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 روائع من
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 المكتبة إدارة كلمة

 ال الطاهرين بيته وآل محّمد أجمعين الخلق سيد على هللا وصلى

 (.السالم عليه)المؤمنين أمير علي األمين وخليفته ووصيه وزيره سيما

 ...وبعد

 أبي بن علي فيه ما وقائل البالغة نهج كتاب في القول هو كيف

 والفصاحة والبالغة لإلنسانية نهج الذي الرجل(. السالم عليه)طالب

 . قبال   تبلغه لم نهجا   والبيان

( وآله عليه هللا صلى)األعظم نبيه وحديث وجل عزّ  هللا كالم ولوال

 هو بل األدب، من ضرب كالمه وجنس ال؟ كيف فائق، علي قول فاق لما

 أندى الشعر من له... أثمر ما بمثل العربية أفانين تثمر لم كله، األدب

 . روائقه أزكى النثر من وله وقعه،

 لو دقيق، للحياة ونهج ونظر   فكر   األنيق الظاهر هذا ثنايا في وهو

 ورجل االجتماعي والمصلح البصير والفيلسوف المتفقه العالم شاء

 معارفه فيض من يغرف أن وغيرهم والسالك والطبيب والتاريخ السياسة

 .ذلك بعد ولقّصر معرفته مجال في لينظر أزمانا ؛ زمنه مع الحتاج

 كلها لألزمان ليكون كان( السالم عليه)علي المؤمنين فأمير بل

 عارفين كانوا لو وبلسما ، وسعادة   شفاء   كلها ولألدواء كلها ولألجناس

 .قدره

 العتبة مخطوطات ودار مكتبة بطبعه تتشرف الذي والكتاب

 ندية قطفا   يتناول السالم وأتم التحية أزكى مشرفها على المقدسة العباسية

 كل يجمع لم الكتاب أن ورغم البالغة، نهج كتاب في قيل ما أحاسن في

 كبيرة فائدة فيه سيجد له القارئ أن إال المؤمنين أمير كالم في قيل ما

 ومفكرين علماء قرائح من جمع لما وذلك والجمال؛ بالمتعة ممزوجة

 حق في تلك بشهاداتهم وهم اختصاصاتهم، مجال في( باع ذوي) وأدباء
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 لهم واإللهام الغنى مصدر إنه حيث أبدا ، يغنيه شيئا   يضفوا لم الكتاب هذا

 .بصيرة ذي ولكل

 من التزود إلى واإلرشاد الداللة شرف منحتهم فيه شهاداتهم أن إال

 الثقافة في موسوعة خير له البالغة فنهج الدنيا شاء فمن الزاد، هذا

 .ومرشده دليله الكتاب فهذا اآلخرة أراد ومن واألدب،

 بنور لالستنارة الصاعدة وأجيالنا يوفقنا أن وعال جلّ  المولى ونسأل

 سميع إنه واآلخرة، الدنيا ظلمات في بيته أهل من والطاهرين عليّ 

 .مجيب

 

 

  

 الموسوي نوري السید                                       

 العتبة مخطوطات ودار مكتبة إدارة                               

 المقدسة العباسیة                                         

  هـ4141 سنة المبارك شوال 02                               
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 :المقدمة

 الخلق أفضل على والسالم والصالة العالمين، ربّ  هلل الحمد

 األئمة سّيما وال الطاهرين، الطيبين آله وعلى محمد القاسم أبي أجمعين

 بين وآدم وصّيا   كان الذي العالمين ربّ  رسول وصيّ  المهدّيين الهادين

 والمقامات، العلم دائرة ومركز والكماالت، الفضائل منبع والّطين، الماء

 ما الغطاء كشف لو والقائل تفقدوني، أن قبل سلوني كرسيّ  على الجالس

 وإمام العارفين، قطب الكونين، ومولى الحسنين، أبو يقينا ، ازددت

 وعنهم عنه هللا أذهب الذي طالب أبي بن عليّ  المؤمنين وأمير الموّحدين،

 .تطهيرا   وطّهرهم الّرجس

 باالهتمام العربية اللغة في كتاب يحظ لم أّنه جدا   الواضح من

 أن تعالى هللا شاء فقد البالغة، نهج لكتاب حدث كما والتحقيق والشرح

 تعالى، هللا كتاب سوى آخر كتاب أيّ  يبلغه مالم والعظمة الشهرة من ينال

 كالم وفوق الخالق كالم دون أّنه(: السالم عليه)كالمه في قيل وكما

 الكتاب، هذا في عما معّبرة ليست البالغة نهج فتسمية المخلوقين،

 السعادة وميثاق الرّبانية المعارف مجمع يمّثل( السالم عليه)فكالمه

 . فحسب والبالغة الفصاحة وليست اإلنسانية،

 واألدباء العلماء قاله ما أروع نجمع أن حاولنا المنطلق هذا ومن
 وحسب المنظوم أو منه المنثور سواء البالغة نهج في والمفكرون
 بين ذاب حتى البالغة نهج إلى األديب نظر كيف يّتضح لكي القرون،
 أمام متحّيرا   فوقف الفيلسوف قرأه كيف ثم معانيه، وبالغه ألفاظه فصاحة

 إال ليست وأرسطو أفالطون فلسفة أنّ  له ظهر حتى الفلسفية العلوم تلك
 الكتاب ذلك على والسياسي القائد اّطلع وكيف فلسفته، بحر في نقطة

 نظر وكيف له، طريق وخارطة دستورا   األشتر وعهد البالغة نهج فاعتبر
 من عقولهم وحارت أفئىتهم فُصعقت البالغة نهج إلى والسالكون العارفون

 فيه رأوا حتى المسيحيون إليه نظر وكيف كلماته، وعظيم معارفة عمق
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 أي يخطّ  أن أو يخّطه أن بشري يراع ألي اليمكن خالدا   سماوّيا   كتابا  
 بحب شغفوا خالله ومن (1) وبالغة وبيانا   علما   يدانيه آخر كتاب
 .العلوم من غيرها إلى.. وكيف وكيف وإنسانيته،( السالم عليه)علي

 عّدة على يشتمل باب وكلّ  أبواب، ثالثة على الكتاب ماّدة كانت وقد
 .األلفبائي الترتيب بحسب مرتبة مباحث بعضها وفي فصول،

 فيه جمع الذي الزمن إلى استنادا   الهجري الخامس بالقرن بدأتُ  وقد
 رجب شهر في جمعه من فرغ فقد ؛(البالغة نهج) الرضيّ  الشريف
 (.هـ444) سنة األصب

 مائل، خط بينهما برقمين فصل كلّ  في األقوال أصحاب رقّمتُ  وقد
 في القائل تسلسل إلى يشير األّول فالرقم معقوفين؛ بين ووضعتهما

 .الكتاب في تسلسله إلى يشير والثاني الفصل،
 والفصول األبواب تلك تضّمنته ما موجز الكريم القارئ أّيها وإليك
 :والمباحث

 البالغة، نهج في القدماء األعالم أقوال فيه جمعتُ : األّول فالباب
 :فصول ستة على ويشتمل

 وهو واحد قول وفيه الهجري، الخامس القرن أعالم: األّول الفصل
 .الرضيّ  الشريف لجامعه

 .أقوال ثالثة وفيه الهجري، السادس القرن أعالم: الثاني الفصل
 أقوال ثالثة وفيه الهجري، السابع القرن أعالم: الثالث الفصل

 .أيضا  
 .قوالن وفيه الهجري، الثامن القرن أعالم: الرابع الفصل
 قول وفيه الهجري، عشر الحادي القرن أعالم: الخامس الفصل

 .فقط واحد
 .قوالن وفيه الهجري، عشر الثالث القرن أعالم: السادس الفصل

 نهج في المحدثين األعالم أقوال فيه جمعتُ  فقد: الثاني الباب أّما
 :فصلين على ويشتمل البالغة،

 واحد وفيه الهجري، عشر الرابع القرن أعالم: األّول الفصل
 :مباحث ثالثة في وجاء قوال ، وثالثون

 .قوال   وعشرون خمسة وفيه المسلمون،: األّول

                                                           
 . 545: المسيحي الفكر في علي اإلمام كتاب: ينظر )1)
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 .أقوال ثالثة وفيه المسيحّيون،: الثاني
 .أيضا   أقوال ثالثة وفيه المستشرقون،: الثالث
 سبعة وفيه الهجري، عشر مسالخا القرن أعالم: الثاني الفصل

 :مباحث ثالثة في وجاء قوال ، وأربعون
 . قوال   وثالثون واحد وفيه المسلمون،: األّول
 .أقوال ستة وفيه المسيحّيون،: الثاني
 .أقوال عشرة وفيه األكاديمّيون،: الثالث
 البالغة، نهج في قيل الذي الشعر فيه فتناولتُ  الثالث الباب وأّما

 :فصلين على ويشتمل العربي، الشعر في البالغة نهج وسّميته
 قصيدة) شعريا   نصا   عشرون وفيه القدامي، الشعراء: األّول الفصل

 (.مقطوعة أو
 :مبحثين على وجاء المحدثون، الشعراء: الثاني الفصل
 . نصا   وعشرون واحد وفيه المسلمون،: األّول
 .نصوص خمسة وفيه المسيحّيون،: الثاني

 واإلحسان بالفضل واالعتراف الشكر بجزيل أتقّدم أن لي ويطيب
 الحسيني علي السيد العظمى هللا آية األعلى الديني المرجع سماحة إلى

 نهج حول قّيمة كلمة بكتابة علينا تفضل حيث( ظله دام) السيستاني
 .المبارك وجوده فيض يديم أن وجلّ  عزّ  المولى فأسأل البالغة،

 هاشم الفاضل السيد سماحة إلى وامتناني شكري أقّدم وكذا
 مصادر من إليه أحتاج ما بكلّ  تزويدي في مساعدة من أبداه لما الميالني،
 .وغيرها ومراجع

 مجيد علي أحمد المحقّق األستاذ إلى والتقدير بالشكر أتوّجه وكذا
 من قّدمه وما الكتاب، مراجعة في الثمين وقته من بذله ما على الحلي

 . وقّيمة صائبة توجيهات
 فقد الفحام، علي عباس الدكتور إلى واالمتنان الشكر عظيم أقدم كما

 . وتبويبه الكتاب منهجية رسم في والمساعدة الفضل له كان
 التأليف وحدة في األعزاء اإلخوة إلى مني موصول والشكر
 من كل   المقّدسة؛ العباسية العتبة مخطوطات ودار مكتبة في والدراسات

 طارق ومصطفى الموسوي جعفر حسين والسيد الصافي، محمود الشيخ
 ونشره وإخراجه الكتاب مراجعة في جهود من بذلوه ما على نجم وحيدر
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 .الجميلة الحلّة بهذه
 .التوفيق هللا ومن لوجهه خالصا   العمل هذا يجعل أن تعالى هللا نسأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العیساوي لفتة علي                                        

                 هـ4144/المعظم شعبان/4                                    

 (السالم علیه)الحسین اإلمام والدة یوم                              
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 األول الفصل

 الهجري الخامس القرن أعالم

 

[4/4] 

  (1)(هـ124ت)الرضي الشریف

 كتاب بتأليف ابتدأت الغصن وغضاضة السن عنفوان في كنت فإني

 وجواهر أخبارهم محاسن على يشتمل( السالم عليه)األئمة خصائص في

 الكالم، أمام وجعلته الكتاب صدر في ذكرته غرض عليه حداني كالمهم

( السالم عليه)عليا   المؤمنين أمير تخص التي الخصائص من وفرغت

 وكنت الزمان، ومماطالت األيام محاجزات الكتاب بقية إتمام عن وعاقت

 فصل آخرها في فجاء فصوال ، وفّصلته أبوابا   ذلك من خرج ما بّوبت قد

 المواعظ في القصير الكالم من( السالم عليه)عنه ُنقل ما محاسن يتضمن

 المبسوطة، والكتب الطويلة الخطب دون واآلداب واألمثال والحكم

 ذكره المقّدم الفصل عليه اشتمل ما األصدقاء من جماعة فاستحسن

 ابتدئ أن ذلك عند وسألوني نواصعه، من ومتعجبين ببدائعة معجبين

( السالم عليه)المؤمنين أمير موالنا كالم مختار على يحتوي كتاب بتأليف

 وأدب، ومواعظ وكتب خطب من غصونه ومتشعبات فنونه جميع في

 وجواهر الفصاحة، وغرائب البالغة عجائب من يتضّمن ذلك أنّ  علما  

 وال كالم، في مجتمعا   يوجى ال ما والدنيوية الدينية الكلم وثواقب العربية،

 مشرع( السالم عليه)المؤمنين أمير كان إذ كتاب، في األطراف مجموع

 ظهر( السالم عليه)ومنه ومولدها، البالغة ومنشأ وموردها، الفصاحة

                                                           
 الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن محمد بن موسى بن الحسين بن محمد )1)

 أخو ببغداد، العلويين نقيب الرضي، الحسن أبو ،(السالم عليه)طالب أبي بن علي بن
 وخمسين تسع سنة ميالده كان يخفى، أن من أشهر حاله الهدى، علم المرتضى السيد

: داود ابن رجال: ينظر) وأربعمائة ست سنة المحرم من السادس في وتوفي وثالثمائة،

174.) 
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 وبكالمه خطيب، قائل كل حذا أمثلته وعلى قوانينها أخذت وعنه مكنونها

 ألنّ  وتأّخروا؛ وتقدم وقّصروا سبق فقد ذلك ومع بليغ، واعظ كل استعان

 عبقة وفيه اإللهي، العلم من مسحة عليه الذي الكالم( السالم عليه)كالمه

 النفع عظيم من فيه بما عالما   بذلك االبتداء إلى فأجبتهم النبوي، الكالم من

 أمير قىر عظيم عن أبين أن به واعتمدت األجر ومذخور الذكر ومنشور

 الدثرة المحاسن إلى مضافة الفضيلة هذه في( السالم عليه)المؤمنين

 السلف جميع عن غايتها ببلوغ انفرد( السالم عليه)وأنه الجّمة والفضائل

 كالمه فأما الشارد والشاذ النادر القليل منها عنهم يؤثر إنما الذين األولين

 لي يسوغ أن وأرىت يحافل ال الذي والجم يساجل ال الذي البحر فهو

 :الفرزدق بقول( السالم عليه)به االفتخار في التمثل

  (1)المجامع جرير يا جمعتنا إذا           بمثلهم فجئني آبائي أولئك

 الخطب أولها ثالثة أقطاب على يدور( السالم عليه)كالمه ورأيت

 فأجمعت والمواعظ الحكم وثالثها والرسائل الكتب وثانيها واألوامر

 الكتب محاسن ثم الخطب محاسن باختيار االبتداء على تعالى هللا بتوفيق

 فيه ومفصال   بابا   ذلك من صنف لكل مفردا   واألدب الحكم محاسن ثم

 وإذا إليّ  ويقع عاجال   عّني يشذ عساه ما الستدراك مقدمة لتكون أوراقا ؛

 سؤال جواب أو حوار أثناء في الخارج( السالم عليه)كالمه من شيء جاء

 وقررت ذكرتها التي األنحاء غير في األغراض من آخر غرض أو

 ورّبما لغرضه مالمحة وأشدها به األبواب أليق إلى نسبته عليها القاعدة

 منتظمة غير كلم ومحاسن متسقة غير فصول ذلك من أختاره فيما جاء

 عليه)عجائبه ومن والنسق التتالي أقصد وال واللمع النكت أورد ألني

 الزهد في الوارد كالمه أن فيها المشاركة وأمن بها انفرد التي( السالم

 وخلع المتفكر فيه وفكر المتأمل تأّمله إذا والزواجر والتذكير والمواعظ

 لم ملكه بالرقاب وأحاط أمره ونفذ قدره عظم ممن مثله كالم أنه قلبه من

 له شغل وال الزهادة غير في له الحظ من كالم أنه في الشك يعترضه

                                                           
 .  1/418: الفرزدق ديوان )1)
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 حّسه إال اليسمع جبل سفح إلى انقطع أو بيت كسر في قبع قد العبادة بغير

 مصلتا   الحرب في ينغمس من كالم بأنه يوقن يكاد وال نفسه إال يرى وال

 وهو مهجا   ويقطر دما   ينطف به ويعود األبطال ويجدل الرقاب فيقط سيفه

 العجيبة فضائله من وهذه األبدال وبدل الزهاد زاهد الحال تلك مع

 وكثيرا   األشتات بين وألف األضداد بين بها جمع التي اللطيفة وخصائصه

 بها للعبرة موضع وهي منها عجبهم وأستخرج بها اإلخوان أذاكر ما

 والمعنى المرّدد اللفظ االختيار هذا أثناء في جاء ورّبما. فيها والفكرة

 فربما شديدا   اختالفا   تختلف كالمه روايات أن ذلك في والعذر المكّرر

 فربما شديدا   اختالفا   تختلف كالمه روايات أن ذلك في المختار الكالم اتفق

 رواية في ذلك بعد وجد ثم وجهه على فنقل رواية في المختار الكالم اتفق

 أحسن بلفظ أو مختارة بزيادة إما األول موضعه غير موضوعا   أخرى

 عقائل على وغيره لالختيار استظهارا   يعاد أن الحال فتقتضي عبارة

 نسيانا   أو سهوا   بعضه فأعيد أوال   اختير بما أيضا   العهد بعد وربما الكالم

 عليه)كالمه جميع بأقطار أحيط أني ذلك مع أدعي وال واعتمادا   قصدا   ال

 القاصر يكون أن أبعد ال بل ناد يندّ  وال شاذ منه عّني يشذّ  ال حتى( السالم

 عليّ  وما يدي من الخارج دون ربقتي في والحاصل إلي الواقع فوق عني

 السبيل نهج وتعالى سبحانه هللا وعلى الوسع وبالغة الجهد بذل إال

 . هللا شاء إن الدليل وإرشاد

 يفتح كان إذ( البالغة نهج)بـ الكتاب هذا تسمية بعد من ورأيت

 وبغية والمتعلم حاجةالعالم فيه طالبها عليه ويقرب أبوابها فيه للناظر

 والعدل التوحيد في الكالم عجيب من أثنائه في ويمضي والزاهد البليغ

 كل وشفاء غلّة كل بالل هو ما الخلق شبه عن وتعالى سبحانه هللا وتنزيه

 .  (1)شبهة كل جالء و علّة

 :أیضا   وله

 كالم بعد ـ مضماره في يجري أو بغباره، يلحق كالم كان لو إنه

                                                           
 . البالغة نهج مقدمة )1)
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 بن علي المؤمنين أمير كالم ذلك لكان ـ( وآله عليه هللا صلى)هللا رسول

 عليه التزاحمه الفصاحة، بطريق منفردا   كان إذ ؛(السالم عليه)طالب أبي

 يعلم أن أراد ومن والجاهد؛ الكادح فيها (1)وهبعق يلحق وال المناكب،

 وسميناه ألفّناه الذي كتابنا في النظر فلينعم ذلك، من إليه أشرنا ما برهان

 أمير كالم من إلينا الواقع جميع مختار على يشتمل وجعلناه البالغة، بنهج

 واألنواع واألجناس واألغراض األنحاء جميع في( السالم عليه)المؤمنين

 هذه على ليشتمل ثالثة، أبوابا   وبّوبناه وحكم، ومواعظ وكتب خطب من

 لعظيم له، الطالبون وكثر به، االنتفاع عظم وقد مفّصلة، ممّيزة األقسام

 ونفائسها، الكلم وشرائف وبدائعها، الفصاحة عجائب من ضمنه ما قدر

 .(2)وفرائدها الفقر وجواهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . وارتفاعه بسموه أي )1)
  . 287:  التأويل حقائق )2)
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 الثاني الفصل

 الهجري السادس القرن أعالم

 

[4/0] 

          (1)(هـ374ت)الراوندي هللا هبة بن سعید الدین قطب

 آية عليها وتقرأ الطمس إلى تنهار تكاد الزمان هذا في فالعلوم 

 وأفضاله بفضله سبحانه هللا ولكن[. 24/يونس(]ِباألَمسِ  َتغنَ  لَم َكأَنى)

 يكن ولولم. كماله درك إلى أصحابه ويهدي الدين علم يحفظ جالله وكرم

 في جرت لما( السالم عليه)المؤمنين أمير إلى المنسوب الكالم هذا إال

 فإّنه الجهل، أفواه التحقيق أهل عند كثرت وال الفضل، أمواه األرض

 .(2)الفتوة ومظنة النبوة قليب

 

[0/4] 

 (3) (هـ343ت)البیهقي زید بن علي الدین ظهیر

 بها يتهّذب ألفاظ من مملوء النفيس الكتاب هذا: أقول ذا أنا وها

 أرضنه، المعاني ومن أحسنه القول من فيه المتعلّم، بها ويتدرب المتكلّم،

 كسنة مطلعه كالم الجنان، نعم من وأبهى القيان، نغم من أحلى كالم

 ومعانيها خبر، وشيها وكلمات والقدر، الفضل أهل مورد ومشرعه البدر،

 غمزات تحكي استعاراتها درر، ومبادئها غرر، مقاطعها وخطب فقر،

                                                           
 والجرائح، الخرائج صاحب الجليل، الثقة المحّقق المفسر المحّدث الفقيه المتبّحر العالم الحسن، بن هللا هبة بن سعيد الحسن أبو السيد )1)

  ( .3/72: واأللقاب الكنى. ) وغيره النهج وشرح اللباب، ولب األنبياء، وقصص

  . 1/3: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )2)

(3( 
 بن أحمد بن الحسن بن أيوب بن فندق سليمان أبي ابن الحسين علي أبي ابن محمد أميرك ابن زيد القاسم أبي ابن علي الحسن أبو

 رسول صاحب الشهادتين ذي ثابت بن خزيمة بن عمر بن خزيمة بن أيوب بن عثمان بن الحسن بن عمر بن عبيدهللا بن عبدالرحمن

 565 سنة ومات سبزوار في شعبان 27 السبت يوم ولد شهرآشوب، ابن مشايخ من النيسابوري البيهقي( وآله عليه هللا صلى)هللا

 ( .4/187: واألدب والسنة الكتاب في الغدير)
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 قائل جمع الرياض، زهرات عن تعبر ومواعظها ،(1)المراض األلحاظ

 .أنيق وتطبيق أنيس، وتجنيس بديع، ترصيع بين الكالم هذا

 إمام كالم على هللا وعين ماطر، الرشد مخايل عن خاطر درّ  فللّه

 فيه انهلّت إذا الناظر للفروض غرو وال كابر، عن كابرا   الفضائل ورث

 .(2)األنواء عزالي

 البالغة نهج مسالك في للساري وال رّياه، وتفوح رباه، تخضر أن

 رائد صدقه إذا الطهارة قداح لمجيل وال سراه، الصباح عند يحمد أن

 كل غوارب ويمتطي والرقيب، المعلّى بقدحي يفوز أن واإللهام، التوفيق

 . (3)ونصيب حظّ 

 ،(السالم عليه)المؤمنين أمير طالب أبي بن عليّ  بكالم ظّنك ما

 تصفّحه وإذا المكنون، العلم حقائق رأى الّطرف، لحظه إذا كالم وهو

: الجاحظ بحر بن عمرو قال حّتى. المخزون السرّ  ثمرات جنى الخاطر

 بىلها وأخذت عّني، أنسابها وقطعت مصّنفاتي، جميع أعطيت أّني وددت

 وصارت( السالم عليه)طالب أبي بن علي إلى منسوبة كلمات ثالث

 . (4)إليّ  منسوبة

 

[4/1] 

 (5) (هـ347ت)البیهقي الكیدري الحسین بن محمد الدین قطب

 من نطفة البالغة نهج كتاب وهو بصدده نحن الذي الكتاب هذا

 وقطرة الغفيرة، الجّمة أصدافه جواهر من ودرة الغزيرة، علومه بحار

                                                           
  ( .مرض مادة ،1/153: العروس تاج الزبيدي،) النظر، فتور: المراض )1)
 لسان: ينظر) المطر، هنا به والمراد ممطره، ريح طلوعه فيصحب السماء في يطلع الذي النجم األصل في وهو: نوء جمع األنوار )2)

  ( .225: النبوية المجازات ،1/177: العرب

  . 57: البالغة نهج معارج )3)

  . 114:  البالغة نهج معارج )4)
 الزاخر، البحر األريب، واألديب الماهر، الفاضل الفقيه، الشيخ اإلمامي، النيسابوري البيهقي الحسن بن الحسين بن محمد الحسن أبو )5)

 الكنى. )ذلك وغير النهج، وشرح ،(السالم عليه)المؤمنين أمير أشعار جمع في العقول وأنوار الفقه، في اإلصباح صاحب

  .( 3/73:واأللقاب
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 إّنه ولعمري الدّوار، فلكه كواكب من وكوكب المدرار، غيثه قطرات من

 الكتب في مثله وطالب كتاب، الفضل كمال في يدانيه ال الذي الكاتب

 الكتب خالل وفي العلم، عيون محجر وهو إياب، له يرجى ال كالعنزي

 عديم وهو نبوية، قدسية ومعانيه علوية، علوية ألفاظه النجوم، بين كالبدر

 . (1)والنظير المثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 65:  الحقائق حدائق )1)
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 الثالث لفصلا

 الهجري السابع القرن أعالم

 

[4/3] 
 (هـ434ت)المعتزلي( الحدید أبي ابن)بـ المعروف هللا هبة بن الحمید عبد

 كالم من سطر ألف يساوي البالغة نهج كالم من واحدا   سطرا   إنّ 

 عصره واحد أّنه على الناس اتفق الذي الفاضل الخطيب وهو نباتة، ابن

 .(1)فّنه في

 واحدا ، ونفسا   واحدا ، ماء   كله وجدته البالغة نهج تأملت إذا وأنت

 لباقي مخالفا   أبعاضه من بعض ليس الذي البسيط كالجسم واحدا ، وأسلوبا  

 كآخره، وأوسطه كوسطه، أوله العزيز، وكالقرآن الماهية، في األلفاظ

 والطريق والفن والمذهب المأخذ في مماثلة آية وكل منه، سورة وكل

 .(2)والسور اآليات لباقي والنظم

 

[0/4] 

 (3) (هـ430ت)الشافعي طلحة بن محمد الدین كمال

 وقف ومن آثاره، تكفّ  ال ومقّدما   غباره، اليشقّ  إماما   فيها وكان

 فصاحته عن عنده الخبر صار البالغة بنهج الموسوم المرقوم كالمه على

 . (4)إيقانا   مقامه يعلو والظن عيانا ،

 أنواع على( السالم عليه)إليه المنسوب البالغة نهج كتاب اشتمل قد

                                                           
 جيد شعر له المعتزلة، أعيان من باألدب، عالم: الدين عز حامد، أبو الحديد، أبي ابن الحسين بن محمد بن هللا هبة بن الحميد عبد )1)

 عند حظيا   وكان ، اإلنشاء في وبرع السلطانية، الدواوين في وخدم بغداد، إلى وانتقل المدائن، في ولد. التاريخ على واسع وإطالع

  ( .3/285:  األعالم) العلقمي ابن الوزير

  . 7/214:  الحديد أبي البن البالغة نهج شرح )2)
 سنة نصيبين، قرى من بالعمرية، ُولد. المفتي الشافعي، النصيبي، العدوي، القرشي، سالم أبو الحسن، بن محمد بن طلحة بن محمد )3)

  ( .48/134: للذهبي اإلسالم تاريخ. ) المذهب في وبرع وتفقه،.  هـ582

  .84: الرسول آل مناقب في السؤول مطالب )4)
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 الفصاحة أنوار المطلعة ونواهيها بأوامرها الصاىقة ومواعظه خطبه من

 المعاني علم عيون حكم الجامعة ومعانيها ألفاظها من مشرقة والبالغة،

 .(1)فيها مودعة أساليبها اختالف على والبيان

 

[4/7] 

 (2)(هـ476ت)البحراني( میثم ابن)بـ المعروف علي بن میثم الدین كمال

 مصباحا   رسوله وكالم هللا كتاب بعد الكتاب هذا جعلت قد وكنت

 في كنت السماوات، طباق إلى به أعرج وسلّما   الظلمات، في به أشتضيء

 أتأّسف أنواره بسواطع واكتحالي أسراره، من شيء على وقوفي أثناء

 . (3)أهال   له أجد لو وأتلّهف جهال ، عنه يعرض من على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 167:  الرسول آل مناقب في السؤول مطالب )1)

 المعقول جامع المدقق، المتأله والحكيم المحقق، المتبحر، والفيلسوف الرباني، العالم البحراني، ميثم بن علي بن ميثم الدين كمال )2)

 الكنى) ماحوز قرى من هلتا في وقبره 675 سنة توفي البالغة، نهج على الشروح صاحب الفحول، الفضالء أستاذ والمنقول،

  ( .1/433:  واأللقاب

  . 1/21:  البالغة نهج شرح )3)
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 الرابع الفصل

 الهجري الثامن القرن أعالم

 

[4/8] 

 المعروف العلوي طباطبا ابن علي بن محمد جعفر أبي األدیب

 (1) (هـ726ت()الطقطقى ابن)بـ

 الذي الكتاب فاّنه( السالم عليه)المؤمنين أمير كالم من البالغة نهج

 وعلو والزهد والشجاعة والتوحيد، والخطب والمواعظ، الحكم منه يتعلّم

 . (2)والبالغة الفصاحة فوائده وأدنى الهمة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .6/283: األعالم. )وكربالء والنجف بالحلة العلويين نقابة في( هـ672 سنة) أباه خلف. الموصل أهل من. ناقد بحات مؤرخ )1)

 . 11:  السلطانية اآلداب في الفخري )2)



 24 

 الخامس الفصل

 الهجري عشر الحادي القرن أعالم

[4/42] 

 (1) (ه4234 بعد ت)الجیالني علي الدین نظام

 الهمام اإلمام كالم مختار على محتويا  ... البالغة نهج كان ولما

 وآداب ومواعظ وكتب خطب من الفنون، جميع في... وإمامنا موالنا

 وبدائع الفصاحة وغرائب البالغة عجائب من متضّمنا   والعلماء، البلغاء

 فلم المخلوق، كالم وفوق الخالق كالم تحت العلماء يعّده بحيث الصنائع،

 واحد إالّ  والتفسير الشرح غير من بدائعه وعجائب صنائعه ببدائع يطمع

 ذلك مع وكان األدبية، والرسوم العربية العلوم في برع مّمن واحد، بعد

 منتبها   اللمحة، دراكا   النفس، يقظان القريحة، مشتعل الطبيعة، مسترسل

 وعلم النثر، وتراكيب النظم بأساليب درية ذا متفوقا   واإلشارة، الرمز على

 دستور الكتاب هذا فإنّ  ويرصف، ينظم وكيف ويؤلّف، الكالم يرّتب كيف

 البالغة شواهق تسّنم من إالّ  ذلك يعرف وال ، العجائب وفهرست الغرائب

 كلّ  ال أن وعرف عرق، على أشواطا   الفصاحة ميدان في وجرى بحق،

 .جمرة حمراء كلّ  وال تمرة، سوداء

 في وكان جوالن، فيه والبلغاء وللفصحاء ميدان، الكتاب هذا فإنّ 

 والموافق، المخالف وسلّمه النهار، رابعة في كالشمس االشتهار

 فهو النظم، وجيز الحجم صغير كان وإن فإّنه والكبار، الصغار واستحسنه

 وجه على الُيعرف البرهان، واضح الشأن جليل االسم، عظيم العلم، كثير

 وأتّم، منه أنفس وال وأعظم، منه أشرف كتاب اإللهي الكتاب بعد األرض

 وينقش ظاهرا ، الحور خدود على بالنور سطوره يكتب أن شأنه فمن

 .(2)باطنا   النفس لوح على العقل بقلم معانيه

                                                           
 الروضة: الشيعة أعالم طبقات. )البالغة نهج وشارح( الملك حكيم)بـ الملقب الدين نظام ابن الحسن ابن الدين نظام ، الكيالني علي )1)

 ( .8/413: النضرة
 . البالغة وأسرار الفصاحة أنوار مقدمة )2)
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 السادس الفصل

 الهجري عشر الثالث القرن أعالم

 

[4/44] 

 (1) (هـ4008ت)الغطاء كاشف جعفر الشیخ

 إّنه قيل كالمه وفي البلغاء، وسيد الفصحاء إمام فهو الفصاحة أما

 في يكن لم لو أنه ذلك في وقيل الخالق، كالم ودون المخلوقين كالم فوق

 ومواعظه خطبه في النظر وفي قرآنهم، البالغة نهج لكان قرآن البرية

 .(2)البرهان عن يغني ما ودعواته ومناجاته

 

[0/40] 

 (3) (هـ4072ت)اآللوسي محمود الدین شهاب الثناء ابو

 الرضي السيد فيه جمع الذي المشهور الكتاب البالغة نهج

 وسمي وحكمه، ومواعظه وكتبه( وجهه هللا كرم) األمير خطب الموسوي

 المخلوقين، كالم فوق أّنه يخيل كالم على اشتمل قد أّنه لما البالغة نهج

 أبكار وابتدع اإلعجاز، مرتبة اعتنق قد وجلّ  عزّ  الخالق كالم دون

 .(4)والمجاز الحقيقة

 

 

                                                           
 له المترجم وولد النجف، إلى قناقية من والده هاجر. الشيعة فقهاء فطاحل ومن عصره، في األعلى ومرجعها الميمون، اإلمامية زعيم )1)

 سعود ابن حادثة في النجف عن دافع وقد محبوبا   معظّما   مطاعا   كان وقد العلم، حب على مجبوال   ونشأ هـ1156 سنة في النجف في

 ( .14/248: البررة الكرام/ الشيعة أعالم طبقات) النجف على أغار الذي الوهابي

 . 1/124:  الغطاء كشف )2)

 فيها نبغ العراق، في مشهورة اآللوسية األسرة الحسيني، الحسني البغدادي اآللوسي محمود الدين شهاب هللا عبد ابو أو الثناء أبو )3)

 المطبوعات معجم. )بالكرخ المولود البيان وأمير البالغة وفحل العلم طود محمود السيد منهم اآلفاق في صيتهم طار وأدباء علماء

 ( .1/3: سركيس إلليان العربية

 . الحجرية النسخة ،124: العينية القصيدة شرح في الغيبية الخريدة )4)
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 الثاني الباب
 

 المحدثون األعالم
 

 فصلین وفیه
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 األول الفصل

 الهجري عشر الرابع القرن أعالم

   المسلمون:  أوال:

[1/11] 

 (هـ0911ت) (1)الكاظمي أمین أحمد العالمة

 والحياة الكون عن الحقّة الفلسفة أصول حوى كتاب البالغة فنهج

 على بالفرد اليضّحي حيث االقتصاد وأصول وواقعة، اإلنسان ومصير

 إدارة أسس حوى الفرد، حساب على بالمجتمع وال المجتمع، حساب

 كتاب فهو حقوق، من الحاكمة بالهيئة الشعب يربط وما البالد، شؤون

 كلّ  في الخطاب فصل وفيه أدبي، اقتصادي، عرفاني، اجتماعي، فلسفي

 .(2)التكاملي سيره في اإلنسان يحتاجه حقل

 

[0/41] 

 (هـ4488ت) (3)المصري الزیات حسن أحمد

 في علي من أفصح وخلف سلف فيمن هللا رسول بعد نعلم وال

 من الحكمة تتفجر حكيما   كان الخطابة، في ريقا   منه أبلّ  وال المنطق،

 والقلب، السمع ملء وواعظا   لسانه، على البالغة تتدفّق وخطيبا   بيانه،

 وهو يشاء، حيث لسانه يضع ومتكلّما   الحجة، غور بعيد ومترّسال  

                                                           
 إلى سافر ونشأبها، هـ1324 سنة الكاظمية في ولد. ماهر ورياضي كاتب أديب الكاظمي، الزنجاني محمود بن أمين بن أحمد األستاذ )1)

 منذ وكان الدكتوراه، مرتبة على وحصل فائقة بدرجة فيها وتخرج العالية والفيزياء العالية الرياضيات فرع جامعتها ودخل استانبول

 المنتخب. )الصحف في بحوثه بعض ونشر سابق، إليها يسبقه لم أدلة وابتكر بهما ودرس والفيزياء رياضاياتبال اشتغل فطنا   صغره

 ( .25: واألدب الفكر أعالم من

 . 4/114:  اإلسالم في التكامل )2)

 ودخل طلخا، في القديم، دميرة كفر بقرية ولد. مصري. الكتاب كبار من أديب(. الرسالة مجلة) صاحب: الزيات حسن بن أحمد )3)

 قبل وكان. والفنون لآلداب األعلى المجلس في وعين. بالقاهرة العربية اللغة مجمع في عضوا   وانتخب عشرة، الثالثة قبل األزهر

 األعالم. )فيها فدفن قريته إلى وحمل. بالقاهرة وتوفي التقديرية، الدولة جائزة ونال. بدمشق العربي العلمي المجمع أعضاء من ذلك

 (.1/114: للزركلي
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 الجهل على الحثّ  في وُخطبه المنشئين، وإمام المسلمين أخطب باإلجماع

 لألشتر وعهده والدنيا، والخفاش الطاووس ووصف معاوية إلى ورسائله

 البشري، العقل وبدائع العربي اللسان معجزات من تعدّ  صحّ  إن النخعي

 الحداثة منذ (1)ومرائه الرسول خالطه لشّدة إال له تهيأ قد ذلك نظنّ  وما

 . سبيله في والخطابة له الكتابة على

 الخطب: ثالثة أقطاب على يدور المؤمنين أمير كالم: قال ثم

 هذا على جمعها وقد والمواعظ والحكم والرسائل، والكتب واألوامر،

 هذا على جمعها وقد البالغة، نهج سماه كتاب في الرضي الشريف النسق

 بحق قال كما ألّنه البالغة، نهج سماه كتاب في الرضي الشريف النسق

 والمتعلم، العالم حاجة فيه طالبها، عليه ويقرب أبوابها فيه للناظر يفتح

 ما والعدل التوحيد في الكالم من أثنائه في ويضئ والزاهد، البليغ وبغية

 . (2)شبهة كل وجالء غلة كل بالل هو

 

 

 

[4/43] 

 (3)محمد أحمد الشیخ

 األزهر الجامع مكتبة في بالكتابة االشتغال وظيفتي كانت فلما وبعد

 األسرار من المكتبة في ما معظم على أطلع أني شأنها ومن الشريف

 إذ منها كتاب في أطالع فبينما المفيدة كتبها من كثيرا وأتصفح الجليلة،

 المؤمنين، أمير البيان حلبة لفارس جليل عهد على حظي حسن أعثرني

 وجهه هللا كرم طالب أبي بن علي سيدنا العالمين رب هللا رسول وخليفة

 أبي بن محمد أمر اضطرب حين مصر على واله لما النخعي األشتر إلى

                                                           
 (.مرن:  مادة ،13/443: العرب لسان منظور، ابن) استمراره، أي: مرائه )1)

 . 54:  العربي األدب تاريخ )2)
 . سابقا األزهر مكتبة كاتب )3)
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 حوت قواعد في اإلدارة، وأصول السياسة، أمهات جمع انه ورأيت بكر،

 لعاجز يمكن ال ما األسلوب، وحسن الكالم، وبالغة الكلم، فصاحة من

 ألسنة على تداوال   الكتاب لهذا أجد لم لما جدا   فدهشت يصفه، أن مثلي

 األزهر، طلبة من بتعلمها المشتغلين خصوصا   بالعربية المتكلمين

 في يحفظ الكتاب هذا مثل إنّ  الواجب من كان إنه مع األخرى، والمدارس

 .(1)السطور في ال الصدور،

 

[1/44] 

 (2) (هـ4441ت)البغدادي التقي أدیب

 األعاجم من العرب بلغة والمولعين بالضاد الناطقين من أحد يبق لم

 المختار على المشتمل العظيم السفر ذلك( البالغة نهج) كتاب وعرف إال

 أبي بن علي والمتكلمين الفصحاء وسيد المؤمنين أمير كالم من

 كالم وفوق الخالق كالم دون) إنه كالمه في قيل الذي( السالم عليه)طالب

 (.الكريم الرسول بعد المخلوقين

 من( هللا رحمه)الرضي الشريف السيد جمعه الجليل الكتاب هذا إن

 فيه المشاهد النحو على ورتبه( السالم عليه)المؤمنين أمير كالم مختار

 والسياسيون العلماء وال المتأدبون عنه اليستغني عظيما   سفرا   فأتى اليوم

 من حواه ما بسبب والمؤرخون، الطبيعيون وال المتدينون الدين نابذوا وال

 اإليمان وحقائق واالجتماع والقوانين السياسة وأساليب الحكمة فنون

 والتمسك األخالق مكارم على والحث النفس وتهذيب الصانع ومعرفة

 .بالفضيلة

 السابقين المسلمين علماء أساطين الجليل السفر بهذا اعتنى وقد

                                                           
 . 2: الرياسة وسياج السياسة، مقتبس )1)

 جّده دمشق إلى انتقل من وأول بغداد من أسرته أصل حاصبيا، لقضاء التابعة شبعا قرية في هـ1313 سنة ولد شاعر، أديب كاتب )2)

 عام توّفي األدب، في أكثرها كتابا  ( 25) من أكثر ألّف وقد دمشق، جامعة من الحقوق إجازة على التقي أديب حصل ،(سلمان)

 . 83/172: العدد( الموسم مجلة) هـ1364
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 واتخذ العجالة، هذه آخر في يأتي مما يتبين كما وإجالؤهم والالحقين

 العربية للغة المحبين والقساوسة والمستشرقين واألدباء الفالسفة من كثيرا  

 الفلسفية مسالكهم في لهم يضيء نبراسا   النفيسة أسفارها بتتبع والمولعين

 .(1)والكونية االجتماعية وتتّبعاتهم واألدبية

 

[3/47] 

 (هـ4486ت) (2)الفكیكي توفیق األستاذ

 قاله وما األخرى، العلمية وآثاره البالغة نهج في ما إلى رجعنا وإذا

 كبرى معجزة ذلك مجموع إنّ  يرى القصار، كلماته في والدرر الغرر من

 األبدية، الرسالة معجزة فالقرآن ، العظيم القرآن وهي الخالدة للمعجزة

 هللا صلى)هللا رسول بعد الحقّة واإلمامة الفرقان معجزة البالغة ونهج

 .(3) (وآله عليه

 

 

[4/48] 

 (4) (هـ4401ت) الخوئي هللا حبیب الشیخ

 ما هو المنثورة، الكلمات وأبهى المنشورة، الروايات أحسن إنّ 

 ابن محّمد الحسن أبو الرضيّ  الشريف المعتمد والركن الّسند السّيد دّونه

 نهج في ضريحه، ونّور( سّره هللا قدس) الموسوي الحسين أحمد أبي

                                                           
 ( .عليه والمتقولون البالغة نهج) بعنوان مقالة 55/54:  الموسم مجلة )1)

 ، هـ1321 سنة ببغداد ولد خبير، وقانوني كبير باحث البغدادي، الفكيكي عباس بن سعيد محمد بن ناصر بن علي بن توفيق األستاذ )2)

 الشؤون في تبحث التي المؤلفات من الكثير البديع قلمه من خرج العراق، في واألدبية العلمية النهضة رجال من وكان نشأ، وبها

 (.73: واألدب الفكر أعالم من المنتخب) هـ1385 بغداد في توفي واألدبية، والتاريخية والفقهية اإلسالمية

 . 7/44: العدد/ 3 السنة ، اإليمان مجلة )3)

 من وهو ، 1254 خوي إلى ورجع سنة، 25 وله 1286 سنة العتبات إلى هاجر األشرف، النجف في كان جليل وأديب متبّحر عالم )4)

 البالغة نهج شرح في البراعة منهاج:  منها ، تصانيف وله وغيرهما، الشيرازي والمجدد الرشتي هللا حبيب الميرزا الشيخ تالميذ

 وكانت قم، إلى وحمل 1324 صفر في األجل وأدركه القليل منه وطبع به فشرع لطبعه طهران إلى ذهب مجلدات، عشرة قرب

 ( .13/362: الشيعة أعالم طبقات) 1268 والدته
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 واألدب، والكتب الوصايا ولطائف والخطب، الكالم شرايف من البالغة

 الطهارة دائرة قطب من والمتلّقاة والحكمة، العلم مدينة باب من المأثورة

 . بالده في هلل وخليفة عباده في هلل حّجة والعصمة،

 للسالك، المسالك وشرح للناسك، المناسك شرح كتاب أّنه ولعمري

 الفلوات، في المتحّيرين ومناص الهلكات، في المتوّرطين خالص وهو

 وغنية المآرب، مدينة مستجير، خائف كلّ  ومعاذ فقير، بائس كلّ  مالذ

 عبقة وفيه اإللهي، الكالم من مسحة عليه كالم فيه أودع ما ألنّ  للطالب،

 مشتمل عميق، وباطنه أنيق ظاهره وآله، عليه هللا صلى النبويّ  الكالم من

 ومثل وجدل وترهيب، وترغيب ووعيد، ووعد ونهي، أمر على

 طالبها، الجّنة على يدلّ  غرائبه، تنقضي وال عجائبه، تفنى ال وقصص،

 ظلمة من ونجاة العضال، الّداء من شفاء هاربها، النار من وينجي

 ليس وبحر آمل، لكلّ  وأمل غليل، لكلّ  ورواء عليل، لكلّ  دواء الضالل،

 المسك نفحاته من تفوح والّدرر، الجواهر بأنواع مشحون وكنز ساحل، له

 الفصاحة ودقائق البالغة حقائق من احتوى قد ذلك ومع. والعنبر األذفر

 ينال ال ما البيان وشؤون المعان فنون من وجمع الفكر، قعره يبلغ ماال

 والمحاسن األدبّية والنكات العربّية أسرار من وتضّمن النظر، غوره

 .(1)البشر لسان تقريره عن يعجز ما البديعّية

 

[7/46] 

 (هـ4478ت) (2)بستانه حسین

 سليل جمعه.. وحكمه ورسائله اإلمام خطب ديوان البالغة نهج

 الرضي الشريف السيد بغداد في الطالبين األشراف نقيب المجيد المجد

 الخطباء، وزاد األدباء، عدة يزل ولم كان القدر، جليل سفر في الموسوي،

                                                           
 . البراعة منهاج مقدمة )1)
 وتوفي( 1547) بغداد في ولد الكرويه، عشيرة من بستانة آل من وهو العراقية، األدبية النهضة في شارك عراقي وأديب شاعر )2)

 ( .14/212: الطف ادب. )األدبية المنتخبات كتبه من( 1558)
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 يحذون، أمثلته على. كافة والبالغة اللسان أهل ومشرع ، الحكماء ومورد

 وتملحا   بآياته، واحتجاجا   بغراته تجمال   يقبسون ومنه يستعينون، وبه

 بالشرح الفضالء تناوله لذلك بعظاته، واقتداء بعباراته، وتشرفا   بمبادهاته،

 في المتأدبين ويوقفوا مستواه، إلى اإلفهام يرفعوا أن رجاء والتبسيط

 وفاه وال غوره، سبر وال كنهه، شارح أدرك ما األدب ولعمرو. فحواه

 .(1)قدره مادح

 

[8/02] 

 (هـ4464) (2)الهنداوي خلیل

 من واحد سلك يجمعها مختلفة بقطعات انفرد كتابا   نرى النكاد

 نقرر لذا البالغة، نهج في نراه كما الواحد واألسلوب الواحدة، الشخصية

 نفسا   فيه نفخ واحد، لشخص إال يكون أن اليمكن النهج أنّ  ونكّرر

 .(3)واحدا  

 

 

 

[6/04] 

 (هـ4473) (4)مبارك زكي الدكتور

 شاهد فهو وإالّ  أصل، له" البالغة نهج" بأنّ  االعتراف من مفرّ  ال

 .البليغ الكالم صياغة على الناس أقدر من كانوا الشيعة أنّ  على

                                                           
 . 4 العدد 5 السنة النجفية االعتدال مجلة )1)
 قراءة على واكب المسرحي، بالفن وأهتم والعقاد ونعيمة وجبران بالريحاني تأثر بلبنان، صيدا في ولد. باحث مسرحي قاص أديب )2)

 ( .85: األعالم إتمام) الفلسفي والبحث والمسرحية والمقالة القصة بين منوع نتاجه. العالميين والمفكرين األدباء كبار

 . 244:  البالغة نهج خالل من علي اإلمام مع )3)

( سنترس) قرية في ولد. كتب مما كثير في خاص بأسلوب امتاز. المعاصرين الكّتاب كبار من أديب،: مبارك بن السالم عبد بن زكي )4)

 فرنسا، في الفرنسي األدب على واطلع المصرية، الجامعة من اآلداب، في( دكتور) لقب وأحرز األزهر، في وتعلم مصر، بمنوفية

 فترات في مؤلفاته ونشر. المعارف بوزارة مفتشا فعين مصر، إلى وعاد. بغداد في مدرسا   للعمل وانتدب. بمصر بالتدريس واشتغل

 ( .3/48: األعالم) كتابا   ثالثين نحو له. سنتريس في ودفن القاهرة في وفاته وكانت مختلفة
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 الّرجولة يورث" البالغة نهج" كتاب في النظر أنّ  ألعتقد إّني

 بعزائم المصاعب واجه قّهار روح من ألّنه النفس، وعظمة والشهامة

 .(1)األسود

 

[42/00] 

 (هـ4481ت) (2)العقاد محمود عباس األستاذ

 اإللهية، والحكمة التوحيد آيات من فيض البالغة نهج كتاب ففي

 .التوحيد وحكمه التأليه وأصول لعقائد مشتغل كلّ  دراسة به تّتسع

 في الموهوبة بالملكة له شاهد كالمه أنماط من نمط فكلّ : فيه ويقول

 علّموا الذين آدم أبناء من شكّ  وال فهو التعبير، وقدرة الوعي قدرة

 .(3)الخطاب وفصل الحكمة وأوتوا األسماء

 

 

[44/04] 

 (هـ4462ت) (4)النجفي األمیني أحمد الحسین عبد الشیخ

! الكتب؟ تلك إلى( تفتقر ولن تفتقر وال) اإلسالمية األمة تفتقر كيف

 من الباطل يأتيه ال الذي االجتماعي كتابها المقدس، العربي كتابها ولها

 كتابها للمتقين، هدى فيه، ريب ال الذي كتابها خلفه، من وال يديه بين

                                                           
 .  1/256: الرضي الشريف عبقرية )1)
 المعاصر العربي األدب في تاريخية بصمة تركوا الذين العرب األدباء أشهر أحد وهو. مصري وشاعر وصحفي ومفكر أديب )2)

   http://ar.wikipedia.org: الرابط(. االلكترونية يا ويكبيد موسوعة)
 .  154: علي اإلمام عبقرية )3)
 أحمد الشيخ هللا آية نجل األميني الحسين عبد الشيخ الدوران، ويتيمة الزمان نادرة الفذ، العالمة والمحققين، الحفاظ شيخ هللا، آية )4)

 معان من الكلمة في ما بكل عمالقا   كان التعريف، عن غني( هللا رحمه)األميني والعالمة( هللا رحمهما)النجفي التبريزي األميني

 ومتراسا   نبراسا   وصّيره والجسم، العلم في بسطة وزاده شيء، كل في عمالقا   وجعله الوجوه كفاه وجها   األميني صانع ولقد سامية،

 بل آثاره، ولمس به، سمع ومن عرفه من نفس في هيبته وجعل لسانه، طي والبيان بنانه، طوع الكلمة وجعل دينه، عن به يدافع

 مع قرن ربع. )إدراكه عن المتأخرين وأتعب أترابه، من األفذاذ الرائعة، ماله‘وأ الفذة، بمواقفه األميني أنسى ولقد. شيء كل وهابه

 (. 12: األميني العالمة

http://ar.wikipedia.org/
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 الحكمة، قوامها الي العام الصالح وشؤون االجتماعية اآلداب عن الباحث

 . والحنان والقداسة العفّة وجامعها واإلحسان، العدل وأساسها

 بغرر الطافحة السّنة تلك! النبوية؟ السّنة حاملة وهي تفتقر وكيف

 والدفاعّية، والمدنّية، والجزائّية، الحقوقّية، واألحكام االجتماعية، الحكم

 المعاش ودستور الحقوق، وصيانة المظالم، قمع في الكون انتظام به وما

 ومنقذات الترقّي، ومباني العامة، والمصالح الصحة، وحفظ والمعاد،

 الرشد عالم في التقدم ودروس والضالل، الجهل مخالب من البشر

 .والصالح

 االجتماعية، الوحدة وروح السياسية للحياة المؤسسة السّنة تلك

 والشخصّية النوعّية والحقوق النفسّية، والفضائل األخالقّية، والجوامع

 المجتمع شؤون وتدبير اإلنساني، النوع حياة نظام مدار عليها التي

 .المتكثرة وقرونها الدنيا، أدوار جميع في البشري

 المشتمل الحيوي اإلصالح برنامج يديها وبين! تفتقر؟ وكيف

 صالح، كل إلى والنزوع والوئام والسالم والدعة األمن لموجبات

 الراقية، والحضارة الصحيحة، المدنية عرى يفّكك ما كل عن واالنحياز

 تأليف المؤمنين أمير لإلمام) البالغة نهج كتاب وهو أال المبين، والدين

 كالم وفوق الخالق كالم دون الدنيا فالسفة تراه الذي( الرضي الشريف

 .(1)المخلوق

 العصور في والحديث العلم حملة بحفظه يهتم كان البالغة نهج

 من وعدّ  الشريف، القرآن كحفظ بذلك ويتبّركون اليوم، حتى المتقادمة

 بن الحسين بن محمد الدين جمال القاضي المؤلف عهد قرب في حفظته

 الشيخ ذكره كما حفظه من( البالغة نهج) يكتب كان فإّنه القاساني، محمد

 أبو الخطيب المتقادمة القرون في حفاظه ومن. فهرسته في الدين منتجب

 12 تاريخه في كثير ابن ذكره كما 564 المتوفى الفارقي محمد هللا عبد

 . 14/225: المنتظم في الجوزي وابن ، 264 ص

                                                           
 .  3/15:  واألدب والسنة الكتاب في الغدير )1)
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 المكي اليماني محمد السيد الورع العالمة له المتأخرين حفظة ومن

. األول ربيع 28 في 1284 سنة المقدس الحائر في المتوفى الحائري

 العاملي، الحافظ مروة حسين محمد الشيخ الشاعر المؤرخ العالم ومنهم

 إنه: شرارة موسى الشيخ العالمة عن الكاظمي الدين صدر سيدنا حكي

 الحديد، أبي البن البالغة نهج وشرح اللغة، قاموس تمام يحفظ كان

 .(1)قصيدة ألف وأربعين

 

[40/01] 

 (هـ4463ت) (2)مطر المهدي عبد

 فيها ويحار العبقرية لها تندهش القضاء في مواقف له كانت فقد نعم

 وما الشهيرة المواقف هذه أمثال عددنا نحن إذا بعيدا   نذهب ولعلنا التفكير

 بين مائل الساطع والبرهان الدامغة الحّجة وأمامنا ذلك إلى بنا الحاجة

 البالغة نهج هي تلك معينها ينضب ال زاخرة علمية صفحة يرينا أيدينا

 وضروبه صنوفة بجميع العلم ترينا الباهرة واألعجوبة الخالدة المعجزة

 ( .السالم عليه)علي شخصية في ماثال  

 مبهوتين ـ القرن هذا في تعاظما مهما ـ والعلم الفن يقف كيف ترينا

 الهجرة من األول القرن في العبقرّية وجالل النبوغ روعة أمام حائرين

 تراكيب لك يحلّل المشّرح العالم فيه فتقرأ البالغة نهج في عليا   تقرأ أنك

 الفكليّ  فيه وترى اآلخر، البعض مع بعضها وعالقة الحيوانات أعضاء

 وتحدثه األنواء تأثيرات كيفية في فيتغلغل األثير طبقات في ينحدر

                                                           
 .  4/256: واألدب والسنة الكتاب في الغدير )1)

 حضر ، هـ1318 سنة األشرف النجف في ولد. شاعر أديب عالم. النجفي الخفاجي مطر بن الحسين عبد بن المهدي عبد الشيخ )2)

 الخوئي والسيد الحكيم محسن والسيد األصفهاني حسين محمد والشيخ النائيني حسين الشيخ على وأصوال فقها   العالية األبحاث

 من وصار واألدب العلم فضيلتي بين وجمع الشعراء وطارح كثيرا األدبية النوادي ارتاد الغطاء، كاشف حسين محمد والشيخ

 العربية للعلوم بها المدّرسين ومن الفقه كلّية تأسيس في المساهمين من وكان النجفيتة، المناسبات في شعرية صوالت وله شيوخهما

 ودفن هـ1355 سنة األشرف النجف في توفي وغيرها، واألدب واألصول الفقه في مؤلفات عّدة له الفضالء، من جمع عليه وتخرج

 ( . 251: واألدب الفكر أعالم من المنتخب انظر. )فيها
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 وتأثيرها النفس طبقات لك يحلّل األخالقيّ  الرجل فيه وترى الكواكب

 األلهيون والعظماء والفالسفة الحكماء يعجز بما والشؤون الطوارئ بشّتى

 على البرهنة من القصار السطور منه تبلغه ما أسفار بعّدة يبلغوا أن

 . (1)البليغ الواعظ فيه وترى القدير الصانع وجود

 

[44/03] 

 (2)حمودة الوهاب عبد األستاذ

 عليه)علي اإلمام إلى( البالغة نهج) كتاب نسبة تحقيق بصدد لسنا

 غير. هذا غير مجاال   لذلك فإنّ  الرضي، الشريف جامعة إلى أو ،(السالم

 ممن أحد عند وال العصر، هذا أدباء من أحد عند فيه شك ال مما أّنه

 المؤمنين أمير كالم من هو" البالغة نهج" تضّمنه ما أكثر أنّ  في تقّدمهم

 .عليه هللا رضوان

 مطاويه، في فنبحث الكتاب في ننظر نحن الرأي هذا ضوء وعلى

 االجتماعية، الناضجة اآلراء منه ونستخرج معانيه، بأسرار الذهن ونمّتع

 .اإلنسانية الخالدة واألفكار

 سمات جميعا   البيت آل ألدب يرى حين الدهش ليتملّكه الباحث وإنّ 

 ونسائهم رجالهم بين ذلك في فرق ال متمايزة، وخصائص خاصة

 وجداناتهم، من تستمد سمات جماعة كل ألدب فإنّ  وشعرائهم وخطبائهم

 آل أدب سمات فمن. مشاعرهم ودقة مقاصدهم، ونبل عواطفهم، وصدق

 العبارة، وحرارة المقصد، وسموّ  األسلوب، وجزالة العاطفة، صدق البيت

 فإنّ  ذلك، في عجب وال. الوجدان وتوقّد العقيدة، ورسوخ ، اإليمان وقوة

 عصور وإنّ  واألمن، اللين عصور ال المشاّدة عصور في ينهض األدب

 الكامنة قواها تستثير وال النفوس، تحفّز ال ودعة طراوة عصور األمن

 أعماق أعمق تحرك التي والجهاد المشاّدة عصور ذلك من النقيض وعلى

                                                           
 .  11:  اإلمام أسبوع )1)
 .  مصر في األول فؤاد بجامعة اآلداب بكلية الحديث األدب أستاذ )2)
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 العراك طبيعة تتطلّبه لما رواقدها، وتبتعث تياراتها، كل وتثير النفوس

 في يترك لم العنيف االضطهاد إنّ . جهد كل وإفراغ قوة، كل استمداد من

 قوة ترك وإّنما ، عويال   وال بكاء وال وشكوى، أنينا   البيت آل أدب

 يكن ولم. للتضحية وإكبارا   للجهاد، وإعظاما   الدنيا، ألمر وتحقيرا   صامدة،

 فقد قوية، أيضا   معانيهم كانت بل فحسب، قوي أسلوب البيت آلل

 رونقا   فاكتسبت والعقيدة، لإليمان األعلى بالمثل المعاني هذه اصطبغت

 أعلى العقيدة هذه سبيل في قدموا فقد غرو، وال. وجماال   وعظمة وجالال ،

 وأرواحهم الزكية، أنفسهم وهي لعقيدة، قربانا   إنسان يقدمه أن يمكن ما

 وإال أعطيناه، فإن حق لنا(: "عنه هللا رضي)اإلمام يقول أليس الطاهرة،

 " .السرى طال وإن اإلبل أعجاز ركبنا

 يجتمع ما" البالغة نهج" كتاب في عنه هللا رضي له اجتمع وقد

 الحكمة آيات من الربانيين ونوابغ الفالسفة، وأفذاذ الحكماء، لكبار

 وحجة باهرة، موعظة كل ومن المستقيمة، السياسة وقواعد السامية،

 وحسن بالفضل لإلمام يشهد مما حربية، وأسس اجتماعية، وآراء بالغة،

 . األثر

 العاطفة ملتقى عنه هللا رضوان ووصاياه خطبه في واجد فأنت

 حياته كانت فقد واإلكبار، الرحمة إلى المتطلع واإلحساس المشبوبة،

. والجالد واالضطهاد والصراح الجهاد من سلسلة أبنائه وحياة

 سليم قسوة، غير في قويا   بغي، غير في شجاعا  ( عنه هللا رضي)فكان

 والغرور، االنتقام حب من النفس برئ والحقد، الضغن من الصدر

 تكلّف من األخوان شر: "يقول كان بل يتكلّف، أن على واليحتال اليتكلّف

 ".له

 تكشف التي الصراحة طريق هي واحدة طريق غير يعرف ال وكان

 هواده، فيه تأخذه وال قناته، التلين الحق طلب في فهو نفسه، قرارة عن

 كما العطاء وبذل والمقاربة بالمداجاة األفتدة يستهوي أن بنفسه وهويربأ



 34 

 . (1) ...سواه يفعل كان

 

[41/04] 

 (هـ4463ت) (2)شریعتي علي الدكتور

 يحكمون ثم األخرى، بالنصوص البالغة نهج نثر يقارنون ما غالبا  

 بنر الزمن عامل أخذ عن تماما   يغفلون فيما وقيمته، وجالله بعظمته

 لغة تكن لم عصر في وتكّون ُدّون قد البالغة نهج أنّ  بمعنى االعتبار،

 محدودة أشعار ثّمة وكان الشعر، لغة كانت وإّنما النثر لغة فيه العرب

 التعبير اليمكن بدائيا   نثرا   األول القرن في النثر كان بينما الجودة، حد تبلغ

 ذلك من الباقية والرسائل الكتب بعض في ذلك نالحظ كما بالنص، عنه

 في الجيد، التركيب إلى تفتقر جافة كلمات مجموعة نجدها حيث القرن،

 الكمال فترة إلى ينتمي نثر وكأّنه شامخا   نصا   البالغة نهج نرى حين

 .(3)واألدبي اللغوي الجمال مراحل وأرقى اللغة، في األدبي

 مقاالت شكل على نصوصا   فيه نجد البالغة نهج أوائل تأّملنا إذا

 وإذا.. الفكر دقيق النظر ثاقب عقلي فيلسوف دماغ من رشحات كأّنها

 أن أبدا   التصديق تستطيع فال الفنية األصول أساس على مقارنتها أردت

 السعة بهذه كونية نظرة ويحمل العمق من المستوى بهذا فيلسوف يكون

 القوة من المستوى بهذا منطقيا   واستدالال   عقلية نظرة ويمتلك والشمول،

 ومقاتل، اجتماعي وخطيب فالح، عامل، الوقت ذات في وهو واإلحكام،

 وميادين الوغى ساحات يخوض متمرس، حرب وأمير عسكري، وقائد

                                                           
 تحت ، هـ1374 سنة رمضان شهر الثالثة، سنتها من الثالث عددها في بمصر، التقريب دار عن الصادرة" اإلسالم رسالة" مجلة )1)

 " . 252: البالغة نهج في االجتماعية اآلراء: "عنوان

 ثم طهران، إلى والده مع هاجر ، هـ1352 عام ولد سبزوار من أصله. األصل السبزواري الشريعتي تقي محمد بن علي الدكتور )2)

 امتازت وقد وخطبه، كتاباته في اإلسالمية للمبادئ بتقديره أقرانه عن وامتاز اإلنسانّية، العلوم في السوربون جامعة من تخّرج

 ، هـ1354 عام منذ الثورّية بالروح عرفت التي لخطبه مقرا طهران في اإلرشاد حسينية واتخذ الشاه، حكم ضدّ  الثوري بالحماس

 وتوفي السلطة، عّمال والحقه بريطانيا جنوب إلى الفرار اختار ومنها خراسان، إلى وابعد وعّذب سجن السياسي نشاطه اثر وعلى

 (. 2/563: التراث فهرس. ) هـ1355 األحد يوم في هناك

 .     135: الثالث محنة في علي اإلمام )3)
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 .(1)والسيف الدم

 من حتى ـ المعاصرين العرب واألدباء والمؤلفين العلماء أغلب إنّ 

 األدب عرفه نص وأروع أجمل البالغة نهج بأنّ  يقّرون ـ الشيعة غير

 والجمال الروعة قمة فهو األدب بمنظار إليه نظرت إذا كالم.. العربي

 والمتانة، العمق غاية في فهو الفكر بمنظار إليه نظرت وإذا والبالغة،

.. نموذجي ومنهج مثالي نموذج فهو األخالق بمنظار إليه نظرت وإذا

 في نظير وال مثيل لها ليس أن ويقرّ  لها، القارئ يذعن عبارات يحوي

 .(2)وكفى( السالم عليه)علي كالم.. البشر كالم

 

[43/07] 

 (هـ4474) (3)العاملي األمین الكریم عبد بن محسن السید

 أمير كالم من اختاره البالغة نهج كتاب الشريف جمعه ومما

 اختيار يريد من أن خفي وغير( السالم عليه)طالب أبي بن علي المؤمنين

. حاذقا   جوهريا   يكون أن البد الكثيرة الجواهر بين من الجواهر أنفس

 لما تمام أبي عن قيل كما كتاباته في منه أبلغ اختياره في الرضي فكان

 منه أشعر انتخابه في أّنه العرب شعر منتخبات من الحماسة ديوان جمع

 كثيرا   إقباال   الناس عند القبول من الحماسة ديوان القى وقد. شعره في

 ما والقبول الشهرة في القى البالغة نهج وكذلك العلماء، أعاظم وشرحه

 من مفخره وكان اإلحصاء، عن تنبو كثيرة بشروح وشرح أهله، هو

 .(4)واإلسالم العرب مفاخر أعظم

 

 

                                                           
 .  135: الثالث محنه في علي اإلمام )1)

 .  185: الثالث محنه في علي اإلمام )2)
 عالمة دمشق، نزيل العاملي، الحسيني أحمد بن حيدر بن موسى الحسن أبي ابن األمين محمد بن علي بن الكريم عبد بن محسن السيد )3)

 ( . 5/122: الشيعة أعالم طبقات) جليل محّدث فقيه

 .  5/218: الشيعة أعيان )4)
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[44/08] 

 (1) (الطهراني بزرك آقا)بـ المعروف علي بن محسن الشیخ

 (هـ4486ت)

 مما به أمسّ  كتاب اإللهي الوحي انقطاع بعد الوجود في يبرز لم

 العلم من مسحة عليه الذي والعمل العلم نهج البالغة، نهج في دون

 وسفط الحكم، آللئ صدف وهو النبوّي، الكالم من عبقة وفيه اإللهي،

 القلوب، بمجامع تأخذ وكتبه خطبه، طي في البالغة المواعظ الكلم، يواقيت

 بمشاهدة الحقائق طالب ترشد واآلخرة، الدنيا لسعادة كافلة كلماته وقصار

 شأنه هذا وما وسيادتهم، سياستهم لطريق الكياسة أرباب وتهدي ضالتهم،

 حوله تكتب أن وحريّ  الباحثون، وينقّبه العارفون بفنائه يعتكف أن حقيق

 إلى ويترجم بعضا ، أو كال   مطالبه فيها يشرح حتى كثيرة ورسائل كتب

 .(2)غرفة بحاره من لسان كل أهل ليغترف أخر، لغات

 الظهور في النهار، رائعة في الطالعة كالشمس هو: أيضا   وقال

 مرأى الناس لجميع رؤيتها جعلت قد المحل، وارتفاع والقدر، الشأن وعلو

 الشمس ماهي سؤال البصير العاقل من فيقبح أحد، على التخفى واحدا  

 الطالعة؟

 والبحر، البرّ  في الكائنات كافة نورها إشراق من يقتبس مما وهي

 أسماع في خبره ونشر والغرب، الشرق معروفّيته طبقت قد النهج كذلك

                                                           
 والعبادة والخشوع والتقوى والزهد الورع من كبير جانب إلى والتأليف، البحث كثير مؤلف متضلّع، محّقق بّحائه مؤرخ مجتهد )1)

 والعمل التأليف وواصل النجف إلى هاجر.  هـ1351 وفي. وقته أساتذة من األولّية والعلوم المقدمات وأخذ طهران في ولد والتهجد

 في واألدب الفكر رجال معجم. )للمطالعين أوقفها عامة مكتبة وترك.  هـ1385 عام في توفي أن إلى الذريعة كتابه وطبع الفكري

 ( . 1/47: عام ألف خالل النجف

 .  4/144: الشيعة تصانيف إلى الذريعة )2)



  
  

37 

 عن لصدوره البشر، نوع أفراد جميع النهج تعليمات من ويتنور الخافقين،

 دواء وفيه والتعليم، التبليغ في الكريم القرآن أخ فهو اإللهي، الوحي معدن

 النعيم، دار وسيادة الدنيا سعادة بموجبات للعمل ودستور وسقيم، عليل كل

 صلى)األمين النبي قلب على اإللهي الوحي حامل أنزله القرآن أنّ  غير

 سّيد وحيه، وحامل النبي علم مدينة باب أنشأه والنهج ،(وآله عليه هللا

 رب من( السالم عليه)المؤمنين أمير علي المّتقين، وإمام الموّحدين

 :فيه قيل وقد العالمين،

 األمل غاية تبلغ ياصاح فاسلكه       والعمل العلم نهج البالغة نهج

 وكونه الكتب، سائر على سيادته إلى 144 ص 4ج في لمحنا وقد

 :فيه قيل ما ونعم المخلوق، كالم وفوق الخالق كالم دون

 (1)مرتضى المرتضى قاله وما                علي كالم علي كالم

 

[47/06] 

 (هـ4431ت) (2)المرصفى نائل حسن بن محمد

 وجالل الجديدة، الحضارة جمال يعني ـ الثالث الخصال بهذه

 كان ولقد الراشدون، الخلفاء امتاز ـ الكريم القرآن وبشاشة القديمة، البداوة

 في أحتاج أحسبني وما ، عليه هللا صلوات علي الحلبة هذه في المجلي

 حّجة هللا أقامه الذي الكتاب ذلك البالغة، نهج من أكثر دليل إلى هذا إثبات

 القرآن لنور حي مثال أحسن كان قد عنه هللا رضي عليا   أنّ  على واضحة

( السالم عليه)لعلي اجتمع. وفصاحته وإعجازه وهدايته وعلمه وحكمته

 ونوابغ الفالسفة وأفذاذ الحكماء لكبار يجتمع مالم الكتاب هذا في

 كل ومن المستقيمة، السياسة وقواعد السامية الحكمة آيات من الرّبانيين،

 .األثر وحسن بالفعل له تشهد بالغة وحجة باهرة موعظة

                                                           
 .  14/111: الشيعة تصانيف إلى الذريعة )1)
 مدرسا وعين. العلوم ودار األزهر في مدة وقرأ القاهرة، في نشأ( الكبيرة قراها من) مرصفا إلى نسبته. مصر أدباء من صحفي، )2)

 (. 6/55: األعالم) بالقاهرة توفي وفاته، يوم إلى( شهرزاد) ومجلة( الجديد) مجلة أصدر ثم( الفرير) مدارس في للعربية
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 كل في فكان والدين، والسياسة العلم لجة الكتاب هذا في علي خاض

 أن بعد األدب من كتابه مكان عن سألت ولئن مبرزا ، نابغة المسائل هذه

 والخطيب المسترسل الكاتب وسع في فليس العلم، من مكانه عرفت

 تقريظه، من والنهاية وصفه في الغاية يبلغ أن المفلق والشاعر المصقع

 وجزالة الحضارة جمال فيه التقى الذي الفذ الملتقى إّنه: نقول أن وحسبنا

 فيه تطمئن منزال   لنفسها الحقيقة اختارته الذي الفرد والمنزل البداوة،

 .لغة كل في المنازل بها زلت أن بعد إليه وتأوي

 على بتفّوقه حكموا من البالغة لنهج الواصفين في هذا مثل وكم

 فوق وأّنه اإلعجاز، حدّ  ببلوغه واعترفوا البلغاء، ومنشأت اإلنشاء كتب

 اإلعجاب، أقصى به وأعجبوا المتعال، الخالق كالم ودون المخلوقين كالم

 ثنايا من برقها سنا أضاء عظمة   من عقولهم بدهشة ألسنتهم وشهدت

 .الجمل ومزايا الخطب

 من العلماء دهشة وال وحده، لفظه بانسجام األدباء إعجاب وليس

 كلّها والدهشة كلّه اإلعجاب وإّنما فقط، اإلعجاز حدّ  البليغة معانيه تفّوق

 واألغراض المرامي واختالف والكلم، الخطب هذه في المناحي تنّوع في

 واستنهاض حربيّ  تنبيه إلى وزجر، وزهد ونصح وعظ فمن فيها،

 النجوم، وأبواب األفالك هيئة في ضافية ودروس فّني تعليم إلى للجهاد،

 الكون فلسفة إلى السماء، وكامنات األرض كائنات طبائع من وأسرار

 المبدأ وصفة التوحيد، في وترّسل اإللهّية المعارف في وتفّنن وخالقه،

 تثقيف إلى واألمم، المدن وسياسة اإلدارة أصول في توّسع إلى والمعاد،

 األخالق، ومكارم المعاشرة وآداب االجتماع وقواعد بالفضائل النفوس

 المتجلّية المناحي شّتى من ذلك وغير الحياة، لظواهر شعري وصف إلى

 .(1)المظاهر بأرقى البالغة نهج في

 

[48/42] 

                                                           
 .  البالغة نهج شرح على مقدمته في )1)
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 (هـ4470ت) (1)كردعلي الرزاق عبد بن محمد

 خطبهم، من إلينا انتهى بما المنشئين على نحكم أن أردنا إذا

 لإلسالم، األول القرن بأهل وبدأنا ومصنفاتهم، ومحاوراتهم، ورسائلهم،

 فإّنه وجهه، هللا كرم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير رأسهم على نرى

 قال كما ـ وكالمه العربي، البيان بنيان وواضع اإلطالق، على البلغاء سيد

 ونهج. كالم أبلغ ـ والسالم الصالة عليه ورسوله هللا كالم بعد: العارفون

 الحديد أبي ابن وشرحه كالمه، من الرضي الشريف جمعه الذي البالغة

  (2) ...الخالد الدهر اكتاب

 

[46/44] 

 (3) (هـ4404ت) عبده بن محمد الشیخ

 مصادفة البالغة نهج كتاب على باإلطالع القدر حكم لي أوفى فقد

 من وعطلة أشغال، وتزاحم بال، وتبلبل حال، تغّير على أصبته تعّمل، بال

 وتأّملت صفحاته، بعض فتصفّحت للتخلية، وحيلة تسلية فحسبته أعمال،

 يخّيل فكان متفرقات، ومواضيع مختلفات مواضع من عباراته من جمال  

 دولة، للبالغة وإنّ  ُشّنت، وغارات شّبت حروبا   أنّ  مقام كل في لي

 محافل وإنّ  ،(5)دعارة وللريب (4)عرامة لألوهام وأنّ  صولة، وللفصاحة

 وصفوف النظام عقود في( الفصاحة أي) الذرابة وكتائب الخطابة

( األسمر الرمح) األملج والقيم( السيف أي) األبلج بالصفيح االنتظام

 مقاتل وتصيب الوساوس، دعارة من فتفلّ  الحجج، برواضع المهج وتملّج

                                                           
 والمؤلفات( المقتبس)مجلة وصاحب ومؤسسة، بدمشق، العربي العلمي المجمع رئيس علي، كرد محمد بن الرزاق عبد بن محمد )1)

 ( . 6/242: للزركلي األعالم. )الكّتاب كبار وأحد. الكثيرة

 .  2/84: عدد 5: مج السوري، العلمي المجمع مجلة )2)

 شنيرا في ولد سياسي، صحافي كاتب، لغوي، أديب، حكيم، متكلّم، مفّسر، فقيه، التركماني، آل من هللا، خير حسن بن عبده بن محمد )3)

 ( . 14/273: كحالة لعمر المؤلفين معجم) هـ1266 أواخر في بمصر الغربية قرى من

 ( . 12/355: العرب لسان) الشيء إفساد: العرامة )4)

 ( . 4/286: العرب لسان) والشر الفساد: الدعارة )5)
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 في الشك ومرج منكسر، والباطل منتصر والحق إال أنا فما الخوانس،

 لوائها حامل هو الصولة، تلك مدبر وإنّ  ركود، في الريب وهرج خمود،

 كلّما كنت بل(. السالم عليه)طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الغالب

 فتارة المعاهد، وتحّول المشاهد بتغّير أحسّ  موضع إلى موضع من انتقلت

 العبارات من حلل في عالية أرواح المعاني من يغمر عالم في أجدني كنت

 توحي: الصافية القلوب من وتدنو. الزاكية النفوس على تطوف الزاهية،

 إلى. المزال مداحض عن بها وتنفر. مرادها منها وتقوم. رشادها إليها

 باسرة، وجوه عن الجمل لي تتكشف كانت وطورا. والكمال الفضل جواد

 تحفزت قد. النسور ومخالب النمور، أشباح في وأرواح. كشارة وأنياب

 الخواطر وأخدت هواها، عن القلوب فخلبت لالختالب انقضت ثم للوثاب،

 .اآلراء وباطل األهواء فاسد واغتالت. رماها دون

 عن فُصل جسدانيا   خلقا   يشبه ال نورانيا   عقال   أنّ  أشهد كنت وأحيانا  

 الطبيعة، غاشيات عن فخلعه اإلنساني، بالروح واتصل اإللهي الموكب

 به وسكن األجلى، النور مشهد إلى به ونما األعلى، الملكوت إلى به وسما

 .التلبيس شوائب من استخالصه بعد التقديس جانب عّمار إلى

 أمر وأولياء الكلمة، بأعلياء ينادي الحكمة خطيب أسمع كأّني وآنات

 ويحّذرهم االرتياب، مواضع ويبصرهم الصواب، مواقع يعّرفهم األمة،

 طرق ويهديهم السياسة، دقائق إلى ويرشدهم االضطراب، مزالق

 التدبير، ُشرف ويصّعدهم الرئاسة، منصات إلى بهم ويرتفع الكياسة،

 .(1)المصير حسن على بهم ويشرف

 

 

[02/40] 

 (2)الغطاء كاشف آل علي الشیخ ابن الحسین محمد الشیخ

                                                           
 .  البالغة نهج لشرح عبده الشيخ مقدمة )1)
 كاشف والمرحوم( هـ1254) في األشرف النجف في ولد الشيعة علماء مشاهير أشهر ومن المعاصرين اإلسالم رجال كبار من )2)
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 (هـ4474ت)

 هللا كتاب بعد ـ كتاب عن الدهور انجلت وال العصور جادت ما

 براهين إقامة في البالغة نهج من وأنصع ألمع وال أجمع وال أنفع ـ العظيم

 وتذهيب الحقيقة، وأنوار الخليقة، وأسرار الصنعة، ودالئل التوحيد،

 والحجج البليغة، والعظات التشريع، وحكمة المدن، وسياسة النفس،

 الحكمة بينابيع يفيض تراه بينا النفوس، وطهارة العقول، وإنارة الدامغة،

 وصف في ويغرق الصانع، توحيد على ويرهق والعملّية، النظرّية

 إلهي، كفيلسوف عيانا   والنار الجنة لك ويمّثل بيانا ، والمجّردات المالئكة

 وتعبئة الجيوش وسوق الحرب قوانين يعطيك به وإذا روحّي، ومالك

 يبهرك ما فيه تجد أن تلبث ال عسكرّي، ومغامر حربي كقائد العساكر،

 دقيقا ، فيصفها والنملة، والذرة والخفّاش الطاووس وصف عجيب من

 دقّة من لك ُيخّيل حتى القدرة، وبدائع التكوين عجائب من فيها ويستوعب

 أعضاءها، ورّكب مقاديرها، وقّدر تصويرها، أبدع الذي هو أّنه الوصف

 سمعها وشقّ  وقّدرها وصّورها ومبدعها، صانعها هو مفاصلها، وربط

 . (1)وبصرها

 

 

 

[04/44] 

 الدین هبة)بـ المعروف حسین بن علي محمد السید

 (هـ4484ت) (2)(الشهرستاني

                                                                                                                                        
 هو كما نترجم أن أردنا وإذا العالم، وعظماء الدهر حسنات من بحق وبعد الخافقين، في دّوت التي العالمية الشخصيات من الغطاء

 ( . 1/612: الشيعة أعالم طبقات) وعبر ودروس وغرائب عجائب حياته أنّ  حيث ضخم، مجلد إلى نحتاج فإنما حقه

 .  136:  المأوى جنة )1)
 المعا   فاضال   شابا   وكان الكاظمي، النجفي الحائري( الدين بهبة) المشتهر الشهرستاني الحسيني حسين السيد ابن علي محمد السيد )2)

. وافرا   نصيبا   العلم من وحاز األعالم العلماء دروس وحضر والرقي النبوغ فيه يتفرس األخالق دمث الشعر، يحسن وشاعرا  

 ( . 2/315: الرجال معارف)
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 اشتهار األمميّ  األدب مملكة في اشتهر عربي كتاب البالغة نهج

 دفّتيه بين ضمّ  النفيسة، الِحَكم من آلل   صدف وهو الظهيرة، في الشمس

 يواقيت من كلمة( 458)و ورسالة، كتابا  ( 78)و وكالما ، خطبة( 242)

 عليه)علي المؤمنين أمير الكلّ  في الكلّ  إلمام الكلم وجوامع الحكمة

 يراعته به جادت وما الغرّ  وكلماته الحرّ  لفظه من المختار وذلك ،(السالم

 ...نضيد ودر   رطب لؤلؤ من الدفّأقة

 هذا يصف: نخلة أمين األستاذ كالم على تعليقه بعد أيضا   وله

 والجوهر، والياقوت بالدرّ ( السالم عليه)اإلمام كالم من وغيره الكاتب

 تهدي لها أين ومن العالية، الحكمة مزايا الغالية األحجار لهذه وأّنى

 بين الوساطة لها أين ومن الشائكة، ومسالكها الحياة ُسبل في الحيارى

 للبصائر تكشف أن أو الالهوت، بعالم اإلنسان وربط والعلم، الجهل

 هذه لسامعي فإنّ  القلوب، إطراب من الكلم لهذا ما عدا الملكوت أسرار

 برهانان وذانك محسوسين، طرب   وتمايل َوجد   اهتزاز والكلم الخطب

 الموسيقّية النغمات إنّ  بل مادّية، قيثارة نغمات على الروحي الغناء لتفّوق

 خالدة اإلمام كلم من النغم ورّنة الزمن، بمرور وتبيد تتالشى وأغانيها

 وأنّ  ُتطرب، كيف الحروف أنّ  يعرف أن شاء ومن ، التأثير عميقة األثر

 . (1)البالغة نهج فليقرأ ُيكهرب، كيف الكالم وأن تجذب، كيف الكلمة

 

 

[00/41] 

 (هـ4460ت)  (2)الحمید عبد بن الدین محیي محمد

 :البالغة نهج عن له كالم في

 الكتب، بين منزلته عرفت الذي وهو( البالغة نهج) كتاب هذا

                                                           
 .  للشهرستاني البالغة نهج ماهو كتاب مقدمة )1)
. والفتيا القضاء رجال من كان الحميد عبد الشيخ والده ألن وقضاء، فقه بيت في تربى مصر، في وتوفي ولد وأديب، ونحوي لغوي )2)

 ( . 2/224: العرب اللغويين في المفصل المعجم. )وتحقيقها التراث بكتب عني من أوائل من الدين محي محمد يعد
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 في والبيان األدب رجاالت من رجل من عليه العظيم الثناء وسمعت

 على غبر، ومن مضى من الطالبيين أشعر" وهو والبيان، العلم عصر

 وزعيم المسلمين، وإمام اإلسالم، حكيم ومن". المفلّقين شعرائهم كثرة

 نحّضك أن بدعا   فليس الحديث، العصر في واألدبية االجتماعية الدعوة

 وليس نهجه، وقفوا به التأّسي على ثم مراجعته، ومعاودة قراءته على

 تبلغ أن النصيحة هذه اتباع في جهدا   تأل لم أنت إذا لك نكفل أن كثيرا  

 من والتمّكن البالغة، أزمة امتالك من فيه تطمع ما إلى وتصل الذرورة،

 ممن أحد عند وال العصر، هذا أدباء من أحد عند شك من وليس. أعنتها

 عليه)المؤمنين أمير كالم من البالغة نهج تضّمنه ما أكثر أنّ  في تقّدمهم،

 في أحد عند شك من وليس ذلك، في أحد عند شك من ليس نعم ،(السالم

 المؤمنين، أمير عن المعروف النهج على جار الكتاب تضّمنه ما أنّ 

 بنسبته الموثوق كالمه من والعلماء األدباء يحفظه الذي لألسلوب موافق

 . (1)إليه

 

[04/43] 

 (هـ4441ت)  (2)الغالییني مصطفى الشیخ

 نهج كتاب العالي األسلوب يتطلب لمن مطالعته ينبغي ما أحسن من

 المقال هذا أنشأت الذي الكتاب وهو ،(عنه هللا رضي)علي لإلمام البالغة

 الرائقة، والمعاني المدهشة، واألساليب الكالم، بليغ من فيه فإنّ  ألجله،

 مزاولة زاوله إذا ـ مطالعه يجعل ما الجليلة، الموضوعات ومناحي

 . (3)ومعانيه وخطابته، كتابته، في بليغا   ـ صحيحة

 

[01/44] 

                                                           
 .  البالغة نهج مقدمة )1)
 (. 34/144: تراثنا مجلة. ) بيروت في اإلسالمية الكلية في العربية واآلداب والفقه التفسير وأستاذ السوري، العلمي المجمع عضو)2)

 .  15:  الزهر اريج )3)
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 (هـ4483ت)  (1)السبیتي موسى الشیخ

 توقف التاريخ صدر بها المزدان الباقية( السالم عليه)علي آثار إنّ 

 فيها تكلّم التي التفكير نواحي في ممتازا   كان عليا   أن على المثقف اإلنسان

 تحديد في وأخفاها الطبيعة وراء فيما المطالب أغمض إلى عمد فإنه

 بصورة العراق أهل مسامع على منبره فوق من وجالها النفس خطوات

 لّينة هيّنة النفوس وتشريها األفئدة وتستميل القلوب تستهوي خالّبة مشرقة

 وأنفسهم تركوا لو الذين السامعين من وإطراق تأمل كثير إلى تحتاج وال

 لهم سنحت ال كبيرة وال صغيرة المسألة هذه من يدركوا أن استطاعوا لما

 .حولها لهم طائر حام وال خيال في

 ترك عليا   ألن عليّ  حياة في للكاتب سعة ذو القول مجال إن حقا  

 والتشريع واألخالق واالجتماع والنفس الطبيعة وراء فيما خالدة آثارا  

 آراءهم والمفّكرون الفالسفة يكتب ما نظير تدّون لم لكّنها اإلسالمي

 مسلك يسلك لم عليا   فإن واإلبرام والنقص واالستدالل بالتقرير ومعتقداتهم

 الناس وترغيب وضع ومالئمة لمناسبة تالها خطب هي وإنما المؤلّفين

 .معتقد في

 بروزها الرفيع أوجها من ويحطها األفكار هذه قدر من يغض وال

 المعّري لزوميات في الناس هؤالء يجد أن اإلنسان ويعجب الحلية بهذه

 تشاؤم كلّها فلسفة الخّيام رباعيات وفي األطراف مترامية واسعة فلسفة

 وللمتنبي عالية فلسفة يقظان بني حي رسالته في الطفيل والبن وضجر

 فلسفة الرومي وإلبن أخالقية فلسفة الشعر من بيتا   وخمسين مائة في

 وإذا الفلسفة فروع من خالء البالغة ونهج الجدل اليقبل كله هذا أبيقورية

 ال فأقول وأعود الفلسفة هذه عن غني  ( السالم عليه)فعلي كذلك األمر كان

                                                           
 تلقى. والعراق لبنان في عاش فيها، وتوفي ،(لبنان جنوبي ـ عامل جبل) كفرا قرية في ولد بيروت، قاضي سبيتي، جواد موسى الشيخ )1)

 العلوم في أجازوه حيث م،1537 عام حتى هناك العلماء بعض يد على ودرس العراق إلى سافر ثم والده، يد على األولي تعليمه

 والمطالعة البحث على عاكفّا رأسه مسقط إلى عاد ثم وآدابها، العربية اللغة علوم إلى إضافة الشرعي والعلم والنقلية العقلية

 عليه هللا صلى)محمد آل أخالق"و ،"العرب عند الفاضلة المدينة"و ،"اإلسالم نفهم كيف: "ومنها ، المؤلفات من العديد له والتأليف،

 " . األنبياء تاريخ"و ،"الميزان في اآلديان"و ،"الفالسفة فوق علي"و( وآله
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 لي أّنى ولكن نبوغهم أنكر وال فضلهم عليهم قصصت الذين لهؤالء أجحد

 علي عن يكتب الذي وقلمه وكفاءته مقدرته له شهدت الذي بالفيلسوف

 القائم الحكم ويعلن الخبير المّطلع الباحث موقف البالغة نهج من ويقف

 . (1)النظر وسداد البصيرة نفوذ على

 

[03/47] 

 (هـ4444ت) . (2)النجفي الغطاء كاشف آل هادي الشیخ

 الموحدين، وإمام المؤمنين، أمير موالنا كالم من البالغة نهج أنّ 

 شأنا ، اإلسالمية الكتب أعظم من طالب، أبي بن علي العلم، مدينة باب

 به، استضاء لمن نور منازل، وأعالها محاسن، وأجمعها قدرا ، وأرفعها

 فصل، أقواله تدّبره، ولب اعتمده، لمن وبرهان بعراه، تمّسك لمن ونجاة

 وبلغة والزاهد، الراغب وبغية والمتعلّم، العالم حاجة عدل، وأحكامه

 من فيه والقائد، والجندي والمسالم، المحارب ومنية والمسوس، السائس

 والترغيب األخالق، ومحاسن الشيم، ومكارم والعدل، التوحيد في الكالم

 المدنية وأصول والرعّية، الراعي وحقوق والتحذير، والوعظ والترهيب،

 منه، إال الكالمية المباحث تعرف لم العلة، ويزيل الغلة، ينقع وما الحقّة،

 . (3)أفضلها وإمام فطاحلها، قدوة فهو عليه، عياال   إال تكن ولم

 

 :أیضا   وله

 وأكبرها قدرا اإلسالمية الكتب أجلّ  من البالغة نهج كتاب فإن

 حكما وأجمعها عبارة، وأفصحها بيانا، وأبلغها برهانا، وأنصعها شأنا،

 العلوم وإن ورسائل، وخطبا وزواجر وأوامر ونصائح ووصايا ومواعظ

                                                           
 ( .الفالسفة فوق علي) بعنوان مقالة 55/321: الموسم مجلة )1)

 بيت في ونشأ ، هـ1285 سنة النجف في ولد النجفي، الغطاء كاشف جعفر الشيخ ابن علي الشيخ ابن عباس الشيخ ابن هادي الشيخ )2)

 معارف. )الفضل وأهل األدباء وأصحابه أخدانه مع الشعر نظم شاعرا   أديبا   متعبدا   مقدسا   فقيها   عالما   وأصبح والكمال واألدب العلم

 ( . 3/245: الدين حرز لمحمد الرجال،

 . 3:البالغة نهج مستدرك )3)
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 بحره، من إال تغترف لم الحكمية والمعارف الكالمية والمباحث اإللهية

 أمثلته احتذى وقد غيره كالم من تعرف ولم زهرة، من إال تقتطف ولم

 وقصروا، سبق ولكّنه واعظ، وبليغ ماهر، خطيب كل منواله على ونسج

 فصاحة وعجائب كلم، ونفائس حكم، شرائف من فيه فكم وتأخروا، وتقدم

 .والجاهد الكادح فيها يلحقه وال المناكب، عليها تزاحمه ال ، وبالغة

 به وتفتخر المحمدّية الشريعة به تبتهج لمّما الكتاب هذا وإن أال

 اآليات أكبر إنه قلت ولو العربّية، الشعوب به وتتمّجد اإلسالمّية األمة

 ال، وكيف غلطا، نطقت وال شططا، قلت لما اإلسالمي الدين على

 والمباحث العقلية العلوم النوابغ، والكلم البوالغ الحكم هذه ومصدر

 كلّية من يتخرج ولم مدرسة وال مكتبا يدخل لم الحقيقّية واآلداب الكالمية

 فكيف وجهل، غبارة ودور وتوحش، همجّية عصر في نشأ جامعة، وال

 الذي العلم من المبلغ ذا وبلغ الذرة، هذه وتسّنم المرتقى، هذا ارتقى

 فحص فإذا العلماء، جهابذة دونه وتتقاصر اإلسالم، فالسفة عنه تتقاعس

 ولم النبوة، مدرسة في إال يدرس لم وجده الديار خالل وجاس البصير

 إال يرتضع ولم حجرها، غير في يتربّ  ولم الرسالة، معهد من إال يتخرج

 والمعارف اإللهية العلوم من المستمدّ  البحر ذلك يرد فهو درها، صفو من

 صلى)وإنه الحقيقية، واآلداب بالحكم الزاخر اليم ذلك من ويمتح الرّبانية،

 ومثقّفه ومؤّدبه مربّية وهو الوحيد، ومدرسة الفرد، أستاذه ،(وآله عليه هللا

 .ومهّذبه

  السنا ذلك من الوضاح السنا فهذا

  (1)الوادي ذلك من الفّياح الشذى وهذا                             

 

 

 

 

                                                           
 . البالغة نهج مدارك مقدمة )1)
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 :المسیحیون:  ثانیا  

 

[04/48] 

 (هـ4674 ت)  (1)نخلة أمین

 أمير حكم من كلمة مائة له يختار أن سأله من جواب في

 (:السالم عليه)المؤمنين

 الحسن، أبي العرب أبلغ كلمات من كلمة مائة أنتقي أن سألني

 إليها يرجع التي األدب كتب من اآلن يدي بين وليس كتاب، في تخرجها

 فرحت( النهج) البالغة إنجيل: منها قليلة، طائفة إال الغرض هذا مثل في

 مئات، من المائة لك أصطفي كيف أعرف ال ووهللا فيه، إصبعي أسرح

 ولقد الياقوتة، أختها عن الياقوتة سلخت إذا إالّ  كلمات، من الكلمة بل

 حسبتني فما اللمعان، في تغوص وعيني اليواقيت، على تتقلّب ويدي فعلت

 هذه فخذه! التخيير في تحيرت ما لفرط بكلمة البالغة معدن من أخرج

 البالغة نهج ففي نور، من وزهرات نور، من المحات أّنها وتذكر المائة،

 أحد شاء فإذا.. كلمة مائة من بكثير أكثر وأهلها العربية على هللا نعم من

 الّدفة من( النهج) في عليه فليقبل اإلمام كالم من نفسه صبابة يشفي أن

                                                           
 عضوا   وكان المحاماة في عمل بدمشق الحقوق معهد من بيروت من الحقوق إجازة نال لبنان، من شاعر حقوقي نخلة رشيد بن أمين )1)

 ( .48: األعالم إتمام) بدمشق العربية اللغة بمجمع مراسال  
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 . (1)البالغة نهج ضوء على المشي وليتعلّم الّدفة، إلى

 

[07/46] 

  (2) (هـ4443ت) شمیل شبلي

 كهذه وبالغة العلم، كهذا وعلما   العقل، كهذا عقال   عرفت هل

 حدودا ، يعرف ال بما الحنان من تكتمل الشجاعة، كهذه وشجاعة البالغة،

 المزايا، من القدر ذلك يبهرك كما الحنان، من القدر هذا ليبهرك حّتى

 المفّكر، العالم هو فإذا وحّوأء، آدم أبناء من رجل في وتّتحد جميعا   تلتقي

 المطامع وذوي والحّكام الناس يترك الذي القائد الحاكم اإلداري، األديب

 له الذي اإلنسان مشاعر فيك فيهزّ  عليك ليقبل به، يتآمرون والجيوش

 حرارة من فيها بما الرائعة النجوى هذه قلبك في فيهمس وأفكار، عواطف

 أو" بالمصائب تشمت ال" أو" ُغرَبة   األِحّبة َفقدُ : "قائال   الكريمة، العاطفة

 من وأعط ظلمك، عّمن اعفُ " أو" ورحمة لينا   الناس من دنُوك ليكن"

 ".أبغضك من ُتبغض وال قطعك، َمن وِصل حرمك،

 ومع فكرهم، بسموّ  المفّكرين مع يلتقي عظيما   الخلق من عرفت هل

 بتنقيبهم، الباحثين ومع بعلمهم، العلماء ومع للخير، العميق بحّبهم الخّيرين

 المصلحين ومع بزهدهم، الزّهاد ومع بموّداتهم، الموّدة ذوي ومع

 وتمّردهم، بمشاعرهم المظلومين ومع بآالمهم، المتألّمين ومع بإصالحهم،

 ومع بشهادتهم، الشهداء ومع ببطوالتهم، األبطال ومع بأدبهم، األدباء ومع

 القول فضل ذلك كلّ  في له إنّ  ثم شأنها، من ويرفع يشّرفها بما إنسانّية كلّ 

 .(3)الزمان في والسابقة بالتضحية، المّتصلة والتضحية العمل، عن الناتج

 

 

                                                           
 .  5:  المئة كتاب )1)
 بالجامعة وتعلّم بلبنان، شيما كفر في ولد ناظم، ناثر، أديب، سياسي، الطبيعية، بالعلوم عالم حكيم طبيب، شميل، إبراهيم بن شبلي )2)

 ( . 4/254: المؤلفين معجم. )بيروت األميركية

 . 7/145: التاريخ في ماذا )3)
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[08/12] 

 (1) (هـ4414ت) األنطاكي المسیح عبد

 الفصحاء إمام هو( السالم عليه)المؤمنين أمير عليا   سيدنا أنّ  الجدال

 الصناعة هذه أهل عرف في وكتب خطب من وأعظم البلغاء وأستاذ

 الخلق كالم فوق أّنه بحقّ  فيه قيل قد( السالم عليه)كالمه وهذا األلّباء

 في واشتغل الكتابة فنون عرف من كلّ  هذا قال الخالق، كالم وتحت

 مراء بال ومعلّمهم العرب الكّتاب أستاذ هو بل والتحرير التحبير صناعة

 القرآن يديه وبين إالّ  التحرير صناعة إتقان حاول لبيب أديب من فما

 وعليهما المخلوقين أشرف كالم وهذا الخالق كالم ذاك البالغة ونهج

. المجيدين الكتبة معاشر في يكون أن أراد إذا والتحبير التحرير في يعّول

 خطب جمع الذي الرضي الشريف قريش لغة خدم من أفضل ولعلّ 

 وأماليهم الناس أفواه من المؤمنين أمير سيدنا ورسائل وحكم وأقوال

 إالّ  الكتاب هذا وما" البالغة نهج" اسم عليه بإطالقه اإلصابة كلّ  وأصاب

 . (2)المتأدبين معاشر من إليها الوصول يحاول لمن المستقيم صراطها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أجداده أحد سكن. األصل يوناني صحافي، شاعر، كاتب، أديب، الحلبي، األنطاكي، حنا بن المسيح عبد هللا فتح ابن المسيح عبد )1)

 (. 6/175: المؤلفين معجم. )الشهباء وجريدة الشذور مجلة وأنشأ بها، ونشأ فولد، حلب، إلى عائلتهم وانتقلت أنطاكية،

 .  655: علي اإلمام ملحمة )2)
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 :(1)المستشرقون ثالثا  

[06/14] 

  (2)االنكلیزي كرینو مستر

 عن وسألوه حفلة في حوله واألدباء األساتذة اجتمع عندما قال

 فهل ،(البالغة نهج) ُيسّمى صغيرا   أخا   للقرآن إنّ : "أجابهم القرآن إعجاز

 األخ عن البحث لنا يسوغ حّتى الصغير هذا بمثل يأتي أن أحد إمكان في

 . (3)"الكبير

 مظاهرها، أتم في البالغة طلبت وإذا: له آخر مقال في أيضا   وقال

 أمير خطب فيه الذي البالغة بنهج فعليك عجمة، تشبها لم التي والفصاحة

 .(4) ...عّماله إلى ورسائله طالب أبي بن علي المؤمنين

 

[42/10] 

 نرسیسیان

 من وكان ، هـ1328 سنة ببغداد البريطانية القنصلية كّتاب رئيس

 ما لكثرة عربي كالم كلّ  على البالغة نهج تفّوق زاعما   األزمن فضالء

                                                           
 . المسيحية أو اإلسالم قبال في خاصة ديانة أنها بالمستشرقين المراد ليس )1)
 .  الهندية( عليكده) كلية في العربية اآلداب أستاذ )2)
 .  36: البالغة نهج في علي اإلمام صوت كتاب من نقال )3)

 .  18/274: مج السوري، العلمي المجمع مجلة )4)
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 الصعاب األسجاع وانقياد سواه، في يوجد ال الذي الممتنع السهل من فيه

 في أّنشأهُ  الّذي َهَذا أَم(: "السالم عليه)بقوله واستشهد تكلّف، بال فيه

ً   ِدَهاقا   ُنطَفة   األسَتارِ  َوُشُعف األَرامِ  ُظلُمات  َوَراِضعاَ  َوَجِنيناَ  ِمَحاقاَ  وَعلََقة 

 ُمعَتبرا   لِيفَهمَ  الِحظا   َوَبصرا   الَِفظا   َولَِسانا   َحاِفظا   َقلبا   َمَنَحهُ  ُثمَ  َوَياِفعا   َوَولِدا  

 .( 1)"َواسُتُوى اعتدالُهُ  َقامَ  إذا َحّتى ُمزَدجرا   َوُيَصرِ 

 على السلسال كالماء الروي يجري وكيف التسجيع بحسن معجبا  

 منبر العظيم الخطيب هذا يرقى كان ولو: قال ثم( السالم عليه)اإلمام لسان

 اإلفرنج بقّبعات يتمّوج سعته على مسجدها لرأيتم هذا، عصرنا في الكوفة

 .(2)الزاخر علمه بحر من لالستقاء

 

[44/14] 

 (3)كوربان هنري

 في الشيعية المصادر أهم من البالغة نهج كتاب اعتبار ويمكن

 أخذت الشيعية والفلسفات.. والشيعة مفكر عليها اعتمد التي العقائد أصول

 لم الكتاب هذا أن له، يؤسف ومما.. المصدر هذا من الخاصة مالمحها

 وبالتحقيق فإّنه هذا، يومنا حتى أوروبا في معروف فلسفي بتحقيق يحظ

 والسنة الشيعة قبل من الكتاب هذا وتفصيل وتحليل شرح خالل من الدقيق

 خالل ومن وغيرهم، والخوئي الحديد أبي وابن البحراني، ميثم كابن

 ، األئمة سائر كلمات إلى الكتاب هذا وإضافة الفارسية اللغة إلى ترجمته

 في جديدا ، وتطورا   تكامال   الشيعية الفلسفية األفكار اكتساب في السر نفهم

 لم بحيث السّني العالم في التطور عن الفلسفة حركة توقفت التي البرهة

                                                           
 . 1/143: البالغة نهج )1)

 .  36: البالغة نهج في علي اإلمام صوت كتاب من نقال   )2)
 اإليراني، الفرنسي للمعهد ورئيسا   وطهران السوربون جامعتي في محاضرا   أستاذاُ  عمل ، الجنسية فرنسي مستشرق كوربان هنري )3)

 والدين الفكر رجال مع عميقة صداقات وعقد هناك، اإلسالمية والوثائق المخطوطات على واطلع إيران في طويلة سنين عاش

 أو الشيعية المبادئ يدرس عقود ثالثة حوالي كوربان قضى(. الميزان تفسير صاحب) الطباطبائي حسين محمد السيد كالعالمة

 الشيعي المذهب على الغربي العالم تعريف في جلّية خدمات قّدموا الذين المنصفين النزيهين الدارسين أهم من ويعتبر التشيع، مذهب

 . (www.ahewar.org):  الرابط(. حداد لطفي لألستاذ مقال/  االكترونية المتمدن الحوار شبكة انظر. )اإلسالم في
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 ...حّية فلسفة السنية الفلسفة تعد

 المنطقي الترابط من جمة بصورة الكتاب هذا بتأثير لتشعر وإّنك

 التقنية المصطلحات بعض وخلق السليمة، النتائج استنتاج ومن الكالم، في

 غنى عليها فأضفت والفلسفية األدبية اللغة على أدخلت التي العربية

 .(1)اليونانية النصوص تعريب عن مستقلّة نشأت اّنها وذلك وطالوة،

 

 

 الثاني الفصل

 الهجري عشر الخامس القرن أعالم

   المسلمون: أوال: 

[4/11] 

 (هـ4144ت) (2)الخوئي القاسم أبو السید

 التي الوحيدة المدرسة أّنه إلهيا   وحيا   كونه على دليال   بالقرآن وكفى

 يفتخر الذي( السالم عليه)طالب أبي بن علي المؤمنين أمير منها تخرج

. متبحر محقق كل علمه بحار من وينهل نحرير، عالم كل كلماته بفهم

 موضوع إلى فيها كالمه يوّجه حينما فإّنه البالغة، نهج في خطبه وهذه

 قضى قد أّنه بسيرته له معرفة ال من ليخال حتى لقائل، مقاال   فيه اليدع

 هذه أنّ  فيه الشك فمما عنه، والبحث الموضوع ذلك تحقيق في عمره

 يعرف من ألنّ  أنواره، من ومقتبسة بالوحي، متصلة والعلوم المعارف

 هذه تكون أن بباله يخطر ال ـ الحجاز والسيما ـ العرب جزيرة تاريخ

 نهج وصف في قيل ما ولنعم. الوحي منبع غير عن أخذت قد العلوم

                                                           
 .  364: الشيعة تأسيس )1)
 إيران، مدن إحدى" خوي" مدينة في ولد الخوئي، أكبر علي السيد ابن القاسم أبو السيد البارع، واألُصولي الكبير، الفقيه السيد هو )2)

 بارزا   أستاذا   أصبح حتى الفن، أساتذة عند العالية والسطوح المقّدمات فقرأ ، هـ1334 عام األشرف النجف إلى والده مع وانتقل

 الشيعية للطائفة دينيا   وزعيما   علميا ، مرجعا   وأصبح والمعرفة، العلم برّواد دروسه واكتظت واألصول، الفقه في بالبنان إليه يشار

 موسوعة مقدمة: ينظر. )األشرف النجف مدينة في هـ1413 عام( هللا رحمه)توفي ،(سره قدس)الحكيم محسن السيد رحيل بعد

 ( . 2/457: الفقهاء طبقات
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 .(1)المخلوقين كالم وفوق ، الخالق كالم دون أّنه: البالغة

 

[0/13] 

 (2)العرشي خان علي امتیاز األستاذ

 األدب في مكانة أسمى لها التي الكتب م" البالغة نهج" كتاب يعد

 طالب أبي بن علي سّيدنا خطب من نخبة على يحتوي وهو العربي،

 طالب أبي بن علي أنّ  أهمية، الكتاب يضاعف ومما. وحكمه ورسائله

 عند معصوما   إماما   أو الراشدين، الخلفاء أحد المبتكرة، بالغته علي كان

 .(3)المسلمين من طائفة

 

[4/14] 

 (هـ4144)  (4)القرشي شریف باقر الشیخ

 هو لألجيال مدرسة كان رائع تراث من اإلمام خلّفه ما أروع ومن

 األهمية في ويأتي وأصالته، قيمه في الدنيا فم مأل هو الذي( البالغة نهج)

 الحديث وعلماء والكالم الفلسفة علماء منه اقتبس فقد الكريم، القرآن بعد

 ويستمدون العلماء، نميره من ينتهل والزال والبالغة، الفصاحة وعلماء

 من وغيرها والسياسية واالجتماعية التربوية المجاالت في آرائه من

                                                           
 .  54: القرآن تفسير في البيان )1)

 اليوم وهو بالهند، وفضالئهم اإلسالم علماء كبار من الهندي الرامفوري العرشي خان على امتياز المدّقق، والبّحاثة ، المحّقق األستاذ )2)

 متونا وحّقق والتحقيق، التأليف في شرع ثم الهند، علماء من واستفاد هناك وتعلّم برامفور األستاذ ولد برامفور،" رضا" مكتبة أمين

 اللغات جانب إلى واإلنجليزية والفارسية العربية، باللغات عارف وهو والعربية، الفارسية الكتب بعض طبع على وأشرف كثيرة

 (. 11: لعطارديا هللا عزيز/البالغة نهج استناد كتاب مقدمة. )الهندية

 .  2:  البالغة نهج استناد )3)

 األصول في راضي آل طاهر محمد الشيخ على العالية األبحاث حضر ، هـ1344 سنة األشرف النجف في ولد محّقق، كاتب عالم )4)

 عليه)األئمة سيرة من الكثير وكتب األفاضل من لجمع وأصوله الفقه دّرس الخوئي، القاسم أبي والسيد الحكيم محسن والسيد والزمه

 وأنفق هـ1414 سنة بنايتها مع كبيرة عامة مكتبة األشرف النجف في أّسس غيره، عند توجد قلّما عالية أخالق ذو وهو ،(السالم

 الفكر أعالم من المنتخب. )مجلد ألف ثالثين من يقرب ما وفيها( ( السالم عليه)الحسن اإلمام مكتبة) وأسماها طائلة أمواال   عليها

 (. 62: واألدب
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 .ومناهجها الحياة شؤون

 من واقتبسوا البالغة، نهج غرر من والحكماء العلماء اقتبس ومهما

 ومحاسن الكريمة بالقيم ضفتاه تطفح غّضا   اليزال فإنه وآدابه، حكمه

 .السلوك وآداب األخالق

 الهائلة الثروات مدى يحكي وهو عجائبه، تفنى وال كنوزه، تنفد وال

 للقيم والمؤسس والبيان، الحكمة رائد( السالم عليه)اإلمام يملكها التي

 .(1)اإلنسان بها يسمو التي الحضارية

 

 

[1/17] 

 (2)المهاجر جعفر الشیخ

 نهج) الشريف طرح باالحتماالت، الحافل الملتبس، الجو ذلك في

 عليهما يكن لم نشيطتين، كيميائيتين مادتين بالتقاء أشبه ذلك فكان( البالغة

 حالة بدأت اللحظة تلك ومذ والكتاب، الناس. التقيا أن إالّ  التفاعل تبدأ لكي

 تكون، أن يجب كما صورته وجد قد المسلم اإلنسان إنّ  عنوانها جديدة

 . (3)فعال   كائن ماهو إلى بالقياس تكون ألن يسعى أن عليه وكما

 

[3/18] 

 (4)اآلملي زاده حسن حسن الشیخ

 أو لفئا   النهج خطب من خطبة بإتيان تتمجمج أن األلسن كلّت وقد

 في الخناصر عليهم وتثنى بالبنان، إليهم يشار الذين والخطباء معنى،

                                                           
 .  7: البالغة نهج في الحضارية المعالم )1)

 . عامل جبل وتاريخ الشيعة تاريخ في المتمّيزة المؤلفات صاحب لبنان، علماء وأحد وأكاديمي محّقق )2)
 .  324: المعاصر اإلنسان والفكر البالغة نهج )3)
 إيران، في المعاصرين الشيعة علماء أحد العالمة، األستاذ( زاده حسن)بـ المعروف اآلملي الطبري هللا عبد بن حسن بن حسن هللا آية )4)

 والعالم والهندسة، والحساب الهيئة من العالية بالرياضيات عالم والتفكير، التحقيق في أشم طود   والنقلية، العقلية العلوم في متضلع

 (. www.yahosein الرابط ياحسين، موقع) هـ1347 سنة أواخر في آمل توابع من إيرا في ولد الغريبة، بالعلوم
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 دون تحيرت وقد. عنه اآلخذين ومن( السالم عليه)عياله كلهم المحاضر،

 الفحول، أفكار لها وخضت العقول، وحكمه وخطبه ورسائله كتبه

 في اإللهية والمسائل العقلية، والحقائق الحكمية، اللطائف على الشتمالها

 هللا سبحان" الوصي، كالم إال معرفتها شاهق إلى اليصل التي هللا توحيد

 ".المخلصين هللا عباد إال يصفون عما

 عليه)الوصي كلمات سائر إلى بالنسبة النهج في ما أنّ  اعلم ثم

 بالغته ووفور براعته لكمال الرضي الشريف لكن كثير من قليل( السالم

 أنواع تمييز في وتبّحره وتضلّعه الكالم، فنون معرفة في مكانته وعلوّ 

 طوّيته وحسن سليقته جودة حسب على منها وانتخب اختار قد األقالم

 إنّ  نعم ،"البالغة نهج" اختاره ما وسّمى دررها، وروائع غررها بدائع

 الخطباء ألسن كلت الفصاحة، ومسلك البالغة لمنهج الموّحدين مولى كالم

 مبارزة دون األمراء أقالم أقدام وزلّت وخطبه، أوامره بمثل يأتوا أن عن

 .وحكمه مواعظه بيداء في العقالء عقول وحارت وكتبه، رسائله

 بالمشكاة ومستضئ اإللهية، األنوار من مقتبس والقائل ال، كيف

 من ومستفاد الربوبي، الصقع من مستفاض وكالمه المحمدية، الختمية

 . (1)الفرقان وثاني القرآن تالي فهو المحمدية، الحضرة

 

[4/16] 

 (2)هیفا أنور راجي

 اآلن المسيحين المفكرين عند ـ يعتبر الذي الكتاب ذاك البالغة نهج

 المعرفّية المرآة هو البالغة فنهج الكريم، للقرآن وفّيا   وأخا   شقيقا   كتابا   ـ

 وبالغته بفصاحته والبلغاء العلماء أعجز الذي الكريم للقرآن واللغوّية

 المسيحين من واألدباء المفّكرين من الكثير أنّ  حتى ومعارفه وبعلومه

                                                           
 .  23 ، 5/14: العدد األولى السنة تراثنا مجلة )1)

 من عديد وله العالمية للدراسات الشيراي اإلمام مركز في وباحث عضو. 1565 في الالذقية مدينة مواليد من هيفا أنور راجي )2)

 . المؤلفات من العديد وله والدولية والعربية المحلية المجاالت في الكتابات
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 أن أو يخّطه أن بشري يراع أليّ  يمكن ال خالدا   سماويا   كتابا   فيه رأوا

 .(1)وبالغة وبيانا   علما   يدانيه آخر كتاب أيّ  يخطّ 

 وبكنزفكري روحي بتراث اإلنسانّية أتحف قد( السالم عليه) أّنه

 ويعتبر كما ومضمونا ، شكال   بمثله اإلتيان عن العربّية اللغة تعجز غزير

 والمعيار المقياس هو أيضا   البالغية الناحية من البالغة نهج العظيم كتابه

 علما   آخر كتاب اليفوقه الذي الكتاب ألنه وذلك العربية، اللغة لسالمة

 .(2)الكريم القرآن الخالد، السماوي الكتاب إالّ  وبالغة

 

 

[7/32] 

 (هـ4126ت)  (3)الخمیني هللا روح السید

 القرآن، بعد دستور أعظم هو الذي البالغة نهج كتاب أنّ  نفخر

 بتعاليمه والممّثل البشر لتحرير كتاب وأسمى والمعنوّية الماّدية للحياة

 عليه)المعصوم إمامنا من هو للحياة نهج أرقى والحكمّية المعنوّية

 . (4)(السالم

 

[8/34] 

 (5)الریس نجیب ریاض

 يجري، الذي عن ألسأله بابه فأطرق العالم في أعرفه أحدا   أجد لم

                                                           
 .  545: المعاصر المسيحي الفكر في علي اإلمام )1)

 .  558: المعاصر المسيحي الفكر في علي اإلمام )2)
 فترات في إالّ  الدهر بهم يضنّ  التي القالئل الشخصيات أحد األعظم، واإلمام األكبر، الزعيم مصطفى، السيد ابن هللا روح السيد هو )3)

 شهر من 25 في األجل وافاه مفرد، كتاب بل مسهب مقال رهن خاصة لألّمة ومعطياته وآثاره الجليلة وخدماته عنه والكالم يسيرة،

 (. 2/457: الفقهاء طبقات موسوعة مقدمة) هـ 1445 عام المكرم شوال

 ( . 5: الخميني للسيد اإللهية السياسية الوصية) األخير النداء )4)
 منذ باحتراف والنشر السياسّية والكتابة الصحافة مهنة يمارس عّدة، مؤلفات صاحب كبير، وصحفي عربي مفكر الريس نجيب رياض )5)

 االلكترونية، الفلق مجلة. )والتأليف والنشر الكتابة مع محّطات له كانت بباريس مرورا   لندن إلى بيروت ومن عقود،

http://alfalq.com .) 
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 أو صباح نكررها كلمة اليأس صار يقف؟ أن يمكن وكيف جرى ولماذا

 في ليس: لنفسي قلت. شيئا   لي يقول عمن أبحث رحت لذا. نهار كل مساء

 مهما كّوة أية من رأسه يمدّ  ألن استعداد على هو من العصر هذا

 صاحبه لعل المعرفة، أبواب من أساسيا   بابا   أطرق أن حاولت. صغرت

 علي اإلمام المؤمنين أمير باب أطرق أن قرّرت. الحيران السائل يجيب

 مع صحافي حديث وراء سعيا   ،( البالغة نهج) في وأزوره طالب أبي بن

 .الشهداء سيد ووالد هللا رسول خليفة

 ست حوالي قبل طالب أبي بن علي اإلمام سّيدنا باب طرقت عندما

 .قبل من عرفته أن لي يسبق لم كان سنة، عشرة

 المسلمين من اآلالف كمعرفة وتاريخية سطحية به معرفتي كانت

 للسيد( البالغة نهج) طريق من عليه ودخلت تجّرأت لكّنني. أمثالي

 الرضي الشريف أحسن وقد. كالمه من اختاره ما وهو الرضي، الشريف

 .نصحي المؤمنين أمير أحسن ما بقدر وفادتي،

 في مصراعيه على الباب الرضي الشريف السيد لي فتح عندما

 ظلمة وسط ضياء ساعات لي بالنسبة ذلك كان ،( البالغة نهج) كتابه

 رحاب في األنوار من ردحا   وعشت. حولنا شيء كلّ  على تخّيم كانت

 الذي الذل أنقاض من نهضنا وكأّننا إحساس مألني وقد ،( البالغة نهج)

 .(1)وصلناها التي العار دركات من وخرجنا كلّنا، فيه تمّسحنا

 

[6/30] 

 (2)الورداني صالح األستاذ

 أّمة من اإللهية المعارف في خاض من أّول علي اإلمام ويعد

 أنّ  يكتشف البالغة نهج في والمتأّمل معالمها، أوضح من وأّول محمد،

                                                           
 .  314/7 العدد/ 7:  السنة المستقبل مجلة )1)
 الشيعة شبكة. ) اإلمامية لمذهب فيها ينتصر وكلها مطبوعة مؤلفات عدة له إماميا ، فصار السنة أهل مذهب على كان مصري، كاتب )2)

 . www.shiaweb.org) الرابط العالمية،
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 ...آخر طرح أي اليفوقه لإللهيات بالنسبة فلسفّيا   طرحا   يحوي الكتاب هذا

 معينه من وارتوت اإلسالمّية، الفلسفّية المدارس منه أخذت وقد

 يقفون العقول أصحاب واليزال.. وأطروحتها تصّوراتها عليه وأّسست

 الكتاب هذا مثل إنّ : يقول حالهم ولسان الكتاب، هذا أمام انبهار في

 بين الكتاب هذا يحويه ما وإنّ .. علي لإلمام إال منسوبا   يكون أن اليمكن

 أعطى طرحه في واإلمام.. النبوة مدرسة نتاج إال يكون أن اليمكن دفتيه

 اإلعجاز وجوه من وهذا واحد، آن في بالنص وألزمه للعقل مساحة

 .(1)طرحه في البالغي

 

 

 

[44/31] 

 (هـ4141 ت)  (2)الخطیب الحسیني الزهراء عبد السید

 سمير أجعله سنّي، حداثة منذ" البالغة نهج" بكتاب مولعا   كنت

 من قطعا   وأحفظ خطبه، من فصوال   أستظهر وحشتي، وأنيس وحدتي

 اتسعت كلّما يتضاعف الولع هذا وكان حكمه، من دررا   وألتقط رسائله،

 يتعلّق ما كل عن أبحث ذلك أجل ومن معلوماتي، وتضاعفت مداركي،

 .(3)به

 

[44/31] 

                                                           
 .  62: الشيعة وعقائد السنة عقائد )1)

 دروسه وأكمل 1357 سنة النجف إلى هاجر بها، ونشأ 1335 سنة ـ السماوة ـ السماوة ـ الخضر مدينة في ولد محقق، خطيب عالم)2)

 على وأصوال   فقها   العالية األبحاث حضر ثم الطهراني، بزرك آغا الشيخ الحجة والزم المرهون علي والشيخ حيدر أسد الشيخ على

 والتزم الغزير، والعلم الواسع الفضل له محققا   كاتبا   وكان ،..األصفهاني الحسن أبي والسيد الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ

 في ودفن هـ1414/رجب/14 الجمعة يوم مساء دمشق في توفي وغيرها، والبحرين والكويت العراق أنحاء في وتجول الخطابة

 ( . 247: واألدب الفكر أعالم من المنتخب(. )السالم عليها)زينب السيدة مشهد من القريبة المقبرة

 .  33: وأسانيده البالغة نهج مصادر )3)
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 (1)العطاردي هللا عزیز الشیخ

 النبوّية واألسرار اإللهّية للمعارف جامع كتاب البالغة نهج

 والفقيه اإللهي الحكيم منه يستفيد ، السياسّية والقواعد اإلسالمّية واألحكام

 الحرب آداب وفيه السياسي، والمصلح الصمداني والواعظ الرّبأني

 وآداب للمّتعظين شافية مواعظ فيه وردت. والجيوش العساكر وتنظيم

 لألمراء وتخويف للمنافقين، وتحذير للعابدين وترغيب للعارفين

 وكظم للمسلمين، العدل وبسط الحكم، في للقسط وإرشادهم والسالطين،

 .المجرمين عن والعفو الغيظ

 مع نفسه يرى ورسائله، خطبه في وتعّمق البالغة نهج في نظر من

 الكائنات، أسرار عن ويبحث التوحيد، في يتكلّم تارة إلهي، وأمير خطيب

 .(2)العلم مكنون ويشرح المسائل، غوامض ويكشف

 

 

[40/33] 

 (3)الخامئني جواد بن علي السید

 السيد وسعي بهّمة ُجمعت التي المقتطفات تلك هو البالغة نهج

 للخواص مرجعا   هذا يومنا حتى كان هللا وبحمد الرضي، الشريف العظيم

 أن منذ ولعلّه. للناس العامة والثقافة للمعرفة محور مجّرد وليس وللعلماء،

 حيث من الحالي، عصرنا مثل عصر يوجد لم واُعدّ  الكتاب هذا جمع

 أنّ  شك وال. والمكان الزمان هذا وأوضاع يتناسب وفيما إليه الحاجة

                                                           
 لمدينة التابعة( بّغلر) قرية في( هـ1347) عام في ولد العطاري، هللا عزيز الشيخ الحاج هللا آيةُ  المدّقق والبّحاثة المحّقق، األستاذ )1)

 الحوزة أساتذة من نخبة يد على ودرس الّرضوي المرقد من بالقرب سكن عمره من الثالث العقد بداية وفي. الخراسانّية قوتشان

 .مشهد في العلمّية

 آثارا   ترك بل معين موضوع على وآثاره مؤلفاته تقتصر لم. علمائها كبار يد على وتتلمذ األشرف الّنجف في العلمّية الحوزة في درس ثم

 الدولة البالغة نهج مؤسسة موقع. )واللغة واآلدبّيات والجغرافية والتاريخ، والحوزوّية، الدينية العلوم في عديدة

www.amlebanon.com .) 
 . الهجري الثامن القرن أعالم من مجهول لمؤلف وهو 6: البالغة نهج شرح لكتاب تحقيقه مقدمة في قاله )2)
 . إيران في الشيعية الدينية المرجعيات ومن اإليرانية اإلسالمية للجمهورية األعلى المرشد )3)
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 نهج" أنّ  القول يمكن ولعلّه. عّدة جهات إلى ترجع" البالغة نهج" أهمّية

 عمدة، اإلسالمّية والمعارف المباحث أكثر من ُيعتبر يتضّمنه بما" البالغة

 نهج" في موجود اإلسالمي والمجتمع المسلم اإلنسان يلزم ما فكلّ 

 األخالق إلى الدين وأصول اإلسالمية والعقائد التوحيد من": البالغة

 الواسعة المجاالت وقيادة واإلدارة فالسياسة النفس، وتزكية والتهذيب

 الحرب إلى والعائلّية، األخالقّية الروابط تنظيم إلى االجتماعّية للنشاطات

 دروس بمجموعها تشّكل التي الكتاب هذا فمطالب.. و والعلم والحكمة

 .الحياة عن بعيدة بصورة تطرح لم مينللمسل االجتماعية الحياة

 عن بعيدا   يجلسون الذين الحكماء كتب مثل ليس" البالغة نهج"

 المعارف ليبّينوا المختلفة وقضاياها واقعياتها وضجيج الحياة ضوضاء

 هموم حمل الدين معرفة في الغور عميق إنسان كالم هو بل اإلسالمية،

 والقرآنية، اإلسالمية المعارف بكل بصيرة يمتلك وهو كبير، مجتمع قيادة

 ويخاطبه الشعب مع يتعاطى المسؤولية، مقام في وهو بالمعرفة قلبه يضج

 .واستفهاماته أسئلته عن ويجيبه

 تالي يعد فإّنه القرآن، جانب إلى يوضع عندما الكتاب هذا إنّ 

 والجامعية االعتبار من المستوى هذا له آخر كتاب   لدينا فليس القرآن،

 .(1)واألقدمية

 

[44/34] 

 (2)السیستاني الحسیني باقر محمد بن علي السید

 أمير موالنا كالم من الشريف الكتاب هذا تضّمنه ما إنّ 

 وكالم تعالى هللا كالم بعد ـ الكالم ذروة في يعدّ ( السالم عليه)المؤمنين

                                                           
 .  37/62: البالغة نهج إلى العودة )1)

 عيه)الرضا مشهد في ولد. الحاضر العصر مراجع ومن مدّرس فقيه كبير عالم السيستاني، الحسيني علي بن باقر محمد بن علي السيد )2)

 الحكيم محسن السيد على وأصوال   فقها   العالية األبحاث وحضر هـ1371 سنة النجف إلى هاجر. بها ونشأ هـ 1345 سنة( السالم

 من جمع درسه مجلس من وتخرج والتدريس بالبحث استقل. عليهم تخّرج حتى الخوئي القاسم أبي والسيد الحلي حسين والشيخ

 (. 333:واألدب الفكر أعالم من المنتخب: أنظر. )والرجال بالحكمة محقّقا   وكان األفاضل
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 الفطري للمنهج تبيان من فيه لما ـ( وآله عليه هللا صلى)المضطفى نبّيه

 ومعارفه اإلسالم األصول وبيان وحقائقه الكون في والتأمل للتفكر

 النفس تزكية لسبل وتبيين   عليها يبتني التي والّسنن الحياة لحكم وإيضاح

 وتذكير األحكام من عليها بني وما الشريعة لمقاصد وتوضيح وترويضها

 تعالى هللا على الثناء ألسلوب وتعليم واستحقاقاته وشروطه الحكم بآداب

 صادقة مرآة أخرى جهة من أنه كما. كثير ذلك وغير يديه بين والدعاء

 عليه هللا صلى)النبي بعد الحوادث من فيه وقع وما اإلسالمي للتاريخ

 وُخلقه سيرته من مهما   جانبا   ويتضمن اإلمام خالفة زمن في خاصة( وآله

 أمور في يستنيروا أن عامة بالمسلمين وحريّ . وفقهه وعلمه وسجاياه

 ـ منهم الشباب سّيما وال ـ ويختموا الكتاب بهذا وتزكية تعلما   دينهم

 محبة يّدعون بمن يجدر كما منه، طرف وحفظ فيه والتدبر بمطالعته

 ويهتدوا مواعظه إلى ليستمعوا عصره في كانوا لو أنهم ويتمنون اإلمام

 ولقد الكتاب، هذا في ورد ما ضوء في ذلك يفعلوا أن على ويسيروا بهديه

 من قوم الحرب هذه في حضره أنه الجمل حرب في( السالم عليه)قال

 الذين بذلك عنى وإنما النساء، وأرحام الرجال أصالب في يزالوا لم الناس

 به واالقتداء زمانه في الحضور من يتمنونه فيما النية صدق منهم هللا علم

 كل يحشر يوم( السالم عليه)أوليائه مع سيحشرون الذين وهم أفعاله، في

 أن غير من الحق من علموه بها عملوا ألنهم وذلك إمامه، خلف إنسان

. باألماني( السالم عليه)إليه انتماءهم ويزّينوا بالشبهات ذلك عن يعتذروا

 أمثالهم وظائف من بّينه ما يطبقوا أن المسلمين من الحكم لرجال وينبغي

 أنهم أنفسهم في وليقّدروا وأعمالهم سلوكهم في خطاه ويتبعوا أثره ويقتفوا

 .به وتأسّيهم بنهجه التزامهم مقدار لهم ليظهر وعّماله والته بمثابة

 الهدى اّتباع إلى الجميع بأيدي يأخذ أن القدير العلي هللا نسأل

 . التوفيق ولي إّنه الهوى واجتناب
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 ظله دام السيستاني السيد األعلى الديني المرجع سماحة

 كلمة بذكر التفضل يرجى وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .والمسلمين لإلسالم ذخرا   ودمتم( البالغة نهج) كتاب حول
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[41/37] 

 (1)بیضون لبیب

 لنهج" فيما اجتماعي أو ديني عالم أو مؤّرخ أو أديب يشك ال

 من تعتبر التي المعدودة، الكتب مصافّ  في وأّنه جلّية، قيمة من" البالغة

 المؤمنين أمير كالم هو البالغة ونهج ال، كيف.. العربّية حضارتنا أّمهات

 مثالية قدوة كان الذي اإلمام ذلك ،(السالم عليه)طالب أبي بن علي

 ما: سئل حين أحمد بن الخليل أنّ  حتى للمؤمنين، رائدا   ونبراسا   للمسلمين

 إليه، الكل احتياج: المأثور قوله قال ؟(السالم عليه)علي اإلمام في تقول

 .الكل في الكل إمام أّنه على دليل الكل، عن واستغناؤه

 والطاقات، العلوم من عنده ما كل العظيم اإلمام هذا بذل لقد

 فحسب، لإلسالم ليس المثالي، اإلنسان ليكون حقوقه، من بالكثير وضّحى

 ولكنها وفضائله، مناقبه ستر أعداؤه حاول ولقد. جمعاء لإلنسانية بل

 في أقول وما. نشره تضّوع كتم وكلّما عرفه، ـ انتشر ُستر كلّما كالمسك

                                                           
 .  قيمة وبحوث مؤلفات عدة وله المشهورين، سورية كّتاب أحد )1)
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 وظهر ، خوفا   مناقبه أولياؤه وأخفى حسدا ، فضائله أعداؤه طمس رجل

 !الخافقين؟ مأل ما ذين بين من

 واجتماعي، وأخالقي وديني أدبي كتاب أعظم هو البالغة نهج إنّ 

 .الشريف والحديث الكريم القرآن بعد

 الخالق، كالم دون هو(: السالم عليه)علي اإلمام كالم في قيل وقد

 (.وآله عليه هللا صلى)النبي كالم بعد المخلوق، كالم وفوق

 عنها، العربي لألديب غنى ال التي األربعة، المصادر أحد وهو

 والكامل للجاحظ، والتبيين والبيان البالغة، ونهج الكريم، القرآن: وهي

 .للمبّرد

 تسعه أن من أرحب( السالم عليه)علي اإلمام كالم وإنّ  هذا

 .المجلّدات تستوعبه أو المؤلّفات

 استطاع بستان، من وباقة فيض، من غيض إال" البالغة نهج" وما

 وأن وقبله، زمنه في كانت التي المصادر من يجمعها أن الرضي الشريف

. ولغوية أدبية وأصالة وعدالة، أمانة من أوتي بما صادقا ، تدقيقا   يدقّقها

 ثم والرسائل الكتب ثم أوال   الخطب فجعل مبدئيا ، ترتيبا   رّتبه وقد

 .(1)الحكم

 

[43/38] 

 (2)العاملي القبیسي حسن بن محمد الشیخ

 زمانه وفريد عصره نابغة جمعه الذي( البالغة نهج) كتاب فإن

 في كتاب فهو الموسوي، الحسين بن محمد الحسن أبو الرضي الشريف

 ألنه الفرقان، أهدافه في ويتشابه القرآن عظمته في يتلو اإلتقان غاية

                                                           
 .  42 ـ 41: البالغة نهج تصنيف )1)

 سنة عامل جبل في ولد زاهدا ، ورعا ، تقيا ، صالحا ، جليال ، فاضال ، كان العاملي القبيسي حسن محمد الشيخ المرحوم الحجة العالمة )2)

 مركز إلى رحل ثم عامل، جبل في العلوم مقدمات درس العلمي، تاريخها في عريقة علمية أسرة في ونشأ ، م1512 ـ هـ1333

 نقل ثم بيروت العاصمة في وشيع ، هـ1414 سنة عاما   81 يناهز عمر عن الدنيا هذه عن ارتحل األشرف، النجف والعلماء العلم

 (. 545: اإلمامة في المناظرات( . )السالم عليه)علي المؤمنين أمير قرب ودفن فيها فشّيع األشرف النجف في األخير مثواه إلى
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 .الضالل وأهل الهدى أهل بين يفرق

 القرآن ترجمان هو ومن. األوصياء سيد لكلمات حاويا   ولكونه

 صلى)عدنان ولد سيد على الحوض يردا حتى اليفترقان الجديدان وعدل

 فنون من فيه ما ووصف. وصفه ألحد يسع ال لذلك(. وآله عليه هللا

 ال التي. الربانّية والنفائس. اإللهية والحكم البالغة وأنواع. الفصاحة

 .البرّية خالق كالم سوى يدانيها وال يماثلها

 ما الدرر ونفائس  العبر غرائب من( البالغة نهج) تضّمن وقد

 ذلك من استغراب وال.. ذلك من غرو وال. البشر جميع حصره عن يعجز

 وهو السالم، الصالة أفضل عليه الوصيين وسيد المؤمنين أمير هو أليس

( السالم عليه)منه. وموردها ومولدها البالغة وينبوع الفصاحة مشرع

 السالكون، درج منهجه وعلى قوانينها، اُخذت وعنه مكنونها، ظهر

 متكلّم كل وارتوى شرب فيضه ينابيع ومن الطالبون، اكتفى وألثره

 المتالطم بحره يزل لم ذلك ومع بليغ واعظ كل استعان وبكالمه وخطيب،

 .متصاعد يساوه ولم الحق، يلحقه فلم ويزيد، يطفح

 المتقّدمين من. والعلماء الفالسفة من العظماء اجتهد ولهذا

 جمل تفسير في واستعداده، وجهده بضاعته قدر على كل. والمتأخرين

 رأيته فيها أحد يأت لم ولكن. معضالته وتوضيح مشكالته وفهم كالمه،

 .(1)بيانه وشمله كتابه حواه ما بكل

 

 :أیضا   وله

. القدسّية ذاته حيث من( السالم عليه)اإلمام بعظمة الناس افتتن كما

 أجمع حتى المجيد، بيانه وبالغة الفريد، كالمه عظمة في افتتنوا فكذلك

 وفوق الخالق كالم دون( )السالم عليه)كالمه أنّ  والبالغة الفصاحة أرباب

 (.المخلوق كالم

 ثاني هو الذي القويم نهجه نقول ما صحة على العيان وشاهدنا

                                                           
 .  1/3: البالغة نهج شرح في القناعة بيان )1)
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 ال ما. الفصاحة ودقائق البالغة حقائق من احتوى قد الذي. الكريم القرآن

 غوره ينال ال ما البيان وشؤون المعاني فنون من وجمع الفكر، قعره يبلغ

 البديعية والمحاسن األدبية، والنكات العربية األسرار من وضّمن النظر،

 .(1)البشر لسان تقريره عن يعجز ما

 

 

[44/36] 

 (هـ4108) (2)اللنكراني فاضل بن محمد الشیخ

 أوحي الذي هللا كالم أّنه هو الكريم للقرآن تعريف وأقصر أبسط إنّ 

 ـ البالغة نهج بشأن قوله يمكن وما(. وآله عليه هللا صلى)هللا رسول إلى

( السالم عليه)علي المؤمنين أمير كالم أّنه هو ـ وبسيط شامل كتعريف

 ونصائحه القصار وكلماته ووصاياه ورسائله خطبه طّياته بين ضمّ  الذي

 حول يدور كتاب هيئة على عام ألف قبل دّون وقد وأحكامه، ومواعظه

 . الحكم وقصار والرسائل الخطب: محاور ثالثة

 يعدل البالغة لنهج الثاني البيان وال للقرآن األّول التعريف ال لكن

 وتدوينها وسماعها قولها ينبغي التي العوالم من ذّرة وال البحار، من قطرة

 .بشأنهما وقراءتها

 الوحي، كتاب بصفته للقرآن التعريف هذا مثل سوق أنّ  والواقع

 على اليجرّ  ـ للقرآن المتقن الحقيقي االمتداد يمّثل الذي ـ البالغة ولنهج

 .والقصور والعجز الحسرة سوى والمستمع القائل

 عظمته أنوار اخترقت وقد البالغة، نهج عن الحديث يمكن فكيف

 وأصاب برّمته التأريخ واختزل السنين، مئات منذ البشري العالم ظلمات

 عظمته، مقابل وخرست عيت حّتى مكانته وسموّ  لرفعته بالذهول البشرية

                                                           
 .  2/384: التأريخ في ماذا )1)

 قرأ ثم اإلبتدائية المدرسة أنهى بها، ونشأ( هـ1354) سنة قم في ولد مدرس، جليل عالم. اللنكراني الموحد فاضل بن محمد الشيخ )2)

 أجلّه من وهو( المعصومين) السيدة حرم في جماعة الصالة أقام ، أفاضل اساتذة على واألصولية الفقهية وسطوحه األولية مقدماته

 ( . 585: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )العملية رسالته وطبع النابهين من العشرات بحثه يحضر األفاضل المدّرسين العلماء
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 السنين آالف منذ األلسن تناقلته كتاب عن الكالم يمكن كيف أم ُبّدا   تر فلم

 األصدقاء، عن فضال   األعداء عليه أثنى وقد الكريم، القرآن جانب إلى

 لعظمته؟ التواضع سوى يملكوا ولم

 عيت وقد معانيه، وسعة مضامينه عمق ببيان كيف شعري وليت

 المجلّدات، ودّونت والدهور، العصور مدى على الفحول وذهلت العقول

 وُهّذبت العبارات، وُرّتبت الصفحات، ماليين وُخّطت الدراسات، وألّفت

 ولم محيطاته، شواطئ على تسبح البشرية زالت ما حين في الصياغات،

 يسعنا فال وعليه أغواره؟ وسبر أعماقه في الغوص من تتمّكن ولن

 أمال   النفيس، الكنز لهذا مقتضب بسيط بتعريف االكتفاء سوى هذه والحالة

 هذا على أكثر التعّرف من األتباع ليتمّكن القدسية أنفاسه العون تلهمنا بأن

 العذب ومنهله علومه بحر من الحظّ  أسعدهم ما ويغترفوا العظيم، الكتاب

 .(1)النبيلة السامية ومفاهيمه

 

[47/42] 

 (هـ4102ت) (2)المجذوب مصطفى بن محمد

 عن الغشاوة تلك وجال أعتقد فيما المعرفة، بهذه عليّ  هللا منّ  وقد

 عالم على الصفيقة الحجب هذه وراء من أُشرف أنا فإذا ونفسي عيني

                                                           
 .  7:  األشتر مالك إلى علي اإلمام لعهد شرح: اإلسالمية الدولة )1)

 صلة ولها التجارة، في تعمل السرة متدين بيت في سوريا طرطوس، في 1547 في ولد في ولد سوري وأديب داعية المجذوب محمد )2)

 دون وهو واألدبي العلمي نشاطه بدأ العثمانية، الدولة مدارس في ثم الكتاب، في األولية دراسته تلقى. العربية واللغة الدين بعلوم

 دعاة على فيها يرد رسالة بإصدار ذلك أتبع ثم المحلية، الصحف إحدى له نشرتها وطنية قصيدة نظم حيث عمره، من العشرين

 تنطلق مؤلفا ، الخمسين قرابة مؤلفاته بلغت حتى والدعوي واألدبي العلمي إنتاجه توالى ثم ،(المبشرين فضائح: )بعنوان النصرانية

 األدب إلى الداعين أول من وكان اإلسالمي، العالم مستوى وعلى سورية في عصره أحداث وتعكس اإلسالمية، الرؤية من معظمها

". اإلسالم ضوء في الجيل مشكالت" كتابه في بعد فيما ُجمعت التي" اإلسالم حضارة" مجلة في وبحوثه مقاالته خالل من اإلسالمي

 الدول لجامعة األولى الجائزة نال وقد األعمال، بمختلف الكدح في كله شبابه قضى مكافح، عصامي رجل المجذوب واألستاذ

 العلوم من المزيد طلب في مضى وقد. نشيد مائة بين من اختياره ثم حيث نظمه، الذي الوطني نشيده على م1548 سنة العربية

 الجيل مشكالت مضيئة، كلمات) الخمسين قاربت التي مؤلفاته بين ومن ومثابرته، الشخصي جهده على هللا، بعد معتمدا ، والثقافة،

 الرابط. االلكترونية ويكبيديا موسوعة) م1555 يونيو في توفي ،(األديب صناعة إلى القريب السبيل اإلسالم، ضوء في

http://ar.wikpedia. .) 

http://ar.wikpedia/
http://ar.wikpedia/
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 على طالب أبي ابن فعرف بصيرته عن هللا كشف من إالّ  بروعته الينعم

 عن الناس أقاويل كل أتجاوز أن لي يّسر حين عام منذ ذلك وكان حقيقته،

 وراء كمنت التي الروح تلك بروحه، المباشر االتصال على تدل علي

 في الخابط يقود الذي الهادي بالدليل أشبه لها فكان( البالغة نهج)

 نزع الذين من اثنين وكنا سبيل أقرب من المحيية الواحة إلى الصحراء

 أيامنا بياض نقضي البريئة الصداقة على فجمعنا غل من قلوبهم في ما هللا

 نتدارسه العلم من بنور الليالي سواد نفري ثم التعليم من مشترك عمل في

 أنفسهم أخذوا الذين ألولئك المقاهي كراسي تاركين الكتب، طوايا في

 النرد موائد على الشتاء أماسي يقتلون فراحوا اللهو لشيطان باالستجابة

 انكببنا التي األسفار قائمة في( النهج) كتاب وكان والدومينو والبناكل

 الصورة أن وهي بها، التنويه من مناص ال بحقيقة أعترف وهنا عليها

 اإلقبال يشجع مما تكن لم الكتاب هذا عن خيالي في انطبعت قد كانت التي

 .عليه

 كتاب أنه شأنه عن كتبوا الذين من( الموثوقين) بعض لقّننا لقد

 رأيهم على الدليل يعوزهم ولم الصحيح، من أكثر فيه الزائف: منحول

 إالّ  اليدركها الغيب من شؤون عن الحديث بعض فيه أن حّجة فحسبهم

 فهو وشيعته، علي أبناء من رجل فجامعه فنا   أسلوبه في وأن هللا،

 .الناس فوق ما إلى شأنه ورفع إكباره، إلى عامد له متعّصب

 الحقائق هذه من التثبت رغبة نفسي وفي الكتاب ولجت هذا وعلى

 إرادة غير إرادة هلل أن بيد فيه، ريبة وال له، مرد ال اليقين من كشيء

 بين قلوب هي وإنما يريد، ما ليكون يريد أن اليجرئه فالمرء الناس

 فإذا أردت ما غير يكون أن هللا شاء وقد يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع

 لهما، حدّ  ال روحي وتجرد عقلي بانطالق النهج من عليّ  يقرأ ما أتابع أنا

 تحت تطوي العالم هذا وراء من روح يدي بين لوجه وجها   أخيرا   أنا وإذا

 النفس فضول يثير إرساال   القول ترسل ال فهي كله، الكون حقائق جناحيها

 في الخيار لك يكون بحيث والمحاكمة للمناقشة فيخضع المنطق وريبة

 إمالء عليك صاحبه يمليه الذي األسمى النوع من ولكنه.. قبوله أو رّده
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 نظره تحت يقع شيء عن يحّدثك ألنه له، الخضوع من المناص الوحي

 ال اليقين نزول قلبك في جانحيه عليه يضم مشهود عالم من عليك ويفيض

 فكأنه بنكرانها لك القبل المعرفة من بنشوة روحك ويمأل للشك فيه مغمز

 هِذهِ  قُل): الكريم نبيه لسان على الحكيم بقوله هللا عناه الذي الحق هو

 قول فهو ذلك ومع (1) (اَتَبَعني َوَمنِ  أَنا َبِصیَرة   َعلى هللاِ  إِلَى أَدُعوا َسبِیلي

 وتعليل الشاعر وفن الخطيب حماسة فيه الناس طريقة على يجري

 شيء هو إذ أولئك من واحد إليه اليسمو آخر شيء فيه ولكن الفيلسوف

 .السماء رسل إال يبلغها ال التي السماء روح من

 غير أبوابا   أحسن العلوي النفس ذلك تذوق في أوغلت كلما وكنت

 أدرت كلما جديدة أصوات عن اإلذاعة آلة تتفتح كما لعيني تتفتح منظورة

 الحاسمة القاطعة الحلول على أخيرا   أقع بي وإذا يسرة، أو يمنة مفتاحها

 ذلك مثل أنّ  إليهم خّيل حين الموثوقين أولئك اعترت التي الشبهات لتلك

 أن مكنتهم في كان لقد ولعمري المنحول، الكالم من يكون أن عليه يجوز

 هللا أعّده الذي( السبرمان) ذلك أمام أنهم ذكروا لو الحقيقة هذه على يقعوا

 القرآن، لمدرسة الممتاز الخاص التلميذ ليكون ممتازا   خاصا   إعدادا  

 مثله إلى يبلغ قد الذي للمدى عمليا   سجال   كذلك الممتازة بحياته وليكون

 النحو هذا على الكتاب في ومضينا.. القرآن مثل بتحقيق نفسه أخذ أمرؤ

 وكان أنساها ال التي الليلة تلك كانت حتى الروحي االستغراق من

 أراني وكنت المحشر، هول عن اإلمام كالم بعض عليّ  يقرأ صاحبي

 وهللا وكأنني منوّمة، قبضة في زمامه وضع كالمنّوم يقرأ ما إلى مجذوبا  

 وأحس بأذني وأسمع بعيني فأرى بنفسي أطلّع وإنما يتلى كالما   أسمع ال

 ماجت وقد الحشود زحمة في مضغوط أنني أتيقن بل أشعر وكنت بيدي

 واألعين ملتاعة فالنفوس: المتالطم اليمّ  كأنهم الخلق بأرتال الحساب ساحة

 الحلقوم الروح بلغت وقد جازعة واألعصاب هالعة والقلوب مرتاعة

 .القيوم للحي األصوات وخشعت

                                                           
 .  148:  آية يوسف، سورة )1)
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( همام) مسألة في اإلمام جواب إلى بي انتهى أن صاحبي لبث ما ثم

 له استعدت الذي العالم بذلك الشعور موصول أنا فإذا المتقين، وصف في

 األجل ولوال آذانهم، أصول في وشهيقها جهنم زفير فجعلوا الصفوة هذه

 إلى شوقا   عين طرفة أجسادهم في أرواحهم تستقرّ  لم لهم كتب الذي

 وهم منّعمون فيها فهم رآها كمن والجنة فهم العقاب، من وخوفا   الثواب

 .معّذبون فيها فهم رآها كمن النار

 كانت صعقة همام فصعق: صاحبي قرأ حين إال لشأني أتنّبه ولم

 بيت في األريكة أرباح لم أنني ألرى رأسي هناك فنفضت نفسه فيها

 ناسها فيه يضطرب فيها أضطرب هذه دنياي في مازلت وأنني الرفيق،

 أعيه ما كل بل كالما ، ساعتئذ استطعت أنني أذكر وما الخير، الشر من

 إلى الطريق أقطع ومضيت السادر كالخيال المنزل من انسربت أنني

 بين ما يبصرني الذي الرشد أملك ال المراس بهدي أقطعه وكأنني داري

 وأنا فراشي إلى أويت عندما العاشرة الساعة وكانت خلفي، وما يدي

 خفقة في عالمه إلى فينقلني ذلك من أثر بكل سيذهب النوم أن أحسب

 يجدي ال نوم من أخرى حالة في النوم قبل أنني ألدرك كنت وما واحدة،

 إلى مدعو أنا وإذا همام دنيا إلى رجعت حتى لحظة إال هي فما الفراش به

 ..معدودة دقائق إال هللا على العرض وبين بيني يبق لم الحساب موقف

 أو إليهم أسأت الذين عن أفتش المدينة في ـ إلي خّيل كما ـ واندفعت

 صرت ما إذا التبرئة فيه استحق بما ألسترضيهم نحوهم خطيئة أسلفت

 األزقة ودخلت األسواق أقفرت لقد واسفاه ولكن.. الحكم موقف إلى

 مخرج سوى أمامي أجد ولم بشر، على عيني تقع فلم المساكن وأقوت

 بحديث أمري لهم أشرح وأوالدي زوجتي إلى فرجعت به، ألوذ واحد

 ..غرمائي استرضاء على هللا عهد منهم آخذا   بالكالم النشيج فيه يختلط

 عهد لي يكن لم بسرعة الزمن بالوعة في تنحدر الدقائق وجعلت

 واللهفة بالدمع المكظوظ حلقي من صعدا   يتعالى النشيج وجعل بمثلها،

 وينساب القاعة به فتدوي أرسله نحيب هو وإنما نطقا   أستطيع أعد لم حتى

 .مضاجعهم من الناس يوقظ الليل ظلمات في
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 رنين أسمع أن ما وقت إثر استطعت أنني غير.. بعد شيئا   أع ولم

 فالمح أخيرا   عيني أفتح وأن الجدران ساعة ترسله الواحدة بعد النصف

 أثوب جعلت ثم شخوصهم، أتبين أن دون قاعتي يمألون الناس من حشدا  

 ذوي فيهم عرفت حتى الحضور صور لي فتتكشف رويدا   الرشد إلى

 الذي العارض هذا يتبّينون المدينة أنحاء مختلف من علي أقبلوا قد قرابتي

 كان لقد هللا لعمر ونعم. الجنون من مسّ  أنه في ريب لديهم وليس.. بي ألمّ 

 قيود من العقل به ينطلق جنون ولكنه فيه الريب جنون من مسا   ذلك

 .شهواتها أغالل من النفس به وتتحرر ماضيه

 علي، بروح روحك اتصلت حتى صفوت فلقد همام، يا هللا رحمك

 عالم إلى الموت فاختطفك الدنيا نطاق تجاوزت حتى سموت ثم وسموت

 الذي الشأن ذلك مثل لي لكان وسمّوك صفائك مثل لي أتيح ولو. الحق

 فتمسكها بنفسي تعلق تزال ال التراب دنيا من أصفاد ولكنها.. إليه صرت

 .(1)التراب إلى

 

[48/44] 

 (هـ4100ت) (2)الشیرازي الحسیني مهدي بن محمد السید

 المؤمنين أمير المرتضى، لإلمام( البالغة نهج) كتاب في دقّقنا إذا

 قدس الرضي السيد األجل الشريف جمعه الذي والثناء، التحية آالف عليه

 أو بسطا   تفصيال ، أو إجماال   فيه مجتمعة الستة األمور أنّ  رأينا تربته، هللا

 وإمامة ومعاد ورسالة توحيد من العقائد أصول يشرح فإّنه تحريضا ،

 تلميحا ، الفاضلة األخالق إلى ويلح حثا ، القرآن على ويحّرض شرحا ،

 سنام أّنه إلى باإلضافة حديث، وكلّه... الماعا   اإلسالم تاريخ إلى ويشير

                                                           
 ( . علي روح من نفحة) بعنوان مقالة 55/35: الموسم مجلة )1)

 إلى معه انتقل العالم، والده على به ونشأ هـ1347 سنة النجف في ولد مكثر، مؤلّف عالم. الحسيني حبيب بن مهدي بن محمد السيد )2)

 وسكن إيران إلى رحل ثم سنين تسع بها وأقام 1351 سنة الكويت إلى هاجر تحصيله، في مجلدا   بها وأقام هـ1355 سنة كربالء

 من المنتخب. )كثيرة مؤلفات وله العملية رسالته وطبعت األفاضل من جمهرة بحثه يحضر العالية لألبحاث مدرسا   بها فأقام قم مدينة

 (. 645: واألدب الفكر أعالم
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 .(1)ومرعاها ومنبثقها ومنتجعها، اللغة

 

[46/40] 

 (2)التیجاني الناصر بن محمد الدكتور

 تركها التي الكنوز إلى المثقّفين الشباب من الباحثين نظر ألفت وإّني

 القيم السفر ذلك البالغة، نهج في جمعت والتي( السالم عليه)علي اإلمام

 الناس أغلبية لدى مجهوال   األسف مع بقي والذي القرآن، إالّ  اليتقّدمه الذي

 األمويين قبل من المضروب والحصار واإلرهاب اإلعالم نتيجة

 .طالب أبي بن بعلي يتصل ما كل على والعباسيين

 العلوم من كثيرا   البالغة نهج في بأنّ  قلت إذا مبالغا   ولست

 علم البالغة نهج وفي العصور، مرّ  على الناس يحتاجها التي والنصائح

 الفضاء علم في قّيمة وإشارات االقتصاد وعلم االجتماع وعلم األخالق

 .والحكمة والسياسة والسلوك الفلسفة إلى إضافة والتكنولوجيا،

 جامعة إلى قّدمتها التي األطروحة في شخصيا   ذلك أثبت وقد

 البالغة نهج من اخترتها أربعة مواضيع على نوقشت والتي السوربون،

 نهج يولون المسلمين فياليت. الدكتوراه شهادة على خاللها من وحصلت

 فهو النظريات، وكل األطروحات كل فيه فيبحثون خاصة عناية البالغة

 .(3)والمرجان اللؤلؤ منه استخرج الباحث فيه غاص كلّما عميق بحر

 

[02/44] 

                                                           
 .  1/6:  البالغة نهج توضيح )1)

 التي أطروحته قبول بعد وذلك السوربون جامعة من الدكتوراه شهادة ونال ، هـ1362 سنة ـ تونس ـ قفصة في ولد متكلّم، محّقق عالم )2)

 مذهب اعتناق إلى تحولوا الذين من له والمترجم( البالغة نهج في واالجتماعية الفلسفية النظريات: )عنوان تحت الجامعة لهذه قّدمها

. العربية بالصحف نشرت قّيمة وبحوث محاضرات وله( اهتديت ثم) كتبه في مفصال   ذلك ذكر كما( مالسالم عليه)البيت أهل

 (. 426: واآلديب الفكر أعالم من المنتخب)

 .  27 ـ 26: الذكر أهل فاسألوا )3)
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 (1) (هـ4124ت) ابراهیم الفضل أبو محمد

 ومحمود الكمال، صفات من طالب أبي بن علي لإلمام اجتمع

 النقّية، الفطرة مع الشرف، وباذخ الحسب وسناء والخالل، الشمائل

 العالم فكان.. الرجال أفذاذ من لغيره يتهيأ لم ما ، المرضية والنفس

 نقي الحس، لطيف وكان الخبير، الصيرفي والناقد الحكيم، المجّرب

 سريع الطريقة، حسن الرأي، مستقيم الذوق، سليم النفس، وّضاء الجوهر،

 إصدارا   األمور بمهّمات عارفا   قلبا ، حّوال   الخاطر، حاضر البديهة،

 مرامي من صائبا   سهما  : البصري الحسن وصفه كما كان بل ،.. وإيرادا  

 من قرابتها وذا وسابقتها فضلها وذا األمة هذه ورباني عدوه، على هللا

 وال هللا، أمر عن (2)بالنؤمة يكن لم ،(وآله عليه هللا صلى)هللا رسول

 ففاز عزائمه، القرآن أعطى هللا، لمال بالسروقة وال هللا، دين في بالملومة

 طالبّ  أبي بن علي ذاك مشرقة، وأعالم مونقة، برياض منه

 وما متناصرة، متآزرة الصفات وتلك مجتمعة، المزايا هذه كل

 وجوه من علي لإلمام مّكنت قدسّي، وإلهام ، إلهيّ  نفح من صاحبها

 له وهّيأت وأكرمها، المعاني أسمى وألهمته. الكالم أعّنة وملكته البيان،

 والرسائل الرائعة، الخطب لسانه على فجّرت وأعّزها، المواقف أشرف

 حكمة، فتغدو الخاطر عفو يرسلها والكلمة النافعة، والوصايا الجامعة،

 ومعنى محكم، أداء في ، مثال   فيصبح إعنات وال تعّمل بال يلقيه والحديث

 ويتنقل ، والجبل السهل يمأل الكالم هذا وإذا.. سائغ عذب ولفظ واضح،

 العلماء ويحفظه الرواة، كثرته على يرويه والحضر، البدو في

                                                           
 ولد. الحديث العصر في بمصر الكبار العلمي والبحث التحقيق فنّ  شيوخ من أديب، عالّمة، المصري، إبراهيم الفضل أبو محمد هو )1)

 مديرا   ثم المصرية، الكتب بدار اآلدبي للقسم مديرا   صار أن إلى الوظائف في وتدرج ،(م1545/ هـ1322) سنة مصر بصعيد

 المجلس في التراث إحياء لجنة في وعضوا   اإلسالمية، للشؤون األعلى بالمجلس التراث إحياء للجنة رئيسا   ثم فيها، المكتبية للشؤون

 على بيضاء أياد وله وفضال ، وخبرة علما   الدهر نوادر من نادرة كان فقد. بالقاهرة االجتماعية والعلوم واآلداب للفنون األعلى

 الصادرة األدبي األسبوع جريدة أنظر(. )م1581 ـ هـ1441) سنة بالقاهرة مات. فيها المشتغلين وعلى اإلسالمية العربية المكتبة

 (. 22/4/2444 تاريخ 745 العدد االرناؤوط لمحمود مقال/  سورية في العرب الكتاب اتحاد عن

 . نؤم: مادة ،12/556: العرب لسان منظور، ابن له يؤبه وال أهله وال الشر يعرف ال الذي الناس في الغامض الذكر الخامل: النؤمة )2)
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 .والدارسون

 مقاماته سائر في خطبه من عنه الناس حفظ والذي: المسعودي قال

 عنه تداول البديهة، على يوردها خطبة، وثمانون ونيف خطبة، أربعمائة

 على مرويا   الصدور في محفوظا   هكذا ظل ثم. وعمال   قوال   ذلك الناس

 في ورسائله خطبه فانتشرت والتأليف، التدوين عصر كان حتى األلسنة،

 الخصوص، على واألدب والمحاضرات والمغازي والسير التاريخ كتب

 المواعظ أبواب من وضعوه فيما حكمه ومأثور كلماته انتخبت كما

 منه قتيبة وابن سالم بن القاسم عبيد ألبي الغريب كتابي وفي ، والدعاء

 .الكثير الشيء

 من غيره عن يمّيزه خاص طابع علي اإلمام لكالم كان وإذ

 حاول فقد والمترسلين، البلغاء من غيره يخالف واضح ونهج الخطباء،

 خاصة كتبا   لكالمه يفردوا أن العصور مر على واألدباء العلماء من كثير

 نصر منهم ، األيام على منها الكثير وذهب بعضها بقي مستقلة، ودواوين

 السائب ابن محمد بن هشام المنذر وأبو صفين، صاحب مزاحم بن

 الواقدي، عمر ابن ومحمد األزدي، يحيى بن لوط مخنف وأبو الكلبي،

 الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان وأبو المدائني، محمد بن علي الحسن وأبو

 سالمة بن محمد هللا عبد وأبو المسعودي، الحسين بن علي الحسن وأبو

 الدين ورشيد التميمي، الواحد عبد بن محمد بن الواحد وعبد القضاعي،

 أبي بن الحميد عبد الدين وعز بالوطواط، المعروف محمد ابن محمد

 .كثيرون وغيرهم الحديد،

 وأحسنها شأنا ، وأعالها خطرا ، المحاوالت هذه أعظم أنّ  إال

 أبو الرضي الشريف اختار ما مجموع هو وشأوا ، صيتا   وأبعدها أبوابها،

 ما على بناه(. البالغة نهج) كتابه في الموسوي، الحسين بن محمد الحسن

 نقل ما محاسن يتضّمن فصل من( األئمة خصائص) كتاب في أفرده

 دون ، واآلداب واألمثال الحكم في القصير الكالم من( السالم عليه)عنه

 مختار على يحتوي كتابا ، جعله ثم المبسوطة، والكتب الطويلة الخطب

 ومتشّعبات فنونه جميع في( السالم عليه)المؤمنين أمير موالنا كالم



  
  

75 

 من يتضّمن ذلك أنّ  علما   وآداب، ومواعظ وكتب خطب من غصونه،

 الدينّية الكلم وثواقب العربية وجواهر الفصاحة وغرائب البالغة ئبعجا

 كتاب، في األطراف مجموع وال كالم، في مجتمعا   اليوجد ما والدنيوّية

 الكتب وثانيها واألوامر، الخطب أولها: أقطاب ثالثة على اختياره وأدار

 كان إذ" البالغة نهج" كتاب وأسماه والمواعظ الحكم وثالثها والرسائل،

 ، والمتعلّم العالم حاجة فيه ، طالّبها عليه ويقرب أبوابها، فيه للناظر يفتح

 في سار جامعه عن الكتاب هذا صدر أن ومنذ. والزاهد البليغ وبغية

 الناس به وأعجب وأتهم، وأنجد وأعرق، أشأم نجمه، وتألّق ، ذكره الناس

 المنتقى، اللفظ من عليه أشتمل لما. مكان كل في وتدارسوه كان، حيث

 أسلوب في الحكم، ونوابغ الكلم، جوامع من احتواه وما المشرق، والمعنى

 العربي النثر من العليا الذروة في يعدّ  السبك، محكم األغراض، متساوق

 .(1)الرائع

 

[04/41] 

 (هـ4107 ت) (2)المحمودي باقر محمد الشیخ

 نّيرة حقيقة البالغة نهج كتاب مثل ـ أبدا   يوجد ولن ـ أجد لم إذ

 السماء، في وفرعها ثابت أصلها علوية، مباركة طيبة شجرة من أوقدت

 ويوشك نار، تمسسه لم ولو يضيء زيتها ويكاد حين، كل أكلها تؤتي

 الدواهي من ويخلصهم ، اإلغماء من قاطنية ويفيق العالم، يعبق أن نورها

 النقاش يمكن وكيف!! واالستنكار، النقاش مورد هذا مع وهو والألواء،

 المعاضدات به وحفّت والخارجية، الداخلية الشواهد اكتنفته وقد فيه

 مما فيه ما وجلّ  والمقالية، الحالية القرائن به ولفّت والمعنوية، اللفظية

 الشمس ستر يمكن وهل واإلمامية، السنة علماء روايته على واتفق أجمع

                                                           
 . الحديد أبي البن البالغة نهج شرح على متقدمة )1)
 اشتغل بها، ونشأ هـ1342 سنة شيراز في ولد ورع، أديب عالم. المحمودي الشيرازي هللا عبد بن محمد ميرؤا بن باقر محمد الشيخ )2)

 المحمودي مؤسسة بجهوده وأسس النور عالم إلى وأبرزها الكتب نفائس تحقيقاته من فأخرج ذلك في وجدّ  والتحقيق بالتأليف

 ( . 444: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. ) بيروت في للمطبوعات
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 ولو نوره يتم أن إال هللا ويأبى بالنفث، هللا نور إخماد يتيسر أو بالكف،

 مع ذلك، من المنصف الخبير الفطن يستعجب ال وكيف الفاسقون، كره

 أمير كالم مظير الكريم القرآن بعد ـ أبدا   يعرف ولن ـ يعرف لم أّنه

 معرض في يقع ذلك ومع سرمدا   عربيا   عزا  ( السالم عليه)المؤمنين

 اليتعجب وكيف والمجادلة، بالمكابرة ويقابل للنقاش، هدفا   ويكون اإلنكار،

 نهج مثيل المجيد الفرقان بعد ـ ألحد معهودا   يكن ولن ـ يعهد ولم اللبيب

 يجهل الوصف ومع االعجاز، بصورة تمثل قد مخلدا   أدبيا   أساسا   البالغة

 !!أهلوه؟ يصّدقه وال ذووه، يقّدره ال! قدره؟

 يشاهد ولن ـ يشاهد ولم ـ ذلك على يالم أو ـ الحكيم اليعجب وكيف

 للحقائق، جامعا   بيانا   البالغة نهج عديل ، الحميد العزيز تنزيل بعد ـ أبدا  

 وبعث ، اإللهية القوانين وتشريع العالم إيجاد من الغرض عن وكاشفا  

 كالما   مثله يترقب وهل المعاد، يوم في العباء ومحاسبة والسفراء، األنبياء

 !الراقية؟ ومزاياه لإلسالم شارحا  

 وثمراته السامية، ودرجاته اإليمان إلى سائقا   بيانا   شبهه ينتظر وهل

 يترقب أّنى! الحميدة؟ الحبيبة الرغيبه ولوازمه ، العظيمة وبركاته الطيبة،

 أنوار من وهو شبهه ينتظر أّنى أو! الخالقة؟ معجزة وهو مثله

 .(1)!!اإلمامة

 

[00/43] 

 (هـ4143ت) (2)التستري كاظم بن تقي محمد الشیخ

 الّصدر من صّنفوا وإن والعام، منهم الخاص اإلسالم علماء فإنّ 

                                                           
 .  1/5:  البالغة نهج مستدرك في السعادة نهج )1)

 على بها ونشأ هـ1321 سنة النجف في ولد مكثر، ومؤلّف كبير عالم. التستري جعفر بن علي محمد بن كاظم بن تقي محمد الشيخ )2)

 األعالم على فاشتغل ،(الحسينية الخصائص) صاحب التستري جعفر الشيخ جده وعن آبائه عن ورثهما الذي والفضيلة العلم حبّ 

 بوظائفه مشغوال   بها وأقام( تستر) األصلي موطنه إلى عاد عليهم، تخّرج حتى تحصيله في مجّدا   النجف مدرسي من األفاضل

 (. 415: واألدب الفكر أعالم من المنتخب) وفاته إلى والتأليف والتدريس الشرعّية
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 فإنّ  ،(1)هذا الرضي الشريف كتاب مثل أحد ُيؤلّف لم إالّ  فنّ  كل في األول

 هذا بكتابه يبلغ ولم عائدته، بقدر وقيمته فائدته، بمقدار كتاب كل أهمية

 االشتمال وفي والبالغة، الفصاحة في تاليه فإّنه كتاب تعالى هللا كتاب بعد

 .(2)وحكمة نصح كلّ  على

 

[04/44] 

 (3)القایني النقوي باقر محمد بن تقي محمد السید

 نهج كتاب إنّ  الخبير، والمّطلع البصير الناقد على اليخفى إّنه

 األّولين من المسطورة والّزبر الموجودة، الكتب من بغيره اليقاس البالغة

 هو أو فرعه وهذا األصل هو الذي وتعالى تبارك هللا كتاب إالّ  واآلخرين

 وغرائب البالغة، عجائب من متضّمنا   لكونه ثمرته، وهذا البذر

 يوجد ماال والدنيوية، الدينية الكلم وثواقب العربّية، وجواهر الفصاحة،

 .(4)كتاب في األطراف مجموع وال كالم من مجتمعا  

 

[01/47] 

 (5)الكرباسي إبراهیم الشیخ ابن جعفر محمد الشیخ

 واقعة حقيقة ـ ذكره السالف ـ( الرضي الشريف) تطّوع أضحى لقد

 عقوال   الناس ألثقف جمعه قد نفيس جدا كتاب في األبصار أمام مشهودة

                                                           
 مادة أنّ  مراده وليس تأليفه، من الكتاب لمادة الرضي السيد جمع عدّ ( هللا رحمه)التستري المحقق أن اللبيب القارئ على اليخفى )1)

 . يتوّهم فال والتراث، الفن أهل عند البديهية األمور من وهي له، هي الكتاب
 .  17: البالغة نهج شرح في الصباغة بهج )2)

 إلى رجع ثم أتمها حتى واألصولية الفقهية األبحاث إلكمال النجف إلى هاجر. بها ونشأ هـ1348 سنة قائين في ولد. مرشد أديب عالم)3)

 (. 418: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )ومحققا   وكاتبا   الشرعية بوظائفة قائما   اليوم وهو طهران

 .  6: البالغة نهج شرح في السعادة مفتاح )4)

 الفقه كلية في ثم والثانوية األبتدائية المدرسة دخل. الفاضل العالم والده على ونشأ 1346 سنة النجف في ولد. كاتب أديب عالّمة )5)

 متخصصا   قّيمة مؤلفات ذلك من وأخرج والتأليف، للكتابة تفرغ.  م1583 سنة تقاعده حتى التعليم سلك في لينخرط منها وتخرج

 وسام الدولة قبل من ُكّرم األدبية المهرجانات بعض في وشارك النجفية الصحف في ونثره الشعر كتب. وآدابها العربية باللغة

 ( . 2/341: الغري شعراء مستدرك. )واالجتماع واألدب الفكر أرباب من آخرين مع 1555 سنة( الرّواد)
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 والسمّددة المرشدة والقرائح الخالدة، العربية بالروائع إعجابا   وأصدقهم

 .الدنيا في العام والبشري الخير معاريض إلى

 السياسية، الفوائد من بضروب كامل حافل البالغة نهج كتاب إنّ 

 والتبصر الرائعة األسرية التوجيهات مع ، القضائية أو الفقهية والشروح

 التجارية األسواق في المدنية الحياة ومحاسن العسكرية، األسرار في

 العلماء مجالس في الحضور لمحامد خلقية وإرشادات والصناعية،

 الناس وتحذيرات جميعها، والتجارية يةالصناع الخيرات وإيثار ، واألدباء

 .والقبائل األسرات بين الساللية المعاداة عواقب من

 ما على اإلسالمية السجايا إيثار إلى الجليلة الدعوات بثّ  وأيضا  

 المجتمعات سائر بين النزيه واالنسجام والمناصحة التعاضد في سواها

 .(1)المسكونة من تكون أينما

 

[03/48] 

 (هـ4122ت) (2)مغنیة جواد محمد الشیخ

 اإلمام روح وضوح في تعكس البالغة نهج كلمات من كلمة كل إنّ 

 نهج يحمل ولولم والكمال، الجالل صفات وجميع دينه في وعظمته وعلمه

 القول في يتردد ال وشخصيته بسيرته عارف قرأه ثم اإلمام، اسم البالغة

 .(3)يائه إلى ألفه من اإلمام كالم بأّنه

 

[04/46] 

                                                           
 .  7: البالغة نهج صحائف )1)
 إلى هاجر ثم بلده، فضال، من السطوح وأّوليات العلوم مقدمات وأخذ عامل، جبل في ولد مؤّرخ، أديب مكثر، متتّبع مؤلّف كامل، عالم )2)

 محمد والشيخ الشيرازي الهادي عبد والسيد األصفهاني الحسن أبي السيد على وتتلمذ المشايخ دروس وحضر األشرف النجف

 رجال معجم) هـ1444 سنة فيها ومات وطنه إلى عاد ثم واإلسالمية العربية البالد إلى وسافر بالده إلى عاد ثم األصفهاني حسين

 ( . 3/66: النجف في واألدب الفكر

 . 3/78(: السالم عليه)علي اإلمام موسوعة )3)
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 (هـ4107ت) (1)یاسین آل حسن محمد الشیخ

 وينهل السائرون، بنوره يهتدي مشّعا   نبراسا   البالغة نهج فسيظل

 أن امتداده واتسع حجمه تكاثف مهما الضباب يستطيع ولن المنهلون، منه

 .(2)العيون عن الشمس يحجب

 

[07/72] 

 الوحید) بـ المعروف حسن بن حسن محمد الشیخ

 (3)(الخراساني

 مع والقرآن القرآن مع علي  (: "وآله عليه هللا ىصل)هللا رسول قال

 ".علي

 الفريقين من الرجال وعلماء أساطين الحديث هذا بصّحة اعترف قد

 .بصحته اعترفوا أيضا   العامة من الرجاليين وُنقّاد بل والخاصة، العامة

 أمثال تحتمله ما فوق الخاتم النبي بّينه ما ومضمون الحديث هذا فقه

 إالّ  الحديث هذا مغزى معرفة من النتمكن ونحن والمحافل، المجالس هذه

 جميع على أفيض ما خالصة عن عبارة والقرآن القرآن، معرفة بعد

 السماوية، الكتب جميع في أنزل وما ،(السالم عليه)والمرسلين األنبياء

 العلوم وجميع هللا أرسلهم من على أفيضت التي األسرار جميع وعصارة

 .هللا أنزله فيما النازلة

 َتباَركَ ): فقال( َتَباركَ : )ألجله لنفسه تعالى هللا قال الذي الكتاب وهو

                                                           
 سنة النجف في ولد شاعر، أديب عالم الكاظمي، ياسين آل حسن محمد بن باقر بن الحسين عبد بن رضا محمد بن حسن محمد الشيخ )1)

 عضوا   أختير. تحقيق بأحسن المخطوطات من الكثير حقق وقد اإلسالمي العلمي التراث إحياء في وله مكثرا   كاتبا   كان و ، هـ1354

 من وكانت طويلة مدة ودامت( هـ1387) سنة البالغ مجلة أصدر( األردني العلمي المجمع) و( العراقي العلمي المجمع) في

 ( . 453: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )وشعر ومقاالت بحوث من فيها ينشر فيما الرصينة المجالت

 .  42: لمن البالغة نهج )2)

 بها وحضر سنة عشرين ونزلها هـ1354 سنة األشرف النجف إلى هاجر ونشأبها، هـ1335 سنة خراسان في ولد. مّدرس فقيه عالم )3)

 بإمامة فقام مشهد مدينة ونزل هـ1374 سنة النجف غادر ،..األصفهاني الحسن أبي والسيد النائيني حسين الشيخ على وأصوال   فقها  

 عليه عليه تخرج بقم العلمية الحوزة في األوفر المدّرس ويعتبر واإلرشاد والوعظ للتدريس وتصدى( كوهرشاد) مسجد في الجماعة

 (. 122: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. ) الفضالء من جملة
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لَ  الَّذي  على هللا فأثنى ،(1) (َنِذیرا   لِلعالَمینَ  لَِیُكونَ  َعبِدهِ  َعلى الفُرقانَ  َنزَّ

 .قبله من نزوله ألجل نفسه

 والقُرآن  * يس: )عظمته بيان مقام في قال الذي الكتاب وهو

 ،(3) (َفُخُذوهُ  الّرُسولُ  آتاُكمُ  َوما: )مطلق بقول باتباعه ويأمرنا ،(2)(الحكيمِ 

 القرآن، مع( السالم عليه)عليا   بأنّ  قال قد( وآله عليه هللا صلى)النبي هذا

 . يفترقا أن يمكن وال يفترقا، لن وأّنهما ،(السالم عليه)علي مع والقرآن

 

 :وخالصته الحدیث نتیجة

 َيأِتيهِ  ال: )للقرآن الثابتة العصمة نفس أنّ : هي الحديث لهذا ونتيجة

 أيضا ،( السالم عليه)لعلي ثابتة ،(4) (َخلِفهِ  ِمن َوال َيَديهِ  َبينِ  ِمن الباِطلُ 

 أيضا ،( السالم عليه)طالب أبي بن لعلي ثابتة للقرآن الثابتة الطهارة ونفس

 .معه والقرآن القرآن مع الذي فهو

 أمير عن وجملتان القرآن، عن جملتان ففيه الحديث هذا تأملوا

 يبدأ إّنه يختم، وبمن الحديث يبدأ بمن وانظروا( السالم عليه)المؤمنين

 وإذا ،"علي مع والقرآن القرآن مع علي  (: "السالم عليه)بعلي ويختم بعلي

 الكتاب فهذا ،(البالغة نهج) عظمة مدى عرفنا الحديث هذا معنى عرفنا

 قدر أن إالّ  المجيد، القرآن أسرار بجميع المحيط العلم ذلك بحر من قطرة  

 ـ كان مذهب أي من مسلم كل تكليف ومن األمة، في مجهول الكتاب هذا

 هللا صلى)النبيين خاتم سّنة من هو والذي الصحيح، الحديث هذا بحكم

 والمعنوية المادية لحياته برنامجا  ( البالغة نهج) من يجعل أن ـ( وآله عليه

 .أيضا   لحياته برنامج القرآن أنّ  كما

 علينا ذلك من جانبا   ندرك وحتى الكتاب، هذا عظمة ندرك لم نحن

 ذاك هو( السالم عليه)طالب أبي بن علي أنّ : النقطة هذه في نتأّمل أن

                                                           
 .  1: الفرقان )1)

 .  2 ـ 1: يس )2)

 .  7: الحشر )3)

 .  42: فصلت )4)
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 حيا  ( وآله عليه هللا صلى)الرسول كان ما بشيء يتفّوه لم الذي اإلنسان

 خمس مدة السكوت لزم أيضا   النبي ارتحال وبعد له، واحتراما   تأّدبا  

 خطاباته إلقاء من تمّكن وإّنما نادرا ، إالّ  بشيء يتحّدث ولم سنة، وعشرين

 التي االجتماعية المشاكل كل مع الشريف عمره من األواخر الخمس في

 السنين هذه في وخطبه كالمه من جانبا   جمع إّنما( البالغة نهج)و واجهته،

 .القالئل

 كان فقد القضية، هذه في يتأّملوا أن البشرية وعلماء الدقّة أهل على

 وحرب الجمل، وبحرب النهروان، بخوارج مبتلى القصيرة، المّدة هذه في

 وفي والحروب، الخارجية مشاكله إلى بالنسبة هذا الشام، وفتنة صفين،

 كانت التي لألراضي حتى حكمه يتسع الذي الحاكم ذلك كان الداخل

 المحافظة وألجل إيران، ومملكة الرومانية اإلمبراطورية لحكم خاضعة

 يتصّدى كان اإلمكان، قدر منها شيء ضياع وعدم الناس حقوق على

 :بنفسه التالية لألمور حتى

 على بنفسه واألموال الغنائم تقسيم ويتولّى المال بيت إلى يأتي ـ أ

 على تعالى هلل شكرا   ركعتين المهمة إتمام بعد يصلّي كان ثم مستحقيها،

 .أصحابها إلى واألموال الحقوق إليفاء توفيقه

 الخصومات لفصل القضاء دّكة يحضر اليوم نفس وفي ثم ـ ب

 العدالة مبدأ وتحكيم ألصحابها، الحقوق وإرجاع الناس، بين والنزاعات

 .الناس بين

 (1)(األماَنةَ  َعَرضَنا إّنما: ) وبحكم ـ نجده الصالة وقت يدخل وعندما

 وعندما العقول، تحّير وحالة بشكل الصالة في فيقف وجهه لون يتغّير ـ

 في مستغرقا   الفجر، يطلع أن إلى (2)السليم كتململ يتململ الليل يدخل

 الدهر يرَ  لم التي العبادة بتلك األرباب ربّ  عظمة من والخشية الخوف

 :ويقول هللا يعبد فكان ،(وآله عليه هللا صلى)هللا رسول بعد لها نظيرا  

                                                           
 .  72: األحزاب )1)

 (. 5/475: البحرين مجمع) الملسوع: السليم )2)
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 ولكن ثوابك، في طمعا   وال عقابك، من خوفا   عبدتك ما إلهي"

 .(1)"فعبدتك للعبادة أهال   وجدتك

 والخارجية، الداخلية والمشاكل المشاغل تلك مع اإلنسان هذا

 وما فقط، أعوام خمسة خالل للتحّدث فرصة وجد واالجتماعية الفردية

 والكتب والرسائل الخطب من المجموعة هذه هو منه إلينا وصل

 جمع والتي والحكمة، العلم من مّواجا   بحرا   تعتبر التي القصار، والكلمات

 (.البالغة نهج) كتاب في منها كبير قسم

 هو إنما االسم هذا ولكن ،(البالغة نهج) وعنوانه الكتاب هذا اسم

 تلك عن والتعبير الصياغة ألسلوب اسم وهو الكتاب، هذا لقشر عنوان

 منهج حقا   هو الذي األسلوب ،...و الخطب تلك في الواردة األفكار

 نهج هي.. و الخطب وتلك الكتاب هذا مضامين ولكن والبالغة، للفصاحة

 المضامين حيث من المجموعة فهذه والعبادات، والمعرفة والحكمة العلم

 الحكمة وخالصة النظرية، الحكمة عصارة هي فيها الواردة والمفاهيم

 .(2)واآلخرين لألّولين العملية

 هذا في عّما معبرة ليست التسمية هذه أنّ  إالّ  البالغة، نهج هو هذا

 فحسب، والفصاحة للبالغة نهجا   وليس الحكمة نهج الكتاب فهذا الكتاب،

 ابن تعبير وبحسب وفصاحته، بالغته في المجيد القرآن يتلو كتاب   وهو

 أّنه مع ،"المخلوق كالم وفوق الخالق كالم دون: "المعتزلي الحديد أبي

 ما وأما ، فقط الكتاب في والبالغة الفصاحة جانب إلى ناظر( المعتزلي)

 العامة والنبوة والمعاد، بالمبدأ منه يتعلّق وما المعارف، من الكتاب في

 وترتيب وتنظيم وبإعمار الكامل، اإلنسان بتربية يرتبط وما والخاصة،

 فهو..  اإلنسانية الحقوق وإحقاق البشرية، المجتمعات وتربية البالد،

 . اإلنسانية السعادة وميثاق الرّبانية المعارف منشور يمّثل( الكتاب)

 ألقاها إّنما الكلمات بهذه المتحّدث أنّ  يتأملوا، أن المدققين على

                                                           
 .  1/135: الكافي )1)

 .  13 ـ 7: الجعفري أيوب ترجمة الخراساني، الوحيد للشيخ البالغة نهج أهمية )2)
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 وهي ، المشاكل تلك بكل ابتالئه مع وذلك ، فقط سنوات خمس خالل

 والكتابة ، آنذاك متاحا   الصوت تسجيل يكن فلم ، به تحدث ما كل ليست

 هذا في نجدها التي الكلمات هذه منه بقيت فقد هذا كل ومع نادرة، كانت

 يأتوا أن عن عاجزون البشرية فعلماء ذلك ومع ، عنه وآثرت الكتاب

 لن لكنهم ، ذلك أمكنهم إن( البالغة نهج) بمثله وليأتوا فليجتمعوا ، بمثله

 . ذلك على يقدروا

 تدريس في الشروع ويلزم ، مظلوما   زال وما كان الكتاب هذا إنّ 

 مجالس) المجالس جميع في كلماته وشرح ، العلمية الحوزات جميع في

 من قصيرة   وحكمة   القصار، كلماته من واحدة   فكلمة   ،(والعوام الخواص

 .عالم إلصالح تكفي ِحَكِمه

 لنا يتألأل عندها الكتاب، هذا في بدقّة نتأّمل عندما حالة، أية وعلى

 مع والقرآن القرآن مع علي: "قال الذي النبوي الحديث ذلك من شعاع

 ونحول البالغة، ونهج القرآن بين نفصل أالّ  هو جميعا   فتكليفنا ،"علي

 فالقرآن العلمية، والمحافل المدارس جميع في بينهما الفصل حدوث دون

 أنّ  كما يفارقه، وال القرآن مع البالغة ونهج له، ومالزما   البالغة نهج مع

 .علي مع والقرآن وعدله القرآن مع( السالم عليه) عليا  

 هو بل فحسب، للبالغة نهجا   ليس البالغة نهج إنّ : القول وخالصة

 عصارة أنّ  بمعنى مراتبهما، بتمام العملية والحكمة النظرية الحكمة نهج

 الكتاب، هذا جميع في موجودة   والعملية النظرية الحكمتين جميع وخالصة

 نهج بل ، فحسب للبالغة نهجا   ليس الدفّتين هاتين بين ما أنّ  والنتيجة

 .(1)والعملية النظرية الحكمة نهج ، أيضا   والحكمة المعرفة

 

[08/74] 

 (2)الجاللي الحسیني محسن بن حسین محمد السید

                                                           
 .  24: الجعفري أيوب ترجمة الخراساني، الوحيد للشيخ البالغة نهج أهمية )1)

 األبحاث بها وحضر هـ1375 سنة النجف إلى هاجر ، العالم والده على بها ونشأ هـ1362 سنة كربالء في ولد مؤلف، أديب عالم )2)
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 في الشهرة من البالغة نهج بلغه ما البالغة في كتاب بلغ ما إّنه

 وأرباب الملل أصحاب مختلف من األعناق إليه ُمّدت حيث ، اآلفاق

 .(1)رشيدا   أسلوبا   ولجامعه سديدا ، علويا   نهجا   فيه وجدوا لما النحل،

 سماء في بلغ ألنه األمس، عن اليوم يختلف ال البالغة نهج كتاب

 وفنون معارف بأشعتها وحييت عيون، عنها عشت الشمس، محل البالغة

 منتقاة روايات فريد بأسلوب جمع الذي الوحيد الكتاب فأّنه القرون، عبر

 .(2) (السالم عليه)طالب ابي بن علي اإلمام وحكم ورسائل خطب من

 

 

[06 /70] 

 (هـ4100ت) (3)الدین شمس مهدي محمد الشیخ

 وجدته المضمون، ناحية من أو الشكل ناحية من إليه نظرت سواء

 هذا ضخامة على اإلنساني التراث في نظائرها تقلّ  التي اآلثار من

 كالم وفوق الخالق كالم دون أّنه صاحبه بيان في قيل فقد التراث،

 وتتحّول أنغام، إلى فيه األفكار تتحّول البالغة، معجز بيان المخلوق،

 فإذا والفكرة، والعاطفة والقلب، العقل عليه ويلتقي أفكار، إلى فيه األنغام

. بالحركة ويمور بالحياة ينبض متحّرك حيّ  كائن أمام الفكرة من أنت

 لمديح المعجز البيان هذا يكّرس ولم. بيان كلّ  في اإلعجاز آية هي وتلك

 اعتاده مّما تافهة عاطفة عن للتعبير أو نفع، الستجاوب أو سلطان،

                                                                                                                                        
 الخوئي أستاذه قبل من اُرسل. والتأليف المطالعة كثير كان. والزمه الخوئي القاسم أبي والسيد البجنوردي حسن السيد على العالية

 أمريكا إلى هاجر عندها هـ1355 سنة إلى بها وبقي قم مدينة إلى هاجر ثم الدين ألحكام ومبلغا   مرشدا   ليكون قطر دولة إلى وكيال  

 ( . 468 واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )اليوم إلى والمسلمين اإلسالم خدمة في( شيكاغو) مدينة واستوطن

 .  7:  البالغة نهج حول دراسة )1)

 .  14: البالغة نهج حول دراسة )2)

 به ونشأ هـ1353 سنة شعبان 15 النجف في ولد محّقق، مؤلّف عالم. العاملي الدين شمس عباس بن الكريم عبد بن مهدي محمد الشيخ )3)

 في نشرت قّيمة مقاالت وله بها، الشرعية بوظائفه وقام 1385 سنة بيروت في وأقام لبنان بلده إلى عاد الجليل، العالم والده على

 المنتخب. )واضح عصري بمنظار وعالجها اإلسالمية القضايا مختلف كتاباته في تناول محقّقا   مكثرا   كاتبا   وكان العربية الصحف

 (. 614: واألدب الفكر أعالم من
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 . البيان له يكّرسوا أن الناس من التافهون

 مّجد وإّنما األقوياء قّوة البالغة نهج في األعظم اإلمام يمّجد فلم

 ولم الفقراء، حقوق أعلن وإّنما األغنياء غني يمّجد ولم ، الضعفاء نضال

 .والُصلحاء األنبياء مجدّ  وإّنما العتاة الظالمين يمّجد

 والحرب والظلم، والعدل والفقر، والغنى والعبودية، الحرية إنّ 

 مدار هو أفضل، إلنسان أفضل عالم سبيل في األزليّ  والنضال والمسلم،

 الكلمة لهذه ما بكلّ  إنسانيّ  كتاب البالغة فنهج. البالغة نهج في الحديث

 فيه بما وإنسانيّ  اإلنسانية، وللحياة لإلنسان باحترامه إنسانيّ  مدلول، من

 عند فيه اإلنساني الفرد كان عصر في بحقوقه لإلنسان االعتراف من

 اإلنسان في يثيره بما إنسانيّ  قدر، وال لها قيمة ال حقيرة هباءة الحاكمين

 لهذا ونقاءها، سمّوها لها تضمن حدود في لها والعمل الحياة حبّ  من

 يحويه ما جملة من أثرا   الدهر على ـ وسيبقى البالغةـ نهج كان ولغيره

 تكتنفها حين البصائر إليها تعشو التي القليلة اآلثار من اإلنساني التراث

 . الظلمات

 البطوالت، من كونا   كان إنسان عطاء وهو كذلك يكون أن له وحقّ 

 .(1)اإلنسان يشرف ما كل في أعلى ومثال   ، الفضائل من ودينا  

 

 

 

 

[42/74] 

 (هـ4104ت) (2)األمیني هادي محمد الشیخ

                                                           
 .  4:  البالغة نهج في دراسات )1)

 التأليف في وانخرط األشرف النجف في هـ1355 عام ولد أحمد الشيخ ابن األميني الحسين عبد الشيخ ابن هادي محمد الدكتور الشيخ )2)

 والتأليف واالشتغال( السالم عليهم)البيت أهل بتراث االهتمام حيث من المعاصر عالمنا في قليل مثيله بأن القول ونستطيع. والتتبع

 التأليف من الثقافية أعماله في مستمرا   طهران في واستقر قاسية سياسية ظروف في تركها ثم طويلة فترة النجف في عاش. والتحقيق

 (. 2/737: الغروي محمد/ األشرف النجف علماء مع: انظر. )المقدسة قم في ودفن هـ1421 عام في توفي. والتحقيق
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 الفكر وعاصمة األدب مملكة في.. الكريم القرآن بعد يشتهر لم

 يأتيه ال الذي المجيد العربي الكتاب ذلك ـ البالغة نهج ـ كاشتهار كتاب

 وعبر التاريخ امتداد على فكان... خلفه من وال يديه بين من الباطل

 وقد الظهيرة، في الشمس كاشتهار األجيال، وتطاول واألحقاب القرون

 من كلمة 458و ورسالة كتابا   78و وكالما   خطبة 242 دفّتيه بين جمع

 عمالق إنشاء وضع من وكلها الكلم، وجوامع البيان ودرر الحكمة يواقيت

 المؤمنين أمير اإلمام البيان وسيد األدب ومعلّم الفصاحة وعبقريّ  البالغة

 وكلماته الرصين، الحر لفظه من فكان ،(السالم عليه)طالب أبي بن علي

 .(1)الدفّأقة وبراعته الفّياضة عبقرّيته به جادت ما وأخيرا   السامية

 

 

[44/71] 

 (2)الشیرازي مكارم ناصر الشیخ

 ونتصّور فيه نفّكر كّنا مّما وأكبر ألعظم البالغة نهج بأنّ  أيقنت

 التي والمعارف العلوم من زاخر بحر أمام حينها نفسي رأيت فقد. عنه

 يمدّ  كما والمادية، المعنوية أبعاده كافة في اإلنسان قضايا أهم تعالج

 األمان شاطئ بلوغ من تمّكنها التي المعنوية المواهب بمختلف اإلنسان

 .بالمكاره المحفوفة الدنيا هذا في

 لهذا ظهورهم ولّوا الذين أولئك وخسران خيبة عمق أدركت آنذاك

 بما األجانب لموائد لعابهم يسيلون وجعلوا العذب، والمنهل الفّياض الكنز

 .المتالطم بحره من قطرة بمثل اإلتيان عن يعجزون

 بصفاته طبع حتى القرآن آثار اقتفى الذي الكتاب هذا عجائب من

                                                           
 .  115:  البالغة نهج حول ومقاالت بحوث مجموعة: الحياة نهج )1)

 سنة النجف إلى ومنها بها وتلمذ قم إلى هاجر ثم األدبية أولياته قرأ بها، ونشأ هـ1345 سنة شيراز في ولد.  مؤلّف مدّرس عالم )2)

 الحكيم، محسن والسيد الشيرازي الهادي عبد والسيد الخوئي القسم أبي السيد على العالية األبحاث حضر ثم دروسه وكّمل هـ1365

 المدّرسين العلماء من اليوم وهو محقّقا   متكلّما   شاعرا   أديبا   وكان والتأليف بالتدريس اشتغاله مواصال   هـ1371 سنة قم إلى رجع

 (. 687: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )االحواز في والشريعة األحكام ومرجع
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 يبليها التي والسياسية واألخالقية الفكرية للمدارس وخالفا   إّنه وسماته

 أمير خطب وكأنّ  والتجدد، العصرنة صفات طّياته في يحمل فإّنه الزمان،

 وتجعله المعاصر سمع تقرع وتوجيهاته ومواعظه( السالم عليه)المؤمنين

 والمتعّطشين والحقيقة الحق عّشاق أجدر وما. الكوفة مسجد أجواء يعيش

 يقصدوا أن الكريمة الحرة الحياة لعيش والمتطلّعين الرّبانية العلوم لمعرفة

( البالغة نهج جامع) الرضي الشريف السيد الفذ العالم هذا ضريح يوم كل

 الطاهرة روحه على الفاتحة ويقرؤ واإلكبار، اإلجالل طقوس له فيؤّدوا

 أمير كلمات جمع أجل من بذلها التي نيةالمض الجهود بفضل

 المجتمعات عن فضال   جمعاء البشرية بها فزّود( السالم عليه)المؤمنين

 .(1)اإلسالمية

 ووالته لعّماله ووصاياه خطبه وطالعنا البالغة نهج تصفّحنا فإذا

 عن النقاب يكشف رأيناه األّمة، قيادة وتزّعم األمور بزمام أخذ حين

 إلى وانهيارها، سقوطها وأسباب وازدهارها الحضارات تألّق عناصر

 إلى باإلضافة المستبدة، واألمم الظالمة األقوام مصير استعراض جانب

 االجتماعية األنظمة سالمة ضمان شأنها من التي والمبادئ األسس

 األمور هذه على عمرا   عكف بأّنه تظن يجعلك بما الحاكمة، والسياسية

 نقلب ثم. ونواحيها الحياة ميادين بسائر االهتمام دون بها ويختص

 النفس تهذيب نحو البشرية هاديا   أخالقيا   زعيما   لنراه النهج صفحات

 الذي" همام" ويدعى أصحابه من األصفياء أحد يلتقيه. األخالق ومكارم

 من المئة يقارب ما( السالم عليه)له فيعدد. المتقين له يصف أن يسأله

 لدروس عمرا   جلس كأّنه وبالغتها صياغتها أحكم بعبارات صفاتهم

 نفسه كانت صعقة همام يصعق حتى النفوس، وتربية والتهذيب األخالق

 نهج بها شحن التي المتنوعة الفريدة العميقة األبحاث هذه إنّ  حقا  . فيها

 الكتاب هذا بها اتصف التي والمميزات الخصائص من تعدّ  البالغة

                                                           
 .  1/6: الوالية نفحات )1)
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 .(1)العجيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المسیحیون:  ثانیا: 

[40/73] 

 (2)شاوول بول الشاعر

                                                           
 .  1/25: الوالية نفحات )1)

 عديدة، مهرجانات في وساهم اللبناني، الوعي حركة تأسيس في أسهم الفيل، سن بلدة في م1542 ولد لبنان من أدبي وناقد شاعر )2)
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 إذا: بيروت في تسأل العربي الوطن عنوان تحت استطالع في

 تنفذ؟ كتاب فإيّ  مكتبتك احترقت

 نهج كتاب أنقذ(: وصحافي شاعر) شاوول بول جواب فيه جاء

 .(1)طالب أبي بن علي لإلمام البالغة

 

[44/74] 

 (2)جرداق جورج األستاذ

 بالذوق تّتصل آيات والعاطفة والخيال الفكر من آخذ البالغة نهج

 مترابط وفكر، وعاطفة خيال له بقي وما اإلنسان بقي ما الرفيع الفّني

 بلوعة متدفّق البعيد، واإلدراك المشبوب بالحسّ  متفّجر متساوق، بآياته

 متآلف الواقع، هذا وراء ما معرفة إلى والشوق الحقيقة وحرارة الواقع

 التعبير ليندمج حّتى اإلخراج، وجمال الموضوع جمال بين يجمع

 بالشمس، والضوء بالنار، الحرارة اندماج بالمعنى، الشكل أو بالمدلول،

 ينحدر، إذ السيل قبالة المرء يكون ما إالّ  إزاءة أنت فما بالهواء، والهواء

 البدّ  الذي الطبيعي الحدث قبالة أو تطوف، إذ والريح يتمّوج، إذ والبحر

 بين التفّرق الوحدة، من عليه كائن هو ما على بالضرورة يكون أن له

 .كون غير إلى وتجعلها وجودها لتمحو إالّ  عناصرها

 ولو انقضاضا ، العاصفة لسان على النقضّ  بالتقريع نطق لو بيان  

 في انبسط ولو وأصوات، أضواء لها براكين لتفّجر والمفسدين الفساد هّدد

 ما غير حّجة كلّ  على باب كلّ  فأقفل والمشاعر، العقول لخاطب منطق

 التفكير، وأصل الحس منشأ فيك لرافق تأّمل إلى دعا ولو فيه، ينبسط

                                                                                                                                        
 .  www.iraqhurr.org. لغات عدة إلى أشعاره وترجمت

 . 345/66: العدد السادسة السنة العربي الوطن مجلة )1)

 وضع البطريركية، الكلية من وتخّرج لبنان جنوب مرجعيون جديدة في ولد. عربي وكاتب وأديب شاعر هو جرداق سجعان جورج )2)

 الهامات إحدى من فهو ـ بعد عن ولو ـ الثقافي بعطائه سخّيا   البشري الطود هذا زال ما هذا وليومنا. علي اإلمام عن كتب سلسلة

 الرابط. االلكترونية ويكبيديا موسوعة. )للمجلة االستشارية الهيئة أعضاء أحد يعتبر إذ السورية،( صروح) مجلة بها تفتخر التي

http://ar.wikipedia.org  .) 

http://www.iraqhurr.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 القوى فيك ووّحد وصال ، بالكون ووصلك سوقا ، يريده ما إلى فساقك

 األبّوة ومنطق األب حنان ألدركت راعاك لو وهو توحيدا ، لالكتشاف

 تحّدث إذا أّما تنتهي، وال تبدأ التي المحبة وحرارة اإلنساني الوفاه وصدق

 يكتب فإّنها الكون، وكماالت الخلق، وجماالت الوجود، بهاء عن إليك

 .السماء نجوم من بمداد   قلبك على

 بأسباب اّتصل بيان   التنزيل، من وتنزيل البالغة من بالغة هو بيان  

 إنّ : صاحبه في أحدهم قال حّتى كون،ي وما منه كان ما العربي، البيان

 .المخلوق كالم وفوق الخالق كالم دون كالمه

 معانيها لكأنّ  حّتى الشخصّية، بدالئل تنضح جميعا   اإلمام وخطب

 قلبه في تشتعل التي زمانه وأحداث بالذات، نفسه خوالج هي وتعابيرها

 الخطبة يرتجل هو فإذا الشمال، نفح تحت موقدها في النار تشتعل كما

 كانت وكذلك الجمال، غاية بالغا   وإخراجا   زاخرا   وشعورا   دافقا   حّسا  

 المرتجلة للكلمة يمكن ما أقوى فهي المرتجلة، طالب أبي بن علي كلمات

 ما أّنها حّتى التعبير، وفّنية الفكرة وعمق الصدق حيث من تكون أن

 .سائرا   مثال   ذهبت إالّ  شفتاه بها نطقت

 التمّرس على نشأ عظيم أديب طالب أبي بن علي أنّ  والخالصة

 من الفنّ  يقتضيه مالك هو فإذا البالغة، بأساليب المرانة وعلى بالحياة،

 وتترّكز الشخصّية بها تنمو ثقافة ومن األديب، شخصية في أصالة

 .األصالة

 المجلّد في( مرشلوش) فيها قال التي الحبيبة العربية لغتنا اللغة أّمأ

 هي العربية اللغة: "الذكي القول هذا( الشرق إلى رحلة) كتابه من األول

 األرض لغات سائر بين وقعا   واأللطف واألكثر واألفصح األغنى

 مقاطعها وبأنغام بدقّة، وتصّوره الفكر طيران تتبع أفعالها، بتراكيب

 الرياح وعجيج الهاربة، المياه ورقرقة الحيوانات، صراخ تقلّد الصوتية

 ".الرعد وقصف

 فإّنك يذكر، لم وبما صفاتها من( مرشلوس) ذكر بما اللغة هذه أّمأ

 علي، اإلمام أدب في بيانها وسحر ألوانها وجمال وفروعها أصولها واجد  
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 ...والحضارة اإلنسان خدمة في أدبا   وكان

 الجمالي الذوق أو الفّني، الذوق من طالب أبي بن علي قسط وإنّ 

 الضابط الطبيعي المقياس كان هذا وذوقه الكثيرين، لدى وجوده يندر لمّما

 والموهبة األصالة ذوي طبع فهو ذلك في طبعه أّمأ عنده، األدبي للطبع

 قلوبهم، به تجيش بما ألسنتهم فتنطلق ويدركون فيشعرون، يرون الذين

 كما بالصدق عليّ  تمّيز لذلك عفويا ، انطالقا   مداركهم عنه وتنكشف

 األسلوب ومقياس األولى الفنّ  ميزة إالّ  الصدق وما حياته، به تمّيزت

 .الُيخادع الذي

 لم ـ الحال لمقتضى الكالم موافقة هي التي ـ البالغة شروط وإنّ 

 َمَثل أعلى فإنشاؤه طالب، أبي بن لعلي اجتمعت كما عربي ألديب تجتمع

 تامّ  جّياش قويّ  وضوح على موجز فهو القرآن، بعد البالغة لهذه

 في الرّنة حلو ائتالف، من وأغراضه ومعانيه ألفاظه بين لما االنسجام

 التستدعي التي المواقف في ويلين يرفق وهو الوقع، موسيقيّ  األذن،

 القول يكون ساعة السّيما المواقف، من غيرها في ويعنف ويشتدّ  الشّدة،

 والمستضعفين الفقراء حساب على الدنيا وطالّب المراوغين المنافقين في

 صادق وذهنه، كقلبه صريح علي فأسلوب المهدورة، الحقوق وأصحاب

 من علي أسلوب بلغ وقد للبالغة، نهجا   يكون أن عجب فال كطوّيته،

 على ـ هو فإذا والتكلّف، الصنعة عن السجع حّتى به ترفّع حّدا   الصدق

 عن يكون ما أبعد ـ المسجعة الموزونة المتقاطعة الجمل من فيه ما كثرة

 .الزاخر الطبع من يكون ما وأقرب وروحها، الصنعة

 :الطبع سالمة من فيه ما مقدار وإلى المسّجع، الكالم هذا إلى فانظر

 الَخلََواِت، ِفي الِعَبادِ  َوَمَعاِصيَ  الَفلََواِت، ِفي الُوُحوشِ  َعجيجَ  َيعلَمُ "

َياحِ  الَماءِ  َوَتالَُطمَ  الَغاِمَراِت، البَِحارِ  ِفي الَنيَنانِ  َواخِتالَفَ   ".الَعاِصَفاتِ  ِبالرِّ

َياحُ  َوالَهَواءُ  الّسَماءُ  َوَكذلِكَ : "خطبه إحدى في القول هذا إلى أو  َوالرِّ

ًِ  َوالَقَمِر، الشَّمسِ  إلى َفانُظر َوالَماُء،  َوالَحَجِر، َوالَماءِ  َوالّشَجِر، َوالّنَباِت

رِ  َوالنََّهاِر، اللّيلِ  َهَذا َواخِتالَفِ   الِجَباِل، َهِذهِ  َوَكثَرةِ  لِبَحاِر،ا َهِذهِ  َوَتَفجُّ
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قِ  الِقالَِل، َهِذهِ  َوُطولِ   .الخ..." الُمخَتلَِفاتِ  َواالَلُسنِ  اللَُّغاتِ  َهِذهِ  َوَتَفرُّ

َنَها ُثمَّ " الطبع من الجاري السجع بهذا خيرا   وأُوصيك  ِبِزيَنةِ  َزيَّ

 فِي ُمنِيرا   َوَقَمرا   ُمسَتِطيرا ، ِسَراجا   ِفيَها َوأَجَرى الثَّواِقِب، َوِضَياءِ  الَكَواِكبِ 

 .الخ..." َساِئر   َوَسقف   َداِئر   َفلَك  

 غير بآخر جميعا   البدائع هذه في مسجوع لفظ   إبدال حاولتَ  لو فإّنك

 فيها الذوق ويفقد جمالها، ويبهت إشراقها يخبو كيف لعرفت مسجوع،

 يقتضيها فنّية ضرورة العلوّية األقوال هذه في فالسجع ودقّته، أصالته

 يبعث واحد، معدن من لكأّنهما حّتى امتزاجا ، بالصنعة يمتزج الذي الطبع

 وال منها أبهى ال لفظّية بصور   المعنى ترفق وأنغام أوزان له شعرا   النثر

 .أشهى

 األداء وبالغة المعنى صراحة فيه تتوفّر علي أسلوب إنّ  قلنا وإذا     

 البالغة نهج إلى بالرجوع القارئ على نشير فإّنما الفّني، الذوق وسالمة

 وبأي ماّدتها، في القرار بعيدة ينابيع من علي   كلمات تتفّجر كيف ليرى

 .وتجري تمور الجمال رائعة فنية ُحلّة

 :قوله في الحسان التعابير هذه وإليك

: قوله في أو" َعِشيَرة   الِحلمُ : "قوله وفي" لَِساِنهِ  َتحتَ  محُبوء   الُمرءُ "

 ".أغصاُنهُ  َكُثَفت ُعوُدهُ  الَنَ  َمن"

 َفإِّنهُ  الِعلمِ  ِوَعاءَ  إالّ  ِفيهِ  ُجِعلَ  ِبَما َيِضيقُ  ِوعاء   ُكل: "قوله في أو

 "لََتهاَفتَ  َجَبل   أََحّبني لَو: "أيضا   قوله في أو" َيّتِسعُ 

" المالَ  َتحُرسُ  َواَنتَ  يحُرُسكَ  الِعلمُ : "الرائعة األقوال هذه في أو

نَيا أقَبلَتِ  إذا" "ِفيهِ  الَقولِ  ِبُحسن   َمفُتون   ُربَّ "  َمَحاِسنَ  أَعاَرتهُ  أَحدِ  َعلَى الد 

 ِفي ِعنَدكَ  النَّاسِ  أمرُ  لَيُكن" "َنفِسهِ  َمَحاِسنَ  َسلََبتهُ  َعنهُ  أدَبَرت َوإَذا َغيِرهِ 

 َوَقلِيلَهُ  َكِبير   يَرهُ َصغ فإنَّ  َشيئا   ِمنهُ  َتحِقُروا َوالَ  الخيرَ  افَعلُوا" "َسَواء   الحقّ 

انُ  َهلَكَ " "َكثير   ًَ  إالّ  َفقير   َجاعَ  َما" "أَحَياء   َوُهم األمَوالِ  ُخزَّ  ".َغنِي   ِبهِ  ُمّتَع

 هذه والتعبير، التفكير في األصالة من هذه أقواله في ما ترى فأنت

 الشخصية فاتته إذا إالّ  مطلقة، بصورة الحقّ  األديب تالزم التي األصالة

 .ذاتها األدبية
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 األصالة هذه الخطابية، المواقف في الجبال قّمة علي أسلوب ويبلغ

 من حاّرة صور فيه فتعتلج خياله ويّتقد الجّياشة، عاطفته بها تثور التي

 على وتتدفّق قلبه، في تزخر بالبالغة فإذا بها، تمّرس التي الحياة أحداث

 بغية بالتكرار المواقف هذه مثل في أسلوبه ويتمّيز البحار، تدفّق لسانه

 ذات الجزلة الكلمات وباختيار المترادفات، وباستعمال والتأثير، التقرير

 .الرنين

 التي األدبية فنونهم من والخطابة كثيرون، العرب في والخطباء

 والخلفاء النبي عصر في والسّيما واإلسالم، الجاهلية في عرفوها

 األكبر النبويّ  العهد خطيب أّما حاجة، من بها لهم كان لما الراشدين،

 العصور من تاله وفيما الراشدي العهد في أّما ذلك، في خالف ال فالنبي

 هذا في طالب أبي بن علي إليه بلغ ما يبلغ لم أحدا   فإنّ  قاطبة، العربية

 الرفيع والذوق السليمة بالفطرة الكاملة العّدة له يسرّ  هللا فإنّ  النحو،

 قائمة وبحّجة أقرانه، عن بها انفرد العلم من بذخيرة ثمّ  اآلسرة، والبالغة

 .نادرة االرتجال في وعبقرّية دامغة إقناع وقّوة

 وبعدل بنفسه الثقة شديد الجأش رابط المنبر على طالب أبي وابن

 الناس دخائل على يقف اإلدراك، سريع الفراسة، قوي إّنه ثمّ  القول،

 واإلنسانية الحرّية بعواطف جنانه زاخر القلوب، وأعماق النفوس واء÷وأ

 بما القوم أدرك قلبه به يجيش بما الساحر لسانه انطلق إذا حّتى والفضيلة،

 .الخاّصة والعواطف الراقدة الفضائل فيهم يحّرك

 البالغة في أساس بأّنه إالّ  وصفه يجوز فال الخطابي إنشاؤه أّما

 في الشأن ليس(: "الصناعتين في) العسكري هالل أبو يقول. العربية

 وبهائه وحسنه وصفائه اللفظ جودة في هو وإّنما ـ وحدها ـ المعاني إيراد

 والخلوّ  والتركيب، السبك صّحة مع ومائه، طالوته وكثرة ونقائه ونزاهته

 األرجوان ذيول يجرّ  كأنه فخم هو ما األلفاظ من والتأليف، النظم أود من

 ومنها ،(1)الصفيح في الزاحفة كالجنود قعقعة ذو هو ما ومنها وتيها ، أنفة  

                                                           
 (. أصفح: مادة ،2/247: العرب لسان منظور، ابن) العريض الحجر صفيحة جمع: الصفيح )1)
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 على يلقى الصفيق كالنقاب هو ما ومنها الحّدين، ذي كالسيف هو ما

 وميض له ما ومنها شّدتها، من ويخفّف حّدتها من ليستر العواطف بعض

 يفعل ما الكالم من الشتاء، ليالي في السماء ابتسامة ماله ومنها البرق،

 وهو الصافي كالنبع يجري ما ومنه والتنديد، االنتقاد كالم وهو كالمقرعة

 التعظيم، كالم وهو كالشهاب يضئ ما ومنه والغفران، للرضى المعدّ 

 ودعم الجملة لتقوية به فيؤتى خاصّ  طابع له ماليس الكالم من كذلك

 ".حال كلّ  يالئم فهو المعنى،

 هذا وتعابيرها، مفرداتها في علي اإلمام خطب على ينطبق ذلك كلّ 

 على اللفظية الصفات بهذه انطبعت إذا تحسن الخطبة أنّ  إلى باإلضافة

 طالب أبي ابن كخطب كانت إذا بها فكيف الصناعتين، صاحب رأي

 .وجالله وقّوته المعنى روعة إلى اللفظ في الصفات هذه روعة تجمع

، أعمّ  ورسوله تعالى هللا كالم بعد قطّ  بكالم الناس يسمع لم ًَ  نفعا 

، وأعدل لفظا ، وأصدق ًَ  أحسن وال مطلبا ، وأكرم مذهبا ، وأجمل وزنا 

 من فحواه في أبين وال معناه، عن أفصح وال مزجا ، أسهل وال موضعا  

 العبقرّية رّواد شاهدنا فقد ،(السالم عليه)المؤمنين أمير علي كالم

 .وكتبه وخطبه( السالم عليه)بكلمه مسترشدين اإلنشائّية

 خطب من بفصول" والتبيين البيان" مثل كتبه الجاحظ زّين وقد

 أقصى لبلوغ للنفوس وإعدادا   بها، إعجابا  ( السالم عليه)المؤمنين أمير

 مّمن والمستشرقين والشرقّيين والعجم العرب جماهير وشاهدنا البالغة،

 من فيه لما البالغة نهج يستظهرون القلم وبراعة اللسان بالغة يتطلّبون

 صحيحة وعروبة ، تكلّف أو تعقيد كلّ  من خالية وبالغة بانسجام، فصاحة

 حفظ في األدباء غاية هذه المولدين، عهد تصّنعات عن عهدها تعالى

 (.السالم عليه)كالمه

 ظهرّيا ، وراءنا الكتاب هذا مثل نبذنا إذا بليغا   األسف يعود وكم

 عقيانه، شذور من الكفّ  صفر وتركناه بيانه، فنون من النشء وحرمنا

 واستظهار، وتدبير واستحضار تفقّه   دراسة بدراسته يثقّف مالو عكس

 واقية وُجّنة باقية جّنة أو الحكمة من كنزا   أكبادنا ألفالذ ومثله بهذا فنّدخر
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 أهم من والبيان البيان، في البالغة مقاليد وتملّكهم مزالقاإلنشاء، في تقيهم

 .الحياة في الرقيّ  عوامل

 ضميره صميم من يخاطبنا الذي الروحي مرشدنا لنداء ن صغي ال لم

 يلقّن الكّل، في الكلّ  أستاذ إالّ  ـ أنصفناه لو ـ هو وما ، الهداية بداعية الحرّ 

 أقصى من صفوف على دروسه ويلقي العالية، المعارف نتائج العالم

 يوجد فال وراقت رقّت الضاد لغة من بلهجة الغرب أقصى إلى الشرق

 .(1)وبهاء   حسنا   منها أجمل

 

[01/77] 

 (هـ4140ت) (2)الفاخوري حنا

 فكرّية ثروة" البالغة نهج" كتاب كان إذا كلّه ذلك بعد عجب فال

 إّتباع وإلى الّدين، بشعائر العمل إلى الملّحة الدعوة ففيه. واسعة وأدبّية

 في الّسير على والحثّ  الغاية، شريف هو ما كلّ  وتعزيز القرآن تعاليم

 الّدين ويجعل والّسياسة، االجتماع إلى الّدين يجمع وهو. الفضائل سبيل

 والمساواة، العدل، سنن على يجري مجتمعا   يريد فهو. لهما أساسا  

 الحياة مقتضيات من اإلمام يجعله الكتاب في واسع محلّ  وللعدل. والحرّية

 الفلسفة في شّتى آراء الّتعاليم هذه جانب إلى الكتاب وفي.. الجوهرّية

 في رفيعا   محال   له يجعل مّما جّمة، تاريخّية ومعلومات والفقه، الماورائّية،

 .(3)واالجتماع والّدين، األدب، عالم

 

[43/78] 

                                                           
 . 2/211: اإلنسانية العدالة صوت علي اإلمام )1)

 في كتاب مئة من أكثر كتب زحلة، في 1516 سنة الفاخروي حنا األب ولد لبناني ومؤرخ عربي ولغويّ  أديب الفاخوري حنا األب )2)

 جامعات في محاضر ـ ، معلّقا   شارحا   التراث مؤلّفات من الكثير في حقّق كما والدين، والفلسفة واألدب واإلنشاء واألصول اللغة

 ويكبيديا موسوعة) البرازيل ومن إيران ومن لبنان وطنه من مختلفة أوسمة يحمل ـ ومغربية، تونسية مؤسسات وفي عدة أوروبية

 (.  http://ar.wikipedia.org:  الرابط. االلكترونية
 .  323:  العربي األدب تاريخ )3)
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 (هـ4103ت) (1)العزیزي زاید بن روكس

 كل عربي، شاعر كل عربي، كاتب كل عربي، مثقّف كلّ  إنّ  يقينا ،

 النعد فنحن النقطة، هذه من وانطالقا  . علي لإلمام مدين عربي خطيب

 ونهج القرآن يقرأ لم إن أصيلة عربية ثقافة مثقفا   عربيا أديبا   أو كاتبا  

 .متواصلة عميقة قراءات البالغة

 من له البدّ  العربية، والعقلّية العربي المجتمع فهم أني يريد فالذي

 العربية البالد في الحكم أسلوب يفهم أن يريد والذي البالغة، نهج قراءة

 الفكر، نافذ يكون أن في يرغب الذي الفقيه. البالغة نهج إلى يحتاج

 الوعظ رجل. البالغة نهج إلى الحاجة أقصى في هو البصيرة مستنير

 لم وإن البالغة، نهج إلى محتاج اآلفاق واسع يكون أن يريد الذي المسلم

 اعتقادي في البالغة ونهج. لعقله األحترام قليل لنفسه، ظالّم فإّنه يفعل

 ثالثا ، والخطابة الكتابة من فنّ  كلّ  وأساليب ثانيا ، واألدب أّوال ، العقل يعلّم

 كلّها واحد كتاب في توجد أّنها أعتقد ال أمور على اإلنسان منه ويّطلع

 .مجتمعة

 غنى ال ثمين كنز أّنه اعتبار على الكتاب إلى أنظر فأنا وبعد

 اللغة جيد طّوق أّنه فأرى الكتاب هذا صاحب إلى وأنظر عنه، لمتأّدب

 .(2)عليها ومن األرض تزول حّتى تزول ال بمّنة   العربية

 

[44/76] 

 (هـ4103ت) (3)كتاني سلیمان

                                                           
 الغساسنة، أحفاد ومن األردنية، المسيحية العزيزات عشائر من وهو ،1543 عام األردنية مأدبا مدينة في ولد مسيحي، وأديب كاتب )1)

 العربية اللغة مجمع في شرف عضوية وحاز األردن في اإلنسان لحقوق الدولية الرابط وممثل األردنيين الكّتاب رابطة رئيس ُعّين

 موسوعة. )شوارعها أحد على اسمه عّمان أمانة أطلقت له تكريما م،2444 ديسمبر 21 في توفي كتابا ، ثمانين نحو له األردني،

 (. http://wikipedia.org الرابط. االلكترونية ويكبيديا
 .  214:  وقّديسه اإلسالم أسد علي اإلمام )2)
 جوائز، على حازت منها وكثير كتبه، ، األدبية بالعطاءات الغنية حياته ووعيا ، إيمانا   تمّيز اجتماعيا   وقوميا   كاتبا   مؤرخا ، أديبا ، )3)

 حمله( 1512 سنة) Caribo كاريبو مدينة.  mainc ماين والية ـ أمريكا في ولد ـ والخارج، لبنان في له اقيمت التي التكريم حفالت

 الفلسفة شهادة ونال تابع حيث بيروت في الحكمة معهد إلى انتقل العمر، من الثانية في وهو بسكنتا، بلدتهما إلى يوسف، والده
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 لتلك صادقا   تصويرا   يكن لم البالغة نهج على أنزل شيء وأي

 الشمس نور يتنّزل كما طالب أبي بن علي جسد في تنّزلت التي النفسية

 (1)الشفيف؟ الكأس في

 متناهي تعبيرا   يكن لم حياته في طالب أبي ابن أنجزه عمل وأيّ 

 الصافية روحه بها تتأّجج كانت التي السامية النزعات تلك عن الصدق

 جملة وفي إشاراته، من إشاره كل وفي تعابيره، من تعبير كل في ففاضت

 .(2)كتابه من

 نهجه في الكبير للرجل تقويم غير( البالغة نهج) الكتاب وهل

 وتسمو الصحيح بالعقل تتبلور قيمة اإلنسان عليه زرع الذي الطويل،

 التقوى وهو واحد محور على وتدور تنمو الفضائل وجعل بالفضيلة،

 هذا عن يعّبر لم عمره، لحظات من لحظة أيّ  وفي ومتى.. باهلل واإليمان

 لها للدعوة نفسه نذر ولقد بها، وإيمانه الرسالة إعالنه أفي الصريح؟ النهج

 أفكاره مجاري لكل كامال   دستورا   تطبيقها في أم سبيلها، في والجهاد

 (3)وبطولته؟ وشجاعته وتقواه زهده كان حيث من وأعماله وأقواله

 :أیضا   وله

 هللا كرم) عليا   اإلمام أنّ  الكبيرة العناوين بسطة من يّتضح وهكذا

 ما بكل البالغة، نهج في المسكوب الثمين إنتاجه شّدد قد( السني وجهه

 واقتصادية وفلسفية، وروحية، فكرية، قضايا من األمة مجتمع يتناول

 وسيعا   إلماما   بها ملمّ  بالتالي وإّنه مناقبّية، وتربوية واجتماعية وسياسية،

 به إالّ  مرتقية تتحقق ال حضاري، وجداني إنساني بعد على ومركزا  

 .اإلنسان مجتمعات

                                                                                                                                        
 .1532 سنة بامتياز

 بعضها جعل مما بالرصانة، محفوفة الصدق، وفيرة ومعالجات عميق، وفكر أنيق، بأدب المزدانة كتبه فترة إلى فترة من يصّدر وراح

 (.http://www.Ssnp الرابط. القومية السورية المعلومات شبكة. )بيروت في أو العراق في ذلك أكان األولى، بالجائزة يفوز
 (.5/76: نيالبحر مجمع. )وراءه ما تشف: يقيالرق: فيالشف )1)

  . 444 ـ 435: ومتراس نبراس علي اإلمام )2)

 .  444: ومتراس نبراس علي اإلمام )3)
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. اإلنساني المجتمع قضية هي وحيدة مادة إالّ  البالغة نهج في ليس

 وتخّبطاتها الغرائز إسار من انطالق فهو هذا اإلنساني المجتمع أّمأ

 وعلي به ويتطّور يجلوه ممّيز، وجداني تحقيق إلى الجاهلية، البهيمية

 أجل من الخالد، الحياة ضمير هو الذي اإللهي الحق تفهم إلى متدّرج

 المزروعة الروحية السعادات تلوين في البشرية، المجتمعات استمرارية

 .األنيقة وتطلعاته اإلنسان أشواق في

 هي جذرية أساسية مادة: البالغة نهج يحتويهما ـ فقط ـ مادتان

 فيها وينفخ الضياء، وتماوجات األرض، حينين من هللا يجبله اإلنسان

 وتطلعاته اإلنسان أشواق في المزورعة الروحية السعادات الروح، نسمة

 .األنيقة

 هي جذرية أساسية مادة: البالغة نهج يحتويهما ـ فقط ـ مادتان

 نسمة فيها وينفخ الضياء، وتماوجات األرض، حنين من هللا يجبله اإلنسان

 توضيبه في اإلنسان تكفكف المهامس، هفهافة تعهدية ومادة الروح،

 .الحي المجتمع

 عن كناية فهو ذمتيه وانفتاح صفحاته امتداد في كلّه الكتاب أّمأ

 بها ويعّمق الفكر، فيها يتأّنق ومسافات، مساحات بين مّواج تداخل

 .الوجدان

 التي المواد فإنّ  بالمسافات، مشغوفة تكن وإن هذه، المساحات ولكن

 المنيع، العقل يدرجها الكف، أصابع على معّددة كونها تعدو ال تعبئها،

 البليغ، النهج ويلونها المفّصح، األسلوب ويوضبها البديع، الفن ويرصفها

 هي والمساواة الشفيع، الضلع هو والعدل الوسيط، الركن هو فيها الحق

 التنزيل لساكب المصلية األفواه على المطّهر الزاد توزع الدار (1)قهرمانة

 الصائغات المحبكات فإنهنّ  البحث موضوع أما السور، حروف في

 الكف، وطهارة العين، ونظافة والعفة والزهد التقوى: المجن رصات

 وهي اإلنسان، هيكلية بناء في المجدولة كلّها إّنها الخطوات، واستقامة

                                                           
 (. قهرم: مادة ،12/456 :العرب لسان منظور، ابن) باألمور القائم أو الحافظ والوكيل الخازن أي: قهرمانة )1)
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 .اإلنسان مجتمع لتوطيد يتفرغ نجيا ، ثقافيا   جماعيا   وعيا   المصبوبة كلّها

 في علي فلسفة إّنها النفيس، السفر في المسكوبة المواد هي تلك

 المحلّى الكريمة المثل إنّ  الحياة، نسمات موائدها تؤّنق الدنيا إلى نظرته

 تبني التي هي األكوان، ببارئ اإليمان إالّ  يستنبتها وال الراسخ، ذهنه بها

 مفارق على المصافي توزيع في هو اإللهي الحق وأنّ  اإلنسان، مجتمع

 .الكريمة ذاته إلى اإلنسان،وتجمعه مناهل تنّظف الدروب،

 تمثيال   ـ البالغة نهج في كلّها ذاته ينزل وهو ـ علي اإلمام سيكون

 في والروح العقل مالقط ولكل والمناقب، والصفات، المزايا، لكل جامعا  

 الثرّية، موائده حول ملحومين ـ بدورنا ـ نحن وسنكون اإلنسان، منازغ

 .علينا يطرح موضوع كل عن التسديد في بليغة إصابات منها نتناول

 في اآليات بها التشع أين الصحيح، والتعليم والتربية، فاألخالق، ـ

 البالغة؟ نهج

 تقديس بها اليسمو ومتى أين الباطل، ومزالق الحق، ومفاهيم ـ

 البالغة؟ نهج في الباطل ذمّ  يقذعها ال ومتى وأين الحق؟

 ـ البالغة نهج في ـ نرى أن لنا هل وعالجاتها، المجتمع، وآفات ـ

 والعاهرين، والكافرين، والفاسقين، والماكرين، الكذابين، وجوه صفافة االّ 

 الناس؟ حرمات على والمتسلّلين

 وحدهم اإلمام تركهم هل الحاكم، وصفات والحكم، واإلدارة ـ

 بالمواعظ، يسّددهم ألم العباد؟ أكتاف فوق ويرفعون ويجولون، يصولون

 يرتكبون إذ وجوههم ويشّوه الحق، بأطياب يمسحهم ألم بالرشاد؟ ويلملمهم

 بالمظالم؟ ويتلّوثون الفحشاء

 أي البالغة، نهج في والزهد التقوى، اإللهي، والتوحيد والعبادة، ـ

 بدنه، ترّداه ثوب وأيّ  العبادة؟ صنوف من خال نجاواه تراكيب من حرف

 العبادة؟ تعجنه لم طحينه من قّده رغيف وأي العبادة؟ كف خيطه تغزل لم

 العبادة؟ همسات بغير تلّمسها دنيا   وأي

 الشهادة؟ بآيات يزدن لم بيان، وأي وصف، وأي رصف، وأي
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 البالغة؟ نهج في والفلسفة، والحكمة، والبالغة،

 من مشقوقة بغزارة طّرزهعلي وقد ،(1)الهفهاف هو ثوب، أي

 ما بأنقى والمطّيبة الكوثر، بزالل والملّلة الزمرد، المرّصعة الضفاف

 من الهابطة وهي العرس، سّيدة فيه وأنزل ولبان، مرّ  من األرض أنتجت

 عبر الروح تطواف من الحكمة صاغتهما قرطان أذنيها في الجنان، علياء

 من إليها تجمعت الحدود، مرمّية أبهاء عينيها وفي السنّية، مشاهداتها

 .العدم طّيات من الوجود إنقاذ فلسفة في مخلق رب فجرها أزلية، شموس

 .البالغة وسماها علي عروس إنها ـ

 منها تتناثر اإلمام غزارات نلثم حتى الكالم عن قليال   نتمّهل ليتنا

 والعذراء البتول وهي عروسه وجنتا وتتبّرج بها تتوّهج التي اللؤلؤ حبات

 إّنها السور، بالغات وكل الحرف، أناقات وكل والزهد، بالطهر، المتلفعة

 منها فلنجدل. الصور تدبيج في ألوانه وإّنها العمر، مجاني في (2)أفاويهه

 فنبني المشهات، المثل اقتضاب في إليه منه بها نعّبر وشاحات، وشاحات

 الصفاء، تحقيق المشتاق اإلنساني مجتمعنا في الجمال (3)مداميك بها

 . الرجاء وتحقيق الرخاء، وتحقيق

 كتمتُ  ما ـ: السماء معاطفه من ترذنا هناك، هو وها هنا، هو ها

 ..أهلها إليها حمل شمس، خيل الخطايا وأنّ  أال ـ كذبة، كذبت وال وشحة

 .النار في بهم فتقحمت لجمها وخلعت

 .الجنة فأوردتهم أهلها إليها حمل ذلل مطايا التقوى وإنّ  أال ـ

 حلوة وهي الجالء،  منها وألهلها الفناء، لها مني دار والدنيا ـ

 .الناظر بقلب والتبست للطالب، عجلت وقد نضرة،

 .الثراء من يحضركم ما بأحسن عنها فارتحلوا

 بلثم تندبنا الذي فالرجل االستعراض، وجبة من قللنا وما قليال   تمهلنا

                                                           
 (. هف: مادة ،6/14: اللغة مقاييس معجم: فارس ابن) الرقيق أي: الهفهاف )1)

 (. فهه: مادة ،13/534: العرب لسان) الرياحين من للطيب أعدّ  ما أي األفاويه: أفاويهه )2)

 (. دمك: مادة ،14/425: العرب لسان) البناء من الساف أي: مداميك )3)
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 قطب وإّنه الفصاحة، أسياد من سيد إّنه الكبير، األفق في مّنا هو بناناته

 من ومضة وال الفكر، معاني من معنى يتناول ال البالغة، أفق في سنيّ 

 جمله تراكيب هي فأين وشماتها، في مصبوبة إال الروح ومضات

 هو أليس بسواء؟ سواء والروحية، والفلسفية الفكرية بمداليلها الترتقص

 المؤتلقة الفّذة الشخصية هو أليس البهّية؟ امتيازاته في الفائض العبقري

 إليه تجّمعت السليم؟ والعقل السليم البدن هو أليس المواهب؟ تنوعات قبل

 نهج في نجد أن غرو فال الصفات؟ باقات فيه وتجّذرت المزايا، صنوف

 سنابل في المستريحة النبيلة اإلشعاعات هذه كلّ  عنه يعكس ما البالغة

 بالمباهج المتالعبة الرقص حفالت هي الكلمات وسنابل. الكلمات

: القول في سمعناه لقد المزّهى، باألدب المنّور األسلوب في المفروزة

 هذه تحمل أنيق تنزيل وأيّ  عمق، وأيّ  جمال، فأيّ ( النفس مساق األجل)

 في أليس( كبرك واحطط فخرك، ضع: )يقول وسمعناه ؟(مساق) الوشحة

 والهازئة الروح، بهّمة الناهد بالفعل الكلمتين تمأل جدّية اآلمرين الفعلين

 بالتقوى أرّوضها نفسي هي إّنما: )يقول وسمعناه المزيف؟ الفارغ بالمجد

 وأية بكر، لون وأيّ  مدهش اتساع فأيّ ( األكبر الخوف يوم آمنة يلتأت

 يوم: )التركيب الثالثية الكلمات هذه في القرار، على مفتوحة فلسفة

 احمرّ  إذا: )للحرب وصفّية إشارة في يقول وسمعناه ؟(األكبر الخوف

 ومزجّياتها الرمزيات عصر وفي اليوم، تعلّمنا رمزية فأية( األحمر البأس

 وتورية سحرا   فنحّملها بالكلمة، نلعب كيف الضباب، سحب من المرّكبة

 تتنّحر الضارية؟ الحروب ميادين من ميدانا   ـ هنا ـ البأس أليس ورمزا ،

 األحمر؟ باللهيب أشالؤها وتشوي األبدان فيها

 شرح من البالغة نهج في وردتا عيني، مّني أخذتا كلمتان هنالك

 هكذا إّنهما الثالث، الجزء من 153 الصفحة في عبده محمد الشيخ

 صورتين تحمل( شحشح) وكلمة( الشحشح الخطيب هذا: )واردتان

 تنشر أبهاك ما خطيبنا فيا.. ممسك بخيل أو ماهر: المعنى في متناقضتين

 أغباه ما آخر ويا.. الخطابة ومهارات الفهم أطياب اإلمام بالغة عليك
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 .منبر فوق من الغرور يهزؤه

 أركانه روعة يتلمس أن العربي أدبنا على فلنتمنّ  السادة، أيها ختاما  

 كلّ  كفتيه في توضع ميزان هما والبالغة الفصاحة إنّ : اإلدراك في

 الكلمة المنبئ هو السليم فاإلفصاح اإلنسان؛ مجتمع في القيم وكل المناهل

 ـ المعاني تأتي هنا ومن تفتيش، وأيّ  ضياع دون من الصحيح، بمعناها

 إناء الكلمة تكون وهكذا كلماتها، في كما الذهن في محفورة ـ كالمقاصر

 والحائر البال، في الخاطر المعنى بروز لحظة مع اللسان يجدها المعنى،

 تأليف في الكلمات ربط صياغة في المسكوبة فهي البالغة أّما. الروح في

 إّنها األسلوب، وفنّية المعنى مع المؤتلف األنيق المزج طريق عن الجمل،

 .اإلبالغ مهمة في المقصودة للفكرة المشرق اإلبراز تعهد

 من متين ركن فهو ـ والسّني والعفيف الكبير ـ علي اإلمام أّما

 بعد أي ـ اآلن حتى ـ وإّنه العربي، األدب في والبالغة الفصاحة أركان

 المنحوتة الكلمة وسيد والبالغة، الفصاحة بحر قرنا ، عشر أربعة مرور

 المرامي، وأبعاد الفكر، أفياء والحامل معناها، بازميل والمحفورة

 الحي وهو الوجود، وأزليات الكون، بخالق المؤّمنة الفلسفة وعبوات

 .(1)األكبر الخوف يوم ربه حضن في الباقي

 

 

 

 

 

[47/82] 

 (4108ت) (2)سلهب نصري

                                                           
 .  215 ـ 214: المعاصر اإلنساني والفكر البالغة نهج )1)
 لتحقيق الدؤوب بنشاطه عرف كما المجّردة، للحقيقة وتحرّية الموضوعية بنظرته يتميز لبنان، من مسيحي أديب كاتب. سلهب نصري )2)

 اإلسالمية المناسبات في المحاضرات من العديد وألقى الفصول من العديد كتب لبنان، في والمسيحية اإلسالم بين السلمي التعايش

  (. www.hodaalqura.com: )الرابط( االكتروني القرآن هدى موقع. )نفسه الهدف متوّخيا   السواء، على والمسيحية

http://www.hodaalqura.com/
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 نهج في منه علي كاقتراب وروحا ، حرفا   هللا، من امرؤ اقترب ما

 وال فحسب، وإيمان وإدارة سياسة سفر البالغة نهج تحسبنّ  وال.. البالغة

 حكم كتاب هو وال فحسب، وشجونها الحياة شؤون في مواعظ مجموعة

 ليست لمدرسة النهج إنّ . بكثير ذلك من وأكثر ذلك هو فحسب، وعبر

 بل صفحاته، من صفحة كل على يهيمن الكبير فالمعلم معلم، إلى بحاجة

 .كلماته من كلمة كل فوق تخّيم روحه

 لغات بعض إلى ومعنى، روحا   ينقله، من البالغة لنهج قّدر لو

 القلوب خاطبوا الذين المفّكرين أعظم بين مكانة علي ألخذ الغرب،

 الذي الملكوت ذلك هللا، ملكوت إلى بها ليرقوا والضمائر والعقول

 .(1)هللا حضرة في أبدي بخلود النفس تنعم حيث اليزول،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   األكادیمیون: ثالثا: 

[48/84] 

 (2)الحكیم عیسى حسن الدكتور

                                                           
 .  323 ،42 ،41: علي خطى في )1)

 في ترعرع م1544 سنة األشرف النجف في الحكيم عيسى حسن الدكتور ولد. الكوفة جامعة في العليا الدراسات وأستاذ كبير مؤرخ )2)
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 أمير والمتكلمين البلغاء لسيد البالغة نهج كتاب حظي

 وغير مسلمين والمحدثين، القدامي من بالغ باهتمام( السالم عليه)المؤمنين

 أكثر من وكان والتدقيق، والتحقيق والدراسة بالشرح فتناولوه مسلمين،

 بما الشريف، النبوي والحديث الكريم القرآن بعد عناية المسلمين تراث

 اللغة حقول في للمختصين وإنّ  وقوانين، ونظم وتشريع تاريخ من يضم

 .(1)والبحوث الدراسات من وافرا   نصيبا   والبالغة واألدب والنحو

 

[46/80] 

 (2)البرادعي الدین محیي خالد الدكتور

 عبير والمتنشق البيان، لبن والراضع الفصاحة، حضن في النابت

 اإللهام ُبُسط ينمنم أن عليه غريبا   ليس األعظم، الدوح فواغم من الهدى

 من جمع ما في جمع الذي وهو بلغته، التعبير عبقري ويطّعم بنكهته،

 البالغة، وجداول الحكمة ومقالع التوحيد فرائد رسم بين اإلسالم، إعجاز

 امتألت ولو حتى.. التاريخ على به يجود حديث كل في ثالثتها لتتفّجر

 في وذوبانا   صفاته، عن ومنافحة عنه ذودا   الطالبيين، بمقاتل التاريخ حقب

 .بقائه

 كل وفي للتفكر، دعوة له قول كل وفي إعجاز، له حديث كل ففي

 بال المتلقي انجذاب حتى خطوطها وتتمازج ألوانها، تنساب صورة سطر

                                                                                                                                        
 اآلداب لكلية عميدا   ثم التاريخ لقسم رئيسا   ثم للعميد ومعاونا   أستاذا وعمل الدكتوراه شهادة نال فيها، ولد التي األشرف النجف مدينة

 ليتفّرع منها اإلعفاء طلب ثم م 2443 سنة للجامعة رئيسا   انتخب ثم ثانية اآلداب لكلية عميدا   ثم الجامعة دراسات لمركز مديرا   ثم

 .الجامعة في العليا للدراسات وأستاذا والكتابة للبحث

 والقاهرة وعدن ودمشق بغداد في والجامعية العلمية المؤتمرات من بالعديد شارك. 1555 عام الكوفة جامعة في األول األستاذ لقب

 وغير المحّكمة المجالت من العديد في منشورة الموضوعات من العديد في ودراسة وبحث كراس مائتي من أكثر له. والجزائر

 (. 1/113: الغري شعراء مستدرك. )المحّكمة

 .  13: البالغة نهج مفردات شرح )1)

 الكتاب التحاد المؤسسين أحد. والتأليف الصحفي بالعمل اشتغل.  سورية ـ يبرود بقرية 1543 عام ولد البرادعي الدين محيي خالد )2)

 االكترونية، البرادعي الدين محيي خالد الشاعر موسوعة. )والروسية واإلسبانية الفرنسية إلى إنتاجه بعض ترجم.  م1565 العرب

 (.  http://www.alshr.com الرابط

http://www.alshr.com/
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 ترك، مما القل االّ  ليس البالغة ونهج. أذى بال العين واندماج فكاك،

 يحلو وفيه النسيج، أصل على تدل وفرقة األصل على يدل نموذجا   ليظل

 .(1)انتهاء بال يتدفق لؤلؤ من موج فهو اللؤلؤ، عن بحثا   ليس الغوص

 

[12/84] 

 (2)الهالل ابراهیم السادة عبد خلیل الدكتور

 بعد العربية اللغة منابع من غزير نبع( البالغة نهج) كتاب أن الشك

 الفصاحة غرائب ضمّ  إذ الشريف، النبوي والحديث الكريم القرآن

 واسعا   ميدانا   زال وال الكتاب، هذا فكان العربية، وجواهر والبالغة

 ودارسين شارحين والمتأخرين المتقدمين العلماء من جماعة فيه يتبارى

 تناول عن فضال   والتنظيمية والتاريخية العقائدية: الجوانب المتعددة فنونه

 جمالية مستويات من فيه وما وحكمه، وأمثاله وبالغته وتراكيبه مفرداته

 (3)النثر بشعرية عليه اصطلح ما لدراسة ميدانا   بوصفه

 

 

 

 

 

[14/81] 

 (4)سلوم داود الدكتور

                                                           
 ( 64 ـ 155(. )أنموذجا   البالغة نهج(. السالم عليه)علي اإلمام كالم في الفنية الصورة) بعنوان 5 العدد الثانية، السنة المنهاج، مجلة )1)

 . م 1554 سنة الفيحاء البصرة مدينة في ولد. الكوفة جامعة في اإلسالمي األدب أستاذ )2)

 .  15: البالغة نهج مفردات شرح )3)
 الثقافية العراق أعالم من علم وهو سلوم، داود الدكتور األستاذ العديدة المؤلفات صاحب المفكر، الكاتب المحقق الناقد األديب الرجل )4)

 في حضورها وتأكيد العراقية الثقافية الحركة تنشيط في أسهم الذي الواضح والنشاط باإلبداع حافلة طويلة مسيرة وصاحب المميزة

 سلوم داود ولد. العربية اللغة عن والمدافعين التراث مجال في والعاملين الموسوعة الفكر نجوم من نجم أنه كما المختلفة، المحافل

 اإلمام فاروق محمد لألستاذ مقالة االكترونية، الشام أدباء رابط. )م1534 عام ببغداد الشرقية الكرادة في العجيلي كاظم

www.odabasham.net  .) 
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 التي لألخالق صورة أصدق يمّثل إنما مجموعة في البالغة نهج انّ 

 فسواء الرفيع، المادي اإلطار ذات المثالية الحضارات أسمى عليها تقوم

 في نظائرها تقلّ  التي اآلثار من وجدته المضمون ناحية من إليه نظرت

 تقلّ  التي اآلثار من وجدته المضمون ضخامة على اإلنساني التراث

 هذا يكرس لم.. التراث هذا ضخامة على اإلنساني التراث في نظائرها

 عاطفة عن للتعبير أو نفع الستجالب أو سلطان، لمديح المعجز البيان

 .(1)اإلنسان لخدمة كرس قد البالغة نهج في البيان إن.. تافهة

 

[10/83] 

 (هـ4141ت) (2)محمود نجیب زكي

 أذني، في نغماته منه وبقيت.. الصبا صدر في البالغة نهج عرفت

 قول ـ السياسة منابر على خطيب لمع كما ـ ذلك بعد أسمع أخذت ثم

 بفصاحته، وامتأل البالغة نهج قرأ لقد: الخطيب بالغة على تعليقا   الناس

 حالوة، األذنين في ازدادت قد البالغة فإذا األيام هذه القراءة أعيد أنا وها

 زخرف أعني لست.. طالوة إلى طالوة أضافت كأّنما العبارات وإذا

 يقوى ال الذي العنيد، الصلب للفظا اختيار في طريقته أعني بل.. الكالم

 أن نفسه للمعنى يمكن وكان صّنأع، يد تحركه (3)ازميل إالّ  تشكيله على

 في التمثال بصنعة شبيهة هنا الفنان فصنعة مناال ، أيسر فلظ   في يساق

 هنا الكاتب فكأّنما الجالميد، صم لتماثيله يتخّير القيمة المصرية الحضارة

 . وخلودا   دواما   الدهر من أقوى عمال   أراد كالنّحاة

: لي وقل( البالغة نهج) من األديبة الرائعة الصفحات معي فقلّب.. 

                                                           
 .  174: الكتب روائع )1)
 مدرسة من والتربية اآلداب إجازة على وحصل دمياط، في ولد. الحر الفكر إلى الدعوة رائد مفكر، فيلسوف المواهب، متعدد أديب )2)

 من االستحقاق وسام منح المعاصر، الفكر مجلة تحرير رئاسة تقلد لندن، جامعة من الفلسفة في الدكتوراه ودرجة بالقاهرة، المعلمين

 إتمام. )القاهرة مستشفيات بأحد توفي العربية، الجامعة من العربية الثقافة وجائزة األدب، في التقديرية الدولة وجائزة األولى الدرجة

 (. 142: األعالم

 (. زمل: مادة ،11/311: العرب لسان منظور، ابن) المطرقة أي: االزميل )3)
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 ثم الفارس، ليبدأ الفيلسوف ينتهي وأين الفيلسوف، ليبدأ األديب ينتهي أين

 هذا ففي فوارق، وال الفواصل إّنه السياسي؟ ليبدأ هذا ينتهي أين

 األدب فيها امتزج وشواهد اجوحج وأحكام، ورسائل خطب المختارات

 بها يسوس سياسة اليوم نسّميه بما وهاتان باألريحية، والحكمة بالحكمة،

 .خصمه المفاوض بها يداور أو شعبه، الحاكم

( البالغة نهج) طال ما القارئ إلى نقلها بنا ليطول النصوص وإنّ 

 عصرها يصور ما فيها اجتمع قد نفسا   ليطالع إليه يرجع أن للقارئ فخير

 وحضور السليقة، سالمة إلى األمور حقائق إدراك في الركون حيث من

 وال وتعليالته، العقل تحليالت إلى حاجة بغير البصيرة وصدق البديهة،

 .(1)المقدمات على الشواهد وترتيب الشواهد جمع في المناطقة طريقة إلى

 

 

 

 

 

[14/84] 

 (هـ4127ت) (2)الصالح صبحي الدكتور

 طائفة ـ السابقة الموضوعات جانب إلى ـ ليضمّ  البالغة نهج وإنّ 

 في الوّصافين عباقرة بين ُتسامى ال ذروة عليا   ُتبّوئ الوصف خطب من

 استخدم قد ـ النهج نصوص تنطق كما ـ عليا   أنّ  ذلك والحديث، القديم

 وصف من تخلو خطبة من خطبة تكن ولم ، كثيرة موطن في الوصف

 وشّخص فأبدع، الحياة صّور األمور، بواطن إلى نفّاد وتحليل دقيق،

 وأرهب، فأراع كامالت لوحات اآلخرة لمشاهد ورسم فأجزع، الموت

                                                           
 . 147: مغنية جواد لمحمد والقرآن،( السالم عليه)الحسين اإلمام كتاب عن نقال   ،34: والالمعقول المعقول )1)
 في األعلى اإلسالمي المجلس رئيس نائب اإلسالمي، العالم في والعلم الفكر رجاالت أبرز أحد. مفكر الصالح، إبراهيم بن صبحي )2)

 غيلة قتل واألردن، والعراق وسورية لبنان بجامعات ودرس السوربون، من الدكتوراه على وحصل الشام، طرابلس في ولد لبنان،

 (. 125: األعالم إتمام. )اللبنانية األهلية الحرب في
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 شاخصة، نماذج للمنافقين وقّدم النساء، وأخالق الرجال طباع بين ووازن

 رجيم شيطان المصّورة ريشته من يفلت ولم حّية، أنماطا   ولألبرار

 .(1)الرشاد وُيلهم الخير يوحي رحيم ملك وال الناس، صدور في يوسوس

 أغراضه تشبه ووصاياه وعهوده ورسائله كتبه في علي وأغراض

 النقد وكتب واإلرشاد، التعليم رسائل فيها كثرت شديدا ، شبها   خطبه في

 السياسّية الوثائق بعض إليها وانضّمت والتقريع، والعتاب والتعريض،

 بالطابع مطبوعة جميعا   ورسائله والحربّية، والقضائّية واإلدارّية

 فيها تؤلّف إذ تدبج، الكتبا   ُتلقى خطبا   يعّدها الباحث ليكاد حّتى الخطابي،

 كلّها أجزائها من فينبعث المحكمات، الجمل فيها وتنّسق المنتقاة، األلفاظ

 الرفيع، الشعر مجاالت فوق الرشيق بنثرها يسمو اإليقاع حلو نغم

 ألفيناه حكمه، من المختار إلى ورسائله علي خطب تجاوزنا وإذا

 علمه، غزارة عن ينبئ ما المسكتة واألجوبة المعجزة المعاني من يرسل

 ما منها هذه علي وحكم األشياء، لحقائق إدراكه وعمق تجربته، وصّحة

 الّناس: "قوله مثل فيه نجد مستقل، عنوان تحت الرضي الشريف جمعه

 إَِذا الَكِريمِ  َصولَةَ  احَذُروا" "ُيحِسُنهُ  ما امرئ   كلّ  قيمةُ " "جهلوا ما أعداء

 ".َشبع إذا َواللّئيمِ  َجاعَ 

 االجتماعّية علي ووصايا خطبه فقرات ضمن وتناثر أثبت ومنها

 يجلو فهو الحسان، وِحَكِمه النوابغ كلماته خالل من بوضوح هنا ها تتجّسد

 الصبوع، بعد الحكمة كأس يغبقهم لو ويودّ  وبصائرهم، صحبه أبصار

" الَينَفُعهُ  َمَعهُ  َوِعلُمهُ  َقَتلُهُ  َقد َعالِمَ  ُربَّ " ينفع ال الذي العلم من يحّذرهم

 ".أَجَهلَ  َغيِرهِ  ِبَقدرِ  َيُكونُ  َنفِسهِ  ِبَقدرِ  الجاِهلَ "و

 تعقيد، غير من عميقة وحكمه ورسائله علي خطب في والفكرة

 الجمل، ترادف يلّونها إطناب، غير من مستوفاة إسفاف، غير من بسيطة

 أنفذ يجعلها المنطقي التقسيم من ضرب وينّسقها ، األلفاظ تقابل ويزّينها

 الحكم بتلكم بديهته تقذف أن لعلي ينبغي وكان. بالنفس وألصق الحس في

                                                           
 . 12: البالغة نهج مقدمة )1)
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 له وتوافرت النبّوة، بيت من المعرفة نهل أن بعد الثاقبة، واآلراء الخالدة

 .األمور بواطن إلى نفّأذة وعبقرية كاملة، وتجربة واسعة، ثقافة

 بيئته من عناصرها يستمدّ  كان إذ بالواقعّية، غالبا   علي أفكار وتّتسم

 عاش الذي للعصر مرآة ـ الناحية هذه من ـ فأدبه والجغرافية، االجتماعية

 ما يصّور أحيانا   له يطيب ولقد كائن، هو ما أو كان قد ما منه صّور ، فيه

 .التحقيق على عصّية مثالّية أفكاره فتغدو يكون، أن ينبغي

 اليفيض، ثرّ  بينبوع رفداه قد والسّنة الكتاب أنّ  في ريب من وما

 واقتطف ورسائله، خطبه صياغة لدى التصويريّ  القرآن بأسلوب فتأّثر

 .والمعاني والتراكيب األلفاظ من كثيرا   والحديث القرآن من

 الغنّية نفسه من دوافعها تستمدّ  جّياشة فثائرة علي عاطفة وأّما

 إلى حاجة وبه إالّ  تكلّم فما الحّق، على الثابتة وعقيدته باالنفعاالت،

 حّسه رهافة تتجلّى وإّنما الخطابة، على باعث ولديه إالّ  خطب وما الكالم،

 كالقسم اإلنشائّية العبارات من وإكثاره الحاّدة، األلفاظ استعماله في

 والتوبيخ واإلنكار واالستفهام والعجب والنهي واألمر والترّجي والتمّني

 األسجاع، بين وتجانس الفقرات، بين بترادف كلّها مصحوبة والتقريع،

 .واإليقاع النغم على واضح وحرص

 ـ زاهيات صور من موصوفاته على يخلعه فيما ـ علي وخيال

 واجتماعّية، وفكرّية إقليمّية العربية البيئة صميم من ينتزع ما أكثر ينتزع

 ويمتدّ  خياله يّتسع حين والسّيما والحركة، بالتشخيص علي صور وتمتاز

 .(1)والتراكيب المفردات في الحياة باّثا   التعابير، ملّونا   األفكار، مجّسما  

 

[11/87] 

 (2)الفخام علي عباس الدكتور

                                                           
 .  م1567 سنة بيروت، طبعة ،15: البالغة نهج مقدمة )1)

 وشارك الشعر نظم. وآدابها العربية اللغةة في الدكتوراه شهادة علي حاصل. ونشأبها هـ1354 األشرف النجف في ولد شاعر، أديب )2)

 شعراء مستدرك. )مطبوعة مؤلفات عدة له. الشعينيات خالل العراقية الصحف في بعضه ونشر األدبية، واألندية المهرجانات في به
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 منه ينتهل العربية، لعلوم جامعا   كتابا   البالغة نهج يزل ولما فقد

 البيان، ولطائف البالغة نكات على قرائحهم دلتهم ما والشعراء األدباء

 نصوصه، على والواقفين للشارحين كذلك هو للمبدعين منهل هو ومثلما

 السفر هذا عجائب ومن. وفصاحته وبيانه تاريخه متأملين متفحصين

 أسرار في بكرا   مازال أنه المؤمنين أمير كالم مختلف ضم الذي الخالد

 هذه في العين يقر ومما. وحديثا   قديما   دارسيه كثرة من الرغم على بالغته

 الباحثين تشجيع على إقبالها العراقية الجامعات في األخيرة السنوات

 المعارف من المزيد تحققت أن فكان والدكتوراه الماجستير في لدراسته

 .(1)الخالد الكتاب هذا حول والتأليف البحث نتيجة العلمية

 

 :أیضا   وله

 الفنون من كثير في اإلبداعية الريادة البالغة نهج مّثل

 التاريخية األحداث وتوثيق البياني والسيما التصوير في والموضوعات،

 حروب من معقّدة تفاصيل من( السالم عليه)علي اإلمام حياة رافق وما

 البالغة نهج كان ولذا الصورة، بفن عنها معّبر خير اإلمام وكان وفتن

 الوثائق تلك أظهر من ولعل المرحلة، تلك تتناول تأريخية وثيقة أقدم

 .(2)الشريفة حياته مختلف في( وآله عليه هللا صلى)النبي صورة توثيق

 

[13/88] 

 (3)الالریجاني علي الدكتور

                                                                                                                                        
 (. 1/345: الغري

 .  11: البالغة نهج في النهج بالغة )1)

 .  16: البالغة نهج في النهج بالغة )2)

 النووي كالبرنامج القومي باألمن المتعلقة المسائل في اإليرانيين المفاوضين كبير كان ذلك قبل. اإليراني الشورى مجلس رئيس  )3)

 الغربية الفلسفة في والدكتوراه الماجستير شهادتي على منها وتحصل طهران جامعة في درس ،(1558 يونيو 3) في ولد اإليراني،

 (.  http://ar.wikipedia.org الرابط. األلكترونية ويكبيديا موسوعة)
 

http://ar.wikipedia.org/
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 أوساط في ُيعرف جعله ستيعابواال الشمولية بصفة البالغة نهج تمّيز إن
 عبر ألفّت التي الكتب وأندر أبرز من كواحد الباحثين المفكرين
 وحكمه والملحمية والعقلية والكالمية العرفانية أبحاثه أنّ  حيث التاريخ،
 والعقول القلوب وتجعل عليها، يطلع إنسان كل إليها يجتذب الرائعة

 اإلمام شخصية بعظمة واإلقرار التواضع إلى وتدعوهم الكلمات، تلك
 والعظمة الكرامة قمم أعلى فوق شامخا   يقف الذي( السالم عليه)علي

(1)والمعنوية اإلنسانية
 . 

 
[14/86] 

 (2)غزوان عناد البروفسور
 الفّني اإلبداع صور من حّية صورة لرأيناه البالغة نهج تصفّحنا لو فنحن

 نابضا  ( السالم عليه)اإلمام إحساس تجد فقراته، من فقرة كل ففي هذه،
 اإلحساس لهذا المصورة موهبته ونجد. وغضبه هدوئه في بها

 وأخيرا   الجملة، من مكانها والتزمت سبكها حسن بكلمات دقيقا   تصويرا  
 بها تتحلّى التي الشماء اإلنسانية والروح الثقافة وسعة التفكير عمق

 .(3) (السالم عليه)اإلمام شخصية
 

[17/62] 

 (4)النواوي أمین محمود الدكتور
 ودمه، بلحمه ومزجه أسراره على وقف ثم كله القرآن علي حفظ ولقد

 ورسائله خطبه تخلّ  الذي البالغة نهج في ذلك الفاضل القارئ ويرى
 خصوبته في بعلي وجدير العزيز، الكتاب آيات من كثيرة جمال   حكمته

                                                           
 .  12: المعاصر اإلنساني والفكر البالغة نهج )1)
 منهجوا ممن وانه المعاصر، العراقي الثقافي التاريخ عالمات من مهمة عالمة انه كما العراق، في الحديث النقد مؤسي أبرز أحد )2)

 في النشر وبدأ 1534 عام الديوانية مدينة في غزوان عناد ولد. فاعال   حضورا األكاديمي للنقد وأعطوا العراق، في النقدية الممارسة

 دكتوراه وعلى ،1564 ايضا   منها التعليم شهادة وعلى ،1555 عام انكلترا العاليمن الدبلوم شهادة على حصل ،1553 الصحف

 عامي بين اآلداب بكلية العربية اللغة قسم ورئاسة ،1573 عام الدين أصول كلية عمادة تولى. 1563 سنة العربي األدب في فلسفة

 (.  www.iraqhurr.org االلكترونية الثقافية المجلة. )والباحثين األساتذة من أجيال يده على وتخرجت.  1553 ـ 1554

 .  25: البالغة نهج مفردات شرح )3)
 . االزهر بجامعة العليا الدراسات وأستاذ الشريف باألزهر المفتش النواوي محمود )4)

http://www.iraqhurr.org/
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 تتفّخر أن الدنيا عن وعزوفه النفسي صفاته في واستعداده وعبقريته
 من العذب بالسلسل كالمحيطات متدفّقة الحكمة ينابيع كلّه ذلك من

 لترى عليه نحيلك الذي البالغة نهج في ذلك يتجلّى كما الكلمات
 الحّجة قوة إلى أنت فانظر... الفياض البيان هذا من العجاب العجب

 وسطوح االستعارات، وروعة التشابيه، وغرابة المحّجة، إلى واإللجاء
 التراث هذا من ببعض بعضها وتآخذها األلفاظ، وانسجام التصوير،
 مأخذ، كل الحيرة مّني وتأخذ القول، مجال بي يضيق ولقد المدهش،

 السامية المعاني تلك تقدير من بنفسي يجول ما شرح عن عاجزا   فأقف
 .(1)المذهلة األخاذة واألساليب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث الباب
 

 العربي الشعر في البالغة نهج

                                                           
 .  3/165: العدد 68 المجلد العرفان، مجلة )1)
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 فصلین وفیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 القدامي الشعراء
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[4/64] 

 (1) (هـ4041ت) الطیبي العاملي یحیى بن إبراهیم الشیخ

 طنبُ  لها ممتدا   السماوات فوق     أخيبة   للمجد ضربوا معشر   من

 العربُ  تفتخرُ  البرايا جميع على         بهم أصبحتُ  بلغاء   جدُ  أما

 خطبوا إن األعواد أورقوا كما یاهم   بعد األصم   الصخر أنطقوا خاطبوا إن

 (2)الرطبُ  الجنا الداني الثمرُ  وأزهر      ال البالغة نهج شرعوا هم

 

[0/60] 

 (3)صنعان الشیخ ابن محمد أبو

 الباري وجه سبحات من بالنور    ممطورة   روضة   البالغة نهجُ 

 للنظار هللا ذات مرآةُ         بها جليت قدسية   حكمة   أو

 األبرار مناهج للعالمين        هاديا تألأل عرفان   نور أو

 باألنوار تموجُ  فهي بالعلم    أشرقت قد رحمة   من لجة   أو

 جاري المعارف بحرُ  مائه من   لؤلؤ عن ألفاُظها روت خطب  

 بالنوار التوحيد من حفت         جنة   عن كلماُتها وتهللت

 باالنهار هللا عرش فوق من       تفجرت اليقين عينُ  وكأنها

 االسرار من صمنت ما ضوء من       تبلجت النجوم كأمثال حكم  

 األبصار بصائرُ  للسامعين       فكأنها بيانها الغطاءُ  كشف

 األسفار من سفر   عن يغنيك  جوامعا القصار الكلم من وترى

 نهار وجه بياض منه القلب         سواده الفؤاد من يمد لفظ  

 اإلسفار صادق تبلج صبح     كأنه السواد المعنى عن وجلى

                                                           
 شعره يخلو وال وأدباء، شعراء فكلهم وأحفاده أوالده منه ذلك وورث بالشعر اشتهر حتى فأكثر نظم مطبوعا   شاعرا   أديبا   فاضال   عالما   )1)

: الشيعة أعيان: ينظر. )بدمشق 1214 سنة وتوفي عامل جبل من الطيبة بقرية 1154 سنة ولد واقعة، إلى إشارة أو بديعة نكتة من

3/226 .) 

 . االلكترونية العربي الشعر موسوعة )2)
 تحت بطهران هساالر\س مدرسة مكتبة في الرضي الشريف للسيد( البالغة نهج) من نسخة بخطه توجد صنعان الشيخ ابن محمد أبو )3)

 هذا شعره أن غير شيء على حياته تاريخ من أقف ولم محمد، أبي ناظمه بخط التقريظ، هذا وعليها 1472 سنة كتبها 3485 رقم

 أمير الطاهر لإلمام الخالص والته في آية أنه كما األدب، مضمار في وتقدمه السرد، في وجودته القريض، في قوته عن يعرف

 (. 11/331: الغدير( )السالم عليه)المؤمنين
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 األفكار مدارك فوق تشتافُ        عقيلة   الكمال عاقلة كلّ  من

 اإلقرار حجةُ  هي ببالغة     وأعجزت البليغُ  عجز مثلها عن

 الباري علم كلماتُ  به نطقت          رأيتهُ  الكالم تأملت وإذا

 جواري العلوم سفنُ  موجه من    طاميا بالحقائق بحرا   ورأيت

 مدرارا   كديمة   األنام وسع      شامال   برا   هناك أن ورأيت

 االقدار على تعلو قدرة في    سماحة   عفو هناك أن ورأيت

 القهار الواحد كبرياء عن     ماشيا   قدرا   هناك أن ورأيت

 اآلثار في هللا ذات ممسوسُ         وسماته بصفاته الذي قدر

 األسرار خزائن باب فتاحُ     الهدى مشكاةُ  هللا نور مصباحُ 

 المختار كصنوه اإلله عبد  مؤمن   أول وكان الرسول صنو

 (1)األخيار على نعمتهُ  وأتمّ              نبّيه دين هللاُ  أقام وبه

 

[4/64 ] 

 (هـ742 ت) (2)العزازي الملك عبد بن أحمد

ًُ  باكرتني لقد  وغّردا الّثناء طيرُ  بها تغّنى        أدبّية   روضة 

 الُمبّردا األراك منها وأرشقني    بوصلها الخيلُ  هشّ  وقد فبتُّ 

 ُموّردا خّدا   الُمشاقُ  قّبل كما    موردا   طاب مبسما   منها أُقّبلُ 

 وُمقّصدا زاخرا   القوافي سديد   فاضال   الفضائل شيخُ  بها أيأتي

 أحمد باكرام أولى غيُرهُ  ومن   أحمداُ  الكرامة أولى ُعمرا   أرى

 (3)اهتدى ما البالغة نهج في ولوالهُ    بنوره لّشهابا هللاُ  هدى سراج  

 

[1/61] 

 (4)الربان األوالي البحراني محمد بن أحمد الشیخ

                                                           
 .  11/435: واألدب والسنة الكتاب في الغدير )1)

 كان بالقاهرة جهاركس بقيسارية التاجر الزازي جامع بن راضي بن جامع بن العزيز عبد بن المنعم عبد بن الملك عبد بن أحمد )2)

 (. 7/144: بالوفيات الوافي. )والموشحات الشعر في النظم جيد ظريفا   مطبوعا  
 . االلكترونية العربي الشعر موسوعة )3)
 743 سنة رمضان شهر من السادس في وأتمها( البالغة نهج) من نسخة كتب بالريان، المعروف أحمد بن جعفر بن محمد بن أحمد )4)
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 نظرا قد هللا نور بمصباح قن           حبه ال أم نهج البالغة نهجُ 

 ظفرا فائز   منه الغرب يحُ  فيما  أعظمها العلم المشكالت من فيه إذ

 دررا أو الياقوت خالص تخالها          ُنظمت بها ألفاظا   تأملت إذا

 نصرا قد اإلسالم به كشف   هذا   أرى قلت الفكر بعين نظرت وإن

 مفتخرا الفضل هذا حاز ُترى فمن    معا والمقالُ  عليّ  سيفُ  فالسيفُ 

 ُيرى دار أين عليّ  عند الحقّ       قاطبة   الخلق خيرُ  قال قد أليس

 قصرا نوره عن نورهم لكنّ     غنى الحاسدون عنه حاد ما وهللا

 غفرا أبصارهم ترى النهار ضوءُ    يقبُضها الخشاف أعين ترى كما

 وطرا سعيه في به خصصت مما   منقبة باراك من موالي يقض لم

 (1)والمرا الشمس يضاهي الصريم هذا  عند ذي قول من واعجبا فآه

 

[3/63] 

 (4ق) (2)فادار بن الحسن الدین أفضل

 البارد األلذ على يزيدُ  علال             وارد   البالغة نهج متصفحُ 

 ومعاند موافق   غليل رّيا            به القى بالغة شرب وارد

 وشوارد بشواهد   جنباتها         نّورت قد روضة في متنّزه

 الزابد عين فمألن راياته       بعراصها الحيا نشر ومسارح

 الناقد معاب من المصفّى      اإللهيّ  العلمُ  مسحة عليها حكم  

 واحد بماء   ُسقياها كان إذ           فاغم   النبوة عبقُ  بها ُدرر  

 للراشد بابها مغلق وفتحن          لمريدها بالغة   مرق قّربن

 (3)فوارد وتوائم   وفوائد           ومراشد   وزواجر   ومواعظ  

[4/64] 

 (4) (هـ347ت) النیشابوري یعقوب بن الحسن

                                                                                                                                        
 (. 81/1: الرجال تراجم) األفاضل العلماء من كان أنه وضبطه دقته من ويبدو البحرين، من أوال بجزيرة

 .  34/76:  العدد تراثنا مجلة )1)

 (. 1/187الذريعة. )القمي فادار بن الحسن بن محمد أبي الدين سديد الشيخ ووالد اللغة إمام القمي فادار بن الحسن الدين أفضل الشيخ )2)

 . 34/73: تراثنا مجلة )3)
 الخط، مليح نظيفا ، فاضال ، شيخا   كان نيسابور، أهل من األديب، النيسابوري أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن الحسن بكر، أبو )4)
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 دررُ  جادهُ روض   البالغة نهجُ     درر ضمنه درج البالغة نهجُ 

 والحبرُ  الديباج موشيه دون من    صنع حاكهُ  وشي البالغة نهجُ 

 ذفرُ  لها ريح فغمت خيشومنا   فتحت إذا عطرا ُملئت جونة أو

 بشرُ  عابها ما شيمة   وهذه  عادُتنا والصدقُ  سادتي صدقتكم

 (1)القمر ألأل ما نحونا به رمت    غواربه بحر على اإللهُ  صلى

 

[7/67] 

 (هـ4078ت) (2)العمري الباقي عبد

 جلي مسلُكه العرفان لمنتهج       بالغة   نهجُ  السفرُ  هذا إنّ  أال

 (3)عل من السيلُ  حّطة صخر   كجلمود ترفعت حرب   آل من قمم   على

 

 :أیضا   وله

 فانقمعا الغنيّ  عرق اجتثّ  به رشدا       بلّغنا عنك نهج   البالغة نهجُ 

 وعا أشرّ  كانت قد الجهل لنخوة     أدمغة البغي ألهل دفعت به

  صقعت قد خطاب   من مصقع   كم

 فانصقعا الغدر صقع المنابر فوق به                               

 (4)اجتمعا عندك إالّ  الفضائل من         خليقته شيئا   هللا فّرق ما

 

 

[8/68] 

 (هـ4046ت) (5)الطباطبایي الجلیل عبد

                                                                                                                                        
 المعجم في التحبير. )عصره في نيسابور أهل أستاذ وكان الحسنة، التصانيف صاحب األديب ووالده الجملة، حسن الظاهر، مقبول

 (. 1/74: الكبير

 . 145: البالغة نهج معارج )1)
 بها وولي بغداد، إلى وانتقل بالموصل، ولد ومؤّرخ وشاعر أديب الموصلي الفاروقي العمري أحمد بن سليمان بن الباقي عبد هو)2)

 (. 5/71: المؤلفين معجم) هـ1278 سنة بها وتوّفي حكومّية، أعماال  

 . 418: العمري الباقي عبد ديوان )3)

 .  58: العمري الباقي عبد ديوان )4)
 إلى فسكنها قطر، في الزيارة إلى وارتحل بالبصرة، ولد شاعر، أديب، الطباطبائي، خليل بن طه بن إبراهيم بن ياسين بن الجليل عبد )5)
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 حذوه قبل اإليادي قس حذا            األيادي جم مدره   خطيبُ 

 ذروه أمّ  البالغة نهج وفي           ُنُظما   اإلعجاز بدالئل أتى

 (1)قدوه للفضالء صح بحق            فن بُكلّ  اإلمام الحبرُ  هو

 

 

[6/66] 

 (2)(النقیب ابن) بـ المعروف محمد بن الرحمن عبد

 حصرِ  في سحبان مع قسّ  وغادرت   بهجُتهُ  العّضين على أنافت مولىّ 

 الفقرِ  من روض   في السالسة ماءُ      به جال اللفظ خلوب معنى بكلّ 

 مستعر البحث في خاطر   عن ينفكُّ      ال البالغة نهج في األعنة طلقُ 

 والظفر السبق قصبات وأحرزت  فكرُته الفضل رهان في ُبّرزت قد

 السحر رقةُ  زجتها ما إذا لطفا     شيمُته الغناء الروضة على أربت

 تسر لم لواله للمنى نوازع     لساحته تعنو سرت من يا موالي

 والحور الدلّ  بحسن تزهو عذراء         غانية   الفكر بنات من إليكها

  (3)الُدرر أنفسُ  ُحالها من لّباتها    على نسقن بأوصاف   منك تزدانُ 

 

 

 

 

 

[42/422] 

 (4) (هـ344ت) الفنجكردي أحمد بن علي اإلمام الشیخ

                                                                                                                                        
: المؤلفين معجم: ينظر. )بها وتوفي الكويت، استوطن ثم اللؤلؤ، تجارة فتعاطى البحرين، إلى فانتقل سعود، آل عليها استولى أن

5/84 .) 
 . االلكترونية العربي الشعر موسوعة )1)
 في توفي البالد، فضالء من وكان دمشق، في ولد عصره، في دمشق أديب الحسيني، محمد الدين كمال بن محمد بن الرحمن عبد )2)

 (. االلكترونية الشعرية الموسوعة: ينظر. )م1674 سنة دمشق
 .  االكترونية العربي الشعر موسوعة )3)
 الطراوة، كمال على السن في وطعنه هرمه على معه الباقيين السالسة، سلك في الجاريين والنثر النظم صاحب البارع، االستاذ هو )4)
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 السّيد الموسويّ  الرضيّ  جمع      المرتضى كالم من البالغة نهجُ 

 بزبرجد نظُمه فّصل كالّدر              وبهائه بحسنه العقودُ  هو

 الفرقد محلّ  حلّت علوّية                      لكّنها علّوية   ألفاُظهُ 

 يستسعد باستظهاره يعن من              مقنع البالغة ألرباب فيه

 تهتدي الكتابة طرق إلى فيه       للفتى الخطابة على المعينُ  نعم

 المحتد وطيب هّمته بعلوّ          ذكره احمد بن يعقوب واجلّ 

 المرشد الكريم الحنيفيّ  فعل           أصحابه مخلصا   إليه ودعا

 مقتدى المرضّية لسّنته فيه           بعده الموّفق الحسن ابنه ثم

 والسؤدد الّنهى ألولي مسموعة          به حصلت مقرّوة نسخة كم

 (1)محّمد النبيّ  رهط في واحشرهُ            وجههُ  وبّيض قّربهُ  ربّ  يا

 

                           

[40/420] 

 (2)الراوندي هللا فضل بن علي السید

 فاضح الفصاحة أرباب لكالم وكالُمه   واضح البالغة لذوي نهُجه البالغة نهجُ 

 اليح لك جميعها فيه الّتوحيد وغوامصُ       راجح   فيه والفضلُ  زاخر   فيه العلمُ 

 طالحُ  أو صالح البرّية هذى به تحظى     ناصحُ  طرا للّناس وعده مع ووعيُده

 مادحُ  ذراه مرقى على اليعلو هيهات     رايح غاد فالمال ومالها كالعريب ال

 (3)مدائح القطاء عدد وبجمعه به القت    مايحُ  هو لمائه الموسويّ  الّرضيّ  ان

 

[44/424] 

 (1)الطبیب الحسن بن محمد سعد أبي بن علي

                                                                                                                                        
 عفيفا   الجيب، أمين النفس، سليم وكان فيها، وتخرج وأحكمها، وغيره األديب أحمد بن يعقوب يوسف أبي على اللغة أصول قرأ

 مشتغال واإلفادة، االستفادة على مكبا االعتقاد، حسن السيرة، مرضي األحوال، محمود للحقوق، قاضيا   المحاورة، ظريف خفيفا ،

 (. 545 رقم ،1/562: التحبير. )وخسمائة عشرة ثالث سنة رمضان شهر من عشر الثالث الجمعة ليلة وتوفي... بنفسه

 .  34/65: تراثنا مجلة )1)
 فهرست. )ثقة فاضل، فقيه،. الراوندي الحسني علي بن هللا فضل الرضا أبي الدين ضياء اإلمام السيد بن علي الدين عز اإلمام السيد )2)

 (. 87: الدين منتجب

 .  1/243: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )3)
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 والعلماء البلغاء ومعشُ         الفصحاء مشرعُ  البالغة نهجُ 

 استثناء ما غير من درجه في       التقى أرباب رقاب عقود درج

 األبناء في إليه المشارُ  الجفرُ               كأّنهُ  العلوم كلُّ  طّيه في

 بالعلياء وفاز العثار أمن         متشمرا   نهجهُ  يسلكُ  كان من

 ذكاء ضياء تجلو منظومةَ         انجلت اإللهي العلم من غرر  

 سناء أديم من قدا غرو ال               نبوية   عبقة   منها ويفوحُ 

 األنواء ال األنوار من جود        جاده األنيقة الحكم من روض  

 واألحياء األموات عصمةُ  هو            الذي هللا خليفة علم أنوار  

 مراء بغير جدا ومحككا            مترجبا وعذيقُها وجذيلُها

 البطحاء سرة من مختارهُ          علمه خازنُ  هللا نور مشكاةُ 

 األمراء جملة من أغصاُنه         تهدلت عليه بجدته ابنُ  وهو

 األعداء أرذل لتيم رغما         اختارهُ  األنبياء خير ووصيُّ 

 ضياء كفّ  بنشر الظالم بردُ         ينطوي ما عليهما اإللهُ  صلى

 (2)الفصحاء جوى السباق قطب       محمد الرضي سليلهما وعلى

 

[1/421] 

 (3)الزبارة العلوي یحیى بن محمد بن علي السید

 أباء للعدى مبيد بأبي،                 الجوزاء قمة تجاوز من يا

 األعداء صولة دامغ الكفار           منابُّ  الرسول أخو البتول زوجُ 

 واإلعطاء باإلعطاب يمناه               معروفة   التقى بعرى متشبث  

 ميثاء وسجية   رضوية                     وعزيمة   قمرية   غرة ذي

 والبيضاء بالصفراء يغتر ولم                      كره   بال الدنيا طلّق قد

 حواء بني من ُيدعى كان ما                بشرية   صورة   في يكن لولم

                                                                                                                                        
 (. 51:الدين منتجب فهرست) طبيب أديب، فاضل،. بقم المتطبب محمد بن علي الدين جمال الشيخ )1)

 .  1/244: البالغة نهج شرح في البراغة منهاج )2)
 في وأشرافها بيهق أعالم من زبارة، آل البيهقي، الحسيني هللا هبة بن يحيى بن محمد بن علي الحسن أبو الدين عماد النقيب السيد )3)

 عن كابرا والرئاسة، والتقدم والسيادة والجاه والنقابة والشرف العلم في العريقة العلمية العلوية األسر من زبارة وآل. السادس القرن

 (. 34/61: تراثنا مجلة) ذكرهم والتواريخ، األنساب كتب يف البليغ والثناء الحسن الذكر ولهم كابر،
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 البلغاء قرائحُ  تضلُ  فيها                التي مقالته من البالغة نهجُ 

 (1)الوطفاء الديمة غب كالروض           عظاُتها تفوحُ  ب  خط من فيه كم

 

[43/423] 

 (هـ341) (2)السرخسي ناصر بن علي

 سالُكهُ  الغيّ  مهاوي من نجا نهج              من البالغة نهج يا دّرك هلل

 مسالُكهُ  عنا جدد   عن وحاد        منكُرها ضلّ  نجوم زهر أودعت

 (3)سابُكه وياهلل نضر   وأنت                    ناظمه وياهلل در   ألنت

 

 

[44/424] 

 (4)الصنعاني الحسني األمیر اسماعیل بن محمد

 علويا لفظا   منه تدانى ما                معا   والفرس اليونان حكمُ 

 باقليا لديه سحبان عاد              خاطبا   يوما   المنبر رقى إن

 (5)سويا النهج يري فيها نهُجه                    تنتهي إليه والبالغاتُ 

 

 

[47/427] 

 (هـ347ت) (6)البیهقي الكیدري الحسین بن محمد الدین قطب

                                                           
 .  34/62: تراثنا مجلة )1)
 وأتقنها وأوثقها عليه غلقت التي والحواشي الشروح أقدم وهو( البالغة نهج أعالم) أسماء كتاب وله الناصر بن علي العالمة السيد )2)

 السادة، ملك الخافقين، تحت من أكرم. األبوين حسيب المرتضى الشريف: قائال   البدور مطلع كتاب صاحب عّبر وقد وأخصرها

 (. 1/71: البدور مطلع. )السرخسي الحسيني ناصر بن علي والنقباء

 .  34: البالغة نهج أعالم )3)

 صاحب المطلق المجتهد الكبير اإلمام. باألمير المعرف الصنعاني ثم الكحالني علي بن محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد السيد )4)

 وأخذ هـ1147 سنة صنعاء مدينة إلى والده مع انتقل ثم ، بكحالن هـ1455 سنة اآلخرة جمادى نصف الجمعة ليلة ولد التصانيف،

 ( . 2/133: السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر. ) هـ1182 سنة توفي. علمائنا عن

 .  341:  المسلسالت أجود ذيل )5)

 .  21: الصفحة في ترجمته وردت )6)
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 أمجد قرم   لكلّ  المرام نهجُ                   مسدد كلّ  نهجُ  البالغة نهجُ 

هُ  يبيتُ  من يا  وتزدد ترومُ  بما تحظ فاسلكه               العلى دركُ  وهمُّ

 شهد البصائر وذوو مضمونهُ                    بأسرها للعلوم عين إنسانُ 

 الحسد برغم وألفاظا   معنى         الضحى شمس بل الزهر النجوم بهر

 المهتدي ليقتفيه األنام نحو               به رمى العلوم مجموع ينبوعُ 

 المسترشد ناظرُ  فليلزمّنه                      مقنع   النهاية لطالب فيه

 (1)والمحتد بكماله الورى فاق                الذي منظمه على اإللهُ  صلى

 

[48/428] 

 (2) (هـ4448 بعد المتوفى) الغروي بشارة بن علي محمد الشیخ

 جباُرها وعظه لزاجر يصغي             منبر   صهوة للوعظ رقى وإذا

 يمتاُرها جميُعهم فالواردون              الّندى عينُ  تفّجرت وبراحتيه

 أسراُرها تبّينت العلومُ  فيه           لفظه جواهر من( البالغة نهجُ )

 (3)كفاُرها له بخعت وال يوما                   بأرضه اإللهُ  ُعبد ما لواله

 

[46/426] 

 (4) (هـ171ت) النیشابوري محمد بن أحمد بن یعقوب

 أمدُ  ماله علوا يريدُ  لمن                جدد مهيع نهج البالغة نهج

 والرشدُ  الخير ففيه إليه إعدل          رشدا بالهوى تبغي عنه عادال يا

 سددُ  كلها عظات شافيات عن                   عموا التاركيه وهللا وهللا

                                                           
 .  34/72: تراثنا مجلة )1)
 برع الفضيلة، أفذاذ من وفذ والنبوغ، العبقرية له حقت أوحدي النجفي، الخيقاني موحي آل من بشارة بن علي محمد الشيخ الرضا أبو )2)

 العلم نوابغ وعاصر بشارة، الشيخ المفلق الشاعر العالمة أبيه عن الموصوف وأدبه الكثار فضله ورث واألدب، الشعر فنون في

 وأبقى الحلقة، تلك رجال من وعد عليه، وأثنوا فأطروه المقدر، ونصيبه الوافر، حظه الفضل من ونال منهم، وأخذ البيان وأساتذة

 في الغدير) وتشكر، تذكر ودررا غررا له التاريخ صفحة في واألدبية العلمية القيمة آثاره وسجلت خالدة، ذكرى له وأدبه شعره

 ( . 11/451: واألدب والسنة الكتاب

 .  11/451: واألدب والسنة الكتاب في الغدير )3)
 على التأديب إلى الزمان أحوجه ولئن فضله بلسان الزمان ونطق بطبعه األدب امتزج قد محمد، بن أحمد بن يعقوب يوسف أبو )4)

 ( . 5/214: التعالبي الدهر، يتيمة) األمور معالي بلغوا الذين المؤدبين في أسوة له أن عنه محله الرتفاع به وتبرمه إياه كراهيته



  
  

123 

 الصمدُ  رّبنا ناظميها على صلى              جواهرها منظوما العقدُ  كأنها

 (1)والحسدُ  البغي وإال العنود إال          تنصفني كنت إن دونها حالهم ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

 المحدثون الشعراء

                                                           
 .  145: البالغتة نهج معارج )1)
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 المسلمون: أوال  

[4/442] 

 (1)الوائلي أحمد الشیخ

 بدورُ  أنهنُّ  األفقُ  شهد            حُور البالغة نهج مجالي في

 والسطورُ  مضيئة   فالمعاني               ومعنى   مبنى   باللبّ  آخذات  

 تمورُ  والسماءُ  بالبراعات         تزهو األرضُ  بها فكر   دنيا هي

 وُعبورُ  بأفقها درب           فاألنجمُ  الروائعُ  عندها صعدت

 مسحورُ  بها يلتقي من أن            ببدع فليس الرؤى ساحراتُ 

  مخمورُ  وذهُنه يغدو يشرب              أن دون خالها من وُسالف

 العطورُ  تنثُ  بما أخذته                 ألنف معنى للمالم أفهل

 مقهورُ  مرغم   العشق وأخو                 سبايا إالّ  العاشقون وهل

 وزورُ  أفك فيه يفتن               التافهُ  والقلمُ  للسائلين قلتُ 

هُ  زعم   فليسكت                  بالنهج االنتماءُ  وُضح  موتورُ  يخطُّ

 مأجورُ  حاقد   لجّ  وإن          كاألب واالبنُ  القرآن ابنُ  اّنه

  محجورُ  بوعيه فحجر                  البدهيات فينكرُ  بتمادى

 الجذورُ  تستبينُ  وبالفرع     بالفرع األصل يرى ال أن وغباء

 زهورُ  الشذي النهج ووراء              شمس   البد الشعاع فوراء

 اليعفورُ  إالّ  الخميل صادحاتُ              عنها ُيسألُ  األنغام أنّ  غير

 الصورُ  عنها تنحطُّ  شاهقات                 علي   كتاب في الفكر قممُ 

 صبورُ  الصعود على لجناح                   إال الشواردُ  بها نائيات  

 مستورُ  جمالُها حصيف          ذهن   على إال   األفكار وعروسُ 

 ظهورُ  الخفاء يجتلي فال                   الهام الذهنُ  يسدُ  لم فإذا

 النورُ  فيها اليستجيبُ  األعينُ               دونه من الضوء قانونُ  هو

                                                           
 منتدى دخل ثم األفاضل بعض على مقّدماته قرأ ، هـ1342 سنة األول ربيع 17 األشرف النجف في ولد شاعر، وأديب خطيب عالم )1)

 ودخل القاهرة إلى سافر ثم فيها، وتخّرج األشرف النجف في الفقه بكلية التحق الصغر، منذ عليه تبدو الذكاء عالئم وكانت النشر

 يحصل خطيب أول وهو واإلرشاد الخطابة في جهوده ليواصل العراق إلى عاد ثم الدكتوراه، شهادة حامال   فيها، وتخرج جامعتها

 الكمال خصال جمع وقد ، اإلمامية الطائفة في والمرموق الوحيد الخطيب بل األول، خطيبها وهو النجف، في الدكتوراه على

 مرهف شاعر وهو وغيرها، والحديث والتأريخ والعقائد واألصول الفقه ومباحث التفسير في قّيمة مجالس وله القول، في والصدق

 ( . 26: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. ) والعربية العراقية الصحف في شعره نشر الشعور، رقيق الحس
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 محسورُ  السنا شدة من عنك                طرفي إنّ  ألجتلي فأعّني

ً   نحوك وهو النهجُ  يكُ  إن  النحورُ  تقلّدُتهُ  قد ما فيه          درب 

 والمنشورُ  المنظومُ  جانباهُ                در   مقلعُ  أنت القطع فعلى

 وأمورُ  مموسق   ونبر                      غر   وديباحة   حر   فكر  

هنّ  ومعان               سافرات   خدرها من ومعان    خدورُ  تضمُّ

 موفورُ  والجنى الخصبُ  به       حقل   إلى باب   محضُ  النهجُ  ÷إنّ 

 هصورُ  وليث   يشدو وهزار                 وسيف   كتاب   به فيما أنت

 الصدورُ  يقولُ  بما ُتشفى            الشرع نبيّ  مثلُ  البيان ونبي  

 تفورُ  بالهجير صحراء   وسط    المعاني وروضُ  الفصحى خميل يا

 الدهورُ  روتها فلتة   يا أنت            فماذا لفظت ما النهجُ  يكُ  إن

 المعمورُ  بيتهُ  الشرك دنسُ              تعاطى ما ناسك   تسابيح يا

 يغورُ  السماء في والنجمُ  الليل            حشايا يهزُّ  راهب   صدى يا

 وقصورُ  حجمه عن ضيق   فيه          لفظ   كلُّ  وسعه من معنى   أنت

 الكسورُ  عنهُ  تضيقُ  حجم              فلإللحاد الوحيدُ  أّيها اغتفر

 الجذورُ  وتشرأبُ  فيه الغرسُ                  يتيهُ  تراب   أبا يا سيدي

 مأسورُ  الرؤى وجهك عن         تحكيه وما إليك ينمى فيما أن

 الشعورُ  مني يفيق حتى         دنياك في المهمومُ  أنني هّزني

 العصورُ  الصالة تدمنُ  به       محراب   عند مشاعري وتصلي

ُ  عنك غبتُ  ما أنا  الفتورُ  فدبّ  الرؤي أثملتني           ولكن يوما

 معذورُ  بالهوى ذاب من أنّ     يدري عاش من العشق وبمحراب

 الحضورُ  يغيب أن يالقوه ما                 أدنى المحبين ديدنُ  اّنه

ُ  الزمان سالتُ  قد  ويحورُ  بوجهه يلوي عنك            لماذا يوما

 الثغورُ  تذوقتهُ  ما وشال             ويحسو المذال النبعُ  يتحاشى

 سورُ  الثر نبيك بين وما             مرآها بين ما العيون فكأن

 النفورُ  فكان سنخهم من ليس                  سنخ   أنك منه فتعرفتُ 

 النفورُ  فكان سنخهم من ليس             ولكن جنس   الرياح كلّ  إنّ 

 الدبورُ  ومنها الصبا منها ُعدّ             ولكن جنس   الرياح كلّ  إنّ 

 وصخورُ  جنادل   وفيها     فيروزا باألرض أنّ  هللا قضى قد
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 البعرورُ  عشقُه بالطبع       المنتن الُجعل معشر أنّ  وقضى

 (1)يدورُ  وهو يموت حتى الضوء             حسن يعشقُ  الفراش وبأن

 

 :أیضا   وله

 جليلُ  سفر   والنهج علي   نهج               من الورد ينمنمُ  يراعا   يا

 دليلُ  منه عليه قول   ربّ                       لعليّ  أنهُ  النبرُ  دلل

 القنديلُ  وال سنخه من       الفانوسُ  فال شمس   البيان في إّنه

 والخميلُ  الشذا األحرفُ  فإذا             ومعنى مبنى   الرائعات نظم

 الفصولُ  بالهدير فتهتزُّ             يبدو به تراب   أبو فصل   كلُّ 

 التضليلُ  الحقائق يغطي أن        تهوى المريضة النفس أنّ  غير

 !الفصيُل؟ الفحول هادر من أين           ومهال   الرضي نسج زعموهُ 

 والتعديلُ  الجرحُ  يصفيه كي             شيء   هو فما قولهم تعر ال

 الهزيلُ  المتين يحسد أن غير             وماذا والقصورُ  العجزُ  إنهُ 

 وجهولُ  معاند   فيه ردّ  فيما"            النهج مصادر" أفاضت قد

 عليلُ  قول   للرضيّ  عزوه         دعوى أنّ  في الباحثون ودرى

 حولُ  الحقد وأعينُ  ازورارا            إال ينظروا أن الحاقدون وأبى

 مقبولُ  إنهُ  القطع فعلى     حرب   بن صخر نهج" النهجُ " ولو

 (2)ثقيلُ  الدنيّ  على وعلي                 علي   نهج كان النهج لكنّ 

 

 

 

 

 

 

[0/444] 

 (1)الهاللي جعفر

                                                           
 .  86: الوائلي ديوان )1)

 .  414:  الوائلي ديوان )2)
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 كبيرُ  فتح   وذاك( نهج) قدمت                     بما منك األعمال وعظيم

 الجديرُ  فيها وأنت مضنيات                      جهودا بذلت إذ نقبت عنه

 السدهورُ  ومّجدتها ذكرا                  التاريخُ  سّجلها إليك مكُرمات  

 المذخورُ  دنا عما أنتم             اإلسالم دولة في العرفان بناة يا

 يدورُ  الزمانُ  حولها يقظة                        فجرُتموها الفكر ثورةُ 

 الحبورُ  بذاك ووافاكم                  المسعى ذلك فيكم هللا بارك

 مشكورُ  مكسب   والحقّ  هو                  علي  ( نهج) ل كم إحياء إن

 غزيرُ  بحر   ذاك العلم لدى بل                   نهجا اليوم للبالغة يكن لم

 الفكورُ  صداها من ينهارُ               الشماء الصلبة العقيدة نهجُ  هو

 والضميرُ  تزدهي الروحُ  به             السامي والخلق اآلداب نهجُ  هو

 دستورُ  الهدى له نظاما              السياسات يبني للحكم نهج   هو

 مسطورُ  بياُنه( علي  ) من                    حقا البالغة نهجُ  هذا هو

 نميرُ  سواهُ ومن ُيقصى              الحجم بهذا التراثُ  ذلك عجبا  

 صدورُ  استحّرت حتى قوم   عند(                علي  ) جناهُ قد كان الذي ما

 كثيرُ  والجاحدون ُمّرا كان                   رعاهُ قد الذي الحقّ  أالنّ 

 تسيرُ  السراب خلف راحت حيثُ                  حجاها أضاعت أمة لها يا

 البصيرُ  السميعُ  أين ولكن            يغني ما الفكر ثورة من ولديها

 المنيرُ  السراجُ  بيتها وفي       المسرى في الحقيقة عن تعشو فهي

  البحورُ  تفيضُ  جنبها وفي            البعيدات السواقي تطلبُ  أخذت

 (2)شعورُ  فيهم مات قوم   يفلحُ                     وهل الخسارُ  هو هذا إنّ 

 

 

[4/440] 

 (1)بستانة حسین

                                                                                                                                        
 والده على بها ونشأ هـ1346 سنة البصرة في ولد شاعر، خطيب أديب البصري، الهاللي إبراهيم بن الحميد عبد بن جعفر الشيخ )1)

 عديدة وعربية عراقية مدن في وخطب األعواد فارتقى فيها، دراسته وواصل النجف إلى هاجر هـ1446 سنة المتوفى الخطيب

 ( . 81: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )الرصين والشعر المقاالت والعربية العراقية الصحف له ونشرت الشام أخيرا   وسكن

 . 154: الخامس العدد األولى، السنة تراثنا، مجلة )2)
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 السالح التخاذ احتاج متى قّ          الحـ صولة في النبيّ  حسام يا

 واإلفصاح البيان حسامُ  أم    أحمى المواقف في الغضب سيفُك

 الشراح على أعيا وهذا ب      الحر حومة في القروم أعيا ذاك

 األرواح ذاوي فأورقت         الدين أدب في نهجت نهج   أيّ 

 (2)امتداحي عالك عن قلّ  فلقد            بيانا   لي هب البيان عليّ  يا

 

[1/444] 

 (3)عظیمة صالح الدكتور

 العقالء حكمةُ  وطاشتُ  نفوس           تخاذلتُ  يوم هللا دين وعززت

 بحياء يفز لم من يمزقُها         غاللة إال الوحي دون ونهُجك

 البلغاء ألسنُ  وفاضت إليه          فعجلوا فصاح قوم   على أطلّ 

 (4)شفاء ألذُّ  لمحموم وفيه           مؤبد   كنز   الفيحاءُ  الحكمةُ  به

 

[3/441] 

 (5)شبر عباس

 والتبرُ  الدرُ  دونه وقوال   رويا            منهال   البالغة نهج لنا شّرعت

 (6)الدهرُ  بقي ما الجهر بجيد ستبقى      حكمة   وأعالقُ  عرفان   فرائدُ 

                                                                                                                                        
 وتوفي( 1547) بغداد في ولد الكرويه، عشيرة من  بستانة آل من وهو العراقية، األدبية النهضة في شارك عراقي وأديب شاعر )1)

 . األدبية المنتخبات كتبه من( 1568)

 .  265/ 144: الموسم مجلة )2)

 مؤلقاة عدة له ، 1583 السوربون جامعة من الدكتوراه نال ،1541 سنة سورية في الالذقية محافظة من الحجل رويسة قرية في ولد )3)

 .  مطبوعة وتحقيقات
 عليه)المؤمنين أمير الحسن أبي إلى الشاعر أهداها( الخلود آية) قصيدة من جزء الشعري النص وهذا ،144/275: الموسم مجلة )4)

 :مطلعها في جاء. األشرف النجف في الشريف مرقده زيارة إثر( السالم

 رجائي وخفّ  أشواقي مواكبُ                تسابقت المؤمنين أمير إليك                  

  فناء خير البيت بعد لبيتك            ساعيا   يميني في فؤادي حملتُ                  
 مطبوع وديوان مخطوطة أغلبها كتابات له(  هـ1322) البصرة في ولد وشاعر وقاض فقيه عالم الحسيني شبر السيد بن عباس السيد )5)

 (. هـ1351) توفي( الموشور) اسمه

 ( . األئمة إمام) بعنوان قصيدة 144/268:  الموسم مجلة )6)
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[4/443] 

 (1)الحصیري األمیر عبد

 والتبرُ  الدرُ  دونه وقوال   رويا       منهال   البالغة نهج لنا شّرعت

  (2)الدهرُ  بقي ما الجهر بجيد ستبقى      حكمة   وأعالقُ  عرفان   فرائدُ 

 

[4/443] 

 (3)الحصیري األمیر عبد

 مقلدا للمستنقعات ـذراء    العـ آرائه في البحرُ  وهو ويعودُ 

 مرّددا يستحيل لن عقله في          الُدنا جمع مفّكرا   إنّ  حاشاه

 أرغدا تزّين بها الزمان جيدُ            قالدة البليغ الفرد نهجه ذا

 الغدا ألورقت فيها يهتدي لو          عصارة   للمعجزات فللذاته

 وردا قد كلماتها في والفكرُ         مترقرق   حروفها بين السحرُ 

 أبردا نبعا   تسيلُ  وهي لليوم      شّرها نفخةُ  للناس أفصحت قد

  (4)توعدا السحاب مطرُ  إن للفحم     لجوؤه البريق طبع من ليس ال

 

 

 

 

[7/444] 

                                                           
 مطبوع وديوان مخطوطة أغلبها كتابات له( هـ1322) البصرة في ولد وشاعر وقاض   فقيه عالم الحسيني شبر السيد بن عباس السيد )1)

 (. هـ1351) توفي( الموشور) اسمه

 (. األئمة إمام) بعنوان قصيدة 144/268: الموسم مجلة )2)

 إلى رحل ثم اإلبتدائية المرحلة أنهى.  م1578 سنة توفي ،1542 سنة األشرف النجف في ولد الحصري عبود مهدي األمير عبد )3)

 ،1565 النار سبات م،1573 الدماء أزهار: المطبوعة دواوينه من أصيال   مبدعا   شاعرا   وكان واإلذاعة الصحافة في عمل بغداد،

 .  م1587 وربيع شمس ،1576 الشمس يبتكر تموز

 (. الحق فارس) بعنوان قصيدة 174/ 144: الموسم مجلة )4)
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 (هـ4074) (1)الجشي الحسن بن علي

 النظر الفهم أخا امعن                 معتبر كتاب هذا

 اتجر من يا سواه                 فذر العلم درة ذا

 سفر من فيه ضل ما              األغر البالغة نهج

 انتشر قد طيه في                مبتكر معنى   فكل

 سراستتر كل بل            غبر من علوم حوى

 بقدر لكل لكن            فمطر حرثا   شئت إن

 حجر الحجر إلى فهو            الفكر اكسير شئت أو

 فطر له الذي جل                مقتدر مليك صنع

 الخير األئمة أبي                 النذر أحمد خليل

 الدرر غواص ميثم                القدر أسرار عالم

 األثر آثار واقتص            األبر المولى اقتفى قد

 وبصر سمعا   فكان                  أمر فيما اطاعة

 ونهر عدن جنات                   مقر اسنى احله

 (2)ثمر أزكى به تجد             بدر قد ما إلى أنظر

 

[8/117] 

  (3)السماوي حميد علي األستاذ

 المبدعُ  فيها وأنت الخلودُ  لمن      بعلمها الشعوبُ  تفاخرت وإذا

 تطلعُ  السحائب بين من فالشمسُ     بينهم الفضائل كتموا لو ضرّ  ما

 تسطعُ  نّيرات   الشمائلُ  فيك          وتجمال   ترفعا   العليُّ  أنت

                                                           
 بارع، وأديب جليل عالم القطيفي، الجشي ناصر بن علي بن محمد بن يوسف بن محمد بن علي محمد بن حسن بن علي الشيخ هو )1)

 حسن وكان الفضل، في إليه وأشير واألدب العلم من وافرا   حظا   أصاب النجف، إلى هاجر هـ1316 سنة وفي القطيف، في نشأ

 له كان كما والمشاهير، األجالء بين محترما   النجف في العم أهل بين محبوبا   كان وقد معروفين وتقوى ورع مع متواضعا ، الُخلق

 ( . 4/1375: الطبقات) رفيعة ومنزلة سامية مكانة قومه وعند بالده في

 .  74:  الجشي العالمة ديوان )2)
 دواوين وعدة واللغة األدب في مطبوعة كتب عدة له العراق، في السماوة في ونشأ ولد ، السويد في مقيم المبدعين، العراق شعراء من )3)

 .  شعرية
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 مودعُ  والزمانُ  فينا زلت ما      تنتهي ال التي العدل ثورة يا

 (1)أرفعُ  البالغة نهج سمت وإذا       علومها بجل الدنيا مسلك يا

 

[6/448] 

 (هـ4414ت) (2)الحبوبي سعید محمد بن علي

 المعشارُ  ولغيرك إعدادها     حاويا الفصاحة في المفّوه كنت

 األسرارُ  غيرك في لها كشفت        وما أسرار   فيك البالغة نهجُ 

 أستارُ  الخفا من سواك عّمن       دونها فأرخى كشفا لها راموا

 األبكارُ  بعدك نتاجا عقمت         مودعا المعاني أبكار ولدت

 (3)يشارُ  باألكفّ  إليه شهما     تلد لم فبعدك عقمت والعلى بل

 

[42/446] 

 (4)هللا فضل الرؤف عبد جواد محمد

 ورخاءُ  عدالة   تسود حتى          ُصغته نهجا   وإنّ  البيان أأبا

 فيحاء   ومناهل   بناءة              وقواعد   زخارة   حكمة   هو

 والبلغاءُ  الفصحاءُ  يستلهمُ        وحيه من باسمه مجد   سفرُ  هو

 بيضاءُ  صحائف   حتوته فيما            تعشقا   الملهمون فيه ويتيهُ 

 وضاءُ  السماء بأنفاس شعلُ    خطوطه خالل من الحضارة نظمُ 

                                                           
 .  144/272: الموسم مجلة )1)

 أبيه على فيها ونشأ( م1878) سنة النجف في ولد رقيق شاعر أديب بالحبوبي، الشهير محمود بن سعيد محمد بن علي السيد )2)

 (. االلكترونية الشعرية الموسوعة انظر(. )م1522) سنة النجف في توفي علمائها، من ومجموعة
 .  االلكترونية العربي الشعر موسوعة )3)
 شعره في جليل، رقيق وشاعر مجيد عالم(. 1355 ـ 1357) الدين نجيب السيد ابن الرؤف عبد السيد ابن هللا فضل جواد محمد السيد )4)

 1357) ميالدي 1538 عام النجف في ولد كيسا ، ذكيا   وكان. وفتوة حيوية له فني، وتصوير إنسانية وخواطر وديع، أدب خصوبة

 وكان. الدراسة وواصل النجف، إلى عاد عامل جبل إلى أبيه بصحبة رجع أن وبعد. األهلية الكتاتيب وفي والده، على وقرأ( هجرية

 في منه الكثير ونشر الشعر وواصل بالده إلى قف. والكمال والفضل األدب أهل من وكان ،ورعا   الحديث عذب المعشر طّيب

 دفن. مفاجئة قلبية أزمة اثر( ميالدي 1575) هـ1355 رجب 23 في توفي. النجف في العلمية الحوزة في بالتدريس عمل. الصحف

 . لبنان جنوب في جبيل بنت بلدة في
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 (1)فناء الحالكات في ضمنا ما          ضميره بوحي سرنا أننا لو

 

[44/402] 

 (2)الصافي نعمة بن جواد محمد

 والريبا الشكّ  عنا يدفعُ  مازال     أشعته من فيض   البالغة؛ نهجُ 

 كتبا أو قال قد من كلّ  وأعجزت         عبقريُته عقل كلّ  حّيرتُ  قد

 (3)حجبا فوقها سدلنا قد كأّنما      سريرته عن حجابا   رفعنا متى

 

[40/404] 

 (4)الخرسان الموسوي حسن السید مهدي محمد السید

 المنهجُ  اتضح نهجك وفي            يدلجُ  لمن السبيل أنرت

 سجسجُ  ظلُّها وأعالُمه                الحب   درُبها بالغُته

 األبلجُ  المنهجُ  هو ما         السالكون عرف ما ولواله

 األعوجُ  هو عنهُ  حاد ومن               قّومتهم بنهجك فأنت

 تنتجُ  بما العقول تغذي                البّينات من فيه فكم

 تلهجُ  أبدا   وتبقى           تستنير أن لهاتيك فحقها

وا            مدلجين يا البالغة لنهج  المنهجُ  هو فهذا هلمُّ

 األعرجُ  هو نهجا قيس إذا           خاطبا   نثره في قسّ  فمن

 والخزرجُ  األوسُ  هم ذا ومن          فُضلت إذا قريش   ذا ومن

 دحرجوا إن البالغة بقاع          قرقر   سوى جميعا فليسوا

                                                           
 ( . التاريخ ملهم يا) قصيدة 144/258: الموسم مجلة )1)

 الرابعة العمر من يتجاوز ولم الشعر نظم هـ1348 سنة األشرف النجف في ولد عبقري، وشاعر ذكي، أديب. الصافي جواد محمد )2)

 (. 7/475: الغري شعراء. )األدبية والمحافل المنتديات في القصائد من الكثير ألقى ،( البذرة) باسم شهرية مجلة أصدر سنة، عشر

 .  7/476: الغري شعراء )3)

 هـ1347 سنة النجف في ولد. نسابة جليل عالم الخرسان، الموسوي حسن بن موسى بن الهادي عبد بن حسن بن مهدي السيدمحمد )4)

 مقدمات له محققا ، وكتابا   األنساب في فاضال   وكان الخوئي، القاسم أبي السيد على العالية األبحاث حضر العلم، والده على به ونشأ

 (. 647: واألدب الفكر أعالم من المنتخب. )المطبوعة الكتب بعض على قيمة
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 لجوا أو بابه وال مثيال           خّرجوا ما نهجك بعد فمن

 أزعجوا إن مناويك برغم          البيان وربّ  فريدا   بقيت

 (1)المنهجُ  هو علي   ويبقى        المقتدى هو القرآنُ  سيبقى

 

[44/400] 

 (2)الدین شمس الدین محیي

 فاستساغوها استمدوا األنام خير     يا البالغة أربابُ  البالغة عنك

 وتفويها قوال   أفصُحهم وأنت     نطقوا قد بالضاد من أبلغُ  فأنت

 فتحييها أضواء النفس على ُتلقي  كما العقول تستهوي السحرُ  ألفاُظك

 ساقيها ارتاح حميا وللنفوس        بها تستعزّ  شنوف منها لألذن

 لباغيها شّكا   تدع لم نهاية       إلى الطريق شقّ  قد البالغة نهجُ 

 باقيها اإلعجاز يحملُ  روائعا            طرائفُهُ  ضّمت حكم   من هلل

 نحليها من نورا   العين إلى أهدت   حلى   برود الفصحى اللغة على أضفت

 (3)مبانيها في غريب   الغريبُ  وال         فرائدها في دخيل   الدخيلُ  فال

 

[41/404] 

 (4)القزویني مرتضى السید

 نظير بغير كانت وفصاحة            وحكمة   النبيّ  عن وعاهُ  علم  

 (5)لبحور نقطة البالغة نهج        تجد لم فيها خضت لو وبالغة  

                                                           
 .  مخطوط. واقتباس اقباس البالغة نهج في القرآنية الظاهرة )1)
 هو م1586 سنة فيها وتوفي م1511 سنة( عامل جبل) سلم مجدل بلدة في ولد حسين محمد الشيخ ابن الدين شمس الدين محيي الشيخ )2)

 مكي بن محمد األول بالشهيد نسبها ينتهي علمية أسرة وسليل عصره في عامل جبل شاعر الدين شمس حسين محمد الشيخ ابن

 .الحاضر العصر حتى واألدب العلم فيها تسلسل

 حساب على الشعري التاريخ نظم من أكثر وقد. عصره في الشعر مواضيع معظم في نظم الذهن متوقد البديهة سريع السليقة جيد كان

 ( . 1/225: الشيعة أعيان مستدركات. )مستقلة مجموعة يؤلف مما الجمل

 .  18:  الفضيلة أعالم )3)

 التأليف إلى انصرف األفاضل، من مجموعة عليه وتخرج أعالمها على. وحضر هـ 1345 عام كربالء في ولد مؤلف أديب عالم )4)

 ( . 157: كربالء حوزة من أعالم) واإلرشاد والوعظ واألدب

 . 144/278:الموسم مجلة )5)
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[43/401] 

 (1)الشاوي مزهر

 والتجالد الوغى في هصورا   وليثا      خطابه عند القول حكيم وكان

 عابد هلل للناس، الهدى دليلُ      بنهجه الرجال أخالق وهذب

 المسائد قويمُ  نبراس   العلم من       أّنهُ  البالغة نهج فاقرأوا أال

 (2)القواعد بوضع الفصحى خدم وقد   كلُّها سجاياه ُتحصى بأن ُيجلُّ 

 

 :أیضا   وله

 الهامات صنو يا ذاتك أنكرت     معجزة   واإلسالم للدهر كنت لقد

 للخرافات نهج   نهجك فغيرُ           مجتهد كلّ  أعيا البالغة نهجُ 

 (3)المتاهات شتى في تاه من وتاه    جهالتهم في ترّدوا قوما   أرشدت

 

 :أیضا   وله

 مساعينا في بهداها نفتدي أن          وحكمتكم ذكراكم نعاهدُ  إّنا

 أفانينا والتقوى العلم من ضّمت        مدرسة   لإلنسان الدهر تراُثك

 عناوينا وللفصحى للمسلمين      بالغته في أضحى البالغة نهجُ 

 (4)تلقينا والتشريع الفقه لقّنتنا    قواعدها الفصحى إلى تؤّسس ألم

 

 

                                                           
 ساند في البريطانية العسكرية الكلية في دارسا   بريطانيا في طويلة مدة عاش( 1585 ـ 1545) فيها وتوفي ببغداد ولد الشاوي مزهر )1)

 عاما   مديرا   وعين م1548 فلسطين في وقاتل عسكرية مناصب عدة تولى العراق وفي البريطانية، األركان كلية وفي هيرست

 (. 144/224: الموسم مجلة( )األّيام مع) ديوان له ،1558 بعد العراقية الموانئ لمصلحة

 ( . المجاهد األمير) بعنوان قصيدة 144/224: الموسم مجلة )2)

 (. الملمات غوث يا الحسين أبا) بعنوان قصيدة 144/226: الموسم مجلة )3)

 (. البتول زوج) بعنوان قصيدة 144/228: الموسم مجلة )4)
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[44/403] 

 (1)الحلباوي نبیل الشیخ

 الوصولُ  للبليغ تمّ  لما هُ           لوال البالغة من نهج   أيّ 

ُ  القلوب في مالها      حتى تشرقُ  اإليمان دنيا هو  أُفولُ  يوما

 جميلُ  الجمال من وأفق   ــل      القو عالم في القرآن نفحُ  هو

ُ  الزمانُ  عنك ضاق ُ  حكما  (2)الموصولُ  درُبك الصبرُ  فإذا    وعلما

 

[47/404] 

 (3)الموسوي هاشم السید

 أدوار خير تؤدي الصفات خيرُ     اجتمعت عليائها في المجد قّمة يا

 وبتار علم ومن العقول من            أحد   لها اليرقى لك مناهج  

 لمحتار تبيانا   البالغة نهجُ         وكفى واحد   منها البالغة نهجُ 

 ثرار السحر عيون من كمنبع        مراتبها أسمى في البالغةُ  فيه

 بأنوار يصدر الهدى معين يرد        ومن للواردين هدى كنزُ  وفيه

 (4)وللساري للغادي الخير مفاتح  وغدت اُستسقيت منك العلم مناهجُ 

 

 

 

                                                           
 أهل ألتباع العلمائية الهيئة رئيس ونائب ،(السالم عليها)رقية السيدة مقام في والجماعة الجمعة إمام الحلباوي، طالب بن نبيل الشيخ )1)

 وآدابها العربية اللغة درس وكذلك عاما ، 18 مدة السيدة ومعهد قم حوزة في الدينية العلوم دّرس دمشق، في ولد سورية، في البيت

 (. وتوقيعه بيده الحلباوي نبيل الشيخ ترجمة المعد لدى توجد. )وخارجها سورية داخل والجامعات الثانويات في عاما   42 من ألكثر

 .  163: حلباوي نبيل للشيخ( الحوض ساقي) قصيدة من أبيات المعاصر، اإلنساني والفكر البالغة نهج )2)

 العالية الدراسات دبلوم ،1572 بغداد جامعة العربية اللغة في بكالوريوس على حاصل ،154 سنة ولد الموسوي حسين السيد هاشم )3)

 واألدباء الشعراء من وهو دواوين عدة له ،1578 القانون كلية ـ فرنسا جنوب جامعة ـ الدولية التنظيمات وإدارة الدبلوماسية في

 . المبدعين
 . 144/274: الموسم مجلة )4)
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[18/127] 

 (1) (الالذقية خنساء) هارون هند

 ُمنشدا صوتك غيرُ  للفصاحة من       والنهى التواضع كبر يا أعلي  

 منتدى والمالحمُ  الشقشيةُ              مكنونة   درة   البالغة نهجُ 

 األجوادا قطفتُ  حتى الثمار ُذقتُ      فكلما الحصيف للقول حصر ال

 (2)حدا ألفا وال.. فيها نقطة ال         رتبة   األثيرةُ  خطابُتك بلغت

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عيد لذكرى خصيصا   القصيدة هذه نظمت وقد م1555 عام وتوفيت م1527 الالذقية في ولدت سورية من معاصرة عربية شاعرة )1)

 .  هـ1414 سنة من الحجة ذو 18 الغدير

 ( (. السالم عليه)علي اإلمام ملحمة) بعنوان قصيدة 144/246: الموسم مجلة )2)
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   المسیحیون: ثانیا: 

[46/408] 

 (1)سالمة بولس

 جلّيا اإلمام وحي فيه صغت           بياني هذا العصور عليّ  يا

 وفّيا خلقتُ  أن هللا أحمدُ               وفائي هذا البيان أمير يا

 السحرّيا ثوبها ونّسقت    للفصحى جمانك من سلسلت أنت

 الثريا يدق لم إن جناح   من        عليه ليس المريض جهدُ  وهو

 أصغرّيا مالىء   منك إنني            فخرا حسبي البيان أمير يا

 علوّيأ حّبه فرط من ُعدّ        حتى المسيحي في الحقُّ  جلجل

 الرضّيا والخلق والعدل        واإللهام البطولة يعشقُ  من أنا

 (2)نبوّيا خلقُهُ  كان فلقد                  نبيا علي   يكن لم فإذا

 

[02/442] 

 (3)الشماس صبري جاك

، زالال   ماء          فرويتني ظامئا   نبعك عاودتُ   فرقانا حكمة 

 حسانا البيان بساتينُ  منها            أينعت البالغة ينابيعُ  هذه

 شانا فكرك سمو والسامياتُ          أنجما   نهجك خلود الخالداتُ 

                                                           
 أصبح حتى تدرج وقد منهم، النصارى السيما عصره أدباء من جملة على وتلمذ بلده، في نشأ لبنان، من مسيحي شاعر كاتب أديب )1)

 فيها، تردد أخرى أعمال إلى إضافة لفترة المسيحي بيروت قاضي فهو العامة الحياة في مشاركاته أما بالبنان، إليهم المشار أحد

 الحسين وعلي الغدير عيد ملحمة وله.. المفردات ونحت التخييل وروعة السبك قوة خاصة والشعري عامة أدبه على ويغلب

 (. 5/154: والسنة الكتاب في علي. ) م1575/ هـ1355 في عضال مرض بعد وتوفي 1542/ هـ1324عام ولد. أخرى ومؤلفات

 .  312: الغدير عيد )2)

 من العربية، للغة أستاذا وعمل 1547 عام حلب جامعة من تخرج ،1546 الحسكة في ولد سوري شاعر الشماس، صبري جاك )3)

 . 1557 حب قصائد ،1584 الخابور جراح: مؤلفاته
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 أزمانا للورى تبقى عصماء          درة   المعاني من والباعثاتُ 

 الحيرانا ويرشدُ  العقول يغني      محكما   قوال   كان عندك كان ما

  (1)ريحانا بلسما   أريجا   فاحت              نفحاُته وهذه( علي) هذا

[04/442] 

  (2)الهاشم جوزیف األستاذ

 مشترعا  ( العلم وبابُ ) البيان سيدُ 

 بالغته من نهج   كان، مذ والفقهُ                                

 (قاصعة  ) المفتيُّ  هو أم الفتى، هو

 (شقشقيته) في منبره وقفاتُ                                

 سلفت وإن( أقضاكم) الشرع محّجةُ 

 حكمته دون من( هلكت ، خالفة  )                              

 يحفظه القرآن، منهل من ُيعبُّ 

 غزارته من فاغرف كالبحر( والنهج)                             

 لمست إن القرصانُ  موجه في يغوصُ 

 لّجته قعر في هوى ُدّرا ، يداه                              

  قمم   أغواُره قُلل ، أعماقُهُ 

 رحمته نحو توق   هللا، مدى إلى                            

، التفتّ  أّنى  هدى   اتجهت أّنى نهى 

 منارته من ضوء أبحرت وحيثُ                             

 مذهُبها هللا نورُ  العدالُة، هنا

 شريعته في اي   الحق ودولةُ                            

 هنا الحياة عنوانُ  الفضيلةُ  هنا

، عنوان                            قادته عنوانُ  مجتمع 

                                                           
 . نفحاته وهذه( علي هذا) بعنوان قصيدة 261: 144 العدد الموسم مجلة )1)

 سنة المتن قضاء البوشرية بلدة جوزيف ولد الزجل شعراء أشهر من لبناني شاعر( الدامور زغلول) باسم الملقب الهاشم جوزيف )2)

 له يتفتق ما عليها يدّون وورقة فلما   حامال   الصنوبر بين األرض يفترش فكان الشعر موهبة لديه تفتحت التاسعة سن وفي ،1525

 "شعر يكتب وعم مزغلل الداموري ابن الصبي هيدا: "فيه يقولون ورفاقه معلموه أصبح حتى يرددها أبيات من

 (. http//:ar.wikipedia.org: الرابط.. )الدامور زغلول بلقب عرف يومها ومن
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 ُتفتى   السماء مصباحُ  السياسةُ  هنا

 !سياسته معنى فهموا ليتهم يا                          

 فما الوجود، دستور دونك كأنّ 

 ..دنيوّيته في شرائُعه زلّت                          

 محتدهُ العبق، نبوي   التفى، هو

  (1)قصته بعض فاذكر األرض في كالملح                             

 

[00/444] 

 (هـ4143ت) (2)فرحات خلیل الشاعر

 !القسر وفي الخيار في وعيدا وساغ    مواعدا ساغ الّنهجُ  وأنت ال؟ ولم

 الّدر شعشع في الراح وسكب غراب     موائد فهو النهج طيبُ  انداح إذا

 خضر أربع   على أبكار   وتطريبُ       صوالج   ورقصُ  تيجان وتحويمُ 

 والصدر الرأس مغفورةُ  رّبها إلى         خالئق   ورجعى كبار   وتبكيرُ 

 الّنحر إلى رّدت القول سهام فكلُّ    سهُمه رنّ  أو النهج سيفُ  طنُّ  وإن

 الّنثر بجدة أو الشعر كنه إلدراك        مدارجا   إليك مّدوا األلى أخالُ 

 !الغير األزمن في الّشرك برج كأهواء  دراجهم أهوت الّنهج بروج بظلّ 

 الجزر أمنع في كالكنز وتالده     لفظه طارف السعد كوجه كالم  

 حصر بال أيضا الّنغم فذّ  ويسمع   الرؤى من عجيبا   حصر بال يريك

 فاّسدر فالعرش الفردوس إلى وبعض      المدى مع بعض   اآلياتُ  وتأخُذك

 بالّسفر ترفقُ  األرياح من وضرب          بأجنح   رفّ  التركيب بني كأنّ 

 األسر؟ شّدةُ  أم المسحور الّنعم من    أسُره كان هل المأسورُ  بها يحارُ 

 !الّسحر هيكل في العبادُ  يحُرمُ  كما   الرؤى ُتحرمُ  بها للنجوى مقاصيرُ 

 العذري قلبك إلى معراج   النهجُ  بل    السما إلى جديد   معراج   النهجُ  هو

 الشعر عن أنأى القرآنُ  يكن وإن        تالزما إال والقرآنُ  النهجُ  وما

 القدر في األُلوهة ظلُّ  أنه على        توافقوا فالعارفون عجب وما

                                                           
 .  38: المعاصر اإلنساني والفكر البالغة نهج )1)
 على فحصل مونبيلييه جامعة مع يالمراسلة علومه وواصل الشرقية، الكلية في بها وتعلم بيروت، ولد لبنان من باحث شاعر أديب )2)

 (. 85: األعالم إتمام. )رأسه مسقط إلى عاد ثم أفريقية إلى هاجر الفرنسية، باللغة إجازة



 144 

 السّري الملهم في المرءُ  يحارُ  وليس!    جملة األناجيل أشياء النهج وفي

 الّصخر في يخلدُ  النقاشُ  ولكنك        بيانها لكسف   ينهض لم بياُنك

 !درّ  كال ودرّ  وجد، كال فوجد!       ربيُبه إني النهج أفدي بعينيّ 

 البكر والكلم الفكر ملوك مليك             رأيتني حتى وهللا تتبعُته

  (1)القصر خدم من القول ملوك وكلُّ      ربُّه وحدك القول بقصر فأنت

 

[04/440] 

  (2)األنطاكي المسیح عبد

 وعجميُّها عربيُّها البرية من      لسن لذي دانت ما الفصاحة إن

 راعيها القوال اللسن للمرتضى      خاضعة   وهي ببهاها انثنت كما

 مبديها المجهول العدم من            وكأنه له خلقا ُخلقت كأنها

 ترويها والناسُ  آدابه آثار          عرفت قبله فصيح كلّ  بذّ  قد

 يمشيها رام إن بمضمارها سبقا            لمطلب   سبال بعده يدع ولم

 يلقيها كان قد خطب   وال ـسان       ملـ أفصحُ  وهو القس ذكر يبق لم

 ينشيها كان علي وحسبي فيها            يقاربه من ما فصاحته نعم

 دريها األقوال من الناثرين        الفصحاء سيدُ  ريب   دون وإنه

 باريها قال قد ما دون إنما         طرا البرية أقوال فوق وإنها

 تاليها نفس يغشي حالال سحرا    تليت ما األلباب تسحرُ  التي وهي

 لساقيها إثم   بال الشمول لعب     لعبت الورى بألباب الشمولُ  هي

 ألليها من تحلى قد فهاكه      نظمت قد الشرع لجيد درّ  عقودُ 

 مجاليها الدنيا تبهرُ  حليها   في العرائس مثل جليت حسنها في

 تحكيها الطير نغماتُ  ما  األسماع مطربة وهللا تالوُتها آضت

 فيها وما الدنيا ناسي بها أنسا       فرائضه عن تالهى تالها فمن

 فحاويها الزهرا وأخالقه الكبرى     وحكمته الغرا مواعظه ضّمت

                                                           
 .  33: علي محراب في )1)

 .  65 ص في ترجمته وردت )2)
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 موحيها شاء ما على الكتاب آيات           توضحُ  بأحكام   فيها وجاء

 بكاسيها أعظم بها تليقُ  ألفاظا            السنية معانيه يكسو وكان

 يوشيها بدراريه تكلف           تعب بال عفوا يرسلُها كان

 يغنيها لألعراب الفصاحة من         له النفاد كنزا وحقك ظلّت

 تحديها يبغي من كلّ  أعجزت       لكن الفصاحة الناسُ  تعلمت منها

 فتاويها فيه مصدرة باإلجماع           الصناعة أهلُ  اعترفت بذلك

 معانيها من أو حيدرة   أقوال     من وأفصحُ  أجلى هل هللا وعمُرك

 أماليها شتى في الزكانة أهلُ       نثرت ما كلّ  أو نظمت ما كلّ  في

 مجاريها تجري أو الهدايةُ  فيها         منسقة   آيات  : قلتُ  التقى لوال

 لقاربها هدي   وبه سطورها       في" البالغة نهج" كتابُتهُ  وذي

 عاليها أبقاهُ  الذي تحاكي ثارا            آ للصحابة رأينا ما وحسبنا

 مجريها كان قد والمصطفى هللا      دين مناهل معه وردوا لقد وهم

 تسفيها تلق لم معجزة للناس          فصاحته هياب غير تقل فإن

 يبغيها كان قد محفن لجدية          معاوية مثوى أتى يوم   وذات

 مثانيها أنشدني الفصاحة ربّ    يا جئتك الناس أعيى عند من: فقال

 وتمويها كذبا   حيدرة   عياء      واإل بالفهاهة ترمي ويحك: فقال

 قريشيها حتى ألمتنا هُ          إالّ  الفصاحة قوانين يسن ولم

 يزويها اسطاع ما بمجلسه عفوا        بدرت قد منه حقّ  قولهُ  وتلك

  (1)نواديها في وروته به له    شهدت أعداؤه ما للمرء والفضلُ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  655: المباركة العلوية القصيدة )1)
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 اآلشعار فهرس

 

 الصفحة       الشاعر اسم  تیالب آخر        تیالب صدر

                     الفرزدق  المجامع           بمثلهم فجئني آبائي اولئك

     الغطاء كاشف آل هادي       الوادي   السنا ذلك من الوضاح السنا فهذا

     العاملي يحيى بن إبراهيم            طنب      أخبية للمجد ضربوا معشر من

   صنعان الشيخ ابن محمد أبو         الباري       ممطوره روضة   البالغة نهج

                  الغزازي أحمد          وغردا            أدبية روضة باكرتني لقد

          البحراني أحمد الشيخ            نظرا           الحبه أم نهج البالغة نهج

                فادار بن الحسن           البارد           وارد البالغة نهج متصفح

              يعقوب بن الحسن             درر             درر ضمنه البالغة نهج

            العمري الباقي عبد             جلي        بالغة   نهج السفر هذا إن أال

 العمري الباقي عبد          فانقمعا         بلغنا عنك نهج   البالغة نهج

 الطباطبائي الجليل عبد             حذوه           األيادي جم مدرة   خطيبُ 

 النقيب ابن           حصر   بهجتهُ  الغضّين على أنافت مولىّ 

 الفنحكردي علي الشيخ            السيد    المرتضى كالم من البالغة نهج

 الشهيفي علي           مقوال   ترى هل البالغة نهج الى وانظر

 هللا فضل بن علي          فاضح    البالغة لذوي نهجه البالغة نهج

 واضح 

 الطبيب محمد بن علي        والعلماء       الفصحاء مشرع البالغة نهج

 الزباره العلوي علي السيد              أباء         الجوزاء قّمة تجاوز من يا

 السرخسي علي            سالكه        من البالغة نهج يا دّرك هلل

 إسماعيل بن محمد            علويا            معا   والفرس اليونان حكم

 البيهقي الدين قطب            أمجد         مسدد كل نهج البالغة نهج

 الغروي علي محمد الشيخ          جبارها      منبر صهوة للوعظ رقى وإذا

 النيشابوري يعقوب              أمد        جدد مهيع نهج البالغة نهج

 الوائلي أحمد الشيخ           بدور       حور البالغة نهج مجالي في
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 الوائلي أحمد الشيخ            جليل            من الورد ينمم يراعا   يا

 الهاللي جعفر             كبير          بما منك اإلعمال وعظيم

 بستانه حسين          السالح    الحق صولة في النبي حسام يا

 عظيمة صالح الدكتور          العقالء     تخاذلت يوم هللا دين وعزرت

 عظيمة صالح الدكتور          رجائي       تسابقت المؤمنين أمير إليك

 شّبر عباس           والتبر    منهال   البالغة نهج لنا شرعت

 الحصري األمير عبد         مقدا      العذراء آرائه في البحر وهو ويعود

 الجشي علي        النظر                           معتبر كتاب   هذا

 السماوي علي األستاذ        المبدع             بعلمها الشعوب تفاخرت وإذا

 الحبوبي علي       المعشارُ           حاويا الفصاحة في المفّوه كنت

 هللا فضل جواد محمد         ورخاء              صغتهُ  نهجا   وان البيان أأبا

 الصافي جواد محمد        والريبا            أشعته من فيض البالغة نهج

 مهدي محمد السيد        المنهج                  يدلج لمن السبيل أنرت

 الدين شمس الدين محي   فاستساغوها         يا البالغة أرباب البالغة عنك

 القزويني مرتضى السيد           نظير           وحكمة النبي عن وعاه علم

 الشاوي مزهر        والتجالد         خطابه عند القول حكيم وكان

 الشاوي مزهر         الهامات     معجزة   واإلسالم للدهر كنت لقد

 الشاوي مزهر          مساعينا           وحكمتكم ذكراكم نعاهد انا

 الحلباوي نبيل الشيخ         الوصول             لوال البالغة من نهج أي

 الموسوي هاشم السيد           أدوار     اجتمعت عليائها في المجد قمة يا

 هارون هند          منشدا         والنهي التواضع كبر يا أعلي

 سالمة بولس              جليا           بياني هذا العصور علي يا

 الشماس صبري جاك           فرقانا        فرويتني ضامئا   نبعك عاودت

 الهاشم جوزيف           بالغته       مشترعا العلم وباب البيان سيد

 فرحات خليل            القسر     مواعدا ساغ النهج وأنت ال؟ ولم

 األنطاكي المسيح عبد         وعجمّيها       لسن لذي مادامت الفصاحة أن
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 المطبعة ـ بيروت الغالئيني، سليم محمد بن مصطفى: الزهر أريج ـ 3

 .م1511 ـ هـ1325 األهلية،

 الراعي، مطبعة ـ النجف النشر، منتدى(: السالم عليه)اإلمام أسبوع ـ 4

 .تاريخ بدون

 المطبعة ـ قم العرشي، عليخان امتياز األستاذ: البالغة نهج استناد ـ 5

 . هـ1355 العلمية،
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 . هـ1432 ، المقدسة العلوّية العتبة ـ األشرف

 النجف هيفا، أنور راجي: المعاصر المسيحي الفكر في علي اإلمام ـ 13

 . هـ1432 ، المقدسة العلوية العتبة ـ األشرف
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 . هـ1423

 ـ األشرف النجف كّتاني، سليمان: ومتراس نبراس علي اإلمام ـ 15

 . م1567 ـ هـ1386 النعمان، مطبعة

 المطبعة ـ األشرف النجف النقدي، جعفر: العلوية األنوار ـ 16

 . م1562 ـ هـ1381 الحيدرية،

 علي بن أحمد الدين نظام: البالغة وأسرار الفصاحة أنوار ـ 17

 . هـ1378 النصر، مؤسسة ـ طهران الجيالني،

 دار ـ قم اليعقوبي، علي محمد الشيخ: الحلة أدباء أو البابليات ـ 18
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 جواد محمد: تحقيق الجاللي، حسين محمد السيد: التراث فهرس ـ 65

 . هـ1422 ما، دليل ـ قم الجاللي،

 جالل: تحقيق بابويه، بن الدين منتجب: الدين منتجب فهرست ـ 74

 . ش.  هـ1366 مهر، ـ قم: األرموي محدث الدين

( (: السالم عليه)علي اإلمام ملحمة) أو المباركة العلوية القصيدة ـ 71

 . م1551 ـ هـ1411 األعلمي، مؤسسة ـ بيروت األنطاكي، المسيح عبد

 صّححه الكليني، إسحاق بن يعقوب بن محمد جعفر أبي: الكافي ـ 72

 . هـ1388 ، اإلسالمية الكتب دار ـ طهران الغفاري، أكبر علي: عليه وعلّق

 كاشف جعفر الشيخ: الغراء الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف ـ 73

 دفتر انتشارات ـ قم خراسان، فرع ـ اإلسالمي اإلعالم مكتب: تحقيق العطاء،

 . هـ1422 إسالمي، تبليغات

 اإلسالمي، النشر مؤسسة ـ قم القّمي، عباس الشيخ: واأللقاب الكنى ـ 74

 . هـ1425

 . هـ1445 الحوزة، أدب نشر ـ قم ، منظور ابن: العرب لسان ـ 75

 العرفان، مطبعة ـ صيدا نخله، أمين: البالغة نهج من كلمة مائة ـ 76

 . م1534

 ـ النجف الشهرستاني، الدين هبة السيد: البالغة نهج هو ما ـ 77

 . هـ1444 النعمان،

 المطبوع العطاء، كاشف هادي الشيخ البالغة، نهج مدارك ـ 78

 .تاريخ بدون األندلس، مكتبة ـ بيروت البالغة، نهج مستدرك كتاب بضميمة

 دار ـ بيروت الفتالوي، عبود كاظم: الغري شعراء مستدرك ـ 75
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 . هـ1423 األضواء،

 مكتبة ـ بيروت الغطاء، كاشف هادي الشيخ: البالغة نهج مستدرك ـ 84

 .تاريخ بدون ، األندلس

 دار ـ بيروت األمين، حسن السيد: الشيعة أعيان مستدركات ـ 81

 . م1587 ـ هـ1448 للمطبوعات، التعارف

 الحسيني، الزهراء عبد السيد: وأسانيده البالغة نهج مصادر ـ 82

 . م1588 ـ هـ1445 الزهراء، دار ـ بيروت

 الشافعي، طلحة بن محمد: الرسول آل مناقب في السؤول مطالب ـ 83

 .العطّية أحمد بن ماجد: تحقيق

 بن أحمد: الزيىية رجال تراجم في البحور ومجمع البدور مطلع ـ 84

 اإلسالمية، للدراسات البيت أهل مركز ـ اليمن الرجال، أبي بن صالح

 . م 2444 ـ هـ1425

 تقي محمد: تحقيق البيهقي، زيد بن علي: البالغة نهج معارج ـ 85

 . هـ1445 ، النجفي المرعشي العظمى هللا آية مكتبة ـ قم ، پژوه دانش

 ـ بيروت هنداوي، خليل: البالغة نهج خالل من علي اإلمام مع ـ 86

 .تاريخ بدون اآلداب، دار

 الثقلين، دار ـ بيروت الغروي، محمد: األشرف النجف علماء مع ـ 87

 . هـ1424

 حرز محمد الشيخ: واألدباء العلماء تراجم في الرجال معارف ـ 88

 . هـ1445 النجفي، المرعشي العظمى هللا آية مكتبة ـ قم الدين،

 القرشي، شريف باقر الشيخ: البالغة نهج في الحضارية المعالم ـ 85

 . م2412 ،(السالم عليه)الحسين اإلمام مؤسسة ـ األشرف النجف

 هادي محمد: عام ألف خالل النجف في واألدب الفكر رجال معجم ـ 54

 . م1564 ـ هـ1348 اآلداب، مطبعة ـ األشرف النجف األميني،

 ـ قم سركيس، اليان يوسف: والمعربة العربية المطبوعات معجم ـ 51

 . هـ1414 النجفي، المرعشي العظمى هللا آية مكتبة

 ـ بيروت يعقوب، بديع أميل: العرب اللغويين في المفصل المعجم ـ 52



 152 

 . هـ1418 العلمية، الكتب دار

 اإلعالم مكتب ـ قم زكريا، بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس معجم ـ 53

 . هـ1444 اإلسالمي،

 التراث إحياء دار ـ بيروت كّحألة، رضا عمر: المؤلفين معجم ـ 54

 .تاريخ بدون العربي،

 القايني النقوي تقي محمد: البالغة نهج شرح في السعادة مفتاح ـ 55

 .تاريخ بدون المصطفوي، مكتبة ـ طهران الخراساني،

 المكتبة ـ القاهرة عبده، محمد: الرياسة وسياق السياسة مقتبس ـ 56

 . هـ1317 األدبية،

 هـ1415 الهدى، أنوار ـ قم الحسن، هللا عبد: اإلمامة في مناظرات ـ 57

. 

 ـ بيروت الفتالوي، عبود كاظم: واألدب الفكر أعالم من المنتخب ـ 58

 . م1555 ـ هـ1415 المواهب، مؤسسة

 الخوئي، الهاشمي هللا حبيب: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج ـ 55

 . ش.  هـ1364 اإلسالمية، المطبعة ـ طهران

 هللا هبة بن سعيد: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج ـ 144

 العظمة هللا آية مكتبة ـ قم الكوهكمري، اللطيف عبد السيد: تحقيق الراوندي،

 . هـ1446 النجفي، المرعشي

 ـ بيروت مغنية، جواد محمد(: السالم عليه)علي اإلمام موسوعة ـ 141

 . هـ1425 الجديد، التيار دار

 اإلمام مؤسسة في العلمّية اللجنة: الفقهاء طبقات موسوعة ـ 142

 اإلمام مؤسسة ـ قم السبحاني، جعفر الشيخ: إشراف ،(السالم عليه)الصادق

 . هـ1418 ،(السالم عليه)الصادق

 هللا روح السيد(: السياسّية اإللهّية الوصية) األخير النداء ـ 143

 . م2444 الخميني، اإلمام تراث نشر مؤسسة ـ طهران الخميني،

 ناصر الشيخ: البالغة لنهج جامع عصري شرح الوالية تفحات ـ 144

 بن علي اإلمام مدرسة ـ قم الفضالء، من مجموعة بمساعدة الشيرازي مكارم
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 . هـ1426 ،(السالم عليه)طالب أبي

 محمد: شرح ،( (السالم عليه)علي اإلمام خطب) البالغة نهج ـ 145

 .تاريخ بدون المعرفة، دار ـ بيروت عبده،

 ـ بيروت ياسين، آل حسن محمد الشيخ: لمن؟ البالغة نهج ـ 146

 . هـ1358 العالمي، المكتب

 الثقافي المستشار: المعاصر اإلنساني والفكر البالغة نهج ـ 147

 . هـ1414 بدمشق، اإليرانية اإلسالمية للجمهورية

 عّدة(: البالغة نهج حول ومقاالت بحوث مجموعة) الحياة نهج ـ 148

 .تاريخ بدون البالغة، نهج مؤسسة ـ طهران العلماء، من

 باقر محمد الشيخ: البالغة نهج مستدرك في السعادة نهج ـ 145

 .تاريخ بدون األعلمي، مؤسسة ـ بيروت المحمودي،

 األرناؤوط أحمد: تحقيق الصفدي، أيبك بن خليل: بالوفيات الوافي ـ114

 . م2444 ـ هـ1424 التراث، إحياء دار ـ بيروت مصطفى، وتركي

 الفتاة، زحلة منشورات ـ لبنان فرحات، خليل: علي محراب وفي ـ 111

 .  م1551

 شرح التعالبي، الملك عبد: العصر أهل محاسن في الدهر يتيمة ـ 112

 .م1583 ـ هـ1443 العلمية، الكتب الدار ـ بيروت قميحة، محمد مفيد: وتحقيق

 

 والصحف المجالت

 .سورية في العرب الكتاب اتحاد عن تصدر جريدة: األدبي األسبوع ـ 1

 شهرّية تاريخّية اجتماعّية أدبّية علمّية مجلة: النجفّية االعتدال ـ 2

: لصاحبها ، م1532 شباط في األشرف النجف مدينة في صدرت مصّورة،

                                                                                     .                                                                                                               البالغي علي محمد

 وصاحبها األشرف، النجف في تصدر أدبّية، تاريخّية دينّية مجلّة: اإليمان ـ 3

 . م1563 في األول عددها صدر اليعقوبي، موسى: تحريرها ورئيس

 إلحياء( السالم عليه)البيت آل مؤسسة تصدرها فصلّية نشرة: تراثنا ـ 4

 .التراث
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 رئيس بالقاهرة، التقريب دار عن تصدر مجلة: اإلسالم رسالة ـ 5

 .المدني محمد محمد: تحريرها

 تصدر واألدبّية، والتاريخّية الفكرّية بالقضايا ُتعنى مجلة: العرفان ـ 6

 .الزين عارف أحمد الشيخ: تحريرها رئيس بيروت، في

 اللغة بشؤون تعنى فصلّية مجلة: بدمشق العربية اللغة مجمع مجلة ـ 7

 .العربية اللغة مجامع اتحاد وأخبار يتعلق وما العربّية

 عن تصدر محكمة، شهرّية دورّية علمّية مجلة: العربي المستقبل ـ 8

 .العربّية الوحدة دراسات مركز

 صاحبها والتراث، باآلثار تعنى مصّورة فصلّية مجلة: الموسم ـ 5

 .هولندا ـ الهاي في تصدر الطريحي، سعيد محمد: تحريرها ورئيس

 المتعلّقة السياسّية الملفات جميع بفتح تهتم مجلة: العربي الوطن ـ 14

 .بيروت في تصدر األوسط، الشرق بمنطقة

 

 األنترنت مواقع

 www.odabasham.net:  الرابط. االلكترونية الشام أدباء رابطة ـ 1

 www.ahewar.org: الرابط. االلكترونية المتمّدن الحوار شبكة ـ 2

 www.shiaweb.org: الرابط. العالمية الشيعة شبكة ـ 3

  www.graqurr.org:  الرابط. الحر العراق شبكة ـ 4

  http://www.Ssnp: الرابط. القومّية السورّية المعلومات شبكة ـ 5

  www.iraqhurr.org الرابك. االلكترونية الثقافّية المجلّة ـ 6

. االلكترونية البرادعي الدين محيي خالد الشاعر وعةموس ـ 7

  www.alsh3r.com:الرابك

 الثقافي، المجمع عن تصدر الثالث، اإلصدار الشعرّية، الموسوعة ـ 8

  www.cultural.org.ae: الرابط ،2443 المّتحدة العربّية اإلمارات دولة

 http://ar.wikipedia.org:  الرابط. االلكترونية ويكبيديا موسوعة ـ 5

 :الرابط. الدولية البالغة نهج مؤسسة موقع ـ 14

www.anlebanon.com 

http://www.odabasham.net/
http://www.ahewar.org/
http://www.shiaweb.org/
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http://www.iraqhurr.org/
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: الرابط. االلكتروني القرآن هدى موقع ـ 11

www.hodaalquran.com  

  www.yahosein.com: الرابط. حسين يا موقع ـ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتویات فهرس

 المكتبة إدارة كلمة

 المقدمة

 

 القدماء اإلعالم: األول الباب

 

 األول الفصل

 (الهجري الخامس القرن أعالم)

 الرضي الشريف

 

 الثاني الفصل

 (الهجري السادس القرن أعالم)

 الراوندي هللا هبة بن سعيد الدين قطب

 البيهقي زيد بن علي الدين ظهير

http://www.hodaalquran.com/
http://www.hodaalquran.com/
http://www.yahosein.com/
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 البيهقي الكيدري الحسين بن محمد الدين قطب

 

 الثالث الفصل

 (الهجري السابع القرن أعالم)

 المعتزلي( الحديد أبي أبن)بـ المعروف هللا هبة بن الحميد عبد

 الشافعي طلحة بن محمد الدين كمال

 البحراني( ميثم ابن)بـ المعروف علي بن ميثم الدين كمال

 

 الرابع الفصل

 (الهجري الثامن القرن أعالم)

 المعروف العلوي طباطبا ابن علي بن محمد جعفر أبي األديب

 (الطقطقى ابن)بـ

 الحسيني علي حمزة بن يحيى الحسين أبو

 الخامس الفصل

 (الهجري عشر الحادي القرن أعالم)

 الجيالني علي الدين نظام

 

 السادس الفصل

 (الهجري عشر الثالث القرن أعالم)

 الغطاء كاشف جعفر الشيخ

 اآللوسي محمود الدين شهاب الثناء أبو
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 المحدثون األعالم: الثاني الباب

 

 األول الفصل

 (الهجري عشر الرابع القرن أعالم)

 

 :المسلمون

 الكاظمي أمين أحمد العالّمة

 المصري الّزيات حسن أحمد

 محمد أحمد الشيح

 البغدادي التقي أديب

 الفكيكي توفيق األستاذ

 الخوئي هللا حبيب الشيح

 بستانه حسين

 الهنداوي خليل
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 مبارك زكي الدكتور

 العقّاد محمود عباس األستاذ

 النجفي األميني أحمد الحسين عبد الشيخ

 مطر المهدي عبد

 حمودة الوهاب عبد األستاذ

 شريعتي علي الدكتور

 العاملي األمين الكريم عبد بن محسن السيد

 (الطهراني بزرك آقا)بـ المعروف علي بن محسن الشيخ

 المرصفي نائل حسن بن محمد

 علي كرد الرزاق عبد بن محمد

 عبده بن محمد الشيخ

 الغطاء كاشف آل علي الشيخ ابن الحسين محمد الشيخ

 (الشهرستاني الدين هبة)بـ المعروف حسين بن علي محمد السيد

 الحميد عبد بن الدين محيي محمد

 الغالييني مصطفى الشيخ

 السبيتي موسى الشيخ

 النجفي الغطاء كاشف آل هادي الشيخ

 

 :المسیحیون

 نخلة أمين

 شميل شبلي

 االنطاكي المسيح عبد

 

 :المستشرقون

 االنكليزي كرينو مستر

 نرسيسيان

 كوربان هنري
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 الثاني الفصل

 (الهجري عشر الخامس القرن أعالم)

 :المسلمون

 الخوئي القاسم أبو السيد

 العرشي خان على امتياز األستاذ

 القرشي شريف باقر الشيخ

 المهاجر جعفر الشيخ

 اآلملي زاده حسن حسن الشيخ

 هيفا أنور راجي

 الخميني هللا روح السيد

 الريس نجيب رياض

 الورداني صالح األستاذ

 الخطيب الحسيني الزهراء عبد السيد

 العطاردي هللا عزيز الشيخ

 الخامنئي جواد بن علي السيد

 السيستاني الحسيني باقر محمد بن علي السيد

 بيضون لبيب

 العاملي القبيسي حسن بن محمد الشيخ

 اللنكراني فاضل بن محمد الشيخ

 المجذوب مصطفى بن محمد

 الشيرازي الحسيني مهدي بن محمد السيد

 التيجاني الناصر بن محمد الدكتور

 ابراهيم الفضل ابو محمد

 المحمودي باقر محمد الشيخ

 التستري كاظم بن تقي محمد الشيخ
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 القايني النقوي باقر محمد بن تقي محمد السيد

 الكرباسي إبراهيم الشيخ ابن جعفر محمد الشيخ

 مغنية جواد محمد الشيخ

 ياسين آل حسن محمد الشيخ

 (الخراساني الوحيد)بـ المعروف حسن بن حسين محمد الشيخ

 الجاللي الحسيني محسن بن حسين محمد السيد

 الدين شمس مهدي محمد الشيخ

 األميني هادي محمد الشيخ

 الشيرازي مكارم ناصر الشيخ

 

 :المسیحیون

 شاوول بول الشاعر

 جرداق جورج األستاذ

 الفاخوريّ  حّنا

 العزيزي زايد بن روكس

 كتاني سليمان

 سلهب نصري

 

 :األكادیمیون

 الحكيم عيسى حسن الدكتور

 البرادعي الدين محيي خالد الدكتور

 الهالل إبراهيم السادة عبد خليل الدكتور

 سلوم داود الدكتور

 محمود نجيب زكي

 الصالح صبحي الدكتور

 الفحام علي عباس الدكتور

 الالريجاني علي الدكتور
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 غزوان عناد البرفسور

 النواوي أمين محمود الدكتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربي الشعر في البالغة نهج: الثالث الباب

 

 األول الفصل

 (القدامي الشعراء)

 الطيبي العاملي يحيى بن إبراهيم الشيخ

 صنعان الشيخ ابن محمد أبو

 العزازي الملك عبد بن أحمد

 الربان األوالي البحراني محمد بن أحمد الشيخ

 فادار بن الحسن الدين أفضل

 النيشابوري يعقوب بن الحسن

 العمري الباقي عبد

 الطباطبائي الجليل عبد

 (النقيب ابن)بـ المعروف محمد بن الرحمن عبد

 الفنجكرديّ  أحمد بن علي اإلمام الشيخ
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 الشهيفي الحلي الحسين بن علي

 الراوندي هللا فضل بن علي السيد

 الطبيب الحسن بن محمد سعد أبي بن علي

 الزبارة العلوي يحيى بن محمد بن علي السيد

 السرخسي ناصر بن علي

 الصنعاني الحسني األمير اسماعيل بن محمد

 البيهقي الكيدري الحسين بن محمد الدين قطب

 الغروي بشارة بن علي محمد الشيخ

 النيشابوري محمد بن أحمد بن يعقوب

 

 

 

 

 الثاني الفصل

 (المحدثون الشعراء)

 المسلمون

 الوائلي أحمد الشيخ

 الهاللي جعفر

 بستانه حسين

 عظيمة صالح

 شبر عباس

 الحصيري األمير عبد

 الجشي حسن بن علي

 السماوي حميد علي

 الحبوبي سعيد محمد بن علي

 هللا فضل الرؤف عبد جواد محمد

 الصافي نعمة بن جواد محمد
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 الخرسان الموسوي حسن السيد مهدي محمد السيد

 الدين شمس الدين محي

 القزويني مرتضى السيد

 الشاوي مزهر

 الحلباوي نبيل الشيخ

 الموسوي هاشم السيد

 هارون هند

 

 :المسیحیون

 سالمة بولس

 شماس صبري جاك

 الهاشم جوزيف األستاذ

 فرحات خليل الشاعر

 األنطاكي المسيح عبد

 الفنية الفهارس

 القرآنية اآليات فهرس

 األشعار فهرس

 والمراجع المصادر فهرس

 الكتاب محتويات
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 منشوراتنا

سة العباسی ة العتبة مخطوطات ودار مكتبة ـ مكتبتنا تشرفت  ـ المقد 

 إعدادا ؛ أو مراجعة   أو تحقیقا   بها العمل بعد اآلتیة العناوین بنشر

 (.السالم عليه)العّباس ـ 1

 (.هـ1351 ت) المقّرم الموسوي الرزاق عبد السّيد: تأليف 

 .الحسون محّمد الشيخ: تحقيق 

 (والثانية األولى الطبعة. )الحسينّية المجالس ـ 2

 (.هـ1373ت) الغطاء كاشف آل الحسين محّمد الشيخ: تأليف 

 .الحلّي مجيد علي أحمد: تحقيق 

 .التحقيق وحدة: فهارسه ووضع راجعه 

 .حنبل بن أحمد اإلمام مسند من انتخب ما في الخصام سند ـ 3

 الهمداني علي صفر بن محّمد شير الشيخ الحّجة: تأليف 

 (.هـ1354ت)
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 .الحلّي مجيد علي أحمد: تحقيق 

 التحقيق وحدة: فهارسه ووضع راجعه 

 .الكالم علم إلى األفهام معارج ـ 4

 (.5ق) الكفعمي الجبعيّ  علي بن أحمد الدين جمال الشيخ: تأليف 

 .الحلي عوض الحليم عبد: تحقيق 

 .التحقيق وحدة: مراجعة 

 ((السالم عليه)واألئّمة النبيّ  أخالق مكارم ـ 5

 (.هـ573ت) الراوندي الدين قطب اإلمام الشيخ: تأليف 

 .البروجردي الموسويّ  حسين السّيد: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 .الُنجبا عشر االثني األئّمة على النص إثبات في الهدى منار ـ 6

 (.هـ1315ت)البحرانيّ  هللا عبد بن عليّ  الشيخ: تأليف 

 .الحلي عوض الحليم عبد: تحقيق 

 .التحقيق وحدة: مراجعة

 (.والثانية األولى الطبعة. )حديثا   األربعون ـ 7

 الخرسان رضا محّمد السّيد صادق محّمد السّيد: اختيار 

 (.معاصر)

 .التحقيق وحدة: تحقيق 

 (والثاني األول الجزء. )المقدسة العباسية العتبة مخطوطات فهرس ـ 8

 .البروجردي الموسوي حسن السّيد: وفهرسة إعداد

 البغدادية القصيدة على العلوية الصولة ـ 5

 (هـ1355ت) العلوم بحر آل صادق محّمد السّيد: تأليف

 التحقيق وحدة: تحقيق

 الحلي داود بن سليمان السّيد ديوان ـ 14

 الحلي الحسيني سليمان مضر. د: وتحقيق دراسة 

 التحقيق وحدة: مراجعة 
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 (السالم عليه)األبصار عن الغائب وجه عن األستار كشف ـ 11

 ت) الطبرسي النوري حسين المحّدث الميرزا العالّمة: تأليف 

 (.هـ1324

 .الحلي مجيد علي أحمد: تحقيق 

 .التحقيق وحدة: فهارسه ووضع وضبطه راجعه

 ( (.السالم عليه)المؤمنين أمير كالم من المختار) البالغة نهج ـ 12

 (.هـ446ت) الرضي الشريف: جمع  

 الميالني هاشم السّيد: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 الطف بأرض اللطف مجالي ـ 13

 (هـ1371ت) السماوي طاهر بن محمد الشيخ: نظم 

 الزبيدي النبي عبد عالء: شرح 

 .التحقيق وحدة: فهارسه ووضع وضبطه راجعه 

 ( (السالم عليهم) األئمة مشاهد مجاورة) المجاورة آداب في رسالة ـ 14

 (هـ1324ت) النوري حسين الشيخ العالّمة: أمالي من 

 الغطاء كاشف آل الحسين محّمد الشيخ: العربية إلى ونقلها حّررها 

 (.هـ1373ت)

 الوكيل حسن محمد محمد: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 معاوية قبر على( المجذوب محمد) الشاعر قصيدة شرح ـ 15

 المجذوب محّمد األستاذ الشاعر: الناظم 

 (العرب أبو) السالمي حمزة الشيخ: شرح 

 والدراسات التأليف وحدة: فهارسه ووضع وضبطه راجعة 

 (والثاني األول الجزء) الجامعية والرسائل األطاريح دليل ـ 16

 اإللكترونية المكتبة وحدة: إعداد 

 اإلمامية علماء تراجم في البهية الدرر ـ 17
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 (. هـ1355ت) العلوم بحر آل صادق محّمد السيد: تأليف 

 التحقيق وحدة: تحقيق 

 التبليغ آية شأن في مسألة جواب ـ 18

 (هـ1328) الكاظمي الخالصي هللا اسد الشيخ: تأليف 

 الخطيب مهدي السّيد ميثم: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 (السالم عليه)طالب أبي بن علي في القرآن من نزل ما ـ 15

 بن محمد بن أحمد بكر أبي بن المظفر الفضائل أبو: تأليف 

 (.هـ631ت) الرازي الحنفي المختار

 الخرسان الموسوي حسن السّيد مهدي محّمد السّيد: تقديم 

 المقّرم الموسوي حسنين السّيد: وتعليق تحقيق 

 عليه)طالب أبي بن علي فضائل في المناقب وُغرر المطالب درر ـ 24

 (.السالم

 .الرضوي الحسيني هللا نعمة بن ولي السيد: تأليف 

 النوري حسين محمد الشيخ: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 الكونغرس مكتبة تصنيف ـ 21

 الخ.. نيوزيلندا استراليا، افريقيا، أسيا،: تاريخ: األول المجلد 

 علم التأملية، الفلسفة المنطق، العامة، الفلسفة: الثاني المجلد 

 .األخالق علم الجمال، علم النفس،

 .بالتاريخ الملحقة العلوم: الثالث المجلد 

 الترجمة وحدة: ترجمة 

 (السالم عليه)العباس كتاب ـ 22

 الحائري الجاللي رضا محمد السّيد: تأليف 

 والدراسات التأليف وحدة: إصدار 

 (يديك بين الذي الكتاب) البالغة نهج في قيل ما روائع من ـ 23
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 العيساوي كريم لفتة علي: إعداد 

 والدراسات التأليف وحدة: إصدار 

 اإلنكليزية الكتب دليل ـ 24

 االلكترونية المكتبة وحدة: إعداد 

 

 اإلنجاز قید

 الهند علماء مشاهير في رسالة ـ 25

 (هـ1448ت) النقوي نقي علي السّيد تأليف 

 التحقيق وحدة: تحقيق 

 سامراء شأن في السّراء وشائح ـ 26

 (هـ1374ت) السماوي طاهر بن محمد الشيخ: نظم 

 التحقيق وحدة: فهارسه ووضع وضبطه شرحه 

 المكتبة في( السالم عليه)المؤمنين أمير ابن العباس الفضل أبو ـ 27

 (االنكليزية االردوية، التركية، الفارسية، العربية،) باللغات االسالمية

 جليسه غالمي مجيد األستاذ: تأليف 

 الجاللي الحسيني رضا محّمد السّيد: تقديم 

 والدراسات التأليف وحدة: مراجعة 

 عليه)طالب أبي بن علي فضائل في المناقب وبحر المطالب كنز ـ 28

 (السالم

 الرضوي الحسيني هللا نعمة بن ولي السيد: تأليف 

 الموسوي حسين السيد: تحقيق 

 التحقيق وحدة: مراجعة 

 والجواد الكاظم حمى إلى الفؤاد صدى ـ 25

 (هـ1374ت)السماوي طاهر بن محمد الشيخ: نظم 

 التحقيق وحدة: فهارسه ووضع وضبطه شرحه 

 األعالم وفيات ـ 34
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 (هـ1355 ت) العلوم بحر آل صادق محّمد السّيد العالّمة: تأليف 

 التحقيق وحدة: تحقيق 

 الشيرازي المجدد إلى الرازي هدّية ـ 31

 (هـ1385ت) الطهراني بزرك آغا الشيخ العالّمة: تأليف 

 التحقيق وحدة: تحقيق 
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In the Name Of Allah, the Nost Gracious, the 

Nost Merciful 

The book (From the Masterpieces of What has 

been said about Nahj ul – Balaghah), is prepared by 

Ali – Abbas Holy Shrine. 

Nahj Ul – Balaghah contains the selected words 

of the leader of the faithful (peace be upon him), its 

collector is al – Shareef al – Radhi (406 A. H.). It is 

divided into three parts: addresses and orders, 

notes and letters and wisdoms in addition to 
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sermons. 

Editor has attempted to collect the of what the 

scholars, litterateurs and intellectuals said about 

Nahj ul – Balaghah in prose and pietry. He has 

divided them into three parts: 

L part: He has collected the sayings of the 

ancient prominent about Nahj ul – Balaghah. It is 

divided into six chapters: 

Eminent men of the fifth century of the  –1 
1hegira. 

2 – Eminent men of the sixth century of the 

Hegira. 

3 – Eminent men of the seventh century of the 

Hegira. 

4 – Eminent men of the eighth century of the 

Hegira. 

5 – Eminent men of the thirteenth century of 

the Hegira. 

2 part: He has collected the sayings of (the 

modern eminent men) about (nahj ul – Balaghah), it 

is divided into two parts: 

                                                           
1 the editor starts from the fifth century of the hegira, vecause Sayyid al – Shareef 

al – Radhi accompkised its collection in Rajab 400 A.H. 
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1 – The eminent men of the fortieth century of 

the Hegira,that is divided into three subject topics: 

(Muslins, Christians, and Orientalists). 

2 – The eminent men of the fifticth century of 

the Hegira, that is divided into three subject topics: 

(Muslins, Christians, and Orientalists). 

3 part: It deals with poetry has been said about 

Nahj ul – Balaghah, he titled it: (Nahj ul – Balaghah 

in Arabic poetry). It is divided into two parts as well: 

1 – The ancient poets. 

2 – The modern poets, and it is divided into two 

subject topics: (Muslins, and Christians). 


