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�ص امللخَّ

��ة البارزين، وهو )الش��يخ ميثم بن عّل  درس ه��ذا البحث أح��د أعالم مدينة احِللَّ
البحرايّن ت 679ه�(، والذي كان له أثر ال خيفى يف تراث احِللَّة العلمّي والفكرّي، وقد 
ل منها ببيان موجز عن س��رية البحرايّن، ثمَّ تسليط  ��م يف ثالثة مباحث ، اختصَّ األوَّ ُقسِّ
الض��وء عىل رحلت��ه إىل احِللَّة، وما نتج عنها من آثار، س��واء كان عىل مس��توى التأليف 
 أو التدري��س، وِذكر أب��رز العلمء الذين تلم��ذوا عىل يديه ، وهنلوا من علم��ه ، وتأثَّروا 

بفكره. 

��ا مصنَّفات بديعة  فات��ه ، التي وِصفت بأهنَّ ��ا املبحث الثاين، فاش��تمل عىل مؤلَّ وأمَّ
ورس��ائل جليلة ، ومن أبرز هذه املؤلَّفات رشوح هنج البالغة الثالثة، والس��يم الرشح 
اح التَّالني له ، فقد اعتمدوا عليه كثرًيا يف رشوحهم،  الكبري منها ، الذي كان مرجًعا للرشَّ
فمنه��م م��ن تبنَّ��ى آراءه، ومنهم من عارضه��ا . وتكم��ن منزلة هذا ال��رشح البن ميثم 
البحرايّن باعتمده عىل نس��خٍة من هنج البالغة ختتلف عن النس��خة التي اعتمدها الس��يِّد 
اح النهج ب�)نس��خة ابن ميثم(، وكان��وا يعارضون هبا  ال��ريّض، وكانت ُتعَرف عن��د رشَّ

النسخة اخلطيَّة للسيِّد الريّض يف مواضع كثرية يف رشوحهم.

فاته، مع  ا املبحث الثالث، فدرست فيه جانًبا من اجلهد اللغوّي للبحرايّن يف مؤلَّ وأمَّ
بيان األثر الظاهر يف مؤلَّفات العلمء الالحقني له. ثمَّ ختمت هذه الدراسة بأبرز النتائج 

ل إليها الباحث .  التي توصَّ
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Abstract

This research studied one of the prominent figures in the 

city of Hilla, namely (Sheikh Maytham bin Ali Al-Bahrani D. 679 

A.H), which had an unmistakable impact on the scientific and 

intellectual heritage of Hilla.

The research was divided into three sections, the first of 

which was concerned with a brief statement on the biography 

of Al-Bahrani, then shed light on his journey to Hilla and the 

effects that resulted from it, whether at the level of authorship 

or teaching, and mentioned the most prominent scholars who 

studied on his hands, drew from his knowledge, and were 

affected With his thoughts.

The second section included his books, which were described 

as wonderful compilations and great messages, and among the 

most prominent of these works are the three 0f (Shuruh Nahj Al-

Balaghah), especially (Al-Sharah Al-Kabir) Which was a reference 

for the following commentators, for they relied on him a lot in 

their explanations, some of them adopted his views and some of 
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them opposed. The status of this commentary by Ibn Maytham 

al-Bahrani is that it relied on a copy of (Nahj Al-Balaghah) that 

differs from the copy adopted by Al-Sayyid Al-Radhi and was 

known at the explanation of Al-Nahj as (Ibn Maytham's copy), 

and they opposed it to the written copy of Sayyid Al-Radi in 

many places in their commentaries.

As for the third topic, I studied part of the linguistic effort of 

al-Bahrani in his writings, with an explanation of the apparent 

impact in the writings of subsequent scholars. Then this study 

concluded with the most prominent results Reached by the 

researcher.
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مة املقدِّ

احلمد هلل الذي عال فقهر، واحلمد هلل الذي بطن فخرب، واحلمد هلل الذي حييي املوتى 
د بن عبد  ويميت األحياء وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر، والصالُة والسالُم عىل خري األنام حممَّ

اهلل وعىل آله الطيِّبني الطاهرين.

ا بعُد: أمَّ

مها، توق��ري علمئها  ��ة وتقدُّ ��م ال خيف��ى عىل أح��د أنَّ م��ن مقاييس عظم��ة األمَّ فمِّ
وتعظيمهم، فهؤالء األعالم أفنوا أعمرهم، ووصلوا ليلهم بنهارهم؛ لتحصيل املعارف، 
ونقل هذه الرسالة عن سلفهم إىل خلفهم، فال معنى حلارٍض ال يتَّصل باملايض، وال يعدُّ 

ام. ة لقابل األيَّ العدَّ

فمن صور الوفاء هلؤالء األعالم أن نحيي ذكراهم، وأن نستعني بفكرهم؛ لتكوين 
ة. قاعدة ننطلق منها لبناء مستقبل األمَّ

رهيا يف ش��تَّى صنوف املعرفة، ومن هؤالء العلمء الذين  فاألمم تفخر بعلمئها ومفكِّ
نفخر هبم العامل اجلليل القدر )الش��يخ ميثم بن عّل البحرايّن ت 679ه�(، وتكمن منزلة 
ة، والس��يم رشوح��ه الثالثة عىل هنج البالغة،  ثها لألمَّ ه��ذا العامل اللغوّي بآثاره التي ورَّ
ه��ذا م��ن جهة، وم��ن جهة أخرى خ��رج من بني يدي��ه- يف أثن��اء مكثه يف مدين��ة احِللَّة 
متهم  يُّون كان هلم األثر البارز يف هنضة مدينته��م العلميَّة، ويف مقدِّ الفيحاء- أع��الم ِحلِّ
، لذا كان لكمل الدين البحرايّن  ّ مة احِللِّ فخ��ر احِللَّة وعنواهنا األبرز أوحد زمانه العالَّ
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أث��ر ال خيف��ى يف تراث احِللَّة، حاول هذا البحث أن يس��لِّط الضوء عليه بصورة موجزة، 
فكان��ت هذه الدراس��ة التي ُوس��مت ب�)ابن َميَث��م البحرايّن ت 679ه� وأث��ره يف الفكر 
ل منه��ا ببيان موجز عن  (، وقد انتظمت يف ثالثة مباح��ث، اختصَّ األوَّ ّ اللغ��وّي احِل��لِّ
سرية البحراين، ثمَّ تسليط الضوء عىل رحلته إىل احِللَّة وما نتج عنها من آثار، سواء كان 
عىل مستوى التأليف أو التدريس، وذكر أبرز العلمء الذين تلمذوا عىل يديه، وهنلوا من 

علمه، وتأثَّروا بفكره.

ا مصنَّفات بديعة ورسائل  فاته، التي وِصفت بأهنَّ ا املبحث الثاين فاشتمل عىل مؤلَّ وأمَّ
جليلة، ومن أبرز هذه املؤلَّفات رشوح هنج البالغة الثالثة، والسيم الرشح الكبري منها، 
اح التالني له، فق��د اعتمدوا عليه كثرًيا يف رشوحهم، فمنهم من  ال��ذي كان مرجًعا للرشَّ
تبنَّ��ى آراءه، ومنهم من عارضها. وتكمن منزلة هذا الرشح البن ميثم البحرايّن باعتمده 
عىل نس��خٍة من هنج البالغة ختتلف عن النس��خة التي اعتمدها الس��يِّد الريّض، وكانت 
اح النهج ب��)نس��خة ابن ميثم(، وكان��وا يعارضون هبا النس��خة اخلطيَّة  ُتع��رف عن��د رشَّ

للسيِّد الريّض يف مواضع كثرية يف رشوحهم.

فاته، مع  ا املبحث الثالث فدرست فيه جانًبا من اجلهد اللغوّي للبحرايّن يف مؤلَّ وأمَّ
بيان األثر الظاهر يف مؤلَّفات العلمء الالحقني له، ثمَّ ختمت هذه الدراسة بأبرز النتائج 

ل إليها الباحث. التي توصَّ

أس��أل اهلل تعاىل أن أكون قد ُوفِّْقُت إلحياء ذكرى ه��ذا العامل اجلليل، إنَّه نِعم املوىل 
ونِع��م النص��ري، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والس��الم عىل س��يِّدنا 

د وآله الطيِّبني الطاهرين. حممَّ
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املبحث الأوَّل

�سرية البحرايّن العلميَّة

)1(، ويقال:  ، أبو الفضل البحرايّنّ ه��و كمُل الديِن َمْيَثُم ْبُن عّل بن َمْيَثم بن ال�ُمع��ىلَّ
، فإنَّه بالفتح)2(. كلُّ ِميثم بكس امليم إالَّ َميثًم البحرايّنّ

ُولِد الشيخ ميثم بن عّل البحرايّن يف إحدى قرى البحرين سنة )636ه��()3(، ونشأ 
يف مسقط رأِسه البحرين، وكان من طبعه االعتكاف واالنعزال عن الناس، يرف جلَّ 
وقته يف البحث والدراسة، »فكتب إليه فضالء احِللَّة والعراق صحيفة حتتوى عىل عذله 
ة مهارتك يف مجيع العلوم  ومالمته عىل هذه األخالق، وقالوا: العجب منك أنَّك مع شدَّ
واملع��ارف، وحذاقتك يف حتقيق احلقائ��ق وإبداع اللطائف، قاط��ن يف طلول االعتزال، 
ة ظريفة بمس��ريه  وخميِّم يف زاوية اخلمول املوجب خلمود نار الكمل...«)4(. وُتروى قصَّ
��ة، ال ختلو من إش��كال)5(، مفادها أنَّ علمء احِللَّة ل���مَّ عاتبوه لعدم زيارته إيَّاهم،  إىل احِللَّ

كتب هلم بيَتني من الشعر:

ــا الــُعــىل ــوَن الــعــلــِم أبــغــي ب ــن طــلــبــُت ف
ََّ ســـمـــوت بـــه الــقــلُّ نـــى عــــ فـــقـــرصَّ

ـــروٌع ف ــهــا  كــلُّ ــَن  ــاس ــح امل أنَّ  ل   َ تــبــنيَّ
ــلُّ ـــ ـــ ـــ ـــ األَصـــ ـــو  ه ــهــا  ــي ف املـــــال  وأنَّ 

فالمه احِللِّّيون بنظرته هذه، ولو يقلب املعنى لكان الصواب، فكتب هلم:
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ـــٍم ـــــــْد قـــــــــاَل قـــــــــوٌم بـــــغـــــِر عـــل ق
ـــــِه ـــــرَبي ـــــَأك ب إالَّ  املـــــــــــرُء  ــــــــا  َم

ـــــــرٍئ َحـــكـــيـــٍم: ـــــــوَل ام َفـــُقـــلـــُت َق
ــــــِه ــــــي ــــــِدْرمَه بِ إالَّ  ــــــــــرُء  امل ـــــــا  َم

لـــديـــِه ِدرهـــــــــــٌم  ـــــكـــــْن  َي مل  َمــــــــْن 
ــــيــــِه لـــــــــْم َتـــلـــَتـــفـــْت َعــــــرُســــــُه إِل

بعد ذلك ش��دَّ الرحال إىل قبلة العلم والعلمء احِللَّة الفيحاء، ويقال: إنَّه دخل بزي 
الفقراء ولس��ان العلمء، فلم يلتفتوا إليه، ومل يؤاكلوه، ويف اليوم الثاين دخل عليهم بزي 
رهم  فهم بنفس��ه، وذكَّ موه بص��در املجلس، فعرَّ ��ال، فأكربوه وقدَّ األغنياء ولس��ان اجلهَّ

م، فاعتذروا منه)6(. بلومهم له عىل شعره املتقدِّ

والذي ينظر يف هذا اخلرب جيد فيها إشكااًل واضًحا، ذلك أنَّ أعالم احِللَّة املعارصين 
للبح��رايّن منهم من تلم��ذ له ومنهم من تلمذ عليه، وإىل يومنا ه��ذا تفخر احِللَّة الفيحاء 
مة  ّ والعالَّ ق احِللِّ بكثرٍي من العلمء؛ ملكوثهم ودراس��تهم وتدريس��هم فيها، ومنهم املحقِّ
ون بحقٍّ مفخرًة لكلِّ  ّ وابن ط��اووس، والقائمة تطول هبؤالء األعالم الذين يع��دُّ احِل��لِّ
ة، فال يعق��ل أنَّ أمثال هؤالء األع��الم يتجاهلون رجاًل  ��ة، وللِحلِّيِّني خاصَّ مس��لٍم عامَّ

بسبب لبسه، أو أن يستنكفوا أن جيالسوا فقرًيا؛ ألنَّه فقري.

وبرف النظر عن س��بب جميئه إىل العراق واس��تقراره يف احِللَّة التي كانت يومذاك 
مرك��ز العلم وحارضة احل��وزة العلميَّة، مكث فيه��ا البحرايّن ردًحا طوي��اًل من الزمن، 
ة، والس��يم  عة من الفن��ون العلميَّة مؤلَّفات عدَّ كان��ت حصيلت��ه تأليفه يف صن��وف متنوِّ
ج منها أس��اطني املذهب  رشوحه الثالثة عىل هنج البالغة، وإقامة حلقة درس��ه التي خترَّ

ورجاالت العلم الذين ُيشار هلم بالبنان.
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اأقوال العلماء فيه

ارس��ني، ف��كلُّ من ترجم له ال يذكره إالَّ  قني والدَّ هلذا العامل الكبري منزلة عند املحقِّ
ّي بقوله: »كمل الدي��ن ميثم بن عّل بن  ث القمِّ بالتعظي��م والتبجي��ل، فقد وصفه املح��دِّ
ق واحلكيم املدقِّق، جامع املعقول  ر، املحقِّ ميثم البحرايّن العامل الربَّاين والفيلسوف املتبحِّ
ه  واملنقول، أس��تاذ الفضالء الفح��ول، صاحب الرشوح عىل هنج البالغ��ة«)7(، وقد عدَّ

اخلواجة نصري الدين الطويّس ثاين أعلم الناس باألصول)8(.

ايّن والعارف الصمدايّن كمل الدين ميثم بن عّل بن  ووصفه غريه بأنَّه: »الع��امل الربَّ
مة املجلّي وأثنى عليه بقوله: »اإلمام األجلُّ األوحد،  ميثم البحرايّن«)9(، وقد ذكره العالَّ
س  مة كمل امللَّة واحلقِّ والدين ميثم البحرايّن، شارح كتاب هنج البالغة قدَّ ق العالَّ املحقِّ
ه )السالفة  ر رمس��ه«)10(. وقد أفرد له الش��يخ س��ليمن البحرايّن كتابا سمَّ اهلل نفس��ه وطهَّ
ايّن،  ه بع��د ِذكر علمء البحرين: »ومنه��م العامل الربَّ البهيَّ��ة يف الرمج��ة امليثميَّة(، قال بحقِّ
والعارف الصمدايّن، كمل الدين ميثم بن عّل بن ميثم البحرايّن، وهو املش��هور يف لسان 
األصحاب بالعامل الربايّن، واملش��ار إليه يف حتقيق احلقائق، وتشييد املباين«)11(. وقد ذكره 
اح هنج البالغة، فقال: »ومنهم الشيخ الفقيه  حبيب اهلل اخلوئّي يف معرض حديثه عن رشَّ
س اهلل روح��ه(، وكان ختام رشحه  احلكي��م املتكلِّم ميثم بن عّل ب��ن ميثم البحرايّن )قدَّ
وائد،  يف س��نة )سبع وسبعني وستمئة(، ورشحه أحس��ن الرشوح، خاٍل عن احلشو والزَّ
منظم بدرر الفوائد، ومنتظم بغرر الفرائد«)12(. وقد ذكره الس��يِّد اخلوئّي بقوله: »الشيخ 
ك��مل الدين ميثم بن عّل ب��ن ميثم البحرايّن، كان من العلمء، الفضالء املدقِّقني، متكلًِّم، 
ماه��ًرا، ل��ه كتب، منها: كتاب رشح هن��ج البالغة، كبري ومتوس��ط وصغري، ورشح املئة 
كلمة، ورس��الة يف اإلمامة، ورسالة يف الكالم، ورسالة يف العلم، وغري ذلك، يروي عنه 

السيِّد عبد الكريم بن أمحد بن طاووس، وغريه«)13(.
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اأ�ساتيذه

تتلمذ الش��يخ ك��مل الدين البحرايّن عىل يد أكابر علمء ع��ره، وهنل من علومهم 
ومعارفهم حتَّى استوى عىل سوقه ناضًجا ُيشار له بالعلم واحلكمة، ومنهم)14(:

احلكيــم املتكليِّم عّل بن ســليَن بن ييى البحرايّن )تــويفيِّ يف حدود 670هــ(: . 1
وهو أحد متكلِّمي اإلماميَّة.

الفيلســوف الكبر اخلواجة نصــر الدين الطويّس )ت 372هـــ(: أفضل أهل . 2
زمان��ه يف العل��وم العقليَّ��ة والنقليَّة، وله مصنَّف��ات كثرية يف العل��وم احلكميَّة 
واألح��كام الرشعيَّة، وُيقال: إنَّ ك��مل الدين البحرايّن تلم��ذ عىل يد اخلواجة 
نص��ري الدين الطويّس يف احلكمة، وتلمذ اخلواجة عىل يد البحرايّن بالفقه، فهو 

تلميذ الطويّس وأستاذه بالوقت نفسه)15(.

ّ جعفر بن احلســن اهلــذّل )ت 676هــ(: صاح��ب التصانيف . 3 ــق احِلــليِّ املحقيِّ
القيِّمة، منها: رشائع اإلسالم، والنافع، واملعترب، ونكت النهاية.

تالميذه

تلمذ عىل البحرايّن كثرٌي من العلمء الفطاحل، منهم)16(:

الشيخ نصر الدين الطويّس )ت672هــ(: فقد تلمذ عىل يدي الشيخ ميثم بن . 1
عّل البحرايّن يف الفقه.

ًم . 2 ّ )ت 680هـــ(: كان فقيه��ا ومتكلِّ د بــن اجلهم األســدّي احِلــليِّ الشــيخ حممَّ
��ه كان »عال���ًم، صدوًقا، فقيًها، ش��اعًرا،  بارًع��ا)17(، ذك��ره الس��يِّد اخلوئّي بأنَّ

وجيًها، أديًبا«)18(.



302

ابن ميثم البحرايّن )ت679 اأو699هـ( واأثره يف الفكر اللغوّي احِللِّّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

فاته . 3 ّ )ت 693هــ(: م��ن مؤلَّ الســييِّد عبــد الكريم بن أمحد بــن طاووس احِلــليِّ
)فرحة الغرّي(، ُطبع يف العراق س��نة 1949م، ذكر الس��يِّد حمس��ن األمني بأنَّه 
كان: »جلي��َل القدر، نبيَل الذكر، حافًظا لكتاب اهلل املجيد، ومل أَر يف مش��اخيي 
��ري واآلثار واألحاديث واألخبار واحلكايات واألش��عار، مجع  أحفظ منه للسِّ

ر وألَّف، وكان يشارك الناس يف علومهم«)19(. وصنَّف وشجَّ

ّ )ت 726هـ(: ش��يخ الطائفة، . 4 ــر احِلــليِّ مــة احلســن بن يوســف بن املطهَّ العالَّ
م��ة وقته، صاح��ب التحقيق والتدقي��ق، كثري التصانيف، انتهت رئاس��ة  وعالَّ
اإلماميَّة إلي��ه يف املعقول واملنقول)20(. له آثاٌر مج��ٌة يف علوم الفقه، واألصول، 
واحلدي��ث، والرجال وغريها من العلوم املختلفة، بش��كل قلَّ نظريه عند غريه 
م��ن علمء عره، إذ كان��ت وما زالت تلك املؤلَّفات قبل��ة الباحثني والعلمء، 

ومرجًعا مهمًّ يف الدرس.

اق املعروف بابــن الفوطّي )من علــَء القرن الثامــن اهلجرّي(: من . 5 عبد الــرزَّ
كتبِه )جممع اآلداب يف تلخي��ص معجم األلقاب(، فقد تلمذ عىل يديه بالفقه، 

ووصفه بأنَّه كان ظاهر البرِْش، حسَن األخالق)21(.
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املبحث الثاين

موؤلَّفات البحرايّن

ة األكرب  صنَّف الش��يخ البحرايّن يف كثري من العلوم، وكان للفلسفة والعرفان احلصَّ
فاته بالفلس��فة وعلم الكالم، فالذي يقرأ رشح  من هذه التصانيف، فاصطبغت أكثر مؤلَّ
هنج البالغة الكبري له، جيد فيه صبغًة عرفانيَّة وفلس��فيَّة، وهو ما ُعِرف به هذا الش��ارح، 
َن معرفته الفلس��فيَّة رشحه هذا، ممَّا جيد  فهو من العلمء العرفانيِّني واملتكلِّمني، وقد ضمَّ
ًة كبريًة يف تفسري عبارات الرشح التي يكتنفها الغموض، ثمَّ إنَّه جلأ إىل  معه الباحث مشقَّ
م هبا للرشح التي جاوزت مئة  مته البالغيَّة التي قدَّ التلخيص الش��ديد، والس��يم يف مقدِّ
ها كثرٌي من املصطلحات األصوليَّة والفلس��فيَّة الصعبة، ممَّا  ومخس��ني صحيفة، والتي يلفُّ

زاد يف صعوبة فهم كثرٍي من عباراته وآرائه)22(.

وآثار البحرايّن منها املطبوع، ومنها املخطوط، فمن كتبه املطبوعة:

ى )مصباح السالكني(: 1. شح نج البالغة الكبر، املسمَّ

ُوِص��ف هذا الرشح بأن ُيكت��َب بالنور عىل األحداق، ال باحلرب ع��ىل األوراق)23(، 
ة ب�)نسخة ابن  اعتمد فيه عىل نس��خة من هنج البالغة غري نس��خة الس��يِّد الريّض، واملسمَّ
مة بالغيَّة طويلة  م الشارح مقدِّ ميثم(. ُطبع هذا الرشح بخمسة أجزاء طبع يف إيران، وقدَّ
قها د. عبد القادر حس��ني أس��تاذ البالغة بجامعة  ترب��و عىل املئتني وثالثني صحيفة، حقَّ

األزهر عام 1987م.
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رشع البح��رايّن يف تألي��ف رشح هن��ج البالغة عن��د وصوله إىل الع��راق، وقد ذكر 
م »مجاعٌة  يف مقدم��ة الرشح العلمء الس��ابقني الذين رشحوا هنج البالغ��ة ووصفهم بأهنَّ
اِب ِمَن  ب��اِب، والسَّ واِب، ُيَميِّ��ُز الِقرْشَ من اللُّ ِد للصَّ ِم��ْن أول األلب��اِب، والناقِد امُلَس��دَّ
ع يف هذا العمل، وهي نرة احلقِّ  اِب«)24(، ثمَّ بنيَّ الغاية األوىل التي من أجلها رَشَ الرشَّ

ال غري.

 ،ا الطريقة التي س��ار عليه��ا يف رشحه، فكانت ب��أن يبدأ بِذكر ق��ول اإلمام�� أمَّ
��م اخلطبة الواحدة أقس��اًما بحس��ب وحدة املوضوع، وم��ن َثمَّ يبدأ  وكث��رًيا ما كان ُيَقسِّ
بتوضيح بعض الكلمت غري الواضحة املعنى، من دون أن يش��رَي إىل أصحاب املعاجم، 
وهذه عادة جرى عليها كثري من العلمء بأالَّ يشريوا إىل مصادر بحثهم، ويكتفوا بقوهلم: 
ًة أخرى بإرجاع هذه اآلراء  ل الباحث مشقَّ اح... الخ«، ممَّا حُيمِّ »قال العلمء، وذكر الرشَّ

إىل أصحاهبا.

وبعد ذل��ك يبدأ بذكر املعنى العام للخطبة، مع ذكر مناس��بة اخلطبة، وأخرًيا رشح 
اخلطبة، مجلًة مجلًة.

وقد انتر البحرايّن يف رشحه للقطب الراوندّي من ابن أيب احلديد الذي كان ُيَشنُِّع 
ح  دة، و كان يرجِّ ع��ىل الراون��دّي كثرًيا)25(، وتابع البح��رايّنُّ الراونديَّ يف مواضع متع��دِّ
آراءه يف مواضع أخرى، عىل حني مل جيد الباحُث البحرايّنَّ يأخذ بآراء ابن أيب احلديد إالَّ 

ا الراوندّي فنجد أثره واضًحا يف رشح البحرايّن)26(. يف موضٍع أو موضَعني، أمَّ

فه العلمء بال��درس والبحث، وكان  ومل يك��ْد هذا ال��رشح أن يرى النور حتَّ��ى تلقَّ
اح النهج من بعُد، فنجد أثره واضًحا أشدَّ الوضوح عند إبراهيم بن احلسني  مرجًعا لرشَّ
ا  ً اخلوئ��ّي )1325ه�()27(، و حبيب اهلل اخلوئّي الذي نقل كث��رًيا من آراء البحرايّن، معربِّ



305

م.م. اأحمد را�سي جرب

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

ا التس��رّي فع��ارض آراء البح��رايّن يف مواضع  ث واملتكلِّم)28(، أمَّ عن��ه بالعامل و املح��دِّ
دة)29(. متعدِّ

��ه ُعنَِي باإلعراب، والتوجي��ه النحوّي أللفاظ هنج  والناظ��ر يف هذا الرشح، جيد أنَّ
.ة املقصودة من كالم أمري املؤمنني البالغة، والكشف عن الدالالت املعنويَّ

عت عىل ما يأيت: ا عند مصادر رشحه التي اعتمدها يف تعضيد آرائه، فتوزَّ أمَّ

* القرآن الكريم:

ُيع��دُّ الق��رآن الكريم أرق��ى نصٍّ عرفت��ه العربيَّة، فال ج��رم أن اعتم��د العلمء عىل 
نصوص القرآن الكريم يف إقرار قواعدهم، فهو أوثق املصادر العربيَّة، والكالم الفصيح 

ْعِر واخلطابة. ة الشِّ ة يف البالغة والفصاحة، حتَّى عجز عنه أئمَّ الذي بلغ القمَّ

وقد أمجع النحويًّون عىل االستش��هاد بالقرآن الكريم، حتَّى القراءات القرآنيَّة عند 
أغلبهم؛ ألنَّ الِقَراَءَة عندهم ُسنٌَّة ُمتََّبَعٌة)30(.

وقد استش��هد الش��يخ البح��رايّن يف مواضع كثرية م��ن رشحه بآي��ات قرآنية، فعىل 
ُء﴾)31(؛ لتأخري الفاعل  ََ ََ خَيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَل سبيل املثال استشهد بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ع��ن املفعول داللة عىل حر خش��ية اهللِ تعاىل بالعلمء ال غريه��م)32(، إىل غري ذلك من 

االستشهادات الكثرية للبحرايّن بآيات الكتاب الكريم)33(.

* احلديث النبوّي الرشيف:

ذكر الش��يخ البحرايّن بعًضا من أحاديث الرس��ول األك��رم يف معرض رشحه، 
عىل قلَّة تلك االستش��هادات، جرًيا عىل عادة أغلب النحاة الذين مل جييزوا االستش��هاد 
ُته��م يف ذلك روايته باملعنى وليس نقاًل عن النبّي لفًظا  باحلديث الرشيف)34(، وحجَّ
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ز االستش��هاد باألحادي��ث املنقولة لفًظا ومعنى عن الرس��ول  ومعن��ى، ومنه��م َمن جوَّ
 األك��رم، عىل ح��ني ذهب ابن خروف )609ه����(، وابن مالك )672ه�(، وابن هش��ام 

ة االستشهاد باحلديث النبوّي عموًما)35(. )ت 761ه��( إىل صحَّ

* الشعر العريّب:
ة عند احلدود  مل يقف البحرايّن يف استشهاده بالشعر العريّب إلثبات األحكام النحويَّ
الزمانيَّ��ة التي وضعها النحويُّون األوائل، فقد استش��هد بام��رئ القيس)36(، وعمرو بن 
م الطائّي،  كلثوم)37(، واألعش��ى)38(، وعمر بن أيب ربيعة)39(، وكذلك استش��هد بأيب ت�مَّ

وهو خارج عر االحتجاج)40(.

* آراء العلَء:
مل يذك��ر البح��رايّن كثرًيا م��ن العلمء يف رشح��ه، وإنَّم اقتر عىل ع��دٍد قليٍل منهم، 
 فقد استدلَّ يف مواضع من رشحه بأقوال اخلليل )170ه�()41(، وسيبويه )180ه��()42(، 

واستشهد بأيب بكر بن األنباري )328ه��( أيًضا)43(، وقد نقل عن عبد القاهر اجلرجايّن 
)471ه�( كثرًيا)44(، ونسب بعض اآلراء إىل البريِّني أو الكوفيِّني)45( من دون تسميتهم 

عىل عادته.

2. اختيار مصباح السالكني
وهو ال��رشح الصغري لنه��ج البالغة، ويبدو من عن��وان هذا الكت��اب أنَّه اختصار 

لرشحه الكبري)46(.

ط لنهج البالغة 3. الرشح املتوسيِّ
َح��ني الكبري  ل وال خمت��ر، فهو برزخ ب��ني الرشَّ ��ه ال مط��وَّ ه��و رشح ُوص��ف بأنَّ

والصغري)47(.



307

م.م. اأحمد را�سي جرب

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

4. شح املئة كلمة ألمر املؤمنني

ق ه��ذا الكتاب بأنَّ اس��مه )منهاج العارف��ني يف رشح كالم أمري املؤمنني(  ذك��ر حمقِّ
 عىل حني أنَّ غريه من املرمجني ذكر هذا األثر ب�)رشح كالم أمري املؤمنني املوس��وم باملئة 

س��ة، ويب��دو أنَّ هذه الكلمت املئة هي التي اختارها اجلاحظ  كلمة()48(، ُطبَع يف قم املقدَّ
نفس��ها، قال البحرايّن: »وكان من مجلة حكمه البالغة وشموس��ه البازغة، مئة من الكلم 
مجع��ت لطائف احلكم، انتخبها من كلمته اإلمام أبو عثمن عمرو بن بحر اجلاحظ- عفا 
اهلل عن��ه- وكان ممَّن اس��تجمع فضيَل�َتي العلم واألدب، وحك��م بأنَّ كلَّ كلمة منها تفي 

بألف من حماسن كالم العرب، ومل خيصها من سائر حكمه«)49(.

م��اٍت فلس��فيَّة وعرفانيَّ��ة وأخالقيَّة عىل ش��كل  م البح��رايّن هل��ذا ال��رشح مقدِّ ق��دَّ
��م كل��مت أم��ري املؤمن��ني ع��ىل أقس��ام بحس��ب مع��اين هذه  فص��ول)50(، وق��د قسَّ
ل يض��مُّ اثنتني وعرشين كلمة، واملعنى املش��رك بني هذه  الكل��مت، فكان الفصل األوَّ
الكل��مت ه��و العقل والعلم واجله��ل والظنُّ والنظ��ر، كقوله: »لو ُكِشــَف الغطاُء، 
مــا ازددُت يقينًــا«)51(. وكان الفص��ل الث��اين يض��مُّ الكل��مت الت��ي بمعن��ى األخ��الق 
احلس��نة والس��يِّئة واآلداب املتعلِّق��ة هب��م، وكانت ه��ذه الكلمت اثنت��ني وثالثني كلمة، 
��ن الكلمت  منه��ا: »من عــُذَب لســاُنه كُثــَر إخواُنــه«)52(، وكان الفص��ل الثالث يتضمَّ
ث عن اآلداب واملواع��ظ واحلكم، ومنها قوله: »أكرُم النَّســِب ُحْســُن   الت��ي تتح��دَّ

األدِب«)53(.

��ا ع��ن طريقته يف هذا الرشح، فكان يب��دأ بذكر كلمة اإلمام، ث��مَّ يبنيِّ املعنى  أمَّ
اللغ��وّي لبعض الكل��مت املس��تغلقة- إن وِجَدت- وم��ن َثمَّ ينتق��ل إىل ذكر املضامني 

العرفانيَّة، والفلسفيَّة، والبالغيَّة هلذه الكلمت الرشيفة.



308

ابن ميثم البحرايّن )ت679 اأو699هـ( واأثره يف الفكر اللغوّي احِللِّّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

5. قواعد املرام يف علم الكالم
س��ة يف  ى ب��)القواعد اإلهليَّة(، و)القواعد يف أصول الدين(، ُطبِع يف قم املقدَّ ويس��مَّ

مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي.

6. النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة
سة. ُطبع أيًضا يف جممع الفكر اإلسالمّي يف قم املقدَّ

7. أصول البالغة
وه��و عب��ارة عن رس��الة خمت��رة تبحث مفه��وم البالغ��ة والفصاح��ة وتعريفهم 
قه آية اهلل الش��يخ جعفر  ��ق هبم من املعاين والبيان، حقَّ وموضوعهم وأقس��امهم وما يتعلَّ

سة. سة اإلمام الصادق، قم املقدَّ السبحايّن يف مؤسَّ

ها النسيان، كان خسارة  وهناك كثري من اآلثار هلذا العامل اجلليل طواها الزمان، ولفَّ
ة بأن يضيع كثري من تراث هذا العامل اجلليل منها)54(: كبرية لألمَّ

ة االثني عرش.. 1 استقصاء النظر يف إمامة األئمَّ

البحر اخلضم، وهو يف اإلهليَّات.. 2

الدرُّ املنثور.. 3

رسالة يف آداب البحث.. 4

رسالة يف رشح حديث املنزلة.. 5

رسالة يف الوحي واإلهلام، والفرق بينهم واإلرشاق.. 6

املعراج الس��موّي، ويعدُّ أحد املصادر التي اعتمدها صدر الدين الشريازّي يف . 7
حاشية رشح التجريد.
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املبحث الثالث

اجلهد اللغوّي للبحرايّن واأثره يف لحقيه

فاته، وقد انتخبت نمذج من املس��ائل  يتَّضح جهد البحرايّن اللغوّي يف كثرٍي من مؤلَّ
الت��ي تناوهل��ا يف رشحه الكب��ري عىل هنج البالغ��ة، وما كان له من مفاتش��ٍة وقب��وٍل وردٍّ 
وترجي��ٍح واختياٍر، يتَّضح منه عل��وِّ كعبه يف امليدان اللغوّي، والكش��ف عن الدالالت 
ة، وتوجيه النصوص بحسب مقتضيات السياق ودالالت احلال. ممَّا يكشف عن  النحويَّ
اح وأقواهلم، إذ وجدته يف أحايني كثرية منفرًدا برأي  جهده العلمّي البارز قبالة آراء الرشَّ

خيالف فيه الرشاح الذين سبقوه، ويؤيده فيه الرشاح الالحقون، ومن أمثلة ذلك:

1. يف قولــه مــن كتاب له إىل أيب موســى األشــعرّي: »َفاْعِقْل َعْقَلــَك، واِْملِْك 
َأْمَرَك، وُخْذ َنِصيَبَك وَحظََّك، َفإِْن َكِرْهَت َفَتنَحَّ إىَِل َغْرِ َرْحٍب«)55(.

َتَم��ُل النَّصُب عىل املصدر،  ذك��ر البحرايّن وجَهني يف إعراب )عقل��ك(، فقال: »حُيْ
وهو أمر له أْن ُيراِجَع عقَله، ويعترب هذه احلاَل العظيمَة دون هواه، وقيل: هو مفعوٌل به، 

ْقه فيم ال ينبغي«)56(. أي: اضبْط عقَلك، واحبْسه عىل معرفة احلق من الباطل وال تفرِّ

)57( الكيدرّي، إذ ق��ال األخري:  ��ا النص��ب ع��ىل املفعول به فتاب��ع في��ه البح��رايّنُّ أمَّ
ُن من االنتفاع ب��ه، وينقاُد لك يف مظانِّ  »اْعق��ْل َعْقَلَك، أي: احبْس��ه وقيِّْده بحيث تتمكَّ
د   األْم��ِر«)58(، وتابعه��م يف ذل��ك السخ��ّي، والتس��رّي، و صبح��ي الصال��ح، وحممَّ

الشريازّي)59(.
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باع العقل ونبذ  ا نصب )عقلك( عىل املفعول املطلق للداللة عىل تشديد األمر باتِّ وأمَّ
اهل��وى، فهو ممَّا انفرد ب��ه البحرايّن، وتابعه فيه إبراهيم بن احلس��ني اخلوئّي )1325ه�(، 

وعّل أنصاريان)60(.

ولعلَّه اس��تدلَّ عىل ه��ذا املعنى بلحاظ أنَّ فعل األمر )اعق��ل( كاٍف يف الداللة عىل 
باع العقل، فلمَّ ذكر )عقلك( كان ذلك تشديًدا عىل أمهيَّة هذا األمر. األمر باتِّ

ألس��باب  املطل��ق،  املفع��ول  يس��تدعي  ال  ال��كالم  س��ياق  أنَّ  الباح��ث   وي��رى 

هي:

إنَّ )عقلك( اسم ال مصدر.. 1

م مفعوالن . 2 ورود )أمرك( و)نصيبك( يف سياق الكالم، ومها منصوبان عىل أهنَّ
ح نصب )عقلك( عىل املفعول به، حفاًظا عىل وحدة السياق. هبم، يرجَّ

إنَّ قول��ه: »اعق��ل عقلك« توكي��د باملعنى، يف��اد من الركي��ب كلِّه ال من . 3
التوكي��د باملص��در ك��م ادَّعى البح��رايّن، وهو مناس��ب ملقتىض ح��ال اخلطبة، 
فاإلم��ام كان يف س��ياق تأنيب املخاطب وتعليمه وإرش��اده إىل قيمة العقل 
ب��اع العق��ل، و)اعقْل عقَل��َك( دالٌّ  ��ل، ف�)اعق��ْل( دال ع��ىل األم��ر باتِّ والتعقُّ
ة األمر، وتأكي��ده، ووجوب إتباعه، والش��أن يف ذل��ك كقوله تعاىل:   عىل ش��دَّ
ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر َيطُِر بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم﴾)61(، وقوله  ﴿َوَما ِمْن َدابَّ
ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بَِأْيِديِم﴾)62(، فواسطة الطريان معلومة،  تعاىل: ﴿َفَوْيٌل لِلَّ
وهي اجلناح، وواس��طة الكتابة معلوم��ة أيًضا، وإنَّم أف��اد الركيب يف اآليَتني 

الكريَمَتني أمهيَّة األمر)63(.

2. قال اإلمام يف إحدى حكمه: »الـمنـيَُّة وال الدنـيَّة«)64(.
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وقد وجه البحرايّن رفع االسَمني عىل تقديَرين:

��م نائب فاعل،  ر االس��َمني مرفوَعني عىل أهنَّ هلــَ: تابع في��ه الراوندي، الذي قدَّ أوَّ
وأص��ل الركيب لدي��ه: )أْحَتِمُل املنيَة، وال أْحَتِمُل الدنيَة(، ث��مَّ ُحِذَف الفاعُل فصارت 
َتَمل الدنيُة(، ثمَّ ُح��ِذف الفعُل املبني للمجهول، فبقي  َتَمل املنيُة، وال حُتْ اجلمل��ة إىل: )حُتْ
َتَم��ل الدنية، وهي  َتَم��ل املنية وال حُتْ االس��من مرفوعني باملحذوف، ق��ال البحرايّن: »حُتْ

اخلسيسة من األمر ترتكب يف طلب الدنيا«)65(.

ه رفع االسَمني عىل أنَّ »)املنيَّة( مبتدأ،  ا التقدير اآلخر: فانفرد به البحرايّن، إذ وجَّ أمَّ
وتقوم )وال الدنيَّة( مقام اخلرب«، أي: أسهل من الدنيَّة)66(.

ة رشح حبي��ب اهلل اخلوئّي)67( ه��ذا الوجه؛ ألنَّ  ��ف الكوهكمرّي يف تتمَّ وق��د ضعَّ
ره البحرايّن: )املنيَّة أس��هل من الدنيَّة( ورأى  عطف )وال الدنيَّة( ال يس��تقيم عىل ما ق��دَّ
ِة  أنَّ فيه س��مجًة ال ختفى، ثمَّ جاء بوجٍه جديٍد وهو: »أن يقال: إن املنيََّة اس��ٌم لكان التامَّ

رِة بقرينة املقام، أي: كانت املنيَّة وال الدنيَُّة«)68(. املقدَّ

ويب��دو من رأي البح��رايّن الذي ضّعفه الكوهكم��ري أنه مل يقّدر اجلمل��ة ب��)املنيَّة 
ر البحرايّن اخلرب )أسهل  أسهل من الدنية وال الدنيَّة( كي يكون العطُف سمًجا، وإنَّم قدَّ

من( يف املوضَعني، أي: )املنيَّة أسهل من الدنيَّة، وال الدنيَّة أسهل من املنيَّة(.

ا  ��ه ال يمكن القبول بكلِّ م��ا ُذِكَر من ه��ذه األقوال؛ ألهنَّ و يب��دو للباح��ث أيًضا أنَّ
مجيَعها مبنيٌة عىل تقدير حمذوف، واألَْوىل أْن يقال: إنَّ املنيَّة مبتدأ مكتٍف عن اخلرب؛ لردفه 
بمبتدأ ثاٍن )وال الدنيَّة(، فقام كلُّ واحٍد منهم مقام اخلرب عن الثاين، فعىل هذا يتمُّ الكالم 
هب��م، من دون احلاجة إىل اإلغراق يف التأويل والتقدير، و املعلوم أنَّ عدم تقدير حمذوف 

َأوىل من تقدير حمذوف.
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َب َلُكُم  3. يف قولــه يعــظ النــاس: »ُأوِصيُكْم ِعَبــاَد اهللِ، بَِتْقَوى اهللِ، الَّــِذي َضَ
َيــاَش، وَأْرَفَغ َلُكُم امَلَعــاَش، وَأَحاَط بُِكُم  ــَت َلُكُم اآلَجاَل، وَأْلَبَســُكُم الريِّ األَْمَثــاَل، وَوقَّ

اإِلْحَصاَء، َوَأْرَصَد َلُكُم اجَلَزاَء«)69(.

ذكر البحرايّن يف نصب )اإلحصاء( وجَهني إعرابيَّني، ترتَّب عليهم َدالَلتان خمتلَفتان 
لفهم قول اإلمام، ومها:

ل: تاب��ع في��ه البح��رايّن اب��َن أيب احلدي��د، يف أنَّ )اإلحصاء( منص��وب عىل أنَّه  األوَّ
نائ��ب ع��ن املفعول املطل��ق، قال: »إحص��اٌء منصوٌب عىل املص��در من غرِي فعِل��ِه«)70(، 
فه��و مصدر م��رادف ملعنى فعل��ه )أحاط(؛ ملا ب��ني الفعل ومصدره من ق��رب يف املعنى 
ع��ىل نح��و اإلمجال والتفصي��ل، إذ إنَّ معن��ى )أحاط(: ش��مل اليشء من جهات��ه كلِّها، 
ودار حول��ه)71(، وأنَّ معن��ى )اإلحص��اء(: َعدُّ األش��ياء كّله��ا واحًدا واح��ًدا)72(، أو ملا 
ا  ب��ني الفعل ومصدره م��ن داللة اللزوم؛ »ألنَّ اإلحاطة تس��تدعي اإلحص��اء«)73(، وأمَّ
ة، إذ يقال كث��رًيا نحو: رضبُته   تعريف��ه باأللف وال��الم فال يمنع من نصبه ع��ىل املصدريَّ

الضبَة)74(.

وال��ذي يف��اد داللًيا من ه��ذا التوجيه أنَّ تركي��ب )أحاط بكم اإلحص��اء( قد مجع 
��ٌع يف   بمغايرت��ه ب��ني الفعل ومص��دره ب��ني معنَ�َي��ني مراَدين، وهو من دون ش��كٍّ توسُّ

املعنى.

والوجــه اآلخــر: انفرد ب��ه البح��رايّن، إذ ذه��ب إىل أنَّ )اإلحص��اء( منصوب عىل 
َة هذا احلك��م، فاكتفى بالقول: »إنَّ اإلحصاء منصوب عىل التمييز،  ْ ِعلَّ التميي��ز، ومل يبنيِّ
ٌب هلم يف الوقت عينه يف  وفيه رْدٌع للعصاة وأهل الذنوب من التمدي يف املعايص، ومرغِّ

تقوى اهلل تعاىل«)75(.
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��د ج��واد مغني��ة، وب��نيَّ أنَّ ن��وع التميي��ز هن��ا متييز  وق��د تابع��ه يف رأي��ه ه��ذا حممَّ
ل املفعوُل إىل  ل م��ن املفعول به، واألص��ل: أحاط اإلحص��اَء بكم، فُح��وِّ  النس��بة املحوَّ

التمييز)76(.

ل إىل املفعول به لغرض املبالغة يف احلدث والشمول كقوله  ويبدو أنَّ التمييز إنم حُيَوَّ
ُر، وهو  ا عيون تتفجَّ ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوًنا﴾)77(، أي: جعلنا األرض كلَّها كأهنَّ تعاىل: ﴿َوَفجَّ

رنا عيون األرض؛ ألنَّه يكون حقيقة ال مبالغة فيه)78(. أبلغ من: وفجَّ

ة »أنَّ التمييَز يِصحُّ لو كان نكرًة، كقولِه تعاىل:  وقد ضعَّف التسرّي هذا الوجه بحجَّ
َة  ا﴾)79(، وقد ذكر أبو الربكات األنبارّي )577ه�( علَّ ﴿َكذلِــَك َوَقْد َأَحْطنا بَِ َلَدْيِه ُخرْبً
 جم��يِء التمييِز نك��رًة فقال: »فإْن قيَل: ملَ وج��َب أْن َيُكوَن التمييُز نك��رًة؟ قيل: ألنَّه يبنيِّ 

م��ا قبَل��ه، كم احلال يبنيِّ ما قبله، ول�مَّ أش��بَه احلاَل وجب أْن يك��وَن نكرًة«)80(. وأوضح 
ال��ريضُّ )686ه���( ذلك، فق��ال: »وأص��ُل التمييِز التنكرُي ملث��ل ما قلن��ا يف احلال، وهو 
ف وَقَع التعريُف  أنَّ املقص��وَد رف��ُع اإلهباِم، وهو حيصُل بالنك��رة، وهي أصٌل، فلو ُع��رِّ

ضائًعا«)81(.

وممَّا ُيَردُّ به عىل ما ُذِكَر من أنَّ )اإلحصاء( ُيعَرب متييًزا حمواًل من املفعول به، أنَّ هذا 
رهيم،  النوع من متييز النس��بة مل يقْل به علمء النحو املتقدمون، وإنَّم وقع حكمه عند متأخِّ

وقد اختلفوا فيه اختالًفا كبرًيا)82(.

اح النهج إىل أنَّ )اإلحصاء( يف قول أمري املؤمنني منصوب  وقد ذهب أكثر ش�رَّ
عىل أنَّه مفعول به عىل معنَ�َيني)83(:

ة عىل الص��ريورة واجلْعل، من الفعل  هلــَ: إنَّ الفعل )أح��اط( مزيد باهلمزة الدالَّ أوَّ
الثالث��ي )َح��اَط حَيِي��ط(، أي: جعل عليه حائًط��ا، بمعنى: إنَّ اإلحص��اء كاحلائط املدار 
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م ال يبع��دون عنه وال خيرجون من��ه، فكأنَّه َجَعل اإلحص��اَء ذا إحاطة   عليه��م؛ ألهنَّ
هبم.

واآلخــر: إنَّ الفعل )أحاط( مزيد من الثالثّي )َحاط حَيُوط(، أي: مجع، بمعنى: إنَّ 
اإلحصاء حيوطهم وجيمعهم، فكأنَّه جعل اإلحصاء ذا مجع هلم.

واستظهر التس��رّي هذا الوجه مستدالًّ بالس��ياق الذي ورد فيه لفظ )اإلحصاء(، 
 :وموافقت��ه يف اإلعراب للمنصوبات قبله وبعده، فال ش��كَّ يف أنَّ )املعاش( يف قوله
»وأرفــَغ لكم املعاش«، واجل��زاء يف: »وأرصَد لكم اجلزاء«، مه��ا مفعوالن هبم، فاقتىض 

ًطا بينهم أن ُيْعَرب مفعواًل به)84(. النسق الذي ورد فيه )اإلحصاء( متوسِّ

ز ابن أيب احلديد وحبيب اهلل اخلوئّي نصب )اإلحصاء( أيًضا عىل أنَّه مفعوٌل  وج��وَّ
له، ويف الكالم حذف، تقدي��ره: وأحاط بكم حفظته لإلحصاء، ودخول األلف والالم 

عىل املفعول له وارٌد يف كالم العرب، نحو)85(:

ـــجـــاِء ـــْي اهَل ــــِن  ع ــــَن  ــــْب اجُل ــــُد  ــــُع أْق ال 
ــــــــداِء ــــــــُر األْع ـــــْت ُزَم ـــــواَل ـــــــْو َت وَل

ه بالالم، ويقلُّ نصُب��ه، فضبُت ابني  ف ب���)أل( يكثر ج��رُّ ع��ىل أن املفع��ول له املعرَّ
للتأديب، أكثر من: رضبت ابني التأديَب)86(.

ويمكن القول: إنَّ االستدالل بسياق اخلطبة يف ترجيح كون )اإلحصاء( مفعواًل به 
ر  أوىل بالقبول، فقد انتصبت األلفاظ قبله وبعده عىل املفعوليَّة، فضاًل عن إمكان أن يقدَّ
أص��ل الركي��ب ب�)أحاطكم باإلحصاء( فُع��ِدَل عن هذا األصل، لتق��ع حيطة اهلل تعاىل 
ه بالباء يف  ع��ىل )اإلحصاء(؛ للتنبيه ع��ىل أنَّ )اإلحصاء( ليس عوًنا له تع��اىل يف حال جرِّ
الركيب )أحاطكم باإلحصاء(، فيكون املعنى: أحاطكم مستعينًا باإلحصاء أو بسببه أو 
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بواس��طته، وإنَّم اإلحصاء يف ضمن املخلوقات كالبرش، وهو يشء مالزم للبرش، فتكون 
الباء يف )أحاط بكم اإلحصاء( لإللصاق، واإلحصاء مفعوٌل به، واملعنى خلق اإلحصاء 

وألصقه بكم.

4. يف قولــه: »ولوال ما نى اهللُ عنه ِمْن َتْزكَِيِة الـَمْرِء َنْفَســُه، َلَذَكَر ذاكٌِر فضائَل 
اِمِعنَي«)87(. ها آذاُن السَّ ًة َتْعِرُفها ُقُلوُب املؤمننَي، و ال َتـُمجُّ َجـمَّ

ذهب البح��رايّن إىل أن التنكري ل�)ذاكر( فيه الداللة ع��ىل تزكية نفس اإلمام، إذ 
َرُه ومل يأِت باأللف  هو املقصود ب�)ذاكر( يف النص، قال: »والذاكُر يعني نفس��ه، وإنَّم َن�كَّ

والالم، ومل ينسْبه إىل َنْفِسه، ألنَّ يف ذلك ترحًيا للداللة عىل تزكية نفسه«)88(.

اح قبله إىل هذا املعنى)89(،  وهذه الداللة للتنكري ممَّا انفرد هبا البحرايّن، إذ مل ُيرِش الش�رَّ
وتابعه يف اإلشارة إىل داللة التنكري هذه حبيب اهلل اخلوئّي، قال: »وَأراَد ِمْن َقْولِه: )َلَذَكَر 
ْهَرِة و الُوُضوِح َمْبَلًغا َتْعِرُفها  ا بلغت يف الشُّ يفَة، ُثمَّ َوَصَف الفضائَل بأهنَّ ذاِكٌر( َنْفَسُه الرشَّ
قل��وُب املؤمننَي« )90(، وقْد علَّ��ل اإلماُم عدم ذكر فضائله، بأنَّ اهللَ تعاىل هنى عن هذا 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى﴾)91(. اليشء، قال تعاىل: ﴿َفاَل ُتَزكُّ

 5. يف قولــه: »فاتَّقــوا اهللَ، عبــاَد اهللِ، جهــَة مــا خلقكم لــه، واحذروا منــه ُكنَْه 
َركم من نفِسِه«)92(. ما حذَّ

ا  اح- إىل أنَّ )جه��ة( منصوبٌة عىل أهنَّ ذه��ب ابن أيب احلدي��د- وتابعه أغلب الش���رَّ
ر، أي: اقصدوا جه��ة ما خلقكم ل��ه، وهذه اجلهة ه��ي العبادة،  مفع��ول ب��ه لفعٍل مق��دَّ
فحذف الفعل، واس��تغنى عنه بقوله: )فاتَّق��وا اهلل(؛ ألنَّ التقوى مالزمة لقصد املكلَّف 

يف عبادته، فدلَّت عليه، واستغنى هبا عن إظهار الفعل)93(.

اح، فذهب إىل أنَّ )جه��ة( »منصوب  ��ا البحرايّن فخالف َمن س��بقه م��ن الش���رَّ أمَّ
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 ع��ىل الظرف«)94(، بمعنى: اجعل��وا تقواكم يف تلك اجله��ة، أي: ناظرين إىل تلك اجلهة 
ال للرياء والسمعة.

ا مفعوٌل به، كم قال بذلك  عىل أنَّ البحرايّن احتمل أن تكون )جهة( منصوبًة عىل أهنَّ
ْح هذا التوجيه. اح، ولكنه مل يرجِّ الرشَّ

وتاب��ع البح��راينَّّ يف رأيه ه��ذا إبراهيُم بُن احلس��ني اخلوئ��ّي، ناقاًل ن��صَّ البحرايّن 
بتممه)95(، عىل حني ضعَّف حبيب اهلل اخلوئّي إعراب )جهة( عىل الظرفية)96(.

وال يرى الباحث بأًسا من اعتمد وجه البحرايّن يف نصب )جهة( عىل ظرف املكان؛ 
ألنَّ الدالل��ة الت��ي خ��رج إليها هذا التوجي��ه مقبولٌة، فض��اًل عن البعد ع��ن تقدير فعٍل 

حمذوٍف.

6. يف قولــه يف املبادرة إىل صالح األعَل: »َفإِنَّ َأَجَلُه َمْســُتوٌر َعنُْه، وَأَمَلُه َخاِدٌع 
َفها، َحتَّى َتُْجَم  َكَبها َوُيَمنيِّيِه التَّْوَبَة، لُِيَســويِّ ُن َلُه امَلْعِصَيَة، لَِرْ ٌل بِِه، ُيَزييِّ ــْيَطاُن ُمَوكَّ َلُه، والشَّ
ًة َعىَل ُكليِّ ِذي َغْفَلٍة، َأْن َيُكوَن ُعُمُرُه َعَلْيِه  َمنِيَُّتــُه َعَلْيــِه، َأْغَفَل َما َيُكوُن َعنَْها، َفيا َلـَها َحْ�َ

ًة«)97(. ُحجَّ

يرى البحرايّن أنَّ )أغفل( ُنِصَب عىل احلال من الضمري يف )عليه(، أي: هكذا يكون 
اح)99(. حاله حتَّى هيجَم عليه املوت وهو غافٌل عنه)98(، وتابعه يف ذلك مجلة من الش�رَّ

عىل حني خالفه حبي��ب اهلل اخلوئّي، فرأى أنَّ )أغفل( منصوب عىل نزع اخلافض، 
ا التس��رّي فذهب إىل أنَّ )أغف��ل( منصوب عىل أنَّه  والتقدي��ر )يف أغف��ل حالة()100(، أمَّ
مفعول فيه، وردَّ الرأَيني الس��ابَقني، بقوله: »بل الصواُب كوُنُه مفعواًل فيه فال حيتاج إىل 
(: إنَّ صالَة مفع��وٌل فيه، أي: يف  تقدي��ر )يف(، وقال��وا يف قوهلم: )انتظرُته ص��الَة الَعْرِ
وق��ت صالة العر، ويف قوهلم: )ال أكلمَك هبريَة بَن قيس(: )هبرية( مفعوٌل فيه، أي: 
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ه عىل الش��ارح البحرايّن  ا ردُّ ه ع��ىل حبيب اهلل اخلوئّي، أمَّ ة غيب��ة هبرية«)101(. هذا ردُّ م��دَّ
ا احلاليَُّة، فاحلاُل َي�ِجُب أْن تكوَن نكرًة، و)أغفل ما يكوُن عنها(، يف معنى:  فقال فيه: »أمَّ
أغفل كونه عنها«)102(، أي إنَّ احلال جيب أْن تكوَن نكرًة، وهنا جاءت معرفة بعد إضافة 

ة. )أغفل( إىل )ما( املصدريَّ

والباحث يس��لِّم ب��أنَّ األصَل يف احلال التنكرُي، ولكنَّه يدفع ه��ذا القول: بأنَّ احلال 
ق��د كُثر فيه نقض األصل، اس��تناًدا إىل الس��مع، فاحلال عارض يف األص��ل، ولكنَّه ورد 
ْنَساُن  وصًفا الزًما يف نحو قوهلم: )دعوُت اهللَ سميًعا()103(، ويف قوله تعاىل: ﴿َوُخلَِق اإْلِ
َضِعيًفــا﴾)104(، واحلال مش��تقٌّ يف األصل، ولكن ورد االس��تعمل ب��ه جامًدا يف مواضَع 
َباَل ُبُيوًتا﴾»105( وقوله تعاىل: ﴿قاَل َأَأْســُجُد  دة، نحو قوله تع��اىل: ﴿َوَتنِْحُتوَن اجْلِ متع��دِّ
ا بدرهم، وبْعه  لِـَمْن َخَلْقَت طِينًا﴾)106(، وقوله: ﴿َوَهَذا َبْعِل َشْيًخا﴾)107(، و»بْعه مدًّ
يًدا بيٍد، وكّر زيٌد أس��ًدا، وادخلوا رجاًل رجاًل«)108(، وعليه يكون إعراب )أغفل( حااًل 
غري مردود بم استدلَّ به التسرّي من وجوب جميء احلال نكرة، فقد وردت احلال معرفة 

ء الغفري(، وقال لبيد)109(: يف الفصيح العريّب، قالوا: )جاءوا اجلمَّ

َيــــُذْدهــــا ومل  الــــِعــــراَك  ــــهــــا  ــــَل وَأْرَس
خـــاِل ــىل َنـــَغـــِص الـــديِّ ــْق ع ــِف ــْش وَلـــــــْم ُي

، فال��جمء، والع��راك، ووحدك، وفاه معارف  واجته��ْد وحَدك، وكلَّمُت��ه فاه إىل يفَّ
لكنه��ا مؤولة بالنكرات، والتقدير: »جاءوا مجيًعا، وأرس��لها معرك��ًة، واجتهد منفرًدا، 

وكلمته مشافهًة«)110(.

لوها بالنكرة، لَِئالَّ تش��تبَه بالصفة،  م أوَّ ومل يمن��ع النحاة جم��يء احلال معرفة، إالَّ أهنَّ
فصاحب احلال جيب أن يكون معرفة، فإْن جاءت احلال معرفة احتملت أن تكون صفًة 

ل النحاة احلال املعرفة بالنكرة)111(. أو حااًل، فلذلك أوَّ
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وخالص��ة القول: إنَّ جميء احلال معرفة مس��لَّم به يف كالم الع��رب، فال معنى لردِّ 
التس��رّي عىل البحرايّن، ي��زاد عىل ذلك أنَّ )أْغَفل( أضيف إىل )م��ا( وهي نكرة، أو كم 
ى اإلهباميَّة)112(، فاكتسب التخصيص ال التعريف، قال البحرايّن يف ما خيصُّ )ما(  ُتس��مَّ

هذه عند حديثه عن قول امرئ القيس)113(:

ــَح يف ُحــُجــراتِــه ــْي ــا ِص ــًب ــَك َنْ ــنْ َفــــَدْع َع
واِحـــِل ــُث الـــرَّ ــٌث مــا حــدي ولــكــْن حــدي

»م��ا للتنكري، وهي التي إذا دخلت عىل اس��ٍم زادته إهباًما، كقول��ه: )ألمٍر ما َجَدَع 
قصرٌي أنَفه(«)114(، وفائدة اإلهبام يف الركيب هنا التعظيم.

َفِت َاأْلَْنبَِياُء يِف  د: »وَخلََّف فِيُكْم َمــا َخلَّ 7. قال يف االحتجاج للرســول حممَّ
ُكْم فِيُكْم، ُمَبييِّنًا  ــاًل بَِغْرِ َطِريٍق َواِضٍح، واَل َعَلٍم قائٍِم، كَِتــاَب َربيِّ ُكوُهْم مَهَ ُأمَمَِهــا، إِْذ مَلْ َيرْتُ

َحاَلَله َوَحَراَمُه«)115(.

ه البحرايّن )كتاب ربك��م( أنَّه عطف بيان من )ما خلَّفت األنبياء(، يقول:  وق��د وجَّ
»)كت��اب ربِّكم( عطُف بياٍن مل��ا يف قوله )ما خلَّفت األنبياء(«)116(، وتابعه يف إعرابه هذا 

حبيب اهلل اخلوئّي)117(.

ومل يرتِض البحرايّن أن يعرب )كتاب ربِّكم( عىل أنَّه بدل من )ما خلفت األنبياء(، 
 ٌد ق��ال: »وال ينبغ��ي أن ُيْفَهَم ِمن )ما( ش��خُص الكتاِب، حتَّى يكوَن م��ا أتى به حممَّ
من الكتاِب هو عنُي ما أتْت به األنبياُء الس��ابقون، وش��خُصه، ف��إنَّ ذلك حمال، بل 
ٌد ش��خٌص من  ، وما جاء به حممَّ املراد ب��)ما( نوع ما خلَّفت األنبياُء يف أممها من احلقِّ

أشخاص ذلك النوع«)118(.

د جواد مغنية فذهب  ا حممَّ ه الراوندّي والتسرّي بداًل من )ما()119(، أمَّ عىل حني عدَّ
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إىل رأي خالف فيه س��ابقيه بأنَّ أعرب )كتاب ربِّكم( مفعواًل به »لفعٍل حمذوٍف َدلَّ عليه 
)ما خلَّفت األنبياء( كأنَّ سائاًل َيْسَأل: ماذا خلَّف رسوُل اهلل؟ اجلواب: خلَّف كتاَب 

ربِّكم«)120(.

ق بينهم، قال  ومس��ألة البدل وعطف البيان ممَّا اختلف فيه النحاة، فمنهم من مل يفرِّ
الريّض: »فال فرَق جلٌّ بني بدِل الكلِّ من الكلِّ وعطِف البيان«)121(.

ة،  وإنَّم مل يتَّضح الفرق بينهم عنده؛ لتقارب وجه الشبه بينهم يف أداء الوظيفة النحويَّ
، وعطف البيان هي البي��ان والتوضيح ورفع اللبس وإزالة  إذ إنَّ فائ��دة بدل كلٍّ من كلٍّ

االشراك الواقع يف األسمء املتبوعة، فالشبه واضٌح بينهم)122(.

، وقد بلغت  وم��ن النح��اة َمن رأى فروًقا جليَّة بني عطف البيان وب��دل كلٍّ من كلٍّ
عند ابن هشام )761ه�( ثمنية فروق، هي)123(:

ا ب��دل كلٍّ من كلٍّ . 1 إنَّ عط��ف البي��ان ال يكون مضم��ًرا وال تابًعا ملضم��ر، وأمَّ
فيكون تابًعا للمضمر باالتفاق.

إنَّ البي��ان ال خيال��ف متبوعه يف تعريفه وتنك��ريه، وال خُيَْتَلف يف جواز ذلك يف . 2
البدل.

إنَّه ال يكون مجلة، بخالف البدل.. 3

إنَّه ال يكون تابًعا جلملة، بخالف البدل.. 4

إنَّه ال يكون فعاًل تابًعا لفعل، بخالف البدل.. 5

ل، وجيوز ذلك يف البدل، برشط أن يكون مع الثاين زيادة . 6 إنَّه ال يكون بلفظ األوَّ
ــٍة ُتْدَعى إىَِل كَِتاِبَا﴾)124(،  ٍة َجاثَِيًة ُكلُّ ُأمَّ بي��ان كقراءة يعقوب: ﴿َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ
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)125(، وقرأ الباقون برفع )كّل( عىل  بنصب كّل الثانية، عىل أنَّه بدل كلٍّ من كلٍّ
االبتداء)126(.

ل، بخالف البدل، وهل��ذا امتنع البدل وتعنيَّ . 7 ��ه ليس يف نيَّ��ة إحالله حملَّ األوَّ إنَّ
البي��ان يف نحو: )يا زيد احلارث(، ويف نحو: )يا س��عيُد ك��رٌز( بالرفع، أو كرًزا 

بالنصب.

��ه ليس يف التقدي��ر من مجلة أخرى، بخالف البدل، وهل��ذا امتنع أيًضا البدُل . 8 إنَّ
وتعني البيان يف نح��و قولك: )هنٌد قام عمرو أخوها(، ونحو: )مررُت برجٍل 

قام عمرٌو أخوه(، ونحو: )زيٌد رضبُت عمًرا أخاه(.

وه��ذه األمور كلُّه��ا إنَّم هي صناعة لفظيَّة ال متتُّ إىل املعن��ى بصلة، واإلعراب إنَّم 
��م إالَّ ترمجة ملا يف نفس��ه من معاٍن يري��د أن يفصح   ه��و ف��رٌع عن املعن��ى وما كالم املتكلِّ

عنها.

اح إلعراب )كتاب ربِّكم(  ويبدو للباحث أنَّ األوجه اإلعرابيَّة التي ذكرها الش���رَّ
ال تناسب سياق النصِّ الذي وردت فيه، ملا يأيت:

إنَّ احتجاج البحرايّن عىل َمن أعرب )كتاب ربِّكم( بداًل- بأنَّ ذلك ال يصلح؛ . 1
ا  ألنَّ األنبي��اء الس��ابقني مل خيلِّفوا الق��رآن الكريم- يصل��ح ألْن يكوَن ردًّ
علي��ه، فالبدل وعطف البي��ان يتعاوران يف املحلِّ اإلع��رايب، ومعنامها قريب، 

وإن كان عطف البيان أوضح من متبوعه أحياًنا.

ر بس��ؤال، أي: ماذا . 2 إنَّ إع��راب )كتاب ربِّكم( مفع��واًل به لفعل حمذوف مقدَّ
 خلَّف رسول اهلل؟ هو توجيه غرضه إقامة اإلعراب ال توجيه املعنى، فضاًل عمَّ 

فيه من تقدير سائٍل وجميب، ممَّا ال حيتمله السياق الذي وردت فيه اخلطبة.
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ويظهر للباحث أنَّ إعراب )كتاب ربِّكم( منصوًبا عىل االختصاص أنسب وسياق 
ة  كالم اإلمام، فخطبت��ه معقودة لبيان فضل القرآن الكريم، واالحتجاج به عىل األمَّ
ع��ىل مرِّ األزمان، فقد خلَّفه خات��م األنبياء يف أمته حاوًيا م��ا حيتاجون إليه يف دينهم 
 كان موجًزا عند حديثه عن األنبياء الس��ابقني كلِّه، ويعضد ذلك أنَّ كالم اإلمام
 ،ة خامتهم املصطفى وفضلهم واحتجاجهم عىل أممهم، فلمَّ وصل إىل الكالم عىل حجَّ

ة. اذه دستوًرا لألمَّ أسهب يف وصف القرآن الكريم، وحثَّ عىل وجوب اختِّ

8. يف قولــه يصف إقبــال الناس عىل بيعتــه: »َفَأْقَبْلُتْم إَِلَّ إِْقباَل الُعــوِذ امَلطافِيِل 
َعــىَل َأْوالَِدهــا، َتُقوُلــوَن: الَبْيَعــَة الَبْيَعــَة، َقَبْضــُت َيــِدي َفَبَســْطُتُموها، وناَزْعُتُكْم َيِدي 

َفَجَذْبُتُموها«)127(.

نص��ب البحرايّن )البيعَة( عىل اإلغراء، قال: »نص��ُب )البيعة( عىل اإلغراِء، وفائدُة 
ة االهتمم باملأمور به«)128(. التكرير يف اإلغراِء تأكيُد األمر الدالِّ عىل شدَّ

وتابع��ه يف إعرابه هذا حبيب اهلل اخلوئ��ّي، إذ يقول: »البيع��َة البيعَة: منصوبان عىل 
اإلغراء«)129(.

واإلغ��راء »تنبي��ُه املخاَطِب عىل أم��ٍر حمموٍد ليفعَل��ه«)130(، أو هو: »أْم��ُر املخاَطِب 
بل��زوِم ما حُيَْمد«)131(، ول��ه أركاٌن ثالثٌة: »املتكلِّم به هو امُلغ��ِري، املخاطب هو املغَرى، 
األمر املحبوب هو املغَرى به، وعىل هذه الثالثة جمتمعة يقوم أسلوب اإلغراء«)132(، وقد 
اشرطوا أنَّه جيب عدم ذكر الناصب هنا إذا ُوِجد العطف، نحو: أخاَك واإلحساَن إليه، 

أو تكراٌر)133(، نحو قول مسكني الدارمّي)134(:

ـــُه َل ــــا  أًخ ال  ــــْن  َم إنَّ  ـــــاَك  أخ ـــــاَك  أخ
ـــالِح ِس ـــِر  ـــَغ بِ ــجــا  ــْي ــَه ـــ ال إىل  ـــســـاٍع  َك
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أي: ال��زم أخاك، ونلحظ يف نظام اجلملة هنا أنَّ املس��ند واملس��ند إليه )الزم(، ومها 
عمدة الكالم، ال جيوز إظهارمها عند النحاة وجوًبا، عىل حني التزموا ذكر الفضلة، وهذا 
الركيب خمالٌف لألنمط األصليَّة يف الكالم العريّب، الذي يقتيض ذكر الُعَمد، فاحلاكم يف 
ة العناية بالفضلة ارتكزت  هذا وغريه السياق الذي يرد فيه الكالم، فلمَّ اقتىض احلال شدَّ

عليها داللة الكالم، فظهرت وحدها يف اجلملة.

��ه مفعول به لفعل حمذوف  ل عىل أنَّ د جواد مغنيَّة االس��م األوَّ ع��ىل حني نصب حممَّ
ل، قال: »البيعَة األوىل مفعوٌل لفعل حمذوف،  تقديره )نريد(، ونصب الثاين توكيًدا لألوَّ
د الشريازّي، قال: »تقولون  أي نريد البيعة، والثانية توكيد لألوىل«)135(، وإليه ذهب حممَّ
ٍر، أي: نريد البيعة«)136(، وهذا التوجيه اإلعرايّب بعيٌد،  البيعة البيعة، منصوٌب بِفْعٍل ُمَقدَّ
فاحلالة التي كانت عليها بيعة اإلمام تس��تلزم اإلغ��راء، فقد كان ممتنًعا عن قبول 

بيعتهم، وقد جتىلَّ ذلك يف كالمه.

ومن تتبَّع سياق اخلطبة التي ورد فيه هذا النّص، ووصف اإلمام اجتمع الناس 
عنده ملبايعته وكثرة عددهم- حتَّى إنَّه قال: »َينَْثاُلوَن َعَلَّ ِمْن ُكليِّ جانٍِب، َحتَّى َلَقْد ُوطَِئ 
احَلَســنَاِن، َوُشــقَّ ِعْطَفاَي جُمَْتِمِعنَي َحــْوِل َكَربِيَضِة الَغنَِم«)137(. أي »ت��داكَّ الناس عليه 
ت��داكَّ اإلبل اهليم ع��ىل حياضها يوم ورودها«)138(- نجد أنَّ عناي��ة املتكلِّم قد ارتكزت 
فني لبيعته،  يف الفضل��ة )البيع��ة( لبيان أنَّ هذه املجموع��ة الكبرية من الناس كان��وا متلهِّ
واجدي��ن فيها س��بيل خالصهم، فاقتىض ذل��ك رسعة أداء اجلملة الت��ي حوت الفضلة 
فقط، فكان أس��لوب اإلغ��راء؛ ملا فيه من قلَّة الكلمت، ورسعة يف األداء، هو األنس��ب 
لبي��ان الداللة املقصودة، فضاًل ع��ن إنَّ إضمر الناصب )وهو الفع��ل( وتقديم املفعول 
به )وهو األمر املغرى به(، يّتضح منه أنَّه العلة األساس��يَّة الجتمع الناس يف هذا املكان، 

ولينتبه إليه املخاَطب ويعتني به.
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وقد أفاد البحرايّن من نصِّ اإلمام فائدَتني لتكرار )البيعة البيعة(:

ة العناية باملأمور به)139(، وهي فائدة مستنبطة ممَّا َذَكر  األوىل: ختصيص األمر وش��دَّ
النُّح��اة يف تعريف اإلغ��راء من أنَّه: »أم��ُر امُلخاَطِب بلزوم ما حُيَْمُد«، وممَّا اش��رطوا مع 
م عمدة ال��كالم(، واالكتفاء بإظهار  التك��رار من وجوب إضمر الفع��ل وفاعله )مع أهنَّ
م يف موقع الفضل��ة(، داللة عىل ختصيص األمر،  رين )مع أهنَّ االس��َمني املنصوَب��نْي املكرَّ

ة العناية باملنصوب. وشدَّ

الثانية: إنَّ يف تكرار االسم الثاين فائدة زمنيَّة، هي شمول األمر للحال واالستقبال. 
ق��ال: »ُخ��ِذ البيعَة يف احلاِل وُخْذها لالس��تقباِل، وكذلك ق��ول )اهللَ اهللَ، أي اتَّقوا اهللَ يف 
ُةِحْرِص  احلاِل واتقوه يف االس��تقباِل«)140(. ويرى حبيب اهلل اخلوئّي أنَّ التكرار فيه »شدَّ

امُلباِيعني إليها، وفرُط رغبتِهم فيها«)141(.
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اخلال�سة ونتائج البحث

 بع��د هذه الرحل��ة املاتعة يف حياة ه��ذا العامل اجللي��ل، ويف مصنَّفات��ه جليلة القدر، 
دة،  وم��ا كان له من أث��ٍر فكريٍّ يف تراث احِللَّة، يمكن أن نذكر هلذه الدراس��ة نتائج متعدِّ

منها:

كان الشيخ البحرايّن من علمء عره البارزين، وكانت له مكانة مميَّزة يف بلده، . 1
فكان أن اس��تدعاه علمء احِللَّة وأحلُّوا عليه ليق��دم إىل مرهم؛ فينتفع العلمء 
ق هلم ما أرادوا، فكانت وفادته عىل احِللَّة  والدارس��ون بفكره وعلمه. وقد حتقَّ
، ظهرت آثاره يف ما صنَّفه البحرايّن من مؤلَّفات يف احِللَّة القت  وفادة علٍم جمٍّ
ارس��ني فأقبلوا ع��ىل التلمذة عليه ينهلون منه ما اس��تطاعوا،  عناي��ة العلمء الدَّ

. ّ مة احِللِّ وكان عىل رأس هؤالء العالَّ

ة يف صنوف من العلم ش��تَّى، وكان من . 2 صنَّ��ف البحرايّن يف احِللَّة مؤلَّفات عدَّ
أب��رز كتبه الرشح الكبري عىل هنج البالغة، ال��ذي ذاع صيته يف اآلفاق، واحتل 
م��كان الص��دارة م��ن رشوح النه��ج؛ لوثاقته، ودلي��ل ذلك يتَّض��ح يف اعتمد 
اح الالحق��ني نس��خة البحرايّن يف توثي��ق نصوص النه��ج، ويف ترجيح  الش���رَّ
آرائهم، بن��اًء عىل الروايات التي نقلها البحرايّن يف نس��خته التي أطلقوا عليها 

نسخة ابن ميثم.

اح الذين تأثَّروا كثرًيا برشح البحرايّن: إبراهيم بن احلس��ني . 3 ومن هؤالء الش���رَّ
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د تقي  د جواد مغنيَّة، وحبي��ب اهلل اخلوئّي، وحممَّ د عبده، وحممَّ اخلوئ��ّي، وحممَّ
التسرّي.

كشف البحث عن نمذج من اجلهد اللغوّي للبحرايّن، واختار بعًضا من املسائل . 4
اح فيها،  ل القول يف عرض آراء الرشَّ الت��ي وردت يف رشح النهج الكبري، ففصَّ
ًزا رأي البحرايّن وانفراداته يف كثري من هذه املسائل، ممَّا يكشف عن مكانته  مربِّ

ة الكبرية، وجهده اللغوّي املميَّز. اللغويَّ
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الهوام�ص

��ة: 689، وطبقات أعالم الش��يعة: 187/4،  )1( ينظ��ر: تأس��يس الش��يعة: 169، والفوائد الرضويَّ
مات كتبه املطبوع��ة: رشح هنج البالغة: 2/1، ورشح  ومعج��م رجال احلديث: 94/19، و مقدِّ

املئة كلمة ألمري املؤمنني: 2، وقواعد املرام يف علم الكالم: 2.
)2( ينظر: الكنى واأللقاب: 434/1.

)3( ينظر: تأسيس الشيعة: 169، وأعيان الشيعة: 166/1، ومعجم رجال احلديث: 94/19.
)4( رشح مئة كلمة من كالم أمري املؤمنني، ميثم بن عّل البحرايّن: 4.

)5( ينظر: املصدر نفسه: 5-4.

)6( ينظر: املصدر نفسه: 6-4.
)7( الكنى واأللقاب: 419.

)8( ينظر: خامتة املستدرك: 407/2.
)9( املصدر نفسه: 405/2.

)10( بحار األنوار: 73/105.
)11( خامتة املستدرك: 411/6.

)12( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اخلوئّي: 7/1.
)13( معجم رجال احلديث، السيِّد أبو القاسم اخلوئّي: 71/20.

ة: 603، والكنى واأللقاب: 350/3، وأعيان  )14( ينظر: تأس��يس الشيعة: 395، والفوائد الرضويَّ
الش��يعة: 414/9، والذريع��ة: 376/3، وطبق��ات أع��الم الش��يعة: 168/2، ومعج��م رجال 

احلديث: 194/17.
)15( ينظر: رشح مئة كلمة: 7.

)16( ينظ��ر: املصدر نفس��ه: 8، والكن��ى واأللق��اب: 434/1، وطبقات أعالم الش��يعة: 189/4، 
وطرائف املقال: 435/3.

)17( ينظر: الكنى واأللقاب: 434/1، و طبقات أعالم الشيعة: 189/4.
)18( معجم رجال احلديث: 194/17
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)19( أعيان الشيعة: 42/8.
.119 : ّ )20( ينظر: رجال ابن داوود احِللِّ

)21( ينظر: أصول البالغة، ميثم بن عّل البحراين:ّ 28.
)22( ينظر: رشح هنج البالغة: 162-19/1.

)23( ينظر: رشح املئة كلمة، ومن املقدمة.
)24( املصدر نفسه: 13/1.

)25( ينظر: عىل سبيل املثال: رشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 6/1، 51، 63، 78.
)26( ينظر عىل سبيل املثال: رشح هنج البالغة )البحرايّن(: 23/1، 27، و61/2، و105/3، 165، 

.514/5 ،274
ة النجفيَّة: 68، و128، و281، 346. )27( ينظر: الدرَّ

)28( ينظر: منهاج الرباعة: 252/1، 165/2، 126/7، 36/10، و335/11.
)29( ينظر: هبج الصباغة: 28/1، و66/2، و242/8.

)30( ينظر: رشح شذور الذهب: 343/1.
)31( سورة فاطر، من اآلية: 28.

)32( ينظر: رشح هنج البالغة: 125/1.
)33( ينظ��ر: املص��در نفس��ه: 26/1، 72، 100، 101، 109، 125، 177، 245، 413، 430، 

و231/3، 584، و279/4، 295، 455.
)34( ينظر: رشح هنج البالغة: 53/1، 509 و24/3.

ة أسطورة وواقع: 34. )35( ينظر: املدارس النحويَّ
)36( ينظر: رشح هنج البالغة: 55/1.

)37( ينظر: املصدر نفسه: 204/1.

)38( ينظر: املصدر نفسه: 123/1.
)39( ينظر: املصدر نفسه: 54/1

)40( ينظر: املصدر نفسه: 49/1، 52، 55، 56.
)41( ينظر: رشح هنج البالغة: 48-47/1.

)42( ينظر: املصدر نفسه: 89/1، 108.
)43( ينظر: املصدر نفسه: 218/1.

)44( ينظر: املصدر نفسه: 35/1، 44، 158، 348، 492.
)45( ينظر: املصدر نفسه: 440/1.
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)46( مل أعث��ر عىل نس��خة من ه��ذا الكتاب، وإن��م ذكره أصح��اب الراجم يف ترامجه��م لكمل الدين 
البحرايّن ضمن آثاره.

)47( ذكره الشيخ يوسف البحرايّن يف كتابه لؤلؤة البحرين.
مة. )48( ينظر: رشح املئة كلمة )ي( من املقدِّ

)49( املصدر نفسه: 2.
)50( ينظر: املصدر نفسه: 52-3.

)51( ينظر: املصدر نفسه: 52.
)52( ينظر: املصدر نفسه: 90

)53( ينظر: املصدر نفسه: 140.
ق(: 15، والكنى واأللقاب: 439/1،  م��ة املحقِّ )54( ينظ��ر: رشح املئة كلمة ألمري املؤمنني )مقدِّ

وطبقات أعالم الشيعة: 192/4.
)55( هنج البالغة )الكتاب(: 360/62.

)56( رشح هنج البالغة: 253/5.
)57( ينظر: رشح هنج البالغة: 253/5.

)58( حدائق احلقائق: 565/2.
)59( ينظ��ر: أعالم هنج البالغة: 380، وهبج الصباغ��ة: 79/10، وهنج البالغة )صبحي الصالح(: 

360، وتوضيح هنج البالغة: 222/4.
)60( ينظر: الدرة النجفيَّة: 346، ورشح هنج البالغة املقتطف من بحار األنوار: 290/3.

)61( سورة األنعام، من اآلية: 38.
)62( سورة البقرة، من اآلية: 79.

)63( ينظر: الكشاف: 373/4، ومفاتيح الغيب: 75/5.
)64( هنج البالغة )احلكمة 396(: 741.

)65( رشح هنج البالغة: 514/5.

)66( رشح هنج البالغة: 514/5.
)67( تويفِّ حبيب اهلل اخلوئّي، ومل يتمَّ رشحه، فقد انتهى فيه إىل أوائل )اخلطبة( الثامنة والعرشين بعد 
املئتني، فأتمَّ رشح هذه )اخلطبة( أبو احلس��ن الشعرايّن عىل طريقة اخلوئّي، ثمَّ أتمَّ رشح بقيَّة النهج 
ها  احلس��ن ابن عبد اهلل الطربّي اآلم��ّل، فصار رشح اخلوئّي )22( جزًءا، لآلمّل ثمنية أجزاء س��مَّ
)تكملة منهاج الرباعة(، س��ائًرا يف رشحه هذا عىل طريقة اخلوئّي نفس��ها. وُطبع هذا الرشح كاماًل 
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بتحقي��ق عبد اللطيف احلس��ينّي الكوهكمرّي. ينظر: منهاج الرباعة )اخلوئ��ّي(: 9/15، وجهود 
حبيب اهلل اخلوئّي النحويَّة يف رشح هنج البالغة: 16.

)68( منهاج الرباعة: 482/21.
)69( هنج البالغة )اخلطبة 83(: 117.

)70( رشح هنج البالغة: 234/2.
حاح )حوط(، ولسان العرب )حوط(. )71( ينظر: الصِّ

)72( ينظر: املحيط يف اللغة )حىص(.
)73( يف ظالل هنج البالغة: 383/1.

)74( ينظ��ر: كتاب س��يبويه: 231/1، ورشح هن��ج البالغة )ابن أيب احلديد(: 245/6، وارتش��اف 
ب: 203/2، ومهع اهلوامع: 187/1. الضَّ

)75( رشح هنج البالغة: 234/2.
)76( ينظر: يف ظالل هنج البالغة: 138/2.

)77( سورة القمر، اآلية: 12.
)78( ينظر: الكشاف: 309/4، ومفاتيح الغيب: 485/14، والبحر املحيط: 425/8.

)79( هبج الصباغة: 309/11، والنصٌّ القرآيّن من سورة الكهف، اآلية: 91.
)80( أرسار العربيَّة: 199.

)81( رشح الريّض عىل الكافية: 72/2.
)82( ينظ��ر: التوطئة: 314، ورشح الريّض عىل الكافية: 63/2، ومهع اهلوامع: 266/2، وحاش��ية 

الصبَّان: 286/1.
)83( ينظ��ر: معارج هن��ج البالغة: 156، ومنهاج الرباعة )الراون��دّي(: 323/1، وحدائق احلقائق: 

386/1، ورشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 245/6، وأعالم هنج البالغة: 83/1.
)84( ينظر: هبج الصباغة: 209/11.

ب: 387/3،  )85( رجز ال ُيعرف قائله، وهو من شواهد رشح التسهيل: 198/2، وارتشاف الضَّ
وأوضح املسالك: 228/2.

ب: 387/3، ورشح ابن عقيل: 187/1. )86( ينظر: ارتشاف الضَّ
)87( هنج البالغة )الكتاب 28(: 528.

)88( رشح هنج البالغة: 523/4.
)89( ينظر: منهاج الرباعة )الراوندّي(: 74/2، ورشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 194/2.

)90( منهاج الرباعة: 114/8.
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)91( سورة النجم، من اآلية: 32.
)92( هنج البالغة )اخلطبة 83(: 109.

)93( ينظ��ر: رشح هن��ج البالغة )ابن أيب احلدي��د(: 256/6، ومنهاج الرباع��ة )اخلوئّي(: 383/5، 
وتوضيح هنج البالغة: 322/1، ورشح هنج البالغة )املوسوّي(: 476/1.

)94( رشح هنج البالغة: 333/2.
ة النجفيَّة: 123. )95( ينظر: الدرَّ

)96( ينظر: منهاج الرباعة: 383/5.

)97( هنج البالغة )اخلطبة 64(: 98.
)98( ينظر: رشح هنج البالغة :226/2.

)99( ينظ��ر: يف ظالل هن��ج البالغة: 325/1، وتوضي��ح هنج البالغة: 251/1، وهنج الس��عادة يف 
مستدرك هنج البالغة: 437/7.

)100( منهاج الرباعة: 249/4.
)101( هبج الصباغة: 136/11.

)102( هبج الصباغةك 136/11.
)103( ينظر: رشح ابن عقيلك 244/2.

)104( سورة النساء، من اآلية: 28.
)105( سورة األعراف، من اآلية: 74.

)106( سورة اإلرساء، من اآلية: 61.
)107( سورة هود، من اآلية: 71.

)108( ينظر: رشح ابن عقيل: 249/2.
��ل: 62/2، ومهع  )109( ديوان��ه: 86، وه��و من ش��واهد كت��اب س��يبويه: 372/1، ورشح املفصَّ

اهلوامع: 239/1، وخزانة األدب: 524/1.
)110( ينظر: أوضح املسالك: 305/2، ورشح ابن عقيل: 249/2.

)111( ينظر: رشح ابن عقيل: 249/2.
)112( ينظر: حاشية الصبَّان: 318/1.

)113( ديوانه: 140.
ا َح��زَّ َقِصرْيٌ َاْنَفُه( ُيضب يف طلب  )114( رشح هن��ج البالغ��ة: 369/3. واملثل ُيروى أيًضا: )ألْمٍر مَّ
الث��أر، وقص��ري هذا هو قصري بن س��عد، آخذ ثأر قبيل��ة جذيمة. ينظر: األمث��ال للضبِّّي: 34/1، 

واملستقىص يف أمثال العرب: 240/2.
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)115( هنج البالغة )اخلطبة 1(: 21.
)116( رشح هنج البالغة: 347/1.

)117( ينظر: منهاج الرباعة: 176/1.
)118( رشح هنج البالغة: 347/1.

)119( ينظر: منهاج الرباعة: 43/12، وهبج الصباغة: 244/2.
)120( يف ظالل هنج البالغة: 57/1.

)121( رشح الريّض عىل الكافية: 379/2.
ل: 57، وأوضح املسالك: 346/3. )122( ينظر: املفصَّ

)123( ينظر: مغني اللبيب: 507/2.
)124( سورة اجلاثية، اآلية: 28.

)125( قرأ يعقوب بالنصب. ينظر: البحر املحيط: 42/10.
اف: 195/4. )126( ينظر: الكشَّ

)127( هنج البالغة )اخلطبة 135(: 255.
)128( رشح هنج البالغة: 214/3.

)129( منهاج الرباعة: 338/8.

)130( أوضح املسالك: 83/4.
)131( رشح ابن عقيل: 301/2.

)132( النحو الوايف: 136/4.
)133( ينظر: رشح ابن عقيل: 301/3.

)134( البي��ت من ش��واهد كت��اب س��يبويه: 256/1، واخلصائص��ك 480/2، ورشح الريّض عىل 
الكافية: 464/1، ورشح شذور الذهب: 288.

)135( يف ظالل هنج البالغة: 291/2.
)136( توضيح هنج البالغة: 321/2.

)137( هنج البالغة )اخلطبة 3(: 29.
)138( هنج البالغة، صبحي الصالح: 91.
)139( ينظر: رشح هنج البالغة: 213/3.

)140( املصدر نفسه: 214/3.
)141( منهاج الرباعة: 340/8.
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م�سادر البحث ومراجعه

*  القرآن الكريم.
اختيار مصباح السالكني: البحرايّن )كمل الدين ميثم بن عّل بن ميثم ت 679ه�(، حتقيق وتعليق . 1

د صادق األمينّي، طبعة طهران، 1985م. د. حممَّ
د بن يوسف ت 745ه�(، . 2 ب من لسان العرب: أبو حيَّان النحوّي )أثري الدين حممَّ َ ارتشاف الضَّ

��د، ومراجعة د. رمضان عبد التواب، ن��رش مكتبة اخلانجّي، القاهرة،  حتقي��ق د. رجب عثمن حممَّ
ط1، 1998م.

د . 3 د ت 577ه��(، حتقيق حممَّ أرسار العربيَّة: أبو الربكات األنبارّي )كمل الدين عبد الرمحن بن حممَّ
هبجة البيطار، مطبوعات املجمع العلمّي العريّب بدمشق، 1957م.

سة اإلمام الصادق، طبعة قم، 1433ه��.. 4 أصول البالغة: البحرايّن، نرش مؤسَّ
أعالم هنج البالغة: السخّي )عّل بن نارص احلسينّي ت ق 7ه�(، طهران، 1366ه�.. 5
أعيان الشيعة: حمسن األمني العامّل )ت 1371ه�(، دار التعارف، بريوت، د.ت.. 6
د عبد اهلل ابن يوس��ف . 7  أوض��ح املس��الك إىل ألفيَّ��ة اب��ن مالك: ابن هش��ام األنص��ارّي )أب��و حممَّ

د حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة، مر، ط5، 1967م. ت 761ه�(، حتقيق حممَّ
د تقّي بن مقصود . 8 د باقر بن حممَّ ة األطهار: املجلّي )حممَّ بحار األن��وار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ

سة الوفاء، بريوت، 1403ه�. عّل ت 1110ه��(، مؤسَّ
د عوض، ش��ارك يف . 9 البح��ر املحيط: أبو حيَّان النحوّي، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعّل حممَّ

ا عبد املجيد الن��ويت و د. أمحد النجوّل اجلمل، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1،  حتقيق��ه د. زكريَّ
1993م.

د تقي بن كاظم ت 1415ه�(، منش��ورات . 10 هب��ج الصباغ��ة يف رشح هنج البالغة: التس��رّي )حممَّ
مكتبة الصدر، طهران، د.ت.

تأسيس الشيعة: حسن الصدر )ت 1354ه�( رشكة النرش والطباعة العراقيَّة املحدودة، العراق، . 11
د.ت.

تنقيح املقال: عبد اهلل املامقايّن )1351ه�(، النجف األرشف، 1350ه�.. 12
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هتذيب األحكام: الطويّس، طبعة قم، 1390ه��.. 13
د بن املهدي ت 2000م(، طبعة قم، 1410ه�.. 14 توضيح هنج البالغة: الشريازّي )السيِّد حممَّ
ع، . 15 د بن عمر ت 645ه�(، حتقيق د. يوس��ف أمحد املطوَّ التوطئة: الش��لوبني )أبو عّل عمر بن حممَّ

مطابع سجل العرب، القاهرة، ط2، 1982م.
جه��ود حبيب اهلل اخلوئ��ّي النحويَّة يف رشح هنج البالغة: ظافر عبيِّس عن��اد اجليايّش، نرش العتبة . 16

سة، العراق، 2011م. ة املقدَّ العلويَّ
د بن ع��ّل ت 1206ه�(، دار إحياء . 17 حاش��ية الصبَّان عىل رشح األش��مويّن: الصبَّان )أمحد بن حممَّ

الكتب العربيَّة، عيسى البايّب احللبّي، مر، د.ت.
د ابن احلسني ت ق 6ه��(، . 18  حدائق احلقائق يف فس دقائق أفصح اخلالئق: الكيدرّي )أبو احلسني حممَّ

حتقيق عزيز اهلل العطاردّي، طهران، 1375 ه�.
سة أهل البيت، طبعة قم، 1415ه��.. 19 خامتة املستدرك: حسني النورّي )ت 1320ه�(، مؤسَّ
خزان��ة األدب ولب لباب لس��ان العرب: البغدادّي )عبد القادر بن عم��ر ت 1093ه��(، حتقيق . 20

د هارون، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، ط4، 2000 م. ورشح عبد السالم حممَّ
د عل النجار، دار الكتاب العريّب، . 21 اخلصائص: ابن جنِّّي )أبو الفتح عثمن ت 392ه�(، حتقيق حممَّ

بريوت، 1952م.
ة النجفيَّة: اخلوئّي )إبراهيم بن احلسني الدنبّل ت 1325ه�(، طبعة تربيز، إيران، 1293ه��.. 22 الدرَّ
د أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مر، 1958م.. 23 ديوان امرئ القيس: حتقيق حممَّ
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: آغا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(، دار األضواء، بريوت، د.ت.. 24
د صادق بحر العل��وم، مكتب اإلعالم . 25 رج��ال اخلاقايّن: الش��يخ عّل اخلاق��ايّن، حتقيق الس��يِّد حممَّ

اإلسالمّي، طهران، ط2، 1404ه��.
د باق��ر ت 1313ه�(، مكتبة . 26 روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات: اخلوانس��ارّي )حممَّ

إسمعيليان، قم، 1392ه�.
رشح اب��ن عقيل عىل ألفيَّة ابن مالك: ابن عقيل )هباء الدين عبد اهلل بن عقيل ت769ه�(، حتقيق . 27

د حميي الدين عبد احلميد، مكتبة دار الراث، القاهرة، ط20، 1980م. حممَّ
د بن عبد اهلل الطائّي ت 672ه�(، حتقيق د. عبد الرمحن . 28 رشح التسهيل: ابن مالك )مجال الدين حممَّ

د بدوي املختون، دار هجر للطباعة للنرش والتوزيع، مر، ط1، 1990م. السيِّد، و د. حممَّ
د بن احلسن ت 686ه�(، حتقيق . 29 رشح الريّض عىل الكافية: الريّض األسرآبادّي )ريّض الدين حممَّ

وتعليق د. يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط2، 1996م.
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د حميي الدين عبد . 30 رشح ش��ذور الذهب يف معرفة كالم العرب: ابن هش��ام األنصارّي، حتقيق حممَّ
احلميد، مطبعة السعادة، مر، ط4، 1948م.

حه وعلَّق عليه . 31 سة النرش اإلسالمّي، صحَّ رشح املئة كلمة ألمري املؤمنني: ميثم البحرايّن، مؤسَّ
جالل الدين احلسينّي، طبعة قم، 1427ه�.

��ل: ابن يعي��ش النحوّي )موفق الدين يعي��ش بن عّل بن يعي��ش ت 643ه�(، إدارة . 32 رشح املفصَّ
ة، مر، د.ت. الطباعة املنرييَّ

د ت 656ه�(، حتقيق . 33 رشح هن��ج البالغ��ة: ابن أيب احلديد املعتزّل )عّز الدين عبد احلمي��د بن حممَّ
سة إسمعيليان، طبعة قم، د.ت. د أبو الفضل إبراهيم، مؤسَّ حممَّ

رشح هنج البالغة: جعفر احلائرّي، طبعة قم، 1410ه�.. 34
رشح هنج البالغة: عباس املوسوّي، لبنان، 1418ه�.. 35
د أبو الفضل إبراهيم، بريوت، 1416ه�.. 36 رشح هنج البالغة: حممَّ
د حميي الدين عبد احلميد، مر، د.ت.. 37 د عبده، حتقيق حممَّ رشح هنج البالغة: حممَّ
رشح هنج البالغة: ميثم البحرايّن، مطبعة أنوار اهلدى، طبعة قم، ط1، 1427ه��.. 38
مة املجلّي: عّل أنصاريان ومرتىض حاج عّل، . 39 رشح هنج البالغة املقتطف من بحار األنوار للعالَّ

طهران، 1458ه��.
ح��اح )تاج اللغ��ة وصحاح العربيَّ��ة(: اجلوهرّي )أبو نر إس��معيل بن مح��اد ت يف حدود . 40 الصِّ

400ه�(، حتقيق أمحد عبد الغفور عطَّار، دار الكتاب العريّب، مر، 1967م.
طبقات أعالم الش��يعة يف القرن السابع املعروف ب�)األنوار الس��اطعة يف املئة السابعة(: آغا بزرك . 41

الطهرايّن، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، 1430ه�.
سة اإلمام الصادق، طبعة قم، 1424ه��.. 42 طبقات املتكلِّمني: تأليف ونرش مؤسَّ
مة الس��يِّد عّل أصغر اجلابلقي، حتقيق الس��يِّد مهدي . 43 طرائف املقال يف معرفة طبقات الرواة: العالَّ

ة، طبعة قم،1410ه�. الرجائّي، مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي العامَّ
ّي )ت 1359ه�(، إيران، د.ت.. 44 ة: عبَّاس القمِّ الفوائد الرضويَّ
د بن ش��اكر الكتب��ّي، حتقيق د.إحس��ان عبَّاس، دار ص��ادر، بريوت، ط1، . 45 ف��وات الوفيات: حممَّ

1974م.
د ج��واد مغنيَّة، دار العل��م للماليني، بريوت، . 46 يف ظ��الل هن��ج البالغة- حماولة لفه��م جديد: حممَّ

1978م.
قواعد املرام يف علم الكالم: ميثم البحرايّن، حتقيق الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، مكتبة آية اهلل املرعيّش . 47

النجفّي، طبعة قم، 1406ه�.
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كتاب س��يبويه: س��يبويه )أبو برش عمرو بن عثمن بن قنرب ت 180ه�(، حتقيق ورشح عبد السالم . 48
د هارون، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، ط3، 1988م. حممَّ

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: الزخمرشّي )جار اهلل أبو . 49 الكشَّ
القاسم حممود بن عمر ت 538 ه�(، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1947م.

د هادي األمينّي، النجف، 1970م.. 50 ّي )ت 1359ه�(، تقديم حممَّ الكنى واأللقاب: عبَّاس القمِّ
س��ة آل البيت، طبعة قم، . 51 لؤل��ؤة البحرين: البحرايّن )يوس��ف بن أمح��د ت 1186ه��(، مؤسَّ

د.ت.
د بن مكرم ت 711ه���(، حتقيق عبد اهلل عّل الكبري، . 52 لس��ان الع��رب: ابن منظور )مجال الدين حممَّ

د الشاذّل، دار املعارف، القاهرة، د.ت. د أمحد حسب اهلل، وهاشم حممَّ وحممَّ
د حس��ني آل ياس��ني، نرش دار . 53 املحي��ط يف اللغة: الصاح��ب بن عبَّاد )ت 385ه�(، حتقيق د. حممَّ

الرشيد، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، ط1، 1981م.
د، فريد خراس��ان ت 566ه�(، . 54 مع��ارج هن��ج البالغة: البيهقّي )عّل بن أيب القاس��م زي��د بن حممَّ

د تقي دانش، مكتبة آية اهلل املرعيّش، طبعة قم، 1409ه�. حتقيق حممَّ
معج��م رج��ال احلديث: الس��يِّد أبو القاس��م اخلوئّي )ت 1413ه���(، مطبع��ة اآلداب، النجف . 55

األرشف، ط1، د.ت.
معجم املؤلِّفني: عمر رضا كحالة، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، د.ت.. 56
د اخلطيب، . 57 مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هش��ام األنصارّي، حتقيق د. عبد اللطيف حممَّ

الكويت، د.ت.
د بن عمر بن احلس��ن ت 606ه���(، دار الفكر للطباعة . 58 مفاتي��ح الغيب: فخر الدين الرازّي )حممَّ

والنرش، بريوت، ط1، 1981م.
د املوسوّي ت1324ه�(، . 59 منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: اخلوئّي )حبيب اهلل بن الس��يِّد حممَّ

تصحيح إبراهيم امليانجّي، منشورات املكتبة اإلسالميَّة، طهران، ط4، د.ت.
منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: الراوندّي )قطب الدين سعيد بن هبة اهلل ت 573ه�(، حتقيق . 60

عبد اللطيف الكوهكمرّي، عنيت بطبعة مكتبة املرعيّش، قم، 1406ه�.
النحو الوايف، د.عبَّاس حسن، دار املعارف، مر، ط3، د.ت.. 61
هنج البالغة: حتقيق د. صبحي الصالح، مطبعة وفا، إيران، قم، 1429ه�.. 62
س��ة الطباعة والنرش . 63 ��د باقر املحم��ودّي، نرش مؤسَّ هنج الس��عادة يف مس��تدرك هن��ج البالغة: حممَّ

اإلسالمّي، طهران، ط1، 1418ه�.
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د هارون . 64  مه��ع اهلوام��ع يف رشح مجع اجلوامع: الس��يوطّي، ج1: حتقي��ق ورشح عبد الس��الم حممَّ
ود. عبد العال س��امل َمْكَرم، واألجزاء الستَّة الباقية: حتقيق د. عبد العامل سامل مكرم، دار البحوث 

العلميَّة، الكويت، 1975-1980م.


