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 ممخص الرسالة 

 عليـ ) طالـب أبـي بـن عمـي   اإلمـام خطـب مـن منتقـاةً  روايـاتٍ  َجَمـعَ  كتاب البالغة نهج
.  بجمعهــا( هـــ517) ســنة المتــوفى الرضــي الشــريف نهــ  ، وحكمــ  ســاهم ور  (الســال 

 غيــر إلــى ومتــرجمٍ  وراوٍ  ومــدر سٍ  وناســ ٍ  حــاف ٍ  بــين نهجهــا إلــى البالغــة أربــاب أقبــل ثــم  
 حقبـة باالت سـا  الجهـود تمـك وأخـتت ، عميـ  وتعميقـاُتهم ل  شروُحهم توالت وقد. العربي ة

 اإلنســاني العممــي الجهــد مــن واســع جانــب مــىع البالغــة نهــج اســتحوت إت.  أخــرى بعــد
 والفــرس كــالعرب شــتى قوميــات إلــى ينتســبون العممــاء مــن جمــعٌ  بــ  فعنــي وحــديثا قــديما

 .مسممين غير أم متاهبهم اختالف عمى مسممين كانوا سواء واالوزبك واألتراك والهنود

 شــرح يبــرز ، العربيــة بفنــون زاخــرة إلينــا وصــمت التــي المتداولــة الشــروح أهــم ومــن     
 نهـج شـرح فـي البراعـة منهـاج بعنـوان وهـو( هــ684ت)  الراونـدي الـدين قطـب العالمـة
 مــتن اســتوعبت التــي الجامعــة الوافيــة الشــروح أقــدم كونــ  مــن أهميتــ  ت هــر إت البالغــة
يضاحا شرحا النهج عرابا وا   بـن الحميـد عبـد العالمـة شـرح يبـرز وكـتا ، وداللـة وبيانا وا 
.  البالغــة نهــج بشــرح المســمى( هـــ767) ســنة المتــوفى المعتزلــي ديالبغــدا الحديــد أبـي

 مــن الــنهج بــدقاهق عنايــة وأكثرهــا وأتمهــا وأشــممها شــروح أوســع كونــ  مــن تــيتي وأهميتــ 
 واإلحاطــة رواياتهــا وتمحــيص متونهــا وتوثيــق قولهــا ومناســبة الخطــب شــين بيــان حيــث
عـراب األلفـا  رحشـ عـن فضـال الخطـب في تكرت التي التاريخية الجوانب بكل  مـتن وا 
 .   الفريد أسموب  وا  هار معاني  وبيان النهج

عجابــ  الــنهج بمــتن المعتزلــي الشــارح عنايــة ولشــدة   مــيال مــال إعجــاب أيمــا ببالغتــ  وا 
 والبيـان العاليـة البالغـة تمـك مـواطن تممس في واألصالة السبق فضل حيازة إلى شديدا

 وعباراتـــ  وتراكيبـــ  الـــنهج أللفـــا  شـــرح  فـــي راح ثـــم ومـــن.  الفريـــد واألســـموب الســـاحر
 نحــــوي وتوجيــــ  صــــرفي تيويــــل مــــن العربيــــة فنــــون فــــي الراونــــدي القطــــب أقــــوال يتتبــــع

 . فيها اسم  بتكر صرح التي المواضع جميع في والتخطهة بالرد معجمي وتيصيل

 بعــد رأيــت بالغــة كثــرة الروانــدي الــدين قطــب عمــى المعتزلــي الشــارح ردود كثــرت ولمــا 
 فـي الراونـدي   عمـى الحديـد أبـي ابـن ردود)  يكـون أن الكـرام األسـاتتة مـن طاهفـة مشورة
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 المغــة عمــو فــي الماجســتير درجــة لنيــل فيــ  أبحــث موضــوعا(  البالغــة نهــج شــرحيهما
 . وآدابها العربية

 الشــارحين ســيرة بــدرس خصصــت  تمهيــد ســبقها فصــول ثالثــة مــن الرســالة انت مــت لقــد
 فـي الشـرحين بـين وموازنـا الكثيـرة الـنهج شـروح بـين شرحيهما أهمية مبينا موجزة دراسة
 الحديـد أبـي ابـن ردود لدراسـة خصصـت  منهـا فـاألول الفصول أما.  والمحتوى المنهج

 فـي الراونـدي عمـى الحديـد أبـي ابن ردود:  هي:  األول مبحثين عمى فقسمت  الصرفية
 األفعـال تصـريف فـي ديالروانـ عمـى الحديـد أبـي ابـن ردود:  واآلخر األسماء تصريف

 فـي وهو الراوندي عمى النحوية الحديد أبي ابن ردود في  فدرست الثاني الفصل وأما. 
 إعـــراب فـــي الروانـــدي عمـــى الحديـــد أبـــي ابـــن لـــردود خصصـــت  األول ، مباحـــث ثالثـــة

 فـــي الروانـــدي عمـــى الحديـــد أبـــي ابـــن ردود فـــي درســـت الثـــاني والمبحـــث المنصـــوبات
 فـي الروانـدي عمـى الحديـد أبـي ابن ردود في  درست الثالث بحثوالم النحوي االحتمال
 لغـوي معجـم هيـية عمـى جـاء فقـد األخير وهو الثالث الفصل وأما. أخرى نحوية مساهل
 أبــي ابــن رد   نهجيــة لف ــة درســت منهــا جــتر كــل فــي لغــوي جــدز أربعــين عمــى يحتــوي
 . معجميا تيصيمها في الرواندي قول الحديد

ـــراد عمـــى يعتمـــد الحديـــد أبـــي ابـــن ردود عـــر  فـــي منهجـــي كـــان وقـــد  اإلمـــام قـــول إي
 ثــم اإلمــام قــول مــن المســتقاة المســالة فــي الراونــدي قالــ  مــا تكــر يعقبــ ( عميهالســالم)

 الشـراح قالـ  ممـا انطالقـا الـرد تلـك فمناقشـة الراونـدي عمـى الحديـد أبـي ابـن رد عـر 
 اهلل حبيــب الشــارحان ماســي ال األحيــان غالــب فــي لمراونــدي االنتصــار فــي المتــيخرون

 البالغـة نهـج فـي السـياق معنـى عمى االعتماد عن فضال التستري   الدين وتقي الخوهي
 وأفـدت( السـالم عميـ ) اإلمـام مـراد إلـى أقـرب القـولين ألي جمـي نحـو وعمى يبرز التي
 وجــة وبيــان الــردود تمــك محاكمــة فــي والمعجمــات والصــرف النحــو كتــب مــن -أيضــا –

 .   فيها عدمها أو الصحة

 :  أهمها ، والتوصيات النتاهج من عدة عن الموضو  هتا في البحث أسفروقد 
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 طــالبي افكــار فيــ  تتبــارى خصــبا ميــدانا يــزل ولمــا كــان جميــل ســفر البالغــة نهــج -
 لـــدن مـــن النـــ  ؛ والعفـــة والشـــجاعة المـــروءة يـــورث فيـــ  والن ـــر ، وعقـــولهم العربيـــة
 .   موسى من هارون بمنزلة (هوآل عليه اهلل صلى) الرسول من هو رجل

 مــن الينــا وصــل ومــا ، القــرون  عبــر المهتــين عــددهم جــاوز البالغــة نهــج شــراح -
 الينــا وصــمت التــي الشــروح وتعــد ، كثيرهــا عمــى الــزمن اتــى ان بعــد قميمهــا شــروحهم

 اهميــة مــن اهميتهــا وتنبــع ، العربيــة بفنــون عنايــة العربيــة المكتبــة كتــب اغنــى مــن
 شـرح أهمهـا ومـن.  الخالق كالم ودون المخموقين كالم فوق هو يالت البالغة نهج

 .    المعتزلي الحديد أبي ابن وشرح الراوندي

 منحــى شــرح  فــي الراونــدي نحــا فقــد ، الــنهج مــتن الــى منهجــ  شــارح كــل اخــتط -
 شــرح عمــى التــاريخي الســرد طغــى حــين عمــى االختصــار الــى ميــل مــع فقهيــا لغويــا

 واالهتمــام ، والمعــارف الفنــون شــتى فــي والتوســع فصــيلالت الــى ميــل مــع المعتزلــي
 عمـى الـرد في التستري   الشارح برز وقد.  الراوندي عمى الرد وكثرة االعتزال بعقيدة

 .   لمراوندي واالنتصار المعتزلي

 

 

 
 


