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، «یبن جن   ابوالفتح»توسط  «سید رضی» شرح اشعار

 او جایگاه استادیِ در ادبیات عرب سوتاز لحاظ کِکه 

در خور توجه است.  را داشت  

اشاره شده است.   « سید رضی » در شرح اشعار    « ی بن جن    ان عثم   ابوالفتح » بی که از  ا به کت   « ندیم ( ابن هرست ) الف » در    
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و  به فضائل منحصر به فرد  «احمد بن حنبل»اعتراف 

السالمامیرالمؤمنین علیهکثیر   
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(تسابعدم ان)  مَـنحول بودنِ عجیبِ ادعای  

  «هـیق ـق ـخطبه ش»

یشرق آلمان، مست«ل بروکلمانکار» توسط   
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مطرح مصری و عالم   «هبدُـمحمد عَ»مقدمه   

« لبالغهنهج ا»بر  رـزهمفتی األ  























 

 

از یکیید جمدر ت «جاحظ» سخن   

ه نهج البالغ هایحکمتاز    
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توسط  «غه نهج البال» و شرح توصیف  

شناس مسیحیویسنده و ادیب سرن «رداقج  ج روج»  









 

   راویِ «سیف بن عمر »های دروغ پردازی 

مالسالعلیه امیرالمؤمنیندر رابطه با   طبری تاریخ  

جمالت دارد. شان از جعلی بودن این  ن   نقل شده است،  « بن عمر سیف » که در کتاب تاریخ طبری توسط  نهج البالغه   92خطبه    
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»نهج البالغه« متعلق    6نسخه خطی قرن صفحاتی از 

« که برقمی »ابن نازویهبه  

و توسط وی تصحیح  فضل اهلل راوندی« قرائت  »سید

 شده است.
و   السالم علیه سخنان امیرالمؤمنین  هایی از نسخه به گریه و بُکاء »سید فضل اهلل راوندی« هنگام شنیدن  در حاشیه و بخش   

مقابله نسخه اشاره شده است. حین    









 

هایبه گریه  «ابن نازویه قمی»اشاره   

، هنگام شنیدن  «سید فضل اهلل راوندی»

السالم علیه  نینممیرالمؤسخنان ا  

ابله نسخهحین مق  
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