


 
 
 
 

 
  
  

  لفاظ احلرب يف نهج البالغة أ    
  دراسة داللية

  
  : أطروحة قدمت إىل

 متطلبات من ويه،Fبل جامعة يف نسانيةللعلوم اإل الرتبية لكية جملس  
  . اللغة العربية / اللغة الرتبية/ يف دكتوراه  درجة نيل

  

  من قبل 
  ثریا حسین بریسم

  

       
  :بإشراف 

  محسن حسین علي الخفاجي .دأ.                   
  ه٢٠١٩                                                                       ه١٤٤٠



 
 

  

  

  

ِ سْ بِ  ِ يْ حِ الرَّ  محنِ الرَّ  اهللاِ  م   م
  

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من  (
اطبن رمو ةقُو  ونَ بِهبهرلِ تيالْخ

دع كُمودعو اللّه و(  
  

  

  العظيم العلي اُهللا صدقَ

  .] ٦٠من آية /سورة األنفال[

  

  

  



 
 

  هداءاإل
  لى : إ

    ب برض نميي ندي يوِل اِهللا بِسسنِريحمبِر نطَعنِ ، وفَي ،

 لَمنٍ ، ونَيرٍ وحدنِ ، وقَاتَل بِبتَيعيالب عايبنِ ، وتَيرالهِج راجهو

ِل ، قَاترمِ المسلمينحامي عن حالم، اِهللا طَرفَةَ عينٍيكْفُر بِ

 نيثوالنَاك نيارِقوالقَالماسطيفْرِ األخالقي  نوصاحبِ الس

اِلب (عليه َأبِي طَ علي بنِ الكبير(نهج البالغة) ذي البيان والتبيين

  .المتَواضعِ  هديج هديالسالم) ُأ

  

  

  الباحثة 

  

  

  



 
 

  

    شكر وعرفان
 . والحمـد هللاِ لـه  رشكَمن ي ، وهو أحقُ وجلَّ عز ِهللا أن أشكرعلي  ابتداء حقيقٌ  

 وآلـه  والصالة والسالم على محمـد ، على عظيم نعمه وآالئه ا مباركًابطي حمدا كثيرا
  :ا بعد أم الطيبين الطاهرين .

  من كان له فضل علي بعد اهللا :   لى كلِّأقدم الشكر واالمتنان إف  

-     لمـا   ي الفاضل المشرف على البحث أ.د. محسن حسين علي الخفاجيأستاذ
ـ أمدني به من نصح وإ بعلمه وتوجيهاته الس ديدة القَّرشاد ، ولم يبخل عليـ ي مة 

لبحث على سوقه الذي هـو عليـه اآلن  لل ليستوي التصويب الخلل وتقويم الز .
 . هم وأهللْفي عمره ووفقه لخدمة الع ي أحسن جزاء المحسنين وأمدعنّفجزاه اهللا 

لما قدماه لي  )الحسين أسيل عبدأ.د. (و )أ.م.د.أمين عبيد(ي العزيزين أستاذَ     -
رشاد ، وحرصهما على سير مسيرتي العلمية ، وبما أمداني به من من توجيه وإ

عني وجعـل ذلـك فـي ميـزان     المصادر التي رفدت بها البحث فجزاهما اهللا 
في عمرهما .   حسناتهما ، وبارك اهللا في علمهما وعملهما وأمد 

-     ذَأساتا ي في قسم اللغةتزادهم اهللا في العلم رفعة وأمـد فـي    العربية جميع ،
د خطاهم لخدمة العربية .  أعمارهم ، وسد 

ـ لـى الطي إ ن أواصل شكري وامتنانيي إلى أنإن الوفاء واألمانة يدعوان     - نِيب 
ي مسيرتي ودفعا بي إلى المواصلة في سبيل النجاح واِلـد  انداني طوالين سذَاللّ

 نبع الحنان وكنف الطيبة والوفاء . ولست أوفيهما حقهما .  
زوجـي   والعنـاء  بصلى رفيق دربي الذي شاطرني النَّشكري وامتناني إ       -

 .الحبيب 
ن والمسـاعدة  والع مد يد وزمالئي وكّل منلى إخواني شكري الموصول إ      -

 .ندني ولو بكلمة اسورفع همتي و

  الباحثة 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 إقرار المشرف

     دراسة   –هج البالغة (ألفاظ الحرب في نبــة الموسومة إعداد هذه الرسالأشهد أن
وهي جزء من  قد جرى بإشرافي في كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل، )-داللية

             لغة .              دكتوراه في اللغة العربية / متطلبات نيل شهادة

  

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي                                                        

المشرف                                                              

:    /      /             التاريخ                                                     

 

                             بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه األطروحة للمناقشة

 

علي سلطان اليساري شعالن عبد أ.د.                                                   

رئيس قسم اللغة العربية                                                       

   التاريخ :    /     /                                                              



  أ
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المحتويات

                                                                 الموضوع   
                                                          الصفحة

                                          ـــــ المقدمة:                        
  ح-أ

                                              الحقول الداللية:ــــــ التمهيد:
)١٤-١(  

  ) ٤-١(                                                              أولًا:الداللة.

  )١١-٤(                                            نظرية الحقول الداللية . ثانيا:

  )١٤-١١(                             عالقة معاجم المعاني بالحقول الداللية.ثالثًا: 

  األلفاظ الدالة على معنى الحرب الفصل األول:ـــــ 

                 )٩١-١٥(                                               .لها والتخلف عنها االستعدادو    

- ١٥(لها في المعنى.والمقارب الحرب  معنى :األلفاظ الدالة علىالمبحث األول    
٥٧(  

                                                                  : المبحث الثاني

-٥٨(                            لة على االستعداد للحرب والنصرة األلفاظ الدا : أولًا
٧٨(  

 ٩١-٧٨(                                  عن الحرب: على التخلفاأللفاظ الدالة  :اثاني(  



  ب
 

                                               ــــــ الفصل الثاني : أدوات الحرب:
)١٥٢-٩٢(  

  )١٢٣-٩٢(                                                  :العدد المبحث األول :     

  )١٥٢- ١٢٣(                                                     العدة: المبحث الثاني :  

                                    :الحرب نتائجالوقائع و ـــــ الفصل الثالث :
)٢٠٥- ١٥٣(  

- ١٥٣(                                               الوقائع والفرق: المبحث األول:
١٧٣(  

- ١٥٤(                                                              : الوقائع أوالً :   
١٦٥(  

  )١٧٣- ١٦٥(                                                            الفرق : : ثانيا   

- ١٧٤(                                               :نتائج الحرب المبحث الثاني:  
٢٠٥(  

  )١٨٥- ١٧٤(                                       الدالة على النصر:النتائج  : أولًا    

  )٢٠٥- ١٨٥(                                         النتائج الدالة على الهزيمة : :ثانيا  

                                                           ـــــ الخاتمة : 
)٢٠٨- ٢٠٦(  

                                                :  ـــــ المصادر والمراجع
)٢٢٥ - ٢٠٩(  



  ت
 

                                                         ـــــ ملخص باللغة اإلنجليزية:
(A-C)                                 



  أ
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

علـى الحبيـب    الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسـالم   
) ، وعلـى آل بيتـه   بن عبد اهللا ( صلى اهللا عليـه محمد  المصطفى من الكائنات

السيما ابن عمه ووصيه الناطق بالحكمة وفصل الخطاب: علي والطيبين الطاهرين 
  : أما بعدبن أبي طالب (عليه السالم) . 

  فينهج البالغع ادلمختلف العلوم ، فقد حوى  ة معدن العلم والبالغة ، وينبوع
) بين دفتيه أشرف الكالم وأبلغه بعد كالم اهللا تعالى وكالم نبيه (صلى اهللا عليه وآله

وأغزر مادة وأرفع أسلوب ، فهو قبس من نور الكالم اإللهـي وشـمس تضـيء    
 . بفصاحة المنطق النبوي  

للظروف السياسية المضطربة التي كانت سائدة عند تولي اإلمام (عليـه   نظرا    
بل حتى قبل ذلك فالعقود التي عاشها اإلمـام  ه) ٣٥السالم) خالفة المسلمين سنة (

منذ نشأته حتى بداية الدعوة اإلسالمية ثم جهاده مع النبي (صلى علي(عليه السالم)
 والحروب، اهللا عليه وآله) ثم توليه الحكم اإلداري كانت زاخرة بالوقائع واألحداث

أدت إلى أن تكون خطبه (عليه السالم) ورسائله زاخرة بالصور الحربية ، والحث 
المخاطب ، وهذا ال يعنـي  رهيب مع واستعمال أسلوب الترغيب والت ،على الجهاد

بل نجد الوصايا والتوجيهات تدعو إلى  ــ وحاشاه ــــوانيااإلمام كان عد نأ
ونبذ سفك الدماء إلّا أن من لم ،والتسامح ،والمحبة ،السالم ،المبادئ اإلنسانية منها 

ويوقدون نار الحـرب   ،الفتن يتمكن اإليمان واإلسالم من قلوبهم راحوا يؤججون
زال الشـرك  ألنه قاتل آباءهم المشركين ، فمـا ي (عليه السالم) ؛إلمام علاب بغضا

يهيمن على قلوبهم ، ويعمي بصيرتهم ،فما كان من أمير المؤمنين(عليه السالم) إلّا 
فكان (عليه السالم) ناصحا لرعيتـه شـاحذًا    ،الصحيحالدفاع عن الخط اإلسالمي 

أساليب  حرب حتّى يستنفدسالم،فلم يدخل في على مقارعة أعداء اإللهممهم حاضا



  ب
 

فإن ،مع أعداء اإلسالم للعودة إلى طريق الرشاد وإقامة الحجة عليهم  كلَّها اإلقناع
 سلك معهم طريق الحرب بعدما يبـدأون أصروا على طغيانهم وجبروتهم وظلمهم 

  هم ذلك . 

الحـرب ومـا    بذكر ألفاظ البالغة والمتأمل فيه يجده حافلًاإن القارئ لنهج   
وتـارةً   ،يذكرها اإلمام (عليه السالم) بمعناها الحقيقي المباشـر  فتارةًيتعلق بها؛ 

يذكرها بمعناها المجازي غير المباشر بحسب ما يقتضيه الموقف . وبعد مالحظتي 
إرتأيت أن أدرس داللة هذه األلفاظ وما يتعلق  ،لكثرة ألفاظ الحرب في نهج البالغة

 (السيما المشرف األسـتاذ الـدكتور  وج ، بعد مشورة أساتذتي بها من أدوات ونتائ
جانـب الـداللي للغـة    . كذلك رغبتي في دراسة ال)محسن حسين علي الخفاجي 

هل البيت (عليهم السالم) أ ي في دراسة التراث العربي وإرثرغبت العربية وأيضا
دراسة  –(ألفاظ الحرب في نهج البالغة خاصة ، فوقع االختيار على دراسة 

  .  داللية)

ما يزال نهج البالغة محط أنظار البـاحثين والدارسـين علـى اخـتالف       
مشاربهم العلمية ، وقد تصدى الكثير منهم لدراسة الجوانب النحويـة والصـرفية   

 ،ا أنّه لم يكن هناك بحث في داللة (ألفاظ الحرب)والداللية والصوتية والبالغية ، إلَّ
ة في نهج البالغة فدفعني ذلك إلى دراسة تلك األلفاظ على الرغم من ورودها بكثر

، بعد التأكد من عدم دراستها وإن كانت هناك رسائل درست خطب الحرب إلّا أنّها 
المدروسة متنوعـة، زيـادة    وإنّما كانت األلفاظ ،لم تدرس (ألفاظ الحرب) خاصة

ومن  ن صلب دراسة تلك الرسائل بعيدة عن صلب موضوع رسالتي ،على ذلك أ
ر تلك الرسائل : (األداء البياني في خطب الحرب في نهج البالغة) رسالة ماجستي

ــة الكوفة  ــة ، جامع ــة التربي ــوي  ، كلي ــين علي ــد الحس ــديم:نجالء عب ،تق
. كذلك رسالة ماجستير (أثر القـرائن  الغزالي،إشراف:أ.م.د.حاكم حبيب الكريطي

ربيـة  ) ، كلية التإنموذجا ي نهج البالغة خطب الحربالعالئقية في إتساق النص ف
،إشراف أ.د.عبد الكـاظم   ،تقديم:إيناس عبد براك الحدراويبنات ، جامعة الكوفة

ب أوالجهاد في التي درست ألفاظ الحر عن الرسائل األخر فضلًامحسن الياسري .



  ت
 

ومن تلك الرسائل :(ألفاظ الحرب في القرآن الكريم دراسة  ،متون أو نصوص أخر
.تقديم:سهام عبـود  م ١٩٩٨داللية) رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد ، 

.و(ألفاظ القتال في الشعر الجـاهلي  أ.د.كريم حسين ناصحإشراف:الزبيدي، وهيب
فلسـطين ،   –ة دراسة داللية) رسالة ماجستير ، كلية اآلداب، جامعة األزهر، غز

،إشراف:أ.د.صادق عبد اهللا أبـو  لوقةال،تقديم:ناظم خليل حسين ه ١٤٣٢-م٢٠١١
ـ  ، ومن جهة المنهج لمتن أولًاهة ا. وقد اختلفت هذه الرسائل من جسلمان اثاني  ،

  .  متشابهة التي خضعت للدراسة ثالثًاوبنسبة األلفاظ ال

إلى تصنيفها وتوزيعها وبعد احصائي أللفاظ الحرب في نهج البالغة عمدت   
 . وبهذا يمكن للدارس أو الباحثبحسب الحقول الداللية التي تنتمي إليها كّل لفظة 

اكتشاف العالقات الداللية بين األلفاظ في كّل حقل من حقـول الدراسـة وهـي :    
عما تظهـره   وجزء من كل) . فضلًا –والمشترك اللفظي  –والتضاد  –(الترادف 

أو المعجمية للفظة أو الداللة غيـر المباشـرة    ، الدراسة من بيان للداللة المباشرة
ليتسنى للقـارئ   ؛كذلك إيراد الظروف التي تحيط باللفظة بشكل موجز،المجازية 

  الفهم وتقريب داللة المفردة التي وردت في كالمه (عليه السالم) . 

وثالثـة   ،تمهيـد ، وعلى مقدمـة  الةالرس كونتأن  مادةفاقتضت طبيعة ال  
البحـث ،   توصل إليها البحث ، وقائمة بمصادروخاتمة بأهم النتائج التي  ،فصول

  .  للرسالة وملخص باللغة اإلنكليزية

ـ الحقول الداللية، وهـو علـى   تناولت في التمهيد   ة محـاور،المحور  ثالث
تناول نظرية الحقـول  األول:التعريف بالداللة لغة واصطالحا.أما المحور الثاني:ف

الداللية من حيث المصطلح والمبادئ واألهمية والنشأة .وأما المحور الثالث:فتناول 
 –بشكل موجز  –عالقة معاجم المعاني بالحقول الداللية : استشهدت بثالثة معاجم 

لنظرية الحقول الداللية وهي : الغريب المصنف ألبي عبيد القاسم بن  كانت تطبيقًا
) ، ه٤٢٩ر العربية ألبي منصـور الثعـالبي (ت  )ه، وفقه اللغة وس٢٢٤سالم ت(

  .  ه)٤٥٨والمخصص البن سيده (ت



  ث
 

 في لها المقاربة أو الحرب على الدالة األلفاظ بـ(  الفصل األول وسم  
 ، األلفبائي الترتيب بحسب مرتبة الفصل لهذا أول مبحثًا منها فجعلت )المعنى
 سنطلع دقيق خاص ومعنى ، الحرب على الداللة وهو عام معنى منها لفظة ولكّل
 ترتبط التي الداللي بالحقل أشبه المبحث هذا فكان اآلتية الدراسة صفحات في عليه

) الخ... وغى، منازلة، قتال، غارة، جهاد، حرب،( نحو ، الترادف بعالقة ألفاظه
 الثاني المبحث أما.  المبحث هذا في الدراسة من يلي ما في عليها نطلع سوف التي
 بعضها ترتبط ألفاظًا يضم حقل وكّل حقلين أو فرعين على كان فقد الفصل هذا من

 ومعنى يضمها عام معنى أو عنوان حقل لكّل وضع إذ الترادف بعالقة ببعضٍ
 ألفاظ األول الفرع فكان الدراسة صفحات من يلي ما في سيتبين لفظة لكّل خاص

 الجأش، رباطة تظاهر، استصرخ، رفد، ، ذب( نحو والنصرة للحرب االستعداد
 عن التخلف ألفاظ فخصص لدراس الثاني الفرع أما)  الخ... نجده، شجاعة،
 الخذالن ،التثاقل، الجبن( نحو األول بالفرع التضاد بعالقة ألفاظه فترتبط الحرب 

 ضعف، جبن،( نحو ببعضٍ بعضها الترادف بعالقة وترتبط) الخ.. الضعف، ،
   . )إلخ...  خذل، نكل، تثاقل،

 العـدد  وتشـمل  )الحرب أدوات على الدالة األلفاظب( الفصل الثاني ووسم  
 فيـه  تناولت: األول مبحثين على وجعل األلفبائي الترتيب بحسب مرتبة ، والعدة
) الخ.... والخميس والجيش، ، والجند الجحفل،( وتشمل ، العدد على الدالة األلفاظ

 ، الخمـيس  والجنـد،  الجحفل،( نحو الترادف بعالقة المبحث هذا ألفاظ وترتبط ،
 اللفظـة  تقسـيمات  بعـض  ارتباط على زيادة)  الخ... المناسر الكتائب، العسكر،
 لفظـة  فتـرتبط  وتقسيماته الجيش نحو كل من جزء بعالقة المبحث داخل الواحدة
 يرتبطان والمؤخرة الساقة لفظتا كذلك ، الجيش لفظةب كل من جزء بعالقة المقدمة
دراسة األلفاظ الدالة . والمبحث الثاني خصص لالجيش لفظةب كّل من جزء بعالقة

على العّمح ة دالجزء  ف وما يتعلق بهن . وفيه عالقةوالسي –والسهم  –تشمل :الر
  .   عالقة الترادف من كّل وأيضا



  ج
 

 الفصل هذا في تناولت وقد )الوقائع والنتائج ووسم الفصل الثالث ب(  
 جاعلة بنفسه فيها وشارك خطبة في) السالم عليه( علي اإلمام ذكرها التي الوقائع

 األقدم من حدوثها تاريخ بحسب الوقائع ترتيب وتم ، الفصل لهذا أول مبحثًا منها
 ، هـ)٣( أحد ، هـ)٢( بدر: ( اآلتي النحو على ترتيبها فكان ، األحدث إلى

 ـــ ٣٦( صفين ، هـ) ٣٦( الجمل ، هـ) ٨( مؤتة ، هـ) ٥( األحزاب
 بحسب ورتبت الفرق أيضا البحث هذا وشمل) . هـ) ٣٨( النهروان ، هـ٣٧

 المبحث في وتناولت .)والمارقون ، والقاسطون ، الناكثون( وهم تاريخيا ظهورها
 األلفاظ فيه رتبت وقد الحرب نتائج على الدالة األلفاظ الفصل هذا من الثاني
 على الدالة األلفاظ شمل:  األول:  فرعين على وهو األلفبائي الترتيب بحسب

 الدالة األلفاظ شمل الثاني والفرع.  الداللي للحقل العام المعنى وهو) االنتصار(
 األول الداللي الحقل: فضم اآلخر، الداللي للحقل العام المعنى وهو الهزيمة على
 الحقل في) النصر( فلفظة ، اآلخر الداللي بالحقل التضاد بعالقة ترتبط ألفاظ

 األلفاظ( الداللي الحقل في) الهزيمة( ضد هي االنتصار على الدالة األلفاظ(الداللي
 الدالة األلفاظ(  الداللي الحقل في)  الشهادة(  لفظة كذلك) . الهزيمة( على الدالة
 األلفاظ( الداللي الحقل أن وباإلجمال ،) اإلدبار( لفظة ضد هي) نتصاراال على
 على الدالة األلفاظ( الداللي الحقل من التضاد بعالقة يرتبط) االنتصار على الدالة

   ). الهزيمة

ومن الجدير بالذكر أنني اعتمدت على تحقيق الدكتور صـبحي الصـالح     
لمتون خطب اإلمام (عليه السالم)ورسائله وأقوآله، كذلك اعتمدت علـى شـروح   

شرح نهج البالغة البـن أبـي   ه)،و٥٧٣منهاج البراعة للراوندي (تالنهج، منها: 
ونهـج  ، ه)٦٧٩بن ميـثم البحرانـي(ت  وشرح نهج البالغة ال ، ه)٦٥٦(تالحديد

منها :  األخذ من الشروح األخر زيادة على ه)، ١٣٢٣البالغة:شرح محمد عبده(ت
الغة للسـيد محمـد   ، ونهج البه)١٣٢٦(منهاج البراعة للمحقق حبيب اهللا الخوئي

، ونفحات الوالية لناصر مكارم الشيرازي . وقـد   ه)١٤٢٢الحسيني الشيرازي(ت
وجمهرة  –أمات المعاجم منها : العين  على معجميا اعتمدت في بيان داللة اللفظة



  ح
 

حوها . وكـان تنـاولي   )ه والصحاح ون٣٧٠وتهذيب اللغة لألزهري ت( –اللغة 
بداللتها المعجمية أو اللغوية ، ثم ورودها في القرآن الكـريم إن وردت   للفظة َأولًا

أو الحديث الشريف ثم ورودها في خطب اإلمام (عليه السالم) أو أقوآله مشـفوعة  
بشرح مقتضب للعبارة  أو التركيب الذي وردت فيه اللفظة والظروف المحيطة ، 

  ثم أرفدتها بشاهد شعري أو نثري من كالم العرب . 

الشكر الجزيـل   إال أن أوجه بعد حمد اهللا والشكر له وفي الختام ال يسعني  
 المشرف على البحث الذي لـم  )محسن حسين علي الخفاجي(إلى األستاذ الدكتور 

يبخل علي بعلمه وتوجيهاته السديدة القيمة من أجل أن يستوي البحث على سـوقه  
  الذي هو عليه اآلن ، فجزاه اهللا عني خير جزاء الشاكرين . 

إلنجاز هذه الرسـالة؛   لت كّل ما في وسعي ولم أدخر جهدا، فقد بذ وأخيرا  
،وال أدعـي الكمـال   وجه اهللا عز وجّل والفوز بمرضاته  بهذا العمل ابتغي وأنا 

تهدت ساعيةً لتوظيف فكـر  والتمام لهذه الدراسة فالكمال هللا وحده وحسبي أني اج
ـــــ في ميدان الجهاد الحربي ـــــ فـي الفكـر     (عليه السالم) اإلمام

المماثل الحالي ؛ألنه البحث العالي عندما ينجز يجب أن يجد منارا الستثماره فـي  
ـ داعية اهللا عز  سوق العمل. هللا رب وهنـاتي ، والحمـد    يوجّل أن يغفر لي زلل

  ، والصالة والسالم على نبيه الكريم وأهل بيته األطهار .  مٍالعالمين في بدء وخت
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  التمهيد

  )الحقول الداللية(

) رأيت أن -دراسة داللية–وأنا أمهد لموضوعي(ألفاظ الحرب في نهج البالغة 
  أمهد له بـ (الحقول الداللية) وهو على ثالثة محاور:

الداللة:الً: أو  

  ـــ الداللة لغةً : 

     جاء في العين (( الد((بالفتح والكسر) الدليل اللة مصدر)لَلْتُ .يقال : ()١د )
قال أبو زيد : أدللتُ  تُ به أدلُّ داللةً ،ودللْ ه ،فتُأي عربهذا الطريق داللةً ، 

يقول آلخر : أما تندلُّ على الطريق  قال : وقلتُ سمعتُ أعرابيا ، لًابالطريق إدال
إبانةُ الشيء بأمارة تتعلّمها ام أصالن : أحدهما اُل واللّابن فارس : (( الد. قال )٢())

 على الطريق ، للْتُ فالنًاُل قولهم : دفاألو ، واآلخر اضطراب في الشيء ،
والدوالد اللةن الدليُل : األمارة في الشيء. وهو بي((اللة)٣(.  

ااص اللةُـــ الدطالح:  

الداللةُ في علم اللغة الحديث :ـ هي (( قدرة الكلمة الواحدة في التعبير عن        
. أما علم الداللة ((هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي )٤(مدلوالت متعددة))

ف عرو. )١(المعنى دراسة علمية . فهو علم يسعى لدراسة)٥(يتناول نظرية المعنى))

                                                             
 .، مادة (دّل)٨/٨ )١(
 (دل). ، ٤/٤٨تهذيب اللغة :  )٢(
 .(دل) ، ٢/٢٦٠مقاييس اللغة :  )٣(
 .١٢٩ ،ترجمة : د.كمال محمد بشر  ،لمان دور الكلمة في اللغة : ستيفين أو )٤(
 .١١ ،لم الداللة : د. أحمد مختار عمر ع )٥(
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قوم بدراسة المعنى سواء على مستوى الكلمة بأنه (( علم ي علم الداللة أيضا
من  وبهذا يكون علم الداللة فرعا.)٢(المفردة أو على مستوى الجملة والتركيب))

  ة هي:م هذا العلم ثالثة اهتمامات رئيس. ويض)٣(فروع علم اللغة الحديث

  تصال في اللغة المعينة.ستخدام العالمات والرموز كوسائل اـ دراسة كيفية ا١

  اسة العالقة بين الرموز وما يدل عليه أو يشير إليه.ـ در٢

  ـ دراسة الرموز في عالقاتها بعضها ببعض.٣

  ويدرس علم الداللة معاني الكلمات عن طريق دالالت متعددة هي:

((هي الداللة الموجودة في المعجم وهي عامل رئيسي ولًا: الداللة المعجمية: أ
وتعتبر مثل حقيقي لوظيفة  المتكلمين باللغة ،معة بين لالتصال اللغوي وداللة جا

. ومنهم من يرى أن الداللة المعجمية هي : (( داللة الكلمة داخل المعجم  )٤(اللغة))
  .)٥(قبل استعمالها))

: الداللة المجازية : هي التي ترتكز على المجاز (( ويعد المجاز من أهم ثانيا
وهو  ينقل الكلمة من داللة ألخرى ، فهو غة ،وسائل التطور الداللي لمفردات الل

  . )٦(فالمجاز خروج عن األصل)) النمو اللغوي والتوالد الداللي ، وسيلة

ختالف األفراد وتجاربهم هي تلك الظالل التي تختلف با((ثالثًا: الداللة الهامشية
  .)١(بائهم وأجدادهم))هم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آوأمزجت

                                                                                                                                                                               
 .٢٦علم الداللة : ينظر: محاضرات في  )١(
 .٤٦علم الداللة والنظريات الحديثة .:  )٢(
 .١٦:  - ومباحثه في التراث العربي أصوله  -علم الداللة  )٣(
  .٣٦،م الداللة : د. أحمد مختار عمر عل )٤(
 .٩٧محاضرات في علم الداللة :  )٥(
 .١٨٢علم الداللة التطبيقي في التراث العربي :  )٦(
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ا : الداللة السياقية : يرى الدكتور أحمد مختار عمر أن ((المعنى الينكشف إلّرابعا
. فالسياق ((هو الذي يحدد  )٢(من خالل وضع الوحدة اللغوية في سياقات مختلفة))

ة في ذاتها ال تحمل الكلم ن. أل)٣(داللة الكلمة من خالل التركيب الذي ترد فيه))
  .)٤(ذي يحدد لها داللتها الحقيقيةوإنما السياق هو ال داللة مطلقة ،

التي تتدخل في تشكيل معنى وهناك تقسيم آخر للداللة على حسب المدخالت     
فقسم العلماء الداللة على  ،أبعاد داللية في التركيب الواحد حيث توجد ،الكالم

  تي:نواع كاآلخمسة أ

: الداللة الصوتية: وهي تلك الداللة التي تستمد من القيمة التعبيرية للحرف أولًا
خضم)  –الواحد وقد أورد لها ابن جني عدة أمثلة كما في الفرق  بين (قضم 

حيث اختار العرب  ، : األكل الرطبوالخضم  فالقضم ألكل الشيء اليابس ،،
واختاروا القاف  الرطب ، ضم للداللة على أكل الشيءالخاء لرخاوتها في كلمة خ

فاخذوا مسموع لى أكل الشيء اليابس ،(لصالبتها في كلمة قضم للداللة ع
  .)٥(حداث)األصوات على محسوس األ

لتي تستمد من بنية اللفظ وصيغته ، وقد ا: الداللة الصرفية :ـ وهي الداللة اثاني
تفيد حينئذ قوة المعنى  حيثعند حديثه عن تشديد عين الكلمة ، ليها ابن جنيأشار إ

  .)٦(ع)مثل (قطّ وتكراره ،

                                                                                                                                                                               
 .١٠٦ ،داللة األلفاظ : إبراهيم أنيس  )١(
 .٦٨ ،علم الداللة : أحمد مختار عمر  )٢(
 .١٩٢داللة األلفاظ :  )٣(
 .٨ ،لبلون : ترجمة : نور الهدى لوشن علم الداللة : كلود جرمان وريمون )٤(
 .١٥٨- ٢/١٥٧ :الخصائص  )٥(
  .٢/١٥٥المصدر نفسه :  )٦(
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للفظ وتعتبر مركز صل استخدام امعجمية : تُستمد هذه الداللة من أا: الداللة الثالثً
ها كما أنّ في جميع مشتقاتها واستخداماتها ، تراعين وينبغي أ ،لدالالت الكلمة

ن داللة على المستوى ولو كان له أكثر مالمقصودة من اللفظ عند إطالقه ، الداللة
وقد اطلق  دد أي الدالالت مراده من الكلمة ،المعجمي فإن السياق هو الذي يح

 ويسمى أحيانًاالمركزي ،لي أووساسي أواألاللغة الحديث المعنى األ عليها في علم
  .)١(المعنى التصوري أو المعنى المفهومي

رتباط الكالم بعضه ايبية: وهي الداللة المستمدة من أو الترك رابعا: الداللة النحوية
الذي يعد قانون التركيب كالنحو تركيب الذي تخضع له أي لغة ،ببعض بواسطة ال

لى في توصيل أية رسالة من المتكلم إ ن ينجحفبدونه اليمكن للكالم أالعربي ،
  .)٢(المتلقي

ال و األحومن المقام أمستمدة الداللة االجتماعية (السياقية) : وهي الداللة الخامسا:
أو و االستنكار ،أو الدهشة ،أالتعجب ،:مثل  المحيطة به في المسرح اللغوي،

  .)٣(الخوف ... إلخ

  

ا: نظرية الحقول الداللية:ثاني  

بسبب تيجة لجهود علماء اللغة وسعيهم ؛لقد تميز علم الداللة بتطور كبير ن      
والعالقات الداللية فهذا ما جعل اللفظ  الداللية ،حاور عديدة مثل الحقول تقسيمه لم

 لية مختلفة من ألفاظ أخرى ضمن الحقل الداللي الواحد،يدخل في عالقات دال

                                                             
 .٥ ،النواع) : د. السيد العربي يوسف والمجال واالداللة وعلم الداللة ( المفهوم  )١(
 .٦الداللة وعلم الداللة :  )٢(
 .٢١٢ – ٢٠٨داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث :  )٣(
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فالحقل الداللي هو (( مجموعة من الكلمات التي ترتبط داللتها وتوضع تحت لفظ 
حته كذلك عرف الحقل الداللي بانه (( العمود الذي تندرج ت، )١(عام يجمعها))

كاأللوان واألمراض والصفات  حدات لغوية تجمعها خصائص مشتركة،و
ي قطاع لغوي يجمعه تصور ما ويرى الدكتور فوزي عيسى أن ((أ،  )٢(وغيرها))

  .)٣())الغوي كن أن يشكّل حقلًا دالليا أو مجالًاأو فكرة ما يم

  همية الحقول الداللية:أ - 

  :)٤(تتجلى أهمية الحقول الداللية بــ

أــ التحليل وفق الحقول الداللية يسهم في تزويدنا بقائمة من الكلمات لكّل 
ه متكلم في موضوع معين اختيار ألفاظل على الكاتب أو الوهذا ما يسه ،موضوع

  ويوفر له فرصة اختيار األنسب منها لتعبيره.،بدقة 

ينفي ، ب ـ تضمن النظرية لمفردات اللغة وضعها في شكل تجميعي تركيبي 
  نها االنعزالية.ع

وكذلك األسس المشتركة ،وجه الخالف بين اللغات ت ـ يتحدد من خالل النظرية أ
  . )٥(التي تحكم اللغات في تصنيفها للمفردات

  

  

                                                             
 .٧٩ ،حمد مختار عمر أ :علم الداللة  )١(
 .٥٥٩علم اللسانيات الحديث :  )٢(
 .١٦٣ ،علم الداللة : فوزي عيسى  )٣(
 .١١٢- ١١١ ،حمد مختار عمر أ :علم الداللة  )٤(
 .١١٢-١١١ :المصدر نفسه  )٥(
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  مبادئ نظرية الحقول الداللية: - 

والمفاهيم في حقول  ،بالرغم من ظهور اتجاهات عدة في تصنيف الكلمات      
  .)١(ها تتفق في جملة مبادئنّبينها إلّا أاللية واختالفها فيما د

  كثر من حقل.وحدة معجمية عضو في أ ال -

  لى حقل معين.جمية ال تنتمي إال وحدة مع -

  .ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة  -

  استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي. -

  

  موضوع الحقل الداللي: - 

أهم التصنيفات التي ظهرت في مجال الحقول الداللية تصنيف ( فارتبورغ)     
  .)٢(الذي يقوم على محاور ثالثة تصلح لجميع اللغات

  الحيوان. الكون : السماء ، األرض ، الغالف الجوي ، النبات ، -

  الحياة االجتماعية. اإلنسان : جسم األنسان ، الفكر والعقل ، -

  ا بالعلم والصناعة.يضويدخل ما يتصل أاإلنسان والكون :  -

ي معجم التصنيف المقترح ف تصنيفات وأحدثها وأكثرها منطقية ،شمل الإلّا أن أ
  :)٣(قسامد اليوناني الذي يقوم على أربعة أالجدي العهد 

                                                             
 .٨٠:  علم الداللة: أحمد مختار عمر )١(
 .٤٥ ،شلواي  عمار :نظرية الحقول الداللية  )٢(
 .٩٥ ،حمد مختار عمر أعلم الداللة :  )٣(
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:  الحيقسم فروعه، ولكّل : تتفرع الى قسمين حي وغير حي ، الموجودات –أ 
ائنات فوق طبيعة كذلك ك الحشرات، ويضم مايتصل به،يور، الط يضم الحيوانات،

ينقسم إلى جغرافي،  ) : فمنه الطبيعي الذيأما (غير الحي ولكل فرع أجزاء ،
  مائي ... الخ. نباتي،

كالخوف األحداث : منها احداث طبيعية ، كالمناخ والنشاط اإلنفعالي ،  –ب 
  .إلخ ... ، الذاكرة ، التفكير ، ، كاالدراكالنشاط الفكري  والحزن ،

  . ... نها الوقت ، المقدار ، الجاذبية ، الجودة ، السرعة ،المجردات : م –ت 

اللغات يليه حقل االحداث،  كبر المجاالت وأوسعها في كّلالموجودات أويعد حقل 
لغة التكن على  ي. والكلمات في اللغة في أ)١(وبعدها العالقات ثم المجردات ،

داخل الحقل الداللي الواحد تسمى ه توجد كلمات نّذلك أهمية؛ احدة في األدرجة و
تميز وبروز إذ تكون ذات وأخرى هامشية والكلمة األساسية تكون ذات  أساسية ،

 يتقيد مجال استعمالها بنوع محدد أو ضيق من األشياء ،ال وحدة معجمية واحدة،
ا للشعر والبشرة، ولذا اليمكن أن ا وصفًفالشقرة في االستعمال الحديث ال تطلق الّ

ير مقيد وال محدود لذا فهي كلمة أما الحمرة فيأتي استعمالها غ. ساسيةتكون أ
ساسية . كذلك الكلمة األساسية تكون ذات تميز وبروز بالنسبة لغيرها في أ

استعمال ابن اللغة. وال يمكن التنبؤ بمعناها من معنى أجزائها بخالف كلمات مثل 
ال يكون معناها متضمنًا في كلمة أخرى ا يضومما يميز الكلمة األساسية أئي . برما

 ، مثال الكلمة األساسية ، ة التي تغطي مجموعة المفرداتما عدا الكلمة الرئيس
ومثال ة وعاء . ، التي تتضمنها كلمة أخرى سوى الكلمة الرئيسكون  –زجاجة 

                                                             
 .٩٥ ،حمد مختار عمر أ :علم الداللة  )١(
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غلب وفي األ ن اللون األحمر،تشير إلى نوع مالكلمة الهامشية كلمة قرمزي التي 
  .)١(ا تكون أساسيةتكون الكلمات األجنبية الحديثة االفتراض في األغلب ألّ

  العالقات بين الكلمات داخل الحقل الداللي الواحد:

حت مفهوم واحد الترادف : يمثل الترادف إحدى العالقات التي تجمع الكلمات ت -١
فاظ المفردة الداللة على شيء واحد لفي الحقل الداللي ،والمترادف :( هو األ

  . )٢() باعتبار واحد

خر طرفًا آيتحقق االشتمال بان يكون طرف يضم  و االشتمال:التضمين ،أ -٢
،كما في لفظ فرس فانه بحيث يكون اللفظ المتضمن أعلى من اللفظ المتضمن 

  .)٣(لى لفظ حيوانينتمي إ

فارس : من سنن ال ابن . ق )٤(التضاد : هو ما اتفق لفظة واختلف معناه -٣
ن المتضادين باسم واحد، نحو: الجون األسود، والجووا ن يسمالعرب في االسماء أ

  .)٥(األبيض

ظي : هو داللة اللفظ الواحد على أكثر من معنى، نحو : عين المشترك اللف -٤
        .)٦(الحسام السحاب ، ونحو : السيف، المهند ،وعين  الماء، وعين المال ،

                                                             
 .٩٧- ٩٦ ،حمد مختار عمر أعلم الداللة :  )١(
 .٩٦الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها :  )٢(
  .٦٩ ،علم الداللة : أحمد مختار عمر  )٣(
 .٣٨٨المزهر في علوم اللغة وأنواعها :  )٤(
 .٩٨- ٩٧الصاحبي في فقه اللغة :  )٥(
 .١٤٥ ،مختار عمر حمد أعلم الداللة :  )٦(
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كثر احد الدال على معنيين مختلفيين فأن المشترك هو اللفظ الوال السيوطي : أق
  .)١(داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

ين والعجلة بالسيارة. والفرق ب بالكل : فمثل عالقة اليد بالجسم ،عالقة الجزء  -٥
 فاليد ليست نوعا من الجسم ، اضح ،و التضمين وهذه العالقة وعالقة االشتمال أ

  .)٢(منه ذي هو نوع من الحيوان وليست جزءاها جزء منه . بخالف اإلنسان الولكنّ

  نشأة الحقول الداللية:

  عند الغرب :

عام ، ثم بدأت بدأت نظرية الحقول الداللية من استعمال العلماء ( الحقل) بشكل 
، وهوردر  )١٩٦٧هيمبولدت (مع علماء من أمثال  افشيًئ الفكرة تتطور شيًئا

ويعد مايلز أول من وضع أفكار بشكل منظم في هذا  ، ١٩١٠) ، ومايلز ١٨٥٥(
فكار والمحاوالت لم تكن اللغويون المحدثون إلى أن هذه األالسياق. وقد انتبه 

حقيقية لنظرية الحقول  وبالتالي لم تشكل بداية لغوية بحتة وبقيت غامضة المعالم،
ساني السويسري فرديناند دي سويسر، إذ لى اللالداللية، ما جعلهم يرجعون بدايتها إ

  ن الكلمات تندرج ضمن نوعين من العالقات:ه أشار إلى أنّأ

  م) . تعلّ –عالقات مبنية على التشابه والتقارب من حيث اللفظ مثل (تعليم  -

ن سويسر م ، تربية، تكوين) كما أتعلّلمعنى نحو(نية على التشابه في اعالقات مب -
بمعنى أن هذه الكلمات ال  ها نسق ،نّها نظام من العالقات وأنّف اللغة على أعر

حدد من خالل عالقتها إن معنى الكلمة يت ثما داخل النظام ،لّيمكن أن تأخذ داللتها إ
مما نجم عنه  صة،هد الطريق أمام علماء الداللة خامبالكلمات األخرى. وهذا ما

                                                             
 .٣٦٩وانواعها : المزهر في علوم اللغة  )١(
 .١٠١ ،حمد مختار عمر أعلم الداللة :  )٢(
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عدة د نظرية سويسر وبرزت بعة الحقول الداللية كنظرية علمية، ظهور نظري
دلة المختلفة واضعة ئدة في مجال استنباط العالقات األساسية بين األنظريات را

  معايير مختلفة من ذاك:

الفرد ية من األدلة اللغوية : كنسبة عتبار العالقات التراتببناء حقول داللية با –أ 
من أمثلة ذلك :  إلى الجنس، خضوع الجزء إلى الكّل، خضوع الخاص الى العام ،

  . رأس / جسم . زيد / رجال

. موت / مثل ليل نهارداللية بناء على عالقة التقابل أو التضاد ،وضع حقول  –ب 
  )١(الترادف... الخ ثم ب ،و التعاقك عالقات داللية أخرى، كالتدرج أوهنا ،حياة

  : العربعند 

       نظرية الحقول الداللية تجد جذورها في التراث العربي القديم بداية  إن
عرب ألقوا المعاجم اللغوية عامة، ال نباألصوليين والمفسرين واللغويين، بحيث أ

وكانت معاجم المعاني في البداية عبارة  ومعاجم المعاني على وجه الخصوص،
مجموعة من  موضوع يضم عن رسائل صغيرة في موضوعات مختلفة إذ كّل

لفاظ يجمعها مشترك لفظي والموضوع بمثابة الوعاء الذي يصب فيه الكلمات األ
  التي تدخل ضمن معنى واحد . وقد مر التأليف المعجمي من ثالث مراحل:

، ويمثل هذه المرحلة كتب النوادر ي الرسائل اللغوية ،المرحلة األولى: تمثلت ف
ن العالء ل من بدأ في التأليف في هذا النوع من كتب اللغة هو أبو عمر بووأ

  .كثر التأليف في النوادر ثم ه) ،١٥٤التيمي البصري (ت

                                                             
 .٨٠ ،صوله ومباحثه في التراث العربي أ :علم الداللة  )١(
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وقد ألفت في هذه أليف الرسائل ذات الموضوع الواحد، المرحلة الثانية : وهو ت
لبأ واللبن ألبي زيد ( كتاب المن(كتاب الدرات لألصمعي )،وائل كثيرة المرحلة رس

  نصاري) ... وغيرها.األ

وهي كذلك ، المرحلة الثالثة : وهي مرحلة اكتمال ونضج معاجم الموضوعات 
 –جمعت الموضوعات السابقة ها ألنّة الكتب ذات الموضوعات المتعددة، مرحل

بو ومن أوائل من ألف في هذا المجال أالنوادر والرسائل ذات الموضوع الواحد 
ه. فقد كان له كتاب (الغريب المصنف ٢٠٦ني(اسحاق بن مرار) تعمر الشيبا

ألف كتاب (الغريب المصنف) الذي  ه ،٢٢٤(أبو عبيد القاسم بن سالم) ت وكذلك ،
  . )١(على ألف باب ومئتي بيت مشتملًا

  :قة معاجم المعاني بالحقول الداللية عالثالثًا: 

ما بعد بمعاجم المعاني،  عرف في تراثنا العربي الرسائل اللغوية التي عرفت في  
وكانت عبارة عن رسائل صغيرة تجمع الكلمات تحت موضوع واحد ، ككتاب 

والمطر ونحو ذلك . ثم  –واإلبل  –والشجر والنبات  –والنساء  –خلق اإلنسان 
 –ما بعد ليطلق عليها تسميات عدة منها معاجم المعاني  تطورت هذه الرسائل في
. وتهتم هذه  )٢(والمعاجم الخاصة –والمعاجم المبوبة  –ومعاجم الموضوعات 

المعاجم بالمعنى لتصل إلى اللفظ على النقيض من معاجم األلفاظ التي تهتم بترتيب 
لمعنى .إذ تجمع معاجم المعاني الكلمات التي تتعلق بموضوع اللفظ لتصل إلى ا

بالحقول الداللية. هناك شبه واضح بين  ، وهذا العمل أشبه بما عرف حديثًامعين 
الحقول الداللية ومعاجم المعاني بل هي ذاتها إلّا أن المصطلح يختلف فكالهما يقسم 

                                                             
 .٦٦- ٦٢ ، ٥٢- ٥١ ،: فوزي يوسف الهابط  - ات وألفاظ موضوع –ينظر : المعاجم العربية  )١(
  .  ٢١ رسالة ماجستیر ، -فقھ اللغة وسر العربیة أنموذًجا –المعاني في اللغة العربیة  اجمینظر : مع )٢(
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موضوع وكالهما تجمع  األشياء على موضوعات وكالهما تعالج الكلمات تحت كّل
  )١(الكلمات الخاصة بموضوع واحد وتعالجها تحت عنوان واحد

ومن معاجم المعاني التي تبعت منهج الحقول الداللية : الغريب المصـنف ألبـي   
)ه، ٤٢٩)ه ،وفقه اللغة وسر العربيـة للثعـالبي ت(  ٢٢٤عبيد القاسم بن سالم ت (

  )ه . ٤٥٨والمخصص البن سيده ت(

 الغريب المصنف :  •

مؤلف مادة معجمه في ثالثين كتابا ويضم ألف بـاب تختلـف طولًـا    وزع ال
، وينضوي تحـت   )٢(، يبلغ أطولها سبع صفحات وأقصرها نصف سطر وقصرا

كتاب الفاظ ترتبط بعالقة الترادف أو التضاد أو االشتمال أو التنافر، نحـو :   كّل
جاعة والبأس ، وباب الجبن وضـعف  كتاب خلق اإلنسان وينضوي تحته باب الش

القلب ، فباب الشجاعة يرتبط بعالقة التضاد مع باب الجبن ، كذلك نجـد بعـض   
األبواب ترتبط ألفاظه مع بعضها بعالقة الترادف نحو باب الشجاعة ((النّهِيك من 

سـه  ... والرابط الجأش الذي يربط نف اع ... والذَمر: الشُّجاع أيضاالرجال :الشُج
.ونحـو بـاب    )٣(عن الفرار ، يكفُّها لجرأته وشجاعته، ... والحلْبس : الشجاع))

مثلـه ... الوجـب :   الجبن :((الرجل المتْفُوه هو الضعيف الفؤاد الجبان والمفوود 
 .  )٤(... العوار: الجبن)) الجبان أيضا

• العربية :  فقه اللغة وسر 

 على ثالثين بابا ،عالج كلَّ باب منهـا موضـوعا  البي مادة كتابه قسم الثع
ارئيسة فصول وصل عددها إلى ستمائة فصـل ،   ا واحدم كّل باب إلى عدقس ثم ،

، إن العالقة بين  )٥(يضم كّل فصل كلمات ترتبط بمعنى متعلق بالموضوع الرئيس
الـداللي   كلمات الفصل الواحد ال تخرج عن أحد أنواع العالقات التي تربط الحقل

                                                             
 .  ٢٦. وینظر (ألفاظ األمراض في القاموس المحیط) ، (رسالة ماجستیر) ،  ١٠٨ینظر : علم الداللة :  )١(
  .  ٢٩٢لى نھایة القرن الثالث الھجري : ر : الدراسات اللغویة عند العرب إینظ )٢(
  نسان . كتاب خلق اإل ، ١/٣٥٦یب المصنف : الغر )٣(
  نسان . ، كتاب خلق اإل ١/٣٥٨مصدر نفسھ : ال )٤(
  .  ٤٩-٤٨فقھ اللغة وسر العربیة أنموذجًا ، رسالة ماجستیر ،  –ینظر : معاجم المعاني في اللغة العربیة  )٥(
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. فمن الترادف مـا   )١(لخ، والمشترك اللفظي، والتضاد ...إ الواحد وهي الترادف
جاء في الفصل السادس والثالثين من الباب العاشر في ترتيب الشجاعة ((رجـٌل  
   ثـم. سَألْـي سيثم أه. سلْبوح سلح ثم. رذَم ة .ثممهب ةٌ ثممح بطٌل .ثم ثم شُجاع

ن((همشَم وأيغَشَم ثم بخْرنَهيل . وم كٌْل ثم)وفي الفصل الذي يليه :(في تفصيل  )٢.
أوصاف الجبان وترتيبها،  فقد جعله الثعالبي بالتضاد من الفصـل الـذي سـبقه    
((رجل جبان وهيابة ثم مفؤود إذا كان ضعيف الفؤاد .ثم ورِع ضـرِع اذا كـان   

 . ثـم  كان يرتَعد ويرتَعشُ جبنًا.. ثم رِعديدة ورِعشيشَة إذا ضعيفُ القلبِ والبدنِ .
((له ال فؤاد فوة إذا كان منتفخ الجبدره)ومن المشـترك اللفظـي الفصـل     )٣ .

السادس من الباب التاسع ((الحفَفُ قلَةُ الطّعامِ وكَثرةُ األكَلَة .والضفَفُ قلّـة المـاء   
اةُ وكثرفَفُ أيضوالض. ادرالو ((ِلّةُ العيشق)٤(  . 

 المخصص :  •

متنوعـة   يتألف المخصص من سبعة عشر مجلدا ، ويضم كّل مجلد كتبـا 
عية وكّل بـاب مقسـم   الموضوع ويقسم كّل كتاب على مجموعة من األبواب الفر

ح الذي . نحو المجلد السادس ويضم عدة كتب منها كتاب السال)٥(على فروع أخر
يضم تحته عدة أبواب نحو باب أسماء السيوف منها ((السيف ، الضريبة ، الرداء 

. ويضم باب السيوف أيضاً أسماء  )٦(، الوشاح ، اللُّجة واللُّج ، الوِقام ، والشّجِير))
مشاهير سيوف العرب منها: ذو الفقار سيف النبي (صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم)   

ى اإلمام علي (عليه السالم) ، والصمصامة سيف عمرو بـن معـد   الذي أهداه إل
. ويضم كتاب السـالح   )٧(يكرب . والولول سيف عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد

أسماء باب الرماح وطوائفها : الرمح ، السنان ، القنا ، والخُرص ، نبراس ،  أيضا
من قبل طولها وقصرها : رمـح  . ويضم باب الرماح نعوت الرماح  )٨(الصياحية

                                                             
  . ٤٩-٤٨ماجستیر،ــ ـرسالة  ـ فقھ اللغة وسر العربیة أنموذًجاینظر : معاجم  المعاني في اللغة العربیة ـ )١(
  .  ٦١- ١/٦٠فقھ اللغة وسر العربیة :  )٢(
  المصدر نفسھ.  )٣(
  .  ٦٢-٥٩فقھ اللغة وسر العربیة أنموذجًا ، (رسالة ماجستیر) :  معاجم المعاني في اللغة العربیة :. وینظر  ١/٥٠المصدر نفسھ :  )٤(
  .  ١٠٩ینظر : علم الداللة : أحمد مختار عمر ،  )٥(
  ، كتاب السالح .  ١٤- ٢/١٣ینظر : المخصص :  )٦(
  ، كتاب السالح .  ٢/٢٠ینظر : المخصص :  )٧(
  ، كتاب السالح .  ٢١- ٢/٢٠ینظر : المصدر نفسھ :  )٨(
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مطْرح طويل ، مطْرد ليس بالطَّويل يقتل به الوحش ،والغابة من الرماح ما طـال  
.فيعد كتاب المخصص من أضخم معاجم المعاني الذي  )١(واهتز ورمح سلب طويل

 .  )٢(من المعاجم التي سبقته م جّل الموضوعات واستوفاها مستفيداض

  

 

                                                             
  ، كتاب السالح .  ٢/٢٣:  ینظر : المخصص )١(
  .  ١٦ینظر : المعجم العربي :  )٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  األلفاظ الدالة على معىن احلرب

  االستعداد هلا والتخلف عنهاو
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  : المبحث األول

  لفظة الحرب واأللفاظ المقاربة لها في المعنى:
ـ  انبالتي كانت سائدة إ ةنتيجة للظروف السياسية الصعبة والمضطرب   ولي ت

خوض الحرب الداخلية من أجل االستقرار  أدت به إلى اإلمام (عليه السالم) الحكم
ن معظـم  لدولة اإلسالمية والحفاظ على وجود اإلسالم ومبادئه ، نجد ـأ الداخلي ل

خطبه (عليه السالم) ورسائله قد صبغت بالصبغة الحربية ، من حثّ على الجهاد ، 
واستنفار لمواجهة العدو، ووعد ووعيد ، وتوبيخ للنكوص والتخاذل ، كذلك نجـد  

به زاخرة بتعاليم القتال ، وفنونه ، وكيفية الهجوم والتقدم ، التي تنم عن حنكة خط
  ودراية بأساليب القتال. 

 س : (ب أ س) :ْأ(أ) الب  
  ْأفي المعاجم العربية : ((البْأس العذاب ـ والب((ة في الحربس الشد)١( .

لما فيها من  وهو الخَوف وسميت الحرب بأسا((والبأساء أصلها من البأس 
.وكذلك ((البأس الحرب ثم كثر حتى قيل ال بأس عليك أي : ال  )٢(الخَوف))
. فـ(( البأس : الشدة في الحرب والحرب والعذاب الشديد )٣(خَوف))

  . )٤(والخَوف))
(وردت لفظة البأس دالة على الحرب في قوله تعالى :   

()٥(. 
. ودلت لفظة (البأس) على الحـرب  )٦(حين البأس وقت الشدة في الحرب أو القتال

(في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله تعـالى :  
                                                

  .س ب أ،  ١/١٤١ مجمل اللغة : و .، (بأس) ٣/٩٠٦الصحاح :  )١(
  .  ١/١٩٨) الفروق اللغوية : العسكري ، ٢(
  (ب أ س).تقليب مادة (سبأ) ، ٨/٥٦١  عظم :كم والمحيط األ) المح٣(
  ،(بئس). ١/٣٦) المعجم الوسيط : ٤(
  .١٧٧ من اآلية ) سورة البقرة :٥(
 ٢/٢٤٧عرابه : للزجاج ، إمعاني القرآن و. و ٣/٩١ير الطبري : . وتفس٢/٥٦البحر المحيط : ) ينظر : ٦(

..   



)١٧( 
 

ما كـانوا   ل إلّا إذا اضطروا اليه ، فقليلًاكان المنافقون ال يخرجون إلى القتا .)١()
  . )٢(يقاتلون في الحرب فيوهمون المؤمنين أنّهم معهم

ووردت لفظة (البأس) دالة على الحرب والقتال في قول اإلمام علي (عليه   
س ، وأحجـم  حمر البـأ ) إذا اصلى اهللا عليه وآله السالم) : ((وكان رسول اهللا (

. فاحمرار البـأس  )٣())ةحر السيوف واألسنّ أهَل بيته فوقى بهم أصحابه مدّالناس قَ
ب كناية عن شدة الحرب وقيل شبهت الحرب كمحارب تلطخ بالدم لكثـرة الضـر  

حمـر  ن الحرب شبهت باإلنسان حين يغضـب في بالسيوف والطعن باألسنة وقيل إ
ن الحرب شبهت بحمرة النـار لشـدة سـعيرها    إ وجهه من شدة الغضب ، وقيل

، جاء في الصحاح موت أحمر ، أي : شـديد وسـنة حمـراء ، أي :    )٤(واتقادها
  .)٥(شديدة

كان رسول اهللا إذا اشتد القتال واحتدم وتخاذل من حوله ونكصوا وقى بأهل   
بيته أصحابه عن الجراح أو القتل ، وقد قُتل أقرب الناس إليه وهـم عبيـدة بـن    
الحارث (ابن عمه) ، والحمزة (عمه) وجعفر بن أبي طالب (ابن عمه) في وقائع 
معروفة (سأذكرها في الفصل الثالث) ، وقوله أحمر البأس في خطبته هذه إشـارة  
   النبي (صلى اهللا عليه وآله وسـلم) وفـر د التي قتل فيها الحمزة عمإلى غزوة ُأح

قبل المشركين ولم يبـقَ معـه (عليـه    أصحابه بعد االلتفاف عليهم وخداعهم من 
الصالة والسالم) إال علي (عليه السالم) يدافع عـن اإلسـالم المتمثـل بشـخص     
الرسول (صلى اهللا عليه وآله وسلم) وقد أصيب عليه الصـالة والسـالم بـبعض    

  .)٦(الجراح

                                                
  . ١٨ من اآلية  حزاب :) سورة األ١(
  .  ٣/٤٣٠:  : الكشاف  ) ينظر٢(
  .  ٤٦٦) ، ٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٣(
  .  ٣١٧ـ  ١٧/٣١٦الخوئي ،  حبيب اهللا لمحققا) ينظر : منهاج البراعة :٤(
  .، (حمر) ٢/٦٣٦: الصحاح  ينظر:)٥(
ومنهاج البالغـة:  . ١٤/٤٥٥. ومفتاح السعادة : ٢/٣٩٢) ينظر : حدائق الحقائق في شرح نهج البالغة : ٦(

  .١٧/٣١٧للمحقق حبيب اهللا الخوئي،



)١٨( 
 

فـي وصـيته(عليه    أس) دالة على الحرب والقتال أيضـا ووردت لفظة(الب  
  . )١(من يهاب البأس)) دتَباعد عنْهم تَباع((وال السالم): 
في وصيته (عليه السالم) لمعقل بن قيس الريـاحي دليـل علـى حنكتـه       

يظنون معه أنه يهاب القتال  مره أال يبتعد عن األعداء تباعداوسياسته في الحرب فأ
  .   )٢(أو اللقاء
في قول اإلمـام   (الحرب) دت دالة علىويبدو مما سبق أن لفظة البأس ور  

   (عليه السالم) وهي داللة حقيقية.
  اد :هالجِ جهدَ:. ب

جاء في العين ((الجهد : ما جهد اإلنسان من مرض،أو أمـر شـاق فهـو      
. وجاء في لسان العرب )٣(مجهود ، ... وجاهدتُ العدو مجاهدةً ، وهو قتالك إياه))

الغة واستفراغ ما في الوِسع والطاقة من قول ((الجهاد محاربةُ األعداء ، وهو المب
أو فعل ، والمراد بالنية إخالص العمل هللا أي إنّه لم يبقَ بعد فتح مكة هجرة ألنها 
قد صارت دار السالم ، وإنّما هو اإلخالص في الجهاد وقتال الكفار . والجهـاد :  

. فجهـاد  )٤())المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء
الشخص بذل ما في وسعه وطاقته ، وجهاد العدو وقتاله ، والجهاد في سـبيل اهللا  

  .)٥(الجود بالنفس ، وجهاد النفس فطامها عن الشهوات
  :دالة علىوردت لفظة الجهاد في كالم اإلمام (عليه السالم)   
 جهاد النفس..٢جهاد العدو.   .١
   جهاد العدو: .١
ذين آمنُواْ والَّذين هاجرواْ وجاهدواْ في سبِيِل اللّه ُأولَــِئك  ِإن الَّ(قال تعالى :     

يمحر غَفُور اللّهو تَ اللّهمحر ونجرالجهاد : حمل النفس على المشقة فـي  )٦()ي .
                                                

  .  ٤٧١) ، ١٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الوصية (١(
  .  ٥/٨٣) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٢(
 .  (جهد)مادة (هجد) تقليب ، ٣/٣٨٦)  ٣(
   . (جهد) ،٣/١٣٥) ٤(
   ،(جهد). ١/٤١٠للغة العربية المعاصرة ، ) ينظر : معجم ا٥(
   .٢١٨) سورة البقرة : ٦(



)١٩( 
 

(. وقال تعـالى:  )١(قتال العدو    
()فالجهاد :هو عبادة يشترك )٢ .

  .)٣(فيها المال والبدن
(عليه السـالم)   ه في اإلسالم نجد أن اإلمام عليافالجهاد أمر عظيم له مكانت  

حكمه فما قاله وفعله ما هو إال تطبيق قد أكد أهميته في كثير من خطبه ورسائله و
للدعوة اإللهية التي جاء بها القرآن الكريم وسار على نهجها النبي محمد (صـلى  
اهللا عليه وآله وسلم) فكان الحث على الجهاد أحد دعائم اإلسالم لما له من أهميـة  

  في الحفاظ على هيبة اإلسالم وترسيخ مبادئه.
عبد اهللا (عليه السالم) أن النبي (صـلى  ورد في الحديث الشريف عن أبي   

بِقَومٍ قَضـوا الجِهـاد    بسرية فلما رجعوا قال : ((مرحبااهللا عليه وآله وسلم) بعث 
   ؟ قـاَل: جهـاداألكبر ادوَل اهللا وما الجهسيَل يا رر، قاَألكب ادي الجهقبو األصغر

  .)٤(النَّفْسِ))
فضـله   سالم) المسلمين على الجهاد ذاكراالوقد حثّ أمير المؤمنين (عليه   

((َأوِلياِئه اهللا ِلخَاصة هفتَح ،ابِ الجنةأبو من باب الجهاد ا بعد ، فإنأم)) : ٥(بقوله(.  
وردت لفظة الجهاد بداللتين ، أحدهما : مجاهدة العدو ، واألخرى :مجاهدة   

اب من أبواب الجنة ) فالجهـاد  النفس ، ذلك أن الداللتين تؤول إلى الجنة بقوله (ب
ن العدو ظاهر العداوة قد يقاتله المرء ، جهاد أصغر وهو جهاد العدو إذ أ جهادان

ة مرات في حياته ، أما الجهاد األكبر فهو مجاهدة الـنفس ، ذلـك أن   مرة أو عد
جهادها دائم مستمر فتطويع النفس على ممارسة العبادات وكبح الشهوات أصـعب  

  .)٦(وجهاد أكبر

                                                
  .  ٢/٦٣ : ينظر: مجمع البيان )١(
  .  ١١سورة الصف :  )٢(
  .  ٥/١٨١ينظر: نهج البيان عن كشف معاني القران :  )٣(
  .  ٥/٩الكافي :  )٤(
  .  ٦١ــــ٦٠) ، ٢٧نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ( )٥(
  .  ٣٣ـ ٢/٣٢يثم البحراني ، م) ينظر شرح نهج البالغة : ابن ٦(



)٢٠( 
 

وقد وصف أمير المؤمنين (عليه السالم) الجهاد بأنه باب فتحه اهللا لخاصة   
أوليائه المخلصين له بالعبادة والمحبة ومنهم أولئك الذين ذكرهم في خطبة أخرى ، 

) نقتُُل آباءنَا وأبنَاءنَا وإخوانَنَا اِهللا (صلى اهللا عليه وآله إذ قال:((ولَقَد كُنّا مع رسوِل
امنَا ذلك إلَّوأعمزِيدا يا علَـى    نَا، مرـبصلى اللَّقَـمِ ، وا عيضا ومليما إيمانًا وتَس

ال مع األهل واألقارب إال . فلم يزدهم القت)١(في جِهاد العدو)) مضضِ األلَمِ ، وجِدا
الـود  باهللا وتسليماً ألمره بالرغم من أن الفطرة والغريزة تقتضيان الحـب و  إيمانًا

ألن  ؛)٢(ألولئك األقرباء واُألنس بهم إالّ أنَّهم أخذوا يجدون في الجهاد في سبيل اهللا
التقرب إلى اهللا  ألن ؛التقرب إلى اهللا بالجهاد أولى من التقرب إلى األهل المشركين

  يورث الجنة والتقرب إلى المشركين يورث النار.
د وآثر حب الدنيا وزخرفهـا  وبالمقابل هناك من تأخر وتردد من أمر الجها  

قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَـآُؤكُم وِإخْـوانُكُم    (وقد ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى : 
     نـاكسما وهـادكَس نةٌ تَخْشَـوـارجتا ووهفْتُماٌل اقْتَروَأمو تُكُميرشعو كُماجوَأزو

يكُم من اللّه ورسوِله وجِهاد في سبِيله فَتَربصواْ حتَّى يْأتي اللّـه  تَرضونَها َأحب ِإلَ
 ينقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِه٣()بَِأم( .  

ـ     س لَقَـد : خهم بقوله : ((أفٌ لَكُمتُ ِئونجد أن اإلمام (عليه السالم) قد وبم
؟ وبالذلِّ من العـز خلَفـاً؟ إذَا    الدنيا من اآلخرة عوضا بالحياةعتابكُم ! أرضيتُم 

دعوتُكُم إلى جِهاد عدوكُم دارتْ أعينُكُم ،كأنَّكُم من الموت في غَمرة ، ومن الذُّهوِل 
فـأنتُم ال  في سكرة . يرتَج عليكُم حواري فَتعمهون ، وكـأن قُلـوبكُم مألوسـةُ ،    

((لونتَعق)وردت لفظة الجهاد دالة على مجاهدة العدو وهم أهل الشام في هـذه  )٤ .
للبقـاء   الخطبة ، إذ عاتبهم موبخًا إياهم مستنكرا إهمالهم في قتال عـدوهم حبـا  

  .)٥(ورغبةً في الدنيا

                                                
  .  ٧٥) ، ٥٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (١(
  .  ٣٢٩ـ  ٥/٣٢٧:  مفتاح السعادة ) ينظر : ٢(
  . ٢٤) سورة التوبة : ٣(
  .  ٧٥) ، ٣٤الخطبة ( ،ة : تح : صبحي الصالح نهج البالغ) ٤(
  .  ٤/٣٦٩) ينظر : مفتاح السعادة : ٥(



)٢١( 
 

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى تفاوت طبقات المؤمنين في الجهـاد بحسـب     
الَّ يستَوِي الْقَاعدون من الْمْؤمنين غَير ُأوِلـي  (يهم فيه بقوله تعالى : تفاوت مساع

 اِلهِموبَِأم ينداهجالْم َل اللّهفَض هِمَأنفُسو اِلهِموبَِأم بِيِل اللّهي سف ونداهجالْمرِ ورالض
ين علَى وعد اللّه الْحسنَى وفَضَل اللّه الْمجاهد اكُـلالْقَاعدين درجةً ووَأنفُسهِم علَى 
رَأج يندالْقَاعيمظ١()اا ع( .  

أمير المؤمنين (عليه السالم) في وصـيته لإلمـامين   فللجهاد وسائل ذكرها   
الحسن والحسين (عليهما السالم) حين ضربه ابن ملجم (لعنه اهللا) إذ قال : (( واَهللا 

ذا جزء مـن  وكالمه ه )٢(َهللا في الجهاد بِأمواِلكُم وأنْفُسكُم وألسنَتكُم في سبيِل اِهللا))ا
ا أن وصيته لم مامين الحسن والحسين (عليهما السالم) إلّوصيته التي وصى بها اإل

تكن لهما (عليهما السالم) فقط وإنما كانت لعامة المسلمين كما هو نهـج القـرآن   
المسلمين كافة فـي   (صلى اهللا عليه وآله وسلم) قاصداكالمه لنبي اهللا حينما يوجه 

  االقتداء به والسير على نهجه.
ليـه وآلـه) :   وقد ذكر الحديث الشريف مراتب الجهاد بقوله (صلى اهللا ع  

فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه  ((من رأى منكم منكرا
  .   )٣(ان))، وذلك أضعف اإليم

وقد ذكر أمير المؤمنين مراتب الجهاد بقوله : ((أوُل ما تُغْلَبون عليه مـن  
،بقلوبِكُم ثم ، كُمبِألسنت يكُم ، ثمدبِأي الجهاد الجهاد  وفًا ، ولممعر يعرفْ بقلبِه لم فمن

. فاالنكار بالقلب هو آخر )٤()، قُلب فَجعَل أعاله أسفلَه ،وأسفلُه أعاله) ينكر منكرا
المراتب وهو الذي ال بد منه على كل حال أما الجهاد باأليدي واأللسن قد ال يكون 

 لمعروف والنهي عن المنكر فلم يتعظا أن من ترك األمر باعذر . إلَّ منه بد وعنه
  .)٥(أو يسخط سخط اهللا عليه ، إذ في ذلك عصيان ألوامر اهللا تعالى

                                                
  . ٩٥) سورة النساء : ١(
  .  ٥٣٨) ، ٤٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الوصية (٢(
  . ١/٦٩) صحيح مسلم : تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، ٣(
  .  ٣٧٨،  )٣٧٥) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، القول (٤(
  .  ١٨٣/ ١٩) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ، ٥(



)٢٢( 
 

أن لفظة الجهاد التي وردت في كالم أمير المؤمنين (عليه  يتضح مما سبق  
على جهاد  داللة مادية حقيقية ، ودلت أيضا السالم) دلت على جهاد العدو ، وهي

  ي داللة معنوية أو مجازية .النفس وه
  ):زه(ج .ت

ـ ، ((وج)١(يقال ((أجهز على الجريحِ : أثبتَ قتله))   زتُ علـى الجـريحِ   ه
، أسرع في قتلـه   وكذلك ((جهز على الجريح جهزا )٢(إذا قتلته)) وأجهزتُ عليه

  .)٣(وتمم عليه))
وردت لفظة (أجهز) بمعنى قتل في قول أمير المؤمنين (عليه السالم) ، إذ   

((لُهمعليه ع زهوَأج)) : فأجهز عليه عمله أي قتلـه فعلـه واإلجهـاز ال    )٤(قال.
  . )٥(سراعيح على إا في إتمام قتل الجريستعمل إلّ

لما ولي عثمان بن عفان الخالفة أخذ يتلف أموال بيت المسلمين ويصرفها   
في  لتولي خالفة المسلمين فكان قاصرا سه وأهله وأصهاره ، ولم يكن أهلًاعلى نف
فـي إدارة أمـور المسـلمين حتـى      الم وردع من يعتدي فلم يكن جديرارد المظ

فكان مصيره الهالك من جراء عمله فأجهز عليـه   انتفضت عليه تدابيره المبرمة
اء استبد)٦(امسرعضطرابه في اده برأيه وإصراره على ما يفعل وا. إذ كان من جر

وغضبوا وأرادوا الخالص منه ، وهو  امتعض الناس منهإدارة أمور المسلمين أن 
ف ظّفي هذا الموقف كالجريح حتى أدى به عمله إلى القتل والخالص منه . فقد و

 اإلمام هذه اللفظة بأدق صورة من صور المجاز وخروجها عن داللتها الحقيقية أو
جهز عليه فاعل العمل السيء بالجريح الذي أ المركزية إلى داللة مجازية، إذ شبه

  قاتله فقتله .

                                                
  . (جهز)مادة (هجز) تقليب ،٣/٣٨٥: ) العين ١(
   (جهز). مادة (جزه) تقليب ،١/٤٧٣) جمهرة اللغة : ٢(
    ،(جهز).١/١٤٣) المعجم الوسيط : ٣(
  .  ٣١) ، ٣الخطبة ( ،صبحي الصالح  تح: ) نهج البالغة :٤(
  .  ١/١٢٩البراعة : للراوندي ، ) منهاج ٥(
  .  ٣/٨٧ ،الخوئي حبيب اهللا ) ينظر : منهاج البراعة : المحقق ٦(



)٢٣( 
 

بقوله :  على الجرحى عن اإلجهاز ينهاه وفي وصيته (عليه السالم) لعسكره  
أي ال تقتلوا الجريح إن غلبتم العدو بإذنِ اهللا ، وهذه  )١())((وال تَجهزوا على جريحٍ

هي أخالقه الكريمة وإنسانيته العظيمة فهو متخلق بأخالق أخيه وابن عمه رسـول  
اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ومراع شريعة رب العالمين التي تشنّع تلك األفعال 

كاب تلك األفعال التـي يأنفهـا   رتو أفضل وأنبل من أن يأمر عسكره باوتقبحها فه
. وفي وصيته (عليه السالم) هذه استعملت اللفظة بداللتها الحقيقية )٢(العقل والشرع

  ، وفي كالمه السابق استعمل لفظة (أجهز) بداللة هامشية سياقية.
  جولَة : : اَلج ث

جاء في الصحاح ((تجاولوا في الحرب ، أي : جاَل بعضهم على بعض ،   
، وقيل )٤(. ((وجالوا في الحربِ جولَةً وكانت لهم جولةٌ)))٣(ينهم جوالت))وكانت ب

.. و ((جاَل )٥(((جاَل القوم جولةً : انكشفوا ثم كروا وكانت لهم في الحرب جولةُ))
  .)٦(في الحرب جولةً : فر ثم كر وهجم))

  وردت لفظة (جال) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على معنى :  
 ر والكر.الف .١
 ميدان اختبار. .٢

١:(والكر الفر) جال بمعنى .  
وردت لفظة (جولة) دالة على الفر والكر فـي الحـرب فـي قوله(عليـه       

((كُمفُوفص نع كُمازيانْحو ،لَتَكُموتُ جَأير قَدو)) :(السالم)فالجولة في األصـل  )٧ .
ردت في خطبته (عليه السالم) دالة . وقد و)٨(من الجوالن أي الدوران في الميدان

                                                
  .  ٤٧٢) ، ١٤صبحي الصالح ، الوصية ( تح: ) نهج البالغة :١(
  . ١٨/١١٢منهاج البراعة :المحقق حبيب اهللا الخوئي ، . ١٤/٥٠٢ومفتاح السعادة : ) ينظر : ٢(
 .، (جول)  ٤/١٦٦٣ )٣(
   ،(ج و ل).١/١٥٧أساس البالغة : ) ٤(
  ،(جال).١/١٤٨المعجم الوسيط : .و ،(جول)٢٨/٢٤٧: س) تاج العرو٥(
  ، (جول) . ١/٤٢٣) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٦(
  .  ١٩٤) ، ١٠٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(
  مادة(جلو) تقليب (جول). ، ٦/١٨١) ينظر : العين : ٨(



)٢٤( 
 

على التراجع والحملة ثانية على األعداء ، وقد خطب اإلمام (عليه السـالم) هـذه   
الخطبة بعدما تراجعت ميمنة أهل العراق بعد هجوم جيش معاوية عليهم ، ثم حثّ 
اإلمام (عليه السالم) أصحابه على القتال وشجعهم فقادهم بنفسه وبصـحبة مالـك   

. فاالنسحاب والهجوم مرة ثانية على العـدو مـن   )١(، فهزم جيش معاوية األشتر
  فنون القتال وتدابير النصر على األعداء.

ووردت لفظة (جولة) دالة على الفر والكر في الحرب أيضا في قوله (عليه   
دعلَةُ بوال جةٌ، وا كَردهعةُ بفَر كُملَيع نالسالم) : ((ال تَشْتَد((ٌلَةما حه)الحـرب  )٢ .

سجال كر وفر ، وقد هون (عليه السالم ) على أصحابه الفر المؤقـت إذ ال يعـد   
عيبا إن أعقبه كر وحمله على العدو فالعيب أن يكون فراً ال كر بعده ، فقد يضطر 

كه المقاتل إلى تغير موقعه للعثور على موقع مناسب ينفذ منه إلى ثغر العدو إلنها
  .)٣(واستنزاف طاقته وقوته وهذه هي سياسة الحرب وفنون القتال

ونجد أن لفظة التجاول وردت في الشعر العربي بمعنى الذهاب والمجـيء    
  :)٤(في الحرب ، قال النابغة الذبياني

  والخَيُل تَعلَم أنّا في تجاوِلنَا         عنْد الطّعانِ أولو بؤسى وإنعامِ
(جولة) في عبارة (بعيد الجولة) دالة على كثرة جوالت جيش ووردت لفظة   

، في قوله (عليه السالم) : ((قَد فَغَرتْ )٥(العدو وخيوله في البالد الذي ال سكون له
((لةوالص يمعظ ،لَةوالج يدعب ، طَأتُهثَقلُتْ في األرضِ وو، تُهرفَأغ)فـي قـول   )٦ .

ن لما سيحدث قبيل ظهور اإلمام المهدي (عجَل اهللا فرجـه  اإلمام (عليه السالم) بيا
الشريف)، سيظهر رجل ظالم جائر يحكم بالسيف ويسفك الدماء يسـتولي علـى   

                                                
  .  ٤/٣٢١. ونفحات الوالية :  ٣/٣٧ ،هج البالغة : ابن ميثم البحراني ر : شرح ن) ينظ١(
  .  ٤٧٣) ، ١٦الوصية ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ) ٢(
، ونفحات الواليـة :   ١٤/٥٠٥ومفتاح السعادة :  .٤/١٧٧عباس الموسوي ، شرح نهج البالغة : :) ينظر٣(

  . ١٨٠ ـــــ ٩/١٧٦
  .  ٨٥: محمد أبو الفضل إبراهيم ، : تح انه) ديو٤(
  .  ٩/٣٤بي الحديد ، أ) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ٥(
  .  ٢٤٧) ، ١٣٨) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٦(



)٢٥( 
 

البالد يخرج من الشام ويتجه نحو العراق يصل إلى أطراف الكوفة فيخرب ويدمر 
  .)١(ويقتل أصحاب اإليمان حتى ال يبقى إال القليل منهم

  
  
  
  

  :دان اختبار جال بمعنى مي .٣
وردت لفظة (جولة) في عبارة (جولة بالء) في قوله (عليه السالم) بمعنى   

ميدان بالء واختبار:((ال تمتَنعون بِحيلة ، وال تَدفَعون بعزيمة ، فـي حومـة ذُلٍّ،   
((الءب لَةووج ، توم ةرصوع ،ضيق وحلقَة)٢(.  

يتصيدونكم باإلغواء والضالل وأنـتم فـي    فقد أجمع إبليس وجنوده عليكم،  
. وهنا كناية عن )٣(ميدان بالء وهو الدنيا ال مفر منه وال منجى إال بعون اهللا وقوته

  الحرب مع إبليس.
ومما تقدم يتضح أن داللة لفظة (جولة) في قول اإلمام (عليه السـالم) قـد     

لمعنـى المجـازي   دلت على المعنى الحقيقي وهو (الكر والفر في الحـرب) ، وا 
  المستشف من السياق الواردة فيه.

  
  ب :ر: الح حربج. 

ورد في العين((الحرب : نقيض السلمِ ، تؤنث ، وتصغيرها حريب روايـة    
عن العرب ، ... ورجٌل ، محر ((ـهفالنِ أي يحارب برح وفالن ، شجاع ب)٤( . 

معروفةٌ واشتقاقها من الح برو((الح((بِ وهو الهالكر)٥( ُالمقاتلة برالح)) ويقال .
                                                

  ٥/٢٤٤نفحات الوالية :  و. ٣/١٦١، في ظالل نهج البالغة :) ينظر١(
  .  ٣٦٣ ) ،١٩٢الخطبة ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ) ٢(
 ،الخوئي  حبيب اهللا لمحققامنهاج البراعة :. ١/٣٩.ومفتاح السعادة :  ٢/٤٧٣نين : إرشاد المؤم) ينظر : ٣(

١١/٢٤٥ .  
  .  (حرب)مادة وتقليب ، ٣/٢١٣ ) ٤(
  .  تقليب (حرب))ب ح ر(،  ١/٢٧٥) جمهرة اللغة : ٥(



)٢٦( 
 

والمنازلةُ من ذلك ولفظها أنثى يقال قامتْ الحرب على سـاق إذا اشـتد األمـر    
اوصوقد تُذَكّر ذهاب الخالص بها   عوتصـغير شديد إلى معنى القتال فيقال حرب

حربـة التـي   حريب والقياس بالهاء وإنّما سـقطت كـي ال يلتـبس بمصـغر ال    
  .)١(كالرمح))
  ة معان في قـول اإلمـام (عليـه    وردت لفظة (حرب) وما يشتق منها بعد
  السالم):
  القتال . .١
معنى مجازي بحسب التركيب الواردة فيه نحو (جواز القتال ، الحرق بنار  .٢

الحرب ، اشتداد القتال ، بلوغ الحرب غايتها ، الداللـة علـى سـخط اهللا    
 وغضبه).

 ستئساد.شدة الغضب واال .٣
 .ممارسة الحرب كثيرا .٤

 
 : .القتال١

( قولـه تعـالى :  وردت لفظة (الحرب) دالة على (القتال) في      
()الحرب معروفة، وهي القتال ، أي: حتى تنقضـي الحـرب    . )٢

  .  )٣(وتضع عدتها من سالح وغيره من اآلالت التي ال تقوم إال بها
ل في قوله (عليه السالم) : ((فَخُـذُوا  دت لفظة (الحرب) دالة على القتاوور  

ب ُأهرللح((اتَهب)أي : استعدوا لقتال األعداء ، فقد آن وقـت شـروعها ، ألن   )٤ .
    .)٥(معاوية قد عال في غيه وضالله ، والحرب المقصودة هي حرب صفين

                                                
  .(ح ر ب)  ، ١/١٢٧) المصباح المنير : ١(
  . ٤ية من اآل) سورة محمد : ٢(
  . ٩/١٢٤.ومجمع البيان : ٦/١٩ينظر: الجوهر الثمين: )٣(
  .  ٦٠) ، ٢٦نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة() ٤(
  .  ٤/٨٢ينظر: مفتاح السعادة : ) ٥(



)٢٧( 
 

(عليه السالم) : ((وإنّكُـم  ومما ورد من لفظة الحرب دالة على القتال قوله   
. أي : إنّكم إن اعرضتم عن اإلسـالم  )١(إن لَجأتُم إلى غَيرِه حاربكُم أهُل الكُفْرِ))

وشرائعه وأحكامه ولجأتم إلى غيره في معامالتكم الحياتية حاربكم أهل الكفر وهم 
يـنكم  أعداء اإلسالم الذين يتربصون بكم وذلك بالء من ربكم عظيم ، إذ جعـل ب 

العداوة والذلة والحقارة كذلك سلط عليكم عدوكم وهذا ما جنيتم ألنفسكم باالبتعـاد  
قـال   ، )٢(عن دين اإلسالم الذي جعله اهللا لكم دين رحمة ومودة وعزة وكرامـة 

 (تعــالى : 
 ()٣(.  

وما قاله أمير المؤمنين (عليه السالم) هو الحق الذي ال مرية فيه وهو مـا        
نشاهده اآلن ألن المسلمين في جميع بقاع العالم على الرغم من كثرتهم إال أنهـم  
أصبحوا كالعبيد يصدرون عليهم األحكام كيفما يشاؤون ويفعلون بهم ما يريدون ، 

واليهود وأعرضوا عن دين الحق والفضيلة وعن أحكامه ، ألنهم ركنوا إلى الكفار 
  . )٤(فيستنجدون وال يستجاب لهم وينتصرون وال ناصر لهم

عليه  وصف فيها حال رسول اهللا (صلى اهللاومن خطبة له (عليه السالم)          
ن ، وخَلَعتْ : ((وقَد تَلون لَه األدنون وتألّب عليه األقْصو قائلًاوآله) مع المنافقين، 

. أي : تغير عنـه  )٥(إليه العرب أعنَّتَها ، وضربتْ إلى محاربته بطُون رواحلها))
، وداللة (وضربت إلى محاربتـه   هون من قريش وتجمع األباعد على حرباألقرب

يل تكون أقوى فـي  بطون رواحلها) كناية عن اإلسراع إلى حربة وقتاله ، ألن الخ
ها ، وتسرع الرواحل في عدوها إذا ضربت بطونها فقد أتوه تَنَّعإذا خلعت أعدوها 

  .)٦(مسرعين لقتاله بين راكب وفارس

                                                
  .  ٣٧٦) ، ١٩٢نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ( )١(
  .  ١٣/١٦٢) ينظر : مفتاح السعادة : ٢(
  . ١٢٤: ) سورة طه ٣(
  . ١٦٤ـ  ١٣/١٦٣) ينظر : مفتاح السعادة : ٤(
  .  ٣٨٥) ، ١٩٤) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(
  .  ١٢/١٦٠ ،الخوئي حبيب اهللا لمحقق ا) ينظر : منهاج البراعة : ٦(



)٢٨( 
 

 ووردت لفظة (حرب) دالة على (القتال) في قوله (عليه السالم) لــ(عبد         
من فيء المسلمين : ((إن هذا الماُل ليس ِلي وال  اهللا بن زمعة) لما طلب منه مالًا

م في حربهم كان لك مثل هتَكْرن شَك وإنّما هو فيء للمسلمين ، وجلب أسيافهم فإل
شركتهم في حربهم : أي في قتالهم العدو وأخذ الغنائم ، لما جاء عبد )١(م))هِظّح .

من فيء المسلمين الذين حصلوا عليه بعـد   بن زمعة ألمير المؤمنين طالبا مالًااهللا 
ه لم يشترك معهم فـي  المؤمنين (عليه السالم) طلبه ، ألنّقتالهم العدو رفض أمير 

في منعـه   . واألرجح أن الفيء هو ما حصل عليه المسلمون من قتال ألن)٢(القتال
شتراك في الحرب مـع المسـلمين   واشتراطه (عليه السالم) عليه باالعن عبد اهللا 

أن الفيء مـا  ليستحق مثل حظّهم ال كما ذهب إليه بعض اللغويين والمفسرين من 
  .  )٣(أخذ من مال الكفار بغير قتال

  :      )٤(وقد وردت في الشعر العربي دالةعلى القتال، قال المهلهل    
ي برا      والحاِل بِهالرِّج اتامه ُأم نع ننْفرايهاِليص اناِلأقْر فْتَرِس  

جازي فـي قولـه (عليـه    عنى مإليها لتدل على م وردت لفظة الحرب مضافًا .٢
قوله (عليـه السـالم)    )٥(: ((وقد فُتح باب الحربِ بينَكُم وبين أهِل القبلة))السالم)

كناية عن جواز قتال أهل القبلة (أصحاب الجمل) حيث كان الناس قبـل حـرب   
الجمل يتحرجون وال يعلمون كيفية قتال أهل القبلة فكـانوا يكبرونـه ويعظمونـه    

 .  )٦(ر المؤمنين قتالهم عن علم بأحكام اهللا وشرائعهفأجاز أمي
. أي لبـئس  )٧(:((لَبِْئس حشَّاشُ نارِ الحربِ أنتُم))وله(عليه السالم) أيضاوق

 ،أف لكم ولتخاذلكم وجبنكم ،فأنتم ال تغنون في الحرب شيًئا،الموقدون لنار الحرب 

                                                
  .  ٤٤٨) ، ٢٣٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (١(
  .  ١١٢ ــــ٤/١١١ابن ميثم البحراني ،  ) ينظر : شرح نهج البالغة :٢(
.  ١٨٤/:١١لطبـري  وتفسير ا ).ي أ(ف ، ١/١٢٧ولسان العرب : .  ١/١٧٠:  ) ينظر : الفروق اللغوية٣(

  .  ٢/٥٢٨والمحرر الوجيز :
  .  ٩٠ديوانه : ) ٤(
  .  ٣١٢) ، ١٧٣( طبةخال) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، ٥(
  .  ٢/٨٧،  همحمد عبد : شرحنهج البالغةو.  ٩/٢١٧بي الحديد ، أابن :  شرح نهج البالغة :) ينظر٦(
  .  ٢٣١) ، ١٢٥) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(



)٢٩( 
 

تستجيبوا يوم دعوتكم سرا  ولم ،فلم تسمعوا يوم ناديتكم للحرب،لقد لقيت منكم شدة 
. وفي قولـه  )١(لمن سركم بون عند اإلغاثة بكم وال تكتمون سرافال تستجي وجهرا،

  (عليه السالم) داللة على عدم أهليتهم للقتال.
ومن صفات الحرب التي هدد بها اإلمام (عليه السالم) معاوية قولـه فـي   

(ثُم خَيره بين حربٍ مجلية ، أو سلْمٍ كتاب له بعث مع جرير بن عبد اهللا البجلي : (
 ((ـالموالس ، تَهعيفَخُذْ ب لْمالس فَانْبِذْ إليه، وإنِ اخْتَار برالح فإنِ اختَار ،خْزِيةم)٢( .

، وسـلم   ة : أي : مخرجة له من الـوطن قهـرا  قوله (عليه السالم) ،حرب مجلي
ألنه كان قد رفض البيعة وفي التراجع عن ؛ذلك مخزية ، أي: بيعة فاضحة مذلة 

،  ر الحرب فأعلن الحرب عليه مجـاهرا ره فإن اختا. فخي)٣(الموقف خزي وهوان
  .)٤(وإن اختار السلم فخذ البيعة

في عبارة كنّى بها أمير المؤمنين دالة على القتال وقد وردت لفظة الحرب 
وأفصح لفظ ، إذ قال : ((قد كُنتُ  (عليه السالم) عن شجاعته وبسالته بأبلغ أسلوب

وعـدني ربـي مـن     قَـد  وما ُأهدد بالحربِ وال أرهب بالضربِ ،وأنا على مـا 
. وما أهدد بالحرب كناية عن الشجاعة ، أي : خُلقتُ ووجدتُ وأنا بهذه )٥(النّصرِ))
 إلمام تهديـدا ما أرسل طلحةُ إلى ا. وهذه الخطبة ألقاها (عليه السالم) بعد)٦(الصفة

بالحرب ، كي يلتبس على الناس الطلب بدم عثمان بعدما كان طلحة مظنةَ قتلـه ،  
ن كان قاتلًافكيف يويخشى الحرب م هدد  لمرحب فارس فرسان اليهود ، وابن ود

العامري الذي يعد بألف فارس ؟ فهو كرار غير فرار ومن سلم من مناجزته ؟ لم 
  . )٧(العاص وابن أرطأة في موقف معروف إال ابن دحيسلم منها َأ

                                                
  . ٢/٦ ، همحمد عبد شرح نهج البالغة :.   ٣/٤٣ :في ظالل نهج البالغة : ) ينظر ١(
  .  ٤٦٥) ، ٨) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٢(
  .  ١٧/١٩٨ ،الخوئي  حبيب اهللا ينظر : منهاج البراعة : المحقق )٣(
  ) ينظر : المصدر نفسه. ٤(
  .  ٣١٣) ، ١٧٤ة (بالخط ،) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ٥(
  .  ٢٢١/ ١٠) شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ، ٦(
  .  ٣/٤٩٢) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٧(



)٣٠( 
 

ومن كتاب له (عليه السالم) إلى معاوية وفيه فخر اإلمام ورد على تهديـد  
ستواؤنا فـي  سالم) : ((وأما امعاوية الخفي ومحاولة تخويف اإلمام ، قال (عليه ال

ـ  امِ الحربِ والرجاِل ، فلستَ بأمضى على الشّك مني على اليقينِ ، وليس أهُل الش
((ةرعلَى اآلخ ن أهِل العراقا منيبأحرصِ على الد)١(.  

رد اإلمام (عليه السالم) على معاوية بزعمه أنّه واإلمـام متسـاويان فـي      
الحرب والرجال ، لسنا على سواء بل هناك فرق بين من يقاتل وهو على بّنَيمن  ة

ه ، وبين من يقاتل وهو فـي  أمره واإليمان المطلق بقضيته واليقين الثابت من حقّ
شك من أمره ومخادع في حربه وفي ريب من إسالمه وفرق بين مـن يحـارب   

لرضـى اهللا   كأهل العراق الذين يحـاربون طلبـا   بعقيدة ثابتة ويضحي من أجلها
إليمان من قلبه والـذي يرتعـد   وثوابه في اآلخرة ، وبين من يحارب ولم يتمكن ا

  . )٢(ذين يحاربون لزخرف الدنيا وزينتهاكأهل الشام ال خوفًا ورهبة
ومن حنكته (عليه السالم) في الحرب ما أشار به على عمر بن الخطاب في   

 واسـتدرِ  سالم) : ((فَكُن قُطْبـا عدم الخروج بنفسه لقتال الفرس ، إذ قال (عليه ال
لحـرب :  . وأصلهم دونك نـار ا )٣(الرحا بالعربِ ، وأصلهم دونَك نار الحربِ))

. أشار (عليه السالم) على عمر بالبقاء في مكانه )٤(أحرقهم وأشوههم بنار الحرب
ونهاه عن الخروج بنفسه لقتال الفرس ، وأن يبعث بـالجيوش   ،في دار المسلمين

اإلسالمية لقتال الفرس لتحرقهم وتشويهم بنار الحرب بقيادة أحد قادته دونه ، فقال 
ـ  ننتقض عليك من العرب مله إنك إن خرجت من المدينة ا لم يتمكن اإلسالم من 

فينشروا الفتنـة   ،لالرتداد عن اإلسالم لقرب عهدهم به يكون عرضةً وممن ،قلبه
والفساد في صفوف المسلمين . ولو كان كذلك كان ما وراءك من الثغور والخلـل  

                                                
 .  ٤٧٤) ، ١٧بحي الصالح ، الكتاب (نهج البالغة : تح : ص )١(
ومنهـاج  . ٥/١٠٤وفي ظالل نهج البالغة :  . ٤/٣٩٣ ،الغة : ابن ميثم البحراني) ينظر : شرح نهج الب٢(

   . ١٩٨/ ١٨ ، الخوئي حبيب اهللا البراعة : المحقق
  .  ٢٥٥) ، ١٤٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، كالمه (٣(
  .  ٩/٦٧ابن أبي الحديد ،  ) ينظر شرح نهج البالغة :٤(



)٣١( 
 

مي إليـه  مما ترالتي يخشى معها الثورة من الداخل والغزو من الخارج أهم إليك 
  .)١(نتصار عليهممن غلبة الفرس واال

وصيته لمعقـل بـن قـيس    ،ومن حنكته (عليه السالم) وفراسته في الحرب      
وال تَدن  و فَقفْ من أصحابِك وسطًاالرياحي أحد قادة جيشه قال : ((فإذا لَقيتَ العد
باعـد عـنْهم تَباعـد مـن يهـاب      من القومِ دنُو من يرِيد أن ينْشب الحرب وال تَ

((البأس)ى أم)٢مـن الجـيش   بأن يقف  ير المؤمنين (عليه السالم) معقلًا.    وص
ليسمع كالمه أو صوته الطرفان فيكون على مقربة من االثنين فيسمعان ما  وسطًا

ليكون حجةً عند اهللا والقـوم ، ويسـتمع جيشـه     ؛يقوله فيعذر إلى عدوه النصيحة
ء بـالحرب وال  يشعرهم برغبته في البد العدو دنواامره ، ونهاه من الدنو من ألو

  .)٣(يشعرهم بخوفه ورهبته منهم فيطمع فيه العدو يبتعد عنهم ابتعادا
ومن حنكته (عليه السالم) في الحرب وسياسته ، قوله في كتابه إلى أمراء   

لَكُم ع ونَكُمجيشه : ((أال وإند ي ألّا احتَجزا ندرس ((ٍبرإال في ح)٤( .  
ألن ذلك يؤدي إلى إطـالع   ة وال يوجب فيها إظهار األسرار؛الحرب خدع  

  .)٥(العدو على أسرار الجيش وخطط المعركة ، فيستعدوا ويتأهبوا للقتال
وقد تنبأ اإلمام (عليه السالم) بالحروب التي ستقع في المستقبل بعـد فقـده     

منها وما زال اآلخر متوقع الحدوث في المستقبل  ير(عليه السالم) ، وقد تحقق كث
بقوله : ((ولَو قَد فَقَدتُموني ونَزلَتْ بِكُم كَراِئه األمورِ، وحوازِب الخُطُوبِ ، ألطرقَ 

                                                
 ٩/٦١منهـاج البراعـة : المحقـق حبيـب اهللا الخـوئي ،      و. ٣/١٤٦) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ١(

  . ٦٢ــــــ 
  .  ٤٧١) ، ١٢الكتاب ( ،لبالغة : تح : صبحي الصالح ) نهج ا٢(
ـ   ١٥/٦٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ، ٣(  ،يـثم البحرانـي   من . وشرح نهج البالغـة :اب

٤/٣٨١  .  
  .  ٥٤١) ، ٥٠الكتاب ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ) ٤(
 ٥/١٢٨يثم البحرانـي ،  مابن  : وشرح نهج البالغة .١٧/١٤، بي حديدأبن اشرح نهج البالغة :  :) ينظر٥(

  .  ٤/٥٦٢ ، الشيرازي ، ونهج البالغة تح : محمد الحسيني١٢٩ـ ــــ



)٣٢( 
 

، المسؤوِلين من وفشَل كثير السائلين من كثير  ((... كُمبـرتْ حإذَا قَلَّص وذَلك)١( .
  .)٢(المراد بها اشتدادها واستمرارهاوتقليص الحرب : 

أ اإلمام (عليه السالم) بما سيحّل بعده باألمـة اإلسـالمية مـن الفـتن     تنب  
والحروب التي ستتمادى وتستمر فال يجدون من يرشـدهم إلـى طريـق الحـقّ     
والصواب أو من يجيب سائلها عن حكمها فهم متحيرون في أمر هـذه الخطـوب   

مـن األخبـار    . ومما ذكـره أيضـا  )٣(من شدتها والحروب التي ستخلف الدمار
المستقبلية قوله (عليه السالم) : ((حتَى تَقُوم الحرب بِكُـم علَـى سـاق ، باديـاً     

تقوم الحرب على ساق : كناية عن بلوغ الحرب غايتها ، ذلك أن  )٤(نَواجذها...))
اق) ، ومنها قامـت  اإلنسان إذا اصابته شدة شمر عن ساقيه فقيل لألمر الشديد (س

إال تأتي  ستقع بعده ال تدع شيًئا ا أن حربا. ومنه)٥(الحرب على ساق ، أي اشتدت
عليه من قسوتها ، وهي كاألسد الغضوب الذي يكشر عن أنيابه . ولجهل النـاس  
بعاقبة األمور سيصفقون للحرب حين يعلن عنها معلقين آمالهم وأوهامهم ، وحين 

والخراب الذي ال يسلم منه قريب وال بعيد ال غالب وال تنشب الحرب يقع الدمار 
  . )٦(مغلوب
((قال تعالى        

 (()٧( .  
ثل فـي التـأني   ونجد نبذة من أخالق اإلمام (عليه السالم) في الحرب تتم  

لهداية الناس قبل الخوض في الحرب ، بقوله : ((إن استعدادي ِلحربِ أهِل الشـامِ  
((وهخيرٍ إن أراد عن هاغالقٌ للشام ، وصرفٌ ألهل ، مهعند وجرير)أمل أمير )٨ .

                                                
 .  ١٧١) ، ٩٣تح : صبحي الصالح ، الخطبة () نهج البالغة : ١(
  .  ١/١٨٣،  هنهج البالغة : محمد عبد ظر :) ين٢(
  . ٢/١٧٣نهج البالغة : تح : محمد الحسيني الشيرازي ، و. ٢/٣٢٨في ظالل نهج البالغة ، ) ينظر : ٣(
 .  ٢٤٦) ، ١٣٨الخطبة ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ) ٤(
  .  ٩/٣٠ابن أبي الحديد ،  :وشرح نهج البالغة .)قمادة(قسو)تقليب(سو ، ٩/١٨٤:  ) ينظر : تهذيب اللغة٥(
  . ١٥٨ـ ـــــ ٣/١٥٧) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٦(
  . ٢٥نفال : ) سورة األ٧(
  .  ٨٥) ، ٤٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٨(



)٣٣( 
 

المؤمنين (عليه السالم) في أهل الشام الدخول في طاعته فلم يغلق أبـواب السـلم   
لهـم  مهم وإن االستعداد للحرب وجمع الجيوش والسير بها للشام صرف وطرد أما

  .)١(ن كانوا يريدونعن الخير والدخول في الطاعة إ
في  فيها : (( وأما قَولَكُم : شكًا في خطبته التي قال وهذا ما صرح به أيضا  

ا َأهِل الشام : فَوومي برتُ الحا دفعإلَّ اِهللا ما وأنَا أطْمتَلْحقَ ع فةٌ فَتَهتَدي بِي طائ أن
  .)٢(ى ضوِئي))وتَعشُو إلبِي،

دب الشّك إلى قلوب الناس بعدما استبطأوا إذنه (عليه السالم) لهم بقتال أهل   
ما بينهم في ذلك التريث وأسبابه ، فمنهم من قال كراهية  الشام بصفين فاختلفوا في

هل الشام ، فردهم (عليه السالم) بأنه الموت ، وقال بعضهم الشك في جواز قتال أ
وهم يعرفون ذلك ، أما الشك فال وجود له ، وإنّما كان يرجو  أبداال يبالي للموت 

حرب وهـم  فإن ذلك أحب إليه من ال ،من دفعِ الحربِ أن يدخلوا في طاعته بالسلم
. ذكر الكليني في باب وصية رسـول اهللا  )٣(ون باآلثامن كانوا يبؤعلى ضاللة وإ

(صلى اهللا عليه وآله وسلم) عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النـوفلي ، عـن   
عن أبي عبد اهللا (عليه السالم) قال : قال أمير المؤمنين (صـلوات اهللا  السكوني، 

لي ((يا علـي ال  ) إلى اليمن وقال ول اهللا (صلى اهللا عليه وآلهعليه) : بعثني رس
أحد اتقاتلَن وه وأيمرجلًهللا ا حتى تدع يهدي اُهللا على يديك ا طلعت  األنملك م خير

((يا علي تْ ولك والؤهعليه الشمس وغَرب)٤( .  

                                                
  . ١/٩٤،  ه) ينظر :نهج البالغة : محمد عبد١(
  .  ٩٥) ، ٥٥البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ( ) نهج٢(
  .  ١/١٠٤ ، ه. ونهج البالغة : محمد عبد٤/٢٤٩ ،بي الحديد أ: ابن  ) ينظر : شرح نهج البالغة٣(
  .  ٥/١٨) الكافي : للكليني ، ٤(



)٣٤( 
 

دعوته لمعاوية بقوله:(( وقَـد   اقه (عليه السالم) في الحرب أيضومن أخال  
وأخـرج إلـي ، وأعـف الفـريقَينِ مـن       اى الحربِ ، فدع الناس جانبدعوتَ إل

  .)١(اِل))القتَ
دعا (عليه السالم) معاوية للظهور له وحده وإعفاء الفريقين من القتـال ،    

بصيرته وهو مأخوذ من قولـه    ليعلم من هو الغالب ذنبه على قلبه المغشي على
 ، فقد غلب طمعه بالخالفة)٢() كَلَّا بْل ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبون (تعالى : 
أخفاه في سريرته والعالنية الطلب بدم عثمان فـدعاه أميـر المـؤمنين    وهذا ما 

   )٣(لالقتتال بينهما وحدهما وحقن دماء الفريقين
مارس الحرب  نللداللة على مب) استعمل مما اشتق من لفظة (حرب) (محر. و٣

وصار ذا خبرة بها ، إذ وردت في قوله (عليه السالم) :(( فاب اكثيرهلًعثْ ِإلَيجر ام 
رحم٤())اب( م .حرصاحب حروب اب :)٥(  .  

أشار (عليه السالم) لعمر بعدم الخروج لمقاتلة الروم ونصحه بإرسال قائد   
ذي خبرة وبصيرة مع أبطال مجربين بالنصح والصدق واألمانة ، ألنك لو ذهبت 

، ذلك أنك بمثابة لقتالهم بنفسك فهزمت أو قتلت لم يكن للمسلمين ملجأ يلجأون اليه 
   .)٦(المرجع والعون لهم

  :. حرِب : االستئساد ٤
وردت لفظة (حرِب) دالة على شدة الغضب ، واالستئساد في الحرب ، في   

 والعدو قَد حرِبفَلَم رَأيتَ الزمان علَى ابنِ عمك قَد كَلب ، قوله (عليه السالم) : ((

                                                
  .٤٦٨) ، ١٠) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
  . ١٤) سورة المطففين : ٢(
  . ٣/٤٩٥نهج البالغة : تح : محمد الحسيني الشيرازي ، و. ٤٦٨/ ١٤مفتاح السعادة ،  :) ينظر٣(
  . ٢٤٣ـ ـــ ٢٤٢) ، ١٣٤( هالمك ،ج البالغة : تح : صبحي الصالح ) نه٤(
  .  ٨/٤٠٢. وشرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ،  )ب ح ر(،  ١/٢٧٥) ينظر : جمهرة اللغة : ٥(
  .  ١٠/١٠٠:  ) ينظر : مفتاح السعادة٦(



)٣٥( 
 

]...[ عم قْتَهخَذَلْتَ فَفَارو ،نيفَارِقالمالخاذلين  ه عـرِب العـدو :    )١())ميقـال : ح .
، قـال  )٤(. جاء في العين ،وحربى جمع من (حـرِب) )٣(، واشتد غضبه)٢(استأسد
  : )٥(األعشى

  وشيوخٍ حربى بشطّى أريك          ونساء كَأنّهن السعاِلي
المحاربة شديد : و((رجٌل حرب(()٦(ابرُل حالرج رِبح))و .  رِبغضب فهو ح :

، وحرِبتُه أنا . وأسد حرِب ومحرِب ، شبه بمـن أصـابه الحـرب فـي شـدة      
((غضبِه)٧( .  
تكالب العدو وهو معاوية بن أبي سفيان وأصحابه وأشتد غضـبه وأظهـر     

محمـد بـن أبـي    مصر وقتل عاملها فاغتصب ،حقده الدفين لإلمام (عليه السالم)
فدخل الشك والخوف إلى قلب عبد اهللا بن العباس عامل اإلمام (عليه السالم) بكر؛

على البصرة في عدم إدامة حكومته (عليه السالم) العادلة ، وربما خشـي علـى   
نفسه أن يطمع العدو في البصرة فيوقع بها ما أوقعه في مصر ، فيكون مصـيره  

يت مال المسلمين ما يؤمن به علـى نفسـه   كمصير محمد بن أبي بكر فأخذ من ب
  .)٨(من فعلته هذه ر في ذلك ـ فمأل قلب اإلمام قيحاوأهله ـ وليس له عذ

ة معانٍ تتجسد مـن السـياق   إلى عد ج لفظة الحرب يتضح مما سبق خرو  
  الوارد فيه أو التركيب أو من الظروف المحيطة بالنص منها : 

  ـ جواز القتال.
  .من البالد قهراحرب مخرجة للمرء  ـ

  ـ كناية عن الشجاعة.
  ـ كثير الحروب.

                                                
  .  ٥٢٤) ، ٤١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
  .  ٣١٧/  ١٦الحديد ،  يبأ) شرح نهج البالغة : ابن ٢(
  .٣/٦٥،  ه) نهج البالغة : محمد عبد٣(
  .،(حرب) ٣/٢١٤) ينظر :  ٤(
  .  ١/١٣:  ه) ديوان٥(
  .  ١/٢٧٦) المخصص : ٦(
  . ( ح ر ب) ،١/١٧٨ : ) أساس البالغة٧(
  . ٢٠/٧منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، و .٥/٢٩٤ : في ظالل نهج البراعة ر:) ينظ٨(



)٣٦( 
 

  ـ بلوغ الحرب غايتها.
  صيغة (حرِب) بمعنى استأسد ، واشتد غضبه. ومما اشتقّ  .
  
  

  : سالح:(حس)ح. 
. فـ((الحاء والسـين أصـالن :   )١(جاء في العين (( الحس القتُل الذريع))  

 . )٢(، والثاني حكايةُ صوت عند توجع وشبهه))فاألول غلبةُ الشيء بقتٍل أو غيره 
  .)٣(رأسه)) : قتلَه قَتْلًا ذَرِيعا مستأصلًا وقيل ((حس فالنًا

(فـي قولـه تعـالى:     )٤(دالة على القتـل  (الحس) وقد وردت لفظة          
  ()٥(القتل : ذنه تعالى، أي : إذ تقتلون مشركي قريش بإ . الحس)٦( .  

ووردت في قول اإلمام (عليه السالم) دالـة علـى القتـل واالستئصـال :          
م عـا ((وتُزِيلُونَها أزالوكم ، حسمواقفهم كَم ن  ((لـاصبالن)القتـل   )٧ : ـسالح .
. فتثأرون )٩(ألهل الكفر كما يزال الرأس من البدن . أي : استئصالًا)٨(واالستئصال

  .  )١٠(بالسيوف لوه منكم باستئصالهم ضربامما نا ألنفسكم
  ا سبق يتضح أن لفظة (الحسوردت بمعناها المعجمي في كالم أمير ومم (

   . المؤمنين الدال على القتل واالستئصال
خ. الحومة : (حوم( :  

                                                
  . (حس)،  ٣/١٥)  ١(
  .، (حس)  ٢/٩) مقاييس اللغة : ٢(
  . ، (ح س س ) ١/٤٩٤ :) معجم اللغة العربية المعاصرة ٣(
   . ١/٢٢١معاني القرآن لألخفش : و.٦/١٣٢ :سير الطبري فت :) ينظر٤(
    .١٥٢ من اآلية  ) سورة آل عمران :٥(
  .  ٢/١٢٠ينظر : البرهان في تفسير القران : )٦(
  .١٩٤) ، ١٠٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(
  .٧/١٢٤شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ، . ١/٥١٦ :حدائق الحقائق .:) ينظر٨(
  .  ٣/٣٨بحراني ، ) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم ال٩(
  .  ٣٢٧/ ٤. ونفحات الوالية ،  ٢/٤٣٥) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ١٠(



)٣٧( 
 

  جاء في المعاجم العربية((الحوةُم م :ظَع((القتاِل م)١( وقيل ، الح))وم ةُ أشد
  .)٢(مواضع القتاِل))

       وردت لفظة (حوة) دالة على معظم القتال أو أشد مواضعه بداللة مجازية م
حيث استعملت بمعنى الدنيا وملذاتها الفانية المؤدية إلى الذّل في قول اإلمام (عليه 

ـ     ومـي حف ،ـةمزِيبِع ونفَعوال تَـد لَةيبِح ونعتَنالسالم) : ((وال تَم  لَقـةحذلٍّ و ة
((قيض)٣(في ح .وة ذّل ، أي : في معظم الذّلم)٤(  ،والحوة معظم المعسـكر أو  م

وصـف   . وفي قول اإلمام(عليه السالم))٥(معظم الشيء كالماء والحرب ونحوهما
ألن اإلنسان يكون  ؛عظم الذلنّه في دائرة حقيقة في ملحال اإلنسان في الدنيا أي: إ

بتعاده عن ملذات الدنيا الفانية الضيقة التي ال يدوم نعيمها وال اتساع لها . با عزيزا
فاتباعه الشيطان وأغواؤه له ذّل بل هو في وسط الذّل والهوان ، وقد عبر بالحومة 

ألن اإلنسان يعيش معترك الشهوات والملذات في هذه الـدنيا الفانيـة   ؛عن الدنيا 
به نهايـة  . وهذا تعبير مجازي ، وإنّما ش)٦(الذلّةفكأنها ساحة قتال تنتهي بالعزة أو 

  ألن النتيجة فيهما متشابهة. الدنيا بنهاية المعركة ؛
: (شَن) .د  

: شن عليكم الغارة : أي فرقها وقد شن الماء علـى   جاء في المعاجم العربية     
  .)٧(شرابه ، أي فرقة عليه

                                                
  .  (ح وم)،  ١/٢٥٨) مجمل اللغة : ١(
  .  ، (ح و م) ١/٥٩٠، (ح و م ) . ومعجم اللغة العربية المعاصرة :  ٣٨/  ٣٢) تاج العروس : ٢(
  .  ٣٦٣، ) ١٩٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٣(
  .  ١١/٢٤٥الخوئي ، حبيب اهللا ) منهاج البراعة : المحقق ٤(
  .  )٢/٤٧٣وإرشاد المؤمنين : (. (حوم)مادة(حمو)تقليب ، ٥/١٧٩اللغة : ) ينظر : تهذيب ٥(
منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخـوئي ،  و .٣/٢٩٥عباس الموسوي ، :شرح نهج البالغة  ) ينظر :٦(

١١/٢٤٥ .   
  . شنن ، ٣٥/٢٩٠ : وتاج العروس.(سن) ، ١٣/٢٢٧ولسان العرب :  . ، (شن)١١/١٩٠ذيب اللغة : ) ته٧(



)٣٨( 
 

م ) بداللتها المعجمية ، إذ قال وردت لفظة (شن) في قول اإلمام (عليه السال  
ت عليكم من بص. أي :)١(ى شُنَّتْ علَيكُم الغَاراتُ))(عليه السالم) : ((وتَخَاذَلْتُم حتَّ

. حيث هجم معاوية بجيشه على أطراف البالد اللقـاء  )٢(كل جانب دفعة بعد دفعة
  . )٣(الرعب في القلوب

  :صولة: ذ. صوَل
َل الفحُل يصوُل صولًا وصوولًا وصوالنًا فهو صاِئٌل اح ((صاجاء في الصح  
السـبعِ  إذا خطر ليصاوَل فحالً آخراً ، ... ثم كَثُر ذلك فصار لإلنسانِ و وصؤولًا

فـ((الصاد والواو والالم أصٌل صحيح يدّل  )٤())صاَل عليه يصوُل صولًا وصؤولًا
. وجاء فـي  )٥(ُل صولَةً ، إذا استطال))على قهر وعلّو . ويقال : صاَل عليه يصو

إذا  . وقيـل (( )٦(لسان العرب ((ُأصاوُل : أي: أسطو وأقهر . والصولةُ : الوثبةُ))
والصولَةُ  لت : استأسد البعير وصاَل صولًا وصيالًاوثب البعير على اإلبل يقاتلها ق

  . )٧(المرةُ والصّيالةُ كذلك ، وصاَل عليه . استطاَل))
وردت لفظة (صال) دالة على الحملة وقتال األعداء في قول اإلمام(عليـه    

((ذّاءج دوَل بِيَأص أن نقْتُ أرتئي بيطَفو)) : (السالم)أصول : أي أحمل بكـّل  )٨ .
الناصـر   قد استعار(عليه السالم) بعـدم و .)١٠(. و((الصولة الوثبة)))٩(قوة وإقدام

في هذه الخطبـة إلـى أمـر    اء ، فأشار(عليه السالم) والمعين بالصولة باليد الجذ
                                                

  .  ٦١) ، ٢٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (١(
     ٣/٣٤٧منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، و.١/٣٨٠في ظالل نهج البالغة :  ينظر:) ٢(
  .  ١/١٦٤ة : توضيح نهج البالغ: ) ينظر٣(
  ، صلو .  ٢/٨٩٧ ) ٤(
  . )صول(،  ٣/٣٢٢) مقاييس اللغة : ٥(
  .  ، ( ص و ل) ٣٢٤/  ٢٩ :وينظر: تاج العروس  (صول).، ١١/٣٨٧ب : ) لسان العر٦(
  . ، (ص و ل ) ١/٣٥٢) المصباح المنير : ٧(
  . ٢٨) ، ٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٨(
  .  ١/٦٩ ،للشيرازي :  ج البالغة) ينظر : توضيح نه٩(
  . ٢/٦) مفتاح السعادة : ١٠(



)٣٩( 
 

ما صارت لغير أهلها فأخذ (عليه السالم) يجيل الفكر بـين أن يـنهض   الخالفة لَ
باألمر ويخوض الحملة على المغتصبين وليس له معين وال ناصر فحالـه كاليـد   

أنها المقطوعة التي ال فائدة منها في التصرف بها زيادة على أن هذه الحملة من ش
أن تشق عصا المسلمين وتفرق صفوفهم فيكون في ذلك فرصة ألعداء اإلسـالم ،  
فلم ينس اإلمام(عليه السالم) مسؤوليته تجاه األمة اإلسالمية وما التي على عاتقـه  

  .)١(بعد رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) فرأى أن الصبر أسلم لألمة
في عـدة   م والحملة والوثبة أيضاعلى الهجووقد وردت لفظة (صال) دالة   

مواضع من كالم أمير المؤمنين (عليه السالم) ، منه قوله : ((ولَقد كان الرجُل منّا 
. فالصولة الحملـة والتصـاول   )٢(واآلخر من عدونا يتَصاوالنِ تَصاوَل الفَحلَينِ))

  .)٣(زهق روحهمأخوذ منه وهو أن يحمل كل واحد من الفريقين على صاحبه لي
. وصال )٤(ومنه قوله (عليه السالم) : ((وصاَل الدهر صياَل السبعِ العقُورِ))  

الدهر أي : حمل على أهله وهم الباطل على المجتمع واستولى بعـد اقصـائه ،   
  . )٥(لضعف دعاة الحقّ وفساد الحكّام واستشراء الظلم واستيالئه على الساحة

بهـم   ليس مطَايا ضالٍل، وجنْداعليه السالم) :((اتَّخَذَهم إبقوله ( ومنه أيضا  
لعنة يتخذ الضـالين  إبليس عليه ال ن. يصول بهم ، أي : إ)٦(يصوُل علَى النَّاسِ))

  .)٧(يهجم بهم على الناس ليضلّهم ويغويهم أعوانًا
، قال وقد وردت لفظة (صولة) دالة على (الحملة والوثبة) في كالم العرب   

  : )٨(عمرو بن كلثوم
                                                

حبيـب اهللا  لمحقـق  امنهاج البراعة :و. ١/٢١٦ونفحات الوالية : . ١/٦٩توضيح نهج البالغة:  : ) ينظر١(
   . ٣/٤٤الخوئي،

  .  ٩٦) ، ٥٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٢(
ــــــ   ٤/٢٧٦منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخـوئي ،  و . ٥/٣٣٠مفتاح السعادة : : و) ينظر٣(

٢٧٧  
  .  ١٩٨) ، ١٠٨) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٤(
  .  ٧/٢٤٦الخوئي ،  حبيب اهللا منهاج البراعة : المحققو. ٤/٣٤٥نفحات الوالية : ) ينظر : ٥(
  .  ٣٦٥) ، ١٩٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٦(
 ٧/٢٩٥نفحات الوالية : و. ٤/١٥٧في ظالل نهج البالغة : .:) ينظر٧(
  .  ٨٣ : ه) ديوان٨(



)٤٠( 
 

    هِميلي نميلَةً فوالُوا صنَا       فَصيلي نميلَةً فولْنَا صصو  
  : )١(وقول الفرزدق

  تَصاوَل َأعنَاق المصاعبِ من عِل  ا     تَصاولَ بِيلَينِ عنْد المحصنَاتقَ
اشتق منها في قول اإلمام (عليه السالم) يبدو مما سبق أن داللة (صال) وما   

وردت حقيقة وهي الحملة والهجوم وزهق األرواح والسـطوة والغلبـة وداللـة    
مجازية وهي هجوم الشيطان واستيالؤه على النفوس الضعيفة وإضاللها إلفسـاد  

لين في الدنيا وفي اآلخرة ازهـاق للضـا   المجتمع وهي بذلك إفساد للقيم واألخالق
  لجنة ودخولهم نار جهنم.بخسارتهم ا

: (برض) .ر  
     بـراألشياء، يقال هـذا ض ننْف موردت لفظة الضرب دالة على ((الص

.  ضرب : مصدر ضربتُه ضـربا ذاك، أي : من نحوه ، وجمعه ضروب ... وال
((قزي األرضِ : ابتغي الخير من الرتُ فبروض)٢(. اُهللا م بروض))اأي  ثَلًاوأيض

((نيفَ وبصو :)٣(   ـلمحيسـتعار وي ثُم أصٌل واحد اءوالب اءوالر الضاد ))فـ .
. ومن المجاز : (ضـربتْ  )٥())ربة) مشددارب معروفٌ (وض(الض. و( )٤(عليه))

    ، ه أي : أمسـك وكـفَ ومنـعيدعلى ي برتْ) . يقال : ضبذَه :رِبتَض الطّير
روض ارس : بروض ، بذَه، برزقَ وضتَ في األرض ، أي سافرتَ تبتغي الرب

، وضرب : قَصد ، وَأضرب: أقَام وضرب الشيء بالشيء خلَطَ ، وضرب فـي  
ومنه((ضرب آباط األمور عـرفَ   .)٦(الماء ،يسبح ، وضرب العرقُ نَبض وخَفَق

                                                
  . ٥٠٨: تح على فاعور ،  ه) ديوان١(
  . (ضرب)مادة وتقليب،  ١٢/١٤اللغة : ) تهذيب ٢(
  . ،(ضرب)١/١٦٨ ) الصحاح :٣(
  ، (ضرب).  ٣/٣٩٧) مقاييس اللغة : ٤(
  ،(ضرب).٣/٢٣٧تاج العروس: )٥(
  ،(ضرب).٢٤١ــــــ ٣/٢٣٨ينظر: المصدر نفسه: )٦(



)٤١( 
 

ربه بالسوط: جلَده به وضربه بالسيف: أصابه به واوقعه عليه .((وض)١(بواطنَها))
((كَّنوتَم استقر : سرداقَه بروض ،)٢(.  

  
وردت لفظة (ضرب) دالة على القتل واالستئصال والقطع في قوله تعالى : 

) ()وقوله تعالى :          )٤(. أي أقتلوهم)٣ .  

) ()أي اقطعوا الرؤوس وهي )٥ .
        .            )٦(الهامات والجماجم عند اللقاء أو القتال وكذلك األطراف من اليدين والـرجلين 

ى القتل واالستئصال والقطـع  دالة عللسالم) ووردت في قول اإلمام(عليه ا.      
: ((فأما أنَا فَواِهللا دون أن ُأعطي ذلك ضرب بِالمشْرفية تَطير منْـه فَـراشُ   أيضا

. والضرب بالمشرفية ، القتل بالسيف . خطب اإلمام خطبته هـذه بعـد   )٧(الهامِ))
ألن في العـودة  الذهاب إلى الشام ؛ن عازما على عودته من معركة النهروان وكا

هـم أخـذوا يتعللـون    ا أنَّللفرصة واسترخاء للجيش ونفاذهم إلّ إلى الكوفة ضياعا
بالحجج الواهية كبرودة الجو ووجود الجرحى ونفاذ العدة وحصل ما توقعه اإلمام 

قوله (عليه السالم) حيث تسلل الكثير منهم إلى الكوفة ولم يبقَ معه إال القليل فكان 
 ترك مجابهة العدو وقتاله ، مبعـدا هذا مما نصح به بعدما زجر وهدد من عواقب 

 )٨(اتحمل ذلك الموقف بقوله المذكور آنفً ريمة من تمكين العدو منها ونافيانفسه الك
في قوله (عليه السالم) : ((وضـرب يفْلـقُ    ودلت لفظة الضرب على القتل أيضا

((اماله)١(الشديد الذي يتطاير منه صغار العظام، أي الضرب  )٩( .  
                                                

  . (ضرب) ،٢/١٣٥٢معجم اللغة العربية المعاصرة: )١(
  ، (ضرب) .٢/١٣٥٢معجم اللغة العربية المعاصرة: )٢(
 . ٤ من اآلية  : سورة محمد )٣(
 .٩/١٢١ينظر: مجمع البيان للطبرسي: )٤(
  . ١٢نفال : ) سورة األ٥(
  .  ٤/٣٣٩سي : ) ينظر : مجمع البيان للطبر٦(
  .  ٧٦) ، ٣٤) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(
     .٢/٢٠٣ونفحات الوالية :  .  ٤/٦٤منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ) ينظر :٨(
 .  ٢٢٩) ، ١٢٤) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٩(



)٤٢( 
 

إال  الّذي ما ضرِبتُ بِـه أحـدا   وقوله (عليه السالم) : ((وألضرِبنَّك بِسيفي  
((خََل النّارد)إشارة منه (عليه السالم) إلى أنه ال يسّل سيفه إال بوجه من خرج )٢ .

يسّل إال في سبيله لمقارعة عن طاعة اهللا تعالى فسيفه سيف اهللا الضارب الذي ال 
. كناية عن )٤(. وقوله (عليه السالم) : ((ويضرِبون منْكُم كُّل بنَانٍ)))٣(الكفر والظلم

استقصاء الشيطان للعباد وقتلهم وإيذائهم بأيدي أعدائهم فهو وجنوده أسباب معـدة  
  .)٥(لذلك

ل اإلمام (عليه في قو ضرب) دالة على القتل والقطع أيضاووردت لفظة (ال  
السالم) : ((لَوضربتُ خَيشُوم المـؤمنِ بِسـيفي هـذا علَـى َأن يبغضـني مـا       

. في قوله (عليه السالم) بيان ألمر الحب والبغض من الناس في حقه، )٦(أبغَضني))
لو ضرب اإلمام خيشوم المؤمن وهو (أصل األنف) ال يتوجب بغضه ولو صـبت  

، وفي قولـه (عليـه    )٧(المنافق بجليلها وحقيرها على ان يحبه ال يحبه الدنيا على
) : ((يا علـي ال يبغضـك   ل النبي (صلى اهللا عليه وآله السالم) هذا استدالل لقو
  . )٨(مؤمن وال يحبك منافق))

  : )٩(،منه قول الفرزدق ردت في كالم العرب في المعنى نفسهوقد و  
طى يي أعنّا الَّذمويدارِينَةً         ِلغيهر ه معاجِمِ دمبِ الجرض يوم  

  
(نطَع) .ن::زالطَّع  

                                                                                                                                       
  .  ٢/٢٣٨ي ، زرايهج البالغة : محمد الحسيني الش) ينظر : ن١(
  .  ٥٢٥) ، ٤١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٢(
  . ٩٧ـ  ١/٩٦) ينظر : المصدر نفسه ، ونفحات الوالية : ٣(
  .  ٣٦٢) ، ١٩٢الخطبة ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ) ٤(
  .  ١٣/٣٩ ومفتاح السعادة : . ٤/٢٥٥ ،غة : ابن ميثم البحراني شرح نهج البال: ) ينظر٥(
  .  ٦٠٩) ، ٤٥قصار الحكم ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح )٦(
  .  ٣٦١/  ١٦مفتاح السعادة : : ) ينظر٧(
  .  ٥/٦٤٣سنن الترمذي : تح : شاكر ، ر: ) ينظ٨(
  .٦٢٠: تح : على فاعور ،  نه) ديوا٩(



)٤٣( 
 

في أمره وقوله إذا أدخل عليه  عن فالن عال فالن طَعنَانًاجاء في العين ((طَ  
. فـ((الطاء والعين والنون أصٌل صحيح مطرد ، وهـو الـنخس فـي    )١(العيب))

ويقال تَطَـاعن  ،، ثم يحمل عليه ويستعار من ذلك الطّعن بالرمحِ  الشيء بما ينفذه
((بفي المفازة : ذَه نبِ ... وطَعرفي الح يننُوا ، وهم مطَاعوأطْع القوم)قيل . )٢

طَعن يطْعن بالضم للرمح ، وطَعن يطْعن بالفتح للقول . قيل وكالهما بالضم وقيل 
  : )٤(. قال أبو زبيد الطائي )٣(والطَعنَانِ بالقول الطَّعن بالرمح

  وقَوَل ما ال يقَاُل هنْد إلَّا           طَعنَانًا أبى الكَاشحونِ يا
 نَهنًاقيل ((طَعمحِ ، كمنعه ونصره ، طَعبالر  ونطْعووخزه، فهو م ضربه

((ينوطَع)ه لغرضِ )٥برمح : ضجل بالرالر فطعن .  : هجَل بلسانالر نالقتِْل، وطَع
عابه وقبحه ، وطَعنَه في نسبِه أو حكمه : عابه وذمه ، وطَعنَه في أمرِه : اعترض 

  . )٦(عليه وأثار الشبهات حوله
وردت لفظة طعن في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على القتل أو الطعـن    

 ،ادتْ لَه الجامحةُ منْكُم...فََأقْحموكُم ولَجات الـذُّلِّ حتَّى انْقَبالرمح لغرض القتل : ((
. خصص )٧(في عيونكُم)) طَعنًا وطَأوكُم إثْخَان الجِراحة،وأ ،وَأحلُّوكُم ورطَاَت القَتِْل

ألن الطعن يكون في جميع أنحاء الجسم ، وفي العيـون  ؛اإلمام بطعن في العيون 
  .)٨(وأكثر مبالغةأشد وأنحس 

                                                
  .  (طعن)مادة (عطن)تقليب، ٢/١٥ )١(
  . (طعن) ، ٣/٤١٢) مقاييس اللغة : ٢(
  . (طعن)، ٣/٤١٢ ومقاييس اللغة : . (طعن)مادة(عطن) تقليب، ٢/١٥) ينظر : العين : ٣(
  .  ١٣٠:  ه) ديوان٤(
  (طعن).  ٣٥٣/ ٣٥) تاج العروس : ٥(
  ، (طعن).  ٢/١٤٠١) ينظر : المصدر نفسه . ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، ٦(
  .  ٣٦٢) ، ١٩٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(
  .  ٤/٢٥٤) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٨(

  (*)الدعسي:َأشَد الطَّعنِ.



)٤٤( 
 

ووردت لفظة (طعن) بالمعنى نفسه في قـول اإلمـام (عليـه السـالم) :       
يسعنِ الدلَى الطَّعع كُموا أنْفُسرأمر اإلمام (عليه السالم) أصـحابه  )١())*((واذْم .

  . )٢(أن يحثّوا أنفسهم ويعودوها على الطعن فيحملوها على ذلك
هـي   )بعدة معـانٍ نعالسالم)استعمل لفظة(طَ نلحظ مما تقدم أن اإلمام(عليه  

  االعتراض والقدح وبمعنى العيب وبمعنى القتل.
  
 :(دوع) .س   

: خالف الصـديق ، وهـومن عـدا إذا    ودالعربية ((الع جماتجاء في المع  
. )٣(والتصدي مجاوزة الشيء إلـى غيـره))  ]...[والعدوان الظلم الصراح]...[ظلم

حرفُ المعتُل أصٌل صحيح يرجع إليه الفروع كلّها، وهو يدّل ف((العين والداُل وال
ي: تجاوز ما ينبغي أن التعد]...غي أن يقتصر عليه[على تجاوز في الشيء ِلما ينب

. )٤(والعدوان الظلم الصراح . واالعتداء مشتق مـن العـدوان))  ]...يقتصر عليه[
ـ   دو يكـون للواحـد   والعدوان اسم عام من العدو يقال هو عدو بين العـداوة والع

  . )٥(واالثنين والجماعة
الظلم) في قوله تعالى: ((و االعتداء) بمعنى (اندووردت لفظة (الع  

(()٧(، األول الظلم (اعتدى) والثاني الجزاء (اعتدوا) )٦( 

. وقوله تعالى : ((  (()٩(. أي اإلفراط في الظلم)٨(                             .

                                                
  .  ٤٧٤) ، ١٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
  .  ٤/٣٨٨ ،هج البالغة : ابن ميثم البحراني ) ينظر : شرح ن٢(
  ، (عدو) .  ١/٦٥٢) مجمل اللغة : ٣(
  .، (عدو)  ٤/٢٤٩: ) مقاييس اللغة  ٤(
  . (عدو)، ٢/٣١٨ :عظمحكم والمحيط األمال :) ينظر٥(
  .١٩٤ من اآلية ) سورة البقرة :٦(
  . و،عد ٣/٧٢يب اللغة : . وتهذ ١/٣١٤) ينظر : تفسير الطبري : ٧(
  . ٨٥ من اآلية ) سورة البقرة :٨(
  . ٦٢) تفسير القرآن الكريم للسيد عبد اهللا شبر : ٩(



)٤٥( 
 

) في قول اإلمام (عليه السالم) بمعنى الظلم : ((هذا ووردت لفظة (العدوان
((انودع نُهاطبو ، انمِإي هرظَاه رأم)ذكر اإلمام (عليه السالم) ما فعله أصحابه )١ .

لنصر حليفهم ولم يكن أمـام معاويـة وأصـحابه إال الحيلـة     في صفين لما كان ا
المصاحف غيلـةً وظلمـا    والخديعة والظلم للفرار من خسارتهم المرتقبة ، فرفعوا

إلـى   مرو بن العاص (لعنهما اهللا) ودعـي وبتدليس من معاوية وع وخديعةً ومكرا
ـ وخديعة ، فقال أص رااإلحتكام لكتاب اهللا مك ه السـالم) هـؤالء   حاب اإلمام (علي

خواننا في الدين فأجابوهم وهم مخدوعون بهم ، وقد حذرهم اإلمـام مـن هـذه    إ
معاوية ولم يأخذوا بنصـيحة اإلمـام (عليـه     ا أنهم ركنوا إلى أصحابالخديعة إلَّ

السالم) التي قال فيها هذا أمر ظاهره إيمان: أي ظاهره العمل بكتاب اهللا والرجوع 
: ظلـم وحيلـة وخـداع ، فخسـروا بـذلك الـدنيا        إليه (وباطنه عـدوان) أي 

  وهنا داللة هامشية..)٢(واآلخرة
: ((واتَّقُوا مدارِج الشَّيطَانِ ومهـابِطَ   وردت في قوله (عليه السالم) أيضاو  

. مهابط العدوان : أودية المعصية والظلم والطغيان التي يهبط اإلنسان )٣(العدوانِ))
(عليه السالم) من أن نقترب منها فإن الشيطان يستدرج اإلنسان  فيها، فنهانا اإلمام

حتى يرفعه إلى قمة الطغيان وبعد ذلك يهوي به إلـى أسـفل أوديـة المعصـية     
  وهنا داللة هامشية..)٤(والكبائر
  ان وردت بداللة هامشية في قول اإلمام.يتضح مما سبق أن لفظة العدو  

  . غزا :ش
الغـزو،   غازٍ على فُعل والمغزاة والمغَازِي: مواضعجاء في العين ((الغُزى جمع 

غزوت بني فـالن أغـزوهم   تقول : (( . )٥(وتكون المغازي مناقبهم وغزواتهم))
                                                

  .  ٢٢٥) ، ١٢٢الخطبة ( ،غة : تح : صبحي الصالح نهج البال) ١(
الخـوئي   حبيب اهللا . ومنهاج البراعة : المحقق ٣/١١٩) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٢(

 ،٨/١٢٦  .  
  .  ٢٦٥،) ١٥١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح : الخطبة (٣(
. ومفتاح  ٣/٢٧٩. وفي ظالل نهج البالغة :  ٣/٢٢٧،  ) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني٤(

  .  ٦/٢١نفحات الوالية : و. ١٠/٤٥١السعادة ، 
   .، (غ ز و ) ٤/٤٣٤ )٥(



)٤٦( 
 

، والغُـزى  ذا غزا زوجهـا ، والواحدة غزوة ، وأغزت المرأة فهي مغزية: إغزوا
ـ    )١(الركّع والسجد)) على بناء الن . فـ((الغين والـزاي والحـرف المعتـل (أص

صحيحان) أحدهما طلب الشيء ، واآلخر في باب اللقاح ، فاألول الغزو ويقـال :  
. وغزا )٢()). والجمع غُزاةٌ وغَزِي أيضاغَزوتُ أغزو . والغازي : الطالب بذلك 

  .)٣(وسار إلى قتاله في وطنه العدو هاجمه
 السـم الفاعـل دالـة علـى     فظة (غزا) في القرآن الكريم جمعـا وردت ل  

(المحاربين ، قال تعـالى :  
()٥(. غزى جمع غازٍ وهو المحارب)٤( .  

 في قول اإلمام (عليه السالم) دالة علـى  بكافة صيغها ووردت لفظة (غزا)  
الهجوم : ((وقُلْتُ لَكُم. أغْزوهم قَبَل أن يغزوكُم ، فَواِهللا ما غُزِي قَوم قطُّ في عقْرِ 

. من حنكته (عليه السالم) في الحرب وأساليب الدفاع ، التأهب )٦(دارِهم إلَّا ذَلّوا))
لقتال األعداء وردع العدوان ، ذلك أن من غزي في عقـر داره أصـيب بالـذّل    
والضعف لما يفقده من معنويات وشعوره بالفشل والهزيمة، كذلك ما يتعرض لـه  

 ،فالعدو ال يفكر بشيء سوى تدمير كّل شيء فيهـا  ،في عقر داره من سفك الدماء
للقتال ، لذا أكد (عليه السالم) على ضرورة مالقاة العـدو   مسرحاوالتي ستصبح 

  . )٧(خارج المدن لتجنب حصول ذلك األمر
:  ليه السالم) دالة على المعنى نفسهت لفظة (غزا) في قول اإلمام (عوورد  

. أشار اإلمام (عليه السالم) في قوله إلى أمر )٨(((أال تَرون إلَى بالدكُم تُغْزى...))
                                                

  .(غزو)، ٨/١٥٠اللغة : ) تهذيب ١(
   .، (غزو) ٤/٤٢٣) مقاييس اللغة : ٢(
ة : عجـم اللغـة العربيـة المعاصـر    ، بـاب فعلـت ، وأفعلـت . وم    ٤/٣٨٠) ينظر : المخصـص :  ٣(

    ،(غزو).٢/١٦١٦
  .  ١٥٦) سورة آل عمران : ٤(
  .  ١/٣٠٤) ينظر : التبيان في اعراب القرآن : ٥(
  .  ٦١) ، ٢٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٦(
  .  ٢/١٠٠،. ونفحات الوالية٣٨٤ـ ـــــ ١/٣٨٣) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٧(
 .  ٤٥٤) ، ٢٣٨الخطبة ( ) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ،٨(



)٤٧( 
 

التحكيم في صفين حيث عقد مقارنة بين من يحقق أطماع معاوية وتطلعاته وهـو  
العراق من جانبهم أبا موسى األشعري  عمرو بن العاص ، وبين من اختاروه أهل

الذي عمل ضد مصالح المسلمين وأضلهم ، أكره اإلمام (عليه السالم) على قبـول  
التحكيم فكانت معاناته (عليه السالم) لذلك ال يمكن وصفها فاحتج على اختيارهم أبا 
موسى األشعري ، وقد تبرأ إلى اهللا مما يصنعه الحكمان . واقترح على أصـحابه  

ن يجابه عبد اهللا بن العباس عمرو بن العاص ، وكذلك نبه (عليه السالم) إلى أخذ أ
الحيطة والحذر من أن تغزى أطراف البالد التابعة لحكومته (عليه السالم) وهم في 

  .)١(غفلة
في قول آخر لإلمام (عليه السالم)  والعبارة نفسها ووردت في المعنى نفسه  

. بعد )٢(م تُغْزى ! انْفروا .رحمكُم اُهللا .إلى قتَاِل عدوكُم)): ((أال ترون ...إلى بلَادكُ
أن أكثر معاوية غزو البالد اإلسالمية كاليمن والحجاز والكثير من بالد العـراق ،  
حثّ اإلمام على الدفاع عن النفس واألهل واألرض حيث أصابه األسى من أن يلي 

ر وشاربوا الخمر المجلودو الحد في اإلسالم . أمر األمة اإلسالمية السفهاء والفجا
  .)٣(ولوال ذلك األمر لَما أكثر من تأنيبهم وتحريضهم على القتال

يتضح مما سبق أن لفظة (غزا) دلت على الهجوم والحرب والقتال في قول   
  اإلمام (عليه السالم) وهو المعنى المعجمي لها.

   
  

  : (غارة) غور:ص.
مغوار كثير الغارات وهو يغير إغَارةً ، ويقال بل هو جاء في العين ((رجٌل   

 )٥(و((الغارةُ اسم من اإلغارة على العـدو))  )٤(المقاتل، والمغيرةُ خيٌل قد أغارتْ))

                                                
  .  ٨/٤٢٩ونفحات الوالية : . ٣٣٢ ـــــ ٤/٣٣٠) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ١(
  .  ٥٧٩) ، ٦٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٢(
  .  ١٦/٥٧ومفتاح السعادة :  .٩/٤٤٢هج الصياغة : ب) ينظر : ٣(
  . ور) مادة(غور)تقليب(غ ، ٤/٤٤٢ ) ٤(
  ، (غور)  ٢/٧٧٤) الصحاح : ٥(



)٤٨( 
 

لخيل ، وقيل اإلغارة المصدر وقيل ((أغار على القوم إغارةً وغارةً : دفع عليهم ا
ضٍ وغاورهم مغاورةً ، وأغار على العدو وتغاور القوم أغار بعضهم على بع [...]

. ومنها ((أغار الجيشُ على العدو: شن غارةً عليهم ، هجم )١(يغيرِ إغارةً ومغارا))
((كّل جهة نعليهم م)٢( .  

وردت لفظة (المغيرات) في القرآن الكريم دالة على الخيل ، قال تعـالى :    
)حبص اتيرغراد بالمغيرات الخيل التي تغير علـى العـدو وقـت    ، الم )٣()افَالْم

دخََل  . وجاءت في الحديث الشريف : ((من دخَل على طعامٍ لم يدع إليه)٤(الصباح
)  ٦(اسم فاعل من أغار ا. مغير )٥())اا وخَرج مغيرسارِقً

.  

ووردت لفظة (الغارات) جمع (غارة) في قول اإلمام (عليه السالم) دالـة    
جوم : ((فَتَواكَلْتُم وتَخَاذَلْتُم حتَى شُنَتْ علَـيكُم الغَـاراتُ وملّكَـتْ علَـيكُم     على اله

((األوطَان)ه عن الدفاع عن بالد )٧ابذكر اإلمام (عليه السالم) نتيجة تقاعس أصح .
المسلمين إذ يصبحون مملكي األوطان تُشَن عليهم الهجمـات مـن كـّل جانـب     

  .)٨(لًا للعدو وال رادع وال مانع يحول دون هجماتهفيصبحوا عرضا سه
ووردت لفظة (غارات) دالة على الهجمات أيضا في قوله (عليه السـالم)    

((شْنُونَةم اتغَارةٌ [...] وطَرِبضاُل موفَاَألح))أشار اإلمام في خطبته هذه إلـى  )٩ .
لذّل والفقـر والـوأد   حال العرب في الجاهلية قبل مجيء اإلسالم من التعصب وا

                                                
  ، (غور).  ٥/٣٦) لسان العرب : ١(
   .، (غ و ر ) ٢/١٦٤٩غة العربية المعاصرة : ل) معجم ال٢(
 . ٣سورة العاديات : ) ٣(
  .٤/٧٨٧الكشاف :  :ينظر ) ٤(
  .  ٣/٣٤١) سنن أبي داود : ٥(
  .، (غ و ر ) ٥/٣٦) لسان العرب : ٦(
  .  ٦١) ، ٢٧صبحي الصالح ، الخطبة ( ) نهج البالغة : تح :٧(
وشرح نهج البالغة : عباس الموسـوي   .٣٦ ــ٢/٣٥غة : ابن ميثم البحراني ، ) ينظر : شرح نهج البال٨(

  . . ٢/١٠٠ونفحات الوالية : . ٣/٣٤٦الخوئي ،  حبيب اهللا لمحققا :ومنهاج البراعة. ١/٢٢١: 
  .  ٣٧٥) ، ١٩٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٩(



)٤٩( 
 

للبنت وتشتت كلمتهم وعبادة األصنام وقطـع األرحـام ، وخوضـهم الحـروب     
والغارات منها أيام حرب بكر وتغلب ، ويوم ذي قار ، وحرب داحس وغيرهـا ،  

  . )١(وتسيد القوة والنفوذ واألكاسرة والروم عليهم
(عليه السالم) : وردت لفظة (الغارة) دالة على الهجوم أيضا في قول اإلمام   

  . )٢(((فقَد صرتَ جِسرا ِلمن أراد الغَارةَ من أعداِئك على أوِلياِئك))
أنكر اإلمام (عليه السالم) في كتابه هذا على عامله على هيت كميل بـن      

زياد تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طلبا للغارة ؛وذلـك بعـد تعـرض    
ات من قبل أصحاب معاوية فكان كميـل ال يردهـا وال   أطراف العراق إلى الهجم

يردعها ، فاستعار اإلمام (عليه السالم) لفظة جسرا للتعبير عن موقف كميل هـذا  
  . )٣(بوصف عبور العدو عليه إلى العراق

ووردت لفظة (الغارة) في كالم العرب دالة على الهجـوم ، قـال أمـرؤ      
  :)٤(القيس

  ها           كَأن أسرابها الرِّعاُلوغَارة قَد تَلببتُ بِ
  : )٥(وقول القطامي
  علَى الدربِ غَارةٌ      تُصلْصُل في أشْداقهن الشَّكَائم سه يوماألفْرا

يتضح مما سبق أن لفظة الغارة قد استعملها اإلمام (عليه السالم) بـداللتها  
  المعجمية وهي (الهجوم) .

  
  : (قَتََل). القتل :  ض

                                                
حبيـب  لمحقق اج براعة : . منها ٣٠١ ـــ ٤/٣٠٠غة : ابن ميثم البحراني ، ) ينظر : شرح نهج البال١(

 .  ٣٣٨ـ  ١١/٣٣٧الخوئي ، اهللا 
  .  ٥٧٦) ، ٦١الكتاب (ج البالغة : تح : صبحي الصالح ، ) نه٢(
الخوئي ،  حبيب اهللا راعة : المحققومنهاج الب. ٥/٢٠٠) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٣(

٢٠/٣٠٨  .  
  .  ١٩٢:  ه) ديوان٤(
  . ١٣١: نه ) ديوا٥(



)٥٠( 
 

ورد القتل بالمعنى المعروف ((يقال قَتَلَه إذا أماتـه بضـربٍ أو جـرحٍ أو      
)١(علةٍّ))

(ومن معانيه قوله تعالى:  . ()أي : (( لعنهم اهللا أنى يصرفون )٢ ،
وليس هذا من القتال الذي هو بمعنى المقاتلة والمحاربة بين اثنين ، ألن قـولهم :  

فإنّه ال يكـون إال   حد ، فإذا قلت قاتَل فالن فالنًاهللا بمعنى لعنة اهللا ، من واقاتله ا
. وفي مقاييس اللغة((القافُ والتاء والالم أصٌل صحيح يـدلُّ علـى   )٣(بين اثنين))

. )٤()ا .والقتلةُ :الحاُل يقْتَُل عليها ،يقال قَتَلَه قتْلةَ سوء)إذالل وإماته . يقال : قَتَلَه قَتْلً
((قَتََل الرجَل وقتَّل الرجال ، وقاتَلَه ،وتَقَاتَلُوا واقْتَتَلُوا ... وضربه فأصـاب   وأيضا

. ((مقَاتُل اإلنسان المواضع التي إذا أصيب  )٥(مقْتَلَه ومقَاتله وأقتَلَه: عرضه للقتِْل))
إزالةُ الروحِ عن الجسد كالموت . قيل : ((وأصُل القَتِْل  )٦(منه قَتَلَه واحدها مقتَل))

لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال : قَتٌْل، وإذا اعتبر بفوت الحيـات يقـال :   
وردت لفظة (القتل) بمعنى (إزهاق الروح) وهي الداللة المعروفـة    ٧(موتٌ))

(في قوله تعالى:  ()(: . وقوله تعالى)٨
()٩(.  

: ((فَـإذَا  م) دالة على (إزهاق الروح) ووردت في قول اإلمام (عليه السال  
  .)١١(. وردت في نسخة فإذا جاء الجهاد)١٠(ياد))ء القتَاُل قُلْتُم :حيدي حجا

                                                
  . (قتل)، ٥/١٢٧ ) العين :١(
  .  ٣٠ من اآلية ) سورة التوبة :٢(
  . ،(قتل) ٩/٦٢اللغة :  ) تهذيب٣(
  ، (قتل).  ٥/٥٦ ) ٤(
  ، (ق ت ل ). ٢/٥٢) أساس البالغة : ٥(
  ). (قتل ٣٠/٢٢٩) تاج العروس : ٦(
  . )قتل ،( ٦٥٥غريب القرآن :  ) المفردات في٧(
  .  ٢٥١ من اآلية ) سورة البقرة :٨(
  . ٢٢) سورة الفتح : ٩(
  .  ٦٣) ، ٢٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (١٠(
. وهي في عدة نسخ فإذا جاء القتـال منهـا   ٤/١٥الخوئي ،  حبيب اهللا ) ينظر : منهاج البراعة : المحقق١١(

  نسخة المعتمدة في البحث.ال



)٥١( 
 

ب فإذا كان ذلك يقول الفار منهـا  وقوله جاء القتال ، أي : حان وقت الحر  
انحرفي عني أيتُها الحرب . قال اإلمام (عليه السالم) ألصـحابه إنّكـم تكثـرون    
الحديث في المجالس وتتظاهرون بالشجاعة والبسالة والعزم على قتال األعداء فإذا 
حان وقت الحرب والقتال فإذا أنتم مرعوبون يتملككم الهلع والخوف من المـوت  

اد) أي انحرفي عنّـا  يي حدين األعذار للفرار من القتال وتقولون حينئذ (حوتختلقو
  .)١(أيتها الحرب

: ((ال  دالة على الداللة نفسـه  م) أيضاووردت في قول اإلمام (عليه السال  
. نهى اإلمام(عليه السالم) عن قتل الخوارج وذكر علّـة  )٢(تقَاتُلُوا الخَوارِج بعدي))

 طلبوا الحقّ من جوهر علم ولم يكونـوا ا أنّهم هم وإن كانوا على باطل إلّذلك،  بأنّ
، يتضـح لنـا    ه الحق فوقعوا بالباطل عرضـا على علم بأنه باطل بل شبه لهم أنّ

أخالق اإلمام (عليه السالم) وإلتزامه بأحكام الدين القويم فالذي يستحق القتل مـن  
  . )٣(بالباطلقصد الباطل وعمل به ال من قصد الحق ودفع 

(صـلى   وقال اإلمام (عليه السالم) في خطبته : ((وقد علمتُم أن رسوَل اِهللا  
((لَهَأه اثَهريثَ مروَل و٤(اهللا عليه وآله وسلم) ...قتَل القات( .  

 عليه وفيها استدالله (عليه السالم) على أحكام الشرع وسنّة النبي (صلى اهللا  
) رجم الزاني ثم صلّى عليه وورثـه  النبي (صلى اهللا عليه وآله  نوآله وسلم) إذ إ

أهله وقسم المال بينهم فال ذنب إال على المذنب ، كذلك صلّى عليه فال يسـتوجب  
الذنب خروج المذنب عن الدين .. وكذلك التحكيم فال يستوجب أن يكون ــــ  

أمـر التحكـيم   فق وقبل عن الدين من وا خروجاوإن كان ذنباً بزعمكم ــــ 
) معه فقد ورث ه النبي (صلى اهللا عليه وآله في مسألة القاتل بما سنّ واستدل أيضا

  .)٥(ميراثه ألهله فال ذنب إال على المذنب أما أهله فال قصاص عليهم
                                                

ومنهاج البراعـة :  . ٢/٥٠شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  . ١/٤٧٦إرشاد المؤمنين :  ) ينظر :١(
  .  ٢/١٣٨ونفحات الوالية : .. ٤/١٨ ،الخوئي حبيب اهللا المحقق

  .  ٩٩) ، ٦١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٢(
  .  ٢/٤١وفي ظالل نهج البالغة :  ٢/١٥٥الغة : ابن ميثم البحراني ، ) ينظر : شرح نهج الب٣(
  .  ٢٣٢) ، ١٢٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٤(
  .  ٩/٤٦٥ومفتاح السعادة : . ٣/١٣٥) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٥(



)٥٢( 
 

ووردت لفظة القتال في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على الحرب وإزهاق   
. وفي كتابه هذا مـن  )١(تَلَتُكُم من وجه واحد أو اثْنَين)):((ولْتَكُن مقَا األرواح أيضا

الدالئل على حنكته في الحرب وعلمه بها وهو رد على من ادعى (وهم قـريش)  
بأنّه (عليه السالم) شجاع إال أنّه ليس لديه خبرة في الحرب ، وهو المعروف عنه 

غير فرار . فقـد أوصـى جيشـه    كرار  بأنه لم يهب الموتَ يوما اكما ذكرنا سلفً
وقائدهم بالنزول أمام األماكن العالية وسفوح الجبال وباحات األنهار وبـين فـي   

لهم من األعداء من هذه  ألنها ستكون ردءا ومانعا الم) علة ذلك ؛كالمه (عليه الس
ألن القتال من عدة  أو جهتين؛الجهات . كذلك أوصاهم بأن يقاتلوا من جهة واحدة 

تلزم القـوة وحفـظ   تستلزم التفرق والتشتت والضعف ومن جهة واحدة تس جهات
  .)٢(فيكونوا مجتمعين ظهور بعضهم بعضا

     ترتَظَـاه وأكد (عليه السالم) في كالم آخر له على شجاعته ((واِهللا لَـو
يـه  . وليس في ذلك أدنى مبالغـة فهـو (عل  )٣(العرب علَى قتَاِلي لَما ولَّيتُ عنْها))

أمـام   وغيرها من الغزوات لم يفر يومـا  وخيبر قالسالم) بطل بدر وأحد والخند
  . )٤(األعداء ال يأبه للكثرة ولو تظافروا عليه

وقد وردت لفظة (قتل) دالة على المعنى المعجمي لها وهي إزهاق األرواح   
  : )٥(في الشعر العربي، قال المهلهل بن ربيعة

    قَد متَعوا الجِياد رتُوعالُوا ارتَعوا         كَذَبوا لَثمّ قَا قَتَلُوا كُلَيبا
  القارعة :: قَرع. ط

يقال :((قَرعه بالرمح وقارعه وشهدتُ مقارعةَ األبطاِل وقراعهم وتَقَارعوا   
. و((قـارع   )٦(بالّرماحِ. وقارعتَه فقَرعتُه ... وأصابتْه قَارِعةٌ من قَوارِع الدهرِ))

                                                
  .  ٤٧٠) ، ١١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
 ـــــ ٩/١٣٨ونفحات الوالية : . ٣٧٩ـ   ٤/٣٧٨بن ميثم البحراني ، شرح نهج البالغة : ا :) ينظر٢(

١٣٩  . 
  .  ٥٣٣) ٤٥الكتاب ( ،نهج البالغة : تح : صبحي الصالح  )٣(
  .  ٤/٥٥٦الشيرازي ،  : محمد الحسيني . ونهج البالغة ١٠/١٦٤) ينظر : نفحات الوالية : ٤(
  .  ٤٨:  ه) ديوان٥(
  .  ، (ق رع) ٢/٧٠أساس البالغة : ) ٦(



)٥٣( 
 

: تَضاربوا بالسيوف في  ارعه قارع األبطاَل بعضهم بعضضاربه وصا افالن فالنً
  .)١(الحربِ))
وردت لفظة (المقارعة) دالة على النزال والقتال في قول اإلمـام (عليـه     

كُمحتَّى يح فيةَ بالسعقَارونَكُم إال المرنْصي ارالسالم): ((وال أنْص  ((ـنَكُمياُهللا ب)٢( .
ـ  يف بعضكم بعضيف ، أي المضاربة وقرع بالس٣(االمقارعة بالس(  أي إنّكـم إن .

لجأتم إلى غير اإلسالم أو غير أحكامه حاربكم أعداؤه فلكّل ملّـة أعـداء. ولـن    
ينصركم غير المضاربة والمنازلة بالسيف فإن شاء اهللا غلبـتم وإن شـاء غلـب    

  .)٤(األعداء
ما سبق أن لفظة (المقارعة) وردت بالمعنى المعجمي : في قـول  يتضح م  

  .اإلمام وهو الضرب بالسيف والقتال أو النزال 
  ::اللقاء  لقا. ظ

دّل اللقاء على ((الملَاقَاة وتوافي االثنين متَقَابِلين ولَقَيتَـه لَقـوةً ، أي مـرةً      
. )٥(قية فَعلَةٌ من اللّقاء ، والجمـع لُقـى))  . واللّ ه لُقيا ولُقْيانًاواحدةً ولقاءةً ـ ولقيتُ 

((ال مصدر اسم واللّقَاء ... تُه ِلقاءلقَي))قيل : ((ال ترد الدعاء عند اللقاء : أي  )٦(و
  .)٧(عند لقاء األقران في الحرب))

وردت لفظة (اللقاء) دالة على القتال ومواجهة األعداء في قولـه تعـالى :     
)()(. وقولـه تعـالى :   )٨

                                                
  ، (ق ر ع). ٣٠/١٨٠١) معجم اللغة العربية : ١(
  .  ٣٧٦) ، ١٩٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح : الخطبة (٢(
 :. ومنهـاج البراعـة  )قرع(، ٥٥١/  ٢١وتاج العروس : . في القتال ، الكر ٢/٥٠) ينظر : المخصص : ٣(

  .  ١٣/ ١٢الخوئي ،  حبيب اهللا المحقق
  .  ٣/٤٠٩ونهج البالغة : تح : محمد الحسيني الشرازي ،  .٢/٢٦٦ ،الراوندي  : ) ينظر : منهاج براعة٤(
  . (لقي)،  ٥/٢٦١مقاييس اللغة : ) ٥(
  / مادة اللقاء وأوقاته .  ٣/٤٦٥) المخصص : ٦(
  ، (لق) . ٤/٥٠٢نوار : األبحار ) مجمع ٧(
  . ١٥نفال : ) سورة األ٨(



)٥٤( 
 

()يوم التقى الجمعان : أي قتـال  )١ .
  .)٢(المسلمين مع المشركين يوم أحد

لـى القتـال أو   ووردت لفظة (اللقاء) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة ع  
عند اللقاء .)٣(ال أحرار صدق عند اللقاء))(( يا أهل الكوفة[...]المواجهة مع األعداء

. فقد ذم اإلمام (عليه السالم) أهل الكوفة وعنّفهم إلثـارة  )٤(ة األعداءه: عند مواج
حميتهم وتنبيههم على ما فيهم من ضعف وعجز لعلّهم يفيقوا من غفلتهم عن العدو 

هم عاجزون عن تحليل األحداث بالشـكل  ا أنّبهم ، ليصلحوا حالهم إلّ الذي يتربص
عند لقاء العدو فثبت  ذر ، فوبخهم بأنهم ليسوا أحراراالصحيح وأخذ االحتياط والح

  .)٥(فشلهم في ذلك وظهر ضعفهم وغدرهم وعدم ثباتهم في الحرب
فـي قـول    على القتال ومواجهة األعداء أيضاووردت لفظة (اللقاء) دالة   

 ،اللقاء اَطةَ جأشٍ عندبه رنَفْس نم سنْكُم َأحأمرٍئ م اإلمام (عليه السالم) : ((وأي
((هيأخ عن ذُبفَلْي ...)يحثّ اإلمـام  )٧(قتتال مع األعداء. عند اللقاء أي عند اال)٦ .

ليكونوا (عليه السالم) في هذه الخطبة المسلمين على التآزر في مواجهة األعداء و
أحدهم عن اآلخر، وأوصى (عليه السالم) بأنّه على المسلم إن كالنفس الواحدة يذب 

وجده فـي حاجـة    وجد في نفسه أنه أشجع وأقوى من أخيه فليدافع عن أخيه إن
  .)٨(لذلك

ووردت لفظة (اللقاء) دالة على الحرب والقتال في كالم العرب، قال حسان   
  :)٩(بن ثابت

                                                
  .  ١٦٦مران : آل ع ة) سور١(
  .  ٩/٤٢١) ينظر : مفاتيح الغيب : ٢(
  .  ١٧٧) ، ٩٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٣(
  .  ٤/٤٥٦) ينظر : المخصص : ٤(
  .  ٢/٤٠٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٥(
  .  ٢٢٦) ، ١٢٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٦(
  .  ٢/٢،  ه: نهج البالغة : محمد عبد) ينظر ٧(
. ٨/١٣٢ ،الخـوئي   حبيـب اهللا  . ومنهاج البراعـة : المحقـق   ٣/٢٨) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٨(

  . ١٩٤ ــــــ ٤/١٩٣ونفحات الوالية : 
  .١٨:  ه) ديوان٩(



)٥٥( 
 

  ضتُها اللّقَاءَ:قد أعددتُ جنْدا         هم األنصار عرَل اُهللا وقَا
  : )١(وقال الفرزدق

  كَم من جبانٍ إلى الهيجاء دِلفْتَ بِه      يوم اللّقاء ولَولَا َأنْتَ ما صبرا
  
  ::المنازلة  نَزَل. ع

فيقْتَتلَـا : أي   ينزال معامنازلةُ في الحربِ ،أن أن ((النزاُل ال جاء في العين  
. قيـل  )٣(. و ((النزاُل في الحرب هو أن يتنـازَل الفريقـان))  )٢(أنزلوا للحرب))

ـ )٤(((نازلَه في الحرب وتنَازلُوا ، وتَداعوا نزاَل ودعيـتُ نـزاَل))   ال ز. ف((النِّ
٥(تال))الق(((وتصدى له في الحرب : قاتلَه نازلَه))و ،)٦( .  

لفظة (المنازلة) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على المقاتلة فـي  وردت   
قد قَعـد بـه   كأنّي بقاِئلَكُم يقول: ((إذا كَان هذا قُوتُ ابن أبِي طَاِلب، ف(( الحرب :

لَةنَازمانِ وتَاِل اَألقْرق نفُ ععالض ((ِانعالشّج)منازلة الشـجعان : أي قتـالهم   )٧ .
ي تهم ، فقد أشار اإلمام في كالمه هذا إلى أنّه ربما يقول قائل : إن ابن أبومحارب

ال يقـوى   طالب (عليه السالم) يأكل طعاما بسيطًا وهذا من شأنه أن يكون ضعيفًا
هـم يجدونـه أكثـر قـوة     ا أنّعلى محاربة الشجعان وقتالهم  في سوح الحرب. إلّ

هللا الغالب . وال يعني أن اإلمام (عليه وصالبة وبسالة في مقاتلة األعداء فهو أسد ا
السالم) ال يقوى على التنعم وأكل الطيبات إنما هو بمقدوره لكنه صاحب رسـالة  
ومسؤولية للرعية، فهو يواسي الفقراء والضعفاء الذين ال يجدون قـوت يـومهم   

                                                
  .  ٢٣٥: ه) ديوان١(
 . (نزل)مادة (زنل)تقليب ، ٧/٣٦٧:  )  العين٢(
  .، (نزل) ٥/١٨٢٩) الصحاح : ٣(
  .، (ن ز ل) ٢/٢٦٤) أساس البالغة : ٤(
  ، باب المنازلة.   ١٠/٦٥٦٦كالم العرب من الكلوم :  ) شمس العلوم ودواء٥(
  ، (ن ز ل).  ٣/٢١٩٦) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٦(
  .  ٥٣٢) ، ٤٥) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٧(



)٥٦( 
 

وعمله هذا حث أصحابه على الزهد فالقوة تكون ذاتية فـي ذات المسـلم ال فـي    
  .)١(أكل ألذ الطعام. هذه هي أخالق اإلمام (عليه السالم)التغذية و
ووردت لفظة (النزال) في قول العرب دالة على القتال ، قال زهير بن أبي   
  :)٢(سلمى

 يعةَ إذْ         دامأس نأ مرلَأنْتَ أجاُلنِّالولُ زوفي الذُّ جرِع  
  :: الوغم وغم .غ

،ف((الوغْم الحرب )٣(رب إذا تناظرت شزراً))وغمت األبطال في الح قيل((  
  .)٥(.يقال((تَواغَموا : أي تَقَاتَلُوا)))٤(أو القتَاُل))

عليـه السـالم) :   في قول اإلمام ( غم) دالة على الحربوردت لفظة (الو  
ي م لَموإنّه))((ٍلَاملَا إسو ةيلاهي جغْمٍ فقُوا بِوبس)بعث اإلمام )٧(. الوغم : الحرب )٦ .

(عليه السالم) بكتابه إلى عبد اهللا بن العباس عامله على البصرة ، لما بلغه أن ابن 
العباس قد أضر ببني تميم ، فقد كان يتذكر عداوتهم لإلمام فـي واقعـة الجمـل    
وانحيازهم إلى أصحاب طلحة والزبير وعائشة ، فعيرهم بذلك فنهى اإلمام (عليه 

يحكـم بـين الرعيـة بالمسـاواة      نه هذه األفعال ووصاه أنالسالم) أن تصدر م
لم يسبقوا بـوغم ، أي: إنّهـم    والطريقة المستقيمة وقد ذكر له أحوالهم ومنها أنهم

ن بالثوران والحقد على األعداء ولعدم احتمالهم األذى لشرف نفوسـهم ،  معروفو
ن أذى ، أو أنّهم لـم  فيجب طمأنة قلوبهم من الحقد وغيره كيال يفعلوا ما يفعلوا م

  . )٨(يسبقوا بشفاء حقدهم من العدو ، بما عرف عنهم من قوة ونجدةً

                                                
محمد الحسيني الشيرازي :. ونهج البالغة ٢٠/١٠٩ي ، الخوئحبيب اهللا لمحقق ) ينظر : منهاج البراعة : ا١(

  . ١٣٧ ــــــ ١٠/١٣٦. ونفحات الوالية :  ٤/٥٥٦، 
  .  ١١:  ه) ديوان٢(
  . (وغم)مادة(غمو) تقليب ، ٤/٤٥٦) العين : ٣(
  . (وغم)، ١/١١٦٧وس المحيط : ) ينظر : القام٤(
  ،(وغم).٢/١٠٤٥المعجم الوسيط : ، (و غ م) .  ٢٤/٥٨) تاج العروس : ٥(
  .  ٤٧٦ ،) ١٨تح : صبحي الصالح ، الكتاب () نهج البالغة : ٦(
  .  ٥/١١٠في ظالل نهج البالغة : . ونفسه السابق ) المصدر ٧(
. ونفحـات   ٥/١١١. وفي ظالل نهج البالغة  ٤/٣٦٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٨(

  .  ٩/٢٠٤الوالية : 



)٥٧( 
 

  الوغى:وغي :. ف
 .)١(جاء الوغى بمعنى ((صوتُ األبطاِل في الحربِ أو الحـربِ نفسـها))    

((ةلَبوالج توغَى لما فيها من الصقيل للحرب و)) ً٢(وأيضا(  ومنهم من خـص)) .
  .)٣(بالحربِ))الوغَى 
وردت لفظة (الوغى) دالة على الحرب والقتال في قـول اإلمـام (عليـه      

الو سمح لَو أن بِكُم اِهللا إنّي ألظُن مالسالم) : ((وأي   تُ، قـدـوالم ّرـتَحاسغَى ،و 
. )٥(لحربااشتدت  :. حمس الوغى)٤(انْفَرجتُم عن ابنِ أبِي طَاِلبٍ انْفراجِ الرأسِ))

أشار اإلمام (عليه السالم) في هذه الخطبة إلى تخاذل أصحابه وفـرارهم وعـدم   
الثبات معه لمواجهة األعداء بعد معركة النهروان . وإنه متيقن من أنهم سينفرجون 
عنه انفراج الرأس من الجسد إن اشتد القتال واستعرت نار الحرب مع أهل الشام 

نفراج الرأس فما فائدة الجسـد مـن دون   رته با، فشبه تخاذلهم عن نص في صفين
فرقهم وتشتتهم ال الرأس ، وهل من حياة لهذا الجسد إن انفصل عنه الرأس .وإن ت

  .)٦(كما أن الرأس إن انفصل من الجسد ال رجوع له رجوع بعده أبدا
اشتداد الحرب  (حمس الوغى) دالة على المعنى نفسهها وردت العبارة نفس  

  .)٧(ه (عليه السالم)في خطبة أخرى ل
م):((ولَم في قوله (عليه السـال  ووردت لفظة (الوغى) دالة على (الحرب)  

. رد اإلمام (عليه السالم) فـي  )٨(، بِوقْعِ سيوف ما خَلَا منْها الوغَى))يمنَعوا حرِيما
اهللا  ول اهللا (صلىهذه الخطبة على معاوية وذكّره بأعمامه وأخواله الجاحدين لرس

                                                
  . (وغى) مادة(غوي) تقليب، ٨/١٨٩غة : ) ينظر : تهذيب الل١(
  .)وغى(،  ٦/٢٥٢٦) الصحاح : ٢(
  .، (وغي) ٤٠/٢١٧) تاج العروس : ٣(
  .٧٦،  )٣٤: تح : صبحي الصالح ، الخطبة ( ) نهج البالغة٤(
، ٢/١٠٤(حمس) . مقـاييس اللغـة :    ٣/٩٢٠والصحاح :  ).ح س م(،  ١/٥٣٤) ينظر : جمهرة اللغة : ٥(

  .(حمس)
  .  ٢/٢٠٩ونفحات الوالية : . ٤/٦٣الخوئي : حبيب اهللا ) ينظر : منهاج البراعة : المحقق ٦(
  .  ١٧٨) ، ٩٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٧(
  .٥٨٢) ، ٦٤الكتاب ( تح:صبحي الصالح،: نهج البالغة) ٨(



)٥٨( 
 

) فوقعوا صرعى في محالهم التي صرعوا فيها ـــ وكذلك هو فـي  عليه وآله 
) فلم يدفعوا عن ول اهللا (صلى اهللا عليه وآله الضاللة والجحود إذ أنكر وصية رس

أنفسهم الموت ولم يمنعوا حريمهم الذّل بوقع السيوف التي وقعت عليهم فلم تخـُل  
ذا ، ولم تعرف تلك السيوف المساهلة مـع  منها الحروب بل هي باقية إلى يومنا ه

  .)١(أعداء اهللا بل هي شديدة عليهم
  اإلمام (عليه السالم) استعمل لفظـة الـوغى بمعناهـا     يتضح مما سبق أن

  المعجمي الدال على (الحرب).
وقد وردت لفظة (الوغى) دالة على الحرب فـي كـالم العـرب ، قـال       
  : )٢(النابغة

نَةَ يالطَع نُلالطَاعُل النَاها اَألسنْهُل منْهغَى           يالو مو  
يتضح لنا مما سبق من مادة المبحث األول أن أمير المؤمنين (عليه السالم)   

قد استعمل أسلوب الترغيب والترهيب مع من تخاذلوا عنه أو من أعلـن العـداوة   
كان الموقـف   لإلسالم بحسب الظروف المحيطة به والموقف المناسب معها ، فإن

نه يستعمل أسلوب التـوبيخ والترهيـب والوعيـد    ا فإالترغيب استعمله وإلّبيسمح 
تباعهم هوى النفس والضاللة . لذا ما أصاب الماضين من قبلهم نتيجة اوالتذكير ب

كال بحسـب الموقـف    ظ المرادفة لها هي اكثر استعمالًاكانت لفظة الحرب واأللفا
ن ألفاظ المبحث أ وتارة بداللتها المجازية . وأيضاجمية تارة استعملها بداللتها المع

تحت عنوان أو لفظ عام يجمعهـا   األول قد رتبت بحسب الحقل الداللي الذي يقع
   وربطت بعالقة الترادف.

 
  املبحث الثاني
   :أوالً : ألفاظ االستعداد للحرب والنصرة 

 :   :االستعدادعدأ -أ  
                                                

 ، يمحمد الحسيني الشـيراز : . ونهج البالغة  ٢١١/٥حراني ، ) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم الب١(
  .  ٦٠٦ ـــــ٤/٦٠٥

  .  ١٦٧: ه) ديوان٢(



)٥٩( 
 

عين والداُل أصٌل صحيح واحد ال يخلو من العـد  ورد في مقاييس اللغة ((ال   
وهو اإلحصاء ،واإلعداد الذي هو تهيئة الشيء... يقال أعدتُ الشيء أعده إعدادا. 

. و((اشتقاق أعدّ من عينٍ ودالين ألنّهم يقولون  )١(واستعددتُ الشيء وتَعددتُ لَه))
و((إعداد الشيء ، اعتداده واسـتعداده ، وتعـدده    . )٢(أعددنَاه فيظهرون الدالين))

. يقال : ((أعـد الشـيء هيـَأه    )٤(. و((االستعداد لألمر: التهيؤ له)))٣(إحضاره))
((هوجهز)٥(((ته تهيأ له واستعدلألمر عد أعد))و .)٦( .  

)وردت لفظة (أعد) دالة على التحضير والتهيؤ في قوله تعـالى   
 ()( . وقوله تعالى :)٨(. وأعدو لهم : هيئوا )٧ 

()١٠(. ألعدوا له ، أي : الستعدوا له وتهيئوا )٩( .  
ووردت لفظة (أعد) دالة على التحضير والتهيـؤ فـي قـول اإلمـام (عليـه      

أي : فهيئوا لها عدتها مـن  ) ١١(لْحربِ ُأهبتَها وأعدوا لَها عدتَها))السالم):((فَخُذُوا ِل
  .  )١٢(السالح واآلالت ونحوهما

وردت لفظة (االستعداد) دالة على التهيؤ والتحضير لألمر في قول اإلمـام  
. )١(لَاقٌ ِللْشَامِ))(عليه السالم) : ((إن استعدادي ِلحربِ َأهِل الشَّامِ وجرِير عندهم إغْ

                                                
)٤/٢٩)  ١ .(عد) ، 
 د).د(ع ٢/١١٥) تهذيب اللغة : ٢(
 (العد) . ١/٨١) المحكم والمحيط األعظم : ٣(
 ، عدد . ٣/٢٨٤) لسان العرب : ٤(
 ، أعد . ٢/٥٨٧) المعجم الوسيط : ٥(
 ، (ع د د ).٢/١٤٦٣ربية المعاصرة : ) معجم اللغة الع٦(

 .٦٠ من اآلية ) سورة األنفال :٧(

 . ١٠/٥٥.والتحرير والتنوير:  ٤/٣٢) ينظر: تفسير أبي السعود، ٨(

 .٤٦ من اآلية  ) سورة التوبة :٩(

 .  ٤/٧٠) ينظر : تفسير أبي السعود ، ١٠(

  .٦٠)،٢٦نهج البالغة: تح :صبحي الصالح، الخطبة( )١١(
.ونهج البالغـة: محمـد   ١/٢١٧.ونخبة الشرحين :٢/٢٧شرح نهج البالغة: ابن ميثم البحراني،ينظر:  )١٢(

  .١/٦١الحسيني الشيرازي،



)٦٠( 
 

. وقال (عليه السالم) في الخطبة نفسها: ((وال َأكْره )٢(االستعداد : التهيؤ والتحضير
((اإلعداد لَكُم)وقوله (عليه السالم) في هذه الخطبة غير متناقض فهو ال يريـد  )٣ .

االستعداد بهذا الوقت بنفسه والجهر به كي ال يصل خبر االستعداد للحـرب إلـى   
لشام فال يجنحوا بعد ذلك للسلم إن أرادوه فيتهيئوا للحرب والقتال، فيغلـق بـذلك   ا

باب الخير عليهم إن أرادوه، وأما عدم كرهه (عليه السالم) اإلعداد ألصحابه فهذا 
يكون سرا ، وذلك ال بد للجيش أن يكون مستعدا دائما وأبدا ألي طارئ قد يطـرأ  

وعسكره والعـدة البـد أن يكـون علـى أهبـة      على البالد أو خارجها فالجيش 
  . )٤(االستعداد

ومما سبق يبدو أن االستعداد أخذ العدة واألهبة للحرب سواء كانت مادية أم 
  معنوية . 

ووردت لفظة (أعد) دالة على التهيؤ والتحضير في كـالم العـرب، قـال    
  : )٥(الكميت

 لكَرِيمِ وحيلَةُ المحتَاِلفَلكُّل ذَِلك قَد أعد عتَاده       أنَفُ ا
  

  :غاثة :اإل ثاغأ –ب 
جاء في تهذيب اللغة ((الغوث: اسم، يقال: غاثه يغوثه غوثًا وهو األصل،     

.  )٦(وأغاثه يغَيثه إغاثه فأميت األصل من هذا واستعمل َأغَاثَـه يغيثُـه ِإغَاثَـةً))   
وثُ والغَواثُ، ... ولـم يـأت فـي    و((غَوثَ الرجُل قال : وا غوثاه ،واالسم الغَ

األصوات شيء بالفتح  غيره وإنّما يأتي بالضم مثَل البكاء والدعاء ، وبالكسر مثل 
. ((يقال: استغاثني فالن فأغَثْتَه إغاثةً ومغُوثَةً ... قالوا االستغاثة )٧(النداء الصياح))

                                                                                                                                       
 .  ٨٥)، ٤٣) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (١(

 .  ٢/١١١) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ٢(

 .  ٨٥)، ٤٣ة () نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطي٣(

 .  ١/١٧٤) ينظر: نخبة الشرحين ، ٤(

 .  ٣٧٨) ديوانه: ٥(

 .  )و ثمادة (غثو) تقليب(غ،  ١/٤٢٩)  ٦(

 ، غيث. ١/٢٨٩) الصحاح : ٧(



)٦١( 
 

ة والنقمة، والعون على الفكاك من الشدائد . طلب الغوث :وهو التخليص من الشد
يقال : أغاثهم اهللا برحمته كشف شدتهم، .... وغوث الرجُل قال : واغوثاه ، يقال 
: ضرِب فالن ، فتغوث.. واستغاث الرجل استنصره واستعان به... واالسـتغاثة  

. واإلغاثة: اإلعانة والنصرة وتقديم )١(طلب الغوث... والمغوثة المعونة والنصرة))
. واالسـتغاثة فـي   )٣(. يقال: أغاثة اهللا : أجاب دعاءه وأعانة ونصره)٢(اعدةالمس

  .  )٤(النحو : هي نداء من يخلّص من شدة
(وردت لفظة (أغاثة) دالة على اإلعانة والنصرة فـي قولـه تعـالى:    

 ()اهللا  . أي: تطلبون اإلغاثة والنصرة فنصـركم )٥

(. وقوله تعالى )٦(يوم بدر بألف من المالئكة مردفين  
()٧(.  

ووردت لفظة (أغاثة) في قول اإلمام (عليه السالم) دالـة علـى اإلعانـة    
. الغـوث : الصـوتُ   )٨()والنصرة: ((أقُوم فيكُم مستَصرِخًا، وُأنَـاديكُم متَغَوثًـا)  

. ذكر اإلمام(عليه السالم) حاله مع قومه حينما دعاهم للخروج إلى )٩(مستصرخ به
النعمان بن بشير ، ونصرة مالك بن كعب عامله على عين التمر، فلم يخـرج إال  
نفر قليل ،نحو ثالثمئة لنصرة دين اهللا فتثاقلوا ، فذّمهم (عليه السـالم) مسـتنكرا   

صم ال يسمعون له قولًا حين يستنصرهم وال يجيبون له دعوة حينما موقفهم كأنهم 
                                                

 ،(غوث).  ٢/٦٦٥) المعجم الوسيط : ١(

 ، غ و ث. ٢/١٦٤٨) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة : ٢(

 ، غ ي ث . ٢/١٦٥٤: ) معجم اللغة العربية المعاصرة ٣(

. وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن   ٤/٢٥٤. والمقتضب :  ٢/٢١٥) ينظر : كتاب سيبويه ، ٤(
 .  ٤/٤١. وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ١١٠/ ٣مالك: 

  . ٩ من اآلية  ) سورة األنفال :٥(
 .  ١٥/٤٥٩: . ومفاتيح الغيب  ٢/١٠) ينظر: تفسير بحر العلوم للسمرقندي ، ٦(

 .١٥ من اآلية ) سورة القصص:٧(

 .  ٨٢) ، ٣٩) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٨(

. منهـاج  ٢/١٠٠،(غوث). وشرح نهج البالغة : ابن ميـثم البحرانـي ،   ٢/١٧٤) ينظر: لسان العرب : ٩(
 . ٤/١٤٠البراعة 



)٦٢( 
 

يناديهم متغوثًا إلعانة أخيهم مالك بن كعب وردع العدوان ، فال يدركون ما عواقب 
  .)١(تخاذلهم وتواكلهم فال ينفع حينئذ ثأر وال نصرة

وردت لفظة (إغاثة) دالة على اإلعانة والنصرة أيضا في قول اإلمـام (عليـه   
. أي: )٢(لسالم):((وقَد كُنْتُ حثَثْتُ النَّاس علَى لحاقه وأمرتُهم بغياثه قَبَل الوقْعـة)) ا

وكنت قد حثثت الناس دائما على نصرته والجهاد معه قبل القتال وقتله (محمد بن 
ا . يتضح مم)٣(أبي بكر)فتثاقلوا بالحجج الكاذبة واألباطيل للقعود عن الحرب جبنًا

سبق أن لفظة(إغاثة) وردت في قول اإلمام(عليه السالم) دالة على معناها الحقيقي 
  المعجمي.   

ووردت لفظة (إغاثة) دالة على اإلعانة والنصرة في كـالم العـرب : قـال    
  : )٤(الفرزدق

  غثْنَا وقَد رأوا      شآبِيب موت يقْطُر السم وابِلَهوقَالُوا ِلعباد َأ
  
 :ب)(ذ

وبذُب بيذ ذُ اجاء في العين (( ذَبوهو ي ....ّـ   ب فـي الحبِر  ـ عـن ح ريمه 
 .ذا منع عنهإ اذَب بذوي عن الشيء ذب يقال((. )٥()هم ذَباأي : يدفع عن هوأصحاب

                                                
. ونخبـة   ٤/١٤٣حبيـب اهللا الخـوئي ،   . ومنهاج البراعة : المحقـق   ٢/١٠١،  ) ينظر: لسان العرب١(

 .  ١/٢٨٥الشرحين: 

 .  ٦٠٢)، ٣٥) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب (٢(

 .  ٤/٤٥٣. ونهج البالغة: محمد الحسيني الشيرازي ، ٥/٢٦٩) ينظر: في ظالل نهج البالغة: ٣(

 .  ٥٠٧) ديوانه : تح : علي فاعور، ٤(

 ، (ذب).  ١٧٨/ ٨)  ٥(



)٦٣( 
 

(ومـن  . ()٢(درع والطّنْوالم عفْفالذّب الد. )١(م))دفّاع عن الحري اببوذَ بذَمورجٌل 
  .)٣(ه))وه: ردوبالمجاز أتاهم خاطب فذَ

على  غيبة، كان حقًايه بالمِ أخحن ذَب عن لَمالحديث الشريف ((وقد ورد في  
  . )٤(ر))يعتقه من النا ناهللا أ

السـالم) دالـة علـى الـدفاع      مـام (عليـه  وردت لفظة (ذب) في قول اإل  
ـ  بذيلْ، فَلًاشَانه فَمن ِإخْو دحَأ نى مَأ.. ر.رٍئام (وأيوالمنع:( عَأ نخ ٥())يـه( . 
  . )٦(فليدفع :فليذب
خوانهم المسلمين على المحبة والدفاع عن إالمؤمنين (عليه السالم)  أمير حثّ  

المسـلم الشـجاع   مسلمين فإراء لحماية بالد الالمسلمين في البأساء والض ن أحس
األخوة  يدافع عن نفسه . وفي ذلك قضاء لحقّ فليدافع عنه كما خيه ضعفًا وجبنًابأ

  . )٧(سالمي القويممسلمين ، وهي من تعاليم الدين اإلبين ال
:  مام (عليـه السـالم)  ذاب) دالة على المدافع في قول اإللفظة (ال ووردت

ـ  سيلَفَِإذَا  فَنَظَرتُهم ...نَاعَأ نمو شِيرعلى قُ كيدي استعنّإ مه(اللّ ـ اي رِل فوال د ،
ذاب وال مسال أهُلد، إاع بي٨(ي)ت( .  

 تعالى واستعانه على نصرته مير المؤمنين هللا ظلم قريش له ودعا اهللاشكا أ
وال  تي هي استحقاقه ، ولم يجد مـدافعا ه في الخالفة النتقام منهم فقد سلبوا حقّواال

                                                
  ، (ذ ب ب).١٠/٥٣كم المحيط األعظم : ) المح١(
  ، (ذبب). ٣٨٠/ ١) ينظر : لسان العرب : ٢(
  ، (ذبب).٢/٤١٩) تاج العروس : ٣(
 ، من حديث أسماء بنت يزيد.  ٤٥/٥٨٣) مسند أحمد : ٤(

 .  ٢٢٦) ، ١٢٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(

 .  ٣/١٢١شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، .و ٢/٢) ينظر نهج البالغة : محمد عبده ، ٦(

. منهاج البالغة : المحقق حبيب اهللا الخـوئي،  ٣/١٢١) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٧(
١٣٣ -٨/١٣٢  . 

 .  ٤٢٢)، ٢١٧) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٨(



)٦٤( 
 

يما لو نهض بالمطالبـة  ن تأخذهم فغير أهل بيته وقد ضن بهم من المنايا أ ناصرا
  . )١(هبحقّ

لذب) دالة على الدفاع عن قـول اإلمـام (عليـه السـالم) :     لفظة (ا ووردت
))وقَاوا نَنَوا لَدار الحاُهللابِر مزفَع ، ح نع لَنا على الذَبوزته ّوالر ،مي من وراء 
حرمتوجعلنا مدافعين عن شـريعته   لنا تعالى اهللا ب: الدفاع ، أي قصد. الذّ)٢())ه

وحوزته فكانت نفوسنا فداء ووقاية ندافع بها عن حرمته تعالى وهـو رسـول اهللا   
أنه دافـع عـن   (صلى اهللا عليه وآله) فكما هو معروف عن اإلمام (عليه السالم) 

(عليه السالم) نام في فراش ه سالم من طفولته حتى آخر عمره الشريف ومنه أنّاإل
سـه الشـريفة،   وسلم) في ليلة المبيت المعروفة ففداه بنف وآله عليه (صلى اهللالنبي

 وحمزة  بن عبد المطلب عـم  ضايوكذلك  كان جعفر بن أبي طالب وأبو طالب أ
  . )٣(سالمافعون عن رسول اهللا وعن شريعة اإلالرسول (صلى اهللا عليه وآله) يد

المنع في قول اإلمام لة على الدفاع ولفظة (ذب) وردت دا نا سبق أح مميتض  
. ووردت ذلك وردت بداللتها المجازية أيضاجمية وك(عليه السالم) وهي داللة مع

 )٤(: قال الطرماحلفظة (الذّب) دالة على الدفاع والمنع في كالم العرب 
:

    
  

  تْثُ حلّاِئها حيبطْح ينا ابن بي      أنَنإنَّ انطَحابِ قَسب عن أحذبُأ
  . )٥(أي أدفع وأحمي: ببُِأذَ

 رباطة الجأش:    -  أ

                                                
.  ٢٠٩-٨/٢٠٨. ونفحـات الواليـة   ١٦٣-١٤/١٦٢خوئي، ) ينظر: منهاج البراعة: المحقق حبيب اهللا ال١(

 .  ٣/٤٥١ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ، 

 .   ٤٦٦)،  ٩) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الكتاب (٢(

 .  ١٤/٤٥١.ومفتاح السعادة :  ٣٦٦-٣٦٥/ ٤) شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٣(

 .٧٠) ديوانه :٤(

 ر نفسه. ) المصد٥(



)٦٥( 
 

ـ  )١())زعالفَ دنْع بِلْالقَ تُابِذا كان ثَ، إالجأشِ طُابِر فُالنيقال:(( ط ي. ومنـه رب
نفسـه عـن الفـرار     ه يـربطُ نّ،أل الجأشِ رابطُ . ورجٌل )٢(شجاع:أي الجأش، 
بِالقلْ جأشُ الجأشُ((ف . )٣(هلشجاعت وهو رواعذا اضطَإ هر٤())الفـزع  عند ب( .

، وسيطرة المرء التامة علـى قـواه    بِالقلْ وثباتُ سِفْالنَّ هدوء الجأشِ رباطةُأما((
  . )٥())رفاتهو سلوكه وتصه أو مشاعرِأة و قدراته الحسيالعقلية أ

. وربطنا: أي )٦() وربطْنَا علَى قُلُوبِهِم ( : في قوله تعالى) وردت لفظة (ربط
  . )٧(هموثبتناهم على دين

مـام  في قـول اإل ووردت لفظت (رباطة الجأش) دالة على الثبات وقوة القلب 
ـ اللّ عنـد  أشٍج ةَاطَبر هأحس من نَفس مكُنْم وأي امرٍئ(( (عليه السالم) : ... اءقَ

 .)٩(األعـداء : قوة القلب والثبات عنـد لقـاء   الجأشِ . رباطةُ)٨())يهأخ عن ذُبيلْفَ
سالم) أصحابه بلزوم التنسيق بين أفراد الجـيش، ذلـك أن   مام (عليه الاإلأوصى 

شجع وأقوى للدفاع عن الضعاف عند لقاء العدو لتقليل يتولى قيادة الجيش من هم أ
١٠(منها الخسائر والحد( .  

قال لبيد  ، وهو الثبات في كالم العرب ووردت (رباطة الجأش) بالمعنى نفسه
   :)١١(بن ربيعة

                                                
 (ربط).،مادة (برط)تقليب ١/٣١٥) جمهرة اللغة : ١(

 .٣/١٢٤٨) ينظر: المصدر نفسه، ٢(

 ، باب فاعل بكسر العين . ١/٣٥٣) ينظر: معجم ديوان األدب : ٣(

 .  ، مما وقعت الهمزة منه وسطًا ٤/١٤٤) معجم ديوان األدب : ٤(

 ، (ج أ ش).١/٣٣٩) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٥(

 . ١٤ من اآلية ) سورة الكهف :٦(

 .٢/٣٤٠) تفسير بحر العلوم للسمرقندي: ٧(

  .  ٢٢٦)، ١٢٣) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٨(
 .٩/٤١٣) ينظر: المصدر نفسه .ومفتاح السعادة : ٩(

 .  ٩/٤٤١٤. ومفتاح السعادة : ١٣٣-٨/١٢٣) ينظر منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ١٠(

 .١٢٢) ديوانه : ١١(



)٦٦( 
 

  لِّ وجْلعلى كُ شِْأطُ الجعلَيها راكب      رابِ السير ديسِئ
    :الرفْدــــ  رفَد ـ ت

ـ ة بالعطاء وسـقي ال المعونَ دفْالر(رفَد :( جاء في العين    بن والقـول وكـلّ  لّ
)١())شيء

 رفـاد ... واإل لك إذا أعنتـه ذا اعطيته وكذإ داأرفده رفْ رفَدتُهتقول:(( .
)٢())االسـتعانةُ  واالسترفاد التعاون، المعاونةُ والترافد واإلعانةُ والمرافدةُ اءاالعط

. 

المعاونـة   نقاس وهوم مطّرد واحد أصٌل اُلوالد اءوالف اءالر(( اللغة مقاييسففي 
ـ الرِّ، إذا أعطاه . واالسم هدفر: فالرفد مصدر رفَده يبالعطاء وغيرهوالمظاهرة  د فْ

 ...والرافد المرفعين والماأ دو((. )٣())يضالردة فَافةُلَاع ّهو اإلعانـة،  د وفْمن الر
 شـيء  ... فكّلالقيامعان على أن ُأ الّأي: إ دافْا رِلّوال أقوم إ هتُنْه، أعيقال : رفَدتُ
جعلته عنًاو ٤())فقد رفدته أو واستمددت به شيًئا لشيء( .  

  
ويوم الْقيامة  ( د) دالة على معنى اإلعانة في قوله تعالى:(رف ردت لفظةو

فُودرالْم فْدالر ٦(. أي بئس العون المعان )٥()  بِْئس( .  
فـي قـول اإلمام(عليـه     نفسـه علـى المعنـى    دالة ووردت لفظة(رفد)

علـى  )يه السـالم عل.دعا أمير المؤمنين()٧(لَيس ِلي رافد)) اذَِإفَ تُرظَنَالسالم):((فَ
وال  ا، فلم يجد ناصر التي هي أمر إلهي ه بالخالفةهم ظلموه وسلبوا حقّقريش النّ

                                                
  (رفد) .مادة(درف)تقليب ،  ٨/٢٤) ١(
  ، (رفد) . ٢/٤٧٥) الصحاح : ٢(
 ، (رفد).٢/٤٢١)  ٣(

 ، (رفد) .  ٨/١١٠) تاج العروس : ٤(

 . ٩٩ من اآلية ) سورة هود :٥(

 .  ٣/٧٧.ومعاني القرآن للزجاج :  ١/٢٩٨) ينظر: مجاز القرآن: ٦(

  .  ٤٢٢ ، )٢١٧( الصالح ،الخطبةنهج البالغة: تح: صبحي  )٧(



)٦٧( 
 

. وقـد ذكرنـا لـك    )١(ن بهم عن المنايابيته وقد ض هَلا ألّا لرفع الظلم عنه إمعينً
  . )٢(اسلفً

قـال عمـرو بـن    د) دالة على اإلعانة في قول العرب ،وردت اللفظة (رف
   :)٣(كلثوم

  اينَدافد الرقَ رِفْا فَورفَدنَ      حن غَداةَ أوقد في خَزازىونَ
  . )٤(، أي أعنّا وأعطينا رفدنا

  :المساعدة :  ساعدث_ 
ـ مـر م على األ جَلالر تُداعس(( : تقول    ساع٥())ذا أنجدتـه عليـه  ةً، إد(. 

د مـن السـاع   نها مـأخوذةٌ أل؛. قالوا للمعاونة مساعدة  )٦()ةُ)نَاوعالم ةُداعسالمو((
ه دتُوأسـع سعادا،ساعدةً وإم جَلالر .تقول ساعد)٧(مورهيتقوى به على أونسان فهلإل
٨(هتُنْأع(فالم .ساعدة مصدر ساعمعونة :، أي د)٩(.  

 تُرظَنَفَوردت لفظة (مساعد) دالة على اإلعانة في قول اإلمام (عليه السالم):((
. وقد مر ذكر قوله (عليه )١٠())يتيب هَلا ألّإ داعسوال م ابوال ذَ دافي رِل سيذا لَفَإ

  . )١١(السالم) وتوضيحه في الصفحة السابقة
بـن   ،قـال عبيـد   في كالم العـرب  عانةة على اإلووردت لفظة (ساعد) دال

   :)١(برصاأل
                                                

  .   ١٤/٩٤ : . ومفتاح السعادة٢٠٩ـــــ٨/٢٠٨ينظر: نفحات الوالية: )١(
 ).٥٥(  ) ينظر: الصفحة٢(

 .  ٨٢) ديوانه : ٣(

 .  ٨٢ : ) ينظر :ديوان عمرو بن كلثوم٤(

 (سعد).مادة (دسع)تقليب، ٢/٦٤٥) جمهرة اللغة: ٥(

 ، سعد . ١/٤٦١) مجمل اللغة : ٦(

 ، سعد .  ٣/٧٥) ينظر: مقاييس اللغة : ٧(

، (التعـاون)   ٣/٣٧٢. والمخصص: ،مادة(عسد) تقليب(س ع د) ١/٤٦٨المحكم والمحيط األعظم: :) ينظر٨(
 . 

 ،(س ع د) .٢/١٠٦٧) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : ٩(

 .  ٤٢٢)، ٢١٧) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (١٠(

 ) .٥٥صفحة () ينظر: ال١١(



)٦٨( 
 

  ي غَرِيبا تَقُْل إنّنلَا      وهذا كُنْتَ بِإ ضٍأرساعد بِ
  . )٢(: أعنهم على أمورهم ساعد ، أي

 
  :المسير (سار)ج ـــــ 

 . )٣())يراومس رايير س. سار يس ير معروفٌالسالعربية (( اجمجاء في المع   
ير فـي جهـة توجهـوا    إذ امتد بهم الس يرا ومسيراون سيرسي القوم ومنه ((يقال:

ـ  أصـلٌ  اءوالـر  اءوالي ينالس((قال ابن فارس:.   )٤())ليهاإ علـى مضـي    دلُّي
 اراسيوتَ يراسوم يراير س، سار يسير الذهابالسوفي لسان العرب(( .)٥())وجريان

ومسيرةً وساي٦())رور( .  
  

 يه السالم)على دالة الخروج للحرب:مام (علوردت لفظة(المسير)في قول اإل
.  )٧())كانفةٌ ينملسللم نكُا تَ،لَ بكَنْتَلقهم فَتَفَو بِنَفسك ،دى هذا العلَِإ رسمتى تَ كنّ((إ
للمسلمين ملجأ يلجأون  دو بنفسك فتنكسر لم يبقَلى مالقاة العإنّك متى تخرج إ أي
(عليه السـالم)   ماماإل فنصحليه فيتشتت صفهم وتذهب ريحهم ويتفرق أمرهم . إ

  . )٨(بعدم الخروج بنفسه لمالقاة الرومبن الخطاب عمر 
في قول اإلمام  تعداد للحرب أيضاالخروج واالس ووردت لفظة (المسير) دالة على

 موي كونةً ال يعقْو مكُبِ نع، ألوقإلَيكُم يرِسلى المإ يونمأتُجلَْأ ِئنوِل(عليه السالم):((
الجلَإ ِلميلَا كَلَّا إهالَقَع ةع٩())ق(عليه السد اإل. توع) مام االم) أهل البصرة مسـتعد 

                                                                                                                                       
 .  ٢٢) ديوانه: ١(

 .        ٢٢) ينظر:ديوانه :٢(

 (سير). مادة (سري) تقليب ،٧/٢٩١العين : )٣(

 (سير).مادة (سري) تقليب ،١٣/٣٤تهذيب اللغة: )٤(

  ،(سير).٣/١٢٠مقاييس اللغة : )٥(
 ، (سير).٤/٣٨٩ )٦(

 .٢٤٢) ،١٣٤نهج البالغة :تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٧(

.وفي ظالل نهـج   ١٠/١٢٤. ومفتاح السعادة : ٣/١٦٣ظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ) ين٨(
 .  ٣/١٣٣البالغة : 

 .  ٤٩٤)، ٢٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٩(



)٦٩( 
 

إن عادوا إلى الفتنة ثانية وإن قابلوا اإلحسان والعفـو فـي    ليهم وقتالهمللخروج إ
يقاع بهم وقعة تكون وقعة وقعة الجمل باإلساءة والوقاحة والجرأة على إمامهم، واإل

ردف ه (عليه السالم) أنّا ألّتحقير والصغر. إالالجمل بالنسبة اليها كلعقة العق في 
 وا فال ييأسوا من عدله وفضـله ن يرجعوا أو يتوبالوعيد بما هو مرجو الحتمال أ

ـ مع ِأ:((بقوله (عليه السالم) .)١(ذكر فضل ذي الطاعة والوفاء منهمف، ارفٌ نّي ع
وال ، يإلى بـرِ  ماهِتَمتجاوزٍ م يرغَ قّهح ةيحصي النّذِلو، لَهضم فَكُنْم ةاعي الطّذِل

إ ثًاناكلى وف٢()) ي( .    
دلـت علـى   مام (عليه السالم) سبق أن داللة (المسير) في قول اإل ايتضح مم

 .معناها الحقيقي المعجمي 
  : الشجاعة :  شَجعح ــــ 

ةٌ شـجع عند البـأس ... وقـوم    ة القلبِشد: جاعةُالشَّجاء في الصحاح ((     
ـ اءعج... وشُ جعانشُ وقوم يعجِشَ ،... ورجٌلانعجوشُ  .)٣())ةٌاعج، ... وامرأة شُ

...  قـدامٍ وإ على جرأة يدلُّ واحد أصٌل ينوالع والجيم ينالشّلغة ((ال مقاييسوفي 
الشّ جُلمن ذلك الرجاع شُ امرأةُ(( . ومنه)٤())وهو المقدامو  يعةٌجِوشَ ةٌجاع نسـاء  

  فحملــوا  واعجشَــوتَ  اعةٌجشُــ  عجوشُــ  عاِئجوشَــ  اتٌيعجِوشَــ   اتٌاعجشُــ
قدامه ولم يأبه للقتال والحرب لجرأته وإمن قوي قلبه  ةٌاعجيقال شَجع شَ.)٥())عليهم
 .)٧(وال توصف بـه المـرأة   جل بالر  خاص  اعج. وقيل شُ)٦(اعجيع وشُجِفهو شَ

اإلنسان مـن مقاومـة المحـن    ن مصدر شَجع وهي قوة معنوية تمكّ جاعةُالشّو((
  . )٨())لى العمل بحزموتدفعه إ

                                                
. ونفحـات   ٤/١٥٦. ونخبـة الشـرحين :    ٤/٤٤٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحرانـي ،  ١(

 .  ٣٩٦ -٩/٣٩٤ة: الوالي

 .  ٤٩٤) ، ٢٩) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب (٢(

 ، شجع .  ٣/١٣٥٣)  ٣(

  ، شجع. ٣/٢٤٧)  ٤(
 ، ش ج ع . ١/٤٩٥) أساس البالغة : ٥(

 ش ج ع . ١/٣٠٥) ينظر: المصباح المنير : ٦(

 ، شجع .  ٢١/٢٥٢) ينظر : تاج العروس : ٧(

 ، ش ج ع . ٢/١١٦٧رة : ) معجم اللغة العربية المعاص٨(



)٧٠( 
 

على شدة القلب وقوته  في قول اإلمام (عليه السالم) دالة )الشجاعةوردت لفظة(
بها أمير المـؤمنين (عليـه    اجهة المحن ومن الوصايا التي وصىعند البأس ومو

ر باألخذ بها لما ولّاه على مصر وهي في كيفية اختيـا األشتر  االسالم) وأمر مالكً
 ِلهَأ مّ... ثُ ابِسحواَأل اتوءرثم الصقْ بذَوي المالجند وتنصيبهم للمراتب قوله:((

مانة فـي  صلح لقيادة الجند من كان أكثرهم أ. أي عين من ي)١())ةاعجة والشَّدجالنَّ
ـ العمل بأوامر اهللا تعالى ورسوله ال ه المنتجـب  كريم (صلى اهللا عليه وآله) وولي

هل الحسب واألسر الصالحة ذات الفضائل والسوابق (عليه السالم) ،ومن هم من أ
في األقوال واألفعال ومن هم من أهل النجدة والشـجاعة فـي مواجهـة    الحسنة 

ر مية قلبهم عند اشتداد القتال. نجد أن أالمعروفين بثباتهم وقو الصعاب والملمات ،
ب فقدم ن من هم أصلح رتبهم على مراتبأن يختار ويعي المؤمنين حينما أمر مالكًا

فـي االختيـار    ن األولوية أهل الحسب والبيوتات على أهل النجدة والشجاعة ؛ أل
 الفضائل واألفعال الحسنة ، فمثلًـا ألصحاب الحسب والبيوتات األصيلة المعرفة ب

ه من بيـت  نّ، ذلك أ لًا مضلًا فاسقًاأننا نجده ضآ الّإ معاوية (لع) كان سخيا نإيقال 
و من بني أمية وهم أشـر النـاس   فيه من الخسة ودناءة النسب ما هو معروف فه

التربية وروحية الجندي وعقيدته أكثر مما يركز علـى جسـمه    يركز في فاإلمام
  . )٢(عماله في مواجهة العدووأ

مام (علـه  القتال في قول اإلوردت لفظة (شجاع) دالة على ثبات القلب في   
ـ م ٌلجذا ره ِلثْي مف جرخْما ينَِّإ:((وسالم)ال مَأ نـ ر ضـ  اه مـ  ن ي وِم وذَكُانعجشُ
بكُأسـخ أميـر  )٤(الثابت القلب فـي اللقـاء   جاع وهوجمع شُ :. شجعانكم)٣())موب. 

رد غارات أهـل  اقوا أو تخاذلوا عن بعض الناس الذين تث المؤمنين (عليه السالم)
لى علّة عدم الخروج بنفسه إ القتال في صفين والنهروان مشيرا قضاءالشام بعد ان

نه ال ينبغي له الخـروج  لردع بعض غارات كتائب العدو على أطراف العراق بأ
                                                

 .  ٥٥٢) ٥٣) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب (١(

.ومنهـاج البراعـة:    ١٥/٣٤٧. ومفتاح السعادة : ٥/١٦١) ينظر: شرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني، ٢(
 .  ٢٠/١٨٢المحقق حبيب اهللا الخوئي، 

 .  ٢٢١)، ١١٩) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٣(

 .٨/٩٢) ينظر: منهاج البراعة: المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ٤(



)٧١( 
 

الخصومات ودفع الظلم وغيره مـن   وترك أمور الجند والمسلمين والقضاء وفض
ـ واال أنظمة الدولة وشؤون المسلمين ن يرضـاه  نشغال بمهام يمكن أن يقوم بها مم

مر ال يتطلـب  إلخماد الفتنة وحّل النزاع فهذا أ ه(عليه السالم) من شجعان أصحاب
الخروج له بنفسه فهو (عليه السالم ) كقطب الرحى الذي تدور عليـه األمـور .   

  . )١(نا تمكنت من الدورامفلوال قطبها لَ
ة القلب وقوته في كالم العـرب ، قـال   دووردت لفظة (الشجاعة) دالة على ش

   :)٢(الشاعر
  بطَها العون بِرقْم ةَالشّجاع تْ     أنموقَد عل نْدي هشَجعنقامتْ تُ

  استصرخ :  : صرخَ خ ــــ
يثُ ، يقـال  غخ المرِصوالم ]...يثُ[تَغسالم خُالصارِاللغة (( تهذيبجاء في     
ـ صي فالن صرخَ خُ صرـ ذا اسـتغاث فقـال وا غَ  إ اخًار ـ و اهوثَ ا صتَخَراه]...[ 
والمتَسخُرِصالم :ا[...]أ يثُغيضواالستصاخُر االساستصـرخَ ((. ويقال)٣())ةُاثَغَتي ن

و((اصـطرخَ القـوم    .)٤())المستصرخُ صوتُ ريخُوالصه،[...]أي اغثتُ هتُفاصرخْ
  . )٥())وااثُغَاستَ وا:وا، واستصرخُخُصارتَو

((غاثة والنصرة في قوله تعـالى:  وردت لفظة (استصرخ) دالة على اإل
   (()٦( .

: وقوله تعـالى      (()يستصـرخه أي  )٧ .
  .)٨(يستغيثه

                                                
 .  ٥/١١٥. ونفحات الوالية : نفسهالسابق ) ينظر: المصدر ١(

 .  ١/١٢٦) العقد الفريد : ٢(

 ، (صرخ) .٧/٦٣)  ٣(

 ،(صرخ).  ٧/٢٩٢،صرخ. وتاج العروس : ١/٤٢٦) الصحاح : ٤(

 .  ٥/٥٧) المحكم والمحيط األعظم : ٥(

  .٢٢ من اآلية ) سورة إبراهيم :٦(
 . ١٨من اآلية ) سورة القصص : ٧(

  .٦/١٩٨) تفسير البغوي : ٨(
 (*) تُحمشُكُم :تُغْضبكُم على أعداِئكُم  .



)٧٢( 
 

م) دالة على المستنصر مام (عليه السال) في قول اإلووردت لفظة (مستصرخًا
... فال رِخًاصتَسم مكُيف أقوم؟ *مكُشُمحمية تَ، وال ح مكُعمجي ينا دأم ((:والمستعين

اخ وهـو الصـياح وطلـب    المستصرخ مأخوذة من الصر. )١())ولًاي قَِل ونعمستَ
االستجابة له وسـماع   صحابه عدمخاً أمام (عليه السالم) موبكر اإل. استن)٢(العون

صالحهم ولكن ما يصنع بهـم وهـم   فقد ناداهم لإلعانة على إ، قوله وطاعة أمره 
الداء نفسه فكيف يداوي الداء بالداء وهل أصعب من ذلك فال حميـة وال حميـة   

شخصية فهذا  وشرائعه ، فكّل همهم مصلحتهم ومنفعتهم اللنصرة دين اهللاهم تحشم
هدايتهم لطريـق الرشـاد   حالهم ، و صالحما ألنفسهم إلنّاالستصراخ ال لنفسه وإ

  . )٣(لمن تنادي حياة ولكن ال
  
  دلـت  )عليه السالمح أن لفظة (االستصراخ) في قول اإلمام(ا سبق يتضومم 

  ة ، فالداللة هنا مجازية ال حقيقية . ى مصارعة الجهل والضاللعلى اإلعانة عل
  
رة في كالم العـرب ،  عانة واالستغاثة والنصوقد وردت اللفظة دالة على اإل  

   :)٤(بي خازمقال بشر بن أ
من كّل متَسرِص٥(يخ(و إالنّجمسنازٍِل      يلى األقْاد مقَلّمِرم رانِ غَي  

  
   تظاهر: ظهر :د ــ 

 ( )٦())وانُاوعذا تَ: إ القوم راهظَتَ(( : يقال ()أي: )٧ .
 تقول. )٢())والجمع ظُهراء ونير العهِ، والظهرة والظّالعون رهالظّو(( .)١())اعاونو

                                                
 .  ٨٢)، ٣٩) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (١(

 .  ١/٤٧١ظالل نهج البالغة : . وفي٤/١٤٠) ينظر: منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ٢(

 .  ٤٧٤-١/٤٧٣الل نهج البالغة: .وفي ظ ٤/١٤٣نظر : المصدر نفسه : ) ي٣(

 مجيد طرد . : ، تح١٤٣) ديوانه : ٤(

 .  ١٨١:بي خازم : تح :عزة حسين كّل ممتد النجاد ، ديوان بشر بن أخرى : من ) وفي رواية أ٥(

 ، (ظهر). ٢/٧٦٤) جمهرة اللغة : ٦(

  .  ٩البقرة : ) سورة ٧(



)٧٣( 
 

وتظاهروا عليه تعاونوا وظـاهر   ي ، ...نأعانَ يعلَ ه ، وظهرعليه اعنتُ ظهرتُ
  .  )٣(نههم على بعض أعابعض

  :دالة علىفي قول اإلمام (عليه السالم)  )تظاهر(وردت لفظة 
  .  تعاون واالجتماعال-١
  نتصار.     الغلبة واال-٢ 
  
 :لتعاون ا - ١

( فـي قولـه تعـالى:    التعاون وردت لفظة (تظاهر) دالة على    
 ()( قوله تعـالى  . و)٥(تتعاونون : . تظاهرون)٤  

()٦( . اأي ومن الكفار لم يعاونوا عليكم أحد)٧( .  
مـام        على التعاون واالجتمـاع فـي قـول اإل   وردت لفظة (تظاهر) دالة     

 )٨()) [الحرب]اهنْع تُيلّما وي لَاِلتَى قعلَ برالع تْراهظَتَ ولَ  اِهللاو(((عليه السالم):

مام (عليه السالم) على شجاعته فلـو  . أقسم اإل )٩(تظاهرت: تعاونت واجتمعت .
 ،به للقتـال يأ اونوا على ذلك الاجتمعت العرب كلّها على قتاله (عليه السالم) وتع

من كثرتهم بل هو مسـتعد لمواجهتهـا،    وال يفر،فالشجاع جريء ال يبالي للحياة 

                                                                                                                                       
 (ظهر).مادة(هظر) تقليب ، ٦/١٣٥. وتهذيب اللغة : ٥/١٥٨) ينظر : معاني القران للزجاج : ١(

 ، التعاون . ٣/٣٧٢) المخصص: ٢(

ظهر .والمعجـم   ١٢/٤٨٩.وتاج العروس: )ظهرتقليب ( مادة (هظر) ،٤/٢٨٩) المحكم والمحيط األعظم: ٣(
 . ، (ظهر)٢/٥٧٨الوسيط : 

 .٨٥ من اآلية رة :) سورة البق٤(

 .١/١٦٦) معاني القرآن للزجاج : ٥(

  . ٤ من اآلية ) سورة التوبة:٦(
 .١/٢٤٠) تفسير الجاللين : ٧(

 .٥٣٣)، ٤٥) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٨(

 .  ٤/٤٧١، ( ضفر) . وشرح نهج البالغة: عباس الموسوي ، ٤/٤٩٠) ينظر: لسان العرب : ٩(



)٧٤( 
 

مع علي (عليه  فالحقّة وغيرها له الظروف من العدواالقتصاص منها لو سمحت 
  . )١(السالم) يدور حيثما دار

   : )٢(الجعدي ابغةقال الن، على التعاون ووردت في كالم العرب دالة
تّى تَظَاهار حلْتُ أهَل الدهوأمرلَيقَاَل وا      عو العرفأه منهم يراج   

 :ة واالنتصارالغلب - ٢
كَيـفَ  ( : الغلبة واالنتصار في قوله تعالى (تظاهر) دالة على وردت لفظة   

  . )٤(يغلبوكم ،. يظهروا عليكم  )٣()والَ ذمةً ااْ فيكُم ِإلوِإن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبو
 نهر) دالة على الغلبة في قـول اإلمام(عليـه السـالم):((إ   وردت لفظة (أظ  

ـ أظْ ن،وإ ا للحقّنَددا البغْي وسونا فجنّبنَى عدلَع انَتَرهأظْ هتُرـ ه ـ قْزِرأا فَم علينَ ا نَ
ـ جعلتنا نَ . اظهرتنا على عدونا: )٥())ةتْنَالف نم امنَواعص ةَهادالشّ غْلبسـأل   )٦(مه .
ن نصـرهم  بهم الظلـم والعـدوان إ  ى ودعاه بأن يجنّلمام (عليه السالم) اهللا تعااإل

ما يكـون  نّاالنتقام لنفس فيكون هو الهدف وإ ية وأصحابه ، فال يأخذوغلبوا معاو
ه أفـرط  . فمن ظفر بعـدو و دنيويلغاية خالصة هللا ، ال ألمر شخصي أالهدف وا
  . )٧(كانت الغلبة للعدو من فتنة الغبن والقهر نالشهادة إ وسأله أيضابالعدوان. 

   
 : مراس :مرس ـــــ د

                                                
 .  ١٠/١٦٤.ونفحات الوالية :  ٥/٣٢٨. وفي ظالل نهج البالغة : ٤/٤٧٨:  لسان العرب) ينظر : ١(

 .  ٧٥) ديوانه: ٢(

 .٨ من اآلية ) سورة التوبة :٣(

 .  ٦/١٧) ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ٤(

 .  ٣٠٩) ، ١٧١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(

 .  ٣/١١١غة : عباس الموسوي ، ) شرح نهج البال٦(

.ونهج البالغة: محمد الحسيني الشيرازي،  ٣٢٩-٣/٣٢٨) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ٧(
 .  ٣/١١٣. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي، ٣/٣٣٣



)٧٥( 
 

 : ذو مـراسٍ مـراس  وفحـلٌ  ذو جلَـد  مـرِس  رجٌل((اللغة مقاييسورد في  
شديد(()١(اوأيض .فالن)) ٍسٍ ذو مراسرـ وم مـور،  ة. وممارسـة لأل و: ذو جلَد وقُ

 معناه شـدة وجلَـد   مصدر مارس اسرم((و .)٢())في الحرب تضاربوا اوتمارسو
  .)٣())مورِاأل واجهةفي م راسٍوهو ذو موقوة ،

وردت لفظة (مرلَاس) دالة على القوة والجاألمور ومعالجتها في  د في ممارسة
، اسـا را (للحـرب) م هلَ م أشدهنْد موهْل أحم ! أبوه ِهللا):((عليه السالمقول اإلمام(

قَْأودم فيهاقَا مام مّ٤())ي ؟!ن( .  
ه لكنّ جاعشُ ٌلبي طالب رجبأن ابن أ –على قول قريش رد اإلمام(عليه السالم) 
امستف –عارف شيء عن الحرب وممارستها  غيروهـل بإنكاره عليهم بقوله هم : 

فيهـا   ب منه (عليه السالم) وأثبت مقامـا للحر أحد منهم أجلد وأقوى وأشد عالجا
وممارسة؟! ونبه على صدقه (عليه السالم) بمقامه فيها وعمره الشريف ال يتجاوز 

  . )٥(اين ونيفًالعشرين وحتى بلوغه الست
مـام  اها المعجمي في قول اإلن لفظة (مراس) دلت على معنما سبق أيتضح م

  (عليه السالم) . 
قـال   الشدة والممارسة في كـالم العـرب،   دالة على (مراس) ووردت لفظة     
  :)٦(جرير

  رِيف بالصغَوَأدم الر *َل القبابِكْتْ      َأرطَخَ إذ بِرالح اسرم نبسا تَحلَ

                                                
 ، مرس .  ٥/٣١٠ )٤(

 ، م ر س . ٢/٢٠٥) أساس البالغة : ٢(

 ، م ر س .  ٣/٢٠٧٨صرة : ) معجم اللغة العربية المعا٣(

 .  ٦٣) ، ٢٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

.ونخبـة   ٤/١/١٣. ومفتـاح السـعادة :    ٢/٣٩) ينظر: شرح نهج البالغة : ابـن ميـثم البحرانـي ،    ٥(
 .١/٢٦٦الشرحين:

  .١٩٥) ديوانه : ٦(
  (*)القباب:نوع من السمك .



)٧٦( 
 

 نجدة : :نَجد -س
م فهـو  جُل بالضالر جدنَ. تقول منه  الشّجاعةُ النّجدةُورد في معاجم العربية((  
أي ذو ورجٌل ذو نجدة ، اءدجونُ جد... وجمع نجيد نُ ادجد أنْجِ، وجمع نَديجِنَجِد ونَ

 .)٢())ينغاثَه فأتُي، أي استغثنفأنجد انًفال تُدجنْاستَ. و(()١())هأعنتُ ه... وأنجدتُبأسٍ
ـ منه النَّ .شرافوإ وقوة على امتالء يدلُّ واحد أصٌل والداُل والجيم ونالنّف(( : دجِ
الر٣())جل الشجاع(وأنجد . عانَه وأأغاثَ فالنهه ونصر)٤(.   

مـام (عليـه   جدة) دالة علـى الشـجاعة فـي قـول اإل    وردت لفظة (الن  
 صي تَنْكُتالّ نِاطوي المي فسفْنَه (النبي صلى اهللا عليه وآله) بِتُياسو دقَلَوالسالم):((

فيهةً َأاُلطَا األبدكْ... نَجرمبِ ي اُهللان٦(جاعةُ: الشَّجدةُالنّ .)٥())اه( ن اإلعليه . بي) مام
 ثمالم يرتكب إ ه إمام معصومنّأل ؛بلزوم األخذ بقوله وأمره ونهيهالسالم) فضيلته و

ول اهللا (صلى اهللا عليه صحاب رسولقد شهد على ذلك أ ا وال صغيراال كبير. طقَ
مهم النبي (صلى اهللا عليـه  ة، أعل) المستحفظون الذين حفظوا الشريعة والسنّوآله

حكـام  ه. دافع عن اإلسالم والشريعة واألوأقوال هو عن طريق مشاهدة أفعالوآله) أ
لمبيـت فـي   ه كنفسه بل هو نفسه وفي مواطن كثيرة منها اوعن رسول اهللا فجعل

وغيرها من المواطن التي يشهد نين حد وفي الخندق وحفراشه وثباته في معركة أ
فيها بالثبات والشجاعة وقد ذكر ذلك بقوله وقد واسى رسول اهللا (صلى اهللا عليه  له

طاهـا إيـاه اهللا   ص فيها غيره وجبن لشجاعة أعفي المواطن التي نكوآله) بنفسه 
  .)٧(كرمه بهاتعالى وأ

  :)٨(ن بن ثابتاوردت لفظة (نجدة) دالة على الشجاعة في كالم العرب ، قال حس
                                                

 ، نجد .  ٣/٤١٨لسان العرب : ، نجد .  ٥٤٣-٢/٥٤٢) الصحاح : ١(

 ، (ن ج د).١/٨٥٥) مجمل اللغة : ٢(

 ، (نجد).٥/٣٩١) مقاييس اللغة: ٣(

 ، ن ج د. ٣/٢١٦٩) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر: ٤(

 .  ٣٩٢) ، ١٩٧) نهج البالغة: تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٥(

 .  ٢/١٧٢غة : محمد عبده ، ، نهج البال ١٠/٣٣٩بي الحديد ، ) نهج البالغة :ابن أ٦(

-١٣/٣٥٢. ومفتاح السعادة  ١٥٤-٢/١٥٢. وحدائق الحقائق :  ٣٣٩-١٠/٣٣٧) ينظر: المصدر نفسه : ٧(
٣٥٧-١٣/٣٥٢  . 

 .  ٢١٩) ديوانه: ٨(



)٧٧( 
 

   
فَنَاتُ الغُرلَنَا الج حى      وأسبالض نعلْميمد ةدنَج نم نقْطُرافُنا ياي  

 نفر: -ش 
جاد واالستنصـار ،أي إذا طلـب   جاء في مقاييس اللغة: ((االستنْفَار االستنْ

((انةمنكم النصرة فاجيبوا وانفروا خارجين إلى اإلع)١(   :ازِ النّفَـرجالم نوم)) ،
(الغَلَبة، يقال نَفَره ينْفره وينْفُره نَفْرا غَلَبه ، ... أما قولـه تعـالى :   

   ()٢(((اأي أكثر منهم أنصار.)٣( 
، وقيل:نَفَر النّاس إلى العدو أي اسرعوا في الخروج لقتاله، وأنفَر الرجَل أعانـه  
وأمده واستنفرهم فأنفروه أعانوه وأمدوه ، ونَفَر فالن مـن الشـيء ،أي: فـزع    

. وقيل أيضا((نَفَر القوم إلـى   )٤(ر الحاكم الرعية لقتال العدو واستنجدهم،واستنف
  .  )٦(. ((وانفروا : اغزوا)) )٥(الجهاد اسرعوا إليه وهبوا))

(وردت لفظة (نفر) دالة على اإلسراع في الجهاد في قوله تعالى:   
 ()وقوله )٨(. أي : الَّا تخرجوا للجهاد يعذبكم )٧ .

نهى اهللا تعالى عن الخروج إلى الغزو  )٩()(تعالى: 

                                                
  ، نفر .  ٢٢٥-٥/٢٢٤اللسان :  )١(
  .  ٦سورة اإلسراء :  )٢(
  ، نفر .  ٢٦٧- ١٤/٢٦٥تاج العروس :  )٣(
  ، نفر .  ٢/٩٣٩ط ، ينظر : المعجم الوسي )٤(
  ، (ن ف ر) .  ٢/٢٢٥١معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٥(
  ،فصل األلف والواو .  ١/٢٠٣الكليات :  )٦(
 .٣٩ من اآلية ) سورة التوبة :٧(

 .  ١/٢٦٠) مجاز القرآن: ٨(

 .١٢٢ من اآلية) سورة التوبة: ٩(



)٧٨( 
 

. ووردت في الحديث الشريف دالة علـى  )١(جميعا وإنَما ينفر من كّل قبيلة جماعة
  . )٢(: ((وإذا استَنْفَرتُم فَانْفروا))اإلسراع في الجهاد 

ووردت لفظة(نفر) دالة على اإلسراع إلى الجهاد فـي قـول اإلمام(عليـه    
. استفرتكم أي دعوتكم لإلسـراع إلـى   )٣(السالم):((استَنْفَرتُكُم للجِهاد فَلَم تَنْفروا))

  . )٤(الجهاد
أسباب تخوفه من ظلم رعيته أشار اإلمام (عليه السالم) في هذه الخطبة إلى 

له منها أنّه(عليه السالم) دعاهم إلى الجهاد في سبيل اهللا واإلسراع فـي الخـروج   
لردع أعداء اإلسالم فلم يستجيبوا ألوامره فتخاذلوا، فالخروج للجهـاد هـو أحـد    
أسباب إعالء الحقّ وردع الباطل ،إلّا أنّهم تخاذلوا وتفرقوا وأعرضوا فهـذا هـو   

  . )٥(يقابل عدل اإلمام (عليه السالم) الظلم الذي
ويبدو مما سبق أن لفظة (استنفر) المشتقة من (نفر) دلت على الضد مـن  
داللتها وهي الفرار والهروب والتباعد ، لتدل على معنى آخر وهو اإلسراع فـي  
الجهاد، ذلك أنّها اكتسبت معنى آخر من دخول أحد حروف الخفض عليها نقول : 

نفر إلى الجهاد : أسرع . ونفر عن: اعرض وصد . ونفر من جزع نفر للجهاد و
وابتعد .كذلك أن لفظة (نفر) التي تدل على اإلسراع في الجهـاد وردع العـدوان   
استعملت لتناسب الحالة التي هم عليها من الغفلة والتقاعص التي تستدعي اإلسراع 

  في النهوض واالستنفار لردع عدوان أعداء اإلسالم . 
ت لفظة (نفر) دالة على اإلسراع في اإلعداد والمواجهة فـي كـالم   وورد

  : )٦(العرب، قال العجاج
    شَةبِج نَفَر نما مشُوا بِهج                 النَّخَر اتلين في األزِممحم  

  :وازر  وزر: ش ـــــ
                                                

 .  ٤/١١١) ينظر: تفسير البغوي ، ١(

  .٥/٥١) سنن أبي داوود: ٢(
 .  ١٧٧)، ٩٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٣(

 .٢/١٤١) ينظر: شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ، ٤(

 .  ١٧٩/ ١. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي، ٨/٣١٥) ينظر: مفتاح السعادة : ٥(

  .  ٨٤) ديوانه : ٦(



)٧٩( 
 

( وأصله من شد اإلزار، قال تعـالى:  ه وقواه ،أعانَ : ((وازره تقول
()١( يقال آزر .ته فتأزر،تُأي شدد أزره   وأزرت  ،األزرة وهـو حسـن
 صرتُ: هه ووازرتُوآزرتُ. وقوي طاَل ر النبتُوتأز ، هأسافلَ ه: قويتُزرتُالبناء وآ
ه أعنتَ ازرةًمو افالنً ، يقال وازرتُ المعاونةُ . والموازرةُ )٢())ه وأصله الواووزير

٣(هرِعلى أم( .  
ة والمعاونة والمعاضدة في قول اإلمام وردت لفظة (وازر) دالة على المناصر 

ـ ع ابن انكَ ن(عليه السالم): ((لَِئ ـ بنْي ... كـان مـا اِلظَ انفّ ـ غ ـ  أن هي لَ يازِور 
في هـذه   الم)(عليه الس ماماإل أشار .)٥(ويعين ويعاضد يوازر: يناصر.)٤())هيلاتقَ

طالـب   وما طالب بدم عثمان، الى البصرة وحاله حينمالخطبة إلى خروج طلحة إ
الذي آلب الناس  كان أحرص الناس على ذلك فهو فقد قتله، ةه كان مظنّا ألنّلّبه إ

منع الناس من دفنه ه نّوفي بعض الروايات أ وصوب، بٍحد عليه وجمعهم من كّل
لئن كان  :قائلًا فحاججه اإلمام(عليه السالم)عثمان  مرأن يلتبس أ فأراد أيام، ةثالث

عـن   ويعاضد قاتليه ويعرض يعينو ينصرأن  كان ينبغي لطلحة ابن عفان ظالما
ن يكون مـن المـدافعين   أ ئن كان مظلوماً كان ينبغي لطلحةمناصريه وينابذهم ول

في كونـه   مرينفي األ وإن كان شاكًا ناس عنه والمظهرين العذر عنه،والكافين ال
 يفعلـون مـا  األمر ويعتزل ويدع الناس  يترك نكان ينبغي له أ أم مظلوما ظالما

ـ لب بدمالم يفعل ذلك بل ثار وطيشاؤون إلّاأنّه  فـي خروجـه    اه ، فكان محجوج
  . )٦(ونكثه للبيعة

                                                
  .٢٩) سورة الفتح : ١(
 ، أزر .  ٧٤آن: ) المفردات في غريب القر٢(

. والمفردات في غريـب القـرآن :    )وزرمادة (زرو)تقليب( ، ٩/٧٦) ينظر : المحكم والمحيط األعظم : ٣(
 ، وزر.٣/٢٤٣٠، وزر. ومعجم اللغة العربية المعاصرة :  ٢/١٠٢٨(وزر). والمعجم الوسيط :١/٨٦٨

 .  ٣١٤) ، ١٧٤) نهج البالغة: تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

 .   ٢/٨٨نهج البالغة : محمد عبده ، ) ٥(

وشرح نهج البالغة: ابن ميثم البحراني ،  .  ٢٢٥-١٠/٢٢١بي الحديد، ) ينظر: شرح نهج البالغة :ابن أ ٦(
 .  ٣/٣٣٨،  ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي . ٣/١٠٢٢. ونخبة الشرحين : ٣٤٦-٣/٣٤٤



)٨٠( 
 

مام (عليه السالم ) دلـت علـى   ا سبق أن لفظة (وازر) في قول اإلويتضح مم
        عجمي وهو المناصرة والمعاضدة . معناها الحقيقي الم

       
  

  ثانياً : ألفاظ التخلف عن الحرب والخذالن والجبن : 
 :أبى   -  أ

لـى  أي تـرك الطاعـة ومـاَل إ    ى إبـاء، أبي ،((أبى فالن في العين: جاء
المعص((َأ وفي الصحاح :.)١())يةبى فالن ،ياي ى بالفتح فيهما... أأبمتنع فهو آب 
على االمتنـاع أبيـتُ    يدّل اءوالي اءوالب ((الهمزةُ. ف)٢(، بالتحريك))وأبيان بيوَأ

وقوم اهآب اةٌ الشيءون وأبواإلباءأبي ... أن جِلتعرض على الر الشيء فيى قُأبهولَب ،
 ضولم يـر  هره، كَ هأنفَ ى الشيءب. و((َأ )٣(فتقول ما هذا اإلباء بالضم والكسر))

  . )٥(عنه)) ه فامتنععافَ بى الغذاء. و((َأ )٤(به))
ِإبلـيس   ادواْ ِإلَّفَسج(: متناع في قوله تعالىة على االدالوردت لفظة (أبى) 

رتَكْباسى وى(: .وقوله تعالى )٧(ي بمعنى امتنعأبى : أ . )٦()َأبَأبو بى: أ. )٨()فَكَذَّب
  .  )٩(انيمالمراد بها االمتناع وعدم اإل

(أبى) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على االمتناع : ((فَإن وردت لفظة
ا أعوطَأبيتُهالس دح مي١(امتنعوا. أبوا : )١٠())ف(  .  

                                                
 .  )أبيمادة (بيأ) تقليب(، ٨/٤١٨  )١(

  ، (أب) .  ٦/٢٢٥٩  )٢(
 ، (أبي) .  ١/٤٥مقاييس اللغة :  )٣(

  ، أ ب ي .  ١/٥٦معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٤(
  ، أ ب ي .  ١/٥٧المصدر نفسه :  )٥(
  .  ٣٤ من اآلية سورة البقرة : )٦(
  .  ١/٦٨تفسير السمعاني :  )٧(
  .  ٥٦ من اآلية سورة طه : )٨(
  .  ١١/٢١١ينظر : تفسير القرطبي:   )٩(
  .  ٥٣) ، ٢٢نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )١٠(



)٨١( 
 

لى نكث طلحة والزبير وطائفة ام (عليه السالم) في هذه الخطبة إأشار اإلم
البيعة ، فهدد بعد أن ا عن طاعتي ونكثوا البيعة مع قيـام  فإن امتنعوقائالً : نصح

ألمر اهللا  يني وبينهم السيف القاطع امتثالًاالحجة من اهللا تعالى بلزوم طاعتي كان ب
ـ للباطل إن لم يرتفع بالنصح واإل اتعالى وكفى به رافع الج رشاد ، فهو األفضل لع

  .  )٢(للحقّ الباطل والشفاء منه ، وناصرا
ه السالم) : يضاً في قول اإلمام (عليالمتناع أت لفظة (أبى) دالة على اوورد

تَّى جوا حفََأب))((ْتكَدور برتُ الحنَح)اإلمـام (عليـه   )٤(: امتنعوا. أبوا )٣ قَص .
طفـاء نيـران   ما جرى بينه وبين أهل الشام وحينما دعاهم إلى الصلح وإالسالم) 

ا عنه وأصروا علـى أن  امتنعو هناك جماعة يرجع إليهم الناس عداوة حتى يكونال
يتهموه بدم عثمان الذي هو منه براء ، حتى جنحت الحرب ومالـت واسـتعرت   

ليه وهو الصلح ، فأجبنـاهم  ت منّا ومنهم أجابوا ما دعوناهم إواشتدتْ نيرانها وأكل
ابه أخرجه اهللا مـن الهـالك   حتى ظهرت عليهم الحجة ، فمن قبل حكم اهللا في كت

  .  )٥(غطى اهللا على قلبه فخسر الدنيا واآلخرة د فهو الناكث الذيومن عان
(أبى) دلت على معناها المعجمي في قول اإلمـام  ا سبق أن لفظةيتضح مم
  (عليه السالم) .

  
بـن   قال حسـان  ، لة على االمتناع في كالم العربدا (أبى) ووردت لفظة

  : )٦(ثابت
   اللِّسـانـيفُ وى ِلي السأبي  قَـوو    ــام ضي ــم ــد م لَ اَألس ــدة وا كَلَب  

                                                                                                                                       
. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ، ،مادة (بيأ) تقليب(أبى) ١٥/٤٣٣ينظر : تهذيب اللغة:  )١(

١/٥٤  .  
حسيني . ونهج البالغة : محمد ال ١٩١- ١/١٩٠ هج البالغة : ابن ميثم البحراني ،ينظر : شرح ن )٢(

  .  ٣/٢٧٠ ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،.  ١/٥٤ لشيرازي،ا
  .  ٥٧٣) ، ٥٨نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٣(
  .  ١٦/١٠، (أ ب ا) . مفتاح السعادة :  ١/١٢ينظر : مختار الصحاح ،  )٤(
- ١٦/١٠ومفتاح السعادة :  .٥/٥٠٢ظالل نهج البالغة: . وفي ٣٢٣- ٢/٣٢٢ينظر:تهذيب الشرحين:  )٥(

١٦  .  
  .  ٧٤ديوانه :  )٦(



)٨٢( 
 

    

  
  

  :ثَقَُل  - ب

ـ يـل ... واألثْ قيـٌل ، والثِّقَـُل : رجحـان الثَّ   قفهو ثَ ((ثَقَُل ثقَلًا : يقال  اُلقَ
١())اآلثام(: الثَّقَُل . وقيل فيما روى عـن النبـي   قلينفيس مصون والثّالنّ الشيء)٢( 

فرقا حتى ي نلَي وترتْعو اب اِهللاتَك :الثقلينِ مكُيك فارِإنّي تَ) (((صلى اهللا عليه وآله 
يتفرع  واحد أصٌل والالم افُوالقَ اء((الثّ،ففي مقاييس اللغة )٣(يردا علي الحوض))

واإلنـس الثقلـين لكثـرة     الخفة  منه كلمات متقاربة وهو ضد الجـن ولذلك سمي
 . وأيضـا((  )٥())لم ينهضوا ا لنجدة فذا استنهضوإ موالقَ َلتثاقَ((.وقيل :)٤(العدد))

. فالتثاقـل   )٦())ِلاقثَتَل التباطؤ من التحامل في الوطْء يقال : ألطأنّه وطْء الماقثَالتَ
  .  )٧(التخاذل
اسل في قول اإلمام وردت لفظة (تثاقلتم) دالة على التخاذل والتباطؤ والتك     

 )٨())رِبداَأل وِضالنّ َلاقُثَتَ متُلْاقَثَ... وتَ مكُانولى نَصرِ إخْإ مكُتُوع((د(عليه السالم):
  .  )٩(تثاقلتم : تخاذلتم وتكاسلتم

هم نّا ألّناس لنصرة إخوانهم في عين التمر إاستنهض اإلمام (عليه السالم) ال
(عليه السالم) تباطأتم وتكاسلهم وكللهم ككلل ماماإل هتخاذلوا وتكاسلوا وتباطأوا فشب

لم يجيبوا دعوتـه ،  ف ، المريض المدبور المحمل باألثقال زول المصاباإلبل المه
عليهم الجهاد كمـا   عة والنأي عن الحرب فقد شقّوالتأخير مؤثرين الد بالتسويف

                                                
  . ) ثقل مادة(قثل) تقليب( ، ١٣٧- ٥/١٣٦العين :  )١(
  ، ثقل .  ٩/٧٨ينظر : تهذيب اللغة :  )٢(
  .  ١٧/٢١١ينظر :مسند أحمد :  )٣(
  ، ثقل .  ١/٣٨٢)٤(
  ، التثاقل واإلبطاء والمهل .  ٣/٣٣٤المخصص :  )٥(
  ، ثقل .  ١١/٨٧لسان العرب :  )٦(
  ، ث ق ل .  ١/٣٢٠ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٧(
  .  ٨٢) ، ٣٩نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٨(
  .  ١/٣٠٥، ث ق ل . وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي،  ١/٤٣٠ينظر : جمهرة اللغة :  )٩(



)٨٣( 
 

 )١(والهوان مر الذّلعلى اإلبل المهزول األثقال واألحمال وإن كانت عاقبة األ يشقّ
 .  
  

 :  :الجبن  جبنت ـــ 

اح ((الجبن صفة الجبانِ . والجبن بضم الجيم والبـاء لغـة   ورد في الصح
 كلمات ثالثُ والنون والباء ، فـ((الجيم )٢())انبفهو ج جُلوقد جبن الر ]...[فيهما 

ل وربما ثقلت نونـه مـع ضـم البـاء     فالجبن الذي يؤكال يقاس بعضها ببعض ،
على كـلِّ شـيء    مدقْلجبان : الذي يخَافُ الم. أما ((ا )٣())بانِالج.والجبن: صفة 

بالليل والنهار ، وأصله في القتاِل ، وقوم جب((نبناء وج)٤( ومعنى الج .ب بتهي)) ن
. وهو ضعف القلـب والخـوف مـن     )٥(على ما ال ينبغي أن يخاف منه)) امقداِإل

  .  )٦(المواجهة
فزع في قول اإلمام (عليه السالم) وردت لفظة (الجبن) دالة على الخوف وال

ا واِهللا: ((أم لَ تُنْكُ إنفاقَي ستبنْـتُ،  ... مااهعجزتُ وال ج م ـ وإن ي هـذا  يرِس
  .  )٨(. وال جبنتُ : أي ال خفتُ وال فزعتُ)٧(ا))هلثْمِل

لى دوره في استقامة أمور العرب فلـه الـدور   اإلمام (عليه السالم) إ أشار
قدمه من أداء وجهاد في يمان من طريق ما العرب إلى اإلسالم واإل بر في دفعاألك

سالمي والقضاء على الكفر والجاهليـة  معارك اإلسالم وغزواته ، لنشر الدين اإل
الجاهلية وحالهـا بعجاجـة   ه اإلمام (عليه السالموالعادات والتقاليد البذيئة ، فشب (

                                                
. ومنهاج  ١/٤٧٤وفي ظالل نهج البالغة:   ١/٣٠٥ينظر : شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  )١(

  .  ٤/١٤٣البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي، 
 ، (جبن) .  ٥/٢٠٩٠) ٢(

  ، (جبن) .  ١/٥٠٣مقاييس اللغة :  )٣(
  ، (الجبن وضعف القلب) .  ١/٢٧٧المخصص :  )٤(
  ،(جبن) .  ١/١٠٦) المعجم الوسيط : ٥(
  ،جبن .   ١/٣٤٣صرة ، ) ينظر : معجم اللغة العربية المعا٦(
  .  ٧٤- ٧٣) ، ٣٣نهج البالغة : تح. صبحي الصالح ، الخطبة ( )٧(
  .  ١/٢٦٢، جبن . شرح نهج البالغة :عباس الموسوي ،  ١٣/٨٥ينظر : لسان العرب ،  )٨(
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هي تفر أمامه فهو (عليه السـالم)  و كتيبة مقبلة للحرب فلم يزل يطردها وثائرة أ
و يخف قط خالفة لم يضعف أو يتخاذل أو يفزع أمنذ عهد الرسول وحتى توليه ال

بل هو الشجاع القوي في كل موقف أمام العدو وبطل أمام كّل حادثة وسيبقى على 
يتضح مما سـبق   )١(نصارهمن عزيمة أتباعه وأ مثل هذا المسير وهو بذلك يشد .

  ا علم عنه من الشجاعة . مثبات لفضيلته ِلهو إ يه السالم) وال جبنتأن قوله (عل
قـال   ابة في كالم العـرب دالة على الخوف واإله )ووردت لفظت (الجبن

  :  )٢(لشاعرا
جنًـا علَ لًاهبوج ي   وـدع ـنعه م  

  

  تَـانِ الجهـُل والجـبن    الخلَّ تْئسلَبِ  
  

  
  
  
 الحيد :: حادـــ  ث
ذا صـد عنـه   وحيدودة ،إ انًايدوح دايالشيء ح يد عنِحجُل يقال ((حاد الري

 اُلوالد والياء فـ((الحاء .)٤(عنه وعدل)) اَلم عن الشيء ادو((ح . )٣(وأنفه)) خوفًا
عن الشيء  ستواء يقال حاداال عن طريق والعدوُل وهو الميُل ،واحد صحيح أصٌل

يحيد يدةً وححايود والحودي الذي يحا يدكثير(()٥(. ح))واد عنه وحايدعنـه   : ماَل ه
حاي٦())اد( .  

                                                
. ومنهاج  ٢/٧٤. شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/٨١ينظر : نهج البالغة ، محمد عبده،  )١(

  .  ١/٢٦٤. شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٤/٥٤براعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ال
  .  ١/١٠١٣شرح ديوان الحماسة : أحمد بن حمد األصفهاني ،  )٢(
  ، حد .  ٣/٢٨٠العين :  )٣(
  ، (حيد) .  ٢/٤٦٧الصحاح :  )٤(
  ، (حيد) .  ٢/١٢٣مقاييس اللغة :  )٥(
 ، (ح ي د) .  ١/٢٢٥أساس البالغة :  )٦(



)٨٥( 
 

(: على الميل والعدول في قوله تعـالى وردت لفظة (الحيد) دالة 
 ()تحيد : أي تميل عنـه وتنفـر   )١ .

  . )٢(نهم
ر في قـول اإلمـام   ووردت لفظة (الحيد) دالة على الميل والعدول والفرا

: الميـل عـن    اد)ي. (الح )٣())اديي حديح :إذا جاء القتَاُل قُلْتُم((فَ(عليه السالم) :
  .  )٤(نحرافالشيء والعدول واال

لعدو وصد السالم) حال القوم عندما يدعوهم إلى مواجهة اذكر اإلمام (عليه 
لـى  فيقول من يـدعى إ ورغبةً في الدنيا . فيفروا من القتال خشية الموتالعدوان ،

القتال منهم (حيدي حة يقولها الهارب الفار ومعناها تنحي عنّا أيتهـا  اد) وهي كلمي
ـ اد) من أيويحتمل أن تكون لفظة (ح ،الحرب واعدلي فبهـذا   اِلزسماء األفعال كنَ

ألن اختالف إلفادة التوكيد ؛ . )٥(أمر بالتنحي بلفظتين مختلفتين يكون أن القائل قد
  األلفاظ الدالة على معنى واحد مؤداها التوكيد . 

في قول اإلمـام   يضانحراف والميل ألحيد) دالة على االووردت لفظة (ا         
ي ِلقاُؤه ِلقد حم ، ولَو . ودائي العقِل دنْع ةَادهي الشّاِئجا رولَلَ اِهللاوِ(عليه السالم) : (ِ(

ـ ين رويـاد ، حينيابِع ينعان... طَ مكُا أطُبلَ... فَ اغـادين : كثيـري    )٦())ينحي .
لـى  السالم) القوم وذلك عندما دعاهم إ، وبخّ اإلمام (عليه  )٧(نحراف عن الحقاال

مخالفتهم ألوامره  الجهاد فسكتوا ساعة طويلة فتبرم منهم ومن سوء صنيعهم وكثرة
هـو التاسـع   ، فأقسم (عليه السالم) أنّه لوال الشهادة المقدرة له في اليوم المعين و

                                                
  .  ١٩سورة ق :  )١(
  .  ١/٢٦١ينظر : المفردات في غريب القرآن ،  )٢(
  )من الرسالة .٤٥ وينظر:ص(. ٦٧) ، ٢٩نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٣(
  .  ١/٧٤. ونهج البالغة : محمد عبده ،  ٢/٣٣٦بي الحديد ، ينظر : شرح نهج البالغة ، ابن أ )٤(
.  ٢/٥٠. وشرح نهج البالغة: ابن ميثم البحراني ، ٢/٣٣٦: شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد،ينظر )٥(

  .  ١/٢٣٤. ونخبة الشرحين :  ١/٤٠٢وفي ظالل نهج البالغة : 
  .  ٢٢٢) ، ١١٩نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(
  .  ٩/٣٣٨. مفتاح السعادة :  ٢/٧٦٠ن : . ونخبة الشرحي ١/٤١٣ينظر : تهذيب شرح نهج البالغة ،  )٧(



)٨٦( 
 

واسـتعانة   إليهم  حاجة  غير  من  وحده  األعداء  لىإ  عشر من رمضان لَبرز
  (عليهبهم لما علم عنه 

ة وفيه من لسالم) دقلى الشهادة ، وفي كالمه (عليه االسالم) من الشجاعة وميله إ 
لى مالحظة مـن المتـأملين . ثـم    األخبار الغيبية التي أخبر بها ، والتي تحتاج إ

ذ وردت هم (طعـانين) إ أنّبما فيهم من العيوب التي منها ، وصفهم (عليهم السالم)
ي المبالغة الدالة على الكثرة ، أي: كثيـر هذه اللفظة واأللفاظ التي بعدها بصيغة 

يـل  نحراف عن الحق بقوله (حيادين) وكثيري المدنهم االالعيب على الناس وأن دي
هم (رواغين) يراوغون عن الحـرب كمراوغـة   نّعن القتال لجبنهم وخوفهم كما أ

  .  )١(الثعلب فال نفع في كثرة عددهم مع تفرق قلوبهم وتشتتها
دالـة   (عليه السالم)يتضح مما سبق أن لفظة (الحيد) وردت في قول اإلمام

  نحراف عن الشيء . لمعجمي وهو الميل والعدول واالا اعلى معناه
  :  )٢(، قال رؤبة بين العجاجكالم العرب دالة على المعنى نفسهووردت في 

ا  شَى سـهام القَـدرِ المصـايد   وأخْ
  

  ــووالمي نــغْتُ قَــرــدا لايحالم ب  
  

  : الخداع : خَدعج ـــ   
وخَديعة والخَدعـةُ المـرةُ الواحـدة     عا((خَدع خَدجاء في المعاجم العربية

دعه خَدعا خْ. و((خَدعه ي )٣(بيه بالمخدوع))تّشواالنخداع الرضا بالخَدع والتَّخادع ال
أن يسـتر   عد((الخَ. ف)٤(ال يعلم)) ... أي ختله وأراد به المكروه من حيثُ أيضا

إذا توارى في  بقولهم خَدع الض عنه وجه الصواب فيوقعه في مكروه وأصله من
ه فـي  و البيع إذا أظهر له خالف مـا أبطـن فضـر   ه في الشراء أعدوخَحجره ،
. وقيل ((الحرب (خَدعةٌ) وخُدعةٌ والفتح أفصح ... ورويت عن النبـي   )٥(ماله))

                                                
.  ٩/٣٤٣. ومفتـاح السـعادة :    ٢١/٧٦٠.ونخبة الشرحين :  ١/٤١٣ينظر: تهذيب شرح نهج البالغة: )١(

 .  ٨/٩٤ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 

  .  ٤٥ديوانه :  )٢(
  . )خدعمادة(عخد)تقليب (.  ١/١١٥العين :  )٣(
  ، (خدع) .  ٣/١٢٠١الصحاح :  )٤(
المحكم والمحيط األعظم : وينظر:، الفرق بين الغرور والخداع .  ١/٣٨٤معجم الفروق اللغوية :  )٥(

  .   )خدعمادة(عخد)تقليب (،  ١/١٣٢



)٨٧( 
 

ةً فزلَـتْ  . فمن قال خَدعة فمعناه من خُدع فيها خَدع(صلى اهللا عليه وآله) (خَدعةٌ)
 أحد عوإذا خَد ... عةٌ أراد هي تُخْدعقال خُد نملها ِإقالة ... و سفَلَي بطوع همقَد
الفريقين صاحبه في الحرب فكأنما خُدعتْ هي ، ومن قال خُدعة أراد أنّها تخـدع  

مـن  .. وخَدع صيغة مبالغـة  .خَدع الشخص : أغواه وأضله وغشّه. و )١(أهلها))
عخَد((مراوغ كثير المكر والحيلة ،)ا هو ب. ( )٢فالخداع : إنزال الغير مم)  صـدده

  .  )٣(بأمر يبديه على خالف ما يخفيه))
(حتيال في قوله تعالى : فظة (الخداع) دالة على المكر واالوردت ل

()٤(  يمكـروا بـك   .أن يخـدعوك : أن 
. ووردت  )٥(ويحتالوا عليك فاهللا كافيك ومتكفل بإظهار دينك على جميع األديـان 

  .  )٦(في الحديث الشريف دالة على الحيلة : (الحرب خَدعةُ)
(عليـه  فظة (الخداع)دالة الى المكر واالحتيال فـي قـول اإلمام  ووردت ل

:  مخدوعا. )٧())عاصيا أو عاومخْد بعده إلّا يمال يق وقْتًا وقَّتُّ ِلجريرٍ: ((قَد السالم)
  .  )٨(المخدوع من مكر به أو ُأحتيل عليه

َل اإلمام (عليه السالم) سبب تأخره عن االستعداد لحـرب أهـِل الشـام    علَّ
إغالق ألهل الشام فـي   – كما ذكرنا سالفًا –أصحابه ذلك بأنه   عندما أشار عليه
ه (عليه السالم) ه (عليه السالم) إن كانوا يريدون ذلك . كذلك أنّالدخول في طاعت

ف عنه فال يكون إال أحد ن أقام بعده وتخلّلجرير الذي أرسله إليهم فإ تًاقد وقّتّ وق
ع من قيكون قد خُد ا أنا وحيلـةً   األمرين : إمبلَهم بمواعيد مختلفة مـنهم مكـر 

بوا للقتال فيكون ذلك التأخير مماطلة مـنهم  ة ويستعدوا ويتأهليتهيؤوا في تلك المد
                                                

  ، (خدع) .  ٨/٦٤لسان العرب :  )١(
  ، (خ د ع) .  ١/٦١٩معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٢(
  ، (خدع) .  ١/٢٧٦المفردات في غريب القرآن :  )٣(
  .  ٦٢  اآلية من سورة األنفال : )٤(
 .  ١٤/٤٤ينظر :تفسير الطبري ،  )٥(

  ، باب الحرب خدعة .  ٤/٦٤صحيح البخاري :  )٦(
  .  ٨٥) ، ٤٣نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٧(
  .  ١/٣٢٢ينظر : شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  )٨(



)٨٨( 
 

بقي عند معاويـة  ه قد عصى وخرج عن طاعة اإلمام (عليه السالم) فلذلك ، أو أنّ
  .  )١(ه (عليه السالم) مع ذلك آثر : األناة والتمهل في األمرأنّ إلَّاوغره باألطماع ،

م) دالة يتضح مما سبق أن لفظة (الخداع) وردت في قول اإلمام (عليه السال
  على معناها الحقيقي المعجمي . 

، قـال رؤبـة بـن     كالم العرب دالة على المعنى نفسه في ووردت أيضا
) ٢(العجاج

:  

هـي خــدع مـن تَخَــدعا    فَقَـد أدا 
  

  قْطَعـا   بالوصِل َأو َأقْطَـع ذَاك األَ   
  

  
  

  : الخذالن : خَذََلح ـــــ 

وهو ترك نصرة أخيـك . وخـذْلَان اهللا   ، لًا وخذْالنًا((خَذََل يخْذُُل خَذْتقول:
 مقاييسففي  . )٤(فالخذالن ترك العون والنُصرة. )٣(يعصمه من السوء)) : ألّا للعبد
 . )٥(الشيء والقعود عنـه))  لى تركع يدلُّ واحد أصٌل امواللّ اُلوالذّ : ((الخاءاللغة

ل : ضدالنّاصر ... و ومنه ((الخَاذهعضاتَخَاذَلُوا خَذََل بضعو((انخَـذََل   )٦())م ب .
دون مساعدة أو نصرة من أحد ، تخلّى عنه أعوانه ... وخَذََل الجنود هم حملَ تُرِك

  .  )٧(على الفشل وتَرك القتال))
لنصرة والمساعدة في قوله الن) دالة على ترك العون واذْوردت لفظة (الخُ

ــالى: ( تع

                                                
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٢/١١١البالغة ، ابن ميثم البحراني ، شرح نهج  ينظر : )١(

  .  ١/٢٩٨. ونخبة الشرحين :  ٥٠١- ١/٥٠٠. وفي ظالل نهج البالغة : ١/٣٢٤
  .  ٨٨ديوانه :  )٢(
 ، خذل .  ٤/٢٤٤العين :  )٣(
  ، خذل .  ١/٢٨١، (خذل) . مجمل اللغة :  ٤/١٦٨٣ينظر: الصحاح ،  )٤(
  ، (خذل) .  ٢/١٦٥ييس اللغة : مقا )٥(
  ، خذل .  ١١/٢٠٢لسان العرب :  )٦(
  ، (خ ذ ل) .  ١/٦٢٢معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٧(



)٨٩( 
 

 ()حتياج إلى التارك ومن أتى بالمعصية . الخذالن ترك النصرة عند اال)١
وقولـه   . )٢(ن اهللا يخذله ومن يخذله اهللا فقد وقع في الشقاء والذلّة والعياذ بـاهللا فإ

(: تعالى ()صاحب أو صديق مضـلّ  كّل . )٣ 
. ووردت  )٤(لصاحبه فهو شيطان والخذالن هو ترك اإلعانة عند طلب النصـرة 

المسلم َأخُو المسلمِ ال في الحديث الشريف : " لمعنى نفسه(الخذالن دالة على الفظة
ي"خْذُلُهوال ي ه٥()ظلم(  .  

ا فـي قـول   ترك اإلعانة والنصرة أيض على الخذالن) دالةووردت لفظة (
... لَم يطْمع خَاذَلُوا عن نُصرة الحق ،لَو لَم تَتَيه السالم) : ((أيها النَاس ،اإلمام (عل

م كُميف((ثلَكُمم سلَي ن)٧(. التخاذل : ترك اإلعانة والنصرة )٦(  .  
وهو اإلمـام (عليـه    وم بسبب تركهم نصرة الحقّالق(عليه السالم)لَام اإلمام

(عليه السالم) هم أقّل قوةً منهم ومنزلةً وقصد السالم) فطمع فيهم وقوي عليهم من
تباع أوامره ومنهـاج  خليهم وتركهم نصرة دين اهللا وعن إ(معاوية وأصحابه) ، فلت

سـرائيل  بني إكانوا كالمتمثل باإلمام (عليه السالم) ،رسوله (صلى اهللا عليه وآله) 
والضعف والمسكنة كلحوقها ببني اسرائيل بابتعـادهم   في الضاللة فلحق بهم الذّل

  (عليه السالم) .  )٨(وهو ما جاء به نبي اهللا موسى عن الحقّ
) وردت بمعناها المعجمي في قول اإلمام مما سبق أن لفظة (خذلويبدو 

  (عليه السالم) وهو ترك النصرة واإلعانة . 
  : )٩(في كالم العرب قال عبده بن الطيب نفسه) بالمعنى (خذل ظةووردت لف

                                                
  .  ١٦٠ من اآلية سورة آل عمران : )١(
  .  ٩/٤١١. ومفاتيح الغيب :  ١/٥٣٤ينظر : تفسير ابن عطية ،  )٢(
  .  ٢٩ من اآلية سورة الفرقان : )٣(
  .  ١٣/٢٦تفسير القرطبي :  ينظر : )٤(
  ، باب تحريم ظلم المسلم .  ٤/١٩٨٦صحيح مسلم :  )٥(
  .  ٣٠٣) ، ١٦٦نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(
  .  ٣/٩٣، خذل . وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٧/١٤٠ينظر : تهذيب اللغة :  )٧(
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٣/٣١٧راني ، ينظر : شرح نهج البالغة ، ابن ميثم البح )٨(

  .  ٦/٢٩٥. ونفحات الوالية : ٣/٩٥
  .  ٦٨شعره:  )٩(



)٩٠( 
 

ينِ قَـد عتُقـا     ض مـدرِي فُنْز يتَهفا
  

  الم راتغَم خَاوِضمخْـذُوُل  وم ت  
  

 :الضعف : ضعفَخ ـــ 
.  القوة خالفُ فُ. والضع لعربية ((ضعفَ يضعفُ ضعفًاورد في المعاجم ا

فُ في الجسد.ويقال الضويقـال :   )١(لغتان جائزتان في كلِّ وجه)) ويقال هما ع .
الفصيح الفتح بالضعف إذا فتحت الكالم نحو : رأيت به ضعفاً ، والضم إذا رفعت 

 شـديد عفَل ذاك من ضوفَع ، عفٌ شديدورد  .)٢(أو خفضت بالكالم نحو : به ض
أحدهما على خالف  يدّل أصالن متباينان. ءوالفا والعين ((الضاد اللغة: مقاييسفي 
فاألول الضعفُ والضـعفُ ، وهـو    ثله.اآلخر على أن يزاد الشيء م دّل، ويالقوة

عيفٌ وقَخالف القوة ... ورجٌل ضض وم((. ٌعافض عفاء)٣(  .  
و خالف القوة في قوله تعالى ى ذهاب القوة أوردت لفظة (الضعف) دالة عل

 :)()٤( القوة عف : خالف. الض)٥(  .  
ج القوة : ((ثُم خَـر  مام (عليه السالم) دالة على خالفووردت في قول اإل

م كُنْإلينَ مجم اِئذَتَيدض بللخـروج  استنهض اإلمام (عليه السالم) القوم . )٦(يفٌ))ع
ا أنّه لم يخرج منهم للنصـرة إال  و إلّلى نصرة إخوتهم في عين التمر وردع العدإ

مضطرب ضعيف ال يقوى علـى شـيء مصـاب    دنْنفر قليل (جنيد) تصغير ج ،
  .  )٧(بالخوف والوجل بطيء الحركة ، ال يسمن وال يغني من جوع

قـول   فـي  لة على ذهاب القوة ونقصانها أيضاووردت لفظة (الضعف) دا
ا م. لَ )٨(ا بنَاه (اهللا تعالى) ، وال ضعفَ ما قواه)): ((فَلَم يهِن ماإلمام (عليه السالم)

                                                
  .  )ضعفمادة (عضف) تقليب (،  ١/٢٨١العين :  )١(
  ضعف .  مادة (عضف)، ١١/٣٠٥وتهذيب اللغة  .(ضعف) ،مادة (عضف) تقليب ١/٢٨١العين ينظر : )٢(
)٣/٣٦٢   )٣ .   
  .  ١٤٦ من اآلية عمران :سورة آل  )٤(
  .  ١/٤٢٨تفسير الماوردي :  )٥(
 .  ٨٢) ، ٣٩نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(

. ونهج البالغة : محمد الحسيني  ٢/٢٧٠. ونفحات الوالية :  ١/٤٧٤ينظر :في ظالل نهج البالغة ،  )٧(
  .  ١٠/٨٠الشيرازي ، 

  .  ٣٤٥) ، ١٨٦، الخطبة ( نهج البالغة : تح: صبحي الصالح )٨(



)٩١( 
 

(عليه السالم) بدائع صنع الرحمن وآثار عظمته نب دده على قـوة اهللا سـبحانه   ع
عف عنه وعـدم  ولم تنقص ونفى الض انه ، فلم تنفذ قوة ما جعله قوياوتعالى وسلط

لـم   ويـا ما أبدعه وخلقه ق هن مع طول الزمن واختالف الدهور ليبقىصابته بالوإ
رض وما فيها من الجبال واألنهار وغيرها واألفالك ينقص من قوته شيء وهي األ

  .  )١(والسموات ، وفي ذلك دليل على عظمة المبدع الخالق وكمال قدرته وقوته
لفظة (الضعف) دلت على معناها المعجمي فـي قـول    يتضح مما سبق أن

في كـالم  وهو(ذهـاب القـوة)   نفسهللفظة بالمعنى ،ووردت ا اإلمام (عليه السالم)
 لـى زاد ه إتكَل عب، فمن األمثال قال أكثم بن صيفي : ((من ضعفَ عن سالعرب

  .)٢())هرِيغَ
 العصيان : :عصى د ــــ

ـ ومعصيةً ، العين((عصى يعصي عصيانًا جاء في يل والعاصي اسم الفص
يه ، عصيا صعى فالن أميره يصيقال : ع((. )٣(ها))ه في اتباعخاصة إذا عصى أم

ى العبد ربه إذا خالفَ أمره . ويقـال للجماعـة إذا   صإذا لم يطعه ، وع وعصيانًا
 ((العيناللغـة مقاييس . ففي  )٤(خرجت عن طاعة السلطان : قد استعصت عليه))

أحدهما علـى   دّلينان ، يا أنهما متباأصالن صحيحان إلّ المعتُل والحرفُ والصاد
. فاألول العصا : قيل للجماعة العصا ، وهم  )٥(اآلخر على الفرقة)) الجمع ، ويدّل

جماعة المسلمين فمن خالفهم فقد شقّ عصا المسلمين . واألصل اآلخر : العصيان 
بالفتح  يه عصياصعان خالف الطاعة ، يقال : عصاه يالعصي((. ف )٦(والمعصية

                                                
. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ٣/٢٤١ينظر : شرح نهج البالغة ، عباس الموسوي ،  )١(

  .  ٣/٣٧٥. ونهج البالغة : محمد الحسين الشيرازي ،  ٣/١٣٢٥. ونخبة الشرحين :  ١١/٩٢
  .  ١/٢٠٠األمثال ، ابن سالم :  )٢(
  ، عصو .  ٢/١٩٨  )٣(
  ، عصى .  ٣/٥١تهذيب اللغة :  )٤(
  ، (عصو ى) . ٤/٣٣٤)  ٥(
  ، (عصو ، ى)  ٣٣٥-٤/٣٣٤نفسه ،  ينظر : المصدر  )٦(



)٩٢( 
 

صانًايوع ومعخرج عن طاعته ... واستعصى على أميره امتنع  ، يةً فهو عاصٍص
  . )٢(متناع عن تنفيذ األوامرالعصيان االف.  )١())عليه ولم يطعه

وردت لفظة (عصى) دالة على الخروج عن الطاعة فـي قولـه تعـالى :    
) ()يخرج عـن الطاعـة   . يعصِ ، )٣

 )٦(ال يخالفون أوامره. )٥()(: . وقوله تعالى)٤(أمرهما مخالفًا

ي ركوب ما نهـاكم  . أ )٧()(. وقوله تعالى : 
  .  )٨(رسوله (صلى اهللا عليه وآله)اهللا عنه وهو مخالفة أوامر 

في قـول اإلمـام    دالة على الخروج عن الطاعة ووردت لفظة(العصيان)
ـ والع قاقلى الشِّإ ور بالقومِموافَت اُأل((وإن تَ (عليه السالم): صـ انْفَ انِي هـ بِ د من 

بمـن  ) ،الخارجين عن الطاعة (النـاكثين ع .أي فارد )٩())اكصلى من عإ كاعطََأ
  .   )١٠(انقاد لك واتبعك
ا سبق أيتضح ممصـ ى) بالفتح دلن لفظة (ع ة  ت على الخروج عن الطاع

   وهي داللة حقيقية.
ووردت لفظة (عصى) دالة على الخروج عن الطاعة في كالم العرب قال 

١١(مةذو الر(  :  

                                                
 ، عصى .  ٣٩/٥٨تاج العروس :  )١(

  ، ع ص ي .  ٢/١٥١١ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٢(
  .  ١٤ من اآلية سورة النساء : )٣(
  .  ٨/٧١الطبري ، تفسير ينظر :  )٤(
  .  ٦من اآلية سورة التحريم :  )٥(
  .  ٢٣/٤٩١ينظر : الطبري ،  )٦(
  .  ٧ من اآلية سورة الحجرات : )٧(
  .  ٢٢/٢٩٠ينظر : تفسير الطبري ،  )٨(
  .  ٤٦٢) ، ٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٩(
البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي . ومنهاج  ٤/٣٤٩ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )١٠(

 ،١٧/١٤٥  .  
  .  ٦٦٧ديوانه :  )١١(



)٩٣( 
 

    روحِ عن جِسمٍ عصى زمنًاض الابِيا قَ
  

بِ زحزِحني عن النَـارِ   نْوغَافر الذّ  
  

  
    : نكاٌل: نَكََل -ذ

أخـرى نَكـَل    ذا جبن عنه، ولغةٌإ ولًاكُنُ ينْكُُل جُل عن األمرِنَكََل الر يقال((  
. وقيل )١())إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة بفُالنٍ تُلْكَّينْكَُل واألولى أجود ... ون

ـ  باناكل الجبالضم أي جبن والنَ ُلكُنَْل عن العدو وعن اليمين ينَكَ(( الض٢())يفُع(. 
 ليـه يرجـع  على منـع وامتنـاع وإ   يدّل صحيح أصٌل امواللّ والكافُ لنون((اـف

  .)٣())فروعه
دالـة علـى التـأخر    ل) في قول اإلمام (عليه السـالم)  اكوردت لفظة (نَ  

. ناكل : متأخر أو )٤())اه في عزمٍ، والو مٍاكٍل عن قُدر نَغَي والضعف والجبن: ((
  .)٥(جبان

مام (عليه السالم) صفات النبي (صلى اهللا عليه وآله) التي تسـتلزم  ذكر اإل  
ر عن حرب فيها طاعة اهللا تعالى وإلتزام يتأخ لم هنّحمة وزيادة البركة ، منها: أالر

ـ   شجع البرية في مواجهة الظلم والجهل واالسـتبداد اوامره، فقد كان أ غ حـين بلّ
دما نحو الجهاد في سـبيل اهللا مـن   قُ رشاد وحيدا ماضياالرسالة السماوية وقدم اإل

نسـان  اإلنسانية جمعاء ينشر مبادئ الدين اإلسالمي وأحكامه التي تحفـظ لإل أجل 
  . )٦(كرامته وعزته

                                                
 .  )نَكََل مادة(كنل)تقليب( ،١٠/١٣٨) تهذيب اللغة : ١(

 ، (نكل) . ١٨٣٥/ ٥) الصحاح : ٢(

 ، (نكل) .٥/٤٧٣) مقاييس اللغة: ٣(

 .  ١١١) ٧٢) نهج البالغة: تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

. وشرح  ٢/١٩٧. وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/١٢١ة: محمد عبده ، ) ينظر: نهج البالغ٥(
 .  ١/٤٢١نهج البالغة : عباس الموسوي،

. ١/٤٢٤.وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي،٢/١٩٩) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٦(
 .١/٣٨٨ ١ونخبة الشرحين : 



)٩٤( 
 

مام (عليه في قول اإل والضعف أيضا ى التأخرووردت لفظة (نكال) دالة عل  
ـ ي عنب تَيى ألفَتَ( م: (السالم) بد ـ طَّالم ـ  بِل ـ  نِع األعدـ  اء ـ نياكلنَ وبالس ،يف 
فخَو؟!م٢(. ناكلين : متأخرين)١())ين(عليه الس . رد) الم) على تهديد معاوية اإلمام

ـ  متى وجدتَ :ستفهام االستنكاري فقالبأسلوب اإل ب فـارين عـن   بني عبد المطل
سـالم  اعتي وتاريخي في مواجهة أعداء اإلتعلم شج نتحرب وتهددني بالسيف وأ

٣(هون عن الجبن والخوفوشجاعة بني عبد المطلب فهم منز( .  
يـد  بزبوقـال أ ،أخروالضعف فـي كـالم العرب  على التوردت لفظة(نكال)دالة  

   : )٤(الطائي
م راَا نغَيسكٍل يري ورايد     رال م ريسهوال م قهودد  

                                                
 .٤٩٢) ، ٢٨الصالح ، الكتاب () نهج البالغة : تح: صبحي ١(

 .  ٣/٣٥) نهج البالغة : محمد عبده ، ٢(

. وفي ظالل نهـج  ٤/٥٢٠ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ، ٤/١٥٦١) ينظر: نخبة الشرحين : ٣(
 .  ٥/١٧٧البالغة :

 .  ٤٦) ديوانه : ٤(



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  أدوات احلرب    

  

  

  

  

  

  

  

  



)٩٣( 
 

  أدوات الحرب

لكثرة الحروب التي تشنها القبائل  هتم العرب بأدوات الحرب كثيرا ، نظراإ  
 حيـاة ازعات فأصبحت عدة الحـرب ضـرورية ل  بعضها على بعض وكثرة المن

للشـجاعة   السالح فخرا ورمـزا العربي، كذلك كان  اهالخوف والفزع التي يعيش
للـدفاع عـن    (عليه السالم) كان السالح ضـروريا واالستغاثة ، وفي عهد األمام 

  .ة وردع العدوانسالم الحقّدئ اإلمبا

  )العدد(: األول المبحث 

 :الجحفَُل أـــ   

حتى يكـون فيـه    جحفَلًا يسمىوال ،((الجيشُ:جاء في جمهرة اللغةالجحفَل
ـ (جحفَل)،ومنه قولهم((للجيش العظيم .)١(والجمع جحافل)) ،خَيل ـ ةُ الوجحفَلَ رسِ فَ

ومن ،وهـو الجمـع   من الحفْـلِ وهو مـن كلمتـين:  ،وقياس هؤالء الكلمات واحد
آخر:أن يكون من الجفِْل ومـن  ع الشيء في ذهابٍ.ويكون له وجه وهو تجم،الجفِْل
حالجهم فإنّ،فح٢(وهذا عندي أصـوب القـولين))  .افًيجحفون الشيء ج(.فالجـ ح  ُلفَ

   )٣())جرار العدد كثير ((جيشٌ

 وردت لفظة (الجل) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة علـى الجـيش   فَح
ـ حفالج .)٤(المهاجِرين واألنْصارِ)) ي جحفٍَل مننَحوك ف *الكثير: ((وأنَا مرقٌل : لفَ

  .  )٥(الجيش العظيم

                                                             
 ، (جحفل) .  ٢/١١٣٤ )١(

  كثر من ثالثة أحرف أوله الجيم . ، باب ما جاء من كالم العرب على أ ١/٥٠٩مقاييس اللغة :  )٢(
  ، ج ح ف ل . ١/٣٤٧معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٣(

.رِعسٌل:مقرم (*)  
  .  ٤٩٣) ، ٢٨نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٤(
  .  ٤٩٣. ونهج البالغة : تح: صبحي الصالح ،  ، (جحفل) ٥/٢٠٥ينظر : تهذيب اللغة ،  )٥(



)٩٤( 
 

رد اإلمام (عليه السالم) بالوعيد لتهديد معاوية بقوله (عليه السالم) إن الذي 
بجـيش عظـيم    وسيصل إليك قريبـا  . هو نحن ،هو من يطلبك ويقصدكتطلبه و

زاحف نحوك من المهاجرين واألنصار متسربلين بالموت متشوقين ِللقـاء ربهـم   
وهذا هو جيش رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) الذي كان هم أحسن الجزاء .يليجز
لذين تبعوا اإلمام (عليـه  هم النخبة المختارة ومعهم أبناؤهم اوالمشركين  به يقاتل

استعمل اإلمام لفظة (الجحفل) التي تدل على الجـيش   .)١(لفوا عنهتخولم يالسالم) 
ا فيها من قوة الوصف للجيش الذي يزلزل أركان العدو ليناسب التهديـد  مالعظيم ِل

ويبدو من ماسبق أن والوعيد الذي رد به اإلمام (عليه السالم) على تهديد معاوية .
الكثير في قول اإلمام  لفظة جحفل قد وردت بمعناها المعجمي الحقيقي وهو الجيش

   (عليه السالم).

قـال   ، على الجيش الكثير في كـالم العـرب   دالة (جحفَل) ووردت لفظة
   : )٢(األعشى

كَالس َأِلكُنوإذْ  م   بِـه مـامطَافَ اله  
  

ـ   ، في جحفٍَل   اللّي ادـوـ  ِلكَس ار جر  
  

 :الجند وصفاته ب.
  ع ، الفارس ، النابل) لحاسر ، الداروتشمل (ا

 :الجند  - 

ار صاألنْ دنْ((الج : . وقيل )٣(اد وجنُودنَجمعنى الجنْد معروف يقال : جنْد وَأ
على التجمع والنّصـرة .يقـال هـم     ّليد والداُل والنّون الجيم((ـف .)٤(واألعوان))

 . )١(. فالجنْد ((العسكَر والجمع َأجنَاد ، وجنُـود))  )٥(ي أعوانه ونصاره))جنْده. أ
                                                             

. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٤/٤٤٦ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )١(
  .  ٤/١٥٦١. ونخبة الشرحين : ٤/٢٣٩

  .  ١٧٩ديوانه :  )٢(
  ، (ج د ن) .  ١/٤٥١ينظر : جمهرة اللغة ،  )٣(
 ، جند .  ٢/٤٦٠الصحاح :  )٤(

  ،(جند) .  ١/٤٨٥مقاييس اللغة :  )٥(



)٩٥( 
 

رض الغليظـة التـي   بالغلظة من الجند ،أي األ د اعتبارالعسكر الجنْ((يقال لوأيضا
وِهللا  ، ود وهو جمعهـا نُالج دنْ((جويقال . )٢(فيها حجارة ثم يقال لكلِّ مجتمع جنْد))

دنُوتعالى ج ((ةٌ ومنها الريحنَدجم)٣(  .  

  وردت لفظة (الجنْد) في قول اإلمام (عليه السالم) بمعنى :

  . العسكر .١ 

   .. األعوان واألنصار٢ 

١.الجند (العكَسر( :  

قـال   ، المقاتلين ن الكريم دالة على العسكر أوفي القرآوردت لفظة(الجند)
الجنــود :  . )٤()(: تعــالى
  . )٥(المقاتلين

 دالة على العسـكر أو  (عليه السالم) في قول اإلمام (الجند) ووردت لفظة
 نِإذْبِ ،ودنُالجفَ[...]ضٍعإالّ بِبا هضعب حلَصي اتٌ القَبطَ ةَيعالر أن ملَاع((و: المقاتلين

ةُ يعالر ومقُتَ سيلَو، نُِل األمب، وسينِز الدوع ، اةلَالو نيزو ، يةعالر ونصح ،اِهللا
  .  )٦())مإالّ بِهِ

     المجتمـع   ألن ، ي تقسيم طبقات المجتمع بالجنودف بدأ اإلمام(عليه السالم)
، عيـة والنفس فهم حفظة الر رض والعرضاأل يقوم إال بهم فهم الذين يحفظون ال

أهله من األعداء فكـذلك  واستعير لهم الحصن ليناسب الداللة فكما يحفظ الحصن 
له هيبة ن الوالي بال جنود ال يبالى به وال يطاع له أمر وال يكون وأيضا إالجنود ،

                                                                                                                                                                               
  (ج ن د) .  مادة (جدن)تقليب، ٧/٣٣٣المحكم والمحيط األعظم :  )١(
  ، (جند).  ١/٢٠٧المفردات في غريب القرآن :  )٢(
  ، (ج ن د) .  ١/١٥٢أساس البالغة :  )٣(
 .  ٢٤٩ من اآلية سورة البقرة : )٤(

  .  ٥/٣٣٩ينظر : تفسير الطبري ،  )٥(
  .  ٥٥٠) ، ٥٣نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٦(



)٩٦( 
 

لـدين  ن وجودهم في البالد اإلسـالمية عـز ل  كذلك أوسطوة في نفوس األعداء .
لزومهم األمن لوجودهم في الطرق ونحوها فبهم يأمن الناس على أموالهم عتبار با

  . )١(وأنفسهم وأعراضهم

ومن ماسبق يبدو أن اإلمام (عليه السالم)استعمل لفظة جنـد لتـدل علـى    
واجبهم الـذي   معناها الحقيقي وهو مجموعة من المقاتلين ذو غلظة وشدة ؛ليناسب

يتطلب الغلظة والشدة لحفظ النفس ،والعرض ،والمال،من عبث األعـداء،وتحقيق  
   األمن .

 )٢(قال القطامي ي قول العرب دالة على (العسكر) ،ووردت لفظة (الجند) ف
 :  

ـ التَفَـر ألَم يخزِ  ـ قُ جنْ سك دى ر  
  

  فَطَـاروا   مخُوا فـي مـداِئنَه  ونَفْ  
  

  

  :  )٣(وقال لبيد

    هنْـدج ـلَمـانِ َأسموةَ الحيشعو 
  

  ومزهم أنَّه قَنَأيو سقَي  
   

  

  

 :ر) االجند (األعوان واألنص.٢

وردت لفظة (الجند) في القرآن الكريم دالة على األعوان واألنصار ، قـال  
 جنود ابليس: . )٤( )(تعالى : 

                                                             
. ونهج  ٤/١٧٢٦. ونخبة الشرحين :  ١٥٩- ٥/١٥٨ينظر : شرح نهج البالغة ، ابن ميثم البحراني ،  )١(

  .  ٤/٥٧٣البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ،
  .  ١٤٣ديوانه :  )٢(
 .  ١٩٢ديوانه :  )٣(

  .  ٩٥- ٩٤سورة الشعراء :  )٤(



)٩٧( 
 

(. وقولـه تعـالى :    )١(و من ذرية آدمأتباع إبليس من كان من ذريته أ
()ي ما خلق اهللا تعـالى  أ . الجنود : )٢

رض من الجن واإلنـس  األالئكة وغيرها وكذلك ما خلق في في السموات من الم
ـ من األسـباب السـماوية واألرضـية :    والحيوانات وغيرها حة والريـاح  يكالص

المالئكـة  .جنود ربك : )٤()( : وقوله تعالى .)٣(والخسف
  .  )٥(واألعوان

 (عليـه األعوان واألنصار فـي قـول اإلمام   دالة على وردت لفظة(الجند)
بِهـم يصـوُل علـى     يس مطَايا ضلَالٍ وجنْـدا لب: ((اتّخَذَهم (أهل الكبر) إ)السالم

  .  )٦(النَّاسِ))

لـيس  بأهل الكبر والمنافقين فهم أتباع إ اعِباتِّحذّر اإلمام (عليه السالم) من 
عيـاء والفسـقة   والمنـافقين واألد  ره وأعوانه . فقد اتخذ إبليس المتكبرينوأنصا
لتزم بأقوالهم كذلك هم جنوده وأعوانـه  لين للوصول إلى ضالل من اتبعهم واالمض

ـ  لـى  الى فيصـل بهـم إ  الذين يصول بهم على الناس ليصرفهم عن طاعة اهللا تع
  . )٧(الهالك

 :صفات الجند  •

                                                             
  .  ١٩/٣٦٧ينظر : تفسير الطبري :  )١(
  .  ٤سورة الفتح :  )٢(
  .  ٨/٦٨ينظر : تفسير الرازي :  )٣(
  .  ٣١سورة المدثر :  )٤(
  .  ٨/٢٧١ينظر : تفسير البغوي:   )٥(
  .  ٣٦٥) ، ١٩٢نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(
.وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٤/٢٦٣ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٧(

. ونخبة الشرحين :  ٢٦٤- ١١/٢٦٣. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ٣/٣٠٤
٣/١٣٩٦  .  



)٩٨( 
 

                                                                       : )رســـحاسر:(حأ .     
ر من قولهم حسالح)) دراورستُ العمامةَ عن رأسي حركشفتها وكذلك النقاب إذا  س

وما أشبهه ... والحاسر في الحغْ الّ بِريقـال  )١(فَـر)) ذي ال درع عليـه وال م . :
رجٌل ح))الاس ردرع عليه وال بيةَض ((هعلى رأس)٢( ومنها قولهم.:   ـنع رسح))

ـ   ذراعيه إذا كشف ،وكذلك حسر عمامتَه عن رأسـه  كُش ـ فَ فَ، فكـلُّ شـيء  دقَ
((رسح)٣( .  

دالة على من ال درع عليه فـي قـول اإلمـام (عليـه     وردت لفظة(حاسر)
ارِعوا الدمالسالم): ((فَقَد ، ((راسوا الحوأخر)٤( ر وهو الكشف . فالحاسسر من الح

  .  )٥(رعه بالدنّسده وعدم جشاف جكقيل لمن ال درع عليه حاسر النلذا 

ـ أمر اإلمام (عليه السالم) قادة جيشه بأن يقدموا الدارع ويـأخروا الحا  ر س
ة ألن شد ، حة المقاتل في الحربمصل نه ميا فم. ِلوهو المقاتل الذي ال درع عليه

ومهيًأ من لباس ودرع والمه ونحوها  جاهزالواجب أن يكون الحرب تلقى األول فا
  .  )٦(فيكون الضرر الذي يتعرض له الدارع أقل من الحاسر بفعل السيوف والسهام

م لقوانين الحرب في كالمه (عليه السالم) وتوصياته لقادة جيشه في تعليمه
  كة وعلم بقوانين الحرب والقتال . وتنظيم الجيش داللة على خبرة ودراية وحن

قـال   قـول العـرب،   فـي لفظة(حاسر)دالة على من الدرع عليه  وردت
  : )٧(األعشى

                                                             
 ، (ح ر س) .  ١/٥١١جمهرة اللغة :  )١(

  ، (حسر) .  ٤/١٦٩تهذيب اللغة :  )٢(
  ، (حسر) .  ٤/١٨٨، (ح س ر) . ولسان العرب :  ١/١٨٨: أساس البالغة : ينظر  )٣(
  .  ٢٢٧) ، ١٢٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٤(
  .  ٢/٧٧٩، (حسر) . ونخبة الشرحين :  ٢/٦٢٩ينظر : الصحاح :  )٥(
.  ٣/١٢٤غة : ابن ميثم البحراني ، شرح نهج البال .و ١/٤٢٥:  البالغة نهج شرح تهذيب ينظر : )٦(

  .  ٥/١٦٦ونفحات الوالية : 
  .  ١٤٧ديوانه :  )٧(



)٩٩( 
 

لَـــوفَي ــة ــهباء ملمومـ  ق شَـ
  

  عِ والحاســرِ فُ بالــدارِذقْــتَ  
  

 

  

 (درع) : :عدار ب ـــ

وقـال   ، تؤنّـث الحديـد   ، ودرعين الدرع ((درع المرأة يذكّرجاء في الع
. روايـة عـن   بال هـاء  عيوع .وتصغيره : درروالجميع الد بعضهم: يذَكّر أيضا

 .وقيل )١())عرالد سبِجل لَ. وأدرع الروع اللبوس ،وهو حلق الحديدروالدالعرب . 
 والـراء  ُل. فاألصل أن((الدا )٣(ي للذي عليه درعأ )٢(ع))ر: ذو د((رجٌل دارع :

والعين وهو شيء من اللباس ، أصٌل واحدـ  حمل عليهثم ي ع ارِ. والـد )٤())بيهاتش
عة سبة إلى ذي درع وليس بصن، ودارع على وزن فاعل وهو نعٍرأي ذو د :نسبة
  .  )٥(له

 :(عليه السالم) دالة على من عليه درعوردت لفظة (دارع) في قول اإلمام 
. وقد ورد شرح قول اإلمام (عليه السالم)  )٦(ر))اسوا الحرخَِّأع ، ووا الدارِمدّقَ((فَ

  ة السابقة . حفي مادة (حسر) في الصف

قال عمرو بـن  درع)،ووردت لفظة (دارع) في قول العرب دالة على (ذي 
  :  )٧(أحمر الباهلي

  تُهبـاحبٍ صـاحص ني منْل لَامه  
  

  من حاسـرٍ أو دارِعٍ َأو مرتَـدي     
  

                                                             
  (درع) . مادة(عدر)تقليب ،  ٢/٣٤) ١(
  ، (درع) .  ٢/٦٣١جمهرة اللغة :  )٢(
، (درع) .  ٣/١٢٠٦، (باب فاعل بكسر العين) . والصحاح :  ١/٣٥٤ينظر : معجم ديوان األدب :  )٣(

  ، (درع) .  ٨/٨٢ولسان العرب : 
  ، (درع) .  ٢/٢٦٨مقاييس اللغة :  )٤(
  ، (درع) .  ٢/٧٠٥ينظر : المصباح المنير :  )٥(
  .  ٢٢٧) ، ١٢٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(
 .  ٦٠ديوانه :  )٧(



)١٠٠( 
 

 

  

  

  

 س : (فرس) : فارِت ـــ 

وراكبه فارس وهو قع على الذكر واألنثى[...]ي سرجاء في الصحاح : (الف
 ةوسوالفُر الفَراسةس : بين ((فارِ.يقال : )١(س))رمثل البن وتامر ، أي صاحب فَ

راسةُفأما الف ((من النظر فبالكسر)٢( : والفَارِس)).    صـاحب الفـرس علـى إرادة
  .  )٣())وارسوفَ انسرالنسب والجمع فُ

السالم)  في قول اإلمام (عليه وردت لفظة (فارس) دالة على راكب الفرس
ددا واِهللا لَوِل: ((أم اس َألْفَ فَارِسٍي بِكُم تُ أنري فنب ننِ غَنْمٍ مفـارس )٤())ب .  :

  .  )٥(راكب الفرس أو صاحبها

أعمالهم وظلمهـم وضـاللهم   خهم لفساد قومه ووب ذم اإلمام (عليه السالم)
اوتثاقلهم وفضقوم  ل غيرهم عليهم بأن يكونوا عوض عن قومه لسوء طباعهم فود

عـرف عـنهم مـن     ا فيهم من الخير ومامبني فراس بن غنم وتعين ذكره لهم ِل
  .  )٦(جابة الداعي ونصرتهالشجاعة والحمية وإ

                                                             
  ، (فرس) .  ٣/٩٥٧  )١(
  ، (فرس) .  ٢/١٦، (حسن الثبات على الخيل) . أساس البالغة :  ٢/١٠٧المخصص :  )٢(
  ، (فرس) .  ٦/١٥٩لسان العرب :  )٣(
  .  ٥٨) ، ٢٥نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٤(
  .  ١/٢٠٤باس الموسوي ، ، (فرس) . وشرح نهج البالغة : ع ٣/٩٥٧الصحاح :  )٥(
. ومنهاج  ٢/٥٢. ومفتاح السعادة :  ٢٣- ٢/٢٢ينظر : شرح نهج البالغة ، ابن ميثم البحراني ،  )٦(

  .  ١/٢٠٧. نخبة الشرحين :  ٣١١- ٣/٣١٠البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 



)١٠١( 
 

و المطيـة  الفرس أجمع (فارس) دالة على راكب وورد ذكر لفظة الفرسان 
...  اهللا[الشـيطان] عدو  اد اِهللابوا عرذَاح((فَ في قول اإلمام (عليه السالم) : مجازاً

ـ الع انوخْوإ ، الحمية اءنَبَأ هه بِقَّدص]...[ديعب بٍيغَبِ فًاذْقَ بِصيوفُة ،ـ ر انِس ـ الك رِ ب
والجاهلّي١())ة( .  

عـال  (عليه السالم) للكبر فرسان كأن مرتكبـي الكبـر وأف  استعار اإلمام 
ـ   كوباالجاهلية اتخذوا الكبر مطية أو ر ر ، أو كأنّهم في قولهم وشـدتهم فـي التكب

  .  )٢(فرسان

قال لبيـد   ، الة على راكب الفرس في قول العربد (فارس) ووردت لفظة
  :  )٣(بن ربيعة

ــ ــد فَ ارِوأرباله ســي مــا  ا إذا ج
  

ــ *راجِشَـــالم تَقعـــرتْ     امِ بِالخيـ
  

 

 :  ): نابلنَبَل( ث ـــ 

ـ نَورد في جمهرة اللغة((رامي النبل :   بالـة مثـل راجـلٌ   ل ويجمـع نَ ابِ
ل ونبال إذا كان نابِ (ورجٌل. )٥(ٌل ، أي : ذو نبل)). ويقال ((رجٌل نابِ )٤(ورجالة))
  .  )٦(فإذا كان يعملها قلت نابل))معه نبل .

لفظة (نابل) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على معنى مجازي :  وردت
لمن  م) كناية عن كونهم مرمى ومقصدافقوله (عليه السال. )١(ابٍِل))ض ِلنَرغَ متُنَْأ((فَ

                                                             
  .  ٣٦٢) ، ١٩٢نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )١(
. ونهج البالغة  ٣/١٣٨٤. ونخبة الشرحين :  ٤/٢٥٢ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٢(

  .  ٣/٣٩٣: محمد الحسيني الشيرازي ، 
  . ٢٥٥ ديوانه :  )٣(

  (*) المشاجر : خشب توضع عليه األمتعة. 
 ، (ب ل ن) .  ١/٣٧٩) ٤(

  (ن ب ل) . تقليب مادة ( لنب) ،  ١٠/٣٨٧المحكم والمحيط األعظم :  )٥(
  ، (نبل) .  ١١/٦٤٢لسان العرب :  )٦(



)١٠٢( 
 

عفهم لعدم إدراكهم صالح األمور وعـدم تـدبير   يريد إيذاءهم لعلمه بسفاهتهم وض
فلهذا كانوا هدف للعدو ،ا ينبغي التنبأحوالهم وغفلتهم عم اإلمـام (عليـه   ه له فذم

  .  )٢(السالم) أهل البصرة لرذائل ما ذكره عنهم

  : )٣(القيس ، قال امرؤلبفي قول العرب دالة على ذي نَ ووردت لفظة (نابل)

ــنُه نُطْعــ م ــةً *لْكَىس خْلُوجمو  
  

  ى نَابِـــِل علَـــ ِلفَتْـــك لَـــأمينِ  
  

 

    المقدمة)الساقة ، ، الثبجويضم : (:الجيش وتقسيمه ت .

  :   )شيالج:( ـــ جيشَ 

في مقاييس اللغة  جاء . )٤(لحرب ونحوها)) ونيرسد ينْ((جدّل الجيش على       
الجيم)) والياء أصٌل والشين والجيش معـروف  وهو الثوران والغليان ، واحد ... ،

((وقيل للجـيش   :وقال ابن فارس أيضا .)٥(ها جماعة تجيش))ألنّ؛وهو من الباب 
. )٦(عرض على التشبيه بالعرض من السحاب وهو مـا سـد بعرضـه األفـق))    

: ((مجموع القوات العسكرية في دولة وما لديها من نظـم وآالت حـرب   فالجيش
  .  )٧(برية وبحرية وجوية))

                                                                                                                                                                               
  .  ٤٢) ، ١٤صبحي الصالح ، الخطبة ( نهج البالغة : تح: )١(
. ونخبة الشرحين  ١/٢٩٤. وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/١٩٧ينظر : حدائق الحقائق ،  )٢(

 :١/١٥٠  .  
  .  ١٢٠ديوانه :  )٣(

  مستَقيمةً .(*) سلْكَى: 
  (*) مخْلُوجةً :معوجةً .

  (*)اللَّأم :السهم.
  جيش. مادة(جشي)تقليب  ، ٦/١٥٨العين :  )٤(
  ، (جيش) .  ١/٤٩٩) ٥(
  ، مادة (عرض) .  ٤/٢٧٤مقاييس اللغة :  )٦(
  ، (ج ي ش) .  ١/٤٢٧معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٧(



)١٠٣( 
 

في الحديث الشريف  ش) دالة على جند يسيرون إلى حربوردت لفظة (جي
غْ((يزو جالكَ شٌيعة فَبخْيهِبِ فُس((ال :. وقوله (صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم)   )١())م
ـ ي، فَ ايقَدو بأ اقمباألع ومالر ُلزِنْى يتّح ةُاعالس ومقُتَ ـ  مهِإلـي  جرخْ جـ  شٌي من 

المدنَي٢())ة(  .  

يسـيرون إلـى حـرب فـي قـول       دالة على جند ش)(جي ووردت لفظة
 نيدمعتَم دااحو رجلًا إلّا نيملسالم نوا مبيصي ملَ ولَ اِهللا و((فَ اإلمام(عليه السالم) :
هرمٍ جربِال ج ،هلَّ ِلي قَتُْل ذَِلقَتْلِل، لَحشِ كُلِّ كيالج٣())ه(  .  

في قتال أصحاب الجمل بعـد فعلهـم   لى العذر أشار اإلمام (عليه السالم) إ
ضمير التثنية  –جرانها كما تجر األمة منها خروجهم بحرمة رسوِل اهللا ي ، للكبائر
وفي ذلك جرأة على رسول اهللا (صلى اهللا عليـه وآلـه    –بيرلى طلحة والزيشير إ

قتلهم لعامله بالبصرة  ، زيادة علىك نكثهم البيعة وخروجهم عن طاعته. كذلسلم)و
ه لو قتلوا لى البصرة وقتلوا طائفة من المسلمين فأقسم (عليه السالم) أنّرجوا إ. فخ

فـرد فـي    كـلّ  ألن يش كلّه ؛ه يبيح قتل الجقاصدين لذلك فأنّ مسلما واحدا عمدا
رك في المنكر ألن من سكت عن منكر ولم يعترض ال بلسانه وال يـده  العسكر شا

مين بعدد الجـيش  فكيف وقد قتلوا طائفة من المسل ،ركالمشارك مع من فعل المنك
  .  )٤(تلهمالذي جاء لق

(عليه في قوله لى حرب أيضادالة على جند يسيرون إ (جيش) ت لفظةوورد
تُ إليحرالسالم) : ((فَسه جكَ اشًيثفًاي من المسلم٥())ين(  .  

                                                             
  ، باب هدم الكعبة .  ٢/١٤٩صحيح البخاري :  )١(
  ، باب في فتح قسطنطة .  ٤/٢٢٢١صحيح مسلم :  )٢(
  .  ٣١١) ، ١٧٢نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٣(
. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ،  ٩/٢٠٣حديد ، الينظر : شرح نهج البالغة: ابن أبي  )٤(

٣/٣٣٥ .  
  .  ٥١٨) ، ٣٦الغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب (نهج الب )٥(



)١٠٤( 
 

طالب (عليه السالم) ذكر لى أخيه عقيل بن أبي كتب اإلمام (عليه السالم) إ
إلى مرتزقة معاوية  –لتفاف ووصفه بالكثافة لكثرة اال –كثيرين ه أرسل جندافيه أنّ

ا علم مرتزقـة  منون غارات على أطراف حكومته (عليه السالم) فلَالذين كانوا يش
ن يصلوا الشـام  جيش اإلمام ببعض الطريق قيل قبل أفأدركهم  هربا اومعاوية ولّ

  .  )١(ة وعسرا بأعجوبة بعد شدإلَّ ولم ينجوافاقتتلوا 

ومما سبق يبدو أن اإلمام (عليه السالم) استعمل لفظة (جيش)التي تدل على 
الثوران والجيشان ليناسب الحالة التي هم عليها من الغضب والثوران ضد العـدو  

  حكومته (عليه السالم). بعدما تكررت الهجمات على أطراف

قول العرب دالة على جند يسيرون إلى حـرب،  ظة (جيش) في ووردت لف
  :  )٢(نويقال الطفيل الغ

 وتَباشَـرتْ  بِنَـا   وتْ بغَايـاهم فََألْ
  

لَـم   ِإلى عرضِ جيشٍ غَيـر َأن   
  يكْتّب 

  :تقسيم الجيش  •

 مقدمة الجيش (صدره) : -١

. و((مقدمة الجـيش   )٣(جاء في المعجمات العربية ((مقَدمةُ الجيشِ :َأولَه))
. فـ((يقال للجماعة المتقدمـة : مقدمـةُ    )٤(بكسر الدال : الذين يتقدمون الجيش))

                                                             
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٧٩-٥/٧٨ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )١(

  .  ١٥/٢٦١. ومفتاح السعادة :  ٤/٤٣٣
  .  ٤٢ديوانه :  )٢(
  ، (رقم) .  ٢/٦٧٥جمهرة اللغة :  )٣(
  م) . ، (فد ٩/٥٧تهذيب اللغة :  )٤(



)١٠٥( 
 

.  )٢(. وأيضا((مقدمة الجيش الذين يتقدمون الجيش بالتثقيل اسم فاعل)))١(الجيش))
((هامَأم ريطَاِئفَةٌ من الجيشِ تَس مه)) ٣(أي(  .  

وردت لفظة (مقَدّمة) دالة على طائفة من الجيش يتقدمونه في قول اإلمـام  
((*لْطَاطذَا المومِ هبِلُز متُهرأمي ، وتمقَدثْتُ معب فَقَد ، دعا بأم)) :(عليه السالم))٤(  .

  .  )٥(مقدمة : صدر الجيش

شر ألـف فـارس   خطب اإلمام هذه الخطبة لما بعث (عليه السالم) اثني ع
مقدمة لجيشه إلى جانب الفرات ليرابطوا هناك وسار(عليه السالم) إلـى الجانـب   
اآلخر حتى وصل المدائن ليستنهضهم ويحثّهم للخروج معه ليقاتلوا أعداء اإلسالم 

  . )٦(معاوية وأصحابه ، ويجعلهم قوة ساندة وعوناً لطالئع جيشه الذي بعثه

ة على صدر الجيشِ وطليعته أيضا في قـول  وقد وردت لفظة (مقَدّمة) دال
((مونُهيةَ القَوم عمقَدم وا َأنلَماعو)): (عليه السالم) ٧(اإلمام(  .  

وصى (عليه السالم) قادة جيشه وقدم لهم خطة محكمة فيها مـن الحنكـة   
والدراية بأمور الحرب الشيء الكثير .كذلك بين فيها أهمية مقدمة الجيش وقـدره  

هم القوة التي تستطلع قوة العدو وتُعين مواضع ضعفه .وقد شبهها اإلمام (عليـه  فَ
    السالم) بالناصية من الرأس أو الجبهة وهو تشبيه غاية فـي الروعـة ،فكمـا أن

                                                             
  ، (ق د م)  ٢/٥٨)أساس البالغة : ١(
  ، (قدم) .  ٢/٤٩٢المصباح المنير :  )٢(
  ، (قدم) .  ٢/٧٢٠المعجم الوسيط :  )٣(

  (*) الملْطَاط :هو شاطئ الفرات، وأصله ما استوى من األرض.    
  .  ٨٩) ، ٤٨نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )١(
، (القدم) . ونهج البالغة :  ٦/٣٢٣، قدم . والمحكم والمحيط األعظم :  ١٢/٤٦٩ينظر : لسان العرب ،  )٥(

  .  ١/٣٤٠. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ١/٩٧محمد عبده ، 
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ١٤٠- ٣/١٣٩ينظر : شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ،  )٦(

  .  ١/٥١٩في ظالل نهج البالغة : . و ١/٣٤٠
  .  ٤٧٠) ، ١١نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٧(



)١٠٦( 
 

الجبهة فيها العيون التي تُعين االنسان على ما يريده ، كذلك طالئع الجيش فهـي  
  تطلع وتعين ما تريد معرفته . كالعيون بالنسبة إلى مقدمة الجيش تس

وربما كانت مقدمة الجيش أو القوم عالمة على اقتراب الهجوم مـن قبـل   
العدو، فأوصى (عليه السالم) أصحابه بعدم اإلهمال لهذه المسألة فرؤيـة مقدمـة   

  .  )١(الجيش ما هو إلّا إنذار لهجوم قادم من قبل العدو فالبد من التأهب والحيطة

دالة على صدر الجيش في قول العرب، قال الشاعرووردت لفظة(م(ةمقَد)٢( 
 :  

فَانْهزم العلْـج وكَانَـتْ ملْحمـه     
  

جــاوز فيهــا الســاقَةُ المقَدمــه    
  

  

ج كُلِّ شيء وسطه وجمعه ((ثَبذكرت المعجمات أن :الجيش (وسطه) جبثَـــ ٢
 وفي مقاييس اللغة . )٤())رِهلى الظَإ ِلما بين الكاه جب. وقيل ((الثَ )٣(وج))باج وثُبثَْأ

الثاء)) والباء واحدةٌ كلمةٌ والجيم كَ تتفرع، ٥(وهي معظم الشيء ووسطه))لم(  .  
 :(عليـه السـالم)  وردت لفظة (ثبج) دالة على وسط الجيش في قول اإلمام

. الثـبج :   )٦(والرواق المطَنَّبِ ، فَاضربوا ثَبجه)) *السواد األعظَمِيكُم بِهذا ((وعلَ
  .  )٧(الوسط

                                                             
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٤/٣٧٩ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )١(

  .  ١٤/٤٨٧. ومفتاح السعادة : ٤/١٦٤
  .  ٥/٢٥٧العقد الفريد :  )٢(
  ، (ب ث ج) .  ١/٢٥٨:  جمهرة اللغة )٣(
  ، (الظَهر) .  ١/١٥٠. والمخصص :  )ثبج مادة (جثب) تقليب(، ١١/١٩تهذيب اللغة :  )٤(
  ، (ثبج) . ١/٣٩٩  )٥(

   (*)السواد اَألعظَم :عساكر الشَّامِ.
  .  ١٠٥) ، ٦٦نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكالم ( )٦(
. وشرح نهج  ٢/١٧٩ثبج) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ، ( ١/٣٠١ينظر : الصحاح :  )٧(

  .  ١/٣٩٧البالغة : عباس الموسوي ، 



)١٠٧( 
 

حربيـة وتعـاليم   رشـادات  لسالم) جيشه بعدة وصايا وإأمر اإلمام (عليه ا
ا زيادة على القـوة العسـكرية ومنهـا    عسكرية وشحذ الهِمم وتقوية النفس معنوي

ب اختـلَّ  ضر نالقيادة فإ ب وسط العسكر وهو مركز(عليه السالم) أمر بضرهأنّ
نهار . فوسط الجيش هو بمثابة القلب ت صفوفه وإتوازن العدو وضعف وتضعضع

  .  )١(نسان كذلك وسط الجيشفي البدن فإن أصيب القلب مات اإل

 )٢(، قال ذو الرمة دالة على الوسط ، ج) في قول العرباثبأووردت لفظة (
 :  

ياوِدـ   ين أج ـنموهِاف ن ارـرةً  ح
  

  بِجرعِ كََأثْبـاجِ القَطَـا المتَتَـابِع      
  

 

  : (مؤخره) :ساقة الجيش -٣

سـائق   جمع الساقةُ ]...[: مؤخره شِيالج ةُاقَ((سورد في المعاجم العربية 
وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون مـن ورائـه يحفظونـه ومنـه سـاقة      

((الحاج)٣(  .  

 قـال  ، الشريف دالة على مؤخرة الجيشث في الحدي (الساقة) وردت لفظة
 انكَ وإن ]...[ ل اِهللايبِفي س هسرفَ انِنَعبِ ذآخ دبعى ِلوب: ((طُ صلى اهللا عليه وآله)(

اقَفي السكَ ةاقَ انفي الس٤())ة(  .  

:  رةمـؤخ الوردت لفظة (الساقة) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة علـى  
  .  )١(. ساقتها : أي مؤخرتها )٥(قَتها))ي ساف((أما واَهللا إن كُنْتُ لَ

                                                             
. ونفحات الوالية :  ٦/٩٩. ومفتاح السعادة :  ١/٤٠١ينظر : شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  )١(

٣/٦١  . 

  .  ٣٦٦ديوانه :  )٢(
  ، ساق.  ٢٥/٤٧٤: تاج العروس : ، ساق . وينظر  ١٠/١٦٧لسان العرب :  )٣(
  .  ٤/٣٤صحيح البخاري :  )٤(
  .  ٧٣) ، ٣٣نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٥(



)١٠٨( 
 

إن اإلمام (عليه السالم) في مسيره لقتال أهل البصرة كان مثل مسيره فـي  
سـول اهللا  ، فقد قاتل أهل الكفر تحت راية ر زمن الرسول (صلى اهللا عليه وآله)

الم) كان من ساقتها إلى أن تولت بأسـرها  ه (عليه السنّوإ (صلى اهللا عليه وآله) ،
ومن قاتلهم باألمس مع رسول اهللا وهم كافرون من غير أن يعتريه عجز أو جبن .

ثبات لتمام فضيلته وما هذا إ وفي م مفتونون بزخرف الحياة الدنيا .يقاتلهم اليوم وه
خلـف   هم يمشوننّأل ى عن مؤخرة الجيش بـ(الساقة) ؛فكنّعنه من الشجاعة  لمع

ـ  د منهم ال يسر فهم يسوقونهم سوقًاحالجيش حتى ال يبقى أ وق اإلبـل ، ومنه س ،
 . )٢(وهنا وقع المجاز

 يس : مالخَث.

ـ خَ سيم((الخَ : وقيل . )٣(الجيش)) : سيم((الخَ: اللغة تهذيبجاء في  مس 
قَفرق تتكون من المدمبِلْوالقَ ة والمينَمة والميسرـ  ة والسوقيـل ((هـو    . )٤())اق

الجشُي  

  

  .  )٦(ا ألنّه تُخَمس فيه الغنائم))سيمي خَ. ومنهم من قال : ((سم )٥())ريثالكَ 

) في قول اإلمـام (عليـه   وردت لفظة (الخميس) دالة على (الجيش الكثير
ـ بِر بِى يجحتّ[...]مولُوا عن مواقفهِلَن يز مه((إنَّ السالم) : ـ الخَ مهادلَ مي تْلُـوهي س 

ن علّـم اإلمـام (عليـه السـالم)     بعد أ . )١(: الجيش الكثير.الخميس )٧(س))يمالخَ

                                                                                                                                                                               
  .  ١/٢٥٩، (سوق) . وحدائق الحقائق :  ١٠/١٦٧ينظر : لسان العرب ،  )١(
لحسيني الشيرازي ، . نهج البالغة : محمد ا ٢/٧٤ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٢(

١/٧٣ .  
  (خمس) . مادة(قسم) تقليب ،  ٧/٨٩  )٣(
  ، (خمس) .  ٣/٩٢٤الصحاح :  )٤(
  ، (خمس) .  ٢/٢١٨مقاييس اللغة :  )٥(
  ، (خمس) .  ٦/٧٠لسان العرب :  )٦(
  .  ٢٢٩) ، ١٢٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، كالمه ( )٧(



)١٠٩( 
 

ألنهم ليه المقاتل حذّرهم من الفرار ،أصحابه كيفية القتال وتنظيم الجند وما يكون ع
 تعـالى  ، وإن في الفرار غضـب اهللا  نسبسادات العرب وشرفاؤها في الجاه والّ

في الدنيا واآلخرة . كذلك دعا اإلمام (عليه السالم) على جـيش الضـالل    وعارا
صرارهم على البغي والضالل فأشـار  (أهل الشام) بالتفريق والهالك ، ِلعنادهم وإ

ا بلغة القوة لـذا  لى أن أهل الشام وهم جيش الضالل لن يتراجعوا ولن يفهموا إلّإ
جيش متتابع كثير العدد يذهب ببالدهم ، وحتى  فعليكم بالضرب المتواصل من قبل

  .  )٢(تطأ الخيول مراعيهم ونواحيها

لى خمـس فـرق   الجيش الكثير إ س جاءت من تقسيميملفظة الخَ نويبدو أ
  وهي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . 

 قـال  ، م العرب دالة على الجـيش الكثيـر  يس في كالمووردت لفظة الخَ      
  :  )٣(الجعدي

ـ  خَم مٍ َأوةُ قَوعيطَلسي  مـرمرع*   
  

   *تـي ضـمه القَـذَفَانِ   كَسيِل األ  
  

  :  )٤(وقال المرقش  

ــد اُهللا  عبــا ي ــبلَ ـــ   *التَلب وال
  

     إذْ قَـاَل الخَمـيس نَعـم     اتارـغَ  
  :  )٥(وقال الفرزدق

تْ   إذَا بـد ن رايـات الهـذَيِل   وكَأ
  

  قَ الخَمفَوـانِ   يقْبالع ـراسوسِ ع  
  

                                                                                                                                                                               
.  ٣/١٢٣،(الخميس).وشرح نهج البالغة :ابن ميثم البحراني،  ٥٤٢- ١/٥٤١ينظر : القاموس المحيط ،  )١(

  .  ٢/٣٥ومنهاج البراعة : الراوندي ، 
  .  ٣/٣٦. وفي ظالل نهج البالغة :  ٩/٤٢٦ينظر : مفتاح السعادة ،  )٢(
  .  ١٧٦ديوانه :  )٣(

.ددالع ريم: كَثرمرالع (*)  
  (*)القَذَفَان : جانبا الوادي َأو النَّهر.

  (*)التَلَبب : ِلبس السّالح كُلّه.
  .  ٧١ديوانه :  )٤(
  .  ٦٤٠ديوانه :  )٥(



)١١٠( 
 

 

 ) : فّ(ص:صفوف   . ج

((الصفُ واحد  . وأيضا )١(((الصفُ : معروفٌ))عربية جاء في المعاجم ال
، فوففُّ : الموقف فـي الحـرب ، والجمـع     الصصوصافّوهم في القتال . والم
. وقيل ((الصاد والفاء يدّل على أصل واحد ، وهـو اسـتواء فـي     )٢(المصافّ))

 . االشيء وتساوٍ بين شيئين في المقرفف ، يقال وقفَا صإذا وقـف   من ذلك الص ،
((الصفُ : وقيل أيضا . )٣(افّوا))القوم وتص فَواصطَإلى جنب صاحبه .كّل واحد 

طرالس وجمعه المستوي من كلِّ شيء ، فُصصـفُ  وفٌ وصي ـ فّ القـوم ص فّا ون
ـ فَّص. وقيل : ((صفَّ الجيشَ ي )٤(ا))فوا عليه اجتمعوا صافّصفّوا وتَواصطَ فًاه ص 
وص، فُوفَافّهتّب صافّ إذا رصفهو مه فُفي مقابل صـ  وف العدإذا ((  أي . )٥())و

ـ   ا ذلـك بـأن   كان المقاتلون كثيرين فيكون القتال صفوفً فًايتقـدم المقـاتلون ص 
٦(وقد اتبع اإلمام (عليه السالم) هذه الطريقة في يوم صفين))[...]فًاص(  .  

وردت لفظة (الصف) دالة على السطر المستوي من المقاتلين فـي قولـه   
ــالى:  (تعـ

()فـي   يقاتلون أعداءه صافين أنفسهم صفًا: إن اهللا يحب الذين . أي )٧
فهم اللحمة اإليمانية الثابتة التي ال تغير استقامتها شدةُ العدو ومغريات  ،خط مستوٍ
  .  )٨( رجة أو خلل في بنيانكأنهم في تراص وتالصق من غير فالدنيا ،

                                                             
  ، (صف) .  ٧/٨٨العين :  )١(
  ، (صفف) .  ٤/١٣٨٧الصحاح :  )٢(
  ، (صف) .  ٣/٢٧٥مقاييس اللغة :  )٣(
 ، (ص ف ف) .  ١٧٧ص ف ف) . ومختار الصحاح : ، ( ٨/٢٧٢المحكم والمحيط األعظم :  )٤(

  ، (صفف) .  ٩/١٩٤لسان العرب :  )٥(
  .  ١٠/١١٤ينظر : المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،  )٦(
 .  ٤سورة الصف :  )٧(

  .  ٢٩/٢٤٩. وحدائق الروح والريحان :  ٨/١٤٣ينظر : تفسير أبي السعود :  )٨(



)١١١( 
 

ع و المواضالمستوي من المقاتلين ،أالسطر  وردت لفظة (الصف) دالة على
 )١(كُم عن صفُوفكُم))كُم ، وانْحيازأيتُ جولَتَ((وقَد رفي قول اإلمام (عليه السالم) :

وتـرك   أي رأيت حركتكم في الحرب ودورانكم وابتعـادكم عـن معسـكركم   . 
عن طاعة اإلمام(عليه السالم)وعن  ،فخرجوامن عسكر أهل الشام ااضعكم خوفًمو

وبخ اإلمام (عليه ف. اإللتزام بخطة النزال بالتقدم صفًا واحدا كأنهم بنيان مرصوص
تذكيرهم لى لفظ غير منفّر بليس فيه تنفير وال تقريع وعدل إالسالم) أصحابه بلفظ 

عـرب أو  هم أراذل اللى العرب فال يليق لمثلهم أن يغلـب بعلّوهم وشرفهم بالنسبة إ
فخطب اإلمام (عليه السالم) هذه الخطبة في بعض أيام صفين بعـد  البدوي منهم .

(عليه لتهجم بقيادة أمير المؤمنينأن تراجعت ميمنة أهل العراق ثم عادت مرة ثانية 
  .  )٢(السالم) وبصحبة مالك األشتر بعد أن حثهم وشجعهم على القتال

 المستوي من المقاتلين في القتـال  السطرووردت لفظة (الصف) دالة على 
  .  )٣(في شعر اإلمام (عليه السالم)

ـ  ى يقيلَهـا     فَيورِدها في الصفِّ حتّ
  

  حياض المنَايا تَقْطُر الموتَ والدما   

  

 :العسكَر ح ــ 

ـ والع المعاجم العربية على ((الجـيش . دلت لفظة (العسكر) في  كَسانِر : 
رفَةع ((نَىوم)٤(ويقال. : كَرسع)) بكسـر الكـاف أي هيـأ     جُلالر (رسكعم) فهو

، فارسي عرب ، وأصله لَشْكَر ، ويريـدون بـه   ((جمع : والعسكَر. )٥(العسكَر))

                                                             
 .  ١٩٤) ، ١٠٧نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، كالمه ( )١(

. وشرح نهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي  ٧/١٢٣بي الحديد ، ينظر : شرح نهج البالغة : ابن أ )٢(
  .  ٤/٣٢١. ونفحات الوالية :  ٤٣٥-٢/٤٣٤. وفي ظالل نهج البالغة :  ٢/١٩٩، 

  .  ١٧١ديوان اإلمام علي (عليه السالم) :  )٣(
  ، عسكر .  ٢/٧٤٦الصحاح :  )٤(
  ، ع س ك ر .  ٢٠٨مختار الصحاح :  )٥(



)١١٢( 
 

لتجمـع  ي عرفة ومنى العسكرين ،وسم. )١(والعسكَر مجتمع الجيش)) ]...[الجيش
  . ) ٢(فيهماالناس 

ـ  مكُ((وإن لَاإلمام دالة على (الجيش) : (العسكر) في قولوردت لفظة  ي ف
 اء الفراعنة ! نَبةُ وَأنَاعرالفَ نية ! َأقَاِلماء العنَبةُ وَأالعماِلقَ نيعبرةً ! َألَ ةفَاِلالس ونِرالقُ
ـ  نأي،[...]يينبِوا النّلُتَقَ ينالذّ سِالر ناِئدم ابحصَأ نيَأ ـ سـار  ينذالّ ، وشِيالجِوا بِ
وهزوفَلُوا اُألم وع ،كَسرراكسوا الع ،نُومدوا الماِئدكَر : الجيش  )٣(؟!)) نسالع .

  .  )٤(الكثير
(عليه السالم) كروذعتبار بمصير األمم السالفة ،دعا اإلمام (عليه السالم) لال

بعد قرن فبدأ بالعمالقة وأبنائهم وهم من ولـد   رون بالتسلسل الزمني ذاكرا قرنًاالق
نوح (عليه السالم) ، ثم أصحاب الرس قيل هو نهر  الفراعنة وهم ملوك مصر ثم

فيلتقيان ويصبان في البحر وقيل  رعظيم يبدأ من مدينة طراز وينتهي إلى نهر الك
هم ورموه فـي ال (الرس) بئر كبير كان لبقية من ثمود الذين كذبوا نبي   بئـر ، ثـم

روا الجيوش ودخلوا األمصار فاتحين وجمعوا الجيـوش وبنـوا   الملوك الذين سي
فـي   كثر وقعاستفهام التقريري ليكون أ(عليه السالم) استعمل االالمدائن . فاإلمام 

  .  )٥(نفوس السامعين علّهم يعتبروا
      ووردت لفظة (العقال حسانلى الجيش الكثير في كالم العرب،ر) دالة عكَس 

  :  )٦(بن ثابت
   إذَا طَاب وِرد الموت بين العساكرِ      َألَسنَا نَخُوض الخَوض في حومة الوغَى

 :الفريق خ ـــ 
                                                             

  ، (ع س ك ر) .  ٢٩-١٣/٢٨تاج العروس :  )١(
  ،(ع س ك ر).  ٢/١٤٩٩،(ع س ك ر).ومعجم اللغة العربية المعاصرة :  ١٣/٢٩، ينظر : تاج العروس )٢(
  .  ٣٣١ ) ،١٨٢صبحي الصالح ، الخطبة ( : نهج البالغة : تح. )٣(
  .  ٢/٦٠١، (عسكر) . والمعجم الوسيط :  ٤/٥٦٨ينظر : لسان العرب :  )٤(
. منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ٣/٣٩٠ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٥(

  .  ٣/٣٥٨. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ،  ١٠/٢٨٢
 .  ٤٨٧ديوانه :  )٦(



)١١٣( 
 

طائفة من الناس  يقُرِ((الفرق طائفة من الناس ، والفَورد في تهذيب اللغة 
ـ ر((الفَ . يقال )١(فتراق))من الفرق ، والفُرقة : مصدر االوهم أكثر  للجماعـة   ةُقَ

((والفرق والفرقة والفريقُ : الطائفة من الشـيء  ويقال : . )٢(المتفردة من الناس))
ـ   نم يقُرِالفَتفِّرق ... وَأفراق جمع فرقة .قال ابن بري :الم ة الناس وغيـرهم فرقَ

ة وسـدر  دروالجمع فرقٌ مثل س: بالكسر من الناس وغيرهم ةُقَ. فـ((الفر )٣(منه))
،ق بحذف الهاء مثل الفروالف٤(ة))قَر(  .  

المجموعة من الطائفة أو في القرآن الكريم دالة على  يق)رِ(الفَ وردت لفظة
الطائفة مـن   : .فريقًا )٥()( :الناس، قال تعالى

الناس وهم اليهود كانوا فريقين : طائفة منهم من بني قنيقاع وطائفة منهم من بني 
 )٧()( وقوله تعالى : . )٦(النضير وبني قريضة

لتتفقه فـي  ة الباقية من الناس مع رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) ، الطائف.فرقة :
الدين فتخبر الطائفة من الذين نفروا ما سمعوا من الوحي فيستووا في العلـم فـال   

. فريقان : طائفـة   )٩()(. وقوله تعالى : )٨(يخلوا منه
  .  )١٠(مؤمنة وطائفة كافرة

اإلمام(عليـه  ائفة من المقاتلين في قـول  ق) دالة على طيرِووردت لفظة (فَ
 الفَـرِيقَينِ مـن   اعـف ج إلـي ، و وأخْـر  السالم):((فَدعِ [يا معاوية]النّاس جانبا

                                                             
  ، (فرق) . ٩٨- ٩/٩٧)  ١(
  ، (فرق) .  ١/٦٣٢المفردات في غريب القرآن :  )٢(
  ، (فرق) .  ١٠/٣٠٠لسان العرب :  )٣(
  ، (ف ر ق) .  ٢/٤٧٠المصباح المنير :  )٤(
  .  ٨٥ من اآلية سورة البقرة : )٥(
  .  ١/٣١٩. وتفسير ابن كثير :  ٢/٢٠ينظر : تفسير القرطبي :  )٦(
  .  ١٢٢ من اآلية سورة التوبة : )٧(
  .  ٢/٤١٥. وتفسير الماوردي :  ٢/٤٧٥ينظر : معاني القرآن للزجاج :  )٨(
 .  ٤٥سورة النمل :  )٩(

  .  ٣/٣٧١ينظر : تفسير الكشاف :  )١٠(



)١١٤( 
 

 ادعـى أمـرا  ا رد اإلمام (عليه السالم) على زعم معاوية مم         . )١())القتَاِل
ـ ليس له وليس من أهله تَ أهله ال في القدم وال فـي ، فقال (عليه السالم) إنك لَس 

للوالية وليس لك شاهد على ما تقول وتـدعي ال    البقية وليس لك أثر ولست أهالً
) تدعيه ، فدعا اإلمام  صلى اهللا عليه وآله وال عهد من رسوله (  اهللا  كتاب  من

 –ه ليس مـن أهلـه   نّوبخّه وذكّره بما ادعى، وأ بعد أن –عاوية ) م (عليه السالم
(المعسـكرين) القتـال    أن يترك الناس ويعفو عن الفريقينللخروج لقتاله بمفرده و

ليعلم من هو على بصيرة من أمره ودينه ومن طغت ،وهم أهل الشام وأهل العراق 
  .  )٢(الذنوب على قلبه

قاتلين أو النـاس  ووردت لفظة (فرقة) دالة على مجموعة أو طائفة من الم
  :  )٣(قال المهلهل بن ربيعةفي كالم العرب ،

ــ ــال اكذَفَ يــوف       مثْلُــه هي بِ
  

  لَوتَ تَلْقَسـ ثْى م ـ لَ ف ه  ـقي فَرِي  
  

  :  )٤(وقال النابغة الجعدي  

فًما و  ـنتْ مـدج رف ع قَـةـ بِر ي     ة
  

  دنَـا منَّـا َأعـز وأنْصـرا      اكَفيلً  
  

  

 :ة) بيت(الكَ :باِئتَالكَ كَتَب:د ـــ 

ـ يت((الكَجاء فـي المعـاجم العربيـة     الكَ واحـدةُ  ةُبائـبِ ت ـ تّكَتَي بأي ، ون
يتَجمع(( كَ : . قيل)٥())ونتيرادح : ةُبوقيل  . )٦(ثرة من فيها))ير من كَأي ثقيلة الس

جمع كَتَبتُ الكتاب ألنّه يومنه قيل : ، فاجتمعتْ ألنّها تكتّبتْ ةُبيت((سميت الكَ:أيضا
                                                             

  .  ٤٦٨) ، ١٠نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )١(
. ونفحات الوالية  ١٤/٤٦٣ومفتاح السعادة :  . ٤/٣٧٢ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٢(

  .  ١٢٦-٩/١٢٥الوالية : 
  . ٥٥ديوانه :  )٣(
  . ٨٣انه : ديو )٤(
  ل) . يع، باب (فَ ١/٤٢٥معجم ديوان األدب :  )٥(
  .  تقليب(كتب) )، مادة(بتك ١/٥٠٢جمهرة اللغة :  )٦(



)١١٥( 
 

ت الحرب من قولـك  المجتمع فيه آال ركَسع((الم الكتيبة :. و)١(الى حرف)) حرفًا
((الكَتيبةُ :جماعة الخيل إذا غارت من المائة  وقيل : .)٢(جمعته))كتبت الشيء إذا 

:  شَيالج تّبوقيل : ((كَ . )٤())رشَنْي مما جمع فلَ ةُبيت((الكَ : . وأيضا)٣(لى األلف))إ
ـ تَالعظيمة من الجيش والجمع كَالقطعة ة((بيت. فالكَ)٥(جعله كتائب)) ـ وكَ ، باِئ  بتَّ

التي يلـبس جنـدها دروع   بيضاء :ة البيت((والكَ . )٦(هيأها كتيبةً كتيبةً))الكتائب :
 ]...[الجـيشِ  فـي صـفوف   ٍلوتكتّ عن تنظيمٍ : ((تعبير إذن الكتيبة . )٧(الحديد))

٨(لى بعض كالكتلة))كتيبة الجتماعها وانضمام بعضها إ يتوسم( .  

(عليـه  فـي قـول اإلمام   ، ة) دالة على العسكر المجتمعبيتوردت لفظة (كَ
ـ الج عدَأ ني َأي ِلغبنْال ي ]...[د ! ِلرشْ السددتُم مالُكُا ب((م ): السالم د والمصـر  نْ

وبتَي اِلالم[...]خَْأ ثمرج ي كَفتيببِأتْ ةأخْ عالكَ.)٩(ى))رتـ ي ة : الجـيش أو الجنـد   ب
  .  )١٠(المجتمع

ه ثما دعا اإلمام على قومبالخروج بنفسه لقتال كتيبـة أو  استفهم منكر رد 
ا فيه من مفسدة ماالعتداء المتكرر على أطراف حكومته من قبل أصحاب معاوية ِل

من بيت مال وجنـد وقضـاء    إدارة شؤون البالدفالحال تقتضي لمصالح البالد ،
مـا يعينـه   في ما يقتضي أن يخرج لقتال هذه الكتيبة أحد الشجعان من ونحوها ،

وجيه والتخطـيط للهجـوم أو الـدفاع ،    فللقائد التدبير والت اإلمام (عليه السالم) ،
دارة كز القيادة أو القاعدة لتدبير األمـور وإ فيما يبقى هو في مروتجهيز الجيش .

                                                             
  ، (كتب) .  ١٠/٨٧تهذيب اللغة :  )١(
  ، (الفرق بين الجماعة والكتيبة) .  ١/٢٧٨الفروق اللغوية :  )٢(
  ، (ك ت ب) .  ٦/٧٧٨المحكمة والمحيط األعظم :  )٣(
  ، كتائب الخيل .  ٢/١١٧المخصص :  )٤(
  ، (ك ت ب) .  ٢/١٢٢أساس البالغة :  )٥(
  ، (كتب) .  ١/٧٠١لسان العرب :  )٦(
  ب ي ض) . ، ( ١/٢٧٠معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٧(
  .  ٨٩- ١٠/٨٨سالم : المفصل في تاريخ العرب قبل اإل )٨(
  .  ٢٢١) ، ١١٩نهج البالغة : تح:صبحي الصالح ، الخطبة ( )٩(
  .  ٣/١١١، (كتب) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/٢٠٩ينظر : الصحاح ،  )١٠(



)١١٦( 
 

لى آخر يطارد العصاة والمعتدين من بلد إ فلو ترك المركز وأخذ،الشؤون الداخلية 
  .  )١(لَعمتْ الفوضى وطمع بالمسلمين من الخارج الغزاة ومن الداخل الطغاة

ف في لى األلة على طائفة من الجيش من المائة إووردت لفظة (كتائب) دال
مـوا  يرج ]...ى[حت ]...مواقعهِم[لَن يزولُوا عن  م((إنَّه قول اإلمام (عليه السالم) :
((لَاِئبا الحبالكَتَاِئب تَقْفُوه)لـى  الجيوش وهي طائفة منه من المئـة إ  :. الكتائب )٢

لى أن جيش الضالل وهم أهل الشـام لـن   أشار اإلمام (عليه السالم) إ . )٣(األلف
ـ ملعما يعيفهموا إال بلغة القوة فلن يتراجعوا  ى وه ويرتكبوه من الظلم والعدوان حتّ
  .  )٤(يردعوا ويرموا بالجيوش العظيمة

قال لبيـد بـن    ، في قول العرب (الجيش) ) دالة علىووردت لفظة (كتيبة
  : )٥(ربيعة

ر الصـباحِ       يـا عـام   يا عـامرا 
  

  هرـــدمو الكَتـــيداحِ بالـــر ة  
  

  

 :) رسنْ(الم:ر اسنَالمذ ـــ نسر :

 .)٦(بشـيء إال اقتلعـه))   ال يمر شُي((الج راء في المعاجم العربية المنسج
ما  ِليمن الخَ رسنْ... والم الكبيرِ الجيشِ قدام تمر من الجيشِ قطعةٌ رسنْالم: وقيل

األربعين وقيل ما بين األربعـين   لىالثين إلى العشرة وقيل ما بين الثإ بين الثالثة
                                                             

. ومفتاح  ٢/٥٤٧. وفي ظالل نهج البالغة :  ٣/١١٢ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )١(
 .  ٨/٩٤السعادة : 

  .  ٢٢٩) ، ١٢٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٢(
  .  ٥/١٧٦. ونفحات الوالية :  ٩/٤٢٤، (كتب) . ومفتاح السعادة :  ٤/١٠٦ينظر : تاج العروس :  )٣(
: .ومفتاح السعادة ٢/٣٤٧.وشرح نهج البالغة:عباس الموسوي،٢/٣٥ندي،الراوينظر:شرح نهج البالغة: )٤(

٩/٤٣٤  .  
  .  ٦٠ديوانه :  )٥(
  ، (نسر) . ١/٨٦٧مجمل اللغة :  )٦(

  مئة).(*) مائة:واألصل(
  (*) مائتين :األصل(مئتين).



)١١٧( 
 

 *لى المائتينإ *وقيل ما بين األربعين الى الستين، وقيل ما بين المائةلى الخمسين إ
  .  )٢(الطليعةُ هأمام تسير من الجيشِ قطعةٌ. وقيل : )١(

اإلمام (عليه السالم) دالة على القطعة مـن   وردت لفظة (المنسر) في قول
قَ كُـلُّ رجـٍل مـنْكُم    لَغَْأ امِالشّ ِلهمنَاسر َأ نلَّ علَيكُم منْسر مطَا َأ((كُلّم : الجيش
((هابب)خ اإلمام (عليـه   )٤(لى المئتين: القطعة من الجيش من المئة إنسرالم. )٣وب .

الشام ، وقـد  السالم) أصحابه لقعودهم عن النهوض معه (عليه السالم) لقتال أهل 
بإغالق أبـوابهم عنـد   السالم) عن جبنهِم وخوفهم من مالقاتهم للعدو ،كنّى (عليه 

  .  )٥(سماعهم بقرب بعض جيوش الشام منهم

في قول اإلمـام   اووردت لفظة (المناسر) دالة على القطعة من الجيش أيض
ـ بتْتَ نَاسـرِ ى يرمـوا بالم تَّح...مهِفاقوم ن((إنّهم لَن يزولُوا ع (عليه السالم) : ها ع

نَاسالم((ر)٦( نْ. المالقطعة من الجيش تكون أمام الجيش العظـيم  ر :س)٧( أي إن . 
هم وما يرتكبونه من ظلم وعدوان حتى يضربوا ام لن يتراجعوا عن موقعأهل الش

  .  )٨(بالقوة وذلك بإرسال الجيوش تلو الجيوش إليهم
الكثير) في كالم العرب ، قال أبو ووردت لفظة (منسر) دالة على (الجيش 

  :  )٩(المثلم
ــه        ــعٍ يهــدي أوائلَ صــرٍ م نْسبم

  

ـ    كي الحقيقة ال وانٍ وال وُل حام  
  

   :مواضع الجيش -
                                                             

 .  ١٠/٨٩، (نسر) . والمفصل في تاريخ العرب قبل االسالم :  ٥/٢٠٥لسان العرب :  ينظر: )١(

  ، (نسر) .  ٤/٦٩٤، (نسر) . ومجمع بحار األنوار :  ٢/٩١٧المعجم الوسيط :  ينظر:)٢(
  .  ١٠٧) ، ٦٩نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٣(
  . ٢/١٨٩، (نسر) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/٨٦٧مجمل اللغة :  )٤(
. ومنهاج  ٢/٨١. وفي ظالل نهج البالغة :  ٢/١٨٩ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  )٥(

  .  ١/١٠٥. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ،  ١/٢٩٥البراعة : الراوندي ، 
  .  ٢٢٩) ، ١٢٤نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٦(
  .  ٥/١٧٦، (ن س ر) . ونفحات الوالية :  ٢/٦٠٢ينظر : المصباح المنير :  )٧(
  .  ٥/١٧٦. ونفحات الوالية :  ٩/٤٣٤ينظر : مفتاح السعادة :  )٨(
  .  ٢/٢٣٢ديوان الهذليين :  )٩(



)١١٨( 
 

 الثَّغْر : ـــ ١
 . )١(والمسلمين)) بين العدو ةافَخَ((موضع الم : ورد في جمهرة اللغة الثغر

ـ  ((الثـاء  اللغة مقاييسففي  . )٢(البلدان))روج أو ((موضع المخافة من ف  ينوالغ
والرأصٌل اء حٍتُفَعلى تَ يدلُّ واحد وانفغْ. و((الثَّ )٣())اجٍرر ٤(غُور))الثُّ واحد(  .  

قـال  ى موضع الجيش في الحديث الشـريف ، دالة عل غْر)(الثَّ وردت لفظة
ـ الجنةَ من خَ ُل((أوُل من يدخُ سول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) :ر  الفقـراء  اِهللا قلْ

بِالذين تُشَ والمهاجرون هِدغُالثُّ مور هِى بِقَتَويم رِاكَالم٥())ه(  .  
في قول اإلمام(عليه السالم) دالة على موضع الجيش  )وردت لفظة (الثغرو

، نِيالـد  ةامقَى ِإلَع هبِ رهِظْتَاس نمم فإنّك: ((أما بعد ،و موضع المخافة من العدوأ
اقْوعبِ منَ هحةَ األثوبه لَ مِي دواس ،غْاةَ الثّهخُرِ الم((وف)٦( فالثغر : ما ي .هجم ـ م ه نْ
الع٧(دو(  .  

ه على إقامة الـدين وحفـظ   لى عامله يحثّإ (عليه السالم) كتابا اإلمام بعثَ
الدين في المصر الذي  قامةيستعين به على إه السالم) به بأنّ وقد أشاد (عليه البالد،

 : أي بـه (الثغـر المخـوف)    ، ويقمع به الظلم وأصحاب الكبر ويسـد ولّاه عليه
علـى أن لـذلك العبـد     استعارة تدّلوهذه . الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو

لتـزام  ره لحفظ الدين وإقامة أحكامه واالالصالح المنزلة والموقع الذي ال يوجد لغي
مفاسد الثغـر   فاستعار لفظ اللهاة لما يمكن أن ينفتح من إلسالم .بها وردع أعداء ا
 )٨(سد فيحتاج شيء لسدهاالعدة لسده ، كما تفتح لهاة األلى العدد ووعندها يحتاج إ

 .  

                                                             
 ، ث غ ر .  ١/٤٢١) ١(

  ، (ثغر) .  ١/١٥٩مجمل اللغة : ينظر:  ، (ثغر) . و ٢/٦٠٥الصحاح :  )٢(
  ، (ثغر) .  ١/٣٧٨  )٣(
  ، (الثغر) .  ١/١٥٨المنجد في اللغة :  )٤(
  .  ١١/١٣١مسند أحمد :  )٥(
  .  ٥٣٧) ، ٤٦نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٦(
  (ثغر) . مادة(غثر) تقليب .  ٨/١٠٢تهذيب اللغة :  )٧(
 .  ١٥/٣٦٤. ومفتاح السعادة :  ٥/١١٨شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ينظر : )٨(



)١١٩( 
 

في قول اإلمام (عليه  اووردت لفظة (الثغر) دالة على (موضع الجيش) أيض
ـ  ذَفَنْثَغْر أو ي هبِ دفَلَيس بأهٍل أن يس كتفَصبِ انكَ لى عامله] ومن(([إ السالم) :  هبِ

((رأم)خ اإلمام (عليه السالم) أحد عماله بأنه ليس أهالً للمسـؤولية التـي    )١وب .
فأصـبح  بأنه ال خير فيه لسد المخافة  ألقيت على عاتقه ، وقد كنّى عن عدم أهليته

 ذلك هو ليس أهلًـا عتداء عليها كالبالد اإلسالمية واالكالجسر لعبور األعداء الى 
تباعه لهـواه  ذي تواله لضعفه وإعجابه بنفسه وإسالم في المصر الإلقامة أحكام اإل

  .  )٢(وعدم صالحيته لتلك المهمة

بـن  قال لبيـد   في كالم العرب على موضع الجيشووردت لفظة (الثغر) دالة    
   :)٣(ربيعة

ـ  َألْقَـتْ يـدا  ا ى ِإذَحتَّ رٍ        في كَـاف
  

  وأجن عورات الثُغُورِ ظَلَامها  
   

  

 : ةُ)حلَسالم:(المسالح  لَحس ــــ ٢

مرصد قد وكّلُـوا   في عدة بموضعِ قوم ةُحلَس((الم جاء في المعاجم العربية
٤())به( . فالملَسةُح هالقَ موالذّ مين كّلُوا ووا   للحفاظ على األوطان من العدووسـم
ملَسي كالثغر يقوم وه هم يسكنون موضع السالحِهم يحملون السالح أو ألنّ؛ ألنّ ةٌح

يراقبون  فيه القوملَِئلَ العدوعليهم ِل ا يهجميعلموا أصحاب هم ليتـأهوا ِلبرـ د ع٥(ه(  .
وملَسح ج٦(السالح من سلح مكان مسالح اسم مكان عم(  .  

                                                             
  .  ٥٩١) ، ٧١نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )١(
. ومنهاج  ٥/٥٩١. وفي ظالل نهج البالغة :  ٨/٢٣٦بي الحديد ، ينظر : شرح نهج البالغة : ابن أ )٢(

  .  ٢٠/٣٠١،  البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي
  .  ٢٣١ديوانه :  )٣(
 ، (مسلح) .  ٤/١٨٠تهذيب اللغة : ( )٤(

، (سلح) . ومجمع بحار األنوار :  ١/٤٤٢، (سلح) . والمعجم الوسيط :  ٢/٤٨٧ينظر : لسان العرب :  )٥(
 ، سلح .  ٣/٩٧

  ، (س ل ح) .  ٢/١٠٩٠معجم اللغة العربية المعاصرة :  )٦(



)١٢٠( 
 

وردت لفظة (المقال  ، لى مواضع الجيش في الحديث الشريفح) دالة عاِلس
فيتوجه قبلَه رجٌل من المؤمنين  جاُلالد جخر((ي سول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) :ر

فتلقاه الماِلسح ؟ فيقول : أعمد ١(لى هذا الذي خرج))إ فيقولون لَه : أين تعمد(  .  

ة في قول اإلمام ح) دالة على مواضع الجيش أو المخافاِلسلفظة (المووردت 
 عـن  لَكُميخَ اَلز... وَأ اربنْه اَأللُيخَ تْدرو دوقَ دامو غَخُذا َأه((و (عليه السالم) :

وهي الحدود التي يكون فيهـا ذوو األسـلحة    ةحلَس: جمع محاِلس.الم )٢(مساِلحها))
  .  )٣(للحفاظ على الحدود من األعداء

غامـد   م) هذه الخطبة بعدما وردت خيـل أخـي  خطب اإلمام (عليه السال
 دعوتـه ليلًـا ونهـارا   أصحابه ب رااألنبار وقتل عاملها وتعدى على مسالحها مذكّ

ـ  في عقرِ العدو ا. كذلك دعوته ونصيحته بأن يغزولى العدونتباه إلال ل أن داره قب
هم قابلوا نصيحته بالتواكل والتخاذل حتى شنت عليهم الغارات مـن  أنّ يغزوهم إلّا

كُّل جانب ومنها غارة أخي غامد الذي وردت خيله األنبار وقتل عاملهـا وتعـدى   
  .  )٤(زالها من مكانهاواضع الحدودية للجيش (المسالح) وأعلى الم

و المكـان الـذي   ة) دالة على القـوم المسـلحون أ  حلَسمووردت لفظة (ال
ع ((واتّخذُوا التَّواضد في قول اإلمام (عليه السالم) :فيه للحفاظ على الباليرابطون 

((هنُودجو يسلإب كُمودع نيبو نَكُميةً بلَحسم)٥( الم .لَسة : القـوم المسـلحون أو   ح
  .  )٦(المكان الذي يرابطون فيه

                                                             
  جال) . ، باب (صفة الد ٤/٢٢٥٦البخاري :  صحيح )١(
  .  ٦٢) ، ٢٧نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٢(
. ومنهاج  ٢/٣٢سلح) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، مادة (حسل) تقليب (، ٣/١٤٢العين :  )٣(

  .  ٣/٣٤١البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 
. وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٢/٣٥البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ينظر : شرح نهج )٤(

١/٢٢٩ .  
 .  ٣٦٣) ، ١٩٢نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٥(

  .  ٤/١٤٧، أسماء حملة السالح . وفي ظالل نهج البالغة :  ٢٠/٤٧ينظر : المخصص:   )٦(



)١٢١( 
 

للحق واالنقيـاد  لتزام التواضع وا والتكبر ،فع (عليه السالم) بترك التر أمر
ه رادع إلبليس فالتواضع كالمسلحة فكما تدافع عن البالد وتحفظ نّله والسماع منه فإ

دع أو المسلحة التي تحافظ اه كالرنّإعدو ، كذلك التواضع فالحدود من أن يطأها ال
ن يمسه الشيطان بخيله ورجله ويزين له زخرف الحياة نه من أنسان وتحصعلى األ

  .  )١(الزائلة . فكنّى (عليه السالم) بالتواضع عن الدفاع وردع العدو وهو الشيطان

 ووردت لفظة مسالح في قول العرب دالة على مواضع الجيش على الحدود
  :  )٢(قال : بشر بن أبي حازم

ــلِّ قبِ ــكُ يفَ ادــن سمة ــع ود        نُ
  

  ــرــبِ أضا هــالماِلســووالغ ح ار  
  

 

 :المعسكَر - ٣

.  )٣(والموضع معسكَر ، بفتح الكاف)) كر ،سعجُل فهو م((عسكَر الريقال :
: بالمكـانِ  القـوم  ومنه ((عسـكَر  . )٤())العسكَرِ اجتماعِ هو موضع كَرسع((المف

علـى الحـدود    سكَر الجنود. وقيل : ((ع )٥(أو جدب))تجمعوا أو وقعوا في شدة 
  .  )٦(، أقاموا معسكَراً))خيموا

وردت لفظة (معكَس(عليـه  دالة على موضع الجيش فـي قـول اإلمام   )ر
.  )٧())اَألشْراف ي قُبِلمعسكَركُم ف نكُيلْ: ((فَإذا نَزلْتُم بِعدو أو نَزَل بِكُم ، فَالسالم)

  .  )١(فالمعسكر : محل العسكر (الجيش)

                                                             
  .  ٢/٢٢٩. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ٤/١٤٩ينظر : في ظالل نهج البالغة ،  )١(
  .  ٧٣ديوانه :  )٢(
  .  ٤/٥٦٨لسان العرب :  )٣(
  ، (ع س ك ر) .  ٢/٤٠٨المصباح المنير :  )٤(
 ، (ع س ك ر) .  ١٣/٣٩تاج العروس :  )٥(

  ، (ع س ك ر) .  ٢/٤١٩٩معجم اللغة العربية المعاصر :  )٦(
  .  ٤٦٩) ، ١١نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب ( )٧(



)١٢٢( 
 

ـ بعث اإلمام (عليه السالم) كتابه إ تعلّم كيفيـة  لى قادة جيشه وفيه قوانين ل
.ومـن جملـة    لتزام بها لما فيها من فائدة للظفـر بالعـدو  الحرب فدعاهم إلى اال

ت والتوجيهات لكيفية الحرب واالستعداد لها أمرهم (عليه السـالم) بـأن   االرشادا
يختاروا لمعسكرهم وموضع إقامة جندهم عند منازلة العدو الموضع الذي يكـون  

يكون حصنًا أمام األماكن المرتفعة العالية أو سفوح الجبال أو ضفاف األنهار لكي 
  .  )٢(للعدو من تلك الجهة ودرعا وحاجزا رادعا

 :(المعقل)  :المعاقل عقََل:- ٤

في وردت لفظة (الم (لقعالم)) لْالمعاجم دالة علىجأ أو الحصقيـل   )٣())ن.
أ ... هو من معاقـل الجبـال للمواضـع المنيعـة     جامتنع ولَ((عقَل يعقل عقوالً :

  .  )٥(يلتجئون إليه)) ل قومه :قع. وقيل ((فالن م)٤(فيه))

وردت لفظة (مدالة ع (لقالم) لْعلىو أ أجالحن) في الحديث الشـريف ،  ص
ـ مدا :هلَ اُلقَي ةنَيدمبِ مكُيلَع((فَ سول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) :قال ر ، فإنّهـا   قُشْ
  .  )٦())مِاحلَالم نن ميالمسلم معقُل

اإلمام (عليه السالم) دالة علـى الملجـأ أو    ووردت لفظة (معقل) في قول
  .  )٧([أهل الدنيا] المعاقُل ، ولَفَظَتْهم المنَازُِل)) هممتْلَ((فاسالحصن :

حذّر اإلمام (عليه السالم) من االغترار بالدنيا وزينتها وأمر باالبتعاد عنها 
واالنشغال بطاعة اهللا تعالى واالشتياق لآلخرة . فنهى (عليه السالم) عن عدة أمور 

                                                                                                                                                                               
. وفي ظالل نهج  ٧/٢٠٢، (عسكر) . شرح نهج البالغة: ابن أبي الحديد ،  ٢/٧٤٦ينظر : الصحاح :  )١(

  .  ٨/١٢٦. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ٥/٧٧البالغة : 
.  ٥/٧٨. وفي ظالل نهج البالغة :  ٣٧٩- ٤/٣٧٨راني ، ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البح )٢(

  .  ١٤٩٣-٣/١٤٩٢ونخبة الشرحين : 
  ، (العقل) .  ١/٢٠٧، (عقل) . والمحكم والمحيط األعظم :  ٥/١٧٦٩الصحاح :  )٣(
  ، (الملجأ واالستناد) .  ٣/٤٦١المخصص :  )٤(
  ، (ع ق ل) .  ١/٦٧١أساس البالغة :  )٥(
 ، حديث رجل من أصحاب النبي (صلى اهللا عليه وآله) .  ٢٩/١٣مسند أحمد :  )٦(

  .  ٣٥٨) ، ١٩١نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٧(



)١٢٣( 
 

صاحبها بزينتهـا وتخدعـه بحيلهـا    ووصف الدنيا بعدة أوصاف منها أنها تغري 
كرها فتغدر به فال يدوم عيشها ومن أراد الهرب من شرورها أعجزته وخيبت وم

ليه السالم) عة قوله (وال تصونه من الرزايا وهذه هي داللطلبه وعندها ال تحفظه 
:نهم من الرزايا ولم تحصنهم مـن  (فاسلمتهم المعاقل) ، أي : لم تحفظهم ولم تص

نسان مـن  لجأ أمين في الدنيا يتحصن فيه اإل، وهي كناية عن عدم وجود مالمنايا 
  .  )١(الشرور والنوازل

قعقـال   ،في كالم العرب الملجأ ل) دالة على الحصن، أوووردت لفظة (م
  :  )٢(معقل بن خويلد

قَود علتْ َأمـ ب ـ نَ   نّـا  دفَ أنَاء خنْ
  

  إذَا بلَغَ المعـروفُ كُنّـا معـاقال      
  

  

   

                                                             
. ونهج البالغة : محمد الحسيني  ١١/٢١٦ينظر : منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  )١(

  .  ٣/٣٨٩الشيرازي، 
  .  ٣/٧١ديوان الهذليين :  )٢(



)١٢٤( 
 

  المبحث الثاني 

  ) األداة ( العدة 

 الدرع :  - أ
       جُل لَبسالر لَقُ الحديد، وأدرعوس وهو حعلى(( اللّب (عرالد) دلّتْ لفظة

.  )١(الدرع. وادرع القوم سرابيل الدم ، أي : تَسربلوا فَجرحـوا وجرِحـوا))  
. وفي مقياس )٢(و((درع الحديد مؤنثة قد ذُكّرت أيضا، والجمع أدراع ودروع))
. قيل : درع )٣(اللغة(( الداُل والراء والعين أصٌل واحد ،وهو شيء من اللّباسِ))

. فالدرع ((قميص من حديد متشابك )٤(سابغةٌ ودرع سابغٌ على التأنيث والتذكير
. و((كانت درع علـي [عليـه   )٥(سم من طعنات  الحروب))أو رقيق يقي الج

السالم] صدرا ال ظهر لها فقيل له في ذلك، فقال :اذا اسـتمكن عـدوي مـن    
  .  )٦(ظهري فال يبق))

وردت لفظة (درع) دالة على (اللبوس من الحديد) في الحديث الشريف،        
وشن رجل من الضباب لما قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) لذي الج

أتاه بفرس بابن فرس له :((لَاحاجةَ ِلي فيه وإن شْئتَ أن ُأقيضك بِه المخْتَـارة  
  . )٧(من دروعِ بدرٍ فَعلْتُ))

                                                             
 ، (أسماء الدرع وصفاتها)  . ٢/٤٤(درع) . والمخصص : مادة (عدر) تقليب ، ٢/٣٤) العين : ١(

 (درع). مادة (عدر) تقليب، ٢/٦٣١) جمهرة اللغة : ٢(

 ، (درع). ٢/٢٦٨)   ٣(

 ، (درع) . ٨/٨١) ينظر: لسان العرب : ٤(

 ، (درع) . ١/٧٣٩) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٥(

 ، درع علي (عليه السالم).  ١/١٥٢) العقد الفريد : ٦(

 ، حديث ذي الجوشن عن النبي (صلى اهللا عليه وآله وسلم).  ٣٣٣/ ٢٥) مسند أحمد : ٧(



)١٢٥( 
 

وردت لفظة (درع) دالة على اللبوس من الحديد في قـول اإلمام(عليـه         
. المراد بالدرع )١(تّقْوى ، ودرع اِهللا الحصينَةُ))السالم) مجازا :(( وهو ِلباس ال

  .  )٢(: اللبوس من الحديد للوقاية من الضرب والطعن.

استعار اإلمام(عليه السالم) لفظ (الدرع) للجهاد، فكما أن اإلنسـان أو      
المقاتل يتقي شر العدو وطعناته بالدرع وهو جنّة يستتر بها عن المكاره ، 
فكذلك الجهاد فإن اإلنسان يتقي به من المعاصي واآلثام وعذاب اآلخـرة.  

اد بأنه درع اهللا، فالدرع ومن يتدبر قول اإلمام (عليه السالم) في أمر الجه
هو حماية لصاحبه من هجمات العدو، وعليه فاإلسالم فـرض الجهـاد ال   
للغزو والتوسع والهجوم على اآلخرين سلبا ونهبا وإنّما هو من أجل حماية 
األمة اإلسالمية من هجمات األعداء التي تحاول منع األحكام اإللهية مـن  

والحيلولة دون وصـول صـوت   الوصول إلى مشارق األرض ومغاربها 
. فدين اإلسـالم  )٣(الحقّ والحرية للنهوض واالنتفاضة ضد الظلم والعبودية

هو سلم وأمان ، واألفكار والمبادئ واألحكام اإلسالمية ما شرعت إلّا مـن  
أجل الحفاظ على القيمة اإلنسانية العليا للفرد وحماية حقوقه من المصادرة 

  يا لإلنسانية . والرقي به إلى المراتب العل
ووردت لفظة (درع) دالة على اللبوس في الحديد أيضا فـي قـول         

اإلمام (عليه السالم) إلى أميرين من أمـراء جيشـه :(( واجعلَـاه درعـا     
  . )٥(. الدرع: اللبوس من الحديد للوقاية من الضرب والطّعن)٤(ومجنا))
ارة إلى ما يجب أن يكون عليه قائد في قول االمام (عليه السالم) إش  

الجيش من إطالع ودراية ، وكذلك ينبغي أن يكون محافظًا علـى أفـراد   

                                                             
 . ٦٢- ٦١ )،٢٧نهج البالغة: تح : صبحي الصالح، الخطبة ( )١(

  ، (درع) .  ٢/١١٩ينظر : تهذيب اللغة :  )٢(
. وشرح نهج البالغة: محمد الحسيني الشيرازي،  ٢/٣٤ميثم البحراني ،  ) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن٣(

 .  ٢/٩٣. ونفحات الوالية :  ١/٦١

 .  ٤٧١)،  ١٣) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الكتاب( ٤(

 .  ٣/١٤،( درع ). ونهج البالغة : شرح محمد عبده ،  ٣/١٢٠٦) ينظر: الصحاح : ٥(



)١٢٦( 
 

جيشه. فشبهه(عليه السالم) بالدرع الذي يحفظ المقاتل من الضرب والطعن 
وبذلك يحفظه من الهالك والقتل. وبذلك يتمكن القائد من تقليـل الخسـائر   

. وفي قوله (عليه السالم) استعارة للقائـد  )١(نىالمادية والبشرية بالحد األد
  بالوقاية بالدرع . 

ووردت لفظة(درع) دالة على اللبوس من الحديد في كالم العرب، قال     
  : )٢(األعشى

  واخْتَار أدراعه أن لَا يسب بِها        ولَم يكُن عهده فيها بِخَتَّارِ

  : )٣(وقال الحارث بن حلزه     

 قَربِي يا خَلي ويحك درعي         لَقحتْ حربنَا وحرب تَميمِ

 
  الرماح : ( رمح ):رمح:  -ب 

 )٤()الرّمح [ واحد] الرماح ، والرماحةُ صـنعةُ الرّمـاح)  (:(جاء في العين    

. )٦(. ومتخذه هو الرماح)٥(رمحٍ ، وال يقال رجٌل رمحيقال : رجٌل رامح أي ذو .
(( رمحـه   : . وقيـل )٧(: جمعه رِماح وَأرماح . ورمحه فهو رامح((الرّمح وقيل

. فالرِّمح :((قضيب طويل في رأسـه سـنان أو   )٨(، طعنَه بالرمح))يرمحه رمحا
  . )٩(حربة يطْعن بها ))

                                                             
 . ٩/١٥٣. ونفحات الوالية: ٤/٣٨٢ابن ميثم البحراني،  ) ينظر : شرح نهج البالغة:١(

 .  ١٨١) ديوانه : ٢(

 .  ١٣٥) ديوانه : ٣(

 . )رمحمادة(حرم) تقليب(،  ٣/٢٢٦)  ٤(

 ح).، (لم٤/٣٦) ينظر : جمهرة اللغة : ٥(

 ، رمح. ٣٥/ ٥) ينظر : تهذيب اللغة : ٦(

 ، رمح .  ١/٣٦٦) الصحاح : ٧(

 (ر م ح). مادة، ٣/٣٣٩) المحكم والمحيط األعظم : ٨(

 ، رمح . ٢/٩٤٠) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٩(



)١٢٧( 
 

)وردت لفظة (الرماح) دالة على (أداة أو سالح) في قوله تعالى 
  ()أي : مـا تصـيدونه   )١ .

بأسلحتكم وهو كبار بأيديكم وهو البيض والفراخ أو صغار الصيد ، وما تصيدونه 
  . )٢(الصيد ، وسائر الوحوش والطير

وردت لفظة (الرماح) دالة على (سالح أو أداة حرب) في قول اإلمام (عليـه  
((نَّةلألس روأم احِ فإنّهالرِّم افوا في َأطْرالْتَوو)) : (السالم)جمـع    )٣ : ـاحمالر.

  . )٤((رمح)

فـي   احتدام القتال أن يميلـوا جانبـا   صحابه عندأمر اإلمام (عليه السالم ) أ
أطراف الرماح كي تنزلق األسنّة وال تصبهم فإن فعلوا ذلك تتحرك عن موضعها 

ن اإلنسان عندما يريد رمي الرمح فعليـه أن  نفذ فيهم وقاية من القتل ، وقيل إفال ت
وهـذه  . )٥(يتحرك ويلوي صدره فبحركته يكون الطعن أشد وأقوى حين األرسال

ومراس وهو أسد اهللا الغالب علي ودراية  ن تعاليم فنون القتال من ذي خبرةجزء م
  (عليه السالم).  بن أبي طالب

فـي قولـه    الة على (أداة حرب أو سالح) أيضاووردت لفظة (الرماح) د   
. من وصايا اإلمام  )٦((( وإذَا غَشيكُم اللّيُل فَاجعلُوا الرِّماح كفَّةً)) : (عليه السالم)

(عليه السالم) التي وصى بها جنده ، والتي تدل على حنكته في الحـرب وباعـه   
الطويل فيها، قوله لهم : إذا جن عليكم الليل بدجاه فعلـيكم أن تتخـذوا الرمـاح    
والترس أو تجعلوها ككفة الميزان من حولكم محيطة بكم فال تصيبكم غفلـة عـن   

                                                             
  . ٩٤:المائدة) سورة ١(
 . ٤١٨/ ١) ينظر :تفسير بحر العلوم للسمرقندي : ٢(

 .  ٢٢٧) ، ١٢٤) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح، الخطبة(٣(

 ،رمح .  ٥/٣٥رمح) . وتهذيب اللغة : ، ( ١/٥٢٤) ينظر: جمهرة اللغة : ٤(

. وشرح نهج ٢/٣. ونهج البالغة : محمد عبده ، ٨/٢٠٩بي الحديد ، ) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن أ٥(
 .  ٣/١٢٤البالغة : ابن ميثم البحراني ، 

 . ٤٧٠) ١١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح : الكتاب (٦(



)١٢٨( 
 

 ليكم فال تغمض لكم عين إلّا نومانتظر غفلتكم كي يهجم عالعدو فهو متربص بكم ي
  . )١(، فكونوا متيقظين فإن كان ذلك شأنكم تكونوا كالمحصن داخل الحصنخفيفًا

ووردت لفظة (الرماح) دالة على (أداة حرب أو سالح) في كالم العـرب ،    
)٢(قال أمية بن أبي الصلت

   :  

الد وهجلَى الوع كُبي         برض كَانو ماَحنَا الرَألْقَينَاارِويع  

  : )٣(وقال طرفة بن العبد     

  رمحه     عنِ السرجِ حتّى خَرّ بين السنَابِك بِي أنْزَل الجبّار عامَلَأ

      

  : )٤(وقال الحطيئة 

  من صنْعِ سلّامِ        فيه الرماح وفيه كُّل سابِغَةجدالء محكَمةٌ 

  ما يتعلق بالرماح : 

  : األسنّة : ( سنان)سنن : •
. جاء في )٥(((سنَنْتُ الرّمح : ركّبتُ فيه السّنان وسنَنْتُ السنان :حدتُه)) : يقال

((السـين والنـون    وفي مقاييس اللغة . )٦(الصحاح :(السنان الرّمح وجمعه أسنّة)
 ،مطرد ـنَنْتُ  وهو جريان الشيء واأصٌل واحدطراده في سهولة واألصل قولهم س
نَّة ،وهـي   ]...نُّه سنّاً ، أذا أرسلته إرسالًا[الماء على وجهي أسّومما اشتُقّ منه الس

ه نان للرمح من هذا ، ألنّوالس]...[السيرة . وسنَّة رسول اهللا (عليه السالم) سيرتُه
                                                             

.ونهج  ١٤٩٤: ٣. ونخبة الشرحيين :  ٤/٣٧٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ١(
 .  ٤٩٧/ ٣البالغة: محمد الحسيني الشيرازي ، 

 .  ١٤١) ديوانه : ٢(

 .٦٠) ديوانه : ٣(

 .  ١٧٤) ديوانه : ٤(

 .١/١/٢٠) السالح : ٥(

 ، (سنن). ٥/٢١٤٠ )٦(



)١٢٩( 
 

((دنون: أي ممطول محدمس)١(    حِ حديدتُه لصـقالتها ومالسـتهامّالر نَانس)) قيل .
 وسنَّن إليـه الـرّمح تسـنينًا    طَعنَه بالسّنانِ يه السنان وسنَّه يسنُّه سنًاوسنَّه ركَّب ف
  .)٣()يسن وهو القوة)(السّنان: االسم من (. وقيل )٢(وجهه إليه))

يـه  وردت لفظة (أسنّة) دالة على (الرماح أو أداة للحرب) في قول اإلمام (عل 
تا لَو ُأشرِعنَّة ِإ السالم):((أملَاألسهِيم [...]((منْهم ا كَانوا علَى مملَقَد نَد)األسنّة .)٤

جمع س :مح٥(نان وهو الر( .  

من أصحابه ليعلم حال بعض ممن كانوا معـه   بعث اإلمام(عليه السالم) رجلًا    
في صفّين وقد أخبره صاحبه بلحوقهم بالخوارج فدعا (عليه السالم) عليهم بالهالك 
والبعد من رحمة اهللا تعالى كما بعدت ثمود، ثم أخبر(عليه السالم) بأنهم سيندمون 

ؤوسهم السيوف كما يصب الماء ولعظـيم  لو صوبت نحوهم األسنّة وصبتْ فوق ر
الوقع وكثرة الطعن والقتل فيهم واالستئصال وحينئذ لن ينفعهم الندم بعد التقصـير  

  . )٦(والخيانة

م العرب،قال لبيـد بـن   (األسنة) دالة على الرماح في كال ووردت لفظة        
  : )٧(ربيعة

  األنْيابِ نَواجِذ أبدين حد       وإذَا األسنَّةُ ُأشْرِعتْ ِلنُحورِها  

  : )٨(وقال الكميت بن زيد األسدي

                                                             
 ، ( س ن ت).٨/٤٦) المحكم والمحيط األعظم : ١(

 ، (سن) .  ٦١- ٣/٦٠) مقاييس اللغة : ٢(

 ، سنن. ١٣/٢٢١) لسان العرب :  ٣(

 .  ٣٢٦) ، ١٨١) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

 .  ٣/١٧٠، (سن) . وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ، ١٢/٢١٢) ينظر: تهذيب اللغة : ٥(

.  ٣/٥٥٩. وفي ظالل نهج البالغة :  ٢٦٩- ١٠/٢٦٨بي الحديد ، ابن أ ) ينظر : شرح نهج البالغة :٦(
 .  ١٠/٢٤٧ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 

 .  ٣٩) ديوانه: ٧(

 .  ٧١) ديوانه :٨(



)١٣٠( 
 

  وإن لَم يكُن إلّا اَألسنَّةَ مركَب     فَلَا رأي ِللْمحموِل إلّا ركُوبها

 

 العوالي :  •
س يي.وفي مقا )١(((القناةُ المستقيمة . والجمع العوالي))دلت لفظة (عالية) على  

واللّام ينا أو ألفًا اللغة ((العكان أو واو يدلُّ على ، أ والحرف المعتل ياء صٌل واحد
 رتفاع ال يشذّ عنه شيء... ويسمى أعلى القناة: العاليـة ، وأسـفلها :  السمو واال

وعالوتُـه وعاِليـة وعاِليتُـه :     علّو كلُّ شَيء وعلْوه وعلْوه(( . وقيل )٢(السافلة))
 ((لْـوِهلْوه وفي عتُ عف كقولك قعدريتعدى إليه الفعل بحرف وبغير ح ،هأرفع)٣( .

. وقيل((عاليةُ الرمحِ :ما دخل في السّـنان إلـى   )٤(ومنه العاليةُ وهي رأس الرّمحِ
  . )٦(وقيل: ((نصفه الذي يلي السنان)) )٥(ثلث))

 : وردت لفظة (العوالي) دالة على الرماح في قول اإلمام (عليـه السـالم)    
مفردها عالية وهي  ، ماح ، جمع: الر . العوالي)٧((الجنّةُ تَحتَ َأطْراف العوالي))

   .)٨(أعلى القناة

إن  الجهاد في سبيل اهللا بقوله مجازا(عليه السالم) أصحابه على مام اإل حثّ      
الجنة تكون تحت أطراف الرماح ، إذ إن دخول الجنة البد أن يكون جزاء للجهاد 
في سبيل اهللا تعالى وذلك بأفعال وحركات بالرماح فغاية هذه الحركات إنّما هـي  

                                                             
 ، (علو) . ٢٤٦/ ٢) العين : ١(

 ، (علو) . ١١٥-١١٢/ ٤) ٢(

 ، (عال) .  ٨٣/  ١٥) لسان العرب : ٣(

 ، (عال) . ٨٧/  ١٥:  العرب) ينظر: لسان ٤(

 ، (علو) .  ٨٤/  ٣٩) تاج العروس : ٥(

 ، مجلة المورد .  ٨٥) السالح : ٦(

 .  ٢٢٨) ، ١٢٤) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٧(

ة : ابن ، علو . وشرح نهج البالغ ٨٧/  ١٥، (علو) . ولسان العرب :  ١١٥/ ٤) ينظر : مقاييس اللغة : ٨(
 .  ٨/١١أبي الحديد ، 



)١٣١( 
 

يكون إلّا بالجهاد المطلق فـي سـبيل اهللا ولـيس     للظفر بالجنة والظفر بالجنة ال
  . )١(ط وإنما سائر األعمال الجهاديةالمقصود بالجهاد االستشهاد فق

في كالم العرب دالة علـى الرمـاح، قـال الطفيـل      وردت لفظة (العوالي)     
  : )٢(الغنوي

  مشيف علَى إحدى اثْنَتَينِ بِنَفْسه      فُويتَ العواِلي بين َأسرٍ ومقْتَِل

  :)٣(وقال جرير    

 كلُولْنَا المنَازاِليووالع لَقالع نتْ مبخُض قَدو      فكَه بِذَات  

 

 :القناة  •
. وفي )٤(جاء في الصحاح أن القناةَ الرمح وجمعها القَنَا وقَنَوات وقني وقنَاء   

القافُ والنّون والحرفُ المعتلُّ أصالنِ يدلُّ أحدهما على مالزمـة  (( مقاييس اللغة
على ارتفاع في شَيء... واألصل اآلخر : القَنَا : احديداب في ومخالطة، واآلخر 

اَألنْف. والفعل قَني قَنى . ويمكن أن تكون القناة من هذا ،ألنها من هـذا ، ألنّهـا   
(( القناة من الرمـاح   . وقيل)٥(وقَنوات)) ها تجمع قَنًاتُنصب وتُرفَع، وألفها واو ألنّ

   .)٦(كالقصب))ما كان ذا أنابيب 

                                                             
 نهج وشرح.  ٤/ ٢ عبده، محمد:  البالغة ونهج.  ٨/١١ ، الحديد أبي ابن:  البالغة نهج شرح)ينظر : ١(

  .٣/١٢٣ ، البحراني ميثم ابن:  البالغة
 .٩٣) ديوانه : ٢(

 . ٣٤٣) ديوانه : ٣(

 ،(قنا) .  ٦/٢٤٦٨) ينظر : ٤(

 ، (قنا).٥/٣٠) ٥(

 ، (قنا) .  ٩/٢٣٩) تهذيب اللغة : ٦(



)١٣٢( 
 

وردت لفظــة (القنــاة) دالــة علــى الــرمح فــي قــول اإلمــام (عليــه       
  . )٢(القناة : الرمح )١())استَقَامتْ قَنَاتُهمالسالم):((فَ

أشار اإلمام (عليه السالم) إلى حال العرب قبل اإلسالم وبعثة النبي (صـلى        
 تجيدها ، فلم يكن يقرأون ال تُحسن قراءة والاهللا عليه وآله) وإنّهم كانوا أمةً أميةً 

 (صلى اهللا عليـه وآلـه   بحانه وتعالى رسوله الكريم محمدا، حتى بعث اهللا سكتابا
   م أمة العرب وبوأهم مكانتهم الالئقة بجهاده وكفاحه وجعلهم خيـر أمـةوسلم) فقو
باإلسالم تقود العالم وهداهم إلى سبيل السعادة في الدنيا واآلخرة فقد حول ما كانوا 

فاستقامت دولتهم وكـان  عليه من الغزو والنهب والسلب إلى الجهاد في سبيل اهللا 
ه (عليه السالم) (فاستقامت قناتهم) كناية عن القوة والغلبة . فقول )٣(والغلبة لهمالفوز

  والدولة ففي الرمح إشارة إلى الجهاد وهو سبب للقوة والشدة. 

ووردت لفظة (القناة) دالة على الرمح في كالم العرب ، قـال عمـرو بـن         
  :)٤(كلثوم

  بِيضٍ يخْتَلينَابِسمرٍ من قَنَا الخَطِّي لَدنٍ        ذَوابَِل َأو بِ

  : )٥(وقال لبيد بن ربيعة   

اكَرنْتُبي غَلَسِ الظّلُامِ بِصمِ     *عٍتُ فيلس القَنَاة ةاِليكَع فرط  
     
 :م هالس  -  أ

                                                             
 .  ٧٣) ، ٣٣) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (١(

، (ق ن و) .  ٢/٥١٧، (أسماء الرماح وطوائفها) . والمصباح المنير :  ٢/٢١) ينظر : المخصص : ٢(
 .  ٢٦٢/ ١وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي ، 

 ١/٢٦٣. شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،  ٢/٧٣) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٣(
 . 

 .  ٧٤) ديوانه : ٤(

  .  ٢٤٨) ديوانه ٥(
 (*)الصنْتُع : النَّعام.



)١٣٣( 
 

قال الخليل :(( السهم : النّصيب ، والسّهم : واحد من النّبـل . والسـهم :      
. وقيل : ((السهم اسم يجمع على سهام . وهو النّصـيب  )١(القَدح الذي يقارع به))

من ذلك قولك هذا سهمك من اإلرث ، والسهمةُ: القرابةُ ، تقول: بيني وبين فـالن  
جمع سهم بمعنى النصيب سهمانًا ، وسهم بمعنى النَبـل  سهمةٌ ، أي قرابةٌ . وقيل 

  . )٢())سهاما
وردت لفظة (سهم) دالة على النبل وهو واحد السهام في الحديث الشريف ، 
  ثَاءـدح مان قَومرِ الزي آخأتَي فقال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) : (( ي

 إي زـاوجلَا ي، ةّيمالر نم مهقُ السرما يلَامِ كَماإلس نم قُونرمنَان... ياألس  مـانُهم
((مهنَاجِرح)٣(. 

بل في قول اإلمام (عليـه  وردت لفظة (سهم) دالة على واحد السّهام وهو الن      
((وإنّ علَيّ من اِهللا جنَّةً حصينَةً فَإذَا جاء يومي انْفَرجتْ عنِّي واسـلَمتْني  السالم):

((مهشُ السيطلَا ي نَِئذيفَح،)٤(هم : واحد السهام وهو النبل. الس)٥(.  
لما خوف اإلمام (عليه السالم) من غيلة ابن ملجم (لعنه اهللا) عـدة مـرات   
أجاب بقوله (( إن علي من اهللا جنّةً حصينةً )) ، فاستعار بهذه العبارة عن حفـظ  

القتل فكـذلك  اهللا تعالى له . فكما إن الجنّة يستتر بها من السهام لحفظ المرء من 
الجنّة التي هي أسباب الحياة من صلة الرحم واألعمال الصالحة وبـر الوالـدين   
ومطلق الجهاد في سبيل اهللا ونحوه . تحفظ المرء من سهام المـوت إلـى المـدة    

. )٦(الممكنة من األجل المسمى فإذا جاء األجل ال يستقدمون ساعة وال يسـتأخرون 

                                                             

 .  )سهممادة (هسم )تقليب (، ٤/١١) العين : ١(

 ، (س ه م) .  ٤/٢٢٦ظم ، ، (سمه) . والمحكم والمحيط األع ٢/٨٦٢) جمهرة اللغة : ٢(

 ، (باب أثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل) .٦/١٩٧) صحيح البخاري : ٣(

 .  ١٠٠) ، ٦٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٤(
. ومنهاج  ١٥٧/ ٢، (سهم) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١٩٥٦/ ٥) ينظر : الصحاح : ٥(

 .  ٤/٣٣٠حقق حبيب اهللا الخوئي ، البراعة : الم

. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  ٢/١٥٧) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٦(
٣/٣٣٠  . 



)١٣٤( 
 

 )(قال تعالى : 

)١( .  

وردت لفظة (سهم) دالة على واحد السهام وهو النبل في كالم العرب ، قـال      
  : )٢(طرفة بن العبد

  السهمِوُأصيب شاكلَةَ الرمية إذ      صدتْ ، بِصفْحتها عنِ 

  :  )٣(وقال بشر بن أبي خازم األسدي   

امهضِ السالغَر نتْ مجا خَرا      كَمنْهم نجةً فَخَراججع نَأثَر   

  

  ما يتعلق بالسهم : 

 : أفْوقُ •
من  . واَألفْوقُ)٤(ورد في كتاب السالح (( الفُوقُ من السهم : موضع الوتَر))      

عيوب السهام المقصود به السهم المكسور الفُوق يقال : انفاق السـهم إذا انشـق   
قُهم : معروفٌ ،(( . جاء في جمهرة اللغة)٥(فُوهقُ السقُ : فُواقٌ ،  الفُووالجمع َأفْو

وفوقـتُ  ، على القلب ... وانْفَاقَ السهم إذا انكسر فُوقُه ، فهو َأفْـوقٌ.   ويجمع فُقًا
 . )٦())ه ، إذَا جعلتُ له فُوقًـا ، إذا جعلت الوتر في فُوقه ، وفُقْتُه َأفُوقُ تَفْوِيقًاالسهم 

 ، ما على علُوهالن صحيحان يدلُّ أحدوالقافُ أص والواو وفي مقاييس اللغة ((الفاء
نوم ... قُ ، وهو العلُول الفَوورجوع. فاألو ةق  واآلخر على أوبقُ : فُوالباب الفُو

                                                             
  .٣٤) سورة األعراف : ١(
 .٧٨) ديوانه: ٢(

  .٢١٠) ديوانه: ٣(
 .  ٢٤) كتاب السالح : ألبي عبيده القاسم بن سالم ، ٤(

   .  ٢٨ -٢٧: المصدر نفسه : ) ينظر٥(

 ، (فوق) .  ٩/٢٥٥، (فقو) . وتهذيب اللغة :  ٢/٩٦٧)  ٦(



)١٣٥( 
 

. وجاء في المفردات : (( مـن  )١(السهم وسمي ألن الوتَر يجعل كأنه قد رد فيه))
. تقول(( ما بقي في كنانتي )٢(فَوق يشتق فُوقُ السهم، وسهم َأفْوقٌ ،انكسر فُوقُه ))
يأو م رقٌ وهو الذي في احدى زلمتيه كَسأفْو مه٣(ٌل))إلّا س( .  

وردت لفظة (أفْوق) دالة على السهم المكسور الفوق في قول اإلمام (عليـه    
. َأفْـوقٌ ناصـل : السـهم    )٤(السالم) :((ومن رمى بِكُم فَقَد رمى بَِأفْوق نَاصٍل))

  . )٥(المكسور الفُوق ال نصل فيه

  قه اإلمام (عليه السالم) أصحابه بَأفْوناصل وهو المكسور الفُوق الـذي    شب
ال نصل فيه فكما أن السهم المكسور ال نفع به في الحرب، كذلك أصحابه ال فائدة 
فيهم في الحرب فشبه تخاذلهم وعدم اتباع أوامره (عليه السالم) في التصدي للعدو 

فة قليلة بالسهم المكسور الذي ال نصل فيه فإن انبعاثه من القوس ال يتجاوز إلّا مسا
ال يصل فيه إلى المرمي أو الهدف المقصود . فلذلك نراه (عليه السالم) قد استعار 

.  )٦(بالرمي لزيادة التشبيه فكال الطرفين المشبه والمشبه به مـن عـدة الحـرب   
والمقصود من قوله (عليه السالم) هذا ، أن من كنتم معه في طلبه فالخيبة وعـدم  

  ال شك . استجابة طلبه حاصلة واقعة 

ن اإلمام(عليه السالم) قد مّل وعودهم وأكاذيبهم وتخـاذلهم  يبدو مما سبق أ
وعدم الطاعة فشبه واستعار الكثير من األلفاظ وفي ذلك تصوير للحالة التي وصل 

  بها معهم . 

                                                             
 ، (فوق) .  ٤٦٢-  ٤٦١/ ٤)  ١(

 ، (فوق) .  ١/٦٤٩) المفردات في غريب القرآن : ٢(

 ،(ف و ق) . ٢/٤٠) أساس البالغة : ٣(

 .  ٦٧) ،٢٩) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

. السالح  ٢/٥٠، (فوق) .وشرح نهج البالغة: ابن ميثم البحراني ،  ١٠/٣٢٠) ينظر : لسان العرب: ٥(
 .  ٩٨األصمعي: مجلة المورد ، 

.ومنهاج البراعة :  ٤/٢٣٨.ومفتاح السعادة :  ٩-٢/٥٢) شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٦(
 .  ٤/١٩المحقق حبيب اهللا الخوئي ،



)١٣٦( 
 

وردت لفظة (َأفْوق) دالة على السهم المكسور الفُوق في كالم العرب، فمـن       
(رميتُه بَأفْوق نَاصٍل ، أي رددتُه بغير حظّ تام، واَألفْوق السـهم  ( األمثال قولهم :

  :   )٢(. وقول الكميت)١())المنكسر الفوق والناصل الساقط النصل

   وِإن نبلَك لَا فُوقٌ وال نُصُل       بَِأنّ قَوسهم تُعطيك ما منَعتْ  

  

  

 : القدح •
. )٣(دلت لفظة (القدح) على (( السهم قبل أن يراشَ وينْصل ، وجمعه قداح))  

من الزند وغيره. وقدحتُ في نسبِ  دحتُ النّار أقدحها قَدحاأما ((القَدح : مصدر قَ
((القافُ والداُل والحاء أصـالن   جاء في مقاييس اللغة .)٤(الرجِل إذا طعنْتُ فيه))

صحيحان، يدّل أحدهما على شيء كالهزم في الشيء ،واألخر يدّل علـى غَـرف   
   :فـي نسـبِه حومنه قولهم : قَد ...تَ الشيءإذا قدح لُكعح : فدشيء . فاألول الق

. وقيل ((إذا بلغت )٥(طَعن ... ومن الباب القدح ، وهو السهم بال نَصٍل وال قُذَاذَ))
العيدان المقتطّة فشذّبت عنها األغصان وقطعت على مقادير النبل فهي حينئذ قداح 

   .)٦(وكُلُّ قطعة منها قداح))

وردت لفظة (قدح) دالة على السهم في الحديث الشريف ، قـال رسـول اهللا    
يمـرقُ   وسلم) :((يخْرج فيكُم قَوم ... يمرقُون من الدينِ كَما (صلى اهللا عليه وآله

                                                             
  ١/٤٧٩ثال : ) جمهرة األم١(

 .  ٣٠٩) ديوانه : ٢(

 ، (القدح). ٤١/ ٣) العين : ٣(

 ، (ح د ق) . ١/٥٠٤) جمهرة اللغة : ٤(

 ، (قدح).  ٥/٦٧)  ٥(

 ، (نعوت السهام). ٢/٣٣) المخصص : ٦(



)١٣٧( 
 

ف نْظُري ةيمالر نم مهًئاالسى شَيرِل فَلَا يي النَّص  نْظُريى    ، وـرحِ فَلَـا يـدي القف
  .)١())شَيًئا

(عليه السالم) :(( َأ فـي  وردت لفظة (قدح) دالة على السهم في قول اإلمام       
. )٢(الفَـارِغِ))  *أتَقَلْقَُل تَقَلْقَُل القدحِ في الجفيـرِ [...]مثِْل هذا ينْبغي ِلي أن َأخْرج؟ 

  . )٣(القدح: السهم قبل أن يراش

شبه اإلمام (عليه السالم) في حال خروجه بكتيبة تالحق كتيبة من العـدو،  
والعباد الملقى على عاتقه كالقضاء وأمور الجند والجباية والنظر وترك أمور البالد 

في شؤون الناس وإدارة الحكومة ونحو ذلك بالقدحِ المتقلقِل المضطرب في كنانته 
، وفي ذلك وصف لحالـه (عليـه    ذا كان بال ريش تقلقل واصدر صوتًافالسهم إ

فالعرب تقول : خرج قة السالم) لو خرج، وهو وصف يطلق على الحال غير الالئ
  . )٤(وترك ما هو أهم من كذا يطلب فالنًا

    :نَبل  •
ـ            ل ، جاء في العين ((النّبُل : اسم للسّهام العربية ، وصـاحبها : نَابِ

. )٥(النَّبال ، وإذا رجعوا إلى الواحد قالوا : سـهم))  وحرفته النِّبالة، وهو أيضا
وقيل (( النَّبل: السّهام ال واحد لها من لفظها . وقال قوم : واحدها نبلة ولـيس  

 .)٧(. وقيل النَّبل مؤنثة تجمع على نبال أنْبال)٦())بالمعروف. ويجمع النّبل نبالًا
وفي مقاييس اللغة : ((النون والباء واللّام أصٌل صحيح يدلُّ على فضل وكبر، 

                                                             
  بقراءة القرآن). (باب إثم من راءى  ١٩٧/ ٦) صحيح البخاري : ١(

 (*)الجفير :الكنانة توضع فيها السهام .

 .  ٢٢١) ، ١١٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطية (٢(

. وشرح نهج  ٧/١٩٥بي الحديد، (قدح) . وشرح نهج البالغة : ابن أ،  ١/٧٤٦) ينظر : مجمل اللغة : ٣(
 .  ٣/١١١البالغة: ابن ميثم البحراني، 

الغة: محمد الحسيني . وشرح نهج الب ٣/١١٢) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٤(
 .  ٩/٣٤٢.ومفتاح السعادة :  ١/٢٢٩الشيرازي، 

 (نبل) . مادة (نلب)تقليب، ٨/٣٢٩)  ٥(

 (ب ل ن). ١/٣٧٩) جمهرة اللغة : ٦(

 ، (نبل) . ٥/١٨٢٣) الصحاح : ٧(



)١٣٨( 
 

الباب قياس آخر يدّل على رمي الشيء ونبذه وخفة أمره . منه النّبل ... وفي 
. وقيل النّبل: السّهام مفردها السهم وقيـل مفردهـا نَبلَـة    )١(السهام العربية))

  . )٢(والصحيح ال واحد لها من لفظها مفردها السهم
ل اهللا وردت لفظة (نَبل) دالة على السّهم في الحديث الشريف ، قال رسـو 

(صلى اهللا عليه وآله وسلم) : (( إذَا مرّ َأحدكُم في مسجِدنَا، أو في سوقنَا، ومعـه  
ك على نسمٌل فَلْيانَباِلهص، - قَاَل َأو :قْبِضفَلْي  ا  ، - بِكَفِّـهـدأح بـيصي أن   ـنم

((ا شَيءنْهم نيملسالم)٣( .  

(ولَـا  ( : ووردت لفظة (نَبل) دالة على السهم في قول اإلمام (عليه السـالم)     
  . )٥(. النَّبل : السهم)٤(ِلنباِل القَول)) تَجعْل عرضك غَرضا

وصى اإلمام (عليه السالم) صاحبه الحارث الهمداني بعدة وصايا منها أنّه 
: ال تفعل شـيًئا   لسهام األقاويل أي عرضه هدفًام) نهاه من أن يجعل (عليه السال

ألقاويـل   ألن تشتم وتعاب فتكون غرضا ؛قبيحا أو عيبا وال تقل شيًئا يجعلك هدفًا
الناس، فشبه اإلمام (عليه السالم) أقوال الناس بالسهام ، فكما أن السهام تقتـل أو  

الناس من الشـتم والعيـب   توقع األذى بالهدف المقصود أو الرمية فكذلك أقاويل 
. وفي وصايا اإلمام (عليه السالم) وعظ وإرشاد )٦(لها تؤذي من يكون هدفًاوالنقد 

  ليس لخاصة أوليائه بل لجميع الناس ، فالمخاطب به خاص والمقصود منه عام . 

                                                             
 ، (نبل)  ٣٨٣/ ٥)  ١(

(أسماء  ٢/٣٥(ن ب ل) .والمخصص :  مادة(نلب) تقليب، ١٠/٣٨٧) ينظر: المحكم والمحيط األعظم : ٢(
 وضروب السهام وصفاتها) . 

 .  ١/٢٤٧(ما يكره في المساجد) . وسنن ابن ماجه:  ٩/٤٩) ينظر: صحيح البخاري : ٣(

 .  ٥٨٨)، ٦٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٤(

، (ن ب ل) .ونهج ١/٣٨٧:  ، (نبل) . والمحكم والمحيط األعظم ١٥/٢٥٨) ينظر : تهذيب اللغة : ٥(
 .  ٤/٦١١البالغة: محمد الحسيني الشيرازي ، 

 . ١٦/١٢٨. ومفتاح السعادة :  ٥/٢٢٢) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٦(



)١٣٩( 
 

في قول العرب ،قال عمرو بـن   (النّبل) دالة على السهام أيضا ووردت لفظة    
  : )١(كلثوم

     احدةٌ رلَملَمم تُهبياال             كَتي النِّبا تُفْنونَهمرإذَا ي  
  . )٢(وقال أبو فراس       
     هنَى فَخَلَّ فؤادو اَألده كَانجِيُل        ورارِ بفْتُوقُ الغِل مالنَّب نم  
 يفُ : الس  - ب
. يقـال:       )٣(ورد في العين((السّيفُ : معروفٌ ،وجمعه :سيوف وَأسـياف))       

((تَسايفَ القَوم واستافُوا : إذا تضاربوا بالسيوف ... [و] المسيف المتَقَلّد بالسـيف  
فٌ ، أي . ويقال :((رجٌل سائف، أي ذو سيف . وسيّا)٤(فإذا ضرب بِه فَهو ساِئفٌ))

. جاء في مقاييس اللغة ((السين والياء والفـاء  )٥(صاحب سيف . والجمع سيّافَة))
. )٦(أصٌل يدلُّ على امتداد في شيء وطول. من ذَِلك السيفُ، سمي بذلك المتداده))

للـذي يضـرِب   يقال : (( سافَه وتَسيفَه : ضربه بالسيف ... وهو سياف األمير: 
((وفيّلَةُ بالسافَةُ وهي المقَاتيناقَ الجناةَ . وأقبلتْ السأع)٧( .  

وردت لفظة (السيف) دالة على السالح المعروف في الحديث الشريف ، قال       
((إياكُم والفتَن ، فإن اللسان فيها مثُل وقعِ  رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) :

يالس((ف)٨((صلى اهللا عليه وآله وسلم) وقوله . :   سفَ فَلَـييّنا السلَيلَّ عس نم ))
  . )٩(منّا))

  وردت لفظة (سيف) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة على : 

                                                             
 .  ١٢٥) ديوانه : ١(

 .  ٢/١٢١ليين: ) ديوان الهذ٢(

 (سيف) . مادة (سفي) تقليب ، ٣١١/  ٧)  ٣(

 .  )سيفمادة سفي تقليب (،  ١٣/٦٦) تهذيب اللغة: ٤(

 ، سيف .١٣٩٧/ ٤) الصحاح : ٥(

 (سيف). ٣/١٢١)  ٦(

 ، (س ي ف). ١/٤٨٨) أساس البالغة : ٧(

 ، باب كف اللسان عن الفتنة. ٢/١٣١٢) سنن ابن ماجه: ٨(

 ، من حمل علينا السالح.  ١/٩٨) صحيح مسلم : ٩(



)١٤٠( 
 

  السالح المعروف .  - ١
 القتال والجهاد . - ٢
 .الظلم وسفك الدماء - ٣

 
 :السالح المعروف -١

  وردت لفظة (سعلى السالح المعـروف فـي قـول اإلمام(عليـه     ف) دالة ي
،فإنّه أنْبى للسيوف عـنِ   علَى النّواجِذ ان : .... عضوالسالم): ((معاشر المسلمي

.  )١(ها ... وصلُوا السّيوفَ بالخُطَا))فَ في َأغْمادها قَبَل سلِّالهامِ،... وقَلْقلُوا السيو
  .)٢(جمع سيف السالح المعروفالسيوف: 

أشار اإلمام (عليه السالم) في هذه الخطبة إلى بعض أساليب القتال وفنونه   
وما يجب أن يكون عليه المقاتل ، منها يجب على المقاتل أن يكون قلبه وروحـه  
مشربة بالخوف من اهللا تعالى وخشيته ولزوم الطاعة ألوامره تعالى ، وفي ذلـك  

،أن يعـض   لعدو ومما يجب على المقاتل أيضـا وصمود أمام ا ثبات في المعركة
العض على الناجـذ   ألن:على ناجذه وفي ذلك إبعاد لسيوف العدو عن هامته ، قيل

سترخاء مما يجعلها ت الرأس واألعصاب ويزيل عنها االيؤدي إلى تصلب عضال
هنا كناية عـن تسـكين   مقاومة للسّيف وقيل بل المراد من ذلك غير الحقيقة وإنّما 

أن يحـرك   دو . ومما يجب على المقاتل أيضاالقلب واضطرابه وشدة البطش بالع
سيفه في غمده لئال يصعب سلّه وقت الحاجة إليه فيقع في المحذور من القتـل أو  
اإلصابة الذي ال يمكن معالجته في ساحة الحرب. وكذلك يجب على المقاتـل أن  

فال يتمكن من العـدو   فائدة ربّما يكون السيف قصيرا كيصل سيفَه بخطاه وفي ذل

                                                             
 .  ١٠٤) ، ٦٦الح ، الخطبة () نهج البالغة : تح :صبحي الص١(

 ، (س ي ف) .  ١/١٥٩(سيف) . ومختار الصحاح : مادة (سفي) تقليب ، ١٣/٦٦) ينظر: تهذيب اللغة : ٢(



)١٤١( 
 

لينال منه فإذا مد يده ولحقها بالخطوات بلغ غرضه وغايته، كذلك أن الزحف إلى 
  . )١(العدو ويرهبه ويلقي الرعب في قلبه ويضعفه

ووردت لفظة (السيف) دالة على السالح المعروف في كالم العرب ، قـال  
  : )٢(زهير بن أبي سلمى

     هفيأو افتراص بِس ب لَهيطي     دقتَوارِضٍ مي عشٍ ، فهلَى دع   

  : )٣(وقال أيضا

لُهاقعوفُ ميالسى وه فَأفْضلَيع     هحرِقُ نَابي انمالنُّعو ميّى الضَأب  

 السيفُ (القتال والجهاد) :  -٢

القتال والجهاد في قول اإلمام عليه السـالم :  وردت لفظة (السيف) دالة على 
((!َّأفَر يفالس ناِهللا مو فََأنْتُم ونرتَف والقُر رالح نم فإذَا كُنْتُم)))٤( .  

ذم اإلمام(عليه السالم) أصحابه الذين كانوا يتحججون بحجج واهية للتخلف عن 
هم وحججهـم وهـي أنّهـم تـارة     أمره وقد ذكر اإلمام(عليه السالم) صور أعذار

يتحججون بشدة الحر وتارة بشدة القر ، وال تَنُم هذه الحجج إلّا عن كسل وفتـور  
وتخاذل ، فوبخهم (عليه السالم) بقوله إنّكم من الّسيف أفـر، أي إن الفـار مـن    
األهون وهو شدة الحر فمن طريق أولى يفر مما هو أشد وهـو القتـال والجهـاد    

يبالسوهنا معنى مجازي للسيف وهو القتال والجهاد..)٥(ف  

 
                                                             

. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي،  ٢/١٨٠) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ١(
١/١٠٢٠  . 

 .  ٤١) ديوانه : ٢(

  ٩٣بن أبي سلمى : ) ديوان زهير ٣(
 .  ٦٣) ، ٢٧) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

. ونخبة الشرحين: ١٠/٤٩٩. وبهج الصباغة :  ٢/٣٧) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٥(
١/٢٢٣  . 



)١٤٢( 
 

 السيف: (الظلم وسفك الدماء) :  -٣
وردت لفظة (سيف) دالة على الظلم وسفك الدماء في قول اإلمـام (عليـه      

  . )١(علَيهِم مسلَّطَةٌ وسيوفُهم عنْكُم مقْبوضةٌ)) الم): ((وسيوفَكُمالس

أخبر اإلمام (عليه السالم) في خطبته هذه بما سيكون عليه حال بنـي أميـة        
(لعنهم اهللا) من ظلم وعدوان وسفك دماء آل بيت رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله 
وسلم)، فينتقم اهللا تعالى منهم فال يدوم حكمهم إلّا قليلًا ، فإن الدم الذي سفكوه لـه  

هم قد سفكت باهللا وفي سبيل دماء وتعالى ، ذلك ألن طالب يطلبه وهو اهللا سبحانه
فـي زيـارة اإلمـام     ر اهللا ، وهذا المعنى نجده واضحااهللا فجدير لها أن تكون ثأ

 نفالمنتقم هو اهللا تعالى . وقيل إ . )٢(الحسين (عليه السالم) (يا ثأر اهللا وابن ثأره)
  . )٣(اإلضافة في (ثأر اهللا) هي تكريم ورفعة وتشريف لمكانته (عليه السالم)

ما يتعلق بالسيف  :  

• شْالمة : ريف 
جاء في العين:((الشّرف: ما أشْرفَ من األرضِ ، والمشْرف: المكان تَشرفُ    

شَارِف األرض ، أعاليها . ولذلك قالوا : مومنه )٤(الشام))فُ ارِشَعليه وتعلوه. وم .
رضِ العربِ تَدنُو ((المشْرفي: السيفُ، ينسب إلى مشارف الشّام ، وهي قُرى من َأ

((فيمن الر)٥(. ((شَارف الشامةُ، منسوبة إلى ميفشْروفُ الميّالس)) وقيل)وفـي  )٦ .
اءوالر أصٌل يدلُّ على علّـو   مقاييس اللغة ((الشّين رتفـاع . فالشـرف   واوالفاء

. )٧(العلّو... ومشارفُ األرض. أعاليها . والمشرفية: منسوبة إلى مشارف الشام))

                                                             
 .  ١٩٠) ، ١٠٥) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (١(

 . ٤٩٥) مفاتيح الجنان : ٢(

.ومنهاج البراعة : المحقق  حبيب اهللا الخوئي،  ٣/٢٦) ينظر :شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٣(
٧/١٨١. 

 ، (شرف) . ٦/٢٥٢)  ٤(

 ،(مفْعلّي).  ١/٢٨٦) معجم ديوان األدب : ٥(

 (شرف).   ١/٥٢٧، (شرف) . ومجمل اللغة :  ١١/٢٣٤) تهذيب اللغة : ٦(

 ، شرف.٣/٢٦٣ )٧(



)١٤٣( 
 

ألن الجمع ال ينسب إليه إذا كـان  مشْرفي.  وال يقال: مشَارِفي؛ويقال : (( سيف 
   .)١(على هذا الوزن))

وردت لفظة (المشرفية) دالة على السيوف في قول اإلمام(عليه السـالم):  
 )٢(الهامِ)) *((فأما أنَا فَواِهللا دون أن أعطي ذَِلك ضرب بِالمشْرفية تَطير منْه فَراشُ

 .  

  . )٣(المشرفية السيوف منسوبة إلى مشارف الشام

ن مكَّن العدو من نفسـه  حاله ، كحال منفى اإلمام (عليه السالم) أن يكون 
، ففعل العدو به شتى األفعال المنكرة في السلب والقتل وسائر  ضعفًا وجبنًا وعجزا

   ر (عليه السالم) تلك األفعال ووصفها وكنّى عنهـا . ثـماألفعال الشنيعة ، فصو
كما صور ذلك إن  مر راجع له، أن يكون حاله ضعيفًا عاجزاخاطب المرء بأن األ

شاء ، وهو وصف على سبيل التهديد والتنفير فما يلزم المرء من الحال الرديئـة  
عن تمكينه عدوه من نفسه، وقيل إن المخاطب كان األشعث ، وكما هو معـروف  
من خطاب اإلمام (عليه السالم) أن يكون لمخصوص والمراد به العموم . فأشـار  

أن حاله أبعد من أن يمكّن العدو من نفسه فيكون أسـوة  اإلمام (عليه السالم) إلى 
لمن اختار أن يكون حاله كحال اإلمام (عليه السالم) من النفار عن تمكين العـدو  
من نفسه، وتلك الحال ال تكون إال بالضرب بالمشرفية التي تطير منها الهام وتقطع 

د ذلك يفعـل اهللا مـا   بها السواعد واألقدام . وفي ذلك كناية عن أشد المجاهدة وبع
. نلحظ أن اإلمام (عليه السالم) فصل نفسه عن من  )٤(يشاء إما النصر أو الشهادة

دب اليأس والشك والضعف في قلبه فأثر االستسالم للعدو ، لينبه (عليه السالم) أن 
 .سبيله غير سبيل من رضي لنفسه الذّل والهوان واالستسالم للعدو  

                                                             
 ، (ش ر ف) .١/١٦٤مختار الصحاح: ) ١(

 .   ٧٦) ،  ٣٤) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (٢(

. وشرح نهج البالغة : ابن ١/٨٤(شرف) ، ونهج البالغة : محمد عبده،   ٤/١٣٨٠) ينظر : الصحاح : ٣(
 .  ٢/٨٢ميثم البحراني ، 

. ومنهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي،  ٢/٨٢) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ٤(
 .  ٢/٢١٥. ونفحات الوالية : ٤/٦٤



)١٤٤( 
 

شْووردت لفظة (المرفّفـي قـول العـرب : قـال     ي (فالسي) ة) دالة على
  : )١(جرير

  بالكيرينِ قين مجاشعٍ       وَأنْتَ بِهز المشْرفية أعنَفُ تَرفّقْتَ

  : )٢(وقال الفرزدق    

  عصوا بالسّيوف المشْرفية فيهم      غَيارى وَألْقَوا كُلَّ جفْنٍ ومحمِل

 :  ارالشِّفَ •
جاء في مقاييس اللغة((الشّين والفاء والراء أصٌل واحد يدّل على حد الشيء    

((هحد فيمن ذلك شَفْرة الس .هفرحو)٣(. ))د  وـدوح  ضرة من الحديد ما عالشّفْر
شفَار . وقيل (( الشَّفْرة المديةُ : وهي السكين العريض والجمع  )٤(والجمع شفَار))

((مـا عـرض مـن     : وقيل .)٥(ابٍ وشَفْراتٌ مثُل سجدة وسجدات))لَة وكبلْمثل كَ
. ومنه (( الشّفْرةُ (جانب النصل) .... والشّفْرةُ (حد السـيف) ،  )٦(الحديد وحدد))

  . )٧(وقيل شَفَراتُ السّيوف : حروف حدها))

ام(عليـه السـالم):   ف) في قول اإلمحدالسيوردت لفظة (شفار) دالة على (  
تُ مربصو)) ((ِـفَارّخْزِ الشو نِللْقَلْبِ م لْقَمِ، وآلمالع نم ّرعلَى أم ظكَظْمِ الغَي ن)٨( .

  . )٩(الشِّفَار: السّيوف

                                                             
 .  ٢٩٧) ديوانه : ١(

 .  ٥٠٨) ديوانه : ٢(

 ، (شفر). ٣/٢٠٠) ٣(

 ، (ش ف ر). ٤٧/ ٨) المحكم والمحيط األعظم : ٤(

 ، (ش ف ر). ٣١٧) المصباح المنير: ٥(

 ، (شفر). ٤١٨/ ١) القاموس المحيط : ٦(

 .٢١١ ١٢تاج العروس :  ) ٧(

 .  ٤٢٢)، ٢١٧) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة (٨(

.ونهج البالغة : محمد الحسيني ٤/٤٣٥،(شفر).وفي ظالل نهج البالغة:٤/٤٢٠) ينظر : لسان العرب:٩(
 . ٣/٤٥١الشيرازي ، 



)١٤٥( 
 

خالفة لـم  صرح اإلمام (عليه السالم) في هذه الخطبة بأن تركه لحقه في ال   
لعدم وجود الناصر والمعين والمساعد للنهوض بطلب حقّه،  يكن عن طوع وإنّما 

ولو نهض لعرض نفسه وأهل بيته للهـالك وكـذلك ألدى إلـى انشـقاق األمـة      
اإلسالمية. وهذا ما صرحه بعدة عبارات منها قوله (عليه السالم) :(( وصـبرت  

رآه من قومه ، وقوله (عليه السالم) : (( من كظم الغيظ على أمر من العلقم)) فيما 
وآلم للقلب من وخْزِ الشّفار) فيه تصوير لحالته التي هو عليها وهو فـي منتهـى   

. وفي ذلك رد على من يرى أن  )١(تألمه الذي سببه له قومه الجهلة ذوو المطامع
  اإلمام (عليه السالم) زهد في أمر الخالفة وتركها لغيره . 

          ف في كالم العرب، قـال أبـو   حدالسيار) دالة على فَووردت لفظة (ش
  : )٢(ذؤيب

  ه       إذَا عجِمتْ وسطَ الشُّؤون شفَارهافيسضروب ِلهامات الرِّجاِل بِ
  . )٣(وقال الكميت      

   وقُود أبِي حباحب والظُّبِينَا         ون بالشَّفَرات يومايرى الراُؤ
  

  با :( ظّبة):الظُّ •
. قيل ((أصابتْه ظُبةُ سيف  )٤(جاء في المعاجم العربية (( ظُبةُ السّيف : حده))

((قَرفانْع)٥(((وناتٌ وظُبجمعها ظُب ))و .)٦(    والبـاء الظّاء))وفي مقـاييس اللغـة .
 يف ، وما لواحدةةُ السواألخرى: ظُب ، يفُ المعتُل كلمتان ، إحداهما : الظّبوالحر
منها قياس... وأما األصل اآلخر فالظُّبة : حدّ السيف وال يدرى مـا قياسـها....   
وتجمع على ظَبِين وظُبات . قال قوم : هو من ذوات الواو، وهـو مـن قولنـا :    

                                                             
 .  ٨/٢٠٩ت الوالية : . ونفحا ١٦٣/  ١٤) ينظر : منهاج البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، ١(

 . ١/٣٠) ديوان الهذلين : ٢(

 .  ٤٥٩) ديوانه : ٣(

 ، باب السيوف ونعوتها.  ١/١٨) كتاب السالح ألبي عبيدة : ٤(

 ، (االنفعال) . ٢/٤٢٤) معجم ديوان األدب : ٥(

 (ظبي) . ١٤/٢٨٦) تهذيب اللغة : ٦(



)١٤٦( 
 

. ومنهم مـن  )١(شيء ال تدلُّ عليه حجة .وقال في جمع ظبة ظبِين))ظَبوتُ. وهذا 
  . )٢(قال جمع ظُبة: ظُبا وظُبات وظُبون

وردت لفظة (ظُبا) دالة على (حد السيف) في الحديث الشريف ،قال رسول   
، وكَـأن  كَبشًا اِئم ، كَأني مردفٌاهللا (صلى اهللا عليه وآله) : ((رَأيتُ فيما يرى النّ

  . )٣(ظُبةَ سيفي انْكَسرتْ))

وردت لفظة (ظُبا) دالة على (حد السّيف) في قول اإلمام (عليه السـالم):    
  . )٤(بِالظّبا)) *((ونَافحوا

. من تعاليم القتال التي أوصى بهـا  )٥(الظُّبا : جمع ظُبة : وهي حد السيف وطرفه
ن عدد بأطراف السيوف ، وفائدة ذلك أصحابه أن يضربوا الاإلمام (عليه السالم) أ

  . )٦(القرب الكثير من العدو والمدافعة يوجب عدم تمكّنه من الغلبة

  : )٧(ا) دالة على (حد السيف) في كالم العرب،قال أبو ذؤيببوردت لفظة (ظُ    

ودرتْ بيا     كُسكَأنّم اتالظُّب ّدي حف نثَرعي عاألذْر زِيدي ينب  

  : )٨(وقال أبو كبير     

  إذَا اســ        تَوقَدن ِإلّا كَماةً غَير َأجبانِالظُّبات إذ ال يقَارِع َأطْرافَ 

                                                             
  (ظبي) .  ٤٧٤/ ٣) ١(
(ظ ب و) .والمعجم  ٢/١٤٣٣ومعجم اللغة العربية المعاصرة :  ، فُعل . ٤/٤٧٤) ينظر : المخصص: ٢(

 ، (ظبة) . ٢/٥٧٥الوسيط : 

 .  ٣٢٧/ ٢١) مسند أحمد : ٣(

 .  ١٠٤) ، ٦٦) نهج البالغة :  تح :صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

 .وفي ظالل نهج البالغة :٥/١١٣،(ظبى).وشرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد،٦/٤١٧) ينظر الصحاح:٥(
٢/٦٦  . 

.ونهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي، ٢/١٨٠) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ٦(
١/١٠٢ . 

 .  ١/١٠) ديوان الهذلين : ٧(

 .٣/٣٩المصدر نفسه :  )٨(



)١٤٧( 
 

  

 َأغْماد::الغمد •
ورد في العين(( َأغْمدتُ السّيفَ َأدخَلْتُه في غمده ، أي: في غالفه وغمـاده         

(( تّغَمد اُهللا فالناً بِرحمته ، كأنه سـتره بهـا مـأخوذ مـن      : . يقال )١(ومغْمده))
الغم((د)٢(.  ّلدي ، صحيح والداُل أصٌل واحد الغين والميم))على وفي مقاييس اللغة

. تقول: غَمد )٤(ادمغْ. وجمع غمد َأ)٣(تغطية وستْر. من ذلك الغمد للسيف : غالفُه))
 هدغْمف ييالسغ٥(داًم(.  

      وردت لفظة (الغد) دالة على (غالف السيف وبيته) في قول االمام (عليـه  م
د ، وهو ماد : جمع غمغْ. اَأل)٦(سلّها))السالم) :((وقَلْقلُوا السيوفَ في َأغْمادها قَبَل 

ها مما يوجب السيوف في األغماد يؤول إلى صدئ. إن طول مكث )٧(السيف وقرابه
  . )٨(صعوبة إخراجها في حال الحاجة إليها فيلزم لذلك تحريكها 

. داللة على االحاطة  )٩(بفضله)) (عليه السالم): (( يتغمدك  وفي قول اإلمام      
واالحتواء والستر وهو مأخوذ من غمد السيف ، فهو غالفه الذي يحويه ويحـافظ  
عليه ويستره . أشار اإلمام (عليه السالم) في هذه الخطبة إلى ضرورة التفكر في 
نعم اهللا تعالى وفضله الذي أحاط اإلنسان به وغمره وعدم الجحـد بـه ، فقابـل    

بالكفران والمعصية ، لذا نبه (عليه السالم) على نعم اهللا تعـالى  اإلنسان نعم ربه 
                                                             

  . ، (غمد)٤/٣٩٥  )١(
 (دغم). ،٢/٦٧٠جمهرة اللغة:  ٢)(

 ، (غمد).٤/٣٩٢ )٣(

 . (غمد السيف وحمائله) ،٢/١٩: المخصص ينظر : )٤(

  . (غ م د) ، ٢/٤٥٣ والمصباح المنير : . (غمد) ، ٣/٣٢٦: لسان العرب : ينظر )٥(
 وقد ورد ذكره في الصفحة .١٠٤ ، )٦٦( الخطبة ، صبحي الصالح : تح نهج البالغة : )٦(

. ونهج ٣/٥٦الوالية: ، (غمد) .ونفحات  ١/٦٨٥، (غمد) . ومجمل اللغة :  ٥١٧/ ٢ينظر : الصحاح :  )٧(
 .١/١٠٢البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ، 

 . ونخبة ٥٧ -٣/٥٦. ونفحات الوالية :  ١٨١/ ٢) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٨(
 .   ١/٣٦٦الشرحين: 

  .٤٣٥) ٢٢٣) نهج البالغة: تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٩(



)١٤٨( 
 

وفضله على بني آدم الذي يوجب الشكر والخشية منه تعالى واتباع أوامره إلّـا أن  
اإلنسان أعرض وعصى وبالرغم من ذلك لم يمنع اهللا تعالى نعمه عن العبد الضآل 

كمـا   وستره بسعة الفضـل العاصي الكفور بل أقبل عليه وأحاطه بضروب النِّعم 
  . )١(يحيط الغمد السيفَ ويستره من الصدأ أو الثلم وهنا وقع المجاز

     وردت لفظة (الغيف وقرابه في كالم العرب، قال ذو مد) دالة على غالف الس
  : )٢(الّرمة

َأشْقَرو*      خَفَقَانُه هشْيلَّى وا      بهادي َأغْمضِ فعلى البِيطَاِئفوالع  

  : )٣( وقال أبو ذؤيب   

   تُرِيدين كَيما تَجمعيني وخَاِلداً       وهْل يجمع السّيفَانِ ويحك في غمد

• النِّص (لالنّص) : ال: 
جاء في العين (( النَّصُل للسّيف حديدته ، والمنصُل : اسم للسيف، ونَصلُه:        

. فالنّصل حديدة السـيف إن لـم   )٥(صال ونُصل. والنَّصل يجمع على ن)٤(حديدته))
  . )٦(يكن لها مقبض فإن كان لها مقبض فهو السيف

السيف في الحـديث الشـريف، قـال    حديدة وردت لفظة (نَصل) دالة على       
وينظر في النَّصل ((الرجُل يرمي الرّمية  رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) :

  . )٧(فَلَا يرى بصيرةً))

                                                             
. ومنهاج  ٤/٤٧٨. وفي ظالل نهج البالغة : ٤/٧٩ميثم البحراني ،  ) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن١(

  . ١٤/٢١٥البراعة: المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 
  . ٣٨١) ديوانه : ٢(

   (*)أشقر : البرد المستظل بها.
 ١٥٩/ ١) ديوان الهذليين : ٣(

 (نصل). مادة (صنل) تقليب ، ١٢٤/ ٧) ٤(

 ، (فعال). ١/٤٦٧،(صلن). ومعجم ديوان األدب: ٢/٨٩٧) ينظر : جمهرة اللغة : ٥(

 ، (نصل) .٣/٤٩٢، (نصل). وتاج العروس :  ١١/٦٦٢) ينظر : لسان العرب : ٦(

 ، (باب ذكر الخوارج وصفاتهم). ٧٤٥/ ٢) صحيح مسلم : ٧(



)١٤٩( 
 

(عليه السالم):  السيف في قول اإلمامحديدة (نَصل) دالة على  ووردت لفظة       
. النّصال جمـع نَصـل   )١(بالنّصاِل)) م ، حسا((وتُزِيلُونَهم عن مواقفهِم كَما َأزالُوكُ

  . )٢(المراد بها السيف

ذكر اإلمام (عليه السالم) فضيلة أصحابه بما أصبحوا عليه من أمرهم بعدما       
كانت تحوزهم أو تغلبهم أراذل أهل الشام، إذ كروا على األعداد وأزالـوهم عـن   

 الستئصال قتلًا وضربا بالسيوف وطعنًـا مواقفهم كما أزالوكم عن موقفكم وذلك با
بالرماح . وفي موقفهم هذا وحالهم شفاء لصدر اإلمام (عليه السالم) مما القاه من 

  . )٣(التألم لما كان عليه أصحابه من غلبة أعدائهم لهم

مام(عليه السالم): في قول اإل فظة (نَصل) دالة على السيف أيضاووردت ل        
  . )٥(. فالنّصل : حديدة السيف )٤(النَّصَل)) *نِفيها قَوم شَحذَ القَي *نّ((ثُم لَيشْحذَ

ستقع بعـده فـي مشـارق األرض     اإلمام(عليه السالم) إلى أن فتنًاأشار         
ومغاربها ومنها يدركها من آل البيت (عليهم السالم) فيعالجها بما تستدعيه الحكمة 

المشكالت ويهدي من ضـّل  والمنطق وأحكام اإلسالم فيدفع بذلك الشبهات ويحّل 
إلى سواء السبيل فيجمع الصالحين واألخيار ويوحدهم تحت لوائه ال يريـد بـذلك   
شهرة أو ثناء ، وإنّما يفعل ذلك لوجه اهللا تعالى ، ليعد األذهان ويشـحذها لقبـول   
العلوم واألحكام، وشحذه لألذهان يشبه شحذ الحداد الـذي يحـد حديـدة السـيف     

د حديدة السيف ليقطع بها ع هو وجه الشبه بينهما . فكما أن  الحداد يحفاإلعداد الناف
                                                             

 .  ١٩٥)،١٠٧) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة(١(

: عباس الموسوي ، .وشرح نهج البالغة١/٥١٦،(نصل).وحدائق الحقائق:١٨٣/ ٥الصحاح: ) ينظر:٢(
٢/٢٠٧ . 

.وشرح نهج البالغة : عباس الموسوي،  ٣٨- ٣/٣٧) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ٣(
. ووردت في بعض المصادر (نضل) بالضاد . ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم ٢/٢٠٩

  . ٧/٢٢٦. ومنهاج البراعة :المحقق حبيب اهللا الخوئي،  ٣/٣٧ي، البحران
  (*)الشَّحذ : حد السكين .

 (*) القين : الحداد . 

 .  ٢٦١) ،١٥٠) نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ،الخطبة (٤(

 . ٣/٢٥٠) ينظر : في ظالل نهج البالغة : ٥(



)١٥٠( 
 

ويحسم األمر، كذلك األذهان فان اإلمام (عليه السالم) الذي أدرك الفتن قـد   متهيًئا
شحذ األذهان لقبول الحكمة واألخذ بها والتدبر ببصيرة . والشحذْ يكون هنا بدراسة 

  . )١(ه من العلوم واألسرارالقرآن الكريم وتدبره الدراك ما في

  : )٢(ووردت لفظة (نَصل) دالة على السيف في كالم العرب، قال ذو الرمة      

  َأخَا شُقَّة زوال كَأن قَميصه          علَى نَصِل هندي جزارِ المضارِبِ

  : )٣( وقال أيضا    

   كَما اهتَزّ بِالكَفَّينِ نَصُل حسامِ     َأغَرّ كَضوء البدرِ يهتَزّ ِللنَّدى   

 :(قوس):قسي    - ت
الجمع قسـي وكـان األصـل    جاء في جمهرة اللغة ((القَوس : معروفةٌ و        
، عجميةٌ عربيـةٌ تُصـغّر قُويسـا    وفي تهذيب اللغة((القَوس معروفةٌ .)٤())قُووسا

ألن يل جمع قَوس قياس، وهو األقيس؛. وق)٥(أقوس))والجمع القياس وقسي. العدد 
    ـيسفحولت الواو ياء لكسرة ما قبلها، فـإن قُلـتَ ق (اسوق) ين فيالواو قبل الس

((والقوس يذَكّر ويؤنّث . فمن أنث قال في تصـغيرها   .)٦(أخرت الواو بعد السين
(سيةٌ ، ومن ذكّر ، قال قُوسي٧()قُو( ى عنهـا أنثـى ،   . وقيلمرالذي ي :سالقَو))

. يقال :((قَـوِس الشّـيء   )٨(وتصغيرها : قُويس، بغَير هاء ، شذتْ عن القياس))

                                                             
-٣/٢٥٢. وفي ظالل نهج البالغة:  ٢١٦-٢١٥/ ٣) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني، ١(

٢٥٣. 

 .  ٥٥) ديوانه : ٢(

 ٦٠٣) ديوانه : ٣(

 (قوس).مادة (سقو) تقليب،  ٢/٨٥٣) ٤(

 (قوس). مادة(قسو) تقليب، ٩/١٧٧) ٥(

 ، (قوس) . ١٧٧/  ٩) ينظر :المصدر نفسه : ٦(

 ، قوس .  ٩٧٦/ ٣) الصحاح : ٧(

 ، (ق و س). ٥٢١/ ٦) المحكم والمحيط األعظم : ٨(



)١٥١( 
 

((هرخُ انحنى ظَهالشّي انعطف ويقال قَوِس)١(   ـاسقَو سقْـوي قَـوِس ))فهـو   . من
((سَأقْو)٢( .  

في القـرآن الكـريم ،قـال     وردت لفظة (قوس)دالة على السالح المعروف      
. قاب قوسين :المقصود بها مقـدار  )٣()(تعالى: 

المسافة من طرف عود القوس إلى الطرف اآلخر بمقدار قوسين . أي : إن جبريل 
وسلم) بهذا المقدار .  (عليه السالم) كان قريباً من نبينا محمد (صلى اهللا عليه وآله

وقيل ليس المقصود بها القوس العربية المعروفة وانّمـا هـي ذراع يقـاس بهـا     
  . )٤(المقادير

وردت لفظة (قسي) دالة على (السالح المعروف)فـي قـول اإلمام(عليـه    
((تواِل المبالفَنَاء بِن يسق تْهمر)) :(السالم)٥(جمع قوس :يسق .)٦( .  

دعا اإلمام (عليه السالم) إلى تقوى اهللا تعالى إزاء ما تفضل على اإلنسـان        
من النعم، ثم أشار إلى حب اإلنسان بالبقاء في الحياة الدنيا ولو أن الدنيا باقية لدفع 

الرغم مما أوتـي مـن جـالل    ود (عليه السالم) الفناء عنه ، فعلى سليمان بن دا
تقديم ،فقـد   دون تأخير أو من طع دفع األجل الذي عين لهوجبروت وقدرة لم يست

شبه اإلمام (عليه السالم) الفناء بقسي ترمي هدفها بنبال الموت فتصيبه ال تأبه بمن 
رف معنـى  هو صالح أو طالح، فقير أو غني ، حيوان أم إنسان فقسي المنية ال تع

ه السالم) ِلما كان يملكه مـن  لزوال الدنيا بسليمان (علي االستثناء .وقد ضرب مثلًا
سلطانٍ وحكُم على الجن واإلنس مع النبوة وتسخير الريح وقـدرة علـى سـماع    

                                                             
 (قوس).  ٢/٧٦٦) المعجم الوسيط : ١(

 ، ق و س.٣/١٨٧٠) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٢(

 .٩) سورة النجم : ٣(

. والتسهيل لعلوم التنزيل:  ٩٠- ١٧/٨٩، (قوس). تفسير القرطبي :  ٥/٤٠) ينظر: مقاييس اللغة : ٤(
٢/٣١٦ . 

  .  ٣٣١) ، ١٨٢() نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ٥(
. وشرح ٢٨٠/ ١٠، (قوس) . وشرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد،  ٦/١٨٥) ينظر : لسان العرب : ٦(

 . ٣/١٨٩نهج البالغة : عباس الموسوي ، 



)١٥٢( 
 

الحيوانات فبالرغم مما كان عليه من الملك العظيم والزلفة عند اهللا إلّاأنّه لم يستطع 
  . )١(،ردء سهام الموت عنه

  

  

 :  : (ألمة) ملََأ - ح 

، تقـول:   : الدرع ((اللّأمة وردت لفظة (ألم) في المعاجم العربية دالة على      
. ألمته جُل ،أي : لَبِساستألم الر ((من كّل شيء : الشّديد واللّأم)(اللّأم: جمع  .)٢)و

. وقيل ((جمعها : لَُؤم ، مثال فُعل ... وهذا علـى غيـر   )٣(: وهي الدرع)) لَْأمة
الح كُلّه. يقال للسيف :لَْأمة ،وللرمح : لَْأمة . وإنّما سميت: لَأمة أمة: السقياس. واللّ

، ألنّها تالئم الجسد وتالزمه ... وقال بعضهم : للَْأمة، الدرع الحصينةُ. سميت : 
. فَاللّأمة ((أداة الحرب كُلّها من رمـح وبيضـة   )٤(لَأمة، ألحكامها وجودة حلقها))

((ولُؤم رع والجمع لَْأمف وديومغفر وس)٥(الَْأم ، لَْأمي لََأم)) من . ((فهو لَاِئم ،)٦(                                                                               .

وردت لفظة (ألمة) دالة على السالح أو الدرع في الحديث الشريف، قال          
رسول اهللا  (صلى اهللا عليه وآله وسلم) : (( لَا ينْبغي ِلنَبِي يلْبس ألمتَه فَيضـعها  

  .)٧(حتّى يحكُم اُهللا))

عليـه  فـي قـول اإلمـام (    ْأمة) دالـة علـى السـالح    ووردت لفظة (لَ        
  . )٢(اللّأمة : السالح . )١(السالم):((وَأكْملُوا اللَّأمةَ))

                                                             
. ونفحات ١٣٩- ١٢/١٣٧.ومفتاح السعادة:٣٨٩/ ٣) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني،١(

 .  ٣٧- ٧/٣٦الوالية : 

 (ألم). ،مادة (لمأ) تقليب  ٣٤٦/ ٨عين : ) ال٢(

 ) .(مما وقعت الهمزة منه عينًا ٤/١٤٤) معجم ديوان األدب : ٣(

 ، (ألم).٢٨٦/  ١٥) تهذيب اللغة : ٤(

 (الألمة) .  ٢/٨١١) المعجم الوسيط : ٥(

 ، (ل أ م) . ٣/١٩٨٤) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٦(

 له تعالى وأمرهم شورى. ، باب قو٩/١١٢) صحيح البخاري : ٧(



)١٥٣( 
 

مما أوصى به اإلمام (عليه السالم) جنده للتأهب واالستعداد للحرب وهي         
من تعاليم القتال وفنونه أن يكملوا لَأمةَ الحرب والمراد بها كلُّ مـا يحتـاج إليـه    

 ها من أدوات الحرب لتكون له حصنًاالمقاتل من سيف ودرع وبيضة ومغفر وغير
  . )٣(وجنّة

اشتقت لفظة  ومنه،مة) دالة على السالح أو أدوات الحرب) ووردت لفظة (ْأل    
عليـه  بس الدرع وكُّل ما يحتاجه المقاتل في قـول اإلمـام (  (استلئم) دالة على لُ

لُبس لَأمـةالحرب  .استألم المرادبـه: )٤(جعلَه اُهللا ... جنّةً ِلمن استَلَْأم)) السالم): ((
  .)٥(وهي الدرع

ذكر اإلمام(عليه السالم) جملة من فضائل القرآن الكريم منها أنّه جنّة لمـن         
استألم ، أي إنّه درع حصينة للوقاية من عذاب اهللا تعالى ضمن تدبره وعمل بمـا  
 فيه من أحكام فقد اتقى به من مكاره الدنيا واستعد للقاء اآلخرة واتقى عـذاب اهللا 

. )٦(لقتال بلبس ألمته فتكون له جنة من الهالك والموتالمقاتل يستعد ل تعالى . وإن
  سالم) للوقاية بالقرآن بالألمة فقد استعار اإلمام (عليه ال

ت الحرب في كالم العـرب،  على السالح أو أدواووردت لفظة (ألمة) دالة       
  :  )٧(القيس قال امرؤ

لَهيقَ مفاسبٍ ذي سضتُ بِعَأقَم        هردحِ صمتَلِْئمٍ كَشّفْتُ بِالرسمو  
                                                                                                                                                                               

  ١٠٤) ٦٦) نهج البالغة : تح :صبحي الصالح ، الخطبة (١(

 .  ١٦/١١٤، (ألم) ونهج البالغة : محمد عبدة ،  ٥/٢٠٢٦) ينظر: الصحاح : ٢(

. ونهج  ٨٦/ ٦. ومفتاح السعادة :  ١٨٠ - ١٩٧/ ٢) ينظر :شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٣(
 .  ١/١٠٢حسيني الشيرازي ، البالغة : محمد ال

 .  ٣٩٩) ، ١٩٨) نهج البالغة: تح صبحي الصالح ، الخطبة (٤(

. ومنهاج  ٣/٤٤٦، الألم .وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني،  ١٢/٥٣٢) ينظر: لسان العرب : ٥(
 .  ٢/٣٠٥البراعة: الراوندي، 

. ومنهاج البراعة . المحقق حبيب اهللا الخوئي،  ٣/٤٦١) ينظر: شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني : ٦(
 .  ٧/٥٤٦. ونفحات الوالية :  ١٢/٢٧٩

براهيم ومستلئم كشّفتُ دت في نسخة اخرى تح : أبو الفضل إ. تح : المسطاوي وور ١٥٠) ديوانه : ٧(
 بالريح ذيله



)١٥٤( 
 

  : )١(وقال األعشى     

   بِما كَان من لَأمة         وهن صيام يلُكْن اللُجم وقُوفًا

 

                                                             
 .  ٣٧) ديوانه : ١(



  

  
  
  

  الفصل الثالث
  الوقائع والنتائج

  



)١٥٤(  

  الوقائع والنتائج
 ه لم يهزم في معركـة لإلمام علي (عليه السالم) في حروبه أنّ به المشهود  

 رشاد ويقـيم الحرب حتى يبالغ في النصيحة واإل قط، وكان (عليه السالم) ال يبدأ
 نهللا تعالى وحقلفة والسالم والهداية إلى سبيل االحجة على الخصم ويدعوهم إلى األ

هم أبوا ذلك ، فتباطأ نّصحاب الجمل وصفين والنهروان إال أماء . فعل ذلك مع أدال
تهم وجبروتهم وضاللتهم الهزيمة والعار عنهم حتى بدأوه بالقتال . فكانت نتيجة تعنّ

  في الدنيا والنار في اآلخرة.
  

(الوقائع والفرق) :لالمبحث األو  
  أوالً : الوقائع :

  ر الكبرى: بدأــــ 
ر موضـع يـذكّ  . وهو(()١(ماء معـروفٌ))  رد(( بجاء في المعاجم العربية :    
ـ و ردجل يدعى برر كانت ِلْئبِ ردقال الشعبي : ب ]...[، ثويؤنّ منه يوم ب٢())رد(  .
ل هو ((ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجـار  وقي

ـ نسب إلى بدر بن يخلد بن النضه ينّليلة. ويقال إحر، وهو ساحل الب ن كنانـة  ر ب
وابنه بدر بن قـريش ، وبـه    ]...[...]وقال الزبير بن بكار: قريش بن الحارث[

حتفرها وبهذا الماء كانت الواقعة ه األنّ؛يت بدر التي كانت بها الواقعة المباركةسم
والباطل فـي شـهر    ين الحقّالمشهورة التي أظهر اهللا تعالى بها اإلسالم وفرق ب

  . )٣(ثنين للهجرة))رمضان سنة ا

                    
  . )، (ب د ر ١/٢٩٤) جمهرة اللغة : ١(
  . ، (بدر) ٢/٥٨٧) الصحاح : ٢(
  .  ، (بدر) ١/٣٨باح المنير : المص :، بدر الكبرى . وينظر ٣٥٨-١/٣٥٧) معجم البلدان : ٣(



)١٥٥(  

  وردت لفظة (برى في القرآن الكريم ، قـال  ر) دالة على موقعة بدر الكبد
. أي كتب اهللا لكم النصر في معركـة بـدر   )١()(: تعالى

  .)٢(ا) رجل٣١٣ًوأنتم قليلو العدد فقد كانوا (
دالة على الواقعة الكبرى في قول اإلمام (عليه السالم) :  )بدر(وردت لفظة   
كان)) را ا(صلى اهللا عليه وآله وسلم) إذَ اِهللا وُلسحمّر البأس وأح ،جـ  م ،  اسالنّ

 موي ثارِالح بن ةُديبع َلتقُ، فَ ةنَّواألس وفيحر الس هابحأص مهِى بِقَوفَ هتيب َلأه مدقَ
برٍدقُ، وَلت حمةُز يوُأ محو ، قُدَلت جفعر يوم بدر موضع ماء معـروف  )٣())ةَتَْؤم .

  .)٤(وقعت قربه معركة بدر الكبرى
وهـو   مام (عليه السالم) إلى فاصل مهم من مفاصل تاريخ اإلسالمأشار اإل  

ي رسالته هـذه  قيون لإلسالم وقد رد (عليه السالم) فماة الحقيأن بني هاشم هم الح
أن أبـاه أبـا    اع عن اإلسالم والمسلمين متناسيادعائه بالدفعلى مزاعم معاوية وا

سفيان كان من ألد أعداء اإلسالم يتآمر على النبي األكرم (صلى اهللا عليـه وآلـه   
بنه معاوية . فأشار اإلمام وسلم) للقضاء على الدعوة اإلسالمية وسار على نهجه ا

(عليه السالم) إلى أحد الشواهد على تضحية بني هاشم في سبيل اهللا فكان النبـي  
م استشهد عبيدة بن الحارث وهو ابن ععن اإلسالم فقد  يقدم أهل بيته خاصة للذب
) يوم بدر . فعندما تقابل جيش المسلمين مع الكـافرين  النبي (صلى اهللا عليه وآله 

در وكان من المتعارف أن ينزل ثالثة شجعان مـن كـال الطـرفين    ة بفي معرك
كمقدمة للحرب فنزل من طرف المسلمين اإلمام علي (عليه السالم) وحمـزة بـن   
عبد المطلب وعبيدة بن الحارث . فبرز عبيدة إلى عتبة بن ربيعة وبرز حمزة إلى 

                    
  .  ١٢٣ من اآلية ) سورة آل عمران :١(
. ونهج البيان في كشـف معـاني    ٢/٣٠٦لطبرسي : .ومجمع البيان ل  ٢/٤٣١تاريخ الطبري :  ) ينظر :٢(

  .  ٢/٦٤القرآن : 
  .  ٤٦٦) ، ٩: صبحي الصالح ، الكتاب ( ) نهج البالغة : تح٣(
  ، (بدر).  ١/١١٨) ينظر : مجمل اللغة : ٤(



)١٥٦(  

زة شيبة وقتل (علي شيبة وبرز علي (عليه السالم) إلى الوليد بن عتبة ، فقتل حم
اعليه السالم) الوليد ، أم  

خير إلـى النبـي   تبة ، وقد جيء به وهو في رمقه األعبيدة فقد استشهد وقتل ع 
(صلى اهللا عليه وآله وسلم) فقال للنبي : هل أنا شهيد ، فقال النبي (صلى اهللا عليه 

) وآله اهللا عليه . فكان نبي اهللا (صلى )١(وآله وسلم) : نعم أنت شهيد في سبيل اهللا
ايقدالذي معه. يمانه الراسخ بدعوته والحقّتلو اآلخر إل م أهل بيته واحد  

مـام (عليـه   في قول اإل الواقعة الكبرى أيضا ووردت لفظة بدر دالة على  
ـ  موي خًادشَ كاِلوخَ كيوأخ كدج ُلاتقَ نٍسحو ا أبأنَف(:(السالم) لمعاوية برٍد ـ ذَو  كِل

  .)٢(ي))ودى عقَألْ بِلْالقَ كِلذَبِي وعم فُيلسا
علـى   رات عميقـة المعنـى ردا  بامام (عليه السالم) معاوية بعاإل خاطب  
أعداء  ؟ ابن أشدنبن ماهو  اع عن اإلسالم والمسلمين متناسياالخاوية بالدف مزاعمه

ن قلبه ؟ من دافـع عـن   يمايان ، ولمن يتهم ويهدد من مأل اإلاإلسالم ابن أبي سف
ـ  ر معاويـة  اإلسالم من صباه حتى آخر حياته . ولتأييد كالمه (عليه السالم) ذكّ

ه أنا قاتل جدك وأخيك وخالك وطلب منه الرجوع بالتاريخ إلى معركة بدر فقال ل
د في قتل شيبة ل اإلمام (عليه السالم) خال معاوية الوليد وساعتَيوم بدر فقد قَ شدخًا

هند زوجة أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان (عليهم اللعنة  يعة أبيوعتبة بن رب
ره بما وذكّ القريب إلى يوم الدين) . فأخذ اإلمام (عليه السالم) معاوية إلى الماضي

فعل بجده وأخيه وخاله وهم أئمة الكفر وعتاة المشركين وأكد عليه بأن سيفه هـو  
ك وأن قلبه هو ذاته القلب الشـجاع  ذلك السيف الذي مرغ أنوف قوى الكفر والشر

الذي كان يقاتل به المشركين في بداية الدعوة اإلسالمية وهو على النهج ذاته فـي  
ته اإلسالمية فلم يغير ولـم يبـدل   قيديمان بعاإلسالم وعلى الثبات واإل قتال أعداء

معنـى  ) ، لدقـة ال مام (عليه السالم) قال : (شدخًااإل يمانه ومن الجدير بالذكر أنإ

                    
  .٩/١٠١ونفحات الوالية :  . ٣٢٠-٣١٨/ ١٧ راعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،) ينظر : منهاج الب١(
  .  ٤٩٨ ، )١٠الكتاب (: تح : صبحي الصالح ، ) نهج البالغة ٢(



)١٥٧(  

. ليناسب ما هم عليه من الجماجم الفارغة مـن  )١(جوفلشيء األفالشدخ هو كسر ا
  . )٢(السديد العقل والتفكير

قد استعمل في رسـالته عبـارات ذات    (عليه السالم)مامكذلك نلحظ أن اإل  
بل كان معاوية يتحدث في إلى الحقائق التاريخية ، وبالمقا امستندفي المعنى عمق 

  .ءات خاوية ال أساس لها وال سند تاريخيدعارسالته بإ
  

  د :حُأب ـــ 
له وثانية وهو اسم لجبل أو مض، ي )٣())جبل بالمدينة دحُأجاء في الصحاح ((      

بعد ميل من شمال المدينة ، وفي هذه الواقعة  على وقعت عنده غزوة (أحد) ، يقع
 تل سبعون مسلماا قُوآله وسلم) ، وفيه (صلى اهللا عليهالنبي  عم الحمزةُ َلتاألليمة قُ

جت لم وجهه الشريف وشُسرت رباعية (النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم) وكُ، وكُ
  . )٤(شفته وذلك في السنة الثالثة للهجرة فكان ذلك يوم بالء وتمحيص

د) دالة على غزوة (أحد) في الحديث الشريف، قال رسول حوردت لفظة (ُأ  
 عطَفانقَ فًايس ي هزرتُهذه أنّ ايؤيفي ر تُيَأ((رليه وآله وسلم) :هللا (صلى اهللا عا

صدره فإذا هو ما ُأصيب من المؤمنين يُأو مح٥())د( .  
حـد فـي قـول اإلمام(عليـه     دالـة علـى غـزوة أ    )أحد(ووردت لفظة   
 م، .... قـد  أسالب رّمحا ا(صلى اهللا عليه وآله وسلم) إذَ اِهللا وُلسر ان((كَالسالم):

                    
  . . (شدخ) ١/٤٢٤) الصحاح : ١(
. وفي ظالل نهج  ٩/١٢٦ية : . ونفحات الوال ٤/٣٧٥) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٢(

  .  ٥/٧٥البالغة : 
  .، (أحد) ٤٤٠/ ٢) ٣(
  ، (أحد).  ١/١٠٩) ينظر : معجم البلدان : ٤(
  .  ٢٠٣/ ٤) صحيح البخاري : ٥(



)١٥٨(  

ـ  ةُزمح َلت... قُ ةنَّسواأل وفيالس رّه حابحأص مهِبِ ى قَوفَ هتيب َلهَأ يوـ ُأ م ح١())د( .
  .)٢(أحد هو اسم لجبل وقعت عنده معركة أحد

أشار اإلمام (عليه السالم) كما أسلفنا في الموضوع السالف إلـى تضـحية     
(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بأهل بيته وتقديمهم على المسلمين للدفاع عن  الرسول

اإلسالم فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر وقتل الحمزة يوم أحد قتله وحشي غـالم  
هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بأمر منها للثأر من النبي على خلفية مقتل أبيهـا  

لى تبار اختبر فيه اهللا سـبحانه وتعـا  ها وأخيها يوم بدر فكان يوم أحد يوم اخوعم
  .)٣(فيه من أراد بالشهادةتعالى من المغشى على قلبه ، فقد أكرم اهللا  المؤمنين حقًا

ووردت لفظة (أحد) دالة على غزوة أحد في كالم العرب ، قال حسان بن   
  :)٤(ثابت

  رِى بكْلَع *)( ةًقَنمِ معوي القَف       د    إلى ُأح *ةًصقمر تجرخَْأ
  

  األحزاب :ــــ  ت
جاء في المعاجم ((تحزب القوم عوا : تجمـا  بـتُ . وحزأحزاب هم ، عـتُ جم

والحزبأصحاب الر :جل على رأيه وأمره ... والمؤمنون حزاهللا والكـافرون   ب
حزيطان ، وكّلالشّ ب   ((طائفة تكون أهواؤهم واحدة فهـم حـزب)٥(  فـالح .ز ب

حزاب : جنود الكفار تآلبوا وتظاهروا على اب. واألز، والجمع أحاسِالنّ ماعةُ((ج

                    
  .  ٤٦٦) ، ٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
.  ٣٢٠/ ١٧ ،بيـب اهللا الخـولي  ، (أحد) . ومنهاج البراعة : المحقق ح ٧٠/ ٣) ينظر : لسان العرب : ٢(

  .  ٤/١٤٧ شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،و
  .  ٤٥٥ /١٤ومفتاح السعادة : .  ٣٢١-٣٢٠/ ١٧ راعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،) ينظر : منهاج الب٣(
  .  ١٣٨) ديوانه : ٤(

  (*)مرقصة : متمايلة .
  (*) معنقة : مسرِعة .

  . ، حزب ٣/١٦٤) العين : ٥(



)١٥٩(  

ومنـه  . )١(، وهم قريش وغطفان وبنو قريظة)) زب النبي صلى اهللا عليه وآله ح
  . )٢(حزاب هو غزوة الخندق))((يوم األ

  
دالة على غزوة الخندق في القرآن الكـريم، قـال    فظة (األحزاب)وردت ل  
(: تعــالى

()الرسول (صلى اهللا  حزاب : هم قريش وحلفاؤها الذين تحزبوا لقتال، األ )٣
  .)٤() في عزوة الخندقعليه وآله 

مـام (عليـه   لخندق في قول اإلدالة على غزوة ا حزاب)األووردت لفظة (  
 ملَعَأي لَ((وإنِّ) في مشركي قريش :عليه وآله السالم) رواية عن النبي (صلى اهللا 

ـ  مكُيف وإنرٍ ،يى خَإلَ ونُئيفا تَلَ مكُأنَّ من ـ ي ـ  حرطْ ي القَفـ ل بِي ـ ، و من ـ ي زِحب 
ب النبي (صـلى  اجتمعت على حرالتي القبائل  ا. األحزاب المراد به)٥())ابزحاَأل

  .)٦() في غزوة الخندقاهللا عليه وآله 
) ليـه وآلـه   ه النبي (صلى اهللا عب أشار اإلمام (عليه السالم) إلى ما أخبر  

، ومنها : أن منهم  خبار المستقبلية وهي من عالمات النبوةمشركي قريش من األ
بة والوليد وأبو جهـل  قليب بدر وقد تحقق ذلك فقتل شيبة وعت في من يقع طريحا

(صـلى اهللا  ومنهم من يحزب األحزاب والقبائل لقتال النبي . عبد شمسوأمية بن 
يي بن أخطـب  ود العامري وح بن عبدمرو يان ، وع)  وقد قاد أبو سف عليه وآله

                    
  .  )، (ح ز ب ٣/٢٣١عظم : المحكم والمحيط األ) ١(
  .  ، (حزب) ٢/٢٦٣) تاج العروس : ٢(
  . ٢٢ من اآلية حزاب :) سورة األ٣(
  .  ٦/٢٢٥) ينظر : البرهان في تفسير القرآن الكريم : ٤(
  .  ٣٧٩) ، ١٩٢: تح : صبحي الصالح ، الخطبة ( ) نهج البالغة٥(
  .  ٢/١٥٨،  ز ب ) . ونهج البالغة : محمد عبده(ح ،  ١/١٣٣) ينظر : المصباح المنير : ٦(



)١٦٠(  

ـ  ل النبي (صلى اهللا عليه وآله وعكرمة بن أبي جهل األحزاب لقتا وا ) . وقـد ولّ
  .)١(شيئة اهللا تعالىخاسئين في هذه الغزوة بم

، قـال   حزاب) دالة على غزوة الخندق في كالم العربووردت لفظة (األ  
  :)٢(حسان بن ثابت
جيشٌ عينَيةُ وابن حربٍ فيهم     خَتَممطيبِ نلْحباألح ةابِز  
  ة :تَْؤمث ـــ 

ـ ل بِترض التي قُاء في المعاجم العربية مؤتة ((األج       اه جـ ع ـ  بـن  رفَ ي أبِ
م ثم واو مهموز ساكنة ((بالض. وقيل أيضا)٤())ةيشْه الغَبِشُ ةُؤتَقيل ((الم.)٣())بٍاِلطَ

قرية من قرى البلغاء في حـدود  ن فوقها ، وبعضهم ال يهمزه ، ...، وتاء مثناة م
ليهـا تنسـب   ، وقيل : مؤتة من مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف وإالشام 
  . )٥(يوف))فية من السالمشر

مام (عليه السـالم) :  ة) دالة على غزوة مؤتة في قول اإلوردت لفظة (مؤت  
 مهِى بِقَوفَ هتيب َلهَأ مد، قَ أسالب رمحا ا) إذَ(صلى اهللا عليه وآله  اِهللا وُلسر ان((كَ
أصحابه حّر السيوف اَألونّسة قُ... وَلت جفَعر يوم مؤتة الغزوة التـي  )٦())ةَتَْؤم .

  (عليه السالم).)٧(قتل فيها جعفر بن أبي طالب
ليه من تضحية رسول اهللا ي قول اإلمام (عليه السالم) هذا تتمه لما أشار إف  

(صلى اهللا عليه وآله) بأهله وهم بنو هاشم للدفاع عن اإلسالم فكانوا هـم الحمـاة   
على مزاعم معاوية الواهية . وممـن   هنا جاء ردا ن عن اإلسالم وكالمهالحقيقيو

                    
. ونهج البالغة : محمد الحسيني الشـيرازي ،   ٤/٣٢٠يثم البحراني ، ) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن م١(

  .  ١٣/١٩٥. ومفتاح السعادة :  ٣/٤١٣
  .  ٢٣) ديوانه : ٢(
  ة) مهموز العين.  لَع، (فُ ٤/١٥٣دب : ) معجم ديوان األ٣(
  (موت). مادة (تمو) تقليب،  ٢٤٥/  ١٤يب اللغة : ) تهذ٤(
  ، (غزوة مؤتة).   ٢٢٠/ ٥) معجم البلدان : ٥(
  .  ٤٦٦) ، ٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٦(
  .٣/٥٢٢ :، (موت) . وشرح نهج البالغة المقتطف من بحار األنوار ٢/٩٤) ينظر : لسان العرب : ٧(



)١٦١(  

قتل في سبيل اهللا من أهله (صلى اهللا عليه وآله وسلم) جعفر بن أبي طالب (عليه 
السالم) في غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة إذ قطعت يداه ، فقال رسول اهللا (صـلى  

   جعفـر  ي اهللا عليه وآله وسلم) أن لجعفر جناحين يطير بهما فـي الجنـة ، فسـم
  .)١(الطيار
ـ    ان ووردت لفظة (مؤتة) دالة على غزوة مؤتة في كالم العرب ، قال حس
   :)٢(بن ثابت
  رفَعج نِياحنَو الجذُ مهنْم ةَؤتَمبِ   وا  عابتَى تَلَتْقَ اُهللا ندعبا يلَفَ

  
  
  
  
  

  واقعة الجمل: ج ـــــ
ل مـن البصـرة أو   وهي وقعة وقعت في موضع يقال له الزابوقة قريـب   
ومن معهـا   . ويقال يوم الجمل وهو من األيام المشهورة غزت فيه عائشة)٣(النهار
  .)٤(ي ذلك اليوم بيوم الجمل(عليه السالم) على جمل فسم مام عليااإل

على الواقعة المعروفة في قول اإلمام (عليه  وردت لفظة (يوم الجمل) دالة  
 ِلمالج موي ونكُا يةً لَعقْو مكُبِ نعقوُأ، لَ مكُيلَإ يرِسى المي إلَنومأتُجلَْأ نَئِل((والسالم) :

                    
 المحقق حبيب اهللا الخـوئي ، : . ومنهاج البراعة ٤/٣٦٧ ابن ميثم البحراني، غة :) ينظر : شرح نهج البال١(

  .  ١٠٧-٩/١٠٦ونفحات الوالية : . ١٧/٣٣٠
  .  ١٠٨) ديوانه : ٢(
  ، (زبق). ١٠/٤٣٧(الزابوقة) . ولسان العرب :  ٣/١٢٥) ينظر : معجم البلدان : ٣(
  ج م ل). ، ( ١/٣٩٨) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : ٤(



)١٦٢(  

المراد بيوم الجمل حرب الناكثين أصحاب الجمـل فـي    )١(ق))اعة لَقَعلَا إال كَهيلَإ
  .)٢(السنة السادسة والثالثين للهجرة

وما كان منهم من نقض مام (عليه السالم) أهل البصرة بيوم الجمل ذكّر اإل  
يقاعهم بها وهددهم بيوم عظيم إن نكثـوا  رهم الفتنة التي حاول معاوية إالعهد وحذّ

ته ووقعة ، وسـيكون يـوم   العهد مرة أخرى ، وهو أعظم من يوم الجمل في شد
. فبالرغم من ضراسة واقعـة الجمـل   )٣(الجمل منه كلعقة العق لحقارته وصغره

اإلمام (عليه السالم) هدد أهل الجمل بقتال ال يكون قتـال  ة القتال فيها إال أن وشد
  الجمل فيه إال كلحسة لحقارتها. 

  وقعة صفين:ح ــــ 
     ا ال ينصرف عراب مين بكسرتين وتشديد الفاء ويعرب إفِّجاء في المعاجم ص

ب قة على شاطيء الفرات من الجانسم لموقع قرب الروإعراب الجموع وصفِّين ا
 ٣٧ومعاوية في السـنة  مام علي (عليه السالم) انت وقعة صفين بين اإلالغربي وك

،  اإلمام (عليه السالم) تسـعين ألفًـا  للهجرة في غرة صفر . وكان عدد أصحاب 
ـ  وأصحاب معاوية مئة وعشرين ألفًا خمسـة   ا. قيل وقتل من الفريقين سبعون ألفً

مـن   أربعـون ألفًـا  يه السالم) ، وخمسـة و مام (علمن أصحاب اإل اوعشرين ألفً
وقيـل   .)٤(ة إقامة عسكر اإلمام بصفين مئة وعشرة أيامأصحاب معاوية وكانت مد

فتقـول  مام (عليه السالم) ومعاويةين اإلون هو موضع الحرب التي دارت بفُص ،
صفّ ، ورأيتُ في إعرابها هذه صفونوتقول فـي إعرابهـا    ينِبصفّ ومررتُ ين ،

، ويـرى   ينومـررتُ بصـفّ   ين، ورأيتُ صفّ نيإعراب ما ال ينصرف هذه صفّ

                    
 .  ٤٩٤) ، ٢٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
  .  ٩١-٣/٩٠نوار : نهج البالغة المقتطف من بحار األ ) ينظر : شرح٢(
ونفحات الوالية :  . ١٥/١٦. ومفتاح السعادة :  ٤/٢٤٢ي ، ج البالغة : عباس الموسو) ينظر : شرح نه٣(

٩/٣٩٥  .  
والمصـباح المنيـر :   .، صفين  ٣٥/٣١٣، (صفين) . وتاج العروس :  ٣/٤١٤: ) ينظر : معجم البلدان ٤(

 .  )ف، (ص ف  ١/٣٤٣



)١٦٣(  

ن أعربـه بـالحروف   مأن النون زائدة بدليل قولك صفون في ه)٣٩٣(تالجوهري
  .)١(وحقه أن يوضع في فصل صفف

  
دالة على الحرب التـي  مام (عليه السالم) ين) في قول اإلوردت لفظة (صفِّ  

 نا موا منَّالُقَ؟ فَ ينفِّا صنَعم دهِشَ مكُلُّكُ((ّأوقعت بين اإلمام (عليه السالم) ومعاوية :
 ملَ منةً وقَرف نيفّهِد صشَ من نكُيلْ، فَ نِيتَقَروا فازتَام: فَ اَلقَ هدشْي لَم ا منمنَّهِد وشَ
شْيهدها فقَرلِّكَى ُأتّةً، حكُال م نْكُملَكَبِ م((هام)وضع الـذي دارت فيـه   ين : المصفِّ )٢

  .)٣(الحرب بين اإلمام (عليه السالم) ومعاوية
بهم إلى  لخوارج قبل معركة النهروان راجعامام (عليه السالم) ااإل خاطب  

د والمعصية والخطأ الذي وقعوا فيه من أمـر  اهم بالتمرإي راالماضي القريب مذكّ
 أصـحاب اإلمـام (عليـه   من  ، بعدما كان النصر قريباين التحكيم في حرب صفِّ

ليتملصـوا مـن   وخديعة  الشام أصحاب معاوية المصاحف مكراالسالم) رفع أهل 
مـر  ، وقد عارض (عليه السالم) هـذا األ يقضي عليهم  القتل الذي فتك بهم وكان

ـ عوة إلى الحكم بكتاب اهللا ظاهرة إ(التحكيم) وقال إن الد ا يمان وباطنه عدوان ، إلّ
مام غ لنصيحته (عليه السالم) وهم األغلبية وأجبروا اإلصصحابه من لم يأن من أ

(عليه السالم) على قبول التحكيم ، فوافق خشية وقوع الفتنة في صفوف جيشـه ،  
، وقعوا في الفتنة شعري لإلمام (عليه السالم) وأصحابه سى األوبعد خيانة أبي مو

وم التفرقـة فـي   (عليه السالم) الخوارج وبثوا سمفقد خرج عن طاعة اإلمام اأيض
مام (عليه السالم) الخوارج ومن انخدع بهم أمـرهم  ا خاطب اإلأهل العراق . فلم

بأن ينقسموا إلى فئتين فئة شهدت صفين ، وفئة لم تشهد بقوله امتازوا فرقتين ليدل 
(هم مجرمون ، وذلك لقولـه تعـالى   نّالسالم) على أبعبارته (عليه 

                    
  .  (صف) ،٩/١٩٦) ينظر : لسان العرب : ١(
  .٢٢٥) ، ١٢٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٢(
  ، (صفن). ٦/٢١٥٢) ينظر : الصحاح : ٣(



)١٦٤(  

()فئة بما يناسب موقفها فالثانية التي لم تشهد تمردت  كّل. ليخاطب )١
وعصت وخرجت عن طاعة اإلمام (عليه السالم) بفعل الوساوس والسموم التـي  

هلهـا وعـدم احاطتهـا بأحـداث     لى التي شهدت صفين كذلك لجبثتها الفئة األو
رافقت أحـداث صـفين    هاألنّ؛حجة لى فهي التي تقع عليها الأما الفئة األوصفين،
فكيـف  التحكـيم   مام(عليه السالم)ألمرها على علم ودراية برفض اإلوإنّ وشهدتها

راق بين العأهل  هم أعلم من غيرهم باختالف آراءوإنّيتهمونه بمسؤولية التحكيم؟ 
نجرار وراء تلك الفتنـة والخديعـة   بعدم اإل   لهم اإلمام القبول والرفض ونصيحة

اهم وإلقـاء  مام (عليه السالم) إيك األحداث حجة عليهم . وبعد مخاطبة اإلتل وكّل
  .)٢(عن القتال من الخوارج وكفتْ عظيمةٌ ابت طائفةٌالحجة عليهم ت

مام (عليه السالم) ومعاوية (صفين) دالة على الواقعة بين اإل ووردت لفظة  
   :)٣(في كالم العرب ، قال السيد الحميري

وا بِمه دان يالنَّو مهتُ بِنْرِ ده        شَوكَفَّكَ تْكَار ي بِفِّهصفانَي   
  

  :النهروانخ ـــ 
سكان ثانية له وإ، بفتح أو وملُعم اقرالعبِ انورهجاء في المعاجم العربية ((النَّ      
قال . وي انورِهنَ ، وبضمها أيضا انورِهالنَّ تح الراء المهملة ، وبكسرها أيضا، وف
أربع لغات والهاء في جميعهـا سـاكنة ....   ،انورهنُبضم النون والراء معاً: أيضا
  انورهوبالنَّ

((هي كورة واسعة . وقيل :)٤() بالخوارجع علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنهأوق 
بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدد ة بـال ها األعلى متصل ببغداد وفيها عد

                    
  . ٥٩) سورة يس : ١(
 . ١٢٨-٨/١٢٦ لمحقق حبيب اهللا الخـوئي ، . ومنهاج البراعة : ا٤٠٨-٩/٤٠٣عادة : ) ينظر : مفتاح الس٢(

  .  ١٥١-٥/١٤٨ونفحات الوالية : 
  .  ١٩٧) ديوانه : ٣(
  ) ، النهروان.  ١٣٣٧-٤/١٣٣٦سماء البالد والمواضع : () معجم ما استعجم من أ٤(



)١٦٥(  

بها وقعة ى وغير ذلك ، وكان وجرجرايا والصافية ودير قنّ متوسطة ، منها إسكاق
. )١(بي طالب (رضي اهللا عنه) مع الخوارج مشـهورة)) ألمير المؤمنين علي بن أ

  . )٢(هي ((بلدة تبعد عن بغداد أربعة فراسخ)) وقيل أيضا
عليه مام (اإل لنهروان الوقعة التي حدثت بينوردت لفظة (النهر) دالة على ا  

ـ لَ ريذا نَأنَمام (عليه السالم) : ((فَالسالم) والخوارج في قول اإل ـ تُ نأ مكُ بِصوا ح
صرنَثْى باعاء ا النّذَهرِه أبِ، وهاِئالغَهذا  امِضى غَ، علَ طرِي بنَية من ركُبم ـ ، و ا لَ
انٍطَلْس بِمنٍي مكُعقَ م ،طَ دوكُبِ تْحم الدار لَتَ، واحكُبم قْالمد((ار)النهروان المراد )٣ .

مـام (عليـه   صحراء حروراء وقعت الحرب بـين اإل  بها أسفل النهر في طرف
  . )٤(السالم) والخوارج

إياهم من  أصحاب النهروان (الخوارج) محذرا مام (عليه السالم)خاطب اإل  
هـم  هم التي سيكونون عليهـا حيـث إنّ  ه أنبأهم بحالعواقب هذه المعركة حيث إنّ

األسوء من ذلـك وأشـنع   جنب هذا النهر وهي أرض النهروان وسيصرعون في 
ـ ة إلوقوفهم يوم القيامة وليس لهم حجة وال علّ ر المـؤمنين  قدامهم على قتال أمي

ار هنا إشـارة إلـى   غترار بالدنيا فسلكوا سبيل الهالك فالد(عليه السالم) سوى اال
نفسهم تفكير إلى الوقوع بالفخ فأهلكوا أوقعهم سوء التحليل وقصور الوأالدار الدنيا 

في الحياة الدنيا ومأواهم النار في اآلخرة . وقد أثرت هذه الخطبة في معظم جيش 
  الخوارج بعدما أقام

                    
  ، النهروان . ٥/٣٢٥) معجم البلدان : ١(
  .  ، (ن هـ ر) ٢/٦٢٧) المصباح المنير : ٢(
  . ٧٩) ، ٣٦نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، الخطبة ( )٣(
  . ١/٨٦،  (نهر) . ونهج البالغة : محمد عبده،  ٢/٨٤٠) ينظر : الصحاح : ٤(



)١٦٦(  

ـ (عليه السالم) الحجة عليهم ، فرجع الغالبية العظمى من وا عـن القتـال ،   هم وكفّ
  . )١(مام (عليه السالم)إلنظم إلى جيش اهم من اومن

وقعت فيه واقعة النهـروان   ووردت لفظة (نهروان) دالة على الموقع الذي  
  :)٢(مام (عليه السالم) والخوارج ، في كالم العرب ، قال الطرماحبين اإل
  اضِالمر ونِيى العوي هانعدو     ي    اضمتاغْ انورهنَ طِّي شَلَّ فقَ

  :)٣(حميريوقال السيد ال
  ِليمنِ الجسالح هميكحى تَلَع             ان   ورهنَوه بِقُارج فَارِوخَ

  
ثانياً : الفقُر:  

  الناكثون : . أ
، أي نقضه بعد إحكامـه ،   ثًاكْنَ هثُكُنْي دهالع ثَكَورد في المعاجم العربية ((نَ      

ـ  ون((النّوفي مقاييس اللغة  )٤(اسمها)):  ةُثَيك، والنَ ةَعيالب ثَكَونَ ـ  افُوالكَ  اءوالثّ
ـ . فالنَ)٥(انـتقض))  الشـيء  ... وانتكثَ شيء على نقضِ ، يدلٌُّل صحيحصَأ  ثُكْ

وغيرهـا ... وتن   ((نقض كـثَ اما تعقده وتصلحه من بيعـة  القـوم  هم : عهـود
ايعوه (علـي عليـه   . والناكثون هم ((أهل وقعة الجمل ألنهم كانوا ب)٦(وها))نقض

  .)٧(السالم) ثم نقضوا بيعته ، وقاتلوه))

                    
  .  ٢٣٧-٢/٢٣٦. ونفحات الوالية :  ٤٥٢-١/٤٠٠في ظالل نهج البالغة :  :) ينظر١(
  .  ١٧٠) ديوانه : ٢(
  .١٦٣) ديوانه : ٣(
  .  ، (نكث) ٥/٣٥١العين :  )٤(
  .  ، نكث ٥/٤٧٥) ٥(
 / (نكث).  ٢/١٩٦) لسان العرب : ٦(
  ، (نكث). ٥/٣٧٦) تاج العروس : ٧(



)١٦٧(  

في القرآن الكريم ، قال تعـالى:   العهدكث) دالة على نقض وردت لفظة (نَ  
)()ونكثـوا :  )١ .

  .)٢(ضوا العهد وقيل هذه اآلية الكريمة نزلت تنبئ عن أصحاب الجملأي : نق
مام (عليه السالم) : في قول اإل ووردت لفظة (نكث) دالة على نقض العهد  

 دقَفَ ونثُاكا النَّفأم ضِري األف ادسالفَو ثكْالنَّي وغْالب ِلهَأ اِلتَقبِ ي اُهللانرأم دقَا و((ألَ
  .)٤(، الناكثون : الناقضون العهد أو البيعة)٣()تُ)لْاتَقَ

رق وهم النـاكثون والقاسـطون   مام (عليه السالم) إلى أن قتاله للفأشار اإل  
فقـد  ه (صلى اهللا عليه وآله والمارقون كان بأمر من اهللا تعالى على لسان نبي ، (

قاتل م) : سـت ه قال لإلمام (عليه السالورد عن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) أنّ
الجمل بالنـاكثين   ي أصحاب وقعة، فسم)٥(نيقارِين والمطاسين والقَثاكمن بعدي النَ

ا وقـاتال اإلمـام   ممام (عليه السالم) وهم طلحة والزبير ومن تبعهلنقضهم بيعة اإل
مام (عليه السالم) لهؤالء . فكان قتال اإل)٦((عليه السالم) ، وقد قتال في هذه الوقعة

  اكثين في سبيل اهللا وليس لنفسه.الن
ووردت لفظة (نكث) دالة على الناكثين للعهد أصحاب الجمل فـي كـالم     
  :)٧(قال السيد الحميري ،العرب

هثُكَنَ موا أيانَمهبِ مفَنهِاقكَ           مما أبقُروا مقَ نذَ ِلباك وأرعواد  
    

                    
  . ١٢) سورة التوبة : ١(
. والجوهر الثمين فـي تفسـير    ٣/٣٧٤. والبرهان في تفسير القرآن :  ١/٤٠٤فسير القمي : ) ينظر : ت٢(

  .  ٣/٤٢الكتاب المبين : 
  .  ٣٧٧) ، ١٩٢البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة () نهج ٣(
  .  ٤/٣٠٩، (نكث) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ١/٨٨٤) ينظر : مجمل اللغة : ٤(
وأسـد الغابـة :   .نصـاري  ، اعتزال محمد بن مسلمة األ ٣/١٥٠) ينظر : المستدرك على الصحيحين : ٥(

  ).  ، (خالفة علي رضي اهللا عنه ٣/٦١٢
نفحات . و ٤/١٩٧، وفي ظالل نهج البالغة :  ٤/٣١٠ هج البالغة : ابن ميثم البحراني ،) ينظر : شرح ن٦(

  .  ٣٧٣-٧/٣٧٢الوالية : 
  .  ٧١) ديوانه : ٧(



)١٦٨(  

  ن:الناكثينعت 
ـ  دقَه السالم) إلى أصحاب الجمل في قوله : ((وأشار اإلمام (علي      ـ  حتفُ باب 
الحبِر بكُنَيم وبين ِلأه القةَلَب و ،ال يحُلم ذَهلَا العإلّ مُلا أه البرِص والصرِب ومِلْالع 
بموعِاض الح((ّق)ـ   )٢(. أهل القبلة المراد بهم هم والته وأصحابه)١ ة ، وأهـل القبل

وسلم ويصلي معنا  دق ما جاء به محمد صلى اهللا عليه((هم من يعتقدون باهللا وص
  .)٣(إلى قبلة واحدة))

هم يؤمنون نّبأهل القبلة (أصحاب الجمل) ، أي إمام (عليه السالم) قصد اإل  
بظاهر  نحو القبلة أي آخذينون ) ويصلّوالرسول (صلى اهللا عليه وآله باهللا تعالى 

مام (عليه السالم) بعد نقضهم البيعة له وهما طلحـة  ن حارب اإلاإلسالم ، وهم م
تح بذلك باب الحرب بين المسلمين ، وقد كـان  والزبير وتحالفت معهما عائشة ففُ

سالم . وال يحمل قتال أهل القبلة المتظاهرين باإل ويستعظمونالمسلمون يتحرجون 
لبصيرة وأهل الصبر وتحمل ا أهل اعلم القيام بوجوب قتال أهل القبلة أو حربهم إلّ

   .)٤(حكامها، فهو أعلم بالشريعة اإلسالمية وأالمكاره وهو اإلمام (عليه السالم) 
  

  :القاسطون . ب
      جاء في المعاجم العربية ((القـ بكسر القاف العدل ، والفعل منـه أقْ  طُس طَ س
ـ وقُ طًاسقَ طُسقْي طَس، يقال منه قَ رِوبفتح القاف : الج طُسف . والقَباألل ٥())وطًاس( .

                    
  .  ٣١٢) ، ١٧٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (١(
،        ١/١٣٥المعاصـرة : م اللغة العربيـة  ، (هـ ل ء) . ومعج ٤/٣٥٥عظم : ) ينظر : المحكم والمحيط األ٢(

  (أ هـ ل). 
  .  ٨٧/ ٢،  ) نهج البالغة : محمد عبده٣(
ومنهـاج  . ٣/٤٨٦. وفي ظالل نهج البالغـة :   ٩/٢١٧ بي الحديد ،ح نهج البالغة : ابن أ) ينظر : شر٤(

  .  ١٣٨/ ١٠ راعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،الب
  ). ، (قسط ٨/٢٩٨) تهذيب اللغة : ٥(



)١٦٩(  

ائر غير ط. جسقْم طٌ غير((هو قاس. يقال )١())والعدول عن الحقّ رو((الج وطُسفالقُ
  .)٣(ونطُط على قاس. ويجمع قاس)٢(عادٍل))
وردت لفظة (قاسطون) دالة على الظالمين والجائرين في القرآن الكـريم ،    

. المراد بـ(القاسطون الجائرون )٤()( :قال تعالى
  .)٥(والخارجون عن الحق)

مام (عليه السالم) دالة على الظلم والجور في قول اإلط) سووردت لفظة (قَ  
:  طَس. قَ)٦())نورآخَ طَسقَى ، ورخُْأ تْقَرم، و ةٌفَاِئطَ تْثَكَنَ رِماألبِ تُضها نَملَ: ((فَ
  . )٧(اروج ملَظَ

) ولم يقل إلى القيام بأمور الخالفة بقوله (نهضتُ (عليه السالم)مامأشار اإل  
لـذا   ،م يصدق إذا تم والنهوض هو الشروع بالقيام وإن لم يـتم اقمتُ ذلك أن القي

بعدما كان هو  هيؤ للقيام بأمور الخالفة ظاهرياناسبت كلمة النهوض االستعداد والت
) على المسلمين . ثـم ذكـر   والرسول (صلى اهللا عليه وآله ة من اهللا تعالى الخليف

ـ (عليه السالم) الف ا نهـض بـاألمر ، وإحـداها    رق الثالث التي خرجت عنه لم
الظلم ، أي : أن الـذين   طُسين معاوية واتباعه . والقَصحاب صفّالقاسطون وهم أ

نصار قد بايعوه (عليه السالم) مع أن المهاجرين واألــــ اوية الفاسق اتبعوا مع
ولغيرهم  ألنفسهمأصبحوا ظالمين  حت بيعتهم حجة على المسلمين ـــــوأصب

                    
  (قسط).،  ٣/١١٥٢) الصحاح : ١(
  ، (ق س ط).  ٢/٧٦) أساس البالغة : ٢(
  .، (ق س ط)  ٣/١٨١١) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : ٣(
  .١٥) سورة الجن ، ٤(
. والصافي فـي تفسـير    ١٠/٤٩٤. والدر المصون :  ٥/٢٥١) ينظر : البيان عن كشف معاني القرآن : ٥(

  .  ٧/٣١٣القرآن الكريم : 
  .  ٣١) ، ٣الخطبة ( نهج البالغة : تح: صبحي الصالح ، )٦(
. ومفتـاح   ٣٤٩(قسط) . وشرح الخطبة الشقشقية : مادة (سطق) تقليب،  ٢/٨٣٦ة : : جمهرة اللغ) ينظر٧(

  .  ٢/٦٠٣السعادة : 



)١٧٠(  

. وقد أشار )١(باتباعهم معاوية وإقامة الخالف بين المسلمين والسلب والنهب والقتل
) إلى هذه الطائفة بالفئة الباغية بقوله لعمار بـن  ول اهللا (صلى اهللا عليه وآله رس

ـ إلَ هونَعدوي ةنّلى الجِإ موهعدي يةُاغالب ةَُئالف هلُتُقْارٍ تَمع حي((وياسر  . )٢(ارِ))ى النّ
(صـلى اهللا   اِهللا رسـولُ  ) فصدقَول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وتحقق ما قاله رس

  (عليه السالم). اِهللا ولي ) وصدقَعليه وآله
  :)٣(ظلم في كالم العرب ، قال القطامي) دالة على الطَسووردت لفظة (قَ  
  *  اعاطَوا السعدتَابو انِمعى النُّلَع        عايموا جطُسى قَلَاُألوا بِسيلَ أ

  ن:ونعت القاسطُ
بقوله فيهم (أهل البغـي) ،   ين أيضاط(عليه السالم) إلى القاسمام أشار اإل

يا : عال غْي بغبعليه ي ىغ((ب:. يقال)٤(تطالةفالبغي في اللغة : العدوان والظلم واالس
  . )٥(واستطال)) : عدا عن الحقّ وظلم ، وأيضا

 لم في القـرآن الكـريم ، قـال تعـالى:    وردت لفظة (بغي) دالة على الظ  
(()البغي : الظلم ، والمـراد بـه ظلـم    . )٦

                    
ي ، وشرح نهج البالغة : محمد الحسيني الشـيراز  . ٣٥٠ــ ـ ٣٤٩) ينظر : شرح الخطبة الشقشقية : ١(

.  ١/٢٤١. وفي ظالل نهج البالغـة :  ١/٧٧نوار : نهج البالغة المقتطف من بحار األ . وشرح ٣٥
  . ٢٥٢ـ ـــــ ٢٥١. ونفحات الوالية :  ٦٠٤ـ ــــــ ٢/٦٠٣ومفتاح السعادة : 

(باب ال تقوم الساعة ، ٤/٢٢٣٦(باب بناء المسجد) . وصحيح مسلم :  ١/٩٧) ينظر : صحيح البخاري : ٢(
  (باب مناقب عمار بن ياسر) . ، ٥/٦٦٩وسنن الترمذي : . يمر الرجل ...) حتى 

  .  ٣٦) ديوانه : ٣(
  (*)السطاع :عمود البيت ،وقيل خشبة ـتُنصب في الخباء أو الرواق. 

  ، (بغي).  ٦/٢٢٨١) ينظر : الصحاح : ٤(
  ، (بغي). ١٨٥/ ٣٧) تاج العروس : ٥(
  . ١٤٦نعام : ) سورة األ٦(



)١٧١(  

بـا والقتـل وغيرهـا مـن     م اهللا تعالى علـيهم مـن الر  رتكاب ما حربإأنفسهم 
  . )١(المحظورات

دالة على معاوية واتباعه ووردت لفظة (أهل البغي) في قوله (عليه السالم)   
ـ رى َأتّي حِلوقَ رِى آخلَي عتا آمفَ يِغْالب ِلهد َأاهى جِلَع مكُ: ((وأحثُّ ـ تَم ماكُ  نيقرِفَ

أيادي س٢(أ))ب(عليـه  خ اإلمام (عليه السالم) أصحابه لعدم طاعتهم له إذ أنّ. فوب) ه
ة ، فهم كالغـائبين  تالسالم) استنفرهم للجهاد فاعرضوا ونصحهم فلم يقبلوا نصيح

لهم وينصح ألعراضهم ، قال : مـع   وإن كانوا حاضرين لعدم انتفاعهم بما يقوله
لمعاوية بالرغم مما أعرض عليكم من  ون أتباعانكم تصيرلّا أنكم سادات العرب إإ

العـدوان وهـم معاويـة    جهاد أهل البغـي و كم على اآليات والحجج البالغة وأحثّ
كالمي فشأنكم شأن المنـافق الـذي    تمكم تنصرفون عني قبل أن ُأنّا أوأصحابه إلّ

  . )٣(ـيادي سبأ وهو مثل يضرب للتفرقكم كأنّ. وإ يستهزئ بكالم الحقّ
قال المهلهـل بـن    ت لفظة (بغي) دالة على الظلم في كالم العرب ،ورد  
  : )٤(ربيعة

  حلَّتْ رِكَاب البغْيِ من واِئٍل          في رهط جساسِ ثقَاِل الوسوقْ
   :)٥( قال طرفة بن العبدو    

بي عظُلْم امر لَقَد       هغْيبرٍو ومع دبع نا مبجا عايمرٍو فََأنْعمع د  
  

                    
  .  ١٤٠/ ٤مجمع البيان للطبرسي :  ) ينظر :١(
  .  ١٧٧) ، ٩٧الخطبة ( الح ،) نهج البالغة : تح : صبحي الص٢(
. ونفحات الوالية :  ٨/٣١١. ومقتاح السعادة :  ٢/٤٠٥ ،) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني٣(

٤/١٨٨  .  
  .  ٥٢ ) ديوانه :٤(
  .  ٧٠ ديوانه :  )٥(



)١٧٢(  

  المارقون : . ت
ورد في العين(( المالخروج من  وقُر :ـ  من غيرِ شيء  ةُمدخله . والمارقَ

ـ  )١())مروقًـا ميـة  هم من الرالس الذين يمرقون من الدين كما يمرقُ و ((المقُ : ر
ة ، ولـذلك  ميلروقاً إذا خرج من ارقاً ومرم قُرمة يميهم من الرقَ السرم ،مصدر

سم((يت الخوارج مارقة لمروقهم كما يمرق السهم)٢( المـيم)) وفي مقاييس اللغة . 
والرأصٌل صحيح يدلُّ والقافُ اء على خروج شيء من شيء منه الم .ـ  قُر ه ألنّ

شيء يمرق من اللحم ... والموقُر الخروج من الشيء وم .قَر السهم من الرة مي
 ك أبرزتَكأنّ وهو قياس صحيح ألنك هعنه صوفَ إذا حلقتَ هاباإل رقتَم: نفذ ، و

((الجلد عن شعره)٣( .   
(مارقين) دالة على الخارجين من الدين في الحديث الشريف ،  وردت لفظة  

ـ  ُلاتقَ((تُله وسلم) لإلمام (عليه السالم) :قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآ  نيثاكالنّ
القَواسطين ارِوالمقيالطُبِ نقَروالنّ ات ،هرووبالشّ انَاتفَع٤())ات(.  

عليه (مام على الخارجين من الدين في قول اإلووردت لفظة (مارقين) دالة   
 ي عـن تقَابِاُل سهالج عزا وموي ؟ َأفقَر ني عبِ هاملْع ةَيمي ُأنب هنْي ملَو((َأ):السالم

. المـارقين :  )٥())نيقارِالم جيجِا حي. أنَانسِل نم غُلَأب هبِ اُهللا مهظَعا وملَو !ي؟تمهتُ
  .)٦(: خصيم حجيجالخارجين من الدين ، و

  خ (عليه السالم) بني أمية إلوبم عثمان بقوله أما تهامهم له (عليه السالم) بد
بدم عثمان . ويكفـيهم فضـيلتي وسـابقتي     اتهامي بالمشاركة ينتهي بنو أمية عن

ي القرآن الكريم ، قـال  سالم ، وهم على علم بمنزلتي في الدين التي جاءت فباإل

                    
  ، (مرق). ٥/١٦٠) ١(
  ، (مرق).  ٤/١٥٥٤الصحاح : ، (رقم) . و ٢/٧٩٢ة اللغة : جمهر )٢(
  .، (مرق) ٥/٣١٣) ٣(
  ، (اعتزال محمد بن مسلمة االنصاري).  ٣/١٥٠) المستدرك على الصحيحين : ٤(
  .  ١١٤) ، ٧٥) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(
 ٦/٢١١. ومفتاح السعادة : ٢/١١١ج البالغة : ، (مرق) . وفي ظالل نه ٩/١٢٣) ينظر : تهذيب اللغة : ٦(

  .  ٥/١٨٩ حبيب اهللا الخوئي ،المحقق  :. ومنهاج البراعة



)١٧٣(  

(تعالى :         (  )١( .
ـ م تَ) : ((أنْه وآلهه النبي (صلى اهللا عليكذلك ما قال ـ زِنْمي بِنّ ـ  ةلَ هارـ  ون من 

م٢(ى))وس(عثمان ، فمـا   . وهذا يوجب له (عليه السالم) عصمته وبراءته من دم
أبلغ بـالرد علـيهم   (صلى اهللا عليه وآله  جاء في القرآن الكريم وما قاله النبي (

تهوا ، وقد اعذر بذلك وتفنيد التهمة التي وجهوها له (عليه السالم) ومع ذلك لم ين
لنفسه في عدم تأثير قوله فيهم ، وردعهم . ثم ذكر (عليه السـالم) أنـه خصـيم    

ظهار الحجة عليهم فكان يحكـم  في الدنيا واآلخرة بإ الخارجين من الدين وغالبهم
  .)٣(بكتاب اهللا تعالى ولم يخالفه قط

عرب ، قال لفظة (مارقة) دالة على الخارجين من الدين في كالم ال ووردت  
  : )٤(السيد الحميري

وارِم قةمن ديهِنفَ مقُاروا الهدلَى      وم لُأتياغْوا بي لَعيه وكَّحوام  
  نعت المارقيين :

ج ، مام (عليه السالم) إلى المارقة فـي نعتـه لهـم بـالخوار    وقد أشار اإل  
ـ  . وقيل ((كلُّ)٥(ة))دهواء ، لهم مقالة على حوالخوارج هم ((قوم من أهل األ من 

، سـواء كـان    ى خارجيـا الذي اتفقت الجماعة عليه يسم مام الحقّخرج على اإل
ن ، أو كان بعدهم علـى التـابعين   الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدي

ل من خرج على أمير المـؤمنين علـي   زمان ... إن أو حسان ، واألئمة في كّلبإ
وجـا عليـه   ين وأشدهم خرماعة ممن كان معه في حرب صفّ(رضي اهللا عنه) ج

شعث بن قيس الكندي ، ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن من الدين : األ ومروقًا

                    
  . ٣٣من اآلية  حزاب :) سورة األ١(
  ، فضائل علي بن أبي طالب(رضي اهللا عنه).٤/١٨٧٠صحيح مسلم: )٢(
ومنهـاج   .٢/١١٢لبالغة : . وفي ظالل نهج ا ٢/٢٠٧يثم البحراني ، : شرح نهج البالغة : ابن م) ينظر٣(

  .  ١٣٥-٣/١٣٤. ونفحات الوالية :  ٥/١٩٠ البراعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،
  .  ١٧٣) ديوانه : ٤(
  ، (خرج).  ٧/٢٧ة : ) تهذيب اللغ٥(



)١٧٤(  

ـ قَر. ومنهم من يرى أن الخوارج ((ف)١(حصين الطائي)) ة من الفرق  اإلسـالمية 
خرج علـى   رأيه ويطلق على من مام علي (عليه السالم) وخالفواخرجوا على اإل

  . )٢(ونحوهم)) الخلفاء
ه السالم) فـي  مام (علي(خوارج) دالة على من خرج على اإل ووردت لفظة  

ـ  بلَطَ نم سيلَي ، فَدعب جارِووا الخَلُاتقَا تُ((لَقوله عليه السالم : ـ خَْأفَ قَّالح ،  هَأطَ
قتل الخوارج بعده ، عن السالم)  . نهى اإلمام (عليه)٣())هكَردَأفَ َلاطالب بلَطَ نمكَ

 الخوارج طلبوا الحقَّ ا أنده ، إلّة ذلك إذا تكون بطلب الباطل وتعموأشار إلى علّ
 ؛ألنهم وقعوا في الباطل عرضافأضلوا سبيله ووقعوا في الباطل ، فال يجوز قتلهم 

على نقيض من طلب الباطل وكان غرضه ، فهؤالء يستحقون القتل ،  اال غرض ،
مـام (عليـه   اإل ومن الواجب مقاتلتهم كمعاوية وأصحابه . ومن الجدير بالذكر أن

رض ونهيه عن قتلهم بعده على ألنهم أفسدوا في األ؛قاتل الخوارج ما السالم) ، إنّ
غال بنفسهم عن غيرهم . نشأذاهم عن الناس واال منهم نفسه وكفّ تقدير لزوم كّل

فـي ذلـك ،    ه إمام عادل رأى الحقّالسالم) ألنّ مام (عليها قتلهم اإلمنّكذلك قيل إ
 بإصـدار ه ال يلي بعده من له أهلية وجدارة ه علم أنّما نهى عن قتلهم بعده ألنّنّوإ

  .)٤(الشرعية والحدود األحكام
مام (عليه السالم) في الخوارج) دالة على من خرج على اإلووردت لفظة (  

  :)٥(كالم العرب ، قال السيد الحميري
  ِليمالج نِسالح هميكحى تَلَع         انورهنَبِ وهقُارفَ جرِاوخَ

                    
  .  ١/١١٤) الملل والنحل : ١(
  (الخوارج).  ، ١/٢٢٥) المعجم الوسيط : ٢(
  .  ٩٩) ، ٦١بة () نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخط٣(
ومنهـاج  . ٥/٤١٧. ومفتاح السـعادة :   ١٥٦-٢/١٥٥ابن ميثم البحراني ،  غة :) ينظر : شرح نهج البال٤(

  .  ٣٢٩-٤/٣٢٧ راعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي ،الب
 .  ١٦٣) ديوانه ٥(



)١٧٥(  

  
  



)١٧٦(  

  المبحث الثاني
  نتائج الحرب

  
  :الدالة على النصر األلفاظ  :  أولًا

  الشهادة : (شهد):أــــ 
د ، وقـد  يهِهِد فالن فهو شَشْتُسةُ أن تقول : هادالعربية ((الشّ جاء في المعاجمِ      

في الصالة من قولـك :   دهشَ. والتَ يدهِوشَ داهعلي فالن بكذا شهادةً ، وهو شَ دهِشَ
أشهد أن ال إله اإال اهللا ، وأشهد أن محمد ه ورسولُعبدقيل ((الشّ)١())ه .هةُاد   خبـر
قاطع هِ. وشَ ةَالمعاينَ ةُ... والمشاهددشُ هاهود أي ح :ضرـ  ه  وقـوم  .داه، فهو شَ

في سبيل اهللا . وقد  يُلتهيد القَصل مصدر ... والشّ، وهو في األ ورضأي ح ودهشُ
شْتَاسهد واالسم . الشّ فالنوقيـل أيضـاً   )٢())هد من الصالة معروفٌشَ. والتَّ ةُهاد .

على حضور وعلم وإعالم ال يخرج شـيء مـن    ين والهاء والداُل أصٌل يدّل((الشّ
 دهِصول التي ذكرناها . يقال شَي ذكرناه من ذلك الشهادة يجمع األالذ فروعه عن

شْيشَه ده٣(ةً))اد(.  
هادة) في قول اإلمام (عليه السالم) دالة علـى :القتـل أو   وردت لفظة (شَ  

  االستشهاد في سبيل اهللا.
  

فـي   د) دالة على الشهادة أو القتل في سبيل اهللا تعـالى يهِوردت لفظة (شَ  
د مفـرد  يهِالشَّ .)٤()( رآن الكريم ، قال تعالى:الق

  . )١(، من قتل في سبيل اهللاءدهالشُّ

                    
  .(شهد) مادة (هشد)تقليب، ٣/٣٩٨) العين : ١(
  ، (شَهِد). ٢/٤٩٤) الصحاح : ٢(
 ، (شهِد).  ٣/٢٢١اللغة : ) مقاييس ٣(
  .  ١٩ من اآلية ) سورة الحديد :٤(



)١٧٧(  

مـام  في سبيل اهللا تعالى ، في قول اإل وردت لفظة (شهادة) دالة على القتل  
لَاهللاِ (عليه السالم) : ((ولَوا رالشّ ياِئجهةَاد نْعاِئقَِل دي العدو لَ. وقَ ود حِل ماُؤقَِل يه .

  .)٣(هادة : القتل في سبيل اهللا. الشّ)٢())مكُنْتُ عصخَشَ مي ثُابِكَرِ تُبرقَلَ
ه لوال رجاؤه أن يقتل في سـبيل اهللا  مام (عليه السالم) باهللا وقال إنّأقسم اإل  

مرتهم بعدما ذاق منهم مرارة جهلهم ونفـاقهم  شهادة لترك إلقاء العدو لينال ال عند
وعدم صالحهم ولركب فرسه وفارقهم وقاتل العدلكن للشهادة شروط وال وحده ،  و

 مام (عليه السالم) قد حمبنفسه إلى التهلكة ، وفي قول اإل يمكن لإلنسان أن يرمي
ساحة المعركة في الوهلة صدق بالمواجهة في ، إيحاء إلى أن لقاء العدو يلي لقاؤه

 ل في شهادة اإلمام (عليه السالم) على يـد ثملى لكن مفهوم اللقاء هنا أوسع فيتاألو
ابن ملجم (لع) ، وهو يحارب أعداء اإلسالم في جوانب الحياة األخرى من مقارعة 

عليه (عليـه السـالم)    تْبت. فكُ)٤(نسان ونحو ذلكنتهاك حقوق اإلد واساالظلم والف
، قـال  )فى (صلى اهللا عليه وآله ادة وهو عالم بها أخبره بذلك الحبيب المصطالشه

ا . يتضح مم)٥())هذه بضخَتُه فَذى هلَع برضتُ دهِشْتَستَوس ةَادهالشَّ كتُدعي و((إنّ:
مام (عليه السالم) ال تكمن في المفهوم الضيق من اللفظة فنجد سبق أن قصدية اإل

ا يتبادر إلى الذهن ففي قوله لوال رجـائي  ما يوحي إلى مفهوم أوسع ممفي كالمه 
الشهادة عند لقائي العدو ، أي أن الشهادة عند لقاء العدو ال تصـدق فـي سـاحة    

شهادته(ع) على يد ابن ملجم هي أحـد   نركة فقط بل للقاء مفهوم أوسع أي إالمع
مصاديق لقاء العدو.  

ى القتل في سبيل اهللا في كالم العرب ، قال ووردت لفظة (شهادة ) دالة عل  
٦(ان بن ثابتحس (:  

                                                        
  .  ٦/١٢٥) ينظر : الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين : ١(
  .  ٢٢٢-٢٢١) ، ١١٩حي الصالح ، الخطبة () نهج البالغة : تح : صب٢(
  ، (شهد). ٨/٢٥٤تاج العروس :  :) ينظر٣(
  .  ٥/١٢٢الوالية :  . ونفحات ٩/٣٤٣مفتاح السعادة : :) ينظر ٤(
  .  ٩/١٣٩ ح نهج البالعة : ابن أبي الحديد ،) ينظر : شر٥(
  .  ١١٢) ديوانه : ٦(



)١٧٨(  

  وفُام غَما َأي بان روضرةٌ      واحةَ رادها إن الشَّهتُ لَلْقُفَ
  ين :الظَّفَر: ظَفر ــــب ـ

فأنـا   رافْتُ بفالنٍ ظَر.... وظف ا طالبتَمبِ : الفوز رفَجاء في العين ((الظّ  
وظَظاف ... رّفعلى فالنٍر لّ: غَ تُهعليه ، وذلك إذَب هَلِئا سعن هما ظَ: أي فأخبر رف

. وفي مقاييس اللغة )٢(هرفَه وظَودعبِ رف. تقول : ظَ)١(ه))رخر فقد ظَفواحد غَلَب اآل
،  ةبلَوالغَ زِووالفَ رِههما على القَأحد حانِ ، يدّليحاء أصالنِ صاء والروالفَ اء((الظّ

في الشيء ، ولعلَّ واآلخر على قوة فَل الظَّاألصليين يتقاربان في القياس . فاألور 
ـ  رفَالظّ وقيل .)٣())رافْظَ رفَظْي رف. يقال ظَ بالشيء زووالفَ جلَوهو الفَ  و((هو العلّ
اوِنَعلى المازِنَئ الم٤())ع(.  
 :قال تعـالى  ،ة على الفوز والغلبة في القرآن الكريموردت لفظة (ظفر) دال  
)  ()٥(َأظف .بكم عليهمكم عليهم : أي غلّر)٦(.  

مام (عليه السالم) : الة على الفوز والغلبة في قول اإلووردت لفظة (ظفر) د  
فرين ، الفـوز  . المـراد بـالظّ  )٧())نِيرفَى الظَّلَأح هإنّفَ ِلضالفَبِ كودى علَع ذْ((خُ

  .)٨(والغلبة باالنتقام أو بالعفو
  ى اإلمام ابنه اإلوصة وصـايا منهـا : أن   مام الحسن (عليهما السالم) بعد

حسان واالنتقام فمـن غلـب   أحلى الظفرين ، والظفران هما اإل حسن لعدوه فإنهي

                    
  (ظفر). مادة (ظرف) تقليب ،  ١٥٨/ ٨) ١(
  ، (ظفر).  ٢/٧٣٠الصحاح :  :) ينظر٢(
)٤٦٦/ ٣) ٣ (ظفر) ،.  
  ، الفرق بين الظفر والفوز.  ١/٢٤٠) معجم الفروق اللغوية : ٤(
  .٢٤ من اآلية لفتح :) سورة ا٥(
  .٣/٣١٨قندي : بحر العلوم للسمرتفسير . و ١/٤٣٣باس : ) ينظر : تفسير ابن ع٦(
  ، (الفرق بين الظفر والفوز).  ١/٢٤٠معجم الفروق اللغوية :  و
  .١٠٢) ، ٣١) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٧(
سـيني  (ظفر) . وشرح نهج البالغة : محمـد الح ب مادة (ظرف)تقلي،  ١٤/٢٢٩) ينظر : تهذيب اللغة : ٨(

    .٤/٥٣٧ الشيرازي ،



)١٧٩(  

حسان أحلى وأحسـن مـن   إلليه وان إحسعنه وي منه أو يعفو ينتقم ا أنه ، إموعد
وِاالنتقام . وجا هقوله (عليه السالم) أيض ما بأنه يأخذه بطريق المحبة والمودة فرب

ما تتغلب على عدوك عن طريـق القـوة   ه ربألنّ؛يلين وهذه الطريق أحسن عاقبة 
فإنـك   مـودة ليه واله في حين أنك إذا تغلبت عليه باإلحسان إلكنك لن تأمن انتقام

و المـراد  . وهذا ه)١(. وتحقق األمان منه في المستقبل ستكسبه وتظفر به صديقًا
مام (عليه السالم) استعمل لفظة (ظفر التي تستعمل فـي  والمطلوب لذا نجد أن اإل

مواضع الفوز وال يستعمل الفوز في مواضع الظفر ، نحو قولك : ظفرت بالعدو ، 
وإن في وصـاياه   ظ أن اإلمام(عليه السالم) كذلك نالح .)٢(وال تقول فزت بالعدو
  للعوام. ه موجهإال أنّ كان الخطاب خاصا

ووردت لفظة (ظفر) دالة على الفوز والغلبة في كالم العرب ، قال مطيـع    
  : )٣(بن إياس

  حِرالفَ نه مهوركْم ملََأ      دقَو رِوربالس نزالح رفظَ دقَ
  :)٤(اء ولدهوقال آخر في رث   

ا كَمان ثْملي فزِي الريو اِلة   ظَ   دفرتْ يبِد اهثْمله مالُوود  
  

  :بلَغَ ت ــــ
 علـى قـوة   يدّل أصٌل صحيح اءوالب امواللّ ينورد في مقاييس اللغة ((الغَ  

وقهرٍ وشد((ة)(غَ)٥) : لَ. يقالبه غْيلغَب لْهالَا وغَبـ لَي أفصح ، وغَ، وه ب بـا لَغْةً ومب 

                    
  .  ٥٦٩-٩/٥٦٨. ونفحات الوالية :  ١٩٠/  ١٥)  ينظر : مفتاح السعادة : ١(
  ، (الفرق بين الظفر والفوز).  ١/٢٤٠) ينظر : معجم الفروق اللغوية : ٢(
  طيع حين مات ولده).م، (شعر ال ٣/٢١٣)  العقد الفريد : ٣(
  ، (من رثى ولده). ٣/٢٠٩المصدر نفسه :  ) ٤(
  ، (غلب). ٣٨٨/ ٤)  ٥(



)١٨٠(  

لَغْوملْةً ... وغُبّبخيرة عن اللحياني : قَةً ، األةً وغَلُبهرلُ. والغُ هبالضم وتشديد  ةُب ،
  .)٣())همزه وهره: قَ ب فالنًالَ((غَ . وجاء أيضا)٢(رهةُ القَبلَ. فالغَ)١(ةُ))بلَالباء : الغَ

على القهر والهزيمة ، في القرآن الكريم ، قـال   وردت لفظة (غلب) دالة  
(: تعالى  ()٤( .

أي هزمتها وغلبتها فارس ، وهم من بعد ما كانوا مهزومين مغلـوبين سـيغلبون   
  .)٥(ويهزمون فارس

مـام (عليـه   لى القهر والهزيمة في قـول األ لة علب) دالفظة (غووردت   
                      .  )٧(بمعنى قهر و هزم بلَمجهول غَ بل. غُ)٦())ونلُاذخَتَالم اِهللاو بلالسالم) : ((غُ

 ه من يهاب الحرب ويخاف القتـال فـأن  مام (عليه السالم) المتخاذلين بأنّخوف اإل
 على أن المتخاذلين الذين يتركون نصرة بعضـهم الهالك مصيره ال محالة ، فأكد 

وا مغلوبون مقهورون ال محالة ، وبذلك خسـر ويتخلون عن مجابهة العدو  بعضا
ة ختيار الحياة الفانية على اآلخرة وكذلك قبولهم بالذلّالدارين لقبح عملهم وشناعته با

دون العزة وقد عا ه أنّأل ؛(عليه السالم) من خطاب الخاص إلى العام َلدوقع أثـر 
  .)٨(فائدة ، وأعمفي النفس

ووردت لفظة (غلب) دالة على القهر والهزيمة في كالم العرب ، قال لبيد 
  : )٩(بن ربيعة

  )*(قَِلرهِبِعٍ وبتُن بِلْعا فَكَمق         ورحلْفَ آِل مي خَاِليغَلَب اللَّ

                    
  .، (غلب) ١/٦٥١) لسان العرب : ١(
  .، (غلب) ١/٦١١) ينظر : المفردات في غريب القرآن ، ٢(
  ، (غ ل ب ). ١٦٣١/ ٢)  معجم اللغة العربية المعاصرة : ٣(
  . ٣-٢) سورة الروم : ٤(
  .  ٥/٤٨٧ . والصافي في تفسير القرآن : ٦١-٥/٦٠لكتاب المبين : ن في تفسير ا) ينظر : الجوهر الثمي٥(
  .  ٧٦) ، ٣٤) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٦(
  .  ٤/٣٦٩، (غلب) . ومفتاح السعادة :  ٣/٤٩٠) ينظر : تاج العروس : ٧(
  .  ٢/٢١٠. ونفحات الوالية :  ١/٢٦٣. ونخبة الشرحين :  ٤/٣٨٧) ينظر : مفتاح السعادة : ٨(
  .  ١٧١) ديوانه : ٩(
)*قَل : هره (قْرر لضرورة الوزن. ل ، وغي 



)١٨١(  

  فَلَج:ث ــــــ 
ـ بمن تخاصم رفَ: الظّ جلَالفُورد في المعاجم العربية ((   وفَلَج . هتْ حـ ج  كتُ
ك بحقّعلى صاحبِ تَوفَلَج((ك)(فَ)١) : لَ. يقالالر ُلجج  لَوأفْعلى خصمهإذا ظَه ج ر

ج ، والفُلَ جاوفَلْ جالَج فَلفْج يلَ. تقول فَ )٢())ةُ أيضاجلَج ويقال الفَلَعليه والمصدر الفَ
 . قال ابن فارس ((الفاء)٤())از: فَ هجُل على خصمج الرلَ. و ((فَ)٣(السمبضم الفاء ا

 ةجرخر على فَهما على فوزٍ وغلبة ، واآلأحد أصالن صحيحان يدّل والجيم امواللّ
  .)٥(بين شيئين متساويين))

: مام (عليه السالم) الة على الظفر والغلبة في قول اإلوردت لفظة (فلج) د  
لَ((ومتَا احالم جاجِهرلَى األ وننْعارِص يوم السقفَيبِ ةرصـلى اهللا عليـه    اِهللا وِلس)

  .)٧(. المراد بفلجوا عليهم : ظفروا بهم)٦())مهِيلَوا عجلَوآله) فَ
يوم السـقيفة علـى   نصار ) تنازع المهاجرين واألليه السالمذكر اإلمام (ع  

) ا النبي (صلى اهللا عليه وآله هم آووألنّهم أولى بالخالفة؛أنّنصار الخالفة فيرى األ
) قرابتـه (صـلى اهللا عليـه وآلـه      همألنّهم أولى؛ونصروه ويرى المهاجرون أنّ

مـام (عليـه   ة للمهاجرين بالحجة . وعليه فـإن اإل بلَر والغَفَوشجرته . فكان الظّ
ّصـرة .  اناحية الهجرة والمنحم ومن السالم) أولى بالخالفة من ناحية القرابة والر

أمـ ا بنو أمية فطلقاء ال مهاجرون وال أنصار ومعاوية د عي  ـ ابـن د عدخيـل   ي
البعد ، شتان ما بين االثنين بين أهل بيت النبوة (علـيهم   والخالفة بعيدة عنهم كّل

                    
  (فلج).  مادة (جلف) تقليب ، ٦/١٢٨العين : ) ١(
  (فلج).  مادة (جفل) تقليب ، ١/٤٨٧) جمهرة اللغة : ٢(
  ، فلج.  ١/٣٣٥) الصحاح : ٣(
   .، (ف ل ج) ٧/٤٣٣عظم : ، (فلج) . والمحكم والمحيط األ ١/٧٠٤) مجمل اللغة : ٤(
  ، (فلج).  ٤/٤٤٨) مقاييس اللغة : ٥(
  .  ٤٩١) ، ٢٨) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (٦(
  .  ٣/٣٣،  (فلج) . ونهج البالغة : محمد عبده ، ١/٣٣٥) ينظر : الصحاح : ٧(



)١٨٢(  

يحـاجج خصـومه بالحقـائق     مام (عليه السالم). فنجد أن اإل)١(السالم) والطلقاء
  ة من دون تعصب وال حمية فيفلجهم.دامغوالحجج ال

) دالة على الظفر والغلبة فـي كـالم العـرب ، قـال     ووردت لفظة (فلج  
  :)٢(الطرماح
  نِاصوالح امِيتواغْ وِلحام الفُكر ة     هيرِكَ مِوي ي كُّلف مهجلَوَأفْ

. وهو مثل يضرب  ةاولَح بن جاِلفَ رِا األمذَه نم تُنْ((كُومن األمثال يقال :
  . )٣(من الذنب ذا فلج وتخٍل مر ، أي كنتُ بريًئافي التبرؤ من األ

  
  نجو :النجاة :  ج ـــــ

  ورد في تهذيب اللغة ((نَجا الرنْجُل من الشَّرِّ يو نَجاجأو نَ وجنْاةً ، وهو يو ج
ـ مـن كـذا نَ   وتُجنَقال : ((. ي)٤(اجٍ سريعٍ))اء ممدود ، فهو نجفي السرعة نَ ج اء

 اةُج((النّ. و)٥())هتُيجيري ونَتُ غَاةً ، وَأنْجيجنْم اةً مقصور . والصدقُج، ونَممدود
قيل : استنجى منه حاجته : ،  يءمن الشّ اصلَ. وهي الخَ)٦(ى))ذَا من َأال تكون إلّ
و جنْا من الهالك يج. قال الفيومي : ((نَ)٧(هه وسلبصه : تخلّ. وانتجى متاعتخلصها

يت قبيلة قصر فهو ناجٍ والمرأة ناجية وبها سماء بالمدّ وقد يجص واالسم النَلَاةً خَجنَ
  . )٩(المةُ. وقيل : نظير النجاة الس)٨(من العرب))

                    
: ج البالغـة  . وفي ظالل نه ٤٤٣ ـــــ ٤/٤٤٢غة : ابن ميثم البحراني ، ) ينظر : شرح نهج البال١(

  .  ٣٦٩-٩/٣٦٨. ونفحات الوالية : ٥/١٧٤
  .  ٢٨١) ديوانه : ٢(
  ، الكاف مع النون .  ٢/٢٣٤) ينظر : المستقصى في أمثال العرب : ٣(
  (نجا).  مادة (جنو) تقليب ، ١١/١٣٥) ٤(
  .(نجا) ،٦/٢٥٠١) الصحاح : ٥(
  ، (الفرق بين التخلص والنجاة).  ١/١٢٠) الفروق اللغوية : ٦(
  .  ٥٥٧-٧/٥٥٣المحكم والمحيط األعظم :  ) ينظر :٧(
  ، (ن ج و).  ٢/٥٩٥) المصباح المنير : ٨(
  ، (نجو).  ٤/٢٢) ينظر : تاج العروس : ٩(



)١٨٣(  

الكـريم قـال    وردت لفظة (نجا) دالة على الخالص والسالمة في القـرآن   
(تعالى :  ()وأهلـه   . أي لنخلصن لوطًا)١

  . )٢(ها تبقى مع الباقينالمؤمنين من العذاب إال امرأته فإنّ
ة على الخالص والسالمة في قول اإلمـام (عليـه   ووردت لفظة (نجا) دال  
. المراد بالنجاة )٣(مِ))ولَةُ للمتَكَلَمِ ، والهحتَقْاةُ للمجيقَ ، فالنّرِالطّوِ متُيخُلِّ د((قَالسالم):

  .)٤(الخالص والسالمة
  بخ اإلبعدما ومام (عليه السالم) أصحابه لجبنهم وتخاذلهم عن مواجهة العدو 

قال : قد خليتم والطريق النجاة عند الحرب : أي النجاة في الدنيا من العار وفـي  
ألن اإلقدام والتجلـد  ؛ اإلقدام نجاة من سيف العدوآلخرة من النار ، ففي الجهاد وا

يردع العدو ، أما المتردد المتلوم المنتظر فإن العدو يطمع فيه ويقوى عليه فيكون 
  . )٥(الهالك مصيره

) دالة على السالمة والخالص في كالم العرب ، قال ةنجاالووردت لفظة (  
  :)٦(أوس بن حجر

  ابلَذْتَاء ِلحا ماء اللِّعهظِّمْل     يزي ملَ بِرك الكَِلذَ نا مجا نَملَفَ
٧(اوقوله أيض( :  

لَ اِهللاولَوزنَ ٌل إذْا قُرا              لَكَجم ثْانى خَواَألد خْكمار  
  

  : رصالنَّ: نَصر ح ـــــــ

                    
  . ٣٢) سورة العنكبوت : ١(
  .  ٨/١٩) ينظر : مجمع البيان : ٢(
  .  ٢٢٧) ، ١٢٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٣(
  ، (نقذ).  ٣/٥١٦لعرب : ) ينظر : لسان ا٤(
. ومنهاج البراعة :  ١٥/٢٦٢. ومفتاح السعادة :  ٧/٢٠٦) ينظر : شرح نهج البالغة : أبن أبي الحديد ، ٥(

  .  ٨/١٣٧المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 
  .  ٨٨) ديوانه : ٦(
  .  ١١٣) ديوانه : ٧(



)١٨٤(  

ر ... اصلنّار جماعة اصنْن المظلوم ... واألور عصجاء في العين : ((النَ  
 راصه نَرصنْه يعلى عدو ه اُهللارص. يقال : ((نَ)١(مه))جُل انتقم من ظاِلالر رصتَوأنْ

والخصـم   غالبِالم نازعِةُ ال تكون إال على المرص. فـ((النُ)٢(ةُ))رص. واالسم النُ
الم٣())شاغبِناوئ الم(ا. وقيل أيض النَ أنصر تَخْيص بالععلى األ نِوعداء)قال )٤ .

،  انـه تيوإ ان خيـرٍ يتعلى إ يدلُّ اء أصٌل صحيحوالر ادوالص ون((النّابن فارس :
ـ آتاهم الظّ ، المسلمين ر اُهللاصونَ ـ نْهم ، ير علـى عـدو  فَ صرمـ نَ ه ٥(راً))ص( .

ه : ر من عـدو صتَنْعليه ... وا رهظْتَه واسرهه وقَبلَغَ : هعلى خصم رصتَنْومنه(ا
٦(منه)) انتقم(.  

  مام (عليه السالم) دالة على :وردت لفظة (النصر) في قول اإل  
 اإلعانة والعون. .١
 الغلبة أو الظفر.  .٢

 
 اإلخالص :.١

ي القرآن الكريم ، قال تعـالى :  وردت لفظة (نَصر) دالة على اإلخالص ف  
)()٧(. ن ينصر دين بالغل اُهللا أي لينصرنبة على عدوه م

عتقاد به سبحانه واتباع ما جاء به نبيه (صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللا بإخالص اإل
  .)٨(وسلم)

                    
  (نصر). ماددة (صنر) تقليب ،  ٧/١٠٨) ١(
  ، (نصر). ٢/٨٢٩) الصحاح : ٢(
  عانة).  ، (الفرق بين النصرة واإل ١/٥٤٠: ) معجم الفروق اللغوية ٣(
 ) ينظر : المصدر نفسه : (الفرق بين النصر والمعونة).  ٤(
  ، (نصر).  ٥/٤٣٥) مقاييس اللغة : ٥(
  ، ( ن ص ر ).  ٣/٢٢٢٠) معجم اللغة العربية المعاصرة : ٦(
 . ٤٠) سورة الحج : ٧(
  .  ٢/٤٦٢قندي : بحر العلوم للسمرتفسير . و ٦/١٠٩د : عو) ينظر : تفسير أبي الس٨(



)١٨٥(  

 :مام (عليه السـالم) ) دالة على اإلخالص في قول اإلرصووردت لفظة (نَ  
أم))رقْتَبِ هى اِهللاو ثَ، وإيار طاعته وأن ... ، نْي ـرـ  اُهللا ص سبـ لْقَبِهُ انَح ـ و هبِ يد ه
ِلوسان((ه)ى اهللا وطاعته وأن االشتر بتقو مام (عليه السالم) عامله مالكًاأمر اإل. )١

حكام اإلسالم بما فيه ة الصادقة والعمل بأعتقاد والنيينصر اهللا باإلخالص له في اال
ما  أن يخلص االعتقاد باهللا ، وفي عية ، ففيما يتعلق بالقلبصالح حاله وحال الر

سبحانه ، وفيمـا يتصـل باللسـان    يتصل باليد الجهاد في سبيل اهللا إلعالء كلمته 
ا تقدم نلحظ أن اإلمام (عليه السـالم)  . ومم)٢(مر بالمعروف والنهي عن المنكرفاأل

  عندما يخاطب الخاص فأن في قوله (عليه السالم) أحكام للعوام.
  
  لعون :عانة أو ا. اإل٢

( وردت لفظة (نصر) دالة على العون في القرآن الكريم ، قال تعالى :  
 ()أي)٣ ، : ـ نصركم بتثبيت قلوبكم وبما أمد كم به من العن و
٤(مينوهم المالئكة مسو(.  

مام (عليه السالم) : إلن في قول اوعلى الع صر) دالةنَّالووردت لفظة (  
أص))بتُح ا ُألَ اَهللاوصّقَ قَدكُلَوم طْا َألَ، ومع ي نَفكُرِصم ا ُألَ، ووعالع ددكُبِ و٥())م( .  

بن ا أغار الضحاك صحابه لقتال العدو ، وذلك لماستنهض اإلمام (عليه السالم) أ  
خاذلوا وضعفوا عن مواجهـة العـدو ،   وينهب ، فتلكأوا وت تُلقْيقيس على الحاجِ 

  فخطب
 موباهم بعدم الوثوق بهم مؤكداً ذلك بالقسم ، لكثرة وعودهم الكاذبة الباطلـة  خاً إي

اه ، وال يتوعد العدو بهـم  ع في عونهم ونصرهم إيمبالنهوض معه ، فلذلك ال يط

                    
  .  ٥٤٤) ، ٥٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب (١(
 .  ١٠/٢٩٢. ونفحات الوالية :  ٥/١٣٥) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، ٢(
 .  ١٢٣ من اآلية ) سورة آل عمران :٣(
  .  ١/٢٤٣قندي : بحر العلوم للسمرتفسير . و ٢/٣٠٦يان : ) ينظر : مجمع الب٤(
  .  ٦٧) ، ٢٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(



)١٨٦(  

 فيـأمن مقـاومتهم فيجـرأ علـيهم ويقـوى      ؛لكثرة تخلفهم مما يشعر العدو بذلك
مام (عليه السالم) قد أشار إلى ما في نفسه من . وفيما تقدم نلحظ أن اإل)١(ويتسلط

وعدم العون له فـي مواجهـة    ن بهم لكثرة وعودهم الكاذبةأصحابه من سوء الظّ
العدو وتخاذلهم عن نصرت(عليه السالم)ه.  

ووردت لفظة (نصر) دالة على العون في كالم العرب ، قـال لبيـد بـن      
   :)٢(ربيعة

ولْسمى ولْسمى َأهُل جوو اِئنَدتٍَل       مى يدم علَوإلى النَّ اهنْصرِ يرص  
  
  . الغلبة أو الظفر:٣

دالة على الغلبة والظفر في القرآن الكريم ، قال تعالى وردت لفظة (نصر)   
 :)()ن تنصـروا  إ : أي.)٣

والظفر به  دين اهللا وتخلصوا له بالقتال والجهاد ينصركم على عدوكم بالغلبة عليه
  .)٤(خرةفي الدنيا والفوز باآل

مام (عليه السالم) الة على الغلبة والظفر في قول اإلووردت لفظة (نصر) د  
و)) :شْتَاسعروا الصبنَِّإ، فَ رَأ هدى النَّى إلَع٥())رِص(.   

أمر اإلمام (عليه السالم) أصحابه بالصبر في جهـاد العـدو وأن يجعلـوه      
  للشعور والوجدان بقوله واستشعروا ، فال تغرنكم زم للجسد أو مالزماكالثوب المال

ته فالصبر مفتاح الفرج في الشدائد والملمات فال ينال المرء وال كثرة العدد أو قلّ 
كون الغلبـة والظفـر بالخصـوم ،    الصبر تب، ف يظفر بما يريد إلّا إذا كان صابرا

                    
ومنهـاج   . ٢٥٥-٤/٢٥٤. ومفتـاح السـعادة :    ٢/٥٣ ) ينظر شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،١(

  .  ٤/١٩المحقق حبيب اهللا الخوئي ،  البراعة: 
  .  ١٠٠) ديوانه : ٢(
  . ٧ة محمد : ) سور٣(
  .  ٦/٤٧٠ . والصافي في تفسير القرآن : ٩/١٢٦ ) ينظر : مجمع البيان :٤(
  .  ٦٠) ، ٢٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة (٥(



)١٨٧(  

من ساحة الوغى بل يصمد والصمود سبب مـن أسـباب    نسان الصابر ال يفرفاإل
مام (عليه السالم) أوصى بالصبر لما له من آثـار  . نلحظ أن اإل )١(الفوز والغلبة
ات والشدائد ، والصـبر  ي الملمالصبر ثبات للنفس وعدم اضطرابها فبوفضل ، ف

خالق المكروهة السيئة ، فينال الصـابر  يردع كثير من الغرائز وهوى النفس واأل
الغلبة والفوز في الدنيا واآلخرة ، فللنصر داللة أوسع من داللة الظفـر بالعـدد ،   

  وهي الغلبة في الدارين الدنيا واآلخرة .
فوز في كالم العرب ، قال لبيـد  صر) دالة على الغلبة والنَّالووردت لفظة (  

  : )٢(بن ربيعة
بِوالحاالح رثابِ فَرّجقَع نومو         هلَو هماجج موا بِنَاُؤهرٍصؤزرٍ م  

  
  :الدالة على الهزيمة  األلفاظ نياً :ثا

 ر : يساَأل: َأسرأــــ 
ار ، ر باإلسر. وُأسوسْأ، وهو م قًاه وثا: شد فالن فالنًا سر((َأجاء في العين :     

باط ، واإلسأي : بالر((ِمصدر كاألسر : ار)(الهمـزةُ وفي مقـاييس اللغـة    . )٣) 
والسين والراء وقياس واحد وهو الحبيس ، وهو اإلمساك .  أصٌل صحيح ، مطرد

ـ  دار ما شُه واإلسدشَ ةًراوإس راسَأ هرأسي هرس((َأ. يقال:)٤())ريسمن ذلك اَأل ،  هبِ
ـ  فـي قـدّ   ه من ذلك وكلُّ محبـوسٍ وأصلُ يذُر األخيسر واَألسوالجمع ُأ أو سنٍ ج

 ه فاستعمل حتـى صـار  فأسره أي شد دبالق طَبِه راألسير ((إنّ فأصُل . )٥(ير))سَأ
ـ ولهم : َأ، من ق يدبالقَ ر ((الشد. فاألس)٦())يراألس خيذُاأل سـ تُ القَر ي ، وسـم  بتَ

                    
  .  ٤/٨٢. ومفتاح السعادة :  ١/٦١) ينظر : شرح نهج البالغة : محمد الحسيني الشيرازي ، ١(
  .  ١٠٢) ديوانه : ٢(
  (أسر) . سرأ) تقليب مادة(،  ٧/٢٩٣) (٣
  ، (أسر).  ١/١٠٧) ٤(
  ر). مادة (سرأ) تقليب (أس،  ٨/٥٤٣ عظم :ط األ) المحكم والمحي(٥
  ، (األسر والشدة).  ٣/٣٣٩) المخصص : (٦



)١٨٨(  

ذلك . وقيل في جمعة  لم يكن مشدودا وإن دومقي لِّ مأخوذكُاألسير بذلك ، ثم قيل ِل
  . )١()) كنعمت ريسز به فيقال : أنا َأويتجو ]...ى [رسى وَأارسى وُأارس: َأ

 عداء قهـرا األلى المحبوس أو المأخوذ من قبل ر) دالة عيسوردت لفظة (َأ  
(وغلبة في القرآن الكريم ، قال تعـالى :  

 ()اقبل األ . أسارى جمع أسير من أخذ من )٢وغلبة ، أي  عداء قهر
ـ يأتوكم يا معاشر اليهود الذين تخرجون : وإن ـ هم من دياركم ظلم ـ د َأا وق سرهم 

  . )٣(؟!عداء فتفادوهم بأموالكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضاأل
 قبل األعداء قهرالى المأخوذ أو المحبوس من ير) دالة عسووردت لفظة (َأ  

ـ يلْفَ الًام اُهللا اهتَآ نم((فَيه السالم) :مام (علوغلبة في قول اإل ـ  ْلص ـ رالقَ هبِ ةَاب  ،
لْويحسن نْمه الضةَافَي ،لْوفُيبِ كه األسير والعالمراد باألسير المسجون أو )٤(ي))ان .

  .)٥(اعداء بعد الحرب غلبة وقهرالمأخوذ من األ
ينفق ما  نسان أن) إلى الموارد التي ينبغي على اإلمام (عليه السالمأشار اإل  

والعاني فاألسير هو المأخوذ مـن  تعالى من فضله فيها ومنها فك األسير  تاه اهللاآ
ة ومعاناة وخضوع وشد ه في موقف ذّلألنّ ؛ لمن يفديه عداء فيكون محتاجاقبل األ

لبعده عن أهله ووطنه بين يدي وخضوع يحتاج لفديه إلطـالق   ه فهو في ذّلعدو
ليه روف لمن يحتاج إع في موضع المعحه فيكون صرف المال في هذا الموضسرا

ز فـي  ه يفوفإنّ؛نفق ماله في مرضاة اهللا تعالى ير ومن ارديف األس ، والعاني هو
مام (عليه السالم) على . أكد اإل)٦(خرة بأحسن الثوابالدنيا بشرف المكارم وفي اآل

                    
  ، (أسر).  ١/٧٦) المفردات في غريب القران : (١
  .  ٨٥من اآلية ) سورة البقرة : (٢
    .  ١/٢٢٨ي في تفسير القرآن : والصاف. ١/٤٥٤) ينظر : البحر المحيط : (٣
  .  ٢٥٠) ، ١٤٢) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٤
. ومفتـاح   ٣/١٨٥(أسر) . في ظالل نهج البالغة : مادة(سرأ) تقليب،  ٤٣/ ١٣ ) ينظر : تهذيب اللغة :(٥

 .  ١٠/٢٣٤السعادة : 
، ونفحـات الواليـة :    ٢٤٩-٢٤٧/ ١٠:  . ومفتاح السـعادة  ٣/١٨٥) ينظر : في ظالل نهج البالغة : (٦

٥/٣٧٣  .  



)١٨٩(  

ها ألجل زخرف صرف المال في مواضع المعروف ونهى عن صرفها في غير حقّ
  المال عند غير أهله. الحياة الدنيا الفانية من ثناء وحمد وسلطة وشهرة فيوضع

 عداء قهراحبوس من قبل األمعلى المأخوذ أو الر) دالة يسووردت لفظة (َأ  
  :)١( الغنوي وغلبة في كالم العرب ، قال الطفيل

  لَّبٍكَرٍ مين أسا يعد ما لَمم       وهلَثْمِ موالقَ ا منانَلَتْقَا بِنَأبَأ
  

 جريح :  :جرحب ـــ 
. ولم  وحرم ، والجمع جبالض حرواالسم الج حاررحه ج((جصحاح جاء في ال    

أثـر   حر. فـالج )٢(بالكسـر))  جمع جِراحةٌ راحيقولوا إال ما جاء في شعر ، والجِ
صابِالسالح في الم وج ،رحللتكثير والمبالغة ، ويقال السم الضرب أو الطعنة  ه

ـ   حارج هحر، يقال ج ح : أثر دامٍ في الجلدرلج. وقيل ((ا)٣(راحةُجِ رِفهـو جي ح
ومجر((وح)٤(  .  

ي القرآن الكريم ، قال تعالى وردت لفظة (جرح) دالة على أثر في الجسم ف  
 :)()المراد بالجروح أثر في الجسم كقطع اليد أو الرجـل أو  )٥ .

لمجروح أن يقتص من الجـارح ، أو  ل العظم أو أثر دامٍ في الجلد ، فحقّكسر في 
  . )٦(ييكون ذلك كفارةً للمجروح أو العاففو فيع

                    
  . ٤٦) ديوانه : (١
  (جرح).  ١/٣٥٨) (٢
ـ  مادة ، ٣/٧٤م والحيط األعظم : ) ينظر : المحك(٣ ،  ٦،٣٣٧ح) ، وتـاج العـروس :   ر(حجر) تقليب( ج

  (جرح). 
  ، (جرح).  ١٩١ـ  ١/١٩٠) المفردات في غريب القرآن : (٤
  .  ٤٥ من اآلية ) سورة المائدة :(٥
  .  ١٢/٣٦٩تفسير الرازي :  :) ينظر(٦



)١٩٠(  

اإلمـام (عليـه    في الجسم في قول ووردت لفظة (جرح) دالة على أثر دامٍ  
في  ا أحدث أثر في جسمه. المراد بالجريح م)١(حٍ))يرِى جلَوا عزهِجاتُالسالم) : ((لَ
  .)٢(جهاز عليه قتله وإتمام أسباب موتهالحرب واإل

لى جـريح  ة وصايا منها أال يجهزوا ع(عليه السالم) جنده بعدماموصى اإل  
ح اإلسالم ارتكاب مثل هذه الشنائع سالم فقد قبا عن اإلنسانية واإلألن في قتله بعد؛

تـي  لسالم) السامية العلى أخالقه (عليه ا التي يرفضها العقل والشرع ، وهذا يدلُّ
ه (عليه السالم) مؤدب بآداب اهللا تعالى ورسوله ألنّ تؤكد أحقيته بخالفة المسلمين؛
  . )٣() الكريم (صلى اهللا عليه وآله

 حداث أثر في الجسم في كالم العـرب، ووردت لفظة (الجرح) دالة على إ  
٤(ان بن ثابتقال حس( :   
  حِرجي ملَ ام انبضغَ هنَّأكَةً         فَلَيَل لَمَأره وتُلَيلح *تْثَرِغَ

  : )٥(وقال الحطيئة
لّموا قروه تْاهرلَ هكهابو         مجرحنَْأبِ وهابٍي َأوضاسِر  
  
 : َأدبر : دبرـــ  ت

ّجاء في المعاجم العربية ((الدبر القُ ضدُلب واإلد ،بـ قْاإل خالفُ ار ٦(ال))ب( .
ر بدبـار المصـدر ، والـد   ى . والصـحيح أن اإل لّ: و رابود ارابإد ربد((َأيقال :

                    
  .  ٥٠٢) ، ١٤نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب ( )٦(
. ونهـج   ٧٣/ ١٥الحديـد ،  ، (جرح) . وشرح نهج البالغة : ابن أبي  ٢/٤٢٢) ينظر : لسان العرب : (٢

  . ٣/١٥محمد عبده ،  البالغة: 
  .  ٥٠٢/ ١٤) ينظر : مفتاح السعادة : (٣
  . ٥١يوانه : ) د(٤

  (*)غَرِثَتْ: جاعت.
  .  ١١٩) ديوانه : (٥
  ، (دبر).  ١/٢٩٦) جمهرة اللغة : (٦



)١٩١(  

ر بِر بالكسر فهو ديعالب ربِة، يقال : دابتصيب دبِر الد رحةٌ: قُ ةُر. والدب)١(االسم))
، والنظر  مرِفي األ ركُفَر التَّبد. والتَّ)٢(ةابالد يكون في ظهرِ حرالج ربفالد ربد، وَأ

 الهزيمـةُ  : ، أيةَرعليهم الدب اُهللا ومنه : جعَل ،ةُ : العاقبةُرب. قيل الد)٣(في عواقبه
، )٤(وا مدبرين أي : منهزمين، وولّ ، الهزيمةُر الباءرةُ بكسوقيل : الدابِفي القتال .

والمبِدالم نهزِرم تَالمولي ، والمتدبر الم٥(تفكر( . 
         

ريم ، قال تعالى : وردت لفظة (دبر) دالة على الهروب والهزيمة في القرآن الك   
)    ( )أي : انهـزمتم أمـام   )٦ .

  .)٧(عدوكم ووليتم الدبر
مـام (عليـه   روب في قول اإلزيمة والهر) دالة على الهبِدمووردت لفظة (  
  . )٩(ر : الهارببِد. الم )٨(كُم))رِبِدم نع فَيتُ السعفَر: ((والسالم)
مام (عليه السالم) أهل البصرة ـ بعدما حاول معاوية إثارة الفتنـة   هدد اإل  
م هم كانوا أهل تفرق وشقاق وتمرد وعدنّـ بتذكيرهم بنتائج معركة الجمل وإفيهم  

بما صدر عنه من العفـو   رهم أيضاالطاعة ألمر الخليفة المفترض الطاعة ، وذكّ
الهاربين للقصاص  العام عنهم ، والصفح عن القتلة ، المجرمين ولم يسمح بتعقب

                    
 (دبر).  مادة (دبر) تقليب، ٩/٣١١  عظم :) المحكم والمحيط األ(١
  بل وأداؤها). ، (أمراض اإل ٢/٢٢٢: المخصص : ) ينظر(٢
  ، (دبر). ٢٧٤-٤/٢٧٣(د ب ر) . ولسان العرب :  ١/٢٧٨) ينظر : أساس البالغة : (٣
  ، (دبر).  ٢٧٠ـ  ١١/٢٥٦) ينظر : تاج العروس : (٤
  ، (د ب ر).  ١/٧٢٠) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : (٥
  .٢٥) سورة التوبة : (٦
  . ٣/٤٨. والجوهر الثمين :  ٥/٢٦) ينظر : مجمع البيان : (٧
  .  ٤٩٤) ، ٢٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب ((٨
  .  ٢٠٧/ ١٦، (د ب ر) . وشرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد،  ١١/١٨٨) ينظر : المصباح المنير : (٩



)١٩٢(  

ـ ذلك من أجل إ شخاص الذين جاءوا نادمين كّلمنهم ، وقبل األ وي طفاء الفتنة وط
  .)١(ساءةالجميل واإلحسان باإل ا يردوالّصفحة الماضي فينبغي من قبلهم أ

  :)٢(ووردت لفظة (دبر) دالة على الهروب في كالم العرب ، قال ابن مقبل  
اي عين نَكِّبي حفًاي رح أسالكَهِي        مرِاسالقَي نَنا في عوربالد رِة 
  : الذُُّل :ذَلَّــ ث ـ

أي المنقاد من الدواب ذلَّ ،  وللُلذَّمصدر ا لُّجاء في المعاجم العربية ((الذّ  
ا لِّ ، ومن كّله الذُّةٌ ذلوٌل : بينّودابتـذ لْلّوذَ شيء أيض لُّ مصـدر  ... والـذُّ  ليلًاتُه
ـ ن الذِّجٌل ذلوٌل بـي . يقال : ((ر)٣(ذلُّ وكذلك الذِّلةٌ))، ذَلَّ يالذَّليل .  )٤())لِّة والـذُّ لَّ

في  الماُل والّ. قال ابن فارس ((الذّ )٥(عوبة))لُّ خالف الصالعز ، والذَّ ضد ((الذُّلُّو
. قيل )٦(ين))التضعيف والمطابقة أصٌل واحد يدلُّ على الخضوع ، واالستكانة واللّ

ب ، وشماس كان بعد تصعلُّ ما ، والذّ اللُّ ذُذلَّ يما كان عن قهر ، يقال : ذَ لُّ((الذُّ
نسان نفسه لنفسه متى ما كان من جهة اإل لُّ... والذُّ اليذلُّ ذ . يقال ذَلَّرهمن غير قَ
((فمحمود)٧(ويجمع الذَليل على أ .اء وَألّذة من الضعف والهوانلَّذ)٨( .  

في القرآن  الهوانمام (عليه السالم) دالة على لَّ) في قول اإلوردت لفظة (ذ  
( ل تعالى :قا الكريم ، ()الذل : الهـوان ، أي  )٩ .

                    
ــثم البحرانــي ، (١  ٦٠/ ١٥تــاح الســعادة : . مف ٤/٤٤٧) ينظــر : شــرح نهــج البالغــة : ابــن مي

  .  ٣٩٥/ ٩ .ونفحات الوالية: ٦١ـــــ
  . ٧٥) ديوانه : (٢
  ، (ذلَّ).  ٨/١٧٦) العين : (٣
  ، (ذلَّ).  ٢٩٢/  ١٤) تهذيب اللغة : (٤
  ، (ذَلَّ).  ١/٣٥٤) مجمل اللغة : (٥
  ، (ذّل).  ٢/٣٤٥) مقاييس اللغة : (٦
  ، (ذل).  ١/٣٣٠) المفردات في غريب القرآن : (٧
  (ذ ل ل ).  ١/٢١٠) ينظر : المصباح المنير : (٨
  .١١١ من اآلية سراء :) سورة اإل(٩



)١٩٣(  

لم يكن له سبحانه وتعالى ناصر ، فمن كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فهو ذليـل  
  . )١(مهين

 ُليِل((الذّ) دالة على الهوان في قول اإلمام (عليه السالم) :(ذّل وردت لفظة  
اِهللاو منَ نصتُرم٣(وان. الذليل المهان أو الذي في ه)٢())وه( .  

هم فـي  نّحابه لتخاذلهم وضعفهم وأشار إلى أصوبخ اإلمام (عليه السالم) أ  
 الواقع ليسوا بناصرين له فهم منافقون ومن يعتمد على كالم المنافق فهو فـي ذلّ 

وهوان وخسارة ، وفي كالمه (عليه السالم) إشارة إلى عـدم تصـديقه بكالمهـم    
لى ثبات العزة له ، والقوة لعدم ع ، وهذا يدلُّه ال يعتمد عليهم لنصرته لنفاقهم وأنّ

  . )٤(هتمامه بكالمهم واعتماده عليهما
بـن  لهوان في كالم العرب ، قـال طرفـة   ) دالة على اوردت لفظة (ذّل  
   :)٥(العبد

َأولَعع الْملَ ميِإ نِّالظَّبِ س    فهو ذليُلذَأنَّه ا ذلَّ مولى المرء   
  

  :: صريع  صرعـــ ج ـ
  جاء في الصحاح ((صتُارعفص هرتُعص هارـ  ع وصارالفـتح لتمـيم    ع ،

 ـ والكسر لقيس ، عن يعقـوب . والم صر  ((مكـان ومصـدر ع)قـال ابـن   )٦ .
فارس:((الصوالر اداء والعيدلُّ ين على سقوط شيء إلى األرض عن  أصٌل واحد

،  عارجَل صتُ الرعرمن ذلك صمنه .  قُّاس اثنين ، ثم يحمل على ذلك ويشتمر

                    
  .  ٢٥٧/ ١٦. وحدائق الروح والريحان :  ٥٨٩/ ١٧) ينظر : تفسير الطبري : (١
  .  ١٠٧) ، ٦٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٢
  ، ذلل . ٢٥٧-١١/٢٥٦. ولسان العرب : ، (ذ ل ل )  ١/٣١٦أساس البالغة :  :) ينظر(٣
ومنهـاج   .١٣٦- ٦/١٣٥. ومفتاح السـعادة :   ١/٤١١ شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،) ينظر : (٤

  .  ٥/١٠١ : المحقق حبيب اهللا الخوئي ، البراعة
  . ٦٧) ديوانه : (٥
 ، (صرع) .  ٣/١٢٤٢) (٦



)١٩٤(  

وصارتُعه مصارعةً ، ورجرٌِل صي((ع)١(فالص .الطَّر)) عباألر حرض ، صعر ه
يصرعه صارع وص ،اروفهو مصر عوص عريـ  ع والجمع ص .رقيـل  )٢(ى))ع .

وخص الص٣(نسانع باإلر( قط على األرض ويجمع ه سألنّ ؛ومنه قيل للقتيل صريع
على صر٤(ىع(.والمصمر عكان القتل ، يقال : مالقومِارِص ع ـ : ح ـ ثُ قُي . )٥(واتلُ

ص ارِويقال : خريع قَ طَقَ: س٦(ايلًت(.  
رض فـي القـرآن   ) دالة على القتل والسقوط على األوردت لفظة (صرع  
يام موتى . أي تراهم في تلك األ)٧()( ، قال تعالى :الكريم

  .)٨(هلكى مصروعين
ـ ووردت لفظة (صرع    ام ) دالة على القتل والسقوط على األرض في قول اإلم

 . صرعى)٩())رِها النَّذَه اءنَثَْأى بِعروا صحبِصتُ نَأ مكُلَ ريذا نَأنَ(عليه السالم) : ((فَ
  . )١٠(على األرض سقط مصروعا طريحا يع ، وهو القتيل الذي: جمع صر

إيـاهم   لنهروان (الخوارج) بهالكهم مهددامام (عليه السالم) أهل اأخبر اإل  
هم سيصبحون هلكى قتلى بأثناء هذا النهر واألودية وقد تحقق ما أنذرهم (عليه بأنّ

ه ه (عليه السالم) مأمور من اهللا سـبحان السالم) به على يديه ، وهذا دليل على أنّ
ـ  ه على حقّ) بقتالهم وأنّه (صلى اهللا عليه وآله وتعالى ونبي م وقـتلهم  وأن هالكه

مام (عليه السالم) قال : صرعى ولم يقل قتلى مـع أن  سيكون على يديه . إن اإل

                    
  ، (صرع).  ٣/٣٤٢) مقاييس اللغة : (١

  (ص ر ع).  مادة (عصر) تقليب، ١/٤٣٤عظم : المحكم والمحيط األ (٢)
  ، (صرع) .  ٨/١٩٧) ينظر : لسان العرب : (٣
  ، (ص ر ع).  ١/٣٣٨نير : ) ينظر : المصباح الم(٤
  ، (صرع).  ٣٣٥/  ٢١) ينظر : تاج العروس : (٥
  ، (ص ر ع).  ٢/٢٨٩) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : (٦
  .  ٧من اآلية) سورة الحاقة : (٧
  .  ٢٦١/  ١٨ . وتفسير القرطبي: ٣٠/٦٢٢الغيب : . ومفاتيح  ٨/٢٠٨) ينظر : تفسير البغوي : (٨
  .  ٧٩) ، ٣٦غة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة () نهج البال(٩
-٤/٩٥، براعة : المحقق حبيب اهللا الخوئي، (صرع) . ومنهاج ال ٣٣٠/  ٢١) ينظر : تاج العروس : (١٠

  . ١/٧٦ لبالغة : محمد الحسيني الشيرازي ،. ونهج ا٩٦



)١٩٥(  

 دون وجـه حـقّ   مـن  مامهم حينما خرجوا على اإلالمراد بالمعنى القتل ، ذلك أنّ
لحياة الدنيا ، والنار في اآلخـرة فخسـروا   نفسهم القتل والهالك في ازوا على أجو

بذلك الدارين وهذا أشبه بعمل المجانين وقولهم له (عليه السالم) إنك كفرت بـاهللا  
ـ ورسوله (صلى اهللا عليه وآله تعالى ر ) هو خروج عن العقل والشرع ، لذلك عب

  . )١(عن قتلهم بالصرع الذي هو شبه جنون
  رِووردت لفظة (صقـول  رض في قتل والسقوط على األل) دالة على اواع

ـ  مهتْلَمح !اٍلوخْامٍ وَأمعَأ نم تَهبشْا َأب ميرِ((قَ:السالم) أيضا اإلمام (عليه  ةُاوقَالشَّ
تَومّني البَلاط لَعى الجحوبِ دمحّمـ ) فَ(صلى اهللا عليه وآله  د رِصعـ وا م ارِصعهم 
حثُي عل٢())تَم(  .رِصرض: سقطوا قتلى في مطارحهم على األ واع)٣(.  

ه مسلم يريد مام (عليه السالم) على مزاعم معاوية التي يدعي فيها أنّرد اإل  
ه يعمل الموبقات ، ويفسـد  اإلصالح وهذا قوٌل ال فعل وعلى النقيض من ذلك فإنّ

لسلطة التـي  وما إدعى إال من أجل ا ه ما عمل عملًاويستهزئ بأركان اإلسالم وإنّ
ره اإلمام (عليه السالم) كذلك بحالة التي يطمع إليها ، فما أبعد قوله عن فعله . وذكّ

ن بمحمـد  هي قريبة من حال أخواله وأعمامه وأنهم كانوا أعداء اإلسالم يجحـدو 
(صـلى اهللا   ون له الكراهية وأنكروا ما جاء به محمد) ويكنّ(صلى اهللا عليه وآله 

اءهم به(صلى الذي ج بالحقّ فًاأنهم أسلموا كراهية القتل ال اعتراو عليه وآله ) قلبا
نكـارهم  من حال أخواله وأعمامـه بإ  قريبا ) ، فقد كان حال معاويةاهللا عليه وآله

فقد أنكره رحمه إال أن معاوية يدعي اإلسالم لـذا نجـد أن    اإلسالم قلبا ،أما لفظًا
لقـال أنـت    و كان إنكاره لفظًا وقلباشبهت ولعليه السالم) قال قريب ما ا(اإلمام 
هـم  عند اإلمام (عليه السالم) ونتيجـة اإلنكـار أنّ   فكان اختيار اللفظ دقيقًا ، مثلهم

فقد قتل ،قتلهم اإلمام (عليه السالم) بسيف اإلسالم أهلكوا أنفسهم فصرعوا مقتولين 
الحارث بن  معاوية إلمه هند وهو عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وأخاه جد

                    
  .  ٢/٢٣٦. ونفحات الوالية :  ٤/٤٥٣) ينظر : مفتاح السعادة : (١
  .  ٥٨٢) ، ٦٤غة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب () نهج البال(٢
  . ١٢٤/ ٣ (صرع) . ونهج البالغة : محمد عبده ،،  ٨/١٩٧) ينظر : لسان العرب : (٣



)١٩٦(  

وغيرها من المـواطن المعلومـة   م واحد في واقعة بدر الكبرى ،أبي سفيان في يو
  . )١(لدى معاوية

) دالة على القتل والسقوط على األرض فـي كـالم   ووردت لفظة (صرع  
  :)٢(عشىالعرب قال األ

  هلُيتسد قَوى لَم يعرد صاوِسم          َأكُيان فكَ قَدا ونَّع تُمياهنَتَ
 

 : ق : (طَلَقَ)يلح ـــ الطَّ
قُ يلساره قيل ... رجٌل طَيطلق عنه ِإ ريساَأل قُيلجاء في المعاجم العربية ((الطَّ   
. يقال : )٣(أي مستمر)) قٌِلقٌ ذَلْطَ هقُ اللسانِ : ذو طالقة وذالقة ، ولسانُلْسانِ وطَاللّ
ق علـى  يل. ويجمع طَ)٤())قٌيلوطَ قٌلَطْه ، فهو متُكْكَا فَ، إذَ اقًالَطِْإ ريساَأل تُقْلَطْ((َأ
  ه ارسعنه ِإ قَلطْالذي ُأ ريس: األ قُيلوالطّ. اءقَتَالع اءرساء : ((اُألقَلَ. فالطُ)٥(اءقَلَطُ

 . )٧())اهردخلوا في اإلسالم كُين ُأذالّ اءقَلَ. وقيل ((الطُّ)٦())هلُيبِي سوخلِّ
وردت لفظة طليق دالة على األسير الذي أطلق عنه إساره فـي الحـديث          

 اءقَتَشٍ ، والعيرقُ نم اءقَلَ) : ((الطُّول اهللا (صلى اهللا عليه وآله الشريف ، قال رس
مثَ نقيفضعب ،هَأ مِلواُيء بعنْضٍ في الديا واآلخر٨())ة( .  

ه في قول اإلمـام  (طليق) دالة على األسير الذي أطلق سبيل ووردت لفظة  
. الطليق : هـو  )١(ق))يصاللَّكَ حيرِا الصلَو، قيلالطَّكَ راجِها الملَ((و(عليه السالم) :

األسير الذي خلي سبيله بالم٢(أو الفدية ن( .  

                    
  .  ٨٧-٨٦/  ١٦ينظر : مفتاح السعادة : ) (١
  .  ١٧٧) ديوانه : (٢
  (طلق).  مادة (قطل)تقليب، ٥/١٠٢) العين : (٣
  (طلق). ل) تقليبمادة (طق،  ٢/٩٢٢) جمهرة اللغة : (٤
  ، (ط ل ق).  ١/٦١١) ينظر : أساس البالغة : (٥
  ، (طلق).  ٢٢٧/ ١٠) لسان العرب : (٦
  ) المصدر نفسه . (٧
  ، (في حديث جرير بن عبد اهللا عن النبي ص).  ٤٩/ ٣١) مسند أحمد : (٨



)١٩٧(  

 ليه السالم) مفرقًا(ع معاوية مساواته مع اإلمام (عليه السالم) ، رد لما زعم  
بين فضائله ورذائل معاوية ، فأشار اإلمام (عليه السالم) إلى التفاوت بينه وبـين  

ه ال يستوي المهاجر والطليق وال الصريح واللصيق معاوية في عدة أمور منها : إنّ
ه (عليـه السـالم)   هاجر والصريح نفسه الشريفة ، إذ أنّ، فأراد (عليه السالم) بالم

إلى  ) إلى شعب أبي طالب وكذلك هاجرول اهللا (صلى اهللا عليه وآلههاجر مع رس
ول اهللا (صلى اهللا عليه برس المدينة فإنه أسبقهم إيمانًا وأولهم هجرة وأقربهم رحما

أبـوه وأخـوه   وبعد أن أسر هو  ية فلم يسلم إلّا يوم الفتح ظاهراا معاو) ، أموآله 
: )ول اهللا (صلى اهللا عليـه وآلـه   رس وأعوانهم من المشركين ، وهم من قال لهم

. ومن التفاوت أن أمير المؤمنين (عليه السـالم) كـان   )٣(ء))اُقَلَالطُّ متُنَْأوا فَذهب((ا
أصيالً ، فأمه فاطمة بنت أسد ، وأبوه أبو طالب بن عبد المطلب ، صريح النسب 

شكوك النسب معاوية فكان م ) واحد . أماب النبي (صلى اهللا عليه وآله ونسبه ونس
، ويكفي أن أمه هند بنت عتبة المشهورة بالفجور ، وكذلك أبوه أبـو  فيه  مجروحا

أن أميـة جـده    ألبي سفيان ، كذلك بنًاه لم يكن اسفيان . فقد ورد في الروايات أن
فال وجه مساواة يـذكر بـين    صلًايكن من العرب أولم  بالنسب كان غالما روميا

مـام  . وهذا الذي يـذكره اإل )٤(فشتان ما بين االثنيناوية مام (عليه السالم) ومعاإل
ير وحقائق تاريخية تفحم المقابل بالحجة الدامغة.(عليه السالم) يستند إلى س  

الذي خلي سبيله في كالم العـرب،   ووردت لفظة (طليق) دالة على األسير  
  : )٥(قال ذو الرمة

   قُيلو طَهن فَقْلَطَْأ انٍ ومنعه       فَاءنَن عدرا من َأمَأ سانوَأ

                                                        
  .  ٤٧٥) ، ١٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب ((١
، (طلق) . شرح نهج البالغة : ابن ميـثم البحرانـي   مادة(طقل) تقليب ، ٢/٩٢٢غة : ) ينظر : جمهرة الل(٢

  . ٣/١٧،  . نهج البالغة : محمد عبده ٤/٣٩٠
  ، (فتح مكة).   ٢/١٢٥) الكامل في التاريخ : (٣
.  ٥٣٢-٥٣١/ ١٤. ومفتـاح السـعادة :    ٤/٣٩٤) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميـثم البحرانـي ،   (٤

  .  ٩/١٩٤والية : ونفحات ال
  .  ٦٣٩) ديوانه : (٥



)١٩٨(  

  
 : الفداءفدى : خ ـــ 

     جاء في المعاجم العربية ، ((الفدى جمع فدية . والفدفْما تَ اءي بِدفَوتُ هى ، اد
ف المعتـل كلمتـان   والحـر  اُلوالد . قال ابن فارس : ((الفاء)١(والفعل االفتداء))

ى له ، واألخرى شـيء  مكان شيء حم شيء َلجعلى . أن ي. فاألو متباينتان جدا
عنه  ضوعأو شيء ي كيه بنفسمحك تَ، كأنّ يهدفَْأ هتُيدعام . فاألولى قولك : فَمن الطّ

يقولون هو فداؤك ، إذا كسرت مدتَإذا فَتَ ،ودقَ تَحصـ  تَر . )٢(اك))د، يقال هو فَ
قبَلاألسير  ومنه ((أفداه : منه فدتَي((ه)٣(الم)) : فَ. وفي لسان العرباةُ : أن تدفع اد

. تقول )٤(ه بنفسي))تُيداء وفَدي فاِلبم هتُيدأن تشتريه ، فَ اءد. والف رجلًا وتأخذ رجلًا
اله صه مما كان فيه بمه وخلّنقذاست ى فالن فالنًاداء وقولك : فَدى وفدي فدفْى يد: فَ

  . )٦(دية ((ما يقدم من مال ونحوه لتخليص أسير أو غيره)). فالف)٥(أو نفسه
ي القرآن الكريم ، ) دالة على ما يقدم لتخليص األسير فوردت لفظة (يفادى  

( :قال تعالى      ()د . المـرا )٧
  . )٨(عن نفس األسير ل أو أسرى مسلمون أو غير ذلك عوضابالفداء الما

مـام  ل اإلووردت لفظة (فداء) دالة على ما يدفع لتخليص األسير في قـو   
. الفداء : ما يقدم لفكاك )٩(ا))هريى أسادفَي ا والَهميقم نعظْا ي(عليه السالم) : (( لَ

  . )١(األسير من مال أو غيره

                    
  (فدي). مادة (دفي) تقليب ،  ٨/٨٢) العين : (١
  ، (فدي).  ٤٨٣/ ٤) مقاييس اللغة : (٢
   .(فدي) مادة (دفي) تقليب ، ٩/٤٠٤عظم : ) المحكم والمحيط األ(٣
  ، (فدي). ١٥/١٤٩) لسان العرب : (٤
  ، (ف د ي).  ٣/١٦٨١) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : (٥
  ، (ف د ي).  ٣/١٦٨٢) المصدر نفسه : (٦
  . ٤ من اآلية ) سورة محمد :(٧
  .  ١/٦٧٣. وتفسير الجاللين :  ١٥٤/  ٢٢) ينظر : تفسير الطبري : (٨
  .  ٢٠٣) ، ١٠٩) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٩



)١٩٩(  

مام (عليه السالم) إلى الدار اآلخرة وما فيها من ثواب وعقـاب ،  أشار اإل  
ومما تحدث عنه (عليه السالم) حال المذنبيين في دار الجحيم وأحوال المقيميـين  
فيها، فمن كانت جهنم له مأوى فإنه مقيم فيها ال يرحل عنها فعذابها سرمدي ، وال 

رض أو عشيره أو ما في السـموات واأل ن يفادى من أسر فيها لذنوبه بمال أو بني
فمن  ولن يتخلص من أسرها أو يعوض بدلًا عن نفسه أبدامن كنوز فلن يقبل منه 

 .)٢(وقت محـدد و ال ينتهي ليس له أجل أ العذاب فهو مقيم فيه بقاء أبديا عليه حقّ
منـه  مام (عليه السالم) أهوال يوم القيامة والعذاب الشديد ليحذر المذنبين ر اإلصو

فـوات   هم يهتـدون قبـل  ما هم عليه من الضاللة والعمي علّ ليفكروا ويتأملوا في
رشـاد  صح واإلمام (عليه السالم) النها ال ينفع الندم وهذا هو هدف اإلاألوان فعند
  والتحذير.

ووردت لفظة (فداء) دالة على ما يقدم لتخليص األسير أو غيره في كـالم    
  : )٣(العرب ، قال النابغة الذبياني

ملًاه فلَد اءاألقْ ككُو لُّامهو       مثَا ُأممر من ماٍل ومو نلَد  
  : )٤(وقال آخر
فى ِلدبني عرٍمآِلو و َؤمغَ      ِلمداةَ الصباحِ فدةً غَيير بِلاط  
  

 فر :الفَر :دــ 
ـ تـان ، وقيـل : بـل الم   لغ رفَمورد في المعاجم العربية ((الفرار وال       ر : فَ

المهوهو الموضع الذي يهرب إر ،بليه . ورفَ ٌلجروفَ ورـ   ورةٌر رار . مـن الف

                                                        
  ، (فدي).  ٢٢١/  ٣٩) ينظر : تاج العروس : (١
مد الحسيني الشيرازي : مح. نهج البالغة :  ٤/٣٨٥. ونفحات الوالية :  ٩/٧٢مفتاح السعادة : ) ينظر : (٢

٢/٢٠٩  .  
  . ٢٦) ديوانه : (٣
  ، (شعر عبد مناف بن ربيع) .  ٢/٤٣) ديوان الهذليين : (٤



)٢٠٠(  

ـ )١(ال يثنى وال يجمع)) فر ، ورجاٌلر ، ورجالن فَررجٌل فَو ـ ر ي. يقال : ((فَ ف ر
فارار االف جُلوالرالفار : ((فَ. و)٢())من القومِ رر ي فالنفر افـ  رار إذا ه ،ر ، ب
 ر : القوم. قال ابن فارس : ((الفَ)٣(منه)) رفما ي تُلْم، إذا ع ارارفه ِإرفه ُأتُررفْوَأ
  . )٥(الروغان والهرب)) ر والفرار. ف ((الفَ)٤())ارر جمع فَفَ ون . يقاُلارالفَ

 ي القرآن الكـريم ، قـال تعـالى :   الة على الهروب فوردت لفظة (فر) د  
)()أي : لن ينفعكم الهرب )٦ ،

إن هربتم من الموت فالهرب ال يزيد في آجالكم فإذا جاء أجلهم ال يستقدمون ساعةً 
  . )٧(وال يستأخرون

  دالة على الهروب في قول اإلمـام (عليـه السـالم) :    وردت لفظة (فَر (
و))تَاسحيوا مفَالفَ ن ،إنَّرع هف ي األارقَعـ نَابِ ، و ي اروم ـ الح ٨())ابِس(  : الفـر.

٩(الهرب(.  
ضـطراب  ابه بالثبات في الجهاد ، وعدم االمام (عليه السالم) أصحأمر اإل  

ى ، ومن ينصره اهللا فال غالب له ؛منظر من اهللا تعالكم بمرأى وة ، فإنّوصدق الني 
لمؤيـد  رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ، وهو ا مع ابن عم هم مع الحقّألنّ

بعدم الفرار من ساحة الوغى عنـد جهـاد العـدو ،     من عند اهللا ، وأمرهم أيضا
ـ ألي المستقبل ، وفي خلفكم ، فإن افالفرار عار وعيب تعابون عليه ف رون بناء يعي

                    
 (فر) . مادة (رف)تقليب ،  ٨/٢٢٥) العين : (١
  ، (فرر).  ١/٢٤) جمهرة اللغة : (٢
  (فر). مادة (رف) تقليب ،  ١٥/١٢٥ة : ) تهذيب اللغ(٣
  . )فر(،  ٤٣٩/ ٤) مقاييس اللغة : (٤
  (فرر). مادة (رف)تقليب ،  ٢٣٠/ ١٠عظم : ) المحكم والمحيط األ(٥
  . ١٦حزاب : ) سورة األ(٦
  .  ١٠٧/ ٨) ينظر : مجمع البيان : (٧
  .  ١٠٥) ، ٦٦) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٨
  .١/٣٩٨ شرح نهج البالغة : عباس الموسوي ،، (فر) . و ٢/٧٨٠: الصحاح :  ) ينظر(٩



)٢٠١(  

دخـول النـار يـوم     ن الفرار يوجب لمن فـر بفرار اآلباء وهو الجبن. كذلك فإ
مام (عليه السالم) ما في الفرار من عار فـي  . بين اإل)١(ه من الكبائرألنّ ؛الحساب

  الدنيا واآلخرة .
   (فر) ٢(قال ذو الرمةدالة على الهروب في كالم العرب ،ووردت لفظة(:  

عشفَ ةَيالح ارِرثيب ونعدا        قَمى نَضحبف هى الخَقَتَلْي ميِل هورب  
  

 (فَلَتَ):ذ ــــ 
. و ((كان ذلك األمـر  )٣(إذا نجا منه)) تُ إفالتًالفْ((أفلتَ من الشيء ييقال :

 امواللّ ((الفاء. قال ابن فارس :)٤(ر))ردد وال تدبعن تَ ، إذا لم يكن : فجأةًفلتةً ،أي
 تًـا لْفَ الشـيء  تَلَ. ومنه ((فَ)٥(عة))ص في سرعلى تخلّ دلُّت صحيحةٌ كلمةٌ اءوالتّ
، أفلت منه نجا وتخلص والشيء خلصه ويقال أفلتنـي الشـيء    تٌص فهو فاِلتخلّ
  . )٧(منه)) صِوتخلّ ر: فَ همن مربط الحصان تَلَ((فَ . وأيضا)٦(تَ مني))تفلّ

    
ت) دالة على الفر والهروب في الحديث الشـريف ، قـال   وردت لفظة (فل

 نم ونتُلّفَتَ متُنَْأ، وارِالنَّ نِع مكُزِجحبِ ذٌا آخنَ((َأ) :هللا (صلى اهللا عليه وآله رسول ا
ي٨(ي))د( .  

                    
 شرح نهج البالغة : عبـاس الموسـوي ،  . و ٢/١٨١) ينظر : شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ، (١

  .  ٣/٦٠. ونفحات الوالية :  ٦/٩٦. ومفتاح السعادة :  ١٣٦وبهجة الحدائق :  . ١/٤٠٠
  .  ٢٢٨) ديوانه : (٢
  (فلت). مادة(تفل) تقليب ،  ١/٤٠٥) جمهرة اللغة : (٣
  ، (فلت).  ١/٢٦٠) الصحاح : (٤
  ، فلت .  ٤/٤٤٨) مقاييس اللغة : (٥
  ، (فلت) .  ٢/٦٩٩) المعجم الوسيط : (٦
  ، (ف ل ت).  ٣/١٧٣٦) معجم اللغة العربية المعاصرة : (٧
له وسلم) على أمته . وينظـر مسـند أحمـد :    ، باب شفقته (صلى اهللا عليه وآ ٤/١٧٩٠) صحيح مسلم : (٨

  ، (مسند جابر بن عبد اهللا).  ٢٣/١٦٦



)٢٠٢(  

  والهروب في قول اإلمام (عليه السالم)  ووردت لفظة (فلت) دالة على الفر
كَ: ((يون نَها اكستحرتْقَ ارتٍَّل ، حى يمشي المجروح ـ ع ـ قْى الملَ ـ ي، و وِلتُ  نوكُ
فْالمأقَ تُللَّ من الم١())ورِأس(ع . المفلت : هو الناجي أو الفار من يددهو)٢(.  

قيل أن كالمه (عليه السالم) في وصف الترك ، إذ أخبر (عليه السالم) عن   
المجروح  إنشديدة ستقع ، يكون فيها قتٌل كثير حتى  حربا ألمور المستقبلية ، بأنا

ممن وقع فـي   يمشي على المقتول ال يبالي ، ويكون الفار الهارب من أيديهم أقّل
ة القتل . وقد تحقق ما أخبر به ، وهذه األوصاف كلها كنايات عن شد أيديهم أسيرا

لوقائع المشهورة بين التـرك  (عليه السالم) فالتاريخ يشهد بصدقه (عليه السالم) با
ك بالعراقيين والخراسانيين تفلمار واوالعرب وغيرهم من المسلمين إذ شهد لهم بالد

  . )٣(وغيرهما من البالد التي غزوها
ووردت لفظة (فلت) دالة على التخلص والهروب في كالم العرب ، قـال    

  : )٤(المرقش األكبر
  الَتَقْى يتَّح يلفَتَ الغُلَأفْ إن     ا    مكُيبَِأ را ودمكُرد ِهللا

  :)٥(وقال آخر
  نًاطبتَم صابنْى حرخُْأتَ بِيقَلَ           صِبنْح رشَ نم تَّلَفْا َأذَِإ

  
(كَلَم) : ر ـــ الكَلم : 

ماً ، وأنا لْكَ هملكَْأ هتُملَ: كَ وملُ، والجميع الكُ حر: الج ملْالعين ((الكَجاء في 
ـ ل. والكَ هملِّكَوتُ كملِّكَالذي ي كميل. وكَ هتُحر. أي ج وملُكْم ، وهو ماِلكَ غـةٌ : لُ ةُم 

                    
  .  ٢٣٥) ، ١٢٨) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((١
. ومفتاح السعادة ٨/٣٤٨، (فلت) . وشرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد ،  ٢/٩٩) ينظر : لسان العرب : (٢

 :٩/٤٧٥  .  
راعة : المحقق حبيب اهللا الخـوئي  ، ومنهاج الب ٣/١٤٠البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ) ينظر : شرح نهج(٣

  .  ٩/٤٨٣. ومفتاح السعادة :  ٨/١٨٦ ،
 .  ٢٢٢) المفضليات : (٤
  .  ١٠١/ ١حسان عباس ، ) أمثال العرب : تح إ(٥



)٢٠٣(  

: ((اسم جنس يقع  املَ. والكَ)١())ملَم والكل، والجميع الكَ : تميميةٌ ةُملْ، والك حجازيةٌ
ـ لكَ ه جمعثالث كلمات ، ألنّ ال يكون أقل من ملعلى القليل والكثير . والكَ م((ة)٢( .

ـ فْهما يدلُّ علـى نطـق م  أصالن : أحد والميم امواللّ ((الكافُقال ابن فارس :  مٍهِ
على جِ واآلخريقال : ((الكَ)٣(احٍ))ر .لم الطيالذّ ب :كر والدالقـرآن ،   وقراءةُ عاء

حمـد هللا وال إلـه إال اهللا واهللا   ((سـبحان اهللا وال :هو الصالة والسالم ،ومنه عليه 
كَ ى الكلماتُأكبر)) وقد تسملةٌم ٤())إلنتظامها في معنى واحد(. 

هللا م) دالة على الجرح في الحديث الشريف ، قال رسـول ا لَوردت لفظة (كَ
 سـبيلِ في  ملَكْي مٍلْكَ نا مه ، مديبِ دمحم سفْي نَذالّ((و(صلى اهللا عليه وآله وسلم) :

  . )٥(ك))سريح م همٍ ، وريحد لون هكُلم ، لونُ نيح تهكهيَأ ةالقيام ء يوماَا جإلّ اِهللا
ـ (كلم) دالة على الجرح في قول اإل ووردت لفظة   ا مام (عليه السالم) : ((م

  . )٧(. الكلم : الجرح)٦(م))د همقَ لَيرِا ُألَم ، وكَلْ مهنْم اَل رجلًانَ
ة وأصحابه الشـنيعة البعيـدة عـن    ذكر اإلمام (عليه السالم) أفعال معاوي  

طفال والمستضعفين بون ويسلبون ويتعرضون للنساء واألنسانية فكان رجاله ينهاإل
من الرجال ، ثم يذهبون وافرين من الغنائم وغيرها تامين العدد والعدة من غير أن 

وهذا دليل على ضـعف مـواجهتهم .    تيلًاحد منهم أو يسفك دمه ويسقط قيجرح أ
 ألن؛فأشار (عليه السالم) إلى أمرين ، أحدهما : هو ضعف معاوية وأصحابه ذلك 

طفال والمستضعفين من الرجال هو دليـل علـى   الغارة والهجوم على النساء واأل
ال ، ومعاوية كان كـذلك ، وهـذه   بطلمهاجم وعدم قدرته على مقابلة األضعف ا

ن بني أمية ، فـأبو سـفيان   دهذا هو دي ا أنالغيور إلّ ت من شأن الحرفعال ليساأل

                    
  ، (كلم).  ٥/٣٧٨) (١
  ، (كلم) .  ٥/٢٠٢٣) الصحاح : (٢
  ، (كلم).  ٥/١٣١) مقاييس اللغة : (٣
  ، (الكلمة).   ١/٧٥٦) الكليات : (٤
 ، (باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اهللا).  ٣/١٤٩٥) صحيح مسلم : (٥
  .  ٦٢) ، ٢٧) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٦
  .  ٢/٣٢ البحراني ، ، (كلم) . وشرح نهج البالغة : ابن ميثم ٢/٩٨١) ينظر : جمهرة اللغة : (٧



)٢٠٤(  

نسانية من زمان الجاهلية إلى يومنا هـذا  ويزيد وخلفهم ال إيمان لهم وال إ ومعاوية
نذكر منه ما فعله يزيد (لعنة اهللا) حين هجم على خيم النساء ، فقال لهـم اإلمـام   

في  لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا ن إنالحسين (عليه السالم) ((يا شيعة أبي سفيا
دنياكم أنتم تقاتلونني وأنا أقاتلكم ، والنساء ليس عليهن من حـرج)) . فـالتعرض   
للنساء ليس من شيم األحرار . األمر اآلخر : ضعف أهل الكوفة ، ذلك لضـعف  

ـ    هم تنفوسهم وتخاذلهم عن مواجهة العدو وردعه وهذا دليل علـى ضـعف حمي
و أن رجلًا من المسلمين ه لمام (عليه السالم) إلى أنّربية . ثم أشار اإلوغيرتهم الع
م والتخلص منه لكـان  لعدم مقدرته على مواجهة العدو ودفع ظلم الظال مات حزنًا

  .)١(على راحة المرء حتى ال يرى ما يراه مام حقيقًا وجديراالموت عند اإل
   :)٢(، قال طرفة بن العبد وردت لفظة (كلم) دالة على الجرح في كالم العرب 

       فْنَوفَس انْكو ، نْا تَلَععني           واوِ الكُلُدوم ا تُلَ، ورِبق  
 : ز ـــ موت :الموتُ
جاء في المعاجم ((متٌ في األيصل مويّت مثل سيد وسود ، فأدغمت الواو ي

(( . قيـل  )٣(ت))ـ ويخفف فيقال : مي  ت وسيودت الياء ، وقيل ميوِفي الياء وثقلّ
الممعروفٌ تُو اتَم يمتُو موقالوا : تًاوماتَ ياتُم مـا )٤(لغة يمانية)) تًاووأيض . 

الم))تُو ضد الحيا((ة)٥(: قال ابن فارس .الميم)) والتّ والواواء يدلُّ  أصٌل صحيح
ـ  )٦())الحياة خالفُ: تُوذهاب القوة من الشيء منه المعلى  والفرق بـين الم .وت 
، لكن إذا اعتبـر بفعـل    توإزالة الروح عن الجسد كالم القتِل ((أصُل أن ِلتْوالقَ

                    
. ونهـج  ١٢٢-٤/١٢١. ومفتـاح السـعادة :    ١/٢٣٠نظر : شرح نهج البالغة : عباس الموسـوي ،  ) ي(١

  .  ١/٩٢ لبالغة:  محمد الحسيني الشيرازي ،ا
  . ٥٧) ديوانه : (٢
  . )موت( مادة (تمو) تقليب ، ٨/١٤٠) العين : (٣
  ، (موت).  ١/٤١١) جمهرة اللغة : (٤
  ، (موت) . ١/٢٦٦) الصحاح : (٥
   ، (موت).  ٥/٢٨٣س اللغة : ) مقايي(٦



)٢٠٥(  

ت . ويجمع مي)١()) إذا أعتبر بفوت الحياة يقال : موتٌ، وٌلتْالمتولي لذلك يقال : قَ
على مى وَأتَوماتو     ومتُيون ومتُي٢(ون(. والمتُو الس))ُكـ  ون اتَ، يقال : م  :

كَسوكّل ن ، تْاتَما يسكن فقد مات وهو على المثل ، ومن ذلك قولهم : م  يح الـر
كَإذا رتْد فيه، واأل . والموات ماال روح)٣())تْنَكَوسرض المالتي ال نفع بها  اتُو

ـ  مفي التعريف عد ىلَلغة واألو اةيالح د: ((هو ض. فالموت)٤(وال ماء ا الحياة عم
ـ تَ: قَ :((َأماتَـه يقـال  ومنه . )٥(ا ينتقض بالجنين))وجد فيه الحياة لئلّ ـ وقَ هلَ ى ض

لَعي٦())ه( .  
 ي القرآن الكريم ، قال تعالى :وردت لفظة (موت) دالة على فقد الحياة ف        

) ()٧( .  
أي أن زوال الحياة الذي تكرهون نازل بكم ال محالة ، وقيل تفـرون مـن     

  .)٨(حاٍل بكم على كّل الجهاد بالعقود فإن الموت حالٌّ
ووردت لفظة (موت) دالة على فقد الحياة في قول اإلمام (عليه السـالم) :    
إن)) الماِلطَ تَوح بثثٌ لَيوتُفُا يه المقيم لَ، وعجِا يزه ارِاله((ب)ت خـالف  . المو)٩

  . )١٠(نسان في هذه الدنياالحياة ، وبه فناء اإل
فرار عنـه  وال يمكن المام (عليه السالم) إلى الموت الذي البد منه أشار اإل  

عنه ، فمنهم مـن   و هاربانسان في بيته أكان اإل فهو يطلب اإلنسان سريعا مقيما
أو يموت باآلت القتل ، وقد يكون القتل مـن أجـل الـدنيا     علّةيموت بمرض أو 

                    
  ، (موت).  ١/٦٥٥) المفردات في غريب القرآن : (١
  ، (موت).  ٩١/ ٢) ينظر : لسان العرب : (٢
  ، (موت).  ٥/٩٨) تاج العروس : (٣
  ، (موت). ١٠٤/ ٥) ينظر : المصدر نفسه : (٤
  ، موت.  ١/٨٥٨) الكليات : (٥
  (م ر ت).  ، ٣/٢١٣٦) معجم اللغة العربية المعاصرة : (٦
   . ٨ من اآلية ) سورة الجمعة :(٧
  . ٦/٨. وتفسير الماوردي :  ٣/٤٤٧ بحر العلوم للسمرقندي ، تفسير) ينظر : (٨
  .  ٢٢٦) ، ١٢٣) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الخطبة ((٩
  ، (موت).  ٢/٨٩١موت) . والمعجم الوسيط :  (، ١/٨١٩) ينظر : مجمل اللغة : (١٠



)٢٠٦(  

ضب اهللا ولعنته والخلود فـي  وزخرفها ، وهذا قتل غير محمود وعاقبة المقتول غ
. وقد يكون القتل في سبيل اهللا ومرضاته وهذا قتل محمود وفيه رضـى اهللا  النار

وعليه فإن لمجاهدر عنه في الشرع بالشهيد واوغفرانه والخلود في الجنة ، ويعب ،
مام (عليه المقصود القتل المطلق ذلك أن اإل أكرم الموت القتل في سبيل اهللا وليس

و القرينة الحالية ، ومن كان من السالم) قال هذا الكالم وهو في الحرب فالدليل ه
مـع   ألن الحـقّ ؛اإلمام يقاتل في صفة فهو يقاتل في سبيل اهللا تعـالى   أصحاب
ـ   )١(، واإلمام مع الحقّم)(عليه السالاإلمام  ثّ. في قول اإلمام (عليـه السـالم) ح

ا أن أكرمه ألصحابه على القتال وتسهيل الحرب عليهم ، ذلك أن الموت البد منه إلّ
القتل في سبيل اهللا تعالى لما يؤول إلى رضاه سبحانه وتعالى . وإن الذين يفرون 

  في أي حال من األحوال . ريعاه سيطلبهم سمنه فإنّ
ب ، قال طرفة بن ووردت لفظة (موت) دالة على فقد الحياة في كالم العر  

  : )٢(دالعب
  ددّشَتَشِ الماحاِل الفَةَ ملَيقعي      فطَصيام وام الكرتَعتَ يوى المرَأ

   :)٣(وقال ذو الرمة
  ِلصالو ناع مجتارو يِّماء ِلقَه        ِللَبقَ انكَ إن تَوي الماِلبا ُأا لَألَ

  
 هزم : الهزِيمةُ : س ـــ

القوم في الحرب ، واالسم اله زِمزِيقال : ((هيةُ ، والهِمزيى، وإصـابتهم  م
ازِهةٌم من ههرِ أي دازِواهية كاسرة ... وأصُلم الد الهم في اللغة كَزسر  الشـيء 

                    
. ومنهاج البراعة : ٩/٤١٥. ومفتاح السعادة :  ٣/١٢١شرح نهج البالغة : ابن ميثم البحراني ،  ) ينظر :(١

  .  ٨/١٣٣المحقق حبيب اهللا الخوئي ، 
  . ٢٦) ديوانه : (٢
  . ٥٧) ديوانه : (٣



)٢٠٧(  

ـ يقال تَر :سكَم ((التَّزه. والتَ )١(على بعض)) هي بعضنْوثَ هزـ  م قَالسـ  إذْ، اء بِي س
وه .زتُ الجيشَم هازم زِوهيانْ، فَ ةًمهزم((وا)٢(: قال ابن فارس . الهاء)) والزاي 
والميم يدلُّ على غَ أصٌل صحيحزٍ وكَمسرٍ . فالهزأن : ـ غْتَ  م مز  الشـيء  بيـدك  

ـ يزِ. ومنـه اله  والبطيخـة  إلى الداخل ، كالقثاءة  مزِهنْيفَ ـ   ةُم فـي الح٣())بِر( .
  في القتال ،  ((الهزيمةُـف

ـ  . وأيضـا )٤(ى))ميز، وهي الهِ مزهفانْ مازه همزِهي همز، ه والفلُّ رسالكَ ه))ز م
  . )٥())هبلَ، وغَ هره، وانتصر عليه قَ هتَكَور شَسه : كَمصخَ

ي القرآن الكـريم ،  وردت لفظة (هزم) دالة على الكسر والهرب والفرار ف  
( قال تعالى : ()٦(اله .زوهزموهم  ،: الكسر والهرب والفرار م

٧(وهم: كسروهم ورد( .  
اإلمـام  ر في قـول  ) دالة على الكسر والهرب والفراةميهزالوردت لفظة (  

 راوِعوا مبيصا تُلَ، و رابِدوا ملُتقْا تَلَفَ اِهللا نِذْبِِإ ةُميزِاله تْانَا كَذَِإ((فَ(عليه السالم) :
ا تُلَوهِجزلَوا عرِى جحٍ ،يهِا تُلَويوا النِّجسذَأبِ اءالفرار والهرب ،  . الهزيمةُ)٨())ى :

  . )٩(واالنكسار
      ى اإلموصنسـانيته ومبادئـه   ة وصايا تنم عـن إ ام (عليه السالم) جيشه بعد

ـ  اإلسالمية السامية فنجده في كثير من خطبه ورسائله ا يوصي بها جيشه ، منها ألّ
المتوقع بإذن اهللا ، والغلبة  واالنكسار وكانت الهزيمةُ العدو القتال ، وإذا فريبدأوا  

ـ    هارباا يتبعوا ألّ (عليه السالم)جيشهوالنصر ل ا وال يتعرضوا له بسـوء كـذلك ألّ

                    
  (هزم). ، ٦/٩٥) تهذيب اللغة : (١
  ، (هزم).  ٥/٢٠٥٨) الصحاح : (٢
  ، (هزم).  ٦/٥١) مقاييس اللغة : (٣
  ، (ه ز م).  ٤/٢٤٠عظم : ) المحكم والمحيط األ(٤
 ، (ه ز م ).  ٣/٢٣٤٩) معجم اللغة العربية المعاصرة : (٥
  .  ٢٥١ من اآلية ) سورة البقرة :(٦
  .  ٢/١٢٣. ومجمع البيان في تفسير القرآن :  ١/٣٣٢) ينظر : معاني القرآن للزجاج : (٧
  .  ٤٧٢) ١٤) نهج البالغة : تح : صبحي الصالح ، الكتاب ((٨
.  ٤/٣٨٣ هج البالغة : ابـن ميـثم البحرانـي ،   ، (هزم) . وشرح ن ٦١٠/ ١٢) ينظر : لسان العرب : (٩

  .  ٥٠٠/  ١٤ومفتاح السعادة : 



)٢٠٨(  

وال يتعرضوا للنساء  دفاع عن نفسه ، وال يقتلوا جريحايتعرضوا لمن ال يستطيع ال
. ومما سـبق نلحـظ   )١(، وغيرها من الوصايا التي كان (عليه السالم) يؤكد عليها

ليـه  نهى عنهـا (ع  الم) ومبادئ الكُفار فاألمور التيمبادئه (عليه الس الفارق بين
خـالق  البعيدة عن اإلنسـانية واأل  السالم) هي من أخالق الكفار في حال الحرب
  السامية وشيم العرب ، فشتان ما بين االثنين .

ووردت لفظة (هزم) دالة على االنكسار والفرار والهرب في كالم العرب ،   
  :)٢(قال لبيد بن ربيعة

وعشةَي الحوانِم أسج نْلَمقَد     هيو َأسَأقَي نم نَّههزوم  
٣(اوقوله أيض( :  

 ميِل مقيسالم جِرعنْمم     حي بِهِمزةَ هيشع اهممثَّ كَلْتَارفَ

                    
.  ٩٣ـ   ٥/٩٢. وفي ظالل نهـج البالغـة :    ٤/٣٨٤ هج البالغة : ابن ميثم البحراني ،) ينظر : شرح ن(١

  .  ٥٠٢ـ  ١٤ومفتاح السعادة : 
  .  ١٩٢نه : ) ديوا(٢
  ) المصدر نفسه . (٣
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  الخاتمة

فخرج حلة البحث في رحاب نهج البالغة ،ه وكرمه أنهيت ربعون اهللا ومنّ  
  : عن البحث في ألفاظ الحرب، أهمها تالبحث في مجموعة من النتائج التي تمخض

مـن ذلـك   دقة اختيار اللفظة لما لها من داللة خاصة ال توجد في غيرها  .١
علـى االجتمـاع    التي تدّلاختيار لفظة (تظاهروا) في قوله (عليه السالم) 

ه (عليـه  نّا ألّكان باإلمكان استعمال لفظة تجمعوا أو تعاونوا إوالمعاونة ، ف
لـى  السالم) عدل عن ذلك لما يقتضيه الموقف ، فداللة (تظاهروا) دالة ع

 نسان ويجعلـه ند اإلالظَّهر هو ما يس نجعل بعضهم لبعض ظهيراً ، كما إ
. في قولـه   بعضاسند بعضهم فدقة الداللة هي اإلسناد ، أي أ يمشي قويما

أي:عن ))لّيتُ عنهاا ومعلى قتالي لَ العرب تظاهرتْلو ((واِهللا(عليه السالم):
 . الحرب

و تكمن في الداللـة السـطحية للفظـة أ    إن قصدية اإلمام (عليه السالم) ال .٢
داللة أعمق وأوسـع  ليه السالم) ما يوحي إلى الضيقة ، فنجد في كالمه (ع

ذهن غير المتأمل والمتفكر لكالمه(عليه السالم)، نحو قوله لى مما يتبادر إ
عند لقائي العدو ، ولو قد حم لي  هادةَي الشَّوال رجاِئلَ (واِهللا((عليه السالم) :

ن لقاء العدو ال يصدق في شخصتُ عنكم)) .أي إ . لقربتُ ركابي ثملقاؤه 
لسـالم)  بل للقاء الشهادة مفهوم أوسع ، فشهادته (عليه ا ساحة المعركة فقط

 حدى مصاديق لقاء العدو . على يد ابن ملجم (لع) هي إ
سلوب الترغيب والترهيب في خطبه ورسائله استعمل اإلمام (عليه السالم) أ .٣

لى سـبيل الرشـاد ،   كر والتأمل في كالمه علّه يهتدي إليدع للمخاطب التف
م حد هن أبوا أعطيت((فإ ونحو :من أبواب الجنة)) .  نحو: ((إن الجهاد باب

ايفالسا من الباطل وناصرللحقّ ، وكفى به شافي . (( 
على خصومه وإفحامهم بالحقائق  سلوب اإلمام (عليه السالم) في الردكان أ .٤

مغة لهم منها رده (عليه السالم)على معاوية :((ليس التاريخية لتكون حجة دا
أمية كهاشم ،وال حرب كعبد المطلب ،وال أبو سفيان كـأبي طالـب ،وال   
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من وال المؤالمهاجر كالطليق ،وال الصريح كاللّصيق ،وال المحقُّ كالمبطل ،
هوى فـي نـار جهنّم)).ونحـو     تبع سلفًاي كالمدغل ، ولبئس الخلفُ خلفٌ

ك وأخيك وخاِلك شدخاً يوم بدرٍ جد اتُل((فأنا أبو حسنٍ قَ :عليه السالم)(قوله
،ي ، مـا اسـتبدلت دينًـا وال    وبذلك الق، يفُ معيوذلك السلب ألقى عدو

وإنّي لعلى المنهاج الذي تركتمـوه طـائعين ودخلـتم فيـه      استحدثت نبيا
 مكرهين)) . 

 أو فيـه  الـوارد  السـياق  من تتجسد معانٍ عدة إلى  الحرب لفظة خروج .٥
 أومن االشتقاق. بالنص المحيطة الظروف من أو التركيب

 وهـو  ،الحقيقـي  معناها على لتدل جند لفظة) السالم عليه( اإلماماستعمل  .٦
 الغلظة يتطلب الذي واجبهم ؛ليناسب وشدة غلظة ذو المقاتلين من مجموعة
 األمـن  األعـداء،وتحقيق  عبث ،والمال،من ،والعرض النفس لحفظ والشدة

 الثـوران  علـى  تدل التي)جيش( لفظة )السالم عليه( اإلماماستعمل  لككد.
 العـدو  ضد والثوران الغضب من عليها هم التي الحالة ليناسب والجيشان

 ).السالم عليه( حكومته أطراف على الهجمات تكررت بعدما
 الواحد الداللي الحقل أو الواحد المبحث ألفاظ يجمع عام معنى هناك أن نجد .٧

 دقيقًا فرقًا هناك أن إلّا الترادف بعالقة الداللة علماء عند يسمى ما ،وهو
 في األلفاظ دالالت بين التضاد عالقة نجد كذلك ، وأخرى لفظة كّل بين

 للحرب االستعداد على الدالة األلفاظ دالالت(نحو اآلخر والمبحث المبحث
 التضاد عالقة كذلك) .الحرب عن التخلف على الدالة األلفاظ داللة وبين
  .  الهزيمة على الدالة األلفاظ وداللة النصر على الدالة األلفاظ داللة بين

 خطبه في اإلسالمية الشريعة بأحكام ويذكّر ينبه ما كثيرا) السالم عليه( كان .٨
 فهو.  اإلسالمية الشريعة حدود على التعدي بعدم اهللا سخط من ويحذّر

 الكريم القرآن آيات من الكثير يقتبس فنجده ، الناطق القرآن) السالم عليه(
 وعدهم ما لينالوا أمامه واالستبسال العدو مواجهة على أصحابه بها ليحثّ
.  واآلخرة الدنيا في لهم فوز األمرين وكال الشهادة أو النصر من تعالى اهللا
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 مستندا وأفعاله أقواله في اإلسالمية الشريعة أحكام) السالم عليه( طبق كذلك
 رجٌل ثمود ناقة عقر إنما(( نحو ، الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن إلى
وه لما بالعذاب اهللا فعمهم واحدضى عما: { سبحانه فقال)) بالروهقَرفَع 

 اإلسالمية الشريعة أحكام فمن) ١٥٧:  الشعراء سورة} (نَادمين فََأصبحوا
:نم بالكفر لرضاهم عليهم اهللا سخط قوم من فكم فعله كمن باإلثم رضي 

) السالم عليه( قوله الشريفة النبوية السنة ومن.  عمل بأي يشتركوا لم وإن
 قتل) وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن علمتم وقد: (( للخوارج
 قصاص فال أهله أما المذنب على إلّا ذنب فال)) أهله ميراثه وورثَ القاتل
  . عليهم

  .مٍوخت بدء في العالمين رب هللا والحمد       
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   ثبت المصادر

  :المصادر والمراجع : أوالً 

  .القرآن الكريم  - 

 (أ) 

 بن محمد العمادي السعود أبو:  المبين الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد •
  .  لبنان – بيروت ، التراث إحياء ،دار) ه٩٨٢. ت( مصطفى

براهيم البالغة المبين : السيد يحيى بن إلى معرفة نهج نين إإرشاد المؤم •
يران إ - قم ارش ،الجحاف ، تح: محمد جواد الحسيني الجاللي ، مطبعة نكَ

 م . ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢، 
. ت( الزمخشري أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو:  البالغة أساس •

 لبنان، -،بيروت العلمية الكتب دار ، السود عيون باسل محمد: تح ،) ه٥٣٨
  .  م١٩٩٨ – ه١٤١٩ ، ١ط
 

أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي (ت. األمثال :  •
،  ١طيد قطامش ، دار المأمون للتراث ،: الدكتور عبد المجحه) ، ت٢٢٤

 م . ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠
ه) ، ١٦٨ل العرب : المفضل بن محمد بن يعلي بن سالم الضبي (ت. اأمث •

 –ه ١٤٠١،  ١لبنان ، ط - حسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ت: إ
 م .١٩٨٣ –ه ١٤٠٣،  ٢م ، ط١٩٨١

 ابن هشام، أوضح المسالك إلى إلفية ابن مالك:لجمال الدين عبداهللا بن يوسف •
  دار الفكر ،بيروت لبنان.

  

 (ب) 
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ي بن يوسف البحر المحيط في التفسير : أبو حيان محمد بن يوسف بن عل •
ه) ، تح: صدقي محمد جميل ، دار ٧٤٥بن حيان أثير الدين األندلسي (ت.

 ه . ١٤٢٠لبنان ،  - الفكر ، بيروت 
البرهان في تفسير القرآن : العالمة المحدث السيد هاشم البحراني : تح.  •

لجنة من العلماء والمحققين االحصائيين ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، 
 م . ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧،  ٢لبنان ، ط -بيروت 

لعالمة المحقق الشيخ محمد تقي هج البالغة : ابهج الصباغة في شرح ن •
 –ه ١٤١٨يران ، إ -، مطبعة سبهر ، طهران ه)١٤١٥(تستري (قدس) الت

 م . ١٩٩٧

 (ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  •

ّم ٢٠٠٨،ه) ، دار الهداية ١٢٠٥بيدي (ت. المرتضى الز . 
ه) ، ٣٩٣ن حماد الجوهري (ت. سماعيل بالعربية : إتاج اللغة وصحاح  •

لبنان ،  –حمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين ، بيروت تح: أ
 م . ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) : محمد بن جرير بن زيد بن كثير  •
 –ه) ، دار التراث ، بيروت ٣١٠بن غالب اآلملي أبو جعفر الطبري (ت. 

 ه . ١٣٨٧،  ٢لبنان ، ط
عراب القرآن : أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا التبيان في إ •

يسى البابي ه) ، تح: علي محمد البيجاوي ، مطبعة ع٦١٦العكبري (ت.
  م ١٩٦٧وشركائه ، بيروت ، 

التحرير والتنوير : الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت.  •
 م . ١٩٨٤لتونسية للنشر ، تونس ، ه) ، الدار ا١٣٩٣
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براهيم م : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إتفسير بحر العلو •
-  ١٤١٣، ١ه) ،دار الكتب العلمية،بيروت/لبنان ،ط٣٧٣السمرقندي (ت. 

  م.١٩٩٣
ه) ، وجالل ٨٦٤حمد المحلي (ت. الجاللين : جالل الدين محمد بن أ تفسير •

ه) ، دار الحديث، ٩١١الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. 
 .  ١مصر ، ط –القاهرة 

حمد منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أتفسير السمعاني : أبو المظفر  •
براهيم ، غنيم ه) ، تح: ياسر بن إ٤٨٩مي الحنفي (المروزي السمعاني التمي

-ه١٤١٨،  ١السعودية ، ط –نيم ، دار الوطن ، الرياض بن عباس بن غا
  م .١٩٩٧

 بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: )كثير ابن تفسير( العظيم القرآن تفسير •
 ، سالمة محمد بن سامي: ،تح) ه٧٧٤. ت( الدمشقي البصري القرشي كثير
 .  م١٩٩٩ – ه١٤٢٠ ، ٢ط ، لبنان – بيروت ، والتوزيع للنشر طيبة دار

(ت.  جليل السيد عبد اهللا شبرمحقق التفسير القرآن الكريم : العالمة ال •
 –ه ١٤٢٨،  ١لبنان ، ط –حياء التراث العربي ، بيروت ه) ، دار إ١٢٤٢
 م .٢٠٠٧

 عباس بن اهللا عبد) : عباس ابن تفسير( عباس ابن تفسير من المقباس تنوير •
 الفيروزآبادي يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: جمع ،) ه٦٨. ت(
 .  م١٩٩٢ –ه ١٤١٢ ، لبنان – بيروت ، العلمية الكتب دار ،) ه٨١٧. ت(

دار تهذيب شرح نهج البالغة البن أبي الحديد:تصحيح:عبد الهادي الشريفي، •
 ه .١٤٢٦، ١الحديث،قم/إيران،ط 

 حمد بن األزهري الهروي (ت.هذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أت •
 –حياء التراث العربي ، بيروت ه) تح: محمد عوض مرعب ، دار إ٣٧٠

 م . ٢٠٠١، ١لبنان ، ط
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توضيح نهج البالغة : آية اهللا العظمى محمد الحسيني الشيرازي (قدس  •
- ه١٤٢٣،  ١لبنان ، ط –، دار العلوم ، بيروت ه)٢٠٠١(ت.  سره)
 م . ٢٠٠٢

 (ج) 

 بن جرير بن محمد ):الطبري تفسير ( القرآن آي تأويل عن البيان جامع  •
 المحسن عبد بن اهللا عبد: تح ،) ه٣١٠. ت( الطبري اآلملي غالب ابن كثير

 – ه١٤٢٢ ، ١ط ، لبنان – بيروت ، والنشر للطباعة هجر دار ، التركي
  . م٢٠٠١

 أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: ) القرطبي تفسير( القرآن ألحكام الجامع •
: تح ،) ه٦٧١. ت( القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرج بن بكر
 مصر، – القاهرة ، المصرية الكتب ،دار اطفيش وإبراهيم البردوني أحمد
 .  م١٩٦٤ – ه١٣٨٤  ،٢ط

جمهرة األمثال : أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن      •
أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد  ،تح:محمده)٣٩٥مهران العسكري (ت. 

 م.١٩٩٨-ه ٢،١٤١٨ان ، دار الجيل،طلبن –، دار الفكر ، بيروت  قطامش
ه) ، ٣٢١جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد األنصاري (ت.  •

،  ١لبنان ، ط –تح: رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للماليين ، بيروت 
 م . ١٩٨٧

سامة ين : السيد عبد اهللا شبر ، تح: أر الكتاب المبالجوهر الثمين في تفسي •
 ه . ١٤٣١،  ١يران ، طإ –الساعدي ، مطبعة سليمان زادة ، قم 

 (ح) 
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مة قطب الدين الكيذري البهقي حدائق الحقائق في شرح نهج البالغة : العال •
عالم القرن السادس الهجري ، تح: عزيز اهللا العطاردي ، مطبعة من أ

 ه . ١٤١٦،  ١يران ، طإ –اعتماد، قم 
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن : الشيخ العالمة محمد  •

شراف: الدكتور األرمي العلوي الهروي الشافعي ، إبن عبد اهللا ااألمين 
لبنان ،  –هاشم محمد علي بن حسين مهدي ، دار طوق النجاة ، بيروت 

 م . ٢٠٠١ –ه ١٤٢١،  ١ط

  (ج)
جني:تح:محمدعلي النجار،دار الكتب الخصائص:البن 

  م٢٠٠٠العلمية،بيروت/لبنان،

 (د) 
 آل حسين محمد:  الثالث القرن نهاية إلى العرب عند اللغوية الدراسات •

 .  م١٩٨٠ ، ١ط ، لبنان – بيروت ، الحياة مكتبة دار ياسين،
حمد بن لمكنون : أبو العباس شهاب الدين أالدر المصون في علوم الكتاب ا •

حمد ه) ، تح: أ٧٥٦بالسمين الحلبي (ت. يوسف بن عبد الدائم المعروف 
 ه.١٤٢٦سوريا ،  –محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق 

داللة األلفاظ:الدكتور إبراهيم أنيس،مكتبة األنجلو  •
 م.١٩٧٦، ٣المصرية،القاهرة/مصر،ط

الفتاح عبد الجليل  داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث:عبد •
 م.١٩٩١-ه١٤١١البركاوي،دار المنار، القاهرة/مصر،

دور الكلمة في اللغة :ستيفن أولمان،ترجمة:د.كمال محمد بشر،مكتبة  •
 م.١٩٧٥القاهرة/مصر،الشباب،
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عوف بن حنيف بن قتيبة بن تميم بن أبي مقبل بن ديوان ابن مقبل:  •
- ه١٤١٦لبنان ،  –روت بيح: عزة حسن ، دار الشرق العربي ،، تالعجالن
 م . ١٩٩٥

ديوان أبي زبيد الطائي : حرملة بن المنذر بن معد يكرب أبي زبيد الطائي  •
العراق ،  –، تح: الدكتور نوري حمودي القيسي ، مطبعة المعارف ، بغداد 

 م . ١٩٦٧
، تح: محمد حسين ،  ه)٦٢٥(ت. عشىديوان األعشى : ميمون بن قيس األ •

 م . ١٩٥٠ر ، مص –سكندرية د.ط ، اإل
،  ه)٥٦٥(تديوان امرئ القيس : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي •

،  ٥مصر ، ط –براهيم ، دار المعارف ، القاهرة الفضل إتح: محمد أبو 
 م . ١٩٥٨-ه١٣٧٧

ديوان أوس بن حجر : أوس بن حجر ، تح: محمد يوسف نجم ، دار  •
 م . ١٩٧٩ –ه ١٣٩٩،  ٣لبنان ، ط –صادر، بيروت 

ديوان بشر بن أبي خازم : بشر بن أبي خازم بن عوف بن حميري  •
، شرح : مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ،  م)٦٠١ق.م/٢٢(تاألسدي
 م . ١٩٩٤- ه١٤١٥،  ١لبنان ، ط –بيروت 

، دار بيروت للطباعة  ه)٧٢٨(تديوان جرير : جرير بن عطية الخطفى •
 م . ١٩٨٦- ه١٤٠٦لبنان ،  –والنشر ، بيروت 

ا ، دار الكتب سان بن ثابت األنصاري ، تح: عبدأ على مهنديوان حسان : ح •
 م . ١٩٩٤ –ه ١٤١٤،  ٢لبنان ، ط –العلمية ، بيروت 

ديوان الحطيئة : جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم ولقبه  •
الحطيئة، دراسة : الدكتور مفيد محمد قميمة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م . ١٩٩٣ –ه ١٤١٣لبنان ،  –
يل ة العدوي ذي الرمة ، تصحيح : كارلديوان ذي الرمة : غيالن بن عقب •

 م . ١٩١٩ –ه ١٣٢٧هنري هيس مكارتني ، مطبعة الكلية ، كلية كامربح ، 
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ليم بن الورد ديوان رؤية بن العجاج : رؤبة بن العجاج ، ترتيب : و •
 م . ١٩٩٦كويت ، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ال ،البروسي

علي حسن ديوان زهير بن أبي سلمى : زهير بن أبي سلمى ، شرح :  •
 م . ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت فاعور

سماعيل بن محمد بن يزيد ربيعة المعروف بالسيد إديوان السيد الحميري :  •
للمطبوعات ،  شرح : ضياء حسين األعلمي ، مؤسسة األعلميالحميري ، 

 م . ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠،  ١لبنان ، ط –بيروت 
ديوان طرفة بن العبد : طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي  •

ه) ، تح: مهدي محمد ناصر الدين ، ٥٦٤أبو عمرو الشاعر الجاهلي (ت. 
 م . ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣،  ٣لبنان ، ط –دار الكتب العلمية ، بيروت 

لطرماح ، تح: لحكم بن حكيم بن الحكم بن طيء الملقب باديوان الطرماح : ا •
،  ٢لبنان ، ط –دار الشرق العربي ، بيروت الدكتورة عزة حسن ،

 م . ١٩٩٤-ه١٤١٤
دار  ، علي تح: حسان فالح أو ديوان الطفيل: طفيل بن كعب الغنوي، •

 م .١٩٩٧، ١لبنان،ط-صادر،بيروت
جشعم بن عامر بن مالك بن ديوان عبيد بن األبرص : عبيد بن األبرص بن  •

حمد عدرة ، دار الكتاب العربي رث بن ثعلب بن أسد ، شرح : أشرف أالحا
 م . ١٩٩٤ –ه ١٤١٤،  ١لبنان ، ط –، بيروت 

الب بن عبد بي طالب (عليه السالم) : علي بن أبي طأديوان علي بن  •
: عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، المطلب (عليه السالم)، تح

 م . ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦،  ٣لبنان ، ط –ت بيرو
ميل بديع يعقوب ، دار بن كلثوم : عمرو بن كلثوم ، تح: إديوان عمرو  •

 م . ١٩٩١ –ه ١٤١١،  ١لبنان ، ط –الكتاب العربي ، بيروت 
ه)، ٧٣٣ديوان الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة الملقب بالفرزدق (ت. •

- ه١٤٠٧ ،١طلبنان ، –وت تح: علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بير
 م ١٩٨٧
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بن تغلب بن ديوان القطامي : عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر  •
حمد مطلوب ، دار الثقافة ، حبيب القطامي ، تح : إبراهيم السامرائي ، وأ

 م . ١٩٦٠ –ه ١٣٧٩،  ١لبنان ، ط –بيروت 
ديوان الكميت : الكميت بن زيد األسدي ، تح : الدكتور محمد نبيل طريفي  •

 م . ٢٠٠٠،  ١لبنان ، ط –، دار صادر ، بيروت 
ديوان لبيد بن ربيعة : لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب العامري ،  •

، دار الكتاب  شرح الطوسي ، وضع حواشيه وفهارسه : حنا نصر الحقّ
 م . ١٩٩٣ –ه ١٤١٤،  ١لبنان ، ط –العربي ، بيروت 

ديوان المهلهل : المهلهل بن ربيعة ، شرح : طالل حرب ، دار العالمية ،  •
 د.ت . 

ديوان النابغة الجعدي : قيس بن عبد اهللا بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن  •
ربيعة بن عامر بن صعصعة ، تح : الدكتور واضح الصمد ، دار صادر ، 

 م . ١٩٩٨،  ١لبنان ، ط –بيروت 
براهيم ، الذبياني ، تح : محمد أبو الفصل إديوان النابغة الذبياني : النابغة  •

 ، د.ت .  ٢مصر ، ط –دار المعارف ، القاهرة 
ديوان الهذليين : الشعراء الهذليين ، ترتيب : محمد محمود الشنقيطي ،  •

 م . ١٩٦٥ –ه ١٣٨٥مصر ،  –الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة 

 (س) 

ه) ٢٢٤السالح : أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي (ت. •
،  ٢لبنان ، ط –، تح : حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 م . ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥
ه)، ٢٧٣سنن ابن ماجة : ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني (ت. •

لبنان ،  –حياء الكتب العربية ، بيروت الباقي ، دار إح : محمد فؤاد عبد ت
 د.ت . 
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سحاق بن بشير بن األشعث بن إ سنن أبي داوود : أبو داوود سليمان بن •
ه) ، تح : محمد محيي الدين ٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السجستاني (ت. 

 عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، د.ت . 
بن عيسى سورة بن موسى الضحاك الترمذي سنن الترمذي : محمد  •

ه) ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ٢٧٩(ت.
 م . ١٩٧٥ –ه ١٣٩٥،  ٢مصر ، ط –القاهرة 

 (ش) 
حمد بن محمد بن الحسن المرزوقي شرح ديوان الحماسة : أبو علي أ •

ه) ، تح: غريب الشيخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٤٢١األصفهاني (ت. 
 م . ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤،  ١لبنان ، ط –

ه) ، مؤسسة ٦٥٦شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد المعتزلي (ت.  •
 م . ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠،  ٣لبنان ، ط –األعلمي للمطبوعات ، بيروت 

 –كرم ، بيروت اس علي الموسوي ، دار الرسول األالغة : عبشرح نهج الب •
 م . ١٩٩٨ –ه ١٤١٨،  ١لبنان ، ط

ه)، ٦٧٩شرح نهج البالغة : كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت. •
 ه . ١٣٧٩يران ، إ –مطبعة الحيدري ، قم 

شرح نهج البالغة المقتطف من بحار األنوار : علي أنصاريان ، تصحيح  •
المي ، الدائرة العامة سحاج علي فرد ، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلمرتضى 

 ه . ١٤٠٨،  ١يران ، طللنشر واإلعالم ، إ
شعر عبدة بن الطيب : يحيى الجبوري ، دار التربية للطباعة والنشر ،  •

 م . ١٩٧١ –ه ١٣٩١العراق ،  –بغداد 
حمر الباهلي ، تح: حسين شعر عمرو بن أحمر الباهلي : عمرو بن أ •

 سوريا ، د.ت .  –عطوان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق 
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم : نشوان بن سعيد الحميري  •

طهر بن العمري ، مكتور حسين بن عبد اهللا ه) ، تح : الد٥٧٣اليمني (ت. 
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رباني ، ويوسف محمد عبد اهللا ، مطبعة دار الفكر المعاصر ، علي اإل
م ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠،  ١سوريا ، ط –لبنان ، دار الفكر ، دمشق  –بيروت 

 .  

 (ص) 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها:البن فارس،تح:مصطفى  •
 .  الشويهي،بدران للطباعة والنشر،بيروت/ لبنان،د.ت

سماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي ، تح : صحيح البخاري : محمد بن إ •
،  ١لبنان ، ط –محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، بيروت 

 ه . ١٤٢٢
ح : محمد فراد ه) ، ت٢٦١صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت.  •

 لبنان ، د.ت .  –حياء التراث العربي ، بيروت عبد الباقي ، دار إ

 (ع) 
العقد الفريد : أبو عمر شهاب الدين بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن  •

ه) ، دار الكتب ٣٢٨ندلسي (ت. ن سالم المعروف بابن عبد ربه األحديد ب
 م . ١٩٨٣ –ه ١٤٠٤،  ١لبنان ، ط –العلمية ، بيروت 

مصر ،  –ة حمد مختار عمر ، مكتبة لسان العرب ، القاهرعلم الداللة : أ •
 م . ١٩٩٨،  ٥ط

منقور عبدالجليل،إتحاد :-أصوله ،ومباحثه في التراث العربي–علم الداللة  •
 م.٢٠٠١الكتاب العرب،دمشق/سوريا،

علم الداللة:كلود جرمان وريمون لوبلون، ترجمة:نور الهدى لوشن،المكتب  •
 م.٢٠٠٦الجامعي الحديث،االسكندرية/مصر،

علم الداللة التطبيقي في التراث العربي : الدكتور هادي نهر ، دار األمل  •
 م . ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٧،  ١األردن ، ط –للنشر والتوزيع ، أربد 
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،مكتبة زهراء حسام البهنساويعلم الداللة والنظريات الداللية الحديثة: •
 م .٢٠٠٩، ١الشرق،جامعة الفيوم،مصر،ط

فوزي عيسى ،دار المعرفة :-النظرية والتطبيق -علم الداللة •
 م.٢٠٠٨، ١الجامعية،االسكندرية/مصر،ط

 ، عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء للطباعة والنشرعلم اللسانيات الحديثة : •
 م . ٢٠٠٢،  ١ط

 (غ) 
الغريب المصنف : أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي  •

سالمية عدنان داوودي ، مجلة الجامعة اإل ه) ، تح : صفوان٢٢٤(ت. 
 ه . ١٤١٧،  ٢ه ، ج١٤١٤،  ١بالمدينة المنورة ، السعودية ، ط ج

ة األنوار في فضائل حيدر علي بن أبي طالب (عليه السالم) (أشع غزوات •
شرف ، يخ جعفر النقدي ، مطبوعات دار األندلس النجف األ: الشالكرار)
 م . ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠،  ١لبنان ، ط –بيروت 

 (ف) 

الفروق اللغوية : أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى  •
براهيم سليم ، دار العلم ه) ، تح : محمد إ٣٩٥العسكري (ت.  بن مهرانا

 .  م١٩٩٧-ه١٤١٨مصر ،  –والثقافة ، القاهرة 
أبو منصور  سماعيلالعربية : عبد الملك بن محمد بن إفقه اللغة وسر  •

حياء التراث العربي، ه) ،تح :عبد الرزاق المهدي ،دار إ٤٢٩الثعالبي (ت. 
 م . ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢،  ١ط

ي الغريري ، مؤسسة في ظالل نهج البالغة : محمد جواد مغنية ، تح : سام •
 م . ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥،  ١يران ، طإ –سالمي ، طهران دار الكتاب اإل

 (ق)  
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   آبادي أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز الدينالقاموس المحيط : مجد  •
تح : مكتبة تحقيق التراث ، محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة ه) ،٨١٧(ت. 

 م . ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦،  ٨لبنان ، ط –الرسالة ، بيروت 

 (ك) 

ه) ، ٣٢٩سالم الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت. الكافي : ثقة اإل •
 ه . ١٤٢٨،  ١طلبنان ،  –منشورات الفجر ، بيروت 

الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  •
ه) ، ٦٣٠الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن األثير (ت. 

، ١لبنان ، ط –تح : عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العربي ، بيروت 
 م . ١٩٩٧ –ه ١٤١٧

ه) ، ٢٨٥ب : محمد بن يزيد البرد أبو العباس (ت. الكامل في اللغة واألد •
 م . ١٩٩٧ –ه ١٤١٧،  ٣مصر ، ط –القاهرة : دار الفكر العربي ،تح

كتاب الصافي في تفسير القرآن : الفقيه محمد بن المرتضى المعروف  •
ه) ، تح : السيد محسن الحسيني ١٠٩١(ت.  بالمولى محسن الكاشاني

 ه . ١٤١٩،  ١يران ، طإ –األميني ، مطبعة المروى ، طهران 
، تح : مهدي ه) ١٧٠حمد الفراهيدي (ت. كتاب العين : الخليل بن أ •

 براهيم السامرائي ، دار الهالل . المخزومي ، الدكتور إ
حمد ن عمرو بن أ: أبو القاسم محمود ب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل •

لبنان ،  –ه) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ٥٣٨جار اهللا الزمخشري (ت. 
 ه . ١٤٠٧،  ٣ط

أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكوفي أبو البقاء الحنفي الكليات : •
ه) ، تح : عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ١٠٩٤(ت.ف

 م.١٩٩٨-ه١٤١٩، ٢لبنان ،ط –، بيروت 

 (ل) 
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ه)، ٧١١لسان العرب : محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري (ت.  •
 ه . ١٤١٤،  ٣لبنان ، ط –دار صادر ، بيروت 

 (م) 

ه) ، ٢٠٩مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري (ت.  •
 م . ١٣٨١مصر ،  –سزكين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة تح : محمد فؤاد 

 األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار : جمال الدين محمدمجمع بحار  •
م) ، مطبعة مجلس دائرة ٩٨٦ني (ت. طاهر بن علي الصديقي الهندي الفت

 م . ١٩٦٧ –ه ١٣٨٧،  ٣مصر ، ط –المعارف العثمانية ، القاهرة 
الحسن بن الفضل الطبرسي ، تح :  مجمع البيان : أبو علي الفضل بن •

- ه١٤١٨،  ١لبنان ، ط –دار الكتب العلمية ، بيروت ن ،إبراهيم شمس الدي
 . م١٩٩٧

، تح :  ه)٣٩٥حمد بن فارس بن زكريا (ت. مجمل اللغة : أبو الحسين أ •
،  ٢لبنان ، ط –مؤسسة الرسالة ، بيروت زهير عبد المحسن سلطان ،

 م . ١٩٨٦-ه١٤٠٦
محاضرات في علم الداللة:خليفة بوجادي،بيت الحكمة للنشر  •

 م.١،٢٠٠٩والتوزيع،سطيف /الجزائر،ط 
حمد عبد : أبو أ) عطية ابن تفسير( ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي •

ه) ، ٥٤٢ندلسي (ت. ن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األالحق بن غالب ب
لبنان ،  –تح : عبد السالم عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ه. ١٤٢٢،  ١ط
ه) ٤٥٨(ت. محيط األعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهوال المحكم •

،  ١لبنان ، ط –، تح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 م . ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١
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 ه) ،تح : خليل٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت.المخصص :  •
- ه١٤١٧، ١إحياء التراث العربي، بيروت/لبنان،ط إبراهيم جفال،دار

  م.١٩٩٦
 ردا ، )ه٩١١ت( السيوطي الدين جالل : وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة  •

 ت..،د١لبنان،ط/الجيل،بيروت

المستدرك على الصحيحين : أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد  •
لمعروف بابن البيع النيسابوري ا بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عطا تح : مصطفى عبد القادره) ،٤٠٥(ت.
 م . ١٩٩٠ –ه ١٤١١،  ١ط

حمد جار اهللا : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ المستقصى في أمثال العرب •
،  ٢لبنان ، ط –ه) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٥٣٨الزمخشري (ت. 

 م . ١٩٨٧
ن أسد الشيباني حمد بن محمد بن حنبل بن هالل بو عبد اهللا أحمد : أبمسند أ •

مؤسسة يب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،شعه) ، تح :٢٤١(ت. 
 م .٢٠٠١ –ه ١٤٢١لبنان ، ط ،  –بيروت ، الرسالة

:فوزي يوسف  -موضوعات وألفاظ -المعاجم العربية  •
 ،١الهابط،الوالء،مصر،ط

 م .١٩٩٢
 بن الحسين محمد أبو:  )البغوي تفسير (القرآن تفسير في التنزيل معالم •

 جمعة وعثمان ، النمر اهللا عبد بن محمد: تح ،) ه٥١٠. ت( البغوي مسعود
 ، السعودية ، والطباعة للنشر طيبة دار ، الحرش مسلم وسلمان ، ضميرية

 . م١٩٩٧ – ه١٤١٧ ، ٤ط
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بالوالء األخفش األوسط معاني القرآن لألخفش : أبو الحسن المجاشعي  •
 –مكتبة الخانجي ، القاهرة ه) تح :الدكتورة هدى محمود قراعة ،٢١٥(ت.

 م . ١٩٩٠ –ه ١٤١١،  ١مصر ، ط
براهيم بن السري بن سهل للزجاج : أبو اسحاق إعرابه معاني القرآن وإ •

 –ه ١٤٠٨،  ١لبنان ، ط –ه) ، عالم الكتب ، بيروت ٣١١الزجاج (ت. 
 م. ١٩٨٨

معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي  •
 م . ١٩٩٥،  ٢لبنان ، ط –ه) ، دار صادر ، بيروت ٦٢٦(ت. 

فارابي براهيم بن الحسن المعجم ديوان األدب : أبو ابراهيم إسحاق بن إ •
براهيم أنيس ، ه) ، تح : الدكتور أحمد مختار عمر ، مراجعة إ٣٥٠(ت.
مصر ،  –القاهرة  ، الشعب للصحافة والطباعة والنشرسة دار مؤس

 م . ٢٠٠٣-ه١٤٢٤
معجم الفروق اللغوية : أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن  •

خ بيت اهللا بيات ه) ، تح : الشي٣٩٥يحيى بن مهران العسكري (ت. 
سالمي التابعة لجماعة ومؤسسة النشر اإلسالمي ، مؤسسة النشر اإل

 م . ١٩٩١ –ه ١٤١٢،  ١يران ، طإ –المدرسين بقم ، قم 
ه) ، ١٤٢٤حمد مختار عمر (ت. لمعاصرة : الدكتور أمعجم اللغة العربية ا •

 م . ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩،  ١لبنان ، ط –عالم الكتب ، بيروت 
 بن عبد سماء البالد والمواضع : أبو عبيد عبد اهللامعجم ما استعجم من أ •

لبنان،  –ه) ، عالم الكتب ، بيروت ٤٨٧ندلسي (ت. لعزيز محمد البكري األا
 ه . ١٤٠٣،  ٣ط

 –دار الدعوة ، القاهرة : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط  •
 مصر، د.ت . 

يران ، إ –مطبعة كَلبرك ، قم ه)،١٩٤٠(تالشيخ عباس القميمفاتيح الجنان : •
 ه . ١٤٢٨،  ٤١ط
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(التفسير الكبير) : أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن  مفاتيح الغيب •
حياء التراث ه) ، دار أ٦٠٦ر الدين الرازي (ت. الحسين التميمي فخ

 م . ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠،  ٣لبنان ، ط –العربي، بيروت 
قوي ، زنبق ، طهران ي شرح نهج البالغة : محمد تقي النمفتاح السعادة ف •

 ه . ١٤٢٨،  ٢يران ، طإ –
المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب  •

ه) ، تح : صفوان عدنان الداودي ، دار القلم ، دمشق ٥٠٢األصفهاني (ت. 
 ه . ١٤١٢،  ١لبنان ، ط –سوريا ، الدار الشامية ، بيروت  –

ه)، ١٤٠٨سالم : الدكتور جواد علي (ت. المفصل في تاريخ العرب قبل اإل •
 م . ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢،  ٤، ط دار الساقي

ه) ، تح ١٦٨بن سالم الضبي (ت. المفضليات : المفضل بن محمد بن يعلي  •
 –حمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة : أ

 مصر ، د.ت . 
ه) ، تح : عبد ٣٩٥حمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت. مقاييس اللغة : أ •

 م . ١٩٧٩ –ه ١٣٩٩لبنان ،  –الفكر ، بيروت  السالم محمد هارون ، دار
عالم ه)،محمد عبد الخالق عضيمة،٢٨٥المقتضب:ألبي العباس المبرد(ت •

 الكتب،بيروت/ لبنان.
حمد الشهرستاني لفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي أالملل والنحل : أبو ا •

 . م١٩٧٥-ه١٣٩٥، ٢،بيروت/لبنان،طه) ، مؤسسة الحلبي ٥٤٨(ت.
ل اللغة : علي بن الحسن الهنائي األزدي أبو الحسن كراع النحالمنجد في  •

حمد مختار عمر والدكتور ضاحي عبد ه) ، تح : الدكتور أ٣٠٩(ت. بعد 
 م . ١٩٨٨،  ٢مصر ، ط –الباقي ، عالم الكتب ، القاهرة 

منهاج البراعة في شرح نهج البالغة : العالمة المحقق ميرزا حبيب اهللا  •
حياء ، تح : علي عاشور ، دار إ ه)١٣٢٤(تسره) دسالهاشمي الخوئي (ق

 م . ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤،  ١لبنان ، ط –التراث ، بيروت 
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المفسر قطب  األديب منهاج البراعة في شرح نهج البالغة : األديب المحدث •
ه) ، تح : السيد عبد ٥٧٣الحسين سعيد هبة اهللا الراوندي (ت.  الدين أبو

 ه . ١٤٠٦يران ، إ –، مطبعة الخيام ، قم  اللطيف الكوهكمري

 (ن)  

نخبة الشرحين في شرح نهج البالغة : السيد العالمة عبد اهللا شبر ، مطبعة  •
 م . ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥،  ١العراق ، ط –النهضة ، بغداد 

 بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: )الماوردي تفسير( والعيون النكت  •
 المقصود عبد بن السيد: تح) ه٤٥٠. ت( الماوردي البغدادي البصري حبيب
 .  ت.د ، لبنان – بيروت ، العلمية الكتب دار ، الرحيم عبد ابن

الشيرازي ، مطبعة سليمان نفحات الوالية : سماحة الشيخ ناصر مكارم  •
 م . ١٩٩٥ –ه ١٤١٦،  ١يران ، طزادة ، إ

بن عبد المطلب ب نهج البالغة : اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طال •
تح : صبحي الصالح ، )،٤٠٦جمع : الشريف الرضي (ت(عليه السالم) ،
 م . ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩،  ٢يران ، طإ –مطبعة وفا ، قم 

تح : آية اهللا العظمى السيد  )٤٠٦ت( الرضي الشريف:  جمع نهج البالغة : •
 –ه ١٤٢٩،  ١لبنان ، ط –محمد الحسيني الشيرازي ، دار العلوم ، بيروت 

 م . ٢٠٠٨
محمد عبده ، دار  :شرح،)٤٠٦ت( الرضي الشريف:  جمعنهج البالغة :  •

 لبنان ، د.ت .  –المعرفة ، بيروت 
نهج البيان عن كشف معاني القرآن : محمد بن الحسن الشيباني من أعالم  •

 –الشيعة في القرن السابع ، تح : حسن دركَاهي ، مطبعة الهادي ، قم 
 ه . ١٤١٩،  ١يران، طإ

 (و) 
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الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : أبو الحسن علي بن محمد بن علي  •
ه) ، تح : صفوان عدنان داوودي ، ٤٦٨الواحدي النيسابوري الشافعي (ت. 

،  ١لبنان ، ط –سوريا ، الدار الشامية ، بيروت  –دار القلم ، دمشق 
 ه . ١٤١٥

د السالم ه) ، تح : عب٢١٢وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقري (ت.  •
 ه . ١٣٨٢،  ٢مصر ، ط –محمد هارون ، مطبعة المدني ، القاهرة 

 : الرسائل واألطاريح الجامعية :  ثانيا
بهجة الحدائق في شرح نهج البالغة ، للسيد عالء الدين كلستانة الحسيني  •

، غيداء كاظم عبد اهللا ، أطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب ، (دراسة وتحقيق) 
 م . ٢٠١٦ة ، جامعة القادسي

) ، صفية بوقنة ، رسالة للغة العربية (فقه اللغة أنموذجامعاجم المعاني في ا •
الوادي ، الجمهورية الجزائرية  –ماجستير ، جامعة حمه الحضر 

 م . ٢٠١٥ –ه ١٤٣٦الديمقراطية، 

 : البحوث  ثالثًا

 اإلسالمية الجامعة ،) ه١٤٢٠. ت( سالم بن محمد بن عطية:  الكبرى بدر •
  .م١٩٧١-ه١٣٩١ ، الثاني العدد الرابعة، السنة السعودية، ، المنورة بالمدينة

،شبكة يوسف العربي السيد.د:واألنواع والمجال المفهوم-الداللة وعلم الداللة •
 األلوكة، موقع ألكتروني.

عالم المركز الفلكلوري ارة اإلبراهيم السامرائي ، وزالسالح في العربية : إ •
 م . ١٩٧٧العراق ،  –، بغداد 

شعر الجميع األسدي : تح : محمد علي دقة ، مجلة جامعة الملك سعود ،  •
 م . ١٩٩١ –ه ١٤١٢
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د ، مجلة المورد ، دار لألصمعي : تح : محمد جبار المعيب كتاب السالح •
، العدد الثاني ،  ١٦العراق ، المجلد  –الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

 م . ١٩٨٧
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The words of war in the approach of rhetoric 
  
 Al-Balaghah is considered one of the sources of the 
Arab-Islamic literary heritage. It represents a model for the 
high-level speech in its communication and the eloquence of its 
words. It was issued by the legislator of eloquence and its source 
and the origin and origin of rhetoric. It is a valuable collection 
of the speeches of Imam Ali (peace be upon him) and his 
messages and his ruling, man stands before her with reverence 
and reverence. It contains various purposes from the words of 
the Commander of the Believers (peace be upon him), but most 
of his sermons (peace be upon him) and his messages warlike, 
jihadist and serious. 
 The Imam (peace be upon him) used the method of 
encouragement and intimidation to influence the minds of his 
listeners and hearts, recalling the provisions of Islamic law and 
what awaits the Mujahideen in the cause of Allah from victory 
and martyrdom , And lost the losers from the victory of Islam 
and the defense of the Islamic nation, shame in this life, and fire 
in the Hereafter. The Imam (peace be upon him) was better than 
the representative of Islam after the Messenger of Allah (peace 
be upon him and his family) and the application of its provisions 
and principles of humanity was keen on human dignity and 
recommends the non-bloodshed and recommends the owners 
also not to be exposed to women and children and the elderly 
and weak who do not participate in the war . 
 Many linguists and researchers have tried to study the 
approach of rhetoric in a literal, grammatical, semantic, 
technical and rhetorical way. However, I did not find the lesson 
of the words of war, despite the many. It led me to study it under 
the title " On three chapters, the first chapter: includes the words 
that indicate the meaning of war and words that approach them 
in the meaning and words to prepare for and lag behind. Chapter 
II: Tools of war and includes (kit and number). And the third 
chapter : the facts and results, and includes the names of the 
battles indicated by Imam (peace be upon him) in his words, and 
the results of the victorious and defeated war, and the study on 
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the division of language in it also according to the semantic 
fields , Is a group of words linked to the semantics and placed 
under the word common, and the vocabulary is linked to one of 
the relationships as a synonym relationship that combines the 
same or one semantic field towards the subject, which includes 
the words of the war and the study, which includes the words of 
several war, The words of the relationship of contradiction 
between one section and another towards the subject, which 
includes words that indicate victory and its relationship to the 
study, which includes words that indicate defeat. It also includes 
one subject or one semantic field verbal common, that the single 
word several meanings, and this is found within each of the 
study of the study as well as the relationship of part of each . 
The study concluded with the most important findings of the 
research, including: Islam is not based on bloodshed and 
preserve the human dignity, and that jihad was imposed on 
Muslims in order to protect the Islamic nation and defend them 
from the enemies . One of the results is also the accuracy of the 
choice of words. Each word has its special significance, which 
places it in the appropriate position of the structure or sentence. 
We also find that the owners of dictionaries have cited the 
words of the faithful to express many of the meanings of the 
words of the owner of the lexicon of the eye, and the majority of 
language, and sanitation , and the basis of rhetoric and others. 
We also find many commandments and directives and military 
and combat teachings of the members of his army (peace be 
upon him), which shows the wisdom and long-lived in the war 
and long-lived in the war and in response to those who deny it 
(peace be upon him) . 
 The study was based on the realization of Subhi Saleh to 
the approach of rhetoric, as well as on the explanations of the 
approaches to the research, including the explanation of the 
approach of Al-Balajah to Ibn Abi Al-Hadid, and the approach 
of Al-Balajah with the explanation of Muhammad Abdo. And 
adopted in the statement of the word lexicon on the Arabic 
translators, including the lexicon of the eye, and the mass of 
language, and sanitation, and so on . 
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