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اأ�صانيد نهج البالغة - 2 -   

ح�سني ال�سبالين

مقدمة:
هو الزمن تغور اأيامه، وتتجدد لياليه، ويف كل وقت يبعث جمدد يحافظ على العلوم 
وعقول  واأق��الم حررت،  كتبت،  �صخ�صيات  االأي��ام  ولقد مرت على  تندر�س،  اأن  خمافة 
حققت، فكان من بينها النوابغ العظام، واالأتقياء الكرام، ويف اأخرى متطفلن على العلم 

ال يهتدون لطريق، وال يتّب�صرون �صبل النجاة.
وم�صرعتها،  الف�صاحة  اإمام  واالأتقياء،  والورعن  واالأدباء،  البلغاء  راأ�س  على  وكان 
ونهج اللغة وم�صربها، �صيد الكالم واأمريه، وواعظ املنرب وخطيبه، االإمام علي الذي 

كل من جاء بعده كان من معينه ي�صرب، ومن نهجه ياأخذ، وببالغته تغنى وطرب.
ن�صر على رف،  اأو  و�صع يف مكتبة،  قد  كتابا  قلَّما جتد  الذي  البالغة  نهج  اإنه  نعم 
اأن  يحاول  معن  جانب  يف  متخ�ص�س  فهو  ع��دة،  علوم  تب�صر  اأن  خالله  من  ت�صتطيع 
يو�صحه، اأما اإذا وجدت كتابا قد �صم بن دفتيه علوم عدة، بحيث يجد البليغ �صاآلته، 
واالأديب ماآربه، والعامل حظوته، والباحث غر�صه، فاإن يف ذلك قرة العن، ونوم الو�صنان! 
وبذاك ي�صتحق اأن يو�صف ذلك الكتاب اأنه »فوق كالم املخلوقن ودون كالم اخلالق، 

قد اعتنق مرتبة االإعجاز وابتدع اأبكار احلقيقة واملجاز«)1(.
نعم هذه حقيقة كالم اأمري املوؤمنن الذي اأذعن لف�صاحته وبالغته اأعداوؤه، فهذا 
اجلاحظ عثماين الهوى ينقل عن جعفر بن يحي من ف�صحاء العرب باأنه لقبه ب� »ف�سيح 
األفوا  قد  امل�صيحين  الكّتاب  اأن  فنجد  امل�صلمن  �صيته حتى عند غري  ذاع  بل  قري�ص«، 
كتبا بحقه، منهم جورج جرداق يف كتابه املو�صوم ب� »علي �سوت العدالة االإن�سانية«، 

. ( طالب يف حوزة الر�صول االأكرم
1( اخلطيب، �س. عبد الزهراء احل�صيني، م�صادر نهج البالغة واأ�صانيده،  دار االأ�صواء، بريوت، ط3، 1985،ج1،�س91.
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وال�صاعر امل�صيحي بول�س �صالمة الذي تّيم يف حمبته فاأن�صد �صعرا فيه، وطرب جذالنا 
ب�صخ�صّيته.

وقفة مع جامع النهج:
لقد بذل ال�صيد الر�صي )رحمه اهلل( جهدا وا�صعا من اجل جمع �صتات كالم االإمام 
، وت�صنيفه وتبويبه �صمن ف�صول، وهو رمى يف ذلك حفظ هذه اخلطب من اأن  علي
ت�صيع، اأو اأن ياأتي مدع فين�صبها اإىل نف�صه غايته يف ذلك االرتقاء اإىل العال، وهل يطال 

النجم واإن انهمك الطائر يف الطريان للو�صول اإليه؟
علماء  توثيق  اإىل  فيها  نتعر�س  وقفة  من  بد  ال  البحث  تفا�صيل  يف  الغو�س  وقبل 
اتهمت  التي  ال�صبهات  على  الرد  عند  يظهر  ذلك  من  والهدف  النهج،  جلامع  الرجال 
ال�صيد الر�صي باأنه ن�صب النهج اإىل االإمام، مع انه املوؤلف له، فاإذا ات�صح �صدق ال�صيد 

واأمانته وورعه، انتفت ال�صبهة وذهبت اأدراج الرياح.

توثيق جامع النهج:
اإن اأقدم توثيق ورد يف حقه للنجا�صي عندما قال: »هو نقيب العلوين يف بغداد اأبو 
احل�سن حممد بن احل�سن الر�سي املو�سوي)359ي406هي( كان �ساعرا مربزا«)2(، فقد 

مدحه ب�صفة نقيب العلوين وهي �صفة تدل على مدى وثاقته ومكانته واأمانته.
كان له موؤلفات عديدة بلغت 18 موؤلفا، لو اطلعنا عليها لعرفنا مدى اهتمامه الكبري 
مثل: حقائق  بالقراآن  متعلق  ما هو  موؤلفاته منها  12 من  النجا�صي  وقد ذكر  ب��االأدب، 
التنزيل، كتاب جماز القراآن، ومنها ما هو خمت�س باالأئمة مثل كتاب خ�صائ�س االأئمة، 
اأبي متام، كتاب اجليد من  ومنها ما هو خمت�س باالأدب مثل كتاب الزيادات يف �صعر 

�صعر ابن احلجاج، ونهج البالغة.
العراق،  �سادة  واأجنييب  الييزمييان،  اأبناء  اأبييدع  اليوم  »وهو  بقوله  الثعالبي  ذكره  وقد 
من  باهر، وحظ  وف�سل  بيياأدب ظاهر،  املنيف  ومفخره  ال�سريف  يتحلى مع حمتده 

جميع املحا�سن وافر«)3(.
اإال اأن اأ�صهر موؤلفاته على االإطالق نهج البالغة الذي اقرتن ا�صمه به، »وقد نال من 

2( النجا�صي، اأحمد بن علي، رجال النجا�صي، دار االأ�صواء، بريوت،ط1، 1988، ج2،�س326.
1983،ج3،�س  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  قميحة،  حممد  مفيد  د.  الع�صر،حت:  حما�صن  يف  الدهر  يتيمة  امللك،  عبد  الثعالبي،   )3
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ال�سروح والتعليق قدميا وحديثا، ما مل ينله غره من الكتب الب�سرية، حتى قاربت 
املئتي �سرحا اإىل يوم النا�ص هذا«)4(.

وقد �صرح ال�صيد الر�صي عن �صبب ت�صمية ما جمعه ب� »نهج البالغة« فقال: »وراأيت 
من بعد ت�سمية هذا الكتاب بي »نهج البالغة«، اإذ كان يفتح للناظر فيه اأبوابها، ويقرب 
عليه طالبها، فيه حاجة العامل واملتعلم، وبغية البليغ والزاهد، ومي�سي يف اأثنائه من 
الكالم يف التوحيد والعدل، وتنزيه اهلل �سبحانه وتعاىل عن �سبه اخللق ما هو بالل 

كل غلة، و�سفاء كل علة، وجالء كل �سبهة...«)5(.

اآراء حول النهج:
بعدما بلغ النهج من ال�صهرة حدا كبريا، اندفع الكثري من املنبهرين به اأن يعرّبوا عن 
ده�صتهم ملا يحويه هذا ال�صفر العظيم، ولذلك ننقل ب�صعا من كالم ذوي االخت�صا�س 
حتى ال نرى امل�صهد من زاوية وحيدة اأو جهة فريدة، واأهمية هذا الكالم تظهر بعد قليل 
اأم  منهم  املخالف  �صواء  بكالمه  النا�س  يفتنت  فالذي  االأوىل،  ال�صبهة  على  نرد  عندما 
املوافق الميكن اإال اأن يكون �صيد الكالم واأمريه، ومن يرقى اإىل م�صتوى خطاب االإمام 

؟!.  علي
يورث  الييبييالغيية،  نهج  كتاب  يف  النظر  اأن  اأعتقد  »اإين  مبارك  زك��ي  الدكتور  ق��ال 
اإنه في�ص من روح قهار واجه امل�ساعب بعزائم  الرجولة وال�سهامة وعظمة النف�ص، 

االأ�سود«)6(.
وقد ذكر االإمام حممد عبده كالما جميال يف مقدمة �صرحه للنهج، عرّب فيها عّما 
يختلج يف �صدره من اإعجاب لهذا الكتاب اجلليل، فقال: »فكان ُيخّيل اإيل ي اأثناء قراءته 

ي يف كل مقام اأن حروباً �سنت، وغارات �سنت، واأن للبالغة دولة، وللف�ساحة دولة...
اأمر  الغالب،  لوائها  حامل  هو  ال�سولة،  تلك  وبا�سل  الييدوليية،  تلك  مدّبر  واأن 
املوؤمنن علي بن اأبي طالب، بل كنت كلما انتقلت من مو�سع اإىل مو�سع اأح�ص بتغر 
امل�ساهد، وحتول املعاهد، فتارة كنت اأجدين يف عامل يغمره من املعاين اأرواح عالية، يف 

حلل من العبارات الزاهية...

4( ال�صريفي، �س. عبد الهادي، جملة املنهاج، عنوان املقال: نهج البالغة:جمعه،م�صادره، 2005، عدد36، �س146.
5( نهج البالغة، �صرح �س حممد عبده، مقدمة ال�صريف الر�صي،دار البالغة، بريوت، ط8، 2000، �س23.

6( عبقرية ال�صريف الر�صي، �س224.
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وطورا تتك�سف يل اجلمل عن وجوه با�سرة، واأنياب كا�سرة، واأرواح يف اأ�سباح النمور، 
وخمالب الن�سور، قد حتفزت للوثاب...

املوكب  عن  ُف�سل  ج�سدانيا،  خلقا  ي�سبه  ال  نورانيا  عقال  اأن  اأ�سهد  كنت  واأحيانا 
االإلهي، وات�سل بالروح االإن�ساين، فخلعه من غا�سيات الطبيعة، و�سما به اإىل امللكوت 
اأمر  واأولييييياء  باأعلياء احلكمة،  ينادي  اأ�سمع خطيب احلكمة  كيياأين  واآنييات  االأعييلييى... 
ال�سيد  اختاره  ما  اجلليل هو جملة  الكتاب  ذلك  ال�سواب...  يعرفهم مواقع  االأميية، 
ال�سريف الر�سي رحمه اهلل من كالم �سيدنا وموالنا اأمر املوؤمنن علي بن اأبي طالب 

كرم اهلل وجهه«)7(.
قال ابن اأبي احلديد: »اإن �سطرا واحدا من نهج البالغة ي�ساوي األف �سطر منه ي 
اأي كالم ابن نباتة ي بل يزيد ويربى على ذلك... هذا ]الفا�سل الذي اتفق النا�ص على 

اأوحد ع�سره[«)8(.
اأما اجلاحظ �صاحب كتاب البيان والتبيان الذي هو اأحد اأركان االأدب االأربعة اإىل 
جانب اأدب الكاتب البن قتيبة، والكامل للمربد، والنوادر الأبي علي القايل، قال بحقه 
عندما قراأ قوله: »قيمة كل امرىء ما يح�سنه« »فلو مل نقف من كتابنا هذا اإال على 
على  فا�سلة  لوجدناها  بييل  مغنية،  وجمييزييية  �سافية  كافية  لوجدناها  الكلمة  هييذه 
الكفاية وغر مق�سرة عن الغاية، وكاأن اهلل عز وجل األب�سه من اجلاللة وغ�ساه من 

نور احلكمة على ح�سب نية �ساحبه وتقوى قائله«)9(.

: اأقالم جمعت كالم االأمري
لقد حظي القراآن الكري باعتباره كالم اهلل �صبحانه وتعاىل وامل�صدر امللهم للكثري 
من الكتابات، اهتماما كبريا من كّتاب يف علوم عدة، فقد كان عر�صة للتف�صري والرتجمة 
اإن�صان فيه ماأربه وغايته، ففيه البالغة والف�صاحة، واالأدب  واحلفظ، بحيث يجد كل 
واملعرفة، الدين والعقيدة، االأخالق ومعرفة اهلل... وهذا ما كان ي�صد الكثريين لقراءته 

و�صرحه.
ومل يحظ كتاب بعد كتاب اهلل باالهتمام ذاته �صوى نهج البالغة بحيث بلغت الكتابات 

7( م.�س، نهج البالغة، �س11�13.
8( ابن اأبي احلديد، �صرح نهج البالغة، حت: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية،ال مكان،ط1،  1959،ج 7، �س214.

9( البيان والتبيان،ج5، �س202.
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حوله حوايل 200 يف علوم متعددة، وقد اهتم النا�س بحفظ خطبه اأ�صد االهتمام حتى 
اإنهم و�صعوا لهذه الغاية اإ�صمًا لكل خطبة منها: الزهراء، القا�صعة، ال�صق�صقية وغريها، 
، و�صدة بالغته، وجذالة ال�صبك والف�صاحة يف خطبه وحكمه،  بل اإن حالوة كالمه
جذبت العديد ليجمعوا كالمه يف كتب متعددة، ولذلك فاإن الكتابات حول كالم االأمري 

ميكن اأن نق�صمها اإىل ق�صمن، ق�صم ما قبل النهج، وق�صم ما بعده.

موؤلفات ما قبل النهج فمنها:
وهب  ب��ن  زي��د  ملوؤلفه  واالأع��ي��اد  اجلمع  يف  املنابر  على  املوؤمنن- 1  اأم��ري  خطب 

اجلهني.
بن  بن فروة  روح فرج  اأبو  ملوؤلفه  ال�صادق- 2  االأمام  املوؤمنن عن  اأمري  خطب 

�صدقة.
كتاب اخلطبة الزهراء الأمري املوؤمنن الأبي- 3 خمنف لوط بن يحي.

خطب اأمري املوؤمنن- 4 الإ�صماعيل بن مهران بن اأبي الن�صر.
خطب علي- 5 الإبراهيم بن احلكم بن ظهري الفزاري.

خطب اأمري املوؤمنن- 6 براوية الواقدي.
اإىل عماله الأبي احل�صن علي بن حممد املدائني. وغري هذه  خطب علي- 7 وكتبه 

الكتب)10(.

اأما املوؤلفات بعد النهج فمنها:
د�صتور معامل احلكم الأبي عبد اهلل حممد بن �صالمة املعروف بالقا�صي الق�صاعي. 1 -

كالم علي وخطبه الأبي العبا�س يعقوب بن اأحمد العيمري. 2 -
�صاكر  بن  حممد  بن  علي  لل�صيخ  والواعظ  املتعظ  وذخرية  واملواعظ  احلكم  عيون  3 -

املوؤدب.
هذه  وغري  االأ�صبهاين.  بكر  اأبي  بن  حممد  مو�صى  الأبي  طالب  اأبي  بن  علي  خطب  4 -

املوؤلفات)11(.
هذا وقد ذكر الطهراين يف الذريعة اأكرث من 120 �صرحا لعلماء ال�صيعة تولت �صرح 

10( فلرياجع، م. �س، م�صادر نهج البالغة واأ�صانيده، ج1، �س51�66.
11( راجع، م. ن، ج1، �س66�86.
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بلغ  والذي  العامة  اأهل  من  ال�صّراح  اأ�صماء  ذكر  ذلك  بعد  ثم  بع�صه)12(،  اأو  كله  النهج 
حوايل 15 �صرحًا)13(، من اأهمها �صرح ابن اأبي احلديد املعتزيل.

واأول من �صرح النهج هو ال�صيد علي بن نا�صر املعا�صر لل�صيد الر�صي، والذي اأ�صماه 
ب� »اأعالم نهج البالغة«)14(.

طريقة ال�شيد يف اجلمع:
اإن نهج البالغة عبارة عن جمموعة خطابات قام ال�صيد الر�صي رحمه اهلل بجمعها 
، فهو جمع ما ا�صتهوته نف�صه وذوقه  وتبوبها وت�صنيفها، ومل تكن كل كلمات االإمام
يف البالغة، وهذا كان هدفه من اجلمع. وقد ت�صمن الكتاب حوايل241 خطبة وبع�صهم 
يعتربها 237، و79كتابا وو�صية وعهدا، و480 كلمة ق�صرية)15(، يف حن يذكر امل�صعودي 
باأن »النا�ص حفظت من خطبه يف �سائر مقاماته اأربعمائة ونيف وثمانون خطبة، كان 

عليه ال�سالم يوردها على البديهة، وتداول النا�ص ذلك عنه قوال وعمال«)16(.
على اأي حال اإن لل�صيد طريقة معينة يف جمعه للنهج جاءت لتخدم هدفه، وقد حتدث 

عنها يف مقدمة الكتاب، وهي ت�صمنت اخلطوات التالية:
قام بجمع ما تفرق من كالم االإمام- 1 من م�صادره املوثوقة، فحذف ما �صاء مما 
اجتمع عنده، وانتقى ما �صاء ح�صب ذوقه و�صليقته فابتداأ باختيار حما�صن اخلطب، 

ثم حما�صن الكتب، ثم حما�صن احلكم، وهذا ما قاله:
 »... فيياأجييمييعييت بييتييوفيييييق اهلل تييعيياىل عييلييى االبيييتيييداء بيياخييتيييييار حمييا�ييسيين اخلطب، 
بابا،  ذلييك  ميين  �سنف  لكل  مييفييردا  واالأدب،  احلكم  حما�سن  ثييم  الكتب،  حما�سن  ثييم 
ومف�سال فيه اأوراقا، لتكون مقدمة ال�ستدراك ما ع�ساه ي�سذ عني عاجال، ويقع اإيل 

اآجال...«)17(.
ال�صند  يثبت  مل  ولكنه  زمانا،  �صبقته  م�صادر  يف  موجود  النهج  �صمه  ما  جميع  اإن  2 -
يف كتابه ؛ الأنه مل يعترب نف�صه راويا حتى يركز على هذا اجلانب، بل كان اهتمامه 
يف اجلانب البالغي والبياين، وملا مل تكن غايته يف ما يختاره من كالم االإمام 

12( راجع،الطهراين، �س. اآغا بزرك، الذريعة اإىل ت�صانيف ال�صيعة،دار االأ�صواء، بريوت،ط3،1983،ج14، �س 113�156.
13( راجع،م.ن، ن،ج، �س157� 161.

14(  راجع،م.�س، م�صادر نهج البالغة واأ�صانيده، ج1، �س203�204.
15( اليحفويف، �س.�صليمان،  جملة ر�صالة النجف، عنوان املقال: م�صادر نهج البالغة، العدد6، 2006،لبنان،�س37.

16( امل�صعودي نقال عن م.�س، �صرح نهج البالغة، ج1،�س5.
17( م.�س، �صرح نهج البالغة، �س 21.
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ولذا قد  اأدبي فريد،  له ح�صن  اأديبا  واإمنا كان  روايته،  �صنده، وال ت�صحيح  حتقيق 
جند الكثري مما يف النهج يف كتب �صنفت قبل ع�صر ال�صريف الر�صي)18(.

من  عنه  �صدر  ما  كل  يجمع  ومل   ، االإم���ام- 3 ك��الم  من  البليغ  جمع  ا�صتهدف  اإن��ه 
حماوراته العادية، وبهذا متيز عمل ال�صيد عن بقية املوؤلفات االأخرى التي مل تركز 

على الهدف البالغي، بل كان الهدف اجلمع فقط دون االنتقاء)19(.
فابتداأ  املو�صوعات،  بح�صب  ال  النرثية  الفنون  بح�صب  كتابه  الر�صي  ال�صيد  �صنف  4 -
باخلطب، ثم الر�صائل، ثم احلكم، وكان من املمكن اأن ت�صاف اإليه اأ�صكال اأخرى من 
فنون النرث، مثل الدعاء واخلاطرة، الزيارة واملحاورة اإال اأنه اأدرجها �صمن االأبواب 

الالئقة بها بح�صب مقيا�صه اجلمايل والبالغي، واأ�صدها مالءمة لغر�صه)20(. 
االإمام- 5  كالم  جمع  عندما  فاإنه  الر�صي،  ال�صيد  و�صعه  الذي  الهدف  على  بناء 
مل يذكر خطب كاملة مبا هي، بل ق�صمها اإىل مقاطع واأخذ منها ما يريده، وطرح 
ف�صول،  عدة  على  توزيعها  خالل  من  اأماكن  يف  منها  وا�صتفاد  االأخ��رى،  االأج��زاء 
ويدرج كل ف�صل منها يف مو�صع م�صتقل، كما اأنه قد يكرر مقطع معن اأكرث من مرة 

ح�صب احلاجة. 
وهذا ما قاله: »ورمبا جاء يف اأثناء هذا االختيار، اللفظ املردد، واملعنى املكرر، 
الكالم  اتفق  فرمبا  �سديدا،  اختالفا  تختلف  كالمه  روايييات  اأن  ذلك  يف  والعذر 
املختار يف رواية فنقل على وجهه، ثم وجد بعد ذلك يف رواية اأخرى، مو�سوعا يف 
احلال  فتقت�سي  عبارة،  اأح�سن  لفظ  اأو  خمتارة،  بزيادة  اإما  االأول،  مو�سعه  غر 

الكالم...«)21(. عقائل  على  ا�ستظهارا لالختيار، وغرة  يعاد  اأن 
يف  وه��ي  االأج���زاء  مت�صلة  واح��دة  خطبة  حت�صب  قد  الكالم  تن�صيق  حل�صن  ورمب��ا 
احلقيقة قد جمعت من خطب اأخرى قد اأخذ كل جزء بعنق االآخر بحيث حت�صبه قطعة 

واحدة يف ال�صبك واالتزان.
اإ�شكاليات وردود:

تنتظم،  ال�صكوك  ب��داأت  حتى  الر�صي  ال�صريف  جلامعه  البالغة  نهج  طرح  اإن  ما 
عظمة  من  ينالوا  اأن  ه��وؤالء  واق��ع  كان  ورمب��ا  وموؤلفه،  الكتاب  على  تفد  واالإ�صكاليات 

18( من اأحب املراجعة يف ذلك فعليه بالكتب التي مر ذكرها حتت عنوان املوؤلفات ما قبل النهج
19( راجع، اجلاليل، حممد احل�صيني، درا�صة حول نهج البالغة،موؤ�ص�صة االأعلمي، بريوت،ط1، 2001، �س192.

20( م.�س، املنهاج، �س148.
21( م.�س، �صرح نهج البالغة، �س 22.



نهج البالغة واحلياة

31

فهم  باخلالفة،  اأحقيته  وبالتايل  االإمام  اأعلمية  على  وا�صح  ب�صكل  يدلل  الذي  الكتاب 
ولكن هذه  اأحقيته،  اأدلة  اأحد  اإىل مرادهم يف �صرب  و�صلوا  منه  النيل  ا�صتطاعوا  اإذا 
احلمالت االإعالمية كان لها مفعول عك�صي بحيث جرت الرياح مبا ال ت�صتهي ال�صفن، 

وقامت حملة �صعواء للدفاع عن النهج ون�صبته لالإمام.
»قد اختلف  ابن خلكان حيث قال:  النهج لالإمام هو  بن�صبة  اأول من �صكك  اإن 
، هل هو  النا�ص يف كتاب نهج البالغة املجموع من كالم االإمام علي بن اأبي طالب
اإنه لي�ص من كالم علي  اأخيه املرت�سى؟ وقد قيل:  اأم جمع  اأي الر�سي،  ي  جمعه 

واإمنا الذي جمعه ون�سبه اإليه هو الذي و�سعه«)22(.
بل  امل�صككن،  ا�صم واحد من هوؤالء  بالت�صكيك مل يذكر  وابن خّلكان عندما �صرح 

اكتفى بهذه الدعوى وعند املراجعة، فاإنك جتده اأول من رمى النهج بالت�صكيك.
وبعد هذا املوقف من ابن خّلكان تبعه كثريون، �صاأنهم التقليد االأعمى وعدم التدقيق 
الدعوى  لهذه  فح�صدوا  املدعي  ذاك  وراء  قادتهم  العمياء  الع�صبية  اإن  بل  والتحقيق، 
َفَيْذَهُب ُجَفاء  َبُد  ا الزَّ اإن �صاء اهلل بطالن ما جاوؤوا {َفاأَمَّ الرباهن واالأدلة، و�صيتبن 

ِرُب اهلّلُ االأَْمَثاَل}الرعد: 17. ا َما َينَفُع النَّا�َص َفَيْمُكُث يِف االأَْر�ِص َكَذِلَك َي�سْ َواأَمَّ
منهاج  يف  تيمية  ابن  اأمثال  وحمدثن  قدماء  من  خلكان  ابن  اتبعوا  الذين  ومن   
املرت�صى  ال�صيد  هو  النهج  وا�صع  اأن  زعم  الذي  االعتدال،  ميزان  والذهبي يف  ال�صنة، 
اأخو الر�صي. ثم جاء ال�صفدي يف الوايف بالوفيات، واليافعي يف مراآة اجلنان، ثم تبع 
هوؤالء من املحدثن اأحمد اأمن، واأحمد الزيات، واأحمد زكي، وحممد كرد علي، وجرجي 
زيدان، وحممد �صيد كيالين، وغريهم، ومن امل�صت�صرقن اأمثال امل�صيو دميو مبن، الذي 
اأن  من  قدميا  �صاع  ما  اإىل  ا�صتنادا  االإمام  اإىل  ن�صب  ما  قيمة  من  يغ�س  اأن  حول 

ال�صريف الر�صي هو وا�صع نهج  البالغة)23(.
وجممل حجج هوؤالء املنكرين تعود اإىل اأ�صباب كثرية، بع�صها يتعلق بال�صند، وبع�صها 

بامل�صمون، ولعل اأكرث ال�صبهات �صهرة هي)24(:
خلو الكتب االأدبية والتاريخية من اأكرث مما يف النهج، اأو اأن اأكرثه عر�س من�صوبا يف  1 -
، فغالبية اخلطب املعرو�صة يف النهج مر�صلة مبعنى اأنه مل  غري النهج لغري االإمام
، بل اكتفى يف نقلها دون ذكر امل�صدر اأو  يذكر ال�صند بن ال�صيد الر�صي واالإمام

22( ابن خلكان، وفيات االأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ال مكان، ال ط، ال زمان، ج3، �س313.
23( راجع، النرث الفني، زكي مبارك،ج3،�س313.

24( ملعرفة هذه ال�صبهات راجع، م.�س، م�صادر نهج البالغة واأ�صانيده، ج1، �س112�114.
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اإثبات ال�صند، وهذا من �صاأنه اأن ي�صعف الكتاب ويح�صره يف عداد املرا�صيل التي ال 
يعمل بها اإال اإذا اعت�صدت مبا يقويها من اأخبار �صحيحة.

طول بع�س اخلطب والكتب كالقا�صعة، واالأ�صباح، وعهد مالك مبا مل يك ماألوفا يف  2 -
�صدر االإ�صالم، وتع�صر حفظها على الرواة.

التعري�س باخللفاء ال�صابقن وبع�س ال�صحابة كما يف اخلطبة ال�صق�صقية وغريها،  3 -
. وهذا اأمر ال ي�صح �صدوره عن مثل االإمام علي

ما يظهر يف النهج من االإخبار باملغيبات، وهذا اأمر يجل عن مثله مقام علي- 4 ومن 
كان على �صاكلته ممن ح�صر عهد الر�صالة، وراأى نور النبوة.

بع�س  االإم��ام - 5 كذكره  مع ع�صر  يتالءم  ال  النهج مبا  بع�س حمتويات  ا�صطباغ 
االألفاظ املحدثة، كلفظة االأزل والكيف والعدم والوجود... وا�صتعمال بع�س االألفاظ 
وا�صتعمال  وغريها،  واملعلول  والعلة  كاحلد  الفل�صفية  اأو  املنطقية  مب�صطلحاتها 
قوله:  مثل  الرذائل  اأو  الف�صائل  تق�صيم  ويف  امل�صائل،  �صرح  يف  العددية  الطريقة 
»اال�ستغفار على �ستة معان«، »االإميان على اأربع دعائم، ال�سرب واليقن والعدل 

واجلهاد، وال�سرب منها على اأربع �سعب«...
عدم مالءمة اأ�صلوبه لزمن االإمام- 6 مبا ا�صتعمل فيه من الفنون البديعية، كال�صجع، 
والطباق، والتنميق اللفظي ما مل يعهده ع�صر االإمام وال عرفه، اإىل اأمثال ذلك 

مما انت�صر يف الع�صر العبا�صي.
كو�صفه  التدقيق،  يف  النهاية  وبلوغ  املو�صوف،  �صفات  وا�صتفراغ  الو�صف  دق��ة  7 -
للطاوو�س واخلفا�س واجلراد وال�صحاب، والنملة وهذا مل يكن يف ال�صدر االأول ومل 
يلتفت اإليه �صعراوؤه واأدباوؤه، واإمنا عرف بعد زمن الرتجمات عن احل�صارة اليونانية 

والفار�صية.
. ما فيه من احلث على الزهد، وذكر املوت، وكره الدنيا على منهاج امل�صيح- 8

الرد:
باأكرث  الرد عليها  ال�صند ميكن  اأثريت بخ�صو�س  التي  ال�صبهة  اإن  االأوىل:  ال�سبهة 

من نقطة:
اإن اأغلب خطب النهج ور�صائله وحكمه هي من قبيل املطالب امل�صتدل عليها بطريق  1 -
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لي�صت  التي قيا�صاتها معها، ولذلك فهي  الق�صايا  اأخرى من قبيل  منطقي، بعبارة 
ب�صاأن  اأم��ا  التعبدية،  ال�صرعية  الق�صايا  يف  اإليه  نحتاج  الأننا  ال�صند؛  اإىل  بحاجة 
فال  واالآداب  االجتماعية  واحلياة  والنبي  القراآن  وعظمة  العقائدية  املعارف 
يطلب اأحد ال�صند املو�صل اإليها، نعم هذا االإ�صكال لو مت فاإنه يتم يف املحور ال�صغري 
الذي تعلق ببع�س االأحكام التعبدية، ولكن ن�صبة هذه االأمور ال ت�صاوي ع�صر ما جاء 

يف النهج)25(.
 ، اإن اعتمادنا على ال�صند من اجل االطمئنان باأن هذا امل�صمون �صدر عن االإمام- 2
ولذلك اإذا مل يكن هناك طريق اآخر غري ال�صند للتاأكد من �صحة �صدور اخلرب �صقط 
اخلرب عن احلجية ومل يعنَت به، اأما اإذا وجد طريق اآخر اأورثنا االطمئنان فنلجاأ اإليه 
دون اإهمال اخلرب، ومن ذلك م�صمون اخلطب، فاإنها ت�صتحيل اأن ت�صدر عن اإن�صان 
البالغة  اأئمة  اأمامها  وقف  والتي  والبليغة  العالية  مل�صامينها  نظرا  املع�صوم؛  غري 
والف�صاحة عاجزين معربين عن انبهارهم واإعجابهم � كما مر�، ولذلك وانطالقا 
من ر�صانة اخلطب نثق باأنها �صادرة عن االإمام كما ال�صحيفة ال�صجادية ال�صادرة 

. عن االإمام زين العابدين
اإنَّ كون النهج لغري االإمام- 3 ومع ذلك ين�صب اإليه، يقودنا اإىل الت�صكيك ب�صدقية 
ال�صيد الر�صي، وقد مر عليك توثيقه من علماء الرجال، وعظمته واأمانته، فال ميكن 
، هذا م�صافا اإىل اأن كتبا كثرية � مر ذكرها  اأن يكون النهج اإال من�صوبا لالإمام
� قبل النهج ذكرت كالم االإمام وهذا يدلل على عدم كون موؤلف النهج ال�صيد 

. الر�صي وال اأخوه، وباأنه حقيقة هو لالإمام
ذكر  عن  بالغنى  جتعلونا  اأغلبها  يحفظون  كانوا  بحيث  النا�س  بن  اخلطب  �صهرة  4 -
ال�صند، بحيث مر عليك ما ذكره امل�صعودي، وقد ذكر ذلك اجلاحظ اأي�صا: »كانت 

خطب االإمام علي مدونة وحمفوظة وم�سهورة«)26(.
اإىل  الكتاب  هذا  ي�صند  اأن  ي�صتحيل  �صخ�صيته  و�صموخ  لعظمته  الر�صي  ال�صيد  5 -
اأمري  االإمام ما مل يكن راأى م�صادره املعتربة، ولذلك فهو ال يقول روي عن 
املوؤمنن علي اأنه قال كذا، بل اعتاد القول ومن خطبته ومن ر�صائله، من كلماته 

الق�صار، على اأن الر�صي قد �صّرح يف تعليقاته على النهج ببع�س امل�صادر وهي:
25( راجع، ال�صريازي، �س. نا�صر مكارم، نفحات الوالية، مدر�صة االإمام علي، قم، 1426ه�، ط1، ج1، 31�32.

26( البيان والتبيان،ج3، �س108.
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البيان والتبيان - 
تاريخ الطربي - 

اجلمل للواقدي - 
املغازي ل�صعيد بن يحي االأموي - 
املقامات الأبي جعفر اال�صكايف - 

املقت�صب للمربد - 
. حكاية اأبي جعفر حممد بن علي الباقر -

حكاية ثعلب عن ابن االعرابي - 
خرب �صرار ال�صبائي - 

رواية اأبي جحيفة -
روايى كميل بن زياد النخعي - 

رواية م�صعدة بن �صدقة - 
روايتي نوف البكاىل - 

ما ذكره اأبو عبيد القا�صم بن �صالم من غريب احلديث - 
ما وجد بخط ه�صام بن الكلبي. - 

، كما جاء يف كتاب  بل اإّنه �صّرح يف جملة من موؤلفاته على ن�صبة النهج لالإمام
حقائق التاأويل: »... ومن اأراد اأن يعلم برهان ما ا�سرنا اإليه من ذلك، فلينعم النظر 
يف كتابنا الذي األفناه وو�سمناه بي »نهج البالغة«، وجعلناه ي�ستمل على خمتار جميع 

.)27(» الواقع اإلينا من كالم اأمر املوؤمنن
يذهب  البالغة  نهج  لتجميع  الر�صي  ال�صيد  دف��ع  ال��ذي  الهدف  اإىل  االلتفات  اإن  6 -
بال�صبهة اأدراج الرياح، اإذ هو �صرح كما اأوردنا يف مقدمة البحث باأن هدفه االأفكار 
البالغية واالأدبية، فهو يف عمله يعمل عمل االأدبي املولع بال�صور البالغية التي نطق 
بها �صيد البلغاء، ولي�س فقهيا اأو حمدثا حتى يطالب بال�صند، فاإن كتبا بالغية كثرية 
األفت قبل النهج ومل يطلب اأحد ال�صند اإىل موؤلفها ل�صهرتها من جهة، والعمل االأدبي 

املتمح�صة به من جهة اأخرى وهاتان اجلهتان كافيتان لعدم املطالبة بال�صند.
احلديد  اأب��ي  البن  كالما  ن��ورد  فاإننا  ال�صبهة  هذه  �صعف  وتبين  الفائدة  ولتعميم 
املعتزيل الذي نق�س هذه ال�صبهة، واأبرز مدى �صموليتها � لو �صلمنا بها � حتى ت�صتوعب 

27( ال�صريف الر�صي،حقائق التاأويل، ال مكان، ال ط، ال تاريخ، دار املهاجر، ج5، �س167.
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كتب واأعالم املدر�صة امل�صككة يف النهج، وهذا االأمر يو�صح لنا باأن ال�صبهات كانت قدمية 
على النهج، كما اأن الدفاع عنه قدميا اأي�صا، واإليك ن�صه الدفاعي:

»اأنا اأو�صح لك بكالم خمت�صر ما يف هذا اخلاطر من الغلط فاأقول: ال يخلوا اإما اأن 
يكون كل نهج البالغة م�صنوعا منحوال، اأو ب�صعه.

اأمري  اإىل  بع�صه  اإ�صناد  �صحة  بالتواتر  نعلم  الأن��ا  بال�صرورة،  باطل  واالأول: 
ال�صيعة  ولي�صوا من  منه،  كثريا    - اأو جلهم  كلهم   � املحدثون  نقل  وقد   ، املوؤمنن

لين�صبوا اإىل غر�س يف ذلك. 
والثاين: يدل على ما قلناه، الن من قد اأن�س بالكالم واخلطابة، و�صدا طرفا من علم 
البيان، و�صار له ذوق يف هذا الباب، البد اأن يفرق بن الكالم الركيك والف�صيح، وبن 
يت�صمن كالما  واحد  واإذا وقف على كرا�س  واملولد،  االأ�صيل  وبن  واالأف�صح،  الف�صيح 
جلماعة من اخلطباء اأو الثنن منهم فقط، فال بد اأن يفرق بن الكالمن، ومييز بن 
الطريقن، اأال ترى اأنا مع معرفتنا بال�صعر ونقده، لو ت�صفحنا ديوان اأبى متام فوجدناه 
اأبى  اأو ق�صيدة واحدة لغريه لعرفنا بالذوق مباينتها ل�صعر  اأثنائه ق�صائد  قد كتب يف 
متام نف�صه وطريقته ومذهبه يف القري�س، اأال ترى اأن العلماء بهذا ال�صاأن حذفوا من 
�صعره ق�صائد كثرية منحولة اإليه ملباينتها ملذهبه يف ال�صعر ! وكذلك حذفوا من �صعر اأبى 
نوا�س كثريا  ملا ظهر اأنه لي�س من األفاظه وال من �صعره، وكذلك غريهما من ال�صعراء، 

ومل يعتمدوا يف ذلك اإال على الذوق خا�صة. 
واأنت اإذا تاأملت نهج البالغة وجدته كله ماء واحدا، ونف�صا واحدا، واأ�صلوبا واحدا، 
املاهية،  يف  االألفاظ  لباقي  خمالفا  اأبعا�صه  من  بع�س  لي�س  ال��ذي  الب�صيط  كاجل�صم 
اآية مماثلة يف  �صورة منه، وكل  كاآخره، وكل  واأو�صطه  اأوله كو�صطه،  العزيز،  وكالقراآن 

املاأخذ واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي االآيات وال�صور.
فقد  كذلك،  ذلك  يكن  مل  �صحيحا  وبع�صه  منحوال،  البالغة  نهج  بع�س  كان  ولو 
اإىل  منحول  بع�صه  اأو  الكتاب  هذا  اأن  زعم  من  �صالل  الوا�صح  بالربهان  لك  ظهر 

 . املوؤمنن اأمري 
واعلم اأن قائل هذا القول يطرق على نف�صه ما ال قبل له به، الأنا متى فتحنا هذا الباب، 
و�صلطنا ال�صكوك على اأنف�صنا يف هذا النحو، مل نثق ب�صحة كالم منقول عن ر�صول اهلل 
اأبدا و�صاغ لطاعن اأن يطعن ويقول: هذا اخلرب منحول، وهذا كالم م�صنوع، وكذا ما نقل عن 
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اأبي بكر وعمر من الكالم واخلطب واملواعظ واالآداب وغري ذلك وكل اأمر جعله هذا الطاعن 
وال�صعراء  والتابعن  وال�صحابة  الرا�صدين  واالأئمة  النبي  عن  يرويه  فيما  له  م�صتندا 
اأن ي�صتعدوا اإىل مثله فيما يروونه عنه  واملرت�صلن واخلطباء - فلنا�صري اأمري املوؤمنن 

من نهج البالغة وغريه)28(. 
ال�صيا�صية  الثانية: تعذر حفظ بع�س اخلطب وطول بع�صها املليء باالآراء  ال�سبهة 
 ، املوؤمنن اأمري  االأ�صرت من  مكانة  اإذا عرفنا  ال�صبهة  وترتكز  االأ�صرت،  ملالك  كعهده 
واأنه ع�صده وقائد ميمنته يف حرب �صفن، فلماذا التطويل واحلث على تطبيق القوانن 
واإن�صاف النا�س؟ خا�صة اأن اأ�صلوب االإمام مع غريه من الوالة كان مغايرا، فنجد 
خطبه الق�صرية مع حممد بن اأبي بكر، وقي�س بن �صعد بن عبادة، فاإن اختالف االأ�صلوب 

ينباأ باختالف ال�صخ�س القائل.
اإن هذا االإ�صكال يبطل يف اأدنى تاأمل، فاإن العرب كانوا م�صهورين بذاكرتهم الوقادة، 
هذا  ورد  ما  واإذا  عليهم،  يلقى  ما  كل  يحفظون  جتدهم  ولذلك  الباهرة،  وحافظتهم 
، فاإنه يطال كالم ر�صول اهلل وال�صحابة ب�صكل اآكد،  االإ�صكال على خطب االأمري

على اأنه لو متت عدم حافظتهم لكالمه، فاإن امل�صكلة تقع فيهم، ولي�س يف كالمه.
على انه ميكن اأن يلحظ باأن التاريخ يذكر عددا من خطباء العرب و�صعرائهم الذين 
الق�صرية، ومل يعب عليهم  ا�صتهر عنهم اخلطب الطويلة، ويف بع�س املقامات احلكم 
اأحد، واإىل وقتنا احلايل ما زالوا يتغنون باملعلقات ال�صبعة التي كانت تبلغ الواحدة منهم 
االألف بيت من ال�صعر، فكانوا يفردونها بالتمحي�س والتحقيق والتعليق وال�صرح دون اأن 
يخطر على بال اأحد اأن ي�صعفها لطولها، اأو يطلب اإليها �صندا، بل اأخذوها على حممل 
اليقن وتعاملوا معها على اأنها تن�صب حقيقة لقائلها، علما باأن بع�صها كان يف الع�صر 

اجلاهلي اأي قبل كالم اأمري املوؤمنن بزمن غري قريب.
على اأننا قد اأوردنا قبل قليل كالم امل�صعودي وغريه ممن اأوردوا تعلق النا�س بخطب 

االإمام وحفظهم لها.
حقوقية،  ووثيقة  �صيا�صيا،  عهدا  يكون  اأن  اأراد  االإم��ام  فاإن  االأ�صر  ملالك  عهده  اأما 
العهد  اأن هذا  بعده، ولذلك جند  ياأتي  ولكل من  ولواليها  اإداري��ا، لبالد م�صر  وقانونا 

اأ�صبح اأحد م�صادر �صرعة االأمم املتحدة يف ع�صرنا احلايل.
تعر�صه   ب�صبب  االإمام   اإىل  النهج  ن�صبة  بعدم  القول  اأما  الثالثة:  ال�سبهة 

28( م.�س، �صرح نهج البالغة، ج1، �س9.
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لبع�س ال�صحابة كما ذهب اإليه ابن تيمية والذهبي حيث ذكر االأخري يف ميزان االعتدال: 
»ومن طالع كتابه ي ال�سيد الر�سي ي نهج البالغة جزم باأنه مكذوب على اأمر املوؤمنن
التناق�ص  اأبي بكر وعمر، وفيه من  ال�سيدين  ال�سراح واحلط من  ال�سب   ففيه 
واالأ�سياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنف�ص القر�سين ال�سحابة وبنف�ص 
القول  وهذا  باطل«)29(،  اأكييره  الكتاب  باأن  املتاأخرين جزم  بعدهم من  غرهم ممن 
مبني على عقيدة كل واحد منهما - الذهبي وابن تيمية - بحرمة التعر�س لل�صحابة 

والقول بعدالتهم. وقبل نق�س هذا الراأي ال بد من تعريف معنى ال�صحابة.
»كل من راأى ر�سول اهلل  وقد اأدرك احللم فاأ�سلم، وعقل اأمر الدين ور�سيه  
فهو عندنا ممن �سحب ر�سول اهلل ولو �ساعة من نهار«)30(، فهذا التعريف يعترب 
ال�صحابي من عا�س يف زمن ر�صول اهلل وراآه ولو �صاعة من الزمن، ولقد اأثبت بطالن 

هذه النظرية � عدالة ال�صحابة � قراآنيا وروائيا وتاريخيا.
لل�صحابة، فمنهم  تعر�صت  التي  االآيات  العديد من  القراآن  فقد ذكر  اأما قراآنياً:   
ا َزاُدوُكْم اإِالَّ َخَبااًل والأَْو�َسُعواْ ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم  من ابتغى الفتنة {َلْو َخَرُجواْ ِفيُكم مَّ

امِلَِن} التوبة: 47،  اُعوَن َلُهْم َواهلّلُ َعِليٌم ِبالظَّ اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم �َسمَّ
َفاإِْن  َدَقاِت  ال�سَّ يِف  َيْلِمُزَك  ن  مَّ ال�صدقات   {َوِمْنُهم  النبي يف  ملز  ومنهم من 
ْ ُيْعَطْواْ ِمنَها اإَِذا ُهْم َي�ْسَخُطوَن}  التوبة: 58،   ومنهم من  َواإِن ملَّ واْ  اأُْعُطواْ ِمْنَها َر�سُ
ُكْم  ُذُن َخْرٍ لَّ اأُ اأُُذٌن ُقْل  اآذاه وقال اإنه اأذن  {َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيوؤُْذوَن النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَن ُهَو 
اهلّلِ  َر�ُسوَل  ُيوؤُْذوَن  َوالَِّذيَن  ِمنُكْم  اآَمُنواْ  لَِّذيَن  لِّ َوَرْحَمٌة  ِلْلُموؤِْمِنَن  َوُيوؤِْمُن  ِباهلّلِ  ُيوؤِْمُن 
َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم} التوبة: 61، وغري ذلك من االآيات الكرمية، وقد اأفرد القراآن �صورة كاملة 

اأ�صماها ب�صورة املنافقن.
اأما روائياً: فقد جاء العديد من الروايات التي تبّن مثالب بع�س ال�صحابة، وتوؤكد 
االإ�صالم  ارتد عن  بل بع�صهم  ال�صوي،  الطريق  وانحرافهم عن  الذنوب  ارتكابهم  على 

وخطط لقتل النبي كما يف غزوة تبوك.
ومن هذه االأحاديث: روى البخاري عن زيد بن ثابت ملا خرج النبي اإىل احد رجع 
نا�س من اأ�صحابه فقالت فرقة منهم: نقتلهم، وقالت فرقة ال نقتلهم فنزلت االآية {َفَما 

29( الذهبي، حممد بن اأحمد، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حت: علي حممد البجاوي، مج الثالث، دار املعرفة، بريوت، ال تاريخ، ج3، 
�س124. 

30( ابن االأثري، اأ�صد الغابة يف معرفة ال�صحابة، انت�صارات ا�صماعليان، تهران،ال ط، ج1،�س12..
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ا َك�َسُبواْ اأَُتِريُدوَن اأَن َتْهُدواْ َمْن اأَ�َسلَّ اهلّلُ َوَمن  َلُكْم يِف امْلَُناِفِقَن ِفَئَتْنِ َواهلّلُ اأَْرَك�َسُهم مِبَ
َد َلُه �َسِبياًل} الن�صاء: 88)31(. ِلِل اهلّلُ َفلَن َتِ ُي�سْ

اإىل كفرهم)32(. ففي هذا احلديث داللة  اأي ردهم  اأرك�صهم  الراغب  ويف مفردات 
وا�صحة على انه لي�س كل من راأى الر�صول اأو �صحبه اأ�صبح عادال ال يرتكب مع�صية، 
وال يقبل النقد، بل هو اإن�صان عادي له اأهواوؤه ونزاعاته، وقد يقوده ال�صيطان اإىل االرتداد 

. ومقاتلة النبي
اأما تاريخيا: فهل قاتل االإمام علي � الذي هو نف�س ر�صول اهلل ب�صهادة اآية 
املباهلة، والتي تق�صي بع�صمته واأف�صليته على كل النا�س � يف حروبه الثالث اإال بع�س 
ال�صحابة. وهل هجم على داره واأحرق بابه و�صرب زوجه � التي اعتربها ر�صول اهلل  
نف�صه التي بن جنبيه، ومن اأغ�صباها اغ�صب اهلل � اإال بع�صهم، وكتب التاريخ ملىء يف 

ذكر مثالبهم و�صنائعهم التي يجل اأن يفعلها م�صلم عادي فكيف بال�صحابي؟.
فاالإمام يف خطبته عاب على بع�س ال�صحابة ان�صغالهم باأمر اخلالفة، ور�صول 
اهلل مل يدفن، بل ذهبوا اإىل اغت�صاب اخلالفة منه، وهم الذين �صمعوا النبي يف 
اأكرث من منا�صبة يوؤكد على اأحقية االإمام فيها، فهو يف هذا يدافع عن حقه، ويوؤكد 

على عدم ع�صمة ال�صحابة.
اأن  اآخر من النهج، وهذا يدل على  اإن االإمام قد مدح ال�صحابة يف مكان  ثم، 
االإمام مل يتعّر�س اإىل كل ال�صحابة، بل اإىل الذين اأ�صاوؤوا لالإ�صالم من خالل التعر�س 
ي�سبههم...«  اأحييدا منكم  اأرى  فما  اأ�سحاب حممد  راأيييت  »لقد  القائل:  فهو  اإليه، 
، وانه من موؤلفات  فهذه ال�صبهة ال تنه�س دليال على اأن النهج  لي�س من كالم االإمام
ال�صيد الر�صي، فاإن هذه اخلطبة � اأي ال�صق�صقية � قد رويت يف اأكرث من كتاب قبل اأن 
يثبتها ال�صيد الر�صي يف النهج، وهذا ما بينه ابن اأبي احلديد يف �صرحه: »وقد وجدت 
اأنا كثرا من هذه اخلطبة يف ت�سانيف �سيخنا اأبي القا�سم البلخي اإمام البغدادين 
من املعتزلة، وكان يف دولة املقتدر قبل اأن يخلق الر�سي مبدة طويلة، ووجدت اأي�سا 
كثرا منها يف كتاب اأبي جعفر ابن قبة اأحد متكلمي االإمامية، وهو الكتاب امل�سهور 
املعروف بكتاب االإن�ساف، وكان اأبو جعفر هذا من تالمذة ال�سيخ اأبي القا�سم البلخي 

رحمه اهلل، ومات يف ذلك الع�سر قبل اأن يكون الر�سي رحمه اهلل موجودا«)33(.
31( البخاري، حممد بن ا�صماعيل، �صحيح البخاري، دار الفكر، 1981، ا�صتنبول، ج2، �س224.

32( االأ�صفهاين، احل�صن بن حممد، مفردات غريب القراآن، �س202.
33( م.�س، �صرح نهج البالغة، ج1، �س205.
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االإخبار بالغيب كان اأحد االأمور التي مت�صك بها امل�صككون للنيل  ال�سبهة الرابعة: 
من مقام االإمام وكالمه، ولذلك قاموا بحملة قوية اأ�صا�صها خ�صو�صية علم الغيب 
باهلل، واإذا اأخرب اأحد بالغيب مل يقبل كالمه، بل كان حمط لت�صعيف قوله، ومبا اأن اأحد 
ال ي�صتطيع اأن ينال من االإمام كلمة، ينحدر عنه ال�صيل وال يرقى اإليه الطري، فوجهوا 

�صهام النقد اإىل الكتاب، وقالوا باأنه لي�س له؛ الحتوائه على االإخبار باملغيبات.
ويف احلقيقة هذه ال�صبهة لو متت، لكانت من�صبة اأي�صا على كالم اهلل تعاىل، اإذ اإنه 
�صبحانه بّن يف كتابه الكثري من املغيبات التي �صدرت على األ�صنة االأنبياء، فلو كانت هذه 
اأن يردع عنها، وي�صنع على املخرب بها، ومن االآيات  مذمة ومنق�صة لكان الواجب منه 

التي بينت اإخبار االأنبياء بالغيب:
ِن  َن الطِّ بُِّكْم اأَينِّ اأَْخُلُق َلُكم مِّ ن رَّ ينِّ َقْد ِجْئُتُكم ِباآَيٍة مِّ {َوَر�ُسواًل اإِىَل َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَ
َواأُْحِييي  واالأَْبَر�َص  االأْكَمَه  ْبييِرىُء  َواأُ اهلّلِ  ِبيياإِْذِن  ا  َطييْرً َفَيُكوُن  ِفيِه  َفاأَنُفُخ  ْرِ  الطَّ َكَهْيَئِة 
ُكْم اإِن  ِخُروَن يِف ُبُيوِتُكْم اإِنَّ يِف َذِلَك الآَيًة لَّ ا َتاأُْكُلوَن َوَما َتدَّ امْلَْوَتى ِباإِْذِن اهلّلِ َواأَُنبُِّئُكم مِبَ

وؤِْمِنَن} اآل عمران: 49 ُكنُتم مُّ
َا َبْنَ  ًقا ملِّ �َسدِّ ِ اإَِلْيُكم مُّ {َواإِْذ َقاَل ِعي�َسى اْبُن َمْرَيَ َيا َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اإِينِّ َر�ُسوُل اهللَّ
ا َجاءُهم ِباْلَبيَِّناِت  ًرا ِبَر�ُسوٍل َياأِْتي ِمن َبْعِدي ا�ْسُمُه اأَْحَمُد َفلَمَّ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَب�سِّ

ِبٌن} ال�صف: 6. َقاُلوا َهَذا �ِسْحٌر مُّ
ْعلَُم  ُكْم اإِينِّ اأَ ُقل لَّ �ْسَماآِئِهْم َقاَل اأَمَلْ اأَ ا اأَنَباأَُهْم ِباأَ  {َقاَل َيا اآَدُم اأَنِبْئُهم ِباأَ�ْسَماآِئِهْم َفلَمَّ

ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن} البقرة: 33 َماَواِت َواالأَْر�ِص َواأَ َغْيَب ال�سَّ
فهذه االآيات ال تنفي علم ثلة من النا�س بالغيب، فهم و�صلوا اإىل مرحلة االت�صال 
بعامل الغيب ويروون اأخباره، وهذه منحة من اهلل {َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعلَى َغْيِبِه 
ًدا}  َخْلِفِه َر�سَ َوِمْن  َيَدْيِه  َبْنِ  َي�ْسُلُك ِمن  َفاإِنَُّه  �ُسوٍل  رَّ ى ِمن  اْرَت�سَ َمِن  اإِالَّ  اأََحييًدا {} 
اجلن:26�27. وقد بّن اأمري املوؤمنن عندما �صئل: لقد اأعطيت يا اأمري املوؤمنن 

: لي�س هو بعلم غيب واإمنا تعلم من ذي علم.  علم الغيب؟ فاأجاب
واملنطقية مثل  الفل�صفية  االألفاظ  النهج على بع�س  ا�صتمال  اإن  ال�سبهة اخلام�سة: 
»اأ�سا�ص  كتابه  يف  الزخم�صري  عر�صها  التي  ال�صبهة  مثار  كانت  وغريها  والعلية  احلد 
ورودها  وبالتايل   ، االإمام ع�صر  على  متاأخرة  االألفاظ  هذه  اأن  باعتبار  البالغة« 

بالنهج جتعله من�صوبا له دون اأن يكون كالمه.
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وهذا الكالم مردود؛ الأن ا�صتعمال األفاظ العدم والعلية واملعلولية هو ا�صتعمال لغوي 
ولي�س منطقيا، واإن اتفق فيما بعد ا�صتخدام املناطقة لهذه االألفاظ.

ثم، اإن لغوين اأ�صبق من الزخم�صري مثل �صاحب القامو�س وامل�صباح قد ذكروا هذه 
اإثباتها  اإن  اأن يعلقوا عليها بعدم ورودها يف ذلك الع�صر، بل  االألفاظ و�صرحوها دون 
ي�صت�صهد  كما  متاما  لغوي،  م�صدر  االأمري  كالم  اإن  باعتبار  قدمها  دليل  النهج  يف 

لت�صحيح لفظ ما ببيت من ال�صعر، اأو فقرة من نرث)34(.
اأما التق�صيمات العددية فقد كانت حمط اإ�صكال ملحمود الب�صتاين يف كتابه الروائع، 
باعتبار اأن هذه التق�صيمات املتوازنة مل تكن معهودة من ذي قبل، كاال�صتغفار على �صتة 
معان، واالإميان على اأربع دعائم وغري ذلك، وهذه االأمور مل تظهر يف االأدب االإ�صالمي 
اإال بعد �صدور كتاب كليلة ودمنة، فاإذا كانت هذه االأمور متاأخرة زمانا عن ال�صيد الر�صي 

�صاغ لنا ال�صك.
وهذه ال�صبهة قائمة على ح�صر التق�صيم العددي بقوم دون قوم، علما باأن هذا االأمر 
ينجر اإليه كل من اأراد اأن ي�صرد االأ�صباب والنتائج فينّظمها يف تفكريه مرتبة باالأعداد، 

واإن مل يذكرها باالأرقام فاإن التفكري يف اإطار االأرقام لي�س ح�صرا على اأمة خا�صة.
اإن موارد ا�صتخدام التق�صيم العددي قليل، والقراآن قد ا�صتخدم العدد كما يف  ثم 
ِميَقاُت  َفَتمَّ  ِبَع�ْسٍر  ْمَناَها  ْتَ َواأَ َلْيلًَة  َثاَلِثَن  ُمو�َسى  النبي مو�صى {َوَواَعْدَنا  ق�صة 

َربِِّه اأَْرَبِعَن َلْيلًَة} االأعراف: 142
كما جاءت املواعظ النبوية معتمدة على التق�صيم العددي وخا�صة االأربعون حديثا، 

حتى اأُلف الكثري من الكتب اندرجت حتت ا�صم االأربعن.
» ومن ذلك يظهر بو�صوح االهتمام بالنظام العددي، ب�صورة بدائية كان يف القراآن 
ككل  املتاأخرة  الع�صور  حتى  الثقافة  تطور  ح�صب  تطور  ثم  النبوية  واالأحاديث  الكري 

االأفكار االإن�صانية التي تتطور بتطور احلاجة وال�صرورة«)35(.
ال�سبهة ال�ساد�سة: اأما �صبهة ال�صجع والتنميق يف كالم االأمري والتي طرحها اأحمد 
اأمن يف كتابه فجر االإ�صالم عندما قال: »ا�ستوجب هذا ال�سك اأمور ما يف بع�سه من 
�سجع منمق، و�سناعة لفظية ال تعرف يف ذلك الع�سر كقوله اأكرم ع�سرتك، فاإنهم 
مالحظة  عند  باطلة  فاإنها  ت�سر«)36(،  اإليه  الييذي  واأ�سلك  تطر  به  الييذي  جناحك 

34( م.�س، املنهاج، 161.
35( م.�س، درا�صة حول نهج البالغة، �س71.

36( فجر االإ�صالم، 149.
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، فاإن اهلل �صبحانه وتعاىل قد ا�صتخدم هذا االأ�صلوب يف اأكرث  القراآن وكالم الر�صول
من �صورة منها: الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة...، فلو كان يف هذا 
االأ�صلوب عيب ملا ا�صتخدمه يف القراآن املعجزة الذي حتدى به العرب اأن ياأتوا بع�صر �صور 

من مثله.
املطلب  بني عبد  »يا  كقوله:  الت�صجيعات  مثل  ملئ من  فهي  النبوية  االأحاديث  اأما 
اأطعموا الطعام، واأطيبوا الكالم، واأف�سوا ال�سالم، و�سلوا االأرحام، وتهجدوا والنا�ص 

نيام تدخلوا اجلنة ب�سالم«)37(.
اأما املطابقة واجلنا�س والتقابل من اأنواع البديع فهو كثري يف القراآن، وورودها يف 
النهج ال يعني بحال اأنه منحول البتة، وتاأتي اأ�صاليب االإمام منمقة ال تكلف فيها وال 

عقد وال التواء«)38(.
وال�صحيح اأن يقال اإن االإمام مل يبتدع اأ�صلوبا مل يكن يف زمانه، بل ا�صتوحاه من 
القراآن الكري الذي تتلمذ عليه، وكان م�صدر معرفته، فاإذا كان من اإ�صكال على كالمه 

فهو على القراآن اآكد.
ال�سبهة ال�سابعة: اإن من االأمور التي مت�صكوا بها ليعيبوا على النهج، هو دقة الو�صف، 
فاإننا جند خطبا له  يف و�صف النملة، واخلفا�س، والطاوو�س... وهذه الدقة املتناهية 
؛ لب�صاطة العلم يف ذلك الوقت، بل  املبهرة جتعلنا ن�صك يف كون هذه اخلطب لالإمام
اإن ال�صبهة تتاأكد عندما ي�صف الطاوو�س، فمن املعروف اإنه مل يكن موجودا يف املدينة، 
فعندما ي�صفه االإمام بهذه الدقة تخاله اأمامه، اأو قد راآه عدة مرات حتى يتمكن من 

ذلك، واحلال اأنه ال يوجد يف املدينة، فكيف ذلك؟.
، فاإذا كان جاهال  والواقع اإن الذي يثري هذه ال�صبهة يريد اأن يقارن نف�صه بعلي
ومل يوؤت حظا من العلم بنى حكمه على هذا االأ�صا�س، ورمى عليا باجلهل، ويف الواقع 
غفل هذا امل�صتبه باأن عليا مدينة العلم، وباأن ر�صول اهلل  علمه األف باب من العلم، 
وهو الذي قال عن نف�صه اأنا القراآن الناطق، فاإذا كان القراآن الذي ُجمع بن دفتن قد 
ي�صرح علي عن  اأن  اأوىل  باب  فمن  فوقها،  وما  كالبعو�صة  دقيقة  اأ�صياء  اإىل  اأ�صار 
مكنون علم حب�صه يف �صدره، وتعلمه من ذي علم، وقد كان هدفه من ذلك بيان قدرة 

اهلل �صبحانه وتعاىل، ال الو�صف مبا هو و�صف.
37( احلر العاملي، حممد بن احل�صن، و�صائل ال�صيعة يف حت�صيل م�صائل ال�صريعة، موؤ�ص�صة اأهل البيت، قم، ط2، 1414ه�، ج24، �س288.

38( م.�س، املنهاج، �س162.



ملف العدد

42

ب�صره  و�ّصع  لو  ولكنه  باملدينة،  معرفته  ح�صر  امل�صتبه  فاإن  وو�صفه  الطاوو�س  اأما 
ومعرفته لت�صمل الكوفة لوجد اأنها كانت حمط وفادة الكثري من االأمور من بلدان متعددة، 
الطواوي�س  ؛  املوؤمنن اأمري  ي�صاهد  بقوله:« مل  ذلك  اأبي احلديد يف  ابن  �صرح  وقد 
باملدينة بل بالكوفة، وكانت يومئذ جتبى لها ثمرات كل �صيء، وتاأتي اإليه هدايا امللوك 

من االآفاق«)39(.
ال�سبهة الثامنة: اإن ذم الدنيا والزهد فيها كان مبداأ اإثارة ال�صبهة عند امل�صككن 
الذين زعموا باأن ما جاء يف النهج خمالفة لالإ�صالم، وبالتايل فاإن النهج لي�س من كالم 

؛ الأنه م�صداق االإ�صالم، بل هو االإ�صالم كله. االإمام
ق�صم  ق�صمان:  فالدنيا  الدنيا،  تق�صيم  من  اأوال  بد  ال  ال�صبهة  هذه  عن  جنيب  حتى 

مذموم واالآخر ممدوح.
اأما االأول فهو الذي تعلق بها االإن�صان، فجعلها قبلته، ولها عمله واإخال�صه، فهو يف 
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة  َياُة الدُّ ا احْلَ َ ذلك عبد لها واإىل هذا اأ�صار اهلل يف قوله: {اْعلَُموا اأَمنَّ
َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد} احلديد: 20، فاالإن�صان عندما يحب االأمور 

الدنيوية ويتعلق بها، ي�صعب عليه التخلي عنها، اأو البذل منها.
نهى  التي  ذاتها  وهي  وراءها،  ملا  تطلب  التي  املمدوحة  الدنيا  فهو  الثاين:  اأما 
الدنيا دار �سدق ملن �سدقها، ودار عافية ملن فهم عنها،  االإمام عن ذمها »اإن 
اأحباء اهلل، وم�سلى  ودار غنى ملن تزود منها، ودار موعظة ملن اتعظ بها، م�سجد 
اأولياء اهلل، اكت�سبوا فيها الرحمة، وربحوا  اهلل، ومهبط وحي اهلل، ومتجر  مالئكة 

فيها اجلنة فمن ذا يذمها«)40(. 
وهو نف�صه � اأي االإمام � عندما بلغه خرب عا�صم بن زياد احلارثي باأنه ترك اأهله 
ولب�س العباءة، وتخلى عن الدنيا، دعاه اإليه، فلما راأى ما هو عليه قال: يا عدي نف�صه 
لقد ا�صتهام بك اخلبيث اأما رحمت اأهلك وولدك؟ اأترى اهلل اأحل لك الطيبات وهو يكره 
اأن تنالها؟ اأنت اأهون على اهلل من ذلك، قال: »يا اأمر املوؤمنن، هذا اأنت يف خ�سونة 
يقدروا  اأن  العدل  اأئمة  على  اهلل فر�ص  اإن  قال: ويحك  ماأكلك؟  ملب�سك، وج�سوبة 

اأنف�سهم ب�سعفة النا�ص كيال يتبيغ بالفقر فقره«)41(.
39( م.�س، �صرح نهج البالغة، ج9، �س270.

40(م. �س، �صرح  نهج البالغة، مقدمة ال�صيخ حممد عبده، ج4، �س31.
41( م.ن، ج2، �س188.
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، واأمر  من هنا، اإذا تبّن لنا هذا وعرفنا ما هي الدنيا التي ذمها اأمري املوؤمنن
النا�س برتكها وعدم الركون اإليها، فال تكون هذه الدعوى منه حمال للنق�س.

اأّما ما جاء يف ذكر املوت وغري ذلك، فاإن اآيات عديدة حتدثت عنه، و�صر التحدث 
عن املوت � �صواء يف القراآن اأو يف النهج � عظيم، وحكمته بالغة » فاإن من كان ذاكرا للموت 
القتال،  يكف عن  وال  نزال،  وال يجنب يف  �صلطانا،  يرهب  ال  �صجاعا  يعي�س  له  م�صتعدا 
كرميا ال يحر�س على مال، عادال ال يظلم، بريئا من احلر�س والطمع، �صاملا من اخلبث 
واجل�صع، �صابرا يف الباأ�صاء وال�صراء، �صاكرا عند ال�صدة والرخاء ال تزعزعه ال�صدائد، 

وال تثني عزمه االأوابد، عزيزا ال يخزى وال يذل، عامال بجد ال يكل وال ميل...«)42(.

خامتة:
فاإذا كان  اأن نعرف ما هو هدف موؤلفه منه،  الكتب علينا  البالغة ك�صائر  اإن نهج 
لالأدب والبالغة مل نحتج اإىل ذكر ال�صند، اأما اإذا كان كتابا حديثيا تاأكدنا من قطعية 
بع�س اخلطب، ويف بع�صها االآخر ال بد من �صند وهو مذكور يف امل�صدر الذي بينه ال�صيد 
الر�صي، اأو يف الكتب التي بينت ذلك مثل مو�صوعة اأ�صانيد نهج البالغة وم�صادره لل�صيد 
عبد الزهراء اخلطيب، ودرا�صة حول نهج البالغة ملحمد ح�صن اجلاليل، ومدارك نهج 
البالغة، فاإن يف هذه الدرا�صات كفاية ملن اأراد اأن ي�صبع غليله يف التعرف على م�صادر 

النهج.
اإن نهج البالغة خالد بخلود االإمام علي واإذا حاول البع�س اأن يتطاول عليه، فاإنه 
يهدف من ذلك حجز مقعد اإىل جانب العظماء، ولكن هيهات اأن يبلغ النقد كالمه، واإن 
تتطاولت االأعناق لبلوغ عاله فاإنها �صتعود خائبة منك�صرة، وما هذه ال�صائعات وال�صبهات 
اإال حماولة فا�صلة وواهية، واإن االأيام حطمت وجهها، وبقيت اأنت اأيها الف�صيح بكالمك، 

البليغ بخطابك، العظيم مبقامك، وهل يرمى باحلجر اإال املثمر من ال�صجر؟!. 

42( م.�س، اأ�صانيد نهج البالغة وم�صادره، ج1،�س177.


