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 إىذاء

صذق اهلل  ﴾ لً اػٌٍّا فسريٍ اهلل ػٍّىُ ًسسٌٌو ًادلؤِنٌْ ﴿بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 اٌؼظُْ

 ,ًِٓ ال ذطْة األخشج إال تؼفٌن  ,ًأىذٍ األِح  ,ًأدٍ األِأح  ,إىل ِٓ تٍغ اٌشساٌح 

 سْذٔا حمّذ صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ,تشؤّره ًاجلنح إال 

ًوأا ِصذس اٌمُْ  ,ًوٍّاهتُ ٌٔس أىرذُ هبا طشّمِ  ,ِٓ دػّأِ يف وً خطٌج  إىل

 ًاٌذاُ اٌؼزّزاْ ,ًادلثادئ اإلجياتْح 

 إىل إخٌاَي ًأخٌاحي ,ِٓ  ًلف جبأيب ًِذِٔ تؼثاساخ اإلخالص ًاٌمٌج  إىل

ًًفش يل ِٓ  ,ًاسشذِٔ يف وً خطٌج  ,ً ِٓ ساػذِٔ امتاَ ىزه اٌؼًّ اجلٍْ إىل 

 اٌذورٌس شٌود حجو ,تاٌشغُ ِٓ أشغاٌو ًِسؤًٌْاذو  ,ًلرو اٌثّني 

 ,ًساسًا تشفميت يف دسًب اٌذساسح ًاحلْاج  ,وً ِٓ شاسؤٌِ ًدػٌِّٔ  إىل

  صذّماذِ . ,ًوأٌا ِؼِ يف طشّك اٌنجاح ًاٌرّْز 

ًِٓ حنًّ ىٌّرو ًٔؼرز  هبا  ,ْ ػظّْح ًوثريج ٌىنيا حتًّ ِؼا ,ًلٍٍْح  ِٓ حشًفو تسْطح  إىل

 ًطين فٍسطني ,ًٔفرخش تو  ,

 اٌثاحثح                                                        

 ْٔفني اٌششأًح
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 انشكز ًانخمذيز 

يٍ صنع إنيكى يعزًفبً فكبفئٌه، فإٌ } لبل رسٌل اهلل صهى اهلل عهيو ًسهى : 

صذق رسٌل  ,{ بدعٌا نو حخى حزًا أَكى لذ كبفأمتٌهمل جتذًا يب حكبفئٌه ف

 اهلل صهى اهلل عهيو ًسهى

 ,ىذه انزسبنتنهذكخٌر شٌكج حجو إلشزافو عهى  ًااليخنبٌ انشكزخببنص  احمذو

ينذ أٌ كبٌ انعنٌاٌ , خبرباحو انكبرية  ,ًادلالحظبث انميًت   ,بعذة انكبفيت ًحمذيى ادلس

       فكزة ًأصبح رسبنت ًحبثب .

 ىنخفزيغ يٍ ًلخيى ًحفضيهي ,رئبست ًأعضبء  جلنت ادلنبلشتًأحمذو ببنشكز ًانخمذيز  إىل 

 بلشت ىذه انزسبنت ين عهي بمبٌل

ًيٍ لذيٌا  ,ًيٍ ذلى انفضم يف رفع يعنٌيبحي  ,ًأحمذو ببنشكز اجلزيم نزيالء انذراست 

  يف اخزاج ىذا انعًم بشكهو ادلنبسب ادلسبعذة 

  ذحين يف يزاجعت ًحذليك ىذه انزسبنتًانشكز يٌصٌل دلٍ سبع

 

 انببحثت

 َيفني انشزاًَت
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 ادلهخص

بػغ دمحم الجمذػقي  لسؤلفػو أحسػج (عجائب السقجكر في أخبػار تيسػػر)مخصػط  دراسة ىجفت 
, إلػػى إحيػػاء التػػخاث التػػاريخي اإلسػػبلمي , إذ أنيػػا  ـ(1450ق/854)ت السعػػخكؼ بػػابغ عخبذػػاه

مػغ الذػخؽ  امتػجت إمبخاشػريػة متخاميػة األشػخاؼ عغ أحج أكبػخ ممػػؾ السغػػؿ , الػحؼ أقػاـ تحجثت
إخزػػاع  , خػػبلؿ أقػػل مػػغ نرػػف قػػخف , ك  , حتػػى مشصقػػة شػػساؿ بػػبلد الذػػاـ (مػػا كراء الشيػػخ)بػػبلد 

 ., إما عغ شخيق السكخ كالخجيعة , أك بصخؽ سمسية باستدبلـ حكاميا ممػؾ الببلد التي احتميا

سػػخد لؤلحػػجاث التاريخيػػة بشػػاءم عمػػى السشصقػػة الجغخافيػػة , كلػػيذ  اتبػػع السؤلػػف فػػي مشيجػػو 
كاسػػػتخجمت فػػي تحقيػػق الجراسػػة السػػػشي  التػػاريخي , مػػغ حيػػث مقارنػػػة عمػػى التدمدػػل التػػاريخي , 

عمػػى التدكػج مػػغ اسػسو كندػػبة  أمػا الجراسػػة فذػسمت ,دػخ مػػع الشدػخة األصػػل كتػجقيقيا كتحقيقيػػا الش
 السخصػط لو كالشدخ الستػفخة عشو , كبالتحميل الكافي لسادة الجراسة .

 عمى قدسيغ كىسا :  دراسة التحقيق اشتسمتك 

 -الجراسة كىي ثبلثة فرػؿ : القدع األكؿ :

 كتاب , اسسو ككشيتو , كعمسو كمؤلفاتو , كرحبلتو ككفاتو.الفرل األكؿ عخضت فيو صاحب ال

الفرػػل الثػػاني تشاكلػػت فيػػو دراسػػة السخصػػػط مػػغ حيػػث عشػانػػو , كالسحتػػػػ , كأسػػمػب الكاتػػب فػػي 
 كتابة السخصػط , كالخصة التي اتبعتيا في تحقيقو كدراستو .

الستعمقػػة  ات كافػػةتعػػخض السعمػمػػالدػػتة ,  اتالفرػػل الثالػػث تحػػجثت فيػػو عػػغ ندػػخ السخصػشػػ اأمػػ
 بيا مغ مكاف كجػدىا ,كعجد صفحاتيا , كتاريخيا , كعجد أسصخىا .

 

 .السشي  التاريخي : عخضت فيو السادة السحققة حدب التحقيق كالقدع الثاني

العجيج مغ الفيارس كالسبلحق كالخخائط , كالسرادر كالسخاجع كاحتػت الجراسة أيزا عمى 
 مل مع السخصػط , كالخجػع إلييا في أؼ كقت . التي تديل عمى الباحث في التعا
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 تسُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُْ

 مقجمة

, كالحسػج  الػحؼ أحػاط  , ككسػع كػلش شػيء حفطػام  الحسج  الػحؼ أحػاط بكػل شػيء عمسػام 
كػػلش شػػيء رحستػػُو, كاشػػيج أف ال إلػػو إال ر كحػػجه ال شػػخيظ لػػو , لػػو  شػػسمتبكػػل شػػيء سػػمصاُنو, ك 
 كىػ عمى كل شيء قجيخ.السمظ كلو الحسج 

شكل ثقافي متسيد يعكذ الخرائز البذػخية , كيشتقػل مػغ جيػل ألخػخ , كمػا  التخاث ىػ
, فيػ تاريخ مػادؼ ممسػػس  (1)يطيخ عميو مغ تغيخات , كلكشو يحتفع دائسا بػحجة اساسية مدتسخة

حاكخة الحيػة , فيػ يسثل الػ, كالحؼ يداىع في تعديد الخكابط بيغ الساضي كالحاضخ كالسدتقبل حي
كىػػػػ دليػػػل عمػػػى اسػػػتسخارية السجتسعػػػات , فالحزػػػارات الدػػػابقة حكسػػػت كاليػػػات  , لمفػػػخد كالسجتسػػػع

كأقػاليع ثػع انتيػت ككلػت , كالػجليل البػاقي عمييػا ىػػ التػخاث السػادؼ كالسكتػػب , فتػخاث أؼ حزػػارة 
 . (2)ىػ البرسة كاألثخ الحؼ تخكتو خمفيا

ي أزمشػة مختمفػة , كتكػخار ىػحه الطػخكؼ كالسبلبدػات إعادة لؤلحجاث الدابقة ف يعج التاريخ
تجعمشا نذػعخ بػدف التػاريخ حيػا يشػبس , فاألمػة حيػة بتاريخيػا , كنحػغ نجرسػو ألخػح العبػخة كالعطػة 

أصػػػبحت  عػػػخض قررػػػا عجيػػػجةمػػػغ الحزػػػارات الستعاقبػػػة , كاألقػػػػاـ الدػػػابقة , فػػػالقخآف الكػػػخيع 
راسة ىحه القرز كاسػتخبلص مػػشغ القػػة صالحة لكل زماف كمكاف , كدكرنا يدتي عغ شخيق د

َلَقػْج ﴿كالزعف, لتجشبيا في تػالي الحزارات كالقجرة عمى مػاجيتيا كالترجؼ ليا , فقاؿ تعالى : 
َل ْفِرػيَكاَف ِفي َقَرِرِيْع ِعْبَخٌة أُلكِلي األَْلَباِب َما َكاَف َحِجيثما ُيْفَتَخػ َكَلِكْغ َتْرِجيَق الشِحؼ َبْيَغ َيَجْيِو َكتَ 

ػ َكَرْحَسةم ِلَقْػـٍ ُيْؤِمُشػفَ   ﴾(3)ُكلِّ َشْيٍء َكُىجم

فيػحا ىػا , غيخ راضػي الغدك كالدػيصخة عمػى أإمػا بػمستمكاتيػا  تػسػيع تيجؼ إلىأؼ حزارة 
أك عػػػغ شخيػػػق الدػػػمع ,  عدػػػكخية ـكانػػػت قػػػػة عمسيػػػة أ مػػػختبط بػػػالقػة التػػػي تستمكيػػػا الجكلػػػة , سػػػػاءم 

أسخ عجيجة كحكاـ حكػا  بشاء أؼ دكلة كانييارىا , إذ ضيختا دكر ميع في فمكل مشي , كاالستدبلـ
بدبب قػتيا , كقجرتيا عمى تػسيع مستمكاتيػا , كضيػرىػا , ببلد ما كراء الشيخ في الجكلة السغػلية 
ددػ ذلظ الشتيار تمظ األسخ , مثل اإلمبخاشػرية السغػليػة ف عمى حداب القػػ كالجكؿ الزعيفة ,
 .يل التي انترخت عمى ضيػر الخ

                                                           
(1)

 . 2,  الحفاظ على الموروث الثقافً والحضاريعبد هللا ,ٌوسف ,   
(2)

 .4 ,مفهومه ,أنواعه, حماٌته ,التراث األثري عزوق , عبد الكرٌم ,  - 
(3)   

 . 111ٌوسف :
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كأكؿ ممػػػؾ الجكلػػة السغػليػػة تيسػػػجيغ الػػحؼ يعػػخؼ بجشكيػػد خػػاف , كقبػػل ضيػػػره لػػع يكػػغ 
كحػػجىا , كلكػػغ مشػػح ضيػػػره نسػػا كػػل قبيمػػة كانػػت تعػػير لمسغػػػؿ أؼ رئػػيذ أك إمبخاشػػػر كممػػظ , كإ

إخزػاع القبائػل السغػليػة تحػت سػيصختو, كلقػب بػاإلمبخاشػر فػي سػشة  كبجايػة حسبلتػو ,عسػل عمػى
( , كشػػسمت غدكاتػػو بػػبلد الرػػيغ كركسػػيا كاليشػػج , كبػػبلد الذػػاـ كأكركبػػا , كرافػػق ـ1203/ىػػػ600)

ـ( , كقدػػست مستمكاتػػو بػػيغ 1226ىػػػ /624حسبلتػػو التػػجميخ كالدػػمب كالشيػػب , حتػػى كفاتػػو سػػشة )
شػػسذ كاحػػجة فػػي الدػػساء ,  كرثػػػا شػػعار كالػػجىع كجػػجىع  إذ أبشائػػو كأحفػػاده كعػػادة ممػػػؾ السغػػػؿ  

 { . ضكرجل كاحج عمى األر 

اسػػتسخ حكػػػع أبشػػاء جشكيػػػد خػػاف حتػػػى ضيػػػر أحػػػج أحفػػاده كىػػػػ ىػالكػػػ , مؤسػػػذ الجكلػػػة 
, كأسػػػقط فػػػي إيػػػخاف االيمخانيػػػة, حيػػػث قزػػػى عمػػػى الجكلػػػة اإلسػػػساعيمية )الحذاشػػػيغ أك الشداريػػػة( 

ىػػ 656الخبلفة العباسية في بغجاد , بعج قتل أخخ خمفاء بشي العباس السدتعرع با , في سػشة )
,  الذػاـ كبػبلد , كىحا أدػ إلػى تدسػيذ دكلػة مغػليػة مجػاكرة لمػببلد اإلسػبلمية , مرػخـ( 1258/

بالتالي تكخر ىجػػـ االيمخػانييغ عمػى الػببلد الذػامية بذػكل متكػخر ك ,  كعخفت باسع الخانية فارس
الػػحؼ تػػػفي عػػاـ ,  خػػاف رأبػػي سػػعيج بيػػادإلػػى أف دخػػل حكػػاـ ىػػحه الجكلػػة فػػي اإلسػػبلـ عمػػى يػػج 

أخػخػ عمػى يػج تيسػرلشػظ عػاـ  مخةغدك السغػلي عمى ببلد اإلسبلـ ثع تججد ال, ( ـ1353/ىػ736)
 ـ( , عشجما غدا الذاـ كاحتل مجيشة دمذق . 1400/ق803)

كيعتبخ مخصػط عجائب السقجكر في أخبار تيسػر , مغ كتب التػخاث الحزػارؼ اليامػة , 
ػر مػػغ بػػجايتيا حتػػى كفاتػػو , ألفػػو ابػػغ عخبذػػاه , أحسػػج بػػغ دمحم الجمذػػقي , كعػػخض فيػػو حيػػاة تيسػػ

كالغدكات التي ششيا عمى الببلد السختمفة , مغ شخؽ أسيا حتى الػببلد العخبيػة , كالرػخاعات عمػى 
الحكػػػع قبػػػل كفاتػػػو كبعػػػجه , حيػػػث شػػػيج الشرػػػف الثػػػاني مػػػغ القػػػخف الثػػػامغ كبجايػػػة القػػػخف التاسػػػع 

تػػي كػػاف ليػػا األثػػػخ ال , عجيػػػجة تاريخيػػةحػػجاث أ, ـ(1404-1349ىػػػ / 807 - 750اليجػػخييغ )
الػاضح في مشصقة شساؿ شخؽ أسيا ككسصيا ,كصػال إلى الببلد اإلسبلمية , حيث ضيخت األسخة 

 التيسػرية ندبة إلى تيسػرلشظ , مغ أحفاد جشكيد خاف كسا قيل  .

أحيانا بالصاغية , كالػبعس االخػخ تيسػرلشظ شخرية بارزة في التاريخ اإلسبلمي , عخؼ 
جشكيػػد  جػػجه فػػي السذػػخؽ كالسغػػخب , كقػػج اعتسػػج عمػػى نفػػذ أسػػمػب دكاُل عجيػػجةلفتحػػو  عتبػػخه بصػػبلا 

 , ( رضشػػسذ كاحػػجة فػػي الدػػساء كرجػػل كاحػػج عمػػى األ)  شػػعار خػػاف فػػي تػسػػيع مستمكاتػػو بخفعػػو
فغػػدا بػػبلد اليشػػج , كبػػبلد فػػارس , كأذربيجػػاف , كأرميشيػػا كالعػػخاؽ , كأسػػيا الرػػغخػ , كبػػبلد الذػػاـ , 

 ـ( .1404ىػ / 807غ إلى أف تػفي سشة )ككجو أنطاره نحػ الري
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كتشبع أىسية ىحه الجراسة , مغ خبلؿ دكرىا في إحياء التخاث اإلسبلمي , لذخرية مؤثخة 
كاجيػػػت كقػػج فػػي التػػاريخ , إلػػػى جانػػب أف ىػػحه الجراسػػػة شبعػػت فػػػي كتػػاب دكف دراسػػة كتحقيػػػق , 

  صعػبات كىي: عجة الباحثة

ػتػػػػو مػػػػغ كمسػػػات غيػػػػخ كاضػػػػحة كغيػػػػخ الدػػػتة , كمػػػػا احت اءة السخصػػػػػط بشدػػػػخوقػػػخ  -1
مفيػمة , كاحتػاء بعزيا عمى معمػمات لع تخد في غيخىا , كتذػابو األحػخؼ مػغ 

 بعزيا البعس 
كسا أف عسمية السقارنة بيغ ىػحه الشدػخ زادت مػغ الرػعػبة , الشػتساؿ السخصػػط   -2

 كمزارع , أك مخفػع كمشرػب  ماضٍ عمى أفعاؿ مختمفة ما بيغ 
رغػع أنػي اجتيػجت فػػي  خ لػػع اسػتصع الحرػػؿ عمييػا كاممػػة ,كأخيػخا أحػج ىػحه الشدػ -3

 .  ذلظ
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 -قدسيغ كىسا كاآلتي :  –مػضػع الجراسة  –كقج شسل السخصػط 

 -فرػؿ : ةالقدع األكؿ : الجراسة , كفييا مقجمة كثبلث

الفرػل األكؿ جػػاء تحػػت عشػػاف التعخيػػف بالجراسػػة مػغ حيػػث صػػاحب الكتػاب كضػػع عػػجة 
 كفاتو .ك  شيػخوك  كرحبلتومثل : مػلجه كنذدتو , كعمسو كمؤلفاتو ,  مػاضيع  ,

كالفرل الثاني تحجثت فيو عغ مخصػط عجائب السقجكر في أخبار تيسػر , شسل عشػػاف 
لػػى السػػػؤرخ ابػػغ عخبذػػاه , كبيشػػػت عمػػػى الشدػػخ الدػػتة , كأكػػػجت ندػػبتيا إ ام الجراسػػة كتحقيقػػو اسػػتشاد

 يا كمرادرىا . محتػاىا كمشي  ابغ عخبذاه في كتابت

كػػل مشيػػا ,  فػػيالفرػػل الثالػػث تزػػسغ نرػػػص ندػػخ السخصػػػط , كالسعمػمػػات الستػػػفخة 
كصػػػرة عػػغ كػػل كاحػػجة مػػغ الشدػػخ الدػػتة , كمػػشي  التحقيػػق الستبػػع لمجراسػػة كالسرػػادر كالسخاجػػع 

 السدتخجمة فييا.

 

  مرادر التحقيق :القدع الثاني : 

 :مشيا  عجة مرادركاعتسجت في دراسة ىحا الكتاب كتحقيقو عمى 

 : ـ(1469ىػ/874)ابغ تغخؼ بخدؼ  لجساؿ الجيغ،  الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة أكال :

األتػػػػػابكي الطػػػػػاىخؼ , السػلػػػػػػد فػػػػػي القػػػػػاىخة سػػػػػشة  بػػػػػغ تغػػػػػخؼ بػػػػػخدؼ ىػػػػػػ أبػػػػػي السحاسػػػػػغ
ة , كاف كالجه مغ أمخاء دكلة السساليػظ ,فػحكخ مػا كقػع مػغ األحػجاث التاريخيػ  ,ـ( 1410ىػ/813)

بتدمدل تاريخي , كذكخ مغ تػفي فػي كػل سػشة , فتحػجثت مػادة الجراسػة فػي ثبلثػة أجػداء مػغ ىػحا 
 .11,12,13الكتاب كىي 

 ـ( , 1523ىػ/930البغ إياس )تبجائع الدىػر في كقائع الجىػر  ثانيا :

ـ( , ذكػخ السػجف التاريخيػة فػي 1448ق/855ىػ دمحم بغ أحسج بغ إياس , السػلػػد سػشة )
مغ تػػلى مرػخ مػغ الدػبلشيغ , فغصػى تػاريخ مرػخ , كيعشيشػا ىشػا الجػدء األكؿ القدػع مرخ , ك 

 الثاني في ىحه الجراسة . 
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 :ـ( 1679ىػ / 1089)ت  البغ العساد الحشبمي في أخبار مغ ذىب  شحرات الحىبثالثا : 

ىػػػ اإلمػػاـ شػػياب الػػجيغ أبػػي الفػػبلح الحشبمػػي الجمذػػقي ,كلػػج فػػي صػػالحية دمذػػق , كاقػػاـ 
خة شػيمة في القاىخة , ذكخ أحجاث الجراسة في الجدء األخيخ مغ كتابو مشح تػلي تيسػرلشظ حتػى فت

 تػجيو إلى اليشج كحخبو فييا أؼ سشة ثسانسائة لميجخة  .

 ـ( :1441ق/845لمسقخيدؼ ) الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾرابعا : 

سػلػػد فػي القػاىخة سػشة ىػ تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر الحدػيشي العبيػجؼ , ال
ـ( , فقج عاصخ كشػاىج مػا ارتكبػو تيسػرلشػظ بحػق الػاليػات التػي دخميػا , فتحػجث 1365ق/766)

 . 5,6,7عشو في عجة أجداء كىي 

  كمغ كتب السعاجع كالتخاجع :

ق / 852البػػػغ حجػػػخ العدػػػقبلني )ت الػػػجرر الكامشػػػة فػػػي أعيػػػاف السائػػػة الثامشػػػة  أكال :
 ـ( :1448

أحسػػػػػػػج يػػػػػػػغ عمػػػػػػػي العدػػػػػػػقبلني السرػػػػػػػخؼ , السػلػػػػػػػػد فػػػػػػػي الفدػػػػػػػصاط سػػػػػػػشة ىػػػػػػػػ شػػػػػػػياب الػػػػػػػجيغ 
 ـ( , جاء ىحا الكتاب لتخجسة األسساء الػاردة في الكتاب .1371ق/773)

  :ـ( 1497ىػ/902لذسذ الجيغ الدخاكؼ )ت  الزػء الالمع ألىل القخف التاسعثانيا : 

ي القػػػػػاىخة  سػػػػػشة ىػػػػػػ شػػػػػسذ الػػػػػجيغ دمحم بػػػػػغ عبػػػػػج الػػػػػخحسغ الدػػػػػخاكؼ الذػػػػػافعي , كلػػػػػج كعػػػػػاش فػػػػػ
ـ( , كتخجع العجيج مػغ اسػساء التػخاجع السيسػة فػي العجيػج مػغ أجػداء ىػحا الكتػاب , 1428ق/831)

 باعتباره استخجـ التختيب األبججؼ , كغيخىا مغ الكتب .

 ىي كتب تتحجث عغ تعخيف الببلد كالسجف كالبحار كاألنيار , كتب الخصط كاألثار : أما 

 ـ( : 1283ىػ/682)ت لمقدكيشيالعباد  أكال : أثار البالد كأخبار

ـ( , قدػػػع الػػػببلد إلػػػى سػػػبعة أقػػػاليع , 1208ق/605ىػػػػ زكخيػػػا بػػػغ دمحم القدكيشػػػي , السػلػػػػد سػػػشة )
 كخرائز كل إقميع ,مغ مػقعو كمشاخو ,كأشيخ األماكغ في ىحا اإلقميع . 
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 ـ( : 1495ق/900لمحسيخؼ )ت الخكض السعصار في خبخ األقصارثانيا : 

 بػػػغ عبػػػج السػػػشعع الرػػػشياجي الحسيػػػخؼ , مػػػغ اىػػػل سػػػبتة , كيكشػػػى أبػػػا عبػػػج ر , صػػػشف ىػػػػ دمحم
السشاشق جغخافيا كتاريخيا مختبة عمى حخكؼ السعجسة , جغخافية يرف االقصار التي تتسيد بػو , 

 كتاريخيا ذكخ األخبار كالػقائع السترمة بتمظ البمجاف بإيجاز .

تخن  : يتشػاكؿ صػفة العػخاؽ كالجديػخة كإيػخاف مشػح الفػتح حتػى لكي لد بمجاف الخالفة الذخقيةثالثا : 
 أياـ تيسػرلشظ , يذسل فيخس لمبمجاف كاألقاليع , كمرصمحات الحزارة كالعسخاف .

أخيػػخا أمػػل أف أكػػػف قػػج كفقػػت فػػي تحقيػػق ىػػحا الجػػدء مػػغ السخصػشػػة لتكػػػف مخجػػع ميػػع 
كحجه ال شخيظ لػو , كالحسػج  رب  لمحرػؿ عمى السعمػمات في الجراسات البلحقة , كالتػفيق 

 . العالسيغ , كأف ال نشدى أف ىحا العسل األكؿ لي في عسمية تحقيق السخصػشات
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 محذ تٍ حمًذ انذيشقي( املعروف تاتٍ عرتشاِصاحة انكتاب )أ
 وكنيته : دمه ومولدتهأ

بيشػػت نرػػػص ندػػخ السخصػػػط أف مؤلػػف الكتػػاب ىػػػ أحسػػج ابػػغ عخبذػػاه , ككسػػا ذكػػخت 
كتػػب التػػخاجع أف صػػاحب الكتػػاب ىػػػ أحسػػج بػػغ دمحم بػػغ عبػػج ر بػػغ إبػػخاىيع الذػػيخ شػػياب الػػجيغ 

ابػػغ أبػػي بكػػخ األسػػتاذ الذػػياب أبػػػ دمحم بػػغ شػػسذ الجمذػػقي األصػػل الخكمػػي  (1)الجمذػػقي الحشفػػي
ذؼ القعػػجة  مػػغ عذػػخيغالخػػامذ ك ال, كلػػج بجمذػػق يػػـػ الجسعػػة  (2)التػػاج عبػػج الػىػػابالحشفػػي كالػػجه 
 .(3)) ـ1388ىػ/791(سشة 

, كلقػب ابػغ  (4)السخصػط , العجسي كابغ عخبذػاه الجمذػقي نياية أما لقبو كسا عخض في
, ككػػػػحلظ ذكختػػػػو السرػػػػادر التػػػػي تخػػػػتز بتعخيػػػػف  (5)عخبذػػػػاه حرػػػػل عميػػػػو مػػػػغ خػػػػبلؿ رحبلتػػػػو

 .  (6)السؤرخيغ

فيقػػػػؿ العبػػػج الفقيػػػخ إلػػػى مػػػػاله  (كقػػػج كرد ذكػػػخ اسػػػسو فػػػي نيايػػػة السخصػػػػط حيػػػث قػػػاؿ : 
السعتخؼ بتقريخه كخصاياه أحسج بغ دمحم عبج ر الحشفي , محىبا العجسي  لقبا الجمذقي , ىػ لحا 

 .(7)(الدشي معتقجا

 رلمـــه :

 ؿ باألدب , لو أعسا لة, فيػ مؤرخ كرحامجاالت عجيجة بخع ابغ عخبذاه في 

                                                           
، تمفيق  .؛ الخمدؼ  91, ، اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع .؛ فشجيظ  81/  1,  الجليل الذافيلمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بادؼ ,   (1)

 .1/275 ، معجع السؤلفيغ، .؛ كحالة , 1/723,  األخبار كتمقيح اآلثار
 .3/54ؽ -3ج,  التبخ السدبػؾ في ذيل السمػؾ .؛ 126/  1,  الزػء الالمعؼ , لمسديج يشطخ : الدخاك   (2)
الزػء  الدخاكؼ , .؛ 9/413, شحرات الحىب .؛ ابغ العساد ,  15/549, ، الشجػـ الداىخة لمسديج يشطخ :  ابغ تغخؼ بخدؼ  (3)

 .2/127, الالمع
.؛  3/54ؽ -3ج,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾ.؛ الدخاكؼ ,  يسػرعجائب السقجكر في أخبار تلمسديج يشطخ : ابغ عخبذاه ,   (4)

معجع  .؛ كحالة , 3/956, آداب المغة العخبية  .؛ زيجاف ,  1/229 , التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافالعداكؼ , 
 .1/275, السؤلفيغ 

 . 228,  اإلعالـلمسديج يشطخ : الدركمي ,   (5)
التعخيف .؛العداكؼ ,   2/126, الزػء الالمع .؛ الدخاكؼ , 15/549, الشجـػ الداىخة : ابغ تغخؼ بخدؼ ,لمسديج يشطخ   (6)

 . 229/  1,  بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكساف
 .عجائب السقجكر في أخبار تيسػرلمسديج يشطخ : ابغ عخبذاه ,   (7)
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, كفي األدب كالدجع , كعمع السعػاني كالبيػاف (2), فقج تعجدت أساليبو في الكتابة كاإلنذاء (1)كالفقو
, كتسيػد بػالفشػف العمسيػة ( 4), حيػث اسػتعسل أسػمػب الػحـ ك التشجيػج (3)كالشحػ كالرػخؼ, كالبجيع  ,

خػػط جيػػج  اذ كػػاف ذلسغػػػلي , إكأتقػػغ العجيػػج مػػغ المغػػات مشيػػا الفارسػػية كالتخكيػػة كالعخبيػػة كالخػػط ا
, إال أف كػل  (5)متقغ , كبدبب ذلظ أشمق عميو ممظ الكبلـ في المغات الػثبلث العخبيػة كاألعجسيػة

ىػحا اإلتقػاف فػي األدب كاإلنذػاء ,لػع نذػاىجه فػي ىػحا السخصػػط , فقػج اتدػست لغػة ىػحا السخصػػػط 
 .بالعامية , فابتعج بذكل كبيخ عغ قػاعج المغة العخبية 

األساليب عخضت في الكتاب , فقاـ بذتع كذـ تيسػر كسا يذػاء , كلكػغ كػل ذلػظ لػع فيحه 
, بػحكخ الجػػخائع التػي قػاـ بيػػا تيسػػر فػي سػػكاف شػدف الكتػػاب بعخضػو لؤلحػجاث التػػي حرػمت  يقمػل

الػاليػات التػػي دخميػا كأبػػجع فػي حقيػػا , فكتػب كػػل حخكػة صػػغيخة ككبيػخة قػػاـ بيػا تيسػػػر , فالكاتػػب 
دكف تسيػػد  مػػا شػػاىجه مػػغ أحػػجاثعمػػى جبخكتػػو , فكتػػب  اُ تيسػػػر ككػػاف شػػاىجعاصػػخ أكاخػػخ حيػػاة 

, إال أنو عخض جانب إيجابي في حيػاة تيسػػر , فقػج  (6)عمى الخغع مغ أنو كخه تيسػر بذكل كبيخ
, فػحكخ جػانػب  (7)ذكخ أنو أىتع بالفخكسية , كبخع بالريج كالحكاء كالذجاعة , كالسشػاكرات الحخبيػة

 .كالدمبيةتيسػر اإليجابية 

 رحالتـــه :

, ككػف لو اتراالت كبيخة مع عمساء كمفكػخيغ , تػخؾ كعجػع مجنا عجيجة زار ابغ عخبذاه 
بعػػػج غػػػدك تيسػرلشػػػظ دمذػػػق , فقػػػج كػػػاف مػػػغ ضػػػسغ األسػػػخػ الػػػحيغ نقميػػػع  (8), حيػػػث زار سػػػسخقشج

  قخاف الكخيع كتجػيجهتعمع ال,  (9)تيسػرلشظ إلى ببلده , تعمع فييا المغات الفارسية كالتخكية كالسغػلية

 

                                                           
 .  9/409, شحرات الحىب .؛ ابغ العساد , 15/549, الشجـػ الداىخة لمسديج يشطخ :  ابغ تغخؼ بخدؼ ,  (1)
 .272, أشيخ األحجاث العالسية .؛ فؤاد ,  228/  1, اإلعالـ لمسديج يشطخ : الدركمي ,   (2)
 . 129/  2, الزػء الالمعلمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,   (3)
 . 231/  1,  التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافلمسديج يشطخ : العداكؼ ,   (4)
 231/  1,  التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكساف.؛ العداكؼ ,  2/129, الزػء الالمع  لمسديج يشطخ :الدخاكؼ ,  (5)
 231/ 1,  التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافلمسديج يشطخ :العداكؼ ,   (6)

(7)
 . ر تٌمورعجائب المقدور فً أخباللمزٌد ٌنظر : ابن عرشاه ,    
اسسيا القجيع مخقشج , كتكتب سسخاف , بالتخكي شسخكشج ,أؼ بمج الذسذ ,كىي قربة الدغج ,كتعخؼ باسع خانات رأس سسخقشج :    8))

الساؿ , كسبع أنيار , كتقع ما كراء الشيخ , كىي ثاني أكبخ مجف جسيػرية أكزبكدتاف , كتقع عمى نيخ الفػلجا , كالتي أصبحت 
.؛ 322 , الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛ الحسيخؼ ,3/755معجع ما استعجع ،  لشظ . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,العاصسة لتيسػر 
أكضح  .؛ ابغ سباىي زادة , 535,  أثار البالد كأخبار العباد .؛ القدكيشي , 3/247, باب الديغ كالسيع ,معجع البمجاف الحسػؼ ,
 .67معجع الخخيصة التاريخية، .؛ كاصف , 70,  تيسػرلشظ .؛ المب , 393, السدالظ  

 .125, معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى القخف الثاني عذخ اليجخي  لمسديج يشطخ : عبج ر ,  (9)
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, كسػػخاؼ  (4), كسػػا كصػػل إلػػى بػػبلد الجشػػت (3)كمػػا كراء الشيػػخ , (2), كزار بػػبلد الخصػػد (1)فييػػا
 (7)ـ(1428ىػػ/832, كبػبلد الحجػاز , كحػ  إلػى مكػة ) , كالذػاـ (6),كقصع البحخ األسػد (5)كالقـخ

الدػمصاف العثسػاني  كاترل مػع مكث فييا حػالي عذخ سشيغ,, ك , حتى كصل مسمكة ابغ عثساف 
, ككتػػب عشػػو إلػػى ممػػػؾ الػاليػػات األخػػخػ مثػػل :  (9)ديػػػاف اإلنذػػاء ليػػع , فدنذػػد (8)دمحم بػػغ عثسػػاف
 كغيخه , أما  (11), كبالتخكي ألمخاء الجشت كسمصانيا, كبالسغمي لذاه رخ (10)العجسي لقخايػسف

 

                                                           
 .1/723, تمفيق األخبار كتمقيح اآلثار لمسديج يشطخ : الخمدؼ ,   (1)
عمى تخكدتاف الذخقية كمشغػليا , كببلدىع في متاخسة ببلد , أشمق قجيسا  : أك قخه خيتاكؼ , كىع جشذ مغ التخؾ بالد الخصا  (2)

,  صبح األعذى الريغ , كأف مجيشة جالق بالق قاعجة مسمكة ببلد الخصا , كأخخ ممػكيا قخه خيتاؼ. لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
,  ع اإلسالمي كالغدك السغػليالعال الخالجؼ , .؛ 101,  السعجع السػسػعي لمسرصمحات العثسانية التاريخية .؛ صاباف , 4/484
25. 
: ىي األراضي الػاقعة ما كراء نيخ جيحػف , يحيط بيا مغ الذخؽ خخاساف, كالغخب ككالية خػارـز , كمغ الجشػب  ما كراء الشيخ  (3)

باسع صغج . نيخ جيحػف مغ لجف بحخذاف إلى أف يرل حجكد خػارـز , كببلدىا بخارػ ك سسخقشج ك جشج ك خجشج , كىحه الببلد تعخؼ 
صبح  .؛ القمقذشجؼ , 557, أثار البالد كأخبار العباد .؛ القدكيشي , 5/4,باب السيع كاأللف , معجع البمجاف لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 .33معجع الخخيصة التاريخية،  .؛ كاصف , 576, ، أكضح السدالظ  .؛  ابغ سباىي زادة4/431,  األعذى
ياف , كتقع بيغ أربل كتبخيد , أىميا أكخاد , يستاز شساليا بالرحخاء , فيي اسع فارسي أك تجسع بيغ : : قخية مغ قخػ أصبالجشت   (4)

.؛ ابغ سباىي زادة  4/457,  صبح األعذى القمقذشجؼ ,.؛  2/456باب الجشت , معجع البمجاف ،  المغتيغ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 .2/29سا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ، قرج الدبيل في .؛ السحبي , 327, أكضح السدالظ ,
,  صبح األعذى : ىػ إقميع شساؿ بحخ نيصر , كىي مجيشة عمى نرف يػـ مغ البحخ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , القـخ  (5)

7/304 
 .  230/  1,  التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافالعداكؼ ,  - (6)
 . 125,  معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى القخف الثاني عذخ اليجخي لمسديج يشطخ : عبج ر  ,   (7)
 . 228/  1,  اإلعالـلمسديج يشطخ : الدركمي ,   (8)
: ىػ تػلي األمػر الدمصانية مغ السكاتبات كالػاليات , تشذد كتبجأ بو , كاف الكاتب في الجيػاف يشذئ لكل حادثة  ديػاف اإلنذاء  (9)

 صبح األعذىكتابة الخسائل , ألف الخسائل أكثخ أنػاع كتابة اإلنذاء كأعسميا . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,  مقاؿ , كيغمب عمى الجيػاف
 ,1/90  
:ىػ يػسف بغ دمحم بغ بيـخ  خجا التخكساني, ابغ قخادمحم , صاحب بغجاد كالسػصل , أصمو مغ التخكساف , كأحج أمخاء  قخايػسف  (10)

, استػلى عمى مارديغ , تػفي قخايػسف في سشة  )ـ1389ىػ/792(حكع بعج كفاة كالجه سشة قبيمة القخاقػيػنمػ , تػلى ال
الزػء  الدخاكؼ ,.؛  2/807,  الجليل الذافي , كاف يصمق عميو الذاه الدػداء  . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ , )ـ1420ىػ/823(

 .630, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ االشتياني , .؛ 11,  الغدك التيسػري لبالد الذاـ احسج دمحم , .؛ 6/216, الالمع
ـ( , كىػ ألقاف معيغ الجيغ سمصاف مسالظ العجع , ىخاة سسخقشج, 1446-1407ىػ/850-810:ىػ ابغ تيسػرلشظ )  شاه رخ  (11)

في الببلد التي كشيخاز ك بخارػ , ككاف ممكا عادال فقييا متػاضعا , كصاحب مػاىب عدكخية , إال أنو عسل عمى تختيب األكضاع 
أحتميا كالجه , محب لخعيتو , ككاف يحب أىل العمع كالربلح , كألف كتب عجة في عمع الفمظ كالمغة العخبية , كلكشو كاف مخيزا 
بسخض الفال  , كلع يعخؼ الساؿ إال حقو فقط , حخص عمى أف يرف نفدو بدنو سمصاف مدمع كخميفة لمسدمسيغ , كرفس االعتخاؼ 

خاف فدبصميا , كسعى لمحفاظ عمى تصبيق الذخيعة اإلسبلمية , ىشالظ اختبلؼ في سشة كفاتو فيقاؿ انو تػفي سشة بقػانيغ جشكيد 
, السشيل الرافيـ( ألنو حكع ىخاة في ىحه الفتخة  . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بادؼ , 1449ىػ/853ـ( , أك بعج سشة )1447ىػ/851)
انتذار اإلسالـ بيغ  .؛ عبج الحميع , 126العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي ،  , .؛ شيػلخ 1/340,  ، الجليل الذافي 6/199

 .85, تاريخ السغػؿ كغدك الجكلة اإلسالمية  .؛ البييجي , 1/809, معجع السؤلفيغ .؛ كحالة , 250,  السغػؿ
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,كأقػػاـ فػػي  (2)كدخػػل الذػػاـ , كبعػػج ىػػحه السػػجة رجػػع إلػػى كششػػو, (1)بالمغػػة العخبيػػة كتػػب لمسؤيػػج شػػيخ
, كسػا زار القػاىخة السسمػكيػة  (4), بعػج غيػاب اسػتسخ ثبلثػا كعذػخيغ سػشة (3)فقػط ا عجيػجةحمب أشيخ 
فدكخمػو  التػي قزػاىا فػي القػاىخة بزػيافة الدػمصاف جقسػق ةمزى السجـ( , كأ1439ىػ/843سشة )

القػػائع بشرػػخة  سمػػظ الطػػاىخ ,بعشػػػاف التػػدليف الصػػاىخ فػػي شػػيع ال ادلف لػػو كتابػػفػػ,  كأحدػػغ اسػػتقبالو
أبػػي سػػعيج جقسػػق , فيػػحا الكتػػاب شػػسل تفاصػػيل تاريخيػػة قيسػػة , كنقػػج لمحػػػادث الساضػػية ,  الحػػق

كاعتبػػخ كتػػاب الطػػاىخ جقسػػق تخيػػاؽ لمكتػػاب الدػػابق الػػحؼ ألفػػو عػػغ تيسػرلشػػظ , كذكػػخ فيػػو مدػػاكغ 
ذ صػر فيو حياه األعخج الدمصاف التتارؼ تيسػرلشظ , كسساه عجائب السقجكر في أخبار تيسػر , إ

 . تع سجشوابغ عخبذاه قبل أف ي و, فكتاب الطاىخ جقسق أرخ (5)الستيع بالتخخيب كاليجـ

 وخـــه : ــذي

: الدػػػػيج دمحم  أسػػػػاتحة كثػػػػخ مثػػػػلأثشػػػػاء كجػػػػػده فػػػػي بػػػػبلد مػػػػا كراء الشيػػػػخ تتمسػػػػح عمػػػػى يػػػػج 
التقػى ابػغ ( ـ1406/ىػػ809سػشة ) كفيكىع مغ سكاف سسخقشج , ,  (7), كبغ الجدرؼ  (6)الجخجاني
كبخع  الفشػف , كإتقاف المغة الفارسية , كالخط السغػليفدخح عشو  الذيخ عخباف االدىسي ,ب عخبذاه
, كعشػجما كصػل إلػى  (8)كره في ببلد ما كراء الشيػخ كفػارسسغ التقاىع أثشاء مخ كأخح أيزا م,  فييا

                                                           
الشرخ الجخكدي ,كاف يعخؼ بالخاصكي , أبػ  ـ(1368/ىػ770ىػ ابغ عبج ر السحسػدؼ الطاىخؼ كلج سشة ) : السؤيج الذيخ (1)

السجشػف , مغ مساليظ الطاىخ بخقػؽ , كىػ السمظ الثامغ كالعذخكف مغ ممػؾ التخؾ , كالخابع مغ ممػؾ الجخاكدة , كفي الدادس 
ة ـ( , قجمت لو خمعة الدمصشة كىي جب1412ىػ/815كالعذخيغ مغ جسادػ األخخػ استقخ في مشرب استادار الدمصاف , كفي سشة )
ـ( , كقيل أنو حقج عمى ابشو إبخاىيع لسا نالو مغ 1421ىػ/824سػداء مدركذة , كعسامة سػداء , كلقب بالسمظ السؤيج , كتػفي سشة )

ابغ تغخؼ بخدؼ  .؛ 2/3, بجائع الدىػر ابغ إياس , .؛  3/308,  الزػء الالمع شيخة كمجج فجس لو الدع . لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,
 .166, معجع ألقاب أرباب الدمصاف الذيابي , ؛.169 العرخ السساليكي في مرخ كالذاـ ، .؛ عاشػر , 12/68، الشجـػ الداىخة ,
معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى , عبج ر ,  230/  1,  التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافلمسديج يشطخ : العداكؼ ,   (2)

  1/275, معجع السؤلفيغ , كحالة , 125,  القخف الثاني عذخ ىجخي 
 . 3/956, آداب المغة العخبية  .؛ زيجاف ,  3/55-3,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾلمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,   (3)
 .228/  1,  اإلعالـلمسديج يشطخ : الدركمي ,   (4)

  . 1/230, عذخ ىجخي معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى القخف الثاني يشطخ : عبج ر , يدخؼ ,  لمسديج(   (5
(6)

: ىػ دمحم بغ عمي الديج الديغ , أبػ الحدغ الجخجاني الحشفي  , يعخؼ بالديج الجخجاني , عالع الذخؽ , كلو العجيج  دمحم الجخجاني  
دفغ ـ( , ك 1413ىػ/816مغ الكتب شخح فخكض الحشفية الدخاجية , كالتحكخة لمشريخ الصػسي كالشراب في لغة العجع , كتػفي سشة )

 .5/328الزػء الالمع،  بذيخاز .لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,
: ىػ دمحم بغ دمحم بغ دمحم , السقخغ شسذ الجيغ ابػ الخيخ , كيعخؼ بابغ الجدرؼ الجمذقي الذافعي , كلج في رمزاف  بغ الجدري   (7)

ربيع 15قزاء دمذق , كتػفي يـػ الجسعة  ـ( , كقاضي القزاة في شيخاز , كبخع في العجيج مغ العمـػ , كتػلى1350ىػ / 751سشة )
 . 8/29,  السشيل الرافي.؛  2/697,  ، الجليل الذافي ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ1429ىػ/833األكؿ سشة )

 2/127, الزػء الالمع .؛  3/54-3,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾلمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,    (8)
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, فػدكخمػه كأحدػشػا  (3)تغػخؼ بػخدؼ كابػغ,  (2), كالدػخاكؼ  (1)القاىخة ألتقى مع ابغ حجخ العدقبلني
 . (4)استقبالو

 اتـــه :ــؤلفــم

  يا : ــذج ِنــاخ ػذّــة ِؤٌفــور

يعتبػػخ ىػػحا السخصػػػط  -مػضػػػع الجراسػػة  -مخصػشػػة عجائػػب السقػػجكر فػػي أخبػػار تيسػػػر (1
مػغ أىػػع الكتػػب التاريخيػة الشثخيػػة التػػي تتحػجث عػػغ تيسػرلشػػظ , إذ كتبػو فػػي القػػاىخة عشػػجما 

 يا , كصشفو مغ بجايتو إلى نيايتو .قجـ إلي

, في األدب عمػى الدػشة الحيػانػات , يشػتي  نيػ   (5)كتاب فاكية الخمفاء كمفاكية الطخفاء (2
 .(7)ـ( , في مجيشة السػصل كغيخىا مغ السصابع1869, شبع سشة ) (6)كتاب كميمة كدمشة

 .خصاب األىاب الشاقب كجػاب الذياب الثاقب  (3

 .(8)ى األرب في لغة التخؾ كالعجع كالعخبالتخجساف الستخجع بسشتي (4

 .كرسالة بعشػاف العقج الفخيج في التػحيج (5

مخآة األدب في عمع السعاني كالبياف البجيع , إذ انتي  فيو أسمػب نطع فيػو تمخػيز عسمػو  (6
 .(9)مغ القرائج الغدلية , كل مشيا في باب عمى قافيتيا

                                                           
ـ( 1371ىػ/773شعباف سشة ) 22ىػ احسج بغ عمي بغ دمحم الكشاني العدقبلني , كيعخؼ بابغ حجخ , كلج  : ابغ حجخ العدقالني  (1)

 ـ( . لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,1448ىػ/852, بسرخ  , لو العجيج مغ السؤلفات التاريخية , كتػفي في أكاخخ ذؼ الحجة , سشة )
 .  2/36, الزػء الالمع

بج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ, السمقب بذسذ الجيغ أبػ الخيخ , كأبي دمحم الدخاكؼ ,كلج في ربيع األكؿ ىػ دمحم بغ ع  الدخاكي :  (2)
 ـ(  . 1496ىػ/902ـ( , كتػفي )1227ىػ/831سشة )
ـ( , لو العجيج مغ 1409ىػ/812, السعخكؼ بابغ تغخؼ بخدؼ , كلج سشة )أبػ السحاسغىػ جساؿ الجيغ يػسف  :بغ تغخي بخدي   (3)
  75, اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع  ـ( . لمسديج يشطخ : فشجيظ ,1470ىػ/874لسؤلفات , كتػفي سشة )ا
 .125 , معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى القخف الثاني عذخ اليجخي لمسديج يشطخ : عبج ر  , يدخؼ ,   (4)
  231/  1,  ف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكسافالتعخي.؛ العداكؼ ,   2/127, الزػء الالمع لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,  (5)
 . 3/955, آداب المغة العخبية  لمسديج يشطخ : زيجاف ,  (6)
  91, اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع  لمسديج يشطخ : فشجيظ ,  (7)
,  أشيخ األحجاث العالسية, , الديج , فؤاد صالح  127/  2, الزػء الالمع.؛ الدخاكؼ ,   9/415, شحرات الحىب ابغ العساد ,  (8)
272 . 
 1/275, معجع السؤلفيغ.؛ كحالة ,  2/127, الزػء الالمع الدخاكؼ ,  (9)
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سػػػية إلػػػى التخكيػػػة ككضػػػعو فػػػي عػػػجة جػػػامع الحكايػػػات كالمػػػع الخكايػػػات : تخجسػػػو عػػػغ الفار  (7
 (1)مجمجات

 .(2)غخة الديخ في دكؿ التخؾ كالتتخ (8

: حيػػث كتبػػو بػػغ عخبذػػاه فػػي جػػدئييغ  (3)التػػدليف الصػػاىخ فػػي شػػيع السمػػظ الطػػاىخ جقسػػق  (9
, ندػػخة مشػػو فػػي الستحػػف البخيصػػاني , قدػػع مشػػو فػػي سػػيخة ىػػحا السمػػظ , كقدػػع أخػػخ (4)مشػػو

 .(5)يعخض التاريخ العاـ 

 ه :   ـــاتــوف

سػػػعيج  (6)أقػػػاـ فػػػي خانقػػػاةحيػػػث كانػػػت أخػػػخ محصػػػة فػػػي حيػػػاة ابػػػغ عخبذػػػاه فػػػي مرػػػخ ,  
, حيػػث أتيػػع ابػػغ عخبذػػاه ,أنػػو يدػػعى ضػػج  (8), حتػػى تػػػفي بعػػج مخضػػو بدػػبب القيػػخ (7)الدػػعجاء

, فقػػج ضػػخع الػشػػاة كالشسػػامػف مػػغ حقيقػػة األمػػخ عشػػج لسسمػكيػػةمرػػالح الطػػاىخ جقسػػق ,كالجكلػػة ا
,  ـ1450, كأدخمػػو سػػجغ السقذػػخة سػػشة يػػو , فقػػخر الطػػاىخ القػػبس عم قسػػق اخبػػارىع الطػػاىخ ج

عمى الخغع مغ انػو لػع يسكػث أكثػخ مػغ خسدػة أيػاـ ,كبعػج اثشػي عذػخ يػمػا  , كعحب كثيخا غحامتف
 ـ( .1450ىػ/854) (11), يـػ االثشيغ مشترف رجب الخامذ عذخ (10)في الخانقاة (9)مات

                                                           
 .228, إلعالـ الدركمي , ا  (1)
 . 272, أشيخ األحجاث العالسية.؛ الديج فؤاد ,  228/  1,  اإلعالـ. الدركمي ,  9/413, شحرات الحىب ابغ العساد ,  (2)
: ىػ بغ عبج ر العبلئي الطاىخؼ بخقػؽ , أبػ سعيج الجخكدي , سمصاف الجيار السرخية , كاستسخ في الدمصشة  قالطاىخ جقس  (3)

حتى خمع نفدو مغ مخض لسجة أشيخ قميمة , كعيغ كلجه مغ بعجه الفخخؼ عثساف , ثع مات بعج ذلظ بدياـ بيغ السغخب كالعذاء ليمة 
.؛  71/  1,  الجليل الذافي ( , كدفغ في تخبة أخيو . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,ـ1453ىػ/857الثبلثاء رابع صفخ مغ سشة )

 .   1/185,  البجر الصالعالذػكاني , 
 . 228, اإلعالـ الدركمي ,  (4)
 . 3/955, آداب المغة العخبية  زيجاف ,  (5)
تدىج , كىي مغ السباني الجيشية في العسارة اإلسبلمية , :  كمسة فارسية تتكػف مغ مقصعيغ , تعشي مكاف لمعبادة كال الخانقاة  (6)

كتدتخجـ إلقامة الذعائخ الجيشية , كالدكغ كالتجريذ , كالسدؤكؿ عغ مشرب الخانقاة يعخؼ بذيخ الذيػخ , أك شيخ شيػخ العارفيغ , 
.؛ بغ  66,  عجع األلفاظ التاريخيةمكدخمت ىحه الكمسة مشح انتذار الترػؼ فيي كالجيخ في الشرخانية . لمسديج يشطخ : دىساف , 

   3,  مجيشة الخانقاة.؛ مفتاح صبلح ,  171,  نقج الصالب لدغل السشاصبشػلػف الجمذقي , 
: تقع في القاىخة , بخحبة باب العيج , كانت في البجاية دار تعخؼ بجار سعيج الدعجاء , في العيج الفاشسي ,  خانقاه سعيج الدعجاء  (7)

ألساتحة في قرخ السدتشرخ يجعى سعيج الدعجاء قشبخ أك عشبخ , كىي كقف الدمصاف صبلح الجيغ بغ أيػب , سشة ندبة إلى أحج ا
.؛ مفتاح صبلح ,  2/415,  السػاعع كاالعتبارـ( , كأكؿ خانقاه قامت بعسميا في مرخ . لمسديج يشطخ  : السقخيدؼ , 1173ىػ/569)

 .  18,  مجيشة الخانقاة
 . 272,  ، أشيخ األحجاث العالسية.؛ الديج فؤاد  129/  2, ػء الالمعالزالدخاكؼ ,   (8)
معجع السؤرخيغ السدمسيغ حتى القخف الثاني .؛ عبج ر   ,  2/126, الزػء الالمع .؛ 3/57-3,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾالدخاكؼ ,   (9)

 .1/275, ، معجع السؤلفيغ.؛ كحالة    126,  عذخ اليجخي 
 . 1/723,  تمفيق األخبار كتمقيح اآلثار مدؼ ,الخ   (10)
 . 15/549, ، الشجػـ الداىخةابغ تغخؼ بخدؼ   (11)
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 وطـــة المخطـــاسدر

 انعُىاٌ : - أ

احتػت جسيع الشدخ عمى عشػاف السخصػط , فقج حسمت الشدخة )أ( اسع مغايخ عغ باقي 
,في بجاية السخصػط , أما  إجساؿ ما في ىحا االسجاؿ مغ أحػاؿ األعخج الججاؿالشدخ كىػ : 

كعخض عمى باقي الشدخ كىي : ب,ج,د,ىػ,ك ,شسمت عشػاف عجائب السقجكر في أخبار تيسػر, 
ذكخ في جسيع ىحه الشدخ دكف استثشاء , إذ قاؿ  فقجأكلى الرفحات مغ ىحه الشدخ , أما مؤلفيا 

فيقػؿ العبج الفقيخ ,إلى مػاله السعتخؼ بتقريخه كخصاياه , أحسج بغ دمحم في خاتسة األصل :" 
 . عبج ر , الحشفي محىبا ,العجسي لقبا الجمذقي , ىػ لحا الدشي معتقجا"

 ي انكتاب :حمتى - ب

الحسج  الحؼ عمى مشػاؿ إرادتو سقجمة, كمشيا قػلو :" ببجأ ابغ عخبذاه مخصػشو 
كتجبيخه تشد  مقاشع األمػر كمغ يشبػع قزائو إلى لج  قجره يجخؼ تيار اإلعرار كالجىػر أذاؽ 
سيغ بشي أدـ بعس ليبمػىع أييع أحدغ عسبل كىػ العديد الغفػر ... ,كأف الخسػؿ بعث رحسة لمعال

كيعيحىع مغ فتشة الجيغ كفتشة السديح الججاؿ كالسحيا كالسسات , كالدبب الحؼ دفعو لكتابة ىحا 
 ".الكخيع كيعد فييا الحليل ياالسخصػط حجكث أكبخ الببليا كالفتغ التي يياف في

كتحػػػجث بعػػػج ذلػػػظ عػػػغ تيسػرلشػػػظ , بعشػػػػاف )قرػػػة تيسػػػػر( , إذ تعػػػخض إلػػػى ذكػػػخ اسػػػسو 
,  (3), بػػغ ايػػتسر قشمػػ (2)بػػغ تخغػػاؼ بػػغ ابغػػاؼ (1)ػر , كىػػػ تيسػػػر كخكػػاففقيػػل تسػػػر كتيسػػ كندػػبو

شعباف سػشة  25ـ( , كقيل 1327ىػ/728كتعجدت الخكايات في سشة كالدتو ,إذ قيل أنو كلج سشة )

                                                           
بالمغة األعجسية ىي صيخ السمػؾ , كاالميخ العطيع , تعشي الحئب االعطع , كاصصبلحا صيخ الخاف , فاصبح يقاؿ لو  كخكاف :  (1)

ؿ , كتدكجيا فدادت ػ سػر في سسخقشج , كخصب بشت فخخاف كىػ ممظ السغتيسػر كػركاف , كحرل عمى ىحا المقب بعج اف استقخ تي
.؛ ابغ السعاد ,  4/104, السشيل الرافي  ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛ 1/20,  أنباء الغسخ بأنباء العسخالقابو. لمسديج يشطخ : العدقبلني , 

 .The Mulfuzat Timury , p.22.؛ 12/254,  شحرات الحىب
ىػ شػرغاؼ السغمي بغ بخكل مغ ندل تػمشا خاف , يترل بو مغ الجج التاسع مغ سبللة بػزنجخ خاف , فقج  تخغاي بغ ابغاي :  2))

نذد نذدة ديشية سياسية , ككاف شيخ لقبيمتو البارالس , ككاف يقزي أغمب كقتو في مراحبة الفقخاء كعمساء الجيغ , كالفقياء مغ رجاؿ 
العالع اإلسالمي في العرخ  شيػلخ , .؛ 22,  تيسػرلشظ ؛ المب , 207, ريخ بخارى تاالجيغ السدمسيغ . لمسديج يشطخ :فامبخؼ, 

انتذار اإلسالـ  عبج الحميع , .؛ 62,  أضػاء عمى تاريخ تػرافالديج أكـخ ,  .؛ 171,  التاريخ الغياثي الغياثي , .؛122,  السغػلي
 .8,  سالميصمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإل باعامخ , .؛ 244,  بيغ السغػؿ

 . 224,  الجليل الذافي لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,  (3)
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 (4), كأصمو مغ قبيمة بخالس( 3), مغ أعساؿ الكر(2), في قخية خػاجة إيغار (1) ـ(1335ىػ/736)
, كىشالػظ ادعػاء فدػيػلػجي أف (6)خػاف ,مػغ جيػة كالجتػو (5)اب لشدل جشكيد, كأسختو أدعت االنتد

, كبسػػا أف معشػػى السغػػػؿ ا أسػػيػي اتيسػػػر يشحػػجر مػػغ جػػشذ مغػػػلي قػقػػازؼ أكركبػػي , كلػػيذ مغػليػػ
  (7)ىػ القػزاؽ , أك الجير الخكسػي العػادؼ , فدػيكػف تػامخالف السغػػؿ , كػاف أميػخ حػخب القػػزاؽ

الػجه أراد مباركتػو عشػج أحػج مذػايخ قبيمتػو كىػػ شػسذ الػجيغ , فقػخأ عميػو كسبب تدسيتو تيسػػر أف ك 
: ﴿أأمشػػػتع مػػػغ فػػػي الدػػػساء اف يخدػػػف بكػػػع األرض فػػػإذا ىػػػػي القػػػخاف الكػػػخيع , فقػػػاؿ تعػػػالى مػػػغ 
 , كسا أشمق عمى تيسػر عجة أسساء مشيا الذخياف الحجيجؼ ,  (9), فقاؿ ىػ تيسػر ﴾(8)تسػر

                                                           
 THE MULFUZAT .؛ 1/501, درر العقػد الفخيجة .؛ السقخيدؼ , 4/104, السشيل الرافي ابغ تغخؼ بخدؼ ,:  لمسديج يشطخ ( 1)

TIMURY, P .30 
صمة  .؛ باعامخ , 53,  تيسػر إمبخاشػر عمى صيػة جػاد الحكيع ,: أحج مجف ما كراء الشيخ . لمسديج يشطخ : عبج  خػاجة ايغار  (2)

 .2/139,  ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ .؛ سعجؼ ايشاس 4,  الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي
السجيشة : جديخة في كسط بحخ فارس مغ أعساؿ ما كراء الشيخ , ذكخت في السرادر أنيا تر كىي مجيشة شخخبديايدا )أؼ الكر   (3)

 الخزخاء(, عخفت باسع شيخ سبد , كتقع جشػب سسخقشج في أكزبكدتاف مغ كراء الشيخ , بالقخب مغ نخذب . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
الخكض السعصار في خبخ األقصار  ،  .؛الحسيخؼ , 4/435صبح األعذى ،  .؛القمقذشجؼ , 4/460باب كدف , معجع البمجاف ، 

أشمذ  .؛ مؤنذ , 16تيسػرلشظ ،  .؛ المب , 206, تاريخ بخارى  .؛ فامبخؼ , 551ضح السدالظ ، أك  .؛ابغ سباىي زادة, 505
بمجاف الخالفة  لدتخن  ,.؛  74أحدغ التقاسيع،  .؛السقجسي , 420تاريخ الذعػب اإلسالمية،  .؛ بخككمساف ,243تاريخ اإلسالـ، 

.؛عبج الكخيع 94تيسػر إمبخاشػر عمى صيػة جػاد ،  ؛عبج الحكيع , 591، تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ   .؛االشتياني , 513الذخقية  ، 
 .14، تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة،  سميساف

: الباركالس بالسغػلية, قبيمة تعػد أصػليا إلى القبيمة األسصػرية كػريج جيغ , ىي قبيمة أكزبكية السغػلية السذتخكة  قبيمة بخالس  (4)
ي الػاقعة عمى نيخ كذكة , تيسػرلشظ يشتسي لفخع كخكغ , مغ بيت بخالس الػاقع في الجية الجشػبية , ككانت التي حكست األراض

عبلقتو مع أىل قخيتو عبلقة كثيقة, كأىل قخيتو يرفػف بدنيع اخػة تيسػر , كتعتبخ االبخالس مغ القبائل التي خزعت لجشكيد خاف . 
.؛ عبج 19,  تيسػرلشظ .؛ المب , 235, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى .؛ بارتػلج ,  206,  تاريخ بخارى لمسديج يشطخ :  فامبخؼ ,

 .؛عبج الكخيع سميساف , 54, تيسػر إمبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛ عبج الحكيع , 244,  انتذار اإلسالـ بيغ السغػؿ الحميع ,
 108,  تو كأعسالوتيسػرلشظ عرخه كحيا.؛ شياب , 11, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة 

:ىػ جشكيد بغ بيدػكي , بغ تيجكاف بغ بغا , كلكشو عخؼ باسع جشكيد خاف كلقب العائمة بػرجيكيغ , كلج عمى نيخ  جشكيد خاف  (5)
ـ(  , اسسو األكؿ تسػجيغ , كلقب بجشكيد خاف أؼ ممظ السمػؾ , كالخاف 1167ىػ/ 563ـ( , كقيل في )1155ىػ/ 550أكتخف سشة )
مبخاشػر البذخ , كتعمع السيارات العدكخية الستسثمة بالقػس كالدياـ ,كعشجما بم  عسخ التاسعة كاألربعيغ جمذ عمى عخش األعطع , إ

تخكدتاف , كعسل عمى تػحيج القبائل السغػلية , كأكجج إمبخاشػرية عالسية , كأصجر دستػره السعخكؼ بالياسا يدق أؼ القانػف 
السغػؿ  .؛ الربلبي ,33 السغػؿ في التاريخ ،.؛ الرياد , فؤاد,  4/20, صبح االعذى شجؼ ,االجتساعي . لمسديج يشطخ : القمقذ

.؛ حجو  30,  تاريخ الجكلة السغػلية في إيخاف.؛ فيسي عبج الدبلـ ,  48,  محكخات تيسػر.؛  50 التتار بيغ االنتذار كاالنكدار
 ,The Mongol Empire in World History.؛ 53,فارس العالقات بيغ دكلة السساليظ األكلى كدكلة الخانية شػكت , 
p.1021  ؛.Genghis Khan & the Mongol Conquests, p.12  ؛.The Mulfuzat Timury, P .28 

 .4/104, السشيل الرافي .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , 9/97, شحرات الحىب لمسديج يشطخ : ابغ العساد ,  (6)
(7)  Fomenko , The Issue With tamerlane , The identity of tamerlane , p.13 

  16:  السمظ  (8)
محكخات .؛   115,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو .؛  شياب , 53,  تيسػر إمبخاشػر عمى صيػة جػاد لمسديج يشطخ :عبج الحكيع ,  (9)

 Stewart ,  The Mulfuzat Timury, p.21 .؛ 41,  تيسػر
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 . (1)فأميخ سػرغػت , كسمصاف محسػد خا

عػػػػانى تيسػػػػػر مػػػػغ إصػػػػابة بقجمػػػػو فػػػػي إحػػػػجػ غدكاتػػػػو , فخافػػػػق اسػػػػسو لقػػػػب المشػػػػظ , أؼ 
 (Temir, كيتػخجع ) (3)( , تيسػػر األعػخجTimur Eenk, السعػخكؼ فػي التػاريخ باسػع )(2)األعػخج

, (( 5)ـ1404ىػػ/ 807, تػػفي يػـػ األربعػاء التاسػع عذػخ مػغ شػعباف سػشة )(4)باسع األميخ العطيع
, فػي مػػجة  العجػع كالعػخب , بعػج أف سػػيصخ عمػى ربػع الػببلد يحػف سػعمػى نيػخ ( 6)خارفػي مجيشػة أكتػ

 .(7)ستة كثبلثيغ سشة , كدفغ بدسخقشج

ثػػع شػػخع بالحػػجيث عػػغ بػػجايات اسػػتيبلئو عمػػى السسالػػظ كالػاليػػات , كخخكجػػو مػػغ بػػبلد مػػا 
لسذػػػاكل التػػػي كالعػػػخب , كسػػػا عػػػخض ا (9), كبػػػبلد العجػػػع (8), كالتػجػػػو إلػػػى بػػػبلد فػػػارس كراء الشيػػػخ

كاجييا في غدكاتو , مغ حرانة كمتانػة القػبلع , كمػغ ثبػات كقػػة أصػحابيا , كعػجـ التشػازؿ عػغ 
كاجييػع ,  مسػغ,  ممػؾ كسبلشيغ عػجةمغ ببلد ما كراء الشيخ , كأشار إلى  غازٍ  أراضييع لرالح

 كعائمة, , كعمي شيخ  (10)كرفزيع في الجخػؿ في شاعة األميخ الغازؼ تيسػر, مثل : تػقتامير

 

                                                           
(1)  - Fomenko  , The Issue With tamerlane , The identity of tamerlane , p .20.  

شحرات  .؛ ابغ العساد , 4/104, السشيل الرافي  .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ,  7/307,  صبح األعذى لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,  (2)
 . 9/97, الحىب

(3)
-  Stephen  , Genghis Khan & Mongol Conquests 1190-1400 ,  p.91 .؛   Buell ,Historical Dictionary 

of the Mongol World Empire , p.261. 
(4)

  - Fomenko  , The Issue With tamerlane , The identity of tamerlane , p.29. 
 . 224,  ، الجليل الذافي لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ  (5)
 . 4/130, السشيل الرافي ابغ تغخؼ بخدؼ ,:  لمسديج يشطخ  (6)
 .62,  أضػاء عمى تاريخ تػراف ج يشطخ : الديج أكـخ ,لمسدي  (7)
تعتبخ مػشغ الجكلة االخسيشية كقاعجة حكػمتيا , كعخفو اليػناف باسع بخسذ , كيقي مدتعسل حتى بػمشا ىحا , كأشمق  بالد فارس :  (8)

.؛  232, أثار البالد كأخبار البالد يشي ,القدك  عمى دكلة الذاه بدسخىا , أما الفخس يصمقػف عمى ببلدىع مسمكة إيخاف. لمسديج يشطخ :
,  أكضح السدالظ .؛ابغ سباىي زادة , 433, ، الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛ الحسيخؼ  4/343,  صبح األعذى القمقذشجؼ ,
شياب ,   .؛ 14, ، تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة  .؛ عبج الكخيع سميساف 283,  بمجاف الخالفة الذخقية  .؛لدتخن  , 487

 . 184,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو
ىي ببلد الجبل كالعامة تصمق عمييا ببلد العجع , تحيط بيا مغ جية الغخب أذربيجاف , كمغ الجشػب ببلد العخاؽ  بالد العجع :  (9)

 .4/365,  صبح االعذىلقمقذشجؼ , ا كخػزستاف , كمغ الذخؽ خخاساف كفارس , كالذساؿ ببلد الجيمع كقدكيغ كالخؼ . لمسديج يشطخ :
ىػ بغ بخدؼ بيظ , ىػ مغ أعطع ممػؾ التتار , كأعبلىع ىسة كأحدشيع سياسة , كأشجىع سصػة كبدس  تػقتامير :  (10)

في تمفيق األخبار  , كعشجما تػلي الدمصة بعج كالجه ,خذي تيسػر مشو كمغ تػسعو , كأصبح بعجه مغ السشافديغ لو . لمسديج 
 .2/143, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  ؼ ايشاس ,يشطخ : سعج
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,  (4), كالطػػاىخ بخقػػػؽ  (3), كأحسػػج بػػغ أكيػػذ الجبلئػػخؼ  (2), كالقاضػػي بخىػػاف الػػجيغ (1)آؿ مطفػػخ 
 كغيخىع .    

كأفخد مداحة كافية لعخض كيفية دخػلو األقاليع كالسسالظ , كاألساليب التي استخجميا فػي 
يػاء , كالتشكيػل بدىػالي , إذ دفػشيع كىػع أح (5)قتل كتعحيب سكانيا , خاصة ما فعمو بدػكاف سػيػاس

بػػػبلد الذػػػاـ , مػػػغ حػػػػخؽ كتػػػجميخ بيػتيػػػا كمدػػػاججىا , كسػػػػبي أشفاليػػػا ,كرجاليػػػا, كنيػػػب ثخكاتيػػػػا 

                                                           
ىي أسخة كججت بيج انتياء حكع أبي سعيج بيادر خاف , كتفتت السسمكة االيمخانية في إيخاف , فيحه األسخة استقمت في   : آؿ مطفخ   (1)

مغ أبشاء األميخ مبارز الجيغ  ـ( , فيحه األسخة1392ىػ/795يدد ككخماف , كضست فيسا بعج إقميع فارس كاستسخ كجػدىع حتى سشة )
دمحم بغ مطفخ , كىػ مغ ندل شخز مغ أىل خاؼ بخخاساف يجعى غياث الجيغ حاجي , كمغ بيغ حكاـ ىحه األسخة قج عاصخ تيسػر 

د تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكي ىػ جبلؿ الجيغ شاه شجاع , كزيغ العابجيغ , كشاه يحيى كشاه مشرػر  . لمسديج يشطخ : االشتياني ,
 .122, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   .؛ مرمح ,  361,  خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية

ىػ بخىاف الجيغ أحسج بغ عبج ر الديػاسي الحشفي, القاضي بخىاف الجيغ أبػ العباس , سمصاف سيػاس , مغ أقجـ بخىاف الجيغ :   (2)
ـ( , مغ عائمة القزاة , كعسل قاضي بحمب, ,قيل انو زار مرخ 1344ىػ/745عاـ ) شعخاء آؿ عثساف الغشائييغ , كلج في قيدارية

 قبل عػدتو لديػاس كعاد الييا فيسا بعج كأصبح اميخىا, ككاف عالسا فقييا أديبا شاعخا , يقػؿ الذعخ بالمغات الثبلث )العخبية كالتخكية
ـ(  1395ىػ/798ـ(, كقيل في سشة )1398ىػ/801أكاخخ سشة ) كالفارسية( , كحجث صجاـ بيشو كبيغ قخايمظ كقتل في السعخكة في

 .؛  ابغ الذحشة , 220/ 2,السشيل الرافي .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , 1/344, الجرر الكامشة.لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 
.؛  كحالة  9/14, ات الحىب، شحر .؛  ابغ العساد  2/396, ، نيل األمل في ذيل الجكؿ .؛ ابغ شاىيغ الطاىخؼ  300ركض السشاضخ، 

 .6/1663,  مػجد دائخة السعارؼ اإلسالمية,  1/183, معجع السؤلفيغ  ,
: ىػ بغ الذيخ حدغ يغ حديغ يغ اقبغا بغ ايمكاف , الدمصاف غياث الجيغ صاحب بغجاد كتبخيد , تػلى الحكع  أحسج بغ أكيذ  (3)

ـ( , خخج مغ بغجاد ىاربا مغ تيسػر عشجما استػلى تيسػر عمى بغجاد, 1391/ىػ795بعج كفاة كالجه , استسخ بسسالظ العخاؽ إلى سشة )
كسبب استيبلء تيسػر عمى بغجاد ىػ اف تيسػر اخح شيخاز كقتل متسمكيا شاه مشرػر كأرسل رأسو إلى بغجاد ,كأرسل الدكة إلى احسج 

ييع بدبب ضمع حكاميع , فاألقاليع اإلسبلمية كانت كضخبيا باسع تيسػر كأعمشػا الصاعة لو , كسا استجعى أحسج تيسػرلشظ ليشطخ إل
لسشيل .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , ا 1548, العبخ لمسديج يشطخ: ابغ خمجكف ,  تدتجعي تيسػرلشظ ضيقا بطمع حكاميا كفداد أحػاليع .

 .247,  انتذار اإلسالـ بيغ السغػؿ .؛ عبج الحميع , 1/248 ,الرافي 
ـ( ىػ بخقػؽ بغ انز أك انذ الجخكدي العثساني اليمبغاكؼ , أبػ سعيج سيف 1398-1338ىػ/801-738: ) الطاىخ بخقػؽ   (4)

مغ ممػؾ األتخاؾ , السمظ الطاىخ , كالثاني مغ ممػؾ مرخ مغ الذخاكدة كقاؿ  24مغ التخؾ كأكالدىع , كقيل  25الجيغ , كالدمصاف 
بيع في ببلد القـخ , فدخحه خػاجا فخخ الجيغ عثساف بغ كسافخ أنو األكؿ , أصمو جخكدي مغ شائفة أك كدا , كأخح مغ ببلد الجخكذ ك 

إلى القاىخة , كاشتخاه مشو األميخ الخاصكي يمبغا الخاصكي العسخؼ , فعخؼ باسع بخقػؽ العثساني , كذلظ لػجػد نتػء في عيشيو تذبو 
 4سشة  16عاما , كقيل  21ستسخت مجة حكسو ـ( , كقت التدبيح , ا1398ىػ/801البخقػؽ , كتػفي بالقاىخة , يػـ الجسعة شػاؿ سشة )

. لمسديج يشطخ  أشيخ , كاف شجاعا فارسا أديبا , ذك حذسة ككقار , كثيخ الرجقات , كشخرية قيادية , كسا أنو بشى السجرسة البخقػقية
السػاعع كاالعتبار،  .؛ 5/141، الدمػؾ،  .؛ السقخيدؼ  457الجػىخ الثسيغ،  .؛ ابغ دقساؽ , 295ركض السشاضخ ،  ابغ الذحشة , :
.؛ ابغ  115ندىة األساشيغ فيسغ كلي مرخ مغ الدالشيغ ،  .؛السمصي , 11/221الشجـػ الداىخة،  ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  2/241

.؛العرامي  9/16شحرات الحىب  ،  ابغ العساد,.؛  194أخبار الجكؿ كأثار األكؿ،  .؛ القخماني , 96مخترخ بجائع الدىػر، إياس ,
،  .؛عبجك قاسع 152, العرخ السساليكي في مرخ كالذاـ  عاشػر ,.؛  1/162البجر الصالع،  .؛الذػكاني , 4/39الشجػـ، سسط  ,

 حجو شػكت ,.؛  188إتحاؼ أنباء العرخ بتاريخ ممػؾ مرخ ،  .؛205األيػبيػف كالسساليظ في التاريخ الدياسي كالعدكخي ، 
 .   64, التاريخ الدياسي لسشصقة شخؽ األردف 

الخكـ , كىي مدػرة كبيا قمعة صغيخة , كالسدافة بيغ سيػاس كقيدارية ستػف ميبل , كشخقيا مجيشة  ببلدبمجة كبيخة مغ سيػاس :   (5)
 .411,أكضح السدالظ زادة , .؛ ابغ سباىي 53، أثار البالد كأخبار العباد ارزف الخـك . لمسديج يشطخ : القدكيشي ,
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كخيخاتيػػا , كسػػا عػػخض الخسػػائل التػػي دارت بػػيغ تيسػػػر كبػػيغ الطػػاىخ بخقػػػؽ كابشػػو الشاصػػخ فػػخج , 
 كغيخىا ما سيخد ذكخىا .

"ور أعمػع الرػػػاب , إذ قػػاؿ :  كأنيػى كتابػو بخاتسػػة , كضػح فييػا سػػبب كضػع الكتػاب ,
رحع ر مؤلفو كناضسو, كمػغ عميػو بحدػغ الخاتسػة , كحدػبشا ر كنعػع الػكيػل , نعػع السػػلى كنعػع 

 .السريخ , كصمى ر عمى سيجنا دمحم , كعمى ألو كصحبو كسمع تدميسا, إلى يـػ الجيغ" 

 أسهىب املخطىط :  - ت

 -ىػػػ 771, إذ بػػجأ بعخضػػيا مػػغ سػػشة ) يػػجةأحػػجاث تاريخيػػة عجشػػسمت مػػادة الجراسػػة عمػػى 
  .ـ( , كمع زيادة كنقراف في أحجاث الشدخ الدتة1401 -ـ 1369ىػ/804

تحػجث عػغ إذ  أ( ,عخض ابغ عخبذاه الكثيخ مغ األحجاث التاريخية خاصة في الشدخة )
سػػشة حػػجكثيا , فدصػػبح مػػغ الرػػعب التسيػػد بيشيسػػا ,فيبػػيغ أنػػو أراد فقػػج عػػخض  ذكػػخحػػػادث دكف 

جاث ال غيخ , عمى الخغع مغ أنو كضع عشاكيغ ليا , إال أنيا غيخ مختبة ,كيشتقل مغ مػضػع أح
 بيشت ذلظ في ىامر التحقيق .ك ,  ألخخ , فعخؼ ىحا األسمػب باالستصخاد

أمػػا بالشدػػبة لمغػػة السخصػػػط , بعػػج دراسػػتو تبػػيغ مػػغ أسػػمػب الكاتػػب كإنذػػائو أنػػو لػػع يعتسػػج 
 كػحلظإنسا كتب أغمبػو بالمغػة العاميػة , كلػع يتبػع القػاعػج الشحػيػة , عمى المغة العخبية الفرحى , ك 

 -ؼ مثػػل : خسدػػسائة  –لػػع يتقيػػج بقػاعػػج كتابػػة اليسػػدة , فقػػج اسػػتبجؿ اليسػػدة عمػػى نبػػخة بيػػاء )غ 
ركسػا( , كمػغ األخصػاء اإلمبلئيػة  –ا( , كاليسػدة عمػى كاك )رؤسػاء  -خسدساية( , كعمى ألػف )أ 
الكػػغ( ,  -ذالػػظ , كلكػػغ  –لسسػػجكدة بػػجؿ مػػغ إزالتيػػا مثػػل كمسػػة )ذلػػظ ف الػػاألأيزػػا أنػػو أضػػاؼ 

 الثمثا( . –ـ , مثل : )الثبلثاء كسقػشيا أيزا في األيا

 ككاف أسمػبو في كتابة السخصػط كسا يمي :

التعخيف باسػسو كندػبو , حتػػى بػذكػخ السػاضػيع حدػب األىسيػة بتدمدػل السعمػمػػات بجايػة  -1
 بيغ ابشائو عمى الحكع مغ بعجه .مػتو كالرخاعات التي دارت 

 اعتسج في ذكخ التاريخ لبعس األحجاث التاريخية السيسة كذكخىا بالتاريخ اليجخؼ )ىػ(  -2

 ذكخ ألقاب عجد مغ السمػؾ كليذ جسيعيع   -3

, كبعػس  -مػادة الجراسػة -ركد عمى كصف شخرية تيسػر برػفاتو الُخمقيػة كالَخمقيػة,   -4
 السمػؾ كليذ جسيعيع .
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دكف تػضػػيحيا بػػحكخ حػػجكدىا كشبيعتيػػا الجغخافيػػة, كأمػػاكغ مػػجنُا ككاليػػات عجيػػجة عػػخض  -5
 تػاججىا عمى الخخيصة الجغخافية .

لػػع يػػحكخ أؼ مػػغ الدػػجبلت كالسرػػادر التػػي تصػػخؽ ليػػا فػػي كتابػػة السعمػمػػات التػػي ذكخىػػا  -6
ندػػػب خػػػب فػػي بجايػػػة الحػػجيث عػػػغ بسخصػشػػو ,سػػػػػ ذكػػخ كتػػػاب ذيػػل تػػػاريخ فارسػػػي يػػجعى السشت

 .تيسػر

 اعتسج عمى صيغة الفعل السبشي لمسعمـػ , باعتباره معاصخ لتيسػر -7
 

 : يُهذ انتحقيق  - ث

بعػػج دراسػػة السخصػػػط )أ( كمقارنتػػو مػػع بقيػػة الشدػػخ األخػػخػ )ب,ج,د,ىػػػ,ك( السجركسػػة , 
كالتحقػػق مػػغ السعمػمػػات التاريخيػػة , عػػغ شخيػػق الخجػػػع لمسرػػادر التاريخيػػة , اعتسػػجت األسػػمػب 

 في التحقيق:   التالي

حافطػػت عمػػى الػػشز الػػػارد فػػي السخصػػػط األصػػل , دكف إجػػخاء أؼ تعػػجيل عمػػى األخصػػاء  أكال :
كذلػػػظ لمحفػػػاظ عمػػػى تػػػخاث ذلػػػػظ  الػػػػاردة فػػػي الػػػشز , سػػػػاء ألفػػػاظ عاميػػػة , أك أخصػػػاء نحػيػػػة ,

 .العرخ

الشدػػػخ ت جسيػػػع االختبلفػػػات الػػػػاردة فػػػي مػػػتغ األصػػػل , كمقارنتيػػػا مػػػع بػػػاقي متػػػػف جأكجػػػ ثانيػػػا :
 األخخػ , ككضحتيا في الحاشية

بسا أف متغ األصل احتػػ عمى نقراف في معمػماتيا , قست بإضافتيا مغ باقي الشدخ ,  ثالثا :
بيغ أقػاس لتسيدىا , أما فػي حػاؿ تعػجد السعمػمػات فػي الشدػخ , )أؼ كػل ندػخة تختمػف معمػمتيػا 

, كمػضػحة فػي اليػامر مػغ أؼ مػقعيػا فػي السػتغ ك عػغ غيخىػا( , أضػفت الشقرػاف بسػا يتشاسػب 
 ندخة قج أضيفت. 

قست بتعخيف السرصمحات , كالسجف , األشخاص , باالعتساد عمى كتب التخاجع كالسعاجع  رابعا :
 , كبيشتيا في اليامر .

أضػػفت عبلمػػات التػػخقيع البلزمػػة فػػي السػػتغ , ألف الكاتػػب اعتسػػج عمػػى الشقصػػة كعبلمػػة  خامدػػا :
 تخقيع بيغ كل جسمة كأخخػ .
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عسمت عمى تخخي  اآليات القخآنية الػاردة في الستغ , كترػحيحيا كسػا كردت فػي القػخاف  سادسا :
, كذلػظ ألف الكاتػب لػع يفرػل بيشيػا كبػيغ السػتغ ,  كمػغ قائميػا الػػاردة الشبػيػة الكخيع , كاألحاديػث
 بيشت قائميا , ككسا قاليا.فكأما األشعار 

 . كضعت رقع كرقة السخصػط بيغ قػسيغ سابعا :

  : في حاؿ كجػد تعخيفيغ لكمسة كاحجة قست بػضعيا بيغ قػسيغ .ثامشا 

أعػػػػجدت فيػػػػخس لمسػضػػػػػعات كسػػػػا كضػػػػعيا الكاتػػػػب , فػػػػي بجايػػػػة السخصػػػػػط األصػػػػل , تاسػػػػعا : 
 الجراسة . بجايةفي ككضعتيا 

السرػػػادر كالسخاجػػػع التػػػي اسػػػتخجمتيا فػػػي تحقيػػػق الجراسػػػة , أدرجتيػػػا مفرػػػمة فػػػي نيايػػػة  عاشػػػخا :
 .الجراسة

 

 الخمػز السدتعسمة عمى ما سبق :  - ج
 (.1االختبلفات ) -1
 نقز السعمػمات ] [. -2
 تعخيف السرصمحات )*(. -3
 عبلمات التخقيع ), : ... الخ(. -4
 ﴾ . اآليات القخآنية ﴿ -5
 األحاديث   { -6
 /ب( .1/أ( )1رقع السخصػط ) -7
 تعجد التعخيف ) ( -8
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 وطـــخ المخطـــنس

 

جت في تجقيق القدع األكؿ مغ مخصػط عجائب السقجكر في أخبار تيسػر , الحؼ بجأ اعتس
كلقج   السخصػشات الدتةسالظ الخكـ كخخابيا , عمى حتى كصػلو إلى م بجاية السخصػطمغ 

أشخت ليا بخمػز أ , ب , ج , د ,ىػ , ك, ككل كاحجة تختمف معمػماتيا العامة مغ ندخة ألخخػ 
 :, كىي مػضحة كاألتي 

  

  -)أ( : األصمَسخة أوال : 
( , 1993- 13304كىي ندخة محفػضة في مكتبة جامعة اليخمػؾ األردنية تحت رقع )

كالتي كججت في تػنذ , بجار الكتب الػششي, كحرمت عمى ندخة مشيا مغ الجكتػر شػكت 
 حجو .

, اؿ إجساؿ ما في ىحا االسجاؿ مغ أحػاؿ األعخج الججعخض اسسيا في بجايتيا بعشػاف 
كرقة ( , كأما عجد األسصخ في  308في نياية السخصػط , كيبم  عجد أكراقيا ) محكػر كمؤلفيا

( 16 – 11سصخا( , كمتػسط عجد الكمسات في كل سصخ يتخاكح ما بيغ ) 21الرفحة الػاحجة )
 كمسة , ككتبت بخط مغخبي .

كسا أف خصيا شبو كاف البج مغ إعادة تختيب الستغ فقج كتبت بسعمػمات غيخ متخابصة , 
كاضح , مع عجـ كضػح بعس الكمسات , ككتبت الحخكؼ التي تحتػؼ عمى نقصتيغ مثل )ت , 
ؽ( بشقصة كاحجة فقط فسثبل )القاؼ كتبت فاء( , كالحخكؼ التي تحتػؼ عمى نقصة كاحجة كضعت 

 الشقصة أسفل الحخؼ .

مقارنتيا بالشدخ  كسبب اختبارؼ ليحه الشدخة كجعميا الشدخة األـ )أ( , ىػ أنو عشج
 الخسذ األخخػ , كججت االتي : 

أضاؼ السؤرخ فيخس كامل , لكافة عشاكيغ الكتاب في بجاية السخصػط , كىحا ما سقط  -1
 في باقي الشدخ .

, فسا  كتابة السخصػط كلغتو يتشاسب مع ما ىػ متعارؼ بيغ الشاس في ذلظ العرخ -2
 . سجمو ىػ ما سسعو الدكاف كعامة الشاس 
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أنو سسعيا في كقت أخخ بعج كتابتو  يبجكعمػمات عمى ىامر السخصػط , إضافتو لس -3
 السخصػط.

 -طٌس ٍِ خمطٌط األطو )أ( :
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 -َسخة )ب( :حاَيا : 

حفطت ىحه الشدخة التي كججتيا في تػنذ في دار الكتب الػششي , بسكتبة اليخمػؾ 
لجكتػر شػكت , حرمت عمييا مغ ا1993( كتع ترػيخىا سشة 14237األردنية تحت رقع )

سصخ(  , كمتػسط  19( , كمتػسط عجد الدصػر)486حجو , كيبم  عجد أكراؽ ىحه الشدخة )
 كمسة( . 11 – 5كمساتيا )

, السعخكؼ  بعجايب السقجكر في أخبار تيسػرجاء عشػاف الشدخة في صفحاتيا األكلى 
تيا " تع بحسج ر بػ )تاريخ تيسػر( ,كسبب عجـ اختيارؼ إياىا األصل , كىػ انو ذكخ في نياي

ـ بالقاىخة" , 1615ىػ / 1024تدػيج ىحه الشدخة بيحا التاريخ يػـ األحج حادؼ عذخ رجب سشة 
 فيحا يػضح كجػد ندخة أقجـ مشيا .

 -طٌس اىنغخخ اىضبّيخ )ة( :
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 ( :دَسخة )حانخا : 

كتخكني ىحه الشدخة كججتيا في مكتبة جامعة أليبديظ في ألسانيا, عغ شخيق مػقعيا اإلل
( , كتبت بالمغة العخبية , كشسمت تاريخ مشصقة العالع اإلسبلمي , 673, محفػضة حاليا بخقع )

, لمسؤلف أحسج بغ عخبذاه , كأرخت ىحه الشدخة سشة  عجايب السقجكر في أخبار تيسػربعشػاف 
 ـ( .1786ىػ/1201كانػف األكؿ سشة )

لػف بشي , عجد صفحاتيا جمجت السخصػشة بجمج بشي داكغ , ككتبت عمى كرؽ ذك 
سع( ,  X 12 18.5سع( , كمقاس الستغ ) X14.5  21.5( صفحة , مقاس السخصػط )488)

لػف أسػد ,  ؼ( سصخ , كتبت بخط الشدخ , كحبخ ذ17كعجد األسصخ في الرفحة الػاحجة )
 كالعشاكيغ الخئيدية بمػف أحسخ.

 -طٌسح ٍِ اىنغخخ اخلبٍغخ )ط( :
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  -( :دَسخة )راتعا :

حرمت عمى ىحه الشدخة مغ مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات اإلسبلمية بالخيػاض 
,  شبعت في السصبع االنتطامي بكػانفػر اليشػج تحػت إدارة األحقػخ دمحم عبػج الػاحػج مػجيخ السصبعػة 

 , عشػاف ىحا الخصػط كأسع مؤلفو ضاىخاف عمى غبلؼ ىحه الشدخة بذكل كاضح .

ػر عمى بقية الشدػخة , إذ أف ي غيخ كاممة , فمع استصع العث( كى224يبم  عجد أكراقيا )
, كقػػج أشػػخت ليػػا فػػي اليػػامر إلػػى أيػػغ القدػػع األخيػػخ مػػغ الجراسػػة لػػع يػػتع تجقيقػػو مػػغ ىػػحه الشدػػخة
( , كمتػسط عجد كمساتيا في الدصخ 16 – 9تشتيي عسمية التجقيق , كيبم  عجد اسصخىا ما بيغ )

ىػػػػػ / 1317ت ىػػػػحه الشدػػػػخة فػػػػي ليػػػػجف .السرػػػػػرة سػػػػشة كمسػػػػة( كحفطػػػػ 14 – 9الػاحػػػػج مػػػػا بػػػػيغ )
 ـ .1899

 -( :دطٌس ٍِ اىنغخخ اىضبىضخ )
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  -( : هَسخة )خايسا : 

ي الذخكاني , سشة حفطت ىحه الشدخة في مصبعة أحسج دمحم األنرارؼ اليسش
بعجائب السقجكر , كتبت بالمغة العخبية , ذكخ عشػانيا في بجاية الرفحة , ـ 1816ىػ/1232
, لمفاضل األديب الكامل األديب شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ر  خبار تيسػرفي أ

 الجمذقي األنرارؼ السعخكؼ بابغ عخبذاه . 

( صفحة , كلكغ بعس الرفحات مفقػدة , فيي ليدت 516يبم  عجد صفحاتيا )   
خ , أما ( سص15كاممة , إذ أف بعس الرفحات مفقػدة فييا , كعجد أسصخ الرفحة الػاحجة)

 ( كمسة .14 – 8عجد الكمسات في الدصخ الػاحج يتخاكح ما بيغ)

 -طٌس اىنغخخ اىشاثؼخ )ىـ( :
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 -: انُسخة )و(سادسا :

ىحه الشدخة عثخت عمييا عمى مػقع الكتب اإللكتخكنية , ككتب عمى غبلؼ ىحه الشدخة 
كتب  لبلتيشيةكبالمغة ا , تدليف أحسج بغ عخبذاه , عجايب السقجكر في أخبار تيسػرعشػانيا ىحا 

 الديخة الحاتية لتيسػرلشظ , كىي مكتػبة كاألتي :
Vitae and Rerum geftarum TIMURI  "AHMEDIS ARABSIADAE 

HISTORIA,  " ,TAMERLANES dicitu  

 مكتػبة بالمغتيغ  . ىي ا, إذ البلتيشيةكشسمت أيزا عمى بجاية الشز بالمغة 

إشار , كالكمسة األكلى مغ الشز كضعت كحلظ  كتبت السخصػشة عمى كرؽ أبيس عميو
( كمسات, 9-7( سصخ , كفي كل سصخ ضع مغ )19في إشار مدركر , بم  عجد اسصخىا )

( صفحة 472كفي نياية كل صفحة كتبت الكمسة األكلى في الرفحة التالية , كعجد صفحاتيا )
. 

 -طٌس ٍِ اىنغخخ اىغبدعخ )ً( :
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 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 [(1)]كىػ حدبي كنعع الػكيل

 [(2)]كتاب عجايب السقجكر في اخبار تيسػر تاليف احسج بغ عخبذاه

الحسج  الحؼ عمى مشػاؿ ارادتو كتجبيخه ,تشدػ  مقػاشع االمػػر ,كمػغ يشبػػع قزػايو, إلػى 
﴿ بعػػػس , (6)ادـ ,بػػػاس بشػػػي (5)كالػػػجىػر ,اذاؽ بعػػػس (4)تيػػػار االعرػػػار (3)قػػػجره ,يجػػػخؼ  )*(لجػػػ 

القػخف الثػامغ مػغ اليجػخة,  (7)كارسل عمييع فػي﴾ ,()لجبلوهم ايوم احسن عمّ وهو العزيز الغفور
,احسجه حسج, مغ  )*(بحار فتغ ,اقبمت كقصع مغ الميل السطمع ,لع يجر احج ما ىي, فاذا ىي تسػر

ايادؼ  (9)و فييا ,عجلو فانجتوكمغ نارىا, فانقحه مشيا, كاشكخه شكخ مغ كرش (8)كاف عمى شفا حفخة
لمسطمػػػـػ مػػػغ الطػػػالع ,يػػػـػ  (10)فزػػػمو عشيػػػا ,كأشػػػيج أف ال الػػػو اال ر, الحكػػػع العػػػجؿ الػػػحؼ يقػػػتز

,عبػػجه كرسػػػلو ,الػػحؼ ارسػػمو رحسػػة لمعػػالسيغ ,كجعمػػو رسػػػؿ ر  (11)الفرػػل ,كاشػػيج اف سػػيجنا دمحم
بسا كاف في األزؿ ,كبسا يكػف الي يػـ  (13)ػف ,كنبدملسو هيلع هللا ىلص عغ الدخ السر (12),كخاتع الشبييغ ,فاخبخ

 السحيا كالسسات, كمغ فتشة السديح  (14)يبعثػف, كاستعاذ مغ غمبة الجيغ, كقيخ الخجاؿ, كمغ فتشة

 

                                                           
 ػ( : ثابتة في) ك( ساقصة في )أ,ب.ج,د,ى   (1)
  ساقصة )أ,ب,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ج(   (2)
: جسع لجة , الح عميو في شمب االمخ كسخعة انقزائو ,اك معطع الساء حيث ال يجرؾ قعخه , تخدد امػاج الساء اك الطبلـ  لجج  - * 

,  معجع لغة الفقياء باب البلـ .؛ ركاس , ,معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 434, باب لجة , السعجع الػسيطكالعسق لمسديج يشطخ : 
293 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : تجخؼ )ج ,ك(  (3)
 كحا في )أ( : االعاصخ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة )ب(  (5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة )ب(   (6)
 - 2:  السمظ 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : مغ )ك(  (7)
 ابػ العـد.؛ 891, باب السيع ,السعجع الػسيط : تحخؾ الذي كاضصخب , تسػرت ,اتسػر , مرجرىا مػر . لمسديج يشطخ :  رتسػ  - *

 ,باب التاء. ، معجع الغشي
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جخؼ )ب(   (8)
 كحا في )أ,ب ,د,ىػ,ك( : فالجتو )ج(   (9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : يقيز )ىػ(  (10)
 )أ,ب,ج,د,ىػ( : دمحما )ك( كحا في  (11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كاخبخ )ك(  (12)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كانباء )ب( : كبشا )ج ,ك(  (13)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كقتشة )ك(  (14)
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,تػػحكى السدػػظ االذفػػخ ,فػػي صػػجكر الكتػػب كالتػػػاريخ, كتػػجنى  (1),صػػمى ر عميػػو صػػبلة )*(الػػججاؿ
,كعمػػػى الػػػو كاصػػػحابو ,الػػػحيغ )*( الذػػػساريخ (2)ات مػػػغ اعػػػبللقايميػػػا فػػػي دار الجػػػداء ,ثسػػػخات الحدػػػش

,كشػػػيجكا اركػػػاف االسػػػبلـ ,كاثػػػاركا االرض بااليسػػػاف  (3)افاضػػػػا سػػػيػؿ الفػػػتح فػػػي االقػػػاليع ,فعسخكىػػػا
,امػا بعػج  (4),كعسخكىا بالعجؿ كاالحداف ,اكثػخ مسػا عسخكىػا ,كسػمع تدػميسا غديػخا ,دايسػا ابػجا كثيػخا

قػاشغ الػجنيا عمػى  (8)اف (7)لسػغ افتكػخ, كاعػبلـ (6)تشبيػو (5)لسا اعتبػخ ,كفمسا كاف في التػاريخ عبخة 
,كنيػػى كامػػخ ,كبشػػى  /أ(9)كيػػف قػػجر كاقتػػجر (11)كغبػػخ (10)مػػغ مزػػا (9)سػػفخ ,كإحزػػار لرػػػرة حػػاؿ

,ككيػف  (13), كتكبػخ كفخػخ(12),كغمػب كقيػخ ,ككدػخ كجبػخ كجسػع كادخػخ )*(كختخ )*(كعسخ ,كختل
,الػػػى اف  (15)مػػػغ الصفػليػػػة الػػػى الكبػػػخ (14)ب فػػػي اشػػػػارهعػػػبذ كبدػػػخ ,كضػػػحظ كاستبذػػػخ , كتقمػػػ

 القزاء كالقجر , (19)يكػف السخاليب (18)كىػ امغ مغ ,, كاختصفتو(17)ايجؼ الغيخ (16)قمبتو

 
                                                           

بذخه  : لغة ىػ الكحاب النو يججل الحق بالباشل ,كالججل يعخؼ بالتغصية ,كسا أشمق عميو ألنو يغخ الشاس السديح الججاؿ - *
,فالججاؿ ىػ السسػه كمديخ ,كرجل قػؼ جبار مغ ممػؾ اسخائيل سيحكع العالع , كمجة حكسو ستكػف أربعيغ يػما , لكشو سيصػؼ الذخؽ 

.لمسديج يشطخ  , تيسػرلشظ رجل حسل اإليساف كأفعاؿ سيئة , فترخفاتو تربح الذيصاف ,فذبو بالسديح الججاؿ كالغخب كالذساؿ كالجشػب
,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية.؛  156معجع لغة الفقياء ، .؛ ركاس , 11, لسديح الججاؿ كيأجػج كماجػجا: القخشبي ,

 .History of Tamerlane and His Successors , p.3 ؛. 15/4854
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : صمػة )د,ىػ(  (1)
 كحا في )أ( : اعمى )ب,ج,د,ىػ,ك(   (2)
خ حيث تع تقديسو إلى عجة أبػاب كىي : في مبجا التدريخ , في فػائجه , كالفػائج العجيجة التي تتعمق بو  : ىػ عمع التاري الذساريخ -*

 .2,  الذساريخ في عمع التاريخلمسديج يشطخ : الديػشي , 
  كحا في )أ,ب,ج,ك( : فغسخكىا )د,ىػ(  (3)
 ثابتة في )أ,د,ىػ,ج,ك( : ساقصة في )ب(   (4)
 ك( : اك )د(كحا في )أ,ب,ىػ,ج,  (5)
 كحا في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : تشبييا )ب(  (6)
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : اعبلما )ب( كحا في  (7)
 )أ,ب,ج,ىػ.ك( , باف )د( كحا في  (8)
 ثابتة في )أ( : كساقصة )ب,ج,د,ىػ,ك(   (9)
 كحا في )أ( : مزى )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كعبخ )ج,ك(  (11)
كخجعو عغ غفمة , كالسذي في خفية فبل يدسع صجاه , اختبلؿ السكاف , كىػ جحخ األرنب . لمسديج يشطخ : : استغل جيمو  ختل -*

 , باب الخاء. معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 2/226, باب خ ت ـ , معجع متغ المغة رضا ,
, باب  معجع الغشي خ :ابػ العـد ,: افدج نفدو , كغجر براحبو كخجعو , تخكو مدتخخيا ,ك ىي مغ الخجر  . لمسديج يشط ختخ - *

 328, باب خ  ,  الخائج معجع لغػي عرخي  الخاء.؛ مدعػد ,
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاذدخخ )ب(  كحا في  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فجخ )ب(  (13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اشياره )ج( : اكشاره )ك(  (14)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (15)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اقمبتو )ب(: فمبتو )د(   (16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يج  العبخ )ب(   (17)
 ثابتة في )أ( : ما )ب( , مسا )ج,د,ىػ,ك(  (18)
 كحا في  )أ,د,ىػ( : مغ مخاليب )ب( , بسخاليب )ج,ك(  (19)
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 (4)كمػخ,اف فػي ذالػظ (3)مغ عيذو الكجر كتػشغز ,حتػى ذىػب عشػو مػا حمػى (2)ما صفى (1)فخالط
سغ استبرخ ,ككػاف مػغ اعجػب القزػايا بػل مػغ ,كتحكخة لسغ اذكخ , كتبرخة ل (5)لعبخة لسغ اعتبخ

الفصػغ ,اال ريػب كيدػفو  (6)اعطع الببليا  ,الفتشة التي يحار فييا المبيػب ,كيػجىر فػي دجػا جشجسػيا
 فييا العديد , كيياف الكخيع . (8),كيحؿ (7)فييا الحميع

 تيسػر : (9)قزية

 (11)عمى ساؽ أقبمت الجنيا، (10)رأس الفداؽ االعخج الججاؿ, الحؼ اقاـ الفتشة, شخقا كغخبا 
الجنيػػػة عميػػػو, فتػػػػلى كسػػػعى فػػػي االرض ,فافدػػػج فييػػػا كاىمػػػظ الحػػػخث كالشدػػػل,كتيسع حػػػيغ عستػػػو 

 (13)األرض ,فغدل بديف الصغياف ,كل اغخ محجل, فتحققت )*(,صعيج )*(((12)الشجاسة )الحكسية
اذ كانػػت  (15)اذكػػخ مشيػػا مػػا رايتػػو , كأقػػز فػػي ذلػػظ مػػا ركيتػػو (14)نجاسػػتو بيػػحا الغدػػل ,أردت اف

القػجر , ور  (18)ال يخضى القزػاء, فػي كصػفيا بػحا (17)الكبخ ,كاـ العبخ كالجاىية, التي (16)احجػ
الياـ الرػجؽ ,كسػمػؾ شخيػق الحػق ,انػو كلػي االجابػة, كمدػجد سػيع السػخاـ, الػى غػخض  (19)اسئل

  اإلصابو , كىػ حدبي كنعع الػكيل .

 

                                                           
 كحا في )أ ,د,ىػ( : فحاط )ب,ج,ك(  (1)
 سا صفا )ج,د,ك(كحا في  )أ,ىػ( : مغ صفا )ب( : ب  (2)
 كحا في  )أ( : حبل )ب,ج,د,ىػ,ك(   (3)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : عتبخ )ك(  (5)
 كحا في )أ( : دجى حشجسيا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (6)
 كحا في  )أ,ب,د,ىػ( : الحكيع )ج,ك(   (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يحىل )ب(  (8)
 أ( : بياض في )ب( , قرة )ج,د,ىػ,ك(ثابتة في )  (9)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الجنية )ج(  (11)
 ثابتة في  )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (12)
 130,  ـ مغ الجخيلشفاء الغميل فيسا في كال : كىي بتدكيغ الكاؼ , تشدب إلى الحكسة . لمسديج يشطخ : الخفاجي ,الحكسية  -*
, باب صعج ,  السعجع الػسيط: جسع صعج كصعجاف , كىػ السكاف السختفع مغ األرض , كما أتدع مشيا . لمسديج يشطخ :  صعيج -*

 , باب الراد.معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 320
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : كتحققت )ج,ك(  (13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : انا )ج,ك(  (14)
 ي )أ,ب,ج,د( : ركيشو )ىػ( : رايتو )ك(كحا ف  (15)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : احج )د(  (16)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يج )ب(  (18)
 كحا في )أ,د( : اساؿ )ب( ,اسالو )ج,ىػ,ك(  (19)
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 : (2)لسسالظ كسببوفي ذكخ ندبو كتجريج استاليو عمى ا (1)فرل

تحتػا ككاك سػاكشو بػيغ مػيع  (4)سػاكشة مثشػات (3)اسسو تيسػر بتاء مكدػػرة مثشػات فػقػا كيػاء
/ب( 9)كخة االلفاظ  (7),الكغ (6),كفي الترخيف زنة بشايو (5)مزسػمة كراء ميسمة ىحه شخيقة امبليو

 )*(ى بشػػػػاء اكزانيػػػػػاالمغػػػػة العخبيػػػػػة ,خخشيػػػػا فػػػػػي الػػػػجكراف عمػػػػػ )*(االعجسيػػػػة ,اذا تػػػػجاكليا صػػػػػػلجاف
تسػػػر,كاخخػ تسخلشػػظ ,كلػػع يجػػخ  (8),كدحخجيػػا كيػػف شػػاء فػػي ميػػجاف لدػػانيا ,فقػػالػا فػػي ىػػحا تػػارة

ابغػػاؼ ,كمدػػقط  (12)تخغػػاؼ بػػغ (11),كىػػػ بػػالتخكي الحجيػػج بػػغ (10)كال ضشػػظ (9)عمػػييع فػػي ذلػػظ حػػخج
 (*) مػغ الحػر, فابعجىا ر(13)راس ذلظ الغجار ,قخية تدسى خػاجة ايمغار ,كىي مغ اعساؿ الكر

عذػخ شػيخ ,قيػل (17)مػغ ثمػث (16)نحػا , سسخقشج (15)مجيشة مغ مجف ما كراء الشيخ عغ (14), كالكر
شػايخا فػػي عشػػاف الجػػ ,ثػػع سػػقط  (20)[ شػػيئا شػػبيو الخػػذة , تػػخاءػ(19)ليمػة ,كلػػج ]كػاف [(18)اف]ركؼ 

كع حتى مبل الى فزاء الجك ,ثع انبث عمى االرض ,كانتذخ كتصايخ مشو مثل الجسخ كالذخر ,كتخا
 (21)البجك كالحزخ ,كقيل لسا سقط الى االرض ,ذالظ الدقيط ,كاف كفػاه مسمػػتيغ مػغ الػجـ الغبػيط

                                                           
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : فزل )ب(  (1)
 ب )ب( : كساقصة في )ج,ك(ثابتة في  )أ,د,ىػ( : كسب  (2)
 كحا في )أ( : كمثشاة فػؽ ياء )ب( : مثشاة فػقا كياء )ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ( : مثشاة )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
أنباء الغسخ بأنباء  يمفع تيسػر بفتح السثشاة كسكػف التحتانية , كضع السيع كسكػف الػاك كبعجىا راء . لمسديج يشطخ : العدقبلني ,  (5)
 .1/17,  عسخال
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : بشيانو )ج(  (6)
 كحا في )أ( : لكغ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
السعجع : جسع صػال  كصػالجة, عرا معقػفة الخاس , كيزخب بيا الكخة عمى الجكاب , عرا السمظ . لمسديج يشطخ :  صػلجاف  - *

قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ،  لراد .؛ السحبي ,, باب ا معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  325, باب الراد , الػسيط
2/237 
, باب الػاك ,  : السعجع الػسيط: جسع كزف , أؼ يدف الذيء كقجر ثقمو كخفتو بالسيداف , كىػ السثقاؿ . لمسديج يشطخ  أكزانيا - *

 . 5/750, باب الػاك , معجع متغ المغة .؛ رضا , 526
 ,ىػ( : اتارة )ك(كحا في )أ,ب,ج,د (8)
 كحا في )أ,ب, د,ىػ( : خخج )ج,ك(  (9)
 كحا في )أ( : ضشظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
 كحا في )أ,د,ىػ( : ابغ تخغاؼ )ب,ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ ابغاؼ )ب(  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : الكير )ب( : الِكذ )ىػ(  (13)
*
 .34,  لغة السثمث ذك السعشى الػاحج لبعمي الحشبمي ,: ىػ البدتاف . لمسديج يشطخ : ا الحر - 
 كحا في )أ,ج,ك(  : الكير )ب( : الِكذ )د,ىػ(  (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب(   (15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بثمثة )ب(  (17)
 ركؼ )أ,ج,د,ك( : ركؼ اف )ب( : رئي )ىػ(  (18)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في  )ج,د,ىػ,ك(   (19)
 كحا في )أ,ج,ك( : تخاػ )ب( : تخاآػ )د,ىػ(  (20)
 كحا في )أ,ب,د( : العبيط )ج,ىػ,ك(   (21)
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كاىػػػػل  )*(عػػػػغ تاكيػػػػل ذالػػػػظ مػػػػغ الكيشػػػػة (2), كتفحرػػػػػا (*(1),فدػػػػدلػا عػػػػغ أحػالػػػػو الدكاجػػػػخ كالقافػػػػة
 (5)ػـ بػػػل,كقػػػاؿ بعػػػس يشذػػػا لرػػػا حخاميػػػا, كقػػػاؿ قػػػ (4),فقػػػاؿ بعزػػػيع يكػػػػف شػػػخشيا )*(((3))القيافػػػة

,الػػى اف  (*)االقػػػاؿ (8), كتطػػافخت ىػػحه(7)يرػػيخ جػػبلدا فتاكػػا [(6)] بػػلقرػػابا سػػفاكا ,كقػػاؿ آخػػخكف 
,ال عقل  (11),كمغ شايفة اك شاب )*(((10)ىػ كابػه مغ )الفجاديغ (9)الى ما ءاؿ ,ككاف ءاؿ امخه ,

مػػا كراء الشيػػخ  (13)البصالػػة ,ككانػػت )*(,الخجالػػو كاالكبػػاش (12)ليػػع كال ديػػغ ,كقيػػل كانػػا مػػغ الحذػػع
                                                           

ف أف كالدة تيسػر كانت بجاية لشذخ الذخ كمصبػع عميو , كعمى يجيو سيقتل أعجاد كبيخة مغ الشاس , كبيحا كاف تيسػر ػ يحكخ السؤرخ - *
با مغ السشجسيغ , كخاصة أف كالجه أخبخه أف أحج مشجسي باكدتاف ,قاؿ لو أف ابشو سيتػلى الدمصة كالحكع كامتبلؾ الببلد , كبيحا مقخ 

أصبح يدتذيخىع في اختبار األكقات السشاسبة لمحخكب , كما كاف عمييع سػػ قػؿ األمػر التي يتسشى سساعيا مشيع كتخجـ مرالحو , 
األساشيخ لفت األنطار عمى عطستو عشج كالدتو , فيػ كغيخه مغ الخجاؿ الحيغ فتحػا العالع , كما لو مغ شدف فقرج بيحه التشبؤات ك 

.؛  12/255الشجػـ الداىخة ، ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛   1/507درر العقػد الفخيجة ، عطيع في السدتقبل. لمسديج يشطخ :السقخيدؼ , 
 شياب ,.؛  5صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  باعامخ , .؛  287ر، ندىة األنطا مقجير ,.؛   9/97شحرات الحىب ، 

تاريخ  سعجؼ ايشاس ,.؛   38تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،   مرمح ,.؛  ،  114تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو ، 
 . 43مػقف تيسػر مغ العمساء ،  بشي عيدى ,.؛  2/139العخاؽ بيغ احتالليغ ، 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كتفحز )ج,ك(  (2)
: ىي استعبلـ أحػاؿ البذخ عغ شخيق الجغ كالذياشيغ , كادعاء معخفة األسخار كالغيب , االدعاء التشبؤ بدحجاث السدتقبل  الكيشة - *

،  كبخػ زادة.؛   2/1029,  السعجع السفرل في المغة كاالدب؛  1/55, ، العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ  . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف 
 . 340/ 1, مفتاح الدعادة كمرباح الديادة 

 كحا في )أ,ب,ج,ك( : العيافة )د,ىػ(  (3)
ىػ عمع الفخاسة كيدسى قيافة األثخ , كالقيافة نػعاف : قيافة األثخ كىي تتبع أثار األقجاـ , كقيافة البذخ أؼ االستجالؿ القيافة :  - *

السعجع السفرل .؛  328/ 1, مفتاح الدعادة كمرباح الديادة أندابيع . لمسديج يشطخ :كبخػ زادة ,   بييئة األشخاص كصػال لسعخفة
 .27/8428,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية.؛  2/998في المغة كاالدب ،

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شخيصا )ب(   (4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( , كساقصة في )ب(  (5)
 ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(         ساقصة في )أ   (6)
 كحا في )أ( : بتاكا )د,ىػ( : سباكا )ب,ج,ك(   (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بيحه )ب(  (8)
تعجدت األقػاؿ في شخرية تيسػر , فسشيع مغ قاؿ إنو رجل عرامي صشع مججه بشفدو , كما كصل إليو مغ شيخة , بدبب  - *

تح العطيع كالسشقح لعرخه , كقاؿ أخخكف إنو ذك شخرية ازدكاجية لسحبتو لدفظ الجماء كالقتل , كإقامة صفاتو كمػاىبو , فيػ شبيو بالفا
دكلتو عمى جساجع البذخ , إال انو كاف يحب البشاء كالتعسيخ كانعكذ ذلظ في بمجه سسخ قشج , فكاف مغ الذخريات الشادرة التي جسعت 

اليجـ كبيغ الشذاط العسخاني , كبيغ القائج الفاتح الصاغية الحؼ يبشي مغ رؤكس الشاس الحب كالكخاىية , فتجح في الجسع بيغ عسميات 
 أبخاج , كبيغ الحاكع السذجع لمثقافة كالفغ كاحتخامو لمعسخاف , فعخؼ بقػتو كارادتو بقيرخ كاسكشجر كجشكيد خاف , إذ قاؿ أحج السؤرخيغ

صمة  مػاىبو الذخرية لسا بم  درجة غداة العالع . لمسديج يشطخ :باعامخ , لػال ما كاف لو مغ عبقخية العدكخية ال تشكخ إلى جانب
تيسػرلشظ كشخريتو   مرمح , .؛77, استخاتيجية معخكة انكػرية انقخة  حفع ر ناصخ , .؛20,  الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي

 47.الدياسية كالعدكخية ، 
 كاف )أ,ج,د,ىػ,ك( : بياض في )ب(  (9)
 حا في )أ,ج,د,ىػ.,ك( : الغجاريغ )ب(ك  (10)
جسع فجاف كىػ الشيخ عمى عشق الثػر , كسا يعخؼ بدنو مقجار مداحة مغ االرض  , كالفجاد ىػ كالرػت الذجيج الغميع  الفجاديغ : - *

.؛  172,  تاريخ الغياثيال .؛ الغياثي , 677,باب الفاء , السعجع الػسيطفي الكبلـ  ,  فقج كاف كالجه مغ الفبلحيغ . لمسديج يشطخ : 
 .1/17,  ، أنباء الغسخ بأنباء العسخ  العدقبلني

 كحا في )أ,ب, د,ىػ( : ار ساب )ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجذع )ب(   (12)
 , باب الباء. معجع الغشي: مغ سفمة الشاس . لمسديج يشطخ : األكباش  - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاف )ب(  (13)
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 (2),فقيػخا جػجا ,ككػاف ىػػ شػابا حجيػجا )*(,كقيػل كػاف ابػػه اسػكافا (1)مذتاىع ماكاىع ,كتمظ الزػاحي
كيتزػـخ  (7)تتزػخر, (6)تمظ االضػخاـ (5),كبدبب (4)لسا كاف بو مغ القمة يتحـخ (3),كالكشو (*) ,جمجا
كتفػو بدػيع فابصميػا ,كثشػى عميػو كاحتسميػا ,فزػخبو الخاعػي فػي  (8)ففي بعس الميالي سػخؽ غشيسػة,

كرغبػة فػي  (12)كلػمػا عمػى شػخه /أ(10)،(11)كدػخا عمػى فقػخه (10),في فخػحه فدخصميػا ,فػازداد (9)باخخػ 
 (15)كالشطػػػػخاء,  (14)عمػػػػى العبػػػػاد كالػػػػببلد ,كشمػػػػب لػػػػو فػػػػي ذالػػػػظ االضػػػػخاب )*(((13)الفدػػػػاد ,)كحشقػػػػا

  (18)(()*مثل عباس )كجيانذاه, (17)لو مغ الذياشيغ القخناء )*(عغ ذكخ الخحسغ فقيس (16)كعذا

                                                           
 حا في )أ ,ج,د,ىػ,ك( :  السذاتي كالزػاحي )ب( ك   (1)
 .  2,  معجع السيغ القجيسة كالحجيثة: كىػ مرمح األححية . لمسديج يشطخ :  اسكافي - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ججيجا )ب(  (2)
*

ع الفخكسية كالسشاكرة, اذ كاف مغ صغخه  ضيخت عمى تيسػر عبلمات الحكاء كالذجاعة كالجخأة كالفخكسية , فكاف لو معمع خاص لتعمي - 
يعيج اليو بالخيػؿ الرعبة لقيادتيا كبخع في ركػبيا , كأتقغ فشػف الحخب الذائعة عشج القبائل الرحخاكية مغ صيج كرمي الدياـ إذ 

غ الخيػؿ أصبح مغ الفخساف السيخة , كسا كاف قػؼ القمب شجيج البصر, فكانت لجيو رغبة كمذاعخ نحػ عطسة مدتقبمو , فقج نذا بي
كالحجيث عغ الحخكب كقرز أسبلفيع كخاصة جشكيد خاف  , كسا أنو كاف قائجا شفبل عمى رفاقو كأقخانو , ألف نذاشاتو اقترخت 
عمى تقميج السعارؾ الحخبية , كسا أحب االجتساع بالشاس في عسخه الرغيخ , كيقاؿ أنو لع يجمذ عمى مائجة دكف أف يذاركو فييا أحج  

.؛عبج  591, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  .؛ االشتياني , 17تيسػرلشظ ، .؛ المب , 206, تاريخ بخارى  : فامبخؼ ,. لمسديج يشطخ 
صمة  .؛ باعامخ , 2/139,  تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛  سعجؼ ايشاس , 96,  تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد الحكيع , 

 أضػاء عمى تاريخ تػراف .؛ الديج أكـخ ,116,  عرخه كحياتو كاعسالو تيسػرلشظ ياب ,.؛ ش 9,  الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي
  . The Mulfuzat Timury , p .27.؛ 62, 
 كحا في )أ( : لكشو )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ,ج,ك( : يتجـخ )ب,د( : بتحـخ )ىػ(  (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كبدشة )ب(  (5)
 جخاـ )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : اال  (6)
 كحا في )أ( : يتزخر )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
 كحا في )أ,د( غشسة )ب,ج,ىػ,ك(  (8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : باخخ )د(  (9)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : فارداد )د(  (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نقخه )ب(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( , بخه )ب(  (12)
 ( :  اختفا )ب( : كجشقا )د(كحا في )أ,ج,ىػ,ك  (13)
 ,باب الحاء. .؛ ابػ العـد ، معجع الغشي204,   السعجع الػسيط: يحشق , إشتج غزبو عميو . لمسديج يشطخ :  حشق - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االضصخاب )ب(  (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشطخ )ب(  (15)
 كحا في )أ,ب( : كغذى )ج,د,ىػ,ك(  (16)
كثخ الساء , أك السداكؼ كالسعادؿ , أك القصعة الرغيخة مغ العطع  , الحجخ الرغيخ السجكر يؤخح فيدخغ كيػضع عمى : قيس  - *

, باب ؽ ؼ ض , معجع متغ المغة .؛ رضا , 652باب القيخكاف  ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، قجـ البعيخ. لمسديج يشطخ : مدعػد ,
4/678. 
 قخباء )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ال  (17)
ىػ لفع فارسي بسعشى ممظ كسيج , كيصمق عمى ممػؾ الفخس اك مغ تذبو بيع مثبل يقاؿ شاه جياف أؼ ممظ العالع , كتمقب  شاه : -*

 352., األلقاب اإلسالمية  الباشا ,.؛  139السعجع السػسػعي،  بو ايزا الدبلشيغ العثسانييغ . لمسديج يشطخ : صاباف ,
الجليل  ايػسف , بغ قخا دمحم , صاحب بغجاد كأذربيجاف , كجدء مغ ديار بكخ . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,: بغ قخ  جياف شاه - *

 .1/252الذافي ،
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[ ,ال (1),نحػػػ اربعػػيغ ]رجػػبل )*(كسػػيف الػػجيغ, )*(,كسػػميساف شػػاه ,كايػػجكػ تيسػػػر ,كجػػاكػ )*(كقسػػارؼ 
عػجده كعػجده ,كضػعف بجنػو كحالػو كعػجـ مالػو  (3)ليع كال ديػغ ,ككػاف مػع ضػيق يػجه ,كقمػت (2)دلتا
 (5),كىػػع فػػي ذالػػظ ا كمػػػارد اليمػػظ[ انػػو شالػػب السمػػظ ,كمػػػرد ممػػػؾ الػػجني(4),يػػحكخ ]ليػػع )*(كرجالػػو
كقمػة العقػل ,كيػجنػف  الشقل ,كيشدبػنو الشقل ,كيشدػبػنو الػى كثػخة الحساقػة , (7)عشو ذالظ (6)يتشاقمػف 
 [:(12)عميو , ]شعخ (11)كيزحكػا (10),ليدخخكا مشو (9)كيقبمػف اليو (8)مشو

 )*(العاجد بالجاـز (13)لحقتا                     اف السقاديخ اذا ساعجت                     

 [ ,فذخع فيسا يقرجه ,كالقزاء (14)]كاذا العشاية الحطت عشج الذخا نفحت عمى ساداتو

                                                           
 .220, تاريخ بخارى  فامبخؼ ,: , كمغ رفاقو الدابقيغ . لمسديج يشطخ  تيسػرلشظأحج قػات  قساري: -*
مغ نفذ قبيمتو بخالس , يقاؿ أف كالج تيسػر خصب ابشة جاكػ البشو تيسػر . : ىػ مغ رفاؽ تيسػر في الدبلح , كسا أنو  جاكػ  -*

 .52,  محكخات تيسػر,  214, تاريخ بخارى  لمسديج يشطخ : فامبخؼ ,
, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى : ىػ سيف الجيغ بخالس , رفيق تيسػر في مياديغ الحخب  لمسديج يشطخ : بارتػلج , سيف الجيغ - *

251. 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(    (1)
 كحا في )أ( : دنيا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ( : قمة )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
فيسا بعج كأصبحػا  وخبلؿ حاالت الشيب كالدمب التي قادىا تيسػر مع رفاقو الحيغ كانػا حػالي أربعة اك خسدة رفاؽ , ككثخ رفاق - *

يصيعػنو شاعة عسياء , حيث أصيبت رجمو , فعخج عمييا , كبحلظ أشمق عميو لقب المشظ أؼ األعخج , فقيل أف حػالي أربعيغ  , ككانػا 
أعساؿ الدخقة التي قاـ بيا تيسػر , ليدت بقرج الدخقة كإنسا لمجفاع عغ الشاس السزصيجيغ , كيقاؿ أف أحج  التخكساف حبذ زكجتو , 

يشتو كر كالتقى مع أصحابو القجامى , كساركا عمى شاشئ جيحػف كتػجيػا إلى كلكي يحخرىا ىخب مغ األسخ , كذىب سخا لسج
سيدتاف أؼ سجدتاف , ككاف حاكسيا جبلؿ الجيغ محسػد , كأستػلى عمى حرغ مغ حرػف البمػجييغ , فدصيب تيسػر في أحج 

سشة , حيث أصيب في كتفو  28ا ـ( , ككاف عسخه حيشي1363ىػ/ 765غاراتو كحخكبو , كيعخؼ أنو اصيب في مشصقة سيدتاف سشة )
األيسغ كفقج أصبعيغ مغ يجه اليسشى , كأصيب في قجمو , كنت  عشيا ضسػر في قجمو,  فدصبح يعخج عمييا , كيػجج راؼ ثالث لع 
، يخجح أف تيسػر قاـ بدعساؿ الدخقة إذ أنو مغ عائمة عخيقة في سسخقشج كأنو أصيب في معخكة سجدتاف. لمسديج يشطخ : العدقبلني 

 .؛ الغياثي ,  209, تاريخ بخارى  .؛ فامبخؼ ,  255/12الشجػـ الداىخة ،  .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ,17 /1,  أنباء الغسخ بأنباء العسخ
, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  االشتياني ,.؛  339الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ ،  عاشػر ,.؛  172,  التاريخ الغياثي

تيسػرلشظ عرخه  .؛ شياب , 13, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة  .؛ سميساف , 195الـ في اكزبكدتاف ،العخب كاالس .؛ 596
تيسػرلشظ كشخريتو   .؛ مرمح ,53,  ،  تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػادعبج الحكيع .؛  133ك 118كحياتو كاعسالو ،  
 .48, الدياسية كالعدكخية 

 ب,ج,د,ىػ,ك( ساقصة في )أ( : ثابتة في )  (4)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ( : ذاؾ )ك(  (5)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : يتشافمػف )د(  (6)
 كحا في )أ( : ىحا )ب,ج,د,ىػ,ك(     (7)
 كحا في )أ( : يجنػنو مشيع )ب,ج,د,ىػ,ك(  (8)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (9)
 بو )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يدخخكف   (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يزحكػف )ب(  (11)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د,ىػ( :  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجقت )ب(  (13)
 . 2/278باب في صحبة االياـ السػدعة , العقج الفخيج ، القائل غيخ معخكؼ . لمسديج يشطخ : األنجلدي ,  - *
 ثابتة في  )ب( ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك   (14)
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 [ :(1)يخشجه ,كالقجر يشذجه , ]شعخ

 مغ مجج تباعجه                                   فاف لمسجج تجريجا كتختيبا  (2)ال يػيدشظ

  )*(تشسػ فتشبت انبػبا فانبػبا                            التي شاىجت رفعتيا   (3)اف القشات 

[ تمظ (6),كىػ معتقج ]كل )*(شسذ الجيغ الفاخػرؼ  (5),شيخ يدسا (4)ككاف في بمج الكر
الببلد , كعميو لكل مغ قرج شيئا مغ امخ الجيغ, كالجنيا االعتساد , فحكخ اف تيسػر ,كىػ فقيخ 

,كانو باعو ,كاشتخػ بثسشو  (8)د ,لع يكغ لو سػػ ثػب قصشي,كذؿ ناج )*(مػىػـ (7)عاجد بيغ عد
 , كقج ربط بصخؼ  )*([ الذيخ السذار اليو , كعػؿ فيسا قرجه عميو(10), كقرج ]بو (9)راس ماعد

 

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ(   (1)
 كحا في )أ,ب(: يػسشظ )ج,ك( : يػندشظ )د,ىػ(   (2)
 كحا في )أ( : القشاة )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 : ابغ عخبذاه , عمى شمب السجج  , كقيل أخخ ألبي الفخج اليشجؼ : القائل - *

 فاف لمسجج تجريجا كتختيبا         ال يػحذشظ مغ مجج تباعجه                
 إف القشاة التي شاىجت رفعتيا                       تشسي فترعج انبػبا فدنبػبا 

 .188, ندىة األدباء كتحفة الطخفاء  .؛ الجمياشي ,163/  3, مجاني األدب في حجائق العخب  شيخػ ,: . لمسديج يشطخ
 )د,ىػ( كحا في )أ,ج,ك( : الكير )ب( : الِكذ  (4)
 (ككحا في )أ( : يدسى )ب,ج,د,ىػ,  (5)
محكخات : ىػ مغ شيػخ قخية تيسػر بخالس , ككاف يجتسع عشجه تيسػر كيحب مجالدتو  . لمسديج يشطخ :  شسذ الجيغ الفاخػري  - *

 . 8,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛باعامخ , 41,  تيسػر
 )ج( ساقصة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كل   (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,( : عدخ )ب(  (7)
: السعجع : مغ الػىع , أؼ الترػر الخاشئ كاالفكار الخاشئة التي تقع في القمب, كمغ سيصخ عميو الػىع . لمسديج يشطخ مػىـػ  - *

 , باب السيع. معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 532, باب كيمة , الػسيط
 كحا في )أ,د,ىػ( : قصغ )ب,ج,ك(  (8)
 .1/508,، درر العقػد الفخيجة  اشتخػ تيسػر  شاه مغ الساعد , كقجميا لمذيخ الفاخػرؼ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ   (9)
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك(   (10)
لجيغ , مغ حسمة فقيل أنو مدمع يحخص عمى أداة الػضائف الجيشية , كعصفو عمى رجاؿ ااختمف السؤرخػف في عقيجة تيسػر كديشو ,  - *

:" كاعمع يا بشي إني ال اريج أف القخآف الكخيع , كبشى السداجج كالسجارس , كتعمق بالسذايخ كحخص عمى مجالدتيع , كسا قاؿ لو كالجه 
 ة كالرـػ كالدكاة كالح "تخخج عغ شخيعة ر التي نقميا اليشا رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص , كاحتـخ الدادة العمساء كأشمب دعاء الجراكير  كاعترع بالربل

, كمشيع الذيخ شسذ الجيغ الفاخػرؼ , احج الدىاد في بمجه , ككاف تيسػر يصمب مشو الجعاء باألمػر التي يتسشاىا , كأنو سيسمظ الببلد 
لدكاف كسمب خخيغ أنو خالف السشياج كالسمة اإلسبلمية , فقج قتل اا كقيل  ,كالعباد , كبػجػدىع زادت مغ ىستو كعدمو عمى السمظ 

أعخاضيع , مجعي بحلظ أنو حاميا لئلسبلـ , كاعتساده كاف عمى السمة الجشكيد خانية , فجسيع األفعاؿ كالترخفات التي قاـ بيا تيسػر 
.؛ سعجؼ  1/18,  أنباء الغسخ بأنباء العسخ في حق سكاف الببلد التي دخميا , تجؿ عمى انو كاف كافخا . لمسديج يشطخ :  العدقبلني ,

،  تيسػرلشظ كشخريتو .؛مرمح  591, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  .؛ االشتياني , 2/139, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  يشاس ,ا
مػقف تيسػر مغ العمساء، .؛ بشي عيدى ,  119تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب , .؛ 57ك 39الدياسية كالعدكخية ، 

 .23, تيسػرلشظ  .؛ المب , 42
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كجعل  (3)نفدو بالصخؼ االخخ ,مغ ذلظ الخباؽ (2)عغ )*(((1)حبل عشق ذالظ العشاؽ , )كربق
دخل عمى ذالظ الذيخ السفيج ,فرادفو كىػ كالفقخا  ,حتى (*)مغ جخيج (4)يتذحط عمى عرى

حتى  /ب(10)كالفكخ فبل زاؿ قايسا,  (*)فيسا ىع فيو مغ الػجج (6)بالحكخ ,كمدتغخقيغ (5)مذغػليغ
افاقػا مغ حاليع ,كسكتػا عغ قاليع ,فمسا كقع نطخ الذيخ عميو ,سارع الى تقبيل يجيو ,كاكب عمى 

 (9)ىحا الخجل بحؿ عخضو (8)رفع راسو الى الجساعة ,كقاؿ كافساعة ,ثع  (7)رجميو ,فتفكخ الذيخ
,جشاح بعػضة ,فشخػ اف نسجه,  (11)كإستسجنا في شمب ما ال يداكؼ عشج ر تعمى , (10)كعخكضو
 (*)قزية (13)فدشبيت قرتو ,اسعافا لسا شمبو ,( *) كال نخده ,فدمجكه بالجعاء ,(12)كال نحخمو
 ,الى ما عخج. (14)خج كعخج ,بعج ما عخج,كرجع مغ عشج الذيخ ,كخ (*)ثعمبة

 [ الصخيق صػرة ,(17)]عغ(16)انو كاف في بعس تحخماتو, فزل (15)كقيل

                                                           
 كحا في )أ,د,ىػ( : كرتق )ب( : كربط )ج,ك(  (1)
معجع متغ  , باب الخاء ,.؛ رضا , معجع الغشي: ربقت كاربق , بال  في ربصو , اك ىيدىا , لفق الكبلـ . لمسديج يشطخ :  ربق - *

 .538, باب الخاء ,المغة
 كحا في )أ( : عشق )ب,ج,د,ىػ(  (2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الػثاؽ )ج,ك(  (3)
 كحا في )أ( : عرا )ب,ج,د,ىػ,ك(   (4)
*
جخيج الشخمة ,  قزيب الشخل السجخد مغ كرقو , كال يصمق عميو جخيج ما داـ عميو فيصمق عميو سعفة أما يابدة أك رشبة   .  جخيج : - 

 .1/504ع , باب الجي معجع متغ المغة،.؛ رضا , 174,  السعجع الػسيط, باب الجيع ,  معجع الغشيلمسديج يشطخ :ابػ العـد  
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : مذغػلػف )د,ىػ(        (5)
 كحا في )أ,ج,ك( : مذغػفيغ )ب( : مدتغخقػف )د,ىػ(  (6)
.؛ ابػ العـد ,  523, باب كثب , السعجع الػسيط: أؼ يجج السصمػب كادركو , كاستغشى , أك مشقع الساء. لمسديج يشطخ :  الػجج -*

 .5/709باب الػجج ,  معجع متغ المغة، ,, باب الػاك .؛ رضا  معجع الغشي
 شسذ الجيغ الفاخػري الذيخ ىػ   (7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (8)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : غخضو )د(  (9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كعخضو )ج,ك(  (10)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج( : تعالى )د,ىػ,ك(  (11)
 د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(ثابتة في )أ,ج,  (12)
*
 .1/508, درر العقود الفرٌدة  للمزٌد ٌنظر : الممرٌزي , - 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : قزيتو )د,ىػ(  (13)
: ىػ ثعمبة بغ حاشب األنرارؼ السفتخؼ عميو , كىحه القزية كانت بيشو كبيغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص , كقج كردت القرة في  قزية ثعمبة - *

الكخيع في سػرة التػبة فقاؿ تعالى :"كمشيع مغ عاىج ر لئغ ءاتيشا مغ فزمو لشرجقغ كلشكػنغ مغ الرالحيغ * فمسا ءاتاىع مغ القخآف 
-76-75فزمو بخمػا بو كتػلػا كىع معخضػف * فدعقبيع نفاقا في قمػبيع إلى يـػ يمقػنو بسا أخمػا ر ما كعجكه كبسا كانػا يكحبػف" . 

 .8,  الذياب الثاقبخ : اليبللي , . لمسديج يشط 77
: قبيمة مغ تسيع , أك فخج معاكية بغ الحارث مغ كيبلف مغ القحصانية , أك قبيمة خدامة مغ العجنانية , كىع بشػ ثعمبة ابغ  ثعمبة - *

بغ عسخك بغ الخدرج . داكداف بغ أسج , ككمغ لثعمبة كلج الحارث كسعج , كمشيع يتبع لمخدرج مغ االزرد القحصاني , كىع بشي ثعمبة 
 3. 143/1معجع قبائل العخب،  .؛ كحالة , 115, ، نياية األرب في معخفة أنداب العخب لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ 

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (14)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ضل )ب(  (16)
 )أ,ج,د,ىػ,,ك( : ثابتة في)ب(  ساقصة في  (17)
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,فػقع في اثشاء  )*(كسيخه ,ككاد ييمظ عصذا كجػعا ,كسار عمى ذالظ اسبػعا (1)كسا ضميا معشا
يعخؼ بالمصف كاالحداف ,ككاف تيسػر مسغ  )*(((2)ذلظ عمى خيل الدمصاف فتمقاه )الجذارؼ 

 )*(بسجخد الشطخ الى ىياتيا )*(((4))كىجيشيا, )*(بيغ ىجانيا (3)خرايز الخيل بدساتيا ,كيفخؽ 
مشو ,كاخح عمع ذلظ عشو ,كزاد فيو رغبة ,كشمب مشو دكاـ  (6)عمى ذالظ (5)فاشمع الجذارؼ 
و [ افخاس شمبيا مشو كاخبخه بفزيمتو ,كما شاىجه عش(7)كجيده الى الدمصاف مع ]بعس الرحبو ,
,فمع يشذب الجذارؼ اف مات ,فتػلى  كرده اليو (9)عميو ,ككصى بو الجذارؼ  (8)فانعع لمدمصاف
,في  (12)يتخقى عشج الدمصاف ,حتى تدكج شقيقتو ,ثع انو غاضبيا (11),كال زاؿ (10)تيسػر كضيفتو
بسا كاف عميو مغ اكؿ امخه كحالو, فدل الديف كنحاىا  (14)كمقالو ,فغيختو (13)بعس مكافحاتو

مى انيا تفخ مغ بيغ يجيو ,فمع تكتخث بو ,كلع تمتفت اليو ,فزخبيا ضخبة ,ازىق بيا نفديا ,ع
 ,ثع لع يدعو اال الخخكج كالعرياف ,)*( كاسكشيا رمديا

                                                           
 كحا في )أ( : معشى )ب,ج,د,ىػ.ك(   (1)

 .1/508,درر العقػد الفخيجة  لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , - *
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الجذار )د,ىػ(  (2)
ؿ كاألبقار التي تداؽ :صاحب السػضع الحؼ تخعى فيو الخيػؿ , أك باتت في السخعى كلع تخجع ألىميا , أك ىي الخيػ  الجذاري  - *

معجع متغ  .؛رضا , 52معجع األلفاظ التاريخية، .؛ دىساف ,1/508,درر العقػد الفخيجة  مع الجير. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 .  1/529, باب جذخ , المغة
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كتفخؽ )ج,ك(  (3)
كىي أكـخ اإلبل , كيعج العخب البياض مغ األلػاف ىجانا ,  : مغ كل شيء الخالز , كمغ اإلبل خالرة المػف كالعتقىجاف  - *

 . 5/605, معجع متغ المغة كالشاقة البيزاء ِىجاف مغ نػؽ . لمسديج يشطخ : رضا ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىجيشيا كىجانيا )ب(  (4)
  عغ تداكج نػعيغ أك سبللتيغ مختمفتيغ جسع ىجغ , لئيع , أك األب عخبي كأـ اعجسية كالعكذ , أؼ كل كائغ حي يشت ىجيشيا : - *

 834., باب اليجاب ,  الخائج معجع لغػي عرخي  باب ق ج ف .؛ مدعػد , معجع الغشي ، . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 كاف لتيسػر محبة كبيخة لمخيل , فدخحه الجذارؼ كعصف عميو كأكاه , كقجـ لو الصعاـ كالذخاب , فكاف تيسػر مصبػعا بصابع  - *

مي ر الفخكسية كالريج , فدشتيخ بسعخفتيا , كفقج كضف معمسا لتعميسو لكػب الخيل , ككيفية السشاكرة الحخبية , كسا اشتيخ بالريج ك 
القػس كالديف كال يجاريو أحج مغ اقخانو, كبدب ىحه السعخفة شمبو صاحب خيل الدمصاف ككاف اسسو حديغ مغ ذرية جشكيد خاف ,  

الدمصاف أف بعج كفاتو تعيغ تيسػر مكانو , كتخقى تيسػر مغ كضيفة إلى اخخػ حتى عطع كصار مغ األمخاء  كأصبح في خجمتو , كأقخ
,  محكخات تيسػر.؛  12/256الشجػـ الداىخة ، .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ,1/18,  أنباء الغسخ بأنباء العسخ . لمسديج يشطخ : العدقبلني ,

 . 2/139تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ ،  .؛ سعجؼ ايشاس ,10, اإلسالميصمة الجكلة التيسػرية بالعالع  باعامخ ,، 47
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الذجار )د( : الجذار )ىػ(   (5)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(   (7)
 كحا في )أ( : الدمصاف )ب,ج,د,ىػ,ك(  (8)
 ار )د,ىػ(كحا في )أ,ب,ج( : الجذ  (9)
 كحا في )أ,ب,ج( : كضيفتو )د,ىػ,ك(  (10)
 كحا )أ,ب( : يداؿ )ج,د,ىػ,ك(  (11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : غاصبيا )ب(  (12)
 كحا في )أ,ب( : مكافحتو )ج,د,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )أ,ج,ك( : فعيختو )ب,د,ىػ(   (14)
االرض , أك تخاب القبخ , ككل ما ىيل عميو التخاب يعخؼ  : جسع رمػس كارماس , أما يصمق عمى قبخ مدتػ عمى سصح رمديا - *

 .648, باب ر ـ ر , معجع متغ المغة .؛ رضا , 258,باب رمج, السعجع الػسيطبالخمذ . لمسديج يشطخ : 
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كىػ مغ بيت  )*(,الى اف كاف مغ امخه ما كاف ,ككاف الدمصاف اسسو حديغ )*(كالتسخد كالصغياف
 (3),كالكغ )*(ببلد خخاساف (2),كىي مغ اقرا)*(جيشة بمخالكمستيغ ,كتخت ممكو م (1)السمظ ,كنافح

 ,كقيل كاف  )*(ما كراء الشيخ ,الى اشخاؼ تخكدتاف (4)جارية في مسالظ /أ(11),كانت بحار اكامخه

 

 
                                                           

كجج تيسػرلشظ في الدمصاف حديغ الرجيق كالسداعج القػؼ , لػقػفيسا معا ضج الخصخ , كأصبح الدمصاف حديغ اميخا عمى  - *
أكلجايتػر كساف خاتػف أغا , أك سخقشج , كبيحا تخقى تيسػر عشجه , كتدكج تيسػر مغ اخت الدمصاف كأحج حفيات قازغاف كتجعى  س

كمع ذلظ نذبت الخبلفات بيغ تيسػرلشظ كالدمصاف حديغ إذ  , ـ (1356ىػ/(757تعخؼ اكلجاؼ تػكاف أغا اك الجي كاف اغا , سشة 
 ,ترالحا لفتخة  إذـ( , 1367ىػ/769حتى )ى السمظ , ككقع الخبلؼ بيشو كبيغ زكجتو, كضل قائسا بجأت رغبة تيسػر في الديصخة عم

فقتميا كىخب خارجا , فانتيت قخابة الشدب بيشيسا , كبعجىا ثار عمى ,  فعايختو بسا كاف عميو حجاىسا بدػء الطغ تجاه االخخ ,أ إبجك 
. لمسديج يشطخ : ابغ , حتى قتمو تيسػر , كاستػلى عمى الحكع  ـ(1369ىػ/771)كاستسخ الرخاع حتى رمزاف سشة  الدمصاف حديغ ,
تاريخ  االشتياني , .؛ 77إيخاف ماضييا كحاضخىا،  كلبخ ,.؛  34تيسػرلشظ ، .؛ المب ,  12/256الشجـػ الداىخة ،  تغخؼ بخدؼ ,

.؛  2/388مػسػعة تاريخ إيخاف الدياسي ،  جاؼ ,.؛ ال 63أضػاء عمى تاريخ تػراف  ،  الديج أكـخ ,.؛  594إيخاف بعج اإلسالـ ، 
.؛  محكخات   101تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد ،   عبج الحكيع ,.؛ 24صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  باعامخ ,
شياب , .؛  40 مػقف تيسػر مغ العمساء، بشي عيدى ,.؛  44تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،   .؛ مرمح ,82تيسػر ،
 .117عرخه كحياتو كاعسالو ،  تيسػرلشظ

: ىػ حديغ بغ صبلخاف بغ قدعغ , كيشدب إلى ججه قدغغ صانع السمػؾ , فحيغ كزع جشكيد خاف مستمكاتو   الدمصاف حديغ - *
, باعتباره أكؿ حاكع مغ نريب جشكيد خاف , كىػ ممظ ىخاة , فاستسخ تيسػر في خجمتو  تيسػرلشظبيغ ابشائو كأحفاده, فكانت دبار 

تخكي مدتقل , كىحا أعصى تيسػر فيسا بعج الذخعية بالثػرة عمى السغػؿ , حتى مػتو تػلى ابشو غياث الجيغ حكع ىخاة . لمسديج يشطخ : 
 لشظتيسػر ، .؛ شياب  174,  التاريخ الغياثي .؛ الغياثي , 208, .؛ تاريخ بخارى  1/18, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  العدقبلني ,

, ىديسة العثسانييغ في انقخة   الػائمي ,.؛ 10, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  .؛ باعامخ , 130,  عرخه كحياتو كاعسالو
 .146العجد الخابع , 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ناقل )ب(  (1)
فغاندتاف , تقع بالقخب مغ مشصقة مدار شخيف , : مجيشة كبيخة مذيػرة بخخاساف كربع مغ أرباع خخاساف , كىي إحجػ مجف أ بمخ - *

صبح .؛القمقذشجؼ ,  1/479, باب بمخ ,  معجع البمجاف فيي مجيشة تاريخية قجيسة بيغ جػرجاف كشخارستاف . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 .؛ السقجسي ,222, ، أكضح السدالظ   .؛ابغ سباىي زادة 96, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛ الحسيخؼ , 4/396,  عذىاأل

, ، رحالت ماركػ بػلػ  ماركػ بػلػ.؛  23, الفيخست .؛ كاصف ,  462, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  ,.؛  78 أحدغ التقاسيع،
 .5/78,  السػسػعة العخبية العالسية.؛ 381/ 1,، قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  .؛ السحبي1/94
 اقرى )ب,د,ىػ,ك( كحا في )أ,ج( :   (2)
: خخ بسعشى اسع لمسذ أك كل , كاساف مػضع الذيء كمكانو اك سيل , كمعشاىا كل بالخفاىية , كبالفارسية مصمع  خخاساف - *

الذسذ كبالفارسية القجيسة الببلد الذخقية, ككاف ىحا االسع يصمق عمى جسيع األقاليع االسبلمية شخؽ السفازة الكبخػ حشى جباؿ اليشج , 
معجع  حجكىا مغ العخاؽ حتى اليشج كشخارستاف ككخماف, كتزع عجة ببلد مثل نيدابػر , كىخاة كسخخذ . لمسديج يشطخ :البكخؼ , أكؿ

 362, أثار البالد كأخبار العباد  .؛ القدكيشي , 2/352,معجع البمجاف ، باب الخاء كالخاء  .؛ الحسػؼ , 2/490ما استعجع ، 
، أكضح  سباىي زادة , .؛ ابغ 214, الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛ الحسيخؼ , 4/389صبح االعذى ،  .؛القمقذشجؼ ,
 . 423بمجاف الخالفة الذخقية،  لدتخن  ,.؛  311السدالظ  ، 

 كحا في )أ( : لكغ )ب,ج,د,ىػ,ك(     (3)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : السسالظ )ج,ك(  (4)
د التخؾ اك ناحية التخؾ , كراء الشيخ جيحػف  , فيي مشصقة جغخافية كاسعة في اسيا : كتعخؼ تػراف , ىػ اسع جامع لببل تخكدتاف -*

, كليدت ليا حجكد كاضحة , اذ تستج مغ سيبيخيا شساال حتى ايخاف كاليشج جشػبا اما الرحخاء السشغػلية الى الذخؽ مشيا , اما بحخ قديغ 
صبح .؛القمقذشجؼ ,  514,  ، أثار البالد كأخبار العباد.؛ القدكيشي  2/23, معجع البمجاف  مغ الغخب . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 6/228,  .؛السػسػعة العخبية العالسية 433/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  .؛السحبي , 4/440,  االعذى
 . 7,  أضػاء عمى تاريخ تػراف الديج أكـخ ,.؛
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مذيػر  (2),عشج الدمصاف السحكػر ,كىػ بالجبلدة كالذيامة بيغ اضخابو)*(((1)ابػه )اميخ ماية
 )*([ االحػاؿ ,كالحجثاف(4)]تغيخ (3)يل باعتبار اختبلؼ الدماف ,كتشقل,كيسكغ الجسع بيغ ىحه االقاك 

,رايت في ذيل تاريخ )*(اركاف دكلة الدمصاف (6)[ احج(5),كاالصح اف اباه تخغاؼ السحكػر , ]كاف
,ندبا يترل  (7)فارسي يجعى السشتخب كىػ مغ بجك الجنيا كالى زماف تيسػر ,كىػ شيء عجب

مغ جية الشداء حبايل الذيصاف ,كلسا استػلى تيسػر عمى ما , )*(خاف تيسػر الى جشكيد (8)مشو
 ,كىػ بمغة  كػركاف )*(كراء الشيخ, كفاؽ االقخاف تدكج بشات السمػؾ ,فدادكه في القابو

 

 

 

                                                           
 ممة )د(  كحا في )أ,ج,د,ك( : امخ بو )ب( :  (1)
ىع مقجمػ االلػؼ , كعجة كل مشيع مائة الف , كقيل قج يديج الػاحج مشيع العذخة كالعذخيغ , كلو تقجمة عمى الف  اميخ ماية : - *

 .4/14،  صبح االعذىفارس مسغ دكنو مغ االمخاء , كىحه اعمى مخاتب االمخاء عمى تقارب درجاتيع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , 
 )أ( : احدابو )ب,ج,د,ىػ,ك( كحا في  (2)
 كحا في )أ,ب, د,ىػ,ك( : كتشفل )ج(  (3)
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : ثابتة في )ج,ك(   (4)
, باب حجث ,  معجع البمجاف : يصمق عمى الجىخ حػادثو كاحجاثو , كالعخب يصمقو عمى الفدس. لمسديج يشطخ : الحسػؼ , لحجثافا - *
  40باب ح د ث , ,معجع متغ المغة .؛ رضا , 2/227
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(    (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : احجػ )ب(  (6)
صاحب بمخ , ككاف لو أربعة كزراء فكاف تيسػر ابغ أحجىع مغ قبيمة بخالس , بالتالي تخبى مع األبشاء  الدمصاف حديغ كخت - *

 .109,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو .؛ شياب , 507/ 1, ر العقػد الفخيجة در  االمخاء كالػزراء . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عجيب )ب(  (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بو )ب(  (8)
لسغػؿ عمى : كمسة تخكية , مغ ألقاب االحتخاـ لمسمػؾ كالدبلشيغ , أشمق عمى أمخاء التتخ كالحكاـ األتخاؾ كالسغػؿ, كاشمقو اخاف  - *

الخؤساء الحيغ يتػلػف جدء مغ االمبخاشػرية السغػلية في الػاليات الذخقية , كسا استعسل المقب بسعشى خاقاف , كمعشاه السمظ الكبيخ , 
معجع  ؛البابيجؼ ,. 95السعجع السػسػعي، كىػ مكاف الستخاحة كمبيت لمسدافخيغ , اك الجكاف كالحانػت . لمسديج يشطخ : صاباف , 

 معجع ألقاب أرباب الدمصاف  .؛ الذيابي ,58,  األلفاظ الفارسية السعخبة .؛ شيخ , 297, فرل تسكيغ امكشة الشاس , ء األشياءأسسا
 .120,  ، مغ ىع التتار؟ كخيع ر.؛   271,273, الباشا ، األلقاب اإلسالمية .؛الباشا , حدغ ,38, 
لقاب , كلع يكغ لو اىتساـ باأللقاب االسبلمية , أما العمساء اشمقػا عميو العادؿ أشمق عمى تيسػر العجيج مغ األ  القاب تيسػر : - *

الف كالخاشج كالسجيج , كبسا أنو يجعي امتجاد ندبو مع جشكيد إال أنو لع يمقب بمقب الخاف , كإنسا القابو كانت , تسػر كتسػمػر لشظ , تامخ 
اف بسعشى الحع الدعيج, كسيج الكػاكب الدعيجة , ألف كالدة تيسػر كانت مع , كلقب أميخ جػرجاف , صاحب قيخاف أك لقب براحب القخ 

اقتخاب السذتخؼ كزحل , تيسػر كخكغ أؼ السميح , كتيسػر بسعشى الحجيج , كالفخس يصمقػف عميو كػركاف أؼ صيخ السمػؾ , أما 
مغ أشيخ االلقاب التي أشمقت عميو  . لمسديج يشطخ  السساليظ أشمقػا عميو لقب الصاغية , كبعج مػتو أشمق عميو لقب جشت مكاف , فيحا

تيسػر   .؛عبج الحكيع , 13صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  ، .؛باعامخ ,  1/509, : السقخيدي ، درر العقػد الفخيجة 
كشخريتو الدياسية  تيسػرلشظ  .؛مرمح , 114,  عرخه كحياتو كاعسالو تيسػرلشظ،  .؛ شياب 53, امبخاشػر عمى صيػة جػاد 

 . 41, مػقف تيسػر مغ العمساء  .؛ بشي عيدى , 42, كالعدكخية 
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حخكة كسكغ ,ككاف  (3)بيتيع (2)كصار لو في, ,لكػنو صاىخ السمػؾ  )*(الختغ )*(((1))السػغػؿ
السسالظ ,  , عمييع مجار السزخة كالسشفعة ,ىع اعياف )*(الػزراء اربعة (4)لمدمصاف السحكػر , مغ

تػازؼ قبايل العخب ,ككل كاحج مغ  (6),ليع قبايل كشعب تكاد )*(السدالظ كالتخؾ (5)كبخاييع تقتجؼ
فتيمة شػيمة قبيمة, احجىع تدسى  (8)قبيمو لدخاج ارايو ,في بيػت تعسيخىا (7)ىؤالء الػزراء كاف مغ

 , كقبيمة الخابع اسسيا )*(((9),كقبيمة الثالث يقاؿ ليا )قاكجيغ)*( ,كقبيمة الثاني تجعى جبليخ )*(ارالت

 

                                                           
 كحا في )أ( : السغل )ب( : السغػؿ )ج,د,ىػ,ك(    (1)
ك في الشرػص السغػلية في  الريشية بسعشى الباسل الذجاع ,كتحخؼ لكمسة ماتحػؿ , (Mongle: اسع مذتق مغ كمسة السػغػؿ  - *

ككانػا االكثخ قيخا كرعبا , كعخفػا بيغ ضحاياىع باسع خ , ؿ , كىػ قبائل بجكية رعػية تعخؼ باسع التتار اك التتاسيا الػسصى مػنغػ 
فخساف الذيصاف , كعاشت ىحه القبائل السغػلية في ىزبة مشغػلية في شساؿ صحخاء جػبي مغ اشخاؼ الريغ الى كسط اسيا , 

جىع مغ الذخؽ ببلد الخصد أؼ الريشييغ ,كالغخب االتخاؾ الغػرييغ ,كمغ الذساؿ ارض كاسدػا ليع اكبخ امبخاشػرية في اقرخ مجة , يح
 . لمسديج يشطخ : بارتػلج , كالكخاييت ,السخكيغ كالتتار سمفجاؼ ,كالجشػب ببلد اليشج , كاشيخ قبائميا قبيمة قيات , كاكيخات, الشايساف

 .؛ فيسي 2/456، ,العجد الدادساري لمغدك السغػلي لمسذخؽ االسالمي األثخ الحز الػجيو ,، 237, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى
 العالقات بيغ دكلة.؛ حجو شػكت ,  151,  التاريخ الدياسي لمجكلة الخػارزمية.؛ صبخه ,  12,، تاريخ الجكلة السغػلية في إيخاف 

 . Genghis Khan & Mongol Conquests , p.7 .؛41,  السساليظ األكلى كدكلة ايمخانية فارس
ىػ كل زكج ذات حـخ محـخ مشو كدكج البشت كاألخت كالعسة , ككحلظ محاـر األزكاج ألف الكل يدسى ختشا كىػ الريخ .  الختغ : - *

 .1/739, باب الختغ , كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ  , التيانػؼ , 508/ 1, درر العقػد الفخيجة  لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(ثابتة في   (2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بيشيع )ب(  (3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(   (4)
 .203 العخب كاالسالـ في اكزبكدتاف ،كقيل انو كاف لو سبعة كزراء . لمسديج يشطخ :  - *
 كحا في )أ,ب( : يقتجؼ )ج,د,ىػ,ك(   (5)
ػ جبل يدسى الجيمع , كسكانيا مغ بشي تخؾ بغ كػمخ بغ يافث , كقيل مغ بشي شبخاش بغ يافث , جسعيا اتخاؾ , ى التخؾ : - *

نياية األرب في كيجخل في ندب التخؾ القفجاؽ كىع الخفذاخ كالصغخغخ كىع التخؾ , كقيل ىػ الصصخ . لمسديج يشطخ :القمقذشجؼ ,  
 . 433/ 1,ي المغة العخبية مغ الجخيل قرج الدبيل فيسا ف .؛ السحبي ,   17,  معخفة انداب العخب

 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : يكاد )د(     (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك(  : لو )ب(  (7)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( , نريخىا )د(   (8)
ه القبيمة تيسػر , : أك االرالت ,  قبيمة تابعة لمجغتائييغ , حكست شساؿ افغاندتاف , كىي جدء مغ ببلد الجغتاؼ , أكخمت ىح ارالت - *

لى القخية التي بشت بيػتيا في إ دالبخد كالطبلـ ,أصبح تائيا فمجألنو كاف في أحج السخات خارج لمريج , كبجأ الثم  بالتداقط كمغ شجة 
 .53محكخات تيسػر ،  .؛ 241, ، تاريخ التخؾ في أسيا الػسصىصخػر الكيف . لمسديج يشطخ : بارتػلج 

لجبلئخية ىي جدء كبيخ مغ دكلة السغػؿ التي انقدست بعج أف أنتيت سبللة جشكيد خاف , كأشيخ القبائل التي : الجكلة ا الجاليخ - *
ضيخت بعج انييار ايمخانات ايخاف , حيث سكشت بجػار خػجشج عمى ضفاؼ جيحػف , شخؽ مشغػليا عشج نيخ أكنغ , كتتكػف مغ عجة 

حخكبيا مع الخيتاؼ كلع يبق مشيع سػػ شائفة كاحجة يقاؿ ليا جابػلغاف , شعػب كلكل شعب رئيذ كاحج , ككادت أف تشقخض بدبب 
.؛  5/70,  السشيل الرافيـ( . لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ , 1410ىػ/813كأسديا الذيخ حدغ الكبيخ ,كأمتج حكسو حتى سشة )

, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  ؼ ايشاس ,.؛ سعج 241, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى .؛ بارتػلج ,212, تاريخ بخارى  فامبخؼ ,
تيسػرلشظ كدكلة  .؛ عبج الكخيع سميساف , 553, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  .؛ االشتياني , 99,  تاريخ العخاؽ الحجيث .؛ 2/30

 . 74, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛ عبج الحكيع ,  15السساليظ الجخاكدة ، 
 ماكجيغ )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( :  (9)
 : ىي أحج القبائل األربعة التابعة لمجغتائييغ , ككانت تصمق عمى الفخيق السسيد مغ الجير . لمسديج يشطخ : بارتػلج , قاكجيغ - *

 .241, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى
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ىساما ,حازما  )*(((3)شابا لبيبا ,)مرخاع (2)رابعيع في الشاس ,فشذا (1)بخالس ,ككاف تيسػر ابغ
, تياف االمخاءمغ ف (6)نطخاءه مغ اكالد الػزراء ,كيعاشخ اضخابو (5)يراحب (4)جمجا اريبا ,فكاف

الى اف قاؿ ليع في بعس الميالي ,كقج اجتسعػا في مكاف خالي كاخحت مشيع العذخة كالشذاط 
,كارتفعت استار االسخار كامتج لمبدط بداط ,اف ججتي فبلنة ككانت مغ ذكؼ القيافة ,كالكيانة 

مغ  /ب(11)حفاد, كعبختو بانو يطيخ ليا مغ االكالد كاال (8)[ ذاقت مشو احمى ما(7)رات مشاما ]ما
ىػ انا  (10)لو ممػؾ الدماف ,كذاؾ (9),كيكػف صاحب القخاف ,كيحؿ )*(يجكخ الببلد ,كيسمظ العباد

كجشاحا كيجا, كاف ال تدتحيمػا )*( ((11)كقج قخب الػقت كدنا ,فعاىجكني اف تكػنػا لي ضيخا )عزجا
في الدخاء كالزخاء  (13)نػا[ الى ما دعاىع اليو ,كتقاسسػا اف يكػ (12)عشي ابجا فاجابػه ]كعزجكه

ال عميو ,كلع يدالػا يتجاذبػف اشخاؼ ىحا الكبلـ ,في كل مقاـ كيتفاكضػف فيس غجيخ  (14)معو
 بخقو قاشغ كل مرخ كشاـ ,كخاض في  (16),حتى انذ (15)ىحا الغجر مغ غيخ احتذاـ, كاكتتاـ

                                                           
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (1)
 كحا في )أ,ب,د( : كنذا )ج,ىػ,ك(  (2)
 )أ,د,ىػ( : مرخاحا )ب( : مرخاعا )ج,ك( كحا في  (3)
: جسع مراريع , كىػ في المغة الفارسية الباب لو مرخاعاف احجاىسا مشفتح عمى األخخ , أؼ جدء الباب , كالبيت الذعخؼ  مرخاع - *

 ب السيع , التيانػؼ ,, با معجع الغشي  , ابػ العـد , 327,  معجع لغة الفقياء مرخاعاف كىػ شصخؼ البيت . لمسديج يشطخ : ركاس ,
 .1558/ 2, باب السرخاع , كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ 

 كحا في )أ( : ككاف )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يراحبو )ب(  (5)
 كحا في )أ( : اجخابو )ب( : احدابو )ج,د,ىػ,ك(  (6)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك( :   (7)
 )أ( : احبلما )ب ,ج,د,ىػ,ك(كحا في   (8)
: أف تيسػر عشجما كاف في سغ الدابعة عذخ , ذىب مع كالجه لتقجيع التحمية لمػالي , كىشالظ كانت سمة مغ  في ذلظ الحجيث - *

ت السكدخات , أمخ الػالي كالج تيسػر بعجىا , فبم  عجدىا ثبلثسائة كسبعيغ قصعة , بعج ذلظ قاؿ الػالي : كل قصعة مغ السكدخا
الثبلثسائة , أف كل حبة تجؿ عمى سشة  , كعجد سشػات حكع تيسػر كذريتو ستكػف كحلظ , أما الدبعيغ الباقية , تجؿ عمى ندمو مغ 
ابشائو كاحفاده, الحيغ سيحكسػف مغ بعجه , لكغ بذخط أف ال يحخفػا الذخيعة السحسجية االسبلمية , كسا اف تيسػر اخبخ رفاقو أف سيسمظ 

، الشجـػ  , لكغ بعس رفاقو سخخكا مشو كالبعس صجقػه بدبب شجاعتو كحدمو .  لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ األرض كالعباد
 . The Mulfuzat Timury , p .25.؛  44,  محكخات تيسػر.؛ 12/256الداىخة ، 

 كحا في )أ,ب( : كتحؿ )ج,د,ىػ,ك(  (9)
 كحا في )أ( : كذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
 أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(ثابتة في  )  (11)
: جسع اعزاد كاعزج , كىػ الداعج مغ السخفق لمكتف ,كتصمق عمى مغ يداعج كيعيغ مغ الشاس  . لمسديج يشطخ : عزجا  - *

 .236,  معجع لغة الفقياء, باب العيغ .؛ ركاس ,  ، معجع الغشي  .؛ ابػ العـد362, باب عس , السعجع الػسيط
 ,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(ساقصة في )أ,ب,د  (12)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : تكػنػا )ك(  (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : معػ )ب(  (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابتداـ )ب(  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ايذ )ب(  (16)
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عمع اف خبلفو في كعاـ , كشعخ بو الدمصاف ,ك  (3)كل قجيع, ىجخة مغ خاص (2)[ حجيثو(1)]ىحا
كيجه في نحخه , كيخيح الجنيا مغ شخه ,كالعباد كالببلد  (6)[ باف ,فاراد اف يخد(5)السسمكة ]قج (4)دكح

 [ :(10)]شعخ قيل (9)ما (8),كيعسل بسػجب (7)مغ عاره كعخه

 .  )*(ال يدمع الذخؼ الخفيع مغ االذػ                              حتى يخاؽ عمي جػانبو الجـ

 (14)العرياف كىػ (13)الى حزيس (12)بعس الشاصحيغ فخخج كىػػ  (11)اخبخه بحالظف
سالع فعخج ,كيسكغ انو في بعس ىحه االكقات كاثشاء ىحه الحاالت ,تػجو الى الذيخ ]شسذ 

[ ,السذار اليو ,كاستسجه كسا ذكخ فيسا عػؿ عميو فانو كاف يقػؿ جسيع ما نمتو مغ (15)الجيغ
ات االمكشة انسا كاف بجعػة الذيخ شسذ الجيغ الفاخػرؼ ,كىسة الذيخ الدمصشة كفتحتو مغ مدتغمق

  , (17),كسياتي ذكخ زيغ الجيغ كبخكو )*(,كما لقيت بخكة ,اال بالديج بخكو (16)الخػافي )*(زيغ الجيغ

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(   (1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الحجيث )ب(  (2)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : خاض )ب,د(  (3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : دكخ )ج,ك(  (4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يدد )ب(  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كغجره )ب( : كغخه )ىػ(  (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الػاجب )ب(  (8)
 ا )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كس  (9)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب,د,ىػ(  (10)
شخح  الستشبي , قريجة الذخؼ الخفيع إلسحاؽ بغ ابخاىيع االعػر بغ كيغم  في شخابمذ .  لمسديج يشطخ : البخقػقي , القائل : - *

 .1/173,  شخح ديػاف الستشبي لمػاحجي.؛الػاحجؼ ,   1254,ديػاف الستشبي 
 )ب,ج,د,ىػ,ك( كحا في )أ( : بحلظ  (11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : كىػ )ج,ك(  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,,ك( : حرغ )ب(  (13)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (14)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (15)
غ دمحم بغ عمي ابػ بكخ زيغ الخػافي , مغ مجيشة ـ( , ىػ دمحم بغ دمحم ب1435-1356ىػ / 838-757: ) زيغ الجيغ الخػافي - *

 الدركمي ,: خػاؼ , فقيو حشفي مغ أىل ىخاة , انتقل كثيخا ما بيغ مرخ كالذاـ كالحجاز كخخاساف , كمات في ىخاة . لمسديج يشطخ 
 .187,لشظ عرخه كحياتو كاعسالو  تيسػر  شياب ,.؛  7/46,  اإلعالـ

 ي )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الخاف  (16)
, ككاف لو مكانة عشو كاعتقاد كثيخ , كسا  تيسػرلشظ: ىػ الذخيف السعتقج , كالسعخكؼ بالذخيف بخكة , احج اصحاب  الديج بخكة - *

ىػ 771اثشى عميو بعج حخبو مع األميخ حديغ , كتػلي تيسػرلشظ أميخا عمى ببلد ما كراء الشيخ , في العاشخ مغ رمزاف سشة )
لي سشة الثسانسائة , كدفغ تحت فخد قبة كتسخ مجفػف تحت ارجل الديج , كاختمف في اصمو فقيل انو مغخبي ـ( , كتػفي حػا1369/

, درر العقػد الفخيجة  حجاجا بالقاىخة ,كبعج اف سافخ إلى سسخقشج ادعى العمػية , كقيل انو مغ أىل مكة . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
.؛  214, ، تاريخ بخارى فامبخؼ .؛  9/70,   شحرات الحىب .؛ ابغ العساد , 1/189, الجليل الذافي .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , 1/455

 .175,  التاريخ الغياثي الغياثي ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الديج بخكة كزيغ الجيغ )ب(  (17)
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عخكس فتػحات الجنيا  (2)فتحت ابػاب الدعادة كالجكلة عمي, كال ضحكت (1)قاؿ تيسػر كماثع 
الشقراف ,انا في ازدياد الى  (4)[ مغ حيغ اصابشي ذالظ(3),ك]ىػ )*(سجدتاف الى اال مغ سياـ,

 /ب(12)كاف فيسا بيغ الدتيغ  (5),كالطاىخ اف بجك امخه كخخكجو في تمظ الفية )*(ىحا االكاف
الفاضل  (9)السكسلاالماـ العالع العامل الكامل  (8)ذيخال [(7)لي],كقاؿ  (6)ماية كالدبعيغ كالدبع

 )*(عبلمة الػرػ استاذ الجنيا عبلء الجيغ شيخ السحققيغ ,كالسجققيغ (10)عرخال, كحيج  ىخجال,فخيج 
,اداـ ر  ,نديل دمذق )*(البخارؼ  (11)بغ دمحمابػ عبج ر دمحم بغ دمحم ,قصب الدماف مخشج الجكراف ,

ت بخكاتو ,في شيػر سشة س (14)سيامغبكامج االسبلـ كالسدمسيغ , (13)اياـ حياتو (12)تعالى
 السحكػر في شعباف , )*(اف تيسػر قتل الدمصاف حديغ (16)كثساف ماية (15)كثبلثيغ

                                                           
 كحا في )أ( : ما )ب,ج,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )أ,ب, د,ىػ( : ضحظ )ج,ك(  (2)
دتاف كبالفارسي سكدتاف أؼ الببلد الجبمية, ىػ اقميع كاسع كاسع مشصقتو زرن  , كتقع بيغ خخاساف اسع معخب سيسجدتاف :  - *

كمكخاف كالدشج , كيحيط بيا مغ الغخب خخاساف كجدء مغ اليشج , كمغ الجشػب السفازة بيغ سجدتاف كبيغ مكخاف , كالذساؿ اليشج , 
.؛القمقذشجؼ ,  304, الخكض السعصار في خبخ األقصار الحسيخؼ ,: يشطخ كاصل تدسيتيا ىػ انيا كاقعة جشػب خخاساف  . لمسديج 

قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل   .؛ السحبي , 376, أكضح السدالظ   .؛ابغ سباىي زادة , 4/351,  صبح االعذى
 .372, بمجاف الخالفة الذخقية .؛ لدتخن  , 65معجع الخخيصة التاريخية،  .؛كاصف , 2/119, 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(  (3)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
جاء تيسػر إلى الديج بخكة كىػ مغ شخفاء ممكو , كأىجػ اليو شبل كعمع كبذخه بالشرخ كالطفخ , كحرل بيشيسا ألفة كأنذ , فكاف  - *

 .175,  اريخ الغياثي، التالغياثي : مغ اصحاب تيسػر كمجالدو , لمسديج يشطخ 
 كحا في )أ,ج,ك( : الفتشة )ب( : الفئة )د,ىػ(  (5)
 )ب( : الدبع مائة )د,ىػ( كحا في )أ,ج,ك( : الدبعساية  (6)
(7)

 سالطة فً )أ( : وثابتة فً )ب,ج,د,هـ,و( - 
(8)

 كذا فً )أ( : شٌخً )ب,ج,د,هـ,و( - 
 : الػزع )ب( ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (9)
 (ب) هعرخ كحيج  هدىخ ( : فخيج ,ج,د,ىػ,كأكحا في )  (10)
:أؼ السجقق  ,كىػ مغ القاب العمساء , ىػ الحؼ يسعغ الشطخ في السدائل كيشاقذيا بجقة , كاستعسل في عرخ السساليظ . مجققيغ  - *

 .466, األلقاب اإلسالمية  .؛ الباشا ,6/27, صبح االعذى لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 ساقصة في )ب( ىػ,ك( :ثابتة في )أ,ج,د,  (11)
: ىػ دمحم بغ دمحم العبلء أبػ عبج ر البخارؼ العجسي الحشفي , كأشمق عميو البعس عمي , كلج سشة  ابػ عبج هللا البخاري  -*

ـ( , في ببلد العجع , كأخح العمع عغ أبيو كخالو , كتجرس الفقو كالمغة العخبية كالسشصق كالججؿ . لمسديج يشطخ : 1377ىػ/(779
 .291/1,  الزػء الالمعلدخاكؼ , ا
(12)

 كذا فً )أ( : تعالى )ب,ج,د,هـ,و( - 
 ب,ج,ك( : حيػتو )د,ىػ(أ,كحا في )  (13)
 )ب( : مغ ميامغ ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (14)
 ب,ج,ىػ,ك( : ثمثيغ )د(أل,كحا في )  (15)
 )ب,د( : ثسانسائة )ىػ( : ثساف ماية  ج,ك(أ,كحا في)  (16)
سػر لع قتل الدمصاف حديغ كأمخ عجـ التعخض لو , كلكغ األمخاء أكلجايتػ ككيخدخك ,كمؤيج ارالت ىع مغ قامػا كقج قيل أف تي - *

 .107, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   بقتمو . لمسديج يشطخ : مرمح ,
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,ككانت كفاتو في  [(3)اليو] (2),كمغ ذلظ الػقت انتقل بػالسمظ (*)كسبعيغ كسبعساية (1)سشة احج
 سشة (6),ستة كثبلثػف  (5)عمى ما سياتي ,فسجة استبلئو مدتقبل (4)شعباف ,سشة سبع كثسانساية

,كلسا خخج صار ىػ كرفقاكه  (8)ويالى حيغ استبل (7)رج عغ مجة خخكجو كتحديبو,كذلظ خا
الشيخ ,كيعاممػف الشاس بالعجكاف كالقيخ ,فتحخؾ لجفعيع كل  (10)كراءفي ببلد ما  (9)خمػف حيت,

 مشيع (12)خصفك , )*(كاالماكغ ,فقصعػا جيحػف  (11)انيغكضيقػا عمييع تمظ السضاعغ كساكغ ,

                                                           
 ب,د( : احجػ )ج,ىػ,ك(أ,كحا في )  (1)
*

باعتبار أنيسا أكبخ شخريتيغ في السشصقة  , بدف يصسع كل مشيسا بالديصخة عمى  بجا الرخاع بيغ األميخ تيسػر كالدمصاف حديغ , - 
ـ( , فبجاية الرخاع اعتقج الدمصاف حديغ 1369-1364ىػ/771-766الحكع بانفخاد , فدستسخ الرخاع بيشيسا لسجة خسذ سشػات مغ )

ة غدكاتو خاصة أنو كاف تابعا لمدمصاف حديغ , كلكغ أنو اقػػ مغ تيسػر , باإلضافة لشدبو العخيق , أما تيسػر كاف ضعيف في بجاي
كل ذلظ لع يسشع تيسػر مغ الفػز في ىح الرخاع كأصبح ىػ الحاكع , كالدبب في أف الخبلؼ زاد ىػ كقػؼ زكجة تيسػر بجانب اخييا 

ع ككاف ىػ غائبا عشيا , اذ الدمصاف حديغ ضج زكجيا , كأشتج الرخاع أكثخ بعج كفاتيا , أذ تػفيت في السجيشة الخزخاء ,بسخض سخي
قيل تيسػر قتل زكجتو انتقاما مغ معاممة األميخ حديغ لو , كلكغ ىحا غيخ صحيح ألف تيسػر أحب زكجتو,كمػتيا أحدنو ججا , 
فانقصعت صمة السراىخة بيغ تيسػر كالدمصاف حديغ , كمغ األسباب األخخػ التي زادت مغ الرخاع كالخبلؼ, بيشيسا رغبة الدمصاف 

غ بالدمصة ,كاتخاذه لبمخ عاصسة لو , كجسع األمػاؿ مغ اتباع تيسػر اذ شمبػا مشو الساؿ كلع يخفس لو ذلظ ,كأعصاىع أمػاؿ زكجتو حدي
اكلجاؼ , ضيػر اختبلؼ في الصخيقة الدياسية كالعدكخية السدتخجمة بيشيسا , فيحه الخبلفات أدت الى انجالع الحخب بيشيسا , كاستصاع 

ـ( , كاستقل ىػ بالسمظ بعج اجتساع مجمذ القػريمتاؼ , إذ أرادكا أف 1369ىػ/771اف حديغ كإعجامو في سشة )تيسػر اسخ الدمص
يحكسيع رجل مغ بمج الرحخاء , كيستمظ القػة كالديف لحكع السدمسيغ , كلقب نفدو بػ خميفة جغصاؼ كسميل جشكيد خاف , كاتخح سسخ 

خاصة الحؼ يتعمق بالشطع العدكخية , كاصبح يحكع اكثخ مغ ربع سكاف االرض ,  قشج عاصسة لو , كشبق فييا قانػف جشكيد خاف,
.؛  1/509درر العقػد الفخيجة ،  كاستسخ حكسو في شخؽ اسيا الػسصى حتى كسط القخف الدادس عذخ. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,

تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية   مح ,.؛  مر 62, أضػاء عمى تاريخ تػراف  .؛ الديج أكـخ ,60ك 54، تيسػرلشظ ،  المب
التاريخ .؛ الغياثي ,  146ك141، تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو ،  .؛شياب 40مػقف تيسػر مغ العمساء،   .؛بشي عيدى , 96، 

 . The Mongol Empire in World History , p.1022 .؛178الغياثي ، 
 استقل بالسسالظ )ج( ب( :انتقل بالسمظ ) د,ىػ,ك( :أ,كحا في )  (2)
 ثابتة في )ب( :  (,كج,د,ىػأ,ساقصة في )  (3)
 ب,ىػ( : ثساف مائة )د( : ثساف ماية )ج,ك(أ,كحا في )  (4)
 ب,ج,د,ىػ( : متقبل )ك(أ,كحا في )  (5)
 ب,ىػ( : ثمثػف )د( : بدتة كثبلثػف )ج,ك(أ,كحا في )  (6)
 و )ىػ()ب( : كتخخم كتحديبوج,د,ك( : أ,كحا في )  (7)
(8)

 كذا فً )أ,ج,د,هـ,و( : استالئه )ب(  - 
 )ب( : رفقاءه يتحخمػف )د( : رفقاؤه يتحخمػف )ج,ىػ,ك( كحا في )أ( : رفقاكه يتجخمػف   (9)
 )ب,د(  بيغ كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : (10)
 اني )ب,د(ع: السج,ىػ,ك(أ,كحا في )  (11)
لػادؼ في خخاساف كيسخ فيو نيخ يدسى نيخ بمخ , إضافة إلى مجيشة  : اسع أعجسي , كبالفارسي ىخكف , كجيحػف اسعجيحػف  - *

بمخ مغ ببلد فارس , يشبع الشيخ مغ ببلد الخكـ  مغ حجكد بحخذاف كيمتقي بو العجيج مغ األنيار , كيديخ إلى جية الذساؿ الغخبي , 
ل إلى , فشيايتو يرالبحخ األخزخ  , كيرب في حتى يرل حجكد بمخ , ثع إلى الجشػب الغخبي إلى مشصقة ـز كاسسيا أمػية

 2/196,  باب جيحػف معجع البمجاف ،  الحسػؼ ,: , كيعخؼ حاليا باسع أمػداريا . لمسديج يشطخ السريرة بالقخب مغ الذاـ 
ندىة الشفػس  .؛ ابغ الريخفي , 185الخكض السعصار في خبخ األقصار، .؛ الحسيخؼ ,  4/445صبح االعذى ،  .؛القمقذشجؼ ,

 .؛ ابغ العجيع , 476بمجاف الخالفة الذخقية،  .؛ لدتخن  , 34تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد ،   .؛عبج الحكيع , 1/87جاف ، كاألب
 .205 الجرة السزيئة  ، .؛ ابغ صرخؼ , 1/374بغية الصمب في تاريخ حمب ، 

 )ب( : كذعخ ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (12)
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سجدتاف ,كال تداؿ  (2)ػاحينخرػصا في بالسحـخ في ببلد خخاساف , (1)مػااشتغف ذلظ السكاف , 
 (4)غبدكقج اضخ بيع البعس الميالي , [(3)في]كما خاف ,فحىب  )*(باكرد )*(عسا افدج في مفاكز

سجدتاف , كقج اكػ اليو بعس  (6)فييع مغ الجػع الميب , فجخل حايصا مغ حػايط (5)لعكاشت,
بو الخاعي كابرخ, فاتبعو لمحيغ كضخبو  (8)ذعخف مشيا راسا كادبخ, الزاف , فاحتسل (7)رعاة

بديسيغ, اصاب بدحجىسا فخحه ,كباألخخ كتفو, فممو دره مغ ساعج اذ ابصل بيحا الزخب 
حديغ اكصمو ,فبعج  (9)دمصافب ,االسدس )*(تكالى سمصاف ىخا السػزكف نرفو ,ثع ادركو كاحتسمو,

,فذفع فيو  )*(ابغ رايو غيخ متيغ , يجعى ممظ غياث الجيغ ,ككاف لمدمصاف )*(ضخبو امخ برمبو
غ عشظ ما يجؿ عمى صبلحظ ,كيدفخ ع لع يرجر (10)مغ ابيو ,فقاؿ لو ابػه انو /أ(13) كاستػىبو
 ك فبلحظ , )*(نجابتظ

 

 
                                                           

 (اشتغمػا )بك : ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (1)
 )ب(ػاحي ض: ج,د,ىػ,ك(أ,) كحا في  (2)
جسع مفازة , مغ اسساء األضجاد التي سسيت تفائبل بالدبلمة , السكاف الحؼ بغمب عمى ضغ سالكو أنو ييمظ فيو , أك  مفاكز : - *

 باب ؼ ك ز. معجع الغشي  ، .؛ ابػ العـد , 336,  معجع لغة الفقياء مشاشق صحخاكية . لمسديج يشطخ : ركاس ,
بمجاف  : كتمفع ابيػرد , بمجة في خخاساف بيغ سخخذ كندا , كليا أربعة ابػاب كفي كسصيا جامع . لمسديج يشطخ : لدتخن  ,باكرد  - *

 . 436,  الخالفة الذخقية
 ثابتة في )ب( :  ج,دىػ,ك(أ,كساقصة في )  (3)
 ج,ىػ,ك(: الدغب)ب,د(  أ,كحا في)  (4)
(5)

 ـ,و(كذا فً )أ( :واشتغل )ب,ج,د,ه - 
 ب,ج,ك( : حائط مغ حػائط )د,ىػ(أ,كحا في )  (6)
 ب( : رعاء )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (7)
 )ب( كشعخ ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (8)
مجيشة بفارس قخب اصصخخ , في خخاساف بقخب بػشيش  , كيقاؿ أنيا أكبخ مغ ابخقػه , كأصبحت العاصسة كمقخ شاه رخ  ىخاة : - *

معجع  ـ( , كعاصستيا الكخت , كحاكسا كاف غياث الجيغ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,1383ىػ/785يسػر سشة )ابغ تيسػر , كأخزعيا ت
الخكض  .؛  الحسيخؼ ,  4/393صبح االعذى ،  .؛القمقذشجؼ , 281أثار البالد كأخبار العباد ،  .؛ القدكيشي , 5/396البمجاف ،  

.؛  250 تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى، .؛ بارتػلج , 643، أكضح السدالظ  ،  .؛ ابغ سباىي زادة 594السعصار في خبخ األقصار، 
معجع  .؛ كاصف , 14تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة ،  .؛ سميساف , 13الغدك التيسػري لبالد الذاـ كأثاره ،  أحسج دمحم ,

 . 324بمجاف الخالفة الذخقية ،  .؛ لدتخن  , 118الخخيصة التاريخية، 
(9)

 كذا فً )أ( : هراة المسمى بسلطان )ب,ج,د,هـ,و( - 
: تعميقو عمى لػح , يجيو مسجكدتيغ كرجميو مذجكدتيغ , كرسع اشارة الرميب لمسديحييغ , أك أحخقو . لمسديج يشطخ :ابػ  صمبو - *

 322, باب صمعة ,  معجع الػسيط, باب ص ؿ ب .؛  معجع الغشي  العـد ,
ـ( , كىػ غياث الجيغ بيخ عمي 1381-1369ىػ/783-771ؾ اؿ كخت كحكع في الفتخة الػاقعة بيغ ): ىػ أحج ممػ  غياث الجيغ - *

الثاني بغ غد الجيغ حاكع خخاساف , كقج أصبح غياث ممظ ىخاة , إذ أف كالجه كجو أمخه األخيخ الى حسمة األميخ تيسػر , كيقاؿ 
 7/272, صبح االعذىسمػؾ اليػالكػىية . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , باألعجسي قياس الجيغ , كىػ ممظ جميل كنبيل لو مكانة عشج ال

 . 512, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ .؛ االشتياني , 164,  تيسػرلشظمحكخات .؛  
 ب,د,ىػ,ك( : اف )ج(أ,كحا في )  (10)
فاضبل نفيدا مغ نػعو . لمسديج يشطخ :  : عبلمات الشباىة كالفصشة , الحكاء كالشبل ,الححؽ باألمخ كالكـخ كالدخاء , كصار نجابتو - *

 .  5/399, باب ف ج ث , معجع متغ المغة , باب ف ج ب .؛ رضا , معجع الغشي  .؛ابػ العـد , 358,  معجع لغة الفقياء ركاس ,
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ابشو ,كما  [(3)لو]ابقى لييمكغ العباد كالببلد, فقاؿ  (2)غيلحخامي مادة الفداد , )*(((1)ؼتاغج)كىحا 
,كقج اصيب بالجكاىي كرمى ,كال شظ اف اجمو قج اقتخب ,فبل  )*(عدى اف يرجر مغ نرف ادمي
قخحو  (4),فػىبو اياه فػكل بو مغ داكاه الى اف انجمل جخحو كبخا (*)تكػنغ في مػتو الدبب

عشجه حخمتو  (6)ختففتػ في خجمة ابغ الدمصاف ىخاة مغ اعقل الخجـ كاضبط الكفاة , (5),فكاف
الستػلي عمى سجدتاف  (7)درجتو, كسسعت كمستو , فعرى مغ نػاب الدمصاف نايبو,كارتفعت 

مغ االعػاف  (8),فاستجعى تيسػر اف يتػجو اليو فدجابو الى ذلظ كعػؿ عميو ,كاضاؼ اليو شائفة
الستسادؼ في العرياف ,كاستخمز مغ امػاؿ تمظ  (9),فػصل الى سجدتاف ,كقبس عمى نايييا

 ,كارتحل بسغ معو )*(,بالجيخ )*(,كتبل اية العرياف )*(مغ االجشاد الببلد ,كاخح مغ اشاعو

                                                           
(1)

 كذا فً )أ( :جغتائً )ب,ج,د,هـ,و( - 
الخغع مغ أف الخانات في السشاشق الذخقية , إال أنيع كاف يصمق ىحا المقب عمى البجك الخاضعيغ لحكع تيسػر , عمى  جغتاي : - *

كانػا يشتدبػف إلى الجغتاؼ , فكانػا يدسػف أنفديع مغػؿ , كببلدىع مغػلدتاف , كىي الصائفة الخابعة مغ شػائف التخؾ كالسغػؿ , كىع 
جشػد مدمسيغ , لكشيع ضمػا محافطيغ  الخكس مغ ندل جغتاؼ خاف ابغ جشكيد خاف األكبخ , كأكليع تيسػر ,كفي عيجه أعتبخكا أنفديع

تاريخ التخؾ في أسيا  عمى تقاليج جشكيد خاف , فقج كانت الجغتاؼ مغ نريب االبغ الثاني لجشكيد خاف . لمسديج يشطخ : بارتػلج ,
  .187, التاريخ اإلسالمي .؛ شاكخ , 171,  ، التاريخ الغياثي.؛ الغياثي  237, الػسصى

(2)
 ب,ج,د,هـ,و(كذا فً )أ( : لئن )  
 ثابتة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,كساقصة في )  (3)
: أؼ مراب بإعاقة , كتيسػر مراب بقجمو كيعخج عمييا , فدثخت ىحه اإلصابة عميو , كأصبح يذعخ بالزعف  نرف أدمي - *

يعتقج أف كل مغ حػلو  كالشقز إذ قاؿ عغ نفدو " إني رجل نرف ادمي كقج اخحت كحا ككحا كعجد سائخ مسالظ العجع" , كلكغ ىكحا
لمسديج يشطخكف اليو بالعصف كالزعف , سعى لجعل كل السمػؾ كالدكاف يخافػنو , كأف ىحا العخج ال يدبب أؼ مذكمة , كأضيخ ليع 

 .49, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   شغيانو كتجميخه . لمسديج يشطخ : مرمح ,
رفس حزػر مجمذ تيسػر الحؼ عقجتو تيسػر  أنو, ياث الجيغ كتيسػرالدبب في عجـ كجػد عبلقات جيجة بيغ غ - *
ـ( , أرسل تيسػر لغياث الجيغ رسػلو األميخ سيف الجيغ ليكػف دليمو في سسخقشج , كليحكخه 1376ىػ/778ـ( , كفي )1369ىػ/771)

ع الػثاؽ بيشيع بدكاج ابشة اخت غيات بالعبلقات الجيجة بيشو كبيغ ابيو معد الجيغ كخت , فاستقبل غياث رسػؿ تيسػر كأكخمو كأحك
 .595, ، تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  .؛ االشتياني66,  تيسػرلشظ لتيسػر . لمسديج يشطخ : المب ,

 ب( : كبخػء )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (4)
(5)

 كذا فً )أ( : فكان )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ج( )ب,ك( : الكفات فتػاقخت : الكفاة فتػاقختد,ىػ( أ,كحا في)  (6)
 ب,ج,ك( : نائبو )د,ىػ(أ,كحا في )  (7)
(8)

 كذا فً )أ( :طائفة )ب,ج,د,هـ,و(  
 ب,ج,ك( : نائبيا )د,ىػ(أ,كحا في )  (9)
اثشاء مكػث تيسػر عشج الدمصاف حديغ , التقى مع مجسػعة مغ قصاع الصخؽ , كأصبح يشيب الشاس فدمجه الدمصاف حديغ ببعس  - *

تاف أثشاء خخكج الدمصاف , كصل تيسػر إلى سجدتاف , كىاجع سكانيا كبعج فتخة مغ السحاصخة , القػات , كجعمو يشػب عمى سجد
شمبػا األماف مغ تيسػر , فػافق تيسػر عمى شخط أف يسجكه بالدبلح , فػافقػا عمى ذلظ ليدتخضػه كليتقخبػا مشو , كلكغ تيسػر استػلى 

ر أف أغمب األسمحة أصبحت لجيو كأنيع أصبحػا بجكف سبلح , ىجع عمييع عمى أمػاؿ كثيخة ككزعو عمى العدكخ , كعجما شعخ تيسػ 
كغداىع كخخب ديارىع , كبعج أف رحل عشيا لع يبق مغ يقـػ بيـػ الجسعة , بالتالي خخجػا عغ شاعة الدمصاف حديغ , فعيج الدمصاف 

 141ك2/139, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  الحكع البشو خػفا مغ أف تيسػر يديصخ عمى الببلد . لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس ,
 .؛ رضا 361باب عريخ ,  السعجع الػسيط ،: التسخد كتخؾ االنقياد , كخالف ػسخه , كىي ضج الصاعة. لمسديج يشطخ : العرياف  - *

 .4/126, باب ع ص ؼ , ، معجع متغ المغة
 السعجع الػسيط ،, مختفع كصاخب كرناف  . لمسديج يشطخ :  أضيخ األمخ كاعمشو , رفع صػتو في الكبلـ , كتعطيع األبصاؿ جيخ : -*

 1/5889, باب ج ق د , معجع متغ المغة , باب ج ق ر .؛ رضا , معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 180جيل , 
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 (3)ابػه الحياة (2)[ بل كاف في خجمة ابغ الدمصاف ,الى اف فخغ(1)]كقيل الى ما كراء الشيخ , 
س اكقج قػؼ مشو الخ ,كانتقل كاستقخ كلجه كاستقل ,فعشج ذلظ ىخب تيسػر الى ما كراء الشيخ ,

كعذخاكه  (5)خمػف حكانحاز اليو كاصحابو الست (4)هك ميو رفقاقج اجتسع عكالطيخ ,ككاف اذ ذاؾ ك 
,كىييات فقج  (7)عشاءىع,كقرج اف يكفى السدمسيغ شخىع ك  (6)ىعء,فارسل غيات الجيغ الصمب كرا

 كاف سبق العجؿ الديف ,كضيع المبغ في الريف .

 ذكخ عبػره جيحػف عمى فتخة كما جخى مغ عبخات بيحه العبخة :

 كلػػػع يسكػػشيع التػػػػاني سػػػر كجساعتػػػو الػػى جيحػػػف ككػػػاف اذ ذاؾ مػػثميع شاغيػػا ,فػصػػل تي
, ليتعمػػػق كػػػػل  (10)ءالشجػػػػا ءفقػػػاؿ تيسػػػػػر الصػػػحابو الشجػػػا باغيػػػا, (9)ييعيذػػػػبكػػػاف  (8)صمػػػبالف ال,
الػػى مكػػاف كقػػاؿ تػجيػػػا  /ب(13) كليمػػق نفدػػو فػػي السػػاء كتػاعػػجكا (12)خفتػػوغبعشػػاف فخسػػو كم (11)مػػشكع

السػاء  (15)لػظاكخيػػليع فػي ذ (14)يػات السػعػج يعمػع انػو قػج فقػج فتيػافتػا ىػع (13)مغ غيػخ تػػاف , فمػع
كاالمػػػػاج تيافػػػت الفػػػخاش عمػػػى الدػػػخاج كلػػػع يعمػػػع كاحػػػج مػػػشيع حػػػاؿ  )*(, كالتيػػػار الدخػػػار )*(العجػػػاج

االخػػػخ , كال اشمػػػع مػػػغ تقػػػجـ مػػػشيع عمػػػى امػػػخ مػػػغ تػػػاخخ ,ككابػػػجكا احػػػػاؿ السػػػػت كشػػػاىجكا اىػػػػاؿ 
 اف امشت مشيع  (16),كذلظ بعج )*(ز مشيع كاحج, كاجتسعػا الى ذلظ السػعجالفػت, فشجػا كلع يشق

                                                           
 بياض في )ب( : كقيل )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 )ب,ج,ك( : فخغ د,ىػ( أ,كحا في)  (2)
 غ الحيػة )د,ىػ( )ب( : م مغ الحياة كحا في )أ,ج,ك( :  (3)
(4)

 كذا فً )أ( : رفمائه )ب,ج,د,هـ,و( - 
 )ب( : الستحدبػف )د( : الستخخبػف )ىػ( : الستحخمػف : ج,ك( أ,كحا في)  (5)
 )ب,ج,ك( : كراىع  د,ىػ( أ,كحا في)  (6)
 )ب( : كعشاىع )ج,ك(       كاذاىع د,ىػ( أ,كحا في )  (7)
 صمب )ب( سج,د,ىػ,ك(: الأ,كحا في )  (8)
 )ب,د( : شبيييع )ج,ىػ,ك( بذيييع )أ( : شبييع  (9)
 : الشجا الشجا )ج,ك()ب(ه الشجا هد,ىػ( : الشجاأ,)كحا في  (10)
(11)

 كذا فً )أ( : منكم )ب,ج,د,هـ,و(  
(12)

 كذا فً )أ( : ومعرفته )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ب(  : فمع ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (13)
 ب(د,ىػ,ك( : فتيافتػىع )ج,,أكحا في )  (14)
(15)

 كذا فً )أ( : ذلن )ب,ج,د,هـ,و(  
.؛ مدعػد  352, باب عجمة ,  السعجع الػسيط: الغبار الكثيف , صػت الساء العالي , أك رعاع الشاس  . لمسديج يشطخ : العجاج  - *
 540, باب العجامة ,  الخائج معجع لغػي عرخي  ,
 .؛ رضا ,264, باب زخخؼ ,  السعجع الػسيطيغ الحيػاف . لمسديج يشطخ : : امتبلء , كأرتفع ماؤه , أك افتخخ بو , أك تد  الدخار - *

 . 414باب زر ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، .؛ مدعػد , 3/23, باب ز خ ر , معجع متغ المغة
بػر نيخ بعج مػت الدمصاف حديغ أرسل ابشو غياث الجيغ قػات كبيخة مع تيسػر , لكغ قدع مغ ىحه القػات ىخب كلع يصيعػه لع - *

جيحػف , أما تيسػر ندؿ عغ فخسو , كعبخ البحخ سابحا حتى قصعو ككصل لمبخ , فتبعو جساعة مغ أصحابو كعبخكا الشيخ , كانزسػا 
إليو فيسا بعج , حتى كصمػا في مجيشة نذخب , فقتل تيسػر أميخىا كاستػلى عمييا كاتخح قمعتيا حرشا لو . لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس 

 .173,  التاريخ الغياثي الغياثي ,؛ . 2/140, خاؽ بيغ احتالليغ تاريخ الع ,
 ب, د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(أ,ثابتة في )  (16)
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فػػػػي مدػػػػالكيا ,كػػػػل رايػػػػح كغػػػػاد ,فجعمػػػػػا يتجددػػػػػف االخبػػػػار كيتبعػػػػػف االثػػػػار  (1)اشسػػػػافالػػػػببلد ,
يجػخؼ كيسذػي ,الػى  (2)عمى ذلظ ذكف عباده كيقصعػف سبيمو ,كلع يدؿػ كي,كيحاربػف ر كرسػلو ,

 .()*مجيشة قخشي (3)اف قرج

 لو مغ خبصو في دخػلو الى قخشي كخالصو مغ تمظ الػرشة: (4)اذكخ ما جخ 

 ,,كاخرػػػب مػػػشيع ربػػػع الفدػػػاد (5) بػػػو ػ ا الصػػػحابو كقػػػج اضػػػخ بػػػو الػػػجىخ كاضػػػخ فقػػػاؿ يػمػػػ
مجيشػػة رحسػػة ر عميػػو , )*(,مجيشػػة ابػػي تػػخاب الشخذػػبي )*(اف بػػالقخب مشػػا مجيشػػة نخذػػب (6)كاشػػعب
 (10)كاف،  )*(لشا ضيخا كمػبلذا كممجػا كمعػاذا (9)غضفخنا بيا لتكػن (8)مكشػنة , ليغ (7)ػرةمرػنة مد
 لتقػيشا بسا لو مغ خيػؿ كعجة , لػ حرمشاه كاخحنا مالو كقتمشاه , )*(حاكسيا مػسى

                                                           
 )ب(  ت: كاشسان ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (1)
 )ب(   في : ساقصةج,د,ىػ,ك( أ,في ) ثابتة  (2)
 ب( : كصل )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (3)
تاريخ التخؾ في  قخشي ليا , مع أف مػقعيا غيخ مػقع نخذب الدابقة . لمسديج يشطخ : بارتػلج ,: اتخحت مجيشة نخذب اسع  قخشي - *

 .225, أسيا الػسصى
(4)

 كذا فً )أ( : جرى )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب( : كاضخا بو )ج,د,ىػ,ك( )أ( : كاضخب كحا في  (5)
 )ب( : كاشعب ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (6)
جف ما كراء بيغ جيحػف كسسخ قشج , أك قخية بالعخاؽ , كىي عمى مدتػ كاحج مغ األرض كبيشيا قيل أنيا ندف, مغ منخذب :  - *

كبيغ جيحػف مفازة كنيخ يقصعيا كيجخؼ في السجيشة, كيشقصع في بعس مغ الدشة  , يشدب إلييا أبػ تخاب عدكخ بغ الحريغ الشخذبي 
قارشي بدبب بشاء قرخ عمى يج السغػؿ , كىي مػشغ السقشع  الداىج , صاحب حاتع األصع , كأصبح يصمق عمييا فيسا بعج اسع

,  5/276معجع البمجاف ،  .؛  الحسػؼ ,4/1303, معجع ما استعجع  البكخؼ ,: كيمقبػنو بساء سدنجه أؼ صانع القسخ. لمسديج يشطخ 
أكضح السدالظ  ، ابغ سباىي زادة , .؛  4/435, ، صبح االعذى  .؛ القمقذشجؼ 28.؛  466أثار البالد كأخبار العباد ،  القدكيشي ,
 . 514بمجاف الخالفة الذخقية،  .؛ لدتخن  , 111،  تيسػرلشظمحكخات  .؛ 623
: ىػ عدكخ بغ الحريغ , أك ابغ دمحم بغ الحديغ الشخذبي , شيخ عرخه في الدىج كالترػؼ , أشتيخ بكشيتو  ابػ تخاب الشخذبي - *

,  اإلعالـ نخذب مغ ببلد ما كراء الشيخ , كعخبت فقيل ندف . لمسديج يشطخ : الدركمي ,حتى كاد ال يعخؼ إال بيا , كىػ مغ أىل 
4/233  
 )ب( : مذػرة )د( , مدػرة  : مدتػرةج,ىػ,ك(أ,كحا في)  (7)
 ب,ج,ك( : لئغ )د,ىػ(أ,كحا في )  (8)
 لتكػف )ب,د,ىػ( :  ج,ك(أ,كحا في)  (9)
تحت حكع الدمصاف حديغ , فاقتخح أحج القادة دخػليا سخا , إال أنو رفس بدبب القػة قخر تيسػر دخػؿ مجيشة قخشي , ألنيا كانت  -*

الغيخ متكافئة لمصخفيغ , فاقتخح أف يجعػ األميخ مػسى خارج قخشي , لكشو قخر أنو سػؼ يػىع األميخ بانو سيتػجو إلى ممظ ىخاة 
ى ىخاة سعج بحلظ , فخخج األميخ مػسى إلى أحج الديػؿ محسل باليجايا , فػصمت األخبار إلى األميخ مػسى أف تيسػر تػجو إل
رمت االخبار إلى تيسػر فكأبقى ابو دمحم بيظ نائبا عشو , السجاكرة مع قػة بمغت سبعة أالؼ جشجؼ , احتفاال بابتعاد تيسػر عغ أرضو ,

كأرسل ية االحتبلؿ الدمب كالشيب , كىجع عمى قخشي , شسمت عسمفجيد جير مغ اتباعو بم  مائتي كأربعيغ رجل مغ ذكؼ الخبخة , 
, كدخميا بدخعة كسيصخ عمييا بجكف مقاكمة في الميل , كعشجما استيقع الدكاف في قػة تبم  أربعيغ مقاتل لتدتكذف أكضاع القمعة  
 57سػرلشظ ، تي . لمسديج يشطخ  : المب , كتدكج بابشة األميخ مػسى كتجعى تػماف اغاالرباح عمسػا اف تيسػر سيصخ عمى السجيشة , 

  .؛ مرمح , 149,  عسالوأتيسػرلشظ عرخه كحياتو ك  .؛ شياب , 74,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ ,
 .99, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية 

 ساقصة في )ب(:  ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (10)
 .73, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ديج يشطخ : باعامخ ,: ىػ حاكع مجيشة نخذب اك قخشي . لمسمػسى جالئخ  - *
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لشػػا الفػػخج بعػػج الذػػجة , كانػػا اعمػػع ليػػا مػػغ مسػػخ السػػاء دربػػا ىػػيغ الػػجخػؿ ,كاسػػعا رحبػػا  (1)كتحرػػل 
 (5)خػبذ,كدخمػا  (4),كاستعسمػا في نيل مخادىع ليميع (3)اف خيػليعكتخكػا في مك (2),فذسخكا ديػليع

ك كػاف االميػخ  )*(كالحرػيخ [(7)فرػادفػا ايػجييع] (6)ىعكرفعػػا ايػج, )*(السجيشة ,كقرػجكا بيػت االميػخ
يمو كقتمػا مغ كججكا مػغ لو مغ اسمحة كعجد ,كركبػا خ (8)ما كججكافاخحكا في البدتاف خارج البمج ,

فػػادركيع بالسػػجد ,فتػػخاكع  (10)ميػػخالكارسػػمػا الػػى ا,فػػاجتسع عمػػييع اىػػل البمػػج ,/أ( 14) (9)ةيمػػغاالكػػابخ 
لػو اصػػحابو لقػػج  (12)ناصػخا ,فقػػاؿ (11)بلـدػػعمػييع الػػببلء باششػا كضػػاىخا ,فمػع يجػػجكا ليػػع سػػػ االست
حغ مثل ىحا السػاشغ يست , فقاؿ ال عميكع ففي (13)القيشا بانفدشا الى حقيقة اليبلؾ مغ ىحا السجاز

صػػفا , كانػػجفعػا نحػػػ بػػاب السجيشػػة يػػجا كاحػػجة زحفػػا  (15)تػػػاي,فػػاجسعػا كيػػجكع ,ثػػع ا (14)ازخ الخجػػل كيػػ
كال يقػف  , )*(مغ غيخ تػاف ,كال ىجك , فػانى اضػغ انػو ال يثبػت لكػع شػي (16),حاشسيغ عمى العجد

 ا كىجسػ ,غسار السػت  (17)امامكع حي ,فامتثمػا امخه كرفعػا الرػت ,كقرجكا الباب خايزيغ

                                                           
 )ب(حرل ت: ك ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (1)
 يميع)ب(  ك : ذ ,د,ىػ,ك(أ,جكحا في )  (2)
 ليع )ب(ػ : خي,د,ىػ,ك()أ,,دكحا في  (3)
 ب,ج,ىػ,ك( : نيميع )ج(أ,كحا في )  (4)
 )ب,د( : جدخ ج,ىػ,ك( أ,كحا في )  (5)
: لقب يصمق عمى مغ تػلى أمخ قـػ , كلع يكغ مغ الدبلالت الحاكسة , كيصمق عمى الخمفاء كالحكاـ كقادة الجير . لمسديج  يخاألم - *

 . 23, معجع ألقاب أرباب الدمصاف    الذيابي ,.؛  5/449,  صبح االعذىيشطخ :القمقذشجؼ , 
 )ب,د,ىػ( : ايجىع )ج(  : ايجييع ك(أ,)كحا في  (6)
 يجىع )ج,د,ىػ,ك( فرادفػا )ب( : ي )أ( : فرادفػا ايجييع ساقصة ف (7)
: جسع حرخ كأحرخة , كىػ بداط مشدػج مغ الشبات , أك ىػ الرف مغ الشاس , ثػب مدخخؼ الػشي يدخح القمػب  الحريخ - *

 .2/103, باب ح ص ر , معجع متغ المغة .؛ رضا , 196, باب حرل , السعجع الػسيط بحدشو . لمسديج يشطخ : 
 ساقصة في )ب,د( : ج,ىػ,ك(أ,) ثابتة في  (8)
(9)

 كذا فً )أ( : عٌله )ب,ج,د,هـ,و(  
(10)

 كذا فً )أ( : امٌرهم )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ب,د,ىػ( : االسبلـ )ج,ك( )أ( : االستبلـ كحا في  (11)
 ب( : كقاؿ )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (12)
 ب,د,ىػ( : السجاف )ج,ك( أ,كحا في )  (13)
 : كيداف )ج,ك( )ب(: كيػاز د,ىػ( أ,)كحا في   (14)
 )ب,ج,ك( : ائتػا )د,ىػ( )أ( : اتػا كحا في  (15)
(16)

 كذا فً )أ( : العدد )ب,ج,د,هـ,و( 
قخر الدمصاف حديغ إعبلف الرمح بيشو كبيغ تيسػر , لتجشب أؼ حخب بيشيسا , ألنو يعمع مجػ قجرة تيسػر عمى كضع الخصط  - *

مرحف أف يمتقيو في مسخ جكجظ , فقخر تيسػر قبػؿ الرمح , كلكشو يذظ في نػايا الدمصاف , ابقى  الحخبية , فدرسل لو رسالة مع
جشجه في مشصقة خدار , أخح معو ثبلثسائة جشجؼ , أما الدمصاف حديغ كاف معو أضعاؼ جشج تيسػر حػالي ثبلثة أالؼ جشجؼ , فجارت 

ؤ القػات ,كعاد إلى مجيشة قخشي , أما الدمصاف حديغ جسع الجشػد بم  معخكة بيغ الصخفيغ ,كاندحب تيسػر مغ السعخكة لعجـ تكاف
, كأشار أحج األمخاء عمى تيسػر االندحاب مغ قخشي , عمى الخغع مغ  اثشي عذخ ألف جشجؼ بقيادة األميخ مػسى الجبلئخؼ عجدىع  

تيسػرلشظ  . لمسديج يشطخ : المب ,مػاجيات  أف تيسػر أراد أف تكػف قخشي مغ أمبلكو بدبب حرانتيا كمتانتيا , فجخميا مػسى دكف 
 .The Mulfuzar Timury , p.104 . 97، تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية ،  .؛ مرمح56، 
 ب,ج,ك( : خائزيغ )د,ىػ( أ,كحا في )  (17)
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 (3)فػػتح البػػاب ,المػػخ (2)عشػػجففػػتح ليػػع انػػجفاؽ الغيػػت , (1)عمػػى العدػػاكخ ىجػػـػ الميػػث ,كانػػجفقػا كال
اماميع احج عمى احج , كال نفعو ما ىػ فيػو مػغ العػجد كالعػجد ,  (4)قففمع ي ,يخيجه مدبب االسباب

مػػييع اصػػحابيع ,كاجتسػػع ع (5)عػػابثيغ عػػالثيغثػػع انثشػػػا الػػى امػػاكشيع سػػالسيغ ,كلػػع يدالػػػا عمػػى ذلػػظ 
مػػغ  الػييع , (8)دسػغ يتحيػػلك , (7)ثبلثسايػػة ا مػغفرػاركا نحػػػ  , (6)ابيعضػػخ فػػي الفدػاد اكانحػاز الػييع ,
عمػػى  (10)ػاكاسػػتػل,فارسػػل الدػػمصاف الػػييع ,عدػػكخا غيػػخ مكتػػخث بيػػع , فكدػػخكه , (9)ةيػػاىػػل الذػػخ ف

 : (12)لكل ما ادخخكه , قمت  (11)بلقفجعمػه معحرغ ,مغ الحرػف ,

 )*(فمخبسا صخع االسػد الثعمب                                    (13)ف العجك ككيجهشاال تحقخف 

 )*(كقيل : اف البعػضة تجمى مقمة االسج

  )*(بالبيجؽ الذاه )*(كقيل : فخبسا قسخت

 مغ احخار ممػؾ االشخاؼ : (15)جهبذلظ الجاؼ كاستع (14)قوذكخ مغ استخ 

                                                           
 ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د(أ,)ثابتة في  (1)
 ساقصة في )ب( :  ,د,ىػ,ك()أ,جثابتة في   (2)
 ب,ج,ىػ,ك( : المغ )د(أ,حا في )ك  (3)
(4)

 كذا فً )أ( : ٌلوا  )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ب( : عائثيغ )د( : عايثيغ عابثيغ )ج,ىػ,ك( )أ( : غائبيغ كحا في  (5)
 )ب( : احدابيع ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (6)
 ا ثمثسانية )ج( : نحػا مغ ثبلث ماية )ك(نحػ ثمث مائة )د( : نحػ  ثبلث مائة )ىػ( : نحػ  تحػ ثبلثساية )ب( : ( :أكحا في )   (7)
  )ب(: كبسغ يتحيخ (,كج,د,ىػأ,كحا في )  (8)
(9)

 كذا فً )أ( : فئة )ب,ج,د,ـ,و( 
 )ب( : كاستػلى ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (10)
  )ب( : معمقا ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (11)
  )ب( : قمت شعخ )د,ىػ(: قمت بجييا شعخ ج,ك( أ,) كحا في  (12)
 )ب( : كيج العجك كشانو ج,د,ىػ,ك( أ,حا في )ك  (13)
, باب االسج كالبعػضة  السفخد العمع في رسع القمع.؛ الياشسي ,  3/66, مجاني األدب في حجائق العخب  لمسديج يشطخ : شيخػ , - *
 ,68. 
 , في الحكسة :  القائل ابػ الصيب الستشبي - *

 ضة تجمي مقمة االسج . ال تحقخف صغيخا في مخاصسة             اف البعػ 
.؛ مدعػد ,  198,  رجاؿ صشعػا التاريخ: أؼ راىغ في القسار, غمب بمعبو , سمبو الساؿ . لمسديج يشطخ : نػر الجيغ , قسخت  - *

 .646, باب القسة ,  الخائج معجع لغػي عرخي 
 , كىي عمى البحخ البديط  , حيغ قاؿ : ,لمعبة الذصخن  , في رثاء السعتسج بغ عباد ممظ اشبيمية  القائل ابغ المبانة - *

  كنحغ مغ لعب الذصخن  في يجه                                 كربسا قسخت بالبيجؽ الذاة 
مدالظ االبرار في مسالظ االمرار ، .؛ العسخؼ , 2/23, ، تاريخ ابي الفجاء  . لمسديج يشطخ : ابي الفجاء امخؤ القيذ ك قيل أنو
رجاؿ صشعػا  .؛ نػر الجيغ , 152, لتأثيخ الحزاري الستبادؿ بيغ االنجلذ االسالمية كاسبانيا الشرخانية  جي ,الجرا.؛  26/284

 .44 شفاء الغميل فيسا في كالـ مغ الجخيل ، .؛الخفاجي , 198, التاريخ 
 )ب( : اسخ في فتة )ج,د,ىػ,ك( )أ( : استخققو كحا في  (14)
  (د,ىػ)ب,: كاستعجه ج,ك( أ,كحا في )  (15)
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 (2)فقبل,كىسػػا بيػػا مدػػػت (1)الخػػػيغالػاليػػػة بيػػا ككانػػت  )*(بمخذػػاف كارسػػل تيسػػػر الػػى كالة
 (4)مػغثػع اقخىسػا فييػا عمػى اف يكػنػا , (3),تمقيا ذلظ عغ ابييسا ,ككاف الدمصاف ندعيػا مػغ ايػجييسا
قيػخه ,فمسػا راسػميسا تيسػػر عمػى شاعتػو  /ب(14)تحت امخه ,كاسػتخىغ اكالدىسػا عشػجه , فرػارا اسػيخؼ 

 . )*(اجاباه كدخبل تحت كمستو

 السغل عمى الدمصاف ككيف تزعزعت مشو االركاف : ذكخ نيػض

نيزػػت مػػغ جيػػة الذػػخؽ, عمػػى الدػػمصاف حدػػيغ , فاسػػتعج ليػػع كقصػػع  (5)ؿػ غػػػ ثػػع اف الس 
الجيتيغ , فانكدخ الدمصاف فخاسميع ايزا ذلظ الجاف , كاسع حاكسيع  (6)جيحػف ككقع الحخب بيغ

صػه عمى الدمصاف ,ليدتخمز مغ يجه ببلده خاف فاجابػا مخاده ,كاقتفػا ما اراده ,كسم )*(قسخ الجيغ
بسرػػاىختيع ,كامػػجكه بسطػػاىختيع كرجعػػػا الػػى ببلدىػػع كقػػج سػػمسػه بدمػػاـ قيػػادىع فقػيػػت  (7)عػػجكها ك ك ,

 (8)ايختػونال بحؿ الجيج كاالمكاف في اشفػاء بحلظ شػكتو ,كسكشت القمػب ىيبتو فمع يدع الدمصاف ا
حتػى ,كػالبحخ الدخػار ,شفدػو اليػو ,بعدػكخ جػخار كتػجػو ب (10)وي,فجعمو نرب عيش (9)كقصع دايختو
 ,  (12)اغقاغم ايدسمكاف , (11)انتيى الى

                                                           
,  الشجػـ الداىخة: إحجػ كاليات سسخقشج , كتقع بالقخب مغ غدنة إحجػ مجف خػارـز . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ , بمخذاف  - *

 .101 الخكض السعصار في خبخ األقصار، .؛ الحسيخؼ , 12/257حاشية 
 )ب,د,ىػ(  : االخػيغ ج,ك(أ,كحا في)  (1)
 )ب( مػف : مدتقج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (2)
 ب,د,ىػ( : ايجييع )ج,ك(أ,كحا في )  (3)
 )ب(  : ساقصة في ج,د,ىػ,ك(أ,في ) ثابتة  (4)
ـ( , كاف بيا اميخاف مغ جية الدمصاف , ككانا قخيبي العيج قج فخض الدمصاف 1358ىػ/760تػجو تيسػر إلى بمخذاف بعج سشة ) - *

, كبدبب ذلظ انزسػا لتيسػر فدصبحت جساعة تيسػر كثيخة . لمسديج يشطخ : عمييسا غخامة لجشاية ارتكبػىا , فدصبحػا حاقجيغ عميو 
,  التاريخ الغياثي .؛ الغياثي , 2/140, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ .؛ سعجؼ ايشاس  12/257الشجػـ الداىخة ، ابغ تغخؼ بخدؼ , 

173. 
(5)

 كذا فً )أ( : المغل )ب,ج,د,هـ,و(  
 مغ )ك(ب,ج,د,ىػ( : أ,كحا في)  (6)
ىػ حاكع ببلد الجتو , كأحج أفخاد قبيمة دكغبلت السغػلية التخكية , كأراد أف يحسل لقب الخاف بعج قتل إياس  قسخ الجيغ خاف : - *

ـ( , كالحؼ كاف يدانج األميخ حديغ في حخبو ضج تيسػر , كبعج أربع سشػات تججدت 1369ىػ/771خػاجا كىػ الخاف الذخعي , سشة )
ـ( , إال أف قسخ تخاجع مغ السيجاف كانيـد 1377-1347ىػ/779-776تيسػر كقسخ الجيغ , فكانت الحخب ما بيغ )السػاجيات بيغ 

ـ( , كفخ مغ 1385ىػ/787تارؾ ابشتو خمفو ,  فدعتقج تيسػر أنو يسكغ اف يزع عجكه لو بسراىختو , اال أنو انيـد مخة اخخػ سشة )
 .؛ االشتياني , 177تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو ،  شياب , .؛ 217ك  210, رى ، تاريخ بخاالببلد . لمسديج يشطخ : فامبخؼ 

 .40 مػقف تيسػر مغ العمساء،.؛ بشي عيدى ,  595, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ 
 )ب,ج,د,ىػ( عجكه ك اك  :ك( أ,)كحا في   (7)
 )ب( : نائختو )د,ىػ(  : ثائختوج,ك( أ,كحا في)  (8)
 دابختو )د,ىػ,ك(ب,ج( : أ,كحا في )  (9)
 )ب( : عيشو ج,د,ىػ,ك( أ,) كحا في  (10)
 ب,ج,د,ىػ( : ساقصة في )ك(أ,ثابتة في )  (11)
 قاغمفار )ج,د,ىػ,ك(يدسى )ب( : يدسى قاغمفا  )أ( : كحا في  (12)
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فػػي  (3)رايدػػيخ السػػالعطسػػى كالصخيػػق , )*(الجػػادة [(2)الػػى], بيشيسػػا مزػػيق ىػػػ (1)(()*صػػجفافكىػػػ )
 (4)غمػػػق كاحسػػػى فػػػبل شػػػيء مثمػػػو فػػػي السسانعػػػةا ذلػػػظ السقػػػجار سػػػاعة ,كفػػػي كسػػػط الػػػجرب بػػػاب ,اذا 

غػػاص ثبػتػػا كرسػػخ , فرػػح اف يقػػاؿ فيػػو  (5)مػػوقػػج شػػسخ كقج )*(ؿ ,كػػل مشيػػا عخنيشػػوكحػاليػػو جبػػا
مػػػغ جيػػػة سػػػسخقشج  )*(فػػػع ذلػػػظ الجربشػػػج (6)كخفاخػػػح العدػػػفػػػي السػػػاء , )*(,انػػػف فػػػي الدػػػساء ,كاسػػػت
 ق السحاصخ .يكىػ كالسزا,كتيسػر عمى الجانب االخخ ,

 ذكخ الحيمة التي صشعيا كالخجيعة التي ابتجعيا :

,كال  )*(ر الصػػحابو انػػي اعػػخؼ ىشػػا جػػادة خفيػػة ,مدػػالكيا ابيػػو ال تصاىػػا الخصػػافقػػاؿ تيسػػػ  
 (10)يػػعيخيمشػػا فشرػػبحيع مػػغ كرا (9)ػ كتقػػػد فػػي السدػػخ  (8)ليمشػػاندػػخػ  (7)عمػػيف, )*(ييتػػجؼ الييػػا القصػػا

,فاجػػػابػه الػػػى ذلػػػظ ,كشػػػخعػا فػػػي قصػػػع تمػػػظ  (11)كىػػػع امشػػػػف , فػػػاف ادركشػػػاىع لػػػيبل فػػػشحغ الفػػػائدكف 
اجسػػػع ,كبمػػػ  الفجػػػخ السصمػػػع ,فػػػادركيع الرػػػباح كلػػػع يػػػجركػا  (12)الظ كسػػػاركا الػػػييعكالسدػػػ ,الػعػػػػر

                                                           
, باب ج ر المغةمعجع متغ  : جسع أجخاؼ كجخفة , ىػ باشغ الذجؽ , ما أكمتو الديػؿ مغ األرض . لمسديج يشطخ : رضا ,جخفا  - *
 .273, باب الجخس ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 1/513ؼ , 
  فاف )ب( جخ ج,د,ىػ,ك( : أ,) كحا في  (1)
 ثابتة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,ساقصة في )  (2)
معجع لغة  كاس ,, باب ج د د .؛ ر  معجع الغشي  : جسع جػاد , عخض السكاف ككسصو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , الجادة - *

 .119,  الفقياء
 )ب(  خء: السج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (3)
 السسانعة )ب( : السشاعة )ج,د,ىػ,ك(  (4)
السعجع : جسع عخانيغ , ىػ األنف أك ما ىػ صمب في عطسة األنف , الديج الذخيف , أكائل الذيء . لمسديج يشطخ : عخنيشو  - *

 .548, باب عخؾ ,  خائج معجع لغػي عرخي ال .؛مدعػد , 357, باب عخؼ ,  الػسيط
 )ب(  :كقج ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (5)
باب االستار ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، :  األصل كاألساس , اك السكخكه , كالسكخكه , الجىخ  . لمسديج يشطخ : مدعػد , است - *
 3/104-1/172, باب ا س ت ك باب س ت ىػ , معجع متغ المغة .؛ رضا , 53
 كخ )ب( اج,د,ىػ,ك( : العدأ,كحا في )  (6)
: لفع فارسي بسعشى سشبمة مغ الحجيج أك الجرؾ  , كأشمق عميو العخب اسع باب األبػاب ما كراء الشيخ , أك اسع قمعة عمى  دربشج - *

شاغدتاف كتمفع ثغخ مغ الثغػر , مجيشة قجيسة عمى بحخ قدكيغ  , مغ أجل مػانئ بحخ قدكيغ , كىي حريشة مغ ببلد الدخيخ 
معجع  دىساف ,.؛ 110, السعجع السػسػعي.؛ صاباف , 2/449, باب دربشج ,  معجع البمجاف داغدتاف . لمسديج يشطخ :  الحسػؼ ,

 .17الفيخست ،.؛  20, معجع الخخيصة التاريخية.؛ كاصف ,  215, بمجاف الخالفة الذخقية.؛ لدتخن  , 74, األلفاظ التاريخية
باب  الخائج معجع لغػي عرخي ، .؛ مدعػد , 214, باب خصا , السعجع الػسيط ي كالديخ , األثخ . لمسديج يشطخ : : السذ الخصا - *

 .2/295باب خ ط أ ,  ، معجع متغ المغة،.؛ رضا  338خصب , 
شقار أسػد إلى : دمع قصاة , ىػ شائخ مغ فريمة القصا مغ رتبة الحسامات , ذنبو شػيل لو حداـ صجرؼ بشجقي المػف كم قصا - *

الخائج  باب ؽ ط ك .؛ مدعػد , معجع الغشي  ، رصاصي , كيعير في الرحخاء كيقصع السدافة اسخابا . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .  637, باب قزع ,  معجع لغػي عرخي 

 )ب,د,ك( ع يم: ف د,ىػ(أ,)كحا في   (7)
 في )ب(  ساقصة:  ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (8)
 )ب(  خا: السد ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (9)
(10)

 كذا فً )أ( ورائهم )ب,ج,د,هـ,و(   
(11)

 كذا فً )أ( : الفائزون )ب.ج,د,هـ,و( 
 يع )ب( لياج,د,ىػ,ك( : أ,كحا في)  (12)
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 )*(االرض بسػػا رحبػػت كتشكػػج ليػػع العػػير كلػػع يسكػػشيع الخجػػػع كادنػػت/أ( 15)الجػػير فزػػاقت عمػػييع 
,فػصمػا الى العدكخ كقج اخح في التحسيل ,كعـد عمى الخحيل ,فقاؿ  (2)كالصمػع (1)الذسذ لمخجػع
كقعشػا فػي االشػخاؾ , كالقيشػا  (5)العجك حرمشا ,لقج )*(في قبزة [(4)ك]الخاؼ فعمشا , (3)اصحابو بئذ
اليبلؾ ,فقاؿ تيسػر ال ضخر ,تػجيػا نحػ العدػكخ كاندلػػا بسػخاػ مػشيع ,عػغ  (6)الىبايجيشا انفدشا 
 (8)ميعتخامػػا عػغ خػيتخعػى كاقزػػا مػغ كرد الشػـػ كالخاحػة مػا فػاتكع فػي لػيمكع , ف (7)تخكػىاكاخيمكع 

 , شعخ : (9) كانيع صخعى  كتخكػا خيػليع تخعى

 كاليغ اماف  (11)عيػنيا                                تجج السخاكؼ (10)الدبلمة احخستظكاذا 

 )*(كاصصج بيا العشقاء فيي حبايل                              كاقتج بيا الجػزاء فيي عشاف

دبيع حتػػػػى اذا اسػػػػتخاحػا , ركبػػػػػا خيػػػػػليع فجعػػػػل العدػػػػكخ يسػػػػخ بيػػػػع كيخػػػػاؿ انيػػػػع مػػػػغ حػػػػ
فقتمػػػػا قػػػتبل ذريعػػػا ,  (12)يع , راكبػػػيغ اكتػػػافيع مػػػغ كراييػػػعيككضػػػعػا الدػػػيػؼ فػػػي اعػػػجا كصػػػاحػا ,

, كاترل  (14)الببلء كيف دىع,كلع يعمع احج  (13)ليعجكعع الخصب الس كغادركىع جخيحا كصخيعا ,
سػػػمخ مػػػغ , فيػػػخب الػػػى بمػػػخ , كقػػػج  عػػػغ حيػػػد االمكػػػاف (15)لتبلقػػػي اكقػػػج خخجػػػ الخبػػػخ بالدػػػمصاف ,
 , كشخع تيسػر في الشيب كالغارات كالدمب , ثع ضبط االثقاؿ , كجسع (16) السسمكة أؼ سمخ

 
                                                           

باب اذا ,  السعجع الػسيط ،جسع أداف كأدنػف , أؼ قخبو , أضعفو كأسقصو , الػشيظ , كأصغخ كسية  . لمسديج يشطخ :  ادنت : - *
 , باب د ف ك. معجع الغشي  , ابػ العـد , 35
 تة في )ب( ثاب :ج,د,ىػ,ك( أ,كساقصة في )  (1)
 )ب(  الصمػعك : ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (2)
(3)

 كذا فً )أ( : بئس )ب,ج,د,هـ,و( 
  ثابتة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,كساقصة في )  (4)
سع .  10.3.4سع , كالذافعية كالحشابمة  5.888سع , كالسالكية  7.728ىي أربعة أصابع , كمقجارىا عشج الحشفية  القبزة : - *

 .51, السكاييل كالسػزيغ الذخعية  لمسديج يشطخ : جسعة دمحم ,
 ,د,ىػ,ك(جب( : كقج )أ,كحا في )  (5)
 )ب( : انفدشا في )د,ىػ( : النفدشيا في اليبلؾ ج,ك( أ,كحا في)  (6)
 كػىا )ب( تخ كانكع تج,د,ىػ,ك( : أ,كحا في )  (7)
 ليع )ب( ػ ج,د,ىػ,ك( : خيأ,كحا في )  (8)
 )ب(  )أ,ج,د,ىػ,ك( : تخعى كجعمػا انفديع ككانيع صخعى  كحا في  (9)
(10)

 كذا فً )أ( : السعادة الحظتن )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ب( : تع فالسخاكؼ )د( : تجج السخاكؼ ج,ىػ,ك( أ,) كحا في  (11)
تيخ بالببلغة كالفراحة , ككسا تعجدت ىحه األبيات لعجة شعخاء لكغ ىشالظ اختبلؼ في القاضي الفاضل , فقج اش:  القائل ىػ -*

 .6/157الشجػـ الداىخة ،  . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,بعس الكمسات كتختيب االبيات
 ب,ج,ك( : كرائيع )د,ىػ(أ,كحا في )  (12)
 )ب( : السحليع )د,ىػ( : السحؿ ليع ج,ك( أ,كحا في)  (13)
 )ب( : كيف الببلء دىع )د( : كيف الببلء كصميع ج,ىػ,ك( أ,) كحا في  (14)
 )ب( : التبلفي )ج,د,ىػ,ك( )أ( : لمتبلقي كحا في  (15)
 )ج,ك(سمخ سمخ مغ السسمكة )د,ىػ( : كدي خمعة خمعو سمخ كاؼ  كدى لخمعة خمع سمخ كاؼ سمخ )ب( : ( :أكحا في )  (16)
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, فاسػػتػلى عمػػى (3)كػػخاه ك مػػا بػػيغ راض , (2)ىػػعكاشػػاعػه , (1)الشػػاس كالسػػجاراه  )*(االمػػػاؿ كلػػع رعػػاع
كاخػػح فػػي تختيػػب الجشػػػد كالعدػػاكخ , بالغمبػػة كالقيػػخ , (4)دببلتدػػمط عمػػى الػػمسالػػظ مػػا كرا الشيػػخ ,ك 

يػػجعى عمػػي  (6)قشج كاحػػج االركػػاف شخرػػاسػػسخ  (5), ككػػاف نايػػب )*(كاسػػتخبلص الحرػػػف كالجسػػاكخ
,كيكػػػف معػػو  (8)نرػػفيغيسػػػر عمػػى اف تكػػػف السسالػػظ بيشيػػا ت (7)شػػيخ مػػغ جيػػة الدػػمصاف ,فكاتبػػو

,كتسثػل  )*(,كتػجػو اليػوعمى الدمصاف حديغ ,فخضى عمي شيخ بػحلظ ,كقاسػسو الػاليػات كالسسالػظ 
 احتخامو.  (ب/14)بيغ  يجيو فداد في اكخامو ,كبال  في

 بسغ فييا عمى الدمصاف :  (9)ذكخ تػجيو الى بمخذاف كاستطياره

بعجما ركغ اليو ,كقرج بمخذاف فاستقبمو ممكاىا ,كتسثبل بيغ  )*(ثع انو تخؾ عمي شيخ
الحذع , فدار كىسا معو مغ بمخذاف ,قاصجيغ يجيو, كاتحفاه باليجايا كالخجـ ,كامجاه بالجيػش ك 

بمخ لسحاصخة الدمصاف ,فتحرغ مشيع فاحاشػا بو مغ كل مكاف ,فاخخج اكالدىسا الحيغ كانػا 
عشجه في الخىاف ,فزخب اعشاقيع بسخاػ مغ ابػييع كلع يخؽ ليع كال مغ عمييع ,ثع انو ضعف 

لقجر ,راضيا بسا ذىب في قزاء ر لمقزاء كا (10)مساتدحالو ,كقل عشو خيمو كرجالو, فشدؿ مد
,ثع رد اميخؼ بمخذاف الييا مكخميغ ,كتػجو  (11)رفقبس عميو تيسػر كضبط االمػ مسا حبل كمخ ,
 (13)ػ,كمعو الدمصاف حديغ كذلظ في شعباف سشة احج [(12)كاتخحىا دار ممكو]الى سسخقشج, 

                                                           
، معجع متغ .؛ رضا  251, باب رشل ,  السعجع الػسيطالشاس , الدفمة . لمسديج يشطخ :  : جسع رعاعة , الغػغائييغ مغرعاع  - *

 .2/607باب ر ع ع ,  المغة،
 ب,ج( : السجارة )د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (1)
 ساقصة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,بتة في  )اث  (2)
 )ب( : ككاره )ج,د,ىػ,ك( )أ( : مكخاه  كحا في  (3)
(4)

 باد )ب,ج,د,هـ,و(كذا فً )أ( : الع 
: جسع الجسكخة , أؼ القخية , الرػمعة , األرض السدتػية , بشاء ضخع حػلو بيػت يكػف فييا الذخاب كالسبلحي لمسمػؾ  الجساكخ - *

معجع متغ  .؛ رضا , 359, دسى ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , أك قخية بشيخ السمظ , بيغ بغجاد ككاسط  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 .2/411, باب د س ؼ , ةالمغ
 ب,ج,ك( : نائب )د,ىػ(أ,كحا في )  (5)
 ب,د,ىػ( : شخز )ج,ك(أ,كحا في )  (6)
 ب,د,ىػ( : ككاتيو )ج,ك( أ,كحا في )  (7)
 )ب( في ساقصة : ج,د,ىػ,ك( أ,في )ثابتة   (8)
ف سيصخ عمى بمخذاف , كأف تكػف ـ( , حيث صالح تيسػر نائب سسخقشج كىػ عمي شيخ , بعج أ1371ىػ/773كاف ذلظ في سشة ) - *

التاريخ  .؛ الغياثي , 1/19,  أنباء الغسخ بأنباء العسخ السسمكة بيشيسا نرفيغ , كعيشو عمى سسخ قشج . لمسديج يشطخ : العدقبلني ,
 .2/140, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس 176,  الغياثي

  )ب(: كاستطياره ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (9)
 : كانت مع شيخة أك عمي شيخ صاحب مازنجراف ككيبلف كببلد الخؼ كالعخاؽ . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ  الحخب الثالثة لتيسػر - *
 .12/259، الشجـػ الداىخة ،  بخدؼ
 )ب( : مدمسا ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (10)
 )ب,ج,ك( : االمػاؿ د,ىػ( أ,كحا في )  (11)
 ابتة في )ب,ك( ث:  ج,د,ىػ(أ,ساقصة في )  (12)
 )ب,ج,ك( : احج د,ىػ( أ,كحا في )  (13)



71 
 

خقشج ,كاتخحىا دار ممكو, ككصل الى سس (1)يغشاية سم ,كبعجما خبل مغ اليجخة سبع )*(كسبعيغ
كشخع في تسييج قػاعج السمظ كنطسيا في نطاـ سياستو كسمكو ,ثع انو قتل الدمصاف ,كاقاـ مغ 

مغ ذرية جشكيد خاف ,كقبيمة جشكيد خاف ,ىع الستفخدكف  )*(غاتسريجعى سيػر  جيتو شخرا,
 (3)عمييع ,كال يسكغ قخير التخؾ ال يقجر احج اف يتقجـ [(2)مغ]باسع الخاف كالدمصاف ,النيع ىع 
استخمز  (5)الحؼلظ لكاف تيسػر ا,كلػ قجر احج عمي ذ (4)يجييعاحج مغ انتداع ذلظ الذخؼ مغ 
 (7),كقصعا لمداف سشاف كل )*(لمسصاعغ (6)فعاد, )*(غاتسرفخفع سيػر السسالظ ,كسمظ السدالظ ,
كالخاف في , (9)كمامػر امخ مشيعالكبيخ ,كاف كاف في امخه كل  (8)شاعغ ,كانسا لقب تيسػر االميخ

                                                           
اجتسع الحميفاف تيسػر كالدمصاف حديغ , بعج أف مجا جيػشيسا بالصعاـ كالعتاد , تػجيػا لسحاصخة  قمعة بمخ , كلكغ استسخ القتاؿ   - *

إلى تيسػر لمحفاظ عمى حياتو كانو سيعمغ  كلع يدتدمع الدمصاف حديغ بغ قدغغ , كلكغ لكي ال يقتل تيسػر الدمصاف حديغ , أرسل ابشو
الصاعة لتيسػر , فػاقف تيسػر عمى ذلظ ككعجه أنو لغ يتعخض لو , كلكغ الدمصاف حديغ تػجو الى مشارة السدجج كاختبا بيا , فػصل 

 .93ك92 العالع اإلسالمي ،صمة الجكلة التيسػرية ب الخبخ لتيسػر كأحزخكه مكببل , كقاـ أمخاء تيسػر بقتمو . لمسديج يشطخ : باعامخ ,
 )ب( : سبعسائة كسشيغ )د,ىػ(  )أ,ج,ك( : سبعساية ستيغ كحا في  (1)
بغ دشسانو خانا , كىػ مغ ندل اكدغػداؼ بغ جشكيد خاف , كىػ يشتسي لفخع أككجاؼ ثالث أبشاء الفاتح  : ىػ سيػرغاتسر - *

س مغ يربح ممظ عمى السغػؿ يجب أف يكػف مغ ذرية جشكيد خاف . السغػلي, كقج اختاره تيسػر لئلضفاء الذخعية عمى حكسو , بدسا
تيسػرلشظ  .؛ شياب , 119,  تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد عبج الحكيع ,.؛  201, التاريخ اإلسالمي لمسديج يشطخ : شاكخ ,
 .166, عرخه كحياتو كاعسالو 

(2)
 سالة فً )أ( : ثابتة فً )ب,ج,د,هـ,و( - 
 : تسكغ )ج.د,ىػ,ك( ب(أ,كحا في )  (3)
(4)

 كذا فً )أ( : اٌدٌهم )ب,ج,د,هـ,و( 
 ساقصة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (5)
كتػلى عخش الدمصشة كمقاليج الحكع , فاستقبمو أىل سسخقشج باحتفاؿ كبيخ  تيسػر أميخا عمى مسالظ السغػؿ كما كراء الشيخ ,أصبح  - *

أعجائو إلى صفو , كأسذ مجمذ كضع نطاـ إلدارة الحكػمة , كفس العصايا لكغ مغ عخفيع , لكغ كاجيتو مذكمة ىي العسل عمى ضع 
: إذا كشت مالكا فكل ما معكع ىػ لي كإذا لع اكغ في شفػلتو , كلع يتخؾ شيئا مغ ماؿ كحخائخ , فحمػه رجاؿ الجيغ كاألمخاء فقاؿ ليع : 

ـ ترخؼ أؼ شخز بجكف إذف مشو سػاء كاف مدؤكؿ أك عامل , كمغ يخالفو ممكا فسا فائجة ما لجؼ مغ األمػاؿ كالخيخات , كأعمغ بعج
سيقع بو عقاب , إذ كاف الكثيخ مغ السقخبيغ كالذيخ زيغ الجيغ يجخل عميو بجكف استاذاف فيدتسع تيسػر آلرائو , كلكشو يفعل ما يذاء 

كأعصى احجاىا ألحج اف , كاألميخ جاكػ حامبل لمعمع , كرئيدا لمجيػ , كسا كزع السشاصب فعيغ األميخ داككد حاكسا عمى سسخقشج  بعجىا
ألف فكاف أميخا خانا اسسيا , أمخائو مغ بيت جشكيد خاف مغ فخع أككجاؼ ثالث أبشاء جشكيدخاف, فعيغ سيػرغاتسر عمى السشصقة , 

إنسا ألمبلؾ الجغصائييغ عمى رضا اتباعو , كبالتالي سيكػف لديػرغاتسر ليذ كريث ألمبلؾ السغػؿ فحدب ك  تيسػر أراد الحرػؿ
ـ( , عشجما أصيب بالسخض , كعمى الخغع 1388ىػ/790ايزا , فدعصاه لقب الخاف , كشارؾ معو في العجيج مغ الحخكب حتى كسط )

العالع  . لمسديج يشطخ  :شيػلخ , أنو تػفي , كحسل جثسانو مغ بخارػ الى كير كدفغ ىشاؾ مغ العشاية التي أكالىا تيسػر لو إال
عرخه  تيسػرلشظ،  شياب   .؛61,  تيسػرلشظ .؛ المب , 210, تاريخ بخارى  فامبخؼ , .؛ 122,  مي في العرخ السغػلياإلسال

 .؛ 109, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح , 201, ، التاريخ اإلسالمي .؛ شاكخ 167,  كحياتو كاعسالو
 .158,  محكخات تيسػرلشظ

 )ب( : رفعا ( كحا في)ج,د,ىػ,ك  (6)
, باب السصفىء ,  ، الخائج معجع لغػي عرخي : جسع مصعغ , ىػ مػضع الصعغ , أك العيب . لمسديج يشطخ : مدعػد  مصاعغ - *
 .3/612, باب ط ع ف , معجع متغ المغة .؛ رضا , 748
 ب,د,ىػ( : كل سشاف )ج,ك(أ,كحا في )  (7)
 ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك(أ,ثابتة في )  (8)
 )ب( : مامػر مشيع كاميخ )د,ىػ(  : اميخ مشيع كاميخ كمامػر ج,ك(أ,كحا في)  (9)
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 ,في ىحا الدماف الى الدبلشيغ , [(2)اليو],كشبيو الخمفاء  بالشدبة  )*(في الصيغ (1)سارحاسخه كال
 يكخمو , كيدتذيخه في امػره كيقجمو. (4)كافففي سسخقشج , (3)بايكاستسخ بعمي شيخ نا

 /أ(15) خاف سمصاف الجشت كتخكدتاف: ذكخ كثػب تػقتامير

 )*(مػػػػا جػػػػخػ بػػػػيغ تيسػػػػػر (5)ءالسػػػػا ر , )*(ر خػػػػاف سػػػػمصاف الجشػػػػت كالتتػػػػارثػػػػع اف تػقتػػػػامي
لجػػػار ,كىيػػا العدػػكخ اا(8)ك كسػػبب الشدػػب (7)مػػةعكذلػػظ لفػػار دـ قمبػػو كغػػار , (6)حدػػيغ كالدػػمصاف

,فخػخج اليػو  )*(,كاتػخار (9)اؽغشمػغ جيػة سػ, كتػجو الى مراؼ تيسػػر ,)*(الجخار ,كالجير الدخار

                                                           
 )ب(سار ج: كال ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (1)
ىحا يبيغ أف سيػر غاتسر , كابشو محسػد خاف , لع يكػنا يتستعاف باؼ سمصة حقيقية , كإنسا كانا كاألسخػ عشجه ,لكغ العبلقات  - *

,  لشظ عرخه كحياتو كاعسالوتيسػر  جـ سيػر غاتسر تيسػر كقائج حيػؼ كمستاز . لمسديج يشطخ : شياب ,بيشيسا كانت جيجة , فقج خ
  The Issue With tamerlane , p.39 . ، The identity of tamerlane  .؛167
 ثابتة في )ب,د,ىػ( :  ج,ك(أ,ساقصة في )  (2)
(3)

 كذا فً )أ( : نائبا )ب,ج,د,هـ,و( 
(4)

 : وكان )ب,ج,د,هـ,و( كذا فً )أ(  
: أك القشقخات, التتار لفع تخكي , كجحر الكمسة يعشي الخسع بذكل معتاد , كتذتق مغ تات بسعشى الجبل , كآر بسعشى  قبائل التتار - *

قبائل السغػلية  الداكغ أؼ ساكغ الجباؿ ,  ىع شائفة كبيخة تتكػف مغ قبائل كثيخة , كالعجيج مغ السؤرخيغ أشمقػا اسع التتار عمى جسيع ال
, فعخؼ السغػؿ باسع التتار ايزا , فيع أكثخ الشاس شاعة لدعسائيع ,كيعطسػىع اعطع تبجيل , فخخجػا مغ كراء الشيخ , يقصشػف في 
بعج السشصقة التي تحج شساال بشيخؼ أرجػف كسمشجا كمسمكة القخغيد كشخقا إقميع الخصا , كغخبا مسالظ األكيغػر , كجشػبا إقميع التبت , ك 
انترار جشكيد خاف عمى التتار أصبح يصمق عمييع اسع السغػؿ  كمغل , فاشتيخ التتار بيحيغ االسسيغ أما التتار اك السغػؿ. لمسديج 

,  السخاة كدكرىا الحزاري في عرخ السغػؿ .؛ كجرك , 25,  مغ ىع التتار؟ .؛ كخيع ر , 3/2125, العبخ  يشطخ : ابغ خمجكف ,
تاريخ الجكلة السغػلية في .؛ فيسي ,  59, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛عبج الحكيع , 15, السغػؿ  حخكب .؛ حصيط ,15

 Historical Dictionary of the Mongol.؛   Genghis Khan & the Mongol Conquests , p.17.؛  17إيخاف ، 

World Empire , p.263 .  
(5)

 كذا فً )أ( : راى )ب,ج,د,هـ,و(  
: إذ شغ تيسػر ثبلث حسبلت ضج تػقتامير , كالتي استسخت لسجة ثساني  حخب تيسػر الثانية كانت مع تػقتامير ممظ التتار - *

ـ بيديسة تػقتامير , بعج أف كاف تػقتامير أحج قػات تيسػر , كقج عيشو حاكسا عمى ببلد القفجاؽ , 1394ىػ/797سشػات كانتيت سشة 
 ت تابعة لو في اسيا الغخبية قائسة عمى نطاـ األحبلؼ ضج تيسػر. لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,كلكشو بجا العسل بتدسيذ دكيبل

 .؛   92, االحتالؿ السغػلي لخكسيا  الذسخؼ ,.؛ 122, العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي  .؛ شيػلخ , 12/258، الشجـػ الداىخة
The Issue With tamerlane , p.32 . ،  The identity of tamerlane 

(6)
 ثابتة فً )أ( :سالطة فً )ب,ج,د,هـ,و( 
  )ب( مةق: لج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في  (7)
(8)

 ثابتة فً )أ(: سالطة فً )ب,ج,د,هـ,و(  
ـ( , فػصل الخبخ الى تيسػر 1388ىػ/788شخع تػقتامير في الديصخة عمى ببلد ىػالكػ , فكاف أكؿ احتكاؾ مع تػقتامير سشة ) - *

كحريعة لسػاجيتو , كخخج مغ سسخقشج إلى إيخاف لسحاربة تػقتامير , كاستغل تػقتامير خخكج تيسػر فيجع عمى ضػاحي فجيد جيذو 
سسخقشج , كعاد تيسػر إلييا عشجما سسع بيجـػ تػقتامير عمى أرضو , فكانت السػاجية صعبة عمى تيسػر إذ أف تػقتامير ػخسل جشػده 

كقتل أعجاد كبيخة مغ أصحاب تيسػر , كاضصخ تيسػر لميخب , كىحا أدػ ليديسة تيسػر , لكغ كبجؤا بتخخيب الجيار كسفظ الجماء , 
,  تمفيق االخبار كتمقيح االثار.؛ الخمدؼ ,  9/70,  شحرات الحىب تيسػر أرسل ابشو ميخاف شاه خمفو . لمسديج يشطخ : ابغ العساد ,

 .304, التاريخ اإلسالمي .؛ شاكخ , 560
 )ب( : سغتاؽ )د,ىػ,ك( : سغتاؼ )ج( : سعتاؽ)أ(  كحا في  (9)
تدسى أيزا أشخار , كىي مجيشة حريشة كالية كاسعة أكؿ حجكد التخؾ , في ببلد ما كراء الشيخ , كتقع عمى الداحل  اتخار : -*

 164, السدالظ   أكضح .؛ ابغ سباىي زادة , 1/218,  ، معجع البمجافالذسالي لشيخ سيحػف , قخب فاراب . لمسديج يشطخ : الحسػؼ 
 .184 لشظ ،محكخات تيسػر .؛ 
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 )*(,قخيبػػا مػػغ نيػػخ خجشػػج كىػػػ نيػػخ سػػيحػف  )*(فػػي بػػاشخاؼ تخكدػػتافتيسػػػر مػػغ سػػسخقشج ,كتبلقيػػا 
سػػؽ السحاربػة ,كلػع يشفػق بيػشيع  (1)يغكخ فقامػت بػيغ العدػكجيحػف , ,,كسسخقشج بيغ نيخؼ سيحػف 
تػػػجكر الػػػى اف انصحػػػغ عدػػػكخ تيسػػػػر  (3)الحػػػخب (2),كال زالػػػت رحػػػى )*(سػػػػػ معػػػامبلت السزػػػاربة

انحػػل ,اذا بخجػػل يقػػاؿ لػػو الدػػيج بخكػػة قػػج اقبػػل  [(6)قػػج]ػده ,كعقػػج جشػػ (5)فػػلاتعدػػكخه قػػج  (4),فبيشسػػا
انكدػػخ ,فقػػاؿ لػػو الدػػيج ال  [(7)قػػج],فقػػاؿ لػػو تيسػػػر كىػػػ فػػي غايػػة الزػػخر ,يػػا سػػيجؼ الدػػيج جيذػػي 

,كنفخيػا  (9)كركػب فخسػو الذػيبا (8),ثع ندؿ الديج عغ فخسو ,ككقػف كاخػج كفػا مػغ الحرػا )*(تخف
,فرػػخخ بيػػا ايزػػا تيسػػػر تابعػػا ذلػػظ  (10)يػػاغي فػػاجخؼ كصػػخخ بقػلػػو  فػػي كجػػو عػػجكىع السػػخدػ ,
 دعا االبل الطساء  (12)الرػت ,فكانو (11)يسالذيخ الشججؼ ,ككاف عبا

                                                           
ـ( , ىاجع تػقتامير ما كراء الشيخ مدتغل غياب تيسػر , إذ أنو كاف في شسالي أذربيجاف كإيخاف , اجتاز 1387ىػ/789في عاـ ) - *

ء جػكمظ , كنت  سيحػف بالقخب مغ سغشاؽ كحاصخ صابخاف كحرمت معخكة بيغ تػقتامير كقػات تيسػر بقيادة عسخ الذيخ في صحخا
عشيا ىديسة عسخ الذيخ بغ تيسػر , كتقجمت قػات تػقتامير كحاصخت بخارػ كيقي الػضع حخجا حتى عاد تيسػر بذكل سخيع , 

ابغ  ـ( , كبدبب االعجاد الكثيخة التي ماتت مغ جشجه كالغبلء السختفع  . لمسديج يشطخ :1388ىػ/790فػصميا في صفخ ربيع االكؿ )
 .97, حخكب السغػؿ  حصيط , .؛ 1/25ؽ-9ج,  ابغ الفخاتتاريخ  الفخات ,

: أك سيحاف , نيخ مذيػر بسا كراء الشيخ , كيعخؼ بشيخ الذاش, ىػ جدء مغ نيخ جيحػف , كيجخؼ مغ حجكد التخؾ في  سيحػف  - *
كيرب في بحيخة ببلد الخـك , كمخخجو مغ نيخ اذنة , كيسخ عمى اخديكث , كرأس عيغ , حتى يرل خجشجه كيديخ حتى فاراب 

, باب سيح ,  معجع البمجاف .؛ الحسػؼ , 3/771, معجع ما استعجع  خػارـز , كيعخؼ حاليا باسع سخداريا . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
الخكض السعصار  .؛ الحسيخؼ , 4/445, صبح االعذى القمقذشجؼ , .؛1/379, بغية الصمب في تاريخ حمب  .؛ ابغ العجيع , 3/294

تيسػر امبخاشػر   الحكيع , عبج .؛ 2/173, قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل   .؛ السحبي , 333, قصارفي خبخ األ
 . 34, عمى صيػة جػاد 

 )ب( كخاج,د,ىػ,ك(: العدأ,كحا في )  (1)
, كالخدارة عمى صاحب  : القخاض كأف تعصي اندانا مغ مالظ ما يتاجخ بو عمى أف يكػف لو مغ الخبح سيع معمػـالسزاربة  - *

, باب ض ر ب ,  الخائج معجع لغػي عرخي  الساؿ , أك الحيل في الحخكب , الزخب في األرض لمتجارة. لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 .328,  معجع لغة الفقياء ركاس ,.؛  541
 ب( : رحا )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (2)
 ب,د,ىػ,ك( : الحخكب )ج(     أ,كحا في )  (3)
 ب,د,ىػ( : فبيشا )ج,ك(أ,في ) كحا  (4)
 )ب( : انفل )د,ىػ( : قل )ج,ك( )أ( : فل كحا في  (5)
 ثابتة في )ب,د,ىػ( :  ج,ك(أ,ساقصة في )  (6)
 ثابتة في )ب,د( :  ج,ىػ,ك(أ,ساقصة في )  (7)
كعبخ تيسػر بقػاتو نيخ خجشج , , ـ( 1388ىػ/791) تػجو تػقتامير بقػاتو إلى ما كراء الشيخ لسػاجو تيسػر في فرل الذتاء سشة  - *

لكغ قػات تػقتامير لع تتحسل بخكدة الصقذ فعاد لببلده ,فقخر تيسػر مبلحقة جير تػقتامير , حتى لحقو كدارت معخكة بيشيسا , كلع 
عغ فخسو كأخح حفشة  يفد أحجىسا بالسعخكة , كعادكا إلى مقخ إقامتو , أما تيسػرلشظ تػجو إلى الديج بخكة ,كأخبخه بيديستو , فشدؿ الديج

مغ الحرى كرماىا في كجػه عدكخ تػقتامير كصخخ ياغي قاججؼ أؼ أىخب بالتخكية , فعاد الجشج بقػة أكبخ كاستصاعػا ىديسة جير 
. لمسديج يشطخ : الخمدؼ  تػقتامير , كغشسػا األمػاؿ كالسػاشي , كعاد تيسػر بعجىا إلى سسخقشج كضبط أمػر تخكدتاف كببلد نيخ خجشج

 .   12/258,  ، الشجـػ الداىخة .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ 1/566, مفيق االخبار كتمقيح االثار ت, 
 ب( : الحرباء )د,ىػ( : الحربا )ج,ك(أ,كحا في )  (8)
 ب,ج,ك( : الذيباء )د,ىػ(أ,كحا في )  (9)
 ب( : ياغي قاججؼ )د,ىػ( : باغي قاججؼ )ج,ك(أ,كحا في )  (10)
 )ب( :  باؼ: ع ج,د,ىػ,ك(أ,) كحا في  (11)
 ب,د,ىػ,ك( : فكاف )ج(أ,كحا في )  (12)
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مػػػع  )*(,فعصفػػػت عدػػػاكخه عصفػػػو البقػػػخ عمػػػى اكالدىػػػا ,كاخػػػحت فػػػي السجالػػػجة (1)((*)تجػػػػ جػػػػب )ب
 (3)حيغي فػاجخؼ شػاال كىػ يقػؿ با,ا (2)قارح الك كلع يبق في عدكخه مغ جحع اضجادىا كانجادىا ,

تػقتػػامير مشيػػدميغ ,ككلػػػا  (4),ثػػع انيػػع كػػخكا كػػخة بيسػػة متعاقػػجة , كنيسػػة متعاضػػجة ,فتخاجػػع جػػير
 (5)ا مػػػغعمػػػى اعقػػػابيع مػػػجبخيغ ,فػضػػػع عدػػػكخ تيسػػػػر فػػػييع الدػػػيػؼ, كسػػػقػىع بيػػػحا الفتػػػػح كاسػػػ

يسػػػر الػػى ,كغشسػػػا االمػػػاؿ ك السػاشػػي, كاسػػخكا اكسػػاط الػػخكس كالحػاشػػي ,ثػػع رجػػع ت (*)الحتػػػؼ
بخكة ,كحكسػو فػي جسيػع السسخقشج , كقج ضبط امػر تخكدتاف كببلد نيخ خجشج ,كعطع لجيو الديج 
انو كاف مغخبيا بسرخ حجاما  (6)ما استػلى عميو كممكو ,كىحا كالديج اختمف القػؿ فيو ,فسغ قايل

اىػػل السجيشػػة , كمػػغ قايػػل انػػو كػػاف مػػغ  (9)قػػجره كتدػػاما (8)عػػبلبيػػا  (7)يجدػػفػػحىب الػػى سػػسخقشج كت,
كػاف مػغ اكبػخ  (10)انػوفالذخيفة ,كمشيع مغ يقػؿ انو مغ اىل مكة السشيفػة ,كعمػى كػل حػاؿ  (ب/15)

في بػبلد مػا كراء الشيػخ كخخاسػاف ,كال سػيسا كقػج امػج تيسػػر بيػحه الشجػجة, كخمرػو بيػحه  )*(االعياف
 (12)كاحتكػخ,عمػي  )*(تيسػػر تسػغ  (11)لػوؿ ا,فقػ مغ ىحه  الذػجةالمصيفة ,السرادفة لمقزاء كالقجر ,

لجػ ,فقاؿ لو يا مػالنا االميخ اف اكقاؼ الحخميغ الذخيفيغ في االقاليع كثيخة ,كمػغ جسمػة ذلػظ انػج 
لػظ االحدػاف ,كاذا اقػيع اصػل ذلػظ افي مسالظ خخاساف ,كانا كاكالدؼ مغ جسمػة مدػتحقي ذ )*(خػػ 

                                                           
كتػجايت اإلبل , أؼ دعاىا جػت جػت كىي مثمثة التاء , كىػ زجخ اإلبل إلى الساء . لمسديج يشطخ : رضا :  : ججا جػت بجػت - *

 596/1, باب ج ك ب , معجع متغ المغة
 )ب(  ب جػ  بجػ ت: ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (1)
مجمج , ضخب كل مشيسا األخخ بالديف , أك ىي قصعة مغ الجمج , خخقة تسدكيا الشائحة كتمصع بيا كجييا .  : جسعالسجالجة  - *

 .1/551, باب ج ؿ د , معجع متغ المغة .؛ رضا , 265باب الجامع , الخائج معجع لغػي عرخي ،  مدعػد ,لمسديج يشطخ : 
 قارح  )ب(اال:  ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (2)
 ياغي قاججؼ صائح )ج,د( : ياغي فاججؼ صالح )ىػ,ك( ( : باغي فاجخؼ شالح )ب( :)أ كحا في  (3)
 ب,ك( : فخجع جير )ج,د( : فتخاجع )ىػ(أ,كحا في )  (4)
 )ب( : كاسات )ج,د,ىػ,ك(: كاس  )أ( كحا في  (5)
.؛  132,  معجع لغة الفقياء: جسع حتف , كىػ السػت كاليبلؾ , أسع سيف مغ سيػؼ الشبي. لمسديج يشطخ : ركاس ,  الحتػؼ - *

 32/2باب ح ت ؼ , معجع متغ المغة ، رضا ,
 ب,ج,ك( : قائل )د,ىػ(أ,كحا في )  (6)
 )ب(يج ذ: كتج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (7)
 : كعمي )ىػ,ك(ساقصة في )ب( : ج,د( أ,بتة في )اث  (8)
 ب,ج,ك( : كتدامى )د,ىػ(أ,كحا في )  (9)
(10)

 ,و(كذا فً )أ( : انه )ب,ج,د,هـ 
ة في دمذق , كترشف إلى ثبلثة : العمساء أعزاء مؤسدة ديشية كالسفتي كالقاضي , زعساء ىي فئة اجتساعية ىام األعياف : - *

البمجة كأغاكاتيا , كقػتيع مدخػذة مغ مشاصبيع الستػارثة , كاألعياف الحيغ ال يختبصػف بسشرب ديشي اك عدكخؼ . لمسديج يشطخ : ابغ 
 .55/ 1, سالميةالسػاكب االكشاف , 

 )ج,د,ىػ,ك( )ب( : كقاؿ لو )أ( : فقل ر كحا في  (11)
,  معجع الغشي  : شمب الحرػؿ عمى اآلماؿ كالخغبة , نػع مغ أنػاع الصمب , أك اختخاع الذيء . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , تسغ - *

 . 243, باب تسشى ,  ، الخائج معجع لغػي عرخي باب ـ ف ؼ .؛ مدعػد 
 )ب( خ: كاحتكج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (12)
 .4/359 صبح االعذى ،القمقذشجؼ ,  : أخخ مجف أذربيجاف , كبيشيا كبيغ سمساس أحج كعذخكف ميبل . لمسديج يشطخ : خػى  - *
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,ما كانت حرتي  (2)فوذلظ كصخ ,كضبصت اكقافو ,كمرارؼ  (1)كخرسو ,كعمع قزسو كخزسو
اياىػػا مػػع  (5)صعػػوتفػػي ىػػحا الػػػادؼ, فػػاقصعشي اياىػػا فاق (4)زػػيةالقاقػػل مػػغ ىػػحه  ,اكالدؼ (3)كحرػػة

 اكالده كاسباشو كاحفاده.  (7)في يجاالف  [(6)الى]مزافاتيا كاعساليا كقخاىا ,كىي 

 ذكخ عمي شيخ مع تيسػر كما كقع بيشيسا مغ السخالفة كالذخكر:

, فاغتالػو (8)كبيغ عمػي شػيخ مخالفػة كانحػاز ,الػى كػل مشيسػا شايفػةثع اف تيسػر كقع بيشو 
الى  (9)كؿخ كىتيسػر كختمو ,ثع قبس عميو كقتمو ,فرفت السسالظ كالػاليات لتيسػر بعس الرفا ,

 .)*(كانا في التابي كقفا (10)راسشاعتو مغ الشاس كل كجو ك 

 دار البػار : مع تيسػر ككيف احميع (11)قشج كالتتارسسخ  )*(ذكخ ما جخى لجعار

كثيخكف ,كىع انػاع فسشيع مرارعػف  )*(مغ الجعار (12)فةيككاف في سسخقشج شا
,كاليسغ ,كالعجاكة  )*(,كالقيذ (13),كمشافقػف, كمبلكسػف ,كمعالجػف ,كىع فيسا بيشيع فخقتاف

                                                           
 ب,د,ىػ(  : كحرسو)ج,ك()أ, كحا في  (1)
 صخافو)ب(  اكحا في )ج,د,ىػ,ك(: ك   (2)
 ب,د,ىػ,ك( : كحرت )ج(أ,كحا في )  (3)
  )ب,د,ىػ( ربة : القج,ك(أ,)كحا في   (4)
(5)

 كذا فً )أ( : فالطعه )ب,ج,د,هـ,و( 
(6)

 سالطة فً )أ( : ثابتة فً )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب( : في يج بشي )د,ىػ( : في بشي )ج,ك()أ( : فيسا بيغكحا في   (7)
 ب,ج,ك( : شائفة )د,ىػ(أ,كحا في )  (8)
 ,ىػ( )ب,د( : كىجكؿ )ج: ىدكؿ ك( أ,) كحا في  (9)
 )ب(  قفا : ك ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (10)
غجر تيسػر بعمي شيخ , الحؼ ساعجه في إدارة السسمكة , كقتمو كأكقع بسغ كاف معو في سسخقشج , كىع كثخ , كلكشو أكقع بيع  - *

يا خصب بشت ممظ السغل كىػ بالسكخ كالخجيعة , فقتميع كميع كلع يبقى أحج مشيع فكفى الببلد شخىع , كبعج أف استقخ في الببلد , كحيش
,  1/20, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  ابغ حجخ العدقبلني ,: . لمسديج يشطخ  تسخ خاف , فداد في القابو كػركاففخحاف أك يقاؿ لو 
 . 2/141, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس ,

 , باب د ع ر , ركاس , معجع الغشي  يج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع داعخ , سػء الخمق ,ك الفداد كالفدق كالفجػر . لمسد  دعار - *
 .359, باب دعث ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛مدعػد , 155,  معجع لغة الفقياء

 ار )ب(تت: كالج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (11)
(12)

 كذا فً )أ( : طائفة )ب,ج,د,هـ,و( 
يسػػا إال شائفػػة ضػػست السبلكسػػيغ كالسعػػالجيغ كالسرػػارعيغ , فابحػػت بعػػج الخػػبلؼ الػػحؼ كقػػع بػػيغ تيسػػػر كعمػػي شػػيخ , انزػػع كػػل مش - *

الفخقتػاف يتقػاتبلف , كلكػػغ لكػل فخقػػة قائػج يخجعػػػف إلييػا فػػي مختمػف األمػػػر , فػاذا خػػخج تيسػػر مػػغ سػسخ قشػػج كعػيغ نائػػب مكانػو , فكانػػت 
ده يجػج أف األمػػر سػاءت كتعصػل نطاميػا , كبػجأ ىحه الصائفػة تعسػل عمػى قتػل ىػحا الشائػب أك اسػتسالتو إلػى جانبيػا , كعشػج عػدتػو إلػى بػبل

 .   1/512, درر العقػد الفخيجة مغ ججيج بتسييج نطاـ الببلد . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 ب,د,ىػ,ك(  : فخقتيغ )ج(أ,كحا في )  (13)
شي ذىل بغ شيباف بغ : تعجدت اندابيع فقيل ىع مغ آؿ عامخ بغ صعرعة العجناني , كمشازلو بالبحخيغ , أك مغ ب القيذ - *

العجنانية  , كىع بشػ قيذ بغ عسخك بغ السددلف بغ ابي ربيعة , أك ىػ مغ قبيمة قحصانية كسكشيع مغ الجيار السرخية , كفخع مغ 
 233, نياية األرب في معخفة أنداب العخب  قحصاف عديخ  , كىع مغ قبائل اليسغ تقيع شخقي صشعاء  . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,

 .3/195معجع قبائل العخب،  كحالة ,.؛ 
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 ركس كضيػر ,كاعزاد كضخكس,,فة مشيسا يكلكل شاالدمغ , (1)خكالسقاتمة بيشيع قايسة عمى م,
اقاـ كخبلفيع ,فكاف اذا قرج جانبا , (3)يخافيع لسا كاف يطيخ لو عشادىع (2)تويبتيسػر مع اككاف 

,اك  (4())*ػا الشايبعمخف) با ,فاذا بعج عغ السجيشة خخج مغ تمظ الجساعة شايفة ,يلو في سسخقشج نا
بصت امػره كاضيخكا السخالفة ,فسا يخجع تيسػر اال كقج انفخط نطامو, كتخ (/أ16)خخجػا مع الشايب

ثع يتػجو كتذػش مقامو فيحتاج الى تججيج كتسييج ,كتخخيب كتذييج ,فيقتل كيعدؿ يعصى كيجدؿ ,
كمكخىع  (8)يعمتخالى  (7),كيتػبػف  (6)عكخىعمسالكو كتػشيج مدالكو, فيعػدكف الى  (5)تسييجل

 (9)عار,كاالذعار كالج مغ تدع مخار, فزاؽ تيسػر ذرعا باالشخار ا,كتكخرت ىحه القزية نحػ 
ق ياليو الخبل (11), كدعا (10)كاستيراليع فرشع سػرا,فاعسل الحيمة في اغتياليع ,ككف اذاىع ,
مزافا, كميد  (13)واممجعل كل ذؼ عسل الى ع (12)ككبيخا كصغيخا ,كصشف الشاس اصشافا,

 )*(بغ كيقباد )*(عمى حجة ,كفعل معيع ما فعمو انػ شخكاف (14)اكليظ الجعار ,مع ركساييع
اف كل مغ ارسمو الييع يػلػنو االشخاؼ انرارا, كقخر معيع  (16)حجفي ا (15)كارصج لوجه ,بالسبلح
الشاس ,كيدقييع بيجه  (18)سك ثع انو جعل يجعػ ر ,كيكػف ارسالو الييع عمى قتمو شعارا , (17)رادما

                                                           
 خ)ب,ىػ,ك(  سج,د(: مأ,كحا في )  (1)
 )ب,ج,د(   توبى: ا ىػ,ك(أ,كحا في )  (2)
 ب,ج,د,ىػ( : عشاكىع )ك(أ,كحا في )  (3)
إلى : لقب لمقائع مقاـ الدمصاف في مختمف األمػر , كيصمق عمى كل نائب عغ الدمصاف أك غيخه , ككانت الذاـ مقدسة الشائب  - *

 5/453, صبح األعذىعجة نيابات , كيقاؿ لشائب ىحه الشيابات أميخ االمخاء , كنائب الدمصاف ىػ الكافل . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , 
 .  149 ، معجع األلفاظ التاريخية،.؛دىساف 

 )ب( : الشائب )ج,د,ىػ,ك(فجعمػا الشايب رىيشة  )أ( : كحا في  (4)
 (ب)تسييج الى : ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (5)
 )ب( : عدكخىع )ىػ(  : مدالكيع كعداكخىعج,د,ك( أ,) كحا في  (6)
 ب( : كيؤبػف )د,ىػ( : كيثػبػف )ج,ك(أ,كحا في)  (7)
 )ب,د,ىػ(يع تم: خج,ك(أ,)كحا في   (8)
 )ب( : كالحعار)ج,د,ىػ( : كالدعار )ك( : كاالذعار كالجعار   )أ( كحا في  (9)
  كاستشبط ليع شخكرا )ب( :( ج,د,ىػ,كأ,كحا في )   (10)
 ب,ج,د( : دعي )ىػ,ك(أ,كحا في )  (11)
 )ب,ىػ( : كساقصة في )ج,د( فاذ كحا في )أ( :  (12)
 : عسمو )ىػ( )ب( : عمسو ج,د,ك(أ,كحا في )  (13)
 ب,ىػ,ك( : رؤسائيع )ج,د( أ,كحا في )  (14)
كاسخة  , فقيل ابغ كدخػ , كدخػ السمػؾ األكؿ انػ شخكاف ,  اسع فارسي معخب , كتكمست بو العخب , مغ قبيمة األ انػ شخكاف : -*

مػجد  .؛ 279/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  .؛ السحبي , 4/415,  صبح االعذى. لمسديج يشطخ :القمقذشجؼ , 
 .5/1395 دائخة السعارؼ االسالمية ،

بلء الجيغ كيقباد , كأصبحت اسختو مغ اقػػ األسخ في عرخه . لمسديج يشطخ : اسع يصمق عمى سبلجقة الخـك , أشيخىع ع كيقباد - *
 .28/8673,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية: 

(15)
 كذا فً )أ( : لهم )ب,ج,د,هـ,و(  
 )ب( : اخح )ج( : ااججاء د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (16)
 )ب,ج,د( : ادبارا ىػ,ك( أ,كحا في)  (17)
 ( : رؤس )ج,د,ىػ,ك()ب)أ( : ركساء كحا في   (18)
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الى احج سقاه  (3)الجعار (2)ظغ اكليالشػبة م (1)تكاذا افزالكاس ,كيخمع عمييع افخخ المباس ,
 , (5)وتالى نحػ الخصج ,فاذا كصل الييع خمعػا عشو خمع (4)بوكخمع عميو كاشار اف يتػجو اسو ,ك

فدبكػه الفشاء , (8)ةققالبو في بػت )*(,كسبكػا عدجج )*(فيتكػه (7)ت[ بل كثػب الحيا(6)]ككثبػا عميو
 (11)نارىع اثارىع ,كشفاء (10)ىكمح , )*(عمى اخخىع ,كاستػفى بحلظ قصع دابخىع (9)االى اف ات

,فرفت لو السذارع ,كخبل ممكو عغ مجاذب كمشازع ,كلع يبق لو فيسا كراء الشيخ مسانع كال 
 مجافع.

  :مسالظ سسخقشج كما بيغ نيخي بمخذاف كخجشج (12)فرل في تفزيل

 (14)ةكجياتيا ,كىي تدع )*(كانجكاف (13)تػمانات ةلظ سسخقشج ككالياتيا كىي سبعافسغ ذ

مغ السجف ,كراء الشيخ  (15)بارة عسا يخخج عذخة االؼ مقاتل ,كفي ماع )*(تػمانات, كالتػماف
قجيسا عمى ما زعسػا ,اثشا عذخ  (16)ػرىامدسسخقشج ك السذيػرة ,كاالماكغ السعتبخة السحكػرة ,

                                                           
 )ب( : انقزت )ج,د,ىػ,ك( )أ( : افزيت كحا في  (1)
 )ب( : اكلئظ )ج,د,ىػ,ك( )أ( : اكليئظ كحا في  (2)
 ب,ج,د,ىػ( : الدعار )ك(أ,كحا في )  (3)
 : ساقصة في )ب( ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (4)
 )ب(و : خمعج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (5)
 كثابتة في )ج,ك(ب,د,ىػ( : أ,ساقصة في )  (6)
 )ب,ج,ك( : الحيػة )د,ىػ( )أ( : الحياة كحا في  (7)
, باب ق معجع متغ المغة .؛ رضا , 515باب ىجع ,  السعجع الػسيط ،: خخقو كمدعو , كشقو شػال , . لمسديج يشطخ :  فيتكػا - *

 .5/596ت ؾ , 
الخائج  السمػؾ , أؼ البعيخ الزخع . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: الحىب , اسع يجسع كل الجػاىخ , أك الجساؿ التي يخكبيا  عدجج - *

 .4/99, باب ع س ج , معجع متغ المغة.؛رضا ,  550, باب عذ ,  معجع لغػي عرخي 
 )ب( : بػشو )د,ىػ( : بػذقة )ج,ك( )أ( : بػتفة كحا في  (8)
(9)

 كذا فً )أ( : اتى )ب,ج,د,هـ,و( 
 باب د ب ر .؛ رضا , معجع الغشي  ، سؤخخ , كقاشعيع كعاداىع  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: السػت , البعيج , أثخ , ال دابخىع - *

 .2/372, باب د ب ر , معجع متغ المغة
(10)

 كذا فً )أ( : محا )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب,ىػ( : كساقصة في )د( : كشفا نارىع  ج,ك(أ,) كحا في  (11)
 يل )ب(ز: تفج,د,ىػ,ك(أ,كحا في)  (12)
 ب,د,ىػ( : سبعة تػماف )ج,ك(أ( : سبع تػمانات )ي )كحا ف  (13)
 .؛ ابغ 1/261, باب انجكاف ,  معجع البمجاف : ىي قخية مغ أعساؿ فخغانة , كمغ قخػ سخخذ. لمسديج يشطخ : الحسػؼ , انجكاف - *

 .273 /1قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل ، .؛ السحبي , 172, أكضح السدالظ   سباىي زادة ,
 )ب,ج,د( : تدعىػ,ك(أ,)كحا في   (14)
: أخحت المغة التخكية كمسة تػمغ مشيا ,كىي الفخقة مغ الجشج , بسعشى الكثيخ أك يقجر بسعشى عذخة االؼ , أك ثبلثيغ الف  التػماف - *

الحزخ أكثخ مغ البجك ,  ديشار كجسمة ذلظ مائة الف الف كخسذ مائة الف , كقائجىا يدسى نػيغ أك نػياف, كبجات تصمق عمى سكاف
فكانت التػماف شبقة مغ الصبقات التي تعير في ببلد كاشغخ , ككانت كمسة تػماف تدتخجـ  في بخارػ لمجاللة عمى سكاف الػادؼ , 

اظ معجع األلف .؛ دىساف , 240تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى، بارتػلج ,  ستاني , بسعشى ساكغ الجبل . لمسديج يشطخ : بجؿ كمسة كػه
 .  86 تاريخ السغػؿ كغدك البالد اإلسالمية ، .؛ البييجي , 1/366, ندىة الشفػس كاألبجاف  .؛ ابغ الريخفي , 48التاريخية، 

 ب,د,ىػ( : فيسا )ج,ك( أ,كحا في )  (15)
 ػرىا )ب(: كسخىا )د,ىػ( صج,ك(: أ,كحا في )  (16)
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مغ  (1)قبل جشكيد خاف ,كرايت حج صػرىا لظ عمى عيج الدمصاف جبلؿ الجيغككاف , )*(فخسخا
تيسػر كسساىا دمذق ,كمدافتيا عغ سسخقشج ,نحػ مغ نرف يـػ قربة بشاىا  (/أ16) جية الغخب

بالخط  (3),سكتيا كفمػسا )*(سسخقشج العتيقة كيخخجػف دراىع [(2)في],كالشاس الى االف يحفخكف 
كىي  )*(,كمغ مجف ما كراء الشيخ مخغيشاف مشيا فزة (4)ػف يخخجك  ,يدبكػف الفمػس , )*(الكػفي

ايمظ خاف ,كمشيا خخج الذيخ الجميل العبلمة بخىاف الجيغ  قجيسا ,كبيا كاف (5)التخت ,كانت
 ,جيحػف  (6)كىي عمى ساحل )*(صاحب اليجاية رحسو ر تعالى ,كخجشج )*(السخغيشاني
  (9)جيحػف ,كنخذب ,كىي قخيذي السحكػرة , كالكير (8)كىي عمى ساحل, )*(((7))كتبخميح

 

                                                           
كىي الدعة , الدكػف كالخاحة كالصػيل مغ الدماف ,اك  مقباس مغ   : جسع فخاسخ , كمحخؼ عغ كمسة فخسشظ الفارسية , فخسخا - *

, السعجع السػسػعي . لمسديج يشطخ : صاباف , ـ 5544ثشا عذخ الف ذراع كيداكؼ مقاييذ السدافات مقجاره ثبلثة امياؿ ,كيداكؼ ا
 .4/386, باب ؼ ر س  , معجع متغ المغة .؛ رضا , 257,  معجع لغة الفقياء ركاس , .؛  163
 : سػرىا )د,ىػ( )ب( ػرىاص: ج,ك( أ,)كحا في   (1)
 ثابتة في )ب,د,ىػ( :  ج,ك(أ,ساقصة في )  (2)
: اسع معخكؼ فارسي معخب مغ دـر , ككمسة أعجسية عخبت عغ اليػنانية , مغ كمسة دراخسا كيقابميا دراخع , فيػ كحجة  الجراىع - *

 2.975جع , كالجسيػر  3.125نق , فعشج الحشفية يداكؼ ع الػاحج يداكؼ ستة دكاكالجرى مغ مدكػكات الفزة معمػمة الػزف ,نقجية 
العالع اإلسالمي في العرػر  .؛ ليشجزؼ , 2/24,  قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ع . لمسديج يشطخ : السحبي ,ج

 .19, السكاييل كالسػازيغ الذخعية  .؛ جسعة دمحم , 360,  الػسصى
 ب,د,ىػ( : صكتيا )ج,ك(أ,ا في )كح  (3)
: ضيخ ىحا الخط قبل االسبلـ , كىػ معخكؼ بقمع الجـد , الحؼ انتذخ في مكة كالسجيشة , ككتب بو القخاف الكخيع ,  الخط الكػفي - *

قػاعج : دنػف , فيػ مغ أقجـ الخصػط في ببلد العخب , كلو ثبلثة أنػاع :الخط التحكارؼ, كخط التحخيخ, خط السراحف . لمسديج يشطخ 
 .   6 الخط الكػفي نذأتو كتصػره ،.؛ دمحم الحديغ ,  5,  الخط الكػفي

 )ج,ك( يخخجساقصة في )ب,د,ىػ( : كحا في )أ(   (4)
 .5/108, باب السيع ,  ، معجع البمجاف: بمجة مغ كراء الشيخ , مغ أشيخ الببلد في فخغانة . لمسديج يشطخ : الحسػؼ مخغيشاف - *
 ب( : كانت التخت )ج,د,ىػ,ك(أ,ي )كحا ف  (5)
: ىػ عمي بغ ابي بكخ بغ عبج الجميل الفخغاني السخغيشاني , ابػ الحدغ بخىاف الجيغ , يشدب الى  بخىاف الجيغ السخغيشاني - *

غ , شخحو مخغيشاف , كلج بالسػصل , مغ أكابخ فقياء الحشفية , كىػ حافع كمفدخ كمحقق ادبي , كلو عجة كتب مشيا : بجاية السبتج
 أضػاء عمى تاريخ تػراف ، .؛ الديج أكـخ , 4/266 : الدركمي ، اإلعالـ ،. لمسديج يشطخ  , كالتجشيذ كالحيل , كتػفي بحمب اليجاية
26  
: ىي مجيشة ما كراء الشيخ , عمى شخؼ سيحػف , بيشيا كبيغ سسخ قشج عذخة أياـ , نابعة الى فخغانة . لمسديج يشطخ :  خجشج - *

, أكضح السدالظ   ابغ سباىي زادة , .؛ 4/437, صبح االعذىالقمقذشجؼ ,  .؛ 2/347, باب خجشجة ,  ، معجع البمجاف الحسػي 
310 
 ب,د,ىػ( : كساقصة في)د( : كىي عمى )ك(أ,ثابتة في )  (6)
  )ب(  حيخمبيحػف كتج:  ج,د,ىػ,ك(أ,) كحا في  (7)
, كاسػاؽ كعسارات ؼ تخمح عمى قمعة فييا دار أمارة في خخاساف , ككانت تحتػ  تقع شسالي مزيق جيحػف مغ جية بمخ , تبخميح : - *

.؛ 132, الخكض السعصار في خبخ األقصار , كمجيشة حدشة عامخة , كليا ثبلثة أبػاب فيي حريشة مشيعة . لمسديج يشطخ : الحسيخؼ ,
 .484, بمجاف الخالفة الذخقيةلدتخن  , 

 ة في )ب( : عمى ساحل )ك(ساقص: ج,د,ىػ( أ,)ثابتة في   (8)
 ر )ب( : كالكذ )د,ىػ( يكالك : ج,ك(أ,كحا في)  (9)
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بمخذاف  (2)ػالياتالمغ ك [ (1)ظ ]مغ االشخاؼلا,كانجكاف ,كىي اماكغ مذيػرة ,كغيخ ذ )*(كبخارا
لظ مغ االشخاؼ الػاسعة ,كاالكشاؼ االى غيخ ذ )*(((3)غانيافص) )*(,كاقميع )*(,كمسالظ خػارـز

الى كما كاف في ىحا الصخؼ , )*(الذاسعة ,كفي عخفيع ما كراء جيحػف الى جية الذخؽ تػراف
 الببلد ,ككانت تػراف الفخ اسياب , )*(اسيابكافخ ,  )*(الغخب ايخاف,كلسا اقدع كيكاكس (4)جية

 .[(6)كعخاؽ ىػ مغخب ايخاف]كيقباد  (5)غابكايخاف لكيكاكس 

                                                           
ىي مشصقة غيخ كاسعة, تقع عمى معبخ خخاساف كيترل بيا سغج كسسخقشج , كىي عاصسة تػراف , تذسل خسذ مجف ,  بخارى : - *

معجع  .؛ الحسػؼ , 71, أحدغ التقاسيعقجسي , لمسديج يشطخ : الس .كسبع تػماف أؼ سبع قخػ كبيخة , مغ اعطع مجف ما كراء الشيخ 
 82, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛ الحسيخؼ , 4/434,  االعذى صبح القمقذشجؼ , .؛ 1/353باب الباء كالخاء ,  البمجاف ،

 .4/239,  السػسػعة العخبية العالسية.؛ 36,  أضػاء عمى تاريخ تػراف.؛ الديج أكـخ , 
 ثابتة في  )ب( :  د,ىػ,ك(ج,أ,ساقصة في )  (1)
(2)

 كذا فً )أ( : من والٌات )ب,ج,د,هـ,و( 
: أك خانة خيػة , كأىميا يصمقػف عمييا كخكان  , كعشج العخب ببحخ خػارـز , ىػ إقميع مشقصع عغ خخاساف كعغ ما كراء خػارـز  - *

ببلد ما كراء الشيخ , كإقميع خػارـز في اخخ جيحػف. الشيخ , كيحيط بيا مغ الغخب كالذساؿ ببلد التخؾ , كالجشػب خخاساف , كالذخؽ 
صبح  القمقذشجؼ , .؛ 2/395،  باب خػارـزمعجع البمجاف ،  الحسػؼ ,.؛  2/515معجع ما استعجع ،  لمسديج يشطخ : البكخؼ ,

 .؛ كاصف , 317 ،أكضح السدالظ  .؛ ابغ سباىي زادة , 224الخكض السعصار في خبخ األقصار،  .؛ الحسيخؼ , 4/454االعذى ، 
بمجاف الخالفة الذخقية،  .؛ لدتخن  ,  147،  العجد الخابعىديسة العثسانييغ في انقخة ،  .؛ الػائمي , 52معجع الخخيصة التاريخية، 

 .35, الفيخست .؛ كاصف , 169التاريخ اإلسالمي ، .؛  شاكخ ,  9 التاريخ الدياسي لمجكلة الخػارزمية ، .؛  صبخه ,489
 .19 معجع األلفاظ التاريخية، : ىػ مشصقة إدارية . لمسديج يشطخ : دىساف , اقميع - *
 )ب( غانياف ج: ػ( ,كج,د,قأ,كحا في)  (3)
اف مثل تخمح سمجف ما كراء الشيخ , مغ ضسغ خخا : كىي ببلد مجتسعة كراء جيحػف , مغ ببلد اليياشمة , كىي خامذ انيافصغ - *

.؛ القمقذشجؼ ,  2/144باب جفار ,  معجع البمجاف ، اسيا الحجيثة. لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,ككر كبخارػ كغيخىا , كىي مجيشة سخ 
.؛  434, أكضح السدالظ   ابغ سباىي زادة , .؛ 361, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛ الحسيخؼ , 4/439,  صبح االعذى
 .2/226,  مغ المغة العخبية مغ الجخيل، قرج الدبيل فيسا  ؛ السحبي 483, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  ,

: اسع اعجسي محخؼ تخكاف , ىي مسمكة الخاقانية , كتقع مغ نيخ بمخ الى مصمع الذسذ عمى سست الػسط , كجشػبيا تػراف  - *
ء كالشيخ كبخارػ ببلد الدشج كاليشج , كشساليا ببلد الخفجاج أك القبجاؽ , كيجخل فييا العجيج مغ السسالظ مشيا : غدنة كالغػز كما كرا

، قرج الدبيل السحبي  .؛255, أكضح السدالظ   .؛ابغ سباىي زادة , 4/429,  صبح االعذىكغيخىا . لمسديج يشطخ :القمقذشجؼ , 
 .65, التعخيف بالسرصمح الذخيف    .؛ العسخؼ , 465/ 1, فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل 

  ساقصة في )ب,د,ىػ(:  ج,ك(أ,ثابتة في )  (4)
 كيخدخك  : ىػ مغ القبيمة الكيانية , مغ ممػؾ العجع , في عثخ أبخىة بغ السصاط كيكاكس بغ كيقباذ , كىػ كيكاكس بغ كيكاكس - *

.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ  4/413 صبح االعذى ، القمقذشجؼ , .؛ 48األخبار الصػاؿ،  بغ كيقباذ , بغ كيخدخك . لمسديج يشطخ : الجيشيػرؼ ,
 .2/564, الجليل الذافي  ,
ـ( , مخكدىع في 1057-927ىػ/ 449-315: عائمة آؿ افخ اسياب معخكفػف بااليمظ خانات في ببلد ما كراء الشيخ ) افخ اسياب - *

سسخقشج  , كىػ مغ أبشاء ممػؾ الفخس , كىػ فخسياب بغ شػخ ابغ فخيجكف , يشتسي لقبيمة القيذجاذية , كسسػا بحلظ ألنو يقاؿ لكل ممظ 
التعخيف كمعشاه سيخة العجؿ , كىػ عاشخ ممػؾ ىحه القبيمة , ككاف افخ اسياب ضالسا مدتبجا . لمسديج يشطخ :ابع خمجكف ,  مشيع قيذجاذ

.؛  4/412,  صبح االعذى.؛ القمقذشجؼ ,  232, أشمذ تاريخ اإلسالـ .؛ مؤنذ , 394,  بابغ خمجكف كرحمتو شخقا كغخبا
 .547, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  االشتياني ,

 كحا في )أ( : ابي )ب,ج,د,ىػ,ك( (5)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
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ما فعمو مغ التدمط بالقيخ بعج استقرايو مسالظ ما كرا  (1)ابتجاء فرل في ذكخ
 الشيخ :

كلسا صفت لو مسالظ ما كراء الشيخ ,كذلت الكامخه جػامع الجىخ ,كشخع في استخبلص 
لظ ممػؾ ا,ليرصاد بح (2)اؽكىيشد  بانامل الحيل االشخاؾ كاال د ,كاستخقاؽ العباد ,كجعلالببل

كتدكج ,كصافاىع , كىادنيع  كىاداىع , (3)ؿػ غػ االقاليع كسبلشيغ االفاؽ ,فاكؿ ما صاىخ الس
,كىع جيخانو مغ جية الذخؽ ,كال  (5)عدركيممكيع ,كصار امشا مغ تبعتيع ك  )*(قسخ الجيغ (4)بشت
كالسمة ايغ بيشو كبيشيع كال فخؽ ,اذ العمة كىي الجشدية كالسراىخة كالسجاكرة, حاصمة لمجيتيغ ,تب

 .ككفى كيجىع كضخىعفي كبل الجكلتيغ ,فامغ شخىع , (7)تمسذا, )*(الجشكيد خانية (6)يةكىي التػر 

 

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذكخ )ب(  ( 1)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاالرباؽ )ب,د(  ( 2)
 كحا في )أ( : السغل )ب( : السغػؿ )ج,د,ىػ,ك( ( 3)
 كحا في )أ( : ببشت )ب,ج,د,ىػ,ك( (4)
خػض حخب مع حاكع الجتا , ىػ رد الغارات عغ ببلده , كالتخمز مغ قسخ الجيغ دكغبلت , إذ كاف ليحه القبيمة  ىجؼ تيسػر مغ - *

دكر كبيخ في تدييخ االمػر في خاف الجغتاؼ , خبلؿ الحخب بيغ تيسػر كقسخ الجيغ , انجلعت الحخب االكلى بيشيسا سشة 
ـ( خاض قسخ الجيغ مع سبعة مغ جشػده , أما 1375ىػ/777خخػ سشة )ـ( , كانجلعت مػاجيات بيغ الطخفيغ مخة أ1370ىػ/772)

تيسػر كاف قج كصل لسشازؿ الجتا اكج قخماف , كاسخ اسخة قسخ الجيغ , كمغ بيغ االسخػ زكجة شقيق قسخ شسذ الجيغ , تجعى بػياف 
لذاد اغا , التي عخفت بالسمكة الكبخػ كتػفيت اغا , كابشة قسخ الجيغ دلذاد , كبعج استقباؿ تيسػر قخر الدكاج مغ ابشة قسخ الجيغ , د

ـ(, كلكغ عسمية السراىخة بيشيسا لع تحقق أؼ رغبات في فس الخبلفات يسا بيشيسا , كبحلظ لع يرل تيسػر لسا 1383ىػ 785سشة )
سػرلشظ عرخه كحياتو تي كاف يخيجه كىػ ضع القدع الذخقي مغ دكلة الجغتاؼ إليو عغ شخيق الدكاج الدياسي . لمسديج يشطخ : شياب ,

, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح ,103صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  .؛باعامخ , 179, كاعسالو
43 -81. 
 كحا في)أ,ج,دىػ,ك( : كمكخىع )ب(  ( 5)
 كحا في )أ( : التػراة )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
ائيػف عمى قانػف البجك العخفي السشدػب لجشكيد خاف , كمسة تػرا , كىي تحخيف لكمسة تخكية : أشمقو الجغت التػراة الجشكيد خانية - *

قجيسة تػرك , بسعشى السحىب , كىحا التحخيف جاء مغ الكمسة العبخية تػراه الػاردة في القخاف , كضع جشكيد خاف كتاب مصػؿ كسساه 
ـ في الصالع السحـك , أك إياسا فقج سار عمييا التيسػريػف في ادارة شؤكف التخا , حمل فيو ما حخمو ر تعالى , ككضع اليدق السذػ 

غ الحكع , كالحفبلت كالػالئع , كمغ احكاـ التػراة السشدػبة اليو : قتل الداني خشقا كتكفي شيادة كاحج ال إدانة السحنب , أحقية دعػة م
يسة مختكب الخصد , مشع عفػ الحاكع كاف عفا السطمػـ عغ الطالع سبق سػاء كحب أك صجؽ , مصالبة الجار بالجار كمعاقبة البخؼء بجخ 

. , ىحا يبيغ اف ىحه االحكاـ تخالف العجالة , كعجـ احتخاـ حخية االنداف , فقجمػا ىحه القػاعج الجشكيد خانية عمى الذخيعة االسبلمية  
 , البييجي , 306, صبيق القػانيغ السغػلية الػثشية مجى ت , حديغ , 239, تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى لمسديج يشطخ : بارتػلج ,

 . 85, تاريخ السغػؿ كغدك البالد اإلسالمية 
 كحا في )أ( مسذاة : )ب,ج,د,ىػ,ك( (7)
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 :)*(كمسالظ خػارـز (1)كاكال العـد كقرجه االشخاؼ ترسيسوذكخ 

 (3)مسالظى لاصسع العـد عمى التػجو  بالسرالحة ثغخىع , (2)جشك  فحيغ امغ مكخىع ,
قػاعج االسبلـ ,كتختيع مجيشة  (5)كمبايشػه بتسذية مجاكرة غخبا بذاـ , (4)كىع,  /ب(17) )*(خػارـز
تختيا  ككاليات جديسة , كىحه السسمكة ذات مجف عطيسة , كىي مغ اعطع البمجاف , )*(جخجاف
 كالذعخاء ,كمػرد االدبا الكبخاء , كمقخ الطخفاء , , (7)اؿ العمساالفزبلء ,كمحط رج (6)جسعم

 نعسيا كثيخة , كيشبػع بحار اىل التحقيق مغ ارباب اليجػ كالزبلؿ , كمعجف جباؿ االعتداؿ ,
 كاسع سمصانيا  مدتشيخة , (8)ككجػه فزايميا كخيخاتيا غديخة ,

                                                           
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (1)
ـ , كنائبيا كاف حديغ صػفي , : بعج سيصخة تيسػر عمى سسخقشج كبخارػ , تػجيت أنطاره إلى احتبلؿ خػارز  سبب الغدك االكؿ - *

فقج دعا تيسػر حديغ صػفي إلى تػثيق العبلقة بيشيسا , إذ انتي  تيسػر شخيق جشكيد خاف في تػسيع حجكد مسمكتو , باالعتساد عمى 
ي قػؿ : إذا كاف ىشالظ رب كاحج فحدب , فكحلظ يجب أف ال يكػف ىشاؾ إال سمصاف كاحج , كشمب العمساء لمحرػؿ عمى فتػاىع ف

ـ(, إذ أرسل 1370ىػ/772حخبو مع الدمصاف حديغ كاخزاع مسالكو لو , حيث بجات السخاسبلت بيغ تيسػر كحديغ صػفي سشة )
رسػلو تباجي عمقسة الى حديغ , كمعو رسالة يصمب مشو فييا اعادة كاث كخيػؽ اليو , ألنيا تعج مغ امبلؾ الػس جغتاؼ , إف أراد 

الخخاج , لكغ الدمصاف حديغ صػفي كاف رجل متكبخ مغخكر لع يقبل بشريحة تيسػر ككاف رده   صجاقتو ككدب كده , كشمب مشو دفع
قاسيا , فمع يخد اف يذبو اىل خػارـز الحيغ يسثمػف الحزارة كبالجغتائييغ الحؼ يذبيػف السذخكيغ , كرد عميو انا اخزعت الػالية 

سا اعتقل سفيخ تيسػر الذيخ جبلؿ الجيغ كسجشو ىحا أدػ لمحخب , فيحا بدعساؿ الديف كاستخدادىا لغ يكػف اال مغ شخيق الدبلح" ,ك
الدمػؾ العجائي تجاىو أدػ لشذػب الحخب بيشيسا , عمى الخغع مغ أنيا كانت جدء مغ قبيمة الجغتاؼ السػركثة , فدكؿ غدكة عمى 

يغ صػفي اثشاء الحرار . لمسديج ـ( , حيث استػلى عمى كيات كحاصخ غػر غيان  , كمات حد1371ىػ/773خػارـز كانت سشة )
, حخكب السغػؿ  .؛ حصيط , 14, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة , عبج الكخيع سميساف , 217, تاريخ بخارى  يشطخ : فامبخؼ ,

العخب كاالسالـ .؛  89,  ، تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية , مرمح 41, مػقف تيسػر مغ العمساء  .؛ بشي عيدى ,81
 203, في اكزبكدتاف 

(2)
 كذا فً )أ( : سد )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب,د,ىػ( سسالظ ل:  ج,ك(أ,كحا في)  (3)
ـ( , تسكغ أحج زعساء قبيمة قشقخات التخكية , كىػ حديغ صػفي , تدسيذ مسمكة مدتقمة , مدتغل 1357ىػ/659حػالي سشة ) - *

ي كات كخيػؽ إلى امبلكو , كشجع التجارة حتى أصبحت خػارـز حالة االضصخابات التي حجثت في السشصقة , كنجح في ضع مجيشت
مخكد لمتجارة السػجية لمريغ خاصة تجارة الحخيخ , كىحا أدػ لغزب تيسػرلشظ , ألف السجيشتيغ تعتبخاف إرث لتيسػر , فدرسل تيسػر 

، خػارـز . لمسديج يشطخ : باعامخ  شمب لو لكي يتخؾ حكع خػارـز إلى سيػر غاتسر , فمع يقبل حديغ بحلظ فاضصخ تيسػر لسياجسة
تاريخ  .؛ االشتياني , 88, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح ,116,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي

 .594, إيخاف بعج اإلسالـ 
 كحا في )ب,د,ىػ,ك( : كىي )ج(  (4)
  بتسذية )ج,د,ىػ,ك( ايشػهبالذاـ كمبكمعاكنػه بتذجيج )ب( : ( : أكحا في )  (5)
يصمق عمييا العجع كخكاف , كىي مجيشة مذيػرة بيغ شبخستاف كخخاساف , كىػ إقميع ىخقانية قجيسا جشػب بحخ الخدر ,  جخجاف : - *

معجع ما استعجع ،  كتقع غخب ندا مغ خخاساف كجشػب شخقي بحخ قدكيغ  , كبيغ خػارـز كشبخستاف . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
الخكض  .؛الحسيخؼ , 348أثار البالد كأخبار العباد ،  .؛ القدكيشي , 2/119باب جخجاف ,  معجع البمجاف ، .؛ الحسػؼ , 2/376

.؛ السحبي  417بمجاف الخالفة الذخقية،  .؛ لدتخن  , 266, أكضح السدالظ   .؛ ابغ سباىي زادة , 160السعصار في خبخ األقصار، 
 .1/109, ، رحالت ماركػ بػلػ  .؛ ماركػ بػلػ 1/377, لعخبية مغ الجخيل ، قرج الدبيل فيسا في المغة ا

 )ب(  عجفج,د,ىػ,ك( : مأ,) كحا في  (6)
 ب( : العمساء )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (7)
 ب,ج,ك( : فزائميا )د,ىػ(أ,كحا في )  (8)
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عػفي ,كمجف ما كراء الشيخ كضع  [(2)قج]االعتقادات الباشمة  (1),كىػ مغ )*(حديغ صػفي
عمى االرض ,كاىل خػارـز  )*(كميا مبشية بالمبغ كاالجخ [(3)كانت]بعزيا قخيب مغ بعس ,النيا 

 (4)كاىل سسخقشج في المصافة ,كافزل مغ اىل سسخقشج في الحذسة كالطخافة ,يتعانػف السذاعخة
كاالنغاـ  (5)االسػسيقمعخفة عجب ,خرػصا في  ءكاالدب ,كليع في فشػف الفزل كالسحاسغ اشيا

يع اف الصفل في السيج مشيع ,كمسا ىػ مذيػر عش )*(مشيع كالعاـ,الخاص  (6)لظا,كيذتخؾ في ذ
,كاف  )*(لظ يكػف في شعبة دككاه ,فمسا كصل تيسػر الى خػارـزا,اك قاؿ اه فاف ذ (7)كىاذا ب

ليو مشيا كلع كيقجر عمييا , حػالييا كما كصمت يجه ا ](9)ما]عشيا ,فشيب  (8)بايغاحديغ صػفي 
 الييا ,ثع لع اشخاؼ حاشيتو , كعاد الى مسمكتو. (10)التفتفمع يكتخث بيا ,كلع 

  

                                                           
خات , كقج تحخرت مغ الديصخة مغػؿ جات اك : تشتسي اسخة آؿ صػفي إلى قبيمة مغػلية ,  تجعى غػتكخات اك قشغ حديغ صػفي - *

مغ حكع القبيمة الحىبية , كىػ حاكع لخػارـز كمغ كبار التتخ, كاستػلت ىحه االسخة عمى مجيشة كاتػخيػه أثشاء نذػب الرخاع بيغ 
انباء عدقبلني , ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ ال1359ىػ/761كاالميخ حديغ , كىػ مؤسذ ىحه االسخة الحؼ كصل لمحكع ) تيسػرلشظ

 حقيقة تيسػرلشظ العطيع .؛ شيخػ , 218, تاريخ بخارى  .؛ فامبخؼ ,1/174, البجر الصالع الذػكاني , .؛ 1/21,  العسخ بأنباء الغسخ
 .173,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو .؛ شياب , 123,  تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد .؛عبج الحكيع ,

 ( : كساقصة في)ج( : في )ك(ب,د,ىػأ,ثابتة في  )  (1)
 ثابتة في )ب,د( :  ج,ىػ,ك(أ,كساقصة في )  (2)
 ثابتة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,ساقصة في )  (3)
معجع  : جسع آجخة , كىػ الصيغ السذػؼ بالشار كيدتخجـ لمبشاء , كيعخؼ بالمبغ السذػؼ كبالقخميج . لمسديج يشطخ : ركاس , اآلجخ - *

 .22, باب ادزا ,  ، الخائج معجع لغػي عرخي  دعػد.؛ م 23,  لغة الفقياء
 ب,د,ىػ,ك( : السذاعخت )ج(أ,كحا في )  (4)
 )ب( ا يالسػسيق :ج,د,ىػ,ك( أ,) كحا في  (5)
(6)

 كذا فً )أ( : ذلن )ب,ج,د,هـ,و( 
كاحتساؿ أنيع يشافدػه عمى  ىحا التذابو بيغ اسخة تيسػر كأسخة اؿ صػفي , كانيع يتستعػف باستقبلؿ في مشصقة قخيبة مغ حكسو , - *

الحكع , بدبب أنيع بجؤا في الديصخة كبدط الشفػذ عمى ما كراء الشيخ , كتفػقت سسخ قشج عمى السجف األخخػ بسا حػتو مغ فشػف 
ي يجخميا كصشاعات , كسا شجع تيسػر عمى العمع كالعمساء , كالفشػف السعسارية عمى الخغع مغ أنو كاف مغ شغاة العالع كيجمخ الببلد الت

 .149, كيف أسمع السغػؿ .؛ البار , 173,  لشظ عرخه كحياتو كاعسالوتيسػر  . لمسديج يشطخ : شياب ,
 )ب(  ا: بك ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (7)
: استسخ حديغ صػفي بفخض سيصختو عمى خػارـز , فجيد تيسػر جيذو الييا , كالتي كانت جدءا ىاما مغ مخصصو  الغدك االكؿ - *

عمى الببلد التابعة لمحزارة اإليخانية, فاختار خػارـز ألنيا أقخب الببلد اليو , ليحا اجتاز بخارػ ككاف جير األميخ حديغ  لمديصخة
, كحجث صجاـ بيشيسا كانترخ تيسػر , فادرؾ حديغ صػفي انو غيخ قادر عمى مػاجية جير تيسػر  تيسػرلشظصػفي اقتخب مغ جير 

, كأرسل رسػؿ إلى تيسػر شمب مشو الرمح ككقف القتاؿ , كلكغ لع تججؼ أعساؿ الرمح نفعا , , كقخر االندحاب إلى قمعة كات 
فتػجو تيسػر الى القمعة كحاصخىا فتخة قريخة , كبعج إرىاؽ الجشػد, قتل تيسػر حخاسيا , كحبذ حديغ صػفي بجاخميا كمات بدبب 

ـ( , كتخؾ حكع الببلد البشو . لمسديج يشطخ 1381ىػ/773رـز سشة )الحرار عميو كالخػؼ مغ تيسػر , ككاف ذلظ في الغدك األكؿ لخػا
حخكب  .؛حصيط , 117,  ، صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛  باعامخ 173عرخه كحياتو كاعسالو ،  تيسػرلشظ، : شياب 
، تيسػرلشظ شخريتو .؛مرمح 594, ـ ، تاريخ إيخاف بعج اإلسال االشتياني .؛ 201, التاريخ اإلسالمي.؛ شاكخ ,  81, السغػؿ 

 . The Mulfuzat Timury , p . 146.؛90,  الدياسية كالعدكخية
(8)

 كذا فً )أ( : غائبا )ب,ج,د,هـ,و( 
 ثابتة في )ب( :  ج,د,ك(أ,ساقصة في )  (9)
 )ب(  يمتفتج,د,ىػ,ك( : أ,كحا في)  (10)
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 :)*(عػدة ثانيا الى خػارـز (1)ذكخ

,ككخ ثانيا الى خػارـز باستعجاد تاـ ,كجير شاـ ,ككاف  (2)ـدحداـ الحثع انو شج 
كشج كضاجخىا , [(4)كصابخىا],ا ,فحاصخىا لجسيمة بكخىا خاشب (3)اقاـفسمصانيا ايزا غايبا ,

اف يتذبث باذياليا مشو السخاليب ,فخخج اليو رجل مغ  (5)ادكك اعشاؽ مدالكيا التبلبيب , عمى
 ,كالتسذ (7)ػري سيقاؿ لو حديغ  (6)حاضخا اعيانيا كاف تاجخا ,كلو قجـ صجؽ عشج سمصانيا

مغ (10)حؿ لو ما شمب في مقابمة ما يخيجب,كاف ي (*)االمخ السخي  (9)لظااف يخفع عشيع ذ (8)مشو
الى خخايشو  (14)خفع,ت (/أ18) الفزة [(13)مغ]بغل  (12)حسل ماتي,فصمب مشو  (11)اسيخ كسميب

,كقاـ السرالح بحلظ  )*(نزو ,فمع يدؿ يخاجعو كيبلشفو ,كيسانعو, حتى صالحو عمى ربع سػالو
 ػر في التخحاؿ ,ككف عغ االذػ ذلظ في الحاؿ ,كاخح تيس [(15)لو]مغ مالو, كصمب حالو ,ككزف 

 
                                                           

  بياض في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (1)
ـ( , سببيا السباشخ ىخكب عجد مغ 1372ىػ/774: انجلعت الحخب مخة اخخػ ذلظ في ربيع رمزاف سشة ) الثاني سبب الغدك - *

أكابخ القـػ , سمصاف محسػد بغ كيخدخك كأبػ اسحق كغيخىع  بتحخيس مغ كيخدخك كيػسف صػفي , بدبب اف كيخدخك رفس 
س أمخاء تيسػر خخجػا مغ سسخقشج إلى خػارـز , كعقجكا اتفاقية سخية مع الػفاء بػعجه السراىخة كاعادة مجيشة كر لتيسػر , كقيل اف بع

يػسف صػفي ضج تيسػر كالخخكج عميو , كتجميخ ببلده , فقاـ يػسف باليجـػ عمى مجيشة كاث كخخبيا كشتت اىميا , بالتالي اضصخ 
يسػر عمى افعالو , كاخبخه انو سيخسل خاندادة تيسػر لذغ حخب , كعشجما سسع يػسف بحلظ نجـ عمى فعمتو , كشمب العفػ كاالماف مغ ت

.  ـ(1373ق/775سشة )ع الدكاج بسػجب الذخع الدبلمي اليو محسمة باليجايا في اسخع كقت , كانتيت السعخكة بانتراره مخة اخخػ , كت
تيسػرلشظ عرخه .؛شياب ,  118صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  .؛ باعامخ ,219, تاريخ بخارى  لمسديج يشطخ : فامبخؼ ,

العخب .؛ 91تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية ،  .؛ مرمح , 82, حخكب السغػؿ  .؛حصيط , 174كحياتو كاعسالو ، 
 .The Mulfuzat Timury. P.147.؛ 205,  كاالسالـ في اكزبكدتاف

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جداـ الجـد )ب(  ( 2)
 د,ىػ,ك(كحا في )أ( كاقاـ )ب,ج, (3)
 بياض في )أ( : ساقصة في )ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(( 4)
 كحا في )ج,ىػ,ك( : كاراد )ب,د(  ( 5)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : صػري  )ب(  ( 7)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (8)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (9)
, باب ـ ر ج  معجع مغ المغة: مخج , أؼ القمق كاالضصخاب , االختبلط, الفتشة , الفداد  . لمسديج يشطخ , رضا ,  السخيج - *
 .728,  الخائج معجع لغػي .؛ مدعػد ,   5/270,
 كحا في )أ( : يخيجه )ب,ج,د,ىػ,ك( (10)
 ب )ب( يج,د,ىػ,ك( : كسمأ,كحا في )  (11)
 )ب( : جسمة مائتي )د( : حسل مائتي )ج,ىػ,ك( )أ( : جسمة مايتي كحا في  (12)
 )ب,د( ثابتة في:   ج,ىػ,ك(أ,ساقصة في )  (13)
(14)

 كذا فً )أ( : تحمل )ب,ج,د,هـ,و( 
عشجما تػجو تيسػر الحتبلؿ خػارـز , كاف سمصاف حديغ صػفي غائبا عشيا , كنائبو عمييا ىػ حدغ سػري  , فرالحو تيسػر  - *

حديغ صػفي إلى ببلده قتل حدغ سػري  ككلجه كالقاىسا إلى أسج فدكميسا , كخخب ديارىسا كسيصخ عمى  حتى رحل عشيا , كلسا عاد
 .1/515, درر العقػد الفخيجة  أمػاليسا . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,

 ثابتة في )ب,ج,ىػ,ك( :  د(أ,ساقصة في )   (15)
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 .كعـد عمى التػجو الى سسخقشجه  , )*(شياشيغ جشجه

فيو  (2)ممظ غيات الجيغ سمصاف ىخاة الحي خمرو مغ الرمب كزادد (1)ةمخاسم ذكخ
 اباه:

غيػػاث الػػجيغ الػػحؼ كػػاف مغيثػػو ,عسػػبل بقػلػػو كتػػب ر  (3)ممػػظ تثػػع انػػو راسػػل سػػمصاف ىػػخا
كالتقػػػادـ اليػػػو  (5)ةالصاعػػػة ,كحسػػػل الخجمػػ (4)ةقػػبشػػو الػػػجخػؿ فػػػي ر كشمػػػب معمػػى كػػػل نفػػذ خبيثػػػو ,

,فارسل ممظ غياث الجيغ يقػؿ صػحبة الخسػػؿ  )*(بحدب االستصاعة ,كاال قرج دياره كبمغو دماره
كقتمػت   (8)ختمػتفعميػظ  (7)كنعستػي, كاسبمت ذيػل احدػاني  (6)ليظااما كشت خادما لي كاحدشت  :

 لظ بعج اف نجيتظ مغ الزخر كالرمب , فاف االتي فعمت , كذ كفعمت فعمتظ (9)كقبمتكفتكت , 

 

                                                           
ككاف السغػؿ ىع األساس في ىحا الجير , كسا أنيع مغ عاثػا فدادا  يعتبخ الجير مغ أىع العشاصخ في دكلة تيسػر, جشج تيسػر : - *

كخخابا في الببلد  , فشطع جيذو حدب تقديع جشكيد خاف العذخؼ , فتدلف مغ مذاة يستمكػف خيػؿ لمصخؽ الصػيمة , كالفخساف تختجؼ 
ي السيشجسيغ كبشاة الدفغ كالجدػر , كعساؿ الجركع الثقيمة , أما تيسػر امتمظ جشجه الخاص مغ الحخاس الذخرييغ , كسا يزع اآلت

يخفعػف أالت الحرار كالتعامل مع السقالع , كشسل العجيج مغ الفيمة مع محاربييا التي تخمي الشيخاف عمى العجك , كمجيديغ بالخػذ 
العجد الخابع  انييغ في انقخة  ،ىديسة العثس كالجركع كالديػؼ , كاألقػاس كالجركع , كصػلجاف , كسمدمة بخيج . لمسديج يشطخ : الػائمي ,

 .The identity of tamerlane .p .40, The Issue With tamerlane.؛ 147, 
 ب,د,ىػ( : مخاسمتو )ج,ك(أ,كحا في )  (1)
 )ب,ج,ك( : كزاكد )د,ىػ( )أ( : كزادد كحا في  (2)
 ممظ )ج,د,ىػ,ك(ىخاة )ب( : )أ( : ىخاة السمظ كحا في   (3)
 )ب,ج,ك( ة بت: ر  ,ىػ(دأ,)كحا في   (4)
(5)

 كذا فً )أ( الخدم )ب,ج,د,هـ,و( 
ـ( , إذ 1380ىػ/782:  بعج أف سيصخ تيسػر عمى العجيج مغ السسالظ , كأصل زحفو نحػ ىخاة سشة ) الحسمة األكلى عمى خخاساف- *

ابشو ميخاف شاه , كلكغ تيسػر قخر  كصمتو أخبار أف السمظ غياث الجيغ متػرط بالطمع كمذغػؿ بالجػر , فدرسل حسمة تدديبية بقيادة
التػجو بشفدو إلى خخاساف , فمحق بابشو الحؼ كاف امزى الذتاء في بمخ , كأستسخ في السديخ, كعشجما عمع السمظ غياث جيد الجير 

أغمق أبػابيا , كتػجو لسػاجية تيسػر , كلكشو انترخ عمى قػات األميخ غياث الجيغ في نيدابػر , كبجأ السمظ غياث بتحريغ السجيشة ك 
كحفخ خشجقا حػليا , لكغ لسا كصل تيسػر لمسجيشة تػجو إلى قمعة بػشش  في الذساؿ الذخقي كاحتميا , كبجأ الجشج بتجميخ الحجائق 
كالخشجؽ كالسشازؿ , كلكغ السمظ غياث الجيغ أمخ جشجه كامخائو كالدكاف كاصحاب السيغ بالجفاع عغ السجيشة حتى السػت , أما تيسػر 

غ "اف مغ يجمذ في بيتو كال يذتخؾ في القتاؿ ىػ في مدمغ , كأما مغ شارؾ في الحخؼ ىػ مدؤكؿ عسغ يريبو" فيـد تيسػر في أعم
البجاية , كلكشو انترخ فيسا بعج عمى غياث الجيغ , كتسخد اىل ىخاة عمى نػاب تيسػر , فارسل ابشو ميخاف شاه لقتاليع , كإقامة مغ 

ػر السمظ غياث كاستسخ بدجشو , حتى أمخ تيسػر بقتمو ىػ كاخيو فسات , لكغ انترخ تيسػر خبلؿ حخب رؤكسيع مشارات , كسجغ تيس
ـ(, تػجو تيسػر مخة أخخػ إلى ىخاة , كقتل أىميا كسمب أمػاليا , كعاد 1383ىػ/785استسخت أربعة أياـ , كفي خخيف ىحه الدشة )

ي بحلظ حكع الكختي ليخاة الحؼ داـ مائة كثبلثيغ سشة. لمسديج يشطخ : باعامخ بعجىا إلى سسخقشج , كخمريا مغ حكع غياث الجيغ , ليشي
تيسػرلشظ  .؛ مرمح , 2/141تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ ،  سعجؼ ايشاس , .؛ 141صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  ,

 .؛ الجاؼ 596,تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  ياني ,.؛ االشت 89, حخكب السغػؿ  .؛ حصيط , 125كشخريتو الدياسية كالعدكخية  ، 
 .2/388, ، مػسػعة تاريخ إيخاف الدياسي 

 كحا في )أ( : ليظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( ( 7)
(8)

 كذا فً )أ( : فاختلت )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ج,د,ىػ,ك( كفممتساقصة في )ب( : كحا في )أ( :   (9)
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, فعبخ جيحػف كتػجو اليو , فمع يكغ لغياث الجيغ  {)*(لع تكغ اندانا يعخؼ االحداف فكغ كالكمب
كمػاشػييع حػػؿ ىػخاة كحفػخ  (1)قػة الػقػػؼ بػيغ يجيػو ,فارسػل الػى حذػسو كسػكاف قػخاة فػاجتسعػا ىػع

لخعػػاع ,كضػػعفة السدػػاكيغ ,كحرػػخ نفدػػو فػػي القمعػػة ,كحدػػب اف محيصػػا با خشػػجقا حػػػؿ البدػػاتيغ
كذلػظ لخكاكػة رايػو اكال كاخػخا, كجسػػد قخيحتػو ,كقمػت عقمػو ,كانعكػاس فكػخه  (2)لو بػحالظ مشعػة يكػف 
 : (3)قمت بيتا, (*)كدكلتو

 في تجبيخه تجميخه (4)وخصفكمغ لع يرادؼ سعجه تقجيخه                                  ي

احاشت بو العداكخ دايخ ما دار, كمكػث  (6)كغ,كال (5)بقتاؿ كحرارتخث تيسػر لو فمع يك
ارت مػك كالحػاشػي  (7)كسءاضػصخبت الػخ ف,كعجكه فػي الزػيق بعػج الدػعة , ةػر في االمغ كالجعتيس

 (9)الخػػاص كالعػػاـ ,كاضػشاىع  الػصػب (/ب18),كغػز البمػج بالدحػاـ ,كىمكػت  (8)االنعاـ كالسػاشي
 (11) فيصمػب مشػو االمػا,كعبلىػع الرػخاخ كالرػخب ,فارسػل اليػو الدػمصاف , (10),كانزاىع الذػغب

العخفػػاف ,كمػػا  [(13)االحدػػاف]بدػػببو ,كانػػو اعانػػو اكال فبمػػي بػػو ,فػػحكخه سػػابقة  (12)تشػػقخكعمػػع انػػو ا,
اسػػجاه اليػػو مػػغ احدػػاف ,كشمػػب مشػػو تاكيػػج االمػػاف بااليسػػاف ,فحمػػف لػػو تيسػػػر انػػو يحفػػع لػػو الػػحماـ 

لػػػو دـ ,كال يسػػػدؽ لػػػو اديػػػع ,فخػػػخج اليػػػو كدخػػػل عميػػػو , كتسثػػػل بػػػيغ يجيػػػو  (14)ؽا يػػػخ القػػػجيع , كاف ال
الدػمصاف , كقػػج احاشػت بػػو  كصػحبتو ,فػجخل تيسػػر الػػى السجيشػة , كصػعج الػػى قمعتيػا الحرػػيشة ,

                                                           
تيسػر الى سمصاف ىخاة السمظ غياث الجيغ يصمب مشو الحزػر لمسذاركة في القػرلتاؼ الحؼ سيعقج في سسخقشج , كالجخػؿ  ارسميا - *

في شاعتو , لكغ الدمصاف غياث الجيغ رفس القجـك كعسل عمى تحريغ السجيشة خػفا مغ ىجـػ تيسػر عميو , إذ اخبخه رسػلو اف 
قػؼ حػؿ العاصسة , فاعتبخ تيسػر ذلظ خخكجا عغ شاعتو كبيحا الدبب جيد حسمة لغدك السمظ غياث الجيغ يعسل عمى بشاء ججار 
تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية   .؛ مرمح ,66, تيسػرلشظ  .؛ المب , 1/279, ندىة األنطار خخاساف . لمسديج يشطخ : مقجير ,

 .123كالعدكخية ، 
 ب,ج,ىػ,ك( : فاجتسعػىع )د(أ,كحا في)  (1)
 )ب( : يكغ لو بحلظ مشعة ك )د,ىػ( : يكػف لو بحلظ مشعة ك )ج,ك( : اف يكػف  )أ( كحا في  (2)
 .( 1لمسديج يشطخ , خخيصة رقع ) دكلة تيسػر : -*
كمغ الجاللة عمى اف االنداب مجبخ ,مخبػب كمرخؼ مغمػب ,فيكػف تجبيخه في تجميخه ,كحخكتو في ىمكتو ,كاغتيالو كحا في )أ( :   (3)

 )ب( : قمت شعخ )ج,د,ىػ( : قمت )ك(انداف مرخؼ مغمػب ,كعسا تجخؼ بو االقجار عميو محجػب في احتيالو ,فبل 
 )ب(  : يحصصوج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (4)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : بسقاتل كمحاصخ )ب(  ( 5)
 كحا في )أ( : لكغ )ب,ج,د,ىػ,ك( (6)
 كحا في )أ( : كاضصخبت ركس )ب,ج,د,ىػ,ك( (7)
 : ساقصة في )ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك( كحا في )أ( ( 8)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )د,ىػ( ( 9)
 )ب( : كانزاىع الذعب ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (10)
  كيج االماف بااليساف )ب(تا:  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (11)
 )ب,د( : احتشق ج,ىػ,ك( أ,كحا في  )  (12)
 ي )ب( ثابتة ف:  ج,د,ىػ,ك(أ,ساقصة في )  (13)
 )ب( ؽ : يخ  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في  (14)
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عمػى الدػمصاف اف يقتػل  )*(ابصػاؿ صػاحب ىػخاة  [(1)]اصػحاء جشػد ىخاة كاالعػاف ,فاشار كاحجا مغ
ىػػػحا  (2)كاقتػػػلفػػػجاه ,كقػػػاؿ لػػػو مػػػا معشػػػاه اف افػػػجؼ السدػػػمسيغ بشفدػػػي كمػػػالي , تيسػػػػر ,كيجعػػػل نفدػػػو

 (3) تعمػى,كقػاؿ اف  )*(االعخج كال ابالي, فمع يجبو الى اشارتو ,كاستدمع لقزاء ر تعالى كارادتو
قػجره عسػا  (4)ترخيفا في عباده ,كال بج اف يشفح فييع سيع مػخاده ,كال مفػخ مػغ القزػاء, كال محػيز

 :  [(6)شعخ],  (5)تعمى كقزار 

 )*(كاذا اتاؾ مغ االمػر مقجرا                                 كفخرت مشو فشجػه تتػجو

فبل تبحػث عػغ حقيقيػة امػػره , فسػغ غالػب القزػاء غمػب   ال بج مغ ضيػره , (7)كىحا شخ 
مذػارب الميػػػ  (8)فػيكمػغ ناىػب الدمػػاف سػمب كمػغ قػػاكؼ تيػار السقػجكر غػػخؽ ,كمػغ اسػتمح بالغفمػػة 

الدػيع خػخج فسػا امكػغ رده  (10)حقيقتػو كالكػغمقالػة ابيػو لػو ,كاشمػع عمػى  (9)كذكػخ عشػج ذلػظشخؽ ,
 .  (11)وتقخ الى ف

 بالذيخ زيغ الجيغ ابي بكخ الخػافي : (12)ذكخ اجتساع ذلظ الجافي

 مشحو  (15)قجرجبل  )*(خػاؼ (14)خخاساف ,سسع اف في قربة (13)وماتككاف في بعس قج

                                                           
 ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(أ,ساقصة في )  (1)
: كيقاؿ كخات أك ىخػ , كممكيا غياث الجيغ , كلكغ باألعجسي بقاؿ قياس الجيغ , كىػ ممظ جميل نبيل معطع , لو  صاحب ىخاة - *

تيسػر ك جػباف مػدة كبيخة كصجاقة عطيسة  . لمسديج يشطخ :عبج الحكيع ,  مكانة ميسة عشج ممػؾ اليػالكػىية , ككاف بيشو كبيغ نػيغ أ
 .55, التعخيف بالسرصمح الذخيف   .؛ العسخؼ , 123, امبخاشػر عمى صيػة جػاد 

 )ب( : كاف قاتل ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (2)
حػؿ كال قػلو لو .  , بعج أف كجج السمظ غياث ال خخج السمظ غياث الجيغ لسػاجية تيسػر , معمشا استدبلمو فسشحو تيسػر اليجايا - *

 .142,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي : باعامخ ,لمسديج يشطخ 
 )ك( تعالى )ب,ج,د,ىػ( :  )أ( : ر تعالى كحا في (3)
 )ب( : مجيخ )ج,د,ىػ,ك( )أ( : محيس كحا في  (4)
 كقزى )ج,د,ىػ,ك( تعالى قجر تعالى كقزاء )ب( : قجر( :أكحا في )  (5)
 ج,ك(: بياض في )ب( : كحا في )د,ىػ( أ,ساقصة في )  (6)
 .36,  الدحخ الحالؿ في الحكع كاالمثاؿ.؛ الياشسي ,  101 التسثيل كالسحاضخة ،. لمسديج يشطخ : الثعالبي ,  القائل ابغ الخكمي - *
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : شخ )ب(   ( 7)
 : ساقصة في )ب(  ثابتة في )أ,ج,د,ك( ( 8)
 كحا في )أ( : ذلظ قج ذكخ في ذلظ الػقت )ب( :ذلظ كذكخ في ذلظ الػقت )ج,د,ىػ,ك( ( 9)
 كحا في )أ( : تحقيقو كلكغ )ب,ج,د,ىػ,ك( (10)
 كحا في )أ( : فػقو )ب,ج,د,ىػ,ك( (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اجتساعو )ب(  ( 12)
 د,ىػ,ك(كحا في )أ( : قجيساتو )ب( : قجيسات )ج, ( 13)
 )ب,د,ىػ( : قربة  ج,ك(أ,كحا في)  (14)
: قربة كبيخة مغ أعساؿ نيدابػر بخخاساف , كتزع مائتي قخية , كثبلث مجف , يشدب إلييا جساعة مغ أىل العمع كاألدب . خػاؼ  - *

 .320,  أكضح السدالظ   .؛ ابغ سباىي زادة , 2/399 معجع البمجاف ، لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 ساقصة في )ب(  ج,د,ىػ,ك(أ,تة في )ثاب  (15)
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]كاليات باىخة ككمسات زاىخة ذاكخا ,مات ضاىخه  (1)فاضبللى االلصاؼ ,عالسا عامبل كبيخا, ر تعا
,يجعى  (4)وقاشنبالرجؽ  (3)مىكمعامبلت مع ر تع,كمكاشفات صادقو , (2),كمقامات شاىخة

فقرج , (5)خ ككاعبلالقجس , )*(في حطيخة /ا(19) ,اجتياده (*)الذيخ زيغ الجيغ ابا بكخ الصايخ
,يقرج  (7)ككاصل اليظ لمذيخ اف تيسػر ,قادـ عميظ ػافقال,كتػجو اليو كجساعتو , (6)يتوكءػر ر تيس

لظ لحطو فػصل تيسػر اليو كندؿ عغ االذيخ بمفطو ,كال رفع لح (8)فمع يفورؤيتظ ,كيخجػ بخكتظ ,
عمى سجادتو ,فمسا  (9)هي فكخ فخسو كدخل عميو ,كالذيخ مذغػؿ بحالو عمى عادتو ,جالذ ف

عمى رجميو ,فػضع الذيخ عمى  )*(((11)كباشم)اليو ,قاـ الذيخ فاخح كدب تيسػر  (10)يىانت
كلقج , (14)خضنعغ ضيخؼ بدخعة لخمتو ا (13)يجيو , قاؿ تيسػر لػال اف الذيخ رفع يجيو (12)ضيخه
رضزت اشج رض ثع انو  [(17)قج]كانا بيشيسا  ,(16)عمى االرضالدساء كقعت  (15)الىترػرت 

,عمى  (18)اكرةحكقاؿ لو بالسبلشفة في الس,عمى ركبتي االدب , )*(ظ السشتخبلاجمذ بيغ بيجؼ ذ
كاف ال الذيخ ,لع ال تامخكف ممػككع بالعجؿ كاالنراؼ ,  يا سيجؼ سبيل االستفياـ ال السشاضخة: 

 الذيخ امخناىع , (21)لو فقاؿ :, (20)داؼتالى الجػر كاالع (19)ايسيمػ 

                                                           
  ساقصة في )ب( ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (1)
 ساقصة في )ب( ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (2)
(3)

 كذا فً )أ( : تعالى )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب( : قاشعة ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في)  (4)
حج أكابخ العمساء في مجيشة ىخاة . لمسديج يشطخ : شياب , ىػ زيغ الجيغ ابػ بكخ تيابادؼ , كلج في قخية تيباد , كأ زيغ الجيغ : - *

 187,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو
: مػضع محاط بالقرب أك الخذب أك القرب , تدكؼ اليو الساشية مغ السصخ كالخيح ,أك ىي الدريبة , كحطيخة القجس حطيخة  - *

 .2/118باب ح ظ ز ,  معجع متغ المغة، , .؛ رضا 197, باب حفاكة , السعجع الػسيطىي الجشة . لمسديج يشطخ : 
 )ب( : اعمى ككخ )د,ىػ( : اعمى ذاكخ  ج,ك(أ,) كحا في  (5)
(6)

 كذا فً )أ( : رؤٌته )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب( : كاصل اليظ كقادـ عميظ ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (7)
 )ب,د(  : يفيع ج,ىػ,ك(أ,كحا في)  (8)
 فكختو )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (9)
 ب,د,ىػ( : انتيا )ج,ك(أ,كحا في )  (10)
(11)

 كذا فً )أ( : مكبا )ب,ج,د,هـ,و( 
, باب ؾ  معجع الغشي  : مجتيج , كمغ يرب كل جيجه كشاقتو عمى العسل, لدمو كأقبل عميو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , مكبا - *

 .5/8, باب ؾ ب ب  , معجع متغ المغة ب ب .؛رضا ,
 ( : ضيخؼ )ج,ك(ب,د,ىػأ,كحا في )  (12)
 ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د(أ,ثابتة في)  (13)
 )ب(: افخض ج,د,ىػ,ك( أ,كحا في )  (14)
(15)

 كذا فً )أ( : ان )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب(: ساقصة في ج,د,ىػ,ك( أ,ة في )ثابت  (16)
 كحا في )ب,ىػ( : بيشسا )ج,د( : بيشسا )ك( ساقصة في )أ( : (17)
 .6/31, ، صبح االعذىر الخػاجكية , كىػ السختار . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ مغ األلقاب التجا السشتخب : -*
(18)

 كذا فً )أ( : والمجاورة )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب,د(  ف : يسيمػ ج,ىػ,ك( أ,كحا في )  (19)
 )ب,د( داؼ : كاالعج,ىػ,ك( أ,كحا في )  (20)
 ساقصة في )ب,د,ىػ( :  ج,ك(أ,ثابتة في )  (21)
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مغ عشج الذيخ ,كقج  (2)مغ فػره فخخج {)*(فدمصانظ عمييع ذلظ الييع ,فمع ياتسخكااب (1)كتقجمشا
كالسبتجا ]بحكخه ,  (3)دػ ػع,كقاؿ ممكت الجنيا كرب الكعبة , كىحا الذيخ ىػ الس )*(قامت مشو الحجبة

, ثع اف تيسػر قبس عمى ممظ ىخاة , كاحتاط عمى ما ممكت يجاه , [(4)بالتبييغ مغ حاؿ خبخه
 كتػجو الى سسخقشج قافبل بسا امكشو , (6)بايلكل جانب نا (5)كقخر كضبط كالياتيا جانبا جانبا ,
كاضاؼ الييع  ,(8) ابياحاص وحفطبكككل  بابيا , (7)صج عميوك كا, كحبذ الدمصاف في السجيشة 
 كاف يحفع لو ذمسو , فمع لظ لحمفو اف ال يخيق دمو ,االذجاد الغبلظ , كذ )*(اشجه الحفاظ الدبانية
 .  )*(جػعا كضسا (9)الحبذمو في يخؽ لو دما كلكغ قت

 

 

 

 

 
                                                           

 )ب,د( كانقحنا  :ج,ىػ( أ,كحا في)  (1)
ىجؼ تيسػر مغ احتبلؿ إيخاف ىػ اف يطيخ غياث الجيغ بسطيخ الصاغية ,كإف تيسػر لسا كصل ىيخات قابل شيخ زيغ الجيغ  - *

الخػافي , كتست السقابمة في مجيشة خػاؼ , بعج أف سسع عمسو كفزمو , فبلشفو تيسػر كركع بيغ يجيو كعاممو باحتخاـ , بعج اجابتو 
سػر في إقامة العجؿ كاإلنراؼ بيغ مسالظ السدمسيغ , فكاف ىحا ما سدلو عشو تيسػر , كيحكخ أيزا أف الذيخ ذكخ لتيسػر عمى سؤاؿ تي

إنو سيتػلى الديادة عمى إقميع خخاساف , كأف السبلئكة كضعت مفتاح خخاساف في يجه , كقاؿ لو سػؼ تخمز ىحه اإلمارة مغ ضغياف 
جما كاف تيسػر في سغ الحادؼ عذخة أعصاه الذيخ خاتع مكتػب عميو الحق كالشجاة , كىحا كاف الدمصاف غياث الجيغ , كسا أنو عش

,  لشظ عرخه كحياتو كاعسالوتيسػر  .؛ شياب , 1/514, درر العقػد الفخيجة  بسثابة البذخػ لتػلي الحكع . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 .55مػقف تيسػر مغ العمساء ،  .؛ بشي عيدى , 187
 ساقصة في )ب( :  ج,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (2)
, باب  معجع الغشي  : بخكز تػـر أك نتػء صمب , السختفع الغميع مغ االرض , األمخ الذاؽ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , الحجبة - *

 . 297, باب الحجراء ,  الخائج معجع لغػي عرخي  ح د ب.؛ مدعػد ,
 )ب,د(  جعػ: الس ج,ىػ,ك(أ,)كحا في   (3)
 ثابتة في )ب( : ك  ج,د,ىػ,ك(أ,ساقصة في )   (4)
 ب,د,ىػ( : كقجر )ج,ك(أ,كحا في )  (5)
(6)

 كذا فً )أ( : نائبا )ب,ج,د,هـ,و( 
 )ب,د(: كارصج عميو )ىػ( : كارصج عميياج,ك( أ,كحا في )  (7)
 )ج,ك(اصابيا )ب, د,ىػ( : يحفطو  )أ( : يحفع اصابيا كحا في  (8)
ئكة العحاب الحيغ يجفعػف أىل الشار إلييا , كىع الذجاد الغبلظ , أك الذخط الستسخدكف مغ اإلنذ كالجغ . لمسديج : ىع مبلالدبانية  - *

 .412, باب الدبخ , معجع متغ المغة رضا , .؛ 3/15, باب ز ب  ف ,  معجع الغشي  يشطخ : ابػ العـد ,
(9)

 كذا فً )أ( : بالحبس )ب,ج,د,هـ,و( 
غ السمظ غياث الجيغ الجخػؿ في شاعة تيسػر , كرفس السمظ كلع يكغ لو قػة الػقػؼ في كجيو , حبذ نفدو عشجما شمب تيسػر م - *

في القمعة, كأمغ نفدو مغ تيسػر , كبعجىا قبس تيسػر عميو , بعج أف حمف لو إنو لغ يخيج دـ أحج , كقتمو في الدجغ جػعا كعصذا . 
   3/203,  نيخ الحىب في تاريخ حمب الغدؼ ,؛ ؛. 1/279, ندىة األنطار لمسديج يشطخ : مقجير ,
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 كتخخيبو كاليات سجدتاف : )*(سافاذكخ عػدة الى خخ 

ثػػػع عػػػاد الػػػى خخاسػػػاف, كقػػػج عػػػـد عمػػػى االنتقػػػاـ مػػػغ سجدػػػتاف ,فخػػػخج اليػػػو اىميػػػا شػػػالبيغ 
عمى اف يسجكه بالدػبلح ,فػاخخجػا اليػو مػا عشػجىع مػغ عػجه  (1)لظاالرمح كالربلح ,فاجابيع الى ذ

بالغة ,اف مجيشتيع غجت /ب( 19)الذجه ,فحمفيع ككتب عمييع قدامات  (2)ج مغ تمظلفخ بحلظ ا ,كرجػا
بيػع جشػػد السشايػا عػغ  (3)اضػاؼفلػظ مػشيع ,كضػع الدػيف فػييع ,امغ الدبلح فارغة, فمسػا تحقػق ذ

ليػا عػيغ كال  (7)قكمحاىػا فمػع يبػ, (6)رشػجخ كال مػج (5)بيػا فمع يبػق (4)جيشةثع خخب الس بكخة ابييع ,
,اال النو اكال مشيع اصػيب ,  (9)ذلظ داع كال مجيب ,كما فعل بيع (8)يابكليذ  ,كرحل عشيا ()*اثخ

بػغ ابػي الفػتح الكخمػاني الحشفػي ,نديػل  (10)بػغ دمحمكذكخ لي الذػيخ الفقيػو زيػغ الػجيغ عبػج المصيػف 
قتػل اف الػحيغ تخمرػػا مػغ ال (12)كثبلثيغ كثسانسايػة (11)ثفي سشة ثبل , )*(دمذق بسجرسة الجقسقية

                                                           
ـ( , باتجاه خخاساف كذلظ بدبب الثػرات التي 1383ىػ/785كجو تيسػر حسمة في رمزاف سشة ) الحسمة الثالثة عمى خخاساف : - *

بدكار عاصسة انجلعت في ىخاة كسبدكار كسجدتاف , فػصل الى سشجمار كسيدتاف لمقزاء عمى تسخد أىميا , كاستػلى عمى قمعة س
الدخ بجارييغ, كقتل أىميا  إذ بم  عجدىع الفيغ أسيخ ككضع عمييع الصيغ كاالجخ , كبشى مشيع أبخاج لمقمعة , كعبخ نيخ جيحػف بالقخب 
مغ تخمح , ككجو أحج قػاده إلى أشخاؼ مازنجراف , كتػجو بعجىا إلى سجدتاف كقابمو اعجاد كبيخة مغ العمساء كرجاؿ الرمح يخبخكه أف 
حاكسيا شاه قصب يخيج الجخػؿ في الصاعة كدفع الخخاج , كخبلؿ ذلظ خخجت قػات لسياجسة جير تيسػر , كاستصاع تيسػر الجخػؿ 
الى السجيشة , كجخت معخكة كبيخة حػؿ زرن  عاصسة الببلد كسسيت السعخكة باسسيا , كما ارتكو تيسػر بحق سجدتاف كاف مجمخا , فقج 

خؽ بيغ كبيخ كصغيخ  , كبشى مغ رؤكسيع القباب , كأمخ بإحخاؽ السدارع كتسيخ السجيشة نيائيا ,كقيل أف امخ بقتل الدكاف دكف اف يف
بدبب اإلصابة التي تعخض ليا في بجاية حياتو , كبعج السجدرة عاد إلى سسخ قشج لسجة ثبلثة اشيخ ثع  ىحه السجدة ىي انتقاـ تيسػر

تيسػرلشظ   مرمح , .؛ 1/555, تمفيق األخبار كتمقيح األثار  يج يشطخ : الخمدؼ ,تػجو ألى مازنجراف كاستخ اباد لغدكىا . لمسد 
,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ , 91حخكب السغػؿ  ،  .؛ حصيط , 130كشخريتو الدياسية كالعدكخية  ، 

151 . 
(1)

 كذا فً )أ( : ذلن )ب,ج,د,هـ,و( 
 ج,د,ىػ,ك(أ,مغ تمظ )الفخح )ب( : الفخح بعج )أ( : كحا في  (2)
  )ب,د(  اضاؼك : ج,ىػ,ك(أ,)كحا في  (3)
 : السسمكة )ب( ج,د,ىػ,ك(أ,) كحا في  (4)
(5)

 ثابتة فً )أ( : سالطة فً )ب,ج,د,هـ,و( 
  )ب( ف: مجج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (6)
(7)

 كذا فً )أ( : ٌبٌن )ب,ج,د,هـ,و( 
كضع الديف عمى رقابيع كأبادىع عغ بكخة ابييع , كخخب السجيشة , كخخج عشيا ك يخخبيا  يسػر دخػؿ أؼ مجيشة , أفعمى عادة ت - *

 .1/279, ندىة األنطار بعجما جعميا مدكػ لمبػـ . لمسديج يشطخ : مقجير ,
  )ب(يا في:  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (8)
(9)

 كذا فً )أ( : ذلن بهم )ب,ج,د,هـ,و( 
 في )ب(  ساقصة:  ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (10)
: يحجىا مغ الذساؿ خانقيا , كالجامع األمػؼ مغ جية الذخؽ , أسديا في البجاية السعمع سشجخ اليبللي كابشو ,  السجرسة الجقسقية - *

ـ( , أمخ بعسارتيا كبغء األساسات فػقيا , كحائط مغ الحجارة البيس كالدػد , حتى 1262ىػ/661حتى انتدعيا السمظ الشاصخ سشة )
 ـ( , كاف لو1419ىػ/822ـ( , كعشجما تػلى سيف الجيغ جقسق نيابة دمذق سشة )1270ىػ/769بحت خانقاه مغ بعجه سشة )تػفى كأص

الجارس اىتساـ بالعسارة , فبشى عمييا كعسخ تخبة الشصافيغ كفخغيا , كأصبح ليذ ليا مثيل بجمذق أك القاىخة . لمسديج يشطخ : الشعيسي , 
 .1 / 375,  في تاريخ السجارس

 )ب,د( ث : ثمج,ىػ,ك( أ,كحا في )  (11)
 ب,ج( : ثسانسائة )د( : ثساف مائة )ىػ( : ثساف ماية )ك(أ,كحا في )  (12)
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,لسػا تخاجعػػا الييػا  (2)السشػافمػى اك بشػع لصيفة مغ ر تع, (1),مغ اىل سجدتاف , بيديسة اك غيبة
 (5)كمػا اىتػجكا اليػو,[(4)عشيػا]بيػا فاضػمػا يػـػ الجسعػة  (3)سعػػاارادكا اف يج,بعج رجػع تيسػػر عشيػا ,
 مغ دليع عميو.  )*(حتى ارسمػا الى كخماف

 ،كانقيادىا اليو ، كقجـك كالييا عميو: (7)كارسبد  (6)ذكخ قرج ذلظ الغجار مسالظ

, ككاف كالييا يجعى  (*)((8)كار)سبد ثع انو لسا اثار سجدتاف ما اثار قرج بعداكخه مجيشة 
,كاسػػػتقبالو مػػػغ  (10)شاعػػػةكىػػػػ رافزػػػي ,فسػػػا امكشػػػو اال اال مدػػػتقبل باألمػػػارة , (9)ػرؼ جػػػال )*(حدػػػغ

 .)*(يتو , كزاد في رعايتواليجايا كالخجـ بسا استصاعو ,فاقخه عمى كال

 :(11)فرل

 

                                                           
 ب,د,ىػ( : عتيسو )ج,ك(أ,كحا في )  (1)
 ساقصة في )ب,د( :  ج,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (2)
  )ب,د( : يجسعػف )ج,ك( : يجتسعػاىػ( أ,كحا في)  (3)
 : ثابتة في )ب( ,ىػ,ك(ج,دأ,ساقصة في )  (4)
 )ب(  يا: اليج,د,ىػ,ك( أ,) كحا في  (5)
: كقجيسا عخفت كخمانيا , تشدب إلى كخماف بغ فارس بغ شيػرت, كخماف بغ فمػج لػد لشصي بغ يافث بغ نػح , كالية كخماف  - *

ف كخخساف , كتحجىا مغ الغخب حجكد مذيػرة كمجنيا كاسعة , تقع عمى الحجد الذخقية لببلد فارس , فيي بيغ فارس كمكخاف كسجدتا
معجع ما  فارس , كالجشػب بحخ فارس , كالذخؽ أرض مكخاف, كمغ الذساؿ السفازة بيغ فارس كمكخاف . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,

 247,  أثار البالد كأخبار العباد .؛ .؛ القدكيشي , 4/455باب الكاؼ كالخاء ,معجع البمجاف ، .؛ الحسػؼ , 4/1125, استعجع 
أكضح السدالظ   .؛ ابغ سباىي زادة , 491الخكض السعصار في خبخ األقصار، .؛ الحسيخؼ ,  4/348.؛القمقذشجؼ , صبح االعذى , 

 .1/73, رحالت ماركػ بػلػ  .؛ ماركػ بػلػ , 337, بمجاف الخالفة الذخقية , لدتخن  , 549, 
 بياض في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,)كحا في   (6)
 )ب( : شيخكار ج,د,ىػ,ك( ,أ) كحا في  (7)
(8)

 كذا فً )أ( : شٌروار )ب,ج,د,هـ,و( 
ـ( , كاقتحع السجيشة , 1383ىػ/785رفس الدخبجارييغ في سبدكار  الصاعة , قخر حيشيا تيسػر التػجو إلييا في رمزاف سشة ) - *

ى مشيع أبخاج , كبعجىا تػجو إلى سجدتاف كقاـ بتكجيذ األسخػ األحياء فػؽ بعزيع البعس , ككضع بيشيع خميط الصيغ كاألجخ , كبش
 . 190,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو. لمسديج يشطخ : شياب , 

 .1/514, درر العقػد الفخيجة  : ىػ حاكع مجيشة سيدكار , كسا أنو رافزي . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , ػري جحدغ ال - *
 ( ب)ػرؼ ح: ال ػ(,كج,د,قأ,)كحا في   (9)
 )ب( صاعة : ال ىػ,ك(ج,د,أ,)كحا في  (10)
ـ( , كاف حاكع سبدكار خػاجة عمي مؤيج 1382ىػ/784: انجلعت الحخب في ربيع األكؿ سشة ) الحسمة الثانية عمى خخاساف - *

الدخبجارؼ قج أرسل رسالة لتيسػر اخبخه بػجػد مؤامخة ضجه , اذ اتفق االميخ شاه كلي كعمي بيظ حاكع كبلت باليجػـ عمى سبدكار عمى 
مغ أنيسا أعمشا الصاعة لو , فقخر تيسػر تػجيو حسمة إلى خخاساف كانزع إليو السمظ غياث الجيغ الحؼ دخل في شاعتو , كابشو  الخغع

ميخاف شاه , كشمب مغ عمي بيظ الخخكج لمسذاكرات بيشيسا لػجػد صمة قخابة بيشيسا األغشاـ كالسػاشي لمسخعى , فتػجو تيسػر عمى 
ىا مغ جسيع الجيات , كتػجو جشػبا إلى قمعة تخشيد كاقتحسيا , عمى الخغع مغ حرانتيا , كعيغ سارؽ كبلت كسيصخ عمييا , كحاصخ 

صمة الجكلة التيسػرية  اتكو كإلي عمييا , كثع تػجو شساال ليعػد الى ببلده ما كراء الشيخ عبخ نيخ كادؼ تخؾ . لمسديج يشطخ : باعامخ ,
 90حخكب السغػؿ ،  .؛ حصيط , 128لشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ، تيسػر   .؛ مرمح , 144,  بالعالع اإلسالمي

 بياض في)ب(: ساقصة في )ج,ك( ثابتة في )أ,د,ىػ( :   (11)
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,انػػػػو كػػػػاف فػػػػي اكؿ امػػػػخه ,اذا نػػػػدؿ باحػػػػج مدتزػػػػيفا  (2)عػػػػادة تيسػػػػػر كفكػػػػخه (1)مػػػػغككػػػػاف 
اذا بمغظ اني استػليت ,كعمى السسالػظ اسػتقميت , فػاتشي  (3)لواستشدبو, كحفع اسسو كندبو ,كقاؿ 

 (5)امػػخه ,كفذػػا فػػي الػػجنيا خبػػخه ,فػػاني اكافيػػظ اذا, فمسػػا انتذػػخ ذكػػخه ,كشػػاع [(4)ككػػحا]بعبلمػػة كػػحا 
 (8)كػػافف فػ  عسيػق عميػو , [(7)جانػب ك]مػغ كػل  [(6)عميػو]كخبػخه ,ىخعػت الشػاس بػالعبليع ,ككفػجت 

 مشدلتو, كيحمو مختبتو.  (9)احجيشدؿ كل 

 (11)فةيدمحم راس شا )*(مع الذخيف (10)دكارسبذكخ ما جخى لحلظ الجاعخ في 
 الجعار:

دمحم  (14)الذخيفيجعى , (13)مغ الذصارشخيف رجل  (12)ككاف في مجيشة شيدكار
 )*(((18))الدخبجاليو (17),يدسػف  (16)معو جساعة مغ الخجاؿ كميع دعار (15),ك /أ(20) )*((الذخبجار)

                                                           
 )ب,ج,د,ىػ( في  )أ,ك( : كحا في  (1)
 ب,ج,ك( : كمكخه )د,ىػ(أ,كحا في )  (2)
 ساقصة في  )ب,د( :  ج,ىػ,ك(أ,)ثابتة في   (3)
 ابتة في )ج,د,ىػ,ك(ب( : كثأ,ساقصة في)  (4)
 ب,د,ىػ( : خيخه )ج,ك(أ,كحا في )  (5)
 )ب( : بالعبلئع اليو كفجت )ج,د,ىػ,ك( ساقصة في )أ( : ثابتة في  (6)
 ثابتة في )ب( :  ج,د,ىػ(أ,ساقصة في )  (7)
(8)

 كذا فً )أ( : وكان )ب,ج,د,هـ,و( 
 احج )ب( ك ج,د,ىػ,ك( : أ,كحا في )  (9)
(10)

 )ب,ج,د,هـ,و( كذا فً )أ( : شٌزوار 
يقاؿ لمسقخ الذخيف , كأنو مختز لؤلشخاؼ ابشاء فاشسة مغ عمي رضي ر عشيسا , كالذخؼ ىػ الخفعة كالعمػ  , كال  الذخيف : - *

 .6/17, ، صبح االعذى يقاؿ إال لسغ كاف اباءه يتقجمػنو في الذخؼ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ
(11)

 كذا فً )أ( : طائفة )ب,ج,د,هـ,و( 
 ب( : سبدكار )ج,د,ىػ,ك(أ,كحا في )  (12)
 ساقصة في )ب( :  ج,د,ىػ,ك(أ,ثابتة في )  (13)
(14)

 كذا فً )أ( : السٌد )ب,ج,د,هـ,و(  
: ىػ لقب يصمق عمى الحؼ يقجـ الذخاب , مثل الدقاء, كىػ مخكب بمفطيغ : احجىسا شخاب كىػ ما يذخب مغ ماء كغيخه  الذخبجار - *

الجمذقي  .؛ 469/ 5,  صبح االعذىالقمقذشجؼ ,  دظ عمى ما تقجـ , كالسعشى مسدظ الذخاب . لمسديج يشطخ :, كالثاني دار معشاه مس
 . 185, نقج الصالب لدغل السشاصب  ,
 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في )ب,د,ىػ(  (15)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : دغار )ىػ,ك(  (16)
 يدسػف )أ,ج,د,ىػ,,ك( : يتدسػف )ب(   (17)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الذخبجار )ب(  كحا  (18)
: ىي حخكة شعبية ضيخت ضج الحكع السغػلي , فبعج كفاة ابي سعيج بيادر خاف , تفتتت السسالظ اإليمخانية إلى أجداء  الدخبجالية - *

بييق حتى كيبلف في , فطيخ خسذ اسخ في مشاشق مختمفة مغ إيخاف , كمشيا األسخة الدخبجالية , التي بجأت في قخية باشتيغ مغ كالية 
شساؿ ايخاف كشػس في الذخؽ إلى جدء مغ حجكد سسخقشج , كيعتبخكا مغ األسخ التي كصمت إلى مكانة عالية الشفػذ , كاتخحكا مجيشة 

ـ( ,  كبدصػا سيصختيع عمى خخاساف , كاستسخ 1337-1336ىػ/738ىػ اك 737سبدكار مخكدا ليع كلحكسيع , كاعمشػا االستقبلؿ سشة )
ـ( ككاف قائجىع كجيو الجيغ مدعػد الدخبجارؼ , كلع يكغ عجدىع كبيخ , ككثقػا عبلقتيع مع الجراكير 1386ىػ/788حتى سشة )حكسيع 

تاريخ  االشتياني , .؛ 361,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػريةكالذيػخ . لمسديج يشطخ : االشتياني , 
تاريخ الجكلة السغػلية في .؛ فيسي ,  131صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  .؛ باعامخ , 561ك 508, إيخاف بعج اإلسالـ 

 . 150, العالقات بيغ دكلة السساليظ األكؿ كدكلة ايمخانية فارس .؛ حجو شػكت , 242, إيخاف 
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كالفزايل محكػرا ,فقاؿ تيسػر عمي بو  يعشي الذصار, ككاف ىحا الديج رجبل مذيػرا بالساثخ
ما لجيو فجعػه لو ,فجخل عميو  (2)متذػفا لعمع ما جئت اال بدببو ,كقج كشت متذػقا اليو (1)فاني

يا سيجؼ  :)*( ,كقابمو ببذخة مشصمقة , كاكخمو كادناه ,كقاؿ في جسمة فحػاه  (3)فقاـ اليو كاعتشقو
 )*(((6)اقاصييا )كادانييا )*(((5)استخمز مسالظ خخاساف كاحػييا ,كاني )احػز (4)الديج كيفقل لي

يا  , فقاؿ لو الديج :  {)*(خ, كارتقى ىحا السدمظ الرعب الػعخ,كماذا افعل حتى يتع لي ىحا االم
مغ ايغ انا كىحا الفزػؿ ,كاني  الخسػؿ ,بيت مغ ءاؿ  (7)خكقي, انا رجل فقيخ , مػالنا االميخ

انا حتى  [(8)]ايغكاف قيل لي شخيف , رجل عاجد ضعيف ال شاقة لي بسػارد اليمظ ,كمغ 
السمػؾ اك خارجيع ,اك عارضيع في امػرىع, اك مازحيع ,  السمظ ,كمغ داخل (9)اتذاكؼ لسرالح
,كالخارج عغ لغتو  (10), ككالجاثع في مشتصح الكبذيغ (*)﴾)*(مجمع البحرين﴿في  )*(كاف كالعايع
 ال بج اف تجلشي عمى ىحه الصخيقة { , فقاؿ لو : كالصحاف (11)ما بيغ السامػف  )*(لحاف ,كشتاف
 (13)كلػال انشي تفخست فيظ ذالظ, كتكيشت اف بخايظ لحقيقة ,عغ السجاز الى ىحه ا (12),كتخبخني

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك(  (1)
 )ك( كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : بعمع  (2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فاعتشقو )ب(  (3)
: مغ فحا فحػا إذا رمى بو إليو , أك مزسػف الكبلـ كمعشاه كجػىخه الحؼ يخيجه الستكمع , كمفيـػ السػافقة . لمسديج يشطخ :  فحػاه - *

 باب ؼ ح ك. معجع الغشي  ، .؛ ابػ العـد , 255,معجع لغة الفقياء  ركاس ,
 قل لي كيف )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( :   (4)
 كحا في )أ( : اجػزىا )ب( : احػزىا )ج,د,ىػ,ك(  (5)
مغ حػز , اؼ في ممكو , اك شجيج ,أقيع حػؿ األرض حاجد , الحدغ الدياقة لآلمػر , الحازؽ الساىخ , كالخفيف .  احػز : -*

 .30, باب احشر ,  لغػي عرخي الخائج معجع  , باب ح ك ز , مدعػد , معجع الغشي  لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 كحا في )أ,ب( : ادانييا كاقاصييا )ج,د,ىػ,ك(  (6)
معجع  .؛ رضا , 35, باب ادمى ,  السعجع الػسيط: جسع ادنى كدنى , أؼ قخبو , أك اضعفو كاسقصو . لمسديج يشطخ :  ادانييا - *

 .2/460, باب د ف ؼ ,متغ المغة
السعجع يف كصعب السخكر بو , كالخد كالسشع عغ الكبلـ كحاجتو ككجيتو . لمسديج يشطخ : : جسع كعػر  , مكاف صمب كمخالػعخ  - *

 .867, باب كعع ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 529, باب كعخ ,  الػسيط
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(          (7)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(   (8)
 ي )أ,ج,د,ىػ,ك( : في مرالح )ب(كحا ف  (9)
معجع  .؛ابػ العـد , 370, باب عير ,  السعجع الػسيط: جعمو يدبح في الساء , مائجة بيغ االمػاج .لمسديج يشطخ : العائع  - *

 , باب ع  كـ.  الغشي 
جتساع مجخػ الػجػب : عبارة عغ التقاء بحخ فارس كالخـك , كاصصبلح الرػفية عبارة عغ قاب قػسيغ ال مجسع البحخيغ - *

قرج  .؛ السحبي , 1474/ 2, باب مجسع البحخيغ ,كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمـػ  كاالمكاف فييا . لمسديج يشطخ : التيانػؼ ,
 .2/446,  الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل

 .60: الكيف  - *
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : الكبديغ )ك(  (10)
.؛ رضا ، معجع باب ش ت ت معجع الغشي  ، بيشيسا كبيخ ,كىػ فعل بسعشى بعج . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,أؼ الفخؽ  شتاف : - *

 .3/273, باب ش ت ت , متغ المغة
 كحا في )أ,د,ىػ( : السابػف )ب,ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتجدني )ب(   (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : بخايتظ )ب(  (13)
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شفة ,كال استغشيت عشظ  (3)كلػال انظ اىل ليحه السعخفة ما فيت لظ بثشة , (2)السدالظ (1)تقتجؼ
 اييا  فقاؿ ذلظ السذيخ:كميا قياسية{  (5)كقزاياؼ (4)استغشاء التفو عغ الخفة ,فاف فخاساتي اياسية

ما استذختظ اال التبعظ ,كال جاريتظ اال , فقاؿ :   ا مقالتي ,كتتبع اشارتياالميخ اك تدسع في ىح
مغ غيخ اف تتعب  (7)السذخب ,كتشاؿ السسالظ (6)اف اردت اف يرفػلظ , فقاؿ :  المذي معظ{
 (8)قصب فمظ ىحه السسالظ , كمخكد دايخة ىحه )*(الصػسي )*(عمي بغ السؤيج, )*(,فعميظ بخػاجة
(  (9)ل عميظ بطاىخه ,لع يكغ بباششو اال معظ ,كاف كلى عشظ بػجيو , فمغالسدالظ , فاف اقب

خاشخه ,كحزػره اليظ ابم  جاىج ,  )*(يشفعظ , فكغ عمى استجبلب /ب(20)  (10)يفيجؾ غيخه ,كلغ
 (13)شاعة الشاس مشػشو بصاعتو ,كافعاؿ (12)ضاىخه كباششو كاحج ,فاف (11)فانو رجل صمب ,ك
ىحا  (15)ككاف, حصػا ,كاف رحل رحمػا )*(فسا فعل فعمػا ,فاف حط, (14)الكل مخبػشة باشارتو

 عميا , (16)الخجل اعشي خػاجو عمي السحكػر ,رجبل شيعيا ,مػاليا

                                                           
 ,د,ىػ( : نقتجؼ )ك(كحا في )أ,ج  (1)
 كحا في )ا,ب,د,ىػ( : السسالظ )ج,ك(  (2)
 كحا في )أ( : بشبت )ب,د,ىػ,ك( : بشت )ج(  (3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اسياسية )ب(  (4)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : قزاياء )د(  (5)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : يرفػا لظ )ك(  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السمظ )ب(  (7)
ىػ لفع فارسي معشى الكاتب أك التاجخ اك الديج , كاستعسل في العالع اإلسبلمي كمقب عاـ , كتكتب أيزا الخػاجكي  خػاجة : -*

 .279 األلقاب اإلسالمية ، بديادة الكاؼ الفارسية كىحا المقب جاء مع سمدمة ألقاب التجار . لمسديج يشطخ : الباشا ,
جل شيع جػادا , رافزي إمامي , بجعػا باسع األئسة االثشي عذخية , عمى سظ الشقػد مغ الجراىع : ىػ ر  عمي ابغ السؤيج الصػسي - *

 .1/514, درر العقػد الفخيجة  كالجنانيخ , حتى يحكخىع باسسو في خصبتو . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
قجيسا , تذسل بمجتيغ : الصابخانػنػقاف , كلكل : تشدب ىحه البمجة إلى خخاساف , كيقاؿ ليا شػس , عاصسة ببلد خخاساف  الصػسي - *

,  الفيخستكاصف ,  .؛ 9/95,النداب مشيسا اكثخ مغ ألف قخية , كفتحت في خبلفة عثساف بغ عفاف . لمسديج يشطخ :الدسعاني , ا
57. 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ىحا )ج,ك(  (8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبل )ب(   (9)
 اال )ب( : كال )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( :   (10)
,  معجع لغة الفقياء : كىي جمب الذيء , أؼ اتى بو مغ مػضع ألخخ , أك أضخه اليو . لمسديج يشطخ : ركاس , استجالب - *
125. 
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في  )د(  (11)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كاف )د,ىػ( (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاقػاؿ )ب(  (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : باشاراتو )ب(  (14)
مغ يحط , أؼ أندؿ الذيء عشو , أك اندؿ مغ عمػ ألسفل , كأسقط مشو , كأىسمو كالقى عشو ثقمو كحسمو . لمسديج يشطخ :  حط : - *

 , باؿ الحاء. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 138, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 197, باب حزغ ,  السعجع الػسيط
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فكاف )ج,ك(  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : متػاليا )ب(  (16)
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{ , ثع قاؿ (1),كيخصب باسساييع ,ككاف شيسا ىساما )*(,باسع االثشى عذخ اماما )*(يزخب الدكة
خ حزختظ ,فبل تتخؾ مغ انػاع يا اميخ ادع خػاجة عمي ,فاف لبي دعػتظ ,كحز:   )*(الديج

كيخعاه, كاندلو  (3)اال كاكصمو اياه ,فانو يحفع لظ ذالظ (2)االحتخاـ كالتػقيخ كاالكخاـ ,كالتكبيخ شيئا
مسا يميق  (6)العطاـ في التعطيع كالتػقيخ كاالحتخاـ ,كال تجع معو شيء [(5)]السمػؾالسمػؾ  (4)مشدلة

ثع خخج الديج مغ عشج تيسػر ,كجيد  (7)طستظبحذستظ, فاف ذلظ كمو عايج الى حخمتظ كع
قاصجه  (11)قج ميج لو االمػر, فاف جاءه (10)السحكػر ,يقػؿ لو انو (9)عمي (8)قاصجه الى خػاجة

ساعو ,كيكػف مشذخح الباؿ, امشا  (12)فبل يتػقف عغ الصاعة ,كال يقعج عغ التػجو اليو كلػ
عمي لقجكـ الػارد ,ككركد القاصج ,كىيئا  (14)فاستعج خػاجو سصػاتو في الحاؿ كالساؿ{, [(13)]مغ

,كخصب  (16)(()*الجرىع )كالجيشار (15)باسسو كاسع متػاله )*(كالحسػالت ,كضخب )*(الخجمات كالتقادـ

                                                           
: جسع سكظ , كىي تجؿ عمى خاتع مغ حجيج مشقػش كتصبع عمى الشقػد كتزخب بالسصخقة , فاشمق عمى الجار التي لدكة ا - *

مييسا القصار , الصخيق السدتػؼ , الدقاؽ . لمسديج تزخب فييا الشقػد كسسيت بجار الدكة , أك سكة الحجيج كىي خصاف متػازياف يديخ ع
ركاس  .؛  282, باب سكة ,  .؛  السعجع الػسيط 45 تاريخ الحزارة اإلسالمية في العرػر الػسصى  ، يشطخ : ماجج عبج السشعع ,

 .1/960, كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ  التيانػؼ , .؛  185,  معجع لغة الفقياء ,
 ,د,ىػ,ك( : اماـ )ب(كحا في )أ,ج - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىساـ )ب(  (1)
 دمحم الذخبجارالديج  - *
 كحا في )أ,ب,د( : شيا )ج,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : مشدلتا )د(  (4)
 ساقصة في )أ.ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (5)
 ,د,ىػ( : شيا )ك( كحا في )أ( : شيئا )ب,ج (6)
 كحا في)أ,ب,ج,د,ىػ( : كعرستظ )ك(   (7)
 كحا في )أ,د,ىػ( : الخػاجة )ب,ج,ك(  (8)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك(  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اف )ب(  (10)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : جده )ب,ج(  (11)
 كحا في )أ( : كال )ب,ج,د,ىػ,ك(  (12)
 )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )د(ساقصة في   (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الخػاجة )ب(  (14)
: مغ قجـ ,  مزى زمغ شػيل عمى جػد الذيء , كشاؿ عميو األمج , كسبقو عمى غيخه كجعو متقجما  . لمسديج يشطخ :  التقادـ - *

 .401, باب قجر ,  .؛ السعجع الػسيط105,  معجع لغة الفقياء ركاس ,
صمق عمى مغ ضخب بعخض الحائط , أىسمو كأعخض عشو كاحتقخه , اك صاغو لمخاتع مغ الحمي كالسعجف , كضخب : ت ضخب - *

 331, باب ضخع ,  السعجع الػسيطالجراىع بسعشى سكو كشبعو , كيصمق عمى السكاف الحؼ يدظ فيو الشقػد دار الدكة. لمسديج يشطخ : 
 .185, معجع لغة الفقياءركاس ,  .؛ 
 ي )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ كاله )ب(كحا ف  (15)
: اسع معخكؼ فارسي معخب  , كيجسع دنانيخ , فيػ اسع كحجة مغ كحجات العسمة , قصعة مغ الحىب السزخكبة السقجرة  الجيشار -*
 جسعة .؛  2/47,  قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ع . لمسديج يشطخ : السحبي ,ج 4.25سثقاؿ , كقيستو السعخكفة بال
 .16/4968,  .؛  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية19, السكاييل كالسػازيغ الذخعية  دمحم ,
 كحا في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجراىع كالجنانيخ )ب(  (16)
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 (5),كاذا بقاصج (4)مدتػفدا (3)مشجدا ,كاقاـ لمصمب (2)في جػامع االمرار, كقعج المخه (1)باسسيا
بلـ كاليغ خصاب ,يدتجعيو مع انذخاح الرجر مشو بكتاب فيو مغ الصف ك (6)تيسػر جاءه
التػقيخ كتكثيخ البخ ,فشيس مغ ساعتو ,ممبيا بمداف شاعتو كلع يمبث غيخ مدافة  (7),كتػفيخ

اساكرة جشػده  (8)جيد الستقبالو )*(الصخيق, كقجـ بامل فديح كعيج كثيق ,فمسا اخبخكه بػفػده
متكاثخة,  (10)فاخخة, كتحفا (9)ا كصل قجـ ىجايا,كسخ سخكرا شجيجا, ككانو استانف ممكا ججيجا ,فمس

, فعطسو تعطيسا بالغا ,كاكاله انعاما  )*(كذخايخ كدخكيو /أ(21)ممػكية ,  )*(((11))كشخايف
, كاكاله انعاما سايغا )*(رجايو مغ خمع اعدازه كاكخامو ذيبل سابغا (13)عمى قامة )*(,كاسبل (12)سايغا
تو ,كزاد في بخه ككخامتو فمع يبق في خخاساف اميخ مجيشة ,كال ,كاستسخ بو عمى كالي )*( ((14))كاسبع

 قرج تيسػر  [(15)]قج,كال مغ يذار اليو ,اال ك  )*(نايب قمعة مكيشة

                                                           
 كحا في )أ,ج( : باسسيسا )ب,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الامخه )ج(  (2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : لمصالب )ج(  (3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : متػفدا)ب(   (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بالقاصج )ب(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جده )ب(  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتػقيخ )ب(  (7)
معجع لغة  , : مغ كفج كيفج كفػدا , أؼ قجـ عميو , أك جاءه رسػؿ , كأرسمو , ك كفج عميو ك أليو . لمسديج يشطخ : ركاس بػفػده - *

 . 530, باب كفج , .؛ السعجع الػسيط787, باب ك غ ف , معجع متغ المغة رضا , .؛  383,  الفقياء
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لسبلقاتو )ب(  (8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اليجايا )ب(  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتحف )ب(  (10)
 كضخايف )ك( ,د,,ىػ( :كحا في )أ( : كضخايف )ب( : كضخائف )ج  (11)
: جسع شخيف , كىػ الغخيب الشادر , كالسكتدب السدتحجث , أك تحف كأكاف كأدكات قجيسة ذات قيسة تاريخية كمالية  . شخايف - *

 . 519, باب الصخباؿ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛  339باب شخؽ ,  السعجع الػسيط ،لمسديج يشطخ :  
اسخة , يشدب إلى كدخػ كىػ اسع يصمق عمى كل ممظ مغ ممػؾ الفخس , كىػ االسع العخبي لكمسة خيدخك , : جسع أككدخكيو  - *

 .؛ , باب الكاؼ  معجع الغشي  كالدخيانية كدخك , االكاسخة يجؿ عمى الحكاـ الداسانييغ , كأسخة اؿ ساساف. لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .27/8628,  .؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية 666,  , باب كدف الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,

 كحا في )أ( : سابغا )ب,د,ىػ( : شايغا )ج,ك(  (12)
: جسع امسبل كإسباال , كىي مغ كثيخ الكبلـ عميو , أك أخخجو , كيصمق عمى اسع مغ اسساء السصخ أسبمة . لمسديج يشطخ  اسبل - *
الخائج معجع  مدعػد , .؛  42, فرل اسساء السصخ , معجع أسساء األشياءلبابيجؼ , ا .؛ , باب االلف  معجع الغشي  ابػ العـد ,:

 .53, باب االستار ,  لغػي عرخي 
 كحا في )أ,د,ج,ك( : اقامة )ب,د(   (13)
, باب  الػسيط السعجع: الصػيل الػاؼ , كمغ الشعع الػافخة , كناقة سابغة أؼ كافخة , كالجركع الػاسعة التامة  . لمسديج يشطخ سابغا  - *

 .3/98, باب س ب ع , ، معجع متغ المغةرضا  .؛  426, باب ساب ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛  270سابق , 
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (14)
.؛ , باب االلف  عجع الغشي م : مغ اسباعا , أؼ أصبحػا سبعة , أك كثخت الغابة مغ الدباع  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,اسبع  - *

 .53, باب االسار ,  الخائج معجع لغػي عرخي مدعػد , 
الخائج  مدعػد ,: جسع مكشاء , أؼ ذك مكانة رفيعة , اك السػدة كالييشة كالتسيل , جعمو يتسكغ مشو كفيو  . لمسديج يشطخ : مكيشة  - *

 333, باب مكغ , ةمعجع متغ المغ رضا ,.؛  764, باب السكبلة ,  معجع لغػي عرخي 
 ساقصة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (15)
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حاكع [ ,(2)]عبج ر,كاميخ  [(1)]كاميخ حدغ , )*(عميو ,فسغ اكابخىع اميخ دمحم حاكع باكرد )*(كاقبل
 )*(((4)االفاؽ ,كبمغت سصػتو )مازنجراف [(3)]االرض كفي  )*(,كانتذخت ىيبتو )*(سخخذ
كخافو القخيب كالبعيج , كامتبلت مشو القمػب كاالسساع ,كالعخاؽ)*( ((6))كببلد الخؼ  (5),ككيبلف

 ,كاياـ قبليل يديخه , (8)ككل ىحا في مجة قريخة, )*(شاه شجاع (7),كعمى الخرػص

                                                           
باب قبيح  السعجع الػسيط ،أؼ رضي بو كاخحه ككافق عميو , كقبل الكبلـ دكف تسحيز , اك كفمو كضسشو . لمسديج يشطخ :  قبل : - *
 , باب القاؼ.، معجع الغشي   ابػ العـد.؛ 399, 
، تيسػرلشظ اصصحبو معو إلى سسخ قشج , بعج حسمو عمى خخاساف . لمسديج يشطخ :  شياب  د : ىػ حاكع سخخذ , كقجاميخ محع - *

 .188,  عرخه كحياتو كاعسالو
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (1)
 ساقصة في  )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كثابتة في )د(   (2)
مغ الخبع الثاني مغ أرباع خخاساف , كىي خدانة لشيدابػر , : أك سخخز , ىي مجيشة كبيخة في خخاساف , كقج عخفت أنيا  سخخذ - *

القمقذشجؼ .؛  390,  أثار البالد كأخبار العباد القدكيشي , .؛  81, أحدغ التقاسيع كىي بيغ نيدابػر كمخك. لمسديج يشطخ : السقجسي ,
.؛  380, أكضح السدالظ   ىي زادة ,.؛ابغ سبا 316، الخكض السعصار في خبخ األقصار، الحسيخؼ  .؛  4/393, صبح االعذى, 

 .438, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  ,
بعج أف استػلى تيسػر عمى مسالظ جخجاف ك خػارـز كسجدتاف  عمى الخغع مغ كبخىا , بجا أمخاء السشاشق االخخػ الجخػؿ في  - *

, كبقي كل كاحج مشيع نائب عمى مسمكتو  .  اكرد , كأميخ حديغ بدخخذبعمي بغ مؤيج بصػس , كأميخ دمحم  شاعتو , مثل " خجا
 .2/142تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ ،  سعجؼ ايشاس ,.؛  1/20, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  ابغ حجخ العدقبلني ,: لمسديج يشطخ 

 ساقصة في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(   (3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مازنجاف )ب(  (4)
اسع كالية شبخستاف , كتعخؼ باسع جباؿ البخز التي تستج مغ الداحل الجشػبي لبحخ قدكيغ  , كقاعجتيا جخجاف , : مازنجراف  - *

كالعجع يدسييا كخكاف , كتقع بيغ خخاساف كشبخستاف , فخػارـز تحجىا مغ الذخؽ كشبخستاف مغ الغخب , كشبخستاف تتكػف مغ 
.؛  5/41,باب السيع كااللف , ، معجع البمجافبل . لمسديج يشطخ : الحسػؼ مقصعيغ شبخ أؼ الجبل كستاف ببلد فتربح ببلد الج

 .408, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  , .؛  573, أكضح السدالظ   ابغ سباىي زادة , .؛ 4/386,  صبح االعذىالقمقذشجؼ , 
سع األصقاع الجبمية , حيث أف الجبل كالبحخ : جسع جيبلنات ككيبلنات , أشمق عمييا العخب جيل أك جيبلف , يذسل االكيالف   (5)

يحرخانيع , فالجبل مغ جشػبيع كالبحخ مغ شساليع , كىػ البحخ الصبخستاني , ال يترل بالسحيط , كأكبخ مجنيا الىجاف كفػمغ , 
  505قصار ، الخكض السعصار في خبخ األ كيشدب إلى دمحم بغ صالح بغ أبي بكخ بغ تػبة الكيبلني . لمسديج يشطخ : الحسيخؼ ,

 .   57, التعخيف بالسرصمح  الذخيف  .؛  العسخؼ , 207, لدتخنج ، بمجاف الخالفة الذخقية .؛
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ايخؼ )ب(  (6)
: مجيشة مغ ببلد الجبل في الجدء الذسالي الذخقي كاألقخب الى خخاساف, كبالقخب مغ شبخستاف كقػمذ كجخجاف , كتعخؼ  لخي ا - *

يجيذ عشج اليػناف كقجيسا باسع افخكبػس , كقجيسا راغة , كالخؼ إلى أكؿ اذربيجاف نحػ ثساف مخاحل , فيي مجيشة كبيخة مغ ببلد باسع ر 
القمقذشجؼ , .؛  375,  أثار البالد كأخبار العباد القدكيشي , .؛  3/116, باب الخؼ ,  معجع البمجاف الجيمع. لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

.؛  359, أكضح السدالظ   ابغ سباىي زادة , .؛  278, الخكض السعصار في خبخ األقصار الحسيخؼ ,.؛  4/372,  صبح االعذى
 . 249, ، بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  .؛ 41, .؛ الفيخست  60, معجع الخخيصة التاريخية كاصف ,

 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : خرػص )ك(  (7)
السطفخية , ىػ بغ دمحم بغ السطفخ اليددؼ سمصاف ببلد فارس , كقج كاف ممظ شيخاز كعخاؽ العجع : يشتسي إلى العائمة  شاه شجاع - *

ـ (, كاجتسع ىػ كاخػه محسػد عمى خمع كالجىسا , ككاف ممكا شجاعا 1384-1358ىػ/786-760, حكع في الفتخة الػاقعة بيغ )
بي كالفارسي,  كيحب األدب كاألدباء , كسا كاف يقخأ كتاب األصػؿ مقجاما كلو معخفة كتجبيخ حدغ , كمحب لمعمساء كيشطع الذعخ بالعخ 

العخبية كالكذاؼ  كقج كتب ندخة بيجه, كيعخؼ االصػؿ العخبية , ككسا لو العجيج مغ األعساؿ  مثل : عسارة مكة السذخفة الحؼ تجاه 
قتػال عمى يج اخيو بدبب قتمو لػالجه. لمسديج , م ـ(1385ق/778)باب الرفا , كلو خدانة كتب مػقػفة بالحـخ الشبػؼ , كتػفي سشة 

, الجليل الذافي  ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛ 2/187, الجرر الكامشةابغ حجخ العدقبلني , .؛  7/278, صبح االعذىيشطخ : القمقذشجؼ , 
 ابغ العساد ,؛ . 1/339, الحيل التاـ عمى دكؿ اإلسالـ  الدخاكؼ ,.؛  6/204, السشيل الرافي ابغ تغخؼ بادؼ , .؛  1/341

 .535, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ .؛ االشتياني , 1/274, البجر الصالع الذػكاني ,.؛ 8/510,  شحرات الحىب
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : قريخت )ج(   (8)
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 مغ سشتيغ ,بعج قتمو الدمصاف حديغ . (1)نحػ

 شاه شجاع: )*(ابا الفػارس الذجاع ، سمصاف عخاؽ العجع (2)لظذكخ مخاسمة ذا

 كداف , راسل شاه شجاع سمصاف كلسا صفت لو ببلد خخاساف , كاذعغ لصاعتو كل قاص
,كعخاؽ العجع ,يصمب مشو الصاعة كاالنقياد ,كارساؿ االمػاؿ كالخجـ , كمغ جسمة كتابو ,  )*(شيخاز

مغ ممػؾ  (5)عمى ضمسة الحكاـ, كالجايخيغ [(4)]عميكع ك سمصشي (3): اف ر تعمى كفحػػ خصابو
,كقج رايت كسسعت  (7),كنرخني عمى مغ خالفشي كعاداني (6),كرفعشي عمى مغ تاكاني )*(االناـ

اشياء  (12)ثبلثة (11)كاال فاعمع اف في قجمي (10),كنعست (9)كاشعت فبيا [(8)]كسسعت,فاف اجبت 
 شاه  (16),فمع يدععميظ ,كمشدػب اليظ{  (15)ذالظ عايج (14)لكاثع ك ,كالػباءط كالقح, ((13))الخخاب

 

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج( : نحػا )د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (2)
عجع الى اساء كتيجيج مغ تيسػر , كلع تخمػ السخاشبات بيشيسا مغ التيجيج كالػعيج , كاالذػ تعخض أبػ الفػارس سمصاف عخاؽ ال - *

 .42, مػقف تيسػر مغ العمساءكاالىانة الذخرية . لمسديج يشطخ : بشي عيدى , 
اصسة شيخاف في : قربة مغ ببلد فارس ,ك مجيشة إيخانية اسبلمية قجيسة تقع جشػب غخبي جباؿ زاغخكس , تبعج عغ الع شيخاز - *

أثار البالد  القدكيشي ,.؛  109, أحدغ التقاسيع يع فارس . لمسديج يشطخ : السقجسي ,مكع , كتعج مغ ضسغ اق1500جية الذساؿ 
 428, أكضح السدالظ   ابغ سباىي زادة ,.؛  351, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛  الحسيخؼ , 210,  كأخبار العباد

 .14/303السػسػعة العخبية العالسية ، .؛49,  الفيخستكاصف , .؛  285, الفة الذخقيةبمجاف الخ لدتخن  ,.؛
 كحا في  )أ( : تعالى )ب,د,ىػ,ك( :ساقصة في )ج(  (3)
 ساقصة في  )أ( :  كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )أ,ج,ك( : كالجباريغ )ب( : الجائخيغ )د,ىػ(  (5)
, باب اف ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛  82, باب اف ,  السعجع الػسيط. لمسديج يشطخ : : أؼ الخمق كالبذخ الناـ ا - *
 ,باب االلف. معجع الغشي  ابػ العـد , .؛  130
 كحا في )أ( : ناكاني )ب,ج( : باراني )د,ىػ( : نػاني )ك(  (6)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (7)
 ( : كثابتة في )ب,ىػ(ساقصة في )أ,ج,د,ك  (8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فييا )ج,ك(  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كنعسة )ب(  (10)
 كحا في )أ,د,ىػ( : قجكمي )ب( : قج قجمي )ج,ك(  (11)
 كحا في  )أ,ب,ج,د,ىػ( : ثبلث )ك(  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الحخب )ب(  (13)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (14)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : عائج )ب,ىػ(  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يدسع )ب(  (16)
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ابشتو بابغ تيسػر كلع  (3)كمراىختو, كمرافاتو, كزكج, )*(((2))كمياداتو,)*( ميادنتو (1)شجاع اال
 (7)بػاسصة افداد الػاسصة , (6)تمظ السباسصة (5),فانقبصت (4), لحجكث الذخكر)*(يتع ذلظ الدخكر

 :[(8)]شعخقمت بجييا مزسشا  , )*(كتخخيب الساشصة , الخصابة )*(كتثخيب ,

 )*(فاحدر دىاه ككغ مشو عمى كجل اذا انتخبت المخ عد كاسصة                          

 /ب(21) (10)مغ الجفاء كمغ مكخ كمغ دخل شباع االنذ قج جبمت                    (9)كاعمع باف

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الى )ب(  (1)
: جسع ىجف , أؼ كقف القتاؿ بيغ الصخفيغ كمع بقاء حالة الحخب , أك يدكت الذيء كيػقفو , صالحو كسالسو . لمسديج  ميادنتو - *

,  .؛ السعجع الػسيط829, ىاش ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛  5/614ب ىجؼ , , بامعجع متغ المغة يشطخ : رضا ,
  516باب ىجؼ , 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ميادتو )ج,ك(  (2)
: مغ ىادؼ كمياداة , أؼ اعصى كل مشيع شيء لؤلخخ , اك اسشجه اليو لزعفو , كتسايل اثشاف عمى بعزيسا لزعفيسا . مياداتو - *

 , باب الياء. معجع الغشي  ابػ العـد ,.؛   829, باب ىاش ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,: خ لمسديج يشط
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كزكاج )ب(  (3)
عج أف سيصخ تيسػر عمى أغمب السشاشق في ببلد العجع كعخاؽ العخب ,كدخػؿ األمخاء في شاعتو , كلع يبق في ايخاف الغخبية لع ب - *

كع تيسػر سػػ آؿ مطفخ الحيغ يحكسػف فارس كاصفياف , فاضصخ شاه شجاع عمى الجخػؿ في شاعة تيسػر ,كالدبب في يجخل في ح
ذلظ حتى يدمغ شاه شجاع شخ تيسػر , كاف ال يتدمط عميو , فارسل شاه شجاع رسػال محسبل باليجايا كجليل إلخبلصو , فدعج تيسػر 

سخ الذيخ مغ ابشة شاه شجاع , كتدكج في بمخ عشج قجـك تيسػر لخخاساف , سشة لحلظ كاقتخح أف يدكج حفيجه بييخ دمحم بغ ع
زكج ابشو بابشة شاه شجاع , كقيل أف ىحا الدكاج اقتخحو تيسػر في رسالة إلى أف الكاتب ذكخ أنو ـ( , عمى الخغع مغ 1383ىػ/785)

يغ الصخفيغ , فطمت العبلقات جيجة حتى كفاة شاه شجاع سشة شاه شجاع , في اف يتدكج حفيجه بيخ دمحم بابشة شاه شجاع لتدكيج السػدة ب
 ابغ حجخ العدقبلني ,.؛  2/118, درر العقػد الفخيجة  ـ( كتػلي ابشو زيغ العابجيغ الحكع. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,1384ىػ/786)

، البجر  .؛ الذػكاني 12/259الداىخة ، الشجػـ  .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , 2/187.؛ الجرر الكامشة،  1/21, أنباء الغسخ بأنياء العسخ 
 194,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو شياب , .؛  165صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،  باعامخ , ؛ .1/174الصالع، 

 139, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   مرمح , .؛  2/142, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس .؛ 
 كحا في )أ,ج,د,,ىػ,ك( : شخكر )ب(  (4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فانقبزت )ج(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السباسط )ب(  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : الػاسط )ب(  (7)
الخائج معجع  د ,: مغ ثخب , أؼ المو ككبخو عمى خصا كذنب اقتخفو , كبيغ قبحو ,كعيخه بو كبفعمتو . لمسديج يشطخ : مدعػ  تثخيب -*

 .1/429, باب ث ر ب , معجع متغ المغة .؛ رضا , 258, باب الثخيا ,  لغػي عرخي 
، معجع  : جسع مػاشط , أؼ تدخيح الذعخ كتسذيصو , كالتي تحدغ السذط كتتخحىا حخفة ليا . لمسديج يشطخ : ابػ العـدالساشصة  - *

 .705باب ماس ,  خي ،الخائج معجع لغػي عر مدعػد , .؛, باب السيع  الغشي 
 ساقصة في  )أ,ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ(  (8)
  .؛ 5/712, باب , ك ج ؿ , ، معجع متغ المغة: جسع أكجاؿ , الخػؼ كالفدع , أك أسغ ككبخ كشاخ . لمسديج يشطخ : رضا  كجل - *

 , باب الػاك. معجع الغشي  ابػ العـد ,
 فاعمع باف )ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فاعمع اف )ج( :  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حيل )ب(  (10)
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 )*(بشفدظ فيو غيخ متكل (3)كاسخع                         (2)تثق ابجا مشيع بػاسصة (1)فبل

 )*(رجل (5)مغ ال يعػؿ في الجنيا عل                           (4)فانسا رجل الجنيا ككاحجىا

السحبة  (*) تست رياض (7)عشاف الكبلـ في ىحا السقاـ ,يخخجشا عغ السخاـ, كالكغ (6)كمج
,كاستسخكا عمى  بيغ الصخفيغ سايخة (9)لسخاسمة كالسرادقةالسػدة عامخة ,كقفػؿ ا (8),كارباض زاىخة
 (13)ىحا رجبل,شاه شجاع  [(12)]ىحا,ككاف  )*(شاه شجاع (11)مغ غيخ نداع ,الى اف تػفى (10)ذالظ

 ,كادب فايق , فسغ شعخه  )*(كامبل, كلو شعخ رايق )*(تقخيخا شافيا )*(عالسا فاضبل ,يقخر الكذاؼ

                                                           
 كحا في)أ,ح,د,ىػ,ك( : فمع )ب(  (1)
 كحا في )أ,ب( : فبل تثق مشيع يػما بػاسصة )ج,د,ىػ,ك(   (2)
 كحا في )أ.ب( : كاشخع )ج,د,ىػ,ك(  (3)
معجع  تخكو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : مغ اتكل كككل , أؼ االعتساد عمى ر في كل شيء , كاستدمع ككثق بو , اك متكل - *

 .24, باب اثار ,  .؛ السعجع الػسيط 18, باب اتعب ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛, باب ككل  الغشي 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كاكحجىا )ج(  (4)
 كحا في )أ( : عمى )ب,ج,د,ىػ,ك(  (5)
 . 1/288, درر العقػد الفخيجة  سقخيدؼ ,ال: : ابغ عخب شاه . لمسديج يشطخ  القائل - *
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فسج )ج,ك(  (6)
 كحا في )أ( : لكغ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
, باب ركؽ  السعجع الػسيط: جسع ركضة , كىي االرض السخزخة بالشبات , أك بقية الساء في الحػض . لمسديج يشطخ :  رياض - *
 .407باب الخؼ , خي ، الخائج معجع لغػي عر مدعػد , .؛ 295,
 كحا في )أ,ب,د( : رياض )ج,ىػ,ك(              (8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الخاسة كالرجاقة )ج,ك(  (9)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تػفا )ب(   (11)
, كارسل الى تيسػر يػصيو باف يكػف حق الػصاية البشو قبيل كفاة شاه شجاع أمخ رجالو بإنذاء قبخ ضخع ليخقج فيو بعج كفاتو  - *

زيغ العابجيغ , كيكػف ىػ مغ سيجمذ عمى العخش مغ بعجه , ىحه الخسالة تؤكج حدغ العبلقة التي ربصت تيسػر بذاه شجاع , كعشجما 
بحدغ الػفاؽ كاالتفاؽ لسغ احذ شاه شجاع بقخب دنػ اجمو كزع الرجقات كالعصايا, كشمب مغ ابشائو سمصاف احسج كزيغ العابجيغ 

الخاؼ , كعيغ سمصاف احسج كخماف , كاخيو ابا يديج حكع اصفياف , كتب رسالتيغ احجاىسا الى تيسػر كاالخخػ لمدمصاف احسج 
ـ(, كقيل انو في سشة 1384ىػ/786ثاني كالعذخيغ مغ شعباف سشة )الجبلئخؼ , يػصييسا بخعاية أكالده , كتػفي يػـ االحج ال

 .؛ 90,  تيسػرلشظ .؛ المب , 2/187الجرر الكامشة، . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,   , كدفغ بذيخازـ(1385ىػ/787)
، صمة الجكلة التيسػرية بالعالع  .؛ باعامخ 424تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية ،  االشتياني ,

 . 2/208, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس ,.؛ 166,  اإلسالمي
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ( : ثابتة في )ب,ك(  (12)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : رجل )ج( : رجبل )ك(  (13)
, درر العقػد الفخيجة  محسػد الدمخذخؼ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,ىػ  كتاب مختز في تفديخ القخاف الكخيع لجار ر الكذاؼ  -*
2/119. 
أنو كاف ممكا عادال شجاعا , لو معخفة بالفشػف كمحبا لمعمساء , كاف يقخغ الكذاؼ في تفديخ القخاف الكخيع  صفات شاه شجاع : - *

غ العخبية كالفارسية , كخصو فائق مع سعة العمع كالحمع , يجرس لمدمخذخؼ , كاألصػؿ العخبية كحفع القخاف الكخيع , كيشطع الذعخ بالمغتي
في األسبػع مختيغ , كلو أشعار بالفارسية كالعخبية , كلكشو أصيب بسخض الشيع اك داء البقخ , أؼ كثخة األكل , فكاف ال يديخ إال 

, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس ,.؛  119 درر العقػد الفخيجة ، كاألكل بيجه , فمع يرع قط . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
2/208. 
, باب ركؽ , .؛رضا ، معجع متغ المغة, باب ركؽ  ، معجع الغشي  ابػ العـد: الرافي الخالز , . لمسديج يشطخ :  رائق - *
2/684. 
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 : [(1)اشعار]العخبي عمى ما قيل 

 اال اف عيجؼ في الغخاـ يصػؿ                                  كاسباب صبخؼ ال تداؿ تدكؿ 
 (6)بي قجيتع يخػؿ (5)كلكشسا                         (4)شارؽ  (3()*)در) (2)اصػف ىػاىا كمسا

 ()*عمست يقيشا انو لجيػؿ                       (7)كمغ لع يحؽ صخؼ الربابة في الربا

 :  [(8)]اشعاركمغ شعخه الفارسي 

 ديكخؼ بختػ بجيل  كي كديشعجسيل                     (11)حدشت (10)عاشقاف (9)أؼ بكاـ

 (14)دـ زنع خػنع سبيل (13)كرزجػرت عيذع حخاـ                            (12)كخزيا دتغافمع

 مارىا كخديع يانعع الػكيل                                    (16)تجبيخ كارؼ ميكشج (15)ىخ كذي

 الشاس كمغ اىل البخ (19)كابػه كاف مغ افخاد مطفخ (18)دمحم بغ (17)شجاع بغ شاهكىػ 

 

 
                                                           

 ساقصة في )أ,ج,ك( : بياض في )ب( : ثابتة في )د(: شعخ )ىػ(   (1)
 ( : كل ما )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك    (2)
*
 .؛, باب درر  معجع الغشي  : كثخة الخيخ , كالسكانة كالقيسة , أك ساؿ الذيء كالتف , ك المؤلؤ . لمسديج يشطخ ابػ العـد , در - 

 .356, باب دخذ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : ذر )ىػ(  (3)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : شارؼ )ك(  (4)
 كحا في )أ,ج,ك( : كال كمسا )ب( : كلكغ ما )د,ىػ(  (5)
 كحا في )أ,ب,د( :قجيشع تحػؿ )ىػ( : قجيتع تحػؿ )ج,ك(  (6)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الربت )ج,ك(  (7)
. لمسديج  : شاه شجاع , كقالو عشجما دعا ربو أف ال يجسع بيشو كبيغ تيسػر , فاستجاب ر لو فمع يجتسعا إال قبيل كفاتوالقائل  - *

 .2/120,درر العقػد الفخيجة  يشطخ : السقخيدؼ ,
 ساقصة في )أ.ب,ج,ىػ,ك( : كثابتة في )د(  (8)
 كحا في )أ ,ج,د,ىػ,ك( : نكاـر )ب(   (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عاشقع )ب(  (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,( : مغ در )ب(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عافمع )ب(  (12)
 في )أ,د,ىػ,ك( : كزرجػرت )ب( : درزجػرت )ج(كحا   (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سئيل )ب(  (14)
 كحا في )أ( : كٍدي )ب,ج,د,ىػ,ك(  (15)
 كحا في )أ( : كػنج )ب( : مغ كج )ج( : ميكشج )د,ىػ( : مغ كشج )ك(  (16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػػك( : ابغ )ب(  (17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : ابغ )ب,ك(  (18)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اكالد )ب(  (19)
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 [(1)]ككافككاف ,ذا باس شجيج ,يخافو القخيب كالبعيج كيخجػه  )*(,كابخقػه )*(يدد )*(يدكغ ضػاحي 
,سج عمى سالكي الصخيقة  )*(ءاؿ خفاجو (3)بيغ يدد كشيخاز حخامي ,مغ عخب )*(((2)قج )نب 

,ال يبالي بالخجاؿ قمت اك  (*),افقخ الغشي كاباد الرعمػؾ (4)حقيقو ,السجاز يجعى جساؿ لػؾ
شايفة مغ  )*(فاباد, (*)﴾(5)اذا الكواكب علٍ راسى انتثرت,﴿)*(كثخت , كال يكتخث بكػاكب الشباؿ

شجاع ,في  (7)لو ابػ شاه (6)فكسغ,  ﴾()الحرث والنسل وهللا ِ يحب الفساد )*(واهلك﴿الببلد 

                                                           
: ترػيب ضػاحي ,جسع ضاحية  , كىي مكاف بارز ككل شيء ضاىخ , اك ناحية مغ نػاحي السشصقة مغ اراض كسكغ  شػاحي - *

 .505,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛, باب ض ح ك  معجع الغشي  , اك الشاحية خارج البمج. لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
: تعخؼ باسع كثو , ىي بمجة الثالثة مغ كػر اصصخخ , بيغ أصفياف ككخماف , عمى تخػـ فارس , كتدسى ايزا يدد خػار  يدد -*

ابغ  .؛ 4/347, صبح األعذىعغ مجيشة اصفياف. لمسديج يشطخ :القمقذشجؼ ,  كع 270كعخفت بكثا ,ىي مجيشة إيخانية تقع عمى بعج 
, عجد  مجمة العخبي الججيجدمحم كخيع ,  .؛ 1/72, رحالت ماركػ بػلػ  ماركػ بػلػ ,.؛  653,  أكضح السدالظ سباىي زادة ,
 .32/10211,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية .؛ 321بمجاف الخالفة الذخقية، لدتخن  ,  .؛ 32, 1101
عشاىا فػؽ الجبل, أك قخب الجبل أك : كتكتب ابخقػيو كتخترخ بخقػه , كأىل فارس يدسػنيا كركػه , كىي اسع معخب , مبخقػه ا - *

معجع  ناحية الجبل , الف بيا تل عطيع , كىي أرض مذيػرة بارض فارس , كمغ كػر اصصخخ قخب يدد . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
السحبي  .؛ 125, أكضح السدالظ   .؛ ابغ سباىي زادة , 138 أثار البالد كأخبار العباد ، القدكيشي ,.؛  1/69, باب بخقػه ,  البمجاف

 .320 بمجاف الخالفة الذخقية، لدتخن  , .؛ 187/ 1,، قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (1)
 كحا في )أ,د,ىػ( : نبع )ب,ج,ك(  (2)
, باب نبي ,  السعجع الػسيطفية . لمسديج يشطخ : : اجاد الذيء كبخع فيو , كأتدع , أك خخج كضيخت مػاىبو بعج أف كانت مخ نبغ - *
, باب معجع متغ المغة رضا , .؛,  792 الخائج معجع لغػي عرخي ، مدعػد , .؛, باب ف ب غ  معجع الغشي  ابػ العـد , .؛ 494

 . 5/387ف ب غ , 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : العخب )ج,ك(  (3)
, قيل أف أصميع مغ الجديخة العخبية ,كىع مغ قبيمة ىػازف عقيل , كندحػا إلى  : تعجدت األقػاؿ في ندب آؿ خفاجة اؿ خفاجة - *

العخاؽ , كسكشػا في نػاحي الكػفة , كضيخت في القخنيغ الخابع كالخامذ اليجخييغ , كىي تخبط بيغ العذائخ الحيغ تترل بيع صمة رحع 
عقيل بغ كعب ,كانتقمػا إلى العخاؽ  , كممكػا ضػاحييا كليع فقيل خفاجة بغ عسخك بغ عقيل , أك بدعامة أك شخيف , أك ىع مغ بشي 

مقامات , كسسيت القبيمة باسع امخأة اسسيا خفاجة ككاف الكثيخ مغ األكالد يدكشػف نػاحي الكػفة , كتشقدع الخفاجة الى أحج عذخ فخعا 
 3/292,  مػسػعة العذائخ العخاقيةامخؼ ,الع.؛  684,  19, العجد  االمارات الخفاجية في العخاؽ. لمسديج يشطخ : الخفاجي , 

 .15/4708.؛مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ، 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : جساؿ كػؾ )ب( : حسالػؾ )ك(  (4)
: جسعيا صعاليظ , كىػ الفقيخ كالزعيف , الحؼ ال ماؿ لو كال اعتساد , كيصمق أيزا عمى ذئباف العخب , كقج عخؼ  لرعمػؾا - *

، رضا  .؛ 320, باب صعج , السعجع الػسيطج مغ الذعخاء كأشيخىع الدميظ بغ الدمكة كتدبط شخا كغيخىع . لمسديج يشطخ : مشيع العجي
 .2/750,  .؛السعجع السفرل في المغة كاالدب 3/457, باب ص ع ؿ , معجع متغ المغة

باب ف ب معجع الغشي  ،  يا . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع نبمة , كاحجة الشبل كىػ الديع , أك الخامي بالشباؿ كصانع لشباؿا  - *
 .358,  معجع لغة الفقياء .؛ ركاس , 494, باب نبي ,  .؛السعجع الػسيط ؿ
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : انتذخت )ب(  (5)
 2:  االنفصار - *
 .20, باب اباد ,  ؛  السعجع الػسيط. 12،  باب ب ؼ دالخائج معجع لغػي عرخي ،  : مدعػد ,: أىمظ . لمسديج يشطخ  اباد - *
الخائج  مدعػد , .؛, 94, باب اكػ ,  السعجع الػسيط: جعمو بيظ كاماتو , أك باع الذيء , كأكثخىع ىبلكا . لمسديج يشطخ :  ىمظا - *

 .151, باب االىل ,  معجع لغػي عرخي 
  - 205:  البقخة 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فكخ )ب(  (6)
 )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( ثابتة في  (7)
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فرخعو, كقصع راسو  /أ(22),ثع قابمو مػاجيو ,ككافحو مذافية ,كنازلو  )*(,اك بقاع )*(بعس كىج
االعػاف, كاقصعو اماكغ عجه,  (2)بخاسو الدمصاف, فقجمو عمى سايخ )*(((1)كانتدعو ,)كقرج

مصاع ,مغ  (4)احفاد ,كل مشيع رءيذكجعمو عجة لكل شجه ,ككاف لو عجة اكالد كاقارب ك  [(3)]كقخبو
,فرار كل مشيع ذا كمسة نافحة ,كيج  (5),كشاه شجاع )*(,كشاه محسػد )*(اكالده شاه مطفخ

 (10)في امػر السمظ ,اك يشقب (9)كراءه (8),اخحه كلع يكغ لمدمصاف كلج, يشقى[ (7)مصيعة] (6)معصية
ثبت  (12)كلع يعقب ,ككاف اذ ذاؾ قج,اجابو ككلى مجبخا , )*(السشية (11),فمسا اقبل عميو زايج

في مسالظ عخاؽ  (15)مطفخ ,فتقجـ في الدمصشة ,كمغ سػاه تاخخ ,فرار (14),دمحم ابغ (13)كاتاد
نداع ,كترخؼ في السسالظ كيف [ (17)]الك  )*(مغ غيخ تذاؽ (16)العجع السمظ السصاع كاستقيل

                                                           
: جسع أكىج ككىجاف ,  األرض السشخفزة , كاليػة السػجػدة في األرض نتيجة الديػؿ , تسييج كتبديصو , كالحفخة في كىج  -  *

 .5/821, باب ك ق د , معجع متغ المغة رضا , .؛, باب كىج  معجع الغشي  األرض . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .81,  معجع لغة الفقياء سع بقعة , كىي االرض عمى غيخ ىيئتيا  . لمسديج يشطخ : ركاس ,: جبقاع  - *
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فقرج )ج,ك(  (1)
 ابػ العـد ,.؛  406, باب قرف ,  السعجع الػسيط: يقرج اليو ك تػجو اليو عامجا ,استقاـ  كنحا نحػه . لمسديج يشطخ : قرج  - *

 . ص د, باب ؽ  معجع الغشي 
 كحا في )أ.ب,ج,ك( : سائخ )د,ىػ(  (2)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ( : ريذ )ب( : رييذ )ج,ك(:رئيذ )د,ىػ(    (4)
ـ( , أثشاء حرار شيخاز . لمسديج يشطخ : 1353ىػ/754: ىػ بغ األميخ مبارز الجيغ , كتػفي في حياة كالجه سشة ) شاه مطفخ - *
 .417,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػريةشتياني , اال
ـ(  تسخد 1343ىػ/744:ىػ بغ شاه كلي بغ دمحم بغ مطفخ اليددؼ  , كتػلى حكع ابخقػه كعخاؽ العجع , في سشة ) شاه محسػد - *

مديصخة عمى العخاؽ , أك محسػد شاه , الحؼ عيشو ـ( أعمغ العرياف عمى شاه شجاع  , كسعى ل1362ىػ/764كىاجع يدد , كفي سشة )
,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػريةحكع بخارػ كإعادة تعسيخىا . لمسديج يشطخ : االشتياني ,  تيسػرلشظ
 .77,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ , 418
 )ج,ك( كحا في )أ,ب,د,ىػ( : جذاع  (5)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : ساقصة في )ج,ك(   (6)
 ساقصة في )أ,ج,د( : كثابتة في )ب,ىػ,ك(  (7)
 كحا في )أ,ج( : يشقخ )ب( : يبقى )ج,ىػ,ك(  (8)
 )ب(  كساقصة فيثابتة في )أ,د,ىػ( : كراه )ج,ك(:   (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يثقب )ب(  (10)
 : رائج )د,ىػ(كحا في )أ,ب( : رايج )ج,ك(  (11)
 ,معجع متغ المغة : جسع مشايا كىػ السػت , أك جسع مشى , أؼ البغية كاألرب كالسخاد كما يتسشى  . لمسديج يشطخ : رضا ,السشية  - *

 484, باب ميج ,  .؛السعجع الػسيط  5/356باب مشي , 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (12)
 )ىػ,ك( : ادتاد )ج(كحا في )أ,ب,د( : اكتاد   (13)
 كحا في )أ,ب( : بغ )ج.د,ىػ,ك(  (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فراف )ب(  (15)
 كحا في )أ( : كاستقل )ب,ج,د,ىػ,ك(  (16)
: اختمفػا كعادػ بعزيع بعس , الخبلؼ كالعجاكة  , أك شق الثػب كمدؽ كل مشيع ثػب االخخ , . لمسديج يشطخ : مدعػد  تذاؽ - *
 .198,  معجع لغة الفقياء ركاس ,.؛  213, باب التذبيو ,  لغػي عرخي الخائج معجع  ,
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(  (17)
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كمات , )*(﴾(4)توتٍ الملك من تشاء قل اللوم مالك الملك: ﴿خمعة  (3)ر تعمى (2), كرداه  (1)يذاء
,ثع جخػ بيغ شاه شجاع ك )*( ,كخمف كلجه شاه مشرػر (6)كلجه شاه مطفخ السذيػر (5)في حياتو
 (8)بكخيستو )*(ابيو مغ الشداع كالذخكر ما ال خيخ فيو ,كقبس عمى ابيو كقيخه ,كفجعو[ (7)بيغ]

,بحيث انو كاف ال  )*(ض جػع البقخكاستقخ ,ككاف بو مخ  )*(كاعجمو برخه ,كتسكغ مغ الدمصشة
  (11),ككاف كثيخا ما يجعػا )*(الدفخ ,كال في الحزخ (10)ال في[ (9)ك] , )*(يقجر عمى الرػـ

                                                           
 كحا في )أ, د,ىػ,ك( : يذد )ب,ج(   (1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كرده )ب(  (2)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 .26,  اؿ عسخاف  (4)
ـ( , ككاف عسخه خسدة كثبلثػف . لمسديج يشطخ : 1369ىػ/771آلية عشجما تػلى تيسػر عخش الدمصشة ككاف ذلظ سشة )قيمت ىحه ا - *

 .157,  محكخات تيسػر
 كحا في )أ,ج,ك( : حياة )ب( : حيػة )د,ىػ(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السحكػر )ب(  (6)
ؼ ,سمصاف عخاؽ العجع كصاحب شيخاز , نذد في كشف كالجه , كتػلى مغ : ىػ بغ شاه كلي بغ دمحم بغ مطفخ اليدد شاه مشرػر -*

قبل عسو شاه شجاع اصبياف كلسا مات عسو شاه شجاع ممظ شيخاز , كيقاؿ انو اخ شاه شجاع , اصبحت لو مسالظ مازنجراف بدكسميا , 
.؛ ابغ تغخؼ  2/188, الجرر الكامشةي , حجخ العدقبلن غنيف كسبعسائة . لمسديج يشطخ : ابقتل في السراؼ مع تيسػر  , في سشة 

 .1/341, الجليل الذافي  .؛ 6/205, السشيل الرافي دؼ , خ ب
 ساقصة في )أ,ب,د( : كثابتة في )ج,ىػ,ك(  (7)
.؛  384باب فحز ,  السعجع الػسيط ،: أؼ أكجعو كثيخا , كفقجاف القخيب , يكـخ عميو بذيء فيبعجه  .لمسديج يشطخ : فجعو  -  *
 .362, باب ؼ ج ر , معجع متغ المغة ، رضا
 كحا في )أ,ب( : بكخيستيو )ج,د,ىػ,ك(  (8)
حجثت خبلفات بيغ كالج شاه شجاع كابشائو , فيجد األب ابشائو بالقتل , فاتفق شاه شجاع كشاه محسػد شاه سمصاف عمى التخمز  - *

ـ(, كقاـ شاه 1363ىػ/765ـ( , كقيل سشة )1357ىػ/759رمزاف ) 15مشو , فاعتقمػه كسجشػه في قمعة شبخؾ مغ اعساؿ شيخاز , في 
سمصاف بدل عيشيو فاصبح ال يخػ شيئا , بامخ مغ شاه شجاع , كأرسل الى قمعة سفيج بفارس , كبعج ذلظ ال يػجج أؼ دكر لسبارز 

حكع األميخ مبارد يػد ـ( , كدفغ في السجرسة السطفخية التي كانت مغ أعسالو , 1363ىػ/765الجيغ كالج شجاع , فقج تػفي سشة )
,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػريةاالشتياني ,  ككخماف كفارس مجرة اربعيغ سشة. لمسديج يشطخ :

  مرمح , .؛160 صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي، باعامخ , .؛ 2/208,  لعخاؽ بيغ احتالليغتاريخ ا .؛ سعجؼ ايشاس ,416
 .135يسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ، ت
: ىػ مخض يصمق عميو الفخنجة مخض بػلسيا كىي كمسة يػنانية األصل , مخض في السعجة نات  عغ اختبلط  مخض جػع البقخ - *

د الجػع مخة اخخػ , مخارية , اذ ال يذبع صاحبو ,  فبل يحتسل الجػع , كفبل يربخ عمى األكل ساعة كاحجة , ألنو ال يذبع ابجا  كيعاك 
 .28الجػع كالسجاعات ، الجسيل انصػف , .؛ 2/119, ، درر العقػد الفخيجة  شاه شجاع . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ  بوكقج بمي 

عانى شاه شجاع مغ مخض عجـ الذبع اك تخؾ الذخع , فكاف ياكل كال يذبع , كاذا ذىب الى مكاف بعيج فياخح بغاؿ محسمة باالكل  - *
انو ياكل كىػ راكب عمى فخسو , حيث انو ال يقجر عمى الرػـ ساعة كاحجة , ككاف يكفخ كيبتيل الى ر كثيخا , كمات سشة , كسا 
 .؛ ابغ العساد , 2/187, الجرر الكامشةابغ حجخ العدقبلني ,  ـ(  قبل قجكـ تيسػر الى عخاؽ العجع. لمسديج يشطخ :1385ىػ/787)

 .1/274, ، البجر الصالع كاني.؛ الذػ  8/510شحرات الحىب  ، 
 ساقصة في )أ,ب,ىػ( : ثابتة في )ج,د,ك(  (9)
 كثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
: خصخ ببالو أك حل بو كاصابو  , حاف كىيد , يصمق عمى السجف كالقخػ كالسشازؿ السدكػنة كىع أىل السجف كالقخػ ,  لحزخا - *

, باب ح  معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 196, باب حزخ ,  السعجع الػسيط. لمسديج يشطخ :  كتحزخ البجكؼ أؼ عاش في الحزخ
 .2/110, باب حزخ , ، معجع متغ المغةض ر .؛رضا 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : يجعي )ب( : يجعػ )ك(  (11)
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فخاش السػت  ,كشػػ  )*(تيسػر ,فمسا ادركو االجل كبيغ)*( ر الغفػر اف ال يجسع بيشو  [(1)]الى
قدع عمييع السسالظ كالببلد ,فػلى ابشو ,ك  (3)لو مغ اقارب كاكالد (2)احزخ ما مشو بداط االمل
كاقصع اخاه الدمصاف  , (4)مقرج الػافجيغؾ شيخاز ,كىي كخسي السمكػ  )*(لرمبو زيغ العابجيغ

,  اعصى ابغ اخيو شاه مشرػر [(5), ك ابغ اخيو شاه يحيى يددكاعصى ],  كاليات كخماف )*(احسج
مشذػر , كاشيج عمى  )*(الظ في رؽ الى تيسػر ,كخمج ذ (6), كاسشج كصيتو بحلظ )*(اصبياف
السػت ثػب  (9),كلسا ادم  )*(((8)مغ حزخ مجسعو ,فكاف كسغ سمع الخيح )لدكبعة (7)ذالظ
 زيغ  )*(فقرج شاه مشرػر الذقاؽ كالشداع , (12)بيغ اقاربو شقق (11)انتذخ شاه شجاع , (10)عسخ

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (1)
 .بيشو أي شاه شجاع - *
جػاب بسعشى نعع  , أك يصمق عمى تدخيخ الذيء إلى كقت كاحج , أك كقت محجد لمسػت , كمغ كاف لو أجخ : ىػ حخؼ الجل ا - *

,باب  السعجع الػسيط.؛  1/44,  السعجع السفرل في المغة كاالدب.؛  23,  معجع لغة الفقياء يشتيي بو  . لمسديج يشطخ :  ركاس ,
 . 27اجخػ , 

 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : مغ )ىػ(  (2)
 كحا في )أ,ب( : االقارب كاالكالد )ج,د,ىػ,ك(  (3)
: ىػ بغ شاه شجاع , مجاىج الجيغ زيغ العابجيغ , ىػ الػريث الذخعي ككلي العيج لسمظ السطفخيغ ,  بشاء عمى  زيغ العابجيغ -*

اه مشرػر , كعيشو كالجه كصية ابيو , ككانت أمو بغ الدمصاف أكيذ الحؼ مات بعج سيصخة شو شجاع عمى اذربيجاف , كىػ ابغ عع ش
تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى .؛ االشتياني ,  1, جحقيقة تيسػرلشظ العطيع شيخة , يخاز حاكسا. لمسديج يشطخ :عمى ش

 .163,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ ,155,  التاريخ الغياثي .؛الغياثي , 427,  قياـ الجكلة التيسػرية
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : الػارديغ )ب(  (4)
 .154,  التاريخ الغياثي أحج ابشاء دمحم بغ مطفخ . لمسديج يشطخ : الغياثي ,  الدمصاف احسج : - *
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (5)
ألجشاد النيع كانػا سكانيا , كمعشاىا ( , كتكتب أصفياف معخبة عغ سباىاف , أؼ اAspanada: سسيت قجيسا اسبانادا ) اصبياف - *

, معجع ما استعجع  البكخؼ ,.؛  98, ، أحدغ التقاسيع. لمسديج يشطخ : السقجسي ث يعخؼ اىميا بالفخكسية كالباس بمج الفخساف , حي
بغ سباىي زادة , ا .؛ 43, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛الحسيخؼ , 296,  أثار البالد كأخبار العباد القدكيشي , .؛ 1/163

قرج الدبيل فيسا في المغة  .؛ السحبي , 12الفيخست ،  .؛ 12، معجع الخخيصة التاريخية، كاصف  .؛ 161, اكضح السدالظ
 .240, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  , .؛ 245/ 1, العخبية مغ الجخيل 

 بحلظ )أ( : ساقصة في )ب(: بحلظ )ج,ىػ,ك( : ذلظ )د(   (6)
جسع رقػؽ , ىػ الجمج الخقيق الحؼ يكتب عميو ,اك الرحيفة البيزاء , يصمق عمى العبج كالعبػدية , اصبح رقيقا كلصيفا :  رؽ  - *

 .170,  معجع لغة الفقياء , باب ر ؽ ؽ  .؛ ركاس , ، معجع الغشي  اك ذليبل . لمسديج يشطخ : ابػ العـد
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
 ( : البي زكبعة )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب  (8)
,  السعجع الػسيط: إعرار ك ىيجاف الخيح كتراعجه الى الجػ , أك ىيجاف محجكد األثخ في فتخة معيشة  . لمسديج يشطخ :  زكبعة *

 , باب زب ع. ، معجع الغشي  .؛ ابػ العـد 268باب زكر , 
 كحا في )أ,د,ىػ( : دم  )ب( : دب  )ج,ك(  (9)
 ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(ثابتة في )أ,  (10)
 كحا في )أ,ب( : انتذخت )ج,د,ىػ,ك(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شق )ب(  (12)
 .458,  التاريخ الغياثي .؛ الغياثي ,1/319 نباء العسخ بأنباء العسخ ،ألمسديج يشطخ :العدقبلني ,  - *
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كخالف عسو ,كنقس حبل  (1),كفجعو بكخيستو )*(كقبس عميو, كاستػلى عمى شيخاز العابجيغ ,
مسجكد  (6)بججه ,كحبل ىحه القرة (5)ما فعمو ابػه (4)كفعل مع ابيو /ب(22), (3)عيجه[ (2)ىحه]

 )*(,كتجخع (8)تيسػر كامتعز (7),يخخج عغ السقرػد, فانسغز )*(,كاالشتغاؿ بشقزو كابخامو
 الفخص . (11)في ذلظ انتياز )*( ((10))ارتقب (9)كارتيز ,كالكغ )*(الغرز

 

                                                           
, كأف يكػف تحت كصايتو كرعايتو , كسا أكرد فييا انو قدع  أرسل شاه شجاع رسالة إلى تيسػر يػصيو عمى ابشو زيغ العابجيغ - *

فع الببلد بيغ ابشائو كاعصى زيغ العابجيغ شيخاز , كبعج اف تخؾ تيسػر إيخاف , انتذخت الخبلفات بيغ العائمة السطفخية , إذ أف كل أميخ ر 
أف شاه مشرػر أراد أف يزع األمبلؾ األسخة  رايتو عمى كاليتو كضخب العسمة بدسسائيع , خاصة شاه مشرػر كزيغ العابجيغ , إذ

السطفخية لبعزيا البعس كتحت سيصختو , فاعتقل ابغ عسو زيغ العابجيغ, كضع اليظ أمبلؾ اقخبائو اؿ مطفخ في شيخاز كابخقػه 
أما شاه مشرػر اتخح كاصفياف , كلكغ زيغ العابجيغ حاكؿ الفخار لبلنتقاـ مغ ابغ عسو , كلكشو ىـد كسجغ مخة اخخػ , كسمب عيشاه  , 

ـ( , عشجما ضيخ تيسػر مخة أخخػ في ايخاف , إذ كجج  1391ىػ/794شيخاز عاصسة لو كأستسخ في الحكع لسجة أربعة سشػات حتى عاـ )
ـ( استػلى تيسػر عمى قمعة سفيج , كلسا سسع شاه مشرػر بحلظ 1392ىػ/795نفدو مزصخا في محاربة شاه مشرػر , كفي سشة )

ألؼ , كلكشو عشجما سسع الشاس تقػؿ أف السغخكريغ ىخبػا كالشعاج , غزب شاه مشرػر كعاد إلى شيخاز مع قػاتو , ىخب مع خسدة ا
ضل يقاتل ضج جشج تيسػر البال  ثبلثيغ الف , حاكؿ اف يقتل تيسػر اذ ىجع عمى قمشدػة تيسػر إال اف أحج أمخائو تمقى الزخبة عشو , 

رػر بدالة نادرة كاستػلى تيسػر عمى شيخاز , ككاف زيغ العابجيغ محتجدا في قمعة سبلسل  , كبعج معخكة كبيخة ابجػ فييا شاه مش
فاشمق سخاحو ككعجه تيسػر بإعادة عخشو لو ,  فكاف شاه مشرػر مغ أشخس مغ حارب تيسػر مغ السمػؾ  . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ 

تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة  االشتياني , .؛ 99, تيسػرلشظ .؛ المب ,  12/260، الشجـػ الداىخة ،  بخدؼ
  .؛ مرمح ,216ك  194تيسػرلشظ عرخه كحياتو كاعسالو ،  .؛ شياب ,  541تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ ،  , 431ك429,  التيسػرية

يسػرلشظ كشخريتو الدياسية ت .؛ مرمح , 94, حخكب السغػؿ  .؛ حصيط , 139تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  ، 
 .145, كالعدكخية 

 كحا في )أ,ب( : بكخيستيو )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 ساقصة في )أ,ج,د( : كثابتة في )ب,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ,د,ىػ( : السيسة )ب( : ساقصة في )ج,ك(  (3)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : ابشو )د,ىػ(  (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فعل ابيو )ب(  (5)
 كحا في )أ( : القزية )ب,ج,د,ىػ,ك(  (6)
السعجع : اضجخه  ,أك احكع عسمو جيجا , كجعل الحبل عمى شاقيغ ثع افمتو , قاصجا اسكاتو بالحجة . لمسديج يشطخ : ابخامو  - *

 .14, باب ابخد ,  الخائج معجع لغػي عرخي  ,.؛ مدعػد , 21, باب ابـخ ,  الػسيط
 ىػ,ك(كحا في )أ,ب,د( : فانسعز )ج,  (7)
 كحا في )أ( : كامتغز )ب,ج,د,ىػ,ك(  (8)
, باب ج  معجع الغشي  .؛ابػ العـد , 130, باب تججد ,  السعجع الػسيط: بمعو مخة بعج األخخػ , التػػ . لمسديج يشطخ :  تجخع  - *
 رع.
يء أك نقز . لمسديج يشطخ : : جسع غرة , أؼ ما غز بو األنداف مغ شعاـ أك شخاب , أك األلع كالحدف , امتؤل الذ الغرز - *

 , باب غ ص ص. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 377, غرب ,  السعجع الػسيط
 كحا في )أ( : كلكغ )ب,ج,د,ىػ,ك(   (9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : ارثقب )ىػ(  (10)
.؛ ابػ  255, باب رفو ,  طالسعجع الػسي: مغ رقب , أؼ انتطخه كالحطو , كحخس لو كأحفطو بيشيع  . لمسديج يشطخ :  ارتقب - *

 .2/627باب رؽ ب ,  معجع متغ المغة، رضا ,.؛ , باب ر ؽ ب  معجع الغشي  العـد ,
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : انيار )ج,ك(  (11)
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 :   )*(بالعداكخ العايثة العابثة )*(ذكخ تػجو تيسػر مخة ثالثة الى خػارـز

الى تمظ الببلد  (2)كصسع العـد عمى التػجو الى خػارـز فتػجو (1)ثع اف تيسػر ججد الجـد
مغ جيتو  ,ككاف سمصانيا ايزا غايبا ,فاراد اف يػلى عمييع )*(ابادشخيق استخ  (3)مغ خخاساف عغ
يا  (5),كقاؿ لو )*(كالسقابحة (4)و حدغ السحكػر كصالحو ,كاشتخػ مشو الذخكرنايبا ,فخخج الي

 (8)نايب ,ثع (7)سمصانشا غايب ,كاذا اقيع مغ جيتظ عميشا (6)مػالنا االميخ ,كمشا عشجؾ اسيخ ,كالكغ
 (10),كاذاكاف االمخ كحا, فخبسا يرل الي )*( ((9)رجع اليشا الدمصاف فبل بج اف يقع بيشيسا )ششاف

 )*(كالقداكة , فيفيس حشقظ (12)سبب تاكيج العجاكة ,كيدداد بيشكسا الجفا (11)و ,اذػ فيكػف ذالظمش

                                                           
ـ(  , كلع يكغ ىشالظ أسباب محجدة , اذ تػقف مديخىا في خاص ميثار 1375ىػ/777كانت في ربيع  سشة ) الغدك الثالث : - *

عج كات , بعج تسخد أميخؼ تيسػر ساربػج كعمي شاه , كبدبب تحدغ لعبلقات بيغ تيسػر يػسف  , نتيجة السراىخة فيسا بيشيسا الػاقعة ب
,ككاف معو ابشو جياف كيخ , كعشجما كصل الى مجيشة كاث إحجػ مجف خػارـز الخئيدية , كلكشو لع يدتسخ بالغدك النذغالو بالسشاشق 

اف جساعات مغ قبيمة جبلئخ تحاكؿ اليجـػ عمى سسخقشج , كقياـ حخكة معارضة لتيسػر في السجيشة ,  االخخػ في ببلد الجتا , كىػ
 عرخه كحياتو كاعسالو ، تيسػرلشظ، فارسل ابشو أكال لسػاجيتيع , كقسع حخكة التسخد ,  كمغ ثع عاد لدسخقشج . لمسديج يشطخ : شياب 

..؛ 92تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية ،  .؛ مرمح ,121,  اإلسالمي، صمة الجكلة التيسػرية بالعالع باعامخ .؛  175
 . 204,  اكزبكدتاف العخب كاالسالـ في .؛ 83, حخكب السغػؿ  حصيط ,

,  السعجع الػسيط: يعبث , أؼ المعب كاليدؿ كضياع الػقت فيسا ال فائجة مشو , أك استخف بو كتقمب بو . لمسديج يشطخ : العابثة  - *
 , باب ع ب ث.معجع الغشي   .؛ ابػ العـد , 537, عبخة , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛  351عبذ , باب 
 كحا في )أ,ب( : الحـد )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )أ,ب( : كتػجو )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ( : عمى )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
خ اسع رجل كاباد بسعشى عسارة, فيقاؿ عسارة استخ, في اإلقميع الخامذ مغ ىخكانيا , اسع مخكب , است اسسيا القجيعاباد : استخ  - *

مازنجراف كبالقخب مشيا قخية اسسيا تاكػ , ك قخية بخخاساف , مغ أعساؿ شبخستاف  , كىي أيزا قخية مغ نػاحي ندا مغ خخاساف. لمسديج 
أكضح  .؛ ابغ سباىي زادة ,4/387,  صبح االعذى, القمقذشجؼ  .؛ 1/175باب استخ اباذ ,  معجع البمجاف ، يشطخ : الحسػؼ ,

 419, بمجاف الخالفة الذخقية.؛ لدتخن  ,  225/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل   .؛ السحبي , 148, السدالظ  
 .11,  الفيخست .؛ 10معجع الخخيصة التاريخية،  .؛كاصف ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الذخك )ب(  (4)
: أنكخ عميو ما عسل , كنجاه عغ عسل الخيخ كابعجه عشو , الديء في العسل كالقػؿ , أك قباحة السشطخ . لمسديج يشطخ :  السقابحة - *

 .266,  معجع لغة الفقياء ركاس , , باب ؽ ب ح .؛ معجع الغشي  ابػ العـد ,
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(  (5)
 ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : كلكغ )  (6)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج( : عميشا مغ جيتظ )د,ىػ,ك(  (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فاذا )ب(  (8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شاف )ب(  (9)
 : الخبلؼ كالحقج , اعصاه حقو , أك ىػ خذب بذج بعزو البعس , كيػضع فػؽ الشيخ , كىػ اسع قارسي معخب  . لمسديج ششاف - *

 .؛السحبي ,481, باب ششع , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 187,  شفاء الغميل فيسا في كالـ مغ الجخيل يشطخ : الخفاجي ,
 .2/206,  قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل

 كحا في )أ,ب( : اليو )ج,د,ىػ,ك(  (10)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : ذلظ )ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ب, ,ىػج,ك( : الجفاكة )ج(  (12)
.؛ رضا  204, باب حسي ,  السعجع الػسيط: حشق كيحشق , أؼ اشتج غزبو عميو , كحقج حقجا ال يشحل . لمسديج يشطخ : حشقظ  - *
 .318باب حشيف ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 2/181, باب ح ف ؽ , معجع متغ المغة ,
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,كىب اف حديغ صػفي صار نايبظ  ﴾(*)فساد وهللا ِ يحب المفسدين﴿ عمى السدمسيغ ,كيقع
اكلى,  )*(,كاتباع مخسػمظ (3)خجمتظ كجانبظ ,كرايظ اعمى (2)اف يخاعي (1),فكل الخمق يجب عميو

لمخحيل خيامو ,ككاف لحدغ السحكػر ابغ غيخ فالح ,لو  (4)سع تيسػر كبلمو ,كقبل قػلو كفػضفد
الدمصاف ,كذاع ذلظ في السكاف كفاح  (7)مغ خصايا (6)بخصية (*) غيخ صالح  فكانو فتظ (5)عسل
اف الفعل القبيح حدغ ,كقاؿ اف لي عمى الدمص (10)بحالظ (9)في انف الدماف ,فمع يتقيج )*(((8))ذفخه
مالي  (14)في ذالظ (13)حسيت بمجه مغ كل ضمػـ كفار ,كبحلت [(12)اني],حيث [ (11)كاؼ مشغ]مششا 

بالعفػ عغ جخيسة كلجؼ  (16)مخار ,فبل بج اف يقابل ىحه السرالحة (15),ككجاىتي ثبلث
عمى  (18)االمخ كخبخه ,قبس (17)الدمصاف مغ سفخه ,كاشمع عمى حقيقة )*(,كالسدامحة فمسا ءاب

 كنقل الى خدايشو,  (19)كقتميسا ,كالقاىسا بيغ يجؼ اسج قيخه فاكميسا ,كخخب ديارىساحدغ ككلجه 

 

                                                           
 64: السائجة - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عمييع )ب(  (1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يخاعػا )ب(  (2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اعبل )ج,ك(  (3)
السعجع : جسع مخاسيع , ما يرجره الحاكع في شاف مغ شؤكف الجكلة , كىػ القخار اإلدارؼ السختػـ . لمسديج يشطخ : مخسػمظ  - *

 .730, باب مخس  ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ر س ـ .؛ مدعػد , معجع الغشي  لعـد ,.؛ ابػ ا456, باب مخح ,  الػسيط
 كحا في )أ,ك( : كقػض )ب,ج,د(  (4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : العسل )ك(  (5)
, باب ؼ ةمعجع متغ المغ .؛ رضا , 384, باب فتق ,  السعجع الػسيط: بصر كغجر بو , قتمو كجخحو . لمسديج يشطخ : فتظ  -  *

 .4/355ت ؾ .؛
 كحا في )أ( : بسحطية )ب(: بحزبة)ج,ك( : بحطية )د,ىػ(   (6)
 كحا في )أ( : محطيات )ب(: حزايا )ج,ك( : حطايا )د,ىػ(   (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذكخه )ب(  (8)
, باب  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , : كثخ , كاشتجت الخائحة كانتذخت , شجة ذكاء الخيح شيبا كنتشا . لمسديج يشطخ : ذفخه - *

, باب الحفخ معجع كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ .؛ التيانػؼ , 2/499, باب ذ ؼ ر, معجع متغ المغة .؛ رضا , 383ذرع , 
,1 /824. 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : يعتج )د(  (9)
 كحا في )أ( : في ذلظ )ب( : بحلظ )ج,د,ىػ,ك(  (10)
 ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(ساقصة في )أ  (11)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (12)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كنحلت )ك(  (13)
 كحا في )أ( : بحلظ )ب( : في ذلظ )ج,د,ىػ,ك(  (14)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ثمث )د(  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السرمحة )ب(  (16)
 19, باب ا , السعجع الػسيطد أك تاب الى ر , تييا لمحىاب كتجيد , قرجه ليبل . لمسديج يشطخ : :مغ يؤكب , أؼ رجع كعا اب - *

 .11, باب اب ,  الخائج معجع لغػي عرخي .؛ مدعػد ,  1/132, باب اب , معجع متغ المغة .؛ رضا ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حقيقية )ب(  (17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ففبس )ب(  (18)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : ساقصة في )ج,ك(  (19)
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,ككلى بعجه كلجه  )*(,اف تػفى (4)صػفي في (3)حدغ (2),ثع لع يشذب (1)شعارىسا كدثارىسا /أ(23)
,ككاف تيسػر قبل ذلظ قج صاىخىع ,كناصخىع عمى مخالفييع كضاىخىع ,كزكج  )*(يػسف صػفي
مشيع ذات قجر كبيخ ,كاصل خصيخ ,ككجو مدتشيخ ,احدغ  )*(,عقيمة (5)عى جياف كيخابشا لو يج

 (10)فػلجت (9)تجعى خاتخادة (8)مغ بشات السمػؾ كانت (7)مغ كالده ,كلكػنيسا (6)مغ شيخيغ كاضخؼ
في نجابتو كاقبالو ساشع البخىاف, فمسا شاىج تيسػر في شسايمو  (11),ككاف )*(لو دمحم سمصاف
 (13)الدعادة ,كقج فاؽ في الشجابة اكالده كاحفاده ,اقبل دكف الكل عميو ,كعيج *()((12))مخايل
 ,فتػفى قبمو في اؽ شيخ , (16)عانج الجىخ ذلظ السطمـػ (15)كجػد اعسامو اليو, الكغ (14)مغ

                                                           
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (1)
 كحا في )أ,ج,ك( : يمبث)ب,د,ىػ(  (2)
 كحا في )أ( : حديغ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(   (4)
بيشيسا , فقج لجا حديغ مع قػاتو إلى القمعة , كترج ليا , كبعج  قبل كفاة حديغ صػفي دخل تيسػر خػارـز , دارت معخكة كبيخة - *

فتخة تػفي , كخبلؿ اياـ خخج شخز مغ القمعة كاخبخ تيسػر أف حديغ قج مات , كتػلى أخػه يػسف صػفي مغ بعجه , فكاف ىشالظ 
, كقخركا قتمو , كعقجه التفاقية غسػض في مػت حديغ صػفي كاالحتساؿ أف أمخائو كقادة حدبو دبخكا مكيجة بسداعجة أخيو يػسف 

صمح مع تيسػر , بتدكي  ابشو اخيو تجعى شيخيغ بكة ابشة اداكا صػفي  , التي تعخؼ باسع خاندادة بذيسة , إلى ابغ تيسػر جياف كيخ 
, مقابل اف يعيج , لتقػية العبلقات فيسا بيشيسا , كلكغ اشتخط تيسػر أف يكػف يػسف حاكع لخػارـز لكغ بالػكالة عغ ابشو جياف كيخ 

البجر  .؛ الذػكاني , 1/21انباء العسخ بأنباء العسخ، يػسف صػفي مجيشة كر إلى تيسػر . لمسديج يشطخ :ابغ حجخ العدقبلني , 
صمة الجكلة التيسػرية بالعالع  .؛ باعامخ ,165,  لشظمحكخات تيسػر .؛  218ك  213,  تاريخ بخارى  .؛ فامبخؼ , 1/174, الصالع

حخكب  .؛ حصيط , 174,  عرخه كحياتو كاعسالو تيسػرلشظ .؛ شياب , 155,  التاريخ الغياثي .؛ الغياثي , 118 , اإلسالمي
 204,  اكزبكدتاف العخب كاالسالـ في.؛ 90,  ، تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية .؛ مرمح81, السغػؿ 

 ذكخت اغمب السرادر اف يػسف صػفي ىػ اخ حديغ كليذ ابشو .  - *
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : جيانكيخ )ج( : جياف كبيخ )ك(  (5)
باب عكى ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، : جسع عقائل ,  الكخيع كاكخمو , كسيج الفػـ , اك دربو . لمسديج يشطخ :  مدعػد , عقيمة - *
 , باب ع ؽ ؿ. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 559
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاضخؼ )ب(  (6)
 كحا في )أ( : ككػنيا )ب,ج,ىػ,ك( : كلكػنيا )د(  (7)
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك(  (8)
 كحا في )أ( : خاف بخادة )ب( : خاندادة )ج,د,ىػ,ك(  (9)
 كحا في )أ,ب, د,ىػ,ك( : فػلجة )ج(  (10)
خىا كسمصانيا عميو , كلع يخد تيسػر ليا شمبا , فقج تدكجت خاف زادة مغ ابغ تيسػر , كانجبت لو كلجا , فداد في حطيا , كعطع أم - *

ا أعجب بيا مغ أكؿ لقاء لو , فقج قالت لو : االمبخاشػر ىػ الحؼ يعفػ عغ السمػؾ كالستدػليغ بالتداكؼ , كال يشتقجىع بذجة , كاف ارتكبػ 
شمبت مشو العفػ عغ عسيا يػسف صػفي . األخصاء , يغفخ ليع بحخية , النو عشجما يصمب عجك السغفخة ال يشبغي اعتباره عجكا , ك 

 . The Mulfuzat Timury , p.148.؛72,  ، تيسػرلشظلمسديج يشطخ : المب 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فكاف )ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : شسائمو كمخائل )د(  (12)
, باب مخحـ  الخائج معجع لغػي عرخي  : مدعػد , : عبلمات كإشارات كامارات , أك الدحب السبذخة بالسصخ . لمسديج يشطخ مخايل - *
 ,باب خ ؼ ؿ. ، معجع الغشي  ابػ العـد.؛ 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كعسج )ب(  (13)
 كحا في )أ(: مع )ب,ج,د,ىػ,ك      (14)
 كحا في )أ( : لكغ )ب,ج,د,ىػ.ك(  (15)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : الطمػـ )ك(  (16)
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 .  [(2)كسياتي ذكخ ذلظ], (*)ببلد الخكـ (1)مغ

 :(5)ةمخة رابع [(4)في] )*(الى خػارـز (3)ذكخ تػجو ذالظ الباقعو

 )*(كشجد االـز ,ككجو ركاب (6)فمسا سسع تيسػر ما جخػ عمى حدغ مغ الذخكر ,تحشق
 )*(كقتل سمصانيا ,كىجـ اركانيا, كخخت (8),فاخحىا[ (7)]في السخة الخابعةالغزب الى خػارـز 
 ,الى  (11)جسيع ما امكشو نقمو مشيا (10)بقى مشيا نايبا مغ عشجه ,كنقل (9)بشيانيا ,ككلى عمى مغ

                                                           
 ي )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ف  (1)
: الػػخـك اسػػع اعجسػػي , كجبػػل معػػخكؼ فػػي بػػبلد كاسػػعة , كىػػع سػػكاف االقمػػيع الخػػامذ كالدػػادس , حػػجكدىا مػػغ الذػػخؽ  بػػالد الػػخـك - *

كالذػػػساؿ يػجػػػج التػػػخؾ كالػػػخكس , كالجشػػػػب كالذػػػاـ كاالسػػػكشجرية , كمػػػغ الغػػػخب البحػػػخ كاالنػػػجلذ , كالػػػخـك ىػػػع البيدنصيػػػػف , كمػػػغ ببلدىػػػا 
, ، أثػػار الػػبالد كأخبػػار العبػػاد.؛ القدكيشػػي  3/98, بػػاب الػػخاء كالػػػاك , معجػػع البمػػجاف .  لمسديػػج يشطػػخ : الحسػػػؼ , الخكميػػة كالقدػػصشصيشية

قرػج الدػبيل فيسػا مػغ  .؛  السحبػي , 354, أكضػح السدػالظ   .؛ابغ سػباىي زادة ,17,  نياية االب في معخفة انداب العخب .؛ 530
 .2/75المغة العخبية مغ الجخيل ، 

 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الباقعت )ج(  (3)
ـ(, خبلؿ الغدكة األكلى لخػارـز انتيت بسرارة ابشو يػسف صػفي البغ تيسػر 1378ىػ/780: بجأت في شػاؿ سشة ) الغدك الخابع -*

ع يعر شػيبل فقج مات بعج سشتيغ مغ الدكاج , فمع تصل ميمة اليجنة جياف كيخ , بحلظ يكػف تابعا لو كإلمبخاشػرتيو دكف قتاؿ , كلكشو ل
شػيبل , فكانت الحخب الخابعة سببيا أف تيسػر أراد أف يشيي سيصخة يػسف عمى خػارـز كضسيا إلى مسمكتو , ألف يػسف صػفي عاد 

شو كبيغ تيسػر انقصعت كال تػجج أؼ عبلقة ـ( , اعتقج يػسف أف الرمة بي1375ىػ/777لدياسة التعالي , ككفاة دمحم جياف كيخ سشة )
تخبصيع مع بعس , كعشجما غدا تيسػر خػارـز ,كضيخ بالقخب مغ اكرجشح أك اكركش  عاصسة يػسف صػفي , كجخت معخكة بالقخب 
كي يتع مغ أسػار السجيشة استسخت ثبلثة أشيخ كستة عذخ يػما , كقتل تيسػر اعجاد كبيخة مغ سكانيا , فصمب يػسف مغ تيسػر , ل

حقغ الجماء كتجشب الخخاب كالجمار , أف يتبارزا كبلىسا عمى انفخاد , كبالتالي يسشع ذلظ كقػع مػاجية بيغ الجيذيغ , إذ كتب الى 
جيا لػجو مشفخديغ كيجخبا كاف مغ صالح الببلد اف يمتقيا ك  تيسػر "يتداءؿ إلى متى تطل الببلد تغخؽ في االالـ كالبؤس بدبب رجميغ ,

عا" , حاكؿ رجاؿ تيسػر مشعو مغ مبارزتو , لكشو اصخ كقاؿ لقج تحجاني كىػ يصمبشي لمسبارزة , كتػجو تيسػر الى اسػار حطيسا م
اكركش  , لكغ يػسف خاؼ كلع ياتي , اعتقادا مشو أف تيسػر لغ يػافق عمى شمب السبارزة , كعاد تيسػر غاضبا , أما جشجه استقبمو 

تيسػر حرار عمى السجيشة كقرخ يػسف صػفي , كاستسخ ثبلثة اشيخ كستة عذخ يػما , كسقصت  بالفخح كاألىازي  , كبعجىا فخض
ـ( , كضسيا تيسػر بعجىا الى 1379ىػ/781العاصسة كىجميا كمات يػسف بسخض نفدي بسا مخ بو مغ خػؼ بحرغ خػارـز سشة )

تيسػر امبخاشػر .؛عبج الحكيع ,  65تيسػرلشظ  المب ,.؛  219, تاريخ بخارى  مسمكتو في ما كراء الشيخ . لمسديج يشطخ : فامبخؼ ,
,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ , 175,  لشظ عرخه كحياتو كاعسالوتيسػر  .؛ شياب , 124,  عمى صيػة جػاد

كاالسالـ في اكزبكدتاف العخب .؛  83 حخكب السغػؿ ، .؛ حصيط , 93, تيسػرلشظ شخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح , 122
 ،204. 
 ساقصة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كثابتة في )ك(  (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السخة الخابعة )ب(  (5)
 كحا في )أ,ج,د( : تحقق )ب,ىػ( : تخفق )ك(   (6)
س , كانتقل مغ مكاف : جسع ركب كركائب , أداة مغ حجيج تعمق في سخج الفخس , أك يتبعو كجعل الذيء فػؽ بعزو البع ركاب -*

 , باب ر ؾ ب. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 256, باب ركد ,  معجع الػسيطألخخ . لمسديج يشطخ : 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (7)
 كحا في )أ,ب( : كاخحىا )ج,د,ىػ,ك(  (8)
, باب خخت , معجع متغ المغة ديج يشطخ : رضا ,:يخخت كخختا , أؼ شقو اك ثقبو , أك عخؼ شخيقيا كات اليو . لمس خخت - *
 , باب خ ر ت. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 331, باب الخخاج ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 2/246
 كحا في )أ( : ما )ب,ج,د,ىػ,ك(  (9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : تقل )ج(  (10)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : عشيا )ىػ(  (11)
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[ (4)مغ] (3)دمذق [(2)]خخاب ,كسا اف تاريخ (1)عحاب )*(سالظ سسخقشج كتاريخ خخاب خػارـزم
 خخاب .

       : )*(اميخ مسالظ مازنجراف[ (5)الى] )*(راسل بو شاه كلي )*(ذكخ ما كاف ذلظ الجاف

راسل شاه كلي اميخ مسالظ مازنجراف ,ككاتب االمخ  ثع انو لسا كاف تػجو الى خخاساف ,
, )*(القسى )*(,كابخاىيع )*(((7),)كارشيػنج )*(الجبلبي (6)قميغ بحلظ السكاف ,فسشيع سكشجرالسدت

 (10)ابخاىيع ,كارشيػنج [(9)ك]جارؼ عادتو ,فاجابو بالزخكرة,  (8)كاستجعاىع الى حزختو كسا ىػ

                                                           
: كانت السشاشق الستدثخة بالسجنية اإليخانية , ىي التي كانت اليجؼ لغدك تيسػر إليخاف , نقل تيسػر  مشيا الكثيخ مغ  ػارـزخخاب خ - *

العمساء كالرشاع إلى سسخ قشج , كبدبب اىتسامو بالعسارة  شيجكا لو قرخ اؽ سخاؼ "القرخ االبيس " ,فيحا القرخ ال يداؿ مػجػد , 
ـ( . لمسديج  1379ىػ/781شى في سسخقشج , خاصة أف الججراف مغصاه بالفديفداء الريشية , كذلظ سشة )كال يقل صشعو عغ أؼ مب
 .171, عرخه كحياتو كاعسالو  تيسػرلشظ .؛ شياب , 247تاريخ التخؾ في أسيا الػسصى،  يشطخ  : بارتػلج ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عحاؽ )ب(  (1)
 ,ىػ,ك( ساقصة )أ( : ثابتة في )ب,ج,د   (2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(   (3)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (4)
 .؛ابػ العـد , 168, باب جامػس ,  السعجع الػسيط: جسع جشاة , أؼ مختكب الجخيسة , أك الكاسب . لمسديج يشطخ :  الجاف - *

 , باب ج ف ػ. معجع الغشي 
ألميخ عمي ىشجك أحج امخاء الخاف شغا تيسػر , ككاف يحكع استخ اباد , اما شاه كلي حكع مشصقة مازنجراف , : ىػ ابغ ا شاه كلي - *

كاكؿ مغ قرجه تيسػر مغ ممػؾ عخاؽ العجع , فقج قجـ الصاعة كالػالء لتيسػر عشجما دخل قمعة تخشيد كالسشصقة التي حكسيا شاه كلي , 
.؛ عبج  2/188الجرر الكامشة ،  ا عطيسا كقتل غجرا . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,ككقعت بيشيع حخب ثبت فييا شاه كلي ثبات

 .135, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  .؛ باعامخ , 127,  تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػادالحكيع , 
 ساقصة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كثابتة في )ك(  (5)
كاف اليجؼ األساسي لعبػر تيسػر نيخ جيحػف ىػ القزاء عمى حاكع مازنجراف , عمى الخغع مغ أف :  الحسمة الخابعة لخخاساف - *

ـ( , إال أنو كاف يخغب بالخخكج عمى تيسػر , فعسل عمى تذكيل جبية لسػاجية 1382ىػ/784شاه كلي أعمغ كالئو إلى تيسػر سشة )
ع شاه كلي عشج حرغ دكركف , كانتيى األمخ بانترار تيسػر جير تيسػر , فػصل ألى بمخ كسخخذ كباكرد , كحجثت السػاجية م

كسيصخ عمى القمعة , كالحق شاه كلي حتى عبخ نيخ جخجاف , كدارت حخب ثانية استسخت عذخيغ يػما , أسفخت عغ انترار تيسػر 
حخكب  يج يشطخ : حصيط ,ـ( . لمسد 1384/ىػ786كتخاجع شاه كلي إلى دامغاف كالى تبخيد , كاحتل تيسػر عاصستو استخ اباد سشة )

 .92, السغػؿ 
 كحا في )أ( : اسكشجر )ب,ج,د,ىػ(  (6)
 .1/405,  درر العقػد الفخيجة: أحج ممػؾ مازنجراف  . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,  اسكشجر الجالبي - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كارسيػنج )ب(  (7)
 .1/405,  درر العقػد الفخيجة. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,  ىػ ارشيػنج الفارس كػىي , صاحب الجباؿ ارشيػنج : - *
قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  : ىػ اسع أعجسي , كمعشاه بالدخيانية أب رحيع . لمسديج يشطخ : السحبي , ابخاىيع - *
,1 /186. 
 . 1/68,  معجع السؤلفيغلمسديج يشطخ :كحالة , : ىػ ابخاىيع بغ عمي القسي , نديل شيخاف كىػ فقيو . ابخاىيع القسي  - *
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (8)
 ساقصة في )أ,ب,د( : كثابتة في )ج,ىػ,ك(  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كارسيػنج )ب(  (10)
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 ,كخذغ لو في (3)يمتفت الى خصابو (2)كلع )*(ذلظ الغزشفخ (1),كاسكشجر كتابى عميو شاه ,كفي
 .(4)جػابو

في ذلظ مغ  [(8)]لو، كما كقع [(7)العخاؽ](6)سمصاف[ (5)]الىذكخ مخاسمة شاه كلي 
 ، كعجـ االتفاؽ: الذقاؽ

سمصاف عخاؽ العجع ككخماف ,كالى الدمصاف  (10)شاه شجاع [(9)الى] )*(ثع ارسل شاه كلي
 بػركد خصابو , (13),يخبخىا )*(((12),)كاذربيجاف )*(,متػلي عخاؽ العخب الذيخ اكيذ (11)احسج بغ

 

                                                           
 كحا في )أ( : كلي )ب,ج,د,ىػ,ك(  (1)
شخاص لسا فيو مغ الذجاعة كاألسج كالزخغاـ , كيصمق عمى الخجل الغميع : ىػ اسع مغ اسساء األسج , اشمق عميو اال الغزشفخ - *

 .68, اسساء االسج , معجع أسساء األشياء .؛ البابيجؼ , 6/82, صبح االعذى , . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 كحا في )أ,ب( : فمع )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جػابو )ب(  (3)
 ػ,ك( : كحدغ خصابو )ب(كحا في )أ,ج,د,ى  (4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(  (5)
 كحا في )أ,ب( : سبلشيغ )ج,د,ىػ,ك(  (6)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(     (8)
دخل في شاعة الدمصاف أحسج بغ اكيذ , أما تػقتامير عشجما دخل تيسػر جخجاف كالخؼ ىخب األميخ شاه كلي إلى اذربيجاف , ك  - *

ـ( , بعج اف اخحىا مغ شاه كلي , كعاث فييا خخاب 1382ىػ/784جخ جير كبيخ كتحخؾ إلى اذربيجاف كسيصخ عمى تبخيد سشة )
كو بػصف تبخيد تابعة كنيب كسمب كقتل ػدعجاد كبيخة مغ سكانيا , فػصمت األخبار إلى تيسػر فتػجو إلى إراف , ألنو اعتجػ عمى أمبل

لخانية الجغتاؼ , عمى الخغع مغ أف الجغصائييغ ليذ لجييع أؼ حق عمييا , كلكغ تيسػر كاف يبحث عمى مبخر لغدك تبخيد , كاستسخت 
ج تاريخ إيخاف بع ـ( . لمسديج يشطخ : االشتياني ,1385/ىػ787الحخب ثبلث اعػاـ , فدسيت بالدشػات الثبلث , كعاد إلى ببلده سشة )

تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية   .؛مرمح , 197, خانية مغػؿ القفجاؽ عمى عيج تػقتامير .؛عبج الكخيع الشجار ,  598, اإلسالـ 
 .141, كالعدكخية 

 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : كثابتة في )ب,د(  (9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : شجظ )ىػ(  (10)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : ابغ )ب,ج,د(  (11)
: ىي بغجاد كببلد ما يمييا مغ ديار بكخ , كمزخ التي كانت بيج الذيخ حدغ الكبيخ , كىػ الحدغ بغ الحديغ بغ  لعخبعخاؽ ا - *

التعخيف بالسرصمح الذخيف   اقبغا , مغ شائفة الشػرييغ , كججه نػكخا ليػالكػ , فاستػلى عمى إيخاف بدكسميا . لمسديج يشطخ : العسخؼ ,
 ,66 
 ػ,ك( : كاربيجاف )ب(كحا في )أ,ج,د,ى  (12)
اسسيا القجيع اتخكباتاف , كتعخؼ ازربيجاف بالفارسية الحجيثة ,  ناحية كاسعة بيغ قيدتاف كأراف , ىي دكلة اسبلمية تقع اذربيجاف :  - *

يج يشطخ: جشػب القػقاز عمى الذاشئ الغخبي لبحخ قدكيغ , تقع معطسيا في قارة اسيا , لكغ جدء مغ شساليا يعتبخ مغ اكركبا. لمسد 
 أثار البالد كأخبار العباد .؛القدكيشي , 1/128باب اليسدة كالحاؿ ,  معجع البمجاف، .؛ الحسػؼ , 1/129, معجع ما استعجع  البكخؼ ,
معجع الخخيصة  .؛كاصف , 133, أكضح السدالظ   .؛ابغ سباىي زادة , 20, الخكض السعصار في خبخ األقصار .؛الحسيخؼ , 284, 

السػسػعة العخبية .؛  66, العسخي ، التعخيف بالسرصمح الذخيف  .؛  194, بمجاف الخالفة الذخقية لدتخن  ,.؛  7التاريخية، 
 .1/431, العالسية

 كحا في )أ( : يخبخىسا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (13)



111 
 

امخؼ, انتطع امخكسا, كاف ندؿ بي  (23/2),كاف انتطع  )*(((1)كصجكر جػابو ,ثع قاؿ انا )ثغخكسا
كفيتكسا ىحا الشكج  )*(بسجد[ (4)كججتساني]الحقو ,فاف ساعجتساني  (3),فانيا لسسالككسا )*(بايقة (2)مشو

 :  [(5)]في ذلظ شعخ,كاال فتريخ اف كسا قيل 

 )*(فميدكب الساء عمى لحيتو              ية جار لو                              مغ حمقت لح

,كاما الدمصاف احسج  (*) فاما شاه شجاع فاشخح قػلو كرماه كىادف تيسػر كسا ذكخ كىاداه 
,ما عداه اف يفعل, مغ ايغ  [(6)الجغتائي]االعخج  )*(فاجاب بجػاب ميسل , كقاؿ ىحا االشل

 )*(القتاد (8)العخاقيغ ,كاف بيشو كبيغ ىحه الببلد ,لخخط )*(اف يصا (7) ج الجغتاؼكمغ ايغ االعخ 
 العخاؽ كخخاساف ,كليغ عقجت عمى التػجو الى ديارنا  (10)بيغ مكاف كمكاف  ,فبل تحل (9),كلكغ

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اف غدؼ بعدكسا )ب(  (1)
غ كاد , مجيشة عمى شاشي البحخ , مجيشة محرشة عمى الحجكد , أك حجكد : جسع ثغػر , أؼ الفع , فخجة في الجبل أك بص ثغخكسا - *

معجع لغة  .؛ ركاس , 163, باب ثقاب ,  السعجع الػسيطالببلد في مػاجية العجك , أك نقخة الشحخ بيغ التخقػتيغ . لمسديج يشطخ : 
 .  2/281, باب ث غ ر , معجع متغ المغة .؛ رضا , 117, الفقياء 

 )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( ثابتة في  (2)
 .159, باب باخخة ,  الخائج معجع لغػي عرخي  جسع بػائق , أؼ السريبة كالذخ . لمسديج يشطخ : مدعػد , بائقة : -  *
 كحا في)أ( : بسسالككسا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(      (4)
، معجع , باب ـ د د .؛ رضا  معجع الغشي  بو , اك مجه بعػف كبغػث . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع أمجاد , أؼ ما يسج  مجد - *

 5/216, باب ـ د د , متغ المغة
 ساقصة في )أ( : كحا في )ب( : شعخ )ج,د,ىػ,ك(  (5)
 .3/429,  نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيب: لمسديج يشطخ :التمسداني , شعخ  - *
*
 .1/36, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,  ـ(1372ىػ/774)الحجاث سشة حرمت ىحه ا - 
: اصابو ر بالذمل , جسع شل , أؼ مغ كاف في اعزاء جدسو شمل , كىػ مشع العزػ السراب مغ الحخكة . لمسديج الشل ا - *

 , باب ش ؿ ؿ . عجع الغشي م .؛ ابػ العـد , 58, باب اشع , الػسيط  السعجعيشطخ : 
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك(  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : لبلعخج الجقتاؼ )ب(: لبلعخج الجغتائي )ىػ(  (7)
السعجع .؛ 5/775, باب ك ط ح , معجع متغ المغة : كشئ الذيء , أؼ داسو بقجمو , مػضع القجـ . لمسديج يشطخ : رضا , يصأ - *

 .529اب كشئ , , ب الػسيط
 لخخط )أ,د,ىػ( : لجخط )ب( : مخخط )ج,ك(  (8)
: ىػ شجخ مغ فريمة القخنيات , شمب لو شػؾ كاآلبخ , كمشو شجخ كبيخ شػكو صغيخ , كيشسػ في تيامة كنجج كىػ  القتاد - *

بسذقة عطيسة كخخط القتاد , أك أف قزباف مجتسعة كل قزيب مسمػء مغ أعبله كأسفمو بالذػؾ , كخخط القتاد أؼ أف شالبو ال يشالو إال 
معجع متغ  , باب نب .؛ رضا , معجع الغشي  ىحا الخخط اسيل مشو , كخط القتاد ىػ ندع الذػؾ باليج . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,

 .620, باب القتع ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 4/492, باب ؽ ت ت , المغة
 : كلكع )ب,د,ىػ( كحا في )أ,ك( : كالكغ )ج(  (9)
 كحا في )أ( : يحل )ب,ج,د,ك( : يخل )ىػ(  (10)
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[ (3)ةالعجة كالعج] , (2)فانا قـػ لشا الباس كالذجة, )*(لتحمغ بو مشيتو ,كلتخحمغ عشو امشيتو (1)نيتو
حيث يقػؿ ]الستشبي  (5),حتى كانو فيشا قاؿ (4),كلشا يرمح التذامخ كالتابي )*(كالجكلة كالشججة

 :[(6)شعخ

 )*(فػؽ شيخ ليا شخػص الجساؿ  في زؼ ناس              (7)نحغ قػـ ممجغ

 (11)خمي ,قاؿ )*(عغ شجػة (10)كبل مشيسا (9)شاه كلى ,كايقغ اف (8)فمسا عمع ذلظ مشيسا
بكسا   (14)ال نخدف,بو  ضفخت (13)بعـد صادؽ كنفذ مصسيشة ,فميغ (12)ا فور الكافقشواما ان
, كاف ضفخ بي فبل عمى ما يرل  ﴾(*)اِبصار (16)عبرة ِولً﴿ جعمشاكسااالمرار كال  (15)في

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تيتو)ب(  (1)
قزى الدمصاف احسج عمى اخيو الدمصاف حديغ بغ أكيذ , تػلى الدمصاف احسج بغ أكيذ حكع الجكلة الجبلئخية في العخاؽ  - *

 يدتقخ عمى حاؿ , استغل تيسػر احسج لتػسيع مسمكتو في اقميع خخاساف كاذربيجاف , كنتيجة لحلظ كصف الدمصاف أحسج بالدفاؾ كال
كببلد فارس , كلسػقع العخاؽ االستخاتيجي ,حاكؿ أحسج الػقػؼ في كجو تيسػر , ككاف شاه كلي أميخ مازنجراف عمى درجة عالية مغ 

كغ شاه شجاع رفس بدبب القخابة كالعبلقة الحكاء , شمب مغ شاه شجاع كأحسج بغ أكيذ ضخكرة التعاكف لسػاجية خصخ تيسػر , ل
الجيجة يسا بيشيسا , أما أحسج بغ أكيذ رفس ذلظ النو ال يذكل أؼ خصخ عمى ببلده , ككانت اجابتو لذاه كلي تجؿ عمى استرغاره 

شاه كلي ألحسج  لمخصخ التيسػرؼ , اما شاه كلي اضصخ الى مػاجية تيسػر في مازنجراف التي كقعت في يج تيسػر , ككانت ىحه رسالة
 بغ اكيذ كجػابو لو , ىحا يبيغ اف الدمصاف احسج لغ يتستع بدعة افق بالتعاكف مع الجكؿ السجاكرة لو . لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس ,

تيسػرلشظ   .؛ مرمح , 193,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ , 2/184تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  ، 
 .156, الدياسية كالعدكخية كشخريتو 

 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : باس كشجة )ك(  (2)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ( : العجة كعجة )ك(  (3)
: جسع نججات , الذجاعة كاالستيانة بالسػت , ما تسج بو الجيػش مغ عتاد كعجة في حاالت الزيق كالذجة , أك انقاذ الشججة  - *

, باب ف ج  معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 496, باب نجارة ,  السعجع الػسيطالذجاعة في القتاؿ , . لمسديج يشطخ : كشخعة اإلغاثة  , 
 .795, باب نجا ,  الخائج معجع لغػي عرخي  د .؛ مدعػد ,

 كحا في )أ,د,ىػ( : كالشابي )ب,ك( : التاني )ج(  (4)
 كحا في )أ( : قاؿ فبشا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (5)
 ة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(ساقص  (6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : لسجغ )ب( : ممحغ )ج,ك(  (7)
قائمو الستشبي : سصخ مغ قريجة إنسا الشاس حيث أنت : صمة اليجخ لي كىجخ الػصاؿ  , يسجح فييا عبج الخحسغ بغ  شعخ : - *

 122,  ديػاف الستشبينحغ قػـ ممجغ . لمسديج يشطخ : الستشبي , السبارؾ االنصاكي , كيحكخ أف القػـ شبيػا أنفديع بدنيع جغ عشج قػلو 
 . 559,  شخح التمخيز.؛ البابختي ,  276,  دالئل االعجاز .؛ ابػ بكخ الجخجاني,

 كحا في )أ,ب( : مشيع )ج,د,ىػ,ك(  (8)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (9)
 كحا في )أ,د( : ميسا )ب,د,ىػ,ك(   (10)
, باب ش  معجع الغشي  : اشتج بو الحدف كاليع كالغع كالحاجة ,  كقاؿ البكاء عمى قجر الذجػة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , ةشجػ  -*

 .3/280, باب ش ج ف , معجع متغ المغة ج ك .؛ رضا ,
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فقاؿ )ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : الكاقفشو)ىػ(  (12)
 ج,ك( : فمئغ )د,ىػ(كحا في )أ,ب,  (13)
 كحا في )أ,ب,د( : نجرف )ج,ك(: نحرف )ىػ(   (14)
 )ب( كساقصة فيثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( :   (15)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ال اكلي )ج(  (16)
 44: الشػر  - *
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 (2)لقجر [(1)لقزاء]اليكسا فاليشدلغ القزاء الصاـ ,كالببلء العاـ عميكسا, ثع استعج لمقايو كاستدمع 
بت ث,كالصعاف ,  (5)بالزخاب )*(كاترمت السخاشقة,الجسعاف  (4)كقزايو ,فمسا تخاءا (3) تعمىر

كفخه  )*(مغ كخه (8)رءا (7)لسا حصسو ما, )*(,ثع كلي الجبخ ((6)شاه كلي ساعة لسا نابو مغ شخ )كىد
التػجو الى ,كتػجو الى الخؼ اذ ما امكشو  )*(كتبع الدشة في الفخار ,مسا ال يصاؽ[, (9)]كسعا

,في تمظ القخػ  (11)بحكػمتو )*(, مترخفا(10)العخاؽ ,ككاف بيا اميخ مدتقل يجعى دمحم جػكار
مصاعا ,كمع ذالظ فانو دارػ تيسػر  [(12)قاشعا]كاالمرار ,ككاف كخيسا شجاعا , كممكا 

, فقتل شاه كلي كارسل الى تيسػر  )*(سصػتو كباسو (14)مشو بعس االمػر ,كخاؼ (13),كراعى
 ./أ(24) راسو

 مغ الػقايع مع ذلظ الجاني: (15)ذكخ ما جخى البي بكخ الذاشباني

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(  (1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لقجرة )ب(  (2)
 : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ(   (3)
 كحا في )أ( : كلسا تخاػ )ب,ج,ك( : كلسا تخاآػ )د,ىػ(  (4)
.؛  242, باب راسساؿ ,  السعجع الػسيط: ضخب كل مشيسا االخخ , أك سايخه كباراه في السديخ أليو . لمسديج يشطخ :  السخاشقة - *

 ر ش ؽ . السعجع العشي ،ابػ العـد , 
 زخب )ج,ىػ,ك(كحا في )أ,ب,د( : بال  (5)
 كحا في )أ( شخه كىخه )ب,ج,ىػ,ك( : شخه كعخه )د(  (6)
: ىػ األمخ , أؼ فكخ فييا كخصط ليا , كرأـ اىجافيا , إجتاؿ بيا عميو , اعتشى بو كنطخ في عاقبتو . لمسديج يشطخ : ابػ  الجبخ - *
 .226, باب دخل ,  السعجع الػسيط, باب د ب ر .؛  ، معجع الغشي  العـد
 ثابتة في  )أ( : كساقصة في )ب( : الحطو ما )ج,ك(: الحع ما )د,ىػ(   (7)
 كحا في )أ( : راػ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (8)
 .؛ مدعػد 420باب كخػ ,  السعجع الػسيط ،: يكخ عمى العجك , حسل كىجع كانقس عميو , عاد مخة أخخػ . لمسديج يشطخ :  كخه - *

 .  662,  باب كخاع , ، الخائج معجع لغػي عرخي 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (9)
باب ط كؽ .؛  معجع الغشي  ، : تحسمو كعسل فػؽ شاقتو , ال تحتسل كلع يدتصع التحسل أكثخ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , يصاؽ -*

 .53,  معجع لغة الفقياء ركاس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجػكار )ب(  (10)
ػف , الستحكع في ماؿ األخخيغ حدب أحػالو , كىػ مشرب السترخؼ في السترخفية بالجكلة , استعسل : جسع مترخفمترخفا  - *

, باب ص  ، معجع الغشي  .؛ ابػ العـد 449, األلقاب اإلسالمية  ىحا المقب في عرخ السساليظ كمقب فخخؼ .لمسديج يشطخ : الباشا ,
 .709, باب متع ,  ، الخائج معجع لغػي عرخي ر ؼ .؛ مدعػد 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بحكسو )ب(  (11)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كراعا )ب( -  (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فخاؼ )ب(  (14)
.؛رضا ،  101اب باشق , , ب السعجع الػسيطجخأة كقػة , كشجة كعحاب , أضيخ الباس كالشججة فيػ بائذ . لمسديج يشطخ :  باسو : -*

 .1/233, باب ب ا ز , معجع متغ المغة
 كحا في )أ( : الداساني )ب( : الذاسباني )ج,د,ىػ,ك( (15)
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,ككاف  (2)شاشباف (1)ككاف في بعس كاليات مازنجراف رجل يدسى ابا بكخ مغ قخية تدسى
الجع الغفيخ مغ عداكخ التتار ,اذا  )*(,ككاف قج اباد كابار )*(((3)في الحخكب كاالسج )الغزػب

 (7)القيامة , كال يداؿ (6)كضع العسامة ,اقاـ فييع (5)ثبت لو الخجاؿ ,كاففي السجاؿ الت (4)انتيا
الجشػد كاالبصاؿ ,حتى صارت تزخب بو االمثاؿ )*( يكسغ بيغ الخكابي كالجباؿ ,كتجشجؿ

مشيع يقػؿ لسخكػبو اذا عمق عميو  (10)كلػ في شيف الخياؿ ,فكاف القايج (9)مشو الفخايز (8),كتخعج
في الساء  (13),كاف ابا بكخ الذاشباني )*(((12)مغ )السخبله الساء اك جفل (11)اك سقاه فتاخخ عغ

,كقيل لع يتزخر عدكخ تيسػر,في مجة استبليو ,مع كثخة حخكبو  (16)تخاه  (15)بيغ العميق (14),اك
 االضخار  (20)بعدكخه غاية (19),اضخكا بو ك )*(انفار (18)كاببليو ,اال مغ ثبلثة (17),كمرفاتو

                                                           
 كحا في )أ,ب,د( : تجعى )ج,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )أ( : شاشاف )ب( : شاسباف )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الغرػب )ب(  (3)
, باب عرب  لسعجع الػسيط, كثار عميو كانفعاؿ , أك الحؼ يبغس غيخه كيثػر عميو . لمسديج يشطخ : ا: كثيخ الغزب الغزػب  - *
 , غ ض ب. ، معجع الغشي  .؛ابػ العـد 377, 
: يبػر الذيء , كدجت البزاعة كتخاكست كفخقيا , أك تخؾ األرض ببل عشاية كىبلكيا , لع يحقق ىجفو السصمػب . لمسديج  ابار - *

 , باب ب ك ر. معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 100, باب بار ,  السعجع الػسيطيشطخ : 
 كحا في )أ( : انتيى )ب,ج( : انتسى )د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )أ( : كاذا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قاـ فييا )ب(  (6)
 كحا في )أ( : زاؿ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (7)
, باب ج ف ز , ، معجع متغ المغة ذجيج مغ كل شيء , أك السكاف كثيخ الجشجؿ . لمسديج يشطخ : رضا: صخعو  , القػؼ اليجشجؿ  - *
 .179, باب جشذ ,  السعجع الػسيط.؛  1/581
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتختعج )ب(  (8)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : الفخائس )ج,د(  (9)
 كحا في )أ( : القايل )ب,ج,د,ىػ,ك(  (10)
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب(كحا في   (11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : السخبلت )ج(  (12)
,: جسع مخاؿ , ما يػضع فيو العمف لتدكل الجابة , كالسخمى ىػ ما يجد بو العذب , أك كيذ يجعل فيو العمف يعمق في  لسخالةا - *

 , باب خ ؿ ؼ. ، معجع الغشي  ػ العـداب.؛  722, السخمى ,  الخائج معجع لغػي عرخي  عشق الجابة . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 كحا في )أ( : الذاشاني )ب( : الذاسباني )ج,د,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب(  (14)
: مغ عمق , كل ما يعمق بذيء أخخ ,  أؼ ما تدكمو الساشية مغ كرؽ الذجخ , كىػ نبات شائظ ثسخ كثسخ التػت , يتعمق  عميق  (15)

ك  562, باب عمع ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ع ؿ ؽ , مدعػد , معجع الغشي  مسديج يشطخ : ابػ العـد ,بالذجخ كالثياب . ل
 .4/188, باب ع ؿ ؽ , معجع متغ المغة , رضا , 563
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يخاه )ب(  (16)
 كحا في )أ( : كمرافاتو )ب,ج,د,ىػ,ك(  (17)
 : ثمثة )د(كحا في )أ,ىػ,ك( : ثبلث )ب,ج(   (18)
 معجع لغة الفقياء ، , جسع نفخ , الشاس كميع , أؼ جساعة مغ الخجاؿ مغ ثبلثة لعذخة رجاؿ . لمسديج يشطخ : ركاس , انفار - *
 .507, باب نفخ ,  السعجع الػسيط.؛   366
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (19)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : غايت )د(  (20)



115 
 

الكخدؼ  (3),كثانييع سيجؼ عمي (2)ابػ بكخ الذاشباني (1)يع مػارد الشار احجىع,كاكردكا كثيخا مش
 (6)فاما ابػ بكخ ىحا ,فحكخكا انو في بعس مزايق مازنجراف (5)التخكساني (4)كثالثيع امت,

كشجكا حبل السقشز  (9)مغ كل مكاف ,كسجكا عميو كجو السخمز (8)عميو الجغتاؼ (7)تغمبت
,كاف  (11)مقابمو جخؼ ,مقجار ثسانية اذرع ما بيغ الجخؼ الى الجخؼ ()*الى جخؼ (10),فالجاؤه

[ (14)]كضفخالدعيخ ,فشدؿ ابػ بكخ عغ جػاده السزسخ  )*(في قعخ (13),اك كاد (12)قعخه جب الفقيخ
الى االخخ بسا عميو مغ الدبلح كالسغفخ,كلع يشل مشيع ضخا  (16)الجخفيغ (15)كشسخ مغ احجػ

, (19)صاحػف الفشاءكنقل ال ثع اترل بحاشيتو ابادىع, ,)*(شخا )*(نجا تابط (18)نجا ,كسا (17),ك
 كحرادىع , (21)مغ استكسل دياسيع (20)مشيع

                                                           
 )أ,ب,د,ىػ( : امجىع )ج,ك( كحا في  (1)
 كحا في )أ( : الذاشاني )ب( : الذاسباني )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(   (3)
 كحا في )أ( : امة )ب,ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : التخكساف )ج(  (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ماربدراف )ب(  (6)
 د,ىػ,ك( : تقمب )ب(كحا في )أ,ج,  (7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجقتاؼ )ب(  (8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : السخاض )ج,ك(  (9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فانجاكه )ج,ك(  (10)
: جسع أجخاؼ , تخؾ الديل اجخافا في أشخاؼ الػادؼ , جػانب متدكمة محفػرة بفعل السياه , أك ما أكمتو الديػؿ مغ األرض جخؼ  - *
باب ج ر ؼ ,  ، معجع متغ المغة،, باب ج ر ؼ .؛رضا  معجع الغشي  لسكاف ال يدخحه الديل . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,كا
1/513.. 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الحخؼ الى الحخؼ )ج,ك(  (11)
 كحا في )أ,ب,د( : الشقيخ )ج,ىػ,ك(  (12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كادؼ )ب(  (13)
,.؛  411, باب قصيع ,  السعجع الػسيط, مغ كل شيء اجػؼ , اقراه كعسقو كنياية اسفمو . لمسديج يشطخ :  : جسع قعػر قعخ - *

 , باب ؽ ع ر. معجع العشي
 ساقصة في )أ,ب,د(: كضفخ )ج( : ثابتة في )ىػ,ك(   (14)
 كحا في )أ( : احج )ب,ج,د,ىػ,ك(  (15)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الحخفيغ )ج,ك(  (16)
 )أ,ب,ج,د,ك( : اك )ىػ( كحا في  (17)
 كحا في )أ,د( : نجاىا )ب( : نجا كسا )ج,ىػ,ك(  (18)
: مغ أتدبط كتدبصت , أما كضعو تحت االبط , أك حزشو كرباه , أشمق ىحا عمى الذاعخ الجاىمي الرعمػؾ ثابت بغ جابخ ,  تأبط -*

و فقالت : ال ادرؼ تدبط شخا كخخج  . لمسديج يشطخ :  كىػ مغ اىل تيامة , ألنو كضع سيف تحت ابصو كخخج , فجاء مغ يداؿ عشو ألم
 . 346/ 1, السعجع السفرل في المغة .؛  2/97, اإلعالـ  الدركمي ,

: ىػ ثابت بغ جابخ بغ سفياف بغ عجؼ الفيسي , السعخكؼ بتابط شخا ابػ زىيخ , أؼ الدكيغ , شاعخ عخبي قجيع مغ  تأبط شخا - *
. لمسديج   (ـ520)العخب في الجاىمية , كلو ديػاف شعخ في اخح بالثدر كسفظ الجماء , كتػفي سشة بشي فيع , كشاعخ عجاء مغ فتاؾ 

.؛  1/465,  معجع السؤلفيغ.؛  36,  اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع.؛ فشجيظ ,   86,  أثار البالد كأخبار العباد يشطخ : القدكيشي ,
 .7/2085, مػجد دائخة السعارؼ االسالمية 

 ا في )أ,د,ىػ,ك( : الفشا )ب,ج(كح  (19)
 ثابتة في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (20)
 كحا في )أ, د,ىػ( : دباسيع )ب( : رياستيع )ج,ك(  (21)
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سيجؼ عمي الكخدؼ  (4)بو االحػاؿ ,كاما (3),ككيف تقمبت (2)امخه الى ماذا ءاؿ (1)ثع ما ادرؼ 
]غيخ ,كالخجاؿ  (*)الجخد [(9)ك] (8)شايفة مغ الخيل (7),معو )*(في ببلد الكخد (6)كاف اميخا (5),فانو
ىػ كجساعتو كمغ شسمتو  (11)متقاصية ,فكاف يخخج )*(في جباؿ عاصية ,كاماكغ كعخة[ (10)السخد

تيسػر الغارات  (13)كاثق ,ثع يذغ عمى عدكخبو السزايق, مغ ىػ  (12)شاعتو ,كيتخؾ عمى فع
سكشو مغ مػاشييع, ي /ب(24)كما ,مغ حػاشييع  (15),كيقتصع )*(الثارات (14),كيجرؾ فييع لمسدمسيغ

تيسػر كبعج  (17)في حياة (16)ثع يخجع الى اككاره ,بسا قزى مغ اكشاره ,كلع يدؿ عمى ذلظ البياف
 )*(مغ تخاكسة قخاباغ [(19)]كافففات ,اما امة التخكساني فانو  (18)اف مات الى اف ادركتو الػفاة

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ادػ )ب(  (1)
 كحا في )أ( : اؿ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : تغمبت )ىػ(  (3)
 : كما )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك(   (4)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(  (5)
 كحا في )أ,د,ىػ( : اميخ )ب,ج,ك(  (6)
جيل معخكؼ , كىع مغ كخد بغ عسخك بغ عامخ , كقيل مغ بشي إيخاف بغ اشػر بغ ساـ , فقيل اف السدمسيغ في ايخاف  الكخد : -*

.؛  18,  ب في معخفة انداب العخبر نياية اال القمقذشجؼ ,  سديج يشطخ :كالكفار في الكخج , فتكػف الكخج كالكخد مغ ندب كاحج . لم
 .2/389,   قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل السحبي ,

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مع )ج,ك(  (7)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الجيل )ج,ك(  (8)
 ساقصة في)أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ(  (9)
د جخدا ,أؼ قذخه كسمو , أك اصبحت األرض جخداء السكاف الحؼ ال نبات فيو , الخيل التي ال خياؿ ليا , البقية : مغ يجخ الجخد  - *

, باب ج ر معجع متغ المغة .؛ رضا , 272, باب جخس , الخائج معجع لغػي عرخي  مغ الساؿ , السبلبذ . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 .1/503د , 
 ,ىػ(: غيخ مخد )ج,ك( : الغيخ السخد )د( ساقصة في )أ( : كحا في )ب  (10)
الى كخدستاف , فكاف أمخاء الكخد كىع األميخ عمي حاكع أربل  ـ(1393/ىػ796)لسا سيصخ تيسػر عمى تكخيت كبغجاد , تػجج سشة  - *

غ , تػجيػا مع حاكع , األميخ عد الجيغ الكخدؼ حاكع الجديخة , كاألميخ سميساف حاكع حرغ كيفا , كاألميخ ضاىخ الجيغ حاكع ماردي
السػصل إلى معدكخ تيسػر كقجمػا الصاعة كالخزػع لو بالتالي حفطػا ببلدىع مغ عػاقب غدك تيسػر ليا مغ سمب كتجميخ , كبعجىا 

خالصة تاريخ كخد تػجو تيسػر الى حمب , كتخؾ ابشو جبلؿ الجيغ ميخاف شاه مع جيذو في كخدستاف . لمسديج يشطخ : مطيخ احسج , 
 . 236,  فككخدستا

 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : بحخج )ىػ(  (11)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د(  (12)
 كحا في )أ( : عداكخ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السدمسيغ )ب(  (14)
 ئي . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,ابػ: جساع ثدر , السصالبة بجـ القتيل , كقتل القاتل , قتل الذخز قاتل أخخ بغيخ حكع قزا ثارات - *

 .162, باب ث ,  السعجع الػسيط.؛ 117,  معجع لغة الفقياء , باب ث ا ر .؛ ركاس , معجع الغشي 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كيقصع )ب(  (15)
 كحا في )ب,د( : البيات )ج,ىػ,ك(  (16)
 كحا في )ب( : حيػة )ج,د,ك(  (17)
 ت )ج(كحا في )ب,د,ىػ,ك( : الػفا  (18)
 ساقصة في )ب( : كثابتة في )ج,د,,ىػ,ك(  (19)
: أحج أقجـ األقاليع التاريخية في اذربيجاف , كاسع قخاباغ اشتق مغ قارا بسعشى أسػد , كباغ حجيقة , فعخؼ بالبدتاف االسػد قخاباغ  - *

كػر كاراز , كيزع العجيج مغ القخػ . لمسديج , فذسل االسع األراضي الػاقعة مغ سمدمة جباؿ القػقاز الرغخػ الى سيل يمتقي فيو نيخا 
 .5,  لسحة تاريخية مػجدة عغ قاراباغ.؛  4/427,  عذىصبح األالقمقذشجؼ ,  يشطخ :
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الشداؿ بيشيع كبيغ اميخ ,كلو ابشاف قج كضع كل مشيسا عمى قمب تيسػر اؼ داغ ,ككانت الحخكب ك 
ال يحرى ,كجانبا فات  (2)ال تداؿ ,كافشػا مغ جساعتيع عجد (1),كعداكخ الجقتاؼ )*(اف شاه

اميخ اف  (5),كدؿ عداكخ (4)الييع , فصمب غدلتيع (3)االستقراء الى اف غجر كاحج مغ السشدبيغ
في سبيل ر رحسيع ر  (6)شاه عمييع فبيتػىع ليبل , كاراقػا مغ دميع سيبل , فاستذيج الثبلثة

 :  [(7)]قمت شعخ

 كاصعب فتشة تذسيت االعجاء                              كانكى مشو تخحيل السػالى 

 : [(8)كقيل شعخ]

 )*(عمى السخء مغ كقع الحداـ السيشج                       (10)اشج مخارة (9)كضمع ذكؼ القخبا 

 :[ (11)]كقيل شعخ

 )*(لبلباعج (12)االقارب فعمكع                                 فساذا الحؼ ابقيتسػااذا كاف ىحا ب

 ذكخ تػجو تيسػر الى عخاؽ العجع كخػض شاه مشرػر غسار ذلظ البحخ الخزع:

العخاؽ  (14),كاستقخ امخ (13)ككقع بيغ اىمو كسا مخ الشداع كلسا تػفى شاه شجاع
 مازنجراف ككالياتيا لتيسػر, ككاف شاه شجاع قج عمى شاه مشرػر ,كخمرت مسالظ  (15)العجسى

 
                                                           

 History of Tamerlane and His Successorsىػ بغ تيسػرلشظ , كىػ حاكع رحيع . لمسديج يشطخ :  اميخ انذاه : -*
,p.13  

 ,د,ىػ,ك(كحا في )ب( : الجغتاؼ )ج  (1)
 كحا في )ب,د,ىػ( : عجدا )ج,ك(  (2)
 كحا في )ب( : السشتدبيغ )ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )ب( : غختيع )ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )ب( : عدكخ )ج,د,ىػ,ك(  (5)
 كحا في )ب,ج,ىػ,ك( : الثمثة )د(  (6)
 ساقصة في )ب( : قمت )ج,ك(: كحا في )د,ىػ(   (7)
 شعخ )ج,د,ىػ( بياض في )ب( : كقيل  (8)
 كحا في )ب( : القخبى )ج,د,ىػ,ك(      (9)
 كحا في )ب,ج,ىػ,ك( : مخارة )د(  (10)
 .  19,  ديػاف شخفة بغ العبج: شخفة بغ العبج , معمقة لخػلة أشبلؿ ببخقة . لمسديج يشطخ :ناصخ الجيغ ,  القائل - *
 بياض )ب( : كقيل اخخ )ج,ك(: كقيل شعخ )د,ىػ(   (11)
 في )ب( : ابقيتع )ج,د,ىػ,ك(كحا   (12)
 .31,  ديػاف البياء زىيخ, قريجة الى كع ادارؼ الف كاش كحاسج . لمسديج يشطخ : الجببلكؼ ,  بياء الجيغ زىيخالقائل  - *
 كحا في )ب,ج( : نداع )د,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )ب,د,ىػ( : اميخ )ج,ك(  (14)
 كحا في )ب,ج,ك( : عخاؽ العجع )د,ىػ(  (15)
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,كككل امخه اليو كجج تيسػر عمى شاه   )*(بػلجه زيغ العابجيغ كسا ذكخ )*(اكصى الى تيسػر
شاه  (2)عميو فاستذيج (1)مشرػر ,شخيقا بسا فعمو مغ ابغ عسو زيغ العابجيغ ,فاحت  بحلظ كمذا

,كاقاـ كل مشيع ,يحفع جانبو  (4)جاذبو كمخانيوم (3)مشرػر اقاربو ,فكميع صار محاربو ,كعاد
 )*(,بعج اف حرغ السجيشة ,كحػشيا (6)فارس كاممي العجه كالعجه (5),فتييا لسبلقاتو كحجه بالفي

,كحخض عمى التربخ كالتخبز اىميا ,فقاؿ لو اكابخ  (7)باالىبة السكيشة ,كرتب خيميا كرجاليا
,كقج مشعشاه  )*(الحخب قج التحع (9)كسجاء,ي السقتحع بظ ف (8)اعيانيا , كالخكس مغ سكانيا كانا

مغ  (11)كابصمشا,رجاال [ (10)]لوجشج لشا  /أ(25)مغ الػصػؿ اليشا ,كدافعشاه عغ اليجػـ عميشا ,كربسا 
الستخاكب  [(14)]الستخاكع (13)ترشع انت بالفي راكب في عدكخ كالغساـ (12)عدكخه ابصاال ,ثع بساذا

اال شمب الخبلص كالشجاء  )*(ل جشجؾ ,فبل تخػ لشفدظ في الييجاءيحل عقجؾ ,اك يف (15),كربسا

                                                           
 .(1. انطخ ممحق رقع ) ة شاه شجاع لتيسػررسال - *
ـ( , كبعج اف قدع مستمكاتو بيغ 1384ىػ/786اثشاء كجػد تيسػر في سمصانية , كصمو خبخ كفاة شاه شجاع حاكع شيخاز سشة ) - *

تعجيل بتػلي الحكع ألف ابشائو كأقاربو , كعيغ ابشو زيغ العابجيغ حاكسا عمى شيخاز , فدرسل تيسػر رسػال إلى زيغ العابجيغ كشمب مشو ال
 ـ1385ق/787)الشيخ في مشترف اباه ىػ مغ أكصى بحلظ لو , كتع تعيغ زيغ العابجيغ في الحكع , ليحا عاد تيسػر الى ما كراء 

 ـ( إلى1389ىػ/789, ك بعج أف أرسل الخسػؿ لع يدسح زيغ العابجيغ لو بالعػدة , فاتخح تيسػر ذلظ ذريعة لغدك ايخاف , فجاء تيسػر )(
تاريخ السغػؿ مشح حسمة اصفياف كأدخل حاكسيا تحت شاعتو , فيخب زيغ العابجيغ كامخاؤه الى بغجاد. لمسديج يشطخ :االشتياني , 

تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية  مرمح ,.؛  539 تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ ،.؛  428,  جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية
 . 192,  لشظ عرخه كحياتو كاعسالوسػر تي .؛ شياب , 137, كالعدكخية 

 كحا في)ب( : كمذى )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )ب( : فاستسج )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )ب,د,ىػ( : كغاد )ج,ك(  (3)
 كحا في )ب( : كمجانبو )ج,د,ىػ,ك(  (4)
 كحا في )ب( : بشحػ الفي )ج,د,ىػ,ك(  (5)
 ثابتة في )ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك(  (6)
: احتياشا , أك خيط مفتػؿ مغ لػنيغ أحسخ كأسػد فيو خخزات كىبلؿ , حفطو كسيخ عمى سبلمتو , كبشى حػؿ البشاء  حػشيا - *

 .  320, باب الحػزة ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ح كؾ .؛ مدعػد ,معجع الغشي   حائط  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 ك(كحا في )ب( : كرجميا )ج,د,ىػ,  (7)
 كحا في )ب,د,ىػ( : كاف )ج,ك(  (8)
 كحا في )ب,ج,ك( : كسجا )د,ىػ(  (9)
.؛  117, التدـ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  التدـ , الترق بعج أف كاف متبايشا , كاشتجاد الحخب . لمسديج يشطخ : مدعػد , التحع : -*

 . 74, باب التح ,  السعجع الػسيط
 ,د,ىػ,,ك(ساقصة في )ب( : ثابتة في )ج  (10)
 كحا في )ب,ج,د,ىػ( : اك ابصمشا )ك(  (11)
 كحا في )ب,ج,د,ك( : ماذا )ىػ(  (12)
 كحا في )ب( : مع ىحا الغساـ )ج,د,ىػ,ك(  (13)
 ساقصة في )ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك(    (14)
 كحا في )ب,ج,د,ىػ( : الستخاكغ كبسا )ك(  (15)
, باب ق  معجع متغ المغة .؛ رضا , 848, باب اليياـ ,  ائج معجع لغػي عرخي الخ  : الحخب . لمسديج يشطخ : مدعػد , ىيجاء - *

 .5/676ؼ ج , 



119 
 

القجـ ,كال يشفعشا بعج تاكيج العجاكة الشجـ  [(1)]معيع,بعج اف زلت بشا  )*(,كتتخكشا لحسا عمى كضع
اال بالقتل كالشيب كاالسخ ,فػضع يجه عمى دبػسو شاه  (3)مشا اذ ذاؾ ىحا الكبيخ (2),كال يجيخ

مغ يفخ مغ تيسػر ,اما انا فاقاتل  (5)مغ اـ (4)اللف في الكاؼ الدادسومشرػر ,كقاؿ ىحا ا
كجشجؼ ,فاف خحلشي جشجؼ قاتمت كحجؼ ,كبحلت في ذلظ ججؼ كجيجؼ ,كعايشت عميو ككجؼ 

,فاف نرخت نمت قرجؼ ,كاف قتمت فبل عمى مسغ بقى بعجؼ ,ككاني انا كشت [ (6)]ككجؼ
 ؿ: في خاشخ الذاعخ ,حيغ قا )*(الحاضخ كالخاشخ

 )*(اذا ىع القى بيغ عيشيو عدمو                                   كنكب عغ ذكخ العػاقب جانبا

,فزاع في  (7)كقيل اف شاه مشرػر فخؽ رجالو عمى قبلعو ,كاراد بحلظ حفع مجيشتو
كاكالدىا كقاؿ اف ىحا عجك ثقيل ,كىػ  (8)ضياعو, ثع جسع ركساء شيخاز كاجشادىا ,كافبلذ كيجىا

ف كاف خارجيا ,فيػ في ببلدنا دخيل ,فالخاؼ اني ال انحرخ معو في مكاف ,كال اقاتمو بزخاب, كا
 (11)يزعفط انا رعاياؼ عميو مغ كل جانب , في الجػانب ,كاتدم (10)شعاف بل انتقمػا (9)كال

,كنػاضبو بالشيار ,كنخاقبو بالميل ,كنعج لو ما استصعشا  (14),كتقصع اشخافو (13)اكتافو (12)كنرفع

                                                           
: جسع أكضاـ , أؼ أكقع بيع فحلميع كأكجعيع , الحليل الحؼ ال يستشع بشفدو إال أف يحب عشو , أك تجسع كتقارب ,خذبة  كضع - *

، .؛ رضا  866باب كشر ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، : مدعػد , الجدار التي يقصع عمييا المحع , مائجة الصعاـ . لمسديج يشطخ
 . 5/773, باب ك ض ـ , معجع متغ المغة

 ساقصة في )ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )ب,د,ىػ( : بجبخ )ج,ك(  (2)
 كحا في )ب( : الكدخ )ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في)ب,د,ىػ( : الدادس )ج,ك(  (4)
 ػ,ك( : اك )د(كحا في )ب,ج,ى  (5)
 ساقصة في )ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك(  (6)
ـ( , كأكؿ عسل 1395-1391ىػ/798-794بجا تيسػر بتجييد حسمة عمى ببلد فارس , سسيت بحسمة الدشػات الخسذ مغ سشة ) - *

كأمزى فرل الذتاء في مازنجراف قاـ بو ىػ تعييغ بيخ بغ لقساف حاكسا عمى استخاباد , كقاتل أحج الصػائف الجيشية كتجعى الحخكفية , 
ـ( , فقج حاكؿ شاه مشرػر بتذكيل حسمة لسػاجية خصخ تيسػر , لكغ اسختو كعائمة اؿ مطفخ رفزت ىحه 1392ىػ/795حتى سشة )

الفكخة , فقخر مػاجيتو كحجه , أما تيسػر كصل الى تدتخ عيغ حاكسا عمييا كىػ مدعػد الدبدكارؼ كمشيا آؿ قمعة سفيج لكي يصمق 
 اح زيغ العابجيغ , كبجات السػاجيات بيغ تيسػر شاه مشرػر ليبل , اذ كانت قػات شاه مشرػر قميمة  لمسديج يشطخ : مرمح ,سخ 

 .148, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية 
 .2/696,  الذعخ كالذعخاء: سعج بغ ناشب . لمسديج يشطخ : بغ قتيبة الجيشػرؼ ,  القائل - *
 : مجنو )ج,د,ىػ,ك(كحا في )ب(   (7)
 كحا في )ب,ج,د,ىػ( : كبجىا )ك(  (8)
 كحا في)ب( : اك )ج,ىػ( : ك )د( : لػ )ك(  (9)
 كحا في )ب,د( : انتقل )ج,ىػ,ك(  (10)
 ثابتة في )ب( : كساقصة )ج,د,ىػ,ك(  (11)
 كحا في )ب(: فشرفع )ج,ك( : فرفع )د,ىػ(   (12)
 كحا في  )ب,د( : اكتافيع )ج,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )ب( : كتقصع اشخافيع )ج(: كنقصع اشخافيع )د,ىػ,ك(   (14)
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 (3),فتارة نشصحشو (2)كمغ رباط الخيل ككمسا كججنا مشو غخه ,كدخنا مشو القفا كالفخه (1)مغ عجه
 (6)عميو (5)اليجػع ,كنسشعو الخجػع ,فتذج (4),كاخخػ نخمحو ,ككخة نخججو كمخة نججه ,فشدمبو

 (8)عميو الصخؽ كالصخايق ,غيخ اف القرج مشكع يا احخار ,ك يا نسػر العقار (7)السزايق, كندج
,كال تغفمػا عشيا اناء الميل كاشخاؼ الشيار ,فانى ما  (9),كندػر الشقار اف تحتفطػا بزبط االسػار

ر  (10)دمت بعيجا عشكع ,ال يجنػا احج مشيع مشكع ,كاف حاصخككع ففيكع كفاية, كاستػدعكع الى
ر  (*)ما كاعج مقجار /ب(25)في ىحه البػساء,  (12)الػقايو ,كغاية ما تكػف  (11)كىػ نعع الكفايو

ما كاف احدشو ,ثع  (15)مػسى ,ك ىحا الخاؼ ما كاف امتشو ,ككجو ىحا القرج (14)نبيو (13)تعمى
 انو خخج ذاىبا ,كقرج جانبا .

 ما ابخمو شاه مشرػر مغ عقج حيغ حمت : (16)ذكخ دقيقة قرجت فحمت كنفزت

العجايد ,فبجرتو  مغ مذػمات )*(((17)فبيشسا ىػ عشج باب السجيشة جايد نطختو )سعبلت
,انطخكا الى ىحا تخكر بحخاـ ,رعي  )*(بمداف االعجاـ (20),كنادت (19)بالكبلـ (18)بالسبلـ ,كاذتو

                                                           
 كحا في )ب( : قػة )ج,د,ىػ,ك(  (1)
 كحا في )ب( : كالغخة )ج,د,ىػ,ك(  (2)
 كحا في )ب( : نشصحو )ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )ب( : تجخحو كندمبو )ج( : نجخحو فشدمبو )د,ىػ( : يجخحو كندمبو )ك(   (4)
 ( : فتذتج )د,ىػ(كحا في )ب,ج,ك  (5)
 كحا في )ب,د,ىػ( : عمي )ج,ك(  (6)
 كحا في )ب,ج( : كتشدج )د,ىػ,ك(  (7)
 كحا في )ب,د( : الفقار )ج,ىػ,ك(  (8)
 كحا في )ب,ج,د,ىػ( : االسخار )ك(  (9)
 ثابتة في )ب( : ساقصة في )ج,د,ىػ,ك(  (10)
 ثابتة في )ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك(  (11)
 : تكػنػف )ج,ك(: تكػنػا )ىػ(  كحا في )ب,د(  (12)
 .142: األعخاؼقاؿ تعالى "ككاعجنا مػسى ثبلثيغ ليمة كأتسسشاىا بعذخ فتع ميقات ربو أربعيغ ليمة" . سػرة  كعج هللا لشبيو مػسى : - *
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك(  (13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( لشبيو )ج(  (14)
 ل )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الفز  (15)
 كحا في )أ,د,ىػ( : فجمت كنقزت )ب,ج,ك(  (16)
 كحا في )أ( : سعبلة )ب,ج,د,ىػ,ك(  (17)
: جسع سعالى كسعميات , كىي انثى الغػؿ , غػؿ مغ أخبث الغيبلف , كىي ساحخة الجغ , كتصمق عمى عجائد الشداء  سعالة - *

, باب س ع ؼ , ، معجع متغ المغة ., رضا  441ب سعاكؼ , , باالخائج معجع لغػي عرخي  كالخيل  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
3/157. 
 كحا في )أ,ج,د.ىػ,ك( : كاكذتو )ب(  (18)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : في الكبلـ )ب(  (19)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كنادة )ج(  (20)
يبيغ كال يفرح مغ كبلمو كأف كاف  : عكذ ببلد العخب  أؼ ببلد الفخس , كالغيخ عخبي يصمق عميو أعجسي , مغ ال االعجاـ - *

 64عجع ,  -, باب اعجـ  السعجع الػسيط, باب ع ج ـ .؛ معجع الغشيعخبيا مغ في لدانو حبدة  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , 
 .4/40, ع ج ـ , معجع متغ المغة  .؛ رضا ,  353ك
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ما نحغ اليو في مخاليب اعجايشا, جعل ر حسل  )*(احػج (2),كفارقشا (1)امػالشا كتحكع في دمايشا
[ (6)]كال اسعف قػؿ ما , (5)مامخا )*(((4)حخاما ,كال انجح لو قرجا ,كال )اسعف (3)الدبلح عميو
 (9)تجبيخه )*(غزبو , كاحخؽ اكجاس (8)نيخاف )*(زناده ,كجخحت فػاده ,كتاججت (7),فقجحت
ليبو ,كثارت نفدو االبية ,كاخحتو حسية الجاىمية ,حتى ذىب لب ذالظ الخجل الحاـز  )*(,شػاظ
ف ازمو ,كاقدع ال يبخح اسشا (11)فامدى , كىػ لغمصو مبلـز ,فثشى عشاف عدمو ,ككخ (10),كغمط

 (13)كيجعل ذالظ , (12)قزاء الحخب عغ مبلزمة السرادمة )*(عغ السقاكمة ,كال يخجع في مجمذ
,ثع قابل كرتب  (16)الى اف يعصي ر الشرخ لسغ يذا (15)[ كعذا(14)دابة صباحا ]كمداء

 شاه مشرػر  (19)كاف في عدكخ (18)كقاتل ك , )*(((17)اشبلبو)

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : دمائشا )د,ىػ(  (1)
 كفارقتشا )ج(كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( :   (2)
معجع : مغ احػاج , أؼ جعمو محتاجا كإرغامو عمى شيء ما , كافتقخ لذيء , كالتجا اليو . لمسديج يشطخ :ابػ العـد ,   احػج - *

 30, باب احشر , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛ , باب ح ك ج  الغشي
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( - (3)
 أ,د( : كساقصة في )ب( : اسعف لو )ج,ىػ,ك(ثابتة في ) - (4)
: قزى لو حاجتو , كأعانو عمى األمخ , كقجـ لو العبلج السشاسب , أك تػجو كقرج مكانا ك مكغ الذيء . لمسديج يشطخ :  اسعف - *

 .72, باب اسخج , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛  مدعػد , 53, باب اسعف ,  السعجع الػسيط
 د,ىػ( : قػاما )ج,ك(كحا في )أ,ب, - (5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(    (6)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : قجحت )ب,د(  (7)
باب ا ج ج .؛  ،معجع الغشيتدج  كيتدج  , أؼ التيبت كقػيت كاشتج , أك الشار الذجيجة  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  تأججت : - *.

 .  1/146, باب اج ج , معجع متغ المغة  رضا ,.؛  121, معجع لغة الفقياء  ركاس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نار )ب(   (8)
: جسع كجس ,  جعمو اكجاسا , أؼ جعل االكياس فػؽ بعزيا البعس , ما يكجس مغ الدرع السحرػد . لمسديج يشطخ : اكجاس  - *

  359/  5,  , باب ؾ د رمعجع متغ المغة  .؛ رضا , 420, باب كحػؿ ,  السعجع الػسيط
 كحا في )أ( : الخاس نحيخه )ب( : اكجاس تجبخه )ج,د( : راس بجبخه )ىػ,ك(   (9)
, باب ش ك ظ .؛  معجع الغشي: الحخ ك الػى  , كالميب الحؼ ال دخاف لو , أك شجة العصر . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  شػاظ - *

 .483, باب شػاء , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فغمط )ب(   (10)
 كحا في )أ,ج,ك( : كنفخ )ب( : ككح )د,ىػ(   (11)
مغ القاب أرباب الديػؼ كاألقبلـ , كمغ لع يرل لختبة الجشاب , كلقب لو بعس السمػؾ , كلكشو أصبح فيسا بعج مغ  مجمذ : - *

 .135 معجع األلفاظ التاريخية ، ادنى الختب . لمسديج يشطخ : دىساف ,
 كحا في )أ, د,ىػ( : السزاربة )ب( : السرارمة )ج,ك( (  12)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (  13)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (  14)
 كحا في )أ( : كعذاء )ب,ج,د,ىػ,ك(  (  15)
 كحا في )أ( : يذاء )ب,ج,د,ىػ,ك( (  16)
 كحا في )أ,ب( : ابصالو )ج,د,ىػ,ك( (  17)
الرائذ هعجن  َاضطش إىى اىطيت , َإعطبء مب طيت ,اَ تجبعذ . ىيمضٌذ ٌىظش : مسعُد , جسع أشمب , أؼ شمب , الجاه شالبو :ا - *

 . 78, ثبة اطعه , لغوي عصري 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثع )ب( (  18)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عدكخه )ب(   (19)
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 (3)السعتجيغ ,كجل )*(مغ الفجخة )*(زيغ الجيغ (2)لتيسػر يجعى دمحم بغ )*(شغ,مبا (1)اميخ خخاساني
,فسا  )*(الى تيسػر ,كاكثخ الجشج تبعو فمع يبق مشيع اال دكف االلف (4)العداكخ كاف معو فدار

 (6)كاحج مشيع مغ الدحف ,فثبت شاه مشرػر بعج اف تزعزعت مشو االمػر ,فمع تدؿ نيخاف (5)فخ
 (10),كثار الخءكس (9),كشخار الدياـ تتصايخ (8)اذ يشقجح (7), كزناد الحخب تػرؼ  الييجاء تشتصح

حتى اقبل جير الميل ,كشسخ لميديسة جشج الشيار الحيل  (11)بسشاجل الديػؼ تقصف ,فتتشاثخ
 ,فتخاجع كل مشيع الى ككخه ,كاعسل شاه مشرػر فكخه في مكخه.

مغ الحخب كالػيل تحت  /أ(26) ذكخ ما نقل عغ شاه مشرػر مسا اكقع بعدكخ تيسػر
 الميل: )*(جشح

مغ دىخ رمح ,كارمح مغ عرخ  (12)فعسج الى فخس جفػؿ مغ بيغ الخيػؿ ,اجسع
مغ  )*(في اليجك ,ثع ربط في ذنبيا ,قجرا (14)بيا عدكخ العجك ,كقج اخح الميل (13),كاتى )*(جسح

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : خخاساني )ج,ك(   (1)
باب  السعجع الػسيط ،مغ بصغ , جعل لمذيء بصانة , كاجػؼ الذيء , أك القدع االمامي مغ البجف , .لمسديج يشطخ :  مباشغ : - *

 , باب ب ط ف. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  115بصغ , 
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : ابغ )ب(  (2)
، الشجػـ ب مشو إلى تيسػر . لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ : ىػ أميخ في قػات جير شاه مشرػر , كىخ  دمحم بغ زيغ الجيغ - *

 .12/260, الداىخة
، معجع لغة .؛ركاس  384, باب فحز ,  السعجع الػسيط: جسع فجػر , كىي ارتكاب اآلثاـ كالسعاصي , . لمسديج يشطخ :  فجخة - *

 .255, الفقياء 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاجل )ب(  (3)
 ,ىػ,ك( : مدافخ )ب(فكحا في )أ,ج,د  (4)
: مدعػد ، الخائج : جسع الػؼ كاالؼ , أؼ عذخ مئات , كعذخ قخكف  ك ألف عاـ , اك صجيق كمؤنذ كرفيق .لمسديج يشطخ الف  - *

 .76, باب الف ,  السعجع الػسيط, .؛  120, باب الف , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : افتخ )ب(  (5)
 ثيخاف )ب,د,ىػ( كحا في )أ,ج,ك( :  (6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تػذؼ )ب(  (7)
 كحا في )أ( : اف تقجح )ب( : اذ تشقجح )ج,د,ىػ,ك(  (8)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : تصايخ )ب( : تتصائخ )د(  (9)
 كحا في )أ( : الخكس )ب,ج,ىػ,ك( : الخؤس )د(  (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتتشاثخ )ب(  (11)
معجع لغة  , باب ج ف ح , ركاس ,معجع الغشي الطبلـ , أك اآلـ كالخصيئة كالحنب . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : تحت ستارجشح  - *

 .126, الفقياء 
 كحا في )أ,ب,ىػ( : اجشح )د( : اجسح )ج,ك(  (12)
, أسخع كلع يخد . : جسع جامح , مشجفع كثابا , أك رفس السديخ رغع اصخار صاحبو , يديخ عمى ىػاه ال يخدعو شيء  جسح - *

 .1/563, باب ج ـ ح , معجع متغ المغة  , باب , ج ـ ح .؛ رضا ,، معجع الغشي لمسديج يشطخ : ابػ العـد
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاتا )ج,ك(  (13)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(  (14)
.؛ ابػ  401, باب قجر ,  السعجع الػسيطلمسديج يشطخ :  : جسع قجكر ,  مقجر الذيء , إناء مغ فخار كغيخه يصبخ فيو  .قجرا  - *

 , باب ؽ د ر. معجع الغشيالعـد , 
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,كصػب راسيا نحػ العجك  ,كشجىا شجة احكع كثاقيا (2)[ لباس(1)الشحاس ,ممفػفة في قصعة ]مغ
 (4)الشاس كاحتخبت ,كاندابت (3)الفخس في العدكخ ,كاضصخبت كاختبصت )*(كساقيا ,فجالت
 (9)[ اقتخبت ,اك(8)حتى كاف الداعة ]قج (7),كانذخبت (6)الديػؼ في بصػف تمظ البحار (5)ججاكؿ

كاقف ]عمييع االرض بيع اىتدت كربت ,كشاه مشرػر  (10)الدساء عمييع بالذيب انقمبت ,اك
,كصاركا كسا قيل  (12)فحكيبيج مغ  [ حػالييع كالبازؼ السصل عمييع ,يقتل مغ شج ,(11)ك

 [: (13)]اشعار

 نصاح جج ما اراىا ترصمح  الميل داج كالكباش تشصح                                       

 )*(((14)نجا بخاسو فقج )رنحفقايع كقاعج كمشبصح                                            فسغ 

,فمسػػػا  (18)االؼ نفػػػذ (17)نحػػػػ مػػػغ عذػػػخة (16)[ اقتتمػػػػا فيسػػػا بيػػػشيع حتػػػى فشػػػا(15)قيػػػل ]انيػػػع
الميػل  (21)رفػع الشيػار اعبلمػو ,عمسػػا الػببلء كيػف دىػاىع ,كليػت (20)الميل خيامو ,ك )*(((19))قػض

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(      (1)
 كحا في )أ,ج,ك( : ببلس )ب,د,ىػ(     (2)
 , .؛ رضا , 167, باب جامعة ,  طالسعجع الػسي: جاؿ يجػؿ , شاؼ كتحخؾ كلع يدتقخ , ذىابا كايابا . لمسديج يشطخ :  فجالت - *

 .1/462, باب ج ا ف , معجع متغ المغة 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كاختصت )د,ىػ(  (3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كانتذبت )ج,ك(  (4)
 كحا في )أ,ب, د,ىػ( : جػادؿ )ج,ك(  (5)
 كحا في )أ,ب( : الشحػر )ج,د,ىػ,ك(  (6)
 خبت )ج,د,ىػ,ك(  كحا في )أ( : كانتذخت )ب( : كاند  (7)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(    (8)
 كحا في )أ,ح,د,ىػ,ك( : ك )ب(  (9)
 كحا في )أ( : ك )ب,ح,د,ىػ,ك(      (10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (11)
 كحا في )أ,ج,ك( : قج )ب( : نج )د,ىػ(      (  12)
 : اشعار )د( ساقصة في )أ,ج,ك( : شعخ )ب,ىػ((  13)
 كحا في )أ,ب( : ربح )ج,د,ىػ,ك((  14)
قيل في كقعة صفيغ , التي كانت بيغ عمي ك معاكية رضي ر عشيسا , بسعشى صعػبة األمخ كعطيع الذخ .  لمسديج يشطخ  مثل : - *

،  .؛ العدكخؼ  268، نياية االرب في معخفة انداب العخب  .؛ القمقذشجؼ , 138, السدتقري في أمثاؿ العخب  : الدمخذخؼ ,
 .138كتاب األمثاؿ ، .؛ البداؾ , 1/115, جسيخة األمثاؿ 

 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
 كحا في )أ( : قتل )ب( : فشى )ج,د,ىػ,ك((  16)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : عذخت )ج((  17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نفخ )ب((  18)
 ج,ىػ,ك(كحا في )أ,ب,د( : فػض )(  19)
، الخائج معجع لغػي , ؽ ك ض .؛ مدعػد  معجع الغشي: ىجـ كفخؽ , نداع أعػاده كأششابو . لمسديج يشطخ :ابػ العـد ,  قػض - *

 .4/678, ؽ ؼ ض , معجع متغ المغة  .؛رضا ,  650, باب القخفي , عرخي 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  20)
 كليث )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : (  21)
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زره ,فانتخػػب مػػغ ,ثػػع اف شػػاه مشرػػػر اصػػبح كقػػج قػػل ناصػػخه كقػػل مػػػا )*(ذراىػػع (1)لػػع يكػػغ فػػارؽ 
 (5)صػػػلة االسػػج ,كيخػػػض بيػػع (4)بيػػع )*(,فجعػػل يرػػػؿ (3)[ نحػػػا مػػغ خسدػػساية(2)جساعتػػو ]فيػػة
كيرػيح انػػا  (9),كيشذػػب (8)احػج عمػػى احػج ,كيسيػل يدػػخه كيسشػة (7)السػػت ,فػػبل يمػػؼ امػػاىع (6)غسػار

ن مرر )*(مسررتنفرةَ فرررت (12)حمرررا﴿( 11)بػػيغ يجيػػو (10)شػػاه مشرػػػر الرػػابخ السحتدػػب ,فتػػخاىع

 )*(بيػػػشيغ (14),كقرػػػج مكانػػػا فيػػػو تيسػػػػر فيػػػخب مشػػػو ,كدخػػػل بػػػيغ الشدػػػاء ,كاختفػػػا( *)﴾(13)قصررروره
كقمغ نحغ حـخ ,كاشخف الي شايفة مغ العدػكخ السرػصجـ ,كقمػغ ىشػاؾ  (15),كغصى بكدا ,فبادرتو
شمبتػػػظ ,فػػػالػػ راجعػػػا ,كتػػػخكيغ مخادعػػػا ,كقرػػػج حيػػػث اشػػػخف اليػػػو ,كقػػػج  (16)بغيتػػػظ ,كبػػػيغ اكليػػػظ
 [ :(19)[ بجييا ]شعخ كاجار(18)قمت ]عشج ذلظ (17)ػع العداكخ ,كحمقت عميو حتىاحاشت بو جس

 /ب(26)اعشاؽ الخجاؿ سػػ الشدا                           كاؼ ببلء ما ليغ بو اببل  (20)كما جد

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : فارقا )ك((  1)
, باب ذ  معجع الغشي: فخؽ الخيح التخاب كشيخه , كشتتو كفخقو , كمخ مخا سخيعا , أك خمقيع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  ذراىع - *

 .  372, باب ذبل , معجع متغ المغة  رضا ,.؛  237باب ذراع ,  السعجع الػسيط ،رك .؛ 
 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في فئة )ب( : فئة )د,ىػ((  2)
 كحا في )أ,ج( : خسذ ماية )ب,ك( : خسذ مائة )د,ىػ((  3)
, باب : ابػ العـد ، معجع الغشي: جسع صػالت ,  سصػة الحخب , كالدمصة كالقػة  كالسكانة العالية , كثب . لمسديج يشطخ  يرػؿ - *

 . 488, باب صاعب , عرخي الخائج معجع لغػي  ص كؿ .؛ مدعػد ,
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ليع )ج((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بيشيع )ب((  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : غسارات )ج( : غساراث )ك((  6)
 كحا في )أ( : اماميع )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يديخة كيسيشة )ب((  8)
 ,ىػ( : كيشتذب )ج,ك(كحا في )أ( : كيشتدب )ب,د(  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تخاىع )ب((  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : يجييع )ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حسخه)ب( (12) 
معجع  ابػ العـد ,.؛  596, باب فجـك , الخائج معجع لغػي عرخي  : ىخب كاسخع , لجا اليو . لمسديج يشطخ : مدعػد ,فخت  - *

 رر.  , باب ؼ الغشي
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( فدػره )د((  13)
  50 – 51: سػرة السجثخحسخ مدتشفخة *فخت مغ قدػره :  - *
 كحا في )أ,ب( : كاختفى )ج,د,ىػ,ك((  14)
مع بجاية السػاجيات بيغ جير تيسػر كجير شاه مشرػر , كلكغ كانت قػات شاه مشرػر أقل مغ جير تيسػر , فيجع شاه  - *

يق ربط في ذيل الفخس قجر نحاسي , كأشمقيا بيغ جير تيسػر , فػقع الخػؼ بيشيع , كيقاؿ أنو قتل مشيع حػالي مشرػر ليبل عغ شخ 
عذخة أالؼ فارس , كبدبب ذلظ يقاؿ أف تيسػر خاؼ مغ جخأة عجكه , كأنو اختبا بيغ الشداء , كسا اف شاه مشرػر حاكؿ قتل تيسػر 

لكغ تحكخ السرادر أنو اخفق كلع يربو الديع , إذ أف عادؿ اختاجي كحارسو قسارؼ ثبلث مخات بخمي سيع عميو أك ضخبو بديفو , 
يداكؿ مغ مشع الزخبات باستخجاـ التخس, كاستصاع أحج رجاؿ شاه رخ بغ تيسػر أف يريب شاه مشرػر إصابة قاتمة , كأخح شاه رخ 

,  لشظ عرخه كحياتو كأعسالوتيسػر .؛شياب ,   12/260, اىخةالشجـػ الد راسو كقجمو لػالجه بعج قتمو . لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ , 
 .149, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   مرمح , .؛ 216
 كحا في )أ,د,ك( : فبادرنو )ب,ج,ىػ((  15)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : اكلئظ )ج,ىػ((  16)
 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في )ب,د,ىػ((  17)
 ك( : كثابتة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,(  18)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب( : شعخ )د,ىػ((  19)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : حد )ك((  20)
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 [ نار شخ احخقت كبج الػرػ                        كلع يظ اال مكخىغ ليا اصبل (1)ككع ]مغ
  )*(بديفيغ يسيشا كشساال (3)فييع                    (2)س فاقت خراال يزخبككاف عمى فخ 

[ فػػػي تمػػػظ (5)]مشيػػػا (4),مػػػغ يقخبيػػػا )*(كانػػػت تقاتػػػل معػػػو ,كترػػػجـ كتكػػػجـ )*(كفخسػػػو الدػػػبػح
 [ :(8)االدب ]شعخ (7)ما قمتو ,في مخات (6),ككانو كاف يشذج معشا (*)السعسعة

 كىحؼ يجػ فييع بديفيغ تزخب                           فغمت يجاىع        (9)يج ر قػتشي

,افتخقػػػت امامػػو يسيشػػػا كشػػػساال ,كاف  (11)مػػغ تمػػػظ الخعػػاؿ )*(((10)رعمػػػة)فرػػار كميػػػا قرػػج 
 [:(14)]قمت شعخ (13)الذساؿ ,كالكغ (12)كانػا كميع مغ اصحاب

 عػف مغ لع يكغ  (16)[ اذا(15)]اذا كاف عػف ر لمسخ مدعفا تييا لو مغ غيخ سعي مخاده 

                                                           
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ب( : فزخب )ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : عمييع )ب( : بيع )ج((  3)
ه , في كيج الشداء , كدكرىغ في مداعجة تيسػر عشجما تخفى بيغ الشداء ىخبا مغ شاه مشرػر . لمسديج قاؿ ىحه االبيات ابغ عخبذا - *

 . 1/65,  فاكية الخمفاء كمفاكية الطخفاءيشطخ : ابغ عخبذاه , 
باب سبشت ,  ,الخائج معجع لغػي عرخي  : جسع سبحاء , أؼ الدخيع , أك اسع مغ اسساء ر . لمسديج يشطخ : مدعػد ,الدبػح  - *
432. 
، .؛ رضا  113, باب اكدج , الخائج معجع لغػي عرخي  : أكجـ اكجاما , استػثق الذيء كشجه . لمسديج يشطخ : مدعػد , تكجـ  -  *

 .5/36, باب ؾ د ف , معجع متغ المغة 
 كحا في )أ,ب( : يقخب )ج,د,ىػ,ك((  4)
 ساقصة في )أ,ب( : مشيا )د,ىػ( : بيا )ج,ك((  5)
: جسع معامع ,  عسل سخيع , قتاؿ شجيج , كالديخ في شجة الحخ , أك صػت السقاتميغ في الحخب , كصػت الحخيق في  عسعةم - *

القرب , أك شجة الفتد كالعطائع  , كميل الشاس عمى بعزيع البعس كتحازبيع أحدابا لػقػعيع في العربية  , غسار الحخب كىجانيا . 
.؛ ابػ  321/ 5, باب ـ ع  ؾ , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 753, باب معغ , عجع لغػي عرخي الخائج م لمسديج يشطخ : مدعػد ,

 , باب ـ ع ـ ع    معجع الغشيالعـد , 
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : معشى )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ( : مخاة )ب,ج,د,ىػ,ك(   (  7)
              ساقصة في )أ,ج,ك( : كثابتة في )ب,د,ىػ(    (  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اقػتشي )ب(  (  9)
 كحا في )أ,د,ىػ( : رغمة )ب,ج,ك(     (  10)
جساع رعاؿ كأعيل , كىي الشعامة , أك الجساعة القميمة , كالجساعة التي تتقجـ عمى غيخىا , كالقصيع أك الييل ليذ بكثيخه  رعمة : - *

الخائج معجع  .؛ مدعػد , 2/609, باب ر ع ؿ , معجع متغ المغة  لمسديج يشطخ : رضا , مغ أكليا كمقجميا , أك الشخمة الصػيمة.
 .396, باب رغا , لغػي عرخي 

 كحا في )أ,د,ىػ( : رغاؿ )ب,ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اىل )ج,ك((  12)
 كحا في )أ( : كلكغ )ب,ج,د,ىػ,ك(     (  13)
 شعخ )ىػ(                           كحا في )ب( : :ساقصة في )أ,ج,د,ك( (  14)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في)ب(          (  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاذ )ب((  16)
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يػجاه مػغ  )*(الحػخب ,ككمػت (2)[ حتػى انيكتػو(1) ر لمفتى فاعطع مػا يجشػى عميػو اجتيػاده, ]فمػع يػدؿ
جيػة احػالػو ,كسػجت  (3)الصعغ كالزخب ,كجشػجلت ابصالػو ,كقتمػت خيمػو كرجالػو ,كتغيػخت مػغ كػل

,كىسػجت  ()*,كخسجت بػارقو )*(فيالقو )*(شقا شقو ,كضخست (6)مزايقو ,كخخ (5),كشجت (4)شخايقو
جخاحػو  (10),كخف مخاحو ,كاثقمػو (9)[ ,كقز جشاحو ,كرخز نجاحو8]كحز نجاحو )*(((7))بيادقو
,فػػػػػػانفخد عػػػػػػغ اصػػػػػػحابو ,كقػػػػػػج اذاه الجػػػػػػخاح  )*(غسغستػػػػػػو (13),كسػػػػػػكتت (12)ىسيستػػػػػػو (11),كسػػػػػػكشت
يػػػجعى تػكػػػل  (16)معػػػو فػػػي ذلػػػظ البحػػػخ سػػػػػ نفػػػخيغ , احػػػجىسا (15)بػػػو كلػػػع  يبقػػػى )*(((14),)كاردػ
كبػػجه,  )*(,كغمػػب عميػػو العصػػر ,كنذػػف الػػخى  كالػػػى  )*(,كاخػػحه الػػجىر (17)تػػد فخػػخ,كاالخػػخ مي

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : انيكو )ب((  2)
السعجع ع يعشو كاستدمع اليو , أك دعو يقػـ باألمخ . لمسديج يشطخ : : جعمو ككيبل عمى أمػره , كفػض اليو , كتخكو كل ككمت - *

 .5/809, باب ك ؾ ؿ , معجع متغ المغة  , باب ك ؾ ؿ .؛ رضا ,، معجع الغشي .؛ ابػ العـد 531, باب كلى ,  الػسيط
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : ساقصة في )ب,ج,ك((  3)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : شخائقو )د,ىػ((  4)
 ا في )أ,ب,ج,د,ك( : كشحت )ىػ(كح(  5)
 كحا في )أ( : ست )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
: جسع أضخاس كضخكس : أؼ الدغ , عزو ك اشتج عميو بتجاربو , كاف شخسا ضخسا , شخس األخبلؽ كالخذغ . ضخست  - *

 .509, باب ضخع , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛  331, باب ضخع , السعجع الػسيط لمسديج يشطخ :
.؛  395, باب فيمق ,  السعجع الػسيط: جسع فيمق , أعجاد عطيسة مغ الجير ,أك كتيبة كجامعة كفخيقا . لمسديج يشطخ : فيالقو  - *

 , باب ؼ ؿ ؽ.  معجع الغشيابػ العـد ,  
باب ب رؽ .؛  لغشي،ابػ العـد ، معجع ا: جسع بارؽ , البلمع , كالبخؽ السزيء , بريز مغ األمل . لمسديج يشطخ : بػارقو  - *

 .1/277, باب ب ر ؼ , رضا ، معجع متغ المغة 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بياذقو )د,ىػ((  7)
 1, باب ب د ؿ , معجع متغ المغة : شائخ مغ الكػاسخ في حجع الرقخ ال يريج إال العرافيخ . لمسديج يشطخ : رضا ,  بيادقو - *
 .185ب البيجر , , باالخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 255/
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,د,ىػ( : كرخز )ج,ك((  8)
 )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  ثابتة في(  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثقل )ب((  10)
 كحا في )أ,ب( : كسكتت )ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىستو )ب((  12)
 (كحا في )أ,ب,د( : كسكشت )ج,ىػ,ك(  13)
: جسع غساغع ,  لع يػضح الكبلـ كلع يبيشو , عمت األصػات عشج القتاؿ , أصػات الثيخاف عشج الخػؼ . لمسديج يشطخ : غسغستو  - *

 .854, باب غسل , ، الخائج معجع لغػي عرخي , باب غ ـ غ ـ .؛ مدعػد معجع الغشي ابػ العـد ,
 كحا في )أ( : كاكدػ )ب,د,ىػ( : كاكدا )ج,ك((  14)
 38, باب ارز ,  السعجع الػسيط: قتمو كاىمكو كأسقصو فييا , رجع الفخس األرض بحػافخه , زاد في عسخه . لمسديج يشطخ :  اردى - *

 , باب ر د ؼ. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  44, باب ارزػ , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛مدعػد ,
 كحا في )أ( : يبق )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
 د,ىػ,ك( : كاحج )ب(كحا في )أ,ج,(  16)
 كحا في )أ( : فخخ الجيغ )ب( : فخخ )ج,د,ىػ,ك((  17)
, ابػ  232, باب دىميد ,  السعجع الػسيط: تحيخ كارتبظ كسجه , أك أذىب عقمو مغ خػؼ كغيخه  . لمسديج يشطخ :  الجىر - *

 .2/4639, باب د ق ع , معجع متغ المغة  , باب د ق ش .؛ رضا ,، معجع الغشيالعـد 
 .؛ ابػ العـد 532, باب كيمة ,  السعجع الػسيط: يي  , أؼ اتقجت , كاشتج كسصع كحخه ,ك انتذخ كفاح   . لمسديج يشطخ : كىج  -  *

 874, باب الػناة , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ك ق ج , مدعػد ,، معجع الغشي
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 (4)عميػو (3)بػو ريقػو , لسػا قػجر احػج اف يقصػع )*(مػا يبػل (2),كلػ كجج (1)كججه كشمب شخبة ماء ,فسا
 )*(نفدػػو بػػيغ القتمػػى ,فػػاشخح بيػػشيع نفدػػو ,كرمػػى اىبتػػو, كسػػيب (6)صػػخح (5)شخيقػػو ,فػػخاػ االكلػػى

بعػج ذلػظ  )*(مػغ سػبعيغ, كعسػخ (9)فخخ الجيغ ,كبو مػغ الجػخاح نحػػ (8)تل تػكل ,كنجا,كق (7)فخسو
 )*(((10)حتػػػػػى بمػػػػػ  تدػػػػػعيغ ,ككػػػػػاف مػػػػػغ االبصػػػػػاؿ كالسرػػػػػارعيغ ,فتخاجػػػػػع جػػػػػير تيسػػػػػػر )كتصػػػػػاـ

لػػيبل  )*(اف بمػػ  مػػػارد الحسػػاـ ,كذلػػظ بعػػج اف قتػػل مػػشيع مػػا ال يعػػج, كافشػػى (12)بعػػج مػػا (11),كاقػػتعر
تيسػػػر فػػي القمػػق ,كالزػػجخ  (16)كشفػػق /أ(27) ,(15),كال شيػػق (14),كال يجػػج (13)كنيػػارا مػػا ال يحرػػخ

, اىػػ فػي االحيػاء )*(((17)كاالرؽ لفقج شاه مشرػر ,كعجـ الػقػؼ عمى حاؿ ذالظ االسج )اليرػر
 مكخه ,فامخ بتفتير الجخحى , (19)فكخه ,اـ انتقل الى دار الفشا فيػمغ (18)فيخذى

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كججىا )ب((  1)
 كججه )ج,ك( كحا في )أ,ب,د,ىػ( :(  2)
السعجع : مغ بل , أؼ يخشب الذيء بالساء كنجاه بو , شفي مغ مخضو , ضفخ باألمخ , ذىب في االرض . لمسديج يشطخ :  يبل - *

, باب ب ؿ ؿ معجع متغ المغة  .؛رضا , 179, باب البمبالة , الخائج معجع لغػي عرخي  , .؛ مدعػد , 118باب بقية ,  الػسيط ،
 ,1/342. 
 ا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يدج )ب(كح(  3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب((  4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : االكال )ك((  5)
 كحا في )أ( : شخح )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
, مغة معجع متغ ال , باب س ؼ ب .؛ رضا ,، معجع الغشي : تخكو كأىسمو كحخره , جعميا سائبة  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد سيب - *

 .  457, باب الدياح , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 3/240باب س ؼ ب , 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  7)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : كنجى )ىػ,ك((  8)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : نحػا )ىػ,ك( (  9)
السعجع اش زمشا شػيبل  ,كمجػ الحياة , الِدغ . لمسديج يشطخ : : جسع اعسار , بشى السشدؿ كسكشو , كىػ ضج اىجمو , أك ع عسخ - *

 , باب ع ـ ر. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  367, باب عسمة ,  الػسيط
 كحا في )أ,ب,د( : كتزاـ )ج,ىػ,ك((  10)
 .517 , باب الصالع ,الخائج معجع لغػي عرخي  : أؼ عطيع , أك ماؤه الكثيخ , . لمسديج يشطخ : مدعػد ,شاـ  - *
 كحا في )أ( : كانتعر )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
.؛   69باب افيع ,  السعجع الػسيط ،أعجمو كاىمكو , صحب افشاه الشاس ,انبت لو الفشا حتى يدسغ . لمسديج يشطخ :  افشى : - *

 .4/458, باب ؼ ف ف , معجع متغ المغة  , .؛ رضا  104, باب افغ , ، الخائج معجع لغػي عرخي مدعػد 
 كحا في )أ( : ساقصة في )ب( : يحرى )ج,د,ىػ,ك((  13)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : ساقصة في )ب( : يحج )ج,ك(      (  14)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (  15)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فصفق )ج((  16)
 ػـ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اليز(  17)
, باب ق ص ر , البابيجؼ  معجع الغشي: جسع ىػاصيخ , االسج , اسع مغ اسساء االسج , . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  اليرػر - *

  .841, باب اليرػر , الخائج معجع لغػي عرخي  , مدعػد , 68, باب االسج ,  ، معجع اسساء األشياء
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فيخذا )ج((  18)
 كحا في)أ,ب,ج,ك( : فيامغ )د,ىػ( ( 19)
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,كيغسػػج حدػػاـ  (3)الحجػػاب( 2)تتػػػارػ  حػػى, الػػى اف كػادت الذػػسذالقتمػػى كالصخ  (1)عشػػو بػػيغ كالتشقيػب
,كمػج ندػاج  (5)الزياء (4)الزياء مغ الطبلـ في قخاب ,فعشجما ضع ديشار البيزا تحت ذيل مبليو

 (7)السشيػػا )*(عمػػى سػػصح ىػػحا االديػػع (6),كنثػػخ ﴾)*(واللجررل اذا سررجٍ﴿ القػػجرة فػػي جػػػ الفزػػاء سػػجا,
عمػػى شػػاه مشرػػػر  (10)كاحػػج مػػغ الجغتػػاؼ (9),عثػػخ (8)طػػبلـ كاتدػػقدراىػػع كػاكبػػو الدىػػخا , كاتدػػع ال

االندػػاف بػػل الذػػيصاف الخػػػاف ,كنػػاداه االمػػاف  (11),فتذػػبث شػػاه مشرػػػر بػػحالظ )*(كبػػو ادنػػى رمػػق
فػػػػي  )*(االمػػػػاف, انػػػػا شػػػػاه مشرػػػػػر فػػػػاكتع عشػػػػي ىػػػػحه االمػػػػػر ,كخػػػػح مشػػػػي ىػػػػحه الجػػػػػاىخ ,كخافػػػػت

كال رايتشػػي ,كال عخفتػػظ كال عخفتشػػي ,كاف اخفيػػت  (14)[ كال رايتػػظ(13)كال تجػػاىخ, ]كػػاني (12)قزػػيتي
,كشت كسػغ اعتقشػي بعػجما اشػتخاني ,كمػغ  (18)كاعػاني (17)[ اخػاني(16)الى ]اف (15)مكاني ,كنقمتشي

مرػػافاتي, ثػػع اخػػخج لػػو مػػغ الجػػػاىخ مػػا  (19)بعػػجما امػػاتشي احيػػاني, ككشػػت تػػخػ مكافػػاتي ,كتغتػػشع
 [:(21)قرتو ,كاستكذاؼ غرتو ]كسا قيلالى اليـػ االخخ, فكاف في  (20)يكفيو ,كذكيو

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ج,ك( : ديغ )د((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تػارؼ )ب((  2)
 كحا في )أ,ب( : بالحجاب )ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ( : فبلة )ب( : مبلت )ج,ك(: مبلءة )د,ىػ( (  4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : الزبا )ب,ج,ك((  5)
  2:  الزحى - *
 ا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كنذخ )ب(كح(  6)
: جسع ادـ ادمة ,  ما ضيخ مغ الدساء , كسصح ككجو االرض , الكامل كالبياض , أك الجمج السربػغ  . لمسديج يشطخ :  االديع - *
 . 39, باب االديج , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب أ د ـ .؛ مدعػد ,معجع الغشي العـد , ابػ
 ا )ب( : السيشا )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : السيت(  7)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كانذق )ج,ك((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ك( عغ )ب((  9)
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : الجقتاؼ )ب((  10)
: جسع ارماؽ , المحطة االخيخة قبل السػت أؼ بقية الخكح , القميل الكافي مغ الحياة , انقحه مغ السػت جػعا . لمسديج يشطخ رمق  - *
 . 258, باب رىغ ,  السعجع الػسيط.؛ 171, معجع لغة الفقياء  , باب ر ـ ؽ .؛ ركاس ,معجع الغشي ابػ العـد ,: 
 كحا في )أ( : بحلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
،  : صػت مشخفس , كخفزو كسكشو  , كأسخ الكبلـ كأخفاه , تذاكركا سخا , كجيخ الكبلـ  . لمسديج يشطخ : ابػ العـدخافت  - *

 .2/304, باب خ ع ر , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 312, معجع لغة الفقياء  , باب خ ؼ ت .؛ ركاس ,الغشيمعجع 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قرتي )ب( (  12)
 ساقصة في )أ,ب,د,ج,ك( : كثابتة في )د((  13)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كنقمتي )ب((  15)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(      (  16)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    (  17)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كاعػني )د((  18)
 كحا في )أ( : كتغشع )ب,ج,د,ىػ,ك((  19)
 كحا في )أ,ب( : كذريتو )ج,د,ىػ,ك((  20)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  21)
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 [  (2)]كالسدتجيخ مغ الخمزاء بالشار        )*(بعسخك عشج كخبتو(1)كالسدتغيث

راسػو ,كاتػى بػو الػى تيسػػر ,كحكػى لػو مػا  (4)اف كثب عمى شاه مشرػػر, كخػخ (3)فسا غشع
,كشػعػبو مػغ  (6)السذتخؼ ,فسا صجقو ,كال في كبلمو استػثقو ,بل اخخج مغ قبايمو (5)جخػ بتشجيد

كجيو عبلمة ,فمسػا عمػع انػو شػاه مشرػػر بعيشػو ,كتسيػد لػو  (7)كانت في )*(عخفو بو ,فعخفػه بذامو
 (9)كتحيف ,كتحخؽ لقتل شاه مشرػر كتاسف ,ثع ساؿ ذالػظ (8)صجؽ ذلظ الخجل مغ ميشو ,تحشق

مسػا استػضػح , ف(11)كعغ كالجه ,ككلجه كعغ قبيمتو كذكيو , كمخجكمػو كمخفيػو (10)الخجل عغ محتجـ
ككجػاره ,ارسػػل مخسػػمو الػػى متػػلى تمػػظ الػجارة ,ففتػػل اىمػو كاكالده ,كاعػانػػو  (12)اخبػاره ,كعمػع بخػػاره

 (14)اثػػػاره كصػػػادره (13)كاصػػػياره, كقتمػػػو شػػػخ قتمػػػو ,كمحػػػا (/ب27)كانرػػػاره ,كئالػػػو كاحفػػػاده كاختانػػػو ,
فييػػا صػػػر تمػػظ  ,ثػػع ارسػػل الػػى اشػػخاؼ مسالكػػو مصالعػػات ,يػػحكخ )*(مخجكمػػو ,كقتمػػو كخػػخب ديػػاره

,غسػػخات الحػػخب  (15)السرػػافات كالسػاقعػػات ,كمػػا شػػاىج مػػغ كثبػػات شػػاه مشرػػػر ,كثباتػػو كغذػػياتو
 فػػي صػػف مخاسػػبلتو ,ككيػػف زلدلػػت (17)القتػػاؿ عمػػى الججيػػج (16)كضػػخباتو ,كمػػا حرػػل فػػي كاقعػػة

                                                           
 ا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالسدتغيث )ب(كح(  1)
 قيل في كميب سيج قبيمة كائل , بدبب ناقة البدػس , كالتي قتميا ليطيخ لدكجتو أنو ػسشع العخب أعدىع .   ىحا السثل - *
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  2)
 كحا في )أ,ب,ك( : عتع )د,ىػ( : غتع )ج((  3)
 ىػ( : كحد )ج,د,ك(كحا في )أ( : كجد )ب,(  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بتخيخه )ب((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : قبائمو )د,ىػ((  6)
جسع شاـ كشامات , بثخة عمى البجف تسيل إلى الدػاد , عبلمة عمى البجف تخالف لػنو , الشاقة الدػداء . لمسديج يشطخ :  شامة : - *

 .462يغ , , باب الذاىالخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ب,د( : عمى )ج,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,د,ىػ( : تحقق )ب( : فتحشق )ج,ك((  8)
 ثابتة في )أ( :  ذلظ ساقصة في )ب( : ذلظ )ج,د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ( : فخجه )ب( : محتجه )ج,د,ىػ,ك((  10)
 كحا في )أ( : كمخبيو )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 نخاره )ج( كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( :(  12)
 كحا في )ب,د,ىػ( : محى )ج,ك( (  13)
 كحا في )ب( : كصادر )ج,د,ىػ,ك((  14)
: تحرغ شاه مشرػر في القرخ األبيس الحؼ يقع في أعمى الجبل , كبدبب صعػبة الصخيق الػاصمة الى  قتل شاه مشرػر - *

ي اليـػ األكؿ بػاسصة الحجارة كالحخاب التي كانت القرخ , فاصبح مغ السدتحيل القياـ بالحرار القتحاـ الحرغ , فيمظ رجالو ف
تدقط عمبيع مغ أعمى القرخ , لكغ تسكغ تيسػر كجشجه مغ تدمق الحرغ , كدارت مػجية بيغ تيسػر كشاه مشرػر , لكغ جسػد 

و كقتمو مع بعس تيسػر أحاشػا بذاه , كلع يتسكغ مغ قتمو, كسقط أماـ جخأة كقػة تيسػر ,كىـد شاه مشرػر في السعخكة ,كقبس عمي
, تيسػرلشظ األمخاء الفارسييغ, كبعجىا اقتحع تيسػر كافة ببلد فارس , كاستػلى عمى كامل أراضي خخاساف  . لمسديج يشطخ :المب , 

100  ,History of Tamerlane and His Successors, p. 3 
 كحا في )ب,د( : غذيانو )ج,ىػ,ك((  15)
 كحا في )ب,د,ىػ( : كقعة )ج,ك((  16)
 كحا في )ب,د,ىػ( : حجيج )ج,ك((  17)
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حة ,ككمسػػات فػػي ميػػاديغ الفرػػا (2)الشدػػاء فػػي فػػتح حجخاتػػو بعبػػارات ىايمػػة (1),ككلػلػػت )*(العاديػػات
 )*(كالسذػػاىج ,كتتمػػى فػػي السرػػادر كالسػػػارد )*(كالببلغػػة جايمػػة ,كىػػحه السصالعػػات تقػػخا فػػي السحافػػل

بحفطيػػا الكتػػاب كالرػػبياف فػػي الكتػػاب ,رايػػت اخبػػار بعػػس  (4)مشيػػا ذك االداب, كيعشػػي (3),كيذػػيج
ف ,يػؤذف سػمصا (6)()*([ سشة خسذ كتدعيغ ,كرد رسػػؿ صػاحب )بدػاط(5)السعتشيغ ,انو في ]شػاؿ

مرخ بػاالعبلـ ,اف تيسػػر قتػل شػاه مشرػػر ,كانػو تػػلى عمػى شػيخاز كسػائخ الػببلد, كارسػل راسػو 
 يزخب (8),ىػ كمغ معو مغ الجساعة ,كارسل اليو خمعو ,كاف (7)الى حاكع بغجاد ,كامخه باالشاعة

                                                           
: جسع عادؼ , ما بقي مغ أثار االمع القجيسة , أك  الخيل السغيخة , كىي خاصة بالخيل , أك الجساعات السدتعجة لمقتاؿ لعاديات ا - *

لخائج معجع لغػي ا .؛ مدعػد , 4/51, باب ع د ؼ , معجع متغ المغة  ,  كسا انيا سػرة مغ سػر القخاف . لمسديج يشطخ : رضا ,
 , باب ع دك. معجع الغشي.؛ابػ العـد ,   533, باب العاربة , عرخي 

 كحا في )ب,ج,ىػ,ك( : ككلػلة )د((  1)
 كحا في )ب,ج,ك( : ىائمة )د,ىػ((  2)
.؛  718, باب السحق , الخائج معجع لغػي عرخي  : جسع محفل , ىػ السجمذ كالسشطسة , . لمسديج يشطخ : مدعػد , السحافل - *

 .450, باب محل ,  السعجع الػسيط
, باب  مػاشغ ,  السعجع الػسيط: جسع مػرد , مشيل , شخيق لمساء , كباب الخزؽ , كمجاخل ججية . لمسديج يشطخ :  السػارد - *
 , ك ر د معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 486
 كحا في )ب( : كيدتسج )ج,د,ىػ((  3)
 ػ,ك(كحا في )ب( : كيعتشي )ج,د,ى(  4)
 ساقصة في )ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  5)
، معجع ما استعجع ،  البكخؼ  : اسع معخب اعجسي مغ اكستاـ , مجيشة كبيخة بقػمذ قخب دامغاف   لمسديج يشطخ :   بداط - *
 .؛4/389, بح األعذى، صالقمقذشجؼ  .؛ 308, أثار البالد كأخبار البالد القدكيشي , .؛ 1/421, معجع البمجاف .؛ الحسػؼ , 1/250

 361/ 1قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  ، .؛السحبي , 211.؛,  114, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ ,
 , ,  406, بمجاف الخالفة الذخقية , .؛ لدتخن  , 

 كحا في )ب( : بدصاف )ج,ك( : بدصاـ )د,ىػ( (  6)
 ,د,ىػ(كحا في )ب( : بالصاعة )ج(  7)
 كحا في )ب,د,ىػ( : ك )ج,ك((  8)
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كاف بو امخ , (2)مستثبل كل ما (1),فمبذ خمعتو ,كاعتبخ )*(الدكة باسسو ,كيخصب بحلظ في الجسعة
 .[(5), ]كما اضغ لحلظ مغ صحة  (4)عمى الرػر راس شاه مشرػر بعج ما شافػا بو (3)يعمق

 مغ االمػر كالذخكر بعج كاقعو شاه مشرػر: [(6)]ذكخ ما كقع

فاستػلى تيسػر عمى مسالظ فارس ,كارض عخاؽ العجع ,كارسل مغ داناه مغ اقارب شاه 
مجيشة شيخاز  (7)لبادؼ كالحاضخ ,كرحل كجارشجاع ,كممػؾ االمع ,كاستساؿ الخػاشخ ,كامغ ا

كالجاف ,لبت دعػتو ممػؾ  (8),كضبط احػاليا ,كقخر فييا خيميا كرجاليا ,كنادػ باالماف لمقاصي
كاالنقياد ,فػصل اليو سمصاف احسج مغ كخماف  كشاه  (9)الببلد ,كلع يدعيع معو اال الصاعة

 فانعع كخمع عمى مغ  )*(((10)جاففي )سيخ  )*(مغ يدد ,كعرى سمصاف ابػ اسحق )*(يحيى

                                                           
ـ( , قجمت رسل السالظ الطاىخ عيدى 1395ىػ/795ـ( , كقيل في تاسع عذخ سشة )1389ىػ/792في الدادس كالعذخيغ سشة ) - *

صاحب مارديغ , كىػ صفي الجيغ جػىخ الخكمي الصػاشي , عمى الطاىخ بخقػؽ تخبخه أف تيسػر استػلى عمى تبخيد , كشمب مشو 
القجـك لتقجيع الصاعة , كلكغ الطاىخ عيدى رفس القجكـ إلى بسذاكرة الطاىخ بخقػؽ , كقاؿ "ليذ لراحب مرخ عميظ حكع كألسبلفظ 
دىخ بيحا االقميع" اك قيل "أف اسبلفو مغ الدشيغ الستقجمة ما حكع عمييع أحج كالخصبة باسسظ كالدكة باسسظ فبل تعمق لراحب مرخ 

و خمعة كسكة, كسا جاء معو رسػؿ بدصاـ الحؼ ذكخ أف تيسػر قتل شاه مشرػر صاحب شيخاز كارسل راسو في الػسط كأنو ارسل الي
الى بغجاد , كدخل بغجاد بعج أف لبذ الدمصاف أحسج الخمعة كضخب الدكة باسع تيسػر يػـ الدبت احجػ كعذخيغ مغ شػاؿ سشة 

و , كاكتفى بتقجيع الجعع البلـز , أما تيسػر غزب عمى الطاىخ عيدى ـ( , كسا أف الطاىخ بخقػؽ لع ييتع كثيخا بخسالت1395ىػ/795)
ألنو ادخل سمصاف مرخ في مدائمو , كإثارة العجاكة بيشو كبيغ الطاىخ بخقػؽ , ألف ىجؼ تيسػر ىػ إقامة عبلقات كدية معو . لمسديج 

الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  .؛ 488, لثسيغالجػىخ ا .؛ ابغ دقساؽ , 2/343ؽ -9, ج تاريخ ابغ الفخات،  يشطخ : ابغ الفخات
 .؛ابغ تغخؼ بخدؼ , 369, الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ الجخاكدة  العيشي , .؛ 5/338, الدمػؾ السقخيدؼ ,.؛  269، 

, الشفػس كاألبجاف  ، ندىة .؛ ابغ الريخفي  2/335, ، نيل األمل في ذيل الجكؿ ابغ شاىيغ الطاىخؼ  .؛ 12/43 الشجـػ الداىخة،
 .381, تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  .؛ شقػش , 1/363
 كحا في )ب( : كاتسخ)ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )ب( : كمسا )ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )ب( : كانو عمق )ج,د,ىػ,ك( (  3)
 كحا في )ب( : سػر )ج(: الدػر )د,ىػ,ك( (  4)
 )ج,د,ىػ,ك(ساقصة في )ب( : كثابتة في (  5)
 بياض في )ب( : ذكخ ما كقع )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )ب( : فجار )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )ب,د,ىػ( : القاصي )ج,ك((  8)
 كحا في )ب( : االشاعة )ج,د,ىػ,ك((  9)
كعشجما أخح يدد عـد  : ىػ بغ شاه مطفخ , شاه نرخة الجيغ يحيى , كأصبح السدؤكؿ عغ شيخاز بعج أف تخكيا تيسػر , شاه يحيى - *

 .540تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ ،  عمى أخح كخماف . لمسديج يشطخ : االشتياني ,
ىػ حفيج شاه شجاع  , كحاكع شيخجاف , كأميخ شيخ , كعشجما تسمظ دمحم بغ مطفخ كخماف سعى لبلستيبلء عمى  ابػ اسحق : - *

 1/1550 العبخ ، ابػ اسحاؽ إلى اصفياف . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,فارس , كبعج اف قتل ابػ اسحاؽ رجل مغ اعياف شيخاز ىخب 
 .  217تيسػر لشظ عرخه كحياتو كأعسالو ، شياب ,   .؛ 166 التاريخ الغياثي ، .؛ الغياثي ,

 كحا في )ب( : شيخجاف )ج,د,ىػ,ك((  10)
جدتاف , كىي قربة كخماف كأكبخ مجنيا كتتبعيا أك سيخجاف مجيشة ثالثة بقاعجة كخماف مغ أرض فارس كخخاساف كس شيخجاف : -  *

أثار البالد كأخبار .؛ القدكيشي ,  3/295, باب الديخجاف , معجع البمجاف  فارس , كانت تدسى القرخيغ. لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 . 408, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 352, الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛ الحسيخؼ , 204, البالد
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, كاكـخ  (2)كلع يتعخض لسغ اضيخ العشاد ,كلع يذق بيشو كبيغ مخالفيو العرا)*( ,كانقاد (1)اشاع
,كشخح عمي شيخاز كسائخ البمجاف باالماف , كاقاـ في كل  (3)مغ اشاعو ,ليػقع بحلظ مغ عرا

مغ ابيو,  (4)عابجيغ الحؼ ىػ كصيوبمجة مغ جيتو نائبا ,كتػجو الى اصبياف ,كاحدغ الى زيغ ال
 [ كذكيو. (6)]ما يكفيو (*),كاالدرارات )*(لو مغ الجػامظ (5)ككضف

 ذكخ ما صشع الدماف عشج حمػلو باصبياف :

باالماثػػل  (9)باالفاضػػل ,مذػػحػنة (8),ككانػػت مػػغ اكبػػخ البمػػجاف مسمػػػة (7)فمسػػا كصػػل الييػػا
[ فػػي (11)ـ ,كقػػج بمػػ  ]فػػي العمػػع الغايػػة ,كاالعػػبل (10),كبيػػا شػػخز مػػغ عمسػػاء االسػػبلـ ,كالدػػادات

العسػػل كاالجتيػػاد الشيايػػة ,افعالػػو مبػػخكرة ,ككخماتػػو مذػػيػرة ,كمػػاثخه مػػحكػرة ,كمحاسػػشو عمػػى جبيػػة 
 الجيغ ,ككػاف اىػل اصػبياف يػحكخكف لػو (12)االياـ مدصػرة ,كىػ معتقج السدمسيغ ,ككاف اسسو اماـ

 ال يزػخكع كيػجه شػيئا , ,يػع مػا دمػت فػيكع حيػاكر ,فيقػؿ لمغ شخه أؼ محح (13)تيسػر ,كيححركنو
,كاتفػػػق انػػػو فػػػي كصػػػػؿ تيسػػػػر ,تػػػػفي الذػػػيخ  االجػػػل فكػنػػػػا مػػػغ اذاه عمػػػى كجػػػل (14)فػػػاف كافػػػاني

السػػػػػحكػر ,فاصػػػػػبحت اصػػػػػبياف ضمسػػػػػات بعزػػػػػيا فػػػػػػؽ بعػػػػػس ,بعػػػػػج اف كانػػػػػت نػػػػػػر عمػػػػػى نػػػػػػر 

                                                           
 كحا في )ب( : اشاعو )ج,د,ىػ,ك((  1)
دخل تيسػر السجيشة ككاف ليا تدعة أبػاب , أما أىل شيخاز قجمػا الصاعة لؤلميخ تيسػر كدفعػا األمػاؿ  :بعج مقتل شاه مشرػر  - *

تيسػر , لتقجيع الصاعة كالػالء  لقاء األماف كالحساية , كصادر جسيع مستمكات شاه مشرػر , كسا قجـ أمخاء األسخة السطفخية الدابقيغ إلى
كمحسميغ باليجايا , كبعج فتخة أمخ بسحبحة عامة بحق سكاف شيخاز , ككصل خبخ انترار تيسػر الى بمجه سسخقشج , كبقي بجػار شيخاز 

عرخه كحياتو تيسػرلشظ   .؛ شياب ,  543تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ ،  لسجة شيخ لمخاحة كاالستجساـ . لمسديج يشطخ : االشتياني ,
 Mulfuzat Timury, p.19.؛  217,  كأعسالو

 كحا في )ب,د,ىػ( : العراؼ )ج(  :العرى )ك((  2)
 كحا في )ب,ىػ( : عرى )ج,د,ك((  3)
 كحا في )ب,د,ىػ( : كصيتو )د,ك((  4)
 كحا في )ب,د,ىػ( : ككضف )ج,ك( (  5)
معجع األلفاظ التاريخية  , كعداكخىا كجشجىا . لمسديج يشطخ : دىساف ,: كمسة تخكية دخيمة , مختب كأجخ مػضفي الجكلة الجػامظ  - *
 .1/571باب ج ـ ع ,  ، معجع متغ المغة ،.؛ رضا   266, باب الجامعة , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 56 ،
*
, باب اإلدران  لرائد معجم لغوي عصريا: أدر ودرر , أي النالة , أو أكثر الرزق , أعلمه  . للمزٌد ٌنظر : مسعود ,  االدرارات - 

 . معجم الغنًأبو العزم ,  .؛ 36, 
 كحا في )ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )ب,د( : الى اصفياف )ج,د,ك((  7)
 كحا في )ب,ج,ىػ,ك( : مسمػء )د((  8)
 كحا في )ب( : محذػة  )ج,د,ىػ,ك( (  9)
 كحا في )ب( : كالدادة )ج,د,ىػ,ك((  10)
 ساقصة في )ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )ب,د,ىػ,ك( : ىساـ )ج( (  12)
 كحا في )ب( : يححركف )ج,د,ىػ,ك((  13)
 كحا في )ب,د,ىػ( : كفاني )ج,ك((  14)
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رضػػى ر عشػػو  ة,فتزػػاعفت حدػػختيع ,كتخادفػػت كدػػختيع ,فػقعػػػا فػػي الحيػػخة ,كصػػاركا كػػابي ىخيػػخ 
 :(1)حيث يقػؿ , شعخ

  )*(الذيخ عثساف (3)فقج الجخاب كقتل                          (2)لمشاس ىع كلي في اليػـ ىساف

الستخبلصػػيا الخجػػاؿ  (5)االمػػػاؿ ,فارسػػل فػػييع (4)فخخجػػػا اليػػو كصػػالحػه عمػػى احسػػاؿ مػػغ
تفخؽ فييع السدتخمرػف , فكػانػا عمى الحارات كالسحبلت ,ك  (6),فػزعػىا عمى الجيات ,كفخضػىا

,كاسػػتصالػا عمػػييع ,فجعمػػػىع كالخػػجـ ,كتػصػػمػا الػػى اف مػػجكا ايػػجييع الػػى  (7)يعتبػػػف فػػييع كيعذػػػف 
الذػػكاية ,ككثػػخت مػػشيع الذػػكية  (8)الحػػـد ,فػػانتكػا مػػشيع اؼ نكايػػة ,فخفػػع اىػػل أصػػبياف الػػى رييدػػيع
, مػع ىػحه االسػتصالة ,فقػاؿ  (9)غ الحيػاة,كىع قػـ ليع حسية ,كقالػا السػت عمى ىحه الحالة خيخ م
سػسعتع الصبػل  (11)[ تحت الكدا , فاذا(10)ليع رئيديع ,اذ اقبل السداء فاني اشخب الصبل ,لكغ ]ال

قج دؽ ,فالقػؿ قج حق ,فميقبس كل مشكع عمى نديمػو ,كليػتحكع بدػسيغ رايػو, كىديمػو ,فػاتفقػا عمػى 
 انطارىع  (13)يجؼ (12)السشحػس ,كقرخكا )*(لع,في الصا)*(ىحا الخاؼ السعكػس ,كاالمخ السشكػس

 

 

                                                           
 ثابتة في )ب( : كساقصة في )ج.د,ىػ,ك(  (1) 
 كحا في )ب,د,ىػ( : ىساـ )ج,ك((  2)
 كحا في )ب,د,ىػ,ك( : كفقج )ج((  3)
, حجيث بيغ ابي ىخيخة كبيغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص , محادثة كمشيا عشجما سدلو الخسػؿ كع اكمت فدجاب : أكمت حياة  القائل ابي ىخيخة - *

الخسػؿ عميو الدبلـ , كحياة أبي بكخ , كأشعست حياة عسخ , كأشعست حياة عثساف , فمسا قتل عثساف انتيب يعشي الجخاب فحىب . 
 .408/ 2,تاريخ الخسيذ في أحػاؿ أنفذ نفيذ  خ : الجيار بكخؼ ,لمسديج يشط

 كحا في )ب( : حسل )ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )ب( : الييع )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )ب( : كفخضػا )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )ب( : يعيثػف فييع كيعبثػف )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )ب,ج,ك( : رئيديع )د,ىػ((  8)
 في )ب,ك( : الحيػت )ج(: الحيػة )د,ىػ(  كحا(  9)
 ساقصة في )ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ((  10)
 كحا في )ب( : كداء لحا )ج,د,ىػ,ك( (  11)
, بابغ ، معجع الغشي : أؼ السقمػب , كتخفس األعبلـ أثخ نكدة , أك إعادة السخض لمسخيس . لمسديج يشطخ : ابػ العـد السشكػس - *

 5/545, باب ف ؾ س , متغ المغة معجع  رضا , ؾ س .؛
, باب  السعجع الػسيط: اشمع عمى الذيء بإدامة الشطخ إليو , الطاىخ الستؤللئ , تعيذ الحع السذؤـ  . لمسديج يشطخ : الصالع  - *

 , باب ط ؿ ع .، معجع الغشي .؛ ابػ العـد 335شاه , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقج اصخكا )ب((  12)
 : مجػ )ب( : ايجؼ )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( (  13)
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 )*([ كلسػػا تعػػخػ العشػػاف مػػغ ثػػػب نػػػره(2),]ىػػحا )*(ىػػحه االمػػػر الػخيسػػة (1),عػػغ قرػػارػ  )*(الدػػقيسة
الصبػػل ,فحػػل  (5)الميػػل, ضػػخب الػػخءيذ (4)مػػغ (*) ,كمزػػى ىديػػع (*)بدػػسػره (3),كابػػجؿ الجػػػ قاتسػػو
كقػػج غخسػػػا فػػي  (9)كاصػػبحػا مػػغ سػػتة االؼ , (8)نحػػػا,ككػػانػا  (7)قتمػػػىع )*(الػيػػل (6)السدتخمرػػيغ

ليػع البػػار  ,كبػاف )*(بعػج الكػػر (12)ليع الجػر (11)الخبلؼ ,فاثسخ ذالظ (10)دكح العرياف ,اغراف
                                                           

 ضعف ميسل كسخيف , نافو ركيظ , أك بو مخض مدمغ , كالسخض الصػيل . لمسديج يشطخ : مدعػد , جسع اسقاـ , الدقيسة : - *
 , باب سقع .معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 444, سكب , الخائج معجع لغػي عرخي 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قرار )ب((  1)
معجع  رضا ,: : الػبيئة , السشدؿ الغيخ السبلئع لمدكغ , كالخصا الكبيخ الفادح أك مريخ سيء كضار . لمسديج بشطخ  الػخيسة - *

, باب ك معجع الغشي .؛ ابػ العـد ,  840, باب اليـد , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛ 5/724, باب ك خ ؼ , متغ المغة 
 خ ـ. 
 كثابتة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : (  2)
الحكع تشفيحا لػصية كالجه شاه شجاع , لكغ زيغ تػلي القجكـ ك  سشػات أرسل تيسػر إلى زيغ العابجيغ يصمب مشو 3خبلؿ حخب  - *

 العابجيغ رفس القجـك , كرفس إعادة رسل تيسػر , فقخر تيسػر التػجو إلى أصفياف ,فكانت االكضاع فييا سيئة , فبجأ بالديصخة عمييا
كقخر كبار العمساء الجخػؿ في شاعة تيسػر كمعيع حاكسيا مطفخ الجيغ الكاشي , كأرسل تيسػر رسمو لجسع  ـ ( ,1387ىػ/789سشة )

األمػاؿ كجدية لعجـ التعخض ليع , ففخض غخامات بالغة , كأخح الدبلح كالخيػؿ , فبعج اف استشدؼ تيسػر أمغ أصفياف كتجخيجىا مغ 
"يا لغيخة اإلسبلـ" كسا أف الفخس يكخىػف التتار ,  ت خبلفات بيغ الجشج كالدكاف , فراح الدكاف كسائل السقاكمة, كفي الميل حجث

فغزب الدكاف كقتمػا جامعي األمػاؿ ,البال  عجدىع ثبلثة ألف , كعشجما عمع تيسػر بحلظ ىجع عمى اصفياف , بعج أف قدع الدكاف 
أعمغ القتل العاـ , دكف تسيد كدمخ السجيشة حتى صباح اليػـ الثاني , فقج قتل إلى قدسيغ بػضع العمساء في جية كالباقي جية أخخػ , ك 

ىحا دليل عمى كحذية تيسػر في ألف كبشى مغ جساجسيع أىخامات , بعج أف أمخ جشجه بدف يحزخ كل كاحج مشيع بخاس فارسي ,  70
اه شجاع , كتخػيف مغ بقي عمى قيج الحياة , سيصختو عمى اصفياف ,  كىحه السحبحة كانت لبث الخعب في نفذ زيغ الجيغ ابغ ش
لمسديج يشطخ :  .غ ابشو ميخاف شاه عمى ببلد فارس تسكغ تيسػر بعجىا مغ الديصخة عمى ببلد فارس , كأصبحت الخصبة باسسو , كعي

تى قياـ الجكلة تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف ح االشتياني , . ؛ 95, تيسػرلشظ .؛ المب ,  22, تاريخ بخارى  فامبخؼ ,
, التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخ  .؛ ماجج عبج السشعع , 600, ، تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ  428التيسػرية ، 
تاريخ السساليظ في مرخ  .؛ شقػش , 93,  حخكب السغػؿ .؛ حصيط , 235, خالصة تاريخ كخد ككخدستاف  أحسج , مطيخ.؛  201

 64الديج أكـخ ، أضػاء عمى تاريخ تػراف ، .؛  142, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   مرمح , .؛ 380, كبالد الذاـ 
 History of Tamerlane and His Successors , p.12.؛ 1, ، تيسػر لشظ سيخة كعبخة  , .؛ يػسف عجس

 كحا في )أ,ب( : قاقسة )ج,د,ىػ,ك((  3)
 451, الخائج معجع لغػي خؼ  ,يؤخح مغ جمجه فخك ثسيغ . لمسديج يشطخ : مدعػد , : جسو سساميخ , حيػاف ب سسػره  *
, باب ق ز ؼ ,  معجع متغ المغة: جسع ىدع , الصائفة مغ الميل , ثمثو اك ربعو , أك األحسق . لمسديج يشطخ : رضا ,  ىديع - *

 840,  الخائج معجع لغػي .؛ مدعػد ,  5/633
 يل )ب( : ىديع مغ )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : الػ (  4)
 كحا في )أ( : الخيذ )ب( : الخييذ )ج,ك( : الخئيذ )د,ىػ( (  5)
 كحا في )أ( : بالسدتخرميغ )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
.؛ مدعػد  532, باب كيمة ,  السعجع الػسيط: جسع كيبلت , حمػؿ الذخ كاليبلؾ , كالسريبة كالفزيحة . لمسديج يشطخ : الػيل  - *
 .875, باب كيو , ع لغػي عرخي الخائج معج ,
 كحا في )أ( : فقتمػىع )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك ( : نحػ )ب,ج((  8)
 كحا في )أ,ب( : فاصبحػا )ج,د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : اعزاف )ج((  10)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الحػر )د,ىػ((  12)
: جسع أكػار , ما دار عمى الخاس مغ العسامة , أك الجكر مشيا , أك السجيشة كالبقع الحؼ يجتسع بيا الدكاف كتصمق عمى  الكػر - *

. ؛  ركاس 4/489, باب الكاؼ , معجع البمجاف  السشاشق الخيفية , ك يقاؿ أنيا الحجاد , اك األبل العطيسة . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 , باب ؾ ك ر معجع الغشي, ابػ العـد ,  289, ء معجع لغة الفقيا ,
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,بمػ  تيسػػر ذالػظ  (3),كلسا سل الفجخ حدامو ,كحدخ الشيار لثامػو (2)بيحا البػار (1),فاصبحػا بػارا
,فارتحػػػل مػػػغ فػػػػره , كاسػػػتل  )*(((8))الخيذػػػػـ (7)فػػػي (6)اف مشػػػو, فػػػشفخ الذػػػيص (5)السذػػػػـ (4)الرػػػشع

[ (11),]مخاجعػػا (10), مرػػخاع )*(جعبػػة جػػػره ,كتػجػػو نحػػػ السجيشػػو مدمجػػخا (9)غزػػب غزػػبو ,كنثػػل
عمييػػا ,كامػػخ بالػػجماء اف تدػػفظ ,كبالحخمػػات  (13)متاسػػجا متشسػػخا, فػصػػل الييػػا ,كاخشػػى (12),متكالبػػا
اف تخػخب ,كبػالدركع  (15)مب ,ك بػاالمػاؿ اف تشيػب ,كبػالعسخاف,كباالركاح اف تد (14)()*(اف )تيتظ

   (17),كباالشفاؿ اف تصخح ,كباالجداد اف تجخح ,كباالغخاض (16)اف تحدؽ  )*(اف تحخؽ ,كبالزخكع
 الشقسة ,فبل  (19),كيشذخ مدح (18)اف تدمع كال تدمع ,كاف يصػؼ بداط الخحسة )*(,كبالحمع )*(اف تثمع

                                                           
 كحا في )أ,ب( : نػرا )ج,ك(: بػرا )د,ىػ( (  1)
 كحا في )أ,ك( : بعج البػر )ب( : بيحه البػار )ج(: بيحا البػر )د,ىػ( (  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اعبلمو )ب((  3)
 ثابتة في )أ ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( : الرشيع )ج((  4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : السيذػـ )ج,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : مشو الذيصاف )ج((  6)
 ثابتة في في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  7)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : بالخيذػـ )ب( : الخيذـػ )ج((  8)
, خ ؼ ش معجع الغشي يج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع خياشيع ,  أقرى األنف , أك أعزاء تشفذ الحيػانات السائية . لمسد  خيذػـ - *

 .348, باب الخيفاف , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كنذل )ب((  9)
: زمجخ , أثخ مغ تخديج صػتو في صجكره , كزئيخ األسج , أك في صػتو غمع كجفاء , ككثخة الرياح كالرخب . لمسديج  مدمجخا - *

 .54/  3, باب ز ـ خ , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 267, باب زمجخ ,  الػسيط السعجعيشطخ : 
 كحا في )أ,د,ىػ( : بياض في )ب( : مرخاعا )ج,ك((  10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  11)
 كحا في )أ,ج,ك( : متكاليا متاشجا )ب( : متكمبا متاسجا )د,ىػ((  12)
 )ب( : كانحشى )ج,ك( كحا في )أ,د,ىػ( : كانجى(  13)
,  السعجع الػسيط, باب ق ت ؾ .؛ معجع الغشي : قصعو كخخقو , ذىب عخه , كشق الصػؿ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,تيتظ  - *

 .515باب ىتاؼ , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تشتيظ )ب( (  14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كبالعسخات )ج,ك((  15)
, باب ض ر ع  معجع الغشيكالخزػع , اك الزعف كاليدؿ كالشحف , اك السثيل . لمسديج يشطخ :  : جسع ضخع ,  الحؿ الزخكع - *

 .213, معجع لغة الفقياء  .؛ركاس ,
 كحا في )أ,د( : تغخؽ )ب( : تخخؽ )ج,ىػ,ك((  16)
 كحا في )أ( : باالعخاض)ب,ج,د,ىػ,ك((  17)
الخائج معجع لغػي  ض السكدػر شخفو  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: أحجاث شق أك حفخة , ككدخ حخؼ الديف , أك الحػ تثمع  - *

 . 1/447, باب ث ؿ ـ , معجع متغ المغة  رضا ,,  261, باب ثمع , عرخي 
: جسع ذمة , عابو كبال  في ذمو كاخخاج مداكئو , أك العيج كاالماف , أك ىحا الذيء في ضسانتي كمدؤكليتي كفي ذمو ر  ذمع - *

معجع  ػ مسغ يقيع في كشف اإلسبلـ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,الشرار حستو , أك يصمق عمى اىع الكتاب مغ الييػد ك أؼ انتقل إلى ر 
 .   162, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 375, باب ذمار , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ذ ـ ـ .؛ مدعػد ,الغشي
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشعسة )ب((  18)
 في )أ,ج,دىػ,ك( : مدبح )ب( كحا(  19)
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,كال  (1)عػػالع لعمسػػو, كال ذك ادب لفزػػمو كحمسػػو )*(يخ لرػػغخه ,كال يػػػقخيػػخحع كبيػػخ لكبػػخه, كال صػػغ
لحدبو, كال غخيب لغخبتػو ,كال قخيػب لقخابتػو كقخبتػو ,كال مدػمع السػبلمو  )*(شخيف لشدبو, كال مشيف

 (2)رايو كسخفو, كبالجسمة فبل يبقى احج )*(,كال ذمي لحمامو ,كال ضعيف لزعفو ,كال جاىل لخكاكة
مجاؿ , فزػبل  (4)[ اما اىل السجيشة ,فعمسػا انو ليذ لمججاؿ(3)ىػ داخل البمج, ]اك عمى احج ,مسغ

﴾ )*(ريررب المنررونلػػيذ يشجػػييع مػػغ ﴿ (6)محػػاؿ, كانػػو (5)عػػغ ضػػخاب كقتػػاؿ, كاف قبػػػؿ االعتػػحار
,  )*(﴾(7)عرردل وِ تررنفعوم شررفاعٌ﴾ ,كال يقبػػل مػػشيع فػػي تمػػظ الدػػاعة , ﴿)*(مرراِ وِ بنررون,﴿

 (9)مػػغ خبايػػا (8),كتػػجرعػا دركع االعتبػػار ,كتمقػػػا سػػياـ القزػػايا (*)صػػصبارفتحرػػشػا بحرػػػف اال
باعشػػاؽ التفػػػيس ,تدػػميع السػػخاد ,كاسػػتقبمػا ضػػخبات القػػجر مػػغ سػػيػؼ الحتػػػؼ  (10)السشايػػا ,بسحػػغ

بصػػف الػحياب  (11)كجعػل مقػابخىع  (/أ28)كاالنقياد ,فاشمق في ميػاديغ رقػابيع عشػاف الحدػاـ البتػار, 
الػجػد ,حتى  (14)مغ اشجار (13)تحتيع (12)صل االشيار ,كال زالت عػاصف الفشاءكالزباع ,كحػا
متػى , فاسػتغاث بعػس  (17),مػغ امػة يػػنذ بػغ (16)عجد القتمى ,فكاف نحػ سػت مػخار (15)حرخكا

                                                           
السعجع الػسيط : ذك كقار جسع كقخ : أؼ مييب , يقي أثخه معي , رزانة كالثبات كالحمع كالػداعة كالعطسة . لمسديج يشطخ :  يػقخ - *
 .5/795, باب ك ؽ ر , معجع متغ المغة  , باب كؽ ر .؛ رضا , معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  531باب كلى ,  ،
 في )أ,ب, د,ىػ( : ساقصة في )ج,ك(كحا (  1)
, الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ف ك ؼ .؛ مدعػد ,معجع الغشي : السختفع الذامخ كالسصل . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,مشيف  - *

 .777باب السشيع , 
أصابيا مخض خفيف . لمسديج  : جسع ركيظ , أؼ الزعيف , سخيف االلفاظ كالسعاني , كرقيق السبلبذ , أك االرض التي ركاكة - *

, ، معجع متغ المغة  .؛رضا 402باب ركل ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، .؛ مدعػد , 257, باب ركد ,  السعجع الػسيطيشطخ : 
 .2/641باب ر ؾ ؾ , 

 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في )ب,د,ىػ((  2)
 ساقصة في )أ,ك( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ((  3)
 ,د,ىػ( : في الججاؿ )ب,ج,ك(كحا في )أ(  4)
 كحا في )أب( : االعحار )أ,ج,د,ىػ,ك( : (  5)
 كحا في )أ,ج, د,ىػ,ك( : كاف )ب( (  6)
 . 30: الصػر  - *
 .88:  الذعخاء - *
 كحا في )أ,ب(  كال يشفعيع عجؿ كال شفاعة )ج,د,ىػ,ك((  7)
 . 48,  البقخة - *
الخائج  .؛مدعػد , 59, باب اصصح ,  السعجع الػسيطقتز مشو . لمسديج يشطخ : : صبخ عميو كتجمج كتحسل , ك ا االصصبار - *

 .82, باب اصخؼ , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : القزاء )د,ىػ((  8)
 كحا في )أ,ب( : خشايا )ج,ك(: حشايا )د,ىػ( (  9)
 كحا في )أ,ب,ج( : بسجغ )د,ىػ,ك((  10)
 ع )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : مقارى(  11)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : القشا )ب,ج((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تحثيع )ب((  13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اشخار )ج,ك((  14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : حرػا )ج((  15)
 كحا في)أ,ج.د,ىػ,ك( : مخات )ب(     (  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((  17)
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,فقػػاؿ ذالػػظ  (3)االمػػخاء ,كقػػاؿ التقيػػة فػػي البقيػػة ,كالخعايػػة فػػي الخعيػػة (2)مػػغ رءكس (1)البرػػخا بػاحػػج
[ مشػو (6)]قمبو (5)تميغ (4),فمعل اف )*(فقيخ ,اجسعػا بعس االشفاؿ عشج بعس القملاالميخ لمدايل ال
مػغ االشفػاؿ مشػو  (9)ما بو امخ ,ككضعػا شخا ذمػو (8)عدى كلعل ,فامتثمػا (7),عشج ركيتيع شيئا ما

: (11)االميخ مع تيسػر ,كاخح بو عمى تمظ االشفاؿ, كمخ ثع قػاؿ لػو (10)عمى السسخ ,ثع ركب ذالظ
,فقػػػاؿ  (13)الصخحػػى, االشػػقيا (12)نطػػخ الػػخاحع الػػى السخحػػـػ ,فقػػاؿ مػػا ىػػؤالء, )*(يػػا مخػػجكـ انطػػخ 

بػالػػػجييع, كحػػػل غزػػػب  (15)القتػػػل )*(,اسػػػتجخ (14)اشفػػػاؿ معرػػػػمػف ,كامػػػة مخحػمػػػػف مجخمػػػػف 
 (19)بعػاشفظ السمػكيػة كصػغخىع (18)يدتخحسػنظ (17)االميخ عمى اكابخىع كذكييع, كىػالء (16)مػالنا

ظ بػػحليع, كضػػعفيع ,كيػػتسيع ,كفقػػخىع ,ككدػػخىع ,اف تػػخحع ذليػػع ,كتبقػػى عمػػى مػػغ ,كيدتذػػفعػف اليػػ
فخسػو عمػييع ,كلػع يطيػخ انػو )*( خصابا, ثع مػاؿ بعشػاف (22),كال ابجا (21)فمع يجخ حػابا{,(20)بقى ليع

                                                           
 احج )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ك (  1)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ك( : رؤس )ج,د,ىػ(      (  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقاؿ البقية كالخعية كالخعاية في الخعية)ب((  3)
: أعبله كقشتو , انعجاـ الربخ , القميل مغ الذيء , كالشجرة كاالقمية , كجسع تكديخ يجؿ عمى عجد بيغ ثبلثة كتدعة . لمسديج القمل  - *
 .276, معجع لغة الفقياء  , باب ؽ ؿ ؿ .؛ ركاس ,معجع الغشي : ابػ العـد , يشطخ
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(     (4)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : تميغ )ب((  5)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مع )ب((  7)
 تثمػا )ج(كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فاع(  8)
 كحا في )أ,ك( : ذمة )ب,ج,د((  9)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ك(  (10)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
: يخجـ كخجـ , عامل عشجه كيداعجه في العسل , السػلى كالديج , الحؼ كثخت عشايتو فذخحػا لو كعمقػه عميو , كىػ مغ السخجكـ  - *

.؛  210باب خجاع , السعجع الػسيط ،خ الى درجة تؤىل حاممو ليكػف مخجكما لدسػ محمو , . لمسديج يشطخ : االلقاب الخفيعة كيذي
 .464, األلقاب اإلسالمية .؛الباشا , 720, باب السخحـ , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىػ اال )ب((  12)
 ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : الصخحاء االشقياء )(  13)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : مخجػمػف )ج,د,ىػ,ك((  14)
.؛  170, باب جخاحة ,  السعجع الػسيط: مغ جخ , أؼ جحبو كشجه اليو , انقاد لو كأخحه شيئا فذيئا . لمسديج يشطخ :  استجخ - *

 . 1/506باب ج رر , , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 55, باب استجسع , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : القتمى )ب(                        (  15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  16)
 كحا في )أ( : كىع )ب,ج,د,ىػ,ك((  17)
 كحا في )أ,ب( يدتخحسػف )ج,د,ىػ((  18)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كبرغخىع )ب((  19)
 ك( : بقا مشيع )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,(  20)
 كحا في )أ,ب( : يحخ جػابا )ج,ك(: بحخ جػابا )د,ىػ( (  21)
 كحا في )أ,ج,ك( : ابجؼ )ب( : ابجػ )د,ىػ((  22)
: جسع عشغ ,  الديخ كأشمق لو حخية العسل , انقاد لو , شػشا , شخيف عطيع الدؤدد, كعمى مشػاليا , أك الدساء التي عشاف  - *

، , باب ع ف ف .؛رضا معجع الغشي فة الجباؿ التي تقصع الصخيق عمى الشاس. لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,تسدظ السصخ , كالعشاف ص
 . 228/  4, باب ع ف ف , معجع متغ المغة 



138 
 

[ عمػى االكؿ (3)]مػشيع (2)نطػخ الػييع كمالػت معػو تمػظ الجشػػد كالعدػاكخ ,حتػى اتػا (1)برخ بيع ,اك
تحت اقجاـ اكليظ ,ثع جسع االمػاؿ ,كاكسػق  (6),كدقة )*(لمدشابظ (5)خخ ,فجعميع شعسةكاال (4)مشيع

بػػػيغ ىػػػحه االمػػػػر كالقزػػػايا مػػػغ دكاه  (8)نػػػاؿ ,ككػػػع (7)االحسػػػاؿ كمػػػاؿ راجعػػػا الػػػى سػػػسخقشج ,بسػػػا قػػػج
,فػي صػػرة جػج كجػج  )*(,كتجييد سخايا ,كتػليػة كعػدؿ ,كابػخاز ىػدؿ (10),كاخبار كحكايات (9)كببليا
 ,كتخخيػػب عػػامخ, (14)[ غػػامخ(13),كتعسيخ]خػػخاب (12)كرد (11)ػرة ىػػدؿ ,كبشػػاء كىػػج ,كصػػج,فػػي صػػ
 (17),كمباحثات مع عمسا ,كمشػاضخات مػع كبػخا ,كرفػع كضػعا (16), كتعاز ,كانحخاؼ كتػاز(15)كتياف

,ككضػػػػع شػػػػخفا ,كتسييػػػػج قػاعػػػػج ,كتقخيػػػػب اباعػػػػج ,كتبعيػػػػج ادانػػػػي ,كبػػػػخكز مخاسػػػػيع الػػػػى كػػػػل قػػػػاص 
 ,كال يزبط بجيػاف كال دفتخ . (20)ذالظ مسا ال يكاد يحرى (19),الى غيخ (18)كداني

 :(22)كما صجر مشو في تمظ االماكغ كاتى (21)ذكخ ضبصو شخؼ السغل كالختا

 

 
                                                           

 كحا في )أ, ب,ىػ( : كال )ج,د,ك((  1)
 كحا في )أ,ب( اتى )ج,د,ىػ,ك((  2)
 ساقصة في )أ,ب,ك( : كثابتة في )د,ىػ((  3)
 )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك(  ثابتة في(  4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : شسعة )ج,ك((  5)
: جسع الدشبظ ,  السمبذ كالصػؿ , شػؿ الحافد , أكؿ الذيء كأكؿ السصخ , كاألرض الغميطة القميمة الخيخ , الخيط الحؼ سشابظ  - *

, باب س ف ب , ، معجع متغ المغة .؛رضا  452, باب سغ , الخائج معجع لغػي عرخي  يعمق بو . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
3/220. 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كدقسيع )ب((  6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (7)
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : فمع يكغ )ب((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اال الجكاىي كالببليا )ب((  9)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( :كساقصة في )ج((  10)
, باب ، معجع متغ المغة : ييدؿ في كبلمو كالسدح كالتكمع في كبلـ غيخ معقػؿ , الزعف كالشحل , . لمسديج يشطخ : رضا ىدؿ  - *

 .839, باب ىـد , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛مدعػد , 517ىـخ , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كصجكر )ب( (  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ككرد )ب((  12)
 ساقصة في )أ,د,ىػ( : كثابتة في )ب,ج( : جخاب )ك((  13)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج,ك( (  14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كتياكف )ج,ك((  15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  16)
 كحا في )أ,ك( : كصفا )ب( : كضعاء )ج,د,ىػ((  17)
 د,ىػ,ك(كحا في )أ( : كداف )ب( : كداني )ج,(  18)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج,ك((  19)
 كحا في )أ,ىػ( : يحرخ )ب,ج,د,ك(       (  20)
 كحا في )أ,ب,د( : كالجتا )ج,ىػ,ك((  21)
 كحا في )أ,ب ,د,ىػ( : كاتا )ج,ك((  22)
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جيانكيخ ,مع سيف الجيغ  (2)كصل الى سسخقشج ,ارسل ابغ ابشو ,دمحم سمصاف بغ (1)كلسا
كمستو ,كىػ كراء سيحػف شخقا,  (3)الى اقرى ما تبم  اليو مسمكتو ,كتشفح اليو /ب(28)االميخ ,
كالخصا نحػا مغ مديخة شيخ عغ مسالظ ما  )*(,كالجتا (5)اخحا في بحػر مسالظ السػغػؿ (4)سػاء

 (7),كبشػا فيو جسمو مغ القبلع ,كاقراىا بمج يدسى (6)كراء الشيخ, فسيجكا ىشالظ كالػىج ,كاليفاع
ممكة  (10)خصب مغ بشات السمػؾك كالغارة , لمشيب (9),فبشػا فيو حرشا حريشا, معج )*(((8))اششاره

,فاجابيع ممكيع الى ما  (11)اخخػ, ككانت االكلى تجعى السمكة الكبخػ ,كاالخخػ السمكة الرغخػ 
كالخصا  (14)مشو ,اقاليع السػغػؿ (13),كبحؿ كارتجت )*(الى ما شمبو مشو باالشاعة (12)سئل كاناب

بتظ مغ ببلد االسبلـ كسصا ,ككاف الدفيخ شخؼ ,ك  (15)في كل ما )*(,كذلظ لسا بمغيع مسا فتظ
 (17)سيف الجيغ السحكػر ,كىػ الحؼ استخمز امػاؿ دمذق ,كندؿ في (16)في ذالظ ر داد اخا

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فمسا )ب(             (  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((  2)
 كحا في )أ( : فيو )ب,ج,د,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سػػ )ب((  4)
 كحا في )أ( : السغل )ب,ج,د,ىػ,ك(     (  5)
: أك تعخؼ جتو , بسعشى الرعاليظ , كقصاع الصخؽ , كتصمق أيزا عمى جساعات البجك التي تخخج عغ الشطاـ الدياسي ,  الجتا - *

, كأىسية حخكب تيسػر لمجتا أنيا كاقعة في مشاشق شاسعة ككعخة الصخؽ , كاف سكانيا لجييع الخبخة كقج اتخحت كمسة قازاف نفذ السعشى 
تيسػرلشظ عرخه كحياتو   ، .؛ شياب 238, ، تاريخ التخؾ في اسيا الػسصى  في الحخكب كالكخ كالفخ . لمسديج يشطخ : بارتػلج

 .177,  كأعسالو
 كحا في )أ,د( : كالبقاع )ب,ج,د,ك((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تدسى )ب((  7)
 كحا في )أ( : اشبارة )ب,ج,د,ىػ,ك((  8)
تيسػرلشظ عرخه : اك اشبارا كتعخؼ بجبارا , تقع الى الجشػب الغخبي مغ بحيخة ايشيق كػؿ . لمسديج يشطخ : شياب ,   اششاره - *

 .203,  كحياتو كأعسالو
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : معجا )ك((  9)
 ا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : السمظ )د(كح(  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الرغخا )ب((  11)
 كحا في )أ( : ساؿ كاثاب )ب( ساؿ كاناب )ج,د,ىػ,ك((  12)
خبلؿ غدكات تيسػر عمى الصخؼ الغخبي كالذسالي الغخبي مغ إمبخاشػرتيو , ساعجه بحلظ خزخ خػاجا في حكع اشخاؼ مغػلدتاف  - *

ـ( , أرسل ابشو شامي جاىاف سفيخا لدسخقشج , كخصب تيسػر ابشة الخاف 1396ىػ/799بيشيسا , كفي سشة ) , فتحدشت العبلقات فيع
" كىي أميخة صيشية كتدكج  الجغتاؼ ,كتجعى تػكػؿ اغا اك تكل خانـػ كتع الدكاج , كعخفت الدكجة بمقب الديجة الرغيخة "كجظ خانـػ

د تيسػر مغ ىحا الدكاج لتحقيق أىجاؼ سياسية ىامة, كىػ ارتباشو بسراىخة بيت أميخة صيشية أخخػ كعخفت بالسمكة الكبخػ , استفا
, ، تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية .؛ مرمح  206, ،  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو الجغتاؼ. لمسديج يشطخ : شياب 

 .41, مػقف تيسػر مغ العمساء .؛بشي عيدى , 43
 كاتحبب )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : (  13)
 كحا في )أ( : السغل )ب,ج,د,ىػ,ك((  14)
السعجع كبصر غجر بو , نفذو ككاف ماىخا في صشاعتو , كاف شجاعا مقجاما , كمجغ كبال  في سمػكو. لمسديج يشطخ :  فتظ : - *

 , باب ؼ ت ؾ.   الغشيمعجع .؛ ابػ العـد ,  592, باب الفتشة , ، الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد 384باب فتق ,  الػسيط ،
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
 ر دادا خاف )أ,ب,د,ىػ( : ابشو )ج,ك((  16)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  17)
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مجيشة عمى شخؼ سيحػف مغ ذلظ الجانب ,كعقج الييا  (2),كامخ تيسػر ببشا (1)دار ابغ مذكػر
,كىي في اماكغ رخيو ,سبب  (*)خيوكالسخاكب ,كسساىا شاه ر  )*(جدخا عمى متغ الشيخ بالسخاسى

الػسع ,انو كاف عمى عادتو  (5)السجيشة بيحا (4)بيحه )*(بيحا االسع ,ككسع )*(شاه رخ (3)تدسية ابشو
الداحل  (7)مع بعس حاشيتو ,كقج امخ ببشاء ىحه السجيشة ,عمى ىحا (*)بمعب الذصخن  (6)مذغػال

,فحبل خرسو  (11)عمى خرسو شيخجا (10)كىي حامل فخمى (9)معج (8),ككانت احجػ خصاياه
بسبذخيغ جاء مخبخيغ ,احجىسا يبذخه  (13),كبيشسا خرسو قج كقع في االيغ ,كاذا (12),لحالظ كارتخا
 (19)بيحيغ االسسيغ, ككسسيسا (18),فدساىسا (17)عسارة البمج (16)بتساـ (15),كاالخخ بذخه (14)بػلج

 بيحيغ الػسسيغ .

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : شكػر )ج,ك((  1)
 كحا في )أ,ج( : ببشاء )ب,د,ىػ,ك((  2)
، .؛ مدعػد  456باب مخح ,  السعجع الػسيط ،كقػؼ الدفغ في الذاشئ . لمسديج يشطخ : : جسع مخاس , كىػ مكاف السخسى  - *

 .729, باب السخسة , الخائج معجع لغػي عرخي 
: ىي جدء مغ نيدابػر كيقػؿ  عشيا العامة ريخ , كسسيت رخ بيحا االسع بربلبة أرضيا كحسختيا , يشدب إلييا  شاه رخية  - *

 .3/38, باب رخساف , معجع البمجاف  يدابػرؼ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,مػسى بغ ىاركف الخخي الش
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ابشع )ج((  3)
 .2/62, ، قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  اسع معخب , كىػ أداة لمذصخن  . لمسديج يشطخ : السحبي رخ : - *
معجع لغة  باب ك س ـ .؛ ركاس , معجع الغشي، ده بو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,أثخ كعبلمة ككػاه فتخؾ كسع , كمي كسع : - *

 . 379, الفقياء 
 كحا في )أ( : ىحه )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : بيحا )ج( (  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مذغػؿ )ب(   (  6)
شصخا , كيقاؿ ايزا سصخن  لجػاز اشتقاقو بالتدصيخ , كىػ اسع معخب مغ ف لكل قاؿ لجػاز اشتقاقو مغ السذاشخة ألت الذصخنج : - *

نو معخب مغ صجرنظ كليذ مغ شجرن  , فرجرنظ اسع فاسي مغ مقصعيغ , صج مائة أالطاىخ شجرن  يعشي اشتغل بو عقمو كذىب , ك 
لى إيل المصيفة , كيشدب اختخاعو يقة كالحفكار الجقف المعبة مبشية عمى األألى إمائة حيمة بقرج التكثيخ, كيذار  , كرنظ حيمة أؼ
 شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيلالخفاجي ,خحكه عغ اليشػد ىي اسصػرية . لمسديج يشطخ : أف السدمسيغ أل يكقباالميجس , 

  21/6261,  مٌةموجز دائرة المعارف االسال.؛ 2/197قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ،  السحبي , .؛ 186, 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىحه )ب((  7)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : حطاياه )د,ىػ,ك((  8)
 كحا في )أ( : معو )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فخما )ج((  10)
 كحا في )أ( : شاه رخا : )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ( : لحلظ كارتخى )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 )أ,ب,د,ىػ( : فاذا )ج,ك(كحا في (  13)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( بذخه بػلجه )ب((  14)
 كحا في )أ,ب( : يبذخه )ج,د,ىػ,ك((  15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بعسارة بمجه )ب((  17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فدساىا )ب((  18)
 )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كرسسيا(  19)
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بسمػػؾ عػخاؽ العجػع  (1)رس كخخاساف كفتحوالى مسالظ فا )*(ذكخ عػدة ذلظ االفعػاف
 كاالمع : (2)كاسترفايو تمظ الػاليات

مسالػظ تخكدػتاف الػى بػبلد خخاسػاف ,فاسػتقبمو  (4)قػاعج (3)ثع عاد بعج تسييج الببلد, كتػشيج
السمػػػؾ كاالمػػخاء كالدػػبلشيغ كالػػػزراء ,كسػػارعػا اليػػو مػػغ كػػل جانػػب ,مػػا بػػيغ راجػػل كراكػػب, ممبػػيغ 

 /أ(29)كاالغػػػػػػػػػػار,  )*(االنجػػػػػػػػػاد (7)خجمتػػػػػػػػػو ,كسػػػػػػػػػمسػا (6)سػػػػػػػػػصػتو ,مغتشسػػػػػػػػػيغ (5)دعػتػػػػػػػػػو ,حػػػػػػػػػحريغ

,كالقخػ كسكانيا ,كالحرػ كقصانيا, كالقبلع العاصية ,كربصػا بحيل امخه  (9),كالفقار )*(((8))كاالشػاد
مجتشبػػي زكاجػػخه ,عاقػػجؼ نصػػاؽ عبػديتػػو بانامػػل االخػػبلص  (11)اكامػػخه ,ك (10)كػػل ناصػػية ,مستثمػػى
ذكػػخه  (15)مػػغ مػػخ (14)جسيػػع (13),كاالخترػػاص ,فسػػشيع (12)خضػػاتو عمػػى نجايػػب الػػػال,تػػابعي رايػػج م
 ,كمغ جسمتيع اسكشجر,  (18)()*(, )مشيعيغ)*(الذػاىق, مستشعيغ (17)كانػا في (16)مغ السصيعيغ ,ك

 

                                                           
 .103, باب افصع , الخائج معجع لغػي عرخي  لمسديج يشطخ : مدعػد , : كىػ ذكخ األفعى  . الفعػافا- *
 كحا في )أ( : كفتكو )ب,ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السمػؾ )ب((  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتػشية )ب((  3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  4)
 كحا في )أ,ب( : حاذريغ )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : مغتكسيغ )د((  6)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كسمسػه )ج((  7)
, باب انجحب ,  السعجع الػسيط, باب ف ج د , ، معجع الغشي : السداعجة كاإلعانة كالشرخة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد االنجاد - *
86. 
 ,د,ىػ( : االكشاد )ك(كحا في )أ,ب,ج(  8)
, معجع الغشي جسع شػد ,  االستقخار كالثبات , الطاىخ مغ الخكل , كالجبل العالي السختفع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , االشػاد : - *

 .527باب شػار , الخائج معجع لغػي عرخي  باب ط ك د .؛ مدعػد ,
 كحا في )أ,ب( : القفار )د,ىػ,ك( : كاالقفار )ج((  9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ناحية متسثمي )ج,ك((  10)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : جشايب الػال )ج,ك((  12)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : فييع )ك((  13)
 ساقصة في )أ,د( : كثابتة في )ب,ج,ىػ,ك((  14)
 ( ثابتة في )أ,د,ىػ( : مغ )ج,ك(: كساقصة في )ب(  15)
 كحا في )أ( : مغ )ب( : كمغ )ج,د,ىػ,ك((  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب((  17)
السعجع : مغ مشع , يسشع األمخ عشو كمشو , كحخمو إياه , ككفو عشو  , السعتحر ما يقتزي لحاتو العجـ. لمسديج يشطخ :  مستشعيغ - *

 347, ، معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس 483, باب مشفى ,  الػسيط
, باب ـ ف  معجع الغشي: مشيع , حرغ صعب الػصػؿ إليو , كرجل قػؼ ذك باس شجيج , . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,   مشيعيغ - *

 ( 5/352, باب ـ ف ع , معجع متغ المغة  ع .؛ رضا ,
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  18)
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الغزػػػباف  (6)االسػػػج (5),ذلػػػظ (4)الفػػار سػػػكػىي (3),كارسػػػيػنج (2)[ الجبلبػػي احػػػج ممػػػػؾ بازنػػػجراف(1)]ك
صػاحب الشجػجة ,كالسعػج لكػل شػجه  (8)القػبلؿ ,كابػخاىيع القسػي (7)ؿ الذػػامخ الغاصػية,صاحب الجبػا

شػػيخجاف ,فػػاجتسع عشػػجه مػػغ ممػػػؾ عػػخاؽ العجػػع سػػبعة عذػػخ  (9),كاشاعػػو الدػػمصاف ابػػػ اسػػحق بػػغ
مصاع , مثػل  (10),ما بيغ سمصاف ,كابغ سمصاف ,كابغ اخي سمصاف, كميع في مسالكو ممظ  )*(نفخا

 (12)اخػػي شػػاه شػػجاع ,سػػػػ ممػػػؾ مازنػػجراف (11)ه شػػجاع ,كشػػاه يحيػػى ابػػغسػػمصاف احسػػج اخػػي شػػا
فػي  (14)نسػط اقاربػو (13),كسػػ ارشيػنج كابخاىيع ,كممػؾ خخاساف ,كلسػا سػمظ الدػمصاف ابػػ اسػحاؽ

فػاتفق  (17),يقػاؿ لػو كػػدرز (16), خمػف ببمػجه شػيخجاف نايبػا (15)كعسػل عمػى ذالػظ الصػخؽ  الصاعة ,
السمػؾ العطاـ ,فكػانػا عشػجه فػي خيسػة لػو ,كىػػ  (18)ج تيسػر ىؤالءفي بعس االياـ ,انو اجتسع عش
اف يقتمػو ,كيخفػع  (21)[ شػاه يحيػى ,كقػج امكشػت الفخصػة(20)مػشيع ]الػى (19)بيشيع كحػجه ,فاشػار كاحػج

  (23)بحلظ , مغ لع يخض (22)عغ العالع ىحه الغرة ,فاجابو بعس كامتشع بعس ,كقاؿ لسغ رضي

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  1)
 حا في )أ( : مازنجاف )ب( : مازنجراف )ج,د,ىػ,ك(ك(  2)
 كحا في )أ( : كارشيػنج )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفارس كػىي )ب( (  4)
 كحا في )أ,د( : ذاؾ )ب,ج,ىػ,ك((  5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( :ساقصة في )ب((  6)
 كحا في )أ,ب( : العاصية )ج,د,ىػ,ك((  7)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(ثابتة (  8)
 كحا في )أ,ب( : مغ )ج,د,ىػ,ك((  9)
ـ( , بيجؼ الديصخة عمييا , لكغ استقبمو ممػكيا بالصاعة كاإلذعاف , كمشيع اسكشجر 1387ىػ/789دخل تيسػر عخاؽ العجع سشة ) - *

و شاه يحيى ,فبم  عجدىع حػالي سبعة س, كابغ عأحسج ابغ اخي شاه شجاع  الجبللي كابخاىيع العجسي كابػ اسحاؽ الدخحاني كسمصاف
عذخ ممكا كقيل ستة عذخ ممكا , فاتفقػا عمى قتل تيسػر كالتشكيل بو , لكغ كصل الخبخ لتيسػر كامخ بالقبس عمييع , كقتميع جسيعا 

.؛ ابغ  1/336, نباء العسخ أنباء الغسخ بأ مع ابشائيع , كعيغ في مسالكيع أكالده كأحفاده . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,
 .2/214, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس2/254,  ، نيل األمل في ذيل الجكؿ الطاىخؼ  شاىيغ
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  10)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : بغ )ىػ((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مازنجاف)ب((  12)
 ,ىػ( : اسحق )ج,ك(كحا في )أ,ب,د(  13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الغازية )ب((  14)
 كحا في )أ,ب( : الصخف )ج,ك( : الصخز )د,ىػ( (  15)
 كحا في )أ,د,ىػ( : نايبا يدسى شيخجاف )ب( : سيخجاف نايبا )ج,ك((  16)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كػردف )ب( : كػذرف )ج,ك((  17)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ىػال )ج((  18)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( (  19)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د,ىػ((  20)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفخحة )ب((  21)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يخضى )ب((  22)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج,ك((  23)
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بيػػحه  السقالػػة  (3),اخبختػػو )*(اف لػػع تكفػػػا, كعػػغ ىػػحا السقػػاؿ تعفػػػا[ (2),]لػػع يػػخض (1)الدػػمصاف احسػػج
,كال  (5),الختبلفيع )*(عغ ىحا الخاؼ الستيغ ,كالفكخ الخصيغ (4),كاشمعتو عمى ىحه الحالة ,فامتشعػا

اقػاليع, فاسخىا في نفدو كلع يبجىا ليػع,  )*(((7))تفخس (6)يدالػف مختمفيغ ,ككانو شالع احػاليع ,اك
اياما كجمذ لمشاس جمػسا عاما ,كقػج لػبذ ثيابػا حسػخا ,كدعػا ىػػالء السمػػؾ الدػبعة عذػخ  ثع مكث
,ثع لسا ابادىع ,كضبط ببلدىع  (*) [ ,فقتمػا جسيعا في ساعة كاحجة ,صبخا(8),ثع امخ ]بقتميع )*(شخا

خاءه اكالده ,كامػػػ (9),كقتػػػل اكالدىػػػع كاحفػػػادىع ,كاقػػػاـ فػػػي مسػػػاليكيع  )*(كتبلدىػػػع )*(,كجسػػػع شػػػخيفيع
, )*(سػػتخ (11)السمػػؾ ,كفتكػػو كتسديقػػو (10)كاجشػػاده ,كسػبب قتمػػو ىػػؤالء /ب(29), )*(,كاحفػاده ,كاسػػباشو

السمػػػظ  (13)كىتكػػػو ,اف  بػػػبلد العجػػػع كانػػػت ال تخمػػػػا عػػػغ السمػػػػؾ االكػػػابخ ,كمػػػغ كرث (12)حيػػػاتيع
                                                           

 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )د,ىػ((  1)
 ي )أ,د,ىػ( : لع يخضى )ب,ك( : ثابتة في )ج(ساقصة ف(  2)
, باب تعمع , الخائج معجع لغػي عرخي  : محى كأزاؿ , كتجاكز عغ الحنب , كالدائج عغ الحاجة . لمسديج يشطخ :مدعػد ,تعفػا   - *
   237, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 222
 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )د,ىػ((  3)
 أ,ج,د,ىػ,ك( : كامتشعػا )ب(كحا في )(  4)
 2/597, باب ر ص ـ , معجع متغ المغة  : أؼ الخزيغ , السحكع الثابت , كالحريغ كالثابت , . لمسديج يشطخ : رضا ,الخصيغ  - *
 .394, باب رصف , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 250, باب رصف ,  معجع الػسيط.؛ 
 تبلفيع )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الحاخ(  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب((  6)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : تفخس )ج,د,ك((  7)
, باب ؼ ر س .؛ ابػ العـد ، معجع الغشي: تدمل كثبت مبلمحو , كتػسع فيو خيخ , اك ادعى الفخكسية . لمسديج يشطخ : نفخس  - *

 4/384باب ؼ ر س ,  رضا ، معجع متغ المغة ،
, باب الصخباؿ مدعػد ، الخائج معجع لغػي عرخي ا , أؼ جاءه فجدة , اك حجكث الذيء فجدة . لمسديج يشطخ : : يصخك شخك شخا   - *
 .338, شحاف ,  معجع الػسيط.؛  519, 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  8)
ا البيت العخيق , ككانت عسمية التصييخ بعج ذكخ تيسػر أنو إذا أراد حكع ببلد فارس , عميو بالقزاء عمى األسخة السطفخية , ىح - *

ـ( , أف يقتل صغيخ ككبيخ عائمة آؿ مطفخ في قخية ماىيار , كقيل أف 1392ىػ/795رجب ) 10مػت شاه مشرػر ,إذ أمخ تيسػر في 
حقة ججية , قتيل , كشسمت سبعة عذخ أميخا , فتتبع مغ ذريتيع مغ الحكػر كقتميع , فكانت مبلحقة تيسػر ليع مبل 70عجدىع بم  

 431 تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية كتست ترفيتيع ترفية تامة . لمسديج يشطخ : االشتياني ,
 .217,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو.؛شياب ,  

, باب ط ر  معجع الغشيابػ العـد ,  : : الساؿ السكتدب السدتحجث ,أك الغخيب الشادر , مختارات الحجيث . لمسديج يشطخشخيفيع  - *
 .  339باب شخؽ ,  السعجع الػسيط ،. ؛ 512, باب شخماح , الخائج معجع لغػي عرخي  ؼ .؛ مدعػد ,

، معجع , باب ت ؿ د .؛ رضا معجع الغشي جسع تميج , االرث , كالسجج القجيع االصيل . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اتالدىع : - *
 . 1/402اب ت ؿ ب , , بمتغ المغة 

 كحا في )أ( : مسالكيع )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)
،  , باب  س ب ط .؛ ركاس معجع الغشي: جسع سبط , ىػ كلج االبغ كاالبشة , أؼ الحفيج . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اسباشو  - *

 . 180, معجع لغة الفقياء 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ىػال )ج((  10)
 ك( : كتسديق )ب(كحا في )أ,ج,د,(  11)
، معجع لغة الفقياء  ركاس.؛  274, باب ستخ ,  السعجع الػسيط: ستخ كغصاه كاخفاه , ما يخفي خمفو , . لمسديج يشطخ : ستخ   - *
 .3/102, باب س ت ر , معجع متغ المغة  , رضا , 181, 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : حيػتيع )د,ىػ(  12)
 (كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( :  كرثة )ب(  13)
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متكػػاثخة  ,اشخافيػػا شاسػػعة ,مػػجنيا كافػػخه ,كقخاىػػا عػػغ كػػابخ, كىػػي مسالػػظ كاسػػعة )*(كالدػػمصشة ,كػػابخا
قبلعيػػػػا ناشػػػػدة ,كمزػػػػسخات  )*(اكتادىػػػػا راسػػػػخو ,كعػػػػخانيغ اشػادىػػػػا شػػػػامخة ,كمخػػػػجرات )*(,كاكتػػػػاد
جػارحيػػا لمطيػػػر ناشػػخه  (2)[ كػاسػػخ اكاسػػخىا كاسػػخة ,كنػػػاثخ(1)كمعادنيػػا غيػػخ بػػارزة, ]ك )*(مكامشيػػا

جاؿ ضػػاىخه شػػصارىا ضػػافخة ,كثعػػابيغ ابصاليػػا فػػي جػػجاكؿ الجػػ (4),كبيػػػر (3),كنسػػػر دعارىػػا شػػامخة
تاممػػو,  (7)قػػاىخة ,فشطػػخ تيسػػػر بعػػيغ برػػيختو فػػي رذيمػػو (6),فػػي بحػػار الحػػخاب (5),كتساسػػيح اقياليػػا

انػػو ال يدكػػػا لػػو كرد ,عارضػػيا مػػغ شػػػكة عػػارض ,كال يرػػفػ كرد ثغػػخ  (9),فكختػػو فػػخءا (8)كمػػخءاة 
لػػو فػػي ,كال يشبػػت  (10)فايزػػيا مػػغ شػػارب معػػارض, كال يثبػػت لػػو فػػي بشيػػاف مسالكيػػا اسػػاس تحكػػع

مبانييػا ,كاجػخاء امػػره عمػى مػا اقتزػتو  (13),ككاف قرػجه ابقػاء (12)تشعع  غخاس (11)بدتاف مسالكيا
,في بديط ارضيا ,كسػؽ انيار  (15)عسل فبلحة سمصانو (14)التػرة الجشكيد خانية فييا ,فمع يسكشو

خىػا ,ككدػخ اكاب (19)اندػاب (18),شػليا كعخضيا اال بقمع عبلليػق (17)مسالكيا (16)اكامخه في جخايب
 (21)اخذػاب احدػاب اكاسػخىا ,فدػعى فػي استيرػاؿ فػخعيع كاصػميع ,كاجتيػج فػي اىػبلؾ (20)قخامي

                                                           
،  : مغ ىػ أكبخ مغ األخخ , كجاىجه كغالبو , كعانجه فيو , أك كبيخ القـػ , كصاحب مكانة عالية . لمسديج يشطخ : ابػ العـدكابخا  - *

 .653, باب الباء , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ؾ رب .؛ مدعػد ,معجع الغشي
,  السعجع الػسيط, أك جباؿ األرض كرؤكس الببلد . لمسديج يشطخ :  : كتج , ما ثبت في الحائط أك األرض مغ خذب كغيخه اكتاد - *

 .5/699, باب كت د , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 522باب كثب , 
 .1/290 ,ندىة األنطار : جسع مخجرة أؼ السبلزمة لمبيت . لمسديج يشطخ : مقجير ,مخجرات  - *
, باب ؾ  ـ ف  معجع الغشيقرج كقػة االمخ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : جسع مكسغ , مػاضع التخفي , اك جػىخ كم مكامشيا - *

 .764, باب مكبلة , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد ,
 ساقصة في )أ,ج,ك( : كثابتة في )ب,د,ىػ((  1)
 كحا في )أ( : نػاشخ )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 ,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : ذعارىا ضامخة )ب( : دغارىا شامخة )ج(  3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كتبػر )ج,ك((  4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : افياليا)ب,ج,ك((  5)
 كحا في )أ,ب( : الزخاب )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ,ب( : كديمة )ج,ك(: كذيمة )د,ىػ( (  7)
 كحا في )أ( : كمخاة )ب,ج,د,ىػ,ك((  8)
 كحا في )أ( : فخاػ )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)
 كساقصة في )ب( : يحكع )ج,ك( : محكع )د,ىػ(  ثابتة في )أ( :(  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مسالظ )ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ب( : يشعع )ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ايفاء)ب((  13)
 كحا في )أ,ب( : يسكغ )ج,د,ىػ,ك((  14)
 ك(كحا في )أ( : سمصشتو )ب( : لدمصشتو )ج,ىػ( : لدصشتو )د( : سمصشو )(  15)
 كحا في )أ( : خخايب )ب( : ضخايب )ج,ك(: ضخائب )د,ىػ( (  16)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مسالظ )ج,ك((  17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بقصع عبليق )ب((  18)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : االندياب )ج((  19)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : قػادـ )د,ىػ((  20)
 ب(ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )(  21)
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ارض رحػػع ,اال قمعيػػا ,كال يذػػع مػػشيع  (2)فػػي )*(نصفػػة (1)حػػخثيع كندػػميع ,كجعػػل ال يدػػسع ليػػع ببػػحرة
,ككانػو  (4)فػي مجمػذ فيػو اسػكشجر الجبلبػي (3)رايحة زىخة, في كع كسيغ اال قصعيا ,كقيل انػو كػاف

كػػػاف مجمػػػذ نذػػػاط ,كمقػػػاـ انذػػػخاح كانبدػػػاط, فدػػػاؿ اسػػػكشجر فػػػي ذلػػػظ السحزػػػخ ,كقػػػاؿ اف حكػػػع 
,كقػج  )*(يتعخض الكالدؼ ,كذريتي, فاجابو كىػػ فػي حالػو الذػصح (6)بافداد بشيتي مغ تخاه  (5)القزا
اكالدؾ  (9)يشػػػػػازع (8)عميػػػػػو دماغػػػػػو ,ككضػػػػػع سػػػػػخاج العقػػػػػل مشيػػػػػا فػػػػػػؽ الدػػػػػصح ,اكؿ مػػػػػغ (7)خمػػػػػت
احػػج فانػػو ال  (12)مػػشيع  /أ(30), ابػػخاىيع فػػاف نجػػا مػػغ مخػػاليبي  (11), انػػا كارشػػيػنج )*(((10)يع)السذػػاي

افمػت احػج مػشيع مػغ ذلػظ  (14)كاف,ابػخاىيع االسػج  (13)ارشيػنج , ككاف ارشػيػنج )*(يخمز مغ انياب
[ ابػػخاىيع غػػاييغ ,فمػػع يتعػػخض (16)]ارشػػيػنج, ككػػاف ارشػػيػنج (15)البشػػج ,فانػػو ال مخػػخج لػػو مػػغ شػػخؾ

, فمسػػا افػػاؽ  (19)قػعػػو مػػع صػاحبيو (18)عميػو ,ك (17)تيسػػر السػػكشجر بزػخر كشػػيغ ,كاراد بااليقػػاع
[ فػي (21)عمى مػا قػاؿ ,فقػاؿ ال مفػخ مػغ قزػاء ر كال مجػاؿ ,كال عتػب ]عمػي )*(((20)اسكشجر )ليع

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ميخذت )ج( : ميخزة )ك((  1)
, باب ف ط  السعجع الػسيط: الساء العحب , القميل مغ الساء , أك السشي الحؼ مشو يكػف الجشيغ في البصغ . لمسديج يشطخ : نصفة  - *

 .5/486ؼ ,  , باب ف طمعجع متغ المغة  .؛ رضا , 810, باب نطب , ، الخائج معجع لغػي عرخي ؼ .؛ مدعػد 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : نقصة في )ك((  2)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (  3)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : الجبللي )ك((  4)
 كحا في )أ,ب,ج( : القزاء )د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثخاة )ب((  6)
 عج عغ القػؿ الدجيج , أك كمسات ضاىخىا مخالف لمذخيعة االسبلمية . لمسديج يشطخ : ركاس ,: تباعج كاستخسل , كالبالذصح  - *

 . 196, معجع لغة الفقياء 
 كحا في )أ,ج,ك( : حمت )ب,د,ىػ((  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( :  اك ما )ب( (  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ما تشازع )ب((  9)
 ,ىػ( : السذاتيع )ك(كحا في )أ,ب( : السذائيع )ج,د(  10)
 , باب ش ا ـ  معجع الغشي: رجل ذك فاؿ سيء كشـؤ نحذ كالذخ . لمسديج يشطخ :ابػ العـد , لسذاييع ا - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كارششػد )ب((  11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  12)
, باب ف معجع الغشي حؼء , الشاقة السدشة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع ناب , أضيخ أسشانو , أك سيج القـػ , ككبلـ ب انياب - *

 .786, باب ناب , الخائج معجع لغػي عرخي  ب ك .؛ مدعػد ,
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )ب,د((  13)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كلغ )ك((  14)
 كحا في )أ,د( : ساقصة في )ب( : شخاؾ )ج,ىػ,ك((  15)
 في)أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( ساقصة(  16)
 كحا في )أ( : باالبقاء )ب,د,ىػ,ك( : باالبقا )ج((  17)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ك((  18)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : اصاحبيو )ج((  19)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : نجـ )ب( : ليع )ج((  20)
.؛  701, باب الميع , الخائج معجع لغػي عرخي  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: قصع , أك الرمح ,شبيو الخجل في شكمو كخمقو  ليع - *

 .5/230, باب ؿ ك ـ , معجع متغ المغة  رضا ,
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك((  21)
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 ر الحؼ انصق كل شيء ,ثع اف اسكشجر كابػخاىيع ىخبػا ,فقػبس عمػى (2)عمى انصقشي بحالظ( 1)ذلظ
اخػخ  (5),اذ جخعػو اكؿ الخعػج فػاقخاه  (4),كىتظ حخيع عسخه (3)ارشيػنج كالقاه في الشازعات ,فرار نبا

,ككػػاف كبيػػخ  [ الػػى يػمشػػا ىػػحا خبػػخ(6)ثػػع اف اسػػكشجر لػػع يػػخ لػػو اثػػخ ,كال سػػسع عشػػو ]ك نػػػح ,كسػػبا
رخ السذيج الق (8)مذى بيغ الشاس كانو عبلمو ,حتى قيل اف يجؼ ذالظ (7)اذ اليامة, شػيل القامو

,كػػاف نحػػػا مػػغ ثبلثػػة اذرع كنرػػف بالحجيػػج ,كابػػخاىيع القسػػي اسػػتسخ عمػػى انكساشػػو ,ثػػع مػػات عمػػى 
 . (11)السيالظ (10)السمػؾ كابشاييع )*(,فكاف ذالظ سبب ايخاده (9)فخاشو

 :فرل 

,كقاؿ اف مخجكمي شاه  (13)في قمعة شيخجاف (12)ثع اف تيسػر عرى عميو كػدرز
يتػقع  (14)في الخاص كالعاـ ,فكاف كػدرز )*(كاف ىحا الكبلـ فاشيامشرػر مػجػد الى االف ,ك 

لو عمييا  (17),فحاصخ تيسػر قمعة شيخجاف ,فمع يمح (16)ذلظ اعػامو ,كشيػره (15)ضيػره, كيخجي
الييع عداكخ سجدتاف  (18)سمصاف, فػجو الييا عداكخ شيخاز ,كيدد, كابخقػه ,ككخماف, كاضاؼ

مغ  (21)نايبيا يجعى شاه ابا الفتح ,فحاصخكىا نحػا (20),ككاف العسخاف (19),كذلظ بعج اف شسميا

                                                           
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  1)
 كحا في)أ( : الفطشي بو)ب( : انصقشي بحلظ )ج,د,ىػ,ك((  2)
 حا في )أ,د,ىػ( : ىبا )ب( : بشاء )ج,ك(ك(  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : غدمو )ب((  4)
 كحا في )أ,ب,د,ك( : كاقخاه )ج,ىػ((  5)
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك((  6)
 كحا في )أ( : اذا )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ب( : مجػ ذلظ )ج,د,ىػ,ك((  8)
 : كساقصة في )ب( ثابتة في  )أ,ج,د,ىػ,ك((  9)
الخائج معجع  .؛ مدعػد , 95باب اكضح ,  السعجع الػسيط ،مغ اكرد : أحزخه كاستػرده , كذكخ االمخ . لمسديج يشطخ :  ايخاده : - *

 .153,  االكرؽ , لغػي عرخي 
 كحا في)أ,ب( : كابشاءىع )د,ىػ( : كايتاىع )ج,ك((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السسالظ )ب((  11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كػدرف )ك((  12)
 كحا في )أ,د,ىػ( : سيخجاف )ب,ج,ك((  13)
, باب ؼ ش ك معجع الغشي ابػ العـد , : نذخ كذاع ككذف عشيا , اإلضيار في األمكشة كاألزمشة السختمفة .لمسديج يشطخ :فاشيا  - *

 .59, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس ,
 ف )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كػرد(  14)
 كحا في )أ( : كيتخجى عمى)ب( : يدجي عمى )ج,د,ىػ( : كيخجي عمى )ك((  15)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كشيػده )د((  16)
 كحا في )أ,د,ك( : يم  )ب,ىػ( : يشح )ج((  17)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كاضافػه )ج((  18)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : شسخىا )ج((  19)
 : فكاف )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( (  20)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نحػ )ب((  21)
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لصالبيا بابا  (2)مقيسيغ ,كىي بكخ ال يفتح (1)عشيا ,كعمييا )*(عذخ سشيغ ,كىع ما بيغ ضاعشيغ
[ (4)ال يسمظ خاشبيا مشيا خصابا ,ككاف تيسػر كلي كخماف شخرا يجعى ايجكػ ,]مغ (3),كعانذ

تحقق  (8)العدكخ ىػ السعػؿ عميو, كلسا (7),كفي (6)ذار اليو,فكاف ىػ الس (5)اخػاف الذيصاف
كفاتو ,ككاف ابػ الفتح  (11),كاعجده االنتطار (10)الشرارشاه مشرػر كفاتو ,كخحلو  (9)كػدرز مغ

كاستعسل في  /ب(30)لمرمح,  (13),فاذعغ (12)يخاسمو كل ساعو ,كيتكفل لو عشج تيسػر بالذجاعة
ايجكػ عميو, لكػف عقج  (16)عمييع ,كسمع الحرغ الييع, فحشق (15)ابا الفتح ,كندؿ متخاميا (14)ذلظ

الفتح كشفاعتو ,فاخبخ تيسػر  (17)الرمح لع يشحل عمى يجيو ,فقتمو مغ ساعتو ,كلع يمتفت الى ابي
 فات التجارؾ. (19),ككاف في بعس السسالظ فغزب عميو غزبا شجيجا ,كالكغ (18)بحالظ

 فرل :

احسج اخي  (21)حا متػلى كخماف ,انو كاف بيا لدمصاف[ مسا يحكى عغ ايجكػ ى(20)]كايزا
,كاالخخ سميساف خاف ,ككاف سميساف  ميجؼ (22)شاه شجاع كلجاف صغيخاف, احجىسا يجعى سمصاف

 في غاية الحدغ كالمصافة ,حاكيا معاني السبلحة كالطخافة , (23)خاف

                                                           
 , باب ظ ع ف .؛ مدعػد , معجع الغشي: سار كارتحل , الدفخ القريخ , ضج اإلقامة . لمسديج يشطخ : ابػ  العـد ,  ضاعشيغ - *

 .3/659, باب ظ رؼ , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 530, باب الطخرة , الخائج معجع لغػي عرخي 
 في )أ, د,ىػ( : ساقصة في )ب,ج,ك(  ثابتة(  1)
 كحا في )أ( : تفتح )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كعابذ )ب,ج,ك((  3)
 ساقصة في )أ,ب,ىػ( : كثابتة في)ج,د,ك((  4)
 كحا في )أ( : الدمصاف )ب,ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : اليج )ك((  6)
 ك(كحا في )أ( : كمغ )ب,ج,د,ىػ,(  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كال )ب((  8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كػردف عغ )ج( : كػردف مغ )ك((  9)
 كحا في )أ( : االنرار )ب.ج,د,ىػ,ك((  10)
 كحا في )أ( : كاعجد باالنترار )ب,ج,ك( : كاعجده االنترار )د,ىػ(    (  11)
 كحا في )أ( : الذفاعة )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 : اذعغ )د,ىػ( : فادعغ )ج,ك(كحا في )أ,ب( (  13)
 كحا في )أ,ب( : لحلظ )د,ىػ,ك( : بحلظ )ج((  14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : متخاخيا )ب((  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتحشق )ب((  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابا )ب((  17)
 كحا في )أ( : بحلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  18)
 كحا في )أ,ج( : كلكغ )ب,د,ىػ,ك((  19)
 ساقصة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (  20)
 كحا في )أ,ب( : لمدمصاف )ج,د,ىػ,ك((  21)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الدمصاف )ب((  22)
 ثابتة في)أ,ب,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )د((  23)
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,كاربػاب  (3)ركاح اليػو شػايقةبالجالؿ ,الفاضو رايقػة ,كالحاضػو راشػقة, كاال (2)بالكساؿ ,مخبى (1)معبي
 [:(4)االلباب لو عاشقة ,حخكاتو في القمػب ساكشو, كلفتاتو لمخمق فاتشو ,كسا قيل ]شعخ

 )*(كتسثاؿ نػر في اديع ىػاء  نديع عبيخ في غبللو ماء                                 

 (6)جكػ عمى اتبلفيسامفتتغ بو الخاص كالعاـ ,فعـد اي (5)كعسخه اذ ذاؾ ستة اعػاـ ,كالكغ
التي  (9)مغ تمظ الجرة بانيا صارت يتيسة ,كال رؽ المو (8),كلع يكتف )*(((7),كالحاقيسا )اسبلفيسا

مسانع, فصمب مغ  (12)مخجرة كخيسة ,كلع يكغ لو مجافع ,كال عشيا (11)ديارىا ,لكػنيا (10)خخبت
يجه بسكخكه اليو, كمزى  (14)نفذ احج اف تستج (13)الجبلديغ مغ يعتسج في ذالظ عميو ,فمع تصب

عمى ذلظ مجة ,كالخمق بدبب ىحه القزية في ضيق كشجة ,حتى كججكا عبجا اسػدا ,كانو لمببلء 
 (15)لو جشػد كحفجه ,كثػب ليل القيخ مغ سجاء )*(,ككاف الذياشيغ لو عبجه ,كالعفاريت )*(مخصج

 ﴾ (*)الشجاطجن (17)كانى رءوسشمعيا ﴿ (16)سػاده انتد  ,كاصل الذجخة التي

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : معبا )ج,ك((  1)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مخبا )ج,ك((  2)
 : فائقة )د,ىػ(كحا في )أ,ب,ج,ك( (  3)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : كثابتة في )ب,د,ىػ((  4)
شعخ :  نرخ بغ أحسج البرخؼ , كىػ شاعخ فارسي لقب باألرزؼ , اك خبخ رزؼ . لمسديج يشطخ :  مرصفى ,   قائل الذعخ - *

/  42-3مغ السدتجرؾ عمى الجيػاف , ,  مخصػشات السجسع العمسي العخاقي عػاد ,.؛  84قافية اليسخة , ،  بجاية الجيػافالخبد ارزي ، 
 .2/391,  118ك  104
 كحا في )أ( : كلكغ )ب,ج,د,ىػ.ك((  5)
, الخائج معجع لغػي عرخي , مدعػد ,  152, باب تمبج ,  السعجع الػسيط: مغ تمف , أؼ ىمظ كفدج  . لمسديج يشطخ : اتالفيسا (  6)

 .1/403, , باب ت ؿ ؼ رضا ، معجع متغ المغة ,  238باب تمف , 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : باسبلفيسا )ج,ك((  7)
: جسع سمف ,  كل مغ تقجـ بو العسخ مغ ابائو كأججاده كذكؼ األقخباء , ككل مغ قجـ عسل صالح . لمسديج يشطخ : اسالفيسا  - *

 .186, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 285, باب سمظ ,  السعجع الػسيط
 ,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : يكتف )ب,ج(  8)
 كحا في )أ,ب( : الميسا )د,ىػ( : الميا )ج,ك((  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : خخجت مغ )ب((  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( تكػنيا )ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ب( : عشيسا )ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : يصب )ج((  13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يسج )ب( (  14)
خاصج , رصج يخصج , راقب الذيء كقعج لو في شخيقو , كمكامغ األمػر ,السكاف الحؼ تخاقب فيو حخكة الكػاكب : جسع ممخصج  - *

,  معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  249باب رصع ,  السعجع الػسيط ،كالشجػـ , كالسكاف السختفع السذخؼ عمى األعجاء . لمسديج يشطخ : 
 .318, ، معجع لغة الفقياء باب ر ص د .؛ ركاس 

, جسع عفخيت , كىػ الخبيث الساكخ , أك الجشي كالذيصاف ,الخجل السبال  في الجىاء كمكخ كخبث . لمسديج يشطخ :  العفاريت - *
 .4/145, باب ع ؼ ر , معجع متغ المغة  .؛ رضا ,  363باب عفغ , السعجع الػسيط ،

 كحا في )أ,ج,ك( : سجا )ب,د,ىػ((  15)
 : الى )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( (  16)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,ىػ,ك( : رؤس )د((  17)
 . 65:  الرافات - *
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عشج خياؿ  (5),كيدتحدغ (4)عشج صجا صػتو ضخاـ الشيخاف (3)تدتمح (2)فؤاده نبت ,فشت  (1)مغ حبة
 :  (6), قمت  )*(صػرتو ,مذاىجة الغيبلف

 /أ(31) )*(زبانية الشيخاف تكخه كجيو                                  كحيغ تخاه تدتعيح جيشع

يختميسػػا,  (8), فػػارغبػه فػػي اف)*(فػػػاده عمػػى الساثسػػو,كجبػػل  (7)قػػج نػػدع ر مػػغ قمبػػو السخحػػة
فػجخل عميػو  (10)دايتػو ,كتيػجػ (9),كقج سكغ فػي حجػخ )*(كيقتميسا, ككانت عيغ سميساف خاف رمجا

فػي جشبػو, بخشجػخ  (13),كضػخبو (12)مػغ سػاعتو, كاغتالػو كىػػ راقػج فػي حجػخ دايتػو (11)ذالظ الطالع
 (17)كالدلدلػة (16)كالػلػلػو ,ككقػع العجػي  فػي الشػاس ,فارتفع الزجي  (15)مغ الجشب االخخ (14)انفحه

,كشفػػق الشػػاس يبكػػػف عمييػػا كليػػا ,كالطػػاىخ اف ىػػحه االمػػػر  (18)كاىميػػا )*(,كعػػع السػػاثع امػػة الػاليػػو
 عغ مثل ىحه  (20)[ الكفار ما كاف يخمػ(19)كانت باشارة تيسػر ,كعدكخ ذالظ الطمـػ ,]ك

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جبة )ب((  1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كنت  )ك((  2)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : يدتمح )د,ىػ((  3)
 ىػ( كحا في )أ,ج,ك( : صجا صػتو ضخار الشيخاف  )ب( : صجػ صػتو خػار الثيخاف )د,(  4)
 كحا في )أ,ج,ك( : كتدتحدغ )ب,د,ىػ((  5)
, باب غ معجع متغ المغة  , رضا , 379, باب غيخ ,  السعجع الػسيط: جسع غػؿ , كىػ حيػاف كىسي .لمسديج يشطخ : غيالف  - *

 ( 4/343ك ؿ , 
 كحا في )أ,ج,د,ك( : شعخ )ب( : قمت )ىػ((  6)
 .2/710-1, بجائع الدىػر يشطخ : ابغ الياس , ذكخ ىحا البيت في مػت تيسػرلشظ . لمسديج - *
 كحا في )أ,ىػ( : الخحسة )ب,ج,د,ك((  7)
, باب لجاز  السعجع الػسيط: اثع جسع أثاـ كمدثع , عسل ما ال يحل كذنب ال يغفخ , السعرية كالخصيئة . لمسديج يشطخ : الساثسة  - *
 , باب ا ث ـ. الغشي معجع.؛ ابػ العـد ,  25, 
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : باف )ب(كحا (  8)
: ىاجت عيشو كأصابيا الخمج , مخض يريب العيغ فتمتيب كتـخ بياضيا كجفػنيا , أك ىمظ الجير كإنيار . لمسديج يشطخ : رمجا  - *

 , باب ر ـ د. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  2/646, باب ر ـ د , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 258, باب رمج ,  السعجع الػسيط
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  9)
 كحا في )أ,ج,ك( : كتيجا )ب,د,ىػ((  10)
 كحا في )أ( : كالطالع )ب( : ذلظ الطالع )ج,د,ىػ,ك((  11)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : ك ساقصة في )ج,ك(  (  12)
 كحا في )أ,ب( : فزخبو )ج,د,ىػ,ك((  13)
      كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نفحت )ب(    (  14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االخخػ )ب((  15)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  16)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كالدلدلت )ج((  17)
،  جسع كليػف , الحديغ حدف شجيج , الستحيخ مغ شجة الحب , كتكػف مغ شجة الحب أك الحدف .لمسديج يشطخ : مدعػد الػالية : - *

باب ك ؿ ق  ، معجع متغ المغة ،, باب ك ؿ ق .؛ رضا  معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  853, باب الػالبة , غػي عرخي الخائج معجع ل
 ,5/816. 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الػلية كالسيا )ب((  18)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  19)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : كانػا يخمػا )ىػ,ك( (  20)
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كػػػاف يدػػػيخ  (2),الكػػػغ لعمػػػو السرػػػاحبة كالسخافقػػػة كاالشػػػخار كلػػػػ كػػػاف فاعمػػػو مػػػغ غيػػػخىع (1)الذػػػخكر
 بديخىع 

 حكاية:

الذاـ بجشػػده الغديػخة ,كػاف مػع كاحػج مػشيع اسػيخه ,كذػفت ايػجؼ الشػايػب  (3)لسا ارتحل عغ  
,جعمػت  )*(فمسا قخبػػا الػى حسػاه , رضيع ففصستيا (4)قشاع عرستيا ,كلصستيا ,كعمى يجىا بشت ليا

كتبكػي ,كمعيػع جسػاؿ مػغ  (6)السشكػى ,تشكػج )*(لسا بيػا مػغ السزػس( 5)االكاه, ك )*(البشت تاف انيغ
 (10)كالقدػػػاكة )*(((9)عمػػػى )الغبلشػػػو (8)عمػػػى الشكػػػاد ,مخبػػػػؿ (7)بغػػػجاد ,مشصػػػػ عمػػػى الفدػػػاد ,مجتػػػػ

لع يخمػق ر  (14)مغ االذا (13),متصمع )*(((12)كالغباكه, مستمى مغ )البحا (11),معسػؿ مغ الفزاضة
  (18),كلع يػدع لدانو لفطا مغ الخيخ ,فيدتسع (17)فيشتدع, (16)لخحسة شيئا[ في قمبو مغ ا(15)]تعالى

 
                                                           

 )أ,ج,د,ىػ,ك( : االشػار )ب(كحا في (  1)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  2)
 كحا في )أ,ب( : مغ )ج,د,ىػ,ك((  3)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  4)
: إحجػ مجف سػريا العخيقة , تقع في الجدء الغخبي مغ سػريا , عمى ضفاؼ نيخ العاصي , كأضيفت قجيسا الى حسز حساة   - *

 .  9/518,  السػسػعة العخبية العالسية .؛ 268، الجر السشتخب،  كفيسا بعج إلى حمب . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة
الخائج  .؛ مدعػد , 93, باب اىاب , السعجع الػسيط : الرػت السشبعث مغ اإلنداف أك الحيػاف عغ األلع .لمسديج يشطخ : انيغ  - *

 , باب ا ف ف. معجع الغشيابػ العـد ,  .؛  148, باب انيمظ , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ج,ك( : لسا )ب,د,ىػ((  5)
 5/311باب ـ ض ض ,  معجع متغ المغة ، : الكخه الذجيج , أك شخب ما مالح ك لبغ حامس . لمسديج يشطخ : رضا , السزس - *

 .747, باب مزخ الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد ,
 شكج )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : تت(  6)
 كحا في )أ,د( : مجشػ )ب( : مخبػ )ج,ك( : محتػ )ىػ( (  7)
 كحا في )أ,ب,د( : مجبػؿ )ج,ىػ,ك((  8)
 كحا في )أ,ب( : الغبلضة )ج,د,ىػ,ك((  9)
جع لسعجسع أغبلط ,  مغ غمط , اخصد في األمخ , كفي حقو , كما خالف الػاقع مغ غيخ قرج  . لمسديج يشطخ : ا الغالشة : - *

 .250, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس ,  378باب غمب ,  الػسيط ،
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالفداد )ب((  10)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الفطاضة )د,ىػ((  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : القحػ )ج,ك( (  12)
, باب البحر , الخائج معجع لغػي عرخي  دعػد ,: الكبلـ الفاحر الديء كالقبيح , احتقار كازدراء كذمو. لمسديج يشطخ : ملبحاء ا - *
 . 106باب بجيع ,  معجع الػسيط ،.؛ 167
  كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مشصمع )ب((  13)
 كحا في )أ( : االذػ )ب,ج,د,ىػ,ك((  14)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شيئا مغ الخحسة )ب((  16)
 أ,د,ىػ( : فيشدع )ب,ج,ك(كحا في)(  17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فيدسع )ب((  18)
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اخػحىا, ليخفػف مػغ ىسيػا ,ككانػت راكبػو  (2)فػي كىسيػا انػو انسػا (1)فاخح تمظ البشت مغ اميػا ,فػجار
,فاستكذػفت  (4)عميػو سػاعة عػغ الثقػل ,ثػع كصػل كيػجه خاليػو كقيقيتػو (3)عمى جسل ,ثع انقصع بيا
مػػػالي كماليػػػا ,فيػػػػػ عقميػػػا ,ككىػػػي فصخحػػػت نفدػػػيا ,كنحػػػت نحػىػػػا فاخػػػحتيا اميػػػا حاليػػػا ,فقػػػاؿ 

,كانقمبت كاتت بيا ,كركبت فتشاكليا مشيا مخة اخخػ عمى اف ال يدػميا ضخا ,ثع غاب عشيا كرجع 
صػػشع كسػػا صػػشع , فالقػػت نفدػػيا ثانيػػة ,كعػػجت الييػػا ثانيػػة ,كجػػاءت كىػػى عانيػػة ,كقصػػػؼ  (5)كقػػج
فاخػحىا  /ب(31),  (8)فمػحتيا (7)كاخحتيا ككضعتيا عمػى كبػجىا التػي مشيػا دانية ,فخكبت)*(((6))حتػفيا

[ بشػػء, كال (10)انػو يحسميػا ]ىػػ )*(,كحمػف ليػا يسيشػا حانثػو (9)مشيا مخة ثالثو ,بشية في الفداد عابثػو
 )*(, فحسميػػػا سػػاعو ثػػػع خػػػخج عػػػغ سػػشة الجساعػػػة ,كرمػػػى بيػػا فػػػي بعػػػس البصػػػاح (11)يسدػػيا بدػػػػء
 (15)بػاالئع مػبلؼ )*(يػجه الجامغػة (14)الييػدؼ برػاحبو االكضػاح , كجػاء (13)بيا ما فعل (12),كفعل

نفديا باكية ,كرامت  (17),كجمب الى اميا جمبيا ,فصخحت (16),كمغ البشت فارغة ,كقج سمبيا سمبيا
 ,فارجعى كاركبي, فبكت كصاحت ,كانت  (18)الخجعى جارية ,فقاؿ ليا ال تتبعي كفيتظ ىسيا

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فداد )ب((  1)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  2)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ( : عالية )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
 ي )ب(ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة ف(  5)
 كحا في )أ,د,ىػ( : حقػقيا )ب( : خفػقيا )ج,ك((  6)
, باب  السعجع الػسيط: جسع حتف , أؼ السػت كاليبلؾ , مغ غيخ قتل ك ال ضخب , السػت الصبيعي . لمسديج يشطخ : حتػفيا  - *

 . 2/23, باب ح ت ؼ , ، معجع متغ المغة .؛ رضا  187ح  , 
 ب( : التي مشو )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : الحؼ مشو )(  7)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كلجتيا )ج,ك((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عايثة )ب((  9)
 , باب ح ف ث  .؛ركاس ,معجع الغشي : لع يمتـد باليسيغ كلع يِف بو , الحؼ لع يٍف بػعجه . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,حانثة  - *

 .132, معجع لغة الفقياء 
 ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(ساقصة في )أ,(  10)
 كحا في )أ,د( : ىػ )ب( : كال يسديا يدػ)ج,ك( : كيشػء كال يسديا )ىػ( (  11)
، الخائج معجع : اليحياف , كالكبلـ الشات  عغ الحسى , أك سػػ السكاف كبدصو , كإلقاه عمى كجيو . لمسديج يشطخ : مدعػد  البصاح - *

 , باب ب ط ح. معجع الغشيـ , , ابػ العد  175, باب بط , لغػي عرخي 
 كحا في )أ( : كمثل )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ب,د( : فعمو )ج,ىػ,ك((  13)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كجاءت )ب((  14)
معجع  : خذب معخكضة بيغ عسػديغ يعمق عمييا الدقاء , أك السقشع كالحاسع كالقاشع كالحاسع . لمسديج يشطخ : رضا , الجامغة - *

 , باب د ـ غ. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  2/451, باب د ـ ؽ , المغة  متغ
 : باالثع مبلؼ )د( : بالبلثع مبلء )ىػ(  كحا في )أ( : ببلثع تبلؼ )ب( : باثع مبلء )ج,ك((  15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  16)
 كحا في )أ,ب( : فاشخحت )ج,د,ىػ,ك((  17)
 ىسا )ج,د,ىػ,ك( كحا في )أ,ب( :(  18)
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ديػػغ ممػػػكيع سػػالكػف شخايػػق  ,كالشػػاس عمػػى (2),كاف كانػػت اسػػتخاحت (1)كناحػػت ,ككقعػػت فػػي العشػػا
  .سمػكيع

  : بال يحتاج الى عمو كسب (4)كاف كاف ايجاكه (*)دخػلو الى عخاؽ العخب (3)سبب

,كدانت لو السمػؾ كاالمع ,كانتيت مخاسيسو  )*(جسيع مسالظ العجع (5)كلسا خمز لتيسػر
حسج صاحب بغجاد ,كاضصخب فجيد جيذا عخمخما, الى حجكد عخاؽ العخب ,غزب الدمصاف ا

,فبم   (9),فتػجو الجير نحػ الجغتاؼ (8)يجعى سشتاؼ (7)[ اميخا مقجاما مقجما(6)كجعل ]رييديع
, )*(تيسػر خبخ الجير كخبخه ,فدخ بحالظ قمبو ,كانذخح صجره, فجعل ذلظ سببا لسياكشتو

 (13)جيذا كخارا ,بل بحخا زخارا , فتبلقيا (12)ممظ العخاؽ كمشاكشتو ,كانفح (11)لسحاربة (10)كذريعة
  (14),فرجؽ كل مشيسا صاحبو )*(برجؽ نية عمى مجيشة سمصانية

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج( : العشاء )د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : استخاجت )ب(      (  2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  3)
 ( .2لمسديج يشطخ , خخيصة رقع ) حجكد دكلة تيسػر في عخاؽ العخب : - *
 بجاكة )ىػ( كحا في )أ,ب( :ايحاكة )ج,ك(: ايجاءه )د( : ا(  4)
 لتيسػر )أ,ج,د,ىػ,ك( : تيسػر مغ )ب( (  5)
:  بعج أف سيصخ تيسػر عمى ببلد العجع كانتراراتو في أكاسط ايدا كالػاليات االيمخانية كبجاية  لغدك لمعخاؽ الحسمة التسييجية - *

فعشجما سيصخ تيسػر عمى تبخيد ىخب االضصخاب في بغجاد , قخر التػجو إلى عخاؽ العخب , كأزع  ذلظ الدمصاف أحسج بغ أكيذ , 
أحسج الى بغجاد , كحاكؿ الترجؼ لقػات تيسػر ككاف ذلظ لسا جيد تيسػر حسمة اخخػ الحتبلؿ تبخيد , فجيد جير كبيخ بقيادة سشتاؼ 

اف ـ( , لرج جير تيسػر , كلسا عمع تيسػر بحلظ اتخحه سبب لغدك العخاؽ كالقزاء عمى الدمص1392ىػ/795شػاؿ ) 20ذلظ في 
أحسج  , فتقابل الجيذاف في مشصقة قخب سمصانية , لكغ مػازيغ القػػ غيخ متكافئة عمى الخغع مغ اف قػات تيسػر تبم  ستسائة جشجؼ , 
إال أف القائج سشتاؼ لع يدتصع الرسػد في كجو قػات تيسػر كىخب مغ السعخكة , أما تيسػر لع يتبعيع كانسا اكتفى بيحا الشرخ كعاد 

.؛  1/336, أنباء العسخ بأنباء العسخ  انت ىحه السعخكة مقجمة الحتبلؿ العخاؽ. لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,لسسمكتو , فك
سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ  .؛يػنذ السػلى , 2/220, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس ,
صمة الجكلة التيسػرية بالعالع  .؛ باعامخ , 159, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح , 43, كبالد الذاـ 
 .198اإلسالمي ، 

 ساقصة في )أ( : كحا في )ب,ك( : رئيديع )ج,د,ىػ( (  6)
 مقجاما مقجما )أ,ج,د,ىػ,ك( : مقجما )ب( (  7)
 كحا في )أ( : ستشاني )ب( : سبتاني )ج,ك( : سشتائي )د,ىػ(  (  8)
 كحا في )أ,ج( : الجقتاؼ )ب( : الجغتاني )ج,ك(  : الجغتائي )ىػ(   (9)
: اختبلشيع كدخل بعيع في بعس , اضصخبػا كقعػا في الفداد , عجد كبيخ في حخب كقتاؿ , كالفتشة كاالضصخاب مياكشتو  - *

 , باب ق كش. معجع الغشي, .؛ابػ العـد  680/ 5, باب ق ؼ ش , معجع متغ المغة  كالفػضى . لمسديج يشطخ : رضا ,
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كدريعتا )ج,ك((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لسحاربتو )ب((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فشفح )ب((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتبلقػا )ب((  13)
ف كجعميا كخسي ممكو , كقاعجة الجكلة االيمخانية, مجيشة مغػلية مغ اذربيجاف , كىي حجيثة بشاىا خخبشجه بغ أرغػ  مجيشة سمصانية : - *

.؛ لدتخن   391, أكضح السدالظ كتزع تدع مجف , كىي بالقخب مغ جباؿ كيبلف عمى مديخة يـػ . لمسديج يشطخ : ابغ سباىي زادة ,
 .258, بمجاف الخالفة الذخقية ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ضاحبة )ب( (  14)
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,مغ افػاج  (3),كاستسج بحخ الجغتاؼ (2),كسجد لشحخه الدشة االسشة ,كسياـ الحخاب (1)الزخاب
ع الى بغجاد ,فانيـد ككصل كمي (5)قشيات جشج سشتاؼ )*(((4)امػاجو ,كاصصجـ فانكدخ في )قداشمو

السقشعة ,كاشيخه في بغجاد ,بعج اف ضخبو  (7),فالبذ الدمصاف احسج سشتاؼ (6),كتذتتػا في الببلد
 .)*(متػجيا الى ببلده  (8)كاكجعو ,ككف تيسػر عغ عشاده ,كنقل

الثػايخ كىػجك ذلػظ البحػخ السػائخ لتصسػيغ مشػو االشػخاؼ  )*(سكػف ذلػظ الدعػدع (9)ذكخ
 بيا الجكايخ:  (10)فيحصسيا كسا يخيج كيجيخ

ثػع اف تيسػػر خػػخج مػغ سػسخقشج الػػى ضػػاحييا ,كجعػػل يتشقػل فػي جػانبيػػا كنػاحييػا ,كبشػػى 
باسػػساء كبػػار السػػجف كاالميػػات , كقػػج صػػفت لػػو  /أ(32)[ حػالييػػا قرػػبات سػػساىغ, (11)]عمييػػا مػػغ

مػػغ  (12)يػػاسػسخقشج ككالياتيػػا كمسالػظ مػػا كراء الشيػػخ كجياتيػا ,كتخكدػػتاف كمػا فييػػا مػػغ الػببلد, كنايب
فػي بحػخ مسالػظ  )*(,كىي )*(((14),كخػارـز التي بيا فتظ كسصا ,)ككاشغخ( 13)جيتو يجعى خجايجاد

                                                           
 زخب )د,ىػ(كحا في )أ,ب,ج,ك( : ال(  1)
 كحا في )أ,ب,ك( : الحخب )د,ىػ( : الخخاب )ج((  2)
 كحا في )أ( : الجقتاؼ )ب( : الجغتائي )د,ىػ( : الجغتاني )ج,ك((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تذاشمو )ب((  4)
ية كالسشية . لمسديج يشطخ : جسع قدصل , ىػ الغبار الداشع في الحخب , أنبػب يجخؼ فيو الساء , أصػات الخيل , الجاىقداشمو  - *

 , باب قدصل. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,    631, باب قدع , الخائج معجع لغػي عرخي  : مدعػد ,
 كحا في )أ,ب( : سبتاني )ج,ك( : سشتائي)د,ىػ( (  5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  6)
 اني )ج,ك(كحا في )أ( : لدشتائي )ب( : سشتائي )د,ىػ( : سبت(  7)
 كحا في )أ,ب( : كقفل )ج,د,ىػ,ك((  8)
عمى الخغع مغ ىخكب أحسج بغ أكيذ عشجما سسع قجكـ تيسػر , حسل مدؤكلية خدارة ببلده , لقائجه سشتاؼ الحؼ ىخب مع حاميتو  - *

 199, سػرية بالعالع اإلسالمي صمة الجكلة التي عشجما دخميا تيسػر , فقاـ أحسج بإشياره , كضخب في بغجاد . لمسديج يشطخ : باعامخ ,
 .43, سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـ  .؛ يػنذ السػلى ,

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  9)
الجىخ كشجائجه  . لمسديج  : جسع زعازع , حخؾ الذيء بقػة , ساؽ اإلبل سػؽ عشيف , الديخ الذجيج الستعب , كمرائبالدعدع  - *

 , باب ز ع ز ع. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  3/34باب ز ع ز ,  معجع متغ المغة ، يشطخ : رضا ,
 ثابتة في )أ,د,ك( : كساقصة في )ب( : يجبخ )ج,ىػ( (  10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تجعى خجادبجاد )ب((  13)
 كحا في )أ,د,ىػ( : ككاشػرد )ب( : كذغار )ج,ك((  14)
: قاشغخ ككاشكار قذغخ , السجيشة الدادسة في تخكدتاف , كىي مجيشة عطيسة مغ ببلد الريغ , كتقع كسط ببلد التخؾ , كاشغار  - *

.؛  4/430, باب كاشغخ , معجع البمجاف  ساليا . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,كتدسى ازد ككشج , كتقع عمى نيخ صغيخ ياتي الييا مغ ش
, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 489, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ , .؛4/440, صبح األعذى القمقذشجؼ ,
 1/106, ، رحالت ماركػ بػلػ  .؛ ماركػ بػلػ 99, معجع الخخيصة التاريخية  .؛ كاصف ,503
خبلؿ الفتخة التي غدا فييا تيسػر لخػارـز , تػجو لذخؽ ما كراء الشيخ إلى مشصقة  ك كاف حاكسيا تغمق تيسػر خاف , كصحخاء  - *

تاريخ إيخاف بعج  ـ(  سيصخ عمييا , كعيغ أميخ تامير حاكسا ليا . لمسديج يشطخ : االشتياني ,1385ىػ/787القفجاؽ , في سشة )
 .216,  عالع االسالمي كالغدك السغػليال.؛  595, اإلسالـ 
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[, كبمخذاف ,كىي مسالظ عمى حجه ,عغ مسالظ سسخقشج متباعػجه ,كاقػاليع خخاسػاف, (1)الخصا ]الجثا
 )*(((4)غػػػػػدنغ)ك ,كالخؼ  )*(((3),)كشبخسػػػػػتاف )*(((2)كغالػػػػػب مسالػػػػػظ مازنػػػػػجراف ,كرستسجار,)كراكلدػػػػػتاف

,كفػارس الذػامخة  (5),كاستخاباد, كسمصانية كسػايخ تمػظ الػببلد ,كجبػاؿ الغػػر السشيعػة, كعػخاؽ عجػع
مػػغ ىػػحه  (7), كال مسػػانع ,كلػػو فػػي كػػل مسمكػػة (6)الخفيعػػو ,ككػػل ذالػػظ مػػغ غيػػخ مشػػازع كال مجػػاذب

 كلج كلج ,اك نائب معتسج. (8)السسالظ كلج, اك

 ـ الكفػر مغ عداكخه في بحػر كيغػص عمى امػر :انسػذج مسا كاف يغػر ذالظ الطمػ 

خخكجػو مػغ  (12)كراء الشيػخ ,ك (11)مػغ مػا (10),كمغ جسمة ذلػظ غػصػو (9)ثع يفػر بذخكر
فػػي االقصػػار  )*(ثػػع انػػو مػػع اتدػػاع مسمكتػػو, كانتذػػار ىيبتػػو كصػػػلتو ,كشػػيػع اراجيفػػو )*(بػػبلد المػػػر

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (  1)
 كحا في )أ( : كزاد بدتاف )ب( : كزاكلدتاف )ج,د,ىػ( : كزكلدتاف )ك( (  2)
المػريػف الكبار , : أك لخستاف ك لػرستاف , ىي أراضي المػرييغ التي قدست اثشاء الغدك السغػلي إلى المػريػف الرغار ك راكلدتاف  - *

كضيخ جساعة ثالثة تعخؼ باسع شػلدتاف , كأما المػريػف الرغار ىع اسع ببلدىع لخستاف , إف المخ الرغيخ شسل اشخاؼ خـخ أباد 
 .؛ 432,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية كاألراضي الػاقعة خمف الجبل .لمسديج يشطخ : االشتياني ,

  .545, ريخ إيخاف بعج اإلسالـ تا
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كشخستاف )ب( : كشيخستاف )ج((  3)
: ىي بمجاف كاسعة كمجف كثيخة , بيغ العخاؽ كخخاساف بالقخب مغ بحخ الخدر , تدسى بسازنجراف , كبحخ شبخ ستاف ,  شبخستاف - *

لفدس كاستاف بالفارسية ىي الشاحية , فدسيت ناحية الصبخ . لمسديج يشطخ:  بيغ الخؼ كقػمذ كالبحخ كببلد الجيمع , فالصبخ بالفارسية ىػ ا
, أثار البالد كأخبار البالد القدكيشي , .؛ 4/14,باب الصاء كالباء , معجع البمجاف  .؛  الحسػؼ ,3/887معجع ما استعجع ،  البكخؼ ,
، أكضح  .؛ ابغ سباىي زادة 382في خبخ األقصار ، الخكض السعصار  .؛ الحسيخؼ , 4/385, صبح األعذى .؛ القمقذشجؼ , 217

 . 77معجع الخخيصة التاريخية ،  .؛  كاصف , 449, السدالظ
 كحا في )أ( : كغدني )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
: عشج العمساء معخكفة بغدنيغ أؼ بريغة السثشى كاستعسل ىحا االسع أكثخ مغ غدنة , كتعخب بجدنة , كىي مجيشة عطيسة  غدنغ - *
شخؼ خخاساف , كأكؿ ببلد اليشج , كىي الحج ما بيغ خخاساف كاليشج عمى مديخ يـػ كاحج فقط , كعخفت بانيا عاصسة الدمصاف في 

.؛  8/222الػافي بالػافيات ،  .؛ الرفجؼ , 4/201,باب الغيغ كالديغ , معجع البمجاف  الغدنػؼ . لمسديج يشطخ :  الحسػؼ ,
، .؛ العبادؼ  303/ 1, ندىة األنطار مقجير , .؛ 483, أكضح السدالظ ابغ سباىي زادة ,؛ . 4/397،  ذىصبح األع القمقذشجؼ ,

معجع الخخيصة التاريخية  كاصف , .؛ 387, ، بمجاف الخالفة الذخقية .؛ لدتخن   25, قياـ دكلة السساليظ األكلى في مرخ كالذاـ 
 ،85. 
 كحا في )أ,ب( : العجع )ج ,د,ىػ,ك((  5)
 )أ,ب( : مجادؿ ك )ج,د,ق,كػ(كحا في (  6)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : مسمكتو )د((  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بدخكره )ب((  9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : عػضو )ك((  10)
 كحا في )أ,ب( : مسا )ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الى )ب((  12)
ساف كاصبياف , كبيا جباؿ يقاؿ ليا لػرستاف مغ ببلد خػزستاف , كىي ذات أراض خربة ا: أرض كاسعة بيغ خخ  بالد المػر - *

 5/25,باب البلـ كالػاك ,، معجع البمجاف تترل بخػزستاف  , كجشديع مغ األكخاد كأىل الذاـ تدسيو قخيذو . لمسديج يشطخ : الحسػؼ 
 .2/426قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ،  حبي ,.؛ الس 4/343 صبح األعذى، القمقذشجؼ , .؛
.؛ ابػ العـد  245, باب رحب ,  السعجع الػسيط: رجف , الخعذة كالدلدلة , أك األخبار الكاذبة كالديئة . لمسديج يشطخ :  اراجيفو - *
 .40, باب اذف , ، الخائج معجع لغػي عرخي , باب ر ج ؼ .؛ مدعػد  معجع الغشي, 
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اختفػػػػاء تػجيػػػػو الػػػػى جيػػػػة  (2)الػػػػو ,كعػػػػجـ[ االقػػػػاليع كاالمرػػػػار ,كثقػػػػل اثق(1),كبمػػػػػغ تخاكيفػػػػو ]فػػػػي
فػي الػببلد دبيػب  )*(العالع مجخػ الذيصاف ,مػغ ابػغ ادـ, كيػجب (4)كاف يجخؼ في جدج (3),كانتقالو

  :[ (5)الدع في االجداد ,قمت ]شعخ

  (8)كالقرج نقجه (7)كيشق جيتو    يدخه                            (6)يرػب يسشو كيرػب

 (12)فػي الغػخب بػػارؽ كبخايػق (11)في السذػارؽ بيػارؽ فيػالق ,اذ لسػع لػو (10)يكػف لو (9)بيشا
,كشػػيخاز ,كاذا   (13),كبيشسػػا نغسػػات شبػلػػو ,كضػػخبات اعػػػاده تقػػخع فػػي حرػػار العػػخاؽ ,كاصػػفياف

تدػػسع فػػي مخػػالف الػػخكـ ,كمقػػاـ الخىػػاكؼ ,كركػػب الحجػػار ,فسػػغ  (14)بخنػػات اكتػػاره ,كبػقػػات ابػاقػػو
البدػػاتيغ ,كعسػػارة القرػػػر ,كقػػج امشػػت  (16)خقشج ,مذػػغػال بانذػػاء[ مكػػث فػػي سػػس(15)ذالػػظ انػػو ]كػػاف

, فمسػػا انتيػػت امػػػره كبمػػ  الكسػػاؿ قرػػػره ,امػػخ بجسػػع جشػػجه  الػػى  )*(مشػػو الػػببلد ,كاشسانػػت الثغػػػر
ابتػػػػجعيا كعمػػػػى صػػػػػرة مػػػػغ التخكيػػػػب  /ب(32), )*(قبلنػػػػذ (17)سػػػػسخقشج ,ثػػػػع امػػػػخىع اف يرػػػػشعػا ليػػػػع 
 ما بيغ الى ايغ يريخكف ,ليكػف ذالظ ليع شعارا,  (18)يخكف ككالتزخيب اختخعيا ,فيمبدػنيا كيد

                                                           
 ساقصة في )أ,ىػ,ك( : كثابتة في )ب,ج,د((  1)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كىجـ )د((  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كانقالو )ب((  3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : حج )ج,ك((  4)
.؛ ابػ  , 225باب دب ,  السعجع الػسيط ،: مذى مذي بصيء متسيبل , سخػ كانتذخ السخض أك الذخاب . لمسديج يشطخ :  دب - *

 , د ب ب. معجع الغشيالعـد , 
 ساقصة في )أ,ج,ك( : كثابتة في )ب,د,ىػ((  5)
 كحا في )أ( : يسيشو كيريب )ب( : يسشو كيريب )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ( : كيشػؼ جيتو )ب( : كيشػؼ جبية )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ب( :نقخه )ج,ك(: نثخه )د,ىػ( (  8)
 ػ,ك( : فبيشسا )ب( : بيشسا )ج(كحا في )أ,د,ى(  9)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في)ب( (  10)
 ثابتة في )أ,ب ,د,ىػ( : ساقصة في )ج,ك((  11)
 كحا في )أ( : بػايق )ب,ج,ك( : بػائق )د,ىػ((  12)
 كحا في )أ( : كاصبياف )ب,ج,د,ىػ,ك((  13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ابػاقيا )ج,ك((  14)
 ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(ساقصة في )أ  (15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بعسل )ب((  16)
: ىي مجف بيغ ببلد اإلسبلـ كببلد الخكـ , أشيخىا ممصية كمخعر كالسريرة عمى نيخ جيحاف , كأذنة كشخسػس عمى  الثغػر - *

معجع الخخيصة  ج يشطخ : كاصف ,نيخ سيحاف , كيرباف في بحخ الخـك , كالثغػر غيخ العػاصع التي قاعجتيا انصاكية . لمسدي
 .29 الفيخست ،.؛  43التاريخية ، 

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  17)
 276, باب معجع لغة الفقياء  : جسع قمشدػة , نػع مغ مبلبذ الخاس , كعمى ىيئات متعجدة  . لمسديج يشطخ : ركاس ,قالنذ  - *

 .645اب قمقل , , بالخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد ,
 ساقصة في )أ,ب,ىػ( : كثابتة في )ج,د,ك((  18)
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 (3), ثػػع رحػػل عػػغ سػػسخقشج ,كاشػػاع انػػو (2)لػػو فػػي كػػل جيػػة مػػغ مسالكػػو جذػػارا (1)كقػػج كػػاف ارض
, كانػو فػي  (5)عدكخه كانغسذ )*(((4), ثع انو ادمذ في )دردكر )*(قاصج خجشج ,كببلد التخؾ كجشج

كال  انػػػػػي قرػػػػػج السختصػػػػػف ,كال زاؿ فػػػػػي  (6)عصػػػػػفلجػػػػػة بحػػػػػخ انغسػػػػػذ ,كلػػػػػع يذػػػػػعخ احػػػػػج ايػػػػػغ 
 (9),يدػيخ سػيخ الكػاكػب ,كيجػخؼ جػخؼ السخاكػب (8)بػبلد بعػج بػبلد )*(كاسػاد , كجػػب )*(((7))تاكيػب

مػػغ بػػبلد المػػػر ,كلػػع يكػػغ الحػػج بػػو  (11)نجايػػب الجشايػػب حتػػى نبػػع (10),كيصػػخح مػػا كقػػف ككػػل مػػغ
,كحاكسيػػا  )*(ا كافػػخه ,اسػػع قمعتيػػا بخكجػػخد,كىػػي بػػبلد عػػامخه ,خيخاتيػػا متكػػاثخه ,كفػاكييػػ (12)شػػعػر
  )*([ تدامى(14),كالكغ ]كانت)*(,كقمعتيا كاف كانت في الحزيس )*(عد الجيغ العباسي (13)ممظ

                                                           
 كاف ارض )أ( : رصج )ب( : ارصج )ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ب,د( : حذارا )ج,ك(: خذارا )ىػ( (  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اف عدكخه )ب((  3)
ي عمى شخؼ سيحػف , كأىميا مدمسػف يتبعػف محىب ابي : بمجة مغ تخكدتاف عمى حجكد التخؾ , بالقخب مغ يشغى كشت , كىجشج  - *

 .؛ابغ سباىي زادة , 4/441, صبح األعذى ؛ القمقذشجؼ , 2/168باب جشج ,  معجع البمجاف ، حشيفة . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 .  278, أكضح السدالظ

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : دزدكف )ب((  4)
بة كيخاؼ مشو الغخؽ , أك الجكامة التي تحجث في البحخ , كىي تذبو الحمدكف . لمسديج : ىػ الساء الحؼ يجكر في جخ دردكر   - *

 . 357, باب درس , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 399/  2باب د ر ر ,  ، معجع متغ المغة ،يشطخ : الخضا 
 كحا في )أ,ب( : كانقسذ )ج,ك(: كانقذ )د( : كانتسذ )ىػ( (  5)
 ب,د,ىػ,ك( : يعصف )ج(كحا في )أ,(  6)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : تاديب )ج,ك( (  7)
, الخائج معجع لغػي عرخي  : أكب , أؼ رجع الرػت , االستقامة كالدخعة , أك الدحاب كالخيح . لمسديج يشطخ : مدعػد , تاكيب - *

 , باب ا ك ب. معجع الغشي, ابػ العـد ,  152باب اكػ .؛, 
, معجع متغ المغة  , باب ج ك ب .؛ رضا ,معجع الغشي , أك انتذخ كذاع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : شاؼ كقصع الببلد جػب - *

 594/ 1باب ج ك ب , 
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : ساقصة في )ج,ك((  8)
 كحا في )أ( : يديخ ... جخؼ الخاكب )ب( : يجخؼ ...سيخ الكػاكب )ج,د,ىػ,ك( (  9)
 كساقصة في )ج,ك(ثابتة في)أ,ب,د,ىػ( : (  10)
 كحا في )أ,ىػ,ج,ك( : بم  )ب( : نب  )د,ىػ((  11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : سعػد )ك((  12)
: مجيشة مغ ببلد الجبل , كقاؿ عشيا ابغ حػقل , ىي أرض خربة كتشقل مشتػجاتيا إلى كخج , تقع بيغ ىسحاف كالكخج  بخكجخد - *

 .؛ ابغ 1/404باب بخنػه , ، معجع البمجاف ، ب الييا . لمسديج يشطخ : الحسػؼ كتبعج عغ ىسحاف ثسانية عذخ فخسخ , كفيي األقخ 
قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ  .؛السحبي , 236, بمجاف الخالفة الذخقية  .؛ لدتخن  , 208, ، أكضح السدالظسباىي زادة

 .1/351, الجخيل 
 ثابتة في )أ,ب ( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك((  13)
 .2/221, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  : حاكع مسمكة المخ . لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس الجيغ العباسي عد - *
جسع احزة كحزس , القخار مغ األرض عشج مشقصع الجبل , أشمق عمى كل مشخفس مغ األرض , كنياية سفح  الحزيس : - *

, باب ح  معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  2/112, باب ح ض ر , المغة معجع متغ  الجبل , ادنى مشازؿ القسخ . لمسديج يشطخ : رضا ,
 .308, باب الحصامة ,الخائج معجع لغػي عرخي  ض ض .؛ مدعػد ,

 كحا في )أ( : كلكغ كانت )ب( : لكغ كانت )ج,د,ىػ,ك((  14)
 مدعػد ,عمى الذيء . لمسديج يشطخ : : تفاخخكا كتباركا , دعػا بعزيع البعس بدسسائيع , ركبػا عمى الجكاب , تعالى التدامي  - *

 , باب س  ـ ك.معجع الغشي ابػ العـد ,  .؛  211, باب تدالع , الخائج معجع لغػي عرخي 
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عػػػػػخاؽ العػػػػػخب  (2),كمتاخسػػػػػة )*(حرػػػػػػف الجبػػػػػاؿ الخكاسػػػػػي ,كىػػػػػي مجػػػػػاكرة ىسػػػػػجاف (1)بسشازعتيػػػػػا
[ لسػا كػاف صػاحبيا (3)لى عمييػا ,]ك,كاذربيجاف ,فاحاط بالقمعة كمػا حػالييػا ,كحاصػخ ممكيػا الستػػ 

مػػغ  (5),كال اىبػػة ,كال مػػجد ,ككػػاف فػػي صػػػرة الستػكػػل السحتدػػب ,كاتػػاه الػػببل (4)بػػبل عػػجد كال عػػجد
,كسػػمسو  (7),فشػػدؿ اليػػو (6)كاالدعػػاف )*(حيػػث ال يحتدػػب ,لػػع يدػػعو اال شمػػب االمػػاف ,كاالنقيػػاد لػػو

شج كحبدو ,كضيق عميو نفدو كنفدو, ثع الى سسخق (8)قياده ,فقبس عميو ,كضبط  ببلده ,ثع ارسل
رده الػى  ,كصػالحو عمػى جسػل مػغ الخيػل كالبغػاؿ,ك (10),كرفع عشو ما نابو (9)بعج ذالظ بسجه خمفو
الػى  (14)الكفػر, كاصل الديخ (13),كاليات تمظ الكفػر (12),كلسا استخمز ذالظ (11)ببلده, كاستشابو

البرررراس بجاترررراَ وهررررم  (15)فجاءهرررراىسػػػػجاف فػػػػي اقػػػػخب زمػػػػاف ,فػصػػػػل الييػػػػا كاىميػػػػا غػػػػافمػف ,﴿

,ككػػاف عشػػج السمػػػؾ مرػػصفى  )*(,فخػػخج اليػػو مشيػػا رجػػل شػػخيف ,يقػػاؿ لػػو مجتبػػي (*)﴾(16)قررايلون
كيذػػتخكا بػػامػاليع مػػامغ  /أ(33),كلػػجييع مختزػػى ,فذػػفع فػػييع فذػػفعو عمػػى اف يبػػحلػا مػػاؿ االمػػاف, 

  (17)فامتثمػا امخه كفعمػا ككزعػا ذالظ عمييع بو مغ االركاح كاالبجاف ,

                                                           
 كحا في )أ( : بسشاعتيا )ب,ج,د,ىػ,ك((  1)
عخاؽ العجع , مشيا : اسسيا عشج األشػرييغ ىجساتانا , كاليػناف اكباتاف , ىي مشصقة متػسصة في اقميع جبمي , مغ مجف  ىسحاف - *

الى حمػاف اكؿ مجف العخاؽ سبعة كستػف فخسخا , كتدسى أعساؿ ىسحاف ماه البرخة , بشاىا ىسحاف بغ فمػج بغ ساـ بغ نػح عميو 
أثار البالد  القدكيشي , .؛ 5/410, باب ىسحاف , معجع البمجاف  .؛ الحسػؼ , 98, أحدغ التقاسيع السقجسي , الدبلـ. لمسديج يشطخ :

.؛ ابغ سباىي  596، الخكض السعصار في خبخ األقصار ، لحسيخؼ ا .؛  4/369, صبح األعذى القمقذشجؼ , .؛  483, بار العبادكأخ
  .87الفيخست ،  .؛ 119معجع الخخيصة التاريخية ، كاصف ,  .؛ 648, أكضح السدالظ زادة ,
 كحا في )أ( : كمشاضسة )ب( : كمشاضخة )ج,د,ىػ,ك((  2)
 في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(ساقصة (  3)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  4)
 كحا في)أ,ب,ىػ( : الببلء )ج,د,ك((  5)
أعمػػغ عػػد الػػجيغ العباسػػي الػػػالء كالصاعػػة لتيسػػػر , ألنػػو لػػع يكػػغ يستمػػظ االمكانيػػات لسػاجيػػة تيسػػػر باإلضػػافة لقػاتػػو القميمػػة , فقػػبس  - *

ى سػسخقشج , كبعػجىا عفػا عشػو , كأمػا تيسػػر اسػتػلى حيشيػا عمػى ىسػحاف , فاصػبح قخيبػا مػغ بغػجاد . لمسديػج يشطػخ : تيسػر عميػو كارسػمو الػ
 159, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح ,

 كحا في )أ( : كاالذعاف )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  7)
 سمو )د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب,د( : ار (  8)
 كحا في )أ,ب,د( : حمفو )ج,ك(: بسجة حمفو )ىػ( (  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عشيا بابو )ب((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاستشاده )ب((  11)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ممظ )ب((  13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاضل الذخ )ب((  14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فجاىا )ب((  15)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : قائمػف )د,ىػ(    (  16)
 4:  األعخاؼ - *
, باب  معجع الغشيلمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  : جاب جسع جباه , جامع الزخائب , جسع الجكلة الستختب في زمة الخعية . مجتبي - *

 .120, ، معجع لغة الفقياء  ركاس ج ك ب .؛
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  17)
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السػػاؿ مػػخة ثانيػػة ,فخػػخج اليػػو  (3)نقمػػػه فجعتػػو نفدػػو الجانيػػة اف اشػػخح (2)ك خدايشػػو , (1)فجسعػػػه الػػى
فقبػػػل شػػػفاعتو ,ككىبػػػو  (4)ذالػػػظ الخجػػػل الجميػػػل , ككقػػػف فػػػي مقػػػاـ الذػػػفاعة, مقػػػاـ البػػػايذ الفقيػػػخ

 .)*(عدكخه كالتاـ (6)حتى تبلحق بو (5)بسكانو ,كحثع )*(جساعتو, ثع انو سجؾ

 كمسالظ عخاؽ العخب: )*(اذربيجاف (8)تخخيب ذالظ الخخاب (7)ابتجاء

الذيخ اكيذ ما فعمو بغشع رعايا جيخانو المػر ,كىسجاف  (9)كلسا بم  الدمصاف احسج بغ
باداه بالذخ ,كشخح  (12)ال بج لو مغ قرج مسمكتو ,كدياره ,النو ىػ( 11)االكيذ عمع انو (10)ذالظ

 كالديل اليامخ ,فانو ال مقاكمة لو ببحخه ,كتياره (14)كاف شايخ شخاره ,كاف عدكخه (13)عمي سخاره

مػسى ,قمت  (15),مع عرا ,كال مقابمة لدحخة فخعػف  )*(,كانو اذا جاء نيخ ر ,بصل نيخ عيدى
 [: (16)]شعخ

 الديل يقمع ما يمقاه مغ شجخ                                 بيغ الجباؿ كمشو الرخخ يشفصخ  

                                                           
 كحا في )أ,ب,د( : كالى )ج,ىػ,ك((  1)
 ثابتة في )أ,ب,د( : كساقصة في )ج,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ( : شخح عمييع )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ( : الحليل )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
معجع متغ المغة  ع , البلـز بسكانو . لمسديج يشطخ : رضا ,السػلع بالذيء , أك خفيف اليجيغ في العسل , الخفيع الدخي سجؾ :  - *

 .3/130,باب س د ؾ , 
 كحا في )أ( : كجثع ... كالتع )ب( : كجثع ... كالتاـ )ج,د,ىػ,ك((  5)
 ساقصة في )أ,ب,د( : كثابتة في )ج,ىػ,ك((  6)
الخائج معجع  باب ت ـ ـ .؛ مدعػد , معجع الغشي، العـد ,: الكامل كالغيخ ناقز , الحؿ كالحىاب بعقمو . لمسديج يشطخ : ابػ  التاـ - *

 .188, باب تامى , لغػي عرخي 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  7)
 كحا في )أ( : ذلظ الخخب )ب,ج,د,ىػ,ك((  8)
لسدمسيغ , كىحا ثار غزب تيسػر يعػد قخار تيسػر لغدك اذربيجاف , أف حاكع الجشت ىجع عمى مجيشة تبخيد كقتل اعجاد كبيخة مغ ا - *

 .198, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  , فخخج لبلنتقاـ مشيع . لمسديج يشطخ : باعامخ ,
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ابغ )ب,ج((  9)
 كحا في )أ( : كىسجاف ذلظ )ب,ج,ك( : كىسحاف ذلظ )د,ىػ((  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كال )ج,ك((  11)
 ة في )أ,ج.د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    ثابت(  12)
 كحا في )أ( : شخاره )ب( : شخاره )ج,د,ىػ,ك((  13)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كاف عدكخه كالكاف )د( :عدكخه كاف كاف )ىػ((  14)
بارة عغ : ىػ أحج االنيار الكبخػ التي تحسل مغ الفخات الى دجمة , كيرب في الجانب الغخبي مغ بغجاد , كىػ ع نيخ عيدى - *

قشاة يدتفاد مشيا في السبلحة كالخؼ ,ك ىي أربع قشػات ترل بيغ نيخؼ دجمة كالفخات , كيشدب الشيخ إلى األميخ عيدى العباسي كىػ 
أما اف يكػف عيدى بغ مػسى ابغ عع السشرػر أك عيدى بغ عمي عع الخميفة , كاصبح ىحا الشيخ صالحا لديخ الدفغ , كفي سشة 

الخكض  السشرػر فػؽ مرب الشيخ في دجمة , السجيشة السجكرة أؼ نػاة مجيشة بغجاد . لمسديج يشطخ : الحسيخؼ , ـ(  بشى762ىػ /145)
, 30, العجد  مغ جػانب الحياة االقترادية لبغجاد اثشاء سيصخة السغػؿ االيمخانييغ.؛ الخفاعي ,  112السعصار في خبخ األقصار ، 

 .92ك  48, ية بمجاف الخالفة الذخق .؛ لدتخن  , 8/73
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : عرى )ج,ك((  15)
 ساقصة في )أ( : شعخ )ب,ج,د,ىػ( : بذعخ )ك((  16)
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   )*(لبحخ تشطخه                               قج اضسحل فبل يبقى لو اثخحتى يػافي عباب ا

 )*(لميديسة, كعمع اف ايابو )*(فاستعج لمببلء قبل ندكلو ,كتاىب لو قبل حمػلو ,فتذسخ
 عمي الػجيد (3)[ فقو السقابمة ,كالسقاتمة(2)مغ بديط ]فكخه (1),كاقترخ )*(نرف الغشيسة سالسا

 ,كجيد ما  )*(, كقاؿ لشفدو الشجا الشجا )*(مسالظ بغجاد ,كالعخاؽ ,كتبخيد (4),كصسع عمى خخكج 

 

 

                                                           
قائمو ىػ أحسج بغ دمحم الجمذقي السعخكؼ بابغ عخبذاه , قاليا بالقخب مغ قخية القابػف التحتاني , في الدابع مغ رمزاف سشة  - *
.؛  2/126, الزػء الالمع.؛  3/56ؽ -ج3, التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾ , ـ( لشفدو. لمسديج يشطخ : الدخاكؼ 1432ىػ/836)

 . 54/ 3, مجاني األدب في حجائق العخب  شيخػ ,
: مخ سخيعا , ضع االشياء لبعزيا البعس , رفع الثياب ,اشتجاد الحخب , تييا لؤلمخ , كالسذي مختاال . لمسديج يشطخ :  فتذسخ - *

 , باب ش ـ ر. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  480, باب شسخ , عرخي الخائج معجع لغػي  مدعػد ,
, باب الخائج معجع لغػي عرخي  .؛مدعػد , 97, باب ايية ,  السعجع الػسيط: الخجػع كالعػدة , التػبة . لمسديج يشطخ : ايابو  - *

 , باب ا ك ب. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  157االياب , 
الفػز بذيء ببل كمفة كال مذقة , كما يؤخح مغ السحاربيغ بالقػة , ككل ما يطفخ بو , كالصيب الديل  : جسع مغانع ,غشيسة   - *

, باب الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛ 4/332, باب غ  ف ف , معجع متغ المغة  ,كالعػدة سالسا . لمسديج يشطخ : رضا ,
 , باب غ ف ـ. معجع الغشي.؛ابػ العـد ,  585غػافة , 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فاقترخ )ج((  1)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  2)
 كحا في )أ( : السقاتمة كالسقابمة )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ( : الخخكج مغ )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
ية , كانت عاصسة إليخاف في بجاية القخف أك تػريد , مغ اشيخ مجف اذربيجاف , كالعامة تدسييا تػريد  , كىي مجيشة إيخان تبخيد : - *

الدادس عذخ السيبلدؼ , كىي السجيشة الكبخػ الخابعة في الببلد ,كعاصسة اذربيجاف الذخقية , في الخكغ الذسالي الغخبي إليخاف , فيي 
, ، صبح األعذىقذشجؼ .؛ القم 2/13, باب التاء كالباء ,معجع البمجاف قاعجة اذربيجاف كأشيخ مجنيا .لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

معجع  كاصف ,.؛  246, ، أكضح السدالظ .؛ .؛ ابغ سباىي زادة 130الخكض السعصار في خبخ األقصار ،  .؛ الحسيخؼ , 4/357
 .6/78,   .؛ السػسػعة العخبية العالسية 196, بمجاف الخالفة الذخقية  لدتخن  ,.؛  40الخخيصة التاريخية ، 

عمع أحسج بغ أكيذ عجده في مػاجية تيسػر , فاسخع بارساؿ كفج بخئاسة الذيخ نػر الجيغ الفخايتي بحسل :  الغدك األكؿ لمعخاؽ - *
ىجايا إلى تيسػر , إال أف تيسػر اراد مغ الدمصاف أحسج القجـك بشفدو , كبيحا تعجد االسباب التي مشحت تيسػر االمكانية لغدك بغجاد , 

كعجـ التداـ الدمصاف أحسج بزخب الدكة باسع تيسػر , فجخل تيسػر العخاؽ سشة  مشيا دعػة الدكاف لتيسػر لجخػؿ بغجاد ,
ـ( , كخجع حاكسيا بعج أف شسدنو أنو لغ يغدك ببلده , بقػلو "انا ما جئتظ محاربا كإنسا خاشبا , أتدكج بدختظ كازكجظ 1396ىػ/796)

كىي مسخات ضيقة , كأمخ تيسػر جشجه بالتحخؾ بدخعة إلى ابشتي" ,  لكشو غجر بو ككضع خصة كىجع عمى بغجاد مغ جية لع يتػقعيا 
بغجاد , أما الدمصاف أحسج كاف يجيل أخبار تيسػر كمجػ قػتو ,كعشجما عمع بقجكمو ىخب الدمصاف احسج بغ اكيذ مع عائمو كامػالو الى 

كأرسل تيسػر ابشو كراءه فمحقو عشج  مرخ عغ شخيق دمذق شالبا الحساية مغ الطاىخ بخقػؽ , فقصع جدخ الحمة كأغخؽ الدفغ كالقػارب
الحمة , كقخر االنتقاـ مغ اىميا , فشيب امػاليع كقتل سكانيا , ككانت الدبب في ذلظ الى السقاكمة السدمحة التي كاجييا أميخاف شاه 

خاء كبجؤا بخجمتو مغ قبل نائب الدمصاف أحسج , كلكغ تسكغ احسج مغ اليخب كمعو الفا فارس, إلى الطاىخ بخقػؽ , فاستقبمو األم
كإكخامو , كأرسل لو عذخة االؼ ديشار كمائتي قساش كعجة خيػؿ كعذخيغ جارية كمسمػؾ , كاخبخه اف تيسػر اخح ببلد العجع كالعخاؽ 

الدمصاف بخقػؽ مؤسذ  العيشي , .؛ 300, ركض السشاضخ  كتبخيد, كسيتػجو بعجىا لغدك ببلد الذاـ . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة ,
.؛  162تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  مرمح , .؛ 1/42, ، البجر الصالع الذػكاني .؛ 92,  السساليظ الجخاكدةدكلة 
تاريخ  سعجؼ ايشاس , .؛ 1/580, تمفيق األخبار كتمقيح األثار .؛ الخمدؼ , 220, ، صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ

 .110العخاؽ الحجيث  ، 
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تيسػر االشعار  (2),كارسل في )*(الى قمعة الشجا (1)()*(يخاؼ عميو صحبة ابشو الدمصاف )شاىخ
 [:(5)]كىػ شعخ (4),فسغ ذالظ ما تخجستو (3)كاليجا

 . )*(فخجمي في اليديسة غيخ عخجا     ليغ كانت يجؼ في الحخب شبل                        

السمظ  (6)ثع قرج الببلد الذامية ,كذالظ في سشة خسذ كتدعيغ كسبعساية ,في حيػة
,فػصل تيسػر الي تبخيد ,كنيب بيا الحليل ك  (8)ابي سعيج بخقػؽ ,رحسو ر تعمى (7)()*()الصاىخ
كلجه  /ب(33)الدمصاف احسج, كبيا  (9)قلالعداكخ ,النيا كانت مف (*),ككجو الي قمعة الشجا )*(العديد

                                                           
ـ( , كاف الدمصاف الصاىخ محاصخ في قمعة 1396ىػ/799: ىػ بغ الذيخ أحسج بغ أكيذ الجبلئخؼ , في سشة ) الدمصاف الصاىخ - *

الشجاء , كبكغ لحدغ الحع غاب اميخاف شاه عغ تبخيد , فاستصاع الدمصاف اليخب ىػ كمجسػعة مغ رفاقو بسعاكنة أمخاء الكخج . 
 .2/252, يخ العخاؽ بيغ احتالليغ تار  لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس ,

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ضاىخ )ج,ك((  1)
 كحا في )أ,ب,ج( : الشجاء )د,ىػ,ك( - *
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الى )د((  2)
 كحا في )أ,ب,ج( : في اليجاء )د( : كاليجاء )ىػ,ك((  3)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  4)
 ك( : كثابتة في )د,ىػ(ساقصة في )أ,ب,ج,(  5)
: عغ ضعف الجشػد في الحخب , كىخكبيع عشج الحاـ الجشػد , فكاف ذلظ حجيثيع عشجما يػلػف االدبار . لمسديج يشطخ :  شعخ - *

 .3/596,  الصيصاكي  األعساؿ الكاممة لخفاعةعسارة دمحم , 
 كحا في )أ,د,ىػ( : حياة )ب,ك( : حيات )ج(-  (6)
ممػؾ السغخب , ىػ السشده عغ األدناس , فيغمب ىحا المغب عمى آؿ الشبي )ملسو هيلع هللا ىلص( أك أباء الخمفاء الفاشسييغ ,  :مغ القاب الصاىخ - *

, األلقاب اإلسالمية .؛ الباشا , 6/17, صبح األعذى كغيخىع مغ ادعى االنتداب إلى الشبي عميو الدبلـ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
381. 
 أ,د,ىػ( : الطاىخ )ب,ج,ك(كحا في )(  7)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك((  8)
: عقج تػقتامير تحالف مع الطاىخ بخقػؽ كقسخ الجيغ كمداعجة حاكع خػارـز شاه  بجاية الرخاع بيغ تيسػر كدكلة السساليظ - *

قػاتو لسياجسة اراف كاذربيجاف , أما تيسػر صػفي , لمتسخد عمى تيسػر كلسداعجتو في القزاء عميو , فكانت الخصة أف أرسل تػقتامير 
اضصخ لمخخكج مغ سسخقشج لػقف زحف جير تيسػر , بالتالي نجح تػقتامير بإخخاج تيسػر مغ ببلده , كما أف كصل إلى اذربيجاف 

قخر الدكاف  ـ( , فدعصػىا لو  , كلكغ1386ىػ/788خخج تػقتامير مغ اذربيجاف , فجخل تيسػر تبخيد يػـ االثشيغ ثالث صفخ سشة )
قتل تيسػر في حساـ السجيشة , إال أف شخز عمع بالسؤمخة فحىب كأخبخ تيسػر بحلظ , فجخميا ككاجو سكانيا ابادىع كخخب السجيشة , 

ـ( كصل إلى السػصل ,كىخب قخا دمحم مع مائتي فارس كاستقخ في ممصية , 1387ىػ/789كسسيت بحخب الدشػات الثبلث , كفي سشة )
ى الجكلة السسمػكية , كتػاجو تيسػر مع سمصانيا أحسج بغ أكيذ حتى ىدمو , كىخب إلى بغجاد , كمشيا إلى مرخ ليخبخ كالتجد بعجا ال

الدمصاف بامخ تيسػر كما فعمو بتبخيد , كاخبخه أف يزخب الدكة باسسو كيعمغ الخصبة باسسو , كأف يكػف نائب لمدمصاف بخقػؽ فييا , 
كؿ مخة , كسا كصمت ىحه األخبار الى سكاف دمذق , كبجا الخػؼ يطيخ بيشيع ألف الفتغ ال تطيخ كبيحا أصبحت تبخيد تابعة لسرخ أل

، العيشي  .؛ 5/184, الدمػؾ .؛ السقخيدؼ , 3, الجرة السزيئة في الجكلة الطاىخية  اال مغ الذخؽ . لمسديج يشطخ : ابغ صرخؼ ,
عبج الكخيع  .؛2/249,  نيل األمل في ذيل الجكؿ شاىيغ الطاىخؼ , .؛ ابغ92,  الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ الجخاكدة

.؛ عػؼ احسج  2/212, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس 199, خانية مغػؿ القفجاؽ عمى عيج تػقتامير  الشجار , 
سياسة  .؛ يػنذ السػلى , 141, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   .؛ مرمح , 86أحػاؿ مرخ مغ عرخ لعرخ ،  ,

,  التاريخ الدياسي لسشصقة شخؽ االردفحجو شػكت , .؛ 42, الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـ 
   History of Tamerlane and His Successors , p . 3 ؛  .120
 254, تيسػرلشظ عرخه كحياتوأذربيجاف . لمسديج يشطخ : شياب , : ىي أحج القبلع في مشصقة نخذيفاف في شساؿ  قمعة الشجا - *
 كحا في )أ( : معقل )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)



161 
 

,ككاف  ,كنيبيا ,كلع يخخبيا ,كالكغ سمبيا سمبيا (2),كتػجو ىػ الى بغجاد (1)كزكجتو كالجخايخ
,عشج الدمصاف احسج مامػف ,كلو اليو  )*(((3)الػالي بالشجا رجبل شجيج الباس يجعى )التػف 

 رجل في  (4),نحػ مغ ثبلثساية )*(كالذجة  ,كاكلى الباس )*(, كمعو جساعة مغ اىل الشججة)*(ركػف 

 

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كالحخائخ )د,ىػ((  1)
 ىػ الى بغجاد )أ,ج,د,ىػ,ك( : الييا )ب((  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشػف )ب( (3)
 .2/215, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ خ : سعجؼ ايشاس , : ىػ الػالي عمى قمعة الشجاء . يشطالتػف  - *
, باب ر ؾ ف  .؛مدعػد معجع الغشي : االستدبلـ , كاالعتساد عميو , االمخ العطيع , أك السشعة كالعدة . يشطخ : ابػ العـد , ركػف  - *
 .257, باب ركد ,  السعجع الػسيط.؛  402, باب ركل , الخائج معجع لغػي عرخي  ,
بعج أف احتل تيسػر تبخيد , كصل خبخ لتيسػر مغ سكاف بغجاد يصمبػف مشو غدك :   ب سكاف بغجاد مغ تيسػر بإحتالؿ أرضيعشم - *

 , كحكع عمييع بغيخ الحكع الذخعي ,كقادة الجير كأعياف الجكلة  كاف ضالع لخعاياه كقتمو لؤلمخاء كاألكابخ ببلدىع , ألف الدمصاف أحسج 
لكغ الدمصاف أحسج عمع بحلظ , فدرسل كفج بقيادة  فكثخت الذكاكؼ عميو , بالجيل ,كتعييشيع في مشاصب عمياكابقى حػلو مغ يتدسػف 

االسفخايشي مع ىجايا , الستخضاء تيسػر بعج اف ادرؾ أنو ال يدتصيع مػاجيتو في حخب , كأضيخ مفتي بغجاد نػر الجيغ عبج الخحسغ  
فدسع ر تعالى ذلظ فدمط عميو مغ ىػ اقػػ مشو  شيا كانت حيمة مغ تيسػر لخجاعو ,, لكتيسػر ارتياحو مغ سياسة أحسج بغ أكيذ 

ـ( , كاستقبمو أحسج بغ أكيذ 1392ىػ/795شػاؿ ) 11يػـ الدبت ,إذ دخميا  ففتح الدكاف األبػاب لجيػش تيسػر لجخػؿ السجيشة,
سكة , فمبذ الدمصاف أحسج الخمعة , ضخبت الدكة باسسو , تيسػر يـػ الجسعة , كأرسل ألحسج بغ اكيذ خمعة ك فييع خصب ك باليجايا , 
فيخب الدمصاف أحسج كمغ معو , فتبو جشػد تيسػر استػلى عمييا , كقتل اكابخىا كىتظ حخيسيا كسمب امػاليا كأسخ سكانيا , كبعج ذلظ 

 خب مشيع يػـ الجسعة عذية الشيخكز ,كىػ عمى مدافة مديخ ثبلثة أياـ مغ بغجاد , كاستصاع اليلسكاف مذيج اإلماـ حديغ بغ عمي , 
مصخت مصخا كثيخا حتى غاص الشاس في الػحل , فكدخ الدمصاف أحسج الجدخ الػاصل بيشيسا , فدعاقت كصػؿ بقية الجشػد أ بعج أف

خ بخقػؽ أكال كصل الطاى إذذؼ القعجة , كقيل يػـ الثبلثاء الدابع ربيع األكؿ ,  3الخحبة يـػ الخسيذ فػصل بعجىا إلى التيسػرية , 
الى الخيجانية كجمذ عمى مدصبة , فشدؿ الدمصاف أحسج كتقجـ فاقتخب مغ الطاىخ بخقػؽ , فقجمو الطاىخ ألمخائو فدمسػا عميو كعانقػه , 
كأراد الدمصاف أحسج تقبيل يجؼ الطاىخ فخفس كشمب مشو الجمػس , كاعصاء فخس محىب كلباس مدركر كغيخىا , فكاف ىحا الغدك 

تاريخ ابغ لمسديج يشطخ : ابغ الفخات ,  ـ(.1392ىػ/795سػر لبغجاد , كذلظ يـػ الخسيذ الثالث مغ شيخ ذؼ القعجة سشة )االكؿ لتي
الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة  العيشي , .؛ 271الشفحة السدكية في الجكلة التخكية ،  ابغ دقساؽ ,.؛  2/344ؽ -9, ج الفخات

تيسػر امبخاشػر عمى  .؛ عبج الكخيع , 16, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة  سميساف ,.؛عبج الكخيع  376, السساليظ الجخاكدة 
سياسة الجكلة السسمػكية الثانية  .؛يػنذ السػلى , 141, الجرة السزيئة في الجكلة الطاىخية  .؛ ابغ صرخؼ , 133, صيػة جػاد 

تيسػرلشظ كشخريتو  .؛ مرمح , 106,  تاريخ العخاؽ الحجيث  ,سعجؼ ايشاس .؛  44تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـ ، 
 .156, الدياسية كالعدكخية 

ـ( , ىحا يبيغ اختبلؼ 1392ىػ/795اب ) 21-شػاؿ  21: أمزى تيسػر شيخيغ في بغجاد مغ  سياسة تيسػر في بغجاد - *
قيل أف أعجاد الدكاف الحيغ قتمػا بم  ثبلثة أالؼ شخز السرادر في تحجيج قيسة الخدائخ السادية كالبذخية التي تعخضت ليا بغجاد , ف

, كقيل أف تيسػر دخل بغجاد بذكل سمسي كاستبلـ السجيشة صمحا , كاكتفى بدخح السػاؿ مغ الدكاف لمحفاظ عمى حياتيع , كأخح فقط 
كل مخة الف كخسدسائة تػماف , أمػاؿ الدمصاف أحسج بغ اكيذ , كلكغ قيل أف تيسػر صادر أىل بغجاد ثبلث مخات ,إذ أخح مشيع في 

فكاف يصمب مشيع دفع الف تػماف كأحيانا خسدسائة تػماف , كالتػماف العخاقي يقجر بجرىع مرخ الفزة , فقج أمخ تيسػر أحج أمخاء 
ف جسمة الدمصاف أحسج كىػ شخؼ الجيغ البميقي أف يدخح األمػاؿ مغ الدكاف كل حدب مقجرتو , كلكشو اخح مشيع ما فػؽ شاقتيع , فكا

ما أخحه مغ الدكاف حػالي مائة الف الف كخسدة كثبلثيغ الف الف درىع , حتى افقخ سكانيا , كسا تشػع في تعحيبيع كسقاىع الساء 
-700كالسمح كشػاىع عمى الشار , كأضـخ الشار ليبل فييا , كبم  اعجاد مغ مات تحت التعحيب مغ األمخاء كالتجار كاعياف بغجاد ما بيغ 

أما الخدائخ الحزارية فقج جسع تيسػر اصحاب الحخؼ كالرشاعات كنقميع إلى العاصسة سسخقشج , ككاف ذلظ في  نفذ , 800
نيل األمل في .؛  ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,  5/341, الدمػؾ يشطخ : السقخيدؼ , ـ(1392ق/795)الدادس كالعذخيغ ذؼ القعجة سشة 

,  تاريخ العخاؽ الحجيث  .؛ سعجؼ ايشاس , 167, دياسية كالعدكخية  تيسػرلشظ كشخريتو ال.؛ مرمح , 2/336,  ذيل الجكؿ
109. 
 ,ىػ,ك( : ثمثسائة )د(]كحا في )أ,ب,(  4)
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,كيذغ الغارة عمى تمظ  )*(,اذا اخح الميل في الدكػف  (2)التػف  (1)العجة ,فكاف يشدؿ الييع
امخ العدكخ ,فابمغػا تيسػر ىحا الخبخ ,فامجىع بشحػ  (3),فػىغ )*(,كالسكاف السدكػف  )*(العداكخ
,فػصمػا الى القمعة  )*(,كبيخىع يجعى قبم  تيسػر مقاتل مذيػر ,مع اربعة امخاء (4)اربعيغ الفا

ىػ  (6)[ لمغارة عمى مغ في ضػاحييا ,فبيشا(5),كلع يكغ اذ ذاؾ التػف فييا ,ككاف قج خخج ]الشاس
كّ  (10)اين المفر َفقجل﴿[ الخبخ ,قاؿ (9)]عمى (8)ساشع فمسا اشمع شمع (7)راجع ,اذا بالشفع

كحاشيتو كتػكل عميو  )*(((13)ا مغ ر اال اليو ,فثبت )جاشوانو ال ممج (12),فعمع ﴾*()وزر (11)اِ
نحػ قمب  (16)تحت االعبلـ فاحتسػا (15)قاؿ اف الخكس في مثل ىحا السقاـ ,انسا يكػنػف  (14),ك

 ,اك تسػتػا عمى ضيخ الخيل كانتع كخاـ ,اذ ال يشجيكع مغ  (17)ىؤالء المياـ, فاما اف تبمغػا السخاـ

 

                                                           
 كحا في )أ,ب( : بيع )ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشػف )ب((  2)
السعجع , تخفيف االلع . لمسديج يشطخ : . : اليجكء مغ بعج االضصخاب , كقف بعج التحخؾ , أك السدكغ كمكاف اإلقامة سكػف   - *

 , باب س ؾ ف. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  182/ 3, باب س ؾ ف ,  معجع متغ المفة.؛ رصا ,  283باب سكيشة ,  الػسيط ،
حمة  , , أرسل أحسج بغ اكيذ اسمحتو كحخيسو كابشائو إلى القمعة في مشصقة ال ـ(1392/ىػ795)كقيل  ـ(1387/ىػ789)في سشة  - *

كلكغ عشجما كصل تيسػر إلى القمعة ككاف نائبيا يجعى التػف , فقتل قائج جير تيسػر قبم  تيسػر , فػصل الخبخ لو فتػجو إلى القمعة 
.؛ 2/215, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛, سعجؼ ايشاس 337, ، أنباء العسخ بأنباء العسخ .لمسديج  يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني 

 .108,  عخاؽ الحجيث تاريخ ال
  460, باب مدمة ,  السعجع الػسيط: سكغ جسع مداكغ , كىػ السشدؿ , أك البيت الحؼ تدكشو الجغ . لمسديج يشطخ : السدكػف  - *

 , باب س ؾ ف. معجع الغشي.؛ ابػ العـد , 
 كحا في )أ,ب,ج,د( : فقيخ امخ )ىػ( : فقيخ اميخ )ك((  3)
 د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : الف )ج,(  4)
 .215, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  خاء جير تيسػر عشج حرار قمعة الشجاء .لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس ,مأ: أحج  قبمغ تيسػر - *
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : فبيشسا )ب,ىػ((  6)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : بالشقع )ىػ,ك((  7)
 في )أ,ج,د( : كساقصة في )ب,ىػ,ك( ثابتة(  8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  9)
 كحا في )أ,د,ىػ( : قيل )ب( : فقاؿ )ج,ك((  10)
 كحا في )أ( : ال )ب,ج,د,ىػ,ك(- (11)
 .11 – 10:  القيامة - *
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : نعمع )ك((  12)
 )ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : حارسو )ج( : حادسو (  13)
: ابتعجت نفدو عغ حدف كخػؼ , كالشفذ كالقمب كالرجر , سجيج القمب , أقبل إليو , قػيا شجاعا ىادئا ثابتا . لمسديج يشطخ  جاشو - *

الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ج ا ش .؛ مدعػد , معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  1/462, باب ج ا ر , معجع متغ المغة  : رضا ,
 .265, باب الجازع , 

 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د((  14)
 كحا في )أ,د,ىػ( : يكػنػا )ب,ج,ك((  15)
 كحا في )أ,د( : فاشسحػا )ب( : فاحصسػا )ج,ىػ,ك( (  16)
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك((  17)



163 
 

 [ : (3), قمت ]شعخ(2)غ كالزخب الرادؽالصع (1)ىحا الكخب سػػ 

 كخيسا مت كاال مت لئيسا                                           فسا ور بعج السػت مػت

كاثقو , كقج  (5)عمى حرػؿ الخبلص ,مغ ر تعمى (4)فتعاضجكا بيسة صادقة, كعديسة
, كقرجكا الخاية )*(في الفمكو (6)ؿاحاشػا بيع احاشة الذبكة بالدسكة ,كصاركا في كسصيع كالسغد 
بشرختو ,كحل عشيع القبس الجاخل  (7)كحاممييا ,كمغ يمييا كذكييا ,فداعجىع ساعج سعج لحياف

 (9)لجساعتيع (8)عقمتو ,فاسالػا عمى راياتيع ذات البياض مغ الجماء حسخة ,كفتحت )*(,كانكيذ
,فشجػا مغ الذخكر ,كحرل  (12)جاحليع ن (11),كجشح (10)شخيق الى عتبة الشرخه ,فبلح ليع فبلح

كصل ىحه  (15)تيسػر ,كلسا (14)الدخكر ,بعج اف قتمػا مغ العدكخ اميخيغ احجىع قتم  (13)ليع
اسػدت الجنيا في عيشيو ,بل انقمب الكػف كالسكاف عميو ,ثع نيس الييا  (16)الخبخ اليو ,ك

 افػاه مزاربيا. (19)الحخس )*(((18),كاحاط بجػانبيا )كالقع /أ(34)عمييا بحخسو  )*(,كربس (17)بشفدو

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اال )ب((  1)
 ؽ كالزخب )ج,د,ىػ,ك(    ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : الراد(  2)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب, د,ىػ((  3)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  4)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالسعدؿ )ب((  6)
السغدؿ , جدء مغ االرض يدتجيخ كيختفع عغ حػليا  : جسع فمظ ,  الػصل بيغ الذيئيغ , اك قصعة مدتجيخة تػضع في اعمى فمكة - *

الخائج معجع لغػي  .؛ مدعػد , 1287/ 2باب الفمظ ,كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ ، , كمجار الشجـػ . لمسديج يشطخ : التيانػؼ , 
 .393, باب فمذ ,  معجع الػسيط,  608, فم  , عرخي 

 ج سعج الحياف )ج,ك(: ساعج سعج المحياف )د,ىػ( كحا في )أ( : ساعة سعج سجباف )ب( : ساع(  7)
السعجع : شاشا رأسو مغ ذؿ كاىانة , جعل اعبله اسفمو , تخفيس األعبلـ إلى الثمث كتجلى عمى الحجاد . لمسديج يشطخ : انكيذ  - *

 , باب ف ؾ س. معجع الغشي.؛ ابػ العـد , 510, باب نكتة ,  الػسيط
 )ج( : كنتجت )ك( كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كنتحت(  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الى جساعتيع )ب((  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبلج )ب((  10)
 كحا في )أ,ب,د( : نجح )ج,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جشاح )ب((  12)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كحرميع )د((  13)
   )ج,د( : احجىسا قتم  )ىػ( : احجىسا قبم  )ك(كحا في )أ( : احجىسا يجعى قبم  )ب( : احجىسا قيم(  14)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : فمسا )ب( : كنسا )د((  15)
 ثابتة في)أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  16)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : نفدو )ج,ك((  17)
معجع سديج يشطخ : ابػ العـد , : جسع أرباض , السدكػ  كالسمجد , كنػاحيي السجيشة كضػاحييا , احتزغ كبخؾ عمييا . لم ربس - *

 .383, باب الخبع , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛ , باب ر ب ض  الغشي
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالغع )ب((  18)
.؛  120, باب السع , الخائج معجع لغػي عرخي  األكل الدخيع , اسكت كافحسو عشج الخراـ . لمسديج يشطخ : مدعػد , القع : - *

 , باب ؿ ؽ ـ. الغشيمعجع 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الحخص )د((  19)
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 صفة قمعة الشجا :

سػساكيا , كيبػاىي  )*(كىحه القمعػة امشػع مػغ العقػاب ,كارفػع مػغ الدػحاب , يشػاجي الدػساؾ
 (4)عمػػػػى بعػػػػس, (3)()*(تػػػػخش مػػػػغ )االبخيػػػػق (2), كػػػػاف الذػػػػسذ فػػػػي شػػػػخفيا (1)االفػػػبلؾ استدػػػػساكيا
[ ال يحػػـ شػائخ الػػىع عمييػا, (5)بابيا, ]كمعمق عمى  )*(في انترابيا قشجيل )*(شخفيا, ككاف الثخيا

, فزػػبل اف  (6)فػػانى يرػػل شػػاير الدػػيع الييػػا , كال يتعمػػق بخػػجـ خػػجمتيا خمجػػاؿ خيػػاؿ, كافتكػػار
مػػغ عدػػاكخ االسػػاكرة سػػػار ,ككػػاف التػػػف قػػج تخبػػى فػػي تخايػػب  )*(معرػػع عرػػستيا (7)يحمػػق عمػػى
كا لل     تخابيػػا ,  ,كارصػػج لدػػخاؽ  (10)الميػػل الدػػاجع (9)فرػػار كمسػػا شػػجى ,)*({(8)واهللمكة للبكابللاب

,ىبط مغ تمظ القبلؿ , كسخػ سخػ شيف خيػاؿ, كدب دبيػب الذػحع  (11)الذياشيغ عيػنو الخكاجع
الطشػػف ,بعػػف مػغ ال تػخاه  (12)في المحع ,كالساء في العػػد ,كالشػار فػي الفحػع ,مػغ درب لػع تتػىسػو

 يداؿ يتمػ عمييع ءايات ]الجخس  , كال )*(العيػف , بحيث ال يذعخ بو الحخس ,كال يبرخه العدذ

 

                                                           
, باب معجع متغ المغة  : جسع سسظ ,  ما يسدظ بو الذيء كيختفع حائصا أك سقفا , بائع الدسظ .لمسديج يشطخ : رضا , الدساؾ - *

 , س ـ ؾ. الغشي معجع.؛ ابػ العـد ,  3/212س ـ ؿ , 
 )ب(      كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اسساكيا(  1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : شخقيا )ك((  2)
: ىػ اسع فارسي معخب أب رؼ كمعشاه شخيق الساء أك صب الساء , كلو اسساء اخخػ األناء ك الكػز .لمسديج يشطخ :  االبخيق - *

 .190/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  السحبي ,
 ق )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االبخي(  3)
 كحا في )أ( : بيس )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
: جسع ثخيات , مجسػعة كبيخة مغ الشجـػ , كسسيت بحلظ , لكثختيا كلغدارتيا , مشارة متعجدة السرابيح .لمسديج يشطخ :  ثخيا - *

 .1/432ط ا , , باب ث معجع متغ المغة  , ث  ر ك .؛رضا , معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  163, باب ثقاب ,  السعجع الػسيط
, باب ، الخائج معجع لغػي عرخي : جسع قشاديل , مرباح بو فتيل أبيس قصشي , مغسػر بالديت. لمسديج يشطخ : مدعػد  قشجيل  - *

 . 648فشصخ , 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كافكار )ب((  6)
 أؼ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عمييع (  7)
باب  معجع الغشي، : حفطو كصانو كمشعو , أك كانت ذراعيو أك أحجىسا بيزاء كالباقي اسػد . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , عرستيا - *

 .235, معجع لغة الفقياء  ع ص ـ .؛ ركاس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بذعارىا )ب((  8)
رض كمغ الشاس بفتحيا , كىحا السثل يزخب لمذيء السباشخ كالسخالط لو , بسعشى أف مكة معخكفة , كالذعاب ىػ األ مثل شعبي - *

 .139,  زىخ االكع في االمثاؿ كالحكعبدنو أعخؼ كأبرخ بو . لمسديج يشطخ : اليػسي , 
 كحا في )أ( : سجى )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ,ب( : الداحع )ج,د( : الداجي )ىػ,ك((  10)
 قو الخكاجي )ج,ك(( : عيػ ػكحا في )أ,ب,د,ى(  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : يتػىسو )ج,ك((  12)
باب ع  معجع متغ المغة ، : الجكرية , أك مغ يصػؼ بالميل يحخسػف الشاس كيكتذفػف أىل الخيبة . لمسديج يشطخ : رضا , العدذ - *

 . 550, باب عذ , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 4/102س س , 
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االسػػػتخفاء ,كيتقػػػخب كيتخقػػػب ,حتػػػي يمػػػػح لػػػو فػػػي  (3)بصمدػػػسات ( 2)[ االعفػػػاء ,كيشفػػػث(1)ك
يػػدؿ ذالػػظ  (6)غانسػػا ,فمػػع (5),كيدػػمب ,كيشيػػب ,كييػػخب فيكػػخ سػػالسا ,كيفػػخ (4)الحػػي مزػػخب, فيقتػػل

 رتحػػاؿ ,لزػػيق السجػػاؿ تيسػػػر اكفػػق مػػغ اال (7)دابيػػع ,كدابػػو حتػػى اعجػػد تيسػػػر كاصػػحابو ,فمػػع يػػخ
 )*(,كعدخ السشاؿ ,فارتحل عشيا بعج اف رتب عمييػا لمحرػار اليػدؾ, كاسػتسخ الحرػار مػجة شػيمػو

 (9)تعجػدؾ, قيػل انيػا مكثػت فػي الحرػار ,اثشػي عذػخ سػشة (8),كالقزاء يقػؿ لو اصبخ ,فانيػا لػغ
و كبػػػػيغ اـ السػػػحكػر ,كػػػػاف لػػػػو اخ بالفدػػػق مذػػػػيػر ,فحرػػػل بيشػػػػ (10),كسػػػبب اخػػػػحه ليػػػا اف التػػػػػف 

 (12)خيانة ,اكجبت عمييسا ما يجب عمى العاىخ ,فاشمع عمى ذلػظ شػاىخ بػغ (11)الدمصاف الصاىخ
سػالكا فػي ذالػػظ الػخاؼ االحسػػج,  (15),كقتميسػػا (14)مػا يجػػب عمػى (13)الدػمصاف احسػج ,فقػػبس عمييسػا

فمسا رجع جانبا , (18), كقرج الغارة(17)خخج مغ القمعة (16)ككاف اذ ذاؾ التػف عغ القمعة غايبا ,قج
اليػػػو ,كاخبػػػخكا خبػػػخه ,كعجػػػخه  (19)التػػػػف ,اغمقػػػػا بػػػاب القمعػػػة عميػػػو ,كرمػػػػا باخيػػػو مػػػغ فػػػػؽ الدػػػػر

 (21),فقاؿ جداكع ر احدغ الجداء ,كجعػل حطكػع مػغ الخيػخات, اكفػخ االجػدا /ب(34) )*(((20),)كبجخه

                                                           
 ىػ,ك( :  كثابتة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,(  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يتشقب )ب((  2)
 كحا في )أ,ب,ج( : بصمدساتو )د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فيشقل )ج,ك( (  4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كيفى )ج,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : فمسا )د((  6)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : يخػ )ب( : يخا )ج((  7)
لع يتسكغ تيسػر مغ الديصخة عمى القمعة لسشاعتيا كقػتيا , كسا أنيا كانت غخيبة عميو فبل يعخؼ شخقيا , أما التػف كالي القمعة  - *

كانت لجيو معخفة كاممة بيا , فييجع ليبل عمى قػات تيسػر , في أكقات مختمفة, فيدمب كيشيب كيعػد سالسا , ىحا أعجد تيسػر كرفاقو 
أف رتب لحرار اليدؾ كاستسخ الحرار مجة شػيمة حػالي اثشي عذخة سشة , فقػة الحرار ناتجة عغ قػة الشفذ  , فخحل عشيا بعج

 .216/ 2, ، تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  كعدتيا كرفزيع لمحؿ عمى يج تيسػر كجشجه. لمسديج يشطخ : سعجؼ ايشاس
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : لع )د((  8)
 ,ك( : كساقصة في )ب(ثابتة في )أ,ج,د,ىػ(  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشػف )ب((  10)
 كحا في )أ,ب(: الطاىخ )ج( : شاىخ )د,ىػ( : ضاىخ )ك((  11)
 كحا في )أ( : ذلظ ضاىخ ابغ )ب( : ذلظ شاىخ بغ )ج,د,ك((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عمييع )ب( (  13)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في)ب,ج,د,ىػ,ك( (  14)
 حا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقتميا )ب(ك(  15)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج( : ك )ك((  16)
 كحا في )أ,ب( : مشيا )ج,د,ىػ,ك( (  17)
 كحا في )أ,د( : لمغارة )ب,ج,ىػ,ك((  18)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الرػر )ب(     (  19)
 كحا في )أ( : نجده )ب( : كبجخه )ج,د,ىػ,ك((  20)
سع بجخ ,  ذكخ عيػبو كضاىخىا كباششيا , أخبخه بدسخاره , األحداف كاليسـػ , كالعخكؽ السشعقجة في البصغ . لمسديج  يشطخ : جبجخه  - *

 .1/241باب ب ج ر ,  معجع متغ المغة ، : رضا ,
 كحا في )أ,ب( : االجداء )ج,د,ىػ,ك((  21)
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يجػػػب فعمػػػو لعاممتػػػو بسػػػا ىػػػػ اىمػػػو ,كفعمػػػت بػػػو مػػػا  (2)حاضػػػخا قتمػػػو (1),لػػػػ كشػػػت عالسػػػا فعمػػػو, اك
[ كبخيتػو, (5)دكاىيو ,كال رايتكع العبخ فيو ,كال شيختو في خمق ر ]تعالى (4)بو مغ الدماف (3),كلحل

كناديت عميو ىحا جداء مغ يخػف كلي نعستػو, ثػع شمػب الػجخػؿ ,فقصعػػه عػغ الػصػػؿ ,فقػاؿ امػا 
[ مػػغ (9)]لػػع يػػدؿ (8)كعفقمبػػي عمػػى الػفػػاء بعيػػج (7),فػػحاؽ ثسػػخة مػػا جشػػاه ,كامػػا انػػا (6)اخػػي فانػػو جشػػى

ايػػغ  (11),كمعػادؼ عػجككع ,فػاف شخدتسػػني فػالى (10)االزؿ ,كالػى حػيغ كفػاة كلػع ازؿ ,مػػالي كلػػيكع
ارغػػػػػب ,فقػػػػػالػا ربسػػػػػا ادركتػػػػػظ الحسيػػػػػة ,كلحقتػػػػػظ  (12)اذىػػػػػب ,كاف رددتػػػػػع رغبتػػػػػي فػػػػػيكع ,ففػػػػػي مػػػػػغ

بعػػجما  ()*,فتػػحكخت اخػػاؾ, كتفكػػخت شػػجتظ بعػػج رخػػاؾ , فشقسػػت كانتقسػػت ,كاعػججػػت (13)العرػػبية
 : [(14),قمت ]شعخ )*(مع ذات الرفا,مشظ ما صفاء ,كناىيظ قرة االخػيغ  )*(استقست ,كتكجر

 )*(بو عقجة الخبط  (15)كالكشو تبقى كيسكغ كصل الحبل بعج انقصاعو                  

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب((  1)
 مو )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : قب(  2)
 كحا في )أ,ب( : كمحل )ج,ك(: كاحل )د,ىػ( (  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الدما )ب((  4)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػػك( : جشا )ب( (  6)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : اناء )د((  7)
 عيجكع )ج(كحا في )أ,د,ىػ,ك( : الػفا بعيجه )ب( : الػفا ب(  8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : مػاليكع )ج((  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : قاؿ )ج((  11)
 كحا في )أ,ب( : ففيسغ )ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الغزبية )ج((  13)
, باب اعشاف الخائج معجع لغػي عرخي  لصباع . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: انحشاء الذيء كميبلنو , الديء الخمق حاد ا اعػججت - *
 , ع كج معجع الغشي.؛  95, 
, باب تكدخ  السعجع الػسيط, ؾ د ر .؛ ، معجع الغشي : صار مشغز صعب , أك غيخ صاؼ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد تكجر - *
 ,150. 
ني في قريجة , مدتخجـ الدمغ األسصػرؼ ,عخض فييا أعجائو الحيغ تشاصخكا عميو , : قائميا الشابغة الحبيا االخػيغ مع ذات الرفا - *

كأخخجػه مغ أرضو , ىي قرة ثبلثية األبصاؿ أخػاف كأفعى , إذ القت األفعى دكر كبيخ في شعخه , فيي رمد لمحساية كالحخاسة , 
ت في العرخ الجاىمي , كمكانيا في كاد بالجديخة العخبية , كأصبحت القرة مع حميفيا مثبل خياليا مذيػرا بعجـ الػفاء كالغجر , كقيم

 كبيت القريجة كاالتي :
 كما أصبحت تذكػ مغ الػجج       كإني أللقى مغ ذكؼ الزغغ مشيع        
 كما انفكت األمثاؿ في الشاس سائخة         كسا لقيت ذات الرفا مغ حميفيا        

.؛ الخبجاكؼ  398, الدمغ في شعخ الشابغة الحيباني  .؛دمحم أكراس , 105,  ث في شعخ الشابغةتػضيف السػرك لمسديج يشطخ : سبليسة ,
 39,  222,عجد  مجمة الفيرل, 
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ( : شعخا )ك(    (  14)
 كحا في )أ( : كلكشو يبقى )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
, الدحخ الحالؿ .؛ الياشسي , 67ك  3/64, مجاني األدب في حجائق األدب  ػ ,: يتخح مشي  السثل . لمسديج يشطخ : شيخشعخ  - *

 .1/75حخؼ الصاء , 
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,فسا حييت  كعيػده صادقو , فقالػا لو ال تصلاف كمساتو [ ايسانا كاثقة ,(1)فانذا ] ليع
كىحا اخخ العيج مشظ غزبت اـ رضيت, ل كال مبيت ,فارجع مغ حيث جئت ,عشجنا مقيمالظ 

يعخؼ  (2),عمى انو انفح عسخه في شاعة مغ ال {)*(كياكل يجيو  نجامة كحدخةفاخح يحـ دىخه , 
فخسو كمالو ,كفخؽ خيمو كرجالو , كلسا  (4),كسبب ﴾)*(وتولٍ وعبس﴿[ فتجلى, (3)قجره , ]ثع دنى
في كبجه, ضخب اخساسا  (6)قمعة الشجا , كقج خخجت مغ يجه ,كالقت الشار (5)جا سػػ لع يكغ لو مم

,ككانت  (*),اف يقرج مجيشة مخنج )*(الدنج (7)السجاس ,فيسغ يقرجه مغ الشاس ,ثع اكرػ بخايو
,كتاركا ماال  )*(,كقرج حاكسيا البدا لبجا (9)فدار ليا (8)تحت حكع تيسػر ,كفييا اكامخه تيسػر

,كاضصـخ  (11),فاضصخب كاقذعخ (10)كلسا اترل بحاكسيا الخبخ, احاط بو الجبغ كالخػف ككلجا ,
 /أ(36),كراـ السفخ ,فقيل انو كحجه مغ غيخ رجاؿ كعجة ,فخجع عقمو اليو,  (12)كاعتكخ ,كاخح الححر
عميو ,فاخح في التفتير عغ امػره, ثع قصع راسو كارسمو الى تيسػر ,فتحخؽ  (13)كدخل التػف 
تكى ,كتاسف عميو ,كبكى ,كارسل الي قاتمو فعدلو ,ثع صادره كقتمو ,ثع اف الدمصاف لحالظ كان

 شاىخ لسا احجث ىحا الحجث ,كتشجذ بيحه الخبايث كالخبث ,لع يسكشو االقامة ,فاذف بالخحيل 

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كثابتة في )د((  1)
: ىحا دليل عمى كثخة الخحالف , أؼ التدميع بسا ندؿ مغ الببلء كقت الحاجة ,  فعس يجيو كشاية  اكل الذخز يجيو نجامة كحدخة - *

 .169, تفديخ ابغ باديذ ي  الغزب الحؼ يذعخ بو الذخز . لمسديج يشطخ : الرشياجي ,  عغ تفخ 
 كحا في )أ,ب( : لع )ج,د,ىػ,ك((  2)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
  1:  عبذ - *
 كحا في )أ( : سيب )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اال )ب((  5)
 ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك(ثابتة في )أ,(  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : رايو )ب((  7)
: جسع زناد , مػضع شخؼ الحراع مغ الكتف , كىػ كتاب السجػس الجيشي , العػد الحؼ تقجح بو الشار كىػ االعمى كالدفمى الدنج  - *

, باب ز ف معجع متغ المغة  .؛ رضا , 80ة السعخبة ، االلفاظ الفارسي, اك زناد االسمحة , فيعخؼ بالفارسية السقجاح . لمسديج يشطخ : 
 .267, باب زىا ,  معجع الػسيط.؛,  64/ 3د , 
تقع عمى  ، مجيشة في أذربيجاف , كتقع بالقخب مغ تبخيد , مغ جية الذخؽ , كىي بمجة صغيخة الحجع , مجيشة حريشةمخنج :  - *

أكضح .؛ابغ سباىي زادة ,  95,  أحدغ التقاسيعلمسديج يشطخ : السقجسي , .   الزفة اليسشى مغ نيخ خػػ , كيحيط بيا ستػف قخية 
 .201,  بمجاف الخالفة الذخقية.؛ لدتخن  ,  588,  السدالظ

 كحا في )أ( : تسػر )ب,ج,د,ىػ,ك(    (  8)
 كحا في )أ( : فدالسيا )ب ,د,ىػ( : فداليا )ج,ك((  9)
صعة قساش يخقع بيا صجر قف , نفر الرػؼ كبمو بالساء , لرق بعزو ببعس , : جسع الباد ,  الساؿ كثيخ , مجتسعػ  لبجا - *

الخائج معجع لغػي  , ؿ ب د .؛ مدعػد , معجع الغشيالقسيز , اك ىػ ثػب مغ المبج يقي مغ السصخ .لمسديج يشطخ : ابػ العـد , 
 .433, باب لبجة . معجع الػسيط.؛  683, باب لبا , عرخي 

 خػر )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : كال(  10)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كاتذعخ )ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كاححر الححر )ب( : كاخح الخجر )ك((  12)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : الشػف )ب((  13)



168 
 

تحريشيا  (2)مخجرات القمعة ,فعجد عغ احراف (1)كاـ بجساعتو قبمة التحػيل ,اذ نذخ عشو
,فدل متاعو مشيا كاندل ,فحؿ  (6)كعػيشيا ,كقل جيذو كفل (5)ابكارىا (4)اضعغ اقتز (3),كعشق

لو مغ غيخ معالجو بابيا ,فػلى فييا مغ يثق بو مغ االعػاف ,ككصى  (7)لتيسػر صعابيا ,كفتح
,ثع ثشى عشاف الفداد الى صػب بغجاد  )*(حاكع شخكاف )*(ابخاىيع (8)بو لعمو السجاكره الذيخ
,خسذ كتدعيغ  (10)الى الذاـ ,في فية كذلظ في شػاؿ سشة (9)كسا ذكخ ,فيخب الدمصاف احسج

يػـ الدبت ,فكبتيا كما حػلييا  (12)[ حادؼ عذخية(11),فػصل الييا ]في شيخ شػاؿ )*(كسبعساية
 .(13)كارزنجاف أؼ كبت ,ثع صجر ىػ كقبيمة عغ كالية بغجاد, قاصجيغ ديار بكخ ,

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : احرانيا )ب((  2)
 في )ب( : كعشغ )د,ىػ( : كعشف )ك( كحا في )أ,ج( : ساقصة(  3)
 كحا في)أ,ب( : افتزاض )د,ج,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بكخىا )ب((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كانفل )د,ىػ((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كافتتح )ب((  7)
 كحا في )أ,د,ىػ( : لمذيخ )ب,ج,ك((  8)
 تيسػر لشظ عرخه كحياتوكاستصاع تيسػر اخزاعيا لحكسو . لمسديج انطخ  :شياب ,  : ىػ حاكع شخكاف ,   الذيخ ابخاىيع - *

 193,  كأعسالو
: كعخفت باسع الذساخية  , كىي أحج مجف ارميشية , كتقع باذربيجاف , ناحية عمى الداحل الغخبي لبحخ الخدر , ككانت  شخكاف - *

بذخكاف شاه , كيقع بالقخب مشيا صخخة مػسى حدب السدتػفي , حيث ذكخت في  جدء مغ البانيا القجيسة اك اراف  , أما كالتيا يمقبػف 
خ القخاف الكخيع , قاؿ تعالى :"قاؿ أرءيت إذ أكيشا إلى الرخخة فاني نديت الحػت كما انديشو إال الذيصاف اف اذكخه كاتخح سبيمو في البح

 340الخكض السعصار في خبخ األقصار ،  يشطخ : الحسيخؼ , ,إذ انيا صخخة شخكاف كالبحخ بحخ جيبلف. لمسديج 63عجسا", الكيف ,
مػجد دائخة .؛  2/195, قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  .؛السحبي , 214, بمجاف الخالفة الذخقية  .؛ لدتخن  ,

 .20/6401,  السعارؼ االسالمية
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذكخنا )ب((  9)
 د,ىػ( : كساقصة في )ك(ثابتة في )أ,ب,ج,(  10)
بعج سيصخة تيسػر عمى بغجاد , قزى عمى الحكع الجبلئخؼ فييا , كاضصخ الطاىخ بخقػؽ لمعسل عمى تحريغ الجبية الذخقية  - *

ظ السبلزمة لمعخاؽ , كىخب الدمصاف أحسج بجيذو البال  حػالي الفي مقاتل إلى ببلد الذاـ, التي كانت مغ أمبلؾ دكلة الدبلشيغ السسالي
, كحسل معو األمػاؿ كالحخائخ , فدمخ ابشو ميخاف شاه بالمحاؽ بو , كفي الصخيق نجـ الدمصاف عمى ذلظ , ككججكىع جساعة في صحخاء 
كخببلء , كحجثت مػاجيات بيغ الصخفيغ نت  عشيا خدائخ فادحة , كلع يشجػا إال برعػبة , كبعج نجاتو , قصعػا الجانب األخخ مغ 

يج الحديغ , ككقع في يج ميخاف شاه في مشصقة الحمة , كلكشو ىخب لمقمعة كام  الحريشة كالتي احتػت عمى البحخ حتى كصػال لسذ
األسمحة كالحخائخ , ككصل بعجىا الى حمب مع جساعتو البالغة الفي نفخ , فاكخمو نائب حمب األميخ يػسف الجيغ جمباف , كأعصاه 

( , ككتب إلى الطاىخ بخقػؽ خبخ سيصخة تيسػر عمى بغجاد , كرغبتو بالتػجو ـ1392ىػ/795مشدؿ يميق بو , كدخل دمذق في صفخ )
الجرة السزيئة في الجكلة  اليو , فػافق الطاىخ بخقػؽ كامخ نائب حمب بارساؿ الدمصاف احسج اليو . لمسديج يشطخ : ابغ صرخؼ ,

مخترخ تاريخ بغجاد القجيع  االعطسي , .؛ 369, لمدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ الجخاكدة  .؛ العيشي , 140, الطاىخية 
 .؛ ماجج عبج السشعع , 110,  تاريخ العخاؽ الحجيث  .؛ 2/238, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس , 157, كالحجيث 

السػلى ,  يػنذ .؛ 86, أحػاؿ مرخ مغ عرخ لعرخ  عػؼ احسج , .؛ 202, التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخ 
تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  .؛ مرمح , 44,  سياسة الجكلة السسمػكية الثانية الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد  الذاـ

189. 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  11)
  كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : عذخة )ىػ((  12)
 كحا في )أ( : كارذبيجاف )ب((  13)
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 : )*(كديار بكخ  )*(((1)د )ارزنجافذكخ ما افتعمو مغ الخجيعة كالسكخ في بال

عميو, قمعة  (3)كالتيا خمعيا , فعرت (2)كاستخمريا كمغ ايجؼ فػصل الى ديار بكخ
رابع عذخ ذؼ الحجة  (5),فدمط عمييا مغ عداكخه كل عفخيت ,كذلظ يػـ الثبلثا )*(((4)تكخيت)

متػلييا  (7)اف ,كندؿ اليوكاخحىا في صفخ باالم )*(,فحاصخىا (6),كقج ارتجت مشو الببلد اشج رجو

                                                           
 ي )أ,ىػ( : ارذبيجاف )ب,د(  : اذربيجاف )ج,ك(كحا ف(  1)
: يقػؿ عشيا سكانيا ارزنكاف, كىػ اسع معخب , ىي مجيشة بيغ سيػاس كبيغ أرزف الخـك كبيغ ارزكاف , فيي بمجة مغ ارزنجاف  - *

, معجع البمجاف  يشطخ : الحسػؼ ,ببلد ارميشية كالخكـ , أغمب سكانيا مغ األرمغ , كفييا مدمسػف , إال أنيع يتكمسػف بالتخكية . لمسديج 
، القمقذشجؼ .؛  493, أثار البالد كأخبار البالد .؛ القدكيشي , 140, اكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 1/150باب ارزكاف , 
الذخقية بمجاف الخالفة  .؛ لدتخن  , 215/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل   .؛ السحبي , 4/354, صبح األعذى

 ,150. 
:ىي ببلد كبيخة , نتدب إلى بكخ بغ قاسط , كىي جدء مغ ببلد الجدية , يحجىا مغ الغخب دجمة إلى الجبل السصل عمى  ديار بكخ - *

ديج نربيغ , كعشج التخؾ ديار ِبِكخ , كتعخؼ حاليا آمج , كالتخؾ يعخفػنيا بقخه آمج لدػاد آسػارىا مبانييا السذيجة كبحجخ البازلت. لمس
مػجد دائخة السعارؼ .؛  337, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 2/494, باب دىشاء , معجع البمجاف  يشطخ : الحسػؼ ,

 .16/4960,  االسالمية
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يج )ب((  2)
 كحا في )أ( : خمريا فعريت )ب( : خمريا فعرت )ج,د,ىػ,ك((  3)
 يب )د(كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : تكخ (  4)
: مجيشة مغ الجديخة تمي العخاؽ , تقع غخب دجمة في بخ الػصل , بيغ دجمة كالفخات اك مغ كػر السػصل , كأما القمعة  تكخيت - *

فيي حريشة السصمة عمى نيخ دجمة , كلكشيا خخاب , كجشػبيا كشخقيا يسخ نيخ االسحاقي , حفخة اسحاؽ بغ ابخاىيع , كىي اكؿ حجكد 
صبح  .؛ القمقذشجؼ , 2/38, باب تكاؼ , معجع البمجاف  مجيشة قجيسة كبيخة ككاسعة  . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,سػاد العخاؽ , ك 

 .؛ لدتخن  , 252, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 133الخكض السعصار في خبخ األقصار ،  .؛ الحسيخؼ , 4/325, األعذى
 .449/ 1,الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل قرج  .؛ السحبي , 81, بمجاف الخالفة الذخقية 

 كحا في )أ,ك( : الثمثا )ب( : الثبلثة )ج( : الثبلثاء )د( : الثمثاء )ىػ( (  5)
 كحا في )أ,د,ىػ( : أؼ رجة )ب,ج,ك( (  6)
تيسػر كجير بخقػؽ في كجو الطاىخ بخقػؽ حسمة عمى ديار بكخ , كالتقى بجدء مغ قػات تيسػر , كحجثت اشتباكات بيغ قػات  - *

ـ( , كأحجث فييا مغ الخخاب كالقتل 1393ىػ/796ديار بكخ كاستصاع الطاىخ مغ ىديستو , كبعجىا استصاع الديصخة عمييا سشة )
كالشيب كاألسخ كالتعحيب ما أحجثو في باقي الببلد االخخػ , كخبلؿ حرار تيسػر لبغجاد كانت جدء مغ قػاتو في تكخيت , إذ أرسل قػة 

ذؼ الحجة  14صبلعيو تحت قيادة األميخ جبلؿ حسيج , تقـػ بسحاصخة القمعة كالسجيشة لسػاجية االكخاد, كقج حاصخىا يػـ الثبلثاء است
ـ(  كامخ جشجه بإغبلؽ السسخات الػاصمة إلى القمعة بالحجارة , كمحاصخة 1393ىػ/796محـخ ) 4لسجة خسذ كعذخكف يػما , كذلظ في 

, كالدبب في ذلظ اف مجسػعة مغ التجار تػجيػا الى تيسػر كاخبخكا بػجػد قمعة حريشة , يحتسي فييا  السجيشة مغ جسيع الجيات
قصاع الصخؽ , كيعتخضػف لمتجار السدمسيغ , ككاف ذلظ تحت مذاىجة أميخىا حدغ بػلتيسػر , فحاصخىا دكف استدبلـ أىميا , فدرسل 

قمعة كسبػا الشداء كأسخكا األشفاؿ , حاكؿ حاكسيا استخضاء تيسػر , عغ شخيق ارساؿ تيسػر أميخ إف شاه إلييا , فعاثػا خخابا كدمخكا ال
شقيقو األصغخ يصمب األماف مشو بسشحو خمعة كحراف , كلكغ تيسػر رفس كشمب مشو أف يدتي اخيو لمػقػؼ بيغ يجؼ تيسػر , كلكغ 

السشجشيقات , كدخل القمعة كىجمت اسػارىا , بحريعة أف  األميخ حدغ رفس ذلظ , استسخ تيسػر بالقتاؿ حتى احتل قمعتيا عشػة بشرب
الدكاف بجؤا بدعساؿ الدمب كالشيب , كبشى مغ رؤكس القتمى مشارتيغ كثبلثة قباب  , ككاف ذلظ في ثالث كعذخيغ صفخ , سشة 

، أنباء  بغ حجخ العدقبلني.؛ ا 5/347الدمػؾ،  ـ( , كأمخ تيسػر بقتل الحاكع كاتباعو  . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,1393ىػ/796)
.؛  588ك 8/576شحرات الحىب  ، .؛ ابغ العساد, 1/375,  ندىة الشفػس كاالبجاف.؛ ابغ الريخفي , 472/ 1الغسخ بأنباء العسخ ، 

تيسػر  .؛ عبج الكخيع , 271ك 232,   تيسػر لشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛شياب , 224تاريخ مرخ االسالمية، القػصي , 
صمة الجكلة التيسػرية بالعالع  .؛ باعامخ , 1/580, تمفيق األخبار كتمقيح األثار .؛ الخمدؼ , 135, ر عمى صيػة جػاد امبخاشػ 

, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح , 2/231, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس , 212, اإلسالمي 
171. 
 لييا )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ا(  7)
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,متجرع االكفاف ,كفي حزشو كعمى عاتقو اشفالو ,كقج كدعو اىمو ,كمالو  )*(بػلتسػر (1)حدغ بغ
 (4)كاف ال يخيق دمو ,فارسمو الى حايط ,فقصو (3)عاىجه (2),كاسمستو خيمو كرجالو ,كذالظ بعجما

االشفاؿ ,كجعل يعيث كيدتاصل الشداء ,كاسخ  (5)عميو ,كردمو كقتل مغ بيا مغ رجاؿ ,كسبا مغ
حتى اناخ يػـ الجسعة ,حادؼ عذخيغ صفخ ,سشة ست كتدعيغ  (6),كيقصع في الفداد ,كيػاصل
 )*(كنيبيا كاسخىا ,ثع الى الخىا )*([ الى راس عيغ(7),ثع ]اتى )*(الى السػصل ,فاخخ بيا ككدخىا

كجارؼ فيسا عانج  كفدادا , (10)فداد عبثا (9)ربيع االكؿ (8)يػـ االحج غدة شيخ )*(تحػؿ ,كدخميا

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((  1)
.لمسديج  يشطخ :  ـ(1393/ىػ796): ىػ حاكع قمعة تكخيت , كقتل عشجما سيصخ تيسػر عمى قمعتو سشة  حدغ بغ بػلتيسػر - *

 .191, التاريخ الغياثي  الغياثي ,
 كحا في )أ,ب( :كذلظ بعج اف )ج,د,ىػ,ك((  2)
 اعجه )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ع(  3)
 كحا في )أ,د( : فقزو )ب,ج,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ( : سبى الشداء )ب,د,ىػ( : كسبا الشدػاف )ج( : كسبا الشداء )ك( (  5)
 كحا في )أ( : كيػصل )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
تكغ السجيشة ذات  بعج أف سيصخ عمى تكخيت التي كانت تحت حكع اؿ جبلئخ , كاصل سيخه إلى اربل كحاكسيا عمي اكيخات , فمع - *

ـ( , أذ أرسل ابشو 1393ىػ/796صفخ ) 11قػة عدكخية كبيخة , فتخكيا كتخؾ كالييا عمييا , كبعج كصل ألى السػصل يـػ الجسعة 
ميخاف شاه مع قػة مغ األمخاء لغدك السشاشق الػاقعة مغ تكخيت حتى السػصل , كاستػلى عمييا ككاف حاكسيا األميخ يار عمي بغ بخد 

جة( , قج صالح تيسػر كأصبح في خجمتو ىػ كحاكع اربيل , كضخب الشقػد باسسو فييا , كقاؿ السؤرخػف أف تيسػر زار قبخ خجا)خػا
ـ( , كترجؽ بسبم  عذخة االؼ ديشار لمسذخفيغ لكل مغ 1393ىػ/796الشبي يػنذ كجخيذ عميسا الدبلـ في ضػاحي السػصل سشة )

صمة الجكلة اث فييا الخخاب كالفداد كالقتل كسا فعل بغيخىا . لمسديج يشطخ  : باعامخ , السكانيغ , ككصل الى راس عيغ بعجىا , كع
تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية  .؛ مرمح , 2/232, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  , سعجؼ ايشاس , 216التيسػرية بالعالع االسالمي

 .242تيسػر لشظ عرخه كحياتو كأعسالو ، شياب ,  .؛ 172كالعدكخية ، 
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ((  7)
: يقاؿ ليا بالتخكية يانغخباشي بسعشى أرس ماء , تدسى عيغ كردة , مجيشة كبيخة مذيػرة مغ مجف الجديخة بيغ حخاف  راس عيغ - *

بيغ الحيخة كالذاـ . لمسديج كنربيغ  , كىي مدتػية األرض , كىي اكؿ مجف ديار ربيعة بغ ذىل ابغ شيباف , جدء مغ ديار بكخ, كىي 
بغية الصمب في .؛ ابغ العجيع ,   3/14, باب الخاء كااللف ,معجع البمجاف .؛ الحسػؼ , 2/623,  معجع ما استعجع يشطخ : البكخؼ ,

 , .؛ ابغ سباىي زادة 4/320, صبح األعذى القمقذشجؼ ,.؛ 145 /1ؽ -3, جاالعالؽ الخصيخة.؛ ابغ شجاد ,  1/379, تاريخ حمب 
 . 125, بمجاف الخالفة الذخقية  .؛ لدتخن  ,344, أكضح السدالظ

ادسا باليػنانية , كالخىا بالعخبي كاكرفا بالتخكي , مجيشة ركمانية, بالقخب مغ قمعة الخكـ مغ الجانب الذخقي الذسالي عغ  الخىا : - *
االعالؽ .؛ ابغ شجاد ,   3/106, باب الخىاء , البمجاف معجع  الفخات, كىي مجيشة كبيخة , مترمة بحخاف . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

.؛  358, ، أكضح السدالظ .؛  ابغ سباىي زادة 273, الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛ الحسيخؼ , 1/83ؽ -3الخصيخة، ج
 .40,  الفيخست.؛  59,  ، معجع الخخيصة التاريخية كاصف
ـ( , ككاف يقصشيا تجسعات مغ القبائل القخاقػنيمػ , كيخأسيا األميخ حدغ 1393ىػ/796تػجو تيسػر إلى رأس عيغ الحتبلليا سشة ) - *

بغ حدغ , فامخ تيسػر جشجه باليجػـ عمى ضػاحي رأس عيغ , كحرمػا عمى العجيج مغ الغشائع مثل الخيػؿ كالسػاشي كغيخىا ,  
يا  فدكـخ تيسػر كالييا ألنو استدمع لو بجكف قتاؿ , كانتيت كبعجىا سار إلى الخىا, أخحىا بجكف قتاؿ بدبب ىخب كالييا , فشيبيا كسمب

حسمتو فييا اكاخخ صفخ , إذ قزى فييا حػالي ثبلثة اسابيع , بدبب تداقط الثم  كالبخد , كأقاـ فييا مددبة بعج انتراره فييا , أما 
تيسػرلشظ  .؛مرمح , 8/588, شحرات الحىب  , الدكاف حاكلػا السقاكمة إال أنيع لع يدتصيعػا ىديستو .لمسديج  يشطخ : ابغ العساد

صمة الجكلة  باعامخ , .؛ 136تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد ،  .؛ عبج الكخيع , 174, كشخريتو الدياسية كالعدكخية 
 .271,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛شياب , 217, التيسػرية بالعالع اإلسالمي 

 )ب( : يػـ االحج عذخة )ج,د,ىػ,ك(  كحا في )أ( : في عاشخ شيخ(  8)
 .191التاريخ الغياثي ،  لمسديج يشطخ : الغياثي ,(  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : زاد عيثا )ب( : زاد عبثا )ك((  10)
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ثع اختار مغ ندػر  ثاني عذخية يـػ االحج , (2)[ خخج مغ تمظ البمج(1)]ك كعادا , , /ب(36)  ثسػدا
كفي  كانجغخ , (4)فاخحىع )*(السدمسيغ عاكفو (3)قػمو شائفة عمى كرد الجماء حايسو ,كعمى قتل
كفييا  كعمييا ضالسيغ , قاصجيغ , (5)اىاكالذ مسالظ ديار بكخ انغسخ ,كلع يدالػا بيا عابثيغ ,

في خسدة  (7)ككاصل الديخ الييا فػصميا , )*(((6)فقرجىا بتمظ العفاريت )السراليت , )*(مارديغ
ككاف سمصانيا  , (10)لع تدد (9), اف عذخ يػما (8)كمدافة ما بيشيسا لمسجج اثشا اياـ مغ تكخيت ,
فسا  كقجـ في ثػب الصاعة عميو , لتجا اليو ,تحقق انو ال يزخ مغ ا )*(((11)السمظ )الطاىخ

 كاالنتطاـ في سمظ خجمو.  , (12)كسعو الى التذبث بحيل ىسسو

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الببلد )ب((  2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : قتبل )ك((  3)
معجع متغ  حبدو ككقفو  كصخفو , الدـك عمى مجاكلة الذيء , استقبل كلدميا .لمسديج يشطخ : رضا ,،  جسع عكػؼعاكفة :  - *

 , باب ع ؾ ؼ. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  4/175, باب ع ؾ ؼ , المغة 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كاخحىع )ج((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالذاييا )ب( (  5)
: جسع مارد , كتعخؼ بمغة اآلشػرييغ بالقمعة , كيشدب اسسيا لتسخد ماردىا أؼ حاكسيا, كىي قمعة مذيػرة عمى جبل مارديغ  - *

الجديخة في ديار ربيعة بدعساؿ السػصل , مذخفة عمى دنيدخ كدارا كبيغ رأس العيغ كنربيغ, كسا أف السؤرخيغ يحكخكا أنيا قمعة 
معجع  أك قمعة كػه أؼ قمعة الجبل, كتعتبخ مارديغ مغ السجف الدخيانية القجيسة . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,مذيػرة تعخؼ باسع الذيباء 

أنباء الغسخ بأنباء العسخ ،  ابغ حجخ العدقبلني ,.؛   4/316صبح األعذى،  القمقذشجؼ , .؛ 5/39,باب السيع كااللف ,البمجاف 
التخكية مجيشة  .؛ مارديغ 573،  اكضح السدالظ.؛ ابغ سباىي زادة ,  518صار ، الخكض السعصار في خبخ األق الحسيخؼ ,.؛  1/7

 .126, بمجاف الخالفة الذخقية  لدتخن  ,، 32,  1233, العجد  التاريخ كاالدياف بسالمح سػرية
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السراليث )ب((  6)
كالمبغ قميل الجسع ,الػاضح الػاسع , أك القػؼ الذجيج , كالدخيع   : صمت جسع اصبلت , ضخب الفخس لسياجسة العجك , السراليت - *

معجع  ابػ العـد ,.؛ 207, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 499, باب ثمبة , الخائج معجع لغػي عرخي  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 , باب ص ؿ ت.الغشي
 كحا في )أ,ب( : فػصل )ج,د,ىػ,ك((  7)
 شى )ب,د,ىػ(كحا في )أ,ج,ك( : اث(  8)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  9)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : يدد )د((  10)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الصاىخ )د,ىػ((  11)
: ىػ مجج الجيغ عيدى ... بغ غازؼ بغ ارتق ابغ اكدظ , الدمصاف الطاىخ مجج الجيغ بغ السمظ السطفخ فخخ  السمظ الطاىخ - *

الرالح بغ السمظ السشرػر "بغ السمظ السطفخ بغ السمظ السشرػر" صاحب مارديغ , تػلى الحكع بعج مػت السمظ الجيغ بغ السمظ 
, كاستسخ الطاىخ بسارديغ حتى قجـ الصاغية تيسػرلشظ , كقتل السمظ الطاىخ سشة  (ـ1376ىػ/778)السطفخ فخخ الجيغ قخا يػسف سشة 

 8/346, السشيل الرافي.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ,  492,  رة االسالؾ في دكلة االتخاؾد. لمسديج يشطخ :بغ الحدغ ,  (ـ1406ىػ/809)
.؛ ابغ الريخفي ,  217,  صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  .؛ باعامخ , 136معجع ألقاب أرباب الدمصاف، .؛ الذيابي , 

 .1/362,  ندىة الشفػس كاالبجاف
 )ب( : التذبث بحيل ذمسو )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : التذبيث بحيل ذمسو (  12)
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كالػبالء مػع  )*(مغ السحشة  (2)مارديغ عيدى السمظ الصاىخ (1)ذكخ ما جخى لمدمصاف
 ذلظ الغادر الساكخ: 

ي ذاىب الى ىحا كقاؿ ان , (5)فجسع حاشيتو كشاغيتو , )*(((4)خاؼ )مخايمتو (3)الكشو
 كاف شالبشي بالقمعة , فيػ السخاد , اريج , (6), فاف ردني حدب ما كمطيخ لو االنقياد الخجل ,

 اك تعتسجكا في الكبلـ عميو , كاياكع اف تدمسػىا اليو , كالسشعو , )*(((7)فكػنػا انتع عمى )التابي
كاجعمػا التبلفي في  فطػا بالقمعة ,فاحت , )*(((8)كبيغ )اتبلفي كاف دار االمخ بيغ تدميع القمعة ,

كاتى باليبلؾ عمى اكلكع  , فانكع اف تدمسػىا اليو خخجتع مغ باششكع كضاىخكع ,)*(((9))البلفي
فانا  [ كحلظ ,(10)كاذا كاف ]ذلظ كخدختع شعاركع كدثاركع ,كغبشتع انفدكع كدياركع , كاخخكع ,

 )*(كىا انا اجذ لذخ اىػف مغ بعس ,كبعس ا كاكفيكع بخكحي ما دىاكع , اجعل نفدي فجاكع ,
 السمظ استخمف ابغ اخيو  (12)بعجما كالسفدج الصالح , , )*(ذلظ الكالح (11)ثع قرج لكع الشبس ,

                                                           
 كحا في )أ( : لدمصاف )ب,ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,د,ىػ( : الطاىخ )ب,ج,ك((  2)
, معجع متغ المغة  : جسع محغ , السريبة كالبمية كاألزمة , ما يستحغ بو االنداف مغ السريبة . لمسديج يشطخ : رضا , السحشة - *

 .451, باب محمة ,  معجع الػسيط, باب ـ ح ف .؛  معجع الغشيـد , .؛ابػ الع 5/255باب ـ ح ؿ , 
 كحا في )أ( : لكشو )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في)أ( : يمتو )ب( : غائمتو )ج,د,ىػ,ك((  4)
مخجـ ,  , بابالخائج معجع لغػي عرخي  : خيل , أؼ الدحب السبذخة بالسصخ , اإلمارة كاإلشارة . لمسديج يشطخ : مدعػد , مخايمو - *
 , باب خ ؼ ؿ. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  720
 كحا في )أ,ب( : كصاغيتو )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ب( : حدبسا )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : التاني )ج,ك((  7)
, باب االلف ,  معجع الػسيط : آب , أؼ التخفع عشو , ككخه الذيء كعجـ قبػلو , كامتشع كعرى كرفس . لمسديج يشطخ :  التابي - *
, معجع متغ المغة  , باب ا ب ؼ .؛ رضا ,معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 12, باب االب , الخائج معجع لغػي عرخي  , مدعػد , 19

 .1/139باب ا ب ؼ , 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ايبلفي )ك((  8)
 معجع متغ المغة ، ائجة , أك االلتقاء كااللتحاـ. لمسديج يشطخ : رضا ,: تمف , افشاه كأىمكو ك أسخفو , كرؼ الذيء بجكف ف اتالفي - *

معجع لغة  باب ت ؿ ؼ .؛ ركاس , معجع الغشي، .؛ ابػ العـد , 24باب اثار ,  السعجع الػسيط ،.؛  1/403باب ت ؿ ؼ , 
 .64, الفقياء 

 كحا في )أ( : اتبلفي )ب,د( : تبلفي )ج,ىػ,ك((  9)
 عاـ جيجا , التف حػؿ نفدو ككضعو تحت قجميو ,أك اختبلط الشاس بعزيع ببعس . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: أكل الص الالفي - *

 .5/130, باب ؿ ا ـ , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 681, باب الكد ,الخائج معجع لغػي عرخي 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  10)
الخائج معجع لغػي  رض , كبحث عشو , اختبخىا كامتحشيا  . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: جذ , مدو أك لسدو , كداس اال اجذ - *

 , باب ج س س. معجع الغشي .؛ ابػ العـد ,175, باب جـد ,  السعجع الػسيط.؛  275, باب جدمة , عرخي 
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  11)
, الخائج معجع لغػي عرخي  بػسو أك الذجيج الرعب . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: عاداه كمػاجيو خرػمو , السفخض في عالكالح  - *

 , باب ؾ ؿ ح. معجع الغشي .؛ ابػ العـد , 655باب كاميميا , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ماما )ب((  12)
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الذييج,  )*(السمظ الرالح (2)اسكشجر بغ السمظ الدعيج  (1)احسج بغ )*(شياب الجيغ )*(الرالح
كسبعساية ,كاجتسع بو  (4)ت كتدعيغشيخ ربيع االكؿ سشة س (3)كندؿ يػـ االربعاء خامذ عذخ

,كقبس عميو بدخعو ,كشمب مشو  )*(يدسى اليبللية ,فقابمو بذشعة /أ(37)بسكاف , )*(في سمخو
اممظ اال نفدي ,فقجمتيا اليظ  (5)تدميع القمعة, فقاؿ القمعة عشج اربابيا ,كبيج اصحابيا ,كانا ال

فشي غيخ استصاعتي, فاتى بو القمعة شاقتي ,كال تكم (6),كقجمت بيا عميظ ,فبل تحسمشي فػؽ 
,فصمب مشو في مقابمة  )*(((8)ليزخب عشقو ,اك يدمسػىا )فشجكا (7)كشمبيا مشيع, فابػا فقجمو الييع
,عسا يتقخب بو اليو  )*(مائة تػماف ,كل تػماف ستػف الفا خارجا (9)االماف مغ الجراىع الفزة

و ما بو مغ قػة ,كل باب كشاقو ,كشسخ عميو ليحىب عش (11),ثع انو شج كثاقو, كسج (10)زلفا
                                                           

ىحا المقب كشعت خاص  : مغ القاب أىل الربلح كالرػفية , يصمق كرفة ألىل الربلح مغ رجاؿ الجيغ كالعمع , كأشمق الرالح - *
 عمى العجيج مغ السمػؾ , مثل : الرالح أيػب ابغ الكامل , كالسشرػر حاجي بغ االشخؼ في كاليتو االكلى . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ

 .377, األلقاب اإلسالمية .؛ الباشا , 6/18, ، صبح األعذى
سبلف بغ السمظ الرالح شياب الجيغ , صاحب مارديغ , تػفي : ىػ احسج بغ اسكشجر بغ صالح بغ غازؼ بغ قخا ار  شياب الجيغ - *

 .1/239, السشيل الرافيـ( .لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ ,  1408ىػ/811سشة )
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((  2)
ـ( , كأسخ في مشصقة الدمصانية , كعيغ عبلء الجيغ التػنبغا 1396ػ/ى799قبس تيسػر عمى ممظ مارديغ بخىاف الجيغ في محـخ ) - *

مدؤكؿ عشيا, كاستصاع مشع تيسػر مغ احتبلليا , كىخب بعجىا كنرب السمظ الرالح شياب الجيغ صالح بغ اسكشجر ابغ اخ عيدى 
قتل مشيع اعجاد كبيخة , كبعجىا افخج تيسػر سمصاف عمى مارديغ , كلقب بالسمظ الشاصخ , كىػ زكج ابشتو , كقاتل تيسػر قتاال شجيجا , ك 

عغ الطاىخ عيدى بعج اسخه بدشتيغ كسبعة اشيخ في رمزاف , كقيل ثبلث سشػات , فقجـ الصاعة لتيسػر كاعتحر إليو , كأعصاه مائة 
حيا , بذخط اف يمبي فخس كجساال كبغاؿ كخمعا كثيخة , ككتب لو ستة كخسديغ مشذػرا كل مشذػر بتػلية بمج سيصخ عمييا تيسػر كافتت

دعػتو كمسا شمبو , كاقامة الخصبة باسسو كضخب الدكة لو , كاف ال يصيع سمصاف مرخ , كاف يمقي القبس عمى عبلء الجيغ التػنبغا , 
.لمسديج يشطخ :   ـ(1396ق/799)فعمع ما جخػ بيشيا تيسػر كالسمظ عيدى ففخ الى مرخ  , كحجث ىحا في العاشخ مغ محـخ سشة 

الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ  .؛ العيشي ,5/393, الدمػؾ .؛ السقخيدؼ , 464,  السخترخ في أخبار البذخ جاء ,ابي الف
 .175, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   .؛ مرمح , 8/601،  شحرات الحىب.؛ ابغ العساد,  415,  الجخاكدة

 كحا في )أ( : عذخيغ )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 في )أ,ج.د,ىػ,ك( : كسبعيغ )ب( كحا(  4)
السعجع , باب س ؿ خ .؛ معجع الغشي : قذخه , كندعو , اك القصعة السدمػخة مغ الذيء . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,سمخة  - *

 .  447, باب سمخ , الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 285, باب سمخ ,  الػسيط
السعجع .؛  481, باب الذشع , الخائج معجع لغػي عرخي  .  لمسديج يشطخ : مدعػد ,: الذيء القبيح , فزحو كعابو  ششعة - *

 . 308باب شسمة ,  الػسيط ،
 كحا في )أ,ب( : ما )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : غيخ )ج,ك((  6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  7)
 فابػا )ج( : يدمسػىا فشاكا )د,ىػ( : فدمسػه فشاكا )ك(كحا في )أ( : يدمسػ قتبػا )ب( : يدمسػه (  8)
: جسع فشػد كافشاد , نيى عغ الباشل أك الكفخ بالشعع , كالكحب , كضعف العقل عشج الكبخ ,أك اتى بذيادة زكر كبصبلنيا فشجكا  - *

 .609باب فشاة , , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ؼ ف د .؛مدعػد ,معجع الغشي .لمسديج  يشطخ : ابػ العـد ,
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : الفزية )ىػ((  9)
قجـ الطاىخ عيدى إلى معدكخ تيسػر يحسل اليجايا , كدفع ما عميو مغ أمػاؿ  , كقجرت بسائة تػماف , كتطاىخ تيسػر بقبػؿ  - *

كخاد , بعج عػدتو مغ حخكبو في اعتحار الطاىخ عيدى , إلف في ىحه الفتخة كصل خبخ لو بسقتل أحج ابشاءه عسخ الذيخ عمى يج األ
 .225,  لشظ عرخه كحياتو كأعسالوتيسػر ببلد فارس .لمسديج  يشطخ :شياب ,  

 كحا في )أ( : زلفى )ب,ج,د,ىػ,ك(       (  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سج كثاقو كشج )ب((  11)
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عمى عباد ر  )*(خيمو ,كيتفػؽ كاسات فداده ,كيعخبج (1)لمفداد ذيمو, كجعل يخيح رجمو كيدسغ
 )*(,كنربيغ (2)كببلده ,كاستسخ عمى ذلظ ال يعي كال يفيق ,كيتخدد ما بيغ الفخدكس الى رسسل

 (4)قاصجيغ ,كيقرجكا (3)يسخدكا ,كالسػصل العتيق, ثع امخ عداكخه في جسادػ االخخه اف
 )*(فدابقػا الصيخ, كالحقػا الديخ, كجاكزكا بالشيار االنيار, كبالميل الديل ,فقصعػا قفار )*(مارديغ

 [:(7)]شعخ (*)الكشجؼ (6)تمظ الجباؿ كالقبلؿ ,بسا قالو (5)القفار قصع اليشجؼ ,كعسمػا في

 )*(الساء حاال عمى حاؿ (9)سسػ حباب      الييا بعجما ناـ اىميا                   (8)سسػت

  (12)[ يػـ الثبلثا(11)عمييا مغ غيخ ميمة ,كذلظ ]بعج (10)فػصمػا الييا عمي غفمو ,كاحتػا

                                                           
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كيدتسغ )ب,د((  1)
السعجع اك االرض الخذشة , كالذجيج مغ كل شيء , كالجاب عمى الذيء كالعادة  . لمسديج يشطخ : : اساءة الخمق كاألذػ , يعخبج  - *

 .  4/60, باب ع ر ب , معجع متغ المغة  .؛ رضا , 355, باب عخبج ,  الػسيط
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الى رشسل )ج((  2)
ػ اليػناف سػكػرس اك مكجكنيذ , ىي مجيشة عطيسة عتيقة , مغ : نريبيغ أك نديبيذ الخكمانية , كأشمق عمييا جغخافي نربيغ - *

مجف ديار ربيعة كالقاعجة فييا , كببلد الجدية بيغ دجمة كالفخات , كفي شساليا جبل كبيخ بشدؿ نيخ مشو يدسى اليخماس مغ ركافج نيخ 
 .؛ابغ بصػشة , 467, ر البالد كاخبار العباداثا .؛ 5/288, معجع البمجاف  الخابػر , كتقع شسالي سشجار. لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 .؛ ابغ 577, الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛ الحسيخؼ ,4/322, صبح االعذى.؛ القمقذشجؼ , 1/246, رحمة ابغ بصػشة 
 .85,  الفيخست.؛  كاصف , 124, بمجاف الخالفة الذخقية  .؛ .؛ لدتخن  , 626 أكضح السدالظ، سباىي زادة ,

 ا في)أ,ج,د,ك( : يسخكا )ب( : يخدكا )ىػ(كح(  3)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كيقرجكف )ب,ج,ك((  4)
بعج أف سيصخ تيسػر عمى ببلد الجديخة كالسػصل , كعاث فييا الفداد كالقتل كاألسخ كالدبي كالشيب , تػجو إلى نربيغ كاقاـ فييا  - *

إلى مارديغ في جسادػ األخخػ فحاصخىا , فقتل مغ الشاس أعجاد ال مجة بدبب حمػؿ الذتاء القارص , كعشج حمػؿ فرل الخبيع نػجو 
تحرى , كلكغ القمعة عرت عميو كلع يدتصع فتحيا , كخخج الى الديل الخريب كنذخ الخخاب كالجمار في الجديخة كاصبحت خالية 

، تاريخ العخاؽ بيغ  : سعجؼ ايشاس مغ الحياة , كرحل بعجىا إلى أمج فديصخ عمى كممكيا كتػجو إلى خبلد فاحتميا . لمسديج يشطخ
 .32,  1233, العجد مارديغ التخكية مجيشة التاريخ كاالدياف.؛ عبج الخزاؽ ,  239, احتالليغ 

معجع لغة  : جسع قفخ , السكاف الحؼ ال ماء فيو كال نبات كانداف , أك الجار الخالية ال سكغ فييا  .لمسديج  يشطخ : الخكاس ,قفار  - *
 .4/617, باب ؽ ؼ ر , معجع  متغ المغة .؛ رضا ,  275, الفقياء 

 كحا في)أ,ب,ج,د,ك( : كحسمػا )ىػ((  5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قاؿ )ب(    (  6)
: ىػ امخؤ القيذ بغ حجخ بغ الحارث بغ عسخك... بغ مختع بغ معاكية بغ كشجة بغ قحصاف , كاسع امخؤ القيذ : حشجج الكشجي  - *

ـ( . لمسديج يشطخ : امخؤ القيذ 565ؽ.ـ /65السمظ الزميل , كيعخؼ باسع الذيخة امخؤ القيذ , كتػفي سشة )بغ حجخ , كلقب ب
 . 3,  ديػاف امخؤ القيذ,
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب( : كىػ )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : سسخت )ج,ك((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حداب )ب((  9)
ديػاف امخؤ .؛ الذافعي ,   5/15,  نيج البالغةامخؤ القيذ , قريجة : أال عست صباحا . لمسديج يشطخ : عجيسي , :  القائل  - *

 .31/ 1مغ ندخة االعمع , الصسعي ا ديػاف امخؤ القيذ ركاية.؛ االصسعي ,  124,  القيذ
 كحا في )أ( : كادخمػا )ب( : كاحثػا )ج,ك(: كاحتػكا )د,ىػ( (  10)
 في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج,ك(ساقصة (  11)
 كحا في )أ,ج,ك( : الثمثا )ب( : الثبلثاء )د,ىػ((  12)
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عػغ ككػخه ,فرػاركا سػػار معرػع  (1)ثاني عذخة ,كقج سل الربح حداـ فجػخه ,كشػار غػخاب الػججا
خاسػفا ,كىػجكىا زحفػا  (5),كسػامخىا (4)رجفػاالػجيار ,فعسػىػا  (3),كاحمػا الجمار ىاتيظ (2)تمظ االسػار

ارجاييػػػا ,كتدػػػمقػا بالدػػبللع مػػػغ ارضػػػيا الػػػى سػػػساييا ,ككػػػاف  (7)باىػػػجاب (6),كدكػىػػا كجفػػػا ,كتعمقػػػػا
الييػػد ,كمػغ الغػخب التمػػؿ ,كمػغ الذػخؽ السشذػار  )*(,مػغ القبمػة رابيػة (9)عمػى االسػػار (8)متدمقيع

فدػقا ككفػخا ,كتخفػع اىػل السجيشػة الػى القمعػة ,كلػع يكػخه  (11),كمبلكىا (10),فاخحكا السجيشة عشػة كقدخا
,كذب عػشيع  )*(ممتجيػيغ الػى قػادميػا كخػافييػا (13)عمػػ السشدلػة كالخفعػة, كاكػػ ىػجكا (12)احج سػاىع

مػػغ ضفػػخكا بػػو ,ذكػػخا كانثػػى ,صػػغيخا ككبيػػخا  (14)مػػغ القمعػػة بالدػػياـ ,كالسكاحػػل مػػغ كػػاف فييػػا فقتمػػػا
بعػػس الشػػاس ,كاضيػػخ ليػػع بعػػس  (15)نيبػػا كبسػػغ فييػػا اسػػيخا ,فخالػػج (ب/37),كلػػع يختزػػػا بسػػا فييػػا ,

عمػػييع  )*(الجيػػاد الػػى الذػػيادة ,كال زالػػت ايػػات القتػػاؿ (18)ليػػع اف يزػػع (17),كاراد بتثبتػػو (16)جػػبلدة
حتػػى امػػتبلت السجيشػػة مػػغ الجخحػػى كالقتمػػى, كاسػػتسخ ذلػػظ مػػغ قبػػل شمػػػع الذػػسذ ,الػػى اف تتمػػى 

الميػل ,كاسػتػفى  (21)الكػػف ,عػارض (20)[ كجشتػي(19)مى ]صػفحتيصار اليػـ امذ ,كحيغ التقي ع
                                                           

 كحا في )أ( : الججى )ب,ج,د,ىػ,ك(       (  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االصػار )ب(   (  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بيا تمظ )ب((  3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : زحفا )ج,ك( (  4)
 )أ,ب( : كسامػىا )ج,د,ىػ,ك( كحا في(  5)
 ثابتة في  )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب((  6)
: جسع ىجب ,  عجـ كجػد الػرؽ عمى الذجخ , كىػ األغراف ال كرؽ لو كالدخك , أك التعمق بخصػط كاىية , أشخاؼ أىجاب -  *

,  معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,   607/ 5ق د ب ,  , باب  السعجع الػسيطالذيء كاشفاره , االخبلص لقػاعج كمبادئو . لمسديج يشطخ : 
 باب ق د ب

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مدتمقيع )ب((  8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : االصػار )ج((  9)
مدعػد ، الخائج .؛  240, باب راتب ,  السعجع الػسيط: جسع ركاب ,  ما ارتفع عغ االرض , كىي التمة . لمسديج يشطخ :  رابية - *

 .378, باب الخاحة , لغػي عرخي  معجع
 كحا في )أ,ب( : كقيخا )ج,د,ىػ,ك( (  10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مبلىا )ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مشيع )ب((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كال زالػا )ب((  13)
،  فدع كالخػؼ كاإلحتياط لشفدو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد: االمػر السخفية الغيخ معمشة , كالغيخ ضاىخة , أك الجغ , أك الخػافييا  - *

 .153, معجع لغة الفقياء  , باب خ ك ؼ .؛ ركاس ,معجع الغشي
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : ففتكػا )ىػ((  14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فجادؿ )ج,ك( (  15)
 كحا في )أ,ب,د( : الجبلدة )ج,ىػ,ك((  16)
 ب( : بتثبتو )ىػ,ك(كحا في )أ,ج,د( : تثبيتو )(  17)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : تزع )ج,ك((  18)
لمسديج يشطخ  . ندلت ىحه اآليات لشػعيغ مغ القتل كىسا : قتل السدمسيغ لمسدمسيغ , كقتاؿ السدمسيغ لغيخ السدمسيغآيات القتاؿ :  - *

 .كتاب الجياد.؛ السبارؾ ,  58,  القخاف كالقتاؿ: شمػت ,  
 : كثابتة في )ب,ج,ك( ساقصة في )أ,د,ىػ((  19)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  20)
 كحا في )أ,ب( : عارضا )ج,د,ىػ,ك((  21)
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 (1)اكلئظ السصففػف مغ ضمسيع ,كتعجييع السيداف كالكيل ,كبادر تػف الطبلـ يػنذ الذسذ بااللتقاـ
كقػػػج قتػػػل مػػػغ  )*(عمػػػى تمػػػظ الحخكػػػات كالدػػكػف ,.فتخاجعػػػػا كنػػػدؿ العدػػػكخ مقابػػل عخبػػػػف  (2),شػػخاء

كػاف مػغ اىػل البمػج ,فبػاتػا يعػجكف الدػبلح كيثقفػنػو ,كيشتطػخكف العدكخيغ ما سػبق العػجد ,كاكثػخىع 
اف شق الميل مكتػـ جيبو ,كاضيخ الطػبلـ مكشػػف غيبػو ,كامػخ الكػػف  (3)الرباح كيدتشبصػنو, الى

الػػى  (5)بكػػخكا بكػػػر الغػػخاب ,كبػػخزكا (4)كجػػو الشيػػار اف يزػػخب عمػػى جشبػػي االفػػاؽ ,اشػػخاؼ شػػيبو
اسػػػارىا مػػغ  (8)اشػػج حرػػخ ,كىػػجمػىا ,ك (7)لسجيشػػة كحرػػخكىاكالخػػخاب ,كعرػػخكا اىػػل ا (6)الحػػخب

 انتذخ كطمسيع الطبلـ . (9)الطيخ ,فسحػا اثارىا بعج العرخ ,ثع باكا باالثاـ ,كقج

 تمظ االفكار الػبيمو : (10)زنج )*(ايزاح ما اخفاه مغ الحيمو كصمػد

 (13)فكػػخا ,كجػػجد (12)بالخيبػػو ,كلػػع يسكشػػو تحرػػيل القمعػػة بالييبػػو ,شػػحج (11)كلسػػا ءاب اممػػو
,فػػػػي نيػػػػار  (15)ذلػػػػظ الخسػػػػيذ )*(الػػػػى السرػػػػالحو ,فػػػػخدع (14)مكػػػػخا ,كتػػػػاب عمػػػػى السقابحػػػػو ,كنػػػػاف

 اىل قمعة مارديغ,  (18)يعمع,الييع يقػؿ ضسغ كتاب مع رسػؿ  (17)[ الخسيذ ,كارسل(16)]ذلظ

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : باالنتقاـ )ب((  1)
 كحا في )أ,ب( : شخا )ج,د,ىػ,ك((  2)
التاجخ ليختبط بالعقج , كيجفع مقجما قبل البيع  : جسع عخابيغ , ىي العقجة التي بيا يشعقج البيع , أؼ ما يجفع مغ ثسغ الىعخبػف  - *

 . 356, باب عخبػف ,  معجع الػسيط.؛  4/61, باب ع رب , ، معجع متغ المغة اك بعجه .لمسديج يشطخ : الخضا 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سيبو )ب((  4)
 ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : كبجركا )ج,د,(  5)
 كحا في )أ( : الخخاب )ب( : الحخاب )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ,ب( : كحاضخكىا )د,ك(: كحاصخكىا )ج,ىػ( (  7)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك)ب((  9)
, باب ص ؿ د  معجع الغشييشطخ : ابػ العـد , : جسع صمج ,  كىػ الرمب , كبصيء الغمي , أك شجيج البخل  . لمسديج صمػد   - *

 .3/480, باب ص ؿ د , معجع متغ المغة  .؛ رضا ,
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : زبج )د( : زيج )ك((  10)
 كحا في )أ( : ليمو )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,د,ك( : يدجج )ب( : شحح )ج,ىػ((  12)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كحجد )ج((  13)
 ي )أ( : كاب )ب( : كثاب )ج,ىػ(: كتاف )د,ك( كحا ف(  14)
, ؛ركاس ، معجع لغة الفقياء . 247, باب رد ك ,  السعجع الػسيط: ابعجه عغ الذخ , رده كصخفو كمشعو .لمسديج يشطخ :  فخدع - *
167 . 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : الخديذ )د,ك((  15)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  16)
 في )أ,ب,ج,ىػ( : كاضيخ )د,ك(كحا (  17)
 كحا في )أ,ب( : الخسػؿ نعمع )ج,ىػ(  : الخسػؿ يعمع )د,ك( (  18)
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ماف ,عمػى ,انشا قج عفػنا عشيع ,كاعصيشاىع اال )*(((2)الزعفاء كالعجدة ,كالسداكيغ )كالعصاش (1)ك
 (3)نفػسيع كدماييع ,فميػامشػا كليزػاعفػا لشػا االدعيػة ,كىػحه الخسػالة نقمتيػا كسػا كجػجتيا ,فسػا اسػتب

مػػارديغ,  (4),كال نجػػح قرػػجه ,الف رصػػجىا كػػانػا غيػػخ راقػػجيغ ,كشػػياشيغ حخسػػيا كػػانػا كػػدػ  كيػػجه
ع اميػخ يػجعى سػمصاف الجشػػد مػ )*(,كارسػل الػى امػج (5)فارتحل ذلظ البمية بكخة الدبت الى البذيخية

عمييػا فتػجػو بشفدػو الييػا  (/أ38)محسػد ,فتػجو بجير شػاـ ,كحاصػخىا خسدػة ايػاـ كارسػل يدػتسجه,
,كاحميا اليػاف ,فصمبػا االماف ,فامغ البػاب ,ففتح لو الباب ,فجخل مغ باب التػل ,ككضػع الدػيف 

الرػػػغار ,كىتكػػػػا اسػػػتار [ كالسصيػػػع ,كاسػػػخكا (7)العاصػػػي ]مػػػشيع (6)فػػػي الكػػػل ,فابػػػاد الجسيػػػع ,كابػػػار
بعس الشػاس الػى الجػامع ,فقتمػػا مػشيع  (8)الحـخ ,كحـخ االستار ,كاذاقػا الشاس لباس الباس ,كالتجا

 (9),فيػػػجاه ابمػػػيذ الػػػى اخػػػح )*(نحػػػػ الفػػػى سػػػاجج كراكػػػع ,ثػػػع حخقػػػػا الجػػػامع كرحمػػػػا ,كتخكػىػػػا ببلقػػػع
 )*(قػػخا دمحم (10),كفييػػا مرػػخ بػػغ (*) ,ثػػع بػػادر بالتحخيػػظ ,كحػػط عمػػى قمعػػة اكنيػػظ )*(ارجػػيذ )*(قمعػػة

 كسبعساية بعج  (13)باالماف ,كذلظ في سشة ست كتدعيغ (12),فحاصخىا كاخحىا (11)اميخ التخكساف

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : القمعة السارديشية )ب((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كالعصاس )ب( : ساقصة في )ىػ((  2)
صر كالطسد إلى الساء , كالخغبة السمحة . لمسديج يشطخ : جسع عصذاف , داء يريب اإلنداف يذخب فبل يخكػ ,  شجة الع العصاش - *

 .554, باب عصب , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ع ط ش .؛ مدعػد , معجع الغشي: ابػ العـد , 
 كحا في )أ,ب,ج( : فسا استتب )د,ىػ( : فيسا ندب )ك((  3)
 كحا في )أ,ج,ك( : كيى )ب,د,ىػ((  4)
 ية )ب( : البذخية )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : البشيخ (  5)
سسيت بيحا االسع مشح الفتح العثساني , مجيشة مغ كػر الجديخة مغ أعساؿ السػصل , كديار بكخ , كتقع غخب دجمة , آمج :  - *

 كبالقخب مغ ميافارقيغ , كىي عسل مغ أعساؿ انصاكية , كبيا خسدة أبػاب كىي : باب الساء كباب الجبل كالخـك كالتل كالدخ , كسسيت
بدمج بغ البمشجؼ بغ مالظ  مغ كلج مجيغ ابغ ابخاىيع , كفييا قمعة بشاىا السمظ الرالح محسػد بغ نػر الجيغ تذخؼ عمى عيغ سػرا . 

الخكض السعصار  الحسيخؼ , .؛ 1/254ؽ -3, ج األعالؽ الخصيخة.؛ ابغ شجاد ,  93/ 1,معجع ما استعجع  لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
 . 140, بمجاف الخالفة الذخقية .؛ لدتخن  ,  15معجع الخخيصة التاريخية ، ؛ كاصف , . 3, في خبخ األقصار 

 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ب( : التجى )ج,د,ىػ,ك((  8)
معجع متغ  اس , اك السخأة الخالية مغ كل خيخ . لمسديج يشطخ : رضا ,: جسع بمقع , كىي االرض القفخ كالخالية مغ الشبالقع  - *

 .181, باب البمغة , الخائج معجع لغػي عرخي  , مدعػد , 1/341, باب ب ؿ ؽ , المغة 
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : قمعتا )ج( - *
 .211/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  درميشية . لمسديج يشطخ : السحبي ,: أك ارجير ىي بمجة ب قمعة ارجيذ - *
 : ىي قمعة عطيسة , تقع شخؽ أرزف الخـك , كعمى قسة جبل  بالقخب مغ احج مشابع نيخ الخس . يشطخ : لدتخن  , قمعة اكنيظ - *

 .150 بمجاف الخالفة الذخقية ،
 بغ )ب( : مزخ بغ )د,ىػ(كحا في )أ,ج,ك( : مزخ ا(  10)
ـ( , كمات 1386ىػ/788: ىػ دمحم التخكساني , كالج قخا يػسف أميخ التخكساف في ديار بكخ كتبخيد , دخميا تيسػرلشظ سشة ) قخا دمحم - *

 .4/320, الجرر الكامشةـ(. لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,  1388ىػ /791مقتػال سشة )
 : االميخ التخكساني )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( (  11)
 كحا في )أ,ب( : فحاصخكىا كاخحكىا )ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كسبعيغ )ب((  13)
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 . )*(الى سسخقشج (2),كصيخ مرخ )*([ بيا مغ الجشج(1),ثع قتل كل مغ ]كاف عيج رمزاف

 فرل : 

شة سػػػت كتدػػػعيغ ,كرحػػػل سػػػابع ذؼ القعػػػجة سػػػ (3)ثػػػع استرػػػحب السمػػػظ الطػػػاىخ بدػػػػء نيػػػو
,االميػػخ ركػػغ الػػجيغ ,كعػػد  (5)عشػػجه مػػغ امػػخاءه (4)كسػػبعساية, كحبدػػو فػػي مجيشػػة سػػمصانية ,كحػػبذ

عػغ اىمػو خبػخه ,بحيػث  (8), كضياء الجيغ ,كضيق عميػو بػاف يقصػع(7),كاستبػغا (6)الجيغ الدميساني
,فػاجخػ  (9)ؽكشػج الػثػاؽ قرػج التػجػو الػى دشػت قبجػا )*(ال يجرؼ احج عجخه ,كبجػخه ,كلسػا اثخشػو

خبػخه  (11)سػشو , ال يػجرؼ احػج (10)نحػىا ما اقاـ مغ الفتشة عمى قػجـ كسػاؽ ,كمكػث السمػظ الطػاىخ
الػػى سػػمصانية ,كخففػػت عشػػو مػػا بػػو مػػغ ضػػيق ( 12),كال سػػشة ,ثػػع كفػػجت السمكػػة الدػػمصانية فػػي يقطػػة

و لو في مخاسمة جساعتو ,كحخضتو عمى شمب الجخػؿ في رضى تيسػر كشاعت (13)كبمية ,كفدحت
,ثػػع رجػػع  (14)تيسػػػر ,كباشػػختو )*(,زاعسػػة انػػا ناصػػحة لػػو ,كشالبػػو مرػػمحتو ,ككػػاف ذلػػظ مػػغ مكايػػج

عذػخ يػمػا  (16),في شعباف ,سشة ثساف كتدعيغ ,فسكث بدػمصانية ثبلثػة (15)()*(تيسػر مغ )الجست
                                                           

 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك((  1)
 مغ شخد تيسػر كقتل تػجو تيسػر كقػاتو لسػاجية أميخ التخكساف , قخا دمحم , خبلؿ فتخة قريخ عاد تيسػر لببلده , فاستصاع قخا دمحم - *

 History of Tamerlane and His Successors , p.4قائج قػاتو . لمسديج يشطخ :   
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كسيخ مزخ )د( : كصيخ مزخ )ىػ((  2)
ا كثبت شيارتغ تػجو تيسػر إلى القدع العمػؼ مغ األرض , إلى قمعة أكنيظ كحاصخىا ,  ككدخ قػة قخا يػسف في أرميشية , فاحتمي - *

 History of Tamerlane and.؛  175, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  أميخ ارزنجاف . لمسديج يشطخ : مرمح ,

His Successors , p .9 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بدشػية )ب((  3)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : كحدغ )ج,ك(: كجمذ )د( (  4)
 ,ىػ( : امخايو )ك(كحا في )أ.ب( : امخائو )ج,د(  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : التخكساني  )ج,ك((  6)
 كحا في )أ,ج,ك( : كاستشبػغا )ب,د,ىػ((  7)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : يقصعػا )ب( : تقصع )ج((  8)
الخائج  ػد ,: السبالغة في ضخب األعجاء , كإكثار القتل ,أضعفو كأكىشو , ضخبو ضخبا شجيجا مبخحا . لمسديج يشطخ : مدع اثخشو - *

 , باب ث خ ف. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  19, باب اثخغ , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ( : دست قيبجاؽ )ب( : دشت قفجاؽ )ج,د,ىػ,ك( -(9)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الصاىخ )د,ىػ((  10)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك((  11)
 كحا في )أ( : الكبخػ )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كندخت )ب,ج,ك((  13)
.؛  764, باب مكبلة , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,: : جسع مكيجة , أؼ الخجيعة كالخبث كالسكخ . لمسديج يشطخ  مكايج - *

 , باب ؾ ؼ د. معجع الغشيابػ العـد ,  
 كحا في )أ( : باشارتو )ب,ج,د,ىػ,ك((  14)
سادة كصجر السجمذ ,كبالفارسية ليا معاف كثيخة مثل : اليج كالشرخة كالقػة كالقاعجة كصجر البيت , : ىػ المباس كالػ الجست  - *

شفاء الغميل  كالجست بسعشى الرحخاء كىي معخبة عغ الجشت , كاستعسمت بسعشى الجيػاف كمجمذ الػزراء. لمسديج يشطخ : الخفاجي ,
 .63,  فاظ الفارسية السعخبةاالل .؛ شيخ , 148فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل ، 

 كحا في )أ,ب( : الجشت )ج,د,ىػ,ك((  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبلث )ب( -  (16)
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,ثع تػجو الى ىسجاف ,كمكث بيا الى ثالث عذخ شػيخ رمزػاف ,ثػع اسػتجعى مػغ سػمصانية السمػظ 
,كانذػػػخاح صػػػجر كخػػػاشخ ,ففكػػػػا قيػػػػده ,كقيػػػػد متعمقيػػػو ,كعطسػػػػه غايػػػة  (2),بػػػاكخاـ تػػػاـ (1)الطػػػاىخ

عذػخه, كدخػل عميػو يػـػ الدػبت سػابع  /ب(38)التعطيع مع ذكيػو ,كتػجػو اليػو يػـػ الخسػيذ ,خػامذ 
كقمقو ,كقبمو في كجيو مخارا ,كاعتػحر اليػو  (4),كاذىب عشو دىذتو (3)عذخة ,فتمقاه باالحتخاـ كاعتشقو

,كقػاؿ لػو انػظ  كلػي ,كرفيػع القػجر ,كػابي بكػخ ,كعمػي ,كتحمػل مشػو عسػا  )*(ا فعمػو معػو جيػارامس
صػػجر فػػي حقػػو عشػػػو ,كاضػػافو سػػتة ايػػاـ ,كخمػػػع عميػػو خمػػع السمػػػؾ العطػػػاـ ,كاحمػػو محػػبل جسػػػيبل 

 (*)((6)ذلػػظ مايػػة  فػػخس ,كعذػػخة بغػػاؿ ,كسػػتػف الػػف ديشػػار )كبكيػػة (5),كاعصػػاه عصػػاء جػػديبل ,مػػغ
عمػػى راسػػو  (8)مكممػػو ,كانعامػػات كافػػخه مكسمػػو ,كلػػػاء يخفػػق (*)((7)ؿ ,كخمعػػا )مدركذػػية,كسػػتة جسػػا

ال يشازعو فيو احج ,اكؿ ذلػظ الخىػا  (9)مشرػرا ,كستو كخسديغ مشذػرا ,كل مشذػر بتػليو بمج ,كاف
الػجىا كالسكػخ  (11),ككػل ذلػظ مػغ الحيمػة )*(,كارميشيػة (10)الى اخػخ ديػار بكػخ ,الػى حػجكد اذربيجػاف

في جسمة خجمو كجساعتو  (14)تحت شاعتو ,معجكدكف  (13)[ حكاـ تمظ الببلد يكػنػف (12)]جسيع ,اف

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : الصاىخ )ج((  1)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاعتقو )ب( : كاعتشفو )د((  3)
 : دىذو )د,ىػ(كحا في )أ,ب,ج,ك(  -  (4)
, باب ج ق ر , معجع متغ المغة  : اعمشو كرفعو ,  كذك نية حدشة , عطسو ,سمظ مغ غيخ معخفة . لمسديج يشطخ : رضا ,جيارا  - *
 , باب ج ق ر. معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,   1/588
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : فسغ )ب((  5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  6)
: دكر سظ الشقػد , تػجج في السجف التجارية فيسا كراء الشيخ : بخارػ كسسخقشج كاتخار ك تخمح , كندبت ىحه الشقػد إلى اسع  كبكية - *

تاريخ التخؾ في اسيا  كو بو ؾ , فقيل كبكي , كىحا الخصد كجج بدبب تقارب بيشيا كبيغ الكمسة لخكسية قػبيظ . لمسديج يشطخ : بارتػلج ,
 .225, الػسصى 

 كحا في )أ( : مخزكذة )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
الخائج  : كىػ الحخيخ كغيخه السشدػج مغ خيػط مغ ذىب اك فزة , تحديغ الكبلـ كتدكيقو . لمسديج يشطخ : مدعػد , مدركذية - *

 .265ع , , باب زعد  معجع الػسيط, باب  ز ر ؾ ش .؛  معجع الغشي.؛ ابػ العـد ,  415, باب ز ر ؾ , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كنػاء يتحفق )ج((  8)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  9)
 كحا في )أ,ج( : اذربيجاف )ب,د,ىػ,ك((  10)
 ىي أحج األقاليع الثبلثة , التي ىي اذربيجاف كأراف كارميشية , كتجتسع حجكدىا عشج اذربيجاف , كتشقدع إلى ارميشية ارميشية : - *

الجاخمة كالخارجة , كسبب تدسيتيا ىػ كجػد األرمغ فييا كأغمب أىميا نرارػ إال أف حكسيا يخزع لمسدمسيغ , كىي جباؿ عطيسة 
تستج بيغ بحيخة كاف ككػكجة , كمخخجيا نيخ ارس كرافجؼ الفخات , كمغ أشيخ مجنيا خبلط كبجليذ كاني كمػش , قارص كحرغ ك 

الخكض السعصار  .؛ الحسيخؼ , 4/353,صبح األعذى .؛ القمقذشجؼ , 1/142,  معجع ما استعجع ارجير . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
معجع  .؛ كاصف , 216, بمجاف الخالفة الذخقية  .؛, لدتخن  , 143, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة ,25في خبخ األقصار ، 

 .7الخخيصة التاريخية ، 
 ىػ,ك(ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,(  11)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك( (  12)
 كحا في )أ( : يكػنػا )ب,ج,ك( : يكػف )د,ىػ((  13)
 كحا في )أ,ب( : معجكديغ )ج,د,ىػ,ك((  14)
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[ يكػػف شػخز (1),كالخجـ ,كال يشقمػف اال عغ امخه قجما عػغ قػجـ ,بحيػث ]اف ,يحسمػف اليو الخخاج
 لطمػو فيئػا ,كيعفػي ىػػ فػبل يحسػل الػى تيسػػر ,كال الػى غيػخه (2)كل مغ مجاكريو ,بسا افاء ر عميو

شيئا ,كىحا كاف كاف في الطاىخ كػاالكخاـ ,فانػو فيسػا يػؤؿ اليػو ,كبػاؿ عميػو كانتقػاـ ,كفيػو كسػا تػخػ 
 (3)ما فيو ,كالقاء العجاكة بيشو كبيغ مجاكريو ,كيشجخ ذلظ الى اف يمتجي اليو ,كيعػؿ في كػل امػػره

شػػخط عميػػو ,ثػػع انػػو  (4)عميػػو ,كيػػجخل لكثػػخة االعػػجاء تحػػت صػػيشو ,فيرػػل اذ ذاؾ مشػػو الػػى حرػػشو
,فخػػخج مػػغ الزػػيق الػػى  (7)لتذػػيعو (6)ثػػع عانقػػو ككدعػػو ,امػػخ امػػخاءه,جػػاء اليػػو  (5),انػػو كمسػػا شمبػػو

فػصػػل  (10)ثسػػاف كتدػػعيغ كسػػبعساية (9)شػػيخ رمزػػاف ,ليمػػة الجسعػػة سػػشة (8)الدػػعة, ثالػػث عذػػخيغ
 (12)[ ثػػع عػػـد عمػػى تبخيػػد ,فػػي جحفػػل(11)الػػى سػػمصانية , فػػي عيذػػة رضػػية ,كحالػػة ىشيػػة ,]سػػتية

فػػي اكخامػػو كعصايػػاه, كشػػيعو فػػي احدػػغ ىيئػػة  (14),فػػداد (13)فػػيذ عديػػد ,كاجتسػػع بػػاميخ اف شػػاهن
,ككصػػل  (18),الػػى الرػػػر )*(,كارزف  )*(((17),)كبػػجليذ (16)كسػػصاف (15),كايسػػغ شػػػر ,فجػػاء عمػػى
حػػادؼ ( /أ39),فػػابتي  الشػػاس ,كدقػػت البذػػايخ ,فػصػػل يػػـػ الجسعػػة,  (19)خبػػخه الػػى قبايمػػو ,كالعذػػايخ

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(  (  1)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 كميا )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : امػره (  3)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : حزشو )د((  4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : شيبة )ك((  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : امخاه )ج,ك((  6)
 كحا في  )أ( : اف تذيعو )ب( : بتذييعو )ج,ىػ,ك( : بتذعييو )د( (  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عذخؼ )ب((  8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : سشت )ج((  9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كسبع ماية )ك((  10)
 ساقصة في )أ,د,ىػ( : ثابتة في )ب( : سانية )ج,ك((  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : خحفل )ج,ك((  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : انذاه )ب((  13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : في اك )ج,ك((  14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الى )ج((  15)
 ,ك( : كسمصاف )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ(  16)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : نجليذ )ىػ((  17)
: ىي مجيشة تابعة ألرميشية قخب خبلط , كأىل تمظ الببلد يقاؿ أنيا بيغ ميافارقيغ كخبلط , كىي مجيشة مدػرة كقج خخبت بجليذ  - *

،  .؛ القمقذشجؼ 1/358, باب بجليذ , مجاف معجع البنرف أسػارىا كالسياه تختخقيا , فيي تقع بيغ الجباؿ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ , 
 .197, أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة , 4/355 صبح األعذى،

كىي مغ أشخاؼ ارميشية , بالقخب مغ خبلط , بيشيسا مكاف يدسى ياسي جسغ , كىي مزافة إلى ارزف الخكـ , كفي  ارزف : - *
 .؛ القدكيشي , 1/150, باب ارزف , معجع البمجاف  لمسديج يشطخ : الحسػؼ , .شخقيا كشساليا مشبع الفخات , كتذسل عمى قمعة حريشة 

الخكض السعصار في خبخ  .؛ الحسيخؼ , 1/7, انباء الغسخ بأنباء العسخ.؛ ابغ حجخ العدقبلني ,  494, أثار البالد كأخبار البالد
بمجاف الخالفة  .؛ لدتخن  , 54,  خيف بالسرصمح الذخيفالتعالعداكؼ ,  .؛ 140, ، أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة26, األقصار 
 .215/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  .؛  السحبي ,144, الذخقية 

 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  18)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : العذائخ )د,ىػ((  19)
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[ كلػػي عيػػجه السمػػظ (2)ؿ ,كخػػخج اىػػل السجيشػػة كاالكػػابخ لبلسػػتقباؿ ,كسػػبق الشػػاس ]الػػىشػػػا (1)عذػػخ
حدػاـ الػجيغ ,كزار كالػجه ,  (4),فجخل السجيشة بفاؿ سعيج, كامخ ناجح ,كتػجػو الػى مجيشػة (3)الطاىخ

 (5),فمػػع تتخكػػو كامػاتػػو الساضػػيغ ,كعػػـد عمػػى تػػخؾ التخػػت السشيػػف ,كالتػجػػو الػػى الحجػػاز الذػػخيف
الى محل كخامتو , كاستقخ في كخسػي  (6)اصة كعامة ,كتخامػا عميو ,كقبمػا اقجامو ,فرعجالشاس خ

مػغ االمػػر عشػج قػجـك تيسػػر ,كحمػػؿ عدػكخه  (7)مسمكتو ,كسياتي ليػحا الذػاف مديػج بيػاف ,كمػا جػخا
 بعج خخابيع مسالظ الذاـ.  (9)مارديغ (8)المياـ

ككصف ممػكيا  (10)قبجاؽ ذكخ رجػعو مغ ديار بكخ كالعخاؽ كتػجو الى ميامو
 كمدالكيا: (11)كمسالكيا كبياف اكضاعيا

[ العجع ,كقج ثبتت لو في مسالكيا اية قجـ ,كذلظ بعج (13)]العخب (12)ثع انو رجع مغ عخاؽ
شػػؽ  (18),كتقمػج (17)[ بيجه مغ اقاليع(16)[ ما ]بيغ(15)الذيخ ابخاىيع, كسمسو ]مقاليج (14)اف قجـ عمى

عبػػجه كاحمػػو محػػل كلػػجه ,كسػػشحكخ كيػػف  (19)تػػو ,كانػػتطع فػػي سػػمظعبػديتػػو ,ككقػػف فػػي مػاقػػف خجم
كاالعشاؽ ,كىػ  (21)عميو كمغ اؼ شخيق تقخب اليو ,فقرج دشت قفجاؽ ,كجج في الػخح (20)تغخب

,كىػ الحؼ كاف في حػخب تيسػػر, امػاـ (22)ممظ فديح ,يحػؼ عمى ميامو فيح ,كسمصانيا تقتامير

                                                           
 كحا في )أ( : عذخؼ )ب,ج,ك( : عذخيغ )د,ىػ((  1)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  2)
 كحا في )أ( : الرالح )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ,ب( : مجرسة )ج,د,ىػ,ك( (  4)
 كحا في )أ( : يتخكػه )ب( : يتخكو )ج,د,ىػ,ك((  5)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : فرغج )د((  6)
 كحا في )أ( : جخػ )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
 : المئاـ )ب,د,ىػ( كحا في )أ,ج,ك((  8)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك((  9)
 كحا في )أ( : قفجاؽ )ب,ج,د,ىػ,ك((  10)
 كحا في )أ( : ضياعيا )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ب( : عخاقي )ج,د,ىػ,ك((  12)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في  )ب,ج,د,ىػ,ك((  13)
 ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : عمو )د( : عميو )ج,(  14)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(      (  15)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االقاليع )ب((  17)
 كحا في )أ,ب( : فتقمج )ج,د,ىػ,ك((  18)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )د((  19)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تقخب )ب((  20)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الػجج )ج((  21)
 كحا في )أ( : تػقتامير )ب,ج,د,ىػ,ك((  22)
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,اذ ىػ اكؿ مغ بالعجاكة بػارزه ,كفػي بػبلد تخكدػتاف كاقفػة  )*(((2))كالجالير (1)الدبلشيغ السخالفيغ
 (5)كسػػػا مػػػػخ الدػػػيج بخكػػػػة ,كبػػػبلد الجشػػػت ,تػػػػجعى دشػػػت قبجػػػػاؽ  (4)فػػػػي ذالػػػظ (3),كنػػػاجده ,كنجػػػجه
اسمع  (6)بخكة ,كالجشت بالمغة الفارسية ,اسع لمبخية كبخكة السزاؼ اليو ىػ اكؿ سمصاف (*),كدشت

ية ,كانسػػا كػػانػا عبػػاد اكثػػاف ,كاىػػل شػػخؾ ال يعخفػػػف االسػػبلـ االسػػبلم (7),كنذػػخ بيػػا الخايػػات السمػػة
كااليساف ,كمشيع بقية يعبجكف االصشاـ ,الى ىحا االكاف ,فتػجو الى ذالظ االقميع مغ شخيػق الجرنبػج 

[ ندبو مترل بالسمظ (9)سمصاف مسالظ شخكاف ,]كاف (8)الجارؼ تحت حكع الذيخ ابخاىيع ,كىػ اكؿ
يديػج ,يفزػل عمػى الجسيػع اركػاف دكلتػو,  (12)يػجعى ابػا ((11)كلو )قاضي, (10)انػ شيخكاف )*(كدخػ 

 (14),فاستذػػاره فػػي امػػػر (13)كقصػػب فمػػظ سػػمصتو/ب( 39)مسمكتػػو,  )*(بػػالقخب اليػػو كيديػػج ,ىػػػ دسػػتػر
ي اصػػب يػ,فقاؿ لو الفخار فػي را (15)تيسػر ,كما يفعمو ايعصيو ,اـ يتحرغ مشو ,اـ يفخ, اـ يقابمو

,فقػاؿ لػيذ ىػحا بػخاؼ مرػيب  (17)الجباؿ الذػاىق اكثق عشػجؼ كاعجػب[ (16),كالتحرغ في ]ركس

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((  1)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كالجاليذ )ب((  2)
 األعبلـ عمع مغلفع فارسي بسعشى الذعخ , كعشج السساليظ يصمق عمى  ىيك مقجمة الجير أك القمب ,  تعشي : كمسة تخكية جالير - *
في أعبله خرمة شعخ مغ الخيل , التي كانت تحسميا الجيػش في الحخب , إذ يخفع أربعيغ يػما قبل انجالع الحخب , ككانت مغ   ,

معجع األلفاظ  .؛ دىساف , 12/26,  الشجػـ الداىخةالحخيخ األبيس ,تعمق في اعمى خرمة الذعخ . لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ , 
 .50 ، التاريخية

 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كانججه )د((  3)
 كحا في )أ( : ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ( : قفجاؽ )ب( : ببلد قفجاؽ )ج,د,ىػ,ك((  5)
: كمسة فارسية كىي الرحخاء , كتعخؼ باس كالية في خخاساف كىي الجشت األبيس , كاسع صحخاء بتخكدتاف كمعخكفة بجشت  دشت *

 .64,   االلفاظ الفارسية السعخبةيج يشطخ : شيخ , قبجاؽ . لمسد 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سمصانيع )ب((  6)
 ثابتة في )ا,ج,د,ك( : كساقصة في )ب( (  7)
 ثابتة في )أ,ج( : كساقصة في )ب,د,ىػ,ك((  8)
 ساقصة في )ا,ك( : ك )ب,ج( : ثابتة في )د,ىػ((  9)
لسمػؾ الفخس كاصمو معخب خيدخك أك خدخ, أؼ كاسع السمظ , كأشمقو عسخ بغ الخصاب : جسعو أكاسخة , ىػ لقب معخب  كدخى  - *

 .؛ الباشا , 258, شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل  عمى معاكية بقػلو ىحا كدخػ العخب . لمسديج يشطخ :  الخفاجي ,
 .438,األلقاب اإلسالمية

 كحا في )أ,د( : شخكاف )ب,ج,ىػ,ك( (  10)
 كحا في )أ,ب,ج( : قاض )د,ىػ,ك(  (11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابي )ب((  12)
ىػ الجفتخ الحؼ تكتب فيو اسساء الجشج أك الحؼ تجسع فيو قػانيغ السمظ , كالشدخة السعسػلة لمجساعات , كالتي مشيا  الجستػر : - *

مع يتزسغ قػانيغ قزائية كسياسية التي تشطع العبلقة تحخيخىا , كىػ مخكب مغ دست بسعشى القاعجة , فيػ قانػف اساسي ألمة مغ األ
قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ  .؛ السحبي , 64,  الفارسية السعخبة االلفاظبيغ الخعية كالحاكع . لمسديج يشطخ : شيخ ,  

  228, السعجع الػسيط ، باب الجستػر .؛  2/28, الجخيل 
 ,ك(كحا في )أ,ىػ( : سمصشتو )ب,ج,د(  13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : امخ )ب((  14)
 كحا في )أ,د( : يقاتمو )ب,ج,ىػ,ك((  15)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  16)
 كحا في )أ,ب( : كاندب )ج,د,ىػ,ك((  17)
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عرػػػػيب ,كمػػػػاذا اجيػػػػب يػػػػـػ القيامػػػػة رب البخيػػػػة ,اذا رعيػػػػت  (2)انػػػػا كاتػػػػخؾ رعيتػػػػي يػػػػػـ (1),انجػػػػػا
اتػجػو اليػو  (4),كاضعت الخعية ,كال عدمت اف اقاتمو كبػالحخب ,كالزػخب اقابمػو ,كالكشػي (3)امػرىع

فػي كاليتػػي,  (6),كقخرنػػي (5)ا ,المػخه مصيعػػا, فػاف ردنػي الػػى مكػانتيسػخيعا ,كاتسثػل بػػيغ يجيػو سػػامع
حبدشي اك قتمشي, فتكفى الخعية مؤنة القتل كالشيب  فيػ قرجؼ كغايتي ,كاف اذاني اك عدلشي ,اك

[  يختػار ,ثػع امػخ باالقامػات فجسعػت (8),كعمػى الػببلد مػغ ]يجػب (7)كاالسار ,فيػلى اذ ذاؾ عمييع
,كبسػػجف الػاليػػات اف تتػػديغ ,كتتػػدكؽ كبدػػكانيا ,بػػخا كبحػػخا  (10)ت كتسشعػػتفتفخقػػ (9),كاذف لمجيػػػش

,فػػػػؽ السشػػػابخ باسػػػسو كبالػػػجنانيخ كالػػػجراىع ,اف  (11),اف تػػػامغ فتعامػػػل ,كتتػػػانق كبالخصػػػب اف تقػػػخا
تزخب بػسسو كرسسو ,ثػع حسػل التقػادـ كالخػجـ ,كتػجػو اليػو باشيػب جػاش ,كاثبػت قػجـ ,كلسػا كفػج 

فػي  (13),كعػادة الجغتػاؼ (12)قػجـ اليػجايا كالتحػف ,كانػػاع الغخايػب كالطػخؼعميو ,كتسثل بػيغ يجيػو ,
[ عشػج السيػجػ اليػو (15)بػحلظ ]عشػج ر ك (14),ليشػالػا )*(اف يقجمػا مغ كل جشذ تدعةتقجيسيع الخجم

                                                           
 كحا في )أ,ب,ك( : انجػ )ج,د,ىػ((  1)
 كحا في )أ( : ليػـ )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 رىع )أ,ج,د,ىػ,ك( : امػر بيع )ب(كماذا اجيب ...رعيت امػ (  3)
 كحا في )أ( لكشي )ب,ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : مكاني )ب,ج,ك(   (  5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كقجرني )ج,ك((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قيػلى عمييع اذ ذاؾ )ب((  7)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  8)
 ىػ( : لمجير )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,(  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتستعت )ب((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تقخػ )ب( -  (11)
 ,ك( كالزخؼ )ب(,دكحا في )أ,ج(  12)
 الجقتاؼ )ب( الجغتائي )د( : ك( :كحا في )أ,ج,د,(  13)
سل تيسػر رسالة كاف الغخض مشيا كذف قػػ : ككاف في بجايتيا أف أر  بجأت الخسائل تتبادؿ بيغ الطاىخ بخقػؽ كاألميخ تيسػر - *

بخقػؽ , فكانت العبارات الستسثمة فييا ال تػحي باألماف أك حدغ نية , فكانت تتزسغ االرداع كالتخػيف , ففي شيخ محـخ سشة 
جكد السساليظ , ـ( أرسل تيسػر رسالو األكلى , مع العالع شيخ ساكة , كأرسل معو ىجايا ككتب قيسة , كصل الػفج الى ح1395ىػ/795)

كشمبػا األستاذاف مشو لمجخػؿ , كلكغ السدتذاريغ اخبخه انو ال يسكغ الجخػؿ , كأشار في بجاية الخسالة إلى الخبلفات التي كانت بيغ 
ل معشى السساليظ كااليمخانييغ , كلكغ تيسػر لع يتمق ردا عمى رسالتو , عمى الخغع مغ ليجتيا السعتجلة , لكغ اليجية السخفقة كانت تحس

التيجيج , كىي تدعة مساليظ كتدع جػار , كىع مغ أسخىع تيسػر عشجه في بغجاد , كسا أرسل العجيج مغ الفخك كالرػؼ السخسل , فداؿ 
السمظ الطاىخ عغ خبخىع فاخبخكه أنيع مغ أىل بغجاد كأف احجىع بغ كزيخ قاضي محتدب , كلع يكغ فييع تخكي كاحج , فعخض تيسػر 

التدعة كلكغ كانػا ثسانية , فكانػا الثسانية ىع : كلج كزيخ بغجاد , ككلج قاضييا , ابغ اميخىا ,ابغ محتدبيا , كابغ تاجخ عمييع السساليظ 
فييا , كابغ كالي ليا , كابغ كاتبيا , كالثامغ ابغ شيخ كبيخ مغ مذايخيا , كلع يكغ بيشيع سػػ مسمػؾ كاحج ,كلسا عخفيع صجؽ كبلميع 

مق سبيميع كاحدغ الييع , فاخج كلج القاضي كالبدو زؼ القزاء , كايزا كلج السحتدب , كذلظ في الخامذ عمع انيع احخار, اش
ابغ  .؛ 5/345الدمػؾ،  , كلكغ الطاىخ بخقػؽ اىسل الخسالة . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,ـ(1393ق/796)كالعذخيغ مغ محـخ , سشة 
 تاريخ ابغ الفخات.؛ ابغ الفخات ,  12/49الشجػـ الداىخة، ابغ تغخؼ بخدؼ ,  .؛ 2/339,  نيل األمل في ذيل الجكؿ شاىيغ الطاىخؼ ,

كحياتو كأعسالو  تيسػرلشظ عرخهشياب ,   .؛ 280ك279 ,صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ ,.؛  360/ 2ؽ -9, ج
 . 204, مرخ  التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في ماجج عبج السشعع , .؛ 272، 
 كحا في)أ,د( : كيشالػا )ب( : ليشاكلػا )ج,ك(     (  14)
 ساقصة في )أ,ج,د,ك( : كثابتة في )ب((  15)
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مػا قجمػو تدػعو ,كمػغ السساليػظ  (1)الكخامة كالخفعة, فقجـ الذيخ ابخاىيع مػغ كػل جػشذ مػغ االجشػاس
 (2)لػػػو الستدػػمسػف لػػػحلظ ,كايػػغ تاسػػػع السساليػػظ ,فقػػػاؿ التاسػػع نفدػػػي الفانيػػة ,كاعجػػػبثسانيػػة ,فقػػاؿ 

 (4)كمقػػاـ, فقػػاؿ لػػو بػػل انػػت كلػػجؼ ,كخميفتػػي فػػي ىػػحه (3)تيسػػػر ىػػحا الكػػبلـ, ككقػػع مػػغ قمبػػو بسكػػاف
الببلد ,كمعتسجؼ ,كخمع عميو خمعة سشية ,كرده الى مسمكتو مدتبذخا ,ببمػغ االمشية ,ثع فخقت تمػظ 

[ الفػاكػو كالصعامػػات ,ففزػػل مشيػػا امثػاؿ الجبػػاؿ عػػغ ذالػػظ (5)ات ,كتػزعػػت ]العدػػاكخ عمػػى االقامػ
 الذساؿ كالتتار.  (7)كسار الى ببلد (6)العدكخ ,الحؼ ىػ كالحرا كالخماؿ ,ثع تخكو

 : /أ(40)كسبب اخخ لقرجه تمظ السسالظ 

ر احج رءكس تػقتامي (8)كاف عشج )*(كاف كاف ال يحتاج الى ذالظ ,اف االميخ ايجكػ
 (11)السذػرة, كقبيمتو (10)السيدخة, كاالعياف الستخحيغ في الشائبات لجفعيا ,كارباب الخاؼ ك (9)امخاء
,كقبائل التخؾ كقبائل العخب ,كالمغات كالمغات ,ككاف ايجكػ قج احذ مغ  )*(((12)تػنكخات)تجعى 

 مغ  (15)اس ,خذىمشو عمى نفدو ,ككاف تػقتامير شجيج الب (14)خاشخ خاف (13)مخجكمو ,تغيخ

 

 

 

                                                           
 ك(د,كحا في )أ,ب( : اصشاؼ )ج,(  1)
 العانية فاعجب )ب,د( : الفانية فعجب )ج,ك( كحا في )أ( :(  2)
 ك( : في قمبو في مكاف )ب(حا في )أ,ج,د,ك(  3)
 أ,ب,ج,د( : ىحا )ك(كحا في )(  4)
 ك( : كثابتة في )ب(ساقصة في )ا,ج,د,(  5)
 ك( : يتخكو )د(كحا في )أ,ب,ج,(  6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ك( : كساقصة في )ب( (  7)
: ىػ ممظ التتار , أصمو مغ قبيمة فػنكخات الجشت , كأصبح مغ أمخاء تػقتامير خاف كأحج رؤكس ميدختو , كاثشاء الخبلؼ  ايجكػ - *
 814و كبيغ تػقتامير , استسخ تػقتامير في البحث عشو , كقج غخؽ ىػ كخسدسائة مغ خػاصو في نيخ سيحػف ,كمات سشة بيش
، تاريخ العخاؽ  .؛ سعجؼ ايشاس 2/325, الزػء الالمع.؛  3/151 السشيل الرافي،ـ .لمسديج  يشطخ : ابغ تغخؼ بادؼ ,1411ىػ/

 .2/143,  بيغ احتالليغ 
 د( : عشجه )ج,ك(كحا في)أ,ب,(  8)
 ( : رؤس امخاء )د( : ركس امخاء )ك(كحا في )أ( : ركس امخا )ب,ج(  9)
 ثابتة في )أ,ج,د,ك( : كساقصة في )ب((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كقبيمو )ب((  11)
 كحا في )أ( : قػنكخات )ب( : كػمكػمات )ج,د,ك( (  12)
 .1/569,  تمفيق االخبار كتمقيح االثارطخ : الخمدؼ , : قبيمة مذيػرة برحخاء قحاؽ . لمسديج يش تػنكخات - *
 كحا في )أ( : بتغييخ )ب( : تغيخ )ج,د,ك( (  13)
 كحا في )أ( : خاؼ )ب,ج,د,ك((  14)
 ,د,ك( : فتخذى )ب( : فخذى )ج(,بكحا في )أ(  15)
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 (3)مشو ما يقتزى ذلظ مدتػفخا (2)لمفخار ,اذا رءا (1),فمع يدؿ مشو متحخزا ,اك )*(حمػؿ باسو
الكاسات في  (6)الدخكر ,كنجػـ (5)كيجاريو ,ففي بعس ليالي (4),كجعل يخاقبو كيخاقيو ,كيجاربو

,اف قاؿ تػقتامير  (8)شفح,امخه  (7)افبلؾ الصخب تجكره ,كسمصاف الخسخه قج انفح في اسيخ العقل
[ (12),اف لي كلظ يػما, يدػمظ الخدف سػما ,]ك (11)يخبػا يحكػا (10),كنػر البريخة (9)اليجكػ

,مغ سشة الفشاء نػما ,فغالصو ايجكػ  (14)عيغ بقائظ (13)يػليظ عغ مػايج الحيػة صػما ,كيسبل
[ خاف ,كاف (16)ج ما ]ىػ,اف يحقج عمى عب )*([ الخاقاف(15)كباسصو ,كقاؿ اعيج مػالنا ]القاف ك

 اساس ىػ بشاه, ثع اضيخ التحلل كالخذػع , (18)ىػ انذاه ,اك ييجـ (17)يحكؼ غخاس

                                                           
ليجؼ إال إذ حافع عمى الحجكد الذسالية مع كجج تيسػر اف دكلة تػقتا مير ستكػف تيجيج ألىجافو التػسعية , كال يسكغ تحقيق ىحا ا - *

دكلة مغػؿ القفجاؽ , فعسل عمى جسع أكبخ عجد مسكغ مغ القػات , ليبجا بحسمة كبيخة ضج ببلد تػقتامير , فجسع السقاتميغ مغ جسيع 
, إذ أف ايجكػ ىػ زكج  الببلج كالسشاكئيغ لتػقتامير لمتعاكف معو ضجه , فيخب ايجكػ مغ تػقتامير , إلى تيسػر كايج حخبو ضج عسو

ابشة تػقتامير, , ككاف كمعو تيسػر قتم  ككػنجو اكغبلف حفيج اكركس خاف , حخكػا حسية تيسػر كسيمػا عميو األمخ لقرج ببلد الجشت 
,  ـ(1390ىػ/793صفخ) 12لسحاربة تػقتامير , ألنو قتل كالجىسا , فمجاؤا الى تيسػرلشظ , كعشج اكتساؿ االسباب جيد تيسػر جيذو 

لغدك ببلد الجشت كتخخيب السسالظ , لكغ عشجما كصل الخبخ لتػقتامير ارسل مع رسمو اليجايا كالخيػؿ كرسالو يصمب فييا كقف القتاؿ 
كالتخاجع عغ الحخب كالسخاصسة كالعسل عمى السرالحة , استذار تيسػر األمخاء الدابقيغ , فكاف ردىع استسخار القتاؿ كعجـ قبػؿ 

 -التاريخ االسالمي الديجؼ ,.؛  203خانية مغػؿ القفجاؽ عمى عيج تػقتامير  ، شطخ : عبج الكخيع الشجار , الرمح . لمسديج ي
 .1/569,  تمفيق االخبار كتمقيح االثار الخمدؼ ,.؛  203العرخ السسمػكي ، 

 كحا في )أ( : ك )ب,ج,د,ك((  1)
 كحا في )أ( : راػ )ب,ج,د,ك((  2)
 دا )ج,د,ك(كحا في )أ,ب( : مدتػف(  3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ك( : كساقصة في )ب((  4)
 كحا في)أ,ج,د,ك( : لياؿ )ب((  5)
 كحا في )أ,ب,د( : الشجػـ )ج,ك((  6)
 كحا في )أ,ب,د( : العقاؿ )ج,ك((  7)
 كحا في )أ( : شف  )ب,د( : شفح )ج,ك((  8)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تػقتامير الى اف قاؿ اليجكػ )د( (  9)
 ا في )أ,ب,د( : البرخة )ج,ك(كح(  10)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : تخبػ كتحكػ )ب( (  11)
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ك((  12)
 كحا في )أ( : الحياة جػما كيسبل )ب( : الحياة حيػما كيسبل )د( : الحيػة حيػما كتسبل )ج,ك((  13)
 كحا في)أ,د( : بقايظ )ب,ج,ك((  14)
 :  كثابتة في )ب(,ك( ,دساقصة في)أ,ج  (15)
:جسع خػاقيغ , ىػ تعخيب لمقب قافاف التخكي , يصمق عمى ممػؾ مغ تدسػا باألتخاؾ في القخنيغ الدادس كالدابع , كأصل  الخاقاف - *

المقب قاف قاف , كدخل المقب في اإلسبلـ كاشمق عمى رؤساء التخؾ السدمسيغ , كاستعسل عمى الشقػد االسبلمية , كسكة مغ بخارػ 
عمييا أنيا مغ عرخ األميغ أك السدمػف, كاستسخ ىحا المقب يصمق عمى خانات تخكدتاف , أؼ الخئيذ اك الدعيع عشج التتخ  غمب

االلفاظ كيخترخ خاف اك قاف , كفي العيج السسمػكي أشمق عمى السمػؾ , كالعثسانييغ أشمق عمى الدبلشيغ .لمسديج  يشطخ : شيخػ , 
، الباشا .؛  38, معجع القاب ارباب الدمصاف .؛ الذيابي ,  66 معجع األلفاظ التاريخية ، دىساف ,.؛ .؛  56,  الفارسية السعخبة

 .271 األلقاب اإلسالمية،
 د,ك( : كثابتة في )ج(ساقصة في )أ,ب,(  16)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : غخاسا )د((  17)
 كحا في )أ( : ييػؼ )ب,ج,ىػ,ك((  18)
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الخبلص ذىشو ,كاستعسل في ذلظ  (2)كالخشػع ,كتحقق ما كاف ضشو, كاعسل في كجو (1)كالتسدكغ
الدمصاف,  (6)غفلقميبل ,كاست (5)اميمو ,انو فسكث (4)اىسل امخه ,اك (3)الحكاء كالفصشة ,كعمع انو اف

حاجة ,كاتي  (8)في لحاجو كانو يخيج قزاء)*( مغ بيغ الحػاشي كاالعػاف ,كخخج (7)ثع اندمت
 (10),كعسج الى فخس مدخجو مشجية مشتجية (9)اصصبل تػقتامير بجاش بجير ,كال يصير
 ,مغ اراد (13)[ سخه مغ فاشيتو(12)السؤتسغ ]عمى (11),اقيست معجه لكل شجه ,كقاؿ لبعس حاشيتو

اني قصعت  (14)اف يػافيشي , فعشج تيسػر يبلقيشي ,كال تفر ىحه االسخار ,اال بعج اف تتحقق
[ القفار ,ثع تخكو كسار ,فمع يذعخ بو اال كقج سبق ,كركب شبقا عغ شبق ,كقصع (15)]ىحه
[ اثار ,كال لحقػا مشو كال (19)يجركػا مشو ]ما  (18)الذقق ,فمع (17)انػاؿ الديخ, اشػاؿ (16)عمي
, كسا جخت عميو ,كقاؿ  (21)كاخباره (20), فػصل الى تيسػر كقبل يجيو, كعخض حكاياتوالغبار

 ,كاالماكغ الػعخة الداقصة , )*([ الذاحصة(22)انت تصمب الببلد ,]ك

 

                                                           
 ىػ,ك(كحا في )أ,ب,ج,د( : كالتسدظ )(  1)
 ثابتة في )أ,ج,د,ك( : كساقصة في )ب((  2)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : اذا )ب((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : ك )ب((  4)
 كحا في )أ,ج( : مكث )ب,د,ك((  5)
 كحا في )أ,ب( : كاشتغل )ج,د,ك((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : اندمب )ب((  7)
 ()قححؼ مغ الشدخة   . الى ىشا 183مغ كمسة الجنانيخ كالجراىع صفحة  - *
 كحا في )أ,ج,د,ك( : قزا )ب,ىػ((  8)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  9)
 كحا في )أ,ب( : مشجبة )ج,د( : مشجية )ىػ,ك((  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جاشيتو )ب((  11)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  12)
 يتو )ب( : ساقصة في )ىػ,ك(كحا في )أ,ج,د( : مغ مغاش(  13)
 كحا في)أ,ب( : تحقق )ج,د,ىػ,ك((  14)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب((  16)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : اشػؿ )ك((  17)
 كحا في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : الذفق فبل )ب((  18)
 ( ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,,ك( : ثابتة في )ب(  19)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حكايتو )ب((  20)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : كاخبخه )ىػ,ك( (  21)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  22)
, باب الخائج معجع لغػي عرخي  : أؼ البعيج , أك جاكز القجر السحجد , اضصخب كتسخغ فيو .لمسديج يشطخ : مدعػد , لذاحصةا - *

 , باب ش ط ح.  معجع الغشيالعـد , ابػ .؛ 460شاجع , 
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اسفار االسفار ,كىحا السغشع  /ب(40)كتتمػ  (1), كتقصع قفخ القفخا)*(كتخكب في ذلظ االخصار
 )*(,كالتشاعذ )*(((5),ففيع )التػاتخ (4)مخيئا ,يييشظ كليشظ (3)نرب عيشيظ, تجركو ىيشا (2)البارد

,فبل قمعة تسشعظ ,كال مشعة  (8)بو عديع( 7)التقاعذ ,فانيس بعـد صسيع ,فانظ (6),كعبلـ التقاعج
,فسا  (12),كال مقابل يقاتمظ (11)يقابمظ (10)كال مقاتل (9)تقمعظ ,كال قاشع يجفعظ , كال دافع يقصعظ

اكباش ,كامػاؿ تداؽ ,كخدايغ بارجميا مػاش ,كال زاؿ يحخضو عمى ذلظ ىػ اال اك شاب ,ك 
 ,حيغ  )*(معو عثساف قخايمػؾ (16),كسا فعل (15),كالغارب )*(الحركة (14)مشو في (13),كيصالب كنقل

                                                           
بعج أف عيغ ايجكػ أميخا عشج تػقتامير , كخبلؿ أحج األياـ في الميل , شاع أف الدمصاف مخض , كبو اسياؿ دمػؼ , ككثخ  - *

رجب  25االرجاؼ كضعف عطيع أشخؼ عمى السػت , كأنو سقي كمشيع مغ يقػؿ قػمي مشو السخض كعجد عغ الحخكة كيػـ الجسعة 
شاع أف الدمصاف تعافى مغ مخضو , كأما ايجكػ كاف قج  26خبخ أف الدمصاف خف مخضو كندؿ لربلة الجسعة , كيـػ الدبت  كصل

خخج ككانو سيديل حاجة لو , فتػجو إلى اسصبل الدمصاف تػقتامير , فخكب فخس الدمصاف ككاف ىحا الفخس جاىدا لحاالت الصارئة , 
تو مغ يخيجني اف يمحق بي عغ تيسػر , فابتعج عغ مدكغ الدمصاف تػقتامير ككصل الى تيسػر فبو  دائسا سخج كممجع , كأخبخ جساع

.؛  2/334ؽ -9, ج، تاريخ ابغ الفخات   كقبل يجيو , كبجا يحخض تيسػر بغدك ببلد تػقتامير كأخح ببلده .لمسديج يشطخ : ابغ الفخات
 .؛. 2/331, نيل األمل في ذيل الجكؿ اىخؼ ,.؛ابغ شاىيغ الط 1/433, درر العقػد الفخيجة السقخيدؼ ,  

 كحا في )أ( : قفار القفار )ب,ج,د,ىػ,ك((  1)
 ,ىػ( : الباريغ )د( : البارد بيغ )ك(]كحا في )أ,ب,  (2)
 كحا في )أ( : ىشيا )ب,ج,د,ىػ,ك(        (  3)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : ييتيظ كليتظ )ب((  4)
 ني )ب,ج( : فقيع التػاني )د,ك(كحا في )أ,ىػ( : ففيع التػا(  5)
: ىػ في المغة تتابع األمػر كاحجا بج كاحج بغيخه مغ الػتخ , كتتابع األخبار بيغ جسع مغ الشاس ال يسكغ تػاشؤىع عمى  التػاتخ - *

 .114, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس ,  1/521, كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمػـ  التيانػؼ , الكحب . لمسديج يشطخ :
,باب ف ع معجع الغشي  : اضيار التشاكـ , أؼ اتطاىخ بالشػـ كىػ ليذ بيع , أك كداد الدػؽ . لمسديج يشطخ :ابػ العـد , التشاعذ - *

 . 244, باب تافذ , ، الخائج معجع لغػي عرخي س .؛  مدعػد 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : التشاعذ كعجـ كالتقاعج )ك((  6)
 في )أ( : فانا لظ )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا (  7)
 كحا في )أ( : زعيع )ب,ج,د,ىػ,ك((  8)
 ثابتة في  )أ,ب ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج((  9)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : مقابل )ج,د((  10)
 كحا في )أ,د,ىػ( : يقاتمظ )ب,ج,ك((  11)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في)ب,ج( : كال مقاتل يقاتمظ )د,ىػ,ك((  12)
 ا في )أ( : كيقتل )ب,ج,د,ىػ,ك(كح(  13)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج((  14)
،  .؛  ابػ العـد 238, باب ذرة ,  السعجع الػسيط: جسع ذرػ , أعمى الذيء كقستو , ىػ السكاف السختفع . لمسديج يشطخ : الحركة - *

 , باب ذ رك(  معجع الغشي 
 (كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كالقارب )ج,ك(  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فعمو )ب((  16)
: ىػ عثساف ابغ قصمبظ بغ شخغمي , كالتخكساف يقػلػف قصبظ , ابغ شػر عمي , األميخ فخخ الجيغ , السعخكؼ  عثساف قخايمػؾ - *

أنو عشج انيدامو مغ بمقب بقخايمظ , زعيع قبيمة الغشسة الدػداء , صاحب آمج كمارديغ , أميخ التخكساف ديار بكخ , مات قتبل  , حيث 
السشيل  ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,1435ىػ /839اسكشجر بغ قخايمظ , رمى نفدو في خشجؽ قمعة ارزف الخـك , فسات سشة )

 .6/216 ، الزػء الالمع،لدخاكؼ .؛ ا 1/440, الجليل الذافي.؛  7/424, الرافي
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, كحخضو عمى دخػلو الذاـ بعج قتمو الدمصاف بخىاف الجيغ احسج ,  (1)جاء الى تبخيد بدػاسة
حخكة الى استخبلص دشت بخكة ,ككانت  (3)يحكخ ,فتييد تيسػر باكفى ,كسا (2)كمحاصخة سيػاسة

بالتتار خاصة ,كبانػاع السػاشي ,كقبايل التخؾ غاصة ,محفػضة االشخاؼ, معسػرة  (4)ببلد
,افرح  (6),حذسيا رجالة ,كجشػدىا نبالو (5)االكشاؼ , فديحة االرجاء ,صحيحة الساء كاليػاء

شسػس , كرجاليع  (9),نداكىع (8),كاجسميع جبية ,كاكسميع بيجة (7),كازكاىع بيجة )*(االتخاؾ ليجة
,كال مكخ بيشيع  (12)فييع كال تمبيذ )*(, ال زكر )*(صجكر (11),كاعيانيع (10)بجكر ,كممػكيع رءكس

قميمة  (15),مع اماف ال يجانيو ,كجل مجنيا (14)عمى العجل (13),دابيع التخحاؿ )*(كال تجليذ
, كبحخ مرخ (17),الطمػـ الغذػـ )*(مغ القبمة بحخ القمـد (16) د الجست,كمخاحميا شػيمة ,كحج ببل

                                                           
 كحا في )أ,ب( : بػسػاسة )ج,د,ىػ,ك((  1)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سيػاس )ب(كحا (  2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : باكفخ )ج((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : ببلده )ب( : ببلدا )ك((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاليػػ )ب( (5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شبالة )ب((  6)
 .؛  رضا ,  439, باب ليجة ,  السعجع الػسيطيشطخ :: ىي لغة اإلنداف التي خمق كاعتاد عمييا , جخس الكبلـ . لمسديج  ليجة - *

 .5/215, باب ؿ ق ج , معجع متغ المغة
 كحا في )أ( : بيجة كازكاىع ميجة )ب( : ليجة كازكاىع ميجة )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نيجة )ب((  8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : نداءىع )ب((  9)
 ػ,ك(كحا في )ا( : ركس )ب,ج,د,ى- (10)
 كحا في )أ,ب( : كاغشياءىع )ج,د,ىػ,ك((  11)
, باب صجؽ , السعجع الػسيط : جسع صجر , ىػ السقجمة لكل شيء , أك ىػ ما دكف العشق إلى البصغ . لمسديج يشطخ  صجكر - *
 . 204, معجع لغة الفقياء  .؛  ركاس , 317
خخ , الشطخ بسؤخخ العيغ , اك القػة كالعخيسة , اك التقميج . : ىػ السيل كاالعػجاج , اشخاؼ احج جانبي الرجر عمى اال زكر - *

معجع متغ  .؛  رضا , 97, معجع لغة الفقياء  ركاس ,.؛   423, الدكراء , الخائج معجع لغػي عرخي لمسديج يشطخ :مدعػد , 
 .3/77, باب زكر , المغة
 كحا في )أ,ب,جػد( : تجليذ )ىػ,ك((  12)
، معجع  أك السخادعة , أتى في حجيث بعثيخ ثابت الستغ , إحفاء عيػب الذيء . لمسديج يشطخ :ابػ العـد: إخفاء كتكتع ,  تجليذ - *

 .2/439, باب د  ؿ س , معجع متغ المغة , باب د ؿ س .؛  رضا ,الغشي 
 كحا في )ا,د,ىػ( : تجليذ دكابيع الدخحاؿ )ب( : تمبيذ دابيع التخحاؿ )ج,ك((  13)
 ػ,ك( : كساقصة في )ب( ثابتة في )أ,ج,د,ى(  14)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كاجل مجنيا )ب( : كجل مجنيع )ج((  15)
 كحا في )أ,ب( : الجشت )ج,د,ىػ,ك((  16)
: يصمق عميو بالخمي  األحسخ , يستج مغ الذساؿ إلى الجشػب حتى يرل الحبذة كالدػداف إلى جبل السشجب , ىحا  بحخ القمـد - *

ػ شعبة مغ بحخ اليشج أكلو مغ ببلد البخبخ كالدػداف كعجف ثع يستج غخبا , كفي اخخه مجيشة القمـد قخب نياية بحخ القمـد الجشػبي ى
مرخ في ساحمو الغخبي , فدسى باسسيا , كيعخؼ ببحخ الطمسات أيزا لتكاثف الساه الستراعجة كضعف ضػء الذسذ كتعاضع 

لحؼ غخؽ فيو فخعػف كرجالو , في مكاف يقاؿ لو تاراف . لمسديج يشطخ : امػاجو, كسسي بالقمـد ألنو يبتمع كل مغ ركبو ,فيػ السكاف ا
ندىة األمع في .؛  1/27ؽ -1, جبجائع الدىػر ابغ إياس , .؛  4/387-1/344, باب الباء كالحاء , معجع البمجاف الحسػؼ ,

 .5/1583,  االسالميةمػجد دائخة السعارؼ .؛   40, أكضح السدالظ .؛  ابغ سباىي زادة , 18, العجائب كالحكع 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  17)
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 بجنوما﴿ )*(يمتقياف ,لػال اف جبل الجخكذ (1)السشقمب الييع مغ ببلد الخكـ ,كىحاف البحخاف ,كادا

,الى غيخ ذلظ  (3),كسغشاؽ خػارـز ,كاتخار( 2)مسالظ )*(,كمغ الذخؽ تخػـ ﴾)*(يبغجان ِ )*(برزخ
 )*(الجثا ,متػغل الى حجكد الريغ ,مغ تيو (4)الفاؽ ,اخح الى تخكدتاف ,كببلدمغ الببلد كا
,كبخار ,كقفار ,كرماؿ كالجباؿ ,ككع في ذلظ مغ  (6)كالخصا ,كمغ الذساؿ ايبيخ شيبخ (5),السػغػؿ

ال  (10),كغاية ال تجرؾ ,كنياية (9),فيو كىػ لخضى اكابخ الدماف (8),كالػحر (7)تيو يحيخ العيخ
 )*(ػ الشرار ,كمسالظ  )*(((12),)كبمغار )*([ ,تخػـ ببلد الخكس(11)مغ الغخب ]اكالتدمظ ,ك 

                                                           
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كادا اف )ب( : اف كادا )د((  1)
*

: االسم ثبىتشمٍخ جشمبط , ٌطو عيى ثحش وٍطش مه ششقً , ٌذٌىُن أٌيً ثبىىصشاوٍخ , ٌَزا اىعىصش سنه فً شمبه  جبل الجركس - 

صبح  ُد , َتتبىف مه ممبىٍل صغبس اصجحُا فٍمب ثعذ أمشاء َسالطٍه . ىيمضٌذ ٌىظش : اىقيقشىذي ,ثحش قضٌَه َششقً اىجحش األس

 .   9/2711هوجس دائرة الوعارف االسالهيت  ،  .؛ 141, العصر الوواليكً فً هصر والشام  .؛  عبشُس , 4/462 األعشى ،
*

ٌُ معشة عه ٌشصك َمعىبي اىىحٍت َاىجنبء , فٍزا اىمعىى اىثبوً ىنيمخ : اىحبجض ثٍه اىشٍئٍه , َمب ثٍه اىذوٍب َاالخشح , َبرزخ  - 

 .؛  اىتٍبوُي , 19, األلفاظ الفارسيت الوعربت اىجشصخ , ممب أن اىجشصخ ًٌ اىشَح األعظم فبىجسم ٌُ اىجشصخ. ىيمضٌذ ٌىظش : شٍش ,

 .1/322, كشاف اصطالحاث الفنوى والعلوم 
*

 . 19: الرحوي  - 
*

 مع تخم , ٌُ اىفصو ثٍه األسضٍه مه اىمعبىم َاىحذَد , َقٍو أوً ىفظ معشة , َاىتىبخم أي اىمحبراح . ىيمضٌذ ٌىظش :: ج التخوم - 

 . 1/389, ثبة د خ خ , هعجن هتي اللغت سضب ,.؛  104, شفاء الغليل فيوا فً كالم العرب هي الذخيل  اىخفبجً ,
(2  )

 (,ٌَـ( : ممبىٍل )دمزا فً )أ,ة,ج,
(3)

 (,ٌـدن َسقىبق )ة( : َاتشاس َسغتبق ),َ( : َاتشاجفً  )أ, مزا  
(4)

 ثابتة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( 
: جسع اتياه ك اتاكىو , أؼ الزبلؿ كالتكبخ بسعشى انتيى, األرض الػاسعة التي يزيع في أثخه , كىػ السكاف الحؼ ضل فيو  تيو - *

القمـد , كحبدػا فيو أربعيغ سشة , لع يجخمػا بيت أك مجيشة , كفييا تػفي مػسى عميو مػسى كبشػ اسخائيل , بيغ ايمة كمرخ كبحخ 
ندىة األمع في العجائب  .؛  ابغ إياس , 174, أثار البالد كأخبار العباد الدبلـ , كالتيو يبعج مجة ستة اياـ . لمسديج يشطخ :  القدكيشي ,

الخائج معجع  .؛ مدعػد , 213/ 1,السػاعع كاإلعتبار .؛ السقخيدؼ , 259 ,أكضح السدالظ .؛   ابغ سباىي زادة ,204, كالحكع 
 .  255, باب التيػؼ , لغػي عرخي 

 كحا في )أ,ج,ك( : السغل )ب( : السغػؿ )د,ىػ((  5)
 كحا في )أ,ج( : ابديخ بديخه )ب( : مػاضع )د,ىػ( : اميخ شيبخ )ك( (  6)
 الصيخ )ج,ىػ,ك( كحا في )أ,ب( : تخيخ الصيخ )د( : تحيخ(  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الػحػش )ب((  8)
 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في )ب( : فيو كىػ كخضى ... الدماف )د,ىػ((  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كميامو )ب((  10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  11)
خانية , يقاؿ رس بغيخ الػاك أؼ امة مغ ألمع , ببلد متاخسة لببلد الرقالبة : شائفة مغ شساؿ ببلر , يجيشػف بالشر بالد الخكس - *

أكضح  .؛  ابغ سباىي زادة , 4/466,  صبح األعذى كالتخؾ , ليع ديغ كشخيعة ال يذاركيع فييا غيخىع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 .  354, السدالظ

 كحا في )أ,ب( : كالبمغار )ج,د,ىػ,ك((  12)
بالزع كالغيغ معجسة ببلد متاخسة مسمكة صاحب الدخاؼ ,ك متاخسة لببلد بخداس , كتعخؼ بػلجار , مجيشة الرقالبة  ر :البمغا - *

أثار البالد  .؛  القدكيشي , 1/486, باب الباء كالغيغ ,، معجع البمجافالحسػؼ   مػجػدة بالذساؿ قخيبة مغ نيخ االثل . لمسديج يشطخ :
،  .؛ العسخؼ  101, الخكض السعصار في خبخ األقصار  .؛  الحسيخؼ , 4/462,  صبح األعذى قمقذشجؼ ,.؛ ال 612, كأخبار العباد

 .118,  مغ ىع التتار؟ ، .؛كخيع ر ,  75, التعخيف بالسرصمح  الذخيف  
قو عمييع ىع الييػد , : أك الشرخاف , كىع مغ تدسػا باسع عيدى كغيخه مغ األنبياء الحيغ يؤمشػف بشبػتو , كقج أشم ى الشرار  - *

,  صبح األعذى ككتابيع االنجيل , كإبخاىيع كمػسى كعيدى , كاسساء الحػارييغ : كبصخس كحشا كغيخىع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 .32/9917,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية.؛   5/426
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,  (2),كيترل بتمظ التخػـ ما ىػ جار تحت حكع ابغ عثساف مغ مسالظ (1)االشخار  /أ(41)الخـك
, كال كجل, كالى  (3)ككانت القػافل تخخج مغ خػارـز ,كتديخ بالعجل ,كىع امشػف ,مغ غيخ ريب

مغ ثبلثة اشيخ ,كاما عخضا فيػ بحخ مغ الخمل ,امجه مشو  (5),كمديخة ذالظ نحػشػال  (4)قخيع
,كل عفخيت ,فكانت القافمة  )*(,كال يقخبو مغ الجعاميز )*(ابحخ ,ال ييتجؼ فيو الخخيت (6)شقبة

,كال يرحبػف معيع رفيقا, كذلظ لكثخة االمع ,ككفػر االمغ ,كالساكل  )*(ال تحسل زادا ,كال عميقا
اال عشج مغ يكـخ نديمو ,ككانو  (7)ب مغ الحذع ,فبل يرجركف اال عغ قبيمة ,كال يشدلػف كالسذخ 
 قيل الذعخ: (8)فييع

  )*(كمييسا                                يجعػ كليجىع بيا عدعاز (10)عكاظ (9)متكشفى جبمي

االمع,  مغ تمظ (12)اليػـ ,فميذ بتمظ االماكغ مغ خػارـز ,كالى قخيع (11)كاما في ىحا
كاال العيذ ,تحت الجشت  )*(كالحذع ,متحخؾ كال ساكغ ,كليذ فييا مغ انيذ ,اال اليعافيخ

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كما لمشرارػ مغ االقصار )ج,ك((  1)
 ظ )أ,ب,د,ىػ( : مالظ )ج,ك(مغ مسال(  2)
  كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : رتبة )ب((  3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبخيع )ب((  4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذلظ نيفا )ب((  5)
 كحا في )أ( : سبعة )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
 2/246, باب خ ر ت  ,  عجع متغ المغةم رضا ,: : جسع خخاريت , أك الساىخ الحاذؽ الجليل بالصخؽ . لمسديج يشطخ الخخيت  - *
 .   333, باب خخؽ ,  معجع الخ ائج.؛  
 : جسع دعسػص , ىي دكرة سػداء أؼ الغجراف التي قل ماءىا , دكدة ليا  رأساف تػجج في الساء . لمسديج يشطخ :رضا الجعاميز - *

 .360, باب دعث , خي الخائج معجع لغػي عر .؛  مدعػد , 2/419, باب د ع ـ , ، معجع متغ المغة
،  : ك ثسخ العػس  تبشة شائكة األغراف , كىػ بشبت عمى الذجخ كيتمػػ عميو , أك عمف الجكاب لمسديج يشطخ : ابػ العـد عميقا - *

 .563, باب عمع , الخائج معجع لغػي عرخي  , باب ع ؿ ؼ .؛  مدعػد ,معجع الغشي 
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : يشدؿ )ب((  7)
 ا في )أ,ج,د,ك( : قيل )ب( : قيل فييع )ىػ(كح(  8)
 كحا في )أ,ب( : مشكتفى جبل )ج( : مشكتفى جشبي )د,ىػ( : مكتشفي جبل )ك((  9)
 كحا في )أ, د,ىػ( : عصاؾ )ب(  : عكاط )ج,ك((  10)
يجج أحجا رفع صػتو فقاؿ عخعار : الشابغة الحبياني , قاليا لييجػ زرعة بغ عسخك , كىحا البيت بسا معشاه أف الربي إذ لع  القائل - *

, أشعار الذعخاء الدتة الجاىمييغ  .؛  الذشتسخؼ , 2/743,  الرحاح تاج المغة كصحاح المغة العخبية. لمسديج يشطخ : الجػىخؼ , 
211. 
 ثابتة في )أ,ب,د( : كساقصة في )ج,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قيخيع )ب((  12)
, ىػ ضبي بمػف التخاب , أك جدء مغ اجداء الميل كىي اليعفػر ك الخجرة , أك يصمق عمى كلج البقخة الػحذية  جسع يعفػر اليعافيخ : - *

 , باب ع ؼ ر.معجع الغشي  .؛  ابػ العـد , 4/146, باب ع ؼ ر , معجع متغ المغة . لمسديج يشطخ : رضا ,
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,كىي مجيشة اسبلمية البشياف ,بجيعة االركاف ,كياتي كصفيا ,ككاف الدمصاف بخكة رحسو  )*(سخاؼ
 مى الجخػؿالجشت ع (2)[ ,لسا اسمع بشاىا ,كاتخحىا دار السمظ ,كاصصفاىا ,كحسل اـ(1)ر ]تعالى

فمحلظ كانت محل كل خيخ كبخكة, كاضيفت بعج اضافتيا الى  (3)في حسي االسبلـ, كدعاىا
السخحػـ  (6)بغ عراـ الجيغ )*(((5)بخكة انذجني لشفدو ,مػالنا كسيجنا )الخػاجا (4)قفجاؽ ,كالى

رحسو  (8)غيشانيعبج السمظ ,كىػ مغ اكالد الذيخ الجميل بخىاف الجيغ السخ  (7),مػالنا كسيجنا الخػاجا
[ مخجعو مغ الحجاز الذخيف ,سشة اربع (9),مغ ببلد الجشت ]بعج )*( ر في حاجي تخخاف

الخياسة في  (11)كثسانساية ,كفي يػمشا ,ىحا اعشي سشة اربعيغ كثسانساية ,انتيت اليو (10)عذخة
 [ :(16)لو شعخ,]قػ  )*(((15)في درب الجشت انػاع )الشكاؿ (14)كقج قاسى (13)[ كقاؿ(12)سسخقشج, ]الي

 سمصانيا بخكو  (18)يغخػ الي (17)قج كشت اسسع اف الخيخ يػجج في                   صحخاء

 
                                                           

جيشة عطيسة عمى شط نيخ االثل الجشت , كتكتب صخاؼ , ىي م : كمسة فارسية تعشي السشدؿ اك القرخ , ىي قاعجة مسمكةسخاي  - *
صبح  جىا مغ جية الذساؿ الذخقي بخخ الخدر , كبالعثسانية ىػ مكاف سكغ االسخة السالكة كمػضفييا . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,ح, ي

 . 133, السعجع السػسػعي لمسرصمحات العثسانية التاريخية  صاباف , .؛ 4/457, األعذى
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  1)
 كحا في )أ(: امع )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ,ب,د( : كرعاىا )ج,ىػ,ك( (  3)
 ثابتة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  4)
 كحا في )ا,ج,ىػ,ك( : الخػاجة )ب,د( (5)
صبح  اكابخ التجار االعاجع كالفخس . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , : ىػ لفع فارسي , معشاه الديج كرب البيت , مغ القاب الخػاجا - *

 .   39معجع ألقاب أرباب الدمصاف،  الذيابي ,  .؛ 69 معجع األلفاظ التاريخية، دىساف , .؛  6/13, األعذى
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((  6)
 كحا في )ا,ج,ىػ,ك( : الخػاجة )ب,د((  7)
 ك( : السخغياني )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,(  8)
*
كتعخؼ أستخاخاف , كتقع شخؽ دلتا نيخ الفػلقا , ككانت عاصسة لخانات التتار , كقج مخ بيا الخحالة ابغ بصػشة :  حاجي تخخاف - 

 2/125 السػسػعة العخبية ،كأشمق عمييا اسع الحاج تخخاف أحج األكلياء الرالحيغ  . لمسديج يشطخ : 
 ثابتة في )د,ىػ(ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ك  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اربعة عذخ )ب((  10)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  11)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : كثابتة في )ب,د((  12)
 كحا في )أ.ب,ج,د( : قػلو )ىػ( : قاؿ )ك((  13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قاسا )ب((  14)
 ؿ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السكيا(  15)
السعجع : جع نكل , أصابتو مريبة كاندؿ عميو عقاب , عاقبو كصشع فيو صشيعا ححر فيو غيخه إذا راه . لمسديج يشطخ :  الشكاؿ - *

 , باب ف ؾ ؿ.معجع الغشي  , ابػ العـد , 510, باب نكية , الػسيط
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : كحا في )د( : شعخ )ىػ((  16)
 ( : سمصاف )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك(  17)
 كحا في )أ( : كفي يعدػ )ب( : تعدػ الى )ج,د,ىػ,ك((  18)
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 (1)بخكت ناقة تخحالي بجانبيا                          فسا رايت بيا في كاحج بخكة

 ناصخ الجيغ (2)كانذجني ايزا لشفدو ,معخضا بسػالنا كسيجنا كشيخشا ,حافع الجيغ دمحم بغ
 /ب(41)( 4),في الدماف كالسكاف السحكػريغ )*(بخحستو (3),تغسجه ر تعمى )*(دمحم الكخدؼ الشبخازؼ 

 في يجؼ حافع  (5)مرالحو متى تحفع الشاس في بمجة                              

   )*(فحافطيا صار سمصانيا                                  كسمصانيا ليذ بالحافع

 (7)الجشت ,الجيغ الحشفي (6)بخمعة االسبلـ ,كرفع في اشخاؼ )*(خؼ بخكة خافكلسا تذ
,ليػقفػا الشاس عمى  (8)االعبلـ ,كاستجعى العمساء مغ االشخاؼ ,كالسذايخ مغ االفاؽ كاالكشاؼ

معالع ديشيع ,كيبرخكىع شخايق تػحيجىع كيقيشيع ,كبحؿ في ذلظ الخغبات ,كافاض عمي الػافجيغ 
,كشخايع االنبياء  (11)العمع كالعمساء ,كعطع شعايخ ر تعمى (10),كاقاـ حخمة (9)باتمشيع بحار اليي

 ,فكاف عشجه في ذلظ الدماف ,كعشج اكزبيظ ,بعجه كجاني بيظ خاف ,

                                                           
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : حخكة )ب( : بخكت )ج((  1)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ابغ )ب,د( (  2)
حافع ـ( ىػ دمحم بغ دمحم بغ شياب بغ يػسف الكخدرؼ البخيقيشي , 1413-1329ىػ /816-729) حافع الجيغ البدازي الكخدي : - *

الجيغ الخػارزمي الحشفي , السذيػر بابغ البدازؼ , كلج بكازريغ , كمؤرخ معاصخ البغ خمجكف , عالع مذارؾ في مختمف العمػـ , كلو 
كتاب في الفتاكؼ كمشيا الفتاكؼ البدازية  , كشخح بخارػ , كتفديخ القخاف الكخيع , كتػفي في زبيج مغ ببلد اليسغ كسط رمزاف سشة 

.؛  الدػدكني  2/24 ، جامع السزسخات ،الكادكرؼ .؛   66, الخبخ عغ دكلة التتخ  ابغ خمجكف ,: ـ( . لمسديج يشطخ 1423ىػ/827)
 . 1/520, معجع السؤلفيغ  .؛  كحالة , 354, تاج التخاجع ,
 كحا في )ا( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( - (3)
, خاصة الجخائع كالسجازر كأعساؿ الحخب كالتجميخ , كالتي تعتبخ  كقف عجد مغ العمساء مػقف الخافس مغ ترخفات تيسػر كأتباعو - *

: خخكجا عغ الجيغ اإلسبلمي , كتتشاسب مع التػراة الجشكيد خانية , مثل حافع الجيغ البدازؼ , كعبلء الجيغ دمحم البخارؼ . لمسديج يشطخ 
 .48, مػقف تيسػر مغ العمساء بشي عيدى ,

 ر )ب,ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ(  : السحكػ (  4)
 كحا في )أ( : مرالحا )ب,ج,د,ىػ,ك((  5)
 ـ(. لمسديج يشطخ : الخمدؼ ,1411ىػ/814عراـ الجيغ شيخ االسبلـ الدسخقشجؼ , عشجما دخل بمج الحاج شخخاف سشة ) القائل : - *

 . 712/ 1,  تمفيق األخبار كتمقيح األثار
فجاؽ , كىػ ابغ عع ىػالكػ , حرل عمى السمظ بعج أف تػفي شخشق : ىػ بخكة بغ جػرجي ابغ جشكيد خاف ممظ الق بخكة خاف - *

خاف بغ ياشػ بغ جػجي بغ جشكيد خاف , كاكؿ مغ دخل االسبلـ مغ ممػؾ السغػؿ , ككاف شجيج التسدظ باإلسبلـ كالجفاع عشو , 
ـ( . 1295ىػ/695كتػفي سشة )مسمكتو اكبخ مغ مسمكة ىػالكػ , كعطع العمساء كالرالحيغ , كتحالف مع السساليظ ضج السغػؿ , 

 .205, العالع اإلسالمي كالغدك السغػلي  .؛ الذافعي , 3/349 السشيل الرافي، لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  6)
 كحا في )أ,ب,د( : لمجيغ الحشفي )ىػ( : لمجيغ الحشيفي )ج,ك( (  7)
 ( : كاالعشاؽ )ج,ك(كحا في  )أ,ب,د,ىػ(  8)
 كحا في )أ( : الييات )ب,د( : اليبات )ج,ىػ,ك((  9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( حـخ )ب((  10)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( (11)
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,كالديج جبلؿ الجيغ شارح  )*(كالذيخ سعج الجيغ التفتازاني )*(مػالنا قصب الجيغ العبلمة الخازؼ 
,ثع مغ بعجىع ,مػالنا حافع الجيغ البدازؼ  )*(,كالذافعية )*(لحشفيةالحاجبية ,كغيخىع مغ فزبلء ا
فرارت سخاؼ بػاسصة ىؤالء الدادات ,مجسع  (2),رحسيع ر تعمى )*(((1),كمػالنا احسج )الخجشجؼ

 (3)العمع , كمعجف الدعادات ,كاجتسع فييا مغ العمساء ,كالفزبلء ,كاالدباء ,كالطخفاء كالشببلء
يمة ,كخرمة نبيمة جسيمة ,في مجة قميمة ,ما لع يجتسع في سػاىا ,كال قخا ما ,كمغ كل صاحب فز

سخاؼ ,كخخاب ما بيا مغ االمكشة ,ثبلث  (7)بشياف (6)كال قخاىا ,كبيغ (5),مرخ جامع (4)سبل
كستػف سشة ,ككانت مغ اعطع السجف كضعا ,كاكثخىا لمخمق جسعا ,حكى اف رجبل مغ اعيانيا 

مكاف مشحي عغ الصخيق ,كفتح لو حانػتا ,يتدبب فيو ,كيحرل لو  ,ىخب لو رقيق كسكغ ,في
                                                           

 : قصب الجيغ دمحم بغ دمحم البػييي الخازؼ , ابػ عبج ر , قصب الجيغ السعخكؼ بالقصب التحتاني, مغ أىل قصب الجيغ الخازي  - *
ـ(, كيخجع ندبو الى سبلشيغ آؿ بػيو , كىػ عالع بالحكسة كالسشصق , كبخع في العمـػ 964ىػ/250كراميغ بالخؼ ككلج فييا سشة )

العقمية كالذخعية , في الشحػ كصشف شخح الذسدية , ك شخح لكتاب السصالع االنػار, كأشيخ كتبو بعشػاف السحاكسات بيغ شارحي 
ريخ الجيغ كقصب الجيغ , الحؼ كضع كل مشيسا شخح لكتاب التشبييات البغ سيشا , كبدبب ىحا الكتاب االشارات , التي قامت بيغ ن

ـ( , كسكغ أعمى السجرسة الطاىخية بجمذق , كتػفي بيا 1361ىػ/763عخؼ الخازؼ باسع صاحب السحاكسات , سكغ في دمذق سشة )
 .؛ فشجيظ ,3/183, شبقات الذافعية  ابغ قاضي شيبة ,.؛   4/280 الدمػؾ، ـ( . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,1364ىػ /766سشة )

.؛   501تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية  ،  .؛ االشتياني , 200, اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع 
 .16/5047مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ، 

التفتازاني , إماـ كبيخ صاحب الترانيف السذيػرة في السعقػؿ  عػد بغ عسخ حجةىػ سعج الجيغ مدسعج الجيغ التفتازاني :  - *
ـ(, كىي قخية كبيخة مغ أعساؿ خخاساف , أخح العمع 1322ىػ/722كالسشقػؿ , كيعخؼ بدعج الجيغ , كلج بقخية تفتازاف في صفخ سشة )

البياف , كما كراء الصبيعة , كبجأ في شخع الترخيف فرشف عغ أكابخ العمساء , كأشتيخ بالشحػ كالببلغة كالسشصق كالرخؼ كالسعاني ك 
ـ( , في سسخقشج كدفغ 1389ىػ/792الدنجانية , كشخح التمخيز الكبيخ, كشخح الكذاؼ كغيخىا , كقيل أنو كاف شافعيا, كتػفي سشة )

 فشجيظ ,.؛  2/303, بجر الصالع  ال الذػكاني , .؛  1/359الحيل التاـ عمى دكؿ اإلسالـ  ،  في سخخذ. لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,
,  أضػاء عمى تاريخ تػراف.؛  الديج اكـخ , 1/720, تمفيق األخبار كتمقيح األثار  .؛ الخمدؼ , 201اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع ، 

 .8/2299, مػجد دائخة السعارؼ االسالمية   .؛ 149, الثقافة العخبية االسالمية في إيخاف .؛  عبج الشعيع حدشيغ , 27
تشدب لؤلماـ ابػ القاسع , دمحم بغ اإلماـ عمي بغ ابي شالب الياشسي القخشي , أخ الحدغ كالحديغ غيخ أف أميسا الحشفية :  - *

فاشسة الدىخاء كأمو خػلة بشت جعفخ الحشفية , السعخكؼ بابغ الحشفية , كسا أف ىحا السحىب يشدب أيزا إلى أبي حشيفة بغ الشعساف بغ 
ـ(. لمسديج 767ىػ/150خ ىحا السحىب في صمب مجرسة الكػفة القجيسة , كاتباعو السدمسػف مغ أىل الدشة , كتػفي سشة )الثابت , كضي
 .14/4380,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية.؛   9/564,  السػسػعة العخبية العالسيةيشطخ : 

بغ السصمب بغ عبج مشاؼ ...بغ معج بغ عجناف السصمبي  : ندبة لؤلماـ ابػ عبج ر دمحم بغ ادريذ ... بغ ىاشع الذافعية - *
الذافعي , ك ىػ مشدػب إلى جج ججه شافع بغ الدائب , إذ يشتدب لقبيمة قخير فيػ ىاشسيا , كلج بغدة في فمدصيغ , سشة 

 .19/6079,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية.؛ 8/20, األنداب  ـ( . لمسديج يشطخ : الدسعاني ,767ىػ/150)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجشجؼ )ب(- (1)
:أحسج بغ دمحم بغ األحخز الخجشجؼ , جبلؿ الجيغ أبػ شاىخ الحشفي الرػفي , لو عجة كتب : األنػار التفخيجية في  احسج الخجشجي - *

 .؛  كحالة , 5/117,  كذف الطشػف ـ( . لمسديج يشطخ : 1400ىػ/803شخح أربعيغ التػحيجية , كحاشية عمى الكذاؼ , تػفي سشة )
 .1/305, معجع السؤلفيغ 

 كحا في )أ( : تعالى )ب( : ساقصة في )ج,د,ىػ,ك((  2)
 ثابتة في )أ,ب,د( : كساقصة في )ج,ىػ,ك((  3)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,د,ىػ( : كال  قخاء سبل  )ج( : كاال فخاء سبل )ك((  4)
 د(  جامع في مرخ )ىػ( كحا في )أ,ب( : مرخ )ج,ك(: مرخ في جامع ) (  5)
 ثابتة في)أ,ج,د,ك( : كساقصة في )ب((  6)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كبيشا )ب((  7)
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مغ عذخ سشيغ ,لع يرادفو فييا مػاله ,كال اجتسع بو ,كال  (1)قػتا ,كاستسخ ذالظ السييغ ,نحػ
 )*(((5)نيخ متذعب ,مغ نيخ )اثل (4),كىي عمى شط (3),كذالظ لعطسيا ,ككثخة امسيا (2)رءاه 

,انو لع يكغ في االنيخ الجارية ,كالسياه  )*(خػف ,كقصاع السشاىلكالسؤر  (6),الحؼ اجسع الدػاحػف 
الشفػس  )*(العحبة الشامية ,اكبخ مشو ,كىػ ياتي مغ ببلد الخكس ,كليذ لو فايجة, سػػ اغتياؿ

مع اف بحخ القمـد  /أ(42) (7),كيرب في بحخ القمـد ,ككحلظ جيحػف ,كسايخ انيار العجع, كنيخ
,كشخكاف  (9)تجكر, مثل كيبلف ,كمازنجراف, كاستخاباد (8)لعجعمحرػر ,كعميو بعس مسالظ ا

 (10),كال يقصع ايزا اال بالسخاكب ,كال يثبت عميو قجـ الخاجل, كال راكب ,كاسع نيخ سخاػ سشكبل
,  (13)الصػيل, كل فخؽ اعطع مغ الفخات (12)مغ ذلظ البحخ ,الغديخ العخيس (11),ككع فخؽ يتفخؽ 

 [ .(14) بيظ خاف عمى مسالظ الجشتكالشيل , ]كلسا استػلى جانى 

 تػقتامير خاف: (16)[ كصػؿ ذلظ الصخفاف كجحفو امع الجشت بعج كدخه(15)]ذكخ

 فػصل تيسػر الى تمظ الجارة, بالعداكخ الجخارة ,بل بالبحار الدخارة ,ذكؼ الدياـ الصيارة, 

 

                                                           
 كحا في )أ,ب( : نحػا )ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ( : راه )ب,د,ىػ(  راءه )ج( : رءاه )ك((  2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : السيا )ك((  3)
 ب(كحا في )أ.ج,د,ىػ,ك( : شاشئ )(  4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : انل )ب( : اتل )ج,ك((  5)
: ىي مجيشة بمشجخ , كفييا نيخ أثل الذبيو بشيخ دجمة , كىػ مغ أعطع األنيار بتمظ الببلد , أصمو في ببلد الرقمب ,  نيخ اثل - *

لف نيخ كنيخ , كيرب الجسيع كيقتخب مغ مجيشة ببلر أؼ بمغار , كيسخ مغ مجيشة صخاؼ كبعج تجاكزىا يشقدع , كيربح عمى ما قيل ا
 .4/468 صبح األعذى ، لقمقذشجؼ ,ا.؛ 1/87, معجع البمجاف في نيخ الخدر  لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 كحا في )أ,ب,د( : اجسع الدػاحػف )ج,ك(: اجسع الدياحػف )ىػ( (  6)
, باب ميج  السعجع الػسيط. لمسديج يشطخ : : جسع مشيل , كىػ السػرد ,كمػضع الذخب عمى الصخيق , اك مرادر العمع  السشاىل - *
 , باب ف ق ؿ. معجع العشي,  484, 
 .66, باب اغتشع ,  السعجع الػسيطالقتل عمى غفمة بجكف إدراؾ , . لمسديج يشطخ :  اغتياؿ : - *
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في)ب((  8)
 ي )ا,ج,د,ىػ,ك( : كاشخاباد )ب(كحا ف(  9)
 كحا في )أ,د( : راجل كال الخاكب )ب( : لخاجل كال راكب )ج,ىػ,ك( (  10)
 كحا في )أ( : تتفخؽ )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : العخيس )ج,د,ىػ( : الصػيل العخيس )ك( (  12)
 كحا في )أ( :الفخاة )ب,ج,د,ىػ,ك((  13)
 ي )أ,د,ىػ( : كثابتة في )ب,ج,ك( ساقصة ف(  14)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : كثابتة في )ب,د,ىػ((  15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كدخ )ب((  16)
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كخارة ,مغ كل شاف الغارة ,كالشسػر ال )*(الخصارة ,كاالسػد اليرارة (1),كالخماح )*(كالديػؼ البتارة
ككجاره ,كفخيدتو كنجاره ,كال  مغ بحخ  (2),كمجرؾ في العجك ثارة ,حاـ حقيقتو ,كجاره كعخيشو

الحخب غساره ,مقاكـ امػاجو كتياره ,فارسل تػقتامير الى زعساء حذسو, كعطساء امسو ,كسكاف 
,فاستجعاىع كالى  *()اسختو كضخكس ميسشتو ,كميدختو (3),كقصاف اشخافو ,كرءكس )*(احقافو
من كل حدب  (6)وهم, ﴿ )*(في ثػب شاعتو يخفمػف  (5)السقاتمة ,دعاىع فاتػا (4)السقابمة ك

 (7)﴾ ,كاجتسعػا شعػبا كقبائل, ما بيغ فارس كراجل ,كضارب كنابل ,كمقبل كقابل)*(ينسلون
  )*(يذػف ,ال يص (9),بسخىف كذابل, كىع قػـ نباؿ الشباؿ, كعزاؿ الشزاؿ (8),كفاتظ كقاتل

 
                                                           

باب ب ت  معجع متغ المغة، , باب ب ت ر.؛ رضا ,معجع الغشي  : الديف القاشع الحاسع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , البتارة - *
 .1/235ر  , 
 د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( ثابتة في )أ,ب,(  1)
, باب الخائج معجع لغػي عرخي  : السفتخس , كالكدخ الذيء مغ غيخ انقصاع , ادناه كجحبو  . لمسديج يشطخ : مدعػد , اليرارة - *

 , باب ق ص ر.معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 840ىريز , 
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج((  2)
,كالعخب تدسيو الخمل السعػج حقافا كأحقافا, ك احقػقف الخمل كأعػج ,كاألحقاؼ في القخاف الكخيع , ىػ كاد  : جسع حقف احقافو - *

بيغ عساف كأرض ميخة , كقيل بيغ عساف كحزخ مػت , أك جبل بالذاـ , كىي مشازؿ عاد في الذاـ , كقيل أف ببلدىع كانت في 
،  .؛  الحسيخؼ  1/115, باب اليسدة كالحاء ,معجع البمجاف .؛الحسػؼ , 119/ 1 ,، معجع مغ استعجعاليسغ. لمسديج يشطخ :  البكخؼ 

 .131, أكضح السدالظ .؛  ابغ سباىي زادة , 14, الخكض السعصار في خبخ األقصار 
 )أ( : ركس )ب,د,ىػ( : رككس )ج,ك(كحا في (  3)
غ جية فخغانة ك تػقتامير مغ جية بخارػ سشة كاف قسخ الجيغ قج ىاجع م بجاية السػاجيات بيغ تيسػر ك تػقتامير : - *
ـ( , فيـد قسخ الجيغ مغ قبل عسخ الذيخ , أما تػقتا ىخب إلى صحخاء , كبعجىا عاد تيسػر إلى ببلده , فكاف 1388ىػ/790)

خخػ عمى ما ـ( ,  كعاكد تػقتامير مياجسة مخة ا1390ىػ/793تػقتامير قج خخب الببلد , استسخ تيسػر في إعادة بشائيا حتى عاـ )
ـ( , بجا تيسػر في تجييد جيذو لسػاجية جير تػقتامير 1390ىػ/793رجب )15كراء الشيخ لكغ ىدمو عسخ الذيخ , كفي يػـ االثشيغ 

, ذلظ في مشصقة يقاؿ ليا قشجرجة كقدسو إلى سبعة فخؽ كقيل ثسانية , عمى أساس السقجمة كالساخخة كالسيسشة كالسيدخة كالقمب كغيخىا , 
مدتعجيغ لمقتاؿ حتى ضيخ تػقتامير مع قػاتو مقدسة نفذ تقديع تيسػر , كعيغ لكل قدع أميخ مغ أمخائو السذيػريغ , فعشجما  فكانػا

رأػ تيسػر كثختيع أصبح يتسخم  في التخاب كيصمب الشرخ مغ ر , فكانت الحخب متقمبة بيجـػ كل شخؼ عمى األخخ , فخاح 
تى ىخب تػقتامير كمغ معو كعبخ نيخ األثل إلى الصخؼ األخخ , كعاد تيسػر إلى ببلده بغشائع ضحيتيا أعجاد كبيخة مغ الصخفيغ , ح
 .601, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ .؛  االشتياني , 1/573,  تمفيق األخبار كتمقيح األثار كثيخة . لمسديج يشطخ : الخمدؼ ,

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  4)
 ,ب,ج,د( : ابتجعاىع فباتػا )ىػ( : دعاىع فباتػا )ك(كحا في )أ(  5)
: اشالة الثػب كجخه , ردد اليج إلى األماـ كالػراء في مذيتو , أك شج في المباس كتيػر , كتعطع الشاس األميخ , أك جعمو  يخفمػف  - *

 . 2/625, باب  ر ؼ ؿ , المغةمعجع متغ  , باب ر ؼ ؿ  .؛  رضا ,معجع الغشي  أميخ ك ممظ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 ثابتة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  6)
 96:  االنبياء - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كمقابل )ب((  7)
 كحا في )أ( : كفاتل كمقاتل )ب( : كمقاتل كقاتل )ج,د,ىػ,ك((  8)
 كحا في )أ,ج,ك( : كاعزاء الفزاؿ )ب( : كنزاؿ الشزاؿ )د,ىػ((  9)
معجع  .؛  رضا , 344, باب شيخ ,  السعجع الػسيط: خفة كحسق كندؽ , ذىب عقمو كأصبح جاىل  .لمسديج يشطخ :  يذػف يص - *

 .3/647, باب ط ؼ ش , متغ المغة
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اذا عقجكا االكتار ,كاصابػا االكتار, كاف قرجكا االكشار,  (2),ارمى )*(,كىع مغ بشي ثعل (1)سيسا
كججكا السقرج ,جثع اكشار, ثع نيس لمسرادمة, كاستعج لمسقاحسة ,كالسقاكمة بعداكخ كالخماؿ 

 كفخه .  (3)كثخة ,ككالجباؿ كخه

  قت السراؼ:ذكخ ما كقع مغ الخالؼ في عداكخ تػقتامير ك  

 (4)كحيغ تػاقف الرفاف, كتشاقف الدحفاف, كبخز مغ عدكخ تػقتامير ,احج رءكس
السيسشة , لو دـ عمى احج امخاء ,فصمبو مشو ,كفي قتمو استاذنو ,فقاؿ لو ليشعع بالظ ,كليجب 

 :  (5)سػالظ اتفاقي

 عمى الػػ كما جخػ                                               (7)تخػ ما قج شخا (6)الكغ

خريسظ  (8),كناكلتظ )*(فاميمشا حتى اذا انفرمشا, كعمى السخاد حرمشا ,اعصيتظ غخيسظ
لظ كال شاعة  (10)اكشارؾ ,قاؿ ال كالكغ الداعة ,كاال فبل يدسع (9),فادرؾ مشو ثارؾ ,كاقس مشو

 (11)ععكخصب مجليع ,ىػ مغ مرابظ ا ,فقاؿ نحغ في كخب مشيع ,ىػ مغ مخامظ اىع  /ب(42),
,فاصبخ كال تعجل ,كاشسيغ كال تػجل ,فسا يحىب الحج حق ,كال يزيع مدتحق ,فبل تمجى 
االعسى الى الجخؼ ,كال تكغ مسغ يعبج ر عمى حخؼ ,فكانظ بميل الذجة كقج ادبخ ,كبرباح 

كال تتاخخ, كاصجع بسا تػمخ  (13)اقخانظ ,كتقجـ (12)الفبلح قج اسفخ ,فالـد مكانظ ,كنازؿ
                                                           

 كحا في )ا,د,ىػ( : سيسيسا )ب( : مختسا )ج,ك((  1)
شي , كثعل في المغة خمف صغي زائج في اخبلؼ  : ىع يتبعػف لمقبيمة القحصانية  ,كىع بشػ ثعل بغ عسخ بغ الغػث بغ بشي ثعل - *

 .؛ 115, نياية األرب في معخفة أنداب العخب  الشاقة كفي ضخع الذاه , كسسي بحلظ إلجادتيع بالخمي . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 .1/142معجع قبائل العخب،  كحالة ,

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((  2)
 اقصة في )ج,د,ىػ,ك(كخه )أ,ب(  : س(  3)
 كحا في )أ( : ركساء )ب( : ركس )ج,د,ىػ,ك((  4)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : قمت شعخ )د,ىػ( : نطع اتفاقي )ج,ك( (5)
 كحا في )أ( : لكى )ب( : لكغ )ج,د,ىػ,ك((  6)
 كحا في )أ( : شخػ )ب,ج,د,ىػ,ك((  7)
, باب غ  ر ـ معجع الغشي  ابػ العـد ,: ع الجائغ كل ديػنو . لمسديج يشطخ : جسع غخماء , خرع الذخز , اك انيى م غخيسظ - *
 .578, باب غخؽ , ، الخائج معجع لغػي عرخي مدعػد  .؛
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك(: ناكلتظ غخيسظ كاعصيتظ )ب((  8)
 ثابتة في )ا,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج,ك( (9)
 كحا في )أ( : سسع )ب,ج,د,ىػ,ك((  10)
 في )أ,ج,ك( : اغع )ب,د,ىػ( كحا(  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالـز )ب( (  12)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د( : كساقصة في )ىػ,ك((  13)
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[ ,كاسسيا اقتاك (4),كقبيمتو ]كميا (3)االميخ بجسع كثيخ ,كاتبعو كل باغ كغاك (2)ذلظ, ك (1),فانخحؿ
تمظ االمكشو  (5),كاستػششػا )*(,فانصمق يخكـ مسالظ الخكـ ,فػصل ىػ كحذسو الى ضػاحي ادرنة

عغ مخاميو تصير ,كلع يخبجا مغ  (6),كصارت سياـ مخامو )*(,فاختل لحلظ عدكخ تػقتامير
 (9),شيذو ,كقجـ مغ ابصالو)*(,فثبت جاشو كجيذو, كىـد كقاره (8),كصجؽ السمتقى (7)المقى

 .)*( الشبل كالرفاح (10)االبصاؿ, كرتب الخيالة كالخجاؿ ,كقػػ القمب كالجشاح, كسجد

 فرل :

كاما جير تيسػر فانو مدتغغ عغ ىحه االمػر ,الف امخه معمػـ ,ككصفو مفيػـ ,كسصخ 
,بشار  (12),كاصصجما كاصصميا (11)غ راياتو مخقػـ ,ثع تجاني الجيذيغالشرخ كالتسكيغ عمى جبي

االعشاؽ لمزخاب ,كشخعت الشحػر  (14),كالتفت االقخاف باالقخاف ,كامتجعت (13)الحخب كاصصمسا
 نسػر الذخكر  (15)لمصعاف ,كاكفيخت الػجػه كاغبخت ,ككذخت ذياب الزخاب كاىخت ,كتيارست

 

                                                           
 كحا في )أ( : فانجدؿ )ب( : فانجػ )د( : فانجخ )ج,ىػ,ك((  1)
 ثابتة في )ا( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : غادر )ب((  3)
 في  )أ( : ثابتة في )ب.ج,د,ىػ,ك(ساقصة (  4)
ػ كىػ الدمصاف غازؼ مخاد الشرار مغ أعطع ببلد الخكـ , كىي تستج مغ القدصشصيشية إلى جية الغخب كالذساؿ , فتحيا  ادرنة : - *

 .133 ،أكضح السدالظ ابغ اكرخاف , كيسخ فييا ثبلثة أنيار , كىغ : تػنجا كمخي  كاردا . لمسديج يشطخ : ابغ سباىي زادة , 
 كحا في )أ,ب,د( : كاستػشغ )ج,ىػ,ك((  5)
استصاعت القػات التيسػرية بفزل شجاعتيا االنترار في السعخكة , كسا أف ىديسة جير تػقتامير , كاف بدبب الخبلؼ الحؼ  - *

تيسػرلشظ  يشطخ : شياب ,كقع بيغ قػاتو خبلؿ القتاؿ , كخخكجيع مغ السعخكة , فدصبحت القػات التي تقاتل جير تيسػر اقل . لمسديج 
 .216عرخه كحياتو كأعسالو ، 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : غخامو )ب((  6)
 كحا في )أ,ب( : المقاء )ج,د,ىػ,ك((  7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السمتقا )ب((  8)
 .384, فقياء معجع لغة ال ركاس , .؛ 530, باب كقت ,  السعجع الػسيط: الخزانة كالحمع . لمسديج يشطخ :  كقاره - *
 كحا في )أ,ب,ج( : اشبلبو )د,ىػ,ك((  9)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كشجكا )ب((  10)
،  : جسع صفح , شمب العفػ , عخض الديف , اك اعخض عشو كابعجه , الحجارة العخيزة الخقيقة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد الرفاح *

 .496, باب الرفاتية , عرخي  الخائج معجع لغػي  مدعػد , .؛, باب ص ؼ ح معجع الغشي 
 كحا في )أ( : الجيذاف )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاضصخما كاخصبل )ج,ك( (  12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاضصخما )ب( (  13)
 كحا في )أ( : كمجت )ب( : كامتجت )ج,د,ىػ,ك((  14)
 كحا في )أ( : كتيارشت )ب,ج,د,ك((  15)
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,فاقذعخت  (4),كاكتدت بخير الشباؿ الجمػد (3)جشػد كاف بارتاسػد ال (2),كتعاندت (1)كاسبصخت
,كثار الغبار  (7)الخكس في محخاب الحخب, لمدجػد فخخت (6)جباه الجباة ,كرءكس (5)كاىػت
القتاـ ,كخاض بحار الجماء كل خاص كعاـ ,كصارت نجـػ الدياـ في ضبلـ القتاـ  (8),كقاـ

,عمى السمػؾ  (9)لديػؼ في سحاب التخاب,لذياشيغ االساشيغ رجػما ركاشق ,كلػامع ا
صػاعق ,كال زالت سبلىب السشايا ,تجػب كتجػؿ, كضخاغع الدخايا  (10)كالدبلشيغ ,نجػما

عمى الجك جاريا ,حتى  (11)الى الجػ راقيا ,كنجيع الدػافظ )*(ترػب, كترػؿ ,كنقع الدشابظ
كالخراـ ,نحػا  )*(حا المجدكالبحار ثسانيا ,كاستسخ ى /أ(43),كالدساكات  (12)غجت االرضػف ست

,ككلى االدبار ,كفخت عداكخه  )*(اياـ ,ثع انجمى الغبار ,عغ انيداـ جير تػقتامير (13)مغ ثبلثة
كاستػلى عمى قبايميا ,كاتى  (15)كانتذخت جشػد تيسػر ,في مسالظ الجشت ,كاستقخت (14),كانجفعت
 لرامت فحازه ,كعمى امى الشاشق فسازه ,عى ضبط اكاخخىا كاكايميا ,كاحتػػ عم

                                                           
 : كاستصخت )ب( : كاستصخبت )ج,ك( كحا في)أ,د,ىػ((  1)
 كحا في )ا( : تعالدت )ب( : كتعانذت )ج,د,ىػ,ك((  2)
 كحا في )أ( : كازبارت )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب( (  4)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كىػت )د,ىػ((  5)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,د,ىػ,ك((  6)
 ك( : كخخت )ب( كحا في )ا,ج,د,ىػ,(  7)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : اقاـ )ب((  8)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  9)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بخكقا )د,ىػ((  10)
 .452, باب سغ , الخائج معجع لغػي عرخي  : جسع سشبظ , كىي األشخاؼ . لمسديج يشطخ : مدعػد , الدشابظ - *
 : الدػابظ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( (  11)
 كحا في )أ( : االرضػف ستا )ب( : االرض ستا )د,ىػ( : االرض شتا )ج,ك((  12)
الخائج معجع لغػي  مدعػد , .؛, باب ؿ د د معجع الغشي  : الخرػمة الذجيجة , كالبعج عشو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , المجد - *

 .688, باب الخرػمة ,عرخي 
 ثة )د( : ثبلثت )ج(كحا في)أ,ب,ىػ,ك( : ثم(  13)
ـ(, كحاكؿ دفع الطاىخ بخقػؽ إلى مػاجية كخػض 1388ىػ /791أذاؽ تيسػر تػقتامير عجة ىدائع , بجايتيا ربيع األكؿ سشة ) - *

ـ(, فكانت السعخكة فاصمة كدمػية كسعة 1394ىػ/797حخب ضج تيسػر  , بعقج تحالف معو,  كحسمة تيسػر األخيخة ضجه كانت سشة )
كع مخبع , خخج تيسػر في نيايتيا مشترخا , كأصبح الحاكع عمى الببلد بجكف مشازع , أما تػقتا ىخب , فدبب  35غصت رقعتيا إذ 

فػج احتياشي , كأدخميا الحخب عشج المدـك , ككانت نياية  27فيالق ك 7انتراره ىػ استخجاـ اساليب حخبية ججيجة إذ إنو قدع الجير ؿ
العخب كاالسالـ  .؛ 124العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي ،  لمسديج يشطخ : شيػلخ ,. ايخيظ جير تػقتامير في معخكة عمى نيخ 

 .Historical Dictionary of the Mongol World Empire , p.77. ؛   211في اكزبكدتاف ، 
 كحا في )أ( : كانحعخت )ب, د,ىػ( : كانجرعت )ج,ك((  14)
 ج(كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كاستعخت )(  15)
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 (3),كاشفػا قبػايميع )*(,كاذاع القيػخ كالقدػخ (2)الغشايع ,كفػخؽ السغػانع ,كابػاح الشيػب كاالسػخ (1)كجسيع
كالستػػاع  (6)[ مػا اسػػتصاع مػغ االمػػاؿ كاالسػخػ (5),كغيػخ االكضػػاع, كحسػل ]عمػى (4),كاكفػا مقػاكليع

,كتمػظ االفػاؽ كعطسػت  ,كحػاجي تخخػاف (7),ككصمت شخاشتو الػى ازأؽ, كىػجـ سػخاػ ,كسػخا بحػخؽ 
 سسخقشج ,كصحب ايجكػ معو ,كراـ مشو اف يتبعو . (8)مشدلة ايجكػ عشجه ,ثع قفل قاصجا

 :(11)تيسػر كخجعو )*(((10)كما صشعو ككيف )خمب (9)ذكخ ايجكػ

فارسل ايجكػا قاصجا الى اقاربو كجيخانو ,كقبايل السيدخة كميع ,مػغ اصػحابو كاخػانػو, مػغ 
عػػغ اكشػػانيع ,كاف  (13)شػػعػرا ,اف يخحمػػػا عػػغ مكػػانيع ,كيتدػػسخكا (12)لظغيػػخ اف يكػػػف لتيسػػػر بػػح

يشجػػػا جيػػة عيشييػػا ,كامػػاكغ بيشيػػا صػػعبة السدػػالظ ,كثيػػخة السيالػػظ ,كاف امكػػشيع اف ال يقيسػػػا فػػي 
شػسميع ,كابػادىع كميػع ,فػامتثمػا  (14)مشدؿ كاحج يػميغ ,فميفعمػا ذلظ ,فانو اف ضفخ بيع تيسػػر ,بػجد

 ,كحذسو لتيسػر  (15),كارتحمػا كلع يمػكا ,كلسا عمع ايجكػ اف جساعتو فػزكاما رسع بو ايجكػ 

 

                                                           
 كحا في )أ,ب( : كجسع )ج,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الدمب )ب((  2)
بعج ىخكب تػقتامير مغ أرض السعخكة , الحقو تيسػر بصمب مغ أمخاء الثبلثة , فالتقى الجيذيغ في مسمكة ايمغار , كانجلع   - *

جيذو , بدبب أف تيسػر التقى مع قادة جير تػقتامير كشمب الحخب بيغ الصخفيغ كاستسخت ثبلثة أياـ , كانتيت بانيداـ تػقتامير ك 
كغ صاحبيا لع يدسح لتيسػر للديصخة عمى ببلد القـخ ك كافا , مشيع االنيداـ كتخكو خبلؿ السعخكة, كىخب إلى ببلد الخكس ,كأراد تيسػر ا

يا , في يـػ الدبت الثاني مغ ذؼ الحجة سشة كجشجه بالتعجؼ عمى ببلده , فاستسخ في حرارىا مجة ثسانية عذخ يػما  حتى ممكيا كخخب
ـ( , ككصمت األخبار إلى الطاىخ بخقػؽ عغ شخيق األميخ شػلػف عمي شاه كالخػاجا مجج الجيغ , كأعمساه بالسػاجية 1394ىػ/797)

اخزاع القبيمة الحىبية  التي دارت بيغ الصخفيغ , ىديسة تػقتامير بعج ثبلثة أياـ مغ الحخب , كىخكبو إلى الخكس , أما تيسػر استصاع
 بعج أف كجو ليع عجة ضخبات كأضعفيع , كقياـ قػاتو بتجميخ السجف في القبيمة بسا فييا العاصسة سيخاؼ . لمسديج يشطخ : ابغ دقساؽ ,

، تمفيق  .؛ الخمدؼ 8/593شحرات الحىب،  ابغ العساد , .؛ 5/377الدمػؾ،  .؛ السقخيدؼ , 279, الشفحة السدكية في الجكلة التخكية 
 .92, االحتالؿ السغػلي لخكسيا الذسخؼ , ؛ , 416/ 2ؽ -9ج تاريخ ابغ الفخات  ، ابغ الفخات ,.؛  1/575,  األخبار كتمقيح األثار

 كحا في )أ,ب,ج,ك( : فتائميع )د,ىػ((  3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : معاقميع )ج,ك((  4)
 ثابتة في )أ,ب,د( : كساقصة في )ج,ىػ,ك((  5)
 ا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االسخا )ب(كح(  6)
 كحا في )أ( : بجػؽ )ب( : يجػؽ )ج( : بحػؽ )د,ىػ,ك( (  7)
 كحا في )أ,ب( : نقل قاصجكا )ج( : انتقل قاصجا )د,ىػ( : نقل قاصجا )ك((  8)
 ذكخ ايجكػ )أ,ج,د,ىػ,ك( : بياض في )ب((  9)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : جمب )ب((  10)
الخائج  و كخجعو , الدحاب الحؼ يمسع بخقو كال مصخ ,خجشو كتخؾ اثار الجخح فيو . لمسديج يشطخ : مدعػد ,: ضفخ بو كجخح خمب - *

 , باب خ ؿ ب.معجع الغشي  ابػ العـد ,.؛  342,باب الخبلفية , معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كصجعو )ك((  11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بو )ب((  12)
 : كيتذسخكا )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في)أ((  13)
 .1/251, باب ب د د , معجع متغ المغة رضا , .؛ 105, باب بجكؼ ,  السعجع الػسيط: أؼ فخؽ كشتت . لمسديج يشطخ :  بجد(  14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فػز )ب((  15)
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[ الجػع الغفيػخ ,كانيػع (3),اف لػي مػغ االقػارب كالحذػع, ]الخػجـ (2),قاؿ لو يا مػالنا االميػخ (1)عجدكا
[ بعػػػجؼ مػػػغ (5)]مػػػغ (4)عزػػػجؼ كجشػػػاحي ,كبرػػػبلح معايذػػػيع صػػػبلحي ,كال امػػػغ عمػػػييع اف بقػػػػا

[ الجػر كالتعجؼ ,بل ال اشظ انو يفشييع ,كيبيجىع عغ بكػخة ابػييع ,كحيػث يستشػع (6)تػقتامير, ]مغ
ىحه السبلحع  (9)[ يشتقع لدػ شػيتو مغ حذسي ,كاقاربي الف سجا(8)جشابظ جانبي, ]ك (7)عميو بجاه

,انػا الحستػو ,كفػػي مزػائق الػػببلء ,كمػارؽ االنكدػار انػػا اقحستػو ,كعمػػى كػل حػاؿ فػػبل يصيػب عمػػى 
,فػػػاف  (11)عػػػجكؼ كمحػػػاكركه (10)كشػه ,ككيػػػف ييشػػػا لػػػي العػػػير ,كاصػػػجقائي مجػػػاكركف قمبػػػي اف يدػػػا

[ القبائػل الكثيػخة ,صػحبة مخسػـػ (12)تمػظ ]االمػاكغ (/ب43)اقتزت االراء السشيخة ,ارسػاؿ قاصػج الػى 
[ قمػػػػب قبػػػايميع, كعذػػػايخىع (13)شػػػخيف ,كامػػػخ عػػػاؿ مشيػػػف ,باسػػػتسالة خػػػػاشخىع ,كتصيػػػب ]خػػػػاشخ

جسيعػػا تحػػت الطػػل الذػػخيف, فػػي ركض عػػير  (15)حػػاليع, فشكػػػف  (14)خفيح,كاالمػػخ بتخحػػاليع ,كتػػ
مػػغ االعسػػار  (17)مػػغ ىػػحا الجشػػت الخمػػق الجسػػت ,كنقزػػي مػػا مزػػى (16)كريػػق كريػػف ,كنخمػػز

,كاتبػػاع مػػا يبجيػػو  (18),كنقزػػى البػػاقي فػػي جشػػات تجػػخؼ مػػغ تحتيػػا االنيػػار ,فػػالخاؼ الذػػخيف اعػػبل
كمع كجػدؾ انػت  , (19)السخحب, كججيميا السحكظ )*(بالسساليظ اكلى ,فقاؿ لو تيسػر ,انت غجيقيا

,فقػػاؿ كػػل االنػػاـ عبيػػجؾ ,كتػػابع مػػخادؾ كمخيػػجؾ ,كمػػغ تػػخاه لذػػي اىػػبل  (20)مػػغ يدػػمظ ىػػحه السدػػمظ
, (22)[ ضسيشو ,اذ ال يقي(21),كاف كل حدف عميو سيبل ,فقاؿ بل انت اكلى بيحا االمخ ,فكغ ]انت

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : اعجد )ب(  :اعجدكا )ك((  1)
 ي )ب(ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة ف(  2)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  3)
 كحا في )أ( : يحكقػا )ب( : يمقػا )ج,د,ىػ,ك((  4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (  5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : تجاه )ب( : نجاه )ك((  7)
 كثابتة في )ب(   ساقصة في  )أ,ج,د,ىػ,ك( :(  8)
 كحا في )أ,ج,د( : اسج )ب( : سجاء )ك((  9)
 كحا في )أ( : اصجقائي مجاكركه )ب,د,ىػ( : اصجقاء مجاكركه )ج,ك((  10)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((  11)
 ساقصة في )أ,د( : ثابتة في )ب,ج,ىػ,ك((  12)
 ساقصة  )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((  13)
 ا في )ا,د,ىػ( : تخقيح )ب,ىػ( : تخفح )ك(كح(  14)
 كحا في )ا,د,ىػ,ك( : فيكػف )ب( : فتكػف )ج((  15)
 كحا في )أ( : كتخمز )ب,جج,ك( : كتشخمز )ىػ((  16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بقا )ب((  17)
 كحا في )أ,ج,ك( : اعمى )ب,د,ىػ((  18)
 ابػ العـد.؛  4/272, باب غ د ؽ , معجع متغ المغة لمسديج يشطخ : رضا , : كثيخ الساء كالسصخ , أك االرض السخكية .غجيقيا  - *

 باب غ د ؽ.   ، معجع الغشي ،
 كحا في )أ,د( :ججيميا )ب( : ججيميا السحكب )ج,ك(: جحيميا السحكظ )ىػ(  (  19)
 كحا في )أ,د,ىػ( : السدالظ )ب,ج,ك((  20)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  21)
 كحا في )أ,ب( : يفتي )ج,د,ىػ,ك( ( 22)
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ا مػػغ االمػػخاء ,ليكػػػف لػػي عمػػييع كزرا ,مػػع مخاسػػيع الػػي كاحػػج (2),فقػػاؿ اصػػف (1)كمالػػظ فػػي السجيشػػة
كاضػػػػػاؼ اليػػػػػو مػػػػػغ اراده, فقزػػػػػيا شػػػػػخيفة ,بسػػػػػا تقتزػػػػػيو االراء السشيفػػػػػة ,فاجابػػػػػو كقزػػػػػى مػػػػػخاده ,

[ فرػػل ايػػجكػ عػػغ تيسػػػر ,اسػػتجرؾ فارشػػو (5)مصمبيسػػا ,كتجيػػدا ]كلسػػا (4),كنجػػدا كنحػػػ (3)مئاربيسػػا
عايػج االمػخ قػج  (8)انفح اليو قاصجا, اف يكػف اليو[ عقمو كغالصو ,ف(7)]عميو(6),كعمع اف ايجكػ خمب

الػػحؼ  (9),كراػ قػػج جػػشح ,فمسػػا قػػجـ القاصػػج عميػػو ,كبمػػ  مػػا ارسػػل بػػو اليػػو ,قػػاؿ لػػو كلبلميػػخ )*(سػػشح
معػػو ,كقػػج نيػػى كػػبل مشيسػػا اف يتبعػػو , اقزػػيا ماربكسػػا ,كالحقػػا صػػاحبكسا ,كقػػببل يجيػػو ,كابمغػػاه اف 

,كال كسػعيسا  (10)ء مشو انػي اخػاؼ ر ,كلػع يسكشيسػا مخاشػقتوامج اجتساعشا ىحا مشتياه ,كاني بخؼ 
, كمػػا كقفػػا ,كلسػػا بمػػ  (13),اال مبليشتػػو, فػدعػػاه كانرػػخفا كانحخفػػا (12)الذػػجيجة (11)فػػي تمػػظ الزػػايقة
كحخؽ عميػو االـز ,كتشػجـ كالت حػيغ مشػجـ  , (16),كتبخح كتبخح (15)كترـخ (14)تيسػر ذلظ ,ترخؼ
كاسات كيـػ يعس الطالع عمى يجيو ,كلع يسكشو التقيج  (18),كتجخع عميو (17),ككاد يقتل نفدو حشقا

ىػػػحا ]اخػػػخ  (19)ككػػػاف,بػػػو فمػػػع يتحػػػخؾ لػػػو بحخكػػػة, كتػجػػػو الػػػى مسالكػػػو ,ثػػػع الػػػى سػػػسخقشج ,كتخكػػػو 
  قػال ,كفعبل (22)كيجىيو كيخمبو,مغ دشت بخكة , قيل انو لع يخجع تيسػر  (21)[ ,اخخ امخ(20)العيج

                                                           
 ثابتة في)ا,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  1)
 كحا في )ا( : ضف )ب,د( : اضف )ج,ىػ,ك((  2)
 كحا في)ا( : ماربيسا )ب,ج,د,ىػ,ك((  3)
 كحا في )أ ,د( : كنجدا )ب( : كنجدا كنحػ )ج,ىػ,ك((  4)
 بياض في )أ( : فمسا )ب,ج,ك( ,: كلسا )د,ىػ((  5)
 كحا في )أ,ب( : خمبو )ج,د,ىػ,ك((  6)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((  7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (8)
: خصخ كعخض كسسحت  كتييات لو الفخصة , سيل كيدخ ,عخض كلع برخح , أحخجو أك أصابو عدخ كأبعجه عشو .  سشح - *

 . 5/221, باب س ف ح , معجع متغ المغة رضا ,.؛, باب س ف ح شي معجع الغ لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كلبلمخاء )ب((  9)
 كحا في )أ,د( : محاسشتو )ب( : مخاششتو )ج,ىػ,ك((  10)
 كحا في )أ,ج( : السزايق )ب( : السزائقة )د,ىػ,ك((  11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (  12)
 في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك( ثابتة(  13)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تزخر )د,ىػ((  14)
 كحا في )أ( : كتزـخ )ب,ج,د,ىػ,ك((  15)
 كحا في )أ( : كتبـخ )ب,ج,د,ىػ,ك((  16)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : حتقا )ب,د((  17)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كيتجخع )ب((  18)
 كحا في )أ( : فكاف )ب,ج,د,ىػ,ك((  19)
 ساقصة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(  (20)
 كحا في )أ( : االمخ )ب( : امخه )ج,د,ىػ,ك((  21)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كيجىيو كيجمبو )ب( : كيحىبو خمبو )ج(   (  22)
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,كلػي الػجيغ عبػج الػخحسغ  (2)كسػػ قاضػي القزػات /أ(44)ذكخه اقػؿ, ايجكػ السار  (1),كيصغيو سػا
 االتي حكايتو كامخه . (*) ,ابغ خمجكف السالكي

الػى  (4)ما جخى في نػػاحي الذػساؿ بػيغ تػقتػامير كايػجكػ مػغ جػجاؿ كقتػاؿ (3)تتسة
 اف تغيخ امخ كل مشيسا كجاؿ :

,اترػل إيػجكػ بحاشػيتو  كلسا انفرل تيسػػر بسػا حرػل ,كاسػتقخ فػي مسمكتػو بعػجما كصػل
عػػغ امػػػر تػقتػػامير ,كتحفػػع مشػػو كتحػػخز  (6),احػػح فػػي التفتػػير )*(,كغاشػػيتو (5),كابػػتي  بزػػاغيتو
امكشػو  (8)مػا فتقػو ,كال رقػع مػا خخقػو, كايزػا مػا )*(انترب ,كتجيػد اذ لػع يسكشػو رتػق (7),كلسشاكاتو

مغ ,الحؼ ممظ السسالظ ,فشرب تيسػر امكغ ذالظ الدعاه  (10)الدمصشة ,اذ لػ (9)االستقبلؿ بادعاء
 (12),كدعػػا ركس السيدػػخة ,ككجػػػه قبايميػػا اليػػو ,قمبػػػا فػػي دار السمػػظ خانػػا (11)كشػػيج جيتػػو سػػمصانا ,

,فقػػػ  )*(كضػيخىع (13)دعػتو ,كاقبمػا عميػو, اذ كػانػا اقػػػ مػغ غيػخىع ,امشػيغ مػغ ضػخر الجغتػاؼ
السمػػظ اساسػػو ,كعمػػت اركانػػو  [ دار(14)كثبػػت فػػي ]ذلػػظ,كعسػػخ بقفػػػؿ الجشػػػد خانػػو بػػحلظ سػػمصانو 

                                                           
 كحا في )أ,ج( : سػػ )ب,د,ىػ,ك((  1)
 كحا في )أ( : القاضي )ب( : قاضي القزاة )ج,د,ىػ,ك((  2)
: ىػ العبلمة ابػ زيج كلي الجيغ عبج الخحسغ, بغ دمحم ...عبج الخحيع الحزخمي االشبيمي , أصل التػندي  خمجكف  كلي الجيغ ابغ - *

ـ( , 1332ىػ/733ـ (, أك )1331ىػ /732القاىخؼ السالكي , السعخكؼ بابغ خمجكف , كلقب كلي الجيغ , كلج بتػنذ كنذد بيا , سشة )
رمزاف  26, تػفي كىػ قاضي لمسالكية بالقاىخة كدفغ بسقابخ الرػفية خارج باب الشرخ , في  ـكالتقى مع تيسػرلشظ أثشاء كجػده بالذا

ـ( , فيػ بارع بالفشػف كالعمـػ كاألدب ككاتب كمؤرخ عخبي مذيػر اجتساعي ,صاحب كتاب العبخ كمقجمة ابغ 1405ىػ /808سشة )
، ندىة  ابغ الريخفي .؛ 5/166, ، الدمػؾالسقخيدؼ  .؛ 8,   العبخ .؛ 430, التعخيف بابغ خمجكف  ابغ خمجكف , خمجكف . انطخ:

اكتفاء القشػع  فشجيظ ,.؛  2/120, معجع السؤلفيغ  كحالة , .؛ 1/462حدغ السحاضخة،  الديػشي ,  .؛1/102, الشفػس كاألبجاف 
ابغ خمجكف إنجاز فكخي  الجيغ , سخاج .؛209التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكساف ،  .؛ العداكؼ , 76,  بسا ىػ مصبػع

 1/30,  .؛ السعجع السفرل في المغة كاالدب 178/ 1.؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ،  18, متججد 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : قرة )ك(- (3)
 كحا في )أ,ب( : كالقتاؿ )ج,د,ىػ,ك((  4)
 كحا في )أ( : بصاعتو )ب( : براغيتو )ج,د,ىػ,ك((  5)
: جسع غػاش , ىػ الغصاء كالغبلؼ ك السريبة كاسع مغ أسساء نار جيشع , كاسع صػرة مغ سػر القخاف . لمسديج يشطخ :  غاشيتو - *

 , باب غ ش ؼ.معجع الغشي  ابػ العـد ,  .؛ 572, باب غار , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بالتفتير )ب((  6)
 : لسشاكلتو )ج,ك( كحا في  )أ,ب,د,ىػ((  7)
, باب ر ت معجع الغشي  ابػ العـد , .؛ 166, معجع لغة الفقياء  : اندجاد كالتحاـ , كأصمح شدنو . لمسديج يشطخ : ركاس , رتق - *
 ؽ .
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( (  8)
 كحا في )أ,ج,,ىػ,ك( : االستقباؿ بادعاػ )ب((  9)
 : لع )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( (  10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سيج )ب((  11)
 كحا في )أ,د( : فمبػا )ب,ج,ىػ,ك((  12)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الجغتائي )د( : الجغشاؼ )ىػ((  13)
 , باب ض ؼ ر معجع الغشي  : أؼ الزخر . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , كضيخىع - *
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : كثابتة في )ج((  14)
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,كاما تػقتامير فبعج اف تخاجع ,كىمو كاستقخ في دماغػو عقمػو ,كرحػل عػجكه ,كحرػل ىػجكه ,جسػع 
بيشػو كبػيغ ايػجكػ  (1)عداكخه ,كاستشجج قػتو كناصخه, فبل زالت ضخكب الزػخاب ,كحػخاب الحػخكب

ة ,الػى اف بمػ  مرػافيع نائسػ (3)كجفػف الدماف الستعامي ,عغ صػمحيسا (2)قايسة ,كعيػف السدكػف 
في  (5)قبايل الجست (4)مخة ,يجاؿ ىحا عمى ذاؾ تارة ,كذاؾ عمى ىحا كخه ,فاخح مغ (*)خسذ عذخة

,كالحرػف ,كقعػا في االنبثاث ,كاالنبتات ,ال سيسا  (6),كبػاسصة قمة السعاقل (*)التشاقس كالذتات
ذىػب مػع تيسػػر كامدػى, كىػػ  (8)عمييسػا نكػجاف ,كقػج كػاف جميػع (7)اسجاف ,كاضل (*)كقج تشاكشيسا

شايفػة ال تحرػى كال تحرػخ ,كال  ( 10)فانفمػحت مػشيع ,كفػي حرػخه ماسػػر , (9)في اسخه محرػػر
يسكػػػغ ضػػػبصيا بػػػجيػاف كال دفتػػػخ ,كانحػػػازت الػػػى الػػػخـك كالػػػخكس ,كذالػػػظ لحطيػػػع السذػػػػـ, كجػػػجىع 

 /ب(44), (*)غدافالسعكػس ,فراركا بيغ مذخكيغ نرارػ ,كمدمسيغ اسارػ ,كسا فعمو جبمو ببشي 
 [ ,اؿ عامخ الجشت الى الخبلء (12)]ىحه االسباب (11),بػاسصة (*)كاسع ىحه الصائفة قخا بػغجاف

 

                                                           
 كحا في )أ( : كحخكب الحخاب )ب( : لحخاب الحخكب )ج,د,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,ب,د( :الدكػف )ج,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : صمحا )ب((   3)
بعج أف عاد تيسػر إلى ببلده في ما كراء الشيخ , بجا تػقتامير بتجسيع جيذو مخة اخخػ , مغ أنحاء  كايجكػ : ػقتاميرحخكب ت - *

لػاسعة , كسا أجبخ الخكس عمى الجخػؿ لببلشو محسميغ باألمػاؿ كاليجايا , بعج عسميات الدمب كالشيب التي ششيا عمييع , دكلتو ا
فججدكا الػالء لو , كقائجىع كاف فاسيمي أميخ مػسكػ , فقج ساعجه عمى بدط نفػذه عمى أراضي الخكس االخخيغ , كمجه بالحىب فيحا 

اض تػقتامير مع ايجكػ حػالي خسدة عذخ حخبا , كقيل أربعة عذخ كاقعة أضعفت فييا جير ساعجه تحديغ كضعو الديء , فخ
تػقتامير , بعج خخكج تيسػر مغ تمظ الجيار , أما الػاقعة الخامدة عذخ أكقع تػقتامير بايجكػ كسقط أعجاد كبيخة مغ القتمى , كخخج 

 شياب , .؛ 500/ 1, درر العقػد الفخيجة ديج يشطخ : السقخيدؼ ,ايجكػ مشيدما مغ الحخب مع خسدسائة مغ اتباعو كاختفى  . لمس
 .1/598, تمفيق األخبار كتمقيح األثار  الخمدؼ , .؛ 212, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو 

 كحا في )أ( : امخ )ب,ج,د,ىػ,ك( (4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجست )ب((   5)
, باب ش ت ت , معجع متغ المغة رضا , .؛ 297, باب شتاء ,  السعجع الػسيطيشطخ : : التفخقة , االنتذار . لمسديج  الذتات - *
3/272 . 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : السعقل )ج,ك((   6)
باب ف ؼ س  ,  معجع متغ المغة، : تشاكلو أك اخحه عغ قخب , خالط , أك تجانى كقخب . لمسديج يشطخ : رضا , تشاكشيسا - *
5/575. 
 ج,د,ىػ,ك( : اشل )ب(كحا في )أ,(   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اجميع )ب((   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مقيػر )ب((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مشو )ب((   10)
نياية  حي مغ االزد القحصاني , كقيل سسػا باسع غداف ندبة لغداف بغ زيج كربع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,بشي غداف :  - *

 .224معخفة أنداب العخب ، األرب في 
درر العقػد الفخيجة  : اسع الصائفة التي انزست لعدكخ تيسػر , كقج تدببػا بزعف عدكخه . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , قخا بػغجاف - *
 ,1/435. 
 كحا في )أ( : فبػاسصة )ب,ج,د,ىػ,ك((   11)
 ساقصة في )أ( : كثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   12)
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مغ غيخ  (4)لػ سمكيا احج (3)كاالنقبلب ,كصارت بحيث (2),كاالنفبلت (1)كالخخاب ,كالتفخؽ كالبياب
صػػػيفا فػػػبلف الخيػػػاح دليػػػل كرصػػػج ,فانػػػو ييمػػػظ عمػػػى الحقيقػػػة ,الضػػػاعتو فػػػي السجػػػاز شخيقػػػو ,امػػػا 

,الػػػثم  الشػػػازؿ فييػػػا  (6)فتخفػػػى ,الصخيػػق عمػػػى السػػػارة كتعفػػى ,كامػػػا شػػػتاء فػػبلف (*),تدػػػفى (5)لمخمػػاؿ
,كمخاحميػا ميامػة كمشاىػل ,فعمػى  (*),يتخاكع عمييا فيغصييا, اذ كل ارضيا مجاىل ,كمشازىا محاىل

كتذػخد  (8)ايػجكػ, فتذػتتعمى  (*)عذخ (7)ميمظ عديخ, فكانت الػقعة الخامدة كل تقجيخ سمػكيا,
رجػػل مػػغ اخرػػايو ,فػػي بحػػخ الخمػػل ,فمػػع  (10),كغػػخؽ ىػػػ كنحػػػ مػػغ خسدػػساية (9),كتبػػجد( *),كتبػػحر

 (11)كصػػػفا لػػػو دشػػػت بخكػػػة ,ككػػػاف مػػػع ىػػػحا متذػػػػفا  يذػػػعخ بػػػو احػػػج ,كاسػػػتبج تػقتػػػامير بالسسمكػػػة,
حػػ مػغ نرػف الخبار ايجكػ ,كاحػالو متذػقا لسعخفػة كيفيػة ىبلكػو ,فػي رمالػو ,كمػخ عمػى ذالػظ ن

 (*)سػػػشة ,كانقصػػػع اثػػػخه عػػػغ االعػػػيغ ,كخبػػػخه عمػػػى االلدػػػشة ,كايػػػجكػ كػػػاف دعسػػػيز تمػػػظ االعقػػػاص
اديع تمظ الشعاؿ ,كاالخفاؼ ,فرار يتخبز ,كيترػبخ, ,  (12),كاالحقاؼ ,كمسغ قصع بديخ اقجامو

 [ :(14)ما قمتو, كيتجبخ كىػ ]شعخ (13)كيتفكخ معشا

 

 

                                                           
 ب,د( : التباب )ج,ىػ( : كالتياب )ك(كحا في )أ,(   1)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( : كاالنقبلت )د( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تخت )ب((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاحج )ب((   4)
 الخياح لمخماؿ )أ,ج,د,ىػ,ك( : الخماؿ )ب((   5)
 .442, باب سف , الخائج معجع لغػي عرخي  يشطخ : مدعػد ,: ما تحسمو الخياح كتشثخه  . لمسديج  تدفى -*
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فاف )ب((   6)
معجع  مغ ذىل , الشدياف كغفل عشو , أك غاب عغ رشجه كفقج كعيو , أك ساعة كشائفة مشو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , محاىل : - *

 .375, باب الحىيب , خي الخائج معجع لغػي عر مدعػد , .؛, باب ذ ق ؿ الغشي 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الخامذ عذخة )د((   7)
: انترخ تػقتامير في حخبو مع ايجكػ , كىخب بعجىا إلى الخماؿ , كىػ كجساعتو البالغة حػالي خسدسائة   الػاقعة الخامدة عذخ - *

مجة ستة أشيخ , حتى يدس مغ عسمية البحث  نفخ , فمع يرل أؼ خبخ عغ ايجكػ لتػقتامير , فاستسخ تػقتامير في البحث عشو
 .1/435, درر العقػد الفخيجة كالتفتير عشو  , ضانا مشو أنو ىمظ كمات . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتذشت )ب( (8)
 .89, ، معجع لغة الفقياء  كاس؛ر . 106, باب بجيع ,  السعجع الػسيط: أؼ بجده كانفقو بإسخاؼ مفدج . لمسديج يشطخ :  كتبحر - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتبخد كتبجد كتبحر )ب((   9)
 كحا في )أ,ب,ج : خسذ ماية )د,ىػ,ك((   10)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   11)
يق فيو , أك سيء الخمق . : ىػ الذيء إذا التػػ كالتف , أك جسع الذعخ كلفو في كسط الخأس , أك الخمل مشعقج ال شخ االعقاص  -*

 .558, باب العقعق , الخائج معجع لغػي عرخي  , مدعػد , 239, معجع لغة الفقياء  لمسديج يشطخ : ركاس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بديخه كاقجامو  )ب((   12)
 كحا في )أ( : معشى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   13)
 ساقصة في )أ,ب,ج,د,ك( : كثابتة في )ىػ((   14)
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 كقتيا اذا ما جا (4)كانتطخ                             (3)كانتطخ فخما (2)القرج (1)اقخب

 (*)كرؽ التػت صار ديباجا        فبو                            (5)كامدج الربخ بالحجا

اف ليػػث السشايػػا افتخسػو ,شػػخع يتجدػػذ اخبػػاره  (7)اف تػقتػػامير ايدػو ,كتحقػػق (6)فمسػا تػػيقغ
مػػػع الػػػى اف تحقػػػق مػػػغ الخبػػػخ ,انػػػو فػػػي مشتػػػده مشفػػػخد اثػػػاره ,كيتص (9),كيدتذػػػخؼ (8),كيتتبػػػع كيتتبػػػع

,كاسػتبجؿ  (11)العدكخ ,فامتزى جشاح الخيل ,كارتجؼ جشػح الميػل ,ككصػل الدػيخ بالدػخػ  (10)عغ
 (14)مػغ الخبػاء, افػخاع الشػجؼ (13),فارعا الػى اليزػاب ,فػخكع الحبػاب, مفخعػا *()((12)الديخ )بالكخؼ 

فمػػع يفػػق اال كالببليػػا احتػشػػتو  فزػػاء السبػػـخ ,,حتػػى كصػػل اليػػو ,كىػػػ ال يعمػػع كانقػػس عميػػو ,كال
,فحػػاكليع قمػػيبل ,كجػػاكليع  (16),كثعػػابيغ الخمػػاح ,كافػػاعي الدػػياـ نيذػػتو (15),كاسػػػد السشايػػا انتػشػػتو

 [ الدادسة (18)السخة ,مغ الػقعات ]الدتة ,أؼ /أ(45),ككانت ىحه  (17),ثع انججؿ قتيبل (*)شػيبل

 

                                                           
 ا في )ا( : ارقب )ب,د,ىػ,ك(    كح- (1)
 كحا في )ا,ب,د( : االمخ )ج,ىػ,ك((   2)
  كحا في )أ( :  فخجا )ب,ج,دكىػ,ك( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كانتطخ )ب((   4)
 كحا في )أ( : بالحجى )ب,ج,د,ىػ,ك((   5)
ندي  مغ حخيخ ذك ألػاف مختمفة , أك مقجمة الكتاب جسع دبابي  , اسع فاسي معخب مغ ديػ باؼ أؼ نداجة الجغ , ىػ  ديباجا : -*

الخائج  .؛ مدعػد , 2/43، قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  ، كالسجخل لو , كذك أسمػب حدغ . لمسديج يشطخ :السحبي 
 .368باب الجيخاني ,  معجع لغػي عرخي ،

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تحقق )ب((   6)
 ,ج,د,ىػ,ك( : كتيقغ )ب(كحا في )أ(   7)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : كيتتبع )ج,د,ىػ,ك(  (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كيتخشف )ب((   9)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : مغ )د( (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الدخػ بالديخ )ب((   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الكخػ بالديخ فارغا )ب( (   12)
, باب معجع متغ المغة رضا , .؛ 420, باب كخػ ,  السعجع الػسيط: جسع اكخاء , أؼ الشـػ كالشعاس . لمسديج يشطخ :  كخى ال - *

 .5/58كخػ , 
 كحا في )أ,د,ىػ( : مفخغا )ب( : مقتخعا )ج,ك((   13)
 ,ىػ( : الخبى اقتخاع الشجا )ك(كحا في )أ( : الجنا افخاغ الشجا )ب( :الخػ اقتخاع الشجػ )ج(: الخبى افخاع الشجػ )د(   14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : افتخستو )ب((   15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : انتيدتو )ب((   16)
بعج أف عيغ ايجكػ تيسخ قتم  خانا بعج خخكج تيسػر , بجأ يتعقب تػقتامير , كحجثت مػاجيات عجيجة ,إحجاىا  نياية تػقتامير : - *

مع مزايقات ايجكػ لو سقط فخس تػقتامير في جخؼ نيخ كمات , كقيل أف شخز يدسى تسخ قصمػا كاف عمى ساحل نيخ قخاشػف , ك 
, نيل األمل في ذيل الجكؿ ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,1395ىػ/798مغ أمخاء تيسػر قاد بقتل تػقتامير , سشة )

 . 1/601, ، تمفيق األخبار كتمقيح األثار الخمدؼ .؛  2/372
 كحا في )أ,ج,ك( : قميبل )ب,د,ىػ( (  17)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((   18)
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,كصػػار  (2)عمػػى متػػػلى ايػػجكػا (1),فاسػػتقخ امػػخ الجسػػت (*)عذػػخة ,خاتسػػة الػػتبلؽ ,كحاكسػػة الفػػخاؽ
,كالكبيػػػػػخ كالرػػػػػػغيخ الػػػػػى مخاسػػػػػيسو يرػػػػػػغػ ,كتقخقػػػػػت اكالد تػقتػػػػػامير فػػػػػػي  (3)القاصػػػػػي كالػػػػػجاني
,كبػػاقي اخػتػػو فػػي  (6)فػػي الػػخكس ,ككػبػػاؾ (*)((5),)ككػػخيع يتػػخدػ (*)[ جػػبلؿ الػػجيغ(4)االفػػاؽ,]كىع
كػ ,يػػلي الدػمصشة مػغ شػاء ,كيعدلػو مشيػا اذا شػاء ,كاستسخ امخ الشاس عمػى مخاسػيع ايػج (7)سغشاؽ

,كاخػػػه  (*)فػػبل يجػػاكز ذلػػظ الحػػج ,فسسػػغ كاله قػتميػػ  تيسػػػر خػػاف (8),كيػػامخ فػػبل يخالفػػو احػػج ,كيحػػج
تيسػػػر ,ثػػع اخػػػه تيسػػػر خػػاف ,كفػػي ايامػػو  (*)قػتميػػ  (10),ثػػع فػػػالد خػػاف بػػغ (*)بيػػظ خػػاف (9)شػػادؼ

السصػػاع  (13)كال كخامػػة ,انػػا الكػػبر (12),كقػػاؿ ال كيػػج يدػػمع اليػػجكػ زمانػػو (11)تخبصػػت االمػػػر, فمػػع
 الستبػع ,فكيف اصيخ تبيعا  ,فالتحع بيشيسا الذقاؽ ,كنجع مغ ذكؼ  (14),فاني اكػف كالثػر مصيعا

 

                                                           
, إذ تجػؿ ايجكػ في شساؿ الجشت , كبدبب كبخىا يتيو فييا الصيخ , كال يدمظ  الحخب الدادسة عذخ بيغ تػقتامير كايجكػ - *

األراضي يخسل مغ يدتعمع أحػاؿ الخاف , كحتى يجج مػاضع كثيخة , كإذا كقف في الجشت غخقت قجمو في الخماؿ , كبقي في ىحه 
فخصة ليبمغو كيشفخد بو بعيجا عغ عدكخه , فمع يذعخ تػقتامير إال ككاف ايجكػا قج ىجع عميو فجد , فغجر بو كقاتمو لسجة ساعة , حتى 

 . 1/435, درر العقػد الفخيجة قجـ الجير كىجسػا عميو كقتمػه . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 كحا في )أ( : الجشت )ب,ج,د,ىػ,ك(  ( 1)
 كحا في )أ,ج,ك( : ايجكػ )ب,د,ىػ((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجاف )ب((   3)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((   4)
خاف , كانتذخ ـ( , كأصبح الخاف مكاف فػالد بغ قتم  تيسخ 1411ىػ/814: ىػ ابغ تػقتامير , تػلى الحكع سشة ) جالؿ الجيغ - *

الزعف كالذخ في جانب األميخ ايجكػ , فكاف جبلؿ جدػرا سخيع الغزب كال ييتع بإخػانو , كبدبب شبعو خاض حخب كأصيب بديع 
درر في ضمعو كمات بعج ثبلثة شيػر , كقبيل كفاتو عيغ اخيو كخيع بخدػ خميفة لو كحامل لمقب الخاف . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,  

 .1/610, تمفيق األخبار كتمقيح األثار  الخمدؼ , .؛ 1/436, ةالعقػد الفخيج
 كحا في )أ( : كختع بيخدؼ )ب( : كخيع بخدػ )ج,ىػ,ك(: كخيع بددػ )د( (   5)
ىػ بغ تػقتامير , ككاف لو أخ مغ أـ كاحجة كىػ جبار بخدػ , كأراد جبار الدمصة فصمبيا مغ اخيو كتفػيس امخ  كخيع يتخدى : -*

كأدػ ذلظ إلى السذاحشة كالسقاتمة كانتيت بقتل كخيع بخدػ ألخيو جبار , كبعجىا قتل كخيع كلكغ مكاف مػتو غيخ دقيق , الخاف لو , 
 .1/613,  تمفيق األخبار كتمقيح األثاركتػلى بعجه أخػه كبظ خاف . لمسديج يشطخ : الخمدؼ , 

 كحا في )أ,ب( : ككػباؿ )ج,د,ىػ,ك((   6)
 مغشاؽ )ب( : سغتاؽ )د,ىػ,ك(كحا في )أ,ىػ( : (   7)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كيحل )د((   8)
تمفيق األخبار كتمقيح األثار  ـ(. لمسديج يشطخ : الخمدؼ ,1399ىػ /802: أك يعخؼ قتم  تيسػر خاف , تػفي سشة ) قػتبميغ تيسػر - *
 ,1/602 
 كحا في )أ,د( : كسادؼ )ب( : رشادؼ )ج,ىػ,ك((   9)
تمفيق  : ىػ اخ قتم  , لكغ في بعس السرادر ىػ ابشو كجعمو خميفة لو في الحكع  . لمسديج يشطخ : الخمدؼ , فشادي بيظ خا - *

 .1/602, األخبار كتمقيح األثار 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((   10)
 جكػ . لمسديج يشطخ : الخمدؼ ,: ىػ بغ قتم  تيسخ خاف , كتػلى الحكع بعج شاد بيظ خاف اخ األميخ اي فػالد خاف بغ قػتبميغ - *

 .1/605, تمفيق األخبار كتمقيح األثار 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبل )ب((   11)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : عدلة )د,ىػ( (   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الكيذ )ب((   13)
 مصيعا كالثػر )ك(كحا في )ا( : اكػف مصيعا كالذػر )ب( : اكػف مصيعا كالثػر )ج,د,ىػ( : الكػف (   14)
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ضمسػػػػات الفػػػػتغ  (3)الشفػػػػاؽ ,كجػػػػخت شػػػػخكر كمحػػػػغ ,كحػػػػخكب كاحػػػػغ ,كبيشسػػػػا (2)مخبػػػػػ (1)الزػػػػغيشة
,بيغ الفخيقيغ اشتبكت ,كاذا بيجر الجكلػة الجبلليػة  الجشت (5),كنجػـ الذخكر في دياجي (4)احتبكت

مػغ بػبلد الػخكس مقػببل ,ككانػت ىػحه  (7)مػتيمبل ,كفػدع (6),بػدغ (*),مغ مذارؽ الدػبللة التػقتاميذػية
الذخكر, كضػعف  (9)كثساف ماية, فتعاضست االمػر كتفاقست (8)القزية في شيػر سشة اربع عذخة
الػى اف مػات ايػجكػ  (10)ؽ كالذقاؽ بيغ ممػؾ مسالظ قبجػاؽحاؿ ايجكػ ,كقتل تيسػر ,كاستسخ الشفا

,كلػػو ( 12),كالقػػػة شخيحػػا ,رحسػػو ر تعمػػى (11)غخيقػػا جخيحػػا, كاخخجػػػه مػػغ نيػػخ سػػيحػف سػػخا يجػػػؽ 
 (15)فػي اعجايػو مرػيبو افكػار مكايػج (14)غخيبػة ,كسػياـ دكاه  (13),كاخبػار كنػػادر (*)حكايات عجيبػة
,يخػػخج  (19)البحػػث عشيػػا (18),نقػػػد ككركد (17)الدياسػػة,كلػػو فػػي اصػػػؿ فقػػو  (16),ككاقعػػات مرػػائج

 عغ محرػؿ السقرػد ,ككاف اسسخ شجيج الدسخة ,ربعو مدتسدظ البجف, شجاعا ,ميابا ذا رفعة 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الزيعة )ب((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مشجػ )ب((   2)
 كحا في  )أ( : بيشا )ب,ج,د,ىػ,ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اجتمبت )ب((   4)
 كحا في)أ,ج,د,ىػػك( : دياجخ )ب((   5)
تو عمى الجشت , تذتت أبشاء تػقتامير , قػتبمي  تيسػر خاف كاخػه شادؼ مع انترار ايجكػا في الحخب مع تػقتامير , كسيصخ  - *

 .1/436, درر العقػد الفخيجة بيظ كفػالد خاف . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بدع )ب((   6)
 كحا في)أ,ب,ج,د,ىػ( : ففخع )ك((   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اعذخ )ب((   8)
 )ا,ج,د,ىػ,ك( : كتعاقست )ب( كحا في(   9)
 كحا في )أ( : قفجاؽ )ب,ك( :مسالظ قشجاج )ج(: مساليظ قفجاؽ )د( : مسالظ قفجاؽ )ىػ(  (   10)
 كحا في )أ( : سبخا يجػؽ )ب( : بدخا بحػؽ )د,ىػ( : ببخ الحػؽ )ج,ك((   11)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في)ب,ج,ك( : تعالى )د,ىػ(- (12)
قادر بخدؼ خاف بغ تػقتامير الى قتاؿ ايجكػ , فجسع جير مكػف مغ ثبلثة االؼ جشجؼ , ككاف ايجكػ عمى  خخج مػت ايجكػ : - *

شخؼ أخخ مغ نيخ ايجؿ , ككاف الشيخ لع يجسج بعج فمع تكغ البخكدة شجيجة لتجسيج الشيخ , بالتالي ال يدتصيع السخء السخكر مشو , فقاؿ 
ؿ كمغ الحؼ ال يدخح إذا مات ايجكػ" , أؼ أنو يجب عبػر الشيخ فبل انجساده, كأخح ركح ايجكػ قادر : "مغ الحؼ ال يعبخ إذا تجسج االيج

قبل مػتو , فداركا في الشيخ بسذقة كبيخة , فػصل الخبخ اليجكػ فقخر ىػ األخخ عبػر الشيخ لسػاجيتو فدار بقػة ستيغ ألف جشجؼ , 
قادر عمى ايجكػ كرماه بديع كسا ضخبو ايجكػ بديف كقتمو كسقط مكانو ,  ككاف في السقجمة ابشو كيقباد كلكشو عاد مشيدما , فيجع

فانيـد جير ايجكػ , كتخؾ االميخ ايجكػ عمى الداحل فغخؽ بالشيخ كمات , في نيخ سيحػف بدخاؼ جػؽ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , 
 . 1/615, تمفيق األخبار كتمقيح األثار  الخمدؼ , .؛ 1/436درر العقػد الفخيجة، 

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : داره )ب( : دزاه )ك((   14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مكايجة )ب((   15)
 كحا في  )أ,ج,د,ىػ,ك( : مرايجة )ب((   16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفقو سياسة )ب((   17)
 ب(  :نقػد كردكد )ك(كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كركد كنقػد )(   18)
 كحا في )أ( : فييا )ب,ج,د,ىػ,ك( (   19)
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محبا لمعمساء ,كالفزػبلء مقخبػا لمرػمحاء  (3),ذا راؼ مريب ,كشيامة (2),حدغ االبتدامة (1)جػادا
اشػػارة ,ككػػاف صػػػاما  ,كبالميػػل قػمػػا ,متعمقػػا باذيػػاؿ  بػػالصف عبػػارة ,كاضػػخؼ (4),كالفقػػخاء يػػجاعييع

[ (6),ذريعػة ]كلػػج (5)ر تعمػى /ب(45)الذػخيعة ,كقػج جعػػل الكتػاب كالدػشة, كاقػػػاؿ العمسػاء ,بيشػو كبػػيغ 
,لو نحػ مغ عذخيغ كلجا, كل مشيع ممظ مصاع ,كلو كاليات عمػى حػجة, كجشػػد كاتبػاع ,ككػاف فػي 

[ ,غخة كليػالي (7)الجىخ ]عبلمة (*)خيغ عاما ,كايامو في جبيغجساعات الجشت اماما, نحػا مغ عذ
 (*)العرخ شخه (8)دكلتو عمى جبيغ

 مغ امػر تيسػر كدكاىيو : (10)الى ما فيو (9)رجعشا

عدػػػػكخه فػػػػي مسالػػػػظ سػػػػمصانية, كىسػػػػحاف  (11)كلسػػػػا كصػػػػل تيسػػػػػر الػػػػى اذربيجػػػػاف ,كاثبػػػػت
,اسػػتػثقو ككاله مػػا  (12)عميػػو كسػػا ذكػػخ,كاشمقػػو كانعػػع  (*),كاسػػتجعى السمػػظ الطػػاىخ سػػمصاف مػػارديغ

[ ,السكػخ ,كالشفػاؽ ,كلػع يسكشػو (13)بيغ الذاـ كالعخاؽ ,كاحكع تمظ السسالظ بسػا كسػعو مػغ ]الػجىاء ك
قرػػجه الػػى مسالػػظ سػػسخقشجه,  (14)االقامػػة بسمػػظ العجػػع ,لسػػا معػػو مػػغ الجشػػت ,مػػغ امػػع كجػػو عشػػاف

,ثػػع خػػخج مػػغ غيػػخ تػػػاف,  (16)خخابػػو,كالجشػػت  (15)فػػشفس فييػػا اكشابػػو ,كفػػخغ عػػغ مػػا كػػاف مػػبل بػػو

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جػاد )ب((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االبتداـ )ب((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كسياـ )ب((   3)
 كحا في )أ,ب( : يجاعبيع )ج,د,ىػ,ك((   4)
 كحا في)أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   5)
 ساقصة في )أ,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب,ج(   ( 6)
, باب  السعجع الػسيط: جسع أجبغ كجبغ , كىي جية مغ الػجو مغ بيغ الحاجبيغ إلى الشاصية الخاس . لمسديج يشطخ :  جبيغ - *

 .1/470, معجع متغ المغة رضا , .؛ 469جبخ , 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   7)
 : كجو )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( (   8)
تسيد ايجكػ بانو كاف أحج رجاؿ العمع , صاحب اخبار غخيبة كنػادر عجيبة , كميارتو في أعجاد مرائب ألعجائو  صفات ايجكػ : - *

 , كأفكاره البجيعة , كصفاتو أنو أسسخ ربعة , شجاعا ميابا جػادا , لو راؼ صائب يحب العمساء كيقخب أىل الخيخ كالربلح , كسا أنو
صػاما قػاما مػاضبا عمى الذخيعة اإلسبلمية , كلو عذخكف كلجا كميع ممػؾ إال مغ عسل بسفخده كجشج يصيعو , كأقاـ في الجشت عذخيغ 

 .1/436 درر العقػد الفخيجة، سشة حاكسا عمييا .لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
 رجعشا )أ,ج,د,ىػ,ك( : بياض في )ب((   9)
 كخ )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ذ(   10)
 كحا في )أ( : كانبث )ب,ج,د,ىػ,ك((   11)
، أنباء  ىػ السمظ السطفخ داككد بغ الرالح محسػد بغ الغازؼ االرتقي . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني صاحب مارديغ : - *

 .1/7, الغسخ بأنباء العسخ 
 كحا في )أ,ىػ,ك( : كاف )ب( : ذكخكا )ج,د((   12)
 ,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د(   13)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   14)
 كحا في )أ,ج,ك( : مكاف ببليو )ب( : عسا كاف مبلبو )د,ىػ((   15)
 كحا في )أ( : كالجست جخابو )ب( : كالجشت جخابو )ج,د,ىػ,ك((   16)
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اليػو شيػخ  (1)كقصع جيحػف بالصػفاف ,ككصل الى خخاساف ,ككاصل الديخ الػى اذربيجػاف ,كتػجػو
كاالذعػػاف ,كاىسػػل امػػخ مػػارديغ  (4),متمقيػػا شػػػؽ مخاسػػيسو ,يجيػػج االشاعػػة (3),حػػاكع ارزنجػػاف (2)بػػغ

 يتعمق بيا مغ مجنيا كقخاىا. (5),كتشاساىا كلع يتعخض لسا

 فيسا يتعمق بسسالظ الذاـ: (*)((6)جاء ثػراف ذلظ )القتاـابت

[ قصانيػا, (7)ثع انو قرج الخىا ,كراـ نيبيا فخخج اليو شخز مغ اعيانيا, كرؤساء ]عقاليا
مػغ االمػػاؿ ,كحسميػا اليػو  (9),فرػالحو كاشػتخاىا بحسػل (8) بغ الكذػظ (*)عثساف (*) كيقاؿ لو الحاج

 (*11)بقيرػػػخية(10)ضػػػي بخىػػػاف الػػػجيغ ابػػػي العبػػػاس احسػػػج الحػػػاكعكاداىػػػا ,فعشػػػج ذلػػػظ ارسػػػل الػػػى القا
فػػي  (*),كسػيػاس ,مػػغ الخسػل عػجه ,كمػػغ الكتػب شػػجه ,يبػخؽ فييػا كيخعػػج ,كيخغػى (*)((12),)كتػقػات
كيقعج ,كمغ جسمػة فحػػاه كمزػسػف ذلػظ كمػا حػػاه ,اف يخصبػػا  (13),كيقيع بفحاكييا (*)بحخىا كيدبج

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتػجو )ب( (   1)
 )ب( : شيخيغ )ج( : شيختغ )د,ىػ( : ضيخ بغ )ك(       كحا في )أ( : ضاىخ ابغ (   2)
 كحا في )أ( : اذربيجاف )ب,ج,د,ىػ,ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الصاعة )ب((   4)
 كحا في )أ,ب(  : الى ما )ج,د,ىػ,ك((   5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : القياـ )ج,ك((   6)
, معجع الغشي  , الطبلـ كثيف الدػاد , أك عبػس الػجو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: ىػ الغبار األسػد في ساحة السعخكة القتاـ  - *

 .4/495, باب ؽ  ت ف , معجع متغ المغة رضا , .؛بباب ؽ ت ـ 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   7)
لحاج في العخؼ ىػ لسغ ح  البيت , كإنسا ىػ مغ ألقاب مقجمي الجكلة , كمغ معشاه أنو لع يكغ قج ح  , كأف مػضػع ا الحاج : - *

 .6/12, صبح األعذى اصصمح ليع حتى صار كالعمع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
بشي : اعمغ خزػعو كاستدبلمو لتيسػر , خػفا مغ مػاجية تيسػر , فكافده تيسػر بسجيشة الخىا . لمسديج يشطخ :  عثساف بغ الكذظ - *

 .49, ءعيدى ، مػقف تيسػر مغ العمسا
 كحا في )أ( : ابغ الكدظ )ب( : ابغ الدكذظ )ج,ك(: بغ الذكذظ )د,ىػ( (   8)
 كحا في )أ,ب,ج( : بجسل )د,ىػ,ك((   9)
مغ القاب القزاء , كأصمو مغ الحكسة , بفتح الكاؼ , كىي حجيجة مدتجيخة في المجاـ التي تسشع الجابة مغ الجخؼ ,  الحاكع :(   10)

 .6/12, صبح األعذى اس عغ الطمع . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,سسي بحلظ ألنو يخد الش
*

: مجيشة عطيسة في ببلد الخـك , بشاىا ممظ الخكـ مغ الحجارة , كىي عطيسة العسارة , كىي كخسي ممظ بشي سمجػؽ كىع  قيرخية   
شة عشج لحف جبل ارجاست , كمغ أكلى ممػؾ الخـك كحػليا سػر مبشي مغ الحجخ بشاه الدمصاف عبلء الجيغ الدمجػقي , كمجيشة محر

بمجاف  لدتخن  , .؛ 553, أثار البالد كأخبار العباد  السجف التي استػلى عمييا تيسػر في اسيا الرغخػ . لمسديج يشطخ : القدكيشي ,
 .178, الخالفة الذخقية 

 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تػقاف )د,ىػ((   12)
, ىي بمجة صغيخة  في أرض الخـك بيغ قػنيا كسيػاس , ذات قمعة حريشة لكشيا صغيخة  : : بالفتح ثع الدكػف, كقاؼ كتاء تػقات -*

؛  .256, أكضح السدالظ ,كأبشية مكيشة ,كبيشيا كبيغ سيػاس مديخ يػماف إلى جية الجشػب . لمسديج  يشطخ : ابغ سباىي زادة ,
 . 2/59, باب التاء كالػاك ,معجع البمجاف الحسػؼ ,

.؛السعجع ,باب ر غ ك معجع الغشي  ػة ,  أفخز الخغػة ككثختيا مع احتكاكيا بالساء .  لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع رغ يخغى - *
 .  251, باب رغيج ,  الػسيط

.؛السعجع  174, معجع لغة الفقياء  : جسع أزباد ,  ما يعمػ الساء مغ رغػة , ما ال خيخ فيو . لمسديج يشطخ : ركاس , زبج - *
 .263زبخجج ,  , الػسيط

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بفجاجيا )ب((   13)
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عمػي ضػخر ذالػظ, كرسػسو  (*)ف ,كباسسو كيزػخبػا الدػكة,اك سيػرغاتسر خا (*)باسع محسػد خاف
لػػو  (1)كسػػا ىػػػ دابػػو ,كيتحسمػػو رسػػػلو ككتابػػو ,فمػػع يػػؤمغ لػػو الدػػمصاف ,بخسػػػؿ كال كتػػاب, كال تقيػػج

فػػػي اعشػػػاؽ البػػػاقيغ  /أ(46), خصػػػاب ,بػػػل قصػػػع ركس الػػػخكس, مػػػغ قرػػػاده كعمقيػػػا (2)بجػػػػاب ,عػػػغ
نرفيغ ,كارسميع الػي جيتػيغ, لمدػمصاف السمػظ  ,كقدسيع (*),كاشيخىع في ببلده, ثع جعميع شصخيغ

ابػػي يديػػج  جػػدء االخػػخ الػػى الدػػمصاف[ مػػشيع جػػدء مقدػػػـ ,كال(4)ابػػي سػػعيج بخقػػػؽ, ]لكػػل (3)الطػػاىخ
,حػػاكع مسالػػظ الػػخكـ ,كاخبخىسػػا بالقزػػية عػػغ  (*)عثسػػاف (7)[ ,بػػغ اكرخػػاف بػػغ(6)مػػخاد ]خػػاف (5)بػػغ
 (8),كانػػػو جعػػػل فػػػي ذالػػػظ جػابػػػو الدػػػكػت (*),كمػػػا كرد عميػػػو مػػػغ خصػػػاب تيسػػػػر السسقػػػت (*)جميػػة

 ,كقتل قاصجيو نكاية, كلع يدده عمى ىحه الحكاية ,كانسا فعل ذالظ بخسمو كقراده ,استيػانا بو 

 

                                                           
 -9ج,  تاريخ ابغ الفخات: ىػ جساؿ الجيغ ابي الثشاء محسػد القيرخؼ الحشفي , استاذ تيسػر . يشطخ :ابغ الفخات ,  محسػد خاف - *
 . 2/349ؽ
خيق عقج السشاضخات , اما قػاد تيسػر بجؤا بعج اف دخل تيسػر دمذق عسل عمى التقخب مغ العمساء ككدب ثقة الشاس , عغ ش - *

بجسع األمػاؿ مغ الدكاف , كافخج عغ اكالد بغ قخماف مغ حبذ ابي يديج بغ عثساف , كخمع عمييسا كالىيسا ببلدىسا , كالدميع خصبة 
محي الجيغ الحشفي ,  فددػ تيسػر صبلة الجسعة في الجامع األمػؼ في الدادس مغ جسادػ الثانية , كاستسع الى خصبة القاىا محسػد

ككانت الخصبة باسع محسػد يغ سيػر غاتسير كتيسػر , كصظ الشقػد باسسو , فكانت الخصبة كاالتي " الميع افتح ليع عمى العبادة 
 كانرخىع عمى اعجائظ كاعجائيع" , كأمخ تيسػر بإقامة قبتي عمى قبخ زكجتي الخسػؿ في مقابخ الباب الرغيخ .لمسديج  يشطخ :ابغ تغخؼ 

لقاء ابغ خمجكف لتيسػرلشظ  ،  .؛ فيذيل , 312تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  .؛ شياب , 12/269الشجػـ الداىخة،  بخدؼ ,
140. 
 كحا في )أ,د,ىػ( : كلع يعتحر )ب( : كال يتقيج )ج,ك((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كال )ب((   2)
,  السعجع الػسيطدسيغ , أك ناحية , انفرل عشيع كندح . لمسديج يشطخ : : جسع اشصخ كشصػر , قدع الذيء إلى قشصخيغ  - *

 .472, باب شصخ , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛302شخيعة , 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : الصاىخ )د,ىػ((   3)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ اكرخاف ابغ )ب((   7)
ىػ بغ مخاد بغ اكرخاف ... بغ عثساف خػنجكار , كاسسو األصمي عيدى بغ ادـ بغ سخحاف البدصامي ,  ابي يديج بغ مخاد : - *

كبيمجـ بالتخكي البخؽ , كمعشى اسسو البخؽ أك الراعقة , بدبب سخعة  السعخكؼ بيمجـر بايديج , كلقبو الخميفة العباسي بدمصاف الخكـ ,
ـ(, كتػلى الدمصة كعسخه اثشاف كأربعػف سشة , كتػفي سشة 1359ىػ /761ـ( , كقيل )1356ىػ/758حخكتو , كلج سشة )

الجليل  غخؼ بخدؼ ,ابغ ت.؛  5/368 صبح األعذى ، ـ( , عغ عسخ سبعة كخسديغ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,1402ىػ/805)
ندىة  مقجير , .؛ 74/ 4, سسط الشجػـ العػالي العرامي , .؛ 300, ، أخبار الجكؿ كأثار األكؿ القخماني . ؛   2/837, الذافي

استخاتيجية معخكة مرمح , .؛  169, أضػاء عمى تاريخ تػراف  الديج اكـخ ,.؛  2/10, األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار 
 .78 انكػرية،

معجع  , رضا , 177, باب جبللة ,  السعجع الػسيط: الػاضح البيغ , اك البريخة كالخبخ اليقيغ كحقيقة االمخ . يشطخ :  جمية - *
 .1/563, باب ج ؿ ؼ , متغ المغة

قتل , , باب م .؛السعجع الػسيط 5/327, باب ـ  ؽ ت , معجع متغ المغة : البغس كالكخه . لمسديج يشطخ : رضا , مسقػت - *
474. 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : جػابا الدكػت )ج( : جػابا بالدكػت )ك((   8)
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[ ,اعمسػػػا انػػي (2),كبػػبلده, ثػػع قػػاؿ القاضػػي ]اكتػػب الييسػػا (1)كاسػػتعطاما لسػػا فعمػػو, بعبػػاد ر تعمػػى
مػع  (3)باركسا, كقصخة مغ بحاركسػا ,كمػا فعمػت معػو ىػحامغ غ (*)جاركسا ,كديارؼ دياركسا, كانا ذرة

, كقمو مالي ,كرجالي ,كضيق دايختي, كببلدؼ ,كرقة حاشية شخيفي, كتػبلدؼ ,اال (*)ضعف حالي
كدكلتكسػػا ,كنذػػخ  (6)عمػػى مشاصػختكسا, كاقامػػو العػػبلـ حخمػػة (5)عمػػى مطاىختكسػػا ,كاتكػػاال(4)اعتسػادا

 (9)جشػدكسػػا ,كجػػالير (8)خكسػػا ,ككقايػػة نحخكسػػا, كجػػاكشثغ (7)الخايػػات ىيبػػة صػػػلتكسا ,فػػاني جشػػة
,كانػػي تيدػػخ لػػي  (11)شبليعكسػػا ,كشميعػػة كقائعكسػػا ,كاال فسػػغ ايػػغ لػػي مقامتػػو (10)بشػدكسػػا ,كربيػػة

اسػخ  (13)افعالو ,فكع مغ جػير كدػخ ,كقيػل (12)مرادمتو ,كقج سسعتع احػالو,كعخفتع مذاىجتو ,ك
[ سػفظ ,كحرػغ فػتح, كفػتح مػشح , (15)]فتظ, كدـ, كستخ ىتظ, كنفذ  (14)كممظ ممظ ,كممظ ىمظ

, كاس  كمػػاؿ نيػػب, كعػػد سػػمب, كصػػعب اذؿ, كخصػػب اجػػل, كعقػػل ازؿ, كفيػػع اخػػل ,كخيػػل ىػػـد
                                                           

 كحا في )أ( : تعالى )ب,د,ىػ(  : ساقصة في )ج,ك((   1)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   2)
ميػف جدء مغ الجخاـ أؼ : مفخد ذر كىػ صغيخ الشسل , أك الشدل , كمقجار الحرة بثبلثة كعذخيغ جدءا مغ مائة م ذرة - *

 .26,  السكاييل كالسػازيغ الذخعيةجع , كمائة ذرة تداكؼ حبة شعيخ .لمسديج  يشطخ : جسعة دمحم ,  0.00000023
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ىحا )ب( : معو ىحه )ج((   3)
كتقجـ بعجىا إلى رأس عيغ امج كسيػاس استغل تيسػر األكضاع السزصخبة في الخىا كممصية , فغداىا كأخح أمػاليا كسبي حخيسيا,  - *

كسيصخ عمييا , كأرسل إلى صاحبيا لكي ياتي إليو , كىجده بغدك ببلده إف لع يعمغ الصاعة لو , كأف يجخؼ الخصبة باسسو كباسع سيػر 
تكبو مغ جخائع غاتسير محسػد , كلكشو رفس ذلظ كلع يمبي دعػتو , إذ انكخ بخىاف الجيغ عمى تيسػر سمصانو كحكسو , بدبب ما ار 

كمجازر بحق الدكاف في أؼ أرض كصمت يجه إلييا , كالحؼ رفس الجخػؿ في حكع تيسػر كشاعتو , فاقجـ بخىاف الجيغ عمى قتل رسل 
تيسػر ,كشصخىع نرفيغ , كأرساليع مع رسالة إلى الطاىخ بخقػؽ كابي يديج , كشمب مشيع الػقػؼ بجانبو , كتححيخىسا مغ خصخ تيسػر 

داعجة مشيع لسػاجية تيسػر , حيث أخبخىع بخصاب تيسػر لو باف جعمو يرظ العسمة باسسو كبخصب بو , كذلظ سشة , كشمب الس
ـ(, كأدػ ىحا إلى تحالف الطاىخ بخقػؽ مع الدمصاف بايديج العثساني كالتخكساف , ألنيع كانػا يذعخكف بالخصخ الغدك 1393ىػ /796)

ؽ رسػؿ تيسػر عشج مشصقة الخحبة , ضانا مشو أنو جاسػس , فكانت رسالة تيسػر تستاز بالػد التيسػرؼ , خاصة بعج أف قتل الطاىخ بخقػ 
إذ قاؿ "لتكغ مشح األف العبلقات بيششا كدية" ,كىحا أدػ لديادة غزب تيسػر كأرسل لو رسالة ذات تيجيج أقػػ يصمب مشو تدميع الدمصاف 

ى يتفخغ لسرخ لسػاجية صاحبيا فخج السسمػكي بغ بخقػؽ. لمسديج يشطخ : ابغ أحسج بغ أكيذ , فاكتفى تيسػر بحسمة تدديبية ضجه , حت
العرخ السساليكي في مرخ كالذاـ  عاشػر , .؛ 421, تاريخ الذعػب اإلسالمية   بخككمساف ,.؛  8/589,  شحرات الحىب العساد ,

ابغ  .؛ 385ك  381 في مرخ كالذاـ ، ،تاريخ السساليظ شقػش , .؛127,تاريخ دكلة السساليظ في مرخ  مػيخ ,  .؛ 165، 
 بشي عيدى , .؛18, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة  عبج الكخيع سميساف ,.؛148 ، الجرة السزيئة في الجكلة الطاىخية ، صرخؼ 

ك  .؛ 274, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ , .؛ 89, .؛ الغدك السغػلي لجمذق  49, مػقف تيسػر مغ العمساء
385 . 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االعتساد )ب((   4)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاتكالى )ب( : كاتكبل )د((   5)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : حخمتكسا )ب((   6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : حبة )ب( : حدبة )ج,ك((   7)
 كحا في )أ,ج,ك( : جاكير )ب( : كشاكش )د,ىػ((   8)
 ,د,ىػ( : جاليذ )ب( : جالذ )ج,ك(كحا في )أ(   9)
 كحا في )أ,ب( : كربيئة )د,ىػ(  :ك رتبة )ج,ك((   10)
 كحا في )أ( : مقاكمتو )ب,ج,د,ىػ,ك((   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مذاىجة )ب((   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقتيل )ب((   13)
 كحا في )أ( : اىمظ )ب,ج,د,ىػ,ك((   14)
 ,د,ىػ,ك( : كثابتة  في )ب(ساقصة في  )أ,ج(   15)
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قمػػع, كشفػل فجػػع, كراس شػجخ ,كضيػػخ فزػخ, كعقػػج  (2),كقرػج مشػػع ,كقصػػد (1)ىػجـ, كسػػؿ قصػػع
 (*)شػػ, ,كجيج قرعاثار , ككبج كػػ كقمب  (3)فدشح ,كنار اشب ,كريح اىب, كماء اغار ,كرى 

, كمرػػػادمة الفيػػػل السغػػػتمع ,فػػػاف  (4),كشػػػخؼ اعسػػػى ,كسػػػسع اصػػػع, فػػػاني لػػػي مبلشسػػػة سػػػيل العػػػـخ
كجػػجتساني, كاف كخػػحلتساني بػػحلتساني, كيكفيكسػػا ىيبػػة شػػيخة, كناىيكسػػا ابيػػة كنرػػخة  (5)نجػػجتساني
بػػا مشػػو ضػػخر دىاكسػػا, كاف اصػػابشي كالعيػػاذ  (8)[ مػػغ كفاكسػػا مػػا(7)مػػغ خػػجامكسا ]قػػجامكسا (6),اف
الفعل بػاسػصة الحػػادث  (10)مغ جسخات شخه شخر ,ربسا تعجا ذالظ /ب(46),تصايخ الى مسمكتي (9)اك

 : (11),الى مفعػؿ بو ثاف كثالث, قمت 

 شخارة فاذا بادرتو خسجا      حيغ تقجحو                      (12)كالذخ كالشار يبجك

 تذػؼ القمب كالكبجا (13)اركػ فتايل                كاف تػانيت عغ اشفائو كدبل               

 (*)بجا( 14)كلسا افادكؾ في اشفائو         فمػ تجسع اىل االرض كميع                       

كانسا اىسمت خصابو, كاميمت جػابو ,لتخسػسا فػاقتفى ,كتػامخا فػاكتفى ,كتػسدػا فػابشى عميػو 
 . (16)ذلظ كحالظ مشى اليو (15)كتجاكبا ,فيرل اذ

 

 
                                                           

 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : تصسع )ج((   1)
 كحا في )أ( : كشػد )ب,ج,د,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ككى  )ب((   3)
 .؛, ؽ ص  ـ معجع الغشي  : انكدخ كأىمظ , رجع مغ حيث أتى , أندؿ بو مريبة عقابا لو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , قرع - *
 . 4/584, باب ؽ ص ـ , معجع متغ المغة ,رضا 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كمرارمة )ج,ك((   4)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : اتخحتساني )د( : انججتساني )ىػ((   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : انا )ب((   6)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   7)
 اكسا )ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : ك دىاكسا )ج( : كى(   8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاف )ج,ك((   9)
 كحا في )أ( : تعجؼ ذلظ )ب,ج,د,ىػ,ك((   10)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : قمت شعخ بدبب الذجائج )ج,ك(: قمت شعخ )د,ىػ( (   11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : تبجكا )ك( (   12)
 كحا في )أ,د,ىػ( : قبايل )ب,ج,ك((   13)
  )ا( : اشفائيا )ب,د,ىػ(  :خسجىا )ج,ك( كحا في(   14)
 االعساؿ الكاممة لخفاعة الصيصاكي عسارة , .؛  242,  مجسع الحكع كاالمثاؿ. يشطخ : الشيدابػرؼ ,  ابغ رشيق القيخكانيالقائل :  - *
 ,3/597. 
 ثابتة في )أ,د( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك( (   15)
 : كحلظ مغ اليو )د,ىػ( كحا في )أ,ج,ك( : لكي ابشى عميو )ب((   16)



213 
 

 (3)بخىػػاف الػػجيغ ابػػا (2)الدػػمصاف ابػػػ يديػػج بػػغ عثسػػاف القاضػػي (1)ذكػػخ مػػا اجػػاب بػػو
 العباس سمصاف مسالظ سيػاس :

اعجبػػو ,كنغػػع ىػػحا القػػػؿ اشخبػػو,  (5)عثسػػاف, فػػاف ىػػحا الفعػػل(4)فامػػا الدػػمصاف ابػػػ يديػػج بػػغ 
 (8)تػػجع تيسػػػر عشػػجاف ار  : (7),كاسترػػػبو ,كارسػل اليػػو يقػػػؿ (6)كاستحدػغ ىػػحا الحكػػع مػػغ القاصػػي

,فمشقابػو بعػيغ قخيػخة ,كلشثبػت لػو بحدػغ البرػيخة  (10)بجشػػد, ال قبػل لػو بيػا (9)كانتيى ,كاال فمشا تيػو
مػػػغ جشػػػػده الغديػػػخة ,فكػػػع مػػػغ فئػػػة قميمػػػة ,غمبػػػت فئػػػة كثيػػػخة ,كاف  (11),كاخػػػبلص الدػػػخيخة كال يجػػػدع

بالغداة ,كالسجاىجيغ عميو  (13)ـالدجيجة ,كاحكامو الدعيجة ,كتػجو بشفدو اليو ,كقج (12)اقتزت اراكه
, كانتطػخ (*)اعبلمو ,كيشفح احكامو ,كيكػف لديفو يػجا ,كلجشاحػو عزػجا, ثػع ارسػل كتابػو (14),ليخفع

[ لػػػػو جػابػػػػا ,كالطػػػػاىخ اف (15)جػابػػػو ,كامػػػػا السمػػػػظ الطػػػػاىخ ,فسػػػا رايػػػػت لػػػػو كتابػػػػا ,كال حققػػػت ]مشػػػػو
ابػػي يديػػج ,اذ افعاليسػػا  (*)لغػػازؼ السمػػظ الطػػاىخ ,ابػػي سػعيج كػػاف شػػقيق جػػػاب الدػمصاف ا (16)جػػاب

كاقػاليسا في الباشغ كالطاىخ ,كانت مغ بػاب تػػارد الخػاشخ ,ثػع انػي رايػت كتابػا ,يتزػسغ خصابػا 
                                                           

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السمظ العادؿ مػالنا )ب((   1)
 كحا في )أ( : لمقاضي )ب,ج,د,ىػ( (2)
 كحا في )أ,ب( : ابي )د,ىػ( : ابػ )ج,ك((   3)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ابغ )ب,ج((   4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : العقل )ب((   5)
 )ب,ج,ىػ,ك( كحا في )أ,د( : القاضي (   6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   7)
 كحا في )أ( : عشو )ب,ج,د,ىػ,ك((   8)
 كحا في )أ( : فمشا تيشو )ب,د,ىػ( : لشا تيشو )ج,ك((   9)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : لجييا )ج(  (10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبل تجدع )ب((   11)
 ه )د(كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : اراء -(12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتقجـ )ب((   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فميخفع )ب((   14)
:  أعمغ الطاىخ بخقػؽ التحالف مع الببلد في الذخؽ االدنى التي أحدت بخصخ تيسػر , فعشجما أرسل بخىاف  التحالف الثالثي - *

ـ( , يخبخه بتعاكنو ضج تيسػر , كإنو كضع تحت ترخفو ماتي الف 1393ىػ/796الجيغ رسالة , كاف رد الدمصاف بايديج بخسالة سشة )
جشجؼ , لسداعجتو في حخبو ضج تيسػر , كقخا يػسف التخكساني , أبجػ استعجاده الكامل لمجخػؿ في التحالف ضج تيسػر , كرد الطاىخ 

ػاجية تيسػر كقػاتو , كسا قجـ الطاىخ بخقػؽ بخقػؽ بالسػافقة عمى جػاب القاضي بخىاف الجيغ , ككعج بخقػؽ بشرختيع كمداعجتيع في م
بعس القػات العدكخية لمقاضي بخىاف الجيغ لسػاجية ىجسات جير تيسػر , عشج كصػليا إلى ارزنجاف , فدصبحت العبلقة فيسا بيشيسا 

أحسج بغ أكيذ في  أقػػ , فكاف التحالف مع أميخ سيػاس كمغػؿ القفجاؽ كسمصشة العثسانييغ , حيث خخج الطاىخ بخقػؽ كالدمصاف
ـ(, تجاه بغجاد كلكغ لع يحجث أؼ مػاجية بيغ الصخفيغ بدبب أف تيسػر عاد لمذخؽ كبخقػؽ عاد لسرخ. 1397ىػ /797حسمة سشة )

مرخ كالذاـ في عيج االيػبييغ كالسساليظ  عاشػر , .؛ 2/349, نيل األمل في ذيل الجكؿ لمسديج يشطخ : ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,
صمة الجكلة التيسػرية  .؛ باعامخ , 74, التاريخ االسالمي شاكخ ,.؛  384, تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ  شقػش ,.؛  232،

 . 188, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح ,.؛  275, بالعالع اإلسالمي 
 ساقصة في)أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك((   15)
 في )ب( ثابتة  في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة(   16)
؛ابػ . 375, باب غدارة ,  السعجع الػسيط: جسع غداة  سار إلى محاربة كقتاؿ العجك كقتالو في دياره . لمسديج يشطخ : الغازي  - *

 , باب غ ز ك.معجع الغشي  العـد ,
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سػػػػ أؼ  (1),ذكػخ اف الخصػاب مػػغ ذالػظ الغػادر, كالجػػاب مػػغ السمػظ الطػاىخ, ككبلىسػا (*)كجػابػا
ل اللورم فراطر السرموات واِر  قر﴿  : ,امػا صػػرة الخصػاب ,فيػػ *()الكتاب ,غيػخ راه كال زاىػخ

اعمسػػا انػا جشػج ر ,﴾ (*)عالم الغجب والشروادة انرت تحكرم برجن عبرادك فجمرا كرانوا فجرى ي تلفرون
مدمصػف عمى مغ يحل عميو غزبو ,ال نػخؽ لذػاؾ ,كال نػخحع عبػخة  /أ(47) (2)مخمػقػف مغ سخصو

ستثػل امػرنػا ,فانػا قػج خخبشػا الػببلد, باؾ ,قج ندع ر الخحسػة مػغ قمػبشػا ,فالػيػل كػل الػيػل لسػغ لػع ي
الفدػػػاد, قمػبشػػػا كالجبػػػاؿ ,كعػػػجدنا كالخمػػػاؿ ,خيػلشػػػا سػػػػابق  (3)كاىمكشػػػا العبػػػاد, كاضيخنػػػا فػػػي االرض

,كرماحشا خػارؽ ,ممكشا ال يخاـ ,كجارنا ال يزاـ, فاف انتع قبمتع شخششا ,كاصمحتع امخنا, كػاف لكػع 
 (*),كعمى بغيكع تساديتع, فبل تمػمغ اال انفدكع (*)فتع كابيتعانتع خال (4)ما لشا ,كعميكع ما عميشا, كاف

عميشػػػا ال يدػػػتجاب ,كال  (5),فالحرػػػػف مشػػػا ال تسشػػػع, كالعدػػػاكخ لػػػجيشا ال تػػػخد ,كال تػػػجفع ,كدعػػػاككع
فررالجوم تجررزون عررذاب ﴿يدػػسع ,النكػػع اكمػػتع الحػػخاـ, كضػػيعتع الجسػػع ,فابذػػخكا بالحلػػة كالجػػدع , 

                                                           
جايتيا أف أرسل تيسػر رسالة : بجأت الخسائل تتبادؿ بيغ الطاىخ بخقػؽ كاألميخ تيسػر , ككاف في ب الخسائل التيسػرية السسمػكية - *

كاف الغخض مشيا كذف قػػ بخقػؽ , فكانت العبارات الستسثمة فييا ال تػحي باألماف أك حدغ نية فكانت تتزسغ االرداع كالتخػيف , 
نػايا  ـ( , أرسل تيسػر رسالو األكلى, مع العالع شيخ ساكة , التي تسيدت بميجتيا السعتجلة بانيا لع تحسل1392ىػ/795ففي سشة )

عجكانية تجاه الجكلة السسمػكية  كذكخ فييا العبلقات التي كانت بيغ الجكلة االيمخانية كالسسمػكية كالتي استسخت حتى كفاة ابي سعيج 
خجابجاد , كأرسل معو ىجايا ككتب قيسة , كصل الػفج الى حجكد السساليظ , كاستقخكا في مشصقة الخحبة , كسا أرسل الذيخ ساكة رجاؿ 

فػف االكضاع في مرخ كتجكيغ السػاقع الذامية , فػجج الطاىخ بخقػؽ اف ىحا الػفج عبارة عغ خجعة التي ضيخت بحدغ نية , ليتعخ 
كلكغ تيسػر لع يتمق ردا عمى رسالتو , لكغ اليجية السخفقة كانت تحسل معشى التيجيج , كىي تدعة مساليظ كتدع جػار , كىحا دفع 

ـ( , أرسل 1393ىػ/ 796كأمل بقتل رسل تيسػر , كفي يػـ الخسيذ الثالث مغ ربيع االخخ سشة ) الطاىخ بخقػؽ إلىساؿ الخسالة ,
رسالة تزع تيجيج بدبب مػت رسمو , كأخبخه أف الخسل ال تقتل , كىحا العسل الحؼ قاـ بو الطاىخ بخقػؽ دفع تيسػر لغدك ببلد الذاـ 

.؛ ابغ شاىيغ الطاىخؼ 12/49الشجـػ الداىخة ،  ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  2/372ؽ -9,ج تاريخ ابغ الفخات.لمسديج يشطخ : ابغ الفخات , 
التاريخ  ماجج عبج السشعع ,.؛   147, الجرة السزيئة في الجكلة الطاىخية  .؛ ابغ صرخؼ , 2/343, نيل األمل في ذيل الجكؿ ,

تيسػرلشظ عرخه  شياب , .؛ 279, ع اإلسالمي صمة الجكلة التيسػرية بالعال باعامخ ,.؛ 204, الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ
 .191تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  مرمح ,.؛272كحياتو كأعسالو ، 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كبلىع )ج,ك( (   1)
 .(2انطخ ممحق رقع )رسالة تيسػر لمطاىخ بخقػؽ .  - *
 . 46:  الدمخ -*
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : سخط )ب,د((   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   3)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : فاف )ج,ك( (   4)
معجع متغ  رضا ,.؛, باب اب ؼ  معجع الغشي  : استعرى عمى األمخ  , أك الخفس كالكخاىية . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , ابيتع - *

 .1/139, باب ا ب ؼ , المغة
الحكع اإلدارؼ في دكلة السساليظ , ىػ انتذار جخيسة الخشػة كانتذارىا بيغ كبار مػضفي الحكػمة  مغ أىع األسباب التي ادت لفداد - *

, كتحػؿ تيسػر في ىحه الخسالة إلى مرمح, فيحا كاضع في رسالة تيسػر الثانية لمطاىخ بخقػؽ , فقج أرسل تيسػر رسالة اخخػ لمطاىخ 
الحكاـ , كأكل أمػاؿ األيتاـ , كقتل رجاؿ الجيغ , كأىانو أيزا بقتل رسمو عشج الخحبة  بخقػؽ , يتيسو فييا بطمع الخعية كقبػؿ الخشػة مغ

, فخد بخقػؽ بعبارات شجيجة الميجة , كسا أتيع تيسػر بالكفخ كاإللحاد , كاعغ نفدو حاميا لئلسبلـ , كجيد جسمة لسػجية تيسػر كخد 
الجخائع في مرخ في عرخ  عصية ,.؛   93, دكلة السساليظ الجخاكدة  الدمصاف بخقػؽ مؤسذعمى رسالتو. لمسديج يشطخ : العيشي , 

العرخ  –مػسػعة التاريخ االسالمي  الديجؼ ,.؛   388, تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ شقػش ,.؛  17, السساليظ الجخاكدة
 . 192,  تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛مرمح , 100,  السسمػكي

 أ,د,ىػ( : كدعايكع )ب( : دعاكع )ج,ك(كحا في )(   5)



215 
 

]مػػغ  (2)عمػػيكع ,لػػو (1)فػػخة ,فقػػج ثبػػت عشػػجنا انكػػع فجػػخة ,قػػج سػػمصشا ر,فقػػج زعسػػتع انشػػا ك ﴾(*)الوررون
ذليػػػل, قػػػج ممكشػػػا  (4)[ االمػػػػر مقػػػجرة ,كاالحكػػػاـ مػػػجبخة ,كثيػػػخكع عشػػػجنا قميػػػل ,كعديػػػدكع عشػػػجنا(3)بيػػػجه

االرض شػػخقا كغخبػػا ,كاخػػحنا مشيػػا كػػل سػػفيشة غزػػبا ,كارسػػمشا الػػيكع ىػػحا الكتػػاب ,فاسػػخعػا فػػي رد 
فيشػػادؼ عمػػيكع مشػػادؼ الفشػػاء ,ىػػل تحػػذ  كذػػف الغصػػاء ,كلػػع يبػػق لكػػع باقيػػة ,الجػػػاب ,قبػػل اف يش

عمػيكع مشيع مغ احػج ,اك تدػسع ليػع ركػدا ,كقػج انرػفشاكع ,اذ راسػمشاكع ,كنثخنػا جػػاىخ ىػحا الكػبلـ ,
 . {(*)كالدبلـ

  (7)الجيغ بغ (6)بغ عبل (*)غ,كقيل ىػ انذاء الفاضل ,بجر الجي (5)كىحه صػرة الجػاب

 

                                                           
 20: االحقاؼ  - *
 ثابتة في )ا( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ( : الو )ب,ج,ك(  :ساقصة )د,ىػ(      (   2)
 ساقصة في )أ( : لو )ب,ج,ك( : كحا في )د( :مغ يجه )ىػ(    (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لجيشا )ب((   4)
كاف ىحا الخصاب الثاني الحؼ يخسمو األميخ تيسػر   ـ(:1393ىػ / 796ربيع االكؿ ) 13لة تيسػر الثانية لمطاىخ بخقػؽ رسا - *

ـ( , كجو ىحا الخصاب بدبب تحفع الطاىخ بخقػؽ باألميخ أحسج بغ اكيذ عشجه بعج ىخبو 1393/ىػ796لمطاىخ بخقػؽ , ذلظ سشة )
ؽ حدغ الجػار ك تدميع االميخ اليو , فجاء ىحا الخصاب يحتػؼ عمى الػعج كالػعيج كالتيجيج , مغ بغجاد , فصمب تيسػر مغ الطاىخ بخقػ 

كيبلحع السؤرخيغ اف أغمب مقجمة الخسالة التي أرسميا تيسػر كاف قج أرسمو القائج السغػلي جشكيد خاف لمدمصاف قصد قبل معخكة عيغ 
, فكاف أىع مصالب تيسػر مغ خافمغ إنذاء نريخ الجيغ الصػسي كاتب جشكيد  جالػت كقيل ىػالكػ إلى الخميفة السعترع , كالتي كانت

الطاىخ بخقػؽ : أف يتباحث الجانباف بدسباب الزخر التي لحقت بسستمكات السغػؿ مغ حكاـ مرخ الدابقيغ , شالبو بصخد الدمصاف 
ادؿ الخسل , كأف التجار سيسارسػف عسميع بحخية أحسج بغ أكيذ حاكع بغجاد , أف يخعى حجكد الجػار كيقػؼ الرجاقة معو عغ شخيق تب

, كسا ذكخ فييا أعسالو التجميخية , فدثخت الخسالة في نفذ الطاىخ بخقػؽ كقخر الترجؼ ليجساتو كشسػحاتو , بإرساؿ رسالة تحسل 
كمشيا إلى حمب لسػاجية التحجؼ كاالستعجاد لمحخب , فامخ بقتل رسل تيسػر كأعمغ عجائو الرخيح لو , كجيد جيذو إلى ببلد الذاـ 

ابغ تغخؼ بخدؼ  .؛ 1/474أنباء الغسخ بأنباء العسخ ،  ابغ حجخ العدقبلني ,.؛  5/349, الدمػؾ تيسػر  . لمسديج يشطخ :السقخيدؼ ,
، إيخاف ماضييا كحاضخىا  كلبخ ,.؛  1/293ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار،  .؛ مقجير , 12/49الشجـػ الداىخة ،  ,
سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك  .؛ يػنذ السػلى , 386تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ ،  .؛شقػش , 224

تيسػرلشظ  شياب , .؛ 1/380, ، ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي.؛ 119, تاريخ السغػؿ كالسساليظ عبػدات ,.؛45, التيسػري 
تيسػر امبخاشػر عمى عبج الحكيع , .؛ 280, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ , ؛. 273, عرخه كحياتو كأعسالو 

, كثائق الحخكب الرميبية كالغدك السغػلي حسادة , .؛ 2/240, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس ,.؛  137, صيػة جػاد 
240 
 كىحه صػرة الجػاب )أ,ج,د,ىػ( : بياض في )ب((   5)
ىػ دمحم بغ عمي بغ يحيى بغ فزل ر بجر الجيغ ابغ عبلء الجيغ العجكؼ السرخؼ , كلج سشة  بجر الجيغ بغ عالء بغ فزل هللا : - *
ـ( , اشتغل قميبل في العخبية كاألدب , كلو نطع كنثخ, كىػ كاتب الدخ كتػلى ميشتو كىػ شاب في العذخيشات مغ عسخه 1305ىػ/705)

ـ( , فكاف رئيدا فاضبل ناضسا حدغ الببلغة , ىػ كاتب خصاب تيسػرلشظ بغ فزل ر العسخؼ , كعدؿ 1367/ىػ769بعج ابيو سشة )
، الدمػؾ،  ـ( . لمسديج يشطخ :  السقخيدؼ 1393ىػ/796كعيغ  مخارا في مشربو , تػفي بجمذق يػـ الثبلثاء العذخيغ مغ شػاؿ )

نيل األمل  ابغ شاىيغ الطاىخؼ , .؛ 1/482,  .؛انباء الغسخ بأنباء العرخ 4/98الجرر الكامشة ،  .؛ ابغ حجخ العدقبلني , 5/361
, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  عبج الكخيع , .؛عبج الحكيع ,92, ، السخترخ بجائع الدىػر ابغ الياس  .؛2/348, في ذيل الجكؿ
137 , 
 بلء )ج,د,ىػ,ك(الفاضل بجر الجيغ بغ عبل )أ( : القاضي عبلػ )ب( : القاضي ع(   6)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((   7)
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قررل اللوررم مالررك الملررك بسػػم ميحرلا نمحرلا هللا*: ﴿ (*), كىػػػ (*) ,كمػػا اضػػغ لػػحلظ صػػحةفزػػل ر

تؤتٍ الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل مرن تشراء بجردك ال جرر انرك 

 (*)االيمخانيػػػة (*)حرػػػل الػقػػػػؼ عمػػػى كتػػػاب مجيػػػد ,مػػػغ الحزػػػخة , ﴾(*)علرررٍ كرررل شررر  قررردير
كبيخة الدمصانية ,قػلكع انػا مخمػقػػف مػغ سػخصو ,مدػمصػف عمػى مػغ يحػل كالعطيسة ,ال (1),كالدجة

عميػػو غزػػبو, ال تػػخؽ لذػػاؾ ,كال نػػخحع عبػػخة بػػاؾ ,قػػج نػػدع ر الخحسػػة مشقمػػػبكع, فيػػحا مػػغ اكبػػخ 
قرل يرا ,﴿ عيػبكع, كىحا مغ اقبح ما كصفتع بو انفدػكع, كيكفػيكع بيػحه الذػيادة ,كاعطػا اذا اتعطػتع

,كبكػػل قبػػيح كصػػفتع,  /ب(47) (2)ففػػي كػػل كتػػاب ذكػػختع ,﴾ (*)مررا تعبرردون ايوررا الكررافرون ِ اعبررد
انكػػع كػػافخكف ,اال لعشػػة ر عمػػى الكػػافخيغ, مػػغ تذػػبو باالصػػػؿ ,ال يبػػالي بػػالفخكع ,نحػػغ  (3)كزعػػتع

السػمشػػػف حقػػا ,ال يرػػجنا عيػػب ,كال يػػجخمشا ريػػب القػػخاف ,عميشػػا نػػدؿ ,كىػػػ رحػػيع بشػػا ,لػػع يػػدؿ كقػػج 
تحخيسػػو, كتحميمػػو ,انسػػا الشػػار لكػػع خمقػػت ,كلجمػػػدكع  (5)يمػػو, كقػػج خرػػشا بفزػػلببخكػػة تاك  (4)عسشػػا
العجػػب العجػػاب,  (7)كمػػغ﴾,(*)[(6)]واذا النجرروم انكرردرت﴿﴾ ,(*)اذا السررماء انفطرررت,﴿اضػػسخت
,كىسسشػا  (10),نحغ خيػلشا بحخية (*)بالكخاع (9),كالدباع بالزباع ,كالكسات (8)الميػثب يجيج الميػثت

 (13)كالسغػػػػارب ,اف قتمشػػػػاكع نعػػػػع (12)شػػػػجيجه السزػػػػارب, ذكخىػػػػا فػػػػي السذػػػػارؽ  (11)عميػػػػو ,كالقشػػػػات
                                                           

بجر الجيغ ىػ مغ كتب الجػاب لتيسػر , لكغ كاف كبلمو ركيظ ممفق غالبو , غيخ مشتطع , كلكشو كاف معخكؼ عشج أىل الجكلة ,  - *
.؛  1/474,  خ بأنباء العسخانباء الغسفقخء الخصاب بحزػر األمخاء فكاف لو أثخ كبيخ عمييع  . يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 

 .2/240تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ ،  سعجؼ ايشاس ,
 .(3انطخ ممحق رقع )رسالة الطاىخ بخقػؽ الى تيسػر .  - *
 26:  اؿ عسخاف -*
صبح  ،حزخة صاحب المقب , كىػ مغ األلقاب القجيسة التي استعسمت في مكاتب الخمفاء . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ  الحزخة : - *

 .5/498, األعذى 
: تستج الجكلة االيمخانية مغ نيخ جيحػف إلى السحيط اليشجؼ كمغ الدشج لمفخات, كبعس أراضي اسيا الرغخػ ,  الحزخة االيمخانية - *

 .204, السغػؿ التتار بيغ االنتذار كاالنكدار كحكاـ إيخاف يحسمػف اسع ايمخاف . لمسديج يشطخ : الربلبي , 
 أ,ج,د,ك( : كالذجة )ب,ىػ(كحا في )(   1)
  2-1:  الكافخكف  - *
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : لعشتع )ب((   2)
 كحا في)أ,ب,ج,د(  كزعستع )ىػ,ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جخسشا )ب((   4)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : حفطشا ببخكة )ب((   5)
  1:  االنفصار - *
 في )ب(ساقصة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة (   6)
 2: التكػيخ  -*
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فسغ )ب((   7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( :  ساقصة في )ب( : بالثػث )ك((   8)
 كحا في )أ,د( : الكساة )ب,ج,ىػ,ك((   9)
 .4/443, افمعجع البمج : ىػ شخؼ الذيء , ككخاع األرض أؼ الشاحية , كاسع لجسع الخيل . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,الكخاع  - *
 كحا في )أ( : مجخية )ب( : عخبية )ج,د,ىػ,ك((   10)
 كحا في )ا( : كقشاتشا )ب( : كقشاة )د( : كالقشاة )ج,ىػ( : كلقشاة )ك( (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بالسذارؽ )ب((   12)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : فشعع )د,ىػ((   13)
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وِ تحسبن الذين قتلوا فً سبجل هللا امواتا برل ﴿البزاعة, كاف قتمتسػنا بيششا كبيغ الجشة ساعة, 

,كعػػجدنا كالخمػػاؿ ,فػػالجدار ال يبػػالي بكثػػخة  (1),كقػػػلكع قمػبشػػا غمػػف﴾(*)احجرراء عنررد ربوررم يرزقررون
من فٌُ قلجلرى للبرت فُرٌ كثجررة  (3)كم﴿ ,[ كثيخ مغ الحصب يكفيو ,قميل مغ الزػـخ(2)الغشع, ]كاف

,نحػغ مػغ السشيػة فػي غايػة  (*)ال مػغ الخزايػا,  (4)الفػخار الفػخار ﴾,(*)بأذن هللا وهللا مرع الصرابرين
ج بعػ, ﴾(*)اِ ان حزب هللا هم الغالبون,﴿,اف عذشا عذشا سعجاء ,كاف متشا متشا شػيجاء  (5)االمشية

,كشمبتع اف  (*),كخميفة رب العالسيغ ,تصمبػف مشا شاعو ,ال سسع لكع ,كال شاعو (*)اميخ السػمشيغ
لػػػػ كذػػػف لبػػػاف قبػػػل , (6)نػضػػػح لكػػػع امخنػػػا, فيػػػحا الكػػػبلـ فػػػي نطسػػػو تخكيػػػظ, ,كفػػػي سػػػمكو تفكيػػػظ

يتفطررن السرموات  (9)لقد جُتم شرجُا اذا يكراد,﴿ (8),اكفخ بعج ايساف ,اـ اتخحتع ربا ثػاف (7)البشياف

رسػالتو, ككصػف مقالتػو  (*)قل لكاتبظ الحؼ رصع﴾,(*)الجبال هدا (*)وت ر (10)منى وتنشق اِر 
 ,باب, اك ششيغ ذباب ,كسشكتب ما يقػؿ  (*),حرل الػقػؼ عمى كتاب ,كرخيخ

 

                                                           
 169:  اؿ عسخاف - *
 اؿ )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : كالجب(   1)
 ساقصة في )ا( : ثابتة في )ب( : ك)ج,د,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ,ب( : فكع )ج,د,ىػ( : فمع )ك((   3)
 249: البقخة  - *
 ثابتة في )أ,ب( : ساقصة في )ج,د,ىػ,ك(           (   4)
, الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛باب رزا , معجع الغشي  : جسع رزيئة : أصابتو مريبة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , الخزايا -*

 . 390باب الخزاؽ , 
 غاية االمشية )أ,ج,د,ىػ,ك( : امشية )ب((   5)
 . 22:  السجادلة ىع السفمحػف . –ىع الغالبػف  - *
ة خمفة رسػؿ ر : ىػ لقب عاـ لمخمفاء , كأكؿ مغ لقب بو ىػ عسخ بغ الخصاب رضي ر عشو , ألنو أصبح خميف اميخ السػمشيغ - *

 .5/475,  صبح األعذى ملسو هيلع هللا ىلص . يشطخ : القمقذشجؼ ,
: إرساؿ الخسائل التيجيجية , كتبادؿ الخسائل السعمشة , لكغ بخقػؽ لع مغ أحج الػسائل الجيادية السسمػكية ضج الخصخ التيسػري  - *

كغ أسمػب الطاىخ بخقػؽ نفذ أسمػب تيسػر , زاد عميو أنو شخد رسل ييتع بالخسائل , كيخد قائبل : " ال سسع لكع كال شاعة " , فا
الغدك التيسػري احسج دمحم ,   .؛ 232,  مرخ كالذاـ في عيج االيػبييغ كالسساليظ ، تيسػر مغ القاىخة  . لمسديج يشطخ : عاشػر ,

  12 لبالد الذاـ ،
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تقميظ )ب((   6)
 : التبياف )ب,د,ىػ( كحا في )ا,ج,ك((   7)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : اربابا )ب((   8)
 كحا في )ا( : تكاد )ب,ج,د,ىػ,ك((   9)
 ثابتة في )أ ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( : كتشذق )د( (   10)
رضا .؛  210باب خخب ,  السعجع الػسيط ،: الدقػط مغ مكاف عاؿ , مات , ركع كسجج , كصػت الساء . لمسديج يشطخ :  تخخ - *
 .2/249, باب خ ر ر , معجع متغ المغة ,
 .90 - 89 مخيع : -*
 .337, ، معجع لغة الفقياء  ؛ركاس. 249, باب رصع ,  السعجع الػسيطحبله  كزيشو, أك نطسو . لمسديج يشطخ :  رصع : - *
, باب صعتخ  لسعجع الػسيطيشطخ : ا : صػت القمع عشج الكتابة أك صػت األسشاف عشج احتكاكيا ببعزيا البعس . لمسديج صخيخ - *
 .494, صعب , ، الخائج معجع لغػي عرخي مدعػد  .؛ 319, 
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كجػجت  (3){ ,مػا فػي(2)ر تعمػى (*)بقػػة ,كمػا لكػع عشػجنا اال الدػيف ,﴾(1)ونمد لى من العذاب مردا﴿
,عمػػى كجػو الدمػػاف ,مػػغ  (6),كبػػيس كػخ العرػػػر (5)الػػجىػر ,بتقادمػػو مخادىػا (4),محاىػا فػي ندػػخة

الصػسػػي  (*)ىػػحا الكتػػاب ,كىيئػػة ىػػحا الخصػػاب ,مػػغ انذػػاء نرػػيخ الػػجيغ (7)شػػيبيا سػػػادىا ,صػػػرة
,كصػرة الجػػاب بعيشػو انذػاء مػغ  (*)التتخؼ ,مخسبل ذلظ الى سمصاف مرخ (*),عمى لداف ىػالكػ
 /أ(48)رخ. كاف في ذلظ الع

                                                           
 . 79:  مخيع(   1)
: كاف الخصاب مذحػف بالتػبيخ , حيث إتبع الطاىخ بخقػؽ اسمػب السساليظ الدابقيغ بقتل  رد الطاىخ بخقػؽ عمى كتاب تيسػرلشظ - *

ميل مغ شدف السخسل إليو , عمى الخغع مغ الزعف الجاخمي كاالضصخابات كقمة األمػاؿ إلمجاد الجير الخسل , كالخد عمييع بالتػبيخ كالتق
ربيع  6في خدائشيا , فعخض ىحا الخصاب عمى الدمصاف بحزػر األمخاء فدعجبيع الخد , ثع ختع كارسل لتيسػرلشظ بعج ثبلثة أياـ في 

ابغ شاىيغ .؛  12/52 الشجػـ الداىخة، , ابغ تغخؼ بخدؼ .؛ 5/352, الدمػؾ ـ(  .لمسديج  يشطخ : السقخيدؼ ,1393ىػ/796االكؿ )
 ماجج عبج السشعع .؛ 295/ 1,ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار  مقجير , .؛ 2/343, نيل األمل في ذيل الجكؿ الطاىخؼ ,

 ابغ الريخفي , .؛ 148, زيئة في الجكلة الطاىخية الجرة الس ابغ صرخؼ ,  .؛ 205,  ، التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ
عبج الكخيع ، تيسػر امبخاشػر  .؛ عبج الحكيع , 273تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب , .؛ 1/382ندىة الشفػس كاألبجاف 

 .192, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح , .؛ 141, عمى صيػة جػاد 
 عالى )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )ا( : ت(   2)
 كحا في )أ( : ثع اني )ب,ج,د,ىػ,ك((   3)
 كحا في )ا,ب( : محا مخ )ج,د,ىػ,ك((   4)
 كحا في )أ( : مجادىا )ب,ج,د,ىػ,ك((   5)
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : العرخ )ب( (   6)
 صػرة )أ,ج,د,ىػ,ك( : بياض في )ب((   7)
ـ( , ىػ دمحم بغ دمحم بغ الحدغ , نريخ الجيغ ابػ عبج ر الصػسي 1274-1201ىػ /672-597: ) نريخ الجيغ الصػسي - *

العجسي , كلج بصػس قخب نيدابػر ,كىػ مغ أىع رجاؿ العمع , كأكبخ العمساء الحيغ ضيخكا في إيخاف , فيمدػؼ ككاف عالع بالعمػـ 
بية إلى الفارسية , ككتب كتاب عغ تدييج محىب العقمية , كالعمػـ الخياضية كالخصج كالفمظ , تخجع كتب الحكسة كاألخبلؽ مغ العخ 

االسساعيمية, كتخجع كتاب تصييخ األعخاؽ مغ العخبية لمفارسية , كبعجىا رافق اسسو اسع ىػالكػ في عسميات الفتح , كخاصة في 
ذؼ  18عشج ىػالكػ , تػفي  استيبلء عمى بغجاد , فكاف يعسل الػزارة ليػالكػ مغ غيخ أف يجخل األمػاؿ في يجه , فكانت لو مختبة عالية

اكتفاء  فشجيظ ,.؛  11/27,السشيل الرافي  ـ( , كدفغ في الكاضسيغ . لمسديج يشطخ :  ابغ تغخؼ بخدؼ ,1272ىػ /672القعجة سشة )
كلبخ  .؛ 7/30, ، االعالـالدركمي .؛ 88, التعخيف بالسؤرخيغ في عيج السغػؿ كالتخكساف  .؛ العداكؼ , 197القشػع بسا ىػ مصبػع ، 

 .493السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية ،  االشتياني ,تاريخ .؛72, إيخاف ماضييا كحاضخىا  ,
: ىػ ىػالكػ بغ تػلػؼ ىاف بغ جشكيد خاف , كقيل ىػالككف ,كىػالك,  بغ تػلى قاف بغ جشكيد خاف ,السغمي التخكي ممظ ىػالكػ  - *

-1256ىػ/754-654مػؾ التتار كمؤسذ الجكلة االيمخانية , التي قامت في فارس كحكست الببلد مغ )التتار كشاغيتيع ,مغ أعطع م
ـ( , ككاف الدبب في خخاب بغجاد , ككاف شجاعا مقجاما , ذا ىسة عالية  , ككاف نريخ الجيغ الصػسي كزيخه , تػفي سشة 1356
جامع اليسحاني ,  .؛ 2/768, .؛ الجليل الذافي  12/51, افيالسشيل الر ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,1265ىػ/ 664)

 .146, ، السغػؿ كالحزارة اإلسالمية  ؛العبادؼ. 245,  التػاريخ
ـ( , كالػػحؼ 1259ىػػػ/658الخصػاب الثػػاني الػحؼ أرسػػمو تيسػػػر لمطػاىخ بخقػػػؽ , أغمبػػو مػغ رسػػالة كتبيػػا ىػالكػػ لمدػػمصاف قصػػد سػشة ) - *

صػسػػي , كالػػحؼ قػػاـ برػػياغة الخسػػالة مػػغ األدبػػاء كالكتػػاب كمػػشيع بػػجر الػػجيغ , لػػع تختمػػف كثيػػخا عػػغ رسػػالة ىػػػ مػػغ انذػػاء نرػػيخ الػػجيغ ال
نريخ إذ تذابيت كجيات الشطخ , كالسذاعخ كاالعتداز بفخػخ السغػػؿ , كمػا حققػػه مػغ انجػازات عمػى االركاح السدػمسيغ , باإلضػافة الػى 

تعػخيفيع بقػػػة السدػػمسيغ كدكلػتيع , إذ شمػػب مشػػو تدػػميع اشمسػر , كحػػيغ كصػػمت ىػػحه ذلػظ شػػسمت الخسػػالة عبػارات تؤكػػج عطسػػة السدػػمسيغ ك 
الخسالة إلى الحجكد السرخية , أرسمت الخسالة بجكف الخسػل إلػى الطػاىخ بخقػػؽ , كبقػي الخسػل فػي مشصقػة الخحبػة , كبعػج أف اشمػع بخقػػؽ 

يػػخ كاالحدػػاف فػػي مرػػخ , باإلضػػافة اف الطػػاىخ بخقػػػؽ لػػغ عمػػى الخسػػالة , شمػػب مػػغ اشمسػػر أف يكتػػب الػػخد لتيسػػػر يخبػػخه أنػػو كجػػج الخ
 232,  مرػخ كالذػاـ فػي عيػج االيػػبييغ كالسساليػظ ، يصمق سخاحو اال اذا اشمق تيسػر سخاح االسخػ عشجه  . لمسديػج يشطػخ : عاشػػر ,

تػاريخ السساليػظ شقػػش ,   50, مػقػف تيسػػر مػغ العمسػاء  بشػي عيدػى , .؛ 2/240, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  سعجؼ ايشاس , .؛
 .384في مرخ كالذاـ ، 
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 :(1)فرل

,بجشػاحي الغزػب  (*)كلسا بم  تيسػر ما فعمػو الدػمصاف بخىػاف الػجيغ بقرػاده ,حشػق كرنػق
في الدكايا  (4),كالكغ عمع اف (3)غزبا ,فكاد مغ الغيع اف يختشق (2),كفار دـ قمبو ,كرنق كغزب
,كاف امامػو اسػػد  الػجيغ ,مػغ ليػػث السدػمسيغ بقايػا (5)كفػي عديػد خبايا, كلبلسبلـ جشػدا كسػخايا ,

 .خ,كتخبز بيع الجكاي (*)ىػاصخ ,كجػارح كػاسخ ,فتربخ لمدماف ,كرجع القيقخؼ 

 [ :(6)لجفع تمظ الجاىية ]الجىية ()ذكخ تػجو العداكخ الذامية

 

 

 

 

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((   1)
, معجع متغ المغة رضا , .؛, باب ر ف ؽ  السعجع العشي: الكجر , كضيق العير , أك الكحب . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  رنق -*

 .2/658باب ر ف ؽ  , 
 )د,ىػ(كحا في )أ,ب,ج,ك( : كغز (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( :يحتشق )ىػ(  -(3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ.ك( : غمبة )ب( (   4)
 كحا في )ا,ج,ىػ,ك( : عد )ب,د((   5)
, باب ؽ ق معجع متغ المغة رضا , .؛ 2/996السعجع السفرل في المغة كاالدب ، : الخجػع إلى الػراء . لمسديج يشطخ : القيقخي  - *
 .4/669س , 

 -  خػػبلؿ تجييػػد تيسػػػر حسمتػػو لمتػجػػو لغػػدك الذػػاـ , فػػي شػػيخ شػػعباف تخاجػػع كبػػجأ تيسػػػر بتجييػػد  تيسػػػر بغػػدك الذػػاـ ألكؿ مػػخةقػػخار :
د جيذو إلى ببلد الخـك لغدك ارزنكاف كابقى نائب لو فييا , بدبب الخبلفات كالفتغ الجاخمية بػجػد تػقتامير في السشصقػة , فعػاد إلػى تبخيػ

د تػقتػػامير بػػبلد الجشػػت كسػػخاؼ , كاسػتصاع تيسػػػر قتػػل تػقتػػامير كاالسػػتيبلء عمػػى اراضػػيو , بالتػػالي تحاشػػى أؼ لكػي يحميػػا كبعػػجىا لػػببل
صػػجاـ مػػع الطػػاىخ بخقػػػؽ فػػي ىػػحه الفتػػخة , كعشػػجما كصػػل خبػػخ لمطػػاىخ أف تيسػػػر عػػاد لػػببلده أرسػػل تػػشع الشائػػب لجمذػػق لسبلحقػػة تيسػػػر 

ما تدكػج مػغ عػػدة تيسػػر لػببلده , شمػب مػغ الدػمصاف أحسػج أف يعػػد إلػى بػبلده , بصمػب لمتدكج مغ عػدتو , فبلحقو حتى أرزنجاف , كعشج
مغ الدكاف فجيد الطاىخ بخقػؽ خيل كعجة كخمعة , كشمب مشو اف يػافيو باألخبار كانو سيبقى في حمب حتى يحرػل عمػى كخسػي ممكػو 

, أكصػل اخبػاره لمطػاىخ بخقػػؽ كشمعػو عمػى أخػخ األمػػر ـ( 1393ىػػ/796, كلكغ الدمصاف أحسج عشجما كصل يـػ االثشيغ أكؿ شػعباف )
الحاصمة عشجه , كبجا بفعل بدىميا ما فعمو مغ قبل إذ ضمع أىميا كأخح أمػاليع , كعمػع الدػكاف كقتيػا أف مػغ كانػت يحكػع بغػجاد عػغ تيسػػر 

نو أفػدع تيسػػر كلػع يجػخؤ عمػى مػاجيتػو كأنػو ىػ أحق في حكع بغجاد كباىميا , كأما الطاىخ بخقػؽ زعامتو عمى العالع االسبلمي , بقػلو أ
خائف مشو ,كسا أف تيسػر لع يغدك دمذق شػؿ فتخة عيج بخقػؽ , كقخر العػػدة إلػى بػبلده فكانػت مػجة اقامتػو حػػالي ثسانيػة شػيػر كثبلثػة 

فخ  كاحتفػل الشػاس ـ(, ككصػل قمعتػو ثػامغ عذػخ صػ1394ىػػ /797عذخ يػما , كعاد الطاىخ بخقػؽ لببلده في الدابع عذخ محـخ سػشة)
ركض السشػاضخ بعػدتو, بعج مكػثو حػالي اربعيغ يػما في حمب بعج اف ميج امػر السمظ فييػا قبيػل عػدتػو . لمسديػج يشطػخ :ابػغ الذػحشة , 

 .؛ 3/202,  نيػخ الػحىب فػي تػاريخ حمػبالغػدؼ ,  .؛ 12/61,  الشجـػ الداىػخة ابي تغخؼ بخدؼ ,.؛  300,  في عمع األكائل كاالكاخخ
 ابػػغ صرػػخؼ , .؛ 297, صػػمة الجكلػػة التيسػريػػة بالعػػالع اإلسػػالمي  باعػػامخ ,.؛  1/581, تمفيػػق األخبػػار كتمقػػيح األثػػار  لخمػػدؼ , ا

 .45, سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري  يػنذ السػلى , .؛ 1631ك  161, الجرة السزيئة في الجكلة الطاىخية 
 ىػ,ك( : ثابتة في )ب(ساقصة في )ا,ج,د,(   6)
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,كرجػػع   (3),خػػخج بالعدػػاكخ الػػى ارزنجػػاف (*)((2)بالذػػاـ كىػػػ )تػػشع (*)اف ممػػظ االمػػخاء (1)مػػع
ر الحيغ كفخكا بغػيطيع لػع يشػالػا خيػخا ,كعػاد جػير  (4)في ذلظ ضيخا ,كرد , كلع يخكا(*)كىػ مغتشع

نػػر عمػى  (7)صػػرتو ,كحاجػاه (6)مػا ضػاىي (5)االسبلـ ,كل اسج ىرػر ,كقج اصصاد مػغ ديخكػي
 نػر.

 : (*)((9)اليشػد)كقرجه استخالص بالد  (*)ذلظ الكشػد (8)ذكخ رجػع

 انتقػل مػغ رحسػة الػجنيا ,الػى رحسػة ر (*)شػاهثع اف تيسػػر بمغػو اف سػمصاف اليشػج ,فيػخكز 
 ,كلع يكغ لو كلج ,يكػف لو خميفة فدعى تيسػر 

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بم  )د,ىػ((   1)
: ىػ مغ األلقاب التي اصصمح عمييا لكفالة السسالظ مغ نػب الدمصشة , كدكابخ الشػاب في ببلد الذاـ , أؼ انو قاـ  ممظ االمخاء - *

 .5/455,  صبح األعذى ج  يشطخ : القمقذشجؼ ,مكاف السمظ في الترخؼ كالتشفيح , كاألمخاء يشفحكف أكامخه كدكامخ الدمصاف . لمسدي
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثع )ب( (   2)
: ىػ تشع بغ عبج ر الحدشي الطاىخؼ بخقػؽ , نائب الذاـ , كاف اسسو تشبظ اك تاني بظ , كتػلى نيابة  الذاـ بعج كفاة  تشع - *

ـ( , كقع بيشو ك بيغ استاذه كقعة عطيسة خارج 1392ىػ/795ة )االميخ سيف كسذبغا الذخفي , ذلظ يػـ الجسعة ثالث عذخ محـخ سش
ـ( , ككاف مغ عطساء السمػؾ , كدفغ بتخبتو بسيجاف 1399ىػ/802غدة , فخخج عغ شاعة استاذه , امدظ كقتل بقمعة دمذق , سشة )

ابغ ىخ في دمذق . يشطخ : الحرى خارج دمذق , ككانت مجة كاليتو سبع سشيغ كستة اشيخ كنرف تقخيبا , كىػ نائب السمظ الطا
الشفحة ابغ دقساؽ ,  .؛ 1/228, الجليل الذافي ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛ 5/427, ، الدمػؾ السقخيدؼ  .؛ 2/331ؽ -9ج,  الفخات

 . .  266, السدخية في الجكلة التخكية
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : اذربيجاف )ب((   3)
رغبة تيسػر بتدجيل الرجاـ بدبب انذغالو في تػشيج نفػذ  الطاىخ بخقػؽ كتيسػر : مغ عػامل تأجيل الرجاـ بيغ السساليظ بقيادة - *

مسمكتو كفتحو جبية ججيجة كىي اليشج , معخفة تيسػر بالتقارب بيغ بخقػؽ كبايديج فخذى تقجـ بايديج لمقتاؿ , اعتسج تيسػر استخاتيجية 
شقػش .؛ 165,  العرخ السساليكي في مرخ كالذاـ  خ : عاشػر ,القتاؿ السشفخد , فبجا بذغ حخب ضج خاف القفجاؽ . لمسديج يشط

 .389, ،تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كزاد )ب( (   4)
 كحا في )أ( : دفخكي )ب( : دكركي )ج,ك(: كخاكي )د,ىػ( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ضاىخ )ب((   6)
 ,ك(  : جاءه )د,ىػ( كحا في )أ,ب(: كما جاه )ج(   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بياض في )ب((   8)
, باب الخائج معجع لغػي عرخي  : انكار الشعع كتكفيخىا , أك األرض التي ال يشبت فييا العذب . لمسديج يشطخ : مدعػد , الكشػد - *

/ 2, باب كشػد ,حات الفشػف كالعمػـ كذاؼ اصصال التيانػؼ , .؛5/108, باب ؾ ف د , معجع متغ المغة .؛ رضا , 675كغ , 
1390. 

 كحا في )ا,ج,د,ىػ( : الجشػد )ب( : ىشػد )ك((   9)
 (3: لمسديج يشطخ : خخيصة رقع ) سيصخة تيسػر عمى اليشج -*
عمى : ىػ بغ نرخ شاه السمظ األعطع سمصاف دليي مغ ببلد اليشج , كاف ممكا شجاعا ميابا عاقبل , لع يقجر تيسػر  فيخكز شاه - *

ـ( , كسا فعل بالببلد الذامية لع يديصخ عمييا 1388ىػ/790اخح ببلده حتى مات , حيث بقي في السمظ نحػ أربعيغ سشة, حتى عاـ )
ت اال بعج مػت سمصانيا السمظ الطاىخ بخقػؽ , كسا أنو بجا بالتشطيع كاإلصبلح كاإلنذاء كالتعسيخ , كإنذاء ديػاف الخيخات لتدكي  الفتيا

,كبشى دكر الذفاء حتى كصل عجدىا مئة , كبشى السداجج كالسجارس كالحرػف , كسا أسذ مجيشة فيخكز اباد كمجيشة كانبػر الفقيخات 
ـ(, كتػلى مغ بعجه ابشو محسػد شاه .لمسديج يشطخ : 1400ىػ /803,ليحا يعتبخ نسػذجا لمدبلشيغ السرمحيغ في اليشج , تػفي سشة )

 8/421, .؛السشيل الرافي 2/525, الجليل الذافي ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛ 5/91,  األعذى صبح ابغ تغخؼ بادؼ , القمقذشجؼ ,
 .229,  التاريخ االسالمي شاكخ .؛ 254,  اشمذ تاريخ االسالـمؤنذ .؛
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,صػػارت الشػػاس  (*)كلسػػا فػػاض صػػاحب اليشػػج (1),كالذػػغػر تمػػظ الػضيفػػة (*)الف يتػػػلى بحكػػع الػفػػاه
اليشػػػػج , كمػػػػاج فجعػػػػل كػػػػل يخػػػػػض خػضػػػػا ,فعػػػػد بعػػػػس الشػػػػاس  (3),كمػػػػخج بحػػػػخ امػػػػخ (2)فػضػػػػا

فػخاب مػغ امػخ الشػاس مػا انرػجع ,كرفػع  (*)ع اتفقػػا عمػى تػليػة كزيػخ, اسػسو ممػػا,كبعزيع ذلػػا, ثػ
 (5)[ سػػارنظ(4)مػػغ اسػػتحق الخفػػع ,كخفػػس مػػغ بغيػػخ اسػػتحقاؽ ,ارتفػػع فعرػػى عميػػو اخػػػه, ]شػػارنظ

,كافتػخؽ مػبل اليشػػد فخقػا ,كشػايػف ,فكػاف  (6),ككقع بيشيع التخالف (*),متػلى مجيشة مػلتاف( *)خاف
 :(7)قمت ,ر احدغ مداعج, كاقػػ عزج كساعج اختبلفيع لتيسػ 

                                                           
ة ـ(, حيث نصمق مغ خخاساف , بقياد1397ىػ /800قبل أف يتػجو تيسػر إلى غدك اليشج , سبقو إلييا حفيجه بيخ دمحم في عاـ ) - *

ثبلثيغ الف جشجؼ , كدخل مجيشة ممتاف أكبخ السجف اليشجية كحاكسيا سارنظ خاف كاحتميا , كبقي فييا حػالي ستة اشيخ , كتابع سيخه 
ـ( , حيث عبخ 1398/ىػ801محـخ سشة ) 12إلى كادؼ الدشج , كىحا اغخػ تيسػر بسياجسة الببلد , إذ جيد حسمة كتػجو الييا في 

تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية  مرمح , .؛ 103,  حخكب السغػؿ  حصيط , . لمسديج  يشطخ :لدشةمغ ىحه االدشج في صفخ 
 .112, كالعدكخية 

 كحا في )أ,د( : ىحه الػضيفة )ب( : كالذعػر تمظ الػضيفة )ج,ىػ( : الذعػد بتمظ الػضيفة )ك( (   1)
كمت بجاية انعصاؼ كفخاغ سياسي, لشذػب ثػرات كالديصخة ـ( , بجكف كريث ش1388ىػ/790انتيى حكسو عمى اليشج بػفاتو سشة ) - *

عمى الببلد , فقج عست الفػضى , كرفس اليشجكس دفع الجدية , كبجا الػزراء يتقاتمػف لمحرػؿ عمى الدمصة , كسا حاكؿ الدمصاف 
ى األكضاع , فعسج تيسػر سشة محسػد الثاني كىػ مغ احفاد فيخكز أف يؤسذ حكػمة مدتقخة , لكشو لع يدتصع ىػ ككزرائو الديصخة عم

الحؼ دفع تيسػر  الدبب األساسيـ( , إلى غدك ببلد ججيجة في السذخؽ , كاستغل ذلظ بسػت فيخكز شاه , فكاف ىحا 1397ىػ/800)
لحلظ ىػ  كالدبب الطاىخي لغدك اليشج , باإلضافة لدبب اخخ كىػ العسل عمى استكساؿ مذخكعو بإنذاء امبخاشػرية ضخسة مغػلية , 

ذخ االسبلـ كالقزاء عمى الػثشية , كسا كانت لو رغبة بالحرػؿ عمى الغشائع , تعج اليشج تحجؼ خاص بالشدبة لتيسػر , ليكػف ىػ ن
القائج السغػلي الحؼ دخل ببلد اليشج في حيغ اف جشكيد خاف كصل لحجكد نيخ الدشج فقط , كع أف اليشج ىي ببلد مختمفة عخقيا كديشيا 

 يا , فتكػف بسثابة التكفيخ عغ االخصاء التي ارتكبيا في حسبلتو الدابقة  . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,عغ الببلد التي فتح
تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ .؛ شقػش , 129,  العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي شيػلخ , .؛ 2/9, أنباء الغسخ بأنباء العسخ 

 .؛ 20,  تيسػرلشظ دكلة كالسساليظ.؛ عبج الكخيع سميساف ,  111الدياسية كالعدكخية ،  ، تيسػرلشظ كشخريتومرمح  .؛ 389, 
، حسمة السذيجاني .؛ 238, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  شياب , .؛161, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  عبج الكخيع ,

 .7/222, العجد الخابع ,  تيسػر كأثارىا عمى اليشج اإلسالمية
 كحا في )أ,ب( : فػضى)ج,د,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بحخ )ب((   3)
 ابغ حجخ العدقبلني ,: ا : ممػ إقباؿ خاف الػزيخ عمى اليشج بعج مػت ممكيا فيخكز شاه , كقيل أف اسسو يمػ . لمسديج يشطخ ممػ - *

 .. 7/224, العجد ارابع ,  اليشج اإلسالميةحسمة تيسػر كأثارىا عمى  .؛ السذيجاني , 2/9, أنباء الغسخ بأنباء العسخ 
  ساقصة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )د((   4)
 كحا في )أ,د( : شارنظ )ب,ج,ىػ,ك( (   5)
, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  : ىػ اخ ممػ كزيخ اليشج , كصاحب مجيشة ممتاف . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , سارنظ خاف - *
2/9. 
: يشصقيا سكانيا ممصاف , كىي السجيشة الثالثة في اليشج , كىي مجيشة عطيسة مشيعة , عشج أىل اليشج كالريغ ,أىميا  تافمػل - *

مدمسػف ككفار , لكشيا تقع في قدع السدمسيغ  ,  تستج مغ الغخب إلى حج مكخاف كالجشػب لمسشرػرة , كمغ ممتاف إلى غدنة نحػ ثسانية 
مائة كستة كعذخكف ألف قخية , كاعساليا قخيبة مغ مكخاف مغ الجشػب إلى حج السشرػرة .لمسديج يشطخ :  كستػف فخسخا , كتزع حػالي

, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ , .؛ 5/65,  صبح األعذى القمقذشجؼ ,.؛  121, ، أثار البالد كأخبار العباد القدكيشي
 .612, أكضح السدالظ ابغ سباىي زادة , .؛564
حسمة تيسػر  مغ أحج األسباب التي دفعت تيسػر لغدك اليشج , ىػ الخبلؼ بيغ سارنظ كاخػه ممػ .لمسديج يشطخ : السذيجاني ,(   6)

 .7/224, العجد ارابع , كأثارىا عمى اليشج اإلسالمية 
 كحا في )ا,ج,ك( : بياض في )ب( : قمت شعخ )د,ىػ(       - (7)
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 ()سبب لجسع خػاشخ االحباب    كتذتت االعجاء في ارائيع                                   

,كقعػػج  (*)خػػاف, فاقػػاـ يحاصػػخىا (1)كحػػيغ كصػػل تيسػػػر الػػى مػلتػػاف ,عرػػى عميػػو سػػارنظ
يسػػػػة حتػػػػى قيػػػػل اف مػػػػغ جسمػػػػة ,مجل (2)يزػػػاجخىا ,ككانػػػػت عدػػػػاكخىا جسػػػػة ,كليػػػػالي كتايبيػػػػا اسػػػػد

اليشج ,كرييذ مغ اكشاؼ  (3)الثقيل كاف ثسانساية فيل ,مع اف كل اميخ مغ اشخاؼ /ب(48)عدكخىا, 
,كربػط لحػائجػو  (5)اذيالو, كلسمع رحالو, كرجالو ,كضبط لجػائحػو افيالػو (4),كاف قج كفكف (*)الدشج

 لى اف استخمريا ,كمغ يجه خمريا .افيالو, كاستسخ ذلظ المجد ,كالخراـ, نحػا مغ ثمثي عاـ ,ا

 فرل :

,كاعػج  (*)اليشج عميو ,كبمغو تػجو تيسػر اليػو ,جػج كاجتيػج (6)كلسا استػلى ممػ كاستقخ امخ
 ﴾(*)حسب ان لن يقدر علجرى احرد ﴿ ﴾,(*)واهلك ماِ لبده﴿العجد كالعجد ,كاستسج االمجاد كالسجد, 

مسمكتػػػو مػػػغ االفيػػػاؿ, ثػػػع حرػػػغ مجايشػػػو  كفػػػخؽ االمػػػػاؿ ,كجسػػػع الخيػػػل كالخجػػػاؿ ,كاحزػػػخ مػػػا فػػػي
 ابخاجا ,كاحكع في تحخيخ السشاضمة , (8)لمسقاتمة (7),كمكغ كسايشو, كشيج عمى االفياؿ

                                                           
 -  , 1/255,  األكع في األمثاؿ كالحكع زىخلمسديج يشطخ : اليػسي. 
 كحا في )أ( : شارنظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (1)
ـ( 1397ىػ/800اختمف ممػ كاخػه شارنظ خاف , فػصمت االخبار لتيسػر اغتشع الفخصة , كتػجو إلى مػلتاف في ذؼ الحجة سشة ) - *

الشجػـ  سارنظ خاف .لمسديج  يشطخ : السقخيدؼ ,فيل فتسمكيا تيسػر بعج أف ىـد  800كحاصخىا لسجة ستة اشيخ , ككاف في عدكخه 
الجياد االسالمي ضج الرميبييغ  .؛ عاشخ , 20, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدةعبج الكخيع سميساف ,  .؛ 12/262, الداىخة

 .340كالسغػؿ ، 
 كحا في )أ,ب,د( : الدػد )ج,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : امخاء )ج,ك((   3)
: يقاؿ أف الدشج كاليشج كانا أخػيغ مغ كلج تػقيخ بغ يقصغ بغ حاـ بغ نػح , كلكغ سسيت الدشج بحلظ ندبة لدشج بغ حاـ بغ دشج ال - *

نػح عميو الدبلـ , ببلد بيغ اليشج ككخماف كسجدتاف , نيخ الدشج مغ أكبخ أنيار باكدتاف , كيفرميا عغ اليشج نيخ كبيخ يدسى مكخاف 
تقػس عمى كخماف كالدشج , يشبع مغ الذساؿ ىزبة التبت شسالي جباؿ اليسبليا ,كيجخؼ نحػ الغخب كيشتيي في أك ميخاف , فالبحخ ي

, باب الديغ كالشػف معجع البمجافبحخ العخب , كعخؼ العخب اىل سكاف الدشج بالدط كاسسيع بالفارسية جت .لمسديج يشطخ :الحسػؼ , 
 صبح األعذى  .؛ 17, نياية األرب في معخفة أنداب العخب   القمقذشجؼ , .؛ 94, لعبادأثار البالد كأخبار ا القدكيشي , .؛ 3/267,
 .؛2/160قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ،  السحبي , .؛ 399, أكضح السدالظ ابغ سباىي زادة , .؛ 5/63, 
 .13/137ػعة العخبية العالسية،.؛ السػس47,  الفيخست.؛ كاصف ,  369، بمجاف الخالفة الذخقية ،  لدتخن 

 كحا في )أ,ب( : لقمق )ج,ك(: لفمف )د,ىػ( (   4)
 ثابتة في )أ,ج,ك( : كساقصة في )ب( : كلسمع  ... اثقالو )د,ىػ((   5)
 كحا في )أ,ب,ج,دىػ( : مجة كاستقخار )ك((   6)
ييغ , باعتبار أمغ الجكلة ىػ مغ مرمحة الجسيع , ككاف ترالح الػزيخ ممػ مع السمػؾ السحمييغ مغ اليشجكس كالبػذ االتحاد قػة : - *

, العجد  حسمة تيسػر كأثارىا عمى اليشج اإلسالمية ىحا اليجؼ لتدخيخ تقجـ تيسػر تجاه العاصسة دليي .لمسديج يشطخ : السذيجاني ,
 .7/227ارابع , 

 6:  البمج -*
 5البمج : - *
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   7)
 كحا في )أ,ب( : لمسقابمة )ج,د,ىػ,ك(- (8)
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فقو فييا كذىب ,كمشياجا ,كجج تيسػر في الدػيخ ,حتػى كػاد يدػبق الصيػخ ,اذ لػع يكػغ لػو  (1)شخيق
,فمسػػػا بمػػػ  اليشػػػػد بػػػالجشػد فػػػي ذلػػػظ االرث مػػػغ يحجبػػػو ,كال فػػػي عدػػػاكخ سػػػمصاف اليشػػػج مػػػغ يقخبػػػو 

 (*)لتشفيخ الخيػؿ ,كقج بشػا عمى كػل فيػل مػغ االتػخاس (*),بخزت اليو بالجشػد, اليشػد كقجمػا الفيػؿ
فػي السزػايق ,كيخجػى بعػجما جعمػىػا مػغ  (2),كعبػا في كل بخج مغ السقاتميغ, مػغ يحذػى (*)بخجا

,كاالجػػػخاس اليايمػػػة, مػػػا يػػػجعػا  (*),فػػػي حرػػػار ,كعمقػػػػا عمييػػػا مػػػغ القبلقػػػل (*)((3))البخكدػػػتػانات
اف يقػػػاؿ انيػػػا سػػػيػؼ اليشػػػج ,تػػػجعػا  (4)العفاريػػػت الػػػى الفػػػخار ,كشػػػجكا فػػػي خخاشيسيػػػا سػػػيػفا, يرػػػح
نػػار الدػػشج ,كىػػحا خػػارج عسػػا لػػحلظ  (5)الػػخكس شػػغمة لييبيػػا ,فتخػػخ ليػػا سػػاججة ,فيحػػق انيقػػاؿ ليػػا

ىي في اداء ما كجب عمييا, نرػاب في الحخكب كالحخاب ,اذا  (7)مغ االنياب ,التي ىي (6)الفيمة
فػػي نحػػػر مػػغ يقابميػػا, تقرػػع كػػل نابػػل كذابػػل, فكانػػت تمػػظ  (*)كامػػل ,كسػػياميا التػػي ىػػي مرػػيبة
 غيل ,باسػدىا ماشية , (8)االفياؿ في صف القتاؿ, كانيا

                                                           
 كحا في)أ,ب,ج,ك( : شخيقة )د,ىػ((   1)
اعتبخت الفيػؿ مغ أحج العػائق أماـ ميسة تيسػر في غدك اليشج , ألف الفيػؿ اليشجية مجربة عمى الحخب بسيارات فائقة , فكانت  - *

كشو استعج لو جيجا ككانت السفاجدة في حخبو بجليي , فقج ركب أجخاس سبلحا ىاما لع يعخفو بعج ىػ كجشػده , في السعارؾ الحخبية , ل
،  كبيخة في أعشاؽ الفيمة كبيحا أصجرت اصػات مدعجة , ككسا كانت تحسل الديػؼ في خخاشيسيا .لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني

 عبج الكخيع ,.؛ 225/ 7, العجد ارابع , إلسالمية حسمة تيسػر كأثارىا عمى اليشج ا .؛ السذيجاني , 2/9, أنباء الغسخ بأنباء العسخ 
 .243, تيسػر لشظ عرخه كحياتو كاعسالوشياب ,  .؛ 162, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد

السعجع : ألة مغ السعادف يحسميا السحارب بإحجػ يجيو كيحسي نفدو مغ الزخبات , أك قخص الذسذ . لمسديج يشطخ :  االتخاس - *
 , باب ت ر س.معجع الغشي  , ابػ العـد , 138خؼ , , باب ت الػسيط

ـ( , خخج لقتالو ممػ كمعو جير كبيخ كخسديغ فيل حخبي , كبشى 1398ىػ/801ربيع الثاني ) 7عشجما كصل تيسػر إلى دليي في  - *
خيل تيسػر , كىـد تيسػر في عمى كل فيل بخج , كالبدت الفيمة العجة كالبخكدتػانات كاألجخاس كالقبلقل كالديػؼ في خخاشيسيا ليجفل 

ـ( , كحجثت فييا محبحة 1398/ىػ801ربيع الثاني ) 9البجاية بدبب الفيمة , كسقصت السجيشة بعج قتاؿ كبيخ , كدخميا مخة اخخة في 
 12/262 ,الشجػـ الداىخة كبيخة , كأخح جشػد تيسػر يشيبػف السجيشة كبقػا فييا حػالي خسدة عذخ يػما . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,

تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية  مرمح , .؛ 603, ، تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ .؛ االشتياني 104،  حخكب السغػؿ حصيط ,.؛
 .113, كالعدكخية 

 كحا في )أ,د( : يجبى )أ( : يخذى )ج,ىػ,ك((   2)
 ات )ك(كحا في )أ( : اكبخ الكدتػانات )ب,د( : اكبخ بخكدتػانات )ج,ىػ( : اكبخ كدػان(   3)
معجع  دىساف , .؛ 12/262, حاشية  الشجـػ الداىخة : كدػة مدركذة تكدى بيا الخيػؿ كالفيمة . يشطخ: السقخيدؼ , البخكدتػاف - *

 .33 ، األلفاظ التاريخية
معجع لغػي عرخي ، الخائج : السعػاف الدخيع التحخؾ , الخجل الخفيف في الدفخ , الجػاد الدخيع . لمسديج يشطخ : مدعػد  القالقل - *

 .4/638, ؽ ؿ ؽ , معجع متغ المغة رضا , .؛ 643, القبلب , 
 سيػفا يرح )أ,د,ىػ( : يرمح )ب( : سيػفا يرمح )ج,ك((   4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : ليا اف يقاؿ )ب,ج,ك(     (   5)
 كحا في )أ( : لتمظ الفيمة  )ب(: لتمظ االفيمة )ج,ىػ,ك( : لحلظ االفيمة )د( (   6)
 ثابتة في )أ,ب,د,ك( : ساقصة في )ج,ىػ(   (7)
يقاؿ أف ىحه الفيػؿ تحسل الفارس مع فخسو كتفخىع في اليػاء , كتصخحيع عمى األرض , ىحه األخبار كصمت لقادة تيسػر كجشػده  - *

سمة تيسػر كأثارىا عمى حالسذيجاني ,  .؛ 1/196, تاريخ السدمسيغ في اليشج  لكشيا لع تبلقي أىسية عشجه . لمسديج يشطخ : لػبػف ,
 .7/227العجد ارابع ,  اليشج اإلسالمية ،

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب((   8)
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افػاجيػا رايحػة جابيػة,  (1)بجشػدىا جارية ,اك اشػاد بشسػرىا عادية ,اك بحار بػامػاج (*)اك صياص
مغ الغساـ برػاعقيا ىاميػة ,اك ليػالي الفػخاؽ بشػائبيػا الدػػد سػارية, كخمفيػا مػغ اليشػػد  (2)ملاك ض

الفيػػػد  (5)الػػحياب ,كنسػػخ (*),سػػػد االسػػػد, كشمػػذ (4)الصعػػغ كالزػػخب (3)فػػػارس الحػػخب ,كابصػػاؿ
ؼ جخؼ ,كعـد قػ  (6)اليشجؼ كالشبل الخمشجي ,مع قمب ذكي كجشاف /أ(49)بالحابل ,الخصى كالراـر ,

 رضي.  (7),كضخب

 [ :(9)]االفياؿ (*)في اجفاؿ (8)ذكخ ما فعمو ذلظ السحتاؿ مغ الخجيعة

,ندػجت  (11)[ حيغ اشمع تيسػػر عمػى ىػحا الحػاؿ ,كتحقػق اف شػقة عدػاكخ اليشػج(10)ك]ىػ
شبخيػػػا  (12)عمػػػى ىػػػحا السشػػػػاؿ ,اعسػػػل السكيػػػجة ,فػػػي قمػػػع ىػػػحه السرػػػيجة ,كمػػػخؽ ليػػػع بسخقػػػة ,قػػػجر

 (13),فاسػتعسل الفكػخ الحجيػج ,فبػجا اكال فػي االحتيػاؿ ,يػجفع مكيػجة االفيػاؿ (*)مػغ العرػيجة (*),اخثخ
,كانيػػا فػػي شػػكميا  (14)مػػغ حجيػػج ,مثمثػػة االشػػخاؼ ,مدػػتبعجه االكصػػاؼ (*),فػػي اصػػصشاع شػػػكات

,اك كضػػع اصػػحاب االكفػػاؽ ,اعػػجادىع السشدػػػبة الػػى الػفػػاؽ,  (15)الخبيػػث ,شػػخؽ القػػائميغ بالتثميػػث

                                                           
: جسع صيرة , فخكف الحيػانات , أك الذػكة التي تدػؼ بيا الدجاة كالمحسة , الدشارة التي يغدؿ بيا . لمسديج يشطخ :  صياص -*

 .504, باب الرػمع , الخائج معجع لغػي عرخي  ,مدعػد  .؛, باب ص ؼ ص  السعجع الػسيط
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : بافخاج )ج,ك((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ضل )ب((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : فػار الحخكب االبصاؿ )ب( : فػارس الحخب في ابصاؿ )ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الزخكب )ب((   4)
معجع ه , شػىو كافدجه , أك محى أثخه , أك الثػب األسػد , تداقط الذعخ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : ذىب كضعف برخ  شمذ - *

 .3/620, باب ط ؿ س , معجع متغ المغة رضا ,.؛ , باب ط ؿ س الغشي
 كحا في )أ,ب( : كنسر )ج,د,ىػ,ك((   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جشاب )ب(    (   6)
 خ )ب,ج,دىػ,ك(كحا في )أ(  : صب(   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( :السختاؿ مغ خجيعة )ب( : السحتاؿ في خجيع كصبخ )ك((   8)
.؛ , ج ؼ ؿ معجع الغشي  : جسع جفل , أؼ نفػره , أك تدتي سخيعة كتحىب التخاب كتصيخه . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اجفاؿ - *

 .176, باب جبلؿ ,  السعجع الػسيط
 ,د,ىػ( : ثابتة في )ج,ك(ساقصة في )أ,ب    (9)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في)ب((   10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اليشجؼ )ج,ك((   11)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة )ب(       (   12)
, ي عرخي الخائج معجع لغػ  , باب خ ث ر  , مدعػد ,معجع الغشي  : اصبح جامج ككثيف .  لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اخثخ - *

 .32باب اختزع , 
, باب العرخ , الخائج معجع لغػي عرخي  : جسع عرائج , ىػ شحيغ يعقج بالدسغ كيصبخ . لمسديج يشطخ : مدعػد ,العريجة  - *
 , باب ع ص د.، معجع الغشي  ابػ العـد .؛ 553
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الججيج )ب( : الفكخ الججيج )د((   13)
السعجع لعقخب , أك سبلح كالقػة , أداة مغ السعجف ليا أصابع محجدة يؤخح بيا الصعاـ كيػكل .لمسديج يشطخ : : ىي ابخة ا شػكات -*

 .70, معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛   310, باب شػرػ , الػسيط 
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : متبعجة االعصاؼ )ب((   14)
 شخؽ القائميغ في التثميث )ج( كحا في )أ,د,ىػ,ك( : شخيق يكتب بالتثميث )ب( :(   15)
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,ثػػع عسػػج الػػى مجػػاؿ الفيػػػؿ فػػي الرػػفػؼ, فشذػػخ ذالػػظ ليػػا لػػيبل  (*)ؼفرػػشعػا لػػو مػػغ ذلػػظ االلػػػ 
[ ,كرسػع اف فعػل ذلػظ الحػج ,ال (2)الىميا, حخبػا ككيػبل ,كرقػع لػحلظ حػجا ]حػجا (1),كجمب بحلظ ليا ك

 (6),كىػػػحب خيمػػػو ,كشػػػحب رجالػػػو (5)كابصالػػػو, كرتػػػب اسػػػػده ,كاشػػػبالو (4),ثػػػع ركػػػب اشبلبػػػو (3)يعػػػجا
غ عدػػكخه لمعػػجك كسيشػػا ,كحػػيغ بػػث سػػمصاف الدػػيارة فػػي جػانػػب االفػػاؽ مػػ (7),كارصػػج شػػساال كيسيشػػا

جػػير الطػػبلـ رجالػػو, انجسػػو كشػػسخ, لميديسػػة ذيمػػو ,مذػػى عدػػكخه الػػى ذلػػظ الحػػج  (8)خيمػػو, كضػػع
عمى عقبيو ,ثع نكب بالخيػؿ عغ شخيق  (*)الجسعاف ,نكز (9)ركيجا, حتى كصل اليو ,كلسا تخاءا
,ككػاكػػػب جيذػػػو افمػػػػت  (*)انكدػػػػفت (11),كشػػػسذ نرػػػختو (10)الفيػػػػؿ ,فترػػػػركا اف خيػلػػػو جفمػػػػت

الدػػػيػؿ ,كسػػػاقػىا خمػػػف عدػػػاكخه سػػػػقا ,عمػػػى ذلػػػظ  (12),فػػػاقمعػه قػػػبلع الفيػػػػؿ ,فانيخمػػػت انيسػػػار
الذػؾ السمقي ,كاتبع الفيالة مغ اليشػػد ,الخجالػة كالخيالػة ,فمسػا كصػمت سػيػؿ الفيػػؿ ,مػغ مصػارح 

 قبيل ايجييا, كارجميا, كتذبثت بتمظ السشاسع,كاخح ذالظ الذػؾ في ت (*)الذػؾ الى السقاسع

  
                                                           

فقج تحرشا في قمعة دليي مع خسديغ ألف رجل مغ  :ججيجة لمقزاء عمى الدمصاف محسػد حاكع دليي كممػ ال تيسػر خصة  - *
الخيل كالجشػد كعذخيغ فيل , فقخر تيسػر التطاىخ بالزعف في قتاليع كحفخ خشجؽ حػؿ القمعة , ككجج الجشػد أنفديع اقػػ مغ جير 

سػر خخجػا لمسػاجية كجيا لػجو , ككانت خصة تيسػر أف يخمي جشػده الذػؾ كالتخاجع , ليػىع العجك بانيدامو , فكاف ذلظ كقت تي
الدحخ حيث بجأ القتاؿ بيغ الصخفيغ , إال أف تيسػر تخاجع إلى مكاف كاف قج كضع في الذػؾ الحجيج , فتجفل الخيل مغ قصع الحجيج 

خ قتاؿ , حيث داست األفياؿ عمى ىحه القصع الحادة , فجعميا ذلظ تجمذ مغ األلع , فكانت ىحه القصع أشج ألع كيتخاجعػا , كيشيدمػا بغي
مغ العجك , فقج رجعت مغ حخارة الذػؾ , كىاجست السقاتميغ كالخجالة كالفخساف , كبدبب الجخكح في اقجاـ الفيمة اصبحت أرض 

العدقبلني  بيخب سمصاف اليشج ككزيخه كتاركيغ الغشائع خمفيع . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ السعخكة الشيخ مغ كثخة الجماء , كانتيت الحخب
, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  شياب , ؛ . 12/263, الشجـػ الداىخة .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ , 2/9أنباء الغسخ بأنباء العسخ ،  ,
,  حسمة تيسػر كأثارىا عمى اليشج اإلسالميةالسذيجاني ,  .؛  114, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  , مرمح , 243

  7/228العجد ارابع , 
 ثابتة  في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ( : ذلظ ليا ليبل )ك((   1)
 ساقصة في )أ,د,ىػ( : ثابتة في )ب,ج,ك((   2)
 كحا في )أ( : الحج يعجؼ )ب,ج,د,ىػ( : الفعل يعجؼ )ك((   3)
 د,ىػػ( : كساقصة في )ب( ثابتة في)أ,ج,(   4)
 )ب (: كرجالو كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كشجة اشبالو )ب(  (6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : يسيشا كشساال )ب,ج,ك((   7)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب( : صع )ج,ك((   8)
 كحا في )أ( : تخاػ )ب,ج,ىػ,ك( : تخااػ )د((   9)
, باب ف ؾ  ص .؛ معجع الغشي  : الخجػع عسا كاف عميو كالخجػع إلى الػراء , أك ناقز الحع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , نكز - *

 .5/546, باب ف ؾ  ص  , معجع متغ المغة رضا ,
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : خبمت )ب( : اجفمت )د((   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نرخه )ب((   11)
حتجاب الذسذ في الشيار كميا أك جدئيا لحمػؿ القسخ بيغ الذسذ كاألرض , ك ىي ضاىخة فمكية تحجث عغ تصابق : ىػ ا انكدفت - *

 , ؾ س ؼ.معجع الغشي  ابػ العـد , .؛  423, باب كدػؿ ,  السعجع الػسيطالسدتػيات السجارية . لمسديج يشطخ : 
 كحا في )أ( : فانيدمت انيداـ )ب,ج,د,ىػ,ك((   12)
, الخائج معجع لغػي عرخي  : ىػ الحع كالشريب , أك مػضع القدع أك قدسة , ك مػزع الغشائع .لمسديج يشطخ : مدعػد , سعالسقا - *

 , باب ؽ س ـ(، معجع الغشي  ابػ العـد .؛  760باب مقصع , 
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 (1)كاحدػػػػت قػايسيػػػػا بذػػػػػكيا ,رجعػػػػت القيقػػػػخؼ ,بػػػػل ككلػػػػت االدبػػػػار ,لعػػػػجـ عقميػػػػا ,ككجػػػػػد نػكيػػػػا
الػى جيػة  (5),كصػارت فػي التقػجيع (4)الشيػي ,كالشيشيػة (3)عػغ التػػلي ,فمػع يفػجىا( 2),فشيشػىا كنيػىػا
الذػػؾ ,فػي تمػظ الحػخار, اال التػػلي مػغ  (7)لسا احخىا [ ابخىة ,ثع لع يدعيا(6)العجك ,كفيل ]الدحف

[ (8)كالخيػػػػؿ ,كصػػػارت القتمػػػى كالجبػػػاؿ ]التمػػػػؿ /ب(49)الدحػػػف كالفػػػخار, فحصسػػػت الفيػػػػؿ الخجػػػاؿ, 
,كالجماء في اكديتيػا سػيػؿ ,كخػخج عمػييع الكسػيغ مػغ ذات الذػساؿ, كذات اليسػيغ, فابػادكا سػايخىع 

ببلد اليشج, ليذ فييا اباعخ ,كاف مشطخىا يجفل الفيل ,فيرػيخ  اخخىع ,كقيل اف (9),كالحقػا باكاليع
قرػػػبا  (11)جفػػػػؿ ,كتعبػػػا ركاحميػػػا ,كالحسػػػػؿ نػػػافخ ,فػػػامخ تيسػػػػر اف يييػػػا خسدػػػساية بعيػػػخ (10)ابعػػػج

الجسعػػاف  (12)يتػػخاػ ,كاف تدػػاؽ امػػاـ الخكبػػاف ,الػػى اف (*)كقصػػغ بالػػجىغ مبمػػػؿ (*),محذػػػا بفتايػػل
 (13)كسػاؽ تػاؿ ,امػخ اف تصمػق الشيػخاف ,فػي تمػظ الحذػايا كاالحسػاؿ ,,فمسا ترافػا ,كلػع يبػق اال الق
,كرقرػت,  (*)رغػت (15)البعخاف بحخارة الشيخاف, رعػت ك (14), فمسا احدت الى جية مػاجية االفياؿ

 :[(16)كنحػ الفيػؿ شخرت ,كصارت كسا قيل ]شعخ

 

                                                           
 ثابتة في )أ,ج,د( : كساقصة في )ب,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتيتػىا كنيشيػىا )ب((   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   3)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج((   4)
 كحا في )أ( : التقجـ )ب,ج,د,ىػ,ك((   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   6)
 كحا في )أ( : اضخبيا )ب( : اضخىا )ج,د,ىػ,ك((   7)
 في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة (   8)
 كحا في )أ( :باكاكليع )ب( : باكليع )ج,د,ىػ,ك((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بعيجا )ب((   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجسػؿ )ب((   11)
, باب ؼ  ت ف , معجع متغ المغة : ىػ حبل دقيق مغ ليف أك خـد ,كل ما يفتل بيغ أصابعظ . لمسديج يشطخ : رضا , فتائل - *
 .384, باب فتق ,  السعجع الػسيط .؛  4/356
حيث كضع فتايل القصغ السذتعمة في مؤخخة اإلبل , بم  عجدىا حػالي , القصغ السبمػؿ بالديت  استعساؿ أحج خصط تيسػر : - *

 خسدسائة جسل , فمسا عادت الفيمة لمقتاؿ مخة أخخػ أشعل جشج تيسػر القصغ كأشمقيا في ساحة السعخكة , كأصبحت ترجر أصػات
مدعجة مغ شجة األلع , فاتجيت نحػ الفيمة اليائجة كىحا زاد مغ شجة خػفيا , كخخجت باقي القػات التيسػرية لكي تقزي عمى ما تبقى 

، تيسػر عبج الكخيع  .؛ 12/262, ، الشجـػ الداىخة مغ جير اليشج  فانتيت السعخكة بفػز تيسػر . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ
 .  243, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛  شياب , 163, جػاد امبخاشػر عمى صيػة 

 كحا في )أ,ب ,د,ىػ(  : يتخاء )ج( : يتخءا )ك((   12)
 كحا في )أ,ب,د( : كتداؽ )ج,ىػ,ك((   13)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : احذ )د,ىػ(  (   14)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   15)
،  ف ألخخ , ابتعج عشيا , ماؿ اليو , انجفع اليو بو , خاؼ كاضصخب كتحخؾ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد: االنتقاؿ مغ مكا رغت - *

 .380, باب الخافزة , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛ , باب ركغ معجع الغشي 
 ساقصة في )أ,ج,د,ك( : ثابتة في )ب,ىػ((   16)
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 (*)بذغ (3)غ رجمييايقعقع بي                           (2)جساؿ بشي بشبس اقير (1)كانظ مغ

 ﴾(*)ونظرررت الررٍ اِبررل كجرر   لقررت﴿فمسػا رات الفيمػة الشيػػخاف ,كسػسعت رغػػاء البعػخاف, 
غشػػػػت, كرقرػػػػت ,كباخفافيػػػػا صػػػػفقت ,كالػػػػػت عمػػػػى عقبيػػػػا ناكرػػػػة ,لدػػػػايقيا  (4)كشػػػػاىجتيا كقػػػػج،

الخجالػػة ,كتػػبل الكػػافخكف ايػػة الشرػػخ  (*),فحصسػػت الخيالػػة, كىذػػست (6)كلخاكبيػػا كاقرػػة (5)راىرػػة
يشتفعػػا باالفيػاؿ ,بػل افشػت  (7),فمػغ (*)عمى اصحاب الفيل ,كارسمػا عمييع مغ الدياـ شيػخا ابابيػل,

االفيػػاؿ غالػػب الخيػػل كالخجػػاؿ ,ثػػع تخاجعػػت عدػػاكخ اليشػػػد ,كابصػػاؿ الخيالػػة مػػغ الجشػػػد ,ككتبػػػا 
,كمدػمع, (*)البشػػد ,ثػع تخامػػا كترػافػا ,كتزػامػا كتحػافػا ,كىػع مػا بػيغ مجػسػي (8)الكتايب ,كنبػحكا
الحجيػػج كقصػػع الميػػل  (11)معمػػع ,ككػػل فػػي سػػػاد المػػػف, مػػغ (10)مشتدػػب ,كمشػػاد بالذػػعار (9)كمبػػارز

كبعػػج السخاشػػقة بالدػػياـ ,بالخمػػاح تشػػاقفػا, ثػػع بالدػػيػؼ  (12)السطمػػع, ثػػع تػػجانػا مػػع التتػػار ,كتداحفػػػا
القتاـ ,الشيار بالميل, ,ثع تخامػا عغ ضيػر الخيل ,كاعتكخ في ذالظ  (13)تزاربػا ,ثع تبلبػا كتػاثبػا

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : بيغ )ك((   1)
 حا في )أ( : اقيذ )ب( : اقير )ج,د,ىػ,ك(ك(   2)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : رجميو )ب,ىػ( -(3)
, كجاء ىحا البيت أف بشي عبذ قتمػا رجبل مغ بشي أسج , فقتمت بشػ أسج رجميغ مغ بشي عبذ , فدراد  القائل الشابغة الحبياني - *

لو الشابغة , اتخحؿ بشي اسج كىع حمفاؤنا كناصخكنا كتعيغ بشي  عتيبة بغ حرغ اف يشقس الحمف الحؼ بيغ بشي ذبياف كبشي أسج , فقاؿ
 خدانة االدب كلب لباب العخب ،البغجادؼ , .؛  2/331, االشسػني أللفية ابغ مالظ شخح عبذ عمييع . لمسديج يشطخ : عبج الحسيج , 

 .2/70شخح ابيات سيبػيو ، الديخافي ,  .؛ 2/137
 .  17:  الغاشية - *
 )أ,ج,د,ىػ,ك( :كيف )ب(كحا في (   4)
 كحا في )أ( : كاقرة )ب( : كاىرة )ج,د,ىػ,ك((   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( :كاىرة )ب((   6)
 رضا ,  .؛ , باب ق ش ـ معجع الغشي  : السكذخ السحصع , أك السراب في راسو بجخكح .لمسديج يشطخ : ابػ العـد , ىذست - *

 .5/638, باب ق ش ـ , معجع متغ المغة
: ىي الصيػر التي أرسميا ر تعالى لحساية الكعبة مغ ابخىة األشـخ الحؼ قخر ىجـ الكعبة , فكانت ىحه الصيػر تحسل  شيخ ابابيل - *

 .314,  التيجاف في ممػؾ حسيخالحجارة في فسيا كتخمييا عمى جير أبخىة كفيمو . لمسديج يشطخ : بغ مشبو , 
 كحا في )أ( : فمع )ب,ج,د,ىػ,ك((   7)
 كحا في )أ,ب( :كبشجكا )ج,د,ىػ,ك( (   8)
: معشاىا صغيخ األذف , ىي كمسة فارسية معخبة مغ مش  كػش , ىي الجيانة التي يجيغ بيا الفخس , حيث أف رجل  السجػس -*

ثة فخؽ كىع : صغيخ االذنيغ كضع ديشا كدعا الشاس إليو , اشتيخكا بالدحخ كتفديخ البذائخ كالشحر كالقخابيغ التشجيسية , كتذسل ثبل
اف الكيػمختية ندبة لكيػمػت ,كبقػليع أنو أدـ عميو الدبلـ كليع االه يدسى يدداف أؼ الشػر , الثشػية تفزل الشػر عمى الطمع لكشيسا قجيس

 .؛ 13/293, صبح األعذى , الدرادشتية ىع اتباع زرادشت الحؼ ادعى الشبػة , كقاؿ بػحجانية ر تعالى . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
,  قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  .؛ السحبي , 273, شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل   الخفاجي ,
 .  22/307.؛ السػسػعة العخبية العالسية ،  2/447
 كحا في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كمشادكف ذلظ )ب((   9)
 ار )ب(  :مشتدب كبالذعار )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : مشدت كمشاد بالعذ(   10)
 ثابتة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ك)ب(        (   11)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : كتخاجعػا )ج,ك( -(12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : تبلبػا كتشابثػا )ب( : تمػا كتػاثبػا )ك((   13)
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الرػػػالت ,حتػػى  (3)فػػييع الحسػػبلت, كتحسػػل مػػشيع (2)الزػػخبات ,كترػػػؿ (1)كال زالػػت تختمػػف بيػػشيع
,كانفػػخج  (5)االقتحػػاـ( 4)تػبل لدػػاف القزػاء كالقػػجر ,اف فػي اخػػتبلؼ الميػل كالشيػػار, ال يػات ثػػع تشػامي

بػاليشػد الػيػل  (7)حػاـ ,كحػل بػخد حػامي اليشػج ,فػانيـد جػير (6)االزدحاـ ,كاسػفخت القزػية عػغ اف
كقتمػت  (9)عقػج عسميػع فػي السحاربػة, فحمػػا (8),كمحا ر اية الميل ,كلسا تفخقت اليشػد ,كفمػػا كانتيػا

الػػػػى االف, كسػػػػا  (*),كحكسػػػػو فػػػػي ىشػػػػجه /أ(50),كثبػػػػت تيسػػػػػر  (10)سػػػػخاكاتيع ,كىػػػػخب سػػػػمصانيع ممػػػػػا
مغ ندل تيسػر ,كبيحا الدبب تػلى في  اكتاده في سسخقشجه, ]بل اف جبلؿ الجيغ االكبخ, (11)ثبتت

[ ,كضػػػبط احػاليػػا ,كمػػا غفػػػل عػػغ ضػػبط مػػػا (13)[ ,فجسػػع اقياليػػػا, ]كربػػط افياليػػا(12)اليشػػج االمػػػر
 , ثع تػجو نحػ تختيا, (14),كما ليا ,كسمع افياليا فياليا (*)عمييا

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مختمف بيشيع )ب( (   1)
 )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتػصل (   2)
 كحا في )ا( : تحسل بيشيع )ب( : تحج مشيع )ج,د,ىػ( : تحسج مشيع )ك((   3)
 كحا في )أ( : تشاىي )ب,د,ىػ,ك( : تبلىي )ج((   4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   6)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : كجسل )ب((   7)
 في )أ( : كانتيى )ب,ج,د,ىػ( كحا(   8)
 كحا في )أ,د,ىػ( : السحاـر كفمػا )ب( : ساقصة في )ج((   9)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   10)
ـ( , احتسى محسػد تغمق بسجيشة كجخات , كالػزيخ ممػ بسجيشة بيخف 1395ىػ/798بعج سيصخة تيسػر عمى العاصسة دليي سشة ) - *

ـ( , أما تيسػر عشجما دخل السجيشة عمى عادتو ىػ كجشجه قاـ بتخخيب السجيشة , كسيصخ تيسػر عمى دليي ككذسيخ 1398ىػ/801سشة )
ـ( , بعج حرارىا مجة أربعيغ يػما , عمى الخغع مغ أف قػاتو لع تعخؼ حجكد السشصقة , فترجػ لو الدمصاف 1398/ىػ801سشة )

شفاؿ كأحخؽ كل ما كججه في شخيقو , حتى يقاؿ أف عجد القتمى كصل إلى مائة ألف , محسػد , فيدمو تيسػر , كقتل كسبي الشداء كاأل
كقيل ثسانيغ ألف شخز ما بيغ مدمع كبػذؼ كىشجكسي , كيقاؿ أف ىحه الغدكة اتدست بصابع ديشي , ألنو شغ الحخب عمى الكفار 

يا حاكسا مغ قبمو عمييا , كعمى الخغع مغ ذلظ الجمار كقتميع , كبعج أف انتيى مغ سيصختو عمى اليشج عاد إلى سسخقشج , كأقاـ في
كالخخاب , لقج أحب تيسػر العسارة اليشجية , فجمب معو العجيج مغ السيشجسيغ كالحخفييغ السيخة في الفشػف الجقيقة لبشاء السشذآت في 

تاريخ السدمسيغ في  .لمسديج يشطخ : لػبػف ,سسخقشج مشيا مدجج مدار شاه , كاعجاد كبيخة مغ الفيمة , باإلضافة الى االسخػ كاالغشاـ  
حسمة تيسػر كاثارىا  .؛ السذيجاني , 202, التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ ماجج عبج السشعع , .؛  258ك  1/206, اليشج 

,  التاريخ االسالمي,  شاكخ.؛ 245,  انتذار االسالـ بيغ السغػؿعبج الحميع , .؛  7/228العجد ارابع ,  عمى اليشج االسالمية ،
 History of.؛ 114, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح ,.؛ 41مػقف تيسػر مغ العمساء،  بشي عيدى , .؛  205

Tamerlane and His Successors , p.13 
 كحا في )أ( : ثبت )ب,ج,د,ىػ,ك((   11)
 ساقصة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   12)
  ة في)أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك(كساقص(   13)
بعج أف سيصخ تيسػر عمى اليشج كعاصستيا دليي , تػجو أعبلـ السجيشة كعمسائيا لصمب الخحسة كاألماف مغ تيسػر , فمبى شمبيع  - *

ا , كشببو ككاف ذلظ يـػ الجسعة , فرمى بالسدجج الكبيخة كاستسع لمخصبة التي دعا فييا الخصيب لتيسػر باأللقاب التي عخؼ بي
الخصيب بإسكشجر , فدكؿ اعسالو كانت جسع األمػاؿ مغ الدكاف لمحفاظ عمى أركاحيع , كبيحه السشاسبة قامت الفيمة باستعخاض ألداء 

 .243, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  التحية امامو . لمسديج يشطخ : شياب ,
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك((   14)
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كمعػػػجف  معقػػػل التجػػػار, (3)الفزػػػل ,كاىمػػػو (2),مرػػػخ عطػػػيع ,جسػػػع فشػػػػف  (*)((1)كىػػػي مجيشػػػة )دىمػػػة
االعطػع ,مػغ عدػاكخه الدػػاد  (*),فتسشعت عميو بالحرار ,فاحػاط بػحلظ الدػػاد (*)الجػاىخ ,كالبيار

االعطع ,كمػغ معػو مػغ الخبليػق كاالمػع , فقيػل اف ىػحه العدػاكخ ,كالخبليػق مػع عطستيػا ككثختيػا 
,كتػػع الجانػػب  ,لدػػعة دائختيػا, كانػػو اخػػحىا مػػغ احػج جػانبيػػا ,بالسحاصػػخة (4),لػع يقػػجركا اف يكتشفػىػػا

,لػػػع يػػػجر مػػػغ فػػػي الجانػػػب السحاصػػػخ ,لبعػػػج  (6)ايػػػاـ فػػػي السحاربػػػة ,ك السكاشػػػخة  (5)االخػػػخ ثبلثػػػة
 .,ككثخة االمع ما فعل بالجانب االخخ (7)السجػ

العبػاس احسػج  (10)بػفػات السمكػيغ ابػي (9)[ كصػؿ الخبخ الى ذالػظ العقػػؽ (8)]ذكخ 
 بخقػؽ: (11)كالسمظ الصاىخ

عمػػى  (13),كاحتػػػػ  (12)عمػى كخسػػي اليشػػج كامرػاره, السمػػظ كاقرػاره كبيشسػا ىػػػ قػج اسػػتػلى
مسالكو, كاقصاره ,كبمغت مخاسػيسو اعسػاؽ انجػاده, كاغػػاره ,كانبػث جيذػو فػي كالياتيػا سػيبل ككعػخا, 

 السبذخ مغ جانب الذاـ, اف القاضي بخىاف  (14)كضيخ فدادىع في رعاياىا ,بخا كبحخا ,كفج عميو

 

                                                           
 ي)أ,ب,ج,ك( : دىمى )د,ىػ(كحا ف(   1)
ىي مغ أعطع مجف اليشج , كعاصستيا حاليا , كتشصق باإلنجميدية دليي , كباألكردية دلى , كضست قجيسا سبعة مجف مجيشة دىمة : - *

يق كعػاصع كمخاكد حكع لمجكؿ االسبلمية التي حكستيا , كيحيط بيا سػر عخضو أحج عذخ ذراعا , كتحتػؼ عمى مخازف لمعجد كالسشاج
, ، شخؽ تخصيط مداجج دىمي دمحم عمي.؛  42, قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  السحبي ,: كالصعاـ  . لمسديج يشطخ 

 .109,  تيسػرلشظ, المب ,  3
 كحا في )ا,ب,ىػ,ك( :فشػت )ج(: فشػؿ )د(  - (2)
 كحا في  )أ,ب,ج,ك( : كارباب الفخخ الجمي )د,ىػ((   3)
 .؛  رضا 121, باب بيي  ,  السعجع الػسيطىػ نبات شيب الخائحة كىػ العخار الحؼ يقاؿ لو عيغ البقخ . لمسديج يشطخ :  : البيار -*

 .1/355, باب ب ىخ , ، معجع متغ المغة
خ بغ ىسا مػضعاف :أحجىسا قخب البمقاء كسسيت بحلظ لدػاد حجارتيا , كالثاني ىػ رستاؽ العخاؽ , فتحت في عيج عس الدػاد : -*

معجع  الخصاب , كالدػاد أؼ االرض الدػداء مغ أقجـ األسساء العخبية التي تصمق عمى األرض الخسػبية  . لمسديج يشطخ :الحسػؼ ,
 .19/5941,  .؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية 3/272باب سػاجيخ ,  البمجاف،

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : يكذفػىا )ب(         (   4)
 أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبلث)ب(كحا في )(   5)
 كحا في )أ( : السجاذبة كالسكاسخة )ب( : السجاذبة كالسكاشخة  ك )ج,د( : السجاذبة كالسذاجخة )ىػ( :السجاذبة كالسكاشجة )ك((   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السجا )ب((   7)
 ساقصة في )أ,ب,ج,د,ك( : ثابتة في )ىػ((   8)
 )ج,ك( كحا في )أ,ب,د,ىػ( : السعقػؽ  (9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابػ )ب( (   10)
 كحا في )أ,د,ىػ( : الطاىخ )ب,ج,ك((   11)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاحتػت نفدو )ب((   13)
 اذ كفج عميو )أ,د,ىػ( : بياض في )ب( : ثع كرد عميو )ج,ك((   14)
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,فدػخ بػحالظ  (*),انػتقبل الػى دار الدػبلـ (*)لسمػظ الطػاىخ ابػا سػعيج بخقػػؽ الجيغ احسػج الديػاسػي ,كا
[ الى جية الذاـ ,مغ الفخح, فشجد بدخعة امػر اليشج (1)صجره كانذخح, ككاد اف يصيخ ]مغ الذخؽ 
االمػاؿ ,ككزع  (2)كنفائذ كالجشج ,بسا اخحه مغ االنفاؿ,,,كنقل الى مسمكتو ,مغ فييا مغ العداكخ 

, مغ الحجكد كالثغػػر ,كاقػاـ (*)الجشج الساسػر ,عمى اشخاؼ ما كراء الشيخ (3),كسايخ ذلظ الجسيػر
 (5),عمػػى عجػػل (*)قاصػػجا الػػى الذػػاـ,عػػغ سػػسخقشج  (4)فػػي اليشػػج ,نائبػػا مػػغ غيػػخ كجػػل ,ثػػع صػػجر

                                                           
عمى ببلدىع ,  ة تيسػركانت ىحه فخصة لديصخ فػت القاضي بخىاف الجيغ كالطاىخ بخقػؽ في قمعة الجبل , : م مػت الطاىخ بخقػؽ  - *

عشجما أحذ الطاىخ فخسدة عذخ ألف ديشار , بدبب أف بخقػؽ أقجـ عمى قتل رسمو ,  عمػتيعغ أعصى مغ بمغو ك فػصل الخبخ إليو 
مخضو كضعفت قػتو , خاؼ أف تشيار جيػده في بشاء الجكلة , فجسع   بخقػؽ بقخب مػتو , إذ أصيب بسخض اندالؽ البصغ , كتشػع

أمخاء الجكلة كمشيع أربعة مغ قزاتو كىع القاضي صجر الجيغ السشاكؼ ,كالقاضي جساؿ الجيغ الحشفي ,كالقاضي ابغ خمجكف ,كبخىاف 
ثبلثة ,ك في يـػ الجسعة الخامذ عذخ مغ شيخ الجيغ الحشبمي ,لكي يحمفػا أف يكػف فخج ىػ الخميفة مغ بعجه كال تخخج عغ ابشائو ال

, كقج خمف  الكثيخ مغ الحىب كالحيػاناتعسخ ستيغ سشة , كتخؾ كراءه  عغـ( , مات الطاىخ بخقػؽ , 1398ىػ/801شػاؿ سشة )
ارعة الصخيق عميو القاضي صجر الجيغ السشاكؼ , كدفغ عمى قكقج صمى بخقػؽ ابشو الرغيخ فخج بخقػؽ , الحؼ لع يتجاكز العاشخة , 

, ركض السشاضخ حيث أكصى ليع , عشج الرالحيغ  في تخبة الذيخ الديفػرؼ ك بشى عميو تخبة عطسة . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة ,
الدمصاف بخقػؽ  العيشي , .؛  5/443, الدمػؾ .؛ السقخيدؼ , 298الشفحة السدكية في الجكلة التخكية ،  ابغ دقساؽ ,.؛  301

نيل األمل  ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,.؛  264ك  105/ 12الشجـػ الداىخة، .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ,  493, يظ الجخاكدة مؤسذ دكلة السسال
مقجير  .؛  4/41سسط الشجـػ العػالي،  العرامي , .؛  1/494, ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي ,.؛   3/23, في ذيل الجكؿ

العرخ السساليكي في  عاشػر ,.؛  1/174,  ، البجر الصالع ؛الذػكاني. 289/ 1,ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار  ,
باعامخ  .؛  377, ؛ تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ .128تاريخ دكلة السساليظ في مرخ ،  شقػش ,.؛ 166, مرخ كالذاـ 

 السذيجاني ,.؛ 195,  الدياسية كالعدكخية تيسػرلشظ كشخريتو  مرمح , .؛299, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  ,
 .7/229, العجد ارابع ,  حسمة تيسػر كأثارىا عمى اليشج اإلسالمية

: ىي الجشة التي ذكخت في القخاف الكخيع , أؼ ىح الجار التي يدمع ر كالسبلئكة فييا عمى مغ يجخميا , كدار الدبلـ  دار الدالـ - *
 2/421, باب الجاؿ كاالؼ , معجع البمجاف اد كأشمقيا عمييا ىع العثسانييغ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,ايزا , كمجيشة الدبلـ , ىي بغج

.؛ مػجد دائخة 209 معجع اسساء االشياء ،البابيجؼ ,  .؛ 108,  السعجع السػسػعي لمسرصمحات العثسانية التاريخيةصاباف , .؛ 
 .10/221, ية العالسية.؛  السػسػعة العخب 15/4821السعارؼ االسالمية  ، 

 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   1)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د((   2)
 كحا في )أ,ب,د( : مغ ذلظ )ج,ىػ,ك((   3)
سبل اذف قبل أف يخخج تيسػر مغ اليشج أخح كل ما فييا مغ أمػاؿ كجػارؼ , كأخح حػالي سبعيغ فيبل كقيل مائتي فيل , مح - *

خاكية فارغة , عيغ تيسػر خزخ خاف بغ سميساف العمػؼ , كاليا عمى  اليغ باألحجار الفاخخة كالخخاـ , كتديخ بيغ الجشج , فدصبحت
ببلد الدشج , لزبط أمػر الببلد , كسسع بػجػد ثػرات في إيخاف تخؾ دليي , كقدع مستمكات اؿ تغمق بيغ امخائو , كعاد إلى سسخقشج في 

خ بإنذاء الجامع الكبيخ الحؼ عخؼ بجامع السمظ , كبعج حجكث فخاغ سياسي فييا , حجثت حخكب بيشو كبيغ السمػؾ الخبيع , كأم
تاريخ السدمسيغ في اليشج  ـ( . لمسديج يشطخ : لػبػف ,1405ىػ/808الدابقيغ لميشج , لكشو الحق بيع ىدائع حاسسة في جسادػ االكلى )

يػسف .؛  7/229, العجد ارابع , حسمة تيسػر كأثارىا عمى اليشج اإلسالمية  السذيجاني ,؛. 110, تيسػرلشظ المب , .؛  1/207, 
 .603, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ االشتياني , .؛ 1 ، تيسػر لشظ سيخة كعبخة ، عجس
 كحا في )أ( : انحجر )ب( : حجر )ج,د,ىػ,ك((   4)
ستقبمو سكانيا بسا فييع األمخاء كاألميخات , كفخشت البدط في شخيقو , كلكشو بعج أف خخج تيسػر مغ اليشج , تػجو إلى سسخقشج , كا - *

لع يسكث فييا شػيبل ,إذ بجأ بتجييد حسمة كبيخة عمى ببلد الذاـ , كسسيت الحسمة بالدشػات الدبع , حيث كانت مػجية عمى ارميشية 
 110, تيسػرلشظ ات شػيمة .لمسديج يشطخ : المب , كاذربيجاف كتفميذ كسيػاس كمشيا إلى حمب كدمذق , فاستغخقت الغدكة سشػ 

 .200تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  .؛  مرمح , 2تيسػر لشظ سيخة كعبخة ،  .؛يػسف عجس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كجل )ب((   5)
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 (3)سػمصانيا ,فتػجػو (2)[ اجشادىا ,ككجػه اعيانيا ,كسمصاف افياليا, كافيػاؿ(1),كمعو مغ اليشج ]ركس
 العيغ بتمظ الصػايف الصافية .  (*)قخيخ

في اكائل سشو اثشيغ كثسانساية ,كانرب بحالظ الصػفاف ,مػغ جيحػػف الػى خخاسػاف ,ككػاف 
,بسسمكة تبخيد ,كتمػظ الػجيار ,كالدػمصاف احسػج قػج رجػع  (5)[ كلجه ,لرمبو اميخ انذاه(4)قج قخر ]الى

د الذاـ, كاف كاف في اىبلؾ الحػخث, الى بغجاد ,كىػ مدتػفد لمفخار ,سبب حخكتو الى ببل (/ب50),
,ما فعمو القاضي بخىاف الجيغ ,حاكع سيػاس بقراده االغتاـ ,الكشػو اراد  (6)كالشدل مالكي االلتداـ

 [: (8)كمػرده, ]قمت بجييا شعخ (7)اف يعسو بقرجه ,كيغصي عغ الشاس مرجره

 رار في صحػ الشيارعغ االب  كاني يختفى لمذسذ ضػء                                  

 خياشيع الػرػ في يػـ حار                              (9)ككيف يدخ ذفخ السدظ يحذي

 عغ االسساع في كقت الشفار        صػت                           (10)كاف يختفي لمبصل

[ ,السػػػػجد كشػيػػػػل االمػػػػج ,محتاجػػػػا الػػػػى اعػػػػجاد اىبػػػػة (12)]االمػػػػل (11)فػػػاف قرػػػػجه كػػػػاف بعيػػػػج
سػػػببا ابصػػػغ فيػػػو مػػػا رامػػػو, مػػػغ مكػػػخه  (14),يخذػػػى اف يزػػػاىي غػػػدات تبػػػػؾ ,كضيػػػخ (13)مػػػػؾالس

 القمػب كاالسساع.  (15)كدكاىيو, كاشاع ذالظ كاذاع ,فامتبلت مشو

 

 

                                                           
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   1)
 )د,ىػ(  كحا في )أ,ب,ج,ك( : اقياليا كاقياؿ(   2)
 كحا في )أ,ب( : ثع صار )د( : ثع انو صار )ج,ىػ,ك((   3)
, باب ؽ معجع الغشي  : مغ سخ بسا رأػ في حياتو , مختاح الباؿ مصسئغ , أك جخ جخيخ الساء  .لمسديج يشطخ : ابػ العـد , قخيخ - *
 .4/529, باب ؽ ر ر , معجع متغ المغة رضا , .؛ ر ر
 ػ( : ثابتة في )ك(ساقصة في )أ,ب,ج,د,ى(   4)
 كحا في )أ,ج,د,ك( :انداه )ب( : اف شاه )ىػ((   5)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )د,ىػ((   6)
 بقرجه ... مرجره )أ,ب,ج,د,ىػ( : مقرجه ... مرجده )ك((   7)
 ساقصة في )أ,ب( : قمت بجييا )ج,ك(: كحا في )د,ىػ((   8)
 : السذظ يحذػ )د( : السدظ يحذػ )ىػ( : السدظ يخذي )ك( كحا في )أ,ج( : السدظ يخبي )ب((   9)
 كحا في )أ( : لمصبل )ب,ج,د,ىػ,ك((   10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : يعيج )ج,ك((   11)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(     (12)
 كحا في )أ,ب,د( : الدمػؾ )ج,ىػ,ك((   13)
 : تزاىي غدكة تبػؾ كاضيخ )د,ىػ(  تزاىي غداة تبػؾ كاضيخ )ج,ك( : كحا في )أ( :يزاىي غدكة تبػؾ كاضيخ )ب( (   14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بو )ب(    (   15)
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ارسػمو  (2)[ معشى كتاب كفج كىػ في اليشػج عميػو زعسػػا اف كلػجه اميػخ انذػاه(1)]ذكخ
 اليو:

مو كانيػى اليػو ,يقػػؿ عمػى مػا قيػل ,فػي بعػس [ اميخ انذاه السحكػر ,راسػ(3)كذلظ اف ]ابشو
,انظ قج عجدت لكبخ سشظ, كشسػؿ الزعف ببجنظ ,ككىشػظ عػغ اقامػة شػعايخ  (4)ما قاكلو كحاكلو

كالدياسػػة ,كاالكلػػى بحالػػظ اف كشػػت مػػغ الستقػػيغ ,اف تقعػػج فػػي  )*(الخياسػػة, كالقيػػاـ باعبػػاء االيالػػة
فػي اكالدؾ كاحفػادؾ مػغ يكفيػظ امػػر رعيتػظ  زاكية مدجج ,كتعبج ربػظ حتػى ياتيػظ اليقػيغ ,كقػج تػع

مسمكتػػظ كبػػبلدؾ, كانػػى لػػظ بػػبلد كمسالػػظ, كانػػت عػػغ قخيػػب ىالػػظ, فػػاف  (5)كاجشػػادؾ ,كيقػػـػ بحفػػع
, كلػػػ )*(عػػيغ باصػػخة كبرػػيخة فػػي نقػػج االشػػياء مػاىخة, فػػاتخؾ الػػجنيا, كاشػػتغل بعسػػل االخػػخة  (6)كػاف

 (7)كعػػاد ,كسػػاعجؾ الشرػػخ كالعػػػف حتػػى تبمػػ  )*(,كرجػػع اليػػظ اقتػػجار العسالقػػة )*(ممكػػت ممػػظ شػػجاد
 كفخعػف, كرفع اليظ خخاج ربع السدكػف,  )*(مقاـ ىاماف

 

 
                                                           

 ساقصة في )أ,ىػ( : ثابتة في )ب,ج,د,ك((   1)
 كحا في)أ,ب,ج( : اف شاه )د,ىػ,ك((   2)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ( : ابشة )ك(       (   3)
 أ,ج,د,ىػ,ك( : قاكلػه كحاكلػه )ب(كحا في )(   4)
مدعػد  .؛ , باب اكؿ معجع الغشي  : ىي االقميع أك الجية التي يحكسيا , أك الػادؼ , الدياسة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , االيالة - *
 .157, باب االياب , الخائج معجع لغػي عرخي  ,
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    (   5)
 كحا في )أ,د( : كانت )ب( : كاف لظ )ج,ىػ,ك(  ( 6)
كاف أحج اسباب خخكج تيسػر إلى اذربيجاف كإيخاف ,الخبلؼ كقع بيغ تيسػر كابشو ميخ شاه , حيث ارسل ميخ اف شاه رسالة ألبيو  - *

ر لغدك الغخب باتجاه السساليظ يصمب مشو التشحي عغ الحكع ألبشائو كأحفاده , بدبب تقجمو بالدغ , ككاف ىحا الخبلؼ مبخر لتػجو تيسػ 
 .250تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  كالعثسانييغ . لمسديج يشطخ : شياب ,

: ىػ شجاد بغ عاد ...بغ حسيخ بغ سبد بغ قحصاف , لسا تػلى شجاد السمظ جسع جسيع الجشػد ككاف أمخا حازما , فدار  ممظ شجاد - *
ل كل ثائخ بيا حتى عبخ نيخ الفخات , فمع يقف أحج أمامو إال ىمظ , فػصل إلى سسخ قشج في األرض حتى بم  أرميشية  الكبخػ , فقت

كأرض التبت ثع إلى الذاـ كالسغخب , حتى السحيط , كعاد إلى مجيشة مدرب كبشى فييا قرخ عتيق سسي "اـر ذات العساد" فمع يبقي في 
انت مغ الخخاـ األبيس كاالحسخ , فيحا القرخ لع يبشى مثمو في الببلد درىع كال ذىب كفزة إال ككضعو في ىحا القرخ , كأرضو ك

الببلد , ثع مات شجاد بعج أف عسخ خسدسائة عاـ , كدفغ في مغارة حفخت لو في جسل شساـ كدفغ بيا ككضعت كافة أمػالو فييا , يقاؿ 
,  مخكج الحىب السدعػدؼ ,.؛  74, سيخ التيجاف في ممػؾ ح بغ مشبو ,: أف شجاد بغ عاد حكع مجة تدعسائة سشة  . لمسديج يشطخ 

1/184. 
: أؼ شػيل القامة ضخع الجثة  , الكبيخ , كىػ الجبابخة الحيغ كانػا بالذاـ زمغ الشبي مػسى عميو الدبلـ , كىع بقية قػـ العسالقة  - *

 رضا , .؛ , باب ع ـ ؿ ؽ الغشي  معجع عاد الحيغ تفخقػا في الببلد , كمشيع كاف فخاعة مرخ كيػسف  .لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .4/210باب ع  ـ ـ ,  معجع متغ المغة،

 كحا فيذ )أ,د,ىػ( : بمغت )ب(  : بم  )ج,ك(        (   7)
: ىػ أقخب الشاس إلى فخعػف كزيخه كمجبخ شؤكف رعيتو , كمداعجه األيسغ كالذخرية الثانية في ىـخ الحكػمة , كقج نز  ىاماف - *

شخرية فخعػف في   .لمسديج يشطخ : خزخ ,شاس كتزميميع ء في الخصيئة , ألنو اشتخؾ مع فخعػف في خجاع الالقخاف إنيسا شخكا
 .62, القخاف كنقس مصاعغ الخىباف  الخالجؼ ,.؛  99, ، قرة مػسى عميو الدالـ مع فخعػف  دكيكات.؛  104 القخاف ،
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الػحؼ شػػؿ  )*(نرػخ )*(,كصػخت فػي خػخاب الػببلد كبخػت )*(السػاؿ قػاركف  (1)حتى تفػؽ فػي جسيػع
 (3)قزػػػيت مػػػغ دنيػػػاؾ غايػػػت /أ(51)لػػػو فقرػػػخ ,كبالجسمػػػة فمػػػػ بمػػػ  سػػػمصانظ االقصػػػار (2)ر تعمػػػى
فييػػا ممػكيػػا االغسػػار, فقرػػخ جشػػجؾ  (4)كشػػار, كصػػار عسػػخؾ فييػػا اشػػػؿ االعسػػار, كخػػجمتظاال
,كاكسػػاط السمػػػؾ كاالقيػػاؿ ,غػػجكا لػػظ  )*(ككدػػخ ككدػػخػ ,فانكدػػخ كتبعػػظ تبػػع الشجاشػػي, )*(قيرػػخ
الخػػاف كخاقػػاف ,فػجػػو كػػل فػػي  (7),كاخشيػػت عمػػى )*(بالثشػػاء فػػاه (6)كحػاشػػي ,كيغػػخؾ ففغػػػر (5)خػػجما

ايػخاف الػػجنيا  (9)لػظ عمػى يػج جييػخ (8)كسػمصانيا, كحيػا ه, كاذعػغ لػظ فخعػػف مرػخ,رفعػة دسػتظ شػا
,سكاف االقاليع كقصانيا, اليذ قرػارػ تصػاكؿ قرػػرؾ ,الػى  كتػراتيا, كاؿ امخؾ الى اف كاف لظ

 : (11)[ ,كسكشاؾ القبػر ,قمت(10)القرػر, كنياية كسالظ الشقز, ]كحياتظ السػت

                                                           
 كحا في )أ,ب( : جسع )ج,د,ىػ,ك((   1)
بشي اسخائيل , كليذ مغ قـػ فخعػف , كلكشو انحاز قاركف الى فخعػف , كقصع عبلقتو بقػمو , ككحب صجؽ : يشدب مغ  قاركف  - *

نبػة نبيو مػسى , فدصبح مغ مشاصخؼ فخعػف عمى الشبي مػسى , ككاف يسثل القػة االقترادية في عرخ فخعػف لثخائو الفاحر مغ 
, كشارؾ في ضمع اإلسخائيمييغ كاضصيادىع مع فخعػف, فدرسل ر مػسى إليو الحىب كالفزة , كىػ أحج الثبلثة الباغيغ في حكع مرخ 

 كسا أرسل إلى فخعػف كىاماف , انقدع بشػ إسخائيل إلى قدسيغ , قدع أمشػا با كلحلظ لع يغتخكا بدمػاؿ قاركف , كلع يتسشػا اف يكػنػا
يداف , فخاذلػا غشى قاركف فتسشػا أف يكػنػا مثمو .لمسديج يشطخ : الخالجؼ مثمو , أما القدع الثاني : خجعػا بسا ممظ قاركف ألنيع فقجكا الس

 22,  قرة قاركف .؛ حقي خالج, 112, قرة مػسى عميو الدالـ مع فخعػف  .؛  دكيكات , 64, القخاف كنقس مصاعغ الخىباف  ,
 .26/8002,  .؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية

معجع األلفاظ  .؛  دىساف , 17, ألفاظ فارسية معخبة الحع كالشريب .لمسديج يشطخ : شيخ ,: ىػ لفع أصمو فارسي, يعشي  بخت - *
 .31 التاريخية،

: أك بػخت معشاه ابغ , كنرخ صشع , ككاف كجج عشج الرشع فمع يعخؼ لو أب , كاسع معخب مخكب , ككاف رجبل مغ  بخت نرخ - *
مرخ كارضيا , فدعصى ر مػثقا اف ال يشكح امخأة , فخخج إلى الذاـ ككاف اىل العمع نطخ في عمسو فاذا ىػ يخخج مغ صمبو يخخب 

، اإللساـ  لسمكيا ابشة بيا جشػف , فحسمت مشو فدنجبت بخت نرخ , فدصبحت مرخ خخاب عمى يجيو . لمسديج يشطخ : االسكشجراني
 . 324/ 1, قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيلالسحبي ,  .؛ 3/316,  باألعالـ

 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : تعالى )ج,د,ك((   2)
 كحا في )أ,ب( : غاية )ج,د,ىػ,ك((   3)
 كحا في )أ( : كخجامظ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
ؽ.ـ( , كعخفو العخب عمى االمبخاشػر  44- 49: ىػ لقب جاء مغ عائمة يػليػس قيرخ , الحؼ حكع ركما سشة )قيرخ  - *

.؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ،  18/442,  السػسػعة العخبية العالسيةالكمسة أرامي .لمسديج يشطخ :  البيدنصي , كأصل
27/8464  . 
: ىػ الشجاشي اصحسة , ككاف رجبل عالسا بالتػراة كاإلنجيل كمرجقا بالبذارة بخاكب الجسل , كسا أنو أكػ السياجخيغ  الشجاشي - *

 اإلسالـ في الحبذةج جعفخ بغ ابي شالب ابغ عع الخسػؿ عميو الدبلـ  . لمسديج يشطخ : احسج يػسف , عشجه , كاكخميع , كأسمع عمى ي
 ,10 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ(  :خجاما )ج,ك((   5)
 كحا في )أ( : كنطخ يعفػر )ب( : فغخ لظ فعفػر )ج( : فغخ لظ فغفػر )د,ىػ(  : قعج لظ فغفػر )ك(   (   6)
، الخائج معجع لغػي  مدعػد .؛, باب ؼ ر ىػ معجع الغشي  ىػ الفع , نصق بو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع افػاه , ك  فاه - *

 .591, باب الفتاناف , عرخي 
 كحا في )أ,د,ىػ( : فاه كاجتشبت )ب( : فات كاجشيت عمى )ج( : بالثشا فاه كاجشبت )ك((   7)
 كحا في )أ( : كجبى )ب,د,ىػ( : كىيي )ج,ك((   8)
 كحا في )أ,ب( : خيخ الجيغ )ج,د,ىػ,ك((   9)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في)ب,ج,د,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : قمت شعخ )د,ىػ((   11)
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 ؾ                               بيا ما رمت مغ صيت كصػت في الجنيا كادر  (1)فعر ما شئت

 )*(كحبل العسخ معقػد بسػت              فخيط العير مػصػؿ بقصع                      

 : (2)قمت

 كشخبة ماء قخاح كقػت         قسيز مغ القصغ مغ حمة                             

 )*(كىحا كثيخ عمى مغ يسػت                            يشاؿ بو السخء ما يختجى         

عمػػػى قػمػػػو ,كحدػػػغ عبػديتػػػو ,كشػػػكخه  (4)انػػػت مػػػغ نػػػػح ,كشػػػػؿ عسػػػخه ,كنياحتػػػو (3)كايػػػغ
فػي ممكػو الفدػيح ,مػع قيامػو د كداكك , (*)لبػجه (7)لصػؿ الحياة (6)كعطو كلجه ,كتخبيتو (5),ك )*(لقساف
 كحكسو عمى االنذ  (10)بعجلو ة الحكخ كالتدبيح ,كسميساف[ ,ككثخ (9)[ باكامخ ر ]تعالى(8)]ىكحا

 

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عذت )ب((   1)
, خ السدبػؾ في ذيل الدمػؾ التب عمى األغمب أحسج بغ دمحم الجمذقي السعخكؼ بابغ عخبذاه . لمسديج  يشطخ : الدخاكؼ , : قائلال - *
3-3/57. 
 كحا في )أ,ب( : كقيل شعخ )د,ىػ( : كقيل )ج,ك((   2)
 .؛ 3/57ؽ -3ج,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾ  .  لمسديج يشطخ : الدخاكؼ , احسج الجمذقي السعخكؼ بابغ عخبذاه: القائل- *

 .2/126, الزػء الالمع
 كحا في )أ( : فايغ )ب,ج,د,ىػ,ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نياحو )ب((   4)
ف , : قاؿ تعالى :"كلقج آتيشا لقساف الحكسة أف اشكخ ر كمغ يذكخ فإنسا يذكخ لشفدو..." , ىػ لقساف بغ عشقاء بغ سػدك  لقساف -*

, كعخؼ لقساف شة كبالقزاء بالخيا , يعسل بالشجارة , كراعي لمغشع , كيعسل صالحا كليذ نبيا ا حبذياجكقيل لقساف بغ عاد , ككاف عب
بحكستو ككعطو البشو , حيث أكصى ابشو عذخ كصايا كىي كاالتي : الذخؾ ضمع عطيع , بخ الػالجيغ , اياؾ كالدنا , إياؾ كالتقشع , 
 تذكخ الحكسة شخيق السمظ , الق الدبلـ , الػعع لػ كعع بيا السخء جبل تفصخ , جالذ العمساء , ال يدتصيع العسل إال باليقيغ , ال

 123,  البجاية كالشيايةغيخ ر تعالى , ترجؽ لػ اخصات , تسػتػف كسا تشامػف , كغيخىا مغ الػصايا .لمسديج يشطخ : ابغ كثيخ , 
 .13,  كصايا لقساف البشو؛ العجكؼ , قرة . 3,  كصايا لقساف.؛ الغخياني ,  2/
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : في )ب(     (   5)
 ج,د,ىػ,ك( : كشبػبتو )ب(كحا في )أ,(   6)
 كحا في )أ,ب,د,ك( :الحياة ابجا )ج(: لبجا الحيػة )ىػ( (   7)
, كالساؿ الكثيخ . لمسديج يشطخ , كالشاس السجتسعػف : جسع لبج كألباد , ىػ الذعخ أك الرػؼ الستمبج , البداط مغ الرػؼ  لبجه -  *
 . 5/141, باب ؿ ب د ,  معجع متغ المغةرضا ,  .؛ 683, باب المبصة ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , :
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(     (   8)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   9)
 كحا في )أ,ب( : بعجه )ج,د,ىػ,ك((   10)
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,الػػحؼ ممػػظ السذػػخقيغ كبمػػ  السغػػخبيغ ,كبشػػى  )*(القػػخنيغ (1)كالجػػغ, كالصيػػخ كالػػػحر ,كالػػخيح ,كذؼ
,كداخ الببلد ,كممػظ العبػاد ,كايػغ محمػظ مػغ سػيج االنبيػاء ,كخػاتع الخسػل,  )*(بيغ الرجفيغ (2)الدج

 السرػػصفى دمحمحسػػة لمعػػالسيغ ,الكػػائغ نبيػػا كادـ بػػيغ السػػاء كالصػػيغ ,كصػػفػة االصػػفياء ,السخسػػل ر 
بػيغ يجيػو شػاىجىا كغايبيػا  (4),الحؼ ركيػت لػو مذػارؽ االرض كمغاربيػا ,كتسثػل (3),كاحسج السجتبا
[ ككامشيا, ككانت جشػده السبليكة الكخاـ (6),كعخض عميو ضاىخىا, ]كباششيا (5),كفتحت لو خدايشيا
, باف ارسل لصاعتو (7),كايجه ر الكخيع الستعاؿ )*(لجغ ,كالصيخ كالػحر كاليػاـ,كامغ بو االنذ كا

الرػبا بػاليسيغ كالذػساؿ ,فسمػظ الجبػابخة بالييبػة  /ب(51)ممظ الجباؿ ,ككاف حامل رايػة نرػخه, ندػيع 
,تيابػػػة مػػغ مدػػيخة شػػػيخ ,كايػػجه بشرػػػخ ,كبػػالسػمشيغ مػػػغ  )*(كالقياصػػخة )*(كالقيػػخ, ككانػػت االكدػػػخة

ثررانً اثنرررجن اذ همررا فرررً ﴿, الػػحيغ كفػػػخكا  (8),كتػػػلي نرػػخه اذا اخخجػػو )*(اجخيغ كاالنرػػارالسيػػ

في بعس ليمػة مػغ السدػجج الحػخاـ  (10),اف ر سبحانو بو اسخػ  (9),كبم  ركابو الذخيف ﴾)*(الغار

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذك )ب((   1)
كاف لو في راسو شبو قخنيغ ,  اختمف السؤرخػف في تحجيج مغ ىػ , فانحرخ  : اختمف في سبب تدسيتو فقيل ألنو  ذي القخنيغ - *

في ثبلث أشخاص اسكشجر السقجكني حيث أف ممكو بم  اقرى السغخب كأقرى السذخؽ , الرعب ذك القخنيغ الحسيخؼ بم  مذارؽ 
, أك كػرش االخسيشي الفارسي , كسبب  األرض كمغاربيا , رجل صالح في عيج ابخاىيع عميو الدبلـ , يقاؿ لو افخيجكف بغ الزحاؾ

ادعائو كتمقيبو بحؼ القخنيغ , أنو دعا الى شاعة ر فزخب عمى قخنو االيسغ فسات , ثسا بعثو ر تعالى فجعا كضخبو عمى قخنو 
ذك القخنيغ يػسف , .؛ رمزاف  2/ 103,  البجاية كالشيايةاأليدخ فسات , ثع بعثو مخة أخخػ فدسي بحا القخنيغ. يشطخ : ابغ كثيخ , 

 .16/4996,  .؛مػجد دائخة السعارؼ االسالمية 69ذك القخنيغ كسج الريغ ، الصباخ ,.؛  3/25, القائج الفاتح
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الدجيغ )ب((   2)
كل شيء مختفع : جسع أصجاؼ ,  ىػ غصاء المؤلؤ , أك اقبل كماؿ , أك كضع احجػ ركبتيو عمى األخخػ في السذي, ك  الرجفيغ - *

 .492, باب صجؼ , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛317, باب صجؽ ,  السعجع الػسيطعطيع .لمسديج يشطخ : 
 كحا في )أ( : كحسج السجتبى )ب,د,ىػ( : كرحسج السجتبى )ج,ك((   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كتسثمت )ب( : كيسثل )ك((   4)
 يا )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : غدايش(   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(     (   6)
الخائج  مدعػد ,.؛ باب ق ـ ـ معجع الغشي،: جسع ىامة , حذخات األرض السؤذية , أك االسج . لمسديج يشطخ: ابػ العـد ,  اليػاـ - *

 . 846, باب ىػر , معجع لغػي عرخي 
 الكخيع الستعاؿ )أ,د,ىػ( : تعالى )ب,ج,ك((   7)
: ندبة لكدخػ , كقيل فييع الداسانية , ندبة لججىع ساساف بغ ارشيخ بغ كي بيسغ , كاكليع اردشيخ بغ بابظ , كأخخىع االكاسخة  - *

يدد جخد الحؼ انقخض ممكو بانتداع السدمسيغ السمظ مغ بيغ يجيو عمى يج الخميفة عثساف بغ عفاف رضي ر عشو .لمسديج يشطخ : 
 .5/481,  ىصبح األعذ القمقذشجؼ ,

: يقاؿ لكل ممظ مشيع قيرخ , كىحا المفع بالمغة الخكمية , جاشخ بجيع كشيغ معجسة , فعخبيا العخب فيرخ , ليا  القياصخة - *
 .5/482 صبح األعذى ، معشياف: الذعخ أك الذي السذقػؽ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,

بي ملسو هيلع هللا ىلص , مغ اىل السجيشة كايجكه بعج اليجخة مغ مكة , كيقاؿ ليع احيانا انرار : االنرار ىع الحيع امشػا بالش السياجخيغ كاالنرار - *
الشبي , كىػ جسع لكمسة نريخ , كفي بجاية االمخ كاف اتباعو مغ قبيمة الخدرج , فاألنرار ىع اصحاب ىحه القبيمة . لمسديج يشطخ : 

 .5/1380,  مػجد دائخة السعارؼ االسالمية
 ا في )أ,د( : خخجو )ب,ج,ىػ,ك(كح(   8)
  40:  التػبة - *
 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )د,ىػ((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( تعالى اسخػ بو )ب(      (   10)
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, ثػع عػخج بػو الػى الدػبع الصبػاؽ ,كقػخف اسػسو  )*(((1),الى السدجج االقرى ,ككاف مخكػبو )البخاؽ
كػخيع مػع اسػسو ,كتعبػج عبػاده بسػػا شػخعو الػى يػـػ القيامػة, مػػغ غيػخ تغييػخ لحػجه ,كرسػسو ,كخمػػق ال

كغفػخ {اشػخؼ مشػو ,كال افخػخ,  (2)الجمو الكايشات ,كانػار بػجيػو السػجػػدات ,كلػع يخمػق فػي الكػػف 
كاضيػػخ مػػغ معجداتػػو ,اف اشػػبع الجػػع الغفيػػخ ,مػػغ القػػخص  ,}(*)لػػو مػػا تقػػجـ مػػغ ذنبػػو, كمػػا تػػاخخ

,كانذػػق لػػو  )*(الكثيػػخ مػػغ الخعػػاؿ ,مسػػا نبػػع مػػغ بػػيغ اصػػابعو مػػغ السػػاء الػػدالؿ (3)خ ,كيدػػقىالذػػعي
,كسػمع عميػو الحجػخ ,كىػل تحرػى معجداتػو, اك  (5)اليو الذجخ, كامغ بو الزػباء (4)القسخ, كسعى
,السخمػجة عمػى مػخ الدمػاف, الباقيػة  (7),كناىيظ بسعجدتو السػيجة ,ككخامتو السػبػجة (6)تحرخ كخامتو
ِ ياتجى  الباطرل مرن برجن ﴿, الحجثاف الداكشة ما تحخؾ السمػاف ,كىػ القخاف السجيج الحؼ(8)ما دار

كىػحه مشازلػة فػي الػجنيا ,كغيػخ مػا ادخػخ لػو, فػي  ﴾,(*)يديى وِ من  لفى تنزيرل مرن حكرجم حمجرد
 مػع اف ﴾)*( جر لك من اِولٍ ولسو  يعطجك ربك فترضٍ (9)ولّ رة﴿العقبى ,كبذخه بقػلو :

اال  (12)[, بااليساف بو كبشرخه ,فمػ ادركػػا مػا كسػعيع(11),اخح ميثاؽ الشبييغ ]مغ قبل (10)ر تعمى
,كمتػسػػل مػسػػى ,كعمسػػاء بشػػي اسػػخاييل كالسبذػػخ  اتباعػػو ,كامتثػػاؿ امػػخه ,فيػػػ دعػػػة ابػػخاىيع الخميػػل

دكنػػو  ربػػو ,يػػـػ لقائػػو فػػادـ, كمػػغ (13)بقجكمػػو ,عمػػى لدػػاف عيدػػى فػػي االنجيػػل ,كحامػػل لػػػاء حسػػج

                                                           
 كحا في )أ( : البخاؽ الذخيف )ب( : الذخيف البخاؽ )ج,د,ىػ,ك(       (   1)
اللة عمى ما ركبو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ليمة السعخاج ,إذ أف الشبي حسل مغ مكة إلى بيت السقجس : يترل االسع بالبخؽ في األثخ , لمج البخاؽ - *

كصعج مشو إلى الدساء , كذكخ السفدخيغ أف الجابة التي ركبيا الشبي عميو الدبلـ عخفت بالبخاؽ , فقيل أف البخاؽ مرػر عمى صػرة 
 .6/1640 مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ،فخس لو راس امخأة كذيل شاككس .لمسديج يشطخ : 

 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الكػنيغ )د((   2)
: حجثشا عبج كالسحاربي عغ دمحم بغ عسخكا , عغ أبي سمسة عغ أبي ىخيخة قاؿ :  حجيث شخيف,  ك 2:  سػرة الفتحاية قخآنية  - *

كاحتدابا غفخ لو ما تقجـ مغ ذنبو , كمغ قاـ ليمة القجر إيسانا كاحتدابا غفخ لو ما  قاؿ رسػؿ ر ملسو هيلع هللا ىلص : "مغ صاـ رمزاف كقامو إيسانا
 .4/58,كتاب الرـػ ,  سشغ التخمحيتقجـ مغ ذنبو" . لمسديج يشطخ : التخمحؼ , 

 كحا في )أ( : سقى )ب,ج,ىػ,ك( : كيذقى )د((   3)
 مى ندبة عالية مغ الكبخيت تحكب في الساء . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: الساء العحب الرافي , أك مادة بخكتيشية تحتػؼ ع الدالؿ - *

 .3/51, باب ز ؿ ؿ  , معجع متغ المغة رضا , .؛, باب ز ؿ ؿمعجع الغشي 
 كحا في )أ,ب,د( : سعت )ج,ىػ,ك((   4)
 كحا في )أ( : الزب )ب,ج,د,ك( : الرب )ىػ(   (   5)
 ي )ج(ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة ف(   6)
 ناىيظ السػبجة ... السػيجة )ب( : معجداتو السػيجة ككخاماتو السػبجة كناىيظ )ج( ... السػبجة )أ,د,ىػ,ك( :ناىيظ (   7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في  )ب(      (   8)
 42:  فرمت -*
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : االخخة )ب,د( (9)
 5-4:  الزحى - *
 مع انو تعالى )ب( : مع اف ر تعالى )ج,ىػ,ك( كحا في )أ,د( :(   10)
 ساقصة في )أ,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ادركػه لع يدعيع )ك((   12)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في  )ب((   13)
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تحػػت لػايػػو ,كىػػػ صػػاحب الحػػػض ,السػػػركد كالسخاشػػب مػػغ ربػػو ,فػػي مػقػػف الذػػفاعة, كالسقػػاـ 
 : (1)السحسػد, بسعشا ما قمت مفػقا مقتبدا

 خمعة عغ كاقتبذ نعسي   (2)ستجج تفػؽ      قل يدسع اشفع تذفع سل تشل                      

الػػػجنيا  /أ(52)فػػػي دػػػعادة ,ىػػػل رغبػػػػا فػػػانطخ الػػػى ىػػػؤالء الدػػػادة ,معػػػادف الخيػػػخ ,كمفػػػاتيح ال
الييا ,اك ىل كاف نطػخىع غيػخ التعطػيع  (3)كاعتسجكا عمييا ,اك نطخكا اال بعيغ االحتقار, كاالعتبار

بػالعسخيغ ,المػحيغ كانػا فػي  (4),المخ ر, كالذفقة عمى خمق ر, كناىيظ بالخمفاء الخاشجيغ ,كاعطع
بالخمفػػاء العػػادليغ ,كالسمػػػؾ الكػػامميغ, كالدػػبلشيغ  )*(((5)ا,)كىمػػع جػػخ  (*)ىػػحه االمػػة بسشدلػػة القسػػخيغ

عػػغ الطمػػع,  (7)فػػي عبػػاده, كحسػػػا عبػػاد ر تعمػػى (6)الفاضػػميغ ,الػػحيغ تػلػػػا فخعػػػا حقػػػؽ ر تعمػػى
[ فػػػي بػػػبلده ,كاسدػػػػا قػاعػػػج الخيػػػخ ,كسػػػاركا فػػػي نيػػػ  العػػػجؿ كاالنرػػػاؼ احدػػػغ سػػػيخه (8)]كالتحيػػػخ

االكلػػػيغ  (10)[ ,مثػػػل(9)ع ,كاحيػػػت بعػػػج مػػػػتيع ,ايػػػاميع كاخبػػػارىع,فسزػػػػا عمػػػى ذلػػػظ, ]كيقيػػػت اثػػػارى
 [:(11),كبقى ليع لداف صجؽ في االخخيغ ,اذ صشعػا بسػجب ما سسعػا ]شعخ

 فانسا الشاس احاديث           فكغ حجيثا حدشا ذكخه                                      

عغ الحق , رعيت  (12)كغكاف كشت تدمصت عمى الخمق ,فقج عجلت ايزا ,كال كانت
كالكغ امػاليع كزركعيع, كحسيت كالكغ بالشار قمػبيع كضمػعيع, كاسدت كالكغ قػاعج الفتغ 

 ما بمغت  , )*(اماتو الدشغ كمع ىحا فمػ عخجت الى الدبع الذجاد (13),سخت كلكغ عمى سشغ

 

                                                           
 ,ىػ( : كلسعشى ما قمت معخما مقتبدا )ك(كحا في )أ( : بسعشى ما قمت شعخ )ب( : بسعشى ما قمت مفػفا مقتبدا شعخ )ج,د(   1)
 كحا في )أ( : تجج تػفيق )ب,ج,د( : نجج نػفيف )ىػ(  : ستجج تفػيق )ك((   2)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك((   3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   4)
 :  ىسا الذسذ كالقسخ .  القسخيغ - *
 ك( : جخػ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,(   5)
 .2/1287,  السعجع السفرل في المغة كاالدبىػ االستسخار كليذ الجخ الحدي بل التعسيع .لمسديج يشطخ :  ىمع جخا : - *
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك((   6)
 ثابتة في )ا( : كساقصة في )ب( : حسػا عباد ر )ج,ك(: كحسػا عباد ر تعالى )د,ىػ((   7)
 قصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(سا(   8)
 ساقصة في )أ,ب,د( : ثابتة في )ج,ىػ,ك( (9)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ندل )ب,د((   10)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   11)
 كحا في )أ( : عميت كلكغ )ب( : عجلت ايزا كلكغ )ج,د,ىػ,ك( (   12)
 كحا في )أ( : سيخ )ب,ج,د,ىػ,ك((   13)
 الدبع الذجاد.. - مخصػط الدبع الذجاد: لمسديج يشطخ :باقخ الحديشي , الدبع الذجاد  - *
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ارم ﴿ (3)ىتشػامخ كاالشػاد ما ضا [(2),كلػ رفعت قرػرؾ عمى ]اعمى (1)مشدلة فخعػف كشجاد

,مزى كغبخ ,كال  (4)فانتطخ الى مغ نيى كامخ, ﴾*()التً لم ي لق مثلوا فً البّد )*(ذات العماد
مسغ شغى كفجخ ,كتػلى ككفخ ,كاقشع بيحا الخصاب عغ الجػاب ,كاعط القػس بارييا  (5)تكغ
تػلى  (8)سغ اذا[ ,كاال فانت م(7)الجار بانييا ,كتػلى ر كرسػلو كالحيغ امشػا ]معو (6),كاندؿ
[ ,فانى اذ ذاؾ امذى عميظ ,كاضخب عمى يجيظ (10)في االرض, ليفدج فييا ]كييمظ (9)سعى

كثيخة ,كعبارات  (12)رجميظ ,مع قمة اداب (11),كامشعظ مغ الدعي في الفداد ,باف اسػؼ بيغ
ميخ ذنػبيا كبيخة, فمسا كقف تيسػر عمى ىحا الكتاب ,كجو الي تبخيد عشاف الخكاب ,ككاف عشج ا

,اعجػبة  (13)السػاصمي )*(انذاه مغ السعتجيغ ,جساعة سعػا في االرض مفدجيغ ,مشيع قصب
)*(اليخاعة (14)الدماف الجكار ,كاستاذ عمع السػسيقا كاالدكار ,اذا استشصق

اسكت اىل البخاعة , 
كتقػؿ عمى عيشي ,ثع  , ,فتذيخ بخاعتو باالصبع (16),حفف عشي اني )*(لشفدو الخخيع (15),كاذا

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عاد )ب(   (   1)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب((   2)
 كحا في )أ,د( : ضاىيت )ب,ج,ىػ,ك((   3)
, بيغ صشعاء كحزخ مػت , كيقاؿ أنيا دمذق , مغ بشاء شجاد بغ  : ىي مشصقة جغخافية تجؿ عمى االستيصاف اـر ذات العساد - *

عاد , كىػ كاف مغ الجبابخة , فاتخح مجيشة عمى األرض عمى صفة الجشة , كسكشيا أـر بغ ساـ بغ نػح فدسيت باسسو , كىي مجيشة 
" في قرػرىا مغ الحىب كالفزة , كقيل اف لعاد ابشاف شجيج كشجاد , كعشجما ممظ شجاد الحكع سسع  بالجشة فبشى عمى مثاليا "اـر

قرج .؛ السحبي ,  16, أثار البالد كأخبار العباد .؛القدكيشي , 1/140معجع مغ استعجع،  صحخاء عجف . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
 . 2/605,  .؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية217/ 1الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل ،

 8-7:  الفجخ - *
 كحا في  )أ( : فممسديج يشطخ :الى مغ نيى كامخ )ب( : فممسديج يشطخ :لسغ .. ثع )ج,د,ىػ,ك(  ( 4)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كلكغ )ب,ج,ك(  (   5)
 كحا في)أ,ب,ج,د,ك( :  كاتخؾ )ىػ((   6)
  ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   7)
 كحا في )أ,ب,ىػ( , اذا مسغ )ج,د,ك(      (   8)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   9)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب(      (   11)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : قمت اداب جخائسيا )د((   12)
شخاص الحيغ اخحىع تيسػر الى سسخقشج : ىػ مػسيقي مذيػر في ببلد أميخ انذاه بغ تيسػر , كىػ مغ ضسغ اال قصب السػاصمي - *

بعج سيصختو عمى بغجاد , كعانى مغ التشكيل كالقتل بامخ مغ تيسػر , إذ اتيسو بإفداد ابشو أميخ إف شاه فقاؿ أف القصب أفدج عقل 
ػقف تيسػر مغ ، م بشي عيدى .؛ 67/ 8 ،العجد الخابع حسمة تيسػر عل بغجاد ، أميخاف شاه . لمسديج يشطخ : عبج الحسيج خميل , 

 .56,  العمساء
 كحا في )أ,ب( : السػصمي )ج,د,ىػ,ك((   13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : انتصقػا )ج( : استشصقػا )ك((   14)
الخائج معجع  مدعػد , .؛, باب ؼ ر ع السعجع الغشي: القرب , مغ ال راؼ لو كال عقل  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اليخاعة  - *

 .877ليدارة , , باب الغػي عرخي 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كاذ )د((   15)
 .؛ 246باب رد ,  السعجع الػسيط ،الرػت الميغ الديل , أك العير الشاعع السخيح . لمسديج يشطخ :  الخخيع : - *
 .2/568, باب ر خ ـ , معجع متغ المغة رضا , 
 كحا في )أ( : يا بشي )ب( : انيشي )ج,د,ىػ,ك(    (   16)
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شفخ فييا الخكح فيذفى كل قمب مجخكح ,كيجاكؼ كل فػاد مقخكح, فاف اقامت قامتيا الخشيقة, ي
ضيخه ,خاضعا لصيب استساعيا ,كاف فتحت فاىا لتقخػ  )*(((1)راقرة في سساعيا ,يحشي )الجيشظ

القمػب الحانو ,يسيل العػد عشقو ,مرغيا الييا عاركا ,بانامل االداب اذانو, قيل انو  (2)اسساع
كاف يؤدؼ جسيع االنغاـ الفخكع ,كالسخكبات كالذعب كاالصػؿ ,مغ كل ثقب مغ ثقب 

,كلو مرشفات في ادكار السقامات ,كجخػ بيشو كيغ االستاذ عبج القادر  )*(((3))السػصػؿ
,مباحثات ككاف اميخ انذاه بو مغخما ,يعج صحبتو كالعذخة معو مغشسا ,ككاف تيسػر ال  )*(السخاغي

ال يدتيػيو الميػ كالصخب, فقاؿ اف القصب افدج عقل اميخ انذاه, كسا افدج عبج يعجبو العجب ,ك 
سبع عذخ شيخ ربيع  (5)[ احسج ابغ الذيخ اكيذ ,كاشغاه, فػصل ذالظ الصاغ(4)القادر ]عقل

االكؿ ,سشة اثشيغ كثسانساية, الى قخاباغ ,فاناخ بيا ركابو ,كاراح بيا دكابو ,كضبط مسالظ 
كلجه ,كىػ انذاه  النو, (6)ليظ السفدجيغ ,كاىل العجكاف كلع يتعخض الميخ انذاهاذربيجاف ,كقتل اك 

 ثاني جسادػ , (7),ال يعمع تاكيميا اال ر, ثع تػجو بحلظ الخسيذ )*(,كبيشيسا امػر متذابيات

 

 

                                                           
 حا في )أ( : الجشظ )ب,ج,د,ىػ,ك(ك(   1)
: لفع مسمػكي فارسي االصل , كىػ الة ذات اكتار مغ االسبلؾ ذات ستة أربعيغ سمظ كعخفت بالعػد  , أك ىي الحخب . الجشظ  - *

 .55، معجع األلفاظ التاريخية لمسديج يشطخ : دىساف ,
 ك(كحا في )أ,ج,د,ىػ( : لفقخاء استساع )ب( : لتقخيخ اسساع )(   2)
 كحا في )أ( : الساصػؿ )ب,ج,د,ىػ,ك(       (   3)
 .288, شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل  : ىػ نػع مغ السداميخ .لمسديج  يشطخ : الخفاجي , السػصػؿ - *
ات االكتار كالعػد , : ىػ عبج القادر عيشي السخاغي , ىػ مػسيقي مذيػر , ككانت لجيو خبخة في اآلالت ذ عبج القادر السخاغي - *

كاستاذ عمع االدكار , أخحه تيسػر عشجما احتل بغجاد , ككاف مغ حفاظ القخاف قخاءة كصػتا , فكاف مغ ضسغ أصحاب الحخؼ كالفشػف , 
ككشد ـ( , كلو عجة مؤلفات مشيا : مقاصج األلحاف في تاليف الشغع كاالكزاف 1337ىػ/738الحيغ نقميع الى سسخقشج , تػفي بذيخاز سشة )

.؛  2/193معجع السؤلفيغ ،  , كحالة , 190,  التاريخ الغياثيااللحاف في عمع األدكار كجامع األلحاف . لمسديج يشطخ : الغياثي , 
 .53,  مػقف تيسػر مغ العمساء .؛ بشي عيدى , 67/ 8, العجد الخابع, حسالت تيسػر عمى بغجاد السذيجاني ,

 ة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابت(   4)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,ك( : ذلظ الصاغ )د,ىػ((   5)
 كحا في )أ,ب( : اف شاه )ج,د,ىػ,ك( - 6
ـ( , كالدبب في ذلظ أف مػقعا يتػسط بيغ ببلد التخؾ كالخكـ كالعخب , 1386ىػ/788كصل تيسػر إلى قخاباغ أكؿ مخة بقػاتو سشة ) - *

بيجػـ تػقتامير كبكغ انترخ تيسػر عميو كىخب تػقتامير إلى شساؿ , إذ اف تيسػر خاض  كندؿ في سيػب نيخ كػرا كلكشو فػجئ
حخب ثبلث مارات ضج تػقتامير , كاف ىجفو االساسي تحصيع القجرة الحخبية , كإزالة القػات الدياسية األخخػ في السشصقة لحساية 

ميا , كىي قتاؿ السساليظ كالعثسانييغ , ككاف ذلظ كمو بعج اف تػجو امبلكو , كبجا تيسػر باالستعجاد لتحقيق األىجاؼ التي خخج مغ أج
الى تبخيد , لمتحقيق باألعساؿ التي قاـ بيا ابشو ميخاف شاه , كجج السحققػف اف الدبب في ذلظ , ىػ الحاشية السحيصة باألميخ , كالتي 

تيسػرلشظ  .؛ شياب , 95حخكب السغػؿ   ،  خ : حصيط ,تزع الذعخاء كالسيخجيغ كالسػسيقييغ , فامخ تيسػر بإعجاميع . لمسديج يشط
 209, الجياد االسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ  .؛ عاشػر , 251عرخه كحياتو كأعسالو ، 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجير )ب((   7)
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,كىجـ ما استػلى عميو مغ قمعة  )*(,كقرج ببلد الكخج )*(كاخح مجيشة تفميذ,  االخخة يػـ الخسيذ
,كالقبلع ك العػاصي ,كقتل مغ ضفخ بو, مغ شايع كعاص  )*(,كقمعيع الى الرياصي )*(خجكب

البغاة عمى بغجاد ,فيخب  (3),كحخش (2),ثع ثشى عشاف العشاد (1),كجدىع ما بيغ ركس كنػاصي
, فدكغ تيسػر ( 4),في ثامغ عذخ شيخ رجب )*(الدمصاف احسج مغ ذلظ المجب ,الى قخا يػسف

لظ مخاقبو ,كمشداعة ,كتسيل في الديخ ,كاستعسل في نحػه مع مشاضختو ,مباحث زعازعو ,كشسغ بح
 : (5)يتغافل /أ(53)سػػ كغيخ, كصار يتجاكز ,كيتجاكؿ كيشذج ,كىػ 

 (7)مخادػ فبل سعجؼ اريج كال عمػمي   عغ سعجؼ بعمػػ كانتع                          (6)امػره

                                                           
جدتاف  , كاكؿ حجكد ارميشية , : كقيل شفميذ, بمجة مغ اراف كأخخ بمجة بدذربيجاف , كتفميذ قربة جخزاف اك كػر  مجيشة تفميذ - *

كىي مجيشة قجيسة , سسيت بتفميذ بغ حػراف بغ يافث بغ نػح , بشاىا كدخػ انػ شخكاف , كحرشيا اسحق ابغ اسساعيل مػلى بشي 
لبالد أثار ا القدكيشي , .؛2/35, باب تفميذ , معجع البمجاف الحسػؼ , .؛ 1/316,  معجع مغ استعجع أمية . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,

 .؛ابغ سباىي 139, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ , .؛ 4/362,  صبح األعذى القمقذشجؼ , .؛ 518, كأخبار العباد
 .449/ 1, قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل.؛ السحبي ,251, أكضح السدالظ زادة ,
سا ايبخيا , مجيشة مغ مجف الجبل , كأىسيا مجيشة تفميذ . متفخقة البشاء كغيخ : اسسو مذتق مغ نيخ الكخ ,  تدسى قجي بالد الكخج - *

مجتسعة , تعخؼ بكخج ابي دلف ألنيا كانت مدكغ لو كألبشائو كمقرج الذعخاء , كىي مجيشة شػيمة نحػ فخسخ , كتقع بيغ ىسحاف 
,  صبح األعذى .؛ القمقذشجؼ , 4/1123استعجع، معجع مغ  كاصبياف , كىي ببلد جميمة كمسمكة فخسة . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,

معجع  كاصف , .؛ 545, أكضح السدالظ ابغ سباىي زادة , .؛491, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ , .؛ 4/372
  .78التعخيف بالسرصمح  الذخيف ،  العسخؼ , .؛ 73,   .؛ الفيخست 99الخخيصة التاريخية  ، 

كتػجو إلى تبخيد كعيغ ابشو ميخاف شاه عمييا , كسار حتى كصل قخاباغ في سابع عذخ شيخ ربيع االكؿ ,  خخج تيسػر مغ اليشج - *
فقتل كسبي مشيا أعجاد كبيخة,  كبعجىا إلى ببلد الكخج كتفميذ , يػـ الخسيذ ثاني جسادػ االخخة , كبعجىا تػجو إلى ببلد قخا يػسف 

, الشجػـ الداىخة  دليبل لتيسػر ليجلو عمى الصخؽ كيعخفو عمييا . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , فعاث فييا فدادا كخخابا , أما قخا يمظ أصبح
 .2/258, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ  .؛ سعجؼ ايشاس , 12/264
,  لتاريخ الغياثياقخر تيسػر التػجو الى الكخج , كاخح تفميذ , بغدكة كاحجة ,  كبعجىا الى مجيشة قخاباغ .لمسديج يشطخ : الغياثي ,  - *
 .599, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ , االشتياني , 181
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كنػاحي )ك((   1)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : الفداد )ج,ك((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حخس )ب((   3)
جو الييا , بعج أف استػلى عمى سيػاس ـ( , كصل خبخ ألىل بغجاد , أف تيسػر قخر التػ 1399ىػ/802خبلؿ شيخ شػاؿ سشة ) -  *

فعمع الدمصاف أحسج اف ىحه الحسمة بسثابة تزيق الخشاؽ عميو , فعسل عمى نقل أمػالو كأىمو إلى السػصل , كىخب إلى حميفو قخا يػسف 
جة الشاصخ فخج , , كقخر قخا يػسف مداعجة الدمصاف أحسج في استعادة ببلده , لكشو فذل في ذلظ , كتػجيا كبلىسا إلى حمب بسداع

باعتقادىع اف نائب حمب سيكػف في استقباليع , كلكغ سمصاف حمب لع يدتقبميسا كلع يدسح ليسا بجخػؿ السجيشة ىػ كحميفو , خػفا مغ 
خ سيصختيع عمى حمب كببلد الذاـ , كتػجيا بعجىا إلى ببلد الخكـ , قاصجيغ ابي يديج بغ عثساف , فاستقبمو أحدغ استقباؿ , لمسديج يشط

تيسػرلشظ  .؛ شياب , 12/216، الشجػـ الداىخة،  .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ 2/107, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  العدقبلني , : ابغ حجخ
تاريخ السساليظ في .؛ شقػش , 202التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ،  .؛ ماجج عبج السشعع ,253عرخه كحياتو كأعسالو ، 

صمة الجكلة التيسػرية  باعامخ ,.؛ 47, سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري  نذ السػلى ,يػ  .؛ 417, مرخ كالذاـ 
 .239, بالعالع اإلسالمي 

 كحا في )أ( : ثاني شيخ رجب )ب( : في ثامغ عذخيغ شيخ رجب )ج,د,ىػ,ك((   4)
 ,ىػ( كحا في)أ( : متغافل )ب( : متعافل شعخ )ج,ك(: يتغافل شعخ )د(   5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : امخه )ج( : امػه )ك((   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كال عمػؼ اريج كال سعجؼ )ب( : فبل سعجؼ لخيج كال عمػؼ )ك(    (   7)
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 (2),مترػػريغ انػو لػع (1)يػمػا ,الػى مجيشػة االسػبلـ )*(الدمصاف احسج كقػخا يػسػف )*(فتخاجع
حققػا انػػو اذا عػػخج عمػى شػػيء ,فسػػا  (3)يبػخح مػػغ بػبلد الكػػخج الميػػاـ ,فمسػا تحققػػا مشػػو الخػخكج ,ككػػاف

فييػػػا الغػػػخاب كالبػػػػـ, فتػجػػػو ذلػػػظ  )*(,نحػػػػ الػػػخكـ ,كتخكػػػا ديارىسػػػا ,يشعػػػق (4)يعػػػػج اشػػػار اشيارىسػػػا
 . (6)فاغسج الديف ,ككف عغ الحيف ,كقزى بو الزيف, )*(,الى مريف التخكساف (5)القذعساف

ذكخ ما كقع مغ الفتغ كالبجع كما سل لمذخكر مغ حداـ بعج مػت سمصاف سػيػاس 
 :(7)كالذاـ

[, بػببلد مرػخ كبػبلد (8)ككاف اذ ذاؾ كقج تخبط امخ الشاس ,ككقع االضػصخاب ]كالػسػػاس
ا, كامػا سػيػاس فمقتػل بخىانيػا, ككػاف سػمصاني (10),فميسػػت (9)الذاـ, الى سيػاس ,اما مرخ كالذاـ

الذػػيخ ,كابػػي الفػػتح غيػػاث الػػجيغ  )*(متقػػارب الدمػػاف ,كسػػػت قػػخا يػسػػف , كالسمػػظ السؤيػػج (11)مػتيػػا

                                                           
كشو اضصخ حسمة بقيادة ابشو ميخاف شاه مغ تبخيد إلى بغجاد الحتبلليا , ل تيسػر, كجو  ميخ أحسج إلى بغجاد نائبا عمييابعج عػدة األ - *

 803لبلندحاب بعج يػميغ مغ السحاصخة , بدبب كجػد حخكة تسخد في تبخيد , فػجو حفيجه رستع إلى بغجاد بقػة صغيخة سشة )
ـ( , لكغ انيدمت قػات احسج التي خخجت لسػاجية جير رستع , كأراد تيسػر القاء القبس عمى الدمصاف أحسج بسداعجة نائبو 1400ىػ/

شخكاف بغ شيخ بخاؽ بدف يدخح مبم  مغ الساؿ كيعمغ أنو ىخب مغ تيسػر كشمب المجػء إلى الدمصاف أحسج , في خػزستاف , األميخ 
فخحب بو في بجاية األمخ , كأعصاه قصعة مغ األرض , أما شخكاف بجا بإعصاء األمػاؿ إلى كبار امخاء الدمصاف لجمبيع إلى جانبو , 

كل أميخ مبم  ما بيغ عذخة االؼ إلى ثبلثسائة كالف ديشار عخاقي حدب رتبة كل لتدييل ميسة القبس عمى الدمصاف أحسج فدعصى ل
مشيع , كلكغ الدمصاف أحسج استصاع كذف الخصة عغ شخيق خادمو بيادكر إذ كجج الدجل الحؼ كتب فيو اسساء الستآمخيغ كالسبال  

أمخائو كاقخبائو فبم  عجد القتمى في أسبػع كاحج الفي التي استمسػىا مغ شخكاف , فامخ بدغبلؽ األبػاب كقتل كل الستآمخيغ ضجه مغ 
شخز , كبعجىا ىخب األميخ أحسج إلى حمب باالتفاؽ مع قخا يػسف , كتػجو بعجىا الى االناضػؿ في حساية الدمصاف العثساني بايديج 

 .113,  ريخ العخاؽ الحجيثتاسعجؼ ايشاس , .؛  144, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  االكؿ .لمسديج يشطخ : عبج الحكيع ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قخا )ب(  - *
 كحا في )أ,ب,د( : الدبلـ )ج,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ال )ب,ج(    (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ككانا )ك((   3)
 كحا في )ا( : شار شايخىسا )ب,ج,ىػ,ك(  : اشيار شائخىسا )د( (   4)
, باب ف ع معجع متغ المغة رضا ,.؛ , باب ف ع ؽ  ابػ العـد ، معجع الغشي لغخاب كصياحو .لمسديج يشطخ : : صػت ا يشعق - *
 5/497ؿ , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : القدعساف )ب((   5)
. لمسديج جيل مغ التخؾ سسي بحلظ ألنو امغ مشيع مائتا الف في شيخ كاحج , فقالػا تخؾ ايساف , ثع خفف تخكساف  التخكساف : - *

 .433/ 1, قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيليشطخ : السحبي ,
 كحا في )أ,ب,د( : كترـخ الريف )ج,ىػ,ك((   6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كاقتاـ )ب,ك( : كاقذاـ )ج((   7)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   8)
 ػاس اما مرخ كالذاـ )ج,د,ىػ,ك(ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : الى سي(   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بسػت )ب( (   10)
 كحا في )أ( : مػتيسا )ب,ج,د,ىػ,ك( (   11)
، صبح : مغ األلقاب الدمصانية السمػكية , كالسقرػد بو مغ يؤيج السمظ كيشرخه , بسعشى القػة . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ  السؤيج -*

 .6/32األعذى، 



242 
 

[ ىػػؤالء السمػػػؾ العطػػاـ ,كػػاف نحػػػ مػػغ نرػػف عػػاـ (2)عثسػػاف ,فػػاف مػػجػ مػػا بػػيغ ]مػػػت (1)دمحم بػػغ
 .  (3),ككحا كاف ما بيغ ديشظ الدبلشيغ

 القاضي ككيفية استيالئو عمى سيػاس كتمظ االراضي: (4)ذكخ نبحة مغ امػر

,راس  )*(يمػؾمخالفة كقعت بيشو كبيغ عثساف قخاقتل القاضي بخىاف الجيغ , كسبب
عشج الدمصاف  (6),اذ اتى مكانيا ,كىحا الدمصاف ابػه قاضيا ,كاف (5)السعتجيغ, سيدداد بيانيا

 (7)اف بيغ االمخاء كالػزراء ,ذا مكانة كمكاف,كك )*(,حاكع قيرخية ,كبعس مسالظ قخماف )*(ارتشا
[, (8)شبابو ,مغ شمبو العمع ]الذخيف )*(,ككاف ابشو بخىاف الجيغ احسج السحكػر ,في عشفػاف

, كضبصيا مغ  كاصحابو كالسجتيجيغ في تحريمو ,كاكتدابو ,فتػجو الى مرخ القتشاء العمـػ
 كنقاده ,كمقمة غيخ رقادة , /ب(53)ة ,شخيقي السشصػؽ كالسفيػـ, ككاف ذا فصشة, كقاده كقخيح

ىػ في مرخ يديخ ,كاذ ىػ بفقيخ جالذ عمى  (9)فحرل مغ العمػـ عجة ,في ادنى مجة ,فبيشا
الصخيق, كديخ فشاكلو شيئا يدج بو خمتو ,كيجبخ بو فقخه ,ككدختو فكاشفو ذالظ الفقيخ ,بمفع 

 تقعج في ىحه الجيار ,فانظ سمصاف [ ال(10)معمػـ ,ككذف لو عغ الدخ السكتػـ ,كقاؿ ]لو ال تعتقج

                                                           
 ي )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب(كحا ف(   1)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(        (   2)
 كحا في )أ,ج( : مػت تيظ الدبلشيغ )ب( : مػت ذيشظ الدمصانيغ )د,ىػ( : مػت ديشظ الدمصانيغ )ك(  (3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   4)
يغ أميخ سيػاس , أرسل بخيج اإلػ الدمصاف الطاىخ بخقػؽ أف ابشاء يددغاف مغ قبل أف يقتل بخىاف الجمػت صاحب سيػاس :  - *

التخكساف كاألميخ عثساف بغ شخ عمي ىجسػا عمى القاضي بخىاف الجيغ حاكع سيػاس , فقتل كسبا كغشع ما تحتػيو السجيشة , فػقعت 
و جػاسيذ كانت تشقل لو أخبار بخىاف الجيغ , كأثشاء ليػ بيشيسا الصخفييغ مشاكشات حتى حاصخه قخايمظ في كيف لسجة اربعيغ يػما , كل

بخىاف الجيغ , ىجع قخايمظ عميو كقتمو ىػ كمغ كاف معو , كاراد التخكساف أخح سيػاس , كلكغ لع يدتصيعػا , كاجتسع االمخاء عمى تػلية 
أنباء الغسخ بأنباء  بغ حجخ العدقبلني ,ـ( . لمسديج يشطخ : ا1398ىػ/801الحكع مغ بعجه البشو , ككاف ذلظ في ذؼ القعجة سشة )

.؛  12/87,  الشجػـ الداىخة ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛456, الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ الجخاكدة  ؛ العيشي ,. 2/40, العسخ 
 . 2/396, نيل األمل في ذيل الجكؿ ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سيخ ذا ذا بيانيا )ب( (   5)
 كحا في )أ( : كاف قاضيا )ب,ج,د,ىػ,ك((   6)
ىػ الحاكع ببلد الخـك مغ جية بػ سعيج , كاتب الدمصاف السمظ الشاصخ بعج كفاة بػ سعيج . لمسديج يشطخ :  سمصاف ارتشا : - *

 .8/219,  الػافي بالػفياتالرفجؼ , 
سانية سكشت األناضػؿ , أسديا دمحم بغ قخماف ,  , ككانت : أك تعخؼ قخاماف أك غممدؼ , كسسيت بحلظ ندبة لقبيمة تخك قخماف - *

, السعجع السػسػعي لمسرصمحات العثسانية التاريخية  قاعجتيا الرنجة , كسا استػلى عمييا تيسػر كنيبيا . لمسديج يشطخ : صاباف ,
 .180, بمجاف الخالفة الذخقية  لدتخن  , .؛  175
 كحا في )أ,ب,د( : كامكاف )ج,ىػ,ك((   7)
الخائج معجع لغػي  مدعػد , .؛ 369, باب عشػاف , السعجع الػسيط: الذيء , أك نذاشو , كحجتو . لمسديج انطخ: عشفػاف  - *

 .567, باب العشرخية , عرخي 
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فبيشسا )ب((   9)
 ة في )ب(ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابت(   10)
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بيحا الكبلـ قمبو ,فاخح في اعجاد االىبة ,كقصع االعبلؽ ,كدخل الصخيق  (1),فرجع )*(الخكـ
اشج  (2)صحبة الخفاؽ ,كلسا كصل الى سيػاس ,ابتي  بو كالجه كاعياف الشاس ,كشيج لو بيغ الخمق

ككاف ذا ىسة ابيو  (3)ياف كالخءكسبشياف ,كاشج اساس ,كشخع في القاء الجركس ,كمراحبة االع
,كنفذ ذكية ,كخرائل رضية ,كشسائل مخضية, كتحخيخ شاؼ, كتقخيخ كاؼ  )*(,كراحة سخية

,يحقق كبلـ العمساء ,كيجقق الشطخ في مقاالت الفزبلء ,كلو مرشفات في السعقػؿ ,كلصايف في 
مفع الخقيق ,كيثيب عميو السشقػؿ ,يشطع الذعخ الجقيق ,كيعصي عميو العصاء الجميل ,كيعجبو ال

االمخاء ,مغ الخكػب  (5)في ذلظ يتديا بدؼ االجشاد ,كيدمظ شخيقو (4)الثػاب الجديل, كىػ
كاالعػاف فسات الدمصاف ,عغ كلج صغيخ  (6)كاالصصياد ,كيبلـز ابػاب الدمصاف, كيتخح الخجـ

 (8)مشيع غزشفخ بغ (7),فاجمدػه عمى الدخيخ ,ككاف عشجه مغ اعياف امخاء ,كركس الػزراء, ناس
كمجؼ, كحاجي ابخاىيع ,كغيخىع, كمغ اكبخىع ابػ  (9),كابغ السؤيج ,كدحاجي مطفخ ,كفخيجكف 

مغ الػزراء ,كالكبخاء يجبخكف مرالح  (10)القاضي بخىاف الجيغ ,فرار ىؤالء االمخاء ,كالخءكس
ىاف الجيغ قزية فسات ابػ القاضي بخ  (11)الخعية ,كال يفرمػف اال باالتفاؽ ,ما يقع مغ كل

,كتػلى كلجه مكانو, كفاؽ بالعمع كحدغ الدياسة ,اباه كاقخانو, ففخؽ كاليات ذلظ االقميع, عمى ابغ 
ابخاىيع ,فبقى حػالي الدمصاف ,دمحم فخيجكف ,كغزشفخ, كبخىاف  (12)السؤيج, كحاجي كمجؼ ,كحاجي

بلثة عمى سبيل االشتخاؾ الجيغ احسج , ثع تػفى الدمصاف دمحم ,عغ غيخ كلج ,فبقيت الػالية بيغ الث
 فجوما الوٌ اِ هللا /أ( 45)ولو كان﴿ (14)عمى زكج كاحج, كايتمفتا )*(اتفق ضختاف (13)كراثو كقمسا

 

                                                           
 .1/7, أنباء الغسخ بأنباء العسخ  ىػ مخاد بظ بغ عثساف التخكساني . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , سمصاف الخكـ : - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فرعج )ب((   1)
 كحا في )أ,د,ىػ( : بيغ الشاس )ب( : بشي الخمق )ج,ك(   (   2)
 كس )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : الزخكس )ب( : الخ (   3)
, باب معجع متغ المغة رضا , .؛ 277, باب سخغ ,  السعجع الػسيط: جسع أسخياء , أؼ الجػد كالكـخ .لمسديج انطخ:  سخية - *

 .3/125س خ ف , 
 ثابتة في )أ,ج ,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   4)
  كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شخيق )ب((   5)
 جاـ )د(كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الخ(   6)
 كحا في )أ,ب,د( : اناس )ج,ىػ,ك((   7)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ابغ )ب,ج((   8)
 كحا في )أ( : جي )ب( : كحاجي )ج,د,ىػ,ك(- (9)
 كحا في )أ( : كالخكس )ب,ج,د,ىػ,ك((   10)
 ثابتة في )أ,ك( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ((   11)
 كحا في)ا,ج,د,ىػ,ك( : كجي كمجؼ كجاؼ )ب((   12)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : فمسا )ب,ج(   (13)
، معجع  : مثشى ضخة , جسع ضخائخ , أؼ احجػ زكجات الخجل الستدكج أكثخ مغ كاحجة , الحدج .لمسديج يشطخ :ابػ العـد ضختاف - *

 .212, معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛, باب ض ر رالغشي 
 كحا في )أ,ب( : كالتقتا )ج,د,ىػ,ك((   14)
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كماية فقيخ ,يمتفػف في حريخ ,كممكاف ال يدعيسا ,اقميع كبيخ, فاراد بخىاف الجيغ , (1)﴾)*(افسدتا
,فخصج لحلظ  )*(حتياؿ, اذ السمظ عقيعاالستبجاد بالسمظ كاالستقبلؿ ,فشرب لذخيكو اشخاؾ اال

شخيكاه اف العبادة عباده  (2)فخءا ﴾,(*)ونظر نظرة فً النجوم فقال انً سقجم﴿ الصالع السدتقيع,
راعيسا ,كما  (3),فصمب بعبادتو الحدشى ,كراـ ىػ الديادة ,فعاداه كقج عاداىسا , كما راعاه كالكغ

كاعج ليسا مغ الخجاؿ السعجة عجدا ,كقتميسا كقج رعاىسا ,قج خبل عميو ,كقج ارصج ليسا رصجا ,
,فقػػ بالتػحيج  (5)تػحيج الدمصشة االحسجية, عغ االشتخاؾ (4)حربل في قبزة االشخاؾ ,كخمز
,كعرى عميو مغ الشػاب  (7)حجتو كبخىانو ,كالكغ ناكاه انجاه  (6)سمصانو, كاضاء بو لمحيغ

,كال  (9)ه كحداده, كقالػا ىحه مختبة, كلع يشميا اباكهكاضجاده ,كاضيخ كامغ العجاكة ,اعجاء (8),اكفاكه
,كحدج الخياسة ,ىػ الغل  السمظ عميشا (11),اذا انتسيشا فاني يكػف  (10)اججاده ,كنحغ كمشا سيػاسية

االكفاء, جخح ال يشجمل, فسشيع شيخ نجيب صاحب تػقات القاسية, كمشيع  (12)القسل ,كتحاسج
مسا استقل بالسمظ, تقمب بالدمصاف بخىاف الجيغ اف ,ف )*(حاجي كمجؼ ,ككاف نائب اماسيو

,ككاف قج استػلى اذ ذاؾ الدمصاف عبلء الجيغ ,عل مسالظ قخماف ,فقاؿ الدمصاف بخىاف  (13)ركلظ
ككتب الديخ انباتشا كاخبختشا ,اف ما حػاليشا مغ السسالظ  ,الجيغ ,اف ركات التػاريخ حجثتشا كاسسعتشا

,ثع شخع في استخبلص ما كاف متعمقا بدمصانو ,كجعل يذغ  (14),متعمق بشا مغ سمصانشا كارثشا
الغارات ,عمى مغ يتسادػ في عريانو ,فقمع قمعة تػقات مغ الذيخ نجيب ,قدخا كاسترحبو معو 

                                                           
 .22:  االنبياء - *
 كحا في)أ( : اليتسة اال ر لفدجتا )ب( : الية اال ر لفدجتا )ج,د,ىػ( : الو اال ر لفدجتا )ك((   1)
،  رضا .؛ 365, باب عبلقة ,  لسعجع الػسيط: يصمق عمى الخجل الحؼ ال يشجب أك السخأة التي ال تحسل . لمسديج يشطخ : اعقيع  - *

 .4/168, باب ع ؽ ـ , معجع متغ المغة
 .88 – 89: الرافات  - *
 كحا في )أ( : فخاػ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : راءاه كلكغ )د((   3)
 االشتخاؾ كخمز )ك( : : االشخاؾ  كخز )د( كحا في )أ,ب,ىػ(:االشتخاؾ )ج((   4)
 كحا في )أ,ب,ج( : االشخاؾ )د,ىػ,ك((   5)
 ( : اضاء بو لمجيغ )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : اصابو السجػ )ب(   6)
 كحا في )أ( : ناكاه  انجاكه )ب( : ما راه انجاداه )ج,ك(: ناكاه  انجاده )د,ىػ( (   7)
 كحا في )أ( : اكفاؤه )ب,ج,ىػ,ك( : اكفاءه )د(      (   8)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : اباءه )د((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سػاسة )ب(     (   10)
 حا في )أ,د( : يكػف لو )ب,ج,ىػ( : لو )ك(ك(   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : محاسج )ب((   12)
: ىي البمجة الخامدة في الخـك , كتزع قمعة كسػر , كىي كبيخة ذات بداتيغ كأسػار كتزع قمعة كنيخ كبيخ , كىي مغ اماسية  - *

 .؛السحبي , 170, أكضح السدالظ يشطخ : ابغ سباىي زادة ,مجف الحكساء , كنيخ أناسية يسخ عمييا كيرب في بحخ سشػب . لمسديج 
  266/ 1,قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  

 ثابتة في )ب( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كابػتشا )ب((   14)
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انا  (2)يمػؾ ,قاؿ لوكعثساف السمقب بقخااليو ,كىع الجع الغفيخ , (1)شيبة قيخا ,كانحازت تتار الخكـ
يمػؾ مغ جسمة خجمو ,كفي حداب فكاف قخااسيخ , (3)شاعتظ تحت اكامخؾ امذى ,كفي قيج
 /ب(54)ىػ كمغ معو مغ الشاس ,شتاء كصيفا, بزػاحي سيػاس . (4)تخاكستو ,كحذسو ,فكاف يخحل

مػغ  )*(يمػؾ عثساف اثار انػار بخىػاف الػجيغ الدػمصاف بدػبب مػا اضػسخهذكخ محػ قخا
 بو الجىخ كخاف: حالة العرياف كقبس عميو لسا غجر (5)العجكاف كاضيخه

ثع انو كقع بيغ قخايمػؾ كبػيغ الدػمصاف مشػافخة ,ادت الػى السذػاجخة ,كانتيػت الػى السخامحػة 
 (7),فشقس العيػد كالحمع, كامتشع مغ حسل التقادـ كالخجـ ,كتسشػع فػي االمػاكغ القاصػية (6)كالسشافخة

االعػػػاف, كجعػػل  (9)قػػل,فمػػع يكتػػخث بػػو الدػػمصاف ,النػػو كػػاف قػػج  (8),بسػػغ معػػو مػػغ التخاكسػػة كالحذػػع
[ مرػػيف, (11),ككػػاف بػػالقخب مػػغ سػػيػاس, ]بمػػ  (10)يتػجػػو تػػارة الػػى اماسػػية ,كاخػػخػ الػػى ارزنجػػاف
خمػػػػػع عمػػػػػى  )*(خفيػػػػػف ,كىػػػػػػاه لصيػػػػػف ,ككػػػػػاف الخمػػػػػج (12)مشطػػػػػخه ضخيػػػػػف ,كتخابػػػػػو نطيػػػػػف ,كمػػػػػاكه

االخزػخ كالفػخدكس ,فجػخ فػي خػبلؿ اشػجاره, مػغ نيػخ  )*(,سشجسو (14)[ اكشاؼ رياضو(13)]اشخاؼ
عمى حجايقو ,مغ ركضات الجشاف ,شبو كفي ربػة جبيتو ,لبلبرار دىذػات ,كلمبرػايخ  )*(الكػثخ
 :  (15)نده, قمت

 صحػف عقيق اندعت بالعشابخ   عميو شقيق قجرىا فكانو                                      
                                                           

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اليػـ )ب(       (   1)
 د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج(ثابتة في )أ,ب,(   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : شبلعتظ )ك((   3)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : تخحل )ك((   4)
, باب ض معجع متغ المغة رضا ,.؛ , باب ض ـ ر ، معجع الغشي  : اخفاه كخباه , عـد عميو . لمسديج يشطخ : ابػ العـداضسخه  - *

 .3/563ـ ر , 
 مغ العجكاف كاضسخه )ج,د,ىػ,ك(  كحا في )أ,ب( : اضيخه(   5)
 كحا في )أ( : السشاقخة )ب,د,ىػ( : السشاقحة )ج,ك(   (   6)
 كحا في )أ( : العاصية )ب,ج,د,ىػ,ك(      (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الخجـ )ب((   8)
 كحا في )أ( :مغ اقل )ب( : اقل )ج,د,ىػ,ك(  (   9)
 ب,ج(     كحا في )أ,د,ىػ,ك( : اذربيجاف )(   10)
 ساقصة في)أ,ب,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ج((   11)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : نزيف كماكه )ب( : نطيف كماءه )د((   12)
,  السعجع الػسيطالبقاء كالجكاـ كعجـ الفشاء , أك ىػ حيػاف مغ القػاضع يذبو الفار يعير تحت االرض . لمسديج يشطخ :  الخمج : -*

 .342, باب خمع , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,  .؛ 219باب خمط , 
 ساقصة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ثابتة في )ك((   13)
 ثابتة في )أ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(      (   14)
 . 453, الدشجركس , الخائج معجع لغػي عرخي  : ىػ نػع مغ رقيق الحخيخ اك الجيباج. لمسديج يشطخ : مدعػد , سشجسو - *
اختمف السفدخكف في معشى الكػثخ , إما ىػ الخيخ الكثيخ, أك نيخ في الجشة كنيخ الشبي , كحػض الشبي عميو  :نيخ الكػثخ  - *

 .28/8653, .؛مػجد دائخة السعارؼ االسالمية  25,  قخاءة في سػرة الكػثخالدبلـ في الجشة  . لمسديج يشطخ : األنرارؼ , 
 ندىو قمت شعخ )د,ىػ(كحا في )أ( : ندىو )ب( : نده قمت )ج,ك(: (   15)



246 
 

العبػاس, الدمػؾ ,فسخ عمى سيػاس ,كبيا القاضي ابػ  (1)فقرجه قخايمػؾ ,كراـ في شخيقو
,ككػػاد يتسيػػد مػػغ غيطػػو ,كقػػاؿ بمػػ  مػػغ ىػػحا  (3)تيسػػػر قيطػػو (2)فجػػاز بخكابػػو ,كلػػع يعبػػا بػػو فانيتػػب
يقجـ قجـ اقجامو, كانا حل بيحا البمج, ثػع امػخ جساعتػو بػالخكػب  (4),اك )*(العػاء ,اف يم  بخج االسج
ؿ لػو بعػس مػغ الجػير ,فقػا (6)الغزب كالصير ,اف ركػب كشػق (5),كقرج عميو الػثػب ,كاستقخه

مػالنػا الدػمصاف سػاعة ,حتػى يتبلحػق العدػكخ ,كػاف احػـد  (8)[ معو مغ الجساعة ,لػ تمبػث(7)]كاف
كاجػػجر, كاف كػػاف حخمػػة مػالنػػا الدػػمصاف, فييػػا كفايػػة ,كليػػا ايػػج ,الكػػغ قخايمػػػؾ  (9)كاكفػػق ,كاضيػػخ

,حتػى ىجػع (10)راءهتخكساني ,ذك دىاء ككيج, فمع يمتفت الدمصاف الى ىحا الكبلـ, كلع يدؿ ىاجسا ك 
 الطػػبلـ ,فكػػخ عميػػو قخايمػػػؾ بجساعتػػو ,فقػػبس عميػػو باليػػج مػػغ سػػاعتو, كلػػع يػػجر بحالػػو العدػػكخ ,

 .(12)بغخ )*(كجشجه, شغخ (11)كتفخؽ امخاه 

لدػػء شػيتػو  (14)كرجعػو عشػو /أ(55)نػاه قخايمػؾ مغ الخاي السريب ( 13)ذكخ ما كاف
 نجيب: (15)شيخ

[, (16)يػج كالسيثػػاؽ , كيقمػػع غػخاس الخػػبلؼ ]كالذػػقاؽثػع اف قخايمػػػؾ عػـد اف يجػػجد معػػو الع
 كيؤسذ بشياف الرجاقة كالػفاؽ ,كيخده الى مكانو, كيريخ كسا كاف اكال ,مغ انراره كاعػانو, 

 

 
                                                           

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شخيقتو )ب((   1)
 كحا في )أ( : فالتيب )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : قيزو )ب( : قبزو )ج((   3)
,  اب اغدصذ , ىػ البخج الخامذ مغ األبخاج الفمكية , لػنو السفزل الحىبي 22تسػز يػليػ الى  23ىػ مغ  بخج االسج : - *

 . 13,  خرائز االبخاجككػكبو الذسذ . لمسديج يشطخ : 
 كحا في )أ,ب( : ك)ج,د,ىػ,ك(       (   4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاستفده )ج,ك((   5)
 كحا في )أ( : كسبق )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   6)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (7)
 ,ك(    كحا في )أ( : ثبت )ب( : يمبث )ج,د,ىػ(   8)
 ثابتة في)أ,ك( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ( (   9)
 كحا في )ا,د,ك( : كراكه )ب,ىػ(  : كراه )ج(   (   10)
 كحا في )أ( : امخه )ب( : امخاكه )ج,ك(   : امخاءه )د( : امخاؤه )ىػ( (   11)
السعجع كانخفاض . لمسديج يشطخ : : خمػ السكاف مسغ يحفطو كيحسيو كيزبط شؤكنو , أك تذتتػا في كل كجو , الشقز  شغخ - *

 , بباب ش غ ر.معجع الغشي  ابػ العـد , .؛ 303,.باب شغل ,  الػسيط
 كحا في )أ( شعخ نعد )ب( : شحر محر )ج,د,ىػ,ك((   12)
 ثابتة في )أ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( : ذكخ ما )ج((   13)
 كحا في)أ,ب( : كرجػعو )ج,ك(: كرجػعو عشو )د,ىػ(   (14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : بذيخ )ج,ك( (  15)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   16)
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,ككاشػػح ,كاذا بذػػيخ نجيػػب  )*(بػػحلظ الدػػمصاف ,انػػو لػػو ناصػػح ,فػػبل يدػػسع فيػػو كػػبلـ كاش (1)كيعمػػع
الصخقػػات ,ثػػع قيػػػخه  (2)مصاف, كضػػيق عميػػػو مدػػالظ,الػػحؼ كػػاف متػػػلي قمعػػة تػقػػػات ,كحاصػػخه الدػػ

 (4)فانتيدىػا ,ككػاف فػي قمبػو كسػايغ سػخيسة (3)كغمبو ,كاخح قمعتو كبالكخاىة ,استرحبو كجػج فخصػة
,كقاؿ اعيج عالع عقمػظ اف يػدؿ ,كدليػل  )*(فابخزىا ,فجاء الي قخايمػؾ ,ككقف في خجمتو كالسسمػؾ
,قػػج امكػػغ ر مػػغ العػػجك  )*(فكػػخؾ اف يعػػابفيسػػظ اف يزػػل ,كمرػػيب رايػػظ اف يرػػاب ,كجسيػػل 

 [:(5),كاني لظ مع ىحا سكػف كىجك , قمت ]شعخ

 كالسخء فييا حاـز اك نادـ        ما الجىخ الى ساعة كتشقزي                                

ال يشطػخ اليػظ  (7)ابقيت عميو ال يبقى عميظ , كليغ نطخت اليو بعيغ الخحسة ,ور (6)فمئغ
انو رجػل غبػي ,بػانػاع السكػخ كاصػشاؼ الخجيعػة, عبػى عدػخ القيػاد ,كابيػظ ال يشجسػع فيػو الخيػخ ,ف
,مكانػو مشػظ ,اكػاف يػخؽ لػظ , كيرػفح عشػظ ,ىييػات ىػحا  (10)بػا مشػو (9)كىبظ ,كالعيػاذ (8),كابى

,كالدمػػاف كالػجىخ ,فػػخص كاكثػػخه  (11),ور محػاؿ ,فقػػج كقػع لػػظ مجػػاؿ فسػا كػػل اك اف يدػسح بػػالسػاد
, كال يشفعػػظ الشػػجـ ,اذا زلػػت  (12)رػػز ,فايػػاؾ اف تفػػػت الفخصػػة ,فتقػػع فػػي غرػػة ,كاؼ غرػػةغ

مػػغ السعقػػػؿ ,كاسػػتبق شػػخفظ الخفيػػع  (13)بػػظ القػػجـ ,كتفكػػخ فيسػػا اقػػػؿ, كاسػػتشبط دليػػل ىػػحه السدػػئمة
[ (15)اسػػتار حخمػػظ ,بابتػػحاؿ حخمػػة , كتػػحكخ يػػا اميػػخ امػػػر قػػابػس, ]بػػغ (14),باراقػػة دمػػو ,كحدػػغ

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كلعمع )ك((   1)
: كشى , أؼ الشسيسة كالدعي لئلفداد كالفتشة , كالحؼ يشقل كبلـ الشاس عمى نية الفداد , أك تدييغ الثػب باأللػاف كنقذو .  كاش -*

 .863, باب الػشب , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛ 369,معجع لغة الفقياء  لمسديج يشطخ : ركاس ,
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (   2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : فخصتو )ج( -(3)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : شخيسة )ج,د( :شحيسة )ك((   4)
شفاء  اف , ثع خز بغيخ الدنجي كالحبذي .لمسديج يشطخ : الخفاجي ,: ىػ كل ما تعمق بو السمظ مغ انداف أك حيػ السسمػؾ  - *

 .291, الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل 
 370, باب عير ,  السعجع الػسيط: عيب جسع عيػب , أؼ عسل ناقز يمحق براحبو كصسة كخصا . لمسديج يشطخ :  يعاب - *
 .569, باب عيخ , الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب,د,ىػ( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فاف )ب(   (   6)
 كحا في )أ,ب( : فا )ج,د,ىػ,ك((   7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالعايح )ب((   9)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   10)
 كحا في )أ,د( : بالسخاد )ب,ج,ىػ,ك((   11)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج,ك(  (   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السدالة )ب(     (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كصغ )ب(   (   14)
 ساقصة في  )أ,ج,د,ك( : ابغ )ب( : ثابتة في )ىػ(  (   15)
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كال يداؿ ذلظ الذيصاف يحدغ لو الخاؼ ,في قتل الدمصاف ,كيقػؿ ىػحا الػخاؼ, انفػع لػظ , ()كشكسيخ
فعل بدصاـ ,اميخ الكخد بقخا يػسف , لسػا قػبس عمػى الدػمصاف احسػج ,فخجػع  (1)كعميظ ,اعػدءكسا
كال تػقػػف ,رحسػػو ر,  (3)رايػػو, لسػػا خجعػػو كدىػػاه ,فقتػػل الدػػمصاف مػػغ غيػػخ اميػػاؿ (2)قخايمػػػؾ عػػغ
]قتل قخايمػؾ سمصاف احسج ابغ الذيخ اكيذ ,في عاشخ شيخ رجب سػشة ثػبلث عذػخ  ب(/55)ككاف 

[ الدػػمصاف رحسػػو ر ,كسػػا ذكػػخ ,اكال عالسػػا فاضػػبل ,كخيسػػا (4)كثسانسايػػة, كالقرػػة مذػػيػرة, ككػػاف
متفزػػبل, محققػػا فػػي التقػػجيخ ,مػػجققا فػػي التحخيػػخ ,قخيبػػا مػػغ الشػػاس ,مػػع كػنػػو شػػجيج البػػاس ,رقيػػق 

ييػب  (5)با شاعخا ,ضخيفا لبيبا ,اريبػا جػػادا ,مقػجاما قخمػا, ىسامػا ييػاب الػجنيا, كىابشيػاالحاشية, ادي
الفقػػخاء كيكاسػػييع, قػػج جعػػل يػػـػ االثشػػيغ  (6)االلػػػؼ كلػػغ ييابيػػا ,يحػػب العمسػػاء كيجالدػػيع, كيػػجني

تمػػظ  (7),مػػغ )*(كالخسػػيذ كالجسعػػة لمعمسػػاء, كحفػػاظ القػػخاف ,خاصػػة ال يػػجخل عميػػو معيػػع غيػػخ ممػػع
,كرجػػع  (8)مػع الغاصػة ,ككػاف قػػج اقمػع قبػل كفاتػو عػػغ جسيػع مػا كػاف عميػػو, كتػاب الػى ر تعمػىاال

عمي التمػيح ,ككاف عشجه نجيع لمفزػل جخيػخ بغػجادؼ االصػل  )*(اليو ,كلو مرشفات ,مشيا التخجيح
 )*(,فارسيا كعخبيا, اشخكفة (9),يجعى عبج العديد ,ككاف اعجػبة الدماف ,كفي لصايف الشطع كالشثخ

الذيخ اكيذ ,فكاف عشجه راس نج ماية ,كعيغ  (10)الجكراف ,سخقة مغ بغجاد ,مغ الدمصاف احسج بغ
 الفزبلء ,متصمبا مغ كل جية ,االدباء كالذعخاء,  (11),كالقاضي كاف مخبى )*(اىل الفزل كالكيذ

 

                                                           
 - شسذ الجيغ السعالي , قابػس بغ كشسكيخ , ممظ ممػؾ الجيمع , عمى جخجاف كشبخستاف , كىػ : ىػ األميخ  قابػس بغ شكسيخ

 4,  كساؿ البالغةأديب ككاتب لو كتب عجة مشيا رسائل قابػس . لمسديج يشطخ : اليددادؼ , 
 كحا في )أ,د( : اعػدءكسا )ب( : اعػد كسا )ج,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,د,ىػ( : مغ )ب,ج,ك((   2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : اىساؿ )ج( (3)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   4)
 كحا في )أ( : كىابيا )ب,د,ىػ,ك(  : كىابا )ج((   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كيدبى )ب(   (   6)
رضا .؛ , باب ؿ  ـ ـمعجع الغشي  , : جسع ممسػف , عالع مصمع بالعمـػ , أك الخجل الجنيء الشفذ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ممع - *
 .5/350, باب ـ ؿ ؿ ,  معجع متغ لمغة, 
 كحا في )أ( : احج )ب( : ىع )ج,د,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   8)
أحج األراء عمى  : رجح , أؼ ثقل الذيء كميل السيداف , أك تحخيظ الذيء مغ جية إلى أخخػ بذكل متتابع , اك تفزيلالتخجيح  - *

 .95, معجع لغة الفقياء  ركاس ,.؛ 245, باب رثى ,  السعجع الػسيطغيخه . لمسديج يشطخ : 
 كحا في )أ( : الشثخ كالشطع )ب,د,ىػ,ك(  :الشثخ كالشطاـ )ج(   (   9)
 السعجع الػسيطديج يشطخ : : ناحية كجانب كنياية , أك امخ ممح كغخيب مدتحدغ , كعجـ الثبات عمى صحبة أحج  . لمس اشخكفة - *

 , باب ط  رؼ.معجع الغشي  ابػ العـد , .؛ 338, باب شخفة . 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((   10)
, معجع الغشي  : الطخيف الفصغ حدغ الدمػؾ , كأدبو كجعمو ميحبا بشطخ لؤلشياء بتاف كمػدة . لمسديج يشطخ :ابػ العـد ,الكيذ  - *

 .678, باب الكػمة , الخائج معجع لغػي عرخي  ,مدعػد  .؛باب ؾ ؼ س 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : يخبى )ج,ك((   11)
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كعبػة  ,حتى صار مقامػو كعبػة الحػاج ,ال (2)عميو مغ كل ف  (1)ككاف اىل الفزل كاالدب ,يبجكف 
احبػو ,فػاراد قخبػو ,فػالتسذ مػغ مخجكمػو, فمػع  (4),كصػرة سخقتو لو ,انو لسا سسع باكصافو (3)الح 

تدسح نفذ الدمصاف احسج ,بسفارقة نجيسو ,ثع اختذى مغ القاضي رغبة ,كخاؼ لذجه دىيػو ىخبػو 
اليو  ,فػصى بو كخخج عميو ,كاقاـ لو معقبات يحفطػنو مغ خمفو, كمغ بيغ يجيو, فارسل القاضي

سػشية, كفػخؽ مػا بػيغ الدػمصانيغ  (5)رسػال ,ذكيا ,فشاداه نجاء خفيا, كاجدؿ لػو العصيػة, ككعػجه مػاعػج
,السدػػاء كالرػػبح  (7)العػػحب كالسمػػح ,كالسميػػيغ (6),مػػغ الحدػػغ كالقػػبح ,كفػػخؽ مػػا بػػيغ البحػػخيغ ,مػػغ

كقػج, كالدػمصاف قػج  (9)لمخخكج بعس القفػػؿ ,ثػع خػخج كلييػب الحػخ (8),فمبى دعػتو بالقبػؿ, ككاعج
الػػػى داخػػػل الشيػػػخ فػػػي  (10)احسػػػج عشػػػج الحػػػخيع قػػػجر قػػػج ,ككضػػػع ثيابػػػو عمػػػى سػػػاحل دجمػػػة ,ككجػػػل

( 13)خػخج مػغ مكػػاف اخػخ, كلحػػق بخفقائػو كانبتػػى (12)رجمػو ,ثػػع غػاص فػػي السػاء ,كتػػاخخ (11)الصػيغ

و فمػػع ,فصمبػػو الدػػمصاف احسػػج ,ففتذػػػا عميػػ (14)فػػي نافقايػػو )*(,كاختفػػى بيػػشيع ,اختفػػاء اليخبػػػع /أ(56)
يػجػػج, فبػػالغػا فػػي شبلبػػو ,الػػي اف كقفػػػا عمػػى ثيابػػو, كراكا اثػػار رجميػػو فػػي الصػػيغ ,فمػػع يذػػكػا اف 
السػج اختصفو, فكاف مغ السغخقيغ ,فكفػا قجـ الدعي عمى شمبو, كلع يزيقػا عمى احػج بدػببو, ثػع 

 الحرػيخة بعج اياـ يديخه ,اخخج غخيق بغجاد راسو بدػيػاس, عشػج القاضػي بخىػاف الػجيغ ,مػغ تحػت
عميػػػػو ذيػػػػل كخمػػػػو كافزػػػػالو, فرػػػػار عشػػػػجه مقػػػػجما ,كلجيػػػػو  )*(,كاسػػػػب  (15),فغخقػػػػو فػػػػي ابحػػػػخ نػالػػػػو

مشيعػا, ذكػخ فيػو  (17)معطسا, الف لو تاريخا بجيعا, سمظ في مييعا رفيعا ,كانتي  مشيجػا (16)مبجبل

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : يفجكف )د( : يعخكف )ك((   1)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فيح فجاج )ج( : ف  فجاج )ك((   2)
 كحا في )أ,ىػ( : الحجاج )ب ,ج,ك( : الحج  )د( (   3)
 : مغ اكصافو ما )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ((   4)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : كاكعجه مػاعيج )ب( : كعجه مػاعيج )ج,د((   5)
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك((   6)
 كحا في )أ( : السبتميغ )ب( كالسابيغ )ج( :: السمػيغ )د( :كالساكيغ )ىػ( : كالسمييغ )ك(  (   7)
 كحا في )أ,ب,د,ك( : كاكعج )ج,ىػ((   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الحخقة )ب(  (9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ككجو )ك((   10)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : العيغ )د((   11)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : فخخ )د( : مخخ )ىػ((   12)
 ثابتة في)أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك((   13)
القجميغ قريخ اليجيغ , ذنبو كحنب الجخذ شػيل , كىػ ثبلثة أنػاع :  : حيػاف قاضع يذبو الفار ,  جسع يخابيع , شػيلاليخبػع  - *

الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛ 2/537, باب ر ب ع , معجع متغ المغة الذفاكؼ كالتجمخؼ كذك رميح .لمسديج يشطخ : الخضا ,
 .877, باب اليدارة , 

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,,ك( : كساقصة في )ب((   14)
 في)أ,ج,د,ىػ,ك( : الخيخ بشػالو )ب(   كحا (   15)
.؛ركاس ، معجع لغة 274باب سبح ,   السعجع الػسيط،: شاؿ كاتدع , اك اتى بفخائس الػضػء كسششو .لمسديج يشطخ :  اسبغ - *

 .39, الفقياء 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : متبجبل )د( (   16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاند  مشدجا )ب(     (   17)
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 (3)تػػو, ككشػػحو بطخيػػف كشايا(2),ككقايعػػو كمرػػافاتو (1)مػػغ بػػجك امػػخه, الػػى قػػخب كفاتػػو مػػع مػاقفػػو
عباراتو ,مج فيػو عشػاف  (4),كلصيف استعاراتو, كفريح لغاتو ,كبمي  كمساتو ,كرشيق اشاراتو ,كرقيق
[ مػػغ غػػاص بحػػخه (5)المدػػاف ,كىػػػ مػجػػػد فػػي مسالػػظ قخمػػاف ,فػػي اربػػع مجمػػجات ,ذكػػخ ذلػػظ ]لػػي

 )*(كيغسػبكت (8)في اليسيغ, الدمصاف محسػػد بػغ )*(((7),عمى )تاريخ العتبى (6),كاستخخج دره ككقف
,مػع انػي لػع اقػف عمييسػا  (10), كاعحب مذػخكبا (9)كاغخ يعبػبا ,كاف ىحا احدغ مغ  ذلظ اسمػبا ,

,كال كصػمت لقرػػخ البػػاع الييسػػا ,ثػػع اف الذػػيخ عبػػج العديد,ىػػحا بعػػج لييػػب ىػػحه الشػػايخة, انتقػػل الػػى 
الػجج فراح  (13),حتى خامختو, نذات (12),كمعاقخة راح االتخاح (11)القاىخة, كلع يبخح عمى االبخاج

 . (15)ميتو ,بالرحاح صاحب ور اعمع (14),كتخدػ مغ سصح عاؿ فصاح ,كمات متكبخا

 ذكخ ما كقع مغ الفداد في الجنيا كالجيغ بعج قتل قخايمػؾ الدمصاف بخىاف الجيغ:

يكغ في اكالده مغ يرمح لمخياسة ,كيشفح احكاـ  (17)قتل الدمصاف بخىاف الجيغ ,لع (16)كلسا
دياسة ,فخجع قخايمػؾ الى سيػاس ,كدعا الى نفدو الشاس ,فمع يجيبػه ,كلعشػه الدمصشة كال
فاستسجكا عميو التتار  /ب(56),فاخح يحاصخىع كيشاكجىع, كيزيق عمييع كيعانجىع,  (18)كسبػه

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : مػاقعو )ك(   ( 1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ(  :مزافاتو )ك((   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كشايتو كندخو  بطخيف كتاباتو )ك((   3)
 كحا في )أ,ب( : كدقيق )ج,د,ىػ,ك((   4)
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ( : ثابتة في )ج,ك( (   5)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ككقفت )ك((   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : الربافي )ب( : العتبي )ك( (   7)
: ىػ كتاب ألفو ابػ نرخ دمحم العتبي , كفيو شخح أخبار الدمصاف يسيغ الجكلة كأميغ السمة محسػد بغ سبكتكيغ ,  تاريخ العتبي - *

 .1,  ريخ اليسيشيمخصػط تاكمجح مقاماتو , كما يترل بيا مغ أخبار كالة األشخاؼ في جػاره  يشطخ : العتبي , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((   8)
: كاف كاليا عمى افغاندتاف مغ قبل الدامانييغ , كعسل عمى تػسيع حجكد كاليتو فحرل عمى امخأة خخاساف ,  محسػد بغ سبكتكيغ - *

اشية , كىػ مغ بشػ ساماف كاخخ ممػكيع , كغدا اقميع البشجاب كىـد حاكسيا , كبشػ سبكتكيغ أكؿ مغ فتحػا اليشج , فتح محسػد مجيشة بي
لكشو تغمب عمييع فيسا بعج كأخح خخاساف , كقبس عمى بشي سمجػؽ كحبديع في خخاساف , كاتخح مجيشة غدنة عاصسة لو ليحا سسي 

يشطخ : ابغ باسع محسػد غدنػؼ , كتعخؼ دكلتو باسع الجكلة الغدنػية , حكع أربعة كثبلثيغ عاما , كخاض سبع عذخة غدكة لميشج . 
تاريخ دكلة أباشخة السغػؿ االسالمية في الذياؿ ,  .؛ 5/88,  صبح األعذى .؛ القمقذشجؼ , 397, التعخيف بابغ خمجكف  خمجكف ,

  14, اليشج 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاغدر يعبػبا )ج( : كاعدر معبػبا )ك((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شيبػبا )ب(    (   10)
 )أ,ب,د,ىػ( : االنذخاح )ج,ك( كحا في(   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الخاح )ب(   (   12)
 كحا في )أ( : نذاة )ب,د,ىػ( : نذاط )ج,ك((   13)
 كحا في )أ( : متكدخا )ب,د,ىػ( : مشكدخا )ج,ك((   14)
 كحا في )أ( : صاحب الرحاح )ب( : صاحب الرحاح ور اعمع )ج,د,ىػ,ك(     (   15)
 أ,ج,د,ىػ,ك( : فمسا )ب(كحا في )(   16)
 الدمصاف بخىاف الجيغ كلع )أ,ج,د,ىػ,ك( : فمع )ب( (   17)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كلغيخه رسبػة )ك((   18)
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,كاتت شايفة مشيع فشججكىع, فكدخىع قخايمػؾ ,ففخكا كاستشججكا شػايفيع, ككخكا كاقبمػا  (1)فامجىع
قتاليع شػؽ  (3)كالحزيس ,فمع يكغ لقخايمػؾ في جبة )*(لقزيس ,كمبلكا البقاعكا (2)بالقس

في اذربيجاف  ,مغ فػؽ ,كتػجو الى تيسػر ,ككاف بحخ جيذو (4),فجخل فييع مغ تحت ,كجاءىع
اليو ,كجعل يشاديو الى ىحه الببلد, كيجعػ كسا فعمو معو االميخ  (6),فقبل يجيو ,كانتسا (5)يسػر

 في الجبخة ,فاجابو اجابة بخصيرا ابا مخه .ايجكػ ,فحظ لو 

 يسمكػف : (8)[ مذاكرة الشاس مغ اىل سيػاس اني يدمكػف كمغ(7)]ذكخ

,كاالكيػاس ,تذػاكركا فػيسغ يسمكػػف قيػادتيع  (9)ثع اف اىل سيػاس كاالعياف ,كمغ ركسػائيا
 (11)با يديج بغا (10)اـ لمدمصاف الغازؼ  ,كالى مغ يدمسػف ببلدىع لدمصاف مرخ ,اـ البغ قخماف ,

,فارسػػػػمػا اليػػػػو قاصػػػػجا,  (12)عثسػػػػاف, ثػػػػع اتفػػػػق راييػػػػع الدػػػػجيج ,عمػػػػى السخحػػػػـػ ايمػػػػجريع اجػػػػظ يديػػػػج
 ,شعخ : (13)كاستشيزػه الييع كاقجا, كانذجكه كفجا كاستججكه

 )*(ككع ابرخت مغ حدغ كالكغ                        عميظ مغ الػرػ كقع اختيارؼ 

عدػػاكخ كالجشػػػد عمػػييع, كميػػج القػاعػػج كاالركػػاف, ككلػػى فتػجػػو مػػغ سػػاعتو الػػييع ,كقػػجـ بال
 (14)عمػػييع اكبػػػخ اكالده, اميػػػخ سػػػميساف ,اضػػػاؼ اليػػػو خسدػػة انفػػػار مػػػغ امخايػػػو الكبػػػار, يعقػػػػب بػػػغ

,كاستساؿ خػاشخ االعياف ,كتػجػو  )*(اكرانيذ ,كحسدة بغ بجار ,كقػج عمي ,كمرصفى ,ك دكادار

                                                           
 كحا في )أ( : فسجكىع )ب( : فامجكىع )ج,د,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,ب,د( : بالغس )ج,ك(: بالعس )ىػ( (   2)
السعجع ض تختمف عغ ما حػليا مغ القصع , رقعة لػنيا يختمف عغ غيخىا . لمسديج يشطخ: : جسع بقعة , قصعة مغ األر  بقاع  - *

 .81, معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛ 117, باب بقي ,  الػسيط
 عمى جبة )أ,ج,د,ىػ,ك( : بحية )ب((   3)
 كحا في )أ, د,ىػ( : كجاىع )ب( : ركاىع )ج( : رداىع )ك((   4)
 : تسػر )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( (   5)
 كحا في )أ( : كانتيى )ب,ج( : كانتسى ),د,ىػ,ك(   (   6)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د,ىػ( (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كلسغ )ب((   8)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ركسيا )د((   9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : السغازؼ )ك((   10)
 غ )ب( : ابي يديج ابغ )د(: بايديج بغ )د,ىػ(: ابي يديج بغ )ك(     كحا في )أ( : ابغ يديج اب(   11)
 كحا في )أ( : يمجريع ابي يديج )ب( : يمجريع بايديج )ج,د,ىػ,ك((   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كفجا استشججه )ب( : كقج استشججكه )ك((   13)
 .1/147,  فشػف االدب نياية االرب في. لمسديج يشطخ: القمقذشجؼ,  القائل دمحم بغ كىب - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب((   14)
, كيتػلى أمخىا حدب ما يقتزيو الحاؿ , كىػ لفع مخكب : كضيفتو نقل الخسائل كاألمػر عغ الدمصاف إلى عامة الذعب:  دكادار - *

مظ كسا تقجـ  , فيكػف معشاه مسدظ الجكاة , احجىسا عخبي كىػ الجكاة كالسخاد التي يكتب مشيا , كالثاني لفع فارسي كىػ دار بسعشى مس
نقج الجمذقي ,  .؛ 5/462,  صبح األعذى كمغ حق الجكادار األستاذاف عشج الحاجة , كإنياء ضمسو . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,

 .77  معجع األلفاظ التاريخية، دىساف ,.؛  59,  الصالب لدغل السشاصب
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ػر ,كقرػج فػي انيدامػو تيسػػر, فاسػتػلى ابػغ عثسػاف السػحك (2),فيخب مشيػا شيػختغ (1)الى ارزنجاف
 (5),كذخػػايخه كحخمػػو, كمكػػغ مػػشيع سػاسػػة كغمسانػػو (4),كاخػػح امػػػاؿ شيػػختغ (3)عمػػى مجيشػػة ارزنجػػاف

 كخجامو, كرجع باالمػاؿ, كالحسػؿ ,كاشتغل بسحاصخة اسصشبػؿ .

 فرل :

في الفداد ما سكغ  مغ تيسػر نايع الفتغ ,كاف كاف الستحخؾ مشو (6)فشبو قخايمػؾ كشيختغ
كارديغ ثع  (8)فػصمػا الى ارزنجاف /أ(57) العباد, (7),حتى تػجو الى ىحه الببلد, كعع فداده الببلد ك

ارتحمػا كندلػا مفدجيغ مارديغ ,فعرى عميو السمظ الطاىخ ,لسا كاف قاساه, اكال مغ شاعة ذلظ 
الشجامة كالحدخة  (10),كلع يشفعو (9)الغادر, فشجـ عمى اشبلقو ,اكؿ مخة ,كسا سيشجـ يػـ القيامة

,ككاف ذلظ في سشة اثشيغ كثسانساية ,كالخمف قج كقع بيغ العداكخ الذامية كالسرخية ,كانحاز 
الى دبػر ,كشساؿ كصباء  (12)ايادؼ سبا ,كماؿ ىػالء كل مشيع (11)الى كل فية, كتفخقت اراكىع

 [ :(14)]شعخحمػؿ الخزايا , قمت  (13),كاىسمػا امػر الخعايا, كغفمػا عغ

 (17)كراءه مدتيقس (16)مثل الشػكـ    كيامغ كيجىع                      (15)مغ ييسل االعجاء

 :  (18)كقمت

 )*(كالمز ليذ لو دليل سائخ                                   نحػ الحؼ يبغي كشػـ الحارس

                                                           
 )ب,ج(  كحا في )أ,د,ىػ,ك( : اذربيجاف (   1)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : شسخ تغ )ب,ج((   2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : اذربيجاف )ب,ج(  (   3)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : شسخ تغ )ب,ج(   (   4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(      (   5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : شسخ تغ )ج((   6)
 )ب(ثابتة في)أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في (   7)
 كحا في)أ,د,ىػ,ك( : اذربيجاف )ب,ج(   (8)
 كحا في )أ,ب,ج( : القيسة )د,ىػ,ك( (9)
 كحا في )أ,ىػ( : تشفعو )ب,ج,د,ك(   (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اراييع )ب( : اراءىع )د( (   11)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب( : ىػاء كل مشيع )ج,د,ىػ,ك(   (   12)
 ىػ,ك( : عقمػا مغ )ب(     كحا في )أ,ج,د,(   13)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(     (   14)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : اال مغ )د((   15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػػك( : السشاـ )ب(  (   16)
 كحا في )أ( : مدتيقع )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   17)
 كحا في )ب( : كقاؿ )ب( : قمت  شعخ )ج,د,ىػ,ك(     (   18)
 .153,  فاكية الخمفاء كمفاكية الطخفاءلقائل : ابغ عخبذاه .لمسديج انطخ: ابغ عخبذاه , ا - *
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كاالعبلـ  (2)ف[ تشع ,ممظ االمخاء بالذاـ, كرءكس االمخاء, كاعيا(1)]ىػ )*(ثع قتل
 [ ,في شيخ رمزاف مغ العاـ السحكػر ,بياف ىحه االمػر في كتب التػاريخ مدصػر , (3)]الخكس

 :(4)قمت

 الخدػ .  (6)اساده                             عػت الثعالب فيو امشة (5)كاذا العخيغ ترخعت

 [ الجيار:(7)ذكخ قرج ذلظ الغجار سيػاس كما يمييا مغ ]ىحه

[ (8)كبيا كسا ذكخ اميخ سػميساف ]بػغ )*(يسػر كجو عشاف الباس ,نحػ مجيشة سيػاسثع اف ت
عثسػػػػاف ,فارسػػػػل يخبػػػخ ابػػػػاه ,بيػػػػحا االمػػػػخ السيػػػػػؿ  (11)اكرخػػػػاف بػػػػغ (10)بػػػػغ مػػػػخاد بػػػغ (9)ابػػػي يديػػػػج

,كيدػػػتشججه كىػػػػ اذ ذاؾ محاصػػػخا اسػػػتشبػؿ , فمػػػع يصػػػق اف يسػػػج اليػػػو يػػػجاه ,االحتياجػػػو الػػػى السػػػجد 

                                                           
ـ( , بعج كفاة الطاىخ بخقػؽ كتعييغ 1398/ىػ801عشجما قاد تشع الطاىخؼ حخكة عرياف سشة ) بجاية انفراؿ الذاـ عغ مرخ : - *

مرخ , كالخبلفات في ببلد الذاـ , فقخر األميخ تشع االنفراؿ عغ ابشو الشاصخ فخج , فاندع  الشػاب فالذاـ حػؿ صخاع األمخاء في 
ـ( , إذ استعاف األميخ تشع بجساعة مغ السفدجيغ مشيع ايتسر البجاسي كاتباعو , الحيغ أكقعػه 1398ىػ/801الجكلة السسمػكية , سشة )

خ بخقػؽ , كقيل أنو خائغ لمشاصخ فخج , ألف ما بالخخكج عمى الدمصاف الطاىخ بخقػؽ بجافع الصسع بالدمصة , بيحا أصبح خائغ لمطاى
فعمو يعتبخ جخيسة الخخكج عمى الدمصاف , حيث خخج السمظ الشاصخ مغ القاىخة في رجب , كخخج األميخ تشع لسػاجية الشاصخ في 

دو بقمعة دمذق خشقا , فمدصيغ , كذبح الشاصخ فخج في ليمة كاحجة اربعة كعذخيغ أميخا , بسا فييع تشع , فقج ىـد تشع , قتل بعج حب
 كأخحت أمػالو كعقػبة , كلع يبق ألىمو شيء , فيحه كانت العقػبة السالية التي قخضيا الشاصخ فخج عمى األميخ تشع , كبعجىا سمع لعائمتو
ح نائب كدفغ بسيجاف الحرى خارج دمذق , فكانت كاليتو مجتيا سبع سشيغ كستة اشيخ كنرف , كتع قتل معو األميخ يػنذ بمصا الخما

ـ(, كمات ايتسر الحيغ 1399ىػ/802شخابمذ كتػلى نيابتيا ست سشيغ , كدفغ بالرالحية , فسات يػـ الخسيذ الخابع رمزاف سشة )
, ركض السشاضخ كانػا مغ افزل مساليظ الطاىخ بخقػؽ , كفييا قيل "بخكة مغ الجماء محػرىا التدمط" . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة ,

نيل األمل في ذيل  .؛ ابغ شاىيغ الطاىخؼ , 12/212, الشجػـ الداىخةابغ تغخؼ بخدؼ , .؛  6/28, الدمػؾ السقخيدؼ ,.؛  301
، الجخائع في مرخ  عصية .؛ 155,  نيابة غدة في العيج السسمػكي .؛ 88الغدك السغػلي لجمذق،  .؛ بشي عيدي , 3/36, الجكؿ

، مػسػعة التاريخ  الديجؼ .؛ 307, الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  ، صمة .؛ باعامخ93ك 12في عرخ السساليظ الجخاكدة ، 
 .103,  العرخ السسمػكي –االسالمي 

 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د,ىػ((   1)
 كحا في )أ( : كركس االمخاء كاالعياف)ب( : السحخكس اعياف االمخاء )ج,د,ىػ,ك((   2)
 ج,د,ىػ,ك(ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )(   3)
 كحا في )أ( : شعخ )ب( : قمت شعخ )ج,د,ىػ,ك((   4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : تزخعت )ج,ك((   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : امشت )ب(  (   6)
 ساقصة في)أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك((   7)
حمب كصميع خبخ استيبلء تيسػر عمى  كاف ذلظ يـػ االثشيغ شيخ محـخ  ,أثشاء كجػد الدمصاف أحسج بغ أكيذ كقخا يػسف في - *

سيػاس , بعج محاصخة دامت ثسانية عذخ يػما , كقتل أىميا كىجـ أسػارىا ,ك محاربة سميساف بغ ابي يديج , فقج جاءىا مغ جية تبخيد 
أميخ مرصفى  كحاصخىا , فحاؽ أىميا العحاب الذجيج , فقج سفظ الجماء كنيب األمػاؿ كسبي الحخيع كأسخ االشفاؿ , ككاف نائبيا

.؛ابغ  12/216, الشجػـ الداىخة كانيدامو , كسيصخ تيسػر عمى سيػاس , كبعجىا تػجو إلى بيشدا .لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,
 .418, ،تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ  .؛ شقػش 72ندىة الشفػس كاألبجاف ،  الريخفي ,

 )ك( ساقصة في )أ,د,ىػ( : ابغ )ب,ج( : ثابتة في(   8)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بايديج )د,ىػ((   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : خاف مخاد ابغ )ب( : ابغ مخاد بغ )ك((   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب(  (   11)
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استحزخ مغ جشجه اىل السشعة ,كحرغ السجيشة كالقمعػة, كاسػتعج لمقتػاؿ ,كاسػتسج ف (1),كلبعج السجاء
,ليتحقػق  )*(امخايو ,عمى ابجاف االسػار ,كجيد تيسػر مػغ جيذػو العيػػف  (2)لمحرار ,كفخؽ رءكس

عيشيػا ,فعػـد  (4), فػخ لسػا اف رءا (3)ما ىػ عشجه مطشػف ,كلسا كذفت جيػشو الميػخ سػميساف زيشيػا
يجيػػد ليػػع  (6)البمػػج ,ريثسػػا (5)ى ابيػػو, كاشػػتخط مػػع امخايػػو كذكيػػو ,انيػػع يحفطػػػف لػػوعمػػى التػجػػو الػػ

كعػجـ السخافقػة, فػخاـ لشفدػو الخػبلص ,كافمػت  /ب(57)العجد كالعجد, فمع يدعيع اال السػافقة كالتخمف, 
الحجػػة سػػشة اثشػػيغ  (8)تيسػػػر بتمػػظ الدػػيػؿ الياميػػة, سػػابع عذػػخ ذك (7)كلػػو خرػػاص ,فػصػػل الييػػا

ىحه السجيشة ,في ثسانية  (10)بديػاس دجمة الذػمي ,قاؿ انا فاتحػا (9)اية ,كلسا حمت الديػؿكثسانس
,كفتحيػا فػي اليػػـ الثػامغ عذػخ ,بعػجما  )*(,ثع اقاـ في محاصختيا عبلمػات الحذػخ (11)عذخ يػما

عثى فييا كعػاث ,كذلػظ يػـػ الخسػيذ, خػامذ السحػـخ سػشة ثػبلث ,كبعػج اف حمػف لمسقاتمػة ,اف ال 
,كاسػػتسكغ مػػغ  (12)دميػػع ,كانػػو يخعػػى ذمسيػػع ,كيحفػػع حػػخميع كحػػخميع, كلسػػا فخغػػت السقاتمػػةيخيػػق 

كالقػػػاىع احيػػػػاء فػػػػي تمػػػػظ  سػػػػخبا ,كحفػػػػخ ليػػػع فػػػػي االرض سػػػػخبا , (13)السقاتمػػػة ,ربصيػػػػع فػػػػي الخبػػػاؽ
,كعػػػجد مػػػغ القػػػي فػػػي تمػػػظ الحفػػػخ ,كػػػاف  )*(فػػػي قميػػػب بػػػجر الرػػػشاديج (14),كسػػػا القػػػى )*(االخاديػػػج
,ثع اشمق عشاف الشياب, كاتبع الشيب االسخ كالخخاب ,ككانت ىحه السجيشة مػغ  االؼ نفخ (15)ثبلثة

                                                           
 كحا في )أ,ب( : السجػ )ج,د,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,د,ىػ,ك((   2)
في الجدع , أك رئيذ الجير كالديج كشخيف القـػ , ك الجاسػس كالحارس . لمسديج يشطخ : جسع العيغ , أؼ عزػ الخؤية  العيػف  - *

 .371, باب عير ,  .؛السعجع الػسيط 570, باب العيشة , الخائج معجع لغػي عرخي  : مدعػد ,
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   3)
 كحا في )أ( : راػ )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   4)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السجيشة )ب(كحا (   5)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كبيشسا )ب( : بيشسا )ج,ك((   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الييسا )ب(   (   7)
 كحا في )أ( : ذؼ )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   8)
 كحا في )أ,ب( : احمت )ج,ك(: ساقصة في )د(  : احل )ىػ( (   9)
 ذـػ قاؿ فانا )ب( : دجمة الذػمى قاؿ انا فاتح )د,ىػ(كحا في )أ,ج,ك( : كصحبتيع زجمة ال(   10)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : يػـ )ب,ج((   11)
معجع اسساء : جسع الشاس في مكاف , البعث كاإلحياء بعج السػت , اسع مغ اسساء يـػ القيامة . لمسديج يشطخ : البابيجؼ ,  الحذخ - *

 .194, باب حذخة ,  .؛السعجع الػسيط 63,  االشياء
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السقابمة )ب(  (   12)
 كحا في )أ,ب( : الػثاؽ )ج,د,ىػ,ك((   13)
: جسع أخجكد , ىػ الذق السدتصيل في األرض , كضخبة الذجيجة تذق األرض كالجمج , أك ىع ممػؾ اليسغ , كاألخجكد االخاديج  - *

ل أف أصحاب األخجكد ىع في بشي اسخائيل , كىي اليـػ خخاب , قخية بشجخاف كأصحاب األخجكد قيل أنيع قـػ عمى ديغ الحق , كقي
 .؛  الحسيخؼ ,1/121معجع مغ استعجع،  البكخؼ ,ليذ فييا إال السدجج الحؼ أمخ الخميفة عسخ بغ الخصاب بشائو. لمسديج يشطخ : 

, ، معجع متغ المغةرضا .؛ 1/118باب اخابث , الخائج معجع لغػي عرخي ،  .؛ مدعػد , 18, الخكض السعصار في خبخ األقصار 
 . 2/234باب خ دد, 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : لقى )ج((   14)
: جسع صشجيج , جساعة مغ العدكخ , السرائب كالجكاىي , أك اليػـ الذجيج الحخ , الذجيج السقجاـ . لمسديج يشطخ : الرشاديج  - *

 , باب ص ف د.معجع الغشي  ـ ,ابػ العد  .؛ 501, باب صشع , ، الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد
 كاف ثبلثة )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبلث )ب((   15)
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االمرػػار, فػػي احدػػغ االقصػػار, ذات عسػػايخ مكيشػػة, كامػػاكغ حرػػيشة ,كمػػاثخ مذػػيػدة,  (1)اضػػخؼ
لبلمدجػػػة مػافػػػق ,كسػػػكانيا مػػػغ احذػػػع الخبلئػػػق  (2)كمذػػػاىج لمخيػػػخ معيػػػػدة ,ماكىػػػا رائػػػق ,كىػاىػػػا

اـ, كيتعػػػاشػف اسػػػباب التكميػػػف كاالحتػػػخاـ, كىػػػى مثاخسػػػة ثػػػبلث تخػػػػـ ,يتعػػػانػف التػػػػقيخ كاالحتذػػػ
,كمػحر ,كانسحػت  )*(كالخكـ ,كاما االف فقج حمت بيػا الغيػخ, كتفػخؽ اىميػا شػحر( 3),الذاـ ,كاررنجاف

 . )*(نقػشيا, فيي خاكية عمى عخكشيا (4)مخاسع

 لذاـ:ذكخ اندجاـ صػاعق ذلظ البالد الصاـ مغ غساـ الغخاـ عمى فخؽ مسالظ ا

كنقيا ,كاستػفاىا حرجا كرعيا, فػؽ سياـ االنتقاـ, الى نحػػ  (5)كلسا استشقى سيػاس لحسا
مسالػػػظ الذػػػاـ ,بجشػػػػد اف قيػػػل كػػػالجخاد السشتذػػػخ ,فػػػالجخاد كػػػاف مػػػغ اعػانيػػػا, اك كالدػػػيل السشيسػػػخ, 

خ ,اك كػػالفخاش السبثػػػث, فػػالفخاش يحتػػخؽ عشػػج تصػػاي (6)فدػػيل الػػجماء جػػار ,مػػغ فخنػػجىا كخخصػػانيا
قتاميػػػا رجػػػاؿ تػػػػراف, كابصػػػاؿ  /أ(58)انعقػػػاد  (7)سػػػياميا, اك كػػػالقصخ اليػػػامي ,فالػػػجيع تزػػػسحل عشػػػج

,ككػاسػػخ  (8)ايػػخاف, كنسػػػر تخكدػػتاف ,كنسػػػر بمخذػػاف ,كصػػقػر الجشػػت كالخصػػا, كندػػػر السػغػػػؿ
, كجػػػارح جخجػػاف, كعقبػػاف صػػغانياف (9)الجثػػا, كافػػاعي خجشػػج ,كثعػػابيغ انػػجكاف  (10),كىػػػاـ خػػػارـز

حرار شػادماف ,كفػػارس كفػارس ,كاسػػد خخسػاف ,كضػباع الجبػل ,كليػػث مازنػجراف,  )*(ػارؼ كض
                                                           

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اشخاؼ )ب((   1)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : ماءىا رائق كىػاءىا)د((   2)
 كحا في )أ( : كاذربيجاف )ب,ج,د,ىػ,ك((   3)
, باب ، معجع الغشي  ز , كىػ الشطع. لمسديج يشطخ : ابػ العـد: الحىاب في جيات شتى مختمفيغ , الفرل بيغ حبات الخخ شحر  - *

 .3/293, باب ش ذ ر ,معجع متغ المغة رضا , .؛ش ذ ر 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اثار )ب( (   4)
بلزمة شمب األميخ سميساف خػنجكار حاكع سيػاس مغ كالجه السداعجة في ردع قػات تيسػر , لكشو لع يدتصع امجاده بالجيػش ال  - *

ألنو كاف يحاصخ القدصشصيشية , فيخب قبل كصػؿ جير تيسػر , كتخؾ في القمعة األميخ مرصفى مع حامية مكػنة مغ أربعة االؼ 
ـ( , كاحتميا لسجة ثسانية عذخ يػما , كأخبخ سكانيا أنو لغ يقتل 1399ىػ/802ذؼ الحجة سشة ) 17جشجؼ , كحاصخ تيسػر سيػاس 
ع غجر بيع , كنقب أسػار السجيشة كخخبيا كنيبيا , كقج كصفت السرادر التيسػرية جير تيسػر بانيع مشيع أحجا , فمسا تسكغ مشي

السفدجيغ الشيابة , كدفغ ثبلثة االؼ مغ حامية السجيشة كأعيانيا, أغمبيع مدمسػف في حفخ , حيث حفخ تيسػر ليع قبػر , كربط ايجييع 
ماد , فقجر عجد القتمى أربعة االؼ شخز , كسقصت بيجه في الخامذ مغ محـخ سشة كأقجاميع , كدفشيع أحياء , كغصػىع بالساء كالخ 

الشفحة السدكية في  .؛ابغ دقساؽ , 301, ركض السشاضخـ( ,كقيل الدابع مغ محـخ لمسديج يشطخ :ابغ الذحشة , 1400ىػ /803)
تيسػرلشظ عرخه  .؛ شياب , 3/204, اريخ حمب نيخ الحىب في ت الغدؼ ,.؛   6/34, ، الدمػؾ.؛السقخيدؼ  314الجكلة التخكية ، 
 201تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  مرمح ,.؛  116, حخكب السغػؿ حصيط , .؛ 263, كحياتو كأعسالو 

  History of Tamerlane and His Successors , p.12.؛
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كسا )ب( (   5)
 صخخاتيا )ب(  كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : (   6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : تزسى عشج )ب(  : تزحظ عغ )ج(  : تزحظ عشج )ك((   7)
 كحا في )أ,ج,ك( : السغل )ب( : السغػؿ )د,ىػ(                         (   8)
 كحا في )أ,ب( : ايجكاف )ج,د,ىػ,ك((   9)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : صفانياف )ب,ج(  (   10)
, باب  العجع الػسيط, أؼ الحيػاف السفتخس كأكل المحع , أك الحيػاف السجرب عمى الريج . لمسديج يشطخ :  : جسع ضار ضػاري  - *

 .211, باب معجع لغة الفقياء  ركاس ,.؛  327ض , 
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ككخمػاف ,كشمػذ اربػاب  )*(((1)رد خػ,كاصل قبائل ) )*(كشالقاف,كسباع الجباؿ ,كتساسيح رستسجار 
اليشػػج ,كالدػػشج كمػلتػػاف ,ككبػػاش  (4)كىسػػحاف, كافيػػاؿ (3),كذيػػاب الػػخؼ ,كغدلػػي (2)شيالدػػو كاصػػفياف

 , )*( عدػػكخ مكػػـخ (6),كجػػخارات )*(الغػػػر, كعقػػارب شػػيخ زكر (5),كثيػػخاف شػػػاىق )*(المػػػركاليػػات 
 [ : (8),]شعخ )*(((7))كجشجؼ سابػر

 )*(اليو زرافات كاحجانا  (10)شار    ليع                            (9)قـػ اذا الذخ ابجؼ ناجحيو

  ككبلب, كاالكباش كالحذع ,الخجـ ,كفخاعل التخاكسة (11)مع ما اضيف الييع مغ عداكخ

                                                           
كػرة بيغ مجيشة مغ مجف خخاساف, ك ىي مجيشة جبمية تقع بيغ جباؿ تسذ الصالقاف كببلد خخاساف , كسا تػجج أيزا بمجة ك شالقاف :  - *

تػريد كابيخ , كأقخب إلى الجيمع مغ قدكيغ , كىي أكبخ مجيشة بصخارستاف كىي ما زالت مػجػدة , كتترل الصالقاف بجبل الجػزجاف 
الخكض السعصار  الحسيخؼ ,.؛ 4/371,  صبح األعذى القمقذشجؼ ,.؛  4/6, باب شالقاف , معجع البمجاف .لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

،قرج  .؛ السحبي 465بمجاف الخالفة الذخقية ،  لدتخن  , .؛ 447, أكضح السدالظ؛ ابغ سباىي زادة , . 380, في خبخ األقصار 
 .2/248,  الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل

 كحا في )أ( : الخػز )ب,د,ىػ( : الخػر )ج,ك( (1) 
جاف الخـك , كقدع مشيا في الجدء الذخقي كالغخبي مغ نيخ أثل ,  قبائل الخدر ىع يدجػج كمدجػج , كعمى تخػميا بم : رد قبائل الخ - *

 . 18,  الفيخستكاصف ,  .؛ 218الخكض السعصار ، الحسيخؼ ,.؛  90, أحدغ التقاسيع . لمسديج يشطخ : السقجسي , 
 كحا في )أ( : اصبياف )ب,ج,د,ىػ( : اصشياف )ك(   (   2)
 كحا في )أ( : كغدني )ب,ج,د,ىػ,ك( (   3)
 كحا في )أ( : افياؿ )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   4)
ىي مشصقة كاسعة بيغ خػزستاف كأصبياف , كتعج مغ أعساؿ خػزستاف , كالسعخكؼ أف المػر ىع المخ يدكشػف في ىحا  المػر : -*

 .5/25, معجع البمجاف السػضع . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 ىيق )ج,ك(  كحا في )أ,د,ىػ( : كنيخاف شػاىق )ب( : ثيخاف شػا (   5)
تقع في االقميع الخابع , كىي بمجة بيغ السػصل كىسحاف , في جية حمػاف بالقخب مغ كػثى مغ بابل ىاركت  , بشاىا  شيخ زكر : - *

زكر بغ الزحاؾ , كمعشاىا مجيشة شيخ , أك نرف الصخيق , أما أىميا في غدلة كيعانػف مغ الجفاء كالغمطة .لمسديج يشطخ : 
قرج الدبيل فيسا مغ السحبي ,  .؛ 350, الخكض السعصار في خبخ األقصار  الحسيخؼ , .؛ 4/366,  األعذى ، صبحالقمقذشجؼ 

 .2/210,  المغة العخبية مغ الجخيل
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كحذخات )ك((   6)
 مػاصفات جشج تيسػر عشج ابغ عخبذاه . - *
 كحا في)أ,ب,ج,ىػ,ك( : شابػر )د((   7)
: مجيشة باألىػاز , كيقاؿ أنيا قخيبة كازكف كتقاؿ باألعجسية بذاككر , تعخيب لػ انجيخ شافػر ,بشاىا سابػر بغ  جشجي سابػر -*

ازدشيخ ألسخػ الخـك , معشاه خيخ مغ أنصاكية ,ككانت أياـ الداسانييغ قاعجة خػزستاف , كىي مجيشة خربة كبيا نخيل ككثيخة السياه 
ـ( , 878ىػ/265مظ يعقػب بغ الميث الرفار الحؼ اتخح ىحه السجيشة قاعجة لو كمات فييا سشة )كقرب الدكخ , كتحتػؼ عمى قبخ الس

 كضست العجيج مغ أىل العمع مثل : عبج ر بغ زياد بغ سابػر  , كابػ العباس احسج بغ عبج ر بغ سابػر . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,
.؛ابغ  4/341 صبح األعذى ، .؛القمقذشجؼ , 2/170باب جشجيدابػر , معجع البمجاف، .؛ الحسػؼ , 2/397معجع مغ استعجع، 
 .؛32,  .؛الفيخست 47,  معجع الخخيصة التاريخية كاصف , .؛ 3/4,  األنداب, الدسعاني ,  278, أكضح السدالظ سباىي زادة ,
 .273, بمجاف الخالفة الذخقية  لدتخن  ,

 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك((   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ناججتو )ب((   9)
 كحا في )أ,د( : شارت )ب( : شاركا )ج,ىػ,ك( (   10)
 11,  ديػاف الحساسةبشي العشبخ , باب الحساسة : لػ كشت مغ زماف . لمسدؼ يشطخ : ابي تساـ ,  ج: قخيط بغ انيف اح القائل ىػ - *
 .19,  شخح ديػاف الحساسة لمتبخيدي التبخيدؼ ,  .؛
 كحا في )أ( : عذايخ )ب( : اعيار )ج,د,ىػ(  :عابخ )ك(    ( 11)
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 العجػػع ,كحفالػػة عبػػاد االكثػػاف ,كانجػػاس مجػػػس االمػػع ,مػػاال (1)الشيػػاب, مػػغ رعػػاع العػػخب, كىجػػع
,كالخيػاح  )*(يكتفو ديػاف ,كال يحيط بو دفتخ حدباف ,كبالجسمة  فانو الججاؿ, كمعو يػاجػج كمػاجػج

اء مػافقػػو, كالقػػجر مدػػاعجه ,كمذػػيئة ,كالدػػعج رايػػجه ,كالقزػػ (2)العقيسػػة اليػػخج, فتػجػػو كالشرػػخ فايػػجه
الػػػببلد سػػػابقتو, فبمػػػ  خبػػػخه  (4),سػػػايقتو رايػػػجة, كاراده ر عػػػد كجػػػل ,فػػػي تػػػجبيخ العبػػػاد (3)ر تعمػػػى
الػى نايػب الذػاـ, كسػائخ  (6)الذامية ,كاترػل ذلػظ بالػجيار السرػخية ,فػػرد مػسػـػ شػخيف (5)الببلد

[ (9)]كيقيسػػا (8)ـ, اف يتػجيػػا الػى حمػب ,كيقيسػػااالسػبل (7)الشػاب ,كالحكاـ, كغدات الجيغ ,ككسات
,مع الشػاب  )*(,كيتعاكنػا عمى مشعو, فتجيد نايب الذاـ سيجؼ )*(عميو الجمب ,كيجتيجكا في دفعو

كثسانسايػػػة ,فػػػي شػػػيخ صػػػفخ, ككصػػػل ]الخبػػػخ  (11)سػػػشة ثػػػبلث الػػػى حمػػػب , (10),ككصػػػمػا كالعدػػػكخ

                                                           
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : كىس  )ج,د,ىػ,ك(   (   1)
كقيل اكن  كمػنجػؿ , حيث اكن  ىػ يدجػج , كمػنجػؿ ىع التتار,ىسا قبيمتاف عطيستاف مغ التخؾ , كىع أمع ياجػج كماجػج :  - *

دؿ أحجىع كقاؿ ياحػج كماجػج مغ كلج ادـ؟ قاؿ : )نعع , كمغ كرائيع ثبلث أمع تدكيل كتدريذ كالسدشظ الدكيثيػف عشج اليػناف , فقج س
, يمج الخجل مغ صمبو الفا( , كسدؿ رسػؿ ر عغ يدجػج كماجػج فقاؿ : " يدجػج كمدجػج , فيدجػج امة , كمدجػج امة , ككل أمة اربع 

ذكخ بيغ يجيو مغ صمبو كميع قج حسل الدبلـ" , كىع ابشاء يافث بغ نػح عميو الدبلـ  الف أمة , ال يسػت الخجل حتى يشطخ إلى الف 
, كقيل ىع مغ كلج ماغػغ بغ يافث كقيل مغ كلج كػمخ بغ يافث , كمشيع مغ زعع أنيع حمقػا مغ نصفة أدـ , كسا أنيع يختمفػف في 

بغ ابخاىيع , أك مجيغ بغ ابخاىيع كابخاىيع ىػ كلج عامخ بغ شالخ بغ قبائميع فسشيع مغ يقػؿ أنيع يعػدكف إلى اـر بغ ساـ , أك اسساعيل 
ساـ , كىسا اسساف أعجسياف , سكشػا في قارة اسيا شساؿ الريغ , كىع خمقا كثيخا ال يعمع عجدىع إال ر , كيذخبػف مياه الفخات , 

االمع , فقالػا : نحغ ندسى لظ مغ بالقخب مشا مشيع  كيخخج مغ أجت الشار كمغ الساء األجاج كشجيج السمػحة , فدالػا عغ أجشاس تمظ
, االخبار الصػاؿ  .؛الجيشػرؼ,109/2,  البجاية كالشياية, فدما ما سػػ ذلظ , فبل تعخفو ىع يدجػج كمدجػج . لمسديج يشطخ : ابغ كثيخ , 

أثار البالد  القدكيشي ,.؛  2/197, باب سجاد , معجع البمجاف .؛ الحسػؼ , 2/232,  تاريخ مجيشة دمذق.؛ ابغ عداكخ ,  72
معجع الخخيصة  .؛ كاصف , 33, .؛ قالئج الجساف  19, نياية األرب في معخفة أنداب العخب  القمقذشجؼ , .؛ 618, كأخبار العباد

كير, الج.؛ 67,  السديح الججاؿ ك ياجػج كماجػج .؛ القخشبي, 1/156رحالت ماركػ بػلػ  ، ماركػ بػلػ ,  .؛ 123,  التاريخية
 .32/10185,  .؛مػجد دائخة السعارؼ االسالمية 3/106,  فتاكي المجشة الجائسة لمبحػث العمسية كاالفتاء

 كحا في )أ( : قايجة )ب,ج,د,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في  )ب( (   4)
 ار )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الجي(   5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   6)
 كحا في )أ( : غداة الجيغ ككساة )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   7)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كيشسػ )ج,ك( (8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   9)
ىي الدباقة في الػصػؿ الييا  . لمسديج يشطخ :  انتيى الدمصاف فخج مغ تجييد جيذو , ككجييا إلى حمب , فكانت قػات حساة - *

 .205,  نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظتخكدتاني , 
: ىػ سػدكف بغ عبج ر الطاىخؼ , األميخ سيف الجيغ الفخخؼ الذيخػني قخيب السمظ الطاىخ بخقػؽ , كنائب  سيجي سػدكف  - *

و أـ االتابظ بيخس كأخت بخقػؽ الرغيخة , أؼ ىػ ابغ اخت السمظ الطاىخ , كفي الذاـ , كأميخ اخػر , السعخكؼ بديجؼ سػدكف , خال
ـ(, رباه السمظ الطاىخ كتخعخع في كشفو كأصبح أميخ كمقجـ بالجيار السرخية ,كاف متجيشا كحبا لمعمع كالعمساء , 1381ىػ/783سشة )

ت تحت العقػبة إذ كاف في األسخ , كاخخيغ أنو مات ذبحا , كزار عجد مغ الجكؿ , أما كفاتو اختمفت األقػاؿ فسشيع مغ يقػؿ أنو ما
ـ( . 1395ىػ/798ـ( , كقيل سشة )1400ىػ/803كمشيع قاؿ أف تيسػر القاه إلى فيل فسات بعج اف ركبو بخجميو, فسات أكاخخ سشة )

.؛ السشيل  2/329, يل الذافيالجل ابغ تغخؼ بادؼ , .؛ 284, ، الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  لمسديج يشطخ : ابغ دقساؽ
 . 2/367نيل األمل في ذيل الجكؿ،  ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,.؛ 193ك12/71.؛ الشجـػ الداىخة ،  6/111,الرافي

 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كرحمػا )ك((   10)
 كحا في )أ,ب( : ثمث )ج,د,ىػ,ك((   11)
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كحاصػخ قمعتيػا ,ثبلثػة  , (3)كلع يبق بيػا سػشة )*(يا,فشيب ضػاحي )*(((2)[ تيسػر الى )بيدشا(1)معو
,مجيشة  (4)عشيا لمصيفة ربانية ,ثبػره ككيمو ,ثع اكشى مصيةب(/58)كعذخيغ ليمة, فاخحىا كالكغ كف 

 ,,ككاف نايبيا الشاصخؼ  )*(,كدؾ اشػادىا ,ثع حل كعبو السذػـ, بقمعة الخكـ )*(,فابادىا )*(ممصية

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   1)
 أ,ج,ىػ,ك( : سشا )ب( : بيشدا )د(كحا في )(   2)
ذكخت بدخبار الحخب الرميبية باسع بيدجف , ىي قمعة حريشة مانعة مغ حرػف الذاـ الذسالية , كتقع غخب حرغ  بيدشا : - *

, مجيشة , بيشيا كبيغ سيػاس مديخ ستة أياـ , يدكشيا السدمسيغ كاألرمغ , كىي عمى تخـػ ببلد الخـك  , كلشائبيا مكانة كبيخة مشرػر
البيشدا : ىي مجيشة تزاؼ الييا كػرة , كتذخؼ عمى بحخ الفيـػ , في جية الغخب مغ نيخ الشيل , كقيل أف السديح كأمو كانػا في 

الجر السشتخب في  ابغ الذحشة , السجيشة قبل انتقاليع إلى القجس , كقج بشاىا ممظ القبط يقاؿ لو مشاكش بغ مشقاكش . لمسديج يشطخ :
.؛ 2/116ؽ -1ج، األعالؽ الخصيخةابغ شجاد ,  .؛ 1/326,  بغية الصمب في تاريخ حمب .؛ ابغ العجيع , 171, كة حمب تاريخ مسم

, ندىة األمع في العجائب كالحكع  ابغ الياس , .؛ 237/ 1,السػاعع كاإلعتبار .؛ السقخيدؼ , 231, أكضح السدالظ ابغ سباىي زادة ,
 .156, بمجاف الخالفة الذخقية   لدتخن  , .؛ 233, ح الذخيف، التعخيف بالسرصمالعسخؼ  .؛ 226
ـ , عيغ شخؼ الجيغ مػسى عمى بيشدا , كصل بخيج مغ حمب أف تيسػر كصل 1393ىػ/796في الخابع عذخ ربيع األكؿ سشة  - *

مػاؿ , خبلؿ ثبلثة كعذخيغ إلى بيشدا فحاصخىا كىجـ جدء مغ قمعتيا نيبيا التي عخفت بقمعة الخكـ , كاستػلى عمى كل ما كجو مغ أ
يػما كقيل شيخ , كسبب حرارىا الصػيل ىػ متانة القمعة كحرانتيا كشجاعة نائبيا الشاصخؼ دمحم بغ شيخؼ كقػتو , إذ الحق خدائخ 
كبيخة في الجير التيسػرؼ , كلكشو لع يدتصع الرسػد في مػاجية الدحف التيسػرؼ , فقج حاصخىا مغ جسيع الجيات كضخبيا 

انيقات , كىجـ قمعتيا ,كخبلؿ الحرار أقاـ تيسػر معدكخه بالقخب مغ تل مجاكر مغ بيشدا , كلكغ كاف ذلظ خصخ عميو بدبب بالسشج
قحؼ السشجشيقات عغ قمعة بالقخب مغ مكاف تخيع تيسػر , كبعجىا شفع شاه رخ لشائب القمعة عشج كالجه , فقبميا كتبادلػا اليجايا , كأما 

ا , عشجما شاىج جيػش تيسػر الكثيخة , فدعى لصمب األماف بو , فاستجاب تيسػر كضخب الدكة كالخصبة األميخ مقبل حاكع بيشد
 الدمػؾ .؛ السقخيدؼ , 2/366ؽ -9ج,  ابغ الفخاتتاريخ  ابغ الفخات , .؛ 302ركض السشاضخ، باسسو. لمسديج يشطخ :ابغ الذحشة , 

الغدك  بشي عيدى ,.؛  3/204,  نيخ الحىب في تاريخ حمب الغدؼ , .؛ 12/265, الشجـػ الداىخة .؛ ابغ تغخؼ بخدؼ, 6/39, 
تاريخ السساليظ في مرخ كبالد شقػش ,  .؛ , 311, ، صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي .؛ باعامخ  89السغػلي لجمذق ، 

 . 202,  تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخيةمرمح , .؛  419,  الذاـ
 )أ,ب( : سشا )ج,د,ىػ,ك(كحا في (   3)
 كحا في )أ( : اكشا مصية )ب( : اكشا )ج,ك(: كشا )د,ىػ(  (   4)
: كسساىا الخـك ممتيغ , كماالشيا كممصيا بالخكمية , كقيل اسسيا ممجني فيخبت كأصبحت ممصية , كىي مجيشة بشاىا اسكشجر  ممصية - *

ىي قاعجة الثغػر شسالي الجبل , كبشيت مغ أجل الحساية أماـ الخكـ , عمى يج  , مغ ببلد الخـك تتاخع الذاـ كالثغػر الجدرية فييا , ك 
 195 ، الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب ، االسكشجر , فيي مدتػية األرض , كتحيط بيا جباؿ الخكـ. لمسديج يشطخ :ابغ الذحشة

الخكض  الحسيخؼ , .؛2/184ؽ -1ج, الخصيخة  ،االعالؽ ابغ شجاد.؛  1/253,  بغية الصمب في تاريخ حمب ابغ العجيع , .؛
 باعامخ ,.؛ 152,  بمجاف الخالفة الذخقية  .؛ لدتخن  , 602, ، أكضح السدالظ .؛ ابغ سباىي زادة545السعصار في خبخ األقصار ، 

 .267, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي 
, كعيغ عمييا قخايػلظ عثساف أميخ التخكساف في الذاه البيزاء , كبيحا  تػجو تيسػر إلى ممصية كتسكغ مغ الديصخة عمييا كخخبيا- *

ـ( , كصل خبخ لمدمصاف بخقػؽ مغ حمب أف تيسػر 1400ىػ/803أصبحت تحت حكع تيسػر , كفي الخامذ كالعذخيغ مغ محـخ سشة )
بيشدا كقمعة حمب  .لمسديج يشطخ ب كقمعة أخج ممصية , بعج حرار داـ عذخة أياـ , كبعجىا تػجيت جشػده غمى عجة مػاقع مشيا :عيشتا

 مرمح ,.؛  110 ,حخكب السغػؿ  حصيط , .؛ 12/218, الشجـػ الداىخة ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  6/34, الدمػؾ السقخيدؼ , :
الجياد اإلسالمي ضج عاشػر,  .؛ 90, الغدك السغػلي لجمذق.؛ بشي عيدى ,  201تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ، 

 .604, تاريخ إيخاف بعج اإلسالـ االشتياني , .؛ 341,  ميبييشػالسغػؿالر
: السشصقة الخابعة في جشج فشدخيغ , كفييا نيخ يعخؼ بسخزباف يجيء مغ ناحية الجبل , كيرب في الفخات , تحت  قمعة الخكـ - *

اـ بصخؾ األرمغ كيدسػنو باألرميشية كتاغيكػس , قمعة الخـك , كىي قمعة حريشة كتقع في الجدء الغخبي الجشػبي مغ الفخات , كبيا مق
 ابغ سباىي .؛ 4/391, باب قمعة , معجع البمجاف كتقع كسط ببلد السدمسيغ , ألنيا تدسى قمعة السدمسيغ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 .233,  التعخيف بالسرصمح  الذخيف العسخؼ ,.؛  527, ، أكضح السدالظزادة 
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 )*(,كسػػشحكخ مػػا جػػخػ لػػو معػػو مذػػبعا ,ككيػػف اجتيػػج فػػي مجاىجتػػو ()*شػػيخؼ  (1)دمحم بػػغ مػسػػى بػػغ
اىػػف  (4)لو ركما ,فمع يحتفػل ليػا بحرػار كىيػاج ,كقػاؿ ىػي (3)يػما ,فمع يفتح (2),كسعى فاقاـ بيا
مغ بعيج, قاؿ فييا ما قالو ,مغ لع يرل  (6)عمى الحجاج ,كذالظ انو لسا رءاىا (5)عمي ,مسغ تبالة
لشفدو ,كاصػصفاىا,  (10)لسا بشاىا, ادخخىا (9),قاؿ اف ر (8)الحق انو لسا رءاىاك  )*(((7)الى )العشقػد

 )*(,رجػػبل شػػجيج البػػاس )*(((11)اركسػػاس),ككػػاف نايبيػػا  )*(ثػػع انجػػاب ذلػػظ الدػػحاب, الػػى عػػيغ تػػاب

                                                           
 ك( : ابغ مػسى ابغ )ب(   كحا في )أ,ج,د,ىػ,(   1)
مػسى بغ دمحم الذيخؼ , أحج أمخاء حمب كسبط السمظ السؤيج صاحب حساة , كاف  األشخؼ الشاصخؼ , : دمحم بغ مػسى الذيخي  - *

, كىػ نائب قمعة الخـك .  (ـ1378ىػ/780)يحب العمساء كيحب مجالدتيع كاحاديثيع , كيسيل إلى العجؿ كاإلنراؼ , كتػفي سشة 
 .298, ركض السشاضخ  ابغ الذحشة , .؛ 4/381، الجرر الكامشة،  ج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلنيلمسدي
عمى الخغع مغ التقارب الحؼ حجث بيغ العثسانييغ كالسساليظ لسشع التقجـ التيسػرؼ إلى ببلدىع , إال أف ذلظ لع يسشع العثسانييغ مغ  - *

ـ(, كانتدعيا 1398ىػ/801ألخخػ , إذ نجح بايديج في غدك ممصية كاالبمدتيغ سشة )أف يبجؤا باألعساؿ التػسعية عمى حداب األراضي ا
مغ سمصة السساليظ , ككاف سبب بايديج الحتبلليا ىػ الفػضى كانتذار الخبلفات بيغ أمخاء الجكلة السسمػكية كىحا بعج كفاة الدمصاف 

نييغ التػسعية , خاصة أنو كاف في تحالف مع كالجه بخقػؽ, بخقػؽ , كىحا جعل الدمصاف فخج بغ بخقػؽ مدتاء بدبب أشساع العثسا
كتقجمت جيػشو لمديصخة عمى حمب كلكغ حكػمة الشاصخ فخج أعج جيذا لسػاجية الدمصاف بايديج , كرجع الدمصاف إلى ببلده دكف أؼ 

يل األمل في ذيل الجكؿ، ن ضخر , حيث تخاجعت الحكػمة السرخية عغ ارساؿ جيػشيا  . لمسديج يشطخ : ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,
الغدك التيسػري  احسج دمحم , .؛ 80استخاتيجية معخكة انكػرية، مرمح ,  ؛.3/202نيخ الحىب في تاريخ حمب ، .؛ الغدؼ ,  3/28

، تيسػرلشظ كدكلة  عبج الكخيع سميساف .؛ 283ك  257, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  شياب , .؛ 10,  لبالد الذاـ كاثاره
 .21, ليظ الجخاكدة السسا
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاقاـ ليا )ج,ك( (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : يفت  )ب( : يشت  )د,ىػ(       (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ىحا )ب((   4)
 كحا في )أ,ب,ج,د( : نيالو )ىػ( : نيالو )ك((   5)
 كحا في )أ( : راىا )ب,ج,د,ىػ,ك(  (   6)
 ب,ج,ك( : العشاقيج )د,ىػ(كحا في )أ,(   7)
, باب عشػاف ,  السعجع الػسيط: جسع عشاقيج , ىػ اجتساع العجيج مغ الحبات في عشق أك عبلقة كاحجة .لمسديج يشطخ : العشقػد  - *
 .4/225, باب ع ف ؽ , معجع متغ المغة رضا , .؛ 369
 كحا في )أ,ب( : راىا )ج,د,ىػ,ك((   8)
 : اف بشيو )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك(  (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اك جدميا )ب((   10)
: ىي مجيشة حدشة  بالذاـ شساؿ مشب  , كقمعة حريشة مشقػشة في الرخخ , كقج بشاىا السمظ الرالح ابغ السمظ الطاىخ  عيغ تاب -*

تافيا , كىي األف مغ أعساؿ حمب. , كتشػع في زخخفتيا بالخخاـ كالحىب , تقع بيغ حمب كأنصاكية , ككانت تعخؼ بجلػؾ كدلػؾ رس
ابغ شجاد ,  .؛1/323,  بغية الصمب في تاريخ حمبالعدؼ ,   .؛ 4/176, باب العيغ كالياء , معجع البمجاف لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

ج قرالسحبي ,  .؛60الفيخست ، كاصف ,  .؛ 233,   التعخيف بالسرصمح  الذخيف .؛العسخؼ , 2/109ؽ-1ج, االعالؽ الخصيخة
 .16/755, ؛ السػسػعة العخبية العالسية.2/307الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل ، 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اركساش )ب((   11)
: اركساس الطاىخؼ بخقػؽ , ىػ مسمػؾ جخكدي تابع لمطاىخ بخقػؽ , تػلى حكع عيغ تاب كممصية في عيج الشاصخ فخج اركساس  - *

الزػء .لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,  ـ(1450/ق854)ىخ جقسق ابقاه عمى الجكادارية الكبخػ , كتػفي في القاىخة سشة , كالسا استقخ الطا
 .2/269الالمع ، 

ـ( , استقخ األميخ اركساس الطاىخؼ نائب في عيغ تاب في نيابة ممصية , بعج عدؿ 1401ىػ/804في التاسع مغ محـخ سشة ) - *
.؛  6/71, الدمػؾ تاب , كعشجما دخميا تيسػر ىخب اركساس الطاىخؼ مشيا . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , األميخ دمخداش مغ نيابة عيغ

 .12/265 الشجػـ الداىخة، , تغخؼ بخدؼ ابغ
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 (3)فيخب الى حمب ,فمػع يخسػل كراءه (2),بشفدو كاستبج, ثع خخج (1),فحرشيا كاستعج ,كباشخ القتاؿ
 الصمب.

 :(5)كىػ في عيغ تاب )*(الى الشػاب بحمب (4)ذكخ ما ارسل مغ كتاب كششيع خصاب

 )*(,كصػػحبتو مخسػػـػ ,بػػانػاع التفخػػيع (6)ثػػع ارسػػل الػػى الشػػػاب قاصػػجه ,كىػػػ فػػي عػػيغ تػػاب
 (8),كيكفػا عغ القتاؿ كالسكاشخة (7)مػسػـ ,كباصشاؼ التيػيل مخقػـ ,كمغ جسمتو اف يصيعػا اكامخه

,  )*(,كيخسػمػا اليػو اشبلمػير)*( تيسػر كػركاف , سػد خاف ,كباسع االميخ الكبيخ,كيخصبػا باسع مح
 (10)عشػػػػػجه فخػػػػػاف ,اك اقتشرػػػػػو , كارسػػػػػمو الػػػػػى مرػػػػػخ التخكسػػػػػاف لحزػػػػػخة الدػػػػػمصاف (9)الػػػػػحؼ كػػػػػاف

اخػت تيسػػر, ككػاف جػاء الػى الذػاـ, قبػل كقػػع ىػحه الذػخكر, كفيسػا  (11),كاشبلمير ىحا زكج بشت
                                                           

 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كباش لمقتاؿ )ك((   1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : جخح )ك((   2)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كراه )ب,ج,ك(   (   3)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كشفيع خصاب كىػ في عيغ تاب )ب( : كشفيع خصاب )ج(   (4)
كصػؿ خبخ مغ حمب أف جير تيسػر أصبح عمى مذارؼ عيغ تاب , في يـػ الخسيذ سادس عذخ, كأصخ نائيا عمى السقاكمة  - *

معة عيغ تاب , كعشجما دخل تيسػر عمى الخغع مغ عجـ كصػؿ أؼ امجادات عدكخية لو مغ حمب , فتػجو ىػ كبعس مغ قادتو إلى ق
في عيغ تاب كجج أف نائبيا قج تخكيا , كابقى عجد مغ الدكاف في بيػتيع كقج أعمشػا االستدبلـ لتيسػر , كسا أرسل رسػلو إلى دمخداش 

ذاـ فكانت نائب حمب يصمب مشو االستسخار بشيابة حمب , بعج أف ىخب نائبيا اركساس إلى حمب , كأمخه أف يسدظ سػدكف نائب ال
رسالتو لشائبو :"أنا كصمشا في العاـ الساضي إلى الببلد الحمبية ألخح القراص مسغ قتل رسمشا , ثع بمغشا مػتو أؼ الدمصاف الطاىخ , 
ىع  كبمغشا أمخ اليشج كما ىع عميو مغ الفداد فتػجيشا إلييع كأضفخنا ر بيع , ثع رجعشا إلى الكخج فاضفخنا ر بيع , كنطغ اف الكخج

فاردنا عخؾ اذنو فذغمشا بديػاس كغيخىا مغ الببلد كسا  -الدمصاف بايديج–سكاف القػقاز , ثع بمغشا قمة أدب ىحا الربي ابغ عثساف 
بمغكع , كنحغ نخسل الكتب إلى الدمصاف بسرخ فبل يعػد جػابيا , فشعمسيع أف يخسمػا قخيبشا اشمسر الحؼ اسخكه , فاف لع يفعمػا قجماء 

 6/38, الدمػؾ السقخيدؼ , .؛ 315, الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  في اعشاقيع كالدبلـ" . لمسديج يشطخ : ابغ دقساؽ ,السدمسيغ 
 .؛ 203,   .؛تيسػر لشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية118,  تيسػرلشظ.؛المب ,  12/221الشجـػ الداىخة،   ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛

 .420, كالذاـ ،تاريخ السساليظ في مرخ شقػش 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   5)
 ثع ارسل الى الشػاب قاصجه كىػ في عيغ تاب )أ,ج,د,ىػ,ك( : فارسل قاصجه )ب((   6)
 خ ـ , باب ؼمعجع الغشي  , ابػ العـد , 385, باب فجغ , باب  السعجع الػسيط: عطيع القجر كاألجل . لمسديج يشطخ : التفخيع  - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : امخه )ب((   7)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كالسذاجخة )د,ىػ((   8)
ـ( , كقج أرسل لمدمصاف العثساني رسالة يخبخه أف غدكتو لببلد الذاـ كعػدتو 1393ىػ/796رغب تيسػر باحتبلؿ مرخ في عاـ ) - *

ػر مغ االحتبلؿ ىػ أف يرل لسشرب الخبلفة , ألف ـ( , فكاف ىجؼ تيس1400ىػ/ 803مشيا لغ تحػؿ دكف غدك مرخ , ذلظ سشة )
مرخ عاصسة السساليظ كمقخ الخميفة العباسي , كاف بخز نفدو برظ العسمة باسسو كتخصب السداجج بو , حيث أف كل الببلد التي 

 .268, و تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسال دخميا شمب مغ سكانيا اف تكػف الخصبة كالدكة باسسو . لمسديج يشطخ : شياب ,
البجاسي , كأصبح مغ االمخاء  : أك األميخ ايتسر بغ عبج ر االسشجمخؼ الجاسي الجخجاكؼ , أصمو مغ مساليظ اسشجمخ شالميرا - *

في مرخ بدفارة االتابكي بخقػؽ العثساني اليمبغاكؼ , كاتابظ العداكخ في الجيار السرخية , كعشجما تػلى الطاىخ بخقػؽ الدمصشة عيشو 
السشيل  ـ( . لمسديج يشطخ :ابغ تغخؼ بخدؼ ,1399ىػ/802مائة كمقجـ الف , كلكشو ىخب إلى تشع كانزع الى فتشتو سشة )أميخ 

 .3/143, الرافي
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   9)
التخكساف كارسمو الى مرخ )د( : كحا في )أ,ب( : كاقتبزو كارسمو التخكساف كارسمو الى مرخ لحزخة الدمصاف )ج,ك(: كاقتبزو (   10)

 كاقتبزو التخكساف كارسمو الى مرخ لحزخة الدمصاف )ىػ( 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابشة )ب((   11)
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,كنػػاؿ  )*(, ككػػاف اكال فػػي مرػػخ محبػسػػا(1)بصػػػف ,فرػػار ليػػا ضيػػػر بػػيغ ذالػػظ امػػػر, ككػػاف ليػػا
,كجعػل ذلػظ حجػة  (3),ثع صار معدزا مكخما, معطسا مقجما ,فكاف تيسػر لو متصمبػا (2)ضخا كبػسا
[ كيرػػؿ ,انػو (6)في ميجاف ىحه الخسالة, ]يجػػؿ (5),كسببا, ثع شخع يقػؿ ,كىػ يجػؿ (4)لمسعادات

,كاف مغ نربو ,ىػ الخميفػة كاالمػاـ, كانػو يشبغػي اف يكػػف ىػػ الستبػػع االناـ  (7)ىػ اكلى بدياسة
الخياسػػة, ككيػػف  (8)دريػػة /أ(59)السصػػاع, كمػػا سػػػاه مػػغ ممػػػؾ االرض ,لػػو خػػجاـ كاتبػػاع ,كانػػي لغيػػخه 

, كالحذػػػ كالتصػيػػل, ككػػاف يعمػػع اف )*(,شػػخؽ الدياسػػة ,مػػع كثيػػخ مػػغ التيػيػػل )*(تعػػخؼ الجخاكدػػة
,كانو شمب مشيع ما ال يشاؿ ,كالكغ قرج بحالظ ,قخع بػاب الجػجاؿ ,كتخكيػب اجابتيع ,سػالو محاؿ 

قزػا مخاه بالفعاؿ, كلع يمتفػت  (9)الحجة عمييع, في فتح حجخات القتاؿ, فمع يجيبػه بالسقاؿ, كالكغ

                                                           
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػػك( : كساقصة في )ب(   (   1)
شبلمير أحج قػاد تيسػر سشة عشجما استصاع قخا يػسف أسخ ا ازدياد االحتكاكات بيغ تيسػر كالسساليظ كسبب غدك بالد الذاـ :- *
ـ( , الحؼ يحكع أحج قبلع تبخيد , بعج أف أرسل تيسػر ابشو ميخاف شاه باتجاه التخكساف , قاـ قخا يػسف بإرسالو أسيخا 1395ىػ/798)

ف أسخه كاف إلى القاىخة عشج الطاىخ بخقػؽ , فكاف ىحا نػع مغ التحالف الحؼ عقج بيغ الصخفيغ , إلبعاد خصخ تيسػر عغ ببلدىع , كأ
ـ(. لمسديج 1396ىػ/799الدبب في دخػؿ تيسػر لببلد الذاـ كتجميخىا , كبالتالي بجات السخاسبلت بيغ تيسػر كالطاىخ بخقػؽ سشة )

 مرمح , .؛ 477 /2ؽ - 1, ج، بجائع الدىػر ابغ اياس .؛ 1/509, ، أنباء الغسخ بأنباء العسخ  حجخ العدقبلني يشطخ : ابغ
التاريخ حجو شػكت ,  .؛  1/338، الحيل التاـ عمى دكؿ اإلسالـ   الدخاكؼ , .؛ 187, الدياسية كالعدكخية تيسػرلشظ كشخريتو 

 . History of Tamerlane and His Successors , p.9.؛  120,  الدياسي لسشصقة شخؽ االردف
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ضخ كبػسى )ب( : كقاؿ ضخا كبػسا )ج(   (   2)
 )أ,ب( : ككاف تيسػر عميو مغزبا )ج,د,ىػ,ك( كحا في(   3)
 كحا في )أ( : لمسعاداة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   6)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : بدياستو )ك(   (   7)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : دربة )ج,ك((   8)
: ىع جشذ مغ التخؾ , مػششيع في األرض السذخفة عمى البحخ الستػسط مغ جية الذساؿ الذخقي , مغ ببلد الكخج لجخاكدة ا - *

جػرجيا , كيعخفػا باسع االديغة , كىع أربع قبائل : الجخكذ أك سخكذ ,كاركذ , الكدا , كاألص , كأشمق عمييع السساليظ البخجية ألف 
ـ( ,كمجتيا 1516ىػ/922ـ( , كانقخضت سشة )1382ىػ/784ة , بجأت ىحه الجكلة في مرخ كالذاـ )شائفة مشيع سكشت أبخاج القمع

سمصاف  , كمشيع ستة عذخ سمصاف تػلػا  27,  25اك  23, كقيل  22سشة , ككاف عجد ممػكيا  131سشة , اك  134سشة كقيل  138
لباقيغ حكسػا مائة كثبلث سشػات كىع : الطاىخ بخقػؽ كالشاصخ الحكع بذكل سخيع فقج حكع أربعة عذخ سمصاف تدع سشػات , كالتدعة ا

فخج , كشيخ بخسباؼ كجقسقػايشاؿ , كخذقجمػقاتيباس كقانرػه الغػرؼ , كانت بجاية دكلة السساليظ الجخاكدة , كمغ اىع خرائز ىحه 
،  أخبار الجكؿ كأثار األكؿ :القخماني , الجكلة : إنيا استسجت مغ اسسيا أف معطع سبلشيشيا مغ السساليظ الجخاكدة . لمسديج يشطخ

العرخ .؛  229 مرخ كالذاـ في عيج االيػبييغ كالسساليظ ، عاشػر ,.؛  3/242,  نيخ الحىب في تاريخ حمب .؛ الغدؼ , 205
خ االيػبيػف كالسساليظ في التاري عبجك قاسع ,.؛  187, اتحاؼ انباء العرخ  .؛ 159ك  152, السساليكي في مرخ كالذاـ 

تاريخ .؛ القػصي ,  270مػجد التاريخ اإلسالمي ،  العديخؼ , .؛ 70, التاريخ االسالمي شاكخ,  .؛ 206,  الدياسي كالعدكخي 
 .63التاريخ الدياسي لسشصقة شخؽ االردف ،  .؛ حجو شػكت , 230مرخ االسالمية، 

عخضتا إلى ىجػـ مذتخؾ , كىػ غدك تيسػرلشظ , عمى كجػد اتفاؽ مذتخؾ بيغ الجخاكدة كالعثسانييغ , كالدبب في ذلظ نيسا ت - *
أراضي الجكلتيغ , كالدبب في أف تيسػر أراد غدكىع ىػ كفاة الطاىخ بخقػؽ كتدمع ابشو الرغيخ الحكع مغ بعجه, بالتالي انجلعت العجيج 

صمة الجكلة التيسػرية بالعالع  عامخ ,با .؛ 11,  الغدك التيسػري لبالد الذاـمغ الفتغ في بجاية حكسو .لمسديج يشطخ : احسج دمحم , 
 .309, اإلسالمي 

 كحا في )أ( : كلكشيع )ب,ج,د,ىػ,ك((   9)
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االشػػػػػياد, عشػػػػػق الخسػػػػػؿ ,كاسػػػػػتعجكا لمسبػػػػػارزة  (1)سػػػػيجؼ سػػػػػػدكف ,لسػػػػا يقػػػػػػؿ كضػػػػػخب عمػػػػى راس
 . )*(لمسشاجخة (2),كاستسجكا

 كىع في حمب كتيسػر في عيغ تاب: (3)ذكخ ما تساال عميو الشػاب

,االجشػػػاد كالكبػػػخاء, تذػػػاكركا كيػػػف يكافحػنػػػو, كفػػػي أؼ  (4)ثػػػع اف الشػػػػاب كاالمػػػخاء رءكس
ميػػػجاف يشاشحػنػػػو, فقػػػاؿ بعزػػػيع عشػػػجؼ الػػػػخاؼ االسػػػج ,اف نحرػػػغ البمػػػج, كنكػػػػف عمػػػى اسػػػػػارىا 

مغ شػياشيغ العػجك  الدساء بامبلكيا, فاف رايشا حػالييا ,,نحخس بخكج افبلكيا, حخاسة  (5)كالخصج
احجا, ارسمشا عميو مغ رجػـ الدياـ, كنجػـػ السكاحػل شػيابا رصػجا ,كقػاؿ اخػخ ىػحا عػيغ الحرػخ 

,كيكػػػػف ذلػػػظ افدػػػح  ,بػػػل نخمػػػق حػالييػػػا ,كتسشػػػع العػػػجكاف يرػػػل الييػػػا (6),كعبلمػػػة العجػػػد كالكدػػػخ
القػػؿ بدػسيشو,  (7)يظ ما عغ لو في ذلػظ ,كخمصػػا عػغلمسجاؿ, كاشخح لمججاؿ ,ثع ذكخ كل مغ اكل

ككػاف ذا راؼ مدػجد , ككػاف  )*(كساقػا ىجاف الخاؼ مع ىجيشو ,فقاؿ السمظ السػيػج شػيخ الخاصػكي
,يػػػا معذػػػخ االصػػػحاب ,كاسػػػػد الحػػػخب ,كفػػػػارس الزػػػخاب, اعمسػػػػا اف  ((8)اذ ذاؾ نائػػػب )شػػػخابمذ

ء, كمعزػػمة عزػػبلء ,كجشػػجه ثقيػػل ,كفكػػخه ,عدػػخ داىيػػة دىيػػا (10)خصػػخ, كعػػجككع داعػػخ (9)امػػخكع
كبيل ,كمرابو عخيس شػيل, فخحكا ححركع, كاعسمػا في دفعو, بحدغ الحيمة فكخكع, فاف صايب 
االفكػػػار ,يفعػػػل مػػػا ال يفعمػػػو الرػػػاـر البتػػػار, كمذػػػاكرة االذكيػػػاء ,مقجحػػػة الفكػػػخ ,كمباحثػػػة العمسػػػاء 

,كىػػػ اف  (12)ذػو عػجدا ,كػالقصخ كالػجرجي (11),مقجمػة الشطػخ ,اف ىػحا البحػخ مػا يحسػي لػو  بػخء, ك
فػي ببلدنػا غخيػب ,فعشػجؼ الػخاؼ الرػايب ,اف نحرػغ  (13)كاف كالػابل الريب ,الكشو اغسى النػو

                                                           
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,د,ىػ,ك((   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : استعج لمسبارزة كاستسج )ب( (   2)
اـ كإلى السذايخ كالقزاء , لكغ سػدكف لع اجتسع الشػاب دمذق في حمب تحت قيادة األميخ سػدكف , فدرسل تيسػر رسػؿ لمذ - *

يقتشع بسا جاء بيا , كىػ أنو يخيج مشو أف يخصب كيرظ الدكة باسع تيسػر كسيػر غاتسر , كأمخ بقتل رسػلو , فاخبخ األميخ دمخداش 
صمة الجكلة التيسػرية  أف يدتسخ عمى نيابة حمب , كأمخه باف يسدظ سػدكف كقتمو عقابا لقتل رسػؿ تيسػر . لمسديج يشطخ : باعامخ ,

 . 420, تاريخ السساليظ في مرخ كالذاـ شقػش , .؛ 313, بالعالع اإلسالمي 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االبػاب )ب(    (   3)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,د,ىػ,ك((   4)
 كحا في)أ( : اصػارىا كالخصج )ب( : اسػارىا بالخصج )ج,د,ىػ,ك((   5)
 ىػ( : الكدل )ج,ك(كحا في )أ,ب,د,(   6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : ىديل )ب( : عث )ج,ك((   7)
ـ( , كىػ شيخ عبج ر السحسػدؼ الطاىخؼ , بخقػؽ السؤيج , 1421-1368ىػ/ 824-770: كلج سشة ) السؤيج شيخ الخاصكي - *

, الزػء الالمع يشطخ : الدخاكؼ ,ابػ الشرخ الجخكدي األصل , مغ ممػؾ جخاكدة مرخ , كاصمو مغ مساليظ الطاىخ بخقػؽ. لمسديج 
 .3/182 االعالـ ،الدركمي ,  .؛ 3/308
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : شخابمػس )ج((   8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : اميخكع )ج( (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ذا عدخ )ب( (   10)
 ك )ج(   كحا في)أ( : يحسمو بخء كال )ب( : يحسمو بخ ك )د,ىػ,ك( : يحسمو بخا(   11)
 كحا في )أ( : كالحر )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   12)
 كحا في )أ( : لكشو اعسى )ب( : لكشو اكسى النو )ج,ك(: لكشو اعسى النو )د,ىػ( (   13)
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[  مجتسعػػػيغ ,فػػػي جانػػػب كاحػػػج ,ككمشػػػا لػػػو (1)نكػػػػف خارجيػػػا ]نحػػػغ /ب(59)السجيشػػػة مػػػغ كػػػل جانػػػب, 
ؽ ,كالبػارؽ ,كتصيػخ الػى االفػاؽ البيار  (3)خشادؽ ,كنجعل اسػارىا (2)مخاقب مخاصج, ثع نحفخ حػلشا

الػػػػببلد ,فيتدػػػػمصػف عميػػػػو مػػػػغ  (4),كعذػػػػخاف )*(,اجشحػػػػة البصػػػػائق, الػػػػى االعػػػػخاب كاالكػػػػخاد التخاكسػػػػة
كسالب ,فػاف اقػاـ  (6)عميو راجل كراكب ,كيريخ ما بيغ قاتل كناىب ,كخاشب (5)الجػانب, كيثبت
,كانامػل  )*(اعج االسػشة ,كاكػف الػجرؽ شخ مقاـ, كاف تقجـ اليشػا صػافحشاه ,بدػػ  (7)كانى لو, ذلظ ففي

لشػا عشػج سػمصانشا ,الحخمػة كالييبػة ,كاف كػاف  (8)الدياـ, كاف رجػع كىػػ السػخاـ ,رجػع بخيبػة, كاقسػت
 (10)عميشػػػا عػػػخج ,قمشػػػا بحسػػػج ر سػػػمصاف ,كفػػػي سػػػمصانشا فػػػخج ,كاقػػػل االشػػػياء اف نسػػػاده (9)بدػػػمصانو

كىػحا الػخاؼ  ﴾(*)برالفت  اوامرره مرن عنردهفعسٍ هللا ان يراتً ﴿[ مػغ جشػجه, (11),كنتحخز ]مشو ك
,كىػ نائب السجيشة ,ما ىحه االراء  )*(بعيشيو ,كاف راؼ شاه مشرػر االسج, فقاؿ تسخداش (12)االسج

مكيشة ,كال ىحه االفكار الخصيشة ,بل السشاضمة خيخ مغ السصاكلة ,كالسشاجدة في ىحا السػػشغ قبػل 
,كلكل مجاؿ ججاؿ ,كىحا  (14),كلكل مقاـ مقاؿ (13)غازلةالسحاجدة, كمقاـ السشازلة ال يججؼ فيو الس

,كناكشػػػه  [(17)]مػػع الفػػخص (16)[ مقتػػشز ,فػػاغتشسػا فيػػو الفػػخص(15)شيػػخ فػػي قفػػز ,كصػػيج ]فػػي

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   1)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ,ك( : حػاليشا )ج((   2)
 )ج( : اسػارىا )ك(     كحا في )أ,د,ىػ( : صػرىا )ب(  :اسػادىا(   3)
كىع قػـ يدكشػف في جباؿ األكخاد كىي الجباؿ لحاجدة بيغ ديار العخب كديار العجع , دكف تػغل االكخاد في ببلد  : االكخاد التخاكسة - *

 األعذى صبح . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ , شيخ زكر كتشتيي الى صياصي الكفخة , كىي مسمكة سيذالعجع , تبجا مغ جباؿ ىسحاف ك 
 ,4/373. 
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كمعاشخ )د,ىػ((   4)
 كحا في )أ( : كيشبث )ب( : كيثب )ج,د,ىػ,ك((   5)
 كحا في )أ( : كساقصة في)ب(  : كخاشف )ج,د,ىػ,ك((   6)
 كحا في )أ,ج.د,ىػ,ك( : في )ب(  (   7)
خس مغ جمػد ليذ فيو خذب كال عقب. لمسديج يشطخ : ابػ : الدخعة في السذي , أك الميغ كالرمب مغ كل شيء , أك التالجرؽ  - *

 .2/403, باب د ر ؽ , معجع متغ المغة رضا , .؛, باب , د ر ؽ معجع الغشي  العـد ,
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاقيست )ج,ك((   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : سمصانشا )ب( : بمصانو )ك((   9)
 ب(  : يجاده )ج(ثابتة في )أ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )(   10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب((   11)
 52: السائجة  - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االشج )ب((   12)
: اك دمخداش السحسجؼ الطاىخؼ بخقػؽ , كيعخؼ بالخاصكي , كىػ عع تغخؼ بخدؼ , تػلى نيابة شخابمذ كحمب كحساة ,  تسخداش - *

 . لمسديج يشطخ : الدخاكؼ , ـ)1415ق/818)ككقع في أسخ تيسػر , كأشمق سخاحو كتػفي سشة  كسمع قمعة حمب الى تيسػرلشظ ,
 .3/219, الزػء الالمع

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السغاكلة )ب(   (   13)
 ثابتة في )ا,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(       (   14)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(      (   15)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفخصة )ب( كحا(   16)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(  (   17)



264 
 

مػػغ ركػػػد ريحشػػا  (2)[ الحػػخب ,كسػػابقػه بػػالصعغ ,كالزػػخب لػػيبل يتػػػىع مشػػا الخػػػز, كيدتشذػػي(1)]فػػي
,كاصػػػبخكا  (4)ازعػا, فتفذػػػمػا كانيزػػػػا كباشػػػخكاالطفػػػخ, فػػػاجسعػا امػػػخكع, كاعجمػػػػا كال تشػػػ (3),عػػػخؼ

 )*(كصابخكا ,فانتع بحسج ر اىل الشججة, كاكلػا الباس كالذػجة, ككػل مػشكع فػي فقػو السشاضػمة ,مغػغ
 (5)كمختػار, كعمسػو فػي افاضػة دمػػاء االعػجاء ,مشػار كلػو فػي ذالػػظ كفايػة ,كىجايػة كنيايػة ,غيػخه لػػو

ؼ ,كجػػامع كػػاؼ ,ككقايػػة تشحػػػ الدػػشة ,سػػيػفكع الػػى تكمػػيع االسػػبلـ, كشػػد كا (6)بجايػػة ,كىػػػ لسجسػػع
,فيي في مزاعفة كل ذؼ فعػل  (7)الخكس ,فيي في لفطيا كافية شافية ,كترخؼ اسشتكع اسشانيا

 /أ(06)وكفرررٍ هللا ﴿(9),فيػػػي فػػػي ترػػػخيف عمميػػػا شػػػافية كافيػػػة ,فػػػاف كدػػػخناه فدنػػػا بالسشػػػاؿ (8)معتػػػل

السؤنػة ,ككػاف  (11) معػنػة ,كقػج كفيشػا عدػاكخ السرػخيةكتمظ مغ ر﴾,(*)[ القتال(10)المومنجن ]شر
اعمى لحخمتشا ,كاقػػ في كركد الشرخ لذػػكتشا ,كاذكػى لػخيح نرػخنا ,كاذكػى كابكػى لعيشػو  (12)ذلظ

عػػحرا  (13),كاف كانػػت كالعيػػاذ بػػا االخػػخػ, فػػبل عميشػػا اذا بػػحلشا مجيػػػدا, كاقسشػػا )*(الدػػخيشة ,كانكػػى
ىؤالء  (14)اثارنا, فتػكمػا عمى ر العديد الجبار ,كاستعجكا لسبلقات,كمخجكمشا يجرؾ ثارنا ,كيحيي 
فػػػبل تػلػػػػىع االدبػػػار ,كال زاؿ تسػػػخداش ,يحدػػػغ ليػػػع ىػػػحا الػػػخاؼ  االشػػػخار ,كاذا لقيتسػػػػىع زحفػػػا ,

 ,النو كاف صاحب البمج ,كعمى كبلمو  (16),حتى اجسعػا عميو ,كاتفقػا عمى الخخكج اليو (15)البلش

 

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د( : بػ )ىػ(       (   1)
 كحا في)أ,ج,ك( : كيدتشذق )ب,د,ىػ(      (   2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : عغ )ج,ك((   3)
 كحا في)أ( : كثابخكا )ب,ج,د,ىػ,ك((   4)
,  .؛السعجع الػسيط 765, باب السغمة , الخائج معجع لغػي عرخي  : مغ عسل كسغشي , السصخب .لمسديج  يشطخ : مدعػد , غغم - *

 .473باب مغسػر , 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : لجسع )ج,ك((   6)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : اسشاف اسشتكع )د,ىػ((   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مدتقل )ب(     (8)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : بالسشازؿ )ب( : بالساؿ )ج(  (   9)
 ساقصة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(-(10) 
 25األحداب : - *
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : السرخييغ )ج,ك((   11)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : لظ )ج((   12)
, باب الشقيق مدعػد ، الخائج معجع لغػي عرخي غمبو , تقذيخ الجخح قبل الذفاء . لمسديج يشطخ : : الجخح كالقتل , كىدمة ك  انكى -*
 .5/548, باب ف ؾ ؿ , معجع متغ المغة رضا , .؛ 820, 
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : مجيػدا كاقزى )ب( : مجيػدنا كاقسشا )ج((   13)
 كحا في )أ,ب( : لسبلقاة )ج,د,ىػ,ك((   14)
 اؼ البلش )أ,ج,د,ىػ,ك( : االشغ )ب(ىحا الخ (   15)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك((   16)
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,كىػحه كانػت  )*(عتسج ,ككاف تسخداش قػج خػالف الجسيػػر ,ككافػق فػي البػاشغ تيسػػر[ الس(1)]السعػؿ
الغػايخة ,اذا  (4)كالذػاه العػايخة, كالسػخاة كالحػايخة (3),فانػو كػاف (2)عادتو ,كعمػى السخاكغػة جمبػت شيشتػو

,بػل يعيػخ الػى ىػحا مػخة ,كالػى ىػحا  (5)جبشػا مشػو كمكػخا التقى عدكخاف ,فبل يكاد يثبت فػي احػجىسا,
اخػػخػ ,مػػع انػػو كػػاف صػػػرة بػػبل معشػػى ,كلفطػػا بػػبل فحػػػػ ,فاعتسػػج تيسػػػر عميػػو, كفػػػض االمػػػر 

ابػابيػػا, كضػػيقػا  (7),ككػػحلظ عدػػاكخ الذػػاـ ,كجشػػػد االسػػبلـ, ثػػع حرػػشػا السجيشػػة ,كاكصػػجكا (6)اليػػو
شػػػارعيا كرحابيػػا ,كككمػػػا بكػػل حػػارة كمحمػػة اصػػحابيا ,كفتحػػػا االبػػػاب التػػي تقابػػل ممتقػػاه, كىػػي 

 , )*(كباب الفخج )*(()*(ب الشرخ)با

 
                                                           

 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )د,ىػ(      (   1)
ذكخ أف ىشالظ شكػؾ في إخبلص تسخداش لمحكاـ السساليظ , حيث أف تيسػر شمب مغ دمخداش القبس عمى سػدكف مقابل البقاء  - *

ذلظ يجحب انتباىو خػفا مغ أف تيسػر قج أرسل نفذ الخسالة إلى الشػاب األخخيغ , فجمب الخسػؿ أماـ الشػاب في حكسو , إال اف 
كشمب مشو التدكج مغ الخسالة ,  إذ حاكؿ استعساؿ الحيمة لتفخقة أمخاء الذاـ , ليديل عميو القزاء عمييع , كيقاؿ أنو كاف كاتب تيسػر 

شجما أسخ لع يكبل بالدبلسل كإنسا أكخمو تيسػر كدحج الشببلء , كمجه بالسؤف كبدبب ىحه السعاممة كتقاعج عشج القتاؿ , كأف دمخداش ع
أصبح األمخاء يذكػف في نية دمخداش كاعتبخكه خائشا لذعبو , كسا أنو امتاز عغ غيخه مغ الدبلشيغ الذخاكدة بالكياسة كالتعقل , فقج 

ة أف يعسمػا عمى كدب كده ألنو مؤيج مغ ر , كأف يقبمػا بإجخاء الدكة باسسو تحجث مع القػات عغ قػة جير تيسػر , كنرحيع بخص
كالخصبة , كأف تسخداش تجشب لقاء تيسػر لكي يختب امخ الجير , فاتيسو األمخاء بالعسل مع تيسػر , كلكي يبخر حدغ نيتو كصجقو , 

كاتبتظ اليو , كانت تدتجعيو اف يشدؿ حمب " كبيحا فذمت خصة قتل رسل تيسػر , بعج أف قاؿ الخسػؿ ليع : "أف األميخ لع يات إال بس
تيسػر بتفخقة أمخاء الذاـ , فتكػف ىحه خصة مغ مكخ كتخصيط تيسػر لتفخيق األمخاء كبيحا يربح تسخداش مطمػما . لمسديج يشطخ :بشي 

تاريخ السساليظ في مرخ  قػش ,.؛ ش 285تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب , .؛ 90, الغدك السغػلي لجمذق عيدى ,
 .314, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي في عيج تيسػر لشظ  .؛ باعامخ , 422كبالد الذاـ ، 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : شبيعتو )ج,ك((   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب((   3)
 ايخة كالسخاة العاىخة )د,ىػ( كحا في )أ,ب,ك(: العابخات كالسخات الحايخة )ج( : الع(   4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   5)
 .ىحا كصف ابغ عخب شاه لتسخ داش(   6)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : كارصجكا )ىػ((   7)
االسع كأشمق : كاف يعخؼ باسع باب الييػد , بدف الييػد كانػا بجاخمو كمقابخىع بخارجو , فخفس السمظ الطاىخ ىحا  باب الشرخ - *

عميو اسع باب الشرخ كيعخؼ حاليا بيحا االسع ,كيقع في الجية الغخبية مغ دمذق , ما زاؿ محتفطا بسعالسو األصمية , كيعكذ بخجيو 
ـ( , كسا فتحو السمظ الشاثخ بغ أيػب , كيقع باب اخخ 1213/ىػ610قػتو كمشعتو , كأعاد السمظ الطاىخ غازؼ بغ صبلح بشائو سشة )

.؛ 1/380, شحرات الحىب ابغ العساد , .؛44,  السشتخب في تاريخ مسمكة حمبسع في الجية الذخقية مغ القاىخة. يشطخ : بشفذ اال
,  السعالع االثخية لمحزارة االسالمية في سػرية ياغي ,.؛  ، السػاكب االسالمية في السسالظ كالسحاسغ الذامية ابغ كشاف
 .194ك184
تيسػر الى ببلد الذاـ , بجؤا بإعجاد العجة كالشاس لمقتاؿ , فخخجػا مغ دار العجؿ كاجتسعػا عشج باب عجما عمع قزاة دمذق بقجـك  -*

 .296,  تيسػر عرخه كحياتو كاعسالوالشرخ , كىػ احج ابػاب دمذق , فقج اصجر القزاء فتػة بزخكرة قتاؿ تيسػر كجشجه . يشطخ : 
الغخبية مغ القاىخة , ك يقع بيغ باب الجشاف كالشرخ , كاف يصمق عميو اسع باب  : ىػ احج االبػاب الثبلثة في الجية باب الفخج- *

العبارة , كلكغ عشج تججيجه تغيخ اسسو الى باب الفخج , كسا يػجج باب اخخ بشفذ االسع بحمب , سابقا بالعبارة اك باب الثعابيغ ,  
احجثو الدمصاف نػر الجيغ تفاؤال لسا كججه مغ الفخج ألىل البمج  كيعخؼ ايزا بباب الخبلص اك التحخيخ في الجية الذسالية مغ دمذق ,

بفتحو , كىػ باب مددكج داخمي عمى الدػر االصمي , كىػ مديغ بشقػش مخخمة , عخؼ في العيج العثساني باسع باب البػابجية لػقػع 
الجر السشتخب في لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة , سػقيغ بشفذ االسع قخبو, اما حاليا يعخؼ بباب السشاخمية كتدسيتو الى باب السشاخ . 

السعالع ياغي , .؛ 2/9, نيخ الحىب في تاريخ حمب  الغدؼ , .؛ 11/361شحرات الحىب ،  ابغ العساد , .؛ 37,  تاريخ مسمكة حمب
 .189,  االثخية لمحزارة االسالمية في سػرية
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 .)*(كباب القشاة

عمى العداكخ الذامية عشج كصػػلو الػى  (1)ذكخ ما صبو مغ صػاعق البيس كاليمب
 حمب:

,فػصل في سبعة اياـ الػى حمػب ,مػغ عػيغ تػاب ,فحػل بػحلظ  (2)ثع اف تيسػر نقل الخكاب
عدػكخ شايفػة, نحػػ مػغ الفػي ,كبػخز مػغ ذلػظ ال )*(يػػـ الخسػيذ, الخسيذ تاسع شيخ ربيع االكؿ 

بالرػػػفاح ,كشػػػمػىع بالخمػػػاح  (3)نفػػػخ, فتقػػػجـ ليػػػع مػػػغ االسػػػػد الذػػػامية ,نحػػػػ مػػػغ ثمثسايػػػة ,ففمػػػػىع
كشػػخدكىع, ثػػع اصػػبحػا يػػـػ الجسعػػة, فبػػخز مػػغ عدػػكخه نحػػػ مػػغ  (4),فبػػجدكىع كشػػخدكىع ,كخػػجدكىع
 (7)ثػخػ ,فػالتحع مػشيعشايفػة اخػخػ ,ارسػاال كن (6),فتقػجـ الػييع (5)خسدة االؼ, الى مرػاؼ الثقػاؼ

الشصػػاح كاشػػتبكت بػػيغ الصػػايفتيغ ,انامػػل الخمػػاح ,فػػازدحسػا كاقتحسػػػا ,كاشػػتجكا كالتحسػػػا, كال  /ب(60)
 تمظ االقبلـ , (9),لخءكس (8)الرسراـ )*(زالت اقبلـ الخط ,في الػاح الرجكر تخط ,كالقزب

 

 

 
                                                           

قع في الجية الذخقية مغ سػر مجيشة حمب , كبشاه الدمصاف قانرػه : يعخؼ بباب الحجيج كعخؼ بباب بانقػسا , كي باب القشاة - *
ـ( , كسبب تدسيتو بباب القشاة النو كانت تجخل مشو قشاة مياه حيبلف التي تدقي السجيشة . لمسديج يشطخ 1509ىػ/915الغػرؼ سشة )
 .195,  مية في سػريةالسعالع االثخية لمحزارة االسالياغي ,  .؛ 2/8, نيخ الحىب في تاريخ حمب :الغدؼ , 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كنػب )ب((   1)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب((   2)
كصل تيسػر جيبلف كندؿ بيا خارج حمب يـػ الخسيذ التاسع ربيع األكؿ, حاصخىا كأحاشػا حمب بدػرىا , بقػة كبيخة مغ الجير  - *

ي كقعت تيحت سيصختو ,مشيا الخخاسانية كالدسخقشجية كالحقصانية , كالسغل كالتخاكسيغ مكػف مغ كافة الصػائف مغ جسيع الذعػب الت
 11كاليشػد كرعاع العخب , كغيخىع مغ ال يعخفػف ر كرسػلو , كحجثت مػاجيات بيغ قػاتو كقػات السساليظ ككقعت السعخكة الفاصمة 

, ككاف نائبيا مقخ سيفي دمخداش الخاصكي .لمسديج يشطخ : ابغ ربيع االكؿ  14ـ( , كسقصت القمعة في 1400ىػ/803ربيع االكؿ )
نيخ .؛ الغدؼ ,  37,  الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب ابغ الذحشة ,.؛   316, ، الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  دقساؽ

التاريخ الغياثي ، .؛ الغياثي , 111,  ، حخكب السغػؿ حصيط  .؛ 90, الغدك السغػلي لجمذق .؛ 3/206,  الحىب في تاريخ حمب
 343, الجياد االسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ. .؛عاشػر , 2/74,ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي ,.؛  201
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ثمثساية فقتمػىع )ب( : ثبلثساية )ج( (   3)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كححركىع )ك((   4)
 ك( : القتاؿ )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,(   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ليع )ب((   6)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بيشيع )د,ىػ((   7)
: جسع قصباف , قصع شيء , ك امتجاد شعاع الذسذ مثل القزباف , أك كل شجخة بدصت اغرانيا كاستصالت , ما يؤخح  القزب - *

.؛  409, باب قريجة ,  السعجع الػسيط, باب ؽ ض ب .؛ الغشي  معجع مغ االغراف لرشع الدياـ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .4/586, باب ؽ ض ب , معجع متغ المغة الخضا ,

 كحا في )أ,ب( : كالقزباف الرػاـر )د,ىػ( : كالقرب الرسراـ )ج,ك((   8)
 كحا في )أ( : لخكس )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   9)
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القتػاؿ  (2)بط ,كاالرض مغ اثقاؿ اجباؿت )*(الجماؿ )*(الشباؿ ,لجماميل )*(,كمذاريط (1)باالعبلـ تقط
, فتخاجعػػػا كقػػج اعصػػى ر الشرػػخ لسػػغ يذػػا  )*(لػػيبل الطػػبلـ ,كالقتػػاـ كاغصذػػا (3)تػػاط ,حتػػى شػػجى

نيػػػخاف, كفقػػػج مػػػغ العدػػػاكخ االسػػػبلمية نفػػػخاف , ثػػػع  )*(((5)مػػػع )قػيػػػق,مػػػغ دمػػػاء العػػػجك  (4),كاجػػػخػ 
[ (7)الذػػػػامية, كالعدػػػاكخ ]االسػػػػبلمية الجشػػػػد (6),كقػػػػج تعبػػػت )*(اصػػػبحػا يػػػـػ الدػػػػبت حػػػادؼ عذػػػخه

,كالخيػػػؿ السدػػػمة, كالخمػػاح السقػمػػة ,كاالعػػبلـ  (9), كاالىبػػة الدػػابغة (8),الدػػمصانية بالعػػجة البالغػػة
مغ الشرخ ,كالتاييج كنحػا قرجه ,كقرجكا  (11)سػػ شسة اكليظ الرشاديج , (10)السعمسة ,كلع يفػز

ايخه ,كالقزػػػاء مػػػػازره ,كالقػػػجر مطػػػاىخة بػػػالجشػد رده كصػػػجه ,كاقبمػػػت عدػػػاكخه ,كالدػػػعج السيسػػػػف شػػػ
السحكػرة ,كالجيػش السعيػدة السشرػرة ,تػميع االفياؿ ,كافياؿ القتاؿ ,كاذا بو قج اضسخ ليع الػيل 

,كقػػابميع بسقػػجميع  (13)عدػػاكخه تحػػت جػػشح الميػػل ,كبػػثيع فػػييع ,كارسػػل عمػػييع عػػغ الػػييع (12),كعبػػى
,فػاتػىع مػغ بػيغ ايػجييع , كمػغ خمفيػع ,كعػغ ايسػانيع ,كعػغ  ,كشغميع باكايميع ,كاحاط الباقػف بيع

عمػى الذػعخ ,كسػعى سػعى الػجبا عمػى الػدرع االخزػخ  )*(عمييع مذػى السػػس (14)شسائميع ,فسذى
                                                           

 قط )د,ىػ( : باالعبلـ تقط )ج,ك(كحا في )أ( : باالعبلـ يقط )ب( : كاالعبلـ ت(   1)
مدعػد ، .؛  300, باب شخخ ,  السعجع الػسيط: جسع مذخط , أداة لذق الجمج اك غيخه , اك الدمو اياه . لمسديج يشطخ : مذاريط  - *

 . 742, باب السذج ,  الخائج معجع لغػي عرخي 
معجع  خا كيتكػف بجاخمو القيح ,. لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع دمل , ىػ الخخاج كما يطيخ عمى الجمج كيحجث انتفادماميل  - *

 . 365, باب دنخ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , باب د ـ ؿ .؛مدعػد ,الغشي 
معجع الغشي  : سساد األرض , أك ما يخمى بو البحخ ما ال خيخ فيو , أك التسخ األسػد العفغ. لمسديج يشطخ : ابػ العـد , الجماؿ - *

 .2/452باب د ـ ؿ ,  ، معجع متغ المغة،ؿ .؛ رضا ,باب د ـ 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حياؿ )ب((   2)
 كحا في )أ,ب( : سجى )ج,د,ىػ,ك(    (   3)
 98, باب اغدف ,  الخائج معجع لغػي عرخي  جسع غصر , أضمع الميل , كضعف البرخ . لمسديج يشطخ : مدعػد , كاغصذا : - *

 .4/305باب غ ط س ,  ,معجع متغ المغة .؛ رضا ,
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كجخػ )د,ىػ(   (   4)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : فخؽ )د,ىػ(    (   5)
: نيخ حمب يشبع مغ قخية يقاؿ ليا سيشات  , كيسخ بحمب , كيرب في مشصقة األجسة . لمسديج يشطخ : ابغ صرخؼ , الجرة  قػيق -*

 .205, السزيئة في الجكلة الطاىخية
الشػاب كأىل حمب خارج الذاـ , يـػ الدبت حادؼ عذخ ربيع األكؿ , كشمبػا مغ الدمصاف أف يخخج بعداكخه مغ مرخ إلى  تػجو - *

الذاـ ,  ككقف سيجؼ سػدكف نائب دمذق كعداكخ دمذق في السيسشة ,ك دمخداش تػلى السيدخة , كبقية الشػاب بالقمب . لمسديج يشطخ : 
 .344ك  342, الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ .؛عاشػر ,  316, الجكلة التخكية الشفحة السدكية في  ابغ دقساؽ ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تعيشت )ب( - 6
 ساقصة في )أ,ب( : كثابتة في )ج,د,ىػ,ك( - 7
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الدابغة )ب(  : البالعة )د( - 8
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : البالغة )ب( - 9

 في )أ,ب,ج,د,ىػ( : يعػر )ك(كحا  - 10
 كحا في )أ,ج,د,ك( : االشسة )ب( : سػػ ىسة )ىػ(     (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عبا )ب( (   12)
 عغ الييع )أ( : عداىع )ب( : عداليع )ج,ك( : ساقصة في )د,ىػ(  (   13)
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : فسذا )ب(كحا في  (   14)
 486, باب مػسيقى ,  السعجع الػسيطدة مغ الفػالذ تدتخجـ لحبلقة الذعخ . لمسديج يشطخ : : جسع مػاس , ىي ألة حا السػس - *
 , باب ـ كس.معجع الغشي  ابػ العـد , .؛
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امػػػػخ الشػػػػاس كىػػػػاش ,كجاسػػػػت  )*(,كلسػػػػا اىػػػػتسر )*(حػػػػيبلف )*(عمػػػػى قخيػػػػة )*(,ككػػػػاف ىػػػػحا الجػػػػػالف
 (4)االكبػػػاش ,فػػػخت السيسشػػػة ,ككػػػاف (3)انتصحػػػتاالسػػػػد ,ك  (2),كتيارسػػػت )*(كاالمتحػػػاش, (1)اليػسػػػة

,كغمبػتيع الحيػخة  )*(االرتعػاشكشاش ,كاخح االبصاؿ مػغ الجىذػة,  راسيا تسخداش ,فانكدخ العدكخ
,فمع يمبثػا كال ساعة مػغ نيػار ,ثػع كلػػ الػجبخ كصػارت االقػبلـ رماحػو, ضيػػرىع الدبػخ  (5)كاالبتيار

 : (7)شعخ يتخاشبػف ,بسعشى ما قمت (6)ع,كاستسخكا اماميع يتػاثبػف ,كعداكخه كراءى

 /أ(61)رقسشا بيا ثغخا كعيشا كحاجبا      جعمشا ضيػر القـػ في الحخب اك جيا                   

مػػا بػػػيغ ميذػػـػ كمجػػػخكح ,كالدػػيػؼ تذػػػقيع  (8)فقرػػجكا السجيشػػة مػػػغ البػػاب السفتػػػػح, كىػػع
لحسيػػع ,كػػل كاسػػخ كجػػارح,  (9)ريخ,كالخمػػاح تػػجقيع ,كقػػج سػػالت بػػجماييع االبػػاشح ,كثسػػغ مػػغ اسػػا

كال زاؿ يػػجكس بعزػػيع  (10)فػصػػػا الػػى بػػاب السجيشػػة ,كانكدػػخكا كىجسػػػا فيػػو يػػجا كاحػػجة ,كتكخسػػػا
بعزا ,حتى صارت  العتبة العميا مغ البػاب ارضػا ,فاسػتجت االبػػاب بػالقتمى, كلػع يسكػغ الػجخػؿ 

 , (11)مشيا اصبل ,فتذتتػا في الببلد ,كتفخقػا في السيامة كاالشخاد

 

                                                           
قخية أك ىي مختفعات في مشصقة تبلؿ تقع في الخكغ الجشػبي الغخبي لدػريا , كتذخؼ بسشحجراتيا الغخبية عمى بحخ  الجػالف : - *

.؛  2/189باب جػالف , معجع البمجاف ،  لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,.  2كع 1.176دف في فمدصيغ , تبم  مداحتو الجميل , كنيخ األر 
 .8/611,  السػسػعة العخبية العالسية

, فكاف  (ـ1400/ىػ803)كؿ ربيع األ 9ا تجاه حمب يـػ الخسيذ قخية حيبلف كانت أكلى القخػ التي دخميا تيسػر , كاستسخ بعجى - *
 سػر كأىل حمب يػميغ قبل انجالع السػاجيات , أؼ الخسيذ كالجسعة , فيخب الكثيخ مغ الدكاف  . لمسديج يشطخ : تخكدتاني ,بيغ تي

 .343الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ ،  .؛ عاشػر , 206نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظ ، 
الحسػي ، ل لحمب ,عغ شخيق قشاة كتػزع عمى جسيع القخػ . لمسديج يشطخ : مغ قخػ حمب , يػجج فييا فػارات مياه تر حيالف : - *

 .2/332باب حيمة ,  معجع البمجاف ،
الخائج  , باب ق ـ ش .؛مدعػد ,معجع الغشي  : أكثخ الكبلـ , أك تحخؾ , سخيع العسل , . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اىتسر - *

 .844, باب ىسبلج ,  معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ( : كجاشت اليػشة )ب,ج,د,ىػ,ك(    (  1)
, باب معجع الغشي: محر جسع محاش , األرض الزيقة الكثيخة الحذير , احتخؽ كتميب . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,  االمتحاش - *

 .5/251, باب ـ ح ش , معجع متغ المغة ح ش ش .؛رضا ,
 متحاش كتيارشت )ج,ىػ,ك(كحا في )أ( : كاالمجاش كتيارشت )ب,د( : اال (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كانصحت )ب( : كانبصحت )ىػ( (   3)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كعمى )ب( : فكاف )ج,ك( (   4)
: رعر , أؼ ارتجف كارتعج , الجباف , الدخيع إلى القتاؿ , أك ىي داء يريب اإلنداف فبل تتخكو .. لمسديج يشطخ :  االرتعاش - *

 .2/607, باب ر ع ش , معجع متغ المغة .؛ رضا , 396, باب رغا , عجع لغػي عرخي الخائج م مدعػد ,
 كحا في )أ( : كاالنتيار )ب( : كاالنبيار )ج,د,ىػ,ك( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كراكىع )ب( (   6)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   7)
 )ك( ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في (   8)
 كحا في )أ( : كتشسخ مغ اشاريخ )ب( : كثسغ مغ سائخ )ج(: كنتخ مغ سائخ )د,ىػ,ك(  (   9)
 كحا في )أ( : كتكجسػا )ب,د( : كتكخدسػا )ج,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,د,ىػ( : االشخاد)ب( : السيامة كاالشػاد )ج,ك( (   11)
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,السساليػػظ االغتػػاـ ,كخخجػػػا مشػػو قاصػػجيغ بػػبلد الذػػاـ, فػصػػل فميػػع الػػى  )*(انصاكيػػة )*(ككدػػخ بػػاب
كحكػػػػا فػػػي كيفيػػػة ىػػحه الػاقعػػػة اشػػػشع سػػػيخة ,كصػػعج الشػػػػاب الػػػى قمعػػػة  دمذػػق ,فػػػي ابذػػػع صػػػرة ,

,فاسػػتامشػا كندلػػػا بػاسػػصة تسػػخداش اليػػو  )*(,كتحرػػشػا فزػػاقت عمػػييع االرض بسػػا رحبػػت )*(حمػػب
بيغ يجيو ,ثع انو مذى عمي ىيئتو ,مع كقػاره كرزانتػو كسػكيشتو,  (1)كقج غدل كل مشيع مغ الحيػة,

كدخل حمب ,كناؿ مشيا ما شمب ,كفاز بالخكح كالدمب ,كلسا نػدؿ الشػػاب اليػو, قػبس عمػي سػيجؼ 
عميػػػو ,كقػػػبس عمػػػى التػنبغػػػا  (3),كامػػػا تسػػػخداش فخمعػػػو (*)[ الخاصػػػكي(2), كشػػػيخ ]عمػػػي)*(سػػػػدكف 
 ,نائب صفج , )*(انيالعثس

                                                           
جشػب باب الجشاف , كسسي بحلظ ألنو كاف يخخج مشو إلى انصاكية , كقج : يقع بػسط الدػر الغخبي لسجيشة حمب ,  باب انصاكية - *

ـ( , كتع تججيجه زمغ السمظ السؤيج الذيخ , كيحتػؼ عمى نقػش ككتابات مغ عيج الدمصانييغ السؤيج كقانرػه 1233ىػ/631بشي سشة )
نيخ الحىب  يد كباباف  . لمسديج يشطخ : الغدؼ ,الغػرؼ , كقج خخبو السمظ الشاصخ ابغ السمظ العديد كبشى عميو بخجيغ عطيسيغ كدىم

 .195, , .؛ ياغي ، السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية  9/ 2,  في تاريخ حمب
, مشيا اشتق اسع االرنط عشج العخب , ىي بمجة كبيخة  علعخب إذا اعجبيع شيء ندبػه إليي: اسع اعجسي معخب , ككانت ا انصاكية - *

ذاـ عمى ساحل البحخ , تقع عمى شخؼ بحخ الخكـ بالذاـ , يقاؿ أف باني انصاكية انصياخػس أك انصيخذ , كقيل انو مغ ثغػر ال
انصيغػخيا أنو بشى مجيشة عمى نيخ اكرنصذ كسساىا انصيػخيا أك انصػغيا , كقيل أف اكؿ مغ سكغ انصاكية كعسخىا ىي انصاكية بشت 

ابغ  .؛ 1/200, معجع ما استعجع البكخؼ , . لمسديج يشطخ :خقية إلييا بصاركة الكشائذ الذ شدبيلخـك بغ اليفد بغ ساـ بغ نػح , ك ا
أثار البالد  القدكيشي , .؛ 1/266 , باب انصاكية ,، معجع البمجاف  .؛ الحسػؼ  202الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب ،  الذحشة ,

ابغ .؛  38الخكض السعصار في خبخ االقصار ،  الحسيخؼ , .؛ 2/355ؽ -1ج,  األعالؽ الخصيخة .؛ ابغ شجاد , 150كأخبار العباد، 
معجع  .؛ كاصف , 274 /1قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ الجخيل  ، .؛ السحبي ,175, ، أكضح السدالظ  سباىي زادة

 .15,  الفيخست.؛ 18الخخيصة التاريخية ، 
سػقعيا نػاه السجيشة القجيسة , كتقع القمعة عمى جبل مذخؼ عمى السجيشة , ب ,خ السجيشة: تستاز القمعة بدنيا تسثل تاري قمعة حمب - *

, كفي زمغ السمظ الطاىخ كقيل سمقػس الحؼ بشى مجيشة حمب بعزو شبيعي كاألخخ صشاعي , قيل أف أكؿ مغ بشاىا ىػ ميخائيل 
يجة تع تخميع القمعة بدبب زلداؿ أصابيا فخخب اسػار السجيشة كزمغ ابػ عب , غازؼ بغ صبلح الجيغ االيػبي تع بشاء أىع أقداـ القمعة

كقمعتيا , كخخبت القمعة عشجما دمخىا تيسػر كبقيت حتى أمخ الدمصاف الشاصخ فخج بغ بخقػؽ بإعادة تججيج عسارتيا , كيقاؿ أنيا مقاـ 
.؛ ابغ  2/308, معجع البمجاف  الحسػؼ , .؛ 48, ، الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب  ابغ الذحشة ابخاىيع الخميل. لمسديج يشطخ :

 .205, السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية  .؛ياغي , 1/79ؽ -1ج, االعالؽ الخصيخة  شجاد ,
د , خبلؿ ساعة مغ بجاية الحخب , ىخبت العداكخ الذامية الستحالفة كىي جشج الذاـ بقيادة السساليظ تاركيغ خمفيع األسمحة كالعتا - *

فمحقتيع جشػد تيسػر كىمظ سكاف حمب تحت أقجاـ الخيل كالفيمة التي كانت تحت قيادة تيسػر بذكل مباشخ , فازدحست الصخؽ بدبب 
خخكج الشداء كاألشفاؿ , فجاس بعزيع عمى بعس , حتى غمقت االبػاب , كباقي الدكاف كالشػاب كالقػات ىخبػا إلى القمعة حيث تػجج 

كمغ الشػاب الحيغ انتقمػا األميخ شيخ السحسػدؼ نائب عدكخ شخابمذ , كعدكخ حساة كنائبيا دقساؽ الخاصكي , ذلظ األمػاؿ السشقػلة , 
الجياد اإلسالمي ضج  بدبب تحريشات الكبيخة فييا , فقج اقتحع تيسػر القمعة بعج ضخبيا بالسشجانيقات .لمسديج يشطخ : عاشػر ,

 19 الغدك التيسػري لبالد الذاـ كأثاره ، احسج دمحم ,.؛  2/74, ندىة الشفػس كاألبجاف  ي ,ابغ الريخف .؛ 344الرميبييغ كالسغػؿ ، 
, العجد الدادس , األثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي  .؛ الػجيو , 67,  ، حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ .؛ القاضي
2/460. 
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : الحياة )ب,ج( (   1)
 سػدكف ىػ نائب الذاـ - *
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )د,ىػ,ك( : كسشح عمي )ج( (   2)
 نائب شخابمذ كالحي عخؼ باسع السؤيج الذيخ - *
 كحا في )أ( : فخمع )ج,د,ىػ,ك(    (   3)
لخامذ عذخ سشة ىػ عبلء الجيغ التػنبغا بغ عبج ر العثساني الطاىخؼ, تػلى نيابة غدة , في اتػنبغا العثساني :  - *
.  لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ( ـ1418ىػ/821),ىػ مغ مساليظ الطاىخ بخقػؽ , كىػ نائب عدكخ صفج , تػفي سشة  (ـ1392ىػ/795)
 .2/74, ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي , .؛ 3/51السشيل الرافي،  بخدؼ , .؛ ابغ تغخؼ  5/335, الدمػؾ ,
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, نايػب غػدة ,كجعػل الكػل فػي صػفج ,كشػخع فػي اسػتخبلص االمػػاؿ  )*(الصحػاف (1)كعمى عسػخ بػغ
,كضبط االثقاؿ كاالنفاؿ ,كقج مبلت القمػب ىػاجذ ىيبتو, كانتذخ في االفاؽ, شػخار صػػلتو ,ثػع 

قخابتػو  (3)ظ اف ذا,كسبب ذالػ (2)انو لع يكتف بسا ازىقو مغ الشفػس ,حتى بشا السياديغ مغ الخءكس
و ,كسػػمبو الدػػمب ,ذكػػخ تيسػػػر قػػ,كضػػخب نايػػب الذػػاـ عش (5)الػػحؼ ارسػػمو الػػى حمػػب )*(((4))البخيػػجؼ

[ فسكشػو فػيسغ يختػار مػشيع ,اف (7)قخابتػو, ]فاجػاب سػػالو (6)بقرتو ,كاراد القػد مغ اىل حمب ,لحؼ
 .(9)ميحنة , كحا ككحا (8)يفعل فيو ما استحدشو, فقتل شايفة مشيع كبشى مغ رءكسيع

 : )*(الذحشة )*(ليحه السحشة مسا نقمتو مغ تاريخ ابغ (10)زياده ايصاح

قػػاؿ اخبخنػػي الحػػافع الخػػػارزمي ,اف مػػغ كتػػب فػػي الػػجيػاف مػػغ عدػػاكخ تيسػػػر, ثسانسايػػة 
 [ الشاصخؼ ,دمحم (12),كمشو اف تيسػر قرج قمعة السدمسيغ ,ككاف نائبيا ]الدمصاف (11)الف نفذ

                                                           
 ابغ )ب(   كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( :  (   1)
ىػ بياء الجيغ عسخ بغ الصحاف الحمبي , ككاف نائب غدة كتػجو إلى حمب لسػاجية قػات تيسػرلشظ , كخمع مغ حجابة غدة  عسخ بغ الصحاف : - *

 ر ,عصا .؛6/19, الدمػؾ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , (ـ1399ىػ/802)كأصبح حاجب الحاجب بالشيابة في ثالث كعذخيغ جسادػ األخخػ سشة 
 .2/74, ، ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي .؛ 165, نيابة غدة في العيج السسمػكي 

 كحا في )أ( : بشا  السيادف مغ الخكس )ب( : بشى السياديغ مغ الخكس )ج,ك(   : بشا السباذيغ مغ الخؤس )د,ىػ(  (   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(            (   3)
 كحا في )أ( : قخابتو البخيج )د( : قخابة البخيجؼ )ب,ج,ىػ,ك(            ( 4)
: كمسة فارسية يخاد بيا البغل , أصميا بخيجه دـ أؼ مححكؼ الحنب , ثع أشمقو الخسػؿ عميو الدبلـ عمى مخكػب كالسدافة  البخيج - *

متخ , فالبخيج ىػ  44520متخ , كالذافعية كالحشابمة  22260ية بيغ مشصقتيغ ىي بخيج , كمقجارىا أربعة فخاسخ , فعشج الحشفية كالسالك
 62, نقج الصالب لدغل السشاصب  مغ يحسل رسائل السمظ , كأئسة اإلسبلـ ال تبخد البخيج إال لسيسات اإلسبلـ . لمسديج يشطخ :الجمذقي ,

 .55, السكاييل كالسػازيغ الذخعية  ،جسعة دمحم , .؛
في عيغ تاب , أرسل تيجيجات باحتبلؿ حساة , فقاـ سػدكف نائب دمذق عمى قتل رسػلو , غيخ مكتخث عشجما استقخ تيسػر  (   5)

بتيجيجاتو , فػجو سػدكف قػاتو لحمب باعتبارىا خط الجفاع األكؿ عغ دمذق ,  فدرسل تيسػر رسػلو إلى دمخداش كاستخجـ اسمػب  
شو البقاء في نيابة حمب , كالقبس عمى سيجؼ سػدكف بدبب قتمو سفيخ تيسػر الجىاء كالجبمػماسية باإلضافة لخصػاتو الحخبية , كشمب م

, كأحزخ الخسػؿ إلى نػاب مسالظ الذاـ كىع سػدكف نائب دمذق ,كشيخ السحسجؼ نائب شخابمذ , ك دقساؽ نائب حساة ك الصشبغا 
اش أنو لع يسدظ بدػدكف , فاضصخ تيسػر نائب صفج , كعسخ بغ الصحاف نائب غدة , كاجتسع نحػ ثبلثة أالؼ فخاس , كأخبخ دمخد

 إلى الشدكؿ يـػ الجسعة كأحاط بدػر حمب , كخخج مغ حمب بعج مكػثو فييا شيخا , فتخكيا خاكية إلى حساة. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,
كلة السساليظ ، تيسػرلشظ كد .؛عبج الكخيع سميساف 205, نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظ .؛ تخكدتاني , 6/41, الدمػؾ

 , 345, الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ .؛عاشػر , 67,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ .؛القاضي , 24, الجخاكدة 
 .121,  تيسػرلشظ

 كحا في)أ,ب,د,ىػ,ك( : لجػ )ج( (   6)
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ( : فاجاب سػلو )ك(  (   7)
 : ركسيع )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ(  (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( . ميادنة )ب( (9)
 كحا في )أ,ب,ج( : ايزاح )د,ىػ,ك( (   10)
ىػ 749): ىػ محب الجيغ دمحم بغ دمحم بغ غازؼ بغ أيػب الذحشة الحشفي , أبػ الػليج , تخكي األصل , كلج سشة  ابغ الذحشة - *
ركض قزاة حمب , كقزاة الحشفية في مرخ . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة ,  , حفع القخآف الكخيع , تػلى, في حمب ( ـ1348/

 .10 / 3,  الزػء الالمعالدخاكؼ ,  .؛13/164,  الشجـػ الداىخة.؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ,  11,   السشاضخ
 .96 التاريخية  ، معجع األلفاظ : جساعة مغ العدكخ الذخشة , يدسى قائجىا رئيذ الذحشة . لمسديج يشطخ : دىساف ,الذحشة  - *
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : انداف )ج( (   11)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   12)
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 (2)كانو عرػى عميػو ,ككػاف يخػخج لمغػارات ,ثػع قػاؿ مانعػة بحخكفػو (61/2)مػسى بغ شيخؼ , (1)بغ
,كقتػػػل مػػػشيع جساعػػػة,  (5)مػػػجة اقامتػػػو عمػػى بيشدػػػا , (4)تسخلشػػظ كشخاشػػػتو (3)ككػػاف قػػػج بػػػجع بجسػػػايع
جيػػػده اليػػػو اقػػػبح كدػػػخه ,حتػػػى رمػػػى غالػػػب  (7)الػػػى ,حمػػػب ككدػػػخ تػمانػػػا, كػػػاف (6)كارسػػػل رءكسػػػيع

,يقػػؿ  (11)اليػو , كنرػو (10)كتابػو ,الػى السذػار (9),كجيػد تسخلشػظ (8)جساعتو بانفدػيع ,فػي الفػخات
انػػي خخجػػت مػػغ اقرػػى بػبلد سػػسخقشج ,كلػػع يقػػف احػػج امػامي ,كسػػايخ ممػػػؾ الػػببلد, حزػػخكا فيػو : 

 (14)كاالف ىع (13)عمييع ,كيقتل مغ ضفخ بو ,مغ (12)الي ,كانت سمصت عمى جسايعي ,مغ يذػش
نفدػػظ ,كرعيتػػظ ,فاحزػػخ اليشػػا لتػػخػ مػػغ الخحسػػة  فقػػج مذػػيشا عميػػظ بعدػػاكخنا ,فػػاف اشػػفقت عمػػى

ان ﴿:  (17)كقػػج قػػاؿ ر تعمػػى بمػػجؾ , (16)عميػػو ,كاال ندلشػػا عميػػظ ,كخخبشػػا (15)كالذػػفقة ,مػػا ال مديػػج
,فاسػتعج لسػا يحػيط  ﴾)*( الملوك اذا د لوا قريٌ افسدوها وجعلوا اعزة اهلوا اذلٌ وكذلك يفعلون

فامدػػظ السذػػار اليػػو الخسػػػؿ ,كحبدػػو كلػػع يمتفػػت الػػى { ,[ ,اف ابيػػت الحزػػػر(18)بػػظ ]مػػغ الػػببلد
 ,كفي  )*(ككدخىع  (20), فسذى اليو اكايل عدكخه ,فبخز الييع السذار اليو, كقاتميع(19)كتاب تسخلشظ

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   1)
 كحا في )أ,ب,د( : ما نرو يحخكفو )ج,ك(: ما نرو  بحخكفو )ىػ(  (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : في جساعة )ب( (   3)
 ا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كشخاشية )ب(كح (   4)
 كحا في )أ,ك( : بيدشا )ب,ج,د,ىػ( (   5)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : ركسيع )ج,د,ىػ,ك( (   6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(-  (7)
 كحا في )أ,ج( : بالفخاة )ب( : في الفخاة )د,ىػ,ك( (   8)
 سػر )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تي (   9)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   10)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : كافاىت ما )ب( (   11)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : شػش )ب,ج( (   12)
 كحا في )أ( : مشيع )ب,ج,د,ىػ,,ك(   (   13)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   14)
 يج )ك(كحا في )أ,ب,د,ىػ( : يديج )ج( : ند  (   15)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاخخبا )ب(    (   16)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   17)
 34:  الشسل - *
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   18)
 كحا في )أ,( : كتاب تيسػر )ب( : كبلـ تسخلشظ )ج,د,ىػ,ك(  (   19)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقابميع )ب( (   20)
يمت ىحه اآلية عشجما شمب تيسػر مغ الشائب الشاصخؼ دمحم الذيخؼ االنرياع لصاعة تيسػر , كقاؿ أف الببلد التي دخمتيا لع يقف ق - *

أحج امامي , كقجمػا الصاعة لو , كأنت سمصت عمي رجالظ , كأخبخه اف رفس الصاعة , فاف تيسػر سيشدؿ عمى ببلده كسيخخبيا , كلكغ 
فت لكبلـ تيسػر كقامت حخب عشيفة بيغ الصخفيغ فمع يغمق باب قمعة الشاصخؼ يػما كاحجا . لمسديج يشطخ : ابغ الشائب الشاصخؼ لع يمت

 .3/205,  نيخ الحىب في تاريخ حمب .؛الغدؼ , 293, ركض السشاضخ  الذحشة ,
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السذػػار اليػػو ,كقاتمػػو  (3)عمػػى قمعػػة السدػػمسيغ ,فبػػخز الػػييع (2),كنػػدؿ (1)اليػػػـ الثػػاني حزػػخ تسخلشػػظ
,رءا فييا مشو تسخلشػظ شػجة حػـد ,كرجػع عػغ محاربتػو ,كاخػح فػي  قتاال شجيجا, ككانت كقعة عطيسة

مخادعتو, كمبلشفتو ,كشمب مشو الرمح ,كاف يخسل اليػو, خػيبل كمػاال, ألجػل حخمتػو, فمػع يشخػجع 
,فمع يعصو كعاد خايبػا, كاخػح السذػار اليػو فػي اكاخػخه  (4)مشو, كتشازؿ معو الى اف شمب مشو خادما

 :(5)كباب قمعتو مفتػح ,لع يغمقو يػما كاحجا, كانذج فيو لداف الحاؿ ,قتبل كنيبا كاسخا, كل ذالظ,

 عست الجنيا مفاخخة  (7)ليث الػرػ  مشاقبو                  (6)ىحا االميخ الحؼ صحت

 .مشو مخارا كمحعػرا اكاخخه  مكدػرا اكائمو                     (8)كلى تسخلشظ

كف غيخه مغ السمػؾ ,كاصحاب الحرػف ,لسػا ككاف حرػؿ تمظ الدعادة لمسذار اليو, د 
الطػػاىخة العسخيػػة  (/أ62), كلكػنػػو مػػغ الدػػبللة  )*(كػػاف فيػػو مػػغ العمػػع كالجيانػػة ,كاالخػػبلص كالرػػيانة

ا نايبيػػحمػػب ,ككػػاف  (9)رضػػى ر عشيػػا ,كلسػػا كػػاف يػػـػ الخسػػيذ ,تاسػػع ربيػػع االكؿ ,نػػازؿ تسخلشػػظ
الذػامية ,كعدػكخ دمذػق ,مػع نايبيػا  (10)لسسمكةالسقخ الديفى تسخداش ,كقج حزخت اليو عداكخ ا

 ,كعدػػكخ شػػخابمذ مػػع نايبيػػا السقػػخ الدػػيفي, شػػيخ الخاصػػكي ,كعدػػكخ حسػػاه , (11)سػػيجؼ شػػػدكف 
فسػػػغ قايػػػل ادخمػػػػا  (12)مػػػع نايبيػػػا السقػػػخ الدػػػيفي دقسػػػاؽ ,كعدػػػكخ صػػػفج ,كغيػػػخه, فاختمفػػػت اراكىػػػع

 السقخ الديفي (15)بالخياـ, فمسا رءا (14)مغ االسػار, كقايل اخخجػا ضاىخ البمج (13)السجيشة ,كقاتمػا

 

 

                                                           
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : تيسػر )ب( (   1)
 ثابتة في  )أ,ب,د( : كساقصة في )ج,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ب( : بخز اليو )ج,د,ىػ,ك(    (3)
 كحا في )أ,ج,د,ك( : جانبا )ب,ىػ( (   4)
 كحا في )أ,ج,ك( : بياض في )ب( : كانذج فيو لداف حاؿ شعخ )د,ىػ( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جمت )ب(       (   6)
 كحا في )أ,ب,د( : الػغى )ج,ىػ,ك( (   7)
 تيسػر )ب(كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( :  (   8)
,  325, باب صيخ ,  السعجع الػسيط: حفع ككقاية , حساية مغ قػؿ الفػاحر . لمسديج يشطخ :  الريانة - * معجع .؛ ابػ العـد

 , باب ص ك ف.   الغشي
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تيسػر )ب( (   9)
 كحا في )أ( : العداكخ )ب( : عداكخ الببلد )ج,د,ىػ,ك(   (   10)
 )ا( : سػدكف )ب,ج,د,ىػ,ك( كحا في (   11)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : اراءىع )د( (   12)
 ككحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كقايمػف )ب(               (   13)
 كحا في )أ,ب,د,ك( : تمقاء البمج )ج,ىػ( :  (   14)
 كحا في )أ( : راػ )ب,ج,د,ىػ,ك(  (   15)
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,ككػػػاف نعػػػع  (3),كالتػجػػػو حيػػػث شػػػاكا )*(((2)اخػػػتبلفيع ,اذف الىػػػل حمػػػب فػػػي )اخبلييػػػا( 1)تسػػػخداش 
,كحزػػخ قاصػػج  )*(عمػػى ذالػػظ ,كضػػخبػا خيػػاميع ضػػاىخ البمػػج, تمقػػاء العػػجك (4),فمػػع يػافػػق )*(الػػخاؼ

تشػػاكش  (5)ـ الجسعػػة حرػػل بػػيغ االشػػخاؼتسخلشػػظ ,فقتمػػو نايػػب دمذػػق, قبػػل اف يدػػسع كبلمػػو, كيػػػ 

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك( (   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : باخبلئيا )ب(    (2)
معجع  ,باب خ ؿ ك , رضا ,معجع الغشي  : فخغت كرحل الدكاف عشيا , أك انفدح لو الجػ . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اخالئيا - *

 2/329, باب خ ؿ ـ , متغ المغة
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : شاؤا )ب,د(         (   3)
سكغ تيسػر مغ استجراج نػاب الذاـ كعامة أىل السجيشة حمب إلى ضاىخ البمج , يػـ الدبت حادؼ عذخ ت التشكيل باىل حمب : - *

استعجادا لمقتاؿ , عيغ سػدكف في السيسشة كدمخ داش في السيدخة , كبقية الشػاب في القمب , كفي السقجمة عامة الدكاف مغ الخجاؿ 
فشطع الجير حيث أعصى السيسشة الى ميخاف شاه كشاه رخ , كالسيدخة لمدمصاف محسػد كالشداء , كسا تػاججكا بيغ الفخساف  , أما تيسػر 

ـ( , الحخب , كاستخجـ 1400ىػ/803ربيع االكؿ ) 11بغ سيػر غاتسر , كقاد القمب بشفدو مع ثسانية عذخ فيبل , انجلعت يػـ الدبت 
ت ر كمشارات العمع , كأشعل الشيخاف فييا , كداست الفيمة عمى كافة أنػاع التعحيب كالتخخيب , كانتياؾ حخمة السقجسات , كأحخاؽ بيػ 

أجداد الدكاف , كمغ احتسى بالسدارات كالسداجج دخل جير التتار عمييع كربصػىع بالحباؿ , استسخ الشيخاف أربعة أياـ , فانتذخ الفداد 
الشيب , فامتبلت السجيشة كالذػارع بالقتمى , بدبب في السجيشة , كقتل تيسػر األشفاؿ بالديػؼ كأسخ الشداء كقاـ بدعساؿ الدمب ك 

تداحسيع كراء االبػاب , داس بعزيع فػؽ بعس كالشاس تسذي فػقيا , كانو نفخ فييع الرػر كحذخكا ليـػ الشذػر , كبشػ مغ رؤكسيع 
ة االؼ راس , كقيل أف الدبب مشارات مختفعة دكره نيف كعذخكف ذراعا كيرل ارتفاعو إلى عذخة أذرع , فبم  عجد الخؤكس تقخيبا عذخ 

في ذلظ ىػ رغبة احج أقخباء رسػلو الحؼ قتل عمى يج السساليظ قبل اليجػـ عمى السجيشة , إذ شمب مغ تيسػر أف يشتقع لقخيبو مشيع , 
قمعة فمحقيع فاختار تيسػر سكاف حمب , فراركا أىل دمذق كبشي اسخائيل في القزايا كسمط عمييع الببليا ,اما الشػاب تػجيػا إلى ال

تيسػر بالديف فدسخىع كقتميع كحخقيع , كخخج تيسػر في أكؿ شعباف بعج تجميخ السجيشة , كأصبحت خخابا يشعق فييا الغخاب , بعج أف 
قصع األشجار كقتل الدكاف كىجـ الخشادؽ , كتعصل األذاف فييا كاقامة الرمػات , ىحا كمو يبيغ مجػ الػحذية في تعامل تيسػر كجشػده 

 ىل حمب , كقيل فييا شعخ يبيغ الجمار الحؼ حل بيا كبدىميا , فقاؿ بعس الذعخاء :في أ 
 يا عيغ جػدؼ بجمع مشظ مشدكب                                                 شػاؿ الدماف ما حل بحمب 

 ا لجارؾ ذؼ القخبى كال جشبكاصبح السغػؿ حكاما عميظ كلع                                                  يخعػ 
 كحخقػا بيػت ر معطسيا                                                         كحخقػا ما بيا مغ اشخؼ الكتب  

 كقيل أخخ : 
 عمى حمب الذيباء حمت مرائب                                                 بايجؼ تسخ لشظ كمغل كجقصاؼ

 كز كباشػ كجشكد                                                      كالغاز كقازاف كبيج شقصاؼمغ اؿ ىبل
 السقخيدؼ ,.؛  316، الشفحة السدكية في الجكلة التخكية ،  .؛ابغ دقساؽ 303, ركض السشاضخ  ابغ الذحشة , لمسديج يشطخ :  

 .؛ 3/48,  نيل األمل في ذيل الجكؿ ابغ شاىيغ الطاىخؼ , .؛  12/223ة ، ، الشجـػ الداىخ  ابغ تغخؼ بخدؼ .؛ 26 6/41, الدمػؾ
 المب , .؛ 3/208,  نيخ الحىب في تاريخ حمب .؛ الغدؼ , 290/ 1,، ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار مقجير 
الغدك السغػلي  .؛ بشي عيدى , 205التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخ ،  .؛ عبج السشعع ,119,  تيسػرلشظ
تيسػرلشظ كدكلة السساليظ  .؛عبج الكخيع سميساف , 208تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  ،  , مرمح , 92, لجمذق

.؛ 2/92, ندىة الشفػس كاألبجاف  .؛ ابغ الريخفي , 170, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛ عبج الحكيع , 23, الجخاكدة 
االثار االجتساعية كاالقترادية لمحسالت العدكخية السغػلية عمى بالد  .؛ اسساعيل , 70حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ ،  ,القاضي 

الجياد  .؛ عاشػر , 464ك 2/461،  العجد الدادساألثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي ،  .؛ الػجيو , 155, الذاـ 
 .  344,ػؿ اإلسالمي ضج الرميبييغ ك السغ

 كحا في )أ,ج,ك( : يػافقو )ب( : يػافقػا )د,ىػ( (   4)
األسمػب الحؼ اتخحتو نيابات الذاـ , ضج ىجػـ تيسػر , عمى مجيشة حمب , أنيا اخخجت القػة العدكخية تحت أمخه كل نائب مغ  - *

كميدخة لقػات حمب , كالقمب لبقية القػات ,  الذاـ كصفج كحساة كشخابمذ كغدة , كتع تذكيل ىحه الجيػش عمى شكل ميسشة كىي لجمذق
فاجتسعػا لسشاقذة كيفية بجاية األمخ , فاتخحت القخار أف يكػف خارج السجيشة , خاصة بعج تاخخ الدمصاف فخج كقػاتو  لمسديج يشطخ : 

،  .؛ عبج الكخيع سميساف 18,  الغدك التيسػري لبالد الذاـ كأثاره  .؛احسج دمحم , 3/206نيخ الحىب في تاريخ حمب ،  الغدؼ ,
 . 170, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛عبج الحكيع , 25,  تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة 

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االشارؼ )ب( (   5)
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بجيػشػػو كقبيمتػػو, فػػػلى  (1)يدػػيخ ,فمسػػا كػػاف يػػـػ الدػػبت حػػادؼ عذػػخ الخبيػػع االكؿ ,زحػػف تسخلشػػظ
,يقتػل  (2)السدػمسػف نحػػ السجيشػة, كازدحسػػا فػي االبػػاب ,كمػات مػشيع خمػق عطػيع ,كالعػجك كراءىػع

مكػػة ,كخػػػاص الشػػاس الػػى القمعػػة حمػػب عشػػػة بالدػػيف ,كصػػعج نػػػاب السس (3)كاخػػح تسخلشػػظ,كياسػػخ 
ربيػػع االكؿ اخػػح  (4),ككػػاف اىػػل حمػػب قػػج جعمػػػا غالػػب امػػػاليع فييػػا ,كفػػي يػػـػ الثمثػػا تاسػػع عذػػخ
الشيػار شمػب  (5)القمعة باالماف كااليساف ,التي ليذ معيا ايساف ,كفي ثػاني يػـػ صػعج الييػا, كاخػخ

مػخ بجمػسػشا, كشمػب مػغ معػو مػغ اىػل ساعة ,ثػع ا (7),فحزخنا اليو ,فاكقفشا (6)عمساييا, كقزاتيا
 )*(العبلمػػة نعسػػاف الػػجيغ الحشفػػي (9)عشػػجه , كىػػػ السػػػلى عبػػج الجبػػار ابػػغ (8)العمػػع ,فقػػاؿ الميػػخىع

,سػالت عشيػا عمسػاء  (10), قل ليػع انػى سػايميع عػغ مدػئمة)*(,كالجه مغ العمساء السذيػريغ بدسخقشج
[ جػػػاب ,فػػبل (13),فمػػع يفرػحػا ]عػػغ (12)يػػا,كسػػايخ الػببلد التػػي افتتحت (11)سػسخقشج ,كبخػػارػ كىػػخات

 ؼ ما يتكمع ,فانى خالصت العمساء [ افزمكع ,كليعخ (14)تكػنػا مثميع ,كال يجاكبشى اال اعمسكع ك]ال

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تيسػر )ب( (   1)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كراىع )ب,ج(    (   2)
 د,ىػ,ك( : تيسػر )ب(كحا في )أ,ج, (   3)
 كحا في )أ,ب,د( : الثبلثا رابع عذخ )ج(  : رابع عذخ )ىػ( : الثاالثا رابع عذخ )ك( (   4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : صبحة الشيار صعج الييا كفي اخخه )ب( (   5)
 كحا في )أ,ج( : عمساء كقزاة )ب( : عمساءىا كقزاتيا )د,ىػ,ك( (   6)
 ثع اكقفشا )ج,د,ىػ,ك(  كحا في )أ,ب( : (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االميخ )ب( (   8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : بغ )ج,ك( (   9)
: ىػ بغ عبج ر السعتدلي الحشفي الخػارزمي , عالع الجشت , كصاحب تيسػر كأمامو , كلج حػالي سشة  عبج الجبار الحشفي - *
لمفقو كالسعاني كالبياف , ككانت لو معخفة بالمغات الثبلث العخبية كالعجسية كالتخكية, كمغ ـ( , كىػ كاماـ بارع عالع متقشا 1368ىػ/770)

فقياء الحشفية في خػارـز , عالع الجشت كمتخجسا لمحجيث الحؼ دار بيغ تيسػر كابغ خمجكف في دمذق , كال يدعو إلى مػافقة تيسػر 
, الخبخ عغ دكلة التتخ ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,1402ىػ/(805كعجـ مخالفتو , كبقي عشجه حتى كفاتو في ذؼ القعجة سشة 

 .9/79, شحرات الحىب.؛ ابغ العساد ,66
لجا تيسػر إلى قتل العمساء كالتشكيل بيع كأحخاجيع , كاستخجـ بحلظ عبج الجبار كىػ رئيذ عمسائو , بإحخاج العمساء السدمسيغ في  - *

خبلؿ األسئمة التي كانت الدبب في قتل كتعحيب العجيج مشيع , كمشيا يـػ األحج إذ تػجو الشػاب مختمف الببلد التي سيصخ عمييا , مغ 
إلى تيسػر , كشمب مشيع أف ياتي مغ معو عمع مغ عمسائيا كقزاتيا , فجاءه السػلى عبج الجبار بغ الشعساف ,كشخؼ الجيغ مػسى 

ع في قزايا , فدكقفيع ساعة كبعجىا أمخ بجمػسيع , كبجأ يحاكرىع كيددلي كابغ العجيع كغيخىع مغ العمساء كابغ الذحشة ,, االنرارؼ 
بشي .؛  3/209نيخ الحىب في تاريخ حمب ،  الغدؼ ,.؛  303 ركض السشاضخ ، . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة , معيشة , كمدائل ديشية

 .43 مػقف تيسػر مغ العمساء،عيدى , 
 دالة )ب( : سايميع عغ مدالة )ج(كحا في )أ,د,ىػ,ك( : اساتيع عغ م (   10)
 كحا في )أ( : بخارا كىخاة )ب,د,ىػ( : بخارا كىخات )ج,ك( (   11)
 كحا في )أ,د,ىػ( : فتحتيا )ب,ج,ك(            (   12)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : بػ )ب( : ثابتة في )د,ىػ(         (   13)
  ساقصة في )أ,د,ىػ,ك( : اال )ب( : ثابتة في )ج(    (   14)
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العمسػاء  (2)انػو يتعشػت (1),ككػاف يبمغشػا عشػو )*(كلى بيع اختراص كالفو ,كلى في العمػع شمػب قػجيع
القاضػي شػخؼ الػجيغ مػسػى  (5)تعحيبيع فقاؿ (4)اك /ب(62),كيجعل ذلظ سببا لقتميع,  (3)في االسئمة

السدػػػتعاف  (6),اعشػػػي ىػػػحا شػػػيخشا كمػػػجرس ىػػػحه الػػػببلد كمفتييػػػا ,سػػػمػه كبػػػا )*(االنرػػػارؼ الذػػػافعي
سػػػمصانشا يقػػػػؿ بػػػاالمذ قتػػػل مشػػػا كمػػػشكع, فسػػػغ الذػػػييج قتيمشػػػا, اـ قتػػػيمكع  ,فقػػػاؿ لػػػي عبػػػج الجبػػػار ,

,كسػػكت القػػػـ ,ففػػتح ر  (8),ىػػحا الػػحؼ بمغشػػا عشػػو مػػغ التعشػػتالجسيػػع ,كقمشػػا فػػي انفدػػشا  *(7),فػػػجع
,سػػيل عشػػو سػػيجنا رسػػػؿ ر صػػمى ر  (10)[ ,سػػخيع بػػجيع ,كقمػػت ىػػحا سػػػاؿ(9)عمػػي بجػػػاب ]مدػػخع

,قػػاؿ لػػي صػػاحبي  (11)عميػػو كسػػمع ,كاجػػاب عشػػو, كانػػا مجيػػب بسػػا اجػػاب بػػو سػػيجنا رسػػػؿ ر  ملسو هيلع هللا ىلص
ى االنرػػارؼ ,بعػػج اف انقزػػت الحادثػػة , ور العطػػيع ,لسػػا قمػػت ىػػحا القاضػػي شػػخؼ الػػجيغ مػسػػ
[ ىػػحا عالسشػػا, قػػج (13),كاجػػاب عشػػو ,كانػػا محػػجث زمػػاني ,]قمػػت (12)سػػؤاؿ سػػيل عشػػو ,رسػػػؿ ر ملسو هيلع هللا ىلص

اختػل عقمػػو ,كىػػػ معػػحكر ,فػػاف ىػحا سػػػاؿ ال يسكػػغ الجػػػاب عشػػو ,فػي ىػػحا السقػػاـ ,ككقػػع فػػي نفػػذ 
مػغ كبلمػي  (14)ل ذلظ كالقى تسخلشػظ الػي سػسعو كبرػخه ,كقػاؿ لعبػج الجبػار يدػخخعبج الجبار ,مث
جػاء اعخابػي الػى رسػػؿ ر صػػمى {عػغ ىػحا ,كيػف اجػػاب ,قمػت: (16)رسػػؿ ر ملسو هيلع هللا ىلص (15),كيػف سػيل

[ حسيػة ,كيقاتػل شػجاعة ,كيقاتػل ليػخػ (17)ر عميو كسمع ,كقاؿ يػا رسػػؿ ر اف الخجػل يقاتػل ]مشػا

                                                           
بسا أف تيسػرلشظ كاف مدمع ,كمؤمغ حقيقي , كلكغ ىحا االدعاء ال يعشي أنو مدمع , كلكشو تابع لمجيانة الشدصػرية , فتدثخ بالسجنية  - *

كاف , فاإليخانية اإلسبلمية , كلو معخفة بالفارسية كالتخكية , كمعخفتو اإلسبلمية ليدت عقيجة كإنسا لجيو معخفة بالفشػف كالعمـػ اإلسبلمية 
انتذار  يحاكر فقياء ىخاة كفبلسفتيا , كسا أنو أىتع بالحياة العمسية , فبشى السجارس كالسداجج كالسكاتب . لمسديج يشطخ : عبج الحميع ,

 The identity of tamerlane, P.290. 246, اإلسالـ بيغ السغػؿ 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   1)
 شا انو يتعبث )ب( : يمغشا عشو انو يتعب )ج,ك(   : بمغشا عشو انو بتعشت )د,ىػ(  كحا في )أ( : يبمغ (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : االسػلة )ب( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب( (   4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : قاؿ )ج,ك( (   5)
 , قاضي القزاة شخؽ الجيغ األنرارؼ الحمبي الذافعي , : ىػ مػسى بغ دمحم بغ دمحم بغ جسعة بغ عبج ر شخؼ الجيغ االنراري  - *

ـ(, كتخبى بحمب في كفالة عسو الخصيب شياب الجيغ أحسج , كتػفي بعج أف أفخج عشو تيسػر في شيخ 1382ىػ/ 784كلج سشة )
 .2/753, ، الجليل الذافي ابغ تغخؼ بخدؼـ( . لمسديج يشطخ : 1400ىػ/803رمزاف , سشة )

 أ,ب,ج,ك( : ور )د,ىػ(         كحا في ) (   6)
 العجد عغ الكبلـ , كعبذ كجيو مغ كثخة الحدف , امتشع عشو كىػ كاره , أك البخيل كالمئيع . لمسديج يشطخ : مدعػد , فػجع : -  *

 .5/712, باب ك ج ؿ , معجع متغ المغة .؛ رضا , 856, باب كجي ,  الخائج معجع لغػي عرخي 
 : التعبث )ب,ج,ك( كحا في )أ,د,ىػ( (   8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   9)
 ثابتة في )أ,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ج( (   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عميو الدبلـ )ب(  (   11)
 كحا في )أ,د,ىػ( : عميو الدبلـ )ب( : عشو )ج( : عع )ك( (   12)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : كثابتة في )د,ىػ( (   13)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : سيدخخ )ج,ك( (   14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سػيل )ب( (   15)
 ثابتة في )أ,ج,د,ق,ك( : كساقصة في )ب( (   16)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   17)
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 )*(})*(الذػػييجفيػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص, مػػغ قاتػػل لتكػػػف كمسػػة ر ىػػي العميػػا, (1)كانػػو ,فايشػػا فػػي سػػبيل ر, فقػػاؿ م
,كقػػاؿ عبػػج الجبػػار ,مػػا احدػػغ مػػا قمػػت, كانفػػتح بػػاب السػاندػػة  (3)خػػػب )*(تسخلشػػظ ,خػػػب (2)فقػػاؿ

ظ العجػػع كالعػػخاؽ ,كقػػاؿ انػػي رجػػل نرػػف ادمػػي ,كقػػج اخػػحت الػػببلد كػػحا ككػػحا ,كعػػجد سػػايخ مسالػػ
,كال تقتػل احػجا  (4),كاليشج كسايخ ببلد التتار ,فقمت اجعػل شػكخ ىػح الشعسػة ,عفػػؾ عػغ ىػحه االمػة
,ور ال  (6)[ فػي االبػػاب(5),فقاؿ ور اني لع اقتل احجا قرجا ,كانسػا انػتع قتمػتع انفدػكع ,]كامػػالكع

مشػػا,  (8)خرت االسػػيمة مشػػو, كاالجػبػػة,كتكػػ (7)اقتػػل احػػج مػػشكع, كانػػتع امشػػػف عمػػى انفدػػكع كامػػػالكع
كيطػغ انػو فػي السجرسػة  /أ(63) فصسع كل مغ الفقياء الحاضخيغ ,كجعػل يبػادر الػى الجػػاب ,كيطػغ

,كالقاضي شخؼ الجيغ يشياىع ,كيقػؿ ليع بػا اسػكتػا ,ليجػاكب ىػحا الخجػل ,فانػو يعػخؼ مػا يقػػؿ 
 ,فاسػػخ الػػى القاضػػي شػػخؼ  ,كيديػػجعشػػو ,مػػا تقػلػػػف فػػي عمػػي كمعاكيػػة  (9),ككػػاف ءاخػػخ مػػا سػػاؿ

 ,اال  )*(فانو شيعي ,فمع افخغ مغ سساع كبلمو ككاف الى جانبي اف اعخؼ كيف تجاكبو , الجيغ,

 

 

                                                           
 كحا في )أ,د( : رسػؿ ر )ب,ىػ( : فقمت يا رسػؿ ر )ج( : فقاؿ رسػؿ ر )ك( (   1)
اؿ البخارؼ في صحيحو : حجثشا دمحم بغ بذار حجثشا غشجر حجثشا شعبة عغ عسخك , قاؿ سسعت أبا كائل قاؿ : حجثشا ابػ مػسى ق - *

في سبيل ر ؟  األشعخؼ رضي ر عشو , قاؿ :"قاؿ أعخابي لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص الخجل يقاتل لمسغشع , كالخجل يقاتل ليحكخ كيقاتل ليخػ مكانو مغ
,كتاب  سشغ التخمحيؿ : مغ قاتل لتكػف كمسة ر ىي العميا فيػ في سبيل ر" , كىحا حجيث صحيح . لمسديج يشطخ :التخمحؼ , فقا

 .195, الحجيث الثاني عذخ , عذخكف حجيثا مغ صحيح البخاري  .؛ البجر , 179/4فزل الجياد , باب مغ يقاتل رياء , 
التي سدؿ تيسػر الػفج عشيا , مغ ىػ الذييج فدجاب محب الجيغ الحشفي ىػ مغ قاتل لتكػف  حج االسئمة كاكلياأ:  قزية الذييج - *

 .كمسة ر ىي العميا 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : قالى )ك((   2)
افتقخ ,لع يشل ما شمبو , انقصع رجاؤه كاممو , اك االرض التي لع تسصخ بيغ ارضيغ مسصػرتيغ , االرض لتي ال مخعى  خػب : - *

, باب خ ف ف , رضا ، معجع متغ المغة.؛  323باب الخاء , الخائج معجع لغػي عرخي ، مدعػد ,فييا كال ماء . لمسديج يشطخ : 
2/348. 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : االيسة )ج,ك( (   4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ك( : كثابتة في )ب( (   5)
 بتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(         ثا (   6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ب,ك( (   7)
 كحا في )ب,د,ىػ( : االجػبة كاالسػلة مشو )ب( : االسػلة مشو كاالجػبة )ج,ك( (   8)
 كحا في)أ,ج,د,ىػ,ك( : سالو )ب( (   9)
يديج , كعغ قتاؿ عمي كمعاكية , فاجابو عمع الجيغ باف الكل مجتيجكف , , ىل يجػز لعغ معاكية ك  كاف اخخ سؤاؿ تيسػر لمػفج - *

حيث أف عمي اجتيج فدصاب كلو أجخاف , كمعاكية اجتيج فمو أجخ , أؼ عمي عمى حق كمعاكية ضالع كيديج فاسق  كأما ابػ البخكات 
فدجاب أنو كل مغ رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص , أما ابغ  االنرارؼ قاؿ أف معاكية ال يجػز لعشو ألنو صحابي , فقاؿ تيسػر ما حج الرحابي ,

عخبذاه أجاب تيسػر كقاؿ : ال شظ أف الحق كاف مع عمي كليذ مع معاكية مغ الخمفاء , فانو صح عغ الخسػؿ حيغ قاؿ الخبلفة 
الجيغ االنرارؼ  . لمسديج يشطخ : بعجؼ ثبلثػف سشة , فاعجب الجػاب تيسػر كأمخ باإلحداف إليو , ىػ ككساؿ الجيغ بغ العجيع كشخؼ 

.؛  3/211,  نيخ الحىب في تاريخ حمب .؛ الغدؼ , 1/186, البجر الصالع .؛ الذػكاني , 4/76سسط الشجػـ العػالي،  العرامي ,
 .45مػقف تيسػر مغ العمساء،  بشي عيدى ,
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,اف الكػل مجتيػػجكف ,فغزػػب  (2)كبلمػػا معشػػاه )*(السػالكي (1)كقػج قػػاؿ القاضػػي ,عمػع الػػجيغ القفرػػي
,سػػ انػتع جمبيػػف تبػع  )*(يػج فاسػقلحالظ غزبا شجيجا ,كقاؿ عمي عمى الحق ,كمعاكيػة ضػالع ,كيد 

,قتمػػػػا الحدػػػيغ ,فاخػػػحت فػػػي مبلشفتػػػو كاالعتػػػحار عػػػغ السػػػالكي  )*(,كىػػػع يديػػػجيػف  )*(الىػػػل دمذػػػق
دكف مػا كػاف عميػو مػغ البدػط  (4)الػى اجاب بذيء كججه في كتاب ,ال يعخؼ معشاه ,فعػاد (3),بانو

,كعػػغ  )*(حا عػػالع ممػػيح,كاخػػح عبػػج الجبػػار سػػيل مشػػي ,كمػػغ القاضػػي شػػخؼ الػػجيغ, فقػػاؿ عشػػي ىػػ
[ ,مػلػجؼ سػشة تدػع (5)شخؼ الػجيغ كىػحا رجػل فرػيح , فدػالشي تسخلشػظ عػغ عسػخؼ ,فقمػت ]لمقائػل

االف اربعا كخسديغ سشة ,فقاؿ لمقاضي شخؼ الجيغ  (7),كقج بمغت مغ العسخ (6)كاربعيغ كسبعساية
,انػػا  (9)عسػػخ الػػػالدؼ,فقػػاؿ انػػا اكبػػخ مشػػو بدػػشة, فقػػاؿ تسخلشػػظ انػػت فػػي  (8),كانػػت كػػع عسػػخؾ اليػػػـ

                                                           
 كحا )أ ب,د,ىػ,ك(  : القزي )ج(    (   1)
بغ دمحم بغ دمحم , عمع الجيغ بغ ناصخ الجيغ الجمذقي القفري السالكي السرخؼ , قاضي قزاة : ىػ دمحم  عمع الجيغ السالكي - *

ـ( , تػلى قزاة حمب كحساة , 1377ىػ/779السالكية في دمذق , كتػالىا أحج عذخة مخة , خبلؿ خسدة كعذخكف سشة , أكليا سشة )
درة األسالؾ في دكلة  عسخه . لمسديج يشطخ : بغ الحدغ ,ـ(, كىػ قاض كلع يكسل الدتيغ مغ 1402ىػ/805تػفي في محـخ سشة )

،  .؛  ابغ تغخؼ بخدؼ 1/157, أنباء الغسخ بأنباء العسخ .؛ ابغ حجخ العدقبلني , 5/167الدمػؾ ،  .؛ السقخيدؼ , 512, األتخاؾ 
 .9/83شحرات الحىب ، .؛ ابغ العساد , 249قزاة دمذق ، .؛ ابغ شػلػف ,  2/681, الجليل الذافي

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(   (   2)
كىػ العجاء ما بيغ بشي امية  الشاحية الجيشية :مغ الجكافع التي لجد الييا تيسػر في ارتكاب أعساؿ إجخامية بببلد الذاـ , مغ  - *

الشاحية مغ الخمفاء , أما مغ كالعمػييغ , كىحا الخبلؼ بقي حتى أجابو ابشو الذحشة , حيث قاؿ أف عمي عمى حق كمعاكية ليذ 
ـ( , كأسخ قائجه اشمسر , كامتشاع بخقػؽ عغ 1393ىػ/796ىػ إقجاـ الطاىخ بخقػؽ عمى قتل أعزاء الػفج التيسػرؼ سشة )الدياسية :

حو تدميسو , كحقج تيسػر عمى الطاىخ بخقػؽ لسداعجتو الدمصاف أحسج بغ اكيذ  لمعػدة عمى عخش بغجاد, فدراد تيسػر حساية جشا
تاريخ السساليظ في  .؛ شقػش , 24, الغدك التيسػري لبالد الذاـ كأثاره  األيدخ تسييجا لغدك  االناضػؿ. لمسديج يشطخ : احسج دمحم ,

 .387, مرخ كبالد الذاـ 
كاذبة , استصاع تيسػر مغ خبلؿ دىائو كمكخه مغ الحرػؿ عمى األمػاؿ مغ أىل دمذق , كتحقيق أىجافو عغ شخيق السفاكضات ال - *

كخبلؿ ىحه الفتخة انفخد تيسػر مع قزاة دمذق كبجا بسشاضخة القزاء كالعمساء , في عجة قزايا فكانت قزية القزية األكلى عغ يديج 
كمعاكية كابشائيسا , لكغ القزاة اجابػا بححر عمى اسئمة تيسػر لسعخفتيع اف تيسػر يحقج عمى معاكية كاتباعو , كسبب شخح تيسػر ىحه 

ىػ الستفداز القزاء , ليدخح مغ ذلظ سبب لقتميع كتجميخ ببلدىع , كقاؿ أف الشبي أكصى بالخبلفة لعمي بغ ابي شالب , كراػ  األسئمة
السؤرخػف أف حكع األصل يدخؼ عمى الفخع ,فاف كافق أىل دمذق أعساؿ يديج فيع كفار كإف لع يػافقػه فيع عراة , ككمغ احج القزاء 

نباء أ.؛ ابغ حجخ العدقبلني ,  304, ركض السشاضخ  حىب الدشة كالجساعة . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشة ,أجاب أنيع اليـػ ىع عمى م
 .؛ 140, الغدك السغػلي لجمذق .؛ بشي عيدى , 419، التعخيف بابغ خمجكف ،  .؛ابغ خمجكف   2/136,  الغسخ بانياء العسخ

 . 310, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛ شياب , 367 صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ، باعامخ ,
ـ( , نتيجة انييار الجكلة األمػية , عسمت في البجاية إلعادة مجج بشي أمية , 749ىػ/132ىي فخقة ضيخت سشة ) يديجيػف : - *

معتقجاتيع أف إبميذ ىػ  كانحخفت إلى أف كصمت لتقجيذ يديج بغ معاكية , كيصمقػف عمييع اسع داسشي , كيدكشػف مجيشة داسغ , كمغ
 اليديجيػف كاصػليع الجيشية  شاككس السبلئكة أك شاككس السمظ , كسعػا إلى تقجيذ تسثاؿ شاككس مغ الشحاس . لمسديج يشطخ : بػا ,

 ,45. 
 كحا في )أ,د,ىػ( : فانو )ب,ج,ك( (   3)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : عمى )ج( (   4)
, باب ـ ؿ معجع الغشي  سامة , ماء غيخ عحب , أك الصعع الفاسج . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,: جسع مبلح , ذك مبلحة كك  مميح - *

 .769, باب السمػؼ ,  ، الخائج معجع لغػي عرخي  ح .؛ مدعػد
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   5)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : سبع مائة )ك( (   6)
 : كساقصة في )ك( ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( (   7)
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,د,ىػ,ك(    (   8)
 كحا في )أ,ب( : اكالدؼ )ج,د,ىػ,ك( (   9)
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السغػػخب ,كاقيسػػت الرػػبلة ,كامشػػا عبػػج  (1)عسػػخؼ اليػػػـ بمػػ  خسدػػا كسػػبعيغ سػػشة ,كحزػػخت صػػبلة
الجبار, كصمى تسخلشظ الى جانبي, قايسا يخكع كيدجج, ثع تفخقشا ,كفي اليـػ الثاني غجر بكل مػغ 

ى ,كاخبخنػي بعػػس فػي القمعػة ,كاخػح جسيػع مػا فييػا مػغ االمػػاؿ ,كاالقسذػة كاالمتعػة, مػا ال يحرػ
قط, ما اخػح مػغ ىػحه القمعػة ,كعػقػب غالػب السدػمسيغ بػانػاع  (2)كتابو, انو لع يكغ اخح مغ مجيشتو

مػػغ العقػبػػة, كحبدػػػا بالقمعػػة مػػا بػػيغ مقيػػج ,كمدنجػػخ كمدػػجػف ,كمخسػػع عميػػو ,كنػػدؿ تسخلشػػظ مػػغ 
ؾ ,كالشػػػابيغ فػػي عمػػى ذؼ السغػػل ,ككقػػف سػػايخ السمػػػ  )*(القمعػػة ,كاقػػاـ بػػجار الشيابػػة ,كصػػشع كليسػػة

كػػػس الخسػػخ, كالسدػػمسػف فػػي عقػػاب ,كعػػحاب كسػػبى ,كقتػػل كاسػػخ,  /ب(63)خجمتػػو, كادار عمػػييع, 
[ حخؽ كتخخيب ,كنػبر الػى اخػخ شػيخ الخبيػع (5)في ىجـ ,ك]في (4)كمجارسيع ,كبيػتيع (3)جػامعيع
,فقمػػػت [ شمبشػػػي كرفيقػػػي القاضػػػي شػػػخؼ الػػػجيغ ,كاعػػػاد الدػػػػاؿ عػػػغ عمػػػي كمعاكيػػػة (6)االكؿ , ]ثػػػع
[ ال شظ اف الحق كاف مع عمي ,كليذ معاكية مغ الخمفاء ,فانو صح عغ رسػػؿ ر صػمى (7)]لو

,كقػػج تسػػت بعمػػي ,فقػػاؿ تسخلشػػظ ,قػػل  }(*)الخبلفػػة بعػػجؼ ثبلثػػػف سػػشة{,انػػو قػػاؿ:  (8)ر عميػػو كسػػمع
 (11)[ قػػاؿ صػػاحب اليجايػػة ,يجػػػز تقمػػج(10)[ قمػػت ]لػػو(9)عمػػي عمػػى الحػػق , كمعاكيػػة ضػػالع, ]لشفدػػو

الجػر ,فاف كثيخا مغ الرػحابة كالتػابعيغ, تقمػجكا القزػاء مػغ معاكيػة ,ككػاف  (12)القزا ,مغ كالت
الحق مع عمي في نػبتو ,فاندخ لحلظ كشمب االمػخاء الػحيغ عيػشيع لبلقامػة بحمػب ,كقػاؿ اف ىػحيغ 

يسػا ,كال الييسا كالى الداميسا كاصػحابيا ,كمػغ يشزػع الي (13)الخجميغ ,ندكؿ عشجكع بحمب ,فاحدشػا
تسكشػػػػا احػػػجا مػػػغ اذيتيسػػػا, كرتبػػػػا ليسػػػا عمػفػػػة ,كال تػػػجعػىسا فػػػي القمعػػػة ,بػػػل اجعمػػػػا اقامتيسػػػا فػػػي 

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : صمػت )ج( (   1)
 كحا في )أ( : مجيشة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
معجع لغة  .؛ ركاس , 532باب كيمة ,  لػسيط ،السعجع ا: جسع كالئع , ىػ شعاـ معج لجسع مغ الشاس . لمسديج يشطخ :  كليسة - *

 . 386, الفقياء 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(  (   3)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   5)
 ساقصة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ج( (   6)
 ,ج,د,ىػ( : ثابتة في )ك(ساقصة في )أ,ب (   7)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : عع )ب( : صمى ر عشو كسمع عع )ج( (   8)
في أمتي حجثشا أحسج بغ مشيع ,حجثشا حذخج بغ تبانة عغ سعيج بغ جياف , قاؿ : حجثشي سفيشة قاؿ : قاؿ رسػؿ ر ملسو هيلع هللا ىلص : الخبلفة  - *

اؿ لي سفيشة : امدظ خبلفة أبي بكخ , كخبلفة عسخ , كخبلفة عثساف , ثع قاؿ لي أمدظ خبلفة ثبلثػف سشة , ثع ممظ بعج ذلظ , ثع ق
 عمي قاؿ : فػججناىا ثبلثيغ سشة , قاؿ سعيج : فقمت لو : إف بشي أمية يدعسػف أف الخبلفة فييع قاؿ : كحبػا بشػا الدرقاء , بل ىع ممػؾ

 .503/4,  48, كتاب الفتغ , باب  خمحيسشغ التمغ شخ السمػؾ . لمسديج يشطخ : التخمحؼ , 
 ساقصة في )أ,د,ىػ( : نفدو )ب( : ثابتة في )ج,ك( (   9)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   10)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : تقميج )ك( (   11)
 كحا في )أ( : كالة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   12)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : فاحشػا )ج,ك( (   13)



279 
 

[ التي تجاه القمعة ,ففعمػا ما اكصاىع بو ,اال انيع لع يشدلػنا (1), ]كقاؿ(*)السجرسة ,يعشي الدمصانية
 (4)حػاجى (3)يػخ مػسػى ابػغكقاؿ لشػا الػحؼ كلػى الحكػع مػشيع بحمػب ,ككػاف يػجعى االم (2)مغ القمعة
تسخلشػظ, انػو اذا امػخ بدػػء فعػل بدػخعة  (5),اني اخاؼ عميكسا ,كالحؼ فيستو مغ يا ساؽ )*(شغاؼ
,كفػي اكؿ يػـػ مػغ ربيػع االخػخ ,بػخز  (7)عشػو ,كاذا امػخ بخيػخ ,فػاالمخ فيػو لسػغ كليػو (6),كال مجيج

اليػػػػو  (8)البمػػػػج ,فخحشػػػػاالػػػػى ضػػػػاىخ البمػػػػج, متػجيػػػػا نحػػػػػ دمذػػػػق ,كثػػػػاني يػػػػـػ ارسػػػػل يصمػػػػب عمسػػػػاء 
فقمشػػػا مػػػا الخبػػػخ ,فقيػػػل اف تسخلشػػػظ ارسػػػل يصمػػػب مػػػغ  (9)كالسدػػػمسػف فػػػي امػػػخ مػػػخيح ,كقصػػػع رءكس

عدكخه, رؤساء مغ السدمسيغ عمى عادتو, التػي كانػت يفعميػا فػي الػببلد التػي اخػحىا ,فمسػا كصػمشا 
, فقػػػاؿ يخيػػػج (11)شمبشػػػا شػػػخز مػػػغ عمسايػػػو, يقػػػاؿ لػػػو السػػػػلى عسػػػخ ,فدػػػالشاه عػػػغ (10)اليػػػو ,جاءنػػػا

يدتفتيكع, في قتل نايػب دمذػق الػحؼ قتػل رسػػلو ,فقمػت ىػحه ركس السدػمسيغ تقصػع كتحزػخ اليػو 
,كبيغ يجيو  (14),فعاد اليو كنحغ نشطخه (13)احجا صبخا (12)بغيخ استفتاء ,كىػ حمف اف ال يقتل مشا

بذػػيء مػػغ فػػي شبػػق ,ياكػػل مشػػو فػػتكمع معػػو يدػػيخا, ثػػع جػػاء اليشػػا شػػخز  /أ(64),فػػي  )*(لحػػع سػػميق
,اال كزعجػو قايسػة ,كتسخلشػظ صػػتو عػاؿ ,كسػاؽ شػخز ىكػحا  (15)ذالظ المحع ,فمع نفػخغ مػغ اكمػو

 باحزار ركس السدمسيغ , (17)اميخ يعتحر ,كيقػؿ اف سمصانشا لع يامخ (16),كاخخ ىكحا كجاءنا

 
                                                           

: تدسى السجرسة الطاىخية البخانية  , كتقع في جية قمعة حمب , خارج باب الشرخ , كتشدب الى الطاىخ  لسجرسة الدمصانيةا - *
ـ( , كلكشو تػفي كلع 1216 /ىػ  (613غازؼ بغ صبلح الجيغ , صاحب حمب , كتعج مغ األثار اإلسبلمية في حمب , بجأ بشائيا عاـ

 1/257,  الجارس في تاريخ السجارس يكسميا . لمسديج يشطخ : الشعيسي ,
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(         (   1)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : بغ )ك( (   3)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : شغمي )د( (   4)
انباء الغسخ بأنباء ـ( . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 1400ػ/ى803تػلى نيابة حمب سشة ) مػسى بغ حاجي شغاي : - *

 .2/136,  العسخ
 كحا في )أ( : ما ساؽ )ب,ج,ك( : سياؽ كبلـ )د,ىػ( (   5)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تجيج )د( : يحيج )ىػ( (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاله )ب( (   7)
 (كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فدخحشا )ب (   8)
 كحا في )أ( : ركس )ب,د,ىػ,ك( : ركؤس )ج( (   9)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : جانا )ب,ج(    (   10)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (   12)
 كحا في )أ,ب,ك( : قرجا )د,ىػ( :صبخ )ج( (   13)
 خه )ب(كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : نشتط (   14)
معجع  .؛ رضا , 285, باب سمظ ,  السعجع الػسيط: كضعو عمى الشار كجعمو يغمي , أك اذاه بكبلمو . لمسديج يشطخ : سميق  - *

 .3/194, باب س ؿ ؽ , متغ المغة
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(  (   15)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كجانا )ب,ج( (   16)
 ىػ( : بامخنا )ب( : يحزخ )ك(كحا في )أ,ج,د, (   17)
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فيسػػا ,عمػى جػارؼ عادتػو, ف )*(اقامػة لحخمتػو )*(كانسا امخ بقصع ركس القتمى ,كاف يجعل مشيا قبػة
مػػػا اراد ,كانػػػو قػػػج ,اشمقكػػػع فامزػػػػا حيػػث شػػػئتع ,كركػػػب تسخلشػػػظ مػػػغ سػػػاعتو, كتػجػػػو  (1)مشػػو غيػػػخ
,كرايشػا السرػمحة فػي االقامػة بيػا ,كاخػح االميػخ مػسػى احدػغ  )*(دمذػق ,فعػجنا الػى القمعػة (2)نحػ

 (3)كتجيشػػار اليػػو فػػي االحدػػاف اليشػػا, كقبػػػؿ شػػفاعتشا, كتفقػػج احػالشػػا مػػجة اقامتػػو بحمػػب كقمعتيػػا ,
,قج ندؿ الى دمذق ,كانو كدخ تسخلشػظ ,كمػخة  )*(االخبار اف سمصاف السدمسيغ ,السمظ الشاصخ فخج

[ الدػمصاف ,الػى مرػخ بعػج اف قاتػل (5)بالعكذ ,الى اف انجمت القزية عغ تػجو ]مػالنا (4)يجيء
                                                           

، معجع .؛ ركاس  399, باب قباف ,  السعجع الػسيط: جسع قباب , ىػ بشاء سقف مدتجر مقػس كمقعخ . لمسديج يشطخ : قبة  - *
 .265, لغة الفقياء 

فج الحىاب معيع إلى تيسػر عاد الػفج مخة اخخػ يـػ الدبت لمقاء تيسػر , فػججكا ابغ خمجكف يشتطخىع عشج الباب , إذ شمب مغ الػ  - *
, كبعج مشاقذات ذىب معيع , كعشجما كصمػا لمباب الرغيخ كاف معيع نائب تيسػر شاه ممظ , كعشجما كصل الػفج إلى تيسػر , فقج 
إلى قبل ابغ خمجكف يجؼ تيسػر كسسح لو بالجمػس , أما باقي الػفج استسخ بالػقػؼ حتى سسح ليع بالجمػس , إما تيسػر استسخ بالشطخ 
كجػىيع  كيخاقب أحػاليع , ثع مج أماميع مػائج الصعاـ ككاف لحع سميق , لع يتشاكؿ جسيع الػفج الصعاـ كبعج االنتياء , بجأ الػفج 
بالحجيث كتخاسيع السؤرخ ابغ خمجكف بسػافقة باقي الػفج , فكاف مسغ أكل مغ الصعاـ قفج استسخ بالشطخ إلى تيسػر كىػ كحلظ , كخبلؿ 

ؼ دار بيشيسا حاكؿ ابغ خمجكف استخضاء تيسػر بانو خالط العجيج مغ الدبلشيغ , كأنو يحسج ر الحؼ أشل بعسخه ليخػ مغ الحجيث الح
ىػ السمظ الحقيقي , كتخجع الحجيث إلى الفارسية أحج حاشية تيسػر ىػ عبج الجبار بغ الشعساف كىػ مغ فقياء الحشفية , كأدخل تيسػر 

غ كىػ مكبل اليجيغ فزخبو كجخه إلى خارج القاعة , كىجفو مغ ذلظ ىػ اخزاع أعزاء الػفج لسصالبو . فيسا بعج القاضي صجر الجي
تيسػر عرخه كحياتو  .؛ شياب , 3/211نيخ الحىب في تاريخ حمب ،  .؛ الغدؼ , 3/2121, العبخ لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,

 .84حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ ،  .؛ القاضي , 234, كخية تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعد .؛ مرمح , 306, كأعسالو 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عشو )ب( (   1)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ( : كساقصة في )د,ك( (   2)
غ تقع القمعة في مشصقة البحرة سشجقجار في الجية الغخبية لسجيشة دمذق القجيسة , كبجأ بشاؤىا بعج عاـ كاحج م قمعة دمذق : - *

ـ (, كأعمغ فييا سمصشة الدبلجقة , كاستكسل بشاؤىا األميخ تتر كسسيت 1076ىػ/469دخػؿ األميخ اتدد بغ اكؽ إلى دمذق سشة )
ىحه السخحمة مغ البشاء بالسخحمة الدمجػقية , كتعخضت القمعة لمعجيج مغ الكػارث كتيجـ عجة أجداء مشيا بدبب الدالزؿ كالحخكب , كمشيا 

ـ(, كالرخاعات السسمػكية , كاالضصخابات زمغ الجكلة العثسانية سشة  1401ىػ/803ـ( , كالتتار )1260ىػ/648)حخكب السغػؿ سشة 
ـ( , كىي مغ أكرع األبشية السػجػدة في دمذق , كمبشية عمى شكل مدتصيل , كيػجج بيا ضخيح ابي الجرداء رضي 1945ىػ/ 1364)

فييا ثبلثة عذخة بخجا , كفي أياـ السساليظ أصبحت مخكد كمقاـ نائب الدمصشة , ر عشو , كدار لمزخب كيسخ بيا نيخ يعقػبا , ك 
كسسيت بالدبع السبارؾ كذلظ بدبب أف تيسػر عشجما حػؿ فتحيا حاكؿ أف يشقب تحتيا مغ األخذاب , كبالتالي تدقط كيدخح القمعة , 

, السػاكب اإلسالمية  بحلظ. لمسديج يشطخ : ابغ كشاف ,كلسا أشعمت الشار تحتيا بخكت كأصجرت صػت أزع  الشاس , بالتالي سسػىا 
 .201, السعالع األثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية  .؛ ياغي ,140, رحالت مثقف شامي  .؛ زيادة , 1/217
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تجيئشا )د,ىػ( (   3)
لدادس كالعذخكف مغ ممػؾ التخؾ , كلج سشة ىػ زيغ الجيغ أبػ الدعادات فخج بغ الطاىخ بخقػؽ , كا الشاصخ فخج : - *
ـ( 1398ىػ/801ـ( , اياـ الفتشة التي كقعت لػالجه , كالحؼ تػلى الحكع بعج كفاة كالجه مباشخة , يـػ الجسعة شػاؿ سشة )1388ىػ/791)

لخمع , كىخب إلى الذاـ , ككاف عسخه حػالي عذخة سشيغ كقيل ثبلثة عذخ سشة , حاكؿ ايتسر بخمع الدمصاف , كلكشو فذل في عسمية ا
, كخصب الخميفة كبايعو عمى الدمصشة كتقميجه أمػر السدمسيغ , كأحزخت خمعة سػداء , كلقب بالشاصخ , كسسيت الجكلة التي حكسيا 
ي شػاؿ بالجكلة البخجية , كسا تػلى الدمصشة مختيغ كػالجه , كلو العجيج مغ األعساؿ مثل تعسيخه السدجج الحخاـ مغ الحخيق الحؼ كقع ف

ـ (, كحرمت اضصخابات عجيجة كفتغ كفػضى في عيجه , كتػجو إلى دمذق لسػاجية تشع نائب دمذق. لمسديج 1399ىػ/802سشة )
 6/168, الزػء الالمع الدخاكؼ , .؛ 5/448, ، الدمػؾالسقخيدؼ  .؛ 299, الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  يشطخ :ابغ دقساؽ ,
البجر  .؛الذػكاني ,4/43سسط الشجـػ العػالي، .؛ العرامي ,  123, غ فيسغ كلي مرخ مغ الدالشيغ ندىة األساشي.؛ السمصي , 

, تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة  .؛ عبج الكخيع سميساف , 42/ 1, الخصط التػفيقية الججيجة لسرخ.؛ مبارؾ , 2/26, الصالع
التاريخ الدياسي .؛ حجو شػكت ,  102, العرخ السسمػكي الديجؼ ,  .؛ 73العيج السسمػكي ،  -التاريخ االسالمي.؛ شاكخ , 21

 .188,  اتحاؼ انباء العرخ بتاريخ ممػؾ العرخ .؛ 115لسشصقة شخؽ االردف ، 
 كحا في )أ,ب( : تجيء )ج,د,ىػ,ك( (   4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(        (   5)
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غ بعػػس ,عمػػى الكدػػخ كاليديسػػة ,كانسػػا حرػػل مػػ (1)مػػع تسخلشػػظ قتػػاال عطيسػػا ,اشػػخؼ تسخلشػػظ مشػػو
 (2)امخايػو خيانػػة ,كػػاف ذلػػظ سػػبب تػجيػػو ,اخػػج بػػالجـد ,كدخػػل تسخلشػػظ الػػى دمذػػق, كنيبيػػا كحخقيػػا

,بػػػل احزػػػخ لػػػو مشيػػػا مػػػاؿ ,كال جػػػاكز  )*(,كفعػػػل فييػػػا فػػػػؽ مػػػا فعػػػل بحمػػػب ,كلػػػع يػػػجخل شػػػخابمذ
[ شػػعباف ,مػػغ (3),كعػػاد نحػػػ حمػػب, راجعػػا شالبػػا بػػبلده ,كلسػػا كػػاف سػػابع عذػػخ ]شػػيخ )*(فمدػػصيغ
,شػػخقي حمػػب ,كلػػع يػػجخميا, بػػل  )*(عايػػجا مػػغ الذػػاـ الػػى الجبػػػؿ (4)لسػػحكػرة ,كصػػل تسخلشػػظالدػػشة ا

االميػخ عػد الػجيغ ,ككػاف  (5)امخ السقيسيغ بيػا مػغ جيتػو ,بتخخيبيػا كاحػخاؽ السجيشػة ,ففعمػػا كشمبػػا
باشبلقػػظ ,كاشػػبلؽ مػػغ  (7)[ ,كقػػاؿ اف االميػػخ رسػع(6)مػغ اكبػػخ امخايػػو, ]االميػخ عػػد الػػجيغ السػحكػر

عظ ,فاشمب مغ شئت ,ككثخ ال ركح معكع, الى مذيج الحدػيغ ,كاقػيع عشػجكع حتػى ال يبقػى مػغ م
معشػا نحػػ  (8)عداكخنا احج ,ككاف القاضي شػخؼ الػجيغ ال يفػارقشي ,فصمبشػا بػاقي القزػاء ,كاجتسػع

[ مذيج الحديغ ,صحبة السذار اليو, كاقسشا نشطخ الػى الشػار (9)مغ الفي مدمع ,كتػجيشا الى ]نحػ
بيا احجا,  (12)اياـ لع يبق بيا احج ,فشدلشا الييا ,فمع نخ (11)في ارجاييا ,كبعج ثبلثة (10)ىي تصـخ,ك 

كالػحذة ,كلع نقػجر عمػى الدػمػؾ فػي  /ب(64), (13)فاستػحذشا ,كما قجرنا عمى االقامة بيا مغ الشتغ
 :[(14)الصخقات ,مغ ذلظ ]شعخ

                                                           
 ظ )ب,ك( : تيسػر مشو )ج(كحا في )أ,د,ىػ,ك( : تسخ لش (   1)
 كحا في )أ,ج,ك( : كاحخقيا )ب,د,ىػ(  (   2)
تػجو تيسػر مغ حساة إلى شخابمذ بدبب اقتخاب فرل الذتاء , فتجدج دكر أىل القخػ في مػاجية جير تيسػر في مجيشة شخابمذ  - *

, فكانت الحخب عمى شكل حخب عرابات . انطخ  : , فقج باغتػا جير تيسػر عمى غفمة مشيع , كقتمػىع بالحجارة كفي الجباؿ كالتبلؿ 
 .20,  لغدك التيسػري لبالد الذاـ كاثاره .؛ احسج دمحم , 212تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  ،  مرمح ,

عطسى : ىي أكؿ أحػاز الذاـ ككػرة بيا , كمشصقة كبيخة تذتسل عمى بيت السقجس كغدة كعدقبلف , كمجيشة فمدصيغ ال فمدصيغ - *
ىي الخممة كيمييا بيت السقجس , كسسيت باسع أكؿ مغ ندؿ بيا , كىػ فمدتيغ مغ كلج يافث ...نػح عميو الدبلـ , كفمدصيغ ىػ تعخيف 

الخكض السعصار  لؤلراضي الػاقعة عمى الداحل الفمدصيشي , كاألراضي مغ شخقو حتى الرحخاء العخبية . لمسديج يشطخ : الحسيخؼ ,
, قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  .؛ السحبي , 496, ، أكضح السدالظ  .؛ ابغ سباىي زادة 411 في خبخ االقصار ،

 .25/7896مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ، .؛  2/341
 ساقصة في )أ,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب,ج( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تيسػر )ب( (   4)
حمب , كيسخ فييا نيخ بصشاف كىػ نيخ الحىب , كيدتفيج مشو كثيخ مغ بمجاف الذاـ , كسكانيا يستازكف  : قخية بجانب الجبػؿ - *

 .2/107, باب جبػؿ , معجع البمجاف  بالتعرب كاالختبلؼ . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,
 كحا في )أ( : كشمبشي )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   6)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : اسع )ج,ك( (   7)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كاقسشا )ج( (   8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب( (   9)
 كحا في )أ,ب( : تزـخ )ج,د,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبلث )ب(    (   11)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : نخػ )ب( : نخا )ج( (   12)
 ,باب ف ت ف.معجع الغشي .؛ابػ العـد , 495, باب نبيح ,  السعجع الػسيط: ىػ ذك رائحة خبيثة فاسجة  . لمسديج يشطخ :  الشتغ (   13)
 )ب,ج,د(ثابتة في ساقصة في )أ,ىػ,ك( :  (   14)
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 )*(انيذ كلع يدسخ بسكة سامخ             كاف لع يكغ بيغ الحجػف الى الرفا                

بػػالبصغ  )*(,كمػػات سػػػدكف  (1)ككانػػت نػػػاب بػػبلد الذػػاـ معػػو ماسػػػريغ ,كانفمتػػػا اكال فػػاكؿ
,ور اعمػع. ىػحا مػا نقمتػو مػغ  )*(((2)دمذػق ,)تكػخؼ يػخدػ ,كاسػتقخ فػي نيابػة )*(معو, في قبػة يمبغػا
 . (3)كسا كججتو )*(كبلـ ابغ الذحشة

لخبػػخ الػػحي اقمػػق ككصػػػؿ اسػػتشبػغا الػػجكادار كعبػػج القرػػار الػػى ذكػػخ كركد ىػػحا ا
 : (*)((4))جمق

,كقػػػاال  (7)السػػػاىخ السػػػجعػ ,بعبػػج القرػػػار (6),كالفػػتح (5)فػػػرد مػػػغ حمػػب اسػػػتشبػغا الػػػجكادار
,فميصمػب لشفدػو  (8)معاشخ السدمسيغ الفخار ,مسا ال يصاؽ مغ سػشغ السخسػميغ ,مػغ يقػجر عمػى حػجا

                                                           
 .185/2 ,البجاية كالشياية : مزاض بغ عسخ الجخىسي , قاليا لحشيشو الى مكة . لمسديج يشطخ : ابغ كثيخ ,  القائل - *
 كحا في )أ( : باكؿ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   1)
ـ( , خبلؿ السػاجيات التي حجثت بيغ تيسػر كقػات الدمصاف فخج , كخبلؿ 1400ىػ/803قتل نائب دمذق سيجؼ سػدكف سشة ) - *

سشيع سيجؼ سػدكف االشتباكات اضصخت قػات السساليظ إلى الفخار , كعادت قػات تيسػر بالعجيج مغ األسخػ , كتع قتميع ككاف مغ ض
الحؼ كاف باسخ تيسػر عشج احتبلؿ حمب كدفغ بقيجه استعجاال بدمخه , كمات مبصػنا , إذ كاف مغ الطمسة الكفار . لمسديج يشطخ : شياب 

 .3/57,  نيل األمل في ذيل الجكؿ .؛ ابغ شاىيغ الطاىخؼ , 298, تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو  ,
نيابة حساة في  قبة , استجاد لسػاجية القادمة بيغ نػاب ممػؾ الذاـ كبيشو . لمسديج يشطخ : تخكدتاني ,أقاـ الدمصاف معدكخه عشج ال - *

 .208,  عرخ سالشيغ السساليظ
 كحا في )أ,ب( : تشكخؼ كردػ )ج,د,ىػ,ك( (   2)
ف الجيغ تػلى نيابة حمب , كبعجىا اك تغخؼ بخدػ : تغخؼ بخدؼ بغ عبج ر اليذبغاكؼ األتابكي الطاىخؼ , األميخ سي تكخي بخدى - *

ـ( , كدفغ مغ يػمو 1412ىػ/815ـ( , كتػفي يـػ الخسيذ سادس عذخ محـخ سشة )1400ىػ/803أصبح نائب مجيشة دمذق سشة )
 . 4/31.؛ السشيل الرافي،  1/216, الجليل الذافي بتخبة األميخ تشع الحديشي . لمسديج يشطخ :  ابغ تغخؼ بخدؼ ,

مصاف فخج بغ بخقػؽ , مغ مداعجة ببلد الذاـ مغ ىجسات تيسػر , كعجده عغ كضع خصة لمجفاع عشيا , قخر بعج عجد الد - *
الخخكج الى الذاـ لمجفاع عشيا , كلكغ عشجما كصل إلى مجيشة غدة , فاـ بتعييغ نػاب ججد بعج كقػع الشػاب الدابقيغ بيج تيسػر في 

دمذق لمجفاع عشيا ضج تيسػر ألنو يستمظ خصة لمقزاء عميو , كعيغ بيا نائب لجمذق  الذاـ , كاقتخح األميخ تغخؼ بخدؼ أف يحىب إلى
, كأف يطل الدمصاف في مقخه بغدة , كأف يتػجو األميخ تغخؼ بخدؼ إلى دمذق ليتػلى عسمية تحريشيا , كتحخيس أىميا لقتاؿ تيسػر , 

و مغ الذساؿ أؼ دمذق , كمغ الجشػب غدة مقخ الدمصاف فخج كعشج كصػؿ تيسػر إلى حجكد السجيشة سيكػف في مػاجية قػتيغ تحيط ب
بغ بخقػؽ , بالتالي سيزخ تيسػر لمعػدة لببلده لجيمو ىػ كجشػده شبيعة الببلد كقمة االمجادات , إال أف بعس األمخاء رفزػا ىحه 

،  جبتو . لمسديج يشطخ : ابغ الذحشةالخصة باعتبار أنو متفق مع تيسػرلشظ , كيقاؿ فيسا بعج أشمع تيسػر عمى خصة تغخؼ بخدؼ فدع
تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو  .؛ شياب , 30 تيسػرلشظ كدكلة السساليظ الجخاكدة ، .؛ عبج الكخيع سميساف , 304, ركض السشاضخ 

 .76,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ .؛ القاضي , 297،
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
 تة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(ثاب (   4)
 معجع البمجاف ،لفع أعجسي , كىي اسع كػرة في الغػشة الدػرية , كقيل بل ىي دمذق نفديا . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,  جمق : - *

154 /2 . 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالفيح )ب( (   6)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : القيار )ب( كحا (   7)
 كحا في )أ( : يقتجر عمى حجا )ب,د,ىػ( : يجؽ عمى حجػ )ج(  : يقج عمى حجؼ )ك( (   8)
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 )*(اف يذػسخ ذيمػػو ,فػبل يبيػػتغ فػي دمذػػق ليمػة ,كال يغػػالط نفدػو بالسجاىشػػةشخيػق الشجػػا ,كمػغ اشػػاؽ 
,كمػػاج امػػخ الشػػاس مػجػػا, كتفخقػػػا  )*(,فتفخقػػت االراء ,كاختمفػػت االىػػػاء (1),فمػػيذ الخبػػخ كالسعايشػػة

كسػػا ىػػػ دابيػػع فػجػػا فػجػػا ,فػػبعس الشػػاس انترػػح ,كجيػػد امػػخه كانتػػدح ,كبعزػػيع كػػابخ كاصػػخ, 
ىػحيغ الشاصػحيغ ,كاف يدػقػىسا  )*(,كاخػخ كارادكا رجػع (3)ػغا كعبػج القرػارانيابو ,السػتشب (2)ككدخ

عغ اكشانيع, كتجخيجىع  (4)كاس حيغ ,كقالػا انسا اردتيسا بحلظ تبجيج الشاس, كتذخيجىع, كاجبلكىع
كتفخيػػق كمسػػتيع, كتسديػػق جمػػجتيع ,كاال فػػاال مػػغ حاصػػل ,كالدػػمصاف بحسػػج ر كاصػػل ,كالشػػػاب فػػي 

حرػػػل مػػػغ بعزػػػيع  (5)مػػػة قميمػػػو ,كلػػػع يػػػتع ليػػػع معػػػو الفكػػػخ ,كالحيمػػػة ,مػػػع انػػػوحمػػػب كػػػانػا شػػػخ ذ
,كلػػع يػجػػج مػػغ البػػاقييغ ,مشاصػػحة كمطػػاىخة ,كلػػع يكػػغ ليػػع راس ,فػػبل تاخػػحكا فػػي ىػػحه  )*(مخػػامخة
,كفػييع لمسدػمسيغ  (8),كسػابغػا العػجة (7)بالقياس ,كاما عداكخ مرػخ ,فػانيع كػاممػا العػجة (6)السدئمة

,كالتي مغ شخه سمسشا ,كمػا شػيجنا اال بسػا عمسشػا, ككػل مشػا  )*(فقاال نحغ بعج المتيافخج بعج الذجة ,
السدمسيغ ,الشحيخ العخفاف, كقج  (10)ادػ اليو اجتياده كاباف ,ك ور انو في نريحتو (9)افرح عسا

مفمحػػيغ كلكػػغ ال تحبػػػف الشاصػػحيغ ,كاسػػتسخ امػػخ الشػػاس ,فػػي التخديػػج  /أ(65)نرػػحشاكع ,اف كشػػتع 
كالتبجيج كالتذػاغب ,فبعزػيع تػجػو نحػػ االمػاكغ القجسػية ,كتػجػو بعػس  (11),كالفكخ )*(تذاغبكال

                                                           
, باب د ق ف .؛ معجع الغشي  : داىغ , خجعو كأضيخ لو عكذ ما يخفي , أك الشفو كاليشو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , مجاىشة - *

 .303, باب داف ,  ي الخائج معجع لغػي عرخ  مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كالعياف كالسعايشة )ب( (   1)
: أىػػ , أؼ الدقػط مغ أعمى , انقس عميو , القاىا مغ فػؽ كمجىا , أك الحب كارادة الشفذ كميميا . لمسديج يشطخ :  االىػاء - *

 ؼ., باب ق ك معجع الغشي  .؛ ابػ العـد , 519باب ىػاء ,  السعجع الػسيط ،
 كحا في )أ( : ككذخ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : القيار )ب( (   3)
, باب رحب ,  السعجع الػسيط.؛  166, معجع لغة الفقياء  : أؼ الخمي بالحجارة , كقتمو بيا . لمسديج يشطخ : الخكاس , رجع - *
245. 
 كاجبلىع )ج,ك(    كحا في )أ( : كاجبلييع )ب(  :كاجبلءىع )د,ىػ( :  (   4)
 ثابتة في )أ( : انو كاف )ب( : انو )ج,د,ىػ,ك( (   5)
مغ خامخ , أؼ داخل االمخ كخمصو , أقاـ في السكاف فمع يغادره , أك بيع األحخار عمى أنيع عبيج . لمسديج يشطخ :  مخامخة : - *

 .2/332, باب خ ـ ر , ةمعجع متغ المغ .؛ رضا , 326, باب خامخ , ، الخائج معجع لغػي عرخي مدعػد 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السدالة )ب( (   6)
 كحا في )أ,د,ىػ( : كاممػف العجة كالعجة )ب( : كاممػف العجة )ج,ك( (   7)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (   8)
, باب ؿ معجع متغ المغة . لمسديج يشطخ : رضا , : جسع لتيات , اسع مغ اسساء الجاىية , أؼ الػقػع في السرائب كالجكاىي المتيا - *

 . 5/148ث ث , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بسا )ب( (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : نريحة )ب(  : نرحتو )ك( (   10)
معجع  .؛ رضا , 294باب شاغب ,  السعجع الػسيط ،: اثارة الذخ , كأكثخ الذغب معو , اك تعاصى . لمسديج يشطخ :  التذاعب - *

 .3/336, باب ش غ ر , متغ المغة
 كحا في )أ( : كالتذاغل كالتفخؽ )ب,ج,ك( : كالتذاغب كالتفخؽ )د,ىػ( (   11)
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باذيػػػاؿ الجػػػخكؼ العاصػػػية, كتحرػػػغ اخػػػخكف باالمػػػاكغ  (1)الػػػى الػػػجيار السرػػػخية, كبعػػػس تذػػػبث
 الغامزة القاصية .

 ذكخ خخكج الدمصاف السمظ الشاصخ مغ القاىخة بجشػد االسالـ كالعداكخ : 

ف خخج مغ غيػخ تػػاف ,كتػجػو بالعدػاكخ كاالسػتعجاد التػاـ ,الػى جيػة الذػاـ, ثع اف الدمصا
مػػشيع ,كانفػػخج  (2),كرد غالػػب مػػغ كػػاف تػػخح فمسػػا بمػػ  الشػػاس ذلػػظ ,سػػكغ جاشػػيع ,كزاؿ استيحاشػػيع
كالجـد ,فمع يمتفتػا الى قجـك الدمصاف  (3)الكخب كالزيق عمييع ,كاما اكلػا العـد ,كذك الخاؼ الدجيج

الدمػاف ,ككػاف انامػل الػجىخ الػجائخ  (5)مػا يتػلػج مػغ حادثػات (4)شفديع االمػاف ,كانتطػخكا,بل شمبػا ل
 :(7)ليع عمى مخءاة الخاشخ ,ما انذجه الذاعخ كىػ (6),كتبت

 كىحػ الميالي كميا اخػات كاحج                                اال انسا االياـ ابشاء 

  )*(خبلؼ الحؼ مخت بو الدشػات                فبل تصمبغ مغ عشج يػـ كليمة            

 [ :(8)كقمت ]اخخ

 )*(عمى الساضي مغ االكقات (9)فقذ  اف اختفى ما في الدماف االتي                         

   فرل :

,كمػا اخػح مشيػا مػغ مػاؿ كسػمب ,ككضػعو  (10),ضػبط انفاليػا )*(لسا نجد تيسػر امػخ حمػب
 (11)و مػغ ذكؼ الذػجاعة كالسشعػة ,كىػػ االميػخ مػسػى بػغ شغػاؼفي القمعة ,كككػل بػو بعػس امخايػ

                                                           
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : نذبت )ج( (   1)
 كحا في )أ( : ندح )ب( : بخح )ج,دىػ,ك(        (   2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : الذجيج )ب,ج( (   3)
 ىػ,ك( : كانتطخ )ب(    كحا في )أ,ج,د, (   4)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : حادثاف )ب,ج( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتب )ب( (   6)
 ثابتة في )أ( : ساقصة في )ب,د,ك(  :شعخ )ج,ىػ( (   7)
مدكميات .لمسديج ( , صاحب رسالة الغفخاف كال1057ىػ/ 449, كشية الذاعخ أحسج بغ عبج ر , سشة ) القائل ابي العالء السعخي  - *

 .36,  السعجع السفرل في المغة كاالدب.؛  333, زىخ األكع في األمثاؿ كالحكع  يشطخ : يػسي ,
 ساقصة في )أ,ك( : اخخ )ب( : شعخ )ج,د,ىػ( (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فتر )ب( (   9)
 .31, باب في ذلظ الدماف , مغ الجخاب عبػد ,.؛  3/65, مجاني األدب . لمسديج يشطخ : شيخػ , شعخ جخى مجخى األمثاؿ - *
فقج دارت بيغ الصخفيغ معخكة عشيفة تػلى نائب حساة قيادة الجشاح األيسغ لمجير السسمػكي , كنائب حمب إلى القمب , كلكغ  - *

 .206,  نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظ سقصت مجيشة حمب بيج تيسػر . لمسديج يشطخ : تخكدتاني ,
 كحا في )أ,ب,ج,د( : اثقاليا )ىػ,ك(  (  10)
 كحا في )أ,ك( : ابغ ششبغاؼ )ب( : بغ حاجي شغاؼ )ج,د,ىػ( (   11)
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,ككػػاف ذا عػػـد شػػجيج كرأػ ,تػجػػو بػػحالظ البحػػخ الصػػاـ ,غػػخة شػػيخ ربيػػع االخػػخ ,الػػى جيػػة الذػػاـ 
,كال باسػخاع  (2)[ ما حػت يجاه ,كلع يحتفػل بػامخ نيػب كاسػيخ(1),كنيب ]جسيع )*(,فػصل الى حساه

 يكبج كيجا كيكيجكف كيجا .  /ب(65)في مديخ ,بل سار ركيجا ,كىػ 

   حكاية :

الػػخكـ, فػػي اكائػػل شػػيخ ربيػػع االكؿ ,سػػشة تدػػع كثبلثػػيغ  (3)رايػػت حػػيغ تػجيػػت الػػى بػػبلد
عمػػػػى  بيػػػػا مػػػػغ الجانػػػػب الذػػػػخقي , , )*(عشػػػػج كصػػػػػلشا الػػػػى حسػػػػاه بالجػػػػامع الشػػػػػرؼ  , (4)كثسانسايػػػػة
بب ترػػيخ ىػحا التدػصيخ: كسػ مػا تخجستػو , بالفارسػي , )*(عمػى رخامػو )*(نقذا القبمي , (5)حايصو
الػى  استخبلصػشا السسالػظ , (8)حتػى انتيػا , (7)يدػخ لشػا فػتح الػببلد كالسسالػظ , (6)ىػ اف ر تعمى 

 بػانػاع التحػف كاليػجايا , (9)ثع راسمشاه كبعثشا اليو قرػادنا فجاكزنا سمصاف مرخ , العخاؽ كبغجاد ,
 السػدة بػيغ الجػانبيغ (11)بحلظ اف تشعقجككاف قرجنا  مغ غيخ مػجب لحلظ , , (10)فقتل قاصجنا ,

عمػػى انػػاس مػػغ  , )*(ثػػع بعػػج ذلػػظ بسػػجة قػػبس بعػػس التخاكسػػة الرػػجاقة مػػغ الصػػخفيغ , (12), كتاكػػج

                                                           
في ىحه الفتخة كقعت حادثة األمخاء , في شاف أىل القمعة , الحيغ جاءكا عشج تيسػر ليسشحيع األماف , فػافق عمى ذلظ كلكشو كجو  - *

 .207,  نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظ يج يشطخ : كل غزبو عمى القمعة فامخ بيجميا . لمسد 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(    (   1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : اسخ )ك( (   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    (   3)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ثساف مائة )ك( (   4)
ع في مجيشة حساة ,كيحتػؼ الجامع عمى مجخل مددكج في جية الذساؿ , كفي الػسط يزع صحغ : يقع الجام الجامع الشػري  - *

السعالع  ـ( . لمسديج يشطخ : ياغي ,1162ىػ/558الجامع  عمى بحخة  تتغحػ عمى نيخ العاصي , بشاه الدمصاف نػر الجيغ زنكي سشة )
 .164, االثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية 

 : حائصو )ج,د,ىػ,ك( )( : حايط )بكحا في )أ (   5)
, السعجع الػسيط : جسع نقػش , مغ يشقر عمى الذيء مغ صػر كألػاف , أك يصخز مغ الخسـػ عمييا . لمسديج يشطخ :  نقذا - *

 .368, معجع لغة الفقياء  .؛ ركاس , 508باب نقر , 
باب ر  معجع متغ المغة، كالتساثيل. لمسديج يشطخ : رضا ,: الحجخ األبيس , كىػ حجخ كمدي يرشع مشو األعسجة كالببلط  رخاـ - *

 .388, باب الخخف ,  الخائج معجع لغػي عرخي  .؛ مدعػد , 2/567خ ـ , 
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   6)
 ثابتة في )أ,ب,ج,د,ك( : ساقصة في )ىػ(  (   7)
 كحا في )أ,ك( : انتيى )ب,ج,د,ىػ(  (   8)
 دنا )أ,ج,د,ىػ,ك( : قاصجنا )ب(  اليو قرا (   9)
 كحا في )أ,ب( : قرادنا )ج,د,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : نعقج )ب,ج( (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كتتاكج )ب,ك( (   12)
, ىػ الػقت ـ( 1400ىػ/803اثشاء مخكر تيسػر إلى ببلد الخـك , كجج نقر عمى الجامع الشػرؼ , مكتػب بالمغة الفارسية سشة ) - *

الحؼ ىجع فيو تيسػر عمى ببلد الذاـ , كأحج األسباب لغدكىا ىػ حقج تيسػر عمى بخقػؽ بسداعجتو أحسج جبلئخ عمى استعادة عخشو 
ـ( , لكغ 1393ىػ/796في بغجاد , كسا أف الطاىخ بخقػؽ أقجـ عمى قتل كفػد تيسػر في مشصقة الخحبة عشج إرسالو الخسالة األكلى سشة )

باب ليدت الجافع ألف تيسػر تػجو إلى اليشج لغدكىا كلع يتػجو إلى الذاـ ,كلكغ بعجما سسع مػت الطاىخ بخقػؽ , كجج الدبب ىحه األس
 . 280, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛شياب , 122,   تيسػرلشظلغدكىا. لمسديج يشطخ : المب , 
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انا تػجيشا  , فمـد مغ ىحا , فدجشيع كضيق عمييع , كارسميع الى سمصاف مرخ بخقػؽ , (1)جيتشا
حلظ ندكلشػا بحسػاة ,فػي العذػخيغ مػغ شػيخ كاتفق لػ,  {)*(, مغ ايجؼ مخالفيشا الستخبلص متعمقيتشا

 . )*(سشة ثبلث كثسانساية , (2)ربيع االخخة

 :   فرل

[, ككىبيػػا (6),كال تبجيػػج, ]كال تذػػجيج (5)بتذػػتيت (4)الػػى حسز,فمػػع يتعػػخض ليػػا (3)ثػػع كصػػل
 :(8), قمت بجييا (7),رضي ر عشو  )*(لديجؼ خالج بغ الػليج

 ككغ جارىع في القبػر  (9)حيا                         اال ال تجاكر سػػ الخيخ بغ         

 الع تخػ حسز كسكانيا                                      نحػا مغ بحار ببليا تسػر 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : جشجنا )ب(   (   1)
شخع الدمصاف بإعادة تػزيع السشاصب  الفتخة كصل الدمصاف غدة , كبعجىا إلى ببلد الذاـ , يػـ االثشيغ الدادس كالعذخيغفي ىحه  - *

نيابة حساة  تخكدتاني , .؛ 2/80,  ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي ,اإلدارية , بعج كضع أصحابيا في االسخ . لمسديج يشطخ : 
 .208,  في عرخ سالشيغ السساليظ

 كحا في )أ( : االخخ )ج,د,ىػ,ك( (   2)
ـ( , 1400ىػ/803ربيع االخخ ) 14كخخج مغ حمب بعج مكػثو فييا شيخا , فتخكيا خاكية , كأرسل ابشو إلى حساة يػـ الثبلثاء في  - *

لو الصعاـ , إال أنو فعل بيا ما  في البجاية رفزػا فتح األبػاب لو , لكشو خجع سكانيا إذ أنو نادػ باألماف , ففتحػا لو األبػاب كقجمػا
فعمو كالجه بحمب ,كرحل عشيا في التاسع مغ ربيع األكؿ  كلكغ يـػ الجسعة قاـ أىل القمعة بقتل رجميغ مغ رجاؿ ميخاف شاه , إذ عيشيسا 

دصبحت كسجيشة حمب , فإلدارة السجيشة  , فػصل الخبخ لسيخاف شاه عاد كأشعل الشار بالبمج , كقتل كأسخ كنيب سكانيا كأحخؽ معطسيا 
، حسمة القاضي  .؛ 121, تيسػرلشظ .؛ المب ,  12/225, الشجػـ الداىخة ابغ تغخؼ بخدؼ ,. لمسديج يشطخ :  خاكية مغ االنذ

 .71,  تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ
 كحا في)أ,ب,ج,د,ىػ( : رحل )ك( (   3)
 كحا في )أ,ب( : بيا )ج,د,ىػ,ك(     (   4)
 د( : بذيء كال تبجيج )ب( : لتذتيت كتبجيج )ج( : لتثبيت كال تبجيج )ىػ( : بتثبيت كتبجيج )ك(كحا في )أ, (   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   6)
جاء خبخ إلى دمذق بػصػؿ قػات تيسػر إلى حسز , كىحا أزع  الدكاف فيخبػا إلى دمذق كمشيع مغ تػجو إلى القمعة في الثاني  - *

ـ( , كفعل فييا ما فعمو بحمب مغ سمب األمػاؿ كاألركاح كىجـ البيػت كإحخاؽ السداجج , 1400ىػ/803بيع األخخ سشة )عذخ مغ ر 
كبعجىا استػلى رجاؿ تيسػر عمى حسز كبعمبظ , لكغ تيسػر عفى عغ حسز احتخاما لقبخ خالج بغ الػليج كلع يجخميا فػىبيا لو , ذلظ 

شج ىخكب الدمصاف كقالػا : "نحغ نجخل عميظ بخالج بغ الػليج فانو مجفػف عشجنا أف ال تتعخض لشا" بدبب أف االئسة دخمػا عمى تيسػر ع
, فقاؿ ليع : أىل حسز ما حاربػني كأىل الذاـ حاربػني , فاعتحر الشػاب لو ألف الحخب قامت مغ شخؼ الدمصاف كمساليكو كىػ قج 

الجيغ بغ الحجاد , فتكػف حسز ىي التي نجت مغ بصر تيسػر . لمسديج ىخب , كعيغ عسخ بغ الخكاس كالي عمييا , كالقاضي شسذ 
انباء  .؛ ابغ حجخ العدقبلني , 6/46، الدمػؾ ،  .؛ السقخيدؼ  273الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب ،  يشطخ : ابغ الذحشة ,

،  عبج السشعع .؛ 2/104, س كاألبجاف ندىة الشفػ  .؛ ابغ الريخفي , 121تيسػرلشظ ،  المب , .؛ 2/140,  الغسخ بأنباء العسخ
.؛ ابغ  171, تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  .؛ عبج الحكيع , 205،  سي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخالتاريخ الديا
.؛  86, دكر نيابة حسز في مػاجية السغػؿ كالرميبييغ في بالد الذاـ .؛ الحدكرؼ ,  2/104 ندىة الشفػس كاألبجاف ، الريخفي ,
 .   213, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية   مرمح ,

 ثابتة في )أ,ك( : كساقصة في )ب,ج,د,ىػ(    (   7)
 كحا في )أ,ك( : قيل في ذلظ )ب( : قمت بجييا شعخ )ج,د,ىػ( (   8)
 كحا في )أ,د( : الخيخيغ حياة )ب,ج,ىػ( : الخيخيغ احياء )ك( (   9)
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  )*(النيع جاكركا خالجا                                           كمغ جاكر االتقياء ال بيػر

فاسػػتجمب خػػاشخه  الػػخكاس , (3)عسػػخ بػػغ , (2)يػػجعا اليػػو شػػخز مػػغ احػػاد الشػػاس (1)كخػػخج
ككلػى قزػاء تمػظ الػببلد,  /أ(66)كاعتسػج  فػاله امػر البمج, كركغ اليػو , ككانو قجـ اليو تقجمة فاخخه ,

كتبػػػايعػا بيػػػػا  كنػػػادػ باالمػػػػاف لمقاصػػػي كالػػػجاف , , )*(شػػػسذ الػػػػجيغ بػػػغ الحػػػجاد ,( 4)رئيدػػػا يػػػجعى
ضػعف معػو كمػات عمػى  ثػع اف نايػب الذػاـ , لػع يتسػاركا , ,كفي اسػتفادة ريػح االمػغ  كتذاكركا ,
,كاسػتقخ فػي  (6)فػصػل الػى مجيشتػو , (5)كلمخػبلص ابتغػى كنايػب شػخابمذ ىػخب مشػو , قبة يمبغػا ,
كقتل كل مغ ككمو بحفطو  كاشتغل قيس غيطو , ليبا , (8)كاستذاط فاضصـخ غزبا , , (7)كاليتو

كىػػػخب مشػػػو فػػػي  كامػػػا تسػػػخداش فانػػػو داراه كمػػػارؼ , ككػػػانػا سػػػتة عذػػػخ , , )*(,كاسػػػعخ بيػػػع سػػػقخ
[ ,نايػب (11)نائب صفج كزيغ الجيغ ]عسخ العثساني , (10),كاستسخ عبلء الجيغ التػنبغا (*)((9))قارؼ 

فخخج اىميا ,كدخمػا  ,حتى ندؿ عمى بعمبظ , (12)غدة كغيخىسا معو في صفج ,ثع سار كما ارتبكب
فمع يمتفت الى ىحا السقاؿ ,كارسػل فػييع جػػارح الشيػب  و ,بيغ يجي )*(كتخامػا شالبيغ الرمح عميو ,

 كالديل التيار,  ثع ارتحل مجخيا ذلظ البحخ الدخار , , (13)كقخب الدمصاف ايزا ,كاالستيراؿ ,

 

                                                           
  غ عخب شاهالقائل عمى االغمب اب - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فصمع )ب( (   1)
 كحا في )أ,ب( : يجعى )ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   3)
 كحا في )أ( : يدسى )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
الذامية بعج أف  : ىػ أحج العمساء الحؼ حرل عمى مشرب في دكلتو , إذ تػلى القزاء في الببلد شسذ الجيغ بغ الحجاد - *

 .43, مػقف تيسػر مغ العمساء أخزعيا تيسػر . لمسديج يشطخ : بشي عيدى ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابتغا )ب(    (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مجيشة )ب(    (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الػالية )ب( (   7)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاشتط )ب( (   8)
 .؛ابػ العـد , 63 البابيجي ، معجع اسساء األشياء ،سع سقػر , أؼ بعج , أك غيخ لػنو , اذاه كالسو . لمسديج يشطخ : : ج سقخ - *

 .3/170, س ؽ ر , رضا ، معجع متغ المغة, باب س ؽ ر .؛ معجع الغشي 
 كحا في )أ( : مغ قارا )ب(  : في قارا )ج,د,ىػ,ك( (   9)
قخػ التي مشيا دكمة كسكانيا ذك عجد قميل , كتقع عمى جبل كفييا حرغ مشيع , أك اسع قخية كبيخة أك قارة كىي إحجػ ال قاري : - *

   295/4,  معجع البمجافعمى قارعة الصخيق كىي مغ حسز إلى دمذق كأخخ حجكدىا , كأىميا نرارػ . لمسديج يشطخ : الحسػرؼ , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : التشبػغا )ب( (   10)
 في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( ساقصة (   11)
 كحا في )أ( : صاركا تيظ )ب(  : كسار كما ارتبظ )ج,د,ىػ,ك( (   12)
خخج تيسػر مغ حسز إلى بعمبظ , كاستصاع جير تيسػر الديصخة عمييا , كأدػ ذلظ إلى ىخكب الدكاف إلى دمذق , أما تيسػر  - *

عميو الدبلـ, كلع يدتصع البقاء فييا بدبب بخكدة الجػ كسقػط األمصار , كقخر  فقيل أنو أعجب بعسارة بعمبظ , كزار مقاـ الشبي نػح
 .213, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  التػجو الى دمذق . لمسديج يشطخ : مرمح ,

 ثابتة في )أ,ب,ك( : كساقصة في )ج,د,ىػ( (   13)
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,ككصػػمت العدػػاكخ السرػػخية  )*(سػػيار )*(مػػغ قبػػة حتػػى اشػػخؼ عمػػى دمذػػق , كالصػفػػاف الثخثػػار ,
سػػياميا,  (3),كاضػػاء فيػػالق (2)كالفزػػاء ,كاشػػخؽ الكػػػف مػػشيع (1),كقػػج مػػبلء )*(,كالجشػػػد االسػػبلمية

كػػل عقػػز صػػػاعقة,  )*(الخػػبلؼ فالقػػو, كصػػػاعق سػػيػفيا فػػي عقػػاص )*(قمػػب مػػغ نػػػػ  (4)لحػػب
رماحيػػا ,لختػػق سػػساء االركاح ,عػػغ ارض االشػػباح فاتقػػة, كقػػج شمبػػػا االشػػبلب ,كحدبػػػا  (5)كنرػػاؿ

مػة كالسػؤخخة, كسػػكا القمػب كالجشػاح, كمػبلكا البصػاح االحداب ,كعبػا السيسشة كالسيدخة ,كرتبػػا السقج
,كالسخاكػػػػب  (9),كالسػاكػػػػب السخكبػػػػة (8),كالكتايػػػػب السقتبػػػػة (7)السكتيػػػػة (6)كالبػػػػخاح, كسػػػػاركا بالسغايػػػػب

,كالدبلىب السجشبػة ,كالشجايػب التػي ىػي عمػى  (11), كالسخاتب السقخبة ,كالقخبات السختبة(10)السػكبة
 (*)كمػػػػغ  الشدػػػػػر القذػػػػاعع (/ب66)تيبػػػػة مػػػػغ االسػػػػػد الزػػػػخاغع, اكػػػػل المحػػػػع مدػػػػتميبة ,كفػػػػي كػػػػل ك

 :  (12)قمت,

                                                           
غ مغ قبة يمبغا , تذخؼ عمى دمذق كضػاحييا . لمسديج يشطخ : : مػضع بالقخب مغ ربػة سفح تل , عمى بعج ميمي قبة سيار - *

 .216, حاشية تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح ,
س ؼ ر .؛  معجع الغشي ، : جع سيارات , أؼ كثيخ الديخ , أك الػاحج مغ الكػاكب الديارة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , سيار - *

 .457, باب الدياخ ,  رخي الخائج معجع لغػي ع مدعػد ,
اثشاء كجػد تيسػر في حمب عمع بقجـك الدمصاف فخج إلى دمذق لسػاجيتو , عشجما تقجمت جشػد تيسػر إلى دمذق , أرسمػا فخقة  - *

لتدتكذف مجيشة دمذق مغ ناحية الجبل عشج قبة سيار ,  فقامػا بحفخ خشجؽ حػؿ السعدكخ , كأحاشو بدػر يرل ارتفاعو إلى قامة 
رف , كصعج تيسػر فػؽ قسة ربػة عالية, ليدتكذف السكاف, كقيل أف الدمصاف فخج عشجما عمع بػصػؿ تيسػر أختار ثبلثة ليغتالػه , كن

لكغ كذفت خصتيع , أخح تيسػر اثشيغ مشيع فقصع اذنيع كانفيع كسمخيع كشػاىع عمى الشار , كأما الثالث أشمق سخاحو , كارسمو مع 
خبخه بسا حجث كدب الخػؼ في صفػؼ العدكخ , كعاد الدمصاف فخج ىاربا إلى مرخ , برحبة األمخاء خصاب لمدمصاف فخج  , كا

 .؛ شياب , 191/ 1, ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار  كالخمفاء مع كل كاحج مسمػكيغ أك ثبلثة . لمسديج يشطخ : مقجير ,
 .343, لجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ، صمة ا.؛باعامخ  298,  تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو 

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مبل )ج,ك( (   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مشو )ب( (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : فتاتي )ك( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لحخب )ب(    (   4)
, معجع لغة الفقياء  ركاس ,.؛  512باب نيس ,  الػسيط ،السعجع : قرج الذيء كاراده كعـد عميو , . لمسديج يشطخ :  نػى  - *
371. 
, باب  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , : صخفو كرده عغ حاجتو , الديء الخمق , كالصخيق الرعب . لمسديج يشطخ : عكاص - *

 .4/175, باب ع ؾ ش , معجع متغ المغة .؛ رضا , 560العكػة , 
  )ج,د,ىػ(كحا في )أ,ب,ك( : كاسشة  (   5)
 كحا في )أ,( : بالسعاتب )ب( : بالسقانب )ج,د,ىػ,ك( (   6)
 كحا في )أ,ب( : السكتبة )د,ىػ( : السكية )ج,ك(   (   7)
 كحا في )أ( : السقشية )ب(  :السقشبة )ج,د,ىػ,ك( (   8)
 كحا في )أ,ب( الكػاكب السكػكبة )ج,د,ىػ( : ساقصة في )ك( (   9)
 ػ,ك( : ساقصة في )ب(كحا في )أ,ج,د,ى (   10)
 ثابتة في ),ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   11)
الزخع مغ الخجاؿ , كالسدغ مغ اإلنداف كالحيػاف , أك ىػ مغ بشػ ربيعة بغ ندار , كلقبو قذعع . لمسديج يشطخ :  القذاعع : - - *

 .4/571باب ؽ ش ؼ ,  ,معجع متغ المغة .؛ رضا , 633, باب القذخة ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,ك( : شعخ )ب( : قمت شعخ )ج,د,ىػ( (   12)
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 (2)كانو البحخ في اثشاه غايات                      (1)كرب ذؼ لجب كالصػد ذؼ خشق

  (3)يبلعب السػت في كفيو حيات   يسا اسج                       بحخاف في كل مػج مش

  (7)مشو غبخات(6)تعقج ارضا (5)اك ساء                 الدسا في االرض دائخة (4)اف يدخ يمق

  (8)عشج الشداؿ اف يشدؿ فذطعات  كل يخػ العيغ معشاه كصػرتو                         

,كتقمجكا سيػؼ الحتػؼ ,كاعتقمػا الحكابل كالشػاىػل, كثبتػػا حيػث  (9)كقج تشكبػا خبايا السشايا
 :  (11)لرػاىل , قمتيع خمقػا مغ كػاىل ا,فكان (10)نبتػا

 يدركر ندجو قرب الخماح         كاف الجػ ثػب الزكردؼ                               

 ارتظ صفاحو لسع الرباح       فاف عقج القتاـ عميو ليبل                                 

 فاح لجػ الشصاح شياشيغ الك       ككاف نجػمو الشذاب تخمي                              

كال زالػػػت افػػػػاج ىػػػحه االمػػػػاج ,عمػػػى ىػػػحا السشيػػػاج متبلشسػػػة ,كاثبػػػاج ىػػػحا البحػػػخ العجػػػاج 
فػصػمت ,مترادمة ,ككاف يشادؼ بصخيق السفيػـ ,كمػا مشػا اال لػو مقػاـ  معمػـػ  (12),تحت العجاج

كثسانسايػة ,يػػـ االحػج العاشػخ مػغ شػيخ الخبيػع االخػخ ,عػاـ ثبلثػة  )*(غيبلف الػغى ,الى قبة يمبغػا
 مغ اليجخة ,فشدؿ كل مغ العداكخ ,يسشة كيدخة ,كاستقخت العداكخ ,

 

 

                                                           
 كحا في )أ( : جشغ )ب( : جشق )د( : حشق )ج,ىػ,ك( (   1)
 كحا في )أ,ب,د( : غابات )ج,ىػ,ك( (   2)

(3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اكؿ بيتيغ عكذ بعس )ب( 
 كحا في )أ( : تمق )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
 في )أ,ب,د,ىػ( : سار )ج,ك( كحا (   5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(    (   6)
 كحا في )أ( : اخخ بيتيغ عكذ بعس )ب,ج,د,ىػ,ك((   7)
 كحا في )أ,د( : قذصعات )ب,ك( : قذصفات )ج( : قذطفات )ىػ(  -  (8)
 كحا في )أ,ج( : اجشا السػت )ب( : حشايا السشايا )ج,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبتػا )ب( (   10)
 كحا في )أ,ك( : شعخ )ب( : قمت اشعار )د( : قمت شعخ )ج,ىػ(      (   11)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   12)
خ بعج أف رحل تيسػر عغ بعمبظ  , دخل دمذق كحاصخىا كلسا عمع أىميا بسا جخػ بحمب أسخع عمساؤىا لصمب األماف , كاستق - *

.؛  407،  التعخيف بابغ خمجكف  تيسػر بداحة قبمة يمبغا , كبشى عمييا مخاقب , كقاـ بالسخاقة لسجة شيخ . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,
 .  206, التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخ  عبج السشعع ,
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 *(),كالسدػاكيغ ,كندلػت الجشػػد التتاريػة ,غخبػي دمذػق مػغ دريػا (1),في الجكر (*)كاالمخاء االسبلمية
 )*(البمػػػج اثقػػػاؿ الدػػػمصاف الػػػى (67/1) كمػػػا يمػػػي تمػػػظ االمػػػاكغ كدخػػػل بعػػػس (2)الحػلػػػة (*)شػػػاقطكالػػػى 
ت القمعػػػة كالسجيشػػػة ,بالدػػػبلح كالعػػػجد, ثػػػع اخػػػح كػػػل مػػػغ الجيذػػػيغ ,حػػػحره كنجػػػد ,لمسقابمػػػة ,كتحرػػػش

, كشخعػا  [ السزايق(4), ]الخشادؽ كل عمى االخخ افػاه  (3), كجدج كالسقاتمة امخه, كحفخكا الخشادؽ
بػػػالبخكز مػػػغ  ثػػػع امػػػخ الدػػػمصاف العدػػػاكخ , , (5)كالسشاكشػػػة كالسيارشػػػة كالسعاندػػػة فػػػي السياكشػػػة ,

في السقاتمة الى سمصانيا  (6)كتشحاز سجيشة الى الطاىخ ,كجعل يخخج مغ السجيشة رؤساء اعيانيا ,ال
يػػا ر يػػا  , )*(كيشػػادكف بحخقػػة كػػل ليمػػة فػػي االزقػػة , (7)كاالشفػػاؿ الرػػغار يجػػاركف الػػى الجبػػار ,

 خكات الشرخ كالبيدتشدلػف  كالشاس في اضصخاب كحخكات , انرخ مػالنا الدمصاف , , (8)رحساف

 

 

                                                           
مرخية بقيادة الشاصخ فخج , كفي يـػ الدبت الخامذ عذخ  تػجو تيسػر مغ بعبمظ الى دمذق , كالتي عدزت قػتيا بسدانجة قػات - *

, كصل تيسػر الى قصشا كاخحت تتجيد القتحاـ السجيشة , اذ تسخكد عمى احج السختفعات السذخفة عمى قبة ـ(1400ق/803)مغ سشة 
قتحاـ السجيشة, كتػجو شائفة يمبغا ليخاقب تحخكات الشاصخ فخج , كاستسخ بحلظ اكثخ مغ شيخ ككاف معو جيػش كثيخة كاخحت تتجيد ال

مشيع الى العدكخ كحجث قتاؿ بيشيع , حيث التقى جشج تيسػر مع عداكخ الطاىخ بخقػؽ عشج قخية قصشا , ىـد فييا جشج تيسػر كعادت 
محكسة  القػات السسمػكية الى حػراف بعج صسػدىع في كجو جشػد تيسػر , كلع يتسكغ مغ اقتحاـ السجيشة , لكغ تيسػر بجا باعجاد خصة

لمديصخة عمى دمذق , اال اف الخبلؼ بجا يشتذخ بيغ صفػؼ السساليظ , كعاد جدء كبيخ مشيع الى مرخ , كخخج الدمصاف يـػ الثبلثاء 
االثخ  , 6/47,  الدمػؾ لسعخفة السقخيدؼ , , 12/234الشجػـ الداىخة،  مغ قبة يمبغا , فتخكػا دمذق تحت سيصخة تيسػر . انطخ :

لقاء ابغ ,  427,  تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ,  2/461, العجد الدادس ,  السغػلي لمسذخؽ االسالميالحزاري لمغدك 
 . 124, تيسػرلشظ  المب , , 72,  حسمة تيسػر لشظ عمى بالد الذاـ,  70,  خمجكف لتيسػرلشظ

  كحا في )أ,ب( : البيػت )ج,د,ىػ,ك( (   1)
 . 2/431, معجع البمجاف  الحسػؼ , مذق بالغػشة . لمسديج يشطخ :: قخية مذيػرة مغ قخػ ددريا  - *
*
 . 4/374,  معجم البلدان:  انطخ: لرٌة من لرى دمشك .  قطنا - 
2
 كذا فً )أ( : دارٌا والى لطنا الحولة )ب( : دارٌا والخولة )ج,د,هـ( : دارٌا والحولة )و( - 
لو دكر في تقجـ قػات تيسػر إلى قخية قخيبة مغ دمذق , كأقاـ مخيساتو فييا  يقاؿ أف الدمصاف حديغ عشجما لجد إلى دمذق كاف - *

كتعخؼ باسع داريا كالتي تقع إلى الجشػب الغخبي مشيا , فاحتبلؿ القخية مكغ تيسػر مغ احتبلؿ دمذق مغ الجية الجشػبية , كلكي يدكج 
ليزبة الجشػبية , كشػؽ دمذق مغ الغخب , بعج أف حفخ خشجقا تيسػر خيانة حفيجه , أمخ جشجه بالشدكؿ عغ قبة سيار ,كالتػجو إلى ا

حػؿ اليزبة , بالتالي أصبحت القػات التيسػرية بالقخب مغ تخييع قػات الشاصخ فخج , كبجا بارساؿ جشجه لسياجسة السشاشق السجاكرة . 
،  .؛ مرمح 300, رخه كحياتو كأعسالو تيسػر ع .؛ شياب , 247,  تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  لمسديج يشطخ : شقػش ,

 . 78,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ القاضي , .؛ 216, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية 
 كحا في )أ( : شج )ب(  : سج )ج,د,ىػ,ك( (   3)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(   (   4)
 رشة كالسشاعذة )ج,د,ىػ(  : كالسعانذة )ك(كحا في )أ( : السعاندة )ب( : كالسيا (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتشجاز )ب( (   6)
 كحا في )أ,ب( : الجباؿ )ج,د,ىػ,ك( (   7)
,  266باب زماف ,  السعجع الػسيط ،: جسع زقاؽ , كىػ شخيق ضيق بيغ البيػت ,سػاء لو مخخج أما ال . لمسديج يشطخ :  االزقة - *

 .3/43, باب ز ؽ ؽ , معجع متغ المغة .؛ رضا ,175, فقياء معجع لغة ال ركاس ,
 كحا في )أ( : رحسغ )ب,ج,د,ىػ,ك(   (   8)
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, في تمػظ االيػاـ  مغ رؤساء البمج (1)كاستذيج , )*(يا مجاىجكف االسػار كيدتغيثػف الميل كالشيار ,
كشػػػمت يػػػج قاضػػػي  الحػػػاكع بالذػػػاـ , , )*(السػػػالكي (3)بخىػػػاف الػػػجيغ الذػػػاذلي (2)قاضػػػي القزػػػات ,

 طفػخكف بػو ,ي (5)كجعمػا ياتػف بسغ , )*(بزخبو حداـ شخؼ الجيغ عيدى السالكي , , (4)القزات
 كصامت فيذيخكنو. كبسا غشسػا مشيع مغ ناشق , مغ العجك فيقتمػنو ,

 ذكخ كاقعة كقعت كمعخكة صجعت لػ انيا نفعت:

كزحفػػػا الػػى ميػػجاف  نحػػػ مػػغ عذػػخة االؼ , , تقػػجـ اكليػػظ االغتػػاـ , ثػػع فػػي بعػػس االيػػاـ
 (7)ع االميػخ اسػشباؼثػع اتػبعي ,(6), نحػ مغ خسدساية فشيس ليع مغ العداكخ الذامية السراؼ ,

 [: (9)]اشعار,  (8)في نحػ مغ ثمثسية ,

 ضباء اذا اعصػا                 اسػد اذا القػا                            

 بحارا اذا سخكا    جباؿ اذا ارسػا                       

 بجكر اذا انجمػا                  شسػس اذا الحػا                     

                                                           
:  بدبب االحجاث التي حرمت في دمذق , خخج سخاج الجيغ كحاجبو , كبعس القزاة  تحخيس سكاف القاىخة عمى قتاؿ تيسػر - *

ياد في سبيل ر لعجككع األكبخ تيسػر , فاشتج خػؼ الشاس , فاضصخ في شػارع مرخ , لتحخيس الشاس عمى القتاؿ , كنادكا بالج
الدمصاف إلى الخخكج لببلد الذاـ كندؿ بغدة , بجأت قػات الدمصاف فخج بغ بخقػؽ الجخػؿ إلى دمذق , في يػـ الخسيذ الدادس جسادػ 

رخ ليع , كسا ىتف الدكاف يا ر يا رحسغ أنرخ ـ(, استقبميع الدكاف بالرخاخ كاالبتياؿ إلى ر ليحقق الش1400ىػ/803االكلى )
مػالنا الدمصاف , حتى كصل الدمصاف يـػ الخسيذ الدادس مغ جسادػ األكلى, قبة يمبغا جشػب دمذق, مع قػاتو البالغة تقخيبا اثشيغ 

ابغ  .؛ 318, الجكلة التخكية  الشفحة السدكية في كاربعيغ الفا , كعدكخ بجانبيا , إلى يـػ الجسعة  . لمسديج يشطخ : ابغ دقساؽ ,
تاريخ السساليظ .؛ شقػش ,  297, تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو  .؛شياب , 3/49,  نيل األمل في ذيل الجكؿ الطاىخؼ , شاىيغ

 .348,  ، الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ.؛ عاشػر  426, في مرخ كبالد الذاـ
 )د(      كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كيدتذيج (   1)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,د,ىػ( : التادكي )ب( : الذاذ )ج(  :التادكي )ك(  (   3)
: ىػ ابخاىيع بغ دمحم بغ يحيى الذاذلي السالكي , اك التادلي ندبة إلى تادلة , قاضي القزاء السالكية في  بخىاف الجيغ الذاذلي - *

ـ( , كقج كلي قزاء الذاـ عذخ مخات , كالحاكع في الجيار السرخية, كمات بعج حزػر تيسػر 1331ىػ/732دمذق , كلج سشة )
ـ(, كقيل سشة 1381ىػ/783كحجكث مػاجية بيشيع فجخح كمات في جسادػ األكلى كقج جاكز الدبعيغ مغ عسخه , كتػفي سشة )

,  قزاة دمذق.؛ ابغ شػلػف , 170, ة السساليظ الجخاكدة العيشي ، الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلـ( . لمسديج يشطخ : 1400ىػ/803)
 .9/40،شحرات الحىب ،  .؛ ابغ العساد 250
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
اختار مجسػعة مغ القزاء القتاؿ في سبيل الجفاع عغ دمذق كرفزيع الخزػع كاالستدبلـ لتيسػر ,  عقػبات قزاة دمذق : - *

إلى القتل مثل : بخىاف الجيغ الذاذلي , كشخؼ الجيغ عيدى السالكي , الحؼ أصيب بديف في يجه كشمت . لمسديج  كالحؼ انتيى بيع
 .46, مػقف تيسػر مغ العمساء بشي عيدى ,يشطخ : 

 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : مغ )ب,ج(    (   5)
 كحا في )أ,ب( : خسذ مائة )د,ىػ( خسذ ماية )ج,ك(       (   6)
 ي )أ( : اسباؼ )ب( : الدشباؼ )ج,ك(  : استشبمي )د( : استشباؼ )ىػ( كحا ف (   7)
 كحا في )أ( : ثمثساية )ب( : ثبلث مائة )ج,د,ىػ,ك( (   8)
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )د( : شعخ )ج,ىػ,ك( (   9)
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  /ب(67)غساـ اذا ىسػا    ىبػا                            (1)ياح اذر 

 نسػر اذا سسػا                     صقػر اذا انقزػا                         

 صػاعق اف رمػا .    رعػد اذا صاحػا                        

مع سفظ الجماء مغ كبتار يتع تدجج قجكد السبلح لخصخاتو , , )*(مع كل مشيع خصار
كتخس ليغ المسذ ,اذا  باجفانو صايبة , (2)كسياـ في تذبييا , كحشية تزاىي حاجبو , لحطاتو
اك مغ  ماخػدة , (4)كعميو خػدة كانيا مغ لسعات كجشتو , (3)رايت البجر عمى شسذ تغصى بو ,

وا يذهب يكاد سنا برق﴿ , االنبيار اذا نطخ الصخؼ الييا ياخحه بػارؽ شمعتو مفمػذة ,

, كباششو  ناعع كبذختو ضاىخه حخيخ , (7)البدة كصار مبلبدو (6)كلبػس اشبو , (*)﴾(5)اِبصار
 فكاف بجكر تمظ الجسػع , مغ نجايب الخيػؿ , , )*(كقج امتصػا الفحػؿ , (8)حجيج كقمبو في قدػة

كتبلقػا  , (9)كتػجيػا الى حخمة الػغا عخكس تجمى تحت الذسػع , مع الخماح السمتيبة االسشة ,
 في كاد خمف قبة يمبغا.

 فرل :

كقػػج راكا االحػػداب ,فبػػاف  , كػػانػا كػػالسػمشيغ , كلسػػا رات ىػػحه االسػػػد تمػػظ الػػحياب كالكػػبلب
لكثػخة  الء ,ػ فاحػاط اكليػظ بيػ كقػالػا ىػحا مػا كعػجنا ر كرسػػلو , , )*(مشيع صحيح الزػخب كعميمػو

ىػحه  (11)كحيغ صاركا في جشا كالجايخة السجتمبة , عمى ىحه البحػر , (10), كاذا ركا لقخضيع الغمبة

                                                           
 كحا في )أ,ج( : اذا )ب,د,ىػ,ك( (   1)
معجع  , باب خ ط ر .؛ رضا ,معجع الغشي  الفػاح . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , ىػ السقبلع كالخمح كالسشجشيق , كالخيح خصار : - *

 .2/298, باب خ ط ر , متغ المغة
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : شبييا )ب( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : معاف الذسذ)ب(    (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : لسعات كجيو )ب( : لسعاف كجشتو )ك(    (   4)
 كحا في )أ( : باالبرار )ب,ج,د,ىػ,ك(   (  5)
 43 الشػر: - *
 كحا في )أ,ب,د,ك( : اىبة )ج,ىػ( (   6)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   7)
 كحا في )أ( : قػتو )ب,ج( : قدػتو )د,ىػ,ك( (   8)
, باب معجع متغ المغة .؛ رضا , 385فحل ,  , باب السعجع الػسيطشطخ: لمسديج ي: جسع فحل , أؼ ذكخ كل حيػاف .  الفحػؿ - *

 .4/366ؼ ح ؿ , 
 كحا في )أ,ك( : الػغى )ب,ج,د,ىػ( (   9)
,  ، الخائج معجع لغػي عرخي .؛ مدعػد  366, باب عميل ,  السعجع الػسيط شطخ :لمسديج يجسع اعبلء , أؼ السخض .  عميمو : - *

 .563باب العسارة , 
 تقخضيع )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : (   10)
 كحا في )أ,ب( : خباء )ج,ىػ,ك( : خبغ )د(   (   11)
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فػػاكؿ مػا اضػػسخكا  , )*(كتقصيػػع الػجايخة بػػالحخب العزػػض كػالعخكض اشػػتغمػا بالزػخب , الػجايخة ,
فرػػمسػا بػػالخمح الصػيػػل  الكػػف , (1)كقصػػف كخبػػل العقػػل , قصػػع الػػخاس , ليػػع فػػي ذلػػظ الدحػػف ,

 , (3)كسػػتخكا (2)كافػػخ ليػػع البدػػيط , )*(بالعزػػب كبتػػخكا السجيػػج شػػكميع , )*(كثمسػػػا بالخشػػق عقميػػع ,
كثخمػػػىع  كشػػعثػىع , (4)كخخمػػػىع كقرػػسػرىع كحدمػػػىع , /أ(68) , فخػػحكىع, بالدػػيع الدػػخيع كػػامميع

ككقرػىع كعربػىع ,كعقرػىع كخدلػىع كنقرػىع ,فخدكا صجكرىع عمى االعجػاز,  , (5)كجسػىع
 (8)كىػػػع مػػػا بػػػيغ مذػػػصػر انكذػػػفػا عػػػشيع ,ف , (7)مػػػشيع السجػػػاز عمػػػى حقيقػػػة الخػػػبلص , (6)كسػػػجكا
كقػػػج  السذػػػار اليػػػو , (10)كرجػػػع اسػػػشباؼ كمػقػػػػؼ , (9), كمشيػػػػؾ , كمحػػػحكؼ كمجػػػحكء ,كمقصػػػػع
الستساسػظ ثقػيميع كخفػيفيع,  كاجتث بزخبة الستقارب , , (12)حفيفيع )*(بحخبو الستجارؾ (11)اقتزب
امػغ  الستفقػة , (15), كبيت دايػختيع فل كبالتسكيغ التاـ محيل (14)مخ سػابغيع بالشرخ , (13)كتدبي 

 كضخبو سالع مغ الدحاؼ كالعمل . مغ الخمل كعخكضو ,

 ذكخ ما افتعمو سمصاف حديغ ابغ اخت تيسػر مغ السكخ كالسيغ :

                                                           
: جسع عزاض , كىػ كثيخ العس بزغط االسشاف عمى الذيء  , كثيخ السياه , السمظ الطالع , اك الحخب الذجيجة ,  لعزػضا - *

, باب ، معجع متغ المغة.؛ رضا  236, ، معجع لغة الفقياء  , باب ع ض ض .؛ ركاسمعجع الغشي  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,
 .4/130ع ض ض  , 

 كحا في )أ,ب,د( : كقصع )ج,ىػ,ك( (   1)
 , باب ر ش ؽ .؛ ركاس ,، معجع الغشي  ابػ العـد: لمسديج يشطخ شعغ عميو كشتسو , كالخمي نفدو . : الدياـ الدخيعة ,  الخشق - *

 .  168, معجع لغة الفقياء 
، .؛ رضػا  554, بػاب عزػاض ,  الخائػج معجػع لغػػي عرػخي  المداف الحاد  . لمسديج يشطخ :مدعػد ,: الديف القاشع , ك  العزب - *

 .4/127, باب ع ض ب , معجع متغ المغة
 كحا في )أ( : ىع )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ب( : كشجركا )ج(: كشتخكا )د,ىػ,ك(  (   3)
 : كخدمػىع )د(  كحدمػىع كخخمػىع )أ,ب( : كخخمػىع )ج,ىػ,ك(   (   4)
 كحا في )أ,ب( : كىتسػىع )ب(  : كجسعػىع )ج( : كحتػىع )د( : كحسػىع )ك( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كشجكا )ب,ك(     (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بالسجاز )ب( (   7)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : مدصػر )ب,د( (   8)
 : كمجدك كمشيػؾ )ىػ( : مجخكر كمشيػؾ )ك(  كحا في )أ,د( : كمجدكر كميتػؾ )ب,ج(  (   9)
 كحا في )أ( : استشباؼ )ب( استشبمي )ج,د,ىػ( : اسشباؼ )ك(  (   10)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : اقتزت )ب(  :اقتزبت )ك( (   11)
لستػجارؾ يقػاؿ : ىػ بحخ مغ بحػػر الذػعخ العخبػي ككزنػو : فػاعمغ فػاعمغ فػاعمغ فػاعمغ , ىػػ كزف كضػعو األخفػر فدػسي ا الستجارؾ - *

بػاب  الخائػج معجػع لغػػي عرػخي ، مدػعػد ,.؛ بػاب درؾ  معجػع الغشػي ، ابػػ العػـد ,: عشو أيزا السحجث لحجاثة عيجه  . لمسديج يشطػخ 
 .1/303,  كاالدب السعجع السفرل في المغة.؛  709متع , 
 كحا في )أ,ك( : جشيفيع )ب( : حديفيع )ج,ىػ(: حيفيع )د(  (   12)
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : كتذبيع )ب( كحا في (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فالشرخ مغ )ب( (   14)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : دائخىع )ك( (   15)
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كجػاء  , (2)اضيػخ انػو خػامخ عمػى خالػو ابػغ اخػت تيسػػر , (1), كىػ ثع اف سمصاف حديغ
, فػػػاضيخكا  كعشػػػجه شػػػير كرقاعػػػو شػػػجاعة , ككػػػاف شػػػابا ذا كفػػػي باششػػػو امػػػػر , الػػػى الدػػػمصاف ,
, كفػي  فازالػه كخمعػػا عميػو كاف في راسو جسة شعخ , كاستذعخكا الشرخ كالسخح , بقجكمو الفخح ,
 . )*(زييع اضيخكه

 فرل :

,كػػل  )*(كرجػػع القيقػػخؼ كتكعكػػع , فخحػػل قمػػيبل , كتتعتػػع (3)اشػػاع انػػو خػػار ثػػع اف تيسػػػر ,
 كاقػع بػيغ العدػاكخ السرػخية , ,]كبياف ذلظ اف بمغة الخبلؼ ,كحبايل مرايجه  ذلظ مغ مكايجه ,

 , كعػغ الفػخار يثػبصيع كششع انو راجل ليثبتيع اذ ذاؾ كاضيخ الخػؼ , كانيغ سيفػزكف فيفػتػنو ,
 [.(4) , لع يبغ ليع ثبات كال قخار , فمسا عدمػا عمى الفخار

 : ذكخ ما نجع مغ الشفاؽ بيغ العداكخ االسالمية كعجـ االتفاؽ

 كتحت يجه  , بيظ (5)االميخ الكبيخ بمر ككافل السمظ الشاصخ, العداكخ, )*(ككاف اتابظ

                                                           
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( (   1)
 كحا في )أ,ب,ك( : خالف عمى خالو )ج( : خالف عمى حالو )د,ىػ(  (   2)
اء تيسػػػر إلػػى السساليػػظ , فػػي ثبلثػػة عذػػخ جسػػادػ األكلػػى, كاحػػجىع األميػػخ حدػػيغ بيػػادكر ابػػغ خػػبلؿ ىػػحه الفتػػخة لجػػد خسدػػة مػػغ أمػػخ  - *

اخػػت تيسػػػر , ككػػاف يزػػع تاجػػا عمػػى راسػػو, فذػػعخ الشػػاس بػػالفخح كالدػػخكر , فاحدػػغ الدػػكاف اسػػتقبالو فالبدػػػه مػػغ ثيػػابيع , كسػػا عػػاممػا 
ج قػػج اتػػاه بعػػج شػػجة , كذلػػظ السػػتغبللو فػػي الحرػػػؿ عمػػى معمػمػػات عػػغ بػػالتعطيع كاالحتػػخاـ , أمػػا الدػػمصاف السسمػػػكي فػػخج ادعػػى أف الفػػخ 

تيسػػػر ,  فػصػػمت ىػػحه األخبػػار الػػى تيسػػػر بيػػخكب قائػػج السيدػػخة لجيذػػو , فاختمفػػت اآلراء حػػػؿ قػػجـك األميػػخ حدػػيغ , اعتقػػجكا أنيػػا خصػػة 
يف , كأنػػو فػػي التبلشػػي كاليػػػاف , كلكػػغ يػػحكخ كخجعػػة مػػغ تيسػػػر , ليػػػىع الجػػير السسمػػػكي أنيسػػا اختمفػػا فيسػػا بيشيسػػا بعػػج أف أصػػبح ضػػع

السؤرخػػػف أف كػػل ذلػػظ ىػػػ مػػغ دىػػاء كمكػػخ تيسػػػر بانػػو اتفػػق مػػع ابػػغ اختػػو , عمػػى أف يختمفػػا فيسػػا بيشيسػػا , كأف أمػػخ تيسػػػر فػػي تخاجػػع , 
شاصػخ فػخج , فحيشيػا فانتذخت األخبار بيغ جػاسيدو  , كسا اف جػاسيدو اخبخكه باف نرف جير تيسػر عاـز عمى الػجخػؿ فػي شاعػة ال

اضصخ تيسػر إلى شمب الرمح مػشيع , كإرسػاؿ كفػػده كرسػائمو إلػى الدػمصاف فػخج يصمػب مشػو إشػبلؽ سػخاح الصسػر , مقابػل اإلفػخاج عػغ 
 شػػياب , .؛ 318, الشفحػػة السدػػكية فػػي الجكلػػة التخكيػػة  األمػػخاء السساليػػظ الػػحيغ قػػبس عمػػييع فػػي حمػػب . لمسديػػج يشطػػخ: ابػػغ دقسػػاؽ ,

، الغػػدك  .؛ بشػػي عيدػػى30, تيسػرلشػػظ كدكلػػة السساليػػظ الجخاكدػػة  عبػػج الكػػخيع سػػميساف , .؛ 299, خه كحياتػػو كأعسالػػو  تيسػػػر عرػػ
تيسػػػر امبخاشػػػر عمػػى صػػيػة  .؛ عبػػج الحكػػيع , 345, صػػمة الجكلػػة التيسػريػػة بالعػػالع اإلسػػالمي  باعػػامخ ,.؛  94, السغػػػلي لجمذػػق

,  التػاريخ الدياسػي لسشصقػة شػخؽ االردفحجػو شػػكت ,  .؛ 427,  ي مرخ كبػالد الذػاـ تاريخ السساليظ ف .؛ شقػش , 174جػاد ، 
123 . 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : خامخ )ب( (   3)
, باب  السعجع الػسيط: نحاه كرده كحبدو , أك الزعيف الجباف , الجبغ كتاخخ إلى الػراء أؼ اإلرتجاد . لمسديج يشطخ :  تكعكع - *

 5/78, باب ؾ ع ض , معجع متغ المغة , , رضا 669الكعب , 
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك(  (   4)
: ىػ لقب مغ ألقاب أميخ الجيػش , كمعشاه كالشائب الكافل كالػصي أك رئيذ الػزراء , كتقجـ معشى االتابظ في الكبلـ عمى اتابظ  - *

قدسيغ اشا بسعشى األب , كبظ معشاه االميخ بالمغة التخكية , كيخاد بو ابػ ارقاب أرباب الػضائف , كأف أصمو بالصاء )اشابظ( ,كيقدع 
األمخاء , كتتكػف الكمسة مغ اتا بسعشى اب أك الذيخ السحتـخ لكبخ سشو , بظ بسعشى األميخ , كأميخ أمخاء الجير يصمق عميو اتابظ 

السعجع السػسػعي  .؛ 11 ع األلفاظ التاريخية  ،معج .؛ دىساف , 6/6,  صبح األعذى العدكخ . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 .25, لمسرصمحات العثسانية التاريخية

 كحا في )أ( : باش )ب,ج,د,ىػ,ك( (   5)
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الكػػغ  عػػجده غديػػخا , (1)كالجػػير كاف تػػخاءػ  , كاف كػػاف مػػجده كثيػػخا , كاالصػػاغخ كالجشػػج االكػػابخ
كترػادمت  (3)فتذػتت اراكىػع سػػػ الػخاس صػغيخا , كلػع يكػغ شػئ مػشيع , كل مػشيع اميػخا , (2)كاف
كنقػل كػل  السػتمفػة الػى الػجايخة السختمفػة , /ب(68)مػغ الػجايخة  اشعار شعارىع , (4)كانتقمت ءىع ,اىػا

كضيػػخت تمػػظ  , (7)كاخػػح فػػي عػخض صػػاحبو بػالتعخيس , (6)[ كزف بيتػو الػػى عػخكض(5)مػشيع ]عػػغ
كالػػػحيب  , كصػػػاركا فػػػي رعايػػػة الخعيػػػة , , آيػػػات الػػػخحسغ فػػػي اخػػػتبلؼ االلدػػػشة كااللػػػػاف الدػػػاعة
كلحػػق فػػي سػػشج ىػػحا الحػػجيث  الشسػػخ الغزػػػب كالدػػبع , ىديميػػا , (8), كسػػمصػا عمػػى رعػػا كالزػػبع
كسا  [ ,(10)كصاركا ]لشا حاليع كاالكايل باالكاخخ , , كاالسافل باالعالي , (9)ببل اكابخ االصاغخ ,
 [ :(11), ]شعخ قاؿ الذاعخ

 (*)لحيب كالزبعايا رب سمط عمييا افقمت ليا                       تفخقت غشسي يػما 

كصػجقػا تيسػػر  كػل مػشيع قػتػو كناصػخه , (13)كتاركػا الى القػاىخة , (12)كتػجو مشيع رءكس
 .سمػؾ شخايق الخياسة  (14), كالجربة في معخفة الدياسة في نفيو عشيع ,

 فرل :

, كاتبػاعيع  تذػسيخ الػحيل (15)لػع يدػعيع غيػخ مػا فعمػو الدػايخكف , , (*)كلسا عمػع الغػابخكف 
 , كقػع فػي الذػخؾ , ﴾(*)نوم (17)او ا ذتى سنٌ او, ﴿ (16)كمغ تخمف عػغ قػػـ لميل ,تحت جشح ا

                                                           
 كحا في )أ( : ساقصة في )ب( : تخااػ )ج,د,ىػ,ك(  (   1)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : اراىع )ب,ج( (   3)
 كحا في )أ,د( : اىػاءىع كنقمت )ب( : اىػاىع كانتقمت )ج( : اىػاكىع كانتقمت )ىػ,ك(     ( 4)
 ساقصة في )أ,( : في  )ب,ج,د,ىػ,ك( (   5)
 كحا في )أ,ك( : عخكض )ب( : الى اعاريس )ج,د,ىػ(    (   6)
 كحا في )أ( : بالعخكض )ب( : بالتقاريس )ج,د,ىػ,ك(  (   7)
 رعى )ب,ك( : مخعى )ج,د,ىػ( كحا في )أ( :  (   8)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : االكابخ )ج,ىػ,ك( (   9)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   10)
 كساقصة في )أ,ب,ك( : ثابتة في )ج,د,ىػ( (   11)
 .36,  درة الغػاص في اكىاـ الخػاصالقائل ابغ االعخابي .  لمسديج يشطخ : الحخيخؼ ,  - *
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تاكا )ب( (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ك )ب( (   14)
, باب غ ، معجع متغ المغةرضا .؛  372, باب غار ,  السعجع الػسيط: جسع غابخ , ماض كبعيج , . لمسديج يشطخ :  الغابخكف  - *

 .4/262ب ث , 
 ,ج,د,ىػ,ك( : اال )ب(كحا في )أ (   15)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : القـػ )ب,ج( (   16)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : مغ )ب(    (   17)
  255:  البقخة - *
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, ككػػاف الشػػاس فػػي الميػػل كالشيػػار, مبلزمػػيغ االقامػػة عمػػى االسػػػار,  بػػو الػػى اسػػفل الػػجرؾ (1)كىػػػػ 
 , (*)ففػػي بعػػس الميػػالي فػػخج , (3)حرػػل لػػو مػػغ سػػمصانو (2)كتػػيقغ انػػو قػػج ككػػل قػػج فػػخح كابػػتي  ,
كاذا باماكغ مخيع الدمصاف ,قج مميػت مػغ الشيػخاف ,كلػع يعػخؼ احػج  مكاف عالي ,صعج الشاس الى 

فػي قبػة  (4)ما الخبخ, غيػخ اف الػجنيا ممئػت, بالذػخ كالذػخر ,كاصػبحػا كقػج خمػت الػجيار, كلػع يبقػى
كفيسػػػا بيػػػشيع  فجعمػػػػا يتيػػػافتػف , , كسػػػكشت حخكػػػاتيع , فخذػػػعت اصػػػػاتيع نػػػار , (5)نػػػافخ يمبغػػػا ,

 فانقرػػػع ضيػػػخ الشػػػاس , الدػػػمصاف ىػػػخب , , (6)كقػػػاؿ الشػػػاس الذػػػخ كاضػػػصخب , يتخػػػافتػف, كمػػػاج
كشػػسل  , كتقصعػػت بيػػع االسػػباب , كتعاضسػػت الغسػػػـ كتفاقسػػت كاليسػػػـ , كايقشػػػا حمػػػؿ البػػاس ,

 .كتخبصت االكامخ كاالمػر /أ(69),  الحيل كالرجكر (7)كضافت انػاع العحاب , الخبليق ,

 : فرل

حل مػغ مكانػو ,كنػدؿ القبػة, كالقػى عرػاه, كنػاـ مدػتخيحا عمػى ثع اف تيسػر حسج ربو ,كر 
 [ : (8)بسعشى ما قمت ]شعخ (*),كنادػ (*)قفاه

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كىػا )ب( (   1)
 ثابتة في )أ( :ساقصة في )ب,ج,د,ىػ,ك(          (   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
عمع الشاصخ فخج أف بعس مغ أمخائو عادكا إلى مرخ كمشيع سػدكف الصيار كيذبظ الذعباني , كاتخاذىع قخار بتعييغ الجيغ  - *

الجخكدي سمصانا عمى مرخ كعدلو , فقخر الشاصخ فخج العػدة بدخعة ,عشجما تػجو تيسػر إلى قبة يمبغا لسحاصختيا , كاف الدمصاف 
جسادػ , عبخ قبة سيار كعبخ صفج كمشيا إلى مرخ ,  21ـ( , كقيل 1400ىػ/803االكلى )جسادػ 12فخج قج ىخب  يـػ الجسعة 

كمعو بعس مغ األمخاء كالسساليظ , كلسا عمع تيسػر بيحه الحخكة أحكع حرار السجيشة , كذلظ لسشع سمصاف فخج مغ اإلفبلت , كلكغ 
السسمػكية في قبة يمبغا , سػػ الشيخاف التي انجلعت في  اندحاب الدمصاف حجث دكف عمع سكاف دمذق فمع يذاىجكا أؼ اثخ لمقػات

السعدكخ , كتخؾ جيذو خمفو ليمقػا مريخىع عمى يجؼ تيسػر قخب حمب, كىحا االندحاب أحجث اضصخابات بيغ السجافعيغ عغ دمذق , 
أسباب مشيا , الخبلفات التي انجلعت أما الجشج تعب مغ حفخ الخشادؽ كأرساؿ الدخايا لسبلحقة الدمصاف فخج , فكاف ليحا االندحاب عجة 

بيغ األمخاء السساليظ , كيقاؿ أف عػدة الدمصاف كانت بدبب الحخب الشفدية التي سعى تيسػر لشذخىا بيغ قػات السساليظ , دخل تيسػر 
لقبة , كقزى عمى الجير كقػاتو السجيشة كبجا اليجـػ مغ السشاشق الجبمية القخيبة مشيا , كاسقخ تيسػر في مخيع الدمصاف بعج احتبلؿ ا

السسمػكي , كبدبب الزغط عمى سكانيا , شمب أعيانيا مغ تيسػر كقف القتاؿ , فاستجاب لصمبيع مقابل تشفيح عجة شخكط . لمسديج 
 .؛ مرمح , 233 مرخ كالذاـ في عيج األيػبييغ كالسساليظ ، عاشػر , .؛ 2/609ؽ-1, جبجائع الدىػر يشطخ :ابغ إياس ,
تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب ,.؛  113, حخكب السغػؿ .؛ حصيط , 220يتو الدياسية كالعدكخية ، تيسػرلشظ كشخر

، التاريخ الدياسي لسشصقة  حجو شػكت.؛  74,العرخ السسمػكي   .؛ الديجؼ , 120، تاريخ السغػؿ كالسساليظ ، .؛ عػدات  302
 .124شخؽ االردف ، 

 ق )ك(كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : يب (   4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ك( : ف  )ب( (   5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(   (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كصاقت )ب( (   7)
,  411, باب قصيع ,  السعجع الػسيطجسع اقفاء , مؤخخة الذيء , اثخه , كرماه بالفجػر كاالمخ القبيح . لمسديج يشطخ :  قفاه : - *

 , ؽ ؼ ك.معجع الغشي  , ابػ العـد
عشجما انترخ تيسػر عمى الجير السسمػكي , كىخكب الشاصخ فخج إلى مرخ , عبخ بدعادتو بيحا البيت . لمسديج يشطخ : بشي  - *

 . 95, الغدك السغػلي لجمذق عيدى ,
 ساقصة في )أ,ك( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ( (   8)
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 كالزج ادبخ كالسامػؿ قج حربل                            (1)الحسج  نمشا ما نػممو

مػػغ ىػػخب,  (2)كحفػػخ الخشػػادؽ حػلػػو ,كبػػث فػػي االشػػخاؼ رجمػػو كخيمػػو, كارسػػل الصمػػب كراء
ر كمسا اتى باحج مغ اجشاد الخجاؿ ,امخ بالقايو بيغ يجؼ تمظ االفياؿ ,فتفعل معو االفياؿ في كصا

 .(3)تمظ الفبلة ,ما تفعمو السػاشي يـػ القيامة ,في مانع الدكاة

     فرل : 

نذػػػػز الغػػػيع ,كاندػػػاب  (*),النػػػو نذػػػد (5)الدػػػمصاف ,فانػػػو لػػػع يرػػػبو مػػػغ احػػػج ضػػػيع (4)فامػػػا
,فانتذػػػخت شػػػياشيغ تيسػػػػر فػػػي االرض ,كمػػػبلت الصػػػػؿ  ى كادؼ التػػػيعاندػػػياب االيػػػع ,كتػجػػػو عمػػػ
,كنػاحييػػا, كجعمػػػا  (7)شخاشػػتيع الػػى اشػػخاؼ الػػببلد, كضػػػاحييا كعامػػة القػػخا (6)كالعػػخض ,ككصػػمت

 مغ كل حجب يشدػمػف ,فػي مذػارؽ االرض كمغاربيػا, التػي بػارؾ ر فييػا ,كتقػجمػا الػى السجيشػة ,
,كبػػانػاع االسػتعجادات مكػػيغ ,مدػػجكلة الحجػػاب ,مغمقػػة االبػػػاب ككانػت كسػػا ذكػػخ باالىبػػة حرػػيشة 

,فتسشع اىميا عمييع, كلع يدمسػىا الييع ,رجاء اف يذػسػا مػغ الشجػجة االرج ,اك يسػغ ر عمػييع بعػج 
,فاسػػتسخكا عمػػى ذالػػظ نحػػػا مػػغ يػػػميغ ,ثػػع اسػػتيقشػا مػػغ رجػػائيع الخيبػػة ,كمػػغ  (8)ىػػحه الذػػجة بفػػخج

 [ الذاعخ :(9)الدمصاف كذىابو بالعداكخ ,كسا قاؿ ]فييعضشيع السيغ, فكاف قجـك 

 . (*)اقذعت كتجمت (10)فمسا راؤىاصاشا عسامة                     كسا ابخقت قػما ع

 كشمبيع مغ تيسػر االماف : /ب(69)ذكخ خخكج االعياف بعج ذىاب الدمصاف 

غ السجيشػػة الكبػػخاء, ,اجتسػػع مػػ (11)كلسػػا خػػانتيع الطشػػػف ,كعسمػػػا انػػو حػػل بيػػع ريػػب السشػػػف 
الحشفػػي  (12)كالسػجػػػد مػػغ االعيػػاف كالخكسػػا ,كىػػع قاضػػي القزػػات ,محػػي الػػجيغ محسػػػد بػػغ العػػد

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نػاممو )ب((   1)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كراءىع )ك(   ( 2)
 كحا في )أ,ب,ك( : الحكػة )ج,د,ىػ( (   3)
 كحا في )أ( : كاما )ب,د,ىػ( : اما )ج,ك( (   4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : صشيع )ج( (   5)
، رضا  .؛, ف ش ز غشي معجع ال : القػؼ الرمب , صػت شاذ , التسخد , ما أرتفع مغ األرض . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , نذد - *

 .5/460, باب ف ش  ز , معجع متغ المغة
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كدخمت )ك( (   6)
 كحا في )أ( : القخػ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : بالفخج )د,ىػ(        (   8)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   9)
 اءكىا )ك( كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ر  (   10)
 . 130,  مخترخ السعاني في البالغة ؛ .76, السصػؿ شخح تمخيز مفتاح العمـػ لمسديج يشطخ : التفتازاني ,  - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : حيل بيشيع كبيغ ما يذتيػف )ب( (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ دمحم الغدني )ب(    (   12)
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 مفمػػح (3)ابػػخاىيع بػػغ (*),تقػػي الػػجيغ (2),كقاضػػي القزػػات (1),ككلػػجه قاضػػي القزػػات شػػياب الػػجيغ
 دمحمصخ الجيغ  , كالقاضي نا (*)الحشبمي الشابمدي (4)كقاضي القزات ,شسذ الجيغ دمحم الحشبمي ,
 (*)الػػػػزيخ (*)الذػػػييج (6),كالقاضػػػي شػػػياب الػػػجيغ احسػػػج بػػػغ (*)كاتػػػب الدػػػخ , (*) الصيػػػب (5)بػػغ ابػػػي

 (8)شػػػياب الػػػجيغ الحدػػػباني (7),كالذػػػيخ (*),ككػػػاف مشرػػػب الػػػػزارة اذ ذاؾ لػػػو ابيػػػة ,مػػػا فػػػي الجسمػػػة

                                                           
 صة في )ب,د(ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساق (   1)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   2)
: ىػ ابخاىيع بغ دمحم بغ شسذ الجيغ بغ مفمح بغ دمحم بغ مفخج الخاميشي األصل , قاضي القزاة تقي الجيغ ابػ  تقي الجيغ الحشبمي - *

حشابمة بجمذق , درس بجار الحجيث ـ( , كىػ قاضي قزاة ال1348ىػ/749اسحق الحشبمي , الجمذقي الرالحي السقجسي , كلج سشة )
ـ( , خبلؿ 1401ىػ/804ـ( , كقيل في شعباف )1400ىػ /803األشخفية بالرالحية , ككاف فقييا كاعطا بارعا في محىبو , تػفي سشة )

بغ شاىيغ .؛ ا 1/28, الجليل الذافي فتشة تيسػر , كدفغ عشج رجمي كالجه بالخكضة بجبل قاسيػف . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,
 99 بجائع الدىػر، مخترخ كتاب .؛ ابغ إياس , 288قزاة دمذق ،  .؛ ابغ شػلػف , 3/60، نيل األمل في ذيل الجكؿ  ،  الطاىخؼ 
 1/70, معجع السؤلفيغ  .؛ كحالة , 224معجع السؤرخيغ الجمذقييغ،  .؛ السشجج ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : ابغ )ب,ك( (   3)
 ,ك( : كساقصة في )ب,ج(   ثابتة في )أ,د,ىػ (   4)
ىػ دمحم بغ دمحم بغ احسج بغ محسػد , قاضي القزاء شسذ الجيغ الشابمدي الحشبمي , قاضي قزاة دمذق  شسذ الجيغ الحشبمي : - *

ـ( , درس بجار الحجيث األشخفية بالدفح  , عدؿ ككلي القزاء الحشابمة حػالي خسذ مخات , كعدؿ 1339ىػ/740, كلج حػالي سشة )
ـ( بسشدلو في الرالحية . لمسديج يشطخ : ابغ 1402ىػ/805ة مخاتو مغ مشربو,  كتػفي بجمذق يـػ الدبت ثاني عذخ محـخ سشة )عج

 .9/82شحرات الحىب ، ابغ العساد , .؛ 287,  قزاة دمذق ابغ شػلػف , .؛ 2/593, ، الجليل الذافي تغخؼ بخدؼ
 د(كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ابغ ابي )ب( : بغ ) (   5)
*

: دمحم بغ عسخ بغ دمحم , القاضي ناصخ الجيغ ابغ تقي الجيغ ابي الصيب العجمي الجمذقي , تػلى  ناصخ الجيغ ابغ ابي الصيب - 
,  درر العقػد الفخيجةسشة . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,  60ـ( , عغ عسخ 1400ىػ/803كتابة الدخ بجمذق كحمب كتػفي سشة )

3/225. 
صاحب ديػاف االنذاء , كىي أعطع الػضائف حطا كمتػلي ىحه الػضيفة معطسا عشج الخمفاء , إذ يمقػف اليو : ىػ  كاتب الدخ - *

بدسخارىع كيصمعػنو عمى خفاياىع التي ال يصمعػف عمييا ابشائيع ,كمغ كضيفتو الحفاظ عمى اسخارىع , كإنياء القرز إلى السمظ 
كلو ثبلثة أتباع نائب كانب الدخ , ، ت , كمذاركة الجاكدار في األمػر الدمصانية كتػضيحيا لو , كيجمدػف بجار العجؿ لقخاءة الصمبا

 .؛ 11/92, صبح األعذىالقمقذشجؼ , كاتب الجست الذخيف , كتاب الجرج كلقبػا بحلظ لكتابتيع في درج السمظ . لمسديج يشطخ :
 .؛127معجع األلفاظ التاريخية  ،  دىساف , .؛ 167, حجائق الياسسيغابغ كشاف ,  .؛ 73, نقج الصالب لدغل السشاصب  الجمذقي ,
 . 188, السعجع السػسػعي لمسرصمحات العثسانية التاريخية  صاباف ,

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   6)
رؼ الحمبي : ىػ شياب الجيغ ابػ العباس احسج بغ شسذ الجيغ ابي عبج ر دمحم بغ جسعة بغ أبي بكخ االنرا شياب الجيغ احسج - *

 .478 درة األسالؾ في دكلة األتخاؾ ، الذييج . لمسديج يشطخ : بغ الحدغ ,
ىػ الستحجث باسع السمظ في أمػر مسمكتو, سسى بحلظ ألف الخعية يمجئػف إليو في شمباتيع كاحتياجاتيع , سسي ندبة   الػزيخ: - *

: ػ الػصي بالعجؿ, كزيادة األمػاؿ كالعسل عمى تحريميا. لمسديج يشطخ , ى لؤلمتعة كخدائغ السمظ , كىػ العقل ألنو يتكفل بدفعاؿ السمظ
معجع ألقاب أرباب  الذيابي ,.؛   171حجائق الياسسيغ،  ابغ كشاف ,.؛  11/92ك 5/448ج القمقذشجي ، صبح األعذى ، 

 .199الدمصاف، 
شائمة كمزاعفة , كأمخ بالقبس عمى عجد مغ كانػا بخقة لع يعخ تيسػر أؼ اىتساـ بالعمساء الجمذقييغ , إذ أجبخىع عمى دفع أمػاؿ  - *

ع ابغ مفمح عشجما قجمػا اليو كمشيع : القاضي محي الجيغ كابشو شياب الجيغ , إذ ذاقػا العجيج مغ أنػاع العحاب مثل الكي بالشار كسقايتي
ب العجمي الجمذقي الحؼ تػلى كتابة الدخ في بالساء كالسمح كحخقيع بالكمذ كالشار , كمات تحت التعحيب نرخ الجيغ دمحم ابي الكتائ

ه حمب كدمذق , كالقاضي تقي الجيغ ابغ فدارة , أما ابغ الذييج الػزيخ استصاع انقاذ نفدو بجفع أمػاؿ كثيخة إلى تيسػر , إال أنو تع أخح
 .43, عمساء مػقف تيسػر مغ ال .؛ 104, السغػلي لجمذق بشي عيدى , الغدك: أسيخا إلى سسخقشج . لمسديج يشطخ 

 كحا في )أ,ب,د( : كالقاضي )د,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ( : الجداني )ب( : الجياني )ج,ىػ( : الجياتي )د( : الحباني )ك(    (   8)
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[ (3)الحكع]الذخع الذخيف,الحشفي نايب  (2)الجيغ ابخاىيع بغ القػسة (1),كالقاضي بخىاف (*),الذافعي
,فانػو ىػخب  (*)((5)[ ,فاما القاضي الذافعي, كىػ )عبلء الجيغ بػغ ابػي البقػاء(4),رحسيع ر ]تعالى

,فانػو استذػيج كسػا ذكػخ  (*),السػالكي كىػػ بخىػاف الػجيغ الذػاذلي (6)مع الدمصاف, كقاضي القزػات
,كنطسػػت  (8),كاالتفػػاؽ (*)السذػػاكرة ىػػؤالء االعيػػاف ,كشمبػػػا مشػػو االمػػاف بعػػجما كقػػع مػػشيع (7),فخػػخج

 كمستيع في سمظ الػفاؽ

 فرل :

كلسػػا اقمػػع الدػػمصاف ,بفمػػظ عدػػاكخه السذػػحػف ,كقػػع فػػي بحػػخ العدػػاكخ التيسػريػػة ,قاضػػي 
خمػػجكف ,ككػػاف مػػغ اعػػبلـ االعيػػاف ,كمسػػغ قػػجـ مػػع الدػػمصاف فمسػػا  (10),كلػػي الػػجيغ بػػغ (9)القزػػات

                                                           
ـ(, ىػ احسج بغ حجي بغ مػسى , بغ احسج بغ سعج بغ بكخ  بغ 1412-1350ىػ/815-751: )شياب الجيغ الحدباني  - *

ـ( 1348ىػ/749لذاـ عساد الجيغ الحدباني , الذيخ شياب الجيغ الحدباني الجمذقي الذافعي , كقيل كلج سشة )العبلمة كاالماـ مفتي ا
, كىػ خصيب دمذق , كأحج عمسائيا كفقيائيا , ككتب الكثيخ مغ الكتب كاجتيج بالتدليف كخاصة تفديخ القخاف , فكاف مذيػرا بالحكاء 

 ـ(  , كدفغ بدفح قاسيػف . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ ,1413ىػ/816ـ( , كقيل )1412ىػ/815,فبخع بالتشبيو , كتػفي سشة )
الخد الػافخ عمى  الجمذقي , .؛ 131,  قزاء دمذق .؛ ابغ شػلػف , 1/363السقفى الكبيخ ،  السقخيدؼ , .؛ 1/42, الجليل الذافي

 .4/12,  ، شبقات الذافعية ابغ قاضي شيبة .؛ 127, مغ زعع 
 ا في )أ,ب,د( : شياب )ج,ىػ,ك( كح -  (1)
 كحا في )أ( : ابغ القػشة )ب( : بغ القػشة )ج,د,ىػ,ك(  (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,( : حاكع الذخع الذخيف )ب( (   3)
 ساقصة في)أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في)ب( (   4)
 كحا في )أ( : ابغ ابي اليقا )ب( : ابغ ابي البقاء )ج,د,ك( (   5)
: ىػ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ عبج ر الدبكي , عبلء الجيغ بغ ابي البقاء الجمذقي, كلج في دمذق  غ بغ ابي البقاءعال الجي - *

كلكشو نذد في مرخ , تػلى قزاة القجس مختيغ في دكلة الطاىخ كمختيغ في دكلة الشاصخ ,  استقخ عبلء الجيغ في قزاء دمذق سشة 
ـ( , بعج عدؿ االخشاؼ , ككانت سيختو في القزاء حدشة , كمات متخفيا سشة 1399ىػ/802ـ( , كيقاؿ في سشة )1393ىػ/796)
ابغ  , .؛ 530, أنباء الغسخ بأنباء العسخ ابغ حجخ العدقبلني , .؛ 6/33 لدمػؾ ،ـ(. لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , ا1406ىػ/809)

  . 124  قزاة دمذق شػلػف ,
    كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : الشادفي )ب(  :الثاذلي )ك( - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فانيع خخجػا )ب(  (   7)
بعج اندحاب كىخب الدمصاف فخج , بجات السفاكضات بيػميغ تقخيبا يـػ الجسعة , كىػ اليػـ الحؼ اكتذف فيو الدكاف ىخب  - *

كفظ الحرار , كالبجء بعسمية السفاكضات , تػجو الػفج كمخكا مغ الباب الرغيخ  الدمصاف , إذ شمب الدكاف مغ تيسػر كقف القتاؿ 
,استقبميع أحج قػاد تيسػر يجعى شاه ممظ مغ بشي جغصاؼ أىل عرابتو , تخاس الػفج القاضي ابخاىيع بغ مفمح الحشبمي الحؼ يتقغ المغة 

نسا ابشو  ميخاف شاه قاؿ عشج استقباليع :" الحسج  الحؼ حقغ دـ الفارسية , كحسل الػفج السراحف معيع , لكغ تيسػر لع يدتقبميع كإ
أىل دمذق , كشمب مغ الػفج العػدة في اليـػ التالي مع ىجايا تميق بالفاتح تيسػر" , كاضصخ الػفج العػدة بعج مكػثيع ساعة فقط , 

رئيدا عمييع كلكشو ذىب ابغ خمجكف كحجه فاكخمو. كمغ السؤرخيغ يقػؿ اف ابغ خمجكف لع يكغ ضسغ الػفج الحؼ ارسل الى تيسػر , أك 
 .؛ شياب , 292/ 1ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار ،  .؛ مقجير , 3/2121العبخ،  لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,

ة الجكلة صم .؛ باعامخ , 221, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح , .؛ 305, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو 
 .362التيسػرية بالعالع اإلسالمي ، 

 كحا في )أ,ب,د,ك( : السذارة مشيع كاالتفاؽ )ج,ىػ( (   8)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   10)
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 فػػػػي الذػػػػخؾ ,ككػػػػاف نػػػػازال فػػػػي السجرسػػػػة (3),فػضػػػػعكػػػػاف غػػػػافبل  (2)الدػػػػمصاف ,كفػػػػخؾ كانػػػػو (1)قتػػػػل
فتػجػػو ىػػؤالء االعيػػاف, اليػػو فػػي تػػجبيخ ىػػحه القزػػية ,فػافػػق فكػػخه فكػػخىع , فسمكػػػه فػػي  , (*)العادليػػة

, ككػػاف مػػالكي ]مالػػظ ابػػغ نػػػبخة  ,السػػحىب ابػػغ (*)ذلػػظ امػػخىع ,كمػػا كسػػعيع اال استرػػحابو معيػػع
فتػجػػػو معيػػػع  ,الخكايػػػة كالسخبػػػخ (*)سشطػػػخ اصػػػسعي[ السػػػحىب ,كال(4)انػػػذ, كالسشطػػػخة ابػػػغ الشػػػػبخة 

رقيػق الحاشػية ,يذػبو مػغ دامػذ الميػل  ,(7)كيػػ (*),كبػخنذ (6)كىيية شخيقػة /أ(70) ,خفيفة (5)بعسامة
,كرضػا بدقػالو كافعالو ليع كعمييع ,كحيغ دخمػػا عميػو كفقػػا بػيغ يجيػو (8)الشاشية ,فقجمػه بيغ يجييع

الػييع, كمػخ  (*), حتى سسح بجمػسػيع ,كتدػكيغ نفػسػيع, ثػع ىػر,كاستسخكا كاقفيغ ,كجميغ خايفيغ

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اقبل )ب(   (   1)
 ؾ كانو )ج,د,ىػ( : كفخؾ كانو )ك(كحا في )أ( : كفخؾ كاف )ب(  : كانفخ  (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : فػقع )ك( (   3)
: ىي مغ السباني السذيػرة في العرخ األيػبي بجمذق , كتقع شسالي جامع دمذق  , كشخقي الخانقاه الذيابية,  السجرسة العادلية - *

ـ( , لكشو تػفي قبل أنو تع بشاىا سشة 1215ىػ/612غ سشة )كقج بشاىا السمظ العادؿ سيف الجيغ ابػ بكخ دمحم بغ ايػب اخ صبلح الجي
الشعيسي , : ـ( , كدفغ بالقمعة كأكسل ابشو السمظ السعطع عيدى بشاؤىا , كتعخؼ بالسجرسة العادلية الكبخػ. لمسديج يشطخ 1218ىػ/615)

العالقات بيغ  .؛ شػكت حجو ,56, سػرية السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في  ياغي ,.؛  1 / 271الجارس في تاريخ السجارس, 
 . 321,  دكلة السساليظ األكلى كدكلة ايمخانية فارس

جاء الفقياء كالعمساء إلى ابغ خمجكف كاجتسع معيع في السجرسة العادلية , كاتفقػا عمى شمب االماف  قخار العمساء بالتػجو لتيسػر : - *
القمعة فمع يػافقيع عمى ذلظ ,شمبػا مغ ابغ مفمح قيادة السفاكضات أثشاء كجػد تيسػر  مغ تيسػر عمى بيػتيع كحخمتيع , فاستذاركا نائب

خارج معدكخه في الذاـ , فػافق ىػ كابغ خمجكف عمى لقاء تيسػر , ككصل الػفج إلى الخيسة التي يسكث تيسػر , حيث ذىب أكال ابغ 
بل , فاتفق تيسػر مع ابغ مفمح بفتح السجيشة , كسا سدؿ عغ ابغ مفمح كمجسػعة مغ العمساء إليو , ككاف ابغ خمجكف قخر الحىاب لي

خمجكف إف كاف قج عاد إلى مرخ أـ ال , فاخبخكه بسكػثو في السجرسة , كجخت محادثات كمشاقذات في العجيج مغ السػضػعات 
 يا مػالنا األميخ ناكلشي يجؾ كىي مفتاح التاريخية كالجيشية , فدعجب تيسػر بابغ خمجكف كبدسمػبو في الحجيث , إذ قاؿ عشج دخػلو : با

فتػح الجنيا حتى اتذخؼ بتقبيميا" , كسا شمب تيسػر مشو أف يكتب لو بدسساء الببلد الرحارػ كالقبائل في ببلد السغخب , عمى شكل 
بلد االسيػية , فقجميا خارشة ,كىحا يجؿ عمى اىتساـ تيسػر في مشصقة الغخب االقرى , كرغبتو في الديصخة عمييا كسا سيصخ عمى الب

لو مباشخة بالمغة الفارسية , ككتبيا عمى كرؽ قجر باثشي عذخة مغ الكتب , كشب مغ تيسػر أنو غخيب مختيغ , مخة عغ كششو السغخب 
كمخة عغ كششو مرخ , كبعج أف أعجب تيسػر بابغ خمجكف , استغل ابغ خمجكف ذلظ , كشمب مشو الخحسة لبعس سكاف دمذق , 

ح صجر الجيغ السشاكؼ, كالعجيج مغ اتباع الشاصخ فخج , فػافق تيسػر عمى ذلظ , بعج مذاكرات مغ القاضي بخىاف الجيغ كإشبلؽ سخا
التاريخ الدياسي لجكلة  عبج السشعع ,.؛ 129,  تيسػرلشظالمب ,  الحشبمي , فاتفقػا مع تيسػر عمى فتح السجيشة غجا  . لمسديج يشطخ :

، صمة الجكلة التيسػرية باعامخ  .؛ 176, ، تيسػر امبخاشػر عمى صيػة جػاد  عبج الحكيع .؛ 206, سالشيغ السساليظ في مرخ 
, الغدك السغػلي لجمذق بشي عيدى , .؛ 221, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  مرمح , .؛ 363, بالعالع اإلسالمي 

 .70 لتيسػرلشظ ،لقاء ابغ خمجكف  فيذيل , .؛ 51, مػقف تيسػر مغ العمساء .؛ 189
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ( : ثابتة في )ب,ك( (   4)
, باب اصشع  الخائج معجع لغػي عرخي  : ىػ صغيخ االذف , الديف القاشع , الخير المصيف . لمسديج يشطخ : مدعػد , اصسعي -  *
 .3/439, باب ص ـ ع , معجع متغ المغة رضا , .؛ 83, 
 سامة )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : في ع (   5)
 كحا في )أ( : شخيفة )ب,ج,د,ىػ( : ضخيفة )ك( (   6)
: جسع بخانذ , ىػ ثػب غالي بتكػف مغ الرػؼ كلو قمشدػة , مترل االشخاؼ مثمثة الذكل , كاف يمبذ في صجر  بخنذ -  *

 . 1/284ب ر ف ,  , باب، معجع متغ المغةرضا  .؛ 171, باب بدا ,  مدعػد ، الخائج معجع لغػي عرخي االسبلـ  . انطخ: 
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ايجييع )ب( (   8)
 517, باب ىكل ,  السعجع الػسيط: تبدع كأرتاح كانذخح صجره , أك الميغ كالخخػ , أك السكدخ كالخفيف . لمسديج يشطخ :  ىر - *
 .5/637, باب ق ش ش , معجع متغ المغة رضا , .؛
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عقمػو, اقػػاليع كافعػاليع, كلسػا رءا شػكل  (2)عمييع, كجعل يخاقػب احػػاليع ,كيدػيخ بسدػار (1)ضاحكا
,فػػانفتح لمسقػػاؿ مجػػاؿ ,فبدػػط  (4),قػػاؿ ىػػحا الخجػػل ,لػػيذ مػػغ ىيشػػا (3)ابػػغ خمػػجكف ,لذػػكميع مبايشػػا

الصعػاـ, فكخمػػا تػبلال مػغ  (*)((6)ػكا بداط الكػبلـ, كنذػخكا )سػساطما قاؿ, ثع ش (5)لدانو ,كسيحكخ
بو يميق ,فبعس تعفف عغ ذلظ تشدىا ,كبعس تذاغل عػغ  (7)المحع الدميق, ككضعػا اماـ كل ما

االكػػل بالحػػجيث ,كليػػا كبعػػس مجيػػجة ,كاكػػل كمػػا جػػبغ فػػي مرػػاؼ االلتيػػاـ ,كال نكػػل كالػػى االكػػل 
 [:(8)ارشجىع ,كناداىع كانذجىع, ]شعخ

 كاف مات يمق ر كىػ بصيغ  كمػا اكل مغ اف عاش خبخ اىمو                      

,كلي الجيغ ,ككل ذلظ كتيسػر يخمقيع ,كعيشو  (9)ككاف مغ جسمة االكميغ ,قاضي القزات
,فػػاذا نطػػخ اليػػو  (*),يرػػػب نحػػػ تيسػػػر الحػػجؽ (11),ككػػاف ابػػغ خمػػجكف ايزػػا (10)الخػػدراء تذػػخقيع
يػػا مػالنػػا االميػػخ, الحسػػج  العمػػي  كقػػاؿ برػػػت عػػاؿ : (12)عشػػو رمػػق ,ثػػع نػػادػاشػػخؽ ,كاذا كلػػى 

ليػع مػغ االيػاـ ,كرايػت  (13)الكبيخ, لقج شخفت بحزػرؼ, ممػؾ االنػاـ, كاحييػت بتػػاريخي مػا مػات
 (15),كشػػػيجت مذػػػارؽ الغػػػخب (14)مػػػغ ممػػػػؾ العػػػخب ,فبلنػػػا كفبلنػػػا, كحزػػػخت كػػػحا ككػػػحا سػػػمصانا

عػػة اميخىػػا ,كناببيػػا ,كالكػػغ  السشػػة ,اذ امتػػج بػػي زمػػاني, كمػػغ ر كمغاربيػػا ,كخالصػػت فػػي كػػل بق
 عمي باف احياني ,حتى رايت مغ ىػ السمظ عمى الحقيقة ,كالسدمظ بذخيعة الدمصشة, عمى 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : كمغ صاحكا )ب( : كمغ ضاحكا )ك(  (   1)
 كحا في )أ( : كيدتسخ بسدبار )ب,ج,د( : كيديخ بسدبار )ىػ,ك(  (   2)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : مبايشا لذكميع )ب(  : مبايشا )ج( (   3)
 كحا في )أ( : ىا ىشا )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
 : كسشحكخ )ك( كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ(  (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كفتحػا بداط )ب( (   6) 
جسع سسط , ىػ ندي  مغ ثػب أك غيخه يفخش عمى شاكلة األكل , كيصمق عمى السائجة الدمصانية , اك الرف الػاحج مغ  سساط : - *

 دىساف ,.؛  182, ي كالـ العخب مغ الجخيل شفاء الغميل فيسا ف الشاس , أك ما بيغ صجر الػادؼ كنيايتو . لمسديج يشطخ : الخفاجي ,
 .208/ 3, باب س ـ ط , معجع متغ المغة رضا ,.؛ 92 معجع األلفاظ التاريخية  ،

 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كمسا )ب( (   7)
 ساقصة في )أ,ب,د,ك( : ثابتة في )ج,ىػ( (   8)
 كحا في)أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   9)
 خقيع )ب,ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ( : تد (   10)
 ثابتة في )أ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب,ج( (   11)
 , 189باب حجاد ,  السعجع الػسيط ،حجد اليو الشطخ , كاحاط بو , أك الدػاد السدتجيخ في كسط العيغ . لمسديج يشطخ :  الحجؽ : - *

 , باب ح د ؽ.معجع الغشي  ابػ العـد ,
 ة في )ك(ثابتة في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقص (   12)
 كحا في )أ,ب( : ماتت )ج,د,ىػ,ك( (   13)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : سمصاف )ب( (   14)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : االرض )ج,ك( (   15)



312 
 

التمػف ,فصعػاـ مػالنػا ,يػكػل لػحلظ ,كلشيػل  (2)شعاـ السمػؾ ,يػكل لػجفع (1)كاف /ب(70)الصخيقة, فاف 
تيسػػػر عجبػػا ,ككػػاد يػػخقز شخبػػا ,كاقبػػل بػجػػو الخصػػاب اليػػو ,كعػػػؿ فػػي { ,فػػاىتد الفخػػخ كالذػػخؼ

ذالػػظ دكف الكػػل عميػػو ,كسػػالو عػػغ ممػػػؾ العػػخب ,كاخبارىػػا كايػػاـ دكليػػا ,كاثارىػػا فقػػز عميػػو مػػغ 
لبو كسمبو ,ككاف تيسػر في سػيخ السمػػؾ كاالمػع, امػة كابػا  (4)عقمو ,كخمبو كخمب (3)ذالظ, ما خخج
 ليحه السعاني بجيع بياف . (6)امو كسيحكخشخقا كغخبا, ك  (5)التاريخ

 فرل : 

 (*)بيشسػػا ىػػع يػمػػا قاعػػجكف ,فػػي حزػػخة ذلػػظ البرػػيخ ,اذا بالقاضػػي صػػجر الػػجيغ السشػػاكؼ 
الصمػػب , فقبزػػػا  (7)فادركػػو فػػي ميدػػمػف ,,فػػي ايػػجييع اسػػيخ ,ككػػاف قػػج تبػػع الدػػمصاف ,فػػي اليػػخب 
,كػالخخج فتخصػى الخقػاب ,كجمػذ مػغ  (*)عميو كاحزخكه بيغ يجيو, كاذا ىػ بعسامة كػالبخج كاراداف

غزػػػػبا ,كمػػػػبل السجمػػػػذ ليبػػػػا, كانػػػػتفخ سػػػػحخه  (8), فاستذػػػػاط تيسػػػػػر(*)غيػػػػخ اذف ,فػػػػػؽ االصػػػػحاب
كزخػخ, امػخ شايفػة مػغ السعتػجيغ  (11),كشخخ كنخخ ,كمخػخ بحػخ, حشفػو (10),غيطا بحخه (9)كشجخ

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كل )ب( (   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لحلظ )ب( (   2)
 كحا في)أ,ب,د,ىػ( : خجع )ج,ك( (   3)
 جمب )ج,د,ىػ,ك( كحا في )أ,ب( : (   4)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لمتاريخ )ب(    (   5)
 كحا في )أ( : كسشحكخ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   6)
: ىػ دمحم بغ ابخاىيع بغ اسحق بغ ابخاىيع بغ عبج الخحسغ , قاضي القزاة صجر الجيغ ابػ السعالي دمحم بغ  صجر الجيغ السشاكي  - *

ـ( في القاىخة , درس بالسشرػرية , كاف 1341ىػ/742افعي كلج في شيخ رمزاف سشة )... الخحسغ الدمسى السشاكؼ السرخؼ الذ
عالسا حذسا فاضبل ,كبارع بالفقو , حفع التشبيو, كخخج أحاديث السرابيح , كتػلى إفتاء دار العجؿ, كاصبح نائب في الحكع كىػ شاب 

ـ( , فتػلى القزاء أربع مخات في خسذ 1392ىػ/795, كأصبح قاضي قزاة الذافعية في مرخ ذلظ في الثامغ مغ محـخ سشة )
سشيغ , مػزعة عمى إحجػ عذخ سشة , كمات غخيقا في نيخ الداب أك نيخ الفخات , بالقخب مغ السػصل , كىػ في اسخ تيسػر في 

 .؛ 5/79, يخ السقفى الكب .؛ السقخيدؼ , 412التعخيف بابغ خمجكف ،  ابغ خمجكف , ـ( . لمسديج يشطخ :1400ىػ/803شػاؿ سشة )
،شحرات الحىب  ابغ العساد.؛  3/54,  ، نيل األمل في ذيل الجكؿ ابغ شاىيغ الطاىخؼ .؛  2/577,  الجليل الذافي ابغ تغخؼ بخدؼ ,

 .4/59 شبقات الذافعية ، .؛ ابغ قاضي شيبة , 9/56، 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ميدشػف )ب( (   7)
,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , بلبذ , أك ىػ نػع مغ الحخيخ األحسخ . لمسديج يشطخ :: أؼ الجكاـ , أك أكساـ الس ارداف - *

 2/576, باب ر د ف , معجع متغ المغة , رضا , 44باب ارزػ , 
كصل خبخ بخخكج الدمصاف مغ دمذق , كىخب صجر الجيغ إلى الجيار السرخية , خخجػا بصػائف لمحاؽ بو , ضفخ أصحاب  - *

ي صجر الجيغ كاالذالؿ مشيع , كجخدكه مغ مبلبدو كأحزخكا لتيسػر فجمذ بجكف شمب تيسػر مشو أك بجكف استاذاف , تيسػر بالقاض
فغزب تيسػر مشو فسدؽ ثيابو كأشمق عميو العجيج مغ ألفاظ الدب كالذتع , فسخ بسحغ شجيجة , كانتيى بو الحاؿ إلى الغخؽ بشيخ الداب 

  331, الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  األسخ في أيجؼ تيسػر . لمسديج يشطخ : ابغ دقساؽ ,عشج قشصخة عمي شاه , أثشاء كقػعو ب
  140الغدك السغػلي لجمذق،  بشي عيدى ,.؛ 12/237, الشجػـ الداىخة  ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  6/54, الدمػؾ السقخيدؼ , .؛
 .46, مػقف تيسػر مغ العمساء.؛
 تيسػر كاستذاط )ب( : فاشتاظ تيسػر )ج( : فاشتاط تيسػر )ك(كحا في )أ,د,ىػ( : فغاص  (   8)
 كحا في )أ,ك( : كمشخخه كشجخ )ب( : سحخه كسجخ )ج,د,ىػ( (   9)
 كحا في )أ,ك( : كبخبخه )ب( : نحخه )ج,ىػ(: نيخه )د(  (   10)
 بجدج حشقو )ك(  كحا في )أ( : كىي بحخ قتو )ب( : كمخخ بحخ حشقو )ج,ىػ(: كنحخ بحخ حمقو )د(: كمخخ (   11)
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غ ثيػاب, كاكسػعػه سػبا بالتشكيل, بالقاضي صجر الجيغ ,فدحبػه سحب الكبلب ,كمدقػػا مػا عميػو مػ
اليػػػو  (1)كشػػػتسا ,كاشػػػبعػه ككػػػبل كلكسػػػا, ثػػػع امػػػخىع بتذػػػجيج اسػػػخه ,كتججيػػػج كدػػػخه, كتػػػخادؼ االسػػػاءة

الترخيفييغ عميو, فاخخج اخػخاج الطػالع ,يػػـ يػػلى مػجبخا ,مػا لػو  (2),كتزاعف الكدخات عمى زعع
 (3),كدكاىيػو فػالبذ كػبل (*)مغ ر مغ عاصع ,ثع تخاجع تيسػر الى ما كاف فيو ,مغ تختيػب غػايمػو

مػػغ ىػػؤالء االعيػػاف, خمعػػة كاقامػػو عشػػجه فػػي عػػده كرفعػػو, ثػػع ردىػػع مشذػػخحي الرػػجكر ,فػػي دعػػة 
 /أ(71): [ (5),قمت ]شعخ (4)كسخكر ,كفي خاشخه شخكر ,كامػر تسػر, فداركا كقج حاركا

 كعغ قخيب لزيف السػت اشعسو      كاليجػ زيشو السيجؼ كعطسو                   

االمػػاف, عمػػػى اف  (7)[, كشػػخط ليػػع كذكييػػػع(6)]...القاضػػي يديػػج ذبحػػػي فيشفخشػػي ليدػػػمخشي
امػاؿ الدمصاف ,كمالو كلبلمخاء ,مغ اثقاؿ تعمقات كامػاؿ, كدكاب كمػػاش ,كمساليػظ  (8)يجفعػا اليو

اليو ما بصغ مغ ذلػظ, كمػا ضيػخ, فامػا القمعػة فانيػا اسػتعجت  (9)كحػاش ,ففعمػا ما بو امخ, كرفعػا
[ ,الكاممػة امكشيػا ,كانتطػخ مػغ (10),فحرػشيا باالىبػة ]الكميػة (*) لمحرار ,ككػاف نايبػا يػجعى ازدار
عشػػو الذػػجة ,فمػػع يمتفػػت تيسػػػر ,فػػي اكؿ االمػػخ الييػػا ,كال  (11)الدػػمصاف نجػػجه ,اك مػػانع ربػػاني تفػػخج

ثقػاؿ, الى تحريل االمػاؿ, كتػسيق االحساؿ باال (12)احتفل بيا ,كال عخج عمييا, بل صخؼ ىستو
فمسا حرل الثقل ,كالى خدانتو انتقل, شخح عمى السجيشة امػاؿ االماف, كاستعاف عمى استخبلصيا 

,كحدػبتو  (14),كاقاـ عمييع دكاكيشو ككتبتو ,كاىل الزػبط ,كالحػخص مػغ مباشػخه (13)بيؤالء االعياف
 ػ سيف الجيغر داد, احج اركاف دكلتو, كمغ عميو االعتساد, كىػ اخ (15),كفػض ذالظ الى كفاية

                                                           
 كحا في )أ,د,ىػ( : االساة )ب,ج,ك( (   1)
 كحا في )أ,ب( : كىع )ج(: رغع )د,ىػ,ك(  (   2)
باب غ ؼ ؿ ,  ، معجع الغشي ، : جسع غائمة , أؼ السريبة كالجاىية , كالفداد كالذخ , أك الكثيخ. لمسديج يشطخ : ابػ العـدغػائمو  - *

 .4/343ؿ , , باب غ ؼ معجع متغ المغة رضا ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كل )ب( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : صاركا )ب( (   4)
 ساقصة في )أ,ب,ك( : ثابتة في )ج,د,ىػ( (   5)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   6)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : لحكييع )ك( (   7)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : لو )ك( (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كدفعػا )ب( (   9)
*
 .314, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  : نائب قمعة دمذق . لمسديج يشطخ : شياب ,ازدار  - 
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   10)
 كحا في)أ( : مانع رباني يفخج )ب,ك( : مانعا ربانيا يفخج )ج,د,ىػ( (   11)
 ( : ىسة )ىػ(كحا في )أ,ب,ج,د (   12)
بل صخؼ ىستو... بيؤالء االعياف )أ,ب,ج,د,ىػ( : كاستعاف عمى استخبلصيا بيؤالء االعياف فمسا حرل الثقل كالى خدائشو  (   13)

 انتقل شخح عمى السجيشة امػاؿ االماف كاستعاف عمى استخبلصيا بيؤالء االعياف  )ك(
 شخيو )ج,ك(: الخخص مغ مباشخيو )د,ىػ( كحا في )أ( : الحخص مباشختو )ب( : كالحخص مغ مبا (14)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كفالة )ب( (   15)
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, ,كمػػػغ نذػػػا فػػػي حجػػػخ (1)كاقػػػاـ معيػػػع, كػػػل جبػػػار عشيػػػج (*), السػػػار ذكػػػخه فػػػي اكؿ الكتػػػاب ,المػػػو
,كاف ال يبغػى اندػاف عمػى اندػاف,  (3)ضمسػو ,كنػادػ باالمػاف كاالشسيشػاف (2)الفطاضة ,كرضػع ثػجػ

تيسػػر ,فػامخ الشػجاء, كاشػتياره فبمػ  ذلػظ  (4),بعجما سػسعػا ىػحا (*)فسج بعس الجغتاؼ يجه الى غاره
,ففػخح الشػاس ( *)((5)في مكاف مذيػر, فرمبػىع في الحخيخييغ , بػخاس )سػػؽ البػدكريغ (*)برمبيع

 /ب(71),كشػػػػخعػا  (*)بيػػػػحه الفعمػػػػة ,كاممػػػػػا خيػػػػخه كعجلػػػػو, فتحػػػػػا مػػػػغ ابػػػػػاب السجيشػػػػة, بػػػػاب الرػػػػغيخ
ارات ,كتشػادػ اىػل ,فػزعػا ىحه االمػاؿ عمى الحػ (*),كالقصسيخ (*)يحخركف امخ السجيشة عمى الشقيخ

,كشفقػا  (6),مكاف السدتخمز (*)الطمع كالعجكاف ,مغ القخيب كالغخيب ,بالثارات كجعمػا دار الحىب
يمقػػػػف الشػػػاس, فػػػي ذلػػػظ السقػػػشز كتدػػػمط بعػػػس الشػػػاس عمػػػى الػػػبعس, كاصػػػصاد ارانػػػب االرض 

 ,ككاف فرل الخخيف ,كجير مرخ قج قتل , (7),بكبلب االرض

 

                                                           
 السعجع : أؼ التػبيخ كالعحاب كالتدنيب , أك الذجة كالجسع  ,أك جعل عمى الديع رير ليبلئع بعزو البعس . لمسديج يشطخ : المو - *

 .682باب الكع ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، , مدعػد ,.؛ 441, باب لـػ , الػسيط 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عتيج )ب( (   1)
 كحا في )أ,د,ىػ( : ككضع )ب(  : ككضع ثجػ )ج,ك( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاالشساف )ب( (   3)
ج يشطخ : : جسع أغػار ,  كيف ك مغارة , أك شجخ شيب الخائحة , أك مخبد كالجحخ , ذىب كأنداب كاشتجت حخارتو . لمسدي غاره - *

 , باب غ ك ر.معجع الغشي  ابػ العـد , .؛ 372, باب غار ,  السعجع الػسيط
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   4)
مغ أعساؿ اإلدارة التي نفحىا تيسػر  , أنو اقيع عشج الباب الرغيخ بعس القػات لمحخاسة كالتفتير كإقامة الجكريات في السجيشة ,  - *

ارة أسعجت الدكاف , كلكغ قج اعتجػ بعس جشج تيسػر عمى الدمصاف , أمخ قائج جشج تيسػر ر داد برمبيع في سػؽ كىحه اإلد
البدكرييغ , كيقاؿ أف ىحه العسميات انتذخت في أغمب مشاشق دمذق  , كأف اغمبيا كانت كتسثيل كليدت حقيقة , كىحا سسح لتيسػر 

 .309, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  لمذكػة لمحاكع الججيج . لمسديج يشطخ : شياب , بالتجخل في شؤكف الدكاف , فاضصخ الدكاف
 كحا في )أ,ك( : البدكريغ )ب( : البدكزبيغ )ج( : البدكزييغ )د,ىػ(  (   5)
كالديػت ,  ات: أحج األسػاؽ القجيسة في دمذق , كيباع فيو كل ما يتعمق بالصعاـ كالحبػب كالبحكر , كالبيار  سػؽ البدكريغ - *

 .   154,  الفيخكزية : ثالثة شامية.؛عادؿ شيخيغ ,  133/14,  البجاية كالشياية. لمسديج يشطخ :ابغ كثيخ ,  كيدسى أيزا سػؽ القسح
: ىػ أحج أبػاب الدبعة لسجيشة دمذق القجيسة , كيقع في الجية الجشػبية, كسسي بحلظ ألنو أصغخ أبػابيا , كأحج  باب الرغيخ - *
اب دار العجؿ مغ جيتيا الجشػبية , كبشاه الخكماف ,كاشمقػا عمى ابػاب دمذق بدسساء الكػاكب , فكاف اسسو السذتخؼ , كرمدكا لو أبػ 

سع كعخضو 373بكبيخ اليتيع جػبتيخ , كعخؼ بالعيج العثساني باسع باب الحجيج النو كاف مجعسا برفائح مغ حجيج , كارتفاع الباب 
، نيخ  .؛ الغدؼ  1/209, السػاكب اإلسالمية  ابغ كشاف , يداف مػلى معاكية لشدكلو عميو. لمسديج يشطخ :سع , كيشدب الييا م250

السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في  ياغي , .؛ 49, دمذق القجيسة اسػارىا كابخاجيا  السشجج ,.؛  2/15,  الحىب في تاريخ حمب
 .186, سػرية 

و , أك التقط الصائخ الصعاـ بسشقاره , أك اصبح الذخز فقيخا , أك ىػ داء يريب حػاؼ الذاه . انطخ: : خخؽ الذيء كثقب الشقيخ - *
 .818, باب نقخ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  , مدعػد , 508, باب نقر ,   السعجع الػسيط

 .4/603, باب ؽ ط ف , المغةمعجع متغ  : جسع قصاميخ , أؼ القذخة الخقيقة عمى الشػاة , . لمسديج يشطخ : القصسيخ - *
: تػجو سيف الجيغ تشكد نائب الذاـ إلى مرخ  , فاكخمو الدمصاف فاشتخػ دار  كبيخة في دمذق , كسساىا دار  دار الحىب - *

 . 14 / 133, البجاية كالشيايةالحىب. لمسديج يشطخ : ابغ كثيخ , 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : السدتخمريغ )ج( (   6)
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : البعس )ب( كحا في (   7)
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,قػػػج نػػػدؿ فانتقػػػل الػػػى القرػػػخ  (1)عمػػى العػػػالع بشيخانػػػو (*)كجشػػػج تيسػػػػر (*)بدميخيػػػخه (*)كفرػػل الذػػػتاء
 , كدخل الى (*),كامخ بالقرخ اف ييجـ كيحخؽ (*)((2),ثع الى بيت االميخ )بتخاص (*)االبمق

 
                                                           

يحكخ ابغ خمجكف أف تيسػر تخؾ القرخ بعج عػدة الػفج إلى السجيشة , كسبب انتقالو ىػ حمػؿ فرل الذتاء كاشتجاد البخد , كىشالظ  - *
دؿ احج أمخاء سبب أخخ كىػ أف القرخ كاف في مخمى مشجشيقات القمعة فانتقل لسكاف أبعج عغ القمعة كخارج القمعة , كبعجىا ندؿ في مش

السساليظ بتخاص الدػدكني , كسبب اختيار تيسػر ليحا السشدؿ ألنو كاف مشدؿ يذخح الرجر , كالسشدؿ مبلصق مغ السدجج الحؼ بشاه 
 شياب , .؛ 5/210, الدمػؾ األميخ بتخاص , كسا أنو كاف يعسل في نيابة صفج كىػ حاجب شخابمذ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ ,

 .310, كحياتو كأعسالو تيسػرلشظ عرخه 
, باب الدن  ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,.؛  267, باب زمجخ ,  السعجع الػسيط: شجيج البخد . لمسديج يشطخ :  زميخيخه - *
421. 
مػا بغمق قا لكغ اىمياأنو مغ الديل الديصخة عمى دمذق , تيسػر بعج ىخكب السساليظ مغ السعخكة , كتدميع حسز ألىميا , اعتقج - *

مغ أعمى  الدكافلمقتاؿ , كعشج تقجـ الجير التيسػرؼ البال  عذخة االؼ مقاتل , قاتميع  فتجسػاأبػابيا كركبػا أسػارىا كنادكا بالجياد , 
األسػار , فقتل حػالي االلف جشجؼ ,فاصبح مغ صعب عمى تيسػر دخػؿ السجيشة , إال باستخجاـ الحيمة كالخجاع بصمب الرمح مغ 

أرسل رسػلو الييع بخسالو يقػؿ فييا :"اف االميخ يخيج الرمح فابعثػا رجبل عاقبل , حتى يحجثو االميخ في ذلظ" , كاختيخ ك , أىميا 
الطفخاف , بمغ كل نػع تدعة اشياء , كيدسى يا القاضي ابغ مفمح ليحه السيسة , إذ كافق تيسػر عمى أخح السجيشة بالرمح فصمب مغ أىم

كقالػا : أنت  لوكىجدىع بحخؽ السجيشة , فمع يدتجيبػا فقخركا الخخكج مغ الباب الرغيخ إال أف الشائب مشعيع  ,كشمب مشيع تجييد ذلظ 
كقزاة كمعيع  اءكزر  كعشجما عادكا عيغ مشيع تيسػرأحكع عمى قمعتظ كنحغ نحكع عمى بمجنا , كتػجيػا إلى تيسػر كمعيع الصقدات , 

دخل أحج امخاء تيسػر لجسع األمػاؿ الستفق مشبخ جامع بشي أمية كفتحػا الباب الرغيخ , ك  قخغ عمىك مخسـػ أماف , مغ تدعة اسصخ , 
كشمب لكغ تيسػر كجج أف السبم  قميل , البالغة الف الف ديشار , , مغ أنحاء الببلد الجباة األمػاؿ السصمػبة بػقت قريخعمييا , كجسع 

فعاد الجباة بالتالي يكػف السبم  االجسالي عذخة االؼ االؼ ديشار , ب , مشيع جسع ألف تػماف كيداكؼ عذخة أالؼ ديشار مغ الحى
أجػر مداكغ األكقاؼ عغ ثبلثة أشيخ مقجما , كعمى كل ساكغ دكف تسيد مبم  عذخة دراىع , ككل لجسع األمػاؿ التي فخضت عمى , 

قية السداجج كالجػامع مبم  معيغ , فاضصخ كقف مباشخ مغ مستمكات الػقف مبم  معيغ , فاخح مغ جامع بشي أمية الف درىع , كب
جسعػا الستفق عميو , إذ ال يداكؼ السبم   السجسػعالقاضي ابغ مفمح الحشبمي إلى جسع األمػاؿ السصمػبة باستخجاـ القػة , كلكغ السبم  
فعانى الدكاف مغ مػاؿ مخة اخخػ , عادة جسع األإ لمسخة الثانية بم  ثبلثة االؼ ديشار , كيقي عمييع سبعة االؼ ديشار, كشمب تيسػر مشو 

, فذسمت ىحه السخة العمساء , كأمخ الجباة اف يدمسػا األمػاؿ التي يجسعػنيا يػميا إلى رئيذ الجباة ر داد , أسمػب تيسػر التعجيدؼ 
دفعيع ألمػاؿ شائمة ,  ىػ مقاكمة أىميا كاستبداليع في الجفاع أرضيع , فكانت الشتيجةالدبب في جسع تيسػر ليحه األمػاؿ الصائمة 
,  الدمػؾ . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , ـ(1400ىػ/803شباط ) 3جسادػ االخخػ إلى  18كاستسخت ىحه العسمية عجة اسابيع مغ 

ابغ  .؛ 292/ 1, ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار  .؛ مقجير , 12/241, الشجـػ الداىخة ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  6/52
 الػجيو ,.؛  316, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  .؛ شياب ,124,  تيسػرلشظالمب ,  .؛ 610,  2ؽ-1, جائع الدىػربج إياس ,

,  الجياد االسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿعاشػر , .؛ 2/468, العجد الدادس , األثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي 
 بشي عيدى ,.؛ 225,  القػصي ، تاريخ مرخ اإلسالمية .؛ 223,  اسية كالعدكخية تيسػرلشظ كشخريتو الدي مرمح , .؛ 348

لشظ لقاء ابغ خمجكف لتيسػر فيذل ,  .؛ 3,  الحشبمي االبغ مفاكضات تيسػر مع ابغ مفمحالسشجج ,  .؛ 47, مػقف تيسػر مغ العمساء
 . 126ردف ، التاريخ الدياسي لسشصقة شخؽ األ  ، حجو شػكت .؛  82,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ .؛ القاضي , 153، 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الشاس )ب( (   1)
: ىػ حرغ لػ الدسػءؿ بغ عادياه الييػدؼ السعخكؼ بالػفاء  , ىػ بانيو أيزا, كيعخؼ باألبمق الفخد , يذخؼ عمى  قرخ االبمق - *

سخة , السبشي بالحجخ األسػد كاالصفخ , قيل أنو مغ بشاء الطاىخ بيبخس,  تيساء بيغ الحجاز كالذاـ, كقيل األبمق ألنو كاف في بياض كح
كىػ بيغ الحجاز كالذاـ عمى تل مغ تخاب , كالعخب تزخب السثل بيحا القرخ في القػة كالحرانة كالسشعة فتقػؿ تسخد مارد كعد األبمق 

ـ( , كقيل أنو مغ بشياف سميساف 1313ىػ/713شائو سشة , أك ىػ ديخ يػجج باألىػاز , بقاؿ أف الدمصاف أشخؼ بغ قبلككف شخع في ب
معجع  الحسػؼ , .؛ 73, ، أثار البالد كأخبار العباد .؛ القدكيشي 97/ 1,معجع ما استعجع  عميو الدبلـ . لمسديج يشطخ : البكخؼ ,

 .؛ 10سعصار في خبخ االقصار ، الخكض ال .؛ الحسيخؼ , 2/210,  السػاعع كاالعتبار السقخيدؼ , .؛ 1/75, باب ابكغ , البمجاف 
 .2/7, السػاكب اإلسالمية  ابغ كشاف ,

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : تبخاض )ج,ك( (   2)
, الزػء الالمع ىػ . لمسديج يشطخ : الدخاكؼ ,804: ىػ بتخاص الدػدكني , أحج األمخاء السساليظ , كأرخ مػتو سشة  بتخاص - *

 .310,  تيسػرلشظ عرخه كحياتو.؛ شياب ,  2/3
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,كقجـ الحشفية  (*)جسع كثيخ ,كصمى الجسعة ,في جامع بشي امية الرغيخ ,في (1)السجيشة مغ باب
الحشفػي السػػحكػر,  (3),محػي الػجيغ محسػػد بػغ العػد (2)قاضػي القزػات عمػى الذػافعية, كخصػب بػو

الخػػػارزمي  (5)الشعسػػاف (4)كجػػخػ مػػا يصػػػؿ شػػخحو مػػغ امػػػر كشػػخكر ,ككقػػع بػػيغ عبػػج الجبػػار بػػغ
مفمػح ,الحشبمػي  (7),تقي الجيغ ابخاىيع بػغ (6)السعتدلي ,كبيغ عمساء الذاـ ,ال سيسا قاضي القزات

,يخػاشبيع فػي جسيػع ذالػظ  (*)كمخاجعات ,كىػ فػي ذلػظ كتخجسانػة مشاضخات كمشاقذات, كمباحثات
بمدانو ,فسشيا كقايع عمػي كمعاكيػة ,كمػا مزػى بيػشيع فػي تمػظ القػخكف الخاليػة ,كمشيػا امػػر يديػج, 

,كقتمو حدػيغ الدػعيج الذػييج, كاف ذلػظ ضمػع كفدػق بػبل نكػخ ,كمػغ اسػتحمو فيػػ كاقػع,  (8)كما يديج
عل الحخاـ, كػاف بسطػاىخة اىػل الذػاـ, فػاف كػانػا مدػتحميو فيػع كفػار في الكفخ كال شظ ,اف ذلظ الف

الحاضػػػخيغ عمػػػى مػػػحىب  /أ(72),كاشػػػخار, كاف  (9),كاف كػػػانػا غيػػػخ مدػػػتحميو, فيػػػع عرػػػات كبغػػػات
الغػػابخيغ ,فحرػػل مػػشيع فػػي ذلػػظ انػػػاع االجػبػػة ,فسشيػػا مػػا رده, كمشيػػا مػػا اعجبػػو, الػػى اف اجػػاب 

ؿ لػ افاد, اشاؿ ر الكبيخ, بقاء مػالنا االميخ, اما انا فشدػبي كاتب الدخ ,كاجاد كاصاب ,فيسا قا
مترػػػل بعسػػػخ كعثسػػػاف ,كاف جػػػجؼ االعمػػػى ,كػػػاف مػػػغ اعيػػػاف ذالػػػظ الدمػػػاف, كحزػػػخ تمػػػظ الػقػػػايع 
,كخاض ىاتيظ السعامع ,ككاف مغ رجاؿ الحق , كابصاؿ الرجؽ, كمسا تػاتخ مػغ فعمػو, ككضػعو 

,كندىػو عسػا حرػل لػو مػغ ابتػجاؿ كشػيغ  (*)نا الحدػيغالذيء في محمو ,انو تػصل الى راس سػيج
,مػغ  (10),ثع نطفو كغدمو, كعطسو كقبمو, كشيبو كبجمػو ,ككاراه فػي تخبػو, كعػج ذلػظ عشػج ر تعمػى

                                                           
 كحا في)أ,ب,د,ك( : الباب )ج,ىػ( (   1)
: يعخؼ بجامع دمذق ,يقع في كسط دمذق القجيسة , حيث يعتبخ مغ أقجـ الجػامع اإلسبلمية , التي بشيت   جامع بشي امية - *

سشيغ حتى سشة  ـ( , كاستسخ البشاء عذخة705ىػ/ 86بصخاز اسبلمي, كسا أف الجامع يمخز تاريخ دمذق , كبجا ببشاء الجامع سشة )
,  الجراس في تاريخ السجارسـ( , كسا شكمت الحخائق التحجؼ األكبخ الحؼ كاجيو ىحا الجامع .  لمسديج يشطخ :الشعيسي , 715ىػ/95)

 ليشجزؼ ,.؛  42, السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية  ياغي , .؛ 1/430, السػاكب اإلسالمية  ابغ كشاف , .؛ 2 / 285
 .؛ مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ، 20, الجامع األمػي في دمذق الصشصاكؼ , .؛146, ع اإلسالمي في العرػر الػسصى العال
24/7455. 
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب(  :القزاة )ج,د,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الغدني )ب( (   3)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : ابغ )ب,ك( (   4)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : عبج الجبار الخحسغ )ك( (   5)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابغ )ب(    (   7)
:جسع تخاجسة كتخاجع , كىي كمسة تخكية مغ أصل أرامي دخمت الى المغة العخبية , كىي تحػيل الكبلـ مغ لغة الى  كتخجسانة - *

ألخخيغ ,أك تػضيح الكبلـ كتفديخه , كمشرب التخجساف في الحكػمة التخكية مغ اىع السشاصب . لمسديج يشطخ : أخخػ , كذكخ سيخ ا
 .7/2196مػجد دائخة السعارؼ االسالمية ،  .؛ 138باب تخبز ,  .؛ السعجع الػسيط ،, باب ت ر ج ـ معجع الغشي  ابػ العـد ,

   ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ساقصة )ب(     (   8)
 كحا في )أ( : عراة كبغاة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   9)
: ىشالظ اختبلفات في تحجيج مكاف رأس سيجنا الحديغ , فقيل انو مػجػد في كل مغ دمذق كالخقة كعدقبلف  رأس سيجنا الحديغ - *

عمبظ , بجانب بخكة تشبع رأس الحديغ, كمدجج رأس الحديغ يقع في ب فكالقاىخة ككخببلء كالسجيغ , كذلظ بدبب الجيل في معخفة مكا
القػؿ الدجيج في سيخة الحديغ  مغ رأس العيغ , كلو اسساف مدجج الطاىخ بيبخس , كمدجج رأس الحديغ . لمسديج يشطخ : الذيباني ,

 5,  مدجج كمذيج رأس الحديغجعفخ ,  , 197,  الذييج
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج( : تعالى )د,ىػ,ك( (   10)
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االميػخ  (2)الصيػب ,كعمػى كػل تقػجيخ يػا مػالنػا (1)افزل قخبو فمحلظ اييا الغسػاـ الرػيب ,كشػػه بػابي
غيػميا انجمت, كبشا جخعت انفزػت ,كبسػا اذاقػت مػخت اك  (4)قج خمت ,كىسـػ غيػـ (3),فتمظ امة

,كدمػػاء شيػػخ ر سػػيػفشا مشيػػا ,كامػػا الدػػاعة  (6)[ ,اذا ازاحشػػا عشيػػا(5)حمػػت, كفػػتغ اراحشػػا ر ]عشيػػا
فاعتقادنا, اعتقاد اىل الدشة كالجساعة ,فمسا سسع ىحا الكػبلـ ,قػاؿ يػا العجػب ,كمػا سػسيتع بػاكالد 

كانػا دمحم بػغ عسػخ بػػغ  (7)الدػبب, قػاؿ نعػع ,كيذػيج لػػي بػحلظ القاصػي كالػجافابػي الصيػب ,اال ليػحا 
,فقػػاؿ لػػظ  (11)ابػػي الصيػػب العسػػخؼ العثسػػاني  (10),بػػغ عبػػج السػػشعع بػػغ دمحم (9)بػػغ ابػػي القدػػع (8)دمحم
كاالكتػاؼ, كالكػغ  (13),يا شيب االسبلؼ ,لػال اني ضػاىخ العػحر, لحسمتػظ عمػى عػاتقي (12)السعحرة

,ثػع انػو كدعيػع كبػالتعطيع, كاالحتػخاـ  (*)عظ ,كمع اصحابظ مغ التكـخ كااللصػاؼستخػ ما افعمو م
فقاؿ ما اعمى الختػب, درجػة العمػع,  /ب(72)سػاؿ, اضخار كنكاية , (*)شيعيع, كمشيا انو ساليع كشاية

,فػػادركػا قرػػجه كفيسػػػا ,الكػػغ عػػغ رد الجػػػاب ,كجسػػػا كعمػػع كػػل مػػشيع ,انػػو قػػج ( *)اك درجػة الشدػػب
,مػػغ  (14)ابتػػجر الجػػػاب ,القاضػػي شػػسذ الػػجيغ الشابمدػػي الحشبمػػي, كقػػاؿ درجػػة العمػػع اعػػبلابتمػػى, ف

الختػػػب ,كاليجػػػيغ الفاضػػػل, يقػػػجـ عمػػػى  (*)درجػػػة الشدػػػب ,كمختبتيػػػا عشػػػج الخػػػالق ,كالسخمػػػػؽ اسػػػشى

                                                           
 )أ,ج,د,ىػ,ك( : ابي )ب( كحا في (   1)
 كحا في )أ,ب,د( : اييا )ج,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : امع )ب,ك(  (   3)
 كحا في )أ,ب( : غسـػ )ج,د,ىػ( : كىسـػ غساـ )ك(  (   4)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب(    (   5)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   6)
 في )أ,ب,ج( : كالجاني )د,ىػ,ك( كحا (   7)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : ابغ عسخ بغ )ب( : بغ عسخ بغ ابي )ج,د( (   8)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : القاسع )ك( (   9)
 كحا في )أ( : ابغ عبج السشعع ابغ دمحم )ب( : بغ عبج السشعع بغ دمحم بغ )ج,ىػ,ك(: بغ عبج السشعع بغ )د(  (   10)
 ,ج,د,ىػ,ك( : العثساني العسخؼ )ب(كحا في )أ (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفجاد )ب( (   12)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : العاتق )ب( (   13)
, باب ؿ ط معجع متغ المغة رضا , .؛, ؿ ط ؼ معجع الغشي  : اتحفو كبخه , كأصبح لصيفا . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , االلصاؼ - *
 .5/181ع , 
، الخائج معجع مدعػد  .؛ 427, باب كشة ,  السعجع الػسيطسى باسسو. , ذكخ ليدتجؿ بو عمى غيخه .. لمسديج يشطخ : : س كشاية - *

 .675, باب كغ ,  لغػي عرخي 
: التي شخحتيا تيسػر خبلؿ مشاضختو لعمساء كقزاء دمذق , ىي إثارة الفخؽ بيغ العمع كالشدب , فكاف قرجه بالعمع  القزية الثانية - *
ابي بكخ , كالشدب ىػ عمي بغ ابي شالب كقخابتو مغ الخسػؿ عميو الدبلـ , فكاف جػاب أحج القزاء أف العمع أعمى مغ الشدب ,  ىػ

فدعجب تيسػر بيحا الجػاب, ) كقاؿ أف الشبي أكصى بالخبلفة لعمي بغ ابي شالب( , كأخصد القاضي شسذ الجيغ الحشبمي في الجػاب 
لعمع عمى الشدب , فحاؽ الحؿ مغ تيسػر , إذ ندع تيسػر ثيابو كشتسو بعبارات سيئة عمى لداف عبج الجبار عغ ىحا الدؤاؿ , فقج فزل ا

تيسػرلشظ  حيث قاؿ : إنسا أنت عاره ككاس السػت ال بج مغ شخبيا , كالسػت عمى الذيادة مغ افزل العبادة . لمسديج يشطخ : شياب ,
 .48, ػقف تيسػر مغ العمساءمبشي عيدى ,  .؛ 312 عرخه كحياتو كأعسالو ،

 كحا في )أ,ك( : اعمى )ب,ج,د,ىػ( (   14)
, باب س ف معجع الغشي  : ذك مختبة عالية , أك فتحو كحمو كسيمو , أك الزػء كالمسعاف كالبخيق. لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اسشى - *
 .74ك 453اسمع ,  -, باب سغ ، الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد .؛ؼ 
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الذػػخيف ,كالػػجليل فػػي  (3),مػػغ الشدػػيب (2)السشيػػف, اكلػػى لبلمامػػة (*)((1)الجيػػاف الجاىػػل ,)كالسقػػخؼ 
عمي, كقج اجسعػا اف ابػا بكػخ  (5)بكخ, عمى (4),كىػ اجساع الرحابة ,عمى تقجيع ابي (*)ىحا جمي

ال {اثبات ىحه الجاللػة ,مػغ قػػؿ صػاحب الخسػالة,  (6)اعمسيع ,كاثبتيع قجما في االسبلـ, كاقجميع ك
لتيسػػر ,كمػا يرػجر مػغ جػابػو  (8),ثع اخح في ندع ثيابو مريخا (*)}(7)تجتسع امتي عمى الزبللة

انسا انت عارة, ككاس السػت ال بج مػغ شػخبيا ,فدػػاء مػا بػيغ بعػجىا  (9)فكظ ازراره ,كقاؿ لشفدو,ف
كقخبيا ,كالسػت عمػى الذػيادة مػغ افزػل العبػادة ,كاحدػغ احػاليػا ,لسػغ اعتقػج انػو الػى ر صػايخ 

كخؾ ,فداؿ ما يفعل ىحا السيسل ,فقاؿ يا مػالنػا الجميػل اف فػخؽ عدػ {(*)كمسة حق سمصاف جايد ,
,كػػامع بشػػى اسػػخاءيل ,كفػػييع مػػغ ابتػػجعػا بػػجعا ,كتقصعػػػا فػػي مػػحاىبيع قصعػػا ,كفخقػػػا ديػػشيع ,ككػػانػا 

مباحثيػا تحػل الرػجكر فتعقػل ,كاذا ثبػت ىػحا  (*)شيعا, كال شظ اف مجالذ حزختظ تشقل ,كعقايػل
,ابا بكخ  (10)كتدسا حخيزة, الكبلـ عشي ,ككعاه احج غيخ سشي ,خرػصا مغ ادعى مػاله عمي 

[ يقيشػػي ,فانػػو يقتمشػػي جيػػارا ,كيخيػػق دمػػى (11)بالخافزػػي ,كتحقػػق مشػػي يقيشػػي, كانػػو ال ناصػػخ ]لػػي
نيػارا ,كاذا كػػاف كػحلظ ,فانػػا اسػتعج ليػػحه الدػػعادة ,كاخػتع احكػػاـ القزػاء بالذػػيادة ,فقػاؿ  ىػػحا مػػا 

                                                           
 حا في )أ,ب,ك( : كالسقخؼ )ج,د,ىػ(ك (   1)
ف الكخيع , كغمب اختراصو عمى مذايخ القخاءة مغ قخاء الدبعة السترجييغ لتعميع عمع القخاءة . لمسديج آ: ىػ الحؼ يقخا القخ  السقخي  - *

 .5/464 ، صبح األعذى،يشطخ : القمقذشجؼ 
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : االمامة )ك( (   2)
 ,د( : الديج )ج,ىػ,ك(كحا في )أ,ب (   3)
رضا ، معجع  .؛ 177, باب جبللة , السعجع الػسيط: االمخ الػاضح البيغ , انحدار الذعخ الى نرف راسو . انطخ  : جمي  - *

 .1/562, باب ج ؿ ؼ , متغ المغة
 كحا في )أ,د,ىػ( : عمى تقجـ ابا )ب( : عمى تقجـ ابي )ج( : تقجيع ابي )ك(    (   4)
 في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كساقصة في )ك(ثابتة  (   5)
 كحا في )أ,ج,ىػ( : قج صح )ب( (   6)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الزبلؿ )د( (   7)
: أف انذ بغ مالظ قاؿ : " سسعت رسػؿ ر ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : " اف امتي ال تجتسع عمى ضبللة , فاذا رأيتع االختبلؼ فعميكع حجيث  - *

 لحق كاىمو " , كقيل عشو أخخ ايزا : أف ر تعالى قج أجار أمتي أف تجتسع عمى ضبللة  , كأما الحجيث الدابقبالدػاد األعطع : ا
دمحم .؛  264, احاديث التححيخ مغ مخالفة الجساعةىػ ضعيف : ال تجتسع امتي عمى ضبللة . لمسديج يشطخ :رستع ,  الػارد في الستغ
 .  5,  نطخات في االجساع القصعيحدغ , 

،  مدعػد .؛, باب ص ك خ معجع الغشي  اصاخ , استسع لو , كرجع عشو , كسكت عشو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , مريخا : (   8)
 .80باب اصب ,  الخائج معجع لغػي عرخي ،

 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   9)
سغ ابغ مرعب أبػ يديج , حجثشا إسخائيل عغ دمحم بغ جحادة عغ عصية , حجثشا القاسع بغ ديشار الكػفي , حجثشا عبج الخح" حجيث : - *

سشغ . لمسديج يشطخ : التخمحؼ ,  "ع الجياد كمسة حق عشج سمصاف جائخعغ أبي سعيج الخجرؼ , أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص , قاؿ : إف مغ أعط
 4/ 471, باب أفزل الجياد ,  كتاب الفتغ التخمحي ،

, باب ع  معجع متغ المغة عقيمة , أؼ الكخيع كأفزمو كاجػده , كسيج القـػ , أك درر البحخ . لمسديج يشطخ : رضا , : جسععقائل  - *
 باب ع ؽ ؿ.  معجع الغشي،ابػ العـد ,  .؛ 4/468ؽ ؿ , 

 كحا في )أ,ب( : كيدسى في رفزو )ج,د.ىػ,ك( (   10)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   11)



319 
 

ليػػػـ ؟ بعػػج ا (1)افرػػحو ,كاجػػخاه فػػي الكػػبلـ كاكقحػػو ,ثػػع نطػػخ الػػى القػػػـ ,كقػػاؿ ال تػػجخمغ ىػػحا عمػػي
 /أ73)

 : فرل

عبػػػج الجبػػػار, كػػػاف عػػػالع تيسػػػػر كامامػػػو, كمسػػػغ يخػػػػض فػػػي دمػػػا  (2)كىػػػحا الخجػػػل اعشػػػي
السدػػػمسيغ امامػػػو ,ككػػػاف عالسػػػا فاضػػػبل ,فقييػػػا كػػػامبل, بحاثػػػا محققػػػا, اصػػػػليا جػػػجليا مػػػجققا, كابػػػػه 
ف الشعسػػاف فػػي سػػسخقشج ,كػػاف كىػػػ فػػي الفػػخكع ,مػػغ اعمػػع اىػػل الدمػػاف, حتػػى كػػاف يقػػاؿ لػػو الشعسػػا

برػػخه ,كبرػػيختو فػػي  (4),ككػػاف مػػغ القػػايميغ بعػػجـ الخؤيػػة فػػي االخػػخػ ,فػػاعسى ر تعمػػى (3)الثػػاني
عميو الفخكع ,كنقل عشو مدػايل السذػخكع ,كال  (6)كراء الشيخ ,قخأ (5)الجنيا ,كاكثخ عمساء عرخه ,بسا

جيغ ,في مدػايل ,كانسا اختبلفيع في اصػؿ ال (*) خبلؼ في الفخكع ,بيغ اىل الدشة كاىل االعتداؿ
 الزبلؿ.  (7)معجكدة ,سمكػا فييا سبيل

 : فرل

 , (8)ضبلـ ,ككفػر صجاـ (*)كترجػ الستخبلص االمػاؿ, مغ اىل الذاـ  ,كل غذػـ

 

 

 

                                                           
 حا في )أ,ب,د( : محمي )ج,ىػ,ك(ك (   1)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : يعشي )ب,ج( (   2)
 كحا في )أ( : الثاف )ب,ج,د,ىػ,ك(    (   3)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,د,ىػ( : ساقصة في )ك( (   4)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ما )ب( : عرخه ما )ج( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قخاكا )ب( (   6)
, أسدت عمى يج كاصل بغ عصاء كعسخ بغ عبيج ,  (ـ623ىػ/2): ىي فخقة إسبلمية ضيخت في البرخة أكائل القخف  االعتداؿ أىل - *

لميجخة , كىي عشجما بايع الحدغ بغ عمي معاكية  ,  40المحاف كانا يحزخاف مجمذ الحدغ بغ عمي , كضيخت كمسة االعتداؿ سشة 
كليع عجة اب عمي بغ ابي شالب , كلدمػا مشازليع كمداججىع كقالػا نذتغل بالعمع كالعبادة , كسمع األمخ لو , فاعتدؿ الشاس مغ أصح

اسساء أشمقت عمييع مغ أشيخىا : أصحاب العجؿ كالتػحيج , القجرية كالعجلية , كليا عجة فخؽ مثل : الػاصمية كاليحلية كالشطامية 
نيج االعتداؿ في االتجاىات  بغ سعيج شخقو ,.؛  9,  ؿ كشبقات السعتدلةفزل االعتداكالثسانية كغيخىا. لمسديج يشطخ : البمخي , 

السعتدلة كالتػضيف المغػي برخؼ ,  .؛ 18,   اثخ السجرسة االعتدالية في الفكخ االسالمياليمة عائذة , .؛ 65, الفكخية السعاصخة 
 .24,  لسدائميع العقجية

 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : سبل )ب,ج( (   7)
الخائج معجع  مدعػد , .؛, باب غ ش ـ معجع الغشي  الطالع  , مغ يطمع األخخ ضمع شجيج . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : غذـػ - *

 .579, باب الغراف ,  لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : صجـ )د( (   8)
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 التكخيتػػي , (2),كابػػغ السحػػجث كعبػػج السمػػظ بػػغ (*)((1)ككػػاف فػػي قمػػة كفاقػػو , كرػػجاقة )ابػػغ الجػػابي
غ عػاقػػب الطمػػع ,كابشػػاييع مػػع حزػػػر اكػػابخ السجيشػػة, بدػػساقة كغيػػخىع مػػغ ,نطػػخاييع مػػ (*)السشبػػػذ

[ ,اف يتخمفػػػػا ,كال (4)[ السػػػار ذكػػػخىع ,كركسػػػاء قصانيػػػا, فانػػػو لػػػع يسكػػػشيع فػػػي ]ذلػػػظ(3)كاعيانيػػػا ]مػػػغ
, (*)دكاكيشػػػو, كحدػػػابو كضػػػابصي امػػػػر خخايشػػػو ككتابػػػو (5)يتقاعدػػػػا لحطػػػة ,كال يتػقفػػػػا ,كبحزػػػػر

 ,كل ذالظ في دار  ػالنا عسخك ,كتاج الجيغ الدمساني,كم (*)الدسشاني (*)كمشيع خػاجة مدعػد

 

 

                                                           
 الحاربي )ك( كحا في )أ( : لرجقة ابغ الجازبي )ب( : كرجقة بغ الحاربي )ج,د,ىػ( : كرجقة ابغ (   1)
احسج بغ عثساف بغ عيدى بغ حدغ بغ حديغ , العبلمة البارع السفتي الشطار , ابػ العباس الياسػفي دمذقي  ابغ الجابي : - *

ـ( , اخح الفقو عغ مذايخ الغدؼ كالحدباني ك حجي , كاشتيخ  اسسو كشاع 1335ىػ/736األصل , كيعخؼ بابغ الجابي , كلج سشة )
ـ( , دفغ بسقبخة الرػفية . لمسديج يشطخ : ابغ قاضي 1385ىػ/787غية , بخع في الفقو كاألصػؿ , تػفي سشة )ذكخه , درس بالجما

 .3/200, ، شبقات الذافعية  شيبة
 كحا في )أ,ج,د,ىػ( : ابغ )ب,ك( (   2)
االذػ باألىالي , كابتكار كسائل كقف مجسػعة مغ العمساء بجانب تيسػر , كالحاقيع  : مغ العمساء الحيغ تعخضػا لألذى مغ تيسػر - *

مختمفة مغ اجل استخبلص االمػاؿ مثل : صجقة بغ الجابي , بغ السحجث , كعبج السمظ التكخيتي , ككانػا تحت اشخاؼ السػلى عسخ 
 .47مػقف تيسػر مغ العمساء، كتاج الجيغ الدمساني . لمسديج يشطخ : بشي عيدى , 

 ي )ب,ج( ساقصة في )أ,د,ىػ,ك( : ثابتة ف (   3)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   4)
 كحا في )أ,ب,ك( : كحطػر )ج( : حزػر )د,ىػ(   (   5)
, إذ انزع جسادػ األكلى , 22يـػ الدبت بتاريخ اجتسع تيسػر مع أعزاء الػفج في القرخ األبمق ,  نتائج نياية السفاكضات : - *

السفاكضات , كالحؼ استصاع خجع تيسػر بكبلمو كحجيثو , فقج أحزخ سجادة كمرحف ابغ خمجكف إلى كفج ابغ مفمح في نياية 
فج قائبل : كقريجة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص , كانتيت ىحه السفاكضات بعج أف أقشع ابغ خمجكف بقية الػفج بقبػؿ شخكط تيسػر , كأخبخ تيسػر الػ 

ملسو هيلع هللا ىلص , صجقة عغ اكالدؼ , لػ اف سػدكف قتل كفجه لسا دخمتيا , كبسا أنو أصبح في ىحه بمجة االنبياء كقج اعتقيا )دمذق( لخسػؿ ر )
أف يديصخ تيسػر عمى جسيع السستمكات التي تخكيا الدمصاف  بذخشيغ :أسخؼ فمع يبقى لي أمخ إال العػدة , كاشتخط أف يشدحب 
اـ كغيخىا , كإخخاج الصقدات كتعشي بالمغة التخكية تدعة , كتذسل مختمف السسمػكي فخج خمفو بعج ىخبو , مغ أمػاؿ كمساليظ كدكاب كخي

عاد الػفج يػـ األحج ,  (أىل دمذق عمييع بجفع األمػاؿ لحفع األماف عمى أركاحيعك أنػاع السدكل كالسذخب كالجكاب كالتحف كغيخىا , 
نية تيسػر بالتػقف عغ قتالو كأف يجخمػا في شاعتو , ع الدكاف عغ حدغ اقشمختاحي الباؿ بعج االتفاؽ مع تيسػر , كسعى الػفج أل

فانقدسػا الى مؤيج كمعارض , قدع يخػ ضخكرة محاربتو , كاألخخ كانػا عمى رأؼ ابغ مفمح  , كقخغ ذلظ في الجامع  كحدغ اعتقاده ,
ب السجنية كالجيشية كالقزاء في السشاصعيغ تيسػر شاه ممظ حاكسا عدكخيا عمى دمذق , كتعييغ العجيج مغ أعزاء الػفج األمػؼ , 

فخؽ تيسػر الببلد بيغ أمخائو كقدسيا بيشيع , كسسح لكل أميخ يصالب مغ كل حارة بسا يذاء مغ األمػاؿ , كمغ لع ك  كالحجابة كالخخاج , 
. لمسديج يشطخ  ه, كعاد إلى ببلد يدتصع استخجمػا ضجىع كافة أنػاع التعحيب , كأخحت الشداء كالبشات كاألشفاؿ كقدسػا عمى األمخاء

تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية ،  مرمح ,.؛  307, تيسػر عرخه كحياتو كأعسالو  .؛ شياب ,123, تيسػرلشظ:المب , 
شقػش  .؛ 465, األثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي  الػجيو ,.؛  78 لقاء ابغ خمجكف لتيسػرلشظ ، .؛ فيذيل , 222
مفاكضات  .؛ السشجج , 46, مػقف تيسػر مغ العمساء بشي عيدى ,  .؛ 430ك  429,  يظ في مرخ كبالد الذاـالسسال تاريخ, 

 .82,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ القاضي , .؛ 3,  تيسػر مع ابغ مفمح الحشبمي االبغ
, كمشيع مدعػد الدسشاني كمحسػد بغ شياب لعب العمساء دكر كمكانة كبيخة في شؤكف دكلة تيسػر , كاشخكيع في أمػره الخاصة  - *

 .53, مػقف تيسػر مغ العمساءاليخكؼ , كغيخىع مغ كانت ليع ميسة اإلشخاؼ عمى دكاكيغ الجكلة . لمسديج يشطخ : بشي عيدى , 
ي أثشاء : ىػ عساد الجيغ مدعػد الدسشاني , مغ أعياف سسشاف , كعسل كزيخا لؤلميخ تيسػر , كتػف خػاجة مدعػد الدسشاني - *

 . 394, دستػر الػزراء  الحرار الحؼ فخض عمى بغجاد فدصيب بديع كمات . لمسديج يشطخ : خػانجميخ ,
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مذػػػكػر  (2)ر داد داخػػػل البػػػاب الرػػػغيخ, فػػػي دار ابػػػغ (1), كىػػػػ مكػػػاف مذػػػيػر ,كنػػػدؿ(*)الػػػحىب
في قمبو, مػغ احػج ضػغيشة ,اك سػخيسة دفيشػة ,اك غػل اك حدػج ,اك حقػج اك نكػج  (3),كجعل كل مغ

 [ :(5)]شعخ (4)بانية الذجاد الغبلظ, كجعمػايغسد عمى اخػتو ,اكليظ الطمسة الفطاظ ,كالد 

  (*)في الشائبات عمى ما قاؿ بخىانا   ال يدالػف اخاىع حيغ يشجبيع                   

يبشػػػف عمػػى ارض ,كجػػػد ذلػػظ السدػػكيغ مػػغ  /ب(73)[ اشػػارة كاقػػل عبػػاره (6)بػػل بػػادني ]فػػي
عقػاب,  (8)سػساء العػحاب سػحابعمػى حػجايق ذاتػو ,مػغ  (7)جباؿ الشكاؿ, قرػرا شػاىق ,كيشذػبػف 

 تخعج عميو صػاعق ,كتبخؽ لو مغ الجمار, كالبػار بػارؽ.

 فرل : 

,كيعػج ليػا مػا اسػتصاع مػغ عػجة ,كامػخ اف  (*)ثع انو صػار فػي ىػحه السػجة ,يحاصػخ القمعػة
,بشػػػاء يعمػىػػػا ,ليرػػػعجكا عميػػػو فييػػػجكىا ,فجسعػػػػا االخذػػػاب كاالحصػػػاب, كعبػىػػػا  (9)يبشػػػي مقابمتيػػػا
يا, االحجار كالتػخاب كدكػىػا ,كذلػظ مػغ جيػة الذػاـ كالغػخب ,ثػع عمػػا عميػو ,كناكشػػىا كصبػا فػق

                                                           
سعى تيسػر لمرمح كالسرادقة مع فخج , ككاف ىحا الػفج بخئاسة خػاجا مدعػد , ككاف قج ما جاء في عقج السرالحة عجة بشػد :  - *

األخخ ,إال تتجاكز عداكخىع بمج األخخ , كمغ ياتي عمى الصخؼ األخخ سػؼ يحبذ ,  أف يحتـخ كل مشيسا الحجكد الجغخافية لمصخؼ
صمة  ـ . لمسديج يشطخ : باعامخ ,1402ىػ/ 805كإشبلؽ سخاح اشمسر , فػافق الشاصخ فخج عمى إشبلؽ سخاحو , تع ذلظ في سشة 

 .428, خ كبالد الذاـ تاريخ السساليظ في مر شقػش ,.؛  375 الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ،
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : مذيج كندؿ )د( : مذيػر كبخؾ )ك( (   1)
 كحا في )أ,ب,د,ك( : بغ )ج,ىػ(  (   2)
 ثابتة في )أ,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( : في )ج( (   3)
 ثابتة في )أ,ب( : العطاظ )ج(: ساقصة في )د,ىػ(  (   4)
 )ج,د,ىػ(ساقصة في )أ,ب,ك( : ثابتة في  (   5)
ديػاف الحساسة البي التبخيدؼ ,  , كىػ أحج شعخاء بمعشبخ , كىػ أحج ابيات الحساسة  . لمسديج يشطخ : قخيط  بغ انيفالقائل :  - *

 .4,  تساـ
 ساقصة في )أ( : بادا )ب( : باد )ج( : بادني )د,ىػ( : بادني في )ك( (   6)
 ػف )ك(كحا في )أ( : كيشذػف )ب,ج,د,ىػ( : كيشذي (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : صحاب )ب(  (   8)
تسكغ تيسػر مغ الديصخة عمى دمذق ,تػجو إلى اخزاع قمعتيا , فاستعج نائب القمعة أزدار لسػاجية تيسػر كقػاتو إذ أعمغ  - *

ح لسغ يخغب ـ( , كأعمغ استعجاده بإعصاء الدبل1400ىػ/803جسادػ االكلى سشة ) 28العرياف كعجـ الخزػع لو , كذلظ في 
بالسقاكمة , كسا أعجب تيسػر بسشاعة القمعة كضخامتيا , فقج كانت مميئة باألسمحة كالحخائخ كالدياـ كالسشجشيقات , فبجأ بإدخاؿ قػاتو 
غ إلى السجيشة حتى حاصخىا بجسيع قػاتو ,ك اجتسع مع السيشجسيغ لجراسة كيفية قصع إمجادات السياه عغ القمعة , كسا أقاـ تيسػر بخجي
مغ الحجارة كالخذب في الجيتيغ الغخبية كالذسالية خارج أسػار القمعة فكانا أعمى مغ القمعة نفديا , لكغ تسكشت قػات الستسخكدة في 
القمعة احخاؽ البخجيغ كىبلؾ العجيج مغ القػات , كىحا أدػ لخدائخ كبيخة , لكغ عمى الخغع مغ ذلظ استسخكا في السقاكمة , إال أف 

الستسخكديغ في القمعة إلى تدميسيا لتيسػر , كتدميع السفاتيح لو , بعج حرار أستسخ ثبلثة كاربعيغ يػما كقيل . لمسديج  أضصخ األمخاء
، الغدك  .؛ بشي عيدى 314تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب , .؛  151, لقاء ابغ خمجكف لتيسػرلشظ  يشطخ : فيذيل ,

 .97السغػلي لجمذق، 
 )أ,ج,د,ىػ( : مقابميا )ب,ك(     كحا في (   9)
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فتكفػػػل  (1) الصعػػػغ كالزػػػخب ,كفػػػػض امػػػخ الحرػػػار ,الميػػػخ مػػػغ امخايػػػو الكبػػػار, يػػػجعى جييانذػػػاه
 ,كنقب تحتيا ,كعمقيا بالتعػاليق ,ككػاف فييػا مػغ السقاتمػة (*),بحلظ كعاناه ,كنرب عمييا السجانيق

 (3)الجمذقي ,كشياب الجيغ احسج الدردكػاش (*),امثميع شياب الجيغ الدردكاش (2)شايمةفية غيخ  ,
 (6),الػػػى فشػػػاييع كبػػػاء (5)حدػػػشا, ككػػػاف عمػػػى جيذػػػو كمسػػػا فػػػاء (4)الحمبػػػي ,فابميػػػا فػػػي عدػػػكخه, بػػػبلء
,كتبػجد عػغ  (8)كاالبخاؽ ما فػات العػج (*)جيذو ,باالحخاؽ كارعاد السجافع (7)مريبة ,كفشا فاىمكا امخ

,سػػيل عػػـخ سػػايميا, كامصػػخ عمييػػا مػػغ  (10), كالكشػػو لسػػا احػػاط بيػػا مػػغ بحػػار بحخيتػػو (9)دايػػخة الحػػج
,العػػحاب مػػغ  (13),كصػػػاعق بػػػارؽ كساتػػو صػػيب ,كابميػػا اماىػػا (12)[ سػػياـ غسػػاـ رماتػػو(11)]دايػػخة 

,ايػجؼ  (*)كعػغ ايسانيػا كعػغ شػسايميا, ككمػت عػغ السجاذبػة كالسشابػحة (14)فػقيا, كمػغ تحػت ارجميػا
,كالقزػاء العجػب  (15)قاتميا, فصمبػا االمػاف, كندلػػا اليػو مػغ غيػخ تػػاف, ككػل ىػحا االمػخ السيػػؿم

,كشيخ رجب ,كالكغ ما ناؿ مػغ القمعػة ركمػا, اال بعػج  (16),في اكاخخ شيخ ربيع االخخ ,كجساديغ
االفاضػػل ,كاصػػحاب الحػػخؼ  (17)محاصػػختيا ثبلثػػة كاربعػػيغ يػمػػا ,كصػػار فػػي ىػػحه السػػجة يتصمػػب

                                                           
 كحا في )أ( : جياف شاه )ب,ج,د,ىػ,ك( (   1)
: جسع مجانق كمشجشيقات , كىي مغ األسمحة الحرار الثقيمة , الة حخبية مغ تخمى بيا الحجارة كغيخىا مغ القحائف .  مجانيق - *

عبج  .؛ 5/351, باب كع ف ا ,  معجع متغ المغةرضا ,  ؛. 772, باب السشتجػ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 .68,  تاريخ الحزارة االسالمية في العرػر الػسصىالسشعع , 

 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : عاشمة )ج,د(  (   2)
نع : ىػ السدؤكؿ عغ صسع الدبلح كصيانتو , الرانع السقيع بالدبلح إلصبلح العجد , كىػ لفع أعجسي كعشاه صا الدردكاش - *

معجع األلفاظ  دىساف , .؛ 1/358السقفى الكبيخ  السقخيدؼ , .؛ 12/217,  الشجـػ الداىخةالدرد . لمسديج يشطخ : ابغ تغخؼ بخدؼ , 
 .86 التاريخية  ،

 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : الدكدكاش )ج( (   3)
 كحا في )أ ج,د,ىػ,ك( : ببل )ب(   (   4)
 يذو كمسا فاكا )ب(   كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : اعمى ج (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كباكا )ب( (   6)
 كحا في )أ( : مغ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   7)
: جسع مجفع , كىػ ما يػضع بو السكحمة كتقحؼ بو , كسسي بحلظ بسعشى السجفػع , كحاليا يدسى القشبمة . لمسديج يشطخ : السجافع  - *

 .137, معجع االلفاظ التاريخية دىساف , 
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الحج )ب( (   8)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : العج )ب( : الجج )ج( (   9)
 بحخيتو )أ,ب,ك( : تخخيبو )ج,د,ىػ( (   10)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : رمايتو )ب( (   12)
 كحا في )أ( : اتاىا )ب,ج,د,ىػ,ك( (   13)
 ت ارجميا )أ( : تحتيا )ب,ج,د,ىػ,ك(تح (   14)
 .؛, باب ف ب ذ معجع الغشي  .عاداه كفارقو عغ عجاكة كبغس , نبح الذيء كفارقو كالغاه . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , السشابحة : - *

 .348, معجع لغة الفقياء  ركاس ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : السيسـػ )ب( (   15)
 ف )ب(  : جسادييغ )ج,د,ىػ( : جساديغ )ك(كحا في )أ( : كجساديا (   16)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : تتصمب )ك( (   17)
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,لػػو قبػػاء بػػالحخيخ ,كالػػحىب ,لػػيذ لػػو درز ,فػػاذا  (1)يع, كاربػػاب الفزػػايل ,كندػػ  الحخيخيػػػف كالرػػشا
زكجػات  (2)عجب , كبشى في مقابخ الباب الرػغيخ ,قبتػيغ متبلصػقتيغ, عمػى تخبػة /أ(74)ىػ شيء 
 .,كاعتشى بجسعيع اكثخ مغ غيخىع كقجـ  (*)[ ,كامخ بجسع العبيج الدن (3)الشبي ]ملسو هيلع هللا ىلص 

ذكخ ما صشعو بعس االكياس مػغ الشػاس خػفػا مػغ اف يحػل بػو البػاس ككقػى كقيػا 
 بشفائدو الشفػس كاالنفاس:

 (*)الػػػجيغ (4)ككػػػاف فػػػي صػػػفج تػػػاجخا مػػػغ اىػػػل البمػػػج, احػػػج الخكسػػػاء ,كالتجػػػار يػػػجعا عػػػبلء
السكػػاف, فمسػػا  (6)ذالػػظ الدػػمصاف ,فػػػاله حجبػػة (5),كيشدػػب الػػى دكادار, كانػػو تقػػجمت لػػو خجمػػة عمػػى

,كالعادة اف يشػب عغ نايب البمجة ,في غيبتو مغ حجب ناب ,عغ نايب  (*)ػجو الشػاب الى حمبت
[ ذلػػظ الصػفػػاف (9)العثسػػاني ,حاجبيػػا عػػبلء الػػجيغ الػػجكادارؼ ,فغػػخؽ فػػي ]اسػػخ (8),التػنبغػػا (7)صػػفخ

,كل الشػاب مغ جسمتيع العثساني ,كابغ الصحاف ,كمات مشيع مغ مات ,كفخ مغ فػخ, كاسػتسخ فػي 
 (11)كعسػػخ, فمسػػا قػػجـ تيسػػػر الذػػاـ, كحػػل بيػػا مشػػو مػػا يحػػل ,مػػغ قزػػات (10)يػػج االسػػخ ,التػنبغػػاق

 في ببلد ,يفعل ما ادػ اليو االجتياد , (13),شخع كل متػلى (*)االيتاـ (12)الدػء, بامػاؿ

                                                           
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : نداج الحخيخ ليػؼ )ب( (   1)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تخب )ب( (   2)
 ثابتة في )أ,د,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
فيافي , كشخقيا الشػبة , كغخبيا الحبذة , كجسيع سكاف الدػداف مغ كلج كػش بغ : ببلد الدن  شساليا اليسغ كجشػبيا الالدنج  - *

كشعاف بغ حاـ , كىحه الببلد شجيجة الحخ كسػادىع بدبب الحخ , كالدن  خررػا بدمػر عذخة : سػاد المػف ,كفمفمة الذعخ ,فصذ 
مة العقل , كأكل لحع بعزيع البعس خاصة في الحخكب , األنف , غميع الذفة , تذقق اليج كالكعب , كنتغ الخائحة , ككثخة الصخب كق

 .23, أثار البالد كأخبار العباد كمغ عجائب ببلدىع كثيخ الحىب . لمسديج يشطخ : القدكيشي ,
 كحا في )أ( : يجعا بعبلء )ب( : يجعى عبلء )ج,د,ىػ,ك(  (   4)
 .424,  التعخيف بابغ خمجكف ف , : ىػ حاجب صفج . لمسديج يشطخ : ابغ خمجك  عالء الجيغ الجكادار - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : عشج )ب(   (   5)
 كحا في)أ( : حجبة تمظ )ب,ىػ,ك(  :حجابة ذلظ )ج,د( (   6)
 سفخ ابغ خمجكف إلى صفج بعج مذاكرتو مع عبج الجبار , فقرج حاجب صفج ابغ الجاكيجارؼ  لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف , - *

 .424التعخيف بابغ خمجكف ، 
 كحا في )أ,ب( : نائبيا )ج,د,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : التشبغا )ب( (   8)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : التشبغا )ب( (   10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : قزاء )ج( : قزاة )ك( (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : في ماؿ )ب((   12)
, باب معجع متغ المغة رضا , .؛ 534, باب يبذ ,  السعجع الػسيط: جسيع يتيع , مغ فقج إحجػ كالجيو . لمسديج يشطخ : االيتاـ  - *

 .830/ 5ؼ ت ـ ,
 كحا في )أ( : متػاؿ )ب( : متػؿ )ج,د,ىػ,ك( (   13)
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لمشفػار, كفخقػة اسػتػفخت لمفػخار,  (1)فبعس حرغ اماكشػو ,كبعػس مكػغ كسايشػو ,كشايفػة اسػتشجدت
,كقػػجر كتامػػل فػػي خػػبلص  (2)كسػػاكشػا, كىػػادكا كىػػادنػا ,ففكػػخ عػػبلء الػػجيغ السػػحكػر كقػػـػ سػػالسػا

الشػاس , كعشػجه ذكؽ االكيػاس ,كاستذػار مرػيب عقمػو  (3)صاحبو, كبمجه كتبرخ, ككػاف مػغ اكليػا
,في ذلظ كاستشصقو, فقاؿ داره بسا معػظ مػغ مػاؿ, كاتػخؾ سػخب الفػخار ,كنفقػو كمػا كحبػو اذ قػاؿ لػو 

العػخض سػتخا لػو كصػجقو, ككػاف ذا مػاؿ مسػجكد, فقػاؿ مػا ادخػخت الػجنانيخ الرػفخ كل مجاراة ,عػغ 
اكال  (*),اال لؤليػػػػػاـ الدػػػػػػد ,فصمػػػػػب مػػػػػغ تيسػػػػػػر الخياضػػػػػة ,كاراد اف يجػػػػػذ (4)البػػػػػيس (*),كالػػػػػجراىع
السػخيس ,كبػادر بالسيادنػة ,حػػؿ  (*)((6)السخاضػة ,فعػال  ىػحا االمػخ ,عػبلج )الػشصذ (5)بسجاممتو

[ الصػيػل العػخيس (9)[ الػى تيسػػر اجشاسػا, ]مػغ مالػو(8),دكف القخيس, ك]ارسل (7)الحخيس خاشخه
باردافيػػػا  /ب(74),كاسػػػتساؿ خػػػاشخه ,كاسػػػتجعى اكامػػػخه ,ثػػػع اردفيػػػا باضػػػعافيا, كاضػػػعف خػاصػػػخىا ,

صشعو, كزاد ذلظ عشجه مشدلة كرفعة ,كارسل اليو مخسـػ امػاف, كاف يعامػل ىػػ  (10)فذكخ تيسػر لو
كحذػتيع  (*)جاممة كاالحداف ,فميػمغ ركعيع ,كليدكغ جشديع كنػعيع, كلتػػنذ,بالس (11)كاىل بمجه
 دىذتيع ,بحيث انيع يتبايعػف ,كيتذاكركف كالى معاممتيع ,مغ عداكخه يتجاركف , (12),كلتحىب

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : استتجخت )ب( : استشجخت )د(     (   1)
 ,ج,د,ىػ,ك( : فيسا يرشع )ب(كحا في )أ (   2)
 كحا في )أ( : ابشاء )ب,ج,ىػ,ك( : انتا )د( (   3)
: الجنانيخ الرفخ ىػ الحىب , كالجراىع البيس ىي الفزة , كقيل فيو ,إف قاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص  الجنانيخ الرفخ كالجراىع البيس - *

مغ كاف قبمكع , تحجث الفقياء في تفديخ مدالة الداني كالدانية , أف قػليع أىمظ  :"الجنانيخ الرفخ كالجراىع البيس ميمكاكع كسا أىمكشا
الشاس الجرىع البيس كالجيشار الرفخ , فالجيشار االصفخ ىػ مجاز , كسا قاؿ الديغ بغ الػردؼ , أف فدق مفتيا في الجيغ كفزح خصيبا 

 251,  اساسيات الرشاعات السرخفية االسالمية يشطخ : الذسخؼ , ثع قاؿ : يجب اثبات الخدة كالكفخ كحب الجنانيخ الرفخ,. لمسديج
 . 254,  البخىاف في معخفة عقائج اىل االديافالدكدكي ,  .؛ 23/139,  تفديخ الخازي الخازؼ ,  .؛
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   4)
الخائج معجع  مدعػد , .؛ 175, باب جـد ,  سعجع الػسيطال: مر الذيء كلسدو , كشد األرض كداسيا . لمسديج يشطخ : يجذ  - *

 .275باب الجدمة ,  لغػي عرخي ،
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : بسخاشبتو )ب( (   5)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : الشصيذ )د( (   6)
، معجع متغ رضا  .؛ف ط س  , بابمعجع الغشي  استقراء األمػر كالشطخ فييا , كمجققيا . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , الشصذ : - *

 .5/484, باب ف ط س , المغة
 كحا في )أ( : حػؿ الحخيس )ب( : حاؿ الجخيس )ج,ىػ(: حػؿ الجخيس )د,ك(  (   7)
 ساقصة في )أ( : فارسل )ب,ك(  : ثابتة في )ج,د,ىػ( (   8)
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,د,ىػ,ك( (   9)
 تيسػر )ب(كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : لو  (   10)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ساقصة في )ج( (   11)
.؛السعجع , باب اف س معجع الغشي  : األلفة كالػحذة كالصسدنيشة , كالتخفيف عغ حدنو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,تؤنذ  - *

 .88باب انجلع ,  الػسيط ،
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كليػنذ كحذتيع ليحىب )ب( (   12)
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مػػػػغ اخػتػػػػو كاكالده ,فميقابمػػػػو بػػػػالسشع  (3)[ اجشػػػػاده ,كلػػػػػ انػػػػو(2)اسػػػػتصاؿ احػػػػج مػػػػغ ]اعػانػػػػو ك (1)كاف
,كصػػار يصمػػب مشػػو مػػا اراده, فيخسػػمو اليػػو بديػػادة ,ككمسػػا زاد فييػػا  (*)ب كاالشػػياركاالنكػػار ,كالزػػخ 

عػبلء الػجيغ, لػحلظ نذػاشا كشخبػا ,كمػغ جسمػو مػا اقتػخح  (4)يقتخحو عميو ,مغ نقػج كجػشذ ,شمبػا زاد
عميو, في ذلظ السقبس ,جسل برل ابيس ,بشاء عمى اف ذالظ ال يػجج في الذاـ باسػخىا ,فزػبل 

احسػاؿ, فارسػػميا اليػو كسػػا ىػي ,ككػػاف ذالػظ مػػغ  (6),كجػج مػػغ ذلػظ ثبلثػػة (5)حػػاؿعػغ صػػفج, ففػي ال
 :(8)قخبو ,كقاؿ فيو معشا ما قمت (7)الفزل االليي, حتى احبو, كتسشى

 ببحؿ مالظ  يا بذخ           داريت كقتظ كاحتسيت                        

 في الذاـ ما سسيت بذخ                                           (9)لػ كاف مثمظ اخدخ

عمػػػييع ,كاسػػػػتسخت عقػػػػػد  (10)كتػجػػػو شػايػػػػف مػػػغ العدػػػػكخ الػػػييع ,كبػػػػاعػا مػػػشيع كاشػػػػتخكا
عػػغ الذػػاـ, ضػػباب  (*)السرػػادقة ,لػػع تحػػل الػػى اف قػػػض خيامػػو ,عػػغ دمذػػق كرحػػل ,فمسػػا اقذػػع

صػػجا الػػى الػػجكادارؼ, قا (13),اعقػػب عػػبلء الػػجيغ (12),كامتػػج فػػي ميػػجاف الخحيػػل ,حبػػل سػػيخه(11)ضػػيخه
ذلػػظ االسػػج الزػػارؼ ,كمعػػو تحػػف سػػشية ,كنتػػف ممػكيػػة ,كمصالعػػة فحاكييػػا رايقػػة ,كمعانييػػا فايقػػة 

ناشقػػة ,فييػػا مػػغ التػػجقيقات ,مػػا تقذػػعخ مشػػو الجمػػػد, كيمػػيغ لػػو  (14),كالفاضيػػا بالخزػػػع , كالخشػػػع
فػػي العػػػد  /أ(75)االبػػجاف ,اليابدػػة جػػخػ السػػاء  (15)الحجيػػج ,كالرػػخخ الجمسػػػد ,كيجػػخؼ فػػي الصبػػاع

,فػػػػي امػػػػخ العثسػػػػاني, كابػػػػغ الصحػػػػاف ,كجػػػػخ ناصػػػػية عبػديتيسػػػػا,  (16)كشمػػػػب فػػػػي اثشاييػػػػا مخحسػػػػة

                                                           
 في )أ,ب,د,ىػ( : يتجاركف كاذا )ج( تجاركف كاف )ك(كحا  (   1)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   2)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
, باب  الخائج معجع لغػي عرخي  مس عميو شيخ , أقاـ في السكاف شيخا , أك اضيخه كأعمشو . لمسديج يشطخ : مدعػد , االشيار : - *
 , باب ش ق ر.معجع الغشي ابػ العـد , .؛ 80شسع , ا
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )د( (   4)
 ثابتة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثبلث )ب(   (   6)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كاراد )ب( (   7)
 معشى ما قمت شعخ )ج,ىػ( : معشى ما قمت )ك( كحا في )أ( : معشى ذلظ شعخ )ب,د( : (   8)
 كحا في )أ( : اخخ )ب,ج,د,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ,ب,د,ك( : اشتخكا مشيع كباعػا )ج,ىػ( (   10)
، مدعػد  .؛ 4/570, باب ؽ ش ع , معجع متغ المغة : أؼ تفخؽ , كأرتفع كاجمى ككذف , . لمسديج يشطخ : الخضا , اقذع - *

 .108, باب اقدع ,  ي عرخي الخائج معجع لغػ 
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( غيخه )ج(     (   11)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : ركاب مديخة )ك( (   12)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج( (   13)
 كحا في )أ,ب( : الخذػع )ج,د,ىػ,ك( (   14)
 ؼ في )ك(كحا في )أ( : كتجخؼ )أ( : كيجخؼ في شبائع )ج,د,ىػ( : كيجخ  (   15)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : مخاحسة )ب( : مداحسة )ج(  (   16)
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االعتاؽ, كاالمتشػاف ,كاف يجعػل العفػػ, عشيسػا شػكخ القػجرة ,كيفػيس عمييسػا مػغ بحػار  (*)بسقخاض
مخاحسة, قصخة كانيسػا اقػل مػغ اف يشدػبا الػى اسػخة ,اذ ممػػؾ االرض, تػػد لػػ كانػت اشفػاال, تحػت 

مغ السخاسيع اكلى ,فمسا اشمع تيسػػر عمػى فحػػاه,  (2),كامتثاؿ ما بيجه (1)حجخة ,كرايو الذخيف اعبل
كفيػع مػا ابػجاه, كمػا انيػاه ,كشػاىج تحفػو كىػػجاياه ,كتفكػخ مػغ اكؿ امػخه ,مػا الحسػو معػو مػغ الخػػجـ, 

, كالذخ كمو تقريخ ,كالبادؼ اضمع ,كقم  [ : (3)ت ]شعخكما اسجاه ,كالخيخ لو تاثيخ, كالبادؼ اكـخ

 (*)ال تدى (5)الحدشى اذا كشت محدشا              كال تخر مغ سػء اذا انت (4)تخقب جدا

 : (6)كقيل 

  (*)ال يحىب العخؼ بيغ ر كالشاس  مغ يفعل الخيخ ال يعجـ جػائده                  

 كػـخ مثػاىسػا ,, فػجعاىسا كا الحؼ لع يدؿ شجيجا , كىاف صعبو , الف قمبو كاف كاف حجيجا
كاعصاىسػػا ثبلثػػة  , ثػػع امشيسػػا البػػاس , عػػبلء الػػجيغ فييسػػا , كذكػػخ ليسػػا شػػفاعة , كاحدػػغ الييسػػا

السامغ  (9)ثع اضاؼ الييسا مغ ابمغيسا , (8)ككاحجة لعسخ ابغ الصحاف , (7)افخاس ,لمعثساني اثشتاف
 . (11)كىحا في غختو في صفجه , (10)ذاؾ كحل فػصل كل مشيسا الى دار عدتو , ,

 : [(12)]فرل

  كقج استخخج مشيا ما اراد , الخجعة , (*)كراـ اخح القمعة جيد امخه , كلسا تشجد لتيسػر ,  

 
                                                           

باب  ؽ رص  ,  معجع متغ المغة، جسع مقاريس , أؼ قصع الذيء , أك اشخؼ عمى السػت . لمسديج يشطخ : رضا , بسقخاض : - *
 .760باب  السقخاض ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، .؛ مدعػد , 4/535
 مى )ج,د,ىػ,ك(كحا في )أ,ب( : اع (   1)
 كحا في )أ( : يبتجيو )ب( : يبجيو )ج,د,ىػ,ك( (   2)
 ساقصة في )أ,ك( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ( (   3)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : تػؽ جدػ )ب( : تػؽ جدا )ج( (   4)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كشت )ب,د( (   5)
 .7, باب اليسدة ,  الدحخ الحالؿ في الحكع كاالمثاؿسي , لمسديج يشطخ : الياش أحسج بغ ابخاىيع الياشسي . القائل : - *
 كحا في )أ,ك( : كقاؿ اخخ )ب(  : كقيل شعخ )ج,د,ىػ( (   6)
 .69, باب الديغ  ,  الدحخ الحالؿ في الحكع كاالمثاؿلمسديج يشطخ : الياشسي ,  - *
 كحا في )أ,ب( : اثشاف )ج,د,ىػ,ك( (   7)
 خ ابغ الصحاف كاحجة )ب( : ككاحجة لعسخ بغ الصحاف )ج,ك(كحا في )أ,د,ىػ( : كلعس (   8)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : بمغيسا )ج,ك( (   9)
 كحا في )أ( : غخبتو كحل ذلظ )ب(: عدتو كحل ذاؾ )ج,د,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,ب( : غدتو )ج,د,ىػ,ك( (   11)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( (   12)
مدعػد ، الخائج  .؛ 242باب راىغ ,  السعجع الػسيط ،لسخاد , اقاـ في السكاف , اك شفاء الجخح . لمسديج يشطخ : الصمب كا راـ : - *

 .381,باب راىق ,   معجع لغػي عرخي 
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 كالشكاؿ. (*)كاصشاؼ العحاب بانػاع العقاب , مغ نفائذ كامػاؿ ,

 ذكخ معشى كتاب اسل اليو عمى يج بديق بعجما فخكا مغ بيغ يجيو :

,فسػػػغ معشػػػاه,  (1)يػػػو كتابػػػا اقػػػاـ فيػػػو ,عميػػػو الحػػػخبكقيػػػل اف الدػػػمصاف لسػػػا ىػػػخب ,ارسػػػل ال
 (75/2)عشػػظ ,كانسػػا بعػػس مساليكشػػا,  (3)ال تحدػػب انشػػا جدعشػػا مشػػظ ,اك فخرنػػا ,مػػا عشػػاه  (2)كفحػػػػ 

الصاعة راسو ,كترػػر اف كػل مػغ خػخج عػخج ,كلػع يعتبػخ بسػا راـ  (4)قػػ انفاسو ,كاخخج عغ ربقة
,كىييػات فػاف دكف  (6)القاء الفداد, كىبلؾ الػببلد كالعبػاد سمسا, فجرج كاراد بحالظ ,مثمظ (5)االرتقاء

القتػػػػاد, كالكػػػػخيع اذا بػػػػجا بجدػػػػسو مخضػػػػاف ,داكػ االخصػػػػخ ,كرايشػػػػاؾ انػػػػت اىػػػػػف  (7)مخامػػػػو, خػػػػخط
االدب اذانػو ,كيقػيع فػي  (9)عدمشػا الذػخيف عشانػو ,ليعػخؾ مػغ ذلػظ القميػل (8)الخصبيغ ,كاحقخ فثشى

[ كمػػػػغ (11)]مشػػػظ (10)ف عميػػػظ ,كػػػخة االسػػػج الغزػػػباف, كلشػػػخدفنطػػػع شاعتػػػو ميدانػػػو ,كايػػػع ر لشكػػػخ 
كلشجكسػػػػػػشكع دكس  , ,مػػػػػػػارد االضػػػػػػغاف ,كلشحرػػػػػػجنكع حرػػػػػػج اليذػػػػػػيع (12)عدػػػػػػكخؾ نػاىػػػػػػل القشػػػػػػا

[ الصعػغ, (15)مغ غميع ]الصبع (14),فمتمفطشكع رحى الحخب, في كل شخيق, لسا تعانػف  (13)الحصيع
وِت حرررجن  (16)فلتنرررادن﴿ , (*)صكجميػػػل الزػػػخب, لفػػػع الػػػجقيق ,كلشزػػػيقغ عمػػػيكع سػػػبل الخػػػبل

                                                           
 العقاب كاصشاؼ العحاب )أ,د,ىػ( : العحاب كاصشاؼ العقاب )ب,ج(  :العقاب كالزعاؼ العحاب )ك( - *
 عمى الحخب )ب,ك( : اثار مشو الغزب )ج,د,ىػ(  كحا في )أ( : اقاـ فيو (   1)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : كفحػا )ب( : كبفحػػ )ج( (   2)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : كقخرنا )ج( : كفخرنا )ك( (   3)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : رقة )ب,ج( (   4)
 سا راـ لبلرتقاء )د,ىػ( كحا في )أ( : بسا راـ المقا كلبلرتقا )ب( : بسغ راـ لبللتقاء )ج,ك(: ب (   5)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : العباد كالببلد )ج,ك( (   6)
رضا  .؛, باب خ ر ط ، معجع الغشي  ابػ العـد: كحب في حجيثو , انتدعو كقذخه , اك صقمو كشكمو كشػلو . لمسديج يشطخ :  خخط (   7)

 .2/254باب خ ر ط ,  ، معجع متغ المغة،
 : فثشا )ب( كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( (   8)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : الفيل )ب( (   9)
 كحا في )أ,ب,ج,د,ىػ( : كلشػردف )ك( (   10)
 ساقصة في )أ,د( : ثابتة في )ب,ج,ىػ,ك( (   11)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : الفشا )ب,ج,د(  (   12)
االسػد , أك ما بقي مغ نبات عاـ أكؿ .  : ىػ حجخ الكعبة السذخفة كىػ ما يمي السيداب ,أك ججار الحؼ يزع الحجخ الحصيع (   13)

 2/117, باب ح ط ـ , معجع متغ المغة لمسديج يشطخ : الخضا ,
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : تعانيػف )ب( (   14)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   15)
رسالة إلى تيسػر مع ىجية , يعتحر مشو  : قبيل عػدة الدمصاف فخج إلى مرخ أرسل ىحه الخسالة ىي إعالف حخب عمى تيسػرلشظ- *

ىػ دكف رغبتو , كسا ىجده فييا كتػعجه بالعػدة ليحاربو كييدمو فيسا بعج , كعشجما  803جسادػ األكلى  19عغ الحخب التي انجلعت 
و بدبب خػفو مشو , حرل تيسػر عمى الخسالة أمخ بػقف القتاؿ , كىحا سسح لمدمصاف بالعػدة في الطبلـ , كذكخ انو لع ييخب مغ أمام

كإنسا الدبب الحؼ دعاه لمعػدة لسرخ ىػ لتدديب بعس مساليظ الدمصاف , كالخبلفات التي انجلعت بيشيع لخخكجيع عغ شاعة الدمصاف 
تيسػر عرخه كحياتو  , كسعي بعس األمخاء لتعييغ ممظ اخخ عمييع كالعسل عمى إزالة الشاصخ فخج عغ الحكع. لمسديج يشطخ : شياب ,

 .371 صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ، باعامخ , .؛ 304, الو كأعس
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فمتشادكف )ب(     (   16)



318 
 

 ,التي ىي كالسمح عمى الجػخكح , (3)كمثل ىحه الخخقات ىحه التخىات , (2)اك نحػ , (*)﴾(1)مناص
,  كالخصػاب اليػحياف الػحؼ ال شايػل فيػو , ككالخكح عشج خػخكج الػخكح ,كلػػ كػاف يػجؿ ىػحا الكػبلـ ,

, مػع شػيء مػػغ  غزػػبو الشػايخة , يصفػى مػغ لييػب , كتخميػو مػا يدػػتسيل خػاشخه الػحؼ تسجػو االذف
, اك  غيطػو (4), كربسا كاف كدخ مػغ في صػرة السعتحر الشادـ , كابخاز قزاياىع , اليجايا كالتقادـ
كخػػػخاب  بعػػػج حخيػػػق دمذػػػق , (7)كانسػػػا فعمػػػػا تمػػػظ الغػػػحرة , (6)كبػػػخد مػػػغ قيطػػػو , (5)ىسػػػج مػػػغ حشقػػػو
كصػاركا  { ,قج اعجد التجارؾ كفات , , صحبة الشعاـ كالدرافات كارسمػا الخجـ كاليجايات البرخة ,

 [ :(8)كسا قيل ]شعخ

 (*)في الشائبات كالكغ بعجما افتزحا    ذك الجيل يفعل ما ذك العقل يفعمو               

 /أ(76)كجادت بػصل ال يشفع الػصل  (9)ككسا قيل مرخاع

 فرل : 

ب عميو, قػاؿ لػي قػل , كاديت الخسالة, كقخغ الكتا ذكخ يبدق ىحا قاؿ لسا مثمت بيغ يجيو
,قمػػػػت لػػػػو يػػػػا مػالنػػػػا  (*),قػػػػاؿ مػػػػا مػػػػجلػؿ ىػػػػحا المفػػػػع السػػػػدرؼ  (10)الحػػػػق ,مػػػػا اسػػػػسظ؟, قمػػػػت بيدػػػػق

 ,فكيف ترمح لحسل  (13)اسسظ يا تعالو (*)تعخؼ مجلػؿ (12)[ ,ال ادرؼ ,فقاؿ انت ال(11)]االميخ

 

                                                           
 3:  ص (   1)
, باب ف ك ض , معجع متغ المغة ,باب ف ك ص , رضا ,معجع الغشي  ال مفخ كال ميخب . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , مشاص : - *
5/575. 
 في )أ,ب,ج,د,ىػ( : عغ )ك( كحا (   2)
 كحا في )أ( : الخخافات )ب,ج,د,ىػ,ك( (   3)
 ثابتة في )أ,ب,د,ىػ,ك( : كساقصة في )ج(    (   4)
 كحا في )أ,ب,د,ىػ,ك( : ىشقو )ج( (   5)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : قيزو )ب( (   6)
 كحا في )أ( : السعحرة )ب,ج,د,ىػ,ك( (   7)
 ابتة في )ب,ج,د,ىػ,ك( ساقصة في )أ( : ث (   8)
 .38, باب الجيع ,  الدحخ الحالؿ في الحكع كاالمثاؿلمسديج يشطخ : الياشسي ,  - *
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : فرل كقيل نرف بشت )ب( (   9)
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : بديق )ب( : بدبق )ج(  (   10)
 . 39, باب معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛, باب زرؼ ع الغشي معج : حقيخ ذميع تافو . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , السدري  - *
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : كثابتة في )ب(            (   11)
 كحا في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ما )ب( (   12)
, باب دمع , يط السعجع الػس: عبلمة كبخىاف , كمعشاه كفحػاه , أك ما يمـد مغ العمع بو لعمع بذيء اخخ ,. لمسديج يشطخ :  مجلػؿ - *
 .315, معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛, باب دؿ ؿ معجع الغشي  ابػ العـد ,.؛  231
 كحا في )أ,د( : تفالة )ب( : ثعالة )ج,ىػ( : ثقالة )ك( (   13)
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لقػاعػػػج ,كسػػػمكػا ,كلػػػػال اف عػػػادة السمػػػػؾ ,اف ال ييجػػػػا الخسػػػل ,كقػػػج ميػػػجكا عمػػػى ذلػػػظ ا (*)الخسػػػالة
الدبل, كانا اكلى مغ يتبػع اثػار الدػبلشيغ ,كيحيػي سػشغ السمػػؾ الساضػيغ, لفعمػت معػظ مػا يجػب 

اىمو ,كبعج ىحا فبل عتب عميظ ,كانسػا المػـػ عمػى مػغ تقػجـ ,بيػحا  (1)فعمو, كال كصمتظ الى ما انت
و, كقػج ضيػخ بفعمػو ,ايزا الف ذالظ مبم  عمسو, كمػجرؾ عقمػو كفيسػ (2)االمخ اليظ ,كال حخج عميظ
 [:(3)الػبيل ,نتيجة ما قيل ]شعخ

 (*)فسبم  اراء الخجاؿ رسػليا         تخيخ اذا ما كشت في االمخ مخسبل                       

,فػحىبت فػجػجتيا قػج دكػت  (5)" ثع قاؿ لي ,تػجو الى قمعتكع ,كمكػاف عػدتكع كمشفعػتكع(4)"
تكا, ثع اتيتو ,كذكخت لو ما رايتػو, فقػاؿ اف مخسػمظ اقػل ,كحخيسيا خدفا كى (6)حخميا (*)دكا, كسيع

 (8)كاصل اليو عمى عقبػظ, كىػا انػا مذػبث (7)مغ اف اجاممو ,كاذؿ مغ اف اراسمو, كالكغ قل لو اف
ما اسػتصاع مػغ  (10),اك لمفخار الحيل, كليعج الييسا اختار (9)مخاليب اسػدؼ بحنبظ, فميسذخ الفخار
 الػى جيػة مرػخ , (12)فاخخجػت ,كمػا صػجقت اف ترػػبت (11)فػي قػة ,كمغ رباط الخيػل ,ثػع امػخ

 كدحخجت. 

                                                           
التسر  في الحادؼ كالعذخيغ مغ جسادػ األخخػ , شمب تيسػر مغ الدمصاف فخج بإشبلؽ سخاح  رسالة تيسػر الى الشاصخ فخج : - *

, كبالسقابخ سيقـػ باشبلؽ سخاح صجر الجيغ السشاكؼ كبقية األسخػ , كبعس األمػر األخخػ التي لع تحكخ في السرادر , فقخر أرسالو 
مع بعثة مسمػكية بخئاسة األميخ بيدق الذيخي كىػ أحج قادة الجير الخيالة , إلعبلمو بإرساؿ اتمسر غميو , فػجج تيسػر أف الخسالة 

عف فييا , فدىاف تيسػر أعزاء الػفج كشتع الدمصاف ككصفو بالحليل كالحقيخ , أما بيدق لقي معاممة خذشة مغ تيسػر تحسل الز
كاسسعو كبلـ بالذتع كالتدديب كىجده بالقتل , ألف تيسػر كاف غاضب عمى سجغ رسمو في حمب , كأخبخ تيسػر بيدق رسالة يػصميا 

كذكخه ابيو عشجما قتل الػفج التيسػرؼ عشج الخحبة , كتػعجه انو سيجيد جيذو كيغدكه في لمدمصاف فخج , كصاغيا بدسمػب استعبلئي 
عقخ داره كإني سدصل اليظ , ثع امخ بإخخاج الػفج السسمػكي بعج اف بث الخػؼ فييع , فاتخح تيسػر الصسر ذريعة لجخػؿ الذاـ. لمسديج 

, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  شياب , .؛ 12/249, شجـػ الداىخةال ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  6/56,  ، الدمػؾ يشطخ : السقخيدؼ 
.؛ فيذيل ,   169, الغدك السغػلي لجمذق .؛بشي عيدى , 430ك  419,  تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  .؛ شقػش , 325

 . 373 صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي ، .؛باعامخ , 173,   لقاء ابغ خمجكف لتيسػر لشظ
 الى ما انت )أ,ج( : ما كشت )ب,ك( : ما انت )د,ىػ( (   1)
 كحا في )أ,ب,د( : عميو )ج,ىػ,ك( (   2)
 ساقصة في )أ,ج,د,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   3)
ياني , األصف .؛ 198, مجسع الحكع كاألمثاؿابػ القاسع التشػخي . لمسديج يشطخ : الشيدابػرؼ ,  -صفي الجيغ الحمبي القائل : - *

 .1357, الحج الخامذ كالعذخكف ,  الذعخاء كالبمغاء محاضخات االدباء كمحاكرات
 الى ىشا تشتيي الشدخة د . (   4)
 كحا في )أ( : كمشعتكع )ب,ج,ىػ,ك( (   5)
الديػر ,  باب لغػي عرخي ، مدعػد , الخائج معجع .؛, باب س ك ـ معجع الغشي  عبلمة . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , سيع : - *
458. 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : حخصيا )ب( (   6)
 كحا في )أ( : اني )ب,ج,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ( : مثبت )ب( : مشذب )ج,ىػ,ك( (   8)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : فميذسخ لمقخار )ج,ك( (   9)
 كحا في )أ( : يتيساشا اخبار )ب( : ييسا اختار )ج,ىػ,ك( (   10)
 امخ )ب( : امخ بي )ىػ( : امخ ني )ج,ك( كحا في )أ( : (   11)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : صػبت )ب(  (   12)
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 فرل : 

[ ردنػو ,كاسػتجر خمفاتيػا ,شػيئا (1)كحيغ مبل جخاب شعسو, مغ نفايذ االمػاؿ, ]الػحخايخ ك
الكبػػار, فعػػحبػىع بالسػػاء  (2)فذػػيئا صػػافيا كرنقػػا ,حتػػى صػػفاىا بقصشػػة, امػػخ بتعػػحيب ىػػػالء االعيػػاف

االمػػػػاؿ مػػػشيع,  (4)الخمػػػاد كالكمػػػذ, ككػػػػكىع بالشػػػار, كاسػػػتخخجػا خبػػػث (3)كسػػػففػىع  /ب(76)كالسمػػػح, 
اسػتخخاج الديػت بالسعرػار ,ثػع اشمػق عشػػاف االذف لعدػاكخه ,بالشيػب العػاـ, كالدػبي الصػاـ ,كالفتػػظ 

,عمػى ذلػظ اشػج  (5)اكلئظ الكفخة الفجػخة (*)كالقتل, كاالحخاؽ كالتقيج باالسخ ,عمى االشبلؽ ,فيجست
, كالتثخيػػب كالتخخيػػب ,انقزػػاض الشجػػػـ ,كاىتػػدكا كربػػػا,  ػا عمػػى الشػػاس بالتعػػحيباليجػػػـ ,كانقزػػ

الغشع  (6)كفتكػا كسبػا ,كصالػا عمى السدمسيغ ,كاىل الحمع ,صػلة الحباب الزػارؼ, عمى ضػاني
,كفعمػػػػا مػػػا ال يميػػػق فعمػػػػو, كال يجسػػػل ذكػػػخه كنقمػػػو ,كاسػػػػخكا السخػػػجرات ,ككذػػػفػا غصػػػا السدػػػػتخات, 

 (7)ػس الخجكر ,مغ افبلؾ القرػر, كبجكر الجساؿ ,مغ سساء الػجالؿ, كعػحبػا الكفػاركاستشدلػا شس
بانػاع العحاب ,كبجا لمخمق ما لع يكغ في الحداب, كاستخمرػا باصبلء جػاىخ الشاس  (8),كاالكابخ
مػػشيع خبلصػػات الػػحىب, كصػػشفػا فػػي اسػػتخخاج الشفػػايذ مػػغ الشفػػػس, باصػػشاؼ العػػحاب  (9),الشػػار

مشيا ,العجب كفخقػا بيغ الػالجة ككلجىا, كالخكح كجدجىا ,كذىمت كل مخضعة  (10),مدايل يقتزي
مررن ا جررى  (12)وفررر المررر﴿ مػػا صػشعت, (11)كبغيػخ عسػا ارضػػعت ,كجػازكا كػػل نفػذ بسػػا صػػشعت,

 ,كذؿ  (*)﴾(14)منوم يومُذ شان يغنجى,﴿(13),كصاركا لكل (*)﴾وبنجى *وامى وابجى* وصاحبتى

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   1)
 كحا في )أ,ب( : االمخاء )ج,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ( : سقػىع )ب,ج,ىػ,ك( (   3)
 كحا في )ا( : خبايا )ب,ج,ىػ( : خبا )ك( (   4)
,  السعجع الػسيطيو عمى غفمة , زحف إلى العجك كانقس عميو . أك دخل عميو بجكف اذف  . لمسديج يشطخ : : كصل الفيجست  - *

 .834, باب ىجف ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,  .؛ 515باب ىتف , 
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : الفجخت )ج( (   5)
 الزػارؼ عمى ضػاني )أ,ج,ىػ,ك( : عمى )ب( (   6)
 ي)أ,ج,ىػ,ك( : الكبار )ب(   كحا ف (   7)
 كحا في )أ,ب( : االصاغخ )ج,ىػ,ك(  (   8)
 كحا في )أ( : جػاىخ الشاس الثار )ب( : الشار جػاىخ الشاس )ج,ك( : جػاىخ الشاس )ىػ(  (   9)
 كحا في )أ( : يفزي )ب( : يقزي )ج,ىػ( (   10)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : كلغيخ )ك( (   11)
 ػ,ك( : السؤمغ )ب(كحا في )أ,ج,ى (   12)
 36 - 35 – 34:  عبذ - *
 كحا في )أ( : لكل )ب,ج,ىػ,ك( (   13)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : يعشيو )ب( (   14)
 37:  عبذ - *
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الحمػػـ, كتبػجلت  (1)صيخ كالجديع, كشع الببلء ,كعػع القزػاء ,كشاشػت, كىاف الخ(*)العديد كالكخيع
عبلمػػات يػػـػ  (3)اقدػػع بػػا, لقػػج كانػػت تمػػظ االيػػاـ, عبلمػػة مػػغ (2)الفيػػػـ ,كتخاكسػػت غيػػـػ الغسػػػـ

الداعة,كاسػػتسخ ىػػحا الشيػػب العػػاـ, نحػػػ مػػغ ثػػبلث  (*)الدػػاعة عػػغ اشػػخاط (4)القيػػاـ ,كاسػػفخت تمػػظ
 . (*)اياـ

 االثار: (6)الشار في البمج لسحػ (5)ذكخ القائيع

                                                           
الدمب كالشيب كانتياؾ األعخاض ,فسارس العجيج مغ أنػاع دخل تيسػر كجشجه دمذق , كبجأت عسميات  : التشكيل باىل دمذق - *

استسخ الببلء بيع تدعة ك عمى السذي عمى الشار , كقز أعزائو كغيخىا التي تعخض ليا األعياف ككبار الجكلة ,  العحاب مثل اجبارىع
فقج شمب تيسػر مغ جشجه بغارة  , كقيل تدعة عذخ إذ بجات في ثساف كعذخيغ رجب , أك يػـ األربعاء ثبلثيغ رجب,كعذخيغ يػما 

االكالد كالخجاؿ بالحباؿ , باستثشاء مغ ىع  كساقػاالعاـ , فشيبػا أألالت , كسبػا الشداء , عامة كأف يشيبػا ما بيا , كأشمق عميو الشيب 
كجسعػىع خارج السجيشة , كبعج ساعة أمخ الجشج بالديخ فػقيع أثشاء ركػبيع الفخس , كسا  ,بال  عجدىع عذخة أالؼ  دكف الخامدة 

, اثشيغ مغ شعباف ,غ كالخذب استسخت الشيخاف مذتعمة ثبلثة اياـ حتى يػـ الجسعة أشعمػا الشيخاف بالسشازؿ , كالف السجيشة مبيشة مغ الصي
الف الجػ كاف عاصف كالخياح قػية , كأشمق عميو حخيق دمذق , كبشى مغ رؤكس السػتى مشارات , كبعجىا قخر تيسػر السغادرة يػـ 

فيحا  لتي نيبيا مغ الدكاف بسا فييع العمساء كالسيشجسيغ ,الثالث مغ شعباف أك الثالث عذخ مغ شعباف , باألمػاؿ كالدبايا االدبت 
ىل بقي لو تعمق بجمذق التشكيل أىمظ سكاف مذق , كسمع نائب القمعة مفاتيحيا لتيسػر , كعشجما انتيى مغ ذلظ خخج الدكاف كسدلػه 

تعمل سبب ترخؼ تيسػر ىػ كقػؼ أسبلؼ  السرادر التاريخيةك ,  بعج مكػثو فييا ثسانيغ يػماف , كقيل اربعة كسبعػف يػما فقاؿ ال ,
،  السقخيدؼ  .؛ 320, ، الشفحة السدكية في الجكلة التخكية دقساؽ  . لمسديج يشطخ :ابغالدكاف الجمذقييغ بجانب معاكية بغ ابي سفياف

 -1ج, الدىػربجائع  ابغ إياس ,.؛  12/245, الشجـػ الداىخة.؛  4/125, السشيل الرافي ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛ 6/54, الدمػؾ
.؛  42/ 1, ،الخصط التػفيقية الججيجة لسرخ .؛ مبارؾ 293/ 1ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار ،  مقجير , .؛2/617ؽ

.؛ شياب  156, االثار االجتساعية كاالقترادية لمحسالت العدكخية السغػلية عمى بالد الذاـ  اسساعيل , .؛123, تيسػرلشظ المب , 
األثخ الحزاري  الػجيو , .؛  229, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخيةمرمح , .؛  318, عرخه كحياتو كأعسالو  تيسػرلشظ ,

 عاشػر , .؛ 430, تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  شقػش , .؛ 2/462, العجد الدادس , لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي 
لقاء .؛ فيذيل , 104,  العرخ السسمػكي –مػسػعة التاريخ االسالمي  الديجؼ ,.؛  350,  الجياد اإلسالمي ضج الرميبييغ كالسغػؿ

التاريخ الدياسي لسشصقة شخؽ  حجو شػكت ,.؛  85,  حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ القاضي , .؛ 155,  ابغ خمجكف لتيسػرلشظ
 .127,  االردف
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : شاست )ب( (   1)
 )أ,ب,ىػ( : الغيع )ج(  :الغسع )ك( كحا في (   2)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ىاتيظ )ب( (   4)
، .؛ رضا  78, باب اشخاب ,  الخائج معجع لغػي عرخي  : عبلمات أشخاؼ الشاس , يـػ القيامة . لمسديج يشطخ : مدعػد ,أشخاط  - *

 . 3/305,  , باب ش ر طمعجع متغ المغة
سياسة تيسػر في دمذق كببلد الذاـ بدكسميا أثارت حدف العجيج مغ السؤرخيغ , عمى السريخ الحؼ ألت إليو دمذق بعج حخيقيا  - *

كنيبيا , فقج راح ضحيتيا عذخات أالؼ مغ الدكاف غيخ الحيغ سيقػا إلى سسخقشج , إذ بم  عجدىع ألفي شخز, كرءكا  أف الحؼ حل 
 أمخ مبال  فيو , فسحشة دمذق عمى أيجؼ تيسػر كانت أصعب مغ محشتيا زمغ ىػالكػ , فقاؿ أحج الذعخاء السعاصخيغ: بالجامع األمػؼ 

 فعاؿ تسخلشظ لعجكه اعطسا                              لقج عطسػا فعل التتار كلػ رأكا                   
 كشائخة في جمق كاف اشاما                           لقج خخب الجنيا كاىمظ اىميا                        

 كقاؿ الذاعخ عمي بغ عبج المعة الغدكلي , معخبا عغ حدنو بسا اصاب بمجه كاىمو :
 لي حدخة لي لػعة ككفاني .  لي انو لي حخقة لي ليفة                                                      

الغدك السغػلي  ،غخيخؼ .؛ 140, رحالت مثقف شامي   زيادة ,.؛  322, شظ عرخه كحياتو كأعسالو تيسػرل لمسديج يشطخ : شياب ,
 . 73 كاثخه في الذعخ ،

 كحا في )أ,ب,د,ىػ( : القايع )ك( (   5)

 كحا في )أ,ىػ,ك( : لشحػ )ب,ج( (   6)
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 /أ(77)كاتسػػػػه  (*)العيػػػث كالعبػػػث ,كقزػػػػا فػػػي حػػػ  فدػػػادىع ,التفػػػث (1)ثػػػع انيػػػع لسػػػا انيبػػػػا
,كشػػافػا كسػػعػا فػػي السشكػػخات ,كرمػػػا فػػي البيػػػت الشػػار, كفػػي القمػػػب  (*)بالفدػػق كالجػػجاؿ كالخفػػث

 (2)حرػػػار, كممػػػػا فػػػي اشػػػػاطمػػػغ دمػػػاء السدػػػمسيغ, الػػػػاقعيغ فػػػي اال الجسػػػخات, كافاضػػػػا مػػػا اراقػػػػا
فػػػييع مػػػغ ركافػػػس الخخسػػػانية  (3)مػػػغ نػػػار, ككػػػاف (*)االحػػػخاؽ ,فارسػػػمػا فػػػي حػػػـخ السجيشػػػة, شػػػػاضا

 (5),فتدػارقا (4),فتذػبت الشػار بمييبيػا, كسػاعجت الػخيح بيبػبيػا  ,فاشمقػا الشػار فػي جػامع بشػى اميػة
,لػيبل كنيػارا, فػاحتخؽ مػا بقػى  (7)االثار ,ريحا كنار ,كاسػتسخ عمػى ذلػظ بػاذف ر تعمػى (6)في محػ

 (*)بمداف الشار ,ما سصخ عمى لػح, كجػد السجيشػة مػغ الػجركس (9),كامحى (8)مغ الشفايذ كالشفػس
حصرجدا َكران لرم ,كاصػبحت ﴿ (12)كال اليسػذ (11)الغية ,ال تدسع فييػا (10),فامدت تمظ السغاني

 ؿ, اخحكا مغ االمػا (13),كذلظ بعج اف اضيخكا ما ﴾(*)تغن باِمس

 

 

 

                                                           
 كحا في )أ,ج,ك( : انيػ )ب( : انتيد )ىػ( (   1)
 )ب( : الثفث )ج( كحا في )أ,ىػ,ك( : الشفث - *
معجع  رضا , .؛ 169, باب معجع لغة الفقياء  : الفحر في الكبلـ , كلفع كشاية عغ الدكاج . لمسديج يشطخ : ركاس , الخفث - *

 .2/617, باب ر ؼ د , متغ المغة
 كحا في )أ,ج,ىػ( : كممػ مغ شػاظ )ب( : كرممػا في اشػاط )ك(  (   2)
 .؛,باب  ش ك ظ ابػ العـد ، معجع الغشي خاف لو , كالحخ الذجيج , أك شجة العصر . لمسديج يشطخ : : الميب الحارؽ ال د شػاضا - *

 .483, باب الذػاء ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد ,
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : فكاف )ب( (   3)
 كحا في )أ,ىػ( : ىبػبيا )ب( : بيبػىا )ج( (   4)
 ب,ج,ك(كحا في )أ,ىػ( : فتداكقا ) (   5)
 محػ )أ,ج,ىػ,ك( : نحػ )ب( (   6)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,ىػ,ك( (   7)
 ثابتة في )أ,ب,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   8)
 كحا في )أ( : كانسحى )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
خقت حػائصو , فمع كصمت الشيخاف التي اشعميا جشج إلى الجامع األمػؼ الكبيخ , فدقط سقفو كتيجـ , كسدؿ رصاصو كأبػابو أح - *

يبقى مشو شيء سػػ الججراف القائسة , يحكخ السؤرخػف أف تيسػر حاكؿ إنقاذ الجامع فدرسل قائجه شاه ممظ , كلكغ كانت الشيخاف قج 
مى أكمت سقفو كأنيار قبيل كصػلو , فحػلت الشيخاف الحجارة إلى رماد , باستثشاء مدذنة عيدى التي يقاؿ أنو سيشدؿ مغ الدساء إلييا ع

, الشفحة السدكية في الجكلة التخكية  .؛ ابغ دقساؽ , 3/2123, العبخ  الخغع مغ أنيا مبيشة مغ الخذب . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,
, العجد الدادس , األثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي   الػجيو ,.؛  78لقاء ابغ خمجكف لتيسػرلشظ ،  فيذيل , .؛ 320
 .319, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  ب ,شيا .؛ 2/462
 كحا في  )أ( : السباني )ب( : السغاني )ج,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ,ب( : ال تدسع فييا )ىػ( : ال تدسع فييا الغية )ج,ك( (   11)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اال ىسذ )ب(  (   12)
 24:  يػنذ - *
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاما )ب( (   13)
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 .(*)االحساؿ (1)كاكسقػا مشو مغ

غسػاـ تمػظ الػجكاىي كالباليػا عػغ بػالد الذػاـ بسػا  (*)((2)اقالع ىاتيظ الخزايا )كاقذػاع
 : (*)مغ اكزار كخصايا تحسمو

[ شػػعباف, (3),يػػـػ الدػػبت ثالػػث ]شػػيخ (*)ثػع ارتحػػل ذلػػظ الفتػػاف ,كاقمػػع صػػيب ببليػو اليتػػاف
قتيع كتحسمػػا ,مػغ ذلػظ مػا عجػدت عشػو قػػػ اسػتصاعتيع, كقج اخحكا مغ نفػايذ االمػػاؿ, فػػؽ شػا
, فػػػي اكعػػػار  , كيمقػنػػػو شػػػيئا فذػػػيئا [ كالسشػػػازؿ(4), ]كالسدػػػالظ فجعمػػػػا يصخحػػػػف ذلػػػظ فػػػي الػػػجركب

 كالجبػػاؿ كالرػػحارؼ , كاضػػحت القفػػار كالبػػخارؼ , كذلػػظ لكثػػخة الحسػػل, كقمػػة الحػامػػل , السخاحػػل ,
مػػغ  (5)كاضيػػخت ككػػاف االرض فتحػػت خدايشيػػا , ىذػػة ,كانيػػا اسػػػاؽ الج مػػغ االمتعػػة كاالقسذػػة ,
 : (6), قمت بجييا كامشيا (*)السعادف الفمدات

                                                           
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك( (   1)
بعج اف حاصخ تيسػر القمعة , نرب عمييا السشجشيقات كاآلالت الحخبية األخخػ , فخخبيا كمحى معالسيا , كأشعل الشار في  - *

شيخ رمزاف السشازؿ كالجكر كالسداجج , حتى كصمت إلى الجامع األعطع , كصمت لدقفو فدحخقتو , فتيجـ الدقف كالحائط , كذلظ في 
 ىػ , كنتيجة ليحا الخخاب الحؼ حل بيا , كبجامع بشي أمية , قيل شعخ في جسالو :  794الثاني كالعذخيغ , سشة 

 بجامعيا الداىي البجيع السذيج      تقػؿ دمذق اذ تفاخخ غيخىا                 
 كما قربات الدبق اال لسعبج     جخػ ليباىي حدشو ؿ جامع               

 كقيل في الحخيق : 
 ليطيخ لي عشج البياف معاني      حخيق دمذق قج بجا لعياف                   
 كخباتيا باد لكل بشاف     كلػ لع تكغ نار االعادؼ لسا غجت        
 سخكرا بيا ال شارت بكل لداف      كال صبغت بالدعفخاف قسيريا          

 .2/90ك  1/347, ندىة الشفػس كاألبجاف  ابغ الريخفي , .؛ 417يف بابغ خمجكف التعخ  . لمسديج يشطخ : ابغ خمجكف ,
 كحا في)أ,ج,ىػ,ك( : كاقتشاع )ب( (   2)
رضا  .؛, باب ؽ ش ع معجع الغشي  : زاؿ كترجع , كذف كأزاؿ كتفخؽ عغ بعزيع البعس . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , اقذاع - *

 .4/570, باب ؽ ش ط , ، معجع متغ المغة
: أف تيسػر حقق أىجافو كغاياتو مغ غدك الذاـ , فقج أخزع ببلد الذاـ كأحخؽ  قخر تيسػر الخخكج مغ دمذق لعجة أسباب مشيا - *

دمذق , باإلضافة إلى ضيق العير فييا ,كأف السؤف كاألعبلؼ الحيػانية بجات بالشفاذ , إذ أف الجخاد بجأ باالنتذار استسخت أياـ , 
خخاب , فارسل قدع مغ جشػده لجسعيا مغ فمدصيغ , إذ شػىجت جشػده أيزا تجسع األعبلؼ مغ ببلد حػراف  بعجما أصبحت دمذق

كىي أربج كعجمػف, حتى كصمت الحػلة , خاصة بعج أف أحخؽ أحخاش دمذق , أيزا بجأت األخبار ترل إلى تيسػر أف الشاصخ فخج 
الػقػع ىػ كقػاتو في مػاجية مع الشاصخ السسمػكي , أما الدمصاف بايديج  قخر تجييد حسمة ججيجة لسػاجية تيسػر , فقخر العػدة دكف 

 .؛ 2/138, انباء الغسخكاف يجخؼ اتراالت لتذكيل تحالف دفاعي ضج ىجسات تيسػر . لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 
 .128, شصقة شخؽ االردف التاريخ الدياسي لس حجو شػكت ,.؛  430, تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  شقػش ,

، رضا  .؛ 832باب اليتػؼ ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، : أنرب كأنداؿ , أك الدحاب . لمسديج يشطخ : مدعػد , اليتاف - *
 .5/597, باب ق ت ؼ , معجع متغ المغة

 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   3)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   4)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ( : كساقصة في )ب(    (5)
: جسع فمد , ىػ عشرخ كيساكؼ يتسيد ببخيق معجني , كلو القجرة عمى التػصيل الكيخبائي كالحخارة  , أك الشحاس األبيس ,  فمدات - *

 .4/445, باب ؼ ؿ ذ , ، معجع متغ المغةأك الخجل الغميع الذجيج الربلبة . لمسديج يشطخ : رضا 
 ا في )أ,ج( : شعخ )ب( : قمت بجييا شعخ )ىػ(كح (   6)
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 الذػاىق كالبػادؼ  (1)عمى فشغ  كصار لداف بذخىع يشادؼ                    

فداد الفشاىا ,كمغ ممكشا كديشو اقتخفشاىا , نيبشا امػاؿ  (2)عخفشاىا , كعادة (*)االذػ ششذشة
زينرٌ (5)اوزار من المسرلمجن (4)وِكنا حملنا,كما في كجييا صخفشاىا , ﴿ (3)كخصفشاىا السدمسيغ

مػغ اكبػاد  (7), كمع ذلظ فمػ اخح مغ نفايذ دمذق, اضعاؼ ما اخحكا , كفمح (*)﴾(6)القوم فقدناها
,كال نقػز مػغ بحػار معيشيػا ,  (10)في يسيشيػا (9)ما /ب(77),ما غاض ذلظ  (8)ذخايخىا ,اال كما فمق

الػػجاىى ,كالسرػػػاب الستشػػاىى , النيػػا احخقػػت غالػػب ,مػػا كػػػاف  (11)الكػػغ الشػػار ,كانػػت فػػي الػػببلدك 
 (14)كاالقسذػػػة كاالثػػػاث ,كضػػػخت بسػػػا يكػػػػف مػػػغ العسػػػايخ , (13),فسػػػا ضشػػػظ (12)داخػػػل البمػػػج الغػػػػث

عمػى العبػػر, الػى جػامع بشػى اميػة  (15)الكبلب ,باكل لحػـ مغ مات داخل البمج ,فسا صار يجدخ
 احج .     (16)مغ الكبلب

ذكخ ما جخى فػي مرػخ كسػائخ االشػار عشػج سػساعيع ىػحه االخبػار كاسػتيقانيع ىػحه 
 االىػاؿ كاالخصار :

,كايػػػجىا  (19)[ ,فانيػػػا تخبصػػػت ,كانحمػػػت قػاىػػػا(18)مرػػػخ ,فسػػػا دكنيػػػا ]مػػػغ الػػػببلد (17)فامػػػا
سرركارى َومررا هررم تخبصػػت , كعػػجمت القػػخار ,كاسػػتعجت لمفػػخار ,فمػػػ رايػػت الشػػاس ,كىػػع حيػػارػ ﴿

                                                           
 كحا في )أ,ىػ( : فشغ )ب( : فتغ )ج,ك( (   1)
, باب  الخائج معجع لغػي عرخي  : جسع ششاشغ , الػرؽ أك الثػب الججيج , قصعة مغ المحع , العادة . انطخ: مدعػد ,ششذشة  - *

 .3/383, باب ش ق ب , معجع متغ المغة رضا , .؛ 481ششع , 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : عادت )ب( (   2)
 كحا في )أ( : كحفطشاىا )ب,ج,ىػ,ك(  (   3)
 كحا في )أ( : مع ذلظ حسمشا )ب(  : ساقصة في )ج,ك(: كلكشا حسمشا )ىػ(  (   4)
 ثابتة في )أ,ب( : كساقصة في )ج,ىػ,ك( (   5)
 ثابتة في )أ, ب,ىػ( : كساقصة في )د,ك(  (   6)
 .87:  شو - *
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كفمحكا )ب( (   7)
 كحا في )أ( : االؼ ما فمحكا )ب(  : االؼ ما فمج )ج,ىػ,ك( (   8)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   9)
 كحا في )أ,ب( : عيشيا )ج,ىػ,ك( (   10)
 كحا في)أ,ب,ىػ( : الببلء )ج,ك( (   11)
 كحا في )أ( : لعجـ الفػات )ب,ج,ىػ,ك( (   12)
 كحا في )أ,ك( : ضشظ )ب,ج,ىػ(    (13)
 كضخيت )ج,ىػ,ك( :كحا في )أ( : كخخبت )ب(  (   14)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : يجدج )ج,ك( (   15)
 ثابتة في )أ,ب,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   16)
 كحا في )أ,ج,ىػ( : كاما )ب( (   17)
 ساقصة في )أ,ب( : ثابتة في )ج,ىػ,ك( (   18)
 ك( : عخاىا )ب(كحا في )أ,ج,ىػ, (   19)
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,كابرػػارىع باىتػػة ,كشػػػفاىع  (1)ابػػجانيع كاجفػػو , كقمػػػػبيع راجفػػو, كاصػػػاتيع خافتػػة, ﴾(*)سرركارىب
كػل  (2)﴾ , كقػج اسػتػفد(*)تظن ان يفعرل بورا فراقرة ووجوهم باسرة َيابدة ,كصػػرىع بايدػة , ﴿

لسػػا يػػػخد عميػػو, مػػػغ جمػػى االخبػػػار  (3)مػػغ اىػػل االمرػػػار, كسػػكاف االنجػػػاد كاالغػػػار, كقػػػج اضػػاخ
عمػػى ذلػػظ مػػا يكػػػف مػػغ متعمقػػات الحخكػػة كالدػػكػف, فاخػػح تيسػػػر عمػػى شخيقتػػو العػجػػا,  (4)فيبشػػى

كرجع عمى سبيل بغية التي اتخحىا ,شخعة كمشياجا, كقج سجت عداكخه االفػاؽ كاالكشػاؼ, كعسػت 
 ىيبتو االرجاء كاالشخاؼ .

اصػيب مػغ سػياـ القزػاء بالخشػق ككقػع فػي مخاليػب اسػخه مػغ اعيػاف  (5)ذكخ مػغ
 دمذق:

 (7),محػى الػجيغ ابػغ الغػد (6)خح مغ اعياف الذاـ ,كمذػاىيخىا االعػبلـ, قاضػى القزػاتكا
[ العقػػػاب ,ككػػػػكه كسػػػقػه السػػػاء كالسمػػػح ,كبػػػالكمذ كالشػػػار, (8)الحشفػػػي, بعػػػج اف عػػػاقبػه بػػػانػاع ]مػػػغ
,فػصػبل الػى تبخيػد ,كمكثػا بيػا مػجة  (*),شياب الجيغ ابػ العباس (9)كشػكه, ككلجه قاضي القزات

 (11),كقاضػػي القزػػات (10)امخىسػػا فػػي االنتطػػاـ /أ(78)كبػػاس ,ثػػع رجعػػا الػػى الذػػاـ, كاخػػح فػػي شػػجة 
 ,شسذ الجيغ الشابمدي الحشبمي, كقاضي القزات, صجر الجيغ السشاكؼ الذافعي ,فتػفى الى 

 

 

 

                                                           
 2: الحج  - *
 كحا في )أ,ىػ( : خافية )ب,ج,ك( (   1)
 24 - 25 القيامة : - *
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : استػفدت )ب( (   2)
 كحا في )أ,ب( : اصاح )ج,ىػ,ك( (   3)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : حمي االخبار فيشدى )ب( : جبل االخبار فيبشى )ج( (   4)
 : ما )ج,ك(كحا في )أ,ب,ىػ(  (   5)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,ىػ,ك(  (   6)
 كحا في )أ( : الغدني )ب( : ابغ العد )ج,ىػ,ك( (   7)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   8)
 كحا في )أ( : القزاة )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
دىخؼ البقاعي الجمذقي , كلج سشة : أحسج بغ صالح بغ احسج ابغ خصاب بغ يخحع العحرؼ ال شياب الجيغ ابػ العباس - *
ـ(, درس في العجيج مغ السجارس مثل السجرسة بالعرخكنية كالذامية البخانية , كتػلى افتاء دار العجؿ , تػفي سشة 1323ىػ/723)
 .120,  قزاة دمذق ـ( , كصمى عميو بالجامع االمػؼ , كدفغ بالسقبخة الرػفية . لمسديج يشطخ : ابغ شػلػف ,1392ىػ/795)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : باالنتطاـ )ب( (   10)
 كحا في )آ( : القزاة )ب,ج,ىػ,ك( (   11)
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الذػػػييج  (3),كشػػػياب الػػػجيغ احسػػػج بػػػغ (*)((2)[ ,الػىػػػاب غخيقػػػا ,فػػػي )نيػػػخ الػػػداب(1)رحسػػػة ر ]تعمػػػى
ككاف متحسبل ,اكزار الػزر, بعػج اف رامػػا عحابػو ,كشمبػػا عقابػو ,ككػاف قػج جيػد متعمقيػو السعتبخ, 

حكايتػػو, كبػػحؿ ليػػػع فػػي دفػػػع  (5),جخيػػػجة, فػػحكخ ليػػػع (4)الػػى االمػػاكغ البعيػػػج ,كاقػػاـ ىػػػػ فػػي دمذػػق
,كالقمػة استرػحبػه ,فػصػل  (6)مػجػدة شاقتو, فاخحكا ما اخفػاه خفيػة ,كلػع يعػحبػه ,كلكػشيع باالىشػة

سسخقشج ,كقاسى بيا مغ صخكؼ الػدمغ ,انػاعػا مػغ غخبػة ,كقفػخ كمحػغ ,ثػع رجػع الػى دمذػق  الى
,ككػػاف مقيػػجا  (8),كمػػغ االمػػخاء الخػػاص ,االميػػخ الكبيػػخ كبتخػػاض (7),كتػػػفى بيػػا رحسػػو ر تعمػػى

ابػي الصيػب ,فػانيع عػاقبػه  (9)معو, مات عشج كصػلو الػى الفػخات ,فامػا القاضػي ناصػخ الػجيغ ابػغ
,فسا كاف عشجه لحالظ ثبػات ,فػاعجدىع عسػا  (*),ككاف رقيق البجف ,لصيف السداج سػداكيةبكل بمية 

كراح  (10)يخكمػػػػف مشػػػو بػػػالسػت, كفػػػات فسػػػات ,كاسػػػتخاح كشػػػخب مػػػغ الذػػػيادة ,كػػػاس مػػػجاـ ,جػػػاءه
,لسػػا شػػخع فػػي الشيػػب العػػاـ, السبػػخج استذػػيج غمصػػا ,قاضػػي  (11),فػػجفشػه عذػػية بسجرسػػة الكػرسػػية

,ضعف سبعة عذخ يػما ,كانقصع  (13)مفمح, كبخىاف الجيغ بغ القػسة (12)بغ القزات, تقي الجيغ
 تل الجبغ, كلحق باالمػات قػما ,ككانػا قج خخجػا عمى االحياء كاالمػات ,كخافػا اف  (14)في حارة

 

                                                           
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   1)
 كحا في )أ( : الشيخاب )ب( : التخاب )ج,ىػ,ك( (   2)
نيار فدساىا باسسو, كىػ بيغ السػصل : ىػ نيخ بالعخاؽ حفخ زاب بغ تػركاف بغ مشػشيخ ابغ ايخج بغ افخيجكف عجة أ نيخ الداب - *

كاربل يخخج مغ ببلد مذتكيخ , كبيغ بغجاد ككاسط زاباف زاب األعمى كاالسفل , فالداب األعمى يقع في الجباؿ بيغ ارميشية كاذربيجاف 
, اما الداب   كيرل في دجمة , كالببلد التي يسخ فييا تعخؼ باسع مذتكيخ كبابغير كماؤه في أكلو حسخة كيرفى مع مخكر الػقت

الرغيخ كيعخؼ باسع السجشػف أك السجشػح, لذجة جخيانو ليحا ماؤه ابيس مغ الثم  , كيشحجر مغ ببلد شيخ زكر كيرب في دجمة . 
 ،.؛ لدتخن  281الخكض السعصار في خبخ االقصار ،  الحسيخؼ ,.؛ 3/123, باب الداب , معجع البمجاف  لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 .2/78, قرج الدبيل فيسا مغ المغة العخبية مغ الجخيل  .؛ السحبي ,  119الذخقية ، بمجاف الخالفة 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   3)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : دمذظ )ج,ك( (   4)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )ب(      (   5)
 كحا في )أ,ىػ( : باالىانة )ب(  : باالىبة )ج,ك( (   6)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ( : تشجاض )ب(  : بتخاص )ج,ىػ,ك( (   8)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (   9)
: جسع أسػدة , ىػ لػف مطمع نات  عغ فقجاف أشعة الشػر أك عغ امتراصيا كميا  , أك عامة الشاس . لمسديج يشطخ :  سػداكية - *

 .189, معجع لغة الفقياء  ركاس , .؛ 290ب سػس , , با الػسيط السعجع
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : جاه )ب( (   10)
:ىي أحج السجارس الذافعية , كتشدب إلى دمحم بغ عقيل بغ عبج الػاحج بغ أحسج بغ جساؿ الجيغ بغ كخكس,  مجرسة الكػرسية (   11)

كدفغ بجاره كأصبحت مجرسة فيسا بعج . لمسديج يشطخ : الشعيسي  أبػ السكاـر الدمسي دمذق , محتدب دمذق , كتػفي بجمذق في شػاؿ
 1/339,  السجارس الجارس في تاريخ, 
 كحا في )أ,ىػ( : ابغ )ب,ج,ك( (   12)
 كحا في )أ( : ابغ القػشة )ب,ج,ىػ(  :بغ القػشة )ك( (   13)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : حارت )ج( (   14)
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,فزبصػا بيػت السجيشة, بيتا بيتا ,كخخجػا اف  (2)يكػف الحج مغ ايجييع , بحجة الػفات فػات (1)ال
االمػػر, فتحيػخكا فػي تجييػػده  (3)االحيػاء ,كال تجيػد السػػتى, فمسػا مػػات السػحكػر ,تعدػختال تخػخج 

,كتقمبػا في امخه كتشجيػده ,ثػع بعػج جيػج بميػ  ,كسػعى كثيػخ ,دفشػػه فػي الرػالحية ,بعػج اخخاجػو مػغ 
التكخيتػى ,فػػاله نيابػة سػيخاـ  (4)باب الرغيخ, كخخج مع تيسػر باالختيار, مغ الذاـ عبج السمظ بغ

 (*)السجشػػف  (5)كشػخز اخػح يػجعى يمبغػا مغ االياـ كىي كراء سيحػف , /ب(78),فسكث بيا القميل, 
,ككاف مقخبا عشجه, كسبب ذلظ انو بحؿ في مشاصحتو جيجه ,كاخبخه ما قيل بفجاكؼ ,فخمرو بحلظ 

ابػة ,ني (6)مغ السيالظ كالسياكؼ, كحرل لو بحالظ قخبة, كزيادة فبلزمو كصحبة, فػاله ذالظ الجاس
سسخقشج ,بيشيا كبيغ  (8),كراء نيخ خجشج, نحػ خسدة عذخ يػما, عغ (7) مجيشة تجعى يشكى ببلس

سيخاـ ,نحػ مغ اربعة اياـ ,ككاف اسع ذلظ السابػف احسج ,فتمقب بيمبغا السجشػف ,كاخح مغ دمذق 
اشيغ ,كالخػ (*)ارباب الفزل ,كاىل الرشايع ,ككل مػاىخ فػي فػغ ,مػغ الفشػػف بػارع ,مػغ الشدػاجيغ

, (9)كالخيسيػػػػػػػػػػػة, كالشقاشػػػػػػػػػػػيغ, كالقػاسػػػػػػػػػػػيغ (*)كالحجػػػػػػػػػػػاريغ, كالشجػػػػػػػػػػػاريغ كاالقباعيػػػػػػػػػػػة ,كالبيػػػػػػػػػػػاشخة
  (13)كسا ذكخ الدػداف, كفخؽ ىػالء (12)أؼ فغ ,كاف جسع (11),كفي الجسمة اىل (*)((10))كالبازداريو

 
                                                           

 )ب(ثابتة في)أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في (   1)
 كحا في )أ( : بحجة السػت كالػفاة )ب( : الػفات فػات بحجة )ج,ك( : بحجة الػفاة فػات )ىػ(  (   2)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : تعيخت )ب( : تعخت )ج( (   3)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   4)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : يمبغى )ك( (   5)
جؼ , كاشتيخ بمقب السجشػف , كاستقخ األميخ نائب الػجو القبمي , كذلظ تاسع عذخ سشة : ىػ االميخ يمبغا االحس يمبغا السجشػف  - *
ـ( , كعيغ نائب لمػجو البحخؼ يػـ الخسيذ رابع صفخ سشة 1392ىػ/795ـ( , عيغ كاشف الػجو البحخؼ سشة )1390ىػ/793)
اـ , كفي شػاؿ خخجت مجسػعة لقتاؿ يمبغا في ـ( , كسا اشتخؾ مع تيسػر في غدك الذاـ كجباية السػاؿ مغ أىل الذ1395ىػ/798)

الػجو القبمي , كبعجىا كصل خبخ بسػتو , كسبب ذلظ أف األميخ دمحم اليػارؼ , حاربو كقبس عمى دكاداره , فيخب كندؿ البحخ فغخؽ 
 428/-2ؽ -9ج, خات تاريخ ابغ الفبفخسو , كعشجما أخخج مغ البحخ كانت األسساؾ قج شػىت كجيو . لمسديج يشطخ : ابغ الفخات , 

ندىة الشفػس  ابغ الريخفي , .؛3/42,  نيل األمل في ذيل الجكؿ الطاىخؼ , ابغ شاىيغ .؛ 336ك 5/302, الدمػؾ السقخيدؼ , .؛
 .182, تيسػرلشظ كشخريتو الدياسية كالعدكخية  .؛ مرمح , 1/323, كاألبجاف

 كحا في )أ,ج,ك( : الجاش )ب(  :الجداس )ىػ( (   6)
 ا في)أ( : مشكي تبلش )ب(  : تجعى يشكى ببلس )ج,ىػ,ك(كح  (7)
 كحا في )أ( : عغ )ب,ج,ىػ,ك( (   8)
 .49,  معجع السيغ القجيسة:ىع حائكػف الثياب . لمسديج يشطخ :  الشداجػف  - *
 خائج معجع لغػي عرخي ، المدعػد  .؛ 123, باب بيصخ ,  السعجع الػسيطبيصار , مغ يعال  الجكاب . لمسديج يشطخ :  البياشخة : - *

 .185, باب البيجر , 
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   9)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : كالبارزداريو )ب( : الباذدارية )ج( (   10)
دىساف , : جسع بازدار , ىػ الحؼ يحسل الصيػر الجػارح السعجة لمريج عمى يجه , مثل الباز كالرقخ . لمسديج يشطخ : البازدارية  - *

 .29,  معجع األلفاظ التاريخية
 ثابتة في )أ,ب,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   11)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   12)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : ىػالؼ )ج( (   13)
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غ كاخػػػح جسػػػاؿ الػػػجي, (*)الػػػى سػػػسخقشج (2)لػػػو كامػػػخىع اف يػصػػػمػىعالجشػػػج,  (1)الصػايػػػف عمػػػى رءكس
خمقػا ,كسػا ذكػخ كابػاد مػغ عدػكخه ,ككاف في القمعة ,كشياب الجيغ احسج الدردكاش ,رئيذ الصب ,

فمسػػا  ,كدب جحػػكقػػج ا,ككػػاف فػػي حػػجكد التدػػعيغ ,يدتقرػػػف  كال (3)يحرػػخ, ككثػػخة ال يحرػػػف كال
يت قرػك , (6)اشػيتيغكخرػيت  ,انػظ افشيػت صػاغيتي (5)لو كقاؿ ,بالدخط كالغزب,قابمو  (4)اه رء
عمػػى كبػػخ ,كػغ اعػػحبظ  كال ,غميمػػي (7)كال ييػػحؼ ,ال يذػػفى عميمػي ,فػػاف قتمتػػظ مػخة كاحػػجة ,اشػيتيح
سػػبعة  (8)نتػػوز  تيػػو,بقيػػج مػػغ فػػػؽ ركب ةفقيػػج ,كىشػػا عمػػى كىشػػظ,عمػػى كدػػخؾ  اكازيػػجؾ كدػػخ  ,سػػشظ
التذػجيج عميػو ,فمػع يػدؿ مقيػجا مكتػػب ,عمػى قيػجه  لظاكقرػج بػح, قيكنرف رشل بالجمذ (*)ارشاؿ
ثػػع تػػػفى الػػى ,كخمػػز مػػغ القيػػج ذلػػظ الساسػػػر  ,كارتفعػػت الذػػخكر ,ى مػػات تيسػػػرحتػػ ابػػجا, مخمػػجا

 ,مغ ال اعخفو ,كالدادات الشببلء كاالعياف,كربسا يكػف اخح اناسا مغ الفزبلء , (9)رحسة ر تعمى
كالعمسػػػاء ,اء فقيػػػاخػػػح مػػػغ ال,كزعػػػيع مػػػغ زعسائػػػو ,كػػػل اميػػػخ مػػػغ امخائػػػو  (10)حلظكػػػك  ,فكيػػػف اصػػػفو
كالبشػات  (11)رػبيافكال,كالعبيج كالشداء ,كالرشاعات  (79/1) ,الفزبلء كاىل الحخؼك ,كحفاظ القخاف 

                                                           
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,ىػ,ك( (   1)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك(  (2)
أخح تيسػر معو العمساء كالفقياء كالسختريغ مغ :  ر عمى بالد الذاـ عمى مجيشتو سسخقشج كعمى دمذقأثار غدك تيسػ مغ  - *

كسا اختز بالبازدراية ,  السيشييغ كالشداجػف كالحجاريغ كالبياشخة إلى سسخقشج , فكانػا ىع مغ نجػا مغ القتل العذػائي في دمذق ,
في  ليدتفيج مغ افكارىع كمذخكعاتيع , الء الى الدبلشيغ كصاركا مغ اصحاب الحع ,الحيغ يدتخجمػف عشج الخخكج لمريج , فتقخبػا ىؤ 

ىي القبة البرمية مجببة الخاس , فقج نقل  لدسخقشج : ففي الجانب العسخانيتصػيخ سسخقشج , فكاف مػلعا بإجاد كل ججيج في العسخاف ,
 : عمى دمذق كالجانب االقترادياشخؼ عمى البشاء بشفدو , ك كمدجج اخخ لدكجتو خاتػف بيبي , كبشاء مدجج لشفدو كضخيح ألختو ,

تػقف :  كالجانب التجاري ثخ عمى دمذق بازدياد االنحصاط بقيسة الشقج الستجاكؿ في االسػاؽ بدبب اعساؿ الشيب التي ششيا تيسػر , أ
جارية الى لمدمب عغ شخيق قصاع الصخؽ , حخكة التجارة اذ قاـ جشج تيسػر بتجميخ االسػاؽ كالسحبلت التجارية , كتعخض القػافل الت

حخاؽ تيسػر لمسجارس كدكر التعميع , اذ : إ كالجانب التعميسي كالثقافي عبلقة دمذق بالجكؿ السجاكرة ,  الجانب الدياسي كعمى
ه الدياسية الغدك السغػلي لجمذق كاثار . لمسديج يشطخ : بشي عيدى , ماكغ خالية , بدبب الخخاب الحؼ حل بياأاصبحت السجارس 

 123العالع االسالمي في العرخ السغػلي ، شيػلخ ,  .؛43, مػقف تيسػر مغ العمساء  .؛139, كاالجتساعية كاالقترادية كالثقافية
تيسػرلشظ كشخريتو مرمح ,  .؛ 225تاريخ مرخ اإلسالمية ، القػصي , .؛ 30,  ، الغدك التيسػري لبالد الذاـ أحسج دمحم.؛ 

  .2/466, العجد الدادس ,  االثخ الحزاري لمغدك السغػلي لمسذخؽ االسالميالػجيو ,  .؛239,  ةالدياسية كالعدكخي
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : كال يحرخكف كثخة )ج,ىػ,ك(  (3)
 كحا في )أ,ك( : راه )ب,ج,ىػ(  (4)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(  (5)
 ب(كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : عاشيتي )  (6)
 كحا في )أ,ب( : ييجا )ىػ(  : يخكؼ )ج,ك(  (7)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : زنة )ك(  (8)
: جسع رشل , معيار لمػزف كالسكياؿ , كتختمف قيستو حدب السشصقة السدتعسمة بو , كيداكؼ كقية كاحجة , كمشو رشل ارشاؿ  - *

لسعجع السػسػعي لمسرصمحات . لمسديج يشطخ :صاباف , ا عخاقي كالخشل الذامي كالخشل السرخؼ , كىػ يداكؼ اثشتي عذخة اكقية
.؛  360العالع االسالمي في العرػر الػسصى ، ليشجزؼ , .؛  169باب  الفقياء، معجع لغةركاس ,  .؛ 127,  العثسانية التاريخية
 .30, السكاييل كالسػازيغ الذخعية جسعة دمحم ,

 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,ىػ,ك(  (9)
 )أ(  : لحلظ )ب( : كحلظ )ج,ىػ(كحا في  (10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : االكالد )ب(  (11)
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كبيػػخا كصػػغيخا , [(3)]احػػج عدػػكخه (2)حلظ كػػل مػػغ فػػيكػػك ,الػػخبط  (1)جمػػا ال يدػػع الزػػبط , كال يحػػ,
فيػػ ء شػي الى كعدلو ككل مغ سبقت يجه ,يب شيئان مغ النو ما تع خخج عمى, (4)سيخاا اك اسخ,

اشمق عشاف االذف ,بالشيب العاـ ,تداكؼ فيو الخػاص ,مغ عدكخه كالعػاـ ,كلػػ كػاف لو ,كىحا اذا 
سػار  (6)عمييع ,كالدالب مغ غيخ شيشتيع ,كالكغ ابيح لو ذلظ السا (5)الشاىب اسيخا ,فييع اك داخبل
قبػػل االذف ,فمػػػ  (8),كاشمػػق عميػػو حكسيػػع, كاجػػخػ عميػػو شػػكميع, فامػػا (7)بدػػيختيع ,كتخمػػق بذػػيستيع

احج عمى احج ,ككاف عشػج تيسػػر بسشدلػة الػالػج ,اك الػلػج, اك اسػتصاؿ بسقػجار حبػة ,اك تمفػع  تعجؼ
 (9)بغارة ,اك نيبو ,فانو ييجر مالو كدمو, كييتظ حخمتو كحخمو, كال يشجيو استغفاره كنجمو, كيججيو

 .(12)تيجـ,كبشية ال  (11)زلت بو قجمو, ككانت ىحه قاعجة ال تحـخ (10)اىمو كخجمو, كال يقاؿ لعالع

  ذكخ ما اباد بعج الجخاد:

كلسا فخغ مغ مدتغبلت امػػاؿ دمذػق الحرػاد, كقػارب الخحيػل عشيػا, اعقبػو لقػاط الجػخاد, 
,كجخد مػا عمػى كجػو  (13)كصار يديخ معو ,حتى بم  مارديغ ,كبغجاد, فاعخػ كل شجخاء, كمخدػ

كسػا ذكػخ,  (15) عشػو[ ,رضػى ر(14)االرض جخدا, فػصل الى حسز ,كنيبيا ,كلخالج ]ابػغ الػليػج
,فشيبػػػا نفايدػػيا ,كاسػػتخخجػا مكامشيػػا,  (16)كىبيػػا كالكػػغ نيبػػػا قخاىػػا ,كىػػجمػا قػاىػػا ,ثػػع الػػى حسػػاه

[ كشايشيػػػا ,كفػػي سػػػابع عذػػػخ شػػعباف ,انرػػػب الػػى الجبػػػػؿ ذلػػػظ (17)اسػػتكسمػا] ك كاسػػخكا عخايدػػػيا,
,كعبخىػػػػا  (19)ات,كاخػػػػح مػػػػغ قمعتيػػػػا مػػػػا اسػػػػتػدعيا, ثػػػػع الػػػػى الفػػػػخ  (18)الصػفػػػػاف ,كارسػػػػل الػػػػى حمػػػػب

                                                           
 كحا في )أ,ب,ج( : يحل )ىػ,ك(  (1)
 ثابتة في)أ,ب( : كساقصة في )ج,ىػ,ك(  (2)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )ىػ(   (3)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كاسخه في اسخه )ىػ(  (4)
 ػ,ك(كحا في )أ,ب( : دخيبل )ج,ى (   5)
 كحا في )أ( : ربح ذلظ لسا )ب(  : ابيح لو ذلظ لسا )ج,ىػ,ك( (   6)
 كحا في )أ,ج,ك( : بديستيع )ب(  : بذسيتيع )ىػ( (   7)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاما )ب( (   8)
 كحا في )أ( : كال يجج )ب(  : كال يججؼ )ج,ك(: كال يججيو )ىػ(  (   9)
 سعالع )ج( : لعالسغ )ىػ(  : لعالع )ك(كحا في )أ( : لعاـ )ب( : ل (   10)
 كحا في )أ,ج,ك( : تخـخ )ب,ىػ( (   11)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   12)
 كحا في )أ( : مخدا )ب,ج,ىػ,ك( (   13)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   14)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ك( : كساقصة في )ىػ( (   15)
 ىػ,ك( : حسات )ج(كحا في )أ,ب, (   16)
 ساقصة في )أ,ب,ج,ك( : ثابتة في )ىػ(  (   17)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كالييا )ب( (   18)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الفخاة )ب( (   19)



331 
 

بالسخاكب كغيخىا, فقصعيا ثع الى الخىا ,فشيبيا ,كاستجمب درىا ,ثع ارسل ذلظ الغػادر ,رسػػلو الػى 
 /ب(79)[ (2)عمى ما نقل ]شعخ (*)((1)مارديغ ,يدتجعى السمظ الطاىخ, كديباجو كتابو )الجفل

 ا كساليا  لقج بم  االشػاؽ مش    عميكع كالعيج بحاليا                    (3)سبلـ

, كسػػا ذكػػخ اكؿ  فانػػو كػػاف اذاه  كال التفػػت اليػػو , كال اسػػتسع كبلمػػو , فػػابى اف يشػػدؿ اليػػو ,
 [: (6)كقاؿ ]شعخ بيت الدبلمة , (*)فدمظ معو بخا اخخ كخة , (5)فسا احتاج الى تجخيبو , (4)مخة

يػػجعى ,  مػػغ بعػػس الخػػجـ جا, كالكػػغ ارسػػل اليػػو قاصػػ }(*)مػػغ جػػخب السجػػخب حمػػت بػػو الشجامػػة{
كعشػػػاف  بعػػجة امػػػر , , كاعتػػحر عػػغ الحزػػر , كمعػػو التقػادـ كالخػػجـ , (7)الحػاج دمحم بػػغ خاصػػبظ

 : (8)كىػ شعخ مػافق لخصابو , جػابو ,

 ليا  (10)كالكغ تخاؼ الشفذ مسا جخػ                  (9)فذػقي اليكع زائج الى صف حجه

كيػػف خمػػز مػػغ  بػػانػاع السػػبلـ , كاخػػح يعشػػف نفدػػو , فمػع يمتفػػت تيسػػػر الػػى ىػػحا الكػػبلـ ,
 اكؿ مخة بدبلـ . , (11)مخاليبو

 بالخيبة : (12)ذكخ كركد مارديغ بالييبة كصجكره عشيا بعج السحاصخة

      

 

                                                           
 كحا في )أ,ب( : الجقل )ج,ىػ,ك( (   1)
، معجع متغ . لمسديج يشطخ : رضا  : ىػ نبات مخ ال يدكمو شيء , يشبت عمى شػاشئ االنيار , أك ىػ الدفت كالقصخاف الجفل - *

 .   361, باب الجفيغ ,  الخائج معجع لغػي عرخي  مدعػد , .؛ 2/429, باب د ؼ ؿ , المغة
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب,ىػ( (   2)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : سبلمى )ب(  (   3)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اكال )ب( (   4)
 ب( : تجخبتو )ج,ىػ,ك(كحا في )أ( : تجخبة ) (   5)
 : جسع بخكر , أؼ األرض اليابدة , أك الرادر األميغ كجامع الخيخ , اسع مغ اسساء ر الحدشى  . لمسديج يشطخ : ابػ العـد بخا - *

 .78, معجع لغة الفقياءركاس ,  .؛ 106, باب بجيع ,  .؛ السعجع الػسيط, باب ب ر ر ، معجع الغشي 
 ثابتة في )ب( : شصخ بيت )ج,ىػ,ك( ساقصة في )أ( : (   6)
   .: عمي بغ ابي شالب قائل الحكسة - *
 كحا في )أ,د,ىػ,ك( : ابغ خاض بيظ )ب( (   7)
 كحا في )أ,ىػ( : شعخ )ب( : كىػ )ج,ك( (   8)
 كحا في )أ( : الحج كصفو )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : جخا )ب( (   10)
 : مخاليبي )ب( كحا في )أ,ج,ىػ,ك( (   11)
 كحا في  )أ,ج,ىػ,ك( : ساقصة في )ب( (   12)
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, فشدلػا (*)مارديغ [(1)]ما كارديغ فػصمػا يػـ االثشيغ ,عاشخ شيخ رمزاف ,
 (3)كانتقػا الى قمعتيا السجيشة , , كقج اخمػا كاذا باىميا كغجكا لمحرار قاصجيغ ,,  (*)((2))دنيذخ
 الحريشة.

 صفة ىحه القمعة: 

عانديا ,يابى اف يجخل لخاشب  (4)كىحه القمعة عشقاه قمتيا, تكبخ اف تراد ,كعخنيق
جبل ,لع يكغ فخؽ بيشو ,كبيغ قبة  (5)تحت مقػد انقياد ,النيا في قمة مغ القمل ,عمى ضيخ

اكسع مغ صجكر ,ثابت ليذ بو حخاؾ ,بطيخه كاد بصشو  االباف, تمظ الثبات ليا ,كىحا (6)االفبلؾ
﴾ ,كبو مصارح الدركع ,كمدارح السػاشي (*) فجى جنات تجرى من تحتوا اِنواراالحخار, ﴿

,ذكؼ الكـخ الى ارجاييا ,كحخكؼ يعجد قارؼ التفكخ  (8)ال ترل ليع (7)كالزخكع, كحجكده جخكؼ
,في غاية السشاعة كالخفعة,  (9)القمعة كالقمعة,عغ تعجيج ىجاييا ,كشخيقو مغ القمعة, اك عمى 

بحيميا ,تاكل مغ فزبلت نعسيا ,كتذخب مغ فايس سيميا,  (10)كالسجيشة مبشية حػالييا ,متذبثة
﴾ فاقاـ لسحاصختيا (*)وفً السماء رزقكم وما توعدونيتخددكف, ﴿ (11)فيع بيغ نعسيع كنقسيع

, كشخايقيا ,كلع يكغ حػالييا مكاف لمقتاؿ الى شخؽ السزايقة (12)عمى مزايقيا, يدتخشج /أ(80)
كالفػس ,كاستعاف عمى ذالظ  (*),كال لشرب السجانيق مجاؿ, فعػؿ عمى نقبيا بالسعاكؿ

                                                           
 ساقصة في )أ,ب,ىػ( : ثابتة في )ج,ك(  (   1)
عاد تيسػر إلى ببلد الذاـ , لتدديب بغ أكيذ عمى اعادة نفػذه إلى بغجاد , كبعجىا غادر دمذق إلى حمب , كبعجىا إلى مارديغ  - *

فقج كاف تيسػر لع يسمظ الػقت الكافي لحرار القمعة , فتخكيا بعج حرار داـ عذخة في عذخيغ رمزاف , أك العاشخ مغ رمزاف , 
أياـ , بعج ىجـ السدجج كسػؽ مجيشة حمب التجارؼ الحؼ يعتبخ مغ أىع األسػاؽ التجارية , الحؼ يرل مغ خبللو تجارة الذخؽ لمغخب . 

,  نيابة حساة في عرخ سالشيغ السساليظ تخكدتاني , .؛ 2/139انباء الغسخ بأنباء العسخ ، لمسديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 
 .69 حسمة تيسػرلشظ عمى بالد الذاـ ، .؛ القاضي , 333تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو ،  شياب , .؛ 210
 كحا في )أ( : دنديخ )ب,ج,ىػ,ك( (   2)
معجع  يقاؿ لو قػج حرار . لمسديج يشطخ : الحسػؼ , بمجة مذيػرة مغ تػاحي الجديخة , قخب مارديغ , ليا اسع أخخ دنديخ : - *

 2 / 478, البمجاف 
 كحا في )أ,ب( : قمعتيع )ج,ىػ,ك( (   3)
 كحا في )أ( : كعخبيغ )ب,ج,ىػ,ك(  (   4)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الفمظ افبلؾ )ب( (   6)
*
 .100 التػبة : - 
 ا في )أ,ج,ىػ,ك( : جخؼ )ب(كح (   7)
 كحا في )أ,ب( : ىسع )ج,ىػ,ك( (   8)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   9)
 كحا في )أ,ىػ,ك( : متثبتة )ب( : متذيتت )ج( (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : نعيع مقيع )ب( (   11)
 22: الحاريات  - *
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : يتخشج )ك( (   12)
، الخائج مدعػد  .؛, باب ع ك ؿ معجع الغشي  ابػ العـد , : جسع معػؿ , ىي ألة تحفخ بيا األرض  . لمسديج يشطخ : سعاكؿبال - *

 .754, باب السعغ ,  معجع لغػي عرخي 
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[ عرستيا, اف يداـ فتقا, النيا كاف كانت (2)ذيل ]حذستيا (1),كالخكس, كحاشا درز (*)بالسقاكؿ
تكل ,كمشاقيخ  (3),كالغصاشيذ (*)ؿ تفلعحراء ,قج اعجدت الفحػؿ, لكػنيا رتقا, فبل زالت السعاك 

 [ :(6)القجكد ,كتتقرف, قمت ]شعخ (5),كحزػر السخازب كييف, القج ك (4)الفػس تتعقب

 مشقار شيخ عمى صمج مغ الحجخ                      (7)كاف معػليع في نقب تخبتيا

 البرخ  فاقج (8)اك غسد عيغ معشا اكؿ عجؿ ذؼ حدج صبابة صسع                   

كلع  كلع يحرل عمى شايل , , الى العذخيغ مغ شيخ رمزاف , كاستسخ عمى المجد كالخراـ   
 بطفخ بسخاـ .

الفداد عغ مارديغ  (9)ذكخ تخكو في السحاصخة كالعشاد كالسكابخة كتػجو بسارديو ذك
 الى بغجاد:

كالسكابخة,  (11),مشيا بالجاىية الجىياء ,كشبلب ماال يدتصاع عشاء (10)كلسا عمع انو مشى
عيبو ,كابقى بعس  (12)مع الحق خخكج عغ السشي  كالببلغة ,في غيخ مقاميا ,في لحم  ستخ
( *),كجػامعيا مشارىا (13)الحخمة ,كالييبة ,كخخب السجيشة كاسػارىا ,كمحا اثارىا, كىجـ مياذنيا

يد بعس الثقل ,كفظ اساسيا كاحجارىا ,ثع انحجر الى بغجاد بعداكخ كالحر ,كالفخاش كالجخاد ,كج
 ,كليذ بيا بيت مذاد,  (14),الى سسخقشج ,مع ر داد, فػصمػا الى مجيشة صػر

                                                           
الساؿ .  مغ كانت ميشتو مقاكؿ , كىػ اتفاؽ بيغ شخفيغ عمى القياـ بعسل مذتخؾ , أك التعيج بعسل ما لقاء قيسة مغ بالسقاكؿ : - *

 .474, باب مفكخ ,  السعجع الػسيط .؛ 758باب السقبس ,  الخائج معجع لغػي عرخي ، لمسديج يشطخ : مدعػد ,
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كزر )ب( (   1)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,ىػ,ك( (   2)
، الخائج معجع لغػي مدعػد  .؛ 148, باب تفخج ,  السعجع الػسيط: برق عميو , أك تغيخت رائحتو كفدجت . لمسديج يشطخ :  تفل - *

 .228باب تفل ,  عرخي ،
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الفاشيذ )ب(         (   3)
 كحا في )أ( : تتعقف )ب,ج,ىػ,ك( (   4)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك( (   5)
 ساقصة في )أ,ج,ك( : ثابتة في )ب,ىػ( (   6)
 ىػ,ك( : تخبتيع )ب(كحا في )أ,ج, (   7)
 كحا في )أ,ب( : معشى )ج,ىػ,ك(  (   8)
 كحا في )أ,ب( : ذكؼ )ج,ىػ,ك( (   9)
 كحا في )أ( : رمى )ب,ج,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ( : مغ العشا )ب(  :عيا )ج,ىػ,ك( (   11)
 كحا في )آ,ج,ىػ,ك( : لدتخ )ب( (   12)
 كحا في )أ( : مبانييا )ب,ج,ىػ,ك( (   13)
جسع مشاكر , أؼ مػضع الشػر , أك بشاء مختفع يشصمق مغ أعبله نػر قػؼ دائع اإلشعاع ليجاية الدفغ كالصائخات , أك  رىا :مشا - *

 .348, باب ، معجع لغة الفقياء ركاس  .؛ 481, باب مغ ,  السعجع الػسيطمئحنة السدجج . انطخ: 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : حػر )ب( (   14)
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البشياف ,كاكؿ ما ىػ جار  (2),كىى ببلد االكخاد ,اىمة عامخة (1),كعيج الجػز (*)ثع الى اخبلط
 تحت حكسو ,مغ كاليات تبخيد, كاذربيجاف, فعيج الشقل, بعيج الجػز عيج رمزاف, ثع دخمػا الى

,ثع الى سمصانية ,ثع الى مسالظ خخساف ,ككاف اذ ذاؾ ,كقج خخج فرل الذتاء,  (3)كاليات تبخيد
كصفحات الخياض ,بانامل صباغ القجرة تمػنت ,كعخكس االرض  (4)كفرل الخبيع قج تديغ, كاتا
,كاالشيار في االزىار, ما بيغ ماية بميل  (5)الحكسة زخخفيا, كازيشت (*)قج اخحت ,مغ صػاع

بخخيع  /ب(80),  كاستسالت الصباع , كاقامت الدساع , االسساع (6)قج ششفت , (*)لف ىدار,كا
 )*(بيغ تاكيب كادالج كال زاؿ الثقل , االرض بعج مػتيا , كاحيت اثار رحسة ر , صػتيا ,

,ثع  )*(فػصمػا الى نيدابػر ككل ليمة في مقاـ , , )*(كل يـػ في مخحمة ,كسيخ كال سيخ الحاج ,
 كانتيػا الى نيخ جيحاف , ثع الى انج خػػ , كما خاف , , (7),ثع قصعػا مفاكز ماكرد (*)ى جاـال

فػصمػا  عمى ذالظ انبعاثا , كلع يدالػا مشبعثيغ , كساركا سيخ الشجع الثاقب , فعبخكا بالسخاكب ,
مغ اىل  كفييع , (9)سشة اربع كثساف ماية , (8)ثالث عذخ السحـخ ,يػـ الثبلثاء الى سسخقشج ,

                                                           
غيخة قخيبة مغ أرميشية , كيقاؿ أنيا نفديا أرميشية , أىميا مدمسػف كنرارػ , ككبلـ أىميا العجسية كاألرميشية ىي بمجة ص اخالط : - *

كالتخكية , كسػر حريغ , كمدتػية األرض فييا عجة أنيار , تذبو أنيار دمذق , كبحيخة يدتخخج مشيا سسظ يعخؼ بالصخيخ , كفييا 
، بغية الصمب في  ابغ العجيع .؛ 95, أحدغ التقاسيع  ؼ األسػد . لمسديج يشطخ : السقجسي ,حرغ تابع ألسخة القخة قيػنمػ أؼ الخخك 

ابغ .؛ 220,  الخكض السعصار في خبخ االقصار .؛ الحسيخؼ , 524, أثار البالد كأخبار العباد .؛ القدكيشي ,  1/379, تاريخ حمب 
 . 227, ى تاريخ بخار فامبخؼ ,  .؛ 315, أكضح السدالظ  سباىي زادة ,

 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الجػر )ب(  (1)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : عامخت )ج( (   2)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   3)
 كحا في )أ( : كاتى )ب,ج,ىػ,ك( (   4) 
, باب الرػابة  غػي عرخي الخائج معجع ل جسع صيعاف , اإلناء الحؼ يذخب فيو , أك السكياؿ . لمسديج يشطخ : مدعػد , صػاع : - *
 .3/516,باب ص ك ع ,  معجع متغ المغة رضا , .؛ 503, 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كزيشت )ب( (   5)
 : جسع ىدارات , ىػ لفع فارسي معخب مغ ىدار دستاف , أؼ الصائخ جسيل حدغ الغشاء العشجليب . لمسديج يشطخ :ابػ العـد ىدار - *

 .5/632, باب ق زر , ، معجع متغ المغة ضار  .؛, باب ق زر ، معجع الغشي 
 كحا في )أ,ىػ( : تذشفت )ب,ج,ك( (   6)
, باب د ؿ ث , معجع متغ المغة رضا , .؛, باب د ؿ ج ، معجع الغشي  : سار الميل مغ أكلو . لمسديج يشطخ : ابػ العـدادالج  - *
2/438 
ميبل , إذ أنيا عشج  24ي يـػ بالديخ السعتاد عمى الجابة , كتقجر : جسع مخاحل , ىي السدافة التي يقصعيا السدافخ فمخحمة  - *

السكاييل كالسػازيغ كيمػ متخ . لمسديج يشطخ :   جسعة دمحم , 89.04كيمػ متخ , كالذافعية كالحشابمة  44.520الحشفية كالسالكية 
 .56الذخعية  ،، 

عة , كىي أحدغ مجنيا , كسسيت نيدابػر ألف سابػر السمظ لسا رأىا عشج العجع نذاكر , مجيشة مغ قػاعج خخاساف الخاب نيدابػر : - *
 .؛ 5/331, معجع البمجاف  قاؿ : يرمح أف يكػف ىا ىشا مجيشة , كأخح قرب كأمخ أف يبشي مجيشة نيدابػر . لمسديج يشطخ : الحسػؼ ,

 .633, أكضح السدالظ  ابغ سباىي زادة , .؛473, أثار البالد كأخبار العباد القدكيشي ,
: تقع بالقخب مغ نيخ ىخاة , كتزع مئة كثسانػف قخية , كالفخس بمفطػنيا بػزجاف , كسا أف تيسػر قج زار قبخ الػالي السذيػر جاـ  - *

 .  396,  بمجاف الخالفة الذخقيةشياب الجيغ أحسج الجابي كتعخؼ اليػـ بذيخ جاـ . لمسديج يشطخ : لدتخن  , 
 ,ج,ىػ,ك(كحا في )أ( : باكرد )ب (   7)
 كحا في )أ( : الثمثاء )ب,ج,ىػ,ك( (   8)
 كحا في  )أ,ج( : ثسانسائة )ب,ىػ,ك( (   9)
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 كباقييع بياشخة , الذييج الػزيخ , (1)امثميع القاضي شياب الجيغ احسج بغ الذاـ فية ,
كباكػرة  االثقاؿ , (3)كىحا اكؿ تحسمو مغ الذاـ مغ الحخيخ , )*(الحخيخ (2)كنداجة , (*)كصباغػف 

باالثقاؿ  (4)ثع ارسل االثقاؿ تتخا كاالمػاؿ , سسخقشج مسا جشاه مغ ثسخ االسارػ , ما كصل الى ,
 كاحساؿ كاالمػاؿ كاالسخػ . ,

 فرل : 

 يػـ الخسيذ العذخيغ , مارديغ , (5)ككلى عغ ثع اف تيسػر كلى امج قخايمػؾ عثساف ,
, كخخب نربيغ ,كرعى  كجعل يعيث في تمظ الجيار مغ شيخ رمزاف ,ككاف خامذ ايار ,

 ككانت خالية مغ سكانيا , , (7)صػر سػرىا كءاياتيا صحف الػجػد , (6)ثع محى مغ مغبلتيا ,
السجليسة  (10)عمييا بكتابيو (9)كاخشا ىسو , (8), ثع كجو الى السػصػؿ خاكية مغ عامخؼ عسخانيا

الى  , (13), ثع جسخ بجسدكه حديغ (12)بيظ بغ بتخ (11)كىبيا لحديغ فبعج اف احميا الحيغ , ,
كاف قج تحقق  الدمصاف احسج ,كلكغ  كقرج ببلده , , كاشاع انو كف فداده , )*(ناحية القشصخة
 .(15)كسا لو بحلظ داب كعاده , (14)كقج اكىع ك كرػ  انو قاصج بغجاد ,

                                                           
  احسج بغ )أ,ج,ىػ,ك( : ابغ )ب( (   1)
, باب صبح ,  السعجع الػسيطجسع أصبغة , الحؼ يمػف الثياب بالػف متعجدة , كىي حخفة الرباغ . لمسديج يشطخ :  صباغػف : - *
 .15,  يغ القجيسةمعجع الس .؛ 314
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : صباغيغ كنداج )ب( (   2)
غادر تيسػر يـػ الدبت ثبلثة شعباف , كسا أخج معو العجيج مغ أصحاب السيغ كالحخؼ السيخة , كاألشباء كالقزاء , كاف ىحا  - *

عخكفة , كاتخحت دمذق مكانا لتجسيع األثخ األكبخ في تخخيب العجيج مغ أسػاؽ دمذق , كضياع العجيج مغ الحخؼ الجمذقية الس
األسخػ الحؼ كقعػا في قبزة تيسػر , كتخحيميع إلى سسخقشج , حيث بم  عجدىع ثبلثة أالؼ أسيخ كأسيخة كمغ ضسشيع كاف نائب حمب 
ألف دمخداش , كقيل حدب مغ حزخ الػقائع أف تيسػر عخض األسخػ مغ كافة ببلد الذاـ كضػاحييا كبم  عجدىع ثبلثسائة كستيغ 

حسمة تيسػرلشظ  .؛  القاضي , 320, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو .؛ شياب , 120,  تيسػرلشظأسيخ . لمسديج يشطخ: المب ,  
 .  124, السعالع االثخية لمحزارة اإلسالمية في سػرية  ياغي ,.؛  68 عمى بالد الذاـ ،

 كحا في )أ( : االحساؿ )ب,ج,ىػ,ك((   3)
 ,ك( : تتخػ )ب,ىػ(كحا في )أ,ج (   4)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ككاله )ب( (   5)
 كحا في )أ,ج,ك( : محا )ب( : محا مغ )ىػ( (   6)
 كحا في )أ( : كاياتيا )ب,ج,ىػ,ك( (   7)
 كحا في )أ( : السػصل )ب,ج,ىػ,ك((   8)
 كحا في )أ( : كاجثى )ب( : كاخشى )ج,ىػ,ك( (   9)
 بو )ك(كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : بتكاي (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ( : بحديغ )ب( : الحديغ )ك( (   11)
 كحا في )أ( : بذيخ )ب( : ساقصة في )ج,ىػ,ك( (   12)
 كحا في )أ( : بدمجخه )ب,ج,ىػ,ك( (   13)
 س ,ركا .؛ 414, باب قشصخة ,  السعجع الػسيط: جسع قشاشخ , ىػ بشاء مقػس فػؽ الساء لمعبػر عشو . لمسديج يشطخ :  القشصخة - *

 .277, باب معجع لغة الفقياء 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كركػ )ب( (   14)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كتساده )ب( (   15)
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الذيخ اكيذ لسا بمغو انو تػجو اليو ذالظ  (1)ذكخ ما فعمو الدمصاف احسج بغ 
 الشجيذ:

كقاؿ  تسخد ثع عـد اف يتبغجد , اف تيسػر بعج اف تجمذق , فمسا بم  الدمصاف احسج ,
 , )*(ثع استشاب نايبا يجعى فخج كاستقخ رايو عمى اف ال قخار , كالكغ لمفخار , استعج , العػد احسج

,كخخج ككاف مغ جسمة ما  )*(كاكصى اليو كالى ابغ البميقي بامػر ,كصحبة قخا يػسف الى الخكـ
دكف ما يخكمو حجاب ,كال  )*(ال يغمق في كجو تيسػر باب ,كال يدجؿ (2)اف /أ(81)كصى بو, 
فيسا يامخ بو بمع ,ككيف فبم  تيسػر ىحه االمػر ,فجيد ذالظ  (3)ي كجيو سيف ,كال يقابليذيخ ف

عمييع مغ امخايو ,كركساء كزرايو ,الطمسة  (4)السخاتل ,الى بغجاد عذخيغ الف مقاتل ,فامخ
كامخ اف يكػف السقجـ مغ  ,كشيخ نػر الجيغ , (*) ,كجبلؿ االسبلمي )*(السعتجيغ ,اميخ زادة رستع

,االميخ رستع, فاذا تدمسػا بغجاد ,يكػف ىػ حاكع الببلد ,كحيغ غخبت عغ سساء بغجاد  (5)بلثةالث
,شسذ الدمصاف احسج ,في غخب الغخبة ,كمج ضبلـ الطمع ,جشاح العداكخ التيسػرية ,عمى افاقيا, 

 (7)فخج السحكػر ,اف يدمع السجيشة شػعا, كاستعج لمسقابمة, فجسع ما (6)كارسل عمييا شيبة ابي
فاشمعػا تيسػر عمى ىحا االمخ ,كانتطخكا ما يكػف مشو مغ  (8)عشجه مغ اىبة السحاصخة ,فاكعى
                                                           

 كحا في )أ,ب,ج,ك( : ابغ )ىػ( (   1)
سػر إلى عشج ىخكب الدمصاف أحسج تخؾ بغجاد بعيجتو , كجعمو نائبا عشو , كأكصاه بعجـ القتاؿ , كعشجما تػجو تي فخج نائب بغجاد : - *

بغجاد , كانت قج اعجبتو اإلمارة كالحكع كقخر السقاكمة عمى االستدبلـ , حيث استشجج بالقبائل العخبية , كبدبب حساسيع الدائج قامت 
قػات تيسػر بتذتيتيع , كسا تحالف أمخاء السجف السجاكرة لبغجاد مع فخج , كفي مقجمتيع األميخ عمي قمشجر حاكع مشجلي , كبم  عجدىع 

ثة االؼ مقاتل , كاستسخ حكع فخج لبغجاد مغ بعج رحيل الدمصاف أحسج حتى دخميا تيسػر كاحتميا فانتيى حكع الشائب فخج عمى ثبل
بغجاد, لكغ استصاع تيسػر مغ قتمو , بعج أف دافع عغ بغجاد دفاع االبصاؿ , فحاصخ تيسػر بغجاد مجة أربعيغ يػما . لمسديج يشطخ : 

تاريخ العخاؽ بيغ  سعجؼ ايشاس , .؛ 241, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ , .؛ 199, ثي التاريخ الغيا الغياثي ,
 .47سياسة الجكلة السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـ ، يػنذ السػلى , .؛  2/256,  احتالليغ

كأمػالو كنفائدو , كتخؾ بغجاد بعيجة نائبو فخج , كرحل برحبة قخا يػسف إلى عشجما ىخب الدمصاف أحسج اخح معو أىمو كأكالده  - *
مخترخ تاريخ بغجاد ببلد الخكـ قاصجيغ ابا يديج بغ عثساف , ليكػنا تحت رحستو كسيجتو مغ بصر تيسػر . لمسديج يشطخ : االعطسي , 

 . 2/257,  تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ سعجؼ ايشاس ,.؛ 158القجيع كالحجيث ، 
 كحا في )أ,ب( : انو )ج,ىػ,ك( (   2)
الخائج  مدعػد , .؛ 277باب سخاء  ,  السعجع الػسيط ،: جسع أسجاؿ كسجكؿ , أرخاه كأرسمو كاندلو كميمو . لمسديج يشطخ :  يدجؿ - *

 .437, باب سجس ,  معجع لغػي عرخي 
 كحا في )أ,ج,ك( : يقاتل )ب,ىػ( (   3)
 )ب( : كامخ )ج,ىػ,ك( كحا في )أ( : كاقاـ (   4)
عشجما كصل تيسػر إلى مارديغ , تحرغ أىميا في القمعة , ككجو إلى بغجاد عذخيغ الف مقاتل كعيغ عميع أميخ  اميخ زادة رستع : - *

 .12/266 ، الشجػـ الداىخة، ابغ تغخؼ بخدؼ .؛ 2/208,  انباء الغسخ بأنباء العسخزادة  . نطخ : ابغ حجخ العدقبلني , 
*

: تػلى جبلؿ اإلسبلـ كضيفة الػزارة عشج تيسػرلشظ , لسجة شػيمة , ككاف يؤدؼ شؤكف الخجمة ككاجبات الجيػاف  ؿ االسالميجال  - 
ـ( عشجما سيصخ سمصاف الخكـ ايمجريع عمى قرخ الخكـ , فدصيب بديع خخج مغ قمعة أل  بخاغ كمات . 1402ىػ/805,كتػفي سشة )

 . 394, ػزراء دستػر ال لمسديج يشطخ : خػانجميخ ,
 كحا في )أ,ىػ,ك( : الثبلث )ب(  : الثمثة )ج( (   5)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : الى )ب( (   6)
 كحا في )أ( : لمسقاتمة فجسعيا )ب(  : لمسقاتمة فجسع ما )ج,ىػ,,ك( (   7)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : فاكعا )ج,ك( (   8)
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 (3),كاضسخ ما ترل اليو يجه ,مغ غخؽ كحخؽ ,كاشل (2),فثشى نحػىا عشاف الحشق (1)امخ كنيى
,كاذاقيع  (5),ما رعج كبخؽ ,فػصل تمظ الفخؽ, كاحل بيع البػس كالقمق (4)عمييع بغساـ غساغع

كاكثخكا مغ  فثبتت مقاتمتيع , , )*(لباس الجػع كالغخؽ ,فخجيع أؼ رج ,كحاصخىع في اشيخ الح 
فاخحىا عشػة  , (7)كزحف عمييا بخجمو كخيمو , (6)فحشق اشج الحشق القتمى كالجخحى , عداكخه ,
ثع امخ كل  كعمييع ضحى , , )*(باف جعل السدمسيغ قخابيغ , فتقخب عغ زعسو , يػـ االضحى
اف ياتيو  مغ الجشج كالجير مشدػب , , (8)كالى بخؾ عدكخه ىػ في دفتخ ديػنو محدػب ,مغ 

,  كالساؿ كاسيغ سمب الخكح , خسخة , (10)فدقػا كل كاحج مغ بخاسيغ , اىل بغجاد , (9)مغ رؤكس
كشخحػا ابجانيع في تمظ  , نيخ دجمة , دماييع (11), كجسمة كجاركا بديل ثع اتػا بيع فخادػ

مغ تدعيغ الف  فقتمػا مغ اىل بغجاد نحػا , فبشى بيا مياديغ , , (12), كجسعػا رءكسيع السياديغ
 , فقصع رءكس مغ معو مغ  [ البغجادييغ(13)صبخا كبعزيع عجد ,عغ تحريل ]ركس مغ نفذ ,

 

 

 

                                                           
  كحا في )أ( : نيى كامخ )ب,ج,ىػ,ك( (   1)
 ا في )أ,ب,ج,ىػ( : الحتق )ك( كح (   2)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : كاضل )ك( (   3)
 كحا في )أ( : بعساـ غع )ب( : بغساـ غع بعج غع )ج,ك(: بغساـ غع )ىػ(  (   4)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   5)
 تعالى , كىػ الح  األكبخ , , كاختمف العمساء في الح  ىػ قرج األماكغ الجيشية السقجسة إلقامو السشاسظ تعبجا با اشيخ الحج : - *

تحجيج مػاقيت الح  كأشيخىا , كىي ثبلثة أشيخ , فقيل عشج الحشابمة كالحشفية أف الح  يقاـ في شيخ شػاؿ كذك الحجة كعذخ مغ ذك 
تعالى "الح  أشيخ معمػمات فسغ القعجة , كقاؿ أخخيغ أف كقت الح  ىػ شػاؿ ,كذؼ القعجة ,كشيخ ذؼ الحجة إلى أخخه , فقاؿ ر 

فخض فييغ الح  فبل رفث كال فدػؽ كال ججاؿ في الح  كما تفعمػا مغ خيخ يعمسو ر كتدكدكا فاف خيخ الداد التقػػ كاتقػف يا اكلي 
يػميات الحاج  السشياج في ناصخ خالج ,.؛ 133, شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل  االلباب" . لمسديج يشطخ : الخفاجي ,

 14ك2,  ممخز احكاـ الحج مغ السػسػعة الفقيية .؛ 7,  مجسػع فتاكي كمقاالت متشػعةبغ بار , .؛ 10,
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : الجخحا فخشق اشج الخشق )ك( (   6)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : بخيمو كرجمو )ب( (   7)
السعجع ػ ما يقجسو الكاىغ مغ الخسخ كالخبد . لمسديج يشطخ : الشرار ج : جسع قخباف , كل ما يتقخب بو إلى ر , كعش قخابيغ - *

 .4/522, باب ؽ ر ب , معجع متغ المغة رضا , .؛ 402, باب قخباف ,  الػسيط
 كحا في )أ( : عداكخه )ب( :الى يخؾ عداكخه )ج,ك(: الى بخؾ عداكخه )ىػ(   (   8)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
 ة في )أ,ىػ( : كساقصة في )ب( : كل كاحج مشيع )ج,ك(    ثابت (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : سيل )ب( (   11)
 كحا في )أ( : ركسيع )ب,ج,ىػ,ك( (   12)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   13)
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ربات  (3),فقصع رءكس (2)كعجد بعس عغ رءكس الجباؿ, (1)كغيخىا كاسخاء , )*(اىل الذاـ
كفجػ نفدو بعجك كصجيق , كلع يمتفت الى شفيق  (81/2)معو رقيق,  (4)ع يكغ,كبعس ل )*(الحجاؿ

الصاعة ,كال يقبل مشيع عجؿ, كال تشفعيع شفاعة ,كىحا  (5)كشقيق ,اذ لع يسكشيع الخخكج عغ ربقة
العجك السحكػر ,سػػ مغ قتل ,كىػ محرػر ,اك قتل في مزيق ,اك مات في الججمة كىػ 

,كمغ جسمتيع فخج ,فانو  (6)خا, القػا انفديع في الساء, كماتػا غخقاغخيق, فقج ذكخ اف خمقا كثي
 (9),كانقمبت بو الدفيشة ,كادركو (8),فاحتػشػه مغ الجانبيغ ,بالدياـ فخخجػه (7)ركب سفيشة كابق
,كحا اخبخني القاضي, تاج الجيغ  )*([ مائة كعذخيغ(11), ]نحػا مغ مغ السياديغ (10)الغخؽ ,فبشى

                                                           
ة , شمب تيسػر مغ جشجه أف : عشجما احتل تيسػر بغجاد كاف يـػ األضحى العاشخ مغ ذؼ الحج مغ مطاىخ التشكيل بأىل بغجاد - *

كل كاحج مشيع يحزخ رأس أك رأسيغ لزحاياه مغ سكاف بغجاد , فقتل أعجاد كبيخة مغ الدكاف فكانت محبحة مخكعة , حتى أصبح لػف 
نيخ دجمة بمػف دمائيع , كقيل أف الخجل الحؼ فخض عميو بجمب رأسيغ أف فذل في قصع رأس رجل , قصع رأس امخأة كإزالة شعخىا , 

لع يدمع األشفاؿ مشو , إذ قاـ أحج الجشػد بقتل أربعيغ شفبل بجكف شفقة أك رحسة , كالبعس مشيع كاف يقف بالصخقات كيقتل الساريغ بو ك 
 , كلع يشجػ مغ ذه السحبحة سػػ العمساء كالفقياء الحيغ ذىبػا لتيسػر لكي يػقف عسمية القتل العذػائية , فقج حبديع تيسػر عشجىع كبحلظ

القتل , كبم  عجد القتمى تقخيبا مائتي الف , كقيل ثبلثة مائة الف غيخ الحيغ ألقػا بدنفديع في الشيخ ىخبا مغ تيسػر  . لمسديج  نجػا مغ
ابغ  .؛ 12/266الشجػـ الداىخة،  ابغ تغخؼ بخدؼ ,.؛  148ك  208/ 2, أنباء الغسخ بأنباء العسخ يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,

 .؛باعامخ , 295/ 1ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار ،  مقجير ,.؛  3/66األمل في ذيل الجكؿ ، نيل  شاىيغ الطاىخؼ ,
 تيسػرلشظ عرخه.؛ شياب ,  2/262,  تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغسعجؼ ايشاس ,  .؛ 247, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي 

 History of Tamerlane and His.؛  464, غدك السغػلي لمسذخؽ اإلسالمي ، األثخ الحزاري لم .؛ الػجيو 335,  حياتوك

Successors , p.12 . 
 كحا في )أ( : كيدخػ )ب( : اسخػ )ج,ىػ,ك( (   1)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : الخجاؿ )ج,ك( (   2)
 كحا في )أ( : ركس )ب,ج,ىػ,ك( (   3)
معجع الغشي  يديغ بالثياب , أك بخيق الجركع . لمسديج يشطخ : ابػ العـد , : جسع حجمة , كىغ الشداء , أك مػضع لمعخكسالحجاؿ  - *

 .2/35, باب ح ج ؿ , معجع متغ المغة , باب ح ج ؿ , رضا ,
 لع يكغ )أ,ج,ىػ,ك( : كع )ب(    (   4)
 كحا في)أ,ىػ( : رقة )ب( : ربتة )ىػ,ك( (   5)
 كحا في )أ,د( : غخقى )ب,ىػ,ك( (   6)
 أ,د,ك( : فابق )ب( : رابق )ىػ(كحا في ) (   7)
 كحا في )أ,ب,ك( : فجخحػه )ج,ىػ( (   8)
 كحا في )أ( : فادركو )ب,ج,ىػ,ك(    (   9)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : كبشى )ىػ( (   10)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في)ب( (   11)
أف جشػده استسخت ثسانية أياـ تقتل كتدفظ كتشيب الدكاف ,  بال  السؤرخػف في الجخائع التي اقتخفيا تيسػر بحق سكاف بغجاد , فقيل - *

فاختمفت الخكايات في عجد القتمى الحيغ قتميع تيسػر , يقاؿ أنيا انحرخت ما بيغ تدعيغ الف أك مائة ألف , كمشيع يقػؿ اكثخ مغ 
غ مدذنة , سػاء مغ قتمػا خبلؿ الحرار أك مائتي الف , كسا أنو بشى أىخاما كمآذف مغ رؤكس القتمى البغجادييغ بم  عجدىا مائة كعذخي

مات في نيخ دجمة كىػ غخيق , كيحكخ أنو استخجمت الحجارة كاألجخ مع رؤكس القتمى لبشاء األبخاج , إذ أف أعجاد كبيخة رمت بدنفديا 
جسع األمػاؿ كالستاع مغ في الشيخ لسحاكلة الشجاة , لكشيا ماتت غخقا , ككاف سبب ترخؼ تيسػر ىػ العبخة لسغ يشػؼ السخالفة  , ف

 .؛ 12/266،  الشجـػ الداىخة ابغ تغخؼ بخدؼ , .؛ 2/148انباء الغسخ بأنباء العسخ ،  سديج يشطخ : ابغ حجخ العدقبلني ,بغجاد . لم
 157,  مخترخ تاريخ بغجاد القجيع كالحجيث .؛ االعطسي , 203, التاريخ الدياسي لجكلة سالشيغ السساليظ في مرخ  السشعع , عبج
تيسػرلشظ عرخه  شياب , .؛ 248, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  , باعامخ ,98,  الغدك السغػلي لجمذق بشي عيدى , .؛

 . 2/262, تاريخ العخاؽ بيغ احتالليغ سعجؼ ايشاس ,  .؛ 336, كحياتو كأعسالو 
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,الحاكع ببغجاد ,كاف تػفى في غخة السحـخ ,سشة اربع كثبلثيغ كثسانسائة  (1)حشفياحسج الشعساف ال
,ثع اف تيسػر خخب السجيشة, بعج اف اخح ما بيا ,مغ امػاؿ خدايشو,  (2)بجمذق, رحسو ر تعمى

كافقخ اىميا, كاقفخ مشازليا, كجعل عالييا سافميا, كصارت بعج اف كانت مجيشة الدبلـ ,دار 
كل مسدؽ بعج اف  ايجؼ الدماف , , (3)فتسدؽ كمدقتيع سخكا مغ بقى مغ ضعفة اىميا ,الدبلـ, كا

 )*(فاليـػ عذعر , عغ يسيغ كشساؿ , جشتيغ (5)مداكشيع في (4)كمغكدالؿ  كانػا في ضبلؿ ,
 , كىحه السجيشة اشيخ مغ اف تػصف , )*(كاصبحػا اال تخػ اال مداكشيع البػـ كالغخاب اماكشيع ,

, كانو عمى  مجيشة الدبلـ , كناىيظ انيا كاسيا , , كعخفانيا اذكى مغ اف يعخؼ ياكعخؼ عارفت
 لع يست بيا اماـ . ما قيل ,

 ذكخ رجػع ذلظ السصاع كاقامتو في قخاباغ:

 (8)التخكيػػة ,شاغيتػػو (7)يتمػػظ االتػػخاؾ ,الػػحؼ يرػػح اف يقػػاؿ ,لكػػل مػػشيع انػػو فػػي (6)ثػػع الػػػػ 
 كذاتو, قخاباغ  (9)ف يكػف في التخؾ ,كالعخب كرفاتوشاغ ,كعـد اف يذتى في مكاف ,يرمح ا

 
                                                           

القاضي تاج الجيغ الشعساني الفخاغي , البغجادؼ الكػفي الجمذقي أحسج بغ دمحم بغ أحسج ,  تاج الجيغ احسج الشعساف الحشفي : (   1)
ـ( في الكػفة ,كتػلى قزاء بغجاد , بخع في الفشػف كالحجيث  1350ىػ/751الحشفي, كلج يػـ االثشيغ حادؼ عذخ جسادػ اآلخخة سشة )

ػسف مغ بغجاد بعجما جحع أنفو , كتػفي أكؿ ,فكتب رسالة فييا أربعة عذخ عمسا , كاخترخ شخح البخارؼ لمكخماني , كقج أخخجو قخا ي
 .   82/2,  الزػء الالمعالدخاكؼ ,  .؛ 274/1,  درر العقػد الفخيجةـ( . لمسديج يشطخ : السقخيدؼ , 1430ىػ/834محـخ سشة )

 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,ىػ,ك( (   2)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : كخخقتيع )ج,ك( (   3)
 كفي )ب(         كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : (   4)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : مغ )ب( (   5)
: عر جسع عذػش كأعذاش , اتخحه عذا , ىػ ككخ الصائخ في الذجخ بجسعو مغ حصاـ العيجاف , أك األعذاش عذعر  - *

ش ش , , باب ع معجع متغ المغة رضا , .؛ 359, باب عذخة , السعجع الػسيط الستخاكسة بعزيا فػؽ بعس  . لمسديج يشطخ : 
4/113. 
بعج أف انتيى تيسػر مغ تجميخ الذاـ , تػجو إلى مجيشة بغجاد , تدمقت جشػده أسػار السجيشة , فمسا سسع الدمصاف أحسج عيغ نائب  - *

, حاكؿ الشائب فخج اليخب ىػ  ـ(1400ىػ/ 803ذؼ القعجة ) 27يـػ مكانو كىػ فخج , ىخب إلى ببلد الخكـ , فاخح تيسػر بغجاد عشػة ,
عس مغ أتباعو كاىمو في البحخ , كركب في سفيشة ليتػجو لمبرخة , إال أف رجاؿ تيسػر رمػا عمييع بالدياـ , فخمى بشفدو في الشيخ كب

, فدخخجو تيسػر لكي يخاه الشاس كيكػف عبخة لسغ يتحجاه , كيقاؿ أف تيسػر دخل بغجاد يـػ عيج األضحى العاشخ مغ ذؼ الحجة سشة 
مخ جشجه بحخؽ كتجميخ أ كبعج ذلظ , بح السدمسيغبػا بدعسيع باف جعل السدمسيغ قخابيغ , فكانت أضحيتو ىي ذـ( , فتقخ 1400ىػ/803)

القرػر كالسداكغ , كتدػية األرض كعجـ تخؾ أؼ شيء عمى حالو , فدصبحت خخاب كمكاف لعير البػـ كالغخاب , كلكغ الخخاب لع 
: ار مذيج اإلماـ مػسى الكاضع , كمذيج اإلماـ عمي بغ ابي شالب . لمسديج يشطخ العمساء, كسا ز  يقتل لع, ك  يسذ السجارس كالدكايا

.؛  159,  مخترخ تاريخ بغجاد القجيع كالحجيث .؛ االعطسي , 295/ 1،  نطار في عجائب التػاريخ كاألخبارندىة األ  مقجير ,
.؛ يػنذ  2/2/262, اريخ العخاؽ بيغ احتالليغ تسعجؼ ايشاس ,  .؛ 246, صمة الجكلة التيسػرية بالعالع اإلسالمي  باعامخ ,
 .47,  سياسة الجكلة السسمػكية الثانية الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـالسػلى , 

 كحا في )أ,ىػ( : التػػ )ب,ج,ك( (   6)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   7)
 كحا في )أ,ب,ج( : شاغية )ىػ,ك( (   8)
 ,ج,ىػ,ك( : لرفاتو )ب(كحا في )أ (   9)
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, مخاقبا اشخاؼ االفاؽ ,كخرػصا مسالظ الخكـ (1)كامدى كالبارؼ السصل ,بل كالبػـ في  .)*(الذـػ

 :)*(ذكخ مخاسمة ذلظ السجيج سمصاف الخكـ ايمجـر ابا يديج

الػػخكـ ,مػػغ غيػػخ  ,كصػػخح بسػػا يػػخـك مػػغ بػػبلد (2)فخاسػػل سػػمصانيا ابػػا يديػػج السجاىػػج الغػػازؼ 
 /أ(82)كذكػخ انيػا مػغ سػصػات سػيػفو,   كالغاز, كجعل الدمصاف احسج ,كقخا يػسػف سػببا , (3)نكاية

كاالدبػػػار ,ككفخعػػػػف  (4)ىخبػػػا كانيسػػػا مػػػادة الفدػػػاد ,كبػػػػار الػػػببلد ,كدمػػػار العبػػػاد, كسػػػسح الخسػػػػؿ
﴾, كقػػج (*)ججنوان فرعررون وهامررانَ وجنودهمررا كررانوا  رراط,فػػي العمػػػ كاالسػػتكبار, ﴿ (5)ىامػػاف

حمػا ,حمت التعاسػة كالذػػـ ,كحاشػا اف  (8),كانيسا (7)في حسى ,ذراىع الشبيغ (6)صاركا بسغ معيا
 ,بل  (11)فاياكع اف تػكىع ,تحت جشاح صاحب الخكـ , (10)مثميسا ,مغ السفمػكيغ (9)يكػف 

 

                                                           
 ثابتة في)أ( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك(  (   1)
ـ( , فػصمتو أخبار أف بايديج تػجو إلى اذربيجاف لغدكىا 1386ىػ/788تػجو تيسػر إلى قخاباغ لتسزية الذتاء فييا , سشة ) - *

لحادثة تعج مغ أىع األسباب التي أدت إلى حجكث كالديصخة عمييا , فبجا بتجييد حسمة مػجية إلى ببلد الخكـ لقتاؿ بايديج , فيحه ا
تاريخ إيخاف بعج االشتياني ,  .؛ 2/243,   نيل األمل في ذيل الجكؿ مػاجية بيغ الصخفيغ . لمسديج يشطخ : ابغ شاىيغ الطاىخؼ ,

 History of Tamerlane and His Successors ,p.4 ؛.80 استخاتيجية معخكة انكػرية، مرمح ,.؛  605, االسالـ
: كانت متسثمة بيغ تيسػر كبايديج , حيث أرسل تيسػر أثشاء كجػده في بجاية السخاسالت االكلى الدياسية بيغ التتار كالعثسانييغ  - *

قج قخاباغ رسالة إلى بايديج عشجما عمع بتيجيجه لصيختغ كمصالبتو لو بالخزػع , كقج حخر بالمغة العخبية , فكانت ىحه الخسالة األكلى , كك 
صيغت الخسالة بشز حاـز كمدجت بيغ التيجيج كالتخغيب , كلكشيا ال تحسل حقج شخري عمى الدمصاف العثساني , فقج شالبو بعجـ 
تقجيع أؼ عػف كمداعجة لقخايػسف أميخ مشصقة القخه قػيممػ , كالدمصاف أحسج بغ أكيذ أميخ بغجاد , كالقياـ بتدميسيسا اليو , كالػقػؼ 

القادمة , كأف يجفع الخخاج تدكيجا لصاعتو , حيث خاشبو بمقب يمجريع , ككصفو بسمظ الخكـ , لكغ بايديج رفس  عمى الحياد في الحخب
كلع يتخمى عغ األميخيغ بعج أف لجد اليو , كرد عميو بخسالة شجيجة الميجة , "بدف العادة التخكية تخفس تدميع شخز شمب المجػء الييا 

خغع مغ أف تيسػر يعمع قػة التخؾ , كأنو ال يخيج الرجاـ معيع , لكغ بػجػد قخا يػسف كالدمصاف بالتالي سيترجػ ليجساتو ", عمى ال
ـ( , كاستصاع انداؿ ىديسة 1400ىػ/803أحسج بخعاية الدمصاف بايديج اضصخ إلى السػاجية ,  فحجثت السػاجية بيغ الصخفيغ سشة )

ىديسة الػائمي ,  .؛ 262, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  ؛ شياب ,. 116, تيسػرلشظ كبيخة ببايديج . لمسديج يشطخ : المب , 
سياسة الجكلة يػنذ السػلى ,.؛ 418, تاريخ السساليظ في مرخ كبالد الذاـ  شقػش , .؛ 150, العجد الخابع , العثسانييغ في انقخة

 .48,  السسمػكية الثانية تجاه الغدك التيسػري لمعخاؽ كبالد الذاـ
 ي )أ,ب,ىػ,ك( : الغاز )ج(كحا ف (   2)
 كحا في )أ( : كشاية )ب,ج,ىػ,ك( (   3)
 كحا في )أ( : ستح الجسػؿ )ب( : سشخ الخسػؿ  )ج,ىػ,ك( (   4)
 كحا في )أ,ب,ىػ( : ككياماف كفخعػف )ج,ك( (   5)
 8:  القرز - *
 كحا في )أ,ب( : معيسا )ج,ىػ,ك( (   6)
 قج صاركا ...ذراكع الشيغ )ج,ىػ,ك(ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : ك  (   7)
 كحا في )أ,ب( : كانسا )ج( : كايشسا )ىػ(  : كايسا )ك( (   8)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : تكػنػا )ب( (   9)
 كحا في )أ,ىػ( : السغمػليغ )ب,ج,ك( (   10)
 كحا في )أ( : اف تاككىع )ب,ج,ىػ,ك( (   11)
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خنػػػا ,كايػػػاكع كمخالفػػػة ام ﴾(*)واقتلررروهمَ حجرررث وجررردتموهم﴿( 1)اخخجػػػػىع كاخػػػحكىع ,كامرػػػخكىع
,كما نػدؿ بيػع مشػا فػي حػخابيع عميكع دايخة قيخنا, فقج سسعتع قزايا مخالفيشا ,كاضخابيع{  (2),فيحل
فزػبلء عػغ  ,فػبل تكثػخكا بيششػا ,كبيػشكع القيػل كالقػاؿ , ﴾(*)وتبجن لكم كج  فعلنا بوم, ﴿ (3)كضػخابشا
ء ذلػػػظ انػػػػاع التيجيػػػج , كفػػػي اثشػػػا(*),فقػػػج بيشػػػا لكػػػع البػػػخاىيغ, كضػػػخبشا لكػػػع االمثػػػاؿ (4)جػػػجاؿ كقتػػػاؿ

كشػػجاعة ,كلػػع يكػػغ  )*(كالتخػيػػف ,كاصػػشاؼ التيػيػػل كاالراجيػػف ,ككػػاف ابػػغ عثسػػاف عشػػجه رقاعػػة
عشجه صبخ ساعة, مع انو كاف مػغ السمػػؾ العػادليغ ,كعشػجه تقػػػ ,كصػبلبة فػي الػجيغ, ككػاف اذا 

فػػػػػي حخكػػػػػة, كاضػػػػػصخاب ,حتػػػػػى يرػػػػػل الػػػػػى شػػػػػخؼ  (5)تكمػػػػػع كىػػػػػػ فػػػػػي صػػػػػجر مكػػػػػاف ,فمػػػػػع يػػػػػدؿ
,ككاف بػاسصة عجلو ,ساعجه الدماف, كقػيت شػكتو في السكػاف ,فاسترػفى مسالػظ  )*(((6)يػاف)اال

قخامػػػػاف, كقتػػػػل ممكيػػػػا الدػػػػمصاف, عػػػػبلء الػػػػجيغ, كاسػػػػخ لػػػػو عشػػػػجه كلػػػػجاف, كاسػػػػتػلى عمػػػػى مسالػػػػظ 
,حػػػاكع  (8),كىػػػخب مشػػػو الػػػى تيسػػػػر ,كاالميػػػخ يعقػػػػب بػػػغ عمػػػي شػػػاه )*(,كصػػػاركخاف )*(((7))مشتذػػػا

ػ ,كالػػػى مسالػػػظ الشرػػػار  (10),مػػػغ بػػػبلد )*(,كصػػػفا لػػػو مػػػغ حػػػجكد جبػػػل بالقػػػاف (9)كاليػػػات كخميػػػاف
,فمسا كقف عمى كتابو, كفيع فحػػ خصابو ,نيس كربس ,كامتعس كارتسس ,كرفع  (11)ارزنجاف

اك تخػػفشي بيػحه التخىػات, كيدػتفدني )[ قػاؿ (12)صػتو كخفػس, ككانػو تجػخع نقػػع الحزػس, ]ثػع
                                                           

 : كخحكىع كاحرخكىع )ج,ىػ,ك(كاخحكىع كامرخكىع )أ( : كاحرخكىع )ب(   (   1)
 89 الشداء :  *
 كحا في )أ( : فتحل )ب,ج,ىػ,ك((   2)
 كحا في )أ( : حخابيا كضخابيا )ب( : حخابيع كضخابيع )ج,ىػ,ك( (   3)
 45: ابخاىيع  - *
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : قتاؿ كججاؿ )ب( (   4)
*
  نهاٌة رسالة تٌمورلنك إلى باٌزٌد ابن عثمان  
: قصعة مغ الػرؽ أك الجمج يكتب عمييا , أك قصعة مغ األرض , أك قصعة تغمق بيا الثقػب , رماه بمدانو  . لمسديج يشطخ :  رقاعة - *

 , باب ر ؽ ع. معجع الغشيابػ العـد , .؛  255باب رقعة ,  ، السعجع الػسيط
 كحا في )أ,ب,ىػ( : فبل يداؿ )ج,ك( (   5)
 السكاف )ب(كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اشخاؼ  (   6)
: جسع أكاكيغ كايػانات صفة عطيسة غيخ مدجكد الػجو , اسع معخب أكاف , بالتخفيف كقيل بالتزعيف , كإيػاف ىػ مكاف االيػاف  - *

قرج الدبيل فيسا .؛ السحبي ,  27 معجع األلفاظ التاريخية  ، كاسع مغ ثبلثة ججراف كسقف الستقباؿ الشاس. لمسديج يشطخ : دىساف ,
 .289/ 1, ة العخبية مغ الجخيلفي المغ

 كحا في )أ( : متذا )ب,ىػ( : ىشذا )ج,ك( (   7)
: السجيشة تقع عمى تل, كشساليا حرغ يعخؼ باسع شػاس كحاليا اسع دكناس , ىػ أصحاب أك أكالد دنجار ,  مسالظ مشتذا - *

 .187بمجاف الخالفة الذخقية  ، لدتخن  , .؛ 5/367 صبح األعذى، كانتسائيع إلى ممػؾ مرخ  . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
: قاعجتيا مغشيديا , كىي مجيشة كبيخة عمى سفح جبل , كمكاف إقامة أميخ صاركخاف , كخبلؿ حخب تيسػر  مسالظ صاركخاف - *

 .188, قية بمجاف الخالفة الذخ لدتخن  , .؛ , 8/16,  صبح األعذى عمييا عخفت بانيا حرغ إسبلمي  . لمسديج يشطخ : القمقذشجؼ ,
 كحا في )أ,ب,ىػ( : عميذاه )ج,ك( (   8)
 كحا في )أ,ب( : كخماف )ج,ىػ,ك( (   9)
معجع  : قخية مغ قخػ مخك , كيسخ بيا نيخ يدسى نيخ بالقاف , أصبحت األف خخاب . لمسديج يشطخ : الحسػؼ , جبل بالقاف - *

 .1/329, باب بالػز , البمجاف 
 الظ )ك(كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : مس (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : اذربيجاف )ب( (   11)
 ساقصة في )أ,ب,ىػ( : ثابتة في )ج,ك( (   12)
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,اك فػي جسػع  (1)ل ممػؾ االعجػاـ ,اك تتػار الجشػت, كاالغتػاـبيحه الخدعببلت ,اك يحدب انشي مث
االسػبلـ,  (2)الجشػد, كجير اليشػد ,اك جشجؼ في الذقاؽ ,كجسػع العػخاؽ, اك مػا عشػجؼ مػغ غػدات

اف اخبػػاره عشػجؼ, ككيػػف ختػػل  (4)كجشػػجؼ ,اك مػا يعمػػع (3)كاف قفمػو السجسػػع (/ب82)كعدػاكخ الذػػاـ, 
,ككيػف كػاف كػل كقػت ,يدتزػعف  (6)كما صػجر عشػو كعػشيع, (5)السمػؾ كختخ ,ككيف تػلى ككفخ

 . )*(في التامػر (7)شايفة مشيع, كانا افرل جسل ىحه االمػر, كاكذف ما خدنو

 (8)اما اكؿ امخه فحخامي سفاؾ الجماء, ىتاؾ الحـخ ,نقاض العيػػد كالػحمع ,شػخؼ متحػخؼ
كاسػتصاؿ, كاتدػع لػو شػاؿ  (10)كسػصا ,ثػع (9)عغ الرػاب, في الخصا, فراؿ كجاؿ ,كجار كصػار

ى ,حتػى شػاب الذػيب بالعيػب, برػاست (12)[ ,كمػغ حػيغ نبػ (11)السجاؿ, كغفػل عشػو الخجػاؿ ]حػاؿ
 (14)بعػػػػج اف كانػػػػت شػػػػخارة ,كانتذػػػػخت فػػػػخكع جيبتػػػػو (13)فػػػػادرؾ مػػػػا ادرؾ ,كمػػػػا بمػػػػ  فالتيػػػػب ,قبيمػػػػة

,كبادر الى  ,فرارت غخارة ,اما ممػؾ العجع ,فانو استدليع بجخمو كختمو, ثع استفدىع بخيمو كرجمو
قتمػػو, كامػػا تػقتػػامير خػػاف ,فػػاف غالػػب عدػػكخه خػػاف ,كمػػغ ايػػغ  (15)قػػتميع, بعػػج اف امكػػشيع فخصػػة

 (16)كاـخ سػػػ رشػق الدػياـ, بخػبلؼ ضػخاغع الػ لمتتار الصعاـ ,كالزػخب بالبتػار, الحدػاـ, كمػا ليػع
نقػػػس ,كامػػػا جشػػػػد اليشػػػػد, فانػػػو خػػػتميع فػػػي امػػػخىع ,كرد كيػػػجىع فػػػي نحػػػخىع ,فػىػػػت اركػػػانيع, ]كا

الذاـ ,فامخىع مذيػر ,كما جخػ عمييع  (18)[ ,ال سيسا ,كقج مات سمصانيع ,كاما عداكخ(17)امخىع
,فطاىخ غيػخ مدػتػر ,كلسػا مػات سػمصانيع, كتزعزػعت اركػانيع ,كانفػس امػخىع كانقػس, كبغػى 

الكبػػار ,كلػػع يبقػػى فػػييع اال ركس صػػغار, فشثػػخ  (19)بعزػػيع عمػػى بعػػس ,فقصعػػت مػػشيع الػػخءكس
                                                           

 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : كاالغشاـ )ب( (   1)
 كحا في )أ( : غداة )ب,ج,ىػ,ك( (   2)
 ما في )أ,ج,ىػ,ك( : الجسع )ب( (   3)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب(   (4)
 ي )أ,ىػ( : فكفخ )ب(  : ساقصة في )ج,ك(كحا ف (   5)
 ثابتة في )أ,ب,ىػ( : كساقصة في )ج,ك( (   6)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : ادخخه )ب( (   7)
جسع تدميخ ,معشاه مػضع الدخ صػمعة الحىب كالػعاء , صي  احسخ , كدـ القمب , بيت األسج , كزيخ السمظ , أك القمب كالشفذ ,  التامػر : - *

الخائج  مدعػد , .؛ 103, شفاء الغميل فيسا في كالـ العخب مغ الجخيل  عاء لمذخاب , كقيمت أيزا نامػرة  . لمسديج يشطخ : الخفاجي ,التامػر ك 
قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية مغ السحبي ,  .؛ 1/407, باب ت ـ ؾ ,  معجع متغ المغة رضا , .؛ 189, باب التثسة ,  معجع لغػي عرخي 

 .419/ 1,الجخيل 
 كحا في )أ( : يتحخؼ )ب( : مشحخؼ )ج,ىػ,ك( (   8)
 ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
 كصار كسصا ثع )أ( : شخشيا )ب( :كسصا ثع )ج,ىػ,ك( (   10)
 ساقصة في)أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   11)
 كحا في)أ,ج,ىػ,ك( : بم  )ب( (   12)
 متو )ج,ك(كحا في )أ,ب,ىػ( : قبي (   13)
 كحا في )ا( : جشتو )ب,ىػ( : جبتو )ج(  : حبتو )ك( (   14)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : مغ )ب( (   15)
 ( : كساقصة في )ب( ,ج,د,ىػ,كثابتة في )أ (   16)
 ساقصة في )ا,ج,ىػ,ك( : ثابتة في)ب( (   17)
 كحا في )أ,ىػ( : عدكخ )ب,ج,ك( (   18)
 ك(كحا في )أ( : الخكس )ب,ج,ىػ, (   19)
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 (2),مع انيع في الرػر ربيع, كفي السعاني جسػادػ (1)ع, كساـ التبجد ممكيع كساميعالدماف نطامي
,يخمػػػف بػاحػػجة ,كىػػي انيػػع يبميتػػػف جسيعػػا ,كيقػمػػػف مثشػػى كفػػخادػ ,ال جػػـد ,تفخقػػت ايػػادؼ سػػبا, 

كصػفخ, كلػػ كػاف  (4)يا بػالسحـخ ,فبػاض لسػا خبللػو الجػػجيذو, في (3)فاشتغل )*(احداب تمظ الدمخ
 (*)﴾(5)تحسربوم جمجعراَ وقلروبوم شرتاءاؽ, لفتػه فتا ,كبجدكا شػسمو ,كبتػػه بتػا ,كالكػشيع ﴿بيشيع اتف

,كمػػع اتدػػاؽ نطػػاميع ,كتذػػجيج سػػياميع ,كقػػػة نصػػاحيع ,كشػػجة كفػػاحكع ,كشػػجة رمػػاحيع, ككػػػنيع 
القيػاـ بتطافخنػا, كتشاصػخنا, ككػع فػخؽ  (6)ضيخ الحاج, كاسػد اليياج ,انى ليع نطاـ عداكخنا ,كقػػة

,فػػػاف  (9),كبػػػيغ مػػػغ تحسػػػل امػػػخ الكسػػػات الغػػػدات (8)بػػػامخ الخفػػػات كالعػػػخات (7)بػػيغ مػػػغ تكفػػػل أ(/83)
 (11),فػػػػي سػػػػبيل ر تعمػػػػى (10)الحػػػػخب دابشػػػػا, كالزػػػػخب شبلبشػػػػا ,كالجسػػػػاد صػػػػشعتشا, كشػػػػخعة الغػػػػداة 

 ,عمػى الػجنيا, فػشحغ السقػاتمػف ,لتكػػف كمسػة ر ىػي العميػا, رجالشػا )*(شخعتشا, كاف قاتل احج تكالبػا
لزػػخباتيع فػػي اذاف الكفػػار,  (12)﴾ ,فكػػع(*) انفوسرروم وامرروالوم مررن هللا برران لوررم الجنررٌبػػاعػا, ﴿
قيدػيع فػي خياشػيع بشػي الرػميب,  (14)ششو ,كلديػفيع في قبلنذ الفػػانذ مػغ رنػة, كلشػػػ  (13)مغ

 (16),خػض البحار خاضػىا, اك شمفشاىع ,افاضػة دمػاء الكفػار افاضػػىا (15)مغ غشو لػ شسسشاىع
عمييػا ,كامدػكػا بعشػاف افخاسػيع ,فكمسػا  (17)ػا مغ صياصييع عمػى قمػع قػبلع الكفػار ,كاخشػػا,قج شم

  سسعػا ىيعة ,شاركا الييا ,ال يقػلػف لسمكيع ,اذا غسخىع في الببلء كاالبتبلء,

 

                                                           
 كحا في )أ( : كشانيع )ب(  : كشاميع )ج,ىػ,ك( (   1)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : جساد )ب(  (   2)
, باب  الػسيط السعجعجسع زمخة , نفخ في السدمار أك القرب , أك سػرة مغ سػر القخاف , أك جساعة كفخقة  كمجسػعة . لمسديج يشطخ :  الدمخ : - *

 , باب ز ـ ر. الغشيمعجع  ابػ العـد ,، .؛  267زمجخ , 
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : فاستشقل )ب( (   3)
 كحا في )أ,ىػ(: الجػر )ب,ج,ك( (   4)
 كحا في )أ,ب,ج,ىػ( : شتي )ك( (   5)
 14:  الحذخ - *
 كحا في )أ,ب,ىػ( : كقػت )ج( : قػة )ك( (   6)
 كحا في )أ,ب,ج,ك( : تحسل )ىػ( (   7)
 عخاة )ب,ىػ,ك(كحا في )أ,ج( : الخفاة كال (   8)
 كحا في )أ( : الكساة كالغداة )ب,ج,ىػ,ك( (   9)
 ساقصة في )أ( : ثابتة في )ب,ج,ىػ,ك( (   10)
 كحا في )أ( : تعالى )ب,ج,ىػ,ك( (   11)
, باب  ع لغػي عرخي الخائج معج مدعػد ,.؛, باب ؾ ؿ ب معجع الغشي  : إضيار العجاكة , تدارعػا كتيافتػا . لمسديج يشطخ : ابػ العـد ,تكالبا  - *

 .233تكاتع , 
 111 التػبة : - *
 كحا في )أ,ب( : ككع )ج,ىػ,ك(  (   12)
 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   13)
 كحا في )أ( : كلشػف )ب,ج,ىػ,ك( (   14)
 كحا في )أ( : سسشاىع )ب,ج,ىػ,ك( (   15)
 فاضػىا )ج,ىػ,ك(ثابتة في )أ( : كساقصة في )ب( : اك كمفشاىع ... ا (   16)
 كحا في )أ( : كاجثػا )ب( : كاحثػا )ج,ك( : كاحشػا )ىػ(   (   17)
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,افػخاس مػغ فػػارس  (1),كمعشا مغ الغدات مذات ﴾(*)انا هاهنا قاعدون فاذهب انت وربك فقاتّ﴿
,كالشسػػػػػر الجاسػػػػخة ,كالػػػػحياب  (3)كاضفػػػػارىع ضػػػػافخة, كاالسػػػػػد الكاشػػػػخة ارىع بػػػػاتخة ,,اشبػػػػ (2)الكسػػػػات

وجرروهم فررً الحرررب عميشػػا مخػػامخة ,بػػل ﴿ (4)الياصػػخة, قمػػػبيع بػدادنػػا عػػامخة ,ال تخػػامخ بػػػاشيع

﴾ ,كحاصػل االمػخ ,اف كػل اشػغالشا, كجػل احػالشػا كافعالشػا, جػع الكفػار (*)ناظرة الٍ ربورا نراظرة
 (5)فررً سرربجل هللا الررذين ِ ي ررافون لومررت﴿ كضػػع الغشػػايع ,فػػشحغ السجاىػػجكف,,كلػػع االسػػخػ, 

زكجاتػػػظ  (6)كانػػػا اعمػػػع اف ىػػػحا الكػػػبلـ يبعثػػػظ, الػػػى ببلدنػػػا انبعاثػػػا, فػػػاف لػػػع تػػػات, تكػػػغ ﴾,(*)ِيرررم
البتة, فدكجاتي اذ شػالق ثبلثا  (9)كلع اقابمو , (8)ثبلث, كاف قرجت ببلدؼ ,كفخرت عشو (7)شػالق
الصخيق جػانبو, فمسا كقف تيسػر عمى جػابو القمق ,قػاؿ  (10),كرد عمى )*(انيى خصابو,ثع  ((*)بتة

[ ,كاسػػاء كخػػتع ,مػػا قػػخاه مػػغ كتابػػو, بػػحكخ (12)النػػو شػػاؿ ]كاسػػتصاؿ (11)ابػػغ عثسػػاف, مجشػػػف حسػػق
الشدػػػاء عشػػػجىع مػػػغ العيػػػػب ,كاكبػػػخ الػػػحنػب ,حتػػػى انيػػػع ال يمفطػػػػف بمفػػػع  (13)الشدػػػاء ,الف ذكػػػخ

 (15)مشػو حثػا زالحتػخانثى ,كانسا يعبخكف عػغ كػل انثػى, بمفػع اخػخ ,كيجثػػف عمػى ا,كال با (14)امخاة 
,اك مػغ ربػات الحجػاؿ, اك مدػتخة, اك نحػػ ذلػظ  (16),كلػ كلج الحجىع بشت ,يقػلػف كلػج لػو مخػجرة

 (/ب83).

                                                           
 "فاذىب انت ربظ فقاتبل انا ىاىشا قاعجكف"  24 السائجة : - *
 كحا في )أ,ج( : الغداة مذاة )ب,ىػ,ك( (   1)
 كحا في )أ,ب,ج( : الكساة )ىػ,ك( (   2)
 الكاسخت )ج( كحا في )أ( : الكاسخة )ب,ىػ,ك(  : (   3)
 كحا في )أ( : لػاشييع )ب( : بػاششيع )ج,ىػ,ك( (   4)
 " كجػه يػمئح ناضخة * الى ربيا ناضخة" 23:  القيامة - *
 كحا في )أ( : لػمة )ب,ج,ىػ,ك( (   5)
 "في سبيل ر كال يخافػف لػمة الئع" 54 السائجة : - *
 كحا في )أ,ىػ,ك( : تكػف )ب,ج( (   6)
 .؛ 341, باب شقصق ,  السعجع الػسيط: انفراؿ أحج الدكجيغ عغ األخخ , كابصاؿ زكاجيسا , أؼ التخمي كازالة العقج. لمسديج يشطخ : شػالق  (   7)

 .219,معجع لغة الفقياء  ركاس ,
 كحا في )أ,ب( : عشظ )ج,ىػ,ك( (   8)
 كحا في )أ,ب,ج( : اقابمظ )ج,ك( (   9)
  تيسػرلشظ رد بايديج بغ عثساف عمى رسالة -  *
ى رفس تيجيج تيسػر ألف األميخ قخا يػسف كالدمصاف أحسج كضعا نفدييسا في حساية العثسانييغ , كنتيجة لحلظ كاف ىحا رد الدمصاف بايديج عم - *

ار مغ غزب تيسػر , رسالة تيسػر, ككانت إجابة عشيفة , كسا ذكخت السرادر أف بايديج كاف مدتعج لسبلحقة تيسػر إلى تبخيد كسمصانية , كىحا ما ث
ـ( مغ قخاباغ إلى قمعة أكنيظ شخؽ أرميشية , كاقاـ معدكخاتو فييا , كاستغل بحلظ انذغاؿ الدمصاف بايديج في 1399ىػ/802بالتالي كجو قػاتو سشة )

العجد  ، 1402في انقخة  ىديسة العثسانييغالػائمي ,  .؛ 263, تيسػرلشظ عرخه كحياتو كأعسالو  حرار القدصشصيشية . لمسديج يشطخ : شياب ,
 .115حخكب السغػؿ،  حصيط , .؛ 151الخابع , 

 ثابتة في )أ,ج,ىػ,ك( : كساقصة في )ب( (   10)
 كحا في )أ,ج,ىػ,ك( : احسق )ب( (   11)
 ساقصة في )أ,ج,ىػ,ك( : ثابتة في )ب( (   12)
 ثابتة في )أ,ب,ج,ىػ( : ساقصة في )ك( (   13)
 خات )ج(كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : ام (   14)
 كحا في )أ( :  مشو جثا )ب( : عشو حتا )ج,ىػ,ك( (   15)
 كحا في )أ,ب,ىػ,ك( : مخجرت )ج( (   16)
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 ح ـــامتـــاخل

ة بيشت الجراسة أىسية السخصػط مغ حيث السعمػمات الػاردة فيو , كالتي تتحجث عغ حقيق
ميسة في التاريخ , كسا أنيا صححت كثيخا مغ األخصاء الػاردة في الشدخ السختمفة , كقجمت 

 لمقارغ برػرة كاضحة كسيمة .

نالػػت قزػػية تيسػػػر اىتسامػػُا كبيػػخام , مػػػغ قبػػل السػػؤرخيغ العػػخب كاألجانػػب , كزادت رغبػػػة 
ج سمظ شخيق أسبلفو الباحثيغ في العرخ الحجيث بالتعخؼ عمى شخريتو الدياسية كالحخبية , فق

مػػػغ السغػػػػؿ , مثػػػل جشكيػػػد خػػػاف , كىػالكػػػػ خػػػاف , فدػػػفظ كأراؽ الػػػجماء , كىػػػجـ كخػػػخب الػػػببلد , 
 بحيث امتجت إمبخاشػريتو مغ اليشج إلى ركسيا  .

أكضحت الجراسة كيف تسكغ تيسػر مغ الديصخة عمػى اقمػيع مػا كراء الشيػخ , كبػبلد العجػع 
 أقيست بعج القزاء عمى دكلة السغػؿ . كالعخب , كالقزاء عمى الجكيبلت التي

بيشػػت أيزػػا األسػػباب التػػي أدت إلػػى تػػػتخ العبلقػػات بػػيغ تيسػرلشػػظ كالدػػمصاف السسمػػػكي 
الطاىخ بخقػؽ , كالدمصاف أحسج بغ أكيذ الجبلئخؼ , كسػعي تيسػػر إلخزػاعيع , كضػع ببلدىػع 

اسػػػػع محسػػػػػد خػػػػاف أك إلػػػى إمبخاشػرتيػػػػو , إذ اتزػػػػح ذلػػػػظ فػػػي شمباتػػػػو بإقامػػػػة الخصبػػػػة باسػػػسو أك 
 سيػرغاتسر , كأف تكػف الدكة باسسو  .

عخضػت الجراسػػة التحالفػػات التػػي عقػػجت بػيغ الجانػػب السسمػػػكي متسثمػػة بالطػػاىخ بخقػػػؽ , 
كبجانػػػب القفجػػػاؽ تػقتػػػامير خػػػاف , كمػػػغ جيػػػة العثسػػػانييغ بايديػػػج بػػػغ أكرخػػػاف , لسػاجيػػػة خصػػػخ 

ـ( , 1394ق/796جـ إلػى بػبلد الذػاـ سػشة )تيسػرلشظ عمى ببلدىػع , كبيػحا لػع يدػتصع تيسػػر التقػ
 كعاد إلى ببلده , كبجا بتجييد حسمة لغدك اليشج .

 

 



345 
 

بيشػػت الجراسػػة ضػػعف الشاصػػخ فػػخج بػػغ بخقػػػؽ , بعػػج تػليػػو الدػػمصشة , كعػػجـ قجرتػػو عمػػى 
إدارة الحػػػخب ضػػػج تيسػرلشػػػظ , بدػػػب االضػػػصخابات الدياسػػػية , كتحػػػالف األمػػػخاء عمػػػى إزالتػػػو مػػػغ 

 ـ.1402الجكلة العثسانية في معخكة أنقخة مشربو , كىديسة 

أكجت الجراسة أف تيسػر كػاف ىجفػو مػغ احػتبلؿ بػبلد الذػاـ , ىػػ الدػيصخة عمػى أمػاليػا , 
كتيجيخ العمسػاء كالقزػاء , كأصػحاب السيػغ كالحػخؼ , إلػى عاصػسة إمبخاشػريتػو سػسخقشج , فشػت  

 ار في جسيع السجاالت الحيػية .  عغ ىحا العسل , أنو تخؾ ببلد الذاـ يعع فييا الخخاب كالجم
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 الفكارس 

 ادلالحك

 اخلزائط

 فيزس اآليبث انمزآَيت

 فيزس األحبديث انشزيفت 

 فيزس احلكى ًاأليثبل انشعبيت 

 فيزس األبيبث انشعزيت

 فيزس األعالو

 فيزس األيى ًانمببئم ًانطٌائف ًاجلًبعبث

 فيزس األيبكٍ ًانبهذاٌ

 فيزس األهنبر

 يزس ادلصبدر ًادلزاجعف
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 كـــالحـــادل
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 ( :1ٍيحق سقٌ )

 :مزسػف كصية شاه شجاع الى تيسػػر ، لتػليػة ابشػو زيػغ العابػجيغ خميفػة مػغ بعػجه 
يقػؿ فييا : " اف عطساء الخجاؿ يعخفػف في الحياة , عجـ االستقخار كالتقمب كالتبػجؿ , كالسفكػخكف 

لػاف الحياة الزاحكة , النيع ال يعمسػف اف كل ىحا زائػل , كأمػا السعاىػجة مشيع ال يشرخفػف الى ا
التي بيششا , فاني معتـد السحافطة عمييا الى االبػج , ألنػي أعػج صػجاقتكع مػغ أعطػع الفتػحػات فػي 

 حياتي السمكية .

كاف اقرػى مشػاؼ اف تكػػف ىػػحه السعاىػجة بيػجؼ يػػـ القيامػػة , لكػي ال تقػف امػاؼ قػػائبل : 
ج خشت العيج كحشثت بالػعج , كبسا أني سدكػف قخيبا بيغ يجؼ ر عد كجل , فػدني مصسػئغ انظ ق

الػػى انػػي لػػع اقػػع بعسػػل اخجػػػل مشػػو , اال ىػػحا العبػػث الػػحؼ انرػػػخفت اليػػو فػػي حيػػاتي , كىػػػ مػػػغ 
األمػر التي يزصخ الييا السخء اضصخارا , كاني امػت مصسئشا كأنػا اسػدؿ ر أف يػؤازركع كيؤيػجكع 

رجائي اف تعصفػا عمى كلجؼ زيغ العابجيغ , الػحؼ سػيجمذ عمػى العػخش مػغ بعػجؼ , كأف  , ككل
 تقمػا عغ ركحي , كليغفخ لي ر ذنػبي" .

 كفي ندخة اخخػ قيل فييا :

" ... بعج الجعاء برالح االدعية كىي كسيمة السخمريغ , نشيي اليكع انو قج ثبت راؼ  
ثات كالسكارة , كاف اصحاب العقػؿ ال يمتفتػف الى زخخفيا اكلي االلباب , باف الجنيا مكاف الحاد

الدائف , كيفزمػف الشعيع الباقي عمى الجنيا الفانية , كيجركػف اف الفشاء حق عمى كل مخمػؽ , 
تعز من تشاء وتذل من ﴿عخش السييسغ تقجس اسسو كتعالى , كقبل عجة اياـ مغ السزي الى 

, فقج كضع ر أعشة جسيع مغ عباده في يج الفقيخ  ﴾يرتشاء َ بجدك ال جر انك علٍ كل شًء قد
الى ر , فدعيت قجر االمكاف الى رفع رايات الجيغ كاجخاء االحكاـ السبيشة , كاتباع اكامخ سيج 
السخسميغ , ككضع استقامة احػاؿ الخعايا نرب عيشيو خالرة لػجو ر , كبعػف ر ىيد اسباب 

 السعاش لكل الخمق .

 بدقجاـرجاقة التي جسعت بيشي كبيغ جشابكع فقج اعتبخنا ذلظ فتػح الدماف كبقيشا كنطخا لم
راسخة عمى العيج الحؼ عقجناه معظ , حتى ال تقػؿ انشا غادركف , كىػ ما نباىي بو باعتباره 
مغ الرفات السدتحدشة عشج العالسيغ , كاالف كقج بم  الى مذاـ ركحشا نديع دعػة الحق , 
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, ور يجعػ الى دار الدبلـ , كشخؽ بابشا ك﴾وِ نجد لسنٌ هللا تحويّ﴿و تعالى كجاءنا داعي قػل
كقاؿ : عذظ عشج العخش فبل تخف ,ك ستقيع في دكلة الثخؼ , كنحسج ر تعالى اف لع يبق في 

كالخصايا السبلزمة لػجػد االنداف ,  اآلثاـخاشخنا مكاف لمحدخة كالقمق , عمى الخغع مغ كل 
الحداف : فبل تعمع نفذ ما اخفي ليع مغ قخة اعيغ , كمزت الدشػات الثبلث فاألمل في ا

كالخسدػف : متى زدت تقريخا , كتجني تفزيبل كاني بالتقريخ استػجب الفزل , فقمشا لبيظ 
الميع لبيظ , كقمشا لمشفذ امارة ارجعي الى ربظ , كاستخاحت ركحي بيحه البذخػ , فكيف ال تحمق 

نجاء الحق اف تعاؿ, كالق عغ كاىمظ اثقاؿ الصسع كاالمل , فػليشا كجو  الخكح , حيغ يػافييا
التزخع الى ذؼ العدة , تعاليت يا مغ سبلحظ سكيشة الخكح , كعد كبلمظ مفتاح كشػز الفتػح , 

 كالباقيات الرالحات خيخ عشج ربظ ثػابا .

ة , كصفاء بارؾ ر في عسخ دكلتظ كاداـ عجلظ عمى العباد , كبشاء عمى خمػص الشي
الصػية , الحؼ ىػ اصفى مغ الساء الدالؿ , اكدع ابشي زيغ العابجيغ اشاؿ ر عسخه عشج ر , 
كفي ضل عشايتكع كاكصي جشابكع بدائخ ابشائي الرغار كاخػتي , فجكلتكع ذخخ لؤلخبلؽ , كىحا 

ذسميع بطمظ حخػ بدجاياكع الكخيسة , كلصفكع العسيع بسقتزى اف حدغ العيج مغ االيساف , فمت
السبارؾ , كلتستج عمييع ضبلؿ عصفظ , حتى يذيج بحلظ صغار ايخاف كتػراف ككبارىا , كيبقى 
ذكخىا عبخ القخكف , كيتسشى الحداد فبل يججكف مجاال لمذساتة , كىػ ما لو ذكخ شيب لمرجيق 

ء بالخيخ , السخمز , الحؼ ناؿ القخبى بالعيج كالسيثاؽ كالدعادة , كيبقى ذكخه بالفاتحة كالجعا
بسقتزى با ليت قػمي يعمسػف لسا غفخ لي ربي , كجعمشي مغ السكخميغ , اف شاء ر تعالى 

 كحجه العديد" .     

 

 91-90, تيسػرلشظ لمسديج يشطخ : 

 426-425,  تاريخ السغػؿ مشح حسمة جشكيد خاف حتى قياـ الجكلة التيسػرية: 
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 (2ٍيحق سقٌ )

اذ قاؿ فييا  :بخقػؽ ، باختالفاتيا عسا كرد في الجراسة  نز رسالة تيسػر الى الطاىخ
: بسم ميحرلا نمحرلا هللا "قل الميع فاشخ الدسػات كاالرض عالع الغيب كالذيادة انت تحكع بيغ 
عبادؾ فيسا كانػا فيو يختمفػف" , اعمسػا انا جشج ر خمفشا مغ سخصو , كمدمصػف عمى مغ حل 

 نخحع عبخة باؾ , قج ندع ر الخحسة مغ قمػبشا , فالػيل كل عميو غزبو , ال نخؽ لذاؾ , كال
الػيل لسغ لع يكغ مغ حدبشا كمغ جيتشا , قج خخبا الببلد , كايتسشا االكالد , كاضيخنا في االرض 
الفداد , ذلت لشا اعدتيا , كممكشا بالذػكة ازمتيا , فاف خيل ذلظ عمى الدامع كاشكل , كقاؿ اف 

, ذلظ  ﴾ان الملوك اذا د لوا قريٌ افسدوها وجعلوا اعزة اهلوا اذلٌ﴿قل فيو عميو مذكبل , ف
لكثخة عجدنا, كشجة باسشا, فخيػلشا سػابق , كرماحشا خػارؽ , كاسشتيا بػارؽ , كسيػفشا سػاحق , 

نا ال يزاـ كقمػبشا كالجباؿ , كجيػششا كعجد الخماؿ, كنحغ ابصاؿ كاقياؿ , كممكشا ال يخاـ , كجار 
قاـ, فاف سالسشا سميع , كمغ حاربشا نجـ , كمغ تكمع فيشا بسا ال يعمع جيل , بجا لدؤدد م, كعدنا ا

كانتع فاف اشعتع امخنا, كقبمتع شخششا , فمكع ما لشا , كعميكع ما عميشا , كاف خالفتع كعمى بغيكع 
لقتالشا ال تخد تساديتع, فبل تمػمػا اال انفدكع, فالحرػف مشا مع تذييجىا ال تسشع , كالسجائغ بذجتيا 

كال تشفع , كدعاؤكع عميشا ال يدتجاب فيشا فبل يدسع , فكيف يدسع دعاءكع كقج اكمتع الحخاـ , 
كضمستغ جسيع االناـ , كاخحتع امػاؿ االيتاـ , كقبمتع الخشػة مغ الحكاـ , كاعجدتع لكع الشار كبئذ 

طونوم نارا سجصلون ان الذين ياكلون اموال الجتامٍ ظلما انما ياكلون فً ب﴿ السريخ ,

, فيسا فعمتع ذلظ اكردتع انفدكع مػارد السيالظ , كقج قتمتع العمساء , كعريتع رب االرض ﴾سعجرا
كالدساء , كارقتع دـ االشخاؼ , كىحا ور ىػ البغي كاالسخاؼ , فانتع بحلظ الشار خالجكف , كفي 

فً اِر  بغجر الحق وبما فالجوم تجزون عذاب الوون بما كنتم تستكبرون ﴿غج يشادؼ عمييع 

فابذخكا بالسحلة كاليػاف , يا أىل البغي كالعجكاف , كقج غمب عشجكع انشا كفخة ,  ﴾كنتم تفسقون
كثبت عشجنا ور انكع الكفخة الفجخة , كقج سمصشا عمييع االلو , لو امػر مقجرة , كاحكاـ محخرة , 

, فاسخعػا بخد الجػاب , قبل اف كاخحنا مشكع كل سفيشة غربا , كقج اكضحشا لكع الخصاب 
يشكذف الغصاء , كتزـخ الحخب نارىا , كتزع اكزارىا , كتريخ كل عيغ عميكع باكية , كيشادؼ 
مشادػ الفخاؽ , ىل تخػ ليع مغ باقية , كيدسعكع صارخ الفشاء بعج اف ييدكع ىداء , ىل تحذ 

فبل تقتمػا السخسميغ كسا فعمتع  مشيع مغ احج اك تدسع ليع ركدا , كاقج انرفشاكع اذ راسمشاكع ,
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باالكليغ , فتخالفػا كعادتكع سشغ الدبلشيغ , كتعرػا رب العالسيغ , "فسا عمى الخسػؿ اال 
 الببلغ السبيغ , كقج اكضحشا لكع الكبلـ , فارسمػا بخد الجػاب كالدبلـ{ 

 كقيل في ندخة اخخػ :

ر  عالم الغجب والشوادة انت قل اللوم فاطر السموات واِ﴿  بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

, اعمسػا انشا جشج ر خمفشا مغ سخصو , كسمصشا عمى  ﴾تحكم بجن عبادك فجما كانوا فجى ي تلفون
مغ حل عميو غزبو , ال نخؽ لذاكي , كال نخحع عبخة باكي , قج ندع ر الخحسة مغ قمػبشا , 

كيتسشا االكالد , كاضيخنا في االرض فالػيل كل الػيل لسغ لع يكغ مغ حدبشا , قج خخبا الببلد , 
الفداد , خيػلشا سػابق , كرماحشا خػارؽ , كسيامشا مػارؽ , كسيػفشا سػاحق , كقمػبشا كالجباؿ , 
كعجدنا كالخماؿ , مغ رامشا سمع , كمغ ناؿ حخبشا نجـ , فسمكشا ال يخاـ , كجارنا ال يزاـ , فاف 

ما لشا , كعميكع ما عميشا , فالحرػف مغ ايجيشا ال انتع قبمتع شخششا , كاشعتع امخنا , كاف لكغ 
تسشع , كالعداكخ لمقائشا ال تخد , كال تشفع , كدعاكع عميشا ال يدتجاب , كال يدسع , النكع اكمتع 

, كضيعتع الجسع , كغخقتع في الصسع , كسمكتع في شخيق البغي كالعجكاف  اآلثاـالحخاـ , كارتكبتع 
فالجوم تجزون عذاب الوون بما كنتم تستكبرون فً اِر  بغجر ﴿, فابذخكا بالسحلة كاليػاف 

 .الحق وبما كنتم تفسقون﴾ 

كقج ثبت عشجكع انشا كفخة , كقج ثبت عشجنا انكع فجخة , كقج غختكع الجنيا فكثيخكع عشجنا 
, كقج اكضحشا لكع شخائق  ﴾﴿ونأ ذ كل سفجنٌ لصباقميل , فشحغ ممػؾ االرض شخقا كغخبا , 

اء , كيقع الزخب كالذصا , كتػقج صبخد الجػاب , مغ قبل اف نكذف الغخعػا الرػاب فاس
الحخب نارىا , كتخمي عميكع شخارىا , كما يبقى لكع باقية , يشادؼ عميكع مشادؼ الفشا , كيحمفكع 

 الػيل كالعشا , كقج انرفشاكع اذ راسمشاكع , كنثخنا لكع جػاىخ ىحا الكبلـ كالدبلـ{. 

 50 – 12/49,  جـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخةالشلمسديج يشطخ : 

 147,  : الجرة السزية في الجكلة الطاىخية

 380- 1/379,  ندىة الشفػس كاالبجاف: 

 1/293,  ندىة االنطار في عجائب التػاريخ كاالخبار: 
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 ( :3ٍيحق سقٌ )

سمة ,بعج كىي كاالتي :  بعج البد : نز رسالة الطاىخ بخقػؽ ردا عمى تيجيج تيسػرلشظ
البعجية كاالصجار حرخ الػقػؼ عمى الكتاب , مخبخ الحزخة الدمصانية , ما كقفشا عميو , 
فقػلكع: انا مخمػقػف مغ سخصو , مدمصػف عمى مغ حل عميو غزبو , كانكع ال تخقػف لذاؾ 
كال تخحسػف عبخة باؾ , كقج ندع ر الخحسة مغ قمػبكع , فيحا مغ اكبخ عيػبكع , كىحه صفات 

﴾ , فاؼ كتاب كخيع قل يا ايوا الكافرون ِ اعبد ما تعبدونلذياشيغ , ال صفات الدبلشيغ , ﴿ا
, ذكختع , كعمى لداف أؼ رسػؿ بعثتع , كبكل قبيح كصفتع , كعشجنا خبخكع مغ حيغ خمقتع 

﴾, مغ تسدظ باالصػؿ لغ يبالي بالفخكع , نحغ فلعنٌ هللا علٍ الكافرين﴿كزعتع انكع كفخة , 
ف حقا , القخآف عمى نبيشا اندؿ ملسو هيلع هللا ىلص , كىػ بشا رحيع لع يدؿ , انسا الشار لكع خمقت , السؤمشػ 

﴾ , كمغ اعجب العجائب , تيجيج الختػت بالتػت , اذا السماء انفطرتكلجمػدكع اضخمت ﴿
يجة كالدباع بالزباع , كالكساة بالكخاع , كنحغ خيػلشا بخقية , كسيامشا يسانية , كسيػفشا شج
السزارب , ذكخىا في السذارؽ كالسغارب , اف قتمشاكع فشعع البزاعة , كاف قتمتسػنا بيششا كبيغ 

﴾, تحسبن الذين قتلوا فً سبجل هللا امواتا بل احجاء عند ربوم يرزقون ِالجشة ساعة , ﴿
ب يكفيو كقػلكع : قمػبشا كالجباؿ كعجدنا كالخماؿ , فالقراب ال يبالي بكثخة الغشع , ككثيخ الحص

﴿ ,  .  ﴾كم من فٌُ قلجلٌ للبت فٌُ كثجرة باذن هللا وهللا مع الصابرينقميل مغ الزـخ

فالفخار الفخار مغ السشايا ال الخزايا , كنحغ مغ الصسدنيشة عمى غاية االمشية , إف قتمشا 
 ﴾ , ابعج اميخ السؤمشيغ, كخميفةفان حزب هللا هم الغالبونفذيجاء ,كإف عذشا كشا سعجاء , ﴿

رب العالسيغ , تصمب مشا شاعة ؟ ال سسع كال شاعة , كشمبتع اف نػضح لكع امخنا , قبل اف 
يشكذف الغصاء , ىحا الكبلـ في نطسو تخكيظ , كفي سبكو تفكيظ , لػ كذف لباف بعج البياف : 

لقد جُتم شجُا ادا* تكاد السموات يتفطرن منى وتنشق ﴿ أكفخ بعج ايساف , اـ اتخحتع ربا ثانيا ,

, قل لكاتبظ الحؼ كضع رسالتو ككصف مقالتو  كجعل كتابو كرخيخ ﴾اِر  وت ر الجبال هذا
 { ﴾كّ سنكتب ما يقول ونمد لى من العذاب مدا﴿االبػاب , أك كصشيغ الحباب , 
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  كقيل في ندخة اخخػ :

قل اللوم مالك الملك تؤتٍ الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ﴿ بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

, حرل الػقػؼ عمى الفاضكع الكفخية  ﴾شاء َ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بجدك ال جرت
كندغاتكع الذيصانية , ككتابكع مخبخنا عغ الحزخة الجشابية , كسيخة الكفخة السبلكية , كقػلكع انكع 
مخمػقػف مغ سخصو , كمدمصػف عمى مغ حل عميو غزب ر , كانكع ال تخقػف لذاكي كال 

خة باكي , كقج ندع ر الخحسة مغ قمػبكع , فحاؾ اكبخ عيػبكع , كىحه صفات تخحسػف عب
الذياشيغ , ال مغ صفات الذياشيغ , كيكفيكع بيحه الذيادة الكافية , كبسا كصفتع بو انفدكع 

قل يا ايوا الكافرون ِ اعبد ما تعبدون ﴿ناىية ,كيكفيكع بيحه الذيادة كاعطا لكع اذا اتعطتع , 

, ففي كل كتاب لعشتع , كعمى لداف كل مخسل  ﴾ابدون ما اعبد لكم دينكم ولً دينوِ انتم ع
نعع , كبكل قبيح كصفتع , كعشج تاخيخكع مغ حيغ خخجتع , كرعتع انكع كافخكف , اال لعشة ر 
عمى الكافخيغ , مغ تسدظ باالصػؿ ال يبالي بالفخكع , نحغ السؤمشػف حقا ال يجاخمشا عيب , 

, كالقخآف عميشا ندؿ , كىػ سبحانو رحيع لع يدؿ , فتحققشا ندكلو , كعسمشا ببخكة  كليذ فيشا ريب
, كمغ العجب العجاب ,  ﴾اذا السماء انفطرت﴿تدكيمو , فالشار لكع خمقت , كلجمػدكع اضخمت 

تيجيج الختػت بالتػت , كالدباع بالزباع , كالكساة بالكخاع , نحغ خيػلشا بخقية , كسيامشا غخيبة , 
ػفشا يسانية , كلبػسشا مرخية , كاكفشا شجيجة السزارب , كصفتشا محكػرة في السذارؽ كسي

ِ تحسبن الذين  ﴿ كالسغارب , اف قتمشاكع فشعع البزاعة , كاف قتمتسػنا فبيششا كبيغ الجشة ساعة ,

قتلوا فً سبجل هللا امواتا بل احجاء عند ربوم يرزقون * فرحجن ما اتاهم هللا من فضلى* 

بشرون بالذين لم يلحقوا بوم من  لفوم اِ  و  علجوم وِ هم يحزنون* يستبشرون بنعمٌ ويست

كاما قػلكع : قمػبشا كالجباؿ كعجدنا كالخماؿ , , ﴾من هللا وفضل وان هللا ِ يضجع اجر المؤمنجن
كم من فٌُ قلجلٌ للبت ﴿, فالقراب ال يبالي بكثخة الغشع , ككثيخ الحصب يكفيو قميل مغ الزـخ

 .﴾فٌُ كثجرة باذن هللا وهللا مع الصابرين
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الفخار الفخار مغ الخزايا كشػؿ الببليا , كاعمسػا اف ىجـػ السشية عشجنا غاية االمشية , اف 
, ابعج اميخ  ﴾اِ ان حزب هللا هم المفلحون﴿عذشا عذشا سعجاء , كاف قتشا متشا شيجاء 
؟ ال سسع لكع كال شاعة , كشمبتع اف نػضح  السؤمشيغ كخميفة رب العالسيغ , تصمبػف مشا شاعة

لكع امخنا , قبل اف يشكذف الغصاء , ففي نطسو تخكيظ , كفي سمكو يكفيظ , لػ كذف الغصاء 
لقد ﴿ لباف القرج بعج بياف : اكفخ بعج ايساف , اـ اتخحتع ربا ثانيا , كشمبتع اف نكػف مغ حدبكع

, قل لكاتبظ الحؼ ﴾اِر  وت ر الجبال هذاجُتم شجُا ادا تكاد السموات يتفطرن منى وتنشق 
أك كصشيغ ذباب , كسشكتب ما يقػؿ رصع رسالتو ككصف مقالتو : كصل الكتاب كرخيخ باب , 

,كنخيو ما نقػؿ اف شاء ر ما نقػؿ لقج لبكتع في الحؼ ارسمتع  ﴾ونمد لى من العذاب مدا﴿
 كالدبلـ{

 

 1/294, كاالخبار  ندىة االنطار في عجائب التػاريخلمسديج يشطخ : 

 12/50,  الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة:   

  383 -1/381,  ندىة الشفػس كاالبجاف:                         
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 طــــشائــــاخل
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 (1خريطة رقم )

 دولة تيمورلنك من أقصاها لغربها

 

 .444, يؤَس , أطهس تاريخ اإلسالو
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 (4طة رقم )خري

 حدود دولة تيمور في المنطقة العربية

 

 .442, يؤَس , أطهس تاريخ اإلسالو
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 ( 3رقم )خريطة  

 دولة تيمورلنك في الهند

 

ذ422:ذذيؤَس , أطهس تاريخ اإلسالو
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ذفيشس آّاخ اٌمشآْٔح

 رقى انصفحة  رقى اآلية انقرآَية اسى اآلية انقرآَية
 )البقرة(

 131 48 ذه{ }شفبػخ ًال يؤخز ٍنيب ػ
 111 502 {ًيييل احلشس ًاىنغو ًاهلل ال حيت اىفغبد}
 412 542             {ٍِ فئخ قيييو غيجذ فئخ مضريح ثأرُ اهلل ًاهلل ٍغ اىظبثشيِ مٌ}

 442 255 }ال رأخزه عنخ أً ًٌّ{
 (عمران)ال  

 قو اىييٌ ٍبىل ادليل رؤرَ ادليل ٍب رشبء ًرنضع ادليل ممب رشبء ًرؼض ٍِ}
   {رشبء ًرزه ٍِ رشبء ثيذك ادليل اخلري اّل ػيَ مو شيء قذيش

52 102  ,216 

 412 922     {ًال حتغنب اىزيِ قزيٌا يف عجيو اهلل اٌٍارب ثو احيبء ػنذ سهبٌ يشصقٌُ}
 )النساء(

 341 89 }ًاقزيٌىٌ حيش ًجذدتٌىٌ{

 (المائدة)
 343 54 {اّب ىبىنب قبػذًُ فبرىت اّذ ًسثل فقبرال}

 263 52 }فؼغَ اهلل أُ يأري ثبىفزح أًاٍش ٍِ ػنذه{

 343 24 {ٌ ئال خ عجيو اهلل اىزيِ ال اخبفٌُ ىٌٍيف}

 116 24     {فغبد ًاهلل ال حيت ادلفغذيِ}

 ()األعراف
 157 4 }فجبءىب ثأعنب ثيبرب أً ىٌ قبئيٌُ{

 )التوبة(
 432 40    {صبُ اصنني مهب يف اىغبس}
 331 900    {هنبس حتزيب األ فيو جنبد جتشٍ ٍِ}
 324 999 {ّفٌعيٌ ًاٌٍاذلٌ ٍِ اهلل ثبُ ذلٌ اجلنخأ}

 )يونس(
 344 24 }حظيذا مأُ مل رغِ ثبألٍظ{

 )إبراهيم(
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 321 45 }ًرجني ىنٌ ميف فؼينب هبٌ{
 )الكهف(

 41 20 {رلَغ اىجحشيِ}
 )مريم(

 218 92      {ًمنذ ىو ٍِ اجلجبه ٍذا}

* ينبد اىغٌَاد يزفطشُ ٍنو ًرنشق االسع ًختش جئزٌ شيئب ارا}
 {اجلجبه ىذا

92 – 20 217 

 )طه(
 324 87 }ًىننب محينب أًصاس ٍِ صينخ اىقًٌ فقزفنبىب{

 )االنبياء(
 243 55    {ًىٌ مبُ فييَب اذلخ اال اهلل افغذرب}

 195 96 }ًىٌ ٍِ مو حذة ينغيٌُ{

 )الحج(
 324 2 }عنبسٍ ًٍب ىٌ ثغنبسٍ{

 نور()ال
 292 44 {ينبد عنب ثشقيب يزىت االثظبس }

 112 44 {ىؼربح ألًيل األىجبة}

 )الشعراء(
 136 88 نٌُ{ث}ٍبه ًال 

 )النمل(
اُ ادليٌك ارا دخيٌا قشيخ افغذًىب ًجؼيٌا اػضح اىييب ارىخ ًمزىل }

                    {يفؼيٌُ

44 271 

 )القصص(
 339 8 خبطئني{ }إُ فشػٌُ ًىبٍبُ ًجنٌدمهب مبٌّا

 )األحزاب(
 263 25 }ًمفَ اهلل ادلؤٍنني اىقزبه{

 )الصاف ات(
 148 65 }مأّو سءًط اىشيبطني{

 244 88 – 98 }فنظش ّظشح يف اىنجًٌ* فقبه أّي عقيٌ{

 )ص(



361 
 

 317 4  {فبىزنبدُ ًالد حني ٍنبص}
 )الزمر(

نٌ ثني قو اىييٌ فبطش اىغٌَاد ًاالسع ػبمل اىغيت ًاىشيبدح اّذ حت}
 {ػجبدك فيَب مبٌّا فيو اخزيفٌُ

42 412 

 )فصلت(
 236 45 {ال يبريو  اىجبطو ٍِ ثني يذيو ًال ٍِ خيفو رنضيو ٍِ حنيٌ محيذ}

 )االحق اف(
 214 50         {}فبىيًٌ جتضًُ ػزاة اذلٌُ 

 )الفتح(
 236 5 غفش ىل اهلل ٍب رقذً ٍِ رّجل  ًٍب رأخش{ي}ى

 )الذاريات(
 331 55  {بء سصقنٌ ًٍب رٌػذًُ }ًيف اىغَ

 )الطور(
 136 30 سيت ادلنٌُ{}

 )الرحمن(
 189 50          {}ثينيَب ثشصخ ال يجغيبُ 

 )المجادلة(
 217 55   {}اال اْ حزب اهلل ىُ اٌغاٌثٌْ   

 )الحشر(
 342 14 } حتغجيٌ مجيؼب ًقيٌهبٌ شزَ{

 )الملك(
 34 5 {ض اىغفٌسىيجيٌىٌ اييٌ احغِ ػَال ًىٌ اىؼضي }

 82 92 {أأٍنزٌ ٍِ يف اىغَبء اُ اخغف ثنٌ األسع فئرا ىي دتٌس}

 )المدثر(
 124 50 – 51 }مأهنٌ محش ٍغزنفشح*فشد ٍِ قغٌسه{

 )القيامة(
 162 99 – 90   {أيِ ادلفش *مال ال ًصس}

 343 54 – 55     {ًجٌىٌ يف احلشة ّبظشح* اىل سهبب ّبظشح}

 325 24 – 25 * رظِ أُ يفؼو هبب فبقشح{ }ًًجٌه يٌٍئز ثبعشح

 )عبس(
 167 9 {ػجظ ًرٌىل}
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 321 42 – 42 – 44 {ًفش ادلش ٍِ اخيو *ًاٍو ًاثيو* ًطبحجزو ًثنيو}

 321 49 {ويغني ٍنيٌ يٌٍئز شبُ}

 )التكوير(
 411 5 {ًإرا اىنجًٌ اّنذسد}

 )االنفطار(
 411 9  {ارا اىغَبء اّفطشد}
 100 5   {ضشدفبرا اىنٌامت اّز}

 )الغاشية (  
 227 99   {ًّظش اىل االثو ميف خيقذ}

 )الفجر(
 238 9 – 9 {اسً راد اىؼَبد * اىيت مل اخيق ٍضييب يف اىجالد}

 )البلد(
 444 2 {ذُ ىِ يقذس ػييو احأغت أحي}
 444 2 {ًاىيل ٍبال ىجذح}

 )الضحى(
 128 5             {ًاىييو ارا عجَ}

 236 2 – 4 {ري ىل ٍِ االًىل * ًىغٌف يؼطيل سثل فرتضًَاالخشح خ}

 )الكافرون(
 411 4-1  {قو يب اييب اىنبفشًُ * ال اػجذ ٍب رؼجذًُ}

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

 فيشس االحادّث اٌنثٌّح اٌششّفح

 سلُ اٌصفحح احلذّث اٌششّف

 278 }اخلالفح تؼذُ ثالثٌْ ػاَ{

 308 }ال جترّغ اِيت ػٍَ ضالٌح{

 سسٌي اهلل صٍَ اهلل جاء اػشاتِ اىل}

محْح  ًلاي ّا سسٌي اهلل اْ اٌشجً ّماذً ِنا,ػٍْو ًسٍُ 

فاّنا يف سثًْ ,ًّماذً ٌريٍ ِىأو ,ًّماذً شجاػح ,

ِٓ لاذً ,صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ   فماي سسٌي اهلل ,اهلل

 {فيٌ اٌشيْذ ,ٌرىٌْ وٍّح اهلل ىِ اٌؼٍْا

275 

 236 {ًِا ذاخش ,ًغفش ٌو ِا ذمذَ ِٓ رٔثو}

 308 }وٍّح حك ػنذ سٍطاْ جائش{

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



364 
 

 فيشس احلىُ ًاألِثاي اٌشؼشّح

ذرقمذالصػحةذالؼائلذاملثلذالشعيبذكشعر

ذانذاختػىذماذيفذالزمانذاالتيذ

ذعؾىذاملاضيذمنذاالوقاتفؼسذ

ذ432ذ/

ذنطاحذجدذماذأراهاذتصطؾحالؾقلذداجذوالؽباشذتـطحذذذذ

ذرنحفؿنذراذبرادهذفؼدذذذذذذذذفؼاومذوقاعدذومـبطح

ذ143ذ/

ذ112ذ/ذأهلذمؽةذأخربذبشعابفا

ذووؽؿنذوصلذاحلبلذبعدذانؼطاعه

ذولؽـهذتبؼىذبهذعؼدةذالربط

ذ111ذ/

كاملدتغقثذبؽربتهذبعؿروذعـدذكربتهذكاملدتجريذمنذ

ذالرمضاءذبالـار

ذ144ذققلذيفذناقةذالبدوس

ذ331ذعؾيذبنذأبيذرالبذحؽؿةذ:ذمنذجربذاجملربذحؾتذبهذالـدامة

ذ112ذ/ذوحدرةذوأكلذودوهذندامة

ذ12ذاملتـيبذإنذالبعوضةذتدميذمؼؾةذاألدد

ذ12ذابنذالؾبانةذفرمباذقؿرتذبالبقدقذالشاه

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 فيشس األتْاخ اٌشؼشّح

 رقم الصفحة عدد األبيات القائل القافية أول البيث
 )لافْح اذلّزج(

 148 1 نرخ بغ أحسج البرخؼ  ىػاء نديع
 لافْح اٌثاء((

 65 1 / الثعمب ال
 125 1 / تزخب جي
 222 1 / األحباب كتذتت
 268 1 / حاجبا جعمشا
 50 2 أحسج بغ عخبذاه تختيبا ال
 فدنبػبا أف
 119 1 سعج بغ ناشب جانبا إذا

 )لافْح اٌراء(

 111 1 / لحيتو مغ حمقت
 163 1 / مػت كخيسا
 297 / / تجمت كسا
 234 4 أحسج بغ عخبذاه كصػت فعر
 بسػت فخيط
 كقػت سيزق
 يسػت يشاؿ
 284 2 أبػ العبلء السعخؼ  أخػات إال
 سشػات فبل
 289 4 / غايات كرب
 حيات بحخاف
 غبخات إف
 فذطعات كل

 )لافْح اٌثاء(

 237 1 / أحاديث فكغ
 )لافْح اجلُْ(

 85 1 ابغ الخكمي تتػجو كإذا
 160 1 / عخجا لئغ
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 205 2 / ماجا أقخب
 ديباجا أمخج

 )لافْح احلاء(

 289 3 / الخماح كاف
 الرباح فإف
 الشصاح كاف
 318 1 / كافتزحا ذك

 )قبفيخ اىذاه(

 117 1 شخفة بغ العبج السيشج كضمع
 117 1 بياء بغ الدىيخ لؤلباعج كإذا
 155 1 / نقجه يرػب
 212 3 ابغ رشيق القيخكاني خسجا كالذخ
 الكبجا كإف
 بجاأ فمػ
 253 1 / الخدػ كإذا

 )قافية الخاء(
 84 1 / تجميخه كمغ  

 158 2 أحسج بغ عخبذاه يشفصخ الديل
 159 أثخ حتى
 231  3 / الشيار كاني
 حار كيف
 الشفار كأف
 245 1 / بالعشابخ عميو
مزاض بغ عسخ  سامخ كاف

 الجخىسي
1 282 

 272 1 / مفاخخة ىحا
 أكاخخه كلي
 286 3 أحسج بغ عخبذاه القبػر أال
 تسػر ألع
 287 يبػر ألنيع
 315 2 / بذخ داريت
 بذخ لػ
 316 1 أحسج بغ ابخاىيع الذامي تدى تخقب
 332 2 / الحجخ كاف
 البرخ أكؿ
 196 1 / جخػ  الكغ
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 )لافْح اٌزاُ(

 190 1 الشابغة البياني عدعاز متكشفى
 )لافْح اٌسني(

 252 1 / لحارسا المز
 316 1 / كالشاس مغ

 )لافْح اٌضاد(

 252 1 / مدتيقس مغ
 )تاب اٌظاء(

عراـ الجيغ شيخ  حافع متى
 اإلسبلمي

2 192 
 بالحافع فحافطيا

 )لافْح اٌؼني(

 295 1 ابغ األعخابي الزبعا تفخقت
 )لافْح اٌىاف(

 191 2 / بخكو قج
 192 بخكو بخكت

 )لافْح اٌالَ(

 97 4 أحسج بغ عخبذاه كجل اكإذ
 دخل كأعمع
 98 متكل فبل
 رجل فإنسا
 99 3 شاه شجاع تدكؿ أال
 يخػؿ أصػف 
 لجيػؿ كمغ
 112 1 الستشبي الجساؿ نحغ
 117 1 / السػالي كأصعب
 174 1 امخؤ القيذ حاؿ سسػت
 297 1 / حربل الحسج
 330 1 / كساليا سبلـ
 124 3 غ عخبذاهأحسج ب أببل  كما 
 125 كشساال ككاف
 أصبل ككع
 319 1 / رسػليا تخيخ
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 )لافْح ادلُْ(

 49 1 / الجاـز إف
 57 1 الستشبي الجـ ال
 149 1 / جيشع زبانية
 247 1 / نادـ ما
 303 1 / أشعسو كاليجػ

 )لافْح اٌنٌْ(

 68 2 القاضي الفاضل أماف كإذا
 عشاف كاصصج
 133 1 أبي ىخيخة عثساف لمشاس
 227 1 الشابغة الحبياني بذغ كدنظ
 256 1 قخيع بغ أنيف كاحجانا قـػ
 301 1 / بصيغ كمػا
 311 1 قخيع بغ أنيف بخىانا ال

 )اذلاء(

 330 1 / ليا فذػقي
 )تاب اٌٌاً(

 291 6 / أعصػا أسػد
 سخكا جباؿ
 أنجمػا شسػس
 292 ىسػا رياح
 سسػا صقػر
 رمػا درعػ 

 )لافْح اٌْاء(
 237 1 / نعسي قل
 240 1 / عمػمي أمػره
 251 1 دمحم بغ كىب اختيارؼ  ككع
 324 1 / البػادؼ كصار

ذ

ذ

ذ



369 
 

 فيشس االػالَ

 178/282/283استشبػغا :  )أ(
 /109/110/141/145/146اسكشجر الجبلبي : 182ابا يديج , قاضي : 
 173اسكشجر بغ السمظ الرالح :  168/181/182/183ابخاىيع , حاكع شخكاف :
 291اسشباؼ :  236ابخاىيع الخميل , الشبي : 
 260اشبلمير :  109/142/145/146ابخاىيع القسي : 
 78افخاسياب :  226أبخىة األشـخ  : 
 165أـ الدمصاف الطاىخ :  24ابغ تغخؼ بخدؼ : 
 132إماـ الجيغ : 310ابغ الجابي : 
 115/116امة التخكساني :  190/252/340/343ابغ عثساف : 
 136أمة يػنذ بغ متى :  20/21/23/25/27/31/33ابغ عخبذاه : 
 117/180/232/238/239اميخ انذاه:  310ابغ السحجث : 
 335أميخ زادة رستع :  243ابغ السؤيج : 
 75انػ شخكاف بغ كيقباد :  142ابػ اسحق : 

 210/253اف بغ عثساف , سمصاف : أكرخ 113/114/115ابي بكخ الذاشباني : 
 192أكزبيظ :  308ابي بكخ الرجيق : 
 /184/185/199/201أيجكػ , سمصاف كخماف :  63ابي تخاب الشخذبي : 

 213أبي سعيج أخ ابي يديج , ممظ :  202/203/204/206/207
 48/147/148أيجكػ تيسػر :  13ابي سعيج بيادكر : 
 251/339ايمجريع :  133ابي ىخيخة : 

 )ب( 210/213/251/339ابي يديج أكرخاف : 
 103/111/131/142/143احسج ,حاكع كخماف: 

/147 
 305/326بتخاص , أميخ : 
 233بخت نرخ : 

 215بجر الجيغ بغ عبلء :  193أحسج الخجشجؼ : 
 57/72/182بخكة , الديج :  20أحسج الجمذقي : 

 /30/112/152أحسج بغ أكيذ الجبلئخؼ , سمصاف : 
153/158/160/168/231/239/240/248/249/ 
250/334/335/339 

 191/192بخكو خاف , سمصاف سخاؼ : 
 30بخىاف الجيغ الديػاسي , قاضي كسمصاف سيػاس :

188/209/213/229/230/231/242/243/ 
 161أحسج مدمػف , سمصاف :  244/245/246/249/250/252

 291/299الجيغ الذاذلي , قاضي : بخىاف  109/142/145/146ارشيػنج : 
 77/191بخىاف الجيغ السخغيشاني :  259اركساس , نائب عيغ تاب: 
 299/326بخىاف الجيغ بغ القػسة , قاضي :  303ازدار , نائب قمعة دمذق : 

 



371 
 

 )ج( 294بمر بيظ : 
 48:  جاكػ 317/318بيدق : 

 192/194جانً بٌن خان :  )ت(

 248 لبغجادؼ :جخيخ ا 115تدبط شخا : 

 23:  بغ الجدرؼ  338تاج الجيغ احسج الحشفي : 
 23/25جقسق , سمصاف :  310تاج الجيغ الدمساني : 
 335:  جبلؿ االسبلمي 27/54تخغاؼ بغ أبغاؼ : 

 77جالل الدٌن , سلطان :  298/326تقي الجيغ بغ مفمح  , قاضي : 

 216: جبلؿ الجيغ  282تكخؼ بخدؼ : 

 228جبلؿ الجيغ مشكبختي:  263/265/268/269/272/273/287تسخداش : 
 /271/272/273/274/275/276/278تسخلشظ : 
279/280/281 

 111:  جساؿ لػؾ

 13/28/54/71/77/79 :, ممظ  جشكيد خاف 

 117:  جياف كيخ 27/28/43/46/303تسػر : 

 48/312 جيانذاه : 220/253تشع : 

 /29/71/73/181/184/185/186تػقتامير : 
194/195/196/197/198/200/201/203/204 
206/341 

 )ح(
 243 حاجي ابخاىيع :

 271:  حافع الخػارزمي

 192/193 حافع الجيغ البدازؼ : 126/127 تػكل :

 24ابن حجر العسمالنً :  161/162/164/165 لتػف :ا

 46الحدٌد بن ترغاي , شٌخ :  269/313/315/316التونبغا العثمانً : 

 89 ػرؼ :جحدغ ال 13تيسػجيغ : 

 /13/21/53/27/29/31/45/46/50 تيسػرلشظ :
52/54/56/58/62/66/97/68/70/71/73/74/ 
/75/77/81/82/84/85/86/89/90/91/93/97/ 
103/105/106/107/108/113/116/117/118/ 
119/122/127/129/131/132/135/137/140/ 
146/147/149/152/153/160/162/165/167/ 
181/182/184/186/194/197/199/200/201/ 
202/207/208/210/213/219/220/221/222/ 
223/224/226/228/238/251/252/253/258/ 
261/262/265/270/284/294/296/297/301/ 
302/303/305/313/314/316/325/328/329/ 
330/334/335/338/340 

 171:  حدغ بغ بػلتيسػر

 293/294 : , سمصاف حديغ بغ اخت تيسػر
 53/58/61/66/69/71/96:  حديغ بغ صبلخاف

 277:  الحديغ بغ عمي
 334حديغ بيظ بغ بتخ : 
  82, سلطان :  حديغ صػري 

 81/106/107/108حديغ صػفي : 
 251:  حسدة بغ بجار

 )خ(
 117:  خاتخادة

 286/329:  خالج بغ الػليج

ذ

ذ
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ذ

 /96/97/98/99/100/101/102شاه شجاع :  153خجايجاد : 
 )د( 103/111/117/142/147

 111 شاه محسػد : 234داكد : 

 111/112 شاه مطفخ : 243/244دحاجي كمجؼ , نائب أماسية ؾ 

 /102/103/118/119/120/121شاه مشرػر :  )ذ(
 235ذؼ القخنيغ :  122/124/128/129/131/263

 119/111/111/113:  شاه كلي )ر(

 103/131/142: شاه يحيى 178: ركغ الجيغ 
 232/238شجاد :  )ز(
 275/286شخؼ الجيغ األنرارؼ , قاضي :  57/85زيغ الجيغ الخػافي : 
 291شخؼ الجيغ السالكي , قاضي :  86زيغ الجيغ الصايخ : 
 298/307/325شسذ الجيغ الحشبمي , قاضي :  88زيغ الجيغ الكخماني : 
 28/50/51/57شسذ الجيغ الفاخػرؼ , الذيخ :  103/104/118زيغ العابجيغ : 

 287شسذ الجيغ بغ الحجاد :  )س(
 325/326شياب الجيغ ابي العباس , قاضي : 234سبد : 

 /173/298شياب الجيغ أحسج بغ الذييج , ممظ :  24الدخاكؼ : 
 193سعج الجيغ التفتازاني :  334

 312/328لحمبي : شياب الجيغ أحسج الدردكاش ا 194سمصاف ميجؼ : 
 298شياب الجيغ الحدباني , شيخ :  234سميساف , الشبي : 
 312شياب الجيغ الدردكاش :  251/253/254سميساف بغ ابا يديج : 
 335شيبة ابي فخج :  147سميساف خاف : 
 )ص( 48سميساف شاه : 
 302/303/325صجر الجيغ السشاكؼ :  152/153سشتاؼ : 

 )ض( 257/262/269/272سػدكف , سيجؼ : 
 178ضياء الجيغ :  48/139/304سيف الجيغ , األميخ : 
 )ط( 70/210سيػرغاتسر : 

 160/165/167شاىخ بغ احسج بغ اكيذ :  )ش(
 252شيخبغ ,حاكع ارزنجاف :  206شادؼ بيظ خاف : 
 )ظ( 221شارنظ خاف : 
 30/31/160/229/230/286الطاىخ بخقػؽ :  146شاه ابا الفتح : 
 )ع( 22/140شاه رخ : 

ذ
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 241 غياث الجيغ بغ عثساف , ابي الفتح : 48عباس : 
 )ؼ( 274/275/278/306/309عبج الجبار الحشفي : 
 31/281/294 :, الشاصخ فخج بغ بخقػؽ  250عبج العديد , شيخ : 

 335/337فخج نائب بغجاد :  239عبج القادر السخاغي : 
 15/232233/238/339:  فخعػف  282/283عبج القرار : 

 206 فػالد خاف بغ قػتبمي  : 95عبج ر , حاكع سخخذ : 
 220:  فيخكز شاه 191عبج السمظ السخغيشاني : 
 )ؽ( 310/327عبج السمظ بغ التكخيتي : 
 248قابػس بغ شكسيخ :  209عثساف بغ الكذظ , الحاج : 

 233 قاركف : 306عثساف بغ عفاف : 

 /187/242/245/246/247/248عثساف قخايمػؾ : 
250/251/334 

 162/163 م  تيسػر :تق

 22/241/241/248/335/339 قخايػسف :

 193 قصب الجيغ الخازؼ : 23عربان األدهمً  : 

 238:  قصب السػصمي 178: عد الجيغ الدميساني
 48 قسارؼ : 156, ممظ : عد الجيغ العباسي 

 79 :,حاكع غ قسخ الجي 191:  عراـ الجيغ السخغيشاني

 216:  قػتبمي  تيسػر 287:  عبلء الجيغ التػنبغا

 251 قػج عمي : 313/314عبلء الجيغ الجكادار :

 233قيرخ , ممظ:  299, لاضً :  عبلء الجيغ بغ ابي البقاء
 )ؾ( 277:  عمع الجيغ القفري

 216 كخيع يتخدػ : 269عمي الخاصكي , شيخ : 

 233ظ : كدخػ , مم 115:  عمي الكخدؼ
 92/276/278/306عمي بغ أبي شالب , خميفة : 

308 
 182 كدخػ انػ شخكاف :

 174:  الكشجؼ

 142/142كودرز :  92/93:  عمي بغ السؤيج الصػسي

 78بن كٌمباد :  كيكاكس 29/69/71/74:  عمي شيخ

 )ؿ( 306عسخ بغ الخصاب , خميفة : 
 234:  لقساف , الحكيع 287:  عسخ بغ الخكاس

 139/313/311/332 ر داد : 270/315/316:  عسخ بغ الصحاف

 )ـ( 236:  عيدى , الشبي
 300مالظ بغ نػيخة :  )غ(

 112الستشبي , شاعخ :  243:  غزشفخ بغ مطفخ
 60/61/62/83/84 : , ممظ غياث الجيغ بغ حديغ

ذ
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 171/172/178 مجج الجيغ عيدى : ممظ مارديغ :
179/181/329 

 244/246/247 : ع تػقاتنجيب ,حاك

 218:  نريخ الجيغ الصػسي

 274/319نعمان الدٌن الحنفً , عالم :  43/235/278/313دمحم , الخسػؿ : 

 234 نػح : 95دمحم , حاكع باكرد : 

 307نػه ابي الصيب :  58دمحم البخارؼ ,شيخ : 
 )ق( 23دمحم الجخجاني : 

 232/339 ىاماف : 90دمحم الذخبجار , شخيف : 

 13/218:  ىػالكػ 330دمحم بغ خاصبظ : 

 202/299/301كلي الجيغ ابغ خمجكف , قاضي :  122دمحم بغ زيغ الجيغ : 
 276/277يديج يغ معاكية :  307دمحم بغ عسخ ابي الصيب العثساني : 

 251يعقػب بغ اكرانيذ :  99/101دمحم بغ مطفخ : 
 341:  مي شاهيعقػب بغ ع 259/271دمحم بغ مػسى شيخؼ : 

 327يمبغا السجشػف :  113دمحم جػكار : 
 107يػسف صػفي :  107/139دمحم سمصاف بغ جيانكيخ : 

 176يػنذ , الشبي :  243دمحم فخيجكف : 
  250محسػد بغ سبكتكيغ : 
  29/260محسػد خاف , سمصاف : 
  297/316/325, لاضً :  محي الجيغ الحشفي
  311:  مدعػد الدسشاني
  44:  السديح الججاؿ
  177/178 :, أميخمرخ بغ قخادمحم 

  276/277/278/316 معاكية بغ ابي سفياف :
  139السمكة الرغخػ : 
  139السمكة الكبخػ : 
  221/222/228:  ممػ فخاب
  126/127 :ميتد فخخ 

  121/158/236 مػسى , الشبي :
  279/281/281/284:  شغاؼحاجي مػسى بغ 
  63/64 : , حاكع جبلئخمػسى 
   23/241/262, ممظ : الخاصكي  الذيخ مؤيج

  )ف(
  298/326 ناصخ الجيغ ابي الصيب :

  233 الشجاشي :
ذ
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 ًاجلّاػاخ فيشس االُِ ًاٌمثائً

 22/139/154/189/255الخصد :  93االثشى عذخية : 
 313الدن  :  55ارالت : 
 90الدخبجالية :  197اقتاك : 
 92/276الذيعة :  256/263/285التخاكسة : األكخاد

 100صعمػؾ :  100آؿ خفاجة : 
 عاد : 313آؿ دكادار :
 55قاكجيغ :  30آؿ مطفخ : 
 203قخابػغجاف :  309أىل االعتداؿ : 
 70قخير التخؾ :  28/56 البخالس :
 191قفجاؽ : 236/308بشي اسخائيل :
 74قيذ :   196بشي ثعل : 
 227/257السجػس :  203بشي غداف : 
 228مدمع :  71/74/114/183/188/245/276/341التتار : 
 /13/28/55/66/79السغل كالسغػؿ كالسػغػؿ :  21/55/184/188/338التخؾ : 

 177/241/246/260التخكساف :  138/189/255
 257ياجػج كماجػج :  184تػنكخات : 
 277يديجية :  51 ثعمبة :
 74: اليسغ  171 ثسػد :
  139الجتد : 
  154/189/255الجثا : 
  261الجخاكدة : 
 /61/11/115/128/152/153/183الجغتاؼ : 
202/304 

 
 

  55الجبليخ : 
  138الختا : 
  256خدر : 
  
ذ

ذ
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 فيشس االِاوٓ ًاٌثٍذاْ

 22البحخ األسػد :   ( أ)
78/274بخارا :  100/146ابخقػه :   
180بجليذ :  71/189اتخار :   
304البدكريغ , سػؽ :  333اخبلط :   
 /17/110/157/158/179/208اذربيجاف : 
209/239/333 

132/248بدصاـ :   
318البرخة :   

130/150/152/153/159/161/168/238بغجاد :  197ادرنة :   
240/248/249/285/329/334/335/36/338  242ارتشا :  

 116/248/333ببلد االكخاد :  180ارزف : 
 /168/169/209/220/245/252ارزنجاف : 
255/338 

 156ببلد التخؾ : 
 22ببلد الحجاز : 

 189/194/203/207/245ببلد الخكس :  238اـر ذات العساد : 
 /108/189/190/203/255/385/335 ببلد الخـك : 17/179ارميشيا : 

 105/154/194استخاباد :  339
 53/68/69بمخ :  252/253استشبػؿ : 

 66/69/76/87/154/255بمخذاف :  13اسيا الرغخػ : 
 189بمغار :  139أشباره : 

 257/271بيشدا :  186اصصبل تػقتامير :  
 )ت( 103/132/133/155/256اصفياف : 
 77تبخميح :  107اؽ شيخ : 
 159/160/180/188/231/238/333تبخيد :  244/245اماسية : 
 231تبػؾ , غدكة :  177آمج : 

 53/71/72/73/141/153/182/189/255 تخكدتاف : 73/333انج خػػ : 
 241:  تفميذ 76/78/255انجكاف : 

 171 تكخيت :  269انصاكية : 

 177التل , باب :  7اكركبا : 

 78/233/255 تػراف : 189ايبيخ شبيخ : 

 219/244:  تولات 78/233/255ايخاف : 

 297التٌم , وادي :  )ب(

 )ث( 340بالقاف : 

 155/231 الثغػر : 95باكرد : 
ذ
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 85 خػاؼ : )ج(

 
 )د( 333 جاـ :

 230/338 دار الدبلـ : 285 الجامع الشػرؼ :
 67/182الجربشج :  306/324جامع بشي امية : 
 290دريا :  281/329الجبػؿ : 
 /22/71/178/182/188/191 الدشت , الدست : 255جخجاف :

 189الجخكذ , جبل : 192/194/198/200/203/206/208/255/341
 182/188/201/204 دشت بخكو : 52الجذارؼ : 
 190:  جشت سخاؼال 282جمق : 
 178/181/182:  دشت قبجاؽ 156 الجند :
 /13/20/21/58/77/88/109/139/269 دمذق : 256  سابػر : جشجؼ

272/273/277/279/283/288/290/314/318/ 
324/326/329/335/337 

 268 الف :جػ 
 )ح(

 331 دنيذخ : 191/199حاجي تخخاف : 
 229 دهلة : 193:  حانوت

 13الجكلة اإلسساعيمية :  181/191:  الحجاز الذخيف
 25:الدولة المملوكٌة :  282 الحجون :

 168/169/171/179/181 ديار بكخ : 73:  الحخميغ الذخيفيغ
 314/311 الذهب , دار : 181حسام الدٌن , مدٌنة : 

 )ر( 46الحر : 
 175:  رابٌة الٌهود 17/216: الحضرة االٌلخانٌة  

 306راس سيجنا الحديغ :  86 حظٌرة المدس :
 /257/260/266/270/272/273/274:  حمب
279/281/284/285/329 

 170 رأس عيغ :
 154 راكلدتاف :

 154/256 رستسجار : 150/272/285/285/286/329:  حساة
 174:  رسسل 286/329:  حسز
 170/179/209/329 الخىا : 291:  الحولة
 155الرهاوي , ممام :  268:  حيبلف

 13 روسٌا : )خ(

 /53/59/73/85/88/94/96/105/113 خخاساف :
122/141/142/154/209/231/225/335 

 95/154/256:  الخؼ 
 )س(

 89/90 سبزوار : 28/46 خػاجو ايمغار :
 /78/80/81/82/105/108/109/152خػارـز : 
189/190/255 

 85/61/88/89/146 سجدتاف :
 22/193/199 سراي :

ذ
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 180/332 صػر : 95سخخذ : 
 13/189الريغ :  25سعيج الدعجاء , خانفاه : 

 )ط( 71/178/206سغتاؽ : 
 256 :شالقاف  152/154/178/180/208/279/333سمصانية :
 /23/29/46/67/69/70/71/72/73/74سسخقشج : 
76/77/81/87/109/139/153/154/155/156/ 
157/178/179/201191/199/208/228/230/ 
271/274/309/326/328/332/333/334 

 154شبخستاف : 
 262/272/281/287شخابمذ : 
 92الصػسي : 
 13/95/110/111/113/152/155/159العخاؽ : 
 222/256الدشج :  181/208/276/285/341/

 /21/29/96/101110/117/131عخاؽ العجع :  229: الدػاد 
141/142/143/152/154/181/194/208/ 
276/341 

 327سيخاـ : 
 131/142/146سيخجاف : 
 300/188/209/241/242/243/245سيػاس : 
246/249/250/251/253/254/255 

 110/152/157/158/181عخاؽ العخب : 
 190عكاظ , سػؽ : 

 259/260/262/266عيغ تاب :   )ش(
 )غ( 255شادماف : 
 270/287غدة :  114شاشباف : 
 /13/22/23/30/56/80/150/168/181الذاـ : 
188/208/209/219/220/230/231/241/255 
257//269260/265/281/282/287/291/306/ 
309/313/314/325/327/334/337/341 

 154غدنغ : 
 )ؼ(

 13/23/29/41/131/154/248/255فارس : 
 265الفخج , باب : 

 281فمدصيغ :  140شاه رخية : 
 )ؽ( 168/194شخكاف : 
 266الفشاة , باب  :  256شيخ زكر : 
 /98/102/105/106/121/132/133شيخاز : 
134/148/155 

 66قاغمفا : 
 25/26/284/295القاىخة : 

 288قبة سيار :  )ص(
 282/287قبة يمبغا  :  340 صاركخاف :

 116/239/338قخاباغ :  327:  الحٌةالص
 63/87قخشي :  78/255صغانياف : 

 22القـخ :  306/311/313/327الرغيخ , باب  : 
 242/250/251/340قخماف :  281 الصفا :
 190قخيع :  269/270/287/313 صفج :
ذ
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 241/338مجيشة الدبلـ :  305قرخ االبمق : 
 140/310ابغ مذكػر , دار :  290قصشا : 

 87مخغيشاف :  176قمعة ارجيذ : 
 115/167مخنج :  258قمعة الخـك : 
 236السدجج االقرى :  176قمعة أكنيظ : 
 235السدجج الحخاـ :  156قمعة بخكجخد : 
 281مذيج الحديغ : 258قمعة بيشدا : 
 /25/56/218/241/251/257/261/280مرخ :  169قمعة تكخيت : 

 247ت : قمعة تػقا 286/319/324
 333مفاكز باكرد :  269/274/280/284/329قمعة حمب : 
 25السقذخة , سجغ :  282قمعة دمذق : 
 73/282مكة :  146:  قمعة سيخجاف
 258ممصية :  172/176/331قمعة مارديغ : 
 189340ػ : الشرار مسالظ  160/161/164/167قمعة الشجا : 
 197/210/241/339مسمكة الخـك :  209/242قيرخية : 

 340مشتذا :  )ؾ(
 170/174السػصل :  153كاشغار : 
 221/222/256مػلتاف :  240/241الكخج : 
 89/105/112/133/148/149:  , كخمياف كخماف
/256/340 

 302ميدمػف : 
 )ف(

  63/77نخذب :  28/46/50/77الكر : 
 174/334نربيغ :  95/194كيبلف : 

 265الشرخ , باب  :  )ؿ(
 333نيدابػر :  154/156/158/256المػر :

 )ق( )ـ(
 22/23/29/46/47/53/54/58/62ما كراء الشيخ : 

69/73/76/77/79/81/139/153/154/230/309 
 60/61/83/84/85/87/274ىخاة : 
 173اليبللية : 

 /171/172/176/181/208/209/252مارديغ : 
329/330/331/332/334 

 157/1585/179/208/256ىسحاف : 
 17/220/221/222/223/228/230/231اليشج : 
 95/109/116/154/194/255مازنجراف :  232/256/276

 )ك( 88السجرسة الجقسقية : 
 180كسصاف :  279: السجرسة الدمصانية  
 100/103/131/146يدد :  300السجرسة العادلية : 
 327يشكى ببلس :  326السجرسة الكػرسية : 
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 هناسفيشس اال

ذ

 188/194:  قمـدالبحخ 
 194:  نيخ أثل
 326:نيخ الداب 
 59/62/66/72/77/78/84/194/209/231:  نيخ جيحػف 
 193/255/327//72/73/76/77/156: نيخ خجشج 
 249/336/337:  نيخ دجمة
 194:  سشكبلسخاؼ نيخ 

 29/72/139/140/207/327:  نيخ سيحػف 
 158:  نيخ عيدى
 194/271/326/329:  نيخ الفخات
 267:  نيخ قػيق
 245:  نيخ الكػثخ
 194:  نيخ الشيل

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 ادلظبدس ًادلشاجغ

 

 القخاف الكخيع  (1

 اكال : السخصػشات العخبية :

 , مخكد القائسية بدصفياف لمتحخيات. مخصػط الدبع الذجاد, دمحم :  باقخ الحديشي (1
 مخصػشة درة األسالؾ في دكلة األتخاؾـ( : 1377ىػ / 779ت , حدغ بغ عسخ ) لحمبيابغ حبيب ا (2

 , مكتبة أيا صػفيا . 
شخح أخبار الدمصاف  -مخصػط تاريخ اليسيشي ـ( : 1035ىػ / 427, أبػ الشرخ دمحم )ت العتبي (3

 . 1963,  يسيغ الجكلة محسػد بغ سبكتكيغ
 . ائب السقجكر في أخبار تيسػرعجـ( : 1450ىػ / 854ت , احسج ) ابغ عخبذاه (4
: بغجاد : مصبعة السجسع العمسي  مخصػشات السجسع العمسي العخاقي دراسة كفيخسة, ميخائيل ,  عػاد (5

 .1983العخاقي , 
 .أخبار الجكؿ كأثار األكؿ في التاريخ ـ(  : 1599ىػ / 1008, أحسج بغ يػسف )ت  القخماني (6

 

  ثانيا : السرادر العخبية :

, حققو : د. دمحم صػفيو , شخابمذ :  شخح التمخيزـ( : 1384ىػ / 786أكسل الجيغ دمحم )ت , البابختي (1
 .1983السشذدة العامة لمشذخ كالتػزيع كاإلعبلف , الصبعة األكلى , 

, حققو : دمحم آؿ ياسيغ , بغجاد :  ديػاف الخبد ارزي ـ( : 292ىػ / 317, نرخ بغ احسج )ت  البرخي  (2
 .1989عخاقي ,مجمة السجسع العمسي ال

تحفة الشطار في غخائب األمرار كعجائب ـ(  : 1377ىػ / 779, دمحم بغ عبج ر )ت  ابغ بصػشة (3
, حققو : دمحم العخياف , بيخكت : دار احياء العمـػ , الصبعة االكلى ,  االسفار السعخكفة رحمة ابغ بصػشة

1978 . 
, )د.ـ( ,  لغة السثمث ذك السعشى الػاحجـ( : 1309ىػ /709, شسذ الجيغ دمحم )ت  البعمي الحشبمي (4

 )د.د( , )د.ت(. 
, حققو : عبج خدانة األدب كلب لباب لداف العخب  ـ( : 1682ىػ / 1093, عبج القادر )ت  لبغجاديا (5

 .1984الدبلـ ىاركف , الخياض : دار الخفاعي , الصبعة الثانية ,
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,  ا استعجع مغ اسساء البالد كالسػاضعمعجع مـ( : 1094ىػ / 487, ابػ عبيج عبج ر )ت  البكخي  (6
 .1983بيخكت : عالع الكتب ,

, حققو :  فؤاد سيج ,  فزل االعتداؿ كشبقات السعتدلةـ( : 931ىػ /  319, ابي القاسع )ت  البمخي (7
 .1974تػنذ : الجار التػندية لمشذخ ,

, بيخكت : البي تساـ  شخح ديػاف الحساسةـ( : 1108ىػ /502, ابي زكخيا يحيى بغ عمي )ت  التبخيدي  (8
 .2000دار الكتب العمسية , الصبعة االكلى , 

, حققو : ابخاىيع  الجامع الرحيح سشغ التخمحيـ( : 892ىػ / 279, ابي عيدى دمحم )ت  التخمحي (9
 .1962عػض , )د.ـ( , مصبعة مرصفى البابي الحمبي , الصبعة األكلى , 

 ـ ( :1469ىػ / 874, جساؿ الجيغ ابي السحاسغ )ت  ابغ تغخي بخدي (10
 , حققو : فييع شمػت , القاىخة : مكتبة الخانجي. الجليل الذافي عمى السشيل الرافي -
, حققو : دمحم أميغ , الييئة السرخية العامة لمكتاب , السشيل الرافي كالسدتػفي بعج الػافي  -

1984 .  
العامة لمتدليف كالتخجسة السؤسدة السرخية  –, دار الكتب كالقاىخة  الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ -

 . 1963كالصباعة كالشذخ , 
 ـ( :1389ىػ / 792, سعج الجيغ )ت التفتازاني (11
حققو : عبج الحسجؼ ىشجاكؼ ,بيخكت : دار الكتب العمسية ,  السصػؿ شخح تمخيز مفتاح العمـػ ، -

 .2013الصبعة الثالثة , 
 1990, دار الفكخ , الصبعة االكلى ,  مخترخ السعاني في البالغة -
, حققو :  نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيبـ( :  1631ىػ / 1041, احسج بغ دمحم )ت  التمسداني (12

 .1968إحداف عباس , بيخكت : دار صادر , 
, بيخكت : دار الكتب  ديػاف الحساسةـ( : 845ىػ / 231, حبيب بغ اكيذ )ت  ابي تساـ الصائي (13

 .  1998العمسية , الصبعة االكلى , 
, حققو : عبج الفتاح الحمػ , الجار  التسثيل كالسحاضخةـ( : 1038 ىػ / 429, ابي مشرػر )ت  الثعالبي (14

 .1983العخبية لمكتاب , 
,  دالئل االعجاز في عمع السعانيـ( : 1078ىػ / 471, ابػ بكخ عبج القاىخ )ت  الجخجاني الفارسي (15

 .1992القاىخة : مصبعة السجني , الصبعة الثالثة , 
الجرر الفخائج السشطسة في أخبار الحاج  :ـ( 1569ىػ / 977, عبج القادر بغ دمحم )ت  نراري الجديخي اال  (16

 .2002, حققو : دمحم اسساعيل , بيخكت : دار الكتب العمسية , الصبعة االكلى ,  كشخيق مكة السعطسة
و : أحسج , حقق الرحاح تاج المغة كصحاح المغة العخبي :ـ( 1001ىػ / 392, اسساعيل )ت  الجػىخي  (17

 .1979عصار , بيخكت : دار العمع لمسبلييغ , الصبعة الثانية , 
 ـ( :1448ىػ /  852, شياب الجيغ احسج )ت  ابغ حجخ العدقالني (18
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 .1930, حيجر اباد : دائخة السعارؼ العثسانية ,  الجرر الكامشة في أعياف السائة الثامشة -
 –قاىخة , السجمذ االعمى لمذؤكف االسبلمية , حققو : حدغ حبذي , الانباء الغسخ بأنباء العسخ  -

 .1969لجشة احياء التخاث االسبلمي , 
, بيخكت : مؤسدة  درة الغػاص في اكىاـ الخػاصـ( : 1121ىػ / 515, القاسع بغ عمي )ت  الحخيخي  (19

 .1998الكتب الثقافية , الصبعة االكلى , 
 .1977, بيخكت : دار صادر  مجافمعجع البـ( : 1228ىػ / 626, شياب الجيغ ياقػت )ت  الحسػي  (20
 الخكض السعصار في خبخ األقصار معجع جغخافيـ( : 1494ىػ / 900, دمحم بغ عبج السشعع )ت  الحسيخي  (21

 .1984, حققو : إحداف عباس , بيخكت : مكتبة لبشاف , الصبعة الثانية , 
,  عخب مغ الجخيلشفاء الغميل فيسا في كالـ الـ( : 1658ىػ / 1069, شياب الجيغ )ت  الخفاجي (22

 بيخكت : دار الكتب العمسية . 
 ـ( :1406ىػ / 808, عبج الخحسغ )ت  ابغ خمجكف  (23
العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ  -تاريخ ابغ خمجكف  -

  ( ., صشفو أبػ صييب الكخمي , الخياض : بيت األفكار الجكلية , )د.ت ذكي الدمصاف االكبخ
, بيخكت : مشذػرات دار التعخيف بابغ خمجكف كرحمتو غخبا كشخقا عارضو بأصػلو كعمق حػاشيو  -

 .1979الكتب المبشاني لمصباعة كالشذخ , 
بيخكت : دار الفارابي , الصبعة االكلى ,  الخبخ عغ دكلة التتخ تاريخ السغػؿ مغ كتاب العبخ ، -

2013. 
, تخجسة حخبي اميغ سميساف , القاىخة  دستػر الػزراءـ( : 1535ىػ / 942, غياث الجيغ )ت  خػانجميخ (24

 .  1980: الييئة السرخية العامة لمكتاب , 
 ـ( : 1406ىػ /809, صاـر الجيغ )ت  ابغ دقساؽ (25
 .1982, جامعة اـ القخػ , الجػىخ الثسيغ في سيخ الخمفاء كالسمػؾ كالدالشيغ  -
,  ػىخ الثسيغ في سيخ الخمفاء كالسمػؾ كالدالشيغالشفحة السدكية في الجكلة التخكية مغ كتاب الج -

 . 1999حققو : عسخ عبج الدبلـ تجمخؼ , بيخكت : السكتبة العرخية , الصبعة األكلى , 
, حققو : دمحم دىساف نقج الصالب لدغل السشاصب ـ( : 1546ىػ / 953, شسذ الجيغ دمحم )ت  الجمذقي (26

 . 1992األكلى , كأخخ , بيخكت : دار الفكخ السعاصخ , الصبعة 
, حققو : زىيخ الذاكير  الخد الػافخ عمى مغ زععـ( : 1438ىػ / 824, ابغ ناصخ الجيغ )ت  الجمذقي (27

 .1980, بيخكت : السكتب االسبلمي , الصبعة األكلى , 
 .1971, بيخكت : دار الكتب العمسية ,  ندىة األدباء كتحفة الطخفاء, بجر الجيغ :  الجمياشي (28
, بيخكت : تاريخ الخسيذ في احػاؿ انفذ نفيذ ـ( : 1558ىػ / 966حديغ بغ دمحم )ت ,  الجيار بكخي  (29

 دار صادر , )د.ت( .
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, د.ـ , مشذػرات الذخيف الخضي ,  األخبار الصػاؿـ( : 895ىػ / 282, احسج بغ داككد )ت  الجيشػري  (30
1959 . 
صبلح الدسخ , بيخكت :  , حققو : سيخ أعالـ الشبالءـ( : 1347ىػ / 748, شسذ الجيغ )ت  الحىبي (31

 .1996مؤسدة الخسالة , الصبعة الحادية عذخة , 
تفديخ الفخخ الخازي الذييخ بالتفديخ الكبيخ كمفاتيح ـ( : 1207ىػ / 604, فخخ الجيغ )ت  الخازي  (32

 .1981, بيخكت : دار الفكخ , الصبعة األكلى , الغيب 
 .1962 دتقري في امثاؿ العخب ،السـ( : 1074ىػ / 467, ابػ القاسع محسػد )ت  الدمخذخي  (33
, أكضح السدالظ إلى معخفة البمجاف كالسسالظ  ـ( :1588ىػ / 997, دمحم بغ عمي )ت  ابغ سباىي زادة (34

 . 2006حققو : السيجؼ عبج الخكاضية , بيخكت : دار الغخب اإلسبلمي , الصبعة األكلى , 
باألعالـ فيسا جخت بو األحكاـ كاألمػر  إللساــ(  : ا1373ىػ / 775, دمحم بغ قاسع )ت  االسكشجراني (35

, حققو : د. عديد سػرياؿ , حيجر اباد : مصبعة السعارؼ العثسانية ,  السقزية في كقعة اإلسكشجرية
1970. 
 ـ(:1496ىػ / 902, شسذ الجيغ )ت  الدخاكي  (36
غ , حققو : حدغ مخكة , بيخكت : دار ابالحيل التاـ عمى دكؿ اإلسالـ حػادث كتخاجع لمحىبي  -

 . 1992العساد , الكػيت : مكتبة دار العخكبة , الصبعة االكلى , 
 .2002, القاىخة : دار الكتب كالػثائق القػمية ,  التبخ السدبػؾ في ذيل الدمػؾ -
 , بيخكت : دار الجيل , )د.ت(.الزػء الالمع ألىل القخف التاسع  -
, حققو :  خفة عقائج أىل األديافالبخىاف في معـ( : 1284ىػ / 683, ابي الفزل عباس )ت  الدكدكي (37

 . 1996بداـ العسػش , الدرقاء : مكتبة السشار , الصبعة الثانية , 
, حيجر اباد : مصبعة مجمذ دائخة  ألندابـ( : ا1166ىػ / 562, ابي سعج عبج الكخيع )ت  الدسعاني (38

 .1977السعارؼ العثسانية , الصبعة األكلى , 
, حققو : دمحم خيخ رمزاف ,  تاج التخاجعـ( : 1474ىػ / 879)ت  , أبػ الفجاء زيغ الجيغ الدػدكني (39

 .1992دمذق : دار القمع لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , الصبعة األكلى , 
 ـ( :1505ىػ / 911, جبلؿ الجيغ )ت  الديػشي (40
, حققو : دمحم ابػ الفزل ابخاىيع , القاىخة : دار احياء حدغ السحاضخة مغ تاريخ مرخ كالقاىخة  -
 . 1967كتب العخبية , الصبعة االكلى, ال
 .1894, ليجف : مصبعة بخيل ,  الذساريخ في عمع التاريخ -
, حققو : د. عسخ  نيل األمل في ذيل الجكؿـ( : 1514ىػ / 920, زيغ الجيغ )ت  ابغ شاىيغ الطاىخي  (41

 2002عبج الدبلـ تجمخؼ , بيخكت : السكتبة العرخية , الصبعة األكلى , 
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 ـ( : 1124ىػ / 518أبي الفزل دمحم )ت  , ابغ الذحشة (42
 1984, سػريا : دار الكتب العخبي ,  الجر السشتخب في تاريخ مسمكة حمب -
حققو : سيج دمحم ميشى , بيخكت : دار الكتب العمسية , ركض السشاضخ في عمع األكائل كاألكاخخ ،  -

 1997الصبعة االكلى , 
,  األعالؽ الخصيخة في ذكخ أمخاء الذاـ كالجديخة: ـ( 1285ىػ / 684, عد الجيغ دمحم )ت  ابغ شجاد (43

 .1978حققو : يحيى عبادة , دمذق : مشذػرات كزارة الثقافة في الجسيػرية العخبية الدػرية , 
أشعار الذعخاء الدتة الجاىمييغ اختيارات مغ الذعخ ـ( : 1083ىػ / 476, االعمع )ت  الذشتسخي  (44

 .1963بج الحسيج , الصبعة الثالثة , , مرخ : ممتـد الصبع كالشذخ ع الجاىمي
,  البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابعـ( : 1839ىػ / 1255, دمحم بغ عمي )ت  الذػكاني (45

 القاىخة : دار الكتاب اإلسبلمي , )د.ت(. 
, حققو : كليع  لجرة السزيئة في الجكلة الطاىخيةـ( : ا1397ىػ / 800, دمحم بغ دمحم )ت ابغ صرخي  (46

 .1963خ , جامعة كاليفػرنيا , بخيش
, حققو :  احسج األرناؤكط , بيخكت :  الػافي بالػفياتـ( : 1363ىػ / 764, صبلح الجيغ )ت  الرفجي (47

 .2000دار إحياء التخاث العخبي , الصبعة االكلى , 
 , ندىة الشفػس كاالبجاف في تػاريخ الدمافـ( : 1494ىػ / 900, عمي بغ ابخاىيع )ت  ابغ الريخفي (48

 1971.حققو : حدغ حبذي , القاىخة : مصبعة دار الكتب , 
قزاة دمذق الثغخ البداـ في ذكخ مغ كلي قزاة ـ( : 1546ىػ / 953, شسذ الجيغ )ت  ابغ شػلػف  (49

 .1956, حققو : د. صبلح الجيغ السشجج , دمذق : مصبػعات السجسع العمسي العخبي ,  الذاـ
 ـ( : 1261ىػ / 660, كساؿ الجيغ )ت  ابغ العجيع (50
, حققو : سييل زكار , بيخكت : دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ,  بغية الصمب في تاريخ حمب -

1988 . 
 . 1996: دار الكتب العمسية , الصبعة األكلى , زبجة الحمب مغ تاريخ حمب ، بيخكت  -
بية  , الصبعة االكلى , : دار االفاؽ العخ  فاكية الخمفاء كمفاكية الطخفاء, احسج بغ دمحم , ابغ عخب شاه (51

2001. 
تاريخ مجيشة دمذق كذكخ فزميا ـ( : 1175ىػ / 571, عمي بغ الحدغ الذافعي )ت  ابغ عداكخ (52

, بيخكت : دار الفكخ لمصباعة ,  كتدسية مغ حميا مغ األماثل أك اجتاز بشػاحييا مغ كاردييا كأىميا
 1995كالشذخ كالتػزيع , 

 سسط الشجـػ العػالي في أنباء األكائل كالتػاليـ( : 1699ىػ / 1111, عبج السمظ حديغ )ت  العرامي (53
 . 1998, حققو : عمي معػض كأخخ , بيخكت : دار الكتب العمسية , الصبعة االكلى , 

, حققو :  شحرات الحىب في أخبار مغ ذىبـ( : 1678ىػ / 1089, عبج الحي بغ أحسج )ت  ابغ العساد (54
 .1986كثيخ , الصبعة األكلى ,  دمحم األرناؤكط , بيخكت : دار ابغ
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 ـ( : 1348ىػ / 749, شياب الجيغ بغ فزل ر )ت  العسخي  (55
 1971, بيخكت : دار الكتب العمسية ,  مدالظ األبرار في مسالظ األمرار -
, حققو : دمحم شسذ الجيغ , بيخكت : دار الكتب العمسية , الصبعة  التعخيف بالسرصمح الذخيف -

 1988االكلى , 
الدمصاف بخقػؽ مؤسذ دكلة السساليظ الجخاكدة ـ( : 1451ىػ / 855بجر الجيغ محسػد )ت  , العيشي (56

, حققو :  إيساف شكخؼ , القاىخة  ـ مغ خالؿ مخصػط عقج الجساف1382 - 1398ىػ/ 784 - 801
 .2003مكتبة مجبػلي ,  -: دار الرفػة لمصباعة 

, حمب : السصبعة  في تاريخ حمب نيخ الحىب :ـ( 1932ىػ / 1351, كامل بغ حديغ )ت  الغدي  (57
 الساركنية , )د.ت( .

 ىػ /  656 – 898التاريخ الغياثي مغ سشةـ( : 1486ىػ / 891, غياث الجيغ البغجادؼ )ت  الغياثي (58
 .1975حققو : شارؽ الحسجاني , بغجاد , مصبعة أسعج ,  ـ ، 1258 – 1486

 ي الفجاء السدسى السخترخ في اخبار البذختاريخ ابـ( , 1331ىػ / 732, عساد الجيغ )ت  ابػ الفجاء (59
 .  1997, بيخكت : مشذػرات دار الكتب العمسية , الصبعة االكلى , 

, حيجر اباد  شبقات الذافعيةـ( : 1447ىػ / 851, تقي الجيغ ابي بكخ بغ احسج )ت  ابغ قاضي شيبة (60
 1979: دائخة العارؼ العثسانية , الصبعة االكلى , .

, حققو : أحسج شاكخ ,  الذعخ كالذعخاءـ( : 889ىػ / 276, ابػ دمحم عبج ر )ت  بغ قتيبة الجيشػري  (61
 .1958القاىخة : دار السعارؼ , 

, القاىخة : السديح الججاؿ كيأجػج كمأجػج  ـ( :1272ىػ / 671, شسذ الجيغ )ت  القخشبي االنراري  (62
 السكتبة الػقفية . )د.ت( .

, بيخكت : دار صادر ,  أثار البالد كأخبار العبادـ( : 1283ىػ / 682, زكخيا بغ دمحم )ت القدكيشي (63
1969. 
تاريخ القزاعي عيػف السعارؼ كفشغ أخبار  ـ( :1150ىػ / 545, أبػ عبج ر الذافعي )ت  القزاعي (64

 . 1990, حققو : د. جسيل السرخؼ , مكة السكخمة : جامعة أـ القخػ , الخالئف دراسة كتحقيق 
  ـ( :1418ىػ / 821اس شياب الجيغ )ت , أبي العب القمقذشجي (65
, القاىخة : دار الكتب اإلسبلمية , الصبعة الثانية ,  قالئج الجساف في تعخيف بقبائل عخب الدماف -

1982 
 .1922, القاىخة : دار الكتب السرخية ,  صبح االعذى في كتابة االنذا -
 . 1980نييغ , الصبعة الثانية , , بيخكت : دار الكتاب المبشا نياية األرب في معخفة أنداب العخب -
 جامع السزسخات في شخح مخترخ اإلماـ القجكري ـ( : 1428ىػ / 832, يػسف بغ عسخ )ت الكادكري  (66

 . 1971, بيخكت : دار الكتب العمسية , 
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, بيخكت : مكتبة السعارؼ ,  البجاية كالشيايةـ( : 1373ىػ / 774, ابػ الفجاء الحافع )ت  ابغ كثيخ (67
1990. 
 :ـ( 1740ىػ / 1153, دمحم بغ عيدى )ت  افابغ كش (68
, حققو : عباس صباغ , بيخكت : دار حجائق الياسسيغ في ذكخ قػانيغ الخمفاء كالدالشيغ  -

 .1991الشفائذ , الصبعة االكلى , 
, حققو د. حكست إسساعيل , دمذق : مشذػرات السػاكب االسالمية في السسالظ كالسحاسغ الذامية  -

 .1993كزارة الثقافة , 
 ـ(:1523ىػ / 930, دمحم بغ احسج الحشفي )ت  ابغ إياس (69
, القاىخة : الييئة السرخية العامة لمكتاب , الجدء االكؿ القدع الثاني  بجائع الدىػر في كقائع الجىػر -

 ,1984. 
, تقجيع مجحت الجبار , القاىخة : الييئة السرخية العامة  مخترخ بجائع الدىػر في كقائع الجىػر -

 2007لمكتاب , 
, حققو :  د. دمحم عدب , القاىخة : مكتبة مجبػلي , الصبعة االكلى ,  ندىة األمع في العجائب كالحكع -

1995. 
, باب في صحبة االياـ السػدعة , حققو :  العقج الفخيجـ( : 939ىػ / 338االنجلدي , احسج بغ دمحم )ت  (70

 .1983,  د. مفيج قسيحة , بيخكت : دار الكتب العمسية , الصبعة االكلى
, بيخكت : دار الكتب  تمفيق األخبار كتمقيح األثار في كقائع قداف كبمغار كممػؾ التتار, الخمدؼ :  ـ (71

 .2002العمسية , الصبعة األكلى , 
, تخجسو لمعخبية عبج العديد جاكيج , القاىخة :  رحالت ماركػ بػلػـ( : 1323ىػ / 724)ت  ماركػ بػلػ (72

 .1996ب , الييئة السرخية العامة لمكتا
الخصط التػفيقية الججيجة لسرخ القاىخة كمجنيا كبالدىا ـ( : 1892ىػ / 1310, عمي باشا )ت  مبارؾ (73

 .1888, مرخ : السصبعة الكبخػ األميخية , الصبعة األكلى , القجيسة كالذييخة 
كالشذخ  , بيخكت : دار بيخكت لمصباعة ديػاف الستشبيـ( : 965ىػ / 354, احسج بغ حديغ )ت  الستشبي (74
 ,1983. 
 . 2017, )د.ـ( , مؤسدة ىشجاكؼ ,  إتحاؼ أنباء العرخ بتاريخ ممػؾ العرخمجسػعة مؤرخيغ :  (75
, ليجف : مصبعة  أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليعـ( : 990ىػ / 380, دمحم بغ احسج )ت  السقجسي (76

 .1906بخيل , الصبعة الثانية , 
ىة االنطار في عجائب التػاريخ كاالخبار كمشاقب الدادة ند  ـ( :1813ىػ / 1228, محسػد )ت  مقجير (77

 .1988, بيخكت : دار الغخب االسبلمي , الصبعة األكلى ,  االضيار
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 ـ( : 1441ىػ / 845, تقي الجيغ احسج )ت  السقخيدي  (78
, حققو :  محسػد الجميمي , بيخكت : دار الغخب  درر العقػد الفخيجة في تخاجع االعياف السفيجة -

 . 2002ي , اإلسبلم
, حققو :  جساؿ الجيغ الذياؿ , بػرسعيج  الحىب السدبػؾ في ذكخ مغ حج مغ الخمفاء كالسمػؾ -

 .2000: مكتبة الثقافة الجيشية , الصبعة األكلى , 
, حققو : دمحم عبج القادر , بيخكت : دار الكتب العمسية , الصبعة  الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ -

  1997األكلى , 
, حققو : دمحم البعبلكؼ , بيخكت : دار الغخب االسبلمي , الصبعة األكلى ,  الكبيخ كتاب السقفى -

1991. 
 , بيخكت : دار صادر . السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاألثار -
حققو : ندىة األساشيغ فيسغ كلي مرخ مغ الدالشيغ ،  ـ( :1514ىػ / 920, عبج الباسط )ت  السمصي (79

 . 1987ة , مكتبة الثقافة الجيشية , الصبعة األكلى , دمحم عد الجيغ عمي , القاىخ 
, صشعاء , مخكد الجراسات كاالبحاث التيجاف في ممػؾ حسيخـ( : 732ىػ / 114, كىب )ت  بغ مشبو (80

 .1928اليسشية , الصبعة االكلى , 
دار  , بيخكت :الجارس في تاريخ السجارس ـ( : 1570ىػ / 978, عبج القادر دمحم )ت  الشعيسي الجمذقي (81

 .1990الكتب العمسية , الصبعة األكلى , 
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Abstract 
 

The study of the manuscript "Marvels of Pre- destined on 
News of Tiamur", written by Ahmed ben Mohammad Ad-
Dimashqi, known as Ibn Arabshah (died in 854H - 1450G.) 
aimed at restoration of the historical Islamic heritage. It 
talked about one of  the greatest Mongol kings who founded a 
great empire extended from the East (overseas) till north of 
Syria within less than half a century, and kings of those 
countries he occupied surrendered either by deception or by 
peaceful means as rulers of those countries surrendered.  

In his method of writing, the writer followed narrating 
historical events depending on geographical area, not the 
historical sequences, using the historical methodology of 
research from point of view of comparing copies with the 
original copy, then auditing it completely. However, the study 
included the assurance of his name, attributing the manuscript 
to him and copies available. Moreover, it included sufficient 
analysis of the study material. 

The inquest study, it is true, contained two parts; 

the first part consists of three chapters: Chapter one showed 
the writer, his name and nickname, learning and his editions, 
travelling and death.  

However, the second chapter talked about studying the 
manuscript from points of view of: title, content, writer's style 
in writing the manuscript and the method that is followed in 
inquiring and studying it.  

Lastly, in the third chapter, I talked about the six copies of 
manuscript, presenting all information related to place where 
they are available, number of pages, dates and number of 
lines.  

The second part of the inquiry showed the inquired 
material according to historical method.  

The study, too, contained a number of indices and 
appendix, drawings and references that facilitate to researcher 
how to deal with the manuscript and to refer to it any time.  
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