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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 
 
 

 



. 

 هیچ کس با آل محمّد قابل قیاس نیست

ةِ أحَد   ّ ه عليه و آله مِن هذِهِ الاُمَّّ دٍ صلى الل َّّ  لا يُقاُس بِآِل مُحَم

 2خطبه نهج ابلالغة 

 

 عبده بر نهج البلاغه شيخ محمدمقدمه 

الرحمة على آله حمد اللّه سياج النعم ، والصلاة على النبى وفاء الذمم ، واستمطار 
الأولياء ، وأصحابه الأصفياء ، عرفان الجميل ، وتذكار الدليل وبعد ، فقد أوفى لى 

مصادفة بلا تعمل : أصبته على تغير « نهج البلاغة»حكم القدر بالاطلاع على كتاب 
حال ، وتبلبل بال ، وتزاحم أشغال ، وعطلة من أعمال ، فحسبته تسلية ، وحيلة 

بعض صفحاته ، وتأملت جملا من عباراته ، من مواضع  للتخلية ، فتصفحت
مختلفات ، ومواضيع متفرقات ، فكان يخيل لى فى كل مقام أن حروبا شبت ، 

ذلك الكتاب الجليل ...... وغارات شنت ، وأن للبلاغة دولة ، وللفصاحة صولة
يف الرضى ، رحمه اللّه ، من كلام سيدنا ومولا نا هو جملة ما اختاره السيد الشر

أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه : جمع متفرقه وسماه هذا الاسم 



. 

ولا أعلم اسما أليق بالدلالة على معناه منه ، وليس فى وسعى أن « نهج البلاغة»
 .أصف هذا الكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه

 مقدمه شیخ حممد عبده بر نهج ابلالغة

 

 نور عظمت امیرالمؤمنین علیه السلامکلمات ابن أبي الحديد درباره 

و لا كتمان فضائله فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق 
ضع  يه و و يض عل حر نوره و الت فاء  في إط لة  كل حي هدوا ب ها و اجت لأرض و غرب ا
سوهم و  بل حب يه  عدوا مادح نابر و تو يع الم لى جم نوه ع له و لع لب  يب و المثا المعا

منعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرا حتى حظروا  قتلوهم و
أن يسمى أحد باسمه فما زاده ذلك إلا رفعة و سموا و كان كالمسك كلما ستر انتشر 
عرفه و كلما كتم تضوع نشره و كالشمس لا تستر بالراح و كضوء النهار إن حجبت 

 عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة .
 11، ص 1غة، ابن أيب احلديد، ج رشح نهج ابلال
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 ادیب مسیحی روکس بن زائد العزیزی

لاغة في اعتقادي يعلّم العقل أوّلا والأدب ثانيا وأساليب کّل فّن من ونهج الب
يّطلع منه الإنسان علی أمور لا أعتقد أّنها توجد في کتاب  الکتابة والخطابة ثالثا و

 واحد کلّها مجتمعة.
 212وقّديسه، روکس بن زائد العزیزی، ص يلع أسد اإلسالم 

 

  بولس سلامة یحیمس بیاد کلمات

َلَحمة إسلاميّة َبحتَة؟! أجَل  ولرُّبَّ مُعتَرض يَقول: ما باُل هذا المسيحّيِ يَتَصّدى لم
ن َّّ َمينَ... مَسيحّي وَل کنّ  یإن  التّاريخَ مُشاع  للعال

 22عید الغدير أول ملحمة عربیة، صفحه 

 

 از ابن تیمیه درباره توهنی او به عالمه حلی نقل صفدی

رِ اْلحِلِّيَّّ  وسمعته ِيدُ بِهِ ابَْن الْمُطَهَّّ ِس، وَيُر   يَقُوُل: ابُْن الْمُنَّجَّ
. 

 11 ص  ،1ج   ،الصفدي ، جالوايف بالوفیات 
 


