
 *ما قيل في ) نهج البالغة ( من نظم ونثر 

 ـ القسم األّول ـ

 ـ القسم الثاني ـ                        

 

 

 السيد عبد العزيز الطباطبائي

  

  

 

 

لبالغة ( الشيء الكثير ، بادين إعجابهم به قد نظم األدباء والشعراء في مدح ) نهج ا 

كبارهم له في فصاحة لفظه ، وبالغة تعبيره ، ورصانة معناه ، وما اشتمل عليه من آداب  وا 

رشاد ، وتحذير من الدنيا ، وترغيب في  وِحَكم ، وعلم التوحيد ، ومواعظ وزواجر ، وهداية وا 

لمسلمين وخليفة سيد المرسلين أْن اآلخرة ، ونظم وسياسة ، وفيه كل ما يجب على إمام ا

  . يؤّديه إلى اأُلّمة من نْصح وتوجيه وتربية
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وكان ذلك ُمبعثرًا في بطون الكتب وظهور مخطوطات نهج البالغة ، يتناقلها الُنّساخ من 

نسخة إلى نسخة ، ومن مخطوطة إلى مخطوطة ، فرأيُت خالل عملي في ) نهج البالغة ( 

أْن أجمع ما أجد عليها من شعر ونظم ، وقد رتّبُته حسب  وفهرسة مخطوطاته القديمة

القوافي ، كما وجمعُت من أقوال البلغاء وكبار األدباء عن نهج البالغة من الكالم المنثور 

ورّتبُته حسب التسلسل الزمني ، فجاء ما بلغه جهدي هذا المجموع الذي ُينشر هنا ، واهلل 

  . الموّفق للصواب ، وهو المستعان

  

  : نهج البالغة ( في الشعر العربي )

  : ـ فمنهم السيد علي بن محمد آل زبارة البيهقي 1

 565له قصيدة في نهج البالغة ، أورده فريد خراسان ظهير الدين البيهقي المتوّفى سنة : 

  : منه 8ـ في شرحه على نهج البالغة الذي سّماه : معارج نهج البالغة ، فقال في ص ه

  : (1)إلمام كمال الدين أوحد العترة أبو الحسن علي بن محمد العلوي الزبارة قال السيد ا

 أبـاِء  لـلِعدى مـبيد   ، بـأبي            الجوزاء قّمة تَجاوزَ  َمـن  يـا

و البتولِ  زوج     نابِذِ  الرسول أَخ   األعداِء  صولَة دامـغ   الـكفّار            م 

 واإلعـطاِء  بـاإلعطابِ   نـاه            ي م   معروفة الت قى بِع رى متشبّث    

 مـيـثاِء  وسـجـيّة يّـــة            رضو وعزيمة   قمريّة   غّرة ذي
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 صفراء والبيضاء بال يَغ تر  ولم            كره بـال الـدنيا طـلّق  قـد        

َعى كان  مـا            بشرية   صورة   في يكن لم  لـو        حّواِء  بَنِي ِمن ي د 

 الب لََغاِء  قـرائح   تـضلّ   فـيها           التي مقالته ِمن البالغة  نـهج

طَب   ِمن فيه كم       ضِ           ِعظَات ها تفوح خ   الوطفاء الَدي َمة غب  كالَرو 

 (2) ألبي نصر علي بن أبي سعد محمد بن الحسن بن أبي سعد الطبيب رحمه اهللو ـ  2ِِ 

:  

  

 الـفـصـحاءِ  مــشـرعُ  الـبـالغـةِ   نــهـجُ 

 والـعـلـمـاءِ  الــبـلـغـاءِ   َوَمــْعــَشـُش 

 الـتُـقـى أربـــاب رقـــاب عــقـود درج

 اسـتـثناءِ  مــا غـيـر ِمــن ُدْرِجــهِ   فــي

 ال كـأّنـه الـعـلوم كـــل َطــّيـه  فـــي

 األنـبـاءِ  فــي إلــيـه الـُمـشـار  ِجــفـر

 مـتـشّمراً  نـهـَجهُ  يـسـلـك كـــان َمـــن

 بـالـعـلياءِ  وفـــاز الــِعـثَـار َأِمــــنَ   

 انـجـلتْ  اإللـهـي الـعـلم مـــن  ُغـــَرر  

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#02


 ذكـــاءِ  ضــيـاءَ  تــجـلـو مـنـظـومـة

 نـبـوّيـة   عــبـقـة   مــنـهـا  ويــفــوحُ 

 سـنـاءِ  أديـــم مـــن قـــّداً  َغـــْروَ   ال

 جـــاَده األنـيـقـة الـحـكـم مـــن  روض

 األنـــواءِ  ال األنـــوار ِمـــن  جــــود  

 الـــذي اهلل خـلـيـفةِ  ــلــمِ ع  أنــــوارُ 

 واألحــيـاءِ  األمـــواتِ  عـصـمـةُ   هـــو

 مــتـرّجـبـاً  وعــذيـقـهـا وجــذيـلـهـا

 ِمـــراء بــغـيـر جــــّداً   ومـحـّكـكـا

 عـلـمـهِ  خـــازنُ  اهلل نـــورِ   مــشـكـاةُ 

 الـبـطـحاء ســـّرة ِمــــن  مــخـتـاره

 تـهـّدلتْ  عـلـيه هابـهـجت ابـــن  وهـــو

 األمـــراءِ  جـمـلـة ِمـــن  أغــصـاُنـه 

 اخــتـاَره األنـبـيـاءِ  خــيـرِ  ووصــــيّ 



 األعـــــداءِ  أرذلِ  ِلــتَــْيـم   رغـــمــاً 

 يـنـطوي مــا عـلـيهما اإللـــه  صــلّـى

 ضـيـاءِ  كــفّ  بـنـشـر الــظـالم بـــردُ 

 مـحـّمـد الــرضـي سـلـيـلهما  وعــلـى

 الـفصحاءِ  ِمــن جــوىً  الـسـباق قـطـب   

 الـبـلـغاءِ  مـنـهـجُ  الــبـالغـةِ   نــهــجُ 

 إعــيــاءِ  وذي حــصــر   ذي  ومــــالذُ 

 ُأحـكـمتْ  قـوالـبَ  فــي مــعـان    فـيـهـا

 الـظـلـماءِ  فـــي كـالـنـجـمِ   لــهـدايـة  

 ـاإيـجـازه فـــي الـكـلـماِت   وتـضـّمـن

 الــعـلـيـاءِ  بــجــوامـع  بــذواتــهـا

 مـحـّمد   الـنـبي عــلـى اإللـــه صــلّـى

خـــاءِ  عـــال ذي عــلـي   وعــلــى   وا 

  : ولبعضهم كما على بعض مخطوطات نهج البالغةـ  3

  



 البلغاءِ  منهجُ  البالغةِ   نـهجُ 

 إعياءِ  وذي حصر   ذي ومالذُ 

 تْ ُأحكم قوالبَ  في معان   فيها

 الظلماءِ  في كـالنجمِ  لـهداية  

 إيجازها في الكلماتِ  وتضّمن

 الـعلياءِ  بـجوامع بـذواتها

 محّمد   النبي على اإلله صّلى

خاءِ  عال ذي علي    وعلى   وا 

  : واآلخرـ  4

  

 الـكتبِ  سـّيدُ  هـذا الـبـالغةِ  نـهـجُ 

 والـُخَطبِ  واألحـكامِ  الـرسائل  تـاجُ  

 بـالغة   َغـّرا مة  حـك ِمـن فـيه َكــمْ 

 إَرِب  وِمـن إلـهي (3) عـلوم   وِمــن
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 وعـافـية   داء   لــذي دواء    وِمـــن

 تَـَعبِ  لـذي َروح وِمـن بـالء    لـذي

 َمـن حـيدر   اهللِ  ولـيّ  كــالمُ  فـيـه

 يـسَتِجبِ  الـمال عـطاءِ  فـي  يـمينه

 كـلّـهم اهلل عـبـادِ  خـيـرِ  وصــيّ 

 الـعربِ  سـّيدُ  الـبرايا َرب    مـخـتارُ 

 مـوّدته فـي َمـن الـمرتضى عـلـيّ 

 والرعبِ  الَحْشر لـيومِ  الـنجاة  تُـرَجى

 ففي الجنان صـدق مـنْ  يـواليه فـَمن

 الُشُهبِ  الـسبعة فـوق طـنب  الـِجَنان

 هوى الجحيم نـار فـي يـعاديه  وَمـن

 حربِ  وفي ويل   في عاش مـا  وعـاش

 فـجرى حـّبه بـقلبي امـتزجتْ  قــد

 والَعَصبِ  اللحم في دمي مجرى النفس في



 َخـاِلُقنا الـَخْلق إلـه عـلـيه صـلّـى

 الـُنُجبِ  أبـنائه وعـلى الـورى  َربّ  

 مـنزلةً  الـُخـْلدِ  ِجـنـان فــي وزاده

 الُرَتبِ  على (4) مـعلو ـلىوع ورتـبةً 

  : ولغيرهـ  5

  

 واألدبِ  الفضل نهجُ  الـبالغة نـهجُ 

 اأَلَدِب  ذو يبغيه هـدى كـل   ونـهجُ 

 ِحَكم   ضمنها في َكـِلم   ضـمنه فـي

 والِرَيبِ  اء ]و[ األد ِمن القلوبَ  تشفي

 مـهّذبة ألـفاظ شـوارد  يـحـوي

 والَعَرِب  العجمِ  فصحاء أفحمتْ   قـد

 مـمتحناً  الـناس بـكالمِ  ِقـْسته إنْ 

 الَغَرِب  إلى يوماً  ِقـْسته قـد فـالَنْبعُ 
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 فـوائده مـنه مـقتبساً  كـان  َمـن

 ُرَتبِ  ِمن نـاهيك ُرتَـَباً  عـال فـقد

ابن اإلمام العاّلمة ضياء  (5) ، سيد األئّمة ، المرتضى عليـ وللسيد اإلمام عز الدين  6

  : الدين علم الهدى أبي الرضا السيد فضل اهلل الراوندي قّدس اهلل روحهما

   

  

 نوره الـبالغة نـهجُ 

 واضحُ  البالغةِ   ِلذوي

 أربابِ  لكالمِ  وكـالمه

 فـاضح الـفصاحة  

 زاِخـر   فـيه  الـعلمُ 

 راجحُ  فيه  والـفضل

 فيه التوحيدِ  وغوامُض 

 الئـحُ  لـك جـميعها
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 وْعده مـع  ووعـيُده

 َناِصحُ  طُـّراً  لـلناس

 البرّية هذي به تحظى

 َطـاِلحُ  أو  َصـاِلـح  

 وَمالها كـالعريب  ال

 وَراِئحُ  غـاد   فـالمال

 إلى يعلو ال  تَ هـيها

 َمـاِدحُ  ُذَراه  مـرقى

 الموسوي الرِضيّ   إنَ 

 َمـاِئحُ  هـو  ِلـَماِئهِ 

 وبجمعه بـه  القـتْ 

 مدائح الـقطار عـدد

ـ ومّما ُوجد مكتوبًا على نسخة من نهج البالغة ، محفوظة في مكتبة السّيد المرعشي  7

  : 6276، برقم : 

  



 المالحه آيات فـيه كـتاب  

 والفصاحه البالغة نهج على

  : ـ ولألديب عبد الرحمان بن الحسين 8

  

 والَسَندُ  الذْخرُ  ِنْعم البالغة  نـهجُ 

 والَرَشدُ  الخير لـلمؤمنين  وفـيه

 تأّملها أضحى ِلَمن الحياة  عـينُ 

 َوَرُدوا مائها في معشراً  حّبذا يـا

 سمعتْ  وال عين   مثلها رأتْ  إنْ  ما

 يدُ  ينالعالم فـي كـتبتْ  وال أذن  

 كـتبتها عـند روحـي ِشـرب

 َمَددُ  آثارها من لـلروح  وكـان

 منطقه كان َمن على اإلله صـّلى

 والجسد الروح منها تزايد  روحاً 



  : (6) 424ـ ولألديب يعقوب بن أحمد النيسابوري المتوّفى سنة  9

  

 جدد مهيع نهج   الـبالغة نـهجُ 

 َأَمدُ  له ما عـلّواً  يـريد ِلـَمنْ   

 َرَشداً  بالهوى تبغي عنه عاِدالً  يا

 والَرَشدُ  الخيرُ  ففيه إليه  اْعـِدل

 َعـُمـوا الـتـاركيه واهلل واهلل

 َسَددُ  كّلها ِعِظات   شافيات    عـن

 جواهرها منظوماً  الِعقدُ   كـأّنها

 الَصَمدُ  رّبنا ناظميها على  صّلى

 تُْنِصُفِني كنتَ  إنْ  دونها حالهم ما

الّ  الَعُنود إالّ      والَحَسدُ  البغي وا 

  : (7) ـ قال علي بن أحمد الفنجكردي النيسابوري 10
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 المرتضى كالمِ  نمِ  الـبالغةِ   نـهجُ 

 السّيدِ  الـموسوي الـرضيّ  جـْمعُ   

 وَبـَهائه بـُحْسِنهِ  الـعقول  َبـهَـرَ 

 بِـَزَبْرَجدِ  َنـْظِمهِ  فـصل  كـالـدرّ 

 لـكـّنـها عـلـوّيـة   ألـفـاظُـهُ 

 الـَفْرَقدِ  مـحلّ  َحـلّـت  عـلـوّية  

 ُمـْقِنع   الـبالغة ألربــاب فـيـه

 ُيـْسَتْسَعدِ  هبـاستظهار  ُيـْغنَ   َمـن

 تال إنْ  صوراً  إليه الـعيون  وتـرى

 مـشهدِ  فـي رائـعاً  كـتاباً  مـنـه

 نـاسبتْ  قـد كـلماته بـه أعـِجب

 أحمدِ  طُـّراً  الـناس خـيرِ  كـلمات

الـُمعين نِـْعم  للفتى الخطابة عـلى ََ

 َيْهتِدي الَفَصاحة طُـُرقِ  إلـى وبـه



 ذكره أحـمد بـن يـعقوب  وأجـدّ 

 الـمولدِ  وطـيبِ  هـّمـته  وّ بـعـل

 أصـحابه مـخلصاً  إلـيه  ودعــا

 الـمرِشدِ  الـكريم الـُحَنْيِفيّ  فـعـل

 المكتسي األديـب الـنْدب  الـعاقل

 الـُمَتَود دِ  الـناِصح الـَعَفافِ   ِلـْبس

 بـعده الـموّفق الـحسن ابـنه ثـمّ 

 َيـقتِدي الـرضّيةِ  بـسـّنته فـيـه

 به حـصلتْ  ءةمـقرو  نـسخة َكـمْ 

 والُسْؤَددِ  الـُنهى ألولـي  مـسموعة

 نـزله وأكـرم قـربـه ربّ   يــا

 محّمدِ  النبيّ  َرْهـط فـي  واحـْشره

 الَفَتى الحسن سـليله بـقاء  وَأِطـل

 الـُحسَّدِ  الـكاِشِحينَ  بـرْغمِ  فـيـنا



 مستمّسكاً  الفتى الـحسن أبـا  ُخـْذهُ 

 واْصَعدِ  المجّرةِ  إلـى واْرقَ   بِـُعَراه

 واستطرْ  وذاِكْر  وُصمْ  وصل   واْسـَهر

 (8) واسعدِ  واسلمْ  وزكّ  وِبرْ  واحفظْ   

ـ ولقطب الدين الكيدري على نسخة كتبت في القرن الثامن في البالد اليمنية ،  11

  : (9) 454كتبة المرعشي ، رقم : محفوظة في م

 أمـجِد  قـرم لـكل   الـمرامِ   نـهج        مـسّددِ  كـل   نـهج   الـبالغةِ  نـهج  

ك وهّمه يـبيت   َمـن  يـا ه      الع لَى َدر  ل ك  وم بـما تـحظَ  فـاس   وتزدِد  تَـر 

ـّهِد  الـبصائر وذوو مـضـمونه      بـأسرها لـلعلوم عـين  إنـسـان  ش 

رَ  النجومَ  بََهرَ  ه  ّسِد  بـرغم وألـفاظا   مـعـنى        الضحى شمسَ  بل الز   الـح 

 الـمهتدي  لـيقتفيه األنـام نـحـو      به رمى الـعلوم مـجموع  يـنبوع

 الـمسترِشِد  (10) نـاظر   فـليلزمنه      ـقنعم الـنهاية لـطـالّبِ   فـيـه

ـن ِظِمهِ  عـلى اإللـه صـلّى  والـمحتدِ  بـكماله الـورى فــاق      الذي م 

، للشيخ  5665م : ـ وعلى نسخة من نهج البالغة في مكتبة السيد المرعشي برق 12

  : (11) األديب أفضل الدين الحسن بن فادار رحمه اهلل

 البارد  األلذ على يزيد عـلال      وارد البالغة نهجَ   مـتصفّح

 ومعانِِد  موافّق غـليل  ريّـا        به القى بالغة شـرب وارد

رت   قد روضة في مـتنّزه  وشواِرِد  بـشواهد  َجـنَبَاتها      ن و 
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 الزابِِد  عينَ  فـمأل نَ   رايـاته      بعراصها الحيا نشر ومسارح

َحة عليها ِحَكم    الناقِِد  معابِ  مـن  الـمصفّى      اإللهي العلم ِمس 

ـق يَاها انكـ إذ      فاغم النبّوة َعـبَق   بـها د َرر    واحد  بماءِ  س 

 للراِشِد  بابها مـغلق وفـتحن      لمريدها بالغة   مرق  قـربن

 فـواِردِ  وتـوائم وفـوائد         ومراشد وزواجر  ومـواعظ

  : ـ وللحسن بن يعقوب األديب النيسابوري رحمه اهلل 13

رحه على نهج ، في ش 565قال علي بن زيد البيهقي فريد خراسان ، المتوّفى سنة : 

 لنفسه مقتديًا بوالده رحمهما اهلل (12)، وأنشدني اإلمام الحسن بن يعقوب  7البالغة ، ص 

:  

  

 ُدَرر   ضمنه ُدْرج   البالغةِ  نـهجُ 

 دررُ  جاده َرْوض   البالغةِ  نـهجُ 

 صنع   حاكه وشي   البالغة نـهجُ 

 والِحَبرُ  الديباج موشية دون  من

 فتحت إذا ِعطراً  ُملئتْ  جونة أو

 ذفرُ  لها ريح فغمت  خـيشومنا
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عادت والصدق سادتي صدقتكم 

 نا

 َبَشرُ  عابها ما (33) شيمة وهذه

  غواربه بحر على اإلله  صّلى

 الَقَمرُ  ألأل ما نحونا بـه رمـتْ 

  : ـ ومّما ُوجد على بعض مخطوطات نهج البالغة 14

  

 قيمة بالُدرّ  قيس مـا إذا كـالمُ 

 الُدرّ  وصف فقد يوماً  به وحسناً 

نْ   فإّنني َتْيَهاً  األلباب حـير  وا 

 ِسْحرُ  له أقول أنْ  عن ُأنـّزهه

  : ( من ) تراثنا 5للشيخ جعفر الهاللي ، نشرت في العدد من قصيدة  -15
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 دولـة فـي الـعرفان بـناة يـا

 المذخورُ  ِعـماُدنا أنـتم اإلسـالم

 فـّجرتموها فـيه الـفكرِ  ثـورةُ 

 يـدورُ  الـزمان حـولها  َيـِقَظةً 

 المسعى ذلـك فـيكم اهلل  بـارك

 الـحـبورُ  بــذاك  ووافـاكـم

 عـليّ  ( نـهج ) ل إحـيائكم إنّ 

 َمـشكورُ  َمـْكَسب   والـحقّ  هـو

 نهجاً  الـيوم لـلبالغة يـكن لـم

 غزيرُ  بحر ذاك العلم لـدى  بـل

 الشمّ  الصلبة الـعقيدة نـهج هـو

 الَكفورُ  صـداها مـن يـنهار  اء

 السا والـُخُلق اآلداب نـهج هـو

 والضميرُ  تزدهي الروح به  مـي



 اساالسي يبني لـلِحَكم نـهج هـو

 دسـتورُ  الـهدى لـه نـظاماً  ت

 حّقاً  الـبالغة نـهج هـذا  هـو

 مسطورُ  بـيانه ( عـلي )  مـن

 ال بـهذا الـتراث ذلـك عـجباً 

 نميرُ  سواه وَمـن ُيـقَصى حـجم

 ( علي   ) جناه قد كان الـذي مـا

 صدورُ  استحّرت حتى قوم    عـند

 رعـاه قـد الـذي الـحقَّ   أآلن

 كـثيرُ  ـجاحدونوال مـّراً  كـان

 ِحَجاها أضـاعت ُأّمـة لـها يـا

 تسيرُ  السراب خلف راحت  حيث

 ُيغ ما الفكر ثـورة مـن ولـديها

 ؟! البصيرُ  السميع أين ولكن ني  



 المس في الحقيقة عن تعشو  فهي

 المنيرُ  السراجُ  بـيتها وفـي  رى

 البعيدات السواقي تطلبُ   أخـذتْ 

 الـبحورُ  تـفيُض  جـنبها وفـي

 ُيف وهل الَخَسارُ  هـو هـذا  إنّ 

 شعورُ  فيهم مات قـد قـوم    لـح

ـ ومما قاله الشيخ أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد البحراني األوالي ، المعروف  16

  : 257بالربان ، على نسخة من نهج البالغة فرغ منها في شهر رمضان سنة 

  

 الِحـُبهُ  َأمّ  نـهج الـبالغة نـهـجُ 

 َنَظَرا قد اهللِ  نورِ  باحبـمص قـن   

 أعظُمها العلم المشكالت من فـيه إذ

 ظفرا فـائز مـنه الـغرب فـمايح

 ُنـظمت بـها ألـفاظاً  تـأّملتَ   إذا



 ُدَرَرا أو الياقوت خـالص  تَـخالها

نْ   أرى قلتَ  الفكر بعين نـظرتَ   وا 

 ُنصرا قد اإلسالم به ِكـَسف    هـذا

 معاً  والمقال عليّ  سـيفُ   فـالسيفُ 

 مفتِخرا الفضل هذا حاز ُترى فـَمن

 قاطبةً  الخلقِ  خيرُ  قـال قـد ألـيس

 ُيرى دار أين عـليّ  عـند  الـحقّ 

 غنىً  الحاسدون عنه حـادَ  مـا واهلل

 َقُصَرا نـوره عـن نـورهم لـكن

 يقبضها الخّشاف أعينُ  تـرى كـما

 غفرا أبصاُرهم ترى النهار  ضـوء

 منقبةً  باراك َمن موالي يـقضِ  لـم

 َوَطَرا َسْعِيهِ  في به ُخِصْصتَ   مـّما

 عند ذي قـول ِمـن واعـجباً  فـاه



 والقمرا الشمس ُيضاهي الصريم هذا

ـ وألبي محمد ابن شيخ صنعان ، نظمه وكتبه على نسخة من نهج البالغة بخّطه ،  17

 7505، وهي في مكتبة مدرسة سبهساالر ، رقم  1072بعد ما فرغ من نسخه في سنة 

ـ  775/  44، وأوردها شيخنا رحمه اهلل في الغدير  446/  7، وصفت في فهرسها 

774 :  

  

 ممطورة   روضة   الـبالغةِ  نـهجُ 

 الـباري وجـه سـبحات  ِمـن

 بها ُجـليتْ  قـدسية   حـكمة    أو

 لـلـنـّظارِ  اهلل ذات مـــرآة

 هادياً  تـألأل عـرفان نـور  أو

 األبـرارِ  مـنـاهج لـلـعالمين

 أشرقتْ  قد رحمة   ِمـن لُـّجة أو



 بـاألنوارِ  تـموج فـهي بـالعلم

 لؤلؤ   عن ألفاظها روتْ   ِخـَطب  

 جاري المعارف بحرُ  مائه  ِمـن

 بالنور جّنة عن كلماتها وتـهّللتْ 

 بالنّوارِ  الـتوحيد مـن ُحـّفتْ   

 تفّجرتْ  الـيقين عـينُ  وكـأّنها

 باألنهارِ  اهلل عرش فـوق  ِمـن

 تبّلجتْ  الـنجوم كـأمثالِ   ِحـَكم  

 األسرارِ  ِمن ضّمنتْ  ما ضوء من

 فكأّنها بـياُنها الـغطاء  كـشفَ 

 األبصارِ  بـصائر لـلسامعين   

 جوامعاً  الِقصار الَكِلم ِمن وتـرى

 األسفارِ  ِمن ِسْفر   عـن  ُيـغِنْيكَ 

 سواده الـفؤاد ِمـن يـمدّ  لـفظ  



 نهارِ  وجه   بياُض  مـنه والـقلب

 كأّنه السواد المعنى عن  وجـلى

 األسفارِ  صـادق تـبّلج  صـبح

 عقيلة الكمال عـاقلة كـلّ  ِمـن

 األفكارِ  مـداركِ  فـوق تـشتاف

 وأعجزتْ  البليغُ  َعَجزَ  مثلها  عن

 اإلقـرارِ  حـّجة هـي بـبالغة  

ذا  رأيـَته الـكالمَ  تـأّمـلتَ   وا 

 الباري علمِ  كلماتُ  بـه  نـطقتْ 

 طامياً  قائقبالح نـهراً   ورأيـتُ 

 جواري العلومِ  ُسِفنُ  َمْوِجهِ   مـن

 شاِمالً  بـراً  هـناك أنّ  ورأيـتُ 

 ِمـْدَرارِ  كـَدْيَمة   األنـام  وسـع

 سماحة   عفو هـناك أنّ  ورأيـتُ 



 األقدارِ  على تـعلو قـدرة  فـي

 ماشياً  قدراً  هـناك أنّ   ورأيـتُ 

 الـقّهارِ  الـواحد كـبرياء عـن

 ِسـماتهو  بـصفاته الـذي قـدر

 اآلثار فـي اهلل ذات  مـمسوس

 الُهدى مشكاة اهلل نـورِ  مـصباحُ 

 األسرارِ  خـزائن بـاب  فـتّاح

 مؤمن   أّولَ  وكان الرسولِ  ِصـْنوُ 

 المختارِ  كـصنوهِ  اإللـه  َعـَبدَ 

 نـبّيه ديـن اهلل أقــام وبــه

 األخـيارِ  عـلى نـعمَته  وأتـمّ 

  : ـ وقال بولس سالمة 18

  

 بابُ  لـلمعارفِ  الـكف   هـذه



 األسرارِ  مدينة من مـشرع   

 مبين   كتاب   في الـدرّ   تـنثر

 المختارِ  البالغة نـهج  ِسـْفر

 جنى نهر   كلّ  ِمن َروض هـو

 نوارِ  فـي الـسماء  أطـلعْته

 العذارى الورود نضرة من فيه

 والجّلنارِ  والـفلّ   والـخزامى

 زالالً  يجري الينبوع صفاء في

 القرارِ  بـعيد رائـقاً   كـوثراً 

 ولكن والِضفاف الشطّ   تـلمح

 األغوارِ  في العيون ِلعجز يـا

من أعالم القرن  (14)ـ وقال السيد صدر الدين علي بن ناصر الحسيني السرخسي  19

  : ( شرحه على نهج البالغة الذي سّماه ) أعالم نهج البالغة السادس ، في مقّدمة

  : وقلت في عنفوان عمري
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 َمن البالغةِ  نهجَ  يـا َدّرك لـله

 ساِلُكهُ  الجهل مهاوي ِمـن نـجا

 منِكرها ضلّ  نجوم   زهرَ  أودعتَ 

 مساِلُكهُ  عّنا ُجُدد   عـن  وجـارَ 

  نهج ناظمه هلل ويـا ُدر   أَلنـتَ 

 ساِبُكهُ  هلل ويـا نـضر  وأنـت

  : ـ ومّما قيل في نهج البالغة 20

  

 فضيلة   كلّ  فيه البالغةِ  نـهجُ 

لـيه  يؤولُ  الكتاب مجموع  وا 

 وفصاحة   حكمة   جوامعُ   فـيه

 حّولِ  الغباوة ذوي عيون عنها

 ولفظه اليقين عين من مـعناه



 يقول الكتاب مشكاةِ  نوع ِمن  

  ـ 21

  

 لـفظه عَرّصـ اهلل كـأنّ   كـتاب  

 المفّصل الـكتاب آيـاتِ  بـجوهرِ 

 معِجزاً  ينطقُ  كالوحي ِحَكَماً  حـوى

 ُمـنَزلِ  غـير أّنـه إالّ  فـرق وال

 والعملِ  العلمِ  نهجُ  الـبالغةِ   نـهجُ 

 اأَلَملِ  غايةَ  تبلغُ  صاح يا  فـاْسُلْكه

 ُمْحَكمة   بالحقّ  حكم ِمن فـيهِ   كـمْ 

 لِ َمثَ  وِمن ِحَكم   ومن القلوب ُتحيي  

 بـُحْلَيِتها أغـنتْ  ُدَرر    َألـفـاُظهُ 

 حللِ  ومن حّلى من الفصاحةِ  أهـل

 سطعتْ  الهدى أنوارُ  معانيه  ومـن



 والزللِ  الزيغ ظالمُ  عنها فـانجابَ 

 منهُجهُ  طاب نهج   وهو ال  وكـيف

 علي المؤمنين أمـيرُ  إلـيه هـدى

(22)  

 مرتضى المرتضى قالَه   وما         عـلي   كـالم   عـلي   كـالم  

  : ـ وقال شيخ الخطباء الشيخ أحمد الوائلي من قصيدة 23

  

 نهجِ  من الورد ُيـَنْمِنمُ  يـراعاً  يـا

 جـليلُ  ِسـْفر   والـَنـْهجُ  عـلـي  

 لـعـليّ  أّنــه الـَنـْبرُ   َدلَّــلَ 

 دلـيلُ  مـنه عـليه قــول    ُربَّ 

 الفانوُس  فال شمس   البيانِ  في  إّنـه

 الـِقـْنِدْيلُ  وال ـْنـِخهِ سُ  ِمـــن

 ومـعنىً  مـبنىً  الـرائعات َنـظمَ 



 والـخميلُ  الـَشَذا األحـرف فـإذا

 يبدو به تراب   أبـو فـصل    كـلّ 

 الـفـصولُ  بـالـهديرِ   فـتـهتز  

 َتهوى المريضةَ  الـنفَس  أنّ  غـيرَ 

 الـتضليلُ  الـحقائقَ  يـغـّطي أنْ 

 ومـهالً  الـرضيّ  َنـْسجُ  زعـموه

 ؟! الفصيلُ  الفحولِ  هاِدرِ  ِمن نَ أيـ

 شيء هـو فـما قـوَلهم تُـِعرْ   ال

 والـتعديلُ  الـجرحُ  يـصّفيه كـي

 ومـاذا والـقصورُ  الـعجزُ   إّنـه

 الهزيلُ  الـمتينَ  َيـحسدَ  أنْ   غـير

 ( النهجِ  مـصاُدرُ  ) أفـاظتْ   قـد

 وجـهولُ  مـعاِند   فـيه ردّ  فـيما  

 دعوى أنّ  فـي الـباحثون  وَدَرى



 عـليلُ  قـول   لـلرضيّ  َعــْزِوهِ 

 إالّ  يـنظروا أنْ  الـحاقدون وأبـى

 حـولُ  الـحِقدِ  وأعـيـنُ  اْزِوَراَراً 

 حرب   بن صخرِ  نهجُ  ( النهج ) ولو

 مـقبولُ  إّنـه الـقَـْطع  فـعـلى

 عـلي   نـهجَ  كـان الـنهجَ   لـكنّ 

 ثـقيلُ  الـَدِني عـلـى  وعـلـي  

  : قي العمريـ وقال عبد البا 24

  

 بـالغة   نـهجُ  الـِسْفرُ  هـذا إنّ  أال

 َجِلي َمـسلُكهُ  الـِعْرَفان لـُمْنَتِهجِ    

 ترّفعتْ  حرب   آل ِمـن قـمم   عـلى

 َعلِ  ِمن السيلُ  َحّطه َصْخر   كجلمودِ   



ـ ومّما قيل في نهج البالغة ، ِمن مقاٍل : نهج البالغة في األدب العربي ، المنشور  25

  : 64تراثنا ( ص  ) من 5دد في الع

 عمِل  وِمن قول   ِمن الحقّ  مواطن      إلى السالكين م هدي البالغة نهج  

ه   ظَ       غدا   السالم دار إلى ت هَدى فاسل ك   أََملِ  من ترجوه بما فيها وتَـح 

  : (15) ـ وقال عبد الواحد النعماني 26

  

 مؤيَّداً  لـلصدورِ  شـفاء    كـالم  

 بقرآنِ  وليس مشتقّ  الوحي ِمن  

 (36) جامع   منه له فيه ولـكّنما

 إنسانِ  كلّ  أعجزتْ  قد  فصاحُته

  : ال آخرـ وق 27

  

 لفَظه البالغةِ  نهجُ  َحَوى كـتاب  

 تيجانُ  اإللهيّ  النورِ  من  عـليه

 ِمْثُلهُ  يأتِ  فلمْ  مشتق   الوحي ِمـن
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 إنسانُ  الفصاحةِ  روح ِمن فيه ِلَما

  : ـه 650ـ ومّما ُوجد مكتوبًا بخّط جديد على مخطوطة لنهج البالغة ُكتبْت سنة  28

  

 حّجة   ةالبريّ  فـي الـبالغةِ  نـهجُ 

 اإليـمانِ  عـقيدةُ  تـصح   وبــه

 يكنْ  لم بليغاً  َوْحَياً  يـكنْ  لـم لـو

 الـقرآنِ  مـن مـشـتّقاً  مـعـناه

 على جاءت التي الكتبِ  خامُس  هو

 واألديـانِ  األنـباءِ  مـتـفّرق   

 في واإلنجيلِ  التوراةِ  حـكمةِ  فـي

 الُفْرَقانِ  وعـّزةِ  الـزبورِ   فـضلِ 

 وبـياُنه اعـتدى نْ ِلـمَ  إنــذاُرهُ 

 والُبْرهانِ  بـالنّص  اهـتدى ِلـَمنْ 

 ِمْثُلهُ  َخْلق   يأتِ  لـمْ  مـعّجز    هـو



 والِتْبَيانُ  الـتلويحُ  بـه وكـفى   

ـ وقال عبد المسيح األنطاكي ـ منشئ جريدة العمران المصرية ، والمتوّفى سنة :  29

المباركة ، المطبوعة غير مّرة في  ـ في مقصورته العلوية أو القصيدة العلوية هـ 4744

  : 576ص 

  

 ُلُسن   لذي دانت مـا الـفصاحة  إنّ 

 وعـجميها عـربيها الـبرّيةِ  مـن

 خاضعة   وهي ِبَبَهاها انـثنتْ   كـما

 راعيها القّوال الـلسن  لـلمرتضى

 وكـأ لـه َخـْلَقاً  ُخـِلَقتْ  كـأّنـها

 ُمْبِدْيها الـمجهولِ  الـعدمِ  ِمـن ّنـه

 َعرفتْ  قبله فـصيح كـل   بـذ قـد

 تَـروْيها والـناُس  آدابِـهِ   آثــارَ 

 ِلـمْطلب   سـبالً  بـعده يـدعْ  ولـم



 َيمشيها َرامَ  إنْ  بـمضمارها  سـبقاً 

 أفصحُ  وهو لقس   ِذْكـَراً  َيـْبقَ  لـم

 ُيلقيها كان قد خـطب   وال  ِمـْلَسان  

 ُيـقاربه مـن مـا فـصاحته نـعم

 ُيْنِشْيها كان ـلي  ع وحـسبي  فـيها

ّنـه  الـفصحا سـّيد َريـب دون وا 

 دراريها األقوال مـن الـناثرين  ء

ّنـها  ُطّراً  الـبرّية أقـوال فـوق وا 

 بـاريها قـال قـد مـا دون إّنـما

 ُتِلَيتْ  ما األلباب ُتسِحرُ  التي وهـي

 تاِلْيها نفَس  يغشي حـالالً  ِسـْحَراً   

 لعبتْ  الورى بألباب الشمولُ   هـي

 لساقيها إثـم   بـال الـشمول لـعبَ 

 ُنِظَمتْ  قد الَشرعِ  لـجيدِ  ُدر   عـقودُ 



 آلليها مـن تـحّلى قـد فـهاكه   

 في العرائس مثل ُجليتْ  ُحْسنها  في

 مـجاليها الـدنيا تُـبهر  ُحـِلـي ها

 مـطربةً  واهلل تـالوتها  آضــتْ 

 ُتحكيها الطيرِ  نغمات ما سـماع  إالّ 

 فرائضه عن تالهى تالها ـَمنْ فَ  َأالَ 

 فيها وما الدنيا نـاسي بـها  ُأْنـَساً 

 وحكمته الـَغّرا مـواعظه ضـّمتْ 

 فحاويها الزهرا وأخـالقه الـكبرى

 آ تـوّضحُ  بـأحكام   فـيها  وجـاء

 موحيها شاء ما على الكتاب  يـاتِ 

 ألفاظاً  الَسِنيَّة معانيه يـكسو وكـان

 ـكاسيهاب َأْعـِظم بـهـا  تـلـيق

 تَـَعب   بـال عـفواً  ُيـْرِسُلها كـان



 ُيشِجْيَها الناسِ  بين الـمنابرَ   عـلى

 بـال كـان الـغّراء رسـائله كـذا

 يـوشـيها بـدراريـه تـكـلّـف  

 له نـفادَ  ال كـنزاً  وحـّقك  ظـّلتْ 

 ُيغنيها لـألعراب الـفصاحةِ   مـن

 لكنْ  الفصاحةَ  الناُس  تـعّلمتِ  مـنها

 تحّديها َيْبِغي َمـن كـلّ   أعـجزتْ 

 الـصناعةِ  أهـلُ  اعـترفتْ  بـذلك

 فتاِوْيَها فيه ُمـصِدرة بـاإلجماعِ    

 ِمن وأفصح أجلى هل اهلل وَعـْمِركَ 

 معانيها ِمـن أو حـيدرة   أقـوالُ    

 َنثرت ما كلّ  أو نظمتْ  ما كلّ  فـي

 أماليها شـّتى فـي الـزكانة أهـل

 منّسقة   آيات   : قـلتُ  الـتُقى لـوال



 مجاريها تجري أو الـهدايةُ  فـيها  

 في ( البالغةِ  نـهجُ  ) كـتابته وذي

 لـقاربها َهـْدي   وبـه  سـطورها

 آ لـلصحابةِ  رأيـنا مـا  وحـسبنا

 عاليها أبقاه الـذي تُـحاكي  ثـاراً 

 اهلل دين مناهل معه وردوا لقد  وهم

 مـجريها كـان قـد  والـمصطفى

 فصاحته ابهيّ  غـير تـقل  فـإنْ 

 تسفيها تـلقَ  لـم مـعجزة لـلناس

 مـعاوية مـثوى أتـى يـوم وذات

 يـبغيها كـان قـد مـحفن لـجدية

 جئُتك الناس أعيى عند من : فقال

 يا

 مـثانيها أنـشدني الـفصاحةِ   ربَّ 



 واإل بالفهاهة َترِمي َوْيَحكَ  :  فـقال

 وتـمويهاً  كـذباً  حـيدرةً   عـيـاء

 إالّ  الفصاحةِ  وانينَ قـ َيـُسنْ   ولـم

 قُـَرْيـِشْيَها حـتّـى ألّمـتـنـا ه

 َبَدَرتْ  قد منه حـق   قـولة  وتـلك

 يزويها اسطاع ما بـمجلسه  عـفواً 

 شهدتْ  أعداؤه ما لـلمرء والـفضل

 نـواديها فـي وروتْـه بـه لـه  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . تراثنا الصادرة عن مؤسسة آل البيت إلحياء التراث : اقتباس من مجلّة *

هللا الحسيني البيهقي ، آل زبارة ، من هو السيد النقيب عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى بن هبة  (1)

أعالم بيهق وأشرافها في القرن السادس . وآل زبارة من األَُسر العلوية العلمية العريقة في العلم والشرف والنقابة 

والجاه والسيادة والتقّدم والرئاسة ، كابراً عن كابر ، ولهم الذكر الحسن والثناء البليغ في كتب األنساب والتواريخ 

  . ( لباب األنساب ) ذكرهم البيهقي في ) تاريخ بيهق ( وفي ،

والسيد أبو الحسن هذا هو الذي حّث البيهقي على تأليف ) لباب األنساب ( فصدره باسمه مع اإلطراء الكثير ، 

ير السيد األجل الكبير ، المؤّيد الرضي ، عماد الدولة والدين ، جالل اإلسالم والمسلمين ، أخص فقال عنه : ) األم

سلطان السالطين ، مجتبى الخالفة ، ظهير األنام ، صفّي األيام ، ذخر األُّمة ، شرف الملّة ، غوث الطالبية ، 

ب ، ملك السادات ، نقيب النقباء في الشرق كمال المعالي ، فخر آل رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ، ذي المناق
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  . ( ... والغرب

نسبه الطاهر الرفيع  ) : ، ثّم قال 374و  374وكرر هذا اإلطراء عند كالمه على نسبه الطاهر وبيته الرفيع ص 

وصدر شرحه على ) نهج البالغة  . ( ... الذي هو بين أنساب أمراء سادات الزمان كليلة القدر في شهر رمضان

عماد الدولة والدين ، جالل اإلسالم والمسلمين ،   الصدر األجل ، السيد العالم ، ) : أيضاً باسمه وأطراه بقوله (

ملك النقباء في العالمين ... فإّنه جمع في الشرف بين النسب والحسب ، وفي المجد بين الموروث والمكتسب ، إذا 

  . ( ... ألئّمة والعلماء فهو سّيدهم وهمامهماجتمعت السادة فهو نقيبهم وإمامهم ، وإذا ُذكرت ا

هو الشيخ جمال الدين أبو نصر علي بن أبي سعد محمد بن الحسن ) الحسين ( بن أبي سعد المتطبب القّمي ،  (2)

اعراً ، ناظماً ناثراً ، مّمن يروي باإلجازة عن السيد فضل هللا الراوندي ، ومّمن عنى كان عالماً ، فاضالً ، أديباً ش

  : بنهج البالغة قراءة ورواية وتصحيحاً وتعليقا وامتداحاً ، فقد كتب في آخر نسخته من نهج البالغة

عرضت هذه النسخة ـ بعد القراءة على اإلمام الكبير ، العالّمة النحرير ، زين الدين ، سّيد األئّمة ، فريد العصر ، 

محمد بن أبي نصر ، سقاه هللا شآبيب رضوانه ، وكساه جالبيب غفرانه ـ على نسخة السيد اإلمام الكبير السعيد 

وندي [ تغّمده هللا برحمته ، وتّوج مفرقه بتيجان مغفرته ، السيد فضل هللا الرا ] ضياء الدين ، علم الهدى

وصّححتها غاية التصحيح ، ووشحتها نهاية التوشيح ، بحسب وقوفي على حقائقها ، وإحاطتي بدقائقها ، وشّنفُت 

المرتضى ، آذان حواشيها بالُدَرر التي وجدُتها فيها ، ثّم بعد ذلك قرأُته على ابنه السيد اإلمام الكبير عّز الدين 

رضي هللا عنه وأرضاه ، وجعل الجّنة مأواه ، وسّمعته عليه قراءة استبحثت عن معانيه ، وسماعاً استكشفت عن 

مبانيه ، ثّم ما اقتصرت على تشنيف آذانها ، بل سمطتها بالجواهر ، وقلّدُتها بالدرر الزواهر ، التي استجردُتها 

بطُتها من معادن مؤلّفات الفضالء ، وانتزعُت أكثرها من منهاج بالغياصة في بحار مصّنفات العلماء ، واستن

البراعة في شرح نهج البالغة ، من كالم اإلمام السعيد قطب الدين الراوندي ، بّيض هللا ُغّرته ، ونّور حضرته ، 

ما  وكابدُت في تصحيح كل ورق إحدى بنات طبق ، ولقيت من توشيح كل سطر نبات برح وأُّم وفر ، فصّحت إلّ 

زّل عن النظر ، أو تهارب عن إدراك البصر ، ول يعرف ذلك إلّ من تسنم قالل شواهق هذه الصناعة بحق ، 

  . وجرى في ميدانها أشواطاً على عرق ، وذلك في شهر ربيع األّول سنة إحدى وسّتمئة

على علي بن فضل هللا  ـ ، وقرأهه 487أقول : هو مّمن قرأ نهج البالغة على محمد بن أبي نصر القّمي سنة 

فبأّول نسخة من نهج البالغة : قرأ وسمع علّي كتاب نهج البالغة األجل اإلمام العالم ،  . ـه 485الراوندي سنة 

الولد األخص األفضل ، جمال الدين ، زين اإلسالم ، شرف األئّمة ، علي بن محمد بن الحسين المتطبب ، أدام هللا 

آماله ، قراءة وسماعاً يقتضيهما فضله ، وأجْزُت له أْن يرويه عّني ، عن المولى السعيد جماله ، وبلّغه في الدارين 
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والدي سقاه هللا صوب الرضوان ، عن ابن معبد الحسني ، عن اإلمام أبي جعفر الطوسي ، عن السيد الرضي . 

ضل محمد ابن يحيى الناتلي ، وروْيُته له عن الشيخ اإلمام عبد الرحيم ابن األخوة البغدادي ، عن الشيخ أبي الف

عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد ) الديباجي ( سبط بشر الحافي ، عن السيد الرضي . وروى لي السيد اإلمام 

ضياء الدين علم الهدى سقى هللا ثراه ، عن الشيخ مّكي بن أحمد المخلطي ، عن أبي الفضل الناتلي ، عن أبي 

ه لي أبي قدس هللا روحه ، عن الشيخ اإلمام أبي جعفر محمد بن علي بن وروا . نصر ، عن الرضي رحمهم هللا

الحسن المقري النيسابوري ، عن الحسن بن يعقوب األديب ، عّمن سمعه عن الرضي . كتبه علي بن فضل هللا 

  . 485الحسني حامداً مصلّياً في رجب سنة 

  . كذا (3)

  . كذا (4)

ائل علي ابن السيد اإلمام ضياء الدين أبي الرضا فضل هللا بن هو السيد اإلمام القاضي عز الدين أبو الفض (5)

 : ، وقال : فقيه ، فاضل ، ثقة ، له 478علي الحسني الراوندي . ترجم له الشيخ منتجب الدين في فهرسته ، رقم 

 . يب للحسيب النسيبكتاب حسيب النس

 . كتاب غنية المتغّني ومنية المتمّني

 . كتاب مزن الحزن

 . كتاب غمام الغموم

 . كتاب نثر الآللئ لفخر المعالي

 . كتاب مجمع اللطائف ومنبع الظرائف

  . كتاب الطراز المذّهب في أبرار المذهب ، تفسير القرآن ، لم يتّمه

، وله مجموعة شعرية أدبية  3437ويوجد كتابه ) حسيب النسيب ( في مكتبة المرعشي ، ضمن المجموعة رقم 

، وله كتاب :  544، ص  1رآها ابن الفوطي وذكرها في ترجمته في تلخيص مجمع اآلداب ، فقد ترجم له فيه ج 

شرح كلمات أمير المؤمنين عليه السالم ، وهو شرح نثر الآللئ ، ومنه مخطوطة في مكتبة إرشاد المسلمين في 

  . 5447خدا بخش ، برقم 

ومّمن يروي عنه أبو نصر القّمي المتقّدم ، وابن أبي الفوارس الرازي البغدادي في أربعينه ، روى عنه في 

الصدر الكبير ، اإلمام العالم ، الزاهد األنور ، الحديث الثاني عشر منه مع اإلطراء الكثير قائالً : حدثني 

المرتضى ، عّز الملّة والدين ، ضياء اإلسالم والمسلمين ، سيد األئّمة من العالمين ، ووارث األنبياء واألولياء 

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#2
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#3
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#4
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/01.htm#5


صدر والمرسلين ، ملك العلماء ، علم الهدى ، قدوة الحق ، نقيب النقباء والسادة ، سيد العترة الطاهرة ، علي بن ال

من كتاب ) اليقين ( ، والسيد عّز الدين هذا مترجم  85، اإلمام السعيد ... حكاه عنه السيد ابن طاوس في الباب : 

و  177/  3و  415/  4. ورياض العلماء :  183وتعليقة أمل اآلمل ـ لألفندي ـ :  . 169 / 5في أمل اآلمل : 

/  1. ومعجم رجال الحديث :  158. والثقات العيون :  441/  8والدرجات الرفيعة . وأعيان الشيعة :  . 178

131 .  

هو أبو يوسف ـ وقيل : أبو سعد ـ يعقوب بن أحمد بن محمد بن أحمد القاري الكردي النيسابوري ، المتوّفى  (6)

 465. والباخرزي في الدمية ، برقم :  118الثعالبي في تتّمة اليتيمة برقم :  :جم له معاصراه هـ . تر 373سنة 

  . ( ... ، وأوردا شيئاً من نظمه ، وأثنيا عليه ، فقال الثعالبي : ) قد امتزج األدب بطبعه ، ونطق الزمان بفضله

وأّما الباخرزي فقال : ) ل أعرف اليوم َمن ينوب منابه في أصول األدب محفوظاً ومسموعاً ، حتى كأّنه قرآن 

أوحي إليه مفّصالً ومجموعاً ، فتأليفاته للقلوب مآلف ، وتصنيفاته في محاسن أوصافها وصاف ووصائف ، 

 . ( ... الضاحك غب بكاء رهامه والكتب المنّقشة بآثار أقالمه تذرى بالروض

، ووصفه باألديب البارع الكردي ، أستاذ  1661وترجم له الفارسي في السياق والصريفيني في منتخبه ، رقم : 

البلد ، وأستاذ العربية واللغة ، معروف مشهور ، كثير التصانيف والتالميذ ، مبارك النفس ، جم الفوائد والنكت 

منصور الثعالبي ، تلمذ للحاكم أبي سعد ابن دوست ، وقرأ األصول عليه وعلى  والطرف ، مخصوص بكتب أبي

غيره ، وصحب األمير أبا الفضل الميكالي ، ورأى العميد أبا بكر القهستاني ، وقرأ الحديث الكثير وأفاد أولده ، 

  . .. 373وُتوّفي في رمضان سنة 

وقال : وقرأ الحديث الكثير على المشايخ ،  485م : ، رق 433/  3وترجم له ابن شاكر في فوات الوفيات : 

  . ونسخ الكتب بخّطه الحسن ، وكان متواضعاً يخالط األدباء ، وله نظم ونثر وتصانيف وفرائد ونكت وطرف

، فقال : ) شيخ وقته في النحو واللغة واآلداب ، كثير  314، رقم :  686وترجم له الفيروزآبادي في البلغة : 

  . ( لتالميذالتصانيف وا

وترجم السمعاني في معجم شيوخه لبنه الحسن ، ثّم قال : ) ووالده األديب صاحب التصانيف الحسنة ، وكان 

  . ( .. أستاذ أهل نيسابور في عصره ، وكان غاليا في العتزال ، داعياً إلى الشيعة

/  5، وبغية الوعاة  445ـ رقم :  ، وطبقات النحاة ـ لبن قاضي شبهة 34/  3وله ترجمة في إنباه الرواة : 

437 .  

وبالرغم من وصفهم له بكثرة التصانيف وبأّنها حسنة ، لم يذكروا له سوى البلغة وجونة الند .. ذكرهما السيوطي 
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هـ ِمن ِقبل ) بنياد فرهنك ( ، وأّما جونة  1485في البغية . فأّما البلغة في اللغة فقد ُحّقق وطبع في طهران سنة 

  . لم نعثر له على مخطوطالند ف

ويعقوب بن أحمد هذا من أقدم من أشاد بذكر نهج البالغة ولهج به ، وكان السبب في رواجه وشهرته واإلقبال 

نهج البالغة ( وكتبها على نسخته منه ، واقتدى به  ) عليه في المشرق اإلسالمي ، وقد نّظم هذه األبيات في تقريظ

اآلتيان ، وتصّدر إلقراء ) نهج البالغة ( ، فكان يقرأ عليه ويصّحح ويقابل على ابنه الحسن وتلميذه الفنحكردي 

نسخته ، فانعكس على كثير من مخطوطاته القديمة المتبّقية حتى اآلن كما تقّدم ، تجدها منقولة من نسخته أو 

كتاب ، وعلى إثر ذلك كثرت مقابلة عليها ، وعلى أكثرها تقريظه وتقريظ ابنه ، مّما يدل على بالغ اهتمامه بهذا ال

شروحه في تلك الرقعة قبل غيرها ، فشرحه اإلمام الوبري الخوارزمي ، وظهير الدين البيهقي فريد خراسان ، 

وعلي بن ناصر السرخسي ، وقطب الدين الكيدري ، والفخر الرازي ، وغيرهم ، وسوف نأتي على ذكرهم ببسط 

  . وتفصيل تحت عنوان : شروح نهج البالغة

ترجم  . هـ 414هو شيخ األفاضل أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الفنجكردي النيشابوري ، المتوّفى سنة  (7)

له ظهير الدين البيهقي فريد خراسان في وشاح الدمية ـ وحكاه عنه ياقوت ـ قال : اإلمام علي بن أحمد الفنجكردي 

  . .. ، الملّقب بشيخ األفاضل ، أعجوبة زمانه ، وآية أقرانه ، وشيخ الصناعة ، والممتطي غوارب البراعة

هو األستاذ البارع ،  : ، قال 434رقم :  465/  1تحبير : ، وفي ال 443/  5وترجم له السمعاني في األنساب : 

صاحب النظم والنثر الجاريين في سلك السالسة ، الباقيين معه على هرمه وطعنه في السن على كمال الطراوة ، 

قرأ أصول اللغة على أبي يوسف يعقوب بن أحمد األديب وغيره وأحكمها ، وتخرج فيها ، وكان سليم النفس ، 

جيب ، عفيفاً خفيفاً ، ظريف المحاورة ، قاضياً للحقوق ، محمود األحوال ، مرضي السيرة ، حسن أمين ال

العتقاد ، مكّباً على الستفادة واإلفادة ، مشتغالً بنفسه .. . وتوّفي ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان سنة 

  . ثالث عشرة وخمسمئة

ي اللغة ) السامي في األسامي ( ، فذكره في خطبته وأثنى عليه بقوله : وهو الذي حث الميداني على تأليف كتابه ف

الشيخ اإلمام أبي الحسن علي بن أحمد الفنجكردي ، مّتع هللا أهل األدب بطول مّدته ، وصرف المكاره عن سدته ، 

ّية ، والمعرب عن فهو بقية المشايخ وإمام الجماعة ، والمرجوع إليه اليوم في هذه الصناعة ، صاحب األخالق النق

  . .. فضله من غير التقّية ، بل هو األب ل يسعني عقوقه ، ول يرفض لدى حقوقه

، وقال : له كتاب تاج األشعار ، وسلوة الشيعة ، وهي  381وترجم له ابن شهرآشوب في معالم العلماء : برقم 

  . أشعار أمير المؤمنين عليه السالم
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 223 / 12و  835و  141/  5و  544/  4ن الكتابين في الذريعة : أقول : ذكر شيخنا رحمه هللا هذي

واعتبرهما كتاباً واحداً ، وأظّنهما كتابين ، فقد جمع شعر أمير المؤمنين عليه السالم وعمل ديوانه ُزهاء العشرين 

صر العالّمة المحمودي هـ ، وإلى السيد األمين العاملي ، ثّم زميلنا المعا 445بالجلودي المتوّفى سنة  رجالً ، بدءاً 

  . أبقاه هللا

سبعة عشر رجالً منهم ،  154ـ  116/  5وقد عّد الدكتور منزوي في فهرس المكتبة المركزية لجامعة طهران : 

، فقد ذكر فيه تسعة منهم ، ومنهم َمن جمع له عليه السالم ديوانين ، أو قل  145ـ  141/  5وراجع الذريعة : 

فنجكردي ، له تاج األشعار وله سلوة الشيعة ، وقطب الدين الكيدري له الحديقة األنيقة ، جمع ديوانه مرتين ، كال

وله أنوار العقول من أشعار وصي الرسول . ورّبما نتحّدث في المستقبل عن شعر أمير المؤمنين عليه السالم 

،  415/  3دير : وَمن جمعه وعن مخطوطه ومطبوعه وشروحه وترجماته . وللفنجكردي ترجمة حسنة في الغ

  : وأورد له أبياته في الغدير ، منها قوله رحمه هللا

 ل تنكرّن غدير ُخمٍّ إّنه = كالشمِس في إْشَراِقَها َبل أَْظَهُر 

  : وقوله

 يوُم الَغديِر ِسَوى الِعْيَدْيِن لي عيد = يوَم ُتسّر به السادات والِصيُد 

 هللا تشريٌف وتمجيُد فيه ِمن   ناَل اإلمامَة فيه المرتضى وله =

هـ في ) الفنجكردي ( وهي قوله : يا أوحد البلغاء واألدباء ،  373وأورد أبيات أسعد بن مسعود العتبي المتوّفى 

يا َمن كأّن عطارداً في قلبه ، يا سّيد الفضالء والعلماء يملي عليه حقائق األشياء ، ذكرهما ياقوت في معجم 

  . 44/  5وشاح ، والصفدي في الوافي بالوفيات : نقالً عن ال 535/  5األدباء : 

ـ وكالهما نقل ترجمته عن  138/  5. بغية الوعاة :  144/  4ومن مصادر ترجمة الفنجكردي : معجم األدباء : 

/  8. أعيان الشيعة :  181السياق لعبد الغافر ولم أجده في منتخبه ! ـ طبقات أعالم الشيعة ، الثقات العيون : 

.  547/  11. معجم رجال الحديث :  43/  4الكنى واأللقاب ، للقّمي :  . 445/  4ياض العلماء : . ر 146

  . والفنجكردي ـ بفتح الفاء وكسر الكاف ـ نسبة إلى بنج كرد من قرى نيشابور

  . ، ما عدا األبيات : الخامس والسادس واألخير 8ـ  7بيهقي في شرحه على نهج البالغة ، ص أوردها ال (8)

بن أبي هو قطب الدين أبو الحسن محمد بن الحسين بن تاج الدين الحسن بن زين الدين محمد بن الحسين  (9)

المحامد البيهقي الكيدري ، أحد أعالم الطائفة في القرن السادس ، كان فقيهاً ، متكلّماً ، أديباً شاعراً ، مشاِرَكاً في 

  . جملة من العلوم
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، وأورد له إجازة كتبها على ظهر )  651، ص  5، ق  3آلداب : ج ترجم له ابن الفوطي في تلخيص مجمع ا

  . هـ ، مّما يدّل على أّنه أدرك القرن السابع 614الفائق ( تاريخها جمادى األولى سنة : 

بالفتح وياء وذال معجمة ، نسبة إلى كيذر من قرى بيهق ، منها  443والكيذري ضبطه الذهبي في المشتبه : 

 1554محمد بن الحسين الكيذري الشاعر ، ولم يزد عليه ابن حجر شيئاً في تبصير المنتبه :  األديب قطب الدين

.  

له عّدة مصّنفات قّيمة ، طبع منها : أنوار العقول من أشعار وصي الرسول ، وشرحه على نهج البالغة الذي 

 1هج البالغة مذكورة فيه في : ج سّماه : حدائق الحقائق في تفسير دقائق أفصح الخالئق ، وأبياته هذه في مدح ن

  . من الطبعة الهندية . وسوف نترجم له في ُشّراح ) نهج البالغة ( ترجمة مطّولة مبسوطة 86، ص 

  . كذا (10)

  . هو الشيخ أفضل الدين أبو عبد هللا الحسن بن فادار القّمي ، من أعالم اللغة واألدب في القرن السادس (11)

، ووصفه بالشيخ األديب إمام اللغة . وعّده  53الدين في الفهرست برقم : ترجم له معاصره الشيخ منتخب 

معاصره اآلخر عبد الجليل الرازي في كتاب : ) النقض ( في كبار األدباء العلماء من أعالم الطائفة ، مباهياً بهم 

ب أبو عبد هللا أفضل ، بعد أْن عّد الخليل وسيبويه وابن جّني وَمن في هذا المستوى ، قال : واألدي 514في ص 

  . .. الدين الحسن بن فادار القّمي ، ل نظير له

هـ ، جاء في آخرها : عورض من أّوله إلى  448وفي جامعة علي كره مخطوطة نهج البالغة ، ُكتبت سنة : 

اً في هذا آخره بنسخة من نسخة األديب أفضل الدين حسن بن فادار القّمي طّول هللا عمره ، مّما يبدو أّنه كان حيّ 

  . التاريخ

. طبقات  116. تأسيس الشيعة الكرام لجميع فنون اإلسالم :  556/  1ومن مصادر ترجمته : رياض العلماء : 

، معجم رجال  554/  4أعيان الشيعة :  . 302 / 1. تنقيح المقال :  74أعالم الشيعة ـ القرن السادس ـ : 

  . 75/  4الحديث : 

هو الحسن بن يعقوب بن أحمد بن محّمد النيشابوري ، من أعالم األدب في القرن السادس ، تقّدم أبوه  (12)

هـ ، وأّما هو فِمن مشايخ ظهير الدين البيهقي فريد خراسان ، وصفه أباه في شرحه  373يعقوب المتوّفى سنة 

  : على نهج البالغة ، فقال

لحسن بن يعقوب بن أحمد القاري ، هو أبوه في فلك األدب قمران ، وفي قرأُت نهج البالغة على اإلمام الزاهد ، ا

حدائق الورع ثمران ، في شهور سنة ست عشرة وخمسمئة ، وخّطه شاهٌد لي بذلك ، والكتاب سماع له عن الشيخ 
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  . جعفر الدوريستي

بكر ، الحسن بن يعقوب ب ، قال : أبو  84وترجم له تلميذه اآلخر وهو السمعاني في معجم شيوخه ، الورقة : 

بن أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري األديب ، من أهل نيسابور ، كان شيخاً فاضالً ، نظيفاً ، مليح الخط ، 

مقبول الظاهر ، حسن الجملة ، ووالده األديب صاحب التصانيف الحسنة ، وكان أستاذ أهل نيسابور في عصره ، 

الشيعة ، سمع أباه أبا يوسف يعقوب بن أحمد بن محمد األديب ، وأبا نصر  وكان غالياً في العتزال ، داعياً إلى

عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن الحسين بن موسى التاجر ، والسيد أبا الحسن محمد بن عبيد هللا الحسيني 

قد كتب المعروف بنو دولت ، وأبا سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجزي الحافظ ، وجماعة سواهم ، وكان 

الحديث الكثير بخّطه ، رأيُت كتاب الولية ألبي سعيد مسعود بن ناصر السجزي وقد جمعه في طرق هذا الحديث 

زة بجميع مسموعاته ، وخّطه عندي بذلك َمن كنُت موله فعلّي موله ( بخّطه الحسن المليح ، وكتب إلّي اإلجا )

  . .. 417، وكانت ولدته في المحّرم سنة  447في جمادى األولى سنة 

بعين ما مّر إلى قوله : الحديث الكثير ، ثّم قال : وكتب إلّي اإلجازة ،  156وترجم له في التحبير أيضاً برقم : 

  . 417وكانت وفاته في المحّرم سنة : 

 15. وفي الوافي بالوفيات :  1448. وفي دمية القصر : ص  434لسياق ، وفي منتخبه برقم : وله ترجمة في ا

/  4. وأعيان الشيعة :  74. وطبقات أعالم الشيعة ـ القرن السادس ـ :  545/  5. ولسان الميزان :  448/ 

454 .  

  . في معارج نهج البالغة : وإّنه خصلة (13)

هو السيد األمير األجل صدر الدين أبو الحسن علي ابن السيد األجل أبي الفوارس ناصر بن علي الحسيني  (14)

م القرن السابع ، مؤلّف ) زبدة التواريخ ( ، وشرح نهج البالغة الذي سّماه ) أعالم نهج السرخسي ، من أعال

  . ( البالغة

  . ( العتقاد أظّنه عبد الواحد بن الصفي النعماني ، مؤلّف كتاب ) نهج السداد في شرح واجب (15)

، وقال : ) فاضل عالم متكلّم ... ولم أتعّين خصوص عصره ،  575/  4ترجم له األفندي في رياض العلماء : 

 ... ظّني أّنه من أسباط النعماني صاحب كتاب الغيبةفالحظ ، وأظّن أّنه ِمن تالمذة الشهيد أو تالمذة تالمذته ، ثّم 

) .  

، وقال عن كتابه نهج السداد : رأيت  84وترجم له شيخنا صاحب الذريعة ـ رحمه هللا ـ في الضياء الالمع : ص 

 مكتوباً عليها أّنه تصنيف اإلمام العالِم الفاضل الكامل ، 545، وبعضها سنة :  856بعض نسخة ُكِتَبْت سنة : 
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  . .. قدوة العارفين ، عبد الواحد بن الصفي النعماني قدس هللا روحه الزكية

أقول : عثرت حتى اآلن على سبع نسخ من مخطوطات ) نهج السداد ( ذكرُتها في تعليقاتي على الذريعة ، إحداها 

،  1156م ، رقم : ـ ، وهذه في مكتبة المرعشي في قه 545ما ذكره شيخنا ـ رحمه هللا ـ وهي المؤّرخة سنة : 

ـ ، وقوبلت في شهر رمضان ه 754. وأقدم مخطوطاتها هي التي ُكِتَبْت سنة :  558/  4مذكورة في فهرسها : 

، ذكرت في فهرسها  384ـ ، وهي في مكتبة َملك األهلية العاّمة في طهران ، في المجموعة رقم : ه 756سنة : 

ـ ، مؤلّف ه 756، ولعلّه من تالمذة العالّمة الحلي المتوّفى سنة :  ، فالمؤلّف من أعالم القرن الثامن 43/  4: 

  . ( متن هذا الشرح وهو ) واجب العتقاد

وأظن أّن النعماني نسبة إلى النعمانية ، مدينة بالعراق ل زالت عامرة قرب واسط ، كما رّجحه السيد األمين ـ 

  . 131 / 8 رحمه هللا ـ في أعيان الشيعة عند ترجمته للمؤلّف :

 .ولعّل الصواب : شاهد  (16)

 

************************************************* 

 

  *من نظم ونثر« نهج البالغة » قيل في ما 

 ـ القسم الثاني ـ

 

 السيد عبد العزيز الطباطبائي

 

 

 :وأّما الكالم المنثور
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فهناك كثير من األدباء والبلغاء َبَهَرُهم كالُم أمير المؤمنين عليه السالم ، الذي قديمًا وصفوه 
ّدة إعجابهم به كان لهم أقوال ذهبّية حول دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق ، وَمن شِ  : بأّنه

ّنما  بالغته عليه السالم الرائقة ومقدرته الخطابية الفائقة ، لو تعّرضنا لها لطال بنا المقام ، وا 
نقتصر على َمن أطرى ) نهج البالغة ( خاصة ، وأبدى إعجابه بما يحويه من بالغة متناهية 

  . وأدب َجّم وِحَكم بالغة وَكِلم خالدة

ـ ـ في شرحه ه 565ـ فمنهم أبو الحسن علي بن زيد البيهقي ، فريد خراسان ـ المتوّفى سنة  1
  : ، قال 3على نهج البالغة الذي سّماه : معارج نهج البالغة ، ص

  : فصل

 وها أنا ذا أقول : هذا الكتاب النفيس مملوء من ألفاظ يتهّذب بها المتكّلم ، ويتدّرب بها المتكّلم
/ ظ [ ، فيه من القول أحسنه ، ومن المعاني أرصنه ، كالم أحلى من نغم الِقيان ،  المتعلم ]

وأبهى من ِنَعم الجنان ، كالم مطلعه كسّنة ] كهيئة / ظ [ البدر ، ومشرعه مورد أهل الفضل 
والقدر ، وكلمات وشُيها َحْبر ، ومعانيها فقر ، وخطب مقاطعها ُغرر ، ومبادئها ُدرر ، استعاراتها 

حكي غمزات األلحاظ الِمراض ، ومواعظها تعّبر عن زهرات الرياض ، جمع قائل هذا الكالم بين ت
ترصيع بديع ، وتجنيس أنيس ، وتطبيق أنيق ، فلّله َدّر خاطر عن َمخايل الرشد ماطر ، وعين 

هج البالغة اهلل إذا انهّلت فيه عزالي األنواء أْن يخضر ُرَباه ، ويفوح رياه ، وال للساري في مسالك ن
أْن ُيحمد عند الصباح ُسراه ، وال لمجيل ِقداح الطهارة إذا صَدقُه رائد التوفيق واإللهام أْن يفوز 

  . بقدحي المعّلى والرقيب ، ويمتطي غوارب كل حظ ونصيب

وال شك أّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم كان باب مدينة العلوم ، فما تقول 
ّض من زند خاطره الواري ، وغيض بدا من فيض نهره الجاري ، ال بل في شعلة من في ِسْفط  انف

  . سراجه الوّهاج ، وغرفة من بحره المّواج ، وقطرة من سحاب علمه الغزير ، وال ُينّبئك مثل خبير

والسيد اإلمام الرضي ـ رحمه اهلل ـ ناظم تلك العقود ، وقاطف هذا العنقود ... وأنا أقول : ما 
ك بكالم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السالم ، وهو كالم إذا لحظه الطرف رأى ظنّ 

ذا تصّفحه الخاطر جنى ثمرات السّر المخزون ، حتى قال عمرو بن  حقائق العلم المكنون ، وا 
بحر الجاحظ : وددُت أّني أعطيت جميع مصّنفاتي ، وقطعت أنسابها عّني ، وأخذُت بدلها ثالث 

  ... سوبة إلى علي بن أبي طالب ) عليه السالم ( وصارت منسوبة إليكلمات من



  : (  َوال َيْحَمْد َحاِمٌد ِإاّل َربَّهُ   ) : بعد شرح قوله عليه السالم 99وقال في ص 

هذا كالم يجري مجرى السحر الحالل ، ويرتفع درجته عن  :وأقول : في وصف هذا الكالم 
ي النظام ، أو مواقيت األعياد في األّيام ، لفظ أحسن من َعطَفة نعوت الكمال ، كأّنه اليواقيت ف

األصداغ ، وبالغة كاألمل أِذَن بالبالغ ، وأمثال كأّنها حديقة األحداق وبضاعة الحّذاق ، يضحك 
معاني تلك األلفاظ شعور األدب ضحك األزاهير َغب بكاء السحاب ، كأّنها آللئ الِسْمط أو أشعة 

ح يتنّفس عن نسيمها ، والدّر يبسم عن نظيمها ، وال غرو ، فإّن قائلها استقى السقط ، وكان الصب
من منابع المصطفى عليه السالم ، وجذب العلم بِضْبِعِه ، وشقَّ اإللهام عن بصره وسمعه ، 

وُختمت آداب الدين في عراص طبعه ، بذكره ينشرح الصدور ، وفلك الفصاحة ] على [ قطبه 
  . وخاطره يدور

  : ( ..َتَخفَُّفوا َتْلَحُقوا  ) : بعد شرح قوله عليه السالم 308في ص  وقال

، وأنا أقول :  (1)ثّم مدح السّيد هذا الكالم بألفاظ تشفي القرائح القريحة والجوارح الجريحة 
ة ، يحكي توّرد األشجار ، وتنّفس األسحار ، وِدَرر السحاب ، وُدَرر السخاب ، هذه ألفاظ علوي

فيها ملح كيواقيت السحر ، وَفْقر كالغنى بعد الفقر ، ومواعظ تقود المستمعين إلى الطاعة واالنقياد 
واإلذعان ، تجري في القلوب مجرى المياه في عروق األغصان ، لو ُتليت على الحجارة النفجرت 

  . ا عيون الماء ، أو على الكواكب النتثرت من آفاق السماءمنه

  : بعد االنتهاء من شرح وصّيته إلى ابنه الحسن عليهما السالم 378وقال في ص 

ولو سودت في شرح هذه الوصية ، التي جمع فيها أمير المؤمنين عليه السالم جميع ما 
ن فوائدها بنصف عشرها أو أقل ، وَمن له يحتاج إليه البشر ، طاقات من القراطيس ، َلَما قرب م

ذوق علمي وعملي فإّنه يكفيه ما أشرت إليه ، وَمن كان بخالف ذلك فالقليل والكثير من البيان 
  . (2)عنده سواء

في أّول شرحه على نهج البالغة  هـ 573وّفى سنة ـ وقال قطب الدين الراوندي المت 2
: وهو كالم عند أهل الفطنة والنظر ، دون كالم اهلل  4، ص 3الُمسّمى : منهاج البراعة ، ج

  . ورسوله ، وفوق كالم البشر ، واضحة مناره ، مشرقة آثاره

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_80/02.htm#01
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السادس ، في ـ وقال قطب الدين الكيدري محمد بن الحسين النيشابوري ، من أعالم القرن  3
،  3شرحه على نهج البالغة ، الذي سّماه : حدائق الحقائق في فسر دقائق أفصح الخالئق ، ج 

  : 86ص 

هذا الكتاب ـ الذي نحن بصدده وهو كتاب نهج البالغة ـ نطفة من بحار علومه الغزيرة ، ودّرة 
كب من كواكب فلكه من جواهر أصدافه الجّمة الغفيرة ، وقطرة من قطرات غيثه المدرار ، وكو 

الدّوار ، ولعمري إّنه الكتاب الذي ال ُيدانيه في كمال الفضل كتاب ، وطالب مثله في الكتب 
كالعنزي ال ُيرجى له إّياب ، وهو محجر عيون العلوم ، وفي خالل الكتب كالبدر بين النجوم ، 

وكما قلت فوقه بكثير ...  ألفاظه علوية علوية ، ومعانيه قدسية نبوية ، وهو عديم المثل والنظير ،
ذ قد كان هذا الكتاب الغاية في بالغة البلغاء ، والنهاية في فصاحة الفصحاء ، تعّين الفرض  وا 

  . علينا أْن نصدر شرحه بجملة وجيزة من أقسام البالغة وأحكامها

  : 4وقال ابن أبي الحديد عند وصفه لشرحه على نهج البالغة ، في مقّدمته ، ص  

ى أّن كثيرًا من فصوله ] نهج البالغة [ داخل في باب المعجزات المحمدية ؛ وبرهن عل
الشتمالها على األخبار الغيبية ، وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية ، وبين من مقامات العارفين 

  ...التي يرمز إليها في كالمه ما ال يعقله إاّل العاِلمون ، وال يدركه إاّل الروحانّيون المقّربون 

قال عند كالمه على خصائص أمير المؤمنين عليه السالم وخصائله وما امتاز به عمق و 
  : 73سواه من الفضائل ، ص 

وما أقول في رجل ُتعزى إليه كّل فضيلة ، وتنتهي إليه كل فرقة ، وتتجاذبه كل طائفة ، فهو 
ل َمن بزغ فيها رئيس الفضائل وينبوعها ، وأبو عذرها ، وسابق مضمارها ، ومجلي حلبتها ، وك

  ... بعده فمنه أخذ ، وله اقتفى ، وعلى مثاله احتذى

: وأّما الفصاحة :  44فتكّلم على العلوم والفنون والفضائل إلى أْن انتهى إلى قوله في ص 
فهو عليه السالم إمام الفصحاء ، وسّيد البلغاء وفي كالمه قيل : دون كالم الخالق وفوق كالم 

  . المخلوقين



ّلم الناس الخطابة والكتابة ، قال عبد الحميد بن يحيى : حفظُت سبعين خطبة من ومنه تع
خطب األصلع ، ففاضت ثّم فاضت . وقال ابن نباتة : حفظُت من الخطابة كنزًا ال يزيده اإلنفاق 

  ... إاّل سعة وكثرة ، حفظُت مئة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب

اللة على أّنه ال ُيجارى في الفصاحة ، وال ُيبارى في ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه د
البالغة ، وحسبك أّنه لم يدّون ألحد من فصحاء الصحابة العشر ، وال نصف العشر مما دّون له 
، وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب ) البيان والتبيين ( وفي 

  ... غيره من كتبه

عند كالمه على كتابه عليه السالم إلى عبد اهلل بن عباس بعد  345ص  ، 36وقال في ج 
  : مقتل محمد بن أبي بكر

انظر إلى الفصاحة كيف ُتعطي هذا الرجل قيادها ، وتمّلكه زمامها ، وأعجب لهذه األلفاظ 
ّلف المنصوبة يتلو بعضها بعضًا كيف ُتواتيه وُتطاِوعه ، سلسة سهلة تتدّفق من غير تعّسف وال تك

  : ، حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال

يومًا واحدًا ، وال ألتقي بهم أبدًا ( ، وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو  ... )
خطبة جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة ، وتارة مجرورة ، وتارة منصوبة ، فإْن أرادوا قسرها 

، وعالمة واضحة ، وهذا الصنف من البيان أحد  بإعراب واحد ظهر منها في التكّلف أثر  بّين
أنواع اإلعجاز في القرآن ، ذكره عبد القاهر ، قال : انظر إلى سورة النساء وبعدها سورة المائدة ، 

األولى منصوبة الفواصل ، والثانية ليس فيها منصوب أصاًل ، ولو مزجت إحدى السورتين 
  . أليف بينهماباألخرى لم تمتزجا ، وظهر أثر التركيب والت

  . ثّم إّن فواصل كل واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي ال الصناعة التكّلفّية

ثّم انظر إلى الصفات والموصوفات في هذا الفصل ، كيف قال : ) ولدًا ناصحًا ( ، و ) 
و ) عاماًل « ًا كادحًا ولد» سيفًا قاطعًا ( ، و ) ركنًا دافعًا ( ، لو قال :  )عاماًل كاِدحًا ( ، و 

ناصحًا ( وكذلك ما بعده َلَما كان صوابًا ، وال في الموقع واقعًا ، فسبحان اهلل َمن منح هذا الرجل 
هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة ! أْن يكون غالم من أبناء عرب مّكة ، ينشأ بين أهله ، 

  . وم اإللهّية من إفالطون وأرسطولم ُيخالط الحكماء ، وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العل



ولم ُيعاشر أرباب الحكم الُخُلقية واآلداب النفسانية ؛ ألّن قريشًا لم يكن أحد منهم مشهورًا بمثل 
ذلك ، وخرج أعرف بهذا الباب من سقراط . ولم ُيرّب بين الشجعان ؛ ألّن أهل مّكة كانوا ذوي 

ّل بشر مشى على األرض ، قيل لخلف األحمر تجارة ، ولم يكونوا ذوي حرب ، وخرج أشجع من ك
: أّيما أشجع عنبسة وبسطام َأْم علي بن أبي طالب ؟ فقال : إّنما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر 

قال : واهلل لو صاح في  .والناس ، ال مع َمن يرتفع عن هذه الطبقة ، فقيل له : فعلى كّل حال 
  . وجوههما لماتا قبل أْن يحمل عليهما

ج أفصح من سبحان وقس ، ولم تكن قريش بأفصح العرب ، كان غيرها أفصح منها ، وخر 
ْن لم تكن لهم نباهة . وخرج أزهد الناس في الدنيا ، وأعّفهم ، مع أّن  قالوا : أفصح العرب ُجْرُهم وا 
 قريشًا ذوو حرص ومحّبة للدنيا ، وال غرو فيمن كان محّمد صّلى اهلل عليه وآله مرّبيه ومخرجه ،

  . والعناية اإللهية تمّده وترفده أْن يكون منه ما كان

ـ في ) مطالب ه 654ـ وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي ـ المتوّفى سنة  5
  ... السؤول ( في الفصل العاشر ، في فصاحته ، وُجَمل من كالمه عليه السالم

رواة وروْته الثقات عنه عليه السالم : قد النوع الخامس في الخطب والمواعظ ، مّما نقلْته ال
اشتمل كتاب نهج البالغة المنسوب إليه عليه السالم على أنواع من خطبه ومواعظه ، ومواعظه 
الصادعة بأوامرها ونواهيها ، المطلعة أنوار الفصاحة ، والبالغة مشرقة من ألفاظها ومعانيها ، 

تالف أساليبها مودعة فيها ، وال يليق نقل ما فيه الجامعة حكم عيون علم المعاني والبيان على اخ
 مع شهرته وكثرة نسخة بمنصب َمن نّصب نفسه لجمع أشتات المناقب من أرجاء محاّلها ونواحيها

...  

، في أواخر مقّدمته في كالمه على  34ـ وقال ابن الطقطقي في كتاب ) الفخري ( ص  6
حريري ، ومدحها من جهة وذّمها من جهة أخرى ، الكتب األدبية ، كحماسة أبي تمام ومقامات ال

  : فقال في كالمه عن مقامات الحريري

فإْن نفعت من جانب ضّرت من جانب ، وبعض الناس تنّبهوا على هذا من المقامات 
الحريرية والبديعة ، فعدل الناس إلى نهج البالغة من كالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 

لكتاب الذي ُيتعّلم منه الحكم ، والمواعظ ، والخطب ، والتوحيد ، والشجاعة ، والزهد السالم ، فإّنه ا
  . ، وعلّو الهمة ، وأدنى فوائده الفصاحة والبالغة



، في شرح قول  378ـ في شرحه على التجريد ، ص ه 879ـ قال القوشجي ـ المتوّفى سنة  7
الم : ) وأفصحهم لسانًا ( : على ما نصير الدين الطوسي في وصف أمير المؤمنين عليه الس

ّن كالمه دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق   . يشهد به نهج البالغة ، وقال البلغاء : وا 

ـ وقال نظام الدين الجيالني في ديباجة شرحه لنهج البالغة ، الذي سّماه : أنوار الفصاحة  8
  :وأسرار البراعة 

مامنا ... في ولّما كان كتاب نهج البالغة ... مح تويًا على مختار كالم اإلمام الهمام موالنا وا 
جميع الفنون ، من خطب وكتب ومواعظ وآداب البلغاء والعلماء ، ومتضّمنًا من عجائب البالغة 
وغرائب الفصاحة وبدائع الصنائع ، بحيث يعّده العلماء تحت كالم الخالق وفوق كالم المخلوق ، 

ه وعجائب بدائعه من غير الشرح والتفسير إاّل واحد بعد واحد مّمن فلم يطمع ) ظ ( ببدائع صنائع
برع في العلوم العربية والرسوم األدبية ، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة ، مشتعل القريحة ، 
ويقظان النفس ، دّراكَا اللمحة ، منتبهًا على الرمز واإلشارة ، متفّوقًا ذا ِدْرِية بأساليب النظم 

، وَعِلم كيف ُيرّتب الكالم ويؤّلف ، وكيف ينّظم ويرِصف ، فإّن هذا الكتاب دستور وتراكيب النثر 
الغرائب وفهرست العجائب ، وال َيعرف ذلك إاّل َمن تسّنم شواهق البالغة بحق ، وجرى في ميدان 

الفصاحة أشواطًا على عرق ، وعرف أْن ال كل سوداء تمرة ، وال كل حمراء جمرة ، فإّن هذا 
ميدان ، وللفصحاء والبلغاء فيه جوالن ، وكان في االشتهار كالشمس في رابعة النهار ، الكتاب 

ْن كان صغير الحجم وجيز النظم  وسّلمه المخالف والموافق ، واستحسنه الصغار والكبار ، فإّنه وا 
، فهو كثير العلم ، عظيم االسم ، جليل الشأن ، واضح البرهان ، ال ُيعرف على وجه األرض بعد 
الكتاب اإللهي كتاب أشرف منه وأعظم ، وال أنفس منه وأتم ، فِمن شأنه أْن يكتب سطوره بالنور 
على خدود الحور ظاهرًا ، وينقش معانيه بقلم العقل على لوح النفس باطنًا ، فإّنه خالصة كالمه 

  ... عليه السالم

  : 567ة المباركة ( ص ـ وقال عبد المسيح األنطاكي في تعاليق قصيدته ) القصيدة العلوي 9

إّن الحكمة المأثورة عن سيدنا أمير المؤمنين عليه صلوات اهلل ، فهو وال جدال سيد الحكماء ، 
وعنه تروى الحكمة في مواطن السّراء والضّراء ، وقد وردْت الحكمة على لسانه الشريف في كثير 

ي كل موطن أقام فيه وَمْجِلس من رسائله وخطبه وأقواله حتى قالوا : إّنه كان ينطق بالحكمة ف
َجَلَسُه وَمْوِقف َوَقَفُه ، بل كانت جميع أقواله الشريفة وأعماله المنيفة ِحَكَمًا مأثورة منَبِثقة عن توّقد 



ذكاء وسعة تجربة واختبار ، ولقد جمع الشريف الرضي بعض هاتيك الِحَكم في آخر كتاب نهج 
يسّدد خطى الناس إلى الرشاد والصواب ، وقد اقتبسنا  البالغة ، فكانت حلية في اآلداب مألى بما

بعضها فنظمناها حلية لجيد علوّيتنا المباركة ، واألمل أْن تعّم فائدتها ، وتحسن على القّراء األتقياء 
  . عائدتها ، وباهلل المستعان

لصالة ـ وقال الشيخ محّمد عبده في مقدمة شرحه لنهج البالغة : حمد هلل سياج النعم ، وا 10
على النبي وفاء الذمم ، واستمطار الرحمة على آله األولياء ، وأصحابه األصفياء ، عرفان الجميل 
، وتذكار الدليل . وبعد ، فقد أوفى لي ُحْكم القدر باإلطالع على كتاب نهج البالغة مصادفة بال 

ل ، فحسبُته تسلية تعّمل ، أصبته على تغير حال ، وتبلبل بال ، وتزاحم أشغال ، وعطلة من أعما
، وحيلة للتخلية ، فتصّفحُت بعض صفحاته ، وتأّملت ُجَماًل من عباراته ، من مواضع مختلفات ، 
ومواضيع متفّرقات ، فكان ُيخّيل لي في كل مقام أّن حروبا شّبت ، وغارات ُشّنت ، وأّن للبالغة 

، وأّن جحافل الخطابة ، وكتائب دولة ، وللفصاحة صولة ، وأّن لألوهام َعرامًة ، وللريب دعارًة 
الذرابة ، في عقود النظام ، وصفوف االنتظام ، تنافح بالفصيح األبلج ، والقويم األملج ، وتمتلج 
المهج برواضع الحجج ، فتفّل من دعارة الوساوس ، وتصيب مقاتل الخوانس ، فما أنا إاّل والحق 

ّن مدّبر تلك الدولة  منتصر ، والباطل منكسر ، ومرج الشك في خمود ، وهرج الريب في ركود ، وا 
  . ، وباسل تلك الصولة ، هو حامل لوائها الغالب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

بل كنت كّلما انتقلت من موضع إلى موضع أحّس بتغير المشاهد ، وتحّول المعاهد : فتارة 
العبارات الزاهية ، تطوف  كنت أجدني في عالم يعمره من المعاني أرواح عالية ، في حلل من

على النفوس الزاكية ، وتدنو من القلوب الصافية ، ُتوحي إليها رشادها ، وتقوم منها مرادها ، 
  . وتنفر بها عن مداحض المزال ، إلى جواد الفضل والكمال

وطورًا كانت تتكّشف لي الجمل عن وجوه باسرة ، وأنياب كاشرة ، وأرواح في أشباح النمور ، 
ب النسور ، قد تحّفزت للوثاب ، ثّم انقضَّت لالْخِتالب ، فخلبْت القلوب عن هواها ، وأخذت ومخال

  . الخواطر دون مرماها ، واغتالت فاسد األهواء ، وباطل اآلراء

وأحيانا كنت أشهد أّن عقاًل نورانّيًا ، ال يشبه خلقًا جسدانّيًا ، فصل عن الموكب اإللهي 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة ، وسما به إلى الملكوت األعلى ، ونما به  واّتصل بالروح اإلنساني ،



إلى مشهد النور األجلى ، وسكن به إلى عمار جانب التقديس ، بعد استخالصه من شوائب 
  . التلبيس

وآنات  كأّني أسمع خطيب الحكمة ينادي بأعلياء الكلمة ، وأولياء أمر األئّمة ، ُيعّرفهم مواقع 
رهم مواضع االرتياب ، ويحّذرهم مزالق االضطراب ، ويرشدهم إلى دقائق السياسة الصواب ، ويبصّ 

، ويهديهم طرق الكياسة ، ويرتفع بهم إلى منّصات الرئاسة ، ويصعدهم شرف التدبير ، وُيشرف 
  . بهم على حسن المصير

م سيدنا ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد الشريف الرضي ، رحمه اهلل ، من كال
وموالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كّرم اهلل وجهه ، جمع متفرقة وسّماه هذا االسم : نهج 
البالغة ، وال أعلم اسمًا َأْلَيق بالداللة على معناه منه ، وليس في ُوْسِعي أْن أصف هذا الكتاب 

أتى به صاحب االختيار كما  بأزيد مّما دّل عليه اسُمه ، وال أْن آتي بشيء في بيان مزّيته فوق ما
  . ستراه في مقّدمة الكتاب

ولوال أّن غرائز الجبلة ، وقواضي الذّمة تفرض علينا عرفان الجميل لصاحبه ، وشكر 
المحسن على إحسانه ، َلَما احتْجنا إلى التنبيه على ما أودع نهج البالغة ، من فنون الفصاحة ، 

و لم يترك غرضًا من أغراض الكالم إاّل أصابه ، وما خص به من وجوه البالغة ، خصوصًا وه
  ... ولم يدع للفكر َمَمّرًا إاّل جابه

ـ ولقد أحسن الوصف أستاذ الفن محمد حسن نائل المرصفي ، مدّرس البيان بكّلّية الفرير  11
الكبرى بمصر ، في مقدمة الشرح على نهج البالغة ، فجمع بإيجاز أطراف البيان حول عبقرّية 

  : م ، وذكر مزاياه العالية ، وشرح ماهّية كالمه في نهج البالغة ملّخصًا فيما يأتي ، قالاإلما

بهذه الخصال الثالث ـ يعني جمال الحضارة الجديدة ، وجالل البداوة القديمة ، وبشاشة القرآن 
ه ، وما الكريم ـ امتاز الخلفاء الراشدون ، ولقد كان المجّلى في هذه الحلبة علي صلوات اهلل علي

أحسبني أحتاج في إثبات هذا إلى دليل أكثر من نهج البالغة ، ذلك الكتاب الذي أقامه اهلل حّجة 
واضحة على أّن علّيًا رضي اهلل عنه قد كان أحسن مثال حي لنور القرآن وحكمته وعلمه وهدايته 

عجازه وفصاحته   . وا 



ر الحكماء وأفذاذ الفالسفة ونوابغ اجتمع لعلي عليه السالم في هذا الكتاب ما لم يجتمع لكبا
ة ~الرّبانّيين ، من آيات الحكمة السامية وقواعد السياسة المستقيمة ، ومن كل موعظة باهرة وحج

  . بالغة تشهد له بالفعل وحسن األثر

خاض علي في هذا الكتاب لّجة العلم والسياسة والدين ، فكان في كل هذه المسائل نابغة 
زًا ، ولئن سأل َت عن مكان كتابه من األدب بعد أْن عرفت مكانه من العلم ، فليس في ُوْسع مبرَّ

الكاتب المسترسل والخطيب المصقع والشاعر المفلَّق أْن يبلغ الغاية في وصفه والنهاية من تقريظه 
د ، وحسبنا أْن نقول : إّنه الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة ، والمنزل الفر 
  . الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزاًل تطمئّن فيه وتأوي إليه ، بعد أْن زلت بها المنازل في كل لغة

ـ وقال األستاذ محمد الزهري الغمراوي المصري ، في مقّدمته لطبعة نهج البالغة بشرح  12
،  ـه 3348الشيخ محمد عبده ومحمد حسن نائل المرصفي ، طبعة دار الكتب المصرية سنة 

  : ( وطبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة تحت عنوان : ) كتاب الفصحاء

ولم ينقل عن أحد من أهل هذه الطبقات ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كّرم 
اهلل وجهه ، فقد اشتملت مقاالته على المواعظ الزهدية ، والمناهج السياسية ، والزواجر الدينية ، 

واآلداب الُخُلقية ، والُدَرر التوحيدية ، واإلرشادات الغيبية ، والردود على الخصوم والحكم النفسية ، 
، والنصائح على وجه العموم ، وقد احتوى على غرر كالمه كّرم اهلل وجه كتاب نهج البالغة الذي 
 جمعه وهّذبه أبو الحسن محمد بن الطاهر ، المشهور بالشريف الرضي ، رحمه اهلل وأثابه وأرضاه

.  

ـ عضو المجمع العلمي السوري ، ه 3364ـ وقال الشيخ مصطفى الغالييني المتوّفى سنة  13
وأستاذ التفسير والفقه واآلداب العربية في الكلية اإلسالمية في بيروت ، في كتابه ) أريج الزهر ( 

  : ( تحت عنوان : ) نهج البالغة وأساليب الكالم العربي  ـه 3349المطبوع في بيروت سنة 

من أحسن ما ينبغي مطالعته لَمن يتطّلب األسلوب العالي كتاب نهج البالغة لإلمام علي 
رضي اهلل عنه ، وهو الكتاب الذي أنشأُت هذا المقال ألجله ، فإّن فيه من بليغ الكالم ، واألساليب 

اوله مزاولة المدهشة ، والمعاني الرائقة ، ومناحي الموضوعات الجليلة ، ما يجعل مطالعه ـ إذا ز 
  . صحيحة ـ بليغًا في كتابته ، وخطابته ، ومعانيه



   ((3) : ـ وقال محمد كرد علي في مقال له عنوانه : ) اإلنشاء والمنشؤون 14

إلينا من ُخَطِبِهم ، ورسائلهم ، ومحاوراتهم ،  إذا أردنا أْن نحكم على المنشئين بما انتهى
ومصّنفاتهم ، وبدأنا بأهل القرن األّول لإلسالم ، نرى على رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب كّرم اهلل وجهه ، فإّنه سيد البلغاء على اإلطالق ، وواضع بنيان البيان العربي ، وكالمه ـ 
  .ورسوله عليه الصالة والسالم ـ أبلغ كالم  كما قال العارفون : بعد كالم اهلل

ونهج البالغة الذي جمعه الشريف الرضي من كالمه ، وشرحه ابن أبي الحديد كتاب الدهر 
  . . . الخالد

  : (4)وقال أيضًا في مقال آخر له 

ذا طلبت البالغة في أتّم مظاهرها ، والفصاحة التي لم تشْبها عجمة ، فعليك بنهج البالغة  وا 
  . .. الذي فيه خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورسائله إلى عّماله

ـ وقال الصحفي الشهير أمين نخلة ـ المسيحي اللبناني ـ في جواب َمن سأله أْن يختار له  15
  : ر المؤمنين عليه السالممئة كلمة من ِحَكم أمي

سألتني أْن أنتقي مئة كلمة من كلمات أبلغ العرب أبي الحسن ، ُتْخِرجها في كتاب ، وليس 
بين يدي اآلن من كتب األدب التي يرجع إليها في مثل هذا الغرض إاّل طائفة قليلة ، منها : 

أعرف كيف أصطفي لك المئة من  النهج ( ، َفِرْحُت أسّرح إصبعي فيه ، وواهلل ال ) إنجيل البالغة
مئات ، بل الكلمة من كلمات ، إاّل إذا سلخت الياقوتة عن أختها الياقوتة ، ولقد فعلُت ويدي تتقّلب 
على اليواقيت ، وعيني تغوص في اللمعان ، فما حسبتني أخرج من معدن البالغة بكلمة ؛ لفرط 

، وتذّكر أّنها لمحات من نور ، وزهرات من نور ،  (5)ما تحّيرت في التخيير ! فخذه هذه المئة 
  .. (6) . ففي نهج البالغة من ِنَعم اهلل على العربية وأهلها أكثر بكثير من مئة كلمة

ـ وقال األستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد في كالم له عن نهج البالغة في مقّدمته  16
  : لطبعه

وهو الذي يقول جامعه الشريف الرضي في سبب توليفه : ) علمًا أّن ذلك يتضّمن من 
لم الدينية والدنيوية ، ما ال عجائب البالغة ، وغرائب الفصاحة ، وجواهر العربية ، وثواقب الك
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يوجد مجتمعًا في كالم ، وال مجموع األطراف في كتاب ، إذ كان أمير المؤمنين عليه السالم 
مشرع الفصاحة وموردها ، ومنشأ البالغة ومولدها ، ومنه عليه السالم ظهر مكنونها ، وعنه 

ن كل واعظ بليغ ، ومع ذلك أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب ، وبكالمه استعا
  . ( فقد سبق وقصروا ، وتقّدم وتأّخروا

وهو الذي عرفَت منزلته بين الكتب ، وسمعَت الثناء العظيم عليه  ( هذا كتاب ) نهج البالغة
من رجل من رجاالت األدب والبيان في عصر العلم والبيان ، وهو ) أشعر الطالبيين َمن مضى 

مام المسلمين وزعيم الدعوة   ((7) ئهم المفلقينوَمن غبر ، على كثيرة شعرا ، ومن حكيم اإلسالم وا 
االجتماعية واألدبية في العصر الحديث ، فليس ِبْدَعًا أْن نحّضك على قراءته ومعاودة مراجعته ، 

به وقْفو َنْهَجه ، وليس كثيرًا أْن نكفل لك إذا أنت لم تأل جهدًا في اتّباع هذه ثّم على التأّسي 
النصيحة أْن تبلغ الذروة ، وتصل إلى ما تطمع فيه من امتالك أزّمة البالغة ، والتمّكن من أعّنتها 

.  

ما وليس من شك  عند أحد من أدباء هذا العصر ، وال عند أحمد مّمن تقّدمهم ، في أّن أكثر 
تضّمنه ) نهج البالغة ( من كالم أمير المؤمنين عليه السالم ، نعم ليس من شّك عند أحد في 
ذلك ، وليس من شك عند أحد في أّن ما تضّمنه الكتاب جار  على النهج المعروف عن أمير 

  . المؤمنين ، موافق لألسلوب الذي يحفظه األدباء والعلماء من كالمه الموثوق بنسبته إليه

هـ  3389ـ وقال شيخنا الحّجة العاّلمة الكبير الشيخ آقا بزرك الطهراني المتوّفى سنة  16
، في  344، ص  4رحمه اهلل ، في موسوعته الخالدة كتاب ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج 

  : الثناء على نهج البالغة

نهج البالغة ، نهج  لم يبرز في الوجود بعد انقطاع الوحي اإللهي كتاب أمس به مّما دّون في
العلم والعمل الذي عليه مسحة من العلم اإللهي ، وفيه عبقة من الكالم النبوي ، وهو صَدف آللئ 

الِحَكم ، وِسفط يواقيت الَكِلم ، المواعظ البالغة في طي خطبه وكتبه تأخذ بمجامع القلوب ، 
بمشاهدة ضاّلتهم ، وتهدي  وقصار كلماته كافلة لسعادة الدنيا واآلخرة ، ترشد طاّلب الحقائق

أرباب الكياسة لطريق سياستهم وسيادتهم ، وما هذا شأنه حقيق أْن يعتكف بفنائه العارفون وينّقبه 
الباحثون ، وَحِرّي أْن ُتكتب حوله كتب ورسائل كثيرة حتى يشرح فيها مطالبه ُكالًّ أو بعضًا ، 

  . .. ه ُغْرَفةوُيترجم إلى لغات ُأخر ، ليغترف أهل كل لسان من بحار 
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  : 333، ص  34وقال فيه ـ رحمه اهلل ـ أيضًا في ج 

هو كالشمس الطالعة في رائعة النهار ، في الظهور وعلّو الشأن والقدر ، وارتفاع المحل ، قد 
ُجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدًا ال تخفى على أحد ، فيقبح من العاقل البصير سؤال ما 

هي مّما َيقتبس من إشراق نورها كاّفة الكائنات في البّر والبحر ، كذلك هي الشمس الطالعة ؟ و 
النهج قد طبَّقت معروفّيته الشرق والغرب ، ونشر خبره في أسماع الخافَقين ، ويتنّور من تعليمات 
النهج جميع أفراد نوع البشر ؛ لصدوره عن معدن الوحي اإللهي ، فهو أُخ القرآن الكريم في التبليغ 

ليم ، وفيه دواء كل عليل وسقيم ، ودستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار النعيم ، والتع
غير أّن القرآن أنزله حامل الوحي اإللهي على قلب النبي األمين صّلى اهلل عليه وآله وسّلم ، 

مام المتّقين ،  علي أمير والنهج أنشأه باب مدينة علم النبي وحامل َوْحِيِه ، سّيد الموّحدين وا 
  : المؤمنين عليه السالم من رّب العالمين ، وقد قيل فيه

 فاْسُلْكُه يا َصاح َتْبُلغ غايَة اأَلَمِل   =نهُج البالغِة نهُج العلِم والعمِل 

إلى سيادته على سائر الكتب ، وكونه دون كالم الخالق  344، ص  4وقد لمحنا في ج 
  : وفوق كالم المخلوق ، وِنْعَم ما قيل فيه

 وما قاله المرتضى مرتضى   كالُم علي  كالُم علي =

لقد صارت الكلمات التي يلقيها أمير المؤمنين عليه السالم في خطبه ، أو ُيْمِليها إلى كاتبه 
مخزونة في صدور جمع من أصحابه ، على موجب السيرة العربية ، ثّم قّيد ما في تلك الصدور 

وبعدها ، ومنها  187، ص  7لتي ذكرنا اثني عشر منها في ج إلى الكتابة في األصول األّولية ا
تأليف أبي سليمان زيد الجهني  ( ما ُأّلف في عصر األمير عليه السالم ، مثل كتاب : ) الخطب

، الذي شهد حروب األمير عليه السالم ، ثّم نقل منها إلى سائر الكتب التي ُأّلفت في جمع خطبه 
الرضي ـ رحمه اهلل ـ مّما ال ُيستهان به ، وكانت تلك األصول عليه السالم إلى عصر الشريف 

المعتبرة والكتب المعتمدة في مكتبة الوزير سابور بن أردشير وغيرها في بغداد تحت نظر الشريف 
الرضي ـ رحمه اهلل ـ يستفيد منها في كل حين ، حتى أخرج منها ما اختاره من منِشئات أمير 

  : ا بين الدّفتين مرتّبًا على ثالثة أقطابالمؤمنين عليه السالم وجعله

  . ـ الخطب 1



  .ـ الكتب  2

  . ( ) نهج البالغة ـ الحكم ، وبعد ذلك ُسّمى ما دونه من المنشئات بـ 3

، بعد إيراد كالم المرصفي الذي تقّدم  5ـ وقال السيد هبة الدين الشهرستاني في ) ما هو نهج البالغة ( ص  18
  : 10برقم 

ثل هذا في الواصفين لنهج البالغة َمن حكموا بتفّوقه على كتب اإلنشاء ومنشئات البلغاء ، واعترفوا ببلوغه حد وكم م
اإلعجاز ، وأّنه فوق كالم المخلوقين ودون كالم الخالق المتعال ، وأعجبوا به أقصى اإلعجاب ، وشهدت ألسنُتهم بدهشة 

الخطب ومزايا الُجَمل ، وليس إعجاب األدباء بانسجام لفظه وحده ، وال دهشة  عقولهم من عظمة أضاء َسَنا َبْرِقَها من ثنايا
ّنما اإلعجاب كّله والدهشة كّلها في تنّوع المناحي في هذه الُخَطب  العلماء ِمن تفّوق معانيه البليغة حّد اإلعجاز فقط ، وا 

  : َزجر ، إلىوالَكِلم ، واختالف المرامي واألغراض فيها ، فِمن َوْعظ وُنْصح وزهد و 

  . تنبيه حربي واستنهاض للجهاد

  . إلى تعليم فّني ودروس ضافية في هيئة األفالك وأبواب النجوم وأسرار من طبائع كائنات األرض وكامنات السماء

  . إلى فلسفة الكون وخالقه وتفّنن في المعارف اإللهّية وترّسل في التوحيد وصفة المبدأ والمعاد

  . اإلدارة وسياسة المدن واألممإلى توسع في أصول 

  . إلى تثقيف النفوس بالفضائل وقواعد االجتماع وآداب المعاشرة ومكارم األخالق

  . إلى وصف شعري لظواهر الحياة

وغير ذلك من شّتى المناحي المتجّلية في ) نهج البالغة ( بأرقى المظاهر ، واإلمام نراه اإلمام في كّل ضرب من 
وعبقرية اإلمام ظاهرة التفّوق على الجميع ، بينما نرى أفذاذ الرجال يجدون في أوجه الكمال فال يبلغونه ضروب االّتجاه ، 
  . .. إاّل من الوجه الواحد

ـ في كتابه ) مستدرك ه 3363ـ وقال العاّلمة الجليل الشيخ هادي آل كاشف الغطاء النجفي المتوّفى بها سنة  19
  : 3ـ ، ص ه 3354نهج البالغة ( المطبوع سنة 

مام الموّحدين ، باب مدينة العلم ، علي بن أبي طالب عليه  إّن نهج البالغة من كالم موالنا أمير المؤمنين ، وا 
السالم ، من أعظم الكتب اإلسالمية شأنًا ، وأرفعها قدرًا ، وأجمعها محاسن ، وأعالها منازل ، نور  لَمن استضاء به ، 

، وبرهان لَمن اعتمده ، وُلّب لَمن تدّبره ، أقواله َفْصل ، وأحكامه َعْدل ، حاجة العالم والمتعّلم ،  ونجاة لَمن تمّسك ِبُعَراه
  . وُبْغَية الراغب والزاهد ، وُبْلَغة السائس والمسوس ، وُمْنَية المحاِرب والمساِلم ، والجندي والقائد



ن األخالق ، والترغيب والترهيب ، والوعظ والتحذير ، فيه من الكالم في التوحيد والعدل ، ومكارم الِشَيم ، ومحاس
وحقوق الراعي والرعية ، وأصول المدنّية الحّقة ، وما ينقع الغّلة ، ويزيل العّلة ، لم ُتعرف المباحث الكالمّية إاّل منه ، ولم 

مام أفضلها   . تكن إاّل عيااًل عليه ، فهو قدوُة َفَطاِحِلَها ، وا 

د الوهاب حّمودة ، أستاذ األدب الحديث بكّلّية اآلداب بجامعة فؤاد األّول ، في مقال له حول ـ وقال األستاذ عب 20
نهج البالغة نشره في مجّلة : ) رسالة اإلسالم ( الصادرة عن دار التقريب بمصر ، في عددها الثالث من سنتها الثالثة ، 

  : في نهج البالغة ( فقال، تحت عنوان : ) اآلراء االجتماعية  هـ 3370شهر رمضان سنة 

لسنا بصدد تحقيق نسبة كتاب ) نهج البالغة ( إلى اإلمام علي رضي اهلل عنه ، أو إلى جاِمِعه الشريف الرضي ، 
فإّن لذلك مجااًل غير هذا ، غير أّنه مّما ال شك فيه عند أحد من أدباء هذا العصر ، وال عند أحد مّمن تقّدمهم في أّن 

نهج البالغة ( هو من كالم أمير المؤمنين رضوان اهلل عليه ، وعلى ضوء هذا الرأي نحن ننظر في أكثر ما تضّمنه ) 
الكتاب فنبحث في مطاويه ، ونمّتع الذهن بأسرار معانيه ، ونستخرج منه اآلراء الناضجة االجتماعية ، واألفكار الخالدة 

ّن الباحث ليتملكه الدهش حين يرى ألدب آل الب يت جميعًا ِسمات خاّصة وخصائص متمايزة ، ال فرق في اإلنسانية ، وا 
ذلك بين رجالهم ونسائهم وخطبائهم وشعرائهم ، فإّن ألدب كّل جماعة سمات ُتستمّد من وجداناتهم ، وصدق عواطفهم ، 

وحرارة  وُنْبل مقاصدهم ، ودّقة مشاعرهم ، فِمن سمات أدب آل البيت صدق العاطفة ، وجزالة األسلوب ، وسمّو المقصد ،
  . العبارة ، وقّوة اإليمان ، ورسوخ العقيدة ، وتوّقد الوجدان

ّن عصور األمن عصور  وال عجب في ذلك ؛ فإّن األدب ينهض في عصور المشاّدة ال عصور اللين واألمن ، وا 
اد التي تحّرك طراوة ودعة ال تحّفز النفوس ، وال تستثير قواها الكامنة ، وعلى النقيض من ذلك عصور المشاّدة والجه

فراغ كل جهد  أعمق أعماق النفوس وتُثير كّل تّياراتها ، وتبتعث رواقدها ، ِلَما تتطّلبه طبيعة الِعَراك من استمداد كّل قّوة ، وا 
ّنما ترك قّوة صامدة ، وتحقيرًا  . إّن االضطهاد العنيف لم يترك في أدب آل البيت أنينًا وشكوى ، وال بكاًء وال عوياًل ، وا 

كبارًا للتضحيةأل عظامًا للجهاد ، وا    . مر الدنيا ، وا 

ولم يكن آلل البيت أسلوب قوي فحسب ، بل كانت معانيهم أيضًا قوّية ، فقد اصطبغْت هذه المعاني بالمثل األعلى 
أغلى ما يمكن أْن لإليمان والعقيدة ، فاكتسبْت رونقًا وجالاًل ، وعظمًة وجمااًل ، وال غرو ، فقد قّدموا في سبيل هذه العقيدة 
َلَنا َحقٌّ َفِإْن  ) : يقّدمه إنسان قربانًا لعقيدة ، وهي أنفسهم الزكية ، وأرواحهم الطاهرة ، أليس يقول اإلمام رضي اهلل عنه

ْن َطاَل السَُّرى اّل َرِكْبَنا َأْعَجاَز اإِلِبِل َواِ    . ( ُأْعِطيَناُه َواِ 

البالغة ( ما يجتمع لكبار الحكماء ، وأفذاذ الفالسفة ، ونوابغ الرّبانيين نهج  ) وقد اجتمع له رضي اهلل عنه في كتاب
من آيات الحكمة السامية ، وقواعد السياسة المستقيمة ، ومن كل موعظة باهرة ، وحّجة بالغة ، وآراء اجتماعية ، وأسس 

  . حربية ، مّما يشهد لإلمام بالفضل وحسن األثر

ن اهلل عنه ملتقى العاطفة المشبوبة واإلحساس المتطّلع إلى الرحمة واإلكبار ، فأنت واجد في خطبه ووصاياه رضوا
فقد كانت حياته وحياة أبنائه سلسلة من الجهاد والصراع واالضطهاد والجالد ، فكان رضي اهلل عنه شجاعًا في غير َبْغي ، 

نتقام والغرور ، ال يتكّلف وال يحتال على أْن قوّيًا في غير قسوة ، سليم الصدر من الضغن والحقد ، برئ النفس من حّب اال
  . ( َشر  اإِلْخَواِن َمْن ُتُكل َف َلهُ  ) :يتكّلف ، بل كان يقول 



وكان ال يعرف غير طريق واحدة هي طريق الصراحة التي تكشف عن قرارة نفسه ، فهو في طلب الحق ال تلين 
  . .. ستهوي األفئدة بالمداجاة والمقاربة وبذل العطاء كما كان يفعل سواهقناته ، وال تأخذه فيه هوادة ، وهو يربأ بنفسه أْن ي

   :(8)ـ وقال الدكتور صبحي الصالح في ما كتب يأذن في طبع نهج البالغة بتحقيقه  21

ّني بدوري وبوصفي محق   قًا للكتاب ، وشاِرحًا له ، وضاِبطًا لنّصه : أرى أّن نهج البالغة ألمير المؤمنين علي بن وا 
أبي طالب عليه السالم يجب أْن ُيطبع ، وُينشر ، وُيوّزع في جميع أنحاء العالم ، ليستفيد منه الجيل المسلم الجديد ؛ من 

لماء العاملين في مركز البحوث اإلسالمية في قم لنهوضهم بهذا أجل هذا أرى ِلَزامًا علي أْن أشكر أصدقائي األعّزة من الع
  . .. الواجب في إيران المسلمة العريقة في إسالمها

ـ وقال العاّلمة الشيخ عزيز اهلل العطاردي الخراساني القوجاني ، نزيل طهران اليوم ، في مقّدمته لمنهاج البراعة  22
   :وهو يتحّدث عن نهج البالغة (9)

هذا الكتاب الشريف أشرف الكتب بعد كالم اهلل تعالى وكالم رسوله صّلى اهلل عليه وآله ، وهو دون كالم الخالق 
ل في الكتاب ، وتفّكر في ألفاظه وفوق كالم المخلوقين ، وأفضل الكالم وأفصحه وأنفعه وأرفعه ، وهذا واضح لَمن تأمّ 

  . ومعانيه

نهج البالغة كتاب يشتمل على المعارف اإللهية ، واألسرار النبوية ، واألحكام اإلسالمية ، والقواعد السياسية ، 
عساكر يستفيد منه الحكيم اإللهي ، والفقيه الرّباني ، والواعظ الصمداني ، والمصلح السياسي ، وفيه آداب الحرب وتنظيم ال

والجيوش ، وردْت فيه مواعظ شافية للمّتعظين ، وآداب للعارفين ، وترغيب للعابدين ، وتحذير للمنافقين ، وتخويف لألمراء 
رشادهم في الحكم وبسط العدل للمسلمين ، وكظم الغيظ والعفو عن المجرمين   . والسالطين ، وا 

  : سه مع خطيب وأمير إلهيَمن نظر في نهج البالغة وتعّمق في خطبه ورسائله يرى نف

  . تارة يتكّلم في التوحيد ، ويبحث عن أسرار الكائنات ، ويكشف غوامض المسائل ، ويشرح مكنون العلم

  . وتارة يتكّلم عن النبّوة وصفات األنبياء عليهم السالم واألولياء

  . وأخرى يتكّلم عن العباد والزّهاد وصفات المّتقين

  . لجهاد مع األعداء في الغزوات ومقارعة األبطال ومصارعة الشجعانوآونة عن فنون الحرب وا

  . وحينا يعظ الناس ويحّذرهم من الدنيا وزينتها ، ويرّغبهم في اآلخرة ونعيمها

  ــــــــــــــــــــ 

   .تراثنا ، الصادرة عن مؤّسسة آل البيت إلحياء التراث  :لّةاقتباس من مج *
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قال الشريف الرضي رحمه اهلل بعد هذا الكالم : هذا الكالم لو وزن بعد كالم اهلل سبحانه وبعد كالم رسول اهلل صّلى  (1)
   . عليه وآله بكل كالم لمال به راجحًا ، وبرز عليه سابقاً اهلل

ْورها من فما ُسمع كالم أقل منه مسموعاً ، وال أكثر محصوالً ، وما أبعد غ   ( .. تََخفَّف وا تَل َحق وا )  :فأّما قوله عليه السالم

   .وأنقع نطفتها من حكمة ! وقد نبّهنا في كتاب : ) الخصائص ( على عظم قدرها وشرف جوهرها  !كلمة

   .5ما هو نهج البالغة ، ص  (2)

نُشر أّوالً باللغة الفرنسية في مجلّة ) التعليم ( ، ثّم نُشر بالعربية في مجلّة المجمع العلمي السوري ، في المجلّد الخامس  (3)

   .08، العدد الثاني ، ص 

   .078، ص  80مجلّة المجمع العلمي السوري ، المجلّد  (4)

   . 1930 =8431نشرت هذه المئة كلمة ـ اختيار أمين نخلة ـ في مطبعة العرفان بصيدا ، سنة  (5)

   .4ما هو نهج البالغة ، للسيد هبة الدين الشهرستاني :  (6)

   .يقول ذلك الثعالبي في شأن الشريف الرضي (7)

نشر بتصوير خّطه في مقّدمة الطبعة األولى لنهج البالغة في إيران بتحقيق الدكتور صبحي الصالح ، من إصدارات  (8)
   .ـه 3395مركز البحوث اإلسالمية في قم سنة 

   .هـ 3404ـ ، وقد طبعه بالهند سنة ه 573في شرح نهج البالغة ، لقطب الدين الراوندي المتوّفى سنة  (9)
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