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 خلصمال
يحمل هذا البحث عنوان "ا دب المقاومة في نهج البلاغة"، 
مام علي  لقاء الضوء على كلام الأ  بذل  الكاتبة مساعيها لأ 

العسكرية  –وسلوكه الحسن ا لى جانب القيم الأ خلاقية )ع(
مام الكبير، التي ت دور رحاها حول التي كان يحملها هذا الأ 

المقاومة في وجه الأ عداء والصمود في ساحة الحرب، وذلي 
مام في نهج البلاغة.  اعتمادا على ما ورد في خطب الأ 

مام علي )ع( في مختلف خطبه، ا صحابه ا لى ابداء  ا وصى الأ 
المقاومة والصمود في الجانب الفردي والجماعي، وكان 

مام نفسه النموذج الأ على للمقاومة والص مود. اتخذ الأ 
البحث المنهج الوصفي التحليلي ا سلوبا له وذلي بالرجوع 
ا لى المكتبة وا خذ الملاحةات وانصب  المحاولأت على 
دراسة القضايا الخاصة بالأ دب المقاومة والصمود في 

مام علي )ع( ورسائله،  مختلف المجالأت في خطب الأ 
مام  عليا محاولة استخراج النتائج منها، وملخص القول ا ّن الأ 

ا وصى في ساحات القتال ا صحابه وقادة جيشه ا لى  )ع(
 الصمود بعبارات وجيزة ورصينة.و المقاومة

مام علي )ع(،: الكلمات المفتاحية  الأ دب المقاومة، الأ 
 الصبر، الصمود.

Abstract 

The present study attempted to explore the great 
sayings and conduct of Imam Ali (AS), besides his 
moral-military values, regarding resistance against 
enemies in battlefields in the sermons of Nahj-ul-
Balagha, valid history books, and Hadith. Imam Ali 
(AS) has been the shining exemplar of resistance and 
perseverance. He has advised his fellows and 
commanders to have individual and collective 
resistance in different sermons (26, 34, 66, 92) and 
letters (1, 11, 53) with short valuable statements. This 
is an analytic-descriptive study, using the data gathered 
from libraries. It has examined the themes related to 
resistance and perseverance expressed in different 
occasions in Imam Ali’s sermons and letters. The 
findings showed that Imam Ali (AS) has trained his 
fellows and commanders to resist, using short 
influential statements.  

Keywords: Imam Ali (AS), Resistance Literature, 
Patience, Perseverance. 
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 المقدمة
ا ّن قضية المقاومة والصمود بوجه الأ عداء والدفاع عن الذات 
نسان منذ ا ْن را ی  تشكل دائما ا حدى السمات الفطرية للا 

سلاما ّن والنور.  الذي يتمتع بشمولية واسعة النطاق، بذل  الأ 
ع بين ا يدي المسلمين حلولأ عناية بهذه القضية المهمة ووض

سلام لأ ن كثيرة ة والمحبة، ويهدف ا لى هو دين الرا ف الأ 
استقطاب الأ عداء ا لى الدين كلما ا مكن ذلي، لكن في 
المجالأت التي يريد العدو تدمير الدين والمسلمين، يوّضح 

سلام الخط  والبرامج الدقيقة للمقاومة والصمود بوجه  الأ 
الأ عداء. في القرا ن الكريم نرى التا كيد منصبّا على هذه 

مام علي )ع(بذل فالقضية في ا يات عديدة.  بصفته القرا ن  الأ 
الناطق والعالم والعامل بالقرا ن في الجانب التفسير والتا ويل، 
عناية بهذا الأ صل. ووضع في عمره الشريف مبدا  الصمود 
مام علي )ع(  بوجه الأ عداء على را س جدول ا عماله. ا ّن الأ 

حتى تسلُِّمه الحكم في حكومة )ص( منذ حياة النبي 
كان دائم التا كيد على الصمود بوجه  تمحورت حول العدالة،

الأ عداء. وكان يدعو ا صحابه للمقاومة والصمود. يمكننا 
مام علي  القول عند الحديث عن ا سس المقاومة من منةار الأ 
)ع( ا نّه كان يريد السلام وعدم ا راقة الدماء، وکان يحاول 
ا ْن يرشد الأ عداء بالأ دلة الرصينة، لكنه يصدر ا وامره بخو  

ندما يتا كد من ا صرار العدو على مواقفه العدائية. الحرب ع
ا ّن الدراسة الراهنة التي ا نجزت با سلوب وصفي تحليلي، 
مام علي  تكشف عن حلول المقاومة والصمود من منةار الأ 

 )ع(، وتشير ا لى ا هم مدلولأت المقاومة وسبل ا بدائها.

 المفهوم اللغوي للمقاومة
قاوم يقاوم وتعني  المقاومة: مصدر باب المفاعلة من فعل

ّن ف .(٦٦۳: ۱۳۸۱معلوف،الصمود والوقوف )لويس  ا 
المقاومة من المصادر التشاركية وتتكون عندما يتم انتهاك 

ا ّن والحدود، فعندما ُيَشنُّ الهجوم، يةهر الصمود بوجهه. 
يطلق وا دب المقاومة والصمود هو الحب والعشق والتضحية. 

لتي تتحدث عن مساوئ ا دب المقاومة على مجموعة الأ ثار ا
ي في كل المجالأت أ جنبالةلم الداخلي ا و الهجوم ال

السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية بلغة فنية وا دبية. 
قبل حدوث الكارثة وبعضها  تا ریختقوم بكتابة ال» فمنها

« وس  الحروب، ومنها بعد ما تضع الحرب ا وزارها
 .(۱۱-۱۱: ۱۱۸۷)شكري، 

تركة بين ا دب المقاومة وبين المقولأت هناك قواسم مش
الأ دبية الأ خرى وخاصة الأ دب الملحمي، لكن تةهر ا مام 
الناظرين جوانب بارزة ومتميزة في ا دب المقاومة، قلّما نراها 

 في الأ نواع الأ خرى من الأ دب.
نسان يواجه مشاكل وعراقيل كثيرة، ويصيبه ا حيانا  فالأ 

ئه، تؤدي ا لى فقدهن، مصيبة في ا مواله ا و ا قاربه ا و ا صدقا
نسان لأ شد هجمات الأ هواء و من جانب ا خر يتعر  الأ 

نسان على يد الله تعالى:  النفسية، وكلها تعد ا لية لأختبار الأ 
رِّ َوالَْخْيِر ِفْتَنة  َوا ِلَْيَنا تُْرَجُعوَن( )الأ نبياء  .(۳3 /)َونَْبلُوكُم بِالش 

 هذا ووفقا للا يات والروايات يصل ذلي الشخص ا لی
شاطئ الأ مان الذي رضي بقضاء الله عبر التسلح بالصبر عند 
مواجهته المشاكل والعراقيل وتسليم ا مره ا لى الله تعالى، لأ ّن 
مختلف المشاكل لم تردعه من ا بداء الشكر لله وا طاعته 

يرى نفسه ملزما بالقيام  عراقیلوعبادته، وبالرغم من كل ال
لهية.  بالواجبات الأ 

ثير من الأ يات وفي مختلف العبارات تطرق القرا ن في الك
نسان بمكانة الصبر وما يحمله من  ا لى هذا الأ مر، وعرف الأ 

 قيمة.

 النهي عن ترك ساحة القتال
يا مر الله تعالى بالمقاومة والصمود عند مواجهة الكفار 

َيا اَيَُّها »بالصمود وعدم ترك ساحة القتال في الأ ية التالية: 
ا َفلا تَُولُّوُهُم الأَْدَبارَ ال ِذيَن ا َمُنوا ا َِذا لَ   «ِقيُتُم ال ِذيَن َكَفُروا َزْحف 

الزحف عبارة عن جيش يبدو لكثرته کا نه و (۱3 /)الأ نفال
الزحف ويزحف على الأ ر  زحَف الطفل عندما يحبو. 

 عندما تواجهون الكفارمصدر وجمعه زحوف. ومعنی الأ ية: 
ن ذلي الوق  لا تهربوا، ناهيي عف، یلونوا نتم القلکثیرین 
جاءت حالأ « ازحف  »کلمة فيزيدون عليكم عددا. لأ الذي

، يعني اللكفار، ويجوز ا ْن تكون حالأ للكفار والمؤمنين سوي  
عندما تواجهون العدو، وعددهم وعددكم كثير. ويجوز ا ْن 

رجع الحال للمؤمنين فق ، وا ذا ما صّح هذا فكا نه بلّغهم ت
دما ا داروا الكفار خبر ما يحدث لهم يوم حنين، ا ي عن

ا لف  ۱۲يبلغ عددهم ـ ن یظهرهم ا لى المسلمين وكانوا كثير
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ومنهم من يولّهم يومئذ دبره، فهذا يدل على ذلي  - شخصا
 .(٤3 /۲: ۱۱۱٦المعنى )طبرسی، 

مام علي)ع(  المقاومة من منةار الأ 
مام في نهج البلاغة في مختلف العبارات ا لى ا نواع  ا شار الأ 

کما  عداء الأ جانب ا و الأ عداء الداخليين،المقاومة بوجه الأ  
شجع ا صحابه على اللجوء ا لى الصبر وا وصاهم بالصمود 

 والمقاومة ومنها: 
ا من  مام علي )ع( بوضوا ا ّن الخوف يمثل نوع  اعتبر الأ 

ْوِق »الصبر:  ْبُر ِمْن َذلَِي َعَلى اَْرَبِع ُشَعٍب َعَلى الش  فَالص 
ْشَفاِق َوَمْن اَْشَفقَ   ،ی)عامل «ِمَن الن اِر َرَجَع َعِن الُْمَحر َماتِ  َواْلأ ِ

في القرا ن ما يزيد على « النار»وردت کلمة فقد  .(۸: ۱٤۱٦
 مرة، وا خاف الله تعالى الناس من عذاب جهنم. هذا ۱۱۱

لأ ّن الخوف يترك تا ثيرا كبيرا على ا رغام الناس على العمل. و
طبيعة الناس النفسية عد  الأ نبياء ا نفسهم بشيرا ونذيرا، ذلي ا ّن 

تجعلهم يميلون ا لى القيام بعمل ما عندما رغبوا فيه، وهناك َمن 
يشكل الخوف ا ساسا لسلوكه، فبعض الأ عمال قد لأتتم ا لأ 

 ا ذا كان  الرغبة ا و الخوف يقفان خلفها.
مام علي )ع( في  اُوِصيُكْم »كمه: حِ  ا حدیقال الأ 
ا  بَِخْمٍس لَْو َضَرْبُتْم ا ِلَْيَها ا َباطَ  بِِل لََكانَْ  لَِذلَِي اَْهل  اْلأ ِ

ا ِْس ِمَن الَْجَسِد  يَماِن َكالر  ْبَر ِمَن اْلأ ِ ْبِر َفا ِن  الص  َوَعَلْيُكْم بِالص 
َصْبَر َمَعُه. لأ َرا َْس َمَعُه َوَلأ ِفي ا ِيَمانٍ لأ َوَلأ َخْيَر فِي َجَسدٍ 

ْبُر اَْهَلَكُه الْ  مام َمْن لَْم ُيْنِجِه الص   «َجَزعُ وقال الأ 
  .(٤3٦ :۱۳۸۲،دشتي)

ُبوُر الة َفَر َوا ِْن َطاَل بِِه »كما قال )ع(:  َلأ َيْعَدُم الص 
َمانُ   .(٤۷۲ :۱۳۸۲،دشتي) «الز 

مام علي )ع(  سبل المقاومة من منةار الأ 
يمان بعون الله تعالى .۱  الأ 

نسان القوة والصمود  يمان بالله تعالى والغيب يعطي الأ  ا ّن الأ 
َيا اَيَُّها ال ِذيَن »لهذا يؤكد القرا ن على هذا الأ مر: والمقاومة، 

ا لََعل ُكْم تُْفلُِحونَ   «ا َمُنوا ا َِذا لَِقيُتْم ِفَئة  َفاْثُبُتوا َواْذكُُروا لل َه َكِثير 
 .(٤3 /)الأ نفال

سلامُيَعدُّ القتال في  عن الذات  اا ذا جاء دفاع   اجائز   الأ 
لهي ا و كا خر الحلول الم ا ّن ا صل ا راقة و توفرة،والدين الأ 

الدماء مذموم ومرفو  بغض النةر عن المبررات التي تقف 

مام علي )ع( من ا سوا  تقاليد الجاهلية:  خلفها. ويعدها الأ 
« ا نتم معشر العرب على شر دين... تسفكون دماءكم»
 .(۷۲: ۱۳۸۲ ،يدشت)

مام علي )ع( باستخدام العبارات والأ حاديث ا ْن  يريد الأ 
ه البصيرة ويفتح ا عينهم على الحرب يخلق في ا صحاب

والموت والحياة، حتى يسيروا نحو الأنتصار على جيش 
يدل استخدام ا سلوب التشجيع كثيرا على مساعي والعدو، 

ثارة جنوده لشن الهجوم على جيش العدو  مام )ع( لأ  الأ 
وتشجيعهم على ذلي، ومن خلال التحذير والأ مر والنصيحة 

هو  االنفس؛ فخطاب الحرب ا ساس  وزيادة المعنويات والثقة ب
 خطاب يتطلب الأستخدام الكثير للتشجيع والأثارة.
مام علي )ع( العةيمة  في الحقيقة ا ّن شخصية الأ 

يمكن تحديدها، والكبيرة، لها جوانب لأمتناهية ا ذ لأ
وتحّدث عنها الكثير من المسلمين وغيرهم، من الشيعة 

عراء والمؤرخين والسنة، والحكماء والعرفاء والأ دباء والش
والفلاسفة والمحللين الأجتماعيين والسياسيين وعلماء النفس 

 والعلوم التربوية من كل المذاهب والأ ديان.
مام علي )ع( هذا الرجل العةيم في التا ریخ، الذي  ا ّن الأ 
يخو  الحروب خوضا، ويقطع رؤوس الأ عداء بالسيف قطعا، 

بالدماء ويهلي الشجعان هلاكا، ويرجع بالسيف المخضب 
منتصرا، في نفس الوق ، هو ا زهد الزاهدين وا صلح الصالحين، 
وهذا من الفضائل العجيبة والسمات البارزة التي تجتمع فيها 
السمات المضادة، وترتب  مختلف الطبائع في جوهرها، ا نّه 

 .(٤۱: ۱۱۱۱يبتعد عن ا ثارة الفتنة ابتعادا )مطهري، 
مام علي )ع(:  اُس َانَا ال ِذي َفَقا ُْت َعْيَن اَيَُّها الن  »يقول الأ 

 (۱۷۲:۱۳۸۲،دشتي« )الِْفْتَنِة، َولَْم َيُكْن لَِيْجَتِرَئ َعَلْيَها َغْيِري
ويقصد طلحة والزبير وا تباعهما في حرب الجمل ومعاوية في 
يوم الصفين والخوارج في النهروان، فحاربهم ولم يسمح ا ْن 

 ينتشر الفساد ويسود العالم.
مام ع غزوة مع النبي الأ كرم  ۱۸لي )ع( في حضر الأ 

)ص( وقاد كل الحروب التي شارك فيها في غياب النبي 
ّن تلي الحروب المقدسة في صدر ف)ص( وبا مر منه،  ا 

سلام تعبر عن القيم الدفاعية والعقائدية التي يحملها  الأ 
سلام ، منها غزوة بدر واُُحد والخندق وخيبر وحروب الأ 

وكان مستقبل  ()ص ة في عهد النبيكان  تَُعدُّ حروبا مصيري
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سلام  يتوقف على ما تحصدها من نتائج. الأ 
مام علي )ع( في عهد خلافته ثلاثة حروب  واجه الأ 
مهمة فرض  عليه، وكان المسلمون هم من يتقاتلون في 
كل تلي الحروب، فهم ا ما مسلمون مخدوعون وهم 
القاسطون وا ما ناكثو العهد وا ما مسلمون مارقون، حاول 

مام )ع( في تلي الحروب الثلاثة ودون ا ْن يكون هو ا لأ 
 البادئ بالحرب، الألتزام بالمعايير الأ خلاقية والقيم الدينية.

مام علي )ع( يقول لأ حد ولأته حول الهدف من  كان الأ 
وَكاَن َي لَْم َتُكِن اَلل َه تُِريُد بِِجَهاِدَك وَكاَن َي لَْم َتُكْن »الجهاد: 
مام في  (3٤٦:۱۳۸۲،دشتي« )ِمْن َربِّيَ  َعَلى َبيَِّنةٍ  وا شار الأ 

ا ِي اَك »وصيته ا لى مالي الأشتر ا لى قضية حرمة سفي الدماء: 
ن ُه لَْيَس َشيْ  َماَء َوَسْفَكَها بَِغْيِر ِحلَِّها َفا ِ ٌء اَْدَعى لِنِْقَمٍة َولأَ َواَلدِّ

َ اَْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة َواِ  ٍة ِمْن َسْفِي اَْعَةَم لَِتِبَعٍة َولأ نِْقَطاِع ُمد 
َها َماِء بَِغْيِر َحقِّ  .(3۷۲: م. ن« )اَلدِّ

ذلي ا ّن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها 
الحيلولة دون ا ثارة الشغب، والوقوف بوجه نشر الفساد 
والةلم، وقمع الةالمين والطغاة وقطع سلاسل العبودية 

مام علي وا حلال الحق والعدالة والحقوق المسل وبة. قال الأ 
ا َبْعُد، َفا ِن  الِجَهاَد َباٌب ِمْن »)ع(:  اِب الَجن ِة، َفَتَحُه ا بواَم 

ِة اَْولَِيائِِه، َوُهَو لِباُس الت ْقَوى، َوِدْرُع اللِه الَحِصيَنُة،  اللُه لَِخاص 
، لِّ َوَشِمَلُه  َوُجن ُتُه الَوثِيَقُة، فََمْن َتَرَكُه اَلَبَسُه اللُه َثْوَب الذُّ

َغاِر َوالَقَماُء، َوُضِرَب َعَلى َقْلِبِه بِالِأْسَهاِب،  الَبلاَُء، َوُديَِّث بِالص 
َواُِديَل الَحقُّ ِمْنُه بَِتْضِييِع الِجَهاِد، َوِسيَم الَخْسَف، َوُمِنَع 

 .(3۱: م. ن« )الن َصفَ 
يدخله ا لأ من يستحق ذلي ويكون لأ ا ّن الجهاد باب

فتتكّون بيئة ويتكّون مجتمع يشبهان الجنة، جديرا بدخوله، 
حينها الحياة تكون مريحة وممزوجة بالعزة والسلطة والحرية 

عنف فيها ولأ ظلم ولأ انتهاك ولأ نفاق ولأ تمييز لأ والوحدة،
ولأ ذنب ولأ فساد، وفي الأ خرة يدخل المجاهد الجنة 
ن الخالدة وهي مكانة الأ نبياء والأ ولياء والشهداء والمؤمني

 والمجاهدين والمتقين والمقربين لله تعالى. 
مام علي )ع( الحسنين عليهما السلام  ا وصى الأ 
بالجهاد: "الله الله في الجهاد با موالكم وا نفسكم وا لسنتكم 
في سبيل الله". وابذلوا كل ما لديكم لنشر الدين ومحاربة 
ا عداء الله ورسوله. وقال )ع( في خطبة ا خرى حول قتال 

... فان  جهاَد َمن برا القتال واجبا: ا ما بعدتالضالين مع
صرَف عن الحقِّ رغبه عنه وهب في نعاس العمى والضلال 
اختيارا. فريضة على العارفين، وا نا قد هممنا بالمسير 

 .(۱۳۲: ۱۱۱۱الغطا، )كاشف 
مام )ع( الجهاد ويصرا با نه  وفي خطبة ا خرى يعمم الأ 

هو بذل المال  واجب على الرجل والمرا ة؛ فجهاد الرجل
وجهاد المرا ة هو الصبر على المشاكل وعلى ما تراه من ا ذى 

كتب الله الجهاد على الرجال والنساء »زوجها ويقول )ع(: 
فجهاد الرجل ا ْن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله 
« وجهاد المرا ة تصبر على ما ترى من ا ذى زوجها وغيرته

 .(۱3 /۱۱: ۱٤۱٦العاملي، )الحر 
 افََرَ  اللُه الأيماَن... والجهاَد عز  »ويقول )ع(: 

سلام سلام)فيض « للا  وقال )ع(:  .(۱۱۱۷: ۱٤۱3، الأ 
ن ُه ِذْرَوُة » سلامواَلِْجَهاُد فِي َسِبيلِِه َفا ِ  .(۳۳۸: م. ن« )الأ 

مام )ع( في خطبة له عن الجهاد با سهاب  وتحدث الأ 
َفَمْن َتَرَكُه »واعتبر الأمتناع عنه مذلة للمسلمين وشقاءهم: 

َغاِر  لِّ وَشْمَلَة اَلَْبلاَِء وُديَِّث بِالص  َرْغَبة  َعْنُه اَلَْبَسُه اَلل ُه َثْوَب اَلذُّ
ْسَهاِب واُِديَل اَلَْحقُّ ِمْنُه بَِتْضِييِع  واَلَْقَماِء وُضِرَب َعَلى َقْلِبِه بِاْلأ ِ

 .(۱٤: م. ن« )اَلِْجَهاِد وِسيَم اَلَْخْسَف وُمِنَع اَلن َصف
وفي خطبة له عند الحديث للناس وتشجيعهم علی 
القتال مع جيوش معاوية، خاطب الجبناء ومن كانوا يخافون 

اُفٍّ لَُكْم لََقْد َسِئْمُ  ِعَتاَبُكْم َا »خو  القتال والجهاد: 
نْيا ِمَن اَْلأ ِخَرِة ِعَوض   لِّ ِمَن اَلِْعزِّ َخلَ  اَرِضيُتْم بِالَْحياِة اَلدُّ  اف  وبِالذُّ

كُْم َداَرْت اَْعُيُنُكْم َكاَن ُكْم ِمَن  ا َِذا َدَعْوتُْم ا ِلَى ِجَهاِد َعُدوِّ
ُهوِل ِفي َسْكَرةٍ   .(۱۱۳: م. ن« )اَلَْمْوِت فِي َغْمَرٍة وِمَن اَلذُّ

ذلي ا ّن المجاهدين والمقاتلين الذين يحاربون لتدمير 
خيوط الشرك وا زالة بروق الكفر وا قامة كلمة التوحيد 

سلامحفاظ على وال والقرا ن ا و لقمع الةالمين والطغاة  الأ 
والنجاة من قيود الأ سر، فا نهم العاملون با صعب ا وامر الله 
 تعالى، قال الرسول الأ كرم: ا فضل الأ عمال ا حمزها )فيض

سلام مام )ع(: ا فضل الأ عمال  .(۱۱۱٦: ۱۱۱۱، الأ  وقال الأ 
 .(۱۱۱٦: م. نما ا كره  نفسي عليه )

ّن ا حد ا لطرق للتقرب ا لی الله هو الجهاد في لهذا فا 
مام )ع(:  َل بِِه »سبيل الله، قال الأ  ا ِن  اَْفَضَل َما َتَوس 

يَماُن بِِه وبَِرُسولِِه  لُوَن ا ِلَى اَلل ِه ُسْبَحانَُه وَتَعالَى اَْلأ ِ اَلُْمَتَوسِّ
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سلام)فيض« واَلِْجَهاُد ِفي َسِبيلِهِ  ا ي ا ّن  .(۳۳۸: ۱۱۱۱، الأ 
نسان العاشق لله تعالى، وذلي بعد ا فضل منهاج ي قرب الأ 

يمان بالله تعالى رسوله، هو الجهاد في سبيل الله، ا ّن و الأ 
المجاهد والمقاتل يحاول تنفيذ ا وامر الله، والحفاظ عليها 

ية مسؤولويبذل في هذا الطريق كل ما بيده، ويشكل انجاز ال
 الشرعية كل اهتمامه، فلا شي يكون ذا مقام ومكانة عالية

مام )ع( في خطبة ا خرى:  ا يها »عند الله تعالى. قال الأ 
الناس استعدوا للمسير ا لى عدو، في جهاده القربة ا لى الله 

 .(٦۳: ۱۱۱۱الغطا، )كاشف « ودرك الوسيلة عنده

 الأستقامة؛ رمز الأنتصار.۲
لو ا معنا النةر في ا غلبية الأ عمال والمهام وركزنا على 

يجابية والسلبية  لها، نصل ا لى نتيجة مفادها ا ّن الجوانب الأ 
تخلو من الضرر والنفع ا و الفائدة والخسارة؛ لأ الأ عمال كلها

منها ما تحمل الخسارة ا كثر من الفائدة والعكس صحيح ا ذ 
منها من تحمل الربح والفوز ا كثر مما تحمله من الخسائر. 
ا ّن الأ ذكياء وبعد الدراسة والتمحيص في كل الجوانب 

انب الذي يغلب فيه الفوز وتكون نتيجته يختارون ذلي الج
 كبيرة ومقنعة وتحمل الصلاا والمنفعة.

سلاما ما في الحرب لو فر  الوضع علينا ا ّن مصير  ا و  الأ 
سلامالوطن  ي وصلاحه يتوقفان على تحقيق النصر ا و الأ 

سلامتكبد الخسارة في الحرب، ا و ا صبح   في وضع الأ 
فلا بد من الرد على  سبيل ومفر من ا لحاق الهزيمة بالعدو،لأ

العدو حتى لو كان الثمن باهةا ا و ترافق ذلي مع ظهور 
المشاكل والمصائب، ولأبد ا ْن يكون الرد بالأ سلحة، 
وا لحاق الخسارة به في ساحة الحرب، ليلقى جزاءه، ذلي 

سلاما ّن  سلاما و النةام  الأ  ي ا كثر قيمة من تلقي الخسائر الأ 
كان مقررا با ن نرد على العدو المالية ا و الروحية، على هذا لو 

ردا حاسما ، علينا ا ْن نحارب محاربة الشجعان، ونواجه 
مواجهة صارمة، ولأ نخاف من تقديم التضحية، والقتل 
لحاق الهزيمة بالعدو ورمز  ّن الطريق الوحيد لأ  والشهادة، فا 

  .(۲٤: ۱۱۱٤الأنتصار هو الأستقامة )شفائي، 
أ حزاب "الخندق" دعا النبي الأ كرم )ص( في غزوة ال
اَيَُّها الن اُس لأَتَتَمن ْوا »جنوده ا لى الأستقامة وقال مخاطبا ا ياهم: 

، َوَسلُوا الل َه الَْعافَِيَة، فَا َِذا لَِقيُتُموُهْم فَاْصبُِروا، َواْعَلُموا  لَِقاَء الَْعُدوِّ
ُيوفِ  ُمْنِزَل  الل ُهم  »، ثُم  َقاَل: «اَن  الَْجن َة َتْحَ  ِظَلاِل السُّ

َحاِب َوَهازَِم اْلأَْحَزاِب اْهِزْمُهْم َوانُْصْرنَا  الِْكَتاِب َوُمْجِرَي الس 
فا ذا لقيتموهم فاصبروا  .(٤۱3/ ۱: ۱۱۱٦)النووی، « َعَلْيِهمْ 

واعلموا ا ّن الجنة تح  ظلال السيوف التي تسل في سبيل 
ويعتبر  .(3٤٤/ ۲: ۱۱۱٦الحق والعدالة والحرية )سبحاني، 

حسان كله في رسو ل الله)ص( في حديث ا خر له ا ّن الخير والأ 
السيف وهو رمز الأستقامة وا ّن السلاا هو الحل ومفتاا الجنة 

الخير كله في السيف وتح  ظل السيف ولأ يقيم »والجهنم. 
 )الحر « جنة والنارـيوف مقاليد الــالناس ا لأ بالسيف والس

 .(۱3/ ۱۱: ۱٤۱٦العاملي، 
مام علي  )ع( با عداد الأ لية الحربية والصبر في يوصي الأ 
وا لََها »ساحة القتال ويقول:  َفُخُذوا لِْلَحْرِب اُْهَبَتَها واَِعدُّ

ن ُه  ْبَر َفا ِ َتَها فََقْد َشب  لََةاَها وَعلاَ َسَناَها واِْسَتْشِعُروا اَلص  ُعد 
سلام)فيض« اَْدَعى ا ِلَى اَلن ْصرِ   .(۱۲: ۱۱۱۲، الأ 

مام )ع( على هذا الموضوع، وفي حديث ا خر ي ؤكد الأ 
ويا مر ا صحابه ا ن يواجهوا العدو مواجهة صارمة، وا ن يةهروا 

ا ِن ُهْم لَْن َيُزولُوا َعْن »استقامة وصمودا في ساحة الحرب: 
َمَواقِِفِهْم ُدوَن َطْعٍن ِدَراٍك َيْخُرُج ِمْنُه اَلن ِسيُم وَضْرٍب َيْفلُِق اَلَْهاَم 

َواِعَد واَْلأَْقَداَم وَحت ى ُيْرَمْوا بِالَْمَناِسِر وُيِطيُح اَلِْعَةا َم وُيْنِدُر اَلس 
َتْتَبُعَها اَلَْمَناِسُر وُيْرَجُموا بِالَْكَتائِِب َتْقُفوَها اَلَْحلاَئُِب وَحت ى ُيَجر  
بِبِلاَِدِهُم اَلَْخِميُس َيْتلُوُه اَلَْخِميُس وَحت ى َتْدَعَق اَلُْخُيوُل فِي 

 .(۳۸۳)م. ن: « ِر اَْرِضِهْم وبِاَْعَناِن َمَسارِبِِهْم وَمَساِرِحِهمْ نََواحِ 
فعندما يختار المرُء الحرَب عليه ا ْن يقاتل قتال الرجال، 
ي حتى ا خر لحةات حياته في سبيل العقيدة  وا ن يضحِّ
والهدف، كتب منهم: حقا ا ّن من يلجا  ا لى الحرب ا و 

همال والوهن، يدخل الحرب، ويبدي عند خو  المعركة ال أ 
 .(۲٤: ۱۱۱٦جدير با ن يلقي مثل هذا المصير )شفائي، 

مام )ع( ا نه لو استشهد حامل اللواء فيجب  ويوصي الأ 
ا ْن يتسلمها شخصا ا خر ا ذ ا ّن الجيش من دون حامل اللواء 

وَراَيَتُكْم َفلاَ تُِميلُوَها ولأَ »والقائد، ما له الخسارة والأنهيار. 
َ َتْجعَ  َماَر تُِخلُّوَها ولأ لُوَها ا ِلأ  بِاَْيِدي ُشْجَعانُِكْم واَلَْمانِِعيَن اَلذِّ

وَن  ابِِريَن َعَلى نُُزوِل اَلَْحَقائِِق ُهُم اَل ِذيَن َيُحفُّ ِمْنُكْم َفا ِن  اَلص 
 .(۳۸۲: م. ن« )بَِراَياتِِهْم وَيْكَتِنُفونََها ِحَفاَفْيَها

 معيار اختيار القائد
خص الذي يلعب الدور البنّاء في الجيش ا نّما القائد هو ذلي الش

 والحرس، ويُعَتَبُر كل حركاته وسكناته نموذجا وا سوة للا خرين.



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  یثة في نهجسنویة، دراسات حدنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۱۸

ا ّن القائد يستطيع وبالتعليم والتربية وبالتشجيع والترغيب، 
مالة والأحترام ا ْن  وبالجلوس والقيام وبالأ خلاق والعمل وبالأ 
ا يؤلف جيشا ملتزما ومتخصصا وشجاعا ومقاوما وملتزم

سلامب معان  الأ  ومحافةا على بلده وشعبه، على هذا يجب الأ 
في اختيار القائد والقيام بتقييم الأ مر، وعند اختيار القائد 
يجب النةر ا لى التقوى والألتزام كثيرا فضلا عن التخصص 

دارة والفاعلية، حتى يمتلي مثل تلي لأ يتم اختيار منلأ والأ 
ما .(۱۷: ۱۱۱٦السمات )شفائي،  م )ع( في اختيار قال الأ 

َفَولِّ ِمْن ُجُنوِدَك اَنَْصَحُهْم ِفي »القائد مخاطبا مالي الأشتر: 
َماِمَي واَنَْقاُهْم َجْيب    اواَْفَضَلُهْم ِحْلم   انَْفِسَي لِل ِه ولَِرُسولِِه ولِأ ِ

َعَفاءِ  ْن ُيْبِطُئ َعِن اَلَْغَضِب وَيْسَتِريُح ا ِلَى اَلُْعْذِر وَيْراَُف بِالضُّ  ِمم 
نْ  َ َيْقُعُد بِِه لأ وَيْنُبوع َلَى اَْلأَْقِوَياِء وِمم  ُيِثيُرُه اَلُْعْنُف ولأ

ْعفُ  سلام)فيض « اَلض    .(۱۱۱٦ـ  ۱۱۱3: ۱۱۱۲، الأ 
ملخص القول يجب ا ْن يكون القائد شجاعا ويمتلي 

 .(۳/۱۷۱: ۱۳۸۷روحا كبيرة وا سرة محترمة )ا نصاريان، 
 الية: يجب ا ْن يتسم القائد بالسمات الت

 ا ن يكون مطيعا لأ مر الله والنبي والقائد.. 
 ا ن يكون صادقا وعاقلا وذكيا وحليما وصبورا.. 
 ا ن يعتذر بسرعةو يغضب من عمل الجنود سريعالأ ا ن. 

 ا ن يقبل العذر.و
 ا ن يكون رؤوفا ورحيما في التعامل مع الجنود.. 
ا ن يكون صارما وشجاعا في مواجهة المعاندين . 

 .والمستكبرين
يخسر ذاته نتيجة التهديد لأ ا ن ا نو تثيره الغلةةلأ ا ن. 

 .(۱۸: ۱۱۱٤)شفائي، 
بعدما ا صبح القائد يحمل السمات ا علاه، يجب ا ْن يكون 
ملتزما بالقضايا الأ خلاقية، وا ن يعمل بها، كي يحصل على ود 

 ولَْيُكْن ا َثُر ُرُءوِس ُجْنِدَك ِعْنَدَك َمْن َواَساُهمْ »الجنود ويثقوا به: 
فِي َمُعونَتِِه واَفَْضَل َعَلْيِهْم ِمْن ِجَدتِِه بَِما َيَسُعُهْم وَيَسُع َمْن 
ا ِفي  ا َواِحد  ُهْم َهم  َوَراَءُهْم ِمْن ُخلُوِف اَْهلِيِهْم َحت ى َيُكوَن َهمُّ
ِجَهاِد اَلَْعُدو فَا ِن  َعْطَفَي َعَلْيِهْم َيْعِطُف قُلُوَبُهْم َعَلْيَي وا ِن  

سلام، )فيض « قُر ِة َعْيِن اَلُْولأَةِ اَفَْضَل   .(۱۱۱٦: ۱۱۱۲الأ 
تعد الشجاعة من السمات الأ خرى للقادة وخاصة قائد 
العمليات، ذلي ا نه حامل لواء الحرب ونةرا ا لى ا ّن اللواء 
تمثل رمزا لأستقلال الشعب والبلاد، فكان  سابقا بيد من 

ادة، كان يمثل قائد العمليات، وعلى هذا يطلق على الق
 حاملي اللواء.

مام )ع(: يجب ا ْن يكون  وحامل اللواء  القادةيقول الأ 
من الشجعان، ذلي ا ّن مثل هؤلأء الأ شخاص هم من يبذلون 
كل ما لديهم وحتى ا خر قطرة من دمائهم لرفع اللواء 

 .(۱۸۱: ۱۳۸۷،یان)انصار
مام )ع( ا نه ا ذا استشهد حامل اللواء،  كما يوصي الأ 

لواء وا ّن الجيش من دون القائد على شخص ا خر حمل ال
َ تُِخلُّوَها »محالة. لأ يتلقى الخسارة وَراَيَتُكْم َفلاَ تُِميلُوَها ولأ

َماَر ِمْنُكْم َفا ِن   ولأَ َتْجَعلُوَها ا ِلأ  بِاَْيِدي ُشْجَعانُِكْم واَلَْمانِِعيَن اَلذِّ
ابِِريَن َعَلى نُُزوِل اَلَْحَقائِِق ُهُم اَل ِذيَن يَ  وَن بَِراَياتِِهْم اَلص  ُحفُّ

 .(۳۸۲: م. ن« )وَيْكَتِنُفونََها ِحَفاَفْيَها
ية الجسيمة الملقاة على مسؤولنةرا لأ همية القائد وال

عاتقه، يصبح من الواضح ا نه يجب الأهتمام با مر تعيين 
القائد والقيام بدراسة الأ مر وا خذ الحيطة والحذر في هذا 

الذي يجدر بهذا الأ مر، حتى يتم اختيار ذلي الشخص 
المنصب ويتمتع بالسمات والشروط الضرورية )شفائي، 

۱۱۱۳ :۱۱). 

 الموقف الدفاعي
يمكن استيعاب الموقف الدفاعي ا و الدفاع في الحرب من 
سلام بسهولة، لكن يبدو ا ّن مثل هذا الأدعاء في  منةار الأ 
الحرب والجهاد الأبتدائي صعب ا لى حد ما ا و يةهر متناقضا، 

ناک سؤال يطرا نفسه: هل الحرب الأبتدائي يعني ذلي ا ّن ه
 .الحرب الدفاعي، وكيف يمكن ا ْن يكون دفاعيا؟

جابة عن هذا السؤال لأبد من القول ا ّن الدفاع في قضية  للا 
الجهاد يحمل مفهومين؛ المفهوم الأ ول محدود والثاني واسع 
النطاق. ا ما المفهوم الأ ول فهو يعني الدفاع في مواجهة هجوم 

عداء، فالدفاع هنا يعادل الجهاد الأبتدائي، ا ما مفهومه الثاني الأ  
وهو الواسع النطاق يعني ذلي الدفاع في مواجهة الهجوم 
العسكري، الذي لأيبقى سبيلا في مواجهته ا لأ الهجوم 
العسكري، ومن هنا قيل ا ّن الجهاد يحمل مفهوما دفاعيا، ا و 

هذا هو  .(٤۲ :۱۱۱۲الجهاد هو الدفاع في الحقيقة )مطهري، 
الدفاع الذي نتحدث عنه هنا، وهذا هو مفهوم كون الجهاد 
الأبتدائي دفاعيا، ا ذ يجري روا الدفاع في هيكلة الحرب 
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والجهاد الأبتدائي. بعبارة ا خرى، ا ينما اعتبر الجهاد الأبتدائي 
واجبا وموصی  به، فلا شي تم التعر  لحق ما وا ّن مثل هذا 

 فاع عن ذلي الحق المسلوب.الجهاد في الحقيقة هو الد

 الأبتعاد عن الحرب
مام )ع(، ا ذ كان  كان الأبتعاد عن الحرب هو ا سلوب الأ 
يبذل كل مساعيه لعدم نشوب الحرب، اتخذ هذا المنهج 
في يوم الجمل ووقعة الصفين ومعركة النهروان، لكنه لم 

المرجوة. فا رسل قبل ا ْن تندلع  المنشودة يحصل على النتيجة
الرسائل المختلفة ا لى قادة الجبهة المعارضة  حرب الجمل

وهم عائشة وطلحة والزبير، وحذرهم من مغبة الأ مر، لكنهم 
لم ينصاعوا للحق، كما حذر ا صحابه قبل بداية الحرب من 

هانة لهم:  لأَ »الهجوم على جيش معاوية ا و توجيه الأ 
ن ُكْم بَِحْمِد اَل ٍة َوَتْركُُكْم تَُقاتِلُوُهْم َحت ى َيْبَدُءوكُْم َفا ِ ل ِه َعَلى ُحج 

َذا َكانَِ   ٌة اُْخَرى لَُكْم َعَلْيِهْم َفا ِ ا ِي اُهْم َحت ى َيْبَدُءوكُْم ُحج 
ْذِن اَلل ِه َفلاَ َتْقُتلُوا ُمْدبِر   َ تُِصيُبوا ُمْعِور   ااَلَْهِزيَمُة بِا ِ َولأَ  اَولأ

َ َتِهيُجوا اَلنَِّسا ى َوا ِْن َشَتْمَن تُْجِهُزوا َعَلى َجِريٍح َولأ َء بِاَذ 
ن ُهن  َضِعيَفاُت اَلُْقَوى  ،دشتي« )اَْعَراَضُكْم َوَسَبْبَن اَُمَراَءكُْم َفا ِ

۱۳۸۲ :٤۱٤). 

 عدم السير وراء السلطة والدنيا
مام )ع( يقول ا يضاحا لأ هدافه العسكرية وبغية الأبتعاد  ا ّن الأ 

ذلي وية وعن السير وراء السلطة وعدم الرغبة بالةواهر الدني
اَلل ُهم  ا ِن َي َتْعَلُم اَن ُه لَْم َيُكِن »في مناجاته مع الله تعالى: 

َ اِلِْتَماَس َشيْ  ٍء ِمْن اَل ِذي َكاَن ِمن ا ُمَناَفَسة  فِي ُسْلَطاٍن َولأ
ْصلاََا  فُُضوِل اَلُْحَطاِم َولَِكْن لَِنِرَد اَلَْمَعالَِم ِمْن ِديِنَي َونُْةِهَر اَْلأ ِ

ي بِلاَِدَك َفَيا َْمَن اَلَْمْةلُوُموَن ِمْن ِعَباِدَك َوتَُقاَم اَلُْمَعط َلُة ِمْن فِ 
 .(۲٤۸: م. ن« )ُحُدوِدكَ 

 درء الفتن
 

اَلل ُهم  ا ِلَْيَي اَْفَضِ  »عندما واجه جيَش العدو قال )ع(: 
ِت اَْلأَْعَناُق َوَشَخَصِ  اَْلأَْبَصاُر َونُِقَلِ  اَ  ْلأَْقَداُم اَلُْقلُوُب َوُمد 

َنا ِن َوَجاَشْ   َواُنِْضَيِ  اَْلأَْبَداُن اَلل ُهم  َقْد َصر َا َمْكُنوُن اَلش 
نَا  َنا َوَكْثَرَة َعُدوِّ َمَراِجُل اَْلأَْضَغاِن اَلل ُهم  ا ِن ا نَْشُكو ا ِلَْيَي َغْيَبَة نَِبيِّ

َن َقْوِمنا بِالَْحقِّ َواَنَْ  َخْيُر َوَتَشتَُّ  اَْهَوائَِنا َرب َنا اِْفَتْح َبْيَننا َوَبيْ 
 (٤۱٤: م. ن« )اَلْفاتِِحينَ 

مام علي )ع( وفي مناجاته وتا كيدا على كلامه  ا ّن الأ 
من سورة  ۸۱استند ا لى القرا ن الكريم، وبالتحديد الأ ية 

الأ عراف: )َرب َنا اْفَتْح َبْيَننا َوَبْيَن َقْوِمنا بِالَْحقِّ َواَنَْ  َخْيُر 
 .(۸۱ /)الأ عراف حيَن(الْفاتِ 

مام )ع( قبل بدء حرب صفين جيوشه بهذه  وا وصى الأ 
ن ُكْم بَِحْمِد اَلل ِه َعَلى »العبارات:  لأَ تَُقاتِلُوُهْم َحت ى َيْبَدُءوكُْم َفا ِ

ٌة اُْخَرى لَُكْم َعَلْيِهْم  ٍة َوَتْركُُكْم ا ِي اُهْم َحت ى َيْبَدُءوكُْم ُحج  ُحج 
َذا َكانَِ   ْذِن اَلل ِه َفلاَ َتْقُتلُوا ُمْدبِر  َفا ِ  اَولأَ تُِصيُبوا ُمْعِور   ااَلَْهِزيَمُة بِا ِ

ى َوا ِْن َشَتْمَن  َ َتِهيُجوا اَلنَِّساَء بِاَذ  َ تُْجِهُزوا َعَلى َجِريٍح َولأ َولأ
ن ُهن  َضِعيَفاُت اَلُْقَوى « اَْعَراَضُكْم َوَسَبْبَن اَُمَراَءكُْم َفا ِ

 .(٤۱٤: ۱۳۸۲،دشتي)
مام)ع( بوجه خطر بني ا مية كان  ّن وقوف الأ  على هذا فا 
يمثل واجبا مهما، ا وكل  على عاتقه البحث عن ا صحاب 
مام )ع(  نجاز رسالته. لو لم يقم الأ  مستعدين ومضحين لأ 
بهذه المهمة، لم يكن ينجح في ا داء الأ مانة التي كان عليه 

كان القيام بها تجاه الدين والشعب والأ جيال القادمة، و
 شريكا في ظلم بني ا مية.

مام )ع( في حرب الجمل عندما منح ابنه  ا وصى الأ 
َتُزوُل الِْجَباُل َولأ »محمد الحنفية رفع اللواء، ا وصاه قائلا: 

َتُزْل، َعض  َعلي ناِجِذَك، اَِعِر اللَّه ُجْمُجَمَتَي، تِْد ِفي الأْرِ  
ض  َبَصَرَك، َواْعَلَم اَن  َقَدَمَي، اْرِم بَِبَصِرك، اْقَصي الَقْوِم، َوغُ 

 .(3٤: م. ن« )الن ْصَر ِمْن ِعْنِد اللِّه ُسْبحانَهُ 
مام )ع( في تلي العبارات محمد بن حنفية ا ّن  ُيَعلُِّم الأ 
محور الأنتصار على العدو والهيمنة عليه، يتجلى في الصمود 

 .(۱3۱: ۲۱۱3والصبر والأستقامة في ساحة الحرب )خزئلي، 
ّن الحرب ستنتهي لو عمل  الق يادة بالصرامة والجدية، فا 

مام علي )ع( وا صحابه الأنتصار  لصالح قواتها، كما حقق الأ 
في موقعة الجمل، لكن لو حدث العكس وعمل  القيادة 
عملا ضعيفا فلا شي ا نه تتکّسر القوات الخاضعة له. ا ّن 
مام )ع( يستفيد في نهاية وصيته من عبارة توحيدية، فهو  الأ 

ما يصدر ا وامره الستة العسكرية ا لى ابنه، يصرا ا ّن )ع( بعد
النصر والأنتصار بيد الله ولأ يجب ا ْن تخدعه قوته وخططه 

لكن على  .(۱3۱: ۲۱۱3العسكرية وفنونه الحربية )خزائلي، 
َواْعَلُموا اَن  »القائد ا ْن يتمتع بقوة القيادة ولهذا يقول )ع(: 

ِلَها َوَقَلُعوا بَِها، َوَجاَشْ  َجيَش داَر الِهْجَرِة َقْد َقَلَعْ  بِا هْ 
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الِْمْرَجِل، َوَقاَمِ  الِْفْتَنُة َعَلي الُقْطِب، َفا ْسِرُعوا اِلَي ا ِميِركُم 
« َوَباِدُروا ِجَهاَد َعُدّوكُْم، اِْن َشاَء اللُّه َعز  وَجل  

 .(٤۱٤: ۱۳۸۲،دشتي)
مام )ع( الخط  الحربية وفقا للا سلحة  علّم الأ 

تلي الفترة ووفقا للةروف الزمنية، هذا ولبعض والمعدات في 
تلي الخط  طابع عام، ويمكن تطبيقها في كل عصر وفترة 
ولأ فرق في الأ سلحة والقوة. وردت في نهج البلاغة خمسة 

 : ةحول التعليم ا ساليب تكتيكي
َذا نََزلُْتْم بَِعُدوٍّ اَْو نََزَل بُِكْم َفْلَيُكْن ُمَعْسَكُركُْم فِي »*  َفا ِ

ُبِل اَْلأَْشَراِف اَْو ِسَفاِا اَلِْجَباِل اَْو َاْثَناِء اَْلأَنَْهاِر. َكْيَما َيُكوَن قُ 
َولَْتُكْن ُمَقاَتَلُتُكْم ِمْن َوْجٍه َواِحٍد اَِو  اَوُدونَُكْم َمَرد   الَُكْم ِرْدء  

 اِْثَنْيِن َواِْجَعلُوا لَُكْم ُرَقَباَء ِفي َصَياِصي اَلِْجَباِل َوَمَناِكبِ 
اَلِْهَضاِب لَِئلا  َيا ْتَِيُكُم اَلَْعُدوُّ ِمْن َمَكاِن َمَخاَفٍة اَْو اَْمٍن َواِْعَلُموا 
َمِة َطلاَئُِعُهْم َوا ِي اكُْم  َمَة اَلَْقْوِم ُعُيونُُهْم َوُعُيوَن اَلُْمَقدِّ اَن  ُمَقدِّ

َذا نََزلُْتْم َفانِْزلُوا َجِميع    اَتَحْلُتْم َفاْرَتِحلُوا َجِميع  َوا َِذا اِرْ  اَواَلت َفرَُّق َفا ِ
َ َتُذوقُوا اَلن ْوَم ا ِلأ   ة  َولأ َماَا ِكف  َوا َِذا َغِشَيُكُم اَلل ْيُل َفاْجَعلُوا اَلرِّ

 .(٤۱۱: م. ن) «اَْو َمْضَمَضة   اِغَرار  
ا مر معقل بن القيس وهو قائد لثلاثة ا لأف جندي: * 

ْر بِالن  » َل الل ْيِل َوِسِر الَْبْرَدْيِن َوَغوِّ ْيِر َوَلأ َتِسْر اَو  اِس َوَرفِّْه فِي الس 
ْا  ا لأَظْعن ا فَاَرِْا فِيِه َبَدنََي َوَروِّ َرُه ُمَقام  فَا ِن  الل َه َجَعَلُه َسَكن ا َوَقد 
َحُر اَْو ِحيَن َيْنَفِجُر الَْفْجُر  َظْهَرَك فَا َِذا َوَقْفَ  ِحيَن َيْنَبِطُح الس 

َذا لَِقيَ  الَْعُدو  َفِقْف ِمْن اَْصَحابَِي َوَسط ا فَِسْر َعَلى بَ  َرَكِة الل ِه فَا ِ
َوَلأ َتْدُن ِمَن الَْقْوِم ُدنُو  َمْن ُيِريُد اَْن ُيْنِشَب الَْحْرَب َوَلأ َتَباَعْد 
َعْنُهْم َتَباُعَد َمْن َيَهاُب الَْبا َْس َحت ى َيا ْتَِيَي اَْمِري َوَلأ َيْحِمَلن ُكُم 

ْعَذارِ ا ِلَْيِهمْ شَ   «.َنا نُُهْم َعَلى قَِتالِِهْم َقْبَل ُدَعائِِهْم َواْلأ ِ
وجاء في عبارة ا خرى من هذه الوصية حول الخطة * 

َ َجْولٌَة »العسكرية:  ٌة َولأ ٌة َبْعَدَها َكر  ن  َعَلْيُكْم َفر  َ َتْشَتد  لأ
ُيوَف ُحُقوَقَها َووَ  طُِّئوا لِْلُجُنوِب َبْعَدَها َحْمَلٌة َواَْعُطوا اَلسُّ

ْرِب  ْعِسيِّ َواَلض  َمَصاِرَعَها َواُْذُمُروا اَنُْفَسُكْم َعَلى اَلط ْعِن اَلد 
ن ُه اَْطَرُد لِْلَفَشِل َفَو اَل ِذي فََلَق  اَلطَِّلْحِفيِّ َواَِميُتوا اَْلأَْصَواَت َفا ِ

وا اَلُْكْفَر اَلَْحب َة َوَبَراَ اَلن َسَمَة َما اَْسَلُموا َولَِكِن اِ  ْسَتْسَلُموا َواََسرُّ
ا َوَجُدوا اَْعَوان    (٤۱٦: م. ن« )َعَلْيِه اَْظَهُروهُ  اَفَلم 

وحول الهدوء القلبي والروحي عند الحرب قال )ع(: * 
وا  ِكيَنَة َوَعضُّ َمَعاِشَر اَلُْمْسلِِميَن اِْسَتْشِعُروا اَلَْخْشَيَة َوَتَجْلَبُبوا اَلس 

ُيوِف َعِن اَلَْهاِم )َعَلى اَلن َوا ن ُه اَنَْبى لِلسُّ  (۱۱٤: م. نِجِذ َفا ِ

 الخاتمة
ا على الحيلولة دون  س  مام علي )ع( كان مؤس  ا ّن منهج الأ 
اندلأع الحرب كلما ا مكن ذلي، وقبل اندلأع الحرب كان 
يبذل كل ما بوسعه لمنع نشوب الحرب؛ اتخذ هذا المنهج 

النهروان، لكنه لم في موقعة الجمل ويوم الصفين وحرب 
يحقق نتيجة، وقبل ا ْن تبدا  حرب الجمل، ا رسل الرسائل ا لى 
عائشة وطلحة والزبير، وحذرهم من مغبة العمل، لكنهم لم 
ينصاعوا للحق، هذا وقبل بداية الحرب مع معاوية منع ا صحابه 

هانة ا لى جيش معاوية.  من التقدم بشن الهجوم وتوجيه الأ 
لى قادة العدو قبل ا ْن تفر  كما قام با رسال الرسائل ا  

عليه الحروب الثلاثة. نستنب  من هذا ا نه كان يكره الحرب 
ويفر منه ولأ يريد ا راقة الدماء، وكان يبذل كل المساعي ا ْن 
يغير موقف العدو من خلال المفاوضات وا سداء النصيحة، 

 ۱٦وا ن يترك العناد، ولكي يمنع اندلأع حرب الصفين ا رسل 
 ة.رسالة ا لى معاوي

مام علي )ع( فسر الأ خلاق العسكري وتنةيم الجيش  الأ 
نسان والمجتمع. بمعنى ا نه لم  التوحيدي نةرا ا لى تعريف الأ 

سلاميكن يفصل بين الجيش  ي وجند الله، ولأ يعطي الأ 
 الأ صالة ا لى الحل العسكري.

مام )ع( ا نه يجب الألتزام بالأ سس الأ خلاقية في  يرى الأ 
 شخص، حتى في مواجهة من كل الأ حوال وفي مواجهة ا ي

نسانية.لأ  يؤمن بالأ سس الأ خلاقية والفضائل الأ 
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 هادبیات مقاومت در نهج البالغ

 لیال قنبری

 دهیچك
و  ش شهه  فتاهارکهه در نن تهال« هبالغادبیات مقاومت در نهج ال»پژوهش کنوني تحقیقي است تحت عنوان 

های اخالقي ه نظامي ایشهان در خوهو م مقاومهت در برابهر ماین موالی ماقیان در کنار ارزشو  رفاار نیک

حههی،، تهرری  و کاه  متابهر بالغه  و های نهج الپایهاری در میهان نبرد، با اساناد به خطبهو  دشمنان، ثبات

پایههاری در دو بتهه و  نحوی مقاومهتو  د را به نوعهای ماتهد؛ یاران خو)ع( در خطبه مام عليا تبیین شود.

، سهتارش ٥۳و  ۱۱، ۱ ههاینامههو  ۲۲، ٦٦، ۳٤، ۲٦های علمي در خطبهه و زینو فروهي با عباراتيو  فردی

 پایهاری بود  است.و  االی مقاومتو قبل از هر چیز خود نمونهو  کرد 

در نن و  فیش برداری صورت فرفتو  بخانهبا مراجته به کااو  پژوهش کنوني به شیو  تحلیلي ه توصیتي

مهام ا هاینامهو  های ماتاوت در خطبه هاپایهاری که در مناسبتو  تالش شه  که مضامین مربوط به مقاومت

کاربردی نیز اساخراج شود کهه خالصهه نن و  ناایج ارزنه و  )ع( تجلي یافاه بود مورد بررسي قرار فیرد علي

دفهاعي بها و  پایههاری را بهه شه لي صهحی و  های نبرد نحو  مقاومهتصحنه )ع( در مام عليا این است که

 کرد. فرمانههان خود توصیه ميو  کوبنه ، به یارانو  عباراتي کوتا 

 ، ادبیات مقاومت، صبر، پایهاری. )ع( مام عليا :واژگان کلیدی
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