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اعم  ( بنا بر قول اصح در دوازدهم ربیع االول وسلّم اهلل علیه وآهل صّل حممد مصطیف )حرضت رسول خدا 

در میالد  انمسلمان رسور و شادمانی  به یادماندنی  در مکه متودل شده است، روز  ( میالدی ۵۶۹سال )آوریل الفیل 

 . و منادی هدایت پیامرب رمحت

امامیه از این قول دفاع کرده اند، از  علمای نفر از افاضل  دوازدهاهل سنت و حداقل علمای  بسیاری از

ثقة االسالم لکیین در اکیف، مسعودی در اثبات الوصیة، شیخ   ،کتاب املبعث واملغازیدر  أبان بن عثمان متقدمنی

شهید ثان در  ،  زیج مفرد در   حاسب طربیاز متاخرین  ؛ ورشح االٔخباردر   قایض نعمانو صدوق در کمال ادلین، 

شیخ الرشیعه  در مولودیه،  مدرس حسیین اصفهان  ،لسان اخلواص در مولودیه وآقا ریض قزویین فوائد القواعد، 

و حمقق شوشرتی  منی، ا نوا در اجازه به ب املجد اصفهان صاحب وقایة االذهانأبو ،إعالم األعالماصفهان در 

 .  (ع)  یف تواریخ انلیب واآلل رسالةدر قاموس الرجال  صاحب

از   ،بدون کمرتین سابقه در چهار قرن خنست)ص( تعینی هفدهم ربیع االول به عنوان روز میالد پیامرب 

نت برای  برای ساخنت هویت متمایز از اهل س)رمحة اهلل علیهما( تاسیسات شیخ مفید و شیخ طویس ابدااعت و 

مقاهل قول مشهور و ادهل آن مورد   در این قول مشهور تشیع تبدیل شده است. تدریج به شیعیان صورت گرفته و به  

 از قول اصح دفاع استدالیل شده است.  و   ،حتلیل انتقادی قرار گرفته

و    بوده  مفتوححبث  است. پرونده  )ص(    رسول خدااین مقاهل منعکس کننده خبیش از حتقیق در مسئله میالد  

روش شنایس حبث، دیداگه    خبش به رشح زیر است:   ششمقاهل شامل یک مقدمه، یک خاتمه و  حتقیق ادامه دارد.  

پیشینه اقوال لکیین و مفید در منابع تشیع تا اواخر قرن چهارم، ابداع قول متفاوت در قرن پنجم توسط شیخنی، 
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اهل نظر  . از نقد و برریس خر شیعه أزاداندیش متقول افاضل آو اهل سنت، قول مشهور شیعه در هزاره اخری، 

 استقبال یم کنم.  

 

 مقدمه 

در میان پیامربان ادیان ابراهییم بیشرتین اطالاعت تارییخ از پیامرب اسالم در دست است. در مورد زمان  

جه به وجود   تونسیب  نظر  مراد از اتفاقن است.  انا بنی مسلم  نسبتا اکملنظر  )سال و ماه( و ماکن تودل پیامرب اتفاق  

 ّل حرضت حممد بن عبداهلل )ص  قرار نگرفته است. بریخ اقوال نادر در مسئله است که مورد قبول اکرث حمققان

سال آوریل  )پنجاه و سوم قبل از هجرت  سال  اردیبهشت  ( در ماه ربیع االول اعم الفیل معادل  وسلّم   علیه وآهلهللا

زمان اعم الفیل )سال محله تارییخ سپاه ابرهه با لشکر فیل   دقیق تعینیدر مکه متودل شده است.  (میالدی ۵۶۹

ادل سازی  قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است( و مع ۱۰۴مکه به قصد ختریب کعبه که در سوره فیل سوره به 

ه  فت ه   ماه، روزی   در مورد روزی هجری شمیس و میالدی خارج از اهداف این مقاهل است.    آن با تقویم هجری قمری،

دوازدهم  در اه مشهورترین اقوال تودل پیامرب م روز اغبلا بر رس دو قول اختالف نظر است. در مورد روزی  و ساعتی 

و هفدهم ربیع االول است. در مورد روز تودل در هفته اختالف بنی دوشنبه و مجعه است. در مورد ساعت تودل دو  

 است.     ( و ظهر )زوال خورشید(طلوع فجر )  سپیده صبحقول اصل 

شیعه  »دوازدهم ربیع االول و قول مشهور دوشنبه  «متاخر اهل سنت»قول مشهور تاریخ تودل پیامرب در میان 

جامع اآلثار یف »جامع ترین منبع اهل سنت در این باره کتاب طلوع فجر مجعه هفدهم ربیع االول است. متاخر« 

در میان اعملان شیعه تا اوایل قرن پنجم (  ۱)( است.  ۸۴۲  ابن نارص ادلین دمشیق )متویف  تایلف  «السری ومودل املختار
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قائل به دوازدهم ربیع االول به عنوان روز   متقدم  ربیع االول سابقه ندارد، و بزرگرتین علمای امامیههفدهم 

  مشاهده یم شود. اما شیخ مفید به عنوان روز میالد در این دوره میالد پیامرب بوده اند. روزهای مجعه و دوشنبه 

ی تشیع دارای یک قول رسیم در مورد میالد این زمینه حمسوب یم شود. بعد از و  ( یک نقطه عطف در۴۱۳)متویف  

رای او را پذیرفته اند:   یدعلمای مذهب جعفری بعد از شیخ مف اکرثپیامرب یم شود که تا امروز ادامه دارد. 

 .  «طلوع فجر مجعه هفدهم ربیع االول اعم الفیل»

تمرکز حبث در مورد روز تودل پیامرب دوازدهم یا هفدهم ربیع االول است، اینکه روز میالد مجعه    مقاهلدر این  

شیعه از آاغز و دوشنبه نظر نسبتا اتفایق اهل سنت   مشهورهر چند مجعه دیداگه ، حمور حبث نیستبوده یا دوشنبه 

نزی نیم پردازم، چرا که مدارک اکیف در   ر هساعت میالد طلوع فجر بوده یا ظبه اینکه یا به نظر یم رسد؛ از ابتدا 

این زمینه در دست نیست. با توجه به اینکه قبل از شیخ مفید بزرگرتین اعملان امامیه قائل به دوازدهم ربیع االول  

، به چه دیلل شیخ  هبود نسیب و در این زمینه همانند ماکن تودل و سال و ماه تودل بنی مسلمان وحدت نظر بوده اند 

ی متفاوت اختیار کرد؟ و چگونه این نظر به رای رسیم تشیع در این باره تبدیل شد؟ آیا روایات معتربی  رظمفید ن

در دست است؟ آیا قول دیگر )دوازدهم ربیع االول( متیک به   بودهدر اینکه هفدهم ربیع االول روز میالد پیامرب 

ید و خصوصا بعد از وی کدام یک از اعملان  فمروایات است؟ اصوال این حبث روایی است یا تارییخ؟ قبل از شیخ 

 ؟  دانسته اند)ص( امامیه دوازدهم ربیع االول را میالد حرضت خاتم االنبیاء 

پاسخ به پرسشهای فوق اوال ارزش تارییخ دارد. حممد بن عبداهلل )ص(  ( ۲) !این حبث چه فایده ای دارد؟ 

از   ایشانبوده است. اطالع از جزئیات زندیگ  زتمدن سا ، فرهنگ ساز و تاریخ سازبزرگ یکی از شخصیتهای 

مجله تاریخ تودل مفید است. ثانیا این امر به حلاظ مذهیب حائز اهمیت است و پاسخ علیم به آن پرده از بریخ  

در ضمن این حتقیق به خویب   «تشیع  حتول اندیشه مذهیب »بنی سین و شیعه را بریم دارد. ثاثلا یب اساس اختالفات 
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یم تواند مورد حبث علیم و اکرشنایس قرار  چگونه قول مشهور ل دیانت نشان یم دهد که و به اهیم شود ملس 

 .  و احیانا مردود اعالم شود  بگرید 

 

 

 

 روش شنایس حبث  خبش اول.

این خبش متکفل پاسخ به این   با چه رویش قرار است حبث تعینی میالد رسول خدا حتقیق و ارزیایب شود؟ 

حماسبه ابورحیان  و  ارزیایب روشهای روایی، تارییخ و جنویم حبث به رشح زیر است: دو  ضمن پرسش مقدمایت در

 .  بریوین

 روایی، تارییخ و جنوم ارزیایب روشهای حبث اول. 

 در حبث تعینی مودل پیامرب سه روش یم توان به اکر زد: روایی، تارییخ و جنویم.  
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منظر   و صحابه )از منظر اهل سنت( و پیامربو ائمه )از  مراد از روش روایی تکیه به روایات منقول از پیامرب

شیعه( موجود در جوامع روایی فریقنی است. در این روش اویلاء دین تاریخ تودل پیامرب را تعینی یم کنند. پس تودل  

شده و باید از ایشان پرسید که این حقیقت دیین در  حقیقت دیین حمسوب پیامرب و دیگر اوقات متعلق به ایشان 

حمدث نوری و قبل از وی   .از این زاویه قابل اعتنا نیستند چه زمان حمقق شده است. روشهای تارییخ یا جنویم

 حمدث جملیس با چننی رویش به تاریخ میالد پیامرب نگریسته اند.  

و حتلیل انتقادی مدارک  سبک سنگنی کردن آنان  ا کرده بدر روش تارییخ مورخ به اسناد تارییخ مراجعه 

بریم گزیند. تاریخ تودل هر کیس از مجله پیامرب خدا امری تارییخ است، شاهد و  از دیین و غریدیین قویل را اعم 

تاریخ یعقویب  صار اویلاء دین باشد. رشیع نیست که در ان  دیین یا تعبدیی  مدرک تارییخ یم خواهد. امر توقییفی 

 تاریخ طربی دو نمونه تاریخ نگری شیعه و سین هستند. و

ویم ریایض دان یا منجم با حماسبه ریایض و جنویم وقوع یک واقعه را در روز خاص هفته، ماه  وش جندر ر

خاص عریب یا رویم یا فاریس و سال قمری، شمیس یا میالدی تعینی یم کند. هر واقعه ای هر چه باشد حیت تودل  

وز ماه و سال به حلاظ ریایض و جنویم قابل مدارک و اسناد معترب دارد و یم باید  داعوی روز هفته، ر  پیامرب نیاز به

منظر منجمنی و ریایض دانها بسیاری اجزای اقوال روایی یا تارییخ به حلاظ ریایض یا جنویم   تطبیق باشد. از

نمونه ناگه منجمانه دو   حاسب طربی بریوین و زیج منفرد  متناقض و نادرست است. اآلثار ابلاقیه ابورحیان

 ست.ریاضیدان سین و شیعه ا 

به نظر یم رسد موضوع تودل و وفات اویلاء دین موضوع دیین نیستند و در انصار اویلاء دین حمسوب نیم  

شوند. اگر هم از اویلاء دین اظهار نظری در دست باشد نهایتا همانند دیگر اسناد و مدارک تارییخ مورد حتلیل 
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رب نباشند هیچ امتیازی بر دیگر اسناد تارییخ  قادی قرار یم گریند. به شلک مشخص اگر سند این روایات معتانت

عالوه دستاورد مورخان در تعینی زمان وقوع رخدادهای دیین از قبیل تودل یا وفات اویلاء دین تا  ندارند. به 

ش خمتار این مقاهل روش تارییخ است به رشط  سازاگری ریایض و جنویم نداشته باشد پذیرفته نیست. بنابراین رو

 ا به حلاظ ریایض و جنویم.  سازاگری داده ه

در جمموع با توجه به مدارک موجود تعینی روز میالد پیامرب به شلک یقیین و قطیع غریممکن است و نتیجه  

شواهد تارییخ بیشرتی دارد و با آچنه در حتقیق حارض اجنام یم شود انتخاب قویل است که  .  نهایتا ظین خواهد بود 

  قول مشهور این حتقیق در مقام نقدی جدی رویکردی است که برای  .موازین ریایض هم ناسازاگری ندارد 

   است. حقیقت دیین و هویت مذهیب اداع کرده 

حیان بریون حبث دوم. حماسبه ابو   ر

 

قابل توجه است.  در مورد میالد پیامرب به عنوان نمونه نظر ابورحیان بریوین منجم و ریاضیدان بزرگ ایران 

« در فصل وقایع  الٓثار ابلاقیة من القرون اخلایلةا» ( در کتاب۴۴۰-۳۶۲) وین خوارزیمابورحیان حممد بن امحد بری
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.  درباره روزه دوشنبه پرسیده شد .  هجرت پیامرب در نیمه اول ربیع بوده استنوشته است: »  مسلمانانرد استعمال  مو

نازل شد، و در آن هجرت  [  ]وح من در آن روز    هاین روزی است که متودل شدم، مبعوث شدم، ب»:  گفت[  پیامرب]

سپس اختالف شد که این کدام دوشنبه بوده است؟ بریخ پنداشتند دوم ربیع االول بوده، بریخ هشتم آن، «  .کردم

آچنه بر آن اتفاق است هشتم ]ربیع االول[ است، جایز نیست که ]مودل[ دوم  .  و گرویه دیگر دوازدهم ربیع االول

ر این دو روز دوشنبه نبوده اند، چرا که اول ربیع االول در آن سال دوشنبه بوده  یا دوازدهم ]ربیع االول[ باشد، زی

 ( ۳).«  اختالف در مودل پیامرب حمتمل است، چرا  که امثال این امور ضبط و حفظ نیم شد... 

هفته میالد  اوال وی دوشنبه به عنوان روزی : در اظهار نظر این ریاضیدان بزرگ چند نکته حائز توجه است

ثانیا  .  ل روایی یا تارییخ را بر اساس آن ارزیایب کرده استا  یا مورخنی قطیع فرض کرده اقومرب را از حمدثنیپیا 

هفدهم ربیع االول مطلقا جزء اقوال  .  االول دانسته استل اصل روایی و تارییخ را دوم، هشتم و دوازدهم ربیع  ا اقو

متعنی است  هشتم ربیع االول    ، روزدوشنبه  مبنای مودل نیب درثاثلا با توجه به  .  نبوده استاصل مودل انلیب مطرح  

بر   ،مودل پیامرب را مجعه فرض کنیم بر أساس روایت تارییخ رابعا اگر . چرا که دو گزینه دیگر دوشنبه نبوده اند

نه نوشته خامسا ابورحیان واقع بینا   !که خمتار لکیین است   ،دوازدهم ربیع االول به دست یم آیدأساس حماسبه بریوین  

 .   ثبت نیم شده اختالف اقوال طبییع استچون وقایع تارییخ 

 

 قرن چهارم  اواخر. دیداگه تشیع تا  دوم خبش 

مطرح نبوده است. بلکه علمای   در تشیعهفدهم ربیع االول به عنوان مودل رسول خدا  ،در چهار قرن اول

  هشت دوران یط را در این شیعه  شده ختهشنا  علمایدیداگه  ین خبش ا  شاخص شیعه نظر متفاویت داشته اند. در
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  تاریخ اهل بیت ،  أبان بن عثمان  املبعث واملغازی کتاب  :  به اختصار برریس یم کنم  و یک نتیجهبه رشح زیر  حبث  

قایض نعمان، و رشح االٔخبار  اکیف لکیین، اثبات الوصیة مسعودی، کمال ادلین صدوق،تاریخ یعقویب، ، جهضیم

 ( ۴) دیگر قائالن. 

   بان بن عثمانأ املبعث واملغازی کتاب ل. واحبث 

 

 

و به حلاظ وثاقت در زمره  ( از اصحاب امام صادق )ع( ۱۷۰)متویف حوایل سال ل جب ابلب محر االابان بن عثمان 

  از وی مستقیما و غریمستقیم از امام صادق  هاحادیث فراوان در کتب اربع( ۵اصحاب امجاع حمسوب یم شود )

خ داشته  ابان عالوه بر حدیث دسیت هم در تاری او ابن ایب عمری است.  ترین شاگرد و راوی  نقل شده است. شاخص  

شیخ طویس در الفهرست »کتاب املبتدأ واملبعث والوفاة والسقیفة والردة« را از مجله آثار او شمرده است.  است. 

متععد به این کتاب اضافه    قشیخ طویس بعد از معریف طرجنایش نزی به این »کتاب حسن کبری« اشاره کرده است.  

یکی از منابع تاریخ یعقویب است:   ابان آراءها روایت کرده اند.« و نسخه کوچکرتی از این کتاب را قیم کرده »
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امنی االسالم طربیس در کتاب  »و اکن ممن روینا عنه یف هذا الکتاب ... ابان بن عثمان عن جعفر بن حممد )ع(« 

 ( ۶)کرده است. رصحیا از »کتاب ابان« نقل   ول خداهای رس گإعالم الوری در باب جن 

کتاب ابان به دوران ما نرسیده است. رسول جعفریان از جمموعه تایلفات شیعه کتاب ابان را استخراج کرده  

در این کتاب در فصل خرب والدت رسول اهلل  و آن را »املبعث واملغازی والوفاة والسقیفة و الردة« نامیده است. 

که حاوی این عبارت است: »]آمنه[ رسول خدا )ص( را در شب  بان بن ابن عثمان نقل شده  ای از امرفوعه  )ص(  

آمنه بنت وهب مادر پیامرب نیست و عبارت گفته  ظاهرا این عبارت  (  ۷)دوشنبه دوازدهم ربیع االول به دنیا آورد.«  

ور یم تواند متعلق به شیخ صدوق راوی است. از آجنا که این روایت از کمال ادلین صدوق نقل شده عبارت مذک 

حتلیل نقل شیخ صدوق مستقال در حبث ششم همنی خبش خواهد آمد. اگر عبارت مورد  ابان بن عثمان باشد.  یا 

حمقق تسرتی ابان بن  از سوی دیگرحبث به قلم شیخ صدوق نباشد در آن صورت منسوب به ابان خواهد بود. 

برای  ( ۸)رب معریف کرده است.  مپیا به دوازدهم ربیع االول به عنوان مودل  عثمان و ابن ایب عمری را از مجله قائلنی 

   اداعی وی جز این مستندی نیم شناسم.   

 جهضیم تاریخ اهل بیتحبث دوم.  
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پیامرب و اهل بیت کتایب است با  تارییخ زنداگن موایلد و وفیات و دیگر جزئیات  از مجله منابع اقدم تاریخ

  حل   مطهر بن    یوسفبن    لع از مجله سید بن طاوس،  ت )ع( که مورد مراجعه علمای شیعه  عنوان تاریخ اهل ابلی

و حممد باقر جملیس بوده است. در مورد نویسنده یا گردآورنده این کتاب اختالف نظر است. ابن طاوس آن را  

.  ن امحد اخلشاب شیخ عبداهلل بو جملیس از   از ثقات رجال خمالفنی« دانستهیملع اجلهضنرص بن متعلق به »

در   ۱۳۹۳تصحیح انتقادی شده و ویرایش سوم آن در سال  حممد رضا حسیین جالیلخوشبختانه این کتاب توسط 

  والرضا والعسکری )ع(، تاریخ اهل بیت املروی عن االئمة ابلاقر والصادق قم منترش شده است. وی کتاب را »

« معریف کرده و در مقدمه خود  ن الرواة واملورخنی، واستدرک علیه عدة مرواة املحدث نرص بن لع اجلهضیم

امام    که ازجهضیم  نرص بن لع  (  ۹) اطالاعت مفیدی را درباره عنوان، نویسنده و پیشینه کتاب ارائه کرده است.  

 است.  ۲۵۰ سالمتویف (  ۱۰)  رضا از عمر ائمه پرسیده 

سالیگ ده سال    ۶۳در سن )ص( ول خدا  به رشح زیر است: »رس  آمدهکه در این کتاب درباره پیامرب  اطالاعیت 

سالیگ به مدینه رفت،   ۵۳بعد از هجرت از دنیا رفت. در چهل سالیگ به او وح شد. سزیده سال در مکه بود. در 

در این نسخه کتاب لکمه ای  ( ۱۱) م ربیع االول از دنیا رفت.« ده سال در آجنا ساکن بود و در روز دوشنبه دو

 ده است. درباره میالد پیامرب نیام

قرن  )حل    مطهربن    یوسفبن    لعکه نزد    (۱۲)   –  اسم دیگر کتاب  -  اما در نسخه ای از کتاب موایلد االئمة  

حل  دلفع املخاوف ایلومیة« العدد القویة »ر کتاب دبوده اطالاعیت درباره میالد پیامرب به چشم یم خورد. ( هشتم

در آخر روز  )قیل(  شدهخمتار در مودل پیامرب نوشته شده »گفته قول بعد از اشاره به هفدهم ربیع االول به عنوان 

در این  کتاب مذکور ابلته نسخه العدد القویة جملیس با نسخه چاپ شده ( ۱۳) « سزیدهم ربیع االول متودل شد.

  ( قیلمطلب العدد القویه را به شلک زیر نقل کرده است: »گفته شده )مورد تفاوت دارد. جملیس در حبار االنوار 
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  ، است نه سزیدهمیعین اوال روز تودل دوازدهم ربیع االول  (  ۱۴) «  ربیع االول متودل شد.  دوازدهمروز دوشنبه  آخر  در  

 و ثانیا ایام هفته هم دوشنبه تعینی شده که نسخه در دست العدد القویة فاقد آن است.  

باره میالد پیامرب لکمه ای اوال در نسخه منترششده حسیین جالیل مطلقا دریم توان چننی نتیجه گرفت که 

در نیمه قرن دوم نظر مشهور یا غریمشهوری از شیعه در این امر شناخته شده  نبوده است.   نیامده است. یعین

ثلا در ثانیا نسخه روایت شده در العدد القویة متناسب با فضای فکری بعد از قرن پنجم تنظیم شده است. ثا 

نسخه حبار اصح باشد چرا که  ظاهرا ة و حبار االنوار به نظر یم رسد تفاوت دو نسخه منترش شده العدد القوی

 .  فریع مسئله استاکمال از اقوال سزیدهم ربیع االول  

 یعقویب تاریخحبث سوم. 

جعفری در کتاب پر ارج  ( بزرگرتین مورخ شیعه ۲۸۴)متویف مشهور به ابن واضح یعقویب  اسحاقامحد بن 

پنجاه شب  و میان آن و واقعه فیل، واقع شداعم الفیل )ص( در خدا  رسول میالد »نوشته است:  تاریخ یعقویب

همان   سه شنبه هشتم در شب  و به قویلربیع االول، ماه روز دوشنبه دوم والدت در بعیض به روایت . بود فاصله 

در  (  ۱۵« )ن.رمضا   هناگم سپیده دم دوازدهم ماهند روز مجعه  ایت یم ک، و به قول کیس که از جعفر بن حممد روماه

حتقیق این مورخ نه دوازدهم و نه هفدهم ربیع االول آمده! حیت مجعه یا دوشنبه هم متعنی نیست، طلوع فجر هم  

 !  تنها یک روایت است

عقویب روایات امام صادق را از دو نفر نقل یم کند یکی ابان بن عثمان و دیگری أبو ابلخرتی. اینکه راوی  ی

اگر ربیع االول اشتباها رمضان درج شده  ( ۱۶)ام یک بوده اند مشخص نیست. روایت اخری از امام صادق کد

گفته است از کتاب مذکور وی. اگر تصحییف  ابان بن عثمان األمحر پیش این روایت از امام صادق باشد راوی 
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ن  ی است که در کتب اهل سنت به عنوا ین قول شاذصورت نگرفته باشد و مراد یعقویب دوازدهم رمضان باشد ا

در این صورت انتساب آن به امام صادق  .  و نشان آن در خبش چهارم خواهد آمد  زبری بن بّکار مشهور استقول  

 از آن در دست نیست.   مبهم بایق یم ماند، و سندی  

 لکین  اکیف. م چهارحبث 

 

 

شیعه   کتاب حدیثمهمرتین ( بزرگرتین حمدث شیعه جعفری در ۳۲۹حممد بن یقوب لکیین )م ثقة اإلسالم 

هم  نوشته است: »رسول خدا )ص( در ظهر مجعه دوازدهم ماه ربیع االول اعم الفیل متودل شد. سپیده دم  «الاکیف»

(  ۱۷) «روایت شده است..... زمان وفات ایشان هم دوشنبه دوازدهم ربیع االول ]سال یازدهم هجری[ بوده است. 

در کتاب ابان بن عثمان  پیامرب در تشیع است.  ه دم(  ا سپید )ظهر یو ساعت تودل  )مجعه(  این اولنی تعینی روز هفته  

سپیده   ئمة شب دوشنبه دوازدهم ربیع االول آمده بود. لکیین و نسخه جملیس از العدد القویة به نقل از موایلد اال

  باط او به رواییت در قول خمتارش استناد نکرده است، اما استن ویدم را به عنوان قول مرجوح نقل کرده است. 
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مقایسه تطبییق خمتار مخیین با منابع اهل سنت تفصیال در خبش   موعه مدارک تارییخ چننی بوده است. از جم 

 چهارم خواهد آمد.  

 مسعودی  اثبات الوصیة  م.پنجحبث 

 

 

بنا بر حتقیق فقیه نزیه و رجایل بزرگ معارص آقا مویس شبریی زجنان )دام ظلّه( مولف اثبات الوصیة با مولف  

مروج اذلهب و اتلنبیه واالرشاف اشرتاک اسیم و اختالف ماهوی و مذهیب دارند. اویل شییع و دویم   بدو کتا 

در کتاب »اثبات الوصیة«  چننی نوشته ( ۳۳۲زنده در )شییع مذهب ن حسنی مسعودی لع ب( ۱۸مذهب است. )

ازدهم ربیع  ت دیگر مجعه دومتودل شد. روایاست: »روایت شده که رسول خدا )ص( در سپیده دم دوشنبه پاکزیه 

وی در قول اصح أوال مجعه ثانیا دوازدهم ربیع    (۱۹)   االول اعم الفیل سال پریوزی یم باشد و این صحیح تر است.«

 االول اعم الفیل دقیقا مانند لکیین پذیرفته است. به نظر نیم رسد از ساعت سپیده دم هم دست برداشته باشد.  
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میالد رسول خدا   «مروج اذلهب ومعادن اجلوهر»( در ۳۲۶یع مذهب )م لع بن حسنی مسعودی شافضمنا 

در دیگر کتاب   (۲۰)ص( را در هشتم ربیع االول اعم الفیل و پنجاه روز بعد از قضیه فیل در مکه دانسته است. ) 

اما   )ص( دانسته، اد رسول خد بار دیگر هشتم ربیع االول در اعم الفیل را روز میال  «اتلنبیه واالرشاف»مهمش 

روز یا کمرت بعد از قضیه فیل. وی روز میالد را  ۵۶ربیع االول هم به عنوان قول دیگر اشاره کرده است. به دهم 

 (  ۲۱با سه واقعه تارییخ دیگر هم تطبیق کرده است. ) 

 صدوق  کمال ادلین. مششحبث 

 

 

فری در ضمن روایت  ( دومنی حمدث بزرگ شیعه جع ۳۸۱أبو جعفر حممد بن لع مشهور به شیخ صدوق )م 

پس  »نوشته است:    «انلعمة  وتمام  ادلین  کمال»در کتاب    «خرب یوسف یهودی از پیامرب )ص( و صفات و عالماتش»

این همان عباریت است که در حبث  ( ۲۲) «رسول خدا )ص( در دوشنبه دوازدهم ربیع االول اعم الفیل متودل شد.

ابان نباشد در این صورت متعلق به متعلق به مذکور رت اول از کتاب ابان بن عثمان ذکرش گذشت. اگر عبا 
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حیت اگر عبارت متعلق به ابان باشد همنی که صدوق آن را نقل و بر آن تعلیقه انتقادی نزده  صدوق خواهد بود.  

ئنا یم توان صدوق را همانند لکیین از قائلنی به مودل دوازدهم ربیع االول  اماره پذیرش آن است. بنابراین مطم

حماسبه ابورحیان بریوین که  ته، با این اختالف که لکیین این روز را مجعه یم داند و صدوق دوشنبه، و مطابق دانس

اره روز  حمقق شوشرتی خنستنی کیس است که به قول متفاوت صدوق دربگذشت روز مذکور مجعه بوده است. 

 ( ۲۳میالد پیامرب یپ برده است. ) 

 قایض نعمان   رشح االٔخبار . مهفتحبث 

 

 

  ، قایض خلفای فاطیم مرص،شیعه اسماعیل  بزرگرتین فقیه(  ۳۶۳م )ییم  مبن حممد املغریب اتلخمتار قایض نعمان  

نوشته  « چننی )ع( االٔطهارمة ئرشح االٔخبار يف فضایٔل االٔ »  در کتاب دیگرش  «داعئم اإلسالم»و صاحب کتاب 

آثار قایض نعمان در میان علمای  ( ۲۴) .«دل شدربیع االول متو دوازدهمدر روز دوشنبه است: »رسول خدا )ص( 
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این چهارمنی قول به دوشنبه دوازدهم ربیع االول در شیعه  . امامیه همواره از ارزش و اعتبار برخوردار بوده است

 .    ، روایت العدد القویة از تاریخ االئمة جهضیم بر اساس نسخه حبار و شیخ صدوقعثماناست، بعد از ابان بن 

 دیگر قائالن  . مهشتحبث 

مطابق  آیا قبل از شیخ مفید احدی از علمای شیعه هفدهم ربیع االول را روز میالد پیامرب دانسته است؟ 

صاحب کتاب (  ش۱۳۷۴  م )  شوشرتی  حمققمشهور به  شیخ حممد تیق تسرتی  بزرگ معارص    انرجایلیکی از  حتقیق  

نیص از قدما قبل از شیخ مفید بر اینکه هفدهم ربیع  »  )ع(« رسالة یف تواریخ انلیب واآلل  »در    «قاموس الرجال»مهم  

قمیان هم   و لع بن بابویه )پدر شیخ صدوق(ظاهرا  نوشتهابلته وی ( ۲۵)  «االول روز میالد پیامرب است نیافتیم!

یم  در کتب به جا مانده ابن بابویه و تفسری لع بن ابراه  (۲۶)را میالد رسول خدا دانسته اند.    دوازدهم ربیع االول

  ک این اداع بر من روشن نیست. قیم چزیی در این زمینه یافت نشد. در هر صورت مدار 

   نتیجه 

یم توان گفت که تا آخر قرن چهارم اعملان تشیع با توجه به اسناد و مدارک تارییخ درباره والدت رسول خدا  

لعدد القویة(،  ه جملیس از ا)براساس نسخ جهضیم، أبان بن عثماننفر آنها  ششاظهار نظر کرده اند و حداقل 

دو  انتخاب کرده اند.  عنوان روز میالد پیامربهم ربیع االول را به دوازد  قایض نعمانو  صدوق ،لکیین، مسعودی

در چهار قرن نفر این روز را مجعه دانسته اند: لکیین و مسعودی و چهار نفر دیگر آن را دوشنبه پنداشته اند. 

خمتار حمققان اهل سنت موضوعیت نداشته است و اعملان شیعه در  یخ خمالفت با این امر تاری حتقیق در خنستنی 

به دنبال تمایز مذهیب یا کسب هویت متمایز مذهیب نبوده اند. نیم توان دو نفر از سه حمدث اول   این امر تارییخ

ده، و مسعودی  رک)یعقویب که اصوال دو قول دوازدهم و هفدهم را گزارش ن  مهمدو مورخ    ،صدوق(و  )لکیین  تشیع  
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تراز اول شیعه فقیه ( و حمدث موثق و از صحابه بزرگ امام صادق )أبان بن عثمان صاحب اثبات الوصیة( 

راسیت اگر اهل سنت در این امر نظر صائیب  را متهم به انفعال در برابر اهل سنت کرد.  اسماعیل )قایض نعمان(

هیچیک از  خنستنی به اهل سنت؟! در این قرون چهاراگنه  داشته باشند پذیرش آن تمایل به واقع است یا انراف

   !عنوان روز والدت رسول خدا اعتقاد نداشته اند  االول به علمای شیعه به هفدهم ربیع 

 

 توسط شیخنی  ابداع قول متفاوت در قرن پنجموم. س خبش 

ل سنت یم شود. پیش  تشیع وارد مرحله تکوین هویت متمایز از اه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 

است که توسط شاگرد پرآوازه )رضوان اهلل علیه(  متلکم و فقیه پرقدرت شیعه شیخ مفید    ،قراول این هویت سازی

تکمیل یم شود. این خبش به حتلیل اقدامات این دو اعلم بزرگ در )رمحة اهلل علیه( اش شیخ الطایفه طویس 

اقدامات شیخ  ،  تاسیسات شیخ مفیدحبث به رشح زیر است:    سه  زمینه تعینی میالد پیامرب اختصاص دارد و شامل

   .سریی در مستندات روایی قول مشهورو ، الطایفة

 حبث اول. تاسیسات شیخ مفید
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یکی از بزرگرتین متلکمان و فقیهان ( ۴۱۳-۳۳۶) حممد بن حممد بن نعمان ُعکربی مشهور به شیخ مفید 

 حبث کرده است.   در دو کتابش در این زمینهشیعه جعفری تاریخ 

هفدهم ربیع  برای خنستنی بار در تاریخ تشیع مجعه  « قنعةالمُ »در مهمرتین کتاب فقهیش ابن املعلم  الف.

وی برای خنستنی بار روزه روز هفدهم ربیع  ( ۲۷االول اعم الفیل را به عنوان تاریخ تودل پیامرب تعینی یم کند. ) 

مستحب اعالم یم کند. در کتاب   - که سندش را ذکر نیم کند  - اییت االول به احرتام میالد پیامرب به استناد رو

 قنعة بایب منعقد کرده با عنوان »روزه ]مستحب[ چهار روز در سال« و نوشته:  امل

فضیلت روزه چهار روز سال و اخباری در ثواب فراوان آن   ( وارد شده در لیهم السالم)ع »خربی از صادقنی 

ایام را جز به عذر ترک نیم کنند به دیلل تاکید امر مسئله نزد همه طایفه. اویلنش وارد شده است. شیعه روزه این  

هفدهم ربیع االول روز والدت پیامرب خدا )ص( است، هر که آن را روزه بگرید ]ثواب[ روزه شصت سال  روز

ماه است.  نوشته یم شود. ]دوم[ روز بیست و هفتم رجب روز مبعث پیامرب )ص(، روزه آن کفاره شصت  برایش

وزه آن کفاره گناهان شصت  ]سوم[ روز بیست و پنجم ذی قعده روز دحو األرض )گسرتش زمنی( از زیر کعبه، ر 

را به عنوان امام نصب کرد، کیس  )ع( امریاملومننی )ص( که رسول خدا ]خم[ سال است. ]چهارم[ روز غدیر 

 (  ۲۸)که آن را روزه بگرید خداوند روزه دهر برایش یم نویسد.«  

تامل خمترصی در داللت این حدیث الزم است. ارزش روزه این چهار روز را با هم مقایسه کنیم: روز میالد  

دحو األرض معادل شصت سال، و روز غدیر خم  پیامرب معادل شصت سال، روز مبعث معادل شصت ماه، روز 

لع بن ایب طالب )ع( به جانشیین  معادل دهر )ابد( روزه. آیا ارزش مبعث رسول خدا از تودل ایشان و از انتصاب 
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یکی از ائمه هدی   جزئیات پرسش برانگزیآن هم با این فاصله جنویم؟! آیا واقعا گوینده این  ،پیامرب کمرت است

 اعتبار فقیه است.    متاسفانه روایت مرسله )فاقد سلسله سند( است و به همنی دیلل فاقد بوده اند؟! )ع(

 

افزوده است:  خود به قول « جزئیات بیشرتی یعة يف خمترص تواریخ الشیعةلشا مسارّ شیخ مفید در رساهل » ب.

میالد پیامرب )ص( در طلوع فجر مجعه هفدهم ماه ربیع االول اعم الفیل رخ داده است. روز رشیف، پر برکت که  

کرده،   از قدیم االیام آن را بزرگ داشته حقش را یم شناختند و احرتامش را راعیت)ص( صاحلان از آل حممد 

ست را )ص( ا  االول که میالد رسول خدا نقل شده هر که روز هفدهم ربیع)ع( روزه یم گرفتند. از ائمه هدی 

روزه بگرید خدا برای او ]ثواب[ روزه یک سال را منظور یم کند. در آن روز صدقه و خریات و ادخال رسور در  

 (  ۲۹اهل ایمان مستحب است.« ) 

از وی لکیین و مسعودی در اثبات الوصیة آن را به ربیع االول افزوده شد. قبل   أوال سپیده دم به مجعه هفدهم

عنوان قول ذکر کرده بودند )قول غریخمتار(. ثانیا ثواب روزه هفدهم ربیع االول به عنوان روز میالد پیامرب از 

ه یک سال تا شصت  الشیعه تزنل پیدا کرد! فاصل  قنعة به یک سال روایت مرسل مسارّ امل شصت سال روایت مرسل  
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سریه مستمره شیعه در ثاثلا گونه یب حساب و کتاب سخن یم گفته اند؟! . آیا ائمه )ع( این سال کم نیست

اگر فضیلت روزه هفدهم ربیع االول به توصیف بزرگداشت این روز از مجله روزه آن برای خنستنی بار ارائه شد.  

بزریگ مثل    مثل لکیین و صدوق، مورخ  شیعه  ور حمدثان بزرگمیان شیعیان گسرتده بوده چط  قدر در شیخ مفید این 

مسعودی از آن یب خرب بوده اند؟! این پرسش بسیار جدی است. یا اداعی شیخ  اعلم شییع معتقدی مثل  و یعقویب

شعایر تشیع یب خرب بوده اند. محل به  از بدییه ترین  علمای شناخته شده پیش گفتهیا مفید خالف واقع است 

گونه  این تعلیم یم دهد که    خبار به قصد انشاء است! یعین دارد شیعیان را رمایش شیخ مفید إاست که فصحت این  

   که اینگونه بوده اند. توصیف »است« نیست، انشای »باید« است!! نه این باشند

 حبث دوم. اقدامات شیخ الطایفة

 

 

که استادش شیخ مفید کوبیده  را ( مییخ ۴۶۰شیخ الطایفه ابوجعفر حممد بن حسن معروف به شیخ طویس )م 

 حمکم کرد. در دو کتابش  ،بود 
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است    و یکی از کتب اربعه  مقنعه شیخ مفیدرشح    که  «تهذیب االحاکم»مهمش    وی در کتاب حدییث  الف.

بایب    در تایید نظر شیخ مفیدثانیا  (  ۳۰أوال نظر استادش در تعینی روز میالد پیامرب را یب کم و اکست آورده است ) 

: روزه ]مستحب[ ایام چهاراگنه در سال. در این باب چهار حدیث آمده است که سه  ۳۰وان باب  کرده با عن  منعقد

قنعه از  امل حدیث خنست ارتبایط با روز هفدهم ربیع االول ندارند. منت حدیث چهارم به مرسله شیخ مفید در 

 ( نزدیک است.  لیهم االسالمصادقنی )ع

سخ أبو عبداهلل بن عباس[ از امحد  ایب عبداهلل بن عیاش ]در بعیض ن خالصه سند این روایت چننی است: 

بن زیاد اهلمذان و لع بن حممد التسرتی، از حممد بن اللیث املیک، از أبو إسحاق بن عبداهلل العلوی العرییض از  

و هفتم  روزه به ترتیب در روزهای بیست  تحبابسمفاد حدیث اابواحلسن لع بن حممد ]انلیق اهلادی[ )ع(. 

یامرب )هفدهم ربیع االول(، روز دحو األرض )بیست و پنج ذیقعده(، و روز غدیر خم  رجب )مبعث(، روز میالد پ

   !ابلته ثوابهای مرسله مفید در این روایت نیامده است(  ۳۱)هجدهم ذحیجه(. ) 

( جمهول صدوق از مشایخ انداهلم بن جعفر لکیه راویان سند این حدیث )به استثنای امحد بن زیاد أوال 

یان جمهول از امام دهم نقل  اومطلقا قابل انتساب به امام نیست. این رهستند یعین روایت بسیار ضعیف است و 

کرده اند. اگر آن روایت مرسله منتسب به صادقنی وجود خاریج داشت لع القاعده باید شیخ طویس در این باب  

ل به عنوان روز میالد پیامرب در کتب اربعه شیعه فقط و فقط  آن را نقل یم کرد. استحباب روزه هفدهم ربیع االو

مالذ االخیار »در  (  ۱۱۱۰)م  جملیس  حممد باقر  )راویان جمهول به توان چهار(.  یک حدیث دارد آن هم شدیدا ضعیف  

ب  در کتا ( ۱۰۹۰)م مال حمسن فیض اکشان  ( ۳۲) اعالم کرده است.    «جمهول»سند روایت را  «یف فهم تهذیب االخبار

های استحبایب به دیلل مناسبات ماههای قمری   ه یف که حاوی لکیه احادیث کتب اربعه است در بایب که روزالوا 



 
امبر یپ الد یروز م 23  

همنی روایت ضعیف تهذیب  وز هفدهم ربیع االول تنها و تنها ورده، اما در مورد روایت گرد آ ر ۳۲منعقد شده 

 (  ۳۳)   !است والغری

 

.  که در دو موضع به حبث ما اشارایت دارد   «مصباح املتهجد»م  اما شیخ طویس کتاب مهم دیگری دارد به نا   ب.

: »در طلوع  الشیعة را بدون ذکر سند آورده است عنی عبارت مسارّ تقریبا  آداب ماه ربیع االولدر موضع اول، 

فجر مجعه هفدهم ربیع االول در اعم الفیل میالد پیامرب رخ داد. روزی رشیف و پر برکت است. در روزه اش  

ادی است و یکی از ایام چهاراگنه است. از ایشان روایت شده که هر که در هفدهم  فراوان و ثواب زی فضیلت

اگر  (  ۳۴)  ربیع االول روزه بگرید خدا برایش روزه سال یم نویسد و در آن صدقه و زیارت مشاهد مستحب است.«

 ده است!؟نیاورمایل حداقل أچننی رواییت وجود داشته چرا آن را در تهذیب یا استبصار یا 

در آداب ماه رجب رواییت نزدیک به روایت پیش گفته تهذیب به صورت مرفوعه إسحاق بن  موضع دوم، 

أوال در این روایت  ابواحلسن لع بن حممد )امام هادی( نقل کرده با این تفاوت که عبداهلل العلوی العرییض از

م )دحو األرض( توصیف تازه ای ذکر شده: روزی که  روز میالد مقدم بر روز مبعث ذکر شده، ثانیا برای روز سو
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قنعة برای روزهای سوم و چهارم مزیان ثواب روزه ذکر شده،  امل ه  سلثاثلا شبیه مر  کشیت نوح بر جودی پهلو گرفت.

روز غدیر از روزه دهر به روزه   ه یش یافته، و روزا ه هفتاد سال افزمنتیه روزه روز دحو األرض از شصت سال ب

همه تفاوت در مزیان ثواب  . راسیت این تک راوی این روایت جمهول است ( ۳۵) هش یافته است! شصت سال اک

   صادر شده است؟!)ع(  ین روزها از ائمه  روزه ا

 سریی در مستندات روایی قول مشهور حبث سوم. 

 

 

در   «وسائل الشیعة ایل حتصیل مسائل الرشیعة»در کتاب ( ۱۱۰۴م )  العامل  احلسن احلر بن حممد شیخ  الف.

باب استحباب روزه والدت پیامرب یعین هفدهم ربیع  . ۱۰ :ابواب روزه های مستحب بایب منعقد کرده با این عنوان

تهذیب است. روایت دوم همان   جمهولروایت اول همان روایت  (  ۳۶. )و هفت روایت در آن گرد آورده است  ،االول

وعه موضع دوم مصباح املتهجد است که ابلته  مرسله موضع اول مصباح املتهجد است. روایت سوم همان مرف

قول شیخ  ( در اخلرائج واجلرائح هم نقل شده است. روایت چهارم. ۵۷۳عینا توسط سعید بن هبة اهلل راوندی )م 

نقل شده است.  )ع(  الشیعة است که معلوم نیست با کدام ضابطه به عنوان روایت ائمه اهل بیت    مفید در مسارّ 

الشیعة است که   ایت پنجم. مرسله شیخ مفید در مسارّ د را به امایم نسبت نداده بود. روشیخ مفید توصیفات خو

در مقنعة است. روایت  )ع(    معلوم نیست کدام امام چننی گفته است. روایت ششم. مرسله شیخ مفید از صادقنی
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ت شده که روز هفدهم  ایرو » وبصریة املتعظنی در روضة الواعظنی( ۵۰۸)م هفتم. حممد بن لع بن الفتال الفاریس 

  [ شصت سال روزه برایش یم نویسد.«ربیع االول روز مولود رسول خدا )ص( است هر که روزه بگرید خدا )ثواب

 به چه کیس چننی گفته است.   أوال گوینده امام )ع( است و ثانیا روایت هم مرسله است و معلوم نیست این 

در بایب مشابه باب وسائل  «ومستنبط الوسائلوسائل ال  مستدرک»( در ۱۳۲۰)م طربیس مریزا حسنی نوری  ب.

در کزن الفوائد: »پیامرب  (۴۴۹روایت اول: ابوالفتح کراجیک )م ( ۳۷دو روایت به هفت روایت قبل افزوده است. ) 

ه کیس که این روز را روزه بگرید  در طلوع فجر روز مجعه روز هفدهم ربیع االول متودل شد. روایت شده ک)ص(  

شود.« روایت دوم مطلیب است از سید بن طاوس در اقبال االعمال به نقل از کتاب  یش نوشته یم ال برا روزه س

حدائق الریاض وزهرة املرتاض شیخ مفید که به دوران ما نرسیده است. این مطلب عینا مطلب منقول از شیخ  

 .  الشیعة است که در وسائل به عنوان روایات چهارم و پنجم گذشت مفید در مسارّ 

بنابراین بنا بر حتقیق صاحبان وسائل الشیعة و مستدرک الوسائل جممواع نُه روایت بر استحباب روزه هفدهم  

است  ربیع االول به عنوان روز میالد پیامرب )ص( در روایات شیعه موجود است. از این روایات تنها یکی مسند  

ایت آن مرسله است )فاقد هرگونه سندی(، ور شش وان چهار و روایت ضعیفه است. اما با سندی از جماهیل به ت

یکی مرفوعه است )فاقد سند از مولف تا تک راوی(، یکی هم اصال روایت نیست و مطلقا به امایم نسبت  

هیچ در منابع شیعه )ص( داده نشده است. یعین استحباب روزه هفدهم ربیع االول  به عنوان روز میالد پیامرب 

 روایت معتربی ندارد.  

تعینی روز هفدهم ماه ربیع االول به عنوان میالد رسول خدا )ص( در جمموعه روایات شیعه فاقد   .نتیجه 

هم ربیع االول به عنوان میالد پیامرب اسالم هیچ مستند روایی در  دوازد روایت معترب است. تعینی این روز همانند  
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سیم تشیع قابل انتساب به ائمه اهل بیت  ر ربیع االول به عنوان قولمنابع شیعه ندارد.  بنابراین انتساب هفدهم 

که دوازدهم ربیع االول  چناننیست. قول مزبور استنباط شیخ مفید و پریوان او از منابع تارییخ بوده است هم )ع(  

 استباط علمای متقدم شیعه از همنی منابع تارییخ بوده است.

 

 اهل سنتمنابع  ل لکین و مفید در  ا خبش چهارم. پیشینه اقو

منابع اهل سنت میالد پیامرب در دوازدهم یا هفدهم ربیع االول به ترتیب قبل از لکیین و مفید نقل شده    در  آیا 

است؟ آیا لکیین یا مفید قول اهل سنت پیش از خود را عینا با لکیه جزئیات پذیرفته اند یا خمتار آنها گزینیش بوده  

  ان قول مشهور اهل سنت حمسوب یم شده است؟ این عنوبه است؟ آیا تا پایان قرن چهارم دوازدهم ربیع االول 

پیشینه دوازدهم ربیع االول در اهل  خبش در یپ پاسخ به این پرسشهاست و شامل چهار حبث به رشح زیر است: 

قاعده خمالفت با و  ؛لکیین، مفید و اهل سنت ؛هفدهم ربیع االول در منابع متقدم اهل سنت ؛ در هزاره اول سنت

      سنت!اهل 

   در هزاره اول ث اول. پیشینه دوازدهم ربیع االول در اهل سنت حب 

دوازدهم ربیع االول در میان اهل سنت چه پیشنه ای دارد؟ از چه زمان قول مشهور یا قول مجهور اهل سنت  

یا رصفا یکی از اقوال اهل سنت بوده ر یا قول مشهور  وشده است؟ آیا در زمان حیات لکیین قول یادشده قول مجه

ایی با قول اهل سنت دارد؟ آیا در زمان حیات لکیین هیچ قویل به عنوان ست؟ خمتار لکیین چه شباهتها و تفاوتها

قول شییع در باره میالد پیامرب موجود بوده یا چننی قویل حدود یک قرن بعد از او تاسیس شده است؟ آیا جزئیات  

شامل چهار   ث در مقام پاسخ به پرسشهای فوق است ور اکیف لکیین حکم واحدی دارد؟ این حبمنت تاریخ پیامرب د
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پیشینه دوازدهم ربیع االول در اهل سنت تا اوایل قرن چهارم، پیشینه دوازدهم ربیع  مطلب به رشح زیر است: 

و مادر پیامرب  خمتار لکیین در مقایسه با اهل سنت، ختمنی آاغز بارداری    االول در اهل سنت از قرن چهارم تا دهم،

 . آنمشالکت 

 تا اوایل قرن چهارم  پیشینه دوازدهم ربیع االول در اهل سنت .مطلب اول

 

 

(، ابن  ۲۱۸یا  ۲۱۳تا اوایل قرن چهارم چهار منبع به رشح زیر است: ابن هشام )م  اهل سنت تارییخ  بع ا من اهم

ذکر  در منبع اول    م ربیع االول فقط(. از این چهار منبع اصل دوازده۳۱۰(، و طربی )م ۲۷۹(، بالذری )م ۲۳۰سعد )م  

  – دوازدهم ماه ربیع االول    –»حممد بن اسحاق گوید که روز دوشنبه بود  در سریه ابن هشام آمده است:  شده است.  

که سید از مادر به وجود آمد. آن سال بود که اصحاب پیل قصد مکه کرده بودند که حق تعایل ایشان را هالک  

 (  ۳۸کرد.« ) 
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حممد بن عمر بن واقد االسلیم از ابوبکر بن  قل از ع االول )به ن ربی دهم الطبقات الکربی ابن سعددر 

ن  ودوم ربیع االول نقل شده بدنزی حممد باقر!( و  امامعبداهلل ابن ایب سربة از اسحاق بن عبداهلل بن ایب فروة از 

(  ۴۰)نرپداخته است.    الک به تاریخ میالد پیامربانساب االرشاف  در  بالذری  (  ۳۹) .  از ماه  اشاره به هیچ روز دیگری

 ( ۴۱) ده است. کراصال ذکر ن  مودل را  به اعم الفیل اکتفا کرده و روز و ماهطربی هم در تاریخ خود 

قاطعانه یم توان گفت تا اوایل قرن چهارم یعین تا زمان وفات لکیین: اوال در اهل سنت قول مشهوری درباره  

نقل ابن هشام بوده و از کس   االول خمتار ابن اسحاق به ه است. ثانیا دوازدهم ربیعمیالد پیامرب وجود نداشت

ثاثلا تا آن زمان هفدهم ربیع االول به عنوان  نقل نشده است.  در مقطع یادشده این تاریخاز معاریف دیگری 

 زمان میالد در منابع اهل سنت ذکر نشده است.  

 از قرن چهارم تا دهم  سنتپیشینه دوازدهم ربیع االول در اهل ب. 

 

 

 را به ترتیب تاریخ مرور یم کنم.  در مورد میالد پیامرب اصل اهل سنت بعد از وفات لکیین بع من هفت
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آمنه  به نقل از زبری بن بّکار بر أساس محل  «االستیعاب یف معرفة االصحاب»در  ( ۴۶۳)م  ابن عبدالربالف. 

   ( ۴۲)ع االول »قیل« است! رمضان اعالم شده، و دوازدهم ربی دوازدهمدر پیامرب میالد  ،در ایام ترشیق

ار از حممد بن حسن از عبدالسالم بن  زبری بن بکّ  آورده که « تاریخ مدینة دمشق»در  (۵۷۱) ابن عساکرب. 

  دوازدهم عبداهلل از معروف بن خّربوذ و غری او از اهل علم روایت کرده اند که پیامرب در اعم الفیل متودل شد، 

 ( ۴۳). رمضان دوازدهمر دوشنبه ربیع االول، و گفته یم شود طلوع فج

از زبری بن بّکار نقل شده  نوشته  « ة انلبویةالروض األنف يف رشح السری »در  (۵۸۱)عبد الرمحن السهیل . پ

.  این قول موافق گفته کیس است که گفته مادرش در ایام ترشیق به او باردار شده استمودل در رمضان بوده،  که 

(۴۴  ) 

والدت دوشنبه دوازدهم ربیع   نوشته « عیون األثر يف فنون املغازي والشمایٔل والسری»در  ( ۷۳۴م) ایلعمري، ت. 

  دوازدهم در ایام ترشیق دوشنبه  آمنه  ار بر اساس محل  زبریبن بکّ .  رخ داد  االول اعم الفیل پنجاه روز بعد از واقعه

 ( ۴۵)نقل شده است.  هم رمضان را مودل دانسته است، چند قول دیگر 

ابتدا نوشته پیامرب در دوشنبه متودل شد. مجعه هم روایت شده است.   «ابلدایة وانلهایة» در ( ۷۷۴)  ریابن کثث. 

عالم اهلدی از بعیض شیعه أعالم الوری بإحیة تضعیف هفدهم ربیع االول خمتار کتاب  بعد به نقل از حافظ ابن دی 

شته مجهور  شایسته دانسته است. ثاثلا نو را نقل کرده و این تضعیف را به دیلل نبودن نص [ امنی اإلسالم طربیس ]

مودل را در ماه ربیع االول یم دانند، و بعد از نقل چندین قول دوازدهم ربیع االول را قول مشهور مجهور دانسته  

 ( ۴۶) ار نقل کرده است. از زیرب بن بکّ را است. رابعا مودل در رمضان 
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دوشنبه دوازدهم نوشته    «واحلفدة واملتاعاألحوال واألموال  إمتاع االسماع بما للنیب من  »در    (۸۴۵م ) املقریزی  ج.  

ار دوازدهم رمضان نزی نقل شده است.  ربیع االول روز میالد دانسته شده، چهار قیل از مجله قول شاذ زبری بن بکّ 

(۴۷ ) 

دانسته  وشنبه  میالد را در روز دأوال    «سبل اهلدی والرشاد یف سریة خری العباد»در    ( ۹۴۲) الصالیح الشایم  باالخره  

طلوع فجر دوشنبه بوده است.  مودل  بوذ نقل کرده اند که  حزّ ار و ابن عساکر از معروف بن  است، ثانیا زبری بن بکّ 

از ابن کثری و حافظ و غری ایشان نقل کرده که  حافظ ابوالفضل العرایق هم مودل را در روز دانسته است. ثاثلا 

افتاده، سهیل آن را معروف  دانسته و بعیض در آن اداعی امجاع   اتفاق  مجهور بر آن هستند که مودل در ربیع االول

از ابن اسحاق دوازدهم بریخ اهل معان مودل را در بهار که فصل اعتدال است دانسته اند. خامسا  رابعا  کرده اند.  

در   .ته اندوال رفاز جابر و ابن عباس هم بر همنی منبه نقل از ف ابن ایب شیبة در املصنّ  ،ربیع االول نقل شده

ر سا اقول دیگری از مجله دهم ربیع االول از ادلمیایط از جعفر  ساد. عمل بر همنی مبناستگفته شده که  الُغرب

 ( ۴۸) کرده و آن را صحیح دانسته است. ابلاقر ]ع[ نقل  

   :از این هفت منبع مهم اهل سنت به دست یم آید که

 !  است نه قول مشهور «قیل»اوال در قرن پنجم دوازدهم ربیع االول 

رمضان یا ماه رمضان بر اساس اینکه    دوازدهمیکی  :  دو قول دارد پیامرب  ار در مورد میالد  ثانیا زبری بن بکّ 

محل در ایام ترشیق بوده است، دیگری طلوع فجر دوازدهم ربیع االول که از حممد بن حسن از عبدالسالم بن  

علم نقل کرده است. قول اول به عنوان قول شاذ بیشرت شناخته   عبداهلل از معروف بن خّربوذ و غری او از اهل

السهیل به عنوان  عبد الرمحن  آن را به عنوان قول اصل،    ابن عبدالرب  :مالزم شده استار  شده و با نام زیرب بن بکّ 
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زبری  ول دوم . اما قبه عنوان قیل املقریزیو  ابن عساکربه عنوان قول غری اصل،  ریابن کث و  ایلعمري ، تنها قول

)به طور اکمل( و   ابن عساکرخمتار مصنفنی است:  دو منبعبن بّکار )طلوع فجر دوازدهم ربیع االول( در این 

 الصالیح الشایم )در حد طلوع فجر دوشنبه(.  

  ، ایلعمري دوشنبه دوازدهم ربیع االول بدون انتساب به زبری بن بّکار در منابع زیر اختیار شده است: ثاثلا 

 املقریزی و الصالیح الشایم، همیگ قرن هشتم به بعد.   ، ریابن کث

در سبل اهلدی والرشاد یف سریة خری العباد  (۹۴۲)در ابلدایة وانلهایة و الصالیح الشایم ( ۷۷۴) ریابن کثرابعا 

بر  دال ی معترب دوازدهم ربیع االول را قول مشهور مجهور )اهل سنت( دانسته اند. بنابراین تا قرن هشتم منبع

   به دست نیامد. مشهور بودن این قول در اهل سنت 

 خمتار لکین در مقایسه با اهل سنت . مطلب سوم 
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در سبل   (۹۴۲) و الصالیح الشایم در سریه، ( ابن إسحاق به نقل ابن هشام۱نظر با أوال خمتار لکیین در اکیف 

بن عبداهلل از معروف بن خّربوذ و غری  ( روایت زبری بن بکار از حممد بن حسن از عبدالسالم ۲اهلدی والرشاد، 

ابن  ،  عیون األثردر    (۷۳۴م)  ایلعمري ( و نقلهای  ۳در تاریخ مدینة دمشق،    (۵۷۱)  ابن عساکربه نقل    او از اهل علم

إمتاع االسماع در این أمور سازاگر است: ساعت )طلوع  در  (۸۴۵م )ابلدایة وانلهایة، و املقریزی در ( ۷۷۴) ریکث

نابع در روز هفته متفاوت است.  ازدهم(، ماه )ربیع االول(، و سال )اعم الفیل(. اما با تمام این مفجر(، روز )دو

 آن را مجعه اعالم کرده است.  همه این منابع مودل را دوشنبه دانسته اند، اما لکیین 

یگر قرنها بعد از  قبل از وفات لکیین منترش شده اند و پنج منبع د مفقط سریه ابن هشا ثانیا از لکیه این منابع 

 منترش شده اند!  تدوین و وفات وی  

ثاثلا در زمان لکیین دوازدهم ربیع یکی از اقوال میالد پیامرب بوده و یقینا قول مشهور یا قول مجهور اهل سنت  

ابن  مثال االستیعاب  ،م از آن به عنوان »قیل« یادشده استحمسوب نیم شده است. حیت در نیمه دوم قرن پنج 

 (.  ۴۶۳)م   عبدالربّ 

رابعا لکیین در تاریخ میالد پیامرب در حمدوده روز هفته، روز ماه، ، ماه، سال و ساعت روز آاگهانه از میان أقوال  

در زمان   سنت متهم کرد. أصال موجود در زمان خود اصح را اختیار کرده است. او را نیم توان به تقلید از اهل 

   او هیچ قول شییع مطرح نبوده است!

 و مشالکت آنمادر پیامرب  آاغز بارداریختمنی . هارم مطلب چ

هر جزء آن باید جدااگنه مورد داوری قرار گرید و حکم    لکیین  تاریخ خمترص متعلق به رسول خدا در اکیفدر  

لکیین زمان حبث این مقاهل متمرکز در زمان والدت )مشخصا ماه و روز آن( است.  یلک درباره تمام آن دشوار است.  
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  ذحیجه( پنداشته است. از این   ۱۳تا    ۱۱را ایام ترشیق ) و انعقاد نطفه  ه بنت وهب مادر رسول خدا  داری آمنزمان بار

و یم   به نظر نیم رسد به هیچ وجه صحیح  رایاین  !زمان تا تودل در ماه ربیع االول سه ماه بیشرت فاصله نیست

با  مادر پیامربزمان بارداری    راسیت.  نیم باشداع  دانست و قابل دف)رمحة اهلل علیه(  توان آن را از خطاهای لکیین  

چگونه تعینی شده است!؟ توجیهات بریخ علما از طریق تمسک به ایام نیسء هم مشلک را حل نیم   چننی دقیت

ار )در منابع پیش گفته همیگ تدوین بعد از لکیین( بوده  زبری بن بکّ  زمان محلظاهرا خنستنی قائل ( ۴۹) کند. 

همه را با   ،فتدل را نتیجه گر. اما از خطا بودن زمان محل نیم توان خطا بودن زمان توگذشت   ، به رشح کهاست

با عنایت به  ( ۵۰)رات لکیین درباره تاریخ پیامرب را به اتهام اخذ از اهل سنت مردود شمرد. ا هیک چوب راند و اظ

 انتخایب آاگهانه در میان اقوال اینکه قول خالص شییع! یک قرن بعد از وفات لکیین اخرتاع شده است و لکیین

 .   تارییخ زمانه خود کرده است 

 حبث دوم. هفدهم ربیع االول در منابع متقدم اهل سنت 
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( در شیعه یب سابقه بوده است.  ۴۱۳تعینی هفدهم ربیع االول به عنوان روز میالد پیامرب قبل از شیخ مفید )م  

 در اهل سنت چطور؟  

ها به انتخاب  بش االوائل که دربردارنده اولنی در آخرین کتا   ۳۹۵عسکری متویف  ابو هالل احلسن بن عبداهلل ال 

قضیه اصحاب فیل را به تفصیل نقل   ...قریش بزرگ داشته شد نویسنده است در فصل اولنی مواردی که امر 

بیع االول معادل پیامرب در روز دوشنبه هشتم ر»کرده و تودل رسول خدا را پنجاه روز بعد از این واقعه دانسته است.  

ای ما از  . ابو احلسن نّسابه برمتودل شد ثْور )اگو( بود ذی القرننی که خورشید در برج  ۸۲۸از سال  بیستم نیسان

دهم نیسان حمسوب    زابو امحد )؟( نقل کرده که پیامرب در روز دوشنبه هفدهم ربیع االول متودل شده است. که رو

 ( ۵۱)یم شود.« 

است. اما ابواحلسن نّسابه اولنی کیس است که در تاریخ اسالم هفدهم  بوده یع االول خمتار ابوهالل هشتم رب

نام  ( ۵۲)زنده بوده است.  ۳۱۰ربیع االول را میالد پیامرب دانسته است. به گفته ابن طاوس در ایلقنی وی در سال 

النسابة   الشجر ابواحلسناز کتاب الفرع وشیخ طویس در کتاب الغیبة خود  اکمل وی حممد بن قاسم تمییم است.  

 چزیی نیم دانیم.  جزئیات احوال وی از با این همه ( ۵۳االصفهان نقل کرده است. )

شباهت خمتار مفید با نظر ابواحلسن نّسابة در روز)هفدهم(، ماه )ربیع االول(، و سال )اعم الفیل( و اختالف   

 قائل به مجعه است.  ابه قائل به دوشنبه و مفید نظر با وی در روز هفته است. نسّ 

(  ۶۶۳یة )م حابواخلطاب عمر بن احلسن اللکیب معروف به حافظ ابن دی که در حبث قبل گذشت چنانهم ابلته 

عالم اهلدی امنی اإلسالم طربیس )م قرن ششم( نقل و  أ عالم الوری بإمجعه هفدهم ربیع االول را از مودل نظریه 

.  آن این تضعیف را حق شمرده به دیلل خالف نص بودن   ةوانلهای ابلدایة ( در ۷۷۴)ابن کثری  تضعیف کرده است. 
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حیة و ابن کثری روایت ابوهالل از ابواحلسن نسابه را در نظر نداشته یا معترب ندانسته اند. در هر  ظاهرا ابن دی 

در قرن هفتم هفدهم ربیع  یم توان فهمید که صورت این نقد چند قرن بعد از وفات شیخ مفید رخ داده است. 

 حمسوب یم شده است.  در مورد میالد پیامرب االول قول مشهور شیعه 

 لکین، مفید و اهل سنت  حبث سوم.

از مباحث گذشته مشخص شد که هر دو روایت دوازدهم و هفدهم ربیع االول در اهل سنت به عنوان میالد 

دوشنبه   با سوابق اهل سنت با تغیریپیامرب سابقه داشته است، ابلته هر دو هم در روز دوشنبه! خمتار لکیین و مفید 

و لکیین ظهر را و ابلته طلوع فجر  دانسته  هم طلوع فجر را ساعت میالد    شیخ مفیدبه مجعه صورت گرفته است.  

 در اهل سنت مسبوق به سابقه است.   هم  را هم قول دیگر دانسته است. هر دو ساعت

اهل سنت قول مشهور یا قول مجهور اهل سنت   هیچیک از این دو قول در زمان این دو اعلم بزرگ در میان

ادر و شاذ در اهل سنت  هفدهم ربیع االول )روایت ابواحلسن نّسابه( از اقوال ن( ۵۴)ه است. حمسوب نیم شد

ر نیم آمده است. قول دوازدهم  در قرن هفتم أصال به نظ -گذشت  چنان کهآن -به حدی که  تا ده  حمسوب یم ش 

که تا قرن هشتم دیلل بر اینکه قول مشهور یا قول مجهور  بوده ترین أقول اهل سنت  ربیع االول در زمره قدییم 

 ه در دست نیست.  شد

احتمال اینکه لکیین از قول ابن إسحاق یب اطالع بوده باشد بسیار ضعیف است، اما اینکه وی از دو روایت  

یکی از آن دو عمل کرده   ما بها ه و الزهم ربیع االول )از مجله روایت زبری بن بّکار( مطلع بود دیگر از دوازد 

اثبات اخذ   ایام ترشیق بنی این دو  قضیه محل  اهترصف شبنسیخ از آنها در زمان وی دارد و نیاز به اثبات وجود 

 ست.  ابن بّکار نیم کند اال با قیاس که اضعف استدالهلا زبری تاریخ میالد از 
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هم بسیار ضعیف است، با قرینه نقل شیخ طویس  ابه عدم اطالع شیخ مفید از روایت ابواحلسن نسّ احتمال 

اطالع داشته موضع او با لکیین تفاویت نداشته است. هر دو یکی  مفید از قول نسابة . اگر شاگرد مفید از نسابه

کدام  و از این حیث اشاکیل به هیچ  یت پذیرفته اند، یش کرده با تغیریا از اقوال موجود اهل سنت قبل از خود را ویرا 

بنابراین مالمت لکیین به اینکه قولش را از اهل سنت اخذ کرده و مذمت او به دیلل اینکه چرا از قول  . نیست

 ست. نه و غریعلیم ا فا ، غری منصیک بام و دو هوا   ،شیعه که یک قرن بعد از او ابداع شده

 خمالفت با اهل سنت! حبث چهارم. قاعده 

 

h 

شد یا دوشنبه، اشد یا دوازدهم ربیع االول، مجعه متودل شده با اینکه پیامرب هفدهم ربیع االول به دنیا آمده ب

سپیده دم پا به دنیا گذاشته باشد یا ظهر چه ربطی به تشیع یا تسنن دارد؟! واقعا هیچ، دقیقا هیچ! ابلته اگر علمای  

دست  آن در تباط به امامت و در چزیی که هیچ روایت معتربی از ائمه اهل بیت در اکمال یب ار امر تشیع در این  

 نیست خبواهند از این نمد برای هویت مذهیب الکیه بسازند قول متفاوت موضوعیت مذهیب پیدا یم کند.  

فقیه است یکی از مرجحات  سیایس بنا بر روایت عمر بن حنظله که یکی از مستندات مصیبت والیت 

لف العامة فیؤخذ به ویرتک ما رواییت ترجیح داده یم شود که »خا ذکر شده است: امر در روایات متعارض این 
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رای آنها باشد ترک یم شود.  خمالف اهل سنت باشد پس اخذ یم شود و رواییت که موافق رواییت که ق العامة« واف

اگر یکی از دو روایت موافق اهل سنت و دیگری خمالف نظر آنها بود به   :راوی برای حمکم اکری یم پرسد

یه رشاد.«  رواییت که خمالف نظر اهل سنت است اخذ  ف، فخالف العامةل است: »ما کدام عمل کنیم؟ پاسخ معلّ 

 (  ۵۵رشد است! )  تشود، چرا که در این خمالف

در حمل نزاع روایات متعاریض نیست که مشمول ضابطه فوق قرار گرید. اما اگر روایات متعارض به اقوال 

رت قول دوشنبه دوازدهم ربیع االول به اکر نادرسیت صورت نگرفته است. در این صومتعارض توسعه داده شود 

االول به عنوان قول شیعه، و مطابق ضابطه مذکور  وان قول اهل سنت قلمداد شده و قول مجعه هفدهم ربیع عن

در روایت عمر بن حنظله و مشابهات آن قول موافق با اهل سنت مرجوح و قول خمالف با آن متعنی است. اکری  

ق صورت  یعه تلیق به قبول شده با مبنای فوجانب اغلب قریب به اتفاق علمای شکه شیخ مفید اجنام داده و از 

 ملبین مشیلک ندارد. گرفته است و لع ا

مشلک اصل در مبنای خمالفت با اقوال اهل سنت است. این قاعده مادر بسیاری از اختالفات فقیه و الکیم  

لص تارییخ است. اینکه مدارک تارییخ )نه مذهیب(  و تارییخ شیعه و سین است. تعینی میالد پیامرب یک مسئله خا 

علمای متقدم شیعه دوازدهم ربیع االول را به عنوان  بسیاری  و اغلب علمای اهل سنت و    باشددر یک قول اقوی  

روز میالد پیامرب پذیرفته اند را نیم توان به عنوان قول اهل سنت تلیق کرد و بنا بر یک قاعده خمدوش )خذ ما  

بدون هرگونه مستندی از   فان الرشد یف خالفهم( این قول را مردود و قول هفدهم ربیع االول را  خالف العامة

اعالم  تارییخ به عنوان قول رسیم تشیع    ائمه اهل بیت، بدون هر گونه حدیث معترب از ایشان و بدون مدارک اکیفی 

 ر را منترش خواهم کرد. و قاعده مذک تعمیم کرد. در جمایل دیگر ادهل خمدوش بودن 
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 قول مشهور شیعه در هزاره اخری  .مپنج خبش 

حقیقتا اکرث قریب به اتفاق علمای شیعه نظر وی را در مورد تعینی میالد پیامرب پذیرفتند،    ،مفیدبعد از شیخ  

تعداد   به (صدوق ، قایض نعمان ومسعودی لکیین،ابان بن عثمان، )متقدم شیعه  ایتا اجنا که مدافعنی نظر علم

به عبارت دیگر به تدریج نظر شیخ مفید تبدیل به نظر مشهور و اکرثیت علمای شیعه  .  استانگشتان یک دست  

ر یم  وبه رشح زیر بریخ رسخطهای هزاره اخری را در دفاع از قول مشهور مر  حبثشد. در این خبش یط چهار 

شهید ثقة اإلسالم تربیزی  ، ودل خاتم األنبیاءمزیان السماء در تعینی محمدث نوری و ، نظر عالمة املحدثنیکنم: 

ناگه منصفانه بریخ از قائلنی قول مشهور به نظر بریخ افاضل  ، و ایضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم األنبیاءو 

 ه.شیع

 حبث اول. نظر عالمة املحدثنی

 

 

ری از افراد نادری از ایشان  امامیه غ  :حمدث بزرگ در کتاب حبار االنوار نوشته است(  ۱۱۱۱م  حممد باقر جملیس ) 

بر اینکه والدت پیامرب )ص( در هفدهم ربیع االول بوده اتفاق نظر دارند. اکرث خمالفنی ] خبوانید اهل سنت[  

دوازدهم ربیع االول را مولود نبوی یم دانند. ثقة االسالم لکیین هم همنی قول را از روی اختیار یا تقیه پذیرفته  

ما و مدلول اخبارمان والدت روز مجعه و مشهور بنی خمالفنی روز دوشنبه  بوده است.    بنی علمایمشهور  است....  
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اظهارات  (  ۵۶مشهور بنی ما و خمالفنی تودل بعد از سپیده دم بوده است، و گفته یم شود ظهر صورت گرفته است.« )

 ( ۵۷)مشابیه هم در مرأت العقول که رشح اکیف لکیین است ابراز داشته است. 

ات این حمدث خدوم این تامالت رواست: اوال قائالن به دوازدهم ربیع االول به عنوان مودل پیامرب  در بیان

صاحب  بل اغماض باشد. چطور جملیس به  ا منحرص به لکیین نبوده است. اگر هم بود لکیین اعلم ُخردی نیست که ق

 در بنی معارصین خود وی هم  حیت  ؟اشاره نیم کندصاحب اثبات الوصیه    ی شیخ صدوق و مسعود داعئم االسالم،  

که در دنبال به وی خواهم پرداخت. ثانیا لکیین و دیگر قائالن آقا ریض قزویین این قول غریمشهور قائل داشته 

به قاعده پیش گفته  دوازدهم ربیع االول این قول را هرگز از روی تقیه نپذیرفته اند. لکیین به شهادت مقدمه اکیف  

اما او و دیگر قائالن این قول هرگز دوازدهم   (۵۸) وافق القوم، فان الرشد یف خالفهم(بوده است )دعو ما معتقد 

ربیع االول را قول انصاری اهل سنت نیم دانستند، آن را قویل سازاگر با مداراک و اسناد موجود تارییخ یم  

وسایل و مستدرک و حیت    ست؟ روایایت که دردانستند. ثاثلا این کدام روایات معترب است که مستند قول مشهورا 

 در مورد روایات تعینی روز هفته در حبث سوم نکایت خواهد آمد.   حبار خود جملیس هم مشاهده نیم شود؟! 

 مزيان السماء در تعینی مودل خاتم األنبیاءحبث دوم. حمدث نوری و 
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سماء در تعینی مودل  مزیان الدارد با عنوان »(، صاحب مستدرک الوسائل رساهل ای ۱۳۲۰نوری )م مریزا حسنی 

«. وی در این رساهل به شدت به قائالن دوازدهم ربیع االول محله کرده است. از مجله نوشته: »امامیه خاتم األنبیاء

امجااع یوم والدت را هفدهم یم دانند غری از ثقة اإلسالم ]لکیین[ و معارصش مسعودی که با اهل سنت موافقت  

فته اند. نه برای این قول سویم و نه به غری این دو قائل ثالیث در میان ایشان . و در دوشنبه دوازدهم گ کرده اند 

 (  ۵۹است. )

. أوال خمالفان قول مشهور منحرص به لکیین و مسعودی نیستند. از  اداعی این حمدث پراکر خمدوش است

ر هستند که  اعلم دیگ چندرا نادیده گرفته است؟ از متاخرین هم و قایض نعمان متقدمنی چرا شیخ صدوق 

مشخصاتشان خواهد آمد. ثانیا این اتهام که قائلنی به دوازدهم ربیع االول با اهل سنت موافقت کرده اند  خالف  

قع و خالف انصاف است. آنها با قول تارییخ اقرب به واقع موافقت کردند که ابلته اغلب علمای اهل سنت  وا 

پنج  اد خالف واقع است. دیداگه یعقویب قول سوم است، به غری از  هم آن را پذیرفته اند. ثاثلا مجله اخری وی از بنی

به دوازدهم ربیع االول قائلند که در همنی خبش معریف خواهند   هفت اعلم متاخر حداقل  پیش گفته اعلم متقدم 

بسیاری از آنها را ثقة اإلسالم  شد. در رساهل حمدث نوری اشتباهات متعددی است که از ذکر آنها یم گذرم. 

 یزی اشاره کرده است.  ترب
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   ایضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم األنبیاءحبث سوم. شهید ثقة اإلسالم تربیزی و 

 

 

از علمای مرشوطه    ق(۱۳۳۰- ۱۲۷۷)   تربیزي   ثقة االسالممشهور به    خراساين  شفیع  حممد  بن  مویس   بن  عيل مریزا 

شهید  «. اگر چه خمتار ألنبیاء ومقتل سید الشهداءیضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم اا »خواه کتایب دارد با عنوان 

با نظر آنها الول را قول شاذ امامیه ندانسته دوازدهم ربیع اثقة اإلسالم تربیزی هفدهم ربیع االول است اما قول 

وی رساهل حمدث نوری را به دقت نقد کرده و اکسیت های متعدد آن  منصفانه و با سعه صدر برخورد کرده است. 

به عنوان نمونه حمدث نوری به لکیین و مسعودی نسبت داده که مودل پیامرب دوشنبه بوده   شده است.  را متذکر

صح مودل را  به نوری تذکر یم دهد که لکیین رصحیا و مسعودی در اثبات الوصیة لع اال  تربیزي   ثقة االسالم.  است

در مورد زیارت امریاملومننی در هفدهم  از سوی دیگر حمدث نوری حدییث از امام صادق ( ۶۰)مجعه دانسته اند. 

از ادهل میالد پیامرب در این روز دانسته است. ثقة اإلسالم تربیزی در این حدیث داللیت بر مسئله   را  ربیع االول



 
امبر یپ الد یروز م 42  

هم بر خالف  را    –منسوب به فضل بن شاذان    -در کتاب فضایل  بر همنی منوال خرب واقدی  (  ۶۱)میالد نیم بیند.  

   ( ۶۲)  اعتبار اعالم یم کند. نظر حمدث نوری یب

به نظر ثقة اإلسالم تربیزی دوازدهم ربیع االول دوشنبه و هفدهم ربیع االول مجعه بوده است. اگر اویل درست  

یکشنبه باشد. ثقة  باید  ربیع االول(    ۱۲) درست باشد اویل  یمباید شنبه باشد و اگر دوربیع االول(    ۱۷) باشد دویم  

سبتا جامیع درباره روایات مذمت دوشنبه و مدح مجعه در شیعه اجنام داده و نشان داده  یق نقاإلسالم تربیزی حت 

که یکی از علل مذمت و نوست دوشنبه وفات پیامرب در این روز و از مجله مدائح مجعه میالد پیامرب در آن  

   (۶۳)است. ابلته به درسیت داللت و سند بسیاری از این روایات را ناتمام دانسته است.  

پس از این دو قبیله گونه نتیجه گریی یم کند: »ثقة اإلسالم تربیزی بعد از حتلیل ادهل طرفنی این در نهایت 

و ( جمهول)اگرچه خرب اول ضعیف . اخبار ثابت شد که والدت هفدهم بوده نه دوازدهم و مجعه بوده نه دوشنبه

ار ندارد مقاومت نیم کند با قول مفید و  مستندی از اخبخرب ثان مرسل ویل قول واحد لکیین و مسعودی که 

.  هفدهم ولو تعلیل نشده باشد به روز والدت ه مجاعت کثریه و مجیع فقها موید به اخبار وارده در استحباب روز

(۶۴  ) 

که چناناخبار مدافع هفدهم ربیع االول آن ثقة اإلسالم تربیزی این اشاکالت قابل ذکر است: أوال  در استنتاج  

مرسل و آن مسند   روایتایت )به استقصای وسائل و مستدرک( بود که یکی مسند و هفت گذشت هشت رو

ونه این روایات ضعیف و مرسل مرجح یم توانند حمسوب  گ هم شدیدا ضعیف )جماهیل به توان چهار( بود. چ

 است و با تعینی والدت پیامرب امری تارییخشوند؟ کدام قاعده اصویل چننی ترجییح را تایید کرده است؟! ثانیا 

دیث  ا مدارک و اسناد تارییخ باید آن را تعینی کرد. هر دو قول حداقل در منابع شییع فاقد احادیث هستند. اح
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در حکم عدم هستند. در فقدان حدیث معترب نوبت به مدارک تارییخ یم رسد که ثقة اإلسالم    رسلو م  ضعیف

 تربیزی به آن مطلقا نرپداخته است.  

اما از  در اکرثیت بودن و مشهور بودن این قول است.  تنها دیلل ترجیح هفدهم ربیع االول  ثاثلا به نظر یم سد  

رثیت و شهرت معلول یک  ک ول حمقق نبوده است. از سوی دیگر این ا یک سو این اکرثیت و شهرت در چهار قرن ا

تعمیم یب ضابطه آن یا حداقل  علت خمدوش است و آن قاعده لزوم خمالفت با قول اهل سنت یم باشد. این قاعده  

 وقیت بر چننی قاعده خمدویش مبنتین باشد فاقد کمرتین ارزیش است.  است. شهرت یا اکرثیت  خمدوش 

 حبث چهارم. ناگه منصفانه بریخ از قائلنی قول مشهور به نظر بریخ افاضل شیعه 

دل الرشیف« عالوه  »اتلعریف للمو( در کتاب  ۶۶۴)م    وس طا   ابن مشهور به سید    مویس   بن  لع   ادلین ریض   الف.

بر هفدهم ربیع االول روزه دوازدهم این ماه را به دیلل میالد پیامرب )ص( احتیاط مستحب دانسته است. این  

تاب که به زمان ما نرسیده توسط خود مولف در کتاب دیگرش االقبال معریف و لّب آن آورده شده است. سید  ک

الرشیف« آچنه از اختالف اعیان امامیه در تعینی وقت  عریف للمودل بن طاوس نوشته است ما در کتاب »اتل

والدت معظم نبویه یم دانستیم نوشتیم. خمتار وی در کتاب مذکور قول مشهور است: سپیده دم مجعه هفدهم ربیع  

سال نزد خداوند معادل یک  –که متنشان را نیاورده  – االول اعم الفیل و روزه در این روز طبق بعیض روایات 

بر اینکه دوازدهم    با این همه اذاعن یم کند که »در کتاب »اتلعریف للمودل الرشیف« چندین مقاهل(  ۶۵)  روزه است. 

ربیع االول والدت رسول اهلل )ص( بوده آوردیم، پس تا آجنا که بتوان احتیاطا روزه این روز برای عبادت مهم  

که به دوران ما نرسیده    –دائق الریاض  جالب است که به نقل سید بن طاوس شیخ مفید در کتاب ح(  ۶۶است. « ) 

ظهر دوازدهم ربیع االول را روز ورود پیامرب )ص( از مکه به مدینه )هجرت( و سقوط دولت آل مروان در سال   –
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( پس فتوای  ۶۷نسته است!« )هشتاد و دو دانسته و روزه این روز را برای شکر از هالکت دشمان دین مستحب دا 

 وایت ندارد! روزه استحبایب نیازی به ر

هم در حبث درباره تاریخ میالد پیامرببه اختصار به نقل قول مشهور که  ش( ۱۳۱۹)م شیخ عباس قیم  ب.

جملیس بر آن اداعی امجاع کرده و قول به دوازدهم ربیع االول که اکرث علمای اهل سنت و »بریخ افاضل شیعه« 

 ویاست.  شیعه در مورد تمایل وی به خمتار آنها گ و تعبری بریخ افاضل( ۶۸)اختیار کرده اند اکتفا کرده است 

 

 قول افاضل آزاداندیش متاخر شیعه م. ششخبش 

اکنون نوبت به معریف اقلییت یم رسد که از قرن پنجم به بعد بر خالف موج شنا کرده و از دوازدهم ربیع  

حتلیل به رشح زیر    و آثارشان  افاضل آزاداندیش متاخر شیعهنفر از    هفت در این خبش نظر  االول دفاع کرده اند.  

مولودیه آقا ریض قزویین صاحب لسان  زیج مفرد حاسب طربی، فوائد القواعد شهید ثان، : انتقادی یم شود 

اخلواص، مولودیه مدرس حسیین اصفهان، إعالم األعالم شیخ الرشیعه اصفهان، اجازه نامه أبو املجد اصفهان  

در  مذهیب  مرادم از آزاداندیش عدم تعصب  .  حمقق شوشرتی یخ انلیب واآلل  یف توار  رسالةو  صاحب وقایة االذهان،  

 اختیار رای علیم است.  
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 حاسب طربی زیج مفرد  .اول

 

)متویف ربع اخری قرن پنجم( منجم و ریاضیدان شیعه کتایب دارد به   حاسب طربیمشهور به  حممد بن ایوب  

وفات نیب: سیم ربیع االول، هجرت نیب:  »:  آمده است  رب توقیعات و اعیاد ع . در این کتاب در فصل  زیج مفرد   نام

حاسب بعد از شیخ مفید و شیخ طویس یم زیسته است  (  ۶۹)  .«مودل نیب: دوازدهم ربیع االول و هشتم ربیع االول، 

یع و در مودل و وفات پیامرب به خمتار آنها اعتنایی نکرده و خود حماسبه و اجتهاد کرده و مودل پیامرب را دوازدهم رب

 االول تعینی کرده است.  

 شهید ثان  فوائد القواعد دوم. 
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( در فوائد القواعد. قواعد االحاکم متعلق به عالمه حل  ۹۶۵-۹۱۱شهید ثان زین ادلین بن لع العامل )  الف.

مودل انلیب )ص(« نوشته است: »مشهور بنی  »است. شهید ثان در حبث روزه های مستحب در ذیل قول عالمه 

ین است که میالد پیامرب )ص( روز هفدهم ربیع االول است، اما روایت آن به حلاظ سندی جّدا ضعیف أصحاب ا

دوازدهم   -و مجهور ]اهل سنت[ هم آن را صحیح دانسته اند  – است، و آن چه مرحوم لکیین در اکیف ذکر کرده 

 (  ۷۰ن ثابت تر باشد.« )همنی ماه است، و چه بسا ای 

یف رشح رشایع اإلسالم نوشته است:  االحاکم  مدارک ( در کتاب ۱۰۰۹اعمل )م وی موس بن لع سید حممد  ب.

»میالد پیامرب در دوازدهم ربیع االول قویل است که جّدم )قدس رسه( ]شهید ثان[ در حوایش قواعد به آن تمایل  

« صاحب مدارک  بتواند یکی از این دو قول را اثبات کند موجود نیست.پیدا کرده است و در باب رواییت که 

را به حق »مشتمل بر مجیع از ضعفاء    روایت اصل استحباب روزه هفدهم ربیع االول )یعین تنها روایت مسند آن!(

 (  ۷۱و جماهیل« ارزیایب کرده است. )

نظر صاحب  یف احاکم العرتة الطاهرة ق انلارضة ( در احلدائ۱۱۸۶)م شنیدن است که شیخ یوسف حبران  ج.

شمرده و روایات مؤید روزه هفدهم ربیع االول را ذکر کرده و عمل أصحاب را جابر ضعف سند   مدارک را مردود 

شیخ حممد  ( ۷۲معریف کرده است! ) روایت ضعیفه مورد حبث دانسته و مناقشه در سند آن را از »مناقشات واهیه«

یین و شهید ثان در حاشیه  حسن جنیف در جواهر االحاکم یف رشح رشایع اإلسالم ضمن دفاع از قول مشهور نظر لک 

حبث مبنایی است و دقیقا در اعتبار دو قاعده اصویل است: عمل  ( ۷۳)قواعد را »غریواضح« اعالم کرده است. 

تسامح در ادهل سنن )آسان گریی در ادهل مستحبات(. هر دو قاعده قابل مناقشه  أصحاب جابر ضعف سند است و  

خویی  موسوی سید ابوالقاسم آقا . تعجب از أمثال نباشد که نیست، خصوصا وقیت شهرت قدمایی در بنی هستند

  است که علریغم سخت گریی های به حق اصولیش بدون کمرتین استدالیل برخالف مبان اصولیش ش(  ۱۳۷۱)م  
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روزه استحبایب هفدهم ربیع االول به عنوان میالد پیامرب )ص( را »لع االصح« دانسته و رصفا اشاره کرده لکیین  

رای صائب همان نظر شهید ثان و صاحب مدارک است، رضوان اهلل (  ۷۴دهم این ماه را مودل دانسته است. )دواز

 علیهما.

 اخلواصمولودیه آقا ریض قزوین صاحب لسان  .وم س 

 

 

یا   »رسالة یف مودل انلیب )ص(رساهل »لسان اخلواص« به زبان عریب و در ( ۱۰۹۶ ریض ادلین حممد قزویین )م

جملیس در حبار و مورد رجوع حممد باقر  همچنان خمطوط است رساهل لسان اخلواص. زبان فاریس به  «مولودیه

ثقة اإلسالم تربیزی  . »بعیض افاضل معارص« از او یاد کرده استاالنوار بوده و از آراء او استفاده کرده و با عنوان 

نوشته »عالمه جملیس .... ادهل ای را   الشهداءیضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم األنبیاء ومقتل سید  ادر  ق(  ۱۳۳۰)م  

تعینی  که بعیض افاضل عرصش در تقویت قول لکیین ذکر نموده و تمسک جسته به بعیض أمور حسابیه که در 

رساهل فارسیه به نظر رسید از تایلفات فاضل  این .. و در( ۷۵غّره حسایب میان منجمنی معروف است ذکر کرده )
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که او نزی قول   ۱۰۹۶از معارصین جملیس صاحب کتاب لسان اخلواص املتویف سنه  زویینریض ادلین حممد قحمدث 

لکیین را اختیار کرده و گویا مقصود جملیس از بعیض افاضل معارصین که الکم او را نقل نموده همنی فاضل قزویین  

)م  آقا بزرگ طهران  شیخ( ۷۶)است، زیرا بعیض از آچنه جملیس از او نقل کرده در این رساهل موجود است.« 

 (  ۷۷)نوشته که او از رای لکیین دفاع کرده است.  نزی در اذلریعة یف تصانیف الشیعة ش( ۱۳۴۸

مفصل ترین حبث مکتویب که تا کنون در دفاع از دوازدهم ربیع االول به عنوان میالد پیامرب )ص( نوشته  

ظریه لکیین و مفید دیلل غلبه نظریه شیخ  وی ضمن حبث از نشده رساهل لسان اخلواص آقا ریض قزویین است. 

ن دیلل که در این قبیل امور از  شیخ طویس به ای: »مفید را پریوی شیخ طویس از او یم داند. عنی عبارت وی

استادش شیخ مفید پریوی یم کرد همان را مطرح کرد و این تاریخ مورد قبول جامعه شیعه قرار گرفته و شیوع 

ربیع االول[ پریوی یم کنند، اما   ۱۷ بالد عجم نزی در اجنام نوافل و ادعیه از همان ] یافت، به طوری که در بیشرت 

 (  ۷۸)« ربیع االول[ بوده است. ۱۲ور مستمر از قدیم تا کنون بوده تاریخ اول ] آچنه در مکه و مدینه به ط

ریف کرده است: »من  ربیع االول مع ۱۲آقا ریض در لسان اخلواص رساهل دیگر خود را در دفاع از مودل نبوی 

رساهل ای به فاریس در این باره نوشته ام ، موضویع که پیش از من کیس چننی به آن نرپداخته است. من در آجنا  

رساهل خوشبختانه توسط رسول  این ( ۷۹)ام.«  دالیل اکیف برای اثبات اینکه عقیده لکیین درست است اقامه کرده

آقا ریض أقوال اختصایص اهل سنت را سه مورد معریف یم است.  منترش شده ۱۳۸۸در سال جعفریان تصحیح و 

دوم یا هشتم یا دهم ربیع االول که به نظر وی مطابق مبان اصویل امامیه باطل حمسوب یم شوند.  کند: دوشنبه 

م  ه ناقل اول ثقة االسال کصل درباره مودل نیب مطرح است: دوازدهم و هفدهم ربیع االول  در علمای شیعه دو نظر ا

 لکیین و ناقل دویم شیخ مفید است که اکرث متاخرین مایل به دویم هستند.  
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. دیلل اول اتکا بر وفات  بر رجحان دوازدهم ربیع االول اقامه یم کندوی در مقایسه دو قول شیعه سه دیلل 

ی روز مولود که  پیامرب در روز دوشنبه بوده که به نظر وی دوازدهم ماه ربیع االول بوده است. بر اساس حماسبه و

به اتفاق امامیه مجعه است نیم تواند هفدهم باشد بلکه دوازدهم ربیع االول بوده است. دیلل دوم اتکا بر مبعث 

یفه شنبه بیست و هفتم رجب بوده و شیعیان باالتفاق آن را چهل سالیگ پیامرب است که مطابق تعینی شیخ الطا 

و دوازدهم ربیع االول بر مجعه منطبق یم شود،    بودهسال میالد دوشنبه  یم دانند. مطابق حماسبه وی اول ربیع االول  

انتقال امامت به هفدهم چننی خصوصییت ندارد. دیلل سوم وی اتکا در قول اتفایق وفات امام حسن عسکری و  

است. پس اول ربیع االول سال مذکور مجعه یم   ۲۶۰مهدی صاحب الزمان در روز مجعه هشتم ربیع االول سال 

د. مطابق حماسبه وی در سال میالد روز دوازدهم ربیع االول بر مجعه منطبق یم شود نه روز هفدهم و هو  شو

 ( ۸۰)املطلوب.  

حبث هستند. اما آقا ریض اگر چه از مقدمات نقل استفاده کرده ویل    ادهل وی و مقدمات مورد اعتماد او قابل

     دیگر عقل است. عمده تکیه وی به حسابهای ریایض و جنویم و به عبارت 

 مدرس حسین اصفهان  مولودیه .چهارم 

ضمن  سید ابراهیم مدرس حسیین اصفهان، در رسالة یف مودل انلیب )ص(. شیخ آقا بزرگ طهران در اذلریعه 

نقل سطر اول آن نوشته نویسنده در رساهل روایت لکیین در اینکه دوازدهم ربیع االول میالد پیامرب خداست اختیار 

از   شیخ الرشیعةعه اصفهان دیده است، و فرزند . شیخ آقا بزرگ نسخه ای از آن را در کتاخبانه شیخ الرشیکرده

صاحب اذلریعة تاریخ وفات صاحب رساهل را ذکر نکرده  (  ۸۱این رساهل در کتاب إعالم االعالم نقل کرده است. ) 

   باشد. ق ۱۳۱۸از  قبلوفات وی باید  ، به قرینه تاریخ وفات صاحب اعالم االعالم است
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 الرشیعه اصفهان شیخ  عالمإعالم األ  م.پنج

 

 

ق( مرجع تقلید پس از  ۱۳۳۹- ۱۲۶۶فتح اهلل بن حممد نمازی شریازی مشهور به شیخ الرشیعه اصفهان ) الف.

مرحوم مریزا حممد تیق شریازی و رهرب انقالب استقالل طلبانه مردم عراق. به نوشته شیخ آقا بزرگ در اذلریعة  

هفدهم ربیع االول به عنوان والدت پیامرب )ص( بوده از منتقدان  خمالف نظر مشهور شیعه در تعینی ( وی ۸۲)

مریزا حسنی نوری در رساهل مزیان السماء یف تعینی مودل خاتم االنبیاء )ص( حمسوب یم شده، ذلا در اعمال روز  

در دفاع   ویدو روز به جا یم آورده است. آراء  و این اعمال را در هر همولود اعم از داع و زیارت احتیاط یم کرد 

مودل سید االنام یف تعینی  إعالم االعالم بدر کتاب فرزند جوان مرگش حممد مهدی را از دوازدهم ربیع االول 

 معریف یم شود.   دنبالمودل انلیب )ص( به رشته حتریر درآورده که در 

إعالم االعالم  ق در جوان در جنف( با عنوان ۱۳۱۸مریزا حممد مهدی بن شیخ الرشیعه اصفهان )متویف  ب.

د االنام یف تعینی مودل انلیب )ص(. به نوشته شیخ آقا بزرگ تهران در اذلریعة رساهل تقریر دروس پدرش  یمودل سب
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به عنوان مودل  شیخ الرشیعه اصفهان است که در آن خالف قول مشهور بنی امامیه در تعینی هفدهم ربیع االول  

این رساهل  پرس شیخ الرشیعه بوده است.  مریزا حممد مهدی کوچکرتین( ۸۳) را اختیار کرده است. امرب رشیف پی

 همچنان خمطوط است.  

   اصفهان صاحب وقایة االذهان  املجدأبواجازه نامه  م.شش

 

بهمن   ۲۴متوفای  ق(۱۳۶۴-۱۲۸۷) ابواملجد شیخ حممد رضا جنیف اصفهان معروف به آقا رضا مسجد شایه 

صاحب  أصفهان از شاگردان آخوند خراسان و شیخ الرشیعه اصفهان و قربستان ختت فوالد و مدفون در  ش۱۳۲۱

( یکی از شاگردان اوست. مخیین  ۱۳۶۸-۱۲۸۱ن. آقا روح اهلل موسوی مخیین )وقایة االذها تایلفات عدیده از مجله 

احلدیث االول: اخربین  ز یم کند: »گونه آاغخود را این  (اربعنی حدیث )رشح چهل حدیث کتاب  ۱۳۱۸در سال 

دیب  م الفقیه االصویل االلک عالمة املتام واثلقات الکرام منهم الشیخ الإجازة، ماکتبة و مشافهة عدة من املشایخ العظ

م الرشیف  املتبحر الشیخ حممد رضا آل العالمة الویف الشیخ حممد تیق االصفهان ادامه اهلل توفیقه حنی ترشفه بق

در    وی از استاد خود با القاب فاخر عالمه، متلکم، فقیه اصویل و ادیب متبحر یاد کرده و یم دانیم مخیین (  ۸۴) «  ...

شنیده آاغز شده    أبو املجد اصفهان اهل اغراق نبوده است. کتاب چهل حدیث با حدییث که وی از    مباحث علیم

 است.  
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االذهان را  ةدر وقایأبو املجد اصفهان ه حقیقت اداعئیحث اصویل خود در حبث جماز ابتاکر مخیین در مبا 

آاغز کرد رای ابتاکری ابو املجد به   ۱۳۳۰. وی در دوره دوم خارج أصول که از سال حتسنی کرده و پذیرفته است

مناهج الوصول  »که با عنوان  در خنستنی تایلف مباحث الفاظ( ۸۵)تفصیل مورد حتلیل انتقادی قرار داده است. 

اتلحقیق یف املجاز: واحلق احلقیق باتلصدیق هو ما اختاره نترش شده بار دیگر نوشته است: »م «ایل علم األصول

به رشته حتریر  ۱۳۳۹در کتاب املاکسب املحرمة که در سال  (۸۶. )«بعض اجلة العرص رمحه اهلل یف وقایة االذهان

 ( ۸۷) . کرده استدرآورده بار دیگر به مبنای جماز ابواملجد استناد 

غنا هم پریو وفادار استاد خود ابواملجد اصفهان است، در کتاب املاکسب املحرمة ابتدا  فقیه  حبث  مخیین در

ء بلعض حقوقه  اانما نقلناه بتفصیل ادوتذکر یم دهد » کردهبیش از سه صفحه از عبارات وی را عینا نقل 

مناقشه در بریخ فروع آن شهادت   .« اگرچه أصول حبث أبو املجد را پذیرفته قبل ازوالشتماهل لع حتقیق وفوائد

 واالنصاف ان ما ذکره وحققه احسن ما قیل یف ابلاب. و اقرب بإصابة الواقع وان اکن یف بعض ما افادهیم دهد: »

هر دو مبنای ابواملجد در جماز و غنا از آراء مطرح علیم در فقه و أصول معارص حمسوب یم  ( ۸۸) « جمال املناقشة

 شود.
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- ۱۲۶۵ز ابواملجد اجازه اجتهاد و روایت دارد سیده نرصت بیگم امنی مشهور به بانو امنی ) یکی از کسان که ا

صاحب کتایب است به نام  ( ۸۹)هد زمانه ما جا دارد ش( است. بانو امنی که در صدر بانوان اعرف و جمت۱۳۶۲

و منت  اسخ ایشان ، پجامع الشتات که حاوی ماکتبات علیم، پرسشهای قرآن، اصویل و فقیه وی از اساتیدش

 اجازه نامه اساتید به اوست. شاهد مثال ما ذیل اجازه نامه ابواملجد به بانو امنی است که عینا درج یم شود:

 

  الصلوة  افضل وآهل علیه –یوم مودل انلیب الکریم  - االجازة العامة الاکملة للسیدة العاملة الفاضلةتمت »

  االول   ربیع   شهر  من  عرش  اثلان   اعین  الرشیف  الاکیف  لروایة  موافقا   –   یناملتاخر  حمقیق  عند  املختار  لع  –  والتسلیم

مة اثلان الشیخ حممد تیق الرازی انلجیف ثم االصبهان جد حممد الرضا آل العال ابوامل العبد وانا  هجریة ۱۳۵۷ سنتة

در روز  زه نامه را أبو املجد این اجا   « کتبه خبطه حامدا مصلیا مسلما. سجع اخلاتم حممد رضا بن حممد حسنی.

و نوشته است:  نوشته و ُمهر کرده  ش[۱۳۱۷اردیبهشت  ۲۳ق ]۱۳۵۷ربیع االول سال  ۱۲میالد رسول اکرم )ص( یعین 

»بنا بر خمتار حمققان میالد رسول خدا )ص( موافق با روایت کتاب رشیف اکیف لکیین یعین دوازدهم ربیع االول  

 ( ۹۰)است.«  
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رق مذهیب، تبحر ادیب و ژرف اندییش ابواملجد اصفهان در فقه و أصول رای خمتار وی در میالد   با توجه به عی

 پیامرب قابل اعتناست. 

   حمقق شوشرتی یف تواریخ انلیب واآلل  رسالة م.هفت

 

 

یف تواریخ انلیب واآلل صلوات اهلل   رسالة»در  ش(  ۱۳۷۴- ۱۲۸۱شیخ حممد تیق تسرتی مشهور به حمقق شوشرتی ) 

 (  ۹۱)حمسوب یم شود.  حرترین نقادان حدیث  بو از متزرگرتین رجایلون شیعه معارص یکی از ب  وی. «علیهم

حمقق شوشرتی مستندات روایی قول هفده ربیع االول به عنوان روز میالد پیامرب را به دقت حتلیل انتقادی  

بریخ نزی به  نتیجه گرفته این روایات اغبلا أصال سند ندارند یا فاقد حجیت و اعتباری سندی هستند و کرده 

یم هفدهم ربیع االول به دالیل دیگری  ظعاو با ذکر مستندایت نشان یم دهد که احتمال تمطلوب داللت ندارند. 

از سوی دیگر وی آراء اغلب معتقدان به میالد نبوی در ( ۹۲غری از میالد پیامرب از مجله معراج مطرح است. )
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ترشیح کرده است. تا قبل از او رای صدوق در کمال ادلین در  دوازدهم ربیع االول از لکیین، صدوق و مسعودی را  

آن چنان که گذشت او نام چندین نفر از روات و علمای امامیه را هم  این زمینه از چشم حمققان خمیف مانده بود.  

مجله کسان شمرده که ظاهرا به هفدهم ربیع االول معتقدند یب آن که مستندی برای اداعی خود ارائه کند.  از 

(۹۳ ) 

در مورد اتفاق نظر شیعه بر هفدهم ربیع االول به استثنای داعهای جملیس در حبار االنوار حمقق شوشرتی ا

دروسائل الشیعه و دو روایت حمدث نوری در  لکیین را ناتمام دانسته برای اولنی بار هفت روایت حر اعمل 

و به این نتیجه قابل اعتنا یم رسد: أوال ما قبل از  ریشه یایب ا  بات مدیع یم داند.ثمستندرک الوسائل را ناتوان از ا

مفید به نیص از قدما بر اینکه هفدهم ربیع االول ]روز میالد حرضت ختیم مرتبت باشد[ برخنوردیم. ثانیا اصل 

  (  ۹۴)  در اخبار نُه اگنه دو خرب است که قبال به آنها اشاره کردیم با عدم داللت دویم. 

خرب إسحاق العلوی العرییض از امام هادی )ع( )تهذیب و مصباح املتهجد شیخ(  و روایت  دین مراد وی از ا 

مرفوعه مصباح املتهجد )آداب ماه ربیع االول( است که در مورد استحباب روزه هفدهم ربیع االول است بدون  و  

ودل بنی مجعه و  ت زاو اختالف نظر در زمان بارداری آمنه مادر پیامرب، روکمرتین اشاره به روز میالد پیامرب. 

 انه در این اختالفات موضع گریی نیم کند.  دوشنبه، و ساعت تودل بنی ظهر و سپیده دم را ترشیح کرده آاگه

در جمموع رساهل حمقق شوشرتی علریغم اجیازش قوی ترین منت انتقادی قول هفدهم ربیع االول به عنوان 

ت خمتارش را به رصاحت ابراز نکرده، اما تردیدی  که رویه وی اسحمسوب یم شود. آن چنان (میالد پیامرب )ص

نیست که او در زمره قائالن و مؤیدان دوازدهم ربیع االول است. در رساهل وی اشاره ای به کتب حمدث نوری و  

  نشده است. از یک سو، و رأی شیخ الرشیعه اصفهان از سوی دیگر  ثقة اإلسالم تربیزی 
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   وازدهم ربیع االول قائلند را یم شناسید لطفا اطالع دهید.   اگر علمای دیگر امامیه که به مودل د

 

 

 سخن آخر 

 در این جمال به دو حبث خمترص اکتفا یم کنم.  

 . مشالکت هفدهم ربیع االول حبث اول

 در هفدهم ربیع االول به عنوان قول تشیع فاقد وجاهت است.  )ص( تعینی میالد رسول خدا  

مر میالد پیامرب در دست نیست )چه هفدهم و چه دوازده و چه روز  هیچ حدیث معتربی از ائمه در ا أوال

   .دیگر(

در این امر بکند در دست نیست، خصوصا هفدهم  )ع( هیچ شهرت قدمایی که کشف از قول ائمه  ثانیا

 اواخر قرن چهارم هیچ قائل در تشیع ندارد.   تا ربیع االول  
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ه آن به عنوان روز میالد پیامرب از تاسیسات شیخ مفید و  تعینی هفدهم ربیع االول و مؤیدات روایی روز ثاثلا

 است که بر أساس قاعده خمدوش خمالفت با اهل سنت صورت گرفته است.   رضوان اهلل علیهما()  شیخ طویس 

مبنای آن حمرز باشد ارزیش ندارد. در نتیجه تعینی هفدهم   بطالنشهرت فتوایی متأخر خصوصا اگر  رابعا

 روز میالد رسول خدا قابل دفاع نیست.   ربیع االول به عنوان

 

 . مؤیدات دوازدهم ربیع االول حبث دوم 

دوازدهم ربیع االول به عنوان روز میالد رسول خدا بر أساس مدارک موجود تارییخ اقرب به واقع است.    اوال

لش هر که یم  ئا تارییخ است نه دیین. باید به اعتبار ادهل از منظر نقد تارییخ نگریست، قدر این امر استدالل 

،  (۹۵)  حکمت را از هر که باشد بپذیر ولو از منافقخواهد باشد با هر دین و مذهیب. شعار تشیع از ابتدا این بود 

 دین اهل سنت. در این مقال متعرض ادهل تارییخ نشدم. این برعهده جمال و مقال دیگری است.  چه برسد به هم 
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ماهیت سین ندارد. انتساب آن به عنوان قول اختصایص اهل سنت   میالد پیامرب در دوازدهم ربیع االول ثانیا 

نادرست است. اگرچه اکرثیت مسلمانان اهل سنت این روز را از دیرباز روز مولود پیامرب دانسته اند، اما حداقل  

،  لکیینعثمان، بن ابان مرب دانسته اند: نفر از علمای شیعه جعفری به رشح زیر این روز را میالد پیا  دوازده

، سید ابراهیم مدرس حسیین  ریض ادلین حممد قزویینشهید ثان،  حاسب طربی،  صدوق،  قایض نعمان،  مسعودی،  

ی. در این  شوشرتو حمقق اصفهان حممد رضا أبواملجد  و پرسش حممد مهدی، اصفهان، شیخ الرشیعه اصفهان

یکی از أصحاب امام صادق از  ، (ق)لکیین و صدو صاحب کتب اربعه حدیث شیعهفهرست نام دو نفر از سه 

یکی از ریاضیدانان شیعه )حاسب  یکی از مورخنی شیعه )مسعودی(، أصحاب امجاع )أبان بن عثمان(، 

یکی از بزرگرتین فقهای تشیع )شهید ثان(، یکی از مراجع بزرگ تقلید قرن چهاردهم )شیخ الرشیعه  طربی(،  

 و یکی از بزرگرتین رجایلون معارص  )ابواملجد اصفهان( ، یکی از ادبا، فقها و اصولنی مدقق معارص(اصفهان

و آزادفکر منفعل از تسنن بوده اند خوشا به حال  اول )حمقق شوشرتی( به چشم یم خورند. اگر این علمای تراز 

 د!  ن اهل سنت که توانسته در بزرگرتین علمای تشیع نفوذ کن

رسول خدا )ص( یک فایده عمل هم دارد و آن وحدت  اختیار دوازدهم ربیع االول به عنوان روز میالد  ثاثلا

تشیع معتقدم رشد در احتاد مسلمان    اهل سنت و شیعه در روز میالد پیامربشان است. بر خالف نظر رسیم و اغلبی 

متمایز در دست نیست. از مدافعان   است و یّغ در خمالفت با اهل سنت است در مواردی که دیلل معتربی بر نظر

یعه با حفظ هویت مذهیب هر دو مذهب هستم. انالل یکی به نفع دیگری نه ممکن است نه  احتاد سین و ش

که در تشیع رصفا به دیلل خمالفت با اهل سنت اختاذ شد با این توهم که رشد در  را مطلوب. اما زدودن آرایئ 

ست. این مبنا با علیم، رشیع و اخالیق خود یم دانم. رشد در پذیرش حقیقت اوظیفه خمالفت با ایشان است 

 تعایلم قرآن و سنت معترب و آموزهای نظری و عمل ائمه اهل بیت سازاگر است. 
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دوازدهم تا هفدهم ربیع االول را   ۱۳۶۰در آذر  (  ۱۳۸۸-۱۳۰۱)   جنف آبادی  منتظریلع  حسنی مرحوم استاد    رابعا

رویکرد همچنان هفدهم ربیع   اعالم کرد. این اگم عمل برای تقارب دو مذهب بود. اما در این «هفته وحدت»

سید بن طاوس و شیخ الرشیعه  ( ۹۶)اهل سنت است.  معروف االول قول مشهور شیعه و دوازدهم ربیع االول قول 

داب روز میالد در هر دو روز بوده اند، با تمایل شیخ الرشیعه به دوازدهم. اما  اصفهان قائل به احتیاط در راعیت آ

دفاع از دوازدهم ربیع االول به عنوان میالد رسول خدا )ص( است به دو دیلل   خمتار این مقاهل به شلک مشخص 

ارم این  مشخص یکی مدارک تارییخ و دیگری وحدت سین و شیعه در بزرگداشت میالد پیامربشان. اطمینان د

 نزدیک تر است.   )ع( مذهب اهل بیتموازین  قول به روح اسالم و 

 ( ۹۷) ث مفتوح است حبث را به پایان یم برم. با یادآوری این نکته که پرونده این حب

 واحلمدهلل رب العاملنی 
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روز دوازدهم که دوشنبه بود حرضت رسول صل اهلل علیه  .  وفات روز سوم ربیع االول چهارشنبه ...  روز اول آن دوشنبه بوده است
یم دانیم که شب دوشنبه ربیع االول بود اما چندم ماه بود معلوم نیست و در ان  ن ناز مادر زاده شد و از تاریخ والدتش جز ای

 .... « به امجاع اصحاب اخبار موقع والدت آن جناب شب بود ... اختالف است چنانکه در مبعث او نزی اخالف است

تاریخ اهل بیت . یکی کتاب طلع کرد ماز دو منبع جدید مرتبط مرا  اول مقاهل یکی از افاضل متتبعبعد از انتشار ویرایش  .۴
شایه )از اساتید  مسجداملجد حممد رضا اصفهان مشهور به  أبو  ذیل اجازه نامه  تر از آن  مهمو    ،نرص بن لع اجلهضیممنسوب به  

یل  کریمانه حیت یادداشت خود از ذ  آقای مخیین( به بانو نرصت امنی در أواخر کتاب جامع الشتات بانوی فاضله مذکور. ایشان
نکات ارزنده دیگر.  تذکر  قبل از اینکه نسخه ای از اصل کتاب را به دست آورم در اختیارم گذاشت، به عالوه  اجازه نامه    آن
دارم. با   ایشان م بنای تشکر با ذکر نامدر ویرایش دواستاد اطالع دادم از باب من لم یشکر خملوق لم یشکر اخلالق جناب به 

به همنی اشاره  تلمسمیة مریداماد! به دیلل »حماذیر تسمیه در این زمانه عرست« مرا بر حذر داشت.  به رسالة حرمة الطیف  اشاره  
 وابقاه اهلل للعلم ذخرا والهله رشفا وفخرا.   ادام اهلل ظلّه صمیمانه تشکر یم کنم.ایشان  و سماحتبزرگواری  ازو  کرده،اکتفا 

ق،  ۱۴۲۵به جعفر سبحان، لکیات یف علم الرجال، قم، مؤسسة النرش االسالیم، امجعت العصابة لع تصحیح ما یصح عنهم. بنگرید . ۵
 . ۲۰۱-۱۶۱. اصحاب االمجاع، ص۱الفصل السادس: اتلوثیقات العامة: 

به فاریس ترمجه شده است: مریاث مکتوب شیعه  )این کتاب  :ابان به عثمان و کتاب وی بنگرید بهبرای آشنایی دقیق با أحوال . ۶
  :(۱۸۰-۱۷۷، ص۱۳۸۶دفرت اول، ترمجه سید لع قرایئ و رسول جعفریان، ویرایش دوم، قم،  خنستنی هجری،از سه قرن 

Hossein Modarressi, Traditional and Survival (Vol. 1), A Bibliographical Survey of Early 

Shiite Literature, London, OneWorld, 2003, p.129-131: Abān al-Ahmar,  
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بان بن عثمان االمحر، کتاب املبعث واملغازی والوفاة والسقیفة و الردة، به کوشش رسول جعفریان، قم، دفرت تبایغات اسالیم،  ا. ۷
 .  ۳۶، ص ۱۳۷۵

 .  ۴، ص۱۳۸۲رسالة یف تواریخ انلیب واآلل )ع(، ]ختام قاموس الرجال[، قم، مؤسسة النرش السالیم،  حممد تیق التسرتی، . ۸

(، واستدرک  ۲۵۰ملروی عن االئمة ابلاقر والصادق والرضا والعسکری )ع(، رواة املحدث نرص بن لع اجلهضیم )متاریخ اهل بیت ا. ۹
ا احلسیین اجلالیل، قوبلت هذه الطبعة مع النسخة الرتکیة انلفیسة سنة  علیه عدة من الرواة واملورخنی، حتقیق السید حممد رض 

  م )سلسلة االعمال الاکملة للسید حممد رضا احلسیین اجلالیل(. ۲۰۱۴ق/۱۴۳۵عصومنی،  ق، قم، دار زین العابدین الحیاء تراث امل۵۸۸
 .   ۲۰، ص۱ه حبار االنوار، ج نقل شده است. بنگرید به مقدم ۶۷مطلب منقول از مهج ادلعوات از مقدمه جالیل ص

 .  ۹۱پیشنی، ص  .۱۰

 . ۹۵پیشنی، ص . ۱۱

 .  ۶۳پیشنی، ص . ۱۲

املطهر احلل، العدد القویة دلفع املخاوف ایلومیة، حتقیق مهدی الرجایئ، قم، مکتبة آیة اهلل املرعیش  ریض ادلین لع بن یوسف بن    .۱۳
 .۱۳، ح۱۱۱ق، ص۱۴۰۸العامة، 

 . ۳، باب۱، حدیث۲۵۱-۲۵۰، ص۱۵جش، ۱۳۸۸قم، احیاء الکتب االسالمیة، ر االنوار، حممد باقر املجلیس، حبا  .۱۴

  ۱ج، ۲۰۱۰ بریوت، رشکة االعلیم للمطبواعت،، حتقیق عبداهلل بن االمری مهنا  یخ ایلعقویب،تار ابن واضح امحد بن ایب یعقوب، .۱۵
 .  ۳۵۸ص  ۱، ج۱۳۸۲؛ تاریخ یعقویب، ترمجه حممد ابراهیم آییت، تهران، رشکت انتشارات علیم و فرهنیگ، ۳۲۷ص

 .  ۱۷ابان بن عثمان، ص جعفریان، مقدمه کتاب. ۱۶

اهتمام ؛ به ۴۳۹ص ۱ش، ج۱۳۸۸، حتقیق و تعلیق لع اکرب غفاری، تهران، دار الکتب االسالمیة، حممد بن یقوب اللکیین، الاکیف . ۱۷
 . ۴۳۵، ص ۲ش، ج۱۳۸۷حممد حسنی دراییت، قم، مرکز حبوث داراحلدیث، 

الت و (« در کتاب جرعه ای از دریا: مقا ۳۳۲»لع بن حسنی مسعودی صاحب اثبات الوصیة )زنده در   ،آقا مویس شبریی زجنان. ۱۸
. برای تفصیل حبث بنگرید  (۲۲۸-۲۲۵، ص۳، ج۳۹۳مباحث شخصیت شنایس و کتاب شنایس )قم، موسسه کتاب شنایس شیعه،  

بریی زجنان، ]تهران[، ]فصلنامه[ انتظار اثبات الوصیة و مسعودی صاحب مروج اذلهب، حممد جواد ش به مقاهل فرزندش: 
  .۲۰۸-۲۰۱، ص ۴، شماره ۱۳۸۱موعود، تابستان 

 .۱۲۴، ص۱۹۸۸اثبات الوصیة لالمام لع بن ایب طالب )ع(، بریوت، داراالضواء،  لع بن احلسنی املسعودی، . ۱۹
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  ۲، ج ۲۰۰۵حسن مریع، بریوت، املکتبة العرصیة، مروج اذلهب ومعادن اجلوهر، اعتین به وراجعه کمال لع بن احلسنی املسعودی، . ۲۰
 .  ۲۱۵و   ۲۱۲ص 

 . ۲۲۹-۲۲۸، ص ۱۸۹۳، ویرایش هانک یلربوم، یلدن، بریل، اتلنبیه واالرشافهمو، . ۲۱

الکتب  وق، حممد بن لع بن احلسنی بن بابویه القیم؛ کمال ادلین وتمام انلعمة، حتقیق و تعلیق لع اکرب غفاری، تهران، دار  الصد.  ۲۲
 . ۱۹۶ص ۱، ج۳۹، حدیث ش۱۸ق، باب ش ۱۳۹۵االسالمیة، 

 . ۵و اآلل صلوات اهلل علیهم، ص التسرتی، رسالة یف تواریخ انلیب . ۲۳

یض ابوحنیفة انلعمان بن حممد املغریب اتلمییم، رشح االٔخبار يف فضایٔل األیٔمة االٔطهار )ع(، قم، مؤسسة النرش االسالیم،  القا . ۲۴
 . ۲۶۱، ص۱ق، ج۱۴۳۱

 . ۵التسرتی، رسالة یف تواریخ انلیب و اآلل صلوات اهلل علیهم، ص . ۲۵

 پیشنی.  . ۲۶

 . ۴۵۶ص ، ۱۹۹۳حممد بن حممد؛ املقنعة، حتقیق مؤسسة النرش االسالیم، بریوت، دار املفید، املفید، الشیخ  .۲۷

 ، با تلخیص. ۳۷۱-۳۷۰ص  پیشنی، . ۲۸

 . ۵۱-۵۰الشیعة، حتقیق مهدی جنف، قم، املؤتمر العالیم اللفیة الشیخ املفید، ص مساّر الشیعة يف خمترص تواریخ  همو،. ۲۹

 . ۳ص ۶ش، ج۱۳۸۵یس، تهذیب االحاکم، حتقیق و تعلیق لع اکرب غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، حممد بن احلسن الطو. ۳۰

 . ۳۸۱ص ۴پیشنی، ج .۳۱

،  ۷ق، ج۱۴۰۷حممد باقر جملیس، مالذ االخیار یف فهم تهذیب االخبار، حتقیق سید مهدی رجایئ، قم، نرش مکتبة آیة اهلل املرعیش،  .۳۲
 از زبان شهید ثان و صاحب مدارک در خبش ششم همنی مقاهل آمده است.   .  حتقیق سندی این روایت۱۲۶-۱۲۵ص

ص  ۱۱ق، ج۱۴۳۰، حتقیق ضیاء ادلین حسیین، أصفهان، مکتبة االمام امری املؤمننی )ع(، املویل حممد حمسن الفیض الاکشان، الوایف .۳۳
۵۴  . 

 . ۵۵۰، ص۱۹۹۸بریوت، موسسة االعلیم، حممد بن احلسن الطویس، مصباح املتهجد، تصحیح احلسنی االعلیم،   .۳۴

 . ۵۶۹-۵۶۸پیشنی، ص .۳۵
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یل مسائل الرشیعة، حتقیق و نرش مؤسسة آل ابلیت )ع( الحیاء الرتاث، قم،  العامل، وسائل الشیعة ایل حتص احلسن احلر بن حممد .۳۶
 . ۴۵۷-۴۵۴ص  ۱۰ج ش، ۱۳۷۲

حتقیق و نرش مؤسسة آل ابلیت )ع( الحیاء الرتاث، بریوت،  سائل،  مستدرک الوسائل ومستنبط الو  املریزا حسنی انلوری الطربیس،.  ۳۷
 . ۵۲۲-۵۲۱ص ۷ج، ۱۹۹۱

سریة ابن هشام، تصحیح عمر عبدالسالم تدمری، بریوت، دار الکتاب العربیة،  . ابن هشام، ابوحممد عبد امللک بن هشام احلمریی،  ۳۸
،  ۶۲۳ادلین اسحاق بن حممد همدان قایض ابرقوه متویف  . سریت رسول اهلل ]ترمجه سریت ابن اسحاق[، رفیع۱۸۳، ص ۱، ج۱۹۹۰

 . ۷۶، ص۱۳۷۳ر مدرس صادیق، تهران، نرش مرکز، بازخوان متون، ویرایش منت جعف 

 .   ۸۱ص ۱، ج۲۰۰۱ابن سعد، حممد بن سعد الزهری، کتاب الطبقات الکبری، حتقیق لع حممد عمر، القاهرة، مکتبة اخلانیج،  .۳۹

؛  ۸۰، ص ۱، ج۱۹۷۴ن حییی، انساب االرشاف، تصحیح حممد باقر حممودی، بریوت، مؤسسة االعلیم للمطبواعت، ابلالذری، امحد ب .۴۰
 .  ۸۹، ص۱، ج۱۹۹۶یق سهیل زاّکر و ریاض زریلک، بریوت، دار الفکر، کتاب مجل من انساب االرشاف، حتق

 .  ۱۵۵، ص ۲، ج۱۹۶۷ضل ابراهیم، مرص، دار املعارف، ابوجعفر حممد بن جریر طربی، تاریخ الرسل وامللوک، حتقیق حممد ابوالف. ۴۱

حتقیق لع حممد ابلجاوی، بریوت، دار اجلیل،  ابن عبدالرب، أبوعمر یوسف بن عبداهلل انلمري، االستیعاب یف معرفة االصحاب،  .۴۲
 .  ۳۰ص ۱، ج۱۹۹۲

ادلین عمر بن غرامة العمروی، بریوت، دار   ابن عساکر، ابوالقاسم لع بن احلسن الشافیع، تاریخ مدینة دمشق، حتقیق حمب . ۴۳
 . ۷۰-۶۹، ص۳، ج۱۹۹۵الفکر، 

،  ۱۹۶۷انلبویة البن هشام، حتقیق عبدالرمحن الوکیل، دار الکتب االسالمیة، عبد الرمحن السهیل، الروض األنف يف رشح السریة . ۴۴
 . ۱۵۹، ص۲ج

غازي والشمایٔل والسری، حتقیق حممد العید اخلطراوی و میح ادلین  ایلعمري، أبو الفتح حممد بن حممد، عیون األثر يف فنون امل .۴۵
 . ۷۹، ص۱تا، جمستو، دمشق، دار ابن کثری، یب

 . ۲۶۲-۲۵۹ص ۲، ج۱۹۹۰، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، ابلدایة وانلهایة، بریوت، مکتبة املعارف، ابن کثری .۴۶

ماع بما للنیب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقیق و تعلیق حممد  ، إمتاع االس (۸۴۵م)تیق ادلین امحد بن لع املقریزی  .۴۷
 . ۶ص ۱، ج۱۹۹۹عبداحلمید انلمییس، بریوت، دار الکتب العلمیة، 

 .  ۴۰۷-۴۰۱، ص۱، ج۱۹۹۷الصالیح الشایم، حممد بن یوسف، سبل اهلدی والرشاد یف سریة خری العباد، القاهرة، وزارة األوقاف،  .۴۸
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 (. )ص  ( از شاگردان شیخ بهایی در رسالة یف مودل انلیب۱۰۷۵یض بن اکشف ادلین یزدی )مقا مثال  .۴۹

ه نظر ما وجه أقرب ب: »۷۸۰۹-۷۸۰۸، ص۲۵جدل ، ۱۳۸۶فروردین  ۲۱، ۹۸۴سال نهم، جلسه ، کتاب نکاحآقا مویس شبریی زجنان، . ۵۰
 دیگرى است، اکیف این قسمت را از کتب اعمه أخذ  در الکم مرحوم لکیین چزی  »محلت به أمه یف أیام الترشیق« براى عبارت 

و عبارایت که  ت. امامیه، هم والدت حرضت را دوازدهم نوشته و هم وفات را دوازدهم نوشته اسکرده است، و بر خالف اتفاق 
جاى والدت  ها هست که در کتب ما اصاًل خربى از اینها نیست، هم والدت، هم وفات و هم  لکیین نقل کرده، همه در کتب سین 

ه است و عنی این تعبریات در کتب آنها هست. این  پیغمرب که حرضت در کجا متودل شدند، همه اینها از کتب اعمه اخذ شد
ع شد،  ار که نسابه قریش است، نقل کرده که محل حرضت در ثان ایام ترشیق عند اجلمرة الوسطی واقمطالب را زبری بن بکّ 

رداشته، منتها ها بفالن جا واقع شد، همه اینها را در آجنا دارد، مرحوم لکیین از کتب سین  والدتش هم مزنل حممد بن یوسف در
گوید در ایام ترشیق واقع شده است،  خود زبری بن بکاّر یك مطلیب دارد که ایشان آن ذیلش را ناگه نکرده است، او که یم 

داند، ویل  ت حرضت را بر خالف مشهور در ماه رمضان یم داند، هم ایام الترشیق گفته و والد والدت حرضت را ماه رمضان یم 
رت بنی اعمه و خاصه والدت در ماه ربیع االول است، مشهور اعمه را از نظر والدت از او اخذ کرده،  مرحوم لکیین دیده که شه

او هم که نّسابه قریش   ویل از نظر محل چون در کتب اعمه جایی پیدا نکرده و دیده که زبری بن بّکار در ایام الترشیق نوشته،
الدت حرضت را در ماه رمضان نوشته نه در ماه ربیع االول که مشهور  است، از آجنا اخذ کرده است و دیگر غفلت کرده که او و

قائل هستند. این اشتباه مرحوم لکیین است.« )انتیه( اینکه لکیین در ذکر محل مادر پیامرب اشتباه کرده است حق با استاد دام  
امرب چه بوده و در کدام منبع نوشته شده که  شیعه در مورد مودل و وفات پی  ست، اما أوال در زمان حیات لکیین اقوال اتفایقظلّه ا

لکیین خالف آن رفتار کرده است؟! ثانیا نفس اینکه قویل تارییخ که مطلقا ماهیت مذهیب ندارد را حمقیق از اقوال نویسنداگن  
گذاشته یم شود    د؟ ثاثلا در معامله با روایایت که جزیئ از آن اشاکل دارد همان جزء به کناری اهل سنت اخذ کند چه اشاکیل دار

نه لک منت روایت. چرا با منت تاریخ أحوال انلیب در اکیف لکیین چننی معامله ای نکنیم؟ یعین هر جزیئ که دیلل بر بطالن  
ع اهل سنت تضعیف کنیم. همنی اشاکالت به فرزند ایشان )زیدت  داریم کنار بگذاریم نه اینکه لک آن را به اتهام اخذ از مناب

یم  صلوات اهلل علیهم لکیین در ابواب تاریخ در اول هر باب قسمتهای درباره زنداگن پیامرب و ائمه د است: » توفیقاته( هم وار
این  ،مه را در یم یابد. بنابراینآورد که از کتابهای اعمه برگرفته است. هر که در این قسمت بابها بنگرد اخذ آنها از کتب اع

 از معصومنی به مضمون آنها و یا اشتهار آنها در نزد اعملان امایم آن زمان قسمت اکیف به هیچ وجه اکشف از ورود رواییت
سید حممد جواد شبریی زجنان، حتقییق در روز وفات پیامرب )ص(، ]فصلنامه[ حتقیقات اسالیم، سال چهارم، بهار و  نیست.« )

دیین    امرب یا ائمه امور تارییخ هستند یا امور توقییفی (. راسیت موایلد و وفیات پی۱۰، انتهای پاوریق  ۴، ص۲و    ۱، شماره  ۱۳۶۸ابستان  ت
کدام روایت معترب یا کدام قول شییع در زمان    )ص(  مراجعه کرد؟! در مورد میالد پیامرب)ع(  که منحرصا باید به روایات ائمه  

   !است  ادث شدهلکیین حبعد از مرحوم یک قرن تاسیسات مورد اشاره همیگ  ؟ه آن پشت پا زده استاو بکه لکیین بوده 

 .۳۵، ص۱۹۸۵ابو هالل احلسن بن عبداهلل العسکری، االوائل، تصحیح حممد السید الوکیل، القاهرة، . ۵۱
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بریوت، مؤسسة اثلقلنی الحیاء الرتاث االسالیم،  ادلین لع بن مویس، ایلقنی ویتلوه اتلحصنی، حتقیق االنصاری،  ابن طاووس، ریض .  ۵۲
 .  ۵۰۲و  ۴۸۴ص ،۱۹۸۹

الطویس، ابوجعفر حممد بن احلسن، کتاب الغیبة، حتقیق عباد اهلل طهران و لع امحد ناصح، قم، مؤسسة املعارف االسالمیة،  . ۵۳
 .  ۲۹۰، ص۵۱و جملیس، حبار االنوار، ج ؛ ۱۲۴ش، ص۱۳۷۰

مرب وجود داشته و لکیین به آن پشت پا زده  شده در زمان لکیین قول مشهور شییع در مورد والدت پیا  در دو حتقیق زیر پنداشته . ۵۴
داهلل مقدیس، بازپژویه تاریخ والدت و شهادت معصومان، قم، پژوهشاگه علوم و فرهنگ اسالیم، وابسته به دفرت  ی است:

یین  کریم، ارزیایب و بازیایب مستندات گزارشهای تارییخ لک منصور دادش نژاد و فاطمه  ؛۱۳۹۱تبلیغات اسالیم حوزه علمیه قم، 
 . ۱۸۵-۱۶۲، ص۱۳۹۳، بهار ۷۱درباره مودل انلیب، ]فصلنامه[ علوم احلدیث، سال نوزدهم، شماره اول، شماره مسلسل 

 .۵۱۴، ح۲۱۸ص ۶/۷؛ الطویس، تهذیب االحاکم، ج۵، ح۴۱۲، ص۵؛ ج۱۰، حدیث ۶۸، ص  ۱ج  اللکیین، الاکیف، . ۵۵

 . ۲۴۹ص ۱۵جش، ۱۳۸۸حممد باقر جملیس، حبار االنوار، فم، احیاء الکتب االسالمیة،  . ۵۶

 . ۱۷۰، ص۵جش، ۱۳۷۰مرأت العقول یف رشح اخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب االسالمیة، . همو، ۵۷

 . ۸، ص ۱ج   اللکیین، الاکیف،. ۵۸

نبیاء، حتقیق حممد اکظم رمحیت، در مریاث حدیث شیعة، دفرت ششم،  الٔ املریزا حسنی انلوری، مزیان السماء در تعینی مودل خاتم ا. ۵۹
 . ۴۲۷ ، ص ۱۳۸۰به کوشش مهدی مهریزی و لع صدرایی خویئ، قم، موسسه فرهنیگ داراحلدیث، 

حممد الوانساز  تعلیق تربیزي؛ ایضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم األنبیاء ومقتل سید الشهداء، حتقیق و  ثقة االسالم مریزا لع آقا . ۶۰
 . ۴۲، ص ۱۳۹۲خویی، قم، کتاخبانه بزرگ آیت اهلل العظیم مرعیش جنیف، 

 . ۵۱-۵۰پیشنی، ص. ۶۱

     .۵۲-۵۱پیشنی، ص. ۶۲

 .  ۵۷-۵۲پیشنی، ص .۶۳

 .  ۵۷پیشنی، ص  .۶۴

 . ۱۲۱ص ۳، ج۱۱فصل  . ۶۵

  ۳، ج۱۱فصل ق، ۱۴۱۶االعالم االسالیم، ادلین لع بن مویس بن طاوس، االقبال، حتقیق جواد قیویم اصفهان، قم، مکتب ریض  . ۶۶
 .۱۲۱ص
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 . ۱۱۶-۱۱۵، ص۳، ج۵فصل  پیشن،. ۶۷

 . ۲۳، ص۱، ج۲۰۱۱منتیه اآلمال یف تواریخ انلیب واآلل، بریوت، دار املصطیف العاملیة،  عباس القیم،  لشیخ. ا۶۸

یمه شماره یازدهم،  د، سال چهارم، ضمحممد بن ایوب، حاسب طربی، زیج مفرد )ابواب منتخب(، آینه مریاث، تهران، دوره جدی .۶۹
   . ۷۹، ص۱۳۸۸، . جعفریان برای خنستنی بار به این نظر ابن حاسب اشاره کرده است۶۳، ص۱۳۸۵سال 

 .۳۱۶تا! ص اثلان زین ادلین بن لع العامل، فوائد القواعد، حتقیق ابواحلسن املطلیب، قم، مکتب االعالم االسالیم، یب  لشهید . ا۷۰

حتقیق و نرش مؤسسة آل ابلیت )ع( الحیاء  االحاکم یف رشح رشایع اإلسالم، بریوت،  حممد بن لع املوسوی العامل مدارک  لسید . ا۷۱
 . ۲۶۵-۲۶۴، ص۶ج ، ۱۹۹۰الرتاث، 

 . ۳۶۹-۳۶۷، ص ۱۷ق، ج۱۴۰۹االسالیم،  الشیخ یوسف ابلحران، احلدائق انلارضة یف احاکم العرتة الطاهرة، قم، مؤسسة النرش. ۷۲

لشیخ حممد حسن انلجیف، جواهر االحاکم یف رشح رشایع اإلسالم، حتقیق عباس القوچان، بریوت، دار احیاء الرتاث العریب،  ا. ۷۳
 .۹۹ص ۱۷ج، ۱۹۸۱

املستند یف رشح العروة الوثیق، الصوم، مرتیض بروجردی، تقریی احباث السید ابوالقاسم املوسوی اخلویئ، ]بریوت[، مؤسسة اخلویئ  .  ۷۴
 .   ۳۱۲-۳۱۱ص ۲، ج۲۰۰۹ة، االسالمی

 . ۵۲ص  ۱۵حبار االنوار جاملجلیس،  .۷۵

 . ۳۶-۳۵صایضاح األنباء يف تعینی مودل خاتم األنبیاء ومقتل سید الشهداء، ثقة اإلسالم تربیزی، . ۷۶

 .  ۲۷۶ص ۲۳، ج۸۹۶۳، ش ۱۹۸۳آقا بزرگ الطهران، اذلریعة یف تصانیف الشیعة، بریوت، دار األضواء،  .۷۷

یین، مفید و ... درباره  رسول جعفریان، دیداگه لک، به نقل از ۲۱۴کتاخبانه جملس شورای اسالیم، ورق  ۳۷۳۳شماره طی نسخه خ .۷۸
ق(، فصلنامه علوم  ۱۰۹۶روز میالد پیامرب اکرم )ص( دوازدهم یا هفدهم ربیع االول به همراه رسال مولودیه آقا ریض قزویین )م

 .  ۷۵ص، ۵۲اره دوم، شماره مسلسل ، سال چهاردهم، شم۱۳۸۸حدیث، تابستان 

 .  ۷۶پیشنی، ص .۷۹

 .  ۹۶-۸۹پیشنی، ص. ۸۰

 . ۲۷۶-۲۷۵ص  ۲۳، ج۸۹۶۲ش ، بزرگ الطهران، اذلریعة یف تصانیف الشیعةآقا . ۸۱

 . ۲۳۸، ص ۲ج . پیشنی، ۸۲
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 . ۲۳۸، ص ۲، ج۹۴۶ش   پیشنی،. ۸۳

،  ۱۳۹۲و نرش آثار امام مخیین،  ، تهران، موسسه تنظیم  ۲، ویرایش  (اربعنی حدیث)مخیین، سید روح اهلل موسوی، رشح چهل حدیث  .  ۸۴
 . ۳ص

 . ۶۲، ص۱، ج ۱۳۸۱آثار امام مخیین،  األصول، به قلم جعفر سبحان، تهران، موسسة تنظیم و نرش همو، تهذیب . ۸۵

 . ،۶۲، ص۱، ج۱۳۹۲مناهج الوصول ایل علم األصول، موسسة تنظیم و نرش آثار امام مخیینی تهران، همو،  .۸۶

 .۳۴۴، ص۱، ج۱۳۹۲مخیینی تهران، ، موسسة تنظیم و نرش آثار امام ۲، ویرایش ۱املاکسب املحرمة، ج مو، ه. ۸۷

 .۳۴۱-۳۸۸ص پیشنی،  .۸۸

بنگرید به کتاب فریده عرص: برریس سریه علمزیو عمل اعمله اعرفه بانو جمتهده امنی، به قلم مجیع از حمققنی، تهران، موسسه  .۸۹
 .  ۱۳۸۹املؤمننی )ع(، فرهنیگ پژوهیش امام امری

  . ۱۳۹ص ، ۱۳۴۴جامع الشتات، تایلف یک بانوی ایران ]بانو نرصت امنی[، ویرایش مرتیض مظاهری جنیف، اصفهان،  .۹۰

بهج الصباغة يف رشح نهج ابلالغة    جدل(،   ۴جدل(، االخبار ادلخیلة )در    ۱۲از مجله مهمرتین آثار او عبارتند از: قاموس الرجال )در  .  ۹۱
 جدل(.  ۱۱جدل(، انلجعة يف رشح اللمعة )در  ۱۴)در 

نزی درج شده    ۱۲این رساهل در انتهای قاموس الرجال، ج.  ۴صیف تواریخ انلیب واآلل صلوات اهلل علیهم،    حممد تیق التسرتی، رسالة.  ۹۲
 است. 

 لع بن بابویه )پدر شیخ صدوق(، قمیان، ابن ایب عمری و ابان بن عثمان.  .۹۳

 .  ۵، ص۱۲یف تواریخ انلیب واآلل، خاتمه قاموس الرجال، ج لةالتسرتی، رسا  .۹۴

ةب   ُخذی  )ع(:  لع وقبالب   .  ۹۵ َن   احْلیْکمب
ب
نبْت   أ ةب   فبإینَ   ـ   اکب ْدری   يفی   تبُکونُ   احْلیْکمب تبلبْجلبجُ   الُْمنبافیقی   صب ْدریه  يفی   فب یَت   ـ   صب ُْرجب   حب ا   إییلب   فبتبْسُکنب   ختب بیهب وباحی   صب

ْدری   يفی  ةُ  )ع( (؛ وقبالب ۷۹)العدد    .نی الُْمْؤمی   صب الَةُ   احْلیْکمب اقی   ضب ْهلی انلِّفب
ب
ْن أ بْو می ةب ول نی ـ فبُخذی احْلیْکمب الرشیف الریض، نهج ابلالغة،    .الُْمْؤمی

 .  ۴۸۱ص ،۲۰۰۴تصییح صبیح الصالح، بریوت، دار الکتب اللبنان،  

یعظم شعائر اهلل  ی “و من ی رشیفهچننی نوشت: »جباست طبق آیه در نامه به وزیر ارشاد  ۱۳۶۰آذر  ۶استاد منتظری در تاریخ . ۹۶
ی دشمنان اسالم، به شعائر  ی اطهار )ع(، بر خالف خواسته ی پیامرب )ص( و ائمه و سریه [ ۳۲فانها من تقوی القلوب” ]حج 

شعائر میالد پربرکت   عظیم اسالم که مورد احرتام و قبول امت بزرگ اسالیم بوده توجیه بیشرت مبذول گردد. یکی از این
االسف تاریخ این میالد که در حقیقت  جا که مع باشد ویل از آنم حرضت حممدبن عبداهلل )ص( یم الشان اسالپیامرب عظیم 
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آاغز حرکت جدید در تاریخ برشیت بود از اختالف مصون نمانده و در بسیاری از کشورهای اسالیم برخالف آچنه در تاریخ  
دانند؛ بسیار مناسب و جباست  را تاریخ میالد آن حرضت یم  به جای هفده ربیع االول، دوازده ربیع االول  و بنی ملتها قطیع است 

که روزهای دوازده ایل هفده ربیع االول را هفته وحدت اعالم داشته تا ضمن هماهنیگ با سایر مسلمانان به خواست الیه با 
رومنی و مستضعفنی  انقالب اسالیم ملت ایران را به گوش جهان حم  تنظیم برنامه های پرحمتوا در داخل و خارج کشور صدای

برای پاسخ  . ۱۱۹، پیوست۱۰۳۵، ص۲خواه، وزیر وقت ارشاد اسالیم؛ منتظری، خاطرات، جبرسانید«) نامه به عبداملجید معادی 
  ۱۲) ۶۴تا تری  ۵۷از بهمن  امشخصیت دوم نظمقاهل  .۱۲۵، ص۲قدر، جوزیر ارشاد به ایشان بنگرید به مصطیف ایزدی، فقیه اعیل

 ( ۱۳۹۵اردیبهشت 

.  که در پاوریق به دقت منعکس شده است  و به منابع متعدد تازه ای مراجعه شد در ویرایش دوم حجم مقاهل دقیقا دو برابر شد  .۹۷
و حبث پنجم   ش دوم حبثهای اول، دوم و هفتم جدید استدر خب . به خبشهای چهاراگنه افزوده شد( اول و چهارم)دو خبش 

لک منت بازبیین شده  .  خبش ششم حبثهای اول و ششم تازه است و حجم حبث سوم نزی دو برابر شده استدر  .  بازبیین شده است 
 شانایاز حمبت . یپ ویرایش اول مطلع کرد ییکی از فضالی قائن مرا از اغالط تا . و اغالط تاییپ اصالح شده است

 .  اگر به اغالط تاییپ برخوردید لطفا با شماره صفحه و سطر نسخه یپ دی اف اطالع دهید .سپاسگزارم

 

 ۱۳۹۸آبان  ۲۰ویرایش اول 

 ۱۳۹۸آبان  ۲۶ویرایش دوم 

 
com.kadivar 

https://kadivar.com/17515/ 

comkadivar.mohsen59@gmail. 

 

 محفوظ است.  تمام حقوق 

 . صورت تنها با ذکر منبع مجاز استنقل مطلب به هر 
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