


  
  جامعة الدول العربیة               
  اتحاد المؤرخین العرب             

  معهد التاریخ العربي والتراث العلمي    
  للدراسات العلیا                

  

البحراني (ت  بن علي ميثم موارد
شرح  ) ومنهجه يف كتابهم ١٢٨٠هـ/٦٧٩

  نهج البالغة 
  

  ُأطروحة تقّدم بها الطالب 

  حميبس العقابي رزاق زاير 
  

  إلى مجلس عمادة معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا، 
   والعلمي وهي جزٌء من متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في التراث الفكري

  

  بإشراف 
  األستاذ الدكتور 

  ســـوادي عبد حممد
 م ٢٠١٦هـ                                                                ١٤٣٧
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  صدق اهللا                                         

ّ
  العظيم  العلي

 ٤٤: اآلية )٤١( سورة فصلت                                           



د 

  جلنة املناقشةإقرار 
(رزاق زایــــر ُأطروحــــة طالــــب الــــدكتوراه  أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة، أطلعنــــا علــــى نحــــن  
 ،)موارد میثم بن علي البحراني ومنهجه في كتابه شرح نهج البالغة(الموسومة بـ  محیبس)

قسم بول لنیل شهادة الدكتوراه في (جدیرة بالق وبعد إجراء المناقشة وجدت اللجنة أن اُألطروحة
  بتقدیــر (          ) . التراث الفكري والعلمي)

  
  التوقیع :              التوقیع:
  عجمي الجنابياالسم:                     عبد الرحمن حسین علي العزاوي االسم:

  المرتبة العلمیة: أ.د.                                            المرتبة العلمیة: أ.د.
  عضواً                                             رئیسًا               

  
  التوقیع :              التوقیع:
  علي عطیة الكعبياالسم:         سامي حمود الحاج جاسم االسم:

  المرتبة العلمیة: أ.د.                                          المرتبة العلمیة: أ.م.د.
  عضواً                                                     عضوًا            

  
                التوقیع:

  االسم: سوادي عبد محمد
          المرتبة العلمیة: أ.د.

                  مشرفاً و  عضواً    
  

  صدقت من مجلس معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا.  
  

  التوقیع :          
  جاسم المشهدانيسم: أ.د. محمد اال          

  العمید/ رئیس الهیئة العلمیة لمعهد التاریخ العربي                                  
  والتراث العلمي للدراسات العلیا                                            
  م         ٢٠١٦التاریخ:      /     /                                           



د 
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  إقرار املشرف 
ــابي)أشــهد أنَّ إعــداد ُأطروحــة طالــب الــدكتوراه    ــبس العق ــر محی ـــ  عنونــةالم (رزاق زای ب

إشرافي في معهد ب جرىالبحراني ومنهجه في كتابه شرح نهج البالغة)  بن علي میثم موارد
التـــاریخ العربـــي والتـــراث العلمـــي، وهـــي جـــزٌء مـــن متطلبـــات نیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي التـــراث 

  . والعلمي كريالف
  
  
  

  التوقیع :              
  االسم: اُألستاذ الدكتور               

  سوادي عبد محمد                                                           
  المشرف                                                               

  م ٢٠١٦التاریخ:     /    /              
بنـــاًء علـــى التوصـــیات المقدمـــة مـــن المشـــرف والخبیـــرین العلمـــي واللغـــوي، ُأرشـــح هـــذه   

  اُألطروحة للمناقشة .
  
  

  التوقیع :              
  االسم:               
   والعلمي رئیس قسم التراث الفكري              
 م٢٠١٦التاریخ:    /    /              
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  داءـاإله
  أمري  الكلمة والبيان إىل:   
 إىل: يعسوب الدين وقائد ال  

ّ
  احملجلني غر

  إىل: أمري املؤمنني علي ــ عليه السالم ــ  
  إىل: روح الشيخ ميثم البحراني   
  إىل: روح والدي ، وأخوتي   
ــة    ــة الديني ــداء املرجعي ــىب ن ــن ل إىل: م

ــهداء احلشــد  ــوطن إىل ش ــا ... وال العلي
  وإىل وطني العزيز  الشعبي ...

  
  أهدي هذا اجلهد املتواضع 

                
                             الباحـث                                                                   



و 

  شكر وتقديــر 
أشــكر اهللا ســبحانه وتعــالى؛ ألنــه المــنعم والمفضــل والمســّدد والمؤیــد والمعــین لــي فــي   

  هذا العمل، فله الحمد حمد الحامدین، وأشكره شكر الشاكرین .
وبعد الشكر هللا سبحانه وتعالى، ال ُبدَّ أن أشكر من مدَّ لي ید العون والمساعدة فـي   

مــنهم بالــذكر ُأســتاذي الفاضــل اُألســتاذ الــدكتور ســوادي عبــد  إتمــام هــذه اُألطروحــة، وأخــصُّ 
محمـــد إلشــــرافه علــــى هــــذه اُألطروحــــة، وعلــــى ســـعة صــــدره وحرصــــه علــــى قراءتهــــا وٕابــــداء 

  مالحظاته وتوجیهاته القّیمة، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء .
  المقدسة . التقدیر إلى كادر المكتبة الحیدریةوالشكر و   
ى مكتبة أمیر المؤمنین (علیه السالم) في النجف األشرف، وكذلك شكري الجزیل إل  

لمــا قــّدموه مــن مســاعدة كبیــرة فــي تهیئــة المصــادر ، وأخــصُّ مــنهم بالــذكر اُألســتاذ الفاضــل 
  األخ ـ أبو حسنین الحساني ـ سائًال المولى عزَّ وجل أن یحفظه من كل مكروه .

وتقدیري الكبیرین إلى كادر مكتبة اإلمام الحكیم العامة ـ رضوان اهللا علیـه ـ وشكري   
والعــاملین فیهــا، وأخــصُّ مــنهم الســید جــواد الحكــیم، واألخ أحمــد علــي لتقــدیم مــا یســتطیعون 

  تقدیمه لي من مصادر ومراجع .
وأقــدم شــكري الجزیــل إلــى زوجتــي التــي حرصــت علــى راحتــي وســهرت اللیــالي مــن   

  ز هذا العمل .أجل إنجا
ــــد العــــون    ــــي ی ــــّدم ل ــــى كــــل مــــن ق ــــي، وٕال ــــدكتور كــــاظم الخزعل ــــى األخ ال وشــــكري إل

والمساعدة سائًال المولى سبحانه أن یحفظهم جمیعـًا وأن یجعلهـم تحـت ظلـه یـوم ال ظـلَّ إّال 
  ظله، إنه سمیع الدعاء .   

    



  احملتويـات 
  الصفحة  الموضـــوع

  ١٤-١  المقدمة
  ٥٠- ١٥  الفصل األول: عصر المؤلف 

  ٣٤- ١٦  المبحث األول: األحوال السیاسیة
  ١٨- ١٦  أسباب سقوط الخالفة العباسیة 

  ٢٢- ١٩  حمالت المغول على العالم اإلسالمي 
  ٢٥- ٢٣  حمالت المغول على العراق 

  ٣٤- ٢٦  بغداد  احتالل
  ٥٠- ٣٥  ني: األحوال العلمیة والفكریةالمبحث الثا

  ٤٠- ٣٥  الحیاة الفكریة في البحرین 
  ٥٠- ٤١  الحلة  مدینة الحیاة الفكریة في

  ٨١- ٤٩  الفصل الثاني: سیرة المؤلف
  ٦٤- ٥٢  المبحث األول:

  ٥٢  اسمه ونسبه
  ٥٣  مولده
  ٥٤- ٥٣  نشأته

  ٥٧- ٥٥  قصته مع علماء الحلة
  ٥٩- ٥٨  أقوال العلماء فیه 

  ٦٤- ٥٩  مصنفاته 
  ٦٤  شعره

  ٨٢- ٦٥  المبحث الثاني:
  ٧١- ٦٥  شیوخه

  ٨١- ٧١  تالمیذه 
  ٨٢- ٨١  وفاته



  الصفحة  الموضـــوع
  ١٧٠- ٨٣  الفصل الثالث: موارد میثم بن علي بن میثم البحراني 

  ١٣٠- ٨٥  المبحث األول: الموارد المدّونة 
  ١٥٧-١٣١  المبحث الثاني: الموارد الشعریة 

  ١٧٠-١٥٨   ثالث: موارد مجهولة المصدر بحث الالم
  ٢١٢-١٧١  الفصل الرابع: منهج میثم البحراني في كتابه ـ شرح نهج البالغة ـ 

  ٢١٦-٢١٢  الخاتمة
  ٢٤٣-٢١٧  المصادر والمراجع 

 A-D  لیزیة ملخص اُألطروحة باللغة اإلنج

 



 المقدمـة

 ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمــة 

اهللا وحــده ال شــریك لــه، األول ال شــيء قبلــه، واآلخــر ال غایــة لــه،  إالّ  أشـهد أن ال إلــه  
وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــده ورســـوله، والصـــالة والســـالم علـــى ســـید األنـــام الُطهـــر الطـــاهر، العلـــم 

لطیبـین األطهـار، وصـحبه الزاهر، الرسـول المسـدد أبـي القاسـم محمـد بـن عبـد اهللا وعلـى آلـه ا
  .المنتجبین األبرار

  وبعد:  
للشــیخ  –شــرح نهــج البالغــة  –وتعــالى، أخــذت كتــاب  بعــد التوكــل علــى اهللا  ســبحانه  

 ؛میثم بـن علـي البحرانـي وسـجلته موضـوعًا ألطروحـة الـدكتوراه، وسـبب اختیـاري لهـذا العنـوان
وضــوع ال علــى صــعید الرســائل أو ألنــي لــم أجــد أحــدًا مــن البــاحثین أو الكتــاب تنــاول هــذا الم

األطــاریح فــي الجامعــات العراقیــة، وال علــى صــعید التــألیف أو الكتابــة خــارج نطــاق الجامعــات 
  تناول هذا الكتاب.

للعدید مـن العلـوم النحویـة واألدبیـة  راسته، ألنه كتاب بل شاملوكذلك وقع اختیاري لد  
ءتــي لهــذا الكتــاب واالطــالع فیــه بــتمعن ، وكــذلك مــن خــالل قراوالكالمیــة والتاریخیــة واللغویــة

وجدتـــه یســـتحق الكتابـــة، بـــالرغم مـــن أنـــه یشـــیر إلـــى أن هنـــاك شـــروحات ســـبقته، تناولـــت أمـــا 
أمـــا میـــثم البحرانـــي فكمـــا ذكـــرت بأنـــه تنـــاول الجوانـــب  ،الجانـــب اللغـــوي أو الجانـــب التـــاریخي

  الم).اللغویة واألدبیة والفلسفیة والتاریخیة لخطب اإلمام علي (علیه الس
  
  
  
  
  



 المقدمـة

 ٣

البـــن میـــثم البحرانـــي، لكـــن هـــذه الدراســـات  –نهـــج البالغـــة  –وهنـــاك دراســـات لشـــرح   
أخذته من الجانب البالغي أو النحوي، ولم یـدرس مـنهج أو مـوارد الشـیخ میـثم البحرانـي علـى 

  حد علمي واطالعي.
 البحرانـــــــــي بـــــــــن علـــــــــي میـــــــــثم رد(مـــــــــوا د الموافقـــــــــة علـــــــــى عنـــــــــوان ُأطروحتـــــــــيوبعـــــــــ  

، ومنهجه فـي كتابـه شـرح نهـج البالغـة) مـن قبـل اللجنـة العلمیـة فـي معهـد م١٢٨٠/هـ٦٧٩ت
  للدراسات العلیا. والتراث العلمي التاریخ العربي

والطبعــة  م،٢٠٠٧/هـــ١٤٢٧، ١قــم المقدســة، ط –وفــا  –فقــد اعتمــدت نســخة مطبعــة   
طباعـة ات الجیدة وتختلف عن الطبعـات التـي سـبقتها مـن حیـث البعالط غیر محققة وُتعدُّ من

  والترتیب، إذ اطلعت على باقي الطبعات ووجدتها هي األفضل من بینها.
السیاســي  فصــول: الفصــل األول، تناولــت فیــه العصــرأربعــة  هــذا تضــمنت ُأطروحتــي  

مبحثــین: المبحــث األول األحــوال السیاســیة، والتــي تناولــت فیهــا  للشــیخ میــثم البحرانــي وضــم
ة وخاصــة أســباب ســقوط الخالفــة العباســیة وحمــالت األحــداث السیاســیة فــي الــبالد اإلســالمی

 بغـداد المغول على العالم اإلسالمي عامة، وعلى العراق بصـورة خاصـة، ألن العـراق وخاصـة
أدى إلــى نكبــة كبیــرة فــي الــبالد  حاضــرة العاصــمة اإلســالمیة، واحتاللهــامدینــة الســالم، كانــت 

  اإلسالمیة وما جرى على أهلها من الویالت والدمار.
ألن شـــارح  ؛لـــةة والفكریـــة فـــي البحـــرین ومدینـــة الحالمبحـــث الثـــاني: األحـــوال العلمیـــو   

عــن  الكتــاب قــد تنقــل وأخــذ علومــه فــي البحــرین والحلــة علــى شــیوخها وأعطیــت نبــذة مختصــرة
علــى الشــیخ البحرانــي، البحــرین وكــذلك عــن مدینــة الحلــة، ألن لهــاتین المــدینتین تــأثیرًا كبیــرًا 

ن  والحلة وما أنجبته هاتان البلدتان من علماء ومدى تأثیر الشـیخ میـثم وعرفت بعلماء البحری
  البحراني بهم.



 المقدمـة

 ٤

واحتــوى الفصــل الثــاني، الــذي تــألف مــن مبحثــین، المبحــث األول: ســیرة المؤلــف میــثم   
 اء فیـه والثنـاء علیـه، ورتبـتهمالبحراني، ذكرت فیه اسمه ونسبه، ومولده، ونشـأته، وأقـوال العلمـ

  اة.حسب سني الوفب
أمــا المبحــث الثــاني، فتضــمن شــیوخه الــذین أخــذ عــنهم الفقــه واألصــول وعلــم الكــالم   

والفلسـفة والحـدیث واللغــة العربیـة بجمیـع فنونهــا، إلـى جانـب العلــوم األخـرى، وترجمنـا لشــیوخه 
وكــذلك ذكــر  ترجمــة وافیــة ألنهــم أثــروا التــراث العلمــي واإلســالمي بمؤلفــاتهم فــي شــتى العلــوم

  ن أخذوا عنه العلوم المعرفیة، سواء الكالمیة أو الفقهیة أو األصولیة.الذی تالمذته
ختمــت الفصـل بالحـدیث عــن تـاریخ وفاتـه، وذكــرت وبعـد ذكـر تالمذتــه والترجمـة لهـم،   

  یي عن وفاته.أاآلراء المختلفة حول وفاته، وفي األخیر ذكرت ر 
ول مــــوارد میــــثم أمــــا الفصــــل الثالــــث، فُیعــــدُّ مــــن أوســــع فصــــول األطروحــــة، ألنــــه تنــــا  

البحراني، وتضمن ثالث مباحث، المبحث األول: الموارد المدونة التي ذكرهـا الشـیخ البحرانـي 
والتي أخذ منها بصورة مباشرة من خـالل ذكـره للمؤلـف وكتابـه أو ذكـره للمؤلـف دون كتابـه أو 

جعلتـه حسب سني وفاتهم والذي لم أصـل إلـى سـنة وفاتـه بذكره للكتاب دون المؤلف. ورتبتهم 
في ذیل القائمة. أما المبحث الثاني، احتوى على الموارد الشـعریة التـي اعتمـدها البحرانـي فـي 

والتــي كــان كثیــرًا مــا یستشــهد بهــا، ومــنهم الشــعراء الــذین یــذكر  –شــرح نهــج البالغــة  –كتابــه 
رة أخـــرى قـــال الشـــاعر ویـــذكر ة لهـــذا الشـــاعر، أو یـــذكر مـــأســـماءهم ویـــذكر األبیـــات الشـــعری

یدة أو األبیات الشعریة مـن دون ذكـر اسـمه، وبعـد البحـث فـي الكتـب والمصـادر األدبیـة القص
لقصیدة وأذكر اسم والدواوین الشعریة أرجعت القصائد واألبیات الشعریة إلى قائلها ولمن هذه ا

وفاتهم ومن لم أعثر على سنة وفاتـه وضـعته فـي آخـر  بحسب سنيّ  الشاعر وترجمته، ورتبته
   القائمة. 
كذلك أذكر مطلـع البیـت الشـعري ومـن كـم بیـت تتكـون القصـیدة، وذكـر البیـت األول و   

ه الشــارح وفــي بعــض األحیــان واألخیــر مــن كــل قصــیدة، فضــًال عــن المــورد الشــعري الــذي أراد
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القصیدة، وكذلك فـي بعـض األحیـان یـذكر صـدر البیـت الشـعري،  أذكر على أي بحر نظمت
  ت.دون ذكر عجزه، فأقوم بذكر عجز البی

ومن لم أعثر له على دیوان شعري، أخذت قصیدته من أمهات الكتـب الشـعریة أمثـال   
ده ألصـفهاني، وقـد اعتمـد فـي مـوار اسة ألبي تمـام، أو كتـاب األغـاني ألبـي الفـرج ادیوان الحم

  واإلسالمیین. الشعریة على شعراء ما قبل اإلسالم
ي یكـــون أصــحابها بعیـــدین أمــا المبحــث الثالـــث، فهــو المــوارد مجهولـــة المصــدر، والتــ  

زمانیًا عن المؤلف ولم یكن لهم كتب مؤلفة وأخـذ مـنهم الشـارح البحرانـي، ولكـن ال نعلـم كیـف 
وصلت للشارح البحراني معلوماتهم وأحادیثهم وروایاتهم، وكذلك صـنفتهم بحسـب سـني الوفـاة، 

البحرانــي فــي  ذاكــرًا لهــم ترجمــة وافیــة عــن حیاتــه ونســبه ووفاتــه، وكــذلك ذكــر مــا اقتــبس منــه
  شرحه كتاب نهج البالغة.

ومـن  –شرح نهج البالغة  –تضمن منهج میثم البحراني في كتابه  أما الفصل الرابع:  
 –ذكــر بــأن الســبب الــذي دفعــه  –شــرح نهــج البالغــة  –خــالل اطالعــي علــى مقدمــة الكتــاب 

نة ي) حیـــث فـــرغ مـــن شـــرحه ســـهـــو الـــوزیر (عـــالء الـــدین عطـــا ملـــك الجـــوین –لشـــرح الـــنهج 
  م) ومن خالل قراءتي لشرحه بتمعن، وجدته رجًال علمیًا ومتزنًا ومعتدًال.١٢٧٨/هـ٦٧٧(

ألن منهجــه یمتــاز بالدقــة والنقــد التــاریخي للروایــات  ؛وقســمت منهجــه علــى العنوانــات  
  وترجیح هذه الروایة أو تلك بعیدًا عن التعصب لطائفة على أخرى.

  
  

ثیـــر مـــن المصـــادر والمراجـــع التاریخیـــة أو علـــى الك وقـــد اعتمـــدت فـــي كتابـــة دراســـتي  
العــــــــام، خلیفــــــــة بــــــــن خیــــــــاط  األدبیــــــــة أو المعــــــــاجم ومــــــــن أهــــــــم تلــــــــك المصــــــــادر، التــــــــاریخ

، أي المـنهج الحـولي فـة، ومنهجـه هـو السـنین الهجریـةم) في كتابه تـاریخ خلی٨٥٤/هـ٢٤٠(ت
ض ویــذكر مــا حــدث بالســنة مــن حــوادث وأخبــار بشــكل مختصــر وقــد اســتفدت منــه لتــراجم بعــ
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وهــو مــن التــواریخ  م) فــي كتابــه تــاریخ الرســل والملــوك٩٢٢هـــ/٣١٠توالطبــري( ،الشخصــیات
ن كتـــب التـــواریخ م) فـــي الكامـــل فـــي التـــاریخ وهـــو مـــ١٢٣٢/هــــ٦٣٠توابـــن األثیـــر (، العامـــة

عشرة أجزاء ومنهجه على السنین أو ما یسمى بالحولیات، یبدأ من القـول  العامة، ویتألف من
أخبــار بعــض األنبیــاء والملــوك، وذكــر قصــص بعــض األنبیــاء وأحــوالهم، بابتــداء الخلــق وذكــر 

ألخبار الشرق والغرب، ومن منهجه أیضًا هو جمع الحادثة التاریخیة  وهو من التواریخ العامة
التي كانت متفرقة في كتب التاریخ وجعلها في موضع واحـد حتـى تكـون متناسـقة، ویـذكر فـي 

یـرًا وقـد اعتمـدت علیـه كث العلماء واألعیان والفضـالء آخر كل سنة من توفي فیها من مشهور
اســي وظهــور المغــول واحــتاللهم للــبالد اإلســالمیة، ألنــه ، خاصــة فــي العصــر السیفـي دراســتي

قــال: تمنیــت أن ال أرى هــذا الیــوم  هاتــه، حتــى عنــدما ذكــرهم فــي تاریخــعاصــرهم إلــى ســنة وف
  جمة بعض الرجال.ت علیه في تر دالذي تستباح فیه الحرمات، وكذلك اعتم

م) فـي كتابـه ١٣٠٩/هــ٧٠٩طباطبـا (ت بـن محمـد مد بن علي بنوابن الطقطقي، مح  
ین، األول أالفخـــــري فـــــي اآلداب الســـــلطانیة والـــــدول اإلســـــالمیة، والكتـــــاب یتـــــألف مـــــن جـــــز  –

، دولـة الخلفـاء موضوعة اآلداب العامة للسالطین ومعاشریهم، والجزء الثاني لثالث من الدول
دولــة بنــي أمیــة، ودولــة بنــي العبــاس، فیــه الكثیــر مــن األســفار، اســتفدت منــه فــي الراشــدین و 

دراسة العصر السیاسي للمؤلف حیث یذكر الغـزو المغـولي ومـا جـرى فیـه مـن أحـداث وكـذلك 
  الترجمة لبعض الشخصیات.

  
م) فـــي كتابـــه المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر، ١٣٣١/هــــ٧٣٢وأبـــو الفـــداء إســـماعیل (ت  

أجــزاء وفیهــا ســبعة فصــول أي منهجیتــه فــي الكتــاب مقســمة إلــى فصــول،  ةویتــألف مــن أربعــ
ل الثاني ذكر ملوك الفرس... والفصل السابع یذكر فیـه صل األول التواریخ القدیمة، والفصالف

ـــق ل بعـــض الحـــوادث التاریخیـــة خاصـــة و التـــاریخ اإلســـالمي، وأخـــذت منـــه نقـــ تلـــك التـــي تتعل
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اث مـرت علـى العـراق والبلـدان اإلسـالمیة، وكـذلك باالحتالل المغولي ومـا جـرى فیهـا مـن أحـد
  أخذت منه التراجم لبعض األعالم.

م) فــي كتابـه تـاریخ اإلســالم، ١٣٤٧/هــ٧٤٨ت( حمــد بـن عثمـانوالـذهبي: محمـد بـن أ  
م) منهجیتــه فـــي ١٣١٤/هـــ٧١٤تریفة وینتهــي منــه بالســـنة (یبــدأ فیــه مـــن الســیرة النبویــة الشـــ

رف الهجائیة، وهو كتاب تاریخ وتراجم، یـذكر األحـداث الكتاب على حروف المعجم، أي األح
  .الحولیة، وال یقتصر على المشاهیر واألعالم في الترجمة وٕانما ضم رجال غیر مشاهیر

وهنا یتفرد الذهبي في كتابه (تاریخ اإلسالم) بتراجم ألعالم ال نجد لهم ذكرًا عند غیره   
لبحراني، وكـذلك العصـر السیاسـي للمؤلـف موارد اوقد اعتمدت علیه أیضًا في التراجم لبعض 

  ویذكر في كتابه الغزو المغولي للبالد اإلسالمیة عامة والعراق خاصة.
تابــــه البدایــــة والنهایــــة وابــــن كثیــــر، عمــــاد الــــدین إســــماعیل بــــن عمــــر القرشــــي فــــي ك  

ــــق العــــرش والكرســــي ١٥م) وهــــو یتــــألف مــــن (١٣٧٢/هـــــ٧٧٤(ت ) جــــزًء، یبــــدأ فیــــه مــــن خل
السـنة األولـى (، ومنهجیتـه یبـدأ مـن ر فیه القصص وأیام العرب قبـل اإلسـالم، ویذكوالسماوات

للهجــرة إلــى ســنة ســبع وســتین وســبعمائة للهجــرة) یــذكر األحــداث التاریخیــة وبعــدها یــذكر مــن 
     .  واعتمدت علیه كثیرًا، خاصة في التراجم وذكر بعض األحداث توفي في هذه السنة،

  
  

) فـــي كتابـــه النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر م١٤٦٩/هــــ٨٧٤وابـــن تغـــري بـــردي (ت  
إلــــى  - م)٦٤٠/هـــــ٢٠مــــن ســــنة ( الســــنین ابتــــداءً  والقــــاهرة ومنهجــــه فــــي كتابــــه مرتــــب علــــى

) ومصادره في الكتاب، تاریخ الطبري وابـن األثیـر وغیـرهم، وقـد اعتمـدت م١٤٦٧/هـ٨٧٢سنة
  .  علیه لتراجم بعض األشخاص

حلیـــــــة اعتمــــــدت كثیـــــــرًا علــــــى الخطیـــــــب ومــــــن كتـــــــب تــــــواریخ البلـــــــدان والتــــــواریخ الم  
) ٧٨٣١، وهــو یضــم (أو مدینــة الســالم م) فــي كتابــه تــاریخ بغــداد١٠٧٠/هـــ٤٦٣البغــدادي(ت
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ترجمة للمحدثین ورجاالت العلوم األخرى الذین عاشوا في بغداد، أو زاروها منذ إنشـائها حتـى 
بالحـــدیث  عصـــره، ومـــن منهجیتـــه هـــو اإلســـناد بدقـــة عنـــد ســـرد الروایـــات ســـواء كانـــت تتصـــل

ورجاله أو بالتاریخ أو بـاألدب، وكـذلك بیـان حالـه مـن الجـرح والتعـدیل ثـم بعـدها یـذكر وفاتـه، 
وعنــدما رتــب التــراجم علــى أســاس حــروف المعجــم الهجــائي لــم یلتــزم الترتیــب المعجمــي داخــل 

بــن  القاســم علــي وبــأالحــرف الواحــد. واعتمــدت علیــه فــي تــراجم األعــالم كثیــرًا. وابــن عســاكر، 
، التـواریخ المحلیـة م) في كتابه (تاریخ دمشـق) وهـو مـن١١٧٥/هـ٥٧١الحسن بن هبة اهللا (ت

في  أ على الحروف الهجائیة، وهو كتابیبدأ بذكر السیرة النبویة وبعد ذكره للسیرة النبویة، یبد
 ومنهجیتـه، عنـدما یتـرجم للرجـال یـذكر سـیرهم ومرویـاتهم ویبـین ،علم الرجال والجرح والتعـدیل

حــالهم ومــا هــم علیــه مــن ضــعف أو توثیــق، ویــذكر ســنة الوفــاة للرجــال، ومــن منهجــه أیضــًا 
فـــي األدب والشـــعر والنثـــر، ورتبـــت  همـــاً عنـــدما یـــذكر روایـــة یـــذكرها بأســـانیدها، ویعـــد كتابـــه م

  تراجمه على حروف المعجم، وأفدت منه في تراجم بعض الرجال.
صــــیب األكبــــر فــــي األطروحــــة ألن ومــــن كتــــب التــــراجم والطبقــــات التــــي كــــان لهــــا الن  

تــراجم لمــوارد میــثم البحرانــي، ســواء المــوارد المدونــة، أو الشــعریة، أو المــوارد  ُألطروحــة هــيا
م) فــــي كتابــــه ٨٤٤/ هـــــ٢٣٠(ت مجهولــــة المصــــدر ومــــن أوائــــل هــــذه الكتــــب هــــو، ابــــن ســــعد

والطبقـــة الطبقــات الكبـــرى وكتابـــه مقســـم علـــى الطبقـــات، الطبقـــة األولـــى الســـابقة فـــي اإلســـالم 
الثانیــة المهــاجرین واألنصــار وطبقــة التــابعین، وطبقــة الفقهــاء والمحــدثین والتــابعین مــن أهــل 

وفــق مــنهج المحــدثین، واعتمــت علیــه  علــى البصــرة.. وهكــذا، ومــن منهجیتــه، ذكــره لألســانید
  لتراجم بعض الرجال.

فـــي م) فــي كتابـــه (طبقــات فحــول الشــعراء)، ومنهجیتــه ٨٤٤/هـــ٢٣٠وابــن ســّالم (ت   
الشــعراء واألدبـــاء إلـــى طبقــات، الجـــزء األول عشـــر طبقــات تشـــتمل علـــى  هـــو تقســـیمالكتــاب، 
وشــعراء الطــائف والبحــرین وشــعراء الیهــود والجــزء الثــاني یضــم عشــر  مــا قبــل اإلســالمشــعراء 
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طبقــات، وهــي طبقــات اإلســالم مــن الطبقــة األولــى إلــى العاشــرة، ویعطــي آراءه فــي الشــعراء، 
  مة حیاة بعض الشعراء.واعتمدت علیه لترج

م) في كتابه الشعر والشعراء، وهو یتكلم فیه عن ٨٨٩/هـ٢٧٦وابن قتیبة الدینوري (ت  
الشـــعراء وأزمـــانهم وأحـــوالهم وقبـــائلهم وأســـماء آبـــائهم، وهـــو للشـــعراء المشـــهورین والـــذي یحـــتج 

راجم بشــعرهم ویبــدأ مــن امــرؤ القــیس، ویــذكر ترجمتــه ومــن أي طبقــة، وأفــدت منــه كثیــرًا فــي تــ
  الشعراء واألدباء.

م) فـي كتابـه (األغـاني)، وهـو ترجمـة للشـعراء ٩٦٦/هــ٣٥٦وأبو الفرج األصفهاني (ت  
واألدباء وعندما یرید أن یذكر أبیات من الشعر یـذكر كلمـة (صـوت) ویـذكر فـي كتابـه أخبـار 

سـلة الرجال والنساء، ومنهجیته في كتابه (األغاني) هو اإلسناد عن فـالن عـن فـالن یعنـي سل
میــثم البحرانــي  فــي تــراجم الشــعراء الــذي اقتــبس مــنهمالســند موجــودة، وقــد اعتمــدت علیــه كثیــرًا 

  شواهده الشعریة.
عجم الشعراء، وهو كتاب تراجم للشعراء یـذكر م) في كتابه م٩٩٤/هـ٣٨٤والمرزباني (  

أقســامهم، فیــه أحــوالهم وقبــائلهم وأســماء آبــائهم ومــن كــان یعــرف بلقبــه، أو بكنیتــه، ویــذكر فیــه 
وهو معجم للشعراء والخطباء والبلغـاء ومـن منهجیتـه تقسـیم كتابـه إلـى أبـواب ویبـدأ مـن حـرف 
(العــین) مــن حــروف المعجــم، وأفــدت منــه كثیــرًا خاصــة فــي ذكــر تــراجم الشــعراء الــذي اقتــبس 

     منهم البحراني.  
ب م) فـــي كتابـــه الفهرســـت، ومنهجیتـــه هـــو فهرســـة لكتـــ١٠٤٦/هــــ٤٣٨وابـــن النـــدیم (ت  

األمم من العرب والعجم في علوم وأخبار شتى، وذكـر طبقتـه، ویـذكر تـاریخ مولـدهم وأنسـابهم 
، ومنهجــه أیضــًا هــو ووفیــاتهم وأمــاكن بلــدانهم، والمناقــب والمثالــب یــذكرها فــي بعــض األحیــان

تقســیم كتابــه إلــى عشــرة مقــاالت، كــل مقالــة یــذكر فیهــا عنــوان مــثًال فــي أخبــار النحــویین أو 
  سابین وغیرهم، وأخذت منه كثیرًا خاصة ما یخص مصنفات المترجم له أو حیاته.أخبار الن
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م) فــــي كتابــــه (الرجــــال) وهــــو تــــراجم لرجــــال الشــــیعة، ١٠٥٨/هـــــ٤٥٠والنجاشــــي (ت  
ومنهجیتــه هــو حــروف المعجــم، وفــي أول كتابــه یــذكر طبقــة المتقــدمین (الطبقــة األولــى) وهــي 

  أسماء قلیلة جدًا.
م) فـي كتابـه معجـم األدبـاء، وهـو ترجمـة ١٢٢٨/هــ٦٢٦(ت ديالبغدا ویاقوت الحموي  

لألدباء والشعراء والمفكرین والمؤلفین ورتبه حسب حروف المعجم (الهجائیة) وقد استفدت منه 
  كثیرًا في مواضع عدة.

كتاب مختصـر فـي  م) في كتابه (وفیات األعیان) وهو١٢٨٢/هـ٦٨١وابن خلكان (ت  
الدة، ومنهجیته في الكتاب تقدیم من كان أول اسمه الهمزة ثم من ، یذكر فیه الوفاة والو التراجم

له شهرة بین الناس، ومن منهجـه كان ثاني حرف من اسمه الهمزة، ومنهجه الترجمة لكل من 
أیضًا اإلیجاز في الترجمة، وعلى الباحث والقارئ إذا أراد البحث عن علم من األعـالم، علیـه 

  ه على ذكر الوفیات.فی واعتمدتأن یعرف اسمه الصریح، 
فــي كتابــه ســیر أعــالم النــبالء، بأنــه مقســم إلــى طبقــات م) ١٣٤٧/هـــ٧٤٨والــذهبي (ت  

)، ومــن منهجــه فــي هــذا الكتــاب هــو المــنهج النقــدي، فقــد ٣٥مــن الطبقــة األولــى إلــى الطبقــة (
تـه عني بنقد المترجمین لهم، وتبیان أحوالهم، ویذكر فیه اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنیتـه ووفا

وشــیوخه وتالمذتــه، ومــا هــي آثــاره العلمیــة وهــل هــو ثقــة أم ال، وهــو مــن أكثــر المصــادر التــي 
  اعتمدت علیها في األطروحة وخاصة لألعالم الذین ترجمت لهم.

) ٧یتكـــون مـــن ( م) فـــي كتابـــه (طبقـــات الشـــافعیة)، وهـــو١٣٦٩/هــــ٧٧١والســـبكي (ت  
لمـن تـوفي بعـد سـنة (السـبعمائة للهجـرة)  (أحمد)، والطبقـة السـابعة هـو یتـرجمطبقات، ویبدأ بـ 

  ویذكر والدة ووفاة المترجم، وأخذت منه في ترجمة بعض أعالم الشافعیة.
مـن كتـب التـراجم وهـو  في كتابـه الصـواعق المحرقـة م)١٤٤٨/هـ٨٥٢(ت والعسقالني  

، أو بـالتزویر أو تضعیفه، ویذكر المتروكین أو المتهمین بالوضعیق الراوي ومنهجیته هي توث
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صدوق، أو ال بأس به، أو وضاع یضع الحدیث وقـد  منهجیته أیضًا ذكر عبارة ثقة، أوومن 
  استفدت منه استفادة كبیرة للذین ترجمت لهم.

م) في كتابه بغیة الوعـاة فـي طبقـات النحـاة، وهـو كتـاب ١٥٠٥/هـ٩١١توالسیوطي (  
الحروف الهجائیـة، ویـذكر  في طبقات النحاة، ویترجم لهم یبدأ كتابه باسم (المحمدین) وبعدها

فیه أسماء الكتب للمؤلفین، ویذكر بأنه كان نحویًا أو لغویًا وكذلك ترجمة للرجال، وأفدت منه 
  عدة مرات.

م) فـي كتابـه (شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ١٦٧٨/هــ١٠٨٩الحنبلي (ت وابن العماد  
إلـــى ســـنة (ألـــف)  جــرةذهــب)، ومنهجیتـــه علـــى الســنوات الهجریـــة، یبـــدأ مــن الســـنة األولـــى لله

  من مصنفات التاریخ اإلسالمي المختصر وقد اعتمدت علیه كثیرًا في التراجم. للهجرة، وُیعدُّ 
أما المعاجم الجغرافیة فقد اعتمدت علیها كثیرًا في التعریف بالمدن والبلـدان ومـن هـذه   
إلـى أربعـة م) في كتابه (البلدان) ویذكر فیه تقسیم األرض ٩٧٥/هـ٣٦٥ابن الفقیه (ت الكتب،

  أقسام ویذكر أیضًا فیه بعض األشعار.
م) فـــي كتابـــه (معجـــم البلـــدان) ویتكـــون الكتـــاب مـــن ســـبع ١٢٢٨/هــــ٦٢٦(ت ویـــاقوت  

مجلــدات، ومنهجیتــه علــى الحــروف الهجائیــة، ومــن منهجیتــه عنــدما یریــد أن یعــرف مدینــة أو 
یــان یــذكر العلمــاء بلــدة یعرفهــا تعریفــًا كــامًال ویــذكر مــن ســكنها ومــن فتحهــا، وفــي بعــض األح

  واألدباء في هذه البلدة مع ذكر ترجمة لهم، واعتمدت علیها كثیرًا في تعریف المدن.
حیــــث یــــذكر  فــــي كتابــــه آثــــار الــــبالد وأخبــــار العبــــاد م)١٢٨٣/هـــــ٦٨٢والقزوینــــي (ت  

  العجائب من صنع اهللا سبحانه وتعالى، ویذكر فیه بعض المواطن للطیور وغیرها.
م) فـي كتابـه (الـروض المعطـار فـي خبـر األقطـار، وهـو ١٤٩٤/هــ٩٠٠توالحمیري (  

فائـدة، أو ترجى مـن ورائهـا  مرتب على الحروف الهجائیة، ویذكر فیه األماكن المشهورة والتي
وتاریخیـًا یـذكر خبر یحسن ذكره ویعتبر معجمًا جغرافیًا تاریخیًا، جغرافیًا ألنـه یصـف األقطـار 
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لـدان، ویـذكر المـدن ومـن بناهـا وأي قبـر مشـهور فیهـا، وفـي فیه األخبار والوقـائع المتعلقـة بالب
  (البحرین).  ر، واعتمدت علیه في التعریف بـبعض األحیان یذكر أبیاتًا من الشع

ـــــى الســـــمعاني (تومـــــن كتـــــب األنســـــا   فـــــي كتابـــــه ) م١١٦٦/هــــــ٥٦٢ب اعتمـــــدت عل
بـل  حیـث وجـد غیـره ة علـى ذكـر شـخص واحـد تطلـق علیـه(األنساب) لم یقتصر في كـل نسـب

، ومـــن منهجیتـــه ترجمـــة لألشـــخاص وهـــذه الترجمـــة قـــد تطـــول فـــي كثیـــر مـــن  یزیــد علـــى ذلـــك
المواضــع، ویــذكر الرجــل وســیرته ومــا قــال النــاس فیــه، كــذلك یــذكر شــیوخه ومــن حــدث عــنهم 
ومـن روى عنـه ومولــده ووفاتـه ویعتمـد حــروف المعجـم فــي الترجمـة، واسـتفدت منــه فـي بعــض 

  التراجم.
ن) لمؤلفـــه، حـــاجي خلیفـــة الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــو ومـــن المعـــاجم (كشـــف   

م) وهــو یــذكر فیــه أســماء الكتــب، مرتبــة علــى حــروف المعجــم، وراعــى فیهــا ١٦٥٦/هـــ١٠٦٧(
حــروف األســماء إلــى الثالــث والرابــع ترتیبــًا فكــل مــن لــه اســم ذكــره مــع مصــنفه وتاریخــه، وقــد 

  استفدت منه كثیرًا في أسماء الكتب.
الحر العاملي  كتب عدیدة منهاي اعتمدت علیها في كتابة األطروحة ومن المراجع الت  

م) فــي كتابــه أمــل اآلمــل، وُیعــدُّ مــن كتــب التــراجم ومنهجیتــه فــي بــادئ ١٦٩٢هـــ/١١٠٤(ت 
األمر كـان یتـرجم للعلمـاء مـن جبـل عامـل فـي لبنـان، وقـد جمـع علمـاء جبـل عامـل ومؤلفـاتهم 

ن قسـمین األول جعلـه لعلمـاء جبـل عامـل والقسـم وباقي العلماء المتـأخرین ومصـنفاتهم وهـو مـ
الثاني یضم العلماء المتأخرین عن الشیخ الطوسي وبعـض المعاصـرین لـه وهـو علـى حـروف 

م) فــي كتابــه ١٧٠٩هـــ/١١٢١المعجــم، وقــد اســتفدُت منــه فــي تــراجم الرجــال، والمــاحوزي (ت 
علیــه فــي ذكــر عصــر فهـرس علمــاء البحــرین، فهــو یتــرجم فیــه لعلمــاء البحــرین فقــط واعتمــدت 

(العــراق بــین احتاللــین) لمؤلفــه عبــاس العــزاوي الــذي ذكــر الحقبــة التاریخیــة  ، وكتــابالمؤلــف
 ، وتناولها بشكل مفصل ذاكرًا أغلبالتي مر بها العراق والعالم اإلسالمي عند احتالل المغول

  األحداث.
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الـذي تنـاول  سماعیلیون والمغول ونصـیر الـدین الطوسـي)إلوحسن األمین في كتابه (ا  
أیضًا فترة أحداث المغول والدولة الخوارزمیـة ومـا عاصـرها مـن أحـداث وكـذلك سـالم النویـدري 

) قـرن) والـذي تحـدث فیـه عـن ابـن میـثم ١٤في كتابه (الثقافـة اإلسـالمیة فـي البحـرین خـالل (
حسـن مو وعبد العظیم المهتدي في كتابه (البحرین دروس وعبـر)،  ،وعصره وشیوخه وتالمذته

عبـاس ة وقـد اعتمـدت علیـه كثیـرًا، و ألمین في كتابه (أعیان الشیعة) وهو تـراجم لرجـال الشـیعا
ومحمــد بــاقر األصــفهاني فــي ي فــي كتابــه (الفوائــد الرضــویة فــي أحــوال علمــاء الجعفریــة) مــالق

كتابه (روضات الجنـات فـي أحـوال العلمـاء والسـادات) وقـد اسـتفدت مـن هـذه المراجـع لترجمـة 
  میذ ابن میثم البحراني، وغیرها من المراجع األخرى.بعض شیوخ وتال

) ٢٦، و(اً ) مصـــدر ١٨٢والمصـــادر التـــي اعتمـــدُت علیهـــا فـــي كتابـــة اُألطروحـــة هـــي (  
مرجعــًا فــي مختلــف الموضــوعات وذلــك لتنــوع الكتــب واألحادیــث واألشــعار التــي اعتمــد علیهــا 

  الشیخ میثم البحراني .
  
  
  

الحصـــــول علـــــى دواویـــــن بعـــــض الشـــــعراء وهـــــي صـــــعوبة وثمــــة صـــــعوبات واجهتنـــــي   
  .ل اإلسالم وكذلك قلة المصادر التي تناولت حیاة میثم البحرانيـوبالخصوص شعراء ما قب

المشـرف  وفي الختام ال یسعني إّال أن أقدم خالص شكري وامتنـاني ألسـتاذي الفاضـل   
ســدیدة التــي الــدكتور ســوادي عبــد محمــد المحتــرم الــذي قــدم لــي التوجیهــات ال علــى اُألطروحــة

  أفدت منها كثیرًا ومن اهللا أطلب العون والتوفیق.
            

   الباحث                                                 
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  املبحث األول
  األحـــوال السياسية 

  
:   أسباب سقوط اخلالفة العباسية :  أوالً

 همكان عصر  ینالذ ما كانت علیه في زمن الخلفاء األقویاءلم تكن الخالفة العباسیة ك  
ازدهـــار الدولـــة اإلســـالمیة، وكـــان (العصـــر الـــذهبي للخالفـــة العباســـیة، إذ أدركتهـــا الشـــیخوخة 

الخلفــــاء  بعــــض واالنهیــــار ویتحمــــل هــــذا الضــــعف واالنهیــــاروبــــدأت علیــــه مالمــــح الضــــعف 
عن الشـعب واهتمـامهم بالملـذات الدنیویـة مـن جانـب، ومـن جانـب  ، بسبب ابتعادهمالمتأخرین

  آخر لم یكونوا حازمین في الكثیر من اُألمور .
أضــف إلــى ذلــك إحــاطتهم أي الخلفــاء أنفســهم بحاشــیة مــن الخــدم والممالیــك. ونتیجــة   
(ت  )١(وان راح المســــتنجد بــــاهللامــــور، تعرضــــت حیــــاة الخلفــــاء للخطــــر والتــــآمر والعــــدلهــــذِه األُ 

ویذكر ـ ابن األثیـر ـ بـأن سـبب موتـه حـدث اتفـاق بـین  آمرم)، ضحیة هذا الت١١٧٠/هـ ٥٦٦
  بن رئیس الرؤساء وقطب الدین قایماز وهو أكبر أمیر ببغداد )٢(عضد الدین أبو الفرج

                                                 
هـــــــو: یوســـــــف ابـــــــن المقتفـــــــي ألمـــــــر اهللا محمـــــــد بـــــــن المســـــــتظهر ابـــــــن المقتـــــــدي العباســـــــي (ت    )١(

) سـنة، وقیـل ٢٩م) وعمـره یومئـذ (١٢٥٢هــ/٥٤٧عقد له أبوه بوالیة العهد سنة (م)، ١١٧٠هـ/٥٦٦
أنــه كــان موصــوفًا بــالفهم الثاقــب، وكــان لــه معــرف بالشــعر واألدب، الــذهبي، شــمس الــدین أبــو عبــد 

م)، ســیر أعــالم النــبالء، تحقیــق: مجموعــة مــن المحققــین، ١٣٤٧هـــ/٧٤٨اهللا محمــد بــن أحمــد(ت 
 . ٦٦م) ص١٩٨٤هـ/١٤٠٥، د.م، (٢١، ج٣ط، مؤسسة الرسالة، طبإشراف: شعیب األرناؤو 

هـو: عضــد الــدین أبــو الفــرج محمــد بــن أبــي الفتـوح عبــد اهللا بــن رئــیس الرؤســاء الــذي كــان قبــل ذلــك    )٢(
أســتاذ الـــدار، وكـــان عضــد الدولـــة أســـتاذ الــدار فـــي أیـــام المســتنجد، فلمـــا جـــرى للمســتنجد مـــا جـــرى 

راج المستضـيء مـن السـجن ومبایعتـه فأصـبح بعـد ذلـك رئـیس استولى عضد الدولة، ونهض في إخـ
م)، الفخـــــري فـــــي اآلداب ١٣٠٩هــــــ/٧٠٩للـــــوزراء/ ابـــــن الطقطقـــــي، محمـــــد بـــــن علـــــي طباطبـــــا(ت 

(بیـــروت، ١الســـلطانیة والـــدول اإلســـالمیة، تحقیـــق: عبـــد القـــادر محمـــد مـــایو، دار القلـــم العربـــي، ط
  .  ٣٢٠م) ص ١٩٩٧هـ/١٤١٨
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  . )١(أن یصف له ما یؤذیه إلى أن مات  اتفقوا مع الطبیب ابن صفیة ـ
م)، لـم یكـن أفضـل حـاًال مـن أبیـه، ١١٧٩هــ/٥٧٥(ت  )٢(أما الخلیفة المستضيء باهللا  

، بأنــه لـم یركــب إّال مـع الخــدم، واحتجـب عــن عامـة النــاس ولـم یــدخل )٣(بـل ذكـره ابــن الجـوزي
  . )٤(إلیه غیر قایماز 

وكــــان  آخــــر خلفــــاء بنــــي العبــــاسم) ١٢٥٨هـــــ/ ٦٥٦(ت  )٥(وكــــان المستعصــــم بــــاهللا  
كـان ضـعیف  یمـة،أضـعفهم عز  صاحب له وشغف بلعب الطیور واستولت علیـه النسـاء وكـان

راق (إنَّ ـان یقـول قبـل احـتاللهم للعــر األمور، فكــة عما یجب لتدبیـالرأي قلیل العزم كثیر الغفل
  ال الد، و ـت لهم عن باقي البـا لي إذا نزلـیستكثرونه الداد تكفیني و ـبغ
  

                                                 
م)، ١٢٣٢هــ/٦٣٠ن علي بن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم (ت ابن األثیر، أبو الحس   )١(

( بیــروت، ١، ج١الكامــل فــي التــاریخ، تحقیــق: محمــد عبــد الســالم تــدمري، دار الكتــاب العربــي، ط
 .٣٥٧م)، ص١٩٩٧هـ /١٤١٧

فـي م)، و ١١٧٠هــ/٥٦٦المستضيء باهللا: أبو محمد الحسن بن المستنجد باهللا، بویع للخالفـة سـنة (   )٢(
أیامــه تــم القضــاء علــى الدولــة الفاطمیــة بمصــر، وعنــدما جلــس علــى كرســي الحكــم قــام بقتــل ابــن 

م)، ابـن الطقطقـي، الفخـري ١١٧٩هــ/٥٧٥البلدي وهو وزیر أبیه وتوفى المستضيء بأمر اهللا سنة (
، ص ١٠؛ الــــذهبي، ســــیر أعــــالم النــــبالء، ج٣٠٥فــــي اآلداب الســــلطانیة والــــدول اإلســــالمیة، ص 

٢٣٢. 
م)، المنـتظم فـي تـاریخ الملـوك واُألمـم، ١٢٠٠هــ/٥٩٧عبد الرحمن بن علي بن محمد أبـو الفـرج(ت    )٣(

  .٢٣٢م)، ص١٩٣٩هـ/١٣٥٨، (بیروت، ١٠، ج١نشر: دار صادر، ط
قایمــاز: هــو مــولى المســتنجد بــاهللا، ملــك اُألمــراء، قطــب الــدین، ارتفــع شــأنه وعــال محلــه فــي دولــة    )٤(

ستضيء، عظم قایماز وصـار هـو الكـل، فلقـد رام المستضـيء تولیـة وزیــر ُأستاذه، فلما ُأستخلف الم
، ٢١فمنعـه قایمـاز، وأغلــق بـاب النـوبي، وهــم بشـقِّ العصــا. ُینظـر: الـذهبي، ســیر أعـالم النــبالء، ج

 .٦٦ص 
هو: أبو أحمد عبد اهللا بن المستنصر باهللا منصور ابـن الظـاهر بـن الناصـر أحمـد ابـن المستضـيء    )٥(

م) بعــد مــوت أبیــه وكــان فیــه لــین وانقیــاد وضــعف ١٢٤٢هـــ/٦٤٠عباســي واســتخلف ســنة (الخلیفــة ال
، ٢٣م) قتله هوالكو في بغداد هو وعائلتـه، الـذهبي، سـیر أعـالم النـبالء، ج١٢٥٨هـ/٦٥٦رأي (ت 

  .١٧٤ص 
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ـــا بهـــا وهـــي بیتـــي ودار مقـــامي) ـــه عـــن  یهجمـــون علـــيَّ وأن وهـــذه الخیـــاالت وأمثالهـــا عـــدلت ب
  . )١( الصواب فُأصیب بمكاره لم تخطر بباله

فهـــذا الكـــالم هـــو دلیـــل الضـــعف بعینـــه والتهـــاون والخـــذالن فكیـــف لخلیفـــة یحكـــم دولـــة   
وهــذا دلیــل علــى ضــعفه  اإلســالمیة أن یقــول مثــل هــذا الكــالم، مترامیــة األطــراف وهــي الدولــة

وعــدم معرفتــه بــأمور السیاســة والدولــة، ونتیجــة لهــذه السیاســة المتخاذلــة والبائســة دخــل المغــول 
وهجمــوا علــى عســكر بغــداد بحمــالٍت عــّدة ظنــوا أن واحــدًة منهــا تهــزمهم،  بغــداد، أطــراف إلــى

لهـم بقــوة  ألنهـم قـد اعتـادوا أال یقـف عسـكر مـن العسـاكر بــین أیـدیهم، لكـن عسـكر بغـداد ثبـت
وحصل بین الطرفین تراشق في السهام ولم یستطع المغول في هذه المعركـة احـتالل بغـداد أو 

  .)٢(الدخول إلیها
  
  
  
  
  
  محالت املغول على العامل اإلسالمي :  -١ 

                                                 

یخ مختصــر م)، تــار ١٢٥٩هـــ/ ٦٥٨ا الملطــي (ت غریغوریــوس، ابــن أهــرون بــن تومــابــن العبــري،    )١(

م، ١٩٩٢هــــــ/ ١٤١٢، بیــــروت، ٣یــــق: أنطــــوان صــــالحاني الیســــوعي، دار الشــــرق، ط، تحقالــــدول

م)، ١٣٣١هــــ/  ٧٣٢؛ أبـــو الفــــداء، عمـــاد الدیــــن بـــن علـــي بـــن محمــــود، الملـــك المؤیـــد(ت ٢٥٥ص

 .١٧١، ص ٣، ج١المختصر في أخبار البشر، نشر: المطبعة الحسینیة، ط
م)، شـرح نهـج البالغـة، ١٢٥٨هــ/٦٥٦بـة اهللا (ت ابن أبي الحدید، عز الدین بن عبد الحمید ابـن ه   )٢(

م)، ٢٠١٢هــ/١٤٣٣، (بیـروت، ٨، ج٢مراجعة: محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار الكتـاب العربـي، ط
 .٣٧٦ص 
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وأول من قام  )١(بدأت الحمالت المغولیة على البلدان اإلسالمیة بقیادة ـ جنكیز خان ـ   
  .)٢(میة التي كانت تضم بالد ما وراء النهر باجتیاح الدولة الخوارز 

مثـل كاشـغر وبـالد  )٤(خرجوا من أطراف الصین فقصدوا بـالد تركسـتان )٣(فإنَّ المغول  
وغیرهمــا فیملكونهــا، ثــم عبــرت طائفــة )٥( ســاغون ومنهــا مــا وراء النهــر، مثــل ســمرقند وبخــارى

 )٢(وهمـذان )١(ثم یتجاوزونها إلى الريفیفرغون منها ملكًا وتخریبًا وقتًال،  )٦( منهم إلى خراسان

                                                 
جنكیــز خــان، اســمه (تمــوجین) كمــا ســماه أبــوه، كــان حــدادًا، وكــان لــه قــوة وبســطة فــي الجســم ، ولــد    )١(

ح قائــدًا كبیــرًا وجمــع حولـــه القبائــل أطلــق علیــه لقـــب م)، وعنــدما كبــر وأصـــب١١٥٤هـــ/ ٥٤٩ســنة (
جنكیـــــــز خـــــــان، شـــــــخص مـــــــن قبیلـــــــة (قونقامـــــــار) اســـــــمه [كوكجـــــــه]. ُینظـــــــر: العـــــــزاوي، عبـــــــاس 

، بیـــروت، ١، ج١المحامي(معاصـــر)، تـــاریخ العـــراق بـــین احتاللـــین، الـــدار العربیـــة للموســـوعات، ط
 . ٨١م، ص ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥

ن، وكانـت هـذه الـبالد أنـزه األقـالیم وأخصـبها وأكثرهـا خیـرًا، یـاقوت، أي ما وراء نهر جیحون بخراسا   )٢(
م)، ١٢٢٨هــــ/ ٦٢٦شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد اهللا یـــاقوت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي الحمـــوي البغـــدادي(ت 

 .٤٥م، ص ١٩٩٤هـ/ ١٤١٥، بیروت، ٥، ج٢معجم البلدان، دار صادر، ط
بـین نهـري سـیحون وجیحـون مـن الغـرب حتـى هم قبائل عاشت فـي المنطقـة الواقعـة فـي وسـط آسـیا    )٣(

حـــدود الصـــین الجبلیـــة مـــن جهـــة الشـــرق ممتـــدة حتـــى أقصـــى الشـــمال الشـــرقي آلســـیا، وكانـــت هـــذه 
القبائـــل مســـتقرة فـــي الســـهول بـــین سالســـل الجبـــال فـــي الشـــتاء وفـــي الصـــیف یســـتقرون فـــي أعـــالي 

فرقـة إلـى أن جمعهـم جنكیـز الجبال، وكانوا یشتغلون بالرعي ویعیشون على الصـید، وكـانوا قبائـل مت
  .٣٦٠، ص ٨خان، ابن أبي الحدید، شرح نهج البالغة، ج

بفــتح أولــه وثانیــه، ویقــال لهــا بالعربیــة ســمران وهــي بلــد معــروف ومشــهور، وقیــل إنــه مــن أبنیــة ذي    )٤(
 .٢٤٨، ص ٣القرنین، وتحتوي على المیاه والبساتین واألشجار، یاقوت، معجم البلدان، ج

مـــن أعظـــم مـــدن مـــا وراء النهـــر، وكانـــت قاعـــدة ملـــك الســـامانیة، وهـــي مدینـــة قدیمـــة كثیـــرة وُتعـــدُّ    )٥(
البســاتین، وتمتــاز بالعمــارة الجیـــدة وهــي مدینــة تقــع علـــى أرض مســتویة، الحمــوي، معجــم البلـــدان، 

 .٣٥٣، ص ١ج

وهــي بــالد واســعة وتضــم عــدة مــدن منهــا: نیســابور ومــرو، ومعنــى خراســان أنــه: خــر اســم للشــمس    )٦(

بالفارسیة الدریة، وأسان كان أصل الشيء ومكانه، وقیل معناه كل سـهًال؛ ألنَّ معنـى خرَكـل وأسـان 

  .  ٣٥٠، ص ٢سهل، یاقوت، معجم البلدان، ج



  م)١٢٨٠هـ/٦٧٩األول: عصر المؤلف السیاسي والفكري( الفصل

 ٢٠

وما فیها إلـى حـدود العـراق، وكـل بلـدة مـن هـذه البلـدات أو المـدن التـي یـدخلونها یعیثـون فیهـا 
فســادًا وقــتًال وتــدمیرًا، والمغــول كــانوا مــن عبــدة الشــمس، وال یعرفــون الحــالل مــن الحــرام، فهــم 

  . )٣(یأكلون كل شيء حتى الكالب والخنازیر 
علمنــا بــأن الدولــة الخوارزمیــة والخالفــة العباســیة لــم تكــن فــي حالــة الیقظــة أو  هــذا إذا  

ـــذي یحـــیط الحـــذر بحیـــث لهـــا القـــدرة واالســـتطاعة علـــى مواجهـــة  مثـــل هـــذا الخطـــر الكبیـــر ال
  باإلسالم والمسلمین .

 )٤(یــــــــة عــــــــالء الــــــــدین محمــــــــد خــــــــوارزم شــــــــاهإذ لــــــــم یصــــــــمد ملــــــــك الدولــــــــة الخوارزم  
د أن قتل خوارزم شاه مجموعة من التجار الذین أوفـدهم جنكیـز ) أمامهم، بعم١٢٢٠هـ/٦١٧(

                                                                                                                                               

الــري، وهــي مدینــة مشــهورة مــن ُأمهــات الــبالد وأعــالم المــدن، وهــي كثیــرة الفواكــه والخیــرات ومحــط   )١(

بناهــا هـو فیـروز ابـن یزدجــر وسـماه رام فیـروز، وهــي  رحالـة الحجـاج علـى طریــق السـابلة وٕان الـذي

  .١١٦، ص ٣مدینة مبنیة باآلجر، یاقوت، معجم البلدان، ج
همــــذان: بالتحریــــك والــــذال معجمــــة، وآخــــره نــــون، فتحهــــا المســــلمون بعــــد مقتــــل الخلیفــــة عمــــر بــــن    )٢(

ة، وفیــه م) فتحهــا المغیــر بــن شــعب٦٤٤هـــ/٢٤الخطاب(رضــي اهللا عنــه) بســتة أشــهر أي فــي ســنة (

الكثیــر مــن أهــل الفضــل والــدین، مــنهم الشــاعر الكبیــر بــدیع الهمــذاني، وُتعــدُّ مــن البلــدان الجمیلــة، 

  .٤١٠، ص ٥یاقوت، معجم البلدان، ج
  .١٠/٣٣٥ابن األثیر، الكامل في التاریخ،    )٣(
بـــن هـــو الســـلطان الكبیـــر عـــالء الـــدین خوارزمشـــاه محمـــد ابـــن الســـلطان خوارزمشـــاه إیـــل رســـالن ا   )٤(

خوارزمشــاه أتســز بــن األمیــر محمــد بــن نوشــتكین الخــوارزمي، وقــد أبــاد ملوكــًا واســتولى علــى عــدة 

أقالیم وخضعت له الرقاب، وُأسر في إحدى المعارك وفدى نفسه بالمـال، وكـان صـبورًا علـى التعـب 

م)، ابـــن األثیـــر، ١٢٠٨هــــ/٦٠٥م) ومـــات ســـنة (١١٩٩هــــ/٥٩٦وٕادمـــان المســـیر، تســـلط فـــي ســـنة (

  .  ١٣٩، ص ٢٢؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج٢٥٧، ص ١٠في التاریخ، ج الكامل
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حـاملین معهـم األمـوال لنقـل هـذه المـواد إلـى  )١(خان لشراء المؤن والبضـائع مـن مدینـة خـوارزم
  عسكر جنكیز خان .

وفي تصرف غیر مدروس من خوارزم شاه، أمر بقتلهم واالسـتیالء علـى مـا یحملـون،   
ز خــان فقــرر الســیر إلــى خــوارزم واالنتقــام مــن عــالء الــدین وهــذه الحادثــة أثــارت غضــب جنكیــ

  . )٢(محمد خوارزم شاه 
وبعد هذه الحادثة أرسل نائب خوارزم شاه الجواسیس إلى معسكر جنكیـز خـان لینظـر   

  ما هو عددهم .
وعندما عاد المستطلعون أخبروه بكثرة أعدادهم، وأنهم من أصبر خلق اهللا على القتال   

، فعنـد ذلـك نـدم خـوارزم شـاه علـى قتـل أصـحاب جنكیـز خـان وأخـذ أمـوالهم، ال یعرفون هزیمة
وبعد هذه المعلومات تجّهز خوارزم شـاه وسـار لمقاتلـة جنكیـز خـان وبعـد مسـیرة طویلـة وصـل 

. ولـــم یعثـــر علـــى الرجـــال، لـــذلك قـــام بســـبي )٣(إلـــى بیـــوتهم فلـــم یجـــد ســـوى النســـاء والصـــبیان 
نوا یحــاربون ملــك مــن ملــوك التــرك وعنــد العــودة ، التقــى نســائهم؛ ألنَّ جمیــع رجــال المغــول كــا

                                                 

خــوارزم: وهــي مــن مــدائن خراســان. وكــان یحــیط بهــا وبأعمالهــا ســد كبیــر، فتهــدم أكثــره، وهــي فــي    )١(

هــــ/ العاشـــر ٤وســـط صـــحراء ورمـــال، وهـــي تعـــرف بجرجـــان، المـــنجم، إســـحاق بـــن الحســـین (ت ق 

، (بیــروت، ١ر المــدائن المشــهورة فــي كــل مكــان، عــالم الكتــب، طالمــیالدي)، آكــام المرجــان فــي ذكــ

  .٥٥م) ص ١٩٨٧هـ/١٤٠٨
م)، البدایـــة والنهایـــة، تحقیـــق: علـــي ١٣٧٢هــــ/٧٧٤ابـــن كثیـــر، إســـماعیل بـــن عمـــر الدمشـــقي (ت    )٢(

؛ األمـــــین، ٨٣م) ص ١٩٨٧هـــــ/١٤٠٨(بیـــــروت، ١٣، ج١شــــیري، دار إحیــــاء التـــــراث العربــــي، ط

 ٣ول ونصیر الـدین الطوسـي، مؤسسـة دائـرة معـارف الفقـه اإلسـالمي، طحسن، اإلسماعیلیون والمغ

 .٦٢م) ص ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦(قم، 

 .٨٣، ص ١٣؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج١٠/٣٣٨ابن األثیر، الكامل في التاریخ،    )٣(
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الجیشـــان وحـــدثت بیـــنهم معركـــة طاحنـــة بـــین المســـلمین مـــن جانـــب وبـــین المغـــول، وبعـــد هـــذه 
المعركة، وخطأ خوارزم شاه في وضع الخطة الصحیحة في توزیع جیوشه على المدن وعجـزه 

ه قام المغول بدخول البلدة، وأكثـروا ، وبعد المحاصرة ل)١(التام عن مقاتلتهم، فقاموا بمحاصرته
القتـــل والـــدمار فـــي كـــل مدینـــة یـــدخلونها، ونتیجـــة لهـــذه االنكســـارات مـــن خـــوارزم شـــاه قـــاموا 

  . )٢(بمطاردته من مدینة إلى ُأخرى، وهو یهرب أمامهم
ولو كان یملك قلیًال من الشجاعة والحزم والصمود أمامهم لما حصل كل هذه الخـراب   

  .)٣(مغول معهم أهالي بخارى ُأسارى والدمار، وأخذ ال
ومن األسباب التـي سـاعدت المغـول علـى احـتالل ـ خـوارزم ـ هـو العـداء الموجـود بـین   

ببغــداد وبالخصــوص  م)١٢٢١هـــ/٦١٨الناصــر لــدین اهللا(ت  ملــوك خــوارزم والخلیفــة العباســي
  .)٤(بین جالل الدین منكبرتي والخلیفة العباسي 

  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٣٣٨، ص ١٠ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )١(
 .٨٨، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٢(

  .١٠/٣٤١ُینظر: ابن األثیر، الكامل في التاریخ ،    )٣(
م)، مـــرآة ١٢٥٦هـــ / ٦٥٤ســبط ابــن الجــوزي، شــمس الــدین أبـــو المظفــر یوســف بــن قزاوغلــي (ت    )٤(

 .٦٣٤م، ص ١٩٥١هـ/ ١٣٧١، حیدر آباد، ٨الزمان في تاریخ األعیان، ج
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  العراق : محالت املغول على  -٢
م)، عندما وصلت ١٢٣٠ هـ/٦٢٨اق من المغول كان في سنة (أول تهدید لحدود العر   

طائفـــة مـــنهم علـــى طریـــق الموصـــل فنهبوهـــا وأكثـــروا فیهـــا القتـــل والنهـــب بـــین أهلهـــا كمـــا هـــي 
  . )١(عند احتاللهم ألي مدینةطریقتهم 
كـل مـن ، فقتلـوا )٣(ودقوقـا )٢(ربلإوفي هذه السنة، وصل مجموعة من التتر إلى حدود   

  . )٤(وجدوه في طریقهم من التركمان واألكراد
، فإنُه لم یظهر له خبـر، والخطـر وبريمنك )٥(وكذلك انقطاع األخبار عن جالل الدین  

م) كما یذكر ـ ابن األثیر ـ ویقول: عنـدما انتهـى دور ١٢٣٠هـ ـ ٦٢٨الحقیقي ظهر في سنة (

                                                 

ـــذهبي، شـــمس الـــدین، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــ   )١( م)، تـــاریخ ١٣٤٧هــــ/٧٤٨ان (ت ال

، ٢اإلســالم ووفیــات المشــاهیر واألعــالم، تحقیــق: عمــر عبــد الســالم، نشــر: دار الكتــاب العربــي، ط

 .١٣م) ص ١٩٩٢هـ/١٤١٣(بیروت، ٤٦ج
إربــل: هــي قلعــة حصــینة ومدینــة كبیــرة فــي فضــاء مــن األرض واســع بســیط، وحــول القلعــة خنــدق    )٢(

، وفیهـــا أســـواق ومنـــازل للرعیـــة، وٕاربـــل ُتعـــدُّ مـــن أعمـــال عمیـــق، وهـــي علـــى تـــل عـــاٍل مـــن التـــراب
  .١٩، ص ٤٦؛ الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج١٣٨، ص ١الموصل، یاقوت، معجم البلدان، ج

دقوقـــا: بفـــتح أولـــه وضـــم ثانیـــه وبعـــد الـــواو قـــاف ُأخـــرى وألـــف ممـــدودة ومقصـــورة، مدینـــة بـــین إربـــل    )٣(
  .٤٥٩، ص ٢وبغداد، یاقوت، معجم البلدان، ج

  .١٩، ص ٤٦؛ الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج٤٥٣، ص ١٠ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )٤(
السلطان، جالل الدین منكوبري ابن السلطان عالء الدین محمد بـن السـلطان خوارزمشـاه تكـش ابـن    )٥(

م) فــي جزیــرة بــالبحر بعــد أن ١٢٣٠هـــ/٦٢٨خوارزمشــاه أرســالن، ملــك الــبالد ودانــت لــه اُألمــم (ت 
لب علیه المغول، وكان جیشه أوباشاً، فیهم شر وفسق وانتشـرت فـیهم الفاحشـة والزنـا بـین منتشـر تغ

كبیــرهم وصــغیرهم، وكــان الغــدر مــن خلقهــم ویضــرب بهــم المثــل فــي الســلب والنهــب، الــذهبي، ســیر 
 .  ٣٢٩-٣٢٨، ص ١٢أعالم النبالء، ج
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وكة المغــول وانفــتح البــاب أمــامهم علــى مصــراعیه الخوارزمیــون وتالشــى نهائیــًا فهنــا قویــت شــ
  .)١(لغزو العراق 

قاصــدًا بغــداد، ومــن هنــاك رجــع إلــى همــدان، إذ  )٣(إلــى دینــور )٢( وصــل هوالكــو خــان  
رمضـــان أرســـل رســـوًال إلـــى الخلیفـــة  ١٠وفـــي  م)١٢٥٧هــــ/ ٦٥٥ـ رجـــب مـــن ( ١٢فـــي ـ 

  .)٤(نصرته في حرب اإلسماعیلیة المستعصم باهللا بالتهدیدات، والوعید ومعاتبًا له في عدم
نجدت ، وكتــب لــه قــائًال: ((كلمــا اســت)٥(ویــذكره بمصــیر ملــوك الخــوارزمیین والســالجقة   

سـمعت بأننـا مـن دیمـة وسـاللة نبیلـة. أمـا قا مددًا مـع أنـك مـن عائلـة بك اعتذرت ولم تبعث لن
ولي وألحقنـا باألسـرة ظهور جنكیز خان إلى یومنا هذا قد أصبنا العالم ما أصبناه بجیشـنا المغـ

                                                 

 .١٠/٤٥٣ُینظر: الكامل في التاریخ ،    )١(

لي بن جنكیز خان المغلي، وكان ذا سطوة وهیبة شدیدة وحزم ودهاء وخبـرة بـالحروب هوالكو بن تو    )٢(

م)، الــــدیار بكــــري، حســــین بــــن محمــــد بــــن الحســــن (ت ١٢٦٥هـــــ/٦٦٤، وأصــــبح ملــــك التتــــار (ت 

 .   ٣٧٩(بیروت) ص  ٢م)، تاریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس، دار صادر، ج١٥٥٨هـ/٩٦٦
) فرسـخ وینسـب ٢٠روع والثمار، وبین دینور وهمذان مسافة أكثر مـن (دینور: وهي مدینة كثیرة الز    )٣(

إلى دینور جماعة من أهل األدب والحدیث منهم عبد اهللا بن محمـد بـن وهـب الـدینوري الحـافظ وأبـا 
  .٥٤٥، ص ٢زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي وغیرهم، یاقوت، معجم البلدان، ج

  .٢٢٠ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٤(
السالجقة: وهي من القبائل التركیة، كانوا یسكنون أقصى إقلیم تركستان وبعدها هـاجروا علـى شـكل    )٥(

مجموعــات واســتقروا فــي إقلــیم مــا وراء النهــر وخراســان فــي القــرن الرابــع الهجري/العاشــر المــیالدي 

الكامـل فـي التـاریخ،  وعرفـوا بالسـالجقة نسـبًة إلـى قائـدهم ـ سـلجوق بـن دقـاق ـ . ُینظـر: ابـن األثیـر،

 .٤٧٣، ص ٩ج
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واألتابكیــة وغیـرهم مـا ألحقنـا مــع مـا كـانوا علیـه مــن  )١(الخوارزمیـة والسـلجوقیة وملـوك الدیالمـة
، وبعـد هـذه الرسـالة نصـحه بوجـوب الطاعـة والحضـور )٢(الكبریاء والعظمة والقـدرة... الـخ )) 

أو  )٣(لعلقمــــيابــــن ا أمامــــه أو إرســــال مــــن ینــــوب عنــــه أو یســــیر أحــــد ثالثــــة نفر:أمــــا الــــوزیر
محیــي  فــة وأرســلوا بــدلهم ابــن الجــوزي، ولــم یمتثلــوا ألمــر الخلی)٥(وأمــا ســلیمان شــاه )٤(الدویــدار

     .)٦(الدین

                                                 

: قوم في أیام األكاسرة وكانوا یقطنون قریة دیلمستان والدیالمة نسبة إلى دیلـم ویعنـي المـوت الدیالمة   )١(

 .٥٤٤، ص ٢وقیل غیر ذلك، یاقوت، معجم البلدان، ج

الخشاب، م)، جامع التواریخ، تعلیق: یحیى ١٣١٨هـ/٧١٨الهمذاني، رشید الدین فضل اهللا (ت    )٢(

 .٢٦٧، (القاهرة)، ص ٢نشر: دار إحیاء الكتاب العربي، ج
هـو محمــد بــن محمـد بــن علــي البغـدادي، الــوزیر الكبیــر، مؤیــد الـدین محمــد بــن محمـد بــن علــي بــن    )٣(

أبــي طالــب العلقمــي البغــدادي، وزیــر المستعصــم، وقیــل محمــد بــن أحمــد وهــو أســدي، أصــلهم مــن 
ألنــه حفــر النهــر المســمى بــالعلقمي فــي مدینــة الحلــة فــي العصــر النیــل، وقیــل لقــب العلقمــي لجــده؛ 

م)، الــذهبي، ســیر أعــالم ١٢٥٨هـــ/٦٥٦العباســي، وكــان یحــب أهــل األدب ویقــرب أهــل العلــم (ت 
؛ ابـــــن الطقطقـــــي، الفخـــــري فـــــي اآلداب الســـــلطانیة والـــــدول اإلســـــالمیة، ٣٦١، ص ٢٣النـــــبالء، ج

  .٣٢١ص

، الملك مقدم جیوش العراق، قائد الخلیفـة المستعصـم بـاهللا، قتلـه مجاهد الدین أیبك الدویدار الصغیر   )٤(

، ٢٣م)، الـذهبي، سـیر أعـالم النـبالء، ج١٢٥٨هــ/٦٥٦هوالكو مع الخلیفـة عنـد احـتالل بغـداد (ت 

  .٣٧١ص 
هـو شـهاب الـدین سـلیمان شــاه، أحـد أكبـر مـوظفي الخالفـة العباســیة قتلـه هوالكـو صـبرًا مـع الخلیفــة    )٥(

م) عن عمر ناهز الثمانین، الـذهبي، سـیر أعـالم ١٢٥٨هـ/٦٥٦ عند احتالله بغداد(المستعصم باهللا
 .٣٤٦، ص ٢٣النبالء، ج

ابـــن الجـــوزي: هـــو محیـــي الـــدین یوســـف بـــن أبـــي الفـــرج القرشـــي، الصـــاحب، العّالمـــة، ُأســـتاذ دار    )٦(
كـان صـدرًا الخالفة، محیي الـدین یوسـف ابـن الشـیخ جمـال الـدین أبـو الفـرج ابـن الجـوزي القرشـي، و 

م)، الــذهبي، ١٢٥٨هـــ/٦٥٦كبیــرًا بقــي فــي اُألســتاذ داریــة ســائر أیــام المستعصــم قتلــه هوالكــو ســنة (
 .٣٥، ص ٤٨؛ الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج٣٧٣، ص ٢٣سیر أعالم النبالء، ج
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  بغــداد : احتالل  -٣
هو الخالفـات التـي حصـلت آنـذاك بـین  ن سبب سقوط الخالفة العباسیةذكرُت سابقًا إ  

لوكهــا فــي األقــالیم اُألخــرى، فضــًال عــن ُأمرائهــا ومو  وزرائهــا حكومــة الخالفــة فــي بغــداد وبــین
  .سیئةال الحالة االقتصادیة والمعیشیة

عندما وصلت رسالة هوالكو إلى الخلیفة المستعصم بـاهللا، وأراد إرسـال الـدعم إلیـه فـي   
محاربة اإلسـماعیلیة، لكـن اُألمـراء منعـوه مـن إرسـال المعونـة والمـدد إلیـه، وقـالوا للخلیفـة: بـأن 

واحتیــال ولــیس محتاجــًا نجــدتنا، وٕاّنمــا غرضــُه إخــالء بغــداد مــن الرجــال  هوالكــو رجــل خدیعــة
  . )١(لیملكها بسهولة

فلم یرسل الخلیفة إلى هوالكو الرجال، ولما فـتح هوالكـو تلـك القـالع أرسـل رسـوًال آخـر   
علــى إهمالــه تســییر النجــدة، فوصــل الرســل إلــى بغــداد وأنــذروا الخلیفــة،  فــة وعاتبــهإلــى الخلی
فیما یجب فعله، فقال له الـوزیر: ال یوجـد حـل ألرضـاه سـواء  ابن العلقمي ر الوزیرحینها شاو 

  .)٢(إرسال الهدایا وبذل األموال والتحف له ولخواصه 
ـــذهب    وعنـــدما أخـــذوا فـــي تجهیـــز مـــا یســـیرونه مـــن الجـــواهر والمرصـــعات والثیـــاب وال

خلیفة إن الـوزیر یـدبر شـأن والفضة والممالیك والجواري وغیرها، قال الدویدار وأصحابه إلى ال
  . )٣(نفسه مع التتار وهو یروم تسلیمنا إلیهم فال تمكنه من ذلك

وبعــد هــذه المشــورة مــن الدویــدار أبطــل المستعصــم بــاهللا تنفیــذ الهــدایا الكثیــرة واقتصــر   
علــى شــيء نــزر ال قیمــة لــه وأرســله مــع شــرف الــدین عبــد اهللا ابــن أســتاذ الــدار محیــي الــدین 

  . )٤(ي ومعه رسالة فیها تهدید ووعید إلى هوالكویوسف بن الجوز 

                                                 
 .٢٧٢، ص ٢الهمذاني، جامع التواریخ، ج   )١(
 .٢٠٠، ص ١٣ایة والنهایة، ج؛ ابن كثیر، البد٣٢، ص ٤٨الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج   )٢(
  .٢٠٠، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٣(
  .٣٢، ص ٤٨الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج   )٤(
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ولمــا صــار الرســل الــذین ذهبــوا إلــى هوالكــو مــع الهــدایا، كانــت الصــحراء مملــوءة مــن   
عــوام النــاس وأخــذوا یســبون الرســل ویظهــرون الســفه، ولمــا وصــل الرســل إلــى هوالكــو عرضــوا 

. وسبب مـا )١(لیس له كفاءةعلیه ما شاهدوه وما نالهم فغضب هوالكو وقال: تبین أن الخلیفة 
، لهــذا الســبب أخــذ الدویــدار معــه ابــن العلقمــي حــدث هــو وجــود العــداوة بــین الدویــدار والــوزیر

بعض المنتفعین، وقالوا للخلیفة: بأن الوزیر عندما أشار إلیك بدفع المـال إلـى المغـول هـو أن 
كالمـه وعلینـا  هناك مصلحة شخصیة حتى یتقرب من هوالكو، لذلك علیك أن ال تنصاع إلى

  .)٢(أن نعّد العّدة والعدد ونناضل ونقاتلهم 
. لكـن اعتقـد بـأن )٣(یقول العزاوي : إنَّ الخلیفة خدع بكلمات الدویدار وعدل عن رأیـه   

الخلیفة لم ُیخدع وأننـا نعـرف الخلیفـة مـن الـذین یحبـون المـال حبـًا كثیـرًا حتـى كـان النـاس فـي 
ض وأن الســـكان ال یجـــدون مـــا یســـدُّ رمقهـــم والخلیفـــة عصـــره یعیشـــون الفقـــر المحـــدق واألمـــرا

  وحاشیته ینعمون بالخیرات .
ــــوزیر ابــــن العلقمــــي   ــــرأي ال ــــم یســــتمع ل ــــة ل ــــدار ، لكــــن الخلیف ــــدما هــــّددُه الدوی ســــّیما عن

  باالستیالء على األموال.
الـذي لـم یبلـغ  هوالكـو بقولـه: (أیهـا الولـد المغـرور وكذلك إرسال الرسالة مع الوفـد إلـى  

م، أظــــن أنــــك تریــــد أن تـــذهب بحیاتــــك وتتطلــــب قصــــر األجـــل، تتخیــــل أن إقبــــال األیــــام الحلـــ
  .)٤(ومساعدة الظروف تدوم لك، كأّنك تحاول أن تسیطر على العالم... الخ) 

                                                 

 .٢٨٨، ص ٢الهمذاني، جامع التواریخ، ج   )١(

 . ٢٧٠ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٢(

 .١٧٥، ص ١العراق بین احتاللین، ج   )٣(

  .١٧٠ ، ص١المصدر نفسه ، ج   )٤(
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وهــذا دلیــل علــى تخــبط الخلیفــة وعــدم معرفتــه بــُأمور القیــادة والحكمــة التــي یجــب أن   
  یتحّلى بهما .

عبـر دجلـة  )١(ل بجانب بعقوبة. ولمـا بلغـه أن بـایجونوینوخرج الدویدار من بغداد ونز   
بحیـال بـایجو ل ونز  )٢(ونزل بالجانب الغربي ظن أن هوالكو قد نزل هناك، فرحل عن  بعقوبة

ولقي یزك المغول أمیرًا من ُأمـراء الخلیفـة یقـال لـه آیبـك الحلبـي فحملـوه إلـى هوالكـو فأمّنـه إن 
مـــام العســـكر ویهـــدیهم. وكتـــب كتابـــًا إلـــى بعـــض تكلـــم بالصـــحیح وطیـــب قلبـــه فصـــار یســـیر أ

ــــوش  أصــــحابه یقــــول لهــــم: (أرحمــــوا أرواحكــــم واطلبــــوا األمــــان؛ ألنَّ ال طاقــــة لكــــم بهــــذه الجی
عبـاس؟...الخ  ال بنـي فأجابوه بكتاب یقولون فیه : من یكون هوالكو وما قدرته ببیت )٣(الكثیفة)

المستعصـم  لیطلب من الخلیفة العباسي وطلبوا من هوالكو العودة إلى همذان ویرسُل الدویدار
العفو عن هفوة هوالكـو. فلمـا عـرض آیبـك الكتـاب علـى هوالكـو ضـحك واسـتدل بـه علـى  باهللا

  .)٤(عدم معرفتهم باُألمور
  
  
  

                                                 

بایجونوین: هـو أحـد قـادة المغـول ونائـب هوالكـو اتهمـه هوالكـو بمكاتبـة الخلیفـة العباسـي وقـام بقتلـه    )١(

  .١٨١، ص ٢٣م)، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج١٢٥٨هـ/٦٥٦في سنة (
ن بعقوبــا: بــالفتح ثــم الســكون وضــم القــاف وســكون الــواو والبــاء، وهــي قریــة كبیــرة كالمدینــة بینهــا وبــی   )٢(

بغداد عشرة فراسخ، وهي كثیرة األنهار والبساتین وهي علـى نهـر دیـالى مـن جانبـه الغربـي، یـاقوت، 

  .٤٥٣، ص ١معجم البلدان، ج
  .٢٧٠ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص   )٣(
  .٢٧٠، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(
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تــار توجهــوا إلــى األنبــار، فســار إلــیهم ولقــي عســكر ســونجاق ثــم ســمع الدویــدار أن الت  
ایجونوین فــرّدهم وهجمــوا جمیعــًا علــى عســكر نــوین وكســرهم وهــزمهم وفــي هــزیمتهم التقــاهم بــ

الدویــدار فــاقتتلوا قتــاًالً◌ شــدیدًا وانكســر الدویــدار فقتــل أكثــر عســكره وهــرب هــو ونفــر قلیــل مــن 
  .)١(أصحابه ودخل بغداد 

نـزل هوالكـو بنفسـه علـى  م)١٢٥٨/هـ٦٥٦(وفي منتصف شهر محّرم الحرام من سنة   
  . )٢(سورًا عالیًا وكذلك حفروا خندقًا عمیقًا  بغداد، وبنى فیها المغول بالجانب الشرقي

وینقل الدیار بكري بأن المستعصـم بـاهللا اسـتدعى العسـاكر وتجهـز لحـرب هوالكـو وقـد   
اجتمــع أهــل بغــداد وتحــالفوا علــى قتــال هوالكــو وخرجــوا إلــى ظــاهر بغــداد والتقــى بهــم هوالكــو 

انبین إلـى أن نصـر اهللا تعـالى وحدثت بینهم معركة ضاریة وكثرت الجراحات والقتلـى بـین الجـ
وأسـروا مـنهم جماعـة وعـادوا باألسـرى عساكر بغداد وانكسـر هوالكـو، وسـاق المسـلمون خلفهـم 

  .)٣(ورؤوس القتلى إلى ظاهر بغداد 
هوالكــو، فكـــل كتــب التـــاریخ الــذي ذكـــرت دخـــول  ىتــى خـــرج الخلیفــة إلـــوهنــا أقـــول: م  

  تذكر هذه الروایة .والتي أشرت إلیها سابقًا لم المغول إلى بغداد 
ویــذكر أیضــًا الــدیار بكــري بــأن ابــن العلقمــي عنــدما علــم بهــروب المغــول وانكســارهم   

(أرسل ابن العلقمـي جماعـة مـن أصـحابه فقطعـوا شـط دجلـة فخـرج ماؤهـا علـى عسـاكر بغـداد 
وهــم نــائمون فغرقــت مواشــیهم وخیــامهم وأمــوالهم وصــار الســعید مــن لقــى فرســًا یركبهــا، وكــان 

                                                 

 .٣٥، ص ٤٨الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج   )١(

 .٣٥، ص ٤٨؛ الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج١٨١، ص ٢٣ج الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )٢(

 .٣٧٦، ص ٢الدیار بكري، تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس، ج   )٣(
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فرجعـت عسـاكر هوالكـو قد أرسل إلى هوالكو یعرفه بما فعل ویأمره بالرجوع إلى بغـداد الوزیر 
  .)١(إلى ظاهر بغداد فلم یجدوا هناك من یردهم) 

أن وهنــا لــي وقفــة مــع هــذه الحادثــة التــي ذكرهــا الــدیار بكــري، إذ أراد بقــدر المســتطاع   
ال أعـــرف كـــم كـــان عـــدد یلصـــق الهزیمـــة واالنكســـار الـــذي حصـــل للمســـلمین بـــابن العلقمـــي، و 

أصــحابه الــذین أرســلهم لقطــع نهــر دجلــة وفیضــانه ونعلــم جیــدًا أن نهــر دجلــة فــي ذلــك الوقــت 
من البصرة إلى بغـداد وبـالعكس، هـذا مـن جانـب، ومـن كانت تجوب فیه السفن لنقل البضائع 

جانــب آخــر، لــم تكــن علیــه ســدود كمــا فــي وقتنــا الحاضــر ، وحتــى فــي هــذا الوقــت وعلــى قلــة 
ــیــاه الموجــودة فــي النهــر كــم یحتــاج مــن األشــخاص ومــن الوقــت لغلــق هــذا النهــر، وتغیالم ر ی

  مجراه. وكأنَّ الكاتب أراد أن یقول بأن الخلیفة وجیشه في ذلك الوقت أقویاء وال یقهرون.
مــي ولكــن مــن حــق كــل باحــث أن یحقــق قوهنــا لــیس فــي معــرض الــدفاع عــن ابــن العل  

  . یذكرها المؤرخونل روایة أو حادثة ویقرأ بتمعن ك
ویجهـز ذلـك  اً ن الوزیر ابن العلقمي طلب من (رئیس التجهیزات) أن یهيء لـه جیشـوإ 

ابـن الجیش تـدریجیًا لیـذاع صـیت تجمعهـم، وبعـد خمسـة أشـهر أعلـم رئـیس التجهیـزات الـوزیر 
لـك ، فعـرض الـوزیر ذ)٢(وجیوشًا كثیرة وأنهم یحتاجون إلى المال  العلقمي بأنه جمع فرقًا كبیرة

على الخلیفة فاعتذر الخلیفة أن یمدهم بالمال، فهنا یأس الوزیر مـن الخلیفـة ورضـي بالقضـاء 
)٣(.  

ـ أن الوزیر ابن العلقمـي لـم یـدخر وسـعًا مـن السـیر الحثیـث والتـدبیر  وینقل ـ الهمذاني  
  الصائب لسالمة هذه العائلة .

                                                 

 .٣٧٨-٣٧٦تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس ، ص     )١(

 .٢٧٤، ص ٢الهمذاني، جامع التواریخ، ج   )٢(

 .٢٧٤، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(
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ن الدویـدار ـومجاهـد الدیـ وكان أعاظم بغداد وكبرائهـا مثـل: سـلیمان شـاه، وفـتح الـدین،  
. ـ وهـذا )١(ك بـاللهو ـن ومنهمــأخـذوا یطعنـون بالخلیفـة أمـام الـوزیر، وقـالوا بأنـه مولـع بالمطربیـ

  هو حال كل المنافقین في كل عصر وزمان ـ .
ــــاش    ــــد واألوب ــــدار، فأخــــذ أراذل البل ــــوزیر والدوی ــــین ال ــــة ال تــــزال ســــیئة ب وكانــــت العالق

علـــى أفـــواه النـــاس أن الـــوزیر متفـــق مـــع هوالكـــو ویریـــد نصـــرته المشـــایعین للدویـــدار یشـــیعوا 
  . . وهكذا یعمل مثل هذا الطابور في كل عصر حتى في وقتنا الحاضر ـ)٢(الخلیفة ـ ذالن ـوخ

وعندما تم محاصرة بغداد، بعدها بدأ القتال في الثاني والعشرین من شهر محرم، فلما   
حابه أرســل صــاحب دیوانـه وابــن درنــوش إلــى رأى الخلیفـة العجــز فــي نفسـه والخــذالن مــن أصـ

  . ٣خدمة هوالكو ومعهم تحف نزرة
ر الخلیفــة الــوزیر ابــن العلقمــي وقــال: أنــت طلبــت أحــد الثالثــة وهــا أنــا قــد    وبعــدها ســّی

سیرت إلیك الوزیر وهو أكبرهم، فأجابه ـ هوالكو ـ كان ذلك عندما كنت بنواحي همذان، أردت 
واحــد، وأخــذ المغــول بالقتــال بــإزاء بــرج العجمــي وبوقــا تیمــور مــن أحــد الثالثــة واآلن لــم أقنــع ب

  . )٤(الجانب الغربي
وبعــد ذلــك أمــر هوالكــو أن یخــرج إلیــه الدویــدار وســلیمان شــاه، وأمــا الخلیفــة إن اختــار   

الخروج فلیخرج وٕاّال یلزم مكانه، فخرج الدویدار وسلیمان شاه ومعهما جماعة مـن األكـابر، ثـم 
الطریق بحجة أن یرجع ویمنع المقاتلین الكامنین بالدروب واألزقة لئال یقتلوا  عاد الدویدار من

                                                 

 .٢٧٣، ص ٢تواریخ، جالهمذاني، جامع ال   )١(

 .٢٧٤، ص ٢؛ الهمذاني، جامع التواریخ، ج٢٧١ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٢(
  .٢٨٨، ص ٢الهمذاني، جامع التواریخ، ج   )٣(
  .٢٧١ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٤(
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عامــة أهــل بغــداد فقــد أرســلوا شــرف الــدین أحــدًا مــن المغــول فرجــع وخــرج مــن الغــد وقتــل، أمــا 
  . )١(المراغي وشهاب الدین الزنكاني لیأخذ لهم األمان 

د یوم إلى أن خرج إلـى هوالكـو، سـواء أما الخلیفة العباسي، فكان یزداد انهیارًا یومًا بع  
شاء أم أبى، وحضر بین یدي هوالكو في الیوم الرابع من صفر من بغداد ومعه أبناؤه الثالثة 

، وهم أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس أحمد أبو المناقب مبارك، مع ثالثة آالف من  )٢(
لى هوالكو خان فلم یبدو مـن هوالكـو ، فوصلوا إ)٣(السادات واألئمة والقضاة واألكابر واألعیان

  أثرًا من الغضب علیهم وأخذ یسأل عن أحوالهم بكلمات طیبة ثم قال للخلیفة :
مــرَّ النــاس أن یلقــوا الســالح ویخرجــوا مــن المدینــة حتــى أحصــیهم فرجــع الخلیفــة إلــى   

ا یخرجــون أســلحتهم وأخـذو المدینـة ونــادى المنـادي بــأمر الخلیفـة بإلقــاء السـالح ویخرجــوا فـألقوا 
  . )٤(من المدینة وكان الجیش المغولي یقتلهم عند خروجهم 

  .)٥(خیامًا في باب ـ َكلواذي ـ  أوالدهوأقام هوالكو للخلیفة و   
قضـوا علـى الخلیفـة وعلـى  م١٢٥٨هــ / ٦٥٦صـفر سـنة  ١٤عـاء وفي آخـر یـوم األرب  
  . )١(أوالده 

                                                 

 .٢٩٢، ص ٢؛ الهمذاني، جامع التواریخ، ج٢٧١ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )١(

  .٢٧٢ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٢(
  .٢٠١، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٣(
  .٢٩١، ص ٢الهمذاني، جامع التواریخ، ج   )٤(
َكلواذي: بالفتح ثم السكون والـذال معجمـة وآخرهـا یـاء مقصـورة، وهـي قـرب مدینـة السـالم بغـداد فـي    )٥(

یـر مـن علمـاء اللغـة العربیـة مـنهم أبـو الخطـاب محظـوظ بـن أحمـد الجانب الشرقي، وقد أنجبـت الكث

 .٣٢٧، ص٥بنت الحسن الكلواذي وأبو طالب العشاري وغیرهما، یاقوت، معجم البلدان، ج



  م)١٢٨٠هـ/٦٧٩األول: عصر المؤلف السیاسي والفكري( الفصل

 ٣٣

ب بغـداد ودخـل هوالكـو دار ویـذكر ـ ابـن العبـري ـ بـأن عسـاكر المغـول شـرعوا فـي نهـ  
ـــل بیـــد یدیـــه وقـــّدم الخلیفـــة بنفســـه فیســـة والآللـــيء ودررًا معبـــأة، ففّرقهـــا نأمامـــه الجـــواهر ال ومُث

  .)٢(هوالكو جمیعًا على اُألمراء وقادة جنده 
وعنــد دخــول المغــول إلــى بغــداد جــرى القتــل الــذریع والنهــب العظــیم والتمثیــل البلیــغ مــا   

  .)٣(یعظم سماعه 
لنهـب فـي ـ بغـداد ـ لمـدة سـبعة أیـام، وفـي الرابـع عشـر مـن صـفر رحـل هوالكـو وبقـي ا  

  ، وفوض هوالكو عمارة بغداد إلى  )٤(من بغداد نظرًا لعفونة هوائها بسبب القتلى 
  .)٦(وابن درنوش  ابن العلقمي والوزیر )٥(الجویني صاحب الدیوان

بغـداد  ـ هوالكو ـ وُیعدُّ احتاللر بقیادة وهكذا أسقطت حاضرة العالم اإلسالمي بید التتا  
من أعظم النكبات التي حّلت بالعالم اإلسالمي وأن التخریب والدمار والقتل الذي حلَّ بها ُیعدُّ 

                                                                                                                                               

م)، النجــوم الزاهــرة فــي  ١٤٦٩هـــ/ ٨٧٤ابــن تغــري بــردي، یوســف بــن عبــد اهللا (أبــو المحاســن) (ت    )١(

، ١٣؛ ابن كثیر، البدایـة والنهایـة، ج٦٠( القاهرة) ص ٧جملوك مصر والقاهرة، نشر: دار الكتب، 

 .٢٠٣ص 

 . ٢٧٦تاریخ مختصر الدول، ص    )٢(

 .٣٢٠ابن الطقطقي، الفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة، ص    )٣(

 .٢٧٢ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص    )٤(
لخراســاني، نــال مــن الجــاه والحشــمة مــا هــو عطــا ملــك بــن محمــد بــن محمــد عــالء الــدین الجــویني ا   )٥(

م)، وكان صاحب كرم وخبـرة بـاألمور السیاسـیة وعمـارة الـبالد، ١٢٨٢هـ/٦٨١یتجاوز الوصف (ت 
 .٤٢٥، ص ٢الكتبي، فوات الوفیات، ج

هـو نجــم الـدین عبــد الغنـي بــن درنـوش وهــو مــن المقـربین للخلیفــة المستعصـم بــاهللا، وكـان یراســل بــه    )٦(
مي ویشاوره في ُأمور كثیرة ویعمل برأیه، وبعد احتالل بغداد أصـبح خازنـًا بالـدیوان، الوزیر ابن العلق

 .٤٠٦ثم نقل خازناً إلى الكارخانة فبقي إلى أن مات، ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص 
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أكثـر مـن من أكبر الجرائم التـي حّلـت بالبشـریة آنـذاك، وقـد قـّدر عـدد القتلـى فـي هـذه الحادثـة 
  . )١( ملیون شخص

خذه أسیرًا مع بنات ثالث من صلب الخلیفة . وهنـاك الثالث تم أ وقیل أن ابن الخلیفة  
  .)٢(قول آخر ـ البن العبري ـ بأنه اختفى وانقطع ذكره 

الترف الدولة العباسیة وأورثها ذًال وهوانًا وضعفًا، فلم تسـتطع أن تقـف لقد نخر سوس   
والخیانــة التــي  فــي وجــه أعاصــیر المغــول، وكــذلك ضــعف شخصــیة الخلیفــة المستعصــم بــاهللا

  .)٣(ساعدت على اإلسراع بسقوط الخالفة اإلسالمیة  دثتح
هــذه األســباب كلهــا، واألســباب اُألخــرى التــي ذكرناهــا أدت إلــى ســقوط حاضــرة العــالم   

  اإلسالمي ـ بغداد ـ وسقطت معها الخالفة اإلسالمیة . 
  
  
  
  

  املبحث الثاني
  األحــوال العلمية والفكريـة 

                                                 

م)، مــرآة الجنــان ١٣٦٦هـــ/٧٦٨الیــافعي الیمنــي، أبــو محمــد عبــد اهللا ســعد بــن علــي بــن ســلیمان(ت    )١(

( بیــروت،  ٤، ج١یقظــان فــي معرفــة مــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان، دار الكتــب العلمیــة، طوعبــرة ال

؛ ابـــــن كثیـــــر، ١٨١، ص ٢٣؛ الـــــذهبي، ســـــیر أعـــــالم النـــــبالء، ج١٠٥م)، ص ١٩٩٥هــــــ/ ١٤١٧

 .٢٠٢، ص ١٣البدایة والنهایة، ج

 .٢٠٢، ص ١٣؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج٢٧٤تاریخ مختصر الدول، ص    )٢(

 .٢٠٢، ص ١٣؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج٢٣٨ریخ مختصر الدول ، ص تا   )٣(
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  :احلياة الفكرية يف البحرين  أوًال:
معرفـة البیئـة  كمال الدین میـثم البحرانـي، یجـب عن عصر الشیخ الكتابة عندما أردتُ   

بـــه بلدتـــه، وكـــذلك  والمعرفـــي والفكـــري الـــذي كانـــت تمتـــازالتـــي كـــان یســـكنها والوســـط العلمـــي 
الظــروف السیاســیة واالجتماعیــة التــي كانــت تحــیط بالشــیخ البحرانــي بصــورة خاصــة، واُألمــة 

اإلســالمیة تربطهــا فیمــا بینهــا وثــائق اجتماعیــة وثقافیــة  البلــدان ة؛ ألنَّ میة بصــورة عامــاإلســال
وسیاســیة، ولهــذه الظــروف یكــون لهــا األثــر البــالغ علــى شخصــیة اإلنســان ســواء أكــان إنســانًا 
بســیطًا أو مثقفــًا أو حــامًال لفكــر مــا، ممــا یــؤثر تــأثیرًا مباشــرًا أو غیــر مباشــر علــى شخصــیة 

ة علمیة مثل شخصیة الشیخ میثم البحراني الذي ُیعـدُّ مـن أعمـدة الفرد، فكیف والحال لشخصی
الفكر اإلسالمي فقهًا وأصوًال وفلسفة، وسّیما كثرة الحروب والفتن التي حدثت في عصره على 

بـات المناطق الشرقیة للبالد اإلسالمیة التـي دّمـرت وهـّدمت العدیـد مـن المـدارس الدینیـة والمكت
ل مـدة احـتالل العاصـمة السـّیما الحـروب والـدمار الـذي حصـل خـو العامة واألمـاكن المقدسـة، 

ار اإلسـالمیة ـ بغـداد ـ مـن المغـول ومـا أحـدثوه مـن دمـار وتخریـب، إذ غـزت هـذه الجیـوش دیـ
، هكــذا كــان الحــال فــي شــرق الــبالد اإلســالمیة، وأمــا غــرب الــبالد اإلســالمیة المســلمین اآلمنــة

اإلسـالمیة والرسـالة المحمدیـة السـمحاء، فـي مثـل  فكانت حملة الصلیبیین وحقدهم علـى اُألمـة
هذه الظروف التي كانت تحیط باُألمة اإلسالمیة، ولد الشیخ البحراني وعاش في هـذا العصـر 
التي تكثر فیه الفتن والحروب، وبما أن البحرین هو البلد الذي ولد فیه وولد في بلداتها، ال ُبدَّ 

  یها من مراكز علمیة وثقافیة .لي من التحدث بإیجاز عن البحرین وما ف
  
  
  البحريــن: نبذة خمتصرة عن   -١



  م)١٢٨٠هـ/٦٧٩األول: عصر المؤلف السیاسي والفكري( الفصل

 ٣٦

 وكانـت تضـم القطیـف واألحسـاء وتمتــازر، َجــر أو هَ قَّ َشـقـدیمًا كانـت تسـمى بـأرض المُ   
  .)١(بعذوبة میاهها 

ـــى قـــرى عـــّدة منهـــا الحـــوس والكثیـــب األكبـــر والكثیـــب األصـــغر    وتحتـــوي البحـــرین عل
البحــرین مــن المــدن التـي تكثــر فیهــا المیــاه الجوفیــة العذبــة والتــي  ، وُتعــدُّ  )٢(والمـرزي والمطلــع 

تكون قریبة من سطح التربة وتسكنها قبائل عربیة، وقد وفدوا على الرسـول األكـرم (صـّلى الـه 
  . )٣(علیه وآله وسّلم) في بدایة الدعوة اإلسالمیة 

انها یعیشـون والبحرین ناحیـة تقـع بـین البصـرة وُعمـان علـى سـاحل البحـر، وأغلـب سـك  
. والقبائل التي تقطنهـا هـي قبائـل بنـو عبـد القـیس، )٤(عل صید اللؤلؤ، وینسب إلیها القرامطة 

  . )٥(وفیها الكثیر من اآلثار 
، إّنمــا ســموا البحــرین؛ ألنَّ فــي ناحیــة قراهــا بحیــرة علــى بــاب األحســاء ویــذكر یــاقوت  

بصري ثقة، وأما  )١(معمر البحرانيقوم من أهل العلم منهم: محمد بن  )٦(وینسب إلى البحرین
                                                 

م)، صــفة جزیــرة ٩٤٥هـــ/٣٣٤ابــن الحائــك، أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن یعقــوب بــن یوســف(ت    )١(

 .١٦٨م)، ص ١٨٨٦هـ / ١٣٠٤العرب، لیدن، (

لـدان، تحقیـق: یوسـف م)، الب٩٧٥هــ/٣٦٥ابن الفقیـه، أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق (ت    )٢(

 .٨٩م)، ص ١٩٩٥هـ/١٤١٦، بیروت، (١الهادي، عالم الكتب، ط

 .٥٥المنجم، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، ص    )٣(

م)، آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد، دار صـادر ١٢٨٣هــ/٦٨٢القزویني، زكریا بن محمد بن محمـود(ت    )٤(

 .٧٧، بیروت، ص 

م)، الـروض المعطـار ١٤٩٤هــ/٩٠٠، أبو عبد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المـنعم (ت الحمیري   )٥(

هـــــ ١٤٠٠، (بیــــروت، ٢فــــي خبــــر األقطــــار، تحقیــــق: إحســــان عبــــاس، مؤسســــة ناصــــر للثقافــــة، ط

 .٨٢م)، ص ١٩٧٩/
  .٣٤٧، ص ١معجم البلدان، ج   )٦(
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فتحها فإنها كانت مملكة الفرس وكان بها خلق كثیر من بنو عبد القیس وبكر بن وائل وتمـیم 
  . )٢(مقیمین في بادیتها

وفي السنـة الثامنة للهجرة وّجه الرسول (صّلى اهللا علیه وآله وسّلم) العالء بن عبد اهللا   
هــا إلــى اإلســالم أو إلــى الجزیــة، فــدخلوا اإلســالم وبعــد إلــى البحــرین لیــدعو أهل )٣(الحضــرمي

، وفیمــا بعــد أصــبحت مــن الحواضــر )٤(الحضــرمي ولــي البحــرین أبــان بــن ســعید بــن العــاص
  .)٥(اإلسالمیة 

وكانــــت البحــــرین فــــي الســــابق بلــــدًا مزدهــــرًا، أمــــا اآلن فُتعــــدُّ مــــن البلــــدان المتواضــــعة   
ـــى الزراعـــة  ـــًا عل ـــة المواشـــي وصـــید األســـماك، وفیهـــا بعـــض اقتصـــادیًا، إذ یعتمـــدون كلی وتربی

  الصناعات . 
 حركــةمثـل  الدولـة وحصــلت فیهـا حركــاتوفـي نهایـة العصــر العباسـي األول، تفككــت   

  . )٦( الزنج، والقرامطة

                                                                                                                                               
، وثقه النسائي وغیره، مـات سـنة هو محمد بن معمر بن ربعي القیسي البصري المعروف بالبحراني   )١(

 .٤٦٧، ص ١م)، العسقالني، تهذیب التهذیب، ج٨٦٤هـ/٢٥٠(
  .٣٤٧، ص ١یاقوت، معجم البلدان، ج   )٢(
العالء بن عبد اهللا بن عماد بن أكبر بن مقنع بن حضرموت، واله رسول اهللا (صـّلى اهللا علیـه وآلـه    )٣(

ة) وقیـل اسـمه العـالء بـن عبـاد، ابـن األثیـر، أبـو وسّلم) البحرین، تـوفي سـنة (إحـدى وعشـرین للهجـر 
م)، ُأســــد الغابــــة فــــي معرفــــة ١٢٣٢هـــــ/٦٣٠الحســــن علــــي بــــن أبــــي الكــــرم محمــــد بــــن محمــــد (ت 

 ٤، ج١الصـــحابة، تحقیـــق: علـــي محمـــد معـــوض ـ عـــادل أحمـــد، نشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة، ط
  .٢٦٢، ص ١؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج٧١م) ص ١٩٩٤هـ/١٤١٥(

هـــو أبـــان بـــن ســـعید بـــن العـــاص بـــن ُأمیـــة بـــن عبـــد شـــمس األُمـــوي، أســـلم قبـــل فـــتح خیبـــر،    )٤(
واســـتعمله الرســـول (صـــّلى اهللا علیـــه وآلـــه وســـلّم) علـــى البحـــرین لمـــا عـــزل عنهـــا العـــالء بـــن 

م) فلــم یــزل علیهــا إلــى أن تــوفي الرســول (صــّلى اهللا علیــه وآلــه ٦٣٠هـــ/٩الحضــرمي ســنة (
  .٤٧، ص ١بن األثیر، ُأسد الغابة، جوسّلم) فرجع إلى المدینة، ا

  .٣٤٠، ص ١یاقوت، معجم البلدان، ج   )٥(
 .٢٣٦، ص ٦ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )٦(
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 ٣٨

العباســـــیة ســـــنة  ةثـــــارت بوجـــــه الدولـــــ التـــــي إحـــــدى الحركـــــات وهـــــي حركـــــة الـــــزنج :  -٢
محمد بن أحمد بن عیسى بن زیـد بـن  م) وكان صاحب الزنج زعم أنه علي بن٨٦٣هـ/٢٥٥(

علي بن الحسـین بـن علـي بـن أبـي طالـب (علـیهم السـالم) وجمـع الزنـوج الـذین كـانوا یسـكنون 
، ولــم یكــن صــادقًا فــي إدعائــه بأنــه مــن أهــل البیــت، وٕان اســمه الحقیقــي علــي بــن )١( الســباخ 

م) إلــى ٨٦٧/ هـــ٢٤٩محمــد بــن الــرحیم ونســبه مــن عبــد القــیس، ثــم انتقــل مــن ســامراء ســنة (
البحرین فادعى بها إنه من ولـد علـي بـن أبـي طالـب (علیـه السـالم) واتبعـه جماعـة كثیـرة مـن 

دان واألحـواز ووصـل اأهلها وكـان مشـعوذًا ومـن أصـحاب اآلراء الفاسـدة، وامتـد نفـوذه إلـى عبـ
  . )٢(نفوذ الحركة إلى البصرة وواسط

دهـا أبـو سـعید الحسـن بـن بهـرام التـي قا وبعـد حركـة الـزنج جـاءت ـ حركـة القرامطـة ـ  
م)، وٕان أهـل البحـرین لـم ٩١٣هــ/٣٠١امطة على البحرین في سـنة (وقد استولى القر ابي، الجنَّ 

، وقتـل أبـو یكونوا على وفاق مـع دولـة القرامطـة علـى الـرغم مـن تظـاهرهم بـالوالء ألهـل البیـت
  .)٣( ابي والذي قتله خادم لهسعید الجنَّ 

  
  
  
  
  لبحرين:مراكز العلم يف ا  -٣

 األول نســــتطیع أن نعــــدُّ بدایــــة نشــــأة المــــدارس العلمیــــة فــــي البحــــرین هــــي فــــي القــــرن  
؛ وذلـك عنـدما ذهـب وفـد أهـل البحـرین إلـى الرسـول محمـد (صـّلى  / السـابع المـیالديالهجري

                                                 

 .١٨، ص ١١ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )١(
 .٦٣٠، ص ٦ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )٢(

 .٦٣٠، ص ٦المصدر نفسه، ج   )٣(
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 ٣٩

م)، إذ تفقه هناك الكثیر من أهل البحرین، وعندما رجعوا إلى البحری ن بدأت اهللا علیه وآله وسّل
نهم: رشـید سـّیما فـي المسـاجد، ومـنهم رواة الحـدیث وحملـة العلـم ومـلب العلم تتسع، و مراكز ط
  .)٢(ان وغیرهم صوح ، وصعصعة بن)١(الهجري
ـــة القـــرن الثالـــث وبدایـــة القـــرن الرابـــع الهجري   /العاشـــر ومـــن علمـــاء البحـــرین فـــي نهای
  : المیالدي

امـة)، وكتـاب آخـر )، وهو مؤلف كتاب (اإلمم٩٢٠/هـ٣٠٨الشیخ عالم البحراني (ت  -
  .)٣(اسمه (المعجزات) 

(ت   راني ـن راشــــد البحـــــر واللغــــوي والفقیــــه المــــتكلم ناصــــر الدیـــــومــــنهم العــــالم الكبیــــ -
)، والعــالم المحقــق الشــیخ كمــال الــدین أحمــد بــن علــي بــن ســعید بــن م١٢٠٨/هـــ٦٠٥

)، وهـو صـاحب مؤلـف ـ رسـالة فـي العلـم ـ التـي م١٢٧٣/هــ٦٧٢سـعادة البحرانـي(ت 
 ا الخواجة نصیر الدین الطوسي. شرحه

ومـنهم الشـیخ كمـال الـدین میـثم البحرانـي المتـوفى فـي ـ بدایـة تسـعینیات القـرن السـابع  -
الهجـري ـ وُیعـدُّ مـن كبـار علمـاء البحـرین فـي الفقـه واألصـول واإللهیـات وعلـم الكـالم، 

 .)١(وغیرهم 
                                                 

ي مولى بني ُأمیة من األنصار ثـم مـن األوس، شـهد مـع الرسـول األكـرم (صـّلى اهللا هو رشید الهجر    )١(
علیه وآله وسّلم) في غزوة ُأحد، وكان من أصحاب وخـواص اإلمـام علـي (علیـه السـالم) وهـو ممـن 
قتل في حب اإلمـام علـي (علیـه السـالم)، قتلـه عبیـد اهللا بـن زیـاد الـذي كـان والیـًا علـى الكوفـة، ابـن 

  .٢٧٥، ص ٢ُأسد الغابة، جاألثیر، 
صعصعة بن صوحان أبو طلحة، أحـد خطبـاء العـرب، كـان مـن كبـار أصـحاب اإلمـام علـي (علیـه    )٢(

الســالم)،وكان یــروي الحــدیث عــن اإلمــام علــي وأبــن عبــاس، وثقــه ابــن ســعد، وكــان شــریفًا ُمطاعــًا، 

 .٢٢٩ص ، ٣حّدث عنه الشعبي والمنهال بن عمرو، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج

، (بیـــروت، ١البحرانــي ، عبـــد العظــیم المهتـــدي، علمـــاء البحــرین دروس وِعبـــر، مؤسســة الـــبالغ، ط   )٣(

 .٢٥م)، ص ١٩٩٣هـ/١٤١٤
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 ٤٠

كبیــر إلـــى البحـــوث وكانــت الســـمة الغالبـــة علــى علمـــاء اإلســـالم فــي البحـــرین مـــیلهم ال
الفقهیة، علـى الـرغم مـن تـألیفهم فـي شـتى صـنوف المعرفـة اإلسـالمیة مـن التفسـیر، والعقائـد، 
والحــدیث، والحكمــة، والمنطــق، وعلــوم اللغــة، وغیرهــا. ومــن هــؤالء العلمــاء الــذین بــرزوا هــو 

  . )٢(العّالمة الشیخ البحراني 
ى اُألمــــة اإلســــالمیة ل هــــذه األحــــداث، ومــــا مــــّرت مــــن ظــــروف قاســــیة علــــالومــــن خــــ

والبحرین، لـم یتـوان الشـیخ میـثم البحرانـي فـي تحمـل مسـؤولیاته كعـالم دیـن ال یعــرف التخـاذل 
  یستسلم للیأس، وقام بجهاد الكلمة والفكر وحمل سالح القلم تجاه هذه الظروف القاهرة.   الو 

  
  
  
  
  
  
  
  

  احللة: مدينة احلياة الفكرية يف  -ثانیاً 
ر لبحرانـــي تلقـــى دروســـه العلمیـــة فـــي البحـــرین أوًال، وبعـــدها غـــادبمـــا أن الشـــیخ میـــثم ا  

مــن ثــمَّ االنتقــال إلــى زیــارة العتبــات المقدســة، و مســقط رأســه متوجهــًا إلــى العــراق لطلــب العلــم و 
، لالجتمــاع بعلمائهــا وفضــالئها، وأخــذ الــدروس العلمیــة وٕاعطــاء الــدروس أیضــًا مدینــة الحلــة

                                                                                                                                               

 .٢٩البحراني، علماء البحرین دروس وِعبر، ص    )١(

 .١٣٣، ص ١النویدري، أعالم الثقافة اإلسالمیة في البحرین، ج   )٢(
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 ٤١

لمیة، التي استغرقت رحلته هذه سنین بین العراق وٕایران، لمجموعة من طالبها في حوزاتها الع
وبالخصــوص بمدینــة الحلــة مدینــة العلــم والعلمــاء. لــذا كــان علــيَّ أن أتحــدث عــن تــاریخ مدینــة 

  الحلة قبل أن أذكر مراكزها الفكریة والثقافیة .
نــت اآنــذاك مدینـة ـ بغــداد ـ التــي ك قریبــة مــن مركـز الخالفــة العباســیة وبمـا أن الحلــة  

، واحـتالل المغـول  ، وخالل هذه الحقبـة التـي ُتعـدُّ مـن حقـب الضـعفعاصمة الدولة العباسیة
لـو عرفنـا بـأن  للعراق والسیطرة علیه، ومـا لحقـه مـن دمـار وخـراب وقتـل ونهـب، وبالخصـوص

الشیخ میثم البحراني عاصـر هـذه الظـروف سـواء أكـان فـي البحـرین أو عنـدما كـان فـي مدینـة 
الحلة الفیحاء، وٕانَّ علماء الحلة وخوفًا على مدینتهم من الهجمة المغولیـة أرادوا  العلم والعلماء

  إنقاذ مدینتهم ومدارسهم الدینیة وعلمائهم، وجلب األمان ألهلها. 
لذلك ال ُبدَّ من تسلیط الضوء على مدینـة الحلـة مـن الناحیـة الجغرافیـة وموقعهـا، ومـن   

  علمیة الموجودة فیها، وكذلك إبراز دور الحلة الفكري .الناحیة الفكریة وذكر أهم المراكز ال
  
  
  
  
  
  
  مدينة احللة:نبذة خمتصرة عن   -١
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 ٤٢

م) ـ ١١٠١هـــ/٤٩٥فــي ســنة ( )١(ولــة صــدقة بــن مزیــدبنــى مدینــة الحلــة ـ ســیف الد  
ت تســمى وهــي مدینــة كبیــرة تقــع بــین الكوفــة وبغــداد، وكانــ ،)٢(بالجــامعیین وســكنها هــو وأهلــه 

رها ونزلها سیف الدولة صدقة بن منصور بن دبیس بن علي بـن مزیـد  أول من الجامعیین عّم
األســـدي، وكانـــت منـــازل آبائـــه الـــدور مـــن قریـــة النیـــل، فلمـــا قـــوَي أمـــره واشـــتد أزره انتقـــل إلـــى 
الجامعیین، لیكون على مأمن من األخطار، وُتعدُّ أفخر بـالد العـراق وأحسـنها فـي حیـاة سـیف 

  .)٣(الدولة 
وطــة ـ بأنهــا مدینــة كبیــرة مســتطیلة مــع الفــرات، ولهــا أســواق حســنة ویقــول ـ ابــن بط  

جامعـًة للمرافـق التجاریــة والصـناعات، وهــي كثیـرة العمـارة، وحــدائق النخـل منتظمــة بهـا داخــًال 
مامیــة أثنــا عشــریة وهــم طائفتــان إحــداهما إِ  ر عظــیم، وٕان أهــل هــذه المدینــةوخارجــًا ولهــا جســ

  . )٤(أهل الجامعیین تعرف باألكراد، واُألخرى تعرف ب
أمـا ـ ابـن جبیـر ـ فیقـول: الحلـة مـن المـدن العراقیـة الكبیـرة والمهمـة، ویتبـین لنـا أهمیـة   

ین الحـدائق بـهذه المدینة من خالل كثرة أسواقها، وكثرة سكانها، ویقول أیضـًا: إنَّ الـدیار تقـع 

                                                 

یف الدولة فخر الدین بن بهاء الدولة ابـن كامـل منصـور بـن دبـیس هو أبو الحسن صدقة الملقب س   )١(

ابن علي بن مزید األسدي، صاحب الحلة السیفیة، كان یقـال لـه ملـك العـرب وهـو ذو بـأس وسـطوة 

م)، ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد (ت ١١٠٦هـــ/٥٠٠وهیبــة تــوفي ســنة (

(بیـــــروت، ٢، ج١حســـــان عبـــــاس، دار صـــــادر، طم)، وفیـــــات األعیـــــان، تحقیـــــق: إ١٢٨٢هــــــ/٦٨١

  .٤٩٠م) ص ١٩٩٣هـ/١٤١٤
  .٤٨٠، ص ٨ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )٢(
 .٢٩٤، ص ٢ُینظر: یاقوت، معجم البلدان، ج   )٣(

م)، رحلـة ابـن بطوطـة، ١٣٧٧هــ/٧٧٩یُنظر: محمد  بن عبد اهللا بن محمـد بـن إبـراهیم اللـواتي (ت    )٤(

 .١٦٨، ص ١دار الشرق العربي، ج
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 ٤٣

ط بسالســل مــن مــن الشــوأشــجار النخیــل، أمــا جســرها فهــو معقــودًا علــى مراكــب كبــار متصــلة 
الشـطین، تـدلُّ علـى عظـم االسـتطاعة  الحدید كاألذرع المفتولة، ترتبط إلى خشب مثبتة في ك

  . )١(والقدرة 
غیر سیف الدولة بن حمدان الذي هو من ملوك وسیف الدولة المزیدي األسدي، وهو   

  .الشام، ولذا یقال لها الحلة المزیدیة
ا، وهــي مدینــة مشــهورة تقــع بــین النجــف لهــ ینحتــى ال یحصــل االشــتباه بــین المؤسســ   

األشرف والحائر المقـدس ُیقصـد بـه ـ الحـائر الحسـیني ـ علـى مشـرفهما آالف التحیـة والسـالم، 
وهــي مــن المــدن القدیمــة، وخــرج منهــا الكثیــر مــن العلمــاء واُألدبــاء والفحــول ومــزاراتهم هنــاك 

  .)٢(معروفة 
  
  
  
  
  
  
  مراكز العلم يف احللة:  -٢

                                                 

م)، رحلـة ابــن جبیـر، دار ومكتبــة ١٢١٧هـــ/ ٦١٤محمـد بـن أحمــد بـن جبیــر الكتـاني األندلسـي (ت     )١(

 .١٦٩الهالل، بیروت، ص 

م)، روضــات ١٨٩٥هـــ/١٣١٣الخوانســاري، محمــد بــاقر بــن زیــن العابــدین بــن جعفــر الموســوي (ت    )٢(

 .٢٦٩، طهران ، ص ٢ج الجنات في أحوال العلماء والسادات، مكتبة إسماعیلیان، ،
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 ٤٤

بمكانتهــا العلمیــة واألدبیــة، فقــد  راكــز والمــدن العراقیــة التــي امتــازتمــن الم ُتعــدُّ الحلــة  
  ظهرت فیها النهضة الفكریة منذ وقت بعید. 

ومن أهم أسباب هذه النهضة الفكریة في الحلـة، هـو اهتمـام ُأمـراء المزیـدیین مؤسسـي   
صــدهم الكثیــر مــن للعلمــاء واُألدبــاء وٕاجــزال العطایــا علــیهم، لــذلك قمدینــة الحلــة، وتشــجیعهم 

  .)١(واُألدباء، كما كان اهتمامهم بالعلماء والفضالء فیها الشعراء 
وازداد هــذه النهــوض الفكــري فــي عصــر مؤسســها ســیف الدولــة صــدقة بــن مزیــد الــذي   

  كانت له مكتبة فیها الكثیر من المؤلفات والمجلدات .
حـّط الرحـال وملجـأ وكان دبیس بن صـدقة أحـد أجـواد الـدنیا وكانـت الحلـة فـي زمانـه م  

  .)٢(بین اآلمال ومأوى الطرید 
دبیس بن صدقة ملك العرب صاحب الحلة المزیدیة كان  ن خلكان ـ فیقول: إنَّ أّما ـ اب  

  .)٣(جوادًا كریمًا عنده معرفة باألدب والشعر 

                                                 

مـن أراد معرفـة المزیـد عـن توافـد الشـعراء واُألدبـاء علـى ـ صـدقة بـن مزیـد ـ مراجعـة: تـراجم اُألدبـاء    )١(

؛ حـاجي خلیفـة، مصـطفى بـن عبـد اهللا،  ٤٩، ص ٢والشعراء في: ابـن خلكـان، وفیـات األعیـان، ج

؛ ١٠٦٩، (بیـروت)، ص ٢، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحیـاء التـراث العربـي

م)، خریـدة ١٢٠٠هــ/  ٥٩٧عماد الدین األصبهاني، محمد بن محمد صفي الدین أبـو عبـد اهللا (ت 

هـــ / ١٣٧٥، (١القصـر وجریــدة العصــر، تحقیــق: محمــد بهجـة األثــري، المجمــع العلمــي العراقــي، ج

 .  ٩١م)، قسم شعراء العراق، ص ١٩٥٥

 .٢٩٠، ص ١السلطانیة والدول اإلسالمیة، ج، الفخري في اآلداب ابن الطقطقي   )٢(

، ١؛ عمــاد الــدین األصــبهاني، خریــدة القصــر وجریــدة العصــر، ج٢٦٣، ص ٢وفیــات األعیــان، ج   )٣(

 .  ٩٢ص 
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 ٤٥

وقد تركزت هذه النهضة في القرن السادس والسابع والثامن الهجـري، فأصـبحت الحلـة   
، )١(اء اإلمامیــة وفضــالئهم وأدبــائهم الــذین اشــتغلوا واهتمــوا بالتــألیف والتــدریستضــم كبــار علمــ

  ومن هذه المراكز :
ســّیما إذا عرفنــا بأنهــا القریــة ، حلــة بنــي مزیــدقــرب  قریــة النیــل: وهــي مــن مراكــز العلــم  -أ

التـــي كانـــت تســـكنها أســـرة ســـیف الدولـــة صـــدقة بـــن منصـــور األســـدي مؤســـس الحلـــة 
  . )٢(قل منها إلى منطقة الجامعیینالسیفیة قبل أن ینت

منطقــة الجــامعیین: وُتعــدُّ مــن أهــم المراكــز العلمیــة فــي الحلــة، وتقــع فــي مدینــة الحلــة،   -ب
ویعـــود تأسیســـها إلـــى القـــرن الخـــامس الهجـــري وأول مـــن ســـكن منطقـــة الجـــامعیین هـــو 

األثــر  ســیف الدولــة أبــو الحســن صــدقة بــن منصــور بــن مزیــد األســدي، الــذي كــان لــه
دبـــاء والفكریـــة فـــي الحلـــة؛ ألنـــه كـــان یشـــجع العلمـــاء واألُ  بیـــر فـــي النهضـــة العلمیـــةالك

  . )٣(ویجزل لهم العطاء والهدایا، وقد أخرجت خلقًا كثیرًا من أهل العلم واألدب 

وهـــاجر إلیهـــا الكثیـــر مـــن العلمـــاء والمثقفـــین مـــن المراكـــز العلمیـــة المحیطـــة بهـــا، وقـــد 
  من العلماء والفقهاء، منهم : حظیت منطقة الجامعیین بأكبر عدد

  
  
  

                                                 
شعبان،  ٢، األحد ١٩الحكیم، حسن(معاصر)، مراكز العلم في الحلة، جریدة الجنائن، العدد    )١(

  م.٢٠٠٠هـ / ١٤٢١

  .٢٩٤، ص ٢، جیاقوت، معجم البلدان   )٢(

 .٩٦، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(
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 ٤٦

. وقـد قـرأ )١(أبو البقاء بن نما الحلي، عاِلم فاضل صـالح، یـروي عنـه ولـدُه جعفـر  - ١
  .)٢(الفقه بداره الواقعة في محلة الجامعیین 

م) ١١٩٢هــ/٥٨٨محمد بن علـي بـن شـهر آشـوب(أبو عبـد اهللا)، المازنـدراني (ت  - ٢
ــة الجــامعیین فــي )٣( . كــان شــیخًا جلــیًال وشــاعرًا عارفــًا بالرجــال واألخبــار، قــرأ بحّل

شهور سنة سبع وستین وخمسمائة، وكان عارفًا باألخبار والرجال ولُه كتاب تحت 
 .)٤(معالم العلماء) وهو من الكتب الرجالیةاسم (

 /هــ ٧٢٦الحلي: جمال الدین الحسـن بـن یوسـف بـن المطهـر الحلـي (ت  العّالمة - ٣
، ترجمنا له ترجمة وافیـة ضـمن تالمیـذ )٥(م)، شارح مختصر ابن الحاجب ١٣٢٥

                الشیخ میثم البحراني.

  
  

                                                 

م)، أمــــل اآلمــــل، تحقیــــق: الســــید أحمــــد ١٦٩٢هـــــ/ ١١٠٤الحــــر العــــاملي، محمــــد بــــن الحســــن (ت    )١(

 .٣٤٤، قم، ص ٢الحسیني، دار الكتاب اإلسالمي، ج

ــــو القاســــم، معجــــم رجــــال الحــــدیث، مؤسســــة اإلمــــام الخــــوئي، ط   )٢( بیــــروت ،  ٢٠، ، ج٥الخــــوئي، أب

 .٢٧٨ص

 .٣٥٤، ص ١٧المرجع نفسه، ج   )٣(

م)، مقدمـة معـالم العلمـاء، تحقیـق: ١١٩٢هــ/٥٨٨ابن شهر آشوب، محمد بـن علـي المازنـدراني(ت    )٤(

، قــم، ١، ج١مؤسســة آل البیــت ـ علــیهم الســالم ـ إلحیــاء التــراث، نشــر: مؤسســة آل البیــت، ط

 .١٦م)، ص ٢٠١١هـ ـ ١٤٣١(

م)، لســــان ١٤٤٨هــــ/٨٥٢بـــي الفضـــل أحمــــد بـــن علـــي(ت ابـــن حجـــر العســـقالني، شــــهاب الـــدین أ   )٥(

 .٣١٧م)، ص ١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، (بیروت، ٢، ج٢المیزان، مؤسسة األعلمي، ط
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 ٤٧

  دور احللة الفكري يف عصر ميثم البحراني:  -٣
فقــد كانــت مــدارس بغــداد  ،بغــداد مــن المغــول رزت مدرســة الحلــة الفقهیــة بعــد احــتاللبــ  

  ید المغول واستباحتها من جنوده . ىعل البارزة قبل احتاللها ة والعلمیة هيالفقهیة واألدبی
وعندما احتلت بغداد، أوفد أهالي الحلة وفدًا إلـى قیـادة الجـیش المغـولي المتمركـزة فـي   

بغداد آنذاك طالبین منه األمان لبلدهم، فاستجاب هوالكـو لطلـبهم وأمـنهم علـى بالدهـم، وذكـر 
ـ علیـه  )١(كتابـه (كشـف الیقـین فـي فضـائل أمیـر المـؤمنینهـذا الكـالم ـ العّالمـة الحلـي ـ فـي 

السـالم ـ)، فـي أخبـار مغیبـات أمیـر المـؤمنین ـ علیـه السـالم ـ ومـن ذلـك أخبـاره بعمـارة بغـداد 
وملك بني العباس وذكر أحوالهم وأخذ المغول الُملك منهم رواه ـ والدي رحمـه اهللا ـ وكـان ذلـك 

هدین الشریفین من القتل؛ ألنُه لما وصل ـ هوالكـو ـ إلـى سبب سالمة أهل الحلة والكوفة والمش
لقلیــل ومــنهم: والقــول هنــا بغــداد وقبــل أن یحتلهــا هــرب أكثــر أهــل الحلــة إلــى الصــحاري إّال ا

  . )٣(والفقیه ابن أبي العز )٢(لحلي ـ والدي ـ ، والسید مجد الدین بن طاووسل
م مطیعـون وتحـت القیـادة المغولیـة فأجمع رأي هؤالء الثالثة على مكاتبة السلطان بأنه  

وأرسلوا له شخصًا أعجمیًا، فأنفذ السلطان إلیهم فرمانًا (والفرمان هو عهد السلطان للوالة) مع 
شخصــین، وقــال لهمــا: إن كانــت قلــوبهم كمــا روت بــه كتــبهم فیحضــرون إلینــا، فجــاء األمیــران 

                                                 
، ١م)، تحقیـــق: حســـین الـــدرَكاهي، ط١٣٢٥هــــ/ ٧٢٦الحلـــي، الحســـن بـــن یوســـف بـــن المطهـــر(ت    )١(

  .  ٨١م)، ص ١٩٩٠هـ/ ١٤١١(طهران، 
بـن طـاووس الحلـي، مـن علمـاء الحلـة، أجمـع رأیهـم هـو  هو مجد الدین محمد بن الحسن بن موسى   )٢(

وآخـرون علـى مكاتبـة هوالكـو بـأنهم مطیعـون، داخلـون تحـت حكمـه، وألـف كتـاب ـ البشـارة ـ وأهـداه 
إلــــى هوالكــــو وبعــــد إهــــداء الكتــــاب جعلــــه هوالكــــو نقیبــــًا فــــي الــــبالد الفراتیــــة وأمــــر هوالكــــو بســــالمة 

تعـرض لهمـا بسـوء، العّالمـة الحلـي، أبـي منصـور الحسـن المشهدین المقدسین ومدینة الحلة وعـدم ال
م)، إرشـاد األذهـان إلـى أحكـام اإلیمـان، تحقیـق: ١٣٢٥هــ/٧٢٦بن یوسف بـن المطهـر األسـدي(ت 

  .٣٣م)، ص١٩٨٩هـ/١٤١٠، (قم، ١فارس الحسون، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط
، المكنـى بكمـال الـدین، أحـد علي بـن أبـي العـز محمـد بـن علـي، أبـو الحسـن النیلـي الحلبـي األصـل   )٣(

م) وكـان عالمـًا ١٢٧٥هــ/٦٧٤كبار فقهاء اإلمامیة ولد في محلـة ـ النیـل ـ بمدینـة الحلـة مـات سـنة (
بالفقـه والحـدیث، اللجنـة العلمیـة فـي مؤسسـة اإلمـام الصـادق ـ علیـه السـالم ـ، نشـر: مؤسسـة اإلمـام 

 .  ١٧٤م)، ص ١٩٩٨هـ/١٤١٩(قم، ٧، ج١الصادق، ط
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 ٤٨

فقـاال نعـم،  ى: إن جئـت وحـدي كفـ فخافوا لعدم معرفتهم بما ینتهي الحال إلیه، فقـال ـ والـدي ـ
وقبـل قتـل الخلیفـة قـال  )١(فصـعد معهمـا فلمـا حضـر بـین یدیـه وكـان ذلـك قبـل دخـول ـ بغـداد ـ

له: كیف أقدمتم مكاتبتي والحضور عندي قبل أن تعلموا ما ینتهـي إلیـه أمـري وأمـر صـاحبكم 
فـي بغـداد، فقـال ـ كـان وكیف تأمنون إن صالحني ورحلُت عنـه ( أي الخلیفـة العباسـي) الـذي 

ا روینا عن إمامنا علي بن أبي طالب ـ علیه السالم ـ إنه قـال  والدي ـ إنما قدمنا على ذلك ألّن
نسیان ویكثر ، وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل یشتد فیها ال)٢(في بعض خطبه: الزوراء 

خـرفهم مسـكنًا، تكـون موطنـًا ولز )٣(فیهـا السـكان ویكـون فیهـا قهـارم وخـزان یتخـذها ولـد العبـاس 
لهم دار لهـو ولعـب، یكـون بهـا الجـور الجـائر والخـوف المخیـف واألئمـة الفجـرة والقـراء الفسـقة 

یـأتمرون بمعـروف إذا عرفـوه وال یتنـاهون عـن  الوالوزراء الخونة، یخدمهم أبناء فـارس والـروم 
  منكر إذا أنكروه، یكتفون الرجل منهم بالرجال والنساء بالنساء .

لـك الغــم الغمـیم والبكـاء الطویــل والویـل والعویــل ألهـل الـزوراء مــن سـطوة التــرك فعنـد ذ  
  .)٤(وما هم الترك قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجان المطرقة 

لباسهم الحدید جرد مرد یقدمهم ملـك یـأتي مـن حیـث بـدأ ملكهـم جهـوري الصـوت قـوي   
ه رایة إّال نكسها، الویل الویل لم ناوأه یمر بمدینة إّال فتحها وال ترفع ل ال ،الصلة عالي الهّمة 

  .)٥(فال یزال كذلك حتى یظفر 

                                                 
  .٨١ي، كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین، ص الحل   )١(
الزوراء: مدینة ببغداد في الجانب الشـرقي سـمیت الـزوراء الزورار فـي قبلتهـا. ُینظـر: یـاقوت، معجـم    )٢(

 .١٥٦، ص ٣البلدان ، ج
 . ٨٢الحلي، كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ـ ، ص    )٣(
م المیم وسكون الطاء، والطراق بكسر الطاء الجلد الـذي یقطـع علـى مقـدار المطرقة: هو الترس بض   )٤(

التـرس، والمعنـى، أن وجـوههم عریضـًة ووجنـاتهم مرتفعـة. ُینظـر: المباركفــوري، محمـد عبـد الــرحمن 
، (بیـروت)، ص ٦م)، تحفـة األحـوذي، دار الكتـب العلمیـة، ج١٩٣٤هــ/ ١٣٥٣بن عبـد الـرحیم(ت 

٤١٠. 
 .٨٢ي، كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ـ ، ص العّالمة الحل   )٥(
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 ٤٩

فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصـفات فـیكم رجونـاك فقصـدناك، فطّیـب خـاطرهم وكتـب   
  .)١(لهم فرمانًا باسم ـ والدي ـ یطیب فیه قلوب أهل الحلة وأعمالها 

زًا علمیــًا وأدبیـًا یشــار إلیــه وبهـذا ســّلمت مدینـة الحلــة مــن الـدمار والقتــل وأصـبحت مركــ  
بالبنــان، وأخــذت الحلــة تســتقطب الفــارین مــن بغــاد مــن العلمــاء والطــالب والفقهــاء، وظهــر فــي 
هــذه المــدة فقهــاء كبــار، كــان لهــم األثــر الكبیــر فــي تطــویر منــاهج الفقــه واألصــول األمامیــة، 

مـن هـؤالء: الشـیخ میـثم وتجدید عملیة االجتهاد، فكانـت الحلـة مركـزًا لكبـار علمـاء المسـلمین و 
  البحرین وتلقى فیها العلوم الدینیة ودرس فیها .البحراني الذي رحل إلیها من بلده 

وٕانَّ مجالس الدرس والعلم فـي الحلـة، كانـت تنعقـد حـول الشـیخ (اُألسـتاذ) علـى صـورة   
المعـــروف جعفـــر بـــن الحســـن بـــن یحیـــى  )٢(حلقـــات، منهـــا حلقـــة درس نجـــم الـــدین أبـــي القاســـم

، وأنشـأ ابـن )٣(م)، وكان من كبار علماء عصره في الفقـه١٢٧٧ هـ/٦٧٦قق الحلي (ت بالمح
م) بیــوت الــدرس فــي الحلــة إلــى جانــب المشــهد المنســوب إلــى ١٢٤٧ هـــ/٦٤٥ا الحلــي (ت نمــ

  ، وأسكنها جماعة من طلبة العلوم الدینیة .في مدینة الحلة صاحب الزمان
میــثم بــن علــي البحرانــي الــذي كــان  ومــن هــذه  المجــالس: مجلــس الشــیخ كمــال الــدین  

أمثـال: العّالمـة الحلـي فیلسوفًا محققًا وحكیمًا بارعًا، وتخّرج على یدیه أكابر علماء الحلـة مـن 
 م)، وابــن (طــاووس) وغیــرهم، وقــد ألــف لعــالء الــدین عطــا ملــك الجــویني١٣٢٥ هـــ/٧٢٦(ت 

                                                 
 .٨٢العالّمة الحلي، كشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ـ ، ص    )١(
هـو جعفـر بـن الحسـن بـن یحیـى بـن ســعید (أبـو القاسـم) المحقـق المـدقق، كـان ألسـن أهـل زمانــه(ت    )٢(

 .٨٣، ص ١الرجال، جم)، ابن داود، كتاب ١٢٧٧هـ/٦٧٦

القمــي، عبــاس، الفوائــد الرضــویة فــي أحــوال علمــاء مــذهب الجعفریــة، تحقیــق: ناصــر بــاقري، دار    )٣(

 .٤٥٠م)، ص ١٩٦٥هـ/ ١٣٨٥التبلیغ اإلسالمي، (قم، 
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 ٥٠

البالغـة بشـروحِه  م) كتاب شرح نهـج١٢٨٢ /١٢٥٨هـ ـ ٦٨١/ ٦٥٧حاكم العراق آنذاك (ت 
  . )١(الثالثة 
نصــیر الــدین الطوســي الــذي  ء الــذین قصــدوا مدینــة الحلــة، الخواجــةومــن أبــرز العلمــا  

  .)٢(درس فیها العلوم العقلیة والكالمیة وغیرها 
وحفلت كتب التاریخ والتراجم بأخبار عدد ضخم من علماء الحلة وأدبائهـا یضـیق هـذا   

  البحث عن استقصائهم .
ســفیة فــي الفكــر اإلســالمي إلــى تلمیــذ زدهــار المباحــث العقلیــة مــن كالمیــة وفلویرجــع ا  

لشــیخ میــثم البحرانــي الشــیخ جمــال الــدین الحســن بــن یوســف بــن علــي بــن المطهــر المعــروف ا
) حتــى أصــبح الرجــل والفقیــه المعتمــد علیــه فــي الفقــه م١٣٢٥ هـــ/٧٢٦لــي (ت بالعّالمــة الح

یتُه في البلدان اإلسالمیة حتـى ذكـره ـ العسـقالني ـ بــ ـ واألصول والكالم والفلسفة حتى ذاع ص
رأس ـ الشیعة وٕامامهم ومصنفهم، وشرحه على مختصر ـ ابن الحاجب ـ في غایـة الحسـن فـي 

     . )٣(حل ألفاظه وتقریب معانیه 

                                                 

 .٣٠٢؛ القمي، عباس، الفوائد الرضویة، ص ٣٣٢، ص ٢ُینظر: الحر العاملي، أمل اآلمل، ج   )١(

 .٣٠٢باس، الفوائد الرضویة، ص ُینظر: القمي، ع   )٢(

م)، الـدرر الكامنـة ١٤٤٨هــ/ ٨٥٢ابن حجر العسـقالني، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن أحمـد (ت    )٣(

، ٢فــي أعیــان المائــة الثامنــة، تحقیــق: محمــد عبــد المعیــد خــان، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، ط

  .١٨٨م)، ص ١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢، (الهند، ٢ج
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 ٥٢

  املبحث األول
  أمسه ونشأته

  امسه ونسبه :  أوالً: 
، البحرانـي ومـنهم مـن یقـول )٢(، المعلـى)١(الشیخ كمال الدین میـثم بـن علـي بـن  میـثم   

. وضبط اسمه واسم جده (میثم) بفـتح المـیم ال كسـرها، كمـا ذكـر ذلـك صـاحب )٣(ابن المعلى 
  .)٤((مجمع البحرین) في مادة (مثم) 

  

                                                 
م)، الســـالفة البهیـــة فـــي الترجمـــة ١٧٠٩هــــ/ ١١٢١البحرانـــي، ســـلیمان بـــن عبـــد اهللا المـــاحوزي (ت    )١(

م)، ص ٢٠١٠هــــ/ ١٤٣٠، (١المیثمیـــة، تحقیـــق: محمـــود الغریفـــي، دار حفـــظ التـــراث البحرانـــي، ط
، ٣ألمـــین، دار التعـــارف للمطبوعـــات، ج؛ األمـــین، محســـن، أعیـــان الشـــیعة، تحقیـــق: حســـین ا٤١

؛ المیرزا، عبد اهللا أفنـدي، تعلیقـة اآلمـل، تحقیـق: أحمـد الحسـیني، ١٩٧م)، ص ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣(
؛ الخطیــــــب، عبـــــــدالزهراء ٣٢٥م)، ص ١٩٨٩هــــــــ/ ١٤١٠، (قــــــم، ١مكتبــــــة الســــــید المرعشـــــــي، ط

؛ ٢٤٢م)، ص١٩٨٨هــ/ ١٤٠٩(بیـروت،  ١، ج٤الحسیني، مصادر نهج البالغـة، دار الزهـراء، ط
م)، أنـوار البـدریین فـي تـراجم علمـاء القطیـف ١٩٢١هــ/ ١٣٤٠البالدي، علي بـن الشـیخ حسـن (ت 

؛ القمـــي، ٦٢م)، ص ١٩٥٧هــــ/ ١٣٧٧واألحســـاء والبحـــرین، مطبعـــة النعمـــان، (النجـــف األشـــرف، 
؛ ٤٠٢(طهــران)، ص  ١عبــاس، الكنــى واأللقــاب، تقــدیم: محمــد هــادي األمینــي، مكتبــة الصــدر،ج

؛ المهتـــدي، عبـــد ٥٥، بیـــروت، ص ١٣ج ة، عمـــر رضـــا، معجـــم المـــؤلفین، مكتبـــة المثنـــى،كحالـــ
 .  ٧٧العظیم، علماء البحرین دروس وِعبر، ص 

؛ البغــدادي، إســماعیل ١٩٩١، ص ٢حــاجي خلیفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ج   )٢(
، ٢اء التـراث العربـي، بیـروت، جباشا، هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصـنفین، دار إحیـ

  .٤٨٥ص 
 .٣٢٣، ص ١) قرنًا، ج١٤النویدري، أعالم الثقافة اإلسالمیة في البحرین خالل (   )٣(
، ١م)، تحقیــق: أحمــد الحســیني، المكتبــة الرضــویة، ط١٦٧٤هـــ/ ١٠٨٥الطریحــي، فخــر الــدین (ت    )٤(

 .١٧٢م)، ص ١٩٦١هـ/ ١٣٨١(طهران،  ٦ج
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 ٥٣

  مولــده:   -١
، )١(م)١٢٣٨ هــ/٦٣٦كـان فـي سـنة ( ي بن میثم البحرانـيمولد الشیخ میثم بن عل أما  
وا علـــى أن ســـنة والدتـــه هـــي ن تـــرجم لـــه أجمعـــمـــم تم العثـــور علـــى محـــل والدتـــه ولكـــنولـــم یـــ

  م) .١٢٣٨ هـ/٦٣٦(
   
  نشأتـه:  -٢

نشـــأ الشـــیخ میـــثم البحرانـــي نشـــأة صـــالحة، إذ تربـــى وترعـــرع فـــي بیئـــة علمیـــة وعائلـــة   
بالورع والتقوى، وتربى في أحضان العلم والفقه، فقد بذل أبوه الجهد الكبیـر فـي تربیتـه معروفة 

الكثیــر، فأخـــذ علــوم الفقـــه والنحــو والصــرف والمعـــاني والبیــان وعلـــم  نكتــهوبــّوأه مــن علمـــه وح
المنطـــق، وحصـــل فـــي هـــذه العلـــوم علـــى أعلـــى الـــدرجات، وكـــان الشـــیخ(رحمه اهللا) تّواقـــًا إلـــى 

  . )٢(لة المعرفة والفضی
صیته في األوساط العلمیة من أهل بلدته، وكان ُیعدُّ المثل األعلى في الحوزات  ذاعو   

العلمیة في البحرین لما یتمتع به من حب الخیر وأخالقه العالیة، غیر أنه آثـر العزلـة والتفـرغ 
عزلـة، للدرس والعلوم اُألخرى؛ ألنَّ كثرة مخالطة الناس كانـت تشـغله عـن الـدرس، لـذلك آثـر ال

  وم ــل تفّرغ للعلـولكن العزلة هنا لیس االنطواء على نفسه، ب

                                                 

م)، فهرســت علمــاء البحــرین، تحقیــق: فاضــل ١٦٦٤هـــ/ ١٠٧٥ن عبــد اهللا(ت المــاحوزي، ســلیمان بــ   )١(

؛ المهتـــدي، عبـــد العظـــیم، علمـــاء البحـــرین ٥٠م)، ص ٢٠٠٠هــــ/ ١٤٢١، (١الزاكـــي البحرانـــي، ط

 .٦٣٦دروس وِعبر، ص 

م)، فهرسـة آل بویـه وعلمـاء البحـرین، تحقیـق: أحمـد ١٧٠٩هــ/١١٢١الماحوزي، الشـیخ سـلیمان(ت    )٢(

 .٦٩م)، ص١٩٨٣هـ/ ١٤٠٤منشورات مكتبة آیة.. آ المرعشي، (قم، الحسیني، 
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 ٥٤

الدینیة والعقلیة وغیرهـا مـن العلـوم اُألخـرى التـي ُیفـاد منهـا المجتمـع اإلسـالمي. وبعـدها غـادر 
البحرین متوجهًا إلى زیارة العتبات المقدسة، ومن ثـمَّ االجتمـاع بالعلمـاء والفقهـاء فـي الحـوزات 

  . العلمیة آنذاك
ة حتى عاد إلى موطنه األصلي البحرین، وكانـت أوقاتـه    لقد استغرقت رحلته سنین عّد

ذا نشـأ الشـیخ بـن حتى بالسفر مقسمة بین المطالعة والتدریس والمحـراب والكتابـة والبحـث، هكـ
  . میثم 

حتــى أنــه كانــت هنالــك مراســالت بینــه وبــین علمــاء العــراق فــي الحلــة، وكــانوا یطلبــون   
المجيء إلى العراق، وقد لّبى فیما بعد طلبهم، وقد ُعرف عنه بأنه یجاهد بالكلمـة منه بإلحاح 

  . )١(والقلم السّیما في زمن االحتالل المغولي للبالد اإلسالمیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٧٩عبد العظیم المهتدي، علماء البحرین دروس وِعبر، ص    )١(



  الفصل الثاني: سیرة المؤلف 
 

 ٥٥

  قصته مع علماء احللة:  -٣
قصـته مـع بعـض علمـاء الحلـة الـذین عاصـروه؛ ألنهـم قــد  للشـیخ میـثم البحرانـي كانـت  

ًا عنه في علمه وبروزه في كثیر من الفنون، لكن مع كل هذه العلمیـة، كـان الشـیخ سمعوا كثیر 
یرغـــب فـــي العزلـــة وعـــدم االحتكـــاك بـــاآلخرین؛ ألنــــه كـــان مشـــغوًال فـــي التحقیـــق فـــي الفــــروع 
واألصول، فكتب إلیه فضالء الحلة صـحیفة فیهـا عتـب ومالمـة علیـه، وقـالوا : (العجـب منـك 

ع العلـــوم والمعـــارف، وحـــذاقتك فـــي تحقیـــق الحقـــائق وٕابـــداع أنـــَت علـــى شـــدة مهارتـــك فـــي جمیـــ
اللطـائف، قــاطن فــي طلــول االعتــزال، ومخــیم فـي زاویــة الخمــول الموجــب لخمــود نــار الكمــال) 

، فردَّ علیهم الشیخ میثم البحراني بأبیات من الشعر لـبعض الشـعراء المتقـدمین، فـدعوه إلـى )١(
ذلــك الوقــت فاعتــذر وكــرروا الــدعوة مــرة ُأخــرى فــردَّ مــدینتهم الحلــة، مدینــة العلــم والعلمــاء فــي 

  علیهم بأبیات وهي :
  طلبــت فنــون العلــِم أبغــي بهــا الُعــال

  
ـــــــا ـــــــي أن المحاســـــــَن كّله ـــــــین ل   تب

  

    
ـــل ـــِه الق ـــي عمـــا ســـموت ب   فقصـــر ب

  
  )٢(فــروٌع وأنَّ المــاَل فیهــا هــو األصــل

  

المجـيء إلیهـا فلما وصلت هذه األبیات إلى بعض العلماء في الحلة، ممن طلـب منـه    
  صیته في البلدان. ن هذا الرد كیف یصدر من عاِلم ذاعلإلفادة من علمه، استغربوا م

لذلك كتبوا إلیه مـرة ُأخـرى( إّنـك أخطـأَت فـي ذلـك خطـًأ ظـاهرًا وحكمـك بأصـالة المـال   
  أن اإلنسان لیس بماله بل في علمه، فكتب إلیهم :أي  )٣(عجیب، بل أقلب تصب)

                                                 

 .٣٢٧، ص ١) قرنًا، ج١٤النویدري، أعالم الثقافة اإلسالمیة في البحرین خالل (   )١(
  .٤٣الماحوزي، السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )٢(
  .٤٤مرجع نفسه، ص ال   )٣(



  الفصل الثاني: سیرة المؤلف 
 

 ٥٦

ـــــــــ ـــــــــوٌم بغی ـــــــــاَل ق ـــــــــْد ق ـــــــــمٍ ق   ِر عل
  

  فقلــــــــــُت قــــــــــوَل امــــــــــريء حكــــــــــیم
  

  مـــــــــن لـــــــــم یكـــــــــن درهـــــــــم لدیـــــــــهِ 
  

    
ـــــــــــــــه   مــــــــــــــا المــــــــــــــرُء إّال بأكبریـ

  
  مــــــــــــــا المــــــــــــــرُء إّال بدرهمیــــــــــــــهِ 

  
  )١(لـــــــــم تلتفـــــــــت عرســـــــــه إلیـــــــــه

  

بعـــد أن علـــم بـــأن المراســـالت لـــم تشـــِف الغلیـــل، توجـــه إلـــى العـــراق لزیـــارة األئمـــة  وٕانــه  
عنین وبعـد الوصـول إلـى مدینـة الحلـة المعصومین (علیهم السالم) وٕان یقـیم الحجـة علـى الطـا

لــبس مالبــس خشــنة وبســیطة ودخــل بعــض مــدارس العــراق المملــوءة بالعلمــاء فســّلم علــیهم فــردَّ 
، فجلس بالقرب من األحذیة فلم یلتفت إلیه أحد وعند المباحثة ستثقالالبعضهم علیه السالم با

توجــه الشــیخ ابــن میــثم حصــلت مشــكلة دقیقــة بیــنهم، فلــم یســتطیعوا التوصــل إلــى حــل مقنــع ف
البحراني إلیهم بتسعة جوابات في غایة الدقة فقال له بعضـهم بطریـق السـخریة والـتهكم طالـب 

  .)٢(علم وعندما أحضروا الطعام لم یؤاكلوه بل أفردوه بشيء قلیل
ثم عاد إلیهم في الیوم الثاني، وقد لبس مالبس فـاخرة وعمامـة كبیـرة وهیئـة رائعـة فلمـا   

هم قاموا إلیه إجالًال وتعظیمًا وبالغوا فـي مالطفتـه وأجلسـوه فـي صـدر المجلـس قرب وسلم علی
المملوء بالعلماء واألفاضل ولما شرعوا في المباحثة والمذاكرة تكّلم بكلمات سـقیمة ال وجـه لهـا 

  .)٣(عقًال أو شرعًا فقابلوا كلماته القلیلة بالتحسین والتسلیم 

                                                 

 .٤٤الماحوزي، السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )١(
  .٤٥المرجع نفسه، ص    )٢(
 .٤٥المرجع نفسه، ص    )٣(



  الفصل الثاني: سیرة المؤلف 
 

 ٥٧

أحــــد فــــي محضــــر مــــن العلمــــاء واألفاضــــل  وهنــــا أقــــول لــــیس مــــن المعقــــول أن یــــتكلم  
 إلكراموبالخصــوص فــي مدینــة العلــم الحلــة الفیحــاء بكلمــات بســیطة وال دلیــل لهــا أن یقــابلوه بــا

  . وهذا تجني كبیر على علماء الحلة واإلحسان
فلما حضرت مائدة الطعام بادروا معه بأنواع األدب فألقى الشیخ كمه في ذلك الطعام   

ا شــهدوا تلــك الحــال العجیبــة فأجــاب: بــأنكم إنمــا أتیــتم بهــذه األطعمــة ي) فلمــموقــال( كــل یــاك
النفیســة ألجـــل أكمـــامي الواســعة ال للـــنفس القدســـیة الالمعـــة وٕاّال فأنــا صـــاحبكم بـــاألمس، ومـــا 
، مـع أنـي جئـتكم بـاألمس بهیئـة الفقـراء وسـجیة العلمـاء، والیـوم جئـتكم  رأیُت تعظیمًا وال تكریمًا

بكــالم الجــاهلین، فقــد رجحــتم الجهالــة علــى العلــم والغنــى علــى الفقــر  بلبــاس الجبــارین وتكلمــت
  .)١(وأنا صاحب األبیات في أصالة المال فأعترف الجماعة بالخطأ 

والفضــالء فــي الحلــة أن وعلــى الــرغم مــن قــولي اآلنــف الــذكر بأنــه ال یمكــن للعلمــاء    
مـــن فطاحـــل العلمـــاء یرضـــوا ویعظمـــوا اإلجابـــة الخاطئـــة؛ ألنهـــم لـــیس أنـــاس بســـطاء، بـــل هـــم 

مــا أكثــرهم فــي وقتنــا الحاضــر بــأنهم یعظمــوا  ذا أیضــًا یبــین بــأن النــاسوالمعرفــة، ، ولكــن هــ
جـاه وحظـوة یكبروا ویتملقوا إلى كل من لدیـه الجهال والذین لیس لهم حظ من المعرفة والعلم و 

أو ، ومعرفتـــه ونتاجـــه الفكـــري واألدبـــي فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل مالـــه وســـلطانه ولـــیس علمـــه
  .  اإلنجازات التي یقدمها للمجتمع ولإلنسانیة

  
  
  
  
  

                                                 

 .٣٢٨، ص ١) قرنًا، ج١٤النویدري، أعالم الثقافة اإلسالمیة في البحرین خالل (   )١(



  الفصل الثاني: سیرة المؤلف 
 

 ٥٨

  ل العلماء فيه:اأقو  ثانيًا:
لشیخ میثم بن علي بن میثم البحراني یتمتع بمكانة علمیة مرموقة ومتمیزة؛ ألنـه اكان   

أرفــد المكتبــة اإلســالمیة والعربیــة بالعدیــد مــن الكتــب والمؤلفــات فــي شــتى الفنــون ســواء منهــا: 
النحــو والصــرف، وكــذلك فــي الحكمــة وفــي علــم الكــالم والفقــه واألصــول فلــیس  األدبیــة أو فــي

بصـمته فیهـا، ومـن خـالل مـا كتـب  إّال تـرك فیهـا الشـیخ هنالك باب مـن أبـواب العلـم والمعرفـة
ــف فــأثنى علیــه الكثیــر مــن العلمــاء وأســاطین المعرفــة وأطلقــوا علیــه األلقــاب واألســماء التــي  وأّل

  علیه ولیس كلهم ومنهم : ى، وسوف أذكر هنا ُجلَّ من أثنتتناسب وحقیقته العلمیة
م): بمادة (مثم) وقـال: " شـیخ صـدوق ثقـة ١٦٧٤هـ/١٠٨٥وذكره الشیخ الطریحي(ت   -١

" لــه تصــانیف منهــا (شــرح نهــج البالغــة) لــم یعمــل مثلــه، ثــم قــال: وهــو شــیخ نصــیر 
  .)١(الدین الطوسي في الفقه 

مـن العلمـاء الفضـالء المـدققین متكلمـًا مـاهرًا لـه وقال صاحب كتاب أمل اآلمـل: كـان   -٢
  .)٢(كتب عدیدة ویروي عنه السید عبد الكریم بن أحمد بن طاووس وغیره 

م):    هــو ١٧٠٩هـــ/١١٢١قــال الشــیخ ســلیمان بــن عبــد اهللا المــاحوزي البحرانــي (ت   -٣
ن، العـاِلم الفیلسوف، المحقق والحكیم المـدقق، قـدوة المتكلمـین، وزبـدة الفقهـاء والمحـدثی

الربـــاني، كمـــال الـــدین بـــن میـــثم البحرانـــي غـــواص بحـــر المعـــارف، ومقتـــنص شـــوارد 
الحقائق واللطائف، ضم إلى إحاطته بالعلوم الشرعیة، إحراز قصب السبق فـي العلـوم 

  .)٣(الحكمیة والفنون العقلیة واألسرار العرفانیة، كان ذا كرامات باهرة، ومآثر ظاهرة 

                                                 
 .١٧٢، ص ٦الشیخ فخر الدین، مجمع البحرین، ج   )١(

 .٣٣١، ص ٢العاملي، ج الحر   )٢(

 .٤١السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )٣(



  الفصل الثاني: سیرة المؤلف 
 

 ٥٩

: هـــــو العـــــاِلم الربـــــاني والعـــــارف م)١٩٢١هــــــ/١٣٤٠(ت بالديوقـــــال عنـــــه الشـــــیخ الـــــ  -٤
  .)١(الصمداني كمال الدین، المشار إلیه في تحقیق الحقائق وتشیید المباني 

: بأنــــه كــــان عّالمــــة فــــي العلــــوم العقلیــــة م)١٩٣٥هـــــ/١٣٥٤(توذكــــره الســــید الصــــدر  -٥
والبیــان  والنقلیـة، وعلیــه قــرأ المحقــق نصــیر الــدین الطوسـي، وصــنف فــي علــم المعــاني

  .)٢(كتابه تجرید البالغة، وعلیه شروح عّدة 
، إذ قال: عاِلم رباني، فیلسوف، م)١٩٤٠هـ/١٣٥٩(توأثنى علیه الشیخ عباس القمي  -٦

محّدث، محقق وحكیم متألـه ومـدقق، جـامع المعقـول والمنقـول أسـتاذ الفضـالء الفحـول 
)٣(.  
  مصنفاته :  ثالثًا:

رانــي بأنــه صــنف العدیــد مــن الكتــب التــي آثــرت ذكــر كــل مــن تــرجم للشــیخ میــثم البح    
المكتبة اإلسالمیة، وأنه كان موسوعة في العدید من العلوم العقلیة والنقلیـة، والعدیـد مـن كتبـه 
قامت علیها شروحات ومنها ما یدرس فـي الحـوزات العلمیـة إلـى وقتنـا الحاضـر، وهـذا مؤشـر 

  ا :على القیمة العلمیة لها، ومن المؤلفات التي أحصیته
ــــاره فــــي آخــــر شــــوال ســــنة (شــــرح نهــــج البالغــــة، فــــرغ مــــن تلخیصــــه و  - ١  هـــــ/٦٨١اختی

البصــــــائر عنــــــه كنــــــه معرفتــــــه  حســــــرت بصــــــائر م)، وبدایتــــــه (ســــــبحان مــــــن١٢٨٢
...الخ وهــــذا المؤلــــف جــــاء بطلــــب مــــن صــــاحب دیــــوان عــــالء الــــدین عطــــا وقصــــرت

                                                 
م)، أنــوار البــدریین فــي تــراجم علمــاء القطیــف ١٩٢١هـــ/ ١٣٤٠الشــیخ علــي بــن الشــیخ حســن (ت    )١(

 .٦٢واألحساء والبحرین، ص 
هـــــ / ١٣٧٠آیــــة اهللا حســــن، تأســــیس الشــــیعة لعلــــوم اإلســــالم، شــــركة النشــــر والطباعــــة، بغــــداد، (   )٢(

 .١٦٩م)، ص ١٩٥١
 .١٠٥، ص ٢الرضویة في أحوال علماء مذهب الجعفریة، جالفوائد    )٣(
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ذلك لخصه  الجویني، وشرح فیه الخطب والرسائل لإلمام علیه (علیه السالم)، ثم بعد
  ، وهو مطبوع ویتكون من خمس مجلدات . )١(فهذبه ونقحه 

م) ١٢٧٧ هــ/٦٧٦) ربیـع األول سـنة (٢٠فـي ( قواعد المرام في علم الكالم، فـرغ منـه - ٢
، وطبــع ألول مــرة فــي الهنــد بحاشــیته، وطبــع عــز الــدین النیســابوري بالبصــرة ألمیرهــا

م) ضـمن ١٩٧٧ هــ/١٣٩٨ـ سنة (ني في مدینة ـ قم ثانیة بإعداد المحقق أحمد الحسی
 .  )٢(المرعشي النجفي  سلسلة مخطوطات مكتبة

النجاة في القیامة في تحقیق أمر اإلمامة، لم یطبع ولم یؤرخ كتبه في البصرة ألمیرهـا  - ٣
 . )٣(م) ١٢٧٣ هـ/٦٧٢سنة (ابوري في سعز الدین النی

 . )٤( األئمة األثني عشراستقصاء النظر في إمامة  - ٤

 .)١(اإللهام رسالة الوحي و  - ٥

                                                 

؛ عبـــد الزهـــراء الخطیـــب، مصـــادر نهـــج البالغـــة ١٩٩١، ص ٢حـــاجي خلیفـــة، كشـــف الظنـــون، ج   )١(

؛ البالدي البحراني، أنوار البدریین في تراجم علمـاء القطیـف واألحسـاء والبحـرین، ٢/٢٤٢وأسانیده، 

 .  ١٣/٥٥؛ كحالة، معجم المؤلفین، ١٧٢، ص ٦؛ الطریحي، مجمع البحرین، ح٦٢ص 

؛ آغـــا ٦٢الـــبالدي البحرانـــي، أنـــوار البـــدریین فـــي تـــراجم علمـــاء القطیـــف واألحســـاء والبحـــرین، ص    )٢(

م)، الذریعـــة إلـــى ١٩٦٩هــــ/١٣٨٩بـــزرك، محمـــد محســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد رضـــا الطهرانـــي(ت

 .١٧٩م)، ص ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٣، (بیروت، ١٧، ج٣طتصانیف الشیعة، دار األضواء، 

؛ كحالــة، معجـــم ٦٢٥، ص ٢إســماعیل باشــا، إیضـــاح المكنــون فـــي الــذیل عـــل كشــف الظنـــون، ج   )٣(

 ..٥٥، ص ١٣المؤلفین، ج

؛ الطهراني، الذریعة فـي تصـانیف الشـیعة، ٤٧الماحوزي، السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )٤(

؛ إســـماعیل باشـــا، إیضـــاح المكنـــون فـــي ١٩٨، ص ١٠ان الشـــیعة، ج؛ األمـــین، أعیـــ١٤، ص ١ج

 .  ٧٢، ص ١الذیل على كشف الظنون، ج
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 .)٢(رسالة في شرح حدیث المنزلة  - ٦

 .)٣(المعراج السماوي  - ٧

 . )٤(الدر المنثور  - ٨

 .)٥(البحر الخضم  - ٩

 . )٦(آداب البحث  -١٠

تجرید البالغة ویسمى (أصول البالغة)، جّرده من مقدمة شرحه الكبیـر، البنـي عـالء  -١١
نسـخة فـي مدرسـة الدین الجویني أیضًا أو لنظام الدین، لم یؤرخ ولم یطبع وتوجد منه 

                                                                                                                                               

؛ الطهراني، الذریعـة إلـى تصـنیف الشـیعة، ٤٨الماحوزي، السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )١(

؛ إســــــماعیل باشــــــا، إیضــــــاح ٤٨٥، ص ٢؛ إســــــماعیل باشــــــا، هدیــــــة العــــــارفین، ج٦١، ص ٢٥ج

 .٥٧١، ص ١ون، جالمكن

 .١٩٨، ص ١٠األمین، أعیان الشیعة، ج   )٢(

ــــة فــــي الترجمــــة المیثمیــــة، ص    )٣( ؛ الطهرانــــي، الذریعــــة إلــــى تصــــانیف ٤٨المــــاحوزي، الســــالفة البهی

؛ الـبالدي، أنـوار البـدریین فـي تـراجم علمـاء القطیـف واألحسـاء والبحـرین، ٢٣٠، ص ٢١الشیعة، ج

 .٦٢ص

، ٨؛ الطهرانــي، الذریعــة فــي تصــانیف الشـــیعة، ج٤٨٥، ص ٢عــارفین، جإســماعیل باشــا، هدیــة ال   )٤(

 . ٧٧ص 
، ١؛ إسـماعیل باشـا، إیضـاح المكنـون، ج٤٧المـاحوزي، السـالفة البهیـة فـي الترجمـة المیثمیـة، ص    )٥(

ـــــى تصـــــانیف الشـــــیعة، ج١٦٤ص  ـــــي، الذریعـــــة إل ؛ إســـــماعیل باشـــــا، هدیـــــة ٣٧، ص ٣؛ الطهران
 .٤٨٥، ص ٢العارفین، ج

، ص ٦؛ الطریحـــي، مجمـــع البحـــرین، ج٤٨لمـــاحوزي، الســـالفة البهیـــة فـــي الترجمـــة المیثمیـــة،ص ا   )٦(
؛ البحراني، یوسف بن أحمـد الـدرازي ١٤، ص ١؛ الطهراني، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، ج١٧٢
هــــ ـ ١٤٢٩، (بیـــروت، (١، ج١م)، كشـــكول البحرانـــي، دار المرتضـــى، ط١٧٧٢هــــ/ ١١٨٦(ت 

 .١٩٨، ص ١٠، أعیان الشیعة، ج؛ األمین٤٥م)، ص ٢٠٠٨
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وسـماه تجریـد البراعـة  )١(هاالرــ الجدیـدة بطهـران، شـرحه الفاضـل المقـداد السـیوريپـ سـ
 . )٢(في شرح تجرید البالغة 

شرح النهج: المتوسط أو الصـغیر مـن الشـرح الكبیـر، وقـال: إنـه اسـتخرجه مـن شـرحه  -١٢
ور محمــد الكبیــر، لولــدي الخواجــة عــالء الــدین عطــا ملــك وهمــا نظــام الــدین أبــو منصــ

العباس علي وقال في آخره، هذا ـ مصباح السالكین ـ لـنهج البالغـة ومظفر الدین أبو 
 هـــ/٦٨١ســنة (مــن كــالم أمیــر المــؤمنین ـ علیــه الســالم ـ وقــد فــرغ مــن هــذا الشــرح 

م) كما في نسخة مجـد الـدین بـن صـدر األفاضـل النصـیري وغیرهـا مـن النسـخ ١٢٨٢
المـروي بطهـران، ورآه صـاحب كشـف الظنـون ـ  في مكتبة الفاضلیة بخراسـان ومدرسـة

م)، وقال الشیخ یوسف في ١٦٧٠ هـ/١٠٨١لیمان الماحوزي المتوفى (وذكره الشیخ س
ـ لؤلؤة البحرین ـ أنه كان عندي وذهب فیما وقع على كتبي وبقي عندي الشرح الكبیر 

)٣( . 

                                                 
هــو: عبــد اهللا بــن محمــد بــن الحســین بــن محمــد األســدي (أبــو عبــد اهللا) الســیوري الحلــي، المعــروف    )١( 

م)، ١٤٢٢هــ/٨٢٦بالفاضل السیوري، أحد أعیان اإلمامیة، كان أصولیًا، وفقیهـًا كبیـرًا، تـوفي سـنة (
  .٣٢٦، ص ٢الحر العاملي، أمل اآلمل، ج

ــ   )٢( ، ٢؛ إســماعیل باشــا، هدیــة العــارفین، ج٣٥٢، ص ٣ي، الذریعــة إلــى تصــانیف الشــیعة، جالطهران

 .  ٥٥، ص ١٣؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٤٨٥ص 

؛ الطهرانـي، الذریعـة إلـى تصـانیف ٤٧ُینظر: الماحوزي، السالفة البهیة فـي الترجمـة المیثمیـة، ص    )٣(

 ..٥٥ ، ص١٣؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٤٩، ص ١٤الشیعة، ج
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وًال فـي طهـران طبـع أم) ببغداد، ١٢٧٨ هـ/٦٧٧سنة ( همن غ: فر )١(هج الكبیر نالشرح  -١٣
 هــ/١٤٠١قـدیم، وطبـع ثانیـًا سـنة ( م) في مجلد ضخم حجـري١٨٥٩ هـ/١٢٧٦سنة (
 م) واختصره العّالمة الحلي، ونظام الدین الجیالني باسم ـ أنوار الفصاحة ـ .١٩٨٠

، الـذي سـماه )٢(شـرح المائة كلمة المنسوب لإلمام علي بن أبي طالب (علیه السـالم)  -١٤
شــرح أمیــر المــؤمنین، أولــه : یــا ذا الجــالل یــا حــي یــا قــدوس یــا ـــ منهــاج العــارفین فــي 

ســـالم ، مطبـــوع ، طبعـــة حدیثـــة وهـــي مـــن منشـــورات جماعـــة المدرســـین فـــي الحـــوزة 
ة العلمیـة فـي ـ قـم المقدسـة ـ، وهنـاك طبعـة ُأخـرى فارسـیة طبعـت فـي العتبـة الرضـوی

 م) .١٩٥٠ هـ/١٣٧٠المقدسة ـ مشهد ـ سنة (

 .)٣((وهو في علم الكالم)  القواعد في أصول الدین -١٥

 .)٤(رسالة في العلم  -١٦

                                                 

؛ البالدي، أنـوار البـدریین فـي تـراجم علمـاء القطیـف ٤٨٥، ص ٢إسماعیل باشا، هدیة العارفین، ج   )١(

؛ ١٤٩، ص ١٤؛ الطهرانــــــي، الذریعـــــة إلــــــى تصـــــانیف الشــــــیعة، ج٦٢واألحســـــاء والبحـــــرین، ص 

 .٢٤٢، ص ١٢الحسیني، مصادر نهج البالغة وأسانیده، ج

، ص ١٠؛ األمـــین، أعیـــان الشـــیعة، ج٤١، ص ١٤یعة، جالطهرنـــي، الذریعـــة إلـــى تصـــانیف الشـــ   )٢(

؛ الــبالدي، أنــوار البــدریین فــي تــراجم علمــاء ٤٨٥، ص ٢؛ إســماعیل باشــا، هدیــة العــارفین، ج١٩٨

 .٦٢القطیف واألحساء والبحرین، ص 

؛ الـبالدي، أنـوار البـدریین فـي علمـاء القطیـف واألحسـاء ١٧٢، ص ٦الطریحي، مجمع البحرین، ج   )٣(

، ص ١٣؛ كحالــــة، معجــــم المــــؤلفین، ج٤٧؛ المــــاحوزي، الســــالفة البهیــــة، ص ٦٢ن، ص والبحــــری

٥٥. 

 .٣١٦، ص ١٥یُنظر: الطهراني، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، ج   )٤(
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كتــاب شــرح إشــارات أســتاذه الشــیخ علــي بــن ســلیمان البحرانــي، وهــو فــي غایــة المتانــة  -١٧
 .)١(والدقة 

  
  شعره:رابعًا: 
لــم أعثــر علــى شــعر كثیــر للشــیخ میــثم البحرانــي إّال علــى أبیــات قلیلــة ذكرهــا صــاحب   

  ات الشعریة:كتاب (أنوار البدریین)، ومن هذه األبی
  طلبــت فنــون العلــِم أبغــي بهــا الُعــال

  
  العلــــــــوم بأســــــــرهاتبــــــــین لــــــــي أن 

  

    
ـــل ـــِه الق ـــي عمـــا ســـموت ب   فقصـــر ب

  
  )٢(فــروٌع وأنَّ المــاَل فیهــا هــو األصــل

  

    
  خامسًا: وفاتـــه:

ــا تــاریخ وفاتــه، فقــد اختلــف كــل مــن تــرجم إلــى الشــیخ البحرانــي حــول تــاریخ وفاتــه،      أّم
  .)٣(م)١٢٨٠هـ/٦٧٩اة الشیخ میثم البحراني هو في سنة (فمنهم من یذكر بأن وف

م) مــن خــالل مؤلفاتــه وكتبــه التــي ١٢٩٩هـــ/٦٩٩ومــنهم مــن یــذكر تــاریخ وفاتــه ســنة (    
ذكرهـا، والــذي یــذكر هـذا التــاریخ هــو الشــیخ آغـا بــزرك الطهرانــي معتمـدًا بــذلك علــى صــاحب 

                                                 

 .٤٧ُینظر: الماحوزي، السالفة البهیة في الترجمة المیثمیة، ص    )١(
 .٦٢البالدي، ص    )٢(

؛ المهتـدي، علمـاء البحـرین دروس وِعبـر، ٤٧جمـة المیثمیـة، ص الماحوزي، السالفة البهیة في التر    )٣(

؛ حــــاجي خلیفــــة، كشــــف ٣٣٠؛ النویــــدري، أعــــالم الثقافــــة اإلســــالمیة فــــي البحــــرین، ص ٢٩ص 

 .١٩٩١، ص ٢الظنون، ج
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یخ میــثم البحرانــي لرســالته كتــاب (كشــف الحجــب واألســتار) الــذي یــذكر بهــا بــأن تــألیف الشــ
  .)١(م) ١٢٩٩هـ/٦٩٩(الوحي واإللهام) كان في سنة (

وهنا لي وقفة مع الشیخ الطهراني من اعتماده على كتـاب كشـف الحجـب، ففـي كتابـه     
  .)٢(م) ١٢٨١هـ/٦٧٩هذا یذكر كتاب للشیخ بأنه متوفى سنة (

ي األول الـذین یـذكرون ولكن كال الرأیین بعیدًا عن الواقع، وبالخصوص أصـحاب الـرأ    
  م).١٢٨٢هـ/ ٦٨١تاریخ وفاته؛ ألنه انتهى من شرحه الكبیر (مصباح السالكین) في سنة (

والدلیل الثاني بأن الشیخ میثم البحراني منح تلمیذه علي بـن الحسـین بـن حمـاد اللیثـي     
وم فــي الواسـطي إجـازة فـي مؤلفاتــه ومقروءاتـه ومسـموعاته ومسـتجازاته جمیعهــا فـي سـائر العلـ

، وهــذا خیــر دلیــل بــأن )٣(م)، كمــا یــذكر نجــل الشــیخ حســین بــن علــي ١٢٨٨هـــ/ ٦٨٧ســنة (
  الشیخ البحراني كان حیًا في هذا التاریخ .

على ما یبدو أن تاریخ وفاة الشیخ میثم البحراني هي في أوائـل التسـعینیات مـن القـرن     
رین في قریة (هلتـا) وقبـره مـزار السابع الهجري، وقبره موجود في أحد عاقري (الماحوز) بالبح

  .)٤(حتى الیوم من المسلمین، وقیل قبرُه في قریـة (الدوبخ) في البحرین
  
  

  املبحث الثاني 

                                                 

یُنظر: النیسابوري، إعجاز حسـین الكنتـوري، كشـف الحجـب واألسـتار عـن أسـماء الكتـب واألسـفار،    )١(

 .٢٩١م)، ص ١٩١١هـ ـ ١٣٣٠(الهند،  نشر: مطبعة كلكتا،

 . ٤٩النیسابوري، كشف الحجب واألستار ، ص    )٢(

 .٤٢٥، ص ٣األصبهاني، ریاض العلماء وحیاض الفضالء، ج   )٣(

 .٣٢٣، ص ١النویدري، أعالم الثقافة اإلسالمیة في البحرین، ج   )٤(
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  شيوخــه وتالميــذه
:   شيوخــه :  أوالً

لقــد حــرص الشــیخ میــثم البحرانــي منــذ نعومــة أظفــاره علــى طلــب العلــم والمعرفــة؛ ألنــه   
نت بالد البحرین في وقتها تزخر بالعلم والعلماء والشـعراء، كان من عائلة علمیة ومتدینة، وكا

وفي فنون المعارف جمیعهـا، ووجـود الحـوزات العلمیـة فیهـا، هـذه األمـور كلهـا سـاعدت الشـیخ 
بأن یالزم الكبار من العلماء ویأخذ عنهم المعرفـة وأنـه مـن خـالل دأبـه ومواصـلته البحـث نبـغ 

الشــیوخ الــذین أخــذ عــنهم ابــن مثــیم البحرانــي ودرس  وبــرز فــي الكثیــر مــن العلــوم، ومــن أولئــك
  لدیهم هم :

مــن أعــالم القــرن الســابع أبــو الســعادات أســعد بــن عبــد القــاهر بــن أســعد األصــفهاني (  -١
، وهــو أســتاذ )١(جلــیًال ومحققــاً  الً )، وكــان عالمــًا فاضــالهجــري/ الثالــث عشــر المــیالدي

، وٕان الشـیخ أبـو السـعادات )٢(انيالخواجة نصیر الدین الطوسي، ومیثم بن علي البحر 
  أّلف في كثیر من الفنون، ومن مصنفاته :

  . )٣(ت التوجیه السؤاالت في حل اإلشكا  -أ  
  كتاب رشح الوالء في شرح الدعاء .  -ب  
  .)٤(وكتاب جامع الدالئل ومجمع الفضائل، وغیر ذلك من الكتب   -ت  

                                                 

نظــــــر: العــــــاملي، أمــــــل اآلمــــــل، ج   )١( ســــــى بــــــن محمـــــــد (ت ؛ التبریــــــزي، علــــــي بــــــن مو ٣٢، ص ٢ُی

، ١م)، مرآة الكتب، تحقیق: محمد علي الحائري، نشـر: مكتبـة السـید المرعشـي، ط١٩١١هـ/١٣٣٠

 .٣٤٠م) ص ١٩٩٣هـ/١٤١٤، (قم، ١ج
 .٩١، ص ١ُینظر: عباس القمي، الفوائد الرضویة في أحوال علماء الجعفریة، ج   )٢(
 .٩١المرجع نفسه، ص    )٣(
 .٢٤٧، ص ٣؛ الخوئي، الرجال، ج٣٢، ص ٢ج ُینظر: العاملي، أمل اآلمل،   )٤(
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عـنهم ابـن مثـیم البحرانـي الكثیـر الشیخ علي بن سلیمان: وهو من المشایخ الذین أخـذ   -٢
بـن قائـد  دمن العلوم، والشیخ علي هو أبو الحسن علي بن سلیمان بن یحیى بن محم

، وهـو مـن )١(بن صباح الستراوي البحرانـي ویلقـب بــ (جمـال الـدین) أو (كمـال الـدین) 
أعــالم القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر المــیالدي، وكــان عالمــًا فقیهــًا ذا مشــرب 

ســـفي، وكـــان مـــن العلمـــاء البـــارزین فـــي العلـــوم العقلیـــة والنقلیـــة ولـــه إحاطـــة ومعرفـــة فل
  بقواعد الحكماء 

ر الـدین الطوسـي(بأنه كــان أفضـل زمانـه وأوحــد قرانـه الـذي نطــق یووصـفه الشـیخ نصــ  
. ومن خالل التأمل في كالم الشیخ نصیر الدین الطوسي یتبین )٢(الحق على لسانه) 

م ومكانته العلمیة في عصره وبالخصوص إذا علمنا بأن حقبتـه لنا علو شأن هذا الع اِل
   كانت تزخر بالعلماء، فهذه شهادة على مكانته العلمیة الكبیرة.  

ومنهم كان مـن یسـمیه بالشـیخ الكامـل الصـمداني والعـاِلم الربـاني ُأسـتاذ العلـوم العقلیـة   
  ّدة منها :، وله مصنفات ع)٣(والنقلیة والمتضلع في الحكمة والفلسفة 

  
  
  

                                                 

؛ كحالـة، عمـر رضـا، معجـم المـؤلفین، دار إحیـاء ٣٠١، ص ١القمي، عباس، الفوائـد الرضـویة، ج   )١(

 .١٠٢، ص ٧التراث العربي، بیروت، ج

 .٥٠الماحوزي، فهرسة علماء البحرین، ص    )٢(

)، مقدمــة اختیــار مصــباح الســالكین، م١٢٩٠هـــ/ ٦٨٩ُینظــر: البحرانــي، كمــال الــدین بــن میــثم (ت    )٣(

م)، ١٩٨٧هــ ـ ١٤٠٨، (مشـهد، ١تحقیـق: د. محمـد هـادي األمینـي، مجمـع البحـوث اإلسـالمیة، ط

 .٢٨-١١ص 
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  .)١(مفتاح الخیر في شرح دیباجة رسالة الطیر  -أ  
  شرح قصیدة (ابن سینا) وهي القصیدة العینیة، أولها :  -ب  
  )٢(ورقاء ذاَت تعزز وتمنع     هبطت إلیك من المحل إّال رفع    

  .)٣(النهج المستقیم على طریقة الحكیم  - ت
 .)٤(كتاب إشارات الواصلین  - ث

 ، وغیرها من المؤلفات . )٥(لكرامة معراج السالمة ومنهاج ا - ج

الخواجـــة نصـــیر الـــدین الطوســـي، محمـــد بـــن محمـــد بـــن الحســـن الجهـــروردي القمـــي   -٣
وذكـر ، )٦(م)١٢٠٠هــ/٥٩٧مـادي األول سـنة (ج ١١الطوسي، ولد بمشهد طوس فـي 

لـدین المصـري سـالم بـدران الفقـه واألصـول علـى یـد الشـیخ معـین ا الصفدي بأنـه درس
  . )٧(المعتزلي

                                                 

 .٣٠١، ص ١ُینظر: القمي، عباس، الفوائد الرضویة، ج   )١(

 .٢٠٢ُینظر: المیرزا عبد اهللا، تعلیقة أمل اآلمل، ص    )٢(

 .١٠٢، ص ٧ؤلفین، جُینظر: كحالة، معجم الم   )٣(

 .٥٠ُینظر: الماحوزي، فهرسة علماء البحرین، ص    )٤(

 .٥٠المصدر نفسه، ص    )٥(

م)، كشــف المــراد ١٣٢٥هـــ/ ٧٢٦الحلـي، جمــال الــدین الحســن بــن یوســف بـن علــي بــن المطهــر(ت    )٦(

 ، (قــم،٧فـي شــرح تجریـد االعتقــاد، تحقیـق: الشــیخ حسـن زاده اآلملــي، مؤسسـة النشــر اإلسـالمي، ط

 .١م)، ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٧

م)، الــوافي بالوفیــات، تحقیــق: أحمــد ١٣٦٢هـــ/ ٧٦٤صــالح الــدین خلیــل بــن أیبــك بــن عبــد اهللا (ت    )٧(

 .١٤٧م)، ص١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠(بیروت،  ١األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث،ج
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ویــذكر الصــفدي بأنــه صــاحب علــوم الریاضــي والرصــد، وكــان رأســًا فــي علــم األوائــل     
  .منزلة كبیرة عند هوالكووكان له  األرصاد والمجسطي،سّیما في 

ویقــول الصــفدي أیضــًا: بأنــه كــان ســمحًا كریمــًا جــوادًا حلیمــًا ، حســن العشــرة، غزیــر     
  .)١(الفضائل، جلیل القدر 

، وكـــذلك شـــیخه فضـــل اهللا )٢(هم فریـــد الـــدین النیســـابوريومـــن الـــذین درس علـــى أیـــدی    
، ودرس الحكمة والفلسفة على شمس الدین عبد الحمید بن عیسى الخسـرو شـاهي )٣(الراوندي

  .)٤(وتلمیذ فخر الدین الرازي 
تالمذة الفخر الـرازي وبعـد وفـاة اإلمـام الـرازي كـان یقصـده الكثیـر مـن  وكان أیضًا من    

مصار والبلدان لیفیدوا مـن علومـه ودروسـه، وكـذلك درس عنـد ُأسـتاذه الطالب من مختلف األ

                                                 

  .١٤٧، ص ١ُینظر: الصفدي، الوافي بالوفیات، ج   )١(
بـــن محمـــد بـــن حیـــدر الفریومـــدي، وهـــو رجـــل حكـــیم، وأصـــولي، وقـــد درس  هـــو: أبـــو محمـــد الحســـن   )٢(

نصیر الدین الطوسي عنده الحكمة، واإلشارات للشیخ ابن سـینا، األمـین، حسـن، مسـتدركات أعیـان 
 .١٩٩م) ص ١٩٨٧هـ/١٤٠٨(بیروت،  ١الشیعة، دار التعاون، ج

م)، مفسـر شـاعر مــن ١١٦٤ـ/هــ٥٦٠هـو: فضـل اهللا بـن علــي بـن عبیـد الحســین، (أبـو الرضـا) (ت    )٣(
أهـل قاشـان، وهـو مـن أهـل العلـم والفضـل، مـن مصـنفاته: الكـافي فـي التفسـیر، كتـاب األربعـین فــي 
الحــــدیث، المــــوجز الكــــافي فــــي العــــروض والقــــوافي، قصــــص األنبیــــاء، دیــــوان شــــعر وغیــــر ذلــــك، 

  .٥١، ص ٦السمعاني، األنساب، ج
م)، تلخــیص مجمــع اآلداب فــي ١٣٢٣هـــ/ ٧٢٣ق(ت ُینظــر: ابــن الفــوطي، كمــال الــدین عبــد الــرزا   )٤(

 .٥٩-٥٨م)، ص ١٩٦٥هـ/ ١٣٨٥(بغداد،  ٤معجم األلقاب، تحقیق: مصطفى جواد، ج
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ســّیما ریاضــیات ، وكــان جامعــًا للعدیــد مــن العلــوم )١(الكبیــر كمــال الــدین بــن یــونس الموصــلي
  .)٢(أقلیدس، الهیأة، الحساب، والجبر، والموسیقى، والفقه، وأصول الفقه 

واآلن حیـــث وفقنـــا اهللا تعـــالى ((ول:لحلـــي عنـــدما تتلمـــذ علیـــه، إذ یقـــالعّالمـــة ا یصـــفهو     
لالســتفادة مــن موالنــا األفضــل العــاِلم األكمــل نصــیر الحــق والمّلــة والــدین محمــد بــن محمــد بــن 
الحسن الطوسي قدس اهللا تعالى روحه الزكیة، فـي العلـوم اإللهیـة  والمعـارف العقلیـة فوجـدناه 

غالبة تاركًا طریق المغالطة اتبعنا راكبًا نهج التحقیق سالكًا جدد التدقیق معرضًا عن سبیل الم
  .)٣(مطارح أقدامه في نقضه وٕابرامه 

  . )٤() یصفه (بأفضل المتأخرین ویذكره تلمیذه ابن مثیم البحراني ف    
ویذكر ابن كثیر بأنه قدم إلى بغداد سنة ثنتین وستین وستمائة من جهة هوالكو فنظر     

سـائر المـدارس وحولهـا إلـى رصـده الـذي بنـاه  في األوقاف وأحوال البلـد، وأخـذ كتبـًا كثیـرة مـن
  . )٦(ثم انحدر إلى واسط والبصرة  )٥( راغة)م(ب

                                                 

م)، كـان فقیهـًا، وأصـولیًا ١٢٤١هــ/٦٣٩هو: أبو الفتح موسى بن أبي الفضل یـونس بـن محمـد (ت    )١(

ن یمتــاز بمرتبــة علمیــة لــم یبلغهــا بارعــًا، وضــلیعًا بعلــم الریاضــیات، الهیئــة ، الحســاب، الجبــر، وكــا

  .  ١٩٩، ص ١أحٌد من أقرانه، األمین، مستدركات أعیان الشیعة، ج
 . ١٧ُینظر: حسن األمین، اإلسماعیلیون والمغول ونصیر الدین الطوسي، ص    )٢(
 .٢ُینظر: العّالمة الحلي، كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد، ص    )٣(
م)، شـرح نهـج البالغـة، نشـر: أنـوار ١٢٨٠هــ/ ٦٧٩م بن علي بـن میـثم(ت ُینظر: كمال الدین، میث   )٤(

 .  ٢٣٩م) ، ص ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٧(قم ،  ٢، ج١الهدى، ط
َمَراَغةُ: بالفتح والغین المعجمة، بلدة مشهورة وأشهر بالد أذربیجان، وهي قریة فحـذفوا القریـة وقـالوا:    )٥(

وهــي مــن المــدن المعروفــة باُألدبــاء والشــعراء مراغــة وكــان فیهــا ســور، وبهــا آثــار وعمــران ومــدارس، 
 .٩٣، ص ٥والمحدثون والفقهاء، یاقوت، معجم البلدان، ج

  .٢٧٨، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٦(
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ویقول ابن كثیر: ومن الناس من یزعم أنه أشار على هوالكو بقتل الخلیفة المستعصم     
بــاهللا، فــاهللا أعلــم، ویقــول أیضــًا والكــالم البــن كثیــر: وعنــدي أنَّ هــذا ال یصــدر مــن عاقــل و 

  .)١(ذكره بعض أهالي بغداد، فأثنوا علیه فاضل، وقد 
وقــد كـــان عـــاقًال فاضـــًال كـــریم األخـــالق، وهــو الـــذي بنـــى الرصـــد بمراغـــة، ورتـــب فیـــه     

الحكمــاء مــن الفالســفة والمتكلمــین والفقهــاء والمحــدثین واألطبــاء وغیــرهم مــن أنــواع الفضــالء، 
ن في مشهد موسى بـن جعفـر وبنى له قبًة عظیمة وجعل فیها كتبًا كثیرة، توفي في بغداد ودف

  ـ علیه السالم ـ . )٢(
ومن مؤلفاته : كتاب التجرید في المنطق، وكتـاب التحریـر فـي الكـالم، وكتـاب أسـاس     

االقتبــــاس فــــي المنطــــق، وشــــرح اإلشــــارات، وتحریــــر أقلیــــدي، وتحریــــر المجســــطي، وتحریــــر 
فـــي الهیـــأة، ومختصـــر المتوســـطات، والـــزیج اإلیلخـــاني، ورســـالة التـــذكرة فـــي الهیـــأة، ومقدمـــة 

المحصــــل، وأوصــــاف األشــــراف، وقواعــــد العقائــــد، والتخلــــیص فــــي علــــم الكــــالم، والعــــروض 
اب فـي التخـت والتـراب ـع الحســ، وشـرح الثمـرة لبطلیمـوس، وكتـاب المجسـطي، وجامـبالفارسیة

والكــرة وأســطرالب والمنــاظرات الظــاهرات والطلــوع والغــروب، والكــرة المتحركــة، وتســطیح الكــرة 
مطالع وتربیع الدائرة والمخروطات والشكل المعروف بالقطاع، والجبر والمقابلـة، والحواشـي وال

م) بـأن ١٣٦٢هــ/٧٦٤ویقـول الصـفدي(ت  . )٣(على كلیات القـانون، كمـا لـه شـعر بالفارسـیة 
الشیخ نصیر الدین الطوسي اتخذ في داخل القبة التي بناها لمرصـده بمراغـة خزانـة عظیمـة، 

ب التي ُنهبت من بغداد والشام والجزیرة حتى تجمـع فیهـا مـا یزیـد علـى (أربـع ومألها من الكت
                                                 

 .٢٦٧، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة ، ج  )١(

  .٢٦٧، ص  ١٣المصدر نفسه، ج    )٢(
؛ ابـن شـاكر الكتبـي، محمـد بـن شـاكر بـن أحمـد ١٨١ ، ص١ُینظر: الصـفدي، الـوافي بالوفیـات، ج   )٣(

م)، فـوات الوفیـات، تحقیـق: ١٣٦٢هــ/ ٧٦٤ابن عبـد الـرحمن بـن شـاكر الملقـب بصـالح الـدین (ت 
؛ حـاجي خلیفـة، كشـف ٣٠٩م)، ص ١٩٧٤هــ ـ ١٣٩٤(بیـروت،  ٢إحسان عبـاس، دار صـادر، ج

  .  ١٣١، ص ١العارفین، ج؛ البغدادي، هدیة ١٤٣٦، ص ٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
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. وهذا الكالم یعني بأنه حفظ لنا الكثیر مـن التـراث الفكـري والعلمـي لُألمـة )١(مائة ألف مجلد)
  اإلسالمیة والعربیة في شتى المجاالت وفي مختلف العلوم النقلیة والعقلیة.

م) ودفن في مشهد اإلمام موسـى بـن جعفـر ١٢٧٣ هـ/٦٧٢ببغداد سنة ( وكانت وفاته    
، [والظـاهر یقصـد )٣(، ویذكر أبـو الفـداء بأنـه دفـن فـي مشـهد موسـى الجـواد)٢(ـ علیه السالم ـ 

بأن المراد منه موسـى والجـواد علیهمـا السـالم]. وقـد تـرك الخواجـة نصـیر الـدین الطوسـي أثـرًا 
   كبیرًا في شخصیة تلمیذه ابن مثیم البحراني.

  
  تالميــذه:ثانيًا: 

، محمد بن محمد بن الحسن، وقد تمـت ترجمتـه وشـرح الخواجة نصیر الدین الطوسي  -١
، ومـنهم مـن حیاته بالتفصیل ضمن شیوخ بن میثم البحراني، فمن یرید المزید مراجعـة شـیوخه

  .یقول بأنه درس الفقه على ید الشیخ میثم البحراني
نصـــیر الـــدین الطوســـي علـــى بـــن مثـــیم  لخواجـــةا وهنـــا لـــي وقفـــة وتعلیـــق حـــول تلمـــذة    

البحرانــي، فــالكثیر یــذكر أن ابــن میــثم البحرانــي هــو شــیخ المحقــق الطوســي فــي الفقــه، وهنــا 
نصیر الدین الطوسي ومشایخه، إذ تلقـى علـوم  لك من خالل ترجمة الخواجةأتوقف قلیًال، وذ

لطوسـي، وكـان ُیعـدُّ مـن الفقه والحدیث عند وجیـه الـدین محمـد بـن الحسـن وهـو جـد المحقـق ا
  .)٤(فقهاء ذلك العصر ومحدثیه 

                                                 
  .١٤٧، ص ١الوافي بالوفیات، ج   )١(
 .١٨٣، ص١؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج٢٦٨، ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٢(

م)، ١٣٣١هـــــ/ ٧٣٢الملـــك المؤیــــد أبـــو الفــــداء، عمـــاد الــــدین إســـماعیل بــــن علـــي بــــن محمـــود (ت    )٣(

 .٩، ص ٤یروت، جالمختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، ب

 .١٦ُینظر: األمین، اإلسماعیلیون والمغول، ص    )٤(
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كــذلك لــم أطلــع علــى مصــادر قدیمــة تؤیــد تلمذتــه علــى یــد بــن میــثم البحرانــي ســوى مــا     
، إذ قــال: إن الشــیخ البحرانــي هــو أســتاذ الخواجــة الطوســي )١(ذكــره الطریحــي فــي مــادة (مــثم) 

الطوسي أو البـن میـثم البحرانـي هـذه في الفقه، ومنه أخذ كل من ترجم للخواجة نصیر الدین 
 هـــ/٥٩٧ن الطوســي بــأن والدتــه ســنة (الروایــة، ونعــرف مــن خــالل ترجمتنــا للشــیخ نصــیر الــدی

 م)، وهذا متفق علیـه عنـد١٢٣٨ هـ/٦٣٦میثم البحراني في سنة ( م)، بینما ولد الشیخ١٢٠٠
 ٣٩البحرانـي بــ ( من ترجم للشیخ میـثم البحرانـي، فهـذا یعنـي أن المحقـق الطوسـي یكبـر میـثم

م) أي بعـد ١٢٥٨ هــ/٦٥٦یدخل العـراق إّال فـي سـنة (سنة)، وكذلك أن الخواجة الطوسي لم 
بغداد، وأصبح حینها مالزم إلى هوالكو، علمًا بأن الطوسي كان ُیشار إلیه في العلوم  احتالل

ا یــتعلم هــو العقلیــة والنقلیــة جمیعهــا، ونعــرف جیــدًا أن طالــب العلــوم والمــدارس الدینیــة أول مــ
علــم الفقــه والحــدیث واألصــول. فهــذا القــول بتلمذتــه مســتبعد، ولكــن مــن الممكــن عنــدما التقــى 
نصــیر الــدین الطوســي بالشــیخ میــثم البحرانــي فــي مدینــة الحلــة الفیحــاء قــد أخــذ عنــه روایــة أو 
أكثر لم تكن هذه الروایة وصلت إلـى المحقـق الطوسـي إّال عـن طریـق الشـیخ میـثم البحرانـي، 

  هذا ممكن وال ُیعدُّ فارق العمر هنا حائًال بأخذ الروایة من األصغر سنًا .ف
  
  
  
  م):١٢٩٣هـ/٦٩٣ابن طاووس(ت   -٢

                                                 

 .١٧٢، ص ٦ُینظر: مجمع البحرین، ج   )١(
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عبد الكریم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن 
محمـــد بــــن طــــاووس الحســــیني العلـــوي اإلمــــام المعظــــم غیــــاث الـــدین الفقیــــه النّســــابة النحــــوي 

  .)٢(، الحلي )١(ضي الزاهد العابد أبو المظفر قدس اهللا روحه العرو 
یعنــي ولــد فــي مدینــة  ، وكــان أوحــد زمانــه، حــائري المولــدانتهــت إلیــه ریاســة الســادات    

حلي المنشأ، بغدادي التحصیل، كاظمي الخاتمة، ولـد فـي شـعبان سـنة ثمـان  ربالء المقدسةك
سـعین وسـتمائة، وكـان عمـره خمسـًا وأربعـین وأربعین وستمائة، وتوفي في شوال سـنة ثـالث وت

طفلـین إلـى أن تـوفي قـدس  ونحـن : (كنـت قرینـه)٤(، ویقول ابـن داود )٣(سنة وشهرین  وأیاما 
اهللا روحــه مــا رأیــت قبلــه وال بعــده بخلقــه وجمیــل قاعدتــه وحلــو معاشــرته ثانیــًا، وال لذكائــه وقــوة 

ِفـظ القـرآن فـي مـدة یسـیرة ولـه إحـدى حافظته مماثًال، ما دخـل فـي ذهنـه شـيء فكـاد ینسـاه، ح
  ) .وهو في صغر سنهعشر سنة، استقل بالكتابة واستغنى عن المعلم 

م) تشرف بزیارة اإلمام علي بن موسى الرضا ـ علیه السالم ١٢٨١هـ/٦٨٠وفي سنة (    
ایخ مــنهم عمــه علــي بــن ، روى ابــن طــاووس عــن مجموعــة مــن المشــ)٥(ـــ فــي مدینــة خراســان 

  .)٦(نصیر الدین الطوسي وابن میثم البحراني وغیرهم، وكان جلیل القدر موسى والخواجة
وقــد صــنف مجموعــة مــن الكتــب هــي : الشــمل المنظــوم فــي مصــنفي العلــوم، وكتــاب     

 البـــن الصـــوفي، وكتـــاب شـــموس األنـــوار (المجـــدي) (مطبـــوع)، وحواشـــي علـــى غـــريفرحـــة ال

                                                 
؛ إســــماعیل المازنــــدراني، منتهــــى المقــــال فــــي أحــــوال ٢٢٧ُینظــــر: ابــــن داود الحلــــي، الرجــــال، ص    )١(

 .١٤٤، ص ٤الرجال، ج
 .٥٤، ص ٥ُینظر: إسماعیل باشا البغدادي، إیضاح المكنون، ج   )٢(

 .٢٢٧ابن داود الحلي، الرجال، ص    )٣(

 .٢٢٨المصدر نفسه، ص    )٤(

 .١٢٣، ص ٧اللجنة العلمیة في مؤسسة اإلمام الصادق (علیه السالم)، ج   )٥(

 .١٢٣، ص ٧المرجع نفسه، ج   )٦(
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، وكــان شــاعرًا، )١(بــد الكــریم) وكنــوز األســرار، وكتــاب (الــدر النظــیم فــي ذكــر مــن تســمى بع
  .)٢(منشئًا، أدیبًا 

توفي ابـن طـاووس بالكاظمیـة ببغـداد سـنة ثـالث وتسـعین وسـتمائة، وحمـل إلـى مشـهد     
  .)٣(اإلمام علي ـ علیه السالم ـ ودفن عند أهله 

  
، ولــد )٤(أبـو منصــور حسـن بـن یوســف بـن مطهـر الحلــي العراقـي هـو العّالمــة الحلـي:  -٣

م) فـي التاسـع عشـر مـن ١٢٥٠ هــ/٦٤٨ي نفسـه فـي (الخالصـة) سـنة (حسب مـا یـذكر الحلـ
  شهر رمضان المبارك.

والحسـن بـن یوسـف بـن علـي بــن مطهـر الحلـي األسـدي ـ بـالمیم المضـمومة، والطــاء     
  .)٥(غیر المعجمة، والهاء المشّددة والراء، وهو حلي مولدًا ومسكنًا 

تزیــد علــى مائــة  مــا ولــه مــن التصــانیف یخ الــروافضعّالمــة شــویقــول ابــن كثیــر بــأن ال    
وعشــرین مجلــدًا، وعــدتها خمــس وخمســون مصــنفًا فــي الفــن واألصــول والنحــو والفلســفة وغیــر 

                                                 

؛ ٥١٢، ص ٤؛ الزركلــــــي، األعــــــالم، ج١٤٤، ص ٤إســــــماعیل المازنــــــدراني، منتهــــــى المقــــــال، ج   )١(

 .٤٢، ص ٨؛ محسن األمین، أعیان الشیعة، ج٣١٤، ص ٥عجم المؤلفین، جكحالة، م

 .٦٧، ص ١١الخوئي، الرجال، ج   )٢(

؛ اللجنــــة العلمیــــة فــــي مؤسســــة اإلمــــام ٦١٠، ص ١إســــماعیل باشــــا البغــــدادي، هدیــــة العــــارفین، ج   )٣(

 .١٢٣، ص ٧الصادق (علیه السالم)؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج

 .١٤١، ص ١٤البدایة والنهایة، جُینظر: ابن كثیر،    )٤(

م)، ١٣٢٥هـــــ/ ٧٢٦ُینظــــر: العّالمــــة الحلــــي، أبــــو منصــــور الحســــن بــــن یوســــف بــــن المطهــــر (ت    )٥(

، (قـم، ١خالصة األقوال في معرفة الرجال، تحقیق: الشیخ جواد القیـومي، مؤسسـة نشـر الفتاحـة، ط

 .٩٧م)، ص ١٩٩٥هـ/ ١٤١٧
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ذلــك مــن المصــنفات، وأشــهر هــذه المصــنفات بــین الطلبــة هــو شــرح ابــن الحاجــب فــي أصــول 
كثیر وتوجیه جید واشتغل عـل  الفقه على طریقة المحصول واألحكام، فإنها مشتملة على نقل

  . )١(نصیر الدین الطوسي 
 )م١٣٢٥/هـــ٧٢٦تــوفي فــي ســنة ( ویــذكر صــاحب النجــوم الزاهــرة بــأن العّالمــة الحلــي    

ویصــفه صــاحب النجــوم الزاهــرة بأنــه كــان عاِلمــًا  ر الحلــيجمــال الــدین بــن یوســف بــن المطهــ
لتتار آنذاك، وله مصنفات عـّدة بالمعقوالت، وكان رضي الخلق حلیمًا، وله وجاهة عند ملك ا

  .)٢(غیر أنه كان رافضیًا خبیثًا 
ال أعــرف كیــف یحــدث مثــل هــذا التنــاقض مــن صــاحب الكــالم الــذي یثنــي علیــه كثیــرًا     

یلتقـي مـع رضـي  ویصفه برضـي الخلـق والحلـم، وبعـد ذلـك یقـول بأنـه كـان خبیثـًا، والخبـث ال
  . الخلق

[الحســین] بــن یوســف بــن المطهــر الحلــي عــاِلم  وُیشــید بــه ابــن حجــر كثیــرًا، إذ یقــول:    
الشیعة وٕامامهم، وكان آیًة من الذكاء، شـرح مختصـر ابـن الحاجـب شـرحًا جیـدًا سـهل المآخـذ 
غایــة فــي اإلیضــاح واشــتهرت تصــانیفه فــي حیاتــه، وكــان ابــن المطهــر مشــهر الــذكر وحســن 

ول ألجبتـُه) وكـان آخـر األخالق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تیمیة قـال: (لـو كـان یفهـم مـا أقـ
  .)٣(عمره انقطع في الحلة إلى أن مات 

ویقول عنه (الحر العاملي) في مدحه بأنـه: عـاِلم فاضـل عّالمـة العلمـاء محقـق مـدقق     
الشــأن، رفیــع المنزلــة ال نظیــر لــه فــي الفنــون و  محــدث مــتكلم مــاهر جلیــل القــدر ثقــة ثقــة فقیــه

                                                 

 .١٤١ص ، ١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )١(

م)، النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر ١٤٦٩هـ/ ٨٧٤ابن تغري بردي، جمال الدین أبو المحاسن (ت    )٢(

 .٢٦٦، ص ٩والقاهرة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، ج

 .٣١٧، ص ٢ابن حجر العسقالني، لسان المیزان، ج   )٣(
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اســـنه أكثـــر مـــن أن ُتحصـــى، وقـــرأ علـــى المحقـــق والعقلیـــات والنقلیـــات، وفضـــائله ومحوالعلـــوم 
(یعنـي المحقـق الحلــي خـال العّالمــة) والمحقـق نصــیر الـدین الطوســي فـي الكــالم وغیـره، وقــرأ 

. [ وهنا لي وقفة مع عبارة قرأ علیـه المحقـق الطوسـي فـي )١(علیه في الفقه المحقق الطوسي 
قـه والحـدیث علـى یـد جـده وجیـه الـدین، الفقه؛ ألننا أشرنا سابقًا أن المحقق الطوسي قد قرأ الف

وكان ُیعدُّ من فقهاء عصره في ذلـك الوقـت مـع علمنـا ومعرفتنـا بـالنبوغ والتفـوق العلمـي الـذي 
لكن من المحتمل أن یقرأ علیه روایـة لـم یكـن المحقـق الطوسـي علـى  تع به العّالمة الحليیتم

  درایة بها] .
أكثـر مـن أن  آثرهّالمة الحلي مولدًا ومسكنًا مـویثني علیه أیضًا المازندراني ویقول: الع    

ه الصـــالة ـتحصـــى وأشـــهر مـــن أن تخفـــى، وبعـــد وفاتـــه دفـــن فـــي المشـــهد الغـــروي علـــى ساكنـــ
ســًا عظــیم الشــأن،  والســالم وهــو شــیخ الطائفــة وعّالمــة وقتــه، وكــان والــده قــدس ســره فقیهــًا مدرَّ

أن اللسـان فـي تعــداد مدائحـه كــال  وهـو البحـر القمقــام والحبـر العـّالم بــل األسـد الضــرغام، إالّ 
قصیر وكل أطناب في ذكر فضائله حقیر، وهو حامي بیضة الـدین، ومـاحي آثـار المفسـدین 

ة الزمان ـره الذي لم تكتمل حدقـره وفرید دهـمجدد مآثر الشریعة المصطفویة، وكان وحید عص
  وم الذي  یوجد فیه ساحل.ـر العلـل وال نظیر، وٕانه بحـله بمثی

د قیل: إنه وزع تصنیفه على أیـام عمـره مـن والدتـه إلـى موتـه، فكـان قسـط كـل یـوم ولق    
  . )٢(كراسًا مع ما كان علیه من االشتغال بالدرس والتدریس واألسفار 

                                                 

 .٨١، ص ٢أمل اآلمل، ج   )١(

م)، منتهـى المقـال فـي أحـوال الرجـال، ١٨٠١هـ/ ١٢١٦ئري، محمد بن إسماعیل (ت أبو علي الحا   )٢(

م، ١٩٩٥هــــ/ ١٤١٦، قــم المقدســة، ١تحقیــق: مؤسســة آل البیــت علــیهم الســـالم إلحیــاء التــراث، ط

 .٤٧٥ص 
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ویسمیه العسقالني بــ (الحسـین) بـن یوسـف بـن المطهـر الحلـي المعتزلـي جمـال الـدین     
ة واشــتغل فــي العلــوم العقلیــة فمهــر فیهــا الشــیعي، ویقــول بأنــه الزم نصــیر الــدین الطوســي مــد

وصـــنف فـــي األصـــول والحكمـــة، وكـــان رأس الشـــیعة بالحلـــة، واشـــتهرت تصـــانیفه وتخـــّرج بـــه 
جماعة وشـرحه علـى مختصـر ابـن الحاجـب فـي غایـة الحسـن فـي حـل ألفاظـه تقریـب معانیـه 

  وصنف في فقه اإلمامیة.
لمشــــهور المســــمى بــــالرد علــــى ولــــه كتــــاب فــــي اإلمامــــة ردَّ علیــــه ابــــن تیمیــــة بكتابــــه ا    

وقـــد أطنـــب فـــي الـــرد، إّال أنـــه تحامـــل فـــي مواضـــع عدیـــدة، ورده أحادیـــث موجـــودة  الرافضـــي
  .)١(وبلغت تصانیفه مائة وعشرین مجلده فیما یقال وقیل اسمه (الحسن) بفتحتین 

عـن والـده عـن أبـي المكـارم  جمال الدین بن المطهروینقل أنه وجد كتاب بخط الشیخ     
م) ١١٧٨ هـــ/٥٧٤نــزل بالحلــة الســیفیة فــي (علــي بــن زهــرة الحســیني الحلــي عنــدما  حمــزة بــن

أخـذ یلتفــت تــارة یمنــة وُأخــرى یســرة فســألته عــن سـبب ذلــك فــروى حــدیثًا مســندًا إلــى أبــي حمــزة 
ن (علـیهم السـالم)، إذ ورد فـي یالثمالي وهو من أصحاب اإلمام زین العابـدین علـي بـن الحسـ

ة مســندًا عــن اإلمــام علــي (علیــه الســالم) بأنــه ســوف یكــون لهــذه الخبــر الــذي ذكــره أبــي حمــز 
المدینة شأنًا عظیمًا وُذكر أن اإلمام علـي (علیـه السـالم) سـماها بالحلـة السـیفیة [ویظهـر مـن 
خــالل هــذه الروایــة بــأن هــذه التســمیة لیســت جدیــدة] فالعّالمــة الحلــي ینتســب إلــى هــذه المدینــة 

رف من خالل هذا الكالم: لم یكتمل حدقة الزمان له بمثل وأما فضله وحسبه وعلمه وأدبه فیع
اإلمكـــان إلـــى ســـاحة بیـــان فضـــله الغزیـــر كیـــف ولـــم یدانـــه فـــي وال نظیـــر ولـــم تصـــل أجنحـــة 

الفضائل سابق علیه و الحق ... الخ إلى آخر الكالم الذي لـم یسـعني ذكـره وأنـه كـان تلمیـذًا 
  .)٢(عند الشیخ ابن میثم البحراني 

                                                 

 .٧١، ص ٢ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ج   )١(

 .٢٦٩، ص ٢وضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات، جُینظر: الخوانساري، ر    )٢(
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قـه الكثیـر مـن العلمـاء، وأطلقــوا علیـه الكثیـر مـن األسـماء واأللقـاب منهــا: وقـالوا فـي ح    
مة على اإلطالق) الذي طار صیته في اآلفاق ولـم یتفـق ألحـد مـن علمـاء اإلمامیـة أن  (العّال

  .)١(لقب بهذا اللقب 
عمـا شـاهده فیهـا قـال:  نصـیر الـدین الطوسـي بعـد زیارتـه الحلـة الخواجـة وعنـدما سـئل    

ماهرًا وعاِلمًا إذا جاهد فاق وعني (بالخریت) العّالمة الحلي وتربـى علـى یـده )٢(ًا) ترأیُت (خری
  .)٣(الكثیر من العلماء، ودرس العّالمة عند العامة والخاصة وغیرهم من العلماء 

ویـــذكره القمـــي بكلمـــات ثنـــاء وتعظـــیم، إذ یقـــول: أعظـــم العلمـــاء شـــأنًا وأعالهـــم برهانـــًا     
ر العلــم الــذي ال یســاجل... حتــى یقــول: أمــا درجاتــه فــي العلــوم ســحاب الفضــل الهاطــل وبحــ

هــا الــدفتر وكلمــا ُأتعــب نفســي فمــا لــي كناقــل نومؤلفاتــه فیهــا، فقــد مــألت الصــحف وضــاق ع
  .)٤(الثمر إلى هجر 

                                                 

 .٣٩٦، ص ٥محسن األمین، أعیان الشیعة، ج   )١(

الخریت: هو الماهر الذي یهتدي ألخرات المفاوز، وهـي طرقهـا الخفیـة ومضـایقها وهـو الـذي ینظـر    )٢(

نشـر: أدب  في خرت األبرة، ابـن منظـور، أبـو الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب،

 .٢٩م) ، ص ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٥، (قم، ٢الحوزة، ، ج

 .٣٩٦، ص ٥ُینظر: محسن األمین، أعیان الشیعة، ج   )٣(

 .٤٧٧، ص ٢عباس، الكنى واأللقاب، ج   )٤(
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ویقــول التفریشــي: بأنــه صــاحب التحقیــق والتــدقیق، ویحظــر ببــالي أن ال أصــفه إذ ال     
ف بـه النـاس مـن صـیفه وفضـائله ومحـاوره وٕان كـل مـا یو یسع كتابي هـذا ذكـر علومـه وتصـان

  .)١(جمیل وفضل فهو فوقه 
ــا مؤلفاتــه فهــي كثیــرة وتزیــد علــى الســبعین مؤلفــًا، ومــنهم مــن یقــول: تزیــد علــى مائــة      أّم

وعشــرین كمــا ذكــر ســابقًا ومــن مؤلفاتــه: منتهــى الطلــب ـ وهــو ســبع مجلــدات، وكتــاب تــذكرة 
، وكتـــاب )٢(، وكتـــاب مختلـــف الشـــیعة، وهـــو ســـت مجلـــدات الفقهـــاء وهـــو أربعـــة عشـــر مجلـــداً 

استقصــاء النظــر فــي القضــاء والقــدر، واألســرار الخفیــة فــي العلــوم العقلیــة، وأنــس الــوجیز فــي 
، وكتـــاب شـــرح ابـــن الحاجـــب فـــي أصـــول الفقـــه، ولـــه كتـــاب منهـــاج )٣(تفســـیر الكتـــاب العزیـــز

ــ)٤(االســتقامة فــي إثبــات اإلمامــة  ي معرفــة األحكــام، وكتــاب غایــة ، وكتــاب تلخــیص المــرام ف
ـــــى مـــــذهب  األحكـــــام فـــــي تصـــــحیح تلخـــــیص المـــــرام، وكتـــــاب تحریـــــر األحكـــــام الشـــــرعیة عل

  .)٥(اإلمامیة
  .)٦(م) ١٣٢٥هـ ـ ٧٢٦كل من ترجم إلى حیاته یذكر بأنه توفي في سنة (و     

  

                                                 

التفریشـي، مصـطفى بـن الحسـین التفریشـي (مـن أعـالم القـرن الحـادي عشـر الهجـري)، نقـد الرجــال،    )١(

م)، ١٩٩٧هــــــ/ ١٤١٨، (قـــــم، ١الســـــالم) إلحیـــــاء التـــــراث، ط تحقیـــــق: مؤسســـــة آل البیـــــت (علـــــیهم

 .٦٩ص

 .٣٩٠، ص ١؛ حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج٦٩یُنظر: التفریشي، نقد الرجال ، ص    )٢(

 .٧٥، ٧٢، ١٠، ص١یُنظر: سلیم البغدادي، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، ج   )٣(

 .١٤١، ص ١٤ُینظر: ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٤(

 .٩٧ُینظر: العّالمة الحلي، خالصة األقوال، ص    )٥(

 .٢٠٧، ص ٤الیافعي الیمني، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، ج   )٦(
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 ٨١

، كمـال الـدین، أبـو الحسـن علـي بـن )١( علي بن الحسـین بـن حمـاد اللیثـي الواسـطي  -٤
، ومنهم من یقول: علي بن الحسین بن حماد، ومنهم من )٢(لدین بن حماد أبي الخیر شرف ا

. والنســبة إلــى الجــد )٣(قــال: علــي بــن حمــاد بــن أبــي الخیــر اللیثــي الواســطي نســبة إلــى جــده 
  ن .اسمه الشیخ حسین وهو وأبیه شاعراشائعة والكل شخص واحد، وللمترجم ولد 

ــرون     عنــه بألقــاب فیقولــون: العــاِلم الفاضــل العّالمــة الحبــر  وكــان العلمــاء یجّلونــه ویعّب
  المدقق المحقق الزاهد العابد كمال الدین فخر الطائفة .

وهو شیخ فاضل وفقیه وزاهد من مشایخ ابن معیه وهو تاج الدین محمد وكـان اللیثـي     
  شاعرًا .

بن میـثم ومن مشایخه بحسب ما ینقل ولده حسین بن علي، منهم: الشیخ كمال الدین     
م) بجمیـــع مؤلفاتـــه ومقروءاتـــه، ١٢٨٨هــــ ـ ٦٨٧البحرانـــي شـــارح نهـــج البالغـــة أجـــازه ســـنة (
  .)٤(ومسموعاته، ومستجازاته في سائر العلوم 

ن یوٕانــه یــروي أیضــًا عــن جماعــة عدیــدة مــن الخاصــة والعامــة، ونقــل عــن الشــیخ حســ    
ـــد الكـــریم بـــن طـــاووس أجـــا ـــدین عب زه إجـــازًة قـــال فیهـــا: نجـــل المتـــرجم لـــه أن الســـید غیـــاث ال

(اســـتخرت اهللا وأجـــزت لـــألخ فـــي اهللا العـــالم الفاضـــل الصـــالح األوحـــد الحـــافظ الفقیـــه البـــارع 

                                                 

األصــــبهاني، المیــــرزا عبــــد اهللا أفنــــدي مــــن أعــــالم القــــرن الثــــاني عشــــر، ریــــاض العلمــــاء وحیــــاض    )١(

 .٤٢٥، ص م)١٩٨٠هـ ـ ١٤٠١، (قم، ٣الفضالء، تحقیق: أحمد الحسیني، ج

 .٢٢٦، ص ٨األمین، أعیان الشیعة، ج   )٢(

 .١٧٩، ص ٢الحر العاملي، أمل اآلمل، ج   )٣(

 .٤٢٥، ص ٣األصبهاني، ریاض العلماء، ج   )٤(
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 ٨٢

المرتضــى كمــال الــدین فخــر الطائفــة علــي ابــن الشــیخ اإلمــام الزاهــد شــرف الــدین الحســین بــن 
  .)١(حماد اللیثي نسبًا الواسطي مولدًا أن یروي عني) 

 العلمیـة والفقهیـةلسید ابن طاووس یبین لنا جلیـًا مكانـة اللیثـي وهذا المدح والثناء من ا    
والثقة العالیة التي حصل بها على هذه اإلجازة من ابن طـاووس الـذي معـروف عنـه بالعلمیـة 
ــــذه، بــــل یضــــع األشــــیاء فــــي  ــــورع والتقــــوى وال یجامــــل أي شــــخص أو أي أحــــد مــــن تالمی وال

             . )٢(م) بالحلة ١٢٩١ هـ ـ٦٩٠رجب سنة ( ٢٠مواضعها، وتاریخ اإلجازة 
  

     

       

                                                 

؛ الخـوئي، معجـم ٢٢٦،  ٨؛ األمـین، أعیـان الشـیعة، ج١٧٩، ص ٢الحر العاملي، أمل اآلمـل، ج   )١(

 ..٣٩٠، ص ١٤رجال الحدیث، ج

  .٤٢٥، ص ٣ریاض العلماء، ج األصبهاني،   )٢(
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 ٨٤ 
 

ا: مـوارد مدونـة، إذ اعتمد كمـال الـدین میـثم بـن علـي البحرانـي علـى مـوارد كثیـرة، منهـ
اســم المؤلــف ومــرة ُأخــرى یــذكر اســم المؤلــف فقــط ولــم یــذكر المصــدر، وتــارًة یــذكر المصــدر و 

 ُأخرى یذكر اسم المصدر من دون ذكر المؤلف.

والقصــیدة ومــرة  واعتمــد أیضــًا علــى المــوارد الشــعریة، حیــث یــذكر فیهــا اســم الشــاعر  
ُأخـرى لـم یـذكر اســم الشـاعر، بـل یــذكر البیـت الشـعري أو الشـاهد الشــعري فقـط، وبعـد البحــث 
في الدواوین الشـعریة وكتـب األدب اُألخـرى أرجعـُت األبیـات والشـواهد الشـعریة الـذي لـم یـذكر 

   وافیة. ترجمة أسماء قائلیها إلى الشعراء، فذكرُت اسم الشاعر وترجمة لحیاته
المــوارد مجهولــة المصـــدر التــي ذكرهــا ابــن میـــثم البحرانــي، فقــد ترجمــت لحیـــاتهم  أمــا  

واعتمدُت سني الوفاة لمن ترجمت لهم ومن لم أصـل إلـى سـنة وفاتـه جعلتـُه فـي  ترجمة وافیة.
  لذا قسمت الفصل الثالث على مباحث : ذیل القائمة،

  المبحث األول: الموارد المدونة .
  لشعریة .المبحث الثاني: الموارد ا

  المبحث الثالث: موارد مجهولة المصدر .      
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 ٨٥ 
 

  املبحث األول
نــة

ّ
  املوارد املدو

  م) :٧٢٢هـ/١٠٤مجاهد بن جبیر (ت   -١
هــو: مجاهــد بــن جبیــر (أبــو الحجــاج) المكــي المخزومــي كــان فقیهــًا عالمــًا، صــاحب   

قـرآن، لكـن ابـن سـعد یقـول: إنَّ ، مـن آثـاره: تفسـیر ال)١(التأویل والتفسـیر، مـن مشـاهیر العلمـاء
، وهو مـن المـوارد )٢(المسلمین یتقون تفسیر مجاهد؛ ألنه كان یسأل أهل الكتاب ویأخذ عنهم 

، فـي )٣(التي اعتمد علیهـا ابـن میـثم البحرانـي وذكـره بصـیغة، قـال مجاهـد واعتمـد علـى تفسـیره
  أربع مواضع .

  تفسري جماهد    شرح نهج البالغة    
      ٤٧٠      ١/٢٧٦  
      ٣٣٤      ١/٣١١    
      ٣٣٨      ٣/٣١٧  
  لم أقف علیه      ٤/٣٦٥      

                                                 

یخ الصـــغیر، تحقیـــق: محمــــود م)، التــــار ٨٦٩هــــ/٢٥٦ترجمتـــه: البخـــاري، محمـــد بــــن إســـماعیل(ت    )١(

؛ ابن ِحّبان، أبو حـاتم الـدارمي، محمـد بـن ٢٧٧، ص ١إبراهیم زید، نشر: دار المعرفة، بیروت، ج

م)، مشــاهیر علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء ٩٦٥هـــ/٣٥٤حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ (ت 

م) ص ١٩٩٠هـــ/١٤١١، (القـاهرة، ١األقطـار، تحقیـق: مــرزوق علـي إبــراهیم، نشـر: دار الوفــاء، ط

م)، حلیـــة األولیـــاء ١٠٣٨هــــ/٤٣٠؛ األصـــبهاني، أبـــو نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد(ت ١٣٣

؛ حــاجي خلیفــة، كشــف ٢٧٩م)، ص ١٩٨٨هـــ/١٤٠٩(٣وطبقــات األصــفیاء، نشــر: دار الفكــر، ج

  .٤٥٨الظنون، ص 

 . ٤٦٦، ص ٥الطبقات الكبرى، ج   )٢(

یــــق: محمــــد عبــــد الســــالم أبــــو النیــــل، نشــــر: دار الفكــــر وهــــو مطبــــوع باســــم (تفســــیر مجاهــــد)، تحق   )٣(

 م) .١٩٨٩هـ/١٤١٠(مصر،  ١اإلسالمي الحدیثة، ط



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٨٦ 
 

  م):٧٣٥هـ/١١٧قتادة (ت   -٢
، بــن عمــرو السدوســي البصــري، ولــد )١(قتــادة بــن دعامــة بــن عــرنین، وقیــل بــن عزیــز   

أكمــه، وكــان یســمع الحــدیث ویحفظــه، وكــان أصــحاب الحــدیث یوثقونــه وهــو مــن علمــاء الفقــه 
، )٢(ن ابــن ســعد یقــول: بأنــه ثقــة مأمونــًا حجــة فــي الحــدیث والقــرآن، ولكنــه كــان مدلســًا، وكــا

، مـات قتـادة بمدینـة واسـط سـنة )٣(ویذكر النووي بأنه كـان یـرى القـدر وقـد یـدلس فـي الحـدیث 
ـــاره: تفســـیر القـــرآن، وهـــو مـــن مصـــادر ابـــن میـــثم )٤(م) ٧٣٥هــــ/١١٧( ـــر، مـــن آث ، وهـــو مفسِّ

ــر عنــه بصــیغة قــال قتــادة ولــم أعثــر البحرانــي، واستشــهد بـــ [أربعــة نصــوص] مــن تفســیره، و  عّب
"  #  $  %  &   '  )    {علــى تفســیر قتــادة. أمــا النصــوص فهــي تفســیر قولــه تعــالى: 

، والنص الثالث حـول حـج )٦( }~  �   {، وكذلك قوله: )٥( }(  *  +   , 

                                                 

ترجمتــــــه: ابـــــــن حجــــــر العســـــــقالني، أبـــــــو الفضــــــل أحمـــــــد بــــــن علـــــــي بـــــــن محمــــــد بـــــــن أحمـــــــد(ت    )١(

(الهنــــــــد، ٢، ج١م)، تهــــــــذیب التهــــــــذیب، نشــــــــر: دائــــــــرة المعــــــــارف النظامیــــــــة، ط١٤٤٨هـــــــــ/٨٥٢

؛ كحالـة، معجــم المــؤلفین، ٨٣٤، ص ١غــدادي، هدیـة العــارفین، ج؛ الب٥٦م) ص ١٩٠٨هــ/١٣٢٦

 .٢٧، ص ٨ج

 .٢٢٩، ص ٧الطبقات الكبرى، ج   )٢(

 .٥٦، ص ٢تهذیب األسماء، ج   )٣(

م)، التاریخ الكبیـر، نشـر: دائـرة المعـارف ٨٦٩هـ/٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل بن المغیرة (ت    )٤(

 .١٨٦(حیدر آباد) ص ٧العثمانیة، ج

  .٢٣)، اآلیة: ٧سورة األعراف (   )٥(
  .٣٤)، اآلیة: ٢سورة البقرة (   )٦(
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 ٨٧ 
 

 ، والــنص الرابــع یتعلــق بحمالــة الحطــب ـ ُأم جمیــل ـ حیــث یقــول: كانــت )١(بیــت اهللا الحــرام 
  .)٢(تمشي بالنمیمة بین الناس فتلقي بینهم العداوة وتهیج نارها كما توقد النار بالحطب

  
  م):٧٤٤هـ/١٢٧الُسّدي (ت   -٣

إسماعیل بن عبـد الـرحمن الُسـّدي الكبیـر القرشـي (أبـو محمـد)، والُسـّدي، بضـم السـین   
فـي مدینـة الكوفـة، المهملة وتشدید الدال المهملة، وهذه النسبة إلى سـدة الجـامع، وكـان یسـكن 

، روى عـن الثـوري وشـعبة، وهـو صـاحب التفسـیر، وكـان أبـوه مـن كبـار أهـل  وكان ثقة مأمونًا
، ویــذكر أبــو عبیــد بأنــه ســمي إســماعیل الســدي؛ ألنــه كــان یبیــع الخمــر فــي ســدة )٣(أصــفهان 

إّال واعتقـد بـأن هـذا الكـالم بعیـد عـن الواقـع وكأنـه ال یوجـد مكـان یبیـع فیـه الخمـر ، )٤(المسجد
  . ینتهون من صالتهم یعاقرون الخمر المسجد، وكأنَّ المصلین عندما

                                                 

 .٣٨٣، ٣١٦، ٣١١، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .٥٢٦، ص ٤میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

م)، ١١٦٦هــــ/٥٦٢ترجمتـــه: الســـمعاني، عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التمیمـــي المـــروزي(ت    )٣(

(حیـدر ١، ج١اب، تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني، مجلـس دائـرة المعـارف، طاألنس

؛ ابـــن العمــاد الحنبلــي، شـــذرات الــذهب فــي أخبـــار مــن ذهـــب، ١٠٩م) ص ١٩٦٢هـــ/١٣٨٢آبــاد، 

، ص ٢؛ كحالـــــة، معجـــــم المـــــؤلفین، ج٩، ص ١٢؛ العـــــاملي، أعیـــــان الشـــــیعة، ج١١٩، ص ٢ج

٢٧٧. 

ـــ   )٤( م)، غریــب الحــدیث، تحقیــق: د. محمــد عبــد ٨٣٨هـــ/٢٢٤ن ســّالم الهــروي(ت أبــو عبیــد، القاســم ب

 .٥١م)، ص١٩٧٦هـ/١٣٩٦(بیروت،  ١، ج١المعیبد خان، نشر: دار الكتاب العربي، ط



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٨٨ 
 

c   {وُیعدُّ من موارد میثـم البحراني، إذ اقتبس منــه [نصـًا واحــدًا] فـي تفسـیر اآلیـة:   
f  e    d     l  k  j  i  h  g{)ولكــــن لــــم أحصــــل علــــى كتــــاب )١ .

  ، ینقلها عن السدي .)٢((السدي) في التفسیر، ووجدتها في تفسیر البغوي 
  البغوي تفسري    شرح نهج البالغة    
      ٥/٣١٦    ١/٢٧٦  

  
  م):٧٦٢هـ/١٤٥عبد اهللا بن المقفع (ت   -٤

ــــن ذا   ــــد اهللا ب ــــارسدهــــو: عب ــــه، مــــن أهــــالي ف ــــع مــــن البلغــــاء )٣( وی ــــن المقف ، وكــــان اب
، واتهـــــم بالزندقـــــة فقتـــــل فـــــي البصـــــرة ســـــنة  المشـــــهورین، فصـــــیح العبـــــارة جیـــــد الكـــــالم كریمـــــًا

م). ومــن مصــنفاته األدب الصــغیر، الــدرة الیتیمــة والجــوهرة الثمینــة فــي طاعــة ٧٦٢هـــ/١٤٥(
  .)٤(إلى العربیة  ةـلة ودمنة) قام بنقلها من الفارسیالسلطان، وكذلك هو مصنف كتاب (كلی

                                                 

  .٣٠)، اآلیة: ٢١سورة األنبیاء(   )١(
م)، تحقیـق: محمـد عبـد اهللا النمـر، نشـر: ١١٢٢هــ/٥١٦أبو محمد، الحسین بـن مسـعود البغـوي(ت    )٢(

 .٣١٦م) ص ١٩٩٥هـ/١٤١٧( ٥، ج٤دار طیبة ، ط

 .٢٧٦، ص ١٦الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٣(

م)، المنـتظم فـي تـاریخ ١٢٠٠هــ/٥٩٧، أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد (ت ابن الجوزي   )٤(

ـــــد القـــــادر عطـــــا، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ط ـــــوك واُألمـــــم، تحقیـــــق: محمـــــد عب ـــــروت، ١٢، ج١المل (بی

؛ ابــــن كثیــــر، البدایــــة ٣٩٧، ص ٣؛ العســــقالني، لســــان المیــــزان، ج١٧٢م) ص ١٩٩١هـــــ/١٤١٢

 .٩٦، ص ١٠والنهایة، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٨٩ 
 

ُویعدُّ مـن المـوارد المباشـرة للشـیخ میـثم البحرانـي، إذ ذكـره باسـم ابـن المقفـع فـي (أدبـه)   
لخطبــة التــي وجــدت فــي كتابــه (األدب الصــغیر)، ولكــن ابــن المقفــع نســبها لإلمــام ، وذكــر ا)١(

  الحسن بن علي (علیهم السالم).
والنص هو: " كان لي فیما مضى أخ في اهللا وكان یعظمُه في عیني ِصغُر الدنیا في   

هـا، فـإن عینه.. إلى أن یقول اإلمام ـ علیه السالم، فعلـیكم بهـذه األخـالق فألزموهـا وتنافسـوا فی
  . )٢(لم تستطیعوها فاعلموا أن أخذ القلیل خیٌر من ترك الكثیر " 

  م):٧٦٧هـ/١٥٠مقاتل (ت   -٥
مقاتـــل بــــن ســــلیمان بــــن بشــــیر األزدي بــــالوالء، الخراســــاني، (أبــــو الحســــن) وهــــو مــــن   

المحدثین والقراء، لكن النسائي قال عنه: بأنه یكذب، وكان یأخـذ مـن الیهـود والنصـارى وكـان 
  .)٣(لرب بالمخلوقات یشبه ا

ــر ومــتكلم ومشــارك فــي القــراءات واللغــة ولــه مصــنفات عــّدة منهــا : التفســیر    وهــو مفسِّ
ـــــات  ـــــي القـــــراءات، األقســـــام واللغـــــات، اآلی ـــــى القدریـــــة، الوجـــــوه والنظـــــائر ف ـــــرد عل الكبیـــــر، ال

j   { نصــًا واحــدًا تنــاول فیــه قولــه تعــالى: )٥(، اقتــبس البحرانــي مــن (تفســیره) )٤(والمتشــابهات 

m  l   k{ )٦( .  

  

                                                 
 .٤٦٢، ص ٥میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(
 .٤٦٢، ص ٥المصدر نفسه، ج   )٢(
م)، میــــزان ١٣٤٧هـــــ/٧٤٨الــــذهبي، شــــمس الــــدین أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان (ت    )٣(

، (بیــــروت، ٤، ج١تحقیــــق: علــــي محمــــد البجــــاوي، دار المعرفــــة للطباعــــة والنشــــر، ط االعتــــدال،
 .٣١٧، ص ١٢؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٧٣م)، ص ١٩٦٢هـ/١٣٨٢

 .٢٢٧ابن الندیم، الفهرست، ص    )٤(
وهو مطبوع باسم (تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان)، تحقیـق: عبـد اهللا محمـود شـحاته، دار إحیـاء التـراث،    )٥(

 م).٢٠٠٣هـ/١٤٢٣یروت، (ب ١ط
 .٦٣)، اآلیة: ٣٩سورة الزمر(   )٦(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٠ 
 

  تفسري مقاتل    شرح نهج البالغة    
      ٣/٦٨٤       ٣/١٩٥   

  م):٧٧٣هـ/١٥٧لوط بن یحیى (ت   -٦
مـن أصـحاب بن سعید بن مخنف بن سالم األزدي (أبـو مخنـف)، هو: لوط بن یحیى   

 ، روى عن اإلمام الصادق (علیه السـالم)، وكـان أبـوه مـن أصحــاب اإلمــاماألخبار في الكوفة
، )٣(، وضـعفه الـدارقطني)٢(، وقــال الـذهبي: ال یوثـق بـه)١(علي بن أبي طالب (علیـه السـالم) 

(رضـي له مصنفات عّدة منها: مقتل اإلمام الحسین (علیـه السـالم)، مقتـل محمـد بـن أبـي بكر
، كتــاب صــفین، كتــاب مقتــل أمیــر المــؤمنین (علیــه الســالم)، أخبــار ابــن الحنفیــة، اهللا عنهمــا)
  .)٤(ل، وغیر ذلك من المصنفات كتاب الجم

قتبس منه میثم البحرانـي [نصـًا واحـدًا] وذكـره بصـیغة روى أبـو مخنـف، لكـن لـم أقـف ا  
علــى الــنص ولــم أعثــر علــى جمیــع كتبــه، وفحــوى الــنص (أن عبــد اهللا بــن خالــد بــن أســید قــِدم 

الث مائـة من مكة ومعه ناس فأمر لعبد اهللا بـث (رضي اهللا عنه)على الخلیفة عثمان بن عفان
ألف ولكل واحد منهم بمائة ألـف وصـك بـذلك علـى عبـد اهللا بـن األرقـم الـذي كـان خـازن بیـت 

  . )٥(المال فاستكثر ذلك وردَّ الصك 

                                                 

، ٨؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٢٢٤؛ النجاشي، الرجال، ص ١٠٥ابن الندیم ، الفهرست، ص    )١(

 .١٦٠ص 

 .٤٣٠، ص ٣میزان االعتدال، ج   )٢(

  .٤٩٣، ص ٤العسقالني، لسان المیزان، ج   )٣(
م)، الفهرســـت، تحقیـــق: الشـــیخ جـــواد ١٠٦٧هــــ/٤٦٠الطوســـي، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن(ت    )٤(

 .٢٠٤م)، ص ١٩٩٥هـ/١٤١٧(قم، ١القیومي، نشر: مؤسسة الفقاهة، ط

 .٤٣٨، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩١ 
 

  م):٧٨٦هـ/١٧٠الخلیل بن أحمد الفراهیدي(ت   -٧
هـــو: الخلیـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــیم (أبـــو عبـــد الرحمن)البصـــري، الفراهیـــدي،   

غــوي، الزاهــد، كــان ال یقبــل عطایــا الملــوك، صــاحب العربیــة ومنشــئ علــم األزدي، النحــوي، الل
العــروض، وكــان شــیخ ســیبویه، والنضــر بــن شــمیل وغیــرهم، وكــان دّینــًا ورعــًا متواضــعًا كبیــر 

، توفي بالبصرة، سمي بالفراهیـدي؛ ألنـه )١(الشأن، وثقه ابن حبان له كتاب (العین) في اللغة 
، لــه كتــب عــّدة منهــا: العــروض )٢(األنصــاري مــن الخــزرج مــن ولــد فراهیــد بــن مالــك بــن فهــم

. اقتـــبس میـــثم البحرانـــي مـــن )٣(والشـــواهد، الـــنقط والشـــكل، اإلیقـــاع، فضـــًال عـــن كتـــاب العـــین)
، وذكــره بصــیغة ، قــال الخلیــل فــي (العتــاب)، وعنــد مراجعــة كتــاب  [كتــاب العــین] نصــًا واحــدًا

  رح نهج البالغة.وجدتها متطابقة مع ما هو موجود في ش )٤((العین)
  كتاب العني    نهج البالغة شرح    
      ٢/٧٦       ٤/٤٠١  

                                                 

؛ الفیـــروز آبـــادي، مجـــد الـــدین، أبـــو طـــاهر ٤٣١، ص ٧ترجمتـــه: الـــذهبي، ســـیر أعـــالم النـــبالء، ج   )١(

م)، البلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة، نشـر: دار سـعد الـدین، ١٤١٤هـ/٨١٧محمد بن یعقوب(ت 

؛ الــــذهبي، شــــمس الــــدین محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان (ت ١٣٤م) ص ٢٠٠٠هـــــ/١٤٢١، (١ط

م)، الِعبـــر فـــي أخبـــار مـــن غبـــر، تحقیـــق: د. صـــالح الـــدین المنجـــد، نشـــر: مطبعـــة ١٣٤٧هــــ/٧٤٨

 .  ٢٠٧م) ص ١٩٨٣هـ/١٤٠٤( الكویت، ١حكومة الكویت، ج

م)، المزهــر فــي علــوم اللغــة ١٥٠٥هـــ/٩١١الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدین(ت    )٢(

( بیــــــــروت، ٢، ج١وأنواعهــــــــا، تحقیــــــــق: فــــــــؤاد علــــــــي منصــــــــور، نشــــــــر: دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، ط

 .٣٧٩م) ص ١٩٩٧هـ/١٤١٨

 .١٢، ص ٤كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٣(

 د.إبراهیم السامرائي، نشر: دار ومكتبة الهالل. وهو مطبوع، تحقیق: د. مهدي المخزومي،    )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٢ 
 

  م):٧٩١هـ/١٧٥اللیث بن سعد(ت   -٨
اللیــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الفهمي(أبــو الحــارث)، كــان أبــوه مــن مــوالي قــریش،   

وأصلهم من أصبهان، ولد سنة ثالث وتسعین للهجـرة، وُیعـدُّ أحـد األعـالم وشـیخ إقلـیم مصـر، 
الـدیار المصـریة، وثقـه ابـن سـعد، وكـان كثیـر الحـدیث، ویسـند الحـدیث عـن خلـق كثیـر وعاِلم 

، وهو من موارد )٢(، من آثاره: التاریخ، مسائل في الفقه)١(من التابعین، كعطاء ونافع وغیرهما
، )٣( }m  l   k  j {البحراني، وذكره بصیغة قال اللیث، واستشهد بقوله تعالى: 

أصل إلـى كتبـه، أمـا اللیـث فـأرجع كلمـة مقالیـد إلـى القـالد: الخزانـة، لكن من خالل البحث لم 
  . )٤(ومقالید السماوات واألرض خزائنهما 

  م):٧٩٦هـ/١٨٠سیبویه(ت   -٩
، ولقـب ســیبویه نهـو: عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر سـیبویه(أبو بشـر) ویقـال: أبـو الحسـ  

  . )٥(لبصرةمعناه رائحة التفاح، أصله من البیضاء من أرض فارس، ونشأ با

                                                 

م)، ٨٥٤هـــ/٢٤٠ترجمتــه: خلیفــة بــن خیــاط، أبــو عمــرو خلیفــة الشــیباني، العصــفري، البصــري(ت    )١(

م) ١٩٧٦هــ/١٣٩٧( ٢تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق: د. أكـرم ضـیاء العمـري، نشـر: دار العلـم، ط

د الــــــرحمن بــــــن علــــــي ابــــــن محمــــــد(ت ؛ ابــــــن الجــــــوزي، جمــــــال الــــــدین، أبــــــو الفــــــرج عبــــــ٤٤٩ص 

(القــــاهرة،  ٢م)، صــــفة الصــــفوة، تحقیــــق: أحمــــد بــــن علــــي، نشــــر: دار الحــــدیث، ج١٢٠٠هـــــ/٥٩٧

؛ ابـــن تغـــري بـــردي، ١٤٩، ص ٨؛ الـــذهبي، ســـیر أعـــالم النـــبالء، ج٤٤١م) ص ٢٠٠٠هــــ/١٤٢١

 .٨٢، ص ٢النجوم الزاهرة، ج

 .١٦٠، ص ٨كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٢(

 .٦٣)، اآلیة: ٣٩(سورة الزمر   )٣(

 .١٩٥، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(

 .١٧٦، ص ١٠ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٣ 
 

وأخــذ عــن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي واألخفــش وغیــرهم، وقــد كــان مــن البــارعین فــي   
، ویــذكر ابــن )١(النحــو، وقــد صــنف فــي النحــو كتابــًا ال یلحــق بــه، وشــرحه أئمــة النحــاة بعــده 

  .)٣(، من مؤلفاته: كتاب سیبویه في النحو )٢(م) ٧٩٥هـ/١٧٩الندیم أنه توفي سنة (
، وذكـــره بصـــیغة قـــال )٤(لبحرانـــي فـــي موضـــعین مـــن [كتـــاب ســـیبویه] واستشـــهد میـــثم ا  

بأنهـا مشـتركة  سیبویه، والنصوص هي حول كلمة [أما]، وحول كلمة [الویل]، إذ یقول سیبویه
  بین الدعاء والخبر، ولم أعثر على النصین في كتاب سیبویه في الطبعة التي اطلعُت علیها.

      
  :م)٨١١هـ/١٩٦سفیان بن عیینة(ت   -١٠

هو: سفیان بن عیینة بن میمون الهاللي، الكـوفي (أبـو محمـد)، كـان جـده أبـو عمـران   
ـــم وهـــو  ـــب العل ـــد بالكوفـــة فـــي النصـــف مـــن شـــعبان، طل ـــد القســـري، ول عـــامًال مـــن عمـــال خال

لــذهب علــم الحجــاز، وثقــه أبــو حــاتم  ، وقــال اإلمــام الشــافعي: لــوال ســفیان بــن عیینــة)٥(صــغیر
  . )٦(الرازي 

                                                 

؛ الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدین ١٧٦، ص ١٠، البدایــة والنهایــة، جابــن كثیــر   )١(

یـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، م)، بغیة الوعاة في طبقات اللغـویین والنحـاة، تحق١٥٠٥هـ/٩١١(ت

 ٢٣٠(لبنان)، ص ٢المكتبة العصریة، ج

 .٥٧الفهرست، ص    )٢(

 .١٠، ص ٨كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٣(

، (القــاهرة، ٣مطبـوع باسـم (الكتـاب)، تحقیــق: عبـد السـالم محمـد هــارون، نشـر: مكتبـة الخـانجي، ط   )٤(

 م).١٩٨٧هـ/١٤٠٨

 .١٨٦النجاشي، الرجال، ص    )٥(

 .٤٦٩، ص ٨الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٦(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٤ 
 

، لكـــن المعهــود منــه أنـــه ال )١(الثقــات األعـــالم، وكــان یــدلس  : إنـــه أحــدوقــال الــذهبي  
وهنا أتوقف كیف یجوز التدلیس سواء عن ثقة أو غیر ذلك، فالتـدلیس ، )٢(یدلس إّال عن ثقة 

  . ممدوح وهل یتفق الثقة مع المدلس؟بحد ذاته لیس 
البحراني وذكره بعبارة: ، وهو من الموارد التي ذكرها )٣(من آثاره: تفسیر القرآن الكریم   

قــال ســفیان بــن عیینــة، ولكــن لــم أقــف علــى تفســیره أو جــزء مــن أحادیثــه بــل وجدتــه فــي ســیر 
" أعالم النبالء ینقلُه عن سفیان بن عیینة، واقتبس البحراني منه [نصًا واحدا]، وفحوى النص 

اسـتوت بـه راحلتـه علـي بـن الحسـین ـ علیـه السـالم ـ فلمـا أحـرم و  أنـه عنـدما حـجَّ زیـن العابـدین
أصفّر لونه ووقعت علیه الرعدة ولم یستطع أن یلبـي فقیـل لـه أال تلبـي فقـال: أخشـى أن یقـول 

، وهذا الكالم موجود في سـیر )٤(غشي علیه وسقط عن راحلته "  لّبى ال لبیك وال سعدیك فلما
  النبالء .
  سري أعالم النبالء    شرح نهج البالغة    

         ٤/٣٩٢      ١/٣٩١  

                                                 

التــدلیس: كتمــان عیــب الســلعة عــن المشــتري، والمدالســة كالمخادعــة، یقــال: فــالن ال یدالســك أي ال    )١(

یخادعــك وال یخفــي علیــك الشــيء، والــَدَلُس بالتحریــك الظلمــة، والتــدلیس یكــون فــي اإلســناد، وهــو أن 

أن رآه إّال أنــه ســمع مــا أســنده إلیــه مــن غیــره مــن دونــه، یحــدِّث المحــدِّث عــن الشــیخ األكبــر وقــد كــ

ــــل بـــن حمــــاد(ت  م)، الصـــحاح تــــاج اللغـــة، تحقیـــق: أحمـــد عبـــد ١٠٠٢هــــ/٣٩٣الجـــوهري، إسماعی

؛ ابــــــن ٤٣٠م)، ص ١٩٨٦هـــــــ/١٤٠٧(بیـــــروت، ٣، ج٤الغفـــــور عطــــــار، دار العلـــــم للمالیــــــین، ط

 .٨٧، ص ٦منظور، لسان العرب، ج

 .١٧٠، ص ٢ال، جالذهبي، میزان االعتد   )٢(

 .٢٣٣، ص ٤كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٣(

 .٣٩١، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٥ 
 

  م):٨٢٢هـ/٢٠٧واقدي (ت ال  -١١
محمـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد (أبـــو عبـــد اهللا) المـــدني، األســـلمي بـــالوالء، محـــدث وحـــافظ   

ــر، ولــد بالمدینــة، وســمع مــن مالــك بــن أنــس وســفیان الثــوري، ذاع  ومــؤرخ، وأدیــب وفقیــه ومفّس
ــیر، والطبقــات، واخــتالف النــاس وأحــادیثهم، وثقــُه الكثیــر مــن العلمــا ء صــیته فــي المغــازي والِس

، یقـــول: بأنـــه لـــم یكـــن )٢(، لكـــن الجوزجـــاني )١(وقســـم آخـــر ضـــعفه، كـــان یـــروي عـــن الثقـــات 
، وله تصانیف عّدة منها: تاریخ الفقهاء، تفسیر القـرآن، الُسـّنة والجماعـة، كتـاب فتـوح )٣(مقنعاً 

الشام، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، وكتاب مقتل الحسین (علیـه السـالم)، كتـاب صـفین، 

                                                 

؛ ابـن ِحّبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان أبـو ٤٧٢ترجمته: خلیفة بن خیاط، التـاریخ، ص    )١(

محمـــود إبـــراهیم، م)، المجـــروحین والضـــعفاء والمتـــروكین، تحقیـــق: ٩٦٥هــــ/٣٥٤حـــاتم الـــدارمي(ت 

؛ الخطیـــب البغـــدادي، أبـــو بكـــر ٢٩١م) ص ١٩٧٦هــــ/١٣٩٦(حلـــب، ٢، ج١نشـــر:دار الـــوعي، ط

م)، تـاریخ بغـداد، تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب ١٠٧٠هـ/٤٦٣أحمد بن علي(ت 

 .  ٢٦م) ص ١٩٩٥هـ/١٤١٧(بیروت، ٣العلمیة، ج

جـاني، (أبـو إسـحاق)، محـدث الشـام، نسـبته إلـى هو: إبراهیم بن یعقوب بـن إسـحاق السـعدي، الجوز    )٢(

جوزجــان(من كــور بلــخ بخراســان) ومولــده فیهــا، رحــل إلــى مكــة ثــم البصــرة وأقــام فــي كــل منهــا مــدة، 

ونزل دمشق فسكنها إلـى أن مـات، وكـان مـن كبـار العلمـاء، لـه كتـاب الجـرح والتعـدیل، وكتـاب فـي 

، ص ١بي، العبـر فـي خبـر مـن غبـر، جم)، الـذه٨٧٢هــ/٢٥٩الضعفاء، وكتب ُأخرى، مات سـنة (

 .  ٨١، ص ١؛ الزركلي، معجم المؤلفین، ج٣٧٢

م)، أحـــــوال الرجــــال، تحقیــــق: عبــــد العلــــیم عبــــد ٨٧٢هـــــ/٢٥٩الجوزجــــاني، إبراهیـــــم بــــن یعقــــوب(ت    )٣(

 .  ٢٣٠العظیم، نشر: حدیث أكادمي، باكستان، ص 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٦ 
 

، وهو مـن مـوارد الشـیخ ابـن میـثم البحرانـي، واقتـبس منـه )١(خرى، وكان حسن المذهبوكتٌب أُ 
[نصًا واحدًا] وقد ذكره بصیغة روى الواقدي، وفحـوى الـنص " إنَّ الخلیفـة عثمـان أمـر زیـد بـن 
ثابــت أن یحمــل مــن بیــت المــال إلــى عبــد اهللا بــن أرقــم ثــالث مائــة ألــف درهــم فلمــا دخــل علیــه 

ــا شــغلناك عــن التجــارة  بــاألموال قــال لــه: یــا أبــا محمــد إنَّ أمیــر المــؤمنین أرســل إلیــك یقــول: إّن
ولك ذوو رحم أهل حاجة ففرق هذا المـال فـیهم واسـتغَن بـه علـى عیالـك ولكـن عبـد اهللا رفـض 

، أما كتـاب الجمـل فهـو مفقـود ١١١، وذكر النص ابن الندیم في الفهرست، ص )٢(أخذ المال"
  ولم أعثر علیه .

  
  م):٨٢٧هـ/٢١٢بن مزاحم (ت نصر   -١٢

نصــر بــن مــزاحم بــن ســیار الكــوفي (أبــو الفضــل)، مــؤرخ مــن أهــل الكوفــة، ثــم ســكن   
بغــداد، وقــد روى عــن أبــي مخنــف. ویقــول النجاشــي: إنــه مســتقیم الطریــق صــالح األمــر، لكــن 

، وهـو ثبــت صــحیح النقــل غیـر منســوب إلــى هـوى، لــه مصــنفات عــّدة )٣(یـروي عــن الضــعفاء 
ـــه الســـالم)، كتـــابمنهـــا: كتـــاب   وقعـــة الغـــارات، كتـــاب المناقـــب، مقتـــل اإلمـــام الحســـین (علی

  .)٤(صفین، كتاب الجمل، كتاب مقتل حجر بن عدي 

                                                 

م)، الفهرسـت، تحقیـق: رضـا ١٠٤٦هــ/٤٣٨ابن الندیم، أبو الفرج، محمد بن أبي یعقوب إسـحق(ت    )١(

 .١٠٦م) ص ١٩٧١هـ/١٣٩١تجدد (طهران، 

 .٤٣٩، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

 .٤١٠النجاشي، رجال النجاشي، ص    )٣(

م)، معجــــم اُألدبــــاء، ١٢٢٨هـــــ/٦٢٦یــــاقوت، شــــهاب الــــدین أبــــو عبــــد اهللا بــــن عبــــد اهللا الرومــــي(ت    )٤(

؛ ابـــــن ٢٢٤م) ص١٩٧٩هــــــ/١٤٠٠(بیـــــروت،  ١٩، ج٣ر الفكـــــر، طتحقیـــــق: إحســـــان عبـــــاس، دا



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٧ 
 

وُیعـــدُّ مـــن مـــوارد میـــثم البحرانـــي، إذ اقتـــبس منـــه [نصـــین]، مـــرة یـــذكره روى نصـــر بـــن   
  .)١(صفین]  وقعة مزاحم، ومرة ُأخرى یذكر اسمه واسم الكتاب وهو [كتاب

  صفني وقعة كتاب    ح نهج البالغةشر    
      ٣٢٦          ٢/٤١   
  لم أعثر علیه        ٤/٤٣٦      

  
  م):٨٣١هـ/٢١٦األصمعي(ت   -١٣

هـــو: عبـــد الملـــك بـــن قریـــب بـــن عبـــد الملـــك بـــن علـــي بـــن أجمـــع البـــاهلي، المعـــروف   
باألصمعي، صاحب اللغـة، أدیـب، لغـوي، نحـوي، إخبـاري، محـدث، فقیـه، أصـولي، مـن أهـل 

م في أیام هـارون الرشـید، وتـوفي بالبصـرة، مـن تصـانیفه: نـوادر اإلعـراب، المـذكر البصرة، قدِ 
  .)٢(والمؤنث، كتاب اللغة، كتاب الخراج 

اقتبس منه البحراني [نصـین]، األول فحـواه یتعلـق (بكلمـة: اللـدم بسـكون الـدال ضـرب   
بمثل ذلك  الحجر، أو غیره على األرض ولیس بالقوي، ویحكى أن الضبع تستغفل في حجرها

، والـنص الثـاني هـو " أن الفقیـر هـو الـذي لـه مـا یأكـل والمسـكین هـو )٣(فتسكن حتى تصاد " 

                                                                                                                                               

، ٢؛ الخــوئي، الرجــال، ج٤٩٠، ص ٢؛ البغــدادي، هدیــة العــارفین، ج١٠٦النــدیم، الفهرســت، ص 

 .١٥٧ص 

 م).٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، بیروت(١مطبوع، تصحیح: حسین علي قصفة، دار المحجة البیضاء، ط   )١(

؛ كحالــة، ٥٥، ص ٣٧ابــن عســاكر، تــاریخ دمشــق، ج؛ ٤٢٨، ص ٥البخــاري، التــاریخ الكبیــر، ج   )٢(

 .١٨٧، ص ٦معجم المؤلفین، ج

 .٤٦٣، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٨ 
 

األصمعي، ومرة ُأخرى عـن األصـمعي، لكـن أعثـر  ، وذكره بصیغة قال)١(الذي ال شيء له " 
  على النص في كتاب اللغة. 

  
  م):٨٣٩هـ/٢٢٥المدائني(ت   -١٤

 بـــن أبـــي ســـیف المـــدائني، مـــولى ســـمرة بـــن أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا  
، لـه مؤلفـات كثیـرة منهـا: )٢(جندب، مؤرخ إخباري، راویة للشعر، ولد بالبصـرة وسـكن المـدائن 

كتاب الردة، مقتل الحسین بن علي(علیهما السالم)، أخبار المنافقین، كتاب ُأمهات المؤمنین، 
، وقـال عنـه الـذهبي: صـاحب )٣(الوفـودكتاب صلح النبي (صّلى اهللا علیه وآلـه وسـّلم)، كتـاب 

  .)٤(التصانیف، لیس بالقوي في الحدیث 
والمدائني نسبًة إلى المدائن، وهي بلـدة قدیمـة علـى ضـفاف دجلـة، وكانـت دار مملكـة   

  .)٥(األكاسرة 
یذكر كالمه في كتاب (الفتوح) حول  إذوالمدائني هو أحد مصادر بن میثم البحراني،   

، وفحــوى الــنص " إن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب (رضــي اهللا م)٦٣٥هـــ/١٤(معركــة القادســیة

                                                 

 .٤٩٨، ص ٤المصدر نفسه، ج   )١(

المـــدائن: بـــالفتح جمـــع مدینـــة والنســـبة إلیهـــا مــــدائني، وبینهـــا وبـــین بغـــداد ســـتة فراســـخ وفیهـــا قبــــر    )٢(

الفارسي (رضي اهللا عنه) وعلیه مشهد ُیـزار إلـى وقتنـا هـذا وقـد بناهـا ـ أنـو الصحابي الجلیل سلمان 

، ص ٥شروان بن قباذ ـ وأقام بها هو ومن كـان بعـده مـن ملـوك ساسـان، یـاقوت، معجـم البلـدان، ج

٧٤. 

 .١١٣ابن الندیم، الفهرست، ص    )٣(

 .١٥٣، ص ٣میزان االعتدال، ج   )٤(

 .١٤٣، ص ١السمعاني، األنساب، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ٩٩ 
 

عنــه) استشــار اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب (علیــه الســالم) حــول معركــة القادســیة، لكــن كــالم 
، وذكـره بصـیغة )١(المدائني یعارضـه الطبـري فـي روایـة ُأخـرى وغـزوة غیـر معركـة القادسـیة " 

  ذا الكتاب مفقود ولم أعثر علیه.المنقول عن المدائني في ـ كتاب الفتوح ـ وه
  

  م):٨٥٥هـ/٢٤١أحمد بن حنبل (ت   -١٥
هو: أحمد بن حنبـل بـن أسـد بـن إدریـس بـن عبـد اهللا، الشـیباني، المـروزي، البغـدادي،   

إمام في الحدیث، والفقه، وصاحب المذهب الحنبلي، ولد ببغداد، وطلب العلـم وسـمع الحـدیث 
المحبین له، وقد أخذ عنـه الحـدیث الشـیخ البخـاري من شیوخها، وكان من أصحاب الشافعي و 

، وكــان جــده حنــبًال والیــًا مــن قبــل اُألمــویین علــى ســرخس، وٕان اإلمــام أحمــد )٢(والشــیخ مســلم 
، وهو ثقة وله مؤلفات عـّدة منهـا: (المسـند)، )٣(ینسب إلى جده حنبل وقد یكون ذلك لوفاة أبیه

، المعرفـــة والتعلیـــل، الجـــرح والتعـــدیل، یحتـــوي علـــى نیـــف وأربعـــین ألـــف حـــدیث، كتـــاب الزهـــد
  فضائل الصحابة .

، وذكــره )٤(] نصــوص مــن مســندِه ٦وُیعــدُّ مــن مــوارد ابــن میــثم البحرانــي واقتنــبس منــه [  
  بصیغة رواه أحمد في مسنده، ومرة ُأخرى بصیغة روى أحمد.

  مسند أمحد    شرح نهج البالغة    
  لم أعثر علیه       ١٢٥-٢/١٢٤       
       ٤/٣١٩      ٣/١٠٠  

                                                 

 .٢٤٧، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .٩٩، ص ٢الیافعي الیمني، مرآة الجنان، ج   )٢(

 .١٨٤، (قم) ص ٤حیدر، أسد، اإلمام الصادق والمذاهب األربعة، نشر: مكتبة الصدر، ج   )٣(

 مطبوع، نشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة.   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٠ 
 

       ١/٥٤٣      ٣/٣٦١  
       ٣/٦٨      ٤/٣٦٤  
  لم أهتِد إلیه       ٤/٣٧٢       
       ١/٣٦٨      ٤/٤٣٠  

  
  م):٨٥٨هـ/٢٤٤ابن السكیت(ت   -١٦

یعقــوب بــن إســحاق الســكیت (أبــو یوســف)، كــان متقــدمًا عنــد اإلمــامین محمــد الجــواد   
ثقــة صــدوق ال یطعــن  وعلــي الهــادي (علیهمــا الســالم)، وكــان وجهــًا فــي علــم العربیــة واللغــة،

علیــه، وهــو مــن أهــل الفضــل والــدین، والســكیت لقــب أبیــه، وكــذلك كــان عاِلمــًا بالشــعر والقــرآن 
ـــل علـــى یـــد المتوكـــل العباســـي فـــي حادثـــة معروفـــة للجمیـــع، عنـــدما طلـــب  ونحـــو الكـــوفیین، ُقِت

هـل المفاضلة بین الحسن والحسـین (علیهمـا السـالم) وبـین ابـن المتوكـل وكـان مـن المـوالین أل
  . )١(البیت (علیهم السالم) 

لــــه كتــــب منهــــا: إصــــالح المنطــــق، كتــــاب األلفــــاظ، كتــــاب األضــــداد، كتــــاب المــــذكر   
، كتــاب المقصــور والممــدود، شــعر امــرؤ القــیس، كتــاب األصــوات، شــعر علقمــة )٢(والمؤنــث 

، )٤(، واقتـــبس البحرانـــي مـــن كتابه(إصـــالح المنطـــق) )٣(الفحـــل، وغیرهـــا مـــن الكتـــب اُألخـــرى 
الشـــأنان) وذكـــره بصـــیغة ابـــن نصـــین] ، األولـــى عـــن معنـــى (الحـــزن)، والثـــاني عـــن معنـــى ([

                                                 

 .١٥١، ص ٦الكامل في التاریخ، ج؛ ابن األثیر، ٤٣٠النجاشي، الرجال، ص    )١(

 .٢٨٤١، ص ٦یاقوت، معجم اُألدباء، ج   )٢(

 .٢٨٤١، ص ٦المصدر نفسه، ج   )٣(

 م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٣(بیروت، ١مطبوع، تحقیق: محمد مرعب، نشر: دار إحیاء التراث العربي، ط   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠١ 
 

السـكیت، لكـن لــم أعثـر علــى النصـین فــي كتـاب (إصـالح المنطــق) فـي الطبعــة التـي اطلعــُت 
  ، ینقلها عن ابن السكیت. )١(علیها ووجدُت النصین في كتاب (مختار الصحاح)

     
  ):م٨٦٨هـ/ ٢٥٥الجاحظ (ت   -١٧

عمـرو بـن بحـر بــن محبـوب بـن عثمـان البصــري المعـروف (بالجـاحظ) مـن أهــل هـو:   
البصــرة، وأحــد شــیوخ المعتزلــة، وقــِدَم بغــداد فأقــام بهــا مــدة، وكــان عاِلمــًا، أدیبــًا، مشــاركًا فــي 

ن النظام، له تصانیف كثیرة منها: ذ النحو عن األخفش، وأخذ الكالم عالعدید من العلوم، وأخ
  .)٢(ء، البیان والتبیین، الطبائع وغیر ذلك الحیوان في سبعة أجزا

وقـــد اقتـــبس منـــه ابـــن میـــثم البحرانـــي [نصـــین] یتعلـــق بالنملـــة والطـــاووس مـــن كتابـــه   
. وذكــره بصــیغة، نقــل الجــاحظ فــي كتــاب الحیــوان، وذكــره مــرة ُأخــرى، حكــى أبــو )٣((الحیــوان)

  عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .
  احليوانكتاب     شرح نهج البالغة    
      ٣/٨٧    ٣/٣٨٧   
      ٤/٢٦٢    ٤/١٥٥  

  

                                                 
یـق: یوسـف محمـد، م)، تحق١٢٦٧هــ/٦٦٦الرازي، زیـن الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر (ت    )١(

 .  ١٦٠م)، ص ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، (بیروت، ٥المكتبة العصریة، ط
م)، مـــروج الـــذهب ٩٥٧هــــ/٣٤٦ترجمتـــه: المســـعودي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین بـــن علـــي(ت    )٢(

؛ ٤٣٣م) ص ٢٠١٠هــــــ/١٤٣١(بیــــروت، ٤، ج١ومعــــادن الجــــوهر، األمیــــرة للطباعـــــة والنشــــر، ط
كر، أبـــو القاســم علـــي بــن الحســـن بــن هبـــة اهللا (ت ؛ ابـــن عســا١٥٩، ص ٢الخطیــب البغــدادي، ج

ــــــن عزامــــــة العمــــــروي، دار الفكــــــر، ج١١٧٥هـــــــ/٥٧١ ــــــق: عمــــــرو ب ــــــاریخ دمشــــــق، تحقی  ٤٥م)، ت
 .٤٣٣م) ص ١٩٩٤هـ/١٤١٥(

 م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٤مطبوع، دار الكتب العلمیة (بیروت،    )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٢ 
 

  م):٨٦٩هـ/٢٥٦البخاري(ت   -١٨
محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة بـن َبرِدزبـه البخـاري (أبـو عبـد اهللا) محـدث   

، ولـد سـنة )١(حافظ فقیه، مؤرخ، ثقة، حفظ تصانیف ابن المبارك وحبب إلیه العلم من الصغر
ه صــنف كتــاب الصــحیح خــالل ســتة عشــر ســنة، ویــذكر البخــاري بأنــ )٢(أربــع وتســعین ومائــة
  . )٣(حدیث  ألف وخّرجه من ستمائة

ولــه العدیــد مــن المصــنفات منهــا: الجــامع الصــحیح، التــاریخ الكبیــر، كتــاب الضــعفاء،   
، وهو من موارد ابن میـثم البحرانـي، إذ اقتـبس منـه [نصـًا )٤(كتاب السنن في الفقه وغیر ذلك 
  . )٥(ح البخاري) واحدًا] یذكره بصیغة وفي (صحی

  صحيح البخاري    شرح نهج البالغة    
      ٥/٢٠        ٢/٤١  

  
  م):٨٧٤هـ/٢٦١مسلم بن الحجاج (ت   -١٩

                                                 

م)، طبقــات ١٣٦٩هـــ/٧٧١الســبكي، تــاج الــدین أبــي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي (   )١(

، ١الشافعیة الكبرى، تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلـو ومحمـود محمـد، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، ط

 .٢١٢، ص ٢ج

 .١٣٤، ص ٢ابن العماد، شذرات الذهب من أخبار من ذهب، ج   )٢(

ر: م)، تهــذیب األســماء واللغــات، نشــ١٢٧٧هـــ/٦٧٦النــووي، أبــو زكریــا، محیــي الــدین بــن شــرف(ت    )٣(

 .٦٧(بیروت) ص ١شركة العلماء، ج

 .٢٨٦ابن الندیم، الفهرست، ص    )٤(

 م). ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، (١مطبوع، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، دار طوق النجاة، ط   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٣ 
 

مسلم بن الحجـاج بـن مسـلم بـن ورد القشـیري، النیسـابوري، محـدث، حـافظ، وكـان مـن   
 كبــار العلمــاء، وأحــد األئمــة الحفــاظ وأعــالم المحــدثین، وهــو أحــد أركــان الحــدیث، وقــِدم بغــداد

أكثر من مرة، وروى عنه الترمذي، وسمع من اإلمام أحمد بن حنبل، وهو صاحب التصانیف 
منها: الجامع الصحیح، الكنى واألسماء، طبقات التـابعین، كتـاب العلـل، كتـاب التمییـز وغیـر 

. واإلمـام مسـلم هـو مـن مـوارد الشـیخ ابـن مثـیم البحرانـي، إذ یـذكره بصـیغة (مسـلم فــي )١(ذلـك 
  . واحدًا] [نصاً  منه وأخذ )٢(صحیحه) 

  
  مسلم صحيح    البالغة نهج شرح    
  ١٧٥٩ الحدیث رقم ـ ٣/١٣٨٠      ٢/٤١      

  م):٨٨٩هـ/٢٧٦ (ت قتیبة ابن  -٢٠
 ســكن المــروزي، الــدینوري، قتیبــة بــن مســلم بــن المجیــد عبــد بــن اهللا عبــد محمــد أبــو هــو:  

 ومـــن األدب أئمـــة مـــن وُیعـــدُّ  ،الروایـــة قلیـــل صـــدوق، فاضـــًال، دّینـــًا، ثقـــة، عاِلمـــاً  وكـــان بغـــداد،

                                                 

؛ ابن الجوزي، المنـتظم فـي تـاریخ الملـوك ١٠١، ص ٣ترجمته: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج   )١(

، ص ٢؛ الـــذهبي، تـــذكرة الحفـــاظ، ج٢٨٦النـــدیم، الفهرســـت، ص ؛ ابـــن ١٧٢، ص ١٢واُألمـــم، ج

؛ كحالـة، معجـم المـؤلفین، ١٤٤، ص ٢؛ ابن العماد، شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، ج٥٨٨

 .  ٢٣٢، ص ١٢ج

 طبوع، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. م   )٢(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٤ 
 

 الحـــدیث، غریـــب القـــرآن، غریـــب منهـــا: المشـــهورة التصـــانیف صـــاحب ،)١( المكثـــرین المصـــنفین

  .)٢(ذلك وغیر األخبار، عیون الكاتب، أدب المعارف، الحدیث، مشكل القرآن، مشكل
 یبـةقت ابـن ذكر بصیغة وذكره ،)٣( (المعارف) كتاب من ]ین[نص بـ البحراني استشهد وقد  

.  
  املعارف    البالغة نهج شرح    
      ٣٠    ١/١٩٠  
   علیه أقف لم    ٥/٣٦٢      

  م):٩٢٢هـ/٣١٠ الطبري(ت  -٢١
 طبرســتان، فــي ولــد الطبــري، جعفــر) غالــب(أبو بــن كثیــر بــن یزیــد بــن جریــر بــن محمــد  

 حافظــاً  وكــان العلــم، أئمــة أحــد وهــو فــامتنع، القضــاء علیــه وُعــِرض بهــا، وتــوفي بغــداد واســتوطن

 والنحـو، والتفسـیر الحـدیث علمـاء ومـن القـرآن، أحكـام فـي فقیهـاً  بـالقراءات، عارفـاً  الكـریم، نللقـرآ

 ثالثــین فــي التفســیر كتــاب والملــوك، اُألمــم تــاریخ منهــا: عــّدة مؤلفــات ولــه الفقــه، فــي مــذهب ولــه

  .)٤( اُألخرى المؤلفات من ذلك وغیر الفقهاء، اختالف وكتاب جزءًا،

                                                 

؛ الخطیـــب البغـــدادي، ٢٧٧، ص ٢ریخ الملـــوك واُألمـــم، جترجمتـــه: ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم فـــي تـــا   )١(

 .٣٥٨، ص ٣؛ ابن حجر، لسان المیزان، ج١٦٨، ص ١٠تاریخ بغداد، ج

 .١٣٧، ص ٤الزركلي، األعالم، ج   )٢(

ـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة للكتـــــــاب، ط   )٣( ـــــــوع، تحقیـــــــق: ثـــــــروت عكاشـــــــة، نشـــــــر: الهیئ (القـــــــاهرة، ٢مطب

 م).١٩٩١هـ/١٤١٢

، ١٨؛ یـــــاقوت ، معجـــــم اُألدبـــــاء، ج١٥٩، ص ٢بغـــــدادي، تـــــاریخ بغـــــداد، جترجمتـــــه: الخطیـــــب ال   )٤(

؛ ابــن النــدیم، ٢٠٥، ص ٣؛ ابــن تغــري بریــد، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، ج٤٠ص

 .٢٩١الفهرست، ص 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٥ 
 

ــ األثیــر ابــن ویــذكر    ذكــر عــدم بســبب علیــه تعصــبوا الحنابلــة بعــض ألنَّ  لــیًال؛ دفــن أنــهب ـ

 قـال بـل الفقهـاء بـین یـذكره ولـم الفقهـاء)، (اخـتالف ألفـه الـذي الكتـاب ضـمن مـن حنبـل بـن أحمد

  .)١( محدثاً  كان إنه عنه
 جعفــر أبــو بصـیغة، وذكــره نصـوص ]٧[ منــه اقتـبس البحرانــي، میـثم ابــن مـوارد مــن وهـو  

 فــي الطبــري روى ُأخــرى وتــارةً  تاریخــه، فــي الطبــري جریــر ابــن ُأخــرى ومــرة ه،تاریخــ فــي الطبــري

  : كاآلتي والنصوص الطبري، روى أو الطبري جعفر أبو روى بصیغة ذكره ُأخرى ومرة تاریخه
  الطربي تاريخ    البالغة نهج شرح    
      ٧/١٥٤        ١/٥٣٨   
      ٣/٤٣٣        ١/٥٣٩  
      ٢/٢٨٥        ٤/٣١٩  
  علیه أقف لم        ٤/٣٢٧      
      ٢/٣١١        ٤/٣٦٧  
      ٢/٣١٠        ٤/٣٦٨  
      ٦/٣٥٧        ٥/٥٠٣  

  م):٩٢٧هـ/٣١٥ (ت األخفش  -٢٢
 الصـغیر)، المعروف(بـاألخفش النحـوي الحسـن) (أبـو الفضـل بـن سـلیمان بـن علـي هو:  

 مـــا وكثیـــراً  لألخبـــار، حافظـــاً  وكـــان ،)٢( ثقـــة وكـــان وغیـــره، المبـــرد ســـمع لغـــوي، إخبـــاري، نحـــوي،

                                                 

 .١٣٤، ص ٨الكامل في التاریخ، ج   )١(

؛ ١٧٧٠ص  ،٤؛ یــــــاقوت، معجــــــم اُألدبـــــــاء، ج٥١٨، ص ٤١ابــــــن عســــــاكر، تــــــاریخ دمشــــــق، ج   )٢(

 .١٦٨، ص ٢السیوطي، بغیة الوعاة، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٦ 
 

 شــرح والجمــع، التثنیــة األنــواه، منهــا: عــّدة مصــنفات ولــه النحــو، مــن شــيء عــن ُســِئلَ  إذا ضــجری

  .)١( الحداد كتاب القرآن، معاني تفسیر النحو، في سیبویه كتاب
 كتــاب (شـرح وكتابــه ،)٢( القـرآن] معــاني [تفسـیر كتابـه فــي [نصـین] منــه البحرانـي اقتـبس  

 حـول األول: الـنص وفحـوى األخفـش، عـن بصـیغة ذكرهو  علیه، أحصل لم الكتاب وهذا سیبویه،

 والـنص ،)٣(القـرآن) متشـابهات مـن إفهـامهم عـن غاب بما یؤمنون قال: إذ (الغیب)، كلمة تفسیر

 (حــین) تحــذف وقــد حــین مــع إالّ  (الت) یكــون ال قــال: إذ (الت)، كلمــة إعــراب عــن یــتكلم الثــاني
)٤(.  
  

   م):٩٣٣هـ/٣٢١ (ت درید ابن  -٢٣
 صـــاحب األدب، شـــیخ البصـــري، بكـــر) (أبـــو العتاهیـــة بـــن دریـــد بـــن الحســـن بـــن محمـــد  

 وكـان بغـداد، سـكن ثـم العـرب، ولسـان اآلداب، یطلـب البحـر وجزائـر فارس في تنّقل التصانیف،

 مـن وُیعـدُّ  الدریدیـة، المقصـورة صـاحب وهـو العلمـاء، من وأشعر الشعراء من أعلم درید ابن یقال

ــــــة علمــــــاء أكــــــابر ــــــر شــــــاعراً  وكــــــان وأشــــــعارهم، بواألنســــــا العربی ــــــوفي ،)٥(الشــــــعر كثی  ســــــنة ت

                                                 

 .١٠٥، ص ٧؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٩١ابن الندیم، الفهرست، ص    )١(

 م). ١٩٩٠هـ/١٤١١(القاهرة، ١مطبوع، تحقیق:د. هدى محمود فراغة،نشر: مكتبة الخانجي، ط   )٢(

 .٤١٢، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(

 .٢٥٠، ص ٤، جالمصدر نفسه   )٤(

؛ المرزباني، أبو عبید اهللا محمد بن عمـران بـن موسـى ٩٧، ص ١٥الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٥(

( بیــروت،   ١، ج١م)، معجــم الشــعراء، تحقیــق: د. فــاروق ســلیم، دار صــادر، ط٩٩٤هـــ/٣٨٤(ت 

(ت ؛ ابــن األنبــاري، عبــد الـــرحمن بــن محمــد بــن عبــد اهللا األنصـــاري١٤٢م) ص ٢٠٠٥هـــ/١٤٢٥



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٧ 
 

 اشـتقاق اللغـة، فـي الجمهـرة تصـانیفه: من سنة، وتسعون ثالث العمر من وله م)،٩٣٣هـ/٣٢١(

  .)١( ذلك وغیر الكاتب أدب القبائل، أسماء
 ابـن قـال: بقولـه وذكره )٢( اللغة] [جمهرة كتابه من واحدًا] [نصاً  البحراني میثم ابن اقتبس  

 انفـرج إذا الـرأس أن معنـاه دریـد: ابن قال الرأس) (انفراج عبارة البحراني أخذه الذي والنص درید،

 فــي الــنص علــى أعثــر ولــم ،)٣( انفــراج أشــد وذلــك اتصــال بعــده یكــون وال إلیــه یعــود ال البــدن عــن

  العرب). (جمهرة كتاب
       

  م):٩٣٩هـ/٣٢٨ (ت األنباري ابن  -٢٤
 دّینــًا، صــدوقًا، كـان اللغــوي، الحـافظ األنبــاري، بشـار بــن اســمالق بـن محمــد بكـر أبــو هـو:  

 الوقف الحدیث، غریب منها: عّدة مصنفات له الحفظ، في عالیة بذهنیة یمتاز متواضعًا، وزاهداً 

 الكـافي شـرح الطـوال، السـبع شـرح المفضـلیات، شـرح النبوي، الحدیث غریب المشكل، واالبتداء،

  .)٤( وغیرها
 األنبـاري، ابـن قـال: بصـیغة ذكـره [نصین] األنباري)، (ابن من لبحرانيا میثم ابن اقتبس  

 شــق الفطــر أصــل كــان لمــا یقــول: إذ "، الخالئــق فطــر " عبــارة شــرح األول: (النصــین) وفحــوى

                                                                                                                                               

م)، نزهـــة األلبـــاء فـــي طبقـــات اُألدبـــاء، تحقیـــق: إبـــراهیم الســـامرائي، مكتبـــة المنـــار، ١١٨١هــــ/٥٧٧

 .١٩١م) ص ١٩٨٤هـ/١٤٠٥(اُألردن، ٣ط

م)، غایـــة ١٤٢٩هــــ/٨٣٣ابـــن الجـــزري، شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن یوســـف(ت    )١(

 .١١٩م) ص ١٩٣٢ـ/ه١٣٥١(٢النهایة في طبقات القراء، نشر: مكتبة ابن تیمیة، ج

 م).١٩٨٦هـ/١٤٠٧(١مطبوع، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، نشر: دار العلم للمالیین، ط   )٢(

 .١١٢، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(
؛ ابـن العمــاد، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهــب، ٢٧٤، ص ١٥الـذهبي، سـیر أعـالم النـبالء، ج   )٤(

 .١٥٢، ص ٤ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٨ 
 

 والــنص ،)١(والتــألیف) بالتركیــب وٕانشــائهم خلقهــم أي الخالئــق) (فطــر فقولــه: ابتدائــه عنــد الشــيء

 فـإذا القتـل مـن (المقاتلـة األنباري: ابن یقول لعنكم، أي اهللا: اتلكمق العرب: قول معنى عن الثاني

 إلـى أهتدِ  لم لكن ،)٢( المقتول) بمنزلة فهو اهللا لعنه من ألنَّ  منه؛ اللعنة معناها كان بها اهللا أخبر

  . كتبه في النصین
  م):٩٧٥هـ/٣٦٥ (ت القفال  -٢٥

 الحـدیث وفـي التفسـیر في إماماً  كان الشاشي، الكبیر القفال إسماعیل بن علي بن محمد  

 أصـول فـي كتاب وله واللغة، الشعر في وعاِلماً  ورعًا، زاهداً  وكان والفروع، واألصول الكالم وفي

  . )٣( الفقه علیه یقرأ كان األشعري وٕان األشعري عن الكالم علم وأخذ الفقه،
 محاســن بكتــا مجلــدات، ســت فــي التقریــب للشــافعي، الرســالة شــرح منهــا: مصــنفات ولــه  

 وذكـره البحرانـي، میـثم ابـن منهـا اقتـبس التـي المـوارد مـن وهـو ، )٤( وغیرها النبوة دالئل الشریعة،

 واحـدًا] [نصـاً  منـه فأخـذ میـثم ابـن أمـا كتبـه، علـى العثـور أسـتطع لـم ولكـن (القفـال)، قـال بصیغة

 (هـــو ل:القفــا قــال .)٥( }Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð { تعــالى: قولـــه فــي كلمــة(التلقي) بأصــل یتعلــق

 واألخـذ) القبـول موضـع وضـع ثـم والجـاني للمسـيء االسـتقبال موضـع فـي وضـع للقـادم التعرض
)٦(.  

                                                 
 .٢١٨، ص ١ني، شرح نهج البالغة، جمیثم البحرا   )١(
  .٥٧، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك ٢٠٠، ص ٣الســـبكي، طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى، ج   )٣(

 .١١١، ص ٤مصر والقاهرة، ج
ت المفسـرین العشـرین، م)، طبقا١٥٠٥هـ/٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین(ت   )٤(

؛ ابـــن ١١٠م) ص١٩٧٦هــــ/١٣٩٦(القـــاهرة، ١تحقیـــق: علـــي محمـــد عمـــر، نشـــر: مكتبـــة وهبـــة، ط
 .  ٣٠٧، ص١٠؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٣٤٥، ص ٤العماد، شذرات الذهب، ج

  .٣٧)، اآلیة ٢سورة البقرة(   )٥(
 .٣١٠، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٦(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٠٩ 
 

  
  م):٩٨٠هـ/٣٧٠ (ت األزهري  -٢٦

 فـي ولـد والفقـه، اللغـة أعمـدة مـن اللغـوي، األزهري طلحة بن األزهر أحمد بن محمد هو:  

 وكــان العربیـة، فــي التبحـر علیــه غلـب ثــم بالفقـه أمـره بــادئ فـي ُعنــي خراسـان، بــإقلیم هـراة مدینـة

 القرآن، تفسیر اللغة، في صنف كتاب أكبر وهو اللغة، (تهذیب مؤلفاته: أهم من دّینًا، ثبتًا، ثقة،

  . )١( ذلك وغیر الروح كتاب تمام، أبي دیوان شرح المنطق، إصالح تفسیر األلفاظ، غریب
 ،)٢(اللغـة) (تهـذیب كتابـه مـن واحـدًا] [نصـاً  منـه اقتـبس إذ البحرانـي، میـثم موارد من وهو  

  . اللغة تهذیب في األزهري قال: بصیغة وذكره
   اللغة تهذيب    البالغة نهج شرح    
      ١/٢٢٠      ٥/٣٠٧  

  
  : م)٩٩٥هـ/٣٨٥ (ت الدارقطني  -٢٧

 الــدارقطني البغــدادي، دینــار النعمــان بــن مســعود بــن مهــدي بــن أحمــد بــن عمــر بــن علــي  

 بـرزوا الـذین العلمـاء مـن وهـو بغـداد،ب محلـة وهي ،)٣(قطن دار إلى نسبةً  والقطني الحسن)، (أبو

 فـي معرفـة ولـه العلـم بحـور ومـن والنحـویین، القـّراء فـي إماماً  وكان والورع، الحفظ في عصره في

                                                 

، ص ٥؛ یـاقوت ، معجـم اُألدبـاء، ج٢٣٨باري، نزهـة األلبـاء فـي طبقـات اُألدبـاء، ص ترجمته: األن   )١(

 .٣١٧، ص ١٦؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج٢٣٢٣

(بیــــــــــروت،  ١مطبــــــــــوع، تحقیــــــــــق: محمــــــــــد عــــــــــوض مرعــــــــــب، دار إحیــــــــــاء التــــــــــراث العربــــــــــي، ط   )٢(

 م).٢٠٠٠هـ/١٤٢١
، وتقـع فـي الجانـب الغربـي بـین الكـرخ وهي محلة ببغداد ینسب إلیها الحافظ علي الـدارقطني   )٣(

 .٤٢٢، ص ٢ونهر عیسى بن علي، یاقوت، معجم البلدان، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٠ 
 

 الســـنن، كتـــاب منهـــا: مصـــنفات ولـــه ،)١( ثقــًة◌ٍ  وكـــان والمغـــازي، واالخـــتالف وطرقهـــا، القــراءات

  وغیرها. الرجال أسماء في والمؤتلف تلفالمخ القراءات، كتاب اللغة، غریب
 ،)٢((سـننه) من واحدًا] [نصاً  منه اقتبس إذ البحراني، میثم ابن موارد من الدارقطني وُیعدُّ   

 أعثــر لــم ولكــن الــدارقطني، عــن بصــیغة وذكــره الســقیم، مــن الصــحیح الحــدیث عــن یتحــدث وهــو

 لـم ولكـن البسـیط، خـتالفاال بعـض مـع البخـاري صـحیح فـي وجدتـه بـل سننه، في الحدیث على

 مــع البخـاري) (صـحیح كتـاب فــي الحـدیث وجـدتُ  بـل الـدارقطني، ســنن فـي علیـه العثـور اسـتطع

  .)٣(بسیط اختالف
     

  
  م):١٠٠٢هـ/٣٩٣ (ت الجوهري  -٢٨

 التــرك، بــالد مــن (فــاراب) مــن أصــله الفــارابي) نصــر (أبــو الجــوهري حمــاد بــن إســماعیل  

 العربیـة أخذ البلدان، في التجوال یحب إذ والتنقل، السفر كثیر وكان واألدب، اللغة أئمة من وهو

 بــه یضــرب كــان وخطــه وذكــاء، فطنــة ذو وكــان الســیرافي، ســعید وأبــي الفارســي، علــي أبــي علــى

                                                 

  .١٥٧، ص ٧كحالة، معجم المؤلفین، ج   )١(
مطبـــــــوع، ســـــــنن الـــــــدارقطني، تحقیـــــــق: عبـــــــد اهللا هاشـــــــم یمـــــــاني، نشـــــــر: دار المعرفـــــــة (بیـــــــروت،    )٢(

 م).١٩٦٦هـ/١٣٨٦

الشعرة البیضاء فـي الثـور األسـود) أمـا مـا ذكـره البخـاري فـي عن الدارقطني (إنَّ الحدیث الصحیح ك   )٣(

الصـــحیح فهـــو( إنَّ ُأمتـــي فـــي اُألمـــم كالشـــعرة البیضـــاء فـــي الثـــور األســـود)، البخـــاري، محمـــد بـــن 

م) صــحیح البخــاري، تحقیــق: محمــد زهیــر ابــن ناصــر، نشــر: دار طــوق ٨٦٩هـــ/٢٥٦إســماعیل(ت 

 .١١٠م) ص ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢(٨، ج١النجاة، ط



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١١ 
 

 فـي و(كتـاب العـروض) و(كتاب اللغة) في و(الصحاح النحو) (مقدمة منها: مؤلفات وله المثل،

  .)١( زلهمن سطح من متردیاً  الجوهري مات الشعر)،
ــ اقتــبس إذ البحرانــي، میــثم ابــن مصــادر مــن وُیعــدُّ     نقــل بصــیغة وذكــره نصــوص ]٤[ همن

  األربعة. النصوص من واحدٍ  نصٍ  على عثرتُ  لكن ،)٢( الصحاح في الجوهري
   اللغة تاج الصحاح    البالغة نهج شرح    
  إلیه أهتدِ  لم      ١/١٨٠      
  إلیه أهتدِ  لم      ٢/١٢٧      
  إلیه أهتدِ  لم      ٣/٤٧٧      
      ١/٤٦      ٥/٢٩٩   

  
  : م)١٠١٥هـ/٤٠٦ (ت الرضي الشریف  -٢٩

 جعفـر بـن موسـى بـن إبـراهیم بـن موسـى بـن محمـد بن موسى بن الحسین بن محمد هو:  

 من وهو الموسوي، السالم) (علیهم طالب أبي بن علي بن الحسین بن علي بن الباقر محمد ابن

 القرآن، معاني في كتاباً  ووضع السن صغیر وهو الكریم القرآن حفظ واألدب، والفضل العلم أهل

 الســیرافي، علــى النحــو درس مبــرزًا، شــاعراً  وكــان للعلــویین نقیبــاً  وأصــبح ،)٣( مثلــه وجــود یتعــذر

 مجلـدات، أربـع فـي دیـوان ولـه المسـتجاد، شـعره مـن قـریش أشـعر أشعاره، كثرة في الشریف وكان

 طالب(علیـه أبـي بـن علـي اإلمام یحب كان ألنه الذهبي؛ یقول كما علیه ونقموا واحد، غیر وثقه

                                                 

؛ ٣٣٥، ص ٢؛ الیــــــافعي، مــــــرآة الجنــــــان، ج١٥١، ص ٦ترجمتــــــه: یــــــاقوت ، معجــــــم اُألدبــــــاء، ج   )١(

 .٤٤٦، ص ١السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج

 م .١٩٨٣هـ/١٤٠٤مطبوع، نشر: مكتبة السید المرعشي (قم المقدسة)،    )٢(

 .٢٤٣، ص ٢ترجمته: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج   )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٢ 
 

 علــم، خزانــة وهــو الكبیــر، الجــامع وصــنف الثقــات، األعــالم أحــد بأنــه یقــول: وكــذلك ، الســالم)

 نهــج جمــع األئمــة، خصــائص القــرآن، مجــاز التنزیــل، حقــائق مؤلفاتــه: ومــن إلیــه النــاس ورحــل

  . )١( الكتب من وغیرها صابيال إسحاق أبي شعر مختار النبویة، اآلثار مجازات البالغة،
 المـؤمنین، أمیـر كـالم مـن كتابـه[المختار مـن الرضي الشریف من البحراني میثم واقتبس  

 قــول أو الحســن، أبــو وقــال الرضــي، قــال بصــیغة وذكــره نصــًا، ]٦٤[ مــن أكثــر )٢( البالغــة] نهــج

  . للشرح مطابقة أكثرها النصوص وجاءت السید، اختار ما هذا أو السید،
  البالغة) املؤمنني(نهج أمري كالم من املختار    البالغة نهج شرح

  ٦٥        ١/٤٨٥    
  ٧١        ١/٥٢١  
   علیه أقف لم        ١/٥٣١  
  ٧٦          ٢/١٨  
  البالغة) املؤمنني(نهج أمري كالم من املختار    البالغة نهج شرح

  ٧٨          ٢/٢٧  
   علیه أقف لم          ٢/٥٩  
  ٨٧          ٢/٨٥  
  ١١١        ٢/٢٠٧  

                                                 

؛ الــذهبي، میــزان االعتــدال، ٣٦٣، ص ١؛ الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ، ج٣٨٠النجاشــي، الرجــال، ص    )١(

؛ أبــــي الفــــداء، المختصــــر فــــي أخبــــار ٤، ص١٢؛ ابــــن كثیــــر، البدایــــة والنهایــــة، ج٦٠٩، ص ٢ج

 .١٨٢، ص ٣؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج١٤٥، ص ٢البشر، ج

( النجـــف األشـــرف، ٤یالنـــي، نشـــر: العتبـــة العلویـــة المقدســـة، طمطبـــوع، تحقیـــق: الســـید هاشـــم الم   )٢(

 م).٢٠١٠هـ/١٤٣١



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٣ 
 

  ١١٦        ٢/٢٤٣  
  ١١٩        ٢/٢٥٩  
   علیه أقف لم        ٢/٢٨٧  
  ١٢٨        ٢/٣٠٧  
  ١٧٨          ٣/٣٣  
  ١٨٢          ٣/٤٨  
  ٢٠٠        ٣/١٣٦  
   إلیه أهتدِ  لم        ٣/١٣٩  

     ٢١١        ٣/١٥٩  
  علیه أقف لم        ٣/٢٢٧  
  ٣٤٧          ٤/٨  
  ٣٥١          ٤/٢١  
  ٣٥٩          ٤/٤٧  
  ٣٥٩          ٤/٥٧  
  ٣٦٢          ٤/٦٠  
   علیه أقف لم        ٤/١٣٠  
  ٣٠٣        ٤/١٨٤  
  ٣٠٣        ٤/٢٠١  
  البالغة) املؤمنني(نهج أمري كالم من املختار    البالغة نهج شرح

  ٣٠٧        ٤/٢١١  
  ٣٠٧        ٤/٢١٥  
  ٣٠٩        ٤/٢٤٤  
  ٣١٩        ٤/٣٢٣  



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٤ 
 

  ٣٢٤        ٤/٣٤٤  
  ٣٨٥        ٤/٣٨٣  
  ٣٨٤        ٤/٣٨٦  
  ٣٨٩        ٤/٤٠٣  
  ٤١١        ٤/٥٢٠  
  ٤٣٩        ٥/١٢١  
  ٤٨٠        ٥/٢٧٩  
  ٤٨٩        ٥/٣٠٧  
  ٤٩٠        ٥/٣١٢  
  ٤٩٢        ٥/٣٢٣    
  ٤٩٣        ٥/٣٢٤  
  ٤٩٩        ٥/٣٤٧  
  ٥٠٠        ٥/٣٥٠  
  ٥٠٤        ٥/٣٦١  
  ٥٠٦        ٥/٣٧١  
  ٥١٣        ٥/٣٩٦  
  ٥١٧        ٥/٤٠٩  
  البالغة) املؤمنني(نهج أمري كالم من املختار    البالغة نهج شرح

  ٥٢٤        ٥/٤٣٠  
  ٥٢٧        ٥/٤٤٢  
  ٥٣٨        ٥/٤٧٠  
  ٥٣٨        ٥/٤٧١  



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٥ 
 

  ٥٣٩        ٥/٤٧٣  
  ٥٣٩        ٥/٤٧٤  
  ٥٤٩        ٥/٥٠٧  
  ٥٥٤        ٥/٥١٩  
  ٥٥٧        ٥/٥٢٨  
  ٥٥٨        ٥/٥٣١  
  ٥٥٠        ٥/٥٣٧  
  ٥٦٠        ٥/٥٣٨  
  ٥٦٠        ٥/٥٣٨  
  ٥٦١        ٥/٥٣٩  
  ٥٦٢        ٥/٥٤١  
  ٥٦٣        ٥/٥٤٢  
  ٥٦٣        ٥/٥٤٣  

  م):١٠٢٢هـ/٤١٣ المفید(ت  -٣٠
 بــن عیدســ بــن النعمــان بــن جــابر بــن الســالم عبــد ابــن النعمــان بــن محمــد بــن محمــد هــو:  

 المرتضى الشریف علیه وقرأ العراق، في الدجیل أعمال من (بعكبرا) في ولد اهللا) عبد (أبو جبیر

 المفیــد كــان مــا حجــر): (ابــن ویقــول )١(العلــم علــى مكبــاً  خاشــعاً  كــان وغیرهمــا، الرضــي والشــریف

 مجلــس لــه وكــان ،)٢(القــرآن یتلــو أو یــدرس أو یطــالع أو یصــلي یقــوم ثــم هجعــة إالّ  اللیــل مــن ینــام

                                                 

 .٣٨١النجاشي، الرجال، ص    )١(

 .٣٦٨، ص ٥لسان المیزان، ج   )٢(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٦ 
 

 صـّلى تـوفى وعنـدما الجـواب، حاضـر الفطنـة، دقیق وهو ،)١( كافة العلماء یحضره داره في نظر

 (علیـه الجـواد محمـد اإلمـام رجلـي مـن قریبـاً  قریش مقابر في ودفن المرتضى، السید جنازته على

 إیمـان تـابك ، المروانیة نقض الجاحظ، على الرد اإلرشاد، كتاب العلمیة: آثاره من ،)٢( السالم)

  .)٣( وغیرها المحاسن عیون كتاب طالب، أبي
 بصــیغة، وذكــره واحــدًا، نصــاً  )٤( [اإلرشــاد] كتابـه مــن المفیــد الشــیخ مــن البحرانــي واقتـبس  

  . للشرح مطابقاً  النص وجاء اإلرشاد] [كتاب في الشیعة من المفید الشیخ ذكره
  اإلرشاد    البالغة نهج شرح    
      ١/٢٢٣    ١/٢٢٩  

  
  م):١٠٣٠هـ/٤٢١ مسكویه(ت بن علي أبو  -٣١

 كـان الـرازي، الخـازن، (مسـكویه)، بــ الملقـب علي)، (أبو یعقوب بن محمد بن أحمد هو:  

 مقـدماً  وكـان اللفـظ، نقـي الشـعر، حسـن فكـان الطـب، بصـناعة وخبیـر الحكمیـة العلوم في متمیزاً 

 الفـوز كتـاب منهـا: كثیـرة تمصـنفا ولـه ،)٥(األوائل بعلوم معرفةٌ  وله والشعر، والبالغة األدب في

                                                 

 .١٥٧، ص ١٥ابن الجوزي، المنتظم، ج   )١(

 .٣٣٣ابن داود، الرجال، ص    )٢(

 .١٩٧ابن الندیم، الفهرست، ص    )٣(

 م).١٩٩٣هـ/١٤١٤، (بیروت، ٢البیت، نشر: دار المفید، ط مطبوع، تحقیق: مؤسسة آل   )٤(

م)، عیــون األنبــاء فــي ١٢٦٩هـــ/٦٦٨ابــن أبــي أصــیبعة، أحمــد بــن القاســم بــن خلیفــة بــن یــونس(ت    )٥(

؛ محسـن األمـین، أعیـان ٣٣١طبقات األطباء، تحقیق: نـزار رضـا تجـدد، دار الحیـاة (بیـروت) ص 

 .١٥٨، ص ٣الشیعة، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٧ 
 

 كتـاب والِحكـم، الشـعر ویتضـمن الفریـد أنـس التـاریخ، فـي اُألمـم تجـارب األصـغر، الفـوز األكبر،

  .)١( الكتب من وغیرها الجامع
 الـــذَّیَّال ثقیـــفٍ  ُغـــالمُ  علـــیكم لیســـلطن " الـــنص وفحـــوى واحـــدًا]، [نصـــاً  البحرانـــي واقتـــبس  

 نحاهـــا إنـــه مســـكویه: ابـــن ویقـــول " َوَ◌َذحـــةً  أبـــا إیـــهٍ  ،شـــحمتكم ویـــذیب خضـــِرتكم، یأكـــلُ  المیـــاُل:

  . )٢( الشیطان وذح من وذحة اهللا لعنك وقال: بقصبته
 وجدتهُ  بل كتبه، في النص على أعثر لم لكن مسكویه، بن علي أبو روى بصیغة، وذكره  

  .٢٧٩ ص السابع، الجزء في الحدید] أبي البن البالغة نهج [شرح كتاب في
  م):١٠٣٥هـ/٤٢٧ (ت الثعلبي  -٣٢

 وكـان وأدیبـًا، ومفسـرًا، مقـرأً  كـان الثعلبـي، إسـحاق) (أبـو إبـراهیم بـن محمـد بن أحمد هو:  

 ولـه الثعلبـي، تفسـیر الكبیر، التفسیر صاحب النیسابوري، (الثعالبي)، فیسمیه كثیر ابن أما ثقة،

 والثعــالبي .)٣(الحــدیث كثیــر وكــان الســالم)، (علــیهم األنبیــاء قصــص فــي العــرایس كتــاب أیضــًا:

 وأربعمائــة) وعشــرین (ســبع ســنة الحــرام محــّرم شــهر فــي تــوفي ،)٤( نســب ولــیس لــه لقــب والثعلبــي
)٥(.  

                                                 

 .٤٩٣، ص ٢األُدباء، جیاقوت ، معجم    )١(

 .١٤١، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

 .٤٠، ص ١٢؛ البدایة والنهایة، ج٥٠٧، ص ٢یاقوت ، معجم األُدباء، ج   )٣(

 .١٢٧، ص ٥ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج   )٤(

 .٥٨، ص ٤السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٨ 
 

 قـال بصـیغة وذكـره واحـدًا، نصاً  ،)١( الثعلبي] [تفسیر كتابه من البحراني میثم منه اقتبس  

  الثعلبي.
  الثعلبي تفسري    البالغة نهج شرح    
      ٤/٤٩      ٤/٣٠٢  

  
  م):١٠٣٦هـ/٤٢٨ (تسینا ابن  -٣٣

 (أبـو الرئیس بالشیخ ویلقب ،)٢( البلخي سینا بن علي بن الحسن بن اهللا عبد بن الحسین  

 فــرق مــن فرقــة (وهــي )٣(اإلســماعیلیة مــن وُیعــدُّ  الــذهن، ثابــت ذكیــاً  وكــان حكــیم، فیلســوف، علــي)

 مـع انتقـلو  الطـب وبعـدها الفلسـفة كتـب ودرس والمنطـق الفقـه فیهـا ودرس بخارى سكن الشیعة)،

 مختصــر (القــانون)، منهــا: كثیــرة مصــنفات لــه اإلســماعیلیة، دعــوة أجــاب الــذي مصــر إلــى أبیــه

                                                 

(بیــــــروت، ١حمــــــد بــــــن عاشــــــور، نشــــــر: دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، طمطبــــــوع، تحقیــــــق: أبــــــو م   )١(

 م). ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢

نسبًة إلى مدینة ـ بلخ ـ وهـي إحـدى مـدن خراسـان وُتعـدُّ مـن أوسـعها فـي الخیـرات والزراعـة، وینسـب    )٢(

 .  ٤٨٠، ص ١إلیها الكثیر من العلماء، یاقوت ، معجم البلدان، ج
اإلمــام بعــد جعفــر الصــادق (علیــه الســالم) هــو ابنــه إســماعیل، وهــي مــن فــرق الشــیعة. زعمــوا أن    )٣(

ـــاة أبیـــه، وزعمـــوا أن إســـماعیل ال یمـــوت حتـــى یملـــك  وأنكـــرت هـــذه الفرقـــة مـــوت إســـماعیل فـــي حی
األرض، وٕانه هو القائم؛ ألن أباه أشار إلیه باإلمامة، النـوبختي،(من أعـالم القـرن الثالـث الهجـري)، 

، (قــــــــم، ٤حــــــــر العلــــــــوم، نشــــــــر: مكتبــــــــة الفقیــــــــه، طفــــــــرق الشــــــــیعة، تعلیــــــــق: محمــــــــد صــــــــادق ب
 .٣٦م)، ص ١٩٦٨هـ/١٣٨٨



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١١٩ 
 

 الحـروف) فـي و(الحكمـة و(القـدر) الرصـدیة) و(اآللـة (القضـاء) في عّدة رسائل وله المجسطي،

  .)١( وغیرها الحكمة) عیون و(كتاب والطیر) الشبكة و(كتاب المنطق) علم إلى و(اإلشارة
 سـینا بـن بـالرئیس یـذكره مـّرةً  [نصـین] منـه واقتـبس الشـفاء) (كتـاب البحرانـي میثم له ذكر  

   .)٢( (الشفاء) في الشیخ نقل ُأخرى وتارةً 
  الشفاء كتاب    البالغة نهج شرح    
      ٢/٤٢٢         ٢/٣٢٢  
   علیه أعثر لم                ٣/٣٨٦      

  
  م):١٠٤٤هـ/٤٣٦ (ت المرتضى الشریف  -٣٤

 جعفـر بـن الكـاظم موسى بن إبراهیم بن موسى بن محمد بن موسى بن ینالحس بن علي  

 (علــیهم طالــب أبــي بــن علــي بــن الحســین بــن العابــدین زیــن علــي بــن البــاقر محمــد بــن الصــادق

 فیقـــول: الـــذهبي أمـــا ،)٣( فضـــله علـــى مجمـــع وهـــو الهـــدى، علـــم بالمرتضـــى، الملقـــب الســـالم)،

 لبٌس  حدث وهنا ،)٥( البالغة نهج كتاب جامع وهو يالذهب ویقول ،)٤( المتكلم المرتضى الشریف

 وكـان ،المرتضـى الشـریف ولـیس الرضـي الشـریف هـو البالغـة نهج جمع الذي ألنَّ  الذهبي؛ من

 اإلمامــة، فــي الشــافي مصــنفاته: ومــن والــدین، العلــم فــي المنزلــة عظــیم ومتكلمــًا، أدیبــًا، شــاعرًا،

                                                 

؛ ابــن حجــر العســقالني، ٤٣٧ترجمتــه: ابــن أبــي أصــیبعة، عیــون األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء، ص    )١(

؛ ابـن األثیـر، ٢٣٤، ص ٣؛ ابن العماد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ج٢٩٠، ص ٢لسان المیزان، ج

   .٤٥٣، ص ٩الكامل في التاریخ، ج
 م).١٩٨٣هـ/١٤٠٤مطبوع، نشر: مكتبة السید المرعشي، (قم المقدسة،    )٢(
 .١٦٢، ص ٢السیوطي، بغیة الوعاة، ج   )٣(
 .١٢٤، ص ٣میزان االعتدال، ج   )٤(
 .١٢٤المصدر نفسه، ص    )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٠ 
 

 حكـى بصـیغة وذكـره نصـین]البحراني[ منـه واقتـبس .)١( ذلـك وغیـر األمـالي كتاب األنبیاء، تنزیه

 ـــ الســالم) (علیــه علــي اإلمــام قــول األول [النصــین] وفحــوى المرتضــى، الســید وقــال المرتضــى،
 أحبنـا مـن ( جملـة شـرح والثـاني، ،)٢(باإلبهامـان الحسـنان) عـن المرتضى عبر ـ الحسنان وطيء

 الـنفس لتوطین مستعار هو الجلباب بأن هنا: حالشار  ویقول ،)٣(جلبابًا) للفقر فلیستعد البیت أهل

 بصــدقٍ  الســالم) (علــیهم محبــتهم كانــت لــم بأنــه أیضــاً  الشــارح ویــذكر علیــه، والصــبر الفقــر علــى

 والصــبر الــدنیا ورفــض الفقــر شــعارهم ومــن بشــعارهم واالستشــعار بهــم واالقتــداء متــابعتهم یســتلزم

 الجلبــاب یســتر كمــا الفقــر یســتر ألنــه بــاب؛بالجل الفقــر علــى الصــبر قتیبــة ابــن وشــّبه ذلــك، علــى

   علیها. اطلعتُ  التي كتبه في النصین هذین على العثور استطع لم لكن البدن،
  

  : م)١٠٦٥هـ/٤٥٨ البیهقي(ت  -٣٥
 في إماماً  كان (الشافعي)، البیهقي موسى بن اهللا عبد بن علي بن الحسین بن أحمد هو:  

 وكــان ،)٤((بیهــق) إلــى وُنِقــلَ  بنیســابور مــات اهــدًا،ز  كــان الشــافعي، مــذهب علــى والفقــه الحــدیث

                                                 

 .٢٥٩النجاشي، الرجال، ص    )١(

  .٤٤١، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
 .٣٦٣، ص ٥، جالمصدر نفسه   )٣(

بیهـــق: بـــالفتح، أصـــلها بالفارســـیة بیهـــه یعنـــي بهـــاءین، ومعنـــاه بالفارســـیة األجـــود، ناحیـــة كبیـــرة مـــن    )٤(

نواحي نیسابور وفیها الكثیر من البناء والعمارة، وقد أنجبت هذه المدینة الكثیر من العلمـاء والفقهـاء 

 .٥٣٧، ص ١واألُدباء، یاقوت ، معجم البلدان، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢١ 
 

 عشـر فـي الحـدیث فـي الكبیـر السـنن كتـاب منهـا: كثیـرة مصـنفات لـه الحـدیث، علیه غلب ورعًا،

  .)١( الكتب من وغیرها الشافعي، مناقب مجلدات، ثالث في النبوة دالئل مجلدات،
 وذكـــره ،)٢( النبـــوة] [دالئـــل كتابـــه مـــن واحـــدًا] [نصـــاً  البحرانـــي میـــثم الشـــیخ منـــه واقتـــبس  

  . النبوة دالئل كتاب في البیهقي بصیغة،
  

   النبوة دالئل    البالغة نهج شرح    
      ٦/٨      ٤/٣٧٤  

  م):١٠٧٥هـ/٤٦٨ الواحدي(ت  -٣٦
 النحـوي، المفسـر، النیسابوري، الواحدي، الحسن) (أبو علي بن محمد بن أحمد بن علي  

  .)٣(المبرزین المفسرین من وُیعدُّ  العلم، بفنون معرفة له اللغوي،
 ،)٤( النــزول أســباب كتــاب الــوجیز، الوســیط، البســیط، وهــو التفســیر، منهــا: مصــنفات لــه  
 .)٥(ذلــك وغیــر الشــریف، القــرآن عــن التحریــف نفــي كتــاب المغــازي، كتــاب المتنبــي، دیــوان شــرح

                                                 

ــ   )١( ، ٢؛ أبــو الفــداء، المختصــر فــي أخبــار البشــر، ج١٣٢، ص ٣ه: الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ، جترجمت

، ١؛ كحالــــة، معجــــم المــــؤلفین،، ج١١، ص ٤؛ الســــبكي، طبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى، ج١٨٤ص 

 .  ٢٠٨ص

 م).١٩٨٤هـ/١٤٠٥(بیروت،  ١مطبوع، نشر: دار الكتب العلمیة، ط   )٢(

؛ الفیــروز آبــادي، البلغــة فــي تــراجم أئمــة ٢٥٨، ص ٨التــاریخ، جترجمتــه: ابــن األثیــر، الكامــل فــي    )٣(

 .٧٩؛ السیوطي، طبقات المفسرین، ص ٢٠٠النحو واللغو، ص 

 .٣٤٢، ص ١٨الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٤(

 .٢٤، ص ٧كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٢ 
 

 یتعلــق واحــداً  نصــاً  ،)١( المجیــد] القــرآن تفســیر فــي [الوســیط كتــاب مــن البحرانــي میــثم ابــن اقتــبس

 ،)٢( }µ   ́ ³  ²  ±¯  °   »  ¬  ® { تعــــالى: قولــــه بتفســــیر

  . الواحدي قال بصیغة وذكره
  القرآن تفسري يف الوسيط    البالغة نهج شرح    
      ٣/٦٠      ١/٥٠٩  

  م):١١١١هـ/٥٠٥ الغزالي(ت  -٣٧
 إلـى رحـل ثـم طـوس، بمدینـة ولـد الشـافعي، الطوسـي، الغزالي، أحمد بن محمد بن محمد  

 الزهــد مــارس التصــانیف، صــنف األعــالم، أحــد وهــو النظامیــة، بالمدرســة التــدریس وولــي بغــداد

 وقـرأ البـاطن، وتهـذیب الـنفس مجاهـدة فـي وأخـذ القدس، زار وبعدها الحرام، اهللا بیت حجَّ  والتأله،

 مصـنف )٢٠٠( مـن فتقـرب نفاتهصـم أما ،)٣( واألصول المنطق في برع حتى والفلسفة، الحكمة

 الـوجیز الفالسـفة، مقاصـد السُّنَّة، أهل عقیدة اآلخرة، علوم في الفاخرة الدرة القرآن، جواهر منها:

  .)٥( ذلك وغیر الدین، علوم إحیاء ،)٤( الفالسفة تهافت الشافعیة، فقه

                                                 

د عبــد الغنــي، عبـــد مطبـــوع، تحقیــق: عــادل أحمـــد، علـــي محمــد معــوض، أحمـــد محمــد میـــرة، أحمــ   )١(

 م). ١٩٩٤هـ/١٤١٥(بیروت، ١الرحمن عویس، نشر: دار الكتب العلمیة، ط

  .٢٥سورة النحل، اآلیة:    )٢(
ــــاریخ اإلســــالم، ج   )٣( ــــذهبي، ت ــــن عبــــد اهللا ١١٩، ص ٣٥ال ــــك ب ــــو أحمــــد بــــن أیب ــــدمیاطي، أب ؛ ابــــن ال

عبـد القـادر عطـا،  م)، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفى١٣٤٨هـ/٧٤٩الحسامي(ت 

 .٢٧، (بیروت) ص ١دار الكتب العلمیة، ج

 .٢٦٥، ص ١١كحالة، معجم المؤلفین، ج   )٤(

 .٢٦٥، ص ١١؛ معجم المؤلفین، ج٣٨٧، ص ٢الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٣ 
 

 بصـیغة ذكـره نصـوص خمسـة)١( الـدین] علوم [إحیاء كتابه من البحراني میثم ابن اقتبس  

  الغزالي. اإلمام قال
  الدين علوم إحياء    البالغة نهج حشر    
      ٢( ٤/٣      ١/٣١٢(   
      ٣/٥١٤      ١/٣٦٣  
      ٤/٣٩٧      ٢/٢٨٢  
      ١/٢٣١      ٤/٣٣٥  
      ٣/٤      ٤/٥١٠  

  م):١١١٦هـ/٥١٠ (ت الوبري  -٣٨
 الطحاوي (مختصر شرح له نصر)، (أبو الحنفي الوبري مسعود بن محمد بن أحمد هو:  

  .)٣( مجلدین) في
 اهللا) (رحمه الوبري اإلمام قال: بصیغة وذكره البحراني منها اقتبس التي الموارد من وهو  

 النصــوص، هــذه وفحــوى كتابــه، فــي النصــوص هــذه علــى أقــف لــم لكــن نصــوص، ]٤[ منــه وأخــذ

  .)٤(الخوارج إلى الكالم بهذا اإلشارة الوبري قال (الفجور) بكلمة یتعلق األول:

                                                 

 مطبوع، نشر: دار المعرفة، بیروت، ال توجد سنة طبع، وال رقم طبعة .   )١(

 كلمة (ترك) أما في كتاب إحیاء علوم الدین، ذكر كلمة (فعل).في شرح النهج ذكر    )٢(

م)، الجــــواهر المضــــیئة فــــي طبقــــات ١٣٧٣هـــــ/٧٧٥أبــــو الوفــــاء القرشــــي، عبــــد القــــادر محمــــد (ت    )٣(

؛ الـــداري الغـــزي، تقــــي الـــدین بـــن عبـــد القــــادر ١٢١الحنفیـــة، تحقیـــق: میـــر محمــــد، كراتشـــي، ص 

ة فـي تـراجم الحنفیـة، تحقیـق: د. عبـد الفتـاح الحلـو، م)، الطبقـات السـنی١٦٠١هـ/١٠١٠التمیمي(ت 

 .١٤٨م) ص ١٩٨٢هـ/١٤٠٣(الریاض، ١، ج١نشر: دار الرفاعي، ط

 .٤١٦، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٤ 
 

 ،)١( }!   "  #  $  % { نیـة:القرآ لآلیـة تفسـیر فهـو الثـاني: الـنص فحوى أما  

 أنــه الثالــث: والــنص ، )٢( فیهــا دفنــوا إن إلیهــا ومجیــئهم منهــا خلقــوا إن الــدنیا مــن فــراقهم یقــول: إذ

 { تعـــالى: قولـــه تفســیر حــول الرابــع والــنص ،)٣( بالــدنیا علمــه مــن أوفــر بالــدین علمــه أن أراد قــال

  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼{ )٤(.  

  
  م):١١٤٨/هـ٥٤٣ (ت الرازي  -٣٩

 المعـــروف الشـــافعي، الـــرازي علـــي، بـــن الحســـین بـــن الحســـن بـــن عمـــر بـــن محمـــد هـــو:  

 العلـــوم مـــن كثیـــر فـــي شـــارك طبیـــب، شـــاعر، أدیـــب، أصـــولي، فقیـــه، مفســـر، الـــرازي)، (بـــالفخر

 شـاه، خـوارزم الـدین عـالء السـلطان عنـد رفیعـة ومنزلـة وجـاه حظـوة لـه وكانـت والعربیة، الشرعیة

 الـدالئل للغزالـي، الـوجیز وشرح القرآن، تفسیر في الغیب مفاتیح منها: صنفاتالم من الكثیر وله

 الِرحـال إلیـه وُتشـدُّ  الـبالد مـن یقصـدونه العلمـاء وكـان وغیرهـا، الكالم علم في المسائل عیون في
)٥(.  

  الدین. فخر اإلمام قال بصیغة وذكره نصین ، الغیب] كتابه[مفاتیح من البحراني اقتبس  
  

  الغيب مفاتيح    البالغة نهج شرح    

                                                 

 .٦٧)، اآلیة: ٤٠سورة غافر(   )١(

 .١١٧، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

 .٢٣٤، ص ٤المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٤٤)، اآلیة: ١١سورة هود(   )٤(

، ١١؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١١٢، ص ٣أبو الفداء إسماعیل، المختصر في أخبار البشر، ج   )٥(

 .٧٩ص 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٥ 
 

      ٨-٢٠/٧      ١/٢٢٠  
      ٣/١٩      ١/٣١١  

  
  م):١١٦٤هـ/٥٦٠ الراوندي(ت اهللا فضل  -٤٠

 ،)١((قاشان) أهل من شاعر مفسر الرضا) (أبو الحسین، اهللا عبید بن علي بن اهللا فضل  
 نهع وكتبت الحسیني، العلوي علي بن اهللا فضل الرضا أبا القاضي أدركت إني السمعاني: یقول

 التفســیر، فــي الكــافي مصــنفاته: مــن والفضــل، العلــم أهــل مــن وهــو شــعره، مــن وٕاقطاعــاً  أحادیــث

 دیــوان األنبیــاء، قصــص والقــوافي، العــروض فــي الكــافي المــوجز الحــدیث، فــي األربعــین كتــاب

  .)٢( ذلك وغیر شعر
 (رحمـه الراونـدي اهللا فضـل السـید قـال بصـیغة وذكـره واحـدًا] [نصـاً  منـه البحرانـي واقتبس  

 الضمیر عن یتحدث النص وفحوى كتبه، على أعثر ولم كتبه في النص على أقف لم لكن اهللا)،

 یجـر لـم وٕان والِكبـر والظلـم البغـي مـن الجملة إلى تعود بأنها الراوندي: یقول إذ " فإنها " قوله في

  .)٣( ذكر لها
  
  

  م):١١٦٦هـ/٥٦٢ (ت الراوندي سعید  -٤١

                                                 

قاشان، بالشین المعجمة، وآخره نون: وهي مدینة تقع بـالقرب مـن أصـفهان، وتـذكر مـع (قـم)، وبـین    )١(

، ص ٤ائفة من أهل العلم، یـاقوت ، معجـم البلـدان، جقم وقاشان أثنا عشر فرسخًا، وینسب إلیها ط

٢٩٦. 

 .١٥٢، ص ٥؛ الزركلي، األعالم، ج٥١، ص ٦األنساب، ج   )٢(

 .٣٣٣، ص ٤میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٦ 
 

 بـــن الحســـن بـــن اهللا هبـــة بـــن الحســـین بـــن اهللا عبـــد بـــن (ســـعد) ســـعید الـــدین، قطـــب هـــو:  

 المفســـر فهـــو الهجـــري، الســـادس القـــرن أعـــالم مـــن وُیعـــدُّ  الراونـــدي) (بالقطـــب ویعـــرف عیســـى،

 العلــوم فــي فاضــالً  وكــان .)١( وصــدوقاً  ثقــة وكــان والمحــدث، والفقیــه واألدیــب والناقــد، والمحقــق

 مجلدات، عشر النهایة، شرح في المغني نها:م عّدة تصانیف له صالح، ثقة، عین، ،)٢( جمیعها

 البالغـــة نهـــج شـــرح فـــي البراعـــة منهـــاج الفالســـفة، تهافـــت مجلـــدات)، (عشـــر التفاســـیر خالصـــة

  .)٣( ذلك وغیر الكالم مقدمة شرح في الكالم جواهر (مجلدین)،
 نصـًا، ]١٣[ ،)٤(البالغـة] نهـج شـرح فـي البراعـة [منهاج كتاب من البحراني میثم واقتبس  

 علیهـا، أعثر فلم األربعة أما النهج، شرح في موجود لما مطابقة النصوص هذه من )٩( جاءتو 
 الكلمـات، بعـض معنـى وبیـان وسّلم)، وآله علیه اهللا النبي(صّلى ألصحاب ذكر فیها والنصوص

 وهـي اآلیـات لـبعض الراونـدي القطـب عن أو الراوندي، الدین قطب قال: بصیغة وذكره وٕاشارات

  : كاآلتي
   البالغة نهج شرح يف الرباعة منهاج    البالغة نهج شرح    
      ١/٦١        ١/٢٥٢  
      ١/٢٢٥          ٢/٨٧  

  
  البالغة نهج شرح يف الرباعة منهاج    البالغة نهج شرح

   علیه أقف لم        ٣/١٠١      
                                                 

 .٧٤، ص ٢ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ج   )١(

 .٤٨، ص ٣ابن حجر العسقالني، لسان المیزان، ج   )٢(

یلــي الحــائري، محمــد بـــن علــي الفــروي، جـــامع الــرواة وٕازاحــة االشـــتباه عــن الطــرق واإلســـناد، األردب   )٣(

؛ الحـــر العـــاملي، أمـــل ٣٦٤م)، ص ١٩٨٢هــــ/١٤٠٣، (قـــم، ١نشـــر: مكتبـــة المرعشـــي النجفـــي، ج

 .٢٢٥، ص ٤؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٢٥، ص ٢اآلمل، ج

 م).١٩٨٥هـ/١٤٠٦بة المرعشي النجفي (قم، مطبوع، تحقیق: عبد اللطیف الكوهكمري، نشر: مكت   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٧ 
 

      ٢/١١٩        ٣/٣٦٧  
      ٢/١٨٠        ٣/٤٧٧  
      ٢/٤٠١        ٤/١١١   
  علیه أقف لم        ٤/٢٣٠      
   علیه أقف لم        ٤/٢٦٧      
      ٣/٧        ٤/٤٠٠  
      ٣/٥٧        ٤/٤٩٣  
      ٣/٦٢        ٤/٥٠٤  
      ٣/١٥٧        ٥/١٥٦  
   علیه أقف لم        ٥/٣٦٣      

  م):١١٨٠هـ/٥٧٦ (ت الكیدري الحسن أبو  -٤٢
 ومتبحــر، فاضــل، فقیــه (البیهقــي)، الكیــدري الحســن بــن الحســین بــن محمــد الــدین قطــب  

 مصـنفاته مـن واآلداب، العلوم اقتناء في جهداً  یأل لم ماءالعل مفاخر من وُیعدُّ  بارعاً  محققاً  ُعرف

 تفسیر في الحقائق (بحدائق المسمى البالغة نهج شرح الرسول، وحي أشعار من العقول أنوار :

  .)١(القدس بحظائر األنس بصائر األنیقة، الحدیقة الخالئق)، أفصح دقائق
 وفحـــوى الكیـــدري لحســـنا أبـــو قـــال: بصـــیغة وذكـــره نصـــوص ]٣[ منـــه البحرانـــي اقتـــبس  

 شـدید كالمـه ألنَّ  بالعقبـة؛ النبـوي والكـالم بالمسـحة اإللهـي الكـالم خـص (إنمـا األول النصوص:

                                                 

؛ ٢٥٠، ص ٩؛ محســــن األمــــین، أعیــــان الشــــیعة، ج٢١٩، ص ٢الحــــر العــــاملي، أمــــل اآلمــــل، ج   )١(

 .٢٤٥، ص ٩كحالة، معجم المؤلفین، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٨ 
 

 ویمكـن الكیـدري، الحسـن أبـو (یقـول والثـاني ،)١(وسـّلم) وآله علیه اهللا (صّلى الرسول بكالم الشبه

  .)٢( العرب) كالم به یأّول ما على محدود حد یؤول أن
 وفیــه السـالم) (علیــه المـؤمنین أمیــر إلـى الرجــل دفعـه الــذي الكتـاب یــذكر لـثالثا والـنص  

  .)٣( عّدة رسائل
  

  م):١٢٥٨هـ/٦٥٦ الحدید(ت أبي ابن  -٤٣
  المدائني، الحدید، أبي ابن الحسین بن محمد بن اهللا هبة بن الحمید عبد الدین، عز هو:  

 العلقمــي البــن المعتزلــي، الحدیــد يأبــ ابــن صــنف الشــعر، یجیــد وكــان فاضــًال، وأدیبــاً  فقیهــاً  كــان

  .)٤( مجلداً  عشرین على یشتمل البالغة نهج شرح كتاب
 ]٦[ ،)٥( البالغـــة] نهـــج [شـــرح كتابـــه مـــن اقتـــبس البحرانـــي، میـــثم ابـــن مـــوارد مـــن وهـــو  
  . الحدید أبي ابن قال: أو الحدید، أبي بن الحمید عبد الشارح نقل بصیغة، وذكره نصوص

                                                 

 .١٩٤، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .٢١٥، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٤٤٧، ص ١لبالغة، جمیثم البحراني، شرح نهج ا   )٣(

م)، وفیــات ١٢٨٢هـــ/٦٨١ابــن خلكــان، أبــو العبــاس، شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم (ت    )٤(

؛ ٣٩١(بیـروت)، ص  ٥األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عبـاس، نشـر: دار صـادر، ج

یني، قطـب الـدین ؛ الیـون٣٢٢ابن الطقطقـي، الفخـري فـي اآلداب السـلطانیة والـدول اإلسـالمیة، ص 

م)، ذیـل مـرآة الزمـان، نشـر: دار الكتـاب اإلسـالمي، ١٣٢٥هــ/٧٢٦أبو الفتح موسى بن محمد (ت 

 .  ٦٢م) ص ١٩٩٢هـ/١٤١٣(القاهرة، ١، ج٢ط

(بیــــــروت،  ٢مطبــــــوع، مراجعــــــة: محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهیم، نشــــــر: دار الكتــــــاب العربــــــي، ط   )٥(

 م).٢٠١٢هـ/١٤٣٢



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٢٩ 
 

   احلديد أبي البن النهج رحش    البالغة نهج شرح    
      ٢/٣٣٨        ٢/٨٧  
   إلیه أهتدِ  لم      ٣/٣١١      
      ١٠/٢٧٨      ٣/٤٧٨  
      ١٢/١٩٨      ٤/١١١  
      ١٣/٧١      ٤/٢٢٥  
      ١٦/٣٤٢      ٥/١٤٣  

  م):١٢٧٣هـ/٦٧٢ الطوسي(ت الخواجة  -٤٤
ـــثم بـــنا مـــوارد مـــن وُیعـــدُّ  ،)١( الحســـن بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطوســـي، الـــدین نصـــیر    می

 الـدین نصـیر المتـأخرین أفضـل قـال: بعبـارة، وذكـره واحـدًا] [نصـاً  منه واقتبس المباشرة، البحراني

 كـان إذا إالّ  یتصـور ال الشـيء فـي الشـيء حلول أن والحق " النص وفحوى ـ، اهللا أبقاه ـ الطوسي

 العبــارات مــن وهــي كتبــه فــي علیهــا أعثــر ولــم ،)٢( " المحــل بتوســط إالّ  یتعــین ال بحیــث الحــال،

  . سفیةالفل
  

  : وفاته) سنة إلى أصل (لم قبة بن جعفر أبو  -٤٥
 مـن أمـره بادئ في كان جعفر) (أبو البغدادي الرازي قبة بن الرحمن، عبد بن محمد هو:  

 فــي قــوي العقیــدة حســن القــدر، عظــیم متكلمــاً  كــان اإلمامیــة، مــذهب إلــى انتقــل وبعــدها المعتزلــة،

 ،)١(اإلمامـة) و(كتـاب اإلمامـة) فـي (اإلنصـاف كتـاب مـاه كتـابین لـه الندیم ابن ذكر ، )٣( الكالم

                                                 

 حراني.مرت ترجمته في شیوخ الب   )١(

 .٢٣٩، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

 .٣٧٥النجاشي، الرجال، ص    )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٠ 
 

 ابــن أشــار ،)٢(الجبــالي) علــي أبــي علــى و(الــرد الزیدیــة)، علــى (الــرد منهــا: ُأخــرى مصــنفات ولــه

 بـأن : میـثم ابـن ویقـول الشقشـقیة، الخطبـة یهـاف یـذكر التـي [اإلنصـاف] كتابـه إلـى البحرانـي میثم

 علــى أعثـر لـم ولكـن قبـة بـن جعفـر أبـي باســم وذكـره ،)٣( الرضـي الشـریف مولـد قبـل كانـت وفاتـه

   . الكتاب هذا
      

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               

 .٣٠٨الفهرست، ص    )١(

 .١٤٨، ص ١٠؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٠٦، ص ٢البغدادي، هدیة العارفین، ج   )٢(

 .٤٢٣، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣١ 
 

  املبحث الثاني 
  املــوارد الشعرية 

، وقیـل: هـو جنـدح )١(امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجـر الكنـدي   -١
وكـان  .)٢(م) مـن أصـل یمنـي ٥٠٠ابن حجر، ویقال له الملك الضلیل، ولـد بنجـد نحـو سـنة (

، وطرده )٣(أشعر شعراء الجاهلیة؛ ألنُه أول من استوقف الرفیق وأول من شّبه الخیل بالعصا 
، وهو من موارد الشیخ میثم البحراني اقتبس من )٤() وكان لها عاشق فاطمأبوه عندما تغزل (ب

  وذكره بصیغة قال امرؤ القیس . )٥(دیوانه [بیتًا شعریًا واحدًا] 
  وان امرؤ القبيسدي    نهج البالغة      
  بیتًا من الشعر   ١٠٤              ٣/٣٦٨          

  
  

                                                 

م)، طبقـــات فحـــول ٨٤٦هــــ/ ٢٣٢بـــن ســـّالم بـــن عبیـــد اهللا الجمحـــي(ت ُینظـــر: ابـــن ســـّالم، محمـــد    )١(

 .٥١، جدة، ص ١الشعراء، تحقیق: محمود محمد شاكر، دار المدني، ج

م)، شـرح المعلقـات السـبع، دار الجیــل، ١٠٩٣هــ/ ٤٨٦الزوزنـي، الحسـین بـن أحمـد بـن حسـین (ت    )٢(

 .٧م، ص ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، بیروت، ١ط

م)، جمهــرة أشــعار العــرب، تحقیــق: ٧٨٦هـــ/ ١٧٠حمــد بــن أبــي الخطــاب (ت القرشــي، أبــو زیــد م   )٣(

 .٦٥علي محمد النجادي، نهضة مصر، القاهرة، ص 

م)، الشـعر والشـعراء، تحقیــق: أحمـد محمـد شــاكر، ٨٨٩هـــ/ ٢٧٦ابـن قتیبـة، عبــد اهللا بـن مسـلم (ت    )٤(

 .  ١٠٥م، ص ١٩٦٦هـ / ١٣٨٦دار المعارف، مصر، 

م)، ١٩٤٤هـــ/ ١٣٦٤ؤ القــیس، تحلیــل: د. محمــد صــبري، دار الكتــب، (القــاهرة، ُینظــر: دیــوان امــر    )٥(

 .١٠٤ص 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٢ 
 

  م) :٥٦٠(ت األفوه األودي  -٢
، وقــد ذكــره )١(هــو صــالءة بــن عمــرو، ویكنــى أبــا ربیعــة مــن مــذحج مــن أهــل الــیمن   

الشیخ البحراني بـ (قال اآلخر)، ولـم یـذكر اسـمه، واقتـبس منـه [بیتـًا شـعریًا واحـدًا] وهـو البیـت 
  . )٢(بیتًا]  ١٧] من قصیدته التي تتكون من [[التاسع
  ديوان األفوه األودي    شرح نهج البالغة      
  )٣([ییت شعري واحد]  ٦٦        ٤/٥٣        

  
  م) :٥٢٥ ق.هـ/ ٧٠الشنفري (ت   -٣

ــــك األزدي، مــــن قحطــــان شــــاعر جــــاهلي، یمــــاني، وهــــو مــــن شــــعراء    عمــــرو بــــن مال
، )٤(الخلعـــاء الـــذین تبـــرأت مـــنهم عشـــائرهمالصـــعالیك، ومـــن فحـــول الطبقـــة الثانیـــة، وهـــو أحـــد 

وذكــر صــدر واستشــهد البحرانــي بعجــز [بیــت شــعري مــن أبیاتــه]، لكــن لــم أعثــر علــى دیوانــه، 
  فقط، وهو : الشعريالبیت 

  )٥(مهضومة الكشحین خرماِء الحسنِ       
  

                                                 

 .٢١٧، ص ١ُینظر: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ج   )١(

م)، ١٩٩٧هــ/ ١٤١٨، (بیـروت، ١دیوان األفوه األودي، تحقیق: د. محمد التونجي، دار صـادر، ط   )٢(

 .١٦ص 

 معاشر لم یبنوا لقومهم   وٕان بني قومهم ما أفسدوا عادوابیتاً] مطلع القصیدة، فینا ١٧وهي [   )٣(

م)، ٩٦٦هــ/٣٥٦یُنظر: أبو الفرج األصفهاني، علي بـن الحسـین بـن محمـد بـن أحمـد بـن الهیـثم(ت    )٤(

؛ الزركلـــي، األعـــالم، ١٨٥(بیـــروت)، ص ٢١، ج٢األغـــاني، تحقیـــق: ســـمیر جـــابر، دار الفكـــر، ط

 .٨٥، ص ٥ج
  .٤٤١، ص ١البحراني، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٣ 
 

  م) :٥٧٥ ق. هـ/ ٤٥حاتم الطائي (ت   -٤
عـــدي) فـــارس، شـــاعر، جـــواد،  حــاتم بـــن عبـــد اهللا بـــن ســعد بـــن المشـــرج الطـــائي (أبــو  

، واقتبس البحراني من دیوانـه )١(جاهلي، كان من أهل نجد، وقِدم الشام، توفي في بالد طيء 
  ، ذكره بصیغة حاتم بن عبد اهللا الطائي .)٢([خمسة أبیات] 

  ديوان حامت الطائي    شرح نهج البالغة      
  )٣(أبیات]  ٥[  ٤٣        ٥/١٣٩        

  
  م) :٥٨٤ ق.هـ/ ٣٩كلثوم (ت عمرو بن   -٥

عمــرو بــن كلثــوم بــن مالــك بــن عتــاب، التغلبــي، وُأمــه لیلــى بنــت المهلهــل، نشــأ عزیــز   
الـنفس، معجبــًا بنفسـه أشــد اإلعجــاب، سـاد قومــه وهـو فــي الخامســة عشـرة مــن سـنه، وهــو مــن 

ــر طــویًال، وهــو مــن الشــعراء الجــاهلیین ومــن الطبقــة األولــى . )٤(قــدماء الشــعراء وأجــودهم، وعمَّ
] من القصیدة ویذكرها الزوزني فـي شـرح المعلقـات السـبع ٢٥هد البحراني بعجز البیت [واستش

  ، ذكره بصیغة كقول عمرو بن كلثوم . )٥(
  

        
                                                 

 .١٧٥، ص ٣؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٥١، ص ٢ُینظر ترجمته: الزركلي، األعالم، ج   )١(

 م).١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣دیوان حاتم الطائي، دار صادر، (بیروت،    )٢(

وهـــي تتكـــون مـــن [خمســـة أبیـــات] أخـــذها جمیعهـــا، ولكـــن فـــي عجـــز البیـــت األول فـــي الشـــرح كلمـــة    )٣(

 جد كلمة [الورد] .[النهد] أما في الدیوان الشعري تو 

؛ الزوزنــي، شــرح المعلقـــات ٩١ُینظــر ترجمتــه: أبــو الخطــاب القرشــي، جمهــرة أشــعار العــرب، ص    )٤(

 .١٢١السبع، ص 

 .١٢٨ص    )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٤ 
 

  شرح املعلقات    شرح نهج البالغة
  )١([ أما صدر البیت األول]  ١٢٨    ١/٢٠٥        

  هـ) :٦١٩ ق.هـ/ ٣أبو طالب (ت   -٦
لرسـول اهللا  اشـم، شـیخ البطحـاء والـدرع الـواقيعبـد منـاف بـن عبـد المطلـب بـن ه هـو:  

ـــالعبــ ، نظــر)٢(منــذ بــزوغ شــمس الرســالة إلــى یــوم وفاتــه  (صــّلى اهللا علیــه وآلــه) ـن عبــد اس ب
حین وفاته وهو یحّرك شـفتیه، قـال: فأصـغى إلیـه بأذنـه قـال: فقـال یـا  أبي طالب المطلب إلى

وقــال رســول اهللا  ،)٣( لهــا وهــي الشــهادةابــن أخــي واهللا لقــد قــال أخــي الكلمــة التــي أمرتــه أن یقو 
یـذكر و  ،)٤((وصلتك َرِحٌم، وَجزیت خیرًا یـا عـم) (صّلى اهللا علیه وآله) حین توفى أبو طالب: 

أیضًا بأن مصیبتان حّلت علـى رسـول اهللا (صـّلى اهللا علیـه وآلـه)  م)٨٤٤هـ/٢٣٠(تابن سعد
ســول اهللا المصــائب بهلــك وتتابعــت علــى ر  )٥(وهــو مــوت خدیجــة بــن خویلــد ومــوت أبــي طالــب

 ،)٦(خدیجــة وعمــه أبــي طالــب، وكــان لــه عضــدًا وحــرزًا فــي أمــره، ومنعــة وناصــرًا علــى قومــه
یـه السـالم) أن یغسـله ویكفنــه وأن حـین مـات أبـو طالـب أمـر الرسـول األكــرم اإلمـام علـي (علو 

هللا عنـه): وقال العباس بن عبد المطلـب (رضـي ا ،)٧(یواریه الثرى، وقال: غفر اهللا له ورحمه 
وكـان شـاعرًا مجیـدًا، وقـد  ،)٨(یا رسول اهللا أترجو ألبي طالب؟ قال: كل الخیـر أرجـو مـن ربـي

  اقتبس منه شعره الشیخ البحراني [بیتًا واحدا] . 

                                                 
) بیتــًا، أمــا صــدر البیــت فهــو: وأیــام لنــا عــز طــوال عصــینا الملــك فیهــا أن نــدینا ، أمــا ١٠٣وهــي (   )١(

 صبحینا   وال تبقي خمور األندرینا.مطلع [القصیدة] فهو، أال هبي بصحنك فا
م)، إیمــان أبــي طالــب، ١٠٢٣هـــ/ ٤١٤ُینظــر: المفیــد، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان البغــدادي(ت    )٢(

 .٤تحقیق: مؤسسة البعثة، نشر: مكتبة المفید، قم المقدسة، ص 
ة، تحقیــق: م)، الســیرة النبویــ٨٢٨هـــ/٢١٣ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن أیــوب الحمیــري المعــافري (ت    )٣(

 .٢٦٦م) ، ص١٩٩٠ هـ /١٤١١( بیروت، ٢، دار الجیل، جطه عبد الرؤوف سعد
م)، الطبقـــات الكبـــرى، تحقیـــق: علـــي محمـــد عمـــر، ٨٤٤هــــ /٢٣٠ابـــن ســـعد، محمـــد بـــن منیـــع (ت    )٤(

 .٩٩م)، ص ٢٠٠٠هـ/١٤٢١، (القاهرة، ١، ج١نشر: مكتبة الخانجي، ط
 .١٠٣،ص ١المصدر نفسه، ج   )٥(
 .١٢٣، ص ٣، البدایة والنهایة، جابن كثیر   )٦(
 .  ٩٩، ص  ١ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج   )٧(
  .٩٩، ص ١المصدر نفسه، ج   )٨(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٥ 
 

  والشاهد الشعري هو البیت الثالث .)١(والقصیدة تتكون من [ثالث أبیات]   
  ديوان أبي طالب     نهج البالغة شرح      
   )٢([بیت واحد]  ٥        ٤/٤٣٣        

  
  م) :٦٢٠ ق.هـ/ ٢قیس بن الخطیم (ت   -٧

وهـــو: ثابـــت بـــن عـــدي بـــن عمـــرو بـــن ســـود بـــن ظفـــر األوســـي، مـــن شـــعراء الجاهلیـــة   
المبرزین، أدرك اإلسالم ولكنـه لـم یعتنقـه، وهـو شـاعر مجیـد، وهنـاك مـن یفضـله علـى حسـان 

  . )٣(ابن ثابت 
یتـًا شـعریًا واحــدًا] ولـم یصـّرح باســمه، بـل ذكــر [ب)٤(دیوانــه  مـن أخـذ ابـن میــثم البحرانـي  

  قال الشاعر .
  ديوان قيس بن اخلطيم     شرح نهج البالغة      
   )٥([بیت واحد]  ٨٨          ٢/٢٤٥        

                                                 
هــــ / ٢٥٧األبـــاطح أبـــي طالـــب، جمـــع: أبـــو هفـــان عبـــد اهللا بـــن أحمـــد المهزمـــي (ت  دیـــوان شـــیخ   )١(

هـــ/  ١٣٥٦م)، تحقیــق: محمــد صــادق آل بحــر العلــوم، المكتبــة الرضــویة، النجــف األشــرف، (٨٧٠
 .٥م)، ص ١٩٣٧

  ونظعن إّال أمركم في بالبل   مطلع [القصیدة] كذبتم وبیت اهللا نترك مكـة        )٢(
 ولما نطاعن دونه ونناضل   كذبتم وبیت اهللا نبزي محمداً                   

ران ؛ المرزباني، أبـو عبیـد اهللا محمـد بـن عمـ ٣، ص ٣ترجمته: أبو الفرج األصفهاني، األغاني، ج   )٣(
م)، معجـــم الشـــعراء، تحقیـــق: د. فـــاروق ســـلیم، دار صـــادر، بیـــروت، ٩٩٤هــــ/٣٨٤بـــن موســـى (ت 

 .١٣٥، ص ٨؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٣٢١م، ص ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥
هــــ/ ١٣٨١، (القــاهرة، ١دیــوان قــیس بــن الخطــیم، تحقیــق: د. ناصـــر الــدین األســد، دار صــادر، ط   )٤(

 م). ١٩٦١
  ] بیتًا شعریًا ومطلعها: أتعرف رسمًا كاطراد المذاهب ٣٨القصیدة تتكون من [   )٥(

  لعمرة وحشًا غیر موقف راكب                
 ] من القصیدة .٢٠والمورد الشعري هو البیت [  



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٦ 
 

  م) :٦٢٧ /هـ ٦زهیر بن أبي ُسلمى (ت   -٨
هـــو: زهیـــر بـــن ربیعـــة بـــن قـــرط ویســـمى أیضـــًا بــــ (زهیـــر بـــن أبـــي ُســـلمى) مـــن ُمزینـــة   

نجـد، وكـان شـاعرًا وحكیمـًا، وكـان زهیـر راویـة أوس بـن حجـر، ال یتبـع حوشـي المطریة، ولد ب
الكالم، وال یمدح الرجل إّال بما هو فیه، وُیعدُّ من أشعر الناس في الجاهلیة وقیل إنه لم یدرك 

م) ٦٢٧اإلسالم، وكان ذو حصافة رأي حتى سمي بـ (حكیم الجاهلیة) توفى زهیر نحو سـنة (
)١( .  

میثم البحرانـي بشـعرِه فـي الحـرب وأخـذ [بیتـًا شـعریًا واحـدًا] وهـو متطـابق واستشهد ابن   
  ، وأشار إلیه كما قال العربي ولم یذكر اسمه .)٢(مع الدیوان 

  الديوان    شرح نهج البالغة      
  )٣([بیتًا واحدًا]  ١٤      ٣/٢٨٧        

  م) :٦٢٨ هـ/٧األعشى (ت   -٩
، ویكنــى أبــا )٤(ســعد بــن ثعلبــة میمــون بــن قــیس بــن جنــدل بــن شــراحیل بــن عــوف بــن  

لیـــًا قـــدیمًا وأدرك اإلســـالم فـــي آخـــر عمـــره لكنـــه لـــم یســـلم، ویســـمى صـــناجة هبصـــیر وكـــان جا
العرب؛ ألنه أول مـن ذكـر الصـنج فـي شـعره، وكـذلك كثـرة الفارسـیة فـي شـعره؛ ألنـه یفـد علـى 

                                                 
؛ ابـــن قتیبـــة، الشـــعر ٥١، ص ١ُینظـــر ترجمتـــه: ابـــن ســـّالم الجمحـــي، طبقـــات فحـــول الشـــعراء، ج   )١(

 .٧٥السبع، ص ؛ الزوزني، شرح المعلقات ١٤١، ص ١والشعراء، ج
دیوان زهیر بن أبي ُسلمى، شرح أبي الحجاج یوسف بن سـلیمان، جمـع: محمـد بـدر الـدین الحلبـي،    )٢(

 القاهرة. 
] مــن القصــیدة، ولكــن بــدل كلمــة ٥٦] بیتــًا، والمــورد الشــعري هــو البیــت [٦٢القصــیدة تتكــون مــن [   )٣(

 في شرح النهج كلمة [القوم]. [سالحه] موجودة في الشرح[سهامه] وبدل كلمة [الناس] موجودة
م)، المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء ٩٨٠هـــ/ ٣٧٠ُینظــر: اآلمــدي، أبــو القاســم الحســن بــن بشــر(ت    )٤(

ــــق: د. ف. كرنكــــو، دار الجیــــل، ط ــــابهم وأنســــابهم وبعــــض شــــعرهم، تحقی ، ١الشــــعراء وكنــــاهم وألق
 .١٣م)، ص ١٩٩٠هـ/ ١٤١١(بیروت، 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٧ 
 

إذا طرب، وُیعدُّ  السّیما ملوك الفرس بین مدة وُأخرى، وقد تقّدم على شعراء الجاهلیة وفحولهم
  .  )١(أستاذ الشعراء في الجاهلیة 

  في موضعین اشتملت على [ثالثة أبیات]. )٢(اقتبس الشیخ میثم البحراني من دیوانه   
  ديوان األعشى     شرح نهج البالغة      
  )٣([ بیتًا واحدًا]      ١/٤٣٠        
    بیتین من الشعر     ٥/٤٤٥        

  م) :٦٣٦ هـ/١٥ابن الزبعري (ت   -١٠
عبــد اهللا بـــن الزبعـــري بـــن قـــیس بـــن عــدي الســـهمي القرشـــي، وهـــو أحـــد شـــعراء قـــریش   

فــي الجاهلیــة واإلســالم، وكــان شــعره أبــرز صــوت مــن  المكرمــة المعــدودین، ومــن شــعراء مكــة
أصــوات المعارضــة التــي وقفــت بوجــه الــدین اإلســالمي الجدیــد، وكــان یهجــو اإلســالم وعــرض 

بل الرسول الكریم (صّلى اهللا علیه وآله) إسالمه وأمنه في شعره، ثم أسلم فقعلیهم كفار قریش 
. استشهد ابن میثم البحرانـي فـي شـعره فـي [بیـت واحـد] مـن الشـعر )٤( م)٦٢٩هـ/٨( یوم الفتح

                                                 

، ٩؛ أبــــو الفــــرج األصــــفهاني، األغــــاني، ج٢٥٠، ص ١شــــعراء، جُینظــــر: ابــــن قتیبــــة، الشــــعر وال   )١(

 .١٢٧ص

م)، ١٩٦٨هـــ / ١٣٨٨دیــوان األعشــى، تحقیــق: فــوزي عطــوي، الشــركة اللبنانیــة للكتــاب، (بیــروت،    )٢(

 .١٨٩ص 

  ] بیتًا شعریًا مطلعها: شاقتك من َقتَله أطاللها ٦٠القصیدة تتكون من [   )٣(

  بالشط فالوتر إلى حاجر               

 ] وبدل كلمة[ الناقص] في شرح النهج في الدیوان[الناقض].٢١-٢٠-١٩والمورد الشعري هو [  
؛ دیـــوان عبــد اهللا بـــن الزبعـــري، ١٧٤، ص ١٥ُینظــر ترجمتـــه: أبــو الفـــرج األصـــفهاني، األغــاني، ج   )٤(

 م).١٩٧٧هـ/ ١٣٩٨، (بیروت، ٢تحقیق: د. یحیى الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٨ 
 

، ولم یذكر اسمه بل یذكر قال الشاعر، وهو مطابق ما موجود في الدیوان )١(أخذه من دیوانه 
   علیه وآله).وهو مدح لهاشم جد النبي األكرم(صّلى اهللا

  الديوان     شرح نهج البالغة      
  )٢([بیتًا واحدًا]  ٥٣      ١/١١٩        

  م) :٦٤٧ هـ/٢٧ت (أبو ذؤیب الهذلي   -١١
ــرث بــن زبیــد مــن بنــي هــذیل، وهــو شــاعر    فحــل، وأحــد هــو: خویلــد بــن خالــد بــن ُمحِّ

  . )٣( قّیةِإفری م والجاهلیة، وأسلم ومات في غزوةراء المخضرمین ممن أدرك اإلسالـالشع
  بـ [بیت من الشعر] وذكره باسمه . )٤(واستشهد البحراني في دیوانه 

  
  أبو ذؤيب اهلذيل    شرح نهج البالغة      
  )٥([بیت واحد]  ٤١      ٤/٥٢٨        

  :م)٦٤٩هـ/٢٩حمید بن ثور الهذلي(ت   -١٢
، وهـو شـاعر حمید بن ثور بن عبد اهللا بن عامر الهاللي، یتصل نسبه بنزار بـن معـد  

. )١(وقضـى الشـطر األكبـر مـن حیاتـه فـي اإلسـالم رم عـاش فـي عصـر مـا قبـل اإلسـالممخض

                                                 
 بن الزبعري، تحقیق: د. یحیى الجبوري.دیوان عبد اهللا    )١(
  والقصیدة من [بیتین من الشعر] والمورد الشعري هو [البیت األول من القصیدة]،    )٢(

  ورجال مكة مسِنتون عجاف   عمرو العلى هشم الثرید لقومهِ       
 والقصیدة [من البحر الكامل] وعمر العلى هو [هاشم] .  

، ص ٦؛ أبــو الفــرج األصــفهاني، األغــاني، ج٦٤٧، ص ٢راء، جُینظــر: ابــن قتیبــة، الشــعر والشــع   )٣(
٢٦٤. 

هـــــ/ ١٣٩٨، (١الشــــمالن، نوره(معاصــــر)، أبــــو ذؤیــــب الهــــذلي حیاتــــه، نشــــر: جامعــــة الریــــاض، ط   )٤(
 .٤١م) ، ص ١٩٧٧

  القصیدة، مطلعها: أبى القلب إّال أم عمرو وأصبحت ـ تحرق ناري بالشكاة ونارها .   )٥(
 ري منفصل، بل موجود ضمن أشعار الهذلیین.ولم یوجد له دیوان شع  



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٣٩ 
 

لـــــذا عـــــّده ابـــــن ســـــّالم مـــــن شـــــعراء الطبقـــــة الرابعـــــة اإلســـــالمیین، وُیعـــــدُّ مـــــن فحـــــول الشـــــعراء 
  .)٢(المجیدین
ببیـــت شـــعري واحـــد، ویـــذكره باســـم حمیـــد بـــن ثـــور  )٣(واستشـــهد البحرانـــي بــــ (دیوانـــه)   
  الهذلي.
  الديوان    البالغةشرح نهج       
  )٤([ بیتًا واحدًا]  ٨٨    ٢/٢٤٥        

  
  م) :٦٦٠ هـ/٤٠طالب (علیه السالم) (ت  اإلمام علي بن أبي  -١٣

هــو: أبــو الحســن علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن   
بیــت اهللا ، ولــد بمكــة المكّرمــة فــي الكعبــة المشــّرفة ولــم یولــد قبلــه وال بعــده مولــود فــي )٥(قصــي 

سواه، وولد في بیت اهللا واستشهد في بیت اهللا، یقول ابن أبي الحدیـد المعتزلـي: ومـا أقـول فـي 
رجل تعزى إلیه كلُّ فضیلة، وتنتهي إلیه كل فرقة، وتتجاذبـه كـل طائفـة، فهـو رئـیس الفضـائل 

                                                                                                                                               
، ٤؛ یـــــاقوت ، معجـــــم اُألدبـــــاء، ح٣٧٨، ص ١ُینظـــــر ترجمتـــــه: ابـــــن قتیبـــــة، الشـــــعر والشـــــعراء، ج   )١(

 .١٥٣ص
 .٥٨٣، ص ٢الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج   )٢(
القـــاهرة، دیـــوان حمیـــد بـــن ثـــور الهاللـــي، تحقیـــق: د. عبـــد العزیـــز المیمنـــي، نشـــر: الـــدار القومیـــة، (   )٣(

 م).١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤
  ] بیتًا شعریًا، مطلعها: عفى من ُسلیمى ذو سدیر فغابر١٦القصیدة تتكون من [   )٤(

  غرس فأعالُم الدخول الصوادر                
والمـــورد الشـــعري هـــو البیت[العاشـــر] وفـــي شـــرح الـــنهج یـــذكر كلمـــة[المرء] بـــدل مـــن كلمـــة[ الســـیف]   

 الموجودة في الدیوان.
 .١٥٠، ص ١حراني، شرح نهج البالغة جمیثم الب    )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٠ 
 

ى ، وقــول الرسـول األعظــم (صــلّ )١(وینبوعهـا، وأبــو عـذرها، وســابق مضــمارها، ومحلـي حلبتهــا 
. وقـد استشـهد البحرانـي )٢(اهللا علیه وآله) " أعطیت جوامع الكلم وُأعطي علـي جوامـع العلـم " 

، وفیهـــــا یفتخـــــر اإلمـــــام علي(علیـــــه الســـــالم) بأخیـــــه جعفـــــر )٣(فـــــي موضـــــعین مـــــن [دیوانـــــه] 
الطیار(رضــي اهللا عنــه) ویــذكره مــرة باســم الشــعر المنســوب إلیــه، ومــرة ُأخــرى یــذكره بــالمنقول 

  عنه .
  الديوان    ح نهج البالغةشر      
  [بیتین من الشعر]  ٦٠    ٢/٢١٥        
     )٤([بیتًا واحدًا]  ١٠٤    ٤/٥٢٣        

  
  م) :٦٧٠هـ/٥٠كعب بن مالك (ت   -١٤

هـــو: كعـــب بـــن مالـــك بـــن أبـــي كعـــب بـــن عمـــرو بـــن القـــین، األنصـــاري، مـــن أكـــابر   
عظـم (صـّلى اهللا الشعراء، من أهل المدینـة، اشـتهر فـي الجاهلیـة، وهـو مـن شـعراء الرسـول األ

دًا مطبوعــًا، وتــوفي فــي ســنة خمســین للهجــرة، وقیــل فــي خالفــة اإلمــام  علیــه وآلــه)، وكــان مجــوَّ

                                                 
، ١، ج٢ُینظــــر: شــــرح نهــــج البالغــــة، مراجعــــة: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، مؤسســــة الصــــفاء، ط   )١(

 .١١م)، ص ٢٠١٢هـ/ ١٤٣٣(بیروت، 
 .١٥٢، ص ١ابن میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
ـــ   )٣( ة دار الكتـــب، (النجـــف األشـــرف، الـــدیوان، جمـــع: المرحـــوم محســـن األمـــین الحســـیني، نشـــر: مكتب

 م).١٩٥٢هـ/ ١٣٧٢
  ] أبیات شعریة مطلعها : محمد النبي أخي وصنوي ٧القصیدة تتكون من [   )٤(

  وحمزة سید الشهداء عمي                
 والمورد الشعري هو البیت [الثاني].  



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤١ 
 

، وهو من موارد ابن میثم، إذ استشهد بــ [بیـت شـعري واحـد] مـن دیوانـه )١(علي (علیه السالم)
  ، ولكن لم یصّرح باسمه بل ذكره [قول اآلخر] .)٢(

  عب بن مالكديوان ك    شرح نهج البالغة      
  )٣([ بیتًا واحدًا] ٢٤٥      ٢/٢٤٥        

  م) :٦٧٣ ـ/ه٥٤حسان بن ثابت (ت   -١٥
حسان بـن ثابـت بـن المنـذر بـن حـرام بـن عمـرو بـن زیـد الخزرجـي األنصـاري وینتهـي   

نســبه إلــى امــرؤ القــیس، وهــو مــن الشــعراء المخضــرمین، أدرك الجاهلیــة واإلســالم، وهــو مــن 
وملـوك الحیـرة قبـل اإلسـالم، وفیمـا بعـد أصـبح شـاعر الرسـول  فحول الشعراء، ومـدح النسـابین

، وهـــو مـــن )٤(األكـــرم محمـــد (صـــّلى اهللا علیـــه وآلـــه)، وكـــان شـــدید الهجـــاء، ولـــه دیـــوان شـــعر
  والبیتین: مصادر الشیخ البحراني، إذ أخذ عنه [بیتین من الشعر]

ــــُت أحســــُب أن األمــــَر منصــــرفٌ    مــــا كن
ـــــــــِتُكم ـــــــــیَس أوَل مـــــــــن صـــــــــّلى لقبل   أل

  

  هاشـــٍم ثـــم منهـــا عـــن أبـــي حســـنٍ  عـــن  
  وأعــــــــرف النــــــــاس باآلیــــــــاِت والُســــــــَننِ 

  

                                                 

، ص ٦ي، ج؛ أبــو الفــرج األصــبهاني، األغــان٣٤٢ُینظــر ترجمتــه: المرزبــاني، معجــم الشــعراء، ص    )١(

 .٤٥٧، ص ٥؛ ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمییز الصحابة، ج٢٤

، (بغـــداد، ١دیـــوان كعـــب بـــن مالـــك األنصـــاري، تحقیـــق: ســـامي العـــاني، نشـــر: جامعـــة بغـــداد، ط   )٢(

 م). ١٩٦٦هـ/ ١٣٨٦

  ] بیت شعري مطلعها:٢٢القصیدة قالها یوم الخندق وهي تتكون من [   )٣(

  بعضًا كمعمعة اإلباء المحرق   ضهُ من سره ضرٌب یمعمع بع    

 والمورد الشعري هو البیت[التاسع] وفي شرح النهج یذكر[یومًا] بدل من[قدمًا] .  

، ص ١؛ النـــووي، تهـــذیب األســـماء واللغـــات، ج١٣٤، ص ٤أبـــو الفـــرج األصـــفهاني، األغـــاني، ج   )٤(

 .١٩١، ص ٣؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج١٥٦



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٢ 
 

، لكـن لـم اسـتطع العثـور علـى البیتـین فـي دیوانـه وذكره بصیغة قول حسان ابن ثابـت 
  .في الطبعة التي اطلعُت علیها

  م) :٦٧٤ هـ/٥٥كعب بن جعیل (ت   -١٦
مخضـرم  هو: كعـب بـن جعیـل بـن قمیـر بـن عمـرة التغلبـي، شـاعر تغلـب فـي عصـره،  

عرف في الجاهلیة واإلسالم، وعند معركة صفین كان في صـف معاویـة بـن أبـي سـفیان ضـد 
، ویقول المرزباني: بأنه شاعر معاویة بن أبـي سـفیان، یمـدحهم )١(اإلمام علي (علیه السالم) 

، )٣(، وهــو مــن مــوارد ابــن میـــثم البحرانــي، واستشــهد بقصــیدة لــه مــن [دیوانـــه] )٢(ویــرد عــنهم 
  ة أخذ منها خمسة أبیات .والقصید
  الديوان    شرح نهج البالغة      
   )٤([ خمسة أبیات]         ٢/٨٢        

  
  م) :٦٨٨ هـ/٦٩أبو األسود الدؤلي (ت   -١٧

ظـــالم بـــن عمـــرو بـــن جنـــدل بـــن ســـفیان مـــن كنانـــة، وهـــو مـــن التـــابعین ومـــن الشـــعراء   
أبــي طالــب (علیــه  والنحــویین؛ ألنــه أول مــن عمــل كتابــًا فــي النحــو وشــهد مــع اإلمــام علــي بــن

                                                 

 .٢٢٦، ٥؛ الزركلي، األعالم، ج٦٣١اء، ص ابن قتیبة، الشعر والشعر    )١(

 .٢٧٩معجم الشعراء، ص    )٢(

 دیوان كعب بن جعیل، جمع وتحقیق: حكمت هالل، نشر: دار الهالل .   )٣(

  ] بیت شعري ومطلع القصیدة :١١القصیدة تتكومن من [   )٤(

 وأهل العراق لهم كارهونا   أرى الشام تكره ُملك العراق    



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٣ 
 

السـالم) صـفین، وهـو مــن الفقهـاء، سـكن البصــرة وولـي إمارتهـا فـي خالفــة اإلمـام علـي (علیــه 
  .  )١(السالم) 

، وأخــذ بیتــًا شــعریًا واحــدًا ولــم یــذكره باســمه بــل قــال  )٢(واستشــهد البحرانــي بـــ [دیوانــه] 
  أشار القائل .

  الديوان    شرح نهج البالغة    
  )٣(واحدًا] [بیتًا  ٢٣٣    ٥/٣٦٦      

  
  م) :٦٨٩ هـ/٧٠المقنع الكندي (ت   -١٨

هو: محمـد بـن ظفـر بـن عمیـر بـن أبـي شـمر، شـاعر مقـل مـن شـعراء الدولـة اُألمویـة   
. ذكر ابن میثم البحراني شـعرله فـي مـورد [واحـد]  )٤(وكان له محل كبیر وشرف في عشیرته 

                                                 

؛ ابـــــن ٣٤، ص ١٢؛ یـــــاقوت ، معجـــــم اُألدبـــــاء، ج٢١٧، ص ١ر والشـــــعراء، جابـــــن قتیبـــــة، الشـــــع   )١(

 .٣٠٣، ص ٨عساكر، تاریخ دمشق، ج

 م).١٩٥٣هـ/ ١٣٧٣، (بغداد، ١دیوان أبو األسود الدؤلي، تحقیق: عبد الكریم الدجیلي، ط   )٢(

  ] بیتًا شعریًا مطلعها:٢٩القصیدة تتكون من [   )٣(

  فالقوم أعداٌء له وخصوُم   هحسدوا الفتى إذ لمن ینالوا سعی      

 والمورد الشعري هو البیت [التاسع] .  

، ص ١٧؛ أبـو الفــرج األصـفهاني، األغــاني، ج٧٢٨، ص ٢ُینظـر: ابـن قتیبــة، الشـعر والشــعراء، ج   )٤(

١١٣.. 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٤ 
 

ر بقولــه: وال یوجــد لــه دیــوان یــتكلم فیــه حــول الصــداقة، ولــم یصــّرح باســمه وذكــره: أشــار الشــاع
  .)١(شعري، وحصلت على األبیات من [دیوان الحماسة] 

  ديوان احلماسة    شرح نهج البالغة      
   )٢(] أبیات ٤[ ٢/٣٢      ٥/٧٠        

  
  م) :٧١٨ هـ/١٠٠عویف القوافي (ت   -١٩

هــو: عویــف بــن معاویــة بــن ُعقبــة بــن حصــن بــن حذیفــة مــن فــزارة، وهــو شــاعر مــن   
. وهـو مـن )٣(، وكذلك من الشعراء الذین مدحوا الولید وسلیمان بن عبد الملـك شعراء الحماسة

مصـــادر میـــثم البحرانـــي، إذ استشـــهد ببیـــت مـــن الشـــعر وذكـــره باســـمه، إذ ذكـــر قـــال: عویـــف 
  القوافي.
  ديوان عويف القوايف    شرح نهج البالغة      
   )٤([بیتًا واحدًا]  ٦٢٩    ٢/٢٥٦        

                                                 

هــــ / ١٣٧٤، مصـــر، ٢دیـــوان الحماســـة، حبیـــب بـــن أوس الطـــائي، تحقیـــق: محمـــد عبـــد المـــنعم، ج   )١(

 .٣٢م ، ص ١٩٥٤

] بیتـًا شــعریًا تعـرف بالقصــیدة ٢١لـم یـتم جمــع أشـعاره فــي دیـوان وتفـرق الكثیــر منـه، والقصــیدة مـن [   )٢(

  دیوني في أشیاٍء ُتكسُبهم حمدا  الدالیة، مطلعها: یعاتبني في الدین قومي وٕاّنما 

ي والمورد الشعري هو من البیت[السادس والسابع والثامن والتاسع] من القصیدة وبـدل كلمـة [ُأمـي] فـ  

 شرح النهج توجد كلمة [أبي] . 

 .٢٧٨، ص ١ُینظر: المرزباني، معجم الشعراء، ج   )٣(

ال یوجد لدیه دیوان شعري، وشعره على شـكل مقطوعـات فـي المـدح والمناسـبات اُألخـرى، وحصـلُت    )٤(

 علیه من [مجلة الموسوعة العربیة، المجلد الثالث عشر] ، قرص لیزري .



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٥ 
 

  م) :٧٢٣ هـ/١٠٥كثیر بن عبد الرحمن (ت   -٢٠
كثیر بن عبد الرحمن بـن األسـود بـن عـامر بـن عـویمر (الخزاعـي) شـاعٌر متـیم، وهـو   

من فحول شعراء اإلسالم، وكانت له عّزة نفس وشم وترفع، وُیعدُّ شاعر أهل الحجاز، ویظهر 
ر ببیت من الشع )٢(. وقد استشهد البحراني بـ (دیوانه) )١(الحب إلى آل البیت (علیهم السالم) 
  .ز وذكره قال: كثیر بن عبد الرحمنیمدح فیها الخلیفة عمر بن عبد العزی

  الديوان    شرح نهج البالغة      
  )٣([بیتًا واحدًا]  ٢١٩    ٢/٢٠٥        

  
  م) :٧٣٥ هـ/١١٧ذي الرّمة (ت   -٢١

غــیالن بــن عقبــة بــن مهــیش بــن مســعود، ویكنــى (أبــا الحــارث)، وذو الرّمــة لقــٌب لــه،   
. ذكـر ابـن میـثم البحرانـي شـعره فـي موضـعین )٤(والمتغنـین بفتیـاتهم  وكان أحـد عشـاق العـرب

                                                 

، ٩؛ أبو الفـرج األصـفهاني، األغـاني، ج٤٩٥، ص ١تیبة، الشعر والشعراء، جُینظر ترجمته: ابن ق   )١(

 .١٤١، ص ٨؛ كحااة، معجم المؤلفین، ج٢٨٩؛ المرزباني، معجم الشعراء، ٥ص 

، (بیـروت، ١م)، تحقیق: د. رحاب مكاوي، دار الفكر العربـي، ط٧٢٣هـ/ ١٠٥دیوان ُكثیر عّزة(ت    )٢(

 م) .١٩٩٥هـ/ ١٤١٦

  ] بیتًا مطلعها: عرج بأطراف الدیار وسّلم ٣١تكون من [القصیدة ت   )٣(

  وٕان هي لم تسمع ولم تتكلم               

 والمورد الشعري هو البیت [العاشر] وفي الدیوان كلمة[إشارة] بدل [إساءة] .  

 .  ٢، ص ١٨؛ أبو الفرج األصفهاني، األغاني، ج٥١٥، ص ١ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ج   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٦ 
 

اشتملت على بیتین من الشعر، ویذكره بعبارة قال ذو الرّمة وأحد األبیات تطابق مع [الـدیوان] 
  ، أما البیت اآلخر لم أعثر علیه في الدیوان . )١(

  الديوان     شرح نهج البالغة      
  )٢([بیتًا واحدًا]  ١٧٣    ١/١٨١        
  لم أهتِد إلیه[بیتًا واحدًا]     ٣/١٣٦        

  م) :٧٤٢ هـ/١٢٥النابغة الذبیاني (ت   -٢٢
هــو: عبــد اهللا بــن المخــارق بــن ســلیم بــن حصــرة بــن قــیس بــن ســنان ویرتفــع نســبه إلــى   

ببیـت  )٤(. واستشهد ابن میـثم مـن [الـدیوان] )٣(ربیعة بن نزار، ومات وهو على دین النصارى 
حــدث بــه الشــاعر عــن التفــره مــن العــدو، والبحرانــي لــم یصــّرح باســمه بــل شــعري واحــد، الــذي ت

  ذكره بقوله: أشار الشاعر وهو من منهج ابن میثم البحراني أن یذكر مثل هذا .
  الديوان    شرح نهج البالغة      
  )٥([بیتًا واحدًا]  ٣٥      ٥/٧١        

                                                 

 م).١٩١٨هـ/ ١٣٣٧لرّمة، تنقیح: كارلیل هنري هیست، نشر: كلیة كمبریج، (دیوان ذي ا   )١(

  ] بیتًا، مطلعها :٩٦القصیدة تتكون من [   )٢(

  ویوم لوي حزوي فقلت لها صبرا   لقد جشأت نفسي عشیة مشرفٍ     

 ] ولكن بدل كلمة [حدابیر] كلمة [حراجیح] .١٧والمورد الشعري في البیت[  

؛ دیــوان النابغــة الــذبیاني، شــرح: د. فــاروق عمــر، ١٥١، ص ٦ني، األغــاني، جأبــو الفــرج األصــفها   )٣(

 .٦نشر: دار األرقم، بیروت، ص 

 .٣٥الدیوان، ص    )٤(

القصـــیدة تتكـــومن مـــن [بیتـــین شـــعریین] والمـــورد الشـــعري هـــو [البیـــت األول] . وتوجـــد كلمـــة[منك]    )٥(

 بالدیوان بدل من كلمة[عنك] .



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٧ 
 

  م):٧٤٣ هـ/١٢٦الكمیت (ت   -٢٣
ن ربیعــة بــن قــیس األســدي، الكــوفي، شــاعر الكمیــت بــن زیــد بــن خنــیس بــن مجالــد بــ  

بلغات العرب، خبیر بأیامهـا، وأنسـابها، مـن آثـاره الهاشـمیات فـي مـدح بنـي هاشـم مقدم، عاِلم 
مـــودة  )١(وأهـــل البیـــت (علـــیهم الســـالم)، وكـــان معروفـــًا بالتشـــیع، وكانـــت بینـــه وبـــین الطرمـــاح

  .)٢(وصفاء، على الرغم من اختالف العقائد بینهم 
بیتــــًا شــــعریًا واحــــدًا، وذكــــره بعبــــارة قــــال الكمیــــت،  )٣(لبحرانــــي مــــن [دیوانــــه] واقتــــبس ا  

  والقصیدة هجائیة یهجو بها رجًال .
  الديوان    شرح نهج البالغة      
  )٤([بیتًا واحدًا]  ٢٣٥    ١/٤٦٨        

  
  م) :٨١٩ هـ/٢٠٤اإلمام الشافعي(ت   -٢٤

ســبه إلــى لــؤي بــن هــو: محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع، ینتهــي ن  
م)، فهـو اإلمـام، العـاِلم، الفقیـه، وكـان ثقـة، حجـة، ٧٦٧ هـ/١٥٠الب، ولد بمدینة غزة سنة (غ

                                                 
بـن الحكـم بـن نفـر بـن قـیس بـن جحـدر الطـائي، شـاعر ولـد ونشـأ فـي الشـام هو الطرمـاح بـن حكـیم    )١(

وانتقــل إلــى الكوفــة فكــان معلمــًا بهــا وكــان صــدیقًا ومعاصــًر للكمیــت، ابــن عســاكر، تــاریخ دمشــق، 
  .٢٥٣، ص ٨ج

؛ كحالــة، معجــم ١٧، ص ٢؛ أبــو الفــرج األصــفهاني، األغــاني، ج٣٤٨المرزبــاني، معجــم الشــعراء،    )٢(

 .٨٠٨؛ حاجي خلیفة، كشف الظنون، ص ١٤، ص ٨المؤلفین، ج

دیــــوان الكمیــــت بــــن زیــــد األســــدي، جمــــع وتقــــدیم: د. داود ســــلوم، نشــــر: مكتبــــة األنــــدلس، (بغــــداد،    )٣(

 م).١٩٣٢هـ / ١٣٥١

 القصیدة تتكون من [خمسة] أبیات، والمورد الشعري البیت األول .   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٨ 
 

. ویــذكر صــاحب طبقــات )١(م) فــي مصــر٨١٩ هـــ/٢٠٤تــوفي اإلمــام الشــافعي ســنة (حــافظ، 
  .)٢(الحنابلة بأن الشافعي كان فقیهًا 

  وأشار إلیه بـ (قال) الواصف. ،)٣(وقد استشهد البحراني بـ [بیتین] من [دیوانه]   
  الديوان    شرح نهج البالغة      
   )٤([بیتین من الشعر]  ١/٨      ٣/٨٣        

  
  م) :٨٢٤ هـ/٢٠٩عبد اهللا بن أیوب(ت   -٢٥

هو: عبد اهللا بن أیوب، أبو محمد، التیمي من تـیم الـالت بـن ثعلبـة، وهـو أحـد شـعراء   
و من المـوارد الشـعریة البـن میـثم البحرانـي، ، وه)٥(العباسیین، مدح األمین والمأمون وغیرهما 

  لكن ال یوجد لدیه دیوان، والبیت الشعري الذي اقتسبه البحراني موجود في كتاب األغاني .
  

  األغانيكتاب     شرح نهج البالغة      

                                                 
، ص ٥؛ الــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء، ج٢٨١ ، ص١٧ُینظــر ترجمتــه: یــاقوت، معجــم اُألدبــاء، ج   )١(

 .٩، ص ٢؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ج١٠٢
م)، تحقیــق: محمــد حــامي الفقــي، ١١٣١هـــ/ ٥٢٦بــن أبــي یعلــى، أبــو الحســین محمــد بــن محمــد(ت    )٢(

 .٢٨٣، ص ١نشر: دار المعرفة، بیروت، ج
نشـــر: دار الثقافـــة، (بیـــروت،  دیـــوان الشـــافعي، محمـــد بـــن إدریـــس الشـــافعي، تحقیـــق: زهـــدي یكـــن،   )٣(

 م).١٩٢٤هـ/ ١٣٤٣
  ] بیتًا، مطلعها: خبت نار نفسي باشتعال مفارٍق ١٥القصیدة تتكون من [   )٤(

  وأظلم لیلي إذا أضـاء شهابها               
 ] من القصیدة .١٤و ١٣والمورد الشعري هو الببیت[  

ري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ص ؛ ابــن تغــ٦٤، ص ١١ُینظــر: الخطیــب البغــدادي، تــاریخ بغــداد، ج   )٥(
 .  ٧٣، ص ٤؛ الزركلي، األعالم، ج١٨٩



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٤٩ 
 

  )١([بیتًا واحدًا] ٢/٦٤    ١/٢٠٥        
  

  م) :٨٢٦ هـ/٢١١ أبو العتاهیة (ت  -٢٦
العنـزي، وقـد غلـب علیـه لقبـُه، وكـان ینمـاز بسـهولة  هو: إسماعیل بن قاسـم بـن سـوید  

الشعر، وفي بعض األحیان یخرج عـن العـروض الشـعریة وأوزان العـرب، وكـان كثیـر الشـعر، 
  .)٢(غزیر البحر، لطیف المعاني، وأكثر شعره في الزهد واألمثال 

ألبیــــات مــــن بــــاب التعجــــب بیتــــین مــــن الشــــعر، وا )٣(واقتــــبس البحرانــــي مــــن [دیوانــــه]   
  واالستفهام، ولم أعثر على البیتین في دیوانه.

        
  م) :٨٤٥ هـ/٢٣١أبو تمام (ت   -٢٧

حبیـب بـن أوس بـن الحـارث بـن قـیس مـن (طـي) ینتهـي نسـبه إلـى یعـرب بـن قحطـان   
ولــــه مصــــنفات عــــّدة منهــــا: دیــــوان الحماســــة، كتــــاب االختیــــارات مــــن شــــعر الشــــعراء، كتــــاب 

                                                 

  المورد الشعري [البیت الثاني] ومطلع القصیدة :   )١(

 وبان الشباب والشباب حبیب   جزعت ابن تیم أن أتاك مشیب      

، ص ٤؛ أبــو الفــرج األصــفهاني، األغــاني، ج٩٧٩، ص ٢ُینظــر: ابــن قتیبــة، الشــعر والشــعراء، ج   )٢(

 .١٩٥، ص ١٠لذهبي، سیر أعالم النبالء، ج؛ ا٢

 م).١٩٦٩هـ / ١٣٨٩دیوان أبو العتاهیة، دار التراث، (بیروت،    )٣(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٠ 
 

، ذكـره بصـیغة كمـا قـال أبـو تمـام، وهـو مـن )١(مقطات االختیارات من شعر القبائل، اختیار ال
  بیتًا شعریًا واحدًا . )٢(مصادر البحراني، إذ اقتبس من [الدیوان] 

  ديوان أبي متام    شرح نهج البالغة      
  )٣([بیتًا واحدًا]  ٣٥    ١/٤٢٧        

  
  م) :٨٥٣ هـ/٢٣٩عمارة بن عقیل (ت   -٢٨

ي، التمیمــي، شــاعر، مقــدم، قــدم مــن هــو: عمــارة بــن عقیــل بــن بــالل بــن عطیــة الكلبــ  
الیمامة، سكن بادیة البصرة، وكان أشعر أهل زمانه، وكان نقي الشعر، جیـد الوصـف، وكـان 

  .)٤(یمدح الخلفاء والوزراء واألشراف والملوك، وهو من أحفاد جریر الشاعر 
وهـو  ببیت شعري واحد یتكلم فیه عن النصیحة، )٥(واستشهد میثم البحراني بـ [دیوانه]   

  ه .تطابق مع الدیوان، ولم یصّرح باسمم
  
  

                                                 

؛ دیـوان أبــي تمـام، حبیــب بـن أوس، تقـدیم: عبــد الحمیـد یــونس، ١٩٠ُینظـر: ابـن النــدیم، الفهرسـت،    )١(

 .٤م)، ص ١٩٤٢هـ/ ١٣٦١وعبد الفتاح مصطفى، نشر: دائرة المعارف اإلسالمیة، (مصر، 

 .٣٥الدیوان،    )٢(
] مع بعض االخـتالف فـي صـدر البیـت، ٣٥] بیتًا، والمورد الشعري البیت [٤٥القصیدة تتكون من [   )٣(

  إذ یذكر في الشرح [مكارم لجت]، أما في الدیوان [معاٍل تمادت] مطلعها: 
 أذیلت مصونات الدموع السواكب   على مثلها من أربع ومالعب    

م)، طبقات الشـعراء، تحقیـق: عبـد ٩٠٨هـ/ ٢٩٦بن المعتز، عبد اهللا بن محمد العباسي(ت ُینظر: ا   )٤(
؛ المرزبـــاني، معجـــم الشـــعراء، ٣١٦، القـــاهرة، ص ٣الســـتار أحمـــد الفـــراج، نشـــر: دار المعـــارف، ط

 .٣٦، ص ٥؛ الزركلي، األعالم، ج٢٤٧، ص ١ج
هــــ/ ١٣٩٤، دمشـــق، ٣اشـــور، طم)، تحقیـــق: شـــاكر الع٨٥٣هــــ/ ٢٣٩دیـــوان عمـــارة بـــن عقیـــل(ت    )٥(

 م.١٩٧٤



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥١ 
 

  الديوان    شرح نهج البالغة      
   )١([بیتًا واحدًا]  ١٠٧    ٤/٥٣١        

  
  م):٩٦٥ هـ/٣٥٤المتنبي (ت   -٢٩

هــو: أحمــد بــن الحســین بــن حســن الجعفــي، الكــوفي، األدیــب، الشــهیر باســم المتنبــي،   
ـــنظم، أقـــام ب مصـــر مـــدة أربـــع ســـنین عنـــد كـــافور وكـــان مـــن أذكیاءعصـــره، بلـــع الـــذروة فـــي ال

األخشیدي، وكانت والدته في الكوفة في محلة كنـدة، وحصـل علـى الكثیـر مـن العطایـا بسـبب 
. وقـال ابـن العمـاد: المتنبـي شـاعر العصـر ولـیس فـي العـالم أشـعر منـه، )٢(ما قاله من الشعر

  . )٣(وأما مثله فقلیل وقتل سنة [ أربع وخمسین وثالثمائة] 
م البحرانــي بشــعره فــي المــدح والشــجاعة والــذم وفعــل المعــروف ذكرهــا فــي میــثاستشــهد   

ـــة مـــن [١٠[ ـــًا وتطابقـــت١١] مواضـــع متكون ـــدیوان]  ) مـــن٧(] بیت  )٤(األبیـــات الشـــعریة مـــع [ال
  كاآلتي، ویذكره باسم أبو الطیب ومرة ُأخرى بالمتنبي .

  ديوان املتنبي    شرح نهج البالغة      

                                                 

 وقد یستفید الظنه المتنصح     والمورد الشعري: وكم سقت في آثاركم من نصیحة   )١(

م)، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه، ١٠٧٠هـــ/ ٤٦٣القیروانــي، أبــو علــي الحســن بــن رشــیق(ت    )٢(

م)، ص ١٩٨٠ـ  هــ١٤٠١( ١، ج٥تحقیـق: محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، نشـر: دار الجیـل، ط

؛ السـیوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل ١٩٤، ص ١٦؛ الذهبي، سیر أعالم النـبالء، ج٤٥

م)، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل ١٥٠٥هـ/٩١١الدین (ت 

 .٥٦٠م)، ص ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧(مصر،  ١، ج١إبراهیم، نشر: دار إحیاء الكتب العربیة، ط

 . ٢٨٢، ص ٤ذرات الذهب في أخبار من ذهب، جش   )٣(

 م).١٩٨٨هـ/ ١٤٠٩دیوان المتنبي، أحمد بن الحسین، شرح عبود أحمد الخزرجي، (بغداد،    )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٢ 
 

  لم أقف علیه     ٢/٢٥٧        
    )١([بیتًا واحدًا]  ٢٣٥-٢٣٢    ٢/٣٦٥        
  )٢([بیتین من الشعر] ٣٧٢-٣٦٨    ٣/٤٧١        
  )٣([بیتًا واحدًا]  ١٠٦-١٠٣    ٤/١٠٢        
  )٤([بیتًا واحدًا] ٢٤٣-٢٤٢     ٤/٤٠٧        
  لم أهتِد إلیه [بیتًا واحدًا]      ٥/٦٥        

  
  
  
  
  

  ديوان املتنبي    شرح نهج البالغة

                                                 

  ] بیت شعري یمدح فیها سیف الدولة وهي من البحر[الخفیف] ومطلعها:٤٥القصیدة من [   )١(

  هكذا هكذا وٕاّال فال ال  ذي المعالي فلیعلون من تعالى    

 ] من القصیدة .٣٢والمورد الشعري هو البیت [  

] بیــــت، والمــــورد الشــــعري هــــو البیــــت األول مــــن ٥٧القصــــیدة فــــي مــــدح كــــافور األخشــــیدي وهــــي [   )٢(

 القصیدة.

  ] بیت، مطلعها:٤٨والقصیدة یمدح فیها كافور أیضًا وهي من [   )٣(

  وأشكو إلیها بنینًا وهي ُجُندهُ   أودُّ األیام ما ال تـوده    

 ] من القصیدة .١٢المورد الشعري البیت [و   

 ] بیت، والشاهد الشعري هو البیت [الخامس] .٢٩یتكلم الشاعر فیها عن المال والقصیدة من [   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٣ 
 

  )١([بیتًا واحدًا]  ٢٤٣      ٥/٨٣        
  لم أقف علیه [بیتًا واحدًا]     ٥/٣٣١        
  )٢([بیتًا واحدًا]  ٣٣٥    ٥/٤٢٤        
  )٣([عجز البیت]  ٢٤٨    ٥/٥٣١        

  
  م) :٩٦٧ هـ/٣٥٧أبو فراس الحمداني(ت   -٣٠

الحارث بن سعید بن حمدان التغلبي، الشاعر، المفلق، الفصیح، وكان من الشجعان،   
بـة والمتانـة، كریمًا جـوادًا، وشـعره ینمـاز بـالجودة والسـهولة والعذو وأدیبًا فاضًال، وبلیغًا بارعًا، و 

  . )٤(م) على ید غالم تركي ٩٦٧ هـ/٣٥٧قتل في سنة (
ببیت شعري واحد وهو متطابق مـع شـرح نهـج  )١(میثم البحراني من [دیوانه]  واستشهد  

  البالغة وذكره بقوله: قال أبو فراس .

                                                 

] بیــت، والمــورد الشــعري [البیــت األخیــر مــن القصــیدة، ٤٨القصــیدة مــن البحــر [الكامــل] وهــي مــن [   )١(

 طٌر یزیُد بِه الخدود محموال م  مطلعها:  في الخد إذا عزم الخلیط رحیالً 

  ] بیت، مطلعها :٤٠القصیدة رثائیة وهي من [   )٢(

  وما شراُه على خٍف وال قدمِ     حتام نحن نساري النجم في الظلم    

 ] من القصیدة وهي من البحر البسیط .٢٨والمورد الشعري البیت [  

  ي الُبعِد ما ال تكلف اإلبلُ ف  ] بیت، مطلعها: أبَعُد نأي الملیحة البخلُ ٤٤القصیدة من [   )٣(

 وذكر عجز البیت في شرح نهج البالغة، أما صدره فهو: في سعة الخافقین مضطربُ   
م)، عمـر بـن أحمـد بـن هبـة اهللا بـن أبـي ١٢٦١هــ/ ٦٦٠ُینظر ترجمتـه: كمـال الـدین ابـن العـدیم(ت    )٤(

، ١ب العلمیـــة، طجـــرادة، زبـــدة الحلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب، تحقیـــق: خلیـــل المنصـــور، نشـــر: دار الكتـــ
؛ ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر ٩٢م)، ص ١٩٩٥هـــــ/ ١٤١٧(بیــــروت، 

؛ ابــــن العمــــاد الحنبلــــي، ١٩٧، ص ١٦؛ الــــذهبي، ســــیر أعــــالم النــــبالء، ج١٩، ص ٤والقــــاهرة، ج
 .٣٠١، ص ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٤ 
 

  س احلمدانيديوان أبو فرا    شرح نهج البالغة      
  )٢(بیتًا واحدًا] [ ١٦٠    ٢/٣٦٤        

  
  م) :٩٧٢ هـ/٣٦٢ابن هاني األندلسي (ت   -٣١

محمد بن هاني بـن محمـد بـن سـعدون األزدي الغرنـاطي األندلسـي، وهـو مـن الشـعراء   
المبــرزین، وُیعــدُّ عنــد أهــل المغــرب كــالمتنبي عنــد أهــل المشــرق، وكــان مــن فحــول الشــعراء، 

ان البالغة، وهو كثیر الشعر، واشتهر شعره في الغربة، وسـلك فـي أشـعاره وأمثال النظم، وبره
  ، أي في شعره توجد جنبة فلسفیة، وهو من موارد ابن )٣(مسلك المعّري 

في [موضعین] في كل موضع بیت واحد من  )٤(میثم البحراني، واستشهد بشعره من [الدیوان] 
  بقًا للدیوان، وذكره  بصیغة كقول ابن هاني :والتشبیه، وجاء مطاالشعر، أحدهما في المبالغة 

  الديوان    شرح نهج البالغة      
   )١([بیتًا واحدًا]  ١١٠    ٣/٣٦٩        

                                                                                                                                               
هــ/ ١٣٨٥ن خالویـه، دار بیـروت للنشـر، (بیـروت، دیوان أبي فراس الحمداني، روایة أبي عبد اهللا ب   )١(

 م).١٩٦٥
  ] بیتًا، ومطلع القصیدة :٥٤القصیدة بعنوان(لنا الصدر  أو القبر)، والقصیدة من [   )٢(

  أما للهوى نهٌي علیَك وال أمُر     أراك عصي الدمِع شیمتك الصبرُ     
 ] من القصیدة .٤٥والمورد الشعري هو البیت [  

: الُحمیــــــّدي، محمــــــد بــــــن فتــــــوح بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن فتــــــوح بــــــن حمیــــــد األزدي(ت ُینظــــــر ترجمتــــــه   )٣(
م)، جـــــذوة المقتـــــبس فـــــي ذكـــــر والة األنـــــدلس، نشـــــر: الـــــدار المصـــــریة، (القـــــاهرة، ١٠٩٥هــــــ/٤٨٨

ـــــاء، ج٩٦م)، ص ١٩٢٩هــــــ/ ١٣٤٨ ـــــاقوت ، معجـــــم اُألدب ـــــن ٢٦٦٧، ص ٦؛ ی ـــــدین اب ؛ لســـــان ال
م)، اإلحاطــــة فـــي أخبــــار ١٣٧٤هــــ/ ٧٧٦ت الخطیـــب، محمـــد ابــــن عبـــد اهللا بـــن ســــعید الســـلماني(

؛ ١٨٦م)، ص ٢٠٠٤هـــــــــ/ ١٤٢٤(بیـــــــروت،  ٢، ج١غرناطـــــــة، نشـــــــر: دار الكتــــــــب العلمیـــــــة، ط
الــــیعالوي، محمــــد، ابــــن هــــاني األندلســــي شــــاعر الدولــــة الفاطمیــــة، نشــــر: دار الغــــرب اإلســــالمي، 

 .٣٢٠م)، ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥بیروت، (

هــ/ ١٤٠٠تحقیق: كرم البستاني، نشر: دار بیـروت، (لبنـان،  دیوان ابن هاني المغربي (األندلسي)،   )٤(

 م).١٩٧٩



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٥ 
 

  )٢([بیتًا واحدًا]  ١١٢    ٥/١٠٠        
  

  م) :١٠١٥ هـ/٤٠٦الشریف الرضي(ت   -٣٢
ن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى بــن إبــراهیم بــن موســى بــن یهــو: محمــد بــن الحســ  

 أبي طالب (علیهم السـالم) الموسـويجعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسین بن علي بن 
)٣( .  
  

بیـات ] أ٣بموضـع واحـد، وقصـیدة واحـدة تتكـون مـن [ )٤(واستشهد البحراني بـ [دیوانه]   
األبیات الشعریة في دیوانه الذي اطلعُت  وذكره بصیغة، الرضي الموسوي، لكن لم أعثر على

  علیه.
  

  م) :١٠٣٦ هـ/٤٢٨ابن سینا(ت   -٣٣

                                                                                                                                               

  ] بیتًا، وبدل كلمة[ال أتعجب] موجودة في الدیوان [أن ال أعجبا] .٨٢القصیدة من [   )١(

  ] ومطلع القصیدة :٣٨والمورد الشعري البیت [  

 ومنیة العشاِق أهون مطلبا   كذب السلّو الِعشق أیسر مركبا    

] بیتًا، والشاهد الشـعري هو[البیـت الثالـث] وهنـاك تقـدیم وتـأخیر فـي كلمـة [وأسـرع] ٨٦من [ القصیدة   )٢(

 و[أقصر] في شرح نهج البالغة .

 مّرت ترجمته في الموارد المدونة.   )٣(

م)، تحقیــق: عبــد الحســین الحلــي، ١٠١٥هـــ/ ٤٠٦دیــوان الشــریف الرضــي، محمــد بــن الحســین(ت    )٤(

 م).١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧نشر: دار البیان، (بیروت، 



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٦ 
 

هو: الحسین بن عبد اهللا بـن الحسـن بـن علـي بـن سـینا، ویلقـب بالشـیخ الـرئیس، وهـو   
، وقــد ترجمنــا لحیاتـه ضــمن المــوارد المباشــرة فــي المبحــث األول، )١(شـاعر وفیلســوف وطبیــب 

، ویــذكره باسـم (أبــو علــي) ونقـل منهــا [بیتــًا )٢(بقصــیدته [العینیـة]  واستشـهد ابــن میـثم البحرانــي
  شعریًا] .
  شرح عينية ابن سينا    شرح نهج البالغة      
  )٣([بیتًا واحدًا]  ١٣    ٢/٣٢٤        

  م) :١٢٣١ هـ/٦٢٩علي بن مقرب (ت   -٣٤
علــي بــن المقــرب بــن منصــور بــن المقــرب ابــن الحســن العیــوني، لقبــه جمــال الــدین،   
إلى بلدة (العیون) باألحساء، والتقى به في الموصل یـاقوت الحمـوي وبعـدها عـاد إلـى وینسب 

في موضع واحد  )٥(، وهو من الموارد التي اعتمدها البحراني، إذ استشهد بـ [الدیوان] )٤(بلدته 
  وذكره باسمه الكامل، علي بن مقرب البحراني .

  الديوان    شرح نهج البالغة      

                                                 

، ٢؛ ابــن حجــر، لســان المیــزان، ج٤٥٣، ص ٩ُینظــر ترجمتــه: ابــن األثیــر، الكامــل فــي التــاریخ، ج   )١(

؛ ابــن أبــي ٢٣٤، ص ٣؛ ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ج٢٩٠ص 

 .٤٣٧أصیبعة، عیون األنباء في طبقات األطباء، ص 

م)، شــرح عینیــة ابــن ســینا، تحقیــق: ١٧٠٠هـــ/ ١١١٢ري الموســوي(ت الجزائــري، نعمــة اهللا الشوشــت   )٢(

 م).١٩٥٣هـ/ ١٣٧٣حسین علي محفوظ، (طهران، 

 ] بیتاً، والمورد الشعري هو البیت [األول] من القصیدة .٢١القصیدة من [   )٣(

خ ؛ دیـوان علــي بـن مقــرب العیـوني، المقدمــة، شـرح : الشــی٢٣، ص ٥ُینظــر: الزركلـي، األعــالم، ج   )٤(

 عبد العزیز أحمد العویصي، نشر: المكتبة اإلسالمیة، دمشق. 

 علي بن مقرب البحراني، الدیوان .   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٧ 
 

   )١( واحدًا] [بیتاً  ٦٤    ٥/٥٣١        
  

  قیس بن زهیر (لم أقف على سنة وفاته) :  -٣٥
یمـــة بــن رواحــة العبســـي، یلقــب بقــیس الـــرأي، وكــان مـــن ذبــن ج زهیــرهــو: قــیس بـــن   

الشعراء الفرسان، وأغلب شعره علـى شـكل مقطوعـات، أمـا القصـائد فقلیلـة، وأطـول قصـیدة لـه 
لنهج، وذكـره باسـم ضع واحد في شرح افي مو  )٣(ني بـ [دیوانه] . واستشهد البحرا)٢(] بیت ٢١[

  قیس بن زهیر، وهي من قصائد الندم .
  الديوان    شرح نهج البالغة      
  )٤([بیتًا واحدًا]  ٢٣    ٤/٥٣٢        

  
  املبحث الثالث  

  موارد جمهولة املصدر
التــي یكــون أصــحابها بعیــدین زمانیــًا عــن المؤلــف، ولــم تكــن لهــم كتــاب  وهــي المــوارد  

مؤلــف الكتــاب ولكــن ال نعــرف كیــف وصــلت لمؤلــف الكتــاب معلومــاتهم، مؤلفــة، وأخــذ عــنهم 
  لذلك وضعتهم في مبحث خاص لهم، وهم:

  م):٦٣٩هـ/١٨معاذ بن جبل (ت  -١
                                                 

] بیتًا، والمورد الشعري هـو البیـت األول ولكـن صـدر البیـت الموجـود فـي [الـدیوان] ٧٧القصیدة من [   )١(

  یختلف عن [صدر البیت الموجود في الشرح] وهو كاآلتي:

 ما بین حر وبین الدار من نسب   ممتها وطنفي كل أرض إذا ی    

 .٢٠٦، ص ٥؛ الزركلي، األعالم، ج٣٢٢، ص ١المرزباني، معجم الشعراء، ج   )٢(

 م).١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢شعر قیس بن زهیر، عادل جاسم البیاتي، (بغداد،    )٣(

 ] بیتًا شعریاً، والمورد الشعري هو البیت األول من القصیدة .١١القصیدة من [   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٨ 
 

هــــو: معــــاذ بــــن جبــــل بــــن عمــــرو بــــن أوس بــــن عائــــد بــــن كعــــب بــــن عمــــر بــــن ُأدي   
  األنصاري. 

رین وشـــــهد وهــــو ابـــــن عشـــــ م)٦٢٣هــــــ/٢( ، وشـــــهد بـــــدراً )١(شــــاباً  الثانیـــــة شــــهد العقبـــــة  
وبعثـه  م)٦٢٦هــ/٥( والخندق مع رسول اهللا (صلى اهللا علیه وآلـه وسـلم)،  م)،٦٢٤هـ/٣(حداً أُ 

  .)٢(الرسول إلى الیمن عامًال ومعلماً 
، وروى عنه )٣(قال جابر بن عبد اهللا األنصاري كان معاذًا سمحًا یمتاز بأخالق عالیة  

  .)٤(وغیرهمعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر 
، وعـن حـدیث نقلـه )٥(    }J      I  H { اقتبس منـه البحرانـي (نصـین)، عـن قولـه تعـالى:  

وهـــو (تعلمـــوا العلـــم فـــإن تعلمـــه هللا حســـنة، ) وســـّلم عـــن الرســـول األكـــرم (صـــلى اهللا علیـــه وآلـــه
ودراســته تســبیح، والبحــث عنــه جهــاد، وطلبــه عبــادة، وتعلیمــه صــدقة، وبذلــه ألهلــه قربــة فــي 

حشـــة، والمحـــّدث فـــي الخلـــوة، والجلـــیس فـــي الوحـــدة، والصـــاحب فـــي الغربـــة، والـــدلیل علـــى الو 
  .)٦(السّراء، والُمعین على الضّراء، والزین عن األخّالء، والسالح على األعداء)

  
                                                 

 .٤٤٤، ص١الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )١(
 .٢٧٢، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج   )٢(
ســـد الغابـــة فـــي معرفـــة م)، أُ ١٢٣٢/هــــ٦٣٠بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد (تابـــن األثیـــر، علـــي    )٣(

 ٥، ج١حمــــد عبــــد الموجــــود، دار النشــــر ، طعلــــي محمــــد معــــوض، عــــادل أ :الصــــحابة، تحقیــــق

 .١٨٧ص م)١٩٩٤/هـ١٤١٥(بیروت، 
م)، االســتیعاب ١٠٧٠/هـــ٤٦٣ بــن محمــد بــن عبــد البــر (تالقرطبــي، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا   )٤(

، (بیـــــــروت، ٣، ج١لجیـــــــل، طفـــــــي معرفـــــــة األصـــــــحاب، تحقیـــــــق علـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي، دار ا
 .١٤٠٢م) ص١٩٩١/هـ١٤١٢

  .٩، اآلیة )٨٦(سورة الطارق   )٥(
  .٥٤٤، ص٥البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٦(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٥٩ 
 

  م):٦٥٢هـ/٣٢أبو ذر الغفاري (ت  -٢
 إلـىهو: جندب بن جنادة بن سفیان بـن عبیـد بـن حـرام بـن غفـار، وهـو مـن السـابقین   

م)، وكـان رأسـًا لّ سـاإلسالم األولین ومن نجباء أصحاب الرسول األكرم (صلى اهللا علیـه وآلـه و 
ـــم، وكـــان ممـــن  ـــم والعمـــل، یقـــول الحـــق وال تأخـــذه فـــي اهللا لومـــة الئ فـــي الزهـــد والصـــدق والعل
یحفظــون أحادیــث النبــي (صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم)، روى عنــه: حذیفــة بــن ُأســید الغفــاري، 

  .)١(وأنس بن مالك، وأبو األسود الدؤلي وغیرهموابن عباس، 
Ä  Ã  Â  ÁÅ     Æ {حـول قولـه تعـالى: )٢(وأخذ عنـه میـثم البحرانـي (نصـًا واحـدًا)  

 Ì   Ë  Ê  É  È      Ç{)یـــردد هـــذه وســـّلم التـــي قـــام الرســـول (صـــلى اهللا علیـــه وآلـــه )٣ (
  اآلیة.

  
  
  م):٦٥٢هـ/٣٢ابن مسعود (ت  -٣

بـن غافـل بـن حبیـب ابـن شـمنح بـن فـار بـن مخـزوم الهـذلي،  هو: عبد اهللا بن مسـعود  
وهو من الفقهاء والسابقین األولین، وشهد بدرًا وُأحدًا والخندق، وكان قارئًا للقرآن، فأحل حالله 
، حدث عنه أبو هریرة وابن عباس وجابر بن عبد اهللا األنصاري  وحرم حرامه، روى علمًا كثیرًا

القضاء في مدینة الكوفـة فـي زمـن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب . ولي )٤(وأنس بن مالك وغیرهم

                                                 

 .٤٦، ص٢الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )١(
  .٣٦٢، ص١البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
  .١١٨، اآلیة )٥(سورة المائدة   )٣(
 .٤٦١، ص١؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج١١٣، ص٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٠ 
 

. واقتبس منه میثم البحراني (نصـین)، األول: قـول ابـن مسـعود )١(رضي اهللا عنه، وبیت مالها
، والثـاني: مضـمونها بأنـه ذهـب إلـى العبـاس )٢((من أراد علم األولین واآلخـرین فعلیـه بـالقرآن)

لصفا علیه ثوبان أبیضان وعلى یمینه غالم مراهق، بن عبد المطلب، إذ أقبل رجل من باب ا
أو محــتلم حســن الوجــه، تقفــوهم امــرأة قــد ســترت محاســنها، فقصــدوا حجــر إســماعیل، فقــال لــه 

. وذكره بصیغة قال ابن )٣(ض أحد یدین بهذا الدین إّال هؤالء الثالثةر العباس ما على وجه األ
  مسعود، ومرة أخرى عن ابن مسعود.

  
  م):٦٥٤هـ/٣٤ر (تكعب األحبا  -٤

كعب بن مانع الحمیري الیماني، كـان یهودیـًا وأسـلم بعـد وفـاة الرسـول األعظـم (صـلى   
من فـي م مـن الـی، وقـدِ (رضـي اهللا عنـه)  م)، أسلم في زمن الخلیفة أبـي بكـراهللا علیه وآله وسل

لیة ، وكان كثیرًا ما یحدث عن الكتب اإلسرائیزمن الخلیفة عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنه)
. واقتـبس البحرانـي منـه (نصـًا) )٤(وله معرفة كبیرة بكتب الیهود، توفي بمدینة (حمص) بالشـام

) والكـالم حـول فرعــون سـالمواحـدًا یتضـمن اإلشـارة إلــى ( أوصـاف موسـى وهـارون (علیهمــا ال
هل هو فرعون یوسـف أو غیـره، ویـذكر أیضـًا وفـاة هـارون النبـي قبـل موسـى (علـیهم السـالم) 

  .)٥((علیه السالم) بعده ثالث سنین) وبقي موسى

                                                 

 .٢٤٩بن قتیبة، المعارف، صا   )١(
 .٣٦٣، ص ١، شرح نهج البالغة، جالبحراني   )٢(
 .٣٦٩-٣٦٨، ص٤المصدر نفسه، ج   )٣(
؛ الـذهبي، العبـر ٤٣، ص١؛ الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ، ج٣١٠، ص٧ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج   )٤(

 .٣١٠، ص٧في خبر من غبر، ج
 .٣٢٠-٣١٩، ص٤البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦١ 
 

  
  م):٦٨٧هـ/٦٨عبد اهللا بن عباس (ت  -٥

هو: عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب شیبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف   
بــن قصــي بــن كــالب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب الهاشــمي المكــي، ولــد بشــعب بــن 

وأمـام التفسـیر، ودعـا لـه الرسـول (صـلى اهللا  هاشم قبل عام الهجرة بثالث سنین، حبـر األمـة،
، وشهد ابن عباس مع اإلمام )١(اللهم عّلمه التأویل وفقهه في الدین)( :علیه وآله وسلم)، وقال

(علیــه وقتــال الخــوارج، وجعلــه اإلمــام علــي  م)٦٥٧هـــ/٣٧(صــفینوقعــة  (علیــه الســالم)علــي 
، وعــاد إلــى اإلمــام علي(علیــه الســالم)فارقهــا قبــل أن یستشــهد والیــًا علــى البصــرة ثــم  الســالم)

 اهللا علیــه وآلــه وســّلم) وعــن اإلمــام علــيصــلى ( جــاز، وكــان یــروي الحــدیث عــن الرســولالح
رضــي اهللا  –وأبــي ذر وغیــرهم، وعنــدما تــوفي صــلى علیــه محمــد بــن الحنفیــة   )علیــه الســالم(

  .)٢(وقال: الیوم مات رباني هذه األمة –عنه 
بـن اید بن جبیر وغیـرهم. روى عنـه أنـس بـن مالـك وعـروة ومن تالمیذه: مجاهد، وسع  

  .         )٣(الزبیر وخلق كثیر
) روایــة تضــمنت قولــه: مــا كنــت أدري مــا معنــى قولــه ٢٠اقتــبس عنــه میــثم البحرانــي (  
، )١(، حتى جاء إعرابیان فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدعتها)٤(}u  t   s  {تعالى:

                                                 
معجم الكبیر، نشر: دار إحیـاء التـراث م)، ال٩٧٠هـ/٣٦٠الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد(ت    )١(

 .٢٣٨م)، ص ١٩٨٥هـ/١٤٠٦، (بیروت، ١٠، ج٢العربي، ط

، ١؛ الخطیـــــب البغـــــدادي، تـــــاریخ بغـــــداد وذیولـــــه، ج٣٦٥، ص٢ابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات الكبـــــرى، ج   )٢(

؛ الــــذهبي، ســـیر أعــــالم ٢٩١، ص٣؛ ابـــن األثیــــر، أســـد الغابــــة فـــي معرفــــة الصـــحابة، ج١٨٥ص

 .  ٣٤، ١الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج ؛٣٣١، ص٣النبالء، ج
  .٣٣٢، ص ٣الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٣(
  .١٤، اآلیة )٦(سورة األنعام   )٤(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٢ 
 

 الســماوات إلــى أن ولــد الرســول محمــد (صــلى اهللا علیــه وآلــهوذكــر الشــیاطین ال تحجــب عــن 
، وذكره: إن )٣(وذكره أن السماء واألرض كانتا شیئًا واحداً  ،)٢() فمنعوا من السماوات كلهاوسّلم

، وذكـره حـول فـالق الحـب أي )٤(لكین أحدهما عـن الیمـین واآلخـر عـن الیسـارمع كل إنسان م
وهـــو  (علیــه الســالم)وذكـــره عنــد دخولــه علــى اإلمـــام علــي ، )٦(، وذكــره كالمــًا للزبیــر)٥(خالقــه

حیـث یقـول هـو مـا جـاء بـه مـن عنـد  –الغیـب  -، وكذلك یذكر تفسـیر لكلمـة )٧(یخصف نعله
(رضــي بـن عباسا، وذكـر )٩(، وذكـره، كونـه عالمـًا بـالخلق أینمـا كــانوا وضـابطًا ألحـوالهم)٨(اهللا

 o    n  m  l    k  j  { ذكـر قولـه تعـالى: (صلى اهللا علیه وآله)، اهللا عنهما) بأن الرسول

فیقول: عن شبهات الدنیا وغمـرات المـوت وشـدائد یـوم  فیعرج ابن عباس إلى شرح اآلیة )١٠(}
l   k  j  {، وكــذلك قــول ابــن عبـــاس حــول شــرحه لآلیــة القرآنیــة الكریمـــة:)١١(القیامــة

m{ )١(الرزق والرحمة –بها  بن عباس المقصودیقول ا إذ، )١٢(.  
                                                                                                                                               

  .٢٠٥، ص١البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(
 .٢٦٤، ص١، جالمصدر نفسه   )٢(
 .٢٧٦، ص١المصدر نفسه، ج   )٣(
 .٢٩٠المصدر نفسه، ص   )٤(
 .٤٤٤المصدر نفسه، ص   )٥(
 .٨٩ص ،٢ج المصدر نفسه،   )٦(
 .١٠٢ص ،٢ج البحراني، شرح نهج البالغة،   )٧(
 .٤١١ص ،٢ج المصدر نفسه،   )٨(
 .٤٢١ص ،٢ج المصدر نفسه،   )٩(
  .٢)، اآلیة: ٦٥سورة الطالق(   )١٠(
 .١٨٧، ص٣ج ،البحراني، شرح نهج البالغة   )١١(
  .٦٣:، اآلیة)٣٩(سورة الزمر   )١٢(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٣ 
 

+       ,    )  (  *    '!  "  #  $  %  & {كــــــر تفســــــیر قولــــــه تعــــــالى:وذ  

فابن عباس یفسر اآلیة الكریمة وفحوى كالمه، هـو مثـل ضـربه اهللا تعـالى للمـؤمن  )٢( }-
، وذكر آیة أخـرى )٣(والكافر وتشبیهه باألرض عذبة التربة وأخرى سبخة غیر صالحة للزراعة

 )٤(}g  q   p  o  n  m   l  k  j  i            h   {وذكـر تفسـیرها فـي قولـه تعــالى:
  .)٥(قال ابن عباس: هو عمار بن یاسر

وذكــر أن اإلنســان المــؤمن بعــد موتــه، یبكیــه مصــاله فــي األرض ومصــعد عملــه فــي   
أن یولیــه شــهرًا ویعزلــه دهــرًا، فقــال  )علیــه الســالم( ، وذكــر ابــن عبــاس لإلمــام علــي)٦(الســماء

، وأخیــرًا ذكــر تفســیر )٧(كــال ومــا كنــت متخــذ المضــلین عضــداً  –م علیــه الســال –اإلمــام علــي 
فیذكر ابن عباس بأن الفقیر  )٨( }�  ¡    {: إلى قوله }s   r  q    {قوله تعالى:

، وذكره بصیغة قال ابن عبـاس وروى )٩(ھو: المتعفف الذي ال یسأل والمسكین ھو الذي یسأل
  ابن عباس.

  
  م):٧١٢هـ/٩٤(ت – علیه السالم –زین العابدین   -٦

                                                                                                                                               
 .١٩٥، ٣ة، جالبحراني، شرح نهج البالغ   )١(
  .٥٨، اآلیة )٧(سورة األعراف   )٢(
 .٣١٧، ص٣البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(
  .١٢٢، اآلیة )٦(سورة األنعام   )٤(
  .٤٩١، ص٣البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(
 .٢٧١، ص٤البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٦(
 .٤٦٤، ص٤جالمصدر نفسه،    )٧(
  .٦٠ :ة، اآلی)٩(سورة التوبة   )٨(
 .٤٩٨، ص٤البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٩(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٤ 
 

بــن هاشــم بــن هـو اإلمــام علــي بـن الحســین بــن علـي بــن أبــي طالـب بــن عبــد المطلـب   
علیـه  –(زین العابدین) وكنیته (أبو الحسن)، وكان اإلمـام زیـن العابـدین  عبد مناف الملقب بـ

رشــیًا ، ویقــول الزهــري: مــا رأیــت ق)١(ثقــة مؤمونــًا، عالیــًا، رفیعــًا، ورعــًا، كثیــر الحــدیث –الســالم 
وال أحـد أفقـه منـه، وهـو مـن أفضـل أهـل بیتـه،  –علیـه السـالم  –أفضل من علي بن الحسـین 

وكــان یصــلي فــي كــل یــوم ولیلــة ألــف ركعــة إلــى أن مــات، وكــان یســمى زیــن العابــدین لكثــرة 
یـروي الحـدیث عـن أبیـه وعمـه الحسـن عـن جـده  )علیـه السـالم( . كان زیـن العابـدین)٢(عبادته

حدیثــه فهــم زیــد وعبــد اهللا والبــاقر (علــیهم ، أمــا رواة -علــیهم الســالم  –علــي بــن أبــي طالــب 
  .)٣(وغیرهم السالم)
واقتـــــــــبس منـــــــــه میـــــــــثم البحرانـــــــــي (نصـــــــــین)، أحـــــــــدهما دعـــــــــاء مـــــــــن أدعیـــــــــة زیـــــــــن                     

و ، واآلخــر هــ)٤(" یــا مــن ال یزیــده كثــرة العطــاء إّال كرمــًا وجــودًا " –علیــه الســالم  –العابــدین 
هـي " یـا بنـي علیـك بتجـرع الغـیظ مـن الرجـال  )علیه السـالم( ولده اإلمام محمد الباقروصیة ل

" وذكره بصـیغة عـن زیـن  )٥(فإن أباك ال تسّره بنصیبه من تجّرع الغیظ من الرجال حمر النعم
  .)٦( (علیه السالم)العابدین 

  م):٧١٣هـ/٩٥سعید بن جبیر (ت  -٧

                                                 

 .٣٨٧، ص٤الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )١(
 .٣٧٥-٣٦٠، ص٤١ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج   )٢(
 .١٢٢، ص٩ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٣(
 .٤٣٣، ص٢البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(
بــل علــى الهجیــر، والعــرب تقــول: خیــر اإلبــل حمرهــا، ابــن وهــي اإلبــل الحمــراء، وتكــون أصــبر اإل   )٥(

 .٢١٠، ص ٤منظور، لسان العرب، ج
 .٧٢، ص٥البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٦(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٥ 
 

افظ، المقــرئ، المفســر، كــان یحــّدث فـــي هــو: ســعید بــن جبیــر بــن هشــام، اإلمــام الحــ  
الكوفة وهو من المعاصرین البن عباس، كان ورعًا، تقیـًا، ثقـة، صـدوقًا، كـان یـروي عـن عبـد 

  .)١(اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وغیرهما
اللهــم ال تســلطه علــى أحــد یقتلــه : (، ودعــا علــى الحجــاج وقــال)٢(قتلــه الحجــاج الثقفــي  

) لیلـة وكـان یقـول: مـا لـي ولسـعید بـن ١٥مقتـل سـعید بـن جبیـر (بعـدي) وعـاش الحجـاج بعـد 
  .)٣(جبیر

 –أخذ عنه البحراني (نصًا واحـدًا) وهـذا الـنص یتعلـق بخلـق اهللا سـبحانه وتعـالى آلدم   
وهـو " قـال یـا رب ألـم تخلقنـي بیـدك بـال واسـطة؟ قـال : بلـى قـال: ألـم تسـكني  –علیه السـالم 

تك غضبك؟ قال بلى قال: إن تبت وأصلحت أتردني إلـى جنتك؟ قال: بلى قال ألم تسبق رحم
وذكــره بصــیغة روى ســعید ، )٥(       }Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð{ وهــو قولــه تعــالى: )٤(الجنــة؟ قــال نعــم"

  بن جبیر.
  
  :م)٧٣٢هـ/١١٤محمد الباقر (علیه السالم) (ت  -٨

هـــو: اإلمـــام أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـین بـــن علـــي، العلـــوي، الفـــاطمي،   
ثني عشر المعصومین، وأشتهر بلقب (الباقر) من: بقر العلم، أي ألني، وهو أحد األئمة االمد

                                                 
 .٢٧٤، ص٦؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٣٢٨، ص٤الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )١(
 فــــي ســــنة فاكًا للــــدماء أهلكــــه اهللاهــــو الحجــــاج بــــن یوســــف الثقفــــي، كــــان جبــــارًا ناصــــبیًا خبیثــــًا ســــ   )٢(

 .٣٤٢، ص٤ج م)، الذهبي، سیر أعالم النبالء،٧١٣/هـ٩٥(
 .١١٥، ص٩؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج٣٣٢، ص٤الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج   )٣(
 .٣١١، ص١البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(
  .٣٧، اآلیة )٢(سورة البقرة   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٦ 
 

، )١(شقه فعـرف أصـله وخفیـه، وكـان ثقـة كثیـر العلـم والحـدیث، وهـو تـابعي جلیـل، كبیـر القـدر
، روى حدیثـــه ابنــه اإلمـــام الصـــادق وكــان أحـــد أعــالم هـــذه األمـــة عمــًال وعلمـــًا وســیادة وشـــرفاً 

، واألعمــــش، واألوزاعــــي، وعطــــاء، وعمــــرو بــــن دینــــار، بــــن عتیبــــة، والحكــــم (علیــــه الســــالم)
. اقتبس منه البحراني (نصین)، األول فحواه (لمـا أراد اهللا سـبحانه وتعـالى )٢(والزهري، وغیرهم

صــلى اهللا  –ل بمحمــد (بــأن اهللا ســبحانه وتعــالى وكَّــ :، والثــاني أنــه قــال)٣(أن یخلــق الســماء)
ًا مـن فصـل عـن الرضـاع یرشـده إلـى الخیـر ومكـارم األخـالق ویصـّده ملكًا عظیم –علیه وآله 

  .(علیه السالم)، وذكره بصیغة روى الباقر محمد بن علي )٤(عن الشر ومساوئ األخالق)
  م):٧٦٢هـ/١٤٥عبد اهللا بن الحسن (ت  -٩

وأمــه   )علــیهم الســالم(بــن علــي بــن أبــي طالــب  بــد اهللا بــن الحســن بــن الحســنهــو: ع  
اد، وكـان لـه شـرف ّبـكنیته أبا (محمد)، كان مـن العُ  (علیه السالم)مام الحسین فاطمة بنت اإل

  .)٥(وعارض وهیبة ولسان شدید وكان راٍو لألحادیث
نـــاهز عمـــره (اثنـــین و وهـــو ثقـــة جلیـــل القـــدر، ومـــات فـــي حـــبس أبـــي جعفـــر المنصـــور   

حـــذر مشـــورة . أخـــذ منـــه میـــثم البحرانـــي (نصـــًا) واحـــدًا، وهـــو یوصـــي ابنـــه (ا)١(وســـبعین) ســـنة

                                                 

؛ ابـــن العمـــاد ٩٤، ص١؛ الـــذهبي، تـــذكرة الحفـــاظ، ج٤٠٣، ص٤النـــبالء، ج الـــذهبي، ســـیر أعـــالم   )١(

 .٧٣، ص٢الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج
 .٣٣٨، ص٩ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٢(
 .٢٥٠، ص١البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(
 .٣٦٦، ص٤البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(
  .٣٨٥، ص٥ت الكبرى، جابن سعد، الطبقا   )٥(



 لث: موارد میثم بن علي بن میثم البحرانيالفصل الثا

 ١٦٧ 
 

، وذكــره بصــیغة قــال عبــد اهللا بــن )٢(الجاهـل وٕان كــان ناصــحًا كمــا تحــذر عــداوة العـدو العاقــل)
  الحسن.

  
  م):٧٩٩هـ/١٨٣موسى الكاظم (علیه السالم) (ت  -١٠

هـو: أبــو الحســن موســى بــن جعفـر بــن محمــد بــن علــي بـن الحســین بــن علــي بــن أبــي   
لكثــرة عبادتــه واجتهــاده، وهــو غایــة فــي  ویــدعى: بالعبــد الصــالح، –علــیهم الســالم  –طالــب 

الحلم والسماحة، جوادًا كریمًا، ثقة، صدوق، استشهد في سـجن الرشـید العباسـي ببغـداد، الـذي 
ســندي: إذا نظــرت إلــى موســى بــن ، وكانــت أخــت ال)٣(كــان یشــرف علیــه الســندي بــن شــاهك

رانــي (نصـًا) واحــدًا . وذكـر البح)٤(تقـول: خــاب قـوم تعرضــوا لهـذا الرجــل جعفـر (علیـه الســالم)
  .لیه السالم)ع( ، وذكره بصیغة عن موسى بن جعفر)٥(فحواه (عن المعلمین والحوكة)

  
                                                                                                                                               

ــان   )١( م)، ٩٦٥/هـــ٣٥٤معــاذ أبــو حــاتم الــدارمي (ت، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن ابــن ِحبَّ

ابـــن حجـــر ، ١م) ص١٩٧٣/هــــ١٣٩٣، (حیـــدر آبـــاد، ٧، ج١ة، طالثقــات، دائـــرة المعـــارف العثمانیـــ

 .  ٣٠٠، ص١العسقالني، تقریب التهذیب، ج
 .١١٩، ص٢البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
المنـــذر، ابـــن أبـــي حـــاتم  بـــو محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن إدریـــس بـــنأترجمتـــه فـــي، الـــرازي،    )٣(

ـــــــــراث ا٩٣٨/هــــــــــ٣٢٧(ت ، (بیـــــــــروت، ٨، ج١لعربـــــــــي، طم)، الجـــــــــرح والتعـــــــــدیل، دار إحیـــــــــاء الت

؛ ابـــن الجـــوزي، ١٤، ص١٥؛ الخطیـــب البغـــدادي، تـــاریخ بغـــداد، ج١٣٩م)، ص١٩٥١/هــــ١٣٧١

، الـــذهبي، ســـیر أعـــالم ٥٣٨، ص٦؛ الـــذهبي، میـــزان االعتـــدال، ج٣٩٩، ص١صـــفة الصـــفوة، ج

 .٢٢١، ص٦النبالء، ج
 .١٤، ص ١٥الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد أو مدینة السالم، ج   )٤(

 .٥٢٣، ص١البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(
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 ١٦٨ 
 

  م):٨١٨هـ/٢٠٣علي بن موسى الرضا (علیه السالم) (ت  -١١
أبو الحسن علي الرضـا ابـن موسـى الكـاظم ابـن جعفـر الصـادق ابـن محمـد البـاقر بـن   

والسؤدد بمكان، وقد تصدى للفتیا وهو شاب، وال  علي بن الحسین وكان من أهل العلم والدین
 –ســـجد رســـول اهللا ، كـــان یفتــي فـــي م)١(یوجــد فـــي ذلـــك الزمـــان أفضــل وال أعلـــم وال أورع منـــه

وهــو بــن نیــف وعشــرین ســنة، روى عنــه أئمــة الحــدیث، آدم بــن إیــاس  –صــلى اهللا علیــه وآلــه 
د اإلمام علي ابـن موسـى استشهونصر بن علي الجهضي، ومحمد بن رافع القشیري وغیرهم، 

، وقیـل: دسَّ )٢(م) وقد سم من مـاء الرمـان٨١٨/هــ٢٠٣تبطوس سنة ( الرضا (علیه السالم)
  . )٣(له السم في العنب

 )علیــه الســالم( دًا وفحــوى الــنص ســئل اإلمــام الرضــاوأخــذ البحرانــي منــه (نصــًا) واحــ  
ر علــي بــن موســى الرضــا  معنــى (الجــواد) فأجــاب بشــكل مفصــل، وذكــره البحرانــي بعبــارة: أشــا

  .)٤()علیه السالم(
  

  م):٨٧٣هـ/٢٦٠(ت –علیه السالم  –الحسن العسكري   -١٢
هو الحسن بـن علـي الهـادي بـن محمـد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن   

العلوي الحسیني، أحد األئمة االثني عشر، وهـو والـد اإلمـام  –علیه السالم  –جعفر الصادق 

                                                 

، ٥ج ؛ ابـــــن األثیـــــر، الكامـــــل فـــــي التـــــاریخ،٣٩٣-٣٨٨، ص٩الـــــذهبي، ســـــیر أعـــــالم النـــــبالء، ج   )١(

 .٥٠٤ص
 .٣٨٨، ص٧العسقالني، تهذیب التهذیب، جابن حجر    )٢(
 .٥٠٤، ص ٥ابن األثیر، الكامل في التاریخ، ج   )٣(

 .٤٣٥، ص٢البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(
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 ١٦٩ 
 

. وأخــذ )١(بــو محمــد) ولقبــه العســكري، وكــان یســكن ســر مــن رأىأ، كنیتــه (-عــج  –المنتظــر 
الـــذي ، و  )٢(}9     8     7 {  عنـــه البحرانـــي روایـــة واحـــدة تتضـــمن تفســـیر قولـــه تعـــالى:

الصراط صراطان: صراط في الـدنیا وصـراط فـي اآلخـرة، فأمـا  إنَّ فسرها اإلمام وفحوى كالمه(
عـن الغلـو وارتفـع عـن التقصـیر واسـتقام فلـم یعـدل إلـى الصراط الذي في الـدنیا فهـو مـا قصـر 

  .)٣(شيء من الباطل، والصراط اآلخر هو طریق المؤمنین إلى الجنة)
  

  م): ٨٧٤هـ/٢٦١أبو یزید البسطامي (ت  -١٣
طیفــور بــن عیســى بــن علــي، أحــد مشــایخ الصــوفیة، وكــان مــن العرفــانیین، ســئل ذات   

بطن جائع وبدٍن عاٍر، وله مقامات مشهورة، وله مرة، بأي شيء وصلت إلى المعرفة؟ فقال: ب
  .)٤(شطحات
واقتبس منه میثم البحراني (نصًا) واحدًا، وهو: عن كرامات اهللا تعالى فـي حـق البشـر   

         .        )٥(غیر متناهیة، وذكره بصیغة قال أبو یزید البسطامي

                                                 

، ١؛ الـــــذهبي، العبـــــر فـــــي خبـــــر مـــــن غبـــــر، ج٣٥٣، ص٨الخطیـــــب البغـــــدادي، تـــــاریخ بغـــــداد، ج   )١(

 .٢٦٥، ص٣ات الذهب في أخبار من ذهب، ج؛ ابن العماد الحنبلي، شذر ٣٧٣ص
 .٦، اآلیة )١(سورة الفاتحة   )٢(
 .٣٤٣، ٢البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(
 .٣٧٥، ص١؛ الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج٣٥، ص١١ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج   )٤(
 .٤٩٩، ص٢البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(
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 ١٧٢

  ــ منهج ميثم البحراني يف كتابه شرح نهج البالغة ــ
خالل اإلطالع على مقدمة الكتـاب ـ شـرح نهـج البالغـة ـ بـدأ میـثم البحرانـي بـذكر من 

السبب الذي دفعـه ـ لشـرح نهـج البالغـة ـ حیـث ذكـر فـي المقدمـة بأنـه قـام بشـرح الـنهج بطلـب 
ــــــك الجــــــویني  ــــــدین عطــــــا مل ــــــوزیر (عــــــالء ال ــــــرغ )١(مــــــن ال ــــــث ف مــــــن شــــــرحه فــــــي ســــــنة  حی

م) فــي مجلــد ضــخم ١٨٥٩هـــ/١٢٧٦م) ببغــداد، طبــع أوًال فــي طهــران ســنة (١٢٧٨هـــ/٦٧٧(
عـة مـن . ویقول في مقدمـة الشـرح، بأنـه قـد سـبقني إلـى شـرح هـذا الكتـاب جما )٢(حجري قدیم 

فــي  . ویقــول )٣(أن یمیــز القــش مــن اللبــاب والســراب مــن الشــراب ُأولــي األلبــاب، وعلــى الناقــد
ال أنصر فیه مذهبًا غیر الحـق وال ارتكـب  " بأني عاهدُت اهللا سبحانه وتعالى أني كتابهبدایة 

ومــن خــالل اإلطــالع علــى مقدمــة الكتــاب اتضــح لــي المــنهج  هــوًا لمراعــاة أحــٍد مــن الخلــق "،
  وهذا الكالم یدلُّ على الوسطیة واالعتدال.  )٤( هفي شرح كتابالذي سلكه میثم البحراني 

  ة ـ حیث رتب المقدمة على ثالث قواعد :ـ نهج البالغ  
  ث .األلفاظ، ویقسمها على فصول ومباحالقاعدة األولى: في مباحث   -
،  )٥(القاعــدة الثانیــة: فــي الخطابــة، ویقســمها علــى مباحــث، حقیقــة الخطابــة وفائــدتها"   -

  .  )٨(اأغراضه. وأقسام الخطابة بحسب  )٧(، ومبادئ الخطابة  )٦(وموضوع الخطابة وأجزائها 
القاعــدة الثالثــة: فــي بیــان أن اإلمــام علــي ـ علیــه الســالم ـ كــان مســتجمعًا للفضــائل   -

  اإلنسانیة وفیها عدة وجوه :
                                                 

  .١٢، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(
 .٤٨٥، ص ٢إسماعیل باشا، هدیة العارفین، ج   )٢(
 .١٣، ص ١راني، شرح نهج البالغة، جمیثم البح   )٣(
 .١٣، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(
 .١٢٧، ص ١المصدر نفسه، ج   )٥(

 .١٢٩، ص ١المصدر نفسه، ج   )٦(
 .١٣١، ص ١المصدر نفسه، ج   )٧(

 .١٣٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٨(
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 ١٧٣

نسبه من رسول اهللا (صّلى اهللا علیه وآله وسّلم)، وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب   األول:
  . )١(بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 

  إلى اإلسالم وفضیلته في ذلك ظاهرة . الثاني: سبقه
الثالث: مجاهدته أعداء اهللا ونصرته للدین والدفاع عنه ومقاماته في ذلك مشهورة مـأثورة تكـاد 

  .  )٢(ال تحصى كثرة 
  الرابع: تخصیص الرسول ـ صّلى اهللا علیه وآله ـ تزویجه فاطمة الزهراء ـ علیها السالم ـ .

لیهمــا الســالم) اللــذین همــا ســیدا شــباب أهــل الجنــة ولَدیــِه الخــامس: كــون الحســن والحســین (ع
  . )٣(وذلك فضل عظیم 

السـادس: ذكـر اآلیـات القرآنیـة وأقـوال الرسـول األكـرم ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه ـ فـي حـق اإلمـام 
  علي ـ علیه السالم ـ .

  . )٤(جمیع فرق اإلسالم تنتهي في علومهم إلیه  السابع: ذكره بأن
، أي المعتزلــة ُینســبوا إلیــه مــن خــالل مشــایخهم مثــل واصــل بــن متكلمــینبــأن ال فیقــول:  

عطاء، وأما األشعریة، أن أستاذهم أبو الحسن األشعري وقد كان تلمیذًا ـ ألبي علي الجبائي ـ 
  .  )٥(وهو من مشایخ المعتزلة 

نهم یتلقــون العلــوم عــن أئمــتهم إلــى أن ینتهــي إلیــ   ه أمــا الشــیعة وانتســابهم إلیــه ظــاهر فــإ
، وأمــا المفســرون فرئیســهم ابــن عبــاس (رضــي اهللا عنــه) وقــد كــان تلمیــذ )٦(وهــو إمــامهم األول 

  .  )١(اإلمام علي ـ علیه السالم ـ 

                                                 
  .١٥٠، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(
 .١٥١، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 . ١٥١، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

 .١٥٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(

 .١٥٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٥(

  .١٥٤، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٦(
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وأما الفقهاء فمذاهبهم المشهورة أربعة، اإلمام أبو حنیفة واإلمام مالك واإلمام الشـافعي   
. وبعدها یـذكر )٢(لي ـ علیه السالم ـ واإلمام أحمد بن حنبل، فإنهم ینتهون أیضًا إلى اإلمام ع

م) یــــذكر اســــمه ونســـبه ومولــــده ووفاتــــه ومكــــان ١٠١٥هــــ/٤٠٦ترجمـــة للشــــریف الرضــــي (ت 
  . )٣(دفنه

م بشــرح ـ كتــاب نهــج البالغــة ـ مــن خــالل ذكــر الخطبــة أو المقدمــة، یقــو  ـــ وبعــد هــذه  
كـــالم، فیـــذكر الرســـالة أو الكـــالم؛ ألنَّ الـــنهج قســـمه الشـــریف الرضـــي علـــى خطـــب ورســـائل و 

، حتــى  )٤(الشـارح البحرانــي جــزءًا مــن الخطبــة مثــل (الحمــد هللا) إلــى قولــه (وال یســتوحش لفقــده)
  . )٥(إذا انتهى من الخطبة أو الكالم قال: (أقول) 

ـ ومن منهجه اإلسناد إلى المصادر، حیث تنوعـت طـرق نقـل میـثم البحرانـي للروایـات   
  فمنها :

حًا باسـم الكتـاب والمؤلـف مثـل: روى أبـو جعفـر الطبـري اإلسناد إلى المصدر : مصـرّ   -١
ومـن هـذه األمثلـة  )٦(ر ... " بـفي تاریخه " أن علیًا ـ علیـه السـالم ـ كـان فـي مالـه بخی

  كثیرة .
اإلسناد إلـى المصـدر مصـّرحًا باسـم المؤلـف دون تسـمیة الكتـاب مثـال علـى ذلـك قـال   -٢

بقـــول: (وقـــد ذكـــر ابـــن قتیبـــة هـــذا المعنـــى ، أو  )٧(راد بهـــا المـــدح ... " ُیـــالجـــوهري: " 
  .  )٨(على التعلل من الدنیا) رة ُأخرى، فقال: من أحبنا  فلیقصربعبا

                                                                                                                                               
 .١٥٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )١(

 .١٥٥، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .١٧٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٢٠٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(

 .٢٠٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٥(

 .٥٣٨، ص ١لمصدر نفسه، جا   )٦(

  .١٢٧، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٧(

 .٣٦٢، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٨(
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  . )١(اإلسناد على مبهم، مثل: قال بعض المفسرین، أو [روي]   -٣
ــــون فــــالیهود   -٤ ومــــن منهجــــه، دحــــض اآلراء الفاســــدة وتفنیــــدها حیــــث یقــــول: (أمــــا األول

مجــوس، وقــد كانــت أدیــانهم اضــمحلت مــن أیــدیهم وٕانمــا بقــوا والنصــارى، والصــابئة، وال
  .)٢(متشبهین بأهل الملل ... إلى أن یقول: إلى غیر ذلك من هذیانهم وخبطهم

ومن منهجه االقتضاب في شرح الخطبة أو الرسائل أو الكالم وتوجد علـى ذلـك أمثلـة   - ٥
ول بنـي ُأمیـة (إنَّ بنـي كثیرة منهـا : عنـدما یشـرح كـالم اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ حـ

ــــُت لهــــم  ــــِئن بقی ــــًا، واهللا ل ــــه) تفویق ــــه وآل ــــراث محمــــد (صــــّلى اهللا علی ــــوَنني ت ــــة لیفّوق ُأمی
ام الِوذاَم التألن   صفحة. ، فیشرح هذا الكالم في نصف )٣(ربَة) فضنَّهم نفض اللحَّ

طـاع لكالم اإلمام علي ـ علیه السالم ـ نحو قول اإلمـام (اذكـروا انقِ وهناك أقصر شرح   
اللــذاِت، وبقــاء التبعــات، یشــرحها البحرانــي بــأربع كلمــات فقــط حیــث یقــول: والغــرض 

  . وهذا أقصر شرح في النهج .  )٤(التنفیر عن الدنیا 
مثــل   ،(سلســلة الــرواة)هجــه إســناد الروایــات والحــوادث التاریخیــة إلــى المصادرنومــن م  -٦

فـــي تاریخـــه (أن موســـى  . أو روى الطبـــري )٥(روى أبـــو جعفـــر الطبـــري فـــي تاریخـــه 
ـــاس ( )٦(وهـــارون قـــدما مصـــر ...)  ن اهللا تعـــالى إ، وقـــال الطبـــري روي عـــن ابـــن عب

وروى الطبري فـي تاریخـه عـن عبـاد بـن  )٧(أوحى إلى آدم لما ُأهبط إلى األرض ...) 

                                                 
 .٢٥٨، ص ٥المصدر نفسه، ج   )١(

 .٣٥٥، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٨٧، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٥٢٨، ص ٥المصدر نفسه، ج   )٤(

 .٥٣٨، ص ١المصدر نفسه، ج   )٥(

  .٣١٩، ص ٤البحراني، شرح نهج البالغة ، جمیثم    )٦(

 .٣٢٧، ص ٤المصدر نفسه، ج   )٧(
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عبـد اهللا قـال: سـمعُت علیـًا ـ علیـه السـالم ـ أنـا عبـد اهللا وأخـو رسـول اهللا وأنـا الصـدیق 
  .  )١(مفتر، صلیت قبل الناس لسبع سنین یقولها بعدي إّال كاذب األكبر ال

، ویقــول: (فــي مســند أحمــد عنــه عــن مســروق قــال: قالــت لــي عائشــة ـ    ویــذكر أیضــًا
، أو  )٣(، أو یقـول (مـا رواه أحمـد فـي مسـنده))٢(رضـي اهللا عنهـا ـ إنـك مـن ولـدي..) 

فـــة إلیـــه وفاطمـــة لـــم یقـــول (وفـــي صـــحیحي مســـلم والبخـــاري: كانـــت وجـــوه النـــاس مختل
  . )٥(، أو یقول (والمنقول عن المدائني في كتاب الفتوح) )٤(تمت...) 

أمــا الروایــات التــي أوردهــا وهــي غیــر مســندة فهــي كثیــرة، حیــث یــذكر قــال: رســول اهللا 
ى اهللا علیــه وآلــه ـ ولــم یــذكر ســندها، أو مــن ذكــر هــذه الروایــة، ولــم یــذكر أســماء  صــّل

فعلــى ســبیل المثــال ال الحصــر: قــال رســول اهللا (صــّلى اهللا  الــرواة أي سلســلة الــرواة،
أفرح بتوبة من العبد المذنب) وقال ـ صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ـ (لو (علیه وآله وسّلم) 

یتم الخطایا إلى السماء ثم ندمتم علیها لتاب اهللا علیكم)       .   )٦(عّل
وال تعصــوه  ُترشــدوا رشــدوا العاقــلوســّلم ـ " است رســول اهللا ـ صــّلى اهللا علیــه وآلــهقــال 
أو: قال النبي ـ صّلى اهللا علیه وآله وسـّلم ـ " مـن ألقـى جلبـاب الحیـاء عـن ، )٧(موا"فتند

، أو یــذكر، أشــار الرســول ـ صــّلى اهللا علیــه وآلــه ـ " یحشــر )٨(وجهــه فــال غیبــة لــه " 

                                                 
 .٣٦٨، ص ٤المصدر نفسه، ج   )١(

  .١٢٤، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٢(

  .٣٦١، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٣(

  .٤١، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٤(

 .٢٤٧، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٥(

 ٣١٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٦(

م)، الجــامع الصــغیر، دار ١٥٠٥هـــ/٩١١د الــرحمن بــن أبــي بكــر جــالل الــدین (ت الســیوطي، عبــ   )٧(
  .٤٩م)، ص ١٩٨٠هـ/١٤٠١، (بیروت، ١الفكر للطباعة والنشر، ج

 .٢٢٧، ص ٣البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٨(



  به شرح نهج البالغةالفصل الرابع: منهج میثم بن علي بن میثم البحراني في كتا

 ١٧٧

ا أشار سـید ، أو یقول: كم )١(المرء مع من أحب ولو أحبَّ أحدكم حجرًا لحشر معه " 
ى اهللا علیــه وآلــه ـ " یشــیب ابــن آدم ویشــب فیــه خصــلتان: الحــرص  المرســلین ـ صــّل

  ، ومن هذه الشواهد كثیرة . )٢(واألمل " 
بحیـث وجدتـه مـن خـالل قراءتـي الدقیقـة لكتابـه ـ شـرح نهـج البالغـة ـ  األمانـة العلمیـة  -٧

دون تحریـــف أو بأنـــه، رجـــل، أمـــین، ومنصـــف، وعـــادل، فـــي نقـــل األخبـــار والحقـــائق 
  إضافة ولم ینحاز لطائفة أو فئة على حساب ُأخرى .

ومثال على ذلك، حیث یقول: ویلزم من هذا االحتجاج أحد أمرین: أما بقـاء األنصـار   
علــى حجــتهم لقیــام هــذه المعارضــة، أو كونــه ـ علیــه الســالم ـ أحــق بهــذا األمــر وهــو 

  . )٣(المطلوب، واهللا أعلم بالصواب 
أیضــًا ـ أخــذ المعلومــات التاریخیــة مــن كتــب التــاریخ العامــة مثــل تــاریخ ومــن منهجــه   -٨

، وعنـدما یریـد شـرح خطبـة لإلمـام علیـه ـ )٥(، أو كتـاب (الفتـوح) للمـدائني  )٤(الطبـري 
، ذهــب الشــارح إلــى كتــاب (الحیــوان) علیــه الســالم ـ التــي ذكــر فیهــا خلــق الطــاووس

عـــاجم اللغویـــة مثـــل كتاب(الصـــحاح) ، وٕاذا أراد معنـــى كلمـــة ذهـــب إلـــى الم)٦(للجـــاحظ
وغیرهـا مــن الكتـب اُألخـرى، بحیــث اعتمـد الشـارح علــى كتـب متنوعـة فــي  )٧(للجـوهري

     .التاریخ واألدب واللغة وغیرها
  :استشهاده باآلیات القرآنیة  -٩

                                                 
 .٩٦، ص ٤المصدر نفسه، ج   )١(

 .٩، ص ٥المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٥٢، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٣١٩، ص ٤لمصدر نفسه، جا   )٤(

 .٢٤٧، ص ٤المصدر نفسه، ج   )٥(

  .٣٨٧، ص ٣البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٦(

 .١٢٧، ص ٢، ج١٨٠، ص ١المصدر نفسه، ج   )٧(
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ومـــن مـــنهج الشـــارح میـــثم البحرانـــي هـــو االستشـــهاد باآلیـــات القرآنیـــة، فـــال تكـــاد تخلـــو   
 لشــرح مــن ذكــر آیــة قرآنیــة أو أكثــر، وعنــدما یــذكر اآلیــة القرآنیــة فــيصــفحة مــن صــفحات ا

:      {ه تعـالى: ـر قولــا یذكـشریف، مثال ذلك: عندم بعض األحیان یذكر معها حدیث نبوي

صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ : "اللهـمَّ أجعلهـا یعضدها بحدیث نبوي، قال النبي ـ  )١( };  > 

ویـذكر الشـارح بعـد ذلـك، إذ یقـول: ال شـك أن الرسـول ـ صـّلى اهللا  ـ علیـه السـالم ـ ُأذن علـي
  ، وأما الشواهد على ذكر اآلیات القرآنیة:)٢(علیه وآله وسّلم ـ كان ُمجاب الدعوة 

}   u  t   s{ )قــال ابــن عبــاس: مــا كنــُت أدري مــا معناهــا حتــى جــاء أعرابیــان  )٣ ،

  .)٤(بتدعتها یختصمان على بئٍر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ا
  ـ یفسر معنى اآلیة ـ .  )٦(أي مجزیون  )٥( }+   ,   {

وعندما یذكر خطبة لإلمام علي ـ علیه السالم ـ أو كالم أو رسالة لـه یـذكر آیـة قرآنیـة   
یفسر ویذكر حكم هذه اآلیة، إذ یقول:  )٧( }-   .  /  0  1  {مثل قوله تعالى: 

بعض جزئیات ِنعم اهللا تعالى على العبـد، فنقـول: إنَّ یكفینا من صدق هذا الحكم التنبیه على 
، ثـم )٨(من جملة ِنعمه تعالى على اإلنسان أن أكرمه بمالئكتـه وجعلـه مسـجودًا لهـم ومخـدومًا 

                                                 

  .١٢)، اآلیة: ٦٩سورة الحاقة(   )١(
 .١٥٢، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(

 .١٤)، اآلیة ٦سورة األنعام(   )٣(

 .٢٠٥، ص ١ثم البحراني، شرح نهج البالغة ، جمی   )٤(

 . ٥٣)، اآلیة: ٣٧سورة الصافات(   )٥(

 .٢٠٥، ص ١، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٦(

 .٢٠)، اآلیة: ٣١سورة لقمان(   )٧(

 .٢١٠، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٨(
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یذكر أنواع من المالئكة فیقول: منهم الذین یتولون إصالح بدنه والقیام بمهماته وحوائجه وٕان 
  .)١(ى لهم رئیسًا حوله كالوزیر الناصح المشفق كانوا على مراتب، فجعل سبحانه وتعال

  
  : اعتماده كتب التفاسیر  -١٠

هنـا یقـوم الشـارح بتفسـیر اآلیـة  )٢(}¯  °      ±  ²  ³    ́   {وعندما یذكر قوله تعـالى:   

مقـــام خـــاص ال یتعـــداه وال  كـــل واحـــد منهـــا موكـــل بفعـــل خـــاص ولهـــا الكریمـــة، إذ یقـــول: فـــإنَّ 
  التفسیري. یتجاوزه، وهو منهجه 

منهجـــه التفســـیري بآیـــات ُأخـــرى مثـــل یـــذكر قولـــه تعـــالى لتعضـــید قـــول وكـــذلك یعضـــد   
ثــم یقــوم  )٣( }Z  Y   ]        \  [ ̂  {اإلمــام علــي (علیــه الســالم) وصــحته یــذكر قولــه تعــالى: 

بشرح وتفسیر اآلیة، إذ یذكر بـأنهم أي المالئكـة بأسـرهم متحركـون بمصـالح اإلنسـان ومنافعـه 
  .)٤(ل حیاته إلى حین وفاته بإذن المدبر الحكیم من أو 

وكــذلك یــذكر أقــوال ـ بعــض المفســرین ـ فــي بعــض اآلیــات القرآنیــة، إذ یقــول: قــال   
~  �   ¡  ¢   {جمهــور المفســرین ومــنهم ابــن عبــاس (رضــي اهللا عنــه) فــي قولــه تعــالى: 

العلـم، واألودیـة یذكر تفسـیرهم لهـذه اآلیـة، إذ یقولـون: بـأن المـاء هـو  )٥( }£  ¤  ¥ 

. ونجد هناك بعض الصفحات كلها آیات قرآنیة )٦(قلوب العباد، وبإنزاله إفاضته على القلوب 

                                                 

 . ٢١٠، ص ١المصدر نفسه، ج   )١(
  .٣١، اآلیة: )٧٤سورة المدثر(   )٢(
 .١٦٤)، اآلیة: ٣٧سورة الصافات(   )٣(

 .٢١٢، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(

  .١٧)، اآلیة: ١٣سورة الرعد(   )٥(
 .٢٥٨، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٦(
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d  c   {ه تعـالى: ـة مثـل قولــد باآلیـات القرآنیــ. ویستشهـ)١(على سبیل المثـال ال الحصـر 
 h   g  f  e{ )وكذلك قوله تعالى: )٢ ،}   p  o  n  m  l  k   j  i  h

s  r  q  u  t{ )وهنا یـذكر تفسـیر لقولـه تعـالى فـي بعـض األحیـان یفسـر ویعضـد )٣ .

  .)٤(بأیٍة ُأخرى 
وعنـــدما یـــذكر بـــأن اهللا ســـبحانه وتعـــالى أّدب نبیـــه (صـــّلى اهللا علیـــه وآلـــه وســـّلم) هنـــا   

، ثــم یقــول: إنَّ ســر )٥( }X   W  V  U  T   S {الشــارح یستشــهد بآیــة قرآنیــة 

، )٦(والمحبــة بیــنهم عنــد ســكونهم إلیــه لیجتمعــوا علــى قبــول أقوالــه ذلــك اســتجالب األلفــة لهــم 
0  1      2  3  4    {وعنــدما یــذكر آیــة ُأخــرى تــدلُّ علــى الجفــوة والتكبــر كقولــه تعــالى: 

، ثم بعد ذلك یذكر شرح لخطیة )٧( }9  :  ;  >  =  <  ?   58  6   7

هم حیرًة وترددًا وخوفًا من أحد أمرین: إمـا اإلمام علي ـ علیه السالم ـ إذ یقول: بأنه تدور أعین
مخالفــة دعوتــه، أو اإلقــدام علــى المــوت، وفــي كــال األمــرین خطــر، ثــم شــّبه حــالتهم تلــك فــي 
دوران أعیــنهم وحیــرتهم بحــال المغمــور فــي ســكرات المــوت، الســاهي فیهــا عــن حاضــر أحوالــه 

                                                 

 .٣٠٣، ٣٠٢، ٢٧٥، ٢٧٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )١(

 .٢٢)، اآلیة: ٥٠سورة ق(   )٢(

 .٢٦٢)، اآلیة: ٢رة البقرة(سو    )٣(

 .٢٠، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(

 .٢١٥)، اآلیة: ٢٦سورة الشعراء(   )٥(

 .٢١، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٦(

  .١٥٩)، اآلیة: ٣سورة آل عمران(   )٧(
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 }f  e  d  ck  j  i  h  g          {، ثم یعضـد شـرحُه هـذا، بقولـه تعـالى: )١(
)٢(.  

ثــم یوضــح ویبــّین معنــى االرتحــال، وقــد علمــت أن لكــل ارتحــال وســفر زادًا علمــت أن   
أكرم الزاد وأحسنه في هذا الطریق لیس إّال التقوى واألعمال الصالحة التـي هـي غـذاء للعقـول 

 } 9  :  ;  >  =  {. ویؤید شرحه هذا للخطبة بقوله تعالى: )٣(ومادة حیاتها 
  حتى عندما یذكر أبیات من الشعر المنسوب لإلمام علي ـ علیه السالم ـ مثل: ، و )٤(

  أي یــــــــــــومي مـــــــــــــن المـــــــــــــوِت أفـــــــــــــرُّ 
  

  یــــــــــــوم لــــــــــــم یقــــــــــــدر فــــــــــــال أرهبــــــــــــه 
  

    
  یـــــــــوم لـــــــــم یقـــــــــدر أم یـــــــــوم قـــــــــدر 

  
  )٥(یـــــــوم قـــــــد قـــــــّدر ال یغنـــــــي الحـــــــذرُ 

  

ـــه تعـــالى:    ـــا یـــذكر قول أو  )٦( } k   j  i   h    g  f  e  d    c  b{فهن
  . )٧( }p  o  nq   w  v  u  t  s  rx  z   y{لى: ه تعاقول

نهج، فإنـه یــدعم قـول اإلمـام علــي ـ علیـه الســالم ـ باآلیــات وهكـذا فـي بـاقي شــرحه للـ  
  القرآنیة المناسبة لكل خطبة أو كالم من قول اإلمام علیه ـ علیه السالم ـ .

                                                 

 .١١٠، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .١٩)، اآلیة: ٣٣سورة األحزاب(   )٢(

 .١٦٤، ص ٢، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٣(

 .١٩٧)، اآلیة: ٢سورة البقرة(   )٤(

  .٢١٥، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(

 .١٤٥)، اآلیة: ٣سورة آل عمران(   )٦(

 .٣٤)، اآلیة: ٧سورة األعراف(   )٧(
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ح اُألخـرى هـو شـرو وأرى أن میزة شـرح نهـج البالغـة لمیـثم البحرانـي، عـن غیـره مـن ال   
  . لغة العربیة واألدبیة والتاریخیةفنون الل جامع

  
  االستشهاد باألحادیث النبویة الشریفة :  - ١١

ومــن المنهجیــة المتبعــة عنــد میــثم البحرانــي هــو االستشــهاد باألحادیــث النبویــة، وأهــل   
 علیـه وآلـه بیتـه األطهـار ـ صـلوات اهللا علـیهم أجمعـین ـ وبمـا أن الرسـول األعظـم ـ صـّلى اهللا

وسـّلم ـ هـو نبــيُّ الرحمـة والمحبـة واُأللفـة، وبســبب هـذه الخصـال الحمیــدة، بـذل األمـان للیهــود 
  .)١(والنصارى والمجوس 

وفي بعض األحیان عندما یوضح الشارح الحدیث أو یذكر شرح مـا لخطبـة اإلمـام أو   
هــو إمــام األئمــة قــول: " آدم قــول النبــي (صــّلى اهللا علیــه وآلــه وســّلم) فعنــدما یقــول بــأنَّ النبــي 

ومن دونه تحت لوائي یوم القیامة" ، وعنـدما یـتكلم عـن الزهـد فیقـول: هـو اإلعـراض مـن غیـر  
اهللا وقـد یكون باطنًا إّال أن المنتفع به هو الباطل، قـال صّلى اهللا علیه وآله وسّلم: " إنَّ اهللا ال 

  بكم ونّیاتكم " وعندما ل ینظر إلى قلو ـر إلى صوركم وال إلى أعمالكم، بـینظ
  

یتكلم عن الریاء یذكر قول الرسول (صّلى اهللا علیه وآلـه وسـّلم) : " الریـاء قنظـرة اإلخـالص " 
، وكــذلك یستشــهد بأحادیــث األئمــة المعصــومین ـ علــیهم الســالم ـ ، إذ یــروي عــن البــاقر )٢(

یخلــق الســماء أمــر  محمــد بــن علــي (علیهمــا الســالم) قــال: " لمــا أراد اهللا ســبحانه وتعــالى أن
الریاح فضربن البحر حتى أزبد فخرج من ذلك الموج والزبد دخان ساطع من وسطه مـن غیـر 

                                                 

 .١٨٨ ، ص١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

م)، فتــاوى الســبكي، نشــر: ١٣٥٥هـــ/٧٥٦الســبكي، أبــو الحســن تقــي الــدین علــي بــن عبــد البــاقي(ت    )٢(

 .١٦١دار المعرفة، (بیروت)، ص 
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نار، فخلق اهللا منه السماء)، وعندما یـذكر ابـن مثـیم البحرانـي مثـل هـذه األحادیـث یـذكر وهـو 
  .)١(في معرض شرح خطبة لإلمام علیه ـ علیه السالم ـ ویؤیدها بهذه األحادیث والروایات 

وكـذلك عنـدما یطلـق اسـم ـ العـارف ـ علـى اهللا تعـالى ال یجـوز لقـول النبـي (صـّلى اهللا   
علیه وآله وسّلم)؛ ألنه بحسب الحدیث المروي عنه " إنَّ هللا تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها 

  .)٢(دخل الجّنة " وعندما یذكر هذا الحدیث یقول: إنَّ علماء النقل أجمعوا بأنَّ هذا لیس منها 
وكذلك یعقب الشارح البحراني بأن الرسول (صّلى اهللا علیه وآلـه وسـّلم) قـال: " أسـألك   

بكل اسم سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابـك، أو عّلمتـه أحـدًا مـن خلقـك، واسـتأثرت بـه فـي 
علــم الغیــب عنــدك " فیقــول بعــد هــذا الحــدیث إن هنــاك بعــض األســماء اســتأثرها اهللا ســبحانه 

  . )٣(وتعالى لنفسه 
ألسـانید مثـل مسـند أحمـد بـن حنبـل ومن منهجـه نقـل األحادیـث مـن كتـاب الصـحاح وا  

سول األكرم ـ صـّلى الـه علیـه ، إذ ینقل منه وصف قول الر صحیح مسلم  وصحیح البخاري و
م ـ عــن الخــوارج، إذ یقــول: " إنهــم شــر الخلــق والخلیقــة یقــتلهم خیــر الخلــق والخلیقــة  وآلــه وســّل

اإلمـام علـي ـ " ومناسبة ذكـر هـذا الحـدیث عنـدما یقـوم بشـرح خطبـة  )٤(وسیلة وأقربهم عند اهللا
، فیقـوم الشـارح البحرانـي بشـرح قضـیتهم مـع اإلمـام (الخـوارج) أهـل النهـروان فـيعلیه السالم ـ 

وأمــر التحكــیم الــذي دار فــي معركــة صــفین بــین جــیش اإلمــام علــي ـ علیــه الســالم ـ وجــیش 
  . )٥(رفع المصاحف  معاویة بن أبي سفیان، وقضیة

                                                 

 .٢٥٠، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )١(

 .٢٤٨، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٤٨، ص ١، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٣(
م)، فـتح البـاري فـي شـرح صـحیح ١٤٤٨هــ/٨٥٢حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجـر(ت  ابن   )٤(

 .٢٨٦م)، ص ١٩٥٩هـ/١٣٧٩، (بیروت، ٢البخاري، نشر: دار المعرفة، ج

  .١٢٥، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٥(
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وعنـدما یـذكر اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ خطبـة عـن یـوم النحـر وفضـل األضـحیة،   
یستشهد الشارح میثم البحرانـي بحـدیث نبـوي شـریف، إذ روي عـن رسـول اهللا ـ صـّلى اهللا علیـه 

لتـأتي وآله وسّلم ـ قال: " ما من عمل یـوم النحـر أحـبُّ إلـى اهللا عـزَّ وجـل مـن إراقـة دم، وٕانهـا 
یوم القیامة بقرونها وأظالفها وٕان الدم لیقع من اهللا بمكان قبل أن یقع األرض فطّیبوا بها نفسًا 

" )١( .  
تعضیدًا لخطبة اإلمام ـ علیه السالم ـ وهكذا تقریبًا في  وعندما ذكر هذا الحدیث أیضاً   

تـارًة بـالقرآن الكـریم كتابه ـ شـرح نهـج البالغـة ـ یعضـد قـول اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ  أغلب
وتارًة ُأخرى باألحادیث البنویـة الشـریفة، وعنـدما یـذكر كـالم اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ ألبـي 

یـــذكر قـــول ألبـــي ذر، إذ یقـــول: أنـــا أبـــو ذر الغفـــاري فمـــن لـــم  )٣(لمـــا ُأخـــرج إلـــى الربـــذة )٢(ذر
رسـول اهللا یقـول: "  یعرفني فأنا جندب صاحب رسول اهللا (صّلى اله علیه وآله وسـّلم) سـمعتُ 
، ویـذكر الشـارح )٤(مثل أهل بیتي كمثل سفینة نوح من ركبها نجـى ومـن تخلـف عنهـا غـرق " 

  قصة إخراجه إلى الربذة ووفاته فیها .
وعندما یـذكر كتـاب اإلمـام ـ علیـه السـالم ـ إلـى الحـارث الهمـداني یقـوم بشـرحه ویـذكر   

ذكر قول الرسول ـ صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ـ األحادیث التي تتماشى مع مناسبة الكتاب، إذ ی
كمــا أشــار ســید المرســلین " إنَّ هــذا الــدین متــین فأوغــل فیــه برفــق وال تــبغض فیــه إلــى نفســك 

                                                 
ماجــه، تحقیـــق:  م)، ُســنن ابــن٨٨٦هــــ/٢٧٣أبــو عبــد اهللا محمـــد بــن یزیــد القزوینــي(ت  ابــن ماجــه،   )١(

   .  ١٠٤٥، (بیروت)، ص ٢محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحیاء الكتب العربیة، ج
بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حـرام بـن غفـار، وهـو أحـد السـابقین إلـى اإلسـالم، وُیعـدُّ  هو جندب   )٢(

ـــه) وكـــان خـــامس خمســـة فـــي اإلســـ الم، مـــن نجبـــاء أصـــحاب الرســـول األكـــرم (صـــّلى اهللا علیـــه وآل
  .٤٦، ص ٢٢الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج

بفتح أوله وثانیه، وذال معجمة مفتوحة، وُتعدُّ من قرى المدینة المنورة، وتبعد عنها مسیر ثالثـة أیـام    )٣(
تقریبــًا، وتقــع علــى طریــق قوافــل الحجــاج، وفیهــا قبــر الصــحابي الجلیــل أبــي ذر الغفاري(رضــي اهللا 

  .٢٤، ص ٣ج عنه)، یاقوت، معجم البلدان،
 .٧٨٥، ص ٢ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج   )٤(
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 ١٨٥

وهنــا یشــرح هــذا الحــدیث، إذ یقــول  ،)١(عبــادة اهللا، فــإنَّ المنبــت ال أرضــًا قطــع وال ظهــرًا أبقــي "
عبـادة إّال الفریضـة فإنـه ال یجـوز المسـاهلة فیهـا البحراني بل تأخذ منها عفوهـا ونشـاطها فـي ال

)٢(.  
  

  االستشهاد بالشعر :  -١٢
ومــن منهجیــة كمــال الــدین میــثم البحرانــي االستشــهاد باألبیــات الشــعریة، إذ یــذكر اســم   

الشاعر وتارًة ُأخرى ال یذكره فیقول قال الشاعر، وسوف أذكر نماذج من أقوال الشعراء، وهذه 
ها هي إذا یذكرها یؤید فیهـا قـول اإلمـام علیـه ـ علیـه السـالم ـ فعنـدما یـذكر األبیات الشعریة كل

قول اإلمام ـ علیه السـالم ـ فـي خطبتـه المعروفـة بالشقشـقیة، وعنـدما یبـدأ بشـرحها ویـذكر قـول 
  اإلمام علي ـ علیه السالم ـ ال یرقى إلیه الطیر، یذكر الشارح هنا قول الشاعر أبو تمام :

  و كأنمـــــــــا مكـــــــــارم لجـــــــــت فـــــــــي علـــــــــ
  

    
  )٣(تحـــاول ثـــارًا عنـــَد بعـــَض الكواكـــب

  

وعندما یذكر خطب اإلمام أو كالمه ـ علیه السالم ـ وفیها بعض األبیات الشعریة،         
أما صدر البیت أو عجزه، یقوم الشارح البحراني بإكمال البیت الشعري، فإذا ذكر اإلمام علي 

سبیل المثال ذكر صدر البیت الشعري فأكمله ـ علیه السالم ـ صدر البیت یكمل عجزه، فعلى 
  بالعجز وقال هذا البیت للشاعر الجاهلي امرؤ القیس، القصیدة أولها:

      فـــــدع عنـــــَك نهبـــــًا صـــــیح فـــــي حجراتـــــه 

                                                 
م)، الســنن الكبــرى، نشــر: دار المعــارف النظامیــة، ١٠٦٥هـــ/٤٥٨البیهقــي، أحمــد بــن الحســین (ت    )١(

  .١٨م)، ص ١٩٢٥هـ/١٣٤٤، (حیدر آباد، ٣، ج١ط
 .٢٧٤، ص ٥میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٢(

  . ٤٢٧، ص ١البالغة ، ج میثم البحراني، شرح نهج   )٣(
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 ١٨٦

  )١(ولكـــن حـــدیث مـــا حـــدیث الرواحـــل  

  

وكذلك یستشهد بأشعار اإلمام المنسوبة إلیـه عنـدما یـذكر كـالم لـه ویریـد شـرح عبـارة ـ     
ال یطیش السهم ـ یقـوم بشـرح العبـارة وبعـدها یـذكر الشـعر المنسـوب إلـى اإلمـام علـي ـ  وحینئذٍ 

  علیه السالم ـ .
  أي یــــــــــــومي مـــــــــــــن المـــــــــــــوِت أفـــــــــــــر

  
  یــــــــــــوم لــــــــــــم یقــــــــــــدر فــــــــــــال أرهبــــــــــــه 

  

    
ــــــــدر ــــــــوم ق ــــــــم یقــــــــدر أم ی ــــــــوم ل   ی

  
   )٢(یــــوم قــــدر قــــّدر ال یغنــــي الخــــدر

  

سـالم ـ إلـى معاویـة ابـن وكذلك عندما یذكر كتاب اإلمام علي بن أبي طالـب ـ علیـه ال   
أبي سفیان یذكر فیه اإلمام ـ علیه السالم ـ عمه حمزة وأخیه جعفر ـ علیهمـا السـالم ـ فالشـارح 

ر فیـه األبیـات ـي ُأمیـة ویذكــم علـى بنــالبحراني هنـا یـذكر شـرف بنـي هاشـم فـي حیـاتهم وموتهـ
  المنسوبة إلى اإلمام علي ـ علیه السالم ـ في الفخر إلى معاویة.

ــــــــــذي یضــــــــــحي ویمســــــــــي وج   عفــــــــــر ال
  

    
   )٣(یطیـــــر مـــــع المالئكـــــة ابـــــن ُأمـــــي

  

ومـن منهجیتــه فــي الشـعر یــذكر قــول الشـاعر أبــي الطیــب المتنبـي، إذ یقــول: قــال أبــو   
  الطیب :

                                                 

 .٣٦٨، ص ٣، ج المصدر نفسه   )١(

 . ٢١٥، ص ٢، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٢(

 .٥٢٣، ص ٤، ج المصدر نفسه   )٣(
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 ١٨٧

ـــــــــــــاق إذا دعـــــــــــــوا  ـــــــــــــال إذ الؤوا خف   ثق
  

    
  قلیـــــــٌل إذا عـــــــدوا كثیـــــــرًا إذا شـــــــدوا 

  

  .)١(فهنا یعنف المتخلفین عن القتال   
  لیه السالم ـ یوبخ عمرو بن العاص یذكر قول المتنبي أیضًا :ومن كالم له ـ ع  

  
  وٕاذا مــــــــــــا خــــــــــــال الجبــــــــــــان بــــــــــــأرٍض 

  
    

ـــــــزاال ـــــــب الطعـــــــن وحـــــــده والن   )٢(طل

  

  وكذلك یذكر قول أبو فراس الحمداني :  
  وال خیــــــــر فــــــــي وضــــــــع األذى بمذلــــــــٍة 

  
    

  )٣(كمـــا ردهـــا یومـــًا بســـوءته عمـــرو

  

  ر، ثم یقول :ویقول أن عمرو بن العاص علمكم كشف األستا  
  فــــــــارس ذو كریهــــــــةأفــــــــي كــــــــل یــــــــوم 

  
  عنـــــــــه علـــــــــي ســـــــــنانه یكـــــــــف لهـــــــــا

  

    
  لـــــُه عـــــورة وســـــط العجاجـــــِة بادیـــــه

  
  ویضـــحك منهـــا فـــي الخـــالء معاویـــه

                                                 

 .٢٥٧، ص ٢المصدر نفسه، ج   )١(

 ٣٦٤، ص ٢، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٢(

  . ٣٦٤، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(
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 ١٨٨

ـــــع رأســـــه   بـــــدت أمـــــس مـــــن عمـــــرو فقن
  

ـــــــوال لعمـــــــرو وابـــــــن أرطـــــــاة أبصـــــــرا   فق
  

   

  
  وعـــــورة بســـــر مثلهـــــا حـــــذو حاذیـــــه

  
ـــــه ـــــث ثانی ـــــا اللی   )١(نشـــــدتكما ال تلقی

  

لبحراني عندما یذكر خطب اإلمام ـ علیه السالم ـ یذكر األبیات الشعریة والشیخ میثم ا  
المناسبة للحادثة، ویذكر الشارح بأن أحب األشیاء إلیه الموت، وأنه قد الحـظ هـذه الحـال أبـو 

  الطیب فقال:
ـــــك داء أن تـــــرى المـــــوت شـــــافیا   كفـــــى ب

  
ـــــــــــــــت أن أرى    تمنیتهـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا تمنی

  

    
  وحســـــب المنایـــــا أن تكـــــون أمانیـــــا

  
  )٢(یقًا فأعیــــــا أو عــــــدوًا مــــــداجیا صــــــد

  

وفــي كثیــر مــن األحیــان فــي منهجیتــه یــذكر فیهــا قــال الشــاعر ولــم یــذكر اســمه ُوعــدُّ   
ـــة تتعـــب المتلقـــي والقـــارئ وبالخصـــوص فـــي  ـــدى الشـــارح، ولكـــن مثـــل هكـــذا منهجی ـــة ل منهجی
 عصـــرنا هـــذا، إذ یریـــد القـــارئ كـــل شـــيء واضـــح لدیـــه ومعـــّرف وال یریـــد البحـــث، وُتعـــدُّ مـــن

منهجیات الُكّتاب القدماء، وفي شرح نهج البالغة ـ للشیخ میثم البحراني توجد الكثیر مـن هـذه 
الشواهد، إذ یذكر قال الشاعر، وسـأذكر بعـض النمـاذج علـى سـبیل المثـال ال الحصـر، یـذكر 

  كما قال:

                                                 

  .٣٦٤، ص ٢، ج المصدر نفسه   )١(

 . ٤٧١، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٢(
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 ١٨٩

  وفــــــــــــي كــــــــــــل شــــــــــــيٍء لــــــــــــه آیــــــــــــة 
  

    
  )١(تــــــــــــدلُّ علــــــــــــى أنــــــــــــه واحــــــــــــد

  

  ومنها قول الشاعر :  
  

  نیا كظـــــــــــل غمامــــــــــــٍة أال أیمـــــــــــا الــــــــــــد
  

    
ـــــت ـــــت فول ـــــم حّف ـــــت یســـــیرًا ث   )٢(أظل

  

  أو قول الشاعر :  
  إذا قصــــــــرت أســــــــیافنا كــــــــان وصــــــــلها 

  
    

  )٣(خطانــــــا إلــــــى أعــــــدائنا فنضــــــارب

  

وبحثــت عـن قولــه قــال الشـاعر وذكــرت فیــه اســم  هكـذا فــي بــاقي األجـزاء وهــي كثیــرة،و   
تفاصیل في موارده الشـعریة الشاعر والقصیدة ومن كم بیت تتكون القصیدة وذكرت كل هذه ال

.  
  : ذكر آراء وأقوال الشارحین بصیغة المحاورة  -١٣

وُتعدُّ هذه المنهجیة من أكثر المنهجیات في ـ شرح نهج البالغة ـ البن میثم البحراني،   
إذ یطرح مجموعة من اآلراء واألقوال لشارحین غیـره ویطرحهـا بصـیغة المحـاورة، وفـي النهایـة 

                                                 

 .٧٤، ص ٢، ج المصدر نفسه   )١(

  .٢٢٠، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٢(
  .٢٤٥، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٣(
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 ١٩٠

یذكر فقرة من خطبـة أو كـالم لإلمـام علـي بـن أبـي طالـب ـ علیـه السـالم ـ  یعطي رأیه، فعندما
مثل قوله: " الذي لیس لصفته حدٌّ محـدود وال نعـت موجـود"، یـذكر كلمـة (أقـول) لـیس لمطلـق 
ه عقولنــا مــن الصــفات الســلبیة واإلضــافیة نهایــة معقولــة تقــف عنــدها فیكــون حــدًا لهــا،  مــا ُتعــّد

  ًا وصف موجود یجمعه فیكون نعتًا له ومنحصرًا فیه .ولیس لمطلق ما یوصف به أیض
، وبعـد كلمـة (قـال) یـذكر(قول) وقیـل هنـا )١(وبعـدها یـذكر (قـال) أبـو الحسـن الكیـدري   

، فهنــا یــذكر ویطــرح اآلراء حــول معنــى الخطبــة أو الكلمــة أو الجملــة المقتطعــة مــن تضــعیفلل
. وبعـــد هـــذا )٢(و الوجـــه الصـــحیح الخطبـــة ویعطـــي أقـــوال العدیـــد مـــن العلمـــاء ویبـــین القـــول أ

  أي هنا یسأل ویجیب . )٣(وٕاعطاء اآلراء یذكر(قلت) التفصیل 
یعنــي دائمــًا یــذكر كلمــة (قــال) و(قلــت) أي الســؤال والجــواب، ومــن النمــاذج علــى هــذا   

عنــدما یجیــب (قلــت) فهــل هنــاك قــوائم غیــر الحــاملین للعــرش الــذي أشــار إلــیهم، وتكــون هــذه 
  .)٤(ة مناسبة لتلك القوائم أم ال ؟ الطائفة من المالئك

، وكـأنَّ هنـاك شـخص یسـأله أو یحـاوره )٥(قلت قد جاء في الخبـر أن العـرش لـه قـوائم   
(صـّلى اهللا علیـه  ویذكر مرة ُأخرى (قلت): كیف یجـوز أن یتجـاوز اإلنسـان المسـموع وقـد قـال

النهي عـن ذلـك آثـار كثیـرة،  ار" وفيلقرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من الناوآله وسّلم) : " من فسر 
  وابن میثم البحراني یرد على هذا الحدیث ویضّعفه، حیث یقول: 

                                                 

 مّرت ترجمته في الموارد المدونة وهو من الشراح لنهج البالغة .   )١(

 .٢١٦، ٢١٥، ص ١شرح نهج البالغة ، جمیثم البحراني،    )٢(

 .٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٣٤٣، ٢٩٣، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(

 .٢٩٣، ص ١المصدر نفسه ، ج   )٥(
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 ١٩١

، ویـذكر الكثیـر مـن األقـوال )١(قلت: الجواب عنـه مـن وجـوه: ویقـوم بـذكر هـذه الوجـوه   
  التي ال یسع البحث لذكرها، لكن أذكر أحد هذه األوجه، یقول :

ه وآله وسّلم): " إنَّ للقرآن ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعًا" األول: أنه معارض بقوله (صّلى اهللا علی
وقـول الرسول(صـّلى  ، ویقـول علـي ـ علیـه السـالم ـ: " إّال أن یـؤتي اهللا عبـدًا فهمـًا فـي القـرآن"

ولــو لــم یكــن ســوى الترجمــة  اهللا علیــه وآلــه) البــن عبــاس: اللهــم فّقهــه فــي الــدین وعّلمــه التأویــل
. وهكــذا یــذكر بــاقي الوجــوه، وفــي بعــض األحیــان یــذكر الحكایــة )٢(؟ المنقولــة فمــا فائــدة الفهــم

الشارحین ولم یذكر هو رأیـه فـي نهایتهـا، مـثًال یقـول: قـال أبـو الحسـن  ألحدالمتعلقة بالخطبة 
الكیدري: وجدُت في الكتـب القدیمـة أن الكتـاب الـذي دفعـه الرجـل إلـى ـ أمیـر المـؤمنین (علیـه 

  ئل ، ویقوم بذكر هذه المسائل منها: السالم) ـ كان فیه عّدة مسا
أحدها: ما الحیوان الذي خرج من بطن حیوان آخر ولیس بینهما نسب؟ فأجاب اإلمـام ـ علیـه 

  السالم ـ بأنه یونس بن متي ـ علیه السالم ـ خرج من بطن الحوت .
ت لقولـه الثانیة: ما الشيء الذي قلیلـه مبـاح وكثیـره حـرام؟ فقـال ـ علیـه السـالم ـ هـو نهـر طـالو 

. وهكذا یقوم بذكر المسائل اُألخرى، لكن یكتفي بقول )٣( }4    5  6  7  8  {تعالى: 

أبـــو الحســـن الكیـــدري، ولـــم یعلـــق علیـــه وهـــذا دلیـــل علـــى قناعتـــه بصـــحة مـــا نقلـــه مـــن الكتـــب 
  اُألخرى.
وهذا األسلوب أي السؤال والجواب موجود في كتابه ـ شرح نهج البالغـة ـ كلـه ال یكـاد   

  منه جزء . یخلو
  

                                                 

 .٣٦٦، ص ١المصدر نفسه ، ج   )١(

 .٣٦٦، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٢(

 .٢٤٩اآلیة:  )،٢سورة البقرة(   )٣(
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 ١٩٢

ال تتجـاوز الصـفحة  وهـي اإلمام علـي ـ علیـه السـالم ـ األماكن التي فّصل بها خطب  -١٤
) صـفحة، ولكـن هـذا االسـتطراد فـي الشـرح ممتـع جـدًا وغیـر مكـرر، ٣٥یكون شرحها یقـارب (

أي لــیس ممــًال للقــارئ، بــل یــذكر فیهــا األقــوال جمیعهــا ألهــل اللغــة والتفســیر والشــعر وغیــرهم، 
ذه النمـاذج ، خطبـة لإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ التـي یـذكر فیهـا، ابتـداء خلـق السـماء ومـن هـ

) إلــى ٢٠٣واألرض وخلــق آدم ـ علیــه الســالم ـ وفیهــا ذكــر الحــج . یشــرحها مــن الصــفحة (
، وكــذلك عنــدما یــذكر خطبــة اإلمــام علــي ـ علیــه الســالم ـ المعروفــة )١() ٢٣٩الصــفحة (

، مـع العلـم إنهــا ال تتجـاوز صــفحتین. وهكـذا فــي )٢(صـفحة تقریبــًا بالشقشـقیة یشـرحها بثالثــین 
  .)٣(باقي شرح الخطب اُألخرى الموجودة في كتابه ـ شرح نهج البالغة

  
  : تقسیم خطب اإلمام علي (علیه السالم) إلى مباحث  -١٥

اعتمـاد ومـن المنهجیـة التـي اعتمـدها میـثم البحرانـي فـي كتابـه ـ شـرح نهـج البالغـة ـ   
أي أنه یقسم الشرح والتعلیقات على مباحث ویـذكر مـثًال المبحـث األول... الـخ، إذ  حث،المبا

یـذكر علـى سـبیل المثـال: قـول اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب ـ علیـه السـالم ـ " ووتـد بالصـخور 
  : )٤(هنا بحثان نظام األرض إلى قدرته سبحانه،میدان أرضه" ، أقول: المراد نسبة 

أن قول القائل وتدت كذا بكذا معناه جعلته وتدًا له والموتود هنـا فـي  المبحث األول: یذكر في
  الحقیقة إنما هو األرض ... الخ .

                                                 

 .٢٣٩-٢٠٥، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )١(

 .٤٤٨-٤١٩، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٥٠٤-٤٨٥، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

 .٢١٩، ص ١المصدر نفسه ، ج   )٤(
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 ١٩٣

المبحـــث الثـــاني: أن تعلیـــل وجـــود الجبـــال بمیـــدان األرض وردهـــا هنـــا وفـــي القـــرآن الكـــریم فـــي 
الرابـع  ، أو یذكر البحث األول والبحث الثاني والبحث الثالث والبحث)١(مواضع ُأخرى... الخ 

  .)٢(والخامس، وفي بعض األحیان یشرح الخطبة في عشرة بحوث ویذكر البحث العاشر 
  

  :اعتماد الشارح الفصول والمباحث  -١٦
إذ یقـــوم الشـــارح البحرانـــي بتقســـیم الخطبـــة علـــى فصـــول، وفـــي بعـــض األحیـــان یقســـم   

ذا الفصـــول علـــى مباحـــث، وســـوف اذكـــر أمثلـــة علـــى ذلـــك: یـــذكر قـــال بعـــض الشـــارحین : هـــ
الفصـل فیـه أربعـة، التقطهـا الشـریف الرضـي ـ رحمـه اهللا ـ مـن كـالم طویـل لـه ـ علیـه السـالم ـ 

ذكـر فیـه حالـه منـذ تـوفي رسـول اهللا ـ صـّلى اهللا علیـه  م)٦٥٨هــ/٣٨(قـال بعـد وقعـة النهـروان
  .)٣(وآله وسّلم ـ إلى آخر وقته 

، ویعـّدد الفصـول ، )٤(وفي مكان آخر یقول: اشتملت هذه الخطبة على ثالثـة فصـول   
  یقول: األول: في صفات المدعو وتمجیده وهو اهللا سبحانه وتعالى. إذ

  الثاني: في صفات المدعو وهو النبي ـ صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ـ .  
الثالث: في صفات أنواع المدعو بـه، فبعـد ذلـك یـذكر الشـروحات لكـل فصـل ویعطـي   

  .)١(اآلراء ویسأل ویجیب في كل فصل 

                                                 

، ٣٨٢،/ ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٢٠، ص ١المصـــــدر نفســـــه، ص ج   )١(

٣٨٧، ٣٨٤، 

 .٣١٢-٣٠٠، ص ١بحراني، شرح نهج البالغة ، جمیثم ال   )٢(

 .١٣٣-١٢٩، ص ١المصدر نفسه ، ج   )٣(

 .٢٧٢-٢٦٦، ص ١المصدر نفسه ، ج   )٤(
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 ١٩٤

  
  

  :الترجیح بین اآلراء والروایات  - ١٧
ومـن منهجـه یـذكر الحادثـة ویـذكر آراء الفـریقین، وبعـد ذلـك یعطـي رأیـه كمـا ذكـره فـي   

   .)٢(شرح الخطبة الشقشقیة فقال: هیهات یابن عباس تلك شقشقُة هدرت ثم مّرت 
  

  : یات أو األقوالانقد بعض الرو   - ١٨
ض الروایــات أو األقــوال التــي یــذكرها ابــن ومــن منهجیــة الشــیخ میــثم البحرانــي، نقــد بعــ  

القطــب الراونــدي أن علیــًا ـ علیــه  فعنــدما ینقــل الشــارح البحرانــي قــولأبــي الحدیــد المعتزلــي، 
  السالم ـ كان متزوجًا في بني أسد وأنكره ـ ابن أبي الحدید ـ معتمدًا على أنه لم یبلغنا ذلك .

لیس كل ما لم یبلغنا من حـالهم ال یكـون فهنا یقول البحراني: اإلنكار ال معنى له، إذ   
، وكـذلك عنـدما ذكـر قـول للشـارح ـ عبـد الحمیـد بـن أبـي )٣(حقـًا ویلـزم أن ال یصـل إلـى غیرنـا 

الحدیـد ـ عنـه فقـال: إنـه تجـوز قــتلهم؛ ألنهـم اعتقـدوا ذلـك القتـل مباحـًا مـع أنـه ممـا حّرمــه اهللا 
  فجرى ذلك مجرى اعتقادهم إلباحة الزنا والخمر.

K    {قــول القطــب الراونــدي: بــأن جــواز قــتلهم لــدخولهم فــي عمــوم قولــه تعــالى:  أمــا  
 V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L{ )ــــــــوم )٤ . وٕانَّ هــــــــؤالء الق

                                                                                                                                               

، ٤٣١، ٤٠١، ٣٨٧، ص ٢، ج٣٤١، ٣٣٥، ٣٣١، ٣١١، ٢٦٦، ص ١المصـــــــــــدر نفســـــــــــه، ج   )١(

٤٨٤، ٤٦٨، ٤٦٠، ٤٥٧، ٤٣٩. 

 .٤٢١، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٢(

 .٣٦٨-٣٦٧، ٣المصدر نفسه ، ج   )٣(

 .٣٣)، اآلیة: ٥سورة المائدة(   )٤(
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 ١٩٥

لقولــه: " حربـك یــا علــي حربـي " وســعوا فــي  حـاربوا رســول اهللا ـ صـّلى اهللا علیــه وآلــه وسـّلم ـ
  .)١(قول: الجواب الثاني أسد، واألول أضعف األرض بالفساد، فالبحراني هنا یعطي رأیه، إذ ی

  
  :  االستشهاد باألحداث والوقائع التاریخیة عند اقتضاء الضرورة  - ١٩

شرح كالم اإلمام تاریخیة بتفاصیلها، فعندما یرید ومن منهجه التاریخي ذكر الحادثة ال  
و الفـرس بنفسـه علي ـ علیه السالم ـ لعمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ وقد استشاره فـي غـز 

یذكر الشارح البحراني آراء المؤرخین ویقول: اختلف الناقلون لهذا الكالم في الوقت الـذي قالـه 
، م)٦٣٥هــ/١٤(القادسـیة غـزوة، فقیـل: إنـه فـي )٢(لعمـر بـن الخطـاب ـ رضـي اهللا عنـه ـ فیـه 

، وهـو مـا م)٦٤٠هــ/٢٠(نهاونـد غـزوةوهو المنقول من المدائني في ـ كتاب الفتوح ـ وقیل: في 
نقلـه محمـد بـن جریـر الطبـري، ویـذكر البحرانـي بـأن وقعـة القادسـیة كانـت سـنة ـ أربـع عشـرة ـ 

عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ المسـلمین فـي خروجـه فیهـا بنفسـه  الخلیفة للهجرة استشار
ه ـ فأشار علیه اإلمام علي ـ علیه السالم ـ بالرأي المسطور فأخذ الخلیفة عمر ـ رضـي اهللا عنـ

  .)٣(بن أبي وقاص على المسلمین عن عزم المسیر بنفسه، وأمر سعد  بقول اإلمام ورجع
  
  

                                                 

 .٤٢٣-٤٢٢، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .٢٤٧، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٤٧، ص ٣المصدر نفسه ، ج   )٣(
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 ١٩٦

نـه لمـا أراد عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي اهللا عنـه ـ أن یغـزو العجـم،    وأما وقعـة نهاونـد فإ
استشـار أصـحابه فأشـار علیـه الـبعض بـأن یخـرج  )١(وجیـوش كسـرى قـد اجتمعـت ـ بنهاونـد ـ 

إلــى جمیــع المســلمین مــن أهــل الشــام والــیمن والحــرمین والكوفــة والبصــرة بنفســه بعــد أن یكتــب 
هم بالخروج، وأشار علي ـ علیه السالم ـ بالرأي المذكور وقال: أّما بعد وٕان هذا األمر لم ر ویأم

  یكن نصره وال خذالنه . 
علـى العسـكر فقال عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أجـل هـذا الـرأي، فجعـل القائـد   
  .)٣(ـ فقالوا هَو لها  )٢(مان بن مقرنل العراق ـ النعمن أه

ومن منهجه التاریخي، ذكر الحادثة بتمام تفاصیلها كما یذكر حادثة والي اإلمام علي   -٢٠
، فیـذكرها بكـل تفاصـیلها ویـذكر المراسـالت )٤(ـ علیه السالم ـ على البصرة عثمـان بـن حنیـف 

                                                 

كبیـرة  وهي مدینة كبیرة من مدن بالد فارس، وهي على مقربة من مدینة همذان، حـدثت بهـا معركـة   )١(

م) فــي زمــن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب (رضــي اهللا عنــه) ٦٤٠هـــ/٢٠بــین المســلمین والفــرس ســنة (

وكان القائد فیهـا النعمـان بـن مقـرن، وانتصـر المسـلمون فـي هـذه المعركـة وانكسـر الفـرس فیهـا، ولـم 

دان، ؛ یـاقوت، معجـم البلـ٢٢٥، ص ٣تقم لهم قائمـة بعـد هـذه المعركـة، الـذهبي، تـاریخ اإلسـالم، ج

  .٣١٣، ص ٥ج
هو النعمان بن عمـرو بـن مقـرن بـن عائـد مـن بنـي ُمزینـة، بعثـه الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب (رضـي    )٢(

م)، الـذهبي، سـیر ٦٤١هــ/٢١اهللا عنه) قائدًا على المسلمین في معركـة نهاونـد واستشـهد فیهـا سـنة (

 .٤٠٣، ص ١أعالم النبالء، ج

  ٢٤٨، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة ، ج   )٣(
هــو عثمــان بــن حنیــف بــن واهــب بــن عكــیم بــن ثعلبــة األنصــاري، وهــو أخــو ســهل بــن حنیــف، وقــد    )٤(

وجهــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب (رضــي اهللا عنــه) علــى خــراج العــراق الــذي كــان یســمى بــأرض 
 الســواد لكثــرة خیراتهــا، وأصــبح والیــًا علــى البصــرة فــي خالفــة اإلمــام علــي (علیــه الســالم)، الــذهبي،

 .٣٢٠، ص ٢سیر أعالم النبالء، ج
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، ومـن هـذه الكتـب )١(علیـه السـالم ـ وبـین عثمـان بـن حنیـفوالكتب التي حصلت بین اإلمـام ـ 
إلى یبلغه اإلمام علي ـ علیه السالم ـ فیقول: " أما بعد فإنَّ البغاة عاهدوا اهللا ثم نكثوا وتوجهوا 

ا ال یرضـى اهللا بـه واهللا أشـدُّ بأسـًا وأشـدُّ تنكـیًال، فـإذا قـدموا مصرك وسامتهم الشیطان لطلب مـ
اعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والمیثـاق الـذي فارقونـا علیـه، فـإن أجـابوا علیك فادعهم إلى الط

فأحســن جــوارهم مــا دامــوا عنــدك وٕان أبــوا إّال التمســك بحبــل النكــث والخــالف فنــاجزهم القتــال 
 شـارح یـذكر األحـداث التاریخیـة، فهنـا ال)٢(حتى یحكـم اهللا بینـك وبیـنهم وهـو خیـر الحـاكمین " 

  التي حصلت آنذاك .
  

  :ومن منهجه أن یعّرف بالشخصیات والكلمات المبهمة   – ٢١
ومــن منهجیتــه عنــدما یــذكر شخصــیة مــا أو كلمــة مبهمــة غیــر معروفــة أو قبیلــة یقــوم   

بالتعریف بهذه الشخصیة أو الكلمة المبهمة، فعندما یذكر الرسول ـ صّلى اهللا علیه وآله وسـّلم 
اهر فمـنهم ـ قصـي ـ الـذي جمـع قبائـل ــ بأنـه مـن ـ قـریش ـ یقـول وشـرف قـریش فـي العـرب ظـ

قریش، وأنزلهـا مكـة، وبنـى دار النـدوة، وأخـذ مفتـاح الكعبـة مـن خزاعـة، ومـنهم هاشـم بـن عبـد 
   )٣(مناف الذي هشم الثرید لقومه في عام المحل ومنه سمي هاشمًا 

وعندما یأتي إلى كلمة ـ السعدان ـ یقول: إنه ، نبت شوكي ذو حسك لها ثالث أرؤس   
  ، أو عندما یذكر )٤(ة على أي وجه وقعت من األرض كان لها رأسان قائمان محدد

  
  

                                                 
  .٤١٦، ص ٣میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(

 .٤١٦، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٢(

 .١٩١-١٩٠، ص ١، ج المصدر نفسه    )٣(

 .٩٨، ص ٤المصدر نفسه، ج   )٤(
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  .)١(قصیر بن سعد اللخمي مولى جذیمة األبرش بعض ملوك العرباسم ما مثل: 
  

  : ومن منهجه عندما یذكر حادثة وتأتي مرة ُأخرى ال یذكر شرحها  - ٢٢
وتذكر في خطب أو كالم  والشیخ میثم البحراني عندما یشرح قصة ما أو یذكر حادیة  

أو رسـائل اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ مـرًة ُأخـرى ال یقـوم بشـرحها، أي ال یكـرر مـا ذكـره فـي 
شرح سابق، إذ یقول: وقد شرحنا قصة المالئكة وٕابلـیس وآدم فـي الخطبـة األولـى بقـدر الوسـع 

. ویـذكر فـي )٢(ح فال حاجة إلى التطویل باإلعادة، غیر أن هـا هنـا ألفـاظ تحتـاج إلـى اإلیضـا
جزٍء آخر قال: وقد حكینا فلیما سـبق طرفـًا مـن حـال التحكـیم وخـداع عمـرو بـن العـاص ألبـي 

  .)٣(موسى األشعري 
واعلم أن الكالم في قصة آدم ـ علیه السالم ـ قد سبق في الخطبة األولى مستوفى فال   

رانـــي الفوائـــد فقـــط ولـــم . فهنـــا یـــذكر الشـــیخ میـــثم البح)٤(نعیـــده، غیـــر أن فـــي هـــذا الكـــالم فوائـــد
  یتعرض لما شرحه سابقًا .

  
  : توثیق النصوص الواردة في خطب نهج البالغة ومتابعة مصادره  - ٢٣

ومــن منهجیتــه فــي شــرح نهــج البالغــة، یوثــق نســبة الخطبــة إلــى اإلمــام علــي ـ علیــه   
ناقــل الســالم ـ فــي بعــض األحیــان إذا كــان هنــاك مــن یشــكك فیهــا، فیــذكرها ویــذكر المــدة أو ال

                                                 

، ص ٤، ج٣٦٧، ١٨٥، ص ٣، ج٥٣٦، ١١٩، ص ٢، جمیــــثم البحرانــــي، شــــرح نهــــج البالغــــة    )١(

 .٩١، ١٢١، ص ٥ج ،١٣٢، ١٢٧

 .٢٧٩، ص ٤المصدر نفسه ، ج   )٢(

 .٤٥٩، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٣(

  .٤٩٨، ص ٢، ج المصدر نفسه   )٤(
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لهـذه الخطبـة فـي زمـن قبـل مولـد السـید الشـریف الرضـي ـ رحمـه اهللا ـ بمـدة طویلـة ومـن هـذه 
الخطب على سبیل المثال: الخطبة الشقشـقیة، إذ یقـول: روي عـن مصـدق بـن شـبیب النحـوي 
قال: لما قرأُت هذه الخطبة على شیخي أبي محمد بن الخشاب ووصلت إلى قـول ابـن عبـاس 

ما أسـفت علـى شـيء قـط كأسـفي علـى هـذا الكـالم قـال: لـو كنـُت حاضـرًا  ـ رضي اهللا عنهما ـ
لقلت البن عباس: وهل ترك ابن عمك في نفسه شیئًا لم یقله في هذه الخطبة فإنه ما تـرك ال 

  األّولین وال اآلخرین .
فقـال: ال واهللا ومـن أیـن للرضـي هـذا الكـالم وهـذا ّلهـا منحولـة إلیـه فقلت: یـا سـیدي فلع  

  .)١(فقد رأینا كالمه في نظمه ونثره ال یقرب من هذا الكالم وال ینتظم في سلكه األسلوب، 
  ویذكر الشارح البحراني: ویقول إني وجدتها في موضعین قبل مولد الرضي بمدة  

أحدها: أنها مضمنة كتاب اإلنصاف ألبي جعفر بـن قبـة تلمیـذ أبـي القسـم الكعبـي أحـد شـیوخ 
  . )٢(الشریف الرضي المعتزلة وكانت وفاته قبل مولد 

الثاني: أني وجـدتها بنسـخة علیهـا خـط الـوزیر أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن الفـرات، وكـان 
وزیــر المقتــدر بــاهللا، وذلــك قبــل مولــد الرضــي بنیــف وســتین ســنة، والــذي یغلــب علــى ظنــي أن 

  .)٣(تلك النسخة كانت مكتوبة قبل وجود ابن الفرات بمدة 
إلمـام علـي بـن أبـي طالـب (علیـه السـالم) حـول الحــث وكـذلك یـذكر البحرانـي خطبـة ل  

  . )٤(على الجهاد فیقول: هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبو العباس المبرد وغیره 
  

                                                 

 ..٤٢٣، ص ١، جمیثم البحراني، شرح نهج البالغة    )١(

 .٤٢٣، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٤٢٣، ص ١، ج المصدر نفسه   )٣(

 .٤٦، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٤(
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یعرج على أسباب قول اإلمام لهذه المقولة أو استشهاده ببیت شعر وما سبب قـول   - ٢٤
  : هذا البیت الشعري

اریخیة یـذكرها اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ ومن منهجه إذا ذكر بیتًا شعریًا أو حادثة ت  
فــي خطبــة لــه أو كــالم لــه، یقــول الشــارح: وأمــا قصــة هــذا البیــت الشــعري أو خالصــة القصــة 
فیـــذكرها بالتفصـــیل، وكـــذلك عنـــدما یـــذكر بیتـــًا شـــعریًا لدریـــد بـــن الصـــّمة مـــن قصـــیدة لـــه فـــي 

  الحماسة.
  نصحُت لعارض وأصحاب عارض أولها :   
  سوداء والقوم سّهد ورهط بین ال          
ویقول: قصته في هذه القصیدة أن أخاه عبد اهللا بن الصّمة ـ غزا بني بكر بـن هـوازن   

بن غطفان، فغنم منهم واستاق إبلهم، فلما كان بمنعرج اللوى قال: ال واهللا ال أبرُح حتى انحـر 
إن القــوم فــي البقیعـة، وهــي مــا ینحــر مــن النهـب قبــل القســمة، فقــال لــه أخـوه دریــد: ال تفعــل، فــ

طلبك فأبى علیه وأقام وأنحر البقیعـة وبـات، فلمـا أصـبح هجـم القـوم علیـه وطعـن عبـد اهللا بـن 
ة فاستغـاث بأخیه درید فنهته عنه القوم حتى طعن هو وصرع وقتل عبـد اهللا ونجـا دریـد  الصّم

  . )١(بعد طعنات وجراح حصلت له فقال القصیدة 
. وهـذا المـنهج القصصـي )٢(فـي مكـان آخـر  وكذلك یذكر حادثة ُأخرى ویـذكر قصـتها  

  موجود لدى الشارح في كتابه ـ شرح نهج البالغة ـ . 
  

إذ یـذكر أن الرسـول األكـرم ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ أمـر ذكـر بعـض األحـداث:   - ٢٥
اإلمــام علــي ـ علیــه الســالم ـ أن یقاتــل النــاكثین والقاســطین والمــارقین، فیقــول الشــارح میــثم 

                                                 

 .١٢٠، ص ٢راني، شرح نهج البالغة، جمیثم البح   )١(

 .٤٩، ص ٢المصدر نفسه، ج   )٢(
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راني: إنه لو لم یقاتـل هـؤالء لخـالف أوامـر الرسـول ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ ومخالفـة البح
الرســـول یعنـــي عـــدم االعتقـــاد بصـــحتها وذلـــك جحـــد بـــه وكفـــر، وبعـــدها یقـــول: أمـــا األحـــداث 

  المنقولة عنه فالمشهور بین أهل السیر عشرة . 
مراعـاة للقرابـة مـن دون حرقـه كالولیـد من الفساق  لیس أهالً  من األولى: تولیة ُأمور المسلمین

بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وسعید بن العاص حتى ظهر عنه اُألمـور التـي ُأخـرج 
  من الكوفة بسببها... الخ 

الثانیـة: رده للحكـم بـن العـاص إلـى المدینـة وهـو طریـد الرسـول ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ 
ر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنهما ـ، فخالف ُسّنة الرسول ـ وبعد امتناع الخلیفتین أبي بكر وعم

  صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ـ وسیرة الشیخین وعمل بدعواه مجردة من البیئة.
ــؤثر أهلــه بــاألموال العظیمــة مــن بیــت مــال المســلمین فــي غیــر اســتحقاق،  الثالثــة: إنــه كــان ی

  فیذكر لها صور عّدة : 
  لمین بعد تسویة الرسول بینهم في الماء والكأل.الرابعة: إنه حمى الحمى عن المس

  الخامسة: إنه أعطى من بیت مال الصدقة المقاتلة وغیرها وذلك مما ال یجوز في الدین .
السادســة: إنــه ضــرب عبــد اهللا بــن مســعود وهــو أكبــر الصــحابة وعلمائهــا حتــى كســر بعــض 

  ... الخ .)١(أضالعه وذلك ظلم ظاهر 
ذر مـع ثنـاء الرسـول األكـرم ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ وصـحبته التاسعة: إقدامه على أبي 

لــه وقولــه فیــه: " مــا أقلــت الغبــراء وال أظلــت الخضــراء علــى ذي لهجــة أصــدق مــن أبــي ذر " 
حتــى نفــاه إلــى الربــذة. وهكــذا یــذكر بــاقي األحــداث ویقــول: إنمــا ذكرنــا هــذه األحــداث وأوردنــاه 

                                                 

 .١٥٦، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )١(
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شـار إلــى هــذه األحـداث عنــدما شـرح كــالم اإلمـام علــي ـ . وأ)١(مختصـر لتعلــق المـتن بــذكرها 
  علیه السالم ـ لما أراد االستعداد والخروج لحرب أهل الشام. 

وكـذلك مـن كـالم لـه ـ علیـه السـالم ـ قـال لـبعض أصـحابه لمـا عـزم علـى المسـیر إلـى   
لمــنجم ، فیقــول: إن اعتمــادهم فــي تكــذیب ا)٢(حها ویعطــي رأي المعتزلــة ر الخــوارج، إذ یبــدأ بشــ

  على أحد أمرین:
أحدهما: أن الشریعة كذبته، وعندهم أن كل حكم شرعي فیشتمل على وجه عقلي وٕان لم یعلـم 

  عین ذلك الوجه .
  

الثــاني: مناقشــته فــي ضــبطه ألســباب مــا أخبــر عنــه مــن كــون، أو فســاد، وبعــدها یشــرح رأي 
له إّال اهللا وزعم بعضهم أنهـم  ، إذ یقول: أما األشعریة فهم وٕان قالوا: إنه ال مؤثر)٣(األشعریة 

خلصــوا بــذلك مــن إســناد التــأثیرات إلــى الكواكــب، إّال أنــه ال مــانع علــى مــذهبهم أن یجعــل اهللا 
. وهكذا یشـرح آراء المتكلمـین )٤(تعالى نجم بنجم أو حركته عالمة على كون كاین، أو فساده 

  وغیرهم.

                                                 

 .١٥٧-١٥٥، ص ٢، جمیثم البحراني، شرح نهج البالغة    )١(

القـدم المعتزلة: یسمون(أصحاب العـدل والتوحیـد) ویلقبـون بالقدریـة والعدلیـة ویعتقـدون بـأن اهللا قـدیم و    )٢(

هــ ـ ٥٤٩أخـص وصـف ذاتـه وٕان كالمـه محـدث مخلــوق، الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد الكــریم (ت 

(بیـــروت،  ١، ج١م)، الملـــل والنحـــل، تحقیـــق: إبـــراهیم شـــمس الـــدین، مؤسســـة األعلمـــي، ط١١٥٤

 .٤٩م)، ص ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

ســى األشــعري، األشــعریة: أصــحاب أبــي الحســن علــي بــن إســماعیل األشــعري المنتســب إلــى أبــي مو    )٣(

 .٩٣، ص ١الشهرستاني، الملل والنحل، ج

 .٣٠٠-٢٩٣، ص ٢میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٤(



  به شرح نهج البالغةالفصل الرابع: منهج میثم بن علي بن میثم البحراني في كتا

 ٢٠٣

فــي شــرح الــنهج یتبــع األلفــاظ  بــن میــثم البحرانــي علــى نفســه ومــن خــالل منهجــهاأخــذ   - ٢٦
لغویًا من حیث المعنـى والداللـة والبالغـة والنحـو كلمـا مـرَّ علـى لفـٍظ وّضـح معنـاه بأسـلوٍب ال 

  :یخلو من استعمال عبارات البدیع مثل السجع وغیره من األلفاظ
ومن المنهجیة المتبعة البن میثم البحراني، هو المنهج اللغوي والنحوي والبالغي، فـال   

 األمثلـةد تخلـو صـفحة مـن صـفحات شـرح الـنهج مـن هـذه األسـالیب، وسـوف أذكـر بعـض تكا
على هذا. فعندما یأتي إلى قوله: " الحمد هللا، فیقول الشارح: هو المدح والمدیح الثناء الحسن 

علة من المدح وهي الهیئة والحالة التي ینبغي أن یكون علیها    .)١(والمدحة ُف
كلمـة مثـل (الَحـَزن) یقـول: الَحـَزن مـن األرض مـا غلـظ وفي مورد آخر یعطي معنى ال  

. وعندما یذكر قول " عالمًا بها قبـل ابتـدائها محیطـًا بحـدودها وانتهائهـا )٢(منها واشتدَّ كالجبل 
  .عارفًا بقرائنها وأحنائها " یذكرها 

العامـل ًا، منصوبة على الحـال، و أقول: المنصوبات الثالثة وهي قوله: عالمًا، ومحیطًا، وعارف
یها قولـه ألزمهـا أعمـاًال لألقـرب، واألحـوال الثالثـة مفسـرة لمثلهـا عقیـب األفعـال الثالثـة األول ف
. فهنا الشارح یعرب هذه الكلمات، وهذا األسلوب أسلوب نحـوي، وعنـدما یـأتي لقـول اإلمـام )٣(

نـا بـأن هـذا علي ـ علیه السالم ـ ویذكر من قوله عبارة " زرعوا الفجور وسقوه الغرور، یـذكر ه
الكـالم هــو اســتعارًة لطیفـة فــإن الفجــور لمــا كـان هــو الخــروج عــن ملكـة العفــة والزهــد وتجاوزهــا 
إلى طـرف اإلفـراط مـنهم، وكـان معنـى الـزرع إلقـاء الحـب فـي األرض اسـتعار ـ علیـه السـالم ـ 

                                                 

 .٢٣١، ٢٠٤، ص ١، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )١(

 .٢٩٨، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٤٨، ص ١، ج المصدر نفسه   )٣(
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، وهــذا األســلوب مــن الشــرح یســمى باألســلوب )١(لفــظ الــزرع لبــذر الفجــور فــي أراضــي قلــوبهم 
  لبالغي؛ ألنَّ االستعارة والتشبیه والمجاز كلها أسالیب بالغیة .ا

، )٢(ویـــذكر أیضـــًا اإلعـــراب لجملـــة (انتصـــب إثخـــان الجراحـــة) علـــى أنـــه مفعـــول ثـــاٍن   
        وهكذا  في باقي الشرح .

  
تضمین جمیع آراء الفرق اإلسالمیة عندما یتناول قصة معینـة فـي شـرحه دون أن   - ٢٧

  : ل یكون شرحه في الدلیلیمیل إلى فرقٍة ب
لدى المؤلفین إّال القلیل، وقد صّرح الشیخ میـثم البحرانـي  وقلما نجد مثل هذا االعتدال  

بــذلك فــي بدایــة شــرحه: وعنــدما قــرأُت شــرحه وجدتــه أهــًال لهــذا الكــالم، إذ ُیعــدُّ مــن المــؤلفین 
ســالمیة وال یعتمــد رأیـــًا المنصــفین، وعنــدما یریــد أن یــذكر رأیــًا یـــذكر فیــه أكثــر آراء الفــرق اإل

  واحدًا، وما أحوجنا الیوم إلى هكذا رجل منصف، وسأذكر بعض النماذج على ذلك . 
  . )٣(أراد األئمة من ولده ـ علیه السالم ـ  عة: عنهإذ یذكر عبارة قالت الشی  
وكــذلك فــي مســألة مــا یــذكر رأي الشــیعة والُســّنة، إذ یقــول: قالــت الشــیعة، فكانــت أول   

  .)٤(ها، وقالت الُسّنة: بل استخلصها في ملكه ثم وهبها لهم ظالمة ردّ 
ویذكر رأیًا لألشعریة، عندما یشرح خطبة ما لإلمام علي ـ علیـه السـالم ـ فـي التوحیـد،   

إذ یقـول: زعمـت األشـعریة أن الخبـر هـو أصـل الكـالم لـه، وٕالیـه یرجـع أنواعـه كـاألمر والنهــي 
  واالستفهام والتمني والترجي وغیرها .

                                                 

 .٢٩٢، ص ٤، ج١١٢، ص ٣، ج٤١٥/ ٣٥٠، ص ١المصدر نفسه، ج   )١(

 .٢٩٧، ص ٤، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٢(

 .٢١٣، ص ٤، ج المصدر نفسه   )٣(

 .١٣٥، ص ٥المصدر نفسه، ج   )٤(
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، وكـذلك )١(وبعدها یعطي رأي المعتزلة فیقول على أنه المركب من الحـرف والصـوت   
Z  Y  X      W      {عنــدما یــذكر بــأن النــاس اختلفــت فــي المــراد بأهــل البیــت قولــه تعــالى: 

فیقــول بـــأن الجمهـــور. ویقصـــد بهـــم المـــذاهب  )٢(}]  \     [ ̂   _  ̀  

علیه وآله وسّلم ـ مرادات بهذه اآلیة واتفقت الشـیعة، علـى  اُألخرى: إنَّ نساء النبي ـ صّلى اهللا
أنها خاصـة بعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـین ـ علـیهم السـالم ـ ، وهـو قـول أبـي سـعید الخـدري 

، وهنــا الشــارح لــم یعــِط رأیــه، بــل أعطــى الــرأیین، وهــذا خیــر دلیــل علــى )٣(كمــا یقــول الشــارح 
  وسطیته .
شرح لقطب الدین الراوندي، ویقول فیه: لیس في الوجه وعندما یذكر ابن أبي الحدید،   

الثاني مما ذكره القطب زیادة على الوجه األول إّال زیادة ـ فاسدة ـ أما أنه ال زیـادة فألنـه فسـر 
ـ عدا ـ في الوجهین بمعنى ـ منع ـ وفسـر قولـه: ممـا كـان بـدا منـك فـي الـوجهین أیضـًا بتفسـیر 

نــدما یــأتي الشــارح البحرانــي للــرد علــى كلمــة زیــادة فاســدة ـ واحــد، فلــم یبــَق بینهمــا تفــاوت، وع
فیقول : األظهر أن لفظة الثاني في قوله المفعول الثاني زیـادة مـن كلمـة أو قلـم الناسـخ سـهوًا 

. وفــي هــذا الــرد كــان الشــیخ البحرانــي فــي غایــة الوســطیة واالعتــدال، ولــم یمیــل إلــى طــرف )٤(
  ة في قلمه، أو قلم الناسخ سهوًا .وأرجع كالم ابن أبي الحدید إلى زیاد

ومثال ذلك وقیل بمعنى قوله: (لیس  قیل، األلفاظ المجهولة مثل ومن منهجیته ذكر  
لصــفته حــد) أي لــیس لهــا غایــة بالنســبة إلــى متعلقاتهــا كــالعلم بالنســبة إلــى المعلومــات، 

إلشارة الحسـیة مثال ذلك یحتمل أن یكون مراده أیضًا نفي ا ویحتمل والقدرة إلى المقدورات،

                                                 

  .١٩٦، ص ٤، جمیثم البحراني، شرح نهج البالغة    )١(
  .٣٣)، اآلیة: ٣٣سورة األحزاب(   )٢(
  .١٩٣، ص ١میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٣(
 .٨٨، ص ٢، ج المصدر نفسه   )٤(
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ــخ وهــذا موجــود فــي أغلــب ، الظــاهرة والباطنــة إلیــه وبیــان تنزیلــه عــن الوحــدة العددیــة .. ال
  .)١(شرحه لنهج البالغة 

ومن منهجه أیضًا یختم شرح ـ الخطبة ـ وباهللا التوفیق، فعلى سـبیل المثـال ال الحصـر   
خلـق السـماوات واألرض  عندما ینتهي من شرح خطبة اإلمـام علـي ـ علیـه السـالم ـ فـي ابتـداء

  .)٢(وخلق آدم، وفیها ذكر الحج، في نهایة شرحه یذكر وباهللا التوفیق 
ومن منهجه تقسیم المباحث على أوجه، كما یذكر إذ یقول: وأما وجوبهـا فمـن وجهـین   

. ومن منهجه أیضًا تقسیم الموضوع على مقدمات، إذ یقول: اعلم أن من النـاس مـن سـلط )٣(
، وبعــدها یقــوم بــذكر المقدمــة )٤(كــروا مقــدمات   القصة، وقبل بیان تأویلها ذ التأویل على هذه
  أألولى ... الخ .

ومـــن منهجیتـــه أیضـــًا یـــذكر كلمـــة قـــال جمهـــور المفســـرین ولـــم یـــذكر اســـم المفســـر أو   
یصّرح إلیه أو یذكر اسم الكتاب، ویذكر قال المفسرون، أو قال جمهور المفسرین وفي بعض 

ن مالئكـة األرض الــذین ـمهـور المفســرین، ومـنهم ابــن عبـاس: إنــه كـان مــاألحیـان ذكـر قــال ج
  .)٦(، أو قال المفسرون في معنى هذه اآلیات، أو قال المفسرون )٥(أهبطوا قبل آدم 

                                                 

، ١١٩، ٧٩، ص ٢، ج٣٦٢، ٢٩٠، ٢٣٠، ٢١٥، ص ١، جمیــثم البحرانــي، شــرح نهــج البالغــة    )١(

 .٧٤، ص ٥، ج٢٧٠، ١٧٨، ١٤٤، ص ٤، ج٦٤، ٦٣، ص ٣، ج٢١٣، ١٥٥

 .٩٠، ص ٥، ج٦٢، ص ٤، ج١٣٦، ص ٣، ج٢٠٦،ص ٢، ج٢٣٩، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

، ٥، ج١١٣، ص ٤، ج٢٠٢، ص ٣، ج١٩، ص ٢، ج٣١٣، ص ١المصــــــــــــــــــــدر نفســــــــــــــــــــه، ج   )٣(

 .٢٧٩ص

 .٣٧١، ص ١، ج المصدر نفسه   )٤(

 .٣٠٧، ص ٣، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )٥(
، ٤٩٨، ٢٩٤، ٢٦٣/ ٩٥، ص ٤، ج٥٧، ص ٢، ج٢٩٠، ٢٢٠، ص ١المصــــــــــدر نفســــــــــه ، ج   )٦(

 .١٢٣، ص ٥ج
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وكــذلك یــذكر فــي منهجیتــه قــال: بعــض العلمــاء ولــم یــذكرهم مثــال ذلــك، قــال بعــض   
واألولیـاء والعلمـاء وبـاألرض إلـى  ألنبیـاءالعلماء: إنه یحتمل أن تكون اإلشارة بالصخور إلى ا

  .)١(الدنیا 
ومـن منهجیتـه یـذكر ـ روى المحـدثون ـ إذ یقـول: روى المحـدثون، أیضـًا أن المسـلمین   

سمعوا ذلك الیوم هاتفًا من قبل السماء ینادي: " ال سیف إّال ذو الفقار وال فتى إّال علي" فقال 
  .)٢(ال تسمعون، هذا صوت جبرئیلالرسول ـ صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ـ أ

وبعد البحث عن قوله روى المحدثون وجدتهم یشیر إلى ـ ابن عباس وأحمـد بـن حنبـل   
  . )٣(ـ كما ینقل سبط بن الجوزي 

ومــــن منهجیــــة البحرانــــي یــــذكر كلمــــة أو عبــــارة قــــال بعــــض الشــــارحین، وهنــــا یقصــــد   
ري والقطـب الراونـدي وأبـو الحسـن بالشـارحین الـذین شـرحوا كتـاب ـ نهـج البالغـة ـ أمثـال الـوب
مـــرة، مثـــال ذلـــك أنـــه أشـــار  )٣٣الكیـــدري وابـــن أبـــي الحدیـــد وذكـــر هـــذه العبـــارة أكثـــر مـــن (

بالمقصرین الذین یسبقون إلى قوٍم قّصروا عن نصرته أو قال بعض الشارحین أراد هالك مـن 
   .)٤(ادعى اإلمامة من غیر استحقاق

) مرة في شرحه لكتاب نهج البالغة مثـل ١٢(وكذلك یذكر الشارح قال(بعضهم) ذكرها  
قـــال بعضـــهم: إنـــه لمـــا كانـــت النـــار ألطـــف العناصـــر وكانـــت القـــوى وأرواحهـــا ألطـــف اُألمـــور 

                                                 
 .٤١٠، ص ٣، ج٣٥٧، ١٧٥، ص ٢، ج٤٠٤، ٣٨٥، ٣٠٤، ٢٢٢، ص ١المصدر نفسه ، ج   )١(
 .٥٤٥، ٥٤٤، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٢(
 .٣١-٣٠تذكرة الخواص، ص    )٣(

، ١٢١، ٨١، ٦٣، ٢١٠، ص ٢، ج٥٠٠، ٤٩١، ص ١میـــثم البحرانـــي، شـــرح نهـــج البالغـــة ، ج   )٤(

٤٥٩، ٢٤٣، ٢٢٥، ٢٢٣، ١٢٨  . 
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الجســمانیة وتكونهــا عــن ألطــف األخــالط كانــت نســبتها إلــى النــار أْولــى مــن ســائر العناصــر 
  .  )١(لمكان المشابهة في اللطافة فجاز أن یطلق على أصله أنه نار

ـــارة قـــال (بعـــض العلمـــاء) وذكرهـــا فـــي شـــرحه(   ) مـــرات، مثـــل قـــال بعـــض ٧وذكـــر عب
العلمــاء: وهــذا ال ینــافي حــدوث العــالم فإنــه كیــف كــان ال ُبــدَّ مــن االنتهــاء إلــى إنســان هــو أول 
الناس فأمـا أن ذلـك اإلنسـان هـو أبونـا آدم ـ علیـه السـالم ـ فـال طریـق إلـى إثباتـه إّال مـن جهـة 

  . )٢(السمع 
بهم مثـل، قـال منهجه یذكر (قال بعـض الفضـالء) ولـم یشـر إلـى أسـمائهم أو ألقـاومن   

، وفي أي كانت أمورًا كلیة في علم اهللا تعالى }k  j   {نى قوله بعض الفضالء: إن مع

  ) مرات .٧، وذكر هذه العبارة في شرحه ()٣(اللوح المحفوظ 
بعـض المحققــین : إنَّ  وذكـر جملــة قـال بعــض المحققـین، ذكرهــا مـرة واحــدة، مثـل قــال  

هنــاك قــوائم ثمــان قــد فــّوض اهللا تعــالى إلــى كــل ملــك مــن المالئكــة الثمانیــة الحــاملین للعــرش 
  .)٤(تدبیر قائمة منها وحمله ووّكله بها 

  
  

ـ علــیهم الســالم ـ إذ یقــول  )١(ومــن منهجیتــه یــذكر عبــارة ـ المــروي عــن أهــل البیــت   
راء المفســرین وبعــدها یقــول والمــروي عــن أهــل البحرانــي عنــدما یــتكلم عــن الخمــس ویعطــي آ

                                                 
، ص ٤ج، ٢٤، ص ٣، ج٢٠٧، ص ٢، ج٣٣٥، ص ١، ج میثم البحراني، شرح نهج البالغة   )١(

١٨١.  
 .٤١٠، ص ٣، ج١٧٥، ص ٢، ج٤٠٤، ٣٨٥، ٣٠٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٢٥٣، ص ٣، ج٤٢٢، ٣٢٣، ٣١٢، ص ٢، ج٣٠٩، ٢٨٣، ٢٧٦، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

 . ٢٩٣، ص ١، ج المصدر نفسه   )٤(
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البیت علیهم السالم، أنـه ینقسـم سـتة أقسـام، فسـهم اهللا وسـهم رسـوله للرسـول ـ صـّلى اهللا علیـه 
م ـ وهما بعده مع سهم ذوي القربى للقائم مقامه ینفقها على نفسـه وأهـل بیتـه مـن بنـي  وآله وسّل

اكین وأبنـــاء الســـبیل مـــن أهـــل بیـــت الرســـول ال هاشـــم، والثالثـــة األســـهم الباقیـــة للیتـــامى والمســـ
  . )٢(یشركهم فیها باقي الناس عوضًا من الصدقات المحّرمة علیهم 

یـذكر عبـارة ـ قـال بعـض مـن تلطـف ـ ولـم یشـر إلـى اسـمه أو لقبـه أو ومـن منهجیتـه   
كنیتـــه مثـــال علـــى ذلـــك، قـــال بعـــض مـــن تلطـــف: إنَّ المـــراد بجهـــنم المشـــار إلیهـــا هـــي الـــدنیا 

ها وبالحجر هو ذلك المنافق استعارة، ووجه المشابهة أن ذلـك المنـافق لـم ینتفـع بوجـوده ومتاع
  .)٣(مدة حیاته ولم تكسب نفسه خیرًا، فأشبه الحجر في ذلك 

وكــذلك مــن منهجــه ذكــر قــول ـ وقــال غیــره ـ أراد لــم تحــط بــه أهــل األوهــام فحــذف   
  الغة ـ . ) مرات في شرحه لكتاب ـ نهج الب٣، وذكرها ()٤(المضاف 
ویـذكر فـي شـرحه ـ قـال أهـل التأویـل ـ ذكرهـا مـرتین مثـل: قـال أهـل التأویـل، إضـافة   

المبـــادئ هنـــا إلـــى الطـــین إضـــافة بمعنـــى الـــالم: أي المبـــادئ لطیـــنهم، واإلشـــارة بطیـــنهم إلـــى 
  .)٥(أصولهم 

                                                                                                                                               

م ـ بـنص أهل البیت علیهم السـالم هـم : محمـد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـین ـ صـلوات اهللا علـیه   )١(

الحدیث الذي ینقلـه اإلمـام مسـلم عنـدما یـذكر حـدیث الرسـول األكـرم ـ صـّلى اهللا علیـه وآلـه وسـّلم ـ " 

وأنــا تــارك فــیكم ثقلــین: أولهمــا كتــاب اهللا فیــه الهــدى والنــور وأهــل بیتــي أذكــركم اهللا فــي أهــل بیتــي، 

م ومـن أهـل بیتـه نسـاؤه قـال أذكركم اهللا في أهل بیتي، أذكركم اهللا في أهل بیتي " وعنـدما سـئل مسـل

، ٤ال ، وأیم اهللا إن المرأة تبقى مع الرجل دهرًا إذا طلقها ترجع إلـى أبیهـا. ُینظـر: صـحیح مسـلم، ج

 .  ٢٤٠٨،، رقم الحدیث ١٨٧٣ص 
 . ١٢٨، ص ٤میثم البحراني، شرح نهج البالغة، ج   )٢(
 .٤٥٣، ص ٣المصدر نفسه، ج   )٣(
 .٣٣٣، ٢٩٣، ١٤٦، ص ٤، ج المصدر نفسه   )٤(
 .١٣٧، ١٣٣، ص ٤، جمیثم البحراني، شرح نهج البالغة    )٥(
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   .)١(ومن منهجیته ذكر عبارة قال ـ بعض النقاد ـ ذكرها مرًة واحدة في شرحه   
نهجیته یستعمل كثیرًا عبارة روى، روي، قیل، حكى، مثـال علـى ذلـك روي عـن ومن م  
  .)٤(، وحكى السید المرتضى )٣(، روى أبو مخنف )٢(میسرة 

                                                 
 .٨٣، ص ٢المصدر نفسه، ج   )١(

 .٢٩٢، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

 .٤٣٨، ص ١المصدر نفسه، ج   )٣(

  .٣٦٣، ص ٥، ج٤٤١، ص ١المصدر نفسه، ج   )٤(



 الخاِتمـة

 
٢١٣ 

 

 له، فـإّني أسـأعلـى إكمـال ُأطروحتـي هـذه سبحانه وتعالى وحمـده وثنائـهتوفیق اهللا  بعد  
لـم أقصـدها؛ ألنَّ الكمـال هللا وحـده ولألنبیـاء  قلم أن یعفو عني من كل تقصیر أو سهٍو أو زّلة

ــیه كــان لزامــًا علــيَّ أن  م أجمعــین)، وبعــد االنتهــاء مــن ُأطروحتــيواألوصــیاء( صــلوات اهللا عل
  ى ما توصلُت إلیه من ُأمور منها :أوجز إل

طین العلـم، فهـو اللغـوي والنحـوي م بـن علـي بـن میـثم البحرانـي مـن أسـاُیعدُّ الشـیخ میـث -
واألدیب والحكیم والفیلسوف، وهو الذي ال یشقُّ له غبار فـي علـم الكـالم، ومـن خـالل 

األصـولیة إطالعي وقراءتي لشرحه ـ شرح نهج البالغة ـ وجدته ملمًا في جمیع العلـوم 
والمنطق واللغة العربیة وغیرهـا. وعنـدما تناولـُت حیاتـه  والفقهیة وعلوم الكالم والحدیث
  تناولتها بشيء من التفصیل .

م)، ١٢٨٠ هــ/٦٧٩وفاته یذكر أنه تـوفي سـنة (من یؤرخ ل أنَّ أما تاریخ وفاته، وجدُت  -
ته وآخر إجـازة منحهـا إّال القلیل منهم لم یذكر هذا التاریخ، وبعد البحث عن تاریخ وفا

م) وهــي اإلجــازة التــي منحهــا إلــى ١٢٨٨ هـــ/٦٨٧ى أحــد طالبــه كانــت فــي ســنة (إلــ
الطهرانـي بأنـه تـوفي  تلمیذه علي بن الحسین اللیثي، وكذلك مـا ذكـره الشـیخ آقـا بـزرك

م)، والشــیخ الطهرانــي اعتمــد هنــا علــى صــاحب كتــاب (كشــف ١٢٩٩ هـــ/٦٩٩ســنة (
أكثـر مـن  علمـًا أن هـذا الكاتـب یـذكر فـي الكنتـوري ـ إعجاز حسین الحجب واألستار)

أیضــًاً◌،  م)، وهــذا الكــالم أیضــًا غیــر دقیــق١٢٨٠هـــ/٦٧٩تــوفى ( ســبعة مواضــع بأنــه
أو  )هــ٦٩٩هـ، أو ٦٧٩وحتى آقا بزرك الطهراني في كتابه الذریعة بأنه متوفى سنة (

. واعتقد ذین الرقمینلم یقطع بتاریخ وفاته، بل جعلها بین هما بینهما، والطهراني هنا 
وقـد أثبـُت هـذا  تسـعینیات القـرن السـابع الهجـري، بدایة واهللا العالم بأن وفاته كانت في
 الكالم في البحث عن وفاته .

 



 الخاِتمـة

 
٢١٤ 

 

كــان الشــیخ میــثم البحرانــي متــأثرًا كثیــرًا بأســتاذه الخواجــة نصــیر الــدین الطوســي، وقــد  -
سـّیما فـي مجـال علـم رانـي، اته علـى تلمیـذه میـثم البحترك نصیر الدین الطوسي بصـم

الكالم والمنطق والفلسفة، والشیخ البحراني یثني كثیرًا علـى نصـیر الـدین الطوسـي، إذ 
وأصبح هذا التـأثر واضـحًا علـى میـثم البحرانـي مـن خـالل  یسمیه (بأفضل المتأخرین)

 . كتابه شرح نهج البالغة

العلمیــة والوســطیة فــي  باألمانــة یمتــاز إن الشــیخ البحرانــي تبــین مــن خــالل اُألطروحــة -
عتــدًال جــدًا مــن خــالل األســئلة واألجوبــة التــي یطرحهــا وعنــدما یــرد منهجــه، إذ كــان م

علــى اآلخــرین نــراه فــي غایــة األدب، ویعطــي آراء جمیــع المــذاهب والفــرق اإلســالمیة 
اُألخرى، حتى مع أصحاب علم الكالم والفلسفة، ولم ینتصر لمذهب على آخـر، وفـي 

المؤلفین، فكل یمیل إلـى مـن بعض األحیان یعطي رأیه، وهذا قّلما نجده عند الكتاب و 
 یهوى .

بّینُت المـوارد التـي اقتـبس منهـا میـثم البحرانـي فـي شـرحه ـ نهـج  ومن خالل األطروحة -
البالغة ـ لكن في بعض األحیان لم یذكر اسم المصدر صریحًا بل یتركـه عائمـًا وهـذا 

 ُیعدُّ من المؤآخذات علیه؛ ألنه متعب للقارئ .

سـّیما ر األدبیـة والتاریخیـة غـة ـ حفـظ لنـا العدیـد مـن اآلثـاوفـي كتابـه ـ شـرح نهـج البال -
قسم منها لـم یصـل إلینـا مثـل كتـاب الفتـوح والجمـل، للمـدائني، وكتـاب صـفین، لنصـر 

 بن مزاحم؛ ألنَّ الموجود لدینا عن وقعة صفین لیس كامًال، بل فیه نقص .

دون  التــــي اطلعــــُت علیهــــا وقــــد وجــــدُت هــــذا الشــــرح یختلــــف عــــن بــــاقي الشــــروحات -
وال یختص بعلم أو فن واحد، فعندما یشرح خطبة أو  المخطوط منها، فهو شرٌح شامل

كالم لإلمام علي ـ علیه السالم ـ نراه یغوص في اللغـة والفلسـفة وعلـم الكـالم والتفسـیر 
. 



 الخاِتمـة

 
٢١٥ 

 

الكثیـــر مـــن  كـــري وجدتـــُه عصـــرًا زاخـــرًا أنجـــبوعنـــدما تناولـــُت العصـــر السیاســـي والف -
ه لیس كما یطلق علیه ـ بعصر الفترة المظلمـة ـ فهـذا االسـم فیـه العلماء والفالسفة، وأن

صـر مـن أمثـال ابـن تجّني كثیر؛ ألنَّ الكثیر من العلماء والمـؤلفین أبـدعوا فـي هـذا الع
م)، وابــن العــدیم ١٢٥٨ هـــ/٦٥٦م)، وابــن أبــي الحدیــد(ت ١٢٣٢ هـــ/٦٣٠األثیــر(ت 

بـــــن منظـــــور(ت وا م)،١٢٩٣هــــــ/ ٦٩٣وابـــــن طـــــاووس (ت  م)،١٢٦١ـ/ هـــــ٦٦٠(ت 
م) صــاحب كتــاب لســان العــرب، ومیــثم البحرانــي (ت فــي تســعینیات ١٣١١ هـــ/٧١١

وغیــرهم مــن العلمــاء م)، ١٣٢٥هـــ/ ٧٢٦لهجــري) والعّالمــة الحلــي(ت القــرن الســابع ا
 الذین أثروا المكتبة اإلسالمیة والعربیة بمؤلفاتهم .

تصلح بحد  التي وضوعاتیر من المالكتاب، بل فیه الكثب وأخیرًا ال أقول بأني أحطتُ 

  سّیما منها التاریخیة واللغویة .ذاتها كبحوث مستقلة، 

، والصــالة والســـالم علــى أشــرف األنبیـــاء والمرســلین محمــد وآلـــه  والحمــد هللا أوًال وآخــرًا

  الطیبین الطاهرین وصحبه المنتجبین . 
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 ٢١٧

  املصادر: أوالً:
  القرآن الكریم* 
  .م)١٢٣٢هـ/ ٦٣٠بن محمد بن عبد الكریم(ت  ابن األثیر، علي بن أبي الكرم محمد *
ُأسد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، تحقیـق: علـي محمـد معـوض ـ عـادل أحمـد، دار الكتـب  -٢

  م).١٩٩٤هـ/١٤١٥، (١العلمیة، ط
، بیــــروت، ١كتــــاب العربــــي، ط، دار الالكامــــل فــــي التــــاریخ، تحقیــــق: عمــــر عبــــد الســــالم -٣

  م.١٩٩٥ هـ/١٤١٧
  م) .١٢٥٨ هـ/٦٥٦عبد الحمید بن هبة اهللا(ت ابن أبي الحدید، عز الدین بن   *
، ٢كتــــاب العربــــي، طشــــرح نهــــج البالغــــة، مراجعــــة: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، دار ال -٤

  م.٢٠١٢ هـ/١٤٣٣بیروت، 
  م). ٩٣٠هـ/٢١٥خفش األوسط(ت معروف باألاألخفش، أبو الحسن المجاشعي، ال  *
 هــ/١٤١١، القـاهرة، ١ة الخانجي، طمعاني القرآن، تحقیق: هدى محمود قراعة، مكتب  -٥

  م.١٩٩٠
  م) .١٦٨٩ هـ/١١٠١ي، محمد بن علي الغروي(ت األردبیل  *
كتبــــة الســــید المرعشــــي، قــــم، جــــامع الــــرواة وٕازاحــــة االشــــتباه عــــن الطــــرق واإلســــناد، م  -٦

  م .١٩٨٢ هـ/١٤٠٣
  م). ٩٨٠/هـ٣٧٠الهروي، أبو منصور(ت األزهري، محمد بن علي   *
، بیـروت، ١تـراث العربـي، طتهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء ال  -٧

  م.٢٠٠٠ هـ/١٤٢١
  م).٨٥٤ هـ/٢٤٠ن عبد اهللا، أبو جعفر(ت اإلسكافي، محمد ب  *
  نقض العثمانیة، دار الكتاب العربي، مصر.  -٨
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 ٢١٨

  م).٦٧٩ هـ/٦٠ن عمرو بن جندل بن سفیان(ت لدؤلي، ظالم بأبو األسود ا  *
 هــــ/١٣٧٣، بغـــداد، ١ریم الـــدجیلي، طدیـــوان أبـــو األســـود الـــدؤلي، تحقیـــق: عبـــد الكـــ  -٩

  م.١٩٥٤
  . م)٩٧٩هـ/٣٦٩مد بن جعفر بن حیان(ت األصبهاني، أبو محمد عبد اهللا بن مح  *

، ١ار العاصــــمة، طي، دالعظمــــة، تحقیــــق: رضــــا اهللا بــــن محمــــد إدریــــس المبــــاركفور   -١٠
  م.١٩٨٧ هـ/١٤٠٨الریاض، 

  م). ١٢٦٩ هـ/٦٦٨یفة بن یونس أبو العباس(ت ابن أبي أصیبعة، أحمد بن القاسم بن خل *
  عیون األنباء في طبقات األطباء، تحقیق: نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت.  -١١
  م) .٦٢٨ هـ/٧جندل بن شراحیل(ت األعشى، میمون بن قیس بن   *

 هـــ/١٣٨٨للبنانیــة للكتــاب، بیــروت، دیــوان األعشــى، تحقیــق: فــوزي عطــوي، الشــركة ا  -١٢
  م.١٩٦٨

  م) .٥٦٠األفوه األودي، صالءة بن عمر(ت   *
 هـــ/١٤١٨، بیــروت، ١ي، دار صــادر، طدیــوان األفــوه األودي، تحقیــق: محمــد التــونج  -١٣

  م.١٩٩٧
  م) .٥٠٠ي ولد سنة (امرؤ القیس، بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الكند  *

  م.١٩٤٤ هـ/١٣٦٤ري، دار الكتب، القاهرة، دیوان امرؤ القیس، تحلیل: محمد صب  -١٤
  م) .٩٨٠ ـ/ه٣٧٠اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر(ت   *

المؤتلـــف والمختلـــف فـــي أســـماء الشـــعراء وكنـــاهم وألقـــابهم وأنســـابهم وبعـــض شـــعرهم،،   -١٥
  م.١٩٩٠ هـ/١٤١١ت، ، بیرو ١، دار الجیل، طتحقیق: ف. كرنو

  
  م).١١٨١ هـ/٥٧٧ن بن محمد بن عبید اهللا(ت ابن األنباري، عبد الرحم  *
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 ٢١٩

، ٣بــــة المنــــار، طنزهــــة البــــاء فــــي طبقــــات اُألدبــــاء، تحقیــــق: إبــــراهیم الســــامرائي، مكت  -١٦
  م.١٩٨٤ هـ/١٤٠٥اُألردن، 

  م).١٢٣١ هـ/٦٢٩قرب بن منصور بن المقرب(ت البحراني، علي بن الم  *
  ن علي بن مقرب، شرح: عبد العزیز أحمد العویص، المكتبة اإلسالمیة، دمشق.دیوا  -١٧
  م).١٢٨٠ هـ/٦٧٩ي، میثم بن علي بن میثم(ت البحران  *

وث اإلســالمیة، اختیــار مصــباح الســالكي، تحقیــق: محمــد هــادي األمینــي، مجمــع البحــ  -١٨
  م.١٩٨٧ هـ/١٤٠٨، مشهد، ١ط

  م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧قم، ، ١شرح نهج البالغة، أنوار الهدى، ط  -١٩
  م).٨٦٩ هـ/٢٥٦بن إبراهیم بن المغیرة(ت  البخاري، محمد بن إسماعیل  *

  ، تحقیق: محمد فءاد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.داألدب المفر   -٢٠
  التاریخ الصغیر، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، بیروت.   -٢١
  لعثمانیة، حیدر آباد .التاریخ الكبیر، دائرة المعارف ا  -٢٢
 هــ/١٤٢٢، ١صر، دار طوق النجاة، طصحیح البخاري، تحقیق: محمد زهعیر بن نا  -٢٣

  م.٢٠٠٢
  م).١٣٨١ هـ/٧٧٩هللا بن محمد بن إبراهیم(ت ابن بطوطة،محمد بن عبد ا  *

رحلة ابن بطوطة المسـماة تحفـة النظـار فـي غرائـب األمصـار وعجائـب األسـفار، دار   -٢٤
  .الشرق العربي 

  م).١١٢٢ هـ/٥١٦سعود بن محمد بن الفراء(ت البغوي، أبو محمد الحسین بن م  *
معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن = تفســیر البغــوي، تحقیــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار   -٢٥

  م.١٩٩٩ هـ/١٤٢٠، بیروت، ١تراث العربي، طإحیاء ال
  م).١٠٦٥هـ ـ ٤٥٨البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن عبد اهللا بن موسى(ت   *

  م.١٩٨٤ هـ/١٤٠٥، بیروت، ١كتب العلمیة، طدالئل النبوة، دار ال  -٢٦
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 ٢٢٠

  م.١٩٢٥هـ/ ١٣٤٤، حیدر آباد، ١السنن الكبرى، دائرة المعارف النظامیة، ط -٢٧
  م).٨٩٢ هـ/٢٧٩عیسى بن سوده بن موسى (ت  الترمذي، محمد بن  *

  الفكر، بیروت.  سنن الترمذي، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، دار  -٢٨
  م) .١٤٦٩ هـ/٨٧٤ الظاهري، جمال الدین(ت ابن تغري بردي، یوسف بن عبد اهللا  *

  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مصر.   -٢٩
  م).٨٤٥ هـ/٢٣١ن أوس بن الحارث بن قیس(ت أبو تمام، حبیب ب  *

تقــدیم: عبــد الحمیــد یــونس وعبــد الفتــاح مصــطفى، دیــوان أبــي تمــام، حبیــب بــن أوس،   -٣٠
  م.١٩٤٢ هـ/١٣٦١المعارف اإلسالمیة، مصر، دائرة 

 هــــ/١٣٧٤: محمـــد عبـــد المـــنعم، مصـــر، دیـــوان الحماســـة، حبیـــب بـــن أوس، تحقیـــق  -٣١
  م.١٩٥٤

  التفریشي، موصطفى بن الحسین (من أعالم القرن الحادي عشر الهجري).  *
، قــم، ١إلحیــاء التــراث، ط لــیهم الســالم ـآل البیــت ع الرجــال، تحقیــق: مؤسســة نقــد  -٣٢

  م.١٩٩٧ هـ/١٤١٨
  م).١٠٣٥ هـ/٤٢٧بن إبراهیم، أبو إسحاق(ت  الثعلبي، أحمد بن محمد  *

الكشف والبیـان عـن تفسـیر القـرآن = تفسـیر الثعلبـي، تحقیـق: أبـو محمـد بـن عاشـور،   -٣٣
  م.٢٠٠٢ هـ/١٤٢٢، بیروت، ١تراث العربي، طدار إحیاء ال

  م).٨٦٨ هـ/٢٥٥بحر بن محبوب بن عثمان (ت الجاحظ، عمرو بن   *
  م.٢٠٠٤ هـ/١٤٢٤ر الكتب العلمیة، بیروت، الحیوان، دا  -٣٤
  م)٢٠٠٣هـ/١٤٢٣البیان والتبیین، دار ومكتبة الهالل، بیروت،   -٣٥
  م).١٢١٧ هـ/٦١٤، محمد بن أحمد بن جبیر(ت ابن جبیر  *

  ، بیروت.ن جبیر، دار ومكتبة الهاللبرحلة ا  -٣٦
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، محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن یوســـــــف(ت ابـــــــن الجزائـــــــري، شـــــــمس الـــــــدین أبـــــــو الخیـــــــر  *
  م).١٤٢٩هـ/٨٣٣

  م.١٩٣٢ هـ/١٣٥١لقراء، مكتبة ابن تیمیة، غایة النهایة في طبقات ا  -٣٧
  م).٨٧٢ هـ/٢٥٩اهیم بن یعقوب بن إسحاق(ت الجوزجاني، إبر   *

  مي، باكستان.أحوال الرجال، تحقیق: عبد العلیم، نشر: حدیث أكادی  -٣٨
 هـــ/ ٥٩٧الــرحمن بــن علــي بــن محمــد(ت  ابــن الجــوزي، جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد  *

  م) .١٢٠٠
  م.٢٠٠٠ هـ/١٤٢١ي، دار الحدیث، القاهرة، صفة الصفوة، تحقیق: أحمد بن عل  -٣٩
كتـــب العلمیـــة، العلـــل المتناهیـــة فـــي األحادیـــث الواهیـــة، تحقیـــق: خلیـــل المـــیس، دار ال  -٤٠

  م.١٩٨٢ هـ/١٤٠٣، بیروت، ١ط
كتــــب المنــــتظم فــــي تــــاریخ الملــــوك واُألمــــم، تحقیــــق: محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا، دار ال  -٤١

  م.١٩٩١ هـ/١٤١٢، بیروت، ١العلمیة، ط
  م).١٠٠٢ هـ/٣٩٣ماعیل بن حماد، أبو نصر(ت الجوهري، إس  *

لــم الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار الع  -٤٢
  م.١٩٨٦ هـ/١٤٠٧، بیروت، ٤یین، طللمال

  م).٩٤٥ هـ/٣٣٤الحسن بن أحمد بن یعقوب(ت ابن الحائك، أبو محمد   *
  م.١٨٨٦ هـ/١٣٠٤صفة جزیرة العرب، لیدن،   -٤٣
  م).٦٦٥ ق.هـ/ ٤٥هللا بن سعد بن الحشرج(ت حاتم الطائي، حاتم بن عبد ا  *

  .م١٩٦٣ هـ/١٣٨٣لطائي، دار صادر، بیروت، دیوان حاتم ا  -٤٤
  م).١٦٥٦ هـ/١٠٦٧فة، مصطفى بن عبد اهللا(ت حاجي خلی  *

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.  -٤٥
  م).٩٧٢هـ/٣٥٤بن معاذ، الدارمي(ت ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن ِحبان  *
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  م.١٩٧٣هـ/١٣٩٣، حیدر آباد، ١الثقات، دائرة المعرف العثمانیة، ط  -٤٦
یــد، دار المجــروحین مــن المحــدثین والضــعفاء والمتــروكین، تحقیــق: محمــود إبــراهیم زا  -٤٧

  م.١٩٧٦ هـ/١٣٩٦، حلب، ١الوعي، ط
دار مشــاهیر علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، تحقیــق: مــرزوق علــي إبــراهیم،   -٤٨

  م.١٩٩٠ هـ/١٤١١، مصر، ١الوفاء، ط
  م).١٤٤٨ هـ/٨٥٢حمد بن أحمد بن حجر(ت بن مالعسقالني، أبو الفضل أحمد   *

  م.١٩٨٥ هـ/١٤٠٦، سوریا، ١دار الرشید، ط تقریب التهذیب، تحقیق: محمد عوامة، -٤٩
  م.١٩٠٨ /هـ١٣٢٦، الهند، ١تهذیب التهذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، ط -٥٠
ن، مجلـس دائـرة الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تحقیـق: محمـد عبـد المعیبـد خـا -٥١

  م.١٩٧٢ هـ/١٣٩٢، الهند، ٢ف العثمانیة، طالمعار 
  م.١٩٥٩ه/ ١٣٧٩فتح الباري في شرح صحیح البخاري، نشر دار المعرفة، بیروت،  -٥٢
  م.١٩٧٠ هـ/١٣٩٠، ٢زان، مؤسسة األعلمي، طلسان المی -٥٣
  .م)١٣٢٥ هـ/٧٢٦یوسف بن علي بن المطهر(ت  الحلي، جمال الدین الحسن بن  *

إرشاد األذهان إلى أحكام اإلیمان، تحقیق: فارس الحسون، مؤسسة النشر اإلسـالمي،   -٥٤
  م.١٩٨٩هـ/١٤١٠، قم، ١ط

ســة نشــر الفقاهــة، خالصــة األقــوال فــي معرفــة الرجــال، تحقیــق: جــواد القیــومي، مؤس  -٥٥
  م.١٩٩٥ هـ/١٤١٧، قم، ١ط

النشـــر ، مؤسســة كشــف المــراد فـــي شــرح تجریــد االعتقـــاد، تحقیــق: حســن زادة اآلملـــي  -٥٦
  م.١٩٩٥ هـ/١٤١٧، قم، ٧اإلسالمي، ط

ن الـدرَكاهي، كشـف الیقـین فـي فضـائل أمیـر المـؤمنین ـ علیـه السـالم ـ تحقیـق: حسـی  -٥٧
  م.١٩٩٠ هـ/١٤١١، طهران، ١ط

  م).١٣٥٨ هـ/٧٤٠د الحسن بن علي بن داود(ت الحلي، أبو محم  *
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  م.١٩٦٣ه/ ١٣٨٣نشر جامعة طهران، طهران، رجال بن داود،   -٥٨
  م).٩٦٧ هـ/٣٥٧عید بن حمدان، أبو فراس(ت الحمداني، الحارث بن س  *

دار بیـروت للنشـر، لبنـان، دیوان أبي فراس الحمداني، روایة أبي عبد اهللا بن خالویه،   -٥٩
  م.١٩٦٥ هـ/١٣٨٥
  م).١٠٩٥هـ/٤٨٨د اهللا بن فتوح بن حمید(ت محمد بن فتوح بن عب* الحمیدي ،

لتـــــألیف والنشـــــر، القـــــاهرة، ر والة األنـــــدلس، الـــــدار المصـــــریة لجـــــذوة المقتـــــبس فـــــي ذكـــــ -٦٠
  م .١٩٦٦ هـ/١٣٨٦

  م).١٤٩٤ هـ/٩٠٠عبد اهللا بن عبد المنعم(ت الحمیري، محمد  *
اصـر للثقافـة، الروض المعطـار فـي خبـر األقطـار، تحقیـق: إحسـان عبـاس، مؤسسـة ن  -٦١

  م.١٩٧٩ هـ/١٤٠٠، بیروت، ٢ط
  م) .٨٥٥ هـ/٢٤١د بن إدریس بن عبد اهللا(ت ابن حنبل، أحمد بن حنبل بن أس  *

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة.  -٦٢
، بیــروت، ١سســة الرســالة، طفضــائل الصــحابة، تحقیــق: وحــي اهللا محمــد عبــاس، مؤ   -٦٣

  م.١٩٨٢ هـ/١٤٠٣
  
  م). ١٠٧٠/هـ٤٦٣ر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد(تالخطیب البغدادي، أبو بك  *

رب اإلســالمي، ، تحقیــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــأو مدینــة الســالم اریخ بغــدادتــ  -٦٤
  م.٢٠٠٢ هـ/١٤٢٢، بیروت، ١ط

 هـــــ/٧٧٦بــــن ســــعید الســــلماني(ت ابــــن الخطیــــب، لســــان الــــدین، محمــــد بــــن عبــــد اهللا   *
  م) .١٣٧٤

  م.٢٠٠٤ هـ/١٤٢٤، بیروت، ١كتب العلمیة، طاإلحاطة في أخبار غرناطة، دار ال  -٦٥
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 هــــ/٦٨١بـــن إبـــراهیم بـــن أبـــي بكـــر(ت  خلكـــان، شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــدابـــن   *
  م) .١٢٨٢

، ١س، دار صــــادر، طوفیــــات األعیــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان، تحقیــــق: إحســــان عبــــا  -٦٦
  م.١٩٩٣ هـ/١٤١٤بیروت، 

  م).٨٥٤هـ/٢٤٠خیاط بن خلیفة العصفري(ت  خلیفة بن خیاط، أبو عمرو خلیفة بن  *
ــــم، طیــــاط، تحقیــــق: أكــــرم ضــــیاء العمــــريتــــاریخ خلیفــــة بــــن خ  -٦٧ ، بیــــروت، ٢، دار القل

  م.١٩٧٦ هـ/١٣٩٧
  م).٩٩٥ هـ/٣٨٥بن عمر بن أحمد بن مهدي(ت الدارقطني، أبو الحسن، علي   *

 هــــ/١٣٨٦ني، دار المعرفـــة، بیـــروت، ســـنن الـــدارقطني، تحقیـــق: عبـــد اهللا هاشـــم یمـــا  -٦٨
  م.١٩٦٦

  م).٨٨٨ هـ/٢٧٥بشیر(ت  إسحاق بن أبو داود، سلیمان بن األشعث بن  *
  سنن أبي داود، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت.  -٦٩
  
  
  م).٩٣٣ هـ/٣٢١سن بن درید بن العتاهیة(ت ابن درید، محمد بن الح  *

 هـــــ/١٤٠٧، ١دار العلــــم للمالیــــین، طجمهــــرة اللغــــة، تحقیــــق: رمــــزي منیــــر بعلبكــــي،   -٧٠
  م.١٩٨٦

  م).١٣٤٨هـ ـ ٧٤٩عبد اهللا الحسامي(ت  طي، أحمد بن أیبك بنابن الدمیا  *
یـــل تـــاریخ بغـــداد، تحقیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب   المستفاد من ذ  -٧١

  العلمیة، بیروت .
  م).١٥٥٨ هـ/٩٦٦حسین بن محمد بن الحسن(ت  الدیار بكري،  *

  تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس، دار صادر، بیروت .  -٧٢
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  م).١٣٤٧ هـ/٧٤٨عبد اهللا محمد بن أحمد(ت  الذهبي، شمس الدین أبو  *
تــاریخ اإلســالم ووفیــات المشــاهیر واألعــالم، تحقیــق: عمــر عبــد الســالم تــدمري، دار   -٧٣

  م.١٩٩٣ هـ/١٤١٣، بیروت، ٢لكتاب العربي،طا
 هـــ/١٤١٩، بیــروت، ١كتــب العلمیــة، طتــذكرة الحفــاظ، تحقیــق: زكریــا عمیــرات، دار ال -٧٤

  م.١٩٩٨
ؤوط، ســـیر أعـــالم النـــبالء، تحقیـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــین، بإشـــراف: شـــعیب األرنـــا  -٧٥

  م.١٩٨٤ هـ/١٤٠٥، ٣مؤسسة الرسالة، ط
ة حكومـة الكویـت، العبر في خبر من غبر، تحقیق: صالح الدین المنجـد، نشـر: مطبعـ -٧٦

  م.١٩٨٣ هـ/١٤٠٤الكویت، 
باعــة علــي محمــد البجـاوي، دار المعرفــة للطمیـزان االعتــدال فـي نقــد الرجــال، تحقیـق:   -٧٧

  م.١٩٦٢ هـ/١٣٨٢، بیروت، ١والنشر، ط
  م).٧٣٥ هـ/١١٧عقبة بن نهیش بن مسعود(ت  ذو الرّمة، غیالن بن  *

ـــــة، تنقــــیح: كارلیـــــل هنـــــري  -٧٨  هــــــ/١٣٣٧هــــیس، نشـــــر: كلیــــة كمبـــــریج،  دیــــوان ذي الرّم
  م.١٩١٨

ـــد اهللا محمـــد بـــن  * ـــدین أبـــو عب ـــد القـــادر(ت أبـــي ب الـــرازي، زیـــن ال  هــــ/٦٦٦كـــر بـــن عب
  م) .١٢٦٧

ـــة العصـــریة، طمختـــار الصـــحاح، تحقیـــق: یوســـف الشـــیخ محمـــد، المك  -٧٩ ، بیـــروت، ٥تب
  م.١٩٩٩ هـ/١٤٢٠

  م)٩٣٨هـ/٣٢٧الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس(ت   *
  م.١٩٥١هـ/١٣٧١، بیروت، ١الجرح والتعدیل، دار إحیاء التراث العربي، ط  -٨٠
  م).١١٤٨ هـ/٥٤٣الحسن بن الحسین بن علي(ت ازي، محمد بن عمر بن الر   *

  م.٢٠٠٠ هـ/١٤٢١، بیروت، ١مفاتیح الغیب، دار الكتب العلمیة، ط  -٨١
  م).١١٦٦ هـ/٥٦٢بن الحسین بن هبة اهللا (ت الراوندي، سعید بن عبد اهللا   *
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سـید ي، مكتبـة المنهاج البراعة في شرح نهج البالغة، تحقیـق: عبـد اللطیـف الكـوهكمر   -٨٢
  م.١٩٨٥ هـ/١٤٠٦المرعشي النجفي، قم، 

  م). ١٠٧٠هـ/٤٦٣ي الحسن القیرواني(ت ابن رشیق، أبو عل  *
الحمیـد، دار  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق: محمـد محیـي الـدین عبـد  -٨٣

  م.١٩٨٠ هـ/١٤٠١، ٥الجیل، ط
  ).م٩١٩ هـ/٣٠٧محمد بن هارون، أبو بكر(ت الرویاني،   *

، القـاهرة، ١سسـة قرطبـة، طمسند الرویـاني، تحقیـق: أیمـن علـي أبـو یمـاني، نشـر: مؤ   -٨٤
  م.١٩٩٦ هـ/١٤١٦

  م).٦٣٦ هـ/١٥ بن قیس بن عدي السهمي(ت ابن الزبعري، عبد اهللا  *
، بیـروت، ٢سسـة الرسـالة، طدیوان عبد اهللا بـن الزبعـري، تحقیـق: یحیـى الجبـوري، مؤ   -٨٥

  م) .١٩٧٧ هـ/١٣٩٨
  م).١١٤٣ هـ/٥٣٨مر بن محمد، أبو القاسم(ت خشري، محمود بن عالزم  *

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل، تحقیق: عبد الـرزاق المهـدي، دار إحیـاء   -٨٦
  التراث العربي، بیروت.

  .   م)٦٢٧ /ه٦بن ربیعة بن قرط(ت  ي ُسلمىزهیر بن أب  *
وسـف بـن سـلیمان، جمـع: بـدر الـدین دیوان زهیر بن أبي ُسلمى، شرح: أبـو الحجـاج ی  -٨٧

  الحلبي، مصر.
  م).١٠٩٣ هـ/٤٨٦الحسین بن أحمد بن حسین(ت الزوزني،   *

  م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، بیروت، ١، دار الجیل، طشرح المعلقات السبع  -٨٨
   م).١٣٦٩هـ ـ٧٧١هاب بن تقي الدین(ت السبكي، تاج الدین عبد الو   *

  .فتاوى السبكي، نشر دار المعرفة، بیروت -٨٩
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الكبرى، تحقیق: محمـود محمـد الطنـاحي، وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو، طبقات الشافعیة   -٩٠
  م.١٩٩٢ هـ/١٤١٣، ٢هجر للطباعة والنشر، ط

  م).٨٤٤ هـ/٢٣٠محمد بن منیع الزهري(ت ابن سعد،   *
، القــاهرة، ١ة الخــانجي، طالطبقــات الكبــرى، تحقیــق: علــي محمــد عمــر، نشــر: مكتبــ  -٩١

  م.٢٠٠٠ هـ/١٤٢١
  م).٨٥٨ هـ/٢٤٤قوب بن إسحاق، أبو یوسف(ت ابن السكیت، یع  *

 ، بیـــروت،١إصـــالح المنطـــق، تحقیـــق: محمـــد مرعـــب، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ط  -٩٢
  م.٢٠٠٢ هـ/١٤٢٣

  م). ٨٣٨هـ ـ٢٢٤عبد اهللا الهروي(ت  سّالم بن بن ، القاسمبن سّالما   *
عثمانیــة، عــة دائــرة المعــارف الغریــب الحــدیث، تحقیــق: محمــد عبــد المعیبــد خــان، مطب -٩٣

  م.١٩٦٤ هـ/١٣٨٤، حیدر آباد، ١ط
  م).٨٤٦ هـ/٢٣٢م بن عبید اهللا(ت ابن سّالم، محمد بن سالّ   *

  طبقات فحول الشعراء، تحقیق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة.   -٩٤
  
  
  م).١١٦٦ هـ/٥٦٢محمد بن منصور التمیمي(ت  السمعاني، عبد الكریم بن  *

المعــارف، اب، تحقیــق: عبــد الــرحمن بــن یحیــى المعلمــي الیمــاني، مجلــس دائــرة األنســ  -٩٥
  م.١٩٤٣ هـ/١٣٦٢، حیدر آباد، ١ط

  م).٧٩٦ هـ/١٨٠عثمان بن قنبر، أبو بشر(ت سیبویه، عمرو بن   *
، ٣ة الخــــانجي، طكتـــاب ســـیبویه، تحقیـــق: عبــــد الســـالم محمـــد هــــارون، نشـــر: مكتبـــ  -٩٦

  م.١٩٨٧ هـ/١٤٠٨القاهرة، 
  م).١٠٣٦ هـ/٤٢٨علي (ت ینا، الحسین بن عبد اهللا بن الحسن بن ابن س  *
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 ٢٢٨

  م.١٩٨٣ هـ/١٤٠٤ید المرعشي، قم المقدسة، الشفاء، نشر: مكتبة الس  -٩٧
  م).١٥٠٥ هـ/٩١١بن أبي بكر، جالل الدین(ت السیوطي، عبد الرحمن   *

م، المكتبـة بغیة الوعاة في طبقـات اللغـویین والنحـاة، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهی  -٩٨
  العصریة، لبنان.

  م.١٩٨٠ه/ ١٤٠١الجامع الصغیر، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  -٩٩
حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار   -١٠٠

  م.١٩٦٧ هـ/١٣٨٧، مصر، ١الكتب العربیة، طإحیاء 
  م.١٩٨٢ هـ/١٤٠٣بیروت، ، ١كتب العلمیة، ططبقات الحفاظ، دار ال  -١٠١
، القــاهرة، ١طبقــات المفســرین العشــرین، تحقیــق: علــي محمــد عمــر، مكتبــة وهبــة، ط  -١٠٢

  م.١٩٧٦ هـ/١٣٩٦
كتـــب العلمیـــة، المزهــر فـــي علـــوم اللغــة وأنواعهـــا، تحقیـــق: فـــؤاد علــي منصـــور، دار ال  -١٠٣

  م.١٩٩٧ هـ/١٤١٨، بیروت، ١ط
  م).٨١٩ هـ/٢٠٤ان(ت ریس بن العباس بن عثمالشافعي، حمد بن إد  *

  م.١٩٦١ هـ/١٣٤٣كن، دار الثقافة، بیروت، دیوان الشافعي، تحقیق: زهدي ی  -١٠٤
هــــ ـ ٧٦٤بـــد الـــرحمن بـــن شـــاكر(ت بـــن شـــاكر، محمـــد بـــن شـــاكر بـــن أحمـــد بـــن عا  *

  .م)١٣٦٢
  ، بیروت .١فوات الوفیات، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، ط -١٠٥

 هــــ/٤٠٦ن موســى بـــن محمــد بـــن موســى(ت الشــریف الرضـــي، محمــد بـــن الحســین بـــ  *
  م).١٠١٥

 هــ/١٣٠٧بیـروت،  دیوان الشریف الرضي، تحقیق: عبد الحسـین الحلـي، دار البیـان، -١٠٦
  م .١٨٨٩
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المختــار مــن كــالم أمیــر المــؤمنین ـ علیــه الســالم ـ (نهــج البالغــة)، تحقیــق: هاشــم  -١٠٧
  م.٢٠١٠ هـ/١٤٣١رف، ، النجف األش٤قدسة، طالمیالني، نشر: العتبة العلویة الم

  م). ١٤٤٧هـ ـ ٨٥١مد بن محمد بن عمر(ت ابن شهبة، أبو بكر بن أح  *
، بیــــروت، ١عــــالم الكتــــب، ط طبقــــات الشــــافعیة، تحقیــــق: الحــــافظ عبــــد العلــــیم خــــان، -١٠٨

  م.١٩٨٦ هـ/١٤٠٧
  م).١١٩٢هـ ـ ٥٨٨وب، محمد بن علي(ت ابن شهر آش  *

، ١حیــاء التــراث، طمعــالم العلمــاء، تحقیــق: مؤسســة آل البیــت ـ علــیهم الســالم ـ إل -١٠٩
  م.٢٠١١ هـ/١٤٣١مشهد، 

  م).١١٥٤هـ ـ ٥٤٩بن عبد الكریم(ت الشهرستاني، أبو الفتح محمد   *
، ١ي للمطبوعـــات، طالملـــل والنحـــل، تحقیـــق: إبـــراهیم شـــمس الـــدین، مؤسســـة األعلمـــ -١١٠

  م.٢٠٠٦ هـ/١٤٢٧بیروت، 
  م). ١٣٦٢هـ ـ٧٦٤لصفدي، صالح الدین خلیل بت أیبك بن عبد اهللا(ت ا  *

ار إحیــــاء التــــراث، الــــوافي بالوفیــــات، تحقیــــق: أحمــــد األرنــــاؤوط وتركــــي مصــــطفى، د -١١١
  .م١٩٩٩ هـ/١٤٢٠بیروت، 

  م).٦١٩ ق.هـ/ ٣بن عبد المطلب بن هاشم(ت أبو طالب، عبد مناف   *
اهللا بــن أحمــد المهزمــي (ت  أبــو هفــان عبــد دیــوان شــیخ األبــاطح، أبــي طالــب، جمــع: -١١٢

الرضــویة، النجــف  م)، تحقیــق: محمــد صــادق آل بحــر العلــوم، المكتبــة٨٧٠هـــ/٢٥٧
  م.١٩٣٧ هـ/١٣٥٦األشرف، 

اإلمــام علــي، أبــو الحســن علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن ابــن أبــي طالــب،   *
  م) .٦٦٠ هـ /٤٠هاشم(ت 

م ـ، جمـع: المرحـوم محسـن األمـین الحسـیني، مكتبـة دیـوان اإلمـام علـي ـ علیـه السـال -١١٣
  م.١٩٥٢ هـ/١٣٧٢ار الكتب، النجف األشرف، د
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  م).٩٧٠ه/ ٣٦٠الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني(ت  *
  م.١٩٨٥ه/ ١٤٠٦، بیروت، ٢حیاء التراث العربي، طإالمعجم الكبیر، نشر دار  -١١٤

  .م)١١٥٣ هـ/٥٤٨بن الحسن بن الفضل(ت  لفضلالطبرسي، أمین الدین أبو علي ا  *
، ١سسـة األعلمـي، طمجمع البیان في تفسیر القرآن، تقدیم: السـید محسـن األمـین، مؤ  -١١٥

  م.١٩٩٤ هـ/١٤١٥بیروت، 
  م).٩٢٢ هـ/٣١٠یزید بن كثیر، أبو جعفر(ت الطبري، محمد بن جریر بن   *

  م.١٩٦٧ ـ/ه١٣٨٧، بیروت، ٢دار التراث، ط تاریخ الرسل والملوك، -١١٦
  م).١٣٠٩ هـ/٧٠٩قي، محمد علي بن طباطبا(ت ابن الطقط  *

الفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة، تحقیق: عبد القادر محمد مـایو، دار  -١١٧
  م.١٩٩٧ هـ/١٤١٨، بیروت، ١لقلم العربي، طا

  م).١٦٧٤ هـ/١٠٨٥الطریحي، فخر الدین، (ت   *
 هـــ/١٣٨١، طهــران، ١تبــة الرضــویة، طالحســني، المكمجمــع البحــرین، تحقیــق: أحمــد   -١١٨

  م.١٩٦١
  م) . ١٠٦٧ هـ/٤٦٠فر محمد بن الحسن(ت الطوسي، أبو جع  *

 هــــــ/١٤١٧، ١سســـــة النشـــــر اإلســـــالمي، طالفهرســـــت، تحقیـــــق: جـــــواد القیـــــومي، مؤ  -١١٩
  م.١٩٩٥

  م).١٢٨٦ هـ/٦٨٥ن اهرون بن توما الملطي(ت ابن العبري، اب  *
، ٣، دار الشـــــرق، طل، تحقیـــــق: أنطـــــون صـــــالحاني الیســـــوعيتـــــاریخ مختصـــــر الـــــدو  -١٢٠

  م.١٩٩١ هـ/١٤١٢بیروت، 
  م).٨٢٦ هـ/٢١١سماعیل بن قاسم بن سوید(ت أبو العتاهیة، إ  *

  م.١٩٦٩ هـ/١٣٨٩هیة، دار التراث، بیروت، دیوان أبو العتا   -١٢١
  م).١٢٦١ هـ/٦٦٠هبة بن أبي جرادة(ت  ابن العدیم، عمر بن أحمد بن  *
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كتــب العلمیــة، دة الحلــب فــي تــاریخ حلــب، وضــع حواشــیه: خلیــل المنصــور، دار الزبــ -١٢٢
  م.١٩٩٥ هـ/١٤١٧، بیروت، ١ط

  م). ١١٧٥ هـ/٥٧١الحسین بن هبة اهللا(ت ابن عساكر، أبو القاسم علي بن   *
  م.١٩٩٤ هـ/١٤١٥امة العمروي، دار الفكر، تاریخ دمشق، تحقیق: عمرو بن غر  -١٢٣

شـیخ المفیـد) (ت مـد بـن النعمـان ابـن عبـد السـالم البغـدادي (الالعكبري، محمد بـن مح  *
  م) .١٠٢٢ هـ/٤١٣

  م.١٩٩٣ هـ/١٤١٤، بیروت، ٢دار المفید، ط اإلرشاد، تحقیق: مؤسسة آل البیت، -١٢٤
ـــدین األصـــبهاني،  * ـــد اهللا(ت محمـــد بـــن محمـــد  عمـــاد ال ـــدین أبـــو عب  هــــ/٥٩٧صـــفي ال

  م) .١٢٠٠
المجمـع العلمـي العراقـي،  تحقیق: محمد بهجة األثـري،خریدة القصر وجریدة العصر،   -١٢٥

  م.١٩٥٥ هـ/١٣٧٥
    م).١٦٧٨هـ ـ ١٠٨٩ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري(ت   *

، ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق: محمـود األرنـاؤوط، دار ابـن كثیـر، ط -١٢٦
  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦دمشق، 

  م).٨٥٣ هـ/٢٣٩بن جریر بن عطیة الكلبي(ت بالل  عمارة بن عقیل، بن  *
، دمشــق، ٣شــاكر العاشــور، ط م)، تحقیــق:٨٥٣هـــ ٢٣٩دیــوان عمــارة بــن عقیــل(ت  -١٢٧

  م.٢٠١٢ هـ/١٣٩٤
  م).١١١١ هـ/٥٠٥أحمد الطوسي، الشافعي (ت  الغزالي، محمد بن محمد بن  * 

  إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت. -١٢٨
  م).١٦٠١ هـ/١٠١٠القادر التمیمي الداري(ت دین بن عبد الغزي، تقي ال  *

  الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، مأخوذ من قرص لیزري. -١٢٩
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 هــــ/٧٣٢بــن محمــود، الملــك المؤیــد(ت أبــو الفــداء، عمــاد الــدین إســماعیل بـــن علــي   *
  م).١٣٣١

  المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بیروت.  -١٣٠
  م).٧٨٦ هـ/١٧٠ن أحمد بن عمرو بن تمیم(ت عبد الرحمن الخلیل بالفراهیدي، أبو   *

  كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي وٕابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. -١٣١
هـــ/ ٣٥٦أحمــد أبــو الفــرج(ت  األصــبهاني، علــي بــن الحســین بــن محمــد بــنأبــو الفــرج   *

  .م)٩٦٦
  ، بیروت.٢ط األغاني، تحقیق: سمیر جابر، دار الفكر،  -١٣٢

  م).٩٧٥ هـ/٣٦٥أحمد بن محمد بن إسحاق(ت  ابن الفقیه، أبو عبد اهللا  *
   م.١٩٩٥ هـ /١٤١٦، بیروت، ١عالم الكتب، ط البلدان، تحقیق: یوسف الهادي، -١٣٣

  م).١٣٢٣ هـ/٧٢٣(ت البغدادي ابن الفوطي، كمال الدین عبد الرزاق  *
 هــ/١٣٨٥یق: مصطفى جـواد، بغـداد، قتلخیص مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تح -١٣٤

    م.١٩٦٥
ه/ ١٣٥١الحـــــوادث الجامعـــــة والتجـــــارب النافعـــــة، تعلیـــــق مصـــــطفى جـــــواد، بغـــــداد،  -١٣٥

  م.١٩٣٢
  م).١٤١٤هـ ـ ٨١٧طاهر محمد بن یعقوب( ت الفیروز آبادي، مجد الدین أبو   *

 هــ/١٤٢١، ١ط دین للطباعـة والنشـر،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، دار سعد الـ -١٣٦
  م.٢٠٠٠

  م).٩٦٢ هـ/٣٥١ع بن مرزوق البغدادي(ت ابن قانع، أبو الحسین عبد الباقي بن قان  *
، ١بــاء األثریــة، طمعجــم الصــحابة، تحقیــق: صــالح بــن ســالم المصــراتي، مكتبــة الغر  -١٣٧

  م.١٩٩٧ هـ/١٤١٨المدینة المنّورة، 
  م).٨٨٩ هـ/٢٧٦(ت أبو محمد عبد اهللا بن عبد المجید بن مسلمابن قتیبة،  *
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  م.٢٠٠٣ هـ/١٤٢٣ء، دار الحدیث، القاهرة، الشعر والشعرا -١٣٨
، القـاهرة، ٢مـة للكتـاب، طالمعارف، تحقیق: ثروة عكاشة، نشـر: الهیئـة المصـریة العا -١٣٩

  م.١٩٩١ هـ/١٤١٢
  م).٧٨٦ هـ/١٧٠زید محمد بن أبي الخطاب(ت القرشي، أبو   *

  ي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة.جمهرة أشعار العرب، تحقیق: عل -١٤٠
  م).١٠٧٠هـ/٤٦٣القرطبي، أبو عمر بوسف بن عبد اهللا بن عبد البر(ت   *

، ١االســتیعاب فــي معرفــة األصــحاب، تحقیــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الجیــل، ط  -١٤١
  م.١٩٩١هـ/١٤١٢بیروت، 

  
  م).١٢٨٣ هـ/٦٨٢بن محمد بن محمود(ت القزویني، زكریا   *

  لبالد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت.آثار ا -١٤٢
  م).٨٧٤ هـ/٢٦١الحجاح بن مسلم بن ورد(ت  القشیري، مسلم بن  *

  صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. -١٤٣
  م).٩٤٠ هـ/٣٢٩الحسن(ت القمي، علي بن إبراهیم بن هاشم، أبو   *

ــــتفســــیر القمــــي، صــــححه وع -١٤٤ ــــب الموســــوي الجزائ ــــه: طی ــــق علی ري، مطبعــــة النجــــف ّل
  م.١٩٦٧ هـ/١٣٨٧األشرف، 

  م).٦٢٠ ق.هـ/ ٢بن عدي بن عمرو بن سود(ت قیس بن الخطیم ثابت   *
، القـــاهرة، ١دیـــوان قـــیس بـــن الخطـــیم، تحقیـــق: ناصـــر الـــدین األســـد، دار صـــادر، ط -١٤٥

  م.١٩٦١ هـ/١٣٨١
  (لم أقف على سنة وفاته) .قیس بن زهیر، بن جذیمة بن رواحة العبسي   *

  م.١٩٧٢ هـ/١٣٩٢دل جاسم البیاتي، بغداد، شعر قیس بن زهیر، عا -١٤٦
  م).٧٢٣ هـ/١٠٥رحمن بن األسود بن عامر(ت كثیر عزة، كثیر بن عبد ال  *



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٤

هــ ـ ١٤١٦، بیروت، ١دیوان كثیر عزة، تحقیق: رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، ط -١٤٧
  م.١٩٩٥

  م).١٣٧٢ هـ/٧٧٤بن عمر القرشي الدمشقي(ت  فداء إسماعیلابن كثیر، أبو ال  *
، بیــــروت، ١تــــراث العربــــي، طالبدایــــة والنهایــــة، تحقیــــق: علــــي شــــیري، دار إحیــــاء ال -١٤٨

  م.١٩٨٧ هـ/١٤٠٨
مكتبــة الثقافــة الدینیــة، طبقــات الشــافعیین، تحقیــق: أحمــد عمــر هاشــم ومحمــد زیــنهم،  -١٤٩

  م.١٩٩٢ هـ/١٤١٣
  م).٦٧٤ هـ/٥٥میر بن عجرة(ت ن جعیل، بن قكعب ب  *

  دیوان كعب بن جعیل، جمع وتحقیق: حكمت هالل، نشر: دار الهالل. -١٥٠
  م).٦٧٠ هـ/٥٠بي كعب بن عمرو بن القین(ت كعب بن مالك، بن أ  *

 هـــ/١٣٨٦، بغــداد، ١بغــداد، ط دیــوان كعــب بــن مالــك، ســامي العــاني، نشــر: جامعــة -١٥١
  م.١٩٦٦

  م).٧٤٣ هـ/١٢٦ن مجالد بن ربیعة(ت خنیس بالكمیت، بن زید بن   *
 /هـــ١٣٥١دیــوان الكمیــت، جمــع وتقــدیم: داود ســلوك، نشــر: مكتبــة األنــدلس، بغــداد،  -١٥٢

  م.١٩٣٢
  م).٨٨٦ه/ ٢٧٣اهللا محمد بن یزید القزویني( ت ابن ماجة، أبو عبد *

ســـنن ابـــن ماجـــة، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، نشـــر دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة،  -١٥٣
  لقاهرة.ا

  م).٩٦٥ هـ/٣٥٤ن الحسین بن حسن الجعفي(ت المتنبي، أحمد ب  *
  م.١٩٨٨ هـ/١٤٠٩ود أحمد الخزرجي، بغداد، دیوان المتنبي، شرح: عب -١٥٤

  م).٧٢٢ هـ/١٠٤جبیر، أبو الحجاج المكي(ت مجاهد، بن   *



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٥

یثــة، ســالمي الحدتفســیر مجاهــد، تحقیــق: محمــد عبــد الســالم أبــو النیــل، دار الفكــر اإل -١٥٥
  م.١٩٨٩ هـ/١٤١٠، مصر، ١ط

  م).٩٩٤ هـ/٣٨٤محمد بن عمران بن موسى(ت  المرزباني، أبو عبید اهللا  *
  م.٢٠٠٥ هـ/١٤٢٥سلوم، دار صادر، بیروت،  معجم الشعراء، تحقیق: فاروق -١٥٦

  م).١٣٤١هـ ـ ٧٤٢ن یوسف أبو الحجاج(ت المزي، یوسف بن عبد الرحمن ب  *
الرجــال، تحقیـــق: بشــار عـــواد معــروف، مؤسســـة الرســـالة، تهــذیب الكمـــال فــي أســـماء  -١٥٧

  م.١٩٧٩ هـ/١٤٠٠، بیروت، ١ط
  م).٩٥٧ هـ/٣٤٦ن علي بن الحسین بن علي(ت المسعودي، أبو الحس  *

 هــــ/١٤٣١، بیـــروت، ١باعـــة والنشـــر، طمـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر، األمیـــرة للط -١٥٨
  م.٢٠٠١

  م).٩٠٨ هـ/٢٩٦د اهللا بن محمد العباسي(ت ابن المعتز، عب  *
  ، القاهرة.٣طبقات الشعراء، تحقیق: عبد الستار أحمد الفراج، نشر: دار المعارف، ط -١٥٩

  م).٧٦٧ هـ/١٥٠سلیمان بن بشیر األزدي(ت  مقاتل، بن  *
، ١حیــاء التــراث، طتفســیر مقاتــل بــن ســلیمان، تحقیــق: عبــد اهللا محمــود شــحاته، دار إ -١٦٠

  م.٢٠٠٣ هـ/١٤٢٣بیروت، 
  التاسع المیالدي). هـ/ ٤سحاق بن الحسین(ت قلمنجم، إا  *

، بیــروت، ١عــالم الكتــب، ط آكــام المرجــان فــي ذكــر المــدائن المشــهورة فــي كــل مكــان، -١٦١
  م.١٩٨٧ هـ/١٤٠٨

 ١٣١٣هــ/٧١١أبـو الفضـل، جمـال الـدین(ت  ابن منظور، محمد بن مكـرم بـن علـي،  *
  م).

  م.١٩٩٣ هـ/١٤١٤، بیروت، ٣ب، دار صادر، طلسان العر  -١٦٢
  م).٨٢٧ هـ/٢١٢لفضل(ت المنقري، نصر بن مزاحم بن سیار، أبو ا  *



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٦

، بیــروت، ١حجــة البیضــاء، طكتــاب صــفین، تصــحیح: حســین علــى قصــفة، دار الم -١٦٣
  م.٢٠٠٨ هـ/١٤٢٩

  م).٧٤٢ هـ/١٢٥لمخارق بن سلیم بن حصرة(ت النابغة الذبیاني، عبد اهللا بن ا  *
  وق عمر، دار األرقم، بیروت. دیوان النابغة الذبیاني، شرح: فار  -١٦٤

  م).١٠٥٨ هـ/٤٥٠علي بن أحمد بن العباس(ت  النجاشي، أبو العباس أحمد بن  *
  م.٢٠١٠ هـ/١٤٣١، بیروت، ١دار األعلمي، طرجال النجاشي،  -١٦٥

ن إســـــــــــحق المعـــــــــــروف ابـــــــــــن النـــــــــــدیم، أبـــــــــــو الفـــــــــــرج محمـــــــــــد بـــــــــــن یعقـــــــــــوب بـــــــــــ  *
  ). م١٠٤٦هـ/٤٣٨بالوراق(ت

  م.١٩٧١ هـ/١٣٩١ا تجدد، طهران، تحقیق: رضالفهرست،  -١٦٦
  م) .١٠٣٨هـ/٤٣٠هللا بن أحمد بن إسحاق(ت األصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبد ا  *

  م.١٩٧٤ هـ/١٣٩٤األصفايء، السعادة، مصر،  حلیة األولیاء وطبقات  -١٦٧
النــوبختي، أبــو محمــد الحســن بــن موســى(من أعــالم القــرن الثالــث الهجــري ـ التاســع   *

  المیالدي).
، ٤فــرق الشــیعة، تعلیــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، الناشــر: محمــد كــاظم الكتبــي، ط -١٦٨

  م.١٩٦٨ هـ/١٣٨٨قم، 
  م). ١٢٧٧هـ ـ ٦٧٦لدین یحیى بن شرف(ت النووي، أبو زكریا محیي ا  *

  تهذیب األسماء واللغات، دار الكتب العربیة، بیروت.  -١٦٩
ـــهالنیســـابوري، محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــ  *  هــــ/٤٠٥، أبـــو عبـــد اهللا(ت ن حمدوی

  م).١٠١٤
كتـب العلمیـة، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القـادر عطـا، دار ال -١٧٠

  م.١٩٩٠ هـ/١٤١١، بیروت، ١ط
  م).٩٧٢ هـ/٣٦٢هاني بن محمد بن سعدون(ت  ، محمد بنابن هانئ األندلسي   *



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٧

  م.١٩٧٩ هـ/١٤٠٠نان، تاني، دار بیروت، لبدیوان بن هاني، تحقیق: كرم البس  -١٧١
ث بن زبید بن مخزوم(ت   *   م).٦٤٨هـ/ ٢٧الهذلي، خویلد بن خالد بن ُمحرِّ

  م.١٩٧٧ هـ/١٣٩٨، ١، جامعة الریاض، طأبو ذؤیب الهذلي، شعره -١٧٢
  م).٨٣٣ هـ/٢١٨ن هشام بن أیوب الحمیري(ت ابن هشام، عبد الملك ب  *

ســـعد، دار الجیـــل، بیـــروت،  الـــرؤوفالســـیرة النبویـــة، البـــن هشـــام، تحقیـــق: طـــه عبـــد  -١٧٣
  م.١٩٩٠ هـ/١٤١١

  م).٦٤٩ هـ/٢٩ثور بن عبد اهللا بن عامر(ت ي، حمید بن الهالل  *
الــدار القومیــة، القــاهرة، دیــوان حمیــد بــن ثــور الهاللــي، تحقیــق: عبــد العزیــز المبنــي،  -١٧٤

  م.١٩٦٤ هـ/١٣٨٤
  م).١٣١٨ه/ ٧١٨* الهمذاني، رشید الدین فضل اهللا(ت 

  ع التواریخ، تعلیق یحیى الخشاب، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة.جام -١٧٥
  م).١٠٧٥ هـ/٤٦٨ن محمد بن علي، أبو الحسن(الواحدي، علي بن أحمد ب  *

أحمــد وعلــي محمــد معــوض وأحمــد الوســیط فــي تفســیر القــرآن المجیــد، تحقیــق: عــادل  -١٧٦
، ١العلمیـــة، ط كتـــبمحمـــد صـــیرة وأحمـــد عبـــد الغنـــي وعبـــد الـــرحمن عـــویس، دار ال

  م.١٩٩٤ هـ/١٤١٥بیروت، 
  م).١٣٧٣هـ ـ ٧٧٥أبو الوفاء، عبد القادر محمد القرشي(ت   *

  الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة، تحقیق: میر محمد، كراتشي. -١٧٧
 هـــــ/٧٦٨ن ســـعد بـــن علــــي بـــن ســـلیمان(ت الیـــافعي الیمنـــي، أبــــو محمـــد عبـــد اهللا بــــ  *

  م).١٣٦٦
كتـــب لیقظـــان فـــي معرفـــة مـــا یعتبـــر مـــن حـــوادث الزمـــان، دار المـــرآة الزمـــان وعبـــرة ا -١٧٨

  م.١٩٩٧ هـ/١٤١٧، بیروت، ١العلمیة، ط



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٨

 هـــ/٦٢٦(ت الحمــوي البغــدادي اهللا یــاقوت بــن عبــد اهللا، شــهاب الــدین أبــو عبــد یــاقوت  *
  م).١٢٢٨

  م.١٩٧٩ هنـ/١٤٠٠، بیروت، ٣دار الفكر، ط معجم اُألدباء،  -١٧٩
  م.١٩٩٤ هـ/١٤١٥بیروت،  ،٢، طمعجم البلدان، دار صادر  -١٨٠

  م) .١١٣١هـ /     ٥٢٦  ین محمد بن محمد(ت ابن أبي یعلى، أبو الحس  *
  طبقات الحنابلة، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت.  -١٨١

  م). ١٣٢٥هـ ـ ٧٢٦فتح موسى بن محمد (ت الیونیني، قطب الدین أبو ال  *
    م.١٩٩٢ هـ/١٤١٣، القاهرة، ٢اإلسالمي، ط ذیل مرآة الزمان، دار الكتاب -١٨٢

  
  

  قائمة املراجع: ثانيًا: 
  األصبهاني، المیرزا عبد اهللا أفندي(من أعالم القرن الثاني عشر) .  *

  م.١٩٨١هـ/ ١٤٠١ریاض العلماء وحیاض الفضالء، تحقیق: أحمد الحسیني، قم،   -١٨٣
  األمین، حسن.  *

الفقــــــه الطوســــــي، مؤسســــــة دائــــــرة معــــــارف  اإلســــــماعیلیون والمغــــــول ونصــــــیر الــــــدین  -١٨٤
  م.٢٠٠٥ هـ/١٤٢٦، قم، ٣اإلسالمي، ط

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٨مستدركات أعیان الشیعة، دار التعارف، بیروت،   -١٨٥
  األمین، محسن.  *

  م.١٩٨٢ هـ/١٤٠٣دار التعارف للمطبوعات،  أعیان الشیعة، تحقیق: حسن األمین،  -١٨٦
  البحراني، عبد العظیم  *

  م.١٩٩٣ هـ/١٤١٤، بیروت، ١ؤسسة البالغ، طبحرین دروس وِعبر، معلماء ال  -١٨٧
  م).١٧٧٢ هـ/١١٨٦یوسف بن أحمد الدرازي(ت  البحراني،  *



 المصادر والمراجع 

 ٢٣٩

  م.٢٠٠٨ هـ/١٤٢٩، بیروت، ١دار المرتضى، طكشكول البحراني،   -١٨٨
  البعالوي، محمد.  *

وت، مي، بیـــــر ، دار الغـــــرب اإلســـــالاألندلســـــي شـــــاعر الدولـــــة الفاطمیـــــة ءابـــــن هـــــاني  -١٨٩
  م.١٩٨٤ هـ/١٤٠٥

  البغدادي، إسماعیل باشا.  *
هدیـــة العــــارفین فـــي أســــماء المـــؤلفین وآثــــار المصـــنفین، دار إحیــــاء التـــراث العربــــي،   -١٩٠

  بیروت.
  
  م).١٩٢١ هـ/١٣٤٠البالدي، علي بن حسن(ت   *

النعمـان، النجـف  أنوار البدریین في تراجم علماء القطیف واألحساء والبحرین، مطبعة  -١٩١
  م.١٩٥٧ هـ/١٣٧٧شرف، األ

  م)١٩١١هـ/١٣٣٠التبریزي، علي بن موسى بن محمد (ت   *
، قــم، ١مــرآة الكتــب، تحقیــق: محمــد علــي الحــائري، نشــر: مكتبــة الســید المرعشــي، ط  -١٩٢

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤
  م).١٧٠٠ هـ/١١١٢ري، نعمة اهللا الموسوي(ت الجزائ  *

  م.١٩٥٣ هـ/١٣٧٣هران، حسین علي محفوظ، ط شرح عینیة ابن سینا، تحقیق:  -١٩٣
  م).١٨٠١ /هـ١٢١٦الحائري، أبو علي محمد بن إسماعیل(ت   *

منتهى المقال في أحـوال الرجـال، تحقیـق: مؤسسـة آل البیـت ـ علـیهم السـالم ـ إلحیـاء   -١٩٤
  م.١٩٩٦ هـ/١٤١٦المقدسة،  ، قم١التراث، ط

  م).١٦٩٢ هـ/١١٠٤لعاملي، محمد بن الحسن(ت الحر ا  *
  ، تحقیق: أحمد الحسني، دار الكتاب اإلسالمي، قم.اآلمل أمل  -١٩٥

  حسن، الصدر.  *



 المصادر والمراجع 

 ٢٤٠

  م.١٩٥٠هـ/١٣٧٠النشر والطباعة، بغداد،  تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم، شركة  -١٩٦
  ني، عبد الزهراء الخطیب.یالحس  *

  م.١٩٨٨ هـ/١٤٠٩، بیروت، ٤دار الزهراء، طمصادر نهج البالغة،   -١٩٧
  حیدر، أسد.  *

  لصادق والمذاهب األربعة، نشر: مكتبة الصدر، قم.اإلمام ا  -١٩٨
  الخوئي، أبو القاسم.  *

  ، بیروت .٥معجم رجال الحدیث، مؤسسة اإلمام الخوئي، ط  -١٩٩
  م).١٨٩٥هـ/١٣١٣الخوانساري، محمد باقر بن زین العابدین بن جعفر الموسوي(ت  *

  ن، طهران.روضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات، كتبة إسماعیلیا  -٢٠٠
  . م)١٩٦٩هـ/١٣٨٩الطهراني(ت  بن علي بن محمد رضا آغا بزرك، محمد محسن  *

  م.١٩٨٢ هـ/١٤٠٣، بیروت، ٣دار األضواء، طالذریعة إلى تصانیف الشیعة،   -٢٠١
  القمي، عباس.  *

ر التبلیغ داالفوائد الرضویة في أحوال علماء مذهب الجعفریة، تحقیق: ناصر باقري،   -٢٠٢
  م.١٩٦٥ هـ/١٣٨٥قم، اإلسالمي، 

  كحالة، عمر رضا.  *
  معجم المؤلفین، مكتبة المثنى، بیروت.  -٢٠٣

مؤسســة اإلمــام الصــادق ـ  علیــه الســالم ـ ، اللجنــة العلمیــة، بإشــراف: الشــیخ جعفــر   *
  السبحاني.

، قــم، ١ـ علیــه الســالم ـ طموســوعة طبقــات الفقهــاء، نشــر: مؤسســة اإلمــام الصــادق   -٢٠٤
  م.١٩٩٨ هـ/١٤١٩

  م).١٧٠٩هـ/ ١١٢١الماحوزي، سلیمان بن عبد اهللا(ت   *
  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١، ١فهرست علماء البحرین، تحقیق: فاضل الزاكي البحراني، ط -٢٠٥

  النویدري، سالم.  *



 المصادر والمراجع 

 ٢٤١

، ١سســـة المعـــارف، ط) قرنـــًا، مؤ ١٤أعـــالم الثقافـــة اإلســـالمیة فـــي البحـــرین خـــالل (  -٢٠٦
  م.١٩٩١ هـ/١٤١٢بیروت، 

  ز حسین الكنتوري.النیسابوري، إعجا  *
شـــر: مطبعــة كلكتــا، الهنـــد، كشــف الحجــب واألســتار عـــن أســماء الكتــب واألســفار، ن  -٢٠٧

  م.١٩١١ هـ/١٣٣٠
  

  الدوريات :ثالثًا: 
  حسن عیسى.الحكیم ،  *

ـــائن، ا  -٢٠٨  هــــ/١٤٢١شـــعبان،  ٢، األحـــد ١٩لعـــدد مراكـــز العلـــم فـــي الحلـــة، جریـــدة الجن
  م.٢٠٠١

  المجلد الثالث عشر، قرص لیزري.مجلة الموسوعة العربیة،   -٢٠٩
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Abstract  

   After guidance from Almighty Allah I have chosen the sources of Ibn 

maythem Al-Bahrani  (D. 679 H. \ 1280 AC) and his Approach in his 

book sharh nahj Al-balagha . 

 The reason for choosing this subject because I haven’t found any 

researcher who has dealt with that author not in the academic level or the 

outside the academic level.  

 The choice of the book is because it includes many of the 

syntactical, rhetoric, theological, historical and linguistic sciences. 

Through the reading of this book and reviewing with scrutiny I found 

something worth writing even though there is a reference to explanations 

previously about this book but there are not satisfactory and 

concentrated only linguistic and historical, while Maythen Al-Bahrani 

tackled the various aspects like the linguistic, philosophical and 

historical of the speeches of Imam Ali (PBUH). There are studies in the 

rhetoric and syntactical. No one has studied the approach or the sources 

of Al-Shaikh maythem ben Ali Al-Bahrani. 

   The dissertation included four chapters :  

The first chapter studies the political age of Maythem ben Ali Al-

Bahrani in two inquiries: the first inquiry is about the political situation 

which was tackled in the political situation in the Islamic states and 



specially the fall of Abbasid caliphate and the Moghul Campaigns on 

Iraq in particular, especially Baghdad, the capital of the Islamic state. 

The second inquiry studied the scientific and intellectual status in 

Bahrain and the city of Hella, because the explainer if the book has 

moved to and fro and took his sciences in Bahrain and the city of Hella 

giving a brief account of Bahrain and the city of Hella. And then I gave 

an account of the scholars precipitated by Bahrain and the city of Hella. 

The second chapter is comprised of two inquiries; the first inquiry is the 

biography of Maythem ben Ali Al-Bahrani, his name and his birth and 

his upbringing and the sayings of the scholars and their praise, arranged 

by the year of death.  

The second inquiry includes the Sheikhs from whom he took the, 

jurisprudents and rhetoric, philosophy hadith and Arabic in all its arts, in 

addition to other sciences and has exchanged them sufficiently because 

they have affected the scientific and Islamic heritage.  

After that I mentioned his disciples and ended the chapter with the date 

of his death and all the opinions about his death. Then I settled my 

opinion about his death.  

Chapter Three is considered the widest chapter in the dissertation 

because it studies the sources of maythem ben Ali Al-Bahrani in three 

inquires: the first injury studies the recorded sources mentioned by 

maythem ben Ali Al-Bahrani from which he quoted directly mentioning 



the author and his book or the author without a book.  They were 

arranged by the year of death.  

 The second inquiry includes the poetic sources of the Bahrani in his 

book  sharh nahj Al-balagha  which had an influence on his citation of 

the poets. Sometimes he mentioned the name without mentioning the 

verses lines. After investigating the dewans (volumes) of poetry I 

ascribed the lines to their sayers and arranged by the year of death.  

I also mention the opening verses (of the poem) and how many lines, 

and mention the first and the last line of each poem in addition to the 

poetic source which the explainer wants some time without mentioning 

any poem. In other times he mentioned the first hemistich without the 

second hemistich, I mentioned the second hemistich. If I did not find the 

dewan I take the poem from the mothers of books to ascribe them like 

alhamasa by Abi Tammam and the book of Al-Aghani by al-Asfahani.  

The third inquiry is the unknown sources whose owners might be far in 

time form the author and they have no idea how they get to the explainer 

maythem ben Ali Al-Bahrani and classified them according to the year 

of death.  

Chapter Four includes the approach of maythem ben Ali Al-Bahrani in 

his book sharh nahj Al-balagha  through my reading of the explanations 

because his approach is characterized by accuracy and historical 

criticism of the narration.  


