
البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ةفصلی
ــأ ولیالســنة  ــال ــوالي  أ ول، العــدد ال ـتاء (، ۱)المت ــف وشـ  .ش۱۳۱٦خری
 (٦1 ـ51) .ق۱٤۳۱

Biannual Journal Current Studies in Nahj al- Balaghah. 

Vol. 1, No. 1, Autumn & Winter 2017 (63-73) 

 

مام علي )ع( في نهج البلاغة  دراسة طبيعة السّب واللعن عند الأ 
 اکبر توحیدلو

 (tohidlou53@yahoo.com) .نور، طهران، ا یران علوم القرا ن والحدیث بجامعة پیام قسمفي مساعد ا ستاذ 
 ۲۱/۳/۱٤۳۱تا ریخ القبول:   ۱٦/۱/۱٤۳۱تا ریخ الأستلام: 

Imprecation and Curse (La’an) by Imam Ali in Nahj-ul-Balagha 
Akbar Tohidlou 

Assistant Professor, Department of The Qur’an and Hadith, Payame Noor University (tohidlou53@yahoo.com) 
Received: 10/December/2017             Accepted: 08/October/2017 

 الملخص

 تا ریخمكانا له في ا روقة « السبُّ واللعن»قد ا فرد موضوع ل
سلام كما شكل  مادة دسمة دارت حولها صراعات  ،الأ 
ةرة الأ ولى ا ّن السب واللعن مرادفان، غير يبدو في النفكثيرة. 

معان في الجانب اللغوي للاثنين وردهما في الأ يات و ا ّن الأ 
والأ حاديث يةهر لنا ما يبعدهما عن البعض من فوارق. فعدم 
التمييز بين ما يحمله كل منهما من مفهوم قد ا دى ا لى ظهور 
شبهات مختلفة وتوجيه شتى ا نواع التهم من ناحية مختلف 

سلامتباع الطوائف ا   ية. هذا المقال ينوي النةر في ثنايا ما الأ 
ورد في ذلک من الخطب والرسائل والحكم في نهج البلاغة 
في توجيه الشتائم ا لى بعض الناس. ظهر لنا بعد دراسة النتائج 
ا ّن السب واللعن مختلفان. ذهب علماء اللغة ا ّن السب 

يعني الأبتعاد  مرادف للشتم. لكن اللعن يحمل معنا مختلفا
عن الرحمة. فعلى غرار علم اللغة هناك فارقا بين الأثنين في 
القرا ن. وهذا يدل على جواز استخدامه. ا ما السنة النبوية 
تنطوي على لعن المشركين والمنافقين وا عداء الرسالة وا هل 

الأ سلوب المتبع في و الكتاب ومن ا ظهر العداء للمسلمين.
لوب المكتبي ودراسة الخطب تا ليف هذا المقال هو الأ س

 والرسائل والحكم في نهج البلاغة.

السب، اللعن، نهج البلاغة، : الكلمات المفتاحية
مام علي )ع  .(الأ 

Abstract 
Imprecation and curse are among the topics over 
which has always been controversy in the history of 
Islam. Although imprecation (sabb) and curse 
(la’an) seem synonyms, literally they refer to 
different concepts as they enjoy different 
implications in verses and Hadith. Using these 
words interchangeably has given rise to confusion 
and accusations among Muslims. The present paper 
explores sermons, letters, and wise statements of 
Nahj-ul-Balagha for affronts addressed to others. 
Reviews of these materials clearly showed that there 
exists some difference between imprecation and 
curse. Lexicologists have judged imprecation and 
affront as synonyms. The Qur’an also differentiates 
between these two words. Making a case of these 
words, The Qur’an obviously gives credit to their 
use. In deeds and words of the Prophet and also in 
some Hadith attributed to him there are cases of 
curse which have addressed hypocrites, pagans, and 
foes of Islam and Muslims. The present study is a 
library research with a focus on the sermons, letters, 
and wise statements of Nahj-ul-Balagha. 

Keywords: Imprecation, Curses, Nahj-ul-Balagha, 
Imam Ali(AS). 
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 المقدمة
سب واللعن والأهانة، من الأ خلاق الذميمة المنتشرة في يعد ال

الكثير من المجتمعات، وشهدها العرب في شبه الجزيرة في 
سلامفي صدر و العصر الجاهلي هانة تشكل ا رضية الأ  . ا ّن الأ 

ما يتبعها و ملائمة لأنتشار الأ خلاق الذميمة في المجتمعات،
لماو من الأ ثار م بتداعيات التداعيات، ومن الواضح ا ّن الأ 

سلوك المرء يمكن ا ن تحول دون ظهور الكثير من 
يجابي في ذلي الأ مر.و الأنحرافات،  ا ن يترك تا ثيره الأ 

كان السبُّ عند بعض الطبقات الأجتماعية، ظاهرة 
ذا ا رادوا ا ن يجذبوا  اعتيادية، بل کان معيارا ا يجابيا بينهم، فا 

هانات وا لتنابز ا طراف الحديث فيما بينهم، كان يرون الأ 
، وبلغ الأ مر بهم درجة ا نهم كانوا اممتع   ابالأ لقاب الذميمة ا مر  

 يرون ذکر المثالب مفخرة لهم.

 ا طار الموضوع
يعني السب واللعن استخدام المفردات المذمومة والبذيئة 
والمؤذية، ويراد بالسب الحديُث عن القضايا المذمومة 

المفردات  والمستهجنة باستخدام العبارات الصريحة، وا يراد
نسانية،لأ السيئة والتي يحمل السب مفهوما و تليق بالمكانة الأ 

 متسع النطاق ويتضمن كل ا نواع التهم السيئة.
هانة نهيا شديدا حتى لو كان الأ خر  ينهی القرا ن عن الأ 

يستنب  من بعض الروايات ا ّن عددا من المؤمنين فكافرا. 
دة فعل منهم ذلک کرو كانوا يسبّون ا حيانا ا صنام المشركين،

على عمل المشركين، فنهاهم القرا ن عن ذلي بصريح العبارة 
وا وجب عليهم احترام ا سس الأ دب حتى في مواجهة ا كثر 

 الأ ديان خرافة.
َوَلأ َتُسبُّوا ال ِذيَن »يقول الله تعالى في الذكر الحكيم: 

ا بَِغْيِر عِ   /)الأ نعام« ْلمٍ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل ِه َفَيُسبُّوا الل َه َعْدو 
ينقل الشيخ الطوسي عن الحسن البصري في سبب  (۱۱۸

نزول الأ ية: كان المؤمنون يسبّون ما يعبده المشركون من 
دون الله، فكان المشركون يسبّون ما يعبده المؤمنون، فنهى 
الله المؤمنين عن سب ا لهتهم لكيلا يسّب الكفار ا له 

يعلمون لأ حيثالمؤمنين، فكا ن المؤمنين قد ا شركوا من 
 .(٤۲۱ /٤: ۱٤۱٦، الطبرسی)

هانة، والأعتماد على  تا مر الروايات المسلمين بترك الأ 

منهاج المنطق، وعدم اللجوء ا لى السب والأهانة في مواجهة 
ا ن شر الناس »عقائد المعارضين، كما روي عن النبي )ص(: 

)الشيخ « عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره
لأ تسبّوا »وورد في حديث ا خر:  (۱۱۸: ۲۱۱۱مفيد، ال

نها ما مورة، ولأ تسبّوا الجبال ولأ الساعات، ولأ  الرياا؛ فا 
 )قمی، )الرضي،« الأ يام ولأ الليالي فتا ثموا وترجع عليكم

سباب المسلم »قال رسول الله )ص(:  (3۷۷ /۲: ۲۱۱٦
: ۱۱۱۳، ي)قم« فسوق، وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه

٤/ ۳۷۷) . 
يشتم قنبر وقد رام ا ن يرد  ارجل   سمع ا مير المؤمنين )ع(

يا قنبر دع شاتمي  امهل  »عليه فناداه ا مير المؤمنين )ع(: 
ترضي الرحمن وتسخ  الشيطان، وتعاقب عدوك  امهان  

برا  النسمة ما ا رضى المؤمن ربه بمثل و فوالذي فلق الحبة
وقب الحلم، ولأ ا سخ  الشيطان بمثل الصم ، ولأ ع

وجاء  (۱۱۸: ۲۱۱۱)ا مالي، « الأ حمق بمثل السكوت عنه
« من سمع بفاحشة فا بداها كان كمن ا تاها»في رواية ا خرى: 

مام موسى  (۲۷۳ /۲۱: ۱۱۱3الحديد، ا بي)ابن  عن الأ 
ما تساّب اثنان ا لأ انحّ  الأ على ا لى مرتبة »)ع(:  الكاظم
 .(۳۱3: ۱۱۸۷، ي)الديلم« الأ سفل

مام )ع(ا ن ا صحابه  كما روي ا نه في يوم صفين سمع الأ 
انِيَن، »يسبون ا هل الشام فقال:  َكِرْهُ  لَُكْم اَْن َتُكونُوا: لَع 

َشت اِميَن َتْشِتُموَن، َوَتَتْبَرُءوَن، َولَِكْن لَْو َوَصْفُتْم َمَساِوَئ اَْعَمالِِهْم 
ا َوَكَذا، َكاَن َفُقْلُتْم ِمْن ِسيَرتِِهْم َكَذا َوَكَذا، َوِمْن َاْعَمالِِهْم َكذَ 

لَْو قُْلُتْم َمَكاَن لَْعِنُكْم و اَْصَوَب ِفي الَْقْوِل َواَْبَلَغ ِفي الُْعْذِر،
« ا ِي اُهْم، َوَبَراَءتُِكْم ِمْنُهْم: الل ُهم  اْحُقْن ِدَماَءُهْم، َوِدَماَءنَا

 .(۳۱٤: ۱۳٦۸)الرضي، 
مام )ع( قبل مواجهة العدو يوم الصفين:  كما قال الأ 

أ تهيجوا النساء با ذى، وا ن شتمن ا عراضكم وسببن ول»
: م. ن« )ا مراءكم، فا نهن ضعيفات القوى والأ نفس والعقول

۳3۲). 
ِفي اَْصَحابِِه َفَمر ْت بِِهُم اْمَراٌَة  اَوُرِوَي اَن ُه )ع(َكاَن َجالِس  

َهِذِه  ا ِن  اَْبَصارَ »َجِميَلٌة َفَرَمَقَها الَْقْوُم بِاَْبَصاِرِهْم فََقاَل)ع(: 
َذا نََةَر اََحُدكُْم ا ِلَى  الُْفُحوِل َطَواِمُح َوا ِن  َذلَِي َسَبُب ِهَبابَِها َفا ِ

ن َما ِهَي اْمَراٌَة َكاْمَراَتِهِ  َفَقاَل َرُجٌل  .اْمَراٍَة تُْعِجُبُه فَْلُيَلاِمْس اَْهَلُه َفا ِ
، فََوَثَب الَْقْوُم لَِيْقُتلُوُه، َما اَْفَقَههُ  اَقاَتَلُه الل ُه، َكاِفر  ِمَن الَْخَواِرِج: 
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، اَْو َعْفٌو َعْن َذنْبٍ  اَفَقاَل )ع(: ُرَوْيد   م. « )ا ِن َما ُهَو َسب  بَِسبٍّ
 .(3۲۱: ن

و هناك عدٌد كبير من الروايات التي تؤكد على الأبتعاد 
هانة والشتم، لكن لو نةرنا ا لى خطب  عن السب وتوجيه الأ 

مام علي )ع(ورسائله وحك مه في نهج البلاغة، لرا ينا الأ 
ا حاديث تدّل علی ضرورة سب بعض المشركين والمنافقين 
مام )ع(وا هل الكوفة، هذا ومنع ا هل البي   وحتى ا صحاب الأ 
هانة؛ بين هذا وذاك، ا ّن  )ع(ا تباعهم من التفوه بالسب والأ 
ثوا ا حيانا  السؤال الذي يطرا نفسه هنا هو هذا: لماذا تحد 

 وامرهم الصريحة؟بعبارات تُعاِر  ا  
جابة عن الأ سئلة التالية وهي:   يسعی هذا البحث ا لی الأ 

ما هو السبب في ورود عبارات في نهج البلاغة تتضمن 
هانة والشتم؟   نوعا من الأ 

هل تعد هذه الحالأت من مصاديق السب والشتم، ا م 
 ا نها مجرد لعن؟ 

مام علي  سيلقي هذا البحث الضوء على بعض ا حاديث الأ 
حكمه، ويكشف نوع و ا ورد في خطبه ورسائله)ع( كم

هانة ا م  الخطاب الكامن فيها؛ هل هي تصن ُف ضمن الأ 
السب، ا م ا نها ا حاديث قيل  في ا طار العادات والتقاليد 

 ؟يمكننا عدها معارضة للقرا ن ا م لأالسائدة ا نذاك، وهل 

 سوابق البحث
ن لم يدّون في هذا المجال كتاب مستقل يعالج الأ مر، غير ا  
 هناك ا بحاثا يمكن ا ن نعّدها مقدمة لهذا البحث، مثل كتاب

مفهوم اللعن والسب في القرا ن الكريم، المجمع ». ۱
فالكتاب من تا ليف المجمع العلمي « العلمي لأ هل البي  )ع(

لأ هل البي  )ع( وباللغة العربية ويتطرق ا لى مفهوم السب 
ن من عدة فصول، ا لقى الكاتب الضوء بداية  واللعن، ومكو 

على مفهوم السب واللعن، ومن ثم تطرق ا لى سمات اللعن 
والملعون، ثم ركّز على دراسة اللعن مفهوميا وذلي في جانب 
المعتقدات. كما ا ولى اهتماما با راء الخلفاء حول السب 
واللعن، وكذلي ا راء ا هل البي  )ع( في المجال ذاته. هذا 

 .البي  )ع( الكتاب متوفر على موقع المجمع العلمي لأ هل
الحديد.ا ّن شرا ا بي  مقدمة شرا نهج البلاغة لأبن. ۲

حامد عبد ا بي  الحديد من تا ليفا بي  نهج البلاغة لأبن

، هو هـ ٦3٦الحديد المعتزلي ت ا بي  الحميد بن هبة الله بن
ا كثر الشروا تفصيلا على نهج البلاغة، ويحةى بتا ييد 

يسير و ا،جزء ۲۱المسلمين كافة، هذا الكتاب مكّون من 
على ترتيب نهج البلاغة، ا ذ يبدا  بالخطب ثم بالرسائل وا خيرا 

 بالكلمات القصيرة.
ترجمة نهج البلاغة الفارسية لدشتي، ُيَعدُّ محمد . ۳

( من كبار العلماء المعاصرين، ذاع صيته ۲۱۱۱دشتي )ت
بسبب الكتب التي نشرها في مجال نهج البلاغة وخاصة 

مقدمات کتبها و نهج البلاغة،نهج البلاغة، ومعجم  ترجمة
في مستهل كل خطبة ورسالة، وا لقهء نةرة عابرة على سيرة 

ذكِر المناسبة التي قيل  و الشخصيات الواردة في الخطبة،
مام )ع(لتلي المواقف، ويمكن  فيها تلي الخطب، واتخاذ الأ 

 ا دراجها في ا طار سوابق هذا البحث.

 مفهومه المفهوم اللغويو السب

يحمل كل منهما في الأ دب و انة على ا نواع،السب والأه
تفيدنا المعاجم ا ّن هذه المفردات: و العربي مفهوما خاصا،

الهجو، والهجر، والسب، والشتم، والأهانة، والتفحش، 
والعار، والبذاءة، والسلاطة، وما شابهها، تشكل ا نواعا للسب 
ساءة نحو الأ خر ا كثر مما هو لأزم  هانة هي الأ  والأهانة. فالأ 

بعبارة ا خری ا ذا ما تجاوزت  (۱۲/۳3: ۱۱٤٦)دهخدا، 
السيئات حدها، يلجا  الشخص ا لى السب. ا ما التفحش 

هانة.  فيعني الهجاء، والسب يعني القول السيئ ا و الأ 
، صفهانيقال الراغب: السب هو الشتم الوجيع )الأ

هانة تعني الشتم( و۲۲3: ۱۱۱۷ غير لأ ذهب ابن ا ثير ا ّن الأ 
كما ذهب كل من الجوهري  (۳۳۱ /٤: ۱۱۸۸اثير، )ابن

: ۱۱۱٦( والطريحي )الطريحي، ۲۱ /٤: ۱٤۱٦)الجوهري، 
( هذا ٤33 /۱: ۱۱۱٦( وابن منةور )ابن منةور، ۳۱۱ /٦

المذهب عند الحديث عن مفهومها لغويا. يبدو ا ّن علماء 
اللغة اعتبروها مرادفة للسب والشتم، غير ا ّن اللعن يحمل 

( فلو راج  م. نلبعد عن الرحمة )مفهوما مختلفا، ويعني ا
بين الناس تعني طلب الطرد وتحمل مفهوما مختلفا عن 

 السب والشتم.
ا ّن السب واللعن يختلفان لغويا کما يختلفان من ناحية 

؛ ايةهر هذا الأختلاف في القرا ن الکريم واضح  و المعنى،
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مرة ونسب  ا لى الله  ۳۷فمفردة اللعن وردت في القرا ن 
  على لسان الناس مرة واحدة، فهذا العدد من تعالى، ونقل

الورود يدل على جواز التفّوه بها، غير ا ّن السب ورد في 
هانة، وهذا يدل على عدم  القرا ن مرة واحدة، ونهي عن الأ 

 جواز السب والشتم.
ا ما في السنة النبوية نرى العشرات من الأ حاديث، والتي 

داء الرسالة، تشتمل على لعن المشركين، والمنافقين، وا ع
، زغلول يبسيونوا هل الكتاب، ومن ا بدوا العداء للمسلمين )

زوا جيش »كما ورد في التواريخ  (3۱3 /٦: ۱٤۱۱ جهِّ
 /۳: ۱۳۸۷)الطبري، « ا سامة، لعن الله من تخلف عنه

 .(۱۲۱ /۱: ۱٤۱۱؛ شهرستاني، ۲۲٦

 مصاديق اللعن والملعونين في القرا ن والروايات

يات القرا ن الكريم ا ّن الملعونين ا ربع يةهر لنا عند دراسة ا  
لهي و فئات: ا بليس، هو ا ول الملعونين، واستحق اللعن الأ 

يِن(  كما ورد في الذكر الحكيم: )َوا ِن  َعَلْيَي الل ْعَنَة ا ِلَى َيْوِم الدِّ
والكفار، كما ورد في القرا ن الكريم: )ا ِن  الل َه لََعَن  (۷۸ /)ص

ا( )الأ حزابالَْكاِفِريَن َواََعد   ا هل الكتاب: )لُِعَن (٦٤ /لَُهْم َسِعير 
ال ِذيَن َكَفُروا ِمن َبِني ا ِْسَرائِيَل َعَلى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن 

والمسلمون، وهم على عدة ا قسام:  (۸۷ /َمْرَيَم( )مائدة
( ومن ا ذى النبي ۱۸ /( والةالمين )هود۷ /الكذابين)النور

( ۲۳ /اتهم البريئات بالزنا )النور ( ومن3۷ /)ص( )الأ حزاب
( والفاسدين ۱۳ /( والقتلة )النساء٦۸ /والمنافقين )التوبة

 .(۲۲ /)محمد ( وقاطعي الأ رحام۲۲ /)محمد

 دراسة نص الخطب والرسائل والحكم الواردة في نهج البلاغة

بعد ا ن خضنا في التعريفات وا لقينا الضوء على الخطوط 
ا يفرق بين السب واللعن، ننتقل العريضة للنص، واتضح لنا م

مام علي )ع(في  ا لى صلب الموضوع وهو دراسة ا حاديث الأ 
اللعن.لقد وردت عبارات و نهج البلاغة حول موضوع السب

خطبة ورسالة وحكمة في نهج البلاغة، تدّل علی ا ّن  ٤۲في 
مام لعن البعض وشتمهم.   الأ 

 . مخاطبة الخلفاء۱
، ا ذ وّجه نقده للخليفة الثاني ا نها الخطبة الشهيرة بالشقشقية

َها وَيْكثُُر الِْعَثاُر فِيَها »بالقول:  َيْغلُُظ َكْلُمَها وَيْخُشُن َمسُّ

ْعَبِة ا ِْن اَْشَنَق لََها َخَرَم وا ِْن  والِأْعتَِذاُر ِمْنَها فََصاِحُبَها َكَراِكِب الص 
مَ  َم َثالُِث ا ِلَى اَْن َقا»ثم يقول عن عثمان: «. اَْسَلَس لََها َتَقح 

ا ِحْضَنْيِه َبْيَن نَثِيلِِه وُمْعَتَلِفهِ   .(۳۱: ۱۳٦۸)الرضي،  «الَْقْومِ نَافِج 
مام عبّر عن انتقاده  ّن الأ  كما هو واضح من العبارات فا 

بمختلف الأ مثلة، وكان يرمي من هذا و لهما في لباس التشبيه
ا لقاء الضوء على معنويات وا خلاق الخلفاء الثلاثة، فحقق ما 

 صبو ا ليه مستعينا بمختلف الأ ساليب التعبيرية.ي

 . مخاطبة ا هل البصرة۲
مام )ع(في الخطبة الـ  ا هل البصرة بعد وقعة  ۱۳يذم الأ 
كُْنُتْم ُجْنَد الَْمْراَِة، َواَْتَباَع »الجمل، ويلومهم عل جهلهم: 

اٌق، َوَعْهُدكُْم الَبِهيَمِة، َرَغا َفاََجْبُتم، َوُعِقَر فََهَرْبُتْم. اَْخلاَقُُكْم ِدقَ 
ِشَقاٌق، َوِدْيُنُكْم نَِفاٌق، َوَماُؤكُْم ُزَعاٌق، الُمِقيُم َبْيَن اَْظُهِركُْم 
اِخُص َعْنُكْم ُمَتَداَرٌك بَِرْحَمٍة ِمْن َربِّهِ   «ُمْرَتَهٌن بَِذنْبِِه، َوالش 

 .(۳٦: ۱۳٦۸)الرضي، 
مام )ع(الخطبة الـ  وذم فيها ا هل البصرة قبل  ۱٤ا لقى الأ 

ْ  ُعُقولُُكْم »عة الجمل ولأم جهلهم وسفاهتهم: وق َخف 
ِكٍل وَفِريَسٌة  وَسِفَهْ  ُحلُوُمُكْم َفاَنُْتْم َغَرٌ  لَِنابٍِل واُْكَلٌة لأ ِ

 «.لَِصائِلٍ 
قبل تحقيق النصر في وقعة الحمل عام  ۱3٦وجاءت الخطبة 

َرا ُْي  َواَم ا فَُلانَُة فَاَْدَركََها»والخطاب موّجه لأ هل البصرة:  ۳٦
 .(۲۱٤: م. ن) «النَِّساِء َوِضْغٌن َغَلا فِي َصْدرَِها كَِمْرَجِل الَْقْينِ 

ا لقي  الخطب الثلاثة قبل يوم الجمل، ا ذ وقف ا هل البصرة 
مام )ع( عليهم بعد  بوجه ا مام زمانهم دعما لفئة ضالة، فانتصر الأ 
 حرب دامية، ووجه لهم انتقاده في الخطب الثلاثة.

 ن قيس. لعن ا شعث ب۳
موّجه لأ شعث بن قيس، وذلي بعد  ۱۱الخطاب في الخطبة الـ 

مام )ع(عليه قائلا:  مام، ورّد الأ  َعلَْيَي »ا ن احتج الأ شعث على الأ 
لَْعَنُة اللِه َولَْعَنُة اللا ِعنِيَن! َحائٌِي اْبُن َحائِي! ُمَنافٌِق اْبُن كُافِر! َواللِه 

 .(٤۲: م. ن« )سلام اُْخَرى!لََقْد اََسَرَك الُكْفُر َمر ة  َوالأ  
كان الأ شعث بن قيس من المنافقين والخوارج، وكان قد 
تولّى ولأية ا ذربيجان في عهد عثمان بن عفان، عندما تولّى 

مام )ع(الخلافة، ا بقاه والي   على ا ذربيجان وا رمينية. لعب  االأ 
الأ شعث في موقعة صفين دورا بارزا سواء في الحرب ا و في 

مام على قبول مفاوضات التحكي م، وكان من الذين ا رغموا الأ 



مام علي )ع( في نهج البلاغة  ٦5/ دراسة طبيعة السّب واللعن عند الأ 

لأ هالي العراق  اموسى الأ شعري َحَكم  ا بي  التحكيم، واختيار
من هنا تعتبره الروايات الشيعية  (۱۷۱: ۱۱۱۱)الدينوري، 

مام: لو لم تقبل «. خائنا مخضرما» قال الأ شعث للا 
بالتحكيم، فلا يحارب ا لى جانبي شخص واحد من قبيلتي 

 .(3۷۲-3٦۱ /٤: ۱۳۸۷)الطبري، 

 . مخاطبة ا هل البصرة ٤
مام )ع(ا هل الكوفة في الخطب   ۳٤و ۲۱و ۲۷يخاطب الأ 

 ۲۳۸و ۱۸۱و ۱۷3و ۱۳۱و ۱۲۱و ۱۱۸و ۷۱و ٦۱و ۳۱و
 يوجد فيها السب.لأ يذمهم فيها، لكن

مام الخطبة  هـ. ق عندما وصله خبر ۳۸عام  ۲۷ا لقى الأ 
ل الكوفة هجوم جيش معاوية على مدينة الأ نبار، وتساُهِل ا ه

َجاِل َولأَِرَجاَل! ُحلُوُم الأ ْطَفاِل، »وتراخيهم، ا ذ قال:  َيااَْشَباَه الرِّ
َوُعُقوُل َربّاِت الِحَجاِل، لََوِدْدُت اَنِّي لَْم اََركُْم َولَْم اَْعِرْفكْم 

َقاَتَلُكُم اللُه! لََقْد  ا، َواَعَقَبْ  َسَدم  اَجر ْت نََدم   -َوالله-َمْعِرفَة  
ْعُتُمونِي نَُغَب ا، َوَشَحْنُتْم َصْدِري َغْية  اْلِبي َقْيح  ملا تم قَ  ، َوَجر 

 «، َواَْفَسْدتُْم َعَلي  َرا ْيِي بِالِعْصَياِن َوالخْذلأَناالت ْهَماِم اَنَْفاس  
 .(3۲: ۱۳٦۸)الرضي، 

 ۳۷بعدما شّن ضحاك بن قيس عام  ۲۱جاءت الخطبة 
اَيَُّها الن اُس، »هجوما على قافلة الحجاج وسلبهم ا موالهم: 

م   الْمْجَتِمَعُة ا ْبَدانُهْم، الُمْخَتلَِفُة ا ْهَواُؤُهْم، َكلاُمُكم ُيوِهي الصُّ
لاَب، َوفِْعلُُكْم ُيْطِمُع فِيُكُم الأ ْعَداَء!، اََعالِيُل بِاََضالِيَل ِدفَاَع  الصِّ

لِيُل! ْيَم الذ  ْيِن الَمُطوِل، لأَيمَنُع الض   .(3٤: م. ن« )ِذي الد 
مام الخطبة  بعد ا نزال الهزيمة بالخوارج  ۳٤كما ا لقى الأ 

، بهدف استنفار الناس ا لى ا هل الشام في نخيلة ۳۷عام 
بِل لأ اُفٍّ لَُكْم!... َفاَنُْتمْ »الكوفة:  َتْعِقلُوَن... َما اَنُْتْم ا ِلأ  َكا ِ

 .(3۸ :م. ن« )َضل  ُرَعاتَُها...
النعمان بن بشير خطبها عند علمه بغزوة  ۳۱ا ما الخطبة 

صاحب معاوية لعين التمر؛ تلي الأ راضي المعمورة الواقعة 
لأَ اََبا لَُكْم! َما : »هـ ۳۱غربي الفرات وقصور ا هل الكوفة عام 

َ َحِمي َة  َتْنَتِةُروَن بَِنْصِركُْم َرب ُكْم؟ اََما ِديٌن َيْجَمُعُكْم، َولأ
 .(٦٤: م. ن) «تُْحِمُشُكمْ 

عندما علم بغزوة  هـ ۳۱ا عام خطبه ٦۱ا ما الخطبة 
النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر وذم فيها ا هل 

ب ِة » الكوفة:  اَْغَلَق كُلُّ َرُجل ِمْنُكْم َباَبُه، َوانَْجَحَر انِْجَحاَر الض 

لِيُل َواللِه َمْن نََصْرتُُموهُ  ُبِع ِفي ِوَجاِرَها، الذ   «في ُجْحِرَها، َوالض 
 .(۸۲: م. ن)

مام خطبة رقم  بعدما انصاعوا  هـ ۳۷عام  ۷۱خطب الأ 
َولََقْد » لخدع عمرو بن العاص ومعاوية، فيخاطبهم محذرا: 

َبَلَغنِي اَن ُكْم َتُقولُوَن َعِلي  َيْكِذُب َقاَتَلُكُم الل ُه َتَعالَى فََعَلى َمْن 
 .(۸٤: م. ن) «اَْكِذبُ 

لصعبة يتحدث فيها عن الأ حداث ا ۱۱۸ا ما الخطبة رقم 
بَِلا  ابَِلا اَْرَواٍا َواَْرَواح   اَما لِي اََراكُْم اَْشَباح  »المستقبلية: 
اك   ار   ااَْشَباٍا َونُس  م   ابَِلا اَْرَباٍا َوَاْيَقاظ   ابَِلا َصَلاٍا َوتُج   انُو 

اَء َونَاِطَقة  َبْكَماَء رَ  اُغي ب   اَوُشُهود   اَيُة َونَاِظَرة  َعْمَياَء َوَساِمَعة  َصم 
َقْ  بُِشَعبَِها َتِكيلُُكْم بَِصاِعَها  َضَلاٍل َقْد َقاَمْ  َعَلى قُْطبَِها َوَتَفر 
ل ةِ   «َوَتْخِبُطُكْم بَِباِعَها َقائُِدَها َخاِرٌج ِمَن الِْمل ِة َقائٌِم َعَلى الضِّ

 .(۱٤۱: م. ن)
؛ بعد ا ن قام ا ليه رجل من ا صحابه ۱۲۱ا ما في الخطبة 

الحكومة ثم ا مرتنا بها فلم ندر ا ي الأ مرين  فقال: نهيتنا عن
اُِريُد اَْن اَُداِوَي بُِكْم َواَنُْتْم َدائِي »ا رشد؛ صفق )ع( ثم قال: 

ْوَكِة َوُهَو َيْعَلُم اَن  َضْلَعَها َمَعَها الل ُهم  َقْد  ْوَكِة بِالش  َكَناِقِش الش 
ِويِّ َوَكل   اِء الد  « ِ  الن ْزَعُة بِاَْشَطاِن الر ِكيِّ َمل ْ  اَِطب اُء َهَذا الد 

 .(۱٦۲: م. ن)
مام )ع( خطبة رقم  على المنبر وتُعَرُف  ۱۳۱خطب الأ 

اَي ُتَها النُُّفوُس الُْمْخَتلَِفُة َوالُْقلُوُب الُْمَتَشتَِّتُة »بالخطبة المنبرية: 
اِهَدُة اَْبَدانُُهْم َوالَْغائَِبُة َعْنُهْم ُعُقولُُهْم اَْظاَ  ُركُْم َعَلى الَْحقِّ َواَنُْتْم الش 
 .(۱۷٤: م. ن« )َتْنِفُروَن َعْنُه نُُفوَر الِْمْعَزى ِمْن َوْعَوَعِة اْلأََسدِ 

مام )ع(كان ُمسند   ۱۷3و ذهب الشارحون لخطبة   اا ّن الأ 
اَيَُّها الن اُس َغْيُر الَْمْغُفوِل » ا لی عمود مسجد المدينة وقال: 

 .(۲۳٤: م. ن) «الَْما ُْخوُذ ِمْنُهمْ َعْنُهْم َوالت اِركُوَن 
مام )ع( خطبة رقم  بهدف  ۳۷عام  ۱۸۱و خطب الأ 

بكر في مصر وفي ذم العاصين ا بي  تقديم العون لمحمد بن
اََبا لَِغْيِركُْم َما َتْنَتِةُروَن بَِنْصِركُْم َوالِْجَهاِد لأ »من ا صحابه: 

ل  لَُكْم اَ  ُكْم الَْمْوَت اَِو الذُّ َما ِديٌن َيْجَمُعُكْم َوَلأ َحِمي ٌة َعَلى َحقِّ
اَن  ُمَعاِوَيَة َيْدُعو الُْجَفاَة الط َغاَم...  اَتْشَحُذكُْم اَ َولَْيَس َعَجب  

ُبُهُم اْبُن الن ابَِغةِ   .(۲٤٤: م. ن« )َوُمَؤدِّ
في شا ن الحكمين وذم ا هل  ۲۳۸و ا لقی خطبة رقم 

ُطوا ُجَفاٌة َطَغاٌم َوَعِبيٌد اَْقزَ » الشام:  اٌم ُجِمُعوا ِمْن كُلِّ اَْوٍب َوتُلُقِّ
  (۳۳٦: م. ن« )ِمْن كُلِّ َشْوبٍ 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی3۸

مام علي )ع(ا هل الكوفة قبل وقعة الجمل وبعدها  مدا الأ 
عندما انتصر على العدو؛ لهذا كان السواد الأ عةم من ا هل 

مام قلبا وقالبا؛ كما يغيب عن بالنا با ّن لأ الكوفة داعمين للا 
الكوفة فّضل عدم الخروج ا لی الحرب، َفُتِرَك من ا هالي  اا ناس  

ماُم وحيدا يخوضها؛ وهم قاتلوا ا لى جانبه ا هَل الجمل  الأ 
ننسى ا نّه في وقعة الجمل حضر لأ والخوارج ويوم الصفين،

مقاتلا من المدينة والمدن الأ خرى ا لى البصرة وقّدموا  ٤۱۱
مام )ع(، لكن كان ا هل الكوفة يشكّلون الأ غلبي ة في العون للا 

مام )البلاذري،   /۲: ۲۱۱۱الحروب الأ خرى التي خاضها الأ 
: ۱٤۱۱؛ المسعودي، ٤۷۱-٤۷۷ /٤: ۱۳۸۷؛ الطبري، ۱3۸
لكن السؤال المطروا هنا يدور حول ذم  (۱۱۳-۱۱3 /۳

مام )ع(ا ياهم  الرسالة التي يحملها الذم في خطبه.و الأ 
مام )ع( تلي الكلمات والخطب كا خر حلٍّ  لقد اختار الأ 

تحّرك الأ حداث حميتهم، ويتقبلون لأ الفئة، فالذين لتلي
مام  ساءات، ا راد الأ  برحاب الصدر شتى ا نواع الشتائم والأ 
باتخاذه هذا الأ سلوب في الكلام ا ثارتهم لمواجهة العدو، هذا 

 ا ذا بقي في ذاتهم ا قل المشاعر التي تحّرك ساكنا.
ا ّن استخدام هذا السبيل يا تي بثماره في مواجهة بعض 

مام ا ن ال فئات، كما يؤكد علم النفس على هذا الأ مر. ا راد الأ 
يقوم بعمل يثير فيهم الحمية، من هنا نرى ا ّن استخدام هذا 
 الأ سلوب في التعبير يا تي متناسقا مع قضية البلاغة في الكلام.
مــام هــذا الأ ســلوب بعــدما اســتخدم  هــذا ويســتخدم الأ 
م ا ســاليب ا خــرى ومنهــا شــحذ الهمــم والحــديث عــن القــي

المعنويــــة والماديــــة مثــــل الجهــــاد فــــي ســــبيل الله.فهــــذه 
ن اَتباعـه ولـأ  ئَِس مِـ الأ حاديث قـد جـرت علـى لسـان مـن يَـ
ــة  ــة، بغي ــردات العنيف ــي المف ــوه بتل ــبيلا ســوى التف ــرى س ي

 استيقاظهم من ُسباتهم.

 . مخاطبة طلحة والزبير3
ا نفذ عبد الله بن عباس ا لى الزبير يستفيئه ا لى طاعته قبل 

ن َي ا ِْن َتْلَقُه َتِجْدُه لأ »مل فقال: حرب الج َتْلَقَين  َطْلَحَة َفا ِ
ْعَب  اَكالث ْوِر َعاِقص    .(3٤: ۱۳٦۸)الرضي، « َقْرنَُه َيْرَكُب الص 

 ۳٦في البيعة له عام و و قال )ع(في شا ن طلحة والزبير
ْبَهُة َوا ِن َها لَْلِفَئُة الَْباِغَيُة ِفيَها الَْحَماُ وَ »قَُبيَل الحرب:  ُة َوالشُّ الُْحم 

 .(۱۸۱: م. ن« )الُْمْغِدفَةُ 
بكر. وكان من ا بي  ا سلم طلحة بن عبيد الله على يد

؛ المسعودی، ۲3۲- ۲3۱ /۱ د. ت:المهاجرين )ابن هشام، 
 (٤٦۸ /۲: ۱٤۱۱؛ ابن الأثير الجزری، ۲۷۷ /۲: ۱٤۱۱

. ۳3كان طلحة من ضمن الذين طّوقوا بي  عثمان عام 
( 3٦۱ /3: ۲۱۱۱تل الخليفة الثالث )البلاذری، واتُِّهَم بق

يقال ا ّن طلحة ُيَعدُّ من العناصر الرئيسية المحرِّضة علی قتل و
مام  (۱۷3 /۲ د. ت:الخليفة الثالث )اليعقوبي،  ثار على الأ 

واعتبره  (۱۱۸: ۱٤۱3خياط، علي )ع(في وقعة الجمل )ابن 
مام )ع( ا نّه ا مكر الناس )ابن   /۲: ۱٤۱۱، الكوفيا عثم الأ 

قتل طلحة وترك بعد وفاته ثروة هائلة، وفي يد  (٤٦٤-٤٦۳
َم  ا صوله  خازنه ا لف ا لف درهم ومائتا ا لف درهم، وقُوِّ

 ۱٦٦ /۳: ۱٤۱۱وعقاره بثلاثين ا لف ا لف درهم )ابن سعد، 
-۱٦۷). 

ماَم، فقالأ: ا نه قد نلنا بعد رسول  لقد زار طلحة والزبير الأ 
ا نتما شريكاي في القوة » ك، فقال: الله جفوة فا شِركنا في ا مر

ا نا نريد » ، فقالأ: «والأستقامة وعوناي على العجز والأ ود
ن لنا في الخروج ، فقال علي لبعض ا صحابه: «العمرة، فا ذِّ

د. )اليعقوبي، « والله ما ا رادا العمرة، ولكنهما ا رادا الغدرة»
 .(۱۸۱ /۲ ت:

 .مخاطبة مصقلة بن هبيرة٦
لة سبي بني ناجية من عامل ا مير ابتاع مصق ۳۷في عام 

المؤمنين )ع(وا عتقهم، فلما طالبه الماَل استنکف وهرب ا لى 
مام)ع(:  َقب َح اَلل ُه َمْصَقَلَة َفَعَل ِفْعَل »الشام، فقال له الأ 

اَداِت وَفر  فَِراَر اَلَْعِبيدِ   .(٦٦: ۱۳٦۸)الرضي، « اَلس 
مام )ع(على ا حد  مدن كان مصقلة بن هبيرة عامل الأ 

فارس وكان قد بذل ا موال بي  المال ا لى ا قاربه في فترة 
ماَم هذا الأ مر، فنهاه عن فعله، وطالبه الأ موال،  حكمه، بلغ الأ 
وصل مصقلة ا لى البصرة واقترا دفع ا قل من نصف ا موال 
مام، فانضم ا لى معاوية )الطبري،  بي  المال، فرفض الأ 

۱۳۸۷ :3/ ۱۲۱). 

 .مخاطبة معاوية۷
مام )ع( في ا خر ا يام حياته الشريفة، في ذم ا هل قال الأ 

ا ا ِن ُه َسَيْةَهُر َعَلْيُكْم َبْعِدي َرُجٌل َرْحُب »الكوفة وتحذيرهم:  اَم 
َيِجُد َفاْقُتلُوُه لأ الُْبْلُعوِم ُمْنَدِحُق الَْبْطِن َيا ْكُُل َما َيِجُد َوَيْطلُُب َما

 (۷٦: ۱۳٦۸)الرضي، « َولَْن َتْقُتلُوهُ 



مام علي )ع( في نهج البلاغة  ٦9/ دراسة طبيعة السّب واللعن عند الأ 

َوالل ِه : »۳۷صفين قال في مدينة الكوفة عام  و بعد حرب
 (۳۱۱: م. ن« )َما ُمَعاِوَيُة بِاَْدَهى ِمنِّي َولَِكن ُه َيْغِدُر َوَيْفُجرُ 

قبل بدايته:  ۳٦و کتب ا لى معاوية في ا ر  الصفين عام 
تَِها َدَعْتَي َفاَجَ » َجْ  بِِزيَنِتَها َوَخَدَعْ  بَِلذ  ْبَتَها ِمْن ُدنَْيا َقْد َتَبه 

َوَقاَدْتَي َفات َبْعَتَها َواََمَرْتَي َفاََطْعَتَها َوا ِن ُه ُيوِشُي اَْن َيِقَفَي َواِقٌف 
ُيْنِجيَي ِمْنُه ِمَجن  َفاْقَعْس َعْن َهَذا اْلأَْمِر َوُخْذ اُْهَبَة لأ َعَلى َما

ْر لَِما َقْد نََزَل بَِي َوَلأ تَُمكِِّن الُْغَواةَ  ِمْن َسْمِعَي  الِْحَساِب َوَشمِّ
ن َي ُمْتَرٌف َقْد اََخَذ  َوا ِل أ َتْفَعْل اُْعلِْمَي َما اَْغَفْلَ  ِمْن نَْفِسَي َفا ِ
ْيَطاُن ِمْنَي َما َْخَذُه َوَبَلَغ ِفيَي اََمَلُه َوَجَرى ِمْنَي َمْجَرى  الش 

ِعي ِة  ِم َوَمَتى كُْنُتْم َيا ُمَعاِوَيُة َساَسَة الر  ِة الرُّوِا َوالد  َوُوَلأَة اَْمِر اْلأُم 
بَِغْيِر َقَدٍم َسابٍِق َوَلأ َشَرٍف َباِسٍق َونَُعوُذ بِالل ِه ِمْن لُُزوِم َسَوابِِق 

ُرَك اَْن َتُكوَن ُمَتَماِدي   َقاِء َواَُحذِّ ِة اْلأُْمِنيِِّة ُمْخَتلَِف  االش  ِفي ِغر 
ِريَرةِ   .(۳٤۸: م. ن« )الَْعَلانَِيِة َوالس 
)ع(ا لى معاوية جوابا عن كتاب منه ا ليه في  ايض  و كتب ا  

ِريُح : » ۳۷صحراء صفين عام  َوَلأ الُْمَهاِجُر َكالط ِليِق َوَلأ الص 
: م. ن «)َكالل ِصيِق َوَلأ الُْمِحقُّ َكالُْمْبِطِل َوَلأ الُْمْؤِمُن َكالُْمْدِغلِ 

۳3٤). 
)ع(ا لى معاوية جوابا له بعد موقعة الجمل  او کتب ا يض  

( ۳٦٤: ۱۳٦۸الرضي، «)لِلطَُّلَقاِء َواَْبَناِء الطَُّلَقاءِ : »۳٦عام 
ا ِمَن الن اِس َكِثير  »)ع( له:  اکتب ا يض  و  اَواَْرَدْيَ  ِجيل 

َخَدْعَتُهْم بَِغيَِّي َواَلَْقْيَتُهْم ِفي َمْوِج َبْحِرَك َتْغَشاُهُم الةُّلَُماُت 
ُبَهاُت... فاتق الله َيا ُمَعاِوَيُة فِي نَْفِسَي  َوَتَتَلاَطُم بِِهُم الشُّ

نَْيا ُمْنَقِطَعٌة َعْنَي َواْلأ ِخَرَة َقِريَبٌة  ْيَطاَن قَِياَدَك َفا ِن  الدُّ َوَجاِذِب الش 
َلامُ   .(۳۸۲: م. ن« )ِمْنَي َوالس 

قبل وقعة الصفين:  هـ ۳٦و ا رسل)ع( ا لى معاوية عام 
ْلاَْهَواَء الُْمْبَتَدَعِة َوالَْحْيَرِة َفُسْبَحاَن الل ِه َما اََشد  لُُزوَمَي لِ »

« الُْمت َبَعِة َمَع َتْضِييِع الَْحَقائِِق َواطَِّراِا الَْوَثائِِق ال ِتي ِهَي لِل ِه ِطْلَبةٌ 
 .(۳۸٦: م. ن)

لتهديده بالهجوم  او من كتاب له )ع(ا لى معاوية جواب  
 «ِب الُْمَقاِرُب الَْعْقلِ َوالل ِه َما َعِلْمُ  اْلأَْغَلُف الَْقلْ »العسكري: 
 .(٤۳۱: ۱۳٦۸)الرضي، 

مام )ع(معاوية من الطلقاء فتح  ممن ا سلموا فيو اعتبر الأ 
 ودعا رسول الله ا ن (۳٤۱ /۱: ۱٤۲۱عساکر، مكة )ابن

عيّنه عمر عاملا  (۱۲3 /٤: ۲۱۱۱يشبع بطنه )البلاذری، لأ
 /٤: ۱۳۸۷؛ الطبری، ۸٦ /۲ د. ت:للا ردن )اليعقوبي، 

نقطة ا يجابية في لأ تعد ولأ تحصى،لأ لمعاوية مساوئ( و٤٤٤
سمات معاوية الةاهرية والأ خلاقية والدينية، فكل ما فيه 

 سلبيات ليس  ا لأ. 

 .حول مروان بن الحكم۸
َيْوَم الَْجَمِل  ا؛ َقالُوا: اُِخَذ َمْرَواُن ْبُن الَْحَكِم اَِسير  ۷۳الخطبة 

)ع(ا ِلَى اَِميِر الُْمْؤِمِنيَن )ع(فََكل َماُه َفاْسَتْشَفَع الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن 
اَ »ِفيِه َفَخل ى َسِبيَلُه َفَقاَلأ لَُه ُيَبايُِعَي َيا اَِميَر الُْمْؤِمنِيَن َقاَل )ع(: 

َحاَجَة لِي فِي َبْيَعِتِه ا ِن َها َكف  لأ َولَْم ُيَبايِْعنِي َبْعَد َقْتِل ُعْثَمانَ 
ِه لََغَدَر بَِسب تِِه اََما ا ِن  لَُه ا ِْمَرة  َكَلْعَقِة َيُهوِدي ٌة لَْو َباَيَعنِ  ي بَِكفِّ

ُة ِمْنُه َوِمْن  ا بوالَْكْلِب اَنَْفُه َوُهَو  اْلأَْكُبِش اْلأَْرَبَعِة َوَسَتْلَقى اْلأُم 
 (۸٦: ۱۳٦۸الرضي، «)اَْحَمرَ  اَولَِدِه َيْوم  
لد العاص بن ا مية من الذين ا ذوا الرسول وهو وا ا بوكان 

 (۱۸3 /٤: ۲۱۱۱مروان، وكان الرسول قد طرده)البلاذری، 
لعن الرسول مروان وا باه ونفاهما من المدينة. عندما تولى 
عثمان الخلافة، مهد الأ رضية لعودة مروان وا بيه ا لى المدينة، 

 /۱: ۱٤۲۱عساکر، وا صبح من خواصه وتزوج ابنته )ابن
مام علي )ع( ا مر المسلمي (۳٤۱ ن، مع ا نه بايع بعدما تولى الأ 

مام، لكنه صار من الناكثين، وتوجه ا لى البصرة في وقعة  الأ 
الجمل، فشهد الحرب، لكن قُِبَض عليه، توجه مروان ا لى 
معاوية، وشهد صفين مدافعا عن معاوية، كما ولأه معاوية 

 ولأية البحرين لفترة من الزمن.

 . خطابه ا لى النساء۱
مسجد البصرة خطب )ع(بعد فراغه من حرب الجمل في 

يَماِن »قال: و ۳٦عام  َمَعاِشَر الن اِس ا ِن  النَِّساَء نََواِقُص اْلأ ِ
ا نُْقَصاُن ا ِيَمانِِهن  َفُقُعوُدُهن   نََواِقُص الُْحُةوِظ نََواِقُص الُْعُقوِل َفاَم 
ا نُْقَصاُن ُعُقولِهِ  َياِم ِفي اَي اِم َحْيِضِهن  َواَم  َلاِة َوالصِّ ن  َعِن الص 

ا نُْقَصاُن ُحُةوِظِهن   َفَشَهاَدُة اْمَراََتْيِن َكَشَهاَدِة الر ُجِل الَْواِحِد َواَم 
َجاِل َفات ُقوا ِشَراَر  َفَمَواِريثُُهن  َعَلى اْلأَنَْصاِف ِمْن َمَواِريِث الرِّ
النَِّساِء َوكُونُوا ِمْن ِخَياِرِهن  َعَلى َحَذٍر َوَلأ تُِطيُعوُهن  فِي 

 .(۱۱: ۱۳٦۸)الرضي،  «َيْطَمْعَن ِفي الُْمْنَكرِ لأ َمْعُروِف َحت ىالْ 
و قد ا وصی )ع( عسكره قبل لقاء العدو بصفين بالأهتمام 

 «.فَا ِن ُهن  َضِعيَفاُت الُْقَوى َواْلأَنُْفِس َوالُْعُقولِ »بالنساء: 
ومن وصية له )ع(للحسن)ع(كتبها ا ليه عند انصرافه من 

ا ِي اَك َوُمَشَوَرَة النَِّساِء َفا ِن  َرا َْيُهن  ا ِلَى اَْفٍن وَ : » ۳۸صفين عام 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۷۱

َوَعْزَمُهن  ا ِلَى َوْهٍن َواْكُفْف َعَلْيِهن  ِمْن اَْبَصاِرِهن  بِِحَجابَِي 
َة الِْحَجاِب اَْبَقى َعَلْيِهن  َولَْيَس ُخُروُجُهن  بِاََشد   ا ِي اُهن  َفا ِن  ِشد 

ُيوَثُق بِِه َعَلْيِهن  َوا ِِن اْسَتَطْعَ  اَل أ َيْعِرفَْن لأ نْ ِمْن ا ِْدَخالَِي مَ 
َغْيَرَك َفافَْعْل َوَلأ تَُملِِّي الَْمْراََة ِمْن اَْمِرَها َما َجَوَز نَْفَسَها َفا ِن  
الَْمْراََة َرْيَحانٌَة َولَْيَسْ  بَِقْهَرَمانٍَة َوَلأ َتْعُد بَِكَراَمِتَها نَْفَسَها َوَلأ 

 (۸٦: م. نْطِمْعَها فِي اَْن َتْشَفَع لَِغْيِرَها )تُ 
مام )ع(على سبيل ضرب المثل:  الَْمْراَُة َشر  » و قال الأ 

 .(٤۸۲: م. ن« )ُبد  ِمْنَهالأ كُلَُّها َوَشرُّ َما ِفيَها اَن هُ 
سلامالمرا ة والرجل متساويان في  في الجوهرة  الأ 

نسانية، لكن العقل عقلان:  هو الذي و «عيارالعقل الم»الأ 
لهي، فـ نسان ا لی الكمال والقرب الأ  العقل ما عبد »يقود الأ 

هذا هو  (3۱ /۱: ۱۱۱٦الرازی، )الکلينی « به الرحمان
وهو تلي الأ لية « العقل الُمحاِسبُ »العقال للا هواء النفسية. و

التي تُسَتخَدُم في ترتيب ا وراق المعاش. يتقدم الرجل على 
ادة، لكنه ليس معيارا للكمال بل المرا ة في هذا المجال ع

ّن المرا ة  يمثل نوعا من تقسيم العمل الطبيعي، وفي المقابل فا 
 تتمتع بالجانب العاطفي الكبير مقارنة بالرجل.

يفيدنا علم النفس ا ّن للرجال والنساء ذكاء ا يختلف عن 
البعض، فللرجال ذكاء يتسم برؤية متمركزة، وللنساء ذكاُء حواٍس 

حة. هذا الأ مر يترك تا ثيره على حكم الرجل والمرا ة. ورؤيٌة مفتو
فلا تخفی عن منةار الرجال شاردة ولأ واردة، بينما تفكر المرا ة 
با نزال ا شد العقوبات، ذلي ا ّن شدتها في الغضب تساوي 

 .(۱۷و ۱۱۱: ۲۱۱۲سرعتها في التعبير عن الحب )مجد، 
نها ا شارة ا لى ترك الصلاة  يمان فا  ا ما صفة نواقص الأ 

نها تؤدِّي الفرائض في هذه لأ والصوم عند العادة الشهرية، فا 
عبارة نواقص الحةوظ تشير ا لى و الأ يام انصياعا لأ وامر الله.

رث؛ فا ن  نصيب المرا ة المالي في بعض الأ شكال مثل الأ 
يتّم التعويض عن النقص بشكل ا خر، و نصيبها ا قل من الرجل،

ادة رجل في القتل ا ما الشهادة فا ّن شهادة امرا تين تعادل شه
 .م. ن(والزنا وهو ملائم لسيكولوجية المرا ة )

 .خطابه ا لى ا هل الشام۱۱
مام )ع( » لهم:  افي جنوده تحفيز   هـ ۳۷عام  و يخطب الأ 

َوَقْد َراَْيُ  َجْولََتُكْم َوانِْحَياَزكُْم َعْن ُصُفوِفُكْم َتُحوُزكُُم الُْجَفاُة 
فلا  (۱٤۱ :۱۳٦۸)الرضي،  «امِ الط َغاُم َواَْعَراُب اَْهِل الش  

 تتضمن الخطبة السب  والشتم.

 . خطابه في بعض جنوده۱۱
َوَكاَنِّي اَنُْةُر ا ِلَْيُكْم » و من كلام له )ع(في بعض ا يام صفين: 

َبابِ  وَن َكِشيَش الضِّ فلا سب في هذه (۱٦٤: م. ن« )َتِكشُّ
 الخطبة.

 .مخطابة الخوارج۱۲
مام قبل وقعة النهروان رافضا عقائدهم:  ۳۷عام  خطب الأ 

ْيَطاُن َمَراِمَيُه وَضَرَب بِِه » ثُم  اَنُْتْم ِشَراُر الن اِس وَمْن َرَمى بِِه الش 
 .(۱۷۱: م. ن« )تِيَههُ 

: ۱۸۱و وصف فئة انضموا ا لى الخوارج في خطبة الـ 
 .(۲٤٤: م. ن« )لَُهْم َكَما َبِعَدْت َثُمودُ  اُبْعد  »

مام ا ما الخوارج فهم فئة من ا لمسلمين خرجوا على الأ 
قضية التحكيم بعد رفعهم القرا ن على و ي وقعة الصفينف )ع(

الرماا وا صرارهم للرجوع ا لى القرا ن، ثم ا ثاروا البلبلة، 
فا شعلوا نيران النهروان، وبعد تلقي الهزيمة في النهروان، شّکل 
ى من هذه الفئة الحجر الأ ساس لتيار اجتماعي  َمن َتَبق 

عقائدي خاص بهم وفقا لأ رائهم، ولکن و كريعسو سياسيو
: ۲۱۱۱طال عليهم الأ مد فانقسموا وتفّرقوا )البلاذری، 

۳/۱۱۲-۱۱۱). 
 ابايع الخوارج في العاشر من شوال عبد الله بن وهب ا مير  

خو  و اتفقوا فيما بينهم على الخروج من الكوفةو لهم،
؛ الجرزی، ۷٤-۷3 /3: ۱۳۸۷حرب النهروان )الطبري، 

فقتلوا في طريقهم الأ برياء، وا نهى  (۳۳3-۳۳٦ /۳: ۱۳۸3
مام الجدل معهم، وخا  الحرب مرغ ل في يوم ـما، وقتـالأ 

؛ ۱٦۱ /3: ۲۱۱۱بهم )البلاذری، ـا غل ۳۸نهروان بعام ـال
؛ ۸۱-۱۲ /3: ۱۳۸۷؛ الطبري، ۱۱۳ /۲ د. ت:اليعقوبي، 

 .(3۲۸ /۱بغداد،  تا ریخ
ن وقراءتِه بلا وصفاتهم ا غلبها مذمومة؛ مثل حفِظ القرا  

يمان،و تفكر، التةاهر و العبادِة الكثيرة الخالية من حقيقة الأ 
 الجهل بالسنة النبوية وا حكام الدين،و بالزهد، وضيق النةر،

 .(3۱-٦۱: ۱٤۲٦شباب، ا بوالتشكيي في المعتقدات )و

 .لعن مغيرة بن الأ خنس۱۳
وقع  مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة بن الأ خنس 



مام علي )ع( في نهج البلاغة  53/ دراسة طبيعة السّب واللعن عند الأ 

، فقال ا مير المؤمنين )ع( للمغيرة: «ا نا ا ِكفيَكه» ان: لعثم
َجَرِة ال تي» اَْصَل لََها َولأَ َفْرَع، اَنَْ  لأ َياْبَن الل ِعيِن الأ ْبَتِر، َوالش 

َتْكِفيِني، َفَواللِه َما اََعز  اللُه َمْن اَنَْ  نَاِصُرُه، َولأَ َقاَم َمْن اَنَْ  
ْبَعَد اللُه نََواَك، ثُم  اْبلُْغ َجْهَدك، فَلاَ اَْبَقى ُمْنِهُضه، اْخُرْج َعن ا اَ 
 (۱۳3: ۱۳٦۸)الرضي، « اللُه َعَلْيَي ا ِْن اَْبَقْيَ !

هو المغيرة بن الأ خنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن 
ا نما قال له ا مير و سلمة الثقفي حليف بني زهرةا بي  علاج بن

ريق كان من المؤمنين )ع( يا ابن اللعين لأ ن الأ خنس بن ش
ا كابر المنافقين ذكره ا صحاب الحديث كلهم في المؤلفة 

ا عطاه و قلوبهم الذين ا سلموا يوم الفتح با لسنتهم دون قلوبهم
 رسول الله )ص( مائة ا بل من غنائم حنين يتا لف بها قلبه،

الحكم بن الأ خنس قتله ا مير المؤمنين )ع( يوم ا حد  ا بوابنه و
الحقد الذي في قلب و رة هذاهو ا خو المغيو كافرا في الحرب

المغيرة عليه من هذه الجهة. ا نما قال له: يا ابن الأ بتر لأ ن 
 عقب له بل منلأ من كان عقبة ضالأ خبيثا فهو كمن

 .(۳۱۱ /۸: ۱۱۱3الحديد، ا بي  عقب له خير منه )ابنلأ

 .ذم برج بن مسهر الطائي۱٤
لأ »علی برج بن مسهر الطائي، وقد قال له:  ارد   )ع( قال

اْسُكْ  َقَبَحَي اللُه َيا »وكان من الخوارج: « حكم ا لأ  لله
 .(۲3٤: ۱۳٦۸)الرضي،  «اَْثَرمُ 

 .ذم عاصم بن زياد۱3
مام  لبس عاصم بن زياد عباءة وتخلى عن الدنيا فقال له الأ 

َيا ُعَدي  نَْفِسِه لََقِد اْسَتَهاَم بَِي الَْخِبيُث... َقاَل » )ع(: 
 .(۳۱٦: م. ن« )ُ  َكاَنْ َ َوْيَحَي ا ِنِّي لَسْ 

مام عن نصحه لكنه لم يسبه، بل طالبه باتخاذ  َتَخل ى الأ 
الحديد، ا بي  الأعتدال والوسطية في قضايا الدنيا والأ خرة )ابن

۱۱۱3 :۱۱/ ۱٦۱). 

 . خطابه في زياد بن ا بيه۱٦
َواَنَْ  ِعْنَدُه ِمَن » له )ع( رسالة ا لى زياد بن ا بيه يقول فيها: 

ٌغ فِي الن ِعيِم َتْمَنعُ الُْمتَ  ِعيَف َكبِِّريَن َوَتْطَمُع َواَنَْ  ُمَتَمرِّ ُه الض 
 .(۳3٦: ۱۳٦۸)الرضي،  «َواْلأَْرَمَلةَ 

مام علي )ع(ومعاوية، ولّأه  كان زياد بن ا بيه عاملا للا 
مام حسن )ع( ماُم بلاد اصطخر با ر  فارس بعد صلح الأ   الأ 

ه بوساطة من المغيرة بن رفض مبايعة معاوية بداية الأ مر، لكنو
« سفيانا بي  زياد بن»شعبة سار ا لى معاوية، ودعاه معاوية 

استنادا ا لی کلام نقله عن ا بيه، كان زياد عنيفا جدا، وبالرغم 
مام علي )ع(في الصفين والتةاهر  من قتاله ا لى جانب الأ 
بالتشيع، في فترة حكمه على البصرة والكوفة، تراجع عن 

والقسوة سبيلا في التعامل مع الشيعة،  عقيدته واتخذ العنف
فا لقى الكثير منهم في السجن وقتل بعضهم، ومنهم حجر بن 

 .(۲۱۱: ۱۱۱۱عدي وا صحابه )الدينوری، 

 . خطابه في عمرو بن العاص۱۷
» بعد الصفين:  هـ ۳۱له )ع( خطاب ا لى عمرو العاص عام 

ن َي َقْد َجَعْلَ  ِديَنَي َتَبع   ٍئ َظاِهٍر َغيُُّه َمْهُتوٍك ِسْتُرُه لُِدنَْيا اْمرِ  اَفا ِ
ُه الَْحِليَم بِِخْلَطِتِه َفات َبْعَ  اََثَرُه  َيِشيُن الَْكِريَم بَِمْجِلِسِه َوُيَسفِّ
ْرَغاِم َيلُوُذ بَِمَخالِِبِه َوَيْنَتِةُر َما  َوَطَلْبَ  َفْضَلُه اتَِّباَع الَْكْلِب لِلضِّ

)الرضي، « َستِِه َفاَْذَهْبَ  ُدنَْياَك َوا ِخَرَتيَ ُيْلَقى ا ِلَْيِه ِمْن َفْضِل َفِري
۱۳٦۸ :۳۸۸). 

 كان ا سلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة ا شهر،
فلما قتل عثمان سار ا لى معاوية وعاضده، وشهد معه صفين، 
ومقامه فيها مشهور. بدا  التحكيُم بخدعة من عمرو العاص 

بصری، ؛ ۲٤٤ /٤: ۱٤۱۱وانته  بخدعة منه)الجرزی، 
۱٤۱۱ :٤/ ۲3٤). 

يضاحی للخطب والرسائل ومضامينها  الرسم الأ 

رقم
ال

 

 نوع الذم المخاطب الخطبة/الرسالة

 انه تشبيه وليس سبا الخلفاء ۳خ  ۱
 الذم ا هل البصرة ۱۳خ  ۲
 الذم ا هل البصرة ۱٤خ  ۳
 اللعن الأ شعث ۱۱خ  ٤
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۲۷خ  3
 انه تشبيه وليس سبا فةا هل الكو ۲۱خ  ٦
 انه تشبيه وليس سبا طلحة ۳۱خ  ۷
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۳٤خ  ۸
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۳۱خ  ۱
 انه ذم وليس سبا مصقلة ٤٤خ  ۱۱
 انه تشبيه وليس سبا معاوية 3۷خ  ۱۱
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ٦۱خ  ۱۲
 للعنا ا هل الكوفة ۷۱خ  ۱۳
 انه تشبيه وليس سبا مروان الحكم ۷۳خ  ۱٤



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۷۲

رقم
ال

 

 نوع الذم المخاطب الخطبة/الرسالة

 انه تشبيه وليس سبا النساء ۸۱خ  ۱3
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الشام ۱۱۷خ  ۱٦
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۱۱۸خ  ۱۷
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۱۲۱خ  ۱۸
 انه تشبيه وليس سبا جنوده ۱۲۳خ  ۱۱
 تشبيه وليس سباانه  الخوارج ۱۲۷خ  ۲۱
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۱۳۱خ  ۲۱
 اللعن مغيرة الأ خنس ۱۳3خ  ۲۲
 انه تشبيه وليس سبا طلحة ۱۳۷خ  ۲۳
 انه تشبيه وليس سبا ا هل البصرة ۱3٦خ  ۲٤
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۱۷3خ  ۲3
 انه تشبيه وليس سبا ا هل الكوفة ۱۸۱خ  ۲٦
 انه تشبيه وليس سبا الخوارج ۱۸۱خ  ۲۷
 اللعن البرج بن مسهر ۱۸٤خ  ۲۸
 اللعن ابن الكواء ۱۱۳خ  ۲۱
 انه تشبيه وليس سبا معاوية ۲۱۱خ  ۳۱
 انه تشبيه وليس سبا علاء بن زياد ۲۱۱خ  ۳۱
 انه تشبيه وليس سبا معاوية ۱۱ر  ۳۲
 انه تشبيه وليس سبا النساء ۱٤ر  ۳۳
 باانه تشبيه وليس س معاوية ۱۷ر  ۳٤
 انه تشبيه وليس سبا زياد بن ا بيه ۲۱ر  ۳3
 انه تشبيه وليس سبا معاوية ۲۸ر  ۳٦
 انه تشبيه وليس سبا النساء ۳۱ر  ۳۷
 انه تشبيه وليس سبا معاوية ۳۲ر  ۳۸
 انه تشبيه وليس سبا معاوية ۳۷ر  ۳۱
 انه تشبيه وليس سبا عمرو العاص ۳۱ر  ٤۱
 اانه تشبيه وليس سب معاوية ٦٤ر  ٤۱
 انه تشبيه وليس سبا النساء ۲۳۸خ  ٤۲

 الخاتمة
بعدما خضنا ثنايا الخطب والرسائل والِحَكم ا علاه، ظهر لنا 
النتيجة التالية: هناك فرق بين السب واللعن، وقد ذهب علماء 

يعني و اللغة ا نهما ليسا مرادفين، لكن للّعن مفهوم مختلف،
القرا ن، ا ما  يةهر هذا الأختلاف فيو الأبتعاد عن الرحمة،

مرة، ولعن الله تعالى فئات  ۳۸مفردة اللعن وردت في القرا ن 
مثل ا بليس وا تباعه لأ فكارهم وسلوكم، فاستحقوا العذاب، 
وهذا يدل على جواز استخدامه من منةور الله تعالى في 
القرا ن. ا ما مفردة السب فقد وردت في القرا ن مرة واحدة، 

 اء الله.ونهى الله تعالى الناس عن شتم ا عد
ا ما في السنة النبوية نرى هناك العشرات من الأ حاديث 

للنبي الأ كرم، تتضمن لعن المشركين والمنافقين وا عداء 
الرسالة وا هل الكتاب والذين عادوا المسلمين كثيرا، هذا الأ مر 

 يدل على جواز اللعن والشتم.
مام )ع(ا ي شخص، لكن هناك َمن لأ فكما را ينا يسب الأ 
وهم الأ شعث بن قيس وعبد الله بن الكواء، لعنهم الله، 

مام  والبرج بن مسهر الطائي، ومغيرة بن الأ خنس، كما لعن الأ 
ا هل الكوفة، لأ نهم اتهموه بالكذب، کما وّجه الكلام 

مرة، وا لی طلحة مرتين،  ۱۱الكوفة و للخلفاء وا هل البصرة
مرات، ومروان بن الحكم  ۸وا لی مصقلة بن هبيرة ومعاوية 

مرات، وا هل الشام وجنوده، وا لی الخوارج مرتين،  ٤ والنساء
وا لی علاء بن زياد وزياد بن ا بيه وعمرو العاص. ففي كل تلي 
مام شخصا ما، كما لم يلعن ا حدا ما، بل  القضايا لم يسب الأ 
مام واقعهم الحقيقي للناس، وفضح ممارساتهم. في  عّرف الأ 

كيفية القيام الواقع ا ظهر واقع سلوكهم، لأ صحابه، كي يعلموا 
 بالعمل الديني الصحيح.

مام )ع(في عهد خلافته سلوكيات منحرفة  واجه الأ 
كثيرة، كان با مكان كل منها ا ن تتحول ا لى انحراف كبير، 
مام )ع(، ا ن يقابل الأنحرافات بقوة وصرامة، ففي  واضطر الأ 
بعض الأ حيان كان  تلي الأنحرافات تشكل تيارا مهما، على 

رج والشبهات التي ا لقاها بعضهم في غرار انحراف الخوا
حرب الجمل والصفين والنهروان، هذا وكان مصدر 
مام مثل الأ شعث بن  الأنحرافات ا شخاص، منهم من ناصر الأ 
قيس وزياد بن ا بيه، ومنهم من اتخذ موقف المعار  من 
مام  مام مثل معاوية وعمرو بن العاص. کشف الأ  الأ 

 ناس.)ع(بکلامه البليغ وجوههم الحقيقي لل

 المصادر 
 .القرا ن الکريم

شرا  .(۱۱۱3الحديد، عبدالحميد بن هبة الله )ا بي  ابن
الفضل ابراهيم. بيروت: ا بو. تحقيق محمد البلاغةنهج

 .دار الکتب العلمية
النهايه في غريب  .(۱۱۸۸ابن ا ثير، محمد بن مبارک )

. محقق: محمود محمد طناحي. قم: الأثرو الحديث
 .ةمطبوعاتيالاسماعيليان  مؤسسة

. تحقيق الفتوا .(۱٤۱۱) ا حمدمحمد ا بوابن ا عثم الکوفي، 
 .ة الأوليعلي شيري. بيروت: دارالأ ضواء. الطبع



مام علي )ع( في نهج البلاغة  51/ دراسة طبيعة السّب واللعن عند الأ 

ا سد الغابة  .(۱٤۱۱الحسن عزالدين ) ا بوابن الأ ثير الجزري، 
 .دار الفکر. بيروت: في معرفة الصحابة

 .(۱٤۱3عمرو خليفه بن خياط ليثي عصفري )ا بوابن خياط، 
ار الکتب . تحقيق فواز. بيروت: دخليفه بن خياط ختا ری

 .العلميه. الطبعة الأولي
الطبقات  .(۱٤۱۱ابن سعد، محمد هاشمي بصري )

ار . تحقيق محمد عبد القادر عطا. بيروت: دالکبري
 .الکتب العلمية. الطبعة الأولي

طبع علي . بيروت: مدينة دمشق تا ریخ (۱٤۲۱ابن عساکر )
 .شيري

عکاشه.  . تحقيق ثروتالمعارف (۲۱۱۱) داللهابن قتيبه، عب
 .دون اسمالقاهره: 

بیروت: العرب.  لسان .(۱۱۱٦ابن منةور، محمد بن مکرم )
 دار الصادر.

. تحقيق السيرة النبوية .)د. ت(ابن هشام، عبدالملک 
عبد الحفيظ شلبي. و ابراهيم الأبياريو مصطفي السقا

 .دار المعرفةبيروت: 
هم، تا ریخالخوارج:  .(۱٤۲٦و  )ع ا حمدشباب، ا بو

 .دون اسم. بيروت: عقائدهمو فرقهم،
معجم مفردات الفاظ  .(۱۱۱۷الأصفهاني، راغب )

. تحقيق: نديم مرعشلي. طهران: انتشارات الکريمقرا ن
 ناصر خسرو. الطبعة الثانية.

هاجر محمد السعيد بن موسوعه  ا بوبسيوني زغلول، اعداد 
وي الشريف. بيروت: الحديث النب اطراف. (۱٤۱۱)

 عالم التراث.
. رافالأ ش نسابا   .(۲۱۱۱يحيي ) بن ا حمد، البلاذري

 .العةم طبع محمود فردوسدمشق: 
الکامل في  .(۱۳۸3علي بن محمد ) الجزري، ابن الأ ثير

 .دار صادر.بيروت: تا ریخال
الصحاا، تاج اللغة  .(۱٤۱٦جوهري، اسماعيل بن حماد )

عبد الغفور عطار.  ا حمد. محقق: وصحاا العربية
 دار العلم للملايين.بيروت: 
شراف محمد ا  . تح  الموسوعة .(۱۱٤٦اکبر )دهخدا، علي

 .المصرف الأ هليمعين. انتشارات 

ا علام الدين في   .(۱۱۸۷الديلمي، حسن بن محمد )
لأحياء )ع(البي   . محقق: مؤسسة ا لصفات المؤمنين

 .اء التراثلأحي )ع(البي  ا ل  مؤسسةالتراث. قم: 
. قم: اخبار الطوال .(۱۱۱۱بن داود ) ا حمدالدينوري، 

 .منشورات الرضي
: محمد ترجمة، نهج البلاغة .(۱۳۸٦) الرضي، الشريف

 .لأ ولی، قم، هادی مجد، الطبعة ادشتي
 .دار صادر. بيروت: الأ علام .(۱۱۱۱، خير الدين )يالزرکل

 الملل .(۱٤۱۱الشهرستاني، محمد بن عبدالکريم. )
فهمي محمد. بيروت:  ا حمد. تصحيح: النحلو

 .دارالکتب العلميه
مجمع . قم: ا مالي .(۲۱۱۱الشيخ المفيد، محمد بن نعمان )
 .مدرسي الحوزة العلمية في قم

 البيان فيمجمع  .(۱٤۱٦الفضل بن حسن )ا بوالطبرسي، 
تشارات ناصرخسرو. الطبعة : انطهران. تفسير القرا ن

 الثانية
 تا ریخالطبري ) تا ریخ .(۱۳۸۷رير )الطبري، محمد بن ج

الفضل ا بومقدمة محمد  .(الأممو الملوکو الرسل
 ابراهيم. بيروت: دار التراث. الطبعة الثانية. 

. البحرينمجمع  و(۱۱۱٦الطريحي، فخر الدين بن محمد )
 : المکتبة المرتضوية. طهرانتحقيق: حسيني اشکوري. 

. قم: لفقيهيحضره الأ من و(۱۱۱۳قمي، الشيخ الصدوق )
 . مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم

. الكافي و(۱۱۱٦الرازي، محمد بن يعقوب )الکليني 
 حياء التراث. ا  بيروت: دار 
نسان  .(۲۱۱۲مجد، محمد ) علم نفس الرجال والنساء، الأ 

: طهرانمجيد موحدخواه. التنقیح:  .في الصورتین
 .الثانية. الطبعة الثقافیة للنشرمکيال  مؤسسة

المسعودي  تا ریخ .(۱٤۱۱المسعودي، علي بن حسين )
محقق: يوسف اسعد  .(معادن الجوهرو )مروج الذهب

 دار الهجرة. مؤسسةداغر. قم: 
. اليعقوبي تا ریخ .)د. ت(يعقوب ا بي  بن ا حمداليعقوبي، 

 واضح الکاتب العباسي. بيروت: دار صادر.
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ین   البالغهنهج )ع( در یهای امام علبررسی ماهیت لعن و نفر

 اکبر توحیهلو

 دهیچك
ههایي در نن وجهود نزاعو  لتن از موضوعاتي هسانه که طي تاری  اسالم از ننها سخن به میهان نمهه و  س ّ

و  ا دقهت در متنهای لغهویرسنه؛ امها بهلتن مارادف به نظر ميو  داشاه است. هر چنه به ظاهر دو واه  س ّ

انه. تت یک نشههن متههوم نن دو یابیم که دارای دو متهوم ماتاوتاحادی، درميو  موارد کاربرد ننها در نیات

هایي در میان پیروان مااه  اسالمي شه  است. مقاله حاضهر بررسهي اتهامو  های فونافونباع، ایجاد شبهه

مسالزم نوعي تهوهین بهه برخهي اسهت.  البالغههای نهجح مت و هاها، نامهمواردی است که در خالل خطبه

و  علمهای علهم لغهت سه ّو  لتن تتاوت وجود داردو  ها این ناایج به دست نمه که بین س ّپس از بررسي

هماننه علهم لغهت و  به متني دوری از رحمت استو  انه. اما لتن متنایي ماتاوت داردشام را مارادف دانساه

ها این نشان از جواز اساتمال نن دارد. با مشاهه  سنت نبوی هم د و  شودتتاوت مشاهه  مي در قرنن نیز این

اههل و  دشمنان رسهالتو  منافقانو  ) ( وجود دارد که مشامل است بر لتن مشرکان حهی، از پیامبر اکرم

یهن مقالهه بهه روش انه مهورد لتهن قهرار فرفانهه. اهای فراواني داشاهکساني که با مسلمانان دشمنيو  کااب

 انجام شه  است. البالغههای نهجح متو  هاها، نامهبا بررسي کلیه خطبهو  ایکاابخانه

 .()ع امام علي ،البالغهس ّ، لتن، نهج  :واژگان کلیدی
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