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تاریخ القبول9341/9/3 :



نرگس السادات مبلغ

ملخّ ص
من المواضیع المطروحة في الفقه السیاسي الأسلامي ،والذي ُیعتبر هدفاً قرانیاً ،هو موضوع المحاربین .وفي هذا السیاقُ ،یعتبر انمـوذج سـلوك الأئ ّمـة
المفسرین الحقیقیین للقران الکریم ،من افضل المعـاییر فـي اطـار هـذه المواجهـة .کـان الأمـام علـي (ع) فـي مواجهـة
المعصومین (ع) والذین ُیعتبرون
ّ
المحــاربین خلــال خلافتـه التــي اســتم ّرت خمــس ســنوات .کــان المحــاربون فــي زمــن امیــر المــؤمنین (ع) ینقســمون الــی ثلــاث مجموعــات؛ النــاکثین
والقاسطین والمارقین ،وکان امیر المؤمنین (ع) یجد لزاماً علی نفسه مک ّونات محدّدة في موضوع المواجهة مع هذه المجموعات الثلاثة .تسـعی هـذه
المقالة للاجابة علی هذا التساؤل والذي مفاده ،هل الأمام علي (ع) في مواجهته لهذه المجموعات الثلاثة کان لدیه اسلوب واحد او ا ّن اسـلوبه کـان
وفقاً للظروف واختلاف الأفراد ،وذلك عن طریق تجمیع النصو وتحلیلها بهدف توضیل اسلوب الأمام (ع) في مواجهته للمحاربین.
الکلمات الرئيسية :المحارب ،الأمام علي (ع) ،الحرب ،النصیحة ،الهدایة ،نهج البلاغة.
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

المقدّمة
المحـارب ،مصـطلل وضــع القـران الکـریم اساســه واصـدر احکامـا لــه.
توجد روایات عن الأئ ّمة المعصومین (ع) في هذا السیاق تحتوي علی
تعریــف المحــارب والأحکــام المتعلّقــة بــه وفقـاً لأیــات القــران الکــریم.
یخص المحـاربین،
بالنظر الی ما جاء في الفقه السیاسي الأسلامي فیما
ّ
یبدو ا ّن مواجهتهم ضروریة فـي حـال لـم يتوبـوا ،ولکـن نـوع المواجهـة
والک ّمیة یعودان الی حکم الأمام .ولکن مایسعی الیه هذا البحـث ،هـو
الســلوك العملــي للقــادة المعصــومین (ع) فــي هــذا الســیاق ،یمکــن ان
تکــون فتــرة خلافــة الأمــام علــي (ع) بــالنظر الــی مــا ورد فــي المصــادر
خص کتــاب نهــج البلاغــة ،مثالـأ ً ج ّیــداً لبحــث هــذا
الروائیــة وعلــی الــأ ّ
التص ّرف العملي مع المحاربین.
بدایة ،ت ّم تعریف موجز للمحاربین واحکـامهم وفقـاً للقـران الکـریم
والمفسـرین فـي هـذا البحـث .وخلـال
والروایات ووجهات نظر الفقهاء
ّ
الفصل التالي ،تـ ّم التعـ ّرف علـی امثلـة مـن المحـاربین فـي زمـن خلافـة
الأمام علي (ع) وفقاً لهذه التعاریف .ولأحقاً ،ت ّم التط ّرق الـی موضـوع
وجوب مواجهة المحاربین من وجهـة نظـر الأمـام علـي (ع) ،وهـل انّـه
من وجهة نظره (ع) کان مواجهة هؤلأء الأفراد او تلك المجموعـات
امراً ضروریاً ام لأ؟ وفي نهایة المقال ،ت ّم البحث في سلوك الأمـام (ع)
مع مثل هؤلأء الأفراد او المجموعات.
المحارب في اللغة
تعود جذور المحارب في اللغة الـی الحـرب .فـالحرب نقـیض السـلم
(فراهیدي ،294/4 :9390 ،ابن منظور )402/9 :9393 ،الذي هو
في الأصل بمعنی القتل والسرقة ،وفي الحالة الأخیرة یجب ان یکون
معهـــا دلیـــل (ابـــن فـــارس33/2 :9303 ،؛ مصـــطفوي/2 :9460 ،
 .)935 -933وحینمــــا تنتقــــل الحــــرب الــــی بــــاب المفاعلــــة ،اي
المحاربــة ،وتصــبل مشــترکة ،فان ّهــا تفيــد معنــی الصــراع او النــزاع
المستم ّر (مصـطفوي .)933 /2 :9460 ،کـذلك فـي الأیـة  44مـن
سورة المائدة المبارکة ياتي المحارب بمعنـی الأسـتمرار فـي معارضـة
الســـلم ،والأســـتمرار فـــي الصـــراع او النـــزاع والمعصـــیة (فراهیـــدي،
293/4 :9390؛ ابــــــن منظــــــور404 /9 :9393 ،؛ مصــــــطفوي،
.)935 /2 :9460
المحارب من وجهة نظر القران والروایات
موضــوع المحــارب المــذکور فــي ســورة المائــدة( :ان ّمــا جــزاء الــذین
یحاربون الله ورسوله ویسعون في الـأرل فسـاداً ان ُیقتّلـوا او ُیصـلّبوا او
تُقطّع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ُینف روا من الأرل ذلك لهـم خـزي
في الدنیا ولهم في الأخرة عذاب عظیم)( .المائدة.)44/
ُیفهــم مــن ظــاهر الأیــة ا ّن المحــارب هــو مــن یحــارب اللــه ورســوله
ویفسد فـي الـأرل .وفقـاً للمصـادر الروائیـة والتفسـیریة ،المقصـود مـن

المحارب فـي هـذه الأیـة الکریمـة هـو الفـرد الـذي یرفـع السلاة(سـواء
کــان مســلماً ام مشــرکاً) (الع ّیاشــي ،بــي تــا ،493/9 :حــدیث ،)01
ویعمل علی نشـر الخـوف وایجـاد حالـة انعـدام الـأمن العـام (سـواء فـي
المدینــــة ام خارجهــــا) (المصــــدر الســــابق ،495 /9 ،حــــدیث 01؛
الکلینــــي ،230 /7 :9317 ،حــــدیث 92؛ الطوســــي/91 :9317 ،
 ،942حــدیث 939؛ الطوســي515 -513 /4 :9311 ،؛ طباطبــائي،
.)543 /5 :9473
وفقاً لهذه الأية المبارکة ،ا ّن حکم المحاربین یتمثّل في قـتلهم ،او
تعلـیقهم وقطــع الیــد والرجــل مــن خلـاف او نفــیهم .وفــي نهایــة الــأمر،
سینتظر المحاربین عذاب شدید في الأخرة.
هذه الأحکام تتناسب مع ما یقوم به المحـارب؛ فلـو کـان قـد قتـل
نفساً فحکمه الأعدام ،ولو کان قد قتل نفساً وسرق مالـأً ،فاضـافة الـی
اعدامه یجب استرداد المال الذي سرقه .ولـو کـان قـد سـرق مالـأ ً دون
ان یقتل نفساً ،فجزاؤه قط ُع یده ورجله من خلاف .ولو کان قد اوجـد
الرعب والخوف ونشر حال ًة من عدم الأمان ،فحکمه النفي من البلـاد.
(الکلینـــــي ،230 -237 /7 :9317 ،حـــــدیث 94 ،99؛ الطوســـــي،
 ،942 /91 :9317حــدیث 932؛ الطوســي .)513 /4 :9311 ،ولــو
اعلن التوبة قبل القاء القبض علیه لأ ُیط ّبق علیـه ا ّي مـن الأحکـام الأنفـة
الــذکر (الکلینــي ،230 /7 :9317 ،حــدیث 94؛ الطوســي:9311 ،
511 /4؛ طباطبایي .)454/5 :9473 ،والله یغفرها کلّها.
ا ّما النقطة الأه ّم التي تُستخلص من الروایـات فتتمثّـل فـي ا ّن تنفیـذ
الحکم علی المحارب من صلاحیات الأمام ولأ صلة لـه باولیـاء الـدم،
المحـارب القاتـ َل ،علـی الأمـام القیـام باعدامـه،
اي َعفَوا اصحاب الدم
َ
ولـو قـام اولیــاء الـدم باخـذ الدیــة منـه عوضـاً عــن الأعـدام ،فایضـاً علــی
الأمــام القیــام بتنفیــذ حکــم الأعــدام فیــه( .الع ّیاشــي ،بــي تــا-493 /9 :
495؛ الکلینــــي ،230 -235 /7 :9317 ،حــــدیث  4و 5و 0و 92؛
الطوسي ،942 /91 :9317 ،حدیث .)939
علی هذا الأساس ،ا ّن المحارب هو من یرفع السلاة بیـده ویعمـل
علی ایجاد عـدم الأسـتقرار و انعـدام الـأمن والأمـان العـام .یجـب علـی
الحکومة منعه من القیام بهذا العمـل وتنفیـذ الحکـم والعقوبـة علیـه بمـا
یتناسبان والعمل الذي قام به .ولو اعلن التوبة والندامة قبل القاء القـبض
علیه ،يشمله العفو.
مصادیق المحاربین في زمن الأمام علي (ع)
مــن اجــل بحــث ســلوك وتصـ ّرف الأمــام علــي (ع) مــع المحــاربین فــي
عهــده ،بدایــة یجــب معرفــة المحــاربین فــي زمــن الأمــام (ع) .یبــدو ا ّن
مصادیق المحاربین في عهد الأمـام علـي (ع) هـي نفسـها التـي دفعـ
الأمام (ع) لمحاربتهم ،اي اصحاب الجمـل والقاسـطین والخـوارج" .
 ...الأ وقد امرني الله بقتال اهل البغي والنکث والفسـاد فـي الـأرل،
جاهـدت ،وا ّمـا المارقـة
فا ّما الناکثون فقد قاتلـ ُ  ،وا ّمـا القاسـطون فقـد
ُ
فقد د ّوخ ُ ( "...الشریف الرضي ،لأ تا ،400-211 :الخطبة .)912
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المقصود من الناکثین اصحاب الجمل ،اي طلحـة والزبیـر وعائشـة
والــذین رافقــوهم .کمــا ا ّن المقصــود مــن القاســطین معاویــة ومناصــریه،
بینما المارقة هم الخوارج.
.9اصحاب الجمل
ُیع ّد اصحاب الجمـل امثلـة واضـحة للمحـاربین فـي عهـد الأمـام (ع).
بعــد ان خــان طلحــة والزبیــر الأمــام علــي (ع) اعلنــوا الحــرب علیــه.
(الشریف الرضي ،لأ تا ،64 :الخطبة  .)22حیث قاموا ومعهم عائشـة
باثارة الناس ض ّد الأمام علي (ع)( .المفید.)243 -242 :9394 ،
حین وصلوا الی البصرة لم یکتفوا بایجـاد الفرقـة والخلـاف بـین سـ ّکان
هــذه المدینــة فحســب (المصــدر الســابق)271 -273 :؛ بــل عمــدوا علــی
نقض عهدهم مع عثمان بـن حنیـف (والـي البصـرة) والـذي لـم ُي ِ
ذی
لحـق ا ً
بالناس الی حین وصول امیـر المـؤمنین (ع) ،کمـا قـاموا بالقـاء القـبض علیـه
وتعذیبه وقتل اصحابه وامنـاء الصـنادیق علـی بیـ المال(.المصـدر السـابق:
239 -271؛ ابن میثم البحراني.)620 -601 /4 :9475 ،
فاعمــالهم توضّ ــل علــی افضــل وجــه طبیع ـتهم کمحــاربین؛ لــأن ّهم
افسدوا في الأرل ،واوجدوا حال ًة من عدم الأستقرار وقاموا بقتـل عـدد
کبیر من الناس( .ابن میثم البحراني.)620 -601 /4 :9475 ،
یوضّ ــل حــدیث الأمــام (ع) ســلوك هــذه المجموعــة ،ویبـ ّین نقــض
العهــد وایجــاد الفوضــی والشــغب ض ـدّه " :ان ّهمــا قطعــاني وظلمــاني،
علي" (الشـریف الرضـي ،لـأ تـا ،915 :کلـام
ونکثا بیعتي ،والّبا الناس ّ
 ".)947فقدموا علـی ع ّمـالي وخـ ّزان بیـ المسـلمین الـذي فـي یـد ّي
وعلی اهل مصر کلّهم في طاعتي وعلی بیعتي فشتّتوا کلمتهم وافسـدوا
علـ ّـي جمــاعتهم ووثبــوا علــی شــیعتي فقتلــوا طائفــة مــنهم غــدراً وطائفــة
عضّ ـوا علــی اســیافهم فضــاربوا بهــا حتّـی لقــوا اللــه صــادقین" (المصــدر
السابق ،447-446 :کلام .)293
.2القاسطون
ُیعتبــر معاویــة مــن مصــادیق المحــاربین وفقـاً لمــا جــاء فــي کلــام الأمــام
والمصادر التاریخیة .فعلی الرغم من ا ّن امیر المؤمنین (ع) کتب رسـالة
لمعاویـــة بعـــد ان تبـــ ّوا الخلافـــة وطالبـــه بالبیعـــة ،الـــأ انّـــه بســـبب ن ّیتـــه
الأستحواذ علی الحکم لجا الی التمـ ّرد ورفـض اوامـر الأمـام (ع) ،فقـد
وصف بیعة الناس مع الأمام (ع) بان ّها غیر صحیحة وع ّرف نفسه علـی
انّــه الطالــب بــدم عثمــان .وبعــد ان ر ّد الأمــام (ع) علــی الأ ّدعــاءات
الکاذبــة لمعاویــة (المصــدر الســابق ،390 :رســالة  ،)47اعلــن معاویــة
الحرب علی الأمام (ع) .تص ّرفات معاویة التـي اعلـن بموجبهـا الحـرب
وفي نهایة الأمر توضّ ل ک رونه محارباً هي کالأتي:
. 9-2المطالبة بدم عثمان
وجه معاویة اتهامات للامام علي (ع) من خلال رسالة بعثها الیه ،وفـي
ّ
النهایة یع ّرف الأمام (ع) علی ان ّه عامل ثورة الناس ض ّد عثمـان لـأ وبـل
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ثرت
قاتل عثمان " :ان قم بخداع ابن ع ّمك عثمان ،وحسدته ،وا َ
الناس ضدّه ،الی ان لقی حتفه بحضورك ولم تـدافع عنـه لـأ بیـدك ولـأ
بلســانك ،ویالیـ بــدلأ ً مــن ان تن ّفــذ مکــرك وتزویــرك بح ّقــه فــي السـ ّر،
لقم َ بنصرته علانیة کي تحفـظ علـی عـذرك بـین النـاس ،مهمـا کـان
ضعیفاً ،وتتب ّرا من دمه وتدافع عنه ،مهما کـان الـدفاع ضـعیفاً وقلیلـا ً".
(ابن ابي الحدید.)962/7 :9475 ،
لک ـ ّن امیــر المــؤمنین (ع) قــد اعلــن صــراحة فــي خطبتــه ا ّن ا ّدعــاء
معاویــة فــي طلــب الثــار بــدم عثمــان غیــر مبـ ّرر ولــه قصــد اخــر مــن هــذا
الموضوع؛ کان قصده التشکیك بشرعیة حاکم الزمـان والتمـ ّرد ضـدّه.
علی ا ّیة حال ،یمکن استنتاج هذه النقطة من الرسائل المد ّونة ادناه" :
َواُّ َّما َما َساُّلر َ ِم رن َد رف ِع َق َت َل ِة ُع رث َما َن اِلَ ريكَ ف َِانِّي نَ َظ رر ُت فِي َهـ َذا ا رلـأ ُّ رم ِر َف َلـ رم
اُّ َر ُه َي َس ُعنِي َد رف ُع ُه رم اِلَ ريكَ َو َلأ اِلَى َغ رير َِك َو لَ َع رمرِي لَئِ رن لَ رم َت رن ِز رع َع رن َغ ِّيكَ
َو ِشقَاقِكَ لَ َت رع ِر َفنَّ ُه رم َع رن َقلِيلٍ َي رطلُ ُبونَكَ " (الشریف الرضي ،لأ تا،461 :
الرسالة .)1
" َو َز َع رم َ اُّنَّكَ ِج رئ َ ثَائِراً بِ َد ِم ُع رث َما َن َو لَ َق رد َعلِ رم َ َح ري ُث َو َق َع َد ُم
ُع رث َما َن فَا رطلُ رب ُه ِم رن ُه َن َ
اك اِ رن كُ رن َ َطالِباً" (المصدر السـابق،479-470 :
الرسالة .)90
.2-2اعتبار البیعة مع الأمام غیر صحیحة
َیعتبر معاویة خلـال رسـالته للامـام (ع) بیعـة النـاس معـه باطلـة وحکمـه
رت عـن سـاعدیك
غیر شرعي " :ومـن اجـل الوصـول الـی الحکـم شـ ّم َ
ورفع َ ردائك واعلن َ استعدادك ،وطلب مـن النـاس ان یبـایعوك کمـا
اجبرت اشراف المسلمین علی بیعتك ،وبعد ذلك الأعمال التـي قمـ
بها( ".ابن ابي الحدید.)962/7 :9475 ،
بطبیعة الحال لم یکـن قصـده الخیـر او الأصـلاة ،بـل مـن منطلـق
ـض النــاس علــی التم ـ ّرد علــی الأمــام والأتّکــاء علــی مســند
الســلطة وحـ ّ
وجــه
الحکــم .کمــا حصــل بعــد استشــهاد امیــر المــؤمنین (ع) حینمــا ّ
خطاباً لأهل العـراق امـاط اللثـام مـن خلالـه عـن بعـض اهدافـه السـابقة
حیث اعترف ان ّه کان یهدف الی حکم الناس والأمساك بالأمارة ولیس
بدافع الخیر للاسلام والمسلمین"(.المصدر السابق .)36/96 ،تص ّرف
معاویة هذا یمکن اعتباره مقدّمة لمحاربة الأمام (ع).
.4-2الأ ّدعاء الباطل
وخلال عملیة س رع ي معاویـة للحصـول علـی القـ ّو ة والسـلطة ،ا ّد عـی
الحکم وا علن ا ن ّه یلیق به .هذه الحقیقة انعکس بصورة جیّدة في
کلــام الأ مــام (ع)َ " :و ا رل ـ أ ُّ رو لَى اُّ رن يُ َقـ ا َل لَ ـكَ ا ِنَّــكَ َر قِي ـ َ ُسـ ل َّماً
رت َغ ريـ َر َضــ ال َّتِكَ
اُّطر لَ َعـ كَ َم رط لَ ـ َع ُسـ و ٍء َع لَ ريـ كَ َل ـ أ لَ ـكَ ل ِأ ُّنَّــكَ نَشَ ـ د َ
َو َر َع ري َ َغ ري َر َس ائ ِ َم تِكَ َو طَ لَ رب َ اُّ رم راً لَ رس َ ِم رن اُّ ره لِ ِه َو لَـ أ فِـي َم رع ِد ن ِـ ِه
فَ َم ا اُّ رب َع َد قَ رو لَكَ ِم رن فِ رع لِكَ " (الشریف الرضي ،لأ تا ، 355 :الرسالة
صـ درراً ا رُّو ِو رر داً ا رُّو
ام ل ِل َّـ ِه اُّ رن تَ لِ ـ َي ل ِلر ُم رســ لِ ِم ي َن َب رعـ ِد ي َ ـ
َ " .)63و َحــ َ
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

ا رُجــ ِر َي لَـكَ َع لَـ ى ا َُّحــ ٍد ِمـ رن ُه رم َع رقـ داً ا رُّو َع رهـ داً" (المصــدر الســابق:
 ،354الرسالة  " .)45ومتى كنـتم يـا معاويـة ساسـة الرّ عيّـة ،وولـأة
ا مر الأ ّم ة بغيـر قـدم سـابق ،ولـأ شـرف باسـق( ".المصـدر السـابق:
 ،471الرسالة .)91
بعــد هــذه التصـ ّرفات ،اعلــن معاویــة الحــرب علــی الأمــام بصــورة
رسمیة .وعلی هذا الأساس ،یجب اعتباره محارباً .یقـول معاویـة فـي
رسالة للامام (ع) " :والأن وانا مـع جـیش مـن المهـاجرین والأنصـار
مسلّحین بسیوف شامیة ورمـاة قحطانیـة ،اهـدف الـی ان یحـاکموك
امام الله ،لذا فکّر فـي نفسـك والمسـلمین وسـلّمني قتلـة عثمـان مـن
القریبین الیك ومناصریك( ".ابن ابي الحدید.)964/7 :9475 ،
وبعد انتهاء معرکة صفّین ،داب معاویـة علـی ارسـال مجموعـات
من اللصو الی الأراضي التي کان تخضع لحکم الأمام (ع) مـن
اجــل بــثّ الفوضــی وعــدم الأســتقرار فــي البلــدات والمــدن وزعزعــة
الأمن( .الثقفي ،بـي تـا)629 -371 ،600 -324 ،361-396/2 :؛
الشـریف الرضــي ،لــأ تــا 66 :و  ،72الخطبــة 25و .)21جمیــع هــذه
الأدلّة توضّ ل علی اکمل وجه طبیعة معاویة واتباعه في المحاربة.
 .4الخوارج
وفقـــاً لمـــا ورد فـــي المصـــادر التاریخیـــة ،ا ّن الخـــوارج مـــن مصـــادیق
المحاربین وتشملهم ایة المحاربین .بعـد معرکـة صـفّین کـان الخـوارج
بدایــة فــي الکوفــة وبســبب تج ّمعهــم وارتفــاع عــددهم الــی حـ ّد کبیــر،
توجهـوا الـی منطقـة مـن توابــع الکوفـة تُسـ ّمی "حـروراء" وهنـاك اطلقــوا
ّ
صرختهم التي تمثّل في " :ا ّن الحکم للـه ولـو کـره المشـرکون ،فـي
الواقــع ا ّن علي ـاً ومعاویــة اشــرکا فــي حکــم اللــه"( .ابــن ابــي الحدیــد،
.)392/9 :9475
حینمــا نهــض الأمــام (ع) لمواجهــة هؤلــأء ،کــانوا قــد افســدوا فــي
الأرل وقتلوا مجموعة من اصحابه الصالحین ،من ضمنهم عبدالله بن
خ ّباب ،وشقّوا بطن زوجته التي کان حامل ًة انـذاك ،کمـا قتلـوا ثلـاث
نسوة وعمدوا علـی قتـل حـارث بـن مـ ّرة مبعـوث الأمـام (ع) مـن اجـل
الوقــــوف علــــی احــــوال هؤلــــأء (الــــدینوري940 -947/9 :9479 ،؛
البلــاذري440 :9413 ،؛ البحرانــي )444/2 :9475 ،و کــانوا یــرون
فــي الحــرب الــر ّد الوحیــد لــدعوات الأمــام (ع) (الـــدینوري:9479 ،
941 -940/9؛ الشــریف الرضــي ،لــأ تــا ،01 :الخطبــة 44؛ ابـن ابــي
الحدید .)401/9 :9475 ،ک ّل هذا شاهد علی ک رونهم محاربین.
ضرورة مواجهة المحاربین من وجهة نظر الأمام علي (ع)
السؤال الذي يطرة نفسه هنا هـو :هـل مواجهـة المحـاربین مـن وجهـة
نظر الأمام علي (ع) ضرورة ام لأ؟ وفي حال الضرورة مـا الـذي يترتـب
علیه؟

یری الأمام علي (ع) ا ّن مواجهة المحـاربین امـر واجـب ،و تعـدّها
الــأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنکــر .کمــا یؤکّــد فــي حدیثــه ا ّن عــدم
القیـام بهــذا الــأمر یصــل الـی مرتبــة الکفــر بمــا اتـی بــه الرســول الــأعظم
( ) والقران الکریم والبقاء في نیران جهنّم (المنقري373 :9314 ،؛
الشریف الرضي ،لأ تا 03 :و  ،19الکلام  34والخطبـة 53؛ ابـن ابـي
الحدید .)210 -217/2 :9447 ،بالتاکید ا ّن هذه المواجهة لن تتبلور
الأ بعد اجتیاز بعض المراحل ومراعـاة بعـض الظـروف ،وسـوف نتطـرق
الـی تفاصــيل هـذه المراحــل والظــروف فـي قســم کیفیـة مواجهــة الأمــام
علي (ع) للمحاربین.
ضــرورة مواجهــة المحــاربین فــي نهــج البلاغــة مبنیــة علــی ثلاثــة
عناصر؛ العنصر الأ ّول :ضرورة توقیف ک ّل من سعی للفساد في الأرل
واصبل ظالماً.العنصر الثاني :ضرورة الألتزام بالبیعة ووجـوب اعـادة مـن
نکث بیعته او الذي یطلب شیئاً لـأح ّق لـه فیه.العنصـر الثالـث :ضـرورة
الدفاع عن الثغور والأرل علی ک ّل مسلم.
. 9ضرورة توقیف المفسدین والظلمة
ُیستفاد ثلاث نقاط في حدیث الأمـام (ع) حـول المفسـدین والظلمـة؛
قسم توضّ ل النتیجة النهائیة لمواجهة الظلمة والمفسـدین ،بینمـا القسـم
الأخر یب ّین معیار رخصة عدم المواجهة ،واخیراً وجوب هـذه المواجهـة
وفقاً لحکم القران والسنّة النبویة الشریفة کما یراها هو (ع) .یـری امیـر
المــؤمنین (ع) فــي قتــال الظلمــة ســبباً لنجــاة الأنســان ومصــدراً لیقینــه:
"اُّيُّ َها الر ُمؤ ِرم ُنو َن اِنَّ ُه َم رن َراُّى ُعد َرواناً ُي رع َم ُل بِ ِه َو ُم رن َكـراً ُيـ رد َعى اِلَ ريـ ِه فَـاُّنر َك َر ُه
بِ َق رلبِ ِه َف َق رد َسـلِ َم َو َبـرِئَ َو َم رـن اُّنر َكـ َر ُه بِلِ َسـانِ ِه َفقَـ رد ا ُِج َـر َو ُهـ َو اُّ رف َضـ ُل ِم رـن
َصـ ِ
الس ـ ري ِف لِ َت ُكــو َن َكلِ َم ـ ُة اللَّ ـ ِه ِهـ َـي الر ُع رل َيــا َو َكلِ َم ـ ُة
ـاحبِ ِه َو َمـ رـن اُّنر َكـ َـر ُه بِ َّ
ـاب َسـبِي َل الر ُهـدَى َو َقــا َم َع َلــى
الظَّــالِ ِم َ
ين ِهـ َـي ُّ
السـ رف َلى َفـ َذلِكَ الَّـ ِذي ا َُّصـ َ
الطَّرِيــقِ َو نَــ َّو َر فِــي َق رلبِــ ِه الر َي ِقــي ُن( ".الشــریف الرضــي ،لــأ تــا،539 :
الحکمة.)474
ومــن جانــب اخــر ،یع ـ ّرف الأمــام (ع) نفســه فــي خطبــة القاصــعة
کمامور للحرب مع الظلمة " :اُّ َلأ َو َق رد اُّ َم َرنِ َـي اللَّـ ُه بِ ِق َت ِ
رـي َو
ـال اُّ رهـ ِل الر َبغ ِ
ل َفاُّ َّما النَّـا ِكثُو َن َفقَـ رد قَا َت رلـ ُ َو اُّ َّمـا الرق ِ
َاسـ ُطو َن
النَّ رك ِث َو الرف ََسا ِد فِي ا رلأ ُّ رر ِ
رت َو اُّ َّمــا الر َمارِ َقـ ُة َف َقـ رد َد َّوخر ـ ُ َ ...و َب ِق َيـ ر َب ِق َّيـ ٌة ِمـ رـن اُّ رهـ ِل
َف َقـ رد َجا َهـد ُ
الر َبغ ِري َو لَئِ رن اُّ ِذ َن اللَّ ُه فِي الر َكـ َّر ِة َع َلـ ري ِه رم َلـأ ُ ِدي َل َّن ِمـ رن ُه رم اِلَّـأ َمـا َي َتشَ ـ َّذ ُر فِـي
اُّ رط َر ِ
اف الربِلَا ِد تَشَ ُّذراً( ".المصدر السابق ،411-211 :الخطبة.)912
یمکن استخلا هذا المعنی من خطبة الأمـام (ع) والمتمثّـل فـي
انّـــه (ع) نهـــض لمواجهـــة المحـــاربین وفقـــاً لأحکـــام القـــران الکـــریم
(المائدة ،)44 :ومن ناحیة اخری اضفی علـی کلـام رسـول اللـه ( )
صفة العملیة والذي تفضّ ل قائلا ً " :یـاعلي ،بعـد فتـرة مـن رحیلـي عـن
هـــذه الـــدنیا ســـوف تحـــارب هـــذه المجموعـــات الثلـــاث :النـــاکثین
والقاســـطین والمـــارقین" (ابـــن طـــاووس9394 ،ق395 :؛ المجلســـي،
9314ق.)924 /40 :

نص نهج البلاغة
کیفیة مواجهة الأمام علي (ع) مع المحاربین في عهد حکومته مع التاکید علی ّ

تجدر الأشارة الی ا ّن المجموعات الثلاثة کانوا ظالمين ،حیـث ا ّن
جمیع من کان في تلك المجموعـات الثلـاث قـد خرجـوا مـن الصـراط
المســتقیم واختــاروا الظلــم والجــور (ابــن میــثم البحرانــي/3 :9475 ،
 .)524 -522وبهذه الطریقـة ،فـا ّن الأمـام (ع) قـد عمـل فـي موضـوع
مواجهــة المحــاربین وفق ـاً لکتــاب اللــه وس ـنّة رســوله ( )( .الشــریف
الرضي ،لأ تا ،233 :الخطبة )961
کما ان ّه (ع) یوضّ ـل معیـار المواجهـة مـع اصـحاب الجمـل (النـاکثین)
علــی النحــو التــاليَ ..." :ف َقـــ ِد ُموا َع َلــى َع ِ
ــاملِي بِ َهـــا َو خُ ــ َّز ِان َب ريــ ِ َمـ ِ
ــال
الر ُم رسلِ ِم َين َو َغ ري ِر ِه رم ِم رن اُّ رهلِ َها َف َق َتلُوا َطائِ َف ًة َص ربراً َو َطائِفَـ ًة غَـدرراً َف َواللَّـ ِه لَـ رو لَـ رم
ُي ِص ُيبوا ِم َن الر ُم رسلِ ِم َين اِلَّأ َر ُجلًا َو ِاحداً ُم رع َت ِم ِد َين لِ َق رتلِ ِه بِلَا ُج رر ٍم َج َّر ُه لَ َحـ َّل لِـي
ش كُلِّ ِه اِ رذ َح َض ُرو ُه َف َلـ رم ُين ِرك ُـروا َو لَـ رم َيـ رد َف ُعوا َعنرـ ُه بِلِ َس ٍ
ـان َو َلـأ
َق رت ُل ذَلِكَ الر َج ري ِ
بِ َي ٍد َد رع َما اُّنَّ ُه رم َق رد َق َتلُوا ِم َن الر ُم رسلِ ِم َين ِم رث َل الر ِعـ َّد ِة الَّتِـي َدخَ لُـوا بِ َهـا َع َلـ ري ِه رم".
(الشریف الرضي ،لأ تا ،237 :الخطبة .)972
اوضل امیر المؤمنین (ع) في الخطبة السـابقة دلیلـه فـي قتـال اصـحاب
الجمل ،وا ّن الذنب الکبیر الذي اقترفوه وس ّبب في قتـالهم هـو قـتلهم لعاملـه
فــي البصــرة وخـ ّزان بی ـ مــال المســلمین فــي تلــك المدینــة ،حیــث اســروا
البعض منهم ث ّم قتلوهم لأحقاً ،والبعض نالوا الشـهادة بعـد ان ُمنحـوا الأمـان
من قبـل اصـحاب الجمـل (ابـن میـثم البحرانـي.)603 -607 /4 :9475 ،
ومن الواضل ا ّن هذه الأفعال من مصادیق الظلم والفساد.
یقول قطب الراوندي من شارحي نهـج البلاغـة :الرخصـة فـي قتـل هؤلـأء
یعــود الــی ان ّهــم قــد شــملتهم الأیــة الکریمــة" ان ّمــا جــزاء الــذین یحــاربون اللــه
ورســـوله ویســـعون فـــي الـــأرل فســـاداً( "......ســـورة المائـــدة )44 :وهـــم
مصداق للایـة الکریمـة المـذکورة انفاً(الراونـدي .)953 /2 :9463 ،فخـروج
هذا الجیش علی الأمام العادل یصل الی مرتبة الحرب مـع اللـه والرسـول ( )
کما ا ّن قتل ممثّلي الأمام (ع) وخ ّزان بی مال المسلمین ونهـب بیـ المـال
وایجاد الفرقة والشقاق بـین المسـلمین وتخریـب النظـام الأجتمـاعي للمسـلمین
یمثّل الفساد في الأرل ،کما ص ّرح به الأیـة الکریمـة(.ابن میـثم البحرانـي،
.)620 -691 /4 :9475
یبدو من حدیث امیر المؤمنین (ع) ان ّه لأ یری مقاتلـة الظلمـة فریضـة
الهیة فحسب ،بل ان ترکها وتجاهلها مصدر کفـر المـرء؛ ر ّد الأمـام (ع)
علی احدهم م ّمن اقترة علیه التوقّف عن مقاتلـة اهـل الشـام (القاسـطون)
بالقول :ا ّما القتال ،وا ّما الکفر بما اتـی بـه محمـد ( ) .فاللـه لـن یـرل
عن خلقه لو اُرتکب المعاصـي فـي الـأرل بینمـا هـم یلتزمـون السـکوت
ویتجاهلون فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکـر .لـذا ،فـان ّني رایـ ُ
الحرب اسهل من الوقوع في قیـود وسلاسـل جهـنّم( .المنقـري:9304 ،
373؛ ابن ابي الحدید.)203 -207 /2 :9447 ،
.2ضرورة الألتزام بالبیعة ووجوب اعادة ناکثي العهد وطالبي السلطة
لأشكّ ا ّن البیعة تُعقد عن طریق اراء الناس ،ولکن بسبب عدم امکانیـة
حضــور الجمیــع ،فــا ّن الحاضــرین ُیعتبــرون شــهوداً للغــائبین؛ وفــي هــذه
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الحالــة فــا ّن الحضــور الــذین بــایعوا یجــب ان یبقــوا علــی بیعــتهم ویوفــوا
بعهودهم ،بینما یقبل الغائبون بـاراء الحضـور ویعملـوا وفقـاً لـذلك .مـن
الطبیعي اذا لـم یکـن الـأمر کـذلك ،فـا ّن المجتمـع سـوف یشـهد عـدم
الأســتقرار کمــا ا ّن ادارتــه ســتواجه مشــکلة (الشــریف الرضــي ،لــأ تــا:
 ،235-233الخطبـــة  .)961هـــذا الموقـــف واضـــل فـــي کلـــام امیـــر
المؤمنین (ع)"َ :ولَ َع رمرِي لَـئِ رن كَانَـ ِ ا رل ِأ َما َمـ ُة َلـأ َت رن َع ِقـ ُد َحتَّـى َي رح ُض َـر َها
َـاب
َعا َّم ُة النَّا ِ
س َف َما اِلَى ذَلِكَ َسبِي ٌل َولَ ِك رـن اُّ رهلُ َهـا َي رح ُك ُمـو َن َع َلـى َم رـن غ َ
س لِلشَّ ــا ِه ِد اُّ رن َي رر ِج ـ َع َو َلــأ لِ رلغَائِـ ِ
ـب اُّ رن َيخر َتــا َر( ".المصــدر
َعن َرهــا ثُ ـ َّم لَ ـ ري َ
السابق ،233 :خطبه.)974
یقول الأمام علي فـي تکملـة هـذا الحـدیث ،لـو حصـل خلـاف هـذا
الأمر في المجتمع ،لأ مف ّر من مواجهته؛ بدایـة عـن طریـق الـدعوة للعـودة
ولأحق ـاً عــن طریــق القتــال .وهــذا الحکــم وفق ـاً لمــا ذکــره اللــه ســبحانه
وتعــالیَ " :واِ رن طائِفَتـ ِ
ـان ِمـ َـن الر ُمـؤ ِرمنِ َين ا رق َت َتلُــوا َفاُّ رصـلِ ُحوا َب ري َن ُهمــا َفـ ِـا رن َب َغـ ر
ا رِحـدا ُهما َع َلــى ا رلـأُخر رى فَقـاتِلُوا الَّتِــي َت رب ِغــي َح َّتـى َت ِفــي َء اِلــى اُّ رمـ ِر اللَّـ ِه َفـ ِـا رن
ــب الر ُم رق ِسـ ِ
ــط َين
ــاء رت َفاُّ رصـــلِ ُحوا َب ري َن ُهمـــا بِالر َعـــد ِرل َواُّ رق ِســـ ُطوا اِ َّن اللَّـــ َه ُي ِحـ ُّ
فـ َ
(الحجـــرات( ")1 /ابنمیـــثم البحرانـــي .)623/4 :9475 ،ووفقـــاً لهـــذا
الأساس فقد تفضّ ل الأمام بالقول " :ف َِا رن شَ غ ََب شَ ِاغ ٌب راس ُت رعتِ َب ف َِـا رن اُّ َبـى
س لَ ُه َو اخَ َر َم َنـ َع الَّـ ِذي
قُوتِ َل  ...اُّ َلأ َو اِنِّي اُقَاتِ ُل َر ُج َل رينِ َر ُجلًا ا َّد َعى َما لَ ري َ
َع َل ري ِه" (الشریف الرضي ،لأ تا ،233 :الخطبه .)974
یبـ ّین هــذا الحــدیث ا ّن الحــرب واجبــة مــع طــائفتین؛ الــأولی تلـك
المجموعة التي تخرج عـن طاعـة الأمـام العـادل بعـد ان عقـدت البیعـة
معــه ،وتتمـ ّرد علیــه وتـدّعي ا ّن الرئاســة حقّهــا ،فــي حــال انّــه قــد ثب ـ
للجمیع ا ّن الرئاسة لیس من حقّهـا .ا ّمـا المجموعـة الثانیـة فهـي التـي
تتمـــ ّرد علـــی الأمـــام وتـــرفض کـــ ّل اوامـــره واحکامـــه ،مـــن الواضـــل ا ّن
المقصود من المجموعة الأولی هم الناکثین (اصـحاب الجمـل) ،بینمـا
المجموعة الثانیة تشـیر الـی القاسـطین (معاویـة واصـحابه) ( .ابـن میـثم
البحراني.)424 -425 /4 :9475 ،
وحیث ا ّن اصحاب الجمل ا ّدعوا ا ّن علّیاً (ع) قـد اخـذ مـنهم البیعـة
بالأکراه ،او ان ّهـم لـم یبـایعوا فـي الأصـل (الشـریف الرضـي ،لـأ تـا،30 :
الکلام 0؛ ابن میثم البحراني ،)421 -411 /4 :9475 ،لـذا فقـد نکثـوا
عهودهم وتم ّردوا علی الأمام (ع) (الشریف الرضي ،لأ تـا 44 :و  915و
 ،447-444الخطبــة  ،22الکلــام  947و 290؛ المفیــد ،بــي تــا-00 :
 01و .)923 -924
وفي هذا السیاق ،فـا ّن الأمـام علـي (ع) تحـدّث الـی هؤلـأء کثیـراً
وطــالبهم بــالعـــــودة مـــــراراً وتکــراراً (الــــشریف الرضــي ،لــأ تــا 73 :و
 422-429و  ،334-335الکلام  49و  ،215الرسـالة  )53لکـنّهم لـم
یکترثوا واستم ّروا في تم ّردهم .کما ذکر الأمـام (ع) بخصـو هؤلـأء:
ـف َع َلـى
" اِ َّن َه ُؤ َلأ ِء َق رد َت َمالَ ُئوا َع َلى َسخر َط ِة اِ َما َرتِي َو َساُّ رصبِ ُر َمـا لَـ رم اُّخَ ر
ين
َج َما َعتِ ُك رم ف َِانَّ ُه رم اِ رن َت َّم ُموا َع َلى ف ََيالَ ِة َه َذا ال َّرار ِي انر َق َطـ َع نِ َظـا ُم الر ُم رسـلِ ِم َ
َو اِنَّ َما َط َل ُبوا َه ِذ ِه ال ُّدن َريا َح َسـداً لِ َم رـن اُّف ََاء َهـا اللَّـ ُه َع َل ريـ ِه فَـاُّ َرا ُدوا َر َّد ا رلـأ ُ ُمورِ
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

ـاب اللَّـ ِه َت َعـالَى َو ِس َـير ِة َر ُس ِ
َع َلى اُّ رد َبارِ َها َو لَ ُك رم َع َل ري َنا الر َع َمـ ُل بِ ِك َت ِ
ـول اللَّـ ِه
ش لِ ُسنَّتِ ِه" (المصدر السـابق ،233 :الخطبـة
( ) َو الر ِق َيا ُم بِ َح ِّق ِه َو النَّ رع ُ
.)941
ـاس َع َل َّـي
" اللَّ ُه َّم اِنَّ ُه َمـا َق َط َعـانِي َو َظ َل َمـانِي َو نَ َكثَـا َب ري َعتِـي َو اُّلَّ َبـا النَّ َ
ـاء َة فِي َمـا اُّ َّملَـا َو
ف ر
َاحلُ رل َما َع َقدَا َو َلأ ت رُح ِك رم لَ ُه َما َمـا اُّ رب َر َمـا َو اُّرِ ِه َمـا الر َم َس َ
ر
ِ
ِ
ر
ر
واسـ َتانَ ري ُ بِ ِه َمـا اُّ َمـا َم ال ِوقَـا ِع َف َغ َم َطـا
َع ِملَا َو لَقَـد راسـ َت َث رب ُت ُه َما َق ربـ َل الق َتـ ِال ر
ال ِّن رع َم َة َو َر َّدا الر َعافِ َيةَ ".المصدر السابق ،915-913 :الکلام .)947
لــم يقبــل معاویــة اوامــر الأمــام (ع) وکــان یطالبــه اشــياء لــأمب ّرر لهــا
(المصدر السابق ،354-355 :الرسالة 45؛ ابن ابـي الحدیـد:9475 ،
.)942 /7
بعد ان تولّی امیـر المـؤمنین (ع) الخلافـة کتـب رسـالة الـی معاویـة
طالبــه الحضــو َر ،لکـ ّن معاویــة الــذي کــان یهــدف الــی الأســتیلاء علــی
الحکـــم ،رای بیعـــة النـــاس للامـــام (ع) غیـــر صـــحیحة وعـــ ّرف نفســـه
المطالب بدم عثمان ونتیجة لهذا بدا بالتم ّرد وعـدم اطاعـة اوامـر الأمـام
(ع) وفي النهایة اعلن الحـرب علـی الأمـام (ع) (الشـریف الرضـي ،لـأ
تـــا 471-441 :و  ،391الرســـالة  1و  91و 47؛ ابـــن ابـــي الحدیـــد،
.)944 -942 /7 :9475
کما ذکر الأمـام (ع) بهـذا الصـددَ " :وا رلـأ ُّ رولَى اُّ رن ُيقَـا َل لَـكَ اِنَّـكَ
َرقِي َ ُسلَّماً اُّ رط َل َعكَ َم رط َل َع ُسو ٍء َع َل ريكَ َلأ لَكَ لِأُّنَّكَ نَشَ د َرت َغ ري َر َضـالَّتِكَ
َو َر َع ري َ َغ ري َر َسائِ َمتِكَ َو َط َل ربـ َ اُّ رمـراً لَ رسـ َ ِم رـن اُّ رهلِـ ِه َو َلـأ فِـي َم رع ِدنِـ ِه َف َمـا
اُّ رب َع َد َق رولَكَ ِم رن فِ رعلِـكَ " (الشـریف الرضـي ،لـأ تـا ،355-353 :الرسـالة
.)43
.4ضرورة الدفاع عن الثغور والأرل
الخاصة بمواجهـة المحـاربین یتمثّـل فـي الـدفاع ضـ ّد ا ّي
احد البنود
ّ
اعتداء علی الثغور؛ الأمر الذي یو ّجهه الأمـام (ع) الـی مالـك الأشـتر
یبیّن هـذا الوجـوب ویوضّـ ل ان ّـه مـن ضـروریات الـدفاع امـام الأعـداء
يـر الرمُـ ؤ ِرمنِي َن َمال ِـكَ برـ َن
والمعتدینَ " :ه َذا َما اُّ َم َر بِـ ِه َعبرـ ُد اللَّـ ِه َعلِـي ا ُِّم ُ
صـ َر ِج َبا َيـ َة خَ َر ِ
اج َهـ ا َو
ين َولَّـأ ُه ِم رـ
الر َحــار ِِث ا رلأ ُّ رشــ َت َر فِـي َع رهـ ِد ِه ا ِلَ ريـ ِه ِحــ َ
َاة اُّ رهلِ َهـــ ا َو ِع َمـــ ا َر َة بِلَا ِد َهـــ ا( ".المصـــدر
ِج َهـــ ا َد َعـــ ُد ِّو َها َو راستِ رصـــ ل َ
السابق ،327-324 :الرسالة .)54
بعد معرکة صفّین ،داب معاویة علـی ارسـال مجموعـات بهـدف
الأغارة علی الأراضي التـي کانـ تخضـع لسـیطرة الأمـام (ع) (ابـن
هلال الثقفـي ،بـي تـا،)429 -411 ،371 -341 ،324 -394 /2 :
(الشــریف الرضــي ،لــأ تــا 44 :و  ،72الخطبــة  25و  .)21توضّ ـ ل
خطب الأمام (ع) بعد تلك الأحداث ان ّه کان یری الجهـاد والـدفاع
امــرین واجبــین ،وا ّن ترکهمــا یسـ ّبب الــذ ّل والهــوان " :اُّ َّمـا َب رعـ ُد فَــاِ َّن
اب ِم رن اُّ رب َو ِ
اس
ح ُه اللَّـ ُه لِخَ َّـ
اب الر َجنَّـ ِة فَ َت َـ
الر ِج َها َد َب ٌ
اص ِة ا رُّول ِ َيائ ِـ ِه َوهُـ َو لِبَـ ُ
التَّ رق َوى َو ِد رر ُع اللَّ ِه الر َح ِصي َن ُة َو ُجنَّتُ ُه الر َوثِي َق ُة فَ َم رن ت ََر َك ُه َر رغ َب ًة َع رن ُه اُّلر َب َـس ُه

ض ر َِب َعلَـى
الص غَارِ َوالر َقمَـ َاء ِة َو ُـ
َاء َو ُد ِّي َث بِ َّـ
اللَّ ُه َث رو َب ال ُّذ ِّل َوشَ ِملَ ُه الر َبل ُ
َقلربِ ِه بِا رل ِأ رس َه ِ
ف َو ُمنِ َع
اب َواُ ِدي َل الر َح ُّق ِم رن ُه بِ َتضر يِ ِيع الر ِج َها ِد َو ِسي َم الرخَ رس َ
ف  ...فَ َواللَّ ـ ِه َمـ ا ُغـ ِز َي َقـ رو ٌم َقـ ُّ فِ ـي ُع رقـ ِر َدارِ ِهـ رم اِلَّ ـأ َذل ُّ ـوا".
النَّ َـ
صـ َ
(الشریف الرضي ،لأ تا ،79-61 :الخطبة .)27
وایضاً هـذا الـأمر المهـ ّم یکمـن فـي خطبـة اخـری للامـام (ع) فـي
معرکــة صـفّین حیــث یــری الحیــاة الحقیقیــة مــن خلــال الأنتصــار علــی
العدو ولو قُتل المرء في هذا الطریـق ،کمـا یـری (ع) الهزیمـة موتـاً ولـو
نجــا المــرءَ " :فــالر َم رو ُت فِــي َح َيــاتِ ُك رم َم رق ُهــور َِين َو الر َح َيــا ُة فِــي َمــ روتِ ُك رم
ِين"(المصدر السابق ،01-00 :الخطبة.)59
قَا ِهر َ
کیفیة تص ّرف الأمام مع المحاربین
لأ تُعتبر الحرب هدفاً في ا ّي مدرسة الهیة ،بل هي وسیلة .فقـد کانـ
خص رس ـول الأســلام ( ) ،وجهــاد قــادة
غــزوات الأنبیــاء ،وعلــی الــأ ّ
الح ّق وفقاً لهذا الأسـاس .بمجـ ّرد ان قبـل امیـر المـؤمنین (ع) مسـؤولیة
قیادة المسلمین ،واجه الحقاقدين والحاسدين والأعـداء وعبـدة السـلطة
والجــاه والمســتغلّین ،ونتیجــة لمــا ســبق فقــد اضــط ّر الــی مواجهــة ثلاثــة
مجموعات في میادین الوغی ،وهذه المجموعات الثلاثة هي عبارة عن
النــاکثین (اصــحاب الجمــل) والقاســطین (معاویــة واصــحابه) والمــارقین
نکب الأمام (ع) فـي بدایـة الـأمر علـی
(الخوارج) .لکن في مواجهتها ّ
الأرشــاد والنصــل والتوضــیل والحــدیث والأســتدلأل ،فقــد کــان (ع)
یبعث بالرسائل تـارة ویطلـب مـن العـدو العـودة الـی طریـق اللـه سـبحانه
وتعــالی ،بینمــا تــارة اخــری کــان (ع) یوفــد افــراداً ذوي خبــرة وواعــین،
سواء محایدین او حتّی متّفقین مع العدو ،مـن اجـل الهدایـة والأرشـاد،
وحتّی نفسه (ع) کان یواجه المعارضـین ویـدخل فـي نقاشـات معهـم.
(جعفري.)309 -301 /9 :9472 ،
یخـص
ومن خلـال قـراءة السـیرة الحکومیـة للامـام علـي (ع) فیمـا
ّ
الخاصــة بالتعامــل مــع المحــاربین ،تتط ـ ّرق الــی
مبــادئ وقواعــد اللعبــة
ّ
الذهن عدّة اسئلةَ :من او ا ّي جهة یمکنها التعامل مع المحـاربین؟ هـل
یمکــن لــأ ّي مســلم التعامــل والتص ـ ّرف مــع المحــاربین حینمــا یشــاهد
تص ّرفات تُعتبر مصادیق للمحاربة؟ ماهي قواعد التعامل مـع المحـاربین؟
هل التعامل مع المحاربین في جمیع الظروف یخضـع لأسـلوب واحـد،
او ان ّه متغ ّیر وفقاً للظروف والمجموعات المختلفة؟
. 9شروط التعامل مع المحاربین
یتّضل من تعلیمات امیر المؤمنین (ع) ان ّه لأ یمکن لکـائن َمـن کـان او
ا ّي مجموعــة مــن مواجهــة المحــاربین والتص ـ ّرف معهــم ،وهــذا العمــل
یتطلّب مؤ ّهلات ضـروریة مع ّینـة .اهـ ّم میـزة یحتاجهـا العمـل یتمثّـل فـي
البصیرة ،ومع بدء فتنة الجمل یقول (ع) بشان مؤهلاته في التعامل مـع
س
اصحابهاَ ..." :واِ َّن َم ِعـي لَ َب ِص َـيرتِي َمـا لَ َّب رسـ ُ َع َلـى نَ رف ِسـي َو َلـأ لُـ ِّب َ

نص نهج البلاغة
کیفیة مواجهة الأمام علي (ع) مع المحاربین في عهد حکومته مع التاکید علی ّ

ــي ( "...الشـــریف الرضـــي ،لـــأ تـــا ،53 :الخطبـــة  91؛المصـــدر
َع َلـ َّ
السابق ،915-913 :الکلام .)947
فالأستقامة والألمام والمعرفة ببنود الحـ ّق ،شـروط اخـری یجـب الحصـول
علیها بهدف مواجهة المحاربین والتعامل معهم .یذکّر الأمـام (ع) انصـاره فـي
ـاب الر َحـ رر ِب َب ريـ َن ُك رم
مـواجهتهم لأصـحاب الجمـل بهـذه النقطـةَ " :وقَـ رد فُـتِ َل َب ُ
والصـ رب ِر َو الر ِع رلـ ِم بِ َم َو ِ
اض ِـع
َو َب ري َن اُّ ره ِل الر ِق رب َل ِة َو َلأ َي رح ِم ُل َه َذا الر َع َلـ َم اِلَّـأ اُّ رهـ ُل الر َب َصـ ِر َّ
الر َح ِّق ( ".المصدر السابق ،230-237 :الخطبة .)974
بعبــارة اخــری ،لــن یمکــن لأحــد حمــل رایــة المواجهــة مــع الظلمــة
والمعتــدین مــن اهــل القبلــة ،والمقصــود باهــل القبلــة هــم اصــحاب الجمــل
الذین ُیعتبرون من مصـادیق المحـاربین) سـوی اصـحاب البصـیرة والحکمـاء
 .وهؤلــأء الــذین یبــدون الصــبر مقابــل الأحــداث البغیضــة ،وامــام الوســاوس
یجتنبون التس ّرع ،ولدیهم المام کامل بقضایا الحـ ّق ،بامکـانهم قیـادة اولئـك
الأفراد( .ابن میثم البحراني.)627 -626 /4 :9475 ،
لأحقاً یلف الأمام (ع) انتباه النـاس لمراعـاة المبـادئ الشـاملة فـي
الحرب ض ّد المعتدین من اهل القبلة ،وهي عبارة عـن العمـل بمقتضـی
الأوامر التي تصدر الیهم ،والأمتناع ع ّما ُینهون عنه ،والأ یستعجلوا فـي
القیام باعمال لم توضّ ل لهم علی الوجه الأکمل (المصدر السـابق/4 :
 " :)627فَا رم ُضوا لِ َما تُ رؤ َم ُرو َن بِ ِه َو قِفُوا ِع رن َد َما تُن َره رو َن َعنرـ ُه َو َلـأ َت رع َجلُـوا
فِي اُّ رم ٍر َح َّتى َت َت َب َّي ُنوا ف َِا َّن لَ َنا َم َع كُ ِّل اُّ رم ٍر ُتن ِرك ُرو َن ُه ِغ َيراً" (الشریف الرضـي،
لأ تا ،230-237 :الخطبة)974
المقصود من الجملة الأخیرة هو ان ّه في موضوع نفـي امـر مـا قـام بـه
الأمام (ع) او اصدر امـره بخصوصـه ،الـأ یسـتعجلوا قبـل ان یتعلمـوا منـه
شخصیاً کیفیة ادائه والفائـدة منـه ،والسـبب ا ّن الأمـام (ع) بامکانـه تغییـر
وتبدیل ا ّي امـر لـأیرغبون فيـه ،اي ان یح ّولـه اذا لـم تکـن فیـه فائـدة ،وان
یقوم باصدار امر فیما لو کان هناك موضوع ینفونـه هؤلـأء او یسـتائون منـه
کیف یمکنـه توضـیحه ،لأنّـه ربّمـا الـأمر الـذي یسـتائون منـه لـیس بالـأمر
القبیل ،وبسبب عدم الألمام بالأسباب والمصالل یق ّیمـون الـأمر علـی انّـه
قبــیل ،لــذا یتســارعون بنفیــه عــن طریــق اللســان او العمــل ،ونتیجــة لــذلك
یتع ّرضون للخطا والأنزلأق( .ابن میثم البحراني.)427 /4 :9475 ،
علی هذا الأسـاس ،اهـم شـروط التعامـل مـع المحـاربین تتمثّـل فـي
البصیرة والصبر والألمـام بقضـایا الحـ ّق ،وفـي غیـر هـذه الـأمور لـو کـان
هناك شخص یملك العدّة والعتاد بصورة کافیة ،لیس لدیـه الصـلاحیة
للقیام بمثل هذه المه ّمة او المسؤولیة.
.2الأرشاد والأصلاة في التعامل مع المحاربین
ُي َمثِّل الحوار واسداء النصـیحة الحـل الأساسـي والرئیسـي والـدائم لـأمیر
المؤمنین (ع) في تعاملـه مـع المحـاربین .کـان (ع) یسـعی مـن خلـال
هذا الأسلوب لأعادة الأفراد الی جا ّدة الصواب والح ّق ،وبالتاکیـد کـان
النجاة حلیفه من خلال هذا الأسلوب .یوضّ ل امیر المؤمنین (ع) هذا
الســلوك فــي احــدی خطبــه علــی الوجــه التــاليُ " :ر َّب َق ـ رو ٍل اُّنر َف ـ ُذ ِمـ رـن
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َص ـ رو ٍل" (الشــریف الرضــي ،لــأ تــا ،535 :الحکمــة ) 413کــان امیــر
المؤمنین (ع) یتبع هذا الأسلوب اثناء مواجهته للمجموعات الثلاثة من
المحاربین ولم یتراجع قید انملة عنه في ا ّي حال من الأحوال.
.9-2الناکثون
خلال مواجهته لطلحة والزبیر وتعامله معهما ،بعث امیر المـؤمنین (ع) بعـدّة
رسائل لهما کمـا ارسـل عـدّة اشـخا الیهمـا وکـم مـ ّرة کـان هـو شخصـیاً
موجـه لطلحـة
(ع) یتحدّث الیهما.یقول امیر المؤمنین (ع) فـي خطـاب لـه ّ
یخص اتهامات اطلقها الأثنان (الشریف الرضي ،لـأ تـا،422-429 :
والزبیر
ّ
الکلام َ " :)215ر ِح َم اللَّـ ُه َر ُجلًـا َراُّى َحقّـاً َفاُّ َعـا َن َع َل ريـ ِه ا رُّو َراُّى َجـ روراً ف ََـر َّد ُه
َوكَا َن َع روناً بِالر َح ِّق َع َلى َص ِاحبِ ِه " (المصدر السابق).
الحجــة
موجهــة للشخصــین بعــد اتمــام ّ
کمــا یقــول (ع) فــي رســالة لــه ّ
علیهمــا والأتیــان بالأدلّــة والبــراهین؛ (المصــدر الســابق ،336-335 :الرســالة
 )53الــأتي " :فَا رر ِج َعــا اُّيُّ َهــا الشَّ ـ ريخَ ِان َعـ رـن َراريِ ُك َمــا َفـ ِـا َّن ا رلــأ َن اُّ رع َظـ َم اُّ رم ِركُ َمــا
السلَا ُم" (المصدر السابق).
الر َعا ُر ِم رن َق رب ِل اُّ رن َي َت َج َّم َع الر َعا ُر َو النَّا ُر َو َّ
النقطة المثیرة للاهتمام في کلمات الأمام (ع) والتي تلف النظـر ،هـي
والحجـة مـع طلحـة والزبیـر واجـاب علـی تهمهـم التـي
ان ّه (ع) بدا بالمنطق
ّ
اطلقوهــا بالأدلّــة والبــراهین؛ وهــذه السیاســة مشــهودة فــي تص ـ ّرفاته وخطبــه
الأخری ،بینما الدعوة الی الح ّق والعودة الی الطریـق السـو ّي تـاتي بعـد هـذه
الحجج والمنطق .یبدو انّـه (ع) قـد بـدا بتوضـیل الحـ ّق والـدعوة الیـه ،ولـم
يطالبهمــا بــالعودة الــی الحــق قبــل توضــيل الحـ ّق لهمــا( .المصــدر الســابق:
 422-429و ،336-335الکلــام  ،205الرســالة 53؛ ابــن اعــثم الکــوفي،
9399ق.)365/2 :
لم یکتف الأمام (ع) بکتابة الرسائل ،بل ارسل عدّة مرات عبدالله
بن ع ّباس وافراد اخـرین مـن اجـل اسـداء النصـل والتحـدّث الـی هؤلـأء
الأفراد (طلحة والزبیر وعائشة)( .الطبري ،لـأ تـا502/4 :؛ المفیـد ،لـأ
تا)970 -967 :؛ الشریف الرضي ،لأ تا ،73 :الکلام  .)49وفي یـوم
الحرب ،تحدّث الأمام (ع) شخصیاً الی الزبیر ،وهـذا الـأمر سـ ّبب فـي
تــرك الزبیــر لمیــدان الحــرب ومغادرتــه لــه( .الــدینوري12/9 :9479 ،؛
ابن ابي الحدید.)999-990/9 :9475 ،
یوضّ ل الأمام (ع) في کلام له ان ّه سعی حثیثاً لأعادتهما الی طریق
الحــق .لکنّهمــا لــم یســتفیدا مــن الفرصــة التــي ســنح لهمــاَ " :ولَ َقـ ِد
راس َت َث رب ُت ُه َما َق ربـ َل الر ِق َت ِ
ـال َو راسـ َتارنَ ري ُ بِ ِه َمـا اُّ َمـا َم الر ِوقَـا ِع َف َغ َم َطـا ال ِّن رع َمـ َة َو َر َّدا
الر َعافِ َيةَ" (الشریف الرضي ،لأ تا ،915-913 :الکلام .)947
علی هذا الأساس ،فـا ّن امیـر المـؤمنین (ع) لـم یهـدف فـي تعاملـه
معهما سوی الخیـر والـدعوة الـی الحـ ّق ،وحتّـی حینمـا اعلـن اصـحاب
الجمل الحرب وبداوا باطلاق السـهام نحـو جـیش الأمـام (ع) لـم یبـدا
بالحرب ضدّهم بل ارسل المصحف الشریف الیهم ودعاهم الی کتاب
الله (المفید9394 ،ق )441 :لعلّهم ینصرفون عن الحرب.
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

.2-2القاسطون
بـالکف
ارسل امیر المؤمنین (ع) عـدّة رسـائل فـي تعاملـه مـع معاویـة وطالبـه
ّ
الحجة علی معاویة من خلال تلـك الرسـائل ویـر ّد علـی
عن العناد .کان یت ّم ّ
تهمه وا ّدعاءاته بالأدلّة والبراهین وبالتـالي کـان یـدعوه الـی الحـ ّق( .الشـریف
الرضـــي ،لـــأ تـــا 233-237 :و  470-461و  ،355-353الخطبـــة ،974
الرسائل  1و  90و .)63
دعــا الأمــام (ع) فــي احــدی رســائله معاویــة الــی التقــوی ،وحـ ّذره مــن
الخــروج عــن الطاعــة الألهیــة التــي تُعتبــر اشــارات واضــحة لــأ لــبس فیهــا؛
وبموجب هذا طلب منـه العـودة الـی الحـ ّق " :فَـاتَّقِ اللَّـ َه فِي َمـا لَـ َد ريكَ َوانر ُظـ رر
فِي َح ِّق ِه َع َل ريـكَ َوا رر ِجـ رع اِلَـى َم رع ِرفَـ ِة َمـا َلـأ تُ رعـ َذ ُر بِ َج َهالَتِـ ِه ف َِـا َّن لِلطَّا َعـ ِة اُّ رعلَامـاً
َو ِ
ـاس َو ُيخَ الِف َُهــا
اض َـح ًة َو ُسـ ُـبلًا نَ ِّي َـر ًة َو َم َح َّجـ ًة ن رَه َجـ ًة َوغَا َيـ ًة ُمطَّ َل َبـ ًة َي ِر ُد َهـا ا رلأ ُّ رك َيـ ُ
اس َم رن نَ َك َب َعن َرهـا َجـا َر َعـنِ الر َحـ ِّق َوخَ َـب َ فِـي ال ِّتيـ ِه َو َغ َّي َـر اللَّـ ُه نِ رع َم َتـ ُه
ا رلأُّنر َك ُ
وا َُّح َّل بِ ِه نِ رق َم َتـ ُه َف َن رف َسـكَ نَ رف َسـكَ َفقَـ رد َبـ َّي َن اللَّـ ُه لَـكَ َسـبِي َلكَ َو َح ري ُ
ـث َت َنا َهـ ر
بِكَ اُ ُمو ُر َك َف َق رد ا رُّج َر ري َ اِلَى غَا َي ِة خُ رس ٍر َو َم َحلَّ ِة كُ رف ٍر ف َِا َّن نَ رف َسـكَ قَـ رد ا رُّولَ َج رتـكَ
شَ ّراً َواُّ رق َح َم رتكَ َغ ّياً وا رُّو َر َدتركَ الر َم َهالِكَ َوا رو َع َر رت َع َل ريكَ الر َم َسـالِكَ " (المصـدر
السابق ،410 :الرسالة .)40
اضافة الی ا ّن امیر المؤمنین (ع) فـي رسـالة اخـری لمعاویـة یعـ ّرف
الــدنیا کمکــان للاختبــار والتمحــیص ،ویح ـ ّذره مــن الوقــوع فــي حبائــل
الشیطان ویخ ّوفه من العـذاب الـألهي ،ومـ ّرة اخـری یطالبـه بـالعودة الـی
الح ّق والی التقوی( .المصدر السابق ،337-336 :الرسـالة  .)55وفـي
رسالة اخری ،یدعو الأمام (ع) معاویة للتفکیر والتا ّمـل وتجنّـب الخلـ
بــین الحـ ّق والباطــل وفــي النهایــة یطالبــه مـ ّرة اخــری بــالعودة الــی طریــق
اصـ ِر ِم رـن ِع َي ِ
الح ّق " :اُّ َّما َب رع ُد َف َق رد ا َن لَكَ اُّ رن َت رن َت ِف َع بِـاللَّ رم ِل الر َب ِ
ـان ا رلـأ ُ ُمورِ
َاحـ َذرِ الشُّ ـ رب َه َة ر
واشـتِ َمالَ َها َع َلــى لُ رب َسـتِ َها َفـ ِـا َّن الر ِف رت َنـ َة َطالَ َمــا اُّ رغـ َد َف ر
 ...ف ر
ِ
ر
ر
ِ
ر
َجلَابِ َيب َها َواُّ رغشَ الأ ُّ رب َصا َر ظُ رل َم ُت َها َ ...فم َن الأ َن َف َتدَا َرك نَ رف َسـكَ َوانر ُظـ رر
لَ َها ف َِانَّكَ اِ رن َف َّر رط َ َحتَّـى َين َرهـ َد اِلَ ريـكَ ِع َبـا ُد اللَّـ ِه اُ ررتِ َجـ ر َع َل ريـكَ ا رلـأ ُ ُمو ُر
السـلَا ُم" (المصـدر السـابق-355 :
َو ُمنِ رع َ اُّ رمراً ُه َو ِم رنـكَ الر َيـ رو َم َم رق ُبـو ٌل َو َّ
 ،356الرسالة .)65
وبعد ان ثبـ لـأمیر المـؤمنین (ع) ا ّن الرسـائل المکـ ّررة لمعاویـة
بجلـي الــذي کـان مــن
لـم تـؤت ثمارها،بعــث الیـه جریــر بـن عبداللــه
ّ
انصــار عثمــان ومــن اصــدقاءه ،علــی امــل اعــادة معاویــة الــی الطریــق
السوي عن طریق منطقه الخا ّ (جعفري .)339 /9 :9472 ،وفـي
هــذه المعمعــة ،طلــب انصــار الأمــام (ع) منــه ان یســتعدّوا للحــرب،
لک ّن الأمام (ع) تفضّ ل قائلا ً في الر ّد علیهم " :ا ِ َّن راستِ رعدَا ِدي ل ِ َح رر ِب
ف لِأ ُّ رهلِـ ِه عَـ رن خَ يرـ ٍر ا ِ رن
ص رر ٌ
اُّ ره ِل الشَّ امِ َو َجرِي ٌر ِع رن َد ُه رم ا ِ رغلَـا ٌق لِلشَّـ امِ َو َـ
اُّ َرا ُدو ُه َولَ ِكـ رن َق ـ رد َوقَّ ـ ُّ ل ِ َجرِي ـ ٍر َو رقت ـاً َلـ أ ُي ِقـ ي ُم َب رعـ َد ُه اِلَّ ـأ َمخر ـ دُوعاً ا رُّو
َع ِ
اصــياً َوالـ َّرا ر ُي ِع رنـ ِدي َمـ َع ا رلأُّنَــا ِة فَـاُّ رر ِو ُدوا َو َلـأ اُّ ركـ َر ُه لَ ُكـ ُم ا رل ِأ رعـدَا َد "
(الشریف الرضي ،لأ تا ،33 :الکلام .)34
یلفـ امیــر المـؤمنین (ع) النظــر فـي هــذه الخطبـة الــی ان ّـه علــی
الــرغم مــن جمیــع الجهــود التــي بــذلناها ،لــأتزال امکانیــة عــودة اهــل

الشــام الــی الخیــر موجــودة (ان لــم یکــن کلّهــم بــل قســم مــنهم) ولــو
توقّفنا عن السعي لمن رعنا عودتهم.
وبعد القتال للاستیلاء علی مصدر المیاه فـي صـفّین ،لـم یسـمل
امیر المؤمنین (ع) بالقتال لفترة زمنیة ،کمـا کـان اهـل الشـام یلتقـون
وهم مطمئنّون من اصحاب الأمام (ع) واهل العراق علی ضفة النهـر
ولم ُیس ّجل ا ّي احتکاك بینهم.فقد کان تاخیر الأمام (ع) في الحرب
مقصــوداً حیــث ا ّن قســماً مــن اهــل الشــام لــم یکونــوا علــی معرفــة
بشخصــیة واهــداف ومقاصــد الأمــام (ع) بســبب دعایــات معاویــة،
ولکي یقفوا علی اخطـائهم واخطـاء معاویـة ویسـلکوا طریـق الهدایـة.
ولکن البعض مـن اهـل العـراق ابـدوا امتعاضـهم مـن التـاخیر وو ّجهـوا
کلـــامهم للامـــام (ع) :یـــا امیـــر المـــؤمنین ،نحـــن لـــم نتـــرك منازلنـــا
وعائلاتنا من اجل الأقامـة فـي الصـحراء ،اصـدر اوامـر الحـرب .کمـا
اخبــروه (ع) ا ّن النــاس یتح ـدّثون عــن هــذا التــاخیر ،والــبعض مــنهم
یقول :ان ّه یهاب الموت ،بینما البعض الأخر یقول :یبدو وجود شبهة
في حلالیة او شـرعیة القتـال مـع اهـل الشـام( .جعفـري/9 :9472 ،
.)537-536
لک ّن الأمام (ع) ذکر في معرل ر ّده علیهم الأتي " :ا ّما قَـ رولُ ُك رم
اُّ كُـ َّل ذَل ِـكَ ك ََرا ِهيَـ َة الر َمـ رو ِت فَ َواللَّـ ِه َمـا اُبَـ الِي َدخَ لرـ ُ ا ِلَـى الر َمـ رو ِت ا رُّو
خَ َر َج الر َم رو ُت ا ِلَ َّي َواُّ َّما َق رولُ ُك رم شَ كّاً فِي اُّهرـ ِل الشَّـ امِ فَ َواللَّـ ِه مَـ ا َدفَعرـ ُ
الر َح رر َب َي روماً اِلَّأ َواُّنَا اُّ رط َم ُع اُّ رن َتلر َح َق بِي َطائِفَـ ٌة فَ َت رهتَـ ِد َي بِـي و َت رعشُـ َو
ض َلال ِ َها َوا ِ رن كَانَـ ر
ا ِلَى َض روئِي َوذَلِكَ ا َُّح ُّب ا ِلَ َّي ِم رن اُّ رن اُّ رقتُلَهَـ ا َعلَـى َـ
وء بِاث َِام َها" (الشریف الرضي ،لأ تا ،19 :الکلام )55
ت َُب ُ
وکـ ّل هــذا ان د ّل علــی شـ  ،فان ّمــا یــد ّل علــی نفســیة الأمــام (ع)
التوجیهیة والأمتناع عن القتال وسفك الدماء.
.4-2المارقون
والحجــة والمنطــق فــي تعاملــه مــع الخــوارج
ـب الأمــام (ع) علــی الحــوار
ّ
انکـ ّ
ودعاهم للعودة الی طریق الح ّق ( .الظریف الرضي ،بـي تـا 32 :و 971-973
و  ،934-932الکلــام  ،30الکلــام  ،922الخطبــة  )925حتّــی بعــد ان امعــن
الخــوارج فــي القتــل ،نــری امیــر المــؤمنین (ع) یطلــب مــنهم العــودة ویتحـدّث
الیهم مراراً وتکرارا .ولعدّة م ّرات نراه (ع) یبعث بعبدالله بـن ع ّبـاس وصعصـعة
بن صوحان الیهم مـن اجـل الحـوار والنقـام( .البلـاذري9413 ،ق& 460 :
453 -454؛ الشریف الرضي ،لـأ تـا :الوصـ ّیة  )77کمـا انّـه یصـدر توجیهاتـه
بتشــکیل مجموعـــة تضـــ ّم اثنــي عشـــر شخصـــاً مــن الطـــرفین کـــي یجتمعـــوا
ویتحــاججوا فیمــا بیــنهم (البلــاذري9413 ،ق .)454 :ولأحق ـاً یــذهب قــیس
بن سعد بن عبادة ویتحاجج معهم ،حتّی ا ّن الأمام (ع) یـذهب بنفسـه حاملـا ً
رایة الأمـام طالبـاً مـنهم العـودة الـی الطریـق السـوي( .المصـدر السـابق-470 :
 )479وکـ ّل هــذا المجهــود والســعي کانــا بهــدف هدایــة وخیــر هؤلــأء فق ـ ،
وجههـا الأمـام (ع) للخـوارج:
فطلب الخیر هذا واضل تماماً في الخطبة التـي ّ
" َفاُّنَا نَ ِذي ٌر لَ ُك رم اُّ رن ت رُصبِ ُحوا َص رر َعى بِاُّ رث َنا ِء َه َذا النَّ َه ِر َوبِاُّ ره َضـا ِم َهـ َذا الرغَـائِ ِ َع َلـى

نص نهج البلاغة
کیفیة مواجهة الأمام علي (ع) مع المحاربین في عهد حکومته مع التاکید علی ّ

َغ ري ِر َب ِّي َن ٍة ِم رن َر ِّب ُك رم َو َلـأ ُسـ رل َط ٍان ُمبِـينٍ َم َع ُكـ رم " (الشـریف الرضـي ،لـأ تـا،30 :
الخطبة .)46
ما شوهد في تص ّرف الأمام (ع) في هـذا المجـال ،هـو انّـه لـم یکـن
یرغــب فــي حصــولهم علــی الهدایــة بشــکل اعمــی او بــدون منطــق ،کمــا
یتّضل ذلك فـي هـذه الأحادیـث والخطـب ،لکـ ّن الأمـام (ع) کـان یریـد
عــودة الــأفراد الــی الحـ ّق عــن طریــق تــذکیرهم بالــدلیل والمنطــق ،وايقــاظ
عقولهم وتذکيرهم بالله والمعاد.
.4القتال اخر اسلوب في التعامل مع المحاربین
کان امیر المؤمنین (ع) فـي مواجهتـه مـع المحـاربین یطلـب مـنهم العـودة
الی الطریق السو ّي باسلوب النصیحة والحوار .والـأن هـذا السـؤال یطـرة
نفسه ،ما هو العلاج اذا لم تثمر هذه الحوارات والنصائل ،واستم ّر هؤلـأء
في غ ّیهم وزادوا من فسادهم؟ یتّضل من سـلوك امیـر المـؤمنین (ع) عـدم
وجــود بــدیل عــن القتــال فــي هــذه الظــروف مــع دعــاة الحــروب والــذین
لأیتر ّددون في دخول معترکهـا" َوقَـ رد َقلَّ ربـ ُ َهـ َذا ا رلـأ ُّ رم َر َب رط َنـ ُه َو َظ ره َـر ُه َح َّتـى
َم َن َعنِي النَّ رو َم َف َما َو َج ردتُنِي َي َس ُعنِي اِلَّأ قِ َتالُ ُه رم اُّ ِو الر ُج ُحو ُد بِ َما َج َاء بِـ ِه ُم َح َّمـ ٌد
( ) َف َكانَ ـ ر ُم َعالَ َج ـ ُة الر ِق َتـ ِ
ـال اُّ ره ـ َو َن َع َلـ َّـي ِمـ رـن ُم َعالَ َج ـ ِة الر ِع َقـ ِ
ـات
ـاب َو َم رو َتـ ُ
ال ُّدن َريا اُّ ره َو َن َع َل َّي ِم رن َم روت ِ
َات ا رلأ ِخ َر ِة " (الشریف الرضـي ،لـأ تـا،19-10 :
الخطبة .)53
ا ّن امیــر المــؤمنین (ع) ل ـم یتراجــع عــن الخیــر والأنســانیة حتّــی فــي
معمعة القتال ،وقد کان یسعی لهدایة البشر حتّی في مثل هذه الظـروف،
وکما کان یح ّذر افراده من اللعن قائلا ًَ " :وقُ رل ُت رم َم َكا َن َس ِّب ُك رم اِيَّا ُه رم اللَّ ُهـ َّم
َات َب رينِ َنـا َو َب ريـنِ ِه رم وا رهـ ِد ِه رم ِم رـن َضـلَالَتِ ِه رم
ـاء ُه رم َوا رُّصـلِ رل ذ َ
راح ِق رـن ِد َم َاءنَـا َو ِد َمـ َ
َـي َوالر ُعـد َرو ِان َم رـن لَ ِه َـج بِـ ِه "
َح َّتى َي رعر َ
ِف الر َح َّق َم رن َج ِه َل ُه َو َي رر َعـو َِي َعـنِ الرغ ِّ
(المصدر السابق ،424 :الکلام .)206
وبعد انتهاء حرب الجمل ،وحینما کان الأمـام (ع) یمـ ّر بـالقرب مـن
جسد طلحة قال " :لَ َق رد ا رُّص َب َل اُّ ُبـو ُم َح َّمـ ٍد بِ َهـ َذا الر َم َك ِ
ـان َغرِيبـاً اُّ َمـا َواللَّـ ِه
ش َق رت َلى ت رَحـ َ ُب ُط ِ
ـون الر َك َوا ِك ِ
ـب " (المصـدر
لَ َق رد كُ رن ُ اُّ رك َر ُه اُّ رن َت ُكو َن ق َُر ري ٌ
السابق ،447 :کلام .)291
هــذه الکلمــات توضّ ــل کــم کــان امیــر المــؤمنین (ع) متضــایقاً مــن
القتــال وســفك الــدماء ،وکــان یلجــا الــی الحــرب فــي حالــأت الضــرورة
فحســب.وحینما کان ـ الحــرب تشــت ّد فــي ص ـفّین ویمتطــي الأمــام (ع)
جــواده ،کــان یبــدا بالبســملة ویقــول " :الحمدللــه علــی انعمــه وفضــائله
کلّهــا ،ســبحان الــذي ســخّر لنــا هــذا ومــا کنّــا لــه مقــرنین ،وانّــا الــی ربّنــا
لمنقلبون".
وکان یتّجه صوب القبلـة ویرفـع یدیـه ویقـول " :اللَّ ُهـ َّم اِلَ ريـكَ اُّ رف َضـ ِ
ـوب َو ُمـد َِّت ا رلأ ُّ رع َنــا ُق َوشَ خَ َصـ ِ ا رلأ ُّ رب َصــا ُر َونُ ِق َلـ ِ ا رلأ ُّ رقـدَا ُم َو وان ِرضـ َـي ِ
الر ُقلُـ ُ
ا رلأ ُّ ربدَا ُن اللَّ ُه َّم َق رد َص َّر َة َم رك ُنو ُن الشَّ َنا ِن َو َجاشَ ر َم َر ِاج ُل ا رلأُّضر غ ِ
َان اللَّ ُه َّم اِنَّـا
نَشر ُكو اِلَ ريكَ َغ ري َب َة نَبِ ِّي َنا َو َكث َرـر َة َعـد ُِّونَا َو تَشَ ـتُّ َ اُّ ره َوائِ َنـا َربَّ َنـا ا رفـ َت رل َب ري َننـا َو َبـ ري َن
َق رو ِمنا بِالر َح ِّق َواُّنر َ خَ ري ُر الرفاتِ ِح َين " (الشریف الرضي ،لـأ تـا،473-474 :
الدعاء ،95التعامیم)
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هـذا التصـ ّرف یوضّ ــل علــی احســن وجـه ا ّن الأمــام (ع) لــم یکــن ینســی
هدفــه المتمثّــل باللــه ســبحانه وتعــالی فــي معمعــة القتــال ،وکــان یتح ـ ّرك بهــذا
الفکر علی الدوام .کان امیـر المـؤمنین (ع) یعلّـم افـراده ومناصـریه هـذه النظـرة
ویذکّرهم اثناء القتال ا ّن الهـدف هـو الهدایـة والمضـي فـي طریـق اللـه سـبحانه
السـ رق ِف الر َم ررفُـو ِع َوالر َجـ ِّو الر َم ركفُـوف  ...اِ رن اُّ رظ َه رر َت َنـا َع َلـى
وتعالی" :اللَّ ُه َّم َر َّب َّ
َعد ُِّونَا ف ََج ِّن رب َنا الر َبغ َري َو َس ِّد ردنَا لِ رل َح ِّق َواِ رن اُّ رظ َه رر َت ُه رم َع َل ري َنـا فَا رر ُز رق َنـا الشَّ َـها َد َة َوا رع ِصـ رم َنا
ِم َن الر ِف رت َن ِة"( .المصدر السابق ،236-235 :الکلام .)979
کمـا انّـه (ع) کـان یـامر افـراده ومناصـریه بمراعـاة حقـوق البشـر ویعلّمهـم
الأداب الأنسـانیة فـي الحـروب؛ ومـن تلـك الـأداب الکامنـة فـي کلمـات امیـر
المؤمنین (ع) والتي تلفـ النظـر :لـأتکونوا البـادئین (المصـدر السـابق،474 :
الوصـ ّیة  )93ولــأ الــداعین (المصــدر الســابق ،501 :الحکمــة  )244للحــرب
علــی الأطلــاق ،ولأتحــاربوا ســوی مــن یحــاربکم (المصــدر الســابق،472 :
الوص ّیة  .)92ولأتدعوا العداوة والبغضاء تدفعکم لقتـال العـدو قبـل ان تـدعوهم
الــی طریــق الح ـ ّق وتغلقــوا مســیر الأعتــذار امــامهم (المصــدر الســابق،472 :
الوص ـ ّیة  .)92ولــو انهــزم العــدو بــاذن اللــه ،لــأتقتلوا الفــا ّر ،ولــأتلحقوا الــأذی
بالعـــاجز ،ولـــأتقتلوا الجـــریل ،ولـــأتثیروا مشـــاعر النســـوة عـــن طریـــق الـــأذی.
(المصــدر الســابق ،474 :الوص ـ ّیة  .)93فجمیــع تص ـ ّرفات الأمــام (ع) تــد ّل
علی ح ّبه للانسان واشتیاقه ورغبته لهدایته.
الخاتمة
ّ
خلــال تــولي الأمــام (ع) الخلافــة کــان یســعی علـی الــدوام لهدایــة البشــر
وطلب الخیر لهـم ،وهـذه النفسـیة واضـحة جـ ّداً فـي مواجهتـه لمعارضـیه
وتعامله مع المحاربین.
ضرورة مواجهة المحاربین فـي کتـاب نهـج البلاغـة مبنیـة علـی ثلاثـة
عناصــر رئیســیة؛ ضــرورة توقیــف مــن یفســد فــي الــأرل وینشــر الظلــم؛
وجوب الثبات علی البیعة وضرورة اعـادة مـن نکـث بیعتـه او یطلـب شـیئاً
لـأح ّق لـه فیــه؛ ووجـوب الـدفاع عــن الثغـور وحرمـة الأراضــي ،علـی کـ ّل
مسلم.
ومــن َثـ َّم فــا ّن مصــادیق المحــاربین فــي زمــن الأمــام (ع) تنطبــق علــی
ثلاث مجموعات هي الناکثین والقاسطین والمـارقین .شـروط التعامـل مـع
هذه المجموعات ومواجهتها من وجهة نظر الأمام (ع) کان تتمثّـل فـي
الصبر والبصیرة والألمام بمک ّونات الح ّق .وفـي تعامـل امیـر المـؤمنین (ع)
مــع تلـك المجموعــات ومواجهتهــا ،کــان (ع) فــي البدایــة یتحــاور معهــم
الحجــة والمنطــق علــیهم ور ّد الشــبهات،
باســالیب متعـدّدة ،وبعــد ان اتـ ّم ّ
دعاهم للعـودة الـی الحـ ّق ،وفـي هـذا المجـال لـم یتـر ّدد فـي ا ّي مسـعی،
وحتّی اللحظات الأخیرة کان علی امل ان یعود البعض منهم عن غ ّیهم.
ا ّما حینمـا صـارت المحاولـأت غیـر مثمـرة ولـم تثمـر جمیـع الجهـود
لأعادة الأفراد ،وکانوا یستم ّرون في فسادهم وسفك الدماء ،لـم یـر الأمـام
(ع) ُبداً من قتالهم .لأنهم کانوا يعتدون علـی حقـوق المسـلمین .ولکـن
هذا لـأیعني ا ّن الأمـام (ع) قـد يـئس مـن هدایـة المحـاربین وطلـب الخیـر
لهم في هذه المرحلة ،لأ ّن الأمام لم یکن البادئ بالحرب علـی الأطلـاق
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تخصصیتان دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الأول ،خریف و شتاء (9341المتوالي)9
فصلیتان علمیتانّ -

بل کان جهاده وقتاله من اجل اعـادة المحـاربین الـی طریـق الحـ ّق ،حتّـی
ینکب علی التوضیل والهدایة في بـدء القتـال،
ا ّن امیر المؤمنین (ع) کان ّ
واثناء المنازلة.
المصادر
 القران الکریم.
 ابن ابي الحدیـد ،عـ ّز الـدین ابـو حامـد ( .)9475تجلّـي التـاریخ فـي
شرة نهج البلاغة .ترجمة محمود مهدوي دامغـاني .الطبعـة الثانیـة.
طهران :دار ني للنشر.
 .)9447( ---------------------- شــــرة نهــــج البلاغــــة .تصــــحیل
محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم .قــم :مکتبــة المرحــوم ایــة اللــه مرعشــي
نجفي العا ّمة.
 ابــن اعــثم الکــوفي ،احمــد ( .)9399کتــاب الفتــوة .تحقیــق علــي
شیري .بیروت :دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزیع.
 ابــن طــاووس ،علــي بــن موســی ( .)9394الیقــین باختصــا مولأنــا
علي علیه السلام بامرة المؤمنین .قم :دار الکتاب.
 ابــن فــارس ،ابــو الحســین احمــد بــن فــارس بــن زکریــا (9313ق).
معجم مقاییس اللغة .تحقیق وضب عبد السلام محمد هارون .قـم:
مکتبة الأعلام الأسلامي.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم ( .)9393لسان العرب .الطبعـة الثالثـة.
بیروت :دار صادر.
 ابــن میــثم البحرانــي ،میــثم بــن علــي ( .)9475شــرة نهــج البلاغــة.
ترجمــة قربــانعلي مح ّمــدي مق ـدّم و علــي اصــغر نــوایي یحیــی زاده.
مؤسسة العتبة الرضویة المقدّسة للابحاث الأسلامیة.
مشهدّ :
 ابــن هلــال الثقفــي ،ابــراهیم بــن محمــد (بــي تــا ) الغــارات .تحقیــق
الس ّید جلال الدین الحسیني الأرموي المحدّث .بي جا :بینا.
 البلاذري ،ابو الحسن احمد بن یحیی ( .)9173انسـاب الأشـراف.
مؤسســة الــأعلمي
تحقیــق وتعلیــق محمــد بــاقر المحمــودي .بیــروتّ :
للمطبوعات.
 جعفري ،محمد مهدي ( .)9472شـعاع مـن نهـج البلاغـة(مع نقـل
المصــادر والتطبیــق مــع روایــات المصــادر الــأخری) .طهــران :وزارة
مؤسسة الطباعة والنشر.
الثقافة والمنشورات الأسلامیةّ ،
 الدینوري ،ابو محمـد عبداللـه بـن مسـلم بـن قتیبـة ( .)9479الأمامـة
والسیاسة .تحقیق علي الشیري .قم :الشریف الرضي للنشر.
 الراوندي ،قطب الدین سـعید بـن هبـة اللـه ( .)9443منهـاج البراعـة
في شرة نهج البلاغة .تصحیل س ّید عبد اللطیف کـوهکمري .قـم:
مکتبة المرحوم ایة الله مرعشي نجفي العا ّمة.
 الشریف الرضي ،ابو الحسن محمد بن الحسین الموسـوي (لـأ تـا).
مؤسسة دار الهجرة.
نهج البلاغة ،تصحیل صبحي الصالل .قمّ :











 ---------------ابو الحسن محمد بن الحسـین الموسـوي(.)9471نهج البلاغة ،ترجمة حسین انصاریان .الطبعـة الرابعـة .طهـران :بیـام
ازادي للنشر.
 --------------ابو الحسن محمد بن الحسـین الموسـوي (.)9470نهــج البلاغــة .ترجمــة س ـ ّید جعفــر شــهیدي .الطبعــة الرابعــة عشــرة.
طهران :شرکة المنشورات العلمیة والثقافیة.
طباطبائي ،س ّید محمد حسین ( .)9473المیـزان فـي تفسـیر القـران.
ترجمة س ّید محمد باقر موسوي الهمداني .قـم :مکتـب المنشـورات
الأسلامیة لرابطة مد ّرسي الحوزة العلمیة في قم.
الطبري ،ابوجعفر محمد بـن جریـر (بـي تـا) .تـاریخ الـأمم والملـوك،
راجعـــه وصـــ ّححه وســـ ّجله نخبـــة مـــن العلمـــاء الأج ّلـــاء .بیـــروت:
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
منشورات ّ
الطوســـي ،ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن ( 9307ق) .تهـــذیب
الأحکــام .تحقیــق حســن الموســوي خرســان .طهــران :دار الکتــب
الأسلامیة.

 الطوسي ،ابو جعفر محمـد بـن الحسـن ( .)9301التبیـان فـي تفسـیر
القــران .تحقیــق وتصــحیل احمــد حبیــب قصــیر العــاملي .بــي جــا:
مکتب الأعلام الأسلامي.
الحـاج
 العیاشي ،محمد بن مسعود (بي تا) .تفسیر العیاشي .تحقیق
ّ
الس ّید هاشم الرسولي المحلاتي .طهران :المکتبة العلمیة الأسلامیة.
 فراهیدي ،خلیل بن احمد (9390ق) .کتاب العـین .الطبعـة الثانیـة.
قم :نشر هجرت.

 الکلینـــي ،ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن یعقـــوب بـــن اســـحاق (.)9307
ـححه وقابلــه الشــیخ نیــم الــدین الــأملي ،قـ ّدم لــه وعلّــق
الکــافي .صـ ّ
علیــه علــي اکبــر غفّــاري ومحمــد اخونــدي .طهــران :دار الکتــب
الأسلامیة.

 المجلســي :محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي ( .)9304بحــار الــأنوار
الجامعــة لـــدرر اخبــار الأئ ّمـــة الأطهــار .بیـــروت :دار احیــاء التـــراث
العربي.

 مصــطفوي ،حســن ( .)9460التحقیــق فــي کلمــات القــران الکــریم.
طهران :مؤ ّسسة الترجمة ونشر الکتب.

 المفید ،ابو عبداللـه محمـد بـن النعمـان البغـدادي ( .)9394الجمـل
والنصــرة للس ـیّد العتــرة فــي حــرب البصــرة .تحقیــق الس ـ ّید علــي میــر
شریفي .قم :مؤتمر الشیخ المفید.

 المنقري :ابوالفضل نصر بن مزاحم ( .)9304وقعـة صـفّین .تحقیـق
المؤسسـة العربیـة الحدیثـة
وشرة عبدالسلام محمد هارون .القـاهرة:
ّ
للطبع والنشر والتوزیع -القاهرة9432 ،ق .طباعـة الأوفسـ فـي قـم:
مکتبة ایة الله العظمی المرعشي النجفي.

