
  )ص(تإملى در تاريخ وفات پیامبر

 جلیل تارى
  )فارغ التحصیل كارشناسى ارشد گرايش تاريخ اسالم دانشگاه تربیت مدرس قم(

 80 بھارـ  5فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 .ربیع االول, شیعه, اھل سنت, غديرخم, )ص(وفات پیامبر: واژه ھاىكلیدى
 :مقدمه

ست, تنھا يك بحث علمى ـ تاريخى محض نیست, )ص(بحث از تاريخ وفات پیامبر ين ; بلكه داراى ثمرات مختلفى ا از جملـه ا
بـه ) ص(ھمه ساله در ايام تولد پیـامبر, و مسلمانان نیز, ايام تولد يا وفات بزرگان دين خود را ارج مى نھند, كه جمیع ملل دنیا

مى تواند ) ص(پس دانستن تاريخ وفات پیامبر; و به خصوص شیعیان در ايام وفات آن حضرت به سوگوارى مى پردازند, شادى
, خود را در غم و شادى آنان شريك مى داننـد, )ع(و اھل بیت) ص(پیروان پیامبر, زيرا از جھات معنوى, از اين جھت مھم باشد

 .از جھت پیوند قلبى موثر است, پس دانستن چنین ايامى
ھد , داراى ثمرات فقھى نیز مى باشد, )ص(مشخص شدن تاريخ وفات پیامبر, از جھت ديگر حث خوا به زودى ب زيرا چنان كـه 

جه الـوداع, پیوند نزديك دارد, با وقايع ديگر در حج, اين واقعه, شد عه بـوده, مثال اگر ثابت شود كه عرفه ح چون , در روز جم و 
مان , معلوم مى شود كه نماز جمعه, در عرفه نماز ظھر اقامه كردند) ص(پیامبر ست و اختصـاص بــه ز در موسم حج واجب نی

شد. عادى دارد نده  پـس , ھم چنین اگر ثابت شود كه واقعه غديرخم در روز جمعه بوده و از آن جا كه در آن روز نماز ظھر خوا
 .در سفر واجب نیست و اختصاص به حضر دارد, معلوم مى شودكه نماز جمعه

ھاى , گذشته از اين موارد سیارى از نقـل  مشخص شدن تاريخ دقیق وقايع مى تواند نقش بسیار مھمى در صحت و سقم ب
حال اگر ثابت شود كه ;  كارى را در روز خاصى انجام داده است, اگر ادعا شود شخصى, به عنوان مثال. تاريخى داشته باشد

بر آن ادعــا , بطالن اين ادعا نیز ثابت مى شود و به طبـع آن, درگذشته است, آن شخص چند روز قبل از آن نیز كـه  فروعـاتى 
بر آن ) ص(بنابراين بحث از تاريخ وفات پیامبر. باطل مى گردد, مترتب بود عات متعـددى نـیز  داراى فوايد بسـیارى اسـت و فرو

 .مى پردازيم) ص(به بحث تاريخ وفات پیامبر اسالم, اكنون پس از اين مقدمه كوتاه. استوار است
 

 فصل اول
 )ص(نحوه تعیین تاريخ دقیق وفات پیامبر

تنھـا بـه اقـوال معـروف و مشـھور اشـاره مـى , ولى ما در ايـن بخـش, اقوال متعددى وجود دارد, )ص(درباره تاريخ وفات پیامبر
 .دوم ربیع االول و دوازدھم ربیع االول, اول ربیع االول, بیست و ھشتم صفر: معروف ترين اين اقوال عبارتند از. كنیم

 :در ابتدا روايت ابومخنف را در اين باره ذكر مى كنیم
يوم االثنیـن فـى الیـوم الــذى , نصف النھار يوم االثنین للیلتین مضتا من شھر ربیـع االول) ص(قبض رسول هللا(( كر  يع ابوب و بو

 )1).(ص(قبض فیه النبى
واقع گشت و در ھمان روز دوشنبه كه , كه دو شب از ماه ربیع االول گذشته بود, در وسط روز دوشنبه) ص(وفات رسول هللا((

 )).با ابوبكر بیعت شد, وفات يافت) ص(پیامبر
) ص(راھى براى به دست آوردن تاريخ دقیق و صحیح وفات پیامبر, ما قصد داريم بدون در نظر گرفتن روايت ابومخنف, دراين جا

 .ارائه دھیم
فات پیــامبر, گاھى از طريق رواياتى است كه با صراحت) ص(به دست آوردن تاريخ دقیق وفات پیامبر كر مـى ) ص(تاريخ و را ذ

ين چنیـن. مانند روايتى كه از ابومخنف نقل شده است, كنند ياتى ا جود روا تبر باشــد, ولـى و صريح و مع بـه انـدازه اى , كـه 
بـراى , در نتیجـه. مشاھده نمى شد) ص(وگرنه اين ھمه اختالف در تاريخ وفات پیامبر, نیست كه براى ھمه اطمینانآور باشد

, براى رسـیدن بـه قولـى قطعـى, حصول اطمینان بیشتر بايد از روش در كنار ھم قراردادن وقايع تاريخى ديگر و بررسى آن ھا
به امور , ولى در مجموع مى توان در اين وقايع, اگر چه در چگونگى و تاريخ خود آن وقايع نیز اختالفاتى وجود دارد. كمك گرفت

 :اين وقايع عبارتند از. اجماعى يا مشھور نزد ھر يك از اھل سنت و شیعه استناد كرد
 ;از مدينه براى حجه الوداع) ص(ـ زمان خارج شدن پیامبر1
 ;ـ روز عرفه2
 ;)ص(و فاصله آن تا وفات پیامبر) 2...))(الیوم اكملت لكم دينكم و((ـ زمان نزول آيه اكمال دين 3
 ;ـ روز غديرخم4

ست, يك بحث علمى ـ تاريخى محـض نیسـت) ص(تعیین تاريخ وفات پیامبر تى ا كه داراى ثمرا , ايـن مقالـه. بل
ھم ) ص(بدون تكیه بر يك روايت خاص و با بررسى شش واقعه كه در تعیین وفات پیامبر نار  ند و بـا ك قش دار ن

به طور دقیق , اقوال معروف شیعه و سنى را مورد بررسى قرار داده است و با رسم جداول, قرار دادن آن وقايع
صفر و قـول  28در ) ص(اثبات نموده است كه قول معروف و مشھور شیعه مبنى بر قرار دادن تاريخ وفات پیامبر

یامبر, ھـر دو, ربیع االول دانسته اند 12معروف و مشھور اھل سنت كه آن را  فات پ طل بـوده و تـاريخ و , )ص(با
 . دوم ربیع االول است, ھمان گونه كه در روايت ابومخنف ذكر گرديده است
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 ;)ص(ـ شروع و مدت بیمارى پیامبر5
 ).ص(ـ روز وفات پیامبر6

ين  باره ا سنت در عروف شـیعه و اھـل  در ابتدا به بررسى ھر يك از وقايع مى پردازيم و سپس با توجه به ديدگاه مشھور و م
 .مورد نقد و بررسى قرار خواھیم داد) ص( وفات پیامبراقوال آنان را درباره تاريخ, وقايع

 
 .نقش دارند) ص(بررسى شش واقعه كه در تعیین وفات پیامبر

 براى حجه الوداع) ص(خارج شدن پیامبر: واقعه اول
خارج ,  به اتفاق جمـع زيــادى از مسـلمانان) ص(پیامبر, در اواخر ذىقعده سال دھم ھجرى بـراى انجـام مراسـم حـج از مدينـه 

در چه ) ص(پیامبر,  اما در مورد اين كه به طور دقیق. مشھور گشت)) حجه االسالم((يا )) حجه الوداع((كه اين حج به , شدند
بر. قول واحدى وجود ندارد, روزى و چندم ماه ذىقعده از مدينه خارج شدند ست كـه پیام سنت آن ا مشھورترين قول نزد اھل 

روز , كه اين روز را نیز بیشتر مورخـان, از مدينه خارج شدند) پنج روز قبل از آغاز ذىحجه(پنج روز به جاى مانده از ذىقعده ) ص(
 :واقدى در اين باره مى گويد) 4.(ذكر كرده اند)) پنج شنبه((و برخى ديگر آن را روز ) 3(,دانسته اند)) شنبه((
يد) 5.))(از مدينه خارج شـدند, پنج روز به جاى مانده از ذىقعده, در روز شنبه) ص(پیامبر(( ھذا الثبـت : ((و سـپس مـى گو و 

 )6)).(عندنا
ين ) 7(,را پنج روز به جاى مانده از ذىقعده ذكر كرده است) ص(شیخ مفید تاريخ خارج شدن پیامبر, از سوى شیعه نیز كه از ا

ته بـود, جھت موافق قول مشھور اھل سنت است كرده , ولى ھیچ اشاره اى به اين كـه بـه طـور دقیــق در چـه روزى از ھف ن
یامبر, )ع(اما در صحیحه معاويه بن عمار و حلبى از امام صادق. است خارج شــدن پ جه الـوداع) ص(زمـان  چھـار روز , بـراى ح

 )8.(بدون اين كه روز آن مشخص شده باشد, مانده به ذىحجه بیان شده است
, به دلیل اين كه رواياتى; روز جمعه نبوده است, از مدينه براى حجه الوداع) ص(قدر مسلم آن است كه روز خارج شدن پیامبر

حج ) ص(بیان كننده اين مطلب مى باشند كه پیامبر, از جمله روايت انس به قصـد  ند و سـپس  ماز ظھـر را در مدينـه خواند ن
آن روز يـا , بنابراين, نه نماز ظھر, مى بايست نماز جمعه خوانده مى شد, درحالى كه اگر روز جمعه مى بود) 9(;حركت كردند

فه نیـز , از طرف ديگر. چنان كه در رواياتى به اين دو روز اشاره شده است; شنبه بوده و يا پنج شنبه مشـخص شـدن روز عر
شنبه , در نتیجه, جمعه باشد, زيرا اگر روز عرفه) 10(,دارد) ص(نقش مھمى در تعیین روز خارج شدن پیامبر اول ذىحجـه پنـج 

شدن پیـامبر, پس بنابر نظريه مشھور اھل سنت. خواھد بود و پنج روز قبل از آن نیز روز شنبه است ) ص(حتما بايد روز خارج 
 )11.(ھمان طور كه ابن كثیر نیز به ھمین نتیجه رسیده است; نه پنج شنبه, را روز شنبه بدانیم

روزى را براى خارج شدن , بايد با توجه به نظريه آنان در ساير وقايع, اما از جانب شیعه چون به روز خاصى اشاره نشده است
عده ) ص(تاريخ خارج شدن پیامبر. درباره اين كه بنابر قول شیخ مفید. در نظر گرفت) ص(پیامبر نده از ذىق جاى ما پنـج روز بــه 
جه بـه , ذكر شده است, چھار روز به جاى مانده از آن, و در صحیحه عمار و حلبى, بوده با تو ين دو قـول را  مى توان اختالف ا

 .ناقص يا كامل بودن ماه ذىقعده برطرف كرد
 )در حجه الوداع(روز عرفه : واقعه دوم

فات پیـامبر كى از , كمـك نمايــد) ص(تعیین روز عرفه كه نھم ذىحجه است مى تواند مـا را در تشـخیص دقیـق تـاريخ و و ايـن ي
كه عرفـه, چون نظر مشھور و معروف اھل سنت, شاخصه ھاى مھم اين بحث به شمار مىآيد ست  , بلكه اجماع آنان بر اين ا

 )13.(دراين باره بیان شده است, عمر, اين امر ظاھرا به دلیل روايتى است كه از خلیفه دوم) 12.(روز جمعه بوده است
سنت را دربـاره تـاريخ وفـات پیـامبر, پس با مبنا قرار دادن اين امر ھل  سى قـرار داد,  )ص(مى توان جمیع اقوال ا از . مورد برر

يات از ) 14(,نقل شده است كه عرفه را روز جمعه دانسته اند) ع(طريق شیعه نیز رواياتى از امامان ين روا يك از ا ولـى ھیـچ 
شند, با روايات صحیحه اى كه روز غدير را مشخص مى كنند, افزون بر اين) 15(;لحاظ سند صحیح نیستند مى با , در تعـارض 

 )16.(جمعه و يا پنج شنبه نخواھد بود, ديگر ھیجدھم ذىحجه, جمعه باشد, يعنى نھم ذىحجه, زيرا اگر عرفه
 

 )ص(زمان نازل شدن آيه اكمال و فاصله آن تا وفات پیامبر: واقعه سوم
ست, مشھور و معروف نزد اھل سنت درباره نزول آيه اكمال (اين است كه اين آيه در روز عرفه كه روز جمعه بوده نازل شده ا

(,با توجه به روايـاتى كـه در ايــن زمینــه وجــود دارد, اما از ديدگاه شیعه) 18.(روز است 81) ص(و فاصله آن تا وفات پیامبر) 17
بر) ص(در چندين مرتبه بر پیامبر, به تمامه يا جزء به جزء, اين آيه و آيه تبلیغ: در مجموع مى توان گفت) 19 شده و پیام نـازل 

سالت ) 20(,))و هللا يعصمك من الناس: ((يعنى, پس از نازل شدن قسمت آخر آيه) ص( ند و ر مع نمود در غديرخم مردم را ج
 .انجام دادند, به عنوان جانشین خود) ع(الھى خويش را در معرفى حضرت على

فى نمـى كننـد, ھیچ ترديدى در نزول آيه اكمال در غدير نیست, از نظر شیعه نیز ن شیخ مفیـد . ولى امكان نزول قبلى آن را 
 :دراين باره مى گويد

سیدند, وحى نازل شده بود) ص(قبال دراين باره بر پیامبر(( غديرخم ر آيـه , ولى وقت ابالغ آن معین نگرديد و ھنگامى كه بـه 
 )21)).(تبلیغ نازل شد

يدگاه شـیعه, مخالفتى در اصل نزول آيه اكمال در عرفه نیست, از نظر شیعه, بنابراين عرفـه , ولى بحث در اين است كـه از د
 .زيرا با جمعه بودن غدير سازگار نیست, نمى تواند در روز جمعه بوده باشد

 روز غديرخم: واقعه چھارم
جه الـوداع رخ داد) ص(واقعه غديرخم كه به ھنگام مراجعت پیامبر يخ , از ح ھم تــرين مسـائل تار له م شیعه از جم يدگاه  از د

را بـه جانشـینى خـود معرفـى كنـد و ) ع(از طرف خداوند مكلف شد تا على) ص(پیامبر اسالم, زيرا در آن واقعه, اسالم است
مـن ((يا )) من كنت مواله فعلى مواله: ((نیز دستور توقف در آن منطقه را داده و پس از خطبه اى طوالنى فرمودند) ص(پیامبر

بـا ) 22.(طرق نقل روايات اين واقعه آن قدر زياد است كه مى توان گفت فراتر از حد تواتر اســت)). كنت مواله فھذا على مواله
یات وقايــع ) كه ما از آن ھا به عنوان منابع اصلى بھره مى گیريم(اكثر كتب تاريخى اھل سنت , اين وجود مام جزئ با اين كه ت
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 !ولى اشاره اى به اين واقعه عظیم نكرده اند) 23(,حجه الوداع را ذكر كرده اند 
ظر وى) 24(,))البدايه و النھايه((تنھا ابن كثیر در , در اين میان واقعـه , به بحث يك طرفه اى دراين باره پرداخته است و بنا به ن

قراردادن روز عرفـه , ذىحجه و در روز يك شنبه بوده است 18در , غديرخم كه ظاھرا وى روز يك شنبه را با توجه به محاسبه و 
 .به دست آورده است, در جمعه

فاق افتــاده اسـت 18شكى نیست كه واقعه غديرخم در : درباره تعیین روز غديرخم بايد گفت جرى ات ھم ھ , ذىحجـه سـال د
بوده اسـت و يـا : از دو حال خارج نیست, بنا به رواياتى كه دراين باره وجود دارد, ولى اين كه در چه روزى بوده شنبه  نج  يا پ

ست; جمعه شده ا قل  عه , چنان كه در روايتى كه از ابوسعید خدرى ـ به طرق مختلـف ـــ ن نوان روز واق شنبه بـه ع نج  روز پ
امـا ) 26.(روز واقعه غديرخم را پنج شنبه ذكر كرده است, عالمه امینى نیز در كتاب الغدير) 25.(غديرخم معرفى گرديده است

 :نقل شده است كه) ع(در صحیحه ابن ابى عمیر از امام صادق
و يوم غدير افضل االعیـاد و : ((متن آن حديث چنین است. اتفاق افتاده است, ذىحجه كه روز جمعه بوده 18واقعه غديرخم در 

غديرخم را در روز جمعـه مـى , بديھى است روايت صحیحه) 27)).(ھو الثامن عشر من ذىالحجه و كان يوم الجمعه عه  كه واق
 .روزى كه واقعه غديرخم در آن اتفاق افتاده روز جمعه بوده است, پس به نظر ما. به جھت رجحان سندى مقبول است, داند

 و مدت آن) ص(شروع بیمارى پیامبر: واقعه پنجم
يت) 28(,دراين باره دو روايت نقل كرده است)) واقدى(( یامبر, كه ھـر دو روا سته ) ص(شـروع بیمـارى پ را روز چھارشـنبه دان

مدت بیمـارى, ذكر شده است)) آخر صفر((, و در ديگرى)) صفر 19((, تاريخ شروع بیمارى, ولى در يك روايت, است در , ولـى 
ين حسـاب, روز ذكر شده است 13ھر دو روايت  ساس روايـت اول, كه با ا یامبر, بـر ا فات پ یع االول((در ) ص(و و بـر )) دوم رب

 .خواھد بود)) دوازدھم ربیع االول((, اساس روايت دوم
مى(( مارى را روز )) سلیمان بن طرخان تمی شنبه ((و وفـات را در روز )) صفر 22, شنبه((شـروع بی ربیـع االول دانسـته  2دو

سته اسـت) ص(بیھقى نیز مدت بیمارى پیامبر.  ده روز خواھد بود) ص(مدت بیمارى پیامبر, بنابراين) 29.(است .(را ده روز دان
30( 

تذكر زمـان و مـدت , پرداخته اند) ص(دراين باره روايات بسیارى موجود است كه فقط به ذكر بیمار شدن پیامبر بدون اين كـه م
عت , )ص(تنھا بعضى از اين روايات ذكر مى كنند كه كه بیمارى پیامبر. آن شده باشند پس از استغفار براى اھل بقیـع و مراج

 )31.(به منزل شروع شده است
 

 )ص(روز وفات پیامبر: واقعه ششم
ايـن . بوده است)) دوشنبه((در روز ) ص(اين است كه وفات پیامبر, اساسى ترين مطلب كه مورد اتفاق شیعه و سنى است

يت و قولـى كـه , پس بر اين اصل تكیـه مـى شـود. است) ص(موضوع يقینى ترين امر در تشخیص تاريخ وفات پیامبر و ھـر روا
 .به كلى مردود خواھد بود, نتیجه اش غیر از وفات در روز دوشنبه باشد

طبرى در اين باره مى : به چند نمونه از اقوال اشاره مى كنیم, روز دوشنبه بوده است) ص(ما در اثبات اين امر كه وفات پیامبر
 :گويد

 )32)). (فالخالف بین اھل العلم باالخبار فیه انه كان يوم االثنین من شھر ربیع االول((
ابـن ) 33.(نه روايت در اين باره نقل كرده است كه ھمگى وفات را روز دوشنبه ذكر كـرده انـد)) الطبقات الكبرى((ابن سعد در 

) ص(نیز وفات پیامبر) 36(و شیخ مفید) 35(يعقوبى, ھم چنین) 34.(را روز دوشنبه دانسته است) ص(اسحاق نیز وفات پیامبر
 .وجود ندارد, روز دوشنبه بوده است) ص(در مجموع ھیچ ترديدى در اين كه وفات پیامبر. را روز دوشنبه ذكر كرده اند

 
 فصل دوم

 با توجه به مسلمات و مشھورات آن ھا, بررسى اقوال اھل سنت
سنت و شـیعه, پس از آن كه در تاريخ وقوع اين حوادث تإمل نموديم ھل  شھورات ھـر يـك از ا , اكنون براساس مسلمات يا م

 :اقوال آنان را بررسى خواھیم كرد
 :اين است كه مسلمات يا مشھورات اھل سنت بدين قرار است, آن چه از مجموع بحث ھاى گذشته به دست آمده است

 ;روز دوشنبه بوده است) ص(ـ وفات پیامبر1
 ;ـ عرفه روز جمعه بوده است2
 ;پنج روز به جاى مانده از ذىقعده بوده است, براى حجه الوداع روز دوشنبه) ص(ـ خارج شدن پیامبر3
 ;روز بوده است 81و فاصله آن تا وفات پیامبر , ـ نازل شدن آيه اكمال در روز عرفه4
 .روز بوده است 13يا  10) ص(ـ مدت بیمارى پیامبر5

 :به بررسى اقوال اھل سنت دراين باره مى پردازيم, با توجه به مطالب فوق
 

 .ربیع االول است 12) ص(وفات پیامبر: قول اول
از , بسیارى از بزرگان و مورخـان. است)) ربیع االول 12) ((ص(مشھور و معروف نزد اھل سنت اين است كه تاريخ وفات پیامبر

ند) 40(مسعودى) 39(,ابن خیاط) 38(,واقدى) 37(,جمله ابن اسحاق كرده ا نیـز ) 41(ابـن كثـیر. و ديگران ايـن قـول را اختیـار 
(و محمدبن جريربن رستم طـبرى) 42(از عالمان شیعه نیز كلینى. مشھور بین ھمه اقوال است, تصريح مى كند كه اين قول

 .ـ كه معاصر كلینى بود ـ اين قول را اختیار كرده اند) 43
: تنھا در صورتى اين قول ممكن مى شود كه اوال, با توجه به امور مسلم و مشھور اھل سنت: در ارزيابى اين قول مى گويیم

ید , كه اين امر) نگاه كنید 1به جدول شماره (, باشند) سى روز(محرم و صفر كامل , ذىحجه, تمام ماه ھاى ذىقعده سیار بع ب
ھا , زيرا باز ھم وفات در روز دوشنبه قرار نمـى گـیرد, با اين فرض ھم مطلب درست نمى شود: ثانیا. و بلكه ممتنع است و تن

يك ; ھمانا اختالف رويت ھالل مكه و مدينه است, راھى كه مى شود فرض كرد تا اين مطلب درست شود يعنى اھل مدينـه 
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با , ذىحجه در مكه بوده اسـت 9روز جمعه كه , ھالل ماه ذىحجه را ديده اند و بنابراين, روز ديرتر از اھل مكه بر  8در مدينـه برا
واقعا غیر علمى و غیر عرفى , اما اختالف رويت ھالل بین مكه و مدينه كه فاصله آن ھا كمتر از يك درجه است. ذىحجه است

لى, يكى: اين قول سه محذور دارد, در مجموع. است گرى; كامل بــودن چھـار مـاه متوا كه و , دي ھالل بیـن م يت  اختـالف رو
و محذور سوم اين كه طبق اين قول فاصله بین نزول آيـه اكمـال , كه ھمین دو امر نشان گر مردود بودن اين قول است, مدينه

 .روز مى شود 92بلكه , روز نخواھد بود 81ديگر ) ص(در عرفه تا وفات پیامبر
ھیـچ , مـى دانـد) ص(را تاريخ وفات پیامبر)) ربیع االول 12((مشخص مى شود كه قول مشھور اھل سنت كه , با اين بررسى

 .زيرا به ھیچ وجه با ديگر مسلمات و مشھورات نزد آنان سازگار نیست, پايه و اساسى ندارد
 

 .وفات پیامبر دوم ربیع االول است: قول دوم
نان. در دوم ربیع االول ھستند) ص(قائل به وفات پیامبر, تعداد زيادى از عالمان مى, از جمله آ ) 44(,سلیمان بـن طرخـان تمی

ربیـع االول  12اين قول را بر قـول ) 47))(الروض االنف((سھیلى در . مى باشند) 46(و يعقوبى)  45(,واقدى به نقل از ابومعشر
به مسـلمات . ترجیح داده است حث بــا توجـه  اين قول ھمان است كه در روايت ابومخنف نیز بیان شده است و ما در ادامه ب

ولى اكنون قصد داريم با توجه به مسـلمات و مشـھورات اھـل سـنت آن را مـورد , شیعه آن را به تفصیل بررسى خواھیم كرد
 .بررسى قرار دھیم

ماه ھـاى چھارگانـه, با توجه به مبناى اھل سنت عده: يعـنى, در صورتى اين قول موجه مى گـردد كـه تمـامى  , ذىحجـه, ذىق
 ).نگاه كنید 2به جدول شماره . (ھمگى ناقص باشند, محرم و صفر

ولى مشكل ديگرى دارد و آن ناقص بودن چھار ماه متوالى است كه ايـن , ربیع االول را ندارد 12محذورات قول , گرچه اين قول
 .قابل قبول نیست, پس اين قول نیز بنابر مبناى اھل سنت. بلكه ممتنع است, امر نیز بعید

 
 .وفات پیامبر اول ربیع االول است: قول سوم

كرده انـد كـه از جملـه آنـان) ص(اول ربیع االول راروز وفات پیامبر, بعضى ديگر از عالمان بن زبـیر, ذكـر  و محمدبــن ) 48(عـروه 
ست, اين قول را نسبت به روايت سابق) 50))(الروض االنف((سھیلى در . مى باشند) 49(شھاب زھرى ايـن . اقرب دانسته ا

ماه ذىحجه كامل و ماه ھاى محرم و صفر , ماه ذىقعده ناقص, زيرا در اين فرض, قول بنابر مبناى اھل سنت قابل قبول تر است
یامبر, عرفه در روز جمعه, ھم چنین. كه از اين جھت ھیچ مشكلى ندارد, نیز ناقص خواھند بود شنبه ) ص(و وفـات پ در روز دو

بود 81ـ با احتساب روز عرفه و وفـات ــ ) ص(و فاصله بین نزول آيه اكمال در عرفه تا وفات پیامبر, خواھد بود ھد  بـه . (روز خوا
 ).مراجعه كنید 3جدول شماره 

 
 :توجه به دو نكته

واقـع )) جمعه((ھرگز در روز ) ذىحجه 18(روز غديرخم , درمى يابیم كه در اين سه فرض, ـ با نگاھى به جدول ھاى سه گانه1
 .نمى شود

فات پیـامبر2 كه و بوده اسـت) ص(ـ از آن جا كه در میان اھل سنت اتفاق نظر است  و ھیـچ قـائلى يافـت ) 51(در ربیـع االول 
ھل سـنت مـورد , بـدين سـبب, اختیار كند, كه قول مشھور نزد شیعه است, صفر را 28نشده كه  ناى ا قول را بـا مب مـا ايـن 

شھور . سنجش قرار نداده ايم و در فصل بعد آن را با مبناى شیعه بررسى خواھیم كرد قول م كه بـراى  اگر چه با توجیھـاتى 
 ).مراجعه كنید 1به جدول شماره . (صفر نیز در روز دوشنبه قرار مى گیرد 28, ربیع االول ـ انجام شد 12اھل سنت ـ يعنى 

 
 فصل سوم

 با توجه به مسلمات و مشھورات آن ھا, بررسى اقوام شیعه
شھورات شـیعه, پس از بررسى اقوال گوناگون بنابر مبناى اھل سنت ايـن , اكنون مى خواھیم با در نظر گرفتن مسلمات و م

 .اقوال را مورد بررسى قرار دھیم
 : مسلمات و مشھورات شیعه بدين قرار است

 ;روز دوشنبه بوده است) ص(ـ وفات پیامبر1
 ;يا پنج شنبه بوده است, ـ واقعه غديرخم روز جمعه2
 .ـ خارج شدن پیامبر براى حجه الوداع چھار يا پنج روز باقى مانده از ذىقعده بوده است3

 .اقوال مختلف را مورد سنجش قرار مى دھیم, اكنون با در نظر گرفتن اين مبنا
 

 .صفر است 28وفات پیامبر : قول اول
گان شـیعه از . صفر اتفاق افتاده است 28در )  ص(نظريه مشھور و معروف نزد شیعه اين است كه وفات پیامبر سیارى از بزر ب

مان ) 53(و شیخ طوسى) 52(جمله شیخ مفید گوار عمـوم عال پس از آن دو بزر قائل به اين قول ھستند و مى توان گفت كه 
درحالى كه معلوم نیست مستند شیخ مفید و شیخ طوسى در انتخـاب ; اين نظريه را اختیار كرده اند, شیعه با تبعیت از آنان

شده اسـت; اين نظريه چه بوده است صحیحه) 54!(زيرا در اثبات اين نظريه ھیچ روايتى ولو ضعیف ھم يافت ن يات  , بلكـه روا
 .برخالف آن است, كه به زودى به آن اشاره خواھد شد

ولى اين شھرت مربوط به زمان بعد از شیخ مفید و طوسى است و قبل , مشھور و معروف نزد شیعه است, اگرچه اين نظريه
كه از بزرگان قدماى شـیعه )) حسن بن موسى نوبختى((بلكه ) 55(,نه تنھا كسى به آن تصريح نكرده است, از آن دو بزرگوار

توان بـه ايـن ; بدون اين كـه روز آن را تعییـن كنـد)  56(,را در ماه ربیع االول ذكر كرده است) ص(وفات پیامبر, است پـس نمـى 
شیعه. شھرت استدالل كرد يربن رسـتم طـبرى, پیش از اين نیز اشاره كرديم كه از عالمان  مدبن جر فات , كلیـنى و مح روز و

 .را دوازدھم ربیع االول دانسته اند) ص(پیامبر
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چه جمعه , يعنى ھیجدھم ذىحجه را, زيرا روز غدير خم, ھیچ سازگارى با مبناى شیعه ندارد, اين قول: مھم تر از ھمه اين كه
بـا , زيرا اگر روز غدير خم جمعه باشــد, واقع نمى شود)) دوشنبه((صفر ھرگز در روز  28, در ھر دو صورت, بدانیم يا پنج شنبه

عه ) 57(صفر در روز چھارشنبه يا پنج شنبه يا جمعه واقع مى شود 28, در نظر گرفتن ناقص يا كامل بودن ماه ھا و اگر روز واق
گز در  28در اين صورت , بدانیم)) پنج شنبه((غديرخم را  گیرد و ھر مى  صفر در روز سه شنبه يا چھارشنبه يا پنج شنبه قرار 

 )58.(واقع نخواھد شد)) دوشنبه((روز 
شیعه سـازگارى , اگر چه قائلین اين نظريه شیخ مفید و شیخ طوسى ھستند, پس در مجموع ناى  ولى چون اين قول بــا مب

یم و آن را مـردود , بلكه ادله بر خالف آن است, ندارد و دلیلى ھم بر اين قول نمى توان يافت ما از اين قول صرف نظـر مـى كن
 )59.(مى دانیم

 
 .وفات پیامبر دوم ربیع االول است: قول دوم

يادى از عالمـان , و ھمان طور كه قبال ذكر شد, دوم ربیع االول بوده است, )ص(تاريخ وفات پیامبر, بنا به روايت ابومخنف عده ز
لى ; نقل شده است) ع(روايات معتبرى از اھل بیت, در تإيید اين قول. نیز اين نظريه را پذيرفته اند صربن ع مانند روايتى كـه ن

 :نقل كرده است كه) ع(از امیرالمومنین, از پدرانش, )ع(الجھضمى از امام رضا
كه ابـن خشـاب از ) 60(,))وفات يافت, دو شب از ربیع االول گذشته بود, روز دوشنبه, در ماه ربیع االول) ص(پیامبر(( و روايتى 

)). (دو شب از ربیع االول گذشته وفات يافت, روز دوشنبه, در ماه ربیع االول) ص(پیامبر: ((... نقل كرده است كه) ع(امام باقر
61( 

یع االول ) ص(روايتى نقل مى كند كه روز وفـات پیـامبر) ع(از امام باقر)) كشف الغمه((شیخ عباس قمى نیز به نقل از  دوم رب
ولى به نظر ) 62.(آن را حمل بر تقیه مى كند, به دلیل موافق بودن آن با نظر اھل سنت, اما وى پس از نقل اين روايت. است

يه مشـھور و معـروف اھـل سـنت دربـاره , زيرا ھمان طور كه قبال ذكر كـرديم, نمى توان اين روايت را حمل برتقیه كرد, ما نظر
یه يافـت, بنابراين; نه دوم ربیع االول, دوازدھم ربیع االول است, )ص(وفات پیامبر مل آن بـر تق پـس . نمى توان وجھى براى ح

 .داراى مويدات محكمى است, روايت ابومخنف ھم از جھت اقوال و ھم از جھت روايات
 با مسلمات و مشھورات شیعه سازگارى دارد يا خیر؟, آيا اين قول: اما آن چه مھم است آن است كه
بلكـه يگانـه طريـق , نه تنھا روايت ابومخنف با مسلمات و مشھورات شیعه سـازگارى دارد: در پاسخ به اين پرشش بايد گفت

كه البتـه روايـت صـحیح (بدانیم )) جمعه((زيرا اگر روز واقعه غديرخم را , جمع بین اين مسلمات و مشھورات به حساب مىآيد
ترجیح داديـم فرض, )مويد آن است و ما نیز ھمین نظريـه را  ھترين  دوم ربیـع االول در روز , بـه روشـنى درمـى يـابیم كـه بــا ب

 )نگاه كنید 4به جدول شماره . (واقع مى شود و ھیچ محذور و مشكلى ندارد)) دوشنبه((
بود  25,روز پنج شنبه, از مدينه براى حجه الوداع) ص(خارج شدن پیامبر: درمى يابیم كه, با نگاھى به جدول ھد  ذىقعـده خوا

یامبر) 63(كه در اين صورت با بعضى از روايات اھل سنت مانند روايت انـس خارج شـدن پ عه ) ص(كه روز  را روزى غـیر از جم
شخص روز ) ص(كه روز خارج شدن پیامبر, مانند ابن حزم, با قول بعضى, ھم چنین. دانسته اند نیز موافق است را بـه طـور م

شیعه , و نیز روز عرفه در چھارشنبه خواھد بود. موافق است) 64(پنج شنبه دانسته اند ناى  با مب كه از اين جھت مخالفتى 
, در جمعه واقع مى شــود, ذىحجه كه روز غديرخم است 18روز , ضمن اين كه. ولى با مبناى اھل سنت سازگار نیست, ندارد

بود)) دوم ربیع االول, دوشنبه) ((ص(و روز وفات پیامبر مل بـودن مـاه. خواھـد  ناقص و كا فرض از جھـت  حذور و , ايـن  ھیـچ م
و ھم مى شود دو ماه متوالـى را نـاقص و دو , زيرا ھم مى شود يك ماه را ناقص و ماه ديگر را كامل فرض كرد, مشكلى ندارد

شدن آيـه , ھم چنین. دوم ربیع االول در روز دوشنبه قرار مى گیرد, كه در ھر صورت, ماه ديگر را كامل دانست اگر زمان نـازل 
فه(,  روز خواھد شد 81دقیقا فاصله بین آن تا وفات پیامبر , اكمال را در روز عرفه بدانیم و ). بدون محاسبه روزھـاى وفـات و عر

ولـى ) 65.(كه با روايتى كه فخر رازى آن را نقل كرده است تطبیق مـى كنـد, روز مى شود 82, اگر روز وفات را محاسبه كنیم
بدون محاسبه روز وفات (, روز خواھد بود 72) ص(فاصله آن تا وفات پیامبر, اگر زمان نازل شدن آيه اكمال را روز غديرخم بدانیم

 ).و روز غدير
در صورتى دوم ربیع االول در روز دوشنبه واقع مى شود كه تمام مـاه , را روز واقعه غديرخم بدانیم)) پنج شنبه((اما اكنون اگر 
مى تواند يكى , به دلیل محذورى كه دارد, كه اين امر) نگاه كنید 5به جدول شماره (; محرم و صفر كامل باشند, ھاى ذىحجه

 .براى واقعه غديرخم باشد, از علل ترجیح داشتن روز جمعه بر پنج شنبه
 

شود)) دوشـنبه((ربیع االول ھرگز در روز  12, تذكر اين نكته را الزم مى دانم كه بنابر مبناى شیعه, در پايان مى  ھم . واقـع ن
در روز دوشـنبه , محـرم و صـفر, تنھا در صورت كامل بودن سه ماه ذىحجـه, با فرض جمعه بودن روز غدير, چنین اول ربیع االول

در جدول ھا دقـت . (ھرگز اول ربیع االول در روز دوشنبه واقع نمى شود, ولى با فرض پنج شنبه بودن روز غدير. قرار مى گیرد
 ).شود

يد كـه تـاريخ وفـات پیــامبر, از مجموع بحث ھاى گذشته با ) ص(اين نتیجه به دسـت مىآ ساير اقـوال  ست و  یع االول ا دوم رب
 .مشكالت و محذورات جدى روبرو مى باشند

 :پى نوشت ھا
 .200ص , 3ج ) 'ه1387, بیروت: چاپ دوم(تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم , تاريخ الطبرى, محمدبن جريرطبرى. 1
 .3آيه , مائده. 2
شته االعلمـى للمطبوعـات, بیروت: چاپ دوم(تحقیق مارسدن جونس , المغازى للواقدى, الواقدى. 3 1088;ص ) 'ه1409, نو

يه, ابن ھشام  173;ص , 2ج ) 'ه1405, داربیروت, بیروت(الطبقات الكبرى , ابن سعد تحقیـق مصـطفى السـقا ـ , السـیره النبو
ابـن  148;ص , ھمان, محمدبن جرير طبرى 248;ص , 4ج ) 'ه1363, انتشارات ايران, قم(ابراھیم االبیارى ـ عبدالحفیظ شلبى 

لتراث العربـى, بیروت: چاپ اول(تحقیق محتب تحقیق التراث , البدايه و النھايه, كثیر 1412, موسسه التاريخ العربى ـ داراحیإ ا
, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(تحقیق عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا , المنتظم, ابن الجوزى 127;ص , 5ج ) 'ه
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) 'ه1414, موسسه التاريخ العربى, بیروت: چاپ چھارم(تحقیق مكتب التراث , الكامل فى التاريخ,  ابن اثیر 5;ص , 4ج ) 'ه1412
 .651ص , 1ج 
 .به نقل از ابن حزم, 128ص , ھمان, ابن كثیر. 4
 ).اين مطلب نزد ما روشن است (1089;ص , ھمان, الواقدى. 5
 .ھمان. 6
, 1ج ) 'ه1413, چاپ مھر, قم(تحقیق موسسه آل البیت الحیإ التراث , االرشاد فى معرفه حجح هللا على العباد, شیخ مفید. 7

 .171ص 
 .248و  245ص , 4ج ) 'ه1405, داراالضوإ, بیروت(تحقیق على اكبر غفارى , الكافى, محمدبن يعقوب كلینى. 8
 .250ص , 1ج ) 'ه1419, دارالكتب العلمیه, بیروت: چاپ اول(بحاشیه االمام السندى , صحیح البخارى, البخارى. 9

 .اين بحث به زودى خواھد آمد. 10
 .129ص , ھمان, ابن كثیر. 11
كر, بـیروت, )جامع البیـان(تفسـیرالطبرى , محمدبن جريرطبرى 28;ص , ھمان, البخارى. 12 ص , 6جزء , 4ج ) 'ه1415, دارالف

 .286ص , 4ج ) م1995, داراحیإ التراث العربى, بیروت: چاپ اول(, التفسیر الكبیر, و فخررازى 110و  108, 105
 .195و  129ص , ھمان, ھمان و ابن كثیر. 13
تحقیـق سیدمحمدھاشـم , تفسـیر العیاشـى, و محمدبن مسعودبن عیاش 290ص , 1ج , ھمان, محمدبن يعقوب كلینى. 14

 .322ص  1ج , )م1991, موسسه االعلمى للمطبوعات, بیروت(رسولى محالتى 
 .42ص , 21شماره , سال پنجم, تراثنا, محمدجواد شبیرىزنجانى. 15
 .مراجعه شود 3و  2, 1به جداول , براى تطبیق اين مطلب. 16
 .ھمان, ھمان و فخر رازى, ابن كثیر; ھمان, محمدبن جريرطبرى 28;ص , ھمان, البخارى. 17
 .106ص , ھمان, محمدبن جريرطبرى. 18
165;ص , 37ج ) 'ه1403, داراحیــإ الــتراث العربــى ــ موسســه الوفــا, بــیروت: چــاپ سـوم(بحــار االنـوار , عالمـه مجلســى. 19

مدبن مسـعودبن عیـاش 10ص ) 'ه1385, منشـورات المكتبـه الحیدريـه, نجف(جامع االخبار , محمدبن محمد الشعیرى , و مح
 .360ص , ھمان

 .67آيه , مائده. 20
 .175ص , ھمان, شیخ مفید. 21
 .جمیع طريق نقل اين روايت در جلد اول كتاب الغدير عالمه امینى به طور مفصل ذكر شده است. 22
 .148ص , 3ج , تاريخ الطبرى, ھمان و محمدبن جريرطبرى, ابن ھشام. 23
 .227ص , ھمان, ابن كثیر. 24
 .195ص , ھمان, عالمه مجلسى. 25
 .10ص , 1ج ) 'ه1366, دارالكتب االسالمیه, تھران: چاپ دوم(الغدير , عالمه امینى. 26
 .110ص , 97و ج  27ص , 95ج , ھمان, عالمه مجلسى. 27
 .272ص , ھمان, ابن سعد. 28
یه, بیروت(تحقیق عبدالمعطى قلعجى , دالئل النبوه, احمدبن الحسن البیھقى. 29 و  234ص , 7ج ) 'ه1405, دارالكتـب العلم

 .275ص , ھمان, ابن كثیر
 .ھمان, احمدبن الحسن البیھقى. 30
2ج ) 'ه1417, دارالفكر, بیروت(تحقیق سھیل زكار و رياض زركلى , انساب االشراف, و بالذرى 292ص , ھمان, ابن ھشام. 31
 .715ص , 

روز دوشـنبه و در ) ص(ھیچ اختالفى میان اھل علم نیست كه وفات پیامبر: يعنى (199;ص , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 32
 ).ماه ربیع االول بوده است

 .273ص , ھمان, ابن سعد. 33
 .303ص , ھمان, ابن ھشام. 34
 .113ص , 2ج ) 'ه1414, منشورات الشريف الرضى, قم(تاريخ الیعقوبى , احمدبن ابى يعقوب بن واضح. 35
 .189ص , ھمان, شیخ مفید. 36
 .235ص , ھمان, و احمدبن الحسن البیھقى 276ص , ھمان, ابن كثیر. 37
 .272ص , ھمان, و ابن سعد 1089ص , ھمان, واقدى. 38
 .58ص ) 'ه1414, دارالفكر, بیروت(تحقیق سھیل زكار , تاريخ خلیفه بن خیاط, خلیفه بن خیاط. 39
 .280ص , 2ج ) 'ه1358, داراالندلس, بیروت(تحقیق يوسف اسعد داغر , مروج الذھب, مسعودى. 40
 .ھمان, ابن كثیر. 41
 .439ص , ھمان, محمدبن يعقوب كلینى. 42
 .115ص , المسترشد, رستم طبرى. 43
 .234ص , ھمان, احمدبن الحسن البیھقى. 44
 .746ص , ھمان, ھمان و بالذرى, ابن سعد. 45
 .ھمان, احمدبن ابى يعقوب بن واضح. 46
 .579ص , 7ج ) 'ه1412, داراحیإ التراث العربى, بیروت(تحقیق عبدالرحمن الوكیل , الروض االنف, عبدالرحمن السھیلى. 47
 .ھمان, ابن كثیر. 48
 .ھمان. 49
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 .ھمان, عبدالرحمن السھیلى. 50
 .ھمان, محمدبن جرير طبرى. 51
 .189ص , ھمان, شیخ مفید. 52
 .5ص , 6جزء , )'ه1412, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت(تھذيب االحكام , محمدبن الحسن الطوسى. 53
 .43ص , ھمان, محمدجواد شبیرىزنجانى. 54
 .ھمان به نقل از محقیق تسترى. 55
يه, نجف(تحقیق محمدصادق آل بحرالعلوم , فرق الشیعه, موسى النوبختى. 56 ) 'ه1355, مكتبه المرتضويه المرتضويه الحیدر

 .2ص 
 .مراجعه شود) 4(به جدول شماره , براى تطبیق. 57
 .مراجعه شود) 5(به جدول شماره , براى تطبیق. 58
ولى اين يك احتمال است و نمى , ممكن است شیخ مفید رواياتى در اختیار داشته كه ما اكنون آن ھا را در اختیار نداريم. 59

كردن ايـن , البته اگر ادله اى برخالف قول او اقامه نمى شــد. قول وى را پذيرفت, توان صرفا به خاطر اين احتمال جـاى مطـرح 
للیلتین مضتا من شھر ((به جاى , اگر چه اين احتمال نیز وجود دارد كه در نسخه روايتى كه در اختیار ايشان بوده. احتمال بود
بودن دو كلمـه , ذكر شده باشد)) للیلتین بقیا الى شھر ربیع االول((, ))ربیع االول يك  و )) مضـتا((كه اين احتمال به خاطر نزد

 .موجه به نظر مى رسد)) بقیا((
 .68ص ) 'ه1410, موسسه آل البیت الحیإ التراث, قم(, محمدرضا حسن, تحقیق, تاريخ اھل البیت. 60
ص , 1ج ) بى تـا, نشر ادب الحوزه و كتابفروشى اسالمیه, قم(كشف الغمه فى معرفه االئمه , على بن عیسى االربلى. 61
18. 
 .129ص , 1ج ) ش1377, انتشارات مھتاب, ايران(منتھى االمال , شیخ عباسى قمى. 62
 .520ص , ھمان, البخارى. 63
 .23ص ) 'ه1418, بیت الفكار الدولیه للنشر, رياض(تحقیق ابوصھیب الكرمى , حجه الوداع, ابن حزم االندلسى. 64
 .288ص , ھمان, فخر رازى. 65
 

 :منابع
 .'ه1387چاپ دوم , بیروت, تحقیق محمدابوالفضل ابراھیم, تاريخ الطبرى, ابوجعفرمحمدبن جرير, ـ الطبرى
 .'ه1409بیروت چاپ دوم , تحقیق مارسدن جونس موسسه االعلمى للمطبوعات, المغازى, ـ الواقدى

 .' ه1405داربیروت , الطبقات الكبرى, ـ ابن سعد
افست مصر انتشارات ايران چاپ , تحقیق مصطفى السقا ـ ابراھیم االبیارى ـ عبدالحفیظ شلبى, السیره النبويه, ـ ابن ھشام

 .ش1363مھر قم 
لى , البدايه و النھايه, ـ ابن كثیر چاپ او لتراث العربـى  یإ ا بى داراح تحقیق مكتب تحقیق التراث بـیروت موسسـه التــاريخ العر

 .' ه1412
 .' ه1412دارالكتب العلمیه بیروت چاپ اول , تحقیق عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا, المنتظم, ـ ابن الجوزى

 .' ه1414چاپ چھارم , بیروت, موسسه التاريخ العربى, تحقیق مكتب التراث, الكامل فى التاريخ, ـ ابن اثیر
 .' ه1413تحقیق موسسه آل البیت الحیإ التراث چاپ مھر قم , االرشاد فى معرفه حجج هللا على العباد, ـ شیخ مفید

 .' ه1405تحقیق على اكبر الغفارى داراالضوإ بیروت , الكافى, محمدبن يعقوب, ـ الكلینى
 .چاپ اول 1419بیروت , دارالكتب العلمیه, بحاشیه االمام السندى, صحیح البخارى, ـ البخارى
 . ' ه1415دارالفكر بیروت , )جامع البیان(تفسیر الطبرى , محمدبن جرير, ـ الطبرى

 .م1995مكتب تحقیق داراحیإ التراث العربى بیروت چاپ اول , التفسیر الكبیر, ـ فخررازى
سیر العیاشـى, محمدبن مسعودبن, ـ عیاش شم رسـولى , تف یق سیدمحمدھا بـیروت موسسـه االعلمـى للمطبوعـات تحق

 .م1991محالتى 
 .' ه1403بیروت داراحیإ التراث العربى موسسه الوفإ چاپ سوم , بحاراالنوار, ـ عالمه مجلسى

 . ' ه1385منشورات المكتبه الحیدريه النجف , جامع االخبار, محمدبن محمد, ـ الشعیرى
 .ش1366تھران چاپ دوم , دارالكتب االسالمیه, الغدير, ـ عالمه امینى

 .' ه1405تحقیق عبدالمعطى قلعجى بیروت دارالكتب العلمیه , دالئل النبوه, احمدبن الحسن, ـ البیھقى
 .' ه1417دارالفكر بیروت , تحقیق سھیل زكار ور رياض زركلى, انساب االشراف, ـ بالذرى

 .' ه1414, امیر قم, منشورات الشريف الرضى, تاريخ الیعقوبى, ـ احمدبن ابى يعقوب ابن واضح
 .' ه1414بیروت دارالفكر , تحقیق سھیل زكار, تاريخ خلیفه بن خیاط, ـ خلیفه بن خیاط

 .' ه1358داراالندلس بیروت , تحقیق يوسف اسعد داغر, مروج الذھب, ـ مسعودى
 .115ص , المستمر شد, ـ رستم طبرى

 .' ه1412تحقیق عبدالرحمن الوكیل بیروت داراحیإ التراث العربى , الروض االنف, عبدالرحمن, ـ السھیلى
عارف للمطبوعـات , تھذيب االحكام فى نشر المقنعـه, محمدبن الحسن, ـ الطوسى لدين دارالت شمس ا تحقیـق محمـدجعفر 

 .' ه1412
 .'ه1355نجف مكتبه المرتضويه الحیدريه, تحقیق محمدصادق آل بحرالعلوم, فرق الشیعه, موسى, ـ النوبختى

 .' ه1410موسسه آل البیت الحیإ التراث قم , تحقیق محمدرضا حسینى, ـ تاريخ اھل البیت
 .بى تا, نشر ادب الحوزه و كتابفروشى اسالمیه قم, كشف الغمه فى معرفه االئمه, على بن عیسى, ـ االربلى

 .ش1377انتشارات مھتاب ايران , منتھى االمال, شیخ عباسى, ـ قمى
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 .' ه1418الرياض , بیت االفكار الدولیه للنشر, تحقیق ابوصھیب الكرمى, حجه الوداع, ابن حزم, ـ االندلسى
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