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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

الصفحة  اجلزءاآلية السورةاآليــــــــــــــــــــة 
25146الفاحتة))احْلَْمُد لَِِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي((

اَك َنْسَتِعنُي(( اَك َنْعُبُد َوإِيَّ 54114 الفاحتة))إِيَّ
ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب(( 33172البقرة))الَّ

))إنَّ الُ ال َيْسَتحْي َان َيرِضَب َمَثاًل 
َما َبُعَوضًة فام َفْوَقها((

261214البقرة

))اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ 
إِْبِليَس(( 

341189البقرة

353278البقرة))َوُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتاَم((
َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن  ))َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

الظَّاملنَِِي((
353278البقرة

ِه َكِلاَمٍت َفَتاَب  ى َآَدُم ِمْن َربِّ ))َفَتَلقَّ
َعَلْيِه((

371196البقرة

))َيا َبنْي ارسائيل ْاذكُروا نِْعَمتِي التَّي 
اَنْعَمُت َعلَيُكم((

40، البقرة
 ،47
122

3196

))َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن 
َأْنُفَسُكْم((

444293البقرة 

ِْم (( ُْم ُماَلُقو َربِّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأنَّ 465300البقرة))الَّ
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

))َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْينَاُكْم 
َوَأْغَرْقنَا َآَل فِْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن((

50252البقرة

ًدا(( 584312البقرة ))َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ
))َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصرِبَ َعَل 

َطَعاٍم َواِحٍد((
61252البقرة

اَرْأُتْم فِيَها(( 72252البقرة))َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ
885195البقرة))َفَقِلياًل َما ُيْؤِمنُوَن((
ٌق ملَِا َمَعُهْم(( 895200البقرة))ُمَصدِّ

1173223  البقرة  ))ُكْن َفَيُكوُن((  
))إِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن 

تِي(( يَّ ُذرِّ
1241114البقرة 

)) َُّهنَّ 1241196البقرة))َفَأَت
1432334البقرة))َوَيُكوَن الَرُسوُل َعَلْيُكم شِهيدًا((
1512331البقرة))َكام َارَسْلنَا فيُكم َرُسوالً ِمنْكم((

1555163البقرة))َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم((
ا اَِلْيِه َراِجُعوْن( 1562133البقرة)إنَّا لِ َوإنَّ

1584172البقرة))َفإِنَّ الََّ َشاِكٌر َعِليٌم((
ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم  ))اَل ُيَفَّ

ُينَْظُروَن((
1623116البقرة
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

اَمِء  ِر َبنْيَ السَّ َحاِب امْلَُسخَّ ))َوالسَّ
َواأْلَْرِض((

1644188البقرة

ِذيَن  بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ َأ الَّ ))إِْذ َترَبَّ
َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت ِبُِم  اتَّ

اأْلَْسَباُب((

166570البقرة 

1665322البقرة))َوَتَقطََّعْت ِبُِم اأْلَْسَباُب((
))َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل 

إِْثَم َعَلْيِه((
1731213 البقرة

1792125البقرة))َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة (
ا(( 1805176البقرة))إِْن َتَرَك َخْيً

))َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن 
ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتََّقى َوْأُتوا 

ُقوا الََّ(( اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَا َواتَّ

1895107 البقرة

َ َلُكُم اْلَْيُط اأْلَْبَيُض   ))َحتَّى َيَتَبنيَّ
ِمَن اْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر((

1875135البقرة

ام(( 1881262البقرة))َوتُدُلُوا َبا اىل احلُكَّ
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

اِد التَّْقَوى(( ُدوا َفإِنَّ َخْيَ الزَّ 2، 197البقرة))َوَتَزوَّ
 ،2
 ،3
 ،4

5 ،4

 ،146
 ،232

 ،98
 ،175
 ،317

    153
2003109البقرة))َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم((

)) 2334245البقرة))َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ
))َمـْن ذا الّذي ُيـِقـُرُض ال َقـْرَضـًا 

َحـَسـنَـًا َفـُيـَضـاِعـَفـه َلـُه أْضـَعـافًا 
َكـثَية((

2453190البقرة

))َمْن َذا الَّذْى َيِقُرُض الَ َقرْضًا 
َحَسنًا((

24529 البقرة

))َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِالَِّ 
َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل 

اْنِفَصاَم َلَا((

2563150البقرة

ابَِك َلْ  ))َفاْنُظْر إىَِل َطَعاِمَك َوَشَ
َيَتَسنَّْه((

2591182البقرة

))اَل ُتْبطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِامْلَنِّ 
َواأْلََذى(( 

264381البقرة
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

2821214البقرة))والُ بِّكُل َشِء َعليٌم((
يَن يف ُقُلوِبِْم زْيغ َفيََّتبُِعوَن  ا الذَّ ))َفأمَّ

َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاء الِفَتنة َواْبتَِغاء 
َتأِوْيله َوَما َيْعلُم َتأِوَيلُه إالَّ ال 

اِسُخون يف الِعْلِم ََيُقوُلوَن آَمنَّا بِه  َوالرَّ
ر إالَّ اُولُوا  ُكلٌّ ِمن ِعنِْد َرّبنا َوَما يذكَّ

االَلْباِب((

73204ال عمران

نَا(( 73204ال عمران))َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ
ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب(( كَّ 73204ال عمران))َوَما َيذَّ

))وَما َيْعلُم َتأِوَيلُه إالَّ ال 
اِسُخون يف الِعْلِم(( َوالرَّ

73205ال عمران

)) 132216ال عمران))َيَرْوَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ
46469ال عمران))َوَكْهاًل((

524164ال عمران))َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسٰى ِمنُْهُم اْلُكْفَر((
))َذلَِك َنْتُلوُه َعلْيَك ِمَن اآْلََياِت 

ْكِر احْلَِكيِم(( َوالذِّ
585100ال عمران

))َول َعَل النّاِس َحجَّ اْلَبيت َمْن 
إِسَتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمْن َكفَر فإِنَّ َالَ 

غنٌّي َعِن ْالعامَلني((

971226ال عمران
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

))َواْعَتِصُموا بَِحْبِل الَِّ َجِيًعا َواَل 
ُقوا(( َتَفرَّ

1033151ال عمران

))َواْذُكُروا نِْعَمَة الَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم 
َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم  َأْعَداًء َفَألَّ

بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا((

103412ال عمران

))َوُكنُْتْم َعَل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر 
َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها((

1033144ال عمران 

2، 133ال عمران))َساِرُعوا اىَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َرّبُكْم((
5 ،3

 ،288

153 ،76

10، 2، 1262ال عمران))َوَما النَّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد ال((
188

))َوَمْن َينَْقِلْب َعَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ 
الََّ َشْيًئا((

144560ال عمران

))َلَقْد َمنَّ ال َعَل امْلُْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث 
فِيِهْم َرُسواًل((

1641244ال عمران

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل ال  َسَبنَّ الَّ ))َاَل حَتْ
ِْم ُيْرَزُقوَن *  َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّ

َفِرِحنَي باَِم َآَتاُهُم ال ِمْن َفْضِلِه((

169، ال عمران
170

3161 

ِْم(( 16929ال عمران))َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّ
1704279 ال عمران))َفِرِحنَي باَِم َآَتاُهُم ال ِمْن َفْضِلِه((
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ٍم لِْلَعبِيِد(( 1825334ال عمران))َوَأنَّ الََّ َلْيَس بَِظالَّ
ٍء ِمنُْه َنْفًسا  ))َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن َشْ

َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا((
42308النساء

ِذيَن َيْعَمُلوَن  اَم التَّْوَبُة َعَل الَِّ لِلَّ ))إِنَّ
وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب(( السُّ

17546النساء

98 172النساء))َوكانَّ الُ َعِلياًم َحِكْياًم((
ِذيَن َيْعَمُلوَن  ))َوَلْيَسِت التَّْوَبُة لِلَّ
يَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحرَضَ َأَحَدُهُم  السَّ

ِذيَن  امْلَْوُت َقاَل إِنِّ ُتْبُت اآْلََن َواَل الَّ
ار(( َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ

18535النساء

))َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيَْعَل الَُّ 
ا َكثًِيا (( فِيِه َخْيً

194224النساء

َتنُِبوا َكَباِئَر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه  ))إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم  ُنَكفِّ

ُمْدَخاًل َكِرياًم((

218، 1، 311النساء
220

َتنُِبوا َكَباِئَر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه   ))إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم(( ُنَكفِّ

315325النساء

ْيَطاُن َلُه َقِرينًا َفَساَء  ))َوَمْن َيُكِن الشَّ
َقِرينًا((

383102النساء

ٍة(( 403294النساء))إِنَّ الََّ اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ



18

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

412334النساء))َوِجْئنّا بَِك َعل َهُؤالَء َشِهيدًا((
َك بِِه(( 101، 5، 485النساء))إنَّ الَ اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَ

325
))َأْم َيُْسُدوَن النَّاَس َعَلٰ َما آَتاُهُم 
الَُّ ِمن َفْضِلِه ۖ َفَقْد آَتْينَا آَل إِْبَراِهيَم 

ْلًكا  ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ اْلِكَتاَب َواحْلِ
َعظِياًم((

545278النساء

545278النساء))َأْم َيُْسُدوَن النَّاَس((
وُه إىَِل الَِّ  ٍء َفُردُّ ))َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف َشْ

ُسوِل(( َوالرَّ
594253النساء

ُسوَل  ))َأطِيُعوا الََّ َوَأطِيُعوا الرَّ
َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم ((

59537النساء

ْنَيا َقِليٌل( 774148النساء))ُقْل َمَتاُع الدُّ
))َناَم َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم امْلَْوُت َوَلْو 

ُكنُْتْم يِف ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة((
78543النساء

))َما أصاَبَك ِمْن َحَسنٍَة َفِمن َالِ َوَما 
َاصاَبَك ِمن َسيَّئٍة َفِمن َنْفِسَك((

79243النساء

))َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنَْد َغْيِ الِ َلَوَجُدوا 
فِيِه اْختاِلَفـًا َكثِيًا((

2، 82 النساء
4 ،2

 ،75
 ،77
321
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921214النساء))َفَتْحريُر َرَقَبٍة((
921214النساء))َفَتحْريُر َرَقَبٍة ُمؤِمنٍَة((

ًدا َفَجَزاُؤُه  ))َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها((

935101النساء

اُهُم امْلَاَلِئَكُة(( 975227النساء))َتَوفَّ
ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس  ))َوإَِذا َضَ

وا ِمَن  َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقُصُ
اَلِة(( الصَّ

1011216النساء

1125310النساء))َوَمْن َيْكِسْب َخطِيَئًة َأْو إِْثاًم((

))َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم 
ْيَطاُن إاِلَّ ُغُروًرا(( الشَّ

1203101النساء

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن  ))إِنَّ امْلُنَافِِقنَي يِف الدَّ
النَّاِر((

1455101النساء

163 ، 5، 1555النساء))َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم((
207

))َوإْن ِمن أْهِل اْلِكتَاب إالَّ لُيؤِمنَنَّ 
بِه َقْبَل َموْتِه َوَيْوَم اْلِقيَمِة َيكوُن 

َعَليِهْم َشــهيدًا((

159290النساء
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ٌة  ))لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَل الَِّ ُحجَّ
ُسل(( َبْعَد الرُّ

1651202النساء

))َوَمْن َيْسَتنِكْف َعْن ِعباَدتِه 
ُهْم اَِليِه َجِْيعًا(( َوَيسَتْكرِبُ َفَسَيْحُشَ

1722230 النساء

))اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت 
َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 

ْساَلَم ِدينًا(( اْلِ

33139املائدة

ُسِل(( ٍة ِمَن الرُّ 194314املائدة))َعَل َفْتَ
))َربِّ إِنِّ اَل َأْمِلُك إاِلَّ َنْفِس 

َوَأِخي((
252138املائدة

))اِّنْ ُارْيُد أْن َتُبْوَء بِإْثمي َوإِْثِمَك 
َفَتُكوَن ِمْن َأْصحاِب النَّار((

292260املائدة

))إنام جزاء الذين ياربون ال 
ورسوله ويسعون يف االرض 

فسادًا(( 

335101املائدة 

ِذيَن ُيَاِرُبوَن الََّ  اَم َجَزاُء الَّ ))إِنَّ
َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا 

َأْن ُيَقتَُّلوا(( 

335292املائدة 

ْحِت (( اُلوَن لِلسُّ 425141 املائدة))َأكَّ
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))َفإْن جاءوَك َفاْحُكم َبْينَُهم َأْو 
َاعِرْض َعنُْهم َوإِْن ُتعِرَض َعنُْهم َفَلن 

ُوَك َشْيئًا َوإْن َحَكْمَت َفاحُكم  َيرُضّ
َبينَُهم بِاْلِقْسِط((

422210املائدة

))إِّنا َانَزْلنَا التوراة فِْيها ُهدًى َوُنْوٌر 
َيُْكم ِبَا النَبّيُوَن((

442211املائدة

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة (( 465160املائدة))ُمَصدِّ
))َعَفا ال َعامَّ َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم 

الَُّ ِمنُْه((
49، 2، 955املائدة

336
َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِّ َما ُدْمُتْم   ))َوُحرِّ

ُحُرًما((
961216املائدة

9263االنعام))َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسوَن ((
123167االنعام))َلَيْجَمَعنَُّكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ((

))َوإِْن َيْمَسْسَك الَُّ برُِضٍّ َفاَل َكاِشَف 
َلُه إاِلَّ ُهَو((

174115االنعام

))َوَجَعْلنا َعل قُلُوبم أِكنًَّة َأْن 
َيفَقهوُه َويف آذاِنِم َوْقرًا((

252127االنعام

))َوَجَعْلنَا َعَل ُقُلوِبِْم َأِكنًَّة َأْن 
َيْفَقُهوُه((

253286االنعام
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ْطنا يِف اْلِكتاِب ِمْن ْشٍء(( 75، 276، 382 االنعام))ّما َفرَّ
572210االنعام))إِِن احْلُْكُم إاِلَّ لَِِّ((

))َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ 
ُهَو((

593171االنعام

))َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاِلَّ يِف ِكَتاٍب 
ُمبنٍِي((

59276االنعام

))َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها 
إاِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما 
َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة 

يِف ُظُلاَمِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل 
َيابٍِس إاِلَّ يِف ِكَتاٍب ُمبنٍِي ((

593285االنعام

))َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ 
ُهَو((

59324االنعام 

ِذيَن ُأْبِسُلوا باَِم َكَسُبوا(( 704248االنعام))ُأوَلِئَك الَّ
276 914 االنعام ))َوَما َقَدُروا الََّ َحقَّ َقْدِره(( 

))َوامْلَاَلِئَكُة َباِسُطو َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوا 
َأْنُفَسُكُم((

933112االنعام

302   951االنعام))َفالُِق احْلَبِّ َوالنََّوى((
47 954االنعام))إِنَّ الََّ َفالُِق احْلَبِّ َوالنََّوى((
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ِذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم  ))َوُهَو الَّ
لَِتْهَتُدوا ِبَا يِف ُظُلاَمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر((

97328االنعام

اَمَواِت َواأْلَْرِض(( 1013211االنعام))َبِديُع السَّ
ٍء ُقُباًل(( َنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْ 1111191االنعام ))َوَحَشْ

َّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل(( 1154214االنعام))َوَت
1365172االنعام))َفَقاُلوا َهَذا لَِِّ بَِزْعِمِهْم((

فنَِي(( ُه اَل ُيِبُّ امْلُْسِ ُفوا إِنَّ 1414262االنعام))َواَل ُتْسِ
1451216االنعام ))قل ال َاجُد فِْيام ُاوِحَى اىّل حمّرمًا((

1505208االنعام ))َهُلمَّ ُشَهَداَءُكُم(( 
ِذي َأْحَسَن (( 160، 5، 1545االنعام))َتَاًما َعَل الَّ

207
1613273االنعام))ِدينًا ِقَياًم((

121156االعراف))َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك((
وا  ُبوا بَِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ ِذيَن َكذَّ ))إِنَّ الَّ

اَمِء (( َعنَْها اَل ُتَفتَُّح َلُْم َأْبَواُب السَّ
403224االعراف

563147االعراف))إِنَّ َرْحََة الَِّ َقِريٌب ِمَن امْلُْحِسننَِي((
)) نَا اْفَتْح َبْينَنَا َوَبنْيَ َقْوِمنَا بِاحْلَقِّ 895347االعراف))َربَّ

1485341االعراف))ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر((
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))َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل 
ملِِيَقاتِنَا((

1551335االعراف

))َواِْذ َأَخَذ َرّبك من بني آدَم ِمن 
َتُهم َوَاشَهَدُهم َعل  ُظهوِرْهم ُذّريَّ
ُم قاُلوا َبل(( َأْنُفِسْهم َاَلسُت بَِربِكُّ

1721199االعراف

))َواِْذ َأَخَذ َرّبك من بني آدَم ِمن 
َتُهم((  ُظهوِرْهم ُذّريَّ

1725109االعراف 

َبَع  ِكنَُّه َأْخَلَد إىَِل اأْلَْرِض َواتَّ ))َوَلٰ
َهَواُه((

1764159االعراف

))َلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن ِبَا َوَلُْم 
وَن ِبَا َوَلُْم َآَذاٌن اَل  َأْعنُيٌ اَل ُيْبِصُ

َيْسَمُعوَن ِبَا ُأوَلِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم 
َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغافُِلوَن((

1793171االعراف

))ول ْاألَسامُء احلُْسنَى َفاْدُعوُه ِبا  
يَن ُيْلِحُدوَن يف أسامِئه(( َوَذُروا الذَّ

1801210االعراف

))َسنَسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ 
َيعَلُموَن((

1822301االعراف

وَنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ اَل  ))َوإِْخَواُنُْم َيُمدُّ
وَن(( ُيْقِصُ

2025150االعراف

 8 15 االنفال ))َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْينُِكْم(( 
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))َوَمْن ُيَوِلُم َيْوَمئٍذ ُدُبَرُه إالَّ ُمتَحِرفًا 
لِِقتاٍل َأْو ُمَتَحْيزًا اىَِل فَِئٍة َفَقْد باَء 

أُواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس  بَِغَضٍب ِمَن الِ َومَّ
ْامَلْصُي((

162309االنفال

))وَما َرَمَيْت اِْذ َرَمْيِت َوَلِكنَّ الَ 
َرَمى((

17212االنفال

ِذيَن  ُقوا فِْتنًَة اَل ُتِصيَبنَّ الَّ ))َواتَّ
ًة(( َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

25458االنفال

َبُْم َوَأْنَت  ))َوَما َكاَن الَُّ لُِيَعذِّ
فِيِهْم((

335137االنفال

))َفَلامَّ َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَل 
َعِقَبْيِه((

485341االنفال

ا نِْعَمًة  ً ))َذلَِك بَِأنَّ الََّ َلْ َيُك ُمَغيِّ
وا َما  ُ َأْنَعَمَها َعَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ

بَِأْنُفِسِهْم((

535334االنفال

يَن  ))َبَراَءة ِمَن َالِ َوَرُسولِه اىَِل ْاَلذَّ
َعاَهْدُتُم ِمَن امُلِشِكنَي((

12266التوبة

ِكنَي  ))َأنَّ الََّ َبِريٌء ِمَن امْلُْشِ
َوَرُسوُلُه((

32267التوبة
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ِكنَي  ))َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُْشِ
اْسَتَجاَرَك((

64152التوبة

))ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر الَِّ 
بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الَُّ إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه 

َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن((

325220التوبة

ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلَُدى  ))ُهَو الَّ
ِه  يِن ُكلِّ َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَل الدِّ

ُكوَن(( َوَلْو َكِرَه امْلُْشِ

33528التوبة 

َة  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ))َوالَّ
ُهْم  ْ َواَل ُينِْفُقوَنَا يِف َسبِيِل الَِّ َفَبشِّ

بَِعَذاٍب َألِيٍم((

344296التوبة

ْنيا ِمَن اآلخَرِة  ))أرَضْيُتم بِاحلَيوة الدُّ
ْنيا يِف اآلِخَرِة إاّل  َفام َمَتاُع احلَيوُة الدُّ

َقِلْيل((

382180التوبة

))َفاْسَتْمَتْعُتْم بَِخاَلِقُكْم َكاَم اْسَتْمَتَع 
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم بَِخاَلِقِهْم(( الَّ

69383التوبة

774159التوبة))َفَأْعَقَبُهْم نَِفاًقا((
ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب  ))َوَجاَء امْلَُعذِّ

لُِيْؤَذَن َلُْم((
904197التوبة
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))َوِمَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب 
ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة َمَرُدوا َعَل 

النَِّفاِق((

1015348التوبة

1015348التوبة))َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة((
ْمَس ِضَياًء  ي َجَعَل الشَّ ))ُهَو الذَّ

َرُه َمنَاِزَل لَِتْعَلُموا  َوالَقَمَر ُنورًا َوَقدَّ
ساَب(( َعَدَد الّسننِْيَ َو احْلِ

53228يونس

ْمَس ِضَياًء  ي َجَعَل الشَّ ))ُهَو الذَّ
َوالَقَمَر ُنورًا((

51173يونس

ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه  ْنَساَن الرضُّ ))َإَِذا َمسَّ اْلِ
ُه  َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئاًم َفَلامَّ َكَشْفنَا َعنُْه ُضَّ

ُه((  َمرَّ َكَأْن َلْ َيْدُعنَا إىَِل ُضٍّ َمسَّ

122143يونس

الُل َفأنَّى  ))َفامذا َبْعَد احلَِّق إالَّ الضَّ
ُفوَن(( ُتْصَ

322145يونس

441215يونس))إِنَّ الََّ اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا((
1530هود))ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآَياُتُه((

71163هود ))َوَكاَن َعْرُشُه َعَل امْلَاِء((
ْينَاُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ (( 581273هود))َوَنجَّ
ْيِل(( 81455هود))َفَأرْسِ بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللَّ
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)) 864236هود))َبِقيَُّة الَِّ َخْيٌ
ِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن  ))َوَيا َقْوِم اَل َيْ

ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح((
46 894هود

98399هود))َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة((
))َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد 

امْلَْوُروُد((
983135هود

اٌل ملَِا ُيِريُد(( 1075200هود))َفعَّ
ِذيَن َظَلُموا  ))َواَل َتْرَكنُوا إىَِل الَّ

ُكُم النَّاُر(( َفَتَمسَّ
113475هود

)) 10210يوسف))َوَأْلُقوُه يِف َغَياَبِة اجْلُبِّ
))ََما َأْنَت بُِمْؤِمٍن َلنَا َوَلْو ُكنَّا 

َصاِدِقنَي((
142، 4، 175يوسف

130
ْت بِِه َوَهمَّ ِبَا َلْواَل َأْن  ))َوَلَقْد َهَّ

ِه(( َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ
24266يوسف

30256يوسف))َقْد َشَغَفَها ُحبًّا((
314167يوسف))َوَأْعَتَدْت َلُنَّ ُمتََّكًأ((

ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصرِبْ َفإِنَّ الََّ اَل ُيِضيُع  ))نَّ
َأْجَر امْلُْحِسننَِي((

90429يوسف
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َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن  ))َلُه ُمَعقِّ
َخْلِفِه َيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر الَّ((

111179الرعد

وا  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ))ِنَّ الََّ اَل ُيَغيِّ
َما بَِأْنُفِسِهْم((

115334الرعد

َحاَب الثَِّقاَل(( 124188الرعد))َوُينِْشُئ السَّ
ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد الَِّ ِمْن َبْعِد  ))َوالَّ

ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر الَُّ بِِه َأْن 
ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلِئَك 

اِر(( ْعنَُة َوَلُْم ُسوُء الدَّ َلُُم اللَّ

25561الرعد

))َأَفَمْن ُهَو َقاِئٌم َعَل ُكلِّ َنْفٍس باَِم 
َكَسَبْت((

333184الرعد

1، 7إبراهيم))َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم((
 ،3

5 ،4

 ،227
 ،190
 ،172

146
71228إبراهيم ))َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِب َلَشِديٌد((

ُلوا نِْعَمَة الَِّ  ِذيَن َبدَّ ))َأَلْ َتَر إىَِل الَّ
ُكْفًرا((

284290 إبراهيم 

147، 2، 302إبراهيم))ُقْل َتْتَُّعوا َفإِنَّ َمِصَيُكْم إىَِل النَّار((
211
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1، 43إبراهيم))َوَأْفِئَدُتُْم َهَواٌء((
3 ،3

 ،163
 ،69
226

ِذيَن َظَلُموا  ))َوَسَكنُْتْم يِف َمَساِكِن الَّ
َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا ِبِْم  َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ

ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل(( َوَضَ

454206 إبراهيم

ْن َقطِرَ اٍن(( 504137ابراهيم))رَسَ ابِيُلُهْم مِّ

ا َلُه  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ))إِنَّ
حَلَافُِظوَن((

95146 احلجر 

ْمَع َفَأْتَبَعُه  َق السَّ ))إاِلَّ َمِن اْسَتَ
ِشَهاٌب ُمبنٌِي((

183230احلجر

َياَح َلَواِقَح(( 221144احلجر ))َوَأْرَسْلنَا الرِّ
261182احلجر))ِمْن َحَإٍ َمْسنُوٍن((

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل  ))َوَلَقْد َخَلْقنَا اْلِ
ِمْن َحَإٍ َمْسنُوٍن((

261184احلجر

294136احلجر))َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي((
361192احلجر ))َربِّ َفَأْنظِْرِن إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن((

 ))إِنََّك ِمَن امْلُنَْظِريَن إىَِل َيْوِم اْلَوْقِت 
امْلَْعُلوِم((

37- احلجر
38

1192
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46245احلجر))ُأْدُخُلوَها بَِسالٍم آِمننَْي((
232، 1، 944احلجر))َفاْصَدْع باَِم ُتْؤَمُر ((

37
ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِزِئنَي(( 953123احلجر))إِنَّ

))والَْيَل َواْلبَِغاَل َواحلَِمَي 
َكُبوَها(( لَِتْ

333 ، 1، 82النحل
163

163276النحل))َوَعاَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم هَيَْتُدوَن((
ٍء  ))َأَوَلْ َيَرْوا إىَِل َما َخَلَق الَُّ ِمْن َشْ

اَمِئِل(( َيَتَفيَُّأ ظِاَلُلُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ
485226النحل

53356النحل))َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن الَِّ((
اَعِة إاِلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِ  ))َوَما َأْمُر السَّ

َأْو ُهَو َأْقَرُب((
775166النحل

802145النحل))َيْوَم َظْعنُِكْم َوَيْوَم إَِقاَمتُِكْم ((
َباِل َأْكنَاًنا(( 813286النحل))َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اجْلِ

))إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ 
ياَمِن(( بِاْلِ

1062268النحل

ْكَمِة  ))اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ
َوامْلَْوِعَظِة احْلََسنَِة((

12549النحل
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))َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما 
ُعوِقْبُتْم بِِه((

126-النحل
128

5139

7253االرساء))َإنْ َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم أِلَْنُفِسُكْم((
))إِنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي 

َأْقَوُم((
9536االرساء

ًة(( 123226االرساء))َوَجَعلنا آيَة النَّهاِر ُمْبِصَ
ْيَل َوالنََّهاَر َآَيَتنْيِ  ))َوَجَعْلنَا اللَّ

ْيِل َوَجَعْلنَا َآَيَة النََّهاِر  َفَمَحْوَنا َآَيَة اللَّ
ُكْم  ًة لَِتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربِّ ُمْبِصَ

َساَب(( ننَِي َواحْلِ َولَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ

123228االرساء

))َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُنِْلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا 
فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها  ُمْتَ

ْرَناَها َتْدِمًيا (( اْلَقْوُل َفَدمَّ

16557االرساء

ْلنا َلُه  ))َمْن كاَن ُيِريُد اْلعاِجَلَة َعجَّ
فِيها ما َنشاُء ملَِْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلنا َلُه 

َجَهنََّم َيْصالها َمْذُمومًا َمْدُحورًا * 
َوَمْن َأراَد اآْلِخَرَة َوَسعى َلا َسْعَيها 

َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولِئَك كاَن َسْعُيُهْم 
َمْشُكورًا(

18 ، االرساء
19

4148

اُه(( 235167االرساء))َوَقَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ
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ِريَن  ْر َتْبِذيًرا * إِنَّ امْلَُبذِّ ))َواَل ُتَبذِّ
َياطِنِي َوَكاَن  َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ

ِه َكُفوًرا(( ْيَطاُن لَِربِّ الشَّ

26 ، االرساء
 27

4262

))َوَمْن ُقتَِل َمْظلُومًا َفَقد ّجّعْلنا 
لِـَولِيّه ُسْلطانًا((

331330االرساء

))إًِذا اَلْبَتَغْوا إىَِل ِذي اْلَعْرِش 
َسبِياًل((

423252االرساء

))َوإَن ِمْن َشء إالَّ ُيُسّبُح بَِحمدِه 
َوَلِكْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيحهم(( 

4، 44االرساء
 ،5
 ،3

 ،134
 ،120
،218

))َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم بَِخْيِلَك 
َوَرِجِلَك((

333، 1، 642االرساء
164

ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَحَْلنَاُهْم يِف  ))َوَلَقْد َكرَّ
يَِّباِت  اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

ْلنَاُهْم َعَل َكثٍِي ِمَّْن َخَلْقنَا  َوَفضَّ
َتْفِضياًل((

70359االرساء

715314االرساء))َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم((
ْمِس(( اَلَة لُِدُلوِك الشَّ 71، 1، 781االرساء))َأِقِم الصَّ

213



34

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

 ))َعسى َأْن َيبَعَثَك َرُبَك َمقامًا 
حَمُْمودًا((

792337االرساء

353 814االرساء ))إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا(( 
ِذي َأْنَزَل َعَل َعْبِدِه  ))احْلَْمُد لَِِّ الَّ

َعْل َلُه ِعَوًجا * َقيِّاًم(( اْلِكَتاَب َوَلْ َيْ
11261 ، 2 الكهف 

ِذيَن َيْدُعوَن(( 283140الكهف))َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ
ِذيَن َيْدُعوَن  ))َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

)) ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشِّ َربَّ
285299الكهف

َياُح(( 45265الكهف))َفَأْصَبَح َهِشياًم َتْذُروُه الرِّ
اَمِء َفاْخَتَلَط بِِه  ))َكاَمٍء َأنَزْلنَاُه ِمَن السَّ
َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َهِشياًم َتْذُروُه 

ٍء  َياُح ۗ َوَكاَن الَُّ َعَلٰ ُكلِّ َشْ الرِّ
ْقَتِدًرا(( مُّ

454149الكهف

ى امْلُْجِرِمنَي  ))َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَ
ُمْشِفِقنَي ِمَّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتنَا 
َذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغَيًة  َماِل َهٰ
َواَل َكبَِيًة إاِلَّ َأْحَصاَها ۚ َوَوَجُدوا 

ا ۗ َواَل َيْظِلُم َربَُّك  َما َعِمُلوا َحاِضً
َأَحًدا((

494173الكهف
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يَن َأْعاَماًل  ))ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسِ
ْنَيا  ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ * الَّ

ُْم ُيِْسنُوَن ُصنًْعا(( َوُهْم َيَْسُبوَن َأنَّ

103 ، الكهف
104

4287

ا((  ا َسِويًّ 171186مريم))َفَتَمثََّل َلَا َبَشً
))َفَأَجاَءَها امْلََخاُض إىَِل ِجْذِع 

النَّْخَلِة((
235341مريم

))َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا 
اَلَة(( الصَّ

591207مريم

))َوإِْن ِمنُْكْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَل 
ي  َربَِّك َحْتاًم َمْقِضيًّا * ُثمَّ ُننَجِّ

َقْوا َوَنَذُر الظَّاملنَِِي فِيَها  ِذيَن اتَّ الَّ
ِجثِيًّا((

71-مريم
72

391

ا(( ُهْم َعدًّ 1، 94مريم))َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
 ،3
 ،3

 ،138
71 ،58

حُن َعَل ْالَعْرِش اْسَتوى(( 51215طـــه))الرَّ
423254طــــه))َوال َتنَِيا يِف ِذْكِرى((

نَا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْينَا َأْو  نَا إِنَّ ))َربَّ
َأْن َيْطَغى ((

451318طــــه

461318طــــه))اَل َتَاَفا إِنَّنِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى(( 
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671317طــــه))َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة((
))ال َتَْف اِْنَك أْنَت ْاألَعْل * َوَأَلِق 

ما يِف َيِمينَْك َتْلَقْف ما ََصنَُعوا((
68-طــــه

69
1318

))واِِن َلَغفاٌر ملَِّن َتاَب َوآمَن َوَعِمَل 
َصاحلًا ُثمَّ اْهَتَدى((

821162طــــه

))َما َمنََعَك إِْذ َرَأْيَتُهْم َضلُّوا * َأالَّ 
َتتَّبَِعِن((

92- طــــه
93

1157

وا بِِه(( ُت باَِم َلْ َيْبُصُ 61، 4، 965طــــه))َبُصْ
110

ِذي َظْلَت َعَلْيِه  َك الَّ ))َواْنُظْر إىَِل إَِلِ
َقنَُّه ُثمَّ َلنَنِْسَفنَُّه يِف اْلَيمِّ  َعاِكًفا َلنَُحرِّ

َنْسًفا((

97214طــــه

ْحَِن َفاَل  ))َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلرَّ
ًسا ((  َتْسَمُع إاِلَّ َهْ

108369طــــه

َباِل َفُقْل  ))َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اجْلِ
َينِسُفَها َربِّ َنْسًفا ،َفَيَذُرَها َقاًعا 

َصْفَصًفا، الَّ َتَرٰى فِيَها ِعَوًجا َواَل 
َأْمًتا(

105-طـــه
107

4134

))َوَلَقْد َعِهْدَنا إىَِل َآَدَم ِمْن َقْبُل َفنَِسَ 
َوَلْ َنِجْد َلُه َعْزًما((

1151187طــــه
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))َفُقْلنَا َيا َآَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك 
ِرَجنَُّكاَم ِمَن اجْلَنَِّة  َولَِزْوِجَك َفاَل ُيْ

َفَتْشَقى((

1171194طــــه

نَّ َعْينَْيَك إىَِل َما َمتَّْعنَا بِِه  ))َواَل َتُدَّ
ْنَيا  َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

لِنَْفتِنَُهْم فِيِه((

131354طــــه

))َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن * اَل َيْسبُِقوَنه 
بِاْلَقوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن((

26 ، االنبياء 
 27

3239

اَمَء َسْقًفا حَمُْفوًظا(( 321170االنبياء ))َوَجَعْلنَا السَّ
َمواِت  ِيَن َكَفُروا أنَّ السَّ ))َأَوَلْ َيَر الذَّ

َواالَْرَض َكاَنتا رتقا ففتقناها((
301175االنبياء 

335281االنبياء))َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن((
30، 2، 354االنبياء ))َوَنبلُوُكم بِالّشِ َواْلَِي فِْتنَه((

327
ُْم بِاْلَغْيِب(( 493172االنبياء ))َيَْشْوَن َربَّ

804265االنبياء ))لُِتْحِصنَُكْم ِمْن َبْأِسُكْم((
90393االنبياء ))َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا((

ِعيُدُه ۚ َوْعًدا  َل َخْلٍق نُّ ))َكاَم َبَدْأَنا َأوَّ
ا ُكنَّا َفاِعِلنَي( َعَلْينَا ۚ إِنَّ

1044163االنبياء
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ِعيُدُه(( َل َخْلٍق نُّ 1044164االنبياء))َكاَم َبَدْأَنا َأوَّ
ا ُكنَّا َفاِعِلنَي(( 1044164االنبياء))إِنَّ

114، 1، 1074االنبياء ))َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحًَة لِْلَعامَلنَِي((
83

ُكْم إِنَّ َزْلَزَلَة  ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ ))َيا َأهيُّ
ٌء َعظِيٌم(( اَعِة َشْ السَّ

134، 4، 15احلج
155

))َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا 
ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن  َعَلْيَها امْلَاَء اْهَتزَّ

ُكلِّ َزْوٍج َبِيٍج((

53266احلج

))َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد الََّ َعَل 
َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه َخْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن 

َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعَل َوْجِهِه((

114352احلج 

))َهَذاِن َخْصاَمِن اْخَتَصُموا يِف 
ِْم(( َربِّ

13 193احلج
مرتني

ِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُْم ثَِياٌب  ))َفالَّ
ِمْن َناٍر(( 

194137احلج

ْن يِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأُتوَك  ))َوَأذِّ
ِرَجااًل َوَعَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ 

َفجٍّ َعِميٍق((

271224احلج
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اٍن َكُفوٍر(( 385335احلج ))إِنَّ الََّ اَل ُيِبُّ ُكلَّ َخوَّ
َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن  ))َفإِنَّ

ُدوِر(( تِي يِف الصُّ َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ
463149احلج

178، 1، 753احلج))ال َيْصَطِفي ِمَن امْلَاَلِئَكِة ُرُساًل((
240

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة  ))َوَلَقْد َخَلْقنَا اْلِ
ِمْن طِنٍي * ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة يِف َقَراٍر 

َمِكنٍي((

12 ، املؤمنون 
 13

5232

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة  ))َوَلَقْد َخَلْقنَا اْلِ
ِمْن طِنٍي * ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة يِف َقَراٍر 

َمِكنٍي * ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة 
َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا امْلُْضَغَة 

ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلْاًم ُثمَّ 
َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك الَُّ َأْحَسُن 

اْلَالِِقنَي((

12- املؤمنون 
14

3295

))َفاَِذا اِْسَتَوْيَت َأْنَت َوَمْن َمَعَك َعَل 
ي َنَجاّنا ِمَن  ْالُفْلِك َفُقل ْاحلَّمُد ل الذَّ

)) ْالَقْوِم ْالظَّاملنِْيَ

282335املؤمنون 

292335املؤمنون ))َوُقل َرّب َأْنِزْلنِي َمنِْزالً ُمَباَركًا((
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))إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت َوإِْن ُكنَّا 
مَلُْبَتِلنَي((

30464املؤمنون 

40452املؤمنون ))َعامَّ َقِليٍل َلُيْصبُِحنَّ َناِدِمنَي((
200، 1، 445املؤمنون ))ُثمَّ َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا َتْتَى((

259
))أَيـَحـَسـُبـوَن إنَّـام ُنـِمـّدُهـم بِه 

ِمـْن َمـاٍل َوَبـنْـِيـَن ُنـساِرُع لُـم يف 
الَـْيـراِت َبـْل ال َيـْشـُعـرُوَن(( 

55 املؤمنون 
56،

3189

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما َآَتْوا َوُقُلوُبُْم  ))َوالَّ
ِْم َراِجُعوَن(( ُْم إىَِل َربِّ َوِجَلٌة َأنَّ

605309املؤمنون 

))َأَفَحِسْبُتم َانَّام َخَلْقناُكم َعَبثًا َوَاَنُكم 
اَِلْينَا ال َترَجُعوَن((

1152289املؤمنون 

))َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّ َأْعَمُل 
َصاحِلًا فِياَم َتَرْكُت((

99 - املؤمنون 
100

535

ِذيَن ُيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة  ))إِنَّ الَّ
ِذيَن َآَمنُوا َلُْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف  يِف الَّ

ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوالَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل  الدُّ
َتْعَلُموَن((

194353النور 
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))َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم 
َوَأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا 

َيْعَمُلوَن((

245156النور

321214النور ))َواِّنَكُحوا األيامى ِمنُْكم((
411177النور))َوالطَُّي َصاّفَاٍت((

ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم  ))َوَعَد الَُّ الَّ
احِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  َوَعِمُلوا الصَّ

ِذيَن ِمْن  يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الَّ
َقْبِلِهْم((

55528النور 

))قل َأذلَِك َخْيٌ َأْم َجنَُّة الُْلِد التَّْي 
َوَعَد ْامُلّتَقُوَن((

114، 2، 152الفرقان
254

2، 15الفرقان))ُقْل َأَذلَِك َخْيٌ َأْم َجنَُّة اْلُْلِد((
3 ،2

 ،258 

11 ،322

493198الفرقان))َوَأَناِسَّ َكثًِيا ((
اَمِء  ِذي َجَعَل يِف السَّ ))َتَباَرَك الَّ

اًجا َوَقَمًرا  ُبُروًجا َوَجَعَل فِيَها رِسَ
ُمنًِيا((

611173الفرقان

ًدا  ِْم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِربِّ ))لَّ
َوِقَياًما((

64453الفرقان
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َزِت  ))َوُأْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي * َوُبرِّ
اجْلَِحيُم لِْلَغاِويَن ((

90 ، الشعراء
 91

5132

))َتالِ إِْن ُكنَّا َلفي َضاَلٍل ُمبنٍِي* إِْذ 
يُكْم بَِربِّ اْلعامَلنَِي(( ُنسوِّ

97، الشعراء
98

3212

191، 1، 1572الشعراء))َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمنَي((
52

ِذي َخَلَقُكْم (( ُقوا الَّ 1843278الشعراء))َواتَّ
))َأْن ُبوِرَك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن 

َحْوَلَا((
83325النمل 

311، 3، 183النمل ))َقاَلْت َنْمَلٌة((
312

مَواِت  ))ُقل اْل َيْعَلُم َمْن يف السَّ
واألْرِض ْالَغْيُب إاِلَ الُ((

24، 3، 654النمل
280

ِذِيَن  اُر اأْلِخَرُة َنْجَعُلها لِلَّ ))تِْلَك الدَّ
الَ ُيِريُدوَن ُعُلّوًا يِف اأْلَْرِض َوالَ 

َفسادًا واْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي((

299، 1، 831القصص
301

41300القصص))إنَّ فِْرَعْوَن َعال يف االْرِض((
))َربِّ إنِّ ملَِا َأْنَزْلَت إَِلَّ ِمْن َخْيٍ 

َفِقٌي((
245179القصص
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))َفَعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَْنَباُء َيْوَمِئٍذ َفُهْم 
اَل َيَتَساَءُلوَن((

66397القصص

771300القصص))َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض((
ٍة َشِهيًدا َفُقْلنَا  ))َوَنَزْعنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم((
755314القصص

ُكوا َأْن  ))آل َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَ
َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن((

15136، 2العنكبوت

))َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخِْسنَي 
َعامًا((

144156العنكبوت

43235العنكبوت))َوَما َيْعِقُلَها إاِلَّ الَعاملُِوَن((
))ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم 
بَِبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعًضا((

25570العنكبوت

 ))والذْيَن َجاَهُدوا فِينا َلنَهِدَينَُّهم 
ُسُبَلنا َوإِنَّ الَ مَلََع ْامُلْحِسنني((

692311العنكبوت

تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها(( 301201الروم))فِْطَرَة الَِّ الَّ
َياَح  ))َوِمْن َآَياتِِه َأْن ُيْرِسَل الرِّ

اٍت((  َ ُمَبشِّ
461144الروم

ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرَآِن  ))َوَلَقْد َضَ
ِمْن ُكلِّ َمَثٍل((

58357الروم
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))َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر 
اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمِي((

195197لقامن

))َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة 
َوَباطِنًَة((

20359 لقامن

نَُّكْم بِالَِّ اْلَغُروُر (( 61، 3، 334لقامن))َواَل َيُغرَّ
323

اَعِة َوُينِّزُل  ))إِنَّ َالَ ْعنَِدُه ْعِلُم السَّ
ْالَغْيَث َوَيْعَلُم ّما يْفِ َاألرْحاِم َوَما 

َتدْري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدًا، َوَما 
َتْدرْي َنْفٌس بِأِي َأْرٍض َتُوُت إِنَّ الَ 

)) ْعِليٌم َخبِْيٌ

23، 33 3، 343لقامن

))َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب 
َغًدا((

34324لقامن

اَعِة(( 344282لقامن))إِنَّ ال ِعنَْدُه ِعْلُم السَّ
اَعِة َوُينِّزُل  ))إِنَّ َالَ ْعنَِدُه ْعِلُم السَّ

ْالَغْيَث َوَيْعَلُم ّما يْفِ َاألرْحاِم َوَما 
َتدْري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدًا، َوَما 

َتْدرْي َنْفٌس بِأِي َأْرٍض َتُوُت إِنَّ الَ 
)) ْعِليٌم َخبِْيٌ

34299لقامن

ُْم َخْوًفا َوَطَمًعا(( 16393 السجدة))َيْدُعوَن َربَّ



45

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

115155األحزاب))َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديًدا((
ْخَواِنِْم َهُلمَّ إَِلْينَا(( 185208األحزاب))َواْلَقاِئِلنَي ِلِ

))َينُْظرُوَن إَلْيَك َتُدْوُر أْعُينُْهُم 
َكالّذي ُيغْشَى َعَلْيِه ِمَن ْامَلْوِت((

192181األحزاب

))ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما 
َعاَهُدوا الََّ َعَلْيِه((

213 234 األحزاب  

))َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن 
ُلوا َتْبِدياًل(( َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

234229األحزاب

ِذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت الَِّ  ))الَّ
َوَيَْشْوَنُه َواَل َيَْشْوَن َأَحًدا إاِلَّ الََّ((

394213األحزاب

اًجا  ))َوَداِعًيا إىَِل الَِّ بِإِْذنِِه َورِسَ
ُمنًِيا(( 

461115األحزاب

))َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها 
)) لِلنَّبِيِّ

501213األحزاب

ِذيَن ُيْؤُذوَن امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت  ))َوالَّ
َتاًنا  بَِغْيِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْ

َوإِْثاًم ُمبِينًا((

585101االحزاب 

))َمْلُعوننْيَ أينام ثقفوا أِخذوا َوُقتُِلوا 
َتْقتياًل * ُسنَّة الِ يِف اَلذيَن َخُلوْا ِمْن 

َقْبِل ولن َتِد لُِسنَّة الِ َتبِدْياًل((

61 ، األحزاب
 62

3307
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اَءَنا  ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ نَا إِنَّ ))َربَّ
بِياَل (( َفَأَضلُّوَنا السَّ

6748األحزاب

)) ِب َمَعُه َوالطَّْيَ 105180سبأ))َيا ِجَباُل َأوِّ
))َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد * َأِن اْعَمْل 

َسابَِغاٍت((
10 – سبأ

11
5177

))َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ يِف َمْسَكنِِهْم َآَيٌة 
َجنََّتاِن َعْن َيِمنٍي َوِشاَمٍل ُكُلوا ِمْن 

ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة  ِرْزِق َربِّ
َوَربٌّ َغُفوٌر، َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا 

ْلنَاُهْم  َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ
بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َذَواَتْ ُأُكٍل َخٍْط 

ٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل(( َوَأْثٍل َوَشْ

15 ، سبأ
16

5268

ٍق(( ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَزَّ 19416سبأ))َأَحاِديَث َوَمزَّ
اُكْم َلَعَل ُهًدى َأْو يِف  ا َأْو إِيَّ ))َوإِنَّ

َضاَلٍل ُمبنٍِي((
241318سبأ

465160سبأ))َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد((
))َجاِعل امَلالِئَكة ُرُساًل ُأوىل أْجنَِحة 

َمثنى وَثالَث َوُرباَع((
1198فاطر

13238فاطر))ُأوِل َأْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع((
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13238فاطر))أْجنَِحة َمثنى وَثالَث َوُرباَع((
نَُّكم بِال اْلَغُروُر(( 75، 1، 54فاطر))َواَل َيُغرَّ

323
اٍت  ))َفاَل َتْذهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَ

إِنَّ الَ َعِلٌيم باَِم َيْصنَُعوَن((
85211فاطر

))َفاَل َتْذهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم 
اٍت(( َحَسَ

85212فاطر

104353فاطر))َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُهَو َيُبوُر((
111157فاطر))َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة((

14598فاطر ))َاَل ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبٍِي((
272103فاطر))َوَغَرابِيُب ُسوٌد((

اَم َيَْشى الََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء(( 118، 4، 285فاطر ))إِنَّ
131

401174 يس))َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن((
ًة َعَل اْلِعباِد(( 30297يس))َيا َحْسَ
412136يس))يِف اْلُفْلِك امْلَْشُحوِن((

وِر َفإَِذا ُهْم ِمَن  ))َوُنِفَخ يِف الصُّ
ِْم َينِْسُلوَن(( اأْلَْجَداِث إىَِل َربِّ

511206يس

52397يس))َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا((
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))إِْن َكاَنْت إاِلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفإَِذا 
وَن ((  ُهْم َجِيٌع َلَدْينَا حُمرَْضُ

535158يس

َا امْلُْجِرُموَن(( 71، 3، 594يس))َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأهيُّ
233

))َاَل َاْعَهد اِليُكم يا َبني آَدَم ّاالَ 
َتعُبُدوا  الشّيَطاَن(( 

1، 60يس
5 ،5

 199
 ،37،

69
))َأَلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي َآَدَم َأْن 

ُه َلُكْم َعُدوٌّ  ْيَطاَن إِنَّ اَل َتْعُبُدوا الشَّ
ُمبنٌِي((

60485يس

َجِر  ِذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ ))الَّ
اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه 

ُتوِقُدوَن((

804313يس

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه  ))إِنَّ
ُكْن َفَيُكوُن((

821155يس

ا(( افَّاِت َصفًّ 11177الصافات))َوالصَّ
ْنَيا بِِزينٍَة  اَمَء الدُّ نَّا السَّ ا َزيَّ ))إِنَّ

اْلَكَواِكِب((
229، 3، 65الصافات

 284
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ْنَيا بِِزينٍَة  اَمَء الدُّ نَّا السَّ ا َزيَّ  ))إِنَّ
اْلَكَواِكِب * َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن 

َماِرٍد((

170، 1، 64 ، 7 الصافات
261

61172الصافات )) بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب ((
))ِالَّ َمْن َخطَِف اْلَْطَفَة َفَأْتَبَعُه 

ِشَهاٌب َثاِقٌب((
103230الصافات

ا َخَلْقنَاُهْم ِمْن طِنٍي اَلِزٍب(( 111184الصافات))إِنَّ
وَن((  254170 الصافات ))َما َلُكْم اَل َتنَاَصُ

45-الصافات))بَِكْأٍس ِمْن َمِعنٍي * َبْيَضاَء ((
46

1303

ا َجَعْلناَك َخِليَفًة يِف  ))يا داُوُد إنَّ
ْاألرِض َفَاْحُكم َبنِيَ النَّاِس بِاحلَّق((

262211ص

323294ص))َحتى َتُواَرْت بِاحِلجاب((
وِق َواأْلَْعنَاِق( 333288ص))َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ

))َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّ َخالٌِق 
ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَإٍ َمْسنُوٍن *  َبَشً
ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي  َفإَِذا َسوَّ

َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن((

71 ، ص
 72

1189
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رُبونا اىَِل ال  ))َما َنعُبُدُهم ااِلّ لُيقَّ
ُزلفى((

31210الزمر

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن  ))لَّ
ِذيَن َهَداُهُم الَُّ  َأْحَسنَُه ُأوَلِئَك الَّ

َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِب((

18474الزمر

ُْم َميُِّتوَن(( 30552الزمر))إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
ُنوَب َجِيًعا((  156، 3، 535الزمر))إِنَّ الََّ َيْغِفُر الذُّ

336
اَمَواِت َواأْلَْرِض((  634312الزمر ))َلُه َمَقالِيُد السَّ
َتا َعَل َما  ))َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَ

ْطُت يِف َجنِْب الَِّ(( َفرَّ
5658الزمر

َا  ))َأَفَغْيَ الَِّ َتْأُمُرونِّ َأْعُبُد َأهيُّ
اجْلَاِهُلوَن((

644261الزمر

))إِِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَنَاِجِر 
َكاظِِمنَي((

18369غافر

َنا إىَِل ال(( 433311غافر))َوَأنَّ َمَردَّ
603190غافر))اُدُعـون اَسـَتـِجـْب َلـُكـْم((

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب(( 674163غافر))ُهَو الَّ
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))َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبْل َلْ َنُكْن َنْدُعو 
ِمْن َقْبُل َشْيًئا(( 

74570غافر 

))َفَقاَل َلَا ولألْرِض أْئتِيا َطْوعا أو 
)) ًا َقاَلَتا أَتينَا طاِئِعنْيَ َكْرهَّ

218، 3، 115فصلت
120

امِء وِهَي ُدَخاٌن  ))ثَم اْسَتوى اىَل السَّ
َفَقاَل َلا َولأِلْرِض اِئْتيا َطْوعًا أو 

َكرهًا قالتا َأَتينا طاِئعنَي((

113223فصلت

ْنَيا بَِمَصابِيَح(( اَمَء الدُّ نَّا السَّ 121172فصلت ))َوَزيَّ
))َحتَّى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم 

َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم 
باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن )02( َوَقاُلوا 

جِلُُلوِدِهْم ِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينَا((

20 ، فصلت
 21

5156

نَا الُ ُثمَّ  ِذيَن َقاُلوا َربُّ ))إنَّ الَّ
ُل َعَلْيِهُم امْلَاَلِئَكُة َأال  اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

وا بِاجْلَنَِّة  َزُنوا َوَأْبِشُ َتَاُفوا َواَل حَتْ
تي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن(( الَّ

305314فصلت

نَا الُ(( ِذيَن َقاُلوا َربُّ 305316فصلت))الَّ
ُل َعَلْيِهُم امْلَاَلِئَكُة(( 305316فصلت))َتَتنَزَّ

يَِّئُة(( 343179فصلت))َواَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة َواَل السَّ
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))َأَفَمن ُيْلقى يف النَّاِر خي أْم َمْن 
يأْت آِمنًا َيْوَم ْالِقيَمَة((

402114فصلت

))َسنُِرهَيُم آِياتِنا يِف َاآلفاِق َويْفِ 
ُه ْاحلَقُّ ( َ َلُم َانَّ َأنُفِسِهْم َحّتَى يَتَبنيَّ

532239فصلت

َة  ))ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
يِف اْلُقْرَبى(( 

23561الشورى 

ُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد  ِذي ُينَزِّ ))َوُهَو الَّ
َما َقنَُطوا َوَينُْشُ َرْحََتُه َوُهَو اْلَوِلُّ 

احْلَِميد((

284194الشورى

))َوما َاصاَبُكم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم 
َكَسَبْت َايِدْيُكم َوَيْعُفو َعْن َكْثي((

30243الشورى

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض  ))الَّ
َمْهًدا(( 

103277الزخرف

ٍة َوإِنَّا َعَل  ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَل ُأمَّ ))إِنَّ
َآَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن( 

23389الزخرف

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك(( 443133الزخرف))َوإِنَّ
))وأْسَئْل َمْن أْرَسلنَا َقْبَلَك ِمْن 

ُرُسِلنَا((
452160 الزخرف

ُ َعنُْهْم َوُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن(( 753116الزخرف))اَل ُيَفتَّ
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493305الدخان))ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم((
))ََتَم َعَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَل 

ِه ِغَشاَوًة((  َبَصِ
231313اجلاثية

ُه الَ َعل عْلٍم(( 231313اجلاثية))َواَضلَّ
نَيا َنمُوُت  ))َما هِي إالَ َحياُتنَا الدُّ

هُر(( َوَنْحيا َوَما هُيِلُكنَا إالَ الدَّ
241210 اجلاثية 

))َفاْلَيْوَم اَل ُيَْرُجوَن ِمنَْها َواَل ُهْم 
ُيْسَتْعَتُبوَن((

354309اجلاثية

212194االحقاف))َواذكُر َأخا َعاٍد((
223120االحقاف))َأِجْئَتنَا لَِتْأفَِكنَا َعْن َآِلَتِنَا((

224105االحقاف))َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتْأفَِكنَا َعْن َآِلَتِنَا((
))َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه ِريٌح فِيَها 

َعَذاٌب َألِيٌم((
241144االحقاف

ْوا إىَِل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن(( 29456االحقاف))َولَّ
155264حممد))َأْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى((
191215حممد))َفاْعَلم انَّه ال اَله االَّ الُ((

))َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن 
ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم (( ِمنُْكْم َوالصَّ

314247 حممد

اَم َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه(( 3858 حممد ))َوَمْن َيْبَخْل َفإِنَّ
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اَم َينُْكُث َعَل  ))َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ
َنْفِسِه((

101298الفتح

ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا  ))َوَعَد الَُّ الَّ
احِلَاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا  الصَّ

َعظِياًم((

29379الفتح

ِذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ  ))الَّ
َفَتَبيَّنُوا(( 

6567احلجرات 

))َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا 
ا  َفَأْصِلُحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ

تِي َتْبِغي َحتَّى  َعَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ
َتِفيَء إىَِل َأْمِر ال(( 

255، 4، 95احلجرات 
294

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل  ))َفَقاتُِلوا الَّ
َأْمِر الَِّ((

95293احلجرات 

اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ  ))إِنَّ
َأَخَوْيُكْم((

104169احلجرات

))َوَجَعْلنَاُكم ُشعوبًا وَقبائَل 
لَِتعاَرُفوا((

219، 3، 135احلجرات
18

12 ، 4، 134احلجرات))إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد الَِّ َأْتَقاُكْم(( 
119
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))َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل 
اْلَوِريِد((

165224ق

ْيَحَة بِاحْلَقِّ َذلَِك  ))َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ
َيْوُم اْلُُروِج((

425158ق

اَمِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن(( 22512الذاريات))َويِف السَّ
يَح  ))َويِف َعاٍد إِْذ َأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الرِّ

اْلَعِقيَم((
411144الذاريات

وا إىَِل الَِّ (( 153 505الذاريات))َفِفرُّ
ْنَس إاِلَّ  نَّ َواْلِ ))َوَما َخَلْقُت اجْلِ

لَِيْعُبُدوِن((
3، 56الذاريات

5 ،4
 ،77

 ،143
   37

21232الطور ))َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر ((
اَمُء َمْوًرا (( 169، 1، 1 9الطور))َيْوَم َتُوُر السَّ

 175
اَمُء َمْوًرا * َوَتِسُي  ))َيْوَم َتُوُر السَّ

ا (( َباُل َسْيً اجْلِ
94133 ، 10الطور

ْثِم  َتنُِبوَن َكَباِئَر اْلِ ِذيَن َيْ ))الَّ
َمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع  َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللَّ

امْلَْغِفَرِة((

32218النجم
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اَعُة (( َبِت السَّ 1441القمر))اْقَتَ
))َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن ْاألنْباِء َما فْيه 

ُمْزَدِجٌر((
4292القمر

امِء بامٍء ُمنَْهَمٍر((  113224  القمر  ))َفَفَتْحنا َأْبواَب السَّ
122252القمر))َوَفّجرَنا ْاألَْرَض ُعُيونًا((

305159القمر))َفَكْيَف َكاَن َعَذاِب َوُنُذِر((
َجُر َيْسُجَداِن(( 61190الرحن))َوالنَّْجُم َوالشَّ

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل  ))َخَلَق اْلِ
اِر * َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن َماِرٍج  َكاْلَفخَّ

ِمْن َنار((

14،151157الرحن

252، 1، 263الرحن))ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن((
294

24108الواقعة))َلْيَس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة ((

ا(( ِت ٱأْلَْرُض َرجًّ 44133الواقعة))إَِذا ُرجَّ

ابُِقوَن * ُأوَلِئَك  ابُِقوَن السَّ ))َوالسَّ
ُبوَن(( امْلَُقرَّ

10 ، الواقعة
11

4300

ن  ))بَِأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس مِّ
ِعنٍي((  مَّ

185264الواقعة
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))يِف ِسْدٍر َمُْضوٍد * َوَطْلٍح 
َمنُْضود((

29،28471الواقعة

302334الواقعة))َوظّل َمُّدوٍد((
933114الواقعة))َفنُُزٌل ِمْن َحِيٍم((

ُل َواآْلَِخُر(( 32294احلديد ))ُهَو اأْلَوَّ
ِذي ُيْقِرُض الََّ َقْرًضا  ))َمْن َذا الَّ

َحَسنًا((
1129احلديد

))َسابُِقوا اىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربَُّكم َوَجنٍَّة 
امِء َواالْرْض(( َعرُضها َكَعْرِض السَّ

146، 2، 215احلديد
298

291157احلديد))لَِئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب((
))َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إاِلَّ ُهَو 

َرابُِعُهْم َواَل َخَْسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم((
83 75املجادلة 

وا َيا ُأوِل اأْلَْبَصاِر(( 2433احلش))َفاْعَترِبُ
75279احلش))َما َأَفاَء الَُّ َعَلٰ َرُسولِِه((

))َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء 
ِمنُْكْم((

74301 احلش 

نٍَة(( 144265احلش))يِف ُقًرى حُمَصَّ
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ْنَساِن  ْيَطاِن إِْذ َقاَل لِْلِ ))َكَمَثِل الشَّ
اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إِنِّ َبِريٌء ِمنَْك إِنِّ 

َأَخاُف الََّ َربَّ اْلَعامَلنَِي((

102، 3، 165احلش
352

))َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد الَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل 
َتْفَعُلوَن((

34293الصف

ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص((  4461الصف))َكَأنَّ
وَن ِمنُْه َفإِنَُّه  ِذي َتِفرُّ ))ُقْل إِنَّ امْلَْوَت الَّ

ُماَلِقيُكْم((
8543اجلمعة 

اَلُة(( 103109اجلمعة))َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ
ُْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة(( 44100املنافقون))َكَأنَّ

))الَ َتنِْفُقوْا َعَل َمْن ِعنَْد َرُسوِل الِ 
َحتَّى َينَْفُضوا((

75278املنافقون

ِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا(( 75172التغابن))َزَعَم الَّ
ْل َعَل الَِّ َفُهَو َحْسُبُه(( 33190الطالق))َوَمْن َيَتَوكَّ

ِذي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت َوِمَن  ))ال الَّ
)) ُل اأْلَْمُر َبْينَُهنَّ اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ

125285الطالق

ي َخَلَق َسْبَع َسامَواٍت(( 125230الطالق))الُ الذَّ
ي َخَلَق َسْبَع َسامَواٍت َوِمْن  ))الُ الذَّ

)) االَْرِض ِمْثَلُهنَّ
233 123الطالق
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))َسْبَع َساَمواٍت َوِمَن األِرُض 
)) ُل األمُر َبينَُهنَّ ِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ

233، 3، 125الطالق
285

َياطِنِي(( 54261امللك))َوَجَعْلنَاَها ُرُجوًما لِلشَّ
))ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم 

َغْوًرا((
303175امللك

314، 3، 424القلم))َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق((
341

ُة(( ُة * َما احْلَاقَّ 14244 ، 2 احلاقة))احْلَاقَّ
َتا  َباُل َفُدكَّ ))َوُحَِلِت اأْلَْرُض َواجْلِ

ًة َواِحَدًة(( َدكَّ
144134احلاقة

171162احلاقة))َوامْلََلُك َعَل َأْرَجاِئَها((
21526احلاقة ))يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة((

ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا * َوَنَراُه َقِريًبا(( 6229، 7 املعارج))إِنَّ
ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا * إَِذا  )) إِنَّ اْلِ

ُه اْلَْيُ  ُّ َجُزوًعا * َوإَِذا َمسَّ ُه الشَّ َمسَّ
َمنُوًعا((

19 ، املعارج
 ،20
 21

2143

اًرا  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ ))اْسَتْغِفُروا َربَّ
اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا *  * ُيْرِسِل السَّ

َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي(( 

10، نوح 
 ،11

12

511
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131162نوح ))َما َلُكْم اَل َتْرُجوَن لَِِّ َوَقاًرا((
143116نوح ))َخَلَقُكْم َأْطَواًرا((

1414176نوح))َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا(( 
))َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل 

اًجا(( ْمَس رِسَ الشَّ
173، 1، 161نوح

174
))َرِب الَ َتذْر َعَل ْاألْرِض ِمْن 

ْالكاْفِريَن َدَيارًا * إّنَك إْن َتَذْرُهم 
ُيِضّلُوا ِعباَدَك َوالَ َيلِدُوا إالَّ فَِاِجرًا 

ارًا(( كفَّ

26 ، نوح
 27

2115

ِمِع  ا ُكنَّا َنْقُعد ِمنْها َمَقاِعَد للسَّ ))َوإنَّ
َفِمْن َيسَتِمع اآلن َيِْد َلُه ِشَهابًا 

َرَصدًا((

225، 3، 93اجلن
 230

ا الَقاِسُطوَن َفكانوا جِلََهنَّم  ))َوامَّ
َحَطبًا((

151299اجلن

))َعاِل ْالَغْيِب َفاَل ُيْظِهر َعل َغْيبِه  
أحدَّ إالَّ َمْن اِْرَتض ِمْن َرُسوٍل((

26 ، اجلن
27

4 ،2 ،334
280

ٍء َعَدًدا((  281139اجلن))َوَأْحَص ُكلَّ َشْ
َباُل  ))َيْوَم َتْرُجُف اأْلَْرُض َواجْلِ

ِهياًل(( َباُل َكثِيًبا مَّ َوَكاَنِت اجْلِ
144133املزمل
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171260املزمل))َيومًا َيَْعُل الِوْلدان شْيبًا((
322325املدثر))َكالَّ َوالَقمر((

))ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهينٌَة * إاِلَّ 
َأْصَحاَب اْلَيِمنِي((

38 ، املدثر
39

3178

564157املدثر))ُهَو َأْهُل التَّْقَوى((
اِقَي(( َ 263294القيامة))َكالَّ إَِذا َبَلَغِت التَّ

اِق((  اُق بِالسَّ ِت السَّ 293314القيامة))َواْلَتفَّ
362289القيامة))َأَيَْسُب النساُن َأنَّ ُيَتَك ُسدًى(

15108 االنسان ))َهْل َأَتى(( 
ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج(( ا َخَلْقنَا اْلِ 23289االنسان))إِنَّ

ورًا(( ُاْهم َنْظرًة َورُسُ 111195االنسان))َوَلقَّ
277، 3، 65النبأ))َأَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا((

220

اِجَفُة * َتْتَبُعَها  ))َيْوَم َتْرُجُف الرَّ
اِدَفُة(( الرَّ

64134 ، 7النازعات

328، 2، 303النازعات))َوْاالَرَض َبعَد ذلَك َدَحاها((
265

122184 التكوير))َوإَِذا اجلَِحْيُم ُسِعَرْت((
اَمُء انَفَطَرْت(( 14133االنفطار))إَِذا السَّ
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

))َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظِنَي * ِكَراًما 
َكاتِبنَِي * َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن((

10، االنفطار
 ،11

12

 ،1 ،179
260

))َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم 
وَن(( ُيِْسُ

34102 املطففني

ْت((  اَمُء اْنَشقَّ 133 14 االنشقاق ))إَِذا السَّ
ُه َظنَّ َأْن َلْن َيُور(( 143119االنشقاق))إِنَّ

َكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق(( 19452االنشقاق))َلَتْ
613الطارق))ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق((

اِئر((  َ 216، 4، 94الطارق))َيْوَم ُتْبَل السَّ
217

ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا(( 17413الطارق))َفَمهِّ
ُه َلَقْوٌل َفْصٌل(( 133331الطارق))إِنَّ

14413الفجر))إِنَّ َربََّك َلبِامْلِْرَصاِد((
293188الفجر))َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي((
103138البلد))َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن((

62326العلق))َكالَّ إِنَّ ْاِلنساَن َلَيْطغى((
51159الزلزلة))بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَا((

ا َيَرُه(( ٍة َشًّ 82144الزلزلة))َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

62161العاديات ))إِنَّ االْنَساَن لَِربِه َلَكنوٌد((
ُه حَلُبِّ الَْي َلَشدْيٌد(( 82161العاديات ))َوانَّ

32237الفلق))َوِمْن َشَّ َغاِسٍق إذا َوَقَب((
ْيِل إَِذا َسَجى(( 25225الضحى ))َواللَّ





فهرس األحاديث
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

الصفحةاجلزءاحلــــديـــــــــث
أربعة ال تزال يف أمتي اىل يوم القيامة الفخر باالحساب، 

والطعن يف النساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة 
341

أال أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، 
ومن تلف عنها هلك

272

))ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا: بل يا رسول ال، 
فقال: من كنت مواله فهذا عل مواله، اللهم واِل من وااله، 

وعاِد من عاداه، وانص من نصه، وأخذل من خذله(. 

4 208

 ))إنَّ األرض ل تسلط عّل وإنا ال تأكل ّل حلاًم وال تشب 
ّل دمًا((

3 162

3242 إّن ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله
3101))إنَّ روح القدس نفث يف روعي((

100 3))إنَّ الشيطان يري من ابن آدم جمرى الدم(
310 3))إن قيد انقاد، وإن أنيخ عل الصخرة استناخ((

110 4)أن يكون الولد غيظًا، واملطر قيظًا(
1115))أنا سيد ولد آدم وال فخر((  

1335))أنا فرطكم عل احلوض((
3268))أنار اجلنة تري يف غي أخُدود((

ُم َيمُرقون من الّدين كام َيْمرُق الّسهم من الّرمية(( 180، 1، 4،))إنَّ
38



68

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

73، 2، 3))إن تارك فيكم الثقلني كتاب ال وعتت((
165

159، 3، ))إن تارك فيكم الثقلني كتاب ال وعتت أهل بيتي((
165

)ان تارك فيكم ما ان تسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب ال 
حبٌل مدوٌد من السامء اىل األرض ]وعتت أهل بيتي لن 

يفتقا حتى يردا عل احلوض(

5134

3124))إنِّ مظلوم فانتص((
85 4 ))بش أمتي بالسناء((

1179))جْف القلم باَم هو كائن(
247 4))اجلنة حتت ضالل السيوف((

)خي النّاس رجل مسك بعنان فرسه يف سبيل ال كّلام سمع 
هيعة طار اليها(

2199

1186رأيت اجلنّة والنار مثلني يف اجلدار
))رب أشعث أغرب ذي طمرين الُيؤَبُه لُه، لو أقسم عل ال 

ه( ألبرَّ
4 25

1299) ستقاتل بعدي الناكثني القاسطني واملارقني (
3251) َسّوُوا صفوفكم وال تتلفوا فتختلف قلوبكم((

1158)  ش الروايا روايا الكذب((
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 ) ضمن ال خلقه أربع خصال الصالة، والزكاة، وصوم 
رمضان، والغسل من اجلنابة((

4 217

213 4)قايض ديني، ومنجز وعدي(
كّل مولُود يولد عل الفّطرة حتى يكون أبواه ها الّلذان 

هيودانه وينّصانه ويمجسانه
4 ،1 ،202

143
1238) كنت يف خي داٍر، وش جيان((

3287)ال توله والده بولدها(
251 2)ال رهبانية يف االسالم(

213 4))ال يؤدي عني إالَّ أنا  أو رجل مني((
266 4)ال يبك إالَّ مؤمن وال يبغضك إالّ منافق(

1144 ))اللهم اجعلها رياحًا وال تعلها ريًا((
214 4))اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه((

)للجنّة باب يقال له: باب املجاهدين يمضون اليه فإذا هو 
مفتوح وهم متقّلدون بُسيُوفهم واجلمع  يف املوقف واملالئكة 

ترحب بم(

2 125

 ))اللهم إنَّ عمرو بن العاص هجان، ولست بشاعر، فالعنه 
بعدد ما هجان((

3124

))اللهم إن ال أقول الشعر وال ينبغي ل، اللهم العنه بكل 
حرف ألف لعنة، فعليك إذا من ال ما ال يص من اللعن((

3125
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3124))اللهم عليك بقريش(( 
4258 ) ما من فرحه إالَّ ويتبعها ترحة(

)مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تّلف 
عنها غرق(

1320

244 4)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه(
1178)من اختلف اىل املسجد أصاب احدى الثامن(

1227من مات ول يّج فليمت إن شاء هيوديًا و إن نشاء نصانيًا
))من سن سنة سيئة فله وزرها ، و وزر من عمل با اىل يوم 

القَيامة((
257

4264))نحن معاش االنبياء ال نورث((
116 4) وال تسبوا الدهر فإنَّ الدهر هو ال(

4198 ))ولرجتم اىل الصعدات تأرون اىل ال((
327 2) ويل أمه مسعر حرب(
333، 1، 2 ) يا  خيل  ال  اركبي (

163
53 4 ))يبلغ العرق بم ما يلجمهم((

4119) يريبني ما يريبها(
1200))يقتطع با مال امرئ مسلم((



فهرس القبائل
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

اجلزء/ الصـــفــحـــــــةالقبــــــائـــــل
130/2 االزد شنؤة

2/ 7، 5/ 251، بنو أسد 
1/ 13-14  بنى ارسائيل

 283/1، 292/1، 325/1، 22/2، 25/2، بنو أمّية
 ،18/3 17/3 ،9/3 ،328/2 ،156/2 ،31/2
  ،316/315،3/3 ،307/3 ،301/3 ،181/3

 ،27/4 ،324/3 ،323/3 ،322/3 ،317/3
 ،20/5 ،99/4 ،89/4 ،73/4 ،52/4 ،39/4

277/5 ،269/5 ،267/5 ،162/5 ،51/5
105/2بنو ابيه

313/3بنو بويه
117/1، 270/4، 225/5بنو تيم 
287/1بنو تيم

205/5، 206/5 بنو جديلة 
194/2بنو جشم 

بنو احلارث بن 
كعب

 83/2

265/1، 7/2، 88/2 بنو حنيفة 
283/1، 287/1، 328/4   بنو زهرة
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312/2 بنو ساعدة 
115/2، 116/2بنو سليم 

272/2 بنو شيبان 
13/2 بنو ضبة

95/4بنو عامر بن لؤي 
315/313،3/3، 322/3، 324/3، 346/4 بنو العباس 

287/1، 24/2 بنو عبد املناف 
114/2، 115/2   َبنو فَِراِس بِن َغـنٍْم

95/4  بنو فهر بن مالك
95/4بنو كعب بن لؤي

115/2بنو كنانة 
79/2، 83/2، 88/2بنو كندة 

225/2، 226/2، 352/5 بنو ناجية 
82/2 بنو النجار 
328/3، 329/3   بنو النرض 
84/2، 85/2   بنو وليعة 
287/1، 24/2، 125/3، 329/3 ، 18/5، بنو هاشم

 218/5 ،19/5
272/4عبد القيس 
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130/2غامد 
238/1، 282/1، 283/1، 292/1، 12/2، قريش

 ،225/2 ،224/2 ،179/2 ،138/2 ،137/2
 ،307/3 ،301/3 ،125/3 ،124/3 ،313/2

 ،18/5 ،17/5 ،303/4 ،96/4 ،69/4 ،322/3
287/5 ،286/5 ،215/5

160/4قوم عاد
79/2معد يكرب 

13/2النخع 
13/2      هدان

194/2، 200/4 هوازن 





فهرس الكتب
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

اجلزء/ الصــفــحــــة الكتـــــب
72/2   )الفضائل املناقب(

1/ 274 ،  41/3، 124/3 . االحتجاج
139/4 .ارتشاف الرضب

246/1، 272/1، 55/2، 60/2، االرشاد 
  70/2 ،67/2 ،65/2 ،62/61،2/2

264/1، 270/1، 279/1، 280/1، االستيعاب
 .129/3  ،272/2  ،111/2 ،294/1

25/2، 46/2، 55/2، 58/2، 60/2، أصول الكايف
 ،90/83،2/2 ،70/2 ،66/2 ،61/2

 ،126/2 ،124/2 ،100/2 ،99/2
   .172/5 ،205/3 ،149/2

272/1األمال، الطوس
126/3االنساب 

268/1انساب االشاف
248/1االنصاف / ابو جعفر ابن قبة 

290/1األوائل
43/2 ، 174/2البيان والتبيني 
268/1، 281/1، 284/1، 89/2،  تاريخ الطربي

  27/5
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138/1، 187/1، 190/1، 219/1 الّتبيان
42/3تعبي الرؤيا 

211/1التهذيب
43/3التوقيعات 

72/2  جامع األصول
83/2جهرة النسب 

224/1حياة احليوان
23/3، 33/3، 141/5   الصال 

الدروس الشعية يف فقه 
االمامية 

47/3

126/3ربيع االبرار
33/3، 43/3رسالة النجوم

43/2، 42/3، 140/4، 184/5الّروضة
283/1السفيانية

253/1، 255/1 الشايف 
201/1، 207/1، 305/2. الصحاح 

72/2   صحيح مسلم
247/1العقد الفريد

187/1، 246/1، 251/1   العلل
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129/1، 166/1، 177/1، 183/1، العني 
 ،259/1 ،225/1 ،200/1 ،186/1
 ،331/1 ،304/1 ،292/1 ،277/1
 ،191/2 ،15/2 ،12/2 ،8/2 ،2/2
 ،255/5 ،144/5 ،136/5 ،222/2

  . 282/5
141/5عيون اخبار الرضا 

268/2الغارات
45/3الغرر والدرر

47/2، 55/2 ، 65/2  غريب احلديث
294/1الفتوح

269/1الفضائل، السمعان 
90/2، 231/2،  254/2، 255/2، الفقيه

 43/3
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200/1، 207/1، 223/1، 248/1، القاموس 
 ،312/1 ،292/1 ،291/1 ،258/1

 ،196/2 ،183/2 ،74/2 ،64/2 ،8/2
 ،58/3 ،14/3 ،306/2 ،213/2

 ،165/3 ،141/3 ،128/3 ،80/3
 ،27/4 ،320/3 ،274/3 ،250/3
 ،254/4 ،198/4 ،111/4 ،63/4
 ،229/5 ،104/5 ،53/5 ،258/4

  . 303/5  ،245/5
223/2 ، 268/2قرب االسناد 

252/2 ، 47/3 القواعد والفوائد
284/1، 294/1، 175/2 الكامل يف التاريخ 

124/2، 133/2، 138/2    الكامل، للمربد 
294/4كتاب السقيفة

33/3كتاب صفني
172/1، 174/1، 244/1     الكشاف

211/1الكشف والبيان 
179/1، 220/1 ، 216/4، 177/5،  جممع البيان 

 278/5
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153/3متص العني 
45/3املسائل السالرية 

273/4مروج الذهب
136/3، 145/3، 146/3، 166/3، املصباح املني 

 ،298/3 ،241/3 ،179/3 ،174/3
 ،65/5 198/4 ،129/4 ،36/4

 ،244/5 ،202/5 ،201/5 ،122/5
260/5

273/2املعارف 
246/187،1/1، 251/1 معان االخبار

141/4 املغرب يف املعرب
244/1، 268/1، 70/5مغني اللبيب

250/1، 253/1، 255/1املغني يف ابواب التوحيد 
125/3املفاخرات 

44/3املقاالت 
246/1مناقب ابن اجلوزي
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

247/1، 247/1، 258/1، 258/1، النهاية 
 ،324/1 ،309/1 ،285/1 ،274/1

 ،64/2 ،55/2 ،41/2 ،40/2 ،15/2
 ،306 /2 ،305/2 ،73/2 ،66/2

 ،165/3 ،127/3 ،160/3 ،223/2
 ،274/3 ،243/3 ،242/3 ،220/3

 ،20/4 ،18/4 ،320/3 ،284/3
 ،103/4 ،72/4 ،65/4 ،63/4

 ،193/4 ،141/4 ،129/4 ،110/4
 ،233/4 ،225/4 ،202/4 ،201/4

 .246/5 ،16/5 ،277/4
269/1ناية العقول
31/3، 32/3، 321/4 .  نج البالغة 



فهرس األشعار
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

قافية الباء

اجلزء/ الصفحةقائلهالبيت الشعريالبحر
ــت الطويل ــا استأنس ــت آذان إذا استوحش

لــا   أناّسُ َملُحــوٌد لا يف احلَواجب
186/1ذو الرمة

قــد رسُت يف امليــداِن يــوَم طِراِدهــم        الكامل
َفعِجبــُت حتــى ِكــدُت أن ال أعجبــا

ابن هانئ 
املغرب

 210/5

انــام خالــق الالئــق مــن زعــزع

جذبــًا  خيــرب  حصــن  أركان 

ومــوىل  امامــًا  بــه  رضينــا  قــد 

وربــًا الــًا  لــه  وســجدنا 

----
--

305/5

قافية الدال

اجلزء/ الصفحةقائلهالبيت الشعريالبحر
لــَوىالطويل الِّ بُِمنَْعــَرِج  َأْمــري  َأَمْرُتـــُكُم 

َفَلْم َيْســَتبينُوا النُّْصَح إاّل ُضَحى ْالَغِد

دريد بن 
الصمة 

 194/2
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مــا أكثــر النــاس ال بــل مــا أقلهــُمالبسيط
فنــدًا أقــل  ل  أن  يعلــم  ال 
أغمضهــا ثــم  عينــي  ألفتــُح  إن 
أحــدًا أرى  ولكــن ال  كثــي،  عــل 

دعبل 
الزاعي

72/4

قافية الراء

اجلزء/ الصفحةقائلهالبيت الشعريالبحر
كُوِرَهــا  َعــَل  َيْوِمــي  َمــا  َشــتَّاَن 
َجابِــِر أِخــي  َحيَّــاَن  َوَيــْوُم 

264/1االعشى 

ــَرْت َهجَّ إَذا  اْلبْيــَد  ــا  ِبَ أَرْمــي 
َواْلَعــاص اْلَقــِرو  َبــنَي  َوأنــَت 

266/1االعشى

َفَجــرَبْ اللــُه  ْيــَن  الدِّ َجــرَبَ  َقــْد   34/2
أخــو احلــرب إن عّضت بِه احلــرُب عّضها

ْت عــن ســاِقها احلــرُب شــمّرا  وإْن شــمرَّ

حاتم 
الطائي

314/3

بالبطــاح  منهــا  فحللــت 

بالظواهــر غــيك  وحــل 

كميل بن 
زيد

96/4

وأنــا ابــن معتلــج البطــاح إذا غــدا ---
ــر ــون ظواه ــل مت ــيي، وراح  ع غ

كميل بن 
زياد

96/4

ُمناَخــًة الطويل إالَّ  َتنَْفــك  َمــا  حدابــي 

عــل الَْســِف أو َنْرمــي  ِبا َبَلــدًا قفرا

195/4ذو الرمة 



89

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

قافية الزاي 

اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 
هيــز-- ل  ســيفًا  املانِــُع  ــا  أهيَّ

َوَقــزُّ َخــزٍّ  َعــل  ِمْلــَت  ــام  إنَّ
ماثِــٌل َخــرُوف  َأْنــَت  ــام  إنَّ
ُيــزُّ ل  وُصــوٍف  عــنِي  َضْ بــني 
َتــاِرٌك َعمــروًا  إنَّ  َعمــروًا  أْعــِط 
حُتــْز َلْ  َلِدنيــا  الَيــْوَم  ِدينَــُه 

ِمْثَلهــا  َوزدُه  ْمــِصًا  َأْعطِــه 
فبــز عــز  ملَِــّن  ِمــٌص  ــاِم  إنَّ

------123/2

قافية السني 

اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 
ًة َأْنفاسًا---- 136/2َعْينَيَّ ُجودا َعرْبَ

قافية الشني 

اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 
وقريــٌش هــي الّتــي تســكن البحــر           ---

ُقريشــًا  ُقريــش  َيْت  ُســمِّ وبــا 
------138/2
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قافية الضاد

اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 
لعــضِّ--- أجعــت  أفعــى  كشــيش 

ببعــض بعضهــا  حتــك  وهــي 
----- 241/4

قافية العني 
اجلزء/ الصفحةقائله البيت الشعري البحر 
بمْثِلِهــْم         الطويل َفِجْئنِــي  آبائــي  ُأولِئــك 

امَلَجاِمــُع َجريــُر  َيــا  َجََعْتــــنَا  إَِذا 
123/1 الفرزدق

ُمعــاِوي ال أُعْطِيــَك ْدينْــي َوَلْ َأَنــْل--
بـِـه ِمنـْـَك ُدنيــا فأْنَظــُرَن َكْيــَف َتْصنـَــَع

----
----

122/2

---
--

زفــي  لــا  احلّرتــني  كنــار 
الّســميع الّرُجــل  ّمســامَع  تصــم 

---176/2

69/4الفرزدقاســتمطروا مــن قريــش كل منخــدع---
عليكــم        الســامء  بأطــراف  اخذنــا 
الطوالــع والنجــوم  قمراهــا  لنــا 

228/4 الفرزدق 
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قافية الفاء

اجلزء/الصحيفةقائلهالبيت الشعري البحر 
ــَي القبــاب عــل عــكاظ----- إذا ُبنِ

وقــام البيــع واجتمــع األلوف
234/2أبو ذؤيب

ــةالرجز ــه كالاوي ــب ل بطن وصاح
معاويــة أمعائــه  يف  كان 

ينسب اىل : حممد 
الرضير القزويني

264/2

ــوي- ــي وصن ــّي أخ ــد النب حمم
ــي  ــهداء عم ــيد الش ــزة س وح
وجعفــر الــذي يصبح ويمس
ــن ُأمــي  يطــي مــع املالئكــة اب
ا ُطــرًّ الســالم  اىل  ســبقتكم 
غالمــًا مــا بلغــُت أوان ُحْلمي

نقال عن أب 
احلديد

273/2

قافية القاف 
اجلزء/ الصحيفةقائلهالبيت الشعري البحر 

ذي ِزَيــاَرة  َغَمنّــي  َوَلَقــْد 
ُمْشــَتاٍق لُِقرْبنَــا  ُقربــْى 
َســاَءها َما بنا تبــني يف االَْيدي
االعنــاق اىل  وأشــناقها 

عديِّ بِن َزْيـٍد 
اْلعَبادّي

309/1
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قافية الالم

اجلزء/الصفحةقائلهالبيت الشعري البحر 
ــَرَن ــُت َي ــْن َيْم ــْداَن َم ــاِر َه ــا ح َي

ُقُبــاَل  ُمنَافِــٍق  أْو  مؤِمــٍن  ِمــْن 
وأَعـــِرُفـــــــُه  َطرْفــــــُه  َيْعرَفنْــي 
َفَعــاَل  َوَمــا  َواْســِمه  بَِعِينَْيــِه 
لِْلـــ  ُتوَقــُد  َوَهــي  ـاِر  لِلنَـّ أُقــوُل 
ُجــال    ـــــَعْرِض َذرْيــِه  ال َتْقــُرْب الرَّ
َلــُه  إِنَّ  َتْقَربِْيــِه  ال  َذرْيــه 
ــاًل ُمتِصَّ اْلَوِصـــّي  بَِحْبــِل  َحْبــاًل 

احلارث 
االعور 

المذان 

 90/2

َوَرقيــٌب -- َتــوأٌم  َفــّذو  ِهــي 
ُثــم ِحْلــٌس وَنافِــٌس ثــْم ُمْســبٌِل

َســْفيٌح  ثــمَّ  َوالَوْغــُد  َوامُلَعــّل 
ُتَمــْل   الثـــالَثة  هــِذِه  َوَمنْيــٌخ 
َنْصيــٌب َعداهــا  ِــا  مَّ َولُِكـّــٍل 
أّول أّول  ُتَعــدَّ  أن  مثلــه 

------102-101/2

نـِـي        -- َلَعْمــُر َأبيــَك اْلـَـْيُ َيــا َعْمــُرو إِنَّ
َقِليــِل َنــاِء  اْلِ َذا  ِمــْن  َعــَل َوَضٍ 

-----112/2



93

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

َوَدْع َعنَْك َنَبًا ِصيَح يِف َحَجَراتِِه
ولكن حديثًا ما حديث الرواحل

امرؤ 
القيس

 202/5

قافية امليم 
اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 

------
--

ُهنَالـِـَك َلْو َدَعــْوَت َأَتــاَك ِمنُْهْم
ــِم ــِة احلَِميـ ــُل َأْرِمَي ــَواِرُس ِمْث َف

أبو جندب 
الذل 

116/2

َأقِيْمــى َذنبــاع  أُم  يــا  َأال 
ُصــُدَور ْالَعْيــِس َنحــو َبنــى َتْيٍم

ابو جندب 
لذل

117/2

قافية النون 

اجلزء/ الصفحة قائله البيت الشعري البحر 
هــي َزْهــراُء  ِمثــل ُلؤُلــوءة ْالَغــّواِص
َمْكنُــوٍن َجْوَهــٍر  ِمــْن  مُيــَزْت 
َتِْدهــا َل  َنْســبَتها  َمــا  وإذا 

ُدْوٍن   ْامَلــكاِرِم  ِمــَن  َســناٍء  يِف 
ْالَْضـــــــ  ْالُقبَّــِة  اىَِل  ُتــا  َخاَصْ ُثــمَّ 
َمْســنُوٍن َمْرَمــٍر  يف  تــش  راِء 

حسان بن 
ثابت

 183/1

نْفرى مهضوَمة  الَكشَحنْي َخْرماء احلََسن 297/1لِلشَّ
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ِهالكامل  أْدَمــى َلَــا امْلَْرجــاَن َصْفَحــَة َخــدِّ
املكنــون الّلؤلــؤ  َعَلْيَهــا  َوَبكــى 

حممد بن 
هانئ 

االندلس

201/3

قافية اهلاء 

جزء/ صفحة قائله البيت الشعري البحر 

ُوا ِســالَح اْبن أْختُِكم بنى َهاشــٍم  ُردُّ
َمنْاِهُبــه                                          حَتِــلُّ  الَ  َتنَْهُبــوُه  َوال 
َبينَنَــا الَــواِدُة   َكيــَف  َهاِشــٍم  بنــى 

َوَنجاِئُبــُه                                  ِدْرعـُــُه  َعــَلًّ  َوِعنْــَد   
 َقَتلتــم أخــي َكْيــام َتُكونــوا مكانــه 
 َكــاّم َغــَدَرْت َيْومــًا بكــسى َمراِزبــُه

24/2

فــال تســئلوُنا َســْيَفُكم إن َســْيَفُكمالبحر الطويل 
أضيــع وألقــاه لــدى الــرّوع صاِحبــُه                               
ِمْثلــُه  كاَن  َوَقــْد  كــسى  َوَشــبَّْهَتُه 
وَضاِئبــُه                      َهدُيــه  بِكــسى  َشــبِيَهًا 

عبدال  
بن أب 

سفيان بن 
احلارث بن 
عبداملطلب

24/2
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ومــن أهلــك عــاد وثمــود بدواهيــه
ومــن كلم موســى فــوق طــور إذ يناديه 
ومــن قــال عــل املنــرب يومــًا وهــو راقيــه
ســلون أهيــا النــاس فحــاروا يف معانيــه

305/5

قافية الياء 

جزء/ صفحة قائله البيت الشعري البحر 
َوَعْدُتــُه الطويل أو  َأْوَعْدُتــُه  وإن  وإنِّ 

ــاِدي ومنجز موعدي ملْخِلَف إِيَع
عامر بن 

طفيل
 217/1





فهرس األمثال
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الصفحةاجلزءاألمــثـــــالت
3321)أخذها بأصبارها(1
3234)أعز من بيض االنوق(2
192 4)إنام أنت كربٍق ُخلَّب(3
15 4)أيدي سبا(4
3218) ُرّب عجلة وهبت ريثًا (5
257، 121، 2) ُربَّ قول أشّد من صوٍل( 6
106 4)ال يكذب الرائد أهله(7
164، 1259، 3) لو ذات سوار لطمتني (8
3170))ما يف هذا األمر رتٌب وال عتٌب((9

4185))ماله حانة وال آنة((10
5200) من سلك اجلدد آمن العثار(11
2108) َمْن َيْأِت ْاحلكَم َوْحَدُه َيفُلُج (12
4149))الغضب غول احللم(13



 



فهرس األعالم
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اجلزء /الصفحةاالســـــم
1/ 114 ، 224 ، 3/ 330 ، 4/ 96 إبراهيم )عليه السالم( 

150/3أبرهة بن احلارث
48/4أبرويز

158/1، 162/1، 175/1، 186/1، ابن األثي 
 ،298/1 ،290/1 ،278/1 ،258/1
 ،312/1 ،304/1 ،301/1 ،301/1

 ،73/2 ،55/2 ،41/40،2/2 ،333/1
 ،306/2 ،188/2 ،185/2 ،152/2

 ،220/3 ،85/3 ،67/3 ،18/3 ،328/2
 ،193/4 ،141/4 ،65/4 ،47/4 ،329/3

 ،48233 ،225/4 ،201/4 ،198/4
 ،304/4 ،278/4 ،277/4 ،238/4

 ،177/5 ،151/5 ،65/5 ،16/5 ،309/4
 ،257/5 ،251/5 ،249/5 ،239/5
 ،342/5 ،315/5 ،303/5 ،291/5

 .344/5
3/ 43ابن أب عمي 
1/ 252، 1/ 253 ، 5 / 236 ابن أب قحافة
1/ 48 ، 296  ابن األعراب 
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4/ 137ابن جني
3/ 311 ابن احلاجب 

4/ 139ابن حيان
1/ 246  ابن اجلوزي 
247/1 ، 249 ، 307 ، 4 / 195 ابن الشاب 

1/ 280ابن إدريس
2/ 185 ابن دريد 
3/ 33 ابن ديزيل

1/ 128 ، 307 ، 32/2 ، 3/ 247 ، 191/4 ، ابن السكيت
. 262 ، 253 ، 202 ، 80/5

5/ 125 ابن القطاع 
1/ 246  ابن عبد ربه

3/ 280 ، 222/5 ، 300  ابن فارس 
1/ 245 ، 47/2 ، 55، 65 ، 66)2( ، 160 ، ابن قتيبة 

 273
22/2، 23، 83  ابن الكلبي 

3/ 227 ابن كواء
4/ 50 ابن كيسان 
3/ 139 ، 5 / 310  ؟ابن مالك 
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

2/ 285 ، 44/4 ، 128 . ابن ملجم
1/ 249 ، 2/ 11، 43 ، 48)2( ، 50 ، 58 ، ابن ميثم البحران 

 2911 ، 252 ، 203/5 ، )3(266
5 / 210 ابن هان املغرب 

1/ 244 )2(ابن هشام
2/ 328 ، 3 / 205 أبو البصي 

1/ 252، 253)2(، 263)2(، 268، أبو بكر 
         ،278 ،)2(285 ،283 ،)2(272،)3(269

 ،85 ،84 ، 50 ،)2(48 ،14 ،7 /2 ،289
 ، 315 ،273 ،)2(272 ،204 ،)2(87 ،)3(86

 ،159/3   ،319 ،)8(318 ،)2(317 ،)2(316
 /5 ،)2(331 ،300 ،260/4 ،306 ،302

   . 295 ،237 ،)2(129 ،128
2/ 282 أبو بيس هيصم

3/ 302 أبو جعفر االسكايف 
1/ 248 )2(أبو جعفر بن قبة 

أبو جعفر بن حممد بن 
بابويه

 31/3
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

أبو جعفر بن حممد بن 
جرير

  89/2

2/ 117 أبو جندب الذل
أبو جهل بن هشام 

املخزومي
 204 /4

298/2، 152/3)2(، 233)2(، 285/5 أبو احلسن 
أبو احلسن عّل  بن 

حممد العسكري )عليه 
الم( السَّ

 280 /1

227/2أبو حرة احلنفي
203/4أبو خزيمة 
2/ 227 ، 3/ 311 )2( أبو حنيفة 
4/ 216 أبو الدرداء

291/1 ، 272/2 ، 294/4)2(، 296 ، أبو ذر الغفاري
 182/5

324/2 أبو ذؤيب
217/2، 260، 139/4  أبو زيد 

272/2أبو سعيد الدري
319/1)3(، 126/3)7(، 324  أبو سفيان بن حرب
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

2/ 22ابو صالح
189/1، 114/2، 137، 272 ، 184 ، أُبو طالب

  )2(239/4 ،124/3
41/3أبو طالب الطربس

284/1 أبو طلحة االنصاري
52/4أبو العباس السفاح 

124/2، 133/2، 138/2، 92/3 ، 176/4          ابو العباس املربد 
أبو عبدال  )عليه 

الّسالم(

أب عبد ال )عليه 
الّساَلم( 

احلسني ) عليه السالم( 

 ،83/2 ،297 ،296 ،196 ،190 ،179/1
 ،40/3 ،237/3 ،267 ،202  ،44 ،47
 ،321 ،317 ،312 ،205 ،143،)2(41

 ،278 ،184 ،141/5 ،295 ،73 ،15 ،32/4
   316

308/1،  327  ، 253/5 ، 302، 332              أبو عبيد
أبو عبيدة  مّعمر بن 

املثنّى
 ،282 ،269 ،245 ،184 177 ،168/1

                                  126 ، 13/3  ،164 ،46/2  ،43/2

95/4   ، 286/5       أبو عبيده بن اجلراح
1/ 283 ، 2/ 43 أبو عثامن اجلاحظ
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

247/1  أبو عل اجلبائي
3/ 250 أبو عل الفارس 

264/1، 270، 179، 129/3  أبو عمر بن عبد الرّب
4/ 203 أبو عمر الزاهد

أبو عمر حممّد بن عبد 
الواحد  ) غالم ثعلب( 

  296/1

3/ 129 أبو  فراس احلمدان 
أبو القاسم إسامعيل بن 

عباد ) كايف الكفاة(     
 47/2

248/1 ، 249  أبو القاسم البلخي
197/1  ابو قبيس 

279/1  أبو لؤلؤة فيوز 
126/3  أبو لب بن عبد املطلب

189/2، 190، 219/3، 223  أبو موسى االشعري 
138/1، 124/3 أبو معيط

148/1 أبو هاشم املعتزل 
205/2، 206  ، 217/5أبو هريرة الدوس

290/1 أبو هالل العسكري
281/1، 294 أحد بن أعثم
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

أحد بن عبد العزيز 
اجلوهري

 294/4

43/2 أحد بن حممد بن عيسى
167/1، 191، 183/2، 322، 116/3، األخفش 

  310/5 ،211 ،176 ،145/4
151/1)2(، 130، 137، 181، 187، آدم ) عليه السالم(

 ،)3(195 ،194 ،193 ،191 ،190 ،)3(189
 ،71/2 ،)2(199 ،198 ،197 ،)2(196

 ،)2(100 ،58/3 ،279 ،)2(278 ،)2(100
 ،143 ،127 ،85/4 ،279 ،)2(278 ،277
 ،)3(232 ،110 ،109 ،69 ،37/5 ، 279

  322

288/1 أَرْوى بنت ُكَرْيز 
178/1، 75/4، 78، 90، 129، 186، 241، األزهري 

 ،260 ،256 ،245 ،202 ،124/5 ،309
 ،315 ،273 ،267

270/1، 317 أسامء بنت عميس 
177/2 ، 91/4  إسامعيل بن إبراهيم 
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

األشعث بن قيس 

 ،)4(81 ،80 ،)3(79 ،)5(86 ،)3(78/2
 ،)2(88 ،)2(87 ،)5(86 ،)3(85 ،)5(83

 ،25/4 ،36 ،22/3 ،)2(285 ،)2(187 ،89
 )2(221 ،)2(220

259/1، 265، 326، 331، 255، 272/3، األصمعي
  174 ، 163/5 ،19/4 ،277

164/1)2(، 265 االعشى 
185/2 أكثم بن صيفي 

196/1، 47/4، 205/5، 206)2( امرؤ القيس 
86/2 ،  318 أم فروة بنت اب قحافة 
أم كلثوم بنت عقبة بن 

اب معيط
 288/1

126/3 أمية بن خلف اجلمحي
322/3  األنباري 

أنس بن مالك 
االنصاري

 217/5

202/2  انس النخعي 
179/1 ، 268/2،  40/3، 143/3، الباقر )عليه السالم ( 

  184/5 ، 98/5 ،204/4 ،141/4
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

13/2  ُبجُي
120/2، 313، 290/5 البخاري 

109/2، 110)2(، 129/3)5(، 130                  بس بن أرطاة 
10/3،  15/4بش بن مروان 
175/2  بشي بن النبال

268/1  البالذري
48/4 برام

244/1  التفتازان
284/2   ثعلبة بن عامر 

112/1   الثعلبي
214/1،  309، 272/2جابر ) الراوي(

91/3، 145، 141/4، 184/5جربائيل )عليه السالم(
192/2، 193)3(  جذيمة بن االبرش

  218/2، 219)7(، 224  جرير بن عبد ال البجل
273/2، 317، 318، 124/3)2(، 125، جعفر بن أب طالب

. 199/4
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

جعفر بن حممد 
الصادق)عليه السالم( 

 ،82 ،46/2 ،279 ،220 ،195 ،165/1
 ،296 ،)2(235 ،223 ،175 ،106 ،104

 ،113/4 ،192 ،145 ،50 ،40 ،39 ،24/3
 . 178/5 ، 204 ،289

232/4    اجلواليقي 
125/1، 128، 130، 138، 140، 157، اجلوهري 

 ،286 ،276 ،)2(258 ،196 ،186 ،182
 ،333 ،312 ،308 ،304 ،303 ،301 ،292
 ،175 ،153 ،150 ،136 ،109 ،64 ،32/2

 ،117 ،60/3 ،213 ،191 ،188 ،183 ،182
 ،217 ،201 ،193 ،155 ،145 ،142 ،136

 ،145 ،)2(139 ،116 ،36 ،20 ،15/4 ،320
 ،199 ،195 ،193 ،190 ،188 ،186 ،157

 ،48/5 ،326 ،309 ،294 ،241 ،226 ،211
 ،222 ،197 ،171 ،125 ،122 ،80 ،65

 279 ،275 ،264 ،260 ،259 ،255 ،253

   
314/3حاتم الطائي 
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

 احلارث بن نظر 
السهمي 

129/3

288/1  حبيب بن عبد الشمس
236/2، 264، 181/3، 312، 202/4، احلجاج

347/5 ،205
265/2 حجر بن عدي 

حسان بن حسان 
البكري

 131 ،130/2

126/3   حسان بن ثابت 
الم( 247/1، 291، 125/3، 242، 295/4)2(  احلسن )عليه السَّ
احلسن بن عبد ال بن 

سعيد العسكري
   291 ،247/1

73/2)2(  حصني بن سربة
2/ 223 ، 3/ 7    احلكم بن العاص

273/2، 13/3، 199/4    حزة  بن عبد املطلب
حنة بنت سفيان بن أمية 

بن 
   187/1

2/ 14 ،  3/ 43     احلميي
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

206/5)4( ، 208  خالد بن سدوس 
175/2  خالد بن سنان العبس 

18/2 خالد بن صفوان
7/2، 88)3(خالد بن الوليد

51/4  خالد القسي
272/2  خباب 
273/2  خدية 

173/2)2(  الريت بن راشد الناجي
276/1، 133/3، 135، 33/4، 60، 84، الليل

 207 ،222 ،208 ،202/5 ،178
خولة بنت جعفر بن 

قيس بن مسلمة
  7/2

42/3، 50)2(، 178)3(، 177، 179  داود) عليه السالم(
194/2 دريد بن الصمة

36/3)4(الدهقان
313/3 ديلامن بن الصياد 

337/5)2( ذعلب اليامن
295/4)2( ذكوان

195/4 ذو الرمة 
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

146/1، 150، 269  الرازي 
201/1، 223)2(، 246، 284، 287، 96/2، الراوندي

242/4، 203/5، 292، 293 اجلديـــــد        
266/2 رشيد الجري 

111/1، 241، 248، 249)6(، 250،   الريض 
 ،43/2 ،310 ،306 ،286 ،271 ،)2(251

 ،33/3 ،309 ،285 ،183 ،182 ،150 ،88
 ،151 ،101 ،65 ،56 ،52 ،16/4 ،313

 ،285 ،251 ،248 ،202 ،195 ،188 ،162
           287 ،256 ،57/5 ،307

44/3  الريان بن الصلت
125/3  الزبي بن بكار

193/2)2( زبا ملكة اجلزيرة
138/1، 280/3، 283/4،            الزجاج 

مشي  178/1، 126/3، 155، 311 الزَّ
186/1 الزوزن

236/2، 264 زياد بن أبيه
84/2، 85)4( زياد بن لبيد 
73/2)4(، 272 زيد بن أرقم
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

223/2   زيد بن أسلم 
224/2، 296/4، 17/5      زيد بن ثابت 

زيد بن عل )عليه 
السالم(

                 272/4 ، 272 ،51/4

202/5  زينب  بنت جحش
زينب بنت حممد )صل 

ال عليه واله وسلم(
  123/3

128/2، 289، 245/3، 113/4، 167، سيد العابدين 
              83 ،11/5 ،330

282/1 سال
15/4، 16 سبأ 

280/1، 283، 284، 286، 278)2( ، 289، سعد بن أب وقاص
             286/5

سعيد بن حفص 
البخاري

  204/4

293/1، 18/3، 301          سعيد بن العاص
109/2   سعيد بن نمران 

سفيان بن عوف بن 
املغفل الغامدي

     )2(131 ،130/2
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

 324/3)2(، 50/4، 101، 164، 164/5               السفيان
272/2 سلامن الفارس 

311/3  سليامن )عليه السالم( 
9/3)2( سليامن بن عبد امللك

269/1 الّسمعان
202/2 سنان بن أنس 

سهل بن حنيف 
االنصاري  

  301/3

302/4  السياري
189/1، 243، 267، 161/2، 183، سيبويه

  176/4 ،281/3
215/1، 260/4 ،296/5الشافعي 

82/5 شيح بن هان 
19/3 شعبة 

246/5شعيب 
314/1 ، 3 / 13 شيبة بن ربيعة

190/1 ، 246/1 ،272/1، 55/2 الشيخ املفيد

350/5  صالح)عليه السالم(
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

 33/1)4( 187/37،1/1، 220/1، الّصدوق
 254/2 ،231/2 ،90/291،2/1 ،251/1

 41/3 ،40/3 ،35/3 ،33/3 ،23/3،
 141/5،

256/2، 161/3الصفار 
288/1صفية بنت عبد املطلب

حاك  169/1، 302/1، 148/2، 270/4 الضَّ

220/1، 274، 300،  41/3، 124،  177/5، الطربس 
  285

205/5 طريف بن مك  
204/4  الطفيل 

287/1، 299/5  طلحة بن عبيد ال 
280/1، 281)3(، 283، 284)2(، 285)2(، طلحة 

 ،331 ،326 ،314 ،309 ،288 ،287
 ،301/3 ،159 ،97 ،96 ،11/2،)2(332

 ،)3(333،)2(332/4 ،309 ،304 ،)2(302
                                               299 ،277 ،275 ،129 ،40 ،39 ،38/5

150/1 ، 190/1، 219/1، 272/1الطوس 
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

271/1، 326،  11/2)2(، 13، 156، 51/3، عائشة 
 ،277 ،)2(182 ،104 ،40 ،39/5  ،309

   290
123/3)2( ، 126)6( العاص بن وائل

272/2   عامر بن صعصعة
95/4 عامر بن لؤي

284/1، 319          العباس
283/2  عبد ال بن أباض 

24/2 عبد ال بن أب سفيان 
عبد ال بن جذعان 

التميمي 
 126/3

318/2        عبد ال بن جعفر
13/2  عبد ال بن خلف
280/1، 309، 314، 326، 330، 332)2(، عبد ال بن الزبي 

 ،)2(302 ،301/3  ،281 ،160 ،97 ،96/2
  ،334 ،333 ،)2(332/4   ،313 ،309 ،304
                                                      277 ،275 ،129 ،)2(40 ،)2(39 ،38/5

 
79/2 عبد ال بن سلول 
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

عبد ال بن عامر 
احلرضمي

 260/2

عبد ال بن عباس 

ابن عباس 

 ،246 ،221 ،200 ،187 ،184 ،143/1
  ،307 ،306 ،)2(305 ،302 ،)2(248

 ،174 ،173 ،160 ،158 ،138 ،108 ،22/2
 ،151 ،74 ،63/4  ،323 ،184/3 ،373

                       346/5  ،312 ،294 ،197

52/4 عبد ال بن عل 
عبد ال بن عمر بن 

الطاب
       301/3 ،224/2 ،282/1

عبد ال بن عوف بن 
األحر

 31/3

 47/2  عبد ال بن قتيبة 
عبدال بن حممد بن عل 

بن عبدال بن العباس
)2( ،323/3

149/2، 224 عبد ال بن مسعود
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

عبد احلميد بن أب 
احلديد 

 ،251 ،248 ، ،243 ،223 ،201 ،141/1
 ،310 ،307 ،289 ،287 ،283 ،270 ،252
 ،276 ،273 ،258 ،124 ،110 ،95 ،22/2
 ،302 ،159 ،126 ،124 ،33 ،23/3  ،299
 ،157 ،58 ،50/4  ،333 ،312 ،307 ،304

 ،213 ،202 ،18/5  ،302 ،294 ،278 ،273
                                    ،352 ،349 ،293 ،291 ،287 ،251

51/3، 344 عبد الرحن بن االشعث 
182/1، 183 عبد الّرحن بن حسان
281/1، 283، 284)3(، 288)2(، 289، عبد الرحن بن عوف 

                         51/3 ،25/2 ،)2(290
9/3، 10 عبد العزيز بن مروان 

282/2                          عبد الكريم بن عجرد  
207/1عبد املطلب

347/4)3( عبد امللك 
8/3، 9، 10، 51/4)3(، 344، 20/5)2(                      عبد امللك بن مروان

41/3 عبد امللك بن أعني
226/2 ،  51/4 عبيد ال بن زياد

108/2 عبيد ال بن العباس 
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

164/2،  13/3 عبيدة 
43/2 ،  126/3  عبيدة معمر بن مثنى

121/2، 122، 2/ 123 )3( ،  125/3،                     عتبة بن أب سفيان 
319/2)2(  عتبة بن أب وقاص

314/1 ، 204/4 عتبة بن ربيعة
269/1)2(، 280، 283، 284، 288)5(، عثامن 

 ،)2(22/2  ،292 ،)4(290 ،)3(289
 ،)3(50 ،45 ،44 ،)3(25 ،)2(24 ،)4(23

 )2(155 ،98 ،)2(97 ،96 ،)2(52 ،)2(51
 ،218 ،206 ،204 ،198 ،187 ،157 ،156

 ،11 ،14 ،7/3  ،)2(316 ،)2(224 ،223
 ،)2(294 ،260/4  ،302 ،300 ،127 ،18

 ،)2(328 ،304 ،)2(303 ،)6(296 ،)2(295
 ،)2(129 ،88 ،50/5  ،335 ،)3(333

 ، 299 ،297 ،277 ،272 ،240 ،)2(235
         353 ،346 ،319 ،315 ،301 ،)2(300

237/5عثامن بن عامر 
285/1  عثامن بن ُعبيد ال

159/3  العدنان
263/1، 221/4 عدي بن حاتم
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

82/1، 308/1)2( عدي بن زيد العبادي
42/3  عطا

22/3، 36/3            عفيف بن قيس 
288/1، 238، 124/3  عقبة بن أب معيط

عالء الدين حممد بن أب 
تراب احلسني

   39 ،23 ،19 ،14 ،3 ،1/1

115/2 علقمة بن فراس 
عل بن موسى الرضا 

)عليه السالم(
 ،141/5  ،232 ،44/3  ،195 ،176 ،23/1

316 ،230
163/1،  289/4         عل بن إبراهيم

43/3)2( عل بن جعفر
عل بن احلسني )عليه 

السالم(
 330 ،219/4

233/3 ، 203 عل بن سينا
48/3   عل بن عبد العال

250/1 عل بن حممد بن فرات
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

118/1، 130، 175، 207، 247، 252، عل )عليه الّسالم( 
 ،)2(287 ،285 ،284 ،283 ،280 ،258
 ،304 ،301 ،291 ،290 ،)2(289 ،288

 ،72 ،47 ،)2(23 ،22 ،13 ،8/2  ،323
 ،137 ،)2(122 ،114 ،111 ،84،110 ،79

 ،)2(226 ،225 ،206 ،187 ،184 ،174
 ،)2(268 ،267 ،265 ،245 ،236 )2(227

 ،13/3  ،328 ،306 ،274 ،273 ،272 ،269
 ،)2(91 ،67 ،)2(42 ،37 ،36 ،33 ،32

 ،152 ،)2(130،)2(128،129 ،127 ،111
  ،323 ،307 ،)2(233 ،220 ،175 ،125
 ،208 ،104 ،72 ،)2(63 ،21 ،)2(18/4

 ،272 ،271 ،240 ،239 ،225 ،223 ،)2(22
 ،107/5  ،)2(334 ،309 ،)2(295 ،294

 ،)3(289 ،286 ،)2(285 ،268 ،246 ،139
                               )2(327 ،296 ،292

عل بن موسى )ابن 
طاووس(

                                                           ،46 ،44 ،43 ،41 ،31/3  ،280/1

141/5عامر بن مروان
14/2، 244/2، 268/2، 316/3 ّعامر بن يارس  
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

125/3 عامرة بن الوليد 
263/1، 269، 270، 272)2(، 281، 282، عمر بن الطَّاب

 ،50 ،)2(84 ،25 ،24 ،22/2  ،289 ،284
 ،)2(260 ،18/4  ،127 ،302 ،310/3  ،84

  236 ،)3(129 ،26/5  ،331 ،)2(304 ،303
عمر بن سعد بن أب 

وقاص
32/3

عمر بن عبد ال بن 
احلارث بن كعب

130/2

73/2عمر بن مسلم
51/4 عمر بن هبية

221/4عمرو بن احلمق
263/1)2( ، 23/2، 111/2، 121/2)2(، عمرو بن الَعاص

311/2 ،245/2، )2(190/2 ،189/2

 )2(126/3 ،125/3 ،)2(124/3 ،123/3  
 220/219،4/4 ،129/3 ،

149/2عمرو بن عميس
314/1عمرو بن هشام 

268/2، 233/3، 278/5العياش
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

205/1،  90/2، 177،  69/4، 275،  عيسى )عليه السالم(
                                350 ،180 ،160/5

280/3،  253/5                   الفاراب
116/1، 46/2، 124/3، 307، 323،  فاطمة )عليها السالم(

                               216 ،128/5 ،119/4
298/2   فتح بن يزيد اجلرجان 

146/1، 150، 269               الفخر الرازي
144/1،  247/2، 249، 262،  230/3،  الفراء 

   194 ،146 ،166 ،46/4
123/1،  69/4، 228               الفرزدق 

300/1)2(، 318،  45/2، 52، 48)3(                   فرعون
248/1، 188/2، 293/3، الفيوز آبادي 

 ،48/5 ،94،116،188،226،237،326/4
                                                                                      171،253

196/1،  39/2)2(،  323/3)2(، 324،  القائم )عليه السالم(
          164 ،145 ،56/5  ،343 ،272 ،41 ،39/4

18/2    القائم بأمر ل 
18/2     القادر بال

300/1)2(،  48/2)2(قارون
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

القايض عبد اجلبار 

قايض القضاة

  ،255 ،254 ،253 ،)2(251 ،)2(250/1
  157 ،47/2

311/3)2(                قتادة 
159/3القحطان

قرطة بن كعب 
االنصاري

                     206/2

200/4   قس بن منبه بن بكر
192/2، 193)3( قصي بن سعد الّلخمي 

اوندي 201/1، 223)2(، 246، 284،287، 96/2، الُقطب الرَّ
                )4(293 ،292 ،203/5  ،242/4 ،161/3

79/2 قيس بن معدي كرب 
43/3  الكاظم ) عليه السالم( 

265/1،  24/2)4( كسى
265/2 ، 266، 318              الكش 

312/1 كعب بن االشف 
 22/2، 23، 83 ، 129/3)2( الكلبي

280/5 ُكليب اجلرمي
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

208/1،  25/2، 43، 55، 124، 149،  الكليني
            172/5  ،42/3

كامل الّدين بن ميثم 
البحران

              11/2 ، 249/1 

263/1        لبيد بن ربيعة
مالك بن أهيب بن عبد 

مناف
287/1

220/4مالك بن احلارث االشت 
 206/2، 316/2، 206/2 ، 208/2 مالك بن كعب األرجتي

حممد )صل ال عليه واله 
وسلم(

 ،48 ،45/2  ،241 ،238 ،230 ،)3(207/1
 ،269 ،)2(268 ،258 ،222 ،191 ،71 ،52

 ،125 ،35 ،34 ،18 ،17/3  ،330 ،273
 ،54 ،40 ،37 ،24/4  ،)2(327 ،323 ،145

 ،290 ،263 ،123 ،122 ،114 ،68 ،66
 ،188 ،115 ،108 ،45 ،30/5  ،341 ،305

353 ،332
86/2   حممد بن األشعث 

31/3 حممد بن أب القاسم
31/3)2( حممد بن بابويه
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

14/2، 315، 316)4(، 317)2( ، 318)2(   حممد بن أب بكر
268/1، 281، 284،  89/2،  89/4 ، 27/5    حممد بن جرير الطربي 

حممد بن احلسن 
العسكري)ع(

 272/4

272/4 حممد بن حكيم األسدي
7/2         حممد بن احلنفية

42/3  حممد بن سام 
268/2  حممد بن عل بن باقر 
31/3  حممد بن عل القرش 

31/3 حممد بن عل ماجيلويه
حممد بن عل بن حممد

الشيخ الفاضل

39/3

316/5 حممد بن الفضيل 
311/3   حممد بن قتادة 

10/3)2( حممد بن مروان 
140/4، 141 حممد بن مسلم 

208/1، 211، 238،  25/2، 43، 55، 83، حممد بن يعقوب الكليني
172/5 ،140/4 ،42/3 ،267 ،124 ،90

295/1، 129/3، 207/4، 27/5  املدائني 
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

 

مروان بن احلكم 

 ،301 ،9 ،)4(7/3 ،224 ،156/2 ،292/1
 ،333 ،296 ،)3(295 ،294 ،74/4 ،323

)2(268 ،267 ،240/5  ،347
265/1، 296 ، 281/4، 324       املرتض 

267/2،  192/3  مسعدة بن صدقة  
274/4   املسعودي 

72/2مسلم بن احلجاج
72/2، 120،  313،  290/5           مسلم 

مصدق بن شيت 
الواسطي

                      ،)2(249/1

315/2 مص بن نوح 
344/5  مصعب بن الزبي  

225/2، 226، 227، 228،  349/5، مصقلة بن هبية الشيبان
                 )2(352

21/4، 141،  257/5              املطرزي 
217/4  معاذ بن جبل 
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

183/1)3(، 237)3(، 241، 333،  23/2، معاوية
 ،)3(122 ،)6(121 ،)2(110 ،87 ،)3(80

 ،173 ،155 ،154 ،148 ،131 ،)2(123
   ،)3(219 ،218 ،210 ،)3(206 ،)2(174

 ،243 ،227 ،225 ،244 ،224 ،220
 ،)2(285 ،)2(264 ،260 ،259 ،)3(245

 ،)2(129 ،)2(125/3   ،316 ،)2(311 ،310
 ،14/4  ،316 ،312 ،181 ،152 ،)3(130

 ،222 ،)2(221 ،220 ،87 ،)2(51 ،19 ،18
 ،343 ،270 ،)3(209/5  ،)2(296 ،270

   348 ،347 ،)2(346 ،)4(345
316/2   معاوية بن حديج 

226/2، 352/5                      معقل بن قيس 
43/3  معقلة  بن اسحق

268/2   معمر بن ييى بن سال 
مغازية بن ابرهة بن 

احلارث 
  150/3

279/1،  264/2،  125/3  املغية بن شعبة 
185/2املفضل الضبي 

174/4 مقاتل بن سليامن
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

250/1  املقتدر بال 
272/2  املقداد 

24/2 املنصور
46/2، 47، 89/3 املهدي

85/2)2(مهاجر بن أمية 
317/1)2(، 318، 335،  52/2)2(،  موسى  )عليه السالم (

  305 ،286 ،246 ،237 ،176/5
موسى بن جعفر )عليه 

السالم(
  327/5  ،43/3  ،82/2

266/2ميثم التامر  
264/1ميمون بن حندل

280/2 نافع بن االزرق
116/2 نبيشة بن حبيب

124/3، 125)2( النجاش
218/2  نجدة بن عامر

40/3 نص بن قابوس
303/2،  31/3  نص بن مزاحم املنقري

124/3 النرض بن احلارث
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

النعامن بن بشي 
االنصاري

  206 ،205/2

198/1 ، 320، 72/2)2(، 115، 336، نوح )عليه السالم(
   46/4

318/1 ، 159/2، 237/5 ، 286/5هارون )عليه السالم(
253/2   هارون بن خارجة 

317/2، 318،  133/5  هاشم بن عتبة 
45/2،  48)3( هامان

176/1، 188،  323/3  الروي 
41/3  هشام بن احلكم

42/3  هشام بن الفاف 
9/3،  272/4  هشام بن عبد امللك

هشام بن املغية 
املخزومي

    126/3

309/1   هند بنت عدي 
282/2  هيصم بن جابر 

270/1، 279، 294،  124/3،  207/4  الواقدي
الوليد بن عبد امللك بن 

مروان
  9 / 3 ،  282/2
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

23/2، 24، 223،  125/3 الوليد بن عقبة 
23/2 ،  13/3   الوليد بن عتبة 

ييى بن سعيد بن عل 
احلنبل املعروف بابن 

عالية

 288/5

213/5 ييى بن حممد العلوي
73/2 يزيد بن حيان

191/5 يزيد بن عبد امللك
182/1 ، 183 ، 204/4 ، 191/5         يزيد بن معاوية 

222/4)2( ، 223 يزيد بن هان 
يشجب بن يعرب بن 

قحطان 
15/4

15/4يعرب بن قحطان
312/3 ، 51/4 يوسف بن عمر 
31/3 يوسف بن يزيد

25/3، 42يوشع بن نون 



فهرس األماكن واملدن
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

اجلزء/ الصفحةاألماكن واملدن

197/1أبو قبيس
16/2، 19/2 20/2 األبلة

130/2، 131/2  االنبار 
20/2، البصة   ،18/2  ،12/2  ،11/2  ،326/1  ،309/1

 ،7/3  ،322/2  ،260/2  ،225/2  ،175/2  ،174/2
 ،279/4  ،273/4  ،270/4  ،58/4  ،57/4  ،313/3

279/5  ،275/5   ،213/5  ،127/5  ،332/4
 238/2، 277/2، 279/4، 216/5، 219/5، 288/5 بغداد 

280/2، 221/4بالد فارس 
280/2تل موزان 

148/2الثعلبية 
316/2، 87/4احلبشة 
330/4، احلجاز  ،225/4  ،91/4  ،282/2  ،159/2  ،110/2

350/5  ،256/5  ،208/5   ،164/5  ،46/5

280/2، 10/3اجلزيرة 
33/3  احلرورية

322/2 حلوان 
308/1احلية
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

323/3، 225/4خراسان 
73/2 خًا 

237/2، 238/2  دجلة 
174/2، 175/2ذي قار 

326/1 ، 294/4، 297/4 الربذة
243/2الرقة  
 109/2، 87/4،  221/4، 323/4الروم

280/2سجستان
197/1رسنديب

227/1 ، 237/1 ، 23/2 ، 123/2 ، 179/2، 185/2، الشام 
 ،225/2 ،224/2 ،221/2 ،221/2 ،219/2 ،206/2
 ،259/2 ،258/2 ،246/2  ،243/2 ،236/2 ،232/2
 ،127/3  /،324/2  ،319/2  ،309/2  ،260/2
 ،47/4  ،19/4  ،15/4  ،14/4  ،310/3  ،130/3
 ،222/4  ،221/4  ،208/4  ،89/4  ،88/4  ،51/4

 .  352/5  ،350/5  ،344/4  ،296/4  ،279/4
197/1، 216/1    الصفا
279/4الصني
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

111/2، صفني   ،109/2  ،87/2  ،79/2  ،298/1  ،227/1
 ،274/2 ،260/2 ،259/2 ،258/2 ،243/2 ،237/2
 ،129/3 ،128/3 ،323/2 ،318/2 ،315/2 ،302/2

271/4 ،232/4 ،208/4 ،89/4 ،316/3 ،130/3
85/2 صنعاء 

190/5، 191/5طيبة
322/2 عبادان
206/2، العراق  ،190/2  ،159/2  ،132/2  ،131/2  ،11/2

 ،10/3  ،324/2  ،323/2  ،322/2  ،259/2  ،245/2
 ،279/4  ،267/4  ،222/4  ،221/4  ،208/4  ،51/4

 164/5  ،344/4
279/2عامن 

205/2، 206/2عني التمر 
292/1افريقيا

237/2، الفرات  ،206/2  ،132/2  131/2  ،74/2  ،227/1
281/5  ،89/4  ،148/3  ،243/2  ،238/2

322/2، 27/5القادسية 
279/2، 280/2 كرمان
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

112/2، الكوفة   ،111/2  ،81/2  ،80/2  ،78/2  ،237/1
 ،235/2 ،234/2 ،179/2  ،148/2  ،132/2 ،131/2
 ،18/3  ،324/2  ،268/2  ،267/2  ،259/2  ،236/2
 ،51/4   ،19/4  ،313/3  ،311/3  ،130/3  ،33/3
 ،373  ،302  ،290  ،242    ،349/5  ،288/5  ،345/4

.388
79/2، 83/2، 88/2، 16/4كندة 
317/2مؤتة

131/2، 36/3 املدائن
25/2، املدينة  ،22/2  ،19/2  ،16/2  ،8/2  ،281/1

 ،271/2  ،265/2  ،110/2  ،73/2  ،43/28،2/2
 ،296/4  ،294/4  ،10/4  ،302/3  ،7/3  ،272/2

 240/5  ،216/5  ،214/5  ،139/5  ،332/4
121/2، 122/2، 123/2، 314/2، 315/2، 316/2، مص 

74/4 ،131/3 ،10/3
268/2، مكة  ،234/2  ،137/2  ،110/2  ،73/2  ،238/1

 ،329/3 ،328/3 ،126/3  ،125/3 ،124/3 ،123/3
 ،98/5  ،296/4  ،96/4  ،95/4  ،10/4  ،330/3

190/5  ،139/5
322/2 املوصل
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

236/2 النخيلة 
308/1النعامن

298/1، 148/2، 190/2، 195/2، 198/2، 276/2، النهروان 
 ،309/3  ،308/3  ،307/3  ،31/3  ،23/3  ،277/2

208/4  ،316/3  ،312/3
131/2هيت 

277/2 واسط 
87/5، 191/5يثرب

265/1،  88/2الياممة 
110/2، اليمن   ،108/2  ،88/2  ،81/2  ،11/2  ،8/2

337/5 ،251/5 ،245/4 ،150/3 ،130/2 ،113/2





املصادر واملراجع
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

)أ(
ــيوطي)ت911هـ(، ط1،  ــن الس ــالل الدي ــرآن، ج ــوم الق ــان يف عل التق
حتقيــق: ســعيد املنــدوب، دار الفكــر، بــيوت – لبنــان،  1416هـــ - 1996م. 

أحــكام القــرآن، أبــو بكــر أحــد بــن عل الــرازي اجلصــاص)ت 370هـــ (، 
ضبــط: عبــد الســالم حممــد عــل شــاهني، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيوت 

– لبنان، 1415هـــ  - 1994م.

أخبــار القضــاة، حممــد بــن خلــف بــن حيــان، )ت306هـــ(، )د.ط(، عــال 
الكتــب، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 

ــيايف  ــد ال الس ــن عب ــن ب ــعيد احلس ــو س ــني، أب ــني البصي ــار النحوي أخب
)368هـــ(، حتقيــق: نخبــة مــن العلــامء، )د.ط(، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، مــص، 

)د.ت(. 

أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن االثــار، حممــد بــن عبــد ال االزرقي)نحــو 
250هـــ(، حتقيــق: شــدي الصالــح ملحــس، ط1، مطبعــة أمــي،  قــم – إيــران، 

1411هـ. 

االختصــاص، أبــو عبــد ال حممــد بــن النعــامن العكــربي البغــدادي امللقب 
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

بالشــيخ املفيــد)ت 413هـــ(، تصحيــح: عــل أكــرب الغفــاري، ط2، دار املفيــد 
للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت - لبنــان  1414 - 1993م

جعفــر  أبــو  الكــش،  برجــال  املعــروف  الرجــال،  معرفــة  اختيــار 
ــي، مؤسســة آل البيــت  ــق: الســيد مهــدى الرجائ الطوس)ت460هـــ(، حتقي

عليهــم الســالم، مطبعــة بعثــت،  قــم – إيــران، 1404هـــ . 

الرشــاد يف معرفــة حجــج ال عــل العبــاد، أبــو عبــد ال حممــد بــن حممــد 
ــق: مؤسســة آل  ــ (، حتقي ــد )336 - 413هـ ــن النعــامن امللقــب بالشــيخ املفي ب
ــه الســالم( لتحقيــق الــتاث، )ط2، دار املفيــد للطباعــة والنــش  البيــت )علي

والتوزيــع، بــيوت. لبنــان، 1414هـــ - 1993م. 

األزمنــة واألمكنــة، أبــو عــل أحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي 
األصفهــان)ت 421هـــ(، ضبــط: خليــل املنصــور، ط1، دار الكتــب العلمية، 

ــ  - 1996م. ــان، 1417هـ ــيوت – لبن ب

أســاس البالغــة، جــار ال أبــو القاســم حممــود بــن عمــر بــن حممــد 
الزمــشي )ت 538هـــ(، )د.ط(، دار ومطابــع الشــعب، القاهــرة،0 196م.

أســباب النــزول، أبــو احلســن عــل بــن أحــد الواحدي)ت468هـــ(، 
حتقيــق: كــامل بســيون زغلــول، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، 

1411هـــ - 1991م.  

أســد الغابــة، يف معرفــة الصحابــة، عــز الديــن أبــى احلســن عــل بــن أبــو 
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الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيبان املعــروف 
ــيوت –  ــرب، ب ــاب الع ــة: دار الكت ــي)ت 630هـــ(، )د.ط( طباع ــن األث باب

ــان، )د.ت(                       لبن

االســتيعاب، يف معرفــة األصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد ال بــن 
حممــد بــن عبــد الرب)463هـــ(، حتقيــق: عــل حممــد البجــاوي، ط1، دار اجليل، 

ــ    - 1992م ــان، 1412هـ ــيوت – لبن ب

األمــني  حســن  الطــوس،  الديــن  ونصــي  واملغــول  الســامعيليون 
 / 1417هـــ   الســالمية،   للدراســات  الغديــر  مركــز  ط2،  )1399هـــ(، 

1997م.

ــق  ــد )ت 321هـــ(، حتقي ــن دري ــن احلســن ب ــو بكــر حممــد ب االشــتقاق أب
وشح: عبــد الســالم حممــد هــارون، مطبعــة الســنة املحمديــة، نــش مؤسســة 

ــص، 1958.   ــي، م الانج

ــحاق  ــن إس ــن ب ــد الرح ــم عب ــو القاس ــنى، أب ــامء ال احلس ــتقاق أس     اش
ــالة  ــة الرس ــارك، مؤسس ــني املب ــد احلس ــق: عب ــي)ت 337هـــ(، حتقي الزجاج
ــان، ط2، 1406هـــ - 1986م. ــيوت - لبن ــع، ب ــش والتوزي ــة والن للطباع

الصابــة يف تيــز الصحابــة، أحــد بــن عــل بــن حجــر العســقالن)ت 
ــ (، حتقيــق: عــادل أحــد عبــد املوجــود، و عــل حممــد معــوض، ط1،  852هـ

ــان، 1415هـــ. ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت
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االصنــام، أبــو املنــذر هشــام بــن حممــد بــن الســائب الكلبــي)ت 204هـــ(، 
حتقيــق أحــد زكي باشــا، ط2، مطبعــة دار الكتــب املصية، القاهــرة، 1343هـ 

- 1924م.

ســهل  أب  بــن  أحــد  بــن  حممــد  بكــر  أبــو  السخــس،  أصــول 
السخس)ت490هـــ(، حتقيــق: أبــو الوفــاء األفغــان، ط1، بــيوت – لبنــان، 

1993م.  - 1414هـــ . 

أصــول حتليــل الطــاب يف النظريــة النحويــة العربيــة تأســيس نحــو النص، 
حممــد الشــاوش، ط1، سلســلة اللســانيات، املجلــد )14( جامعــة منوبــة، كلية 

اآلداب،و املؤسســة العربيــة للتوزيع، تونــس، 1421هـ - 2001م. 

ــوي  ــساج النح ــن ال ــهل ب ــن س ــد ب ــر حمم ــو بك ــو، أب ــول يف النح األص
البغــدادي )ت 316هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عبد احلســني الفتل، ط4، مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت، لبنــان، 1420هـــ - 1999م. 

األصــول مــن الــكايف، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكليني 
ــاري، دار  ــرب الغف ــل أك ــق:  ع ــح وتعلي ــرازي )ت 329هـــ(، ط3، تصحي ال

الكتــب االســالمية للنــش، طهــران – إيــران، 1388هـــ. 

االضــداد، حممــد بــن قاســم االنبــاري، حتقيــق: الدكتــور حممــد أبــو الفضل 
إبراهيــم، املكتبــة العصيــة، صيدا – بــيوت، 1407هـ، 1987م.

ــا حــداد، دار العلــوم  ــق: حن ــن املســتني قطــرب، حتقي االضــداد، حممــد ب
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للطباعــة والنــش، الريــاض – الســعودية، 1405هـــ - 1984م. االضــداد يف 
اللغــة، الدكتــور حممــد حســني ال ياســني، ط1، مطبعــة دار املعــارف، بغــداد، 

1394هـــ - 1974م. 

ــن عــل اللغــوي  ــد الواحــد ب ــب عب ــو الطي االضــداد يف كالم العــرب، أب
ــور عــزة حســن، ط2، املجمــع العلمــي  ــق الدكت ــي )ت 351هـــ(، حتقي احللب

ــق، 1996.   ــرب، دمش الع

للماليــني،   العلــم  دار  الــزركل، ط5، طباعــة  الديــن  االعــالم، خــي 
.1980 لبنــان،   – بــيوت 

الســيد حمســن األمــني)ت1371(، )د.ط(، حتقيــق:  الشــيعة،   أعيــان 
)د.ت(.  بــيوت،  للمطبوعــات  التعــارف  دار  األمــني،  حســن 

األغــان، أبــو  الفــرج األصفهــان )ت 356هـــ(، )د.ط( دار إحياء التاث 
العــرب، بيوت – لبنــان، )د.ت(. 

إقبــال األعــامل، الســيد ريض الديــن عــل بــن موســى بــن جعفــر بــن 
طاووس)ت664هـــ(، حتقيــق: جــواد القيومــي األصفهــان، مكتــب االعــالم 

ــ . ــران،  1414هـ ــم - إي ــش، ط1، ق ــالمي للن االس

االكــامل يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األســامء والكنــى 
ــالمي،  ــاب االس ــوال )ت 475هـــ(، )د.ط(، دار الكت ــن ماك ــاب، اب واألنس

ــش، )د.ت(. ــة والن ــة للطباع ــارق احلديث الف
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االلفــاظ الكتابيــة، عبــد الرحن بن عيســى بــن حــاد المذان)ت327هـ(، 
ــان،  ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــوب، ط1، دار الكت ــع يعق ــل بدي ــم: أمي تقدي

1411هـ - 1991م. 

ــن عــل بــن جعفــر احلســني  أمــال ابــن الشــجري، عــل بــن هبــة ال ب
العلــوي )ت542هـــ(، ط2، حتقيــق: الدكتــور حممــود حممــد الطناحــي، مكتبــة 

ــرة، 1427هـــ - 2006م. ــي، القاه الانج

األمــال، أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــوس)385 - 460هـــ (، ط1، 
البعثــة للطباعــة والنــش  حتقيــق: قســم الدراســات االســالمية، مؤسســة 

ــ .  ــران، 1414هـ ــم – إي ــع ق والتوزي

العكــربي  النعــامن  بــن  حممــد  بــن  حممــد  ال  عبــد  أبــو  االمــال، 
البغدادي)ت413هـــ(، حتقيــق: احلســني أســتاد ول، و عــل أكــرب الغفــاري، 
ط2،  منشــورات جاعــة املدرســني يف احلــوزة العلميــة، قــم املقدســة – إيــران، 

ــ .  1403هـ

ــال)ت 356هـــ(، )د.ط(،  ــم الق ــن القاس ــامعيل ب ــل إس ــو ع ــال، أب األم
منشــورات املكتــب الســالمي،)د.ت(.

ــن  ــن احلســني اب ــن عــل ب ــو جعفــر حممــد ب األمــال، الشــيخ الصــدوق أب
موســى بــن بابويــه القمي)381هـــ(، حتقيــق: قســم الدراســات االســالمية -، 

ط1، مؤسســة البعثــة للطباعــة والنــش، طهــران – إيــران، 1417هـــ .
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أمــال املرتــض، غــرر الفوائــد ودرر القالئــد الشيــف املرتــض عــل بــن 
احلســني املوســوي العلــوي )355هـــ - 436هـ(، حتقيــق أبو الفضــل إبراهيم، 
ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــاب احللبــي وشكاؤه،  1373هــــ 

- 1954م. 

ــروي، ط3،  ــد الغ ــة، حمم ــج البالغ ــتخرجة مــن ن ــم املس ــال واحلك االمث
مؤّسســة النــش الســالمي التابعــة جلامعة املدّرســني - قم – إيــران، 1415هـ.

اِنبــاه الــرواة عــل أنبــاه النُحــاة، جــال الديــن أب احلســن عــل بــن يوســف 
القفطــّي)ت 624هـــ(، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، املكتبــة 

ــ  - 2004م.  ــيوت، 1424هـ ــدا – ب ــة، صي العصي

األنســاب، أبــو ســعد عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمــي 
الســمعان)ت 562هـــ (، تقديــم وتعليق:عبــد ال عمــر البــارودي، ط1، 
مركــز الدمــات واألبحــاث الثقافيــة، دار اجلنــان للطباعــة والنــش والتوزيــع، 

بــيوت – لبنــان، 1408هـــ  - 1988م.

ــالذري)ت 279هـــ(،  ــروف بالب ــى املع ــن يي ــد ب ــاب األشاف، أح أنس
حتقيــق: الدكتــور حممــد حيــد ال، )د.ط(، سلســلة ذخائــر العــرب 27، معهــد 

ــة، دار املعــارف بمــص، 1959م.  املخطوطــات بجامعــة الــدول العربي

االنصــاف يف مســائل الــالف، بــني النحويــني البصيــني والكوفيــني، 
كــامل الديــن أبــو الــربكات عبــد الرحــن بــن حممــد بــن أب ســعيد النحــوي )ت 
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577هـــ(، )د.ط(، دار إحيــاء الــتاث العــرب، )د.ت(.

أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل،  أبــو الــي عبــد ال بــن عمــر بــن حممــد 
ــد  ــم: حممــد عب ــ (، إعــداد وتقدي الشــيازي الشــافعي البيضــاوي)ت 691هـ
لبنــان،   – بــيوت  العــرب،  الــتاث  إحيــاء  دار  ط1،  املرعشــل،  الرحــن 

1998م.  - 1418هـــ 

النــش  و  للطباعــة  املفيــد  دار  املفيــد، ط2،  الشــيخ  املقــاالت،  أوائــل 
1993م.  - 1414هـــ   لبنــان،  بــيوت   والتوزيــع، 

إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــل كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب 
والفنــون، إســامعيل باشــا بــن حممد أمني بن مي ســليم البغــدادي)ت 1339(، 
تصحيــح:  حممــد شف الديــن بالتقايــا، رفعــت بيلكــه الكليــس،)د.ط(، دار 

إحيــاء الــتاث العــرب بــيوت – لبنــان، )د.ت(.

)ب(
بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، الشــيخ حممــد باقــر 
املجلــس)ت 1111(، ط2، دار إحيــاء الــتاث العــرب، مؤسســة الوفــاء 

ــ  - 1983م.  ــان، 1403هـ ــيوت – لبن للنــش، ب

ــي الدمشــقي)ت  ــن كث ــو الفــداء إســامعيل ب ــة، احلافــظ أب ــة والنهاي البداي
774هـــ (، حتقيــق: عــل شــيي، ط1، دار إحيــاء الــتاث العــرب، 1408هـــ  - 

1988م. 
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بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب، كــامل الديــن عمــر بــن أحــد بن أب جــرادة، 
ابــن العديــم)ت 660هـــ(، حتقيــق: الدكتــور ســهيل زكار، )د.ط(، مؤسســة 

البــالغ - بــيوت – لبنــان، 1408 - 1988.

ــن إســحاق المــذان  املعــروف  ــن حممــد ب ــد ال أحــد ب ــو عب ــدان، أب البل
بابــن الفقيــه )ت 340هـــ(، حتقيــق: يوســف الــادي، ط1، عــال الكتــب 

للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنــان، 1416هـــ - 1996م. 

ــن  ــن ب ــد الرح ــن عب ــامل الدي ــث، ك ــر واملؤن ــني املذك ــرق ب ــة يف الف البلغ
ــور  ــق: الدكت ــاري )ت 513هـــ - 577هـــ(، حتقي ــعيد االنب ــن أب س ــد ب حمم
ــة،  ــة املتحــدة، وزارة الثقاف ــة العربي ــواب، )د.ط(،اجلمهوري ــد الت رمضــان عب

ــب، 1970. ــة ار الكت ــتاث، مطبع ــق ال ــز حتقي مرك

القــرآن، الوئــي )ت1413هـــ(، ط1، دار الزهــراء  البيــان يف تفســي 
لبنــان، 1395هـــ - 1975م.   بــيوت،  للطباعــة والنــش والتوزيــع، 

ــظ )ت  ــوب اجلاح ــن حمب ــر ب ــن بح ــرو ب ــامن عم ــو عث ــني، أب ــان والتبي البي
ــة الكــربى، مــص،  ــة التجاري ــق: فــوزي عطــوي، ط1، املكتب 255هـــ(، حتقي

1345هـــ - 1926م.

)ت(
تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحــن ابــن خلــدون )ت 808هـــ(، ط4، دار 

إحيــاء الــتاث العــرب، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 
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تاريــخ ابــن معــن الــدوري، ييــى ابــن معــني بــن عــون املــري الغطفــان 
البغــدادي )158هـــ - 233هـــ( روايــة أب الفضــل العبــاس حممــد بــن حاتــم 
ــد  ــد ال أح ــور عب ــق: الدكت ــدادي )185هـــ -271هـــ(، حتقي ــدوري البغ ال

ــع.  ــش والتوزي ــة والن ــم للطباع ــن، دار القل حس

الدكتــور رييــس بالشــي،  اجلاهــل،  العــص  العــرب،  تاريــخ االدب 
تعريــب: الدكتــور إبراهيــم الكيــالن، ط1، مطبعــة اجلامعة الســورية، دمشــق، 

1375هـــ - 1956م.  

تاريــخ االســالم ووفيــات املشــاهي واألعــالم،  شــمس الديــن حممــد بــن 
أحــد بــن عثــامن الذهبــي)ت 748هـــ (، حتقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســالم 
– لبنــان،  تدمــري، ط2، دار الكتــاب العــرب للطباعــة والنــش، بــيوت 

ــ  - 1998م. 1409هـ

تاريــخ أســامء الثقــات، احلافــظ أبــو حفص عمر بــن شــاهني)ت 385هـ(، 
حتقيــق: صبحــي الســامرائي، ط1، الــدار الســلفية للطباعــة والنــش، الصفــاة 

- الكويت، 1404هـــ  - 1984م

تاريــخ األمــم وامللــوك، أبــو جعفــر حممــد بن جريــر الطــربي)ت 310هـ(، 
ضبــط: نخبــة مــن العلــامء، ط4، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــيوت 

– لبنــان،  1403هـ - 1983م.

ــض  ــن أب في ــب الدي ــام حم ــوس، للم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
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ــدي احلنفي)ت1205هـــ(،  ــطي الزبي ــيني الواس ــض احلس ــد مرت ــيد حمم الس
ــع   ــش والتوزي ــة والن ــيي)د.ط(، دار الفكرللطباع ــل ش ــق: ع ــة وحتقي دراس

ــ  -  1994م. 1414هـ

 تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســالم، المــام احلافــظ أب بكــر أحــد بــن عــل 
الطيــب البغدادي)ت463هـــ(، دراســة وحتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

ــ  - 1997م.  ــة، 1417هـ ــب العلمي ــا، ط1، دار الكت عط

بكــر  أب  بــن  الرحــن  عبــد  الديــن  جــالل  احلافــظ  اللفــاء،  تاريــخ 
الســيوطي)ت911هـ(، حتقيــق: جلنــة مــن األدبــاء، )د.ط(، مطبعــة معتــوق، 

– لبنــان، دار التعــاون للتوزيــع، مكــة املكرمــة )د.ت(.  بــيوت 

ــــ  1501م  1148هـــ/   - إيران)907هـــ  يف  الصفويــة  الدولــة  تاريــخ 
1736م(، الدكتــور حممــد ســهيل طقــوش، ط1، دار النفائــس، بــيوت، 

ـــــ 2009م.  ــان، 1430هـــ  لبن

ــم اجلعفــي  ــن إبراهي ــن إســامعيل ب ــد ال حممــد ب ــو عب ــي، أب ــخ الكب التاري
البخــاري)ت 256هـــ(، )د.ط(، املكتبــة االســالمية، ديــار بكــر – تركيــا، 

)د.ت(. 

تاريــخ الكوفــة،  حســني ابن الســيد أحد الرباقــي النجفي)ت 1332هـــ (، 
حتقيــق: ماجــد بــن أحــد العطيــة، ط1، املكتبــة احليدرية، إيران،  1424هـــ .

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــل بــن احلســن ابــن هبــة ال بــن عبــد 
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ــ (، دراســة وحتقيــق:  ــ  - 571هـ ال الشــافعي املعــروف بابــن عساكر)499هـ
عــل شــيي، )د.ط(، دار الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيــع بــيوت لبنــان، 

ــ  - 1995م.  1415ه

تاريــخ اليعقــوب، أحــد بــن أب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح 
الكاتــب العبــاس املعــروف باليعقــوب)ت 284هـــ(،)د.ط(، دار صــادر، 

ــان،)د.ت(.  ــيوت – لبن ب

ــوس)ت  ــن الط ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــرآن، أب ــي الق ــان يف تفس التبي
460هـــ(، حتقيــق وتصحيــح: أحــد حبيــب قصــي العامــل، ط1،  دار إحيــاء 
الــتاث العــرب للطباعــة والنــش، نــش مكتــب االعــالم االســالمي، 1409هـ 

التبيــان يف أقســام القــرآن، العالمــة شــمس الديــن حممــد بــن أب بكــر 
الفكــر للطباعــة  قيــم اجلوزيــة)ت 751هـــ(، )د.ط(، دار  بابــن  املعــروف 

)د.ت(.  والتوزيــع  والنــش 

تراجــم الرجــال، أحــد احلســني، نــش: مكتبــة آيــة ال العظمــى املرعــش 
النجفــي،  قــم املقدســة – إيــران، 1414هـــ.

الــتادف يف اللغــة، الدكتــور حاكــم مالــك الزيــادي، )د.ط(، دار احلريــة، 
بغــداد، 1400هـ - 1980م.

التغيــب والتهيــب مــن احلديــث الشيــف، زكــي الديــن عبــد العظيــم 
بــن عبــد القــوي املنذري)ت 656هـــ ( ضبــط: مصطفــى حممد عــامره، )د.ط(، 
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دار الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيع، بيوت – لبنان، 1408هـــ  - 1988م.

جنــي  بــن  ال  عبــد  بــن  عثــامن  الفتــح  أبــو  امللوكــي،  التصيــف 
النحوي)ت392هـــ(، حتقيــق: الدكتــور البــدراوي زهــران، ط1، طباعــة دار 
ــرة،   ــش، لونجامن،القاه ــة للن ــة العام ــة املصي ــش  الشك ــة، ن ــار للطباع نوب

.2001

ــة  ــم، دراســة داللي ــني لغــة الشــعر ولغــة القــرآن الكري ــدالل ب التطــور ال
مقارنــة، عــودة خليــل أبــو عــودة، ط1، مكتبــة املنــار، االردن - الزرقــاء، 

1405هـــ - 1985.  

ــان)ت 816هـــ(،  ــد اجلرج ــن حمم ــل ب ــف ع ــيد الشي ــات، الس التعريف
ط1، دار إحيــاء الــتاث العــرب للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت - لبنــان، 

1424هـــ -  2003م.  

الــسي  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  احلســنى،  ال  أســامء  تفســي 
ــون  ــاق، دار املأم ــف الدق ــد يوس ــق: أح الزجاج)241هـــ - 311هـــ(، حتقي

1986م   - 1406هـــ  ســوريا،   – دمشــق  للــتاث، 

 تفسي االلوس، االلوس )ت 1207هـ(، )د.ط(، )د.ت(

ــق:  ــان األندلس)745هـــ(، ط1، حتقي ــو  حي ــط،  أب ــر املحي ــي البح تفس
الشــيخ عــادل أحــد عبــد املوجــود و الشــيخ عــل حممــد معــوض، دار الكتــب 

ــة، بــيوت – لبنــان، 1422هـــ -  2001م. العلمي
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تفســي الســمعان، الســمعان )ت 489هـــ(،  حتقيــق:  يــارس بــن إبراهيم و 
غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، ط1، مطبعــة: الســعودية، دار الوطــن، الريــاض،  

1418 - 1997م.

تفســي الصــايف، حمســن امللقــب بــ  » الفيــض الكاشــان » )ت 1091هـــ (، 
مكتبــه  منشــورات  األعلمــي،  حســني  الشــيخ  وتقديــم:   تصحيــح  ط2، 

ــران، 1416هـــ. ــران – إي ــدر، طه الص

تفســي القــرآن العظيــم، عبــد الرحــن بــن حممــد ابــن إدريــس الــرازي ابــن 
أب حاتــم )ت 327هـــ  (،حتقيق: أســعد حممــد الطّيــب)د.ت(، دار الفكــر 

ــ  - 2003م.  للطباعــة والنــش والتوزيــع، 1424هـ

تصحيــح  القمــي،،  إبراهيــم  بــن  عــل  احلســن  ألب  القمــي،  تفســي   
وتعليــق: الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري، ط3، مؤسســة دار الكتــاب 

– إيــران،  1404هـــ.  للطباعــة والنــش، قــم 

التفسي الكبي، الفخر الرازي)ت 606هـ(، ط3.

ــ (،  ــقالن)ت 852هـ ــر العس ــن حج ــل ب ــن ع ــد ب ــب، أح ــب التهذي تقري
دراســة وحتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2، دار املكتبــة العلميــة، 

ــ . ــ . - 1995م ــان، 1415هـ ــيوت – لبن ب

التفسي الوسيط للقرآن الكريم، سيد حممد طنطاوي، )د.ط(، )د.ت(. 

تقريــب النــش يف القــراءات العــش، شــمس الديــن أبــو الــي حممــد بــن 
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ــق:  ــقي )ت 833هـــ(، حتقي ــزري الدمش ــن اجل ــروف باب ــل املع ــن ع ــد ب حمم
ــع،  ــش والتوزي ــة والن ــث للطباع ــوض، )د.ط(، دار احلدي ــوة ع ــم عط إبراهي

ــرة، 1425هـــ - 2004م. القاه

ــل  ــني ع ــور حس ــق: الدكت ــدر، حتقي ــن الص ــيد حس ــل، الس ــل اآلم ــة أم تكمل
حمفــوظ، عبــد الكريــم الدبــاغ، عدنــان الدبــاغ، دار املــؤرخ العــرب، بــيوت، لبنان. 

ــيوت،  ــه والشاف، املســعودي)346هـ(، )د.ط(، دار صعــب، ب التنبي
)د.ت(.

تذيــب االحــكام يف شح املقنعــة، أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــوس 
)ت 460هـ(، حتقيق: حســن املوســوي الرســان، ط3، دار الكتب االسالمية 

للنــش، طهران – إيــران، 1364هـ.

تذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحــد بــن عــل بن حجــر العســقالن)ت 
528هـــ(، ط1، دار الفكــر للطباعة والنش والتوزيع، 1404هـــ  - 1984م.

تذيــب اللغــة، أبــو منصــور حممــد بــن أحــد األزهــري)282 – 370هـــ(، 
)د.ط(، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، مراجعــة: حممــد عــل النجــار، )د.ت(.  

ــف  ــاج يوس ــى احلج ــن أب ــال الدي ــال، ج ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك تذي
املــزي)ت 742هـــ (، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، ط4، مؤسســة الرســالة، 

بــيوت - لبنــان، 1406 - 1985م.         

التوحيــد، الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد عــل بــن احلســني بــن بابويــه 
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القمــي)ت 381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: هاشــم احلســيني الطهــران، )د.ط(، 
ــران،)د.ت(.  ــم – إي ــة، ق ــوزة العلمي ــني يف احل ــة املدرس ــورات جاع منش

)ث(
ثــالث كتب يف االضداد )االصمعي)ت216هـ، السجســتان ت255هـ، 
ــة،  ــة الكاثوليكي ــر، املطبع ــت هغن ــا أوغس ــكيت ت244هـــ(، نشه ــن الس اب

بــيوت – لبنــان، 1912م. 

ــد  ــر حمم ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص ــامل، الش ــاب األع ــامل وعق ــواب األع ث
بــن عــل ابــن احلســني بــن موســى بــن بابويــه القمــي )ت  381هـــ(، تقديــم: 
حممــد مهــدي الســيد حســن الرســان، منشــورات الــرىض، مطبعــة أمــي، قــم 

– إيــران،  1368هـــ .               

)ج(
ــردي )ت  ــي الربوج ــني الطباطبائ ــيد حس ــيعة، الس ــث الش ــع أحادي جام

1383هـــ(، املطابــع العلميــة، قــم – إيــران، 1399هـــ.                                         

جامــع االصــول يف أحاديــث الرســول، االمــام جمــد الديــن أب الســعادات 
املبــارك بــن حممــد ابــن االثــي اجلــزري )544- 606هـــ(، حتقيــق عبــد القــادر 
ــة  ــة احللــوان، مطبعــة املــالح، مكتب ــع مكتب ــاؤوط، )د.ط(، نــش وتوزي االرن

دار البيــان، 1392هـــ - 1972م.  

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر 
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الطــربي)ت 310هـــ(، ضبــط وتريــج:    صدقــي جيــل العطــار، )د.ط( دار 
ــ  / 1995م.  الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنــان، 1415هـ

جامــع الــرواة، حممــد االردبيــل  )ت 1101( وإزاحــة االشــتباهات عــن 
الطــرق واالســناد، حممــد بــن عــل األردبيــل الغــروي احلائــري، د.ط، د.ت.

ــن مســلم  ــن احلجــاج اب ــو احلســني مســلم ب اجلامــع الصحيــح، االمــام أب
ــان،  ــيوت – لبن ــر، ب ــابوري)ت261هـ(، )د.ط(،  دار الفك ــيي النيس القش

)د.ت(. 

اجلامــع الصغــي يف أحاديــث البشــي النذيــر،  جــالل الديــن عبــد الرحــن 
الفكــر للطباعــة والنــش  الســيوطي)ت 911هـــ(، ط1، دار  بــن أب بكــر 

والتوزيــع، بــيوت – لبنــان، 1401 - 1981م. 

جامــع املقاصــد يف شح القواعــد، املحقــق الثــان الشــيخ عــل بــن احلســني 
ــاء  ــت عليهــم الســالم لحي ــق: مؤسســة آل البي ــ (، حتقي الكركــي)ت 940هـ

الــتاث، ط1، املطبعــة املهديــة، قــم – إيــران،  1408هـــ . 

اجلــرح والتعديــل، أبــو حممــد عبــد الرحــن بــن أب حاتــم حممــد بــن 
ــاء الــتاث  ــ ( ط1، دار إحي ــرازي )ت 327هـ ــذر التميمــي ال ــن املن إدريــس ب

العــرب، بــيوت – لبنــان، 1271هـــ  -1952م.

اجلمــل،  حممــد بــن حممــد بــن النعــامن بــن عبــد الســالم امللقــب بالشــيخ 
املفيــد )ت 413هـــ(، مكتبــة الــداوري، قــم، إيــران. 
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جهرة أشــعار العرب، أبو زيد حممــد بن أب الطاب القرش)ت179هـ(، 
)د.ط(، دار صادر، بيوت – لبنان، )د.ت(.

ــكري  ــهل العس ــن س ــد ال ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــو ه ــال، أب ــرة األمث جه
ــد  ــد املجي ــم، و عب ــو الفضــل إبراهي ــق: حممــد أب ــويف بعــد )395هـــ(، حتقي )ت

ــان،  1384هـــ - 1964م.  ــل، بــيوت – لبن ــش، ط2، دار اجلي قطام

ــن حــزم  ــن ســعيد ب ــن أحــد ب ــو حممــد عــل ب جهــرة أنســاب العــرب، أب
األندلــس)ت 456هـــ (، حتقيــق: جلنــة مــن العلــامء، ط1، دار الكتــب العلميــة 

– بــيوت،  1403 - 1983م.

اجلنــى الــدان يف حــروف املعــان، احلســن بــن القاســم املــرادي )749ه(، 
حتقيــق: الدكتــور فخــر الديــن قبــاوه، وحممــد نديــم فاضــل، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــيوت – لبنــان، 1413هـــ - 1992م.

جنكيــز خــان إمرباطــور العــال، هارولــد أوجــن، ترجــة: بــاء الديــن 
نــوري، )د.ط(، مطبعــة الســكك احلديديــة العراقيــة، بغــداد، )د.ت(.

      جنكيــز خــان قاهــر العــال، رينيــه غروســيه، ترجــة: خالــد أســعد 
عيســى، مراجعــة وتقديــم: ســهيل زكار، ط1، دار إحســان للطباعــة والنــش، 

دمشــق، 1403هـــ - 1982.

 جوامــع اجلامــع،  أبــو عــل الفضــل بــن احلســن الطــربس )ت 548هـــ(، 
حتقيــق: مؤسســة النــش الســالمي، ط1،  قــم – إيــران،  1418هـــ.  
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اجلواهــر احلســان يف تفســي القــرآن، عبــد الرحــن بــن حممــد بــن ملــوف 
أب زيــد الثعالبــي املالكــي )ت 875هـــ (، ط1، حتقيــق:  عــل حممــد معــوض، 
و عــادل أحــد عبــد املوجــود، والدكتــور عبــد الفتــاح أبــو ســنة، احيــاء الــتاث 
العــرب مؤسســة التاريــخ العــرب، بــيوت – لبنــان، دار احيــاء الــتاث العرب، 

بــيوت – لبنــان، 1418هـــ  - 1997م. 

)خ(
النــوري الطــربس )ت 1320هـــ(،  خاتــة املســتدرك، مــيزا حســني 
حتقيــق مؤسســة ال البيــت )عيهــم الســالم( لحيــاء التــؤاث، ط1، ثــم، إيران، 

1415هـ. 

حتقيــق  573هـــ(،  )ت  الراونــدي  الديــن  قطــب  واجلرائــح،  الرائــج 
ونــش: مؤسســة المــام املهدي)عليــه الســالم(، ط1، قــم املقدســة – إيــران، 

1409هـ. 

البغــدادي)ت  عمــر  بــن  القــادر  عبــد  الــادي  عبــد  األدب،   خزانــة 
ــع  ــل بدي ــور إمي ــي، والدكت ــل طريف ــد نبي ــور حمم ــق: الدكت 1093هـــ(، حتقي
ــان، 1998م.  ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــة:  دار الكت ــوب ط1، طباع اليعق

الصائــص، أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي)ت 392هـــ(، حتقيــق: حممــد عل 
النجــار، ط4، اليئــة املصيــة العامــة للكتــاب، 1999. 
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خصائــص األئمــة )عليهــم الســالم(، الشيــف الــريض، أبــو احلســن 
حممــد بــن احلســني بــن موســى املوســوي البغــدادي )359 – 406هـــ(، 
حتقيــق: الدكتــور حممــد هــادي األمينــي، جممــع البحــوث الســالمية اآلســتانة 

ــ . ــران،  1406هـ ــهد – إي ــة، مش ــة املقدس الرضوي

الصــال، أبــو جعفــر حممــد بــن عــل بــن احلســني بــن بابويــه القمــي امللقب 
بالصــدوق)ت 381هـــ (، تصحيــح: عــل أكرب الغفــاري، ط1، مؤسســة النش 

الســالمي، بقم – إيران،1403هـ. 

)ح(
حاشــية الصبــان عــل شح االشــمون، حممــد بــن عــل الصبــان الشــافعي 
)ت1206هـــ(، ط1، ضبــط وتصحيــح: إبراهيــم شــمس الديــن، منشــورات 
حممــد عــل بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــيوت، لبنــان، 1417هـــ - 

1997م. 

االحتجــاج، أبــو منصور أحد بن عل بن أب طالب الطربس)ت548هـ(، 
تعليــق: الســيد حممــد باقــر الرســان، مطبعــة النعــامن، النجــف األشف، 

1386هـ - 1966م. 

ــور  ــق: الدكت ــه )370هـــ(، حتقي ــن خالوي ــبع، اب ــراءات الس ــة يف الق احلج
ــيوت، 1971.  ــشوق، ب ــرم، دار ال ــال مك ــال س ــد الع عب

ــد الرحــن بــن إســحاق الزجاجــي )ت  ــو القاســم عب حــروف املعــان، أب
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340هـــ(، حتقيــق: عــل توفيــق احلمــد، ط2، مؤسســة الرســالة، صيــدا – 
ــيوت، 1406هـــ - 1986م.  ب

حيــاة تيموتشــجني)جنكيز خــان الــذي فكــر يف الســيطرة عــل العــال(: ي. 
إ. كيتشــانوف، ترجــة: الدكتــور طلحــة الطيــب، السلســلة املشــتكة للبحــوث 
ــم)2(، مركــز جعــه املاجــد  يف تاريــخ اجلزيــرة العربيــة وبلــدان الليــج رق

للثقافــة والــتاث، دب، 1426هـــ - 2005م. 

ــ (، ط2، دار  ــن الدمــيي)ت 808هـ ــوان الكــربى، كــامل الدي ــاة احلي حي
ــ .  الكتــب العلميــة، بــيوت - لبنــان، 1424هـ

)د(
دراســات لغويــة تطبيقيــة يف العالقــة بــني البنيــة والداللــة، الدكتــور ســعيد 

حســن بحــيي، )د.ط(،النــاش: مكتبــة زهــاء الــشق، القاهــرة )د.ت(. 

)ت  الرحــن  عبــد  الديــن  جــالل  باملأثــور،  التفســي  يف  املنثــور  الــدر 
911هـــ(، )د.ط(، دار املعرفــة للطباعــة والنــش، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 

درة الغــواص يف أوهــام الــواص، وشحهــا وحواشــيها  أبــو حممــد 
القاســم بــن عــل احلريــري )516هـــ(، حتقيــق: وتعليــق: الدكتــور عبــد احلفيظ  
فرغــل، و عــل القــرن، ط1، دار اجليــل، بــيوت، مكتبــة الــتاث االســالمي، 

القاهــرة، 1417هـــ - 1996م.   

ــي  ــن مّك ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــة،  ش ــه المامي ــة يف فق ــدروس الشعي ال
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ــالمي،  ــش الس ــة الن ــق: مؤسس ــ (، حتقي ــهيد األول()ت 786هـ العامل)الش
ــة، 1417هـــ  ــران، املقدس ــم  - إي ــني، ط2، ق ــة املدرس ــة جلامع التابع

دالئــل االعجــاز، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحــن بــن حممــد 
ــاكر، ط3،  ــد ش ــود حمم ــر حمم ــو فه ــق: أب ــراءة وتعلي ــوي، ق ــان النح اجلرج

مطبعــة املــدن املؤسســة الســعودية بمــص، 1413هـــ - 1992م. 

ــو  ــة االنجل ــش: مكتب ــس، ط5، ن ــم أني ــور إبراهي ــاظ، الدكت ــة االلف دالل
املصيــة،  1984.  

الطــربي  رســتم  بــن  جريــر  بــن  حممــد  جعفــر  أبــو  المامــة،  دالئــل 
ــات  ــم الدراس ــق: قس ــري(، حتقي ــس الج ــرن الام ــالم الق ــن أع الصغي،)م
ــران،   ــم – إي ــع، ق ــش والتوزي ــة والن ــة للطبع ــة البعث ــالمية، ط1، مؤسس الس

1413هـــ .

دور الكلمــة يف اللغــة، ســتيفن أوملــان، ترجــة وتقديــم وتعليــق: الدكتــور 
كــامل حممــد بــش، مكتبــة الشــباب، مــص، )د.ت(. 

ديــوان ابــن هانــئ االندلــس، شح: أنطــوان نعيــم، ط1، دار اجليــل، 
بــيوت، 1416هـــ - 1996م.

ديــوان أبــو فــراس احلمــدان، شح: عبــد الرحــن املصطــاوي، ط3، دار 
املعرفــة، بــيوت – لبنــان، 1427هـــ  - 2006م.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــكالم، إس ــار ال ــة ومعي ــزان اللغ ــوان االدب مي دي



167

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

احلســني الفــاراب )ت 350هـــ(، حتقيــق: حممــد الســيد عثامن، ط1، منشــورات 
حممــد عــل بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــيوت، لبنــان، ســنة 2011م 

ديــوان االعشــى الكبــي ، ميمــون بــن قيــس ، شح وتعليــق الدكتــور 
حممــد حســني ، النــاش مكتبــة اآلداب باجلامميــز ، املطبعــة النموذجيــة )د. ط(، 

  .1950

ديــوان حاتــم الطائــي، )د.ط(، منشــورات دار ومكتبــة الــالل، بــيوت، 
لبنــان، 2002م.

ديــوان دريــد بــن الصمــة، حتقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الرســول، سلســلة 
ذخائــر العــرب)59(، دار املعــارف، القاهــرة )د.ت(. 

ديــوان دعبــل الزاعــي، شح وضبــط وتقــدم: ضيــاء حســني األعلمــي، 
لبنــان،   – بــيوت  للمطبوعــات،  األعلمــي  مؤسســة  منشــورات  ط1، 

1417هـــ /1997م. 

ديــوان ذي الرمــة، شح االمــام أبــو نــص الباهــل، حتقيــق: الدكتــور 
ــان، 1417هـــ - 1997م.  ــيوت – لبن ــل، ب ــد، ط1، دار اجلي ــح الصم واض

ديــوان زيــد اليــل الطائــي، صنعــة الدكتــور نــوري حــودي القيــس 
)د.ت(.  النجــف،  النعــامن،  مطبعــة  )د.ط(، 

ديــوان عامــر بــن الطفيــل، شح االنبــاري )ت328هـــ(، حتقيــق: الدكتور 
أنــور أبــو ســويلم، ط1، دار اجليــل، بــيوت – لبنــان، 1416 – 1996م.
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ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي، حتقيــق حممــد جبــار املعيبــد، وزارة 
الثقافــة واالرشــاد مديريــة الثقافــة العامــة، سلســلة كتــب الــتاث)2(، شكــة 

دار اجلمهوريــة للنــش والطبــع، )د.ط(، بغــداد، 1965. 

ديــوان العجــاج، )عبــد ال بــن رؤبــة بــن لبيــد، روايــة وشح: عبــد امللــك 
بــن قريــب االصمعــي، تقديــم وحتقيــق: الدكتــور ســعدي ضنــاوي، ط1،  دار 

صــادر، بــيوت – لبنــان، 1997م.  

ديــوان الكميــت بــن زيــد االســدي، جــع وحتقيــق: الدكتــور حممــد نبيــل 
ــان، 2000م. ــيوت – لبن طريفــي، ط1، دار صــادر، ب

ديــوان الذليــني، اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة للثقافــة واالرشــاد القومــي، 
الــدار القوميــة للطباعــة والنش، القاهــرة، 1385هـــ - 1965م. 

)ذ(
الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة، العالمــة الشــيخ آغــا بــزرك الطهــران)ت 

1389هـــ(، ط3، دار األضــواء، بــيوت – لبنــان، 1403هـــ  - 1983م.

 )ر(
عمــر  بــن  حممــود  القاســم  أبــو  األخبــار،  نصــوص  و  األبــرار  ربيــع 
ــة  ــورات مؤسس ــا، ط1، منش ــي مهن ــد األم ــق: عب الزمشي)538هـــ(، حتقي

لبنــان، 1412هـــ  - 1992م.    – بــيوت  للمطبوعــات،  األعلمــي 

رســائل الشيــف املرتــض )ت 436هـــ(، إعــداد: الســيد مهــدي رجائــي، 
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ــرآن  ــهداء، دار الق ــيد الش ــة س ــيني )د.ط(، مطبع ــد احلس ــيد أح ــم: الس تقدي
الكريــم للنــش، قــم – إيــران،  1405هـــ . 

الرســالة، المــام حممد بن إدريس الشــافعي )ت 204هـــ(، حتقيق وشح: 
أحــد حممد شــاكر، )د.ط(، املكتبــة العلمية، بيوت – لبنــان، )د.ت(.

رصــف املبــان يف شح املعــان يف شح حــروف املعــان،، أحــد بــن عبــد 
ــم،  ــراط، دار القل ــد ال ــد حمم ــق: أح ــور املالقي)ت702هـــ(، ط3، حتقي الن

دمشــق، 1423هـــ - 2002م.

املنعــم  عبــد  بــن  حممــد  األقطــار،  خــرب  يف  املعطــار  الــروض 
احلميي)ت900هـــ(، حتقيــق: الدكتــور إحســان عبــاس، ط2، مكتبــة لبنــان، 

 .1984 لبنــان،   – بــيوت 

ريــاض العلــامء وحيــاض الفضــالء، مــيزا عبــد ال أفنــدي االصفهــان، 
حتقيــق أحــد احلســيني األشــكوري، ط1، مطبعة اليــام، قم، إيــران، 1401هـ

)ز(
الزاهــر يف معــان كلــامت النــاس، أبــو بكــر حممــد بــن القاســم بــن حممــد 
ــن،  ــح الضام ــور صال ــق: الدكت ــاري)ت 328هـــ(، حتقي ــن األنب ــار اب ــن بّش ب
ط2، سلســلة خزانــة الــتاث، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1987م. 

)س(
السائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي، الشــيخ الفقيــه أبــو جعفــر حممــد بــن 
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ــن  ــة م ــق: جلن ــ ( ط2، حتقي ــل )ت 598هـ ــس احل ــن إدري ــد ب ــن أح منصورب
ــران، 1410هـــ.  ــم - إي ــالمي،  بق ــش الس ــة الن ــني، مؤسس املحقق

ــد القزويني)ت275هـــ(،  ــن يزي ــد ب ــد ال حمم ــه، أب عب ــن ماج ــنن اب س
والنــش  للطباعــة  الفكــر  دار  )د.ط(،  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  حممــد  حتقيــق 

)د.ت(.  والتوزيــع، 

ســنن أب داود، أبــو داود ســليامن بن األشــعث السجســتان)ت 275هـــ (، 
حتقيــق وتعليــق: ســعيد حممــد اللحــام، ط1، دار الفكــر للطباعــة والنــش 

والتوزيــع، 1410 - 1990م.

ســنن التمــذي، اجلامــع الصحيــح، االمــام احلافــظ أبــو عيســى حممــد بــن 
عيســى بــن ســورة التمــذي)

209 – 279هـــ(، حتقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط2،  دار الفكــر 
للطباعــة والنــش، بــيوت – لبنــان،  1403 - 1983م. 

ــرام  ــن ب ــل ب ــن الفض ــن ب ــن الرح ــد ال ب ــد عب ــو حمم ــي أب ــنن الدارم س
الدارمــي )ت  255هـــ(، )د.ط(، مطبعــة االعتــدال، دمشــق عــام 1349. 

الســنن الكــربى، أبــو بكــر أحــد بــن احلســني بــن عــل البيهقــي )ت 
)د.ت(.  الفكــر،  دار  )د.ط(،  458هـــ(، 

- ســنن النســائي، احلافــظ الصمــدان أبــو عبــد الرحــن أحــد بــن شــعيب 
ــيوطي  ــن الس ــالل الدي ــائي )ت 303هـــ(، شح: ج ــر النس ــن بح ــل ب ــن ع ب
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وحاشــية االمــام الســندي، ط1، دار الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيــع، 
ــان،   1348هـــ - 1930م.  ــيوت – لبن ب

ــامن  ــن عث ــد ب ــن أح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــام ش ــالء االم ــالم النب ــي أع س
الذهبــي)ت 748هـــ(، حتقيــق حســني االســد وآخــرون، إشاف شــعيب 

األرنــؤوط،  ط9، مؤسســة الرســالة بــيوت، 1413هـــ  -  1993م. 

الســية النبويــة، أبــو الفــداء إســامعيل بــن كثــي)701 - 747هـــ (، حتقيق: 
مصطفــى عبــد الواحــد،)د.ط(، دار املعرفــة للطباعــة والنــش والتوزيــع، 

ــ  - 1971م. بــيوت – لبنــان، 1396هـ

الســية النبويــة، أبــو حممــد عبــد امللك بــن  هشــام احلمــيي )ت 218هـ(، 
حتقيــق: الدكتــور حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، مطبعــة املــدن، نــش: مكتبة 

حممــد عــل صبيح وأوالده، مــص- القاهرة،   1383هـــ . 1963م

)ش(
الشــايف يف المامــة، الشيــف املرتــض )ت 436هـــ(، ط2، حتقيق: الســيد 
عبــد الزهــراء احلســيني الطيــب، مراجعــة: الســيد فاضــل امليــالن، مؤسســة 

الصــادق للطباعــة والنــش، طهــران – إيــران، 1407هـــ  - 1986م.

ــن عــل  ــن حممــد ب ــن مؤمــن ب ــو احلســن عــل ب شح جــل الزجاجــي، أب
ابــن عصفــور االشــبيل )ت 669هـــ(، ط1، تقديــم وضبــط: فــواز الشــعار، 
ــب  ــون، دار الكت ــل بيض ــد ع ــورات حمم ــوب، منش ــع يعق ــل بدي إشاف: أمي
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العلميــة، بــيوت – لبنــان، 1419هـــ - 1998م. 

ــتاباذي )ت 686هـــ(،  ــن الس ــة، ريض الدي ــل الكافي ــريض ع شح ال
ــش  ــادق للن ــة الص ــر )د.ط(، مؤسس ــن عم ــف حس ــق: يوس ــح وتعلي تصحي

ــران، 1395هـــ- 1975م. ــران – إي ــع، طه والتوزي

شح شــافية ابــن احلاجــب، ريض الديــن حممــد بــن احلســن األســتآباذي 
حممــد  احلســن،   نــور  حممــد  األســاتذة  حتقيــق:   686هـــ (،  النحــوي)ت 
الزفــزاف،  حممــد حميــى عبــد احلميــد،)د.ط(، دار الكتــب العلميــة،  بــيوت 

ــان، 1395هـــ - 1975م. – لبن

شح صحيــح مســلم،  أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم 
 – القشــيي النووي)ت676هـــ(، النــاش: دار الكتــاب العــرب، بــيوت 

1987م.   - لبنان،1407هـــ  

ــد  ــن عب ــد ب ــن حمم ــال الدي ــد ال ج ــام أب عب ــافية لالم ــة الش شح الكافي
ال بــن حممــد ابــن مالــك الطائــي اجليــان الشــافعي )ت672هـــ(، حتقيــق 
عــل حممــد معــوض، عــادل أحــد عبــد املوجــود، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

ــان، 1420هـــ - 2000م.  ــيوت، لبن ــون، ب ــل بيض ــد ع ــورات حمم منش

شح املقاصــد يف علــم الــكالم، التفتــازان )ت 792هـــ(، ط1، طباعة دار 
املعــارف النعامنية، باكســتان، 1401هـ - 1981م. 

شح املكــودي عــل االلفيــة يف علمــي الــصف والنحــو، أبــو زيــد عبــد 
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الرحــن بــن عــل بــن صالــح املكــودي )ت 807هـــ(، حتقيــق: الدكتور عبــد احلميد 
ــيوت، 1425هـــ - 2005م.  ــدا – ب ــة، صي ــة العصي ــداوي، )د.ط(، املكتب هن

شح املواقــف، القــايض اجلرجــان )ت 816هـــ(، ط1، مطبعــة الســعادة، 
مص، 1325هـــ - 1907م.

ــو  ــد أب ــق: حمم ــد )ت 656هـــ(، حتقي ــن أب احلدي ــة، أب ــج البالغ شح ن
ــع،  ــش والتوزي ــة والن ــان للطباع ــايف اللبن ــز الثق ــم، ط2، املرك ــل إبراهي الفض

بــيوت – لبنــان،1965. 

ميثــم  بــن  عــل  بــن  ميثــم  الديــن  كــامل  البالغــة،  نــج  شح 
ــالمي،  ــالم االس ــب االع ــص، مكت ــة الن البحران)ت679هـــ(، ط1، مؤسس

1362هـــ. قــم    – إيــران 

شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب، املــؤرخ الفقيــه األديــب أبــو 
الفــالح عبــد احلــي ابــن العــامد احلنبــل )ت  1089هـــ(، )د.ط(، طباعــة دار 

إحيــاء الــتاث العــرب، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 

الشــعر والشــعراء ابــن قتيبــة )ت 276هـــ(، حتقيــق:  أحــد حممــد شــاكر، 
)د.ط(، دار احلديــث للطباعــة والنــش والتوزيع،القاهــرة، مــص،  1427هـــ  

2006م.   -

الشــفاء، )الطبيعيــات( أبــو عــل احلســني بــن عبــد ال بــن احلســني بــن عــل 
بــن ســينا )ت 428هـــ(، حتقيــق: الدكتــور حممــود قاســم، مراجعــة: الدكتــور 
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ــرة،  ــش، القاه ــة والن ــرب للطباع ــب الع ــور، )د.ط(، دار الكات ــم مدك إبراهي
منشــورات مكتبــة آيــة ال العظمــى املرعــش النجفــي، قــم، إيــران، 1404 ق. 

الشــواهد واالستشــهاد يف النحــو، عبــد اجلبــار علــوان النايلــة، ط1، 
بغــداد، 1396هـــ - 1976م.  الزهــراء،  مطبعــة 

)ص(
الصحــاح، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســامعيل بــن حــاد اجلوهــري، 
حتقيــق أحــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، دار العلــم للماليــني، بــيوت لبنــان، 

1407هـ - 1987م.

صحيــح البخــاري، االمــام أبــو عبــد ال حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم 
ابــن املغــية بــن بردزبــة البخــاري اجلعفــي )ت 256هـــ(،)د.ط(، دار الفكــر 

للطباعــة والنــش والتوزيــع، 1401هـــ  - 1981م. 

ــان  ــن بلب ــل ب ــن ع ــالء الدي ــان، ع ــن بلب ــب اب ــان بتتي ــن حب ــح اب صحي
ــالة،  ــة الرس ــؤوط، ط2، مؤسس ــعيب االرن ــق: ش ــارس )354هـــ(، حتقي الف

بــيوت – لبنــان، 1414هـــ  - 1993م

الصحيفــة الســجادية، المــام ســيد الســاجدين عــل بــن احلســني)عليهام 
الســالم(، ط1، قــم - ايــران، 1418هـــ.

)ط(
ــن ســعد)ت 230هـــ(، )د.ط(، دار صــادر،  الطبقــات الكــربى، حممــد ب
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ــان، )د.ت(.   بــيوت – لبن

)ع(
ــؤاد  ــق: ف ــ (، حتقي ــي)ت 748هـ ــظ الذهب ــرب، احلاف ــن غ ــرب م ــرب يف خ الع
ســيد، سلســلة الــتاث العــرب، دائــرة املطبوعــات والنــش، )د.ط(،  الكويت، 

1961م. 

ــن  ــني ب ــن احلس ــل اب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق أب ــع، الص ــل الشائ عل
ــه القمــي )381هـــ(  ــن بابوي موســى ب

منشورات املكتبة احليدرية،  النجف االشف، 1385هـ  - 1966م.

علــل النحــو، أبــو احلســن حممــد بــن عبــد ال الــوراق )ت381هـــ(، 
ــيوت –  ــة، ب ــب العلمي ــار، ط2، دار الكت ــود نص ــد حمم ــود حمم ــق: حمم حتقي

لبنــان، 1429هـــ - 2008م. 

ــان،  ــيوت – لبن ــب ب ــال الكت ــر، ط2، ع ــار عم ــد مت ــة، أح ــم الدالل عل
1988م. 

- علــم الداللــة، أف. آر. باملــر، ترجــة: جميــد عبــد احلليــم املاشــطة، وزارة 
التعليــم العــال والبحــث العلمــي، اجلامعــة املســتنصية، بغــداد، 1985. 

ــي)ت  ــد  العين ــن أح ــود ب ــاري، حمم ــح البخ ــارئ شح صحي ــدة الق عم
855هـــ(، )د.ط(، دار إحيــاء الــتاث العــرب، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 
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بــن عــل  الديــن أحــد  أنســاب آل أب طالــب، جــال  الطالــب يف  عمــدة 
احلســيني املعــروف بابــن عنبــة)ت  828هـــ(، ط2، تصحيــح: حممــد حســن 
آل الطالقــان، منشــورات املطبعــة احليدريــة يف النجف، 1380هـــ  - 1961م.

عــوال اللئــال العزيزيــة يف األحاديــث الدينيــة، حممــد بــن عــل بــن إبراهيــم 
األحســائي املعــروف بابــن أب جهــور)ت نحــو 880هـــ(، حتقيــق:  آقــا جمتبــى 

العراقــي،  ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم – إيــران، 1403هـــ  - 1983م.

ــَورّي)ت  ــة الّدينَ ــار، أبــو حمّمــد عبــد ال بــن مســلم بــن قتيب عيــون األخب
276هـــ (، شح وتعليــق: الدكتور يوســف عل طويل، ط3، منشــورات حممد 
عــل بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، 1424هـــ  -  2003م.

)غ(
الغــارات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف)ت 283هـــ(، 

حتقيــق: جــالل الديــن احلســيني االرمــوي املحــدث، )د.ط(، )د.ت(. 

الغديــر، عبــد احلســني احــد األمينــي النجفــي دار الكتــاب العــرب، 
1977م.   - 1397هـــ   ط4،  لبنــان،   – بــيوت 

ــ (،  ــروي)ت 224هـ ــالم ال ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــث، أب ــب احلدي غري
ــارف  ــرة املع ــس دائ ــة: جمل ــد، ط1، طباع ــد املعي ــد عب ــور حمم ــة: الدكت مراقب

ــ  / 1964م. ــد، 1384هـ ــن – الن ــاد،  الدك ــدر آب ــة، بحي العثامني

غريــب احلديــث، أبــو حممــد عبــد ال بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري)ت 
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276هـــ (، ضبــط: نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، 
1408هـ  - 1988م.

)ف(
الفائــق يف غريــب احلديــث، العالمــة جــار ال حممــود بــن عمــر الزمــشي 
)ت 538هـــ (،وضع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب 

العلميــة بــيوت – لبنــان، 1417هـــ - 1996م. 

فتــح األبــواب بــني ذوي األلبــاب وبــني رب األربــاب يف االســتخارات، أبــو 
القاســم عــل بــن موســى ابــن طــاووس احلســني احللبــي )ت 664هـــ (، حتقيــق: 
حامــد الفــاف، ط1، مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم لحيــاء الــتاث، 

سلســلة مصــادر بحــار األنــوار)7( بــيوت – لبنــان، 1409هـــ  - 1989م.

فتــح البــاري شح صحيــح البخــاري، احلافــظ شــهاب الديــن ابــن حجــر 
ــان،  ــة للطباعــة والنــش، بــيوت – لبن العســقالن)852هـ(، ط2، دار املعرف

)د.ت(. 

الفتــوح، أبــو حممــد أحــد بــن أعثــم الكــويف )ت 314هـــ (، حتقيــق: عــل 
شــيي، ط1، دار األضــواء للطباعــة والنش والتوزيع، 1411هـــ  - 1991م.

فرائــد الرائــد يف االمثــال، معجــم يف االمثــال واحلكــم النثرية والشــعرية، أبو 
ــي )ت 549هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عبــد الرزاق  يعقــوب يوســف بــن طاهــر الويِّ

عبــد الرحيم حســني، )د.ط(، دار النفائــس، االردن، 1415هـ - 1994م. 
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فــرج املهمــوم يف تاريــخ علــامء النجــوم، ريض الديــن أبــو القاســم عــل بــن 
موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن طــاووس احلســني احلســيني )ت 664هـــ(، 

مطبعــة أمــي، منشــورات الــريض   1363هـــ، قــم – إيــران.  

الَفــرق بــني الِفــرق، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد البغــدادي)ت 
ــان،   ــيوت - لبن ــة،  ب ــان، ط1، دار املعرف ــم رمض ــق: إبراهي ــ (، تعلي 429هـ

1415هـــ  - 1994م.

فــروق اللغــات يف التمييــز بــني مفــاد الكلــامت، نــور الديــن نعمــة ال 
احلســيني املوســوي اجلزائــري، حتقيــق: حممــد رضــوان الدايــة، ط3، مكتــب 

ــران، 1415هـــ.  ــران ـ إي ــالمية، طه ــة االس ــش الثقاف ن

ــو هــالل العســكري، حتقيــق حممــد إبراهيــم ســليم،  ــة، أب الفــروق اللغوي
ــع، القاهــرة، 1418هـــ - 1997م.  ــم للنــش والتوزي )د.ط(، دار العل

الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل، أبــو حممــد عــل بــن أحــد بــن حــزم 
)ت 456هـــ(، ط1، املطبعــة  األديبــة، مــص،  دار الصــادر للنــش، بــيوت،  

1317هـ. 

- فصــول يف فقــه العربيــة، الدكتــور رمضــان عبــد التــواب، ط6، طباعــة 
مكتبــة الانجــي للطباعــة والنــش والتوزيــع، القاهــرة – مــص، 1420هـــ - 

1999م. 

فقــه اللغــة وأرسار العربيــة، أبــو منصــور عبــد امللــك بن حممد بن إســامعيل 
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الثعلبــي )ت430هـــ( شح وضبــط وتقديــم: ياســني االيــوب،)د.ط( املكتبــة 
العصيــة للطباعــة والنش، صيــدا – بيوت، 1424هـــ 2003م.  

الفقــه عــل املذاهــب األربعــة ومذاهــب أهــل البيــت، عبــد الرحــن 
يــارس مــازح، منشــورات دار  الشــيخ  الغــروي،  الســيد حممــد  اجلزيــري، 

1998م.  - 1419هـــ  ط1،  لبنــان،  الثقلــني، 

الفهرســت، ابــن النديــم، أبــو الفــرج حممــد بــن أب يعقــوب اســحق املعــروف 
بالوراق)438هـــ(، حتقيــق رضــا – تــدد،)د.ط(، مطبعة فلوجــل، مص)د.ت(.

الفهرســت، األمــام أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــوس)ت 460هـــ(، 
ــالمي،  ــش االس ــة الن ــة: مؤسس ــي، ط1، طباع ــواد القيوم ــيخ ج ــق: الش حتقي

نــش: مؤسســة نــش الفقاهــة، 1417هـــ.

فــوات الوفيــات، حممــود بــن شــاكر الكتبــي)ت 764هـــ(، حتقيــق: عــل 
حممــد بــن يعــوض ال، وعــادل أحد عبــد املوجــود، ط1، دار الكتــب العلمية، 

بــيوت – لبنــان،  2000م.

)ق(
القامــوس الفقهــي، ســعدي أبــو جيــب، ط2، دار الفكــر، دمشــق – 

ســورية، 1408هـــ  - 1988م.

ــوران،  ــص ال ــع ن ــادي )ت 817هـــ(، ج ــيوز آب ــوس املحيط،الف القام
)د.ت(.  )د.ط(، 
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قبيلــة بنــو شــيبان، عــل الكــوران العامل وعبــد الــادي الربيعي الشــيبان، 
ط1، سلســلة القبائــل العربيــة يف العراق )7(،  1431هـ - 2010م. 

ــُة النََخــع، عــل الكــوران العامــل، ط1، سلســلة القبائــل العربيــة يف  َقبيل
العــراق )10(، 1431هـــ - 2010م. 

قــرب الســناد، أبــو العبــاس عبــد ال بــن جعفــر احلمــيي، حتقيــق: 
ــتاث، ط1،، مهــر للطباعــة،  ــاء ال مؤسســة آل البيت)عليهــم الســالم( لحي

ــ . ــران،  1413هـ قــم – إي

ــن  ــد ال حممــد ب ــو عب ــة، أب ــد  يف الفقــه واألصــول والعربي القواعــد والفوائ
مكــي العامــل املعــروف بــ  الشــهيد األول )ت 786هـــ (، حتقيــق: الدكتــور الســيد 
عبــد الــادي احلكيــم، )د.ط(، منشــورات مكتبــة املفيــد، قــم  - إيــران، )د.ت(.

)ك(
الكامــل يف التاريــخ، عــز الديــن أب احلســن عــل بــن أب الكــرم حممــد بــن 
حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيبان املعــروف بابــن األثــي، دار 

صــادر للطباعــة والنــش، بــيوت – لبنــان، 1385هـــ  - 1965م. 

الكبائــر، أبــو عبــد ال حممــد بــن أحــد بــن عثــامن الذهبــي )ت 748هـــ(، 
حتقيــق حســان عبــد املنــان، ط1، دار الــي للطباعــة والنــش والتوزيــع، 

ــق، 1416هـــ - 1995.  دمش

ــن  ــر الســعدي املعــروف باب ــن جعف ــو القاســم عــل ب ــاب االفعــال، أب كت
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لبنــان، 1403هـــ -  بــيوت،  الكتــب،  القطــاع )ت 515هـــ(، ط1، عــال 
 .1983

كتــاب التكملــة أبــو عــل الفــارس، حتقيــق ودراســة: الدكتــور كاظــم بحــر 
املرجــان، )د.ط(، دار الكتــب للطباعــة والنــش، جامعــة املوصــل، 1401هـــ 

- 1981م. 

كتــاب ســيبويه، أبــو بــش عمــرو بن عثــامن بــن قنــرب)ت 180هـــ(، حتقيق: 
عبــد الســالم حممد هــارون، ط1، دار اجليــل، بيوت، 1385هـــ ـ 1966م. 

كتــاب العــني، أبــو عبــد الرحن الليــل بن أحــد الفراهيــدي)ت 175هـ( ، 
ــامرائي، ط2،  ــم الس ــور إبراهي ــي و الدكت ــدي املخزوم ــور مه ــق: الدكت حتقي

مؤسســة دار الجــرة للطباعــة والنــش،  إيــران، 1409هـــ .

ط2،  1286هـــ(،  )ت  حســني  اعجــاز  واألســتار،  احلجــب  كشــف 
إيــران.   قــم،  بمــن،  مطبعــة  1409هـــ، 

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أبــو 
القاســم جــار ال حممــود بن عمــر الزمــشي الوارزمي)ت 538هـــ(، )د.ط(، 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــاب احللبــي وأوالده، مــص، 1385هـــ  - 1966م.

ــد ال  ــن عب ــى ب ــون، مصطف ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن كش
الشــهي بحاجــي خليفــة وبكاتــب چلبــي )ت  1067م(، )د.ط(، دار إحيــاء 

ــان، )د.ت(.  ــيوت – لبن ــش- ب ــة والن ــرب للطباع ــتاث الع ال
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كشــف املــراد يف شح تريــد االعتقــاد، نصــي حممــد بــن احلســن الطــوس 
)ت672هـــ(،شح جــال الديــن احلســن بــن يوســف بــن عــل املطهــر احلــل، 
ط1، منشــورات االعلمــي للمطبوعــات، لبنــان، بيوت، 1399هـــ - 1979م 

ــق:  ــي )ت427هـــ(، حتقي ــرآن، الثعلب ــي الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش
أبــو حممــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق األســتاذ نظــي الســاعدي، ط1، دار 

ــاء الــتاث العــرب للطباعــة والنــش،  1422هـــ - 2002م. إحي

ــن  ــن احلســني ب ــن عــل ب ــو جعفــر حممــد ب ــن وتــام النعمــة، أب كــامل الدي
ــرب  ــل أك ــح ع ــدوق )ت 381(، تصحي ــيخ الص ــب بالش ــي امللق ــه القم بابوي

ــران، 1405هـــ.  ــم – إي ــالمية، ق ــش االس ــة الن ــاري، مؤسس الغف

الكنــى واأللقــاب، الشــيخ عبــاس القمــي، تقديــم: حممــد هــادي األمينــي، 
)د.ط(، مكتبــة الصــدر للنــش، طهران – إيــران، )د.ت(. 

كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال،  عــالء الديــن عــل املتقي بن حســام 
الديــن النــدي الربهــان فــوري)ت 975هـــ(، ضبــط: بكــري حيــان، و صفــوة 

الســفا، )د.ط(، مؤسســة الرســالة، بــيوت – لبنــان، 1409،  هــ  - 1989م.

)ل(
اللبــاب يف تذيــب األنســاب، عّز الّديــن ابن األثي اجلــزري)ت 630هـ(، 

حتقيــق الدكتور إحســان عباس، )د.ط(،  دار صــادر، بيوت، )د.ت(. 

ــن منظــور  ــن مكــرم اب ــو الفضــل جــال الديــن حممــد ب لســان العــرب، أب
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ــران، 1405هـــ. ــم، إي ــوزة، ق ــش أدب احل ــصي، )د.ط(، ن ــي امل االفريق

ــن  ــد ب ــل أح ــى الفض ــن أب ــهاب الدي ــظ ش ــام احلاف ــزان، للم ــان املي لس
عــل بــن حجــر العســقالن)ت852هـ(، ط2، منشــورات مؤسســة األعلمــي 

ــ  - 1971م. ــان، 1390هـ ــيوت – لبن ــات ب للمطبوع

اللهجــات العربيــة يف القــراءات القرآنيــة، الدكتــور عبــده الراجحــي، 
)د.ط(، دار املعرفــة اجلامعيــة للطباعــة والنــش والتوزيــع، القاهــرة، 1965م. 

لجــات اليمــن قديــاًم وحديثــًا، أحــد حســن شف الديــن، )د.ط(، مطبعة 
اجلبالوي، 1970. 

)م(
ــد ال الطيــب االســكايف )ت  ــن عب ــد ال حممــد ب ــو عب ــادئ اللغــة، أب مب
ــة، بــيوت، لبنــان، 1405هـــ - 1985.  421هـــ(، ط1، دار الكتــب العلمي

املبــدأ واملعــاد، رســالة معراجيــة، االدويــة القلبيــة، شــيخ الرئيــس أبــو عــل 
ــاب،  ــة ج ــينا )370 – 428هـــ(، )د.ط( مؤسس ــن س ــد ال ب ــن عب ــني ب حس

انتشــارات آســتاه قــدس رضــوي، إيــران، مشــهد، )د.ت(. 

املبــدع يف التصيــف، أبــو حيــان النحــوي األندلــس، حتقيــق وشح 
وتعليــق: الدكتــور عبــد احلميــد الســيد طلــب، ط1، مكتبــة دار العروبــة 

1982م.   - 1402هـــ  الكويــت،  والتوزيــع،  للنــش 

املعرفــة  دار  )د.ط(،  السخس)483هـــ(،  الديــن  شــمس  املبســوط، 
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1986م.  -  1406 لبنــان،   – بــيوت  والتوزيــع،  والنــش  للطباعــة 

شهرآشــوب  بــن  عــل  بــن  حممــد  ومتلفــة،  القــرآن  متشــابه 
املازندران)ت588هـــ(، )د.ط(، شكــة ســهامي للطباعــة، إيران، 1328هـــ ، 

كتــاب.  طبــع  ســهامى  شكــت  چاپخانــه 

املثلــث، البــن الســيد البطليــوس )444هـــ - 521هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 
صــالح مهــدي الفرطــوس، جهوريــة العــراق وزارة الثقافــة واالعــالم، 
بغــداد، 1401هـــ -  للنــش،  الرشــيد  الــتاث )111( دار  سلســلة كتــب 

1981م. 

جمــاز القــرآن، أبــو  عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــي املتــوىف ســنة)ت 
210هـــ (، تعليــق: الدكتــور حمّمــد فــؤاد ســزكني، ط2، مكتبــة الانجــي - دار 

ــص، 1390هـــ - 1970م  ــر، م الفك

جممــع األمثــال، أبــو الفضــل أحــد بــن حممــد النيســابوري املعــروف 
بامليــدان )ت 518هـــ(، )د.ط( النــاش: املعاونيــة الثقافيــة لآلســتانة الرضويــة 

ــ .  املقدســة،  1366هـ

احلســن  بــن  الفضــل  عــل  أبــو  القــران،  تفســي  يف  البيــان  جممــع 
واملحققــني  العلــامء  مــن  جلنــة  حتقيــق،  ط1،  الطربس)ت548هـــ(، 
ــة  ــورات مؤسس ــل، منش ــني العام ــن األم ــيد حمس ــم:  الس ــني، تقدي األخصائي

1995م.  - 1415هـــ   لبنــان،   – بــيوت  للمطبوعــات،  األعلمــي 
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ــيد  ــق: الس ــي)ت 1085هـــ(، حتقي ــن الطري ــر الدي ــن فخ ــع البحري جمم
أحــد احلســيني،ط2، منشــورات نــاص خــسو. طهــران – إيــران، 1362هـــ. 

ــر  ــن أب بك ــل ب ــن ع ــور الدي ــظ ن ــد، احلاف ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ جمم
لبنــان،   – بــيوت  العلميــة،  الكتــب  دار  )د.ط(،  807هـــ(  اليثمــي)ت 

1408هـــ   - 1988م. 

املجمــوع، شح املهــذب، أبــو  زكريــا حميــي الديــن بــن شف النــووي )ت 
676هـــ (،، دار الفكر، بــيوت – لبنان.

جممــل اللغــة، أبــو احلســني أحــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي )ت 
ــة  ــر للطباع ــرو، )د.ط(، دار الفك ــو عم ــن أب ــهاب الدي ــق: ش 395هـــ(، حتقي

والنــش والتوزيــع، بــيوت، لبنــان، 1414هـــ  - 1994م.

املحرب،، حممد بن حبيب البغدادي)245هـ(،  1361.

متــص العــني، أبــو بكــر حممــد بــن احلســني  الزبيــدي االشــبيل)ت 
379هـــ(، حتقيــق: الدكتــور: صــالح مهــدي الفرطــوس، ط1، وزارة الثقافــة 

واالعــالم، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1991م. 

ــامعيل أب الفداء)732هـــ(،  ــن إس ــامد الدي ــش، ع ــار الب ــص يف أخب املخت
)د.ط(، دار املعرفــة للطباعــة والنــش، بــيوت – لبنــان، )د.ت(. 

املخصــص، أبــو  احلســن عــل بــن إســامعيل النحــوي اللغــوي األندلــس 
ــرب،  ــتاث الع ــاء ال ــة إحي ــق: جلن ــيده )ت  458هـــ(، حتقي ــن س ــروف باب املع
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ــان، )د.ت(.  ــيوت – لبن ــة، ب ــرب للطباع ــتاث الع ــاء ال )د.ط(، دار إحي

املذكــر واملؤنــث، ابــن التســتي الكاتــب )ت361هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 
أحــد عبــد املجيــد هريــدي،ط1، سلســلة روائــع الــتاث اللغــوي )7(، 
طباعــة مكتبــة الانجــي للطباعــة والنــش والتوزيــع، القاهــرة، ودار الرفاعــي 

ــاض، 1403هـــ - 1983.   الري

املذكــر واملؤنــث، أبــو حاتــم ســهل بــن حممــد السجســتان )ت255هـــ(، 
حتقيــق الدكتــور حاتــم صلــح الضامــن، ط1، مطبوعــات مركــز جعيــة املاجــد 

الثقافيــة والــتاث بــدب، دار الفكــر دمشــق- ســوريا  1418هـــ - 1997م.

ــق  ــراء )207هـــ(، حتقي ــاد الف ــن زي ــى ب ــا يي ــو زكري ــث، أب ــر واملؤن املذك
الدكتــور رمضــان عبــد التــواب، ط2، مكتبــة دار الــتاث، القاهــرة، 1989. 

املرتــل، أبــو حممــد عبــد ال بــن أحــد بــن أحــد بــن أحــد ابــن الشــاب، 
)567هـــ(، حتقيــق: عــل حيــدر، جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1392هـــ - 

1972م. 

مــروج الّذهــب ومعــادن اجلوهــر، أبــو احلســن عــل بــن احلســني بــن عــل 
املســعودي)ت346هـ(،ضبط: يوســف اســعد داغر، ط2،  الثانية، منشــورات 

دار الجــرة، قــم - إيــران،   1404 -  1984م.

املزهــر يف علــوم اللغــة، جــالل الديــن الســيوطي، حتقيــق: الدكتــور حممــد 
ــور  ــم، والدكت ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــور حمم ــك، والدكت ــوىل ب ــاد امل ــد ج أح
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عــل حممــد البجــاوي، ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، طباعــة عيســى البــاب 
ــص، )د.ت(  ــي وشكاؤه، م احللب

التعــارف  مســتدرك أعيــان الشــيعة، حســن االمــني )1399هـــ(، دار 
للمطبوعــات، بــيوت – لبنــان،  1408هـــ  - 1987م.

مســتدرك ســفينة البحارعــل النــامزي الشــاهرودي )ت 1405هـــ( حتقيــق 
وتصحيــح: الشــيخ حســن بــن عــل النــامزي مؤسســة النــش االســالمي،  بقــم 

ا – إيــران. 

املســتدرك عــل الصحيحــني، أبــو عبــد ال احلاكــم النيســابوري)405هـ(، 
املعرفــة،  دار  املرعشــل)د.ط(،  الرحــن  عبــد  يوســف  الدكتــور.  إشاف: 

بــيوت – لبنــان،)د.ت(. 

ــامزي الشــاهرودي)ت  مســتدرك علــم رجــال احلديــث، الشــيخ عــل الن
ــ   1405(، ط1، طهــران – إيــران، 1412هـ

ــوري  ــني الن ــيزا حس ــاج م ــائل، احل ــتنبط املس ــائل ومس ــتدرك الوس مس
ــاء  ــالم لحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق مؤسس ــ (، حتقي ــربس )1320هـ الط

الــتاث، ط1، 1408هـــ  - 1987م.

ــل  ــر(، نوف ــعرية النث ــة يف ش ــة )دراس ــج البالغ ــة يف ن ــتويات اجلاملي املس
الفكــر  العامــة، سلســلة  الثقافيــة  أبــو رغيــف، ط1، دار الشــؤون  هــالل 

2008م.  بغــداد،   ،)1( اجلديــد  العراقــي 
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مسند المام أحد بن حنبل، )د.ط(، دار صادر، بيوت – لبنان، )د.ت(. 

مســند المــام الرضــا، أبو احلســن عل بــن موســى)عليهام الســالم(، حتقيق: 
ــوي  ــدس الرض ــتان ق ــة آس ــان، )د.ط(،: مؤسس ــاردي البوش ــز ال العط عزي

للطباعــة، نــش: املؤتــر العاملــي للمــام الرضا)عليــه الســالم(،  1406هـــ  

مســند الشــهاب، القــايض أبــو عبــد ال حممــد بــن ســالمة القضاعــي 
)ت454هـــ(، حتقيــق:  حــدي عبــد املجيــد الســلفي، ط1، مؤسســة الرســالة، 

ــ  - 1985م. ــان، 1405هـ ــيوت – لبن ب

مشــاهي علــامء األمصــار أعــالم فقهــاء األقطــار، احلافــظ أبــو حاتــم حممــد 
بــن حبــان بــن أحــد التميمــي البســتي )ت  354هـــ (،  ط1، حتقيق: مــرزوق عل 

إبراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــش والتوزيــع، مص، 1411هـــ  - 1991م.

مصــادر نــج البالغــة وأَســانِيُده، الســيد عبــد الزهــراء احلســيني الطيــب، 
دار الزهــراء، بيوت، ط4، 1409هـــ  - 1988م.

ــن  ــن حممــد ب ــي للرافعــي، أحــد ب ــي يف غريــب الــشح الكب ــاح املن املصب
ــش  ــة والن ــر للطباع ــ (، )د.ط(، دار الفك ــي)ت  770هـ ــري الفيوم ــل املق ع

)د.ت(. والتوزيــع، 

معــارج نــج البالغــة، ظهــي الديــن أب احلســن عــّل بــن زيــد البيهقــي )ت 
565هـــ(، حتقيــق: حمّمــد تقــي دانــش، ط1، مكتبــة  آيــة ال العظمــى مرعشــى،  

قــم – إيران، 1409هـــ .
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املعــارف، أبــو حممــد عبــد ال بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276هـــ(، 
ــرب )44( دار  ــر الع ــلة ذخائ ــة، ط2،  سلس ــروت عكاش ــور ث ــق: الدكت حتقي

ــص، 1969. ــارف، م املع

معــال التنزيــل يف تفســي القــرآن، تفســي البغــوي)ت 510هـــ(، حتقيــق: 
خالــد عبــد الرحــن العــك )د.ط(،   دار املعرفــة للطباعــة والنــش بــيوت – 

ــان، )د.ت(.   لبن

معــان األخبــار، أبــو جعفــر حممــد بــن عــل بــن احلســني بــن بابويــه القمــي 
ــة  ــاري، )د.ط(، مؤسس ــرب الغف ــل أك ــح: ع ــدوق )ت 381هـــ(، تصحي الص

النــش الســالمي، قــم – إيــران، 1379 - 1338هـــ.

-  معــان القــرآن، أبــو زكريــا ييــى بــن زيــاد الفــراء )ت 207هـــ(، حتقيق: 
أحــد يوســف نجــات، وحممد عــل النجــار،)د.ط(،  دار الــسور، 1955.

البلخــي  مســعدة  بــن  ســعيد  االخفــش  القــرآن،  معــان 
ــد االمــي حممــد أمــني  املجاشــعي)ت215هـ(، دراســة وحتقيــق: الدكتــور عب
1985م.   - 1405هـــ  لبنــان،   – بــيوت  الكتــب،  عــال  ط1،  الــورد، 

معــان النحــو، الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي، ط2، دار الفكــر 
االردن، 1423هـــ - 2003م.  – والتوزيــع، عــامن  والنــش  للطباعــة 

املعتزلــة،  زهــدي جــار ال حســن، ط1، االهليــة للنــش والتوزيــع، 
  .1974 بــيوت، 
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معجــم االدبــاء، ياقــوت احلمــوي )ت626هـــ(، ط3، دار الفكــر للطباعة 
والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنان، 1400هـــ ـ 1980م. 

 املعجم األوســط، للحافظ أبو القاســم ســليامن بن أحد الطربان)260هـــ  
- 360هـــ (، حتقيــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض ال بــن حممــد، وأبــو الفضل 
عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــني للطباعــة والنــش والتوزيع، 

القاهــرة - مص،   1415هـ - 1995م.

معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري، أحــد فتــح ال، ط1، مطبعــة املدخــول، 
الدمــام، 1415هـــ  - 1995م.

معجــم البلــدان،  شــهاب الديــن أبــو عبــد ال ياقــوت بن عبــد ال احلموي 
الرومــي البغدادي)626هـــ(، )د.ط(، دار إحيــاء الــتاث العــرب، بــيوت – 

لبنان، 1399هـــ  - 1979م.

ــور حممــد التونجــي، ط1، دار  ــارس – عــرب( الدكت ــي )ف املعجــم الذهب
ــان، 1969. ــيوت، لبن ــني، ب ــم للمالي العل

معجــم الرجــال واحلديــث، أبــو أســد ال حممــد حيــاة بــن احلافــظ حممــد 
ــاري،)د.ط(،)د.ت(. ــد ال األنص عب

املعجــم الفلســفي باأللفــاظ العربيــة والفرنســية واالنكليزيــة والالتينيــة، 
ــا، ط1، منشــورات ذوي القربــى، 1385.  د. جيــل صليب

معجــم قبائــل العــرب القديمــة واحلديثــة، عمــر رضــا كحالــه، ط2، دار 
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العلــم للماليــني، بــيوت – لبنــان، 1388هـــ  - 1968م.

معجــم القــراءات القرآنيــة، الدكتــور أحــد متــار عمــر، و الدكتــور عبــد 
العــال ســال مكــرم، ط2، مطبعــة أســوة، 1412هـــ - 1999م. 

ــة  ــد رواس قلع ــور حمم ــزي، الدكت ــرب – إنكلي ــاء، ع ــة الفقه ــم لغ معج
جــي، ط2، دار النفائــس للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنــان،   

1408هـــ  - 1988م.

املعجــم الكبــي، احلافــظ أب القاســم ســليامن بــن أحــد الطربان)260هـــ  
ــتاث  ــاء ال ــد الســلفي، دار إحي ــد املجي ــق: حــدي عب ــ (، ط2، حتقي - 360هـ

ــان، )د.ت(. ــيوت - لبن ــرب، ب الع

ــزي، فرنــس، اعــداد: الســيد  معجــم مصطلحــات املنطــق، عــرب، انكلي
جعفــر احلســيني، ط1، مطبعــة البقيــع، دار االعتصــام للطباعــة والنــش، 

)د.ت(. 

ــد الرحــن  ــور حممــود عب ــة، الدكت معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهي
عبــد املنعــم، )د.ط(، دار الفضيلــة، للنــش والتوزيــع والتصديــر، القاهــرة – 

ــص، )د.ت(. م

معجــم مصطلحــات الرجــال والدرايــة، حمّمــد رضــا جديــدى، إشاف: 
ــة للطباعــة والنــش،  ــث الثقافي ــد كاظــم رحــن، ط2، مؤسســة دار احلدي حمّم

قــم – إيــران،  1424هـــ. 
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معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة، يوســف اليــان رسكيس، منشــورات 
مكتبــة آيــة ال العظمــى املرعــش النجفي، إيــران – قــم، 1410هـ.

ــع  ــل بدي ــور إمي ــداد الدكت ــة، إع ــة العربي ــق اللغ ــل يف دقائ ــم املفص املعج
ــان، 1424هـــ - 2004. ــيوت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــوب، ط1، دار الكت يعق

ــا)ت  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أح ــو احلس ــة، أب ــس اللغ ــم مقايي معج
395هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، طباعــة ونش: مكتــب االعالم 

ــم، 1404هـــ. االســالمي، طهــران – ق

ــاء الــتاث  ــة، )د.ط( طباعــة دار إحي معجــم املؤلفــني، عمــر رضــا كحال
ــان، )د.ت(. ــى  بــيوت – لبن ــة املثن العــرب، نــش: مكتب

املعــرب مــن الــكالم االعجمــي عــل حــروف املعجــم، أبــو منصــور 
موهــوب بــن أحــد بــن حممــد بــن الــرض اجلواليقــي )ت 540هـــ(، حتقيــق: 
أحــد حممــد شــاكر، تقديــم: عبــد الوهــاب عــزام،  دار الكتــب املصيــة، 

1361هـــ  ــرة،  القاه

ــق:  ــ (، حتقي ــد )ت 207هـ ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي، حمم ــازي، الواق املغ
الدكتــور مارســدن جونــس، )د.ط(، دانــش اســالمي للنــش، 1405هـــ.

املغنــي، االمــام موفــق الديــن أب حممــد عبــد ال بــن أحــد بــن حممــد بــن 
قدامــة )ت 620هـــ( )د.ط(، دار الكتــاب العــرب، بــيوت، لبنــان، )د.ت(. 

مغنــي اللبيــب عــن كتــب االعاريــب، أبــو حممــد عبــد ال جــال الديــن بــن 
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يوســف بــن أحــد بــن عبــد ال بــن هشــام االنصــاري املــصي )ت761هـــ(، 
حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، ط1، دار الصــادق للطباعــة والنــش، 

إيــران، 1384هـ. 

ــار  ــد اجلب ــن عب ــو احلس ــايض أب ــدل، الق ــد والع ــواب التوحي ــي يف أب املغن
)ت415هـــ(، حتقيــق الدكتــور: عبــد احلليــم حممــود، والدكتــور ســليامن دنيــا، 
ــدار  ــني، )د.ط(، ال ــه حس ــور ط ــور، والدكت ــم مدك ــور إبراهي ــة الدكت مراجع

ــة، )د.ت(.   ــف والتج ــة للتألي املصي

- مفــردات ألفــاظ القــرآن، العالمــة الراغــب األصفهــان )ت 425هـــ(، 
حتقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، ط2، منشــورات طليعــة النــور، إيــران،  

1427هـ.  

املعقبــون مــن ال أب طالــب، مهــدي الرجائــي املوســوي، املوســوعة 
1427هـــ.  عاشــوراء،  مؤسســة  ط1،  النبويــة، 

ــور  ــق: الدكت ــان، حتقي ــر اجلرج ــد القاه ــاح، عب ــد يف شح االيض املقتص
الثقافــة  وزارة  منشــورات  العراقيــة،  اجلمهوريــة  املرجــان  بحــر  كاظــم 
واالعــالم، سلســلة كتــب الــتاث )115(، دار الرشــيد للنــش، املطبعــة 

 .1982 االردن،  عــامن-  للنــش،  الوطنيــة 

ــق:  ــربد )ت  285هـــ(، حتقي ــد امل ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــو العب ــب، أب املقتض
حســن حــد، مراجعــة، الدكتــور أميــل يعقــوب،ط1، منشــورات حممــد عــل 
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ــان، 1420هـــ - 1999م. ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت بيض

الفضــل  بــن  احلســن  نــص  أبــو  الديــن  ريض  األخــالق،  مــكارم 
 - 1392هـــ   الــريض،   الشيــف  منشــورات  الطربس)ت548هـــ(، ط6، 

 . 1م 9 7 2

ــد  ــر أح ــن أب بك ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــح حمم ــو الفت ــل، أب ــل والنح املل
الشهرســتان)479 - 548هـــ(، حتقيــق: حممــد ســيد گيــالن، )د.ط(، دار 

املعرفــة للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنــان)د.ت(. 

املمتــع الكبــي يف التصيــف، ابــن عصفــور، الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة، 
ط1، مكتبــة لبنــان، نــاشون، 1996. 

مناقــب آل أب طالــب، مشــي الديــن أب عبــد ال حممــد بــن عــل بــن 
شهرآشــوب ابــن أب نــص بــن أب حبيــش الــسوي املازندران )ت 588هـــ (، 
تصحيــح وشح: جلنــة مــن أســاتذة النجــف األشف، املطبعــة احليدريــة، 

ــ  1956م.   ــف، 1376هـ النج

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم، أبــو الفــرج عبــد الرحــن بــن عــل بــن 
حممــد ابــن اجلــوزي)ت 597هـــ (، دراســة وحتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، 
ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، مراجعــة: نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب 

ــ  - 1992م.  ــان، 1412هـ ــيوت – لبن ــة، ب العلمي

ــي النحــوي )ت  ــن جن ــامن ب ــو الفتــح عث ــاب التصيــف، أب املنصــف لكت
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ــني،  ــد ال أم ــور عب ــى، والدكت ــم مصطف ــور إبراهي ــق: الدكت 392هـــ(، حتقي
ــص، 1960م. ــي، م ــاب احللب ــى الب ــة مصطف ط1، مطبع

مــن ال يــرضه الفقيــه، الصــدوق أبــو جعفــر حممــد بــن عــل بــن احلســني 
بــن بابويــه القمــي)ت 381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــل أكرب الغفــاري، ط2، 

منشــورات جاعــة املدرســني يف احلــوزة العلميــة، قــم – إيــران، )د.ت(. 

منهــاج الرباعــة يف شح نــج البالغــة،  حبيــب ال الاشــمي الوئــي 
)ت1324(، تصحيــح: إبراهيــم امليانجــي، ط4، منشــورات دار الجــرة، قــم  

- إيــران، )د.ت(.

منهــاج الرباعــة يف شح نــج البالغــة، قطــب الديــن أب احلســني ســعيد 
ــد اللطيــف  ــق: الســيد عب ــ (، )د.ط(، حتقي ــة ال الراونــدي)ت 573هـ ــن هب ب
الكوهكمــري، عنايــة: الســيد حممــود املرعــش، مطبعــة اليــام للطباعــة، نــش: 

مكتبــة آيــة ال املرعــش العامــة، إيــران – قــم،  1406هـــ .

املهــذب يف علــم التصيــف، الدكتور هاشــم طه شــالش، و الدكتور صالح 
مهــدي الفرطــوس، والدكتــور عبــد اجلليــل عبيــد حســني، وزارة التعليــم العال 

والبحــث العلمــي، جامعة بغــداد، بيت احلكمــة )د.ط( )د.ت(. 

ــة  ــورة خدي ــف، الدكت ــث الشي ــهاد باحلدي ــن االستش ــاة م ــف النح موق
احلديثــي )د.ط(،منشــورات وزارة الثقافــة واالعــالم، دار الرشــيد للنــش، 
ــان،  سلســلة دراســات)265(، دار الطليعــة للطباعــة والنــش، بــيوت – لبن



196

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

1400هـــ - 1981م.

ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، أبــو عبــد ال حممــد بــن أحــد بــن 
عثــامن)ت 748هـــ(، حتقيــق: عــل حممــد البجــاوي، ط1، دار املعرفــة للطباعــة 

والنــش، بــيوت – لبنــان، 1382 - 1963م

امليــزان يف تفســي القــرآن، الســيد حممــد حســني الطباطبائي)ت1402هـ(، 
مؤسســة النــش االســالمي، منشــورات جاعــة املدرســني يف احلــوزة العلميــة، 

قــم – إيــران.  

)ن(
ــن  ــن أب املحاس ــال الدي ــرة، ج ــص والقاه ــوك م ــرة يف مل ــوم الزاه النج
يوســف بــن تغــري بــردي األتابكــي )813 - 874هـــ (، )د.ط(، وزارة الثقافة 
ــة  ــة والطباع ــف والتج ــة للتألي ــة العام ــة املصي ــي، املؤسس ــاد القوم واالرش

ــش، )د.ت(.  والن

النحــو الــوايف، الدكتــور عبــاس حســن، ط8، منشــورات نــاص خــسو، 
إيــران، 1426هـ. 

ــو  ــامن أب ــور عث ــة(، الدكت ــات تطبيقي ــري ودراس ــار نظ ــص )إط ــو الن نح
زيــد، ط1، عــال الكتــاب احلديــث للطباعــة و النــش والتوزيع، اربــد، االردن، 

1431هـــ - 2010.

الدمشــقي  بــن حممــد  الــي حممــد  أبــو  العــش،  القــراءات  النــش يف 
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)ت833هـــ( تصحيــح ومراجعــة: عــل حممــد الضبــاع، )د.ط(، دار الكتــب 
– لبنــان، )د.ت(.  العلميــة، بــيوت 

ــلة  ــاكري، ط1، سلس ــني الش ــالمية، حس ــرق الس ــب والف ــوء املذاه نش
ــ . ــالمية)11(،  1418هـ ــة الس الثقاف

ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أح ــهاب الدي ــون األدب، ش ــة األرب يف فن ناي
النويــرّي)677 - 733هـــ (، وزارة الثقافــة واالرشــاد القومــي، املؤسســة 
املصيــة العامــة للتأليــف والتجــة والطباعة والنــش، مطابع گوستاتســوماس 

وشكاه، القاهــرة، مــص، )ت.ط(. 

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جمــد الديــن ابــن األثــي)ت  606هـــ(، 
مؤسســة  ط4،  الطناحــي،  حممــد  حممــود  الــزاوي،  أحــد  طاهــر  حتقيــق: 

إســامعيليان للطباعــة والنــش والتوزيــع - قــم – ايــران،.

نــج االيــامن، زيــن الديــن عــل بــن يوســف بــن جــرب )مــن أعــالم القــرن 
ــادي  ــام ه ــع ام ــش: جمتم ــيني، ط1،، ن ــد احلس ــيد أح ــق: الس ــابع(، حتقي الس

)عليــه الســالم(، 1418هـــ.  

نــج احلــق وكشــف الصــدق، للمــام احلســن بــن يوســف املطهــر احلــل، 
ــدر،  ــا الص ــيد رض ــم  الس ــوي تقدي ــني األرم ــني ال احلس ــيخ ع ــق: الش تعلي

منشــورات دار الجــرة، إيــران - قــم، 1421هـــ. 

نــوادر أب مســحل االعــراب، عبــد الوهــاب بــن مريــش، حتقيــق: الدكتــور 
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ــوريا،  ــق – س ــة، دمش ــة العربي ــع اللغ ــات جمم ــن، )د.ط(، مطبوع ــزة حس ع
1380هـــ - 1961م. 

)هـ(
باشــا  إســامعيل  املصنفــني،  واثــار  املؤلفــني  أســامء  العارفــني  هديــة 
البغــدادي)ت 1339(، دار إحيــاء الــتاث العــرب، بيوت – لبنــان 1951م. 

)و(
ــق:   ــوايف،  حممــد حمســن املشــتهر بالفيــض الكاشــان )1091(، التحقي ال
ضيــاء الديــن احلســيني األصفهــان، ط1،  نــش: مكتبــة المــام أمــي املؤمنــني 

عــل )عليــه الســالم(، أصفهــان – إيــران، 1406هـــ.

ــاؤوط  ــد األرن ــق: أح ــدي )ت 764هـــ(، حتقي ــات، الصف ــوايف بالوفي ال
ــاء الــتاث للطباعــة والنــش، بــيوت –  وتركــي مصطفــى)د.ط(، دار إحي

ــان،  1420هـــ - 2000م. لبن

الوفيــات، املؤلــف: أحــد بــن حســن الطيــب)ت 809هـــ(، حتقيــق: 
عــادل نوهيــض، ط2، دار القامــة اجلديــدة للطباعــة والنــش، بــيوت – 

1978م. لبنــان، 

وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان )ت 681هـــ(، حتقيق: 
إحســان عبــاس)د.ط(، مطبعــة  دار الثقافــة، لبنــان )د. ت(.
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)ي(
يتيمــة الدهــر يف حماســن أهــل العــص، أبــو منصــور عبــد امللــك الثعالبــي 
النيســابوري)ت429هـ(، شح وحتقيــق: الدكتــور مفيــد حممــد قميحــة، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، 1403هـــ  - 1983م. 

املخطوطات //  

مطوطة حدائق احلقائق يف شح نج البالغة، عالء الدين كلستانة. 

اجملالت // 

ــاب،  ــف اجلن ــد نصي ــور أح ــة، الدكت ــم الدالل ــل يف عل ــرة التقاب 1- ظاه
جملــة آداب املســتنصية، العــدد )10(، ســنة 1984. 
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