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َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن )          

َِ ِرَسـاَلَ ُ        َْـ ْعَعـْ  َمَاـا َبلت ََ  ْْ َربَِّك َوِإْن َلـ

َواللتُ  َيْعِصُاَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللتَ  َلا َيْهِدي 

 .سورة املائدة  (76)العَقْوَم العكَاِمِريَن 

 

 اهلل العلي العظيْصدق 
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 املقدمة
 

ها ياَعندما ختوض الشخوص بأمكارها وأخالقياَها وسلوك            

َشـخ    وَضع أثرهـا الواحـو والعايـي ميـ  ،     يف عامل اإلنسانية ،

واألديـان  حتجاـ  القوميـات   حتده و وَس ضيف األقالم بال حدود ما

ــهاه   ــع وامل ــار اإلنســاني وميضــ  الســا ع ،   واملواق ــوا املن ، ليكون

 ..وميدانية قيادي   وريادياَ  

شـخ    ه احلقيقـة العظياـة الـال دـدودة عنـد     وجتّلِ هـه             

ْ    صـ  )م داـد بـن عبـد اهلل    سول األكـر الر ( اهلل عليـ  وللـ  وسـل

، ومنهْ اس اد ، وراح َمْن  (عليهْ السالم)لل  األبرار األ هار شخوص و

 .. األقالميدونها بالقلوب ويعيش عاي إنساني هْ ل

، املا د عرب الـدنيا  وانثنِ هلْ الوسادة ، لريَقي منهْ بعطائ               

 ..عظيْ عطاء اهلل َعاىل لإلنسانية ( عليهْ السالم)مال عج  مهْ 

َســابي األدبــاء والشــعراء يف شــرف  ، وبهــها ال و ــ  وا جتــاه             

مـا  ـاد بـ  أمـري املـومند وسـيد       من ميض أنـوارهْ ، ومنـ     ق باس ا

 ( ..علي  السالم)البلَاء وإمام امل قد اإلمام علي بن أبي  ال  

َس شـهد بـ    ، العـامل علـم مـد الـدهور     ووقِْ القادة وأحـرار              

وقائع  ، مال حـوا ز يف   ، وَن ه  اإلنسانية من عظيْ( لسالمعلي  ا)

ـ   الدين عند الْضاءات اإلنسـانية ، و  ُحجـ  عنـد    ي ِّام ـدادات وَرق

 ..ة النبيلة الكلاات السامي
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وهكها ام شي األدي  والكاَ  اإلنساني الكـبري بـول                  

املصــدر الواحــد   ، والــهي َْ  ــِ لماقــ  علــم حقيقــة ســالمة قلاــ

 ..لألديان السااوية 

و ِلَاْن ُيريد أن يَرتف من منهـ   الكلاة ، انْ  ـَج نقاوةمبهو            

 ..احلي الصايف ، ومن  ما يه دي إىل  ريي الصراط املس قيْ 

،  (عيـد الَـدير   ) مبل ا   املباركة ( سالمة ) مكان شروع             

قد ختطم ك  احلوا ز املصطنعة دون الدين اإلسـالمي ، ليقـرأ مـا    

 ( : علي  السالم)املومند وّ   ب  أمري 

(ي اخَللعِي َلَك ِم َنِظرٌي ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِما َأإمَّ) 

 

 

، وبدأ بول  سالمة مبنا اَ  للخالي عز و   ب سديد اخلطـم            

 :حيث يقول 

 

 ( :مولد علي ) ؛ ح م يقول يف قصيدَ  الزاخرة           

                                                 
 
دار /  ط/ ضبط نّصه صبحي الصالح / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 . 427ص /  667 / لبنان / بيروت  / الكتاب اللبناني 
2
/  646 /  لبنان –بيروت / مطبعة النسر / عيد الغدير ؛ أول ملحمة عربية / بولس سالمة  - 

 . 34ص 
3
 . 55ص / المصدر نفسه  - 

ــدد خطــ   ــي س ــا إهل ــينيي  اي م
 

 قــد ّّرســِ بالضــاللة  ّيــا    
  

 بالعـــهاب األمـــّر  هِّـــر مـــوادي
 

ميعــود الصلصــال دّراي مضــيا  

 

 
 

َِ بالرســول واحــّو حــربٌ    ــ  لَمْن
 

 والَيوم الدكناء قصف رعـود  
 

ــن   ــاح الـ ــوم صـ ــ : يـ  أن   إلـ
 

ــد    ــيمنوا بوحيـ ــي مـ ــري ربـ  ـ

 

 
 

 أدبر الص   كالقطيع  زعـاي 
 

 هــالع القلــ  مــن فئــري الْهــود  
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اهلل  صـ  )من عظيْ خلي اهلل ُمهج   ( ي  السالمعل)واس قم              

 :، ليظهر  ان  منها الشاعر الكبري ( علي  ولل  وسلْ

 

:، مدار العلْ ( اهلل علي  ولل  وسلْ ص )مهو                 

 

 

                

اهلل عليـ    صـ  )  لرسـول   ن خطاب اخلالي عز و ح م كا              

 ( :ولل  وسلْ

ْعَعـْ  َمَاـا      )               ََ  ْْ َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمـْن َربِّـَك َوِإْن َلـ

ــا َيْهــِدي العَقــْوَم   َِ ِرَســاَلَ ُ  َواللتــُ  َيْعِصــُاَك ِمــَن النَّــاِس ِإنَّ اللتــَ  َل ــ َْ َبلت

 .سورة املائدة  (76)العكَاِمِريَن 

 :وبال و   هها يقول بول  سالمة                 

              

ة املق ضــبة ، ومنــ  كــان ال و ُّــ  رــو دــاور هــهه الدراســ              

والكشف عـن  وانـ  مـن الروحـة العظياـة العطـاء مـن الرسـول         

                                                 
 
 . 53ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 54ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 26 ص / المصدر نفسه  - 

ــ    ــ   ــ ــد لدم مثــ ــي  يف ولــ  لــ
 

ــور    ــ  املعاـ ــّرت رواسـ ــه قـ  منـ
 

 كان شيئاي مكوكباي يف اهليـوىل 
 

ــري وا  ــة يف األثـ ــا  ريقـ لربايـ

 

 
 

 وأشــّ  الَــالم مام ــد صـــي اي   
 

 كام داد الشعاع يف الدجيور 
 

ـ   ــ ــة  مــ ــ  الصــدق واألمان   بع
 

ــ  ــنري  ـ ــباح امل ــدي الص  اآلراء  َه
 

 يا نـ "  ــاء  بـريــ  قائـــالي 
 

 اهلل بـلـغ كــالم َربٍّ جمـيـــر  
 

 أنِ يف عصاة من الناس مانثر" 
 

بّينـــات الســـااء للجاهـــور   
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ْ    ص )األكرم  علـيهْ  )أهـ  بي ـ  الكـرام    و( اهلل عليـ  وللـ  وسـل

 ( ..السالم

مسـرية   وان  من شهرات ما خي  مدار الب ث ، وباخلصوص              

 ( ..علي  السالم)اإلمام علي 

اة الَدير لبول  سالمة ، وما يبينـ   هها الكشف الرائع ملل              

ممــا يرمــع مــن مســ وة إنســانية وشــأن اإلنســان ، وأخــه املكانــة   

 ..احلقيقية للعطاء املس ار بعظيْ أخالقية اإلسالم 

ين سرية خطو   وموشرات منوذج الشعر يف َدوَبيان ومن               

 ..حياة مس دامة  َمن يسعم لبناء

موشر اإلنسانية يف ح  أه   يف َوحيوأسهْ  أن م انياي              

، البارف يف بصاات األدب العربي واملوروث ( عليهْ السالم)البيِ 

 ..إلنساني ا

 ..ومن اهلل َعاىل أس اد ال وميي 
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 ألولاملبحث ا
 دور املدرسة النبوية املقدسة 

 يف بناء فكر ونفسية وسلوك اإلمامة
 

بداية الب ث ، وحان هها املب ث ما ي علي بالدور  يف سن طرق            

اإلمامة ، وا م داد ا نسيابي البنائي احامع  –املْصلي للنبوة 

 :للْكر والنْ  والسلوك وَطبيقاَ  ، وس كون احملاور اآلَي 

 .ال اهيد : أو ي 

ة يف بناء مكر اإلمام علي قدسدور املدرسة النبوية امل: ثانياي 

 . (معلي  السال)

علي  )لنْسية اإلمام علي  قدسةبناء املدرسة النبوية امل: ثالثاي 

 . (السالم

ة يف ال و ي  السلوكي قدسدور املدرسة النبوية امل: رابعاي 

 . (علي  السالم)العظيْ لإلمام علي 

 

 

 

 

 



    

 ..التمهيد : أواًل 
 

والبداية ميكن أن َكون مق بسـة مـن ك ـاب شـرح نهـج                  

 :احلديد املع زلي ، حيث ورد مي   ة  بن أبيالبال 

ـُْعَزة إليـ  كـ  مضـيلة ، وَن هـي إليـ        )              وما أقول يف ر   َـ

ك  ِمْرقة ، وَ جاذب  ك ُّ  ائْة ، مهو رئي  الْضائ  وينبوعها ، 

يها ؛ ك ُّ َمن بـز  ميهـا   ـْي َحلِّوأبو ُعهرها ، وسابي مضاارها ، وجمل

.( ول  اق ْم ، وعلم مثال  اح هة بعده مان  أخه ، 

 

  

دون كــالم )  ( :عليــ  الســالم)وكاــا قيــ  بــأّن كالمــ               

( ..اخلالي ، وموق كالم املخلوق 

 

 

وما أقول يف ر   َسَبي الناس إىل اهلـدة ، ولمـن بـاهلل وعَبـده     )             

ـْ  ـِق أحـد   وك  من يف األرض يعبد احلجر ، وجي د اخلالي ؛ مل يسب

اهلل  صـ  )بي إىل كـ  خـري داـد رسـول اهلل     إىل ال وحيد إ  السـا 

.. (علي  ولل 

 

 

وما أقول يف ر ٍ  حتّب  أه  الهمة علم َكـهيبهْ بـالنبوة ،   )             

وَعظا  الْالسْة علم معاندَهْ أله  املّلة ، وَصوُِّر ملوك الْـرنج  

ـَِيعها وبيـوت عباداَهـا ، حـام     ال سـيْ  ، مشـّاراي   والروم صورَ  يف بـ

كـان  ! حلرب  ، وَصوِّر ملوك الرتك والّديلْ صـورَ  علـم أسـيامها    

ـُ  ،  علم سيف َعُضد الدولة بن ُبَوْي  وسيف أبي  ركن الدولة صورَ

وكان علم سيف إل  أرسالن وابنـ  َملكشـاه صـورَ  ، كـأنهْ     

( ..ي ْاءلون ب  النصر والظْر 

 

  

                                                 
 
/  2ط/ المجلد األول / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم / شرح نهج البالغة / ابن أبي الحديد  - 

 .7 ص / 666 / لبنان  -بيروت / دار الجيل 
2
 . 24ص / در نفسه المص - 
3
 . 31ص / المصدر نفسه  - 
4
 . 26 -25ص / المصدر نفسه  - 
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ـ     وذكر املسعودي يف ح              عليـ   )  ي اإلمـام علـي بـن أبـي  ال

 ( :السالم

مــهه  كــثري مــن النــاس إىل أنــ  مل يشــرك بــاهلل شــيئاي  ) ..              

يف " اهلل علي  وسـلْ   ص " سالم ، ب  كان َابعاي للن  ميس أنف اإل

مجيع أمعال  مق دياي ب  ، وبلغ علم ذلـك ، وإن اهلل عصـا  وسـدده    

سالم ؛ ألنهاا كانا  ري مضـطرين و   وومق  ل بعي   لنبي  علي  ال

جمبورين علم مع  الطاعات ، ب  خم ارين قـادرين ، ماخ ـارا  اعـة    

... (الرب ، وموامقة أمره ، وا  ناب منهياَ  

 

. 

 :ويقول الشاعر حسد بن أمحد الشامي            

 

ىل وقب  اخلوض مياا يهكره بول  سالمة ،  بّد من اإلشارة إ           

أن كون الشاعر سالمة كان املقعد احريو مبرح  املزمن ، إّ  انـ   

حــّول بْكــره نهوحــاي للكلاــة ، و ــ  عنــدها ل  الــ  رصــانة 

 :الكلاات اليت سطرها 

                                                 
 
دار /  2ج/ مروج الذهب ومعادن الجوهر / أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي  - 

 . 263ص /  2117/ لبنان  –بيروت /  2ط/ العراق  –بغداد / الكتاب العربي 
2
 2 21/  25السنة / العدد المئة / مجلة الموسم /  2ج/ ألمم علي إمام ا/ محمد سعيد الطريحي  - 

 . 5 2ص / الهاي / المكتبة الملكية 

ــاي    ــيهْ خطيب ــن  م ــام ال ــوم ق  ي
 

 هاَْـاي يف املــأل بْصـو الكــالم   
 

ــ  ــي بعــ ــها علــ ــامإن هــ  د إمــ
 

 وخليْــة يقــوم مــيكْ مقــامي 
 

 ماســ اعوا قولــ  َْــوفوا برشــد
 

ــام    ــن ا نقس ــيكْ م ــو منج  مه
 

 مـــن ُيطـــع أمـــره  ـــاع أمـــري
 

ــامي     ــود ذمـ ــ  خلـ ــادي لـ  واملعـ
 

 من ينافع علي يف األمـر بعـدي  
 

ح  عن شرعيت ونال خصـامي  
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هكها يْعـ  نهـر احليـاة يف سـقي األرض املي ـة لي ييهـا ،                   

رة ، وهكها َْع  الزهور ويْع  العظااء يف رمد الروح الث وهكها

مساًء ، لُ ْيو  يباي ندّيا ، وَشي من َرب ها الرباعْ ، ل صرخ بثارَها 

للْقراء واألي ام واألرام  ، أن هلاُّوا يف مقدمـة الركـ  اإلنسـاني ،    

 .. وهكها  ع  الُعلم عليا 

 :مي د من ،  مكراألاألص  ( علي  السالم)أصل  و           

 

اهلل  ص )واجملد يرَقي عند بين هاشْ ، لُيخلد عند رسول اهلل              

 ( ..علي  السالم)، وخليْ   اإلمام علي  (علي  ولل  وسلْ

ــي                ــ    وانطل ــي  ال ــن أب ــي ب ــ  الســالم ) عل ــ  (علي  بطْول 

 :جيسدها بول  سالمة بالقول    اليتخبطواَو ة ،الكبري

 

ــ  واإلســالم ، كــان ا               ــة والعق ــد الطْول ــار اإلهلــي وب  خ ي

اهلُل  َص َّ)الرسول األكرم مع الصادق األمد ( علي  السالم)ليكون 

                                                 
 
 . 34ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
2
 .  4 – 41ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 57ص / المصدر نفسه  - 

 إّن حظـــي مـــن احليـــاة ســـرير
 

صرت منـ  ملـْ يعـد خشـبيا     

 

 
 

ــا  ــاح م اهـ ــيد البطـ ــْ سـ  هاشـ
 

 مل خيي  مسا   الساو قـادم  
 

 حيــرف اجملــد بكــرةي وأصــيالي 
 

كلاا  اف باحلطيْ شـراذم  

 

 
 

ــاي ها يــاي    ــا الطْــ  نابه  وحب
 

 خص  عق  ومعصْ من حديد 
 

ــَرياي  ــزاي صــ ــن  كنــ  ورله الــ
 

 لع  الليث يف بهاء العيــــد  
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بيده ولسان  وقلبـ  ، حلاايـة اإلسـالم واملسـلاد      (ْلِلِ  َوَسلتَعَلْيِ  َو

 ..واإلنسانية 

 :من منطلي النور  العظيْ الشام  وكان ا نطالق         

  

ـُعرف األصالة وجمريات الثبات علم املبادئ           وبالشدائد والرخاء ، َ

واألس  لقيام بناء منار الْكـر اإلسـالمي وبنـاء أخالقيـة اإلنسـان      

 ..بهدة الرسالة اإلهلية العظياة 

، ( مولد علـي  ) العصااء  وي واص  بول  سالمة يف قصيدَ              

 :ح م يقول 

 

ويقف الشاوخ بد موقع الو دة وفمن  وموقْ  ، ليقول الْجر              

بصب   إذا َنْ  ، ويـدون ال ـاري  صـرخة ال ـاري  مـوق أك ـاف       

 :احلياة األبدية ، وينطلي اللسان والصوت احهوري 

                                                 
 
 . 56ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 57ص / المصدر نفسه  - 

 كعبة اهلل يف الشدائد َر ـم 
 

لعبيــد للاعبــودمهــي  ســر ا 

 

 
 

ـ     بوراـُبســْ املســجد احلــرام حـ
 

 وَنـــــادت حجـــــاره للنشـــــيد 
 

 كــان مجــران ذلــك اليــوم مجــر
 

 لنهــــــار ولخــــــر للوليــــــــد   
 

ــا   ــال ميه ــرخةٌ    ــِ األم ص  هال
  

 بعض شيء من هاهاات األسـود  
 

ِ ( حيـدراي  ) دعِ الشـبَ     وّّنـ
 

ــد     ــاء املدي ــم الر  ــِ عل  وأكب
 

 مســِ ابنهــا كأبيهــا( أســداي ) 
 

ــد اهـــدي  ــدلبـــدة احـ  ِ لل ْيـ
 

 نــدعوه قــال أبــوه( عليــاي ) بــ  
 

ــد ماســـ ْز  ــااء لل أكيـ ّ السـ
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 ل ا ـد  املسـ قبلية ،  –وهكها َكون ال طلعات اإلنسـانية               

 ..لخر حلظة يف الو ود و الكون إىل هاأنوار

ح اية أرادها اهلل َعاىل ،  م ـداد الرسـالة بام ـداد الـدهر     إنها             

ية الرسالي امل اث  بال كاملية والبناء الال ددود لإلنسان واإلنسان

 ..اإلمامة  –املا دة للاس قب  بام داد النبوة 

ــو             ــد   ه ووحــوحدسَُّجـََ ــنهج  صــورةيــربف عن ــات وم ومكون

، وبكـ  مـا    َعاىل علم أرح ، ( احلي  –اخلليْة  )وملسْة وبناء ؛ 

حتال  من َكام  نظام وَنظيْ احلياة ، وسب  اسـ دام ها بالرييـا   

 :، عند الواح ة املعامل 

 

بنـاء  لسـب   الاملقـام ،  حْـ   مـة و اخلالو الوصـية  ويبقم بد              

الْكر ، البعيد عن املصاحل والهات واألنا ، القري  من اإلرادة اإلهليـة  

يف ظـ    َسـ هدف محايـة الـبالد والعبـاد     العظياة اليتوحكا ها 

 ..العدالة واحلي والعطاء 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 5 2ص / المصدر نفسه  /محمد سعيد الطريحي  - 

 وه قــال أبــوهنــدع( عليــاي ) بــ  
 

ــوم قــ  ــاي  ي ــيهْ خطيب ــن  م  ام ال
  

 هاَْاي يف املأل بْصو الكـالم  
 

ــام  ــد إمــ ــي بعــ ــها علــ  إن هــ
 

وخليْة يقوم ميكْ مقامي 
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 دور املدرسة النبوية املقدسة : ثانيًا 
 (عليه السالم)يف بناء فكر اإلمام علي 

 

الْكـر   وقب  الولوج يف موحوع الب ث ،  بّد من القـول بـأن                

Thought  Intellect ; thinking   مسـ وة ؛  عنم، مما يأو العق 

عاليات اإلدراكيـة ، مـع القـدرة    جماوعة اليضْ ، مهو  قوة اإلدراك

القيام بها ، وباخلصوص منها العاليات الْكرية العليا ، أو ما  علم

 ..يعين ال ْكري املش ا  علم النشاط الههين 

العاليات اإلدراكية واملنطقية ، :  Intellectionوال ْكري              

ــة :  ، منهــا الْكريــة العليــا عاومــاي أو العاليــات ال صــور واملقارن

..وال جريد وال عايْ وا س ن اج 

 

 

الـدور الْاعـ  يف    Thinking typeويلع  الـنا  املْكـر                

.. ة ح م يكون ا عرتاف ميهااملعطيات والوقائع املوحوعي

 

    

ة عـاٍل  مسـ و  الـ ْكري  –الْكر  ويس ثار مي لكوحيناا              

ــ  ؛ الُبنــم ال   يــة املا ــدة  مــن   إىل البنــم الْوقيــة ، ممــا أقصــد ب

املعلومات والعلوم واملعارف واحلكاة ، وأدوات ولليـات اسـ ثاارها ،   

احهــات املســ ْيدة منهــا وامل عاظاــة وواألرحــية الــيت َثاــر ميهــا ، 

                                                 
 
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 422 ص/  2117/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / والتجارية 
2
 :راجع مثاًل  - 

  ط/ بيروت / العودة دار /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د  - 

 . 346ص / 675 / 

الهيئة المصرية العامة للكتاب / معجم العلوم االجتماعية / نخبة من األساتذة المصريين والعرب  - 

 .66ص / 675 / مصر / القاهرة / 

ص /  677 /  2ط/ لبنان / بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د  - 

  1 . 
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 ،م إجناحها ال كاملي ، وا ن ْاع منها ل، وامل عاونة عا س ثاار هلا 

 و هاَهـا ال قليديـة واحلديثـة    ب ما ي طلـ  مـن ا سـ ْادة    مبا مي 

 .. واملعاصرة

الــ علْ والرتبيــة ؛  هــا عنــد ســالمة اســ ثاارَ عــاظْ حلقاَو            

، وما ي  قي من ال اييـز  خلربات وَراكااَها وال عليْ وال دري  وا

 ..شاملة هادمة وحضارية  ، لقيام ريادةوا خ يار 

ورمبــا اليســري املســ ثار ، أمضــ  مــن الكــثري البعيــد عــن                 

 ..ا س ثاار وا س دامة وا س ارارية 

 و ـ  بأحاديـة   ، حيناـا يـ ْ ال   حضـارة  –مكـر  وهنا أمش                

، ، وَعـدد مصـادر ال اويـ     رد ااملورد ، وعدم َأهي  احلياة ل عدد املو

 . إخل ..وَعدد  هات ا س ثاارات ال كاملية 

الْكـر القـائْ علـم    خطـورة   وميدانياي وعاملياي ، ي ضو مـدة             

 ..دون األخرة احهة املس ثارة  ة العام  الداعْ ، وأحاديةأحادي

كاا هو علي  ا ع ااد علم قطاع معد ؛ اس خرا ي ؛ مثالي              

 أو حتويلي ، أو صناعي أو فراعي أو خدمي ، أو ا ع ااد علم مكـر 

 ..اق صادي رأمسالي أو اشرتاكي أو خم ل  بينهاا 

وبهها الْكر و ريه مما يشابه  ومياثل  ، ي ج  ويقوم علم                

، من خالل قصور الْهْ وا س يعاب امل كام  ، َدمري البالد والعباد 

أو الوقوف بو   ك  ما ي عارض مع مصاحل  ومكاسب  ، وا جتـاه  

راك احلـ انسـيابية وَْاعـ    و اخلطـ  اح ك  ما يعرق  إجنوحع ب

 .. طويري ال ناوي وال

ــ املشــرِّع ، بــ  يَْــ  أو ي جاهــ و               ،  ياإلســالم ْكــرالأن ب

احعـ  ال شـريعي اإلهلـي ،    املس اد ب و هاَ  العلاية واملعرمية من 

؛ الدولة كجهة ثاب ـة ، واحلكومـة كجهـة مـ َرية ،     قائْ علم ال

 .. اجمل اع واحااعة والْردة واس ثاارات ما ي كام  مع أنشطو
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ـ  وعنده يقوم ك  منهْ مبهامـ                   ـ  ةال كاملي ة ، ال خطيطي

، وال عاون علم إجناح مسرية  ةوال نسيقي ةوال نظياي وال نْيهية

، ولكـ  ي  قـي مكاسـب  اآلنيـة       سـ دامة وا ال واصـ  ، والبناء 

 ..واملس قبلية 

عليـ   )مما يقول ب  أمري املومند اإلمام علي  صوصوبهها اخل             

 ( :السالم

ْْ َأاَو )            ـ ِعالرَّ نَّْعَل ـ يَّ   َو، ِبـَبْعٍض   ا إ تاٌت   َيْصـُلُو َبْعُضـهَ  َة َ َبَق

ـ : ٍض ا َعْن َبْعِ َنم ِبَبْعِضَه ـ َو، ا ُ ُنـوُد اهلِل  َمِاْنَه ـ مْنَه ـ اُب الَعا ُك َّ ِة امَََََََََََََّ

ـ َو ، الرِّمعـيِ اِف َواُل اإلْنَصا ُعاَِّمْنَهَو، اُة الَعْدِل ا ُقَضِمْنَهَو، ِة اصَّخَلاَو ا ِمْنَه

ـ اِج ِمْن َأاخَلَرُ  اِحْزَيِة َوْهَأ ـ ْه ـ  ِة َوِ  الهِّمَّ ـ َو،  اِسُمْسـِلَاِة النَّ ـ ِمْنَه اُر ا ال ُّجَّ

ْعَلم ِمْنا الطتِمْنَهَو، اِت اَعْهُ  الصَِّنَأَو امَلْسـَكَنِة  اَ ِة َوي احَلَذِو َبَقُة السُّ

ـ    َوَوَحـَع عَ ، م اهلُل َلـُ  َسـْهَاُ    ُك ٌّ قـْد َسـاَّ  َو،  ي لـم َحـدِِّه َمِريَضـةي ِم

َعْهـداي ِمْنـُ  ِعْنـَدنا     -َْ لِلـِ  وَسـلت  اهلُل َعَلْيِ  َو  ََّص - ِة َنبيِِّ ُسنَّ ْواِبِ  َأِكَ 

ُْوظاي  (َمْ 

 

 . 

ــ  الســالم)ويضــع                ــك وملســْ   وعاــي  (  علي َْاصــي  ذل

إسرتاَيجي   واس دام ها واس اراري ها احلضارية يف ذات العهد الهي 

 ..، حيث   يسع ذكره ( رض)ك ب  لألشرت النخعي 

للادرســ د  أنبــ،  يف ال اهيـد ال ِلاــا سـبي القــول  امَكـ و               

 ليـ  وللـ   عاهلل  صـ  )لعظياة ومدرسـة الرسـول األكـرم    القرلنية ا

شخصـية  يف بنـاء   بالَـة الو كبريةالهاية األعظيْ ، الدور ال (وسلْ

 ..اإلنسان امل كام  

اإلهلي ،  ال كليف  – شخصيةالببناء منها ما ي علي و سياا              

 ( ..علي  السالم) بن أبي  ال  علي ةيمامب امل اث 

                                                 
 
 . 432 - 43ص / لمصدر نفسه ا - 
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 َنطلـي مـن   املدرسة النبويـة العظياـة ،  ن بطبيعة احلال ، إو              

يف الــهكر اخلــالي عــز و ــ   بينــ ي الراســ  الــهي   ــدالثقــة وال

 :  احلكيْ

  (        َُوا ِبِاْثـِ  َهـَها ِِ العـِيْنُ  َوالعِجـنُّ َعَلـم َأْن َيـأع ُقْ  َلِئِن اْ َ َاَعـ

ْْ ِلَبْعٍض َظِهرًيا  َُوَن ِبِاْثِلِ  َوَلْو َكاَن َبْعُضُه / ( 88)العُقْرَلِن َلا َيأع

 .سورة اإلسراء 

     ْْ َُوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِ  َواْدُعـوا َمـِن اْسـَ َطْعُ  َأْم َيُقوُلوَن امعَ َراُه ُقْ  َمأع

ْْ َصاِدِقَد   .سورة يون  /  (8 )ِمْن ُدوِن اللتِ  ِإْن ُكْنُ 

  (   َِْد العَبْ ـُر َقْبـَ  َأْن ُقْ  َلْو َكاَن العَبْ ُر ِمَداًدا ِلَكِلَااِت َربِّي َلَن

َْــَد َكِلَاــا ســورة / ( 01 )ُت َربِّــي َوَلــْو ِ ْئَنــا ِبِاْثِلــِ  َمــَدًدا ََْن

 ..الكهف 

علـم  ، هها الدس ور العظيْ امل كام  يف كـ  مـا حي ويـ                  

مـن احعـ    مـا حيالـ    ام داد األفمنة واألماكن واملواقف ، مبـا ميـ    

ومـا يـ اْ   ، الداعْ لنشر مساحة الدين اإلسالمي  ، اإلهليال شريعي 

شخصية املسلْ ب و يـ  الرسـول األكـرم     مكارم األخالق لبناءمي  

 ( ..اهلل علي  ولل  وسلْ ص )

 :  (علي  السالم) اإلمام علي قول ، جيا   وان  من حيث               

 َعزََّأَو، َ  َشَراِئَعُ  ِلَاْن َوَرَدُه ي َشَرَع اإلْسالَم َمَسهَِّهاحَلْاُد هلِل الَّ )              

، َوِسلعااي ِلَاْن َدَخَلُ  ، ْمناي ِلَاْن َعِلَقُ  َمَجَعَلُ  َأ، َ اَلَبُ   َكاَنُ  َعلم َمْنأْر

َََكلت َْ َعْنُ  ، َْ ِبِ  َوُبْرَهاناي ِلَاْن  َوُنوراي ِلَاْن اْسَ َضاَء ، َوَشاِهداي ِلَاْن َخاَص

َََدبَّ، َوَمْهااي ِلَاْن َعَقَ  ، ِبِ   َََوسَّ، َر َوُلبًّا ِلَاْن  ََْبِصَرةي ِلَاْن ، َْ َولَيةي ِلَاْن  َو

َّ، َعَزَم  ـ   ، َق َوَنَجـاةي ِلَاـْن َصـدَّ   ، َعَ َوِعْبَرةي ِلَاْن ا َََوكت ، َ  َوِثَقـةي ِلَاـْن 

ْوَحُو الَو ِئِج ؛ َأْبَلُج امَلَناِهِج َوَمْهَو َأ. ةي ِلَاْن َصَبَر َوُ نَّ، َض َوَراَحةي ِلَاْن َموَّ

ُْ امِلْضـَااِر   ، ُمِضـيُء امَلَصـاِبيِو   ، ُمْشِرُق اَحـَوادِّ  ، َناِر ُمْشَرُف امَل ، َكـِري

ََاَيِة  ُْْرَسـاِن   ، ُمَ َنـاِمُ  السُّـْبَقِة   ، َ ـاِمُع احَللعَبـِة   ، َرِميُع ال . َشـِريُف ال
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ــُ  ال َّ ــِديُي ِمْنَهاُ  ــ، ْص ــاُرُه َوالصَّ ــُ ، اِلَ اِت َمَن ــْوُت َ اَيُ  ــدُّْنَيا َو،  َوامَل ال

(ُة ُسْبَقُ ُ  واَحنَّ، الِقَياَمُة َحلعَبُ ُ  َو، ِمْضَااُرُه 

 

. 

ِلَاـْن  ، بالشـرط والشـروط ،    َ  َشـَراِئَع ُ َسـهَّ ودور ال طبيـي ؛               

ـّد ل  من َمَجَعَلُ   ، َوَرَدُه  : بد ما مه

 ِلَاْن َعِلَقُ  = ْمنايَأ

 ِلَاْن َدَخَلُ  = َوِسلعااي

َََكلتِل = َوُبْرَهاناي  َْ ِبِ َاْن 

َْ َعْنُ = َوَشاِهداي   ِلَاْن َخاَص

 ِلَاْن اْسَ َضاَء ِبِ = َُنوراي 

 ِلَاْن َعَقَ  = َوَمْهااي

َََدبَّ= َوُلبًّا   َرِلَاْن 

َََوسَّ = َولَيةي  َِْلَاْن 

ََْبِصَرةي   ِلَاْن َعَزَم= َو

َّ = َوِعْبَرةي  َعَ ِلَاْن ا

 َقِلَاْن َصدَّ = َوَنَجاةي

َََوكت= ِثَقةي َو  َ ِلَاْن 

 َضِلَاْن َموَّ = َوَراَحةي

 ِلَاْن َصَبَر = ةيَوُ نَّ

شخصــية  وملســْة بنــاء ، وهكــها يكــون بنــاء الْلســْة              

 ات والقدرات اليت حباهـ ر باالمبوحوعية ؛ اإلنسان ، ومنها الكائنة 

ــ   ــز و  ــي للصــالح واإلصــالح    اهلل ع ، ل كــون مرَكــز ومنطل

 ..بد الْكر والنْ  والسلوك  الكائن

يس ثار باس دامة احلياة ، كْـيت املوافنـة بـد احعـ      ومن              

ـّد ، ال كويين للاخلوق ، واحع  ال شريعي اإلهلي   َعـاىل  الهي مهـ

                                                 
. 53 ص / نهج البالغة   -  



 2  

النبـوة واإلمامـة    نعاة أسلْ وأرقم َنظيْ جياع بد بهها احع  ، ل 

  :سالمة   س ارارية

 دواخ  اإلنسان لكائنة يفاملسرية ا .. 

   ما حيي  باإلنسان واملسرية الكائنة بك.. 

   واملسرية الكائنة بد اإلنسان ودواخل  مع ما حيي  ب.. 

ــ              ــهه املســرية ، املواكب ــيري  ةوجماــ  ه لكــ  و، لكــ  ََ

 ..دة ووحوح ههه الرييا والرسالة مقومات ال َيري بُه

( ْلِلِ  َوَسـلت اهلُل َعَلْيِ  َو َص َّ)سول األكرم بّشر الرب  وبَريه ، و             

  ..مبا  اء ب  خلري اإلنسانية 

 ( : علي  السالم)حيث يقول أمري املومند اإلمام علي             

َّ ، َغ ِرَسا ِت َربِّـِ   َوَبلت، َمَصَدَع ِبَاا ُأِمَر ِبِ  )              ـ   َمَلـ ، ْدَع اهلُل ِبـِ  الصَّ

َََي َْْ َي  َوَر ـ َوَأ، ِبِ  ال ـ  لت َبْعـَد الَعـَداَوِة   ،  ْرَحـامِ ْاَ  َبـْيَن َذِوي األَ َف ِبـِ  الشَّ

(ََاِئِن الَقاِدَحِة ِمي الُقُلوِب َوالضَّ، الَواِ َرِة ِمي الصُُّدوِر 

 

 . 

 النبويـة الشـريْة   -القرلنية املدرسة كان دور ، وبهها و ريه               

عليـ   )اإلمـام علـي    ة اإلمامة ، ومكررمكوبناء لورة صوصية بخب

عليـة  ) ، وبناء عاي الْلسـْة أو احلكاـة ، واسـ عداداَ    ( السالم

ل  ا  مث  هكها مسوولية ومهاة ثقيلة ، حلااية البالد  (السالم

 ..والعباد 

 

                                                 
 
 . 353ص / المرجع نفسه   - 
2
 . 51ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

ـــون   ـــاء عي ـــد اللق ــي عن  وعل

 خيسف السه  واحبال ويبقم
 

ـــاء    ـــ  احلـكا ـــزان ودرب  واَ

ا والصْاءوعي  الْه يف السن
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؛ اللقـاء والعيـون وا َـزان واحلكاـة      ؛ مـن ولك  كلاة              

بثقلها مسـرية   ةولثار لنية ومس قبلية ، داعا، موقع وحراك ون ائج 

 ..اإلسالم وَطلعاَ  صوب اخلالي عز و   

بـول  سـالمة   الشاعر واألدي  الكبري يبد  ومن  هة أخرة ،            

 وانـ  مـن   باسـ قراء  يواكـ   ، وقد راح ( إلسالم مجر ا) قصيدة يف 

 :بقول  ( علي  السالم)مسرية أمري املومند اإلمام علي سرية و

 

، ون ائجها اإلهلية النبوة  راقإش وام دت قصيدَ  لُينريها بربق              

 الصادق األمد ، وجيليها بصوتالكائنة يف مل قم ا خ يار 

ليه ف الربيع الكائن ( صلم اهلل علي  ولل  وسلْ)الرسول األعظْ 

يف عامل انشَ  بالظلاات والظلْ و ياه  الكْر والعدوان وسْك 

 ..الدماء 

 

ناي هــا وَ، وّ ــد احوانــ  ال نظيايــة الدنيويــة واألخرويــة            

ــاء   املســ دامة واملســ ارة   ــع اللق ــاء مواق ــدقائي و، ، ليشــَ  العط ب

الكائنـة بـد الوظيْـة    الوصْية وجمرياَها ،  داَ  ال وصيْيةدد

                                                 
 
 . 56ص / المصدر نفسه  - 
2
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

ــاي ــلاد هلل  وعـــــ  أول املســـــ

 وأبوه احلامي الرسول من العــــــد 
 

ــورود    ــد حوحــ  امل  بكــرة عن

وان والبطش والردة والوعيد 

 

 

          قـــو ي   ـــــي يرسـبــــوإذا بالن
 

ــد  ّ  رن  ــان البعيـ ــاع الزمـ  يف مسـ
 

 أنـِ مـنـي ووارثـي ووفيـري" 
 

 "وعلم احلوض أنِ بكر شهودي  
 

 يا علي العصـور نسـر قـريش   
 

ــود    ــا والبنـ ــيف والقنـ ــع السـ  رامـ
 

ــ ـــهادةك البكــر يف الشـإن  ـ
 

واألخالق والعلْ والْعال احلايد 
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األداء  –دقة مْصلية الدور وال نْيه  ومواصْات من يشَلها ل  قيي

 ..، وحبس  مو هات الشرع اإلهلي الرميع 

وحــع الشــخ  املناســ  يف  وكاــا هــو كــائن وح اــي ل               

 ..املوقف املناس  وال وقيِ املناس   و املكان املناس 

ح م َ عاني الكلاات الزاهرة بْجـر حيـدر ا جمـاد ونسـاة                 

، ميس كشـْها بـول  سـالمة     نـ  ا م ـداد وال واصـ    ياد ، وماألع

 :يقول ل

 

ق و ـ   ْـ    اشـر ق الْجـر وإ عنـد إشـرا  ، وأمج  ما يكون               

 : وإشراق سعادة أمة مبجدها

                                                 
 
 . 57ص / المصدر نفسه  - 

 كــان مجــران ذلــك اليــوم   
 

 مجــــٌر لنهــــار ولخــــر للوليــــد    
 

 صــرخة  ــال ميهــا هالــِ ا َم
 

 بعض شيء من هاهاـات األسـود   
 

 ِـّوّن( حيدراي)دعِ الشب  
 

 وأكبـــِ علـــم الر ـــاء املديـــد 
 

 مسِ ابنهـا كأبيهـا  ( أسد ) 
 

ــد    ــديِ لل ْيـ ــد أهـ ــدة احـ  لبـ
 

 نـدعوه قـال أبـوه   ( عليا ) ب  
 

ــد   ــااء لل أكيــ ــ ّْز الســ  ماســ
 

ــايف  ــ  الْي ــك اســْ َناقل   ذل
 

ــود  ــود للجلاـــــ  ورواه احلاـــــ
 

 ر وهو كالصبو باٍق  يهرم الده
 

ــد   ــأَي بْجــر  دي ــوم ي  كــ  ي
 

 وحبــا الطْــ  نابهــاي ها يــاي
 

   ومعصْ مـن حديـد  خص  عق 
 

ــَرياي  ــزاي صـ ــن  كنـ  ورله الـ
 

ــاء العيــد     ــث يف به ــة اللي  لع

 

 
 

 ان ذلــك اليــوم كــان مجــر 
 

 مجــــٌر لنهــــار ولخــــر للوليــــد    
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َكام  بناء شـجرة النبـوة ، وَواصـلها    أ  وهو و ان  لخر ،                

باإلمامة ، واجتاه منْهها امليخاة ، املنهج اإلسالمي البليغ ، جتـّ  منهـا   

، حيث دّون بـول  سـالمة هـها املوقـف     ( علي يف يثرب ) يف قصيدة 

وا   اــاعي وا ق صــادي والروحــي الرائــع  ال طبيقــي ؛ اإلنســاني

 : الوشائج ، قائالي

 

ْ  عايي ، وال يخي ؛ منْه إنساني               منـّوع  ي ْ من خاللـ  َقاسـ

جياعهـْ  ، ومنـ  مـا   األرفاق بد الناس ، بك  دبة ومساحة نْ  

 ..بالْكر والعقيدة واإلقدام احل  يف اهلل َعاىل من 

ــة وا              ــهه ال جرب ــوبه ــم ل طبيق ــا ُيبن ــد  ات الشــاملة ، وم للعق

من أس  وانسيابية ، ي  قـي مـن خالهلـا بنـاء الْكـر      ا   ااعي 

بـدأ مـن املسـ وة القيـادي ،     وَرويض الـنْ  الـهي ي   وا س عدادات

 ..والعامة بد املها رين واألنصار ، ل ا د ب قاربها لسائر الناس 

 

 

 

                                                 
 
 .  7ص / المصدر نفسه    - 

ــيف    ــد مض ــن  ب ــواخي ال  وُي
 

ــدار   ــّدروا يف الـ ــيوف َصـ  وحـ
 

ــال وائْ وّداي ــريون كـــ  ميصـــ
 

ــار   ــار باأل يـ ــ الف األ يـ  وائـ
 

ــاحٌ   ــورهْ مجنــ ــِ نســ  وَيخــ
 

 و نـــاَح يـــرّف يف األوكـــار   
 

 مل يـــولِخ الـــن   ـــري علـــي   
 

ــرب أرحبــِ بالنضــار   ــة ال   حْن
 

 حســٌد دب يف الصــدور وهاــ 
  

وعيـــــون يف حـــــرية وافورار 
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 بناء املدرسة النبوية املقدسة : ًا ثالث
 (عليه السالم)سية اإلمام علي لنف

 

وَو هـات  من  وان  بنـاء الْكـر   وَواصالي ِلاا َقّدم ذكره               

 ..اإلنسانية واحلضارية ال نظياية و  م داداتواالشخصية ، 

، وَعزيزاَهـا  وبنـاء سـوي الـنْ     ، يأَي دور َرسي  األسـ                 

: ومنها ما يكون مراعاَ  حان

  

 

 نشــأ نْســي املPsychogenic  وصــف للعــرض النْســي أو

عـن أســباب وعوامـ  وأصــول   العقلـي أو احسـاي الناشــ    

 ..نْسية وليسِ  ساية ، كاقاب  للبدني املنشأ 

  املناخ النْسيPsychological climate    ومس وة سالم

 ..واس قرار عوامل  

   البيئة النْسـيةPsychological Environment   ورمبـا ،

 ..الداخلية والبيئة اخلار ية  َشا  البيئة

  اجملال النْسيPsychological Field    امل اثلـة يف البيئـة

ــز   ــاني    املدركــة ، وحي ــرد ، الزم ــاة الْ ــا يكــون يف حي م

 .. واملكاني واملوقْي

  احلرية النْسيةPsychological Freedom    الـيت   َـوثر

عنـد صـنع القـرار ، أو إمكانيـة     عليها املـوثرات اخلار يـة   

 ..القرار  صنع

                                                 
 
ة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية موسوع/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 666 – 664 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 

دار النهضة /   ط / معجم علم النفس والتحليل النفسي / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د -

 . 355 - 354 ، ص 464 ص/ لبنان  –بيروت / للطباعة والنشر 
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 هلـا    ، وسـويها و  سـويها ،  ؛ بالشـعور والـال شـعور     النْ و

يف منطلـي احليـاة الْرديـة    ومس وة ّاسكها َكوينها 

 ..واحاعية واجمل اعية 

احزء الداخلي للشخصـّية  :  Psycheوعلم العاوم ؛ مالنْ               

وف ومــا ي ــأثر بــالظر،  رمــع مــا يّ صــ  بالعقــ  البــا ن أو الالشــعو

احمليطــة بــ  ومــا يعانيــ  مــن املشــكالت ومــا َن جــ  اإلدراكــات 

بالسلوك احلاص  مـن مجلـة العوامـ      ةمصّور، والدوامع والْعاليات 

.. املس قلِّة وال ابعةامل َرية والثاب ة ، و

  

 

الوراثيــة ، : وهنــا َظهــر علــم الــنْ  ، املوشــرات واملــوثرات                 

ــة ، و ــة ، وال علاي ــة ،والبيئي ــة ، وال علياي ــيت الرتبوي ــدور  ال ــا ال هل

وَعزيزهـــا واســـ قام ها ، الكـــبري يف بنـــاء مســـ وة الشخصـــية 

ــداده  ــات اخلــربات   وّاســكها واع  ــا ، ومســ وة جمري ا وحراكه

 ..وال دري  

املقدسة هلا وقعهـا وَعزيزاَهـا وَأثرياَهـا    إّن املدرسة النبوية و              

بنـاء وبلـورة   سـوي وعبقريـة   يـ  يف  العظياة ، ووقعها البـالغ احا 

مسـ قبلي  ، لكون  أقـوم ام ـداد   ( علي  السالم)نْسية اإلمام علي 

 .. الريادية – القياديةلنشر الرسالة اإلسالمية 

واألمر البارف والبالغ األهاية ، هو دقة وعظاة َكاملية بنـاء                

ك ، الـهي  النْ  ، امل كاملة بدورها مع السـلو  –ومْصلية الْكر 

 ..ي ْ معاحة  وان  من موحوع   حقاي 

ومحايـة   ع  من م طلبات ام داد النبـوة  ، هلي اإلمر األوهها                

عن  ريي اإلمامة امل اثلة بـاثين عشـر إمامـاي نّصـِ     الدين اإلسالمي 

، ل كون املرشد الواحـو  صية النبوية بأمر اخلالي عز و   علي  الو

                                                 
 
دار أنباء للطباعة والنشر / في نهج البالغة  علم النفس/ حنك هاشم حسين ناصر الم. د: راجع  - 

 .3  - 2  ص/ العراق  - النجف األشرف/ 
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وا رــراف عــن ، مــن ا نــز ق يف دروب اخليانــة  ومحاي هــا، لألمــة 

 ..الصراط املس قيْ 

،  (ْلِلِ  َوَسلتاهلُل َعَلْيِ  َو َص َّ)بعد الرسول األكرم بهلك َبدأه و             

 ( ..علي  السالم)علي بيمامة 

 

ما ي اسك ب  الناس ، وهداهْ وحب  اهلل َعاىل ، أمسم وأمنت              

إىل السـااء ، ويكـون   مناهلها مي  الرسالة والرسول واإلمامة ، شدت 

 ..منها احلب  الواص  

ريشة األدي  والشاعر بول  سـالمة ،  منها بلخر ْ  ان  ـْـسَرو             

 ( :مولد علي ) قول يف قصيدَ  الزاخرة حيث ي

 

واإلميــان درب   حيــده شــيء عنــد َعاظاــ  يف حــ  الــهات                

ــة  ــدة الســا ة، اإلهلي ــاىل ،القائاــة  ، والعقي ــ  اهلل َع ــ  و حبب من

 ..مبكارم القيْ ومكارم األخالق ي واص  

                                                 
 
 . 24 ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
2
 . 55ص / المصدر نفسه  - 

 أه  بيِ الرسول ما فال مـنكْ   
  

 رو عرش الرمحن حب  واص  
 

 حلقـــات موصـــلة برســـول اهلل
 

ـُدت إىل الســـااء سالســـ    شـــ
  

 إن عالكْ من دونكْ مجالل
 

املعدن ال رب حتِ ُصْ احنادل 

 

 
 

َِ بالرســول واحــّو حــربٌ    ــ  لَمْن
 

 والَيوم الدكناء قصف رعـود  
 

ــن   ــاح الـ ــوم صـ ــ : يـ  أن   إلـ
 

  ـــري ربـــي مـــيمنوا بوحيـــد    
 

 أدبر الص   كالقطيع  زعـاي 
 

هالع القلـ  مـن فئـري الْهـود     
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ليَاـر  بيشراق الْجر العظيْ وريادة ما جتلم ذلك ، َنطلي بو             

 :عند  ،العامل الدنيوي بأنواره 

  

، لُيعلن موقف ( هجرة الرسول ) ومسك بول  سالمة بقصيدَ              

اهلل علي   ص )الرسول عندما نام يف مراش ( علي  السالم)اإلمام علي 

ْ  ( ولل  وسلْ بروحـ      وربا ـة احـأش واإلرادة ، يْـدي   ، بقـوة الـن

الدين اإلسالمي نصرت و( اهلل علي  ولل  وسلْ ص )األكرم لرسول ا

:احلنيف ، حيث يقول سالمة 

 

 

 

وبــد الُبــرد والســيوف ، َكاــن األعاصــري وَضــ ية ومــداء               

صـبو األجمـاد   ، منه نعومة األظْار ، ليار النصر ، الكائنة األبطال 

 ..واملشاعر والنْ  ال واقة لنشر إنسانية اإلسالم 

وبد احْون واملشاعر ، َرقد القلوب واحملبة ورحابة الصـدور                

ــة  ــالة اإلهلي ــاء الرس ــة    وان ا ــا العظيا ــول كلا ه املباركــة ، ل ق

الشــاخمة بالشــجاعة واإلقــدام علــم مجــر املخــا ر ، بكــ  شــوق   

 ..ال ض ية والْداء واملكارم 

                                                 
 
 . 65 -64ص / المصدر نفسه  - 

ــن   ــاح الـ ــوم صـ ــ : يـ  أن   إلـ
 

  ـــري ربـــي مـــيمنوا بوحيـــد    
 

 لـــّف بـــرد الـــن  صـــدر علـــي
 

ــاخر     ّْ املْ ــ ــيّن ح ــار الس  ماإل 
 

 هو م ء الثـوب العظـيْ ، و ـ        
 

 م ء  ْنيـ  والنهـم واملشـاعر    
 

ــاة ويرحــم  ــ  باحلي ــو يْدي  ه
 

ــر      ــو اهلل ناش ــ  ل ــوت ب ــف م  أل
 

 واســـ  ّر الشـــب  الْــيّت علــيّ 
 

 بــد  ْـنـــي  شعـــلة املوقـــود 
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مـا حتقـي   ، والعزمية ، وب لك الشجاعة ثبات وي جلم بهلك ال             

، ( علي  السالم)لعلي  ، البناء الرتبوي النبوي الرساليإبداع صورة من 

 ..وإمام   وخالم   املا دة منه الو دة والطْولة 

مـن   النـابع ، وقوَها وّاسكها ورسوخها  هكها بناء النْ               

 وال و   الوعيما أمرفَ  من و، بع اإلهلي الصايف يف بلورة الْكر الن

األقوم الهي   ي وقف عند معوقات وخطـوط ظـالم احهـ  والوثنيـة     

 ..، ب  يدحض ك  أشكال البا   والشرك 

 :وعنده خيا   بول  سالمة              

 

هلك العصور ، ل ك ب  بساة علم ب( علي  السالم)مك                  

، وخريج املدرسـة   ثَور أحرار احلياة واإلنسانية ، ليكون املنار اإلهلي

، األعاـم والبصـري ،   وسـريَ   الهي يه دي برتبي    النبوية املقدسة ،

 ..والداني والقاصي ، واحمل  واملبَض 

 

 

 

 :سطورك الشاخمات من و           

 

                                                 
 
 . 61ص / المصدر نفسه  - 
2
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

ّْ مـارمّض مجعهـْ كبَـاتٍ     ه
 

عّب  الليث ، يا أران  حيـدي  

 

 
 

 يا علي العصور نسـر قـريش  
 

ــود    ــا والبنـ ــيف والقنـ ــع السـ  رامـ
 

 انـــك البــــكر يف الشـــهادة
 

الْعال احلايدواألخالق والعلْ و 

 

 
 

 لعصور نسـر قـريش  يا علي ا
 

 انـــك البــــكر يف الشـــهادة
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 :ومن أنهارك احاريات            

 

 

 

 أن يكـون لـك مـبَض ، يـا علـي الـدهر َسـاو       ومن املومل                 

ْ    السااء  أهـ    بكلااَك ، ويبارك اخلالي عـز و ـ  الكـون بكـ

 ..البيِ 

ــاىل لك أراد                ــا اهلل َع ــا أن َكون ــري  ا ــنوان َس ــام  ص األي

يـا   وأنِ (ص  اهلل علي  ولل  وسلْ)األكرم  رسول اهللبهديكاا ، 

 ..( السالم عليك من اهلل)علي 

بناء روح ونْ  وسـلوك األمـة   سالمة وبني ْ الصرح العظيْ               

 ..خلري واحملبة والسالم ، وَو هاَها بااإلسالمية 

ُّ وا بـنُ   :  الصِّْنُويبقم و              ، واحاـع َأصـناٌء    اأَلخ الشـقيي والعـ

يف الدنيا ، ومي د إىل يـوم اللقـاء واحملشـر     ا صنوان، مكان وِصْنواٌن

 ..واحنان 

 

وية املقدسة يف توجيه دور املدرسة النب: ًا رابع
 (لسالمعليه ا) العظيم لإلمام علي السلوك

 

، وعاليـات  امل قدِّمـة مـن بنـاء الْكـر      امالي مـع الصـور  َك             

 ..ال ْكري ، ومس وة قوة اإلدراك 

 ْسـريي علـم ومـي    والاإلدراكـي   :ما ي علي باحان   ومن              

واسـ قامة  املوحـوعي ، ومبـاني ال وقـع للاسـ قب  ،     البناء الهاَي و

 ..النْ  وسوي 

 واألخالق والعلْ والْعـال احلايـد  
 



 3  

الـهي   Behaviourي جسد واقعياي من خالل السـلوك  من  ما و             

:يعين مما 

  

  

  ا س جابة الكلية احلراكية للكائن احلي ، وذلك ن يجة

 ..ما يوا ه  من موقف 

     أو أي ََيُّر يف مس وة نشاط الْرد ، يـ ْ رداي علـم َنبيهـات

 .. مباشرة أو  ري مباشرة واردة من بيئ   

     ــان ــرتك ح ــا يش ــ ْك: مم ــات  ال ــدوامع وا جتاه ري وال

 ..والشخصية وخصائصها 

 ، احاعي والْردي ، وبشك  عام ، هناك السلوك ال نظياي            

مـا  و، الهي ي ْاع  مي  العنصر البشري مـع بي ـ  الكـائن حـانها     

 ..وال عام  وال عاون مع  مهْ اآلخر ي   ْ علي  من 

وانــ  العلايــة مــا ميكــن َطبيقــ  مــن اح ويشــا  علــم             

وما ي طلب  من مس وة احلكاة ، من أ   بناء عالقـات  ، واملعرمية 

 ..األخالق  –إنسانية قائاة علم ال ْاهْ املشرتك بسياق احلقوق 

أسـلوب َْكـري ،   ويقوم السلوك علم مس وة مهـْ وإدراك و             

ــوظيْي   –وبــدوامع وســياق نْســي  أدائــي جياــع بــد ال قيــيْ ال

 ..ألدائي ملسري األعاال واحلياة اوال قويْ 

َْاعــ  وانســيابية ومرونــة ؛ مســ وة ومنــ  مــا ي طلــ  مــن               

 ..األداء  –ال نْيه  واجتاهات ، وحبس  مق ضممناسبة 

ــويْ     و              ــيْ األداء يف ق ــد لعظ ــي اجملسِّ ــركن األساس ــر ال يظه

، دقة املعاملـة  من جتسد الدين بعلي  السلوك واألعاال ، وما يرتَ  

العبـادات   ؛ بك  اجتاهاَها يف، ( الدين املعاملة ) والعا  مبنظور ؛ 

                                                 
 
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / اصر المحنك هاشم حسين ن. د - 

 .  7 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 
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واملعامالت ، وما جيري من اَبـاع احلـالل وإيقـاف احلـرام ، ل كـون      

 ..احلقوق يف مواحعها ، ومكارم األخالق يف موافينها 

  َ اثــ  ميــ بــّد أن  لــها يكــون امل قــدِّم بقيادَــ  للنــاس ،             

 ..الرسالية ، وما يدعا  من ال ْهْ وال عاون اجمل اعي  ةاملسوولي

عليــ  )ا ي اثــ  يف قــول أمـري املــومند اإلمــام علــي  هـو ممــ و             

 ( :السالم

َعْبـٌد ُمـْوِمٌن اْمـَ َ َن       َيْ ِاُلـُ  إ ت ، ْمَرَنا َصْعٌ  ُمْسَ ْصَعٌ  َأ إنَّ)             

 الٌمـْحــَوَأ، ٌة ـَنـــِميُصــُدوٌر َأ َو  َيِعــي َحــِديَثَنا إ ت، اِن اهلُل َقلعَبــُ  ِلإلمَيــ

(َرِفيَنٌة

 

. 

َ جســد اإلرادة القائاــة واملاثلــة  ، وبهــها الصــع  املس صــع            

 ..عيان علم مد الدهور لل

مسـريَ   من  ما يكون من م طلبات ال نْيه وحتاـ  أعبـاء   و            

مـا  القويْ علم املـدة اإلنسـاني ، و   العالي داءاملرسومة الواح ة ، واأل

 ..السلوك الباهر مبكارم األخالق امل كاملة ين ج  من 

وعايد وراعي املدرسة النبوية العامليـة ، مجـع اهلل عـز و ـ                   

َطبيقات مجيع مكارم األخالق ؛ بالْكر والنْ  والسلوك ومي  

 .. العا  امليداني

ْ  )يكون أمرهْ بهها و              ، َصـْعٌ  ُمْسَ ْصـَعٌ    ( سـالم اهلل علـيه

 :با خ بار وال جربة ، ليكون  ذلك للعبد املومن وحوحوَو   

   اْمـَ َ َن اهلُل َقلعَبـُ     ، ُمـْوِمنٌ ، َعْبـٌد  : حام  األعباء مبواصـْات

 .. ِلإلمَياِن

    ( عليهْ الصالة والسـالم )الواعي حلديث الرسول وأه  بي

 .. َرِفيَنٌة الٌمـْحَوَأ،  ٌةـَنـِميُدوٌر َأُص: مبوهالت 

                                                 
. 251ص / نهج البالغة   -  
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ــد   و            ــر ؛ عن ــم لخ ــان مبهن ــان ،    جتا م   ــوب باإلمي ــع القل ا

الهي يقابلـها األمانـة والرفانـة     ، الصدور واألحالمب  اعجتواملوهالت 

م اثلــة مبــا َعــين مــن الســكينة وأصــالة الــرأي وثقلــ  مب  ــواه  

 ..ا   من مشاك  وأفمات ومعاحاَ  وحلول  للاواقف وما يو

مق بسـات مـن األنـوار     ومن  ما يضع الشاعر الكبري سالمة ،             

:النبوية املقدسة الال ددودة خلري البشرية 

 

 

 

َهـدي هـدي   ومكارم األخالق ، مْ اح لك  العقول والقلوب ؛         

 .. الصباح املنري

،  الـ ْكري  سـالمة وإهلـام  منـ   ال ْكر ، و –يجة الْكر ون            

لـنْ  يف عاـي العطـاء املبـارك ،     ، كانـِ ا  الصدق واألمانة و بع

 ..ليكون السلوك َرمجانها وعيونها 

 ( :البعثة)يقول بول  سالمة يف ذات قصيدة و          

                                                 
 
 . 54ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
2
 . 55ص / المصدر نفسه  - 

  بع  الصـدق واألمانـة مـاآلراء     
 

 َهـــدي هـــدي الصـــباح املـــنري 
 

ـّجار  واصـــطْ   خدجيـــة  َـــ
 

 عــاد منــ  والــربو مــيض حبــور 
 

ــ  م  ــطْ   لنْسـ ــاماصـ   باهـ
 

ــوق احلــور    شــرماي أن َكــون م
 

 (حــراء)كــ  عــام يرَــاد  ــار 
 

 مْعــْ الــروح ملــهْ الــ ْكري 
 

ــر     قــال  ربيــ  يــا داــد كّب
 

ــدير    ــود ق ــ ء الو  ــْ رب م  باس
 

ـُّدلِ يف ثـوانٍ   صْ ة الكون ب
 

 بـــد مرلَهـــا حـــاري الـــدهور 
 

ـــظيْ نبـــيّ    ـــيذا أمحـــد الع  م
 

القـرلن حلـْ العصـور    واجمليد 
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 :من  توحراك الكون وعاي ََيريه ، بدأ              

 

 

 

عندما َر ْ ذلك احلراك وما أعقب  من سلوك  ، إرادة اخلـالي                

 :عز و   رمحة للبشرية 

   

النبويـة الرسـالية   ي علي ببنـاء الدولـة وقيادَهـا     من  ،و ان              

 ..للبالد والعباد علم أس  ال شريع اإلهلي ومعاحاَ  املس دامة 

يـة  ومضة من النور النبـوي املقـدس ، واإلرادة اإلهل  كانِ   ومن            

 : بال و ي  النبوي الرسالي

 

، ي ـبد مـدة أهايـة ا سـ عداد     ( مجر اإلسـالم )ويف قصيدة               

يري  َـ ال اكالنْسي ، لل و ُّ  السلوكي والْعلـي حلـر   –الْكري 

 ..للواقع املرير إىل مس قب  مزدهر 

لسـان علـي بـن أبـي  الـ        بول  سـالمة ، عـن  حيث يقول                

( :معلي  السال)

 

 

                                                 
 
 . 55ص / المصدر نفسه  - 
2
 .  6ص / المصدر نفسه  - 
3
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

ـُّدلِ يف ثـوانٍ   صْ ة الكون ب
 

ـــظيْ نبـــيّ    ـــيذا أمحـــد الع  م
 

واجمليد القـرلن حلـْ العصـور    

 

 
 

ــَرياي  ــزاي صــ ــن  كنــ  ورله الــ
 

الليث يف بهاء العيــــد   لع  

 

 
 

 إني هلـا وإن كنـِ  ـضّ   : قال 
 

ــدي    ــاة بري ــر مالســيف للع   العا
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؛ العار والكلاة ( علي  السالم)مكان ملنهج علي                

والسيف ، املبنية علم أساس أخالقية العدالة النابعة من أخالقية 

 :املباركة هدي الرتبية النبوية مي  اإلسالمي ، ومما أرسم  الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأعــــاد الــــن  حــــّر دعــــاء   
 

 مل حيـــرك ســـوة  نـــان الـــودود 
 

 جندة الدين واملروءات واألخـالق 
 

 وقــــف علــــم اهلاــــام النجيــــد 
 

ــو ي  ــ  قـــ ــالن  يرســـ  وإذا بـــ
 

ــاع الزمـــان البعيـــد     رّن يف مسـ
 

ــري "  ــي ووفيـ ــين ووارثـ ــِ مـ  أنـ
 

 "ض أنِ بكر شهوديوعلم احلو 
 

 يــا علــي العصــور نســر قــريش 
 

ــود   ــا والبنـ ــيف والقنـ ــع السـ  رامـ
 

ــهادة  ـــكر يف الشــ ــك البــ  انــ
 

 واألخالق والعلْ والْعال احلايـد  
 

 انـــك البــــكر يف الشـــهادة
 

 واألخالق والعلْ والْعال احلايـد  
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 املبحث الثاني
 بناء شخصية اإلمامة والقيادة واحلزم

 

دور بعد ك  ما َقّدم من داور املب ث السابي امل علي ب              

،  نبوية املقدسة يف بناء مكر ونْسية وسلوك اإلمامةاملدرسة ال

 :نواصل  يف هها املب ث باحملاور اآلَية 

 (علي  السالم) وان  من بناء شخصية اإلمام علي : أو ي 

 البناء القيادي امل عاون يف اختاذ القرارات: ثانياي 

 الشخصية واحلزم يف منهج ا قدام: ثالثاي 

 

 جوانب من بناء : أواًل 
 (عليه السالم) شخصية اإلمام علي

 

ــة ،               Personalityالشخصــية ميكــن القــول عــن   يف البداي

:اآلَي ب

  

 

  َأثريهـا ونْوذهـا   معالي هـا و مس وة ببسا ة مْهومها ، هي

علم اآلخرين ، الكائنة بد َوصـيف ووصـف ومواصـْات    

                                                 
 
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 626 – 625 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 

 .235 - 237ص / المصدر نفسه / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د -
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قوة الشخصـية وحـعْها ، وقـوة احـهب والنْـور ، ووقعهـا       

 .. والعدواني املسامل

ها بـد  أدوار مبعنم لخر إن الشخصية كائنة مبوثرات          

 ..ون ائج  احان  الوظيْي واحان  األدائي 

 أوسـع ؛ هـي َنظـيْ دينـامي     والشخصية بشك  علاـي  و

ــة     ــة والعقلي ــائ  الْيزيقي ــ  للخص ــية م كام والنْس

: واخللقية وا   ااعية ، وَشا  يف بنائها علـم احوانـ    

والرتبيـة   راثية ، واملك سبات البيئية اليت َ علي بال علْالو

العـادات والقـيْ والعوا ـف    ب وال عليْ ، مبا ميها ما ي علـي 

 ..وامليول واملع قدات ، وما إىل ذلك 

   ، ممكـــن أن َكـــون الشخصـــية رئيســـية أو هامشـــية

ــا رياديـــة أو قياديـــة أو   وممكـــن أن َكـــون يف منهجهـ

 ..َشالهاا معاي 

 خصـية ، وأسـلوب السـلوك الشخصـي الـهي      هناك صورة ش

 ..اإلنسان ي ايز ب  

  النظريــات : هنــاك نظريــات خم لْــة يف الشخصــية ، منهــا

الســلوكية ، والنظريــات العامليــة ، ونظريــات الســاات ،  

  ...ونظريات األمناط ال كوينية 

  خت لــف مــدارس علــْ الــنْ  وعلــْ ا   اــاع مياــا بينهــا

ــا  بالنســبة ألبعــاد الشخصــية ومقوم  ــا ومنوهــا وَطوره اَه

 ..وأدوارها ووظائْها 

 أمري املـومند    بناء شخصيةإن أرقم ما اس اد من ، بال ري و              

؛ بـالْكر والـنْ  والبنـاء    ( علي  السالم)اإلمام علي بن أبي  ال  

لعظياــة الســلوكي الرميــع ، كــان م اــثالي باملدرســة القرلنيــة ا 

 ( .. علي  ولل  وسلْص  اهلل)ومدرسة الرسول األكرم 
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مما عزفت اخلصوصية امل ايزة لك  مكونات الشخصـية                

الهاَية واملوحوعية ، وك  ما   ميكن جتسيده بالكلاـات عـن   

ـ  منهـا مـا َ علـي    ، اخلـالي عـز و ـ  مـن املواهـ  الكـثرية         ما وهب

، وما َ علي بـالقوة واحلـزم   العقلية واحسدية والنْسية بالقدرات 

 ..قدرات الشخصية والعلوم الزاخرة لثقة مبلكة الوا

بكـ  ثقـة وثبـات    ( عليـ  السـالم  ) اإلمـام علـي   ولها يقـول               

 :وعزمية 

َعْبٌد ُمـْوِمٌن اْمـَ َ َن      َيْ ِاُلُ  إ ت، ْمَرَنا َصْعٌ  ُمْسَ ْصَعٌ  َأ إنَّ)               

 . َرِفيَنٌة  ْحالٌمَوَأ، ِميَنٌة ُصُدوٌر َأ َحِديَثَنا إ تَو  َيِعي ، اهلُل َقلعَبُ  ِلإلمَياِن 

ْعِقـُدوِني  َسُلوِني َقْبَ  َأ، اُس يَُّها النََّأ               ََ ـ   َمأَل، ْن  َااِء َنـا ِبُطـُرِق السَّ

ُْ ِمنِّي ِبُطُرِق اأَلَأ َََطُأ ِمي ِخَطاِمَقْبَ  َأ، ْرِض ْعَل َََر ِبِرْ ِلَها ِمْ َنٌة  ََْش  ، َهاْن 

ََْهَهُ  ِبَأ (ْحالِم َقْوِمَها َو

 

  . 

مـا  و مراح  ومنظور ما قب  الشخصية وما بعدها ، وهو جيسِّد             

كامنـة الـيت أودعهـا اخلـالي     ُيبعد الشخصية عن إ ْال القـدرات ال 

 ..، وما َو هِ بال ناية وال طوير َعاىل 

ـ َو)                ـ  ْدِر   َيْجَهُ  َمْبَلَغ قََ ْعِسـِ  ِم ـ ، ي اأُلُمـوِر  َن اِهـَ  ِبَقـْدِر   اَح ينََّم

ْعِسِ  َيُكوُن بَقْدِر َ ْيِرِه َأ (ْ َهَ  َن

 

 . 

ـ                    ة والبيئيـة ،  ويبدأ بناء الشخصـية مـن املك سـبات الوراثي

 ..وموشراَها الواح ة 

ــة                   ــوهالت الطبيعي ــالل امل ــن خ ــدرات ، م ــابع الق ــدها ي  وعن

ــارب    وامل  ق ــدري  وال جـ ــيْ وال ـ ــة وال علـ ــال علْ والرتبيـ ــة بـ قـ

 ..وا خ بارات واخلربات ، وما للِ إلي  

                                                 
 
 . 251ص / نهج البالغة  - 
. 437ص /  المصدر نفسه  - 2
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منها ينطلي وما ي وقع أن َكون علي  ، ليعرف قدر نْس  ، و             

، لي  قــي َكامليــة يعــرف قــدر اآلخــرين بكــ  وعــي وعلايــة ل

اإلنسانية اإلنسان الْردي واحاعي واجمل اعي ، ومنها بناء عالقات 

 .. الكْيلة ببناء احلضارة املس دامة بالعدل واحلي 

والشخصية احلقيقـة امل عاونـة واملن جـة ، ختطـو خبطواَهـا                   

 ..احلقيقية من البناء ال كاملي احاذب ، ولي  الطارد 

بـاملوهالت الوراثيـة والبيئيـة للشخصـية ،      جلـم  منها مـا ي و              

، وعنـده  ( علي  السـالم )ي  الْجر بو دة اإلمام علي حيناا انبثي  

جتسد هها ا نبثاق ، و ان  من  ما  سدَ  الصورة الشعرية لبـول   

 :سالمة 

 

بدأت مما قب  الو دة ، مـروراي حبيثيـات   وموشرات الشخصية               

 ..وّيُّز الو دة وموقعها ، وما ظهرت بعدها 

ـ )برفت شخصية اإلمام علي بهها و              ومـة  منـه نع (   السـالم علي

 ..أظْاره 

مجـر  )  انـ  ممـا َظهـره قصـيدة      وام داد ّيز الشخصـية ،              

اهلل عليـ    صـ  )ند بداية دعوة الرسول الكريْ ، وذلك ع( اإلسالم 

 :للرسالة اإلسالمية العظياة ( ولل  وسلْ

                                                 
 
 . 56ص / المصدر نفسه  /بولس سالمة  - 

 من خْـيِّ اآل م والكبـِ ميهـا   
 

ــاء الســعيد   ــن البشــر والر   وم
 

ــالذت  ــاض مـ ــا املخـ ــّرٌة لّزهـ  ُحـ
 

 بسـ ار البيــِ الع يــي الو يــد  
 

 كعبة اهلل يف الشدائد َر ـم 
 

ــود    ــد للاعب ــر العبي ــي  س  مه
 

  ِ ــ ّْــ ــ  ح ــاٌء و  قوابــ    نســ
 

بابنــ  اجملــد والعلــم واحــود  
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، حوا ز املنايـا ، بكـ    ( علي  السالم)وَشي شخصية علي               

 :ملعرم   قدر نْس   وثبات ، ثقة

 

                                                 
 
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

ــال  ــان  : قـ ــ كْ بيميـ ــد  ئـ  قـ
 

 ابراهيْ بـالوحي بالضـياء الرشـيد    
 

ــي    ــداي وميش ـّبع ه ــ  أيكــْ ي 
 

 يف لــوائي يكــن أخــي وعاــودي 
 

 مل حتـــرك يـــد و  اه ــــز  ـــرف
 

 أو لســـــان يـــــهْ بال أيــيـــــد   
 

ــهْ  ــري واحـــد َـ ـشـــظم   كل
 

 بيــــن  نبــــي  مجـــرة الصـــيهود 
 

 هّ  كالسهْ  ادر القوس حـرية 
 

ــديد   ــيات وال شـ ــد السـ ــن أنـ  مـ
 

 والــرأس يف ارَْــاع وعــزّ  : قــال 
 

ــنديد   ــول نـــربة الصـ  وعلـــم القـ
 

 نــي هلــا وإن كنــِ  ــّضإ: قــال 
 

ــدي    ــاة بري ــيف للع  ــر مالس  العا
 

ــاء  ــّر دعـــ ــاد الـــــن  حـــ  وأعـــ
 

 مل حيـــرك ســـوة  نـــان الـــودود 
 

 جندة الدين واملـروءات واألخـالق  
 

 وقــــف علــــم اهلاــــام النجيــــد 
 

 وإذا بــــــالن  يرســــــ  قــــــو ي
 

 رّن يف مســـاع الزمــــان البعيــــد  
 

ــري      "  ــي ووفيـ ــين ووارثـ ــِ مـ  أنـ
 

 "شهودي وعلم احلوض أنِ بكر  
 

ــريش   ــي العصــور نســر ق ــا عل  ي
 

ــود    ــا والبنـ ــيف والقنـ ــع السـ  رامـ
 

 انــــك البـــــكر يف الشــــهادة  
 

واألخالق والعلْ والْعال احلايد 

 

 
 

 هّ  كالسهْ  ادر القوس حـرية 
 

ــد ا  ــن أنـ ــديد مـ ــيات وال شـ  لسـ
 



 4  

وملا كان من القـوم الو ـوم املطبـي ، كـان هلـا الْ ـم علـي                     

 : ، م وة اق دار عند مصرع احاوع ( علي  السالم)

             

مجود الكلاة وانطـالق   (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )وملا رأة               

 :الْجر اهلادر بالثبات وس  مجوع احلضور شخ  

 

الية  نبــاي إىل  نــ  بــد الرســول وَنطلــي الشخصــية الرســ              

 ..، منه انبثاق نور الرسالة ( عليهْ الصالة والسالم)وخليْ   

ــالنبع الصــايف للرســالة الســااوية               ــنعْ اإلنســانية ب ــا َ  ومنه

 ...اليت جتاع بد خري الدنيا وخري اآلخرة  اإلنسانية

ممـا يـرة مـن  هـ      أملـاي ،   (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )ي ضور و            

القوم ، و هلـهْ لقـراءة الشـخ  والشخصـية والسـاات الكائنـة       

 ..للعطاء واخلري القادم 

وادي الرمـ   )  يْصو عن  بول  سـالمة يف قصـيدَ   مما وهو             

 ( :والطائف والزبيد 

 والــرأس يف ارَْــاع وعــزّ  : قــال 
 

ــنديد   ــول نـــربة الصـ  وعلـــم القـ
 

 إنــي هلــا وإن كنــِ  ــّض: قــال 
 

ــدي    ــاة بري ــيف للع  ــر مالس  العا
 

 وإذا بــــــالن  يرســــــ  قــــــو ي
 

 رّن يف مســـاع الزمــــان البعيــــد  
 

ــري      "  ــي ووفيـ ــين ووارثـ ــِ مـ  أنـ
 

 "وعلم احلوض أنِ بكر شهودي  
 

 ويقـــول الـــن  له لـــو أنـــي   " 
 

 أس طيع اإلمصاح عـن أسـراري   
 

ــي   "  ــديو عل ــِ يف م ــا قل  إن م
 

ــي  ــار لـ ــن حبـ ــبابة مـ    إ  صـ
 

ــيني  "  ــ  ي م ــا اس ــِ م ــيذا قل  م
 

ــار   ِّ أخشــم حــاللة الكْ ــ  ب
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ولو ُك بِ ههه األبيات مباء الهه  ، لوقف الهه  خجالي ، مـن               

 ..هدير ك  حرف ميها 

ْ   ص )الرسول شخ  وما بد               شـخ   و (اهلل علي  وللـ  وسـل

 ـيض ومـيض ممـا أودعـ  اهلل َعـاىل ميهاـا       ، ( علي  السالم)علي 

 ..انية كأمنوذج لل ياة الرب

عليهاـا الصـالة   )مال يعرف اهلل َعـاىل حـي معرم ـ  إ  هاـا                  

 ..يف الكون األبدي ، و  يعرمهاا حقاي إ  اهلل عز و   ( والسالم

خمبـأ كنـز عنـد    ( علي  السـالم )ويقف مديو شخ  علي               

 : (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )در رسول اهلل ويف ص

 

ـ                د نعْ مين لعقول وقلوب وأنْ  البشر ، احلدود الكائنـة ب

الْضــاء ، كاــا ام ــد بهــا الرســول احنــبد ،   َســ طيع أن ّلــ  

                                                 
 
 . 3   -2  ص / المصدر نفسه  - 

ــوم  "  ــود ق  ميصــري الوصــّي معب
 

   يبــــالون بعــــدها بعثــــار   
 

 يلثاون الـرتاب حيـث يـدوس   " 
 

ـّار      "الرمـــ  مســـكة العطــــ
 

 وا بــاي للْ ــوح كــان علــي   
 

ــار   ــوم لألمطـ ــوب الَيـ  كو ـ
 

 (وثقيْـاي ( )خثعاـاي )هو من صّد 
  

ــم األســوار وا   ســ وة ردــ  عل
 

  ــ َّ  ــول احلصــار واليــأُس رّد
 

األو   الَـر يف عبـوس القـار    

 

 
 

ــي   "  ــديو عل ــِ يف م ــا قل  إن م
 

ــار   ــن حبـ ــبابة مـ ــي  إ  صـ  لـ
 

ــيني  "  ــ  ي م ــا اس ــِ م ــيذا قل  م
 

ــار   ِّ أخشــم حــاللة الكْ ــ  ب
 

ــوم  "  ــود ق  ميصــري الوصــّي معب
 

   يبــــالون بعــــدها بعثــــار   
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ووصي  وخليْ   أمـري املـومند    (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )األكرم 

 ..، ح م دخ  حبهاا يف قلوب أحرار الكون ( علي  السالم)علي 

 

لبقية األحرار ،  وقوة والكائن بد الرتاب والعطار ، دواء شْاء             

 ..مي د ميهْ حيث الْجر واألنهار 

 

عــ ء مــا يعقبــ  مــن و، ا خ يــار اإلهلــي للشخصــية هكــها              

 ..ومحاية الدين والبالد والعباد والقيادة ع لدور واملوقال كليف ل

بناء صروح الشخصـية اإلسـالمية احلقيقيـة    ومن  ما ي طل               

حـد السـيف الـهي      والثاب ة ، احامعة للروح اإلنسانية عند الـو م  

ْ و الْكـر  ، وعنـد سـاحات   ُيقهر لبنـاء  واملعرمـة واحلكاـة ،    العلـ

 ..م أس  أخالقية احلضارة اإلسالمية املس دامة عل

 

 

 

 

                                                 
 
 . 3 ص / المصدر نفسه  - 
2
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

 يلثاون الرتاب حيث يدوس" 
 

ـّار      "الرمـــ  مســـكة العطــــ
 

 وا بــاي للْ ــوح كــان علــي
 

ــو  ــاركو ـ ــوم لألمطـ  ب الَيـ
 

 بـــّث  ـــ  مقالـــ  يف علـــي
 

واحــ اي كالنهــار دون ســ ور 

 

 
 

 انــك البـــكر يف الشــهادة
 

واألخالق والعلْ والْعال احلايد 
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 البناء القيادي املتعاون يف اختاذ القرارات: ثانيًا 
 

وبعد بناء الشخصية ، ومـا حتالـ  مـن مـوهالت كائنـة يف                   

 ..مس وة القدرات احامعة بد النظرية وامليدانية وال طبيقية 

 ـد  يادي ،  بّد أن ي أهـ  لـ  شـخ  ، منـ  مـا مي     هناك دور ق             

ـ  يةال وصيْ  ددداَ وي كام  مـع الوصـف الـوظيْي ،     ةالوظيْي

ملكان املناس  يكون للشخ  من مواصْات حتقي شَ  اومن  ما 

..واملوقف املناس  وبال وقيِ املناس  

 

 

عة والـدور واألهـداف ،   احاا ، جياع بد القائد والقيادةمما و           

:ل كون مْاهياها 

  

 

  القيــادةLeadership  هــي قــوة أســلوب ال ــأثري يف نشــاط

ل  قيي أهداف النشاط ، و الباي ما يكون الْرد أو احااعة 

 ..خمط  ل  ، ومبا يكون حان مشروع معد 

  القائدLeader   الشخ  الهي يلع  الدور القيادي املوه  ل

 ـري   بشـك   أو  ار عالـ  ، حان أو يف إ بشك  رمسي

رمســي ، وخي لــف َو هاَــ  حبســ  َكــوين احااعــة ،  

ويرَب  مبا هو م وقع من  ، كالدور املو   واملسيطر واملَري 

..ألنشطة احااعة من أ   حتقيي أهدامها 

 

 

  ال ســهيالت القياديــةLeadership Facilitations  ــيت ال

 مره اهليك  ال نظياـي مـن وحـع   اك  ما يوَشا  علم 

                                                 
 
دار / اإلدارة واألسلوب القيادي في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع مثاًل  - 

 .العراق  –النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 
2
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 456 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 

 . 356ص / المصدر نفسه / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د -



 45 

أن يقــود الكــادر البشــري بكْــاءة املــدير  بــ  يســ طيع

 ..ل  قيي األهداف وماعلية 

أي إن اهليك  ال نظياي ومراكز وعالقـات أنشـطة             

السلطة وإ ـراءات العاـ  ، جيـ  أن َصـاْ حبيـث َسـه        

 ..الوظيْة أو الدور القيادي للادير 

وعة م طلبات املوقف الهي هو جما Decisionوهنا يربف القرار             

اآلني أو املس قبلي ، لوحع احللول املناسبة لـ  ، بال وقيـِ واملكـان    

..واملوقف ، علم ومي دراس   وصنع  واختاذه وَنْيهه وم ابع   

  

 

والثقـة  املهارات والقدرات واملـوهالت  املايزات ومس وة لع  وي            

، ومنـ   هب القيـادي  ، الدور الكبري يف اح  اآلخرين يثوّبالنْ  

ــ  ب   ــد ودعا ــ جابة للقائ ــة وا س ــاذ والقناع ــرارات  اخت ــه الق َنْي

 ..والوصول لألهداف املشرتكة ، وَو يهاَ  ل  قيي ما مطلوب 

وهنا  بّد من بيان ما أهاية البناء القيادي امل عـاون مـع كـ                  

علم أساس رسـوخ املبـادئ ومهاهـا املسـ وع  لكـ  مـا       ، طوط اخل

ري من سلوكيات َنظيايـة ، ومـا ي طلـ  مـن خطـ  وقـرارات       جي

 ..خ لف أنشط ها املرسومة ، وملسساَها لوحدة منظومة األمة ومو

 دورهــا ، وذلــكواملشــاورة  يكــون لالس شــارة بــّد مــن أن و              

 ..ما ي علي بالقيادة أو اإلدارة  ومنها، يف جما ت احلياة هاي ها أل

 :( علي  السالم)إلمام علي اها يقول وبه              

َوَمْن َشاَوَر الرَِّ اَل َشاَرَكَها يف ، ِبَرأعِيِ  َهَلَك  َمِن اْسَ َبدَّ)                

(ُعُقوِلَها 

 

 . 

                                                 
 
ادية موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتص/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 226 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 
. 511ص / نهج البالغة   - 2
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  قرار احااعة، و املشاورة احااعية ومما ي ضان  أهاية               

Group Decision  ع القرار صنإىل عالية الوصول اليت هي ؛ 

احااعة  أمراد لراء عن  عبريحرية ال، عن  ريي مناقشة وواختاذه 

.. ومشارك هْ املوحوعية الْاعلة

  

 

أقوة من القرار ،  القرار احااعي يكون علم العاوم ؛و              

وعلم أق  َقدير يكون ا س عداد الكام  ل نْيهه الْردي ، 

وجناح  واحلصول من خالل   وَقييا  الوظيْي وَقومي  األدائي ،

  ..علم ن ائج عالية احودة 

لكـون  ، ، األهايـة البالَـة   لـوعي القيـادي   بهها يكـون ل و              

مـروراي  و؛ ما قب  ال خطي  ،    يف ك  ا جتاهاتَيأخه جما الوعي 

بال خطي  ، وال نْيه ، ومـا بعـد الن ـائج النهائيـة ، ومنهـا امل اثـ        

 ...َدة باملعلومات املر

 ( :علي  السالم)لها يقول اإلمام علي              

ُِ ِمْن َساَقِ َها َح َّ)              َََولتَلَقْد ُكْن ِْ ِمَو، ِْ ِبَ َهاِمرِيَها م  ي اْسَ ْوَسَق

ُِ  ِقَياِد ْع ُِ  ، َها ؛ َما َحـُع ُِ  َو، َو  َ ُبْنـ ُِ  ،   ُخْنـ ُْ اهلِل  َو، َو  َوَهْنـ ، اْيـ

َِِ   م ُأْخِرَج احَليَّالَباِ َ  َح َّ ْبُقَرنَّأَل (! ِمْن َخاِصَر

 

. 

 :  وهها مما يعين ، أن القيادة حت اج إىل            

  لنقـاط الضـعف يف    ة والكاحبـة َعدد نقاط القوة احملـدد

ومــا حيــي  بــ  مــن ؛ البيئــة الداخليــة ،  شخصــية القيــادي

للعاـ  ،   والبيئة اخلار ية ، ومنها اس ثاار الْـرص املواَيـة  

ــديات واملخــا ر وال هديــدات       ــع معاحــة وإبعــاد ال   ،   م

َسـ ثار ال  ـديات ، باسـ يعابها    وبالقيادة الريادية ، رمبا 

                                                 
 
 . 367ص / المصدر نفسه / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د: ينظر مثاًل  - 

موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 . 227 - 226 ص/  المصدر نفسه/ والتجارية 
. 51 ص / نهج البالغة   - 2
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ْ  ووحــع احللــول هلــا ،  ــها َ  ــول إىل داعــ ل ْاصــي   حعل

 ..الْرص  –ْصلية القوة وم

 ـّا ءة يف ك  اجتاهاَها ومضـامينها ، احامعـة   الشجاعة البن

، وعلـم ومـي عوامـ  داعاـة      ا َْاقوعية موحيف قراراَها 

 ..ومشرتكة وعادلة 

  قـي  األمانة اليت َبعد القيادي عن ك  ما يضر األمـة ، وحي

حْ  أمواهلا وكرام ها ، وجتع  القيادي يقود األمة إىل بـر  

األمان باحلكاة ، علـم مـنهج َناـوي وَطـويري إنسـاني      

 للخـري  حيْـ  قـوة األمـة واسـ دام ها وَعاظاهـا     حضاري ، 

 ..والعطاء 

من  ما ي علي احلاايـة مـن كـ  مـا ي علـي      صورة و            

 ..الْساد ؛ املالي واإلداري والسياسي  هديدات ب

  ا ب عــاد عــن الــوهن واحلاايــة منــ  ، مــالوهن ؛ الضــعف يف

 ..وال نْيه العا  واألمر القيادي 

      محاية احلي ودعا  ووحـع  يف نصـاب  ، لكونـ  يقـرتن

 و   وحع األمور يف مواحعها ، وخلي األمانة بالعدل الهي ي

 ..واألمان وا س قرار بك  أشكال  لدة الناس 

، واألدوار وموهالَــ  ومنــ  يبــدأ اخلطــاب وال أهيــ  القيــادي              

الرسالة اإلسالمية السا اء ، ووحوح  من خالل  وَبادل األدوار بهدي

الـهي يعـين مبـا    ار ، وحوح املوقع القيادي ودـور صـنع واختـاذ القـر    

حيال  من ن ائج ، هو مس قب  البالد والعباد ، أو علم أق  َقـدير ،  

 .. ا واس اراري هاواس دام ه ةطنشع أو األاريمس قب  املش

البناء املْصلي وام داده ا سـرتاَيجي الـهي   يق صـر    من  و               

، لـدور األخـروي   علم الدور والبناء الدنيوي ، ب  ي عدة بن ائج  إىل ا
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،  (اهلل علي  ولل  وسلْ ص ) ما قال  الرسول األعظْ ن مضامدوهو م

 :الهي َ ضان  مل اة بول  سالمة 

  

ومما ي و   وُيبنم علم أساس ذلك ، ما يو   ب  اإلمام علي               

 ( :علي  السالم)

ْْ امَلَ بََّو، ِة يََّاَة للرَِّعْحْشِعْر َقلعَبَك الرََّأَو)              ْْ  اللَُّو، َة َلُه   َو، طعَف ِبِهـ

ْْ َسُبعاي َح وَننَََُّك ُْ َأَعلْيِه ََْ ِن ََ ْْ ارياي  .. (كعَلُه

 

. 

مالرمحة واحملبة واللطف ؛ سبيلها إىل قلـوب النـاس ، و سـياا               

 ..س  بأهاية حْ  حقوق  وكرام   وإنساني   منهْ الهي ي  

ْنِصِف اهلَل َأ) ؛  وام داد السلوك ال نظياي القيادي ال كاملي            

ْعِسَك ْنِصِف النََّأَو يـِ  َهـًوة ِمـْن    َمْن َلَك ِمَو، ْهِلَك ِة َأِمْن خاصََّو، اَس ِمْن َن

ْْ  َك إ تمينَّــ، ِ ــَك َرِعيَّ ََظعِلــ ْعَعــْ   َْ ِعَبــَمــَو! ََ اَن اهلُل اَد اهلِل َكــْن َظَلــ

اَن هلِل َكـ َو،  َ ـ ُ ْدَحـَض ُحجَّ اَصـَاُ  اهلُل أَ َمْن َخَو، اِدِه وَن ِعَبَخْصَاُ  ُد

( َيُ وَب ْوم َيْنِزَع َأ ََّحْرباي َح

 

. 

وك  ذلك ، ي طل  األخه بنظر ا ع بـار ، النظـرة الشـاملة                  

داعياَها ، وجمريــات صــنع القــرار القيــادة وَــ –ملْصــلية اإلنســان 

 ..واختاذه وَداعياَ  

، حلظـة مـن   األعظـْ لكـ  إنسـان م جبِّـر      ويكْي الرادع             

َْ ِعَبَو) : اس يعاب   ( .. اِدِهوَن ِعَباَن اهلُل َخْصَاُ  ُداَد اهلِل َكَمْن َظَل

مـة  ومن  ي صا ر ح م أمام أصَر مريوس أو بكرتيا أو  رثو             

ـُضعف  هاف مناع   ، وَرتا ع صـ     ، أو مرض يصيب  ، ليَصيب  

                                                 
 
 .  6ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
. 427ص / نهج البالغة   - 2
. 426 -425ص/ نهج البالغة   - 3

 أنِ مين ووارثي ووفيري    " 
 

"ض أنِ بكر شهوديوعلم احلو 
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، و  يس طيع عال ها وال خل  منهـا مبسـاعي أعظـْ    وَن ك  

من أمـوال   ا ميلكمبأ باء العصر ، ب  رمبا أقوة معاجل من األدوية ، و

 ..ا يدف  رض مباإلصابة  مثالي ، كاا حيص  ومناص 

، كان ا جتاه القيادي يف بنـاء الشخصـية   وبهها ا س يعاب               

مـا  منـ   ، وعلم نهج شريعة اهلل َعـاىل ورمح هـا   القيادية امل عاونة 

مـن  موشـره  مي د ملوشر القرار وما مي لك  مـن حـزم واحـو ، يظهـر     

 :خالل 

 

عليـ   )اإلمـام علـي   ر ْ ذلك ا س عداد وال عـاون ، لكـن   و               

حيناـا  يقـول  من ال و هات املعاكسة ،  ، مبا يس قرأ ويرة( السالم

 :َو هوا  خ ياره اخلليْة بعد مق   عثاان بن عْان 

ِْ ِلي)                ، َو  ِمي الِو َيـِة إْرَبـٌة   ، ِمي اخِلالَمِة َر عَبٌة  َواهلِل َما َكاَن

َُُاوِني إَلْيَها َولِكنَّ ْْ َدَعْو ِْ إَلـيَّ ا َأَمَلاَّ، َوَحَالعُ ُاوِني َعَلْيَها ، ُك  معَض

                                                 
 
 .  6ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

 إني هلـا وإن كنـِ  ـضّ   : قال 
 

 العاــر مالســيف للع ــاة بريـــدي    
 

 وأعــــاد الــــن  حــــّر دعــــاء   
 

ــوة     ــرك سـ ــودود مل حيـ ــان الـ  نـ
 

 جندة الدين واملروءات واألخـالق 
 

ــد    ــام النجيــ ــم اهلاــ ــف علــ  وقــ
 

ــو ي    ــ  قـــ ــالن  يرســـ  وإذا بـــ
 

ــد   ــان البعيــ ــاع الزمــ  رّن يف مســ
 

ــري "  ــي ووفيـ ــين ووارثـ  أنـــِ مـ
 

 "وعلم احلوض أنِ بكـر شـهودي   
 

 يــا علــي العصــور نســر قــريش 
 

 رامـــع الســـيف والقنـــا والبنـــود    
 

ــهادة      ـــكر يف الشــ ــك البــ      انــ
 

واألخالق والعلْ والْعال احلايـد  
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َّ  َوَأ، َنَظْرُت إىل ِكَ اِب اهلِل َوَما َوَحَع َلَنا  ِْ ِبـِ  َما ، َبْعُ ـُ   َمَرَنا ِبـاحُلكع

.. (َماقعَ َدْيُ ُ  ، َْ لِلِ  َوَسلتاهلُل َعَلْيِ  َو َص َّ، ِبيُّ النَّ َوَما اْسَ نَّ

 

. 

، ( عيد الَدير ) يف مل ا   بول  سالمة يرت ْ ذلك الشاعر و           

 ( :خالمة علي ) عند قصيدَ  

 

 الشخصية واحلزم يف منهج االقدام: ثالثًا 
 

، مقوماَها الرصـينة  بسااَها و الشخصية الواعية وَبين َرسْ             

ظهـر  ي، وواحلكاـة  علم أس  الثقامة والعلْ واملعرمـة  املس قب  ، 

َطور املك سبات  لوعي احلقيقي ، وما يكون مناعند نقطة ذلك 

 ..الْكرية 

َبدأ الشخصية احلافمة الـيت َ ـوافن باخ يـار املالئـْ النـامع      و              

املثاــر الــهي جياــع كــ  القــوة البشــرية والْكريــة يف خدمــة   

ــ ارة     ــ  واملس ــهكي امل واصــ  بنجاحاَ ــز ال ــه واألداء امل اي ال نْي

 ..بالعطاء 

                                                 
. 322ص / نهج البالغة   -  
2
 . 56 ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

ــوا  ــي  أمجع ــْ عل ــاَْد باس  ه

 

 وعلــــــي مــــــا أفاد إ  عنــــــادا 

 
ــدي   ــاكْ عن ــال واهلل إن دني  ق

 

ــزر أ  ــرادا لنـــ ــن أن يـــ ــ  مـــ  قـــ

 
 مــاَقوا اهلل واَركــوني َرونــي

 

أســـاس النـــاس للـــولي انقيـــادا 

 

 

 



 5  

   َنْيـه ودقـة أداء مـا    واحلزم عق  ومنهج يدير احلياة ويو               

 ..خمط  ل  

ال ْـاهْ وال عـاون ومهـْ وَعشـي      مـا حيققـ  احلـزم ،    وأرمع               

ك  َمن يدخ  يف العاليات واملنظومات بشك  مسـ ار وذكـي   

 ..بأعاي وأبعد من كون  اسرتاَيجي و

ــزم وإســرتاَيجية               ــداف  احلــو الع ــهكي ، أن يصــ  لأله زم ال

املرسومة ، بال أن يسب  مشـاك  وصـراعات وَضـ يات وحـ ايا     

 ..وهدر يف الطاقات وحياع القدرات 

ي صـف ويـودي إىل حـ ايا     ،و   من و وه القوة لكن رمبا             

مادية أو معنوية أو بشـرية ، ورمبـا صـراعات ومشـاك  وأفمـات ،      

، ويْقــد للبــدائ   وَك يكــيشــره ال نْيــهي قصــري األمــد ومو

 ..واملرونة وا نسيابية 

  ( :علي  السالم)قال بهها و              

ُي ِبَ ْ ِصِد أعالرََّو، ِي أعاَلِة الرَّاحَلْزُم بيَ َو، َُْر باحَلْزِم الظت)                 

(ْسَرارِ  اأَل

 

 . 

  ( :علي  السالم)قال أيضاي و             

(الَمُة َوَثَاَرُة احَلْزِم السَّ، اَمُة َدْعِريِ  النَّال ََّثَاَرُة ) 

 

 

احلزم ل ا د ِعرب القصيدة امل جلية بنورها العزم ووَ عدد صور            

اخلالق ، وبكاال العلوم واملعارف عنـد أمـري املـومند اإلمـام علـي      

، وَزهــو عبقريــة الكلاــة والقصــيدة ، لي جلــم ( عليــ  الســالم)

 :ها عند ورود قول بول  سالمة  وان  من

                                                 
 
 . 477ص / نهج البالغة  - 
2
 . 512ص / المصدر نفسه  - 

 وا ــ  القــوم   حســام شــطي     
 

   قنــاة ،   بيضــة ،   مَــامر   
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           َ نـراه يقـول    ،( هجـرة علـي   )   ومّلا  حِ لبول  سالمة قصـيد

 :ميها

 

ام ـدت القصـيدة بأبياَهـا املباركـة ،     بد الشـوق والعـزم ،   و             

واصلها يف صوره الشـعرية خما بـاي الصـ راء ورماهلـا     وصلِ وح م 

:بالقول 

 

 

 

، ع بـة مناداَـ    و ظ  مسوه ورمال الص راء َقف إ ال ي عند             

ـّع احلياة جمداي خبطم علـي   ـُشع ، وّ ـد عشـقاي   ( عليـ  السـالم  )ل 

ْ    صـ  )الرسول األكرم خلطوات  ، ل زهـر بهـْ    (اهلل عليـ  وللـ  وسـل

 ..إنسانية اللقاء 

احلزم علم ختطـي  و العزم ا حيا  الكثري من عوام مموهو              

 ..املنشود  األمسم الصعاب واملعوقات للوصول إىل اهلدف

                                                 
 
 . 65ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
2
 . 66ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 65ص / المصدر نفسه  - 

 أعز ي كاحلقيقة البكر  لقـاي 
 

 بارف الصدر كالصباح السـامر  
 

 ٍّ ــن عــ ــداء اب ــردة م  يســ طي  ال
 

مهــو يســعم إىل املنيــة حاســر 

 

 
 

 هــــزة الشــــوق للــــن  مشــــّد
 

العــزم يهْــو إىل مجــاع املــيثر  

 

 
 

ــي   ــها عل ــال الصــ راء ه ــا رم  ي
 

ـ     رماملئي الدرب والضـْاف أفاه
 

 هـــو بعـــد الـــن  أشـــرف ظـــ 
 

ــا ر   ــّي مه ــب  اخلل   ح يف الس
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عليـ   )ي لا  صو ت اإلمام علـي   ، نرة بول  سالمةمما و              

ـ ، ( السالم ت بهـا الـدنيا ، ل عـاني مسـاء     َدـّبأبياَ  املبهورة بصور ختل

:الكربياء والعظاة واحملبة إسالم 

 

 

 

وَقف احلياة ل زدهر بالعزم واحلزم بد احلكاة ولخر مطامها            

 :السيف ، ليوقف مطاف سيوف الظلْ والَدر والعبودية 

 

 :ومن  ُيعرف احلي ويهرب البا   صوب صَار األشقياء           

                                                 
 
 . 51 ص/ المصدر نفسه  - 

ــونٌ   ـــقاء عي ـــد الل ــيٌّ عـن  وعل
 

 واَـــزان ودريـــة احلـكـاـــاء 
 

 خيسف السه  واحبال ويبقم
  

َّْه يف السنم والصـْاء    وعي  ال
 

ــ  ــ  لقيــِ جمن  ايـّكيْاــا  ئ 
 

 يصــرف املــوت نْخــة يف اهلــواء 
 

 يس   السيف ذا الْقار رهيْاي
 

 ويـــدّوي بالضـــربة العصـــااء 
 

 ة الــربق يف الســ اب ورعــدملعــ
 

ــالء   ــن أشـ ــاب عـ ــام ينجـ  وق ـ
 

ٌِ يف الطعان صاِ ريـاح   صام
 

ــاء   ــْة اهلو ـ ــهرات بالعصـ  منـ
 

ــع    ــة نْـ ــِ مظلاـ ــيذا ولولـ  مـ
 

 قد َربك الْضـاء  ـري الْضـاء    
  

 صرصر َلطـْ احـهوع وَلقـي   
 

ــجراء    ــة شـ ــاه  ايـ ــ  َّيـ  كـ
 

 يعرف الكّر حيدر لي  يـدري 
 

 الْـــــّر إّ  ســـــجّية األعـــــداء 
 

 يس   السيف ذا الْقار رهيْاي
 

 ويـــدّوي بالضـــربة العصـــااء 
 

 يعرف الكّر حيدر لي  يـدري 
 

 الْـــــّر إّ  ســـــجّية األعـــــداء 
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 املبحث الثالث
التوجهات الشاملة وبناء األسرة واحلياة 

 البيعةمسؤولية األسرية و
 

وبعد ك  ما َقّدم ، نْ و الصْ ة املشرقة األخرة من             

، ( علي  السالم)صْ ات أمري املومند اإلمام علي بن أبي  ال  

 ..جمل اع والدولة احامعة بد مسوولية األسرة وا

 :لها سيكون من داور هها املب ث اآلَي            

 وبناء دولة احليالعسكري ووالسياسي إلداري اال و   : أو ي 

 ال و   ا ق صادي وا   ااعي: ثانياي 

 بناء األسرة واحلياة األسرية: ثالثاي 

 البيعة ويوم  دير خْ العظيْ : رابعاي

 

 العسكري و ي والسياسياإلدارالتوجه : أواًل 
 وبناء دولة احلق

 

ــا                 ــة وقيادَه  اإلنســانية هــي، يف مــنهج اإلســالم ، ممــا الدول

أين ما كان ، وميها ي ْ بناء ثقامـة إدارة الـهات الْرديـة     ، اإلنسانو

 ..واحاعية واجمل اعية 
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ــي                ــة ، و   وه ــاة امل كامل ــه ملســ وة َنظــيْ احلي رة اإلدامنْ

 ، ومن  َكامليةالدعْ القائْ علم محاية الدولة وهيب ها وال نظيْ 

 ..العسكري وواإلداري والسياسي البناء 

ــا   Management ; Administrationواإلدارة              ــد ذاَه حب

وَنْـه  وَنسـي  وجما  أنشـط ها َ ا ـور عنـدما ختطـ  وَـنظْ      

 ..وَقيِّْ وَقوِّم 

ــها َكــون ا               ــ  يف  وبه ــم العاــوم ؛ َ وّ  ــه) إلدارة عل  ( َنْي

بوسا ة املوارد البشرية وما يدعاها ، ل  قيي ، األنشطة املخط  هلا 

 ..األهداف املرسومة حبس  ما خمط  ل  

ـ وذلـك   قي القيادة من مس وة النجـاح  ـُما َأما               ( أسـلوب  ) ـ ب

ية ومـا يـدعاها ،   بوسا ة املوارد البشر، َنْيه األنشطة املخط  هلا 

 ..ل  قيي األهداف املرسومة حبس  ما خمط  ل  

 كامـ  مـع عوامـ  عـّدة ،     مـا ي علم مس وة الـبالد ،  ومن               

 ..ملضي يف إحقاق احلي ، و عل  يبث  األمن واألمان وا جتاه وا

عـزم  ويعود ا س قرار بكـ  أشـكال  ومقوماَـ  إىل مـدة                  

 ..يف خدمة اخلط  وال و   اإلنساني القيادي  وةوحزم وَوظيف ق

وحــع احلــزم يف نصــاب  كيْيــة ا نطــالق بعــزم لومعرم ــ              

، ليشــعر الْــرد واحااعــة واجمل اــع اإلنســاني والقــوة يف نصــابها 

داعْ  جتاهات اس ثاار  اذب و ، و ع  احلراك املن جواألمان باألمن 

 ..الطاقات والقدرات خم لف 

ولها  بّد مـن أن يكـون للقائـد مساَـ  امل ايـزة واملبدعـة                      

بـول  سـالمة يف قصـيدَ  العصـااء ،      بـ   واحلقة ، وهو مـا يه ـف  

وبريــي  وحــان اســ قراءاَ  الرائعــة بــد بريــي الكلاــة الوحــاءة

 : العيون وبريي السيف العدل

ــور بعــد نــ ٍّ     ــْ فيــن العص  باس
 

 نّور الشرق كوكبـاي ها يـا   
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وبك  حلقة من حلقات د وة األبيات ، َظهر إدارة الهات            

، وما مي د ذلك للاجال السياسي الْردية واحاعية واجمل اعية 

، بعاقها اإلسرتاَيجي املس دام والْاع  واملس ار يف والعسكري 

 : عاي ال اري  واحلاحر واملس قب  

 

 :وأيضاي مما يظهر عند           

 

،  وان  بريش   الشعرية  ويف مسرية معركة بدر ، يرسْ            

( حلْ عاَكة ) ، ليسطِّر املعامل املل اية يف قصيدة  مما  ح ل  ميها

 : بقول 

                                                 
 
 . 34ص / المصدر نفسه  - 

 باسْ ليث احلجاف ، صقر البـوادي 
 

 خري َمْن هّز يف الـو م مسهريـا   
 

 خـــري َمـــْن  لـــ  امليـــادين  ـــاراي
 

ــا   ــات أبّيـ ــداي ومـ  وانطـــوة فاهـ
 

 كان رب الكالم مـن بعـد  ـ    
 

ــيا    ــهره والوصــ ــاه وصــ  وأخــ
 

 بط  السـيف وال قـم والسـجايا   
 

ــا    ــاح كاي ــ  الرم ــا رأت مثل  م
 

 يــا مســاء اشــهدي ويــا أرض قــرِّي
 

عي إنـــين أردت عليـــاواخشـــ 

 

 
 

ــور بعــد نــ     ــْ فيــن العص   ٍّباس
 

 نّور الشرق كوكبـاي ها يـا   
 

 بط  السـيف وال قـم والسـجايا   
 

ــا    ــاح كاي ــ  الرم ــا رأت مثل  م
 

 ســارت العصــبة الضــئيلة عــداي
 

ــاري  ــّاراي ومهـــ ــادا وحـــ  وع ـــ
 

 را ـــالي يقطـــع الْـــالة علـــيٌّ
 

ــار   ــهع مجـ ــاء لـ ــ  الرمضـ  وهليـ
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 القلـ  وأسـرار ال ـوأم حـٌ  وهـادي ،     وب  كان َوأم احل  يف                

وكــ  دــ  ( علــيهْ الســالم)ه عــرب أهــ  البيــِ وراحــوا حيالــو

 ..لإلنسانية 

ـ    وبام داد               ة والسـالم والعطـاء   الشا  املشـرقة بـاخلري واحملب

مـن  عشقها ه  ل ن ، ام دت الصورة الشعرية الرائعةووحدة القلوب ، 

 ( :بدر ) قصيدة 

 

جياع ما شِخَ  أمام بصره وبصـريَ   بول  سالمةح م راح                

 :ليقول 

 

أوَـاد الكْـر    وانربة قلا  يعدُّ بعض ما عاجل ذو الْقار مـن               

 :والشرك

                                                 
 
 . 76ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 76ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 76ص / المصدر نفسه  - 

ــرق القـــل      مــرياه داـــد وي
  

ــرار    ـــْ م الكــ ـــن للــ  والعيــ
 

 مينـــي  الـــبعري يـــدعو علّيـــاي
 

ــرار   ــوأم األســ ــ  َــ ــوأم احلــ  َــ
 

ــاي  ــ  حبيبــ ــم لفر احلبيــ  وم ــ
 

ارشام عرض الص راء كاألشب 

 

 
 

 واصطْم حيدر العصور علياي
 

ــواء   ــوق لــ ــز مــ ــواء يع ــ ملــ

 

 
 

ــي  ــرباف عل ــة ال   ــال يف حوم
 

ــة الليــث يف قطيــع الشــاء     ول
 

 لصيال كاـيّ   يداني  يف ا
 

ــاء   ــ  بالْنـ ــْ موكـ ــري عـ   ـ
 

 كالنخ  قامة وانطالقـاي هو 
 

ــن رواء   ــز حس ــار إ  بري والنظ
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 :يف ههه املعركة اليت سطعِ أجماد اإلسالم بْجر بدر الشاوخ      

 

 ص )الدرع الواقي لرسول اهلل ( معلي  السال)وبقي اإلمام علي              

 ْ ، يْديـ  بكـ   ـاٍل ونْـي  ، منـراه يقـف       ( اهلل علي  ولل  وسـل

قـول بـول  سـالمة يف    الوقْة الشجاعة يف معركـة أحـد ، حيـث ي   

 : (ُأحد)قصيدَ  

 

                                                 
 
 .  5ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 52 –  5ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 62ص / المصدر نفسه  - 

 أعاـــ  الـــبرت يف أميـــة ح ـــم
 

 ختْ السـيف مـن مسـوم الريـاء     
 

ــعيد   ــن س ــد واب ــ  والولي  حنظ
 

 ومحـــاة الـــو ي  يف الـــألواء 
 

 امنــاهلْ ذو الْقــار نيــ  حــر   
 

شّ   ـّي السـناب  احلصـداء    

 

 
 

ــا  ــٍة أ رق هـ ــا مجـــر أمـ  بـــدر يـ
 

 ظلاـــة احاهليـــة العايـــاء   
 

 بــدر يــا مســ ه  خــري  هــاد    
 

ــاء  ــاري  لألنبــ ــام ال ــ  واب ســ
 

ــاد َنبــِ خصــباي  ــواة احه ــا ن  ي
 

ــ  الصــ راء   ــاي يف  وان مارع

 

 
 

ــور  ــن  بســ ــاط الــ ــّي حــ  وعلــ
 

 مـــــن ريوس اقـــــام منهـــــا َلـــــو     
 

ــدّ  ــراح مـــ ــِ واحـــ  ت رداًءثابـــ
 

مـــــن عقيـــــي  طـــــاء إّ  قلـــــيال 

 

 
 

ـ     يـا حبـيـ  الـرســول أبـشـــر مـ
 

 احلـوض يهـْـو ملقل يك  ـسـو  اـاءـ 
 



 56 

، عنـدما ي صـْو اسـ عراض  ولـة     ( اخلنـدق  ) ويف قصيدة                

صوت عارو بـن ود ، ماـا كـان مـن بـول  سـالمة إّ  أن       وو لجلة 

 :يقول 

 

ــنْ  اإلداري                  ــْ ال ــات عل ــهه اإلدارة العســكرية وجمري وبه

والسياسي والعسكري وا نضباط العسـكري ، كانـِ كلاـة    

السلاية ، وعنـدما اسـ نْدها ، وحتـرك سـيف     ( علي  السالم)علي 

 : العدو ، حترك 

 

من بد أسـنان وخمالـ    ( علي  السالم)وهكها ان زع النصر                

وهـو  بد يدي  ، راح عارو بن ود صـريعا  املنايا ، ليعلنها ُمجلجلة ، و

 :الهي   ُيقهر 

                                                 
 
 .  1 ص / المصدر نفسه  - 

 روَ   ـري صـه  مل جي   ـوع صـ  
 

 يبــهل الــروح بامســاي  م دائــ     
 

 ميقــــول الــــن    إذاك عاــــرو
 

ــ    ــد ال ظائ ــار اح ــيْ عن  هــو ن
 

ــرو    ــ  معا ــم أخي ــ  عل ــاف    خ
 

 لي  يف املشـرقد مـن أكْائـ     
 

ــيٍ   ــون علـ ــار يف  ْـ ــّبِ النـ  شـ
 

  ْو الكي  دامقاي يف ام الئـ   
 

ــال  ــ  وإن كــان عاــراي : ق ــي ل  إن
 

 و لم كاهلجري عند اصـطالئ   
 

 ـضم ذا الْـقـار سيف خلـود وان 
 

مل َـــزل فرقـــة الســـااء مبائـــ  

 

 
 

 ار سيف خلـود وان ـضم ذا الْـقـ
 

ــ    ــااء مبائـ ــة السـ ــزل فرقـ  مل َـ
 

ــا درة أنـــ  ُيالقـــي حديـــداي   مـ
 

 َس جري الرمضاء مـن رمضـائ    
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ليص  ( علي  السالم)وام دت صو ت اإلمام علي بن أبي  ال              

، ( خيـرب  ) ببطو َ  ، ما عجزت عن  الر ال ، وقد جتلـِ يف قصـيدة   

 :بول  سالمة ومنها يقول 

 

ـُرع البا ـ  يف أكـف احلصـاد ،                  وبد الصراع والضـربة ، صـ

َل قـي خبلـع بـاب خيـرب ،     ، احلربيـة   (علي  السالم) مكانِ إدارَ 

َهـوة أسـطورة حصـن خيـرب ،     ل ن صر اإلنسانية يف وحـو النهـار ، و  

 ( ..علي  السالم)كاا سق  العدو بضربة اإلمام علي 

 

 التوجه االقتصادي واالجتماعي: ثانيًا 
 

ا   اـاعي ، حتـدد    –وَبقم مْصـلية العامـ  ا ق صـادي                  

 ..مس وة ال ااسك وأمن البالد والعباد ، وام داد املسرية اإلنسانية 

وال قـ ري ،  اإلسـراف   :صاد حبد ذاَ  يعـين ال وسـ  بـد    ما ق             

، ومن   اوهو ميث  النشاط البشري ومكاسب  اإلن ا ية ومكاالَه

                                                 
 
 . 12  –  1 ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 17 ص / المصدر نفسه  - 

 نـــافل شـــبالي مـــا درة أنـــ  يُ 
 

 ضــبات الــدهور يف أصــدائ  

 

 
 

 ثــــْ أهــــوة بضــــربة لعلــــي
 

   ْ ــا  ــفِّ خــ ــن يف كــ ــار اجمّلــ  ما ــ
 

 لع بـاب احلصـن  وإذا باألمري خي
 

  ْ ــ ــرب قاصـــ ــي حـــ ــاي وي قـــ  َرســـ
 

 هو باب احلديد كالطود ثقـالي   
 

دكْ السبك كالصخور الصـالدم  
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ا س هالكية وا دخارية وا س ثاارية يف حـوء   : يكون َو هاَ 

 ..الدخ  الو ين ودخ  الْرد 

 زهـد ، ، مكـان منهجـ  ال  ( علي  السالم)أما َو   اإلمام علي               

 : (علي  السالم)حيث يقول 

ـ : الزُّْهُد ُكلُُّ  َبْيَن َكِلَاَ ْيِن ِمـَن الُقـْرلِن   )                : اَنُ  ُسـْب َ  اَل اهلُلقََ

"ََ ْْ ا َمَسْوا َعلم َمأعِلَكْي    ََُك ْعَرُحوا ِبَاَو، ا ََ ْْ   ا   ََـاُك ْْ    " .ل َوَمـْن َلـ

ْعَرْح، لم امَلاِحي َيأعَس َع ْْ َي َِ َوَل (َخَه الزُّْهَد ِبَطَرَمْيِ  َمَقْد َأ، ي باآل

 

.. 

حـ  اإلنســانية ، والعاــ    (عليـ  الســالم ) مســريَ سياسـة  و             

بك  ما ميلك  من  اقـة من جـة ل  ريـر     احياة يسلكهعنده ، 

وملهاَها  الهات من قيود العبودية وع قها بع ي اإلنسان من رق الدنيا

.. الزائْة املريرة

 

 

أهاية ال نظيْ ا داري والسياسي  (علي  السالم)ة وكاا ير             

ة أهاية َنظيْ وإدارة وَو يـ  امللـف ا ق صـادي    يروالعسكري ، 

 ..وا   ااعي 

بقصـيدَ   بول  سالمة ، وبهها عندما وص  الشاعر الكبري              

ذلـك   ،( عليـ  السـالم  )، رأة اإلمام علـي  ( علي يف يثرب ) العصااء 

 :اجملاهد العظيْ يضْ  هاده األصَر و هاده األكرب 

 

                                                 
 
 . 554  -553ص / المصدر نفسه   - 
2
أنباء للطباعة دار / في نهج البالغة  علم االقتصاد/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: يراجع مثاًل  - 

 .العراق  – النجف األشرف/ والنشر 
3
 . 66ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

 يَــرس النخــ  عــامالي وخيلــّي
 

 للعشـــاء اهلزيـــ  أ ـــر النهـــار 
 

ــ        ــاء والصــدر وح ــود املس  ويع
 

ــار    ــٌي بالَب ــرق الكــّد  ص  ع
 

  ْ ــ ــرخي  مل ــدرهْ ال  حســب  ال
 

حيلــْ علــُي بصــْرة الــدينار 
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ي اثـ  يف   صاد ، لـ  و ـ  لخـر    ا ق( علي  السالم)ومما يرة              

 :السلوك ا   ااعي ، حينها يقول 

َََوا َأَمــ)                َُْقــَر عِنَيــاُحــَع اأَلْحَســَن  ! ا ِعْنــَد اهلِل اِء َ َلبــاي ِلَاــاِء ِللع

َُْقَرَأَو َِيُ  ال َِّك عِنَياِء َعلم اأَلْحَسُن ِمْنُ   ( ا ي َعلم اهلِلاِء ا

 

. 

نرة ما َسطع املعارف يف ومن  ، ل  سالمة عند ذلك يقف بوو             

 :ل بيان قصيدَ  

 

عليـ   )اإلمام علـي  وبهها مما رأة بول  سالمة أمري املومند                 

َُ ، كاا( السالم سـطِّر األجمـاد يف سـاحات الـو م ،     ل  الكف اليت 

اخلـري بالعاـ     لماقإشراق العلْ والعا  ، وجمريات َُسطِّر  هي ذاَها

 ..منها خت  إيناع الثاار و، وا فدهار 

 

اليت ّ د مـن  بالعا  درك أشكال وصور ا ق صاد خي  و              

 ..د القرلن الكريْ وسوره املباركة القر اس مبدا

                                                 
 .574ص / نهج البالغة   -  
2
 .  7 – 71ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

ــوحي   َلكــْ الكــف َســطر ال
 

 مالقر اس كون يشع باألنوار 
 

 (وبروج( )والض م( )النجْ)بينها 
 

 (انْطار)جي  بعد ( وانشقاق) 
 

ــاب  ــارف بـ ــهه الكـــف للاعـ  هـ
 

 ُمشـــرع مـــن مدينـــة األســـرار 
 

ــبد  ــاب مـ ــدر يف ك ـ ــر الـ  َنثـ
 

 املخ ــار( هــج البال ــة ن) ســْر  
 

 هــو روض مــن كــ  فهــرة  ــين 
 

ــّوار    ــااء يف نـ ــ  السـ أ لع ـ

 

 
 

 هو روض مـن كـ  فهـرة  ـين    
 

ــّوار  ــ  الســــااء يف نــ  أ لع ــ
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عامل احلضارات ومـنهج العلـْ    رـَُسطِّ ومن َشريعاَ  اإلهلية ،             

 ..والثقامة واهلداية ، وخري الدنيا واآلخرة 

 

 بناء األسرة واحلياة األسرية: ثالثًا 
 

واألسرة حلقة الوص  بد الْرد واجمل اع ، واحلياة األسرية               

بيئة الْرد احامعة لبلورة شخصي   ، واليت َ كام  مع خم لف 

اعية واجمل اعية ، و  ينقطع ذلك عن البيئات احمليطة ؛ اح

املوسسات البيئية ، وما يرَب  بها من ا  ااعية وسياسية 

..واق صادية 

 

 

ق اإلســالم امــ ة ال  ــدي باأل يــال القادمــة ، ولولل يــاة مســ             

 ..ة النيِّر

َـنعْ بنَاـة الرِّقـة والوئـام     ( فواج علـي  ) لها كانِ قصيدة              

 :وال واد والرتاحْ  واحملبة

 

                                                 
 
دار أنباء للطباعة / علم االجتماع في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .العراق  –ألشرف النجف ا/ والنشر 
2
 . 55 -54ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

  ــاء بيــِ الــن  والقلــ  خْــي
  

 مهـــو يف مثـــ  ر ْـــة الـــربداء 
 

ــال   "إنــي ذكــرت ما اــة  : " ق
 

 وانبث صوت مكيـٌ  باحليـاء   
 

ــن   ــاب الـ ــاي: مأ ـ ــر عليـ  أبشـ
 

 خري صـهر مشـم علـم الَـرباء     
 

 يبعــــث الــــدرع يف الصــــداق
 

ــاء   ــي ســليلة األنبي ــِ لعل  وفّم
 

 هـــو خـــري األفواج عْـــة ذيـــ 
 

وهي خـري الزو ـات مـن حـّواء     
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، ( عليـ  السـالم  )والعجي  مياا ا  اع يف  ن  اإلمـام علـي               

القـوة والرقــة ، القـوة يف ســاحات الـو م ، والرقــة يف سـاحة األســرة     

 :والبناء وال نظيْ األسري 

 

األخالق شخصية الر ال ، ملك  مـو ن حسـاب    هكها َبين           

 :وكها .. ومقال 

 

وأشرق الصبو بْيض احل  احملادي العلوي الْا اي ، وانعقد           

 :النور بالنور  

 

الْـا اي ، النـور    –العلـوي  األنوار  س قبال نور األنوار  وام دت          

 :البكر للدوحة احملادية العلوية الْا اية  ، النور احلسين

 

ولد الربق العظـيْ بالعطـاء الربـاني ،    ، ميعيون احل  ام دت لو            

 :يْ احلسيين النور العظ قل نطي بانبثا

                                                 
 
 .  7 – 71ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 
2
 . 55 -54ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 56ص / المصدر نفسه  - 

  ــاء بيــِ الــن  والقلــ  خْــي
  

 مهـــو يف مثـــ  ر ْـــة الـــربداء 
 

 هــو روض مــن كــ  فهــرة  ــين 
 

ــّوار    ــااء يف نـ ــ  السـ أ لع ـ

 

 
 

 هـــو خـــري األفواج عْـــة ذيـــ 
 

وهي خـري الزو ـات مـن حـّواء     

 

 
 

 قــال  ــده مال اــاع  ( حســن ) 
 

ــدمي الـــألأل   ــ  َـ ــن ميـ احلسـ
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مأشرقِ األيام من أبـواب السـااء مجـا  ، بلقـاء وبنـاء األسـرة                   

 ..العلوية الْا اية ؛ باحلسن واحلسد وفين  الكربياء 

 

 البيعة ويوم غدير خم العظيم: رابعًا 
 

عارك َرتا ، وإىل  انب  كان بناء اإلنسان وراحِ األحداث وامل              

 ..ح م كان يوم البيعة يف  دير خْ  ومشروع الدولة واحلضارة ،

ـ                    ة علـي وكانِ اإلرادة اإلهليـة أن يكـون ال بليـغ يف خالم

، لقيادة الناس ( اهلل علي  ولل  وسلْ ص )لرسول اهلل ( علي  السالم)

احلـي والعـدل    واصـ  نشـر   الواعـدة ب  اإلنسـانية  والدولة اإلسالمية

 ..واة واملسا

ْعَعـْ  َمَاـا      )               ََ  ْْ َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمـْن َربِّـَك َوِإْن َلـ

ــا َيْهــِدي العَقــْوَم   َِ ِرَســاَلَ ُ  َواللتــُ  َيْعِصــُاَك ِمــَن النَّــاِس ِإنَّ اللتــَ  َل ــ َْ َبلت

 . سورة املائدة  (76)العكَاِمِريَن 

 :  النبوة والرسالةبد يظهر مها خ او             

  َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك. 

  ُ َِرَساَل َِ َْ ْعَعْ  َمَاا َبلت ََ  ْْ  . َوِإْن َل

ــن             ــة ، وم ــدي الكــ يكــون اإلرادة اإلهلي ــاف ال   ائن يف إيق

  :العدوانية  ياَهاسلوكوالنْوس البشرية 

 َواللتُ  َيْعِصُاَك ِمَن النَّاِس .  

                                                 
 
 . 56ص / المصدر نفسه  - 

ــد  ــها حسـ ــن  هـ ــ  الـ  ميجيـ
 

هو سبطي وخام  يف الكسـاء  
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 ِإنَّ اللتَ  َلا َيْهِدي العَقْوَم العكَاِمِريَن . 

 املسـلاد وسـ    (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )رسول اهلل  يقفو            

يبلغ رسالة اخلـالي عـز و ـ  هلـْ ،     و، يخط  ميهْ ل يف حجة الوداع ،

 .. (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )عد وماَ  ب( علي  السالم) ة عليالمخب

ـُبض  لكن األمر كان خبالف              صـ  )اهلل رسـول  ذلك بعد أن ق

 .. (اهلل علي  ولل  وسلْ

ــول  ، وصوبهــها اخلصــ             ــوم )ســالمة يف قصــيدَ   يقــول ب ي

 : (الَدير

 

ـّغ الرسول األعظْ                ْ اهلل علي  و  ص)وبل مـا أمـر بـ     ( لل  وسـل

خليْ   ، ( علي  السالم)؛ يف أن يكون اإلمام علي  اخلالي عز و  

 :ويصوِّر ذلك بول  سالمة يف قصيدَ  العصااء 

                                                 
 
 . 27  – 26 ص / المصدر نفسه / بولس سالمة  - 

 يـانـبـي: "  ـاء  ـبـريـ  قـائـالي 
 

ِـّغ كـــالم ربٍّ جمـيـــر   اهلل بـلــ
 

ــانثر "  ــاس م  أنــِ عصــاة مــن الن
 

ــور   ــااء للجاهــ ــات الســ  بيِّنــ
 

ــاي  ــالة اهلل وحيـــ ــا رســـ  وأذعهـــ
 

ــور    ــة للعصـ ــرمدياي وحجـ "سـ

 

 
 

 "  ْ  أيها الناس إمنـا اهلل مـو ك
 

 ومــــو ي وناصــــري وجمــــريي 
 

ــ   ه كــانثــْ إنــي ولــيكْ من
 

ــدهر   ــم فوال ال ــالي ح  ــدهر  ْ  ال
 

 كنِ مـو ه حقـاي   يا إهلي من" 
 

 معلـــي مــــو ه  ـــري نكــــري   
 

 يــا إهلــي واِل الــهين يوالــون       " 
 

 ابن عاي وانصر حليف نصـريي  
 

 كن عدواي ملن يعادي  واخـهل " 
 

ــرير     ــاذل ش  "كــ  نكــ  وخ
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، أمام املسـلاد  ( سلْاهلل علي  ولل  و ص )ووحع رسول اهلل               

بــول  ســالمة يف  ذلــك حــّانو .. احلســابيــوم صــورة املســ قب  و

 :أبياَ 

 

من أفواج الرسول  (علي  السالم)لعلي  ال هنئةِ وعندها كان              

 :  (اهلل علي  ولل  وسلْ ص )

 

 :والوحوح يعلو يف موقف البيعة حيث      

                                                 
 
 . 26  – 25 ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 31  – 26 ص / المصدر نفسه  - 
3
 .  3 ص / المصدر نفسه  - 

 قاهلــــا لخــــهاي بضــــبع علــــي
 

ــاي ســاعد اهلاــام احملصــور   رامع

 

 
 

ــم احلــوض  "  ــاكْ عل ــوف ألق  س
 

 إذ يأَي عليٌّ بكري ك  بكـري  
 

 أســأل املــومند كيــف حْظــ ْ" 
 

ــْريي     ــر سـ ــرلن أمـ ــَو لي القـ  َعْـ
 

 اسكوا بك اب   َضلوا واس " 
 

ـــ   ــاألمري  اللـــ ــي ب ــدي بعرتَ بع

 

 
 

 ــــنّ   أفواج أمحد ي لوهـــــــــهنأَ
 

 رَـــ  مـــن احايـــع الَْـــري    
 

ـ  عيدك العيد ي  ـا علي مـين يصـــــ
 

ــاِ حسود أو  ام  للبدور 

 

 
 

 بـــّث  ـــ  مقالـــ  يف علـــي   
 

ــ ور   ــار دون س  واحــ اي كالنه
 

ــوض   ــاف و   اـ ــب   جمـ  ولـ
 

ــري    ــام لل ْسـ ــ  ث األمهـ  يسـ
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، وارَقـِ األصـوات َزينهـا    عيد الَدير األنوار صوب  ِارَْعو           

 :يكون لاألرواح الطيبة علم مدة الدهر ، 

   

ـّ  َصـدع يف ملـوات   وهكها كانِ كلاة اإلنسان               ية احلق

 ..الدهر 

ماحلي يعلو و  ُيعلم علي  ، ووقع احلي   ي جزأ مهاا حجب                

 ..الليالي وكالحة الظلْ والظلاات  ج  ورس احُل

                                                 
 
 .  3 ص / المصدر نفسه  - 
2
 .  3 ص / المصدر نفسه  - 

 مأَــاه املهنئــون عيــون القــوم   
 

ـــر    ـــة ال وميـــ ــدون ليـــ  يبـــ
 

  اءه الصاحبان يب دران القـول 
  

ــبري   ــاق العـ ــم حقـ ــالّ  علـ   ـ
 

ــاي    "  ــومند هنيئ ــوىل للا ِّ م ــ  ب
 

"للايــامد باإلمــام احــدير    

 

 
 

 عيـــدك العيـــد يــــا علـــي مـــين
 

 أو  ام  للبـدور  يصاِ حسود 
 

 َنطلي البيد ناثرات علم الص راء
 

 وشـــياي مـــن كـــ  فهـــر نضـــري 
 

 وحتـول النجـوم يف الليـــلـة الزهــ
 

ـُســـــناي مّضـيــة ال عبـيـــر     ــراء ل
 

 ينشر الـورد  يـ  ذكـرك موحـاي    
 

 معلــــٌي مرّ ـــــع يف العطــــور   
 

 صيف النسيْ الريان يف بسـاة األ 
 

ـِّ علـم احاـان ال      نـثري باح خْـ
 

 يف ه ـــاف الطـــري هّبـــِ نشـــا اي       
 

 مرهْات اللـهم عصـاة الوكـور    
 

ــراراي      ــزار قــ ــرد اهلــ ــا  ــ  كّلاــ
 

هـاج حلـن احـواب يف الشـ رور     
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احلــي ميــأل  صــدة يبقــمومهاــا ام ــد َزييــف احلقــائي ،                

 ..علم مد األ يال اخلامقد 

ـّد بول  سالمة بكلاات يكْي و               ومضة منها راحِ ختل

ا رتمها من املعد الصايف ، معد احلي واهلداية ، ل ولد ههه املل اة 

 ..ِسْر الرائع اخلالد وال، والنور السا ع ، العظياة 

 

 ..ند اهلل َعاىل عإ  من   ومييالوما 
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  ةاخلـامت
 واالستنتاجات

 

داور الب ـث احملـدود ، ومـا      مباحث وما َقّدم من ك  بعد              

للشاعر ( عيد الَدير ) ال طرق إىل  وان  دددة مما اح وَ  مل اة 

 ..سالمة من الْكر اإلنساني العظيْ واألدي  الكبري بول  

ـ حان الصور الش دما جتسمن  و             هي عرية املل اية العظياة ال

اهلل علي  ولل   ص )ا   مي  ِذكر الرسول األعظْ مبأرجيها ،  َعاظْ

 ..( عليهْ السالم)لل  األ هار ذكر و، ( وسلْ

املسار واملعيـار   ، كان( عليهْ الصالة والسالم)وبهدي سريَهْ            

لل و   رو أقوم السب  واألعاال والسلوكيات ، وما َو ه  من نور 

 ..واحملبة اإلسالم احلقيقي الواحو بالسالم 

ــ  و              ــاء احلضــاري ،  من ــن البن يكــون اجمل اــع لمــا حتققــ  م

بعضـاي ،   ويصلو يناإلسالمي ومن انضوة يف ظ  اإلسالم ، بعض  يب

 ..و   نم بعض  عن بعض 

ا واملس دامة ، ي  قي مـن خالهلـ  أي أن ا سرتاَيجية املس ارة             

 ..واإلصالح  الصالح والبناء

الوحـعية ،  ا يـديولو يات    َو ـ  عـن اإلسـالم  يب عد وبهها               

 األساسـي بنـاء احلضـارة     دوريكون اليت ، و سياا احلديثة منها 

 ..( الصراع ) ؛ هو  ميها ،
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ومل يَْ   وان  من ذلك ، األدي  اإلنساني الكبري بـول                   

 ..لبناء والبيعة سرية ال ارخيية لسالمة ، وما َظهره امل

ميكــن اور الب ــث ، يف دــامل قــدِّم ذكــره  ومــنعاومــاي و               

 :اس ن اج اآلَي 

لعظياـة ومدرسـة الرسـول    اَضو ما للادرسـ د القرلنيـة ا   - 

ة أهايـ دور عظيْ ، ومن ( علي  ولل  وسلْاهلل  ص )األكرم 

اإلمـام علـي   أمـري املـومند   يف بناء شخصية  وبالَة كبرية

 ( ..علي  السالم)

ر يف بلورة مك ةقدسالنبوية امل -القرلنية املدرسة دور كان  - 

يـبد بـول     خبصـوص ذلـك  و، ( عليـ  السـالم  )اإلمام علي 

 : (مجر اإلسالم ) ؛  سالمة يف قصيدة 

 

املدرســة النبويــة الشــريْة املقدســة هلــا وقعهــا وَعزيزاَهــا   - 

وَأثرياَها العظياة ، ووقعها البالغ احايـ  يف بنـاء وبلـورة    

، لكونـ  أقـوم ام ـداد    ( السـالم عليـ   )نْسية اإلمام علـي  

 ..مس قبلي لنشر الرسالة اإلسالمية والقيادية 

واسـ قامة   بنـاء الْكـر  امالي مع الصـورة امل قدِّمـة مـن    َك - 

النْ  وسـويها ، يظهـر الـركن األساسـي اجملسِّـد لعظـيْ       

األداء يف قويْ السـلوك واألعاـال ، ومـا يرتَـ  مـن جتسـد       

اَهــا يف العبــادات  بكــ  اجتاه، والــدين بدقــة املعاملــة   

 أو ا  نـاب  واملعامالت ، وما جيري من اَباع احلـالل وإيقـاف  

                                                 
 
 . 56ص / المصدر نفسه  - 

ــاي ــلاد هلل  وعـ  أول املسـ
 

بكــرة عنــد حوحــ  املــورود 
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احلرام ، ل كون احلقوق يف مواحـعها ، ومكـارم األخـالق    

 ..يف موافينها 

بنـــاء الشخصـــية مـــن املك ســـبات الوراثيـــة والبيئيـــة ،   -5

وموشراَها الواح ة ، منهـا مـا َ جلـم حيناـا انبثـي  يـ        

خطـوط   ، وبـرفت ( المعليـ  السـ  )الْجر بو دة اإلمـام علـي   

منه نعومة أظْاره ، وهو  ان  مما َظهره قصيدة    شخصي

 ( ..مجر اإلسالم ) 

َنطلــي الشخصــية الرســالية  نبــاي إىل  نــ  بــد الرســول   -7

منه انبثاق نـور الرسـالة ،   ( عليهْ الصالة والسالم)وخليْ   

سـااوية الـيت   ومنها َنعْ اإلنسانية بالنبع الصايف للرسالة ال

 ...جتاع بد خري الدنيا وخري اآلخرة 

طـوط  اخلبيان ما أهاية البناء القيـادي امل عـاون مـع كـ       -6

علم أساس رسوخ املبادئ ومهاها املس وع  لك  مـا  املبنية 

جيري من سـلوكيات َنظيايـة ، ومـا ي طلـ  مـن خطـ        

 ..ة املخ لْت لوحدة منظومة األمة وموسساَها وقرارا

ــاد يبــدأ اخل -8 ــادل األدوار طــاب وال أهيــ  القي ي ، واألدوار وَب

وحـوح املوقـع    امن خالهلـ الرسالة اإلسالمية السا اء ،  يبهد

ــاء املْصــلي  هواختــاذالقــرار القيــادي ودــور صــنع   ، والبن

وام داده ا سرتاَيجي الـهي   يق صـر علـم الـدور والبنـاء      

 :األخروي  وقفىل امليوي ، ب  ي عدة بن ائج  إالدن

 

                                                 
 
 .  6ص / المصدر نفسه  - 

 يري    أنِ مين ووارثي ووف" 
 

"وعلم احلوض أنِ بكر شـهودي  
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ختــ  الشخصــية الواعيــة مقوماَهــا الرصــينة علــم أســ   -1

الثقامــة والعلــْ واملعرمــة ، وعنــد نقطــة الــوعي احلقيقــي  

 ..الدينامي امل طور مع َطور املك سبات الْكرية 

احلزم عق  ومنهج يدير احلياة ويو ـ  َنْيـه ودقـة    والعزم  -0 

أن حيقي ال ْاهْ وال عـاون  ، خمط  ل  ، وأرمع احلزم أداء ما 

، ومهْ وَعشي كـ  َمـن يـدخ  يف العاليـات واملنظومـات      

ــ   ، بشــك  مســ ار وذكــي   ــن كون ــد م وأعاــي وأبع

وهدر الطاقـات  بال َض يات وح ايا ومسريَ  اسرتاَيجي ، 

 ..ت والقدرا

لكن و   من و وه القـوة رمبـا ي صـف ويـودي إىل                 

حــ ايا ماديــة أو معنويــة أو بشــرية ، ورمبــا صــراعات      

وأفمـــات ، وموشـــره ال نْيـــهي قصـــري األمـــد ومشـــاك  

ــد  ــي ، ويْقـ ــي   وَك يكـ ــة   خباصـ ــدائ  واملرونـ للبـ

 ..وا نسيابية 

الدولة وقيادَها ، منْه ملسـ وة َنظـيْ احليـاة امل كاملـة ،      -  

 اإلداريهو البناء ، والدعْ القائْ علم محاية الدولة وهيب ها 

وام  عّدة ي كام  مع ع، ومن  ما العسكري والسياسي و

 .. احلي ، و عل  يبث  األمن واألمانلاضي يف إحقاق ل

الـدرع الـواقي لرسـول اهلل    ( معليـ  السـال  )بقي اإلمام علـي   -  

، يْدي  بكـ   ـاٍل ونْـي  ،    ( اهلل علي  ولل  وسلْ ص )

منراه يقف الوقْة الشجاعة يف معركة أحـد ، حيـث يقـول    

 ( :ُأحد ) بول  سالمة يف قصيدَ  

ــور  ــن  بسـ ــاط الـ ــّي حـ  وعلـ
 

ــو      ــا َلـ ــن ريوس اقـــام منهـ  مـ
 

 ثابــــِ واحــــراح مــــّدت رداًء
 

ــيال   ــاء إّ  قلـ ــي  طـ ــن عقيـ  مـ
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الزهـد ،   و، هـ ( عليـ  السـالم  )كان منهج وَو   اإلمام علي  -  

العا  حياة يسلكها أمري عنده ومسريَ  ح  اإلنسانية ، و

بك  ما ميلك  من  اقـة من جـة    (علي  السالم)املومند 

ل  رير الهات من قيود العبودية وع قها بع ـي اإلنسـان مـن    

 ..رق الدنيا 

راحِ األحداث واملعارك َرتا ، وإىل  انب  كان بناء اإلنسان  -  

ومشروع الدولة واحلضارة ، ح م كان يوم البيعة يف  دير 

خْ ، وكانِ اإلرادة اإلهلية أن يكـون ال بليـغ يف خالم ـ     

ْ   ص )رسول اهلل بعد ( علي  السالم) ، ( اهلل علي  وللـ  وسـل

لقيــادة النــاس والدولــة اإلســالمية الواعــدة بــاحلي والعــدل 

 ..واملساواة 

قد اك اـ  ، را يـاي   ، علم ددودي   ، يكون الب ث وبهها              

عة لـي  ما، أن يكـون يف ميـزان أعاـالي الشـ     من اخلـالي عـز و ـ    

 ..شر حلوألهلي يوم ا

َُْع َماٌل َوَلا َبُنوَن  )             ََم اللتَ  ِبَقلع( 88)َيْوَم َلا َيْن ٍْ ِإلتا َمْن َأ ( 81)ٍ  َسِلي

ِِ العَجنَُّة ِللعُا َِّقَد  َْ  .الشعراء سورة  (10)َوُأْفِل

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 62ص / المصدر نفسه  - 

 يـا حبي  الـرسول أبشـر ماـاء 
 

احلوض يهْو ملقل يك  ــسو   
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 املصادر واملراجع
 

 .القرلن الكريْ + 

حب  / نهج البال ة ( / علي  السالم)اإلمام علي بن أبي  ال   +

/ لبنان / بريوت  / ناني دار الك اب اللب/  ط/ نّص  صب ي الصاحل 

 176. 

حتقيي داد أبو / شرح نهج البال ة / ابن أبي احلديد  - 

/ بريوت / دار احي  /   ط/ اجمللد األول / الْض  ابراهيْ 

 117. 

/ أبو داد احلسن بن علي بن احلسد بن شعبة احلراني  - 

األمرية للطباعة والنشر / حتف العقول عن لل الرسول 

 .   0 / لبنان  –ت بريو/ وال وفيع 

مروج / أبي احلسن علي بن احلسد بن علي املسعودي  - 

/ دار الك اب العربي /   ط/   ج/ الهه  ومعادن احوهر 

 . 006 / العراق  –بَداد 

مطبعة / عيد الَدير ؛ أول مل اة عربية / بول  سالمة  - 

 . 1 1 / لبنان  –بريوت / النسر 

/ دار العلْ للااليد / معجْ علْ النْ  / ماخر عاق  . د  -5

 . 166 /   ط/ لبنان / بريوت 
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معجْ علْ النْ  / مرج عبد القادر    ، ولخرون . د -7

/ دار النهضة للطباعة والنشر /   ط / وال  لي  النْسي 

 . لبنان –بريوت 

موسوعة علْ النْ  وال  لي  / عبد املنعْ احلْين . د  -6

 . 168 /   ط/ بريوت / دار العودة /   ج/ النْسي 

/ جملة املوسْ /   ج/ علي إمام األمْ / داد سعيد الطرحيي  -8

 . هاي / املك بة امللكية    0 /  5 السنة / العدد املئة 

معجْ العلوم / خنبة من األساَهة املصريد والعرب  -1

/ القاهرة / اهليئة املصرية العامة للك اب / ا   ااعية 

 .165 / مصر 

اإلدارة واألسلوب القيادي يف / هاشْ حسد ناصر احملنك . د -0 

 –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / نهج البال ة 

 .العراق 

علْ ا   ااع يف نهج / هاشْ حسد ناصر احملنك . د -  

 –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / البال ة 

 .العراق

يف نهج البال ة  علْ ا ق صاد/ هاشْ حسد ناصر احملنك . د -  

 .العراق  – النجف األشرف/ دار أنباء للطباعة والنشر / 

/ يف نهج البال ة  علْ النْ / هاشْ حسد ناصر احملنك . د -  

 .العراق  - النجف األشرف/ دار أنباء للطباعة والنشر 

موسوعة املصطل ات اإلدارية / هاشْ حسد ناصر احملنك . د -  

ان مك بة لبن/ وا   ااعية وا ق صادية وال جارية 

 . 006 / لبنان  –وت بري/ ناشرون 
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 الصْ ة ال ْاصـيـــــــــــــ 

 7 املقدمة

 دور املدرسة النبوية املقدسة يف بناء : ألول املب ث ا

 مكر ونْسية وسلوك اإلمامة

 0 

    .ال اهيد : أو ي 

ة يف بناء مكر قدسدور املدرسة النبوية امل: ثانياي 

 (علي  السالم)اإلمام علي 

 7 

ة لنْسية اإلمام قدسبناء املدرسة النبوية امل: ثالثاي 

 (علي  السالم)علي 

 5 

 ة يف َو ي  السلوكقدسدور املدرسة النبوية امل: رابعاي 

 (علي  السالم)العظيْ لإلمام علي 

 0 

  بناء شخصية اإلمامة والقيادة : املب ث الثاني

 واحلزم

 7 

علي  ) وان  من بناء شخصية اإلمام علي : أو ي 

 (السالم
 7 

    البناء القيادي امل عاون يف اختاذ القرارات: ثانياي 

 50 الشخصية واحلزم يف منهج ا قدام: ثالثاي 

  5ال و هات الشاملة وبناء األسرة : املب ث الثالث  
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 البيعةمسوولية واحلياة األسرية و

العسكري وبناء وإلداري والسياسي اال و   : أو ي 

 دولة احلي
5  

 70 ال و   ا ق صادي وا   ااعي:  ثانياي

  7 بناء األسرة واحلياة األسرية: ثالثاي 

 75 البيعة ويوم  دير خْ العظيْ : رابعاي

 60 ..وا س ن ا ات اخلاّة 

 65 املرا عاملصادر و
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 املؤلف يف سطور

  العراق / درس ا ب دائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

 أكا  دراسـ   احامعيـة يف احامعـة    درس يف  امعة بريوت العربية ، و

 .. 187  – 185 العراق عام  –املس نصرية 

   حص  علم شهادات املا س ري والدك وراه والربوميسور  مع مرَبة الشـرف

 :وشهادات ال ْوق من  امعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  ل  مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلاية.. 

  حاص  علم الكثري من الشهادات ال قديرية وك   الشكر.. 

  حاص  علم هوية املولف الدولي.. 

  ك اب وموسوعة ومعا ْ منشورة ويف دورها للنشر ، (  00 ) ل  أكثر من

 ..ويف خم لف ال خصصات 

   ــن ــأكثر م ــف   (  70) مشــارك ب ــي ويف خم ل ــي و ــين ودول ــوّر علا م

 ..ال خصصات ، داخ  العراق وخار   

  حبث وموحوع ، داخ  وخارج العراق (  00 ) منشور ل  أكثر من.. 

     ، منشور ل  الكثري من القص  القصرية والشـعر يف الصـ ف واجملـالت

 ..وحان ك   يف السرية الهاَية والعلاية 

     منشور ل  الكثري واملنوع من الك   والب وث والقصـ  والشـعر  علـم

 ..مواقع يف ا نرتنِ 

 ات من احملام  العلاية الدولية ل  عضوية يف العشر.. 

  موس  ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 امعة الشوون العلاية، و/ رئاسة احامعة :   امعة باب : سابقاي عا  يف 

مركز دراسات الكومة ، وواحد من موسسي املركـز ، ومـدير   :  الكومة

/ لكومـة  وعا  يف رئاسة  امعة ا/ ، ومدير اإلدارة   11 املركز وكالة 

 ..ويف كلية الْق  
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