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          قراءة يف م�صادر نهج البالغة

ال�سيخ ح�سن الهادي
 : مقدمة يف الرتبية النبوّية لعلي

�صبحانه  وحكمته   ، طالب اأبي  بن  علّي  االإم��ام  على  وجّل  عّز  اهلل  ِنَعم  من  كان 
وتعاىل اأن يرتبى بن يدي ر�صول اهلل حيث �صّمه اإليه، وكان عمره يومئذ �صتة 
اأعوام، وبقي  علّي مع ر�صول اهلل حتى بعثه اهلل نبّيًا، فاّتبعه علّي واآمن به 
: »قد اخرتت من  و�صّدقه...)1(. واإىل هذا اأ�صار  ر�صول اهلل بعد اأن اختار علّيًا

اختاره اهلل يل عليكم علّياً)2(«.
وهكذا توّفر لعلّي فر�صة اأن يعي�س منذ نعومة اأظفاره يف كنف حمّمد ال�صادق 
الثانية؛  املرحلة  النبي يف  ر�صول اهلل  رعاية  االأوىل، ويف  املرحلة  االأمن يف 
اأمر  من  وما  ن��ادرًا،  اإال  اهلل  ر�صول  عن  بعيدًا  علي  م��ام  االإ ُيَر  مل  ولهذا 
هذه  م�صتوى  حول  النبي  �صّرح  ولهذا  واأث��ر،  فيه  َمْعَلم  لعلّي  كان  اّل  اإ حدث 

العالقة قائاًل: »علي مني« وقال جربائيل: »واأنا منكما«)3(.
الن�صو�س  العديد من  وتعليمه  يف  اهتمام ر�صول اهلل برتبية علي  ويتجّلى 

والروايات :
منها ما عرّب االإمام علي نف�صه عنه بقوله: »وقد علمتم مو�سعي من ر�سول 
الف�سيل  اإتباع  اأّتبعه  كنت  ولقد  اخل�سي�سة،  واملنزلة  القريبة  بالقرابة  اهلل 
اأمييه؛ يرفع يل يف كّل يوم من اأخالقه علماً؛ وياأمرين باالقتداء به، ولقد كان  اأثيير 
يييراه غييري، ومل يجمع بيت واحييد يومئٍذ يف  بييحييّراء، فييياأراه وال  يجاور يف كل �سنة 
االإ�سالم غر ر�سول اهلل وخديجة واأنا ثالثهما، اأرى نور الوحي والر�سالة واأ�سمُّ 

ريح النبوة«)4(.

.  مدير حترير جملة احلياة الطيبة، واأ�صتاذ يف حوزة الر�صول االأكرم
1( تاأريخ الطربي: 2 / 58 ط، و�صرح ابن اأبي احلديد: 13 / 198، ومو�صوعة التاريخ االإ�صالمي : 1 / 351 � 356.

2( �صرح نهج البالغة البن اأبي احلديد: 1 / 15، نقاًل عن البالذري  واالأ�صفهاين
3( حياة ال�صحابة، ج1، �س559.

4( نهج البالغة: اخلطبة 190.
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ومنها ما يدّل على انتقال علم ر�صول اهلل وعمله اإليه وجتّلي كماالته فيه، وهو 
ما اأ�صار اإليه بقوله: »وكان ال ميرُّ من ذلك �سيء اإال �ساألته عنه وحفظته«)5(، 

وقوله »الأين كنت اإذا �ساألته اأنباأين واإذا �سكتُّ ابتداأين«)6(.
بالكتاب  النا�ص  اأعلم  النا�س حيث قال: »علّي  باأعلم  له  ومنها و�صف ر�صول اهلل 
وال�سنة«)7(، واإىل هذا ي�صري االإمام يف رواية معتربة مروّية عنه »..فما نزلت 
بخطي،  فكتبتها  عليَّ  واأمالها  اأقراأنيها  اإاّل  القراآن  من  اآية  اهلل  ر�سول  على 
ومت�سابهها،  وحمكمها  ومن�سوخها،  ونا�سخها  وتييفيي�ييسييرهييا،  تيياأويييلييهييا،  وعييلَّييميينييي 
اآية من كتاب  اأن يعطيني فهمها وحفظها، فما ن�سيت  ها وعاّمها، ودعا اهلل  وخا�سّ
�سيئاً عّلمه  دعا، وما ترك  دعا اهلل يل مبا  وكتبته منذ  اأماله علّي  اهلل، وال علماً 
اأحد قبله،  اأو يكون منزاًل على  اأمر، وال نهي، كان  اهلل من حالل، وال حرام، وال 

واحداً..«)8(. اأن�َص حرفاً  فلم  علَّمنيه وحفظته،  اإال  اأو مع�سية  من طاعة 

نهج البالغة امتداد ملدر�شة النبوة:
، واأمناوؤه على الدين من  االإمام عليٌّ واالأئمة املع�صومون خلفاء الر�صول
بعده، وال يحّدثون اإال بحديثه، روي عن  االإمام جعفر ال�صادق قوله: »حديثي حديث 
جييّدي حديث احل�سن، وحديث احل�سن  جييّدي، وحديث  اأبييي حديث  اأبييي، وحديث 
املوؤمنن  اأميير  وحديث  املوؤمنن  اأميير  حديث  احل�سن  وحديث  احل�سن،  حديث 
«)9(، واالأئمة مبنزلة ر�صول اهلل اإال اأنهم لي�صوا باأنبياء كما ورد  حديث ر�سول اهلل
)10(، وهم عدل الكتاب العزيز كما جاء يف حديث  يف احلديث عن االإمام ال�صادق

الثقلن املتواتر)11(.
، قال اهلل تعاىل يف �صفة اأهل  و هم خزنة علم اهلل، وعيبة وحيه. قال ر�صول اهلل
ان  : »هم خّزاين على علمي من بعدك«)12(. وعن االإمام الباقر »نحن خزَّ البيت

علم اهلل، ونحن تراجمة وحي اهلل«)13(.
5( امل�صدر نف�صه اخلطبة 208.

6( اأن�صاب االأ�صراف، ج1، �س98.
، �س74. 7( احلياة ال�صيا�صية والفكرية الأئمة اأهل البيت

8( اأ�صول الكايف، ج1، كتاب ف�صل العلم.
9( اأ�صول الكايف، ج1، �س53 ح: 1

10( اأ�صول الكايف، 1/ 270.
11( راجع نفحات االأزهار يف خال�صة عبقات االأنوار: 2- 87/ 236.

12( اأ�صول الكايف، 1/ 192/ 2
13( امل�صدر نف�صه 1/ 192/ 3.
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اأي مو�صع �صّره،. وهم ورثة علم االأنبياء كما يف العديد من الن�صو�س)14(.
وخال�صة القول:  - كما يذكر ال�صريف الر�صي يف مقدمته على نهج البالغة - كاَن 
اأمري املوؤمنن َم�ْصَرَع الف�صاَحِة وَمْوِرَدها، وَمن�صاأَ البالَغِة وَموِلَدها، ومنه َظَهَر 
َمكُنوُنها، وعنُه اأُِخَذْت قواِنيُنها، وعلى اأَْمِثَلِتِه َحذا كلُّ قاِئٍل َخطيٍب، وبكالِمِه ا�ْصَتعاَن كلُّ 
َم وَتاأَخرُوا، الأنَّ كالَمُه الكالُم الذي  روا، وَتَقدَّ ْد �َصَبَق وَق�صَّ واِعٍظ َبليٍغ، ومع ذلَك فَقَ

. َبِويِّ عليِه َم�ْصَحٌة ِمَن الِعلِم االإلهي، وفيه َعْبَقٌة مَن الكالِم النَّ

القيمة العلمية لنهج البالغة:
يعتربنهج البالغة اأحد اأهم االآثار العلمية يف االإ�صالم بعد الكتاب العزيز، ويت�صّمن  
ما جمعه ال�صريف الر�صي عام )400ه�( من خطب وكلمات وكتب وو�صايا اأمري املوؤمنن 
، وكتب يف مقدمته »واأما كالمه فهو من البحر الذي ال ُي�ساجل، واجلّم الذي  علي

ال ُيحافل..«)15(.
فقيل  وغريهم،  امل�صلمن  علماء  عند  �صاميًا  مقامًا  البالغة  نهج  احتّل  وق��د 
هنا  جم��ال  وال  املخلوقن)16(..  ك��الم  وف��وق  اخلالق  ك��الم  دون  اأن��ه  كالمه  عن 
ال�صتعرا�س ما قيل حول هذا الكتاب، لكن ينبغي الرتكيز  على ما اأثري حول م�صادره 

ة للكتاب. ة والت�صريعيَّ وطريقة جمعه، ملا يف هذا االأمر من عالقة بالقيمة العلميَّ

جمع نهج البالغة وتدوينه:
منذ  واإقبال  كان مو�صع عنايٍة  �صيما خطبه،  وال  املوؤمنن  اأمري  كلمات  اإن جمع 
القرون االأوىل لتاريخ االإ�صالم، يقول امل�صعودي )املتوّفى 346ه�(: والذي حفظ النا�س 
عنه من خطبه يف �صائر مقاماته اأربعمائة خطبة ونّيفًا وثمانن خطبة، يوردها على 

البديهة، وتداول النا�س عنه قواًل وعماًل)17(.
�صة يف قم املقّد�صة موؤّخرًا ر�صالة ت�صمّنت  وقد طبعت موؤ�ص�صة نهج البالغة املتخ�صّ
اأ�صماء �صبعن رجاًل كانوا قد �صبقوا ال�صريف الّر�صي جامع »نهج البالغة«، ممن قد 
ة اأو �صمن كُتب ورد ذكرها يف كتب  جمعوا خطب عليًّ ور�صائله يف جمموعات خا�صَّ

14( راجع اأ�صول الكايف، 1/ 224/ 2، واالإر�صاد، 1/ 232. 
15( مقدمة ال�صريف الر�صي على نهج البالغة.

16( مقدمة ابن اأبي احلديد على �صرح نهج البالغة.
17( مروج الذهب: 2/ 19.
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اأُلفت  الرجال والتذاكر، وقد عا�س معظم هوؤالء يف القرن االأّول والثاين والثالث، وقد 
، ولكن ال يوجد ما  معظم هذه املجموعات ثم دّونت با�صم خطب اأمري املوؤمنن علي
يدّلنا على ن�صو�س تلكم املجموعات �صوى ما اكتفت باالإ�صارة اإليها كتب الرجال والعلم 

واالأدب)18(.
و�صردت كتب الفهار�س اأ�صماء الذين قاموا بجمع خطب واأق�صية اأمري املوؤمنن 

نذكر منهم:
الفهر�صت جمموعة ممن جمع وكتب خطب وق�صايا  الطو�صي يف  ال�صيخ  اأورد  فقد 
اأمري املوؤمنن منهم : عبيد اهلل بن رافع كاتب اأمري املوؤمنن له كتاب ق�صايا اأمري 

.)19( املوؤمنن
واالأعياد  اجُلمع  يف  املنابر  على  املوؤمنن  اأم��ري  خطب  كتاب  له  وهب  بن  وزي��د 

وغريها)20(.
.)21( و حممد بن قي�س البجلي، له كتاب ق�صايا اأمري املوؤمنن

ر بعده، وروى و�صّية اأمري  ، وعمَّ واالأ�صبغ بن نباته، كان من خا�صة اأمري املوؤمنن
املوؤمنن اإىل ابنه حممد بن احلنفية)22(.

عنه،  وروى  الر�صا  لقي  حقه:  يف  الطو�صي  ال�صيخ  قال  مهران،  بن  وا�صماعيل 
.)23( و�صنَّف م�صنفات كثرية، منها خطب اأمري املوؤمنن

 ، اإنه لقي الر�صا اإبراهيم بن ها�صم القمي، قال ال�صيخ الطو�صي:  واأبو ا�صحاق 
والذي اأعرف من كتبه النوادر، وكتاب ق�صايا اأمري املوؤمنن)24(.

وق�صاياه  خطبه  بع�س  وكتب  روى  ممن  جمموعة  رجاله  يف  النجا�صي  وذك��ر 
ور�صائله، منهم: ه�صام الكلبي )املتويّف 206ه�، وقال : كان يخت�س مبذهبنا... وله كتب كثرية 

. منها كتاب اخلطب)25( و�صرح ابن الندي)26( باأنه جامع خطب اأمري املوؤمنن
واأبو احل�صن علي بن حممد املدائني )املتويّف 225ه�(، قال النجا�صي: له كتب قد 

18(  يراجع مقدمة نهج البالغة، طبعة موؤ�ص�صة نهج البالغة،ط:االأوىل،1413ه، حتقيق ال�صيخ عزيز اهلل العطاردي.
19( الفهر�صت: 107، برقم 456.

20( امل�صدر ال�صابق، رقم 291، رجال النجا�صي: 236.
21( الفهر�صت: 131، برقم 579.

22( امل�صدر ال�صابق: 37.
23( امل�صدر ال�صابق: 11 برقم 32.

24( امل�صدر ال�صابق، 4 برقم 3.
25( امل�صدر ال�صابق، 306.

26( الفهر�صت، اإبن الندي/ 108.
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... كتاب خطبه، كتاب �صعره، كتاب  ذكرها النا�س، منها كتاب م�صند اأمري املوؤمنن
ق�صاء علي، كتاب ر�صائل علي، كتاب مواعظه، كتاب الدعاء عنه)27(.

خطب  كتاب  له  النجا�صي:  قال  252ه���(،  )املتويّف  احل�صني  العظيم  عبد  وال�صيد 
)28(. و اإبراهيم الثقفي )املتويّف 283ه�(: قال النجا�صي: له ت�صنيفات  اأمري املوؤمنن
اخلطب  كتاب  واأخ��ب��اره...  املوؤمنن  اأم��ري  ر�صائل  كتاب  منها:  اإلينا  انتهى  كثرية، 

ال�صائرة)29(.
، له  و�صالح بن اأبي حماد الرازي: قال عنه النجا�صي: لقي اأبا احل�صن الع�صكري

.)30( كتب منها كتاب خطب اأمري املوؤمنن
كتاب  �صاحب  االأخباري،  املدائني  احل�صن  اأبو  اجلنات«:  »رو�سات  �صاحب  وذكر 
.)31( االأخبار والتواريخ الكثرية التي تزيد على مائتي كتاب منها كتاب اأمري املوؤمنن

- عبد العزيز اجللودي )املتويّف 332هي(:
وجمع اجلاحظ )املتويّف 255ه� مائة كلمة من كلمات االإمام علي حتت عنوان 
اأبي طالب(، وقال: كل كلمة منه  املوؤمنن علي بن  اأمري  )مطلوب كل طالب من كالم 
ميثم،  ابن  �صروح  مع  كلمة  املائة  هذه  وطبعت  العرب،  كالم  حما�صن  من  باألف  تفيء 

ور�صيد الدين وطواط، وعبد الوهاب)32(.
وقد ذكر اآقا بزرك الطهراين يف »الذريعة« جملة من االأ�صول التي حتتوي على خطب 
)33(. ومل تنطِو �صفحة تدوين كلمات االإمام علي مبوت ال�صيد الر�صّي، بل  االإمام

وا�صل �صريه على اأيدي اآخرين كرث)34(: 
م�شادر نهج البالغة:

مل  الر�صي  ال�صريف  اأن  هو  البالغة،  نهج  كتاب  حول  املطروحة  االأ�صئلة  اأح��د  اإن 
يتعّر�س اإىل ذكر اأ�صانيد اخلطب والر�صائل، ما يجعل اعتبارها يف مهّب ال�صك والرتّدد، 

27(  رجال النجا�صي: 167- 168.
28( رجال العالمة احللي: 130.

29( رجال النجا�صي، 13- 14.
30( رجال النجا�صي، 140.

31( رو�صات اجلنات، 5/ 199.
32( طبعت هذه املجموعة منظمة اجلامعة للطباعة عام 1390ه� 1349�س، بت�صحيح وحتقيق املحّدث االأرموي.

33( الذريعة: 7/ 187، 14/ 111- 112.
34( يراجع: الذريعة اإىل ت�صانيف ال�صيعة، 24/ 53. 
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حتى قيل: »اإن نهج البالغة كتاب مر�سل وال ميكن االعتماد عليه فقهياً«)35(.
ال�صوؤال، وقاموا  قون جهودًا حثيثة بغية االإجابة عن هذا  اأثر ذلك، بذل املحقِّ على 

با�صتخراج م�صادر نهج البالغة التي دّونت قبل الر�صّي وبعده.
ن�صتعر�س هنا نتائج تلك الدرا�صات دون الدخول يف تفا�صيل االأ�صانيد:

اإ�سناد نهج البالغة المتياز علي خان العر�سي:- 1
اإىل  البالغة  نهج  كلمات  واإرجاع  البالغة،  نهج  جمع  كيفية  طرح  من  اأّول  وهو 
 ، ، واأجاب فيه عن ال�صبهات املثارة حول ن�صبة الكتاب اإىل اأمري املوؤمنن االإمام

ومن ثم ذكر م�صادر نهج البالغة التي دّونها كال الفريقن قبل ال�صيد الر�صي.
اأ�سناد ومدارك نهج البالغة، حممد الد�ستي )املتوّفى 1422هي(.- 2

ذكر فيه )283( م�صدرًا لنهج البالغة، وبنَّ م�صادر كالم االإمام وفق ترتيب 
نهج البالغة.

م�سادر نهج البالغة واأ�سانيده، ال�سيد عبد الزهراء احل�سيني اخلطيب:- 3
وق�ّصم املوؤلف م�صادر نهج البالغة اإىل اأربعة اأق�صام:

رة اليوم. ه�(، وهي متوفِّ امل�صادر املوؤّلفة قبل عام )400 -
امل�صادر املوؤّلفة قبل كتاب نهج البالغة، وقد نقل عنها بالوا�صطة. - 

باأ�صانيد  االإمام -  كالم  نقلت  لكنها  الر�صي،  ال�صيد  بعد  املدّونة  امل�صادر 
مت�صلة دون اأن يقع يف طرقها ال�صيد الر�صي.

بع�س  مع  علي -  االإم��ام  كالم  ونقلت  الر�صي،  ال�صيد  بعد  املدّونة  امل�صادر 
االختالف عما جاء يف نهج البالغة.

مدارك نهج البالغة ودفع ال�سبهات عنه، هادي كا�سف الغطاء:- 4
وقد طبع هذا الكتاب مبعّية كتاب اآخر للموؤلف، هو م�صتدرك نهج البالغة.

. ويتعّر�س فيه املوؤّلف اإىل م�صادر بع�س كلمات االإمام
االإن�سان الكامل يف نهج البالغة، ح�سن زاده االآملي:- 5

بذل املوؤلِّف جهودًا كبرية يف هذا امل�صمار، ويقول يف مقدمة كتابه:
ال�صري  وكتب  الروائية،  البالغة من اجلوامع  لنهج  اطلعت على م�صادر هائلة  لقد 
داأبي  وكان  البحار(،  �صفينة  اإىل  )اإ�صارة  علمية  و�صفن  حديثية،  وجماميع  والغزوات، 
العثور على م�صادر ومنابع دّونت قبل ال�صيد الر�صي، حتى حالفني التوفيق يف الو�صول 

35( تعّر�س العالّمة االأميني يف الغدير: 4/ 193- 198 اإىل هذا االإ�صكال وت�صّدى لالإجابة عنه.
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اإىل ثلثي تلك امل�صادر.ونقلُت ق�صمًا منها يف ثنايا تكملة منهاج الرباعة يف �صرح نهج 
البالغة املطبوع يف خم�صة اأجزاء)36(.

املعجم املفهر�ص الألفاظ نهج البالغة:�سرد يف ق�سم منه م�سادر اخلطب والر�سائل  6 -
وفق ترتيب نهج البالغة)37(.

البالغة  نهج  ن�صبة  حول  لل�صك  جمال  يبقى  ال  واملراجع،  امل�صادر  هذه  وجود  ومع 
، اإ�صافة اإىل اأن حمتوى الكثري من اخلطب والر�صائل ي�صهد على �صّحة  اإىل االإمام

، واإىل هذا اأ�صار ابن اأبي احلديد بقوله: �صدورها منه
»واإن كثراً من اأهل الهوى يقولون اإن كثراً من نهج البالغة كالم حُمَدث، �سنعه 
قوم من ف�سحاء ال�سيعة ورمبا عَزوا بع�سه اإىل الر�سي اأبي احل�سن وغره، وهوؤالء 
الطريق)38(  ُبنّيات  وركبوا  الوا�سح،  النهج  عن  ف�سّلوا  اأعينهم،  الع�سبية  اأعمت  قوم 
لييك بكالم خمت�سر مييا يف هذا  ييح  اأو�ييسِّ واأنيييا  الييكييالم،  باأ�ساليب  �ييسييالاًل وقييّليية معرفة 

اخلاطر من الغلط«.
بع�صه؛  اأو  منحواًل،  م�صنوعًا  البالغة«  »نهج  كل  يكون  اأن  اإمييا  يخلو  »ال  فيقول:  
 ، املوؤمنن اأمري  اإىل  اإ�صناد بع�صه  بالتواتر �صحة  واالأول باطل بال�صرورة، الأنا نعلم 
خون كثريًا منه، ولي�صوا من ال�صيعة لين�صبوا اإىل  وقد نقل املحّدثون كلهم اأو جّلهم، واملوؤرِّ
غر�س يف ذلك، والثاين يدل على ما قلناه، الأن من قد اأن�س بالكالم واخلطابة، و�صدا 
ق بن الكالم الركيك  طرفًا من علم البيان، و�صار له ذوق يف هذا الباب ال بّد اأن يفرِّ
والف�صيح، وبن الف�صيح واالأف�صح، وبن االأ�صيل واملوّلد، واإذا وقف على كّرا�س واحد 
ق بن الكالمن  يت�صّمن كالمًا جلماعة من اخلطباء اأو الإثنن منهم فقط، فال بّد اأن يفرِّ

وميّيز بن الطريقتن.
واأنت اإذا تاأّملت »نهج البالغة« وجدته كله ماًء واحدًا ونَف�صًا واحدًا، واأ�صلوبًا واحدًا، 
املاهية،  يف  االأبعا�س  لباقي  خمالفًا  اأبعا�صه  من  بع�س  لي�س  الذي  الب�صيط  كاجل�صم 
اآية منه مماثلة  واأو�صطه كاآخره، وكل �صورة منه وكل  اأّوله كاأو�صطه،  العزيز  وكالقراآن 

36( االإن�صان الكامل يف نهج البالغة )اللغة الفار�صية(، 36.
37( املعجم املفهر�س الألفاظ نهج البالغة، 1377- 1424.

38( يقال: ركب ُبنّيات الطريق، اأي �صّل.
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يف املاأخذ واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي االآيات وال�صور، ولو كان بع�س »نهج 
البالغة«، منحواًل وبع�صه �صحيحًا مل يكن ذلك كذلك)39(.

4- جمع نهج البالغة من قبل ال�شريف الر�شي: 
اإّن نهج البالغة - ذلك الكتاب النفي�س الذي عنى بجمعه ال�صريف الر�صي و�صّمنه 
اخُلَطُب  اأوُلها   : اأقطاٍب ثالَثٍة  َيييدوُر على  »وراأيييُت كالَمُه  كما يقول يف مقدمته: 
اأّنه  واالأواِمُر، وثانيها الكتُب والر�سائُل، وثاِلُثها احِلَكُم واملواِعُظ)40(«،  ومن الراجح 
ا�صتفاد كثريًا يف جمعه لنهج البالغة من ما جمع ودّون يف القرون ال�صالفة من الكتب 
 – القرنن  يف  حفلت  التي  بغداد  مكتبات  يف  باأغلبه  واحتفظ  واملجموعات،  والر�صائل 
ُيدرك مدى  والتاريخية  العلمية  للكتب  واملتتّبع  ال�صلف...  اآثار  والرابع- مبعظم  الثالث 
اأهمّية مكتبات هذه العا�صمة الكبرية اأباَن عهد الّدياملة، وقد متّكن ال�صريف الر�صي 
يف جمع »نهج البالغة« من تلكم امل�صادر واملاآخذ فاأعّد هذه املجموعة البديعة النفي�صة، 

واأّنه – رحمه اهلل - مل ي�صر اإىل م�صادر كتابه اإاّل نادرًا وذلك لثقته بها.
وقد حّرر جامع »نهج البالغة« بخّطه ن�صخًة من هذا الكتاب بقيت يف بغداد حتى 
القرن ال�صابع الهجري، وقد اأملح اإليها ابن ميثم البحراين يف »�سرحه على نهج البالغة« 
ومّما يلفت النظر هو اأّن �صّراح »نهج البالغة« يف القرنن - ال�صاد�س وال�ّصابع - اأ�صاروا 
الّدين  وقطب  الرواندي،  الّدين  قطب  ومنهم:  منها...  وا�صتفادوا  الن�صخة  هذه  اإىل 

الكيذري، وعلي بن نا�صر ال�صرخ�صي)41(.
وقد اأوردت تذاكر رجال العلم واالأدب اأ�صماء جمموعة ممن اأجاز لهم املوؤّلف رواية 
من  املتقّدمون  بال�ّصند،  البالغة«  »نهج  ونقل  امل�صاهري،  من  وكّلهم  البالغة«،  »نهج 

�صّراحه منهم:
على   » البالغة - »نهج  در�صت  الهدى،  علم  املرت�صى  ال�صيد  بنت  تقّية  ال�صّيدة 
الّدين  قطب  روى  روايته،  اإج��ازة  على  اأي�صًا  وح��ازت  الر�صي،  ال�صريف  عّمها 
املعروف  البغدادي  الكري  البالغة«: عن عبد  »�سرحه على نهج  الّراوندي يف 

39( �صرح ابن اأبي احلديد، 10/ 126- 128
40( مقدمة نهج البالغة، ال�صريف الر�صي.

41( مقدمة نهج البالغة، طبعة موؤ�ص�صة نهج البالغة،ط:االأوىل،1413ه، حتقيق ال�صيخ عزيز اهلل العطاردي
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ال�صّيدة بنت علم الهدى: اأّنها قالت: تعّلمت »نهج البالغة«  اإخوة - عن  – بابن 
عند عّمي وحزت منه على اإجازة نقله.

الغازي،  ن�صر  اأبي  عن  الراوندي،  الدين  قطب  يروي  العكربي،  من�صور  اأبو  - 
عن اأبي من�صور العكربي، اأّنه قال: قراأُت »نهج البالغة« عند ال�صريف الر�صي 

فتكّرم واأجازين نقله.
اأحد رواة  ب�صر احلايف-  ب�صبط  -  – امل�صهور  الّديباجي  الكري بن حمّمد  عبد 
اأّنه  اأبي الف�صل النافلي، عن الّدياجي  الكتاب، ورى الراوندي يف »�سرحه« عن 
قال: وَقْفُت على »نهج البالغة« بوا�صطة ال�صريف الر�صي، وقد قراأ الكتاب علّي 

بنف�صه.
حمّمد بن علّي احللواين، روى الّراوندي، عن ال�صيد �صم�صام ذي الفقار بن  - 
حمّمد احل�صيني اأّنه قال: اإّن حمّمد بن علّي احللواين تعّلم »نهج البالغة« لدى 

ال�صريف الّر�صي، وح�صل من جامعه اإجازة روايته.
« روى  حمّمد بن احل�صن اأبو جعفر الطو�صي، ورد ا�صمه راويًا »لنهج البالغة -
ال�صيخ  الراوندي يف »�سرحه« عن حمّمد بن احل�صن احللبي، عن  الدين  قطب 
اخلم�صة  هوؤالء  اأ�صماء  الراوندي  ذكر  الّر�صي،  على  قراأت  قال:  اأنه  الطو�صي: 
يروي  خاللهم  ومن  الرباعة-  – منهاج  امل�صّمى  البالغة  نهج  على  �صرحه  يف 

الراوندي »النهج« عن جامعه.
نهج  - « ن�س  روى  الر�صي-  ال�صريف  تالمذة  من  البغدادي-  هّمام  بن  حمّمد 
واآثاره -  املوؤمنن  اأمري  باأخبار  وافر  ذا علم  وكان   - اأ�صتاذه  البالغة« عن 
الكتاب الذي رواه  وروى عنه علّي بن زيد يف »�سرحه على نهج البالغة« هذا 

بدوره حممد بن هّمام، عن ال�صريف الر�صي.
اأبو عبد اهلل جعفر بن حممد بن اأحمد بن العبا�س الدوري�صتي الرازي املعا�صر  - 
لل�صيخ الطو�صي وكان من كبار الفقهاء واملحّدثن. قراأ هو االآخر »نهج البالغة« 
على ال�صريف الر�صي، وُمنح اإجازة روايته. روى البيهقي يف »�سرحه على نهج 
يف  قال  اأّن��ه  الر�صي،  ال�صريف  عن  حممد،  بن  جعفر  عن  اأبيه،  عن  البالغة« 
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م�صتهل �صرحه: اأروي عن والدي اأبي القا�صم زيد بن حممد البيهقّي عن ال�صيخ 
اأّنه قال: قراأت »نهج البالغة« على والدي، وقد �صاهدت اإجازة ال�صيخ  جعفر، 

رُي �صاهد. جعفر بخّطه عند اأبي وخط ال�صيخ جعفر خَلَ
وي�صيف قائاًل: قراأُت ن�ّس »نهج البالغة« عام )516ه�( على االإمام الزاهد ح�صن 
بالّتقوى  ا�صتهر  وقد  االأدب،  �صماء  يف  منريين  قمرين  واأب��وه  هو  يعدُّ  الذي  يعقوب  بن 

والف�صيلة... وقراأه اأي�صًا ح�صن بن يعقوب على ال�صيخ جعفر.
حممد بن احل�صن قطب الدين الكيذري البيهقي، نقل هو االآخر يف »�صرحه  - 
على نهج البالغة امل�صّمى: - حدائق احلقائق- النهج، عن اأبي الر�صا الراوندي 
الذي ي�صل بدوره ال�صند عرب م�صايخه اإىل ال�صريف الر�صي، و�صدرت اإجازة اأبي 

الر�صا لقطب الدين الكيذري عام )596ه�(.

مقابلة ن�س نهج البالغة ومتنه مع الن�شخ القدمية منه:
مل يكن لكتاب نهج البالغة ال�صريف ن�ٌس م�صّحح ومنّقح �صبق واأن قوبل مع الن�صخ 
ق مقدمة نهج البالغة،  ال�صيخ عزيز اهلل العطاردي،  القدمية له، ولهذه الغاية قام حمَقّ

مبقابلة هذا الكتاب املبارك مع الن�صخ القدمية بغية ن�صره، وقام فعاًل بهذه املهّمة.
ن�صخ  عدة  على  عرث  مقدمته-   يف  يذكر  –كما  طويلن  وتدقيق  بحث  بعد  وبالفعل 
مطبوعة،  ن�صخ  بثالث  وقابلها  الهجري،  وال�صاد�س  اخلام�س  للقرنن  تعود  خمطوطة 

وطبع نهج البالغة يف ن�صخة حمّققة، ومنّقحة.
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الن�صخ التي ا�صتفاد منها ت�صحيح الن�س:
«)ره( وهي اأقدم ن�صخة، اإذ مل  الن�صخة اخلطّية يف »مكتبة اآية اهلل املرع�سي النجفي- 1

نعرث على ن�صخة موؤرخة قبلها حّتى االآن.
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ه�(  ن�صخة فخر الّدين الن�صريّي االأميني، اأحد اأهايل طهران، التي حرّرت عام )494- 2
ِقَبل  ِمن  االأخرى  �صّورت هي  وقد  لبع�س اخلطب،  تفتقر  اإذ  االبتداء  ناق�صة  وهي 

»مكتبة جهل �ستون« التابعة للم�صجد اجلامع بطهران.
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( �صفحة  ن�صخة »مكتبة ممتاز العلماء« يف مدينة – لكنهو- الهندّية كتبت يف )158- 3
ذات اأحد ع�صر �صطرًا، لها يف هام�س الكتاب اإي�صاحاُت حول بع�س الكلمات. ُحّررت 
الن�صخة عام )510ه�( توجد ن�صختها امل�صّورة يف »مكتبة كلّية االإلهّيات« - مبدينة 

»م�سهد املقّد�سة«.
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 ) ن�صخة »مكتبة جامعة عليكرة الهندّية«، حرّرت عام )538ه�( حتتوي على )180- 4
�صحفة، وي�صاهد فيها خّط – طيفور بن �صلطان حمّمد الب�صطامي- الذي كان حّيًا 
عام )1061ه�(، اإ�صافة اإىل خطوط الكثري من كبار ال�صخ�صيات، ونقلت الن�صخة 

اإىل الهند من البحرين.
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حمّمد بن اأحمد النقيب - يف  ن�صخة »مدر�سة النّواب« يف امل�صهد املقّد�س بخّط – - 5
»ق�سبة �سبزوار« عام )544ه�( والتي تقع يف )174( �صفحة ذات القطع املتو�ّصط، 
ويف كّل �صفحة منها )17( �صطرًا، نقلت هذه الن�صخة اإىل »مكتبة الرو�سة الر�سوّية 

املقّد�سة«، وهي م�صجلة يف �صجالت املكتبة برقم )13847(.



نهج البالغة واحلياة

23

.» �صرح »نهج البالغة« لقطب الدين الراوندي امل�صّمى؛ »منهاج الرباعة- 6


