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الملخص
يحمل هذا البحث عنوان "ادب المقاومة في نهج البلاغة" ،بـذل الكاتبـة مسـاعيها لألقـاء الضـوء علـى كلـام الأمـام علـي (ع) وسـلوكه الحسـن الـى
جانب القيم الأخلاقية– العسكرية التي كان يحملها هذا الأمام الكبير ،التي تدور رحاها حول المقاومة في وجه الأعداء والصـمود فـي سـاحة الحـرب،
وذلك اعتمادا على ما ورد في خطب الأمام في نهج البلاغة .اوصى الأمام علي (ع) فـي مختلـف خطبـه ،اصـحابه الـى ابـداء المقاومـة والصـمود فـي
الجانب الفردي والجماعي ،وكان الأمام نفسه النموذج الأعلى للمقاومة والصمود .اتخذ البحث المنهج الوصفي التحليلـي اسـلوبا لـه وذلـك بـالرجوع
الى المكتبة واخذ الملاحظات وانصب المحاولأت على دراسة القضايا الخاصة بالأدب المقاومة والصمود في مختلف المجالـأت فـي خطـب الأمـام
علي (ع) ورسائله ،محاولة استخراج النتائج منها ،وملخص القول ا ّن الأمام عليا (ع) اوصى في ساحات القتال اصـحابه وقـادة جيشـه الـى المقاومـة و
الصمود بعبارات وجيزة ورصينة.
الکلمات الرئيسية :الأمام علي (ع) ،الأدب ،المقاومة،الصبر ،الصمود.
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

المقدمة
ا ّن قضية المقاومة والصـمود بوجـه الأعـداء والـدفاع عـن الـذات تشـكل دائمـا
احدى السمات الفطرية للانسـان منـذ ا رن رای النـور .ا ّن الأسـلام الـذي يتمتـع
بشـمولية واسـعة النطـاق ،بــذل عنايـة بهـذه القضـية المهمــة ووضـع بـين ايــدي
المسلمين حلولأ كثيرة .الأسلام هو دين الرافة والمحبة ،ويهدف الى استقطاب
الأعداء الى الدين كلما امكن ذلك ،لكن في المجالأت التي يريد العدو تدمير
الدين والمسلمين ،يوضّ ل الأسلام الخط والبرامج الدقيقة للمقاومـة والصـمود
بوجه الأعداء .في القران الكريم نرى التاكيد منص ّبا على هذه القضية في ايـات
عديدة .بذل الأمام علي (ع) بصفته القران الناطق والعـالم والعامـل بـالقران فـي
الجانب التفسير والتاويل ،عناية بهذا الأصـل .ووضـع فـي عمـره الشـريف مبـدا
الصمود بوجه الأعداء على راس جدول اعماله .ا ّن الأمام علي (ع) ومنذ حياة
النبي ( ) حتى تسلُّ ِمه الحكم في حكومة تمحورت حول العدالة ،كان دائم
التاكيد على الصمود بوجه الأعداء .وكان يـدعو اصـحابه للمقاومـة والصـمود.
يمكننا القول عند الحديث عن اسس المقاومة من منظـار الأمـام علـي (ع) انّـه
كان يريد السـلام وعـدم اراقـة الـدماء ،وکـان يحـاول ا رن يرشـد الأعـداء بالأدلـة
الرصينة ،لكنه يصدر اوامره بخول الحرب عندما يتاكد من اصرار العدو علـى
مواقفــه العدائيــة .ا ّن الدراســة الراهنــة التــي انجــزت باســلوب وصــفي تحليلــي،
تكشف عن حلول المقاومة والصمود من منظار الأمـام علـي (ع) ،وتشـير الـى
اهم مدلولأت المقاومة وسبل ابدائها.
المفهوم اللغوي للمقاومة
المقاومة :مصدر باب المفاعلة مـن فعـل قـاوم يقـاوم وتعنـي الصـمود والوقـوف
(لويس معلوف .)444 :9401،ا ّن المقاومـة مـن المصـادر التشـاركية وتتكـون
عندما يتم انتهـاك الحـدود ،فعنـدما ُيشَ ـ ُّن الهجـوم ،يظهـر الصـمود بوجهـه .ا ّن
ادب المقاومة والصـمود هـو الحـب والعشـق والتضـحية .يطلـق ادب المقاومـة
علــى مجموعــة الأثــار التــي تتحــدث عــن مســاوئ الظلــم الــداخلي او الهجــوم
الخارجي في كل المجالأت السياسـية والثقافيـة والأقتصـادية والأجتماعيـة بلغـة
فنيــة وادبيــة .بعــض تلــك الأثــار «تقــوم بكتابــة التــاريخ قبــل حــدوث الكارثــة
وبعضــها وس ـ الحــروب ،ومنهــا بعــد مــا تضــع الحــرب اوزارهــا» (شــكري،
.)99-91 :9107
هناك قواسم مشتركة بين ادب المقاومـة وبـين المقولـأت الأدبيـة الـأخرى
وخاصة الأدب الملحمي ،لكن تظهر امام الناظرين جوانـب بـارزة ومتميـزة فـي
ادب المقاومة ،قلّما نراها في الأنواع الأخرى من الأدب.
فالأنسان يواجه مشاكل وعراقيل كثيـرة ،ويصـيبه احيانـا مصـيبة فـي
امواله او اقاربه او اصدقائه ،تؤدي الى فقدهن ،من جانب اخـر يتعـرل
الأنســان لأشــد هجمــات الــأهواء النفســية ،وكلهــا تعــد اليــة لأختبــار
الأنسان على يد الله تعالى(َ :ونَ ربلُوكُم بِالشَّ ِّر َوالرخَ ري ِر فِ رت َن ًة َواِلَ ري َنا ُت رر َج ُعـونَ)
(الأنبياء.)45 /
هــذا ووفقــا للايــات والروايــات يصــل ذل ـك الشــخص الــی شــاط
الأمــان الــذي رضــي بقضــاء اللــه عبــر التســلل بالصــبر عنــد مواجهتــه
المشاكل والعراقيل وتسليم امره الى الله تعالى ،لأ ّن مختلـف المشـاكل

لــم تردعــه مــن ابــداء الشــكر للــه واطاعتــه وعبادتــه ،وبــالرغم مــن كــل
المشاكل يرى نفسه ملزما بالقيام بالواجبات الألهية.
تطرق القران في الكثير من الأيات وفي مختلف العبارات الـى هـذا
الأمر ،وعرف الأنسان بمكانة الصبر وما يحمله من قيمة.
النهي عن ترك ساحة القتال
يامر الله تعالى بالمقاومة والصمود عند مواجهة الكفـار بالصـمود وعـدم تـرك
سـاحة القتــال فــي الأيــة التاليــةَ ( :يــا اُّيُّ َهــا الَّـ ِذ َين ا َم ُنـوا اِذَا لَ ِقيـ ُت ُم الَّـ ِذ َين َك َفـ ُـروا
َز رحفًا فَلـا تُ َولُّـو ُه ُم الأ ُّ رد َبـا َر) (الأنفـال .)95 /الزحـف عبـارة عـن جـيش يبـدو
زحف الطفل عندما يحبو .الزحـف مصـدر
لكثرته کانه يزحف على الأرل َ
وجمعه زحوف .ومعنـی الأيـة :عنـدما تواجهـون الكفـار ،وهـم الكثـرة وانـتم
القلة ،لأ تهربوا ،ناهيـك عـن ذلـك الوقـ الـذي لـأ يزيـدون علـيكم عـددا.
کلمـــة «زحفـــا» جـــاءت حالـــأ للكفـــار ،ويجـــوز ا رن تكـــون حالـــأ للكفـــار
والمــؤمنين ســويّاً ،يعنــي عنــدما تواجهــون العــدو ،وعــددهم وعــددكم كثيــر.
صـل هـذا فكانـه بلّغهـم خبـر
ويجوز ا رن يرجع الحال للمؤمنين فق  ،واذا ما ّ
ما يحدث لهم يوم حنـين ،اي عنـدما اداروا الكفـار ظهـرهم الـى المسـلمين
وكــانوا كثيــرون –يبلــغ عــددهم  92الــف شخصــا -ومــنهم مــن يــولّهم يومئــذ
دبره ،فهذا يدل على ذلك المعنى (طبرسی.)35 /2 :9114 ،
المقاومة من منظار الأمام علي(ع)
اشار الأمام في نهج البلاغة فـي مختلـف العبـارات الـى انـواع المقاومـة
بوجه الأعـداء الأجانـب او الأعـداء الـداخليين ،و شـجع اصـحابه علـى
اللجوء الى الصبر واوصاهم بالصمود والمقاومة ومنها:
اعتبر الأمام علي (ع) بوضـوة ا ّن الخـوف يمثـل نوعـاً مـن الصـبر:
َالص رب ُر ِم رن ذَلِكَ َع َلى اُّ رر َب ِع شُ َع ٍب َع َلـى الشَّ ـ رو ِق َوا رل ِأ رشـف ِ
َاق َو َم رـن اُّ رشـ َف َق
«ف َّ
ِمـ َـن النَّــارِ َر َج ـ َع َعــنِ الر ُم َح َّر َمـ ِ
ـات» (عــاملی .)0 :9394،وردت کلمــة
«النار» في القران ما يزيد على  911مرة ،واخاف الله تعالى الناس مـن
عذاب جهنم .هذا لأ ّن الخوف يترك تاثيرا كبيرا على ارغام الناس على
العمل .ع َّد الأنبياء انفسهم بشيرا ونذيرا ،ذلك ا ّن طبيعة الناس النفسـية
تجعلهم يميلون الى القيام بعمل ما عندما رغبوا فيه ،وهناك َمـن يشـكل
الخوف اساسا لسلوكه ،فبعض الأعمال قد لأ تتم الأ اذا كانـ الرغبـة
او الخوف يقفان خلفها.
قــال الأمــام علــي (ع) فــي احــد حكمــه « :ا ِ
ُوصــي ُك رم بِخَ رمــسٍ لَ ـ رو
َض َر رب ُت رم اِلَ ري َها ا َب َ
الصـ رب َر
الصـ رب ِر ف َِـا َّن َّ
اط ا رل ِأبِ ِل لَ َكانَ ر لِ َذلِكَ اُّ رهلًـا َو َع َلـ ري ُك رم بِ َّ
ر
س َم َع ُه َو َلأ فِـي
ِم َن ا رل ِأي َم ِان كَال َّرار ِ
س ِم َن الر َج َس ِد َو َلأ خَ ري َر فِي َج َس ٍد َلأ َرا َ
الصـ رب ُر اُّ ره َل َكـ ُه الر َجـ َز ُع»
اِي َم ٍان َلـأ َصـ رب َر َم َعـ ُه .وقـال الأمـام َم رـن لَـ رم ُين ِرجـ ِه َّ
(دشتی.)354 :9432،
الصـ ُـبو ُر الظَّ َفـ َـر َواِ رن َطــا َل بِ ـ ِه ال َّز َمــا ُن»
كمــا قــال (ع)َ « :لــأ َي رع ـ َد ُم َّ
(دشتی.)372 ،9432،
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سبل المقاومة من منظار الأمام علي (ع)
.9الأيمان بعون الله تعالى
ا ّن الأيمـــان باللـــه تعـــالى والغيـــب يعطـــي الأنســـان القـــوة والصـــمود
ين ا َم ُنـوا اِذَا
والمقاومة ،لهذا يؤكد القران على هذا الأمرَ ( :يـا اُّيُّ َهـا الَّـ ِذ َ
لَ ِقي ُت رم فِ َئ ًة فَا رث ُب ُتوا َوا رذك ُُروا للَّ َه َكثِ ًيرا لَ َعلَّ ُك رم تُ رفلِ ُحونَ) (الأنفال.)35 /
ُي َع ُّد القتال في الأسلام جائزاً اذا جاء دفاعـاً عـن الـذات والـدين الـألهي
او كاخر الحلـول المتـوفرة ،و ا ّن اصـل اراقـة الـدماء مـذموم ومرفـول بغـض
النظر عن المبـررات التـي تقـف خلفهـا .ويعـدها الأمـام علـي (ع) مـن اسـوا
تقاليـــد الجاهليـــة « :انـــتم معشـــر العـــرب علـــى شـــر ديـــن ...تســـفكون
دماءكم» (دشتی.)72 :9432،
يريــد الأمــام علــي (ع) باســتخدام العبــارات والأحاديــث ا رن يخلــق فــي
اصحابه البصـيرة ويفـتل اعيـنهم علـى الحـرب والمـوت والحيـاة ،حتـى يسـيروا
نحو الأنتصار على جيش العـدو ،يـدل اسـتخدام اسـلوب التشـجيع كثيـرا علـى
مساعي الأمام (ع) لأثارة جنوده لشـن الهجـوم علـى جـيش العـدو وتشـجيعهم
علــى ذلــك ،ومــن خلــال التحــذير والــأمر والنصــيحة وزيــادة المعنويــات والثقــة
بــالنفس؛ فخطــاب الحــرب اساســاً هــو خطــاب يتطلــب الأســتخدام الكثيــر
للتشجيع والأثارة.
فـي الحقيقـة ا ّن شخصـية الأمـام علـي (ع) العظيمـة والكبيـرة ،لهــا
جوانـب لــأ متناهيــة اذ لـأ يمكــن تحديــدها ،وتحـدّث عنهــا الكثيــر مــن
المســلمين وغيــرهم ،مــن الشــيعة والســنة ،والحكمــاء والعرفــاء والأدبــاء
والشــعراء والمــؤرخين والفلاســفة والمحللــين الأجتمــاعيين والسياســيين
وعلماء النفس وعلماء العلوم التربوية من كل المذاهب والأديان.
ا ّن الأمام علي (ع) هذا الرجل العظيم فـي التـاريخ ،الـذي يخـول
الحـــروب خوضـــا ،ويقطـــع رؤوس الأعـــداء بالســـيف قطعـــا ،ويهلـــك
الشجعان هلاكا ،ويرجع بالسيف المخضب بالدماء منتصرا ،فـي نفـس
الوق ـ  ،هــو ازهــد الزاهــدين واصــلل الصــالحين ،وهــذا مــن الفضــائل
العجيبة والسمات البارزة التي تجتمـع فيهـا السـمات المضـادة ،وتـرتب
مختلـــف الطبـــائع فـــي جوهرهـــا ،انّـــه يبتعـــد عـــن اثـــارة الفتنـــة ابتعـــادا
(مطهري.)31 :9119 ،
ـاس اُّنَـا الَّـ ِذي َفقَـار ُت َعـ ري َن الر ِف رت َنـةِ،
يقول الأمام علي (ع)« :اُّيُّ َهـا النَّ ُ
َولَ رم َي ُك رن لِ َي رج َترِئَ َع َل ري َها َغ ريرِي» (دشتی .)9402 :972،ويقصد طلحـة
والزبير واتباعهما في حرب الجمل ومعاويـة فـي يـوم الصـفين والخـوارج
في النهروان ،فحاربهم ولم يسمل ا رن ينتشر الفساد ويسود العالم.
حضر الأمام علي (ع) فـي  90غـزوة مـع النبـي الـأكرم ( ) وقـاد
كل الحروب التي شارك فيها في غياب النبي ( ) وبامر منه ،ا ّن تلـك
الحروب المقدسة في صدر الأسلام تعبر عن القـيم الدفاعيـة والعقائديـة
التي يحملها الأسلام ،منها غـزوة بـدر وا ُُحـد والخنـدق وخيبـر وحـروب
كان تُ َع ُّد حروبا مصيرية في عهد النبي( ) .وكـان مسـتقبل الأسـلام
يتوقف على ما تحصدها من نتائج.
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واجه الأمام علي (ع) في عهد خلافته ثلاثة حروب مهمة فرضـ
عليه ،وكان المسلمون هم مـن يتقـاتلون فـي كـل تلـك الحـروب ،فهـم
اما مسلمون مخدوعون وهم القاسطون واما ناكثو العهـد وامـا مسـلمون
مارقون ،حاول الأمام (ع) في تلك الحروب الثلاثة ودون ا رن يكون هـو
البادئ بالحرب ،الألتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية.
كان الأمام علي (ع) يقول لأحد ولأته حول الهدف مـن الجهـاد:
«و َكاُّنَّـكَ لَـ رم َت ُكــنِ اَللَّـ َه تُرِيـ ُد بِ ِج َهــا ِد َك و َكاُّنَّـكَ لَـ رم َت ُكـ رـن َع َلــى َب ِّي َنـ ٍة ِمـ رـن
َر ِّبــكَ » (دشــتی .)9402 :534،واشــار الأمــام فــي وصــيته الــى مالــك
الأشـتر الــى قضـية حرمــة سـفك الــدماء « :اِيَّ َ
ـاك َواَلـ ِّد َم َاء َو َسـ رف َك َها بِ َغ ريـ ِر
س شَ ري ٌء اُّ رد َعى لِنِ رق َم ٍة َولأ َ اُّ رع َظ َم لِ َتبِ َع ٍة َولأ َ ا رُّح َرى بِ َز َو ِال نِ رع َم ٍة
ِحلِّ َها ف َِانَّ ُه لَ ري َ
َواِنر ِق َطا ِع ُم َّد ٍة ِم رن َس رف ِك اَل ِّد َما ِء بِ َغ ري ِر َحق َِّها» (المصدر نفسه.)572 :
ذلك ا ّن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بهـا الحيلولـة دون اثـارة
الشغب ،والوقوف بوجه نشر الفساد والظلم ،وقمع الظـالمين والطغـاة وقطـع
سلاســل العبوديــة واحلــال الحــق والعدالــة والحقــوق المســلوبة .قــال الأمــام
علــي (ع) « :اُّ َّمــا َب رع ـدَُ ،فـ ِـا َّن ِ
ـاب ِمـ رـن اُّ رب ـ َو ِ
الجنَّ ـ ِةَ ،ف َت َح ـ ُه الل ـ ُه
اب َ
الج َهــا َد َبـ ٌ
الح ِصــي َنةَُ ،و ُجنَّ ُتـ ُه ال َوثِي َق ـةُ،
لِخَ َّ
ـاس التَّ رق ـ َوىَ ،و ِد رر ُع اللـ ِه َ
اصـ ِة ا رُّولِ َيائِـ ِهَ ،و ُه ـ َو لِبـ ُ
ـاء،
َف َم رن ت ََر َك ُه اُّ َلب َس ُه اللـ ُه ثَـ رو َب الـ ُّذلَِّ ،وشَ ـ ِم َل ُه َالبلـا َُءَ ،و ُد ِّي َ
ـث بِ َّ
الصـغَارِ َوال َق َم ُ
الح ـ ُّق ِم رن ـ ُه بِ َتضر ـيِ ِيع ِ
َو ُض ـر َِب َع َلــى َق رلبِ ـ ِه بِ ِالأ رسـ َـه ِ
الج َهــا ِدَ ،و ِســي َم
ابَ ،واُ ِدي ـ َل َ
ف» (المصدر نفسه.)51 :
فَ ،و ُمنِ َع النَّ َص َ
الخَ رس َ
ا ّن الجهاد باب لأ يدخله الأ من يستحق ذلك ويكون جـديرا بدخولـه،
فتتكـ ّون بيئــة ويتكـ ّون مجتمــع يشــبهان الجنــة ،حينهــا الحيــاة تكــون مريحــة
وممزوجــة بــالعزة والســلطة والحريــة والوحــدة ،لــأ عنــف فيهــا ولــأ ظلــم ولــأ
انتهاك ولأ نفاق ولأ تمييز ولأ ذنب ولأ فساد ،وفي الأخرة يـدخل المجاهـد
الجنة الخالدة وهي مكانة الأنبياء والأولياء والشهداء والمـؤمنين والمجاهـدين
والمتقين والمقربين لله تعالى.
اوصى الأمـام علـي (ع) الحسـنين عليهمـا السـلام بالجهـاد" :اللـه اللـه
في الجهاد بـاموالكم وانفسـكم والسـنتكم فـي سـبيل اللـه" .وابـذلوا كـل مـا
لديكم لنشر الدين ومحاربة اعداء الله ورسوله .وقال (ع) فـي خطبـة اخـرى
صـرف
حول قتال الضالين معتبرا القتال واجبا :اما بعـد  ...فـا َّن جهـا َد َمـن
َ
عن الح ِّق رغبه عنه وهب في نعـاس العمـى والضـلال اختيـارا .فريضـة علـى
العارفين ،وانا قد هممنا بالمسير (كاشف الغطا.)942 :9119 ،
وفي خطبة اخرى يعمم الأمـام (ع) الجهـاد ويصـرة بانـه واجـب علـى
الرجل والمراة؛ فجهاد الرجل هو بذل المـال وجهـاد المـراة هـو الصـبر علـى
المشاكل وعلى مـا تـراه مـن اذى زوجهـا ويقـول (ع)« :كتـب اللـه الجهـاد
علــى الرجــال والنســاء فجهــاد الرجــل ا رن يبــذل مالــه ونفســه حتــى يقتــل فــي
سبيل الله وجهاد المراة تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرتـه» (الحـر -
العاملي.)95 /99 :9394 ،
ل الل ُه الأيمانَ ...والجها َد عزاً للاسلام» (فـيض
ويقول (ع)« :ف ََر َ
الأسلام .)9917 :9395 ،وقال (ع)« :واَلر ِج َهـا ُد فِـي َسـبِيلِ ِه ف َِانَّـ ُه ِذ رر َو ُة
اَ رل ِأ رسلا َ ِم» (المصدر نفسه.)440 :
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

وتحدث الأمام (ع) في خطبة له عن الجهـاد باسـهاب واعتبـر الأمتنـاع
عنه مذلة للمسلمين وشقاءهمَ « :ف َم رن ت ََر َك ُه َر رغ َب ًة َع رن ُه اُّلر َب َس ُه اَللَّ ُه ثَـ رو َب اَلـ ُّذ ِّل
وضـر َِب َع َلـى َق رلبِـ ِه بِا رل ِأ رس َـه ِ
اب واُ ِديـ َل
وشَ ـ رم َل َة اَلر َبلـا َ ِء و ُد ِّي َ
الصـغَارِ واَلر َق َمــا ِء ُ
ـث بِ َّ
اَلر َح ُّق ِم رن ُه بِ َتضر يِ ِيع اَلر ِج َها ِد ِ
ـف و ُمنِـ َع اَلنَّ َصـف» (المصـدر نفسـه:
وسـي َم اَلرخَ رس َ
.)13
وفــي خطبــة لــه عنــد الحــديث للنــاس وتشــجيعهم علــی القتــال مــع
جيــوم معاويــة ،خاطــب الجبنــاء ومــن كــانوا يخــافون خــول القتــال
ُف لَ ُكـ رم لَقَـ رد َسـئِ رم ُ ِع َتـا َب ُك رم اُّ َر ِضـي ُت رم بِالر َحيـا ِة اَلـ ُّدنريا ِم َـن
والجهاد« :ا ٍّ
ِ
ِ
ِ
ر
اَ رلأ ِخ َر ِة ِع َوضاً وبِال ُّذ ِّل م َن اَلع ِّز خَ َلفاً اِذَا َد َع روتُ رم اِلَى ِج َهاد َعـد ُِّوكُ رم َدا َر رت
اُّ رع ُي ُن ُك رم َكاُّنَّ ُك رم ِم َن اَلر َم رو ِت فِي َغ رم َر ٍة ِوم َن اَل ُّذ ُه ِ
ول فِي َس رك َر ٍة» (المصدر
نفسه.)994 :
ذلـك ا ّن المجاهــدين والمقــاتلين الــذين يحـاربون لتــدمير خيــوط الشــرك
وازالة بروق الكفـر واقامـة كلمـة التوحيـد والحفـاظ علـى الأسـلام والقـران او
لقمــع الظــالمين والطغــاة والنجــاة مــن قيــود الأســر ،فــانهم العــاملون باصــعب
اوامــر اللــه تعــالى ،قــال الرســول الــأكرم :افضــل الأعمــال احمزهــا (فــيض-
الأسـلام .)9914 :9119 ،وقـال الأمـام (ع) :افضـل الأعمـال مـا اكرهـ
نفسك عليه (المصدر نفسه.)9914 :
لهذا فا ّن احد الطرق للتقرب الی اللـه هـو الجهـاد فـي سـبيل اللـه ،قـال
الأمــام (ع)« :اِ َّن اُّ رف َضـ َل َمــا َت َو َّسـ َل بِـ ِه اَلر ُم َت َو ِّسـلُو َن اِلَــى اَللَّـ ِه ُسـ رب َحانَ ُه و َت َعــالَى
اَ رل ِأي َما ُن بِ ِه وبِ َر ُسولِ ِه واَلر ِج َها ُد فِي َسبِيلِ ِه» (فـيضالأسـلام .)440 :9119 ،اي
ا ّن افضل منهاج يقرب الأنسان العاشق لله تعالى ،وذلـك بعـد الأيمـان باللـه
تعالى و رسـوله ،هـو الجهـاد فـي سـبيل اللـه ،ا ّن المجاهـد والمقاتـل يحـاول
تنفيــذ اوامــر اللــه ،والحفــاظ عليهــا ويبــذل فــي هــذا الطريــق كــل مــا بيــده،
ويشــكل انجــاز المســئولية الشــرعية كــل اهتمامــه ،فلــا شــك يكــون ذا مقــام
ومكانــة عاليــة عنــد اللــه تعــالى .قــال الأمــام (ع) فــي خطبــة اخــرى« :ايهــا
الناس استعدوا للمسير الـى عـدو ،فـي جهـاده القربـة الـى اللـه ودرك الوسـيلة
عنده» (كاشف الغطا.)44 :9119 ،
 .2الأستقامة؛ رمز الأنتصار
لو امعنا النظـر فـي اغلبيـة الأعمـال والمهـام وركزنـا علـى الجوانـب الأيجابيـة
والسلبية لها ،نصل الى نتيجة مفادها ا ّن الأعمال كلهـا لـأ تخلـو مـن الضـرر
والنفــع او الفائــدة والخســارة؛ منهــا مــا تحمــل الخســارة اكثــر مــن الفائــدة
والعكــس صــحيل اذ منهــا مــن تحمــل الــربل والفــوز اكثــر ممــا تحملــه مــن
الخسائر .ا ّن الأذكياء وبعد الدراسة والتمحيص فـي كـل الجوانـب يختـارون
ذلك الجانب الـذي يغلـب فيـه الفـوز وتكـون نتيجتـه كبيـرة ومقنعـة وتحمـل
الصلاة والمنفعة.
امــا فــي الحــرب لــو فــرل الوضــع علينــا ا ّن مصــير الأســلام او الــوطن
الأســلامي وصــلاحه يتوقفــان علــى تحقيــق النصــر او تكبــد الخســارة فــي
الحــرب ،او اصــبل الأســلام فــي وضــع لــأ ســبيل ومفــر مــن الحــاق الهزيمــة
بالعدو ،فلا بد من الرد على العدو حتى لو كان الثمن باهظـا او ترافـق ذلـك

مع ظهـور المشـاكل والمصـائب ،ولأبـد ا رن يكـون الـرد بالأسـلحة ،والحـاق
الخسارة بـه فـي سـاحة الحـرب ،ليلقـى جـزاءه ،ذلـك ا ّن الأسـلام او النظـام
الأسلامي اكثر قيمة من تلقي الخسائر المالية او الروحية ،على هـذا لـو كـان
مقررا بان نرد على العدو ردا حاسما  ،علينا ا رن نحـارب محاربـة الشـجعان،
ونواجه مواجهة صارمة ،ولأ نخاف من تقديم التضـحية ،والقتـل والشـهادة،
فــا ّن الطريــق الوحيــد لألحــاق الهزيمــة بالعــدو ورمــز الأنتصــار هــو الأســتقامة
(شفائي.)23 :9113 ،
دعا النبي الأكرم ( ) في غـزوة الـأحزاب "الخنـدق" جنـوده الـى
اس َلأ َت َت َمنَّ روا لِق ََاء الر َعـد ُِّوَ ،و َسـلُوا
الأستقامة وقال مخاطبا اياهم« :اُّيُّ َها النَّ ُ
َاصـبِ ُرواَ ،وا رع َل ُمــوا اُّ َّن الر َج َّنـ َة ت رَحـ َ ِظ َلـ ِ
ـال
اللَّـ َه الر َعافِ َيـةََ ،فـ ِـاذَا لَ ِقي ُت ُمــو ُه رم ف ر
السـ ُـي ِ
السـ َـح ِ
وف» ،ثُـ َّم َقــا َل« :اللَّ ُهـ َّم ُم رنـ ِز َل الر ِك َتـ ِ
اب َو َهــازِ َم
ـاب َو ُم رجـر َِي َّ
ُّ
ا رلـأ ُّ رح َز ِ
اب ا رهـ ِز رم ُه رم َوان ُرصـ ررنَا َع َلـ ري ِه رم» (النـووی .)315 /9 :9114 ،فــاذا
لقيتموهم فاصبروا واعلمـوا ا ّن الجنـة تحـ ظلـال السـيوف التـي تسـل
في سبيل الحق والعدالة والحرية (سـبحاني .)533 /2 :9114 ،ويعتبـر
رسول الله( ) في حديث اخر له ا ّن الخير والأحسان كله في السيف
وهــو رمــز الأســتقامة وا ّن الســلاة هــو الحــل ومفتــاة الجنــة والجهــنم.
«الخير كله في السيف وتح ظل السيف ولأ يقيم الناس الأ بالسـيف
والســيوف مقاليد الـجنة والنار» (الحر العاملي.)95 /99 :9394 ،
يوصــي الأمــام علــي (ع) باعــداد الأليــة الحربيــة والصــبر فــي ســاحة
ـب
القتــال ويقــولَ « :فخُ ـ ُذوا لِ رل َحـ رر ِب اُ ره َب َت َهــا وا ُِّعـدُّوا لَ َهــا ُعـ َّدت ََها َف َقـ رد شَ ـ َّ
َلصـ رب َر ف َِانَّـ ُه اُّ رد َعــى اِلَــى اَلنَّ رصـ ِر» (فــيض-
لَ َظا َهــا و َعلـا َ َسـ َنا َها واِ رس َتشر ـ ِع ُروا ا َّ
الأسلام.)12 :9112 ،
وفــي حــديث اخــر يؤكــد الأمــام (ع) علــى هــذا الموضــوع ،ويــامر
اصـــحابه ان يواجهـــوا العـــدو مواجهـــة صـــارمة ،وان يظهـــروا اســـتقامة
وصمودا في ساحة الحرب« :اِنَّ ُهـ رم لَ رـن َي ُزولُـوا َع رـن َمـ َواقِ ِف ِه رم ُدو َن َط رعـنٍ
ــيل اَلر ِع َظــا َم و ُينرــ ِد ُر
ِد َر ٍاك َيخر ُــر ُج ِمنرــ ُه اَلنَّ ِســي ُم َ
وضــ رر ٍب َي رفلِــ ُق اَلر َهــا َم و ُي ِط ُ
وح َّتـــى ُي رر َمـــ روا بِالر َم َن ِاســـ ِر َتت َرب ُع َهـــا اَلر َم َن ِاسـ ُــر و ُي رر َج ُمـــوا
َلســـ َو ِاع َد واَ رلأ ُّ رقـــدَا َم َ
ا َّ
ـيس
بِالر َك َتائِ ِب َت رقفُو َها اَلر َحلاَئِ ُب َ
يس َي رتلُو ُه اَلرخَ ِم ُ
وحتَّى ُي َج َّر بِبِلا َ ِد ِه ُم اَلرخَ ِم ُ
وحتَّى َت رد َع َق اَلرخُ ُيو ُل فِي نَ َو ِاح ِر اُّ رر ِض ِه رم وبِاُّ رع َن ِ
ـان َم َسـارِبِ ِه رم و َم َسـار ِِح ِه رم»
َ
(المصدر نفسه.)404 :
الحــرب عليــه ا رن يقاتــل قتــال الرجــال ،وان
المــرء
فعنــدما يختــار
َ
ُ
يضحي حتـى اخـر لحظـات حياتـه فـي سـبيل العقيـدة والهـدف ،كتـب
ِّ
منهم :حقـا ا ّن مـن يلجـا الـى الحـرب او يـدخل الحـرب ،ويبـدي عنـد
خــول المعركــة الأهمــال والــوهن ،جــدير بــان يلقــي مثــل هــذا المصــير
(شفائي.)23 :9114 ،
ويوصي الأمام (ع) انه لو استشهد حامل اللواء فيجب ا رن يتسلمها
شخصا اخر اذ ا ّن الجيش من دون حامل اللواء والقائـد ،مالـه الخسـارة
والأنهيار« .و َرا َيـ َت ُك رم فَلـا َ ُت ِميلُو َهـا ولـأ َ ت ُِخلُّو َهـا ولـأ َ ت رَج َعلُو َهـا اِلـأ َّ بِاُّ ريـ ِدي
ِين َع َلى نُ ُز ِ
ول اَلر َحقَـائِقِ ُهـ ُم
ين اَل ِّذ َما َر ِم رن ُك رم ف َِا َّن ا َّ
َلصابِر َ
شُ رج َعانِ ُك رم واَلر َمانِ ِع َ
ين َي ُحفُّو َن بِ َرا َياتِ ِه رم و َي رك َتنِفُون ََها ِحفَا َف ري َها» (المصدر نفسه.)402 :
اَلَّ ِذ َ

ادب المقاومة في نهج البلاغة

معيار اختيار القائد
ان ّمــا القائــد هــو ذلــك الشــخص الــذي يلعــب الــدور البنّــاء فــي الجــيش
والحرس ،و ُيع َت َب ُر كل حركاته وسكناته نموذجا واسوة للاخرين.
ا ّن القائد يستطيع وبالتعليم والتربية وبالتشجيع والترغيب ،وبالجلوس والقيام
وبالأخلــاق والعمــل وبالأمالــة والــأحترام ا رن يؤلــف جيشــا ملتزمــا ومتخصصــا
وشجاعا ومقاوما وملتزما بالأسلام ومحافظا على بلده وشعبه ،علـى هـذا يجـب
الأمعان في اختيار القائد والقيام بتقييم الأمر ،وعند اختيار القائد يجب النظر الى
التقوى والـألتزام كثيـرا فضـلا عـن التخصـص والـأدارة والفاعليـة ،حتـى لـأ يـتم
اختيار من لأ يمتلـك مثـل تلـك السـمات (شـفائي .)97 :9114 ،قـال الأمـام
(ع) في اختيار القائد مخاطبا مالك الأشـتر« :فَـ َو ِّل ِم رـن ُج ُنـو ِد َك اُّن َرص َـح ُه رم فِـي
نَ رف ِسكَ لِلَّـ ِه ولِ َر ُسـولِ ِه ول ِ ِأ َم ِامـكَ واُّنرقَـا ُه رم َج ريبـاً واُّ رف َضـ َل ُه رم ِح رلمـاً ِم َّم رـن ُي رب ِطـ ُ َعـنِ
الض َعفَا ِء و َين ُربوع َلَى اَ رلأ ُّ رق ِو َيا ِء ِوم َّم رـن لـأ َ ُيثِ ُيـر ُه
ُّف بِ ُّ
ِيل اِلَى اَلر ُع رذرِ و َي ررا ُ
اَلرغ ََض ِب و َي رس َتر ُ
ف» (فيض الأسلام 9115 :9112 ،ـ .)9114
رف ولأ َ َي رق ُع ُد بِ ِه ا َّ
َلض رع ُ
اَلر ُعن ُ
ملخص القول يجب ا رن يكون القائد شجاعا ويمتلك روحا كبيرة
واسرة محترمة (انصاريان .)971/4 :9407 ،يجـب ا رن يتسـم القائـد
بالسمات التالية:
 -9ان يكون مطيعا لأمر الله والنبي والقائد.
 -2ان يكون صادقا وعاقلا وذكيا وحليما وصبورا.
 -4ان لأ يغضـب مـن عمـل الجنـود سـريعا و ان يعتـذر بسـرعة و ان
يقبل العذر.
 -3ان يكون رؤوفا ورحيما في التعامل مع الجنود.
 -5ان يكون صارما وشجاعا في مواجهة المعاندين والمستكبرين.
 -4ان لأ تثيره الغلظة و ان ان لأ يخسر ذاته نتيجة التهديد (شفائي،
.)90 :9113
بعــدما اصــبل القائــد يحمــل الســمات اعلــاه ،يجــب ا رن يكــون
ملتزمــا بالقضــايا الأخلاقيــة ،وان يعمــل به ـا ،كــي يحصــل علــى ود
اس ا ُه رم فِـي
الجنود و يثقوا به« :ولر َي ُك رن اث َُر ُر ُءو ِ
س ُج رن ِد َك ِع رن َد َك َم رن َو َـ
َم ُعونَتِ ِه واُّفر َض َل َعلَ ري ِه رم ِم رن ِج َدتِ ِه بِمَـ ا َي َـس ُع ُه رم و َي َـس ُع مَـ رن َو َر َاءهُـ رم مِـ رن
وف اُّ رهلِي ِه رم َحتَّى َي ُكو َن َه ُّم ُه رم َه ّماً َو ِـ
خُ لُ ِ
اح داً فِـي ِجهَـ ا ِد اَلرعَـ دُو فَـاِ َّن
ضـ َل قُـ َّر ِة َعـ رينِ اَلر ُولـأ َ ِة»
ف قُلُـو َب ُه رم َعلَيرـ كَ وا ِ َّن اُّفر َـ
َع رطفَـكَ َعلَـ ري ِه رم َي رع ِطــ ُ
(فيض الأسلام.)9114 :9112 ،
تعد الشجاعة من السمات الأخرى للقادة وخاصة قائد العمليـات،
ذلك انه حامل لواء الحـرب ونظـرا الـى ا ّن اللـواء تمثـل رمـزا لأسـتقلال
الشعب والبلاد ،فكان سابقا بيد من كان يمثل قائد العمليات ،وعلى
هذا يطلق على القادة ،حاملي اللواء.
يقـــول الأمـــام (ع) :يجـــب ا رن يكـــون القـــادة وحامـــل اللـــواء مـــن
الشجعان ،ذلك ا ّن مثل هؤلأء الأشخا هم من يبذلون كل ما لـديهم
وحتى اخر قطرة من دمائهم لرفع اللواء (انصاریان.)901 :9407،
كما يوصي الأمام (ع) انه اذا استشهد حامل اللواء ،علـى شـخص
اخر حمل اللواء واّن الجيش من دون القائد يتلقى الخسـارة لـأ محالـة.
«و َرا َي َت ُك رم فَلا َ ُت ِميلُو َهـا ولـأ َ ت ُِخلُّو َهـا ولـأ َ ت رَج َعلُو َهـا اِلـأ َّ بِاُّ ريـ ِدي شُ رـج َعانِ ُك رم
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ِين َع َلــى نُـ ُز ِ
ين
ين اَلـ ِّذ َما َر ِمـ رن ُك رم َفـ ِـا َّن ا َّ
ول اَلر َح َقــائِقِ ُهـ ُم اَلَّـ ِذ َ
َلصــابِر َ
واَلر َمــانِ ِع َ
َي ُحفُّو َن بِ َرا َياتِ ِه رم و َي رك َتنِفُون ََها ِحفَا َف ري َها» (المصدر نفسه.)402 :
نظرا لأهمية القائد والمسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقه ،يصـبل
من الواضل انه يجب الأهتمام بـامر تعيـين القائـد والقيـام بدراسـة الـأمر
واخذ الحيطة والحذر في هذا الـأمر ،حتـى يـتم اختيـار ذلـك الشـخص
الــذي يجــدر بهـــذا المنصــب ويتمتــع بالســـمات والشــروط الضـــرورية
(شفائي.)91 :9114 ،
الموقف الدفاعي
يمكــن اســتيعاب الموقــف الــدفاعي او الــدفاع فــي الحــرب مــن منظــار
الأسلام بسهولة ،لكن يبدو ا ّن مثـل هـذا الأدعـاء فـي الحـرب والجهـاد
الأبتدائي صعب الى حـد مـا او يظهـر متناقضـا ،ذلـك ا ّن هنـا سـؤال
يطــرة نفســه :هــل الحــرب الأبتــدائي يعنــي الحــرب الــدفاعي ،وكيــف
يمكن ا رن يكون دفاعيا؟.
للاجابــة عــن هــذا الســؤال لأبــد مــن القــول ا ّن الــدفاع فــي قضــية
الجهاد يحمل مفهومين؛ المفهوم الأول محدود والثاني واسـع النطـاق.
امــا المفهــوم الــأول فهــو يعنــي الــدفاع فــي مواجهــة هجــوم الأعــداء،
فالدفاع هنـا يعـادل الجهـاد الأبتـدائي ،امـا مفهومـه الثـاني وهـو الواسـع
النطــاق يعنــي ذلــك الــدفاع فــي مواجهــة الهجــوم العســكري ،الــذي لــأ
يبقــى ســبيلا فــي مواجهتــه ال ـأ الهجــوم العســكري ،ومــن هنــا قيــل ا ّن
الجهــاد يحمــل مفهومــا دفاعيــا ،او الجهــاد هــو الــدفاع فــي الحقيقــة
(مطهري .)32 :9112 ،هذا هو الدفاع الذي نتحدث عنه هنا ،وهـذا
هـو مفهـوم كـون الجهـاد الأبتــدائي دفاعيـا ،اذ يجـري روة الـدفاع فــي
هيكلـة الحـرب والجهــاد الأبتـدائي .بعبــارة اخـرى ،اينمــا اعتبـر الجهــاد
موصی بـه ،فلـا شـك تـم التعـرل لحـق مـا وا ّن مثـل
الأبتدائي واجبا و
ً
هذا الجهاد في الحقيقة هو الدفاع عن ذلك الحق المسلوب.
الأبتعاد عن الحرب
كان الأبتعاد عن الحرب هـو اسـلوب الأمـام (ع) ،اذ كـان الأمـام (ع)
يبذل كـل مسـاعيه لعـدم نشـوب الحـرب ،اتخـذ هـذا المـنهج فـي يـوم
الجمل ووقعة الصفين ومعركة النهروان ،لكنه لـم يحصـل علـى النتيجـة
المرجــوة .فارســل قبــل ا رن تنــدلع حــرب الجمــل الرســائل المختلفــة الــى
قادة الجبهة المعارضة وهم عائشة وطلحـة والزبيـر ،وحـذرهم مـن مغبـة
الأمر ،لكنهم لم ينصاعوا للحق ،كما حذر اصحابه قبـل بدايـة الحـرب
مــن الهجــوم علــى جــيش معاويــة او توجيــه الأهانــة لهــم« :لـأ َ تُ َقــاتِلُو ُه رم
َحتَّــى َي رب ـد َُءوكُ رم َفـ ِـانَّ ُك رم بِ َح رم ـ ِد اَللَّ ـ ِه َع َلــى ُح َّج ـ ٍة َو َت ـ رركُ ُك رم اِيَّــا ُه رم َحتَّــى
َي ربد َُءوكُ رم ُح َّجـ ٌة اُخر َـرى لَ ُكـ رم َع َلـ ري ِه رم ف َِـاذَا كَانَـ ِ اَلر َهزِي َمـ ُة بِ ِـا رذ ِن اَللَّـ ِه فَلـا َ
ـاء
ِيل َولأ َ َت ِه ُ
َت رق ُتلُوا ُم ردبِراً َولأ َ ت ُِص ُيبوا ُم رعوِراً َولأ َ ت رُج ِه ُزوا َع َلى َجر ٍ
يجوا اَل ِّن َس َ
َات اَلر ُقـ َوى»
اضـ ُك رم َو َس َـب رب َن اُ َم َـر َاءكُ رم َفـ ِـانَّ ُه َّن َضـ ِعيف ُ
بِـاُّذًى َواِ رن شَ ـ َت رم َن اُّ رع َر َ
(دشتی.)313 :9402،
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

عدم السير وراء السلطة والدنيا
ا ّن الأمام (ع) يقول ايضاحا لأهدافه العسكرية وبغية الأبتعاد عـن السـير وراء
السلطة وعدم الرغبة بالظواهر الدنيوية وذلـك فـي مناجاتـه مـع اللـه تعـالى« :
اس
اَللَّ ُه َّم اِنَّكَ َت رع َل ُم اُّنَّ ُه لَ رم َي ُكنِ اَلَّ ِذي كَا َن ِمنَّـا ُم َناف ََسـ ًة فِـي ُسـ رل َط ٍان َولـأ َ اِلرتِ َمـ َ
شَ ري ٍء ِم رن ف ُُض ِ
ول اَلر ُح َطا ِم َولَ ِك رن لِ َن ِر َد اَلر َم َعالِ َم ِم رن ِدينِكَ َونُ رظ ِه َـر اَ رل ِأ رصـلا ََة فِـي
بِلا َ ِد َك ف ََيار َم َن اَلر َم رظلُو ُمو َن ِم رن ِع َبا ِد َك َوتُقَـا َم اَلر ُم َعطَّ َلـ ُة ِم رـن ُحـدُو ِد َك» (المصـدر
نفسه.)230 :
درء الفتن
ـوب
ـيش الع ـدو قــال (ع)« :اَللَّ ُه ـ َّم اِلَ ريــكَ اُّ رف َض ـ ِ اَلر ُقلُـ ُ
عنــدما واجــه جـ َ
َو ُمـد َِّت اَ رلأ ُّ رع َنــا ُق َوشَ خَ َصـ ِ اَ رلأ ُّ رب َصــا ُر َونُ ِق َلـ ِ اَ رلأ ُّ رقـدَا ُم َواُن ِرضـ َـي ِ اَ رلأ ُّ ربـدَا ُن
اَللَّ ُهـ َّم َقـ رد َص ـ َّر َة َم رك ُنــو ُن اَلشَّ ـ َنا ِن َو َجاشَ ـ ر َم َر ِاجـ ُل اَ رلأُّضر ـغ ِ
َان اَللَّ ُهـ َّم اِنَّــا
نَشر ُكو اِلَ ريكَ َغ ري َب َة نَبِ ِّي َنا َو َكث َرر َة َعد ُِّونَا َوتَشَ تُّ َ اُّ ره َوائِ َنـا َر َّب َنـا اِ رفـ َت رل َب ري َننـا َو َبـ ري َن
ين» (المصدر نفسه.)313 :
َق رو ِمنا بِالر َح ِّق َواُّنر َ خَ ري ُر اَلرفاتِ ِح َ
ا ّن الأمام علـي (ع) وفـي مناجاتـه وتاكيـدا علـى كلامـه اسـتند الـى
القران الكريم ،وبالتحديد الأية  01من سورة الأعرافَ ( :ر َّب َنا ا رفـ َت رل َب ري َننـا
حين)(الأعراف.)01 /
َو َب ري َن َق رو ِمنا بِالر َح ِّق َواُّنر َ خَ ري ُر الرفاتِ َ
واوصى الأمام (ع) قبل بدء حرب صفين جيوشه بهـذه العبـارات« :لـأ َ
تُقَاتِلُو ُه رم َحتَّى َي ربد َُءوكُ رم ف َِانَّ ُك رم بِ َح رم ِد اَللَّـ ِه َع َلـى ُح َّجـ ٍة َوتَـ رركُ ُك رم اِيَّـا ُه رم َحتَّـى
َي ربد َُءوكُ رم ُح َّج ٌة اُخر َرى لَ ُك رم َع َل ري ِه رم ف َِـاذَا كَانَـ ِ اَلر َهزِي َمـ ُة بِ ِـا رذ ِن اَللَّـ ِه فَلـا َ َت رق ُتلُـوا
يجـوا اَل ِّن َس َـاء بِـاُّذًى َواِ رن
ِيل َولأ َ َت ِه ُ
ُم ردبِراً َولأ َ ت ُِص ُيبوا ُم رعوِراً َولأ َ ت رُج ِه ُزوا َع َلى َجر ٍ
َات اَلرقُـ َوى» (دشـتی:9402،
اض ُك رم َو َس َب رب َن اُ َم َر َاءكُ رم ف َِـانَّ ُه َّن َضـ ِعيف ُ
شَ َت رم َن اُّ رع َر َ
.)313
على هذا فا ّن وقوف الأمام(ع) بوجه خطـر بنـي اميـة كـان يمثـل واجبـا
مهما ،اوكل على عاتقه البحث عن اصحاب مستعدين ومضحين لأنجـاز
رسالته .لو لم يقم الأمام (ع) بهذه المهمة ،لم يكن يـنجل فـي اداء الأمانـة
التــي كــان عليــه القيــام بهــا تجــاه الــدين والشــعب والأجيــال القادمــة ،وكــان
شريكا في ظلم بني امية.
اوصى الأمـام (ع) فـي حـرب الجمـل عنـدما مـنل ابنـه محمـد الحنفيـة
ـض َعلـي ِ
ناجـ ِذ َك ،ا ُِّعـ ِر
رفع اللواء ،اوصاه قائلاَ « :ت ُزو ُل الر ِج َبا ُل َولـأ تَـ ُزلرَ ،ع َّ
ُـض
اللّ َه ُج رم ُج َم َتكَ  ،تِ رد فِي الأ رر ِ
ل قَـ َد َمكَ  ،ا رر ِم بِ َب َصـرِك ،ا رق َصـي القَـ رو ِمَ ،وغ َّ
َب َص َر َكَ ،وا رع َل َم اُّ َّن النَّ رص َر ِم رن ِع رن ِد اللّ ِه ُس ربحانَ ُه» (المصدر نفسه.)53 :
ُي َعلِّ ُم الأمام (ع) في تلك العبارات محمد بن حنفية ا ّن محـور الأنتصـار
على العدو والهيمنة عليه ،يتجلى في الصمود والصـبر والأسـتقامة فـي سـاحة
الحرب (خزئلي.)959 :2195 ،
لو عمل القيادة بالصرامة والجدية ،فا ّن الحـرب سـتنتهي لصـالل قواتهـا،
كمـا حقـق الأمــام علـي (ع) واصــحابه الأنتصـار فــي موقعـة الجمــل ،لكـن لــو
تتکســر القــوات
حــدث العكـس وعملـ القيــادة عملــا ضــعيفا فلــا شــك انــه ّ
الخاضعة له .ا ّن الأمام (ع) يستفيد في نهاية وصـيته مـن عبـارة توحيديـة ،فهـو
(ع) بعدما يصدر اوامره الستة العسكرية الـى ابنـه ،يصـرة ا ّن النصـر والأنتصـار

بيد الله ولأ يجب ا رن تخدعه قوته وخططه العسكرية وفنونـه الحربيـة (خزائلـي،
 .)959 :2195لكــن علــى القائــد ا رن يتمتــع بقــوة القيــادة ولهــذا يقــول (ع):
يش الر ِم رر َجـلِ،
« َوا رع َل ُموا اُّ َّن دا َر ال ِه رج َر ِة َق رد َق َل َع ر بِا رهلِ َها َو َق َل ُعوا بِ َهاَ ،و َجاشَ ر َج َ
َوقَا َم ِ الر ِف رت َن ُة َع َلي ال ُق رط ِب ،فَا رس ِر ُعوا اِلَي ا ِمي ِركُم َو َبا ِد ُروا ِج َها َد َع ُد ّوكُ رم ،اِ رن شَ َاء
وج َّل» (دشتی.)313 :9402،
اللّ ُه َع َّز َ
علّــم الأمــام (ع) الخطـ الحربيــة وفقــا للاســلحة والمعــدات فــي تلــك
الفترة ووفقا للظروف الزمنية ،هذا ولبعض تلك الخطـ طـابع عـام ،ويمكـن
تطبيقها في كل عصر وفترة ولأ فـرق فـي الأسـلحة والقـوة .وردت فـي نهـج
البلاغة خمسة حول التعليم اساليب تكتيكية:
« ف َِاذَا نَ َزلر ُت رم بِ َعد ٍُّو ا رُّو نَـ َز َل بِ ُكـ رم َف رل َـي ُك رن ُم َع رسـ َك ُركُ رم فِـي ق ُُبـ ِل اَ رلأ ُّ رش َـر ِ
اف ا رُّو
َاة اَلر ِج َبـ ِ
ـال ا رُّو اُّ رث َنــا ِء اَ رلأُّن َرهــارَِ .ك ري َمــا َي ُكــو َن لَ ُك ـ رم رِدرءاً َو ُدونَ ُك ـ رم َمـ َـر ّداً
ِس ـف ِ
ــن َو رج ـ ٍه َو ِاحــ ٍد اُّ ِو اِ رث َن ـ رينِ َواِ رج َعلُــوا لَ ُكــ رم ُرق ََبـ َـاء فِــي
َولر ـ َت ُك رن ُم َقــا َت َل ُت ُك رم ِم ر
اب لِ َئلا َّ َيارتِ َي ُك ُم اَلر َع ُد ُّو ِم رـن َم َك ِ
َص َي ِ
اصي اَلر ِج َب ِال َو َم َنا ِك ِب اَلر ِه َض ِ
ـان َمخَ افَـ ٍة
ا رُّو اُّ رمــنٍ َواِ رع َل ُمــوا اُّ َّن ُم َق ِّد َمــ َة اَلرقَــ رو ِم ُع ُيــونُ ُه رم َو ُع ُيــو َن اَلر ُم َق ِّد َمــ ِة َطلــاَئِ ُع ُه رم
َواِ َّياكُ رم َواَل َّتفَـ ُّرقَ ف َِـاذَا نَـ َزلر ُت رم فَـانر ِزلُوا َج ِميعـاً َواِذَا اِ ررت ََح رلـ ُت رم فَـا ررت َِحلُوا َج ِميعـاً
ـاة ِك َّفـ ًة َولـأ َ َتـ ُذوقُوا اَلنَّـ رو َم اِلـأ َّ ِغـ َـراراً ا رُّو
َواِذَا غ َِشـ َـي ُك ُم اَللَّ ريـ ُل َفـ ر
ـاج َعلُوا اَل ِّر َمـ َ
َمضر َم َض ًة»(المصدر نفسه.)311 :
 امر معقل بن القيس وهو قائـد لثلاثـة الـأف جنـديَ « :و ِسـ ِر الر َبـ رر َد رينِ َوغَـ ِّو رر
الس ري ِر َو َلأ ت َِس رر اُّ َّو َل اللَّ ري ِل ف َِا َّن اللَّ َه َج َع َل ُه َسـ َكناً َوقَـ َّد َر ُه ُمقَامـاً
بِالنَّا ِ
س َو َرفِّ ره فِي َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َـح ُر ا رُّو
َلأ َظ رعناً َفاُّر رِة فيه َب َدنَكَ َو َر ِّو رة َظ ره َـر َك ف َِـاذَا َو َق رفـ َ ح َ
ـين َين َرـبط ُل َّ
ف ِم رن ا رُّص َحابِكَ
ِح َين َي رنف َِج ُر الرف رَج ُر ف َِس رر َع َلى َب َر َك ِة اللَّ ِه ف َِاذَا لَ ِقي َ الر َع ُد َّو َف ِق ر
َو َسطاً َو َلأ َت رد ُن ِم َن الر َق رو ِم ُدنُ َّو َم رن ُيرِي ُد اُّ رن ُين ِرش َب الر َحـ رر َب َو َلـأ ت ََبا َعـ رد َعـ رن ُه رم
ر
س َحتَّى َيارتِ َيكَ اُّ رمرِي َو َلأ َي رح ِم َلنَّ ُك ُم شَ َنانُ ُه رم َع َلى قِ َتالِ ِه رم
ت ََبا ُع َد َم رن َي َه ُ
اب الر َبا َ
ر
َق رب َل ُد َعائِ ِه رم َوال ِأ رع َذارِ اِلَ ري ِه رم».
 وجاء في عبارة ا خرى من هذه الوصية حول الخطة العسكرية:
«لأ َ تَ شر َت َّد َّن َع لَـ ري كُ رم فَـ َّر ةٌ َب عرـ َد َه ا كَـ َّر ةٌ َو لـأ َ َج رو لَـ ٌة َب عرـ َد َه ا َح رم لَـ ٌة
وف ُح قُوقَ هَـ ا َو َو طِّئُـ وا ل ِلر ُج نُـ ِ
ص ارِ َع َه ا َو ا ُ رذ مُـ ُر وا
َو اُّ رع طُوا اَل ُّس ُي َ
وب َم َـ
َلضــ رر ِب اَلطِّلَ رح ِف ـ ِّي َو اُّ ِم يتُ ـوا
اُّنرف َُسـ كُ رم َع لَ ـ ى اَلطَّ رعـ نِ اَل َّد رع ِسـ ِّي َو ا َّ
ات فَاِ ن َّ ُه اُّطر َر ُد ل ِلر َف شَ ِل فَ َو اَل َّ ِذ ي فَلَ َق اَلر َح َّب َة َو بَـ َر اُّ اَلنَّ َـس َم َة
اَ رل أ ُّ رص َو َ
َم ا ا رُّس لَ ُم وا َو لَ ِك نِ ا ِ رس َت رس لَ ُم وا َو ا َُّس ُّر وا اَلركُ رف َر فَلَ مَّـ ا َو جَـ دُوا اُّ رع َو انـاً
َع لَ ري ِه اُّظر َه ُر و ُه » (المصدر نفسه.)314 :
 وحـــول الهـــدوء القلبـــي والروحـــي عنـــد الحـــرب قـــال (ع)َ :م َع ِاشـ َــر
َلسـ ِ
ـكي َن َة َو َع ُّضــوا َع َلــى اَلنَّ َو ِاجـ ِذ
اَلر ُم رسـلِ ِم َين اِ رس َتشر ـ ِع ُروا اَلرخَ شر ـ َـي َة َوت ََج رل َب ُبــوا ا َّ
لس ُي ِ
وف َعنِ اَلر َها ِم (المصدر نفسه.)993 :
ف َِانَّ ُه اُّن َربى لِ ُّ
الخاتمة
مؤسسـاً علـى الحيلولـة دون انـدلأع الحـرب
ا ّن منهج الأمام علي (ع) كـان َّ
كلمـا امكــن ذلـك ،وقبــل انـدلأع الحــرب كـان يبــذل كـل مــا بوسـعه لمنــع
نشوب الحرب؛ اتخذ هذا المنهج في موقعة الجمـل ويـوم الصـفين وحـرب
النهروان ،لكنه لم يحقق نتيجة ،وقبل ا رن تبدا حرب الجمل ،ارسـل الرسـائل

ادب المقاومة في نهج البلاغة

الى عائشة وطلحة والزبيـر ،وحـذرهم مـن مغبـة العمـل ،لكـنهم لـم ينصـاعوا
للحق ،هـذا وقبـل بدايـة الحـرب مـع معاويـة منـع اصـحابه مـن التقـدم بشـن
الهجوم وتوجيه الأهانة الى جيش معاوية.
كمــا قــام بارســال الرســائل الــى قــادة العــدو قبــل ا رن تفــرل عليــه
الحروب الثلاثة .نستنب من هذا انه كـان يكـره الحـرب ويفـر منـه ولـأ
يريد اراقة الدماء ،وكان يبذل كل المسـاعي ا رن يغيـر موقـف العـدو مـن
خلــال المفاوضــات واســداء النصــيحة ،وان يتــرك العنــاد ،ولكــي يمنــع
اندلأع حرب الصفين ارسل  94رسالة الى معاوية.
الأمــام علــي (ع) فســر الأخلــاق العســكري وتنظــيم الجــيش التوحيــدي
نظرا الى تعريف الأنسان والمجتمع .بمعنى انه لم يكن يفصـل بـين الجـيش
الأسلامي وجند الله ،ولأ يعطي الأصالة الى الحل العسكري.
يرى الأمـام (ع) انـه يجـب الـألتزام بالأسـس الأخلاقيـة فـي كـل الـأحوال
وفي مواجهة اي شخص ،حتى في مواجهـة مـن لـأ يـؤمن بالأسـس الأخلاقيـة
والفضائل الأنسانية.

7










المصادر
 القران الكريم.
 ابـــن ابـــي الحديـــد ،عـــزالـــدین ( .)2007شـــرة نهـــج البلاغـــه .قـــم:
منشورات مکتبة اية الله العظمي المرعشي النجفي.
 انصاريان ،حسین (لأتا) .نهج البلاغة .لأمک :لأنا..
 حر عاملي ،محمدبنحسن ( .)9394وسائل الشيعه .قـم :مؤسسـة ال
البي (ع) لأحياء التراث.
 حسن .)2002( ،فرهنگ بزرگ سخن .تهران :انتشارات سخن.
 خزئلــي ،محمـــد علـــي ( .)2003شـــرة وتفســـير بهـــل خطبـــه نهـــج
البلاغه .تهران :نشر اجر.
 دشتی،محمد (.)9432ترجمه نهج البلاغه.قم :موسسه فرهنگـی نشـر
رامین.
 الزحيلــي ،وهبــه ( .)9392اثــار الحــرب فــي الفقــه الأســلامي .دمشــق:
دار الفکر.
 سبحاني ،جعفـر ( .)9117فـروغ ابـدي  .قـم :دفتـر تبليغـات اسـلامي
حوزه علميه قم.










شفائي ،حسين ( .)9115جنـگ و جهـاد در نهـج البلاغـة .قـم :دفتـر
تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
شـــكري ،غـــالي ( .)9137ادب مقاومـــ  .ترجمـــة محمـــد حســـين
روحاني .تهران :نشر نو.
شــهیدی ،جعفــر ( .)9119تــاریخ تحلیلــی اســلام .تهــران :مرکــز نشــر
دانشگاهی .الطبعة الثانیة عشرة.
شــهيد ثــاني ،زيــن الــدين ( .)9407الروضــة البهيــة .تصــحيل و تعليــق
سيد محمد کلانتر .النجف الأشرف :مطبعة الأدب.
شــهيدي ،جعفــر ( .)9119ترجمــه نهــج البلاغــه .تهــران :انتشــارات و
اموزم اسلامی .الطبعة الثانیة.
شيرازي ،مکارم ( .)2117پيام امير المؤمنين (ع) .تهران :دار
الکتب الأسلاميه.
صالل ،صبحي ( .)9415تحقيق نهج البلاغة .قم :انتشـارات
هجرت.
طبرســى ،فضــل بــن حســن ( .)9116ترجمــه تفســیر جوامــع
الجـــامع .مشـــهد :بنيـــاد پشوهشـــهاى اســـلامى ا ســـتان قـــدس
رضوی.
عبــد البــاقي ،نعمــه عبــداللــه ( .)9391القــانون الــدولي العــام.
بيروت :د ار الأضواء.
فولأدوند ،محمدمهدی ( .)9395ترجمه قـرا ن کـریم .تهـران:
دار القرا ن الكريم دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى.
فـــيض الأســـلام ،علـــینقـــی ( .)9112ترجمـــه نهـــج البلاغـــه.
لأمک :موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بی (ع).
کاشف الغطا ،هادی ( .)9109مستدرك نهج البلاغـه .نجـف
اشرف :مطبعةالداعي.
الکلينــي ،محمــد بــن یعقــوب ( .)9400الکــافی .تهــران :دار
الکتب الأسلامیة .الطبعة الرابعة.
مطهـری ،مرتضــی ( .)9119ســیری در نهــج البلاغــه .لأمــک:
انتشارات صدرا.
مطهری ،مرتضی ( .)9114جهاد .لأمک :انتشارات صدرا.
النووي ،يحيي بن شرف ( .)9114شرة ا لنـووي علـي مسـلم.
القاهره :دار السلام.

