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يف  املصادر  فتتبع  وشهادته،  املؤمنن  أمري  مولد  محققاً  الباحث  وقف 

ذلك مظهراً ماورد حول عمره املبارك حن أسلم مستخلصا ذلك من الروايات 

تاريخ  اآلراء يف  تأريخ مولده من خلل ذلك، مدققاً  النظر يف  العديدة منعاً 

شهادته.

املؤمنن أمري  مولد  تأريخ  أن  اىل  والتدقيق  التحقيق  الباحث يف  وانتهى 

A كان يف يوم الجمعة الثالث عر من شهر رجب يف عام الفيل سنة )3٠( 

رمضان  شهر  من  والعرين  الحادي  ليلة  الجمعة  ليلة  فكانت   tشهادته أما 

املبارك سنة )٤٠( بعد الهجرة.
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The birth of the commander of the believers and the date 
of his death

Muhammad Baqir Malkian

Abstract

The researcher stands investigating the birth of the command-
er of the believers and his  martyrdom; we follow the sources in that 
showing what is contained about his blessed age  when he became 
Muslim extracted from many narratives persisting in the date of 
his birth  through that, auditing the opinions through the date of 
his martyrdom  . 

The researcher finished investigating and editing that the birth 
of the commander of the  believers was Friday the  13th of Rajab 
years of the elephant ) 30 (, but his martyrdom was the  night of Fri-
day the night of  20th the month of Ramadan the year ) 4 ( a�er mi-
gration 
  

Keywords: the age of the commander of believers when he 
became Muslim, the martyrdom of the  commander of believers, 
the birth of the commander of believers 



179 مولد اإلمام أمري املؤمن� A ووفاته

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رّب العاملــن وصلّــی اللــه علــی محّمــد وآلــه ولعنــة اللــه علــی 

ــم أجمعن أعدائه

املقالة الرابعة: مولد اإلمام أمري املؤمننA ووفاته

نبحــث يف هــذه املقالــة عــن مولــد اإلمــام أمــري املؤمنــنيA وتاريــخ 

شــهادته ـ بعــون اللــه و قّوتــه ـ يف فصلــني]1]:

الفصل األّول: مولده 

مبّكــة يف البيــت  A ولــد اإلمــام أمــري املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب

الحــرام، و مل يولــد قبلــه و ال بعــده مولــود يف بيــت اللــه ـ عــّز وجــّل ـ ســواه، 

و تلــك فضيلــة و مرتبــة أكرمــه اللــه بهــا]]].

]1] ما حّررنا يف املنت جهة من جهات البحث حول حياة اإلمام أمري املؤمنني عّي بن بن أيب 

طالبA؛ وإن شئت التفصيل فعليك بهذه املصادر: الكايف: 1/]45؛ الهداية الكربى: 89

وما بعدها؛ إثبات الوصية: 133 وما بعدها؛ فرق الشيعة: 06]؛ املقنعة: 461 وما بعدها؛ 

األرشاد: 5/1 وما بعدها؛ تهذيب األحكام: 19/6؛ روضة الواعظني: 76/1 وما بعدها؛ تاج 

عليهم  طالب  أيب  آل  مناقب  بعدها؛  وما   303/1 الورى:  إعالم  بعدها؛  وما   73 املواليد: 

السالم: ]/] وما بعدها؛ كشف الغمة: 59/1 وما بعدها

الوصية: 133؛  إثبات  الفضيلة يف هذه املصادر:  انظر تفصيل هذه  املثال  ]]] وعلی سبيل 

األمايل) للصدوق(: ]13، ح9؛ معاين األخبار: ]6، ح10؛ علل الرشائع:  1/ 135، ح3؛ 

الفوائد:  1/  كنز  39؛  السالم:   عليهم  األمئة  خصائص  5؛  اإلرشاد:  1/  461؛  املقنعة: 

)للطويس(:  األمايل  19؛  األحكام:  6/  تهذيب  47ـ48؛  )للعلوي(:  املناقب  54]ـ55]؛ 

706ـ707، ح1؛ مصباح املتهّجد:  ]/ 819؛ روضة الواعظني:  1/ 81؛ تاج املواليد:  74؛ 

أيب  آل  مناقب  197؛  املناقب:  يف  الثاقب  8؛  املصطفى:  بشارة  306؛   /1 الورى:  إعالم 

طالب عليهم السالم:  ]/ ]17؛ الفضائل )البن شاذان القمي(: 56ـ57؛ عمدة عيون صحاح 

األخبار: 8]؛ الطرائف:  1/ 17؛ اإلقبال باألعامل الحسنة:  3/ 31]؛ كشف الغّمة:  1/ 59؛ 

الدّر النظيم: 5]]؛ كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني : 17ـ19؛ نهج الحق:  33]؛= 



محمد باقر ملكيان180

وقــد نبحــث يف املقــام عــن تاريــخ والدتــه ومــا ورد فيهــا مــن الروايــات 

املختلفــة، ونختــار مــا هــو األصــّح يف املقــام؛ إن شــاء اللــه.

أ. سنته

قــال املحّقــق التســرتيe :" اختلفــت ســنته]1]". ولكــن أقــول: "األصــّحـ  

ــة ـ أّن أمــري املؤمنــني A ولــد بعــد  بحســب كــرة املصــادر وصّحــة األدلّ

عــام الفيــل بثالثــني ســنة". وهــذا هــو املشــهور]]] عنــد أصحابنــا]3] وكــذا كثــري 

مــن العاّمــة]4].

فكام قلنا أنّه أصّح األقوال:

أّواًل لكرثة مصادره بالنسبة إلی سائر األقوال.

ــی أّن  ــاً إل ــوال ـ مضاف ــائر األق ــإّن س ــوال، ف ــائر األق ــف س ــاً لضع وثاني

ــني: ــا وب ــق بينه ــن التوفي ــني ـ مل يك ــن املجهول ــة ع ــا محكي غالبه

=إرشاد القلوب:  ]/ 11].

]1] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 7. 

]]] نسب املامقاينe هذا القول إلی »قيل«! وذكر أّن املشهور عند أصحاب اإلمامية يف سنة 

والدته كون ذلك قبل البعثة باثنتي عرشة سنة. تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 17]ـ18]. وهذا 

غريب.

5؛ املقنعة: 461؛ خصائص  ]45؛ اإلرشاد: 1/  الكايف: 1/  انظر:  ]3] وعلی سبيل املثال 

األمئة عليهم السالم:  39؛ تهذيب األحكام: 6/ 19؛ روضة الواعظني: 1/ 76؛ تاج املواليد:  

74؛ إعالم الوری: 1/ 306؛ مناقب آل أيب طالب: 3/ 307؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 

4]؛ كشف الغّمة:  1/ 59؛ كشف اليقني: 17؛ نهج الحق:  ]3]ـ33]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 

11]؛ مجموعة نفيسة: 19] و364؛ مخترص يف تعريف أحوال سادة األنام: 45.

]4] وعلی سبيل املثال انظر: االستيعاب:  3، ص: 1093، معرفة الصحابة:  1، ص: 98ـ99، 

تاريخ  الغابة:  3، ص: 589،  الكربى:  3، ص: 15، أسد  الطبقات  ابن إسحاق؛  نقاله عن 

مدينة دمشق:  ]4، ص: 6]، نقلوه عن مجاهد؛ معجم األدباء:  4، ص: 1811، نسبه إلی 

»قيل«.
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1. ما ورد حول سّن أمري املؤمنني A حني أسلم.

فقــد اختلفــت األقــوال يف ســّن أمــري املؤمنــني A حــني أســلم. فــورد 

ــهA أســلم وهــو: يف بعــض املصــادر أنّ

أ. ابن عرش سنني]1].

ب. ابن سّت عرشة سنة]]].

ج. ابن خمس عرشة أو سّت عرشة ]3].

د. ابن خمس عرشة]4].

هـ. ابن أربع عرشة]5].

و. ابن ثالث عرشة]6].

]1] انظر الكايف:  8/ 338ـ339، ح536، عن اإلمام السجادA؛ الفصول املختارة: 66] 

و]7] و73]؛ تقريب املعارف: 390؛ كنز الفوائد:  1/ 56] و73] و77]؛ تاج املواليد:  

75؛ إعالم الورى: 1/ 311 ؛ الدّر النظيم: 708؛ مخترص البصائر:  ]34، عن اإلمام السجاد

معرفة  نقاله عن مجاهد؛   ،[6 دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ   ،15 الكربى:  3/  الطبقات  A؛ 
عن  نقلوه   ،[35 البالغة:  13/  نهج  1093، رشح  االستيعاب:  3/  98ـ99،  الصحابة:  1/ 

محّمد بن إسحاق؛ االستيعاب:  3/ 1093، قيل؛: 45]، وفيه: »قالوا«؛ رشح نهج البالغة: 

 1/ 14، وفيه: األشهر من الروايات أنّه كان ابن عرش.

]]] انظر االستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«.

]3] انظر معرفة الصحابة:  1/ 99، االستيعاب:  3/ 1093 و1094، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

7]، نقلوه عن الحسن و غريه. 

]4] انظر االستيعاب:  3/ 1093، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقاله عن الحسن؛ االستيعاب: 

األرت  بن  خباب  عن  نقله   ،[34 البالغة:  13/  نهج  رشح  »قيل«؛  إلی  نسبه   ،1093  /3 

والحسن. 

]5] انظر معرفة الصحابة:  1/ 98، نقله عن املغرية؛ رشح نهج البالغة:  13/ 34]ـ35]، نقله 

عن حذيفة بن اليامن وجرير بن عبد الحميد.

ابن عمر  1093، وهذا مختاره ونقله عن  99؛ االستيعاب:  3/  انظر معرفة الصحابة:  1/   [6[

أيضاً وجعله أصّح األقوال؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6] و569، 

نقاله عن أهل بيت عّيA؛ الهداية الكربى: 91؛ رشح نهج البالغة:  1/ 14، وفيه: كثري من 

أصحابنا املتكلّمني يقولون إنّه كان ابن ثالث عرشة سنة ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي 

و غريه من شيوخنا.
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ز. ابن اثنتي عرشة سنة]1].

ح. ابن إحدى عرشة سنة]]].

ط. ابن تسع سنني]3].

ي. دون التسع سنني]4].

يا. ابن مثان سنني]5].

يب. ابن سبع سنني]6].

ــار يف ســنة والدة  والقــول األّول هــو املشــهور، وموافــق ملــا هــو املخت

أمــري املؤمنــنيA. وأّمــا ســائر األقــوال يف ســنة والدتــه فــال يكــن التوفيــق 

.tحــني آمــن بالرســول األعظــم Aبينهــا وبــني القــول األّول يف ســّنه

]. ما ورد يف سّن أمري املؤمننيA حني قتل.

ــري  ــهور ـ أّن ألم ــه املش ــل لعلّ ــني ـ ب ــادر الفريق ــن مص ــري م ــورد يف كث ف

]1] انظر االستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ أهل البيت: 69.

]]]. انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، عن رشيك؛ رشح نهج البالغة:  13/ 35]، نقله عن 

 .Aاإلمام الباقر

6]، نقاله عن محّمد بن عبد  15، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  ]3] انظر الطبقات الكربى:  3/ 

الرحمن بن زرارة  والحسن بن زيد بن الحسن بن عّي بن أيب طالب؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ ]1، نسبه إلی »قيل«؛ رشح نهج البالغة:  13/ 35]، نقله عن الشعبي.

]4] انظر الطبقات الكربى:  3/ 15، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، نسباه إلی »قيل«. 

]5] انظر معرفة الصحابة:  1/ 98 عن عروة وعن أيب األسود عّمن حّدثه؛ االستيعاب:  3/ ]109 

و1094،: 45]، نقاله عن أيب األسود محّمد بن عبد الرحمن؛ االستيعاب:  3/ 1093، نسبه 

إلی »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و5]، عن عروة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، عن 

أيب محّمد بن أيب حاتم . 

]6] انظر معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقاله عن محّمد بن عثامن 

 .Aبن أيب شيبة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 568 و569، نقله عن أيب جعفر الباقر
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املؤمنــنيA 63 ســنة حــني قتــل]1].

ــري  ــن أّن أم ــه]]] ـ م ــع علي ــل املجم ــهور ـ ب ــرأي املش ــق ال ــذا يواف وه

ــنة  ــهادة يف س ــخ الش ــرة. فتاري ــد الهج ــني بع ــنة األربع ــل س ــنيA قت املؤمن

ــو  ــا ه ــق مل ــرهA ـ مواف ــن عم ــنة م ــّي  63 س ــد م ــك بع ــني ـ وذل األربع

.A ــني ــري املؤمن ــنة والدة أم ــار يف س املخت

وأّما سائر األقوال يف سّنهA فهي:

أ. هو ابن سبع و خمسني]3].

ب. هو ابن مثان و خمسني]4].

أيب  عن  نقاله  571ـ]57،  دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ   ،[7 الكربى:  3/  الطبقات  انظر   [1[

الطبقات  عندنا؛  الثبت  هو  و  عمر  بن  محّمد  قال  وفيهام:  الحنفية،  ابن  ومحّمد  إسحاق 

الكربى:  6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، نقله عن محّمد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق: 

نقله عن   ،14 دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  أيب حاتم ؛  بن  محّمد  أيب  نقله عن  ]1ـ13،   /4[ 

الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 573، نقله عن أيب بكر بن عياش؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ 577، نقله عن محّمد بن يزيد؛ معرفة الصحابة:  1/ 99، االستيعاب:  3/ ]]11، تاريخ 

مدينة دمشق:  ]4/ 4] و]57، نقلوه عن محّمد بن عّي بن الحسني●؛ معرفة الصحابة:  1/ 

569، نقاله عن أهل بيت عّيA؛ معرفة الصحابة:  3/  تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   ،100

374؛ االستيعاب:  3/ 1094، عن ابن عمر؛ االستيعاب:  3/ ]]11، وفيه: قاله أبو نعيم و 

التذكرة مبعرفة رجال  49]، وفيه: عىل األصّح و قول األكرين؛  البداية والنهاية: 7/  غريه؛ 

الكتب العرشة:  ]/ 00]1. 

● اعلم أنّه قال ابن عبد الرب: اختلفت الرواية يف ذلك عن أىب جعفر محّمد بن عىّل بن الحسني، 
فروي عنه أن عليّاً قتل و هو ابن  ثالث  و ستنّي . و روي عنه ابن خمس و ستنّي. و روي عنه 

ابن مثان و خمسني. االستيعاب:  3/ ]]11.

]]] سيأيت تفصيله يف الفصل الثاين؛ إن شاء الله.

]3] انظر معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 568 و569، نقاله عن أيب جعفر 

الباقرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 14، البداية والنهاية: 7/ 49]، نسباه إلی »قيل«؛ تاريخ 

مدينة دمشق:  ]4/ 568، نقله عن الهيثم بن عدي؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 569، نقاله عن عثامن بن أيب شيبة. 

]4] انظر معرفة الصحابة:  1/ 99، تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و570 و571، نقاله عن أيب 

جعفر الباقرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13، البداية والنهاية: 7/ 49]، نسباه إلی »قيل«؛ 

تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569 و571، نقله عن جعفرA؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 573،= 
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ج. هو ابن مثان أو سبع و خمسني]1].

د. هو ابن ثالث أو أربع و ستنّي سنة]]].

هـ. له أربع و ستّون سنة]3].

و. له خمس و ستّون سنة]4].

فال يعتمد عليها لشذوذها ومخالفتها ملا هو أصّح؛ كام ال يخفی.

فتحّصــل مــن جميــع ذلــك أّن الصــواب يف ســنة والدتــهA أنّهــا كانــت 

يف ثالثــني ســنة بعــد عــام الفيــل.

سائر األقوال

ــح يف ســنة والدة أمــري املؤمنــنيA و  ــی اآلن عرفــت القــول الصحي إل

أنّهــا كانــت يف ثالثــني ســنة بعــد عــام الفيــل. فــال بــأس ـ هنــا ـ بذكــر األقــوال 

ــري  ــام أم ــد اإلم ــه ول ــي أنّ ــا. وه ــأ به ــا ـ ال يعب ــام قلن ــری، وإن كان ـ ك األخ

:Aــب ــن أيب طال ــّي ب ــني ع املؤمن

1. بعد عام الفيل بأربع وعرشين سنة]5].

=عن غري أيب بكر بن عياش. 

]1] انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقله عن سليامن بن حرب. 

 ،573 تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   ،11[[ 99، االستيعاب:  3/  انظر معرفة الصحابة:  1/   [[[

نقلوه عن محّمد بن عمر بن عّي. 

]3] انظر البداية والنهاية: 7/ 49]، نسبه إلی »قيل«. 

]4] انظر تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 574 و575، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقاله عن أيب جعفر 

الباقرA؛ البداية والنهاية: 7/ 49]، نسبه إلی »قيل«. 

]5] االستيعاب:  3/ 1093، نقله عن حسن البرصي و»قيل«؛ االستيعاب:  3/ 1094، تاريخ 

مدينة  تاريخ  و غريه؛  الحسن  عن  نقلوه   ،99 الصحابة:  1/  معرفة   ،[7 دمشق:  ]4/  مدينة 

دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن الحسن و غري واحد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن حسن 

البرصي. 
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]. بعد عام الفيل بخمس وعرشين سنة]1].

3. بعد عام الفيل بسّت وعرشين سنة]]].

4. بعد عام الفيل بسبع وعرشين سنة]3].

5. بعد عام الفيل بثامن وعرشين سنة]4].

6. بعد عام الفيل بتسع وعرشين سنة]5].

7. بعد عام الفيل بأحد وثالثني سنة]6].

8. بعد عام الفيل باثنني وثالثني سنة]7].

9. بعد عام الفيل بثالث وثالثني سنة]8].

]1] االستيعاب:  3/ 1093، نقله عن حسن البرصي و»قيل«؛ االستيعاب:  3/ 1094، تاريخ 

مدينة  تاريخ  و غريه؛  الحسن  عن  نقلوه   ،99 الصحابة:  1/  معرفة   ،[7 دمشق:  ]4/  مدينة 

دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن الحسن و غري واحد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 7]، نقله عن حسن 

البرصي؛ صفة الصفوة:  1/ ]16، معجم األدباء:  4/ 1811، نسباه إلی »قيل«. 

]]] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، معرفة الصحابة:  1/ 98، نقاله عن املغرية. 

]3] االستيعاب:  3/ 1093، نقله عن ابن عمر؛ االستيعاب:  3/ 1094، نقله عن ابن عمر، ثّم 

قال ابن عبد الرّب: هذا أصح ما قيل يف ذلك. االستيعاب:  3/ 1095؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

6]، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقاله  عن أهل بيت عّيA؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله 

عن محّمد بن عثامن بن أيب شيبة عن أهل بيت عّيA؛ مقاتل الطالبيني: 41، االستيعاب: 

 3/ 1093، معجم األدباء:  4/ 1811، نسبوه إلی »قيل«. 

]4] االستيعاب:  3/ 1093، نسباه إلی »قيل«. 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6]، نقله عن رشيك؛ مقاتل الطالبيني: 41، وفيه: عىل أصّح ما 

ورد من األخبار يف إسالمه. 

بن  زيد  بن  الحسن  نقاله عن   ،[6 مدينة دمشق:  ]4/  تاريخ   ،15 الكربى:  3/  الطبقات   [6[

الحسن بن عّي بن أيب طالب و محّمد بن عبد الرّحمن بن زرارة ؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 

6]، معرفة الصحابة:  1/ 99، نقاله عن أيب نعيم؛ صفة الصفوة:  1/ ]16، نسبه إلی »قيل«. 

حّدثه؛  عّمن  األسود  أيب  عن  نقاله   ،98 الصحابة:  1/  معرفة   ،145 بغداد:  1/  تاريخ   [7[

االستيعاب:  3/ 1093، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 11 و5]، معرفة الصحابة: 

 1/ 98، نقاله عن عروة؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، نقله عن ابن أيب حاتم. 

مدينة  تاريخ   ،1093 االستيعاب:  3/  جعفرA؛  أيب  عن  نقله   ،144 بغداد:  1/  تاريخ   [8[

دمشق:  ]4/ ]1، مقاتل الطالبيني: 41، نسبوه إلی »قيل«؛ صفة الصفوة:  1/ ]16؛ معرفة= 
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10. بعد عام الفيل بخمس وثالثني سنة]1].

تنبي�ه
 ،[[[ Aــني ــري املؤمن ــنة والدة أم ــادر بس ــن املص ــري م ــرّصح يف كث مل ي

ــد  ــّيt بع ــث النب ــی أّن مبع ــاء عل ــلم، وبن ــني أس ــّنه ح ــوا بس ــن رصّح ولك

 Aح بــه يف كثري مــن املصــادر]3] ـ وعّي عــام الفيــل بأربعــني ســنة ـ كــام رُصِّ

أّول مــن آمــن بــه ـ كــام يف مصــادر كثــرية]4] ـ، وقــد رّصحــوا بســّنه حني أســلم، 

=الصحابة:  1/ 100، نقله عن محّمد بن عثامن بن أيب شيبة. 

]1] معجم األدباء:  4/ 1811، نسبه إلی »قيل«. 

]]] علی سبيل املثال انظر: االستيعاب:  3/ 1093؛ أسد الغابة:  3/ 589؛ تاريخ بغداد:  1/ 

144؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1.

]3] وعلی سبيل املثال انظر بصائر الدرجات:  1/ 378، ح1؛ تاريخ أهل البيت: 68؛ الكايف: 

 1/ 439؛ إثبات الوصية: 6]1؛ رشح األخبار:  1/ 61]؛ تاج املواليد:  70 ؛ مناقب آل أيب 

طالب عليهم السالم:  1/ ]4؛ كشف الغّمة:  1/ 14؛ الدّر النظيم: 04]؛ العدد القوية: 110؛ 

الطبقات الكربى:  1/ 149 و150 و]15؛ ]/ 35]؛ 3/ 5؛ املحرّب: 10؛ معجم الصحابة: 

 ]1/ 4331؛ االستيعاب:  1/ 35 و36؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 73؛ حلية األولياء:  3/ ]6]؛ 

تهذيب األسامء و اللغات: 7]؛ مورد اللطافة:  1/ 11.

]4] قد نجد أقوااًل كثرية وبحوثاً مفّصلة يف املصادر التاريخية والروائية والكالمية حول أّول من 

أسلم وآمن بالرسول ـ صلّی الله عليه وآله وسلّم ـ. والذي عليه أصحابنا اإلمامية ويشهد به 

نصوص كثرية أّن اإلمام أمري املؤمنني عّي بن أيب طالبA هو أّول من أسلم وآمن بالرسول 

األعظم ـ صلّی الله عليه وآله وسلّم ـ.

بل اّدعی الشيخ املفيدe اإلجامع عىل أّن عليّاً أّول من أسلم. اإلفصاح يف اإلمامة: 31].

وقال ابن شهرآشوبe: استفاضت الرواية أّن أّول من أسلم عّي. مناقب آل أيب طالب عليهم 

السالم:  ]/ 4.

وقال السيّد ابن طاوسe: ثبت يف كتب املسلمني جميعاً أّن عليّاً  أّول من أسلم. طرف من 

األنباء و املناقب: 447.

وقال ابن أيب الحديد: إّن أكر أهل الحديث و أكر املحّققني من أهل السرية رووا أنّه A أّول 

من أسلم. رشح نهج البالغة:  4/ 116.

وهذا مروي عن كثري من الصحابة والتابعني وغريهم، مثل:

1- ابن عبّاس. الطبقات الكربى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 36؛ فضائل الصحابة:  ]/ 9]7؛ 

االستيعاب:  3/ 1094؛ فضائل أمري املؤمنني : 1]؛ شواهد التنزيل:  1/ 5]1؛ عمدة عيون= 
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فاســتظهرنا مــن هــذه النصــوص ســنة والدتــهA؛ فافهــم.

=صحاح األخبار: 60.

]- أيب إسحاق. االستيعاب: 3/ ]109.

3- أيب أيّوب. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 39.

4- أيب ذّر. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 41 و]4؛ االستيعاب: 3/ 1090.

5- أيب سعيد الخدري. االستيعاب: 3/ 1090؛ فضائل أمري املؤمنني : 5].

6- أيب موسی. األمايل )للطويس(: 74].

7- بريدة. فضائل أمري املؤمنني : 3].

8- جابر. االستيعاب: 3/ 1090.

9- جعفر بن محّمد عن آبائه. فضائل أمري املؤمنني : ]]؛ األمايل )للطويس(: 343.

10- الحارث. فضائل أمري املؤمنني : 4].

11- حسن البرصي. االستيعاب:  3/ 1093؛ فضائل الصحابة:  ]/ 9]7؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ 7]؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 61.

]1- خباب. االستيعاب: 3/ 1090.

13- الزهري. االستيعاب: 3/ ]109.

14- زيد بن أرقم. الطبقات الكربى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 36 و37؛ االستيعاب: 

3/ 1090؛ أسد الغابة:  3/ 590؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 61.

15- سلامن. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 40 و41؛ االستيعاب: 3/ 1090 و1091؛ فضائل أمري 

املؤمنني : ]].

16- عائشة. فضائل أمري املؤمنني : 4].

17- عبد الله بن محّمد بن عقيل. االستيعاب: 3/ ]109.

18- عبد الرّحمن بن عوف. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 43 ـ 44.

19- عفان بن مسلم. الطبقات الكربى:  3/ 15.

تاريخ  31؛  تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  6]7 و730 و]73؛  الصحابة:  ]/  0]- عّي. فضائل 

بغداد:  4/ 456؛ أسد الغابة:  3/ 590؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 61و]6.

1]- قتادة. االستيعاب: 3/ ]109.

]]- مالك بن الحويرث. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 37.

3]- مجاهد. الطبقات الكربى:  3/ 15؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 6].

4]- محّمد بن كعب القرظي. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44؛ االستيعاب: 3/ ]109.

5]- املقداد. االستيعاب: 3/ 1090.

6]- ليىل الغفارية. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44.

7]- يعىل بن مرّة الثقفي. تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 44.
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ب. شهره

هنا أقوال يف شهر والدة أمري املؤمننيA فنحن نذكرها.

ويف مقّدمــة هــذا األمــر البــّد أن تعــرف أّن كثــرياً مــن املصــادر التاريخية]1] 

ـ ســياّم مصــادر العاّمــة ـ مل يُذكــر فيهــا شــهر والدة أمــري املؤمنــنيA ، كــام 

أنـّـه مل يُذكــر يف بعــض مصــادر أصحابنــا]]].

وكيفام كان،  األقوال يف شهر والدة أمري املؤمننيA  هي:

1. أّن أمري املؤمننيA  ولد يف شهر رجب. 

وهــذاـ  كــام قــال املامقــاينe ]3] والتســرتيe ]4]ـ  هــو املشــهور بــني 

أصحابنــا ـ زاد اللــه عزّهــم يف الدارين ـ]5].

]. أّن أمري املؤمننيA  ولد يف شهر شعبان.

روی الشــيخ الطــويسe عــن صفــوان الجــاّمل عــن أيب عبــد اللــه جعفــر 

ــبع  ــد لس ــوم األح ــنيA  يف ي ــري املؤمن ــد أم ــال: ول ــدA  ق ــن محّم ب

.A1] انظر مصادر العاّمة يف البحث حول سنة والدة أمري املؤمنني[

]]] علی سبيل املثال انظر فرق الشيعة: 06]؛ الكايف:  1/ ]45؛ إثبات الوصية: 133.

]3] تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 17].

]4] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 7.

]5] وعلی سبيل املثال انظر هذه املصادر: املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 5؛ خصائص األمئة 

عليهم السالم:  39؛ تهذيب األحكام:  6/ 19؛ مصباح املتهّجد:  ]/ 819، نقله عن َعتّاب 

بن أَُسيد ؛ روضة الواعظني:  1/ 76؛ تاج املواليد:  74؛ إعالم الورى: 1/ 306؛ مناقب آل 

أيب طالب عليهم السالم:  3/ 307؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 4]؛ كشف الغّمة:  1/ 59؛ 

اليقني يف فضائل أمري املؤمنني :  31]، وفيه: روي؛ كشف  الحسنة:  3/  اإلقبال باألعامل 

17؛ نهج الحق:  ]3]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 11]؛ املصباح للكفعمي:  ]51؛ مخترص يف 

تعريف أحوال سادة األنام: 45.
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خلــون مــن شــعبان]1].

ورواه الشهيدe أيضاً بصيغة املجهول، أي »روي«]]].

ــة  ــذه الرواي ــف ه ــتنده، أي ضع ــف مس ــی ضع ــاً إل ــول ـ مضاف ــذا الق وه

ــن أّن  ــه]4] ومصباحــه]5] م ــيخe يف تهذيب ــاره الش ــا اخت ــف مل ً]3] ـ مخال ــندا س

أمــري املؤمنــنيA  ولــد يف شــهر رجــب، ومعــارض ملــا رواه يف أماليــه مــن 

ــة]6]. ــهر ذي الحّج ــد يف ش ــنيA  ول ــري املؤمن أّن أم

3. أّن أمري املؤمننيA  ولد يف شهر رمضان.

ــة  ــی رواي ــتند إل ــن مل يس ــا، ولک ــن مصادرن ــّدة م ــول يف ع ــذا الق ورد ه

ــة]7]. صحيح

]1] مصباح املتهّجد:  ]/ ]85. 

]]] انظر الدروس الرشعية: ]/ 6. 

]3] صفوان الجامّل ـ وهو صفوان بن مهران الجامّل ـ ثقة. انظر رجال النجايش، الرقم: 5]5.

ثّم إّن الشيخe وإن مل يذكر طريقه إلی صفوان الجاّمل يف هذه الرواية، وألجله قلنا: إّن الرواية 

مشارق  1]3؛   /1 الدين:  معامل  انظر  الخرب.  هذا  نظائر  جامعة  صّحح  قد  ولكن  ضعيفة، 

الشموس: 3/ 387؛ الحدائق النارضة: 10/ 479؛ مقابس األنوار: 80؛ كتاب الطهارة للشيخ 

األنصاري: 1/ ]]3؛ مصباح الفقيه: 1/ 307؛ مصباح الهدی: 1/ 3]]؛ مستمسك العروة 

الوثقی: 1/ 75]؛ سند العروة الوثقی: 1/ 96]. والوجه فيه أّن طريق الشيخ يف الفهرست 

أّن هذه  مبني علی  الرقم: 357. ولكن هذا  الفهرست،  انظر  الجاّمل صحيح.  إلی صفوان 

الرواية منقولة عن كتاب صفوان الجاّمل، وأنّی لنا بإثبات ذلك. فألجله مل يقبل جامعة هذا 

التصحيح وذهبوا إلی أّن الرواية ضعيفة، كام هو املختار. انظر موسوعة اإلمام الخويئ: ]/ 

314؛ بحوث يف رشح العروة الوثقی للسيّد الصدر: ]/ 166؛ مباين منهاج الصالحني: 1/ 

.[30

]4] انظر تهذيب األحكام:  6/ 19.

]5] انظر مصباح املتهّجد:  ]/ 819، نقله عن َعتّاب بن أَُسيد .

]6] األمايل )للطويس(: 707ـ708.

]7] انظر إثبات الوصية: 138؛ كنز الفوائد:  1/ 55]؛ غرر األخبار: 116؛ اآلثار الباقية: ۴۲۶.
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4. أّن أمري املؤمننيA  ولد يف شهر ذي الحّجة.

ــندها  ــة يف س ــی رواي ــتناداً إل ــة]1] اس ــادر اإلمامي ــّدة مص ــذا يف ع ورد ه

ضعــف. ومــع ذلــك قــال العالمــة املجلــيe: ال يخفــى مخالفــة هــذا الخرب 

ــذي كانــت قريــش  ــه عــىل النــي ء ال ــخ. و يكــن حمل ــّر مــن التواري ملــا م

ــم  ــعبان، و ه ــب أو ش ــهA  يف رج ــون والدت ــأن يك ــة ب ــوه يف الجاهلي ابتدع

أوقعــوا الحــج يف تلــك الســنة يف أحدهــام و بشــعبان أوفــق؛ و اللــه يعلــم ]]].

5. أّن أمري املؤمننيA  ولد يف شهر جامدى األوىل]3].

ــدر  ــح أو مص ــّص صحي ــی ن ــتند إل ــری ـ مل تس ــام ت ــوال ـ ك ــذه األق فه

ــا. ــون  إليه ــن الرك ــال يك ــرب، ف معت

ج. أّي يوم من الشهر؟

ــنيA ـ أّن  ــري املؤمن ــهر والدة أم ــابق ـ أي ش ــث الس ــّر يف البح ــد م ق

ــا هــو املذكــور يف أكــر املصــادر  ــی م ــاء عل ــني A ـ بن والدة أمــري املؤمن

ـ كانــت يف شــهر رجــب، كــام أّن املذكــور يف هــذه املصــادر أّن يــوم والدتــه 

لثــالث عــرشة ليلــة خلــت مــن رجــب]4]. 

]1] انظر املناقب )للعلوي(:  50؛ األمايل )للطويس(: 708ـ709، ح1؛ مناقب آل أيب طالب 

عليهم السالم:  ]/ 174. 

]]] بحار األنوار:  35/ 39. 

]3] اآلثار الباقية: 4]4.

]4] وعلی سبيل املثال انظر هذه املصادر: املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 5؛ خصائص األمئة عليهم 

السالم:  39؛ تهذيب األحكام:  6/ 19؛ مصباح املتهّجد:  ]/ 819، نقله عن َعتّاب بن أَُسيد ؛ 

روضة الواعظني:  1/ 76؛ تاج املواليد:  74؛ إعالم الورى: 1/ 306؛ مناقب آل أيب طالب عليهم 

السالم:  3/ 307؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 4]؛ كشف الغّمة:  1/ 59؛     اإلقبال باألعامل 

الحسنة:  3/ 31]، وفيه: روي؛ كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني A: 17؛ نهج الحق:=  
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ــرتي ــاينe ]1] والتس ــال املامق ــام ق ــا، ك ــني أصحابن ــهور  ب ــو املش وه

ــاب،  ــني األصح ــهور ب ــه املش ــر: إنّ ــع آخ ــاين يف موض ــال املامق ]]]e. وق

ــم]3]. ــات عنده ــهر الرواي وأش

وهناك أقوال أخر، كالقول بـ:

1. أّن أمري املؤمنني A ولد يف 10 شهر رجب]4].

]. أّن مولد أمري املؤمنني A يف 7] شهر رجب]5].

واحتــامل كــون »الثالــث والعرشيــن« محرفــاً عــن »الثالــث عــرش« 

ضعيــف، ألّن ترتيــب مســار الشــيعة]6] يأبــاه؛ كــام ال يخفــی.

3. أّن أمري املؤمنني ـ A  ولد يف اليوم السابع من شهر شعبان.

وهــذا قــول رواه الشــيخ الطــويسe عــن صفــوان الجــاّمل عــن أيب عبــد 

=]3]؛ إرشاد القلوب:  ]/ 11]؛ املصباح للكفعمي:  ]51؛ مخترص يف تعريف أحوال سادة 

األنام: 45.

]1] تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 17].

]]] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 7.

]3] مرآة الكامل: 3/ 65].

]4] ينابيع املوّدة: 1/ 09].

]5] مسار الشيعة: 59.

]6] رتّب الشيخ املفيدe كتاب مسار الشيعة علی الشهور، وذكر يف كّل شهر كّل ما وقع فيه 

أن يذكر مولد  »الثالث عرش« فالبّد  »الثالث والعرشين« محرفاً عن  فإن كان  األيّام.  برتتيب 

أمري املؤمنني A قبل منتصف شهر رجب ال بعده. نعم، من املحتمل أّن التحريف وقع 

يف املصدر الذي استفاد منه الشيخ املفيدe يف تأليف كتاب مسار الشيعة، ال أّن التحريف 

وقع يف نسخ مسار الشيعة.
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.[1[ A اللــه جعفــر بــن محّمــد

ذكره الشهيدe أيضاً بصيغة »روي«]]].

ــني  ــري املؤمن ــهر والدة أم ــول ش ــث ح ــه يف البح ــط ب ــا يرتب ــّر م ــد م وق
A؛ فراجــع.

4. أّن مولد أمري املؤمنني A يف 3] شهر شعبان.

نقله العالمة املجليe عن بعض العاّمة]3].

5. أّن أمري املؤمنني A ولد يف النصف من شهر رمضان]4].

وقــد مــّر الــكالم فيــه أيضــاً يف البحــث حــول شــهر والدة أمــري املؤمنــني 
A ؛ فراجــع.

6. أّن أمــري املؤمنــني A ولــد يف اليــوم الثــاىن و العرشيــن مــن شــهر 
رمضــان.

نقله أبو ريحان عن السالمّي]5].

7. أّن مولد أمري املؤمنني A يف اليوم الثامن من شهر ذي الحّجة]6].

وقــد مــّر الــكالم فيــه يف البحــث حــول شــهر والدة أمــري املؤمنــني A؛ 
فراجــع.

8. أّن والدة أمري املؤمنني A يف اليوم الثامن من جامدى األوىل]7].

]1] انظر مصباح املتهّجد:  ]/ ]85. 

]]] انظر الدروس الرشعية: ]/ 6. 

]3] مالذ األخيار:  9/ 49. وانظر مرآة العقول:  5/ 76]؛ بحار األنوار:  35/ 7، وفيهام: قد قيل: 

أنه ولد يف الثالث و العرشين من شعبان.

]4] إثبات الوصية: 138؛ كنز الفوائد:  1/ 55]؛ غرر األخبار:  116.

]5] اآلثار الباقية: ۴۲۶.

]6] انظر املناقب )للعلوي(: 50؛ األمايل )للطويس(: 708ـ709، ح1؛ مناقب آل أيب طالب 

عليهم السالم:  ]/ 174. 

]7] اآلثار الباقية: 4]4.
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وهذه األقوال ضعيفة ال يعتنی بها.

د. أّي يوم من األسبوع؟

املشــهور ـ بنــاء علــی مــا هــو املذكــور يف كثــري مــن املصــادر ـ أّن أمــري 

املؤمنــني A ولــد يــوم الجمعــة.]1] 

ــاّمل  ــوان الج ــن صف ــويسe ع ــيخ الط ــا الش ــة رواه ــد ورد يف رواي وق

عــن أيب عبــد اللــه جعفــر بــن محّمــد A  أّن أمــري املؤمنــني A  ولــد يــوم 

األحد]]].

ــني  ــري املؤمن ــهر والدة أم ــول ش ــث ح ــا يف البح ــط به ــا يرتب ــّر م ــد م وق

فراجــع. ؛   A

الفصل الثاين: تاريخ شهادته 

البحث يف تاريخ شهادة أمري املؤمنني A يف ضمن أمور:

أ. سنته

ــه]4] ـ  ــق علي ــل املتّف ــق التســرتيe ]3] ـ ب املشــهور ـ كــام قــال املحّق

لــو أغمضنــا عــن بعــض األقــوال الشــاذة ـ أّن شــهادة أمــري املؤمنــني A يف 

 ،819 19؛ مصباح املتهّجد:  ]/  5؛ تهذيب األحكام:  6/  ]1] املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 

76؛ تاج املواليد:  74؛ إعالم الورى: 1/  نقله عن َعتّاب بن أَُسيد ؛ روضة الواعظني:  1/ 

4]؛  األخبار:  صحاح  عيون  عمدة  307؛  السالم:  3/  عليهم  طالب  أيب  آل  مناقب  306؛ 

كشف الغّمة:  1/ 59؛ كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني : 17؛ نهج الحق:  ]3]؛ إرشاد 

القلوب:  ]/ 11]؛ املصباح للكفعمي:  ]51؛ مخترص يف تعريف أحوال سادة األنام: 45. 

]]] مصباح املتهّجد:  ]/ ]85. 

]3] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 31. 

]4] قال أبو نعيم: ال يشتبه عىل العواّم و الجّهال أنّه قتل سنة أربعني. معرفة الصحابة:  3/ 374.
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ــرة]1].  ــن الهج ــني م ــنة أربع س

وهنــا قــوالن آخــران ولكــن ال يعبــأ بهــام؛ كــام ال يخفــی. بــل ال ينبغــي 

ذكرهــام يف قبــال القــول األّول إال علــی ســبيل التضعيــف، وهــام:

1. سنة احدى و أربعني من الهجرة]]].

ــّم  ــن. ث ــض املتأّخري ــن بع ــم ع ــو نعي ــره أب ــني: ذك ــع و ثالث ــنة أرب ]. س

ــنيع]3]. ــم ش ــو وه ــال: و ه ق

]1] انظر قول أصحابنا يف: الكايف:  1/ ]45؛ 7/ ]5، ح7، يف رواية صحيحة عن أيب الحسن 

الكاظمA؛ دعائم اإلسالم:  ]/ 356، ح97]1، عن اإلمام السجاد والباقر ـ عليهام السالم 

ـ؛ خصائص األمئة عليهم السالم:  39؛ املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 9؛ عيون املعجزات: 

50، فيه: وروي؛ املناقب )للعلوي(: 171؛ تهذيب األحكام:  6/ 19؛ 9/ 178، عن اإلمام 

الباقرA وسليم بن قيس؛ الغيبة )للطويس(: 195، عن اإلمام الباقرA؛ روضة الواعظني: 

309؛ جامع األخبار: ]]؛ مناقب آل أيب  الورى: 1/  ]13؛ تاج املواليد:  75؛ إعالم   /1 

طالب عليهم السالم:  3/ 307؛ الرسائر: 3/ 53]؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 7]؛ كشف 

القوية: 35]ـ36]، عن  العدد  الباقرA؛  اإلمام  الغري: 54، عن  9]4؛ فرحة  الغّمة:  1/ 

اإلرشاد والذخرية والتحفة والتذكرة والكايف وكتاب عتيق وتاريخ املفيد؛ إرشاد القلوب:  ]/  

435؛ مخترص يف تعريف أحوال سادة األنام: 58.

]]11؛  االستيعاب:  3/  معرش؛  أيب  عن   ،146 بغداد:  1/  تاريخ  فانظر:  العامة  مصادر  وأّما 

الطبقات الكربى:  6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، عن محّمد بن سعد؛ تاريخ مدينة 

تاريخ  أيب حاتم؛  ابن  ]1، عن  دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  البخاري؛  11، عن  دمشق:  ]4/ 

مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، عن زهري بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة 

الصحابة:  1/ 100، نقاله عن الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569، نقله عن سليامن بن 

حرب؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن محّمد بن يزيد وأيب سليامن بن زبر؛ صفة 

الصفوة:  1/ 174، نقالً عن العلامء بالسري؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله عن أيب بكر بن 

أيب شيبة؛ معرفة الصحابة:  1/ 101، نقله عن إسامعيل بن راشد؛ مقاتل الطالبيني: 54، نقله 

عن األسود و الكندي و األجلح؛ املحرب/ 17؛ معجم األدباء:  4/ 1809؛ اإلعالم بوفيات 

األعالم:  1/ 30.

]]] إثبات الوصية: 155؛ عيون املعجزات: 50. 

]3] معرفة الصحابة:  3/ 374. 
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ب. شهره

قــد اتّفــق مصــادر الفريقــني ـ كــام قــال املحّقــق التســرتي ـe ـ]1] ـ إال 

يف نقلــني شــاّذين علــی أنّــه يف شــهر رمضــان]]].

أّما القوالن اآلخران:

1. أّن أمري املؤمننيA قتل يف شهر ربيع األّول.

ذكر ابن كثري هذا القول عن قائل ومل يسّمه]3].

]1] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 8].

الحسن  ]5، ح7، رواية صحيحة عن أيب  ]45؛ 7/  الكايف:  1/  انظر مصادر أصحابنا:   [[[

الكاظمA؛ دعائم اإلسالم:  ]/ 356، ح97]1، عن اإلمام السجاد والباقر ـ عليهام السالم 

ـ؛ اآلثار الباقية: ۴۲۶؛ خصائص األمئة عليهم السالم:  39؛ املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 9؛ 

إثبات الوصية: 155؛ عيون املعجزات: 50؛ املناقب )للعلوي(: 171؛ تهذيب األحكام: 

تاج  ]13؛  الواعظني:  1/  روضة  الباقرA؛  اإلمام  عن  )للطويس(: 195،  الغيبة  19؛   /6 

؛ مناقب آل أيب طالب عليهم  309؛ جامع األخبار: ]]  الورى: 1/  املواليد:  75؛ إعالم 

الغري:  9]4؛ فرحة  الغّمة:  1/   السالم:  8/4]؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 7]؛ كشف 

54، عن اإلمام الباقرA؛ العدد القوية: 35]ـ36]، عن اإلرشاد والذخرية والتحفة والتذكرة 

والكايف وكتاب عتيق وتاريخ املفيد؛ إرشاد القلوب:  ]/  435.

مخترص  30؛  األعالم:  1/  بوفيات  اإلعالم  1809؛  األدباء:  4/  معجم  العاّمة:  مصادر  وأّما 

االستيعاب:  معرش؛  أيب  عن   ،146 بغداد:  1/  تاريخ  58؛  األنام:  سادة  أحوال  تعريف  يف 

]]11، عن أيب الطفيل و زيد بن وهب، و الّشعبي؛ الطبقات  ]]11؛ االستيعاب:  3/   /3 

10، عن محّمد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/  الكربى:  6/ 

 ]4/ 11، عن البخاري؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1، عن ابن أيب حاتم؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 ]4/ ]1ـ13، عن زهري بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 

100، نقاله عن الواقدي؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 569 نقله عن سليامن بن حرب؛ معرفة 

الصحابة:  3/ 374؛ صفة الصفوة:  1/ 174، نقالً عن العلامء بالسري؛ تاريخ مدينة دمشق: 

577، نقله عن محّمد  571، نقله عن أيب حفص الفالس؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/   /4[ 

بن يزيد وأيب سليامن بن زبر؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، عن أيب بكر بن أيب شيبة؛ معرفة 

الصحابة:  1/ 101، عن إسامعيل بن راشد؛ مقاتل الطالبيني: 54، نقله عن األسود و الكندي 

و األجلح؛ املحرب: 17 

]3] البداية والنهاية: 7/ 36.
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]. أّن أمري املؤمننيA قتل يف شهر ربيع اآلخر.

ذكــره الطــربي يف تاريخــه]1]. ووصــف املحّقــق التســرتي e هــذا القــول 

.[[ بالشذوذ]

ج. أّي يوم من الشهر؟

قد اختلفت املصادر يف يوم شهادة أمري املؤمننيA علی أقوال:

1. أّن أمــري املؤمنــنيA قتــل يف الحــادي و العرشيــن مــن شــهر 

رمضــان املبــارك. وهــذا القــول هــو األقــوی لــوروده يف األخبــار الصحيحــة.

ــل  ــال: الغس ــامA ق ــن أحده ــلم ع ــن مس ــد ب ــة محّم أ. يف صحيح

ــن و ثــالث و  ــال مــن شــهر رمضــان يف تســع عــرشة و إحــدى و عرشي يف لي

عرشيــن، و أصيــب أمــري املؤمنــني صلــوات اللــه عليــه يف ليلــة تســع عــرشة و 

ــه]3]. ــه علي ــوات الل ــن صل ــة إحــدى و عرشي قبــض يف ليل

ــال ـ يف  ــهA ق ــد الل ــن أيب عب ــري ع ــن بك ــه ب ــد الل ــة عب ب. يف موثّق

ــري  ــا رضب أم ــاّج، و فيه ــد الح ــب وف ــرشة يكت ــع ع ــة تس ــث ـ: و يف ليل حدي

ــل]4]. ــل أّول اللي ــن، و الغس ــدى و عرشي ــة إح ــىض  ليل ــني، و ق املؤمن

ج. يف صحيحــة محّمــد بــن مســلم عن أيب جعفــرA قــال - يف حديث-

: ليلــة إحــدى و عرشيــن و هــي الليلــة التي مــات فيهــا أوصيــاء النبيني]5].

]1] تاريخ الطربي: 5/ 143.

]]] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 8].

]3] الكايف:  4/ 154، ح4. وقريب منه يف من ال يحره الفقيه:  ]/ 155، ح015] 

]4] قرب اإلسناد: 167ـ168، ح613. 

]5] الخصال:  ]/ 508، ح1. 
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د. يف صحيحــة محّمــد بــن مســلم عــن أحدهــامCيف حديــث ـ: و ليلة 

إحــدى و عرشيــن و هــي الليلــة التــي أصيــب فيهــا أوصيــاء األنبيــاء]1].

هـــ. يف موثّقــة زرارة عــن أحدهــام C قــال ـ يف حديــث ـ: و ليلة إحدى 

ــا  ــوىسA، و فيه ــض ويص م ــا قب ــىA و فيه ــا عي ــع فيه ــن رف و عرشي

.A[[[قبــض أمــري املؤمنــني

كــام ورد يف كثــري مــن مصــادر أصحابنــا]3]، وهكــذا ورد يف بعــض مصادر 

العاّمة]4].

تنبي�ه

ــن أيب  ــاج ع ــن الحّج ــن ب ــد الرحم ــن عب ــة ع ــة صحيح روي يف رواي

الحســن الكاظــمA: قبــض صلــوات اللــه عليــه و رحمتــه يف ثــالث ليــال من 

العــرش األواخــر ليلــة ثــالث و عرشيــن مــن شــهر رمضــان ليلــة الجمعــة ســنة 

أربعــني مــن الهجــرة و كان رضب ليلــة إحــدى و عرشيــن مــن شــهر رمضــان]5].

ــن  ــالث و عرشي ــة ث ــض ليل ــرA: قب ــن أيب جعف ــر ع ــن جاب وروي ع

]1] تهذيب األحكام:  1/ 114، ح34. 

]]] تهذيب األحكام:  4/ 196، ح]. ومثله مرسلة يف مصباح املتهّجد:  ]/ 7]6. 

]3] الكايف:  1/ ]45؛ إثبات الوصية: 155؛ دعائم اإلسالم:  ]/ 356؛ اآلثار الباقية: ۴۲۶؛ 

9؛ املناقب )للعلوي(:  خصائص األمئة عليهم السالم:  39؛ املقنعة: 461؛ اإلرشاد:  1/ 

إعالم  75؛  املواليد:   تاج  ]13؛  الواعظني:  1/  روضة  19؛  األحكام:  6/  تهذيب  171؛ 

الورى: 1/ 309؛ جامع األخبار: ]]؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 9]؛ كشف الغّمة:  1/ 

538؛ العدد القوية: 35]ـ36]، نقالً عن اإلرشاد والتذكرة والكايف وتاريخ املفيد. 

مقاتل  »قيل«؛  إلی  نسباه   ،[75 بالوفيات:  1]/  الوايف  ]]11؛  االستيعاب:  3/  انظر   [4[

الطالبيني: 54، نقله عن األسود و الكندي و األجلح، ثّم فيه: هذه رواية أيب مخنف؛ املحرب/ 

17؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 571، نقله عن بعض العلامء. 

]5] الكايف: 7/ ]5، ح7. 
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مــن شــهر رمضــان ليلــة الجمعــة ســنة أربعــني مــن الهجــرة و كان رضب ليلــة 

ــن شــهر رمضــان]1]. ــن م إحــدى و عرشي

ولكــن ال يكــن األخــذ بهــام، أّمــا الروايــة األخــرية فضعيفــة بعمــرو بــن 

ــيخe يف  ــال الش ــك ق ــی ذل ــف إل ــال. أض ــف]]]، وباإلرس ــو ضعي ــمر وه ش

ــة  ــن و رضب ليل ــدى و عرشي ــة إح ــض ليل ــه قب ــرى أنّ ــة أخ ــا: و يف رواي ذيله

تســع عــرشة. و هــي األظهــر]3]. 

ــيخ ـ  ــدوق والش ــا الص ــد رواه ــه ق ــة، ألنّ ــی فمضطرب ــة األول ــا الرواي وأّم

ــه  ــوات الل ــض صل ــام: قب ــن ورد يف نقله ــر، ولك ــق آخ ــام ـ بطري ــّدس رسّه ق

عليــه و ســالمه يف أّول ليلــة مــن العــرش األواخــر ليلــة إحــدى و عرشيــن مــن 

ــة الجمعــة]4]. شــهر رمضــان ليل

أقوال العاّمة

أّما أقوال العاّمة يف املقام فاملشهور منها قوالن وهي:

1. أّن أمري املؤمننيA استشهد سابع عرش من شهر رمضان]5].

]1] الغيبة )للطويس(: 195. 

]]] انظر رجال النجايش، الرقم: ]33 و765؛ رجال ابن الغضائري: 74، الرقم: 78.

]3] الغيبة )للطويس(: 195. 

]4] انظر من ال يحره الفقيه:  4/ 191، ح5433؛ تهذيب األحكام:  9/ 178، ح14 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 574؛ تاريخ بغداد:  1/ 146، عن أيب معرش؛ الطبقات الكربى: 

 6/ 91؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 10، عن محّمد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، 

عن زهري بن معاوية؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، عن أيب سليامن بن زبر؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 100، نقاله عن الواقدي؛ صفة الصفوة:  1/ 174، 

نقالً عن العلامء بالسري؛ معجم األدباء:  4/ 1809؛ اإلعالم بوفيات األعالم:  1/ 30؛ رشح 

نهج البالغة:  1/ 15ـ16، 6/ 116، نقله عن أيب عبد الرحمن السلمي. 
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]. تاريخ شهادة أمري املؤمننيA تاسع عرش من شهر رمضان]1].

ولكن ال يكن األخذ بهام، فالنقل عن كثري منهم مضطرب.

فحــي عــن الواقــدي تــارة أّن أمــري املؤمنــنيA قتــل يف ســابع عــرش 

مــن شــهر رمضــان، وأخــری أنـّـهA قتــل يف تاســع عــرش مــن شــهر رمضــان. 

وهكــذا يف النقــل عــن  أيب عبــد الرحمــن الســلمي.

 Aكــام ســبق أّن أبــا مخنــف لــوط بــن يحيــی قــال بــأّن أمــري املؤمنــني

 Aقتــل يف اليــوم الحــادي عــرش مــن شــهر رمضــان، واملنقــول عنــه هنــا أنـّـه

قتــل يف تاســع عــرش مــن شــهر رمضــان.

ــري  ــا أّن أم ــه هن ــور عن ــد، فاملذك ــن راش ــامعيل ب ــن إس ــل ع ــذا نق وهك

املؤمنــنيA قتــل يف تاســع عــرش مــن شــهر رمضــان. مــع أنّــه حــي عنــه 

ــان]]]. ــهر رمض ــن ش ــرش م ــع ع ــة يف تاس ــری أّن الرب ــارة أخ ت

ــوم  ــني ي ــط ب ــل خل ــه حص ــادر أنّ ــض املص ــی بع ــبة إل ــر بالنس فالظاه

ــة]3]. ــل يف بعــض النصــوص الرب ــن القت ــل أو املــراد م ــوم القت ــة وي الرب

بن  لوط  نقاله عن   ،116  /6 ،16 البالغة:  1/  نهج  ]5]، رشح  األنساب األرشاف: 3/   [1[

نهج  رشح   ،[96  /3 دمشق:  مدينة  تاريخ  إسحاق؛  ابن  عن  نقالً   ،[08 املعارف:  يحيی؛ 

عن  نقالً   ،78 الطربي: 5/  تاريخ  السلمي؛  الرحمن  عبد  أيب  عن  نقاله   ،1[1 البالغة:  6/ 

الواقدي؛ االستيعاب:  3/ ]]11، نسبه إلی »قيل«؛ املعجم الكبري: 1/ 97، نقالً عن إسامعيل 

بن راشد؛ صفة الصفوة:  1/ 174، نقالً عن العلامء بالسري؛ البداية والنهاية: 7/ 361. 

مجموعة  8]4؛  الغّمة:  1/  كشف  17؛  اإلرشاد:  1/  381؛  للخوارزمي:  املناقب  انظر   [[[

نفيسة )املستجاد من اإلرشاد(  6]]. 

]3] رسالة يف تواريخ النبي و اآلل )قاموس الرجال: ]1/( 9]، وفيه: يحمل القتل عىل الربة. 

وقريب منه يف تنقيح املقال )ط ج(: 1/ 1]]، الحاشية 1، وفيه: هناك خلط بني يوم الربة 

و ليلة الشهادة. 

وقال أبو ريحان البريوين: و يف السابع عرش )أي من شهر رمضان( رضب امللعون عبد الرحمن 

بن ملجم املراديّ ،عيّ  بن أيب طالب- عىل هامته فدمغه.اآلثار الباقية:۴۲۶.مع أن كثرياً = 
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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]1]. 

فكــام تــری اســتعمل »القتــل« يف »الربــة«.

ــري  ــهادة أم ــخ ش ــي أّن تاري ــم وه ــائر أقواله ــال يف س ــر الح ــه يظه ومن

:Aاملؤمنــني

1. لثالث  عرشة ليلة من شهر رمضان]]].

]. لثامن عرشة ليلة من شهر رمضان]3].

3. ليلة أربع و عرشين من شهر رمضان]4].

4. لسّت بقني من شهر رمضان، أو سبع]5].

5. لسبع بقني من شهر رمضان]6].

د. أّي يوم من األسبوع؟

املذكــور يف رواياتنــا أّن أمــري املؤمنــنيA قتــل ليلــة الجمعــة]7]. وهــو 

=من العامة ـ كام عرفت آنفاً ـ ذكروا هذا اليوم بعنوان يوم شهادته.

]1] معرفة الصحابة:  1/ 100. 

]]] الوايف بالوفيات:  1]/ 75]، نسبه إلی »قيل«؛ االستيعاب:  3/ ]]11. 

]3] الوايف بالوفيات:  1]/ 75]، نسبه إلی »قيل«؛ االستيعاب:  3/ ]]11، نقاًل عن أيب الطفيل 

و زيد بن وهب و الّشعبي. 

]4] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 571، نقله عن بعض العلامء. 

]5] تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن محّمد بن يزيد. 

]6] صفة الصفوة:  1/ 174، نسبه إلی »قيل«؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقاًل عن أيب بكر بن 

أيب شيبة. وهكذا ورد يف العدد القوية: 35]، نقالً عن كتاب الحّجة  وكتاب عتيق. 

الغيبة  الكاظمA؛  الحسن  أيب  عن  صحيحة  رواية  يف  ح7   ،5[  /7 الكايف:  انظر   [7[

.Aللطويس(: 195 يف رواية عن أيب جعفر الباقر(
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ــاً ـ]1]. املذكــور يف أكــر مصــادر الفريقــني ـ بــل كان أن يكــون إجامعي

وقد ورد يف بعض املصادر أّن أمري املؤمننيA قتل:

أ. ليلة األحد]]].

ب. يوم االثنني]3].

وال يكن االعتناء بهام يف قبال القول األّول.

والعلــم عنــد اللــه ســبحانه وتعالــی؛ }َومــا أُوتِيتُــْم ِمــَن الِْعلْــِم إاِل قَلِيــالً{. 

صــدق اللــه العــّي العظيــم.

]1] أّما مصادر اإلمامية يف املقام فهي: خصائص األمئة عليهم السالم:  39؛ املقنعة: 461؛ 

اإلرشاد:  1/ 9؛ تهذيب األحكام:  6/ 19؛ روضة الواعظني:  1/ ]13؛ تاج املواليد:  75؛ 

إعالم الورى: 1/ 309؛ جامع األخبار: ]]؛ عمدة عيون صحاح األخبار: 9]؛ العدد القوية: 

35]، نقالً عن اإلرشاد؛ إرشاد القلوب:  ]/ 435.

وأّما مصادر أهل السنة فهي: تاريخ بغداد:  1/ 146، نقله عن أيب معرش؛ تاريخ مدينة دمشق: 

دمشق:  ]4/  مدينة  تاريخ  91؛  الكربى:  6/  الطبقات  ]]11؛  االستيعاب:  3/  574؛   /4[ 

10، نقله عن  محّمد بن سعد؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ ]1ـ13، نقله عن زهري بن معاوية؛ 

تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 13ـ14، معرفة الصحابة:  1/ 100، نقاله عن الواقدي؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  ]4/ 571، نقله عن أيب حفص الفالس؛ تاريخ مدينة دمشق:  ]4/ 577، نقله عن 

محّمد بن يزيد وأيب سليامن بن زبر؛ معجم األدباء:  4/ 1809؛ الوايف بالوفيات:  1]/ 75]، 

نسبه إلی »قيل«.

]]] صفة الصفوة:  1/ 174، نقاًل عن العلامء بالسري؛ معرفة الصحابة:  1/ 100، نقله عن أيب 

بكر بن أيب شيبة؛ مقاتل الطالبيني: 54، نقله عن األسود و الكندي و األجلح؛ الكايف:  1/ 

]45؛ كشف الغّمة:  1/ 436؛ العدد القوية: 35]، نقالً عن كتاب عتيق.

]3] العدد القوية: 36]، نسبه إلی »قيل«. 
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العلمية، 0]14هـ )1999 م(: األولی 

للطباعة . 13 الجنان  دار  بريوت:  البارودي،  عمر  الله  عبد  تحقيق  السمعاين،  األنساب، 



203 مولد اإلمام أمري املؤمنني A ووفاته

والنرش والتوزيع، 1408 هـ )1988 م(: األوىل.

أنساب األرشاف، البالذري، تحقيق محّمد باقر املحمودي، بريوت: مؤّسسة األعلمي . 14

للمطبوعات، 1394 هـ )1974 م(: األوىل.

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، محّمد باقر بن محّمد تقي املجلي . 15

)العالمة املجلي(، بريوت: مؤسسة الوفاء، 1403ه  : الثانية.

البداية والنهاية، ابن كثري، تحقيق عّي شريي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1408 . 16

هـ )1988 م(: األوىل.

قم: . 17 اإلصفهاين،  القيّومي  جواد  تحقيق  الطربي،  عي  بن  محّمد  املصطفى،  بشارة 

مؤسسة النرش اإلسالمي، 0]14ه : األوىل.

بصائر الدرجات الكربی يف فضائل آل محّمد، أبو جعفر محّمد بن الحسن الصّفار، . 18

تصحيح مريزا حسن كوچه باغي، طهران: منشورات األعلمي، 1404ه  .

تاج املواليد، الفضل بن الحسن الطربيس، بريوت: دار القارئ، ]]14هـ: األولی.. 19

تاريخ اإلسالم، الذهبي، تصحيح عمر عبد السالم تدمرى،  بريوت: دار الكتاب العريب، . 0]

1407ه : األوىل.

تاريخ أهل البيت نقالً عن األمئة عليهم السالم ، محّمد بن أحمد ابن أيب الثلج بغدادي، . 1]

تصحيح محّمد رضا الجاليل الحسيني، قم: مؤّسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء 
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تاريخ اليعقويب، اليعقويب، بريوت: دار صادر.. 5]

العسقالين(، . 6] حجر  )ابن  الدين  شهاب  محّمد  بن  عّي  بن  أحمد  التهذيب،  تقريب 

تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، 1415ه  : الثانية.

تقريب املعارف، أبو الصالح الحلبي، تحقيق فارس تربيزيان الحسون، قم: املحّقق، . 7]

1417 هـ )1375 ش(.

تنقيح املقال يف أحوال الرجال، عبد الله بن محّمد حسن املامقاين، تحقيق: محيي . 8]

الدين املامقاين، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السالم.

تنقيح املقال يف أحوال الرجال )ط ق(، عبد الله بن محّمد حسن املامقاين، النجف . 9]



محمد باقر ملكيان204

األرشف: املطبعة املرتضوية، ]135 ه  .

تهذيب األحكام، أبو جعفر محّمد بن الحسن الطويس، تحقيق: السيّد حسن املوسوي . 30

الخرسان، تهران: دار الكتب اإلسالمية، 1364 ش: الثالثة.

الفكر، . 31 العسقالين، بريوت: دار  التهذيب، أحمد بن عّي بن أحمد بن حجر  تهذيب 

1404ه  : األولی.

تهذيب الكامل، املزي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، بريوت: مؤسسة الرسالة، . ]3

1406ه : الرابعة.

املطبعة . 33 األرشف:  النجف  الشعريي،  محّمد  بن  محّمد  الدين  تاج  األخبار،  جامع 

الحيدرية.

الحدائق النارضة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراين، قم: مؤسسة النرش اإلسالمي.. 34

القمي )الشيخ الصدوق(، . 35 بابويه  أبو جعفر محّمد بن عّي بن الحسني بن  الخصال، 

تصحيح: عي أكرب الغفاري، قم: مؤسسة النرش اإلسالمي، ذى القعدة الحرام 1403هـ.

الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، أبو عبد الله محّمد بن جامل الدين مي العامي . 36

)الشهيد األّول(، قم: مؤسسة النرش اإلسالمي.

دعائم اإلسالم، أبو حنيفة النعامن بن محّمد التميمي املغريب، تحقيق آصف بن عي . 37

أصغر فيي، القاهرة: دار املعارف، 1383هـ )1963م(

دالئل االمامة، محّمد بن جرير الطربي، قم: مؤسسة البعثة، 1413ه : األوىل.. 38

الحسن، . 39 املبارك  سعد  تصحيح  الدواليب،  أحمد  بن  محّمد  النبوية،  الطاهرة  الذرية 

الكويت: الدار السلفية، 1407هـ: األوىل

رجال ابن الغضائري، أحمد بن الحسني الغضائري الواسطي البغدادي، تحقيق: السيّد . 40

محّمد رضا الجاليل، قم: دار الحديث، ]]14هـ: األولی.

الشبريي . 41 السيد موىس  النجايش، تصحيح  بن أحمد  بن عي  النجايش، أحمد  رجال 

الزنجاين، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، 1416ه : الخامسة.

روضة الواعظني، محّمد بن الفتال النيسابوري، تحقيق السيّد محمد مهدى الخرسان، . ]4

قم: منشورات الريض.

روضة املتّقني يف رشح من ال يحره الفقيه ، محّمد تقي بن مقصود عّي املجلي . 43

والسيّد  االشتهاريى  الكرماين وعيّ پناه  املوسوي  السيّد حسني  تحقيق:  االصفهاين، 

فضل الله الطباطبايئ،  قم: مؤسسه فرهنگى اسالمي كوشانبور، 1406 ه : الثانية.

إدريس . 44 بن  أحمد  بن  منصور  بن  محّمد  جعفر  أبو  الفتاوي،  لتحرير  الحاوي  الرسائر 



205 مولد اإلمام أمري املؤمنني A ووفاته

الحّي، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، ]141 ه : الثانية.

األرنؤوط حسني األسد، بريوت: مؤسسة . 45 الذهبي، تحقيق شعيب  النبالء،  سري أعالم 

الرسالة، 1413ه  : التاسعة.

رشح األخبار، القايض النعامن املغريب، تحقيق السيّد محّمد الحسيني الجاليل، قم: . 46

مؤّسسة النرش اإلسالمي، 1414هـ: الثانية.

دار . 47 بريوت:  إبراهيم،  الفضل  أبو  تحقيق محّمد  الحديد،  أيب  ابن  البالغة،  نهج  رشح 

إحياء الكتب العربية، 1378ه : األوىل.

الطبقات الكربی، محّمد بن سعد، بريوت: دار صادر.. 48

علل الرشائع، أبو جعفر محّمد بن عي بن الحسني بن بابويه القمي، النجف األرشف: . 49

املكتبة الحيدرية، 1385 ه : األوىل.

البطريق . 50 بن  الحسن  بن  يحيى  األبرار،  إمام  مناقب  يف  األخبار  صحاح  عيون  عمدة 

األسدي الحي، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، جامدى األوىل 1407 هـ.

عيون أخبار الرضا ، محّمد بن عّي بن الحسني بن بابويه القمي )الشيخ الصدوق(، . 51

تصحيح حسني األعلمي، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1404هـ. 

عيون املعجزات، حسني بن عبد الوّهاب، تصحيح محّمد كاظم الشيخ صادق الكتبي، . ]5

النجف األرشف: الحيدرية، 1369هـ.

قم: . 53 املوسوي،  آل شبيب  تحسني  السيّد  ابن طاووس، تصحيح  السيّد  الغري،  فرحة 

مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، 1419ه : األوىل.

فرق الشيعة، أبو محّمد الحسن بن موسی النوبختي، تحقيق محمد باقر ملکيان، قم: . 54

جامعة أديان، 1395ش: األولی.

الفصول املختارة، الرشيف املرتىض، تصحيح السيّد نور الدين جعفريان االصبهاين . 55

ويعقوب الجعفري ومحسن األحمدي، بريوت: دار املفيد، 1414ه : الثانية.

الفصول املهّمة يف معرفة األمئة، ابن الصباغ املالکي، تحقيق سامي الغريري، قم: دار . 56

الحديث، ]]14 هـ: األوىل.

عبد . 57 أحمد  وعادل  الله  يعوض  بن  محّمد  عي  تصحيح  الكتبي،  الوفيات،  فوات 

املوجود، بريوت: دار الكتب العلمية، 000]م: األوىل.

العزيز . 58 عبد  السيد  تصحيح:  الطويس،  الحسن  بن  محّمد  جعفر  أبو  الفهرست، 

الطباطبايئ، قم: مكتبة املحّقق الطباطبايئ، 0]14ه : األولی.

قاموس الرجال، محّمد تقي التسرتي، قم: مؤسسة النرش اإلسالمي، 1419 ه  : األولی.. 59



محمد باقر ملكيان206

قرب اإلسناد، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحمريي، قم: مؤّسسة آل البيت عليهم . 60

السالم إلحياء الرتاث، 1413 ه : األوىل.

قصص األنبياء، الراوندي، تصحيح املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي الخراساين، قم: . 61

مؤسسة الهادي، 1418ه : األولی.

الكايف، محّمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، تصحيح: عّي أكرب الغفاري، طهران: . ]6

دار الكتب اإلسالمية، 1363 ش: الخامسة.

كامل الزيارات، جعفر بن محّمد بن قولويه القمي، تحقيق: جواد القيومي، قم: مؤّسسة . 63

نرش الفقاهة، عيد الغدير 1417ه  : األولی. 

الكامل يف التاريخ، ابن األثري، بريوت: دار صادر، 1386ه .. 64

كشف الغمة يف معرفة األمئة، أبو الحسن عّي بن عيسی بن أيب الفتح اإلربي، بريوت: . 65

دار األضواء، 1405ه : الثانية.

كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجي، قم: مكتبة املصطفوي، 1369 ش: الثانية.. 66

اللباب يف تهذيب األنساب، ابن األثري الجزري، بريوت: دار صادر.. 67

لسان امليزان، أحمد بن عّي بن حجر العسقالين، بريوت: مؤسسة األعلمي، 1390ه  . 68

.

املهدوي . 69 أحمد  تحقيق  العلوي،  محّمد  بن  عىل  الطالبني،  أنساب  يف  املجدي 

الدامغاين، قم: مكتبة آية الله العظمى املرعي النجفي، 1409 هـ: األوىل.

مجموعة نفيسة، عّدة من األعالم، بريوت: دار القارئ، ]]14هـ )]00]م(: األولی.. 70

املحاسن، أحمد بن محّمد بن خالد الربقي، تصحيح: السيّد جالل الدين الحسيني . 71

املحّدث، طهران : دار الكتب اإلسالمية، 1370ه  . 

املطبعة . ]7 األرشف:  النجف  الحي،  سليامن  بن  الحسن  الدرجات،  بصائر  مخترص 

الحيدرية، 1370ه .

مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، أبو محّمد عبد الله . 73

اليافعي، تصحيح خليل املنصور، بريوت: دار الكتب  بن أسعد بن عي بن سليامن 

العلمية، 1417 ه ـ )1997 م(: األوىل.

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول،  محّمد باقر بن محّمد تقي املجلي، السيّد . 74

هاشم الرسويل، تهران: دار الكتب اإلسالمية، 1404 ه  :  الثانية.

مرآة الکامل ملن رام درک مصالح األعامل، عبد الله املامقاين، تصحيح محيي الدين . 75

املامقاين، قم: دليل ما، 7]14هـ: الخامسة.



207 مولد اإلمام أمري املؤمنني A ووفاته

املسعودي، . 76 عي  بن  الحسني  بن  عّي  الحسن  أبو  الجوهر،  ومعادن  الّذهب  مروج 

تصحيح يوسف أسعد داغر، قم: دار الهجرة، 1404 ه  )1363 ش(: الثانية.

املزار الکبري، محّمد بن املشهدي، تصحيح جواد القيومي االصفهاين، قم: مؤّسسة . 77

النرش اإلسالمي، رمضان املبارك 1419هـ: األوىل.

السالم إلحياء . 78 البيت  عليهم  آل  ، قم: مؤّسسة  مسائل عّي بن جعفر، عي بن جعفر 

الرتاث، 1409ه : األوىل.

79 . ،1414 الثانية،  نجف،  مهدي  الشيخ  النعامن،  بن  محّمد  بن  محّمد  الشيعة،  مسار 

1993 م، بريوت: دار املفيد، 1414ه : الثانية.

املصباح، ابراهيم بن عي العامي الكفعمي، قم: دار الريض، 1405ه : الثانية.. 80

فقه . 81 مؤّسسة  بريوت:  الطويس،  الحسن  بن  محّمد  بن  جعفر  أبو  املتهّجد،  مصباح 

الشيعة، 1411 ه : األوىل.

معاين األخبار، أبو جعفر محّمد بن عّي بن الحسني بن بابويه القمي )الشيخ الصدوق(، . ]8

تصحيح عي أكرب الغفاري، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، 1379ه  .

املعجم األوسط، سليامن بن أحمد الطرباين،  دار الحرمني، 1415ه .. 83

تحقيق محّمد جواد مشکور، . 84 القمي،  األشعري  الله  عبد  بن  والفرق، سعد  املقاالت 

طهران: علمي فرهنگي، 1361 ش: الثانية.

مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاىن، النجف األرشف: املكتبة الحيدرية، 1385ه : . 85

الثانية.

املفيد، . 86 دار  بريوت:  العكربي،  النعامن  بن  محّمد  بن  محّمد  الله  عبد  أبو  املقنعة، 

1413ه : األوىل.

مالذ األخيار يف فهم تهذيب األخبار، محّمد باقر بن محّمد تقي املجلي، تحقيق: . 87

السيّد مهدى الرجايئ، قم: مكتبة آية الله العظمی املرعي النجفي، 1406 ه  .

مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، النجف األرشف: املكتبة الحيدرية، 1376ه .. 88

ابن . 89 محّمد  بن  عّي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  واألمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم 

الكتب  دار  بريوت:  القادر،  عبد  مصطفى  عطا  القادر  عبد  محّمد  تحقيق  الجوزي، 

العلمية، ]141 هـ )]199 م(: األولی.

من ال يحره الفقيه، أبو جعفر محّمد بن عّي بن الحسني بن بابويه القمي )الشيخ . 90

الصدوق(، تصحيح: عّي أكرب الغفاري، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، الثانية.

نسب قريش، مصعب الزبريي، القاهرة: دار املعارف، الثالثة.. 91



محمد باقر ملكيان208

0]14هـ . ]9 مصطفى،  وتريك  األرناؤوط  أحمد  تصحيح  الصفدي،  بالوفيات،  الوايف 

)000]م(، بريوت: دار إحياء الرتاث.

دار . 93 ابن خلكان، تصحيح إحسان عباس، بريوت:  الزمان،  أبناء  وفيات األعيان وأنباء 

الثقافة.

الهداية الكربى، الحسني بن حمدان الخصيبي، بريوت: مؤسسة البالغ للطباعة والنرش . 94

الرابعة: 1411ه .



209 مولد اإلمام أمري املؤمنني A ووفاته


