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امللّخص 

االعظم  النبي  مواليد  معرفة  والتدقيق  بالتحقيق  البحث  هذا  يتناول 

باملناسك  البحث وعالقته  واألمئة املعصومنيb ووفياتهم، وألهمية هذا 

الدينية عرض الباحث السابقة البحثية يف املوضوع واملصادر املتنوعة فيه 

االنساب وغريها، وبحث يف  تاريخية وروايته فضالً عن كتب  من مصادر 

الوضع  النصوص وعلل االختالف فحقق يف مسألة  اسباب االختالف بني 

والدس والتزوير والتصحيف والتحريف وغري ذلك مام كان علة وسبباً يف 

منهج  العنوان يف  اولها كان هذا  متعددة  اقسام  البحث يف  االختالف، هذا 

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 pre-
vious 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 differenc-
es 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 oth-
er 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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ــم  ــني b ووفياته ــة املعصوم ــم  واألمئّ ــّي األعظ ــد النب ــة موالي معرف

بحــث مهــّم ذات شــؤون متعــّددة، فمــن جانــب أنّهــا بحــث تاريخــي كســائر 

األبحــاث التاريخيــة ولهــا ملزومــات.

ومن جانب آخر آنها ترتبط باملناسك الدينية.

ــة مســار الشــيعة: لعمــري  ــه ـ يف مقّدم ــد ـ رحمــه الل ــال الشــيخ املفي ق

إّن معرفــة هــذا الكتــاب مــن حليــة أهــل اإليــان و مــاّم يقبــح إغفالــه بأهــل 

الفضــل و اإليــان و مل يــزل الصالحــون  مــن  هــذه  العصابــة حرســها اللــه عــن 

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 بــني أوقــات املســار و األحــزان]]].

فمثــالً ورد أنـّـه يســتحّب صــوم يــوم مولــد النبــّي  »ومــن صامــه كتــب 

اللــه تعــاىل لــه صيــام ســتنّي ســنة«]]]، كــام ورد فيــه: يســتحّب فيــه الّصدقــة، و 

زيــارة املشــاهد، و التّطــّوع بالخــريات، و إدخــال الــرّسور عــىل أهلــه]3] .

وقــال الســيّد ابــن طــاوس ـ رحمــه اللــه ـ: اليــوم العــارش منــه ]أي شــهر 

ربيــع الثــاين[ ســنة اثنــني و ثالثــني و مائتــني مــن الهجــرة كان مولــد ســيّدنا أيب 

محّمــد الحســن بــن عــيّل بــن محّمــد بــن عــيّل الرضــا ـ صلــوات اللــه عليــه ـ 

و هــو يــوم رشيــف عظيــم الربكــة يســتحّب صيامــه]4].

وقــال أيضــاً : يــوم العرشيــن منــه ]أي شــهر جــامدی األولــی[ كان مولــد 

الســيّدة الزهــراءـ  عليهــا الســالمـ  ســنة اثنتــني مــن املبعــث، و هــو يــوم  رشيف  

]]] مسار الشيعة: 8]. 

]]] روضة الواعظني:  ]/ ]35.

]3] مجموعة نفيسة: 54.

]4] اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 49].



محمد باقر ملكيان 156

ــه بالخــريات و  يتجــّدد فيــه رسور املؤمنــني، و يســتحّب صيامــه و التطــّوع في

الصدقــة عــىل أهــل اإليــان]]].

 ومــن جانــب ثالــث أنّهــا مــن أيـّـام اللــه التــي أُِمرنــا بتذكريهــا، فقــال اللــه 

ــي  ــه الت ــعائر الل ــن ش ــه ]]]، وم ــاِم اللَّ ــْم ِبأَيَّ ــی ـ : َو َذكِّرُْه ــبحانه وتعال ـ س

ــهِ  َفإِنَّهــا ِمــْن تَْقــَوى  ــْم َشــعائَِر اللَّ أمــر اللــه إيّانــا بتعظيمهــا، فقــال: َوَمــْن يَُعظِّ

.[3[ ــوِب الُْقلُ

فــكّل هــذه األمــور  توجــب اهتــامم الشــيعة وإملامهــم منــذ قديــم األيّــام 

بهــذه األيـّـام.

ــه ]أي شــهر  ــه ـ: الســابع عــرش من ــن طــاوس ـ رحمــه الل ــال الســيّد اب ق

ــوع  ــد طل ــه ـ عن ــه علي ــوات الل ــه ـ صل ــول الل ــيّدنا رس ــد س ــع األّول[ مول ربي

الفجــر مــن يــوم الجمعــة عــام الفيــل. و هــو يــوم  رشيــف  عظيــم الربكــة و مل 

ــه و  ــه و ترعــى حرمت ــه و تعــرف حّق تــزل الشــيعة عــىل قديــم األوقــات تعظّم

ــه]4].  تتطــّوع بصيام

وهــذا ســرية العاّمــة أيضــاً يف مولــد النبــّي األعظــم ، کــام نقله أحمـــد 

بن محمـّــد القســطالين]5].

وکــذا ســرية الشــيعة املســتمرّة مــن قديــم األيّــام يف عــزاء ســيّد الشــهداء 

ــذه  ــی ه ــر إل ــم. انظ ــّنة يف تواريخه ــل الس ــن أه ــري م ــکاه کث ــث ح  بحي

ــر: العبائ

قــال ابــن الجــوزي: ثــّم دخلــت ســنة اثنتــني وخمســني وثالمثائــة فمــن 

]]] اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ ]6]. وانظر أيضاً اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 56]؛ العدد 

القوية: 55؛ 0]]؛ 9]]؛ مجموعة نفيسة:  55؛ 56؛ 57.

]]] إبراهيم: 5.

]3] الحّج: ]3.

الوسائل:  7/  359؛ مستدرك  األنوار:  95/  بحار  ]]]؛ وعنه  الحسنة:  3/  باألعامل  اإلقبال   [4[

]]5.  وانظر أيضاً مجموعة نفيسة: 54؛ مصباح املتهّجد:  ]/ ]79؛ جامع األخبار: ]8؛ البلد 

األمني: 75].

]5] املواهب اللدنية: ]/7]. 
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الحــوادث فيهــا أنّــه يف اليــوم العــارش مــن املحــرّم أغلقــت األســواق ببغــداد، 

ــاس  ــرك الن ــون، ول ت ــخ الهراس ــون، ول طب ــح القّصاب ــع، ومل يذب ــل البي وعطّ

ــا املســوح،  ــت عليه ــاب يف األســواق، وعلّق ــت القب أن يســتقوا املــاء، ونصب

وخرجــت النســاء منتــرشات الشــعور يلطمــن يف األســواق، وأقيمــت النائحــة 

عــىل الحســني ـ عليــه الّســالم ـ]]].

وقــال أيضــاً: ثــّم دخلــت ســنة أربــع وخمســني وثالمثائــة فمــن الحــوادث 

فيهــا أنـّـه 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]3].

ــم  ــيعة مآمته ــت الش ــا عمل ــرّم منه ــارش املح ــري: يف ع ــن كث ــال اب وق

وبدعتهــم ... وغلّقــت األســواق، وعلّقــت املســوح، وخرجــت النســاء 

ســافرات نــارشات شــعورهّن، ينحــن ويلطمــن وجوههــّن يف األســواق واألزقــة 

ــني]4]. ــىل الحس ع

وقــال أيضــاً: يف عــارش محرّمهــا عملــت الروافــض مــن النياحــة وتعليــق 

املســوح وغلــق األســواق]5].

ف يف هذا املوضوع لِّ
ُ
ما أ

  ــّي ــد النب ــط مول ــني]6] بضب ــامء الفريق ــّم عل ــا اهت ــاّم قّدمن ــاً م انطالق

]]] املنتظم: 7/ 5].

]]] املنتظم: 7/ 3].

]3] املنتظم: 8/ ]6.

]4] البداية والنهاية: ]]/ 54].

]5] البداية والنهاية: ]]/ 73] .

]6] الوجه يف ضبط مواليد األمئة b ووفياتهم عند علامء الشيعة واضح، أّما عند العاّمة فالوجه 

فيه أنّهم b وإن ليسوا أمئة هداة عند العاّمة إل أنّهم علامء أبرار وصلحاء كبار عند العاّمة، 

فألجله تری النقل عن أيب جعفر الباقر  وأيب عبد الله الصادق   يف كتب العاّمة كان 

كثرياً والهتامم بكلامتهم وفتاواهم كان عظيامً.
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ــاً يف  ــذا غالب ــم. وه ــني b ووفياته ــة املعصوم ــد األمئ ــذا مبوالي ــه، وك ووفات

ــاكر يف  ــن عس ــل اب ــا عم ــل م ــذا مث ــم b. وه ــّرروا يف تراجمه ــا ح ــن م ضم

ــذا  ــق«]]]، وهك ــة دمش ــخ مدين ــاب »تاري ــن كت ــن  م ــام الحس ــة اإلم ترجم

ترجمــة اإلمــام الحســني  مــن هــذا الكتــاب]]]. وهكــذا األمــر فيــام فعــل 

الشــيخ املفيــد ـ رحمــه اللــه ـ يف كتــاب »اإلرشــاديف معرفــة حجــج اللــه عــىل 

ــوب يف  ــن شهرآش ــذا اب ــة b، وك ــن األمئ ــد م ــة أّي واح ــاد« يف ترجم العب

ــة يف  ــف الغم ــاب »كش ــيل يف كت ــب b«، واإلرب ــب آل أيب طال ــاب »مناق كت

ــوری  ــالم ال ــاب »إع ــربيس يف كت ــالم الط ــني اإلس ــة b «، وأم ــة األمئّ معرف

بأعــالم الهــدی«، وغريهــم يف غريهــا.

ــد يف  ــام مل نج ــوع، ك ــذا املوض ــتقالً يف ه ــاً مس ــد كتاب ــن مل نج ولك

ــاً اســتوفی جوانــب البحــث حــول مســألة  ــاً دقيقــاً علمي مصــادر الرتاجــم بحث

املواليــد والوفيــات، بــل مل تجــد فيهــا إل أقــوالً مختلفــة أو روايــات متعارضــة 

حــول هــذه املســألة، وهــذا يوجــب الحــرية والشــك يف متييــز القــول الصحيح 

عــن الضعيــف، و املشــهور عــن الشــاّذ.

ــات أكــرث  ــد والوفي ــا عــن مســألة املوالي ــد بَحــث بعــُض علامئن نعــم، ق

مــن غريهــم، وتعرّضــوا لألقــوال والروايــات، وذكــروا مــا هــو املختــار املؤيـّـد 

باألخبــار واألقــوال. منهــم:

]. الشــيخ عبــد اللــه املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ، فاختــّص قســم مــن كتابــه 

  مــرآة الكــامل ملــن رام درك مصالــح األعــامل« ببيــان أيّــام مواليــد النبــّي«

وأهــل بيته]3].

وهكــذا يف كتابــه »تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال« فاختــّص فائــدة مــن 

العالمة  تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك  الحسن بن عيّل من  انظر ترجمة اإلمام   [[[

الشيخ محّمد رضا الجعفري: ]3ـ34.

]]] انظر ترجمة اإلمام الحسني بن عيّل من تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك العالمة 

الشيخ محّمد رضا الجعفري: 37ـ39.

]3] انظر مرآة الكامل: 3/ 63]ـ3]3؛ الجهة الثانية عرشة من الفصل الحادي عرش.
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الفوائــد الرجاليــة مــن مقّدمــة هــذا الكتــاب بهــذا األمــر]]].

]. الشــيخ محّمــد تقــي التســرتي ـ رحمــه اللــه ـ فألّــف يف خامتــة كتابــه 

»قامــوس الرجــال« رســائل، منهــا »رســالة يف تواريــخ النبــّي واآلل b «، وقــد 

فّصــل فيــه البحــث حــول املواليــد والوفيــات]]].

كــام أنـّـك تجــد فائــدة مفّصلــة يف بعــض الكتــب الرجاليــة تختــّص بهــذا 

األمر]3].

كــام أنّهــم مل يقتــرصوا البحــث حــول هــذه املســألة بالبحــث التاريخــي، 

ــرن  ــن الق ــول م ــف مجه ــّي ، ملؤلّ ــد النب ــول مول ــاً ح ــا كتاب ــا وجدن فهن

ــف يف  ــّي «. فاملؤلّ ــد النب ــتخراج مول ــاب اس ــه: »كت ــرش، عنوان ــث ع الثال

ــة،  ــاء علــی املحاســبات النجومي ــّي  بن ــد النب هــذه الرســالة اســتخرج مول

وكــذا مــا ورد يف الــكايف حــول ذلــك!

ــة  يف  ــة الرضوي ــالة يف املكتب ــذه الرس ــن ه ــخة م ــد نس ــد توج وق

املشــهد الرضــوي، برقــم: 56]9]، يف 5 أوراق]4].

املصادر يف مسألة املواليد والوفيات
إّن مســألة مواليــد املعصومــني b  و وفياتهــم مســألة تاريخيــة، وبالطبــع 

إّن املصــدر فيهــا كلُّ مصــدر تاريخــي. ولكــن يكــن تصنيــف املصــادر يف 

هــذه املســألة إلــی أنــواع:

]. املصادر الروائية 

]]] انظر تنقيح املقال: ]/ 77]ـ8]4؛ الفائدة الثانية من املقام الرابع.

]]] انظر املجلّد الثاين عرش من قاموس الرجال. وهذه الرسالة يف 4]] صفحة. كام قد طبعت 

هذه الرسالة مستقلّة. نرشتها مؤّسسة النرش اإلسالمي بقم املقّدسة يف 3]] صفحة. 

90]، الفائدة الثانية عرشة؛ منتهى  85]ـ  ]3] علی سبيل املثال انظر جامع املقال للطريحي: 

املقال: ]/ ]]ـ 0]، املقّدمة األوىل؛ نقد الرجال: 5/ 8]3ـ 5]3، الخامتة: الفائدة الثانية؛ عّدة 

الرجال: ]/ ]5 ـ 87، الفائدة الوىل من املقدمة؛ حاوي األقوال: 4/ ]46ـ ]47، الخامتة: 

التنبيه الحادي عرش. وجميع األقوال تنتهي يف النقل غالباً إىل التهذيب للشيخ الطويس، و 

اإلرشاد للشيخ املفيد؛ فراجع.

]4] انظر فنخا: 3/ 8]3.
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البحــث حــول املواليــد والوفيــات مــن جهــة بحــث تاريخــي، ومــن جهــة 

روايئ حيــث إّن املصــدر يف كثــري مــن قضايانــا هــو املصــادر الروائيــة.

وهــذا مثــل كتــاب »الــكايف« ملحّمــد بــن يعقــوب الكلينــي، فقســم مــن 

ــدأ  ــّي واألمئــة ووفياتهــم b، فابت ــد النب ــاب ملوالي ــخ لهــذا الكت ــواب التاري أب

ببــاب مولــد النبــّي، ثــّم بــاب مولــد أمــري املؤمنــني ، ثــّم بــاب مولــد 

ــّم ...  ــن عــيّل  ، ث ــد الحســن ب ــاب مول ــّم ب الزهــراء ـ عليهــا الســالم ـ، ث

ثــّم بــاب مولــد الصاحــب ـ صلــوات اللــه عليــه ـ]]].

ــه  ــد الل ــناد« لعب ــرب اإلس ــاب »ق ــاب كت ــة يف الب ــب الروائي ــن الكت وم

بــن جعفــر الحمــريي]]]، وكتــاب »املحاســن« ألحمــد بــن محّمــد بــن خالــد 

ــن  ــويس]4]، فنح ــة الط ــيخ الطائف ــكام« لش ــب األح ــاب »تهذي ــي]3]، وكت الربق

ــب. ــذه الكت ــات يف ه ــد والوفي ــألة املوالي ــول مس ــّددة ح ــات متع ــد رواي نج

]. املصادر التاريخية

ــاج  ــح ل يحت ــا واض ــادر يف بحثن ــذه املص ــی ه ــوع إل ــه يف الرج والوج

ــی. ــام ل يخف ــح؛ ك ــی توضي إل

أّمــا مصــادر الشــيعة يف املقــام فهــذه الكتــب: »تاريــخ أهــل البيــت نقــالً 

ــي،  ــة الكــربی« للخصيب ــدادي، و»الهداي ــج بغ ــن أيب الثل عــن األمئــة b« لب

ــالم  ــد، و»إع ــيخ املفي ــاد« للش ــىل العب ــه ع ــج الل ــة حج ــاد يف معرف و»اإلرش

الــوری بأعــالم الهــدى« ألمــني اإلســالم الفضــل بــن الحســن الطَــربيِس وكــذا 

ــاب  ــن الخّش ــم« لب ــة و وفياته ــد األمئ ــخ موالي ــه، و»تاري ــد« ل ــاج املوالي »ت

وي،  البغــدادي، و »مناقــب آل أيب طالــب b « لبــن شهرآشــوب الــرسَّ

ــيل. ــی اإلرب ــن عيس ــيّل ب ــة األمئــة« لع ــة يف معرف و»كشــف الغّم

ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــارف« لب ــاب »املع ــل كت ــة فمث ــادر العاّم ــا مص أّم

]]] انظر الكايف: ]/ 439ـ4]5.

]]] انظر قرب اإلسناد: 99].

]3] انظر املحاسن:  ]/ 347. 

]4] انظر تهذيب األحكام:  6/ ] و9] و39 و]4 و77 و78 و]8 و83 و90 و]9.
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و»تاريــخ الرســل واألمــم وامللــوك« لبــن جريــر الطــربي املشــتهر يف 

ــري،  ــن األث ــخ« لب ــل يف التاري ــربي، و»الكام ــخ الط ــة بتاري ــاط العلمي األوس

ــة  ــوزي، و»البداي ــن الج ــبط اب ــة« لس ــص األمئ ــواّص يف خصائ ــرة الخ و»تذك

ــري. ــن كث ــة« لب والنهاي

3. كتب الرجال والرتاجم

وهنــا نكتــة لبــّد مــن التنبيــه عليهــا. وهــي أّن مصــادر الشــيعة الرجاليــة 

ــادر  ــم، ورد يف املص ــات. نع ــد والوفي ــول املوالي ــري ح ــا يشء كث ــس فيه لي

الرجاليــة للمتأّخريــن بحــث ـ وهــذا غالبــاً يف خامتــة الكتــب ـ حــول املواليــد 

ــات. والوفي

وهــذا مثــل مــا ورد يف كتــاب »نقــد الرجــال« للســيّد مصطفی التفــريش]]]، 

و»جامــع الــرواة« لألردبيــيل]]]، وغريهام.

ــرية يف هــذا  ــب كث ــا مطال ــة فنجــد فيه ــا مصــادر أهــل الســّنة الرجالي  أّم

ــة  ــعد، و»حلي ــن س ــربی« لب ــات الك ــاب »الطبق ــل كت ــذا مث ــوع. وه املوض

ألوليــاء« أليب نعيــم األصفهــاين، و»مقاتــل الطالبيــني« أليب الفــرج األصفهاين، 

ــة«  ــة الصحاب ــة يف معرف ــدادي، و»أســد الغاب ــب البغ ــداد« للخطي ــخ بغ و»تاري

لبــن األثــري، و»تهذيــب الكــامل« للمــزّي، و»تهذيــب التهذيــب« لبــن حجــر 

ــه، و.... ــة« ل ــز الصحاب ــة يف متيي ــقالين، و»اإلصاب الَعس

4. كتب األنساب

إنـّـا باملراجعــة إلــی مصــادر األنســاب نجــد بحثــاً مفّصــالً حــول املواليــد 

والوفيــات. ول فــرق يف ذلــك بــني مصــادر العاّمــة ومصــادر اإلماميــة.

فمصــادر أهــل الســّنة يف األنســاب فمثــل: »األنســاب« للســمعاين، 

ــري  ــا« للزب ــش وأخباره ــب قري ــرة نس ــالذري، و»جمه ــاب األرشاف« للب و»أنس

ــكار. ــن ب ب

وأّمــا مصــادر الشــيعة يف األنســاب فمثــل: »املَجــدي يف أنســاب 

]]]  انظر نقد الرجال: 5/ 8]3ـ5]3.

]]] انظر جامع الرواة: 8/ 08]ـ]]].
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الطالبيــني« أليب الحســن عــيّل بــن محّمــد بــن عــيّل العلــوي الُعَمــري 

ــويف، و»ُعمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالــب لجــامل  املعــروف بابــن الصُّ

ــام. ــة«، وغريه ــن ِعَنب ــد ب ــن أحم الدي

5. املصادر الفقهية

ــو علــی ســبيل  ــاً ـ ول ــة تجــد بحث ــا الفقهي ــك باملراجعــة إلــی مصادرن إنّ

اإلجــامل ـ حــول املواليــد والوفيــات. وهــذا مثــل كتــاب »املقنعــة« للشــيخ 

ــدروس  ــس، و»ال ــن ادري ــاوي« لب ــر الفت ــاوي لتحري ــر الح ــد، و»الرسائ املفي

ــا. ــيهد، وغريه ــة« للش الرشعي

6. كتب األدعية والزيارات

ــن  ــا ورد م ــبة م ــك مبناس ــارات ـ وذل ــة والزي ــب األدعي ــر يف  كت ــد ذك ق

األدعيــة يف مولــد املعصومــني b أو وفياتهــم، وكــذا مــا ورد يف مــزار 

ــاب  ــل كت ــذا مث ــم. وه ــم ووفياته ــول مواليده ــث ح ــني b ـ بح املعصوم

ــال  ــويس، و»اإلقب ــة الط ــيخ الطائف ــد« لش ــالح املتعبّ ــد وس ــاح املتهّج »مصب

ــاح« للكفعمــي، وغريهــا. باألعــامل الحســنة« للســيّد ابــن طــاوس، و»املصب

7. املصادر املتفرّقة

قــد ذكر يف بعــض املصــادر املتفرّقــة يف األدب وامللل والنحل والتفســري 

وغريهــا إشــارات إلــی مــا نحــن بصــدده يف املقــام. وهــذا مثــل كتــاب »فــرق 

الشــيعة« املنســوب إلــی أيب محّمــد الحســن بــن موســی النوبختــي]]]، وكتــاب 

»املقــالت والفــرق« املنســوب إلــی ســعد بــن عبــد الله األشــعري.

ــا  ــع إليه ــن أن نراج ــي يك ــادر الت ــامل املص ــذا إج ــارئ، ه ــزي الق عزي

ونســتفيد منهــا يف املقــام. وأّمــا تفصيــل املصــادر فيظهــر لــك مــن مطــاوي ما 

ــّي واألمئــة b ووفياتهــم؛ إن شــاء اللــه. ــد النب ــا يف مول ذكرن

االختالف بني النصوص، علله وأسبابه
ــد  ــة نج ــة والروائي ــادر التاريخي ــی املص ــة إل ــد املراجع ــن بع ــذا، ولك ه

]]] انظر فرق الشيعة: 60]، 06]، 3]]، 5]]، 95]، 4]3، ]]3، 373، 377، 386؛ 388؛ 394.
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الختــالف الهائــل يف تاريــخ مواليــد النبــّي األعظــم وأولده املعصومــني، وكذا 

يف تاريــخ وفياتهــم b. فنحــن نتســاءل مــا هــو الوجــه يف الختــالف]]]؟ مــع أنّا 

نعلــم أّن النبــّي األعظــم ل يقــاس بــه أحــد يف العظمــة والجاللــة، فكيــف خفي 

أمــر وفاتــه علــی أّمتــه بحيــث ذهــب جامعــة أنّــه  تــويّف يف شــهر صفــر، 

وذهــب جامعــة أخــری أّن ذلــك يف شــهر ربيــع األّول، مــع أّن القائلــني بشــهر 

صفــر مل يتّفقــوا علــی يومــه، وهكــذا األمــر يف شــهر الربيــع ؟! 

بالتاريــخ  هــذا أمــر اســتنكره كّل مــن ليــس لــه معرفــة صحيحــة 

.[[ والحديــث]

ففــي البدايــة نبحــث عــن اختــالف الحديــث وكيفيــة عالجــه فيــام يرتبــط 

املقــام. فنقــول: 

ــوم  ــل العل ــن أهــّم املباحــث يف حق ــث م ــالف الحدي البحــث عــن اخت

اإلســالمية ســيّام يف علــوم الحديــث واملباحــث األصوليــة والفقهيــة. ول فــرق 

ــون  ــه يف ك ــبابه، ول يف عالج ــه]3]، ول يف أس ــث ـ ل يف مبادئ ــذا البح يف ه

ــة أم مســألة تاريخيــة. ــة كانــت أم مســألة اعتقادي املوضــوع مســألة فقهي

ــه مــن علــامء الفريقــني،  فألجــل ذلــك قــد كــرث التأليــف والتصنيــف في

وذلــك مثــل:

 b لبّد من تذكار نكتة. وهي أّن الختالف يف املواليد والوفيات مل يختّص بالنبّي واألمئة [[[

بل نجد هذا الختالف يف مولد كثري من األعالم ووفياتهم حتّی املتأخرين، مع أّن أسباب 

ثبت التواريخ عند املتأّخرين متوفّرة. فمثالً قد ورد يف بعض املصادر أّن املحّدث النوري 

مؤلّف مستدرك الوسائل تويّف يف 7] شهر جامدی الثانية من سنة ]]3]هـ، ولكن ورد يف 

مصدر آخر أنّه تويّف يف 7] جامدی الثانية من هذه السنة! انظر وقايع األيّام: 0]]؛ ريحانة 

األدب: 5/ 60]. نعم، الختالف يف مواليد األقدميني أكرث.

]]] والعجب من اإلربيل ـ رحمه الله ـ حيث قال يف وفاة رسول الله : إّن اختالفهم يف يوم 

ولدته سهل، إذ مل يكونوا عارفني به و مبا يكون منه و كانوا أميني ل يعرفون ضبط مواليد 

و  األذان  يف  اختالفهم  مع  هذا  من  عجب  ل  و  فعجيب،  موته  يف  اختالفهم  فأّما  أبنائهم. 

اإلقامة، بل اختالفهم يف موته أعجب، فإّن األذان رمبا اّدعى كّل قوم أنّهم رووا فيه رواية فأّما 

يوم موته  فيجب أن يكون معيّناً معلوماً. كشف الغمة: ]/ 5].

]3] أعني باملبادئ جذوَر اختالف الحديث و أقساَمه. 
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]. اختالف الحديث ألحمد بن محّمد بن خالد الربقي]]].

]. اختالف الحديث ملحّمد بن أيب عمري]]].

3. اختالف الحديث ليونس بن عبد الرحمن]3].

4. اختالف الحديث للشافعي]4].

ول بــّد مــن البحــث حــول هــذه املســألة تفصيــالً يف كتــب علــم األصــول 

ــم األصــول، وموضعهــا يف  ــة يف عل ــار أّن املســألة مــن املباحــث الهاّم باعتب

ــا نــرى أّن أهــّم بحــوث تعــارض  مبحــث التعــادل والرتاجيــح، ولكــن ـ مــع أنّ

ــی  ــة إل ــل النوب ــه مل تص ــث، ومع ــالف الحدي ــباب اخت ــث أس ــو بح ــة ه األدلّ

ــن  ــّدي ع ــن التع ــه يك ــول أنّ ــث ح ــة، والبح ــات العالجي ــوع إىل الرواي الرج

ــمول  ــة وش ــا بدقّ ــث حوله ــاهد البح ــة أم ل؟ ـ مل نش ــات املنصوص املرّجح

واســتيعاب يف الكتــب األصوليــة، بــل هــذه املســألة طرحــت طرحــاً مختــزلً 

ــة عــىل البحــث.  ــة وروائي واســتطرادياً بــدون شــواهد حديثي

ثــّم إنـّـهـ  كــام قلنــاـ  ل فــرق يف اختــالف الحديــث و ل يف مبادئه وأســبابه 

كــون الروايتــني املختلفتــني فقيهــة كانتــا أم اعتقاديــة أم تاريخيــة، فكــام يقــع 

ــني  ــالف ب ــع الخت ــرية ـ يق ــه كث ــني ـ وأمثلت ــني الفقهيت ــني الروايت ــالف ب الخت

الروايتــني التاريخيتــني ـ وهــو األمــر الــذي يهّمنــا يف املقــام ـ]5]، إل أّن البحــث 

]]] الفهرست، الرقم: 65. ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.

]]] رجال النجايش، الرقم: 887. ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.

]3] الفهرست، الرقم: 3]8. ومع األسف مل يصل الكتاب بأيدينا.

]4] والكتاب مطبوع.

]5] نعم، هنا فروق فيام إذا يقع الختالف يف الروايتني الفقيهتني وفيام إذا يقع الختالف يف 

الروايتني التاريخيتني. والوجه يف ذلك أّن بعض أسباب اختالف الحديث ل يكن تصّوره 

يف الروايتني التاريخيتني. وذلك مثل النسخ فإّن 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 

والتطبيق،  والجري  الثانوية،  األحكام  من  أو  ولئياً  األحكام  بعض  وكون  آخر،  بعض  وترك 

واختالف الطباع والبالد، واختالف مراتب املكلّفني والتكليف، فإّن كل هذه الوجوه ـ وكذا 

بعض وجوه أخری التي فّصلنا الكالم فيها فيام كتبنا بعنوان » دراسة يف اختالف الحديث 
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التفصيــيل حــول اختــالف األحاديــث موضعــه مبحــث التعــادل والرتاجيــح يف 

علــم األصــول، ونحــن أيضــاً نــوكل تفصيــل األمــر إلــی محلّــه، ولكــن حيــث 

ــا دور  ــه له ــبابه وعالج ــامه وأس ــث وأقس ــالف األحادي ــذور اخت ــة ج إّن معرف

ــع  ــی ســبيل اإلجــامل م ــی املســألة عل ــرّض إل ــه، فنتع ــا نحــن في ــري يف م كب

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 بعــّدة أجوبــة]]] ل يهّمنــا التعــرّض إليهــا، 

إل أّن الســيّد السيســتاينـ  مــّد ظلــهـ  ذهــب إلــی أّن أســباب الختالف قســامن: 

أســباب داخليــة و أســباب خارجيــة.

وقصــد باألســباب الداخليــة هــي األســباب التــي صــدرت مــن قبــل أهــل 

البيــت b أنفســهم.

ــه قصــد باألســباب الخارجيــة هــي األســباب التــي صــدرت مــن  كــام أنّ

ــرواة و املدّونــني]]]. ال

ول بــأس مبــا أفــاده يف الجملــة ول حاجــة إلــی تكثــري املناشــئ 

واألســباب، فيمكــن إرجــاع كّل ســبب ذكــروه أو نجــده إلــی هذيــن الســببني.

ــه ـ  ــه يكــن أن يضــاف إلــی مــا ذكــره الســيّد السيســتاين ـ مــد ظلّ إل أنّ

.b ــرواة واملدّونــني ول أهــل البيــت ســبب آخــر، وهــذا ل يرتبــط ل بال

وهــذا الســبب هــو منــع نــرش الحديــث]3]، فــإّن نقــل الحديــث وكتابتــه يف 

)الجذور، األقسام، األسباب، العالج(«  ـ مل يعقل تصورّها يف املسائل التاريخية؛ فافهم.

علم  بحوث يف  30]؛   /4 األنصاري:  للشيخ  األصول  فرائد  األجوبة يف  بعض هذه  انظر   [[[

األصول  للشهيد السيّد محمدباقر الصدر: 7/ 9]ـ]4؛ إرشاد العقول اىل مباحث األصول : 4/ 

9]4ـ436؛ املحصول   /4 السبحاين:  للشيخ جعفر  5]3ـ333؛ املحصول يف علم األصول 

لفخر الدين الرازي: 4/ ]30ـ305.

]]] الرافد يف علم األصول: 6].

]3] وهذا تارة إّما مبنع تدوين الحديث، وتارة أخری مبنع نرشه، كام ل يخفی.
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أكــرث مــن مائــة عــام أي مــن عهــد عمــر بــن الخطـّـاب إلــی عهــد خالفــة عمــر 

ــباب  ــن أس ــري م ــوع]]]، فكث ــيني ـ ممن ــد العبّاس ــی عه ــل إل ــز ـ ب ــن عبدالعزي ب

الختــالفـ  مثــل ضيــاع القرائــن، والــدّس والجعــل يف األحاديــثـ  مرجعهــا]]] 

ــی  ــكال عل ــذاك التّ ــس حين ــه لي ــع أنّ ــی. م ــام ل يخف ــبب؛ ك ــذا الس ــی ه إل

ــكال  ــامد والتّ ــو العت ــع ه ــوادث والوقائ ــت الح ــدة يف ثب ــل العم ــة، ب الكتاب

علــی الذاكــرة، والنســيان ـ وهــو آفــة الذاكــرة ـ مــن خصائــص طبيعــة اإلنســان.

وكيفــام كان  نحــن نذكــر يف املقــام عــّدة مــن أســباب اختــالف، ونــوكل 

تفصيلــه إلــی محلّــه يف أصــول الفقــه؛ إن شــاء اللــه.

1. الوضع والدّس

قــال الســيّد الصــدر ـ رحمــه اللــه ـ: مــن جملــة مــا كان ســبباً لحصــول 

الختــالف و التعــارض بــني األحاديــث أيضــاً عمليــة الــدّس بينهــا و التزويــر 

 ،b فيهــا التــي قــام بهــا بعــض املغرضــني و املعاديــن ملذهــب أهــل البيــت

ــري. ــم و الس ــب الرتاج ــخ و كت ــا التأري ــه لن ــا ينقل ــىل م ع

وقــد وقــع كثــري مــن ذلــك يف عــرص األمئــة أنفســهم عــىل مــا يظهــر مــن 

جملــة مــن األحاديــث التــي وردت تنبــه أصحابهــم إىل وجــود حركــة الــدّس و 

التزويــر فيــام يــروون عنهــم مــن األحاديــث. 

ــدّس، و  ــة ال ــود حرك ــىل وج ــة b ع ــن األمئ ــدة م ــه األكي ــة التنبي وعملي

]]] قال أبو رية: ويبدو أنّه مّلا عاجلت املنية عمر بن عبد العزيز انرصف ابن حزم عن كتابة 

الحديث، وبخاّصة ملا عزله يزيد بن عبد امللك عند ما توىّل بعد عمر بن عبد العزيز سنة 

]0] هـ، وكذلك انرصف كّل من كانوا يكتبون مع أيب بكر وفرتت حركة التدوين إىل أّن توىّل 

هشام بن عبد امللك سنة 05] ه  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 

ومل يلبث ابن شهاب أن صار حظياً عند هشام فحّج معه وجعله معلم أولده، إىل أن تويّف 

قبل هشام بسنة، وتويّف هشام سنة 5]] ه ، ومبوته تزعزع ملك بني أمية ودب فيه الضطراب 

. ثّم شاع التدوين يف الطبقة التي تيل طبقة الزهري، وكان ذلك بتشجيع العبّاسيني. أضواء 

عىل السنة املحّمدية: 60].

]]] انظر تفصيل آثار منع تدوين الحديث يف أضواء عىل السنة املحمدية: 9] و8]]؛ مكاتيب 

48؛   /[ املدرستني:  معامل  0]؛  واملحدثني:  الحديث  دراسات يف  663ـ665؛   /[ الرسول: 

بحوث يف امللل والنحل: ]/ 77.
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التــي أعقبهــا التحّفــظ الشــديد مــن قبــل أصحــاب األمئــة و الســلف املتقــّدم 

مــن علــامء الطائفــة يف مقــام نقــل الحديــث و روايتــه و تطهــري الروايــات عــاّم 

ــري البالــغ يف تحصــني كتــب الحديــث  ُدّس فيهــا، و إن كان لهــا الفضــل الكب

ــزم و  ــول الج ــي حص ــذا ل يعن ــر، إل أّن ه ــدّس و التزوي ــك ال ــرث ذل ــن أك ع

ــا  اليقــني بعــدم تواجــد يش ء مــاّم زّور عــىل األمئــة b يف مجمــوع مــا بأيدين

ــن  ــري م ــارس يف كث ــت مت ــة كان ــا أّن العملي ــيّام إذا لحظن ــم، س ــن أحاديثه م

ــن  ــني م ــب املوثوق ــوع يف كت ــث املوض ــق دّس الحدي ــن طري ــان ع األحي

أصحــاب األمئــة b، فرمبــا كان بعــض مــا نجــده يف كتــب األحاديــث اليــوم 

ــدّس  ــا ذلــك التشــويه و ال ــات املتعارضــة املختلفــة هــو مــن بقاي مــن الرواي

ــع فيهــا يف تلــك العصــور]]]. ــذي وق الّ

أقــول: التعــارض بــني األحاديــث ألجــل الــدّس والوضــع أمــر ل ينكــره 

أحــد مــن أعــالم الفريقــني، ولكــن الــكالم يف املقــام حــول تعــارض  الروايــات 

ــدّس والوضــع؟ ومــا  ــة، فهــل يتصــّور أّن التعــارض ألجــل ال ــة البحت التاريخي

الفائــدة يف ذلــك؟

فنجيــب عــن ذلــك بأنـّـه كــام قــال الســيّد السيســتاين ـ مــد ظلـّـه ـ: نحــن 

ل نســتطيع تحديــد أغــراض الوضــع وإحصائهــا بصــورة مفّصلــة، فهنــاك بعض 

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 يبــيك، فقــال لــه: مــا لــك ؟! قــال : رضبنــي 

ــاس مرفوعــاً:  ــا عكرمــة عــن ابــن عبّ ــم . قــال : ألخزيّنهــم اليــوم. حّدثن املعلّ

معلّمــو صبيانكــم رشاركــم، أقلّهــم رحمــة لليتيــم وأغلظهــم عــىل املســاكني. 

واألخبــار يف ذلــك أكــرث مــن أن تحــىص]3]. 

ــد  ــخ املوالي ــات تاري ــع يف رواي ــدّس والوض ــاً لل ــّور وجه ــه نتص ــع أنّ م

]]] بحوث يف علم األصول:  7/ 39ـ]4 

]]] تعارض األدلّة واختالف الحديث: ]/ 437.

]3] أضواء علی السّنة املحّمدية: 39]. 
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والوفيــات. مثــال ذلــك أّن املشــهور بــني أصحابنــا]]]  ـ كــام ســيأيت تفصيلــه 

ــد  ــالم ـ بع ــا الس ــراء ـ عليه ــة الزه ــد فاطم ــه ـ أّن مول ــاء الل ــه؛ إن ش يف محلّ

ــا  ــا ـ عليه ــة]]] أّن مولده ــني العاّم ــهور ب ــن املش ــنني، ولك ــس س ــة بخم البعث

ــنني. ــس س ــة بخم ــل البعث ــالم ـ قب الس

ــون  ــوا بك ــم  قال ــد أنّه ــه ـ: و ل يبع ــه الل ــرتي ـ رحم ــق التس ــال املحّق ق

مولدهــا قبــل النبــّوة إنــكاراً ملــا ورد أّن النبــّي كان يقــول: »أشــّم مــن فاطمة 

رائحــة الجّنــة« ألّن انعقادهــا كان مــن فاكهــة الجّنــة ليلــة املعــراج]3].

ومــن أمثلتــه مــا ورد يف كثــري مــن مصــادر العاّمــة أّن النبــّي  ولــد يــوم 

الثنــني]4]، مــع أنـّـه قــد ورد يف رواياتنــا أّن العاّمــة كذبــوا يف ذلــك بــل أن النبــّي 

ــة. ــوم الجمع ــد ي  ول

فــروی الصــدوق بســند صحيــح عــن عــيّل بــن جعفــر قــال: جــاء رجــل 

إىل أخــي مــوىس بــن جعفــر  فقــال لــه: جعلــت فــداك إيّن أريــد 

الخــروج فــادع يل، فقــال: و متــى تخــرج؟ قــال: يــوم اإلثنــني. فقــال لــه: و مل 

تخــرج يــوم اإلثنــني؟ قــال: أطلــب فيــه الربكــة ألّن رســول اللــه  ولــد يــوم 

ــوم  ــوم الجمعــة، و مــا مــن ي ــه  ي ــد رســول الل ــوا، ول اإلثنــني. فقــال: كّذب

أعظــم شــؤماً مــن يــوم اإلثنــني، الحديــث]5].

وقد ورد هذا املضمون يف مصادر أخر أيضاً]6].

458؛ الهداية الكربى:  ]]] سيأيت تفصيل املصادر يف محلّه، ولكن انظر علی سبيل املثال إلی: الكايف:  ]/ 

80؛  79ـ  تاج املواليد:   43]؛  الواعظني:  ]/  793؛ روضة  57]؛ مصباح املتهّجد:  ]/  الوصية:  إثبات  75]؛ 

مناقب آل أيب طالبb:  3/ 357؛ كشف الغّمة:  ]/ 449 .

]]] سيأيت تفصيل املصادر يف محلّه، ولكن انظر علی سبيل املثال إلی: الطبقات الكربى: 

 8/ 6]؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 60]؛ الستيعاب:  4/ 899]؛ اإلصابة:  8/ 63]؛ صفة الصفوة: 

.5 /[ 

]3] رسالة يف تواريخ النبّي و اآلل )قاموس الرجال: ]]/( 9.

و68؛   67 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ  ]8؛  الكربى:  ]/  الطبقات  انظر  املثال  سبيل  وعلی   [4[

الستيعاب: ]/ ]3. وسيأيت تفصيله يف محلّه؛ إن شاء الله.

]5] الخصال:  ]/ 385، ح67. وانظر أيضاً قرب اإلسناد: 99]، ح77]].

ل  من  ح]49؛   ،3[4 ح5؛  8/   ،[46 الكايف:  4/  و6]؛  ح5]   ،347 املحاسن:  ]/  انظر:   [6[
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ــدت  ــد تعّم ــو ريحــان: ولســت أشــّك  أّن هــذه الختالفــات]]] ق ــال أب وق

ــج إل الكفــر الــرصاح]]]. ــار مبــا ل ينت ــراد الشــبه، مــألت الختي ــري و إي للتخي

2. التصحيف والتحريف

وقــد انقســم التصحيــف إىل قســمني: أحدهــام: يف املــن؛ والثــاين: يف 

اإلســناد.

وينقســم قســمة أخــرى إىل قســمني: أحدهــام: تصحيــف البــرص، وذلــك 

هــو األكــرث... والثــاين: تصحيــف الســمع.

وينقســم قســمة ثالثــة: إىل تصحيــف اللفــظ، وهــو األكــرث. وإىل تصحيف 

ــق باملعنــى دون اللفظ. يتعلّ

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجاز]3].

ــا محســوس  ــه ـ يف تقســيمه: وهــو إّم ــاد ـ رحمــه الل ــال الســيّد الدام وق

ــوي . ــا معقــول معن لفظــي، وإّم

ــف  ــن تصحي ــرص، أو م ــف الب ــن تصحي ــا م ــي: إّم ــوس اللفظ واملحس

الســمع يف مــواد األلفــاظ وجواهــر الحــروف، أو يف صورهــا الوزنيــة وكيفياتهــا 

ــة . ــا الالزم ــة وحركاته اإلعرابي

وكّل منهام إّما يف اإلسناد، أو يف املن]4].

وأّمــا التحريــف فقــال املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ : قــد بــان لــك بالتأّمــل 

كــون التصحيــف يف املقــام أعــّم مــن التحريــف.

 : قــال الطهــراينـ  رحمــه اللــهـ  يف رشحــه لزيــارة العاشــوراءـ  مــا ترجمتهـ 

يحرضه الفقيه: ]/ 67]، ح400]؛ تهذيب األحكام:  4/ ]30، ح7]؛ الستبصار: ]/ 35]، ح6؛ 

الخصال:  ]/ 385، ح66.

 . أي الختالفات يف وفاة رسول الله [[[

]]] اآلثار الباقية: ۴۲۳.

]3] مقّدمة ابن الصالح: 68]ـ]7].

]4] الرواشح الساموية: 06]ـ08]. وقريب منه يف  الرعاية يف علم الدراية: 09]ـ]]].
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اشــتباه الســبع بالتســع وكــذا الســبعني بالتســعني كثــري، فألجلــه ذكــر الســيوطي 

مكــّرراً يف كتــاب أدب املحــارضة وكــذا كتــاب الســحابة: »ســبعني بالســني قبل 

البــاء«. والظاهــر أنّــه مــن هــذا البــاب  تصحيــف خمســة وتســعني يومــاً بعــد 

ــد]]] وأيب  ــول املفي ــق لق ــة املواف ــامدى الثاني ــث ج ــو الثال ــّي ـ وه ــات النب وف

ــوم  ــن طــاوس]3] والشــهيد]4] والكفعمــي]5] ـ يف ي ــر الطــربي]]] والســيّد اب جعف

وفــاة فاطمــة الزهــراء ـ عليهــا الســالم ـ بخمســة وســبعني يومــاً، وهــذه روايــة 

ــم بالصــواب]7].  ــه اعل ــة]6]؛ والل معروف

أقــول: لعــّل مــن التحريــف والتصحيــف ـ وإن ذكروهــا عناويــن مســتقلّة 

قســيمة للتحريــف والتصحيــف دون قســمها ـ:

ــام  ــم، ك ــوء الفه ــالف وس ــئ الخت ــن مناش ــو م ــري: ه ــم والتأخ أ. التقدي

.[8[ــاين ــد البهبه ــال الوحي ق

وأمثلته كثرية جّداً سيام يف كتاب األخبار الدخيلة]9].

ب. املزيد يف املن]0]].

]]] مسار الشيعة: 54.

]]] تاريخ الطربي: ]/ 474.

]3] إقبال األعامل: 3/ ]6].

]4] الذكری: 73.

]5] املصباح: ]]5.

عيون  ]56؛    /4 الكايف:  ]7؛  البيت:  أهل  تاريخ  53]ـ54]؛   /[ الدرجات:  بصائر  انظر   [6[

املعجزات: 55؛ دلئل اإلمامة: 34]؛ تاج املواليد: 80؛ الخرائج و الجرائح: ]/ 6]5؛ عمدة 

عيون صحاح األخبار: 390؛ كشف الغمة: ]/ 449؛ ]/ 469؛ و...

]7] شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور: 77].

]8] 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 ل يخفى عىل املطلّع . 

الفوائد الحائرية: 8]].

]9] األخبار الدخيلة: ]/ 69] وما بعدها؛ 3/ ]5]، وما بعدها.

]0]] الرواشح الساموية: 39]؛ توضيح املقال: ]8]؛ نهاية الدراية: 306 .
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ج. النقيصة يف املن.

ولعــّل مــن أمثلتهــا يف املقــام بعــض األقــوال التــي ذُكــرت يف وفــاة النبــّي 

: األعظم 

]. مثاين عرشة ليلة من شهر ربيع األّول]]].

ــع األّول.  ــهر ربي ــن ش ــني م ــة بق ــرشة ليل ــاين ع ــه:  مث ــل في ــّل األص ولع

فحــذف منــه »بقــني«. فبنــاء عليــه يوافــق القــول املشــهور عنــد العاّمــة ـ كــام 

ســيأيت تفصيلــه يف محلـّـه؛ إن شــاء اللــه ـ أنـّـه  تــويّف يف ثــاين عــرش ربيــع 

األّول.

]. لثامن بقني من شهر ربيع األّول]]].

ــع  ــه:  لثــامين عــرشة بقــني مــن شــهر ربي ومــن املحتمــل أّن األصــل في

ــة أيضــاً. ــد العاّم ــول املشــهور عن ــق الق ــه »عــرشة«. فيواف األّول. فحــذف من

3. الثاين من شهر ربيع األّول]3].

ــه  ــع األّول. فحــذف من ــاين عــرش مــن شــهر ربي ــه:  الث ولعــّل األصــل في

ــة. ــد العاّم »عــرش«. وهــذا أيضــاً يوافــق القــول املشــهور عن

3. التقية

مــن أهــّم مناشــئ اختــالف الحديــث التــي ترجــع اىل األمئــة b أنفســهم 

التقيــة. وألجلــه اهتــّم أصحابنــا اإلماميــة بشــأنها وحملــوا أخبــاراً كثــرية عليهــا 

ــارض. عند التع

ــة  ــإّن كتــب األصحــاب ملئ ــا التعــرّض إليهــا لغــًة واصطالحــاً، ف ل يهّمن

ــة  ــث التقي ــا مبح ــم وحّررن ــي أثره ــاً نقتف ــن أيض ــث، ونح ــذه املباح ــن ه م

ودورهــا يف الســتنباط بالتفصيــل. ولكــن نذكــر باإلجــامل مــا يناســب املقــام 

ــی يظهــر األمــر. حتّ

]]] الستيعاب: ]/ 3]؛ كشف الغمة: ]/ 4].

]]] كشف الغمة: ]/ 5]. 

]3] كشف الغمة: ]/ 4]. 
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قــال الشــيخ املفيــد ـ رحمــه اللــه ـ: التقيــة كتــامن الحــّق وســرت العتقــاد 

فيــه ومكامتــة املخالفــني وتــرك مظاهرتهــم مبــا يعقــب رضراً يف الديــن 

ــا]]]. والدني

وقــال الشــهيد األّول ـ رحمــه اللــه ـ: التقيــة مجاملــة النــاس مبــا يعرفــون 

وتــرك مــا ينكــرون حــذراً مــن غوائلهــم]]].

فمجاملــة النــاس كــام يكــون يف املباحــث الكالميــة واألحــكام الرشعيــة 

ــون يف  ــة ـ يك ــت أم روائي ــة كان ــاب فقهي ــادر األصح ــرية يف مص ــه كث ـ وأمثلت

املباحــث التاريخيــة أيضــاً، فــإّن املــراد منهــا ـ كــام قــال الشــيخ األنصــاري 

ــول أو فعــل  ــه يف ق ــظ عــن رضر الغــري مبوافقت ــا التحّف ــه ـ]3] ـ هن ـ رحمــه الل

مخالــف للحــّق.

  ــوم ــن املعص ــة ع ــدور الرواي ــو ص ــل األّويل ه ــم أّن األص ــّم اعل ث

ــة]4]، ولكــن  ــة عــدم التقي ــة، وقــد يعــرّب عــن هــذا األصــل بأصال مــن غــري تقي

نرفــع اليــد عــن هــذا األصــل يف بعــض األحيــان. وتذكــر يف كتــب األصحــاب 

ــان: ــك ضابطت لذل

األولی: تعارض الروايات.
و التعــارض هنــا التعــارُض املســتقّر وهــو التعــارُض الــذي ل يتيــرّس فيــه 

ــني  ــني الروايت ــإن أمكــن الجمــع ب ــه العــالج، ف الجمــع العــريف ول يكــن في

جمعــاً عرفيــاً ل نحمــل الروايــة عــىل التقيــة، فألجــل ذلــك تجــد أنّهــم كثــرياً 

مــا يقولــون: إّن الحمــل عــىل التقيــة فــرع التعــارض وعــدم الجمــع الــدليل]5].

]]] تصحيح اعتقادات اإلمامية: 37].

]]] القواعد والفوائد: ]/ 55].

]3] رسائل فقهية: ]7.

 /9 الفقيه:  306؛ مصباح   /[ األنصاري(:  )للشيخ  الطهارة  34]؛ كتاب   /7 الكالم:  ]4] جواهر 

.[55

]5] الحدائق النارضة: 4/ 4]]؛ كتاب الصالة )للنائيني(: ]/ ]8؛ مستمسك العروة الوثقى: 9/ 

456؛   /[ النافع:  98؛ جامع املدارك يف رشح مخترص   /[ الحّج )للشاهرودي(:  8]؛ كتاب 

كتاب الصالة )لألرايك(: ]/ 75؛ بهجة الفقيه: ]/ 44؛ دراسات يف ولية الفقيه: 4/ ]]
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الثاني�ة: موافقة العاّمة.
إّن حمــل األخبــار عــىل التقيــة فــرع ثبــوت مذهــب العاّمــة يف املســألة، 

وبــه رّصح غــري واحــد مــن أصحابنــا وهــو نســب اىل املعــروف مــن أصحابنــا، 

كــام قــال الوحيــد البهبهــاين ـ رحمــه اللــه ـ، بــل هــذه الضابطــة هــي الضابطــة 

ــامت  ــة كل ــن مالحظ ــك م ــر ذل ــام يظه ــان ك ــن األحي ــري م ــدة يف كث الوحي

الفقهــاء حــني الحمــل عــىل التقيــة]]].

ــانيد  ــي]]] يف أس ــود العاّم ــارة وج ــة فت ــىل التقي ــل ع ــن الحم ــا قرائ وأّم

ــة  األخبــار]3]، وأخــری مطابقــة ظاهــر الخــرب ملذهــب أهــل الخــالف]4]، وثالث

مخالفــة الخــرب لإلجــامع]5]، ورابعــة مخالفــة القــرآن]6]، غــريه مــن القرائــن]7].

]]] راجع  النتصار: 0]]؛ الستبصار: ]/ 7؛ ]/ 68]؛ 3/ 58]؛ 4/ 7]]؛ تهذيب األحكام: ]/ 

]9؛ ]/ 0]3؛ 9/ 8]3؛ 0]/ 56؛ الخالف: ]/ 80؛ الرسائر: ]/ ]]5؛ كشف الرموز: ]/ ]0]؛ 

مختلف الشيعة: ]/ 8]3؛ التنقيح الرائع:  3/ 3]؛ 4/ 78]؛ املهّذب البارع: 3/ 5]5.

وقد خالفهم يف ذلك املحّدث البحراين. انظر تفصيل كالمه يف الحدائق النارضة: ]/ 0]ـ4]؛ 

الدرر النجفية: ]/ ]]3ـ]]3. كام انظر الرّد عليه يف الفوائد الحائرية: 353ـ356.

]]] والفرق الزيدية ـ خصوصاً البرتية منهم ـ يف حكم العامي.

]3] انظر الستناد إلی هذه القرينة يف الحمل علی التقية يف مالذ األخيار: 4/ 555؛ الحدائق 

النارضة: ]/ 65]؛ 4/ 85؛ 5/ ]3]؛ 8/ ]7]؛ 8/ 3]5؛ 9/ 87؛ 4]/ 8]؛ رياض املسائل: 3]/ 

7]3؛ مستند الشيعة: 5]/ 408؛ إكليل املنهج: 86؛ قاموس الرجال: ]]/ 547.

]4] فرائد األصول: 4/ 0]]

]5] انظر الستناد إلی هذه القرينة يف وسائل الشيعة: 5/ 7]4؛ 6/ 68؛ مصابيح الظالم: 6/ 543؛ 

مصباح الفقيه: ]]/ 348؛ البدر الزاهر: 08].

]6] تهذيب األحكام: ]/ ]6؛ الستبصار: ]/ 64.

]7] وهذه القرائن کثرية مثل:

أ. التعبري عن اإلمام  أو الراوي بالكناية. انظر الوايف: ]/ 8]. 

ب. الرواية عن األمئة b عىل وجه يظهر منه أخذهم b رواًة ل حججاً. انظر الفوائد الرجالية: 

60ـ]6.

354؛  الفاخرة:  الدرة  78؛  اللباب:  لّب  75]؛  املقال:  توضيح  انظر  مضمرة.  الرواية  كون  ج. 

الوايف: ]/ 8].

د. كون الرواية مكاتبة. انظر روضة املتّقني: 4]/ ]35؛ مستند الشيعة: 4]/ ]8؛  املكاسب: ]/ 

33؛ مصباح الهدى يف رشح العروة الوثقى: ]/ 354.

هـ. إسناد الحكم اىل غري املعصوم  . انظر موسوعة اإلمام الخويئ: 5]/ 9]4.
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ومن أمثلته التي ترتبط باملقام ما ذكر يف مولد النبّي  ووفاته.

ــون ولدة  ــی ك ــة عل ــت اإلمامي ــه اتّفق ــه ـ أنّ ــه الل ــاين ـ رحم ــر املامق ذك

النبــي  يف الســابع عــرش مــن شــهر ربيــع األّول مــن عــام الفيــل. ثــّم ذكــر 

ــة إلــی أنّهــا يف الثــاين عــرش مــن ربيــع األّول. كــام أّن  ــه ذهــب أكــرث العاّم أنّ

الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ أيضــاً ذكــر يف مولــد النبــّي مــا ذكــره العاّمــة. فاحتمــل 

الشــيخ املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ أّن مــا ذكــر الكلينــي ـ رحمــه اللــه ـ محمــول 

علــی التقيــة]]].

ــة ـ كــام  وهكــذا بالنســبة إلــی وفــاة رســول اللــه ، فــإّن أكــرث اإلمامي

اّدعــی الشــيخ املامقــاين رحمــه اللــه ـ إلــی أنـّـه تــويّف يــوم الثامــن والعرشيــن 

ــاً،  ــاين أيض ــاه املامق ــام اّدع ــة ـ ك ــور العاّم ــب جمه ــر. وذه ــهر صف ــن ش م

وســيأيت تفصيلــه مّنــا؛ إن شــاء اللــه ـ إلــی أنـّـه تــويف يف ثــاين عــرش مــن شــهر 

ــة...  ــا تقي ــاره مــن أصحابن ربيــع األّول. قــال املامقــاين ـ رحمــه اللــه ـ: وأخت

ــه]]]. الكلينــي يف الــكايف وابــن شهرآشــوب يف مناقب

4. اإلبهام واالشرتاك اللفظي وتعّدد املعاين

ــال  ــرة قــال: ق ــة كثــرية. فــروي عــن أيب هري ــات الفقهي ــه يف الرواي وأمثلت

ــرسق  ــده وي ــع ي ــة فتقط ــرسق البيض ــارق ي ــه الس ــن الل ــه : لع ــول الل رس

ــار]4]. ــع دين ــع إل يف رب ــه روي: ل قط ــع أنّ ــده]3] . م ــع ي ــل فتقط الحب

وهذه القرائن مع جملة من قرائن أخری مثل: املخالفة لرضورة فقهية أو عقائدية؛  أو إعراض 

املشهور؛ أوكرثة السؤال يف املسألة مع عدم البتالء بها إل نادراً؛ أو كون السائل غري معلوم 

عن  العدول  أو  املذهب؛  معلومي  غري  أو  العاّمة  من  الحارضين  بعض  كان  أو  املذهب؛ 

جواب السؤال مبا هو جواب سؤال آخر؛ أو شذوذ الخرب، مل نتعرّض لها لقلّة الجدوى فيها.

]]] مرآة الكامل: 3/ 63].

]]] مرآة الكامل: 3/ 64].

]3] مسند أحمد بن حنبل: ]/ 53]؛ صحيح البخاري: 8/ 5]؛ صحيح مسلم: 5/ 3]]؛ سنن ابن 

ماجة: ]/ ]86، ح583]؛ سنن النسايئ: 8/ 65.

]4] مسند أحمد بن حنبل: 6/ 04]؛ صحيح مسلم: 5/ ]]]؛ سنن ابن ماجة: ]/ ]86، ح585]؛ 

سنن النسايئ: 8/ 80.
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قــال النــووي: قــال جامعــة: املــراد بهــا بيضــة الحديــد وحبــل الســفينة 

وكّل واحــد منهــام يســاوي أكــرث مــن ربــع دينــار]]].

ــول  ــادر ح ــض املص ــا روي يف بع ــام م ــط باملق ــي ترتب ــه الت ــن أمثلت وم

ــري  ــادر التعب ــض املص ــد ورد يف بع ــني  ، فق ــري املؤمن ــهادة أم ــخ ش تاري

ــة]]]. ــه الرضب ــراد من ــع أّن امل ــل م بالقت

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]3]. 

فكــام تــری اســتعمل »القتــل« يف »الرضبــة«.

b 5. سعي خلفاء الجور بإخفاء ومحو ما يرتبط بشؤون األمئة

هنــا أمــر يوجــب بعــض الختــالف، إل أنّــه مختــّص مبــا يرتبــط بشــؤون 

ــوت  ــوال يف ف ــالف األق ــبب يف اخت ــإّن الس ــاس، ف ــائر الن ــة b دون س األمئ

ــايس ـ مثــالً ـ علــل و أســباب أخــری غــري هــذا األمــر. هــارون العبّ

ــة يجــد بالوضــوح أّن  ــع يف املصــادر التاريخي وتوضيــح ذلــك: أّن املتتبّ

خلفــاء الجــور جــّدوا واجتهــدوا يف إخفــاء ومحــو مــا يرتبــط بشــؤون األمئــة 

ــل  ــارة بنق ــذا ت ــم b. وه ــط به ــا يرتب ــاس م ــذكار الن ــم ت ــّق عليه ــه ش b، فإنّ

فضائــل غريهــم ووضــع روايــات يف مثالبهــم ـ نعــوذ باللــه مــن التفــّوه بهــا ـ 

ــل غريهــم. وفضائ

ــاق  ــع اآلف ــه يف جمي ــة إىل عاّمل ــب معاوي ــه كت ــد أنّ ــن أيب الحدي روی اب

... أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــامن و محبّيــه و أهــل وليتــه و الذيــن 

يــروون فضائلــه و مناقبــه فادنــوا مجالســهم و قّربوهــم و أكرموهــم، و اكتبــوا يل 

بــكّل مــا يــروي كّل رجــل منهــم و اســمه و اســم أبيــه و عشــريته. ففعلــوا ذلــك 

حتّــى أكــرثوا يف فضائــل عثــامن و مناقبــه...

]]] رشح مسلم: ]]/ 83].

]]] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]]/( 9]، وفيه: يحمل القتل عىل الرضبة. 

وقريب منه يف تنقيح املقال )ط ج(: ]/ ]]]، الحاشية ]، وفيه: هناك خلط بني يوم الرضبة 

و ليلة الشهادة. 

]3] معرفة الصحابة:  ]/00]. 
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ثــّم كتــب إىل عاّملــه أّن الحديــث يف عثــامن قــد كــرث و فشــا يف كّل مــرص 

و يف كّل وجــه و ناحيــة، فــإذا جاءكــم كتــايب هــذا فادعــوا النــاس إىل الروايــة 

ــه أحــد مــن  ــاء األّولــني و ل ترتكــوا خــرباً يروي ــة و الخلف ــل الصحاب يف فضائ

ــإّن هــذا  ــة، ف ــه يف الصحاب ــوين مبناقــض ل ــراب إل و تأت املســلمني يف أيب ت

أحــّب إيّل و أقــّر لعينــي و أدحــض لحّجــة أيب تــراب و شــيعته و أشــّد عليهــم 

مــن مناقــب عثــامن و فضلــه.

ــة  ــب الصحاب ــرية يف مناق ــار كث ــت أخب ــاس فروي ــىل الن ــه ع ــت كتب فقرئ

ــرى]]]. ــذا املج ــري ه ــا يج ــة م ــاس يف رواي ــّد الن ــا وج ــة له ــة ل حقيق مفتعل

ــد عــن أيب  ــن أيب الحدي ــد روی اب ــع نقــل فضائلهــم b. وق وأخــری مبن

الحســن عــيّل بــن محّمــد بــن أيب ســيف املدائنــي يف كتــاب األحــداث قــال: 

كتــب معاويــة نســخة واحــدة إىل عاّملــه بعــد عــام الجامعــة أن برئــت الذّمــة 

مّمــن روى شــيئاً مــن فضــل أيب تــراب وأهــل بيتــه]]].

وثالثة بتمهيد حيل توجب إخفاء معجزاتهم b علی الناس ونسيانها.

ــاب  ــتهراً بب ــاب مش ــذا الب ــكان ه ــل. ف ــاب  الفي ــا ورد يف ب ــل م ــذا مث وه

ــه  ــه]3]، و حكايت ــني من ــري املؤمن ــم أم ــذي كلّ ــان ال ــول الثعب ــان لدخ الثعب

ــاء  ــى ج ــني. حتّ ــب الفريق ــطورة يف كت ــة مس ــة و العاّم ــني الخاّص ــهورة ب مش

زمــان بنــي أميــة، فشــّق عليهــم هــذا التــذكار، فــأرادوا تغيــريه، فلــاّم كان صعبــاً 

ــاب  ــذا الب ــة، فشــّدوها به ــة، فجــاءوا بفيل ــه عمــدوا إىل حيل ــاس ل ــة الن ملحبّ

ــان]4]. ــاب الثعب ــاس ب ــل و نــيس الن ــاب الفي فاشــتهر بب

ــغ يف  ــامم البال ــور لهت ــاء الج ــّداً أّن خلف ــل ج ــن املحتم ــه م ــاء علي فبن

ــد  ــخ موالي ــة يف تاري ــوالً مختلق ــوا أق ــم b وضع ــب ذكره ــا يوج ــو م مح

األمئــة b ووفياتهــم ودّســوا يف التاريــخ ـ وذلــك مبعونــة علامئهــم الراغبــني 

]]] رشح نهج البالغة:  ]]/ 44ـ45.

]]] رشح نهج البالغة:  ]]/ 44.

]3] انظر تفصيل ما جری يف الهداية الكربى: ]5]؛ إثبات الوصية: 53]؛ املناقب )للعلوي(: 

87؛ الثاقب يف املناقب: 48]؛ الخرائج و الجرائح:  ]/ 89].

]4] انظر لوامع صاحبقراىن:  7/ 383؛ مرآة العقول:  6]/ 37]؛ كشف األرسار:  ]/ 6]].
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يف حطــام الدنيــا ـ حتـّـی يوجــب الرتديــَد والحــرية، وبالتبــع الغفلــَة عــن تاريــخ 

ــألة]]]. ــذه املس ــح يف ه الصحي

ــب  ــر يف  الكت ــد ذُك ــألة فق ــار يف املس ــالف األخب ــالج يف اخت ــا الع وأّم

ــّدة  ــك بع ــتند يف ذل ــر. واس ــی اآلخ ــرب عل ــم خ ــات لتقدي ــة مرّجح األصولي

ــات. رواي

ــة]]] ـ  ــا باملقبول ــرّب عنه ــد ع ــة ـ وق ــن حنظل ــر ب ــن عم ــا روي ع ــا م منه

]]] أقول: ومن هذا الباب ما وضعوا حول فضيلة يوم عاشوراء وأنّه يوم مبارك. روي عن كثري 

النّواء عن أيب جعفر    قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء عىل الجودي فأمر نوح   من 

معه من الجّن و اإلنس أن يصوموا ذلك اليوم. و قال أبو جعفر : أتدرون 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  فرعون، و 

هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم  و هذا اليوم الذي تاب الله فيه عىل قوم يونس ، و 

هذا اليوم الذي ولد فيه عيىس بن مريم ، و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم . تهذيب 

300، ح4]. قال الطهراين ـ رحمه الله ـ مؤلّف شفاء الصدور يف رشح زيارة  األحكام:  4/ 

العاشور ـ ما ترجمته ـ: آثار الكذب والوضع والفرتاء بنّي يف هذا الحديث. شفاء الصدور: 

.396

ومثله ما روي عن ابن عبّاس 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 يف يوم عاشوراء، ومالئكته يف يوم عاشوراء، وخلق آدم يف يوم عاشوراء، 

وحواء كمثله، وخلق الجّنة يف يوم عاشوراء، وأسكن آدم يف 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 يف 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 يف يوم عاشوراء، وأعطي ملك 

سليامن يف يوم عاشوراء، وولد النبّي عليه سالم يف يوم عاشوراء، واستوى الرّب عز وجل 

عىل العرش يف يوم عاشوراء، ويوم القيامة يف يوم عاشوراء. فضائل األوقات: ]44.

قال البيهقي ـ بعد نقله هذا الخرب ـ: هذا حديث منكر وإسناده ضعيف مبرة، وأنا أبرأ إىل الله 

من عهدته، ويف متنه ما ل 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 

ثّم استوى عىل العرش{ ومن املحال أن تكون السنة كلّها يف يوم عاشوراء، فدّل ذلك عىل 

ضعف هذا الخرب؛ والله أعلم . فضائل األوقات: ]44.

]]] لوامع صاحبقراىن: ]/ 89]؛ روضة املتّقني: ]/ 0]؛ مالذ األخيار: 0]/ 96]؛ مرآة العقول: 
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ــا بينهــام منازعــة  ــه  عــن رجلــني مــن أصحابن ــد الل ــا عب ــال: ســألت أب ق

يف ديــن أو مــرياث فتحاكــام إىل الســلطان و إىل القضــاة أيحــّل ذلــك؟ قــال: 

مــن تحاكــم إليهــم يف حــّق أو باطــل فإمّنــا تحاكــم إىل الطاغــوت ومــا يحكــم 

لــه فإمّنــا يأخــذ ســحتاً وإن كان حّقــاً ثابتــاً ألنـّـه أخــذه بحكــم الطّاغــوت وقــد 

أمــر اللــه أن يكفــر بــه قــال اللــه تعــاىل: يُِريــُدوَن أَْن يََتحاكَُمــوا إِىَل الطَّاُغــوِت  

ــن  ــران إىل م ــال: ينظ ــان؟ ق ــف يصنع ــت: فكي ــِه قل ــُروا ِب ــُروا أَْن يَكُْف ــْد أُِم وَق

كان منكــم مّمــن قــد روى حديثنــا ونظــر يف حاللنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا 

فلريضــوا بــه حكــامً فــإيّن قــد جعلتــه عليكــم حاكــامً فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم 

ــىل  ــراّد ع ــا ال ــراّد علين ــا رّد وال ــه وعلين ــم الل ــتخّف بحك ــا اس ــه فإمّن ــه من يقبل

ــار رجــالً  اللــه وهــو عــىل حــّد الــرّشك باللــه. قلــت: فــإن كان كّل رجــل اخت

ــام  ــام حك ــا في ــام واختلف ــن يف حّقه ــا الناظري ــا أن يكون ــا فرضي ــن أصحابن م

وكالهــام اختلفــا يف حديثكــم؟ قــال: الحكــم مــا حكــم بــه أعدلهــام وأفقههــام 

ــر.  ــه اآلخ ــم ب ــا يحك ــت إىل م ــام ول يلتف ــث وأورعه ــام يف الحدي وأصدقه

ــان عنــد أصحابنــا ل يفّضــل واحــد منهــام  قــال: قلــت: فإنّهــام عــدلن مرضيّ

عــىل اآلخــر؟ قــال: فقــال: ينظــر إىل مــا كان مــن روايتهــم عّنــا يف ذلــك الـّـذي 

حكــام بــه املجمــع عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حكمنــا ويــرتك الشــاّذ 

الـّـذي ليــس مبشــهور عنــد أصحابــك فــإّن املجمــع عليــه ل ريــب فيــه وإمّنــا 

األمــور ثالثــة أمــر بــنّي رشــده فيتّبــع وأمــر بــنّي غيـّـه فيجتنــب وأمــر مشــكل يرّد 

علمــه إىل اللــه وإىل رســوله. قــال رســول اللــه : حــالل بــنّي وحــرام بــنّي 

ــات ومــن أخــذ  ــرك الشــبهات نجــا مــن املحرّم وشــبهات بــني ذلــك فمــن ت

بالشــبهات ارتكــب املحرّمــات وهلــك مــن حيــث ل يعلــم. قلــت: فــإن كان 

الخــربان عنكــام مشــهورين قــد رواهــام الثّقــات عنكــم قــال ينظــر فــام وافــق 

حكمــه حكــم الكتــاب والســّنة وخالــف العاّمــة فيؤخــذ بــه ويــرتك مــا خالــف 

ــة. قلــت: جعلــت فــداك أرأيــت  حكمــه حكــم الكتــاب والســّنة ووافــق العاّم

ــن  ــا أحــد الخربي ــّنة ووجدن ــاب والّس ــا حكمــه مــن الكت إن كان الفقيهــان عرف

موافقــاً للعاّمــة واآلخــر مخالفــاً لهــم بــأّي الخربيــن يؤخــذ؟ قــال: مــا خالــف 

العاّمــة ففيــه الرّشــاد. فقلــت: جعلــت فــداك فــإن وافقهــام الخــربان جميعــاً؟ 

]/ 4]؛ الرواشح الساموية: 64].
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قــال: ينظــر إىل مــا هــم إليــه أميــل حّكامهــم وقضاتهــم فيــرتك  ويؤخــذ باآلخــر. 

ــه  ــك فأرج ــال: إذا كان ذل ــاً؟ ق ــن جميع ــم الخربي ــق حّكامه ــإن واف ــت: ف قل

ــام يف  ــن القتح ــري م ــبهات خ ــد الّش ــوف عن ــإّن الوق ــك ف ــى إمام ــى تلق حتّ

الهلــكات]]].

هــذا، ولكــن يظهــر مــن كلــامت بعــض األصوليــني مثــل صاحــب الكفاية 

الــذي يــرى أّن الرتجيــح يف الخربيــن املتعارضــني باملرّجحــات بهــا جــاء يف 

األخبــار العالجيــة مســتحّب ل لزم، قــال: ويشــهد بــه الختــالف الكثــري بــني 

مــا دّل عــىل الرتجيــح مــن األخبــار]]]. فالرتجيــح ليــس تعبّــدي، بــل هــو أمــر 

ــا  ــة مب ــات املنصوص ــن املرّجح ــّدي ع ــزم ـ التع ــل يل ــوز ـ ب ــاليئ، فيج عق

يوجــب رصف الريبــة مــن أحــد الخربيــن لآلخــر.

ــة لــرصف  ــاط إيجــاب املزي ــه ـ: فاملن ــال الســيّد السيســتاين ـ مــد ظلّ ق

ــري  ــة غ ــف يف مزي ــذا الوص ــد ه ــو وج ــا. فل ــا لفاقده ــن صاحبه ــة ع الريب

ــدة  ــا فاق ــة ولكنه ــة منصوص ــت املزي ــو كان ــك ل ــه، وكذل ــا ب ــة أخذن منصوص

لهــذا الوصــف لســبب مــن يف املقــام فــال اعتبــار بهــا، كــام إذا كانــت احــدى 

الروايتــني مشــهورة، ولكــن علمنــا منشــأ الشــتهار وأنّــه ل يعتمــد عــىل وجــه 

ــة،  ــة للعاّم ــام موافق ــا احداه ــا، أو وجدن ــب فيه ــى الري ــث تبق ــح بحي صحي

ــم  ــامن الحك ــىل كت ــاعد ع ــا ل يس ــبات أّن مضمونه ــا باملناس ــنّي لن ــن تب ولك

ــي]3]. الواقع

ــة يف  ــور مختلف ــالء أم ــد العق ــة عن ــة للريب ــزة الصارف ــاً: املي ــال أيض وق

ــة  ــل مالحظ ــن قبي ــب، م ــق الكت ــث أو مطل ــب الحدي ــات وكت ــال الرواي مج

الُنســَخ األكــرث قدمــاً، باعتبارهــا بعيــدة عــن التصحيــف والتحريــف والتصحيــح 

القيــايس التــي يقــوی احتاملهــا يف النســخ املســتحدثة، وكــذا مالحظــة النســخ 

]]] الكايف:  ]/ 67ـ68، ح0]؛ من ل يحرضه الفقيه:  3/ 8ـ]]، ح]3]3؛ تهذيب األحكام:  6/ 

]30ـ303، ح]5. 

]]] كفاية األصول: 444.

]3] تعارض األدلة: ]/]58ـ]58. 
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التــي كتبــت بخــّط املؤلّــف]]].

ــر  ــی اآلخ ــن عل ــد الخربي ــح أح ــة يف ترجي ــرية العقالئي ــع الس ــن نتّب فنح

بوجــوه، ملّخصــه ترجيــح مــا هــو معتضــد بالقرائــن علــی مــن مل يكــن كذلــك. 

والقرينــة تــارة صّحــة املصــدر، وأخــری صّحــة الســند، وثالثــة الشــهرة، ورابعــة 

كــرثة القائلــني بــه أو تكــّرره يف املصــادر، وخامســة ....

فألجلــه نحــن نبحــث حــول األدلّــة ـ روايــة كانــت أم شــهرة أم إجامعــاً ـ 

ونعالجهــا كالبحــث الفقهــي، أي نتعــرّض لروايــة أّولً مــن جهــة مصدرهــا، و 

ثانيــاً مــن حيــث ســندها وتقويهــا الرجــايل، وثانيــاً مــن حيــث دللتهــا. كــام 

نراجــع مصــادر الفريقــني التاريخيــة، ونجمــع بــني الروايــات واآلراء واألقــوال 

ونرّجــح بعضهــا علــی بعــض.

فنحــن نتّبــع يف بحثنــا الروايــات، ثــّم اإلجــامع أو الشــهرة عنــد اإلمامية إن 

وجــدا. وإل نبحــث عــن روايــات أهــل الســّنة وأقوالهــم، فرواياتهــم وأقوالهــم 

وإن مل يكــن معتــربة عندنــا، إل أنّــه يكــن العتنــاء بهــا ولــو بعنــوان القرينــة، 

فبعــد تجميــع القرائــن يحصــل لنــا الطمئنــان العــريف الــذي يعــّد عنــد أهــل 

ــداً  ــدراً معتم ــرف مص ــل الع ــد أه ــّد عن ــل: يع ــئت فق ــامً، وإن ش ــرف عل الع

يكــن األخــذ مبقتضــاه.

دور اخلرب الضعيف يف إثب�ات القضايا التاريخية
إّن شــأن القضايــا التاريخيــة تختلــف عــن شــأن األحــكام الفقهيــة. والوجه 

يف ذلــك أّن البحــث يف كثــري مــن القضايــا التاريخيــة البحــث يف كيفيــة وقــوع 

الحادثــة، أي أّن وقــوع الحادثــة ثابــت والبحــث حــول كيفيــة الوقــوع أو أســبابه 

تاريخه. أو 

فمثــالً أّن البحــث التاريخــي حــول وفــاة النبــّي  ليــس حــول وفاتــه، 

ــث  ــن البح ــك، ولك ــذا مضح ــل ه ــات أم ل؟ ب ــّي  م ــأل أّن النب أي مل نس

ــهر  ــام الش ــن أيّ ــوم م ــهر وأّي ي ــنة وأّي ش ــات يف أّي س ــّي  م يف أّن النب

واألســبوع؟ وأنـّـه مــات يف أّي بلــد، يف املدينــة مثــالً أم يف مّكــة؟ وأنـّـه مــات 

]]] تعارض األدلة: ]]4. 
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باملــوت الطبيعــي أو أنـّـه قتــل؟ وأنـّـه دفــن بعــد موتــه يف أّي مــكان، يف بيتــه أو 

ــر؟ و.... ــكان آخ ــجده أو يف م يف مس

ولكــن البحــث الفقهــي ليــس بهــذا النحــو، بــل كثــرياً ّمــا البحــث حــول 

ثبــوت الحكــم، أي أّن القهقهــة ـ مثــالً ـ ينقــض الوضــوء أم ل؟ أو أّن الدخــول 

يوجــب الغســل أم ل بــّد مــن اإلنــزال؟ وهكــذا يف كثــري مــن املســائل الفقهيــة.

ففــي بحــث تاريخــي إذا كان أصــل الوقــوع ثابتــاً والرتديــد حــول الجوانب 

املختلفــة للمســألة، فحينئــذ نحــن نحكــم بجانــب يــدّل عليــه أقــوی األخبــار 

بالنســبة إلــی جوانــب أخــری. فمثــالً أّن النبــّي  مــات، وهــذا ل ريــب فيــه، 

ــد ورد يف  ــه ق ــی، إل أنّ ــه الثَّكل ــا ـ مــاّم يضحــك ب ــه ـ كــام قلن ــب في ــل الري ب

ــن  ــّدة م ــالً ـ ويف ع ــر ـ مث ــهر صف ــات يف ش ــه م ــات أنّ ــن الرواي ــّدة م ع

أخبــار أخــر ورد أنـّـه مــات يف شــهر ربيــع األّول، فــإذا فرضنــا أّن كال الطائفتــني 

ــن  ــّد م ــل ل ب ــألة، ب ــل املس ــكيك يف أص ــول بالتش ــل الق ــال يعق ــاف، ف ضع

  ترجيــح أحــد الطائفتــني علــی األخــری، فمثــالً إذا كان أخبــار فــوت النبــّي

يف شــهر صفــر أكــرث عــدداً ومصــدراً بالنســبة إلــی رويــات شــهر ربيــع األّول، 

فاملــوّرخ يقــول بروايــات شــهر صفــر، ويطــرح أخبــار شــهر ربيــع األّول.

ــار  ــالً إذا ورد يف طائفــة مــن األخب ــة، فمث وهــذا بخــالف املســألة الفقهي

أّن الدخــول مطلقــاً ـ أي بــال إنــزال ـ يوجــب الغســل، وورد يف طائفــة أخــری 

أّن الدخــول مــع اإلنــزال يوجــب الغســل، فننظــر يف مســتند كال القولــني، فــإذا 

صــّح مســتند أحــد القولــني فنحــن نقــول مبوجبــه، ولكــن إذا مل يكــن مســتند 

ــذاك، أي نقــول: ل  أحــد القولــني صحيحــاً فنحــن ل نقــول بهــذا ول نقــول ب

يوجــب الغســل ل بالدخــول مطلقــاً ول بالدخــول مــع اإلنــزال.

ــادر  ــة واملص ــب الفقهي ــة بالكت ــی مامرس ــه أدن ــن ل ــح مل ــذا واض وه

التاريخيــة.

إلــی هنــا حّررنــا مــا هــو كاملقّدمــة لدراســاتنا التاليــة وبيــان منهجنــا يف 

ــخ ولدة  ــاب ـ يف تاري ــك الوّه ــه املل ــون الل ــرشع ـ بع ــة. ون ــوث املقبل البح

ــه. ــه؛ إن شــاء الل ــي األعظــم  ووفات النب
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املحّقــق، 7]4] هـــ )375] ش(.

تنقيــح املقــال يف أحــوال الرجــال، عبــد اللــه بــن محّمــد حســن املامقــاين، تحقيــق: 

.b محيــي الديــن املامقــاين، قــم: مؤسســة آل البيــت

تنقيــح املقــال يف أحــوال الرجــال )ط ق(، عبــد اللــه بــن محّمــد حســن املامقــاين، 

ــ  . ــة، ]35] ه النجــف األرشف: املطبعــة املرتضوي

ــوم،  ــر العل ــادق بح ــد ص ــق: محّم ــي، تحقي ــّي الكاظم ــد النب ــال، عب ــة الرج تكمل

اآلداب. النجــف األرشف: مطبعــة 

ــني  ــد حس ــق: محّم ــي، تحقي ــيل الكن ــال ع ــال، امل ــم الرج ــال يف عل ــح املق توضي

ــی. ــث، ]]4]هــ  : األول ــم: دار الحدي ــوي، ق مول

تهذيــب األحــكام، أبــو جعفــر محّمــد بــن الحســن الطــويس، تحقيــق: الســيّد حســن 

املوســوي الخرســان، تهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 364] ش: الثالثــة.

تهذيــب التهذيــب، أحمــد بــن عــيّل بــن أحمــد بــن حجــر العســقالين، بــريوت: دار 

ــ  : األولــی. الفكــر، 404]ه

تهذيــب الكــامل، املــزي، تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــريوت: مؤسســة 

ــ : الرابعــة. الرســالة، 406]ه

جامــع األخبــار، تــاج الديــن محّمــد بــن محّمــد الشــعريي، النجــف األرشف: املطبعــة 

الحيدرية.

ــد بــن عــيّل األردبيــيل، تحقيــق واســتدراك  ــرواة ورافــع الشــتباهات، محّم جامــع ال

ــاب، ]39]ش: األولــی. ــان، قــم: بوســتان كت ــر ملكي ــد باق محّم

جامــع املقــال فيــام يتعلـّـق بأحــوال الرجــال، فخــر الديــن الطريحــي، تحقيــق: محّمــد 
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كاظــم الطريحــي، تهــران: املطبعــة الحيدرية.

جنات الخلود، محّمدرضا بن مؤمن، 86]] هـ.

حاوي القوال يف علم الرجال، عبد النبّي الجزائري.

الحدائــق النــارضة، يوســف بــن أحمــد بــن إبراهيــم البحــراين، قــم: مؤسســة النــرش 

اإلســالمي.

ــة آل  ــق: مؤسس ــربيس، تحقي ــوري الط ــني الن ــريزا حس ــائل، م ــتدرك الوس ــة مس خامت

ــی. ــب 5]4]هــ  : األول ــت b، رج ــة آل البي ــم: مؤسس ــتb، ق البي

ــيخ  ــي )الش ــه القم ــن بابوي ــني ب ــن الحس ــيّل ب ــن ع ــد ب ــر محّم ــو جعف ــال، أب الخص

ــح: عــيل أكــرب الغفــاري، قــم: مؤسســة النــرش اإلســالمي، ذى القعــدة  الصــدوق(، تصحي

ــرام 403]هـ. الح

خالصــة األقــوال يف علــم الرجــال )القســم األّول منــه: 0]3ـ45؛ القســم الثــاىن منــه: 

ــواد  ــق: ج ــيل(، تحقي ــة الح ــيل )العالم ــر الح ــن املطّه ــف ب ــن يوس ــن ب ]]3ـ4]4(، الحس

ــر 7]4]: األولــی.  القيومــى اإلصفهــاين، قــم: مؤسســة نــرش الفقاهــة، عيــد الغدي

الــدروس الرشعيــة يف فقــه اإلماميــة، أبــو عبــد اللــه محّمــد بــن جــامل الديــن مــيك 

العامــيل )الشــهيد األّول(، قــم: مؤسســة النــرش اإلســالمي.

الذريعــة إلــی تصانيــف الشــيعة، محّمــد محســن آقــا بــزرگ الطهــراين، بــريوت: دار 

ــ  : الثالثــة. األضــواء، 403]ه

ــري  ــيّد من ــم الس ــتاين، بقل ــيّد السيس ــث الس ــر بح ــول، تقري ــم األص ــد يف عل الراف

القطيفــي، قــم: مكتــب آيــة اللــه العظمــى الســيّد السيســتاين، جــامدي اآلخــرة 4]4] هـــ: 

ــی. األول

ــح الســيد مــوىس  ــن أحمــد النجــايش، تصحي ــن عــيل ب رجــال النجــايش، أحمــد ب

ــة. ــ : الخامس ــالمي، 6]4]ه ــرش اإلس ــة الن ــم: مؤّسس ــاين، ق ــبريي الزنج الش

ــق:  ــاد(، تحقي ــادي )املريدام ــرت آب ــيني اإلس ــر الحس ــد باق ــاموية، محّم ــح الس الرواش

ــی. ــ  : األول ــث، ]]4]ه ــم: دار الحدي ــيل، ق ــه الجلي ــة الل ــا ونعم ــني قيرصيه ه غالمحس

ــدى  ــد مه ــيّد محم ــق الس ــابوري، تحقي ــال النيس ــن الفت ــد ب ــني، محّم ــة الواعظ روض
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ــريض. ــورات ال ــم: منش ــان، ق الخرس

ــيّل  ــود ع ــن مقص ــي ب ــد تق ــه ، محّم ــرضه الفقي ــن ل يح ــني يف رشح م ــة املتّق روض

وعيلّ پنــاه  الكرمــاين  املوســوي  حســني  الســيّد  تحقيــق:  الصفهــاين،  املجلــيس 

الشــتهاريى والســيّد فضــل اللــه الطباطبــايئ،  قــم: مؤسســه فرهنگــى اســالمي كوشــانبور، 

ــة. 406] هــ : الثاني

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محّم ــي، تحقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــن ماجــة، محّم ســنن اب

ــر. ــريوت: دار الفك ب

ســنن أيب داود، أبــو داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين األزدي، تحقيــق ســعيد 

ــ : األوىل. محّمــد اللحــام، بــريوت: دار الفكــر، 0]4]ه

ــاب  ــد الوّه ــق عب ــن ســورة، تحقي ــن عيــىس ب ــد ب ــو عيــىس محّم ســنن الرتمــذي، أب

ــة. ــ : الثاني ــر، 403]ه ــريوت: دار الفك ــف، ب ــد اللطي عب

ســنن النســايئ، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــيل بــن شــعيب النســايئ، بــريوت: دار 

الفكر، 348]هــ : األوىل.

ــريوت:  ــؤوط حســني األســد، ب ــق شــعيب األرن ــي، تحقي ــالء، الذهب ســري أعــالم النب

ــعة. ــ  : التاس ــالة، 3]4]ه ــة الرس مؤسس

السرية الحلبية، الحلبي، بريوت: دار املعرفة،  400]ه .

الســرية النبويــة، ابــن كثــري، تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد، بــريوت: دار املعرفــة، 

ــ . 396]ه

رشح نهــج البالغــة، ابــن أيب الحديــد، تحقيــق محّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــريوت: 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 378]هــ : األوىل.

شــفاء الصــدور يف رشح زيــارة العاشــور، أبــو الفضــل الکالنــرت الطهــراين، تصحيــح 

محّمــد باقــر ملکيــان، قــم: األســوة، 387]ش: األولــی.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد اللــه محّمــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن البخــاري 

ــة. ــب العلمي ــريوت: دار الكت الجعفــي، ب

ــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــريي النيســابوري، بــريوت:  صحيــح مســلم، أب



187 املنهج يف اختي�ار الرأي الصائب يف مواليد املعصومني b ووفياتهم 

ــ : األوىل. ــن حــزم، 6]4] ه دار اب

الصحيــح مــن ســرية النبــي األعظــم، الســيّد جعفــر مرتــىض، بــريوت: دار الهــادي، 

ــ : الرابعــة. 5]4]ه

الطبقات الكربی، محّمد بن سعد، بريوت: دار صادر.

عــّدة الرجــال، الســيّد محســن األعرجــي بــن الحســن الحســينى الكاظمــي، تحقيــق 

ــ  : األولــی. مؤسســة الهدايــة إلحيــاء الــرتاث، قــم: مكتبــة إســامعيليان، 5]4] ه

ــر  ــد باق ــق محم ــي، تحقي ــی النوبخت ــن موس ــن ب ــد الحس ــو محّم ــيعة، أب ــرق الش ف

ــی. ــان، 395]ش: األول ــة أدي ــم: جامع ــان، ق ملکي

ــه وعــادل أحمــد  ــن يعــوض الل ــد ب ــح عــيل محّم ــي، تصحي ــات، الكتب ــوات الوفي ف

ــة، 000]م: األوىل. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــود، ب ــد املوج عب

الفهرســت، أبــو جعفــر محّمــد بــن الحســن الطــويس، تصحيــح: الســيد عبــد العزيــز 

ــ : األولــی. الطباطبــايئ، قــم: مكتبــة املحّقــق الطباطبــايئ، 0]4]ه

ــ  :  قامــوس الرجــال، محّمــد تقــي التســرتي، قــم: مؤسســة النــرش اإلســالمي، 9]4] ه

األولــی.

قــرب اإلســناد، أبــو العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــريي، قــم: مؤّسســة آل البيــت

bإلحيــاء الــرتاث، 3]4] ه : األوىل.

الــكايف، محّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي، تصحيــح: عــيّل أكــرب الغفــاري، 

طهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 363] ش: الخامســة.

ــه القمــي، تحقيــق: جــواد القيومــي،  ــد بــن قولوي ــارات، جعفــر بــن محّم كامــل الزي

ــ  : األولــی.  ــر 7]4]ه ــد الغدي قــم: مؤّسســة نــرش الفقاهــة، عي

الكامل يف التاريخ، ابن األثري، بريوت: دار صادر، 386]ه .

ــح  ــن أيب الفت ــی ب ــن عيس ــيّل ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــة األمئ ــة يف معرف ــف الغم كش

اإلربــيل، بــريوت: دار األضــواء، 405]هــ : الثانيــة.

ــي  ــه القم ــن بابوي ــني ب ــن الحس ــيّل ب ــن ع ــد ب ــة، محّم ــام النعم ــن ومت ــامل الدي ك

)الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح: عــيّل أكــرب الغفــاري، قــم: مؤّسســة النــرش اإلســالمي، محــرّم 
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ــ  . الحــرام 405]ه

ــن العالمــة  ــاء الدي ــح ضي ــايئ، تصحي ــه القهب ــة الل ــن عناي مجمــع الرجــال، زيك الدي

ــ . ــامعيليان، 384]ه ــايت إس ــة مطبوع ــم: مؤّسس ــاين، ق اإلصفه

ــارئ، ]]4]هـــ )]00]م(:  ــريوت: دار الق ــالم، ب ــن األع ــّدة م ــة، ع ــة نفيس مجموع

ــی. األول

ــن  ــح: الســيّد جــالل الدي ــي، تصحي ــد الربق ــن خال ــد ب ــن محّم املحاســن، أحمــد ب

ــ  .  ــالمية، 370]ه ــب اإلس ــران : دار الكت ــّدث، طه ــيني املح الحس

مختــرص بصائــر الدرجــات، الحســن بــن ســليامن الحــيل، النجــف األرشف: املطبعــة 

الحيدريــة، 370]ه .

مختلــف الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن املطهــر 

ــ  : الثانيــة. )العالمــة الحــيل(، قــم: مؤّسســة النــرش اإلســالمي، ذي القعــدة 3]4]ه

مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول،  محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــي املجلــيس، 

ــ  :  الثانيــة. الســيّد هاشــم الرســويل، تهــران: دار الكتــب اإلســالمية، 404] ه

مــرآة الکــامل ملــن رام درک مصالــح األعــامل، عبــد اللــه املامقــاين، تصحيــح محيــي 

الديــن املامقــاين، قــم: دليل مــا، 7]4]هـ: الخامســة.

مســائل عــيّل بــن جعفــر، عــيل بــن جعفــر ، قــم: مؤّسســة آل البيــت  b  إلحيــاء 

الــرتاث، 409]هــ : األوىل.

ــة،  ــف، الثاني ــدي نج ــيخ مه ــامن، الش ــن النع ــد ب ــن محّم ــد ب ــيعة، محّم ــار الش مس

4]4]، 993] م، بــريوت: دار املفيــد، 4]4]هــ : الثانيــة.

مســند أيب يعــىل، أبــو يعــىل املوصــيل، تصحيــح حســني ســليم أســد، دار املأمــون 

للــرتاث.

ــيباين،  ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محّم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل ، أب ــن حنب ــد ب ــند أحم مس

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال ــريوت: دار إحي ب

ــريوت:  ــلفي، ب ــد الس ــد املجي ــدي عب ــح حم ــالمة، تصحي ــن س ــهاب، اب ــند الش مس

ــالة، 405]هــ : األوىل. ــة الرس مؤسس
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املصباح، ابراهيم بن عيل العاميل الكفعمي، قم: دار الريض، 405]ه : الثانية.

مصبــاح املتهّجــد، أبــو جعفــر بــن محّمــد بــن الحســن الطــويس، بــريوت: مؤّسســة 

ــ : األوىل. فقــه الشــيعة، ]]4] ه

معــاين األخبــار، أبــو جعفــر محّمــد بــن عــيّل بــن الحســني بــن بابويــه القمــي )الشــيخ 

الصــدوق(، تصحيــح عــيل أكــرب الغفــاري، قــم: مؤّسســة النــرش اإلســالمي، 379]ه  .

املعجم األوسط، سليامن بن أحمد الطرباين،  دار الحرمني، 5]4]ه .

ــريوت: دار  ــربي، ب ــامن العك ــن النع ــد ب ــن محّم ــد ب ــه محّم ــد الل ــو عب ــة، أب املقنع

ــد، 3]4]هــ : األوىل. املفي

مــالذ األخيــار يف فهــم تهذيــب األخبــار، محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــي املجلــيس، 

تحقيــق: الســيّد مهــدى الرجــايئ، قــم: مكتبــة آيــة اللــه العظمــی املرعــي النجفــي، 406] 

ــ  . ه

ــة،  ــة الحيدري ــف األرشف: املكتب ــوب، النج ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال مناق

ــ . 376]ه

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــيّل بــن محّمــد 

ــريوت: دار  ــادر، ب ــد الق ــى عب ــا مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محّم ــوزي، تحقي ــن الج اب

الكتــب العلميــة، ]]4] هـــ )]99] م(: األولــی.

مــن ل يحــرضه الفقيــه، أبــو جعفــر محّمــد بــن عــيّل بــن الحســني بــن بابويــه القمــي 

ــالمي،  ــرش اإلس ــة الن ــم: مؤّسس ــاري، ق ــرب الغف ــيّل أك ــح: ع ــدوق(، تصحي ــيخ الص )الش

ــة. الثاني

ــري  ــامعيل الحائ ــن إس ــد ب ــيل محّم ــو ع ــال ، أب ــوال الرج ــال يف أح ــی املق منته

ـ  . املازنــدراين، قــم: مؤسســة آل البيــت b ، 6]4] هـ

 ،b نقــد الرجــال، الســيّد مصطفــی الحســيني التفــريش، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت

ــ  : األولــی. قــم: مؤسســة آل البيــت b، شــوال 8]4]ه

الــوايف بالوفيــات، الصفــدي، تصحيــح أحمــد األرنــاؤوط وتــريك مصطفــى، 0]4]هـــ 

)000]م(، بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث.
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ــاس،  ــان عب ــح إحس ــكان، تصحي ــن خل ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي وفي

بــريوت: دار الثقافــة.

الهدايــة الكــربى، الحســني بــن حمــدان الخصيبــي، بــريوت: مؤسســة البــالغ للطباعــة 

والنــرش الرابعــة: ]]4]هــ .


