارضة وكــذا كتــاب الســحابة« :ســبعني بالســن قبل
البــاء» .والظاهــر أنّــه مــن هــذا البــاب تصحيــف خمســة وتســعني يوم ـاً بعــد
النبــي ـ وهــو الثالــث جــادى الثانيــة املوافــق لقــول املفيــد[[[ وأيب
وفــات
ّ
[[[
[[[
[[[
[[[
جعفــر الطــري والس ـيّد ابــن طــاوس والشــهيد والكفعمــي ـ يف يــوم
وفــاة فاطمــة الزهــراء ـ عليهــا الســام ـ بخمســة وســبعني يوم ـاً ،وهــذه روايــة
معروفــة[[[؛ واللــه اعلــم بالصــواب[[[.
ـل مــن التحريــف والتصحيــف ـ وإن ذكروهــا عناويــن مســتقلّة
أقــول :لعـ ّ
قســيمة للتحريــف والتصحيــف دون قســمها ـ:

أ .التقديــم والتأخــر :هــو مــن مناشــئ االختــاف وســوء الفهــم ،كــا
قــال الوحيــد البهبهــاين[[[.
وأمثلته كثرية ج ّدا ً سيام يف كتاب األخبار الدخيلة[[[.
ب .املزيد يف املنت[.[[1

[[[ مسار الشيعة.54 :

[[[ تاريخ الطربي.474 /2 :

[[[ إقبال األعامل.161 /3 :
[[[ الذكری.73 :

[[[ املصباح.511 :

[[[ انظر بصائر الدرجات153 /1 :ـ154؛ تاريخ أهل البيت72 :؛ الكايف561 /4 :؛ عيون
املعجزات55 :؛ دالئل اإلمامة134 :؛ تاج املواليد80 :؛ الخرائج و الجرائح526 /2 :؛ عمدة
عيون صحاح األخبار390 :؛ كشف الغمة449 /1 :؛ 469 /2؛ و...
[[[ شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور.177 :

[[[ قال ـ رحمه الله ـ :رمبا سقط من الرواية يشء ،أو وقع تصحيف ،أو تحريف ،أو زيادة ،أو
تقديم ،أو تأخري ،أو غري ذلك ،بل وقعت يف كثري من أخبارنا ،كام ال يخفى عىل املطلّع .
الفوائد الحائرية.118 :
[[[ األخبار الدخيلة 169 /2 :وما بعدها؛  ،152 /3وما بعدها.

[ [[1الرواشح الساموية239 :؛ توضيح املقال281 :؛ نهاية الدراية. 306 :
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ج .النقيصة يف املنت.

ـي
ولعـ ّ
ـل مــن أمثلتهــا يف املقــام بعــض األقــوال التــي ذُكــرت يف وفــاة النبـ ّ
األعظم :
 .1مثاين عرشة ليلة من شهر ربيع األ ّول[[[.

ولعــل األصــل فيــه :مثــاين عــرة ليلــة بقــن مــن شــهر ربيــع األ ّول.
ّ
فحــذف منــه «بقــن» .فبنــاء عليــه يوافــق القــول املشــهور عنــد العا ّمــة ـ كــا
ســيأيت تفصيلــه يف محلّــه؛ إن شــاء اللــه ـ أنّــه  تـ ّ
ـوف يف ثــاين عــر ربيــع
األ ّول.
 .2لثامن بقني من شهر ربيع األ ّول[[[.

ومــن املحتمــل أ ّن األصــل فيــه :لثــاين عــرة بقــن مــن شــهر ربيــع
األ ّول .فحــذف منــه «عــرة» .فيوافــق القــول املشــهور عنــد العا ّمــة أيض ـاً.
 .3الثاين من شهر ربيع األ ّول[[[.

ـل األصــل فيــه :الثــاين عــر مــن شــهر ربيــع األ ّول .فحــذف منــه
ولعـ ّ
«عــر» .وهــذا أيض ـاً يوافــق القــول املشــهور عنــد العا ّمــة.
 .3التقية

مــن أهـ ّم مناشــئ اختــاف الحديــث التــي ترجــع اىل األمئــة  bأنفســهم
التقيــة .وألجلــه اهتـ ّم أصحابنــا اإلماميــة بشــأنها وحملــوا أخبــارا ً كثــرة عليهــا
عند التعــارض.
ال يه ّمنــا التع ـ ّرض إليهــا لغ ـ ًة واصطالح ـاً ،فــإ ّن كتــب األصحــاب ملئــة
مــن هــذه املباحــث ،ونحــن أيضــاً نقتفــي أثرهــم وح ّررنــا مبحــث التقيــة
ودورهــا يف االســتنباط بالتفصيــل .ولكــن نذكــر باإلجــال مــا يناســب املقــام
حتّــی يظهــر األمــر.

[[[ االستيعاب13 /1 :؛ كشف الغمة.14 /1 :
[[[ كشف الغمة.15 /1 :
[[[ كشف الغمة.14 /1 :
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ـق وســر االعتقــاد
قــال الشــيخ املفيــد ـ رحمــه اللــه ـ :التقيــة كتــان الحـ ّ
فيــه ومكامتــة املخالفــن وتــرك مظاهرتهــم مبــا يعقــب رضرا ً يف الديــن
والدنيــا[[[.
وقــال الشــهيد األ ّول ـ رحمــه اللــه ـ :التقيــة مجاملــة النــاس مبــا يعرفــون
وتــرك مــا ينكــرون حــذرا ً مــن غوائلهــم[[[.

فمجاملــة النــاس كــا يكــون يف املباحــث الكالميــة واألحــكام الرشعيــة
ـ وأمثلتــه كثــرة يف مصــادر األصحــاب فقهيــة كانــت أم روائيــة ـ يكــون يف
املباحــث التاريخيــة أيض ـاً ،فــإ ّن املــراد منهــا ـ كــا قــال الشــيخ األنصــاري
ـ رحمــه اللــه ـ[[[ ـ هنــا التح ّفــظ عــن رضر الغــر مبوافقتــه يف قــول أو فعــل
ـق.
مخالــف للحـ ّ

ثــ ّم اعلــم أ ّن األصــل األ ّويل هــو صــدور الروايــة عــن املعصــوم A
ـر عــن هــذا األصــل بأصالــة عــدم التقيــة[[[ ،ولكــن
مــن غــر تقيــة ،وقــد يعـ ّ
نرفــع اليــد عــن هــذا األصــل يف بعــض األحيــان .وتذكــر يف كتــب األصحــاب
لذلــك ضابطتــان:

األولی :تعارض الروايات.
ـر فيــه
ـارض املســتق ّر وهــو التعـ ُ
و التعــارض هنــا التعـ ُ
ـارض الــذي ال يتيـ ّ
الجمــع العــريف وال ميكــن فيــه العــاج ،فــإن أمكــن الجمــع بــن الروايتــن
جمع ـاً عرفي ـاً ال نحمــل الروايــة عــى التقيــة ،فألجــل ذلــك تجــد أنّهــم كثــرا ً
مــا يقولــون :إ ّن الحمــل عــى التقيــة فــرع التعــارض وعــدم الجمــع الــداليل[[[.
[[[ تصحيح اعتقادات اإلمامية.137 :
[[[ القواعد والفوائد.155 /2 :
[[[ رسائل فقهية.71 :

[[[ جواهر الكالم234 /7 :؛ كتاب الطهارة (للشيخ األنصاري)306 /2 :؛ مصباح الفقيه/9 :
.155
[[[ الحدائق النارضة224 /4 :؛ كتاب الصالة (للنائيني)82 /1 :؛ مستمسك العروة الوثقى/9 :
الحج (للشاهرودي)98 /1 :؛ جامع املدارك يف رشح مخترص النافع456 /1 :؛
18؛ كتاب
ّ
كتاب الصالة (لألرايك)75 /2 :؛ بهجة الفقيه44 /1 :؛ دراسات يف والية الفقيه21 /4 :
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الثاني�ة :موافقة ّ
العامة.
إ ّن حمــل األخبــار عــى التقيــة فــرع ثبــوت مذهــب العا ّمــة يف املســألة،
رصح غــر واحــد مــن أصحابنــا وهــو نســب اىل املعــروف مــن أصحابنــا،
وبــه ّ
كــا قــال الوحيــد البهبهــاين ـ رحمــه اللــه ـ ،بــل هــذه الضابطــة هــي الضابطــة
الوحيــدة يف كثــر مــن األحيــان كــا يظهــر ذلــك مــن مالحظــة كلــات
الفقهــاء حــن الحمــل عــى التقيــة[[[.

وأ ّمــا قرائــن الحمــل عــى التقيــة فتــارة وجــود العا ّمــي[[[ يف أســانيد
األخبــار[[[ ،وأخــری مطابقــة ظاهــر الخــر ملذهــب أهــل الخــاف[[[ ،وثالثــة
مخالفــة الخــر لإلجــاع[[[ ،ورابعــة مخالفــة القــرآن[[[ ،غــره مــن القرائــن[[[.
[[[ راجع االنتصار210 :؛ االستبصار7 /1 :؛ 168 /2؛ 158 /3؛ 127 /4؛ تهذيب األحكام/1 :
91؛ 320 /2؛ 318 /9؛ 56 /10؛ الخالف80 /1 :؛ الرسائر511 /1 :؛ كشف الرموز101 /1 :؛
مختلف الشيعة328 /1 :؛ التنقيح الرائع:23 /3؛ 278 /4؛ املهذّب البارع.515 /3 :
وقد خالفهم يف ذلك املحدّث البحراين .انظر تفصيل كالمه يف الحدائق النارضة10 /1 :ـ14؛
الدرر النجفية311 /2 :ـ .322كام انظر الر ّد عليه يف الفوائد الحائرية353 :ـ.356
[[[ والفرق الزيدية ـ خصوصاً البرتية منهم ـ يف حكم العامي.

[[[ انظر االستناد إلی هذه القرينة يف الحمل علی التقية يف مالذ األخيار555 /4 :؛ الحدائق
النارضة165 /2 :؛ 85 /4؛ 232 /5؛ 271 /8؛ 523 /8؛ 87 /9؛ 28 /14؛ رياض املسائل/13 :
327؛ مستند الشيعة408 /15 :؛ إكليل املنهج86 :؛ قاموس الرجال.547 /11 :
[[[ فرائد األصول120 /4 :

[[[ انظر االستناد إلی هذه القرينة يف وسائل الشيعة427 /5 :؛ 68 /6؛ مصابيح الظالم543 /6 :؛
مصباح الفقيه348 /11 :؛ البدر الزاهر.108 :
[[[ تهذيب األحكام62 /1 :؛ االستبصار.64 /1 :
[[[ وهذه القرائن کثرية مثل:

أ .التعبري عن اإلمام  Aأو الراوي بالكناية .انظر الوايف.28 /1 :
ب .الرواية عن األمئة  bعىل وجه يظهر منه أخذهم  bروا ًة ال حججاً .انظر الفوائد الرجالية:
60ـ.61
لب اللباب78 :؛ الدرة الفاخرة354 :؛
ج .كون الرواية مضمرة .انظر توضيح املقال275 :؛ ّ
الوايف.28 /1 :
د .كون الرواية مكاتبة .انظر روضة املتّقني352 /14 :؛ مستند الشيعة81 /14 :؛ املكاسب/1 :
33؛ مصباح الهدى يف رشح العروة الوثقى.354 /1 :
هـ .إسناد الحكم اىل غري املعصوم  . Aانظر موسوعة اإلمام الخويئ.419 /15 :
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النبي  ووفاته.
ومن أمثلته التي ترتبط باملقام ما ذكر يف مولد ّ

ذكــر املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ أنّــه ات ّفقــت اإلماميــة علــی كــون والدة
النبــي  يف الســابع عــر مــن شــهر ربيــع األ ّول مــن عــام الفيــل .ثـ ّم ذكــر
أنّــه ذهــب أكــر العا ّمــة إلــی أنّهــا يف الثــاين عــر مــن ربيــع األ ّول .كــا أ ّن
ـي مــا ذكــره العا ّمــة .فاحتمــل
الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ أيضـاً ذكــر يف مولــد النبـ ّ
الشــيخ املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ أ ّن مــا ذكــر الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ محمــول
علــی التقيــة[[[.

وهكــذا بالنســبة إلــی وفــاة رســول اللــه  ،فــإ ّن أكــر اإلماميــة ـ كــا
ا ّدعــی الشــيخ املامقــاين رحمــه اللــه ـ إلــی أنّــه تـ ّ
ـوف يــوم الثامــن والعرشيــن
مــن شــهر صفــر .وذهــب جمهــور العا ّمــة ـ كــا ا ّدعــاه املامقــاين أيضــاً،
وســيأيت تفصيلــه م ّنــا؛ إن شــاء اللــه ـ إلــی أنّــه تــويف يف ثــاين عــر مــن شــهر
ربيــع األ ّول .قــال املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ :وأختــاره مــن أصحابنــا تقيــة...
الكلينــي يف الــكايف وابــن شهرآشــوب يف مناقبــه[[[.
 .4اإلبهام واالشرتاك اللفظي وتعدّ د املعاين

وأمثلتــه يف الروايــات الفقهيــة كثــرة .فــروي عــن أيب هريــرة قــال :قــال
رســول اللــه  :لعــن اللــه الســارق يــرق البيضــة فتقطــع يــده ويــرق
الحبــل فتقطــع يــده[[[  .مــع أنّــه روي :ال قطــع إال يف ربــع دينــار[[[.
وهذه القرائن مع جملة من قرائن أخری مثل :املخالفة لرضورة فقهية أو عقائدية؛ أو إعراض
املشهور؛ أوكرثة السؤال يف املسألة مع عدم االبتالء بها إال نادرا ً؛ أو كون السائل غري معلوم
املذهب؛ أو كان بعض الحارضين من العا ّمة أو غري معلومي املذهب؛ أو العدول عن
جواب السؤال مبا هو جواب سؤال آخر؛ أو شذوذ الخرب ،مل نتع ّرض لها لقلّة الجدوى فيها.

[[[ مرآة الكامل.263 /3 :
[[[ مرآة الكامل.264 /3 :

[[[ مسند أحمد بن حنبل253 /2 :؛ صحيح البخاري15 /8 :؛ صحيح مسلم113 /5 :؛ سنن ابن
ماجة ،862 /2 :ح2583؛ سنن النسايئ.65 /8 :
[[[ مسند أحمد بن حنبل104 /6 :؛ صحيح مسلم112 /5 :؛ سنن ابن ماجة ،862 /2 :ح2585؛
سنن النسايئ.80 /8 :
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قــال النــووي :قــال جامعــة :املــراد بهــا بيضــة الحديــد وحبــل الســفينة
وكل واحــد منهــا يســاوي أكــر مــن ربــع دينــار[[[.
ّ

ومــن أمثلتــه التــي ترتبــط باملقــام مــا روي يف بعــض املصــادر حــول
تاريــخ شــهادة أمــر املؤمنــن  ، Aفقــد ورد يف بعــض املصــادر التعبــر
بالقتــل مــع أ ّن املــراد منــه الرضبــة[[[.
والــذي يشــهد بــه مــا روي عــن أيب بكــر بــن أيب شــيبة يقــول :قتــل  ...يف
شــهر رمضــان ليلــة إحــدى و عرشيــن يــوم الجمعــة ،و مــات يــوم األحــد[[[.
فكــا تــری اســتعمل «القتــل» يف «الرضبــة».
 .5سعي خلفاء الجور بإخفاء ومحو ما يرتبط بشؤون األمئة b

ـص مبــا يرتبــط بشــؤون
هنــا أمــر يوجــب بعــض االختــاف ،إال أنّــه مختـ ّ
األمئــة  bدون ســائر النــاس ،فــإ ّن الســبب يف اختــاف األقــوال يف فــوت
هــارون الع ّبــايس ـ مث ـاً ـ علــل و أســباب أخــری غــر هــذا األمــر.

وتوضيــح ذلــك :أ ّن املتت ّبــع يف املصــادر التاريخيــة يجــد بالوضــوح أ ّن
خلفــاء الجــور ج ـ ّدوا واجتهــدوا يف إخفــاء ومحــو مــا يرتبــط بشــؤون األمئــة
شــق عليهــم تــذكار النــاس مــا يرتبــط بهــم  .bوهــذا تــارة بنقــل
 ،bفإنّــه ّ
فضائــل غريهــم ووضــع روايــات يف مثالبهــم ـ نعــوذ باللــه مــن التف ـ ّوه بهــا ـ
وفضائــل غريهــم.

عملــه يف جميــع اآلفــاق
روی ابــن أيب الحديــد أنّــه كتــب معاويــة إىل ّ
 ...أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــان و محبّيــه و أهــل واليتــه و الذيــن
يــروون فضائلــه و مناقبــه فادنــوا مجالســهم و ق ّربوهــم و أكرموهــم ،و اكتبــوا يل
كل رجــل منهــم و اســمه و اســم أبيــه و عشــرته .ففعلــوا ذلــك
ـكل مــا يــروي ّ
بـ ّ
حتّــى أكــروا يف فضائــل عثــان و مناقبــه...
[[[ رشح مسلم.183 /11 :

[[[ رسالة يف تواريخ النبي و اآلل (قاموس الرجال ،29 )/12 :وفيه :يحمل القتل عىل الرضبة.
وقريب منه يف تنقيح املقال (ط ج) ،221 /1 :الحاشية  ،1وفيه :هناك خلط بني يوم الرضبة
و ليلة الشهادة.
[[[ معرفة الصحابة:.100/1
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كل مــر
عملــه أ ّن الحديــث يف عثــان قــد كــر و فشــا يف ّ
ثـ ّم كتــب إىل ّ
كل وجــه و ناحيــة ،فــإذا جاءكــم كتــايب هــذا فادعــوا النــاس إىل الروايــة
و يف ّ
يف فضائــل الصحابــة و الخلفــاء األ ّولــن و ال ترتكــوا خــرا ً يرويــه أحــد مــن
املســلمني يف أيب تــراب إال و تأتــوين مبناقــض لــه يف الصحابــة ،فــإ ّن هــذا
جــة أيب تــراب و شــيعته و أشـ ّد عليهــم
يل و أقـ ّر لعينــي و أدحــض لح ّ
أحـ ّ
ـب إ ّ
مــن مناقــب عثــان و فضلــه.
فقرئــت كتبــه عــى النــاس فرويــت أخبــار كثــرة يف مناقــب الصحابــة
مفتعلــة ال حقيقــة لهــا وجــ ّد النــاس يف روايــة مــا يجــري هــذا املجــرى[[[.

وأخــری مبنــع نقــل فضائلهــم  .bوقــد روی ابــن أيب الحديــد عــن أيب
ي بــن مح ّمــد بــن أيب ســيف املدائنــي يف كتــاب األحــداث قــال:
الحســن عـ ّ
عملــه بعــد عــام الجامعــة أن برئــت الذ ّمــة
كتــب معاويــة نســخة واحــدة إىل ّ
م ّمــن روى شــيئاً مــن فضــل أيب تــراب وأهــل بيتــه[[[.
وثالثة بتمهيد حيل توجب إخفاء معجزاتهم  bعلی الناس ونسيانها.

وهــذا مثــل مــا ورد يف بــاب الفيــل .فــكان هــذا البــاب مشــتهرا ً ببــاب
الثعبــان لدخــول الثعبــان الــذي كلّــم أمــر املؤمنــن Aمنــه[[[ ،و حكايتــه
الخاصــة و العا ّمــة مســطورة يف كتــب الفريقــن .حتّــى جــاء
مشــهورة بــن
ّ
ـا كان صعبـاً
زمــان بنــي أميــة ،فشـ ّ
ـق عليهــم هــذا التــذكار ،فــأرادوا تغيــره ،فلـ ّ
ملح ّبــة النــاس لــه عمــدوا إىل حيلــة ،فجــاءوا بفيلــة ،فش ـ ّدوها بهــذا البــاب
فاشــتهر ببــاب الفيــل و نــي النــاس بــاب الثعبــان[[[.
فبنــاء عليــه مــن املحتمــل جــ ّدا ً أ ّن خلفــاء الجــور الهتــام البالــغ يف
محــو مــا يوجــب ذكرهــم  bوضعــوا أقــواالً مختلقــة يف تاريــخ مواليــد
ودســوا يف التاريــخ ـ وذلــك مبعونــة علامئهــم الراغبــن
األمئــة  bووفياتهــم ّ

[[[ رشح نهج البالغة:44 /11ـ.45
[[[ رشح نهج البالغة:.44 /11

[[[ انظر تفصيل ما جری يف الهداية الكربى152 :؛ إثبات الوصية153 :؛ املناقب (للعلوي):
87؛ الثاقب يف املناقب248 :؛ الخرائج و الجرائح:.189 /1
[[[ انظر لوامع صاحبقراىن:383 /7؛ مرآة العقول:237 /26؛ كشف األرسار:.226 /1
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يف حطــام الدنيــا ـ حتّــی يوجــب الرتديـ َد والحــرة ،وبالتبــع الغفلـ َة عــن تاريــخ
الصحيــح يف هــذه املســألة[[[.
وأ ّمــا العــاج يف اختــاف األخبــار يف املســألة فقــد ذُكــر يف الكتــب
جحــات لتقديــم خــر علــی اآلخــر .واســتند يف ذلــك بعــ ّدة
األصوليــة مر ّ
روايــات.
عــر عنهــا باملقبولــة[[[ ـ
منهــا مــا روي عــن عمــر بــن حنظلــة ـ وقــد ّ

[[[ أقول :ومن هذا الباب ما وضعوا حول فضيلة يوم عاشوراء وأنّه يوم مبارك .روي عن كثري
الن ّواء عن أيب جعفر  Aقال :لزقت السفينة يوم عاشوراء عىل الجودي فأمر نوح  Aمن
معه من الج ّن و اإلنس أن يصوموا ذلك اليوم .و قال أبو جعفر  :Aأتدرون ما هذا اليوم؟
هذا اليوم الذي تاب الله عز و جل فيه عىل آدم و حواء ،و هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر
لبني إرسائيل فأغرق فرعون و من معه ،و هذا اليوم الذي غلب فيه موىس  Aفرعون ،و
هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم  Aو هذا اليوم الذي تاب الله فيه عىل قوم يونس  ،Aو
هذا اليوم الذي ولد فيه عيىس بن مريم  ،Aو هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم  .Aتهذيب
األحكام : ،300 /4ح .14قال الطهراين ـ رحمه الله ـ مؤلّف شفاء الصدور يف رشح زيارة
بي يف هذا الحديث .شفاء الصدور:
العاشور ـ ما ترجمته ـ :آثار الكذب والوضع واالفرتاء ّ
.396
ومثله ما روي عن ابن ع ّباس قال :قال رسول الله  ـ يف حديث ـ :خلق الله الساموات
يف يوم عاشوراء ،األرضني كمثله ،وخلق العرش يف يوم عاشوراء ،والكريس كمثله ،وخلق
الجبال يف يوم عاشوراء ،والنجوم كمثله ،وخلق القلم يف يوم عاشوراء واللوح كمثله ،وخلق
جربيل Aيف يوم عاشوراء ،ومالئكته يف يوم عاشوراء ،وخلق آدم Aيف يوم عاشوراء،
وحواء كمثله ،وخلق الج ّنة يف يوم عاشوراء ،وأسكن آدم Aيف يوم عاشوراء ،وولد إبراهيم
خليل الرحمن يف يوم عاشوراء ،ونجاه الله من النار يف يوم عاشوراء ،وفداه الله عز وجل يف
يوم عاشوراء ،وأغرق فرعون يف يوم عاشوراء ،ورفع إدريس Aيف يوم عاشوراء ،وكشف
الله عن أيّوب يف يوم عاشوراء ،ورفع عيىس بن مريم يف يوم عاشوراء ،وولد يف يوم عاشوراء،
وتاب الله عىل آدم يف يوم عاشوراء ،وغفر ذنب داود Aيف يوم عاشوراء ،وأعطي ملك
الرب عز وجل
النبي عليه سالم يف يوم عاشوراء ،واستوى
سليامن يف يوم عاشوراء ،وولد
ّ
ّ
عىل العرش يف يوم عاشوراء ،ويوم القيامة يف يوم عاشوراء .فضائل األوقات.441 :
قال البيهقي ـ بعد نقله هذا الخرب ـ :هذا حديث منكر وإسناده ضعيف مبرة ،وأنا أبرأ إىل الله
من عهدته ،ويف متنه ما ال يستقيم ،وهو ما روي فيه من خلق الساموات واألرضني والجبال
كلّها يف يوم عاشوراء ،والله تعاىل يقول{ :الله الذي خلق الساموات واألرض يف ستة أيّام
ث ّم استوى عىل العرش} ومن املحال أن تكون السنة كلّها يف يوم عاشوراءّ ،
فدل ذلك عىل
ضعف هذا الخرب؛ والله أعلم  .فضائل األوقات.442 :

[[[ لوامع صاحبقراىن189 /1 :؛ روضة املتّقني20 /1 :؛ مالذ األخيار196 /10 :؛ مرآة العقول:
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قــال :ســألت أبــا عبــد اللــه  Aعــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــا منازعــة
ـل ذلــك؟ قــال:
يف ديــن أو مــراث فتحاكــا إىل الســلطان و إىل القضــاة أيحـ ّ
ـق أو باطــل فإنّ ــا تحاكــم إىل الطاغــوت ومــا يحكــم
مــن تحاكــم إليهــم يف حـ ّ
لــه فإنّ ــا يأخــذ ســحتاً وإن كان ح ّقـاً ثابتـاً ألنّــه أخــذه بحكــم الطّاغــوت وقــد
أمــر اللــه أن يكفــر بــه قــال اللــه تعــاىلُ N :يرِيــدُ ونَ أَنْ َي َتحاكَ ُمــوا إِ َل الطَّا ُغـ ِ
ـوت
و َقــدْ أُ ِم ـ ُروا أَنْ َيكْ ُف ـ ُروا ِب ـ ِه Mقلــت :فكيــف يصنعــان؟ قــال :ينظــران إىل مــن
كان منكــم م ّمــن قــد روى حديثنــا ونظــر يف حاللنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا
ـإن قــد جعلتــه عليكــم حاكـاً فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم
فلريضــوا بــه حكـاً فـ ّ
اســتخف بحكــم اللــه وعلينــا ر ّد والــرا ّد علينــا الــرا ّد عــى
يقبلــه منــه فإنّ ــا
ّ
كل رجــل اختــار رج ـاً
ـرك باللــه .قلــت :فــإن كان ّ
اللــه وهــو عــى ح ـ ّد الـ ّ
مــن أصحابنــا فرضيــا أن يكونــا الناظريــن يف حقّهــا واختلفــا فيــا حكــا
وكالهــا اختلفــا يف حديثكــم؟ قــال :الحكــم مــا حكــم بــه أعدلهــا وأفقههــا
وأصدقهــا يف الحديــث وأورعهــا وال يلتفــت إىل مــا يحكــم بــه اآلخــر.
قــال :قلــت :فإنّهــا عــدالن مرض ّيــان عنــد أصحابنــا ال يفضّ ــل واحــد منهــا
عــى اآلخــر؟ قــال :فقــال :ينظــر إىل مــا كان مــن روايتهــم ع ّنــا يف ذلــك الّــذي
حكــا بــه املجمــع عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حكمنــا ويــرك الشــا ّذ
الّــذي ليــس مبشــهور عنــد أصحابــك فــإ ّن املجمــع عليــه ال ريــب فيــه وإنّ ــا
ـن غ ّيــه فيجتنــب وأمــر مشــكل ير ّد
ـن رشــده فيتّبــع وأمــر بـ ّ
األمــور ثالثــة أمــر بـ ّ
ـن
ـن وحــرام بـ ّ
علمــه إىل اللــه وإىل رســوله .قــال رســول اللــه  :حــال بـ ّ
وشــبهات بــن ذلــك فمــن تــرك الشــبهات نجــا مــن املح ّرمــات ومــن أخــذ
بالشــبهات ارتكــب املح ّرمــات وهلــك مــن حيــث ال يعلــم .قلــت :فــإن كان
الخــران عنكــا مشــهورين قــد رواهــا الثّقــات عنكــم قــال ينظــر فــا وافــق
حكمــه حكــم الكتــاب والسـ ّنة وخالــف العا ّمــة فيؤخــذ بــه ويــرك مــا خالــف
حكمــه حكــم الكتــاب والس ـ ّنة ووافــق العا ّمــة .قلــت :جعلــت فــداك أرأيــت
والس ـ ّنة ووجدنــا أحــد الخربيــن
إن كان الفقيهــان عرفــا حكمــه مــن الكتــاب ّ
ـأي الخربيــن يؤخــذ؟ قــال :مــا خالــف
موافقـاً للعا ّمــة واآلخــر مخالفـاً لهــم بـ ّ
العا ّمــة ففيــه ال ّرشــاد .فقلــت :جعلــت فــداك فــإن وافقهــا الخــران جميع ـاً؟
24 /1؛ الرواشح الساموية.164 :
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قــال :ينظــر إىل مــا هــم إليــه أميــل حكّامهــم وقضاتهــم فيــرك ويؤخــذ باآلخــر.
قلــت :فــإن وافــق حكّامهــم الخربيــن جميعــاً؟ قــال :إذا كان ذلــك فأرجــه
حتّــى تلقــى إمامــك فــإ ّن الوقــوف عنــد الشّ ــبهات خــر مــن االقتحــام يف
الهلــكات[[[.
هــذا ،ولكــن يظهــر مــن كلــات بعــض األصوليــن مثــل صاحــب الكفاية
جحــات بهــا جــاء يف
الــذي يــرى أ ّن الرتجيــح يف الخربيــن املتعارضــن باملر ّ
ـتحب ال الزم ،قــال :ويشــهد بــه االختــاف الكثــر بــن
األخبــار العالجيــة مسـ ّ
[[[
مــا ّ
دل عــى الرتجيــح مــن األخبــار  .فالرتجيــح ليــس تعبّــدي ،بــل هــو أمــر
جحــات املنصوصــة مبــا
عقــايئ ،فيجــوز ـ بــل يلــزم ـ التعــ ّدي عــن املر ّ
يوجــب رصف الريبــة مــن أحــد الخربيــن لآلخــر.

قــال الس ـ ّيد السيســتاين ـ مــد ظلّــه ـ :فاملنــاط إيجــاب املزيــة لــرف
الريبــة عــن صاحبهــا لفاقدهــا .فلــو وجــد هــذا الوصــف يف مزيــة غــر
منصوصــة أخذنــا بــه ،وكذلــك لــو كانــت املزيــة منصوصــة ولكنهــا فاقــدة
لهــذا الوصــف لســبب مــن يف املقــام فــا اعتبــار بهــا ،كــا إذا كانــت احــدى
الروايتــن مشــهورة ،ولكــن علمنــا منشــأ االشــتهار وأنّــه ال يعتمــد عــى وجــه
صحيــح بحيــث تبقــى الريــب فيهــا ،أو وجدنــا احداهــا موافقــة للعا ّمــة،
تبــن لنــا باملناســبات أ ّن مضمونهــا ال يســاعد عــى كتــان الحكــم
ولكــن ّ
الواقعــي[[[.
وقــال أيضــاً :امليــزة الصارفــة للريبــة عنــد العقــاء أمــور مختلفــة يف
مجــال الروايــات وكتــب الحديــث أو مطلــق الكتــب ،مــن قبيــل مالحظــة
خ األكــر قدمـاً ،باعتبارهــا بعيــدة عــن التصحيــف والتحريــف والتصحيــح
ال ُنسـ َ
القيــايس التــي يقــوی احتاملهــا يف النســخ املســتحدثة ،وكــذا مالحظــة النســخ

[[[ الكايف :67 /1ـ ،68ح10؛ من ال يحرضه الفقيه :8 /3ـ ،11ح3232؛ تهذيب األحكام :/6
301ـ ،303ح.52
[[[ كفاية األصول.444 :

[[[ تعارض األدلة581/1 :ـ.582
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التــي كتبــت بخ ـ ّ
ط املؤلّــف[[[.

فنحــن نتّبــع الســرة العقالئيــة يف ترجيــح أحــد الخربيــن علــی اآلخــر
بوجــوه ،ملخّصــه ترجيــح مــا هــو معتضــد بالقرائــن علــی مــن مل يكــن كذلــك.
حــة الســند ،وثالثــة الشــهرة ،ورابعــة
حــة املصــدر ،وأخــری ص ّ
والقرينــة تــارة ص ّ
كــرة القائلــن بــه أو تكـ ّرره يف املصــادر ،وخامســة ....

فألجلــه نحــن نبحــث حــول األدلّــة ـ روايــة كانــت أم شــهرة أم إجامعـاً ـ
ونعالجهــا كالبحــث الفقهــي ،أي نتع ـ ّرض لروايــة أ ّوالً مــن جهــة مصدرهــا ،و
ثانيـاً مــن حيــث ســندها وتقوميهــا الرجــايل ،وثانيـاً مــن حيــث داللتهــا .كــا
نراجــع مصــادر الفريقــن التاريخيــة ،ونجمــع بــن الروايــات واآلراء واألقــوال
جــح بعضهــا علــی بعــض.
ونر ّ

فنحــن نتّبــع يف بحثنــا الروايــات ،ثـ ّم اإلجــاع أو الشــهرة عنــد اإلمامية إن
وجــدا .وإال نبحــث عــن روايــات أهــل السـ ّنة وأقوالهــم ،فرواياتهــم وأقوالهــم
وإن مل يكــن معتــرة عندنــا ،إال أنّــه ميكــن االعتنــاء بهــا ولــو بعنــوان القرينــة،
فبعــد تجميــع القرائــن يحصــل لنــا االطمئنــان العــريف الــذي يع ـ ّد عنــد أهــل
العــرف علــاً ،وإن شــئت فقــل :يعــ ّد عنــد أهــل العــرف مصــدرا ً معتمــدا ً
ميكــن األخــذ مبقتضــاه.
دور اخلرب الضعيف يف إثب�ات القضايا التاريخية
إ ّن شــأن القضايــا التاريخيــة تختلــف عــن شــأن األحــكام الفقهيــة .والوجه
يف ذلــك أ ّن البحــث يف كثــر مــن القضايــا التاريخيــة البحــث يف كيفيــة وقــوع
الحادثــة ،أي أ ّن وقــوع الحادثــة ثابــت والبحــث حــول كيفيــة الوقــوع أو أســبابه
أو تاريخه.

ـي  ليــس حــول وفاتــه،
فمث ـاً أ ّن البحــث التاريخــي حــول وفــاة النبـ ّ
النبــي  مــات أم ال؟ بــل هــذا مضحــك ،ولكــن البحــث
أي مل نســأل أ ّن
ّ
وأي يــوم مــن أيّــام الشــهر
يف أ ّن
وأي شــهر ّ
أي ســنة ّ
النبــي  مــات يف ّ
ّ
أي بلــد ،يف املدينــة مثـاً أم يف م ّكــة؟ وأنّــه مــات
واألســبوع؟ وأنّــه مــات يف ّ
[[[ تعارض األدلة.412 :
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أي مــكان ،يف بيتــه أو
باملــوت الطبيعــي أو أنّــه قتــل؟ وأنّــه دفــن بعــد موتــه يف ّ
يف مســجده أو يف مــكان آخــر؟ و....
ولكــن البحــث الفقهــي ليــس بهــذا النحــو ،بــل كثــرا ً ّمــا البحــث حــول
ثبــوت الحكــم ،أي أ ّن القهقهــة ـ مثـاً ـ ينقــض الوضــوء أم ال؟ أو أ ّن الدخــول
يوجــب الغســل أم ال بـ ّد مــن اإلنــزال؟ وهكــذا يف كثــر مــن املســائل الفقهيــة.

ففــي بحــث تاريخــي إذا كان أصــل الوقــوع ثابتـاً والرتديــد حــول الجوانب
املختلفــة للمســألة ،فحينئــذ نحــن نحكــم بجانــب يـ ّ
ـدل عليــه أقــوی األخبــار
ـي  مــات ،وهــذا ال ريــب فيــه،
بالنســبة إلــی جوانــب أخــری .فمثـاً أ ّن النبـ ّ
ـا يضحــك بــه الثَّكلــی ،إال أنّــه قــد ورد يف
بــل الريــب فيــه ـ كــا قلنــا ـ مـ ّ
عــ ّدة مــن الروايــات أنّــه مــات يف شــهر صفــر ـ مثــاً ـ ويف عــ ّدة مــن
أخبــار أخــر ورد أنّــه مــات يف شــهر ربيــع األ ّول ،فــإذا فرضنــا أ ّن كال الطائفتــن
ضعــاف ،فــا يعقــل القــول بالتشــكيك يف أصــل املســألة ،بــل ال بــ ّد مــن
ـي 
ترجيــح أحــد الطائفتــن علــی األخــری ،فمثـاً إذا كان أخبــار فــوت النبـ ّ
يف شــهر صفــر أكــر عــددا ً ومصــدرا ً بالنســبة إلــی رويــات شــهر ربيــع األ ّول،
فاملــو ّرخ يقــول بروايــات شــهر صفــر ،ويطــرح أخبــار شــهر ربيــع األ ّول.
وهــذا بخــاف املســألة الفقهيــة ،فمث ـاً إذا ورد يف طائفــة مــن األخبــار
أ ّن الدخــول مطلق ـاً ـ أي بــا إنــزال ـ يوجــب الغســل ،وورد يف طائفــة أخــری
أ ّن الدخــول مــع اإلنــزال يوجــب الغســل ،فننظــر يف مســتند كال القولــن ،فــإذا
ـح مســتند أحــد القولــن فنحــن نقــول مبوجبــه ،ولكــن إذا مل يكــن مســتند
صـ ّ
أحــد القولــن صحيح ـاً فنحــن ال نقــول بهــذا وال نقــول بــذاك ،أي نقــول :ال
يوجــب الغســل ال بالدخــول مطلق ـاً وال بالدخــول مــع اإلنــزال.
وهــذا واضــح ملــن لــه أدنــی مامرســة بالكتــب الفقهيــة واملصــادر
التاريخيــة.

إلــی هنــا ح ّررنــا مــا هــو كاملق ّدمــة لدراســاتنا التاليــة وبيــان منهجنــا يف
البحــوث املقبلــة .ونــرع ـ بعــون اللــه امللــك الو ّهــاب ـ يف تاريــخ والدة
النبــي األعظــم  ووفاتــه؛ إن شــاء اللــه.
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فهرست املنابع والمآخذ

األخبــار الدخيلــة ،مح ّمــد تقــي التســري ،تصحيــح :عــي أكــر الغفــاري ،تهــران:
مكتبــة الصــدوق.
ي بــن الحســن املســعودي ،قــم :األنصاريــان 1426 ،هـــ (:)1384
إثبــات الوصيــة ،عـ ّ
األولی.
االختصــاص ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي (الشــيخ
ي أكــر الغفــاري ،بــروت  :دار املفيــد 1414 ،هــ  :الثانيــة.
املفيــد) ،تحقيــق عــ ّ
إختــاف الحديــث ،تقريــر بحــث الســيد السيســتاين ،الســيّد هاشــم الهاشــمي،
1396هــ.
اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان
التلعكــرى (الشــيخ املفيــد) ،تحقيــق :مؤسســة آل البيــت  ،bبــروت :دار املفيــد1414 ،هـ
 :الثانيــة.
االســتبصار فيــا اختلــف مــن األخبــار ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن الطــويس،

تحقيــق :الس ـ ّيد حســن املوســوي الخرســان ،طهــران :دار الكتــب اإلســامية.

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن مح ّمــد بــن
ي مح ّمــد البجــاوي ،بــروت :دار الجيــل1412 ،ه ـ  :األولــی.
عبــد الــر ،تحقيــق :ع ـ ّ
أسد الغابة ،ابن األثري ،بريوت :دار الكتاب العريب.
ي بــن أحمــد بــن حجــر العســقالين،
اإلصابــة يف معرفــة الصحابــة ،أحمــد بــن ع ـ ّ
ي مح ّمــد معــوض ،بــروت :دار الكتــب العلمية،
تحقيــق :عــادل أحمــد عبــد املوجــود وعـ ّ
1415ه ـ  :األولــی.
أضواء عىل الس ّنة املح ّمدية ،محمود أبو رية ،قم :نرش البطحاء ،الخامسة.
إعــام الــوری بأعــام الهــدی ،أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــريس ،تحقيــق:
مؤسســة آل البيــت  ،bقــم :مؤسســة آل البيــت  ،bربيــع األ ّول  1417هــ  :األولــی.
ي بــن مــوىس ابــن طــاووس ،تصحيــح
اإلقبــال باألعــال الحســنة ،ريض الديــن ع ـ ّ
جــواد الق ّيومــي األصفهــاين ،قــم :مكتــب اإلعــام اإلســامي 1414 ،ه ـ :األوىل.

املنهج يف اختي�ار الرأي الصائب يف مواليد املعصومني  bووفياتهم

183

ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي (الشــيخ
األمــايل ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
الصــدوق) ،تحقيــق :قســم الدراســات اإلســامية ،قــم :مؤسســة البعثــة1417 ،هـ  :األولــی.
األمــايل ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن الطــويس ،تحقيــق :قســم الدراســات
اإلســامية ،قــم :مؤسســة البعثــة1414 ،هــ  :األولــی.
بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األمئــة األطهــار ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي
املجلــي (العالمــة املجلــي) ،بــروت :مؤسســة الوفــاء1403 ،ه ـ  :الثانيــة.
ي شــري ،بــروت :دار إحيــاء الــراث
البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر ،تحقيــق عــ ّ
العــريب 1408 ،هـــ ( 1988م) :األوىل.
بصائــر الدرجــات الكــری يف فضائــل آل مح ّمــد ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن
الص ّفــار ،تصحيــح مــرزا حســن كوچــه باغــي ،طهــران :منشــورات األعلمــي1404 ،ه ـ .
تــاج املواليــد ،الفضــل بــن الحســن الطــريس ،بــروت :دار القــارئ1422 ،هـــ:
األولــی.
تاريــخ أهــل البيــت نقـاً عــن األمئــة b ،مح ّمــد بــن أحمــد ابــن أيب الثلــج بغــدادي،
مؤسســة آل البيــت  bإلحيــاء الــراث،
تصحيــح مح ّمــد رضــا الجــايل الحســيني ،قــمّ :
1410هـــ :األولی.
تاريــخ بغــداد ،الخطيــب البغــدادي ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،بــروت :دار
الكتــب العلميــة1417 ،هـ :األوىل.
تاريخ الطربي ،الطربي ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1403 ،ه :الرابعة.
تاريــخ مدينــة دمشــق ،ابــن عســاكر ،تحقيــق عــي شــري ،بــروت :دار الفكــر،
1415هــ.
ـي ،قــم:
تذكــرة الفقهــاء ،أبــو منصــور حســن بــن يوســف بــن عــي بــن املط ّهــر الحـ ّ
مؤسســة آل البيــت  bإلحيــاء الــراث 1414 ،هــ :األوىل.
تفســر العيــايش ،أبــو نــر مح ّمــد بــن مســعود بــن عيّــاش الســلمي الســمرقندي
الع ّيــايش ،تحقيــق الســيد هاشــم الرســويل املحــايت ،طهــران :املكتبــة العلميــة اإلســامية.
تفســر القمــي ،أبــو لحســن عــي بــن إبراهيــم القمــي ،تصحيــح الســيد طيــب
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مؤسســة دار الكتــاب صفــر 1404هــ :الثالثــة.
املوســوي الجزائــري ،قــمّ :
ي بــن مح ّمــد شــهاب الديــن (ابــن حجــر
تقريــب التهذيــب ،أحمــد بــن عــ ّ
العســقالين) ،تحقيــق :مصطفــی عبــد القــادر عطــا ،بــروت :دار الكتــب العلميــة1415 ،هـ
 :الثانيــة.
تقريــب املعــارف ،أبــو الصــاح الحلبــي ،تحقيــق فــارس تربيزيــان الحســون ،قــم:
املح ّقــق 1417 ،هـــ ( 1375ش).
تنقيــح املقــال يف أحــوال الرجــال ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن املامقــاين ،تحقيــق:
محيــي الديــن املامقــاين ،قــم :مؤسســة آل البيــت .b
تنقيــح املقــال يف أحــوال الرجــال (طق) ،عبــد اللــه بــن مح ّمــد حســن املامقــاين،
النجــف األرشف :املطبعــة املرتضويــة 1352 ،ه ـ .
النبــي الكاظمــي ،تحقيــق :مح ّمــد صــادق بحــر العلــوم،
تكملــة الرجــال ،عبــد
ّ
النجــف األرشف :مطبعــة اآلداب.
توضيــح املقــال يف علــم الرجــال ،املــا عــي الكنــي ،تحقيــق :مح ّمــد حســن
مولــوي ،قــم :دار الحديــث1421 ،هــ  :األولــی.
تهذيــب األحــكام ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن الطــويس ،تحقيــق :السـ ّيد حســن
املوســوي الخرســان ،تهــران :دار الكتــب اإلســامية 1364 ،ش :الثالثــة.
ي بــن أحمــد بــن حجــر العســقالين ،بــروت :دار
تهذيــب التهذيــب ،أحمــد بــن ع ـ ّ

الفكــر1404 ،ه ـ  :األولــی.

تهذيــب الكــال ،املــزي ،تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف ،بــروت :مؤسســة
الرســالة1406 ،ه ـ :الرابعــة.
جامــع األخبــار ،تــاج الديــن مح ّمــد بــن مح ّمــد الشــعريي ،النجــف األرشف :املطبعــة
الحيدرية.
ي األردبيــي ،تحقيــق واســتدراك
جامــع الــرواة ورافــع االشــتباهات ،مح ّمــد بــن ع ـ ّ
مح ّمــد باقــر ملكيــان ،قــم :بوســتان كتــاب1391 ،ش :األولــی.
جامــع املقــال فيــا يتعلّــق بأحــوال الرجــال ،فخــر الديــن الطريحــي ،تحقيــق :مح ّمــد
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كاظــم الطريحــي ،تهــران :املطبعــة الحيدرية.
جنات الخلود ،مح ّمدرضا بن مؤمن 1286 ،هـ.
النبي الجزائري.
حاوي االقوال يف علم الرجال ،عبد ّ
الحدائــق النــارضة ،يوســف بــن أحمــد بــن إبراهيــم البحــراين ،قــم :مؤسســة النــر
اإلســامي.
خامتــة مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري الطــريس ،تحقيــق :مؤسســة آل
البيــت ،bقــم :مؤسســة آل البيــت  ،bرجــب 1415هــ  :األولــی.
ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي (الشــيخ
الخصــال ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عــ ّ
الصــدوق) ،تصحيــح :عــي أكــر الغفــاري ،قــم :مؤسســة النــر اإلســامي ،ذى القعــدة
الحــرام 1403هـ.
خالصــة األقــوال يف علــم الرجــال (القســم األ ّول منــه310 :ـ45؛ القســم الثــاىن منــه:
311ـ ،)424الحســن بــن يوســف بــن املط ّهــر الحــي (العالمــة الحــي) ،تحقيــق :جــواد
القيومــى اإلصفهــاين ،قــم :مؤسســة نــر الفقاهــة ،عيــد الغديــر  :1417األولــی.
الــدروس الرشعيــة يف فقــه اإلماميــة ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن جــال الديــن مــي
العامــي (الشــهيد األ ّول) ،قــم :مؤسســة النــر اإلســامي.
الذريعــة إلــی تصانيــف الشــيعة ،مح ّمــد محســن آقــا بــزرگ الطهــراين ،بــروت :دار
األضــواء1403 ،ه ـ  :الثالثــة.
الرافــد يف علــم األصــول ،تقريــر بحــث الســيّد السيســتاين ،بقلــم الســيّد منــر
القطيفــي ،قــم :مكتــب آيــة اللــه العظمــى الس ـ ّيد السيســتاين ،جــادي اآلخــرة  1414هـــ:
األولــی.
رجــال النجــايش ،أحمــد بــن عــي بــن أحمــد النجــايش ،تصحيــح الســيد مــوىس
مؤسســة النــر اإلســامي1416 ،هــ :الخامســة.
الشــبريي الزنجــاين ،قــمّ :
الرواشــح الســاوية ،مح ّمــد باقــر الحســيني اإلســر آبــادي (املريدامــاد) ،تحقيــق:
غالمحســن قيرصيههــا ونعمــة اللــه الجليــي ،قــم :دار الحديــث1422 ،هــ  :األولــی.
روضــة الواعظــن ،مح ّمــد بــن الفتــال النيســابوري ،تحقيــق الســ ّيد محمــد مهــدى
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الخرســان ،قــم :منشــورات الــريض.
ي
روضــة املتّقــن يف رشح مــن ال يحــره الفقيــه ،مح ّمــد تقــي بــن مقصــود عــ ّ
يلپنــاه
املجلــي االصفهــاين ،تحقيــق :الســيّد حســن املوســوي الكرمــاين وع ّ
االشــتهاريى والس ـ ّيد فضــل اللــه الطباطبــايئ  ،قــم :مؤسســه فرهنگــى اســامي كوشــانبور،
 1406هــ :الثانيــة.
ســنن ابــن ماجــة ،مح ّمــد بــن يزيــد القزوينــي ،تحقيــق مح ّمــد فــؤاد عبــد الباقــي،
بــروت :دار الفكــر.
ســنن أيب داود ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين األزدي ،تحقيــق ســعيد
مح ّمــد اللحــام ،بــروت :دار الفكــر1410 ،ه ـ :األوىل.
ســنن الرتمــذي ،أبــو عيــى مح ّمــد بــن عيــى بــن ســورة ،تحقيــق عبــد الو ّهــاب
عبــد اللطيــف ،بــروت :دار الفكــر1403 ،هــ :الثانيــة.
ســنن النســايئ ،أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــي بــن شــعيب النســايئ ،بــروت :دار
الفكر1348 ،هــ :األوىل.
ســر أعــام النبــاء ،الذهبــي ،تحقيــق شــعيب األرنــؤوط حســن األســد ،بــروت:
مؤسســة الرســالة1413 ،هــ  :التاســعة.
السرية الحلبية ،الحلبي ،بريوت :دار املعرفة1400 ،ه.
الســرة النبويــة ،ابــن كثــر ،تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد ،بــروت :دار املعرفــة،
1396ه ـ.
رشح نهــج البالغــة ،ابــن أيب الحديــد ،تحقيــق مح ّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،بــروت:
دار إحيــاء الكتــب العربيــة1378 ،هـ :األوىل.
شــفاء الصــدور يف رشح زيــارة العاشــور ،أبــو الفضــل الکالنــر الطهــراين ،تصحيــح
مح ّمــد باقــر ملکيــان ،قــم :األســوة1387 ،ش :األولــی.
صحيــح البخــاري ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن البخــاري
الجعفــي ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
صحيــح مســلم ،أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري ،بــروت:
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دار ابــن حــزم 1416 ،ه ـ :األوىل.
الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم ،الس ـ ّيد جعفــر مرتــى ،بــروت :دار الهــادي،
1415ه ـ :الرابعــة.
الطبقات الكربی ،مح ّمد بن سعد ،بريوت :دار صادر.
ع ـدّة الرجــال ،الس ـيّد محســن األعرجــي بــن الحســن الحســينى الكاظمــي ،تحقيــق
مؤسســة الهدايــة إلحيــاء الــراث ،قــم :مكتبــة إســاعيليان 1415 ،ه ـ  :األولــی.
فــرق الشــيعة ،أبــو مح ّمــد الحســن بــن موســی النوبختــي ،تحقيــق محمــد باقــر
ملکيــان ،قــم :جامعــة أديــان1395 ،ش :األولــی.
فــوات الوفيــات ،الكتبــي ،تصحيــح عــي مح ّمــد بــن يعــوض اللــه وعــادل أحمــد
عبــد املوجــود ،بــروت :دار الكتــب العلميــة2000 ،م :األوىل.
الفهرســت ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن الحســن الطــويس ،تصحيــح :الســيد عبــد العزيــز
الطباطبــايئ ،قــم :مكتبــة املح ّقــق الطباطبــايئ1420 ،هـ :األولــی.
قامــوس الرجــال ،مح ّمــد تقــي التســري ،قــم :مؤسســة النــر اإلســامي 1419 ،هـ :
األولــی.
مؤسســة آل البيــت
قــرب اإلســناد ،أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــري ،قــمّ :
bإلحيــاء الــراث 1413 ،ه :األوىل.
ي أكــر الغفــاري،
الــكايف ،مح ّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي ،تصحيــح :عـ ّ
طهــران :دار الكتــب اإلســامية 1363 ،ش :الخامســة.
كامــل الزيــارات ،جعفــر بــن مح ّمــد بــن قولويــه القمــي ،تحقيــق :جــواد القيومــي،
مؤسســة نــر الفقاهــة ،عيــد الغديــر 1417ه ـ  :األولــی.
قــمّ :
الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،بريوت :دار صادر1386 ،ه.
ي بــن عيســی بــن أيب الفتــح
كشــف الغمــة يف معرفــة األمئــة ،أبــو الحســن عــ ّ
اإلربــي ،بــروت :دار األضــواء1405 ،هــ :الثانيــة.
ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي
كــال الديــن ومتــام النعمــة ،مح ّمــد بــن عــ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي ،محـ ّرم
ي أكــر الغفــاري ،قــمّ :
(الشــيخ الصــدوق) ،تصحيــح :عـ ّ
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الحــرام 1405ه ـ .
مجمــع الرجــال ،زيك الديــن عنايــة اللــه القهبــايئ ،تصحيــح ضيــاء الديــن العالمــة
مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان1384 ،هــ.
اإلصفهــاين ،قــمّ :
مجموعــة نفيســة ،عــدّة مــن األعــام ،بــروت :دار القــارئ1422 ،هـــ (2002م):

األولــی.

املحاســن ،أحمــد بــن مح ّمــد بــن خالــد الربقــي ،تصحيــح :الس ـ ّيد جــال الديــن
الحســيني املحــدّث ،طهــران  :دار الكتــب اإلســامية1370 ،هــ .
مختــر بصائــر الدرجــات ،الحســن بــن ســليامن الحــي ،النجــف األرشف :املطبعــة
الحيدريــة1370 ،ه.
مختلــف الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة ،أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن املطهــر
مؤسســة النــر اإلســامي ،ذي القعــدة 1413هـ  :الثانيــة.
(العالمــة الحــي) ،قــمّ :
مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول، مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي املجلــي،
السـيّد هاشــم الرســويل ،تهــران :دار الكتــب اإلســامية 1404 ،هـ : الثانيــة.
مــرآة الکــال ملــن رام درک مصالــح األعــال ،عبــد اللــه املامقــاين ،تصحيــح محيــي
الديــن املامقــاين ،قــم :دليل مــا1427 ،هـ :الخامســة.
مؤسســة آل البيـت  bإلحيــاء
ي بــن جعفــر ،عــي بــن جعفــر  ،Aقــمّ :
مســائل عـ ّ
الــراث1409 ،هـ :األوىل.
مســار الشــيعة ،مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان ،الشــيخ مهــدي نجــف ،الثانيــة،
 1993 ،1414م ،بــروت :دار املفيــد1414 ،هــ :الثانيــة.
مســند أيب يعــى ،أبــو يعــى املوصــي ،تصحيــح حســن ســليم أســد ،دار املأمــون
للــراث.
مســند أحمــد بــن حنبــل ،أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن مح ّمــد بــن حنبــل الشــيباين،
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
مســند الشــهاب ،ابــن ســامة ،تصحيــح حمــدي عبــد املجيــد الســلفي ،بــروت:
مؤسســة الرســالة1405 ،هــ :األوىل.
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املصباح ،ابراهيم بن عيل العاميل الكفعمي ،قم :دار الريض1405 ،ه :الثانية.
مؤسســة
جــد ،أبــو جعفــر بــن مح ّمــد بــن الحســن الطــويس ،بــروتّ :
مصبــاح املته ّ
فقــه الشــيعة 1411 ،ه ـ :األوىل.
ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي (الشــيخ
معــاين األخبــار ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عـ ّ

مؤسســة النــر اإلســامي1379 ،ه .
الصــدوق) ،تصحيــح عــي أكــر الغفــاري ،قــمّ :
املعجم األوسط ،سليامن بن أحمد الطرباين ،دار الحرمني1415 ،ه.

املقنعــة ،أبــو عبــد اللــه مح ّمــد بــن مح ّمــد بــن النعــان العكــري ،بــروت :دار
املفيــد1413 ،هــ :األوىل.
مــاذ األخيــار يف فهــم تهذيــب األخبــار ،مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد تقــي املجلــي،
تحقيــق :السـيّد مهــدى الرجــايئ ،قــم :مكتبــة آيــة اللــه العظمــی املرعــي النجفــي1406 ،
هـ .
مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب ،النجــف األرشف :املكتبــة الحيدريــة،
1376هــ.
ي بــن مح ّمــد
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عـ ّ
ابــن الجــوزي ،تحقيــق مح ّمــد عبــد القــادر عطــا مصطفــى عبــد القــادر ،بــروت :دار
الكتــب العلميــة 1412 ،هـــ ( 1992م) :األولــی.
ي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي
مــن ال يحــره الفقيــه ،أبــو جعفــر مح ّمــد بــن عـ ّ
مؤسســة النــر اإلســامي،
ي أكــر الغفــاري ،قــمّ :
(الشــيخ الصــدوق) ،تصحيــح :عــ ّ
الثانيــة.
منتهــی املقــال يف أحــوال الرجــال ،أبــو عــي مح ّمــد بــن إســاعيل الحائــري
املازنــدراين ،قــم :مؤسســة آل البيــت b 1416 ،هــ .
نقــد الرجــال ،الس ـيّد مصطفــی الحســيني التفــريش ،تحقيــق :مؤسســة آل البيــت ،b
قــم :مؤسســة آل البيــت  ،bشــوال 1418ه ـ  :األولــی.
الــوايف بالوفيــات ،الصفــدي ،تصحيــح أحمــد األرنــاؤوط وتــريك مصطفــى1420 ،هـــ
(2000م) ،بــروت :دار إحيــاء الــراث.
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وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،ابــن خلــكان ،تصحيــح إحســان عبــاس،
بــروت :دار الثقافــة.
الهدايــة الكــرى ،الحســن بــن حمــدان الخصيبــي ،بــروت :مؤسســة البــاغ للطباعــة
والنــر الرابعــة1411 :هـ.

