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فصلیتان علمیتانّ -

السب و اللعن عند الأمام علي (ع) في نهج البلاغة
دراسة طبيعة
ّ
تاریخ الأستلام9341/9/94 :

تاریخ القبول9341/4/21 :



اکبر توحیدلو

الملخص
السب واللعن» مكانا له في اروقة تاريخ الأسلام ،كما شكل مادة دسمة دارت حولها صراعات كثيرة .يبدو في النظـرة الـأولى ا ّن
لقد افرد موضوع « ُّ
السب واللعن مرادفان ،غير ا ّن الأمعان في الجانب اللغوي للاثنين و وردهما في الأيات والأحاديث يظهر لنا ما يبعدهما عن البعض مـن فـوارق .فعـدم
التمييز بين ما يحمله كل منهما من مفهوم قد ادى الى ظهور شبهات مختلفة وتوجيه شتى انواع التهم مـن ناحيـة مختلـف اتبـاع الطوائـف الأسـلامية.
هذا المقال ينوي النظر في ثنايا ما ورد في ذلک من الخطب والرسائل والحكـم فـي نهـج البلاغـة فـي توجيـه الشـتائم الـى بعـض النـاس .ظهـر لنـا بعـد
دراسة النتائج ا ّن السب واللعن مختلفان .ذهب علماء اللغة ا ّن السب مرادف للشتم .لكن اللعن يحمل معنا مختلفا يعني الأبتعـاد عـن الرحمـة .فعلـى
غرار علم اللغة هناك فارقا بين الأثنين في القران .وهذا يدل علـى جـواز اسـتخدامه .امـا السـنة النبويـة تنطـوي علـى لعـن المشـركين والمنـافقين واعـداء
الرسالة واهل الكتاب ومن اظهر العداء للمسلمين .و الأسلوب المتبع في تاليف هذا المقال هو الأسلوب المكتبي ودراسـة الخطـب والرسـائل والحكـم
في نهج البلاغة.
الکلمات الرئيسية :السب ،اللعن ،نهج البلاغة ،الأمام علي (ع).

 استاذ مساعد بجامعة پیامنور (.)tohidlou53@yahoo.com
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المقدمة
يعد السب واللعن والأهانة ،من الأخلـاق الذميمـة المنتشـرة فـي الكثيـر
من المجتمعات ،وشهدها العرب في شبه الجزيرة فـي العصـر الجـاهلي
و في صدر الأسلام .ا ّن الأهانة تشكل ارضية ملائمة لأنتشار الأخلـاق
الذميمــة فــي المجتمعــات ،و مــا يتبعهــا مــن الأثــار و التــداعيات ،ومــن
الواضل ا ّن الألمام بتداعيات سلوك المـرء يمكـن ان تحـول دون ظهـور
الكثير من الأنحرافات ،و ان يترك تاثيره الأيجابي في ذلك الأمر.
السب عند بعض الطبقـات الأجتماعيـة ،ظـاهرة اعتياديـة ،بـل
كان
ُّ
کان معيارا ايجابيا بينهم ،فـاذا ارادوا ان يجـذبوا اطـراف الحـديث فيمـا
بينهم ،كان يرون الأهانات والتنابز بالألقـاب الذميمـة امـراً ممتعـاً ،وبلـغ
الأمر بهم درجة انهم كانوا يرون ذکر المثالب مفخرة لهم.
اطار الموضوع
يعنـي السـب واللعــن اسـتخدام المفـردات المذمومــة والبذيئـة والمؤذيــة،
الحـديث عـن القضـايا المذمومـة والمسـتهجنة باسـتخدام
ويراد بالسـب
ُ
العبــارات الصــريحة ،وايــراد المفــردات الســيئة والتــي لــأ تليــق بالمكانــة
الأنسانية ،و يحمل السـب مفهومـا متسـع النطـاق ويتضـمن كـل انـواع
التهم السيئة.
ينهی القـران عـن الأهانـة نهيـا شـديدا حتـى لـو كـان الـأخر كـافرا.
يستنب من بعض الروايات ا ّن عـددا مـن المـؤمنين كـانوا يسـ ّبون احيانـا
اصــنام المشــركين ،و ذلــک کــردة فعــل مــنهم علــى عمــل المشــركين،
فنهاهم القـران عـن ذلـك بصـريل العبـارة واوجـب علـيهم احتـرام اسـس
الأدب حتى في مواجهة اكثر الأديان خرافة.
ِ
ِ
ين َيـ رد ُعو َن م رـن
يقول الله تعالى في الذكر الحكيمَ « :و َلأ ت َُسـ ُّبوا الَّـذ َ
ُد ِ
ون اللَّـ ِه ف ََي ُسـ ُّبوا اللَّـ َه َعـد ًروا بِ َغ ريـ ِر ِع رلـ ٍم» (الأنعــام .)910 /ينقــل الشــيخ
الطوســي عــن الحســن البصــري فــي ســبب نــزول الأيــة :كــان المؤمنــون
يس ّبون ما يعبده المشركون من دون اللـه ،فكـان المشـركون يسـ ّبون مـا
ـب
يعبــده المؤمنــون ،فنهــى اللــه المــؤمنين عــن ســب الهــتهم لكيلــا يسـ ّ
الكفار اله المؤمنين ،فكان المؤمنين قـد اشـركوا مـن حيـث لـأ يعلمـون
(الطبرسی.)329 /3 :9314 ،
تــامر الروايــات المســلمين بتــرك الأهانــة ،والأعتمــاد علــى منهــاج
المنطـــق ،وعـــدم اللجـــوء الـــى الســـب والأهانـــة فـــي مواجهـــة عقائـــد
المعارضين ،كما روي عن النبي ( )« :ان شر الناس عنـد اللـه منزلـة
يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» (الشيخ المفيد.)990 :2000 ،
وورد فــي حــديث اخــر« :لــأ تس ـ ّبوا الريــاة؛ فانهــا مــامورة ،ولــأ تس ـ ّبوا
الجبـال ولـأ السـاعات ،ولـأ الأيـام ولـأ الليـالي فتـاثموا وترجـع علــيكم»
(قمــی( ،الرضــي .)577 /2 :2114،قــال رســول اللــه ( )« :ســباب
المسلم فسوق ،وقتاله كفر وحرمة مالـه كحرمـة دمـه» (قمـی:9114 ،
.)477 /3
سمع امير المؤمنين (ع)رجلا ً يشـتم قنبـر وقـد رام ان يـرد عليـه فنـاداه اميـر
المــؤمنين (ع)« :مهل ـا ً يــا قنبــر دع شــاتمك مهان ـاً ترضــي الــرحمن وتســخ
الشيطان ،وتعاقب عدوك فوالـذي فلـق الحبـة و بـرا النسـمة مـا ارضـى المـؤمن

ربه بمثل الحلـم ،ولـأ اسـخ الشـيطان بمثـل الصـم  ،ولـأ عوقـب الـأحمق
بمثل السكوت عنه» (امـالي .)990 :2111 ،وجـاء فـي روايـة اخـرى« :مـن
ســمع بفاحشــة فابــداها كــان كمــن اتاهــا» (ابــن ابــيالحديــد/21 :9115 ،
تساب اثنان الأ انحـ ّ الـأعلى الـى
 .)274عن الأمام موسى الكاظم(ع)« :ما ّ
مرتبة الأسفل» (الديلمی.)415 :9107 ،
كما روي انه في يـوم صـفين سـمع الأمـام (ع)ان اصـحابه يسـبون
ين َتشر ـتِ ُمونَ،
ين ،شَ ـتَّ ِام َ
اهل الشام فقالَ « :ك ِر ره ُ لَ ُك رم اُّ رن َت ُكونُـوا :لَ َّعـانِ َ
َو َت َت رب َر ُءونََ ،ولَ ِك رن لَـ رو َو َصـ رف ُت رم َم َسـاوِئَ اُّ رع َمـالِ ِه رم َف ُق رلـ ُت رم ِم رـن ِس َـيرتِ ِه رم كَـ َذا
َو َكـ َذاَ ،و ِمـ رـن اُّ رع َمــالِ ِه رم َكـ َذا َو َكـ َذاَ ،كــا َن ا رُّصـ َو َب فِــي الر َقـ رو ِل َواُّ رب َلـ َغ فِــي
الر ُعـ رذرَِ ،و لَـ رو قُ رلـ ُت رم َم َكــا َن لَ رعـنِ ُك رم اِ َّيـا ُه رمَ ،و َبـ َـر َاءتِ ُك رم ِمـ رن ُه رم :اللَّ ُهـ َّم راح ُقـ رـن
ِد َم َاء ُه رمَ ،و ِد َم َاءنَا» (الرضي.)413 :9440 ،
كما قال الأمام (ع) قبل مواجهة العدو يوم الصفين« :ولـأ تهيجـوا
النساء باذى ،وان شـتمن اعراضـكم وسـببن امـراءكم ،فـانهن ضـعيفات
القوى والأنفس والعقول» (المصدر نفسه.)452 :
ِي اُّنَّـ ُه (ع) َكــا َن َجالِسـاً فِــي ا رُّصـ َـحابِ ِه َف َمـ َّر رت بِ ِهـ ُم ا رمـ َـراُّ ٌة َج ِمي َلـ ٌة
َو ُرو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ِ
ف ََر َمق ََها الر َق رو ُم بِاُّ رب َصارِه رم َفقَا َل(ع)« :اِ َّن اُّ رب َصا َر َهذه الف ُُحـول َطـ َوام ُل َواِ َّن
ذَلِكَ َس َب ُب ِه َبابِ َها ف َِاذَا نَ َظ َر ا َُّح ُدكُ رم اِلَى ا رم َراُّ ٍة تُ رع ِج ُب ُه َف رل ُيل ِ
س اُّ ره َل ُه ف َِانَّ َما
َام ر
ِه َي ا رم َراُّ ٌة كَا رم َراُّتِ ِهَ .فقَا َل َر ُج ٌل ِم َن الرخَ َوار ِِج :قَا َت َل ُه اللَّ ُه ،كَافِراً َما اُّ رفق ََهـ ُه،
ـب ،ا رُّو َع رفـ ٌو
َف َوث ََب الر َق رو ُم لِ َي رق ُتلُـو ُهَ ،فقَـا َل (ع)ُ :ر َو ريـداً اِنَّ َمـا ُهـ َو َسـب بِ َس ٍّ
َع رن َذن ٍرب» (المصدر نفسه.)521 :
و هناك عد ٌد كبير من الروايات التي تؤكد على الأبتعاد عـن السـب
وتوجيـــه الأهانـــة والشـــتم ،لكـــن لـــو نظرنـــا الـــى خطـــب الأمـــام علـــي
(ع)ورسائله وحكمه في نهج البلاغة ،لراينا احاديث تد ّل علـی ضـرورة
ســب بعــض المشــركين والمنــافقين وحتــى اصــحاب الأمــام (ع)واهــل
الكوفة ،هذا ومنع اهل البي (ع)اتباعهم مـن التفـوه بالسـب والأهانـة؛
بــين هــذا وذاك ،ا ّن الســؤال الــذي يطــرة نفســه هنــا هــو هــذا :لمــاذا
تحدَّثوا احيانا بعبارات تُعارِل اوامرهم الصريحة؟
يسعی هذا البحث الی الأجابة عن الأسئلة التالية وهي:
ما هو السبب في ورود عبارات في نهج البلاغـة تتضـمن نوعـا مـن
الأهانة والشتم؟
هل تعد هذه الحالأت من مصاديق السـب والشـتم ،ام انهـا مجـرد
لعن؟
سيلقي هـذا البحـث الضـوء علـى بعـض احاديـث الأمـام علـي (ع)
كما ورد في خطبه ورسائله و حكمه ،ويكشف نوع الخطـاب الكـامن
ف ضمن الأهانة ام السـب ،ام انهـا احاديـث قيلـ
فيها؛ هل هي تص َّن ُ
في اطار العادات والتقاليد السائدة انـذاك ،وهـل يمكننـا عـدها معارضـة
للقران ام لأ.
سوابق البحث
لـم يـد ّون فـي هـذا المجـال كتـاب مسـتقل يعـالج الـأمر ،غيـر ان هنــاك
ابحاثا يمكن ان نعدّها مقدمة لهذا البحث ،مثل كتاب
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« .9مفهوم اللعن والسب فـي القـران الكـريم ،المجمـع العلمـي لأهـل
البي (ع)» فالكتاب من تاليف المجمع العلمي لأهل البي (ع)
وباللغة العربية ويتطرق الى مفهوم السب واللعن ،ومكـ َّون مـن عـدة
فصول ،القى الكاتب الضوء بداية على مفهوم السب واللعن ،ومن
ثم تطرق الى سمات اللعن والملعـون ،ثـم ركّـز علـى دراسـة اللعـن
مفهوميــا وذلــك فــي جانــب المعتقــدات .كمــا اولــى اهتمامــا بــاراء
الخلفــاء حــول الســب واللعــن ،وكــذلك اراء اهــل البي ـ (ع) فــي
المجال ذاته .هذا الكتاب متوفر على موقع المجمع العلمـي لأهـل
البي (ع).
 .2مقدمة شرة نهج البلاغة لأبن ابي الحديـد.ا ّن شـرة نهـج البلاغـة
لأبن ابي الحديد من تاليف ابي حامد عبد الحميد بن هبة الله بـن
ابي الحديد المعتزلي ت  454للهجرة ،هـو اكثـر الشـروة تفصـيلا
على نهج البلاغـة ،ويحظـى بتاييـد المسـلمين كافـة ،هـذا الكتـاب
مكـ ّون مــن  21جــزءا ،و يســير علــى ترتيــب نهــج البلاغــة ،اذ يبــدا
بالخطب ثم بالرسائل واخيرا بالكلمات القصيرة.
 .4ترجمة نهـج البلاغـة الفارسـية لدشـتيُ ،ي َعـ ُّد محمـد دشـتي (ت)2119
من كبار العلماء المعاصرين ،ذاع صيته بسبب الكتب التي نشـرها فـي
مجال نهج البلاغة وخاصة ترجمه نهج البلاغة ،ومعجم نهـج البلاغـة،
و مقدمات کتبهـا فـي مسـتهل كـل خطبـة ورسـالة ،والقـهء نظـرة عـابرة
على سيرة الشخصيات الواردة في الخطبة ،و ذك ِر المناسـبة التـي قيلـ
فيها تلك الخطب ،واتخاذ الأمام (ع)لتلك المواقف ،ويمكـن ادراجهـا
في اطار سوابق هذا البحث.
السب و مفهومه المفهوم اللغوي
الســب والأهانــة علــى انــواع ،و يحمــل كــل منهمــا فــي الــأدب العربــي
مفهوما خاصا ،و تفيدنا المعاجم ا ّن هذه المفردات :الهجـو ،والهجـر،
والســب ،والشــتم ،والأهانــة ،والــتفحش ،والعــار ،والبــذاءة ،والســلاطة،
وما شابهها ،تشكل انواعا للسب والأهانـة .فالأهانـة هـي الأسـاءة نحـو
الأخر اكثر مما هو لأزم (دهخـدا .)45/92 :9134 ،بعبـارة اخـری اذا
ما تجاوزت السيئات حدها ،يلجا الشـخص الـى السـب .امـا الـتفحش
فيعني الهجاء ،والسب يعني القول السي او الأهانة.
قــال الراغــب :الســب هــو الشــتم الوجيــع (الأصــفهانی:9117 ،
 .)225و ذهــب ابــن اثيــر ا ّن الأهانــة تعنــي الشــتم لــأ غيــر (ابــناثيــر،
 .)441 /3 :9100كما ذهب كل من الجوهري (الجـوهري:9394 ،
 )29 /3والطريحــي (الطريحــي )411 /4 :9114 ،وابــن منظــور (ابــن
منظـور )355 /9 :9114 ،هـذا المـذهب عنــد الحـديث عـن مفهومهــا
لغويــا .يبــدو ا ّن علمــاء اللغــة اعتبروهــا مرادفــة للســب والشــتم ،غيــر ا ّن
اللعن يحمل مفهوما مختلفا ،ويعني البعد عن الرحمة (المصـدر نفسـه)
فلو راج بـين النـاس تعنـي طلـب الطـرد وتحمـل مفهومـا مختلفـا عـن
السب والشتم.

ا ّن السب واللعن يختلفان لغويا کما يختلفان من ناحيـة المعنـى ،و
يظهر هذا الأختلاف في القـران الکـريم واضـحاً؛ فمفـردة اللعـن وردت
في القران  47مرة ونسـب الـى اللـه تعـالى ،ونقلـ علـى لسـان النـاس
مرة واحدة ،فهذا العدد من الورود يدل على جـواز التفـ ّوه بهـا ،غيـر ا ّن
السب ورد في القران مرة واحدة ،ونهي عـن الأهانـة ،وهـذا يـدل علـى
عدم جواز السب والشتم.
اما في السنة النبوية نـرى العشـرات مـن الأحاديـث ،والتـي تشـتمل
على لعن المشركين ،والمنافقين ،واعداء الرسالة ،واهل الكتـاب ،ومـن
ابدوا العداء للمسلمين (بسيونی زغلـول .)515 /4 :9391 ،كمـا ورد
في التواريخ «ج ِّهزوا جيش اسامة ،لعن الله من تخلف عنه» (الطبـري،
224 /4 :9407؛ شهرستاني.)921 /9 :9391 ،
مصاديق اللعن والملعونين في القران والروايات
يظهــر لنــا عنــد دراســة ايــات القــران الكــريم ا ّن الملعــونين اربــع فئــات:
ابليس ،و هو اول الملعونين ،واستحق اللعن الألهي كما ورد في الـذكر
الحكيم(َ :واِ َّن َع َل ريكَ اللَّ رع َن َة اِلَى َي رو ِم الدِّينِ ) (  .)70 /والكفـار ،كمـا
ِين َواُّ َعــ َّد لَ ُهــ رم َســ ِع ًيرا)
ــن الر َكــافِر َ
ورد فــي القــران الكــريم( :اِ َّن اللَّــ َه لَ َع َ
ين َكف َُروا ِمن َبنِي ا رِس َرائِي َل َع َلى
(الأحزاب.)43 /اهل الكتاب( :لُ ِع َن الَّ ِذ َ
يسى ا ربنِ َمـ رر َي َم) (مائـدة .)07 /والمسـلمون ،وهـم علـى
لِ َس ِان َد ُاوو َد َو ِع َ
عدة اقسام :الكذابين(النور )7 /والظالمين (هود )90 /ومـن اذى النبـي
( ) (الأحزاب )57 /ومن اتهم البريئات بالزنا (النور )24 /والمنـافقين
(التوبـة )40 /والقتلـة (النســاء )14 /والفاسـدين (محمـد )22 /وقــاطعي
الأرحام( .محمد.)22 /
دراسة نص الخطب والرسائل والحكم الواردة في نهج البلاغة
بعــد ان خضــنا فــي التعريفــات والقينــا الضــوء علــى الخطــوط العريضــة
للــنص ،واتضــل لنــا مــا يفــرق بــين الســب واللعــن ،ننتقــل الــى صــلب
الموضوع وهو دراسة احاديث الأمـام علـي (ع)فـي نهـج البلاغـة حـول
موضــوع الســب و اللعن.لقــد وردت عبــارات فــي  32خطبــة ورســالة
وحكمة في نهج البلاغة ،تد ّل علی ا ّن الأمام لعن البعض وشتمهم.
 .9مخاطبة الخلفاء
وجه نقـده للخليفـة الثـاني بـالقول:
انها الخطبة الشهيرة بالشقشقية ،اذ ّ
« َي رغلُ ُظ َك رل ُم َها و َيخر شُ ُن َم ُّس َها و َي ركث ُُر الر ِعثَا ُر فِ َيها والِأ رعتِ َذا ُر ِمن َرها ف ََص ِ
ـاح ُب َها
س لَ َهـا َتق ََّحـ َم» .ثـم يقـول
ك ََرا ِك ِب َّ
الص رع َب ِة اِ رن ا رُّشـ َن َق لَ َهـا خَ َـر َم واِ رن ا رُّسـ َل َ
ــث الر َقـــ رو ِم نَافِجـــاً ِحضر ـــ َن ري ِه َبـــ ري َن نَثِيلِـــ ِه
عـــن عثمـــان« :اِلَـــى اُّ رن َقـــا َم ثَالِـ ُ
و ُم رع َت َل ِف ِه»(الرضي.)41 :9440 ،
كما هو واضل من العبارات فـا ّن الأمـام ع ّبـر عـن انتقـاده لهمـا فـي
لباس التشبيه و بمختلف الأمثلة ،وكان يرمي من هذا القاء الضوء علـى
معنويـــات واخلـــاق الخلفـــاء الثلاثـــة ،فحقـــق مـــا يصـــبو اليـــه مســـتعينا
بمختلف الأساليب التعبيرية.

السب و اللعن عند الأمام علي (ع) في نهج البلاغة
دراسة طبيعة
ّ

 .2مخاطبة اهل البصرة
يــذم الأمــام (ع)فــي الخطبــة الـــ  94اهــل البصــرة بعــد وقعــة الجمــل،
ويلومهم عل جهلهم« :كُ رن ُت رم ُج رن َد الر َم رراُّ ِةَ ،واُّت َربا َع َالب ِهي َم ِةَ ،رغَا فَـاُّ َج رب ُتم،
َو ُع ِق َــر ف ََهـ َــر رب ُت رم .اُّخر لـــاَقُ ُك رم ِد َقـــاقٌَ ،و َع رهـــ ُدكُ رم ِشـــقَاقٌَ ،و ِد ريـــ ُن ُك رم نِ َفـــاقٌ،
َو َما ُؤكُ رم ُز َعـاقٌ ،ال ُم ِقـي ُم َبـ ري َن اُّ رظ ُهـ ِركُ رم ُمـ ررت ََه ٌن بِ َذنربِـ ِهَ ،والشَّ ِ
ص َعـ رن ُك رم
ـاخ ُ
ُم َتدَا َر ٌك بِ َر رح َم ٍة ِم رن َر ِّب ِه» (الرضي.)44 :9440 ،
القــى الأمــام (ع)الخطبــة الـــ  93وذم فيهــا اهــل البصــرة قبــل وقعــة
وسـ ِف َه ر ُحلُـو ُم ُك رم
الجمل ولأم جهلهـم وسـفاهتهم« :خَ فَّـ ر ُعقُـولُ ُك رم َ
ِيس ٌة لِ َصائِلٍ ».
ل لِ َنابِلٍ واُ رك َل ٌة ِلأ ِكلٍ و َفر َ
َفاُّنر ُت رم غ ََر ٌ
وجاءت الخطبة  954قبل تحقيق النصر فـي وقعـة الحمـل عـام 44
موجه لأهل البصرةَ « :واُّ َّما فُلَانَ ُة َفاُّ رد َرك ََها َرار ُي ال ِّن َسا ِء َو ِضـ رغ ٌن
والخطاب ّ
َغلَا فِي َص ردرِ َها َك ِم رر َج ِل الر َق رينِ »( المصدر نفسه.)213 :
القي الخطب الثلاثة قبل يوم الجمل ،اذ وقف اهل البصـرة بوجـه
امــام زمــانهم دعمــا لفئــة ضــالة ،فانتصــر الأمــام (ع)علــيهم بعــد حــرب
دامية ،ووجه لهم انتقاده في الخطب الثلاثة.
 .4لعن اشعث بن قيس
موجـه لأشـعث بـن قـيس ،وذلـك بعـد ان
الخطاب فـي الخطبـة الــ ّ 91
احتج الأشعث على الأمـام ،و ر ّد الأمـام (ع)عليـه قائلـاَ « :ع َل ريـكَ لَ رع َنـ ُة
ين! َحائِكٌ ا رب ُن َحائِك! ُم َنافِ ٌق ا رب ُن كُافِر! َوالل ِه لَ َق رد ا َُّس َر َك
الل ِه َولَ رع َن ُة اللا َِّعنِ َ
الأسلا ُم اُخر َرى!» (المصدر نفسه.)32 :
ال ُك رف ُر َم َّر ًة َو ر
كان الأشعث بـن قـيس مـن المنـافقين والخـوارج ،وكـان قـد تـولّى
ولأيـــة اذربيجـــان فـــي عهـــد عثمـــان بـــن عفـــان ،عنـــدما تـــولّى الأمـــام
(ع)الخلافــة ،ابقــاه واليـاً علــى اذربيجــان وارمينيــة .لعــب الأشــعث فــي
موقعة صفين دورا بارزا سـواء فـي الحـرب او فـي مفاوضـات التحكـيم،
وكان من الذين ارغموا الأمام على قبول التحكيم ،واختيـار ابـي موسـى
الأشــعري َح َكمـاً لأهــالي العــراق (الــدينوري .)979 :9111 ،مــن هنــا
تعتبره الروايات الشيعية «خائنا مخضرما» .قال الأشعث للامـام :لـو لـم
تقبــل بــالتحكيم ،فلــا يحــارب الــى جانبــك شــخص واحــد مــن قبيلتــي
(الطبري.)572-541 /3 :9407 ،
 .3مخاطبة اهل البصرة
يخاطــب الأمــام (ع)اهــل الكوفــة فــي الخطــب  27و 21و 43و 41و 41و79
و 910و 929و 949و 975و 901و 240يــذمهم فيهــا ،لكــن لــأ يوجــد فيهــا
السب.
القى الأمام الخطبة  27عام  40هــ .ق عنـدما وصـله خبـر هجـوم
جيش معاوية على مدينة الأنبار ،وتسـا ُه ِل اهـل الكوفـة وتـراخيهم ،اذ
الَ ،و ُع ُقــو ُل َربّ ـ ِ
ال َولأَر َِجـ ا َل! ُحلُ ـو ُم الأ رط َفـ ِ
قــالَ « :ياا رُّشـ َبا َه ال ِّر َجـ ِ
ات
ِ
الح َج ِ
رت اُّنِّـي لَـ رم اُّ َركُـ رم َولَـ رم اُّعرـ ِرفرك رم َم رع ِرفَـ ًة َ -واللـهَ -ـج َّر رت
ال ،لَـ َو ِدد ُ
نَدَماًَ ،واُّعق ََب ر َسدَماً قَا َتلَ ُك ُم الل ُه! لَقَـ رد ملـاتم َقلربِـي َق ريحـاًَ ،وشَـ َح رن ُت رم
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َص ردرِي َغ ريظاًَ ،و َج َّر رع ُت ُمونِي نُغ ََب التَّ ره َمامِ اُّنر َفاساًَ ،واُّفر َس ردتُ رم َعلَ َّي َراريِي
بِال ِع رص َي ِان َوالخ رذلأَن» (الرضي.)52 :9440 ،
جاءت الخطبة  21بعدما ش ّن ضـحاك بـن قـيس عـام  47هجومـا
مج َت ِم َع ـ ُة
اس ،الر ر
علــى قافلــة الحجــاج وســلبهم امــوالهم « :اُّيُّ َهـ ا النَّ ـ ُ
لاب،
الصـــ َّم ِّ
ا ربـــ دَان ُه رم ،الُمخر َتلِ َفـــ ُة ا رهـــ َوا ُؤ ُه رم ،كَلـــا ُم ُكم ُيـــو ِهي ُّ
الصـــ َ
ضـ الِي َل ِدفَــا َع ِذي ال ـ َّد رينِ
َوفِ رعلُ ُكـ رم ُي رط ِمـ ُع فِ ـي ُك ُم الأ رعـ د ََاء! ،اُّ َعالِي ـ ُل بِاُّ َ ـ
ال َمطُ ِ
الض ري َم ال َّذلِي ُل!» (المصدر نفسه.)53 :
ول ،لأ َ َيم َن ُع َّ
كما القـى الأمـام الخطبـة  43بعـد انـزال الهزيمـة بـالخوارج عـام
ُف
 ،47بهدف استنفار الناس الى اهـل الشـام فـي نخيلـة الكوفـة« :ا ٍّ
ض َّل ُر َعاتُهَـ ا»...
لَ ُك رم! ...فَـاُّنرتُ رم لـأ َ َت رع ِقلُـونَ ...مَـ ا اُّنرـتُ رم ا ِلـأ َّ كَاِبِـل َـ
(المصدر نفسه.)50 :
اما الخطبة  41خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب
معاويــة لعــين التمــر؛ تلــك الأراضــي المعمــورة الواقعــة غربــي الفــرات
وقصــور اهــل الكوفــة عــام  41للهجــرة« :ل ـأ َ اُّ َب ـ ا لَ ُك ـ رم! َمـ ا َت رن َت ِظـ ُرو َن
بِ َن رص ِركُ رم َربَّ ُك رم؟ اُّ َما ِدي ٌن َي رج َم ُع ُك رمَ ،ولأ َ َح ِم َّي َة ت رُح ِمشُ ُك رم» (المصـدر
نفسه.)43 :
اما الخطبة  41خطبها عام  41للهجرة عندما علم بغزوة النعمـان
بن بشير صاحب معاوية لعـين التمـر وذم فيهـا اهـل الكوفـة « :اُّ رغلَـ َق
الض ُب ِع
الض َّب ِة فـي ُج رح ِرهَـ اَ ،و َّـ
ح ا َر َّـ
كُ ُّل َر ُجل ِم رن ُك رم َبا َب ُهَ ،وان َرج َح َر ان ِرج َـ
فِي و َِجارِ َها ،ال َّذلِي ُل َوالل ِه َم رن ن ََص ررتُ ُمو ُه» (المصدر نفسه.)02 :
خطــب الأمــام خطبــة رقــم  79عــام  47للهجــرة بعــدما انصــاعوا
لخدع عمرو بن العا ومعاويـة ،فيخـاطبهم محـذراَ « :ولَقَـ رد َبلَ َغنِـي
اُّن َّ ُكـ رم َتقُولُ ـو َن َعلِ ـي َي ركـ ِذ ُب َقــا َتلَ ُك ُم اللَّ ـ ُه َت َعـ الَى فَ َعلَ ـى َمـ رن اُّ ركـ ِذ ُب»
(المصدر نفسه.)03 :
امـــا الخطبـــة رقـــم  910يتحـــدث فيهـــا عـــن الأحـــداث الصـــعبة
اة
اة َواُّ رر َواحـاً بِ َلــا ا رُّشــ َب ٍ
المســتقبليةَ « :مـ ا ل ِـي اُّ َراكُـ رم ا رُّشــ َباحاً بِ َلــا اُّ رر َو ٍ
اة َواُّ ري َقاظ ـاً نُ َّوم ـاً َوشُ ـ ُهوداً ُغ َّيب ـاً
َون َُّسـ اكاً بِ َلــا َ ـ
َاة َوت َُّجـ اراً بِ َلــا اُّ رر َبـ ٍ
صـ ل ٍ
ضل ٍ
َال قَـ رد قَامَـ ر
ص َّم َاء َون َِاطقَـ ًة َب ركمَـ َاء َرايَـ ُة َـ
َون َِاظ َر ًة َع رم َي َاء َو َـس ِام َع ًة َـ
َعلَ ـى قُ رطبِ َهـ ا َو َت َف َّر َق ـ ر بِشُ ـ َعبِ َها ت َِك ـ يلُ ُك رم بِ َصــ ِاع َها َو َتخر ـ بِطُ ُك رم بِ َب ِاع َهـ ا
قَائ ِ ُد َها خَ ار ٌِج ِم َن الر ِملَّ ِة قَائ ِ ٌم َعلَى الضِّ لَّ ِة» (المصدر نفسه.)931 :
اما في الخطبة 929؛ بعد ان قام اليـه رجـل مـن اصـحابه فقـال:
نهيتنا عن الحكومة ثم امرتنا بهـا فلـم نـدر اي الـأمرين ارشـد؛ صـفق
ش الشَّ ـ رو َك ِة
(ع) ثــم قــال« :اُرِي ـ ُد اُّ رن اُ َدا ِو َي بِ ُك ـ رم َواُّنر ـ ُت رم َدائِــي َك َن ـ اقِ ِ
بِالشَّ رو َك ِة َو ُه َو َي رعلَ ُم اُّ َّن َضلر َع َها َم َع َها اللَّ ُه َّم قَـ رد َملَّـ ر ا ُِّطبَّـ ُاء هَـ َذا الـدَّا ِء
ال َّد ِو ِّي َو َكلَّ ِ النَّ رز َع ُة بِاُّ رش َط ِان ال َّركِ ِّي» (المصدر نفسه.)942 :
ف بالخطبـة
ُعـر ُ
خطب الأمام (ع) خطبة رقم  949على المنبـر وت َ
وب الر ُم َتشَ ـــ ِّت َت ُة الشَّ ـــ ا ِه َد ُة
ــوس الر ُمخر َتلِ َفـــ ُة َوالر ُقلُـــ ُ
المنبريـــة« :اُّيَّ ُت َهـــ ا النُّ ُفـ ُ
اُّ ربدَانُ ُه رم َوالرغَائ ِ َب ُة َع رن ُه رم ُعقُولُ ُه رم اُّ رظاُّ ُركُ رم َعلَى الر َح ِّق َواُّنرتُ رم َت رنفِـ ُرو َن َعنرـ ُه
نُفُو َر الر ِم رع َزى ِم رن َو رع َو َع ِة ا رلأ ُّ َس ِد» (المصدر نفسه.)973 :
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فصلیتان علمیتانّ -

و ذهــب الشــارحون لخطبــة  975ا ّن الأمــام (ع)كــان ُمســنداً الــی
اس َغ ري ُر الر َم رغف ِ
ُول َع رن ُه رم َوالتَّارِكُو َن
عمود مسجد المدينة وقال « :اُّيُّ َها النَّ ُ
الر َمارخُ و ُذ ِم رن ُه رم» (المصدر نفسه.)243 :
و خطب الأمام (ع) خطبة رقم  901عام  47بهدف تقديم العـون
لمحمد بن ابي بكر في مصر وفي ذم العاصـين مـن اصـحابهَ « :لـأ اُّ َبـا
لِ َغ ري ِركُ رم َما َت رن َت ِظ ُرو َن بِ َن رص ِركُ رم َوالر ِج َها ِد َع َلى َح ِّق ُك رم الر َم رو َت اُّ ِو الـ ُّذ َّل لَ ُكـ رم
س َع َجبـاً اُّ َّن ُم َعا ِو َيـ َة َيـ رد ُعو
اُّ َما ِدي ٌن َي رج َم ُع ُك رم َو َلأ َح ِم َّيـ ٌة َتشر َـح ُذكُ رم اُّ َولَـ ري َ
الر ُجفَا َة الطَّغَا َمَ ...و ُم َؤ ِّد ُب ُه ُم ا رب ُن النَّابِ َغ ِة» (المصدر نفسه.)233 :
و القــی خطبــة رقــم  240فــي شــان الحكمــين وذم اهــل الشــام« :
ُجفَا ٌة َطغَا ٌم َو َعبِي ٌد اُّ رق َزا ٌم ُج ِم ُعوا ِم رـن كُـ ِّل ا رُّو ٍب َوتُلُ ِّق ُطـوا ِم رـن كُـ ِّل شَ ـ رو ٍب»
(المصدر نفسه.)444 :
مــدة الأ مــام علــي (ع)ا هــل الكوفــة قبــل وقعــة الجمــل وبعــدها
عندما انتصر على العدو؛ لهذا كان السواد الأ عظم من ا هل الكوفة
داعمين للا مام قلبا وقالبـا؛ كمـا لـأ يغيـب عـن بالنـا بـا ّن ا ناسـاً مـن
ا هالي الكوفة فضّ ل عدم الخروج ا لی الحرب ،فَتُـ ِر َك الأ مـامُ وحيـدا
يخوضــها؛ وهــم قــاتلوا ا لــى جانبــه ا هــ َل الجمــل والخــوارج ويــوم
الصــفين ،لــأ ننســى ا نّــه فــي وقعــة الجمــل حضــر  311مقاتلــا مــن
المدينــة والمــدن الــأ خرى ا لــى البصــرة وقـدّموا العــون للا مــام (ع)،
لكن كان ا هل الكوفة يشكّلون الأ غلبية في الحروب الـأ خرى التـي
خاضها الأ مام (البلاذري 950 /2 :2111 ،؛ الطبري/3 :9407 ،
 371-377؛ المســـعودي .) 915-914 /4 :9311 ،لكـــن الســـؤال
المطروة هنا يدور حول ذم الأ مام (ع)ا ياهم و الرسالة التي يحملها
الذم في خطبه.
لقد اختار الأ مام (ع) تلك الكلمات والخطب كا خر ح ٍّل لتلك
الفئة ،فالذين لأ تحرّ ك الأ حداث حميتهم ،ويتقبلون برحاب الصدر
شتى ا نواع الشتائم والأ ساءات ،ا راد الأ مام باتخـاذه هـذا الأ سـلوب
في الكلـام ا ثـارتهم لمواجهـة العـدو ،هـذا ا ذا بقـي فـي ذاتهـم ا قـل
المشاعر التي تح ّر ك ساكنا.
ا ّن استخدام هذا السبيل يا تي بثماره في مواجهة بعض الفئات،
كما يؤكد علم النفس على هـذا الـأ مر .ا راد الأ مـام ا ن يقـوم بعمـل
يثيــر فــيهم الحميــة ،مــن هنــا نــرى ا ّن اســتخدام هــذا الأ ســلوب فــي
التعبير يا تي متناسقا مع قضية البلاغة في الكلام.
هــذا ويســتخدم الأ مــام هــذا الأ ســلوب بعــدما اســتخدم ا ســاليب
ا خرى ومنهـا شـحذ الهمـم والحـديث عـن القـيم المعنويـة والماديـة
مثل الجهاد في سبيل الله.فهذه الأ حاديث قد جرت عل ى لسان من
س ِمـ ن اُّتباعــه ولــأ يــرى ســبيلا ســوى التفــوه بتلــك المفــردات
َي ـ ئِ َ
العنيفة ،بغية استيقاظهم من ُس باتهم.
 . 5مخاطبة طلحة والزبير
ا نفذ عبد الله بن عباس ا لـى الزبيـر يسـتفيئه ا لـى طاعتـه قبـل حـرب
الجمــل فقــالَ « :ل ـ أ تَ لر َقـ َي َّن طَ لر َحـ َة فَاِ نَّــكَ ا ِ رن تَ لر َقـ ُه ت َِجــ رد ُه كَــالثَّ رو رِ
الص رع َب » (الرضي.)53 :9440 ،
َع اقِصاً قَ رر نَ ُه َي رر ك َُب َّ

و قال (ع)في شان طلحـة والزبيـر و فـي البيعـة لـه عـام  44ق َُبيـ َل الحـرب:
« َواِن ََّهـا لَ رل ِف َئـ ُة الر َب ِاغ َيـ ُة فِ َيهـا الر َح َمـاُ َوالر ُح َّمـ ُة َوالشُّ ـ رب َه ُة الر ُم رغ ِد َفـ ُة» (المصـدر نفســه:
.)901
اسلم طلحة بن عبيد الله على يد ابي بكـر .وكـان مـن المهـاجرين
(ابــن هشـــام ،لأتــا252- 259 /9 :؛ المســـعودی277 /2 :9311 ،؛
ابن الأثير الجـزری .)340 /2 :9311 ،كـان طلحـة مـن ضـمن الـذين
ط ّوقـوا بيـ عثمــان عــام  .45واتُّ ِهـ َم بقتــل الخليفــة الثالــث (البلــاذری،
 .)549 /5 :2111و يقــــال ا ّن طلحــــة ُي َعــــ ُّد مــــن العناصــــر الرئيســــية
المح ِّرضــة علــی قتــل الخليفــة الثالــث (اليعقــوبي ،لأتــا .)975 /2 :ثــار
علــى الأمــام علــي (ع)فــي وقعــة الجمــل (ابــن خيــاط.)910 :9395 ،
واعتبــره الأمــام (ع) انّــه امكــر النــاس (ابــن اعــثم الكــوفي/2 :9399 ،
 .)343-344قتـل طلحــة وتــرك بعـد وفاتــه ثــروة هائلـة ،وفــي يــد خازنــه
الف الف درهم ومائتا الف درهم ،وقُ ِّو َم اصوله وعقاره بثلـاثين الـف
الف درهم (ابن سعد.)947- 944 /4 :9391 ،
لقــد زار طلحــة والزبيــر الأمــا َم ،فقالــأ :انــه قــد نلنــا بعــد رســول اللــه جفــوة
فاشرِكنا في امرك ،فقال « :انتما شريكاي فـي القـوة والأسـتقامة وعونـاي علـى
العجز والأود» ،فقالأ « :انا نريد العمـرة ،فـا ِّذن لنـا فـي الخـروج» ،فقـال علـي
لــبعض اصــحابه« :واللــه مــا ارادا العمــرة ،ولكنهمــا ارادا الغــدرة» (اليعقــوبي،
لأتا.)901 /2 :
. 4مخاطبة مصقلة بن هبيرة
فــي عــام  47ابتــاع مصــقلة ســبي بنــي ناجيــة مــن عامــل اميــر المــؤمنين
(ع)واعتقهم ،فلما طالبه المـا َل اسـتنکف وهـرب الـى الشـام ،فقـال لـه
َلســا َد ِ
ات و َفـ َّر فِـ َـرا َر اَلر َعبِيـ ِد»
الأمــام(ع)َ « :قـ َّب َل اَللَّـ ُه َم رصـ َق َل َة َف َعـ َل فِ رعـ َل ا َّ
(الرضي.)44 :9440 ،
كان مصقلة بن هبيرة عامل الأمام (ع)على احد مدن فـارس وكـان
قد بذل اموال بي المال الى اقاربـه فـي فتـرة حكمـه ،بلـغ الأمـا َم هـذا
الــأمر ،فنهــاه عــن فعلــه ،وطالبــه الــأموال ،وصــل مصــقلة الــى البصــرة
واقترة دفع اقل مـن نصـف امـوال بيـ المـال ،فـرفض الأمـام ،فانضـم
الى معاوية (الطبري.)921 /5 :9407 ،
.7مخاطبة معاوية
قــال الأمــام(ع) فــي اخــر ايــام حياتــه الشــريفة ،فــي ذم اهــل الكوفــة
ـب الر ُب رل ُعـو ِم ُمنرـد َِح ُق
وتحذيرهم« :اُّ َّما اِنَّ ُه َس َي رظ َه ُر َع َل ري ُك رم َب رع ِدي َر ُج ٌل َر رح ُ
الر َب رطنِ َياركُ ُل َما َي ِج ُد َو َي رطلُ ُب َما َلأ َي ِجـ ُد فَـا رق ُتلُو ُه َولَ رـن َت رق ُتلُـو ُه» (الرضـي،
.)74 :9440
و بعــد حــرب صــفين قــال فــي مدينــة الكوفــة عــام َ « :47واللَّـ ِه َمــا
ُم َعا ِو َي ُة بِاُّ رد َهى ِم ِّني َولَ ِكنَّ ُه َي رغ ِد ُر َو َي رف ُج ُر» (المصدر نفسه.)411 :
و کتب الى معاوية فـي ارل الصـفين عـام  44قبـل بدايتـهِ « :م رـن
ُدن َريا َق رد ت ََب َّه َج ر بِزِي َنتِ َها َوخَ َد َع ر بِ َل َّذتِ َها َد َع رتكَ َفاُّ َج رب َت َها َوقَا َدتركَ فَات ََّب رع َت َهـا
َواُّ َم َرتركَ َفاُّ َط رع َت َها َواِنَّـ ُه ُي ِ
ـف َع َلـى َمـا َلـأ ُين ِرجيـكَ ِمنرـ ُه
وشـكُ اُّ رن َي ِقفَـكَ َواقِ ٌ

السب و اللعن عند الأمام علي (ع) في نهج البلاغة
دراسة طبيعة
ّ

س َع رن َه َذا ا رلأ ُّ رم ِر َوخُ رذ اُ ره َب َة الر ِح َس ِ
اب َوشَ ِّم رر لِ َما قَـ رد نَـ َز َل بِـكَ
ِم َجن فَا رق َع ر
َو َلأ تُ َم ِّكنِ الر ُغ َوا َة ِم رن َس رم ِعكَ َواِلَّأ َت رف َع رل اُ رعلِ رمـكَ َمـا اُّ رغ َف رلـ َ ِم رـن نَ رف ِسـكَ
ف َق رد اُّخَ َذ الشَّ ري َطا ُن ِم رنكَ َمارخَ َذ ُه َو َب َل َغ فِيكَ اُّ َم َل ُه َو َج َـرى ِم رنـكَ
ف َِانَّكَ ُمت َرر ٌ
وة َوال َّد ِم َو َم َتى كُ رن ُت رم َيا ُم َعا ِو َي ُة َس َاسـ َة ال َّر ِع َّيـ ِة َو ُو َلـأ َة اُّ رمـ ِر ا رلأ ُ َّمـ ِة
َم رج َرى ال ُّر ِ
بِ َغ ري ِر قَـ َد ٍم َسـابِقٍ َو َلـأ شَ َـر ٍف َب ِاسـقٍ َونَ ُعـو ُذ بِاللَّـ ِه ِم رـن لُـ ُزو ِم َسـ َوابِقِ الشَّ ـقَا ِء
السـر َِير ِة»
َوا َُح ِّذ ُر َك اُّ رن َت ُكو َن ُم َت َما ِدياً فِـي ِغـ َّر ِة ا رلأ ُ رمنِ ِّيـ ِة ُمخر َتلِ َ
ـف الر َعلَانِ َيـ ِة َو َّ
(المصدر نفسه.)430 :
و كتب ايضاً (ع)الى معاوية جوابا عن كتاب منه اليـه فـي صـحراء
صــفين عــام َ « :47و َلــأ الر ُم َهـ ِ
ِيل كَاللَّ ِصــيقِ َو َلــأ
ـاج ُر َكــالطَّلِيقِ َو َلــأ َّ
الصـر ُ
الر ُم ِح ُّق كَالر ُم رب ِط ِل َو َلأ الر ُمؤ ِرم ُن كَالر ُمد ِرغ ِل»( المصدر نفسه.)453 :
و کتب ايضاً (ع)الى معاوية جوابا له بعد موقعـة الجمـل عـام :44
«لِلطُّ َل َقا ِء َواُّ رب َنـا ِء الطُّ َلقَـا ِء»(الرضـي .)443 :9440 ،و کتـب ايضـاً (ع)
س َكثِيراً خَ َد رع َت ُه رم بِ َغ ِّيـكَ َواُّلر َق ريـ َت ُه رم فِـي َمـ رو ِج
لهَ « :واُّ رر َد ري َ ِجيلًا ِم َن النَّا ِ
ات ...فاتق الله َيـا ُم َعا ِو َيـ ُة
ات َو َت َتلَا َط ُم بِ ِه ُم الشُّ ُب َه ُ
َب رحر َِك َتغرشَ ا ُه ُم الظُّلُ َم ُ
فِي نَ رف ِسكَ َو َجـا ِذ ِب الشَّ ـ ري َطا َن قِ َيـا َد َك ف َِـا َّن الـ ُّدن َريا ُم رنق َِط َعـ ٌة َع رنـكَ َوا رلـأ ِخ َر َة
السلَا ُم» (المصدر نفسه.)402 :
َقر َِيب ٌة ِم رنكَ َو َّ
و ارسل(ع) الى معاوية عام  44للهجرة قبل وقعة الصـفين « :ف َُسـ رب َحا َن
اللَّ ِه َمـا اُّشَ ـ َّد لُ ُزو َمـكَ لِ رلـا ُّ ره َو َاء الر ُم رب َت َد َعـ ِة َوالر َح ري َـر ِة الر ُمتَّ َب َعـ ِة َمـ َع تَضر ـيِ ِيع الر َحقَـائِقِ
اة الر َوثَائِقِ الَّتِي ِه َي لِلَّ ِه ِط رل َب ٌة» (المصدر نفسه.)404 :
َواطِّ َر ِ
و مــن كتــاب لــه (ع)الــى معاويــة جواب ـاً لتهديــده بــالهجوم العســكري:
ف الر َق رل ِب الر ُمقَار ُِب الر َع رق ِل»(الرضي.)341 :9440 ،
« َواللَّ ِه َما َعلِ رم ُ ا رلأ ُّ رغ َل ُ
اعتبر الأمام (ع)معاوية من الطلقاء و ممن اسلموا في
فتل مكة (ابنعساکر .)431 /9 :9329 ،ودعا رسـول اللـه ان لـأ
يشــبع بطنــه (البلــاذری .)925 /3 :2111 ،ع ّينــه عمــر عاملــا للــاردن
(اليعقــــوبي ،لأتــــا04 /2 :؛ الطبــــری .)333 /3 :9407 ،و لمعاويــــة
مســاوئ لــأ تعــد ولــأ تحصــى ،لــأ نقطــة ايجابيــة فــي ســمات معاويــة
الظاهرية والأخلاقية والدينية ،فكل ما فيه سلبيات ليس الأ.
. 0حول مروان بن الحكم
الخطبة 74؛ قَالُوا :ا ُِخ َذ َم رر َوا ُن رب ُن الر َح َكـ ِم ا ُِّسـيراً َيـ رو َم الر َج َمـ ِل ف رَاس َتشر ـ َف َع
ين (ع) َف َكلَّ َمـا ُه فِيـ ِه َفخَ لَّـى َسـبِي َل ُه
الر َح َس َن َوالر ُح َس ري َن (ع)اِلَـى ا ُِّميـ ِر الر ُمـؤ ِرمنِ َ
ين قَـا َل (ع)« :اُّ َولَـ رم ُي َبـايِ رعنِي َب رعـ َد َقترـ ِل
َفقَا َلأ لَـ ُه ُي َبايِ ُعـكَ َيـا ا ُِّم َيـر الر ُمـؤ ِرمنِ َ
اج َة لِي فِي َب ري َعتِـ ِه اِن ََّهـا كَـف َي ُهو ِديَّـ ٌة لَـ رو َبـا َي َعنِي بِ َكفِّـ ِه لَغَـ َد َر
ُع رث َما َن َلأ َح َ
بِ َس ـ َّبتِ ِه اُّ َمــا اِ َّن لَ ـ ُه اِ رمـ َـر ًة َك َل رع َق ـ ِة الر َك رلـ ِ
ش ا رلأ ُّ رر َب َع ـ ِة
ـب اُّنر َف ـ ُه َو ُه ـ َو اُّ ُبــو ا رل ـأ ُّ رك ُب ِ
َو َس َت رلقَى ا رلأ ُ َّم ُة ِم رن ُه َو ِم رن َولَ ِد ِه َي روماً ا رُّح َم َر»(الرضي.)04 :9440 ،
كان ابو العا بن اميـة مـن الـذين اذوا الرسـول وهـو والـد مـروان،
وكــان الرســول قــد طرده(البلــاذری .)905 /3 :2111 ،لعــن الرســول
مـروان وابــاه ونفاهمــا مــن المدينــة .عنــدما تــولى عثمــان الخلافــة ،مهــد
الأرضية لعودة مروان وابيه الى المدينة ،واصبل من خواصه وتزوج ابنته
(ابــنعســاکر .)431 /9 :9329 ،بعــدما تــولى الأمــام علــي (ع) امــر

35

المسلمين ،مـع انـه بـايع الأمـام ،لكنـه صـار مـن النـاكثين ،وتوجـه الـى
ض عليه ،توجه مـروان
البصرة في وقعة الجمل ،فشهد الحرب ،لكن قُبِ َ
الى معاوية ،وشهد صفين مـدافعا عـن معاويـة ،كمـا ولـأه معاويـة ولأيـة
البحرين لفترة من الزمن.
 .1خطابه الى النساء
خطب (ع)بعد فراغه من حرب الجمل فـي مسـجد البصـرة عـام  44و
ص الر ُح ُظ ِ
ص
قالَ « :م َع ِاش َر النَّا ِ
ـوظ نَـ َواقِ ُ
ص ا رل ِأي َم ِان نَ َواقِ ُ
س اِ َّن ال ِّن َس َاء نَ َواقِ ُ
الر ُع ُقـ ِ
الصـ َـيا ِم فِــي اُّيَّــا ِم
الصـلَا ِة َو ِّ
ـول َفاُّ َّمــا نُ رق َصــا ُن اِي َمــانِ ِه َّن َف ُق ُعــو ُد ُه َّن َعــنِ َّ
َح ري ِض ِه َّن َواُّ َّما نُ رق َصا ُن ُعقُولِ ِه َّن َفشَ َـها َد ُة ا رم َـراُّ َت رينِ كَشَ َـها َد ِة ال َّر ُجـ ِل الر َو ِاحـ ِد
َواُّ َّما نُ رق َصا ُن ُح ُظ ِ
وظ ِه َّن َف َمـ َوارِيثُ ُه َّن َع َلـى ا رلأُّن َرص ِ
ـاف ِم رـن َم َوار ِ
ِيـث ال ِّر َج ِ
ـال
فَـاتَّقُوا ِشـ َـرا َر ال ِّن َسـا ِء َوكُونُــوا ِم رـن ِخ َيــارِ ِه َّن َع َلـى َحـ َذ ٍر َو َلـأ ت ُِطي ُعــو ُه َّن فِــي
الر َم رع ُر ِ
وف َحتَّى َلأ َي رط َم رع َن فِي الر ُم رن َك ِر»(الرضي.)11 :9440 ،
و قـــد اوصـــی (ع) عســـكره قبـــل لقـــاء العـــدو بصـــفين بالأهتمـــام
س َوالر ُعق ِ
ُول».
َات الر ُق َوى َوا رلأُّنر ُف ِ
بالنساء« :ف َِانَّ ُه َّن َض ِعيف ُ
ومن وصية لـه (ع)للحسـن(ع)كتبها اليـه عنـد انصـرافه مـن صـفين
عام َ « :40واِيَّ َ
اك َو ُمشَ َو َر َة ال ِّن َسا ِء ف َِا َّن َرار َي ُه َّن اِلَى اُّ رفنٍ َو َع رز َم ُه َّن اِلَى َوهرـنٍ
ُف َع َل ري ِه َّن ِم رن اُّ رب َصارِ ِه َّن بِ ِح َجابِكَ اِيَّا ُه َّن ف َِا َّن ِشـ َّد َة الر ِح َج ِ
ـاب اُّ ربقَـى
َوا ركف ر
وج ُه َّن بِاُّشَ َّد ِم رـن اِدرخَ الِـكَ َم رـن َلـأ ُيوثَـ ُق بِـ ِه َع َلـ ري ِه َّن َواِنِ
س خُ ُر ُ
َع َل ري ِه َّن َولَ ري َ
راس َت َط رع َ اُّلَّأ َي رعـ ِر رف َن َغ ري َـر َك فَا رف َعـ رل َو َلـأ تُ َملِّ ِ
ـك الر َمـ رراُّ َة ِم رـن اُّ رم ِر َهـا َمـا َجـ َو َز
نَ رف َس َها ف َِا َّن الر َم رراُّ َة َر ري َحانَ ٌة َولَ ري َس ر بِق رَه َر َمانَ ٍة َو َلأ َت رع ُد بِ َك َرا َمتِ َها نَ رف َس َـها َو َلـأ
تُ رط ِم رع َها فِي اُّ رن َتشر َف َع لِ َغ ري ِر َها (المصدر نفسه.)04 :
و قال الأمام (ع)على سبيل ضرب المثل « :الر َم رراُّ ُة شَ ـر كُلُّ َهـا َوشَ ـ ُّر
َما فِ َيها اُّنَّ ُه َلأ ُب َّد ِمن َرها» (المصدر نفسه.)302 :
المراة والرجل متساويان في الأسـلام فـي الجـوهرة الأنسـانية ،لكـن
العقل عقلان« :العقل المعيار» و هو الذي يقـود الأنسـان الـی الكمـال
والقــرب الــألهي ،فـــ«العقــل مــا عبــد بــه الرحمــان» (الکلينــی الــرازی،
 .)51 /9 :9114هــــذا هــــو العقــــال للــــاهواء النفســــية .و«العقـــــل
ال ُم ِ
حاس ُب» وهو تلك الألية التـي تُسـ َتخ َد ُم فـي ترتيـب اوراق المعـام.
يتقــدم الرجــل علــى المــراة فــي هــذا المجــال عــادة ،لكنــه لــيس معيــارا
للكمال بل يمثـل نوعـا مـن تقسـيم العمـل الطبيعـي ،وفـي المقابـل فـا ّن
المراة تتمتع بالجانب العاطفي الكبير مقارنة بالرجل.
يفيــدنا علــم الــنفس ا ّن للرجــال والنســاء ذكــاءاً يختلــف عــن الــبعض،
س ورؤيـ ٌة مفتوحـة.
ذكـاء حـوا ٍ
فللرجال ذكاء يتسم برؤيـة متمركـزة ،وللنسـاء ُ
هــذا الــأمر يتــرك تــاثيره علــى حكــم الرجــل والمــراة .فلــا تخفــی عــن منظــار
الرجال شاردة ولأ واردة ،بينما تفكر المـراة بـانزال اشـد العقوبـات ،ذلـك ا ّن
شدتها في الغضب تساوي سرعتها فـي التعبيـر عـن الحـب (مجـد:2112 ،
 919و.)17
اما صفة نواقص الأيمان فانها اشارة الى تـرك الصـلاة والصـوم عنـد
العادة الشهرية ،فانها لأ تؤ ِّدي الفرائض فـي هـذه الأيـام انصـياعا لـأوامر
الله .و عبارة نواقص الحظوظ تشير الى نصيب المراة المالي في بعـض
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

الأشكال مثل الأرث؛ فان نصيبها اقل من الرجل ،و يـت ّم التعـويض عـن
النقص بشكل اخر ،اما الشهادة فا ّن شهادة امراتين تعادل شـهادة رجـل
في القتل والزنا وهو ملائم لسيكولوجية المراة (المصدر نفسه).
.91خطابه الى اهل الشام
و يخطب الأمام (ع) عام  47للهجرة فـي جنـوده تحفيـزاً لهـمَ « :وقَـ رد
ــن ُصـــفُوفِ ُك رم َت ُحـــو ُزكُ ُم الر ُج َفـــا ُة الطَّ َغـــا ُم
َراُّ ريـــ ُ َجـــ رولَ َت ُك رم َوان ِرح َيـــا َزكُ رم َعـ ر
اب اُّ ره ـ ِل الشَّ ــا ِم» (الرضــي.)931 :9440 ،فلــا تتضــمن الخطبــة
َواُّ رعـ َـر ُ
السب والشتم.
َّ
 . 99خطابه في بعض جنوده
و من كلام له (ع)في بعض ايام صفينَ « :و َكاُّنِّي اُّنر ُظ ُر اِلَـ ري ُك رم ت َِكشُّ ـو َن
يش الضِّ َب ِ
اب» (المصدر نفسه.)943 :فلا سب في هذه الخطبة.
ك َِش َ
.92مخطابة الخوارج
ِ
س
خطب الأمام قبل وقعة النهروان عام  47رافضا عقائدهم« :ثُ َّم اُّنر ُت رم ش َرا ُر النَّـا ِ
وض َر َب بِ ِه تِ َيه ُه» (المصدر نفسه.)971 :
و َم رن َر َمى بِ ِه الشَّ ري َطا ُن َم َر ِام َي ُه َ
و وصف فئة انضموا الى الخوارج في خطبة الـ ُ « :909ب رعداً لَ ُهـ رم
َك َما َب ِعد رَت َث ُمو ُد» (المصدر نفسه.)233 :
اما الخـوارج فهـم فئـة مـن المسـلمين خرجـوا علـى الأمـام (ع)فـي
وقعـــة الصـــفين و قضـــية التحكـــيم بعـــد رفعهـــم القـــران علـــى الرمـــاة
واصرارهم للرجوع الى القران ،ثم اثاروا البلبلة ،فاشعلوا نيران النهروان،
وبعد تلقي الهزيمة في النهروان ،ش ّکل َمن ت ََبقَّى من هـذه الفئـة الحجـر
الأســاس لتيــار اجتمــاعي و سياســي و عســكري و عقائــدي خــا بهــم
وفقا لـأرائهم ،ولکـن طـال علـيهم الأمـد فانقسـموا وتف ّرقـوا (البلـاذری،
.)999-992/4 :2111
بايع الخوارج في العاشر من شوال عبد الله بن وهب اميـراً لهـم ،و
اتفقـوا فيمــا بيـنهم علــى الخــروج مـن الكوفــة و خـول حــرب النهــروان
(الطبــــري73-75 /5 :9407 ،؛ الجــــرزی.)445-444 /4 :9405 ،
فقتلوا في طريقهم الأبرياء ،وانهى الأمام الجدل معهم ،وخال الحرب
مرغـما ،وقتـل فـي يـوم الــنهروان بعـام  40اغلــبهم (البلـاذری:2111 ،
941 /5؛ اليعقـــوبي ،لأتـــا914 /2 :؛ الطبـــري01-12 /5 :9407 ،؛
تاريخ بغداد.)520 /9 ،
ِ
حفـظ القـران وقراءتِـه بلـا تفكـر ،و
وصفاتهم اغلبها مذمومـة؛ مثـل
العباد ِة الكثيـرة الخاليـة مـن حقيقـة الأيمـان ،و التظـاهر بالزهـد ،وضـيق
النظـــر ،و الجهـــل بالســـنة النبويـــة واحكـــام الـــدين ،و التشـــكيك فـــي
المعتقدات (ابوشباب.)51-49 :9324 ،
.94لعن مغيرة بن الأخنس
وقع مشاجرة بينـه وبـين عثمـان ،فقـال المغيـرة بـن الـأخنس لعثمـان « :انـا
ا ِكفي َكـه» ،فقــال اميــر المــؤمنين (ع) للمغيـرةَ « :يــا رب َن اللَّ ِعــينِ الــأ رب َترَِ ،والشَّ ـ َـج َر ِة

الَّتي لأ َ ا رُّص َل لَ َها َولأ َ َف رر َعُّ ،ا رن َ َت رك ِفي ِنيَ ،ف َواللـ ِه َمـا ُّا َعـ َّز اللـ ُه َم رـن ُّانرـ َ ن ِ
َاص ُـر ُه،
َولأ َ قَا َم َم رن اُّنر َ ُم رن ِه ُضه ،اخر ُر رج َعنَّا اُّ رب َع َد الل ُه نَ َو َاك ،ثُ َّم ا ربلُ رغ َج رهـدَك ،فَلـا َ اُّ ربقَـى
الل ُه َع َل ريكَ اِ رن اُّ رب َق ري َ !» (الرضي.)945 :9440 ،
هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علـاج بـن
ابي سلمة الثقفي حليف بني زهرة و انما قال لـه اميـر المـؤمنين (ع) يـا
ابــن اللعــين لــأن الــأخنس بــن شــريق كــان مــن اكــابر المنــافقين ذكــره
اصحاب الحديث كلهـم فـي المؤلفـة قلـوبهم الـذين اسـلموا يـوم الفـتل
بالســنتهم دون قلــوبهم و اعطــاه رســول اللــه ( ) مائــة ابــل مــن غنــائم
حنين يتالف بها قلبه ،و ابنه ابو الحكم بن الأخنس قتلـه اميـر المـؤمنين
(ع) يوم احد كافرا في الحرب و هو اخو المغيـرة هـذا و الحقـد الـذي
في قلب المغيرة عليه من هذه الجهة .انما قـال لـه :يـا ابـن الـأبتر لـأن
من كان عقبة ضالأ خبيثا فهو كمن لـأ عقـب لـه بـل مـن لـأ عقـب لـه
خير منه (ابن ابي الحديد.)419 /0 :9115 ،
. 93ذم برج بن مسهر الطائي
قال (ع) ر ّداً علی برج بن مسهر الطائي ،وقد قـال لـه« :لـأ حكـم الـأ َّ
للــه» وكــان مــن الخــوارج « :راس ـ ُك ر ق ََب َحــكَ الل ـ ُه َيــا اُّ رثـ َـر ُم» (الرضــي،
.)253 :9440
.95ذم عاصم بن زياد
لبس عاصم بن زياد عباءة وتخلى عن الدنيا فقال لـه الأمـام (ع)َ « :يـا
يث ...قَا َل َو ري َحكَ اِنِّي لَ رس ُ َكاُّنر َ »
ُع َد َّي نَ رف ِس ِه لَ َق ِد راس َت َها َم بِكَ الرخَ بِ ُ
(المصدر نفسه.)414 :
تَخَ لَّــى الأمــام عــن نصــحه لكنــه لــم يســبه ،بــل طالبــه باتخــاذ الأعتــدال
والوسطية في قضايا الدنيا والأخرة (ابن ابي الحديد.)941 /91 :9115 ،
 .94خطابه في زياد بن ابيه
ِ
ِ
له (ع) رسالة الى زياد بن ابيه يقـول فيهـاَ « :واُّنرـ َ عنرـ َد ُه م َـن الر ُم َت َك ِّبـر َِين َو َت رط َمـ ُع
يف َوا رلأ ُّ رر َم َل َة»( .الرضي.)454 :9440 ،
َواُّنر َ ُم َت َم ِّر ٌغ فِي النَّ ِعي ِم َت رم َن ُع ُه َّ
الض ِع َ
كان زياد بن ابيه عاملا للامام علي (ع)ومعاويـة ،ولّـأه الأمـا ُم بلـاد
اصــطخر بــارل فــارس بعــد صــلل الأمــام حســن (ع) و رفــض مبايعــة
معاوية بداية الأمر ،لكنه بوساطة من المغيرة بن شعبة سار الـى معاويـة،
ودعاه معاوية «زياد بن ابـی سـفيان» اسـتنادا الـی کلـام نقلـه عـن ابيـه،
كان زياد عنيفا جدا ،وبالرغم من قتاله الى جانـب الأمـام علـي (ع)فـي
الصفين والتظاهر بالتشيع ،في فترة حكمه على البصرة والكوفة ،تراجـع
عن عقيدته واتخذ العنف والقسوة سبيلا في التعامل مع الشـيعة ،فـالقى
الكثيـــر مـــنهم فـــي الســـجن وقتـــل بعضـــهم ،ومـــنهم حجـــر بـــن عـــدي
واصحابه (الدينوری.)291 :9111 ،

السب و اللعن عند الأمام علي (ع) في نهج البلاغة
دراسة طبيعة
ّ

 .97خطابه في عمرو بن العا
لــه (ع) خطــاب الــى عمــرو العــا عــام  41للهجــرة بعــد الصــفين« :
ف َِانَّكَ َق رد َج َع رل َ ِدي َنكَ ت ََبعـاً لِـ ُدن َريا ا رمـر ٍِئ َظـا ِه ٍر َغ ُّيـ ُه َم ره ُت ٍ
ـوك ِسـت ُرر ُه َي ِشـي ُن
الر َكرِي َم بِ َم رجلِ ِس ِه َو ُي َس ِّف ُه الر َحلِي َم بِ ِخ رل َطتِ ِه فَات ََّب رع َ اُّث ََر ُه َو َط َل رب َ َفضر َل ُه ات َِّبـا َع
ِيسـتِ ِه
الر َك رل ِب لِلضِّ ـ ررغَا ِم َيلُـو ُذ بِ َمخَ الِبِـ ِه َو َي رن َت ِظ ُـر َمـا ُي رلقَـى اِلَ ريـ ِه ِم رـن َفضر ـ ِل َفر َ
َفاُّ رذ َه رب َ ُدن َري َ
اك َوا ِخ َر َتكَ » (الرضي.)400 :9440 ،
كان اسلامه في صفر سنة ثمان قبـل الفـتل بسـتة اشـهر ،فلمـا قتـل
عثمــان ســار ال ـى معاويــة وعاضــده ،وشــهد معــه صــفين ،ومقامــه فيهــا
مشــهور .بــدا التحكــي ُم بخدعــة مــن عمــرو العــا وانتهــ بخدعــة
منه(الجرزی233 /3 :9311 ،؛ بصری.)253 /3 :9391 ،
الرسم الأيضاحی للخطب و الرسائل ومضامينها
الرقم
9
2
4
3
5
4
7
0
1
91
99
92
94
93
95
94
97
90
91
21
29
22
24
23
25
24
27
20
21
41
49
42

الخطبة/الرسالة
خ4
خ 94
خ 93
خ 91
خ 27
خ 21
خ 49
خ 43
خ 41
خ 33
خ 57
خ 41
خ 79
خ 74
خ 01
خ 917
خ 910
خ 929
خ 924
خ 927
خ 949
خ 945
خ 947
خ 954
خ 975
خ 901
خ 909
خ 903
خ 914
خ 211
خ 211
ر 91

المخاطب
الخلفاء
اهل البصرة
اهل البصرة
الأشعث
اهل الكوفة
اهل الكوفة
طلحة
اهل الكوفة
اهل الكوفة
مصقلة
معاوية
اهل الكوفة
اهل الكوفة
مروان الحكم
النساء
اهل الشام
اهل الكوفة
اهل الكوفة
جنوده
الخوارج
اهل الكوفة
مغيرة الأخنس
طلحة
اهل البصرة
اهل الكوفة
اهل الكوفة
الخوارج
البرج بن مسهر
ابن الكواء
معاوية
علاء بن زياد
معاوية

نوع الذم
انه تشبيه وليس سبا
الذم
الذم
اللعن
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه ذم وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
اللعن
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
اللعن
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
اللعن
اللعن
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
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الرقم
44
43
45
44
47
40
41
31
39
32

الخطبة/الرسالة
ر 93
ر 97
ر 29
ر 20
ر 49
ر 42
ر 47
ر 41
ر 43
خ 240

المخاطب
النساء
معاوية
زياد بن ابيه
معاوية
النساء
معاوية
معاوية
عمرو العا
معاوية
النساء

نوع الذم
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا
انه تشبيه وليس سبا

الخاتمة
بعدما خضنا ثنايا الخطب والرسائل ِ
والح َكم اعلاه ،ظهر لنـا النتيجـة التاليـة :هنـاك
فرق بين السب واللعن ،وقد ذهب علمـاء اللغـة انهمـا ليسـا مـرادفين ،لكـن للّعـن
مفهوم مختلف ،و يعني الأبتعاد عن الرحمة ،و يظهر هذا الأختلـاف فـي القـران،
اما مفردة اللعن وردت في القران  40مرة ،ولعن الله تعالى فئات مثل ابليس واتباعه
لأفكــارهم وســلوكم ،فاســتحقوا العــذاب ،وهــذا يــدل علــى جــواز اســتخدامه مــن
منظور الله تعالى في القران .اما مفردة السب فقد وردت فـي القـران مـرة واحـدة،
ونهى الله تعالى الناس عن شتم اعداء الله.
امــا فــي الســنة النبويــة نــرى هنــاك العشــرات مــن الأحاديــث للنبــي
الــأكرم ،تتضـــمن لعـــن المشـــركين والمنـــافقين واعـــداء الرســـالة واهـــل
الكتاب والذين عادوا المسلمين كثيرا ،هذا الأمر يدل على جواز اللعـن
والشتم.
فكما راينا لأ يسب الأمام (ع)اي شخص ،لكن هناك َمن لعنهم اللـه ،وهـم
الأشعث بـن قـيس وعبـد اللـه بـن الكـواء ،والبـرج بـن مسـهر الطـائي ،ومغيـرة بـن
وجـه الكلـام
الأخنس ،كما لعن الأمام اهل الكوفة ،لأنهم اتهموه بالكذب ،کما ّ
للخلفاء واهل البصرة و الكوفة  99مرة ،والی طلحة مرتين ،والی مصقلة بن هبيـرة
ومعاوية  0مرات ،ومروان بن الحكم والنساء  3مرات ،واهل الشام وجنوده ،والی
الخوارج مرتين ،والی علاء بن زياد وزياد بن ابيه وعمـرو العـا  .ففـي كـل تلـك
القضايا لم يسـب الأمـام شخصـا مـا ،كمـا لـم يلعـن احـدا مـا ،بـل عـ ّرف الأمـام
واقعهــم الحقيقــي للنــاس ،وفضــل ممارســاتهم .فــي الواقــع اظهــر واقــع ســلوكهم،
لأصحابه ،كي يعلموا كيفية القيام بالعمل الديني الصحيل.
واجه الأمام (ع)فـي عهـد خلافتـه سـلوكيات منحرفـة كثيـرة ،كـان
بامكان كل منها ان تتحول الى انحراف كبير ،واضطر الأمـام (ع) ،ان
يقابــل الأنحرافــات بقــوة وصــرامة ،ففــي بعــض الأحيــان كان ـ تلــك
الأنحرافات تشكل تيارا مهما ،على غرار انحـراف الخـوارج والشـبهات
التي القاها بعضهم في حـرب الجمـل والصـفين والنهـروان ،هـذا وكـان
مصدر الأنحرافات اشخا  ،منهم مـن ناصـر الأمـام مثـل الأشـعث بـن
قيس وزياد بن ابيه ،ومنهم من اتخـذ موقـف المعـارل مـن الأمـام مثـل
معاوية وعمـرو بـن العـا  .کشـف الأمـام (ع)بکلامـه البليـغ وجـوههم
الحقيقي للناس.
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

المصادر
 القران الکريم.
 ابــن ابــي الحديــد ،عبدالحميــد بــن هبــة اللــه ( .)9115شــرة
نهجالبلاغـــة .تحقيـــق محمـــد ابوالفضـــل ابـــراهيم .بيـــروت :دار
الکتب العلمية.
 ابن اثير ،محمد بن مبار ( .)9133النهايه في غريب الحديث
و الأثر .محقق :محمود محمد طناحي .قم :مؤسسه مطبوعـاتي
اسماعيليان.
 ابــن اعــثم الکــوفي ،ابومحمــد احمــد ( .)9399الفتــوة .تحقيــق
علي شيري .بيروت :دارالأضواء .الطبعة الأولي.
 ابن الأثير الجزري ،ابو الحسن عزالدين ( .)9301اسد الغابة في
معرفة الصحابة .بيروت :دار الفکر.
 ابن خياط ،ابـوعمرو خليفـه بـن خيـاط ليثـي عصـفري (.)9395
تـــاريخ خليفـــه بـــن خيـــاط .تحقيـــق فـــواز .بيـــروت :دار الکتـــب
العلميه .الطبعة الأولي.
 ابن سعد ،محمد هاشمي بصري ( .)9390الطبقات الکبـري.
تحقيق م حمد عبد القـادر عطـا .بيـروت :دار الکتـب العلميـة.
الطبعة الأولي.
 ابن عساکر ( .)9329تاريخ مدينة دمشق .بيـروت :طبـع علـي
شيري.
 ابن قتيبه ،عبدالله ( .)2001المعارف  .تحقيق ثروت عکاشه.
القاهره :لأنا.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم ( .)9116لسان
 ابن هشام ،عبدالملک (لأتا) .ا لسيرة النبوية  .تحقيـق مصـطفي
السـقا و ابــراهيم الأبيــاري و عبــد الحفــيظ شــلبي .بيــروت :دار
المعرفة.
 ابوشباب ،احمد عول ( .)9326الخوارج :تاريخهم ،فرقهم،
و عقائدهم .بيروت :لأنا.
 الأصـــــفهاني ،راغـــــب ( .)9117معجـــــم مفـــــردات الفـــــاظ
قرا ن الکريم .تحقيق :نديم مرعشلي .طهـران :انتشـارات ناصـر
خسرو .الطبعة الثانية.
 بســيوني زغلــول ،اعــداد ابــو هــاجر محمــد الســعيد بــن موســوعه
(.)9390اطـــراف الحـــديث النبـــوي الشـــريف .بيـــروت :عـــالم
التراث.
 البلاذري  ،احمد بن يحيي ( .)2000انساب الأشراف .دمشق:
طبع محمود فردوس العظم.

 الجــــزري ،ابــــن الــــأثير علــــي بــــن محمــــد ( .)9435الکامــــل فــــي
التاريخ.بيروت :دار صادر.





















جـــوهري ،اســـماعيل بـــن حمـــاد ( .)9396الصـــحاة ،تـــاج اللغـــة و
صحاة العربية .محقـق :احمـد عبـد الغفـور عطـار .بيـروت :دار العلـم
للملايين.
دهخدا ،علياکبـر ( .)9136لغ نامـه .تحـ اشـراف محمـد معـين.
انتشارات بانک ملي.
الـــديلمي ،حســـن بـــن محمـــد ( .)9137اعلـــام الـــدين فـــي صـــفات
المؤمنين .محقق :مؤسسة ال البي (ع)لأحيـاء التـراث .قـم :مؤسسـه
ال البي (ع)لأحياء التراث.
الــدينوري ،احمــد بــن داود ( .)9111اخبــار الطــوال .قــم :منشــورات
الرضي.
الرضي ،الشريف( )9436نهـج البلاغـة ،ترجمـه :محمـد دشـتی ،قـم،
هادی مجد ،الطبعة الأولی.
الزرکلى ،خير الدين ( .)9111الأعلام .بيروت :دار صادر.
الشهرســـتاني ،محمـــد بـــن عبـــدالکريم .)9390( .الملـــل و النحـــل.
تصحيل :احمد فهمي محمد .بيروت :دارالکتب العلميه.
الشـــيخ المفيـــد ،محمـــد بـــن نعمـــان ( .)2000امـــالي .قـــم :جامعـــه
مدرسين حوزه علميه قم.
الطبرســي ،ابوالفضــل بــن حســن ( .)9306مجمــع البيــان فــي تفســير
القران .تهران :انتشارات ناصرخسرو .الطبعة الثانية.
الطبري ،محمد بن جرير ( .)9437تاريخ الطبـري (تـاريخ الرسـل و الملـو و
الأمم) .مقدمة محمد ابوالفضل ابراهيم .بيروت :دار التراث .الطبعة الثانية.
الطريحي ،فخر الدين بن محمـد ( .)9116مجمـع البحـرين .تحقيـق:
حسيني اشکوري .تهران :المکتبة المرتضوية.
قمي ،الشيخ الصـدوق ( .)9114مـن لـأ يحضـره الفقيـه .قـم :جامعـه
مدرسين حوزه علميه قم.
الکليني الرازي ،محمد بن يعقوب ( .)9116الكافي .بيروت :دار احياء التراث.
مجــد ،محمــد ( .)2002روانشناســي زن و مــرد ،انس ـان در دو جلــوه.
ويراسته :مجيد موحدخواه .تهـران :مؤسسـه فرهنگـي انتشـاراتي مکيـال.
الطبعة الثانية.
المســعودي ،علــي بــن حســين ( .)9301تــاريخ المســعودي (مــروج
الذهب و معادن الجوهر) .محقق :يوسـف اسـعد داغـر .قـم :مؤسسـه
دار الهجرة.
اليعقــوبي ،احمــد بــن ابــي يعقــوب (لأتــا) .تــاريخ اليعقــوبي .واضــل
الکاتب العباسي .بيروت :دار صادر.

