
 
 
 
 
 
 

 یحیطر المنتخب در اتیروا پردازشی الگو
 1زاده عادلی عل

 22/07/1401 ذیرش:تاریخ پ  12/02/1401 تاریخ دریافت:

 دهیچک
 ازی عرررری( ق6011 ایرررر 6013-919ی )حرررریطر نیفخرالررررد المنتخرررر 
ی برخرر اسرتی عرزادار فرهنگ و مترّخر مقاتل بر منابم نیاورگذارتر

 گرررراه و داده تررررذکر را منبررررم نیررررا ضررررعف محققرررران، و دان ررررمندان
 نقررش   بررهی ولرر انررد داده ن رران را اتشیررروای برخرری خیتررار اشررعاالت  

 رو نیررا ازر انررد نعررردهی چنرردان توجرره اتیررروا فیررحرت در کتررا  نیررا
کنون  و کترررا  نیرررا دری حررریطر  یتحرررد رو    دربرررارهی قررریتحق ترررا
 نیرررار اسرررت نگرفتررره صرررورت طنی هرررا گرررزار  برررر حررراکمی الگوهرررا

 کرره اسررت داده ن ررانی حرریطر المنتخرر  کتررا  یبررسرر بررا پررژوهش
ر انرررد شرررده رییرررت  دچررراری عسرررانی یالگوهرررا اسررراا برررر طن اتیرررروا

 ضیرتلف و مسرتقل ات  یرروا ان  یرم ونردیپ جرادیا الگوها، نیا نیرت مهم
 ات،یرررروا برررهی داسرررتانی هرررا انیرررپا و مقّدمررره افرررزودنر اسرررت طنهرررا

 ات،یرروا متون در کیدرولوژیا رات  ییت  ،یحیتوض اضافات افزودن
 ان  یرررم در توّجررره مرررورد و م رررهور صرررحابه برررا انیرررراو نرررامی نیگزیجررا

                                                      
 aliadelnajm@gmail.com. تهران دانشگاهی فاراب دانشکدگان ث،یحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. 1
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ی حررریطر المنتخررر  در اتیررروا پررررداز ی الگوهررا گررررید از انیعیشرر
 ات  یررروا بررا مواجهرره در و کتررا  سرتاسررر در الگوهررا نیررا تعرررارر اسررت
 کتررا  برره مربررو  فرراتیتحر نیررا کرره دهررد یمرر ن رران گررر،ید منررابم

 راست المنتخ 
 ،المنتخررر  ،یحررریطر نیفخرالرررد عاشرررورا، فررراتیتحر  هاااادواژهیاااکل

 ر یالحد نقد ،ینگار مقتل

 درآمد
 نوشئئئته المنتخئئئ  کتئئئا  عاشئئئورا،ی عئئئزادار فرهنئئئ  در گئئئذاراثر و مهئئئّم ی هئئئا کتئئئا  از
ی عئزادار کتئا ی اصئل موضئوع. اسئت( ق1087 ای 1085-373ی )نجفی حیطر نیالدفخر
 میتنظئ مجلئس 20 در محئّرم نخسئت روز ده و ش  ده مناسبت به که است نیحس امام
 و شئعارا ات،یئروا ازی ا مجموعئه بئا  هئر در و اسئت بئا  سئه شئامل مجلس هر. است شده

 .  اند گرفته قرار هم کنار دری ثابت نظم و  یترت با خطابه،
 حئئرّ  .نئئک نمونئئهی بئئرا) انئئد شناسئئانده تقئئوا و عبئئادت زهئئد، بئئه را او ،یحئئیطر معاصئئراَن 

 کتئئا  و( 3/328: 1413 ،یبحرانئئ ؛4/332: 1401 ،یافنئئد ؛215-2/214: 1385 ،یعئئامل
 عالمئئه .(423 ،325 ،3/238: 1413 ،یبحرانئئ) اسئئت بئئودهی بعئئد مؤّلفئئان اسئئتناد مئئورد وا

 تیئروا آن نئام بئه  یتصئر بئدونی حئیطر المنتخئ  از بارها بحاراالنوار دری مجلس باقر محمد
: 1403 ،یمجلسئئئ« )المعتبئئئر  الکتئئئ  بعئئئ،» ماننئئئدی ریتعئئئاب از معمئئئوالَ  او. اسئئئت کئئئرده
  کنئئئد یمئئئ اسئئئتفاده کتئئئا  نیئئئا بئئئه اشئئئارهی بئئئرا« اصئئئحابنا مؤلفئئئات بعئئئ،» ایئئئ (44/187
 نبئود. اسئت شئده فیت ئع محّققئانی سو زا هموارهی حیطر المنتخ . (43/310 همان،)
 نیهمئ ازی ناشئ تواند یم بحاراالنوار مانند اند کرده نقل آن از که منابعی برخ در کتا ، نیا نام

 . باشد ضعف

وهش نهیشیپ  پژ
 در اتمناقشئ و هئا دگاهیئدی بازخوان» مقاله در (38-37: 1336) این یدیتوح و انیجعفر

 ،ینئور محئّد  ماننئد علمئای برخئ انتقئادات به« ا کس ثیحد ازی حیطر خیش تیروا با 
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. انئئئد پرداختئئئهی حئئئیطر المنتخئئئ  کتئئئا  بئئئهی قمئئئ عبئئئاس خیشئئئ و اربئئئا  محمئئئد رزایئئئم
 مختصئر صئورت بئه نیحسئ امئامی خیتاری کتابشناس در زین( 38-37: 1380ی )اریاسفند
 و نسئئخ اخئئتالف آن، بئئه وارد انتقئئاداتی خئئبر و کئئرده اشئئاره یحئئیطر المنتخئئ  ضئئعف بئئه

 مقالئئه در( 165-164: 1381)ی آالنئئدوزل. اسئئت داده قئئراری بررسئئ مئئورد رای احتمئئال تصئئرفات
 جملئئئه از را المنتخئئئ  ،«عاشئئئورای هئئئا فیئئئتحر رامئئئونیپی انتقئئئاد-یفیتوصئئئی کتابشناسئئئ»

 در شئئهیر عاشئورای هئا فیئتحر ازی اریبسئ: »اسئت نوشئئته و شئمرده سئاز فیئتحری هئا کتئا 
 زیئئن هئئا فیئئتحر آن المنتخئئ  انتشئئار بئئا کئئه اسئئت نیئئا کئئم دسئئت و داردی حئئیطر المنتخئئ 
 را فئئئاتیتحر نیئئئا ازی سئئئتفهر خئئئود، دگاهیئئئد بئئئر بنئئئا سئئئمسی آالنئئئدوزل .«انئئئد شئئئده منتشئئئر
 کئئرده ادیئئ معتبئئر ریئئغ منئئابع رهزمئئ در رای حئئیطر المنتخئئ ( 61: 1401)ی موسئئو. شئئمرد یبرمئئ

ی لئیتخی هئا گئزارش زمئره در رای حئیطر المنتخ  زین (283-288: 1388) ینیحس .است
« یاریبسئ اسئاس یبی ها روضه و فیضع مطال » شامل را آن و کردهی بند دسته عاشورا از
 مقالئئئه در زیئئئن( 228-133: 1400) رفعئئئت. اسئئئت سئئئتهدان شئئئده، نگاشئئئته عئئئوامی بئئئرا کئئئه
 نیئئا نقئد بئهی شئتریب لیتفصئ بئا« المنتخئ  دری حئیطری هئا انگئاره تیئروا نقئد وی بئازخوان»

 .است پرداخته کتا 
 مجعئول ایئ فیضئع اتیئروا و برده بهره اریبس نامعتبر منابع از (3/406: 1375) یحیطر

 ورود زیئن او َن یالبحئر مجمئع در بلکه ،المنتخئ  در تنها نه کردیرو نیا. است کرده نقلی ادیز
 و عاشئئورا روز ارهدربئئی ا ژهیئئوی قدسئئ ثیحئئد ،نیالبحئئر مجمئئع در نمونئئهی بئئرا. اسئئت افتئئهی

 در او اتیئئمرو بئئا کئئه کئئرده نقئئل یموسئئ ح ئئرت بئئه خطئئا  روز نیئئا دری رعئئزادا لتیف ئئ
 منئابَع  از استفاده لیدل به تواند یم مطال  ضعف که جا آن از. است همسو کامالَ  المنتخ 

 الزم. باشئئد اتیئئروا پئئردازش در مؤلئئف نقئئش انگریئئب توانئئد ینمئئیی تنهئئا بئئه باشئئد، فیضئئع
 اتیئروا فیئتحر در زیئن کتئا  خئوَد  ایئآ کئه شئود پرداخته وضوعم نیا به مستقل طور به است
   است  داشتهی نقش

 نیئئا بئئه اجمئئاالَ  شئئد، ادیئئ آنهئئا از پئئژوهش نهیشئئیپ در نیئئا از شیپئئ کئئه سئئندگانینوی برخئئ
 دری حئیطر: »سئندینو یمئ (35-34: 1336) ایئن یدیئتوح و انیئجعفر .اند کرده توجه موضوع

 سئاختار بئا و روز بئهی داسئتان انتقالی و مقصود و نداشته را اخبار نیع نقل قصد کتا  نیا
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 بئه کتئا  نیئا از خبئر چندی بررس با موضوع نیا. است بودهی خوان هیمرث مناس  و زیرانگشو
 ابئو از( ق121یتوفئامی )علئ بن دیز شهادت دربارهی خبر نمونهی برا. گردد یم انینمای خوب
ی عنئی آن هیئاول منبئع بئا محتوا جهت از که شود یم نقل( ق2 قرن مهین یتوفامی )ثمال حمزه
 لیئجبرئ دادن خبئر بئری مبنئ رسئول ح ئرت ازی خبر ای و دارد اختالف حمزهی اب ریتفس
 منبئع در  ئهآن بئا محتئوا جهئت از زیئن خبئر نیئا کئه شئود یمئ طر  کربال نیزم از ح رت آن به

 بئئئای حئئئیطر: »سئئئدینو یمئئئ زیئئئن (138: 1400) رفعئئئت. «داردی ادیئئئز اخئئئتالف آمئئئده آنی اصئئئل
 ییهئا نمونئه سمس و« کند انیب خود زبان به وی ادب را هاآن است دهیکوش ثیاحاد در تصرف
 دری حئیطر ثیتحئد روش دربئارهی لیتفصئ پئژوهش چیهئ کنئون تئا حئال نیئا بئا. کنئد یم ذکر

 پئژوهش در نینئابراب. اسئت نگرفتئه صئورت اتیروا فیتحر در اوی احتمال نقش و المنتخ 
 در اسئئت  چگونئئهی حئئیطر ثیتحئئد روش: اسئئت شئئده داده پاسئئخ ریئئز سئئؤاالت بئئه اضئئرح
 و مشئئترکی الگئو از فئاتیتحر نیئا ایئآ اسئت  گرفتئئه صئورتی فئاتیتحر چئهی حئیطر اتیئروا

ی حئئیطر متوجئئه را فئئاتیتحر نیئئا تیمسئئئول تئئوان یمئئ ایئئآ کنئئد  یمئئی رویئئپی نئئییتب قابئئل
 1دانست 

وا بیترک و قیتلف. 1  اتیر
 قیئتلف گریکئدی بئا کتئا  چنئد اَت یروا گاه و کتا  کی اتیروا گاهی حیطر المنتخ  در
 .است المنتخ  در مکّرری الگوها ازی کی مسئله نیا. اند شده
ازپراکندهاتیرواقیتلف(الف گوناگونمنابع 
گون منئابَع  ظئاهراَ  کئه انئد شئده قیئتلف هئم بئای اتیئروا گاه ،المنتخ  در  ایئ انئد داشئتهی گونئا
  . است افتهین دست باشد، گردآورده هم کنار در را آنها کهی منبع به نگارنده کم دسَت 
رسئئ مشئئارق ازی تئئیروا قیئئتلف ریئئز جئئدول در نمونئئهی بئئرا ی اسئئترآباد ریتفسئئ ازی تئئیروا بئئای بب

 ضئمنی حئیطر ک،ی فیرد در. است شده داده نشان( یعسکر حسن امام به منسو )
                                                      

 مؤلئف نقئش نیئیتب در کئهی مئوارد بئه تنها بلکه خته،نمردای حیطر اَت یروای خیتار وی متن نقد به جستار نیا. 1
 هئر در نمونئه چنئد بئه تنهئا و نشئده احصئا  اد،یئز حجئم عّلت به زین موارد نیا. است کرده اشاره باشد، اثرگذار
کتفا مورد  .است شده عیتقط ممکن حد تا مذکور، عّلَت  به زین اتیروا متن. است شده ا
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 دو، فیئرد در 1.اسئت افئ،وده را شئده، کشئده خئط آن ریئز کئهی ا جمله ،مشارق نقل اختصار
 .شود ممکن بخش دو اتصال تا افتهی رییت ( قلتب ) متکّلم به  یغا از« قال»

 یاصل منابع یحیطر نقل فیرد

 یوفعال عاصم بن ّی عل عن یرو 6
 یدیس علی دخلت: نال األعمی،

 وّم  ررریرعالعس الحسن یوموال
 البسا  هذا أرى یتنیل: ینلب یف نلت
ناف، عبد أور وهذاررر   یجّد  أور وهذا مد

 یأب بن ّی عل یجّد  أور وهذا اهلل، رسول
 تیفرهو: عاصم بن ّی عل نال رطال 
 دی ونّبلت ونّبلتها، ّلهاک األندام علی

 ( الّسالم هیعل) یرعالعس اإلمام

: نال یوفعال عاصم بن یعل رواه ما کذل فمن
: نالررر یرعالعس محمد یأب علی دخلت
 وررر البسا  هذا أرى یتنیل: ینفس یف فقلت
 رسول دنایّ س أور هذا و مناف، عبد أور هذا

 أور هذا و ،نیالمؤمن ریأم أور هذا و ،اهلل
 وطئه ند ألنه یالمهد إلی بعده من اءیاألوص

 أنها اعلم و اآلوار إلی انظر: نال وم .هیعل جلن و
 نتک ماک محجوبا فرجعتررر اهلل نید طوار

 (ر631-633: 6۱33 ،یبرس)

 عن عاجز یإنّ  یدیس ای: له ونلت 3
 ریغ کأمل نیول ،یدیب معنصرت
ررر معأعدار من والبراءة معمواالت

 روحه علی تیوصلّ  م،کنداء وسمعت
ص ف من وجعلته األبرار، أروا  مم  نیالمد

 (ر6۱۱-6۱5: 6۱31 ،یحیطر) اریاألخ

ل   َلهد  َفَقاَل  ول   اْبَن  ایَ : َرجد ّن   اهلل   َرسد ز   یإ  َبَدن   َعاج   یب 
ْصَرت   َعْن  ْمل   َلْستد  َو  ْم،عد ند

َ
اّلَ  کد أ ْن  اْلَبَراَءَة  إ   م 

ْعَدار  
َ
ْعتد  َو ررر ْم عد أ َداَء  َسم   َعَلی تد یْ َصلَّ  َو  ْم،کد ن 

ه   وح  ، یف   رد ْرَوا  
َ
هد  َو  اأْل ْند   َجَعْلتد َن  یع    م 

ْصَ َف  ْخ  َن یْ اْلمد
َ
 (ر۱1: 6۱09 ،یاسترطباد) اریاأْل

 
 ازی تئئیروا بئئا صئئدوق، خیشئئ تیئئروا بئئه نیحسئئ امئئام ازی ثیحئئد صئئدر گئئرید ونئئهنم در
 شئده، کشئده خئط آن ریئز کهی ا جمله دوم، فیرد در. است شده  یترک مانیال بن فةیحذ
 .شود ممکن تیروا دو قیتلف تا شده میتنظی ا گونه به

 یاصل منابع یحیطر نقل

 یجد ومای تیأت :نال أنه نیالحس عن یرو
 انررر عنده جالسا کع  بنی أب تیفرأ اهلل رسول

 رررالنجاه نهیسف و یالهد المصبا  نیالحس

ب   َعْن ررر 
َ
َس  ه  یأ ب   ْبن   ّی  َعل   ْبن   ن  یْ اْلحد

َ
: َناَل  ع َطال     یأ

ول   َعَلی َدَخْلتد  ْنَدهد  َو   اهلل   َرسد بَ  ع 
د
 َو ررر ْع   َک  ْبند  ّید أ

هد  ّنَ و   ْع َلَم  إ  ْصَبا د  َجّلَ  َو  َعّزَ  اهلل   َعْر    ن  یم  یَ  َعْن  تد   م 
ًدى  (ر6/39: 6511 ه،یبابو ابنررر )َنَجاة َنةد یَسف   َو   هد

                                                      
(. در 335: 1413خصئئیبی،  شئئود )نک. نیئئز دیئئده نمی الهدایئئه الکبئئریی . ایئئن جملئئه در منبئئَع اصئئلی برسئئی یعنئئ1

کتا   رم،واره»مقاله  کئه ایئن روایئت داسئتانی نمئادین  نشئان داده شده« الهدایئه الکبئریهای نصیری در  اسئت 
کئرده اسئت )نئک.  برای بیان آموزه کئه حسئین بئن حمئدان خصئیبی آن را جعئل  های اعتقادی نصیریه اسئت 

ک عادل  بری، در دست نشر(.زاده و ا
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 یاصل منابع یحیطر نقل

 دیب أخذ سلم و طله و هیعل اهللی صلی النب ان وم: نال
 بن نیالحس هذا الناا، هایأ: نال و نیالحس

: 6۱31 ،یحیطر) الجنهی ف همیمحب محبو ویررر عل
 (ر613-611

َذ  َعْن  َو   : َناَل   َمان  یَ الْ  ْبن   َفَة یْ حد
َ
ب   تد یْ َرأ ذاً   ّیَ الّنَ  طخ 

َس  د  یَ ب     ایَ  َناَل  َو   ّی  َعل   ْبن   ن  یْ اْلحد
َ
ااد  َهاّید أ  َهَذا الّنَ

َس  و َو ررر ّی  َعل   ْبند  ند یْ اْلحد ّبد ح  ّب   مد ح  ْم یمد ة   یف   ه   اْلَجّنَ
 (ر501-501: 6۱66 م هر، ابن)

 داده نشئئان ریئئز جئئدول در کئئه اسئئت یگئئرید نمونئئه ،عبئئاس ابئئن و عمئئری گفتگئئو ثیحئئد
 عبئاس ابئن نئه اسئت شئده نقئل  یئحب بئن ریئجب از گئرید منئابع در ک،یئ فیئرد. اسئت شده
 نقئل در امئا. شئود یمئ ختم عمر بازگشت به  یحب ابن گزارش .(2/424: 1400 طاوس، ابن)
 لاتصئئای برقئئراری بئئرا و وسئئتهیپ عبئئاس ابئئن ازی تئئیروا بئئه  یئئحب بئئن ریئئجب تیئئروای حئئیطر

 عمئئئر اراد افلمئئ» شیجئئا بئئئه و حئئذف...( و عمئئر فانصئئئرف)  یئئحب ابئئن نقئئئلی انیئئپا جملئئه
 .است شده اف،وده« ازنصراف

 دو، فیئرد در و شئده قیئتلف عبئاس ابئن ازی تئیروا بئا 1یبرسئ مشئارق ازی تیروا ریز نمونه در
                                                      

 ابئن) اسئت افئ،وده بدانی اتیجزئ است، طاوس ابن مقتل او منبع کرده  یتصر که آن وجود با زینی برس رج . 1
 شاذان ابن منقبة مائة تیروا از برگرفته ظاهراَ  اتیجزئ نیا(. 1/465: 1407 ،ینیکل زین ؛127: 1348 طاووس،

َفْت : »... است( 33: 1407) ْن  اْلتف َمیَن  عف ْرَش  یف ْهَدّيَ  وف ...  اْلعف ئا    َفئ  اْلمف
ْح ف ئور   َمئْن   ضف ئامع  نب ونف  َقیف ئّلب صف ئوف  وف ...  وف  یب  هب

اَئرب  َتكف  َمْن  الّثف َقمب  وف ...  َعْترف ْنتف اَئ  َمْن  اْلمب ْعدف
ف
 ...أ

 گرید منابع یحیطر نقل فیرد

 مسرله حضرت: نال عباا ابن عن یرو 6
 اهلل و کلنا: نالررر ردها عن عمر فعجز

 ا: یفقالررر بها ریالخب و بجدتها ابن علمی
 من و هنا من کیعل حفظ حفص أبا

 «رقاتایم کان الفصل ومی ان» کهنا

  نال  یحب بن ریجب عن مروان بن معالح عنررر 
 مکایإ و یإن اهلل و أماررر نازلة الخ ا  بن بعمر نزلت
 حفص أبا ای له فقالررر بها ریالخب بجدتها ابن لنعرف

ّنَ  هنا من و هنا من یکعل خفض  اَن ک اْلَفْصل   ْوَم َی  إ 
 من نظری رنماک وجهه أظلم ند و عمر ففانصر قاتاً یم  

 (ر3/۱3۱: 6۱00 طاوا، ابن) لیل

 ای أؤنسک: نال و االنصراف عمر أراد فلما 3
 لقد عباا ابن ا: ینال وررر عباا  ابن
 والث، لوال األمر بهذا أحض عمک ابن کان
 محبته و سنه حداوة: نال  یه ما و نلت
 ا: ینال وررر له شینر ب ض و تهیب ألهل

 بحر من لت رف انک عباا ابن
 (ر۱6-۱0: 6۱31 ،یحیطر)

 مّر : نال رفعه،ی اهلل عبد بن وأحمد عمر، أبو حّدونا»
 بابن کأأونس: فقالررر السالم هیعل یبعل عمر

 لوال، هذا معصاحب ملکأ ما: عمر فقالررر عّباا 
 سّنه حداوة لوال: عمر فقال ماذا  لوال اهلل عبد فقال

 ای: عمر فقالرررر له شیرن وب ض تهیب برهل لفهکو
 صخر من وتنحت بحر من ت رف أنت! عّباا ابن

 (ر639: تا یب ،ةیالعباس الدولة أخبار)
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 .است شده اف،وده اتصال حلقه عنوان به شده، دهیکش خط آن ریز که یعبارت
 یبرس نقل یحیطر نقل

 عن سقط لما نیالحس أن األخبار بعضی فی حع
 ربهذا لهذا سرنتقمررر ال ف ومی سرجه

 هذا مثل المقتل تا ک یف طاوا ابن روى ند
 ومی فرسه عن سقط لما نیالحس إّن : نال و نه،یبع

 ،یبرس) هؤالء من بهذا لهذا  أنتقم یإنّ ررر ال ف
 (ر5۱5: 6۱33

 ایزکر بنیی حی بثرر لتنتی ان یمالکت ای قولی وم
 نیالحس بثرر سرنتل و لیاسراری بن من ألفا نیسبع
ی بن من ألفا نیسبع و ألفا نیسبع الزهراء فاطمه بن
 عذا  اآلخرهی ف لهم و یالمهد القارم دی یعل ةیأم

 (ر653: 6۱31 ،یحیطر) میعظ

اا   اْبن   َعن  ررر  ْوَحی: َناَل  َعْنهد  اهللد  َی َرض   َعّبَ
َ
 اهللد  أ

َلی ّن    ه  ّی  َنب   إ 
َ
َدم   َنَتَلْت  یأ  َن یَسْبع   ایَّ ر  َک َز   ْبن   ییَ ْح یَ  ب 

ْلفاً 
َ
ْنَتلد  َو  أ

د
َس  َسر اْلحد ْلفاً  َن یَسْبع    ن  یْ ب 

َ
ْلفاً   َن یَسْبع   َو  أ

َ
 أ

 (ر369: 6۱09 ،یراوند)

 آتئئئش اثئئئر در نیحسئئئ امئئئام قئئئاتالن ازی کئئی مئئئر  َت یئئئحکایئئئی روا وی خیتئئئار منئئابع در
ّد  از گرفتن،   دری سئّد  تیئروا .(234-233/ 14: 1415 ر،کعسا ابن) 1است شده تیروای سب

کثر کهن منابَع   ،(166-165: 1428) یحئیطر المنتخئ  در امئا اسئت؛ کلمئه 124ی دارا حئدا
 نقئئئل در مئئئثالَ  .اسئئئت شئئئده افئئئ،وده آن بئئئهی اریبسئئئ اَت یئئئجزئ و شئئئده نقئئئل کلمئئئه 330 حئئئدود
ئْن  َإّنف : »کنئد یمئ تیئروای نبئو ثیحئد عنئوان بئه را جملئه نیئای سئّد  ،یحیطر وَلئ ف  مف َم  طب  َبئدف
َد  لف سف  یف وف َة یف اْلقَ  ْومف یف  َن ْی اْلحب فَ  امف خف اَن یئاْلَم  فب یئلف  دیئول سئخن واقئع در جملئه نیئا کئهی حئال در« زف
کم عتبة بن  ثیحئد ت،یئروا نیئا در نیهم نئ .(340/ 5: 1387 ،یطبئر) اسئت نئهیمد حا
َد »ی نبو لف سف  یف وف لب یب  نب ْی اْلحب ْلماَ  ْقتف اناَ  وف  ظب ْدوف الف  عب

ف
ْن  وف  أ هب  مف لف تف لب یب  قف وت   یفَ  ْدخف ابب ار   َمْن  تف اْلوف ... وف  نف  لب ْیئفف

ئئْم  هب اَ   َمئئْن  لف ئئذف مف  عف ئئّنف هف  نقئئلی سئئّد  زبئئان از اسئئت، رضئئا امئئام بئئه منسئئو ی تئئیروا کئئه« جف
 آن نئئام شئئود یمئئ ادعئئای حئئیطر نقئئل در نیهم نئئ(. 2/47: 1378 ه،یئئبابو ابئئن) اسئئت شئئده

 اخئنس ظئاهراَ . بئود تاختئه اسئ  بئا نیحس امام بدن بر که بوده« دیز بن اخنس» شخص
 بئه تئر کهن و معتبر منابع در او مر  تیفیک. است مرثد بن احبش/اخنس َف یتصح دیز بن
 .(455/ 5: 1387 ،یطبر ؛2/113: 1413 ،دیمف) است شده نقل زینی گرید گونه
مشترکمنبعکیازاتیرواقیتلف(ب
 هئئم بئئا کتئئا  کیئئ اَت یئئروا کئئه شئئود یمئئ دهیئئدی اریبسئئی هئئا نمونئئهی حئئیطر  المنتخئئ در

                                                      
( 218: 1406 ه،یبابو ابن) مانیسل بن عقو ی ،(246/ 1: 1422 ،یشجر) العال  بن قطنة از داستان نیا مشابه. 1
کر، ابن) سالمه بن ی موال ازی کی و  .است شده نقل زین( 233-232/ 14: 1415 عسا
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 یحئئیطر .کنئئد ینمئئ جئئادیای چنئئدان مشئئکل گئئاه قئئاتیتلف نیئئا. انئئد شئئده قیئئتلف و  یئئترک
 امئئام شئئهادَت  گذشئئت، کئئربال از کئئهی هنگئئام نیرالمئئؤمنیام کئئه آوردهی تئئیروا( 81: 1428)

 بئئا تیئروا کیئ عیئئتجم و  یئترک اقئعو در تیئئروا نیئا .کئردیی شئئگویپ را ارانشیئ و نیحسئ
 ابئن) اسئت شئده نقئلی ثیحئد منئابع دری متئوال تصئور به که استی گرید تیروا ازی بخش
 دانسئت، ماجرا کی از ریتحر دو را تیروا دو هر توان یم چون اما .(270-263: 1356 ه،یقولو
 فئراوان محئدثان ایئ مورخئان نوشئتار در عیئتجم گونئه نیئا و رسد ینم نظر به ناروا دو آن عیتجم
 .شود یم دهید

 (82: 1428) یحئئیطر نمونئئهی بئئرا. باشئئد سئئهو ازی ناشئئ توانئئد یمئئ قئئاتیتلف نیئئا زیئئن گئئاه
ی موسئو :قئس) اسئت کئرده تصئّور وسئتهیپ هئم بئه مئدهآ المجالس ةیتسل در که را ثیحد چند
 .اسئئت نادرسئئت اجتهئئاد بئئر حمئئل قابئئل مئئواردی برخئئ نیهم نئئ .(111-2/110: 1418 ،یکرکئئ
 امئئئام دختئئئر وفئئئاتی مئئئاجرا بئئئه را نئئئ یز ح ئئئرت خطبئئئه (130-123: 1428) یحئئئیطر
 فئئور،یط ابئئن: قئئس) اسئئت ناهماهنئئ  و ناسئئازگار کئئه کئئرده مّتصئئل شئئام خرابئئه در نیحسئئ
 ایئ سئهو ع،یئتجم بئر مئلح قابئل کئه دارد وجئود زیئنی گئرید متعئّدد مئوارد امئا. (36-34 :تا یب

گاهانه وی عمد راَت ییت  و ستین اجتهاد  مطئابق نمونئهی برا. استیی شناسا قابل آن در آ
 واقئئع در کئئه کئئرده نقئئل اسئئارت، هنگئئام در سئئجاد امئئام ازی ا خطبئئهی حئئیطر ر،یئئز جئئدول

 امئام ازی اصئل منبئع در 2 و 1 فیئرد فقئط. است ال مه کشف در موجود تیروا چند ازی بیترک
 در امئا  تاسئ نشئده امئام اسئارت بئهی ا اشئاره ال مئة کشئف در .اسئت شئده نقل سجاد
 فیئئرد در. اسئئت شئئده افئئ،وده اسئئارت موضئئوع ،یعئئزاداری ف ئئا مناسئئبت بئئهی حئئیطر نقئئل
ی اصئل منبئع در کئهی حئال در رفتئه، کئار بئه امبریئپ فیتوصئ در« منبئره فوق» عبارت دوم،
 اضئئافهی حئئیطر نقئئل در جملئئه کیئئ زیئئن چهئئارم فیئئرد در. اسئئت خطئئا  بئئن عمئئر بئئه مربئئوط
کنئئده اَت یئئروا نیئئا. اسئئت شئئده  و دو فیئئرد در« یجئئّد  الّن » عبئئارَت  بئئای حئئیطر نقئئل در ،پرا
 .اند وستهیپ هم به سه فیرد در عطف حروف

 الغمه کشف یحیطر المنتخب فیرد

 کان أنه نیالحس بنی عل عن و 6
 هایأ ةیأمی بن أسری ف هو و قولی

ررر هیف نیل صمت کل ان: الناا
کرمونا  راهلل رسول ألجل فر

و   َو  ّنَ   َی رد
َ
َس  ْبَن  ّیَ َعل   أ  ْوم  َی  َذاَت  َناَل  ن  یْ اْلحد
َر  اا   َمَعاش  ّنَ  الّنَ ررر ه  یف    َن یْ لَ   َصْمت    َل کد  إ 
وَنا ول   َفاْحَفظد َرسد   َناَل  اهلل   ل 

َ
اَا  تد یْ َفَرأ  وَن عد بْ َی  الّنَ

ْن   (ر6/36: 6516 ،یاربل) َجان     ّل  کد  م 
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 الغمه کشف یحیطر المنتخب فیرد

 قولی کان اهلل رسول یجد ألن 3
 وی عترتی فی احفظون: »منبره فوق
 و اهلل حفظهی حفظن فمنی تیب أهل

 «راهلل لعنة هیفعلی طذان من

ب   َعْن  ّی  َعل   ْبن   د  یْ َز  َعْن  َو 
َ
ّنَ   ه  یأ

َ
َس  أ  ْبَن  َن یْ اْلحد

َتی ّی  َعل  
َ
َمَر  أ ا    ْبَن  عد ررر َعْنهد  اهللد  َی َرض   اْلَخّ َ
اَا  َفَخَ َ   َو  َو  الّنَ ْنَبر   َعَلی َجال ن   هد  ّمَ ود  َمَعهد  اْلم 
  َناَل 
َ
ااد  َهاّید أ ْعتد  الّنَ ولد یَ  ْم عد یَّ َنب   َسم  : قد

ون  » ْتَرت    یف    یاْحَفظد ّر   َو   یع 
َظن   َفَمْن  یت  یَّ ذد  یَحف 

ْم یف   َظهد  ه  اَل  اهللد  َحف 
َ
ْم یف   یطَذان   َمْن  َعَلی اهلل   َلْعَنةد  أ  ه 

اَل 
َ
ْم یف   یطَذان   َمْن  َعَلی اهلل   َلْعَنةد  أ  ،یاربل)« َواَلواً  ه 

 (ر6/۱61: 6516

 عنا اهلل أذه  تیب أهل اهلل و نحن و 5
 ما و منها ظهر ما الفواحش و الرجن

 رب ن

ا َناَل  َو  ّنَ ْهلد  إ 
َ
ْذَهَ   َنْد  ت  یْ بَ  أ

َ
ا اهللد  أ ْجَن  َعّنَ  َو   الّر 

َش  ْنها َظَهَر  ما  اْلَفواح  : 6516 ،یاربل)  َبَ َن  ما َو  م 
 (ر6/35

 اآلخرة لنا اختار تیب أهل اهلل و نحن و ۱
 متعنای لم و لّذاتها و ایالدن عنا یزو و

 (ر369: 6۱31 ،یحیطر) بلذاتها

ود   اْبند  ب   َعن   َمْسعد ا  ّی  الّنَ ّنَ ْهلد  إ 
َ
 اهللد  اْخَتاَر  ت  یْ بَ  أ

َرَة  َلَنا َجّلَ  َو  َعّزَ  نْ  َعَلی اآْلخ  : 6516 ،یاربل) ایَ الّدد
 (ر6/35

 ونئدیپی برقئراری بئرا و شئده  یئترک هم با نیقیال کشف ازی لمتوا ثیحد سه ریز نمونه در
 .است شده اف،وده اول فقره به« قاتله اهلل لعن» عبارت ارتباط، و

 نیقیال کشف یحیطر نقل

  :نال اریاألخ الصحابة عن األخبار بعضی فی رو
َ
 تد یْ َرأ

ب   َعاَ   َمّصد یَ  ّیَ الّنَ َس  لد لد  َمّصد یَ  َماَک  ن  یْ اْلحد جد  الّرَ
َو  َو  َرَة ّعَ الّسد  ولد یَ  هد َس : قد ّن   ن  یْ حد َنا َو  یم 

َ
ْن  أ َس  م  َحّ َ  ن  یْ حد

َ
 أ

َحّ َ  َمْن  اهللد 
َ
َس  أ ْبَ َض  َو  ناً یْ حد

َ
ْبَ َض  َمْن  اهللد  أ

َ
َس  أ  ناً یْ حد

َس  ْبط   ن  یْ حد َن  س  ْسَبا    م 
َ
َلهد  اهللد  َلَعَن  اأْل  ر َنات 

ر   ْعَلییَ  َعْن  َو  َس   اهلل   ولد َرسد  َناَل  َناَل   ی  اْلَعام   ن  یْ حد
ّن   َنا َو  یم 

َ
ْن  أ َس  م  َحّ َ  ن  یْ حد

َ
َحّ َ  َمْن  اهللد  أ

َ
َس  أ  ناً یْ حد

َس  ْبط   ن  یْ حد َن  س  ْسَبا    م 
َ
 راأْل

دد  ایَ  َناَل  َو  لد یَجْبَرار   َفَنَزَل  َحّمَ ّنَ  مد  ییَ ْح یَ ب   َنَتَل  اهلَل  إ 
ْلفاً  َن یَسْبع   ایَّ ر  َک َز  ْبن  

َ
َن  أ ق   م  َناف  لد یَ َس  َو  َن یاْلمد اْبن   ْقتد  ب 

َس  َک اْبَنت   ْلفاً   َن یَسْبع   ن  یْ اْلحد
َ
ْلفاً   َن یَسْبع   َو  أ

َ
َن  أ  م 

ْعَتد    رَن یاْلمد

اا   اْبن   َعن   َو  د   َعَلی ع لد یَجْبَرر   َنَزَل : َناَل   َعّبَ َحّمَ  مد
ّنَ  ْلف َن یَسْبع   ایَّ ر  َک َز  ْبن   ییَ ْح یَ ب   َنَتَل  َجّلَ  َو  َعّزَ  اهلَل  إ 

َ
 َو  اً أ

هد  ّنَ ل   إ  اْبن   َنات  َس  َک اْبَنت   ب  ْلفاً  َن یَسْبع   ن  یْ اْلحد
َ
 َو  أ

ْلفاً  َن یَسْبع  
َ
 رأ

ّنَ  َو  َل  إ  َس  َنات  وت   یف   ن  یْ اْلحد ْن  َتابد  ه  یْ َعلَ  وند عد یَ  َو  َنار   م 
ْهل   َعَذا    ن ْصفد 

َ
نْ  أ ْت  َنْد  َو  ایَ الّدد ّدَ ْجاَلهد  َو  َداهد یَ  شد  ر 

َل  َساَلس  ْن  ب  َو  َو  ار  نَ  م  نَ  هد ّم   َعَلی ن  ّعَ مد
د
ه   أ س 

ْ
 َنْعر   یف   َرأ

َم  ذد یَ     یر   َلهد  َو  َجَهّنَ ْهلد  َتَعّوَ
َ
ار   أ

ْن  الّنَ ة   م  ّدَ َها ش  َو  َو  َنْتن   هد
د   َهایف   ضد  َخال  ل   اْلَعَذا    َذار 

َ
رد ید  اَل  م  یاأْل ْن  ْسَقیید  َو  َعْنهد  َفّتَ  م 

َم  م  یَحم    (ر36: 6۱31 ،یحیطر) َجَهّنَ

ولد  َناَل  َو  لد   اهلل   َرسد َس   َنات  وت   یف    ن  یْ اْلحد ْن   َتابد  َنار   م 
ْهل   َعَذا    ن ْصفد  ه  یْ َعلَ 

َ
ار   أ

ْو  الّنَ
َ
ْهل   أ

َ
نْ  أ ّدَ  َنْد  َو  ایَ الّدد  شد

ْجاَلهد  َو  َداهد یَ  َل  ر  َساَلس  ْن  ب  نَ  َنار   م  ار   یف    ن  ّعَ مد
ی الّنَ  َحّتَ

َم  َنْعر   یف   َقَم یَ  ذد یَ     یر   َلهد  َو   َجَهّنَ ْهلد  َتَعّوَ
َ
ار   أ

َلی الّنَ ْم  إ  ه   َرّب 
ْن  َجّلَ  َو  َعّزَ  ة   م  ّدَ ه      یر   ش  َو  َو  َنْتن  د   َهایف   هد  َذار ضد  َخال 

ل   اْلَعَذا   
َ
رد ید  اَل  م  یاأْل ْن  ْسَقیید  َو  َساَعًة  َعْنهد  َفّتَ  م  یَحم   م 
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 نیقیال کشف یحیطر نقل

َم  ْن   َلهد  لد ْی اْلَو  َجَهّنَ  م ّهر، ابن) َجّلَ  َو  َعّزَ  اهلل   َعَذا    م 
 (ر503-501: 6۱66

ی برقئراری بئرا و کرده  یترک هم با رای گرید ملک و لیجبرئ ثیحدی حیطر ریز نمونه در
 .است شده اف،وده دوم فیرد در شده، دهیکش خط آن ریز جدول در کهی ا جمله وند،یپ

 المجالس هیتسل یحیطر فیرد

و   َو  6   الصادق عن َی رد
َ
 ْعض  بَ  یف   ضاً یْ أ

ْخَبار  
َ
ّنَ  اأْل

َ
ْن  اً عَملَ  أ ف ّ  ة  َع َماَلر   م   الّصَ
ْعَلی

َ
داً  وند عد یَ  َو ررر اأْل َخّلَ ار   یف   مد

 رالّنَ

 کمل ّی النب أتی لقد و: مخرمة بن المسور نال
 أصحا  من ونیعفررر األعلی  یالصف ةعمالر من

 (ر66۱-3/665: 6۱61 ،یکرکی موسو) النار

ب   یَع َفبَ  3   َناَل  َو  داً یَشد   اًء َع بد  ّید الّنَ
َ
 َهاّید أ

ْفل  د   َهْل  کد اْلَملَ  ة    تد ّمَ
د
َقْتل   أ  َو  یَوَلد   ب 

خ   دد  ایَ  اَل  َناَل  یاْبَنت    َفْر َحّمَ مد یْرم  َی  َبْل  مد  ه 
اَلف   اهللد  اْخت  ْم  ب  ه  وب 

لد ْم  َو  ند ه  َنت  ْلس 
َ
 یف   أ

نْ  َدار   ْم  َو  ایَ الّدد َرة   یف   َلهد ل   َعَذا    اآْلخ 
َ
 م  یأ

 (ر33-36: 6۱31 ،یحیطر)

 طله و هیعل اهلل صّلی اهلل رسول أّن : باالسناد یرو
 فقال: نالررر السالم هیعل لیجبرار ّی عل هبط: نال

 و ل،یجبرار یبیحب: طله و هیعل اهلل صّلی اهلل رسول
 ال،: فقال  یابنت فرخ و یفرخ تقتل أّمة  تفل   هل
 و وبهمنل فتختلف باالختالف، اهلل ضربهمی بل

: 6۱61 ،یکرکی موسو) الدهر طخر ألسنتهم
 (ر3/666

 فیئرد در. اسئت شده  یترک هم با اراتیال، کامل زا مستقل کامالَ  تیروا سه ریز نمونه در
 .است شده اف،وده شهیعا به خطا  ارتباط،ی برقراری برا دوم

 اراتیالز کامل یحیطر نقل

 نیالحس کان: نال أنه الصادق االمام عن یرو
 هو و اهلل رسول جده حجری ف ومای السالم هیعل
 نیسبع بلغی حت:ررر عار ه له فقالتررر العبهی

 راهلل رسول حج من حجة

ب   َعْن ررر 
َ
َس  اَن َک : َناَل  اهلل   َعْبد   یأ  ّی  َعل   ْبند  ند یْ اْلحد

ب   َحْجر   یف   ْوم  َی  َذاَت   هد ید   ّی  الّنَ بد  هد عد َضاح  ید  َو  اَلع 
َ ةد َعا َفَقاَلْت  یررر ر  ْسع   َبَلَغ  َحّتَ ًة  َن یت  ّجَ ْن  ح  َجج   م   ح 
ول   َها  اهلل   َرسد ْعَمار 

َ
ر  (ر11: 6531 ه،ینولو ابن) ب 

ی ف نذف ریالخ به اهلل أراد من: عار ه ای   نال وم
 رارتهیز ح  و السالم هیعل نیالحس محبة نلبه

ب   َعْن ررر 
َ
َراَد  َمْن : َناَل   اهلل   َعْبد   یأ

َ
ه   اهللد  أ  َر یْ اْلَخ  ب 

ه    یف    َنَذَف  َ    َنْلب  َس   حد ّ َ  َو  ن  یْ اْلحد ه  یَ ز   حد  َمْن  َو  اَرت 
َراَد 

َ
 (ر6۱3: 6531 ه،ینولو ابنررر )أ

ی أعل من اهلل کتبه بحقه عارفا نیالحس زار من و
: 6۱31 ،یحیطر) نیالمقرب المالرعه مم نییعل

 (ر611

ب   َعْن ررر 
َ
َتی َمْن : َناَل  َناَل  اهلل   َعْبد   یأ

َ
 َنْبَر  أ

َس  فاً   ن  یْ اْلحد ه   َعار  َحّق  ْعَلی یف   اهللد  َتَبهد َک  ب 
َ
ّل    أ   َن یّی  ع 

 (ر6۱1: 6531 ه،ینولو ابن)

 کئرده  یئترک هئم بئا را شهرآشئو  ابئن مناقئ  از مسئتقل تیروا پن  یحیطر ریز نمونه در
. اسئئئت افئئئ،وده را ددار خئئئط آن ریئئئز کئئئه یعبئئئارت ونئئئد،یپی برقئئئراری بئئئرا دو، فیئئئرد در. اسئئئت
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 ماتیعئئد» بئئه و ندانسئئتهی کئئاف را(  یئئع کئئم زنئئان« )= و یئئالع التیقلئئ» ریئئتعب نیهم نئئ
 امئامی گفتگئو صئحنه مطالئ  چهئار، فیرد در. است داده رییت (  یع یب زنان« )و یالع

 نیهم نئُ اسئت داده رییئت  منبری باالی خوان خطبه به بودن سفره هم از را دی،ی و حسن
 ظننئت مئا اهلل و: »جمئالت نیئا ازی کئ. یستین شهرآشو  ابن مناقئَ   در که اف،ودهی التجم
 دیئبعی خیتئار لحئا  بئه« واحده بکلمه المنبر فوق تکلمی قدری سنه ص ری عل هذا مثله أن

 .اند داشته سال 38 از شیب زمان نآ در حسن امام رایز است؛
 شهرآشوب ابن مناقب یحیطر نقل فیرد

 بن هیلمعاو نال العا  بن مرع أن یرو 6
 الحسن ترمر ال لم هیمعاو ا: یانیسفی أب

 ربهیت  ویررر عل بن

ْقدد  ه   َعْبد   اْبن   َعن   اْلع  س   َرّب  لد ْندد
َ
 َتا   ک   َو  ّی  اأْل

ن     ّی  اْلَمَدار 
َ
هد  ضاً یْ أ ّنَ

َ
و َناَل  أ َعاو   َعا    ْبند  َعْمرد مد  َة یَ ل 

َمْرَت  َلْو 
َ
َوا یف   َو ررر  ّی  َعل   ْبَن  اْلَحَسَن  أ  ة  یَ ر 
ن   هّی  َ  ید  َو ررر ّی  اْلَمَدار  : 6519 شهرطشو ، ابن)  بد

 (ر۱/66-63

 الناا؛ هایأ: نال و کالمهی ف استمر وم 3
 ماتیعد ابن أناررر الصفا و المروة ابن أنا
 ترد ال و لنا هو ما ت صبنا أنت وررر و یالع

 رحقنا نایال

ْنَهالد  و ْبند  اْلم  ّنَ  َعْمر  َع  إ  َل  َة یَ او  مد
َ
  اْلَحَسَن  َسر

ْن 
َ
ْنَبَر  ْصَعَد یَ  أ ّمَ ررر  َو  اْلم    َناَل  ود

َ
ااد  َهاّید أ  َمْن  الّنَ

َنا َو ررر یَعَرَفن  
َ
َفا َو  اْلَمْرَوة   اْبند  أ َناررر الّصَ

َ
 اْبند  أ

وَن یَ ررر و   ید اْلعد  اَلت  یَنل   بد َنا ْ لد وَن َی  اَل  َو  َحّقَ ّدد لَ  رد  َنایْ إ 
َنا  (ر۱/63: 6519  ،شهرطشو ابن) َحّقَ

!ررر منک ریخ أنا حسن ا: یهیمعاو فقال 5
 رهیمعاو ای فضارل من کبرأ کما

َعاو   َناَل  َو  ْلَحَسن   ةد یَ مد َنا ّی  َعل   ْبن   ل 
َ
ْخ  أ

َ
نْ  رد یَ أ  ایَ  َک م 

  َماَک ررر َحَسند 
َ
أ َن  َک َبّرَ ل   م   ابن) اْلَفَضار 
 (ر۱/33: 6519 شهرطشو ،

 ای نال و هیمعاو بن دیزی فقام: نال ۱
 لقولهررر أب ضک صرت منذی ان: حسن

 و« األموال و األوالدی ف شارکهم و»ی: تعال
 أصله خب  من اال ب ضنای ال دیزی ای اعلم

 ا: یهیمعاو فقالر نسله نیابل من کان و
 فقال لنا م ورتک هذه العا  بن عمرو
ی عل هذا مثله أن ظننت ما اهلل و: عمرو
 بعلمة المنبر فوق تعلمی قدری سنه ص ر

 معدن من شک ال لعنه و واحدة
 رالسماحة و العرم تیب من و الفصاحه

ْف  َرَوى ّی  َراز  یالّ    َتا   ک   ْور   اند یَ سد
ل   َعْن  ّید الّثَ  َواص 

اا   اْبن   َعن   اْلَحَسن   َعن   ه   یف   َعّبَ ْم ْک شار   َو  َنْول   هد
ْموال   یف  

َ
ْوالد   َو  اأْل

َ
هد  اأْل ّنَ

َ
 ّی  َعل   ْبند  اْلَحَسند  َجَلَن  أ

َعاو   ْبند  دد یز  َی  َو   ب   ْبن   َة یَ مد
َ
ْف  یأ  یَ  اَن یَ سد

ْ
 اَلن  کد ر

َطَ   ّن   َحَسند  ایَ  دد یز  َی  َفَقاَل  الّرد ْنذد  یإ   ْنتد کد  مد
ضد  ْب  

د
ّنَ ررر َک أ

َ
ولد یَ  َتَعاَلی اهلَل  أل  ْم ْک شار   َو  قد  یف   هد

ْموال  
َ
ْوالد   َو  اأْل

َ
: 6519 شهرطشو ، ابنررر )اأْل

 (ر۱/33

 أنا أنول و أفتخر ضایأ أنا و: ةیمعاو لنا 3
 ضیتصد لکی وهررر معه ب حاء ابن

ْخَبار  
َ
ب   أ

َ
م   یأ ّنَ   َحات 

َ
َعاو   أ َنا َفَقاَل  ْوماً َی  َفَخَر  َة یَ مد

َ
 أ

 َفَقاَل  ض  یَتْصد   َک لَ  َی ه   َو ررر َة ّعَ َم  َبْ َحاء   اْبند 
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 شهرآشوب ابن مناقب یحیطر نقل فیرد

 الحسن کالم من الحاضرون فتعج 
 براعته حسن و أجوبته و السالم هیعل

 (ر613-615: 6۱31 ،یحیطر)

-۱/36: 6519 شهرطشو ، ابنررر )  اْلَحَسند 
 (ر33

وا متن فیتحر. 2  اتیر

وامتنبهمؤخرهومقدمهافزودن(الف اتیر
 دهیئئد متقئئّدم منئئابع در کئئه شئئده افئئ،ودهی انیئئپا ایئئ مقدمئئه ،یحئئیطر اَت یئئروا ازی اریبسئئ در
 جئادیا و اتیئروای سئاز یداستانی راستا در اتمؤّخر و مقدمات نیا اف،ودن ظاهراَ . شود ینم

  یئترک هئم بئا متفئاوت کئامالَ  سئند بئا ثیحد دو ر،یز نمونه در. است منبری ف ا با تناس 
 کیئ فیئرد در. سئتا شئده افئ،وده دوم فیئرد بئه عطئف روفحئ اتصئالی برقراری برا و شده
ی تئر یداسئتان شئکل تیروا تا اف،وده مقّدمه عنوان به شده، دهیکش خط آنها ریز که یجمالت
 .ردیبگ خود به

 یاصل منابع یحیطر المنتخب فیرد

 و طله و هیعل اهللی صل الب ر دیس عن الخبری ف یرو 6
 نهیز أنتما: نیالحس و للحسن قولی کان أنه سلم

 ا: یله لیفق المرجان و اللؤلؤه أنتما الرحمن عر 
 عر  نییتز عونانی فیک و ذلک فیک و اهلل رسول

 اذا سلم و طله و هیعل اهللی صلی النب فقال الرحمن 
 کماررر نیالعالم ر  عر  نیزر یامهیالق ومی کان

 رنرطاها المرأه نیتز

َمَر  اْبن   َعن  ررر  ولد  َناَل  َناَل  عد  َرسد
َذا  اهلل    َن ّی  زد  اَمة  یَ اْلق   ْومد َی  اَن َک  إ 

 ند ّی  َز ید  َماَک ررر َن یاْلَعاَلم   َرّ    َعْر د 
َة 
َ
ْرَطاَها اْلَمْرأ : 6511 ه،یبابو ابن) ند

 (ر663

 ومی وضمی و: سلم و طله و هیعل اهللی صل نال وم 3
 ،یحیطر) ایالدن داری ف تمیأوذ فقدررر منابر امهیالق

 (ر6۱3: 6۱31

ه   َو ررر  ْسَناد  إ  ولد  َناَل  َناَل  ب    اهلل   َرسد
وَضمد  رد  اَمة  یَ اْلق   ْوَم َی  تد  َفَقْد ررر َمَناب 
وذ  

د
ْم یأ نْ  یف   تد  ه،یبابو ابن) ایَ الّدد

 (ر3/10: 6511

 در حبئاراز کعئ  زبئان از نیحس امام شهادتیی شگویپ ثیحد المجالس هیتسل در
 ،المنتخئئئ  در امئئئا .(2/116: 1418 ،یکرکئئئی موسئئئو) اسئئئت شئئئده تیئئئروا کلمئئئه 73 حئئئدود
 نیئئا در .(53-52: 1428 ،یحئئیطر) اسئت شئئده افئ،وده آن بئئه کلمئئه 370 از شیبئ بئئای ا تتمئه
ک با تتمه قَ : »چونی عبارات در ازحبار کع  نام بر دیتأ ئ لف یفف ئوف » ،«ْعئ ب کف  ایف ئَذ  فف

ف
ْفئسب  یاّل  ْعئ   کف  نف
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ّمف » و« َدَه یف بَ  الف  ثب ک ثیحئدی ابتئدا بئا آنی تگوسیپ بر ،«ْع ع کف  قف  گئر،ید نمونئه .اسئت شئده دیئتأ
 کعبئه خادمئان هبئ تئا بئود داده بافتئه سئمانیری مقئدار او بئهی زنئ که استی ا یحاج تیحکا
 و فروخئئئت را آن ،امئئئام دسئئئتور بئئئهی حئئئاج آن امئئئا بدوزنئئئد؛ را کعبئئئه جامئئئه آن بئئئا تئئئا بدهئئد
: 1428 ،یحئیطر) باشئد مئارانیبی شئفا تئا کئرد پخئش انیعیشئ اَن یم و کرد درستی معجون
ی حئئئیطر امئئئا .(2/500: 1371 ،یبرقئئئ) اسئئئت آمئئئده کهئئئن منئئئابع در تیئئئروا نیئئئا اصئئئل .(68

 لیئئتکمی بئئرا ظئئاهراَ  و شئئود ینمئئ دهیئئدی منبعئئ چیهئئ در کئئه اسئئت ،ودهافئئ انیئئپا بئئهی ا جملئئه
 .«یتعال اهلل باذنی شف منه أخذ ،یمر فکل یموالی أمرن ما ففعلت: »است داستان
 نیحسئ امئام ارتیئز بئه مئنی از کئهی اعرابئ کیئ داستان (213-212: 1428) یحیطر
 نیئئا .اسئئت آورده کتئئابش رد امئئدهینی گئئرید منبئئع چیهئئ در کئئهی اتیئئجزئ ذکئئر بئئا را بئئود آمئئده

 ابئن ؛33: 1406 ه،یئبابو ابئن ؛163: 1356 ه،یئقولو ابن) است آمدهی منابع در تر شیپ داستان
ی ا مئئؤّخره ،یحئئیطر نقئئل اَن یئئپا در (.2/525: 1418 ،یکرکئئی موسئئو ؛332: 1413 ،یمشئئهد
 نیالحسئ ارهیئز ف ئل هئذا کئان اذا: الرجئل فقئال: »داردی داستان کارکرد صرفاَ  که شده اف،وده
 مالسئال هیعل نیالحس بقبر الئذا الرجل زلی لم و: قال أموتی حت أفارقه ال فواهلل السالم هیعل
 .«الموت أتاهی حت

 اضئافات کشئَف  کئه کئرده  یتصر خود منبع به (81-80: 1428) یحیطر مواردی برخ در
ی النبئ ر خئ: قئال السئعاداتی أبئ عئن و: »اسئت کئرده تیئروا نمونئهی بئرا. کنئد یمئ تر ساده را

 هیئال أخئذه  ینیؤذی بکا ه أنی تعلم ألم هیسکت فاطمه ای: لها فقال... عائشه تیب من  
 نیهمئ (4/71: 1373) شهرآشئو  ابئن .«  هیئال ضئمه و قبلئه و هینیع عن الدموع مس  و
 دهیکشئئ خئئط آنهئئا ریئئز کئئه یجمالتئئی ولئئ کئئرده نقئئل ابوالسئئعادات العشئئر  ف ئئائل از را تیئئروا

: 1415 ر،کعسئئا ابئئن .نئئک نمونئئهی بئئرا) شئئود ینمئئ دهیئئد زیئئن گئئرید منئئابع در و نئئدارد را شئئده
14/171). 

 قیئتلف بئه دسئت واقئع در و کرده استفاده گرید اتیروا از گاه مؤخره پردازشی برای حیطر
 نیهمئئ کئئه شئئده نقئئل کلمئئه 35 دری ثیحئئد طالئئ ی ابئئ آل مناقئئ  در نمونئئهی بئئرا. اسئئت زده
. اسئت دهیرسئ 230 بئه آن کلمئات شئمار و شئده سو من عباس ابن به المنتخ  در ثیحد
 وانعنئ بئهی حئیطر نقئل در کئهی جمالت شود، یم مشاهده ریز جدول دوم فیرد در که چنان
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 امئام سئخن عنئوان بئه کهئن منئابع در شئده، اف،وده خدا رسول به خطا  لیجبرئ سخن
 .است شده تیروا اضیع بن لیف  به خطا  صادق

 گرید منابع یحیطر نقل

 ع ش: نال عنه اهللی رض عباا ابن عن
 فرع اه نیبالحس دعا ومررر المسلمون

 ررریروی حت فمصه لسانه ضایأ

ْن  َمایْ إ   م  ه  ه   َعَلی َثار  هد    َنْفس  ّنَ
َ
َش : َناَل  أ وَن   َع   مد ْسل  ّمَ ررر  اْلمد  ود

َس  َدَعا ْعَ اهد  َن یْ اْلحد
َ
َساَنهد  َفر هد  ل  ی َفَمّصَ  ابن) اْرَتَوى َحّتَ

 (ر513-5/51۱: 6519 ،شهرطشو 

 ان محمد ای: السالم هیعل لیجبرار نال وم
 کهال عند نفسه حمد عزوجل اهلل
 القوم دابر ن م و: نال  یح نیالظالم

ررر نیالعالم ر  الحمدهلل و ظلموا نیالذ
: 6۱31 ،یحیطر) نیاآلخر و نیاألول من

 (ر611-611

َض  َعْن ررر  ْلتد : َناَل  اض  یَ ع   ْبن   ل  یْ فد
َ
  َسر

َ
ْش  َعْن   اهلل   َعْبد   َباأ

َ
 اَء یَ أ

َن  َض  ایَ  َفَقاَل ررر اس    َع اْلَم  م  ّنَ ررر لد یْ فد َد  َتَعاَلی اهلَل  إ    َنْفَسهد  َحم 
م   ک  َهاَل  َعَلی ال  َم  َفَقاَل  َن یالّظَ رد  َفقد   ذ   اْلَقْوم   داب 

وا َن یاّلَ  َو  َظَلمد
َّ   اْلَحْمدد   (ر3/601: 6۱01 ،ینیکل) َن یاْلعاَلم   َرّ    هلل 

متونپرورشویحیتوضاضافاتمعنا،بهنقل(ب
 خیشئ متن نمونهی برا. است معنا به نقل نوع از داده ردی حیطر نقل در کهی راتییت  گاه
ی انتهئا در و کئرده معنئا بئه نقئل را( 33-37: 1414 ه،یئبابو ابئن) ائمئه شئهادت دربئاره صدوق

« قتلئئه أراد زنئئه المتوکئئل مئئن خوفئئا هئئر  هأنئئ یفئئرو یالمهئئد القئئائم أمئئا و: »اسئئت افئئ،وده آن
 شیپئ و( 3/222: 1387 ،یطبئر) ق247 سال در متوّکل کهی حال در .(5: 1428 ،یحیطر)
 رییئت  کلمئاتی برخئ ت،یئروا مئتن در زیئنی گئاه .است شده کشته یمهد امام والدَت  زا

 فیئتحر هکئ اسئت شئده افئ،وده داسئتان لیئتکم ایئ شئتریب  یتوضی برای اتیجزئ ای شده داده
 آمئئئدن داسئئئتان. اسئئئت اریبسئئئ المنتخئئئ  در راتییئئئت  گونئئئه نیئئئا. رود ینمئئئ شئئئمار بئئئه عمئئئده
: 1427 ،المعجئزات نئوادر: قئس ؛20: 1428 ،یحئیطر) تیئب اهئلی بئرای بهشتی خرماها
: 1356 ه،یئقولو ابئن: قئس 26: 1428 ،یحئیطر) مکفئوف ابوهئارونی شعرخوان تیروا ؛(185
 نکردنئئد هیئئگر نیحسئئ امئئام بئئر کئئهی ا فئئهیطا سئئه ثیحئئد ؛(84: 1406 ه،یئئبابو ابئئن ؛104
 ح ئئرت و امبریئئپی گفتگئئو ؛(138 ،80: 1356 ه،یئئقولو ابئئن: قئئس 37: 1428 ،یحئئیطر)

 ارتیئئز دربئئاره اعمئئش تیئئروا ؛(188: 1414 ،یطوسئئ: قئئس ؛32: 1428 ،یحئئیطر) زهئئرا
 ؛330: 1413 ،یمشئئهد ابئئن: قئئس ؛178: 1428 ،یحئئیطر) جمعئئه شئئ  در نیحسئئ امئئام
 ،یحئئیطر) دیئئبر را امئئام انگشئئت کئئهی سئئاربان تیئئروا ؛(2/523: 1418 ،یکرکئئی سئئومو
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 .هستند نوع نیای برایی ها نمونه ،(203-207: 1413 ،یبیخص: قس 85-87: 1428
 تیئئروا نمونئئهی بئئرا. اسئئت شئئده تیئئروای کّلئئ امیئئپ فیئئتحر موجئئ  گئئاه تصئئّرفات نیئئا

 کلمئه 140 در سیئادر ابئن رائرسئ در نیحسئ امئام شئفاعت بئه دوزد ازی ثقفئ مختئار نجات
 اسئت دهیرسئ کلمئه 203 به اتیجزئ اف،ودن بای حیطر نقل در تیروا نیهم. است شده نقل
 عقئا  کأنئه» ریئنظ زیئن کلمئاتی برخئ. شئود یمئ دهید ریز جدول در اضافات نیا ازی برخ که

 مئئتن بئئه( 3/473: 1375) یحئئیطر کئئهی حئئال در کئئرده رییئئت « الخئئاطف کئئالبرق» بئئه« کاسئئر
 .است داشتهی دسترسی صلا

 انک إذا : نال( الّسالم هیعل) الّصادق عن الخبر یوف
ئلررر جهّنم ریب ف اهلل رسول مّر ی امةیالق ومی  فسد

َم  اهلل، رسول ابنی: الّصادق دخل فل   الّنار المختار اد
 ألهل األنصار وأفضل األبرار، عةیوالّ   اریاألخ من وهو

 المختار إّن (: الّسالم هیعل) فقال!  المختار یالّنب تیب
 نتهایوز ایالّدن حّ  ی انکو الّسل نة حّ  ی انک

 رسول ّن أل ئة؛یخ  ّل ک رأا ایالّدن حّ   وأّن  اوزخرفه
 لیجبرار أّن  لو اً ینب بالحّض  یبعثن یوالذ:  نال اهلل

 ا،یالّدن حّ   من ذّرة نلبهما یف انک لیاریعم أو
 ،یحیطر ) جهّنم نار یف وجوههما علی اهلل ّبهماکأل

 (ر6۱3-6۱5: 6۱31

ْهَراَن  ْبن   َسَماَعَة  َعْن ررر  ْعتد  َناَل  م  َبا َسم 
َ
 اهلل   َعْبد   أ

ولد یَ  َذا  قد ولد  َمّرَ  اَمة  یَ اْلق   ْومد َی  اَن َک  إ  َ ف   اهلل   َرسد ار   ر  یب 
ررر الّنَ

ْلتد  َناَل  ب   َفقد
َ
ْلتد  َهَذا َمْن  َو  اهلل   َعْبد   یأل  ع  َدا جد  َناَل  َک ف 

ْخَتارد الْ  ْلتد  مد َم  َو  َلهد  ند َ   ل  ّذ  ار   عد
الّنَ  َفَعَل  َما َفَعَل  َنْد  َو  ب 

هد  َناَل  ّنَ ه   یف   اَن َک  إ  َما َنْلب  ْنهد ذ   َو  ء   ْی َش  م 
 َبَعَ   یاّلَ

داً  َحّمَ اْلَحّض   مد ّنَ  َلْو  ب 
َ
 یف   اَن َک  َل یار  یَع م   َو  َل یَجْبَرر   أ

َما ه    ء   ْی َش  َنْلب 
َ
َماَک أَل هد ار   یف    اهلل   ّبَ

َما َعَلی الّنَ ه  وه  جد  ود
 (ر311-5/311: 6۱60 ن،یادر ابن)

 تیئروا زیئن ازحکئام  یتهئذ در کئه چنئان سئت؛ین روشئن« هما» ریضم مرجع سرائر نقل در
ئْو  وف : »... سئتین معلئوم ریضئم مرجئع زین آن در و آمدهی مشابه ئّقف  لف ئْن  شب ْلَبئَه  عف َجئدف لف  قف ئا وب مف هب ّبب  حب

ْلَبئئَه  یَفئئ  تئئذکر زیئئن شناسئئان ثیحئئد هکئئ چنئئان آن از متبئئادر امئئا(. 1/466: 1407 ،یسئئطو« )قف
 مئال و اسئتیر حئ  مقصئود کئه انئد پنداشئته زیئنی برخئ امئا .اسئت نیخیشئ حئّ   اند، داده
 نیئا در زیئن و اسئت تیئروا ظاهر خالف بر برداشت نیا. (45/346: 1403 ،یمجلس) است
 کئئهی حئئیطر اّمئئا. سئئتین متصئئّور ریضئئم مرجئئع در ابهئئام ویی کنئئا انیئئبی بئئرای وجهئئ صئئورت

ک نیئا بئر تیروا متن در هم داشته،ی برداشت نیچن  انیعیشئ نیبهتئر از مختئار کئه کئرده دیئتأ
 آن دربئئئاره و داده قئئئرار را ایئئئدن و سئئئلطنت بئئئه  یتصئئئر ،یمثنئئئ ریضئئئمی جئئئا بئئئه هئئئم و بئئئوده
 رفتئه فراتئر امعن به نقل و شر  حّد  از گاهی حیطر تصّرفات نیبنابرا. است اف،ودهی حاتیتوض
 .است دهیانجام فیتحر به و
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دارجهتراتییتغواضافات(ج
 و زهیئانگ و رود یمئ فراتئر هئم معنئا بئه نقل و شر  حّد  ازی حیطر راَت ییت  و اضافاتی گاه
 (154: 1428) یحئئیطر نئئوادرَ  ازی کئئی در. اسئئت انیئئنما آن دری اعتقئئاد-یفکئئری ریئئگ جهئئت
ی انئ: اهلل رسئول ایئ فقئال هیدی نیب فوقف اهلل رسولی ال جا  رجال أن  ایأ یرو و: »است آمده
 اسئتعد: لئه فقئال. أحبئکی انئ و: اهلل رسئول ایئ فقئال. للئبال  استعد: فقال ع،وجل، اهلل أح 
ی حئال در نیئا «.ازعئدا  لکثئره اسئتعد: فقئال طالئ ،ی أبئ بنی عل أح ی ان و: فقال ،للفقر
( نیرالمئؤمنیام حئّ  ) سئوم فقره بدون متقّدمی عرفان منابع در تیروا نیا اصل که است
 در البتئئه .(1/223: 1410 ورام، ؛235/ 4 :تئئا یبئئ ،یغزالئئ ؛83/ 2: 1426 ،یمکئئ) اسئئت آمئئده

 امئا دارد وجئود دیئترد کئرده، اسئتفادهی منبع از ای بوده الحاق نیا مسئول خودی حیطر کهنیا
 .است شده داده نشان ریز جدول در که است دست در زینی تر روشنی ها نمونه

 یطوس خیش نقل یحیطر نقل

 هالل هّل  إذا أّنه( الّسالم هیعل) الّصادق عن یرو
 جّده مصا  علی اؤهعب وعظم حزنه اشتّد  عاشوراء
س  ّل کد  من هیإل رتونی والّناا( الّسالم هیعل) نیالحد
س عّزونهید  ان؛عوم جان   نوحونیو ونعبیو نیبالحد
س مصا  علی  من فرغوا فإذا (الّسالم هیعل) نیالحد

س أّن  اعلموا الّناا هاّی أ:  لهم قولی اءعالب  ّی ح نیالحد
( الّسالم هیعل) وهو  اء،ی  یح من رزقید  رّبه عند
 هیف حّل  وَمن هومصرع رهععس موضم إلی نظری دارماً 

هداء، من  هیعل نکیوالبا زّواره إلی نظریو ال د
 وباسمارهم بهم أعرف وهو ه،یعل العزاء نیمیوالمق

 وإّنه,  الجّنة یف ومنازلهم وبدرجاتهم بارهمط واسماء
 وأباه جّده سرلیو له ست فریف هیعل عیبی َمن رىیل

ّمه  مصابه علی نکیللبا ست فروای أن وأخاه واد
 ّی عل کیوالبا یزارر علمی لو: قولیو عزاءه نیمیوالمق
 من ثرکأ فرحه انعل تعالی اهلل عند األجر من له ما

 أهله إلی نقل یل ّی لع کیالباو یزارر وأّن  جزعه
 وصار ذن  هیعل وما إالّ  مجلسه من قومی وما مسروراً 
ّمه ولدته ومکی  (ر51: 6۱31 ،یحیطر) اد

ْعتد ررر  َبا َسم 
َ
د   ْبَن  َجْعَفَر  اهلل   َعْبد   أ َحّمَ َمایْ َعلَ ) مد  ه 

اَلمد  ولد یَ ( الّسَ ّنَ : قد َس  إ  َمایْ َعلَ ) ّی  َعل   ْبَن  َن یْ اْلحد اَلمد  ه  ( الّسَ
نْ  ه   َد ع  رد یَ ( َجّلَ  َو  َعّزَ ) َرّب  َلی ْنظد م   إ  َعْس  َمْوض  ،َع مد ه   َمْن  َو  ر 

هد  َن  َحّلَ َهَداء   م  ، الّ د رد یَ  َو  َمَعهد َلی ْنظد ه   إ  ار  ّوَ َو  َو  زد ْعَرفد  هد
َ
 أ

ْم  ه  َحال  ْم  َو  ب  ه  ْسَمار 
َ
ر ْسَماء   َو  ب 

َ
ْم، أ ه  ْم  َو  طَبار  ه  َدَرَجات   َو  ب 

ْم  ه  َلت  ْنَد  َمْنز  ْن ( َجّلَ  َو  َعّزَ ) هلل  ا ع  َحد   م 
َ
ه   ْم کد أ َوَلد  هد  َو  ،ب  ّنَ  إ 

رد یَ َف  ه  یع  بْ َی  َمْن  َرىیَ لَ  لد یَ  َو  َلهد  ْسَتْ ف 
َ
مد یْ َعلَ ) طَباَءهد  ْسر  ه 

اَلمد  ْن ( الّسَ
َ
وایَ  أ رد ، ْسَتْ ف  ولد یَ  َو  َلهد ر   ْعَلمد یَ  َلْو : قد  َما یَزار 

َعّدَ 
َ
هد  اَن َع لَ  َلهد  اهللد  أ    َفَرحد

َ
ْن  َثَر ْک أ ، م  ه  ّنَ  َو  َجَزع  َرهد  إ   َزار 

ْن  ه  یْ َعلَ  َما َو  ْنَقل  د یَ لَ  -3۱: 6۱6۱ ،یطوس) َذْن    م 
 (ر33

 تیئئروا در مهئئّم  رییئئت  سئئه کئئه دهئئد یمئئ نشئئانی طوسئئ خیشئئ وی حئئیطر ریئئتحر دو سئئهیمقا
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 ختنیبئرانگی بئرا حاتیتوضئ و اضئافاتی برخئ افئ،ودن( الئف :اسئت گرفته صورتی حیطر
 مقدمئئئه نیئئئا در. تیئئئروا بئئهی الیئئئخی ا مقدمئئئه افئئ،ودن(   شئئئتر؛یبی اثرگئئئذار و احساسئئات

 قابئلی خیتئار نظر از که شده داده نسبت صادق امام بهی عزادار پرشور مجالسی برگزار
 عئزا مجئالسیی برپئا بئه قیتشئوی عنئی کتئا ،ی کل هدف با همسو مقدمه نیا. ستین دفاع
 نیئیتع بئه مربئوط هئالل رایئز اسئت؛ غلئط قدمهم نیا در« عاشورا  هالل هّل » عبارَت . است
 امئا اسئت، ارتیئز از سئخن تنهئای اصئل مئتن در(   روز؛ نه است ،محّرم جا نیا در ،ماه آغاز
 بئا همسئو زیئن نیئا کئه اسئت، کئرده ملحئق ارتیئز بئه را« یعئزادار و هیئگر» جئا همه دری حیطر

 بئئر بنئئا. میکنئئ یمئئ مشئئاهده زیئئن ریئئز جئئدول در را یفئئیتحر نیچنئئ. اسئئت کتئئا ی اصئئل هئئدف
 بئا متناس ی حیطر نقَل  در اما است، ارتیز از سخن تنها زین ثیحد نیا در متقّدم، منابع
 .است شده ملحق ارتیز به نوحه و ندبه و هیگر کتا ، هدف

 ذات کان سلم و طله و هیعل اهللی صلی النب أن یرو
 بعونی و نبورکم زورونررر یوی عل حوله و جالسا ومی

 مصابعمی عل حزنا نوحونی و ونندبی و عمیعل
 أهوال من فرخلصهمررر ؛یوصلت یبر بذلک دونیری

 (ر19: 6۱31 ،یحیطر) شداردها و امهیالق ومی

و   َو  ّنَ   َی رد
َ
ب   أ ساً  ْوم  َی  َذاَت  اَن َک    ّیَ الّنَ  ّی  َعل   َحْوَلهد  َو  َجال 

َناَی  َفَهْل  َناَل ررر  َو  ورد َنا َبْعَد  زد َحد   َنْتل 
َ
َفة   َنَعْم  َناَل  أ  َطار 

ْن  ت   م  ّمَ
د
وَن یر  ید  یأ ز   دد ّر   ْم عد اَرت  یَ ب  َلت   َو  ی  ب  ررر یص 

ْم  َصهد َخّل 
د
ْن  َفر ه   م  ْهَوال 

َ
ه   َو  أ د  : 6۱65 د،یمف) َشَدار 

 (ر3/656

 ابئنی )المکئار بشئار همئان ا( یئ42: 1428 ،یحیطر) اهللعبد بن بشار تیروا گر،ید نمونه
 صئورتی راتئییت  نیشئیپ منئابَع  بئه نسئبتی حئیرط ریتحر در. است( 137: 1413 ،یمشهد
 توجئه داسئتان از بخئش نیئا معنئادار تفاوت به. است معنا به نقل و اختصار از فراتر که گرفته
 :دیکن

 نمشهد ابن نقل یحیطر نقل

: نالت و رأسها رفعت و ساعه هلل ساجدة فخرت
 شعرا هلل فسجدت نعم السالم  یموالی أنرأن
: 6۱31 ،یحیطر) اتمر والث ذلک فعلتی حت

 (ر۱5

َقْت  ی َفَصَبْرَنا: َناَل  َها،یْ َعلَ  ًة یَّ َمْ     َوَنَعْت  َو  َفَ ه   َحّتَ
َفاَنْت 

َ
ْدَها: َناَلْت  َو  أ ع 

َ
َعْدَنا ،ّیَ َعلَ  أ

َ
ی َهایْ َعلَ  َفر  َفَعَلْت  َحّتَ

 (ر659: 6۱69 ،یم هد ابن) َواَلواً  َک َذل  

 بئئه کئئردن غئئش و 1دنیئئدر بئئانیگر ایئئ دنیکشئئ نعئئره ،یحئئیطر نقئئَل  در مینئئیب یمئئ کئئه چنئئان
                                                      

« بهئایج فشئّقت»ی برخئ در و( 37/442: 1403 ،یمجلس ؛257: 1410 ،یمک ابن« )فشهقت» مصادری برخ در. 1
 (.2/257: 1427 ،یجزائر ؛47/380: 1403 ،یمجلس) است آمده
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 هئئم آنی ا انهیصئئوف رفتئئار نیچنئئ ،یحئئیطر زمئئان در ظئئاهراَ . اسئئت شئئده لیتبئئد شئئکر سئئجده
 عمئل کیئ هبئ لئذا داشئته؛ی بئدآموز و دهیرسئ یمئ نظئر بئه ایئح خئالف و ناپسند زن، کی یبرا
 ُاست شده لیتبد دهیپسندی شرع

وااسنادفیتحر.3 اتیر
 راتییئت  نیئا. اسئت دادهی راتئییت  زین اتیروا سنَد  دری حیطر ،یمتن راَت ییت  بر عالوه

 بئئه طالئئ ی ابئئ آل مناقئئ  دری مئئانی طئاوس از تیئئروا کیئئ سئئند. داردی ا سئئاده هئئاتیتوج گئاه
 ابئن: قئس ؛186: 1428 ،یحئیطر) اسئت دهیچسئب آمئده آن از پئس فاصئله بئا کهی تیروا متن

 امئئام از عمئئر بئئن مف ئئل َت یئئوار ایئئ. باشئئدی سئئهو توانئئد یمئئ کئئه( 4/75: 1373 شهرآشئئو ،
  یشئع بئوا بئه( 74: تئا یبئ احمئد، بئن میالکرعبئد ؛33-38: 1356 ه،یئقولو ابن) صادق
 رضئئا امئئام ازی ثیحئئدی راو  یشئئع ابئئو کئئهی حئئال در. اسئئت شئئده داده نسئئبتی خراسئئان
 نیئا ت،یئروا دو موضئوع اّتحئاد بئه توجئه بئا .( 104 همئان،) اسئت نیرالمئؤمنیام ارتیز درباره
 . باشد بودهی سهو تواند یم زین فیتحر

 ار یئز قاصئداَ  وفئةکال مئن خرجت: قال عنه، اهلل یرض محبو  ابن عن یرو» گرید نمونه
س  اَن یئم در .(212: 1428 ،یحئیطر) است...« مروان آل ةیوال زمانی ف( الّسالم هیعل) نیالحب

 آل زمئان اصئال محبو  ابن کهی حال در شود؛ یم دهید« محبو  ابن ای» خطا  زین داستان
ی ثمئئال ابئئوحمزهی دختئئر نئئوه نیحسئئ بئئه مربئئوط اصئئل در تیئئحکا نیئئا و نکئئرده درک را مئئروان
 منشئئأ .(113-111: 1356 ه،یئئقولو ابئئن) اسئت کئئرده تیئئروا او از محبئئو  بئن نحسئئ کئئه اسئت
 ،یکرکئی موسو .نک) است المجئالس ةیتسل در تیروا نیا سند در اختالل ،یحیطر اشتباه
1418 :2/533.) 
 آمئده المنتخئ  در. اسئت دیئبع آن در سئهو احتمئال که دارد وجود زینی گریدی ها مونهن
 یبنئ مئن قئوم علئی عّبئاس ابئن مئرّ :  قئال یمئانیال فئةیحذ عئن ازخبار بع، یف یرو: »است
م  ریئئبک البصئئر فئئوفکم عّبئئاس نابئئ انکئئ و طالئئ  یأبئئ بئئن ّی علئئ سئئّبونی فسئئمعهم , ةّیئئاب

 قیئئطر از عهیشئئ وی سئئن از ثیحئئد اهئئل نئئزد مئئاجرا نیئئا (.138: 1428 ،یحئئیطر...« )الّسئئن
 ،یآجئر ؛37: 1376 ه،یئبابو ابئن .نئک نمونئهی بئرا) اسئت مشئهور گئرانید ایئ ریئجب بئن دیعس

 تیئئئروا رایئئئز اسئئئت؛ی فاحشئئئ غلئئئط ،یمئئئانیال فئئئةیحذ بئئئه آن انتسئئئا  امئئئا .(4/2060: 1420



 

 

011 

لگو
ا

ی 
زش

پردا
یروا 

 در ات
خب

منت
ال

 یحیطر 

 حکومئئئت آغئئازی روزهئئا در فئئئهیحذ کئئه نیئئا ضئئئمن. سئئتین ممکئئن عبئئئاس ابئئن از فئئهیحذ
 عبئاس ابئنی مئاجرا کئهی حئال در اسئت؛ رفتئه ایدن از جمل جن  از قبل و نیرالمؤمنیام

 تیئروا نیئا در فیتحر نیا مشابه .است فهیحذ مر  از پس ها سال و اوی ریپ سن به مربوط
ی مشئی هئو و یازنصئار جئابر تیئرأ لقئد اهلل و: قال أنه عباس ابن عن یرو: »شود یم دهید زین
 از عبئاس ابئن .(133: 1428 ،یحئیطر) أمئه شئأنی فئ فانظروای أب فمن... هنیالمد سککی ف
 ه،یئئبابو ابئئن) اسئئتی مکئئ ریزبابئئو اصئئل در مئئاجرا نیئئای راو و سئئتینی انصئئار جئئابر انیئئراو

 بئه اتیئروا کئه گرفتئه صئورت هئدف نیئا بئا فئاتیتحر نیئا رسئد یمئ نظئر به(. 1/142: 1385
 :است مدعا نیا گواه ریز جدول. شود داده سبتن عهیش اَن یم در تر شاخص و مشهورتر افراد

 دیمف خیش نقل یحیطر نقل فیرد

 ریأم دنایس کان: نال أنهی الفارس سلمان عن و 6
 و اءیباألش رایکث حدونای السالم هیعل نیالمؤمن
 و نیالسن مروری عل تحدثی الت باتیالم 

 منبرهی عل خ  ی الجمعه ومی أنه و األونات
 الناا هایأ: خ بتهی ف لفقا العوفه جاممی ف

 فاجر رجل هیال فقامیررر تفتدون أن نبلی سلون
 وی رأسی ف کمی أخبرنی عل ا: یله نال و فاسض

 نیالحس أمر من کان و کبر و ن ر فلمایررر تیلح
 نیالحس نتلی تول و تجبر وی الصبی نم کان ما

 (ر633-636: 6۱31 ،یحیطر) السالم هیعل

ب   َعْن ررر 
َ
ْعتد  اَل َن  م  َع اْلَح  یأ  َخَتَنایَم    َسم 

َلَماَءَنا َو  وَن یَ  عد ولد م   َخَ َ   قد
َ
ن   رد یأ ْؤم   َن یاْلمد

ب   ْبند  ّید َعل  
َ
ه   یف   َفَقاَل  َطال     یأ ْ َبت   خد

ون   ْن  َنْبَل  یَسلد
َ
ون   أ دد لَ  َفَقاَم ررر یَتْفق   ه  یْ إ 

ل   ْرن   َفَقاَل  َرجد ْخب 
َ
س   یف   ْم َک  یأ

ْ
 َو  یَرأ

ْح  ْن  اَن َک  اَفَلّمَ ررر یت  یَ ل  ْمر   م 
َ
َس  أ  ن  یْ اْلحد

ْمرد  اَن َک  َو  َنْتَلهد  َتَولّیَ  اَن َک  َما
َ
م   َناَل  َماَک  اأْل

َ
 رد یأ

ن   ْؤم  -6/550: 6۱65 د،یمف)  َن یاْلمد
 (ر556

ی عل یدیس کان: نال یال فار ذری أب عنی رو 3
 األونات بعضی ف حدونای طال ی أب بن
 جاممی ف معه جلوا نحن نمایفب باتیبالم 
: له نال و هیعل سلم و رجل هیال دخل اذ العوفه

ررر یالقر یبواد مررتی ان نیرالمؤمنیأم ای
 کما لیالف با  من العوفه مسجد دخلی حت
 (ر631: 6۱31 ،یحیطر) نیرالمؤمنیأم أخبر

َو  َعْن ررر  ّنَ  َغَفَلَة  ْبن   د  یْ سد
َ
اًل  أ َلی َجاَء  َرجد  إ 

م  
َ
ن   ر  یأ ْؤم  م   ایَ  َفَقاَل   َن یاْلمد

َ
ن   َر یأ ْؤم   َن یاْلمد

ّن   َواد   َمَرْرتد  یإ  َرى یب  یررر اْلقد  َدَخَل  َحّتَ
َد  ْن  اْلَمْسج  : 6۱65 د،یمف) ل  یاْلف   َبا    م 

 (ر6/539

 التفت السالم هیعل أنه: باتیبالم  اخباره ومن 5
 قتلی عاز  بن ا: یله ونال عاز ، بن البراءی ال

 رررتنصره ولم حاضری ح وأنت نیالحس یولد
 ،یحیطر) عمره مده والندم الحسره عثری وظل

 (ر631: 6۱31

ْسَماع   َعْن ررر  ّنَ : َناَل  اد  یَ ز   ْبن   َل یإ   اً یّ َعل   إ 
ْلَبَراء   َناَل    ْقَتلد ید  َبَراءد  ایَ  ْوماً َی  َعاز     ْبن   ل 
َس  َی اْبن   ْنَت  َو   ند یْ اْلحد

َ
ه اَل  ّی  َح  أ رد ررر َتْنصد

ّمَ  رد ید  ود َدَم  َو  َک َذل   َلیَع  اْلَحْسَرَة  ْظه   الّنَ
 (ر6/556: 6۱65 د،یمف)
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 از کئهی منبعئ ایئ ،دیئمف ارشئاد ازی حیطر که دهد یم نشان آن اَت یروا  یترت و جدول نیا
ی هئا مقدمئه اول فیئرد دو در. اسئت افئ،وده اتیئروا بئهی اتیئجزئ امئا بئرده بهئره ،کئرده نقل آن

 تیئواری بئرا) شئود ینمئ افئتی گئرید عمنئاب زیئن و دیئمف ارشاد در که است شده اف،ودهی مشابه
 .(1/238: 1404 صفار، .نک دوم تیواری برا ؛2/286: 1404 د،یالحدی اب ابن .نک اول
 داده نسئئبت ذر ابئئو و سئئلمان بئئهی اصئئل منبئئع خئئالف بئئر دو، و کیئئ فیئئرد گئئریدی سئئو از
 ممکئئن زیئئنی خیتئئار نظئئر از و شئئود ینمئئ دهیئئدی گئئرید منبئئع چیهئئ در نسئئبت نیئئا. اسئئت شئئده

 ژهیئو گئاهیجا ظئاهراَ . انئد نکئرده درک را نیرالمؤمنیام حکومت ابوذر و سلمان رایز ستین
  .ردیگ صورت فیتحر نیا که شده باعث عهیش نزد ابوذر و سلمان
 دربئاره عمئر ابئن ازی عراقئی مئرد :اسئت م ئمون نیئا بئه مشئهور اریبسئ تیروا گرید نمونه

 از دیئکن نگئاه نیئا بئه: داد پاسئخ عمئر نابئ و دیپرسئ احرام حال در مگس ای پشه خون ختنیر
 رسئول از مئن و انئد کشئته را خدا رسول پسر کهی حال در پرسد یم من از مگس/پشه خون
: 4122 ،یبخئئار) نئئدیایدن از مئئن حانئئهیر دو نیحسئئ و حسئئن فرمئئود یمئئ کئئه دمیشئئن خئئدا
 نابئئ بئئه عمئئر ابئئنی جئئا بئئه تیئئروا نیهمئئ المنتخئئ  در .(143: 1376 ه،یئئبابو ابئئن ؛5/27

 دهیرسئ کلمئه 260 حئدود به و تهافی پرورش اریبس زین آن کوتاه متن و شده داده نسبت عباس
 یأ اهلل رسئول ایئ فقلئت»  :اسئت آمئده تیروا نیهمی انتها در. (150: 1428 ،یحیطر) است
 در فقئره نیئا کئهی حئال در .«قبلهمای و شمهمای و هیال  مهمایف... ک یال أح  تکیب أهل
: قئولی و»  :آمئده زیئن و( 1/520: 1381 ،یاربلئ) اسئت مالئک بئن انئس بئه  منسئو یتئیروا واقع
ی غفئار ابئوذر تیئروا از رگرفتئهب زیئن بخش نیا که« مانیاال عن خرجه... یأح  من اهلل أح 
 .(4  ،51: 1356 ه،یقولو ابن .نک) است

 جهینت
 اَت یئروا و هکئرد اعتمئاد رنئامعتب منئابع بئه کئهآن بئر هعالوی حیطر گذشت،  هآن به توجه با
. اسئئت داشئئته نقئئش اتیئئروا فیئئتحر در زیئئن خئئود ظئئاهراَ  اسئئت؛ کئئرده نقئئل را هئئاآن فیضئئع
 نیئا نیتئر مهم ازی ک. یکند یمی رویپی ثابتی الگوها ازی حیطر اتیروا در موجود فاتیتحر

گون منابع از اتیروا قیتلف الگوها  سئهو، بئا مئوارد، نیئا ازی انئدک. اسئت مشئترک منبع ای گونا
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کثئئر در امئئا اسئئت؛ هیئئتوج قابئئل عیئئتجم ایئئ اجتهئئاد گاهانئئه فیئئتحر بئئریی هئئا نشئئانه مئئوارد، ا  و آ
 اَن یئم ارتبئاطی برقئراری بئرا جمئالت و کلمئاتی نیگ،یجئا ایئ افئ،ودن کاسئتن، ماننئد یعمد

. شئود یمئ دهیئد نهئایا رینظئا و فقراتیی جدا بودن روشن لیدل به سهو احتمال عدم فقرات؛
ی داسئئتان شئئکلی رابئئ انیئئپا و مقّدمئئه افئئ،ودن ،المنتخئئ  در فیئئتحری الگوهئئا از گئئریدی کئئی

 نیهم نئ. اسئت شئده افئ،ودهی کلمئات زیئن مئتن اَن یم در راستا نیا در. ستا اتیروا به دادن
 فیئتحر بئه منجئر گئاه که است اف،وده اتیروا اَن یم در را خود َی اجتهاد حاتیتوضی حیطر

ی اعتقئئاد وی فکئر جهئَت  زیئئنی حئیطری هئا افئئ،ودهی برخئ. اسئت شئئده تیئروای کّلئی محتئوا
 گئئاه، فئئاتیتحر نیئئا. اسئئت شئئده فیئئتحر دسئئتخوش زیئئن اتیئئروا ناداسئئ المنتخئئ  در .دارد
گاهانئه زیئنی موارد در اما باشد؛ خلط و وسه ازی ناش تواند یم  ازی کئ. یاسئت بئودهی عمئد و آ
 اَن یئم در عالقئه مئورد و شئده شناخته صحابه به اتیروا انتسا  ف،یتحر نیچنی ها زهیانگ

ی هوشئمند و تعّمئد قئرائن ،المنتخئ  در موجئود فئاتیتحر شتریب در .است بوده عهیش عموم
 رایئئز دانسئئت؛ مربئئوط حافظئئه از نقئئل بئئه تئئوان ینمئئ را راتییئئت  نیئئا نیهم نئئ. شئئود یمئئ دهیئئد

 کئه دهئد یمئ نشئان گئرید منئابع بئا هاآن سهیمقا و است قیدق و مفصل ،ینطوال ات،یروا متون
ی حئئیطر منئئابَع  بئئه تئئوان ینمئئ را فئئاتیتحر نیئئا. انئئد گرفتئئه شئئکل مکتئئو  متئئون هیئئپا بئئر کئئامالَ 
کئئه داد؛ نسئئبت . شئئود یمئئ دهیئئدی تکئئرار و مشئئترکی الگوهئئای حئئیطر متعئئدد منئئابع در چرا
 فئئاتیتحر نیئئا شئئامل کئئهی متقئئّدم مکتئئو  منبئئع نگارنئئده،ی جسئئتجو حئئد در نیهم نئئ
ی حئیطر از متئأخری هئا زمئان بئه انتئو ینمئ را فئاتیتحر نیئا گئرید طرف از .نشد افتی باشد،
 .اند کرده نقلی حیطر از را اتیروا نیهم او به کینزد و معاصر سندگانینو رایز داد؛ نسبت

 منابع

 .الوطن دار اض،یر ،عةیالشر ،(ق1420) بکر ابو ،یآجر _
ی هئئا فیئئتحر رامئئونیپی انتقئئاد-یفیتوصئئی کتابشناسئئ» ،(ش1381) محمئئد ،یآالنئئدوزل _

 .185-153  ،78-77 شماره ،شپژوه نهییآ ،«عاشورا
 ی.مرعش کتابخانه قم، ،البالغة نه  شر  ،(ق1404) دیالحم عبد د،یالحد یأب ابن _

 انتشئئئارات دفتئئئر ،قئئم ،(المسئئئتطرفات) السئئرائر ،(ق1410) احمئئئد بئئئن محمئئد س،یئئئادر ابئئن _
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  .اسالمی
 . تاب یک ،تهران ،یازمال ،(ش1376)  علی بن محمد ه،یبابو ابن _
 .دیمف خیش کنگره قم، ،ةیاإلمام إعتقادات ، (ق1414) ______________ _
 .یالرض فیالشر دار قم، ، ازعمال عقا  و ازعمال ثوا  ،(ق1406)  ______________ _
 . داور  قم، ،الشرائع علل ،(ش1385) ______________ _
 . هانج نشر ،تهران ،الرضا أخبار ونیع ،(ش1378) ______________ _
 .مهد  امام مدرسه ، قم ،منقبة مائة ،(ق1407) مداح بن محمد شاذان، ابن _
 . عالمه ،قم ،طال  یأب آل مناق  ، (ق1373) علی بن محمد آشو ، شهر ابن _
 . امیخ ،قم ،الطرائف   ،(ق1400) موسی بن علی طاووس، ابن _
 . جهان ،تهران ،اللهوف ، (ش1348) ______________ _
 . یالرض فیالشر ،مق ،النسا  بالغات ،(تا یب) احمد فور،یط ابن _
 .رکالف دار ،روتیب ،دمشق خیتار ،(ق1415) القاسم ابو ر،کعسا ابن _
 .ةیالمرت و دار ،نجف ،اراتیال، املک ،(ش1356) محمد بن جعفر ه،یقولو ابن _
 .اسالمی انتشارات دفتر قم، ،ریبکال المزار ،(ق1413) محمد ،یمشهد ابن _
 .ارشاد وزارت ران،ته ،نیقیال شفک ،(ق1411) حسن حلی، مطّهر ابن _
 .مهد  امام مدرسه قم، ،المزار ،(ق1410)  محمد ،(اول دیشه) یکم ابن _
 .عةیالطل دار روت،یب ،یالدور زیالع، عبد قیتحق ،(تا یب) ةیالعباس الدولة أخبار _
 . هاشمی بنی ز،یتبر ،ال مة کشف ،(ق1381)  سییع بن علی اربلی، _
 الحسئئئئئن اإلمئئئئئام إلئئئئئی المنسئئئئئو  ریسئئئئئالتف ،(ق1403) القاسئئئئئم بئئئئئن محمئئئئئد ،یاسئئئئئترآباد _

 .مهد  امام مدرسه قم، ،یرکالعس
 وزارت تهئئئران، ،نیحسئئئ امئئئامی خیتئئئاری کتابشناسئئئ ،(ش1380) محمئئئد ،یاریاسئئئفند _

 .ارشاد
 .امیخ ،قم العلما ، اضیر ،(ق1401) اهلل عبد ،یافند _
 رفالمعئئا مؤسسئئة قئئم، ،عشئئر یاإلثنئئ ازئمئئة معئئاجز نئئةیمد ،(ق1413) هاشئئم دیسئئ بحرانئئی، _

  .ةیاإلسالم
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 .النجا  طوق ،روتیب ، یالصح ،(ق1422) لیاسماع بن محمد ،یبخار _
 . یأعلم ،روتیب ،نیقیال أنوار مشارق ،(ق1422) رج  برسی، _
 .ةیاإلسالم ،قم ، المحاسن ،(ق1371) محمد بن احمد برقی، _
 . یالعرب خیالتار مؤسسة ،روتیب ،ازبرار اضیر ،(ق1427) اهلل نعمت جزائر ، _
 مناقشئئات و هئئا دگاهیئئدی بئئازخوان» ،(ش1336) ایئئن یدیئئتوح اهلل رو  و رسئئول ان،یئئجعفر _

 شئماره ،22 سئال ث،یحئد علئوم فصلنامه ،«کسا  ثیحد ازی حیطر خیش تیروا دربا 
4،  31-50. 
 .ازندلس مکتبة ب داد، ،اآلمل أمل ،(ق1385) الحسن بن محمد ،یعامل حر _
 و علئئوم پژوهشئئگاه قئئم، ،عاشئئورا منئئابع قئئدن وی معرفئئ ،(ش1388) اهلل عبئئد دیسئئ ،ینیحسئئ _

 ی.اسالم فرهن 

 . البالغ ،روتیب ، بر کال ةیالهدا ، (ق1413) حمدان بن نیحس بی،یخص _
 . اسالمی ها  پژوهش زکمر مشهد، ،ا یازنب قصص ،(ق1403) اهلل هبة بن دیسع راوند ، _
 ،«لمنتخئئ ا دری حئئیطری هئئا انگئئاره تیئئروا نقئئد وی بئئازخوان» ،(ش1400) محسئئن رفعئئت، _

 .228-133  ،20 شماره ،7 سال ،یپژوه عهیش
 بئن محمئد کوشئش بئه ،ةیسئیالخم یازمئال  یئترت ،(ق1422) نیالحسئ بنیی حی ،یشجر _

 .ةیالعلم ت کالدار ،روتیب ،یالعبشم أحمد
 ی.مرعش کتابخانه ،قم ،الدرجات بصائر ،(ق1404) الحسن بن محمد صفار، _

 .دارالترا  ،روتیب ،کوالملو لرسلا خیتار ،(ق1387) ریجر بن محمد ،یطبر _
 خیالتئئار مؤسسئئة ،روتیئئب ،یحئیللطر المنتخئئ ی الفخئر ،(ق1428) نیالئئد فخئئر ،یحئیطر _

 ی.العرب

 . مرت و  تهران، ، نیالبحر مجمع ،(ش1375) ______________ _
 .الثقافة دار ،قم ،یازمال ، (ق1414) الحسن بن محمد ،یطوس _
 . هیاإلسالم ،تهران ،امکحاز  یتهذ ،( ق1407 ) ______________ _
کبئئئر درضئئئایعم وی علئئئ زاده، عئئئادل _  ،یالکبئئئر ةیئئئالهدا کتئئئا  دری رینصئئئی هئئئا رمئئئ،واره ،یا

 .نشر دست در ث،یحد و قرآنی خیتار مطالعات
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 . یالرض ،قم ،یال ر فرحة ،(تا یب) طاووس ابن احمد بن میرکال عبد _
 .المعرفة دار روت،یب ،نیالد علوم ا یإح ،(تا یب) حامد ابو ،یغزال _
 .ةیاإلسالم ،تهران ،یالکاف ،(ق1407)  عقو ی بن محمد نی،یلک _
 . یالعرب الترا  ا یإح دار روت،یب ،ازنوار بحار ،( ق1403) باقر محمد مجلسی، _
 .دیمف خیش نگرهک قم، ،اإلرشاد ،(ق1413) محمد بن محمد د،یمف _
 .ةیالعلم الکت  دار ،روتیب ،القلو  قوت ،(ق1426) طال  ابو ،یمک _
 امئئئئئام مقاتئئئئئل کتئئئئئ ی سئئئئئنج صئئئئئحتی ابیئئئئئارز» ،(ش1401) دیئئئئئحم دیسئئئئئ ،یموسئئئئئو  _

 .تابستان ،26 شماره ،7 سال ،ینیحس معارف نامه پژوهش ،«نیحس
جئالس ةیتسئل  ،(ق1418) طالئ  یأبئ بئن محمئد ،یکرکئ موسئو  _ جئالس نئةیز و المب  ،قئئم ،المف

 .ةیاإلسالم المعارف مؤسسة
  .ما لیدل ،قم ،(1427) المعجزات نوادر _
 . هیفق قم، ،(الخاطر هیتنب و الناظر نزهة) المجموعة ،(ق1410) سییع بن مسعود ورام، _

 


