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إف لكتاب "نيج الببلغة" أىمية كبرى بما يحمؿ مف خطب ,وأقواؿ ,وكممات قصار ,وأمثاؿ,

وشواىد ببلغية وقرآنية ,ف اللموـ الشررية ورموـ الملة واللموـ التف تصب ف خدمتيا رموماً ,إذ

انتظمت بيف د تيو ملارؼ اليية رالية ،ومنيجاً بديلاً لبلخبلؽ الفاضمة ،وقوانيف رائلة لبلجتماع

اإلنسانف ،إلى جانب السياسة الممتزمة ،وضوابط الحرب اللادلة ،وما يتلمؽ بأصوؿ االقتصاد ,وما

يمت إلى اللموـ النظرية والتطبيقية بنواحييا كا ة ,وقد كاف للموـ الشريلة واللموـ المساردة حي اًز

يلد منيبلً لمباحثيف ف الحكمة ،واالدب ،واللر اف وتفسير القرآف الكريـ ,وقد امتاز
كبي اًر يو ,لذا ّ
كتاب "نيج الببلغة :بوحدة الروح والمثؿ واالسموب رمى اختبلؼ موضوراتو ومقاصده و نونو ف
صور نية رائلة تسمو بأر ع أساليب الببلغة والفصاحة .وذلؾ مما يضيؼ لمباحثيف مف توثيؽ

لنسبتو إلى إماـ البملاء ,ضبل رف وثاقة ما ارتمده الشريؼ الرضف مف مصادر جمع منيا نيج
الببلغة ,كونو رالما بصيرا ،وثبتا مؤتمناً ،مما يجلؿ كتاب النيج جدي اًر بأف يكوف مف أوثؽ الكتب
وأربلىا مرتبة ،إذ يرتقف لدرجة ما يرويو المحدثوف الثقات ،الذيف يؤخذ بمروياتيـ مسممة مف دوف

تشكيؾ ،وبلد ثبوت نسبة ما ف "نيج الببلغة" مف الخطب والكممات إلى أمير المؤمنيف رمف بف

أبف طالب ,الذي ألقيت رمى راتقو مسؤوليات تفسير القرآف بلد النبف  ,fيتضح أف األداء الفكري

والتطبيقف والتنظيري لتفسير القرآف ,ىو مف ذلؾ النمير الرائؽ المتصؿ باللمـ اإلليف الذي أوحاه اهلل

لرسولو الكريـ ,fقد ورد ف نيج الببلغة جممة مف تفسير اآليات واأللفاظ القرآنية ,بؿ يمكف اإل ادة
مف بلض الشواىد أسسا تمثؿ قوارد أولية لمجانب النظري ف تفسير القرآف الكريـ ,وانتظـ جممة

مف الدالالت التفسيرية التف يتممسيا الباحث ف شواىد "نيج الببلغة" القرآنية ,واضحة وجمية كما

سيثبت البحث ذلؾ ,بارتبار أف أمير المؤمنيف ىو األررؼ بكتاب اهلل تلالى بلد الرسوؿ األكرـ ,إذ
أنو كاف األذف الوارية لمقرآف الكريـ وما يو مف أحكاـ ودالالت ,مف محاسف االستخراج ولطائؼ

االستنباط( ,)1ومف بياف مصاديؽ الكمف ورد ف القرآف الكريـ ,وبياف مفردة أو تفصيؿ إجماؿ ,أو

بياف تخصيص راـ ,وغير ذلؾ مف شواىد .لذا اقتضت طبيلة البحث أف ينتظـ رمى النحو اآلتف:
-

نيج الببلغة منيؿ اللموـ.
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 -نسبة نيج الببلغة.

 الشخصية التفسيرية ألمير المؤمنيف .a األداء التأسيسف لتفسير القرآف الكريـ ف "نيج الببلغة". -الشواىد التطبيقية ف التفسير ف "نيج الببلغة".

"نيج الببلغة" منيؿ اللموـ.

مف نا مة القوؿ التلريؼ بكتاب "نيج الببلغة" مف حيث شيرتو ونسبتو وسمو مكانتو ,واشتمالو

رمى الملارؼ اإلليية واللموـ الشررية ورموـ الملة وغيرىا ,لما ضـ -مف رمـ اإلماـ الذي ىو مف
رشحات ينبورو الملر ف ومكنوف رممو -مف ومضات رممية وملر ية ,يو يمقف الضوء رمى

التوحيد ويشير إلى بداية الخميقة وانبثاؽ الوجود ،وخمؽ المبلئكة ،وخمؽ السماوات واألرضيف،

واإلنساف ،والحيواف ،وما اشتمؿ مف رؤى مكثفة ف رموـ االجتماع ،ورمـ النفس ،والتاريخ ،واألدب،

بؿ انتظـ اللموـ الطبيلية مف يزياء ،ورمـ األرض "الجيولوجيا" مما ال يزاؿ يتسـ بالجدة والحداثة

لدى اللمماء الملاصريف رمى الرغـ مف التطور الذي وصؿ لو اإلنساف ف ىذا اللصر .وال غرو
رمف ىتؼ بصبلبة ورسوخ" :سمونف قبؿ أف تفقدونف" ،2ثـ لـ يلجز رف جواب سؤاؿ قط ،ولـ
وىو ّ
يسجؿ التاريخ مثيبل ليذه الظاىرة  ،3وقد كاف ىذا القوؿ منو ف ردة مواقؼ ,منيا ما يتلمؽ بلموـ

شتى ,ومنيا يختص بالقرآف الكريـ ,إذ قاؿ( :سمونف قبؿ أف تفقدونف ،والذي مؽ الحبة وب أر

النسمة ،لو سألتمونف رف أية آية ،ف ليؿ أنزلت ،أو ف نيار أنزلت ،مكييا ومدنييا ،سفرييا
وحضرييا ،ناسخيا ومنسوخيا ،ومحكميا ومتشابييا ،وتأويميا وتنزيميا ،إال أخبرتكـ).4

وقد ضـ نيج الببلغة مف روائع البياف وأسرار اللموـ الشفء الكثير ,وقد أشار الشيخ محمد

أليؽ بالداللة رمى ملناه
ربده(ت1323ىػ) إلى انطباؽ اسمو رمى محتواه ,بقولو( :وال أرمـ اسػماً َ
مما د ّؿ رميو اسػمو ,وال أف آتف بشئ ف بياف
منو ،وليس ف وسػلف أف أصػؼ ىذا الكتاب بأزيد ّ

بأف
مزيتو وؽ ما أتى بو صاحب االختيار)  ,5ومف ىذا قيؿ( :ليس ف أىؿ ىذه الملة إالّ قائؿ ّ
نبيو ،وأغزره
رمف بف أبف طالب ىو أشرؼ الكبلـ وأبملو بلد كبلـ اهلل تلالى وكبلـ ّ
كبلـ اإلماـ ّ

مادة ،وأر لو أُسموباً ،وأجملو لجبلئؿ الملانف)  ,6بما يمثمو مف أُنموذج واضح وصورة مف صور
ّ

اللامة لمدولة ،وسائر
المنيج اللاـ ألمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب ,aف الديف والسياسة واإلدارة ّ
شؤوف النشأتيف مف أمر الملاش والملاد.
ويمحظ أف الخطب واألقواؿ والحكـ التف ف نيج الببلغة تتسؽ ونظاـ القرآف الكريـ تفسي اًر

واستشياداً وحثاً رمى قراءتو وحفظو واالرتبار بو وتدبره ,وتطبيقو ،وال غرو أف يكوف اليدؼ

األساس ف "نيج الببلغة" ىو القرآف الكريـ بوصفو الدستور اإلليف ,وىو جدير بأف يصب ف
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استجبلء لمخطاب اإلليف ف القرآف الكريـ ,إذ قاؿ أمير المؤمنيف رمف بف أبف
خدمتو كؿ كبلـ,
ً
إف يو رمـ ما يأتى ،والحديث
طالب( :aذلؾ القرآف استنطقوه ولف ينطؽ ،ولكف اُخبركـ رنو :أال ّ

رف الماضى ،ودواء دائكـ ،ونظـ ما بينكـ)  ,7وىو  aأررؼ بتفسيره ,بلد رسوؿ اهلل  fلما حباه مف

خصنى مف بيف
رموـ ىف أسس ف تفسير النص القرآنف ,إذ قاؿ ّ ( :a
إف اهلل تبارؾ وتلالف قد ّ
مما َّ
مف اهلل بو
محمد  fبلمـ الناسخ والمنسوخ ،والمحكـ والمتشابو ،و
ّ
اللاـ ،وذلؾ ّ
أصحاب ّ
الخاص و ّ
رمف ورمى رسولو)  ,8ومف األداء التفسيري ,لما اختص بذلؾ ,إذ قاؿ ( :aلو شئت ألوقرت مف
َّ
تفسير الفاتحة سبليف بلي اًر)  ,9ليذه الدوارف واألسباب مجتملة كانت ف نفس الباحث رغبة رممية
ف أف يتتبع مظاف الشواىد التفسيرية ف "نيج الببلغة" لموقوؼ رمى بيانات اإلماـ

النص وتداريات يمؾ اإلبانات رمى مستوى استظيار اإلرجاز القرآنف

 aف نطاؽ

نسبة نيج الببلغة.

مف المسمـ بو حتى رند مف شكؾ ف نسبة "نيج الببلغة" إلى أمير المؤمنيف رمف بف أبف

طالب ,aأف جاملو ىو أبو الحسف محمد بف أبف أحمد الحسيف بف موسى بف محمد بف موسى ابف
إبراىيـ بف موسى بف جلفر الصادؽ بف محمد الباقر بف رمف زيف اللابديف بف الحسيف ابف رمف

بف أبف طالب ,aالمتو ى ف المحرـ سنة ست وأربلمائة ,كاف اضبل رالما شار ار مبر از.10

قاؿ الثلالبف(ت429ىػ)( :ابتدأ يقوؿ الشلر بلد أف جاوز اللشر سنيف بقميؿ وىو اليوـ أبرع

أبناء الزماف وانجب سادات اللراؽ يتحمى مع محتده الشريؼ ومفخره المنيؼ بأدب ظاىر و ضؿ

باىر وحظ مف جميع المحاسف وا ر) ,11والثلالبف قد راصر الشريؼ الرضف وشيادتو رف حس.
وكذلؾ شيادة أبف الحسف اللمري اللموي حيث قاؿ( :وكانت لو ىيبة وجبللة ،و يو ورع

ورفة وتقشؼ ومراراة لبلىؿ وغيرة رمييـ ورسؼ بالجانف منيـ ،وكاف أحد رمماء الزماف  ،قد ق أر

رمى أجبلء الرجاؿ .وشاىدت لو جزءا "مجمدا" مف تفسير منسوب إليو ف القرآف مميح حسف يكوف
بالقياس ف كبر تفسير أبف جلفر الطبري أو أكثر)  ,12وىذا ما يضيؼ لمشريؼ الرضف وؽ ما

ىو ملروؼ رنو مف اللدالة لدى اإلمامية  ,13شيادة حسية بالتقوى والورع المانلة مف اإلقداـ رمى

الوضع ,وشيادة لو بالملر ة بالرجاؿ ووثاقة حديثو واضطبلرو مف درايتو ,وملر تو بالتفسير ,وذلؾ

تلضيد وتمجيد ينزىو رف أف ينسب إلى أمير المؤمنيف  ,aما ليس لو ,للدـ حاجة اإلماـ إلى ذلؾ,
ضبلً رما يو مف كذب رمى الملصوـ يمثؿ ملصية وذنباً ,وىو ف مندوحة رنو ,ػ (كيؼ يقبؿ

اللقؿ أف يزور مثؿ الشريؼ رمى مثؿ أمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب رميو السبلـ ف كتاب

اطمع رميو السنف والشيلف ف رصره ،سيما ف مدينة بلداد الحا مة بجماىير مف اللمماء ،مف غير
أف ينكر ذلؾ أحد رميو أو يرده ،مع وجود الدوارف الشديدة ليـ ف تكذيبو ،واظيار تزويره،
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احتماؿ ذلؾ حتى بالنسبة إلى كممة مف ىذا الكتاب مقطوع اللدـ) .14يزاد رمى ذلؾ أمور ,منيا:
إف الكثير مف نصوص النيج محكوـ بتواترىا رف أمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب

 ،aواذا

ثبت صحة نسبة بلضيا ,ثبت أف جميليا منو ,التفاؽ جميع نصوصو ف األسموب والصياغة

وجودة الببلغة.

أما الطلف رميو بأنو يستقيـ بأسموب واحد ألنو مف وضع واحد وىو الشريؼ الرضف ,مد وع بلد

موازنتو مع مؤلفات الشريؼ الرضف مثؿ "حقائؽ التأويؿ" ،و"المجازات النبوية" و ديوانو الشلري،

وغيرىا ,إف بينيما اختبل ا واضحا ف األسموب والمتانة وجودة السبؾ والقدرة رمى البياف بمحاظ
رمو الببلغة.

إف كثي اًر مف خطب نيج الببلغة موجودة ف مصادر شتى ,قبؿ زمف الشريؼ الرضف ,أما ما

لـ نقؼ اليوـ رمى مصادره ,بل يلنف أنو موضوع بالضرورة ,قد كاف ف متناوؿ يده كثي ار مف

المكتبات الكبيرة  ,15مع ما يمحظ مف وحدة النظـ واألسموب ,وللدالة الشريؼ وأمانتو ,وقد قبمت
مراسيؿ مف ىو أقؿ منو شأناً.

اإلخبار بالمليبات وأسرار اللموـ الواردة ف النيج بتمؾ الجزالة والقوة ف السبؾ والداللة ,مما

يبلد الشبية واحتماؿ الوضع ,إف مف دوارف ارتبار خبر الواحد االرتبار بمتنو وداللتو.

مطابقة الكبلـ المثبت ف النيج والقرآف الكريـ ,مو تأممنا كؿ كممة لوجدنا ييا داللة مبينة

لمقرآف الكريـ بالتفصيؿ أو اإلجماؿ أو بما انطوت رميو مف مباحث قرآنية ,ىذا مع أف كبلـ اهلل
تلالى تفرد بخصائص ال يشاركو ييا كبلـ البشر ,وال يمكف أف ينشئ النيج بيذه الكيفية غير

وصف الرسوؿ األكرـ الذي خصو بلمـ القرآف.

وقد أشار إلى ذلؾ جممة مف اللمماء والباحثيف  ,16مما يد ع المطارف وال يدع مجاال لمتشكيؾ

ف نسبة المجموع ف "نيج الببلغة :إلى أمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب.a
الشخصية التفسيرية ألمير المؤمنيف.a

وتتمثؿ تمؾ الشخصية بأىميتو  aلبياف مراد اهلل تلالى ف القرآف الكريـ ,مف إيضاح ملنى للوي

راـ ,أو تفصيؿ إجماؿ ,أو بياف مبيـ ,أو تخصيص راـ ,أو تجمية مصداؽ ,أو استنباط حكـ

شررف ررف ,أو إرشادي أو تنزييف ,وغير ذلؾ مما ينتظـ ف تفسير النص القرآنف.

قد كاف النبف األكرـ  hالمفسر األوؿ لمقرآف الكريـ ,كما ريد إليو اهلل سبحانو وتلالى ,بقولو:
ِّذ ِ
َّ
ِّذف لِ َّمن ِ
وف  .17ونيض مف بلده أئمة أىؿ
َ وأ َ
اس َما ُنِّذز َؿ إِلَ ْي ِي ْـ َولَ َلميُ ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
َنزْل َنا إِلَ ْي َؾ الذ ْك َر لتَُبي َ
البيت ,dيـ الراسخوف ف اللمـ ,وىـ ردؿ القرآف الذي أكده النبف hف مواقؼ رديدة.
ورمى رأسيـ أوؿ مف تكمـ ف تفسير القرآف بلد رسوؿ اهلل  hموالنا أمير المؤمنيف رمف بف أبف
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طالب ،aوىو أرمـ المسمميف بتفسير كتاب اهلل وتأويمو ببل مدا ع.

لف ابف مسلود أنو قاؿ" :إف القرآف نزؿ رمى سبلة أحرؼ ما منيا حرؼ إال ولو ظير وبطف،

واف رمياً رنده مف الظاىر والباطف  .18ثـ الشؾ والريب أف أحاديث أىؿ البيت  cداخمة ف السنة

الشريفة ,وتفسير القرآف اليمكف أف يخمو مما صدر رنيـ (صموات اهلل رمييـ) ,لما جلميـ اهلل وراة
لمقرآف ,قد ورد أنو ق أر رسوؿ اهلل  :hوتَ ِلييا أُ ُذ ٌف و ِ
ار َيةٌ ،19ثـ التفت إلى رمف قاؿ" :سألت اهلل
َ ََ
َ
أف يجلميا أذنؾ ،قاؿ رمف aما سملت شيئا نسيتو(.)20
قاؿ الزمخشري(ت538ىػ)( :إف قمت :لـ قيؿ "أذف وارية" رمى التوحيد والتنكير؟ قمت :لئليذاف

بأف الوراة ييـ قمة ،ولتوبيخ الناس بقمّة مف يلف منيـ ،ولمداللة رمى أف األذف الواحدة إذا ورت
ورقمت رف اهلل يف السواد األرظـ رند اهلل ،وأف ما سواىا ال يبالى بيـ واف مؤلوا ما بيف

الخا قيف)  , 21وروى الكمينف(ت 329ىػ) بإسناده رف سميـ بف قيس اليبللف(ت :نحو 85ىػ) :قاؿ
سملت أمير المؤمنيف  ,aيقوؿ ...وساؽ الحديث إلى أف قاؿ( :ما نزلت آية رمى رسوؿ اهلل  hإال
رمف كتبتيا بخطف ورممنف تأويميا وتفسيرىا وناسخيا ومنسوخيا ومحكميا
أقرأنييا وأمبلىا َّ

ومتشابييا ودرا اهلل لف أف يلممنف يميا وحفظيا ما نسيت آية مف كتاب اهلل وال رمما أمبله رمف
كتبتو منذ درا لف بما درا وما ترؾ شيئا رمّمو اهلل مف حبلؿ وال حراـ وال أمر وال نيف كاف أو

يكوف وال كتاب منزؿ رمى أحد قبمو مف طارة أو ملصية إال رممنيو وحفظتو مـ أنس منو حر ا
واحدا ثـ وضع يده رمى صدري ودرا اهلل أف يمؤل قمبف رمما و يما وحكمة ونو ار .قمت  :يا رسوؿ

اهلل بأبف أنت وأمف مذ دروت اهلل لف بما دروت لـ أنس شيئا ولـ يفتنف شئ لـ أكتبو َأو تتخوؼ
رمف النسياف يما بلد؟ قاؿ :لست أتخوؼ رميؾ نسيانا وال جيبل).22
أمير المؤمنيف رمف ابف أبف طالب  aجاءت شخصيتو التفسيرية بالجلؿ التكوينف لوجود

لتحمؿ أرباء الوصية الكبرى
المؤىؿ ومف خبلؿ التربية النبوية الكريمة ,بما تحمؿ مف إرداد لو ّ
لموالية التشريلية اللامة ,ولما جلمو اهلل تلالى األذف الوارية لمقرآف الكريـ ,صار سيد الراسخيف ف

اللمـ ,وخصو الرسوؿ األكرـ بلموـ القرآف بما ييا مف أسس تفسيرية كلمـ الناسخ والمنسوخ والمحكـ
والمتشابو والخاص واللاـ ,وغيرىا ,وبما أليمو اهلل تلالى مف رموـ أخرى وؽ كونو مف أ صح أىؿ

المساف الذي أنزؿ بو القرآف الكريـ .ونجد اللموـ التفسيرية وشواىدىا التطبيقية مبثوثة ف أميات

كتب التفسير والمجاميع الحديثية وغيرىا مف الكتب التأريخية اإلسبلمية ,كاف أولى بنا أف نتتبع

الجـ مف مختمؼ اللموـ بلد أف ثبتت
تمؾ الشواىد التفسيرية ف كتاب "نيج الببلغة" الذي اشتمؿ َّ
صحة نسبتو إلى أمير المؤمنيف.a

األداء التأسيسف لتفسير القرآف الكريـ ف نيج الببلغة.
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األداء ما يوصؿ بو أو يتوصؿ بو ,ويستلمؿ ف المقدمات التف ُيتييأ بيا لموصوؿ ,كما يستلمؿ ف
يلبر رما
االستلداد الذاتف والقابمية لموصوؿ إلى الشفء ,ويكوف الشخص الذي يتوسؿ بيا مؤدياًّ .
يتوصؿ بو المفسر الستكشاؼ المراد والوقوؼ رمى ملانف اآليات باألداء التفسيري ,وىو يستند إلى

أسس وضوابط تمثؿ ملايي ار تحدد نظاـ سير األداء ف اللممية التفسيرية.

وقد خص الرسوؿ األكرـ  fأمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب  ,aبيذه الضوابط لما يتفؽ

ومنصب اإلمامة الكبرى ,التف مف أوؿ خصوصياتيا بياف المراد مف كبلـ اهلل تلالى ف القرآف

الكريـ ,بمحاظ أف أمير المؤمنيف  ,aلو مقاـ حفظ الشريلة المقدسة ,وقد ب ّكر ف رسـ الخطوط

اللريضة لمتفسير التف تمثؿ األصوؿ األولى التف يمكف أف تكوف منطمقاً لتشييد درائـ يتماسؾ بيا
البناء الملر ف المحصف لملممية الفكرية التف رمى رأسيا ما يتلمؽ بكتاب اهلل تلالى وتفسيره.

ويمكف تممس جممة مف تمؾ األسس يما ورد رف أمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب  ,aف

نيج الببلغة ,ومنيا ما ذكره مف األسس ف أخذ الرواية ,التف يفاد منيا أسساً ف التفسير والحديث

ربر رنو a
التحاد النص القرآنف والحديث الشريؼ إلمكاف النسخ والتخصيص واإلجماؿ ييما ,كما ّ
ف كبلمو ,الذي انتظـ المبلمح األولى لؤلداء التفسيري ,والتف تظير ملالميا ف جوابو لسميـ بف

أشياء كثيرةً مف تفسير القرآف
قيس (ت-نحو 85ىػ) ,إذ سألو قائبل( :رأيت ف أيدي الناس
ً
واألحاديث والروايات رف رسوؿ اهلل  ،fيخالفونيا .يكذب الناس متلمديف ،ويفسروف القرآف
بآرائيـ!؟) 23

كاف جواب أمير المؤمنيف ( :aقد سألت ا يـ الجواب)  ,24و ف ذلؾ إلفات لمسائؿ بما يتضمنو

كبلمو مف قوارد كمية ,إذ قاؿ ( :aإف ف أيدي الناس حقاً وباطبلً ,وصدقاً وكذباً ,وناسخاً ومنسوخاً,

وراماً وخاصاً ,ومحكماً ومتشابياً ,وحفظاً ووىماً ،إنما أتاؾ بالحديث أربلة ليس ليـ خامس :رجؿ
منا ؽ يظير اإليماف متصنع باإلسبلـ ال يتأثـ وال يتحرج أف يكذب رمى رسوؿ اهلل

 ،fمتلمداً...

ورجؿ سمع مف رسوؿ اهلل  ،fشيئاً ولـ يحفظو رمى وجيو َو َى َـ يو ولـ يتلمد كذبا ...ورجؿ ثالث
سمع مف رسوؿ اهلل صمى اهلل رميو وآلو شيئا يأمر بو ثـ نيى رنو وىو ال يلمـ ،أو سملو ينيى رف
شفء ثـ أمر بو وىو ال يلمـ ،حفظ المنسوخ ولـ يحفظ الناسخ ...وآخر رابع لـ يكذب رمى اهلل وال

رمى رسولو ،مبلض لمكذب خو ا مف اهلل وتلظيماً لرسولو ،fولـ ي ِيـ ،بؿ حفظ ما سمع رمى وجيو،
جاء بو رمى ما سملو لـ يزد يو ولـ ينقص منو ،حفظ الناسخ لمؿ بو وحفظ المنسوخ جنب

رنو ،وررؼ الخاص واللاـ وضع كؿ شئ موضلو وررؼ المتشابو ومحكمو ،وقد يكوف مف

رسوؿ اهلل ،fالكبلـ لو وجياف ،كبلـ خاص وكبلـ راـ ،يسملو مف ال يلرؼ ما رنف اهلل بو وال
ما رنف رسوؿ اهلل صمى اهلل رميو وآلو ،يحممو السامع ويوجيو رمى غير ملر ة بملناه وما قصد
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بو وما خرج مف أجمو)  ,25ثـ أشار إلى أف ملر ة ذلؾ لـ تكف رمى حد سواء حتى إلى أصحاب

رسوؿ اهلل  ,fإذ (ليس كؿ أصحاب رسوؿ اهلل  ،fكاف يسألو رف الشفء ويستفيمو ،كاف منيـ مف
يسأؿ وال يستفيـ ,حتى لقد كانوا يحبوف أف يجئ األررابف أو الطاري أو الذمف يسأؿ حتى يسملوا

ويفيموا.)26()...

الذي أسسو اإلماـ ف ىذا النص حؿ لكثير مف اإلشكاليات ف النصوص الشررية الموروثة

وما يتلمؽ بيا مف أمر ونيف ونسخ ومتشابو وكشؼ رف المراد و يـ ذلؾ ,إذا ما قيست رمى و ؽ

الضوابط التف وضليا رميو السبلـ مف حيث سبلمة األداء.لذا ال بد مف اتباع ىذا المنيج ف
التفسير أو الحديث ليفاد منو تفسي ار أو غيره.

وتلد ىذه الحوارية قوارد كبرى ف "نيج الببلغة" لرسـ الخطوط اللريضة التف ينبلف أف تبنى

رمييا جممة مف األسس ف األداء التفسيري.27

ومف أسس التفسير ما جاء ف وصيتو  aالبف رباس (ت 69ىػ) التف وردت ف "نيج الببلغة",

والتف تنص رمى أف القرآف يحتمؿ وجوىا ,إ  1يقوؿ ( aىناؾ مف القرآف ما ال يلمـ وال يفيـ إال

ببياف مف أىؿ البياف ،وىـ الملصوموف "رمييـ السبلـ" ،ومف القرآف ما يفيـ ملناه بدوف حاجة إلى

ذلؾ ،حيث إنو ظاىر المفظ ،واضح الملنى ال سترة يو)  ,28إذ قاؿ ( :aال تخاصميـ بالقرآف إف

القرآف حماؿ ذو وجوه ,تقوؿ ويقولوف ،ولكف حاججيـ بالسنة ,إنيـ لف يجدوا رنيا محيصا)

,29

وىف مف وصية لو  aللبد اهلل بف اللباس ,لما بلثو لبلحتجاج رمى الخوارج.

صؿ اإلماـ الصادؽ  ,aكبلـ جده أمير المؤمنيف ,ورممو وأباف مناط المنع مف المحاجة
وقد ّ
بالقرآف( ,وذلؾ أنيـ ضربوا بلض القرآف ببلض ،واحتجوا بالمنسوخ ،وىـ يظنوف أنو الناسخ،

واحتجوا بالمتشابو ،وىـ يروف أنو المحكـ ،واحتجوا بالخاص ،وىـ يقدروف أنو اللاـ ،واحتجوا بأوؿ

اآلية ،وتركوا السبب ف تأويميا ,ولـ ينظروا إلى ما يفتح الكبلـ والى ما يختمو ،ولـ يلر وا موارده
ومصادره ،إذ لـ يأخذوه رف أىمو ،ضمّوا وأضمّوا).30

وممخص مفاد ىذا األداء التأسيسف لمتفسير ,الوارد ف "نيج الببلغة" :أف القرآف الكريـ منو ما

يمكف لممفسر أف يفيـ منو بأدوات متاحة ,واآلخر ما اختص الملصوـ ببيانو ,ومنو ما ال بد مف

التوقؼ ف تفسيره ,ورمى ضوء تمؾ الوصية ّبيف ابف رباس أقساـ التفسير ,قاؿ( :تفسير ال يلذر
أحد بجيالتو ,وتفسير تلر و اللرب بكبلميا ,وتفسير يلممو اللمماء ,وتفسير ال يلر و إال اهلل رز
وجؿ ,أما الذي ال يلذر أحد بجيالتو :يو ما يمزـ الكا ة مف الشرائع التف ف القرآف ،وجمؿ دالئؿ

التوحيد .وأما الذي تلر و اللرب بمسانيا :يو حقائؽ الملة ،وموضوع كبلميـ .وأما الذي يلممو
اللمماء :يو تأويؿ المتشابو ،و روع األحكاـ ,وأما الذي ال يلممو إال اهلل :يو ما يجري مجرى
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الليوب ،وقياـ السارة)  ,31كبلـ اإلماـ ف "نيج الببلغة" وضع قاردة كبرى لمتلامؿ مع النص

القرآنف ,ويمكف إ ادة تفريلات ىذه القاردة مف كبلـ اإلماـ نفسو ف موارد أخرى حيث جاء رمى
ذكر ىذه التقسيمات.32

الشواىد التطبيقية ف التفسير ف "نيج الببلغة"

أمير المؤمنيف aىو أرمـ الناس بلد الرسوؿ  hبالقرآف الكريـ األرمـ بظاىر القرآف وباطنو ,وحده
ومطملو ,وتنزيمو وتأويمو ,ومف ذلؾ قولو( :لو شئت ألوقرت سبليف بلي اًر مف تفسير اتحة

الكتاب) ,33وقد تناثر التفسير المأثور رف أمير المؤمنيف  ,aف بطوف الكتب رف ألسنة الرواة,
وىناؾ شواىد تطبيقية اشتمميا كتاب "نيج الببلغة" تو رت رمى جوانب تفسيرية رديدة ,منيا:

كشؼ المراد مف اإلطبلؽ ف اآلية الكريمة.
.1
َِّ
َّ
اموا تَتََن َّزُؿ َرمَ ْي ِي ُـ اْل َم َبلئِ َكةُ أَال
وىو إيضاح المراد مف قولو تلالى :إِ َّف الذ َ
يف قَالُوا َرب َُّنا الموُ ثَُّـ ْ
استَقَ ُ
ِ َّ ِ
ِ
وف  ,34إذ ذكر اآلية ,قاؿ ( :استقيموا رمى
تَ َخا ُوا َوال تَ ْح َزُنوا َوأ َْبش ُروا بِاْل َجَّنة التف ُك ْنتُ ْـ تُ َ
ور ُد َ
كتابو ،ورمى منياج أمره ،ورمى الطريقة الصالحة مف ربادتو)  ,35االستقامة ملمومة ,ولكف لـ
يتضح مليار االستقامة المطموب إلطبلؽ المفظ بحذؼ المفلوؿ بو ػ المستقاـ بو ػ ,ذكر اإلماـ

a

الملايير الثبلثة لذلؾ .وىذه الملانف التف وردت ف "نيج الببلغة" رف أمير المؤمنيف قد انفرد

بجمليا ,إذ تفرقت مفرداتيا ف كبلـ قدماء المفسريف  ,36وأ اد منيا بلضيـ مف متأخري مفسري

اإلمامية ,37مشيريف إلى أف ىذا المورد التفسيري مرجليتو ىف كتاب "نيج الببلغة".
.2

بياف تقييد اإلطبلؽ بالتبادر الذىنف ف النص القرآنف

إف انصراؼ الذىف مف المفظ إلى بلض مصاديؽ ملناه ,أو بلض أصنا و يمنع مف التمسؾ

باإلطبلؽ ،لما لو مف ظيور يجلؿ المفظ بمنزلة المقيد بالتقييد المفظف ،فف قولو تلالىَ  :يا أَيُّيَا
َِّ
َِّ
َّ
ض
ص ْرُك ْـ َوُيثَب ْ
ام ُك ْـ  ,38و قولو تلالى َ م ْف َذا الذي ُي ْق ِر ُ
الذ َ
ص ُروا الموَ َي ْن ُ
َمُنوا إِ ْف تَْن ُ
ِّذت أَ ْق َد َ
يف آ َ
المَّو قَرضا حسًنا َيض ِ
يـّ ,39بيف أمير المؤمنيف ,aأف النصرة ىنا ليست رمى
ارفَوُ لَوُ َولَوُ أ ْ
َ ْ ً ََ ُ َ
َجٌر َك ِر ٌ

إطبلقيا ,إذ أف النصرة رمى إطبلقيا تكوف مف ذؿ ,واالستقراض رمى إطبلقو يكوف رف حاجة

قاؿ ( :aمـ يستنصركـ مف ذؿ ،ولـ يستقرضكـ مف قؿ)  40بؿ ىو سبحانو (استنصركـ ولو جنود

السماوات واألرض وىو اللزيز الحكيـ .واستقرضكـ ولو خزائف السماوات واألرض وىو اللنف

الحميد)  41ثـ كشؼ سر المراد مف االستنصار واالستقراض بلد أف أضيؼ هلل سبحانو ,ليتضح
مؤداىا :بأنو تلالى أراد أف يبموكـ أيكـ أحسف رمبل  .42وقد أثبت صاحب تفسير نور الثقميف 43
ىذا المورد التفسيري رف "نيج الببلغة".

.3

تفصيؿ المفظ المجمؿ بمنيج القرآف بالقرآف
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َّ
تتجؿ تفاصيمو ,ومف ذلؾ :الظمـ الذي
ورد ذكر الظمـ ف القرآف الكريـ ف مواطف كثيرة ,ولـ
ِ
ِّذ
يـ  ,44جاء قوؿ أمير المؤمنيف ف "نيج الببلغة",
اليلفر ,قاؿ تلالى  :إِ َّف الش ْر َؾ لَظُْم ٌـ َرظ ٌ
مفصبل ليذا اإلجماؿ ,إذ قاؿ( :أال واف الظمـ ثبلثة :ظمـ ال يلفر ،وظمـ ال يترؾ ،وظمـ ملفور ال
ِ
َف ُي ْش َر َؾ بِ ِو" 45
يطمب .أما الظمـ الذي ال يلفر الشرؾ باهلل ،قاؿ اهلل تلالى " :إِ َّف المَّوَ ال َي ْلف ُر أ ْ
وأما الظمـ الذي يلفر ظمـ اللبد نفسو رند بلض الينات .وأما الظمـ الذي ال يترؾ ظمـ اللباد
بلضيـ بلضا) ,46وىذا الشاىد مف محاسف بياف دقائؽ المراد.

.4

كشؼ المراد مف خطاب اللموـ ف اآلية الكريمة

قد يأتف الخطاب بمفظ يحتمؿ شموؿ أنواع أو أ راد ,واف كاف ألمور ,منيا :التأكيد,

التلظيـ ,التشريؼ ,التقريع ,التلميظ ,التنزيو ,التلميب ,إلى غير ذلؾ مف الموارد .قاؿ ( :aإنما رقر

َص َب ُحوا
ناقة ثمود رجؿ واحد لميـ اهلل باللذاب لما رموه بالرضا قاؿ سبحانو:
َ َ لقَُر َ
وىا َأ ْ
ِِ
يف ,47ما كاف إال أف خارت أرضيـ بالخسفة خوار السكة المحماة ف األرض الخوارة) ,48
َنادم َ
فف تلميـ المفظ تلميظ لقبح الفلؿ ورظمو ,ولما يترتب رميو مف تلميـ الجزاء .وقد نقؿ بلض

المفسريف 49نص كبلـ اإلماـ التفسيري مف "نيج الببلغة" ف ىذا المورد.
.5

بياف مفيوـ الوالية ف آية

.6

بياف المصداؽ األولى ف آية

َِّ
اى َِّ
قاؿ تلالى :إِ َّف أَولَى َّ ِ ِِ ِ
يف اتََّب ُلوهُ َو َى َذا َّ
َمُنوا  ,50ومفيوـ
النبِ ُّف َوالذ َ
يـ لَمذ َ
يف آ َ
ْ
الناس بإ ْب َر َ
األولوية ف ىذه اآلية كشؼ رنو اإلماـ  ,aإذ قاؿ( :إف أولى الناس باألنبياء أرمميـ بما جاءوا بو.
َِّ
اى َِّ
ثـ تبل "إِ َّف أَولَى َّ ِ ِِ ِ
يف اتََّب ُلوهُ َو َى َذا َّ
َمُنوا" ,51 )...وقد استشيد بلض
النبِ ُّف َوالذ َ
يـ لَمذ َ
يف آ َ
ْ
الناس بإ ْب َر َ
المفسريف بيذا النص التفسيري مف دوف نسبتو إلى "نيج الببلغة".52
قد ال يكوف مف المجاز ة القوؿ بأف ذكر األوصاؼ المختصة أبمغ ف تشخيص المصاديؽ

مف ذكر االسـ ،قد يشترؾ االسـ يحصؿ األجماؿ ف تشخيص األ راد و المصاديؽ ،أما ف

األوصاؼ المختصة بل محالة مف انص ار يا لبلنطباؽ رمى الفرد األكمؿ الجامع لتمؾ األوصاؼ،

خصوصاً إذا كانت تمؾ األوصاؼ ال تجتمع إال بمثؿ أمير المؤمنيف صموات اهلل رميو وشواىد ذلؾ

َ وأُولُو
ف القرآف كثيرة ,وذلؾ ما جاء مف الموارد التفسيرية ف "نيج الببلغة" ,لقولو تلالى:
اى َِّ
اب المَّ ِو  ,53وقولو تلالى :إِ َّف أَولَى َّ ِ ِِ ِ
ِ
ض ِف ِكتَ ِ
ضيُ ْـ أ َْولَى بَِب ْل ٍ
يف
األ َْر َحاـ َب ْل ُ
يـ لَمذ َ
ْ
الناس بإ ْب َر َ
َِّ
اتََّب ُلوهُ َو َى َذا َّ
َمُنوا ",54إذ شخص مصداؽ ما ذكر ف اآليتيف ,إذ قاؿ  ( :aنحف مرة
النبِ ُّف َوالذ َ
يف آ َ
أولى بالقرابة  ،وتارة أولى بالطارة)  ,55وذكر ذلؾ صاحب تفسير نور الثقميف ف موردي التفسير

لآليتيف.56
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.7

تفسير آية بمفظ

قاؿ ف النيج( :وسئؿ رميو السبلـ رف قولو تلالىَ  :مَُن ْحيَِيَّنوُ َح َياةً طَي َِّذبةً ,57قاؿ:

ىف القنارة)  ,58وقد اختمفت مقوالت المفسريف ف تفسير ىذه اآلية ,وذكروا ييا أقواال ,منيا أف

صرح بنسبة ىذا القوؿ مشي اًر إلى وروده ف "نيج الببلغة",
الحياة الطيبة تلنف القنارة ,ثـ منيـ مف ّ
ومنيـ مف نسبو إلى اإلماـ  aدوف ذكر المصدر ,ومنيـ مف أشار إلى القوؿ دوف نسبتو إلى

اإلماـ.59
.8

تفسير لفظ ف آية

قاؿ ف النيج( :قاؿ رميو السبلـ :ف قولو تلالى إِ َّف المَّوَ َيأْمر بِاْل َل ْد ِؿ و ِ
اإل ْح َس ِ
اف:,60
ُُ
َ
اللدؿ االنصاؼ ،واإلحساف التفضؿ)  ,61وقد ذكر المفسروف مف الجميور واإلمامية ىذا التفسير
رف اإلماـ مف مصادر شتى.62

.9

جمع تفسيري بيف مفيومف آيتيف

ف نيج الببلغة( :قاؿ رميو السبلـ :ال تأمنف رمى خير ىذه األمة رذاب اهلل لقولو تلالى
ِ
َّ ِ
وف ,63وال تيأسف لشر ىذه األمة مف روح اهلل ,لقولو تلالى
ْم ُف َم ْك َر المو إِال اْلقَ ْوُـ اْل َخاس ُر َ
َ بل َيأ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وف  , 65 )... 64وقد ذكر ذلؾ التفسير بلض
َّ إنوُ ال َي ْي َئ ُس م ْف َرْو ِح المو إِال اْلقَ ْوُـ اْل َكا ُر َ
المفسريف مصرحيف بنسبتو إلى كتاب نيج الببلغة.66

.10

بياف جرياف مفيوـ ف آية

قاؿ( :aكاف ف األرض أماناف مف رذاب اهلل وقد ر ع أحدىما دونكـ اآلخر تمسكوا بو.

أما األماف الذي ر ع يو رسوؿ اهلل صمى اهلل رميو وآلو وسمـ .وأما األماف الباقف االستلفار قاؿ
ِ
ت ِي ِيـ وما َك َّ
ِّذ
اهلل تلالى :وما َك َّ ِ ِّذ
وف 68)67ورمؽ
اف الموُ ُم َلذ َبيُ ْـ َو ُى ْـ َي ْستَ ْلف ُر َ
اف الموُ لُي َلذ َبيُ ْـ َوأ َْن َ ْ َ َ َ
ََ َ
صاحب النيج رمى ذلؾ ,بقولو( :وىذا مف محاسف االستخراج ولطائؼ االستنباط)  ,69وقد صرح
بلض المفسريف بنسبة ىذا التفسير إلى "نيج الببلغة" ,قاؿ الشيرازي ف األمثؿ ( :إف مفيوـ اآلية
ال يختص بملاصري النبف صمى اهلل رميو وآلو وسمـ ,بؿ ىو قانوف راـ كمف يشمؿ جميع

الناس) 70مفيداً ذلؾ مف قوؿ أمير المؤمنيف ,كما أ اد مف ذلؾ التفسير بلض المفسريف مصرحيف
بنسبتو إلى نيج الببلغة 71حينا ,واالقتصار رمى نسبتو إلى اإلماـ حيناً آخر.72

.11

بياف الحد الداللف لمفظ ف تفسير آية

 لِ َك ْف ال
قاؿ ف النيج( :قاؿ رميو السبلـ :الزىد كمو بيف كممتيف مف القرآف قاؿ اهلل سبحانو
ْس ْوا َرمَى َما َاتَ ُك ْـ َوال تَ ْف َرُحوا بِ َما آَتَا ُك ْـ  ,73ومف لـ يأس رمى الماضف ,ولـ يفرح باآلتف قد
تَأ َ

أخذ الزىد بطر يو)  ,74فف ذلؾ تفسير لآلية وتصريح بأنيا تلنف وضع ٍّ
داللف لمزىد ,وقد نقؿ
حد
ّ
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بلض المفسريف تمؾ الفائدة التفسيرية رف اإلماـ مف كتاب "نيج الببلغة".75

.12

بياف مصادر التشريع مف تفسير آية

َّ ِ
ِ
َِّ
وؿ
يلوا َّ
الر ُس َ
( قد قاؿ اهلل تلالى لقوـ أحب إرشادىـ َ يا أَيُّيَا الذ َ
يلوا الموَ َوأَط ُ
َمُنوا أَط ُ
يف آ َ
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
الرس ِ
وؿ  ,76الرد إلى اهلل األخذ بمحكـ
َوأُولِف األ َْم ِر م ْن ُك ْـ َِإ ْف تََن َازْرتُ ْـ ف َش ْفء َُرُّدوهُ إِلَى المو َو َّ ُ
كتابو ،والرد إلى الرسوؿ األخذ بسنتو الجاملة غير المفرقة)  ,77ويمحظ أنو  ,aقد أشار إلى قيديف

لؤلخذ بالكتاب والسنة ,الكتاب مقيد بالمحكـ منو ,والسنة الشريفة مقيدة بما كاف مجملاً رمى صحة
نسبتيا إلى الرسوؿ ,fو ف ذلؾ إرشاد لمفقيو والمفسر والحاكـ لما يشتبو رمييـ مف األمور ,وقد ذكر
ىذه الفائدة التفسيرية بلض المفسريف.78

.13

تفسير لفظتيف ف آية

ؼِِ
قاؿ "رميو السبلـ" ف تفسير قولو تلالى ( :سواء اْلل ِ
يو َواْل َب ِاد  ,79اللاكؼ المقيـ بو
اك ُ
ََ ً َ
والبادي الذي يحج إليو مف غير أىمو)  ,80وقد استقى جممة مف المفسريف ىذا التفسير مف أمير

المؤمنيف ,aمنيـ مف سبؽ رصره جمع "نيج الببلغ"  ,81ومنيـ مف صرح بنسبتو إلى النيج ,82
ومف نسبو إلى أمير المؤمنيف مف دوف اإلشارة إلى مصدره.83
ت ُك ُّؿ َن ْف ٍ
يد  , 84قاؿ "رميو السبلـ"( :سائؽ
ؽ َو َش ِي ٌ
س َم َليَا َسائِ ٌ
اء ْ
و ف قولو تلالىَ  :و َج َ
صرح جممة مف المفسريف بنسبة ىذا
يسوقيا إلى محشرىا وشاىد يشيد رمييا بلمميا)  , 85وقد ّ

التفسير إلى أمير المؤمنيف aف كتاب "نيج الببلغة".86

ومف خبلؿ ما تقدـ مف تشخيص لمدالالت التفسيرية لمشواىد القرآنية التف جاء رمى ذكرىا أمير

المؤمنيف (ع) ف خطبو وكتبو ووصاياه وأقوالو البلتف قاـ بجمليا الشريؼ الرضف ف كتاب" نيج

القيـ مف رموـ بِكر ف
ضـ ىذا السفر ّ
الببلغة" يظير لمبحث بلداً تأصيمياً جديدا يضاؼ إلى ما ّ
طريقة طرحيا ,نظرية وتطبيقية ,دنيوية وأخروية ,تتلمؽ باللمة األولى وبدء الخمؽ وكيفيتو ونياية
ذلؾ وقياـ السارة وبلث الخبلئؽ .واف ىذا التأصيؿ يتجمى واضحاً ف التفسير والكشؼ والبياف
لمراد اهلل تلالى ف كتابو الكريـ كوف اإلماـ ملنياً بلد رسوؿ اهلل (ص) ببياف مبيمو وتفصيؿ
مجممو وتخصيص رامو وتقييد مطمقو و ناسخو ومنسوخو وسبب نزولو كما صرح

aبيذا الملنى

ف مواطف كثيرة حتى قاؿ (:سمونف قبؿ أف تفقدونف  ،والذي مؽ الحبة وب أر النسمة  ،لو سألتمونف

رف أية آية  ،ف ليؿ أنزلت ،أو ف نيار أنزلت ،مكييا ومدنييا ،سفرييا وحضرييا ،ناسخيا
ومنسوخيا ،ومحكميا ومتشابييا ،وتأويميا وتنزيميا ،إال أخبرتكـ).87

والشواىد التف جاء البحث رمى ذكرىا والتف كانت شواىد تطبيقية لمتفسير ف خطب وكتب

أداء
ومقاالت "نيج الببلغة" والتف تنورت ف كشؼ المراد تكشؼ رف اشتماؿ كتاب "نيج الببلغة" ً
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تفسيريا ث اًر يندرج تحت واحد مف رناويف الشواىد التفسيرية اآلنفة ,يمكف األخذ بو وارتماده مصد ار
لمتفسير لما تقدـ مف ثبوت صحة نسبة ما ف النيج الى اإلماـa
خبلصة البحث

لقد امتاز كتاب "نيج الببلغة" :بوحدة الروح والمثؿ واألسموب رمى اختبلؼ موضوراتو

ومقاصده و نونو ف صور نية رائلة تسمو بأر ع أساليب الببلغة والفصاحة .وقد ثبتت صحة نسبة
ما مجموع ف "نيج الببلغة" إلى أمير المؤمنيف رمف بف أبف طالب  ،aإذ إف الكثير مف نصوصو
محكوـ بالتواتر رنو  ،aواذا ثبت صحة نسبة البلض ,ثبت أف الجميع منو ,التفاؽ جميع نصوصو
ف األسموب .ثـ إف كثي اًر مف خطب "نيج الببلغة" موجودة ف مصادر شتى ,قبؿ زمف الشريؼ

الرضف ,أما ما لـ نقؼ اليوـ رمى مصادره ,بل يلنف أنو موضوع ,لكثرة ما كاف ف متناولو مف

المصادر .ضبلً رف أف "نيج الببلغة" قد اشتمؿ مف اإلخبار بالمليبات وأسرار اللموـ الواردة ,بتمؾ
الجزالة والقوة ف السبؾ والداللة ,ما يبلد الشبية واحتماؿ الوضع ,إف مف دوارف ارتبار خبر

الواحد االرتبار بمتنو وداللتو؛ يتضح أف األداء الفكري والتطبيقف والتنظيري لتفسير القرآف ,ىو مف

ذلؾ النمير الرائؽ المتصؿ باللمـ اإلليف الذي أوحاه اهلل لرسولو الكريـ  ,fقد ورد ف نيج الببلغة
جممة مف تفسير اآليات واأللفاظ القرآنية ,بؿ يمكف اإل ادة مف بلض الشواىد أسسا تمثؿ قوارد

أولية لمجانب النظري ف تفسير القرآف الكريـ ,وانتظـ جممة مف الدالالت التفسيرية التف يتممسيا
الباحث ف شواىد "نيج الببلغة" القرآنية ,واضحة وجمية وقد أثبت البحث أف المفسريف قد استقوا

صرح بنسبة ذلؾ التفسير إلى اإلماـ رمفa
موارد تفسيرية رديدة ف مصنفاتيـ التفسيرية ,منيـ مف ّ
ف "نيج الببلغة" ,ومنيـ مف اكتفى بذكر التفسير منسوباً إليو  ,aمع أخذه لمنص التفسري المثبت
ف "نيج الببلغة" مف دوف إشارة إلى المصدر ,ضبل رف ورود بلض النصوص التفسيرية

المطابقة لما ف "نيج الببلغة" المنسوبة لئلماـ  ,aرند متقدمف المفسريف الذي سبقوا رصر جمع
الشريؼ الرضف لنيج الببلغة ,مما يزيد ف ارتبار صحة نسبة النيج إلى أف أمير المؤمنيف.a

In the name of God the Merciful
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 - 28مسمـ الحمف  -القرآف واللقيدة61 :
 - 29نيج الببلغة :وصية .77

- 30الحر اللاممف-وسائؿ الشيلة.201/27 :
- 31الطبرسف -مجمع.40/1 :
 - 32ظ :الحر اللاممف  -الفصوؿ الميمة +597 / 1:رمف الكورانف اللاممف -تدويف القرآف.192 :
- 33أبو طالب المكف -قوت القموب.101/1:
 -34سورة صمت.30 :

- 35نيج الببلغة :خطبة .176
- 36ظ:الصنلانف -تفسير القرآف+186 /3 :الطبري-جامع البياف+145 - 144 +143 /24 :السمرقندي-تفسير
السمرقندي+215/3 :الثلمبف-تفسير الثلمبف.294 /8 :
- 37ظ :الفيض الكاشانف -الصا ف +358/4 :الحويزي-نور الثقميف.546/4 :
 -38سورة محمد.7 :

 -39سورة الحديد.11 :
- 40نيج الببلغة :خطبة .183
- 41المصدر نفسو.
- 42المصدر نفسو.

- 43ظ :الحويزي.30/5 :
 -44سورة لقماف.20 :
- 45سورة النساء.48 :

- 46نيج الببلغة :خطبة .176
 -47سورة الشلراء.157 :
- 48نيج الببلغة :قصار الكممات .201
- 49ظ:الفيض الكاشانف  -التفسير األصفى +893 /2 :التفسير الصا ف +48 /4 :الحويزي- :تفسير نور
الثقميف +64 – 63 /4 :محمد حسيف الطباطبائف -تفسير الميزاف.307 /15 :

 -50سورة آؿ رمراف.68 :
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- 51نيج الببلغة :قصار الكممات .95

- 52ظ :الطبرسف  -مجمع البياف +318/ 2:الفيض الكاشانف  -التفسير األصفى+155 /1 :التفسير الصا ف/1:
 +347الحويزي-تفسير نور الثقميف.353 /1 :
 -53سورة آؿ رمراف.68 :
 -54سورة النحؿ.97 :
- 55نيج الببلغة :مف كتاب لو .28
- 56الحويزي +354/1 :ج.172/2
 -57سورة األنفاؿ.75 :
 58نيج الببلغة :باب الحكـ .229
- 59ظ :الطبري -جامع البياف+224/14:النحاس-ملانف القرآف+104 /4:السمرقندي-تفسير السمرقندي/2:
+90الثلمبف-تفسير الثلمبف+40/6:الطوسف-التبياف+424/6:الزمخشري-الكشاؼ+427/2:الطبرسف-مجمع
البياف+198/6:األندلسف -البحر المحيط+516/5:الفيض الكاشانف-األصفى+662 /1:الصا ف+154/3:
الحويزي-نور الثقميف +84/3:ناصر مكارـ الشيرازي – األمثؿ.321/8 :
 -60سورة النحؿ.90 :

- 61نيج الببلغة :باب الحكـ .231
- 62ظ :القرطبف  -تفسير القرطبف+165 /10:السيوطف-الدر المنثور+128 /4:الفيض الكاشانف-الصا ف/3:
+151الشوكانف -تح القدير+189 /3 :محمد حسيف الطباطبائف -الميزاف.350 /12:
 -63سورة األرراؼ.99 :
 -64سورة يوسؼ.87 :

 - 65نيج الببلغة :باب الحكـ .90
 - 66ظ:الحويزي  -نور الثقميف +52 / 2:ناصر مكارـ الشيرازي – األمثؿ.132 / 5 :
 -67سورة األنفاؿ.33 :
 - 68نيج الببلغة :باب الحكـ .88
 - 69نيج الببلغة.20/4:

 - 70ناصر مكارـ الشيرازي – األمثؿ.416 / 5 :
- 71ظ :الفيض الكاشانف – الصا ف +300 /2:الحويزي  -تفسير نور الثقميف.152 / 2 :
- 72ظ :الطبرسف  -مجمع البياف+461 /4:ابف رربف-تفسير ابف رربف.279/ 1 :
- 73سورة الحديد.23 :

 - 74نيج الببلغة :باب الحكـ .429
 - 75الفيض الكاشانف  -التفسير الصا ف +138 /5 :ج +118 /7الحويزي-تفسير نور الثقميف +249/5 :محمد
حسيف الطباطبائف-الميزاف +169/19 :ناصر مكارـ الشيرازي –األمثؿ.69 – 68 / 18:
- 76سورة النساء.59 :

 - 77نيج الببلغة :المختار مف كتبو .53
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- 78ظ :الفيض الكاشانف-التفسير الصا ف +465 /1 :الحويزي  -تفسير نور الثقميف+506 /1:محمد المشيدي-
تفسير كنز الدقائؽ.504 /2 :

- 79سورة الحج.25 :
- 80نيج الببلغة :المختار مف كتبو .67
- 81ظ:الطبري-جامع البياف.180 /17:
 - 82ظ:الفيض الكاشانف  -التفسير الصا ف +371 /3 :الحويزي-نور الثقميف.480/3:

- 83ظ:الراوندي -قو القرآف +327 /1 :الفيض الكاشانف-التفسير األصفى  +802 /2 :ناصر مكارـ الشيرازي –
األمثؿ.317 /10 :
- 84سورة ؽ .21:
- 85نيج الببلغة :خطبة .85

- 86ظ - :الفيض الكاشانف  -التفسير الصا ف +61/5 :ج +537 /6الحويزي-تفسير نور الثقميف+111/5 :
محمد حسيف الطباطبائف-الميزاف .357 /18 :
- 87الصدوؽ – األمالف .423:

القرآف الكريـ.

ثبت المصادر والمراجع

ابف سبلمو :القاضف أبو ربد اهلل محمد بف سبلمة (ت454ىػ)
دستور ملالـ الحكـ ومأثور مكارـ الشيـ

مكتبة المفيد  -قـ

ابف شيرآشوب :محمد بف رمف أبو ربد اهلل (ت588ىػ).
مناقب آؿ أبف طالب.

تحقيؽ لجنة مف أساتذة النجؼ األشرؼ-المطبلة الحيدرية-النجؼ 1376ى.
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ابف طاووس الحسنف :رضى الديف أبف القاسـ رمى بف موسى بف جلفر بف محمد

الحسنف(ت664ىػ)
سلد السلود

منشورات الرضى  -قـ

ابف رربف :محف الديف محمد بف رمف بف رربف(ت638ىػ).
تفسير ابف رربف.

تحقيؽ :ربد الوارث محمد رمف-ط-1دار الكتب اللممية1422-ىػ-بيروت.
ابف ابف رقدة :أحمد بف محمد بف سليد الكو ف (ت333ىػ).
ضائؿ أمير المؤمنيف.

تحقيؽ :ربد الرزاؽ محمد حسيف يض الديف.
أبو الفتح الكراجكف :محمد بف رمف (ت449ىػ)
كنزالفوائد

مكتبة المصطفوي-ط – 2قـ.
-أبو جلفر اإلسكا ف :محمد بف ربد اهلل الملتزلف (ت220ىػ)

المليار والموازنة

تحقيؽ :محمد باقر المحمودي

الطبلة  :األولى 1981 - 1402 -ـ
أبو طالب المكف :محمد بف رمف (ت386ىػ)
قوت القموب

تحقيؽ :ربد المنلـ الحفنف,دار الرشاد1412 -ىػ-القاىرة.
أبو حياف األندلسف :محمد بف يوسؼ ( ت  745ىػ ) .
البحر المحيط ف التفسير .

طبلة الرياض  .المممكة اللربية السلودية.
الثلالبف :أبو منصور ربد الممؾ النيسابوري (ت429ىػ)
يتمة الدىر

تحقيؽ  :مفيد محمد قمحية

دار الكتب اللممية –ط1403 -1ىػ 1983ـ -بيروت  -لبناف
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الثلمبف :أحمد بف محمد بف إبراىيـ(ت427ىػ).

تفسير الثلمبف :الكشؼ والبياف ف تفسير القرآف.

تحقيؽ :محمد بف راشور

دار إحياء التراث اللربف-ط 1422-1:ىػ-بيروت.
الحاكـ الحسكانف :ربيد اهلل بف احمد (ت ؽ5ىػ).

شواىد التنزيؿ ,لقوارد التفضيؿ ف اآليات النازلة ف أىؿ البيت (ع).

تحقيؽ :محمد باقر المحمودي-أحياء الثقا ة اإلسبلمية-ط-1طيراف1411-ىػ.

الحاكـ النيسابوري :محمد بف محمد أبى ربد اهلل (ت405ىػ).
المستدرؾ رمى الصحيحيف .

تحقيؽ يوسؼ ربد الرحمف المررشمى  -دار الملر ة -بيروت 1406 -ىػ.
الحر اللاممف :محمد بف الحسف (ت1104ىػ)
الفصوؿ الميمة ف أصوؿ األئمة

تحقيؽ :محمد بف محمد الحسيف القائينف.

مؤسسة ملارؼ إسبلمف إماـ رضا (ع)-ط-1قـ 1418-ىػ.
الحر اللاممف (نفسو)

وسائؿ الشيلة ,إلى تحصيؿ مسائؿ الشريلة.
مؤسسة آؿ البيت رمييـ السبلـ إلحياء التراث-ط-2قـ1414-ىػ.
الحويزي :ربد رمف بف جملة اللروسف (ت1112ىػ)
نور الثقميف

تحقيؽ  :ىاشـ الرسولف المحبلتف
مؤسسة إسماريمياف-ط 1412 -4ىػ -قـ
خالد البلدادى
رداً رمى «قراءة ف نيج الببلغة» لمدليمف
تصحيح القراءة ف نيج الببلغةّ :
مركز األبحاث اللقائدية1427 -ىػ -مطبلة ستاره-قـ.
الراوندي :ىبة اهلل بف سليد "القطب الراوندي" (ت573ىػ).
قو القرآف.

تحقيؽ :أحمد الحسينف
منشورات :مكتبة المررشف اللامة -ط1405 -2ىػ-قـ.
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الزرندي الحنفف :محمد بف يوسؼ بف الحسف بف محمد المدنف(ت 750ىػ).

-222نظـ درر السمطيف ف ضائؿ المصطفى والمرتضى والبتوؿ والسبطيف ع .

سمسمة مف مخطوطات مكتبة اإلماـ أمير المؤمنيف (ع) اللامة -ط 1377 -1ىػ.
الزمخشري :محمود بف رمر بف محمد (ت538ىػ).
الكشاؼ رف حقائؽ غوامض التنزيؿ وريوف األقاويؿ ف وجوه التأويؿ.

تحقيؽ محمد ربد السبلـ شاىيف -دار الكتب اللممية -ط1424-3ىػ-بيروت.
السمرقندي :أبو الميث نصر بف محمد بف أحمد (ت383ىػ أو غير ذلؾ).
تفسير السمرقندي.

تحقيؽ  :محمود مطرجف-طبع ونشر :دار الفكر -بيروت.
السيوطف :ربد الرحمف بف أبف بكر السيوطف الشا لف(ت911ىػ)..
الدر المنثور.

طبع ونشر :دار الملر ة لمطبارة والنشر  -بيروت .
الشريؼ الرضف :محمد بف الحسيف بف موسى الموسوي(ت  406ىػ).
نيج الببلغة  :مجموع ما اختاره الشريؼ الرضف مف كبلـ سيدنا أمير المؤمنيف رمف بف أبف

طالب رميو السبلـ

شرح الشيخ محمد ربدة
دار الملر ة لمطبارة والنشر بيروت لبناف
الشوكانف :محمد بف رمف الشوكانف(1250ىػ).
تح القدير ,الجامع بيف نف الرواية والدراية مف رمـ التفسير.

منشورات رالـ الكتب.

الصدوؽ :محمد بف رمى بف الحسيف بف بابويو القمف (ت 381ىػ).
األمالف

تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية  -مؤسسة البلثة 1417 -1:-ىػ  -طيراف.
الصدوؽ :نفسو
الخصاؿ

تحقيؽ :رمف أكبر اللفاري

منشورات جمارة المدرسيف ف الحوزة اللممية ف قـ المقدسة  1403-ىػ
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الصنلانف :أبو بكر ربد الرزاؽ بف ىماـ الصنلانف (ت  211ىػ).
تفسير القرآف.

تحقيؽ :مصطفى مسمـ  -ط-1-مكتبة الرشد1410-ىػ -الرياض.
الطبرسف :أبو رمف الفضؿ بف الحسف (ت548ىػ).
مجمع البياف ف تفسير القراف.

تحقيؽ لجنة مف اللمماء والمحققيف -ط -1مؤسسة األرممف1415-ىػ بيروت.

الطبري :محمد بف جرير (ت 310ىػ).
جامع البياف رف تأويؿ آي القرآف.

تحقيؽ صدقف جميؿ اللطار.

دار الفكر لمطبارة والنشر والتوزيع  1415ى.
الطوسف :محمد بف الحسف (ت 460ىػ).
التبياف :ف تفسير القرآف.

تحقيؽ أحمد حبيب قصير -دار إحياء التراث اللربف-ط-1بيروت1409-ىػ.
جورج جرداؽ :جورج سجلاف جرداؽ
روائع نيج الببلغة

مركز اللدير لمدراسات اإلسبلمية-ط 1997 -2ـ.
ربد الحف الكتانف :محمد بف ربد الحف بف ربد الكبير (ت1382ىػ).

التراتيب اإلدارية" :نظاـ الحكومة النبوية".
دار إحياء التراث اللربف-بيروت.

ربد الزىراء الحسينف الخطيب (ت1993ـ)
مصادر نيج الببلغة وأسانيده

دار األضواء-ط1405-3ىػ -بيروت.
ربد اليادي الشريفف

نيج الببلغة جملو ،مصادره ،مناقشة التشكيؾ ف نسبتو الىاالماـ رمف(ع).

مؤسسة دار الحديث اللممية الثقا ية.www.darolhadith.net -
رمف الكورانف اللاممف -تدويف القرآف.192 :
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رمف خاف المدنف :صدر الديف رمف خاف المدنف(ت1120ىػ)
تحقيؽ  :محمد صادؽ بحر اللموـ

منشورات مكتبة بصيرتف1397ىػ  -قـ
اللمري :رمف بف محمد بف رمف اللموي (ؽ 5ىػ)
المجدي ف أنساب الطالبييف

تحقيؽ أحمد الميدوي الداملانف  /إشراؼ  :الدكتور السيد محمود المررشف

مكتبة آية اهلل اللظمى المررشف النجفف اللامة-ط1409-1ىػ  -قـ.
الفيض الكاشانف :محمد محسف (ت  1091ىػ).
التفسير األصفى ,ف تفسير القرآف.

مركز األبحاث والدراسات اإلسبلمية.
الفيض الكاشانف :نفسو.

التفسير الصا ف.

تحقبؽ :حسيف األرممف  -مكتبو الصدر-ط1416-2ىػ -طيراف.
القرطبف :أبو ربد محمد بف أحمد األنصاري (ت671ىػ).
تفسير القرطبف" .الجامع ألحكاـ القرآف".

تحقيؽ :سالـ مصطفى البدري-دار الكتب اللممية-بيروت.
القمف :رمف بف إبراىيـ القمف (ت :نحو329:ىػ)
تفسير القمف

تحقيؽ  :طيب الموسوي الجزائري

مؤسسة دار الكتاب لمطبارة والنشر-ط1404-3ىػ  -قـ.

القندوزي :سميماف بف إبراىيـ الحنفف (ت1294ىػ)
المودة لذوي القربى
ينابيع
ّ
تحقيؽ  :رمف جماؿ أشرؼ الحسينف

دار األسوة لمطبارة والنشر-ط-1
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الكمينف :أبو جلفر محمد بف يلقوب بف إسحاؽ الكمينف الرازي (ت  329ىػ).

الكا ف.

تصحيح وتلميؽ :رمف أكبر اللفاري.

منشورات :دار الكتب االسبلمية-ط - 1طيراف.
لطؼ اهلل الصا ف :الكمبايكانف
مجمورة الرسائؿ

مؤسسة اإلماـ الميدي 1404ىػ-قـ.

المتقف اليندي :رمف بف حساـ الديف البرىاف وري (ت  975ىػ).
كنز اللماؿ :ف سنف األقواؿ واأل لاؿ.

تحقيؽ بكري حيانف و صفوة السقا-.مؤسسة الرسالة1409 -ىػ-بيروت.
اللمري :رمف بف محمد بف رمف اللموي (ؽ 5ىػ)
المجدي ف أنساب الطالبييف

تحقيؽ أحمد الميدوي الداملانف  /إشراؼ  :الدكتور السيد محمود المررشف

مكتبة آية اهلل اللظمى المررشف النجفف اللامة-ط1409-1ىػ  -قـ.
محمد الريشيري

موسورة اإلماـ رمف بف أبف طالب (ع) ف الكتاب والسنة والتاريخ
تحقيؽ :مركز بحوث دار الحديث وبمساردة  :محمد كاظـ الطباطبائف  +محمود الطباطبائف

نژاد

دار الحديث لمطبارة والنشر-ط1425-3ىػ.
محمد المشيدي :محمد بف محمد رضا القمف (ت-حدود  1125ىػ).
تفسير كنز الدقائؽ.

تحقيؽ  :مجتبى اللراقف-مؤسسة النشر اإلسبلمف 1407-ىػ-قـ.
محمد اللاممف(ت1400ىػ)
محمد جواد بف محمود بف ّ
محمد جواد ملنيةّ :
ف ظبلؿ نيج الببلغة ,محاولة لفيـ جديد
دار اللمـ لممبلييف-ط1979-3ـ-بيروت.
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محمد حسيف الطباطبائف :نفسو.
الميزاف ف تفسير القرآف .

منشورات جمارة المدرسيف ف الحوزة اللممية  -قـ.
محمد ميدي شمس الديف
دراسات ف نيج الببلغة

دار الزىراء لمطبارة والنشر والتوزيع-ط1392-2ىػ  -بيروت
مسمـ الحمف :مسمـ بف حمود الحسينف (ت1401ىػ)
القرآف واللقيدة

تحقيؽ  :ارس حسوف كريـ

ب.ـ
ناصر مكارـ الشيرازي:
األمثؿ ف تفسير كتاب اهلل المنزؿ.

طبلة جديدة منقحة مع إضا ات.

النحاس :أحمد بف محمد بف إسماريؿ المرادي المصري (ت  338ىػ).
ملانف القرآف .

تحقيؽ محمد رمف الصابونف.

منشورات جاملة أـ القرى –ط 1408-1:ىػ -مكة المكرمة.
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