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 مقتطفات  من كالم أمير المؤمنين )عليه السالم( من كتاب   
لعالء الدين كلستانه  ) بهجة الحقائق في شرح نهج البالغة (

 االصفهاني 
                                  

 م. م. غيداء كاظم عبد هللا                     أ .م. د. علي عباس االعرجي    
 امعة الكوفة               كلية التربية /جامعة القادسية                        مركز دراسات الكوفة / ج 

 
 ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٔ -تاريخ قبول النشر:             ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٗٔ -أستالم البحث : تاريخ

 المقدمة 
 اسمو ونسبو : 

ىك عالء الديف محمد بف األمير محمد عمي شاه المعركؼ بأبي تراب  بف أبي المعالي بف 
رتضى بف منصكر المعركؼ بمير غياث بف عبد العزيز، كتنتيي نسبتو الى السيد محمد البطحائي مف م

ذرية االماـ الحسف المجتبى )عميو السالـ(  ، كىك مف سادات كمستانو ؛  لذلؾ يسمكه ميرزا عالء الديف 
ثبت كرع كزاىد، عالمان كمستانة  االصفياني ،  كاف عالمان جميؿ القدر عظيـ الشأف رفيع المنزلة ، ثقة 

 .   (ٔ)بالعمـك العقمية كالنقمية ، كمؼ مرتيف لمصدارة فمـ يقبؿ لكماؿ عقمو كغاية زىده 
 اساتذتو : 

( ٕ)ىػ(  صاحب بحار األنكارٓٔٔٔتتممذ عالء الديف عمى يد العالمة  محمد باقر المجمسي )ت 

 .   (ٗ)، كقيؿ : خاليا (ٖ)المجمسي  ، كتجمعيما  رابطة مصاىرة  ، يقاؿ إف عالء الديف أخك زكجة
 تتممذ عمى يده :   تالميذه :  

 .  (٘)محمد ىاشـ بف أبي طالب الحسيني  -

 . (ٙ)السيد ربيع  بف أبي الصالح بف جعفر الحسني االردستاني  -

 مف مصنفات عالء الديف : مصنفاتو :  
)   (ٚ)ثالث مجمدات غير تاـ  حدائؽ الحقائؽ في شرح نيج البالغة ، كىك شرح كبير، قيؿ إنو  في  -

 .   (ٛ)مخطكط  ( ، كالبعض ذكر انو شرح مبسكط في عشريف مجمدان 

 كىك مخطكط  مختصر  قمنا بتحقيقو . ( ٜ)بيجة الحدائؽ في شرح نيج البالغة -

 . ( ٓٔ)ركضة الشيداء  -

(. ٔٔ)لى المؤمكفمنيج اليقيف ، كىك شرح الرسالة المذىبة لإلماـ الرضا )عميو السالـ( التي أرسميا ا -
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 .(ٖٔ)، كذكرىا  بعض باسـ شرح األسماء الحسنى  (ٕٔ)ركضة العرفاء في شرح االسماء الحسنى  -

 . (ٗٔ)شرح الرسالة األىكازية الصادقية  -

 .( ٘ٔ)ترتيب مشيخة الفقيو  -

 كفاتو : 
ىػ(  ٓٔٔٔ ، كقيؿ : في سنة ) (ٙٔ)ىػ( ٓٓٔٔكردت أكثر مف ركاية لكفاتو ، فقيؿ: تكفي في سنة )     

، كالركاية األكلى بعيدة عف  (ٛٔ)ىػ( ٓٔٔٔ، كمف المحدثيف مف ذكر اف تاريخ كفاتو كاف بعد سنة )  (ٚٔ)
ىػ( صاحب جامع الركاة الذم فرغ مف  ٔٓٔٔالصحة ؛ ذلؾ أف محمد عمي االردبيمي المتكفى سنة )

لديف كاف حيان يرزؽ في ىذه ذكر في كتابو ما يشير الى أف السيد عالء ا (ٜٔ)ىػ( ٓٓٔٔكتابتو سنة )
السنة ، إذ قاؿ عنو : ))... ُكمؼ مرتيف لمصدارة فمـ يقبؿ لكماؿ عقمو كغاية زىده مد اهلل تعالى ظمو 

، كما  كرد في مقدمة الكتاب أف االردبيمي لما أراد كتابة نسخة عف نسخة ( ٕٓ)العالي كصانو كأبقاه((
لعمماء كمنيـ السيد عالء الديف  الى حجرتو بالمدرسة االصؿ مف كتابو جامع الركاة جمع جماعة مف ا

المباركة فكتب كؿ كاحد منيـ شيئان  تقديران منيـ لو ، كتيمنان منو بخطكطيـ ، فكتب لو السيد عالء الديف 
 .      (ٕٔ)كممة )الذم(

 نسخ المخطكطات المعتمدة  : 

 اعتمدت في تحقيؽ المخطكط  :     
 ( ) نسخة األصل  نسخة ) أ (  -

كىي نسخة مكتبة ) آية اهلل العظمى مرعشي نجفي (  في  مدينة قـ المقدسة في إيراف مثبت في 
بطاقة المخطكطة  اسـ الكتاب : بيجة الحدائؽ في شرح كممات كالـ اهلل الناطؽ ، اسـ المؤلؼ : سيد 

 . ٚٗٛٔكرقة ، تسمسؿ  ٖٕٚعالء الديف محمد بف أبي تراب كمستانو االصفياني عدد االكراؽ : 
صفحة العنكاف غير مكجكدة في المخطكط ، ككتب في أعمى الصفحة االكلى عنكاف الكتاب )) بيجة     

الحدائؽ كتفسير خطب نيج البالغة (( كالصفحة االكلى مطمكسة مف الكسط كاليكامش الجانبية كاضحة 
كمستانو، كفي الصفحة كتب عمى الجانب االيسر )) شرح نيج البالغة لمعالمة السيد عالء الديف محمد 

التي بعدىا كضع في االعمى كسط المخطكط عنكاف )) نيج البالغة شرح نيج البالغة(( كبعدىا )) بسـ 
اهلل الرحمف الرحيـ (( كابتدأ السطر االكؿ بػ))الحمد هلل الذم أبمج  نيج البالغة في مناىج البالغ ليككف 

 معاني بمقاليد ((  . لممستبصريف عممان مستنيران كفتح مغاليؽ أسرار ال



 
م أمير مقتطفات  من كال            م. م. غيداء كاظم عبد هللا  &أ .م. د. علي عباس االعرجي    

  م( المؤمنين )عليه السال

 

11 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/6112التاسع عشر: العدد 

ىذه النسخة تامة ، قاؿ الشارح في نياية الكرقة االخيرة ))  تـ الشطر األكؿ مف كتاب بيجة الحدائؽ     
في شرح كممات كالـ اهلل الناطؽ(( كما ذكر فييا  تاريخ االنتياء مف تأليفو قاؿ : )) ككاف الفراغ مف 

نة اثني كتسعيف بعد االلؼ مف اليجرة ، كالحمد هلل تأليفو في تاسع عشر شير ربيع االكؿ مف شيكر س
أكالن كآخران كالصالة عمى سيد أنبيائو محمد كعترتو الطيبيف الطاىريف المعصكميف(( ككاف ىذا الكالـ نياية 

 المخطكطة .  
جاءت المخطكطة عمى شكؿ كجييف في الصفحة الكاحدة ما عدا الصفحة األكلى فجاءت عمى شكؿ    

 كجو كاحد .
 نسخة )ح(  -

، لـ يذكر اسـ  ٕٜكىي نسخة مكتبة اإلماـ الحكيـ العامة في النجؼ االشرؼ ، برقـ عاـ :      
سطران ، كمتكسط كممات  ٖٕكرقة ،  عدد سطكر الكرقة  ٖٗٔالناسخ كال تاريخ النسخ ، عدد أكراقيا: 

 سـ .ٙٔ×  ٖٕ( مقاسيا : ٙٔالسطر الكاحد )
منيا إالَّ جزء صغير كرد فيو اسـ )) ابف كمستانو االصفياني(( كفي صفحة العنكاف ممزقة لـ يبؽ     

أعمى الصفحة االكلى مف المخطكطة كتب عنكاف )) بيجة الحدائؽ في شرح نيج البالغة (( كأسفؿ منو 
كتب : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  الحمد هلل الذم أبمج نيج البالغة في مناىج البالغ ليككف لممستبصريف 

نيران كفتح مغاليؽ .... (( كعنكاف  الكتاب يؤيده قكؿ الشارح في الصحيفة االكلى : )) كلـ كاف عممان مست
ىذا المختصر كالطمع لحدائؽ الحقائؽ سميتو ببيجة الحدائؽ كاهلل المؤيد إلصابة الصكاب، كعميو التككؿ 

رة ))فيقكؿ المرتجي في فتح االبكاب (( ،  كاسـ المؤلؼ كرد أيضان  في الصفحة االكلى في نص العبا
صفح ربو كغفرانو عالء الديف محمد بف أبي تراب الحسني المنتمي الى كمستانو إني لما فرغت مف تأليؼ 
بعض أجزاء حدائؽ الحقائؽ في شرح كممات كالـ اهلل الناطؽ كقضيت الكطر في شرح الخطبة الشقشقية 

.  )... 
ىي  تكاد تخمك مف اليكامش إال في النسخة كتبت عمى شكؿ كجو كاحد في كؿ صفحة ، ك     

مكضعيف ، كعناكيف النسخ كتبت بالمكف االحمر ، كما كضعت خطكط حمراء عمى بعض الخطب كأحيانان 
 تككف ىذه الخطكط مكجكدة تحت الشرح . 

، كآخر سطر فييا ) تنبيييـ عمى الخطأ  كفي  ٖٗٔكىذه النسخة غير تامة  تنتيي في صحيفة      
 قيادىـ لو عميو السالـ، كلقطو كنصره اخذه مف األرض كلعؿ الغرض (( .تفرجيـ كعدـ ان

 نسخة ) ر(  -
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كىي نسخة مكتبة ) آية اهلل العظمى مرعشي نجفي (  في  مدينة قـ المقدسة في إيراف مثبت في    
 بطاقة المخطكطة  اسـ الكتاب : بيجة الحدائؽ ، اسـ المؤلؼ : السيد عالء الديف محمد بف أبي تراب

 . ٜٛٓٔكرقة ، تسمسؿ  ٖٕٚكمستانو عدد االكراؽ : 
في أعمى الصفحة االكلى عنكاف الكتاب ))  ب  ت  صفحة العنكاف غير مكجكدة في المخطكط ، ككُ    

بيجة الحدائؽ في شرح نيج البالغة  (( كاسـ المؤلؼ )) لمعالمة السيد عالء الديف كمستانو(( كبعدىما 
رحيـ ((  جعمو السطر االكؿ  مف المخطكط ، كالثاني )) الحمد هلل الذم أبمج  مباشرةن )) بسـ اهلل الرحمف ال

 نيج البالغة في مناىج البالغ ليككف لممستبصريف عممان مستنيران كفتح مغاليؽ أسرار(( . 
كعنكاف  الكتاب كرد في ضمف الصفحة االكلى إذ كرد نص عبارة  : )) كلـ كاف ىذا المختصر      

الحقائؽ سميتو ببيجة الحدائؽ كاهلل المؤيد إلصابة الصكاب، كعميو التككؿ في فتح االبكاب كالطمع لحدائؽ 
(( كما كرد ذكر اسـ المؤلؼ في الصفحة االكلى أيضان مف ضمف الكالـ كنصو )) أما بعد فيقكؿ المرتجي 

فرغت مف تأليؼ صفح ربو كغفرانو عالء الديف محمد بف أبي تراب الحسني المنتمي الى كمستانو إني لما 
بعض أجزاء حدائؽ الحقائؽ في شرح كممات كالـ اهلل الناطؽ كقضيت الكطر في شرح الخطبة الشقشقية 

 . )... 
جاءت المخطكطة عمى شكؿ كجييف في الصفحة الكاحدة  ما عدا الصفحة االخيرة جاءت عمى     

 شكؿ كجو كاحد . 
جفي ، في كسط الصفحة االكلى في االعمى عمى النسخة ختـ مكتبة آية اهلل العظمى مرعشي ن   

 كفي أكراؽ متفرقة كما ثبت في كسط الصفحة االخيرة باألسفؿ . النسخة خالية مف التعميقات كاليكامش .
المخطكطة غير تامة انتيت  بالسطر االخير الذم نصو  )) بالتحريؾ كبيا سميت شرط السمطاف 

 . قاؿ أبك عبيد كحكى عف بعض (( النيـ جعمكا ألنفسيـ عالمات يعرفكف بيا كذا 
 نسخة )ث(  -
، عدد  ٕٕٓٓىي نسخة مركز إحياء التراث االسالمي في  مدينة قـ المقدسة في إيراف برقـ     

، مكتكب في صفحة العنكاف في االعمى كسط الكرقة ) المجمد االكؿ مف بيجة الحدائؽ  ٕٖٖصفحاتيا 
عالء الديف الحسيني طاب  الحسب السيد اضؿ كالحبر الكامؿ في شرح كممات كالـ اهلل الناطؽ لممكلى الف

ثراه كجعؿ الجنة مثكاه( في الصفحة التي بعدىا ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ( في كسط الصفحة كالسطر 
االكؿ ) الحمد هلل الذم أبمج  نيج البالغة في مناىج البالغ ليككف لممستبصريف عممان مستنيران( ، كقد كرد 

فحة اسـ المؤلؼ فقد كرد )) فيقكؿ المرتجي صفح ربو كغفرانو عالء الديف محمد بف أبي في ىذه الص
تراب الحسني المنتمي الى كمستانو إني لما فرغت مف تأليؼ بعض أجزاء حدائؽ الحقائؽ في شرح كممات 
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 كالـ اهلل الناطؽ كقضيت الكطر في شرح الخطبة الشقشقية ...(   كما كرد في ىذه الصفحة عنكاف
الكتاب قاؿ الشارح : ))كلـ كاف ىذا المختصر كالطمع لحدائؽ الحقائؽ سميتو ببيجة الحدائؽ كاهلل المؤيد 

 إلصابة الصكاب، كعميو التككؿ في فتح االبكاب((. 
جاءت المخطكطة عمى شكؿ كجييف في الصفحة الكاحدة ما عدا الصفحة األكلى كاالخيرة     

 . بالخط الفارسي  ، ككتبتفجاءتا عمى شكؿ كجو كاحد 
عمى ىذه النسخة ختـ ميرا جالؿ الديف محدث ، كىي تكاد تخمك مف الحكاشي كالتعميقات اال في     

 مكاضع قميمة جدان  . 
ىذه المخطكطة تامة قاؿ فييا الشارح  ))  تـ الشطر األكؿ مف كتاب بيجة الحدائؽ في شرح       

ريخ االنتياء مف تأليفو قاؿ : )) ككاف الفراغ مف تأليفو في كممات كالـ اهلل الناطؽ(( ، كذكر فييا  تا
تاسع عشر شير ربيع االكؿ مف شيكر سنة اثني كتسعيف بعد االلؼ مف اليجرة ، كالحمد هلل أكالن كآخران 
كالصالة عمى سيد أنبيائو محمد كعترتو الطيبيف الطاىريف المعصكميف(( ككاف ىذا الكالـ نياية 

 المخطكطة . 
 ) م(  نسخة -
كىي نسخة ) كتاب خانة عمكمي ( مكتبة ) آية اهلل العظمى مرعشي نجفي (  في  مدينة قـ   

المقدسة في إيراف مثبت في بطاقة المخطكطة  اسـ الكتاب : بيجة الحدائؽ في شرح كممات كالـ اهلل 
 ٜٖٖكراؽ : الناطؽ ، اسـ المؤلؼ : سيد عالء الديف محمد بف أبي تراب كمستانو اصفياني، عدد اال

.  صفحة العنكاف فييا تعميقات بخط إيراني ، اشر  6ٜٖ٘×  6٘ٙٔ، كحجميا  ٖٜٚٔكرقة ، تسمسؿ 
عميو بأنو خط حاج فرىاد ميزا ، كاثبت عمييا بخط مخالؼ لخط المخطكط ) شرح صغير نيج البالغة 

 كمستانو( .
كقريب التناكؿ ال يعدمو أحد  الصفحة االكلى بعد صفحة العنكاف بدأت  ) احصائيا بثمف ميسكر    

لعمـك المكارد مع قمة العكائؽ عف الكصكؿ الى كاحد مف افراده كال (( كىي بذلؾ تككف مختمفة عف بقية 
مف ضمف الكالـ  انيأل ؛النسخ لسقكط  بدايتيا ، كبذلؾ لـ يذكر فييا عنكاف الكتاب كال اسـ المؤلؼ

 الساقط في البداية .    
كتبت بالمكف االحمر ، كما كضعت خطكط حمراء عمى بعض الخطب كأحيانان كعناكيف النسخ      

 تككف ىذه الخطكط مكجكدة تحت الشرح . 
 عمى المخطكطة تعميقات كىكامش .  
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تمت ىذه المخطكطة بعبارة  ))  تـ الشطر األكؿ مف كتاب بيجة الحدائؽ في شرح كممات كالـ     
تياء مف تأليفو قاؿ : )) ككاف الفراغ مف تأليفو في تاسع عشر شير اهلل الناطؽ(( ، كذكر فييا  تاريخ االن

ربيع االكؿ مف شيكر سنة اثني كتسعيف بعد االلؼ مف اليجرة ، كالحمد هلل أكالن كآخران كالصالة عمى سيد 
 أنبيائو محمد كعترتو الطيبيف الطاىريف المعصكميف(( ككاف ىذا الكالـ نياية المخطكطة. 

مقابمتيا بنسخة االصؿ )) قد تـ ككمؿ الحمد هلل كحسف تكفيقو ىذا الكتاب ىذه النسخة تمت 
المستطاب مع نسخة نقمت منو نسخة االصؿ  كبالغت في مقابمتو بقدر الكسع كطاقة البشر إال ما زاغ 

 ...( عنو البصر 
 نسخة ) ع ( 

مدينة قـ المقدسة  كىي نسخة ) كتاب خانة عمكمي ( مكتبة ) آية اهلل العظمى مرعشي نجفي (  في 
الناطؽ ، ...في إيراف مثبت في بطاقة المخطكطة  اسـ الكتاب : بيجة الحدائؽ في شرح كممات كالـ 
كرقة ،  ٖٙ٘اسـ المؤلؼ : سيد عالء الديف محمد بف أبي تراب كمستانو اصفياني، عدد االكراؽ : 

بيجة الحدائؽ مختصر كتب في الصفحة االكلى عنكاف ) .   ٛٔ×  6ٖٖ٘، كحجميا  ٘ٓٓٙتسمسؿ 
) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ( في كسط الصفحة كالسطر كتب  في الصفحة التي بعدىا حدائؽ الحقائؽ ( 

االكؿ ) الحمد هلل الذم أبمج  نيج البالغة في مناىج البالغ ليككف لممستبصريف عممان مستنيران( ، كقد كرد 
رتجي صفح ربو كغفرانو عالء الديف محمد بف أبي )) فيقكؿ الم جاء فييا في ىذه الصفحة اسـ المؤلؼ 

تراب  المنتمي الى كمستانو إني لما فرغت مف تأليؼ بعض أجزاء حدائؽ الحقائؽ في شرح كممات كالـ 
اهلل الناطؽ كقضيت الكطر في شرح الخطبة الشقشقية ...(   كما كرد في ىذه الصفحة عنكاف الكتاب قاؿ 

ر كالطمع لحدائؽ الحقائؽ سميتو ببيجة الحدائؽ كاهلل المؤيد إلصابة الشارح : ))كلـ كاف ىذا المختص
 . الصكاب، كعميو التككؿ في فتح االبكاب((.   جاءت المخطكطة عمى شكؿ كجييف في الصفحة الكاحدة

 منيج التحقيق : 
 تكجد جممة مف االمكر التي تـ الحرص عمى تنفيذىا في التحقيؽ،  منيا :  

 ماؿ ما نقص منو بالطمس كالخـر بما يقتضيو السياؽ .ضبط النص بالشكؿ كاك -

االشارة الى الكممات المصحفة كالمحرفة باثبات الصحيح بالمتف كاالشارة الى المصحؼ كالمحرؼ   -
 في اليامش .

 تخريج الشكاىد القرآنية كاألحاديث النبكية   . -

 تخريج االعالـ التي كردت مف كتب التراجـ . -

 المعاجـ في بياف معاني الكممات .الرجكع الى كتب المغة ك  -
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 الكرقة االكلى مف مخطكطة  نسخة )أ(
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 الكرقة االخيرة مف نسخة ) أ ( 
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 الكرقة االكلى مف نسخة ) ر( 
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 ف نسخة )ر( الكرقة االخيرة م
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 الكرقة االكلى مف نسخة )ث(
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 الكرقة االخيرة مف نسخة )ث(
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 الكرقة االكلى مف نسخة )ـ(



 
م أمير مقتطفات  من كال            م. م. غيداء كاظم عبد هللا  &أ .م. د. علي عباس االعرجي    

  م( المؤمنين )عليه السال

 

11 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/6112التاسع عشر: العدد 

 
 الكرقة االخيرة مف نسخة )ـ(
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 الكرقة االكلى مف نسخة )ع(
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 النص المحقق
َداِحَي َوِمْن ُخْطَبٍة َلُو )َعَمْيِو الّساَلم( َعمََّم ِفْيَيا الصَّالة َعَمى النَّبِي )َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوآلِو(  )المَُّيمَّ  

(َشِقيَِّيا وَسِعيِدَىا(  الَمْدُحوَّاِت، وَداِعَم الَمْسُموكاِت، وَجاِبَل اْلُقُموِب َعَمى ِفَطَرِتيا  ، يقاؿ:  (ٕٕ)الّدحك )الب ْسط 
كالمدحكات األرضكف السبع قاؿ اهلل تعالى: )) ك ْاال رض  ب عد  ذلؾ   (ٖٕ)) دحا اهلل األرض يدحكىا ك يدحاىا(

اىا (( الشيء كمنع أم: ماؿ فأقامو ك )الدعامة: عماد  (ٕ٘)، كالبسط ال ينافي االستدارة، كدعـ (ٕٗ)د ح 
، كدعامة  (ٕٛ)ك )المسمككات السماكات( (ٕٚ)، كس مكو سمكان بالفتح ف سمؾ  سمككان رفعو فارتفع (ٕٙ)بيت(ال

السمكات قدرتو تعالى فال ينافي قكلو )عميو الّسالـ( في الخطبة األكلى بغير عمد يدُعميا كجبمُو اهلل أم: 
ب مة بكسر الجيـ كال(ٜٕ)خمقو كعمى الشيء طبعو عميو ، (ٖٓ)باء كتشديد الالـ أم )الخمقة كالطبيعة(، كمنو الج 

مف األمر كالديانات كالعناية كاألىكية كىي ما يقتضيو  (ٖٔ)كالفطرة الخمقة التي يفطر عمييا  االنساف خاليان 
) اْجَعْل َشرَاِئَف َصَمَواِتَك، الشقي كالسعيد عمى ما خمؽ (ٕٖ)محض عقمو، كشقييا بدؿ مف القمكب أم: خالؽ

 ِبالَحقِّ(َبَرَكاِتَك، َعَمى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك الَخاِتم ِلَما َسَبَق، َواْلَفاِتِح ِلَما ِاْنَغَمَق، َوالُمْعِمِن الَحقَّ  َوَنواِميَ 
ؼ العمك كالمجد، كنما الشيء ينمك أم: زاد، كما سبؽ األدياف أك الكحي ك الرسالة، كقاؿ بعض ر  الش  

م ؿ سيبؿ النجاة كطريؽ الجنة  (ٖ٘)الباب إذا عسر فتحو كما )انغمؽ( (ٖٗ)انغمؽ(ك) (ٖٖ)الشارحيف: أم الم 
الحؽ بالحؽ بياف  (ٖٙ)كاالىتداء الى قربو سبحانو، أك كؿ شبية كمعضمة كاإلعالف االظيار كاظيار

كالذم يقيـ دليال باطالن عمى دعكل  (ٖٚ)صكليا كفركعيا بطرؽ صحيحة الأالصكاب، كالممة البيضاء 
حاقة  :يقاؿ ،بالحرب كالخصكمة (ٖٛ)بالمعجزات الباىرة التي يمكف بيا مف اظيار الحؽ كقيؿ صحيح، أك

ُكّؿ ُجْزئي مف الحّؽ فإفَّ  (ٔٗ)، كقيؿ: المراد انو) أظير الحؽ بعضو ببعٍض((ٓٗ)فغمبو (ٜٖ)فحقو أم: خاصمو
ّنما ب نى ا ال سالـ عمى خمس ثـ كُثرت  ُفر  ) َوالدَّاِفِع  كعو كباألصؿ يظير الفرعحّؽ كالّديف ل ـ ي ظير دفعة ك ا 

الجيشة المر ة َصْوََلِت اأَلَضاِلْيِل( (ٕٗ)َجْيَشاِت األَباِطيِل، َوالدَّاِمغِ 
مف جاش البحر، أك القدر إذا غال   (ٖٗ)

 (ٙٗ)، ككذلؾ األضاليؿ، كالدامغ (٘ٗ)، كاألباطيؿ جمع باطؿ عمى غير قياس كالقياس بكاطؿ (ٗٗ)كارتفع
، كىك مخ الرأس ، كفي  (ٛٗ)كنصره كمنعو أم : )شجة حتى بمغت الشجة الدماغ( (ٚٗ)دمغوالميمؾ مف 

كلة الحممة كالكثبة كالمقصكد اطفاء ، كالص  (ٓ٘)كالقمع القير كاالذالؿ (،ٜٗ)بعض النسخ )كالقامع( بدؿ الدامغ
) ب كالغارات كنحك ذلؾ ألىؿ الجاىمية مف الحرك  (ٔ٘)نائرة  الشرؾ، كدفع الطغياف كالفتف التي كانت عادة

ِفي َمْرَضاِتك، َغْيَر َناِكٍل عْن ُقُدٍم، َوََل َواٍه في َعْزٍم، َواِعياً  (ٕ٘)َكَما ُحمَِّل فاْضَطَمع، َقاِئمًا ِبَأْمِرَك، ُمْسَتْوِفزاً 
قاؿ ،  (ٖ٘)النحاةبعض  الكاؼ لمتعميؿ كما ىك مذىب ِلَوْحِيَك، َحاِفظًا َعمى َعْيِدَك . َماِضيًا َعَمى َنَفاِذ َأْمِرَك(

ْنكـ((األخفش  ْمن ا فيُكـ ر ُسكالن م  في قكلو تعالى: )) ك ما ا رس 
أم: ألجؿ إرسالي فيكـ رسكال منكـ  (ٗ٘)

السابؽ، أم: اجعؿ شرائؼ  (ٚ٘)كالظرؼ متعمؽ باألمر]...[ (ٙ٘)، كلمتشبيو عمى مذىب بعضيـ(٘٘)فاذكركني
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أك افعؿ كما فعؿ، فالتشبيو في معنى الفعؿ المطمؽ المشترؾ بيف  ألجؿ أنو ُحمّؿ فقاـ بو، (ٛ٘)صمكاتؾ عميو
المتعمؽ كالمتعمؽ، أك المعنى صؿِّ عميو صالة مناسبة لفعمو، كقيؿ: إنَّو متعمؽ بمضمكف الصفات الّسابقة 

كما حمؿ كاضطمع أم: قكل عميو مف الضمع  (ٜ٘)أم: فعؿ االفعاؿ المذككرة ألجؿ أنَّو حمؿ أك كأنَّو
فز بالفتح كبالتحريؾ(ٓٙ)ؾ كىك) القكة كاحتماؿ الثقيؿ(بالتحري ، كمستكفزان أم: مستعجال مف الك 

أم:  (ٔٙ)
،  (ٗٙ)في قعدتو إذا قعد قعكدا منتصبان غير مطمئف( (ٖٙ)كيمكف أف يككف مف قكل يـ: ) استكفز (ٕٙ))العجمة(

مرضاة الّرضا، كنكؿ عف الشيء نككالن فإفَّ ىذه القعدة شأف مف أىتـ بأمر كينتظر القياـ إليو متى أمر، ك ال
أنو في كالمو )عميو النياية ، كالُقدـ بالضـ األقداـ، أك التقدـ كيظير مف كالـ صاحب (٘ٙ)نكص كجبف

، كالكاىي الضعيؼ، ككعاه يعيو أم: حفظو كجمعو، ككع ْيت  (ٙٙ)الّسالـ( بالتحريؾ، كقاؿ: )أم في تقدـ(
يد الكصية كالتقدـ الى المرء في الشيء كالذمة كالحرمة كالمراد حفظ ما ، كالع(ٚٙ)الحديث أم: فيمتو كعقمتو

أكصى اهلل عز كجؿ كأمره بو في تبميغ الرسالة كغيره كنفاذ االمر مضّيو ، كيقاؿ: أمرنا فذ أم ماض  
تابعان لو، كقاؿ بعض الشارحيف: ) تقديره  (ٛٙ)مطاع، كالمعنى ماضيان عمى مضي أمرؾ أم: عمى كفقو

)َحتَّى َأْوَرى َقَبَس اْلَقاِبِس، وَأَضاَء الطَِّريَق ِلْمَخاِبط، َوُىِدْيَت ِبِو اْلُقُموُب  (ٜٙ)مصّران عمى نفاذ أمرؾ( ماضيان 
ن د كرعىَبْعَد َخْوَضاِت اْلِفَتِن وَأقاَم ُمْوِضَحاِت اأَلْعاَلِم َوَنيِّرَاِت األْحَكاِم(  لى أم: )خرجت ن ارُه( ك ر ل الز  كك 

(ٚٓ) ،
 (ٖٚ)مف معظـ النار (ٕٚ)أم: تؤخذ]...[ (ٔٚ)ريتو أنا ككريتو كاستكريتو، كالقبس محركة شعمة نار تقتبسكاك 

كالقابس الذم يطمبو كالمراد نكر الحؽ كأضاء أم: استنار، كنكر يتعدل كال يتعدل، كفي بعض النسخ 
بط لكال االضاءة ، كخاض الطريؽ بالرفع، كالخبط السير ليالن عمى غير ىدل، كالمراد بالخابط الّذم يخ

كبعد خكضات الفتف أم: بعد أف خاضكا في  (ٗٚ)الماء خكضا دخمو، أك مشى فيو كخاض الغمرة اقتحميا
 (ٚٚ)عمى الضالؿ كالكفر كعمى الفضيحة (ٙٚ)تنة تطمؽكالف   (٘ٚ)الفتف أطكار، كفي بعض النسخ )الفتف كاالثـ(

حات (ٜٚ)كمنارة كغيرىما ]...[ (ٛٚ)ريؽ مف جبؿكغير ذلؾ، كالعمـ بالتحريؾ ما يستدؿ بو عمى الط ، كمكض 
) َفُيَو األعالـ بالكسر ما يكضح الطريؽ منيا ، كنيرات األحكاـ الكاضحة الحقة منيا كأنيا ذكات النَّكر 

 َوَرُسوُلَك ِإلى الَخْمِق(َأِميُنَك الَمْأُموُن، َوَخاِزُن ِعْمِمَك الَمْخُزْوِن، َوَشييُدَك َيْوَم الدِّْيِن، وَبِعيُثَك ِبالَحقِّ، 
تأكيد لو أك الحافظ أك ضد الخائف أم: أمينؾ عمى الكحي كالتبميغ، كالظاىر أفَّ  (ٓٛ)األميف الثقة كالمأمكف

ْيبو   أحدَّ إالَّ م ْف  مى غ  ال ـ ْالغ ْيب  ف ال  ُيْظي ر ع  العمـ المخزكف سكل ما أمر اهلل بتبميغو كما قاؿ سبحانو: )) ع 
ْف ر ُسكٍؿ((ا ْرت ضى  م 

، كالشييد يكـ الديف الذم يشيد بأعماؿ األمة أك تبميغ الرسؿ، أك الجميع قاؿ اهلل  (ٔٛ)
مى ى ؤال ء ش ي يدان(( ْئّنا ب ؾ  ع  تعالى: )) ك ج 
م ْيُكـ شي يدان(( (ٕٛ) ي ُككف  الر ُسكُؿ ع  ، كقاؿ عز كجؿ: )) ك 

(ٖٛ)  ،
فسح  لو َمْفَسحًا ِفي ِظمَِّك، َواْجزِِه ُمَضاَعَفاِت اْلَخْيِر ِمْن َفْضِمَك    َلوُ  ) الّمُيمَّ اْفَسحْ  كبعثو كمنعو أم: ارسمو

كمنع أم: كسع  ، كالظاىر أفَّ المفسح مصدر، كالتنكيف لمتعظيـ، كالمراد بالظؿ حقيقتو أم: ما اشار إليو 
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ّمُدكٍد(( ظّؿ م  سبحانو بقكلو: )) ك 
كار، فإفَّ الككف في ظؿ أحد يستمـز ، أك البر كاإلحساف، أك القرب كالج (ٗٛ)

اعفات الخير بالفتح الثكاب الّذم زاده اهلل كال ينحصر في  القرب منو أك الراحة  فإفَّ الظؿ يدفع الحر كمض 
الب ناء بالكسر المبنّي َرُه( ) المَُّيمَّ َأْعِل َعَمى ِبَناِء اْلَباِنيَن ِبَناَءُه، وَأْكِرْم َلَدْيَك َمْنِزَلُو، َوَأْتِمْم َلُو ُنو المثميف كغيره 

كجمعو أبنية كيككف مصدران، كيمكف أف يراد ببنائو ما شيد أركانو مف الديف المبيف أم: أظيره عمى األدياف 
كميا، أك منزلو في الجنة كأنَّو )صمى اهلل عميو كآلو( بناه باستحقاقو إياه لصالحات األعماؿ، أك إعالء 

، ككـر المنزؿ مصدران كاف أك مكانان ككنو  (٘ٛ)قرب الى حضرة الُقدس كالجاللةالبناء كناية عف الزيادة في الت
محفكفان بالت عظيـ كالراحة كالسركر، أك إكراـ المنزؿ كناية عف إكراـ الشخص، كقاؿ بعض الشارحيف أم:  

ْنز الن ُمب   (ٙٛ) انزلو المنزؿ المبارؾ المكعكد ُقؿ ر ّب أ ْنز ْلن ي م  ار كان((بقكلو تعالى: )) ك 
، كفيو غفمة فإفَّ  (ٚٛ)

م ى ْالُفْمؾ  ف ُقؿ نكح  (ٛٛ)المخاطب بو ىك م ْف م ع ؾ  ع  ْيت  أ ْنت  ك  )عميو الّسالـ( ، كقبمو قكلو تعالى: )) ف ا ذ ا ا ْست ك 
)) اّنا م ف  ْالق ْكـ  ْالظَّال مْيف  ّمُد هلل  الذَّم ن ج  ك اتمامو نشره في قمكب  كالمراد بنكره أما نكره الذم بعث بو (ٜٛ)ْالح 

المحشر كأىمو أك  (ٜٔ)األنكار، كيعـ (ٜٓ)العالميف، أك نكره يكـ القيامة كاتمامو جعمو بحيث يطفئ سائر ]...[
ِمَن اْبتعاِثَك َلُو َمْقـُبوَل الّشَياَدِة؛ َمْرِضيَّ اْلَمَقاَلِة، َذا  (3ٖ)) َواْجزِهِ زيادتو  (ٕٜ)نكره في كماالتو كقربو كاتمامو

بعثو ك ابتعثو بمعنى كاجزه عكضان مف بعثو مقبكؿ الشيادة أم: صدقو فيما ْنِطٍق َعْدٍل، َوُخطٍَّة َفْصٍل( مَ 
)ذا( منصكب عمى الحالية كالمنطؽ العدؿ الذم ال ميؿ   (ٜٗ)يشيد بو لتحّممو أعباء الرسالة كأذل األمة، ك

التي رأيناىا  (ٜ٘)المفتكحة عمى ما في النسخ فيو عف الحؽ، كالُخطَّة  بضـ الخاء المعجمة كالطاء المشددة
األمر كالقصة كالخطب كالفصؿ الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ أك المفصكؿ مف الباطؿ، كالخطة مضافة الى 
الفصؿ في بعض النسخ مكصكفة بو في بعضيا كحاصؿ المعنى كاحد، كيظير مف كالـ بعض الشارحيف 

المكحدة بعد الطاء الساكنة قاؿ: )أم يخطب خطبة فاصمو  بالباء (ٜٙ)أنو كاف في نسختو )كخطبة فصؿ(
ُبؾ   (ٜٚ)يكـ القيامة( كىذا ىك المقاـ المحمكد الذم ذكره اهلل تعالى في الكتاب بقكلو :)) ع سى أ ْف ي بع ث ؾ  ر 

قامان م ْحُمكدان(( م 
النِّْعَمِة، َومَنى الشََّيَواِت، َوَأْىَواِء الّمذَّاِت،  )المَُّيمَّ اْجَمْع َبْيـَنَنا َوَبْيَنُو ِفي َبْرِد اْلَعْيِش َوَقرَارِ  (ٜٛ)

العيش الحياة ، كبرد العيش راحتو،  كالعيش البارد   َوَرَخاِء اَلّدَعِة، َوُمْنـَتَيى الطَُّمْأِنيَنِة، َوُتَحِف اْلَكرَاَمِة(
عند العرب الينئ الذم ال حر فيو كال حركة، كالقر ار بالفتح الثبات كالسككف
كقرار النعمة مستقرىا كما  (ٜٜ)

ف كاف المراد الجمع في دار السالـ،  (ٔٓٔ)، كيمكف حممو(ٓٓٔ)ذكره بعض الشارحيف عمى معناه الظاىر كا 
كالُمنى جمع ُمنية بالضـ فييما كىي ما تتمناه كتريده كالشيكة الرغبة في الشيء كحبو، كاليكل مقصكر إرادة 

كالدعة السككف  ،المذة تيكاه، كالر خاء بالفتح سعة العيش فس كأفَّ النفس كأىكاء المذات ما يستمذه األن
أنينة بفتح الميـ كسككف اليمزة السككف كاالطمئناف، كالتح ؼ بفتح الحاء جمع ُتحفة (ٕٓٔ)كالخفض ، كالط م 

 .  (ٖٓٔ)بالضـ كىي) البر كالمطؼ(
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) َقالُوا ُأِخَذ َمرواَن بَن الَحكم َأسيرًا  ِبن الَحَكم ِباْلَبصَرة َوِمْن َكاَلٍم ُلو )َعَمْيِو الّساَلم( َقالُو   ِلَمروانِ       
، َفَقاَل َلُو:  َيوَم ْالَجمَل َفاْسَتشَفَع ْالَحَسَن َوْالُحَسيَن ِالى أمْيِر ْالُمؤِمْنيَن )َعَمْيِو الّسالُم( َفَكّمماُه َفَخّمى َسْبيَموُ 

َمْيِو الّساَلُم(: َأو َلْم ُيباِيْعني َبْعَد َقْتِل ُعثْماَن! ََل حاَجة لي في َبْيعتِو، ُيباِيُعَك يا أميَر ْالُمؤِمنيَن. َفَقاَل )عَ 
ىك الذم طرده  مركاف بف أبي العاص أبك (ٗٓٔ)الحكـ ِإنَّيا َكفٌّ َيُيوديٌَّة، َلْو باَيَعني ِبَيدِه لَغَدر بَسبَِّتِو(

فرّده الى عثماف الطائؼ فمـ يزؿ بيا حتى كلي رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو( عف المدينة كسيره الى 
الى  (ٙٓٔ)كضمو إليو كفي سبب طرده أقكاؿ، كالضمير في )أنيا( يعكدمركاف ابنو  (٘ٓٔ)المدينة ك استكتب

الكؼ المفيكـ مف البيعة لجرياف العادة بأف يضع المبايع كفو في كؼ المبتاع كالنسبة الى الييكد لشيكع 
بايع  (ٛٓٔ)كىي أخفى األعضاء أم: لك (ٚٓٔ)غدر ضد الكفاء، كالس بة بالفتح )األست(المكر، كالغدر فييـ كال

كَمْعـَقِة ْالَكْمِب َأْنَفُو، َوُىَو َأُبو  (3ٓٔ)) َأَما إنَّ َلُو ِإْمَرةً في الظاىر لغدر في الباطف كذكر السبة اىانة لو 
مرة بالكسر مصدر كاإلمارة، كقيؿ اسـ  ُو َوِمْن ِوَلِدِه َيْومًا أْحَمَر(، َوَسَتْمَقى اأْلُمَُّة ِمنْ (ٓٔٔ)اأْلَْكُبِش اأْلَْرَبَعةِ  اإل 

، كقيؿ (ٔٔٔ)و لعقو لحسو، كالغرض قصر مدة امارتو ككانت تسعة أشير، كقيؿ ستة أشيرع  م  ة كس  ق  ع  ، كل  
القكـ رئيسيـ، رباعيتو، ككبش  (ٕٔٔ)أربعة اشير كعشرة أياـ، كالك بش بالفتح الحمؿ إذا اثنى أك إذا اخرجت

 (٘ٔٔ)كسميماف (ٗٔٔ)الكليد (ٖٔٔ)عبد الممؾ ببنيقاؿ بعض الشارحيف: كؿ الناس فسركا األكبش األربعة 
، كعندم أنو  (ٛٔٔ)كال مف غيرىـ أربعة أخكة إالَّ ىؤالءبني أمية ، كلـ يؿ الخالفة مف  (ٚٔٔ)كىشاـ (ٙٔٔ)كيزيد

أما عبد  (ٕٔٔ)كمحمد (ٕٓٔ)كبشر (ٜٔٔ)العزيز ، كعبد عبد الممؾلصمبو كىـ مركاف يجكز أف يعني بو بنك 
فكلى مصران، كلكؿ عبد العزيز فكلى الجزيزة ، كأما محمد فكلى العراؽ، كأما بشر فكلى الخالفة، كأما  الممؾ

لد بالتحريؾ مفرد كجمع، كلعؿ الحمؿ عمى الثاني أكلى كاليكـ االحمر الشديد ، منيـ آثار مشيكرة، كالك  
 كىك كناية عف القتؿ.  (ٕٕٔ)سنة حمراء، كفي بعض النسخ )مكتان أحمر( :المجدبة كيقاؿ لمسنة

 اليوامش : 
ىػ( :  ٜٖ٘ٔ، كالكنى كاأللقاب ، عباس القمي )ت  ٗٗ٘/ ٔ( :  ٔٓٔٔينظر : جامع الركاة ، محمد االردبيمي  )ت  .ٔ

ىػ( :  ٜٖٛٔة ، آغا بزرؾ )ت ، ك الذريع ٔٙ/  ٜىػ( :  ٖٔٚٔك أعياف الشيعة  ، محسف األميف )ت    ٚٚٗ/ ٕ
، ك   ٜٕ٘/ ٘ىػ( :  ٘ٓٗٔ، ك مستدرؾ سفينة البحارعمي النمازم الشاىركدم )ت  ٘ٗٔ/ ٗٔ،  ٕ٘ٛ،  ٕٗٛ/ ٙ

 ٚ٘، كتالمذة المجمسي ، أحمد الحسني :  ٜٛٔ،  ٜٚٔ/ ٕٔىػ( :  ٖٔٗٔمعجـ رجاؿ الحديث ، السيد الخكئي )ت 
 .  ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/ ٜ، ك معجـ المؤلفيف  : 

 .  ٚ٘ينظر : تالمذة المجمسي ، أحمد الحسني :    .ٕ

 .ٜٕ٘/ ٘ىػ( :  ٘ٓٗٔ، ك مستدرؾ سفينة البحارعمي النمازم الشاىركدم )ت  ٚٚٗ/ ٕينظر : الكنى كاأللقاب :  .ٖ

 .  ٔٙ/ ٜينظر : أعياف الشيعة :  .ٗ

 .  ٓٚ/ ٗينظر : الذريعة :  .٘
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/ ٔ، ك تراجـ الرجاؿ ، أحمد الحسني:  ٗٙٔ/ ٙىػ( :   ٜٜٖٔينظر : مستدر ؾ أعياف الشيعة ، حسف األميف) .ٙ
ٕٕٔ . 

، كمصادر نيج البالغة  ٓٛ، ك شركح نيج البالغة ، حسيف جمعو العاممي :  ٕ٘ٛ،  ٕٗٛ/ ٙينظر : الذريعة :  .ٚ
 .  ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/ ٜ، كمعجـ المؤلفيف :  ٕ٘٘/ ٔكأسانيده : عبد الزىرة الحسيني الخطيب : 

 .  ٖٜٔحسيف :  ينظر : كشؼ الحجب كاالستار ، اعجاز .ٛ

، كشركح نيج  ٔٙ/ ٜ، كأعياف الشيعة :  ٘ٗٔ/ ٗٔ،  ٕٗٛ/ ٙ، ك الذريعة :  ٗٗ٘/ ٔينظر : جامع الركاة :  .ٜ
، ك مصادر نيج البالغة  ٜٓٔ/ ٗىػ( :  ٕٜٖٔ، كالغدير ، االميني)ت  ٓٛالبالغة ، حسيف جمعو العاممي : 

/ ٜ، كمعجـ المؤلفيف :  ٜٚٔ/ ٕٔعجـ رجاؿ الحديث : ، ك م ٕٗ٘/ ٔكأسانيده : عبد الزىرة الحسيني الخطيب : 
ٕٔ٘  ،ٕٔٙ. 

/ ٜ، معجـ المؤلفيف :  ٔٙ/ ٜ،ك أعياف الشيعة :  ٜٛٔ/ ٕٔ، كمعجـ رجاؿ الحديث :  ٗٗ٘/ ٔجامع الركاة :  .ٓٔ
 .  ٛ٘، كتالمذة المجمسي : ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ

، ك تالمذة  ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/ ٜيف : ، كمعجـ المؤلف ٔٙ/ ٜ، كأعياف الشيعة :  ٗٗ٘/ ٔينظر : جامع الركاة :  .ٔٔ
 . ٜٛٔ/ ٕٔ،   كمعجـ رجاؿ الحديث :  ٛ٘المجمسي : 

 . ٜٕ٘،   ٕ٘/  ٔٔينظر : الذريعة :  .ٕٔ
 . ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/ ٜ، كمعجـ المؤلفيف :  ٔٙ/ ٜأعياف الشيعة :  .ٖٔ

 . ٔٙ/ ٜأعياف الشيعة :  .ٗٔ

 . ٛ٘تالميذ المجمسي :  .٘ٔ

، ك مستدرؾ سفينة البحار :  ٜٓٔ/ ٗ، ك الغدير :  ٔٙ/ ٜة : ، ك أعياف الشيع ٚٚٗ/ ٕينظر : الكنى كااللقاب :  .ٙٔ
 . ٖ٘ٔ/ ٜ، كمعجـ المؤلفيف :  ٜٕ٘/ ٘

 .  ٘ٗٔ/ ٗٔ،  ٕٗٛ/ ٙ،  ٔٙٔ/ ٖ،  ٜٙ/ ٗينظر : الذريعة :  .ٚٔ

 .  ٛ٘ينظر : تالميذ المجمسي  :  .ٛٔ

 ) مقدمة الكتاب( . ٖ/ ٔينظر : جامع الركاة :  .ٜٔ

 . ٗٗ٘/ ٔجامع الركاة :   .ٕٓ

 .  ٗٗ٘/ ٔالركاة : ينظر : جامع  .ٕٔ

 . ٕٔ٘/ ٗٔلساف العرب ، مادة  ) دحا ( :  .ٕٕ
 . ٕٖٚ/ ٗالقامكس المحيط ، مادة ) دحا ( :   .ٖٕ
 . ٖٓالنازعات /   .ٕٗ
 ) دعى( في أ ،ع .  .ٕ٘
 . ٜٜٔٔ/ ٘الصحاح ، مادة )دعـ( :   .ٕٙ
 . ٕٜ٘ٔ/ ٗينظر : المصدر نفسو ، مادة )سمؾ( :   .ٕٚ
 . ٕٜ٘ٔ/ ٗالمصدر نفسو ، مادة )سمؾ( :   .ٕٛ
 . ٜٛ/ ٔٔ: لساف العرب ، مادة ) جبؿ( :  ينظر  .ٜٕ
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 .  ٖ٘ٗ/ ٖالقامكس المحيط ، مادة ) جبؿ ( :   .ٖٓ
 ) حاليان( في ر ، ث ، تصحيؼ .   .ٖٔ
 )خالقي( في ـ . .ٕٖ

 . ، كفي أ ، ر،ع ، ـ ، ث ،) الممؾ( . ٕٔٔ/  ٙينظر : شرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :  .ٖٖ

 ) انعمؽ ( في ح ، ث ، تصحيؼ . .ٖٗ

 ح ، ث ، تصحيؼ .) انعمؽ ( في  .ٖ٘

 )كاظيار( ساقطو مف ع . .ٖٙ

 )ال( ساقطو مف ع . .ٖٚ

 ) كقتؿ( في ح ، تصحيؼ .  .ٖٛ

 )حاصمو ( في  ـ . .ٜٖ

 . ٔٙٗٔ/ ٗينظر : الصحاح ، مادة ) حاؽ ( :  .ٓٗ

 . ٜٛٔ/ ٕشرح نيج البالغة ، ابف ميثـ البحراني :  .ٔٗ

 ) الدامع ( في ث ، تصحيؼ. .ٕٗ

 )المراة( في ع .  .ٖٗ

 . ٚٚ/ ٜش( : ينظر : تاج العركس ، مادة ) جي .ٗٗ

 . ٙ٘/ ٔٔينظر : لساف العرب ، مادة )بطؿ(:  .٘ٗ

 ) الدامع ( في ث ، تصحيؼ . .ٙٗ

 )دمعو( في ع تصحيؼ . .ٚٗ

 . ٕٗٗ/ ٛالمصدر نفسو ، مادة ) دمغ ( :  .ٛٗ

 ) الدامع ( في ث ، تصحيؼ .  .ٜٗ

 . ٕٕٚٔ/ ٖينظر : الصحاح ، مادة ) قمع ( :  .ٓ٘

 ) عبادة ( في ر ، ـ .  .ٔ٘

 )مستكفرا( في ع تصحيؼ .  .ٕ٘

 . ٗٛق( : ٜٗٚ:  الجنى الداني في حركؼ المعاني ، المرادم ) ينظر .ٖ٘

 . ٔ٘ٔالبقرة /  .ٗ٘

 . ٜ٘ٔ/ ٔق( : ٔٙٚ، ك مغني المبيب ، ابف ىشاـ االنصارم )  ٖٗٗ/ ٔينظر : معاني القرآف ، االخفش :  .٘٘

، كرصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،  ٖٙ٘/ ٔق( : ٜٙٙينظر : شرح جمؿ الزجاجي ،ابف عصفكر) .ٙ٘
، ك معاني النحك ،  ٖ٘ٔق( : ٚٓٛ، ك شرح المككدم عمى الفية ابف مالؾ ، المككدم )  ٕٕٚق( : ٕٓٚقي)المال

 .  ٕ٘/ ٖد. فاضؿ السامرائي: 

 ] متعمؽ باألمر [ مكررة في ـ . .ٚ٘

 )عميو( ساقطو مف ع .  .ٛ٘

 )كانو( ساقطو مف ع ، ـ ، ث .  .ٜ٘
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 . ٕٔ٘ٔ/ ٖالصحاح ، مادة ) ضمع ( :  .ٓٙ

 ) التحريؾ( في ح .  .ٔٙ

 ، كفي ـ : ) الجعمو ( . ٜٔٓ/ ٖحاح  ، مادة )كفز( : الص .ٕٙ

 ) استكفر( في ر ، ع ، تصحيؼ .  .ٖٙ

 . ٜٔٓ/ ٖالصحاح ، مادة )كفز( :  .ٗٙ

 . ٖ٘ٛٔ/ ٘ينظر : المصدر نفسو ، مادة )نكؿ( :  .٘ٙ

 . ٕٙ/  ٗالنياية في غريب الحديث كاالثر :  .ٙٙ

 . ٜٖٙ/ ٘ٔينظر : لساف العرب ، مادة )كعي( :  .ٚٙ

 .  ) رفقة ( في أ ، ع .ٛٙ

 . ٕٔٔ/ ٙشرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :  .ٜٙ

 . ٖٛٛ/  ٘ٔلساف العرب ، مادة ) كرل ( :  .ٓٚ

 ) يقتبس( في ح ، تصحيؼ .  .ٔٚ

 )أم تؤخذ( مكررة في ع .  .ٕٚ

 . ٜٖٕ/ ٕينظر: القامكس المحيط ، مادة ) قبس( :  .ٖٚ

 ) اقتحمتيا ( في ـ . .ٗٚ

مف نفس المصدر :  ٕلفتف كاآلثاـ( ، كفي اليامش: ، كفيو : ) ا ٓٔٔ/ ٙشرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :  .٘ٚ
 ، كفيو : ) الفتف كاالثـ ( .  ٖٛٚ/ ٙٔمخطكط النيج : باالثـ ، كبحار االتكار : 

 ) يطمؽ( في أ ، ح ، ر ، ع ، ـ ، ث .   .ٙٚ

 ) عمى كالفضيحة( في ح ، كفي ر ، أ ، ع ، ـ  : )الكفر كالفضيحة( ، كفي ث: ) كالصيحة الفضيحة (   .ٚٚ

 ( في أ ، ح ، ر ، ع . ) حبؿ .ٛٚ

 ] كمكضحات االعالـ بالكسر ما يكضح الطريؽ مف حبؿ كمنارة كغيرىما[ زيادة مكررة في ر . .ٜٚ

 )فالمأمكف( في ح ، ر ، ـ ، ث . .ٓٛ

 . ٕٚ،  ٕٙالجف /  .ٔٛ

 . ٔٗالنساء /  .ٕٛ

 . ٖٗٔالبقرة /  .ٖٛ
 . ٖٓالكاقعة /  .ٗٛ

 ) الجالؿ( في أ ، ر ، ع ، ـ ، ث .  .٘ٛ

 . كفيو : ) إنزالو المنزؿ ...( ٕٕٓ/ ٕف ميثـ البحراني : ينظر : شرح نيج البالغة ، اب .ٙٛ

 . ٜٕالمؤمنكف /   .ٚٛ

 )ىك( ساقطو مف أ ، ع . .ٛٛ

 . ٕٛالمؤمنكف /  .ٜٛ

 ] االياـ[ زيادة في ر ، ال يقبميا السياؽ .  .ٜٓ
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 ) كتعـ( في ر، ـ .   .ٜٔ

 )كاتماـ ( في ـ . .ٕٜ

 )كاخره ( في ع .  .ٖٜ

 ) ك ( ساقطو مف ـ . .ٜٗ

 . ٜٕٛ/ ٔج البالغة ، القطب الراكندم : ينظر : منياج البراعة في شرح ني .ٜ٘

 ٗٔٔ/ ٙشرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :  .ٜٙ

 . ٗٔٔ/ ٙالمصدر نفسو  :  .ٜٚ

 . ٜٚاالسراء /  .ٜٛ

 . ٖٚٛ/ ٚينظر : تاج العركس ، مادة )قرر( :  .ٜٜ

 .  ٗٔٔ/ ٙينظر : شرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :  .ٓٓٔ

 ) حممو ( ساقطو مف ـ . .ٔٓٔ

 حفص( في ر ، ـ .) الحفض( في ح ، ك) ال .ٕٓٔ

 . ٖٖٖٔ/ ٗالصحاح ، مادة ، )تحؼ( :  .ٖٓٔ
الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي القرشي االمكم ، عـ الخميفة عثماف بف  .ٗٓٔ

عفاف ، كأبك مركاف بف الحكـ ، أسمـ يـك فتح مكة اخرجو رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( مف المدينة كطرده 
و كاف يتسمع ما يسره الرسكؿ صمكات اهلل عميو الى كبار الصحابة كيفشيو الى الكفار ، كما كاف يحاكي منيا ألن

رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( في مشيتو كبعض حركاتو ، نزؿ الحكـ ىك كأكالده في الطائؼ كبقي فييا الى 
ىػ( .ينظر : االستيعاب :  ٕٖالى أف مات في سنة )أف كلي عثماف الخالفة فبعث اليو فرجع الى المدينة كبقي فييا 

 . ٕٕٙ/ ٕ، كاالعالـ :  ٚٓٔ/ ٕ، ك سير أعالـ النبالء :  ٖ٘ػػ ٖٖ/ٕ، كأسد الغابة : ٜٖ٘/ٔ

 ) كاستكبت( في ح ، ر ، ـ ، ث ،تحريؼ .  .٘ٓٔ

 ) تعكد( في أ ، ع ، تصحيؼ . .ٙٓٔ

 . ٗٗٔ/ ٔالصحاح ، مادة )سبب( :  .ٚٓٔ

 ) أك ( في ث ، تحريؼ . .ٛٓٔ

 و أمرة( في أ ، ع .) أما ان .ٜٓٔ

 ) االبعة( في أ ، ع . .ٓٔٔ

 )ستة اشير( ساقطو مف ع .  . .ٔٔٔ

 ) احرجت ( في ث ، تصحيؼ. .ٕٔٔ

عبد الممؾ بف مركاف بف أبي الحكـ بف أبي العاص االمكم ، يكنى أبا الكليد ، كما يكنى أبا الذباف لشدة بخره الذم  .ٖٔٔ
ىػ(   ٘ٙىػ( ،  كبكيع سنة ) ٕٙأبي العاص ، كلد سنة ) يسقط الذباف اذا قاربو، كأمو عائشة بنت معاكية بف المغيرة بف

بعد كفاة أبيو ، فممؾ ثالث عشرة سنة استقالالن ، كقبميا منازعا البف الزبير تسع سنيف مف الرابعة ، كقد سار عبد الممؾ 
ة عمى الدراىـ ، ىػ( ، اىتـ بالترجمة كىك أكؿ مف نقش بالعربي ٕٚالى العراؽ فالتقى مصعب بف الزبير فقتمو في سنة )
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 ٜٙٚٔ/ٗ، ك االستيعاب :  ٕٔٚ،  ٕٓٚ، كالتنبيو كاالشراؼ :  ٙٛ٘ىػ( . ينظر : المعارؼ :  ٙٛمات بدمشؽ سنة )
 . ٘ٙٔ/ٗ، كاالعالـ : ٕٓٙ/ٔ،ك تقريب التيذيب :

لعبسية ، كاف الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ االمكم الدمشقي ، يكنا أبا العباس ، امة كالدة بنت العباس ا  .ٗٔٔ
ىػ( عندما مات ٙٛقميؿ العمـ ، لحف المساف ، فكاف يمقب بالنبطي لمحنة ، بكيع في بعيد مف ابيو ، تكلى الخالفة سنة )

ىػ( . ينظر : المعارؼ ٜ٘أبكه ، فتح بكابة االندلس ، كبالد الترؾ ، كأنشأ جامع بني أمية في دمشؽ ، مات سنة ) 
، كفكات الكفيات :  ٖٛٗ، ٖٚٗ/ٗ، ك سير أعالـ النبالء: ٜٗٛ/ٖك االستيعاب :،  ٖٕٛ/ٕ، كتاريخ اليعقكبي  ٜٖ٘

ٕ/٘ٛٛ  ،ٜ٘ٛ . 
سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ االمكم ، يكنى أبا أيكب ، كأمة كالدة أـ أخيو الكليد، كلد بدمشؽ سنة   .٘ٔٔ

حت جرجاف ، كطبرستاف ، ككانتا في أيدم ىػ( ، كفي عيده فت ٜٙىػ( ككلي الخالفة يـك كفاة أخية الكليد سنة ) ٗ٘)
ىػ( كىك معسكر في مرج دابؽ مف أعماؿ قنسريف ممدا بجيش الخيو مسممة في حصاره ٜٜالترؾ مات في سنة )

، ك التنبيو كاالشراؼ  ٖٓٙلمقسطنطينية ، ككانت مدة خالفتو سنتاف كثمانية أشير إال أيامان . ينظر : المعارؼ : 
 . ٖٓٔ/ ٖ، ك االعالـ :  ٕٓٗ/ٕف : ، ك كفيات االعيا ٕ٘ٚ:

يزيد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ ، يكنى أبا خالد ، كأمو عاتكة بنت يزيد بف معاكية بف أبي سفياف كالييا    .ٙٔٔ
ق( ، فحكـ بعد عمر بف عبد العزيز ، ككاف صاحب ليك  ٔٓٔىػ( ، بكيع بالخالفة لو سنة ) ٔٚينسب ، كلد سنة )

ق( ككاف حكمة أربع سنكات كشيرا كحدان . ينظر : ٘ٓٔارض البمقاء ، كقيؿ بعماف سنة ) كطرب كىزؿ ، تكفي ب
، ك تاريخ الخمفاء :  ٖٚٙ/ ٕ، ك فكات الكفيات :  ٕٖٗ/ ٘، ك تاريخ الطبرم :  ٕٗٗ،ٖٕٗ/ٛأنساب االشراؼ : 

 .   ٕٛٔ/ ٔ، ك شذرات الذىب في أخبار مف ذىب :  ٕٛٙ

الحكـ ، يكنى أبا الكليد كأمو فاطمة بنت ىشاـ بف اسماعيؿ بف ىشاـ بف الكليد بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف  .ٚٔٔ
ق( ، كاف حازمان ، صمبان كبخيالن ، كىك الذم قتؿ زيد بف عمي ٕٚالمغيرة ، كلد سنة قتؿ مصعب بف الزبير سنة ) 

نة . ينظر : أنساب ق( . ككانت كاليتو تسع عشرة  س ٕ٘ٔبالككفة ، تكفي بالرصافة مف ارض قنسريف سنة ) 
 ٜٚ٘/ ٕ، ك فكات الكفيات :  ٜٖٚ، ك التنبيو كاالشراؼ : ٖٙٔ/ ٕ، ك تاريخ اليعقكبي  ٖٛٙ،  ٖٚٙ/ ٛاالشراؼ : 

 . 

 . ٛٔٔ/ ٙينظر : شرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد :    .ٛٔٔ

نة ، ككلي امرة مصر ألبيو عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص االمكم ، يكنى ، أبا االصبغ ، كلد بالمدي .ٜٔٔ
ىػ( ، كلما كقع بمصر الطاعكف غادر الى حمكاف فأعجبتو كاتخذىا سكنان لو ، كتكفي بيا سنة )  ٘ٙمركاف ، في سنة )

، ك النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  ٜٜ/ ٔ، ك العبر في خبر مف غبر :  ٖ٘٘ىػ( . ينظر : المعارؼ :  ٘ٛ
 .  ٕٛ/ ٗعالـ : ، ك اال ٗٚٔػػػ  ٔٚٔ/ ٔ: 

بشر بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص االمكم القرشي ، يكنى أبا مركاف ، كلي الككفة ، ثـ ضمت اليو البصرة  .ٕٓٔ
ىػ( .ينظر : المعارؼ  ٘ٚىػ( ، كىك أكؿ أمير مات بالبصرة ، ككانت كفاتو  سنة ) ٗٚفكلييما ألخيو عبد الممؾ سنة )

 . ٘٘/ ٕ، ك االعالـ :  ٙٗٔ،  ٘ٗٔ/ ٗ، ك سير اعالـ النبالء :  ٖ٘٘: 
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محمد بف مركاف بف الحكـ بف العاص االمكم ، كاله اخكه عبد الممؾ الجزيرة ، كارمينية كاذربيجاف ، قاتؿ الخكارج ،  .ٕٔٔ
كاشتير بقكة البأس ، ككانت لو حركب مع الرـك ، كىك قاتؿ مصعب بف الزبير كابراىيـ االشتر بدير الجاثميؽ بيف الشاـ 

 .  ٜ٘، ك االعالـ :  ٖ٘ٚ/ ٘، لساف الميزاف :  ٖ٘٘ينظر : المعارؼ :  كالككفة .

 ، كفيو : ) كركم : مكتان أحمر( . ٖٚٓ/ ٔمنياج البراعة في شرح نيج البالغة ، القطب الراكندم :  .ٕٕٔ

 المصادر ك المراجع 
 القرآف الكريـ  .

 ىػ( ، تحقيؽ : عمي ٖٙٗالبر) عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر األصحاب ، أبك معرفة االستيعاب، في .ٔ
 ـ ٕٜٜٔ -    ى ٕٔٗٔلبناف ،  –الجيؿ ، بيركت  ، دار ٔالبجاكم ، ط محمد

 بف الكريـ عبد بف محمد بف الكـر محمد أبي بف عمي الحسف أبى الديف الصحابة ، عز معرفة فيأسد الغابة  ،   .ٕ
لبناف ،  –.ط( طباعة : دار الكتاب العربي ، بيركت ىػ( ، )د ٖٓٙاألثير) ت  المعركؼ بابف الشيباني الكاحد عبد

 )د.ت( .

 .ٜٓٛٔلبناف،  –بيركت  لممالييف ،  العمـ ، طباعة دار ٘الزركمي ، ط الديف خير،  االعالـ .ٖ

لممطبكعات بيركت،  التعارؼ األميف ، دار ( ، )د.ط( ، تحقيؽ : حسفٖٔٚٔاألميف)ت محسف السيد الشيعة،  أعياف .ٗ
 )د.ت( .

 اهلل كتعميؽ:عبد (، تقديـ  ى ٕٙ٘ السمعاني)ت التميمي منصكر محمد بف بف الكريـ عبد سعد أبي ، لإلماـاألنساب  .٘
لبناف،  – بيركت كالتكزيع ، كالنشر الثقافية، دار الجناف لمطباعة كاألبحاث الخدمات ، مركز ٔالباركدم ، ط عمر

 ـ . ٜٛٛٔ -  ى ٛٓٗٔ

اهلل ، )د.ط( ،  حميد محمد ىػ( ، تحقيؽ: الدكتكر ٜٕٚبالبالذرم)ت  المعركؼ يحيى بف األشراؼ ، أحمد أنساب .ٙ
 ـ .  ٜٜ٘ٔبمصر،  العربية ، دار المعارؼ الدكؿ بجامعة المخطكطات ، معيدٕٚ العرب سمسمة ذخائر

 الزبيدم الحسيني الكاسطي مرتضى محمد السيد فيض أبي الديف محب القامكس، لإلماـ العركس مف جكاىر تاج .ٚ
ـ   ٜٜٗٔ  -  ى ٗٔٗٔ كالتكزيع  كالنشر الفكرلمطباعة شيرم)د.ط(، دار عمي:  كتحقيؽ ىػ( ، دراسة ٕ٘ٓٔالحنفي)

. 

األدباء ،  مف ىػ( ، تحقيؽ: لجنة ٜٔٔالسيكطي)ت بكر أبي بف الرحمف عبد الديف جالؿ تاريخ الخمفاء ، الحافظ .ٛ
 المكرمة )د.ت( . التعاكف لمتكزيع ، مكة  لبناف ، دار –)د.ط( ، مطبعة معتكؽ ، بيركت 

 ، مؤسسة ٗ، ط العمماء مف ىػ( ، ضبط: نخبة ٖٓٔالطبرم)ت  جرير بف محمد جعفر كالممكؾ ، أبك األمـ تاريخ .ٜ
 ـ. ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔ لبناف ،  – بيركت - لممطبكعات األعممي

 

 ٕٗٛعقكبي)ت بالي المعركؼ العباسي الكاتب كاضح كىب ابف بف جعفر بف يعقكب أبي بف اليعقكبي ، أحمد تاريخ .ٓٔ
 لبناف ،)د.ت( .  –صادر، بيركت  ىػ( ،)د.ط(، دار

 ىػ. ٗٔٗٔإيراف،  –المقدسة  قـ ،  النجفي المرعشي العظمى اهلل آية مكتبة:  تراجـ الرجاؿ ، أحمد الحسني ، نشر .ٔٔ

 ٕط عطا ، القادر عبد كتحقيؽ: مصطفى ( ، دراسة  ى ٕ٘ٛالعسقالني)ت  حجر بف عمي بف التيذيب ، أحمد تقريب .ٕٔ
 .  م ٜٜ٘ٔ -.   ى ٘ٔٗٔلبناف ،  – العممية ، بيركت المكتبة ، دار
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 ؽ ،   ى ٓٔٗٔ إيراف  ،  -قـ ، مطبعة الخياـ ،   ٔ، ط   تالمذة المجمسي ، أحمد الحسني  .ٖٔ

 صعب ، بيركت ، )د.ت( . ىػ( ، )د.ط( ، دار ٖٙٗكاإلشراؼ ، المسعكدم) التنبيو .ٗٔ

زاحة ٔٓٔٔجامع الركاة ، محمد االردبيمي  )ت  .٘ٔ  األردبيمي عمي بف كاالسناد ، محمد الطرؽ عف االشتباىات ( كا 
 الحائرم ، د.ط ، د.ت .  الغركم

تحقيؽ : الدكتكر فخر الديف قباكه ، كمحمد نديـ فاضؿ ، ،  ق(ٜٗٚالجنى الداني في حركؼ المعاني ، المرادم ) .ٙٔ
 ـ . ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔلبناف ،  –، دار الكتب العممية ، بيركت ٔط

 –األضكاء ، بيركت  ، دار ٖىػ( ، ط ٜٖٛٔالطيراني)ت  بزرؾ آغا الشيخ الشيعة ، العالمة تصانيؼ ريعة إلىالذ .ٚٔ
 ـ . ٖٜٛٔ -  ى ٖٓٗٔلبناف ، 

، تحقيؽ ٖىػ( ، ط ٕٓٚرصؼ المباني في شرح المعاني في شرح حركؼ المعاني ، ، أحمد بف عبد النكر المالقي)ت .ٛٔ
 ـ . ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔمشؽ ، : أحمد محمد الخراط ، دار القمـ ، د

 ىػ( ،   ٛٗٚالذىبي )ت  عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس النبالء االماـ أعالـ سير .ٜٔ

 ـ . ٖٜٜٔ  - ق  ٖٔٗٔالرسالة بيركت ،  ، مؤسسة ٜاألرنؤكط ،  ط تحقيؽ حسيف االسد كآخركف، إشراؼ شعيب       
ىػ(  ٜٛٓٔالحنبمي ) ت   العماد الحي ابف عبد الفالح أبك األديب الفقيو ذىب ، المؤرخ مف الذىب في أخبار شذرات .ٕٓ

 لبناف ، )د.ت(.  –العربي، بيركت  التراث إحياء ، )د.ط(، طباعة دار
،  ٔىػ( ، ط ٜٙٙشرح جمؿ الزجاجي ، أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي ابف عصفكر االشبيمي )ت  .ٕٔ

عقكب ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، تقديـ كضبط : فكاز الشعار ، إشراؼ : أميؿ بديع ي
 ـ .  ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔلبناف ،  –بيركت 

 ٚٓٛشرح المككدم عمى االلفية في عممي الصرؼ كالنحك ، أبك زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح المككدم )ت  .ٕٕ
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔبيركت ،  – ىػ( ، تحقيؽ : الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ، )د.ط( ، المكتبة العصرية ، صيدا

 ىػ( ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،  ٙ٘ٙأبف أبي الحديد ) ت  شرح نيج البالغة ، .ٖٕ

 .  ٜ٘ٙٔلبناف ، –، المركز الثقافي المبناني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ٕط    

النصر، مكتب االعالـ  ، مؤسسة ٔط،  ىػ(ٜٚٙ)تالبحراني ميثـ بف عمي بف ميثـ الديف شرح نيج البالغة ، كماؿ .ٕٗ
 ىػ . ٕٖٙٔقـ   –االسالمي ، إيراف 

 ـ .  ٖٜٛٔ - ىػ ٖٓٗٔ،  ٔشركح نيج البالغة ، حسيف جمعو العاممي  ،  ط .ٕ٘

، دار  ٗالصحاح ، تاج المغة كصحاح العربية ، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر العطار ، ط .ٕٙ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔلبناف ،  العمـ لممالييف ، بيركت

 المطبكعات العربي، دائرة سيد ، سمسمة التراث ( ، تحقيؽ : فؤاد  ى ٛٗٚالذىبي)ت  غبر، الحافظ مف خبر العبر في .ٕٚ
 ـ.  ٜٔٙٔكالنشر، )د.ط( ،  الككيت ، 

 ـ . ٜٚٚٔ -  ى ٜٖٚٔ،  ٗلبناف ، ط – العربي ، بيركت النجفي دار الكتاب األميني احمد الحسيف الغدير ، عبد .ٕٛ

 ، دار ٔالمكجكد، ط عبد أحمد اهلل، كعادؿ يعكض بف محمد عمي:  ىػ(، تحقيؽٗٙٚالكفيات ، الكتبي)ت  فكات .ٜٕ
 ـ.ٕٓٓٓ لبناف ،  –العممية ، بيركت  الكتب

 ىػ( ، جمع نصر اليكراني ، )د.ت( . ٚٔٛالقامكس المحيط ،الفيركز آبادم )ت 
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   ى ٕٓٗٔ - ٕٙٛٔ - الكنتكرم النيسابكرم فار، اعجاز حسيف كاالس الكتب أسماء كشؼ الحجب كاالستار ، عف .ٖٓ

إيراف  –األميني ، )د.ط( ، مكتبة الصدر لمنشر ، طيراف  ىادم القمي ، تقديـ: محمد عباس كاأللقاب ، الشيخ الكنى .ٖٔ
 ، )د.ت( . 

ر أدب الحكزة ، لساف العرب ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر االفريقي المصرم ، )د.ط( ، نش .ٕٖ
 ىػ .  ٘ٓٗٔقـ ، إيراف ، 

،  ٕىػ( ، ط ٕ٘ٛالعسقالني)ت حجر بف عمي بف الفضؿ أحمد أبى الديف شياب الحافظ الميزاف، لإلماـ لساف .ٖٖ
 .ـ  ٜٔٚٔ -  ى ٜٖٓٔلبناف ،  – بيركت لممطبكعات األعممي منشكرات مؤسسة

 ٜٚٛٔ -  ى ٛٓٗٔلبناف ،   –ممطبكعات، بيركت ل التعارؼ ىػ( ، دار ٜٜٖٔمستدرؾ أعيف الشيعة ، حسف االميف) .ٖٗ
 ـ

النمازم  عمي بف حسف كتصحيح : الشيخ ىػ( تحقيؽ ٘ٓٗٔمستدرؾ سفينة البحارعمي النمازم الشاىركدم )ت  .ٖ٘
 إيراف .  –ا  بقـ االسالمي ،  النشر مؤسسة

 -  ى ٜٓٗٔ،  ٗ، بيركت ، طالزىراء  الخطيب، دار الحسيني الزىراء عبد البالغة كأس ان يُده ، السيد مصادر نيج .ٖٙ
  ـ . ٜٛٛٔ

،   ٕعكاشة ، ط ىػ( ، تحقيؽ : الدكتكر ثركت ٕٙٚقتيبة الدينكرم )  مسمـ بف بف اهلل عبد محمد المعارؼ ، أبك .ٖٚ
 . ٜٜٙٔ( دار المعارؼ ، مصر ، ٗٗسمسمة ذخائر العرب )

، عالـ الكتب ، ٔد أميف الكرد ، طمعاني القرآف ، سعيدة بف مسعدة البمخي المجاشعي ، تحقيؽ : عبد االمير محم .ٖٛ
 ـ .   ٜ٘ٛٔ -ىػ   ٘ٓٗٔلبناف ،  –بيركت 

االردف ،  –، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف ٕمعاني النحك ، الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ، ط .ٜٖ
 ـ .  ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ

اهلل  عبد محمد الحافظ بف ةحيا محمد اهلل أسد ، أبكىػ(  ٖٔٗٔمعجـ رجاؿ الحديث ، السيد الخكئي )ت  .ٓٗ
 ،)د.ت( . األنصارم،)د.ط(

لبناف ،  –بيركت   المثنى العربي ، نشر: مكتبة التراث إحياء كحالة، )د.ط( طباعة دار رضا ، عمرمعجـ المؤلفيف   .ٔٗ
 )د.ت( .

ـ مغني المبيب عف كتب االعاريب ، أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف ىشا .ٕٗ
، دار الصادؽ لمطباعة كالنشر ، ٔىػ( ، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، طٔٙٚاالنصارم المصرم )ت

 ىػ .  ٖٗٛٔإيراف ، 

( ، )د.ط( ،   ى ٖٚ٘الراكندم) ت  اهلل ىبة بف سعيد الحسيف أبي الديف البالغة ، قطب نيج شرح البراعة في منياج .ٖٗ
 آية الخياـ لمطباعة ، نشر : مكتبة المرعشي ، مطبعة محمكد السيد ، عناية : الككىكمرم المطيؼ عبد السيد:  تحقيؽ

 .   ى ٙٓٗٔ قـ ،  –إيراف  ، العامة المرعشي اهلل

 ٗٚٛ - ٖٔٛاألتابكي )  بردم تغرم بف يكسؼ المحاسف أبي الديف كالقاىرة ، جماؿ مصر ممكؾ الزاىرة في النجـك .ٗٗ
 كالنشر، )د.ت( .  كالطباعة كالترجمة لمتأليؼ العامة المصرية لقكمي ، المؤسسةا كاالرشاد الثقافة كزارة ( ، )د.ط( ، ى
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 محمد محمكد ، الزاكم أحمد طاىر:  ىػ( ، تحقيؽٙٓٙاألثير)ت   ابف الديف كاألثر، مجد الحديث غريب في النياية .٘ٗ
 ايراف . – قـ - كالتكزيع كالنشر لمطباعة إسماعيمياف ، مؤسسة ٗالطناحي ، ط

العربي ،  التراث إحياء ( ، دار ٜٖٖٔالبغدادم)ت  باشا المصنفيف، إسماعيؿ كاثار المؤلفيف رفيف أسماءالعا ىدية
 ـ.  ٜٔ٘ٔلبناف  – بيركت

التراث  إحياء دار مصطفى)د.ط(، كتركي األرناؤكط أحمد:  ىػ( ، تحقيؽ ٗٙٚبالكفيات ، الصفدم )ت  الكافي .ٙٗ
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔلبناف ،   –لمطباعة كالنشر ، بيركت 

الثقافة ،  دار  عباس)د.ط( ، مطبعة إحساف:  ىػ( ، تحقيؽ ٔٛٙخمكاف ) ت  الزماف، ابف أبناء كأنباء األعياف كفيات .ٚٗ
 لبناف ) د. ت( .


