
ــذي  ــري ال ــريي الكب ــاح الجماه االرتي
رافق رسعة تنفيذ األحكام القضائية يف 
ــن املحافظات اليمنية الصامدة  عدد م
ــد  ــار يجس ــدوان والحص ــه الع يف وج
ــات الدولة يف أداء دورها  رسوخ مؤسس
ــة وتحقيق  ــن والطمأنين ــت األم يف تثب

العدالة وقطع دابر الفوىض واإلجرام.
ــس  ــوخ انعك ــتقرار والرس ــذا االس ه
ــة  ــع التنمي ــىل واق ــي ع ــكل إيجاب بش
ــل املحافظات  ــران، حيث تواص والعم
ــوض  ــرية النه ــدة مس ــة الصام اليمني

الشامل يف مختلف األصعدة.

باملقابل يعيش املواطن يف املحافظات 
ــطوة  الجنوبية والرشقية الخاضعة لس
ــي فوىض  ــعودي – اإلمارات ــل الس املحت
ــات الحياة وغياباً  عارمة وانهياراً ملقوم
ــل  ظ يف  ــي  املجتمع ــتقرار  لالس ــاً  تام

تواصل مسلسل الرعب والدم.
ــازال القتلة  ــات املحتلة م يف املحافظ
ــاراً ومازال  ــًال ونه ــوارع لي يجوبون الش
ــام البنوك  ــاب واقتح ــب واالغتص النه
ــذي  ــي ال ــرب اليوم ــو الخ ــواق ه واألس

يصحو عليه الناس.
ــل  املحت أن  ــع  الجمي ادرك  ــد  لق

ــن  ــه م ــي وأذناب ــعودي – اإلمارات الس
ــل االنفالت األمني  خالل تغذية مسلس
وعمليات السطو املتكررة التي تتعرض 
ــات األخرى  ــة عدن واملحافظ لها مدين
هم مجرد أدوات إجرامية عابرة للحدود 
والهويات تمارس أبشع أنواع التعذيب 
ــرار الجنوب يف املعتقالت  والتنكيل بأح
ــزر اليمنية التي  الرسية ويف بعض الج
ــن واحات  ــب م ــل الغاص ــا املحت حوله
خرضاء وسط البحر إىل سجون عائمة.

مدن الجنوب.. سجون عائمة
ــة عميقة كان العامل  ــي يف ظل تحوالت تاريخي ــد يطل عىل الوطن اليمن ــام جدي ع
األهم يف صنع هذا التحول هو صمود االنسان اليمني وثباته وتمسكه بقيمه اإليمانية 
ــكل جوهر وجوده الحضاري تربز العديد من القضايا الحيوية التي  األصلية التي تش
ــأن الوحدة الوطنية هي اإلنجاز األكرب  ــم املواطن والوطن يأتي يف املقدمة التأكيد ب ته

يف حياة اليمنيني.
ــارات البناء وتهيئة فرص النهوض  ــوب إنجازه يف الوقت الراهن هو تهزيز مس املطل
ــدة ملجابهة  ــب إرادة صلبة وموح ــتثنائي يتطل ــام ظرف اس ــن اليوم أم ــامل، نح الش
ــعوب واألمم بما يتوفر لها من أمن  ــات العدوان الحصار حيث تقاس عظمة الش تحدي

واستقرار ورسوخ قيم التعايش. 
ــؤولية وطنية تقع  ــئة مس كما أن االهتمام بتعزيز الوعي الحضاري يف عقول الناش
ــرتك يف إنجازها الجانب الحكومي والشعبي وهي مهمة وطنية  عىل عاتق الجميع يش

تحتم علينا أن نمنحها الحيز املناسب والرضوري يف برنامج التخطيط التنموي.

البناء واإلنتاج.. مسؤولية مشرتكة

عادل أبو زينة  

ــو حديث عن  ــرت« ه ــخصيٍة كـ»مالك األش الحديث عن عن ش
ــوح اإليمان، وإذا كان األشخاص  عظمة األخالق وكمال العقل وس
ــرشي قالئًال بعد األنبياء فمالك  ــن وصلوا إىل درجة الكمال الب الذي
ــاً فريدًة عىل طول  ــطر التأريخ عنها مواقف ــك القلة التي س من تل

التأريخ لم تتكرر رغم تكرر األزمان.
ــد األبطال  ــهور وأح ــد املش ــي القائ ــارث النخع ــن الح ــك ب مال
ــله  ــالم عندما أرس ــلم عىل يد اإلمام عيل عليه الس ــجعان، أس الش
ــلم إىل اليمن، ولم يشتهر مالك  ــول الله صىل الله عليه وآله وس رس
ــارك يف فتوح الشام والعراق، فقد  ــرت إال يف عهد عمر بعد أن ش األش
ــرت ألن  ــدة بن الجراح، وقد لقب باألش ــن قواد أبي عبي ــداً م كان قائ
ــناً يف تلك  ــد أبىل بالًء حس ــية، وق ــه أصابها جرح يوم القادس عين
ــتوطن مالك هو  ــارك فيها هو وقبيلته مذحج، واس املعارك التي ش
ــواد العراق، وقد كان األشرت رجًال  وقبيلته الكوفة وما جاورها من س

رصيحاً شديداً يف ذات الله ال يخاف لومة الئم.
ــة انحرافاً عن الدين نقم عليهم  ــني رأى من بعض والة الكوف وح
وثار يف وجوههم وطالب  بتغيريهم، فسار إىل املدينة مع عالم الكوفة 
ــم مروا من  ــعود، ويف طريقه ــه بن مس ــل عبدالل ــي الجلي الصحاب
ــذي نفي فيه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري  (الربذة) املكان ال
عقيب موته فدفنوه وكفنوه، وقد كان أبو ذر قال لزوجته قبل موته: 
(سيمر ركب من املؤمنني فادعيهم وقويل لهم يبلغكم أبو ذر السالم 
ــه زادت نقمة  ــه)، وبعد دفن ــىل تكفينه ودفن ــاعدوني ع هلموا وس
ــان، وكان من  ــهد أحداث مقتل عثم ــار إىل املدينة وش ــرت، فس األش

املسارعني إىل بيعة اإلمام عيل عليه السالم.
ــالم ثم بايع  ــرت هو أول من بايع علياً عليه الس ــد قيل أن األش فق
ــص الوالء إلمامة  ــرت النخعي ممن أخل ــاس بعده، وقد كان األش الن
ــه يف املهام الصعبة  ــب، فقد كان اإلمام يعتمد علي ــيل بن أبي طال ع
ــالم كان أبو  ــيل عليه الس ــه اإلمام ع ــام، بعد مبايعت ــور العظ واألم
ــالم  ــارصة عيل عليه الس ــاس عن من ــعري يخذل الن ــوىس األش م
ــل اإلمام عيل عليه السالم إىل الكوفة عمار بن يارس والحسن  فأرس
ــعري وظال يجادالنه  ــتطيعا أن يقنعا أبي موىس األش ابنه فلم يس
ــم األمر ملا  ــا علم اإلمام بهذا األمر علم أن مالك هو من سيحس فلم
ــاء القبائل  ــل مالك الكوفة ودعا رؤس ــوذ يف الكوفة، فدخ له من نف
ــعري وحرض  ــوىس األش ــزل أبي م ــرص الكوفة وع ــم يف ق وجمعه
الناس هو وعمار بن يارس عىل نرصة اإلمام عيل عليه السالم الذي 
ــلم: »وانرص من نرصه  ــىل الله عليه وآله وس ــال فيه املصطفى ص ق
ــيطر مالك عىل املوقف بالكوفة وأقبل نحو  واخذل من خذله« وس

اإلمام باثني عرش ألف مقاتًال.
ــة التي  ــرأ الحروب الثالث ــخ عندما يق ــب التأري ــل يف كت واملتأم
ــني،  ــل، وصف ــي (الجم ــالم وه ــه الس ــيل علي ــام ع ــا اإلم خاضه
ــا بعد اإلمام عيل  ــد أن مالك كان قطب الرحى فيه ــروان) يج والنه

عليه السالم، فقد كان من أبرز القواد.
ــرت كان الرجل الحربي األول يف  ــتطيع القول أن مالك األش ونس
ــنجد ابن مالك  ــا التأمل س ــالم، وإذا أمعن ــش اإلمام عليه الس جي
ــالم تولياً  ــخًة مصغرًة من إمامه فقد توىل اإلمام عيل عليه الس نس
جعله يترشب صفاته وكأن صفات عيل عليه السالم أفرغت إفراغاً 
عىل مالك األشرت، وهذا ما أفصح عنه اإلمام عيل عليه السالم قائًال: 
(لقد كان يل مالك كما كنت لرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم) 
ــذه العبارة عىل صغرها تحمل الكثري من الدالالت، فكما كان عيل  ه
عليه السالم يجيل الكرب عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
ــيل الكرب عن عيل  ــرت يج ــري من مواقفه كذلك كان مالك األش يف كث

عليه السالم، وسرنى قريباً مصاديق تلك الجملة الخالدة.
حرب الجمل:

ــد كان قائداً مليمنة  ــاً وافراً فق ــذه املعركة نصيب ــرت يف ه كان لألش
ــارس قائد امليرسة،  ــالم وكان عمار بن ي ــش اإلمام عيل عليه الس جي
وعند اشتداد املعركة أمر اإلمام عيل عليه السالم مالكاً وعماراً بأن 
ــم املعركة،  ــىل الجمل لكي يتفرق الناس وتحس ــزا هجومهما ع يرك
ــا صمد له فارس  ــان فم ــرت كثري من الفرس ويف تلك األثناء برز لألش
ــد بن طلحة، وعمرو بن  ــرت محم إال قتله، وقد كان ممن قتلهم األش
ــجع أصحاب الجمل وفارسهم،  يرثبي، وقد كان عمرو بن يرثبي أش
ــا إىل املبارزة فما خرج  ــرياً من أصحاب اإلمام عيل ودع ــد قتل كث وق
ــه ما يف هذا  ــال له أصحاب ــام إال قتله، فق ــارس من جند اإلم ــه ف إلي
ــن يرثبي فإياه أخاف،  ــرت، قال اب الجمع أحد نخافه عليك إال األش
ــم حمل عليه  ــرت ث ــرت فارتجز األش قال الراوي: فقيض الله له األش

فطعنه ورصعه وقتله، وقد رثته أخته بقولها:
لـــو كــــان يدفع عن منية هالك

طـــــول األكف بذابل املـران  
أو معرش وصلوا الخطا بسيوفهم

وسط العجاجة والحـتـــوف دوان   
مــــا نيل عمرو والحوادث جــمة

حتــى ينـــال النجـــم والقمــــران  
لــــو غـــري األشتـــــر ناله لندبه

وبكيته مـــا دام هضــب أبــــان       
لكنــه مــن ال يعـاب بقتلـــه

أســــد األســـود وفارس الفرســـان      
ــد األسود وفارس الفرسان، وبعد  ــرت كما قالت أس  فعًال.. إن األش
ــرت بطل امليدان  ــارزة فكان األش ــان للمب ــك خرج كثري من الفرس ذل
ــجعان واألبطال حتى  وفارس الرهان، فقد أجهز عىل كثري من الش
ــار النار يف  ــني العرب انتش ــرشت أخبارها ب ــة وقد انت ــت املعرك انته

الهشيم، تحمل معها شجاعة نادرة وبطولة مشهورة.
ــام  ــني كانت املناطق املتاخمة للش ــا بني معركة الجمل وصف وم
ــق الحدودية ال  ــة فرأى اإلمام أن املناط ــش اضطرابات مختلف تعي
ــالم تلك  ــواله اإلمام عيل عليه الس ــرت النخعي ف ــبها إال األش يناس

املناطق فقام بها األشرت خري قيام.
معركة صفني:

ــري إىل  ــاء معركة الجمل بدأ اإلمام يجهز جنوده للمس بعد انته
ــاء عليه ثم قال:  ــدأ بحمد الله والثن ــام، وقام اإلمام خطيباً فب الش
ــريوا إىل أعداء السنن والقرآن، سريوا إىل  ــريوا إىل أعداء الله، س (س

بقية األحزاب قتلة املهاجرين واألنصار).
ــاً؛ فمما قاله:  ــرت خطيب ــام من كالمه قام األش ــني انتهى اإلم وح
ــاء من أحبه،  ــه، وال يعطى البق ــن املوت من خاف ــه ال ينجو م (والل
ــاً لن  ــقي وإنا لعىل بينة من ربنا، إن نفس ــا يعيش باآلمال إال ش وم
ــم كما وصف أمري  ــي أجلها فكيف ال نقاتل قوماً ه ــوت حتى يأت تم
ــلمني باألمس  املؤمنني وقد وثبت عصابة منهم عىل طائفة من املس
ــخطوا الله وأظلمت بأعمالهم األرض، وباعوا خالقهم بعرض  فأس
ــري) ومن خالل هذه املقطوعة نستطيع أن نستجيل  من الدنيا يس
ــراً واضحاً  ــر بمعلمه وإمامه تأث ــرت فالرجل تأث بعض صفات األش
ــه تدل عىل  ــه، وروعة منطق ــة عقل ــدل عىل عظم ــه ت ــة كالم فبالغ

سالمة تفكريه.
ــادة زياد بن  ــام مقدمته بقي ــث اإلم ــام بع ــري إىل الش وعند املس
ــادة أبي األعور  ــئ فلقيا مقدمة معاوية بقي ــرض ورشيح بن هان الن
ــالم: إنا  ــام فبعثا إىل عيل عليه الس ــد من أهل الش ــلمي يف جن الس
ــام  ــور الروم يف جند من أهل الش ــلمي بس ــد لقينا أبا األعور الس ق
ــا  ــا فمرن ــو علين ــك فأب ــول يف طاعت ــه إىل الدخ ــاه وأصحاب فدعون
ــرت فقال له (يا ماُل إن زياداً ورشيحاً  ــل اإلمام إىل األش بأمرك فأرس
ــلمي يف جند من أهل  ــال إيل يعلماني أنهما لقيا أبا األعور الس أرس
ــول أنه تركهم متوافقني فالنجاء  ــور الروم فنبأني الرس ــام بس الش
ــري وإياك أن  ــت عليهم أم ــم فأن ــإذا أتيته ــاء ف ــك النج إىل أصحاب

ــمع عنهم وال  ــى تلقاهم وتس ــال إال أن يبدأوك حت ــدأ القوم بقت تب
ــذار إليهم مرة  ــم قبل دعائهم واإلع ــنئانهم عىل قتاله يجرمنك ش
بعد مرة واجعل عىل ميمنتك زياداً وعىل ميرستك رشيحاً وقف بني 
ــط، وال تدن منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب، وال  أصحابك وس
ــد منهم تباعد من يهاب اليأس حتى أقدم عليك فإني حثيث   تباع

السري إليك إن شاء الله).
ــىل من يف  ــرت عليكما وع ــد أم ــا بعد فإني ق ــا (أم ــب إليهم وكت
ــه وأطيعا واجعاله درعاً ومجناً فإنه  ــمعا ل حيزكما بن الحارث فاس
ممن ال يخاف وهنه وال سقطته وال بطؤه عما اإلرساع إليه أحزم وال 

اإلرساع عما البطئ عنه أمثل).
ــخصية  ــذه الكلمات التي يصف بها اإلمام ش ــا نقف عند ه وهن
ــا يثق  ــل مالك كم ــق بعق ــام يث ــرى أن اإلم ــن ن ــرت فنح ــك األش مال
ــع األمور مواضعها ويترصف يف  ــجاعته أو أكرث فمالك قائد يض بش
ــام يقتيض الرتيث وال  ــبها فهو ال يتعجل يف مق ــة بما يناس كل حال

يرتيث يف مقام يقتيض اإلرساع.
ــات يف (متبرصة أهل  ــاء يف الرواي ــك يقاتل كما ج ــد كان مال ولق
ــر يقاتلون  ــه أهل البصائ ــض الروايات (وكان مع ــراق) ويف بع الع

معه).
إن مالك كان يختار رجاله وهو يعلم أن البصرية والوعي والفهم 
أهم رشط يف الشخص املقاتل وكثرياً ما سيشكوا مالك من ضعيفي 
ــل الحق كما  ــوا مع أه ــى وإن كان ــول حت ــي العق ــر وخفيف البصائ
سرنى يف أواخر معركة صفني حني انشق الخوارج عن جيش اإلمام 

وانخدعوا بخدعة التحكيم.
ــهر  ــتمرت أكرث من ثالثة أش وأول وقعة يف معركة صفني التي اس
كانت وقعة األشرت مع أبي األعور السلمي وكان الغلب فيها لألشرت 
ــز اإلمام كتائبه  ــوم اإلمام من ورود املاء جه ــا منع معاوية ق وعندم
وجعل األشرت وجنوده عىل تبة وعندما هجمت تلك الكتائب أشار 
ــاء وفعال نزل  ــم معركة امل ــرت أن ينزل مع جنوده لحس ــام لألش اإلم

األشرت وأورد خيله ماء الفرات.
ــرت يرضب بسيفه جمهور الناس حتى  قال الراوي ثم أقبل األش
ــام عن املاء فجاء أمر  ــام عن املاء وأجىل جند الش ــف أهل الش كش
ــرشب وال تمنعوهم كما  ــام بال ــل الش ــمحوا أله ــيل أن اس ــام ع اإلم
ــو انتصار  ــه أن النرص ه ــه علي ــالم الل ــجل اإلمام س ــم ليس منعوك

األخالق ال انتصار السيف فقط.
وكان من عادة العرب قبل املعارك أن تتبارز بعض الشجعان من 
الجيشني فارساً لفارس فتقدم األشرت فربز إليه خمسة من شجعان 

جيش الشام إال أن األشرت قتلهم واحداً بعد آخر.
وقد كانت معركة صفني ذات أحداث كثرية وأيامها متطاولة فقد 
كان يف بعض األحيان يلتقي الجيشان بجميع الكتائب، ويف بعض 
ــان األخرى تلتقي كتيبة مقابل كتيبة فكان اإلمام مرة يخرج  األحي
األشرت مع كتيبته ومرة يخرج عمار مع كتيبته، ومرة قيس بن سعد 
األرحبي وغريهم، ولكن قال الراوي: (وكان أكرث القوم حرباً األشرت) 
ــرت عىل كثري من القواد أظن والله أعلم  فلماذا كان يقدم اإلمام األش
ــيته  ــكرية وخربته الحربية ونفس ــه العس ــود إىل كفائت ــك يع أن ذل

الرزينة يف وقت اشتداد األهوال.
مبارزة صفني (نار صادفها إعصار):

ــون بموقف عيل يوم  ــبه ما يك ــرت يف صفني موقفاً أش حدث لألش
الخندق، فقد خرج فارس من جند الشام لم ير الناس مثله، فُنِصَح 
األشُرت أن ال يخرج وأشفقوا عليه، قال الراوي: (فخرج علينا رجل 
لقلَّ والله ما رأيت رجًال قط هو أطول وال أعظم منه فدعا إىل املبارزة 
ــان وخرج إليه األشرت فاختلفا رضبتني ورضبه  فلم يخرج إليه إنس
ــألنا أن ال يخرج  ــفقنا عليه وس ــرت فقتله وأيم الله لقد كنا أش األش
ــذا ناراً فصادفت  ــذه املبارزة (كان ه ــاهد ه إليه، وقال بعض من ش

إعصاراً).
رجل املهام الصعبة:

ــام  فإذا  ــة جيش اإلم ــت ميمن ــني انهزم ــوالت صف ــدى ج يف إح
ــه مالك  ــك فقال ل ــاس فدعا مال ــريد الن ــاً ل ــق مرسع ــام ينطل باإلم
ــؤالء القوم فقل لهم  ــري املؤمنني، فقال له اإلمام: (إئِت ه ــك يا أم لبي
ــاة التي ال تبقى  ــزوه إىل الحي ــوت الذي لن تعج ــن فراركم من امل أي
ــرب الناس بمقالة اإلمام  ــرت كالليث الهصور فأخ لكم) فانطلق األش
ووعظهم موعظة بليغة بعد أن نادى فيهم: (أيها الناس أنا األشرت 
ــة فوعظهم بكالم يخرج  ــاس) فاجتمعت حوله جماع ــا الن إيل أيه
ــج الخوف داخل هذا  ــوس يعلم كيف يعال ــخص خبري بالنف من ش
ــان، ثم جمع األشرت قبيلته (مذحج) وعاد بهم نحو املقدمة  اإلنس
ــدوا عىل (أال نرجع أبداً حتى  ــه لقي قبيلة همدان وتعاه ويف طريق
ــو امليمنة وثاب إليه  ــرت ومن معه نح نظهر أو نهلك) ثم زحف األش
الناس فأخذ ال يصمد لكتيبة إال كشفها وال لجمع إال حازه ويف يده 
سيف يماني إذا طأطأه خلت فيه ماًء منصباً، وإذا رفعه كاد يغىش 
ــه وعظهم  ــادت امليمنة إلي ــمه (اللج) وملا ع ــعاعه، واس ــرص ش الب
ــن منبع باب مدينة  ــون القتال بكالم نابع م ــرت وعلمهم من فن األش

العلم عيل عليه السالم.
ليلة الهرير:

رتب األشرت الصفوف والرايات وجاء أمر اإلمام لجميع الكتائب 
بالتحرك نحو العدو، قال الراوي: فزحف الناس بعضهم إىل بعض 
ــم تطاعنوا بالرماح حتى  ــوا بالنبل والحجارة حتى فنيت، ث فارتم
ــيوف وعمد  تكرست واندقت، ثم مىش القوم بعضهم إىل بعٍض بالس
ــامع إال وقع الحديد بعضه عىل بعض لهو  ــمع الس الحديد فلم يس
ــن جبال تهامة يدك  ــدور الرجال من الصواعق وم ــد هوالً يف ص أش
ــري فيما بني امليمنة وامليرسة فيأمر كل  ــرت يس بعضها بعضاً، واألش

قبيلة أو كتيبة من القراء باإلقدام عىل التي تليها.
ــالة الغداة إىل  ــد الحديد من ص ــيوف وعم ــال فأجتلدوا بالس ق
نصف الليل  لم يصلوا لله صالة فلم يزل يفعل ذلك األشرت بالناس 
ــبعني ألف قتيل  ــة خلف ظهره وافرتقوا عن س ــى أصبح واملعرك حت
ــرت يف  ــة وهي ليلة (الهرير) وقد كان األش ــك اليوم وتلك الليل يف ذل
ــالم يف القلب  ــاس وابن عباس يف امليرسة وعيل عليه الس ــة الن ميمن
ــل الثاني إىل  ــن نصف اللي ــتمر القتال م ــون ثم اس ــاس يقتتل والن
ــرت يحرض الناس عىل القتال، ثم دعا بفرسه  ارتفاع الضحى واألش
ــه  ــري يف الكتائب ويقول: (أال من يرشي نفس ــز رايته وخرج يس ورك
ــرت:  ــرت حتى يظهر أو يلحق بالله) ثم قال األش لله ويقاتل مع األش
ــه وتعزون بها  ــدة ترضون بها الل ــدوا فدى لكم عمي وخايل ش (ش
ــه رايته وتقدم  ــد أصحاب ــدوا) ثم ناول أح ــددت فش ــن فإذا ش الدي
حتى انتهى إىل صفوف أهل العمائم حول معاوية، وكانت خمسة 
ــديداً حتى قتل صاحب رايته  صفوف؛ فقاتل هو ومن معه قتاًال ش
ــيل يمده بالرجال عندما رأى الظفر يأتي من جهة  فجعل اإلمام ع

األشرت.
التحكيم:

ــة صفوف من  ــىل أربع ــال حتى قىض ع ــرت بالقت ــتمر األش  واس
ــار  ــرت من خيمة معاوية استش صفوف أهل العمائم، فلما دنا األش
ــف عىل رؤوس  ــه: ارفع املصاح ــاص فقال ل ــرو بن الع ــة عم معاوي
ــت املصاحف قال  ــاب الله، فلما رفع ــل للقوم حكمنا كت ــاح وق الرم
اإلمام عيل ألصحابه: (أنا خري من أجاب إىل كتاب الله ولكن هؤالء 
ــاب الله فما  ــوا حكمنا كت ــا رأوا الهزيمة قال ــة مل ــل خديع ــوم أه الق

الكتاب أرادوا ولكن الخديعة).
ــا انخدع كثري من أصحاب اإلمام وانرصف إليه من أصحابه  وهن
ــاب الله وإال  ــه: أجب كت ــه وقالوا ل ــف وأحاطوا ب ــة عرشون أل قراب
ــال، نصحهم  ــرت فليكف عن القت ــان، ومر األش ــن عف ــاك باب ألحقن
اإلمام لكن لم تفلح نصائحه فأمر األشرت بوقف القتال وقد كان عىل 
شفا االنتصار، فرجع األشرت مغضباً ودار حديٌث طويل بني األشرت 

وزعماء الخوارج وانتهت بخديعة التحكيم.
ــرت  ــام بعد كتابة صحيفة الصلح: إن األش ــم قال الخوارج لإلم ث

ــال القوم، فقال عيل  ــذه الصحيفة وال يرى إال قت ــم يرض بما يف ه ل
ــرت لريىض إذا رضيت وال يصلح الرجوع  عليه السالم: (بىل إن األش
بعد الرضا إال أن يعىص الله ويتعدى ما يف كتابه، وأما ما ذكرتم من 
ــك وليس أتخوفه عىل ذلك  ــه أمري وما أنا عليه فليس من أولئ ترك
ــت فيكم مثله اثنني بل ليت فيكم مثله واحداً، يرى يف عدوه مثل  ولي

رأيه إذن لخفت عيل مؤونتكم ورجوت أن يستقيم يل بعض أودكم.
األشرت إىل مرص:

ــاص طمعا فيها  ــة وعمرو بن الع ــور مرص فمعاوي اضطربت أم
ــد فإنك ممن  ــرت (أما بع ــل اإلمام إىل األش ــا من األهمية فأرس ملاله
ــد به  ــه نخوة األثيم، وأس ــن، وأقمع ب ــىل إقامة الدي ــتظهر به ع اس
ــام فحدثه بحديث  ــرت عىل اإلم ــر املخوف ... الخ)  فدخل األش الثغ
ــريك، فاخرج إليها رحمك الله، فإني ال  ــرص وقال له: (ليس لها غ م
أوصيك اكتفاًء برأيك، واستعن بالله عىل ما أهمك، واخلط الشدة 
ــدة حني ال يغني  ــني، وارفق ما كان الرفق ابلغ، واعتزم عىل الش بالل

عنك إال الشدة).
ــك اكتفاًء برأيك)  ــد قول اإلمام (فإني ال أوصي ــا أن نقف عن ولن
ــة عقل مالك، ويثق بحكمته، ثم إن اإلمام عهد إىل  فهو يعلم رجاح
مالك بعهد طويل هو من أحسن العهود يف سياسة الدولة، وفيه من 
ــتها  ــكار العظيمة ما لو طبق اليوم لكانت أفضل دولة يف سياس األف
الداخلية والخارجية، وكأن اإلمام وجد يف مالك بغيته لحمل العلم 
ــو أصبت له  ــول: (آه إن هاهنا لعلماً جماً ل ــا كان يق ــه، فكثرياً م عن
ــال اإلمام يف عهده له، ولو  ــه) فمالك من أولئك الحملة لذا أط حمل

لم يكن من تأريخ مالك إال هذا العهد لكفاه رشفاً مدى األزمان.
استشهاد مالك:

بلغ معاوية عن طريق عيونه أن اإلمام عيل وىل مالك األشرت عىل 
ــرت منهم إىل  مرص فاغتم لذلك وعلم أن اليمانية فيها أرسع إىل األش
كل أحد فاحتال يف ذلك وأرسل من يدس إليه السم يف رشبة عسل، 
ــموماً، فلما وصل خرب مقتله إىل الشام فرح  ــهد األشرت مس واستش
معاوية وابن العاص فرحاً كبرياً وقام معاوية خطيباً قائًال: لقد كان 
ــار بن يارس  ــت أحدهما يف صفني وهو عم ــدان يمينان قطع ــيل ي لع

واألخرى قطعت اليوم وهو األشرت).
ــالم مقتل مالك رثاه كثرياً وعرف  وملا بلغ أمري املؤمنني عليه الس
ــي الحديد وغريه:  ــالم أياماً، فقد روى ابن أب ــري وجهه عليه الس تغ
ــا إليه راجعون والحمد  ــرت قال : (إنا لله وإن ــا بلغ علياً موت األش مل
ــإن موته من مصائب  ــبه عندك ف لله رب العاملني، اللهم إني أحتس
الدهر) ثم قال: (رحم الله مالكاً فلقد وىف بعهده وقىض نحبه ولقي 
ــنا أن نصرب عىل كل مصيبة بعد مصابنا  ربه، مع أنا قد وطنا أنفس

برسول الله صىل الله عليه وآله وسلم فإنها من أعظم املصائب).
ــوا: دخلنا عىل أمري  ــياخ النخعي قال ــن جماعة من أش وروي ع
املؤمنني حني بلغه موت األشرت فوجدناه يتلهف ويتأسف عليه، ثم 
قال: (لله در مالك وما مالك لو كان حديداً لكان فنداً ولو كان حجراً 
ــن عاملاً عىل مثل  ــه ليهن موتك َعاَلماً وليفرح ــكان صلداً، أما والل ل
ــل موجود كمالك)،  ــك البواكي، وهل مرجو كمالك ، وه مالك فلتب
ــف حتى ظننا أنه املصاب  قال الراوي: فما زال عيل يتلهف ويتأس

به دوننا، وعرف ذلك يف وجهه أياماً.
ــد كان يل كما كنت  ــكاً فلق ــه مال ــالم: (رحم الل ــه الس ــال علي وق

لرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم).
ــالم مالك  ــام عيل عليه الس ــدة يرثي اإلم ــات الخال ــذه الكلم به
ــص ملبدئه ومعتقده وإمامه  ــرت ذلك الرجل العظيم الذي أخل األش
ــة الظاملني،  ــذا الدين ومقارع ــبيل رفعة ه ــه يف س ــىض نحب إىل أن ق
ــدا، فهو  ــه رجًال واح ــالم يتمنى مثل ــه الس ــاً علي ــبك أن علي وحس
ــوة اإليمان  ــني رجاحة العقل وق ــذة التي جمعت ب ــخصية الف الش
ــى قيل إن  ــطورية حت ــجاعة األس ــكرية، وبني الش ــربة العس والخ
ــجع العرب بعد عيلٍّ عليه السالم، فسالم الله عليه يوم  ــرت أش األش

ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

األموال املودعة يف البنوك ال تخلو من حالتني: 
ــة بالربا  ــري متعامل ــالمية غ ــوك إس ــة يف بن ــون مودع األوىل: أن تك
ــوال مضاربة،  ــاً حيث تكون األم ــة يف األصل والربح مع ــزكاة واجب فال
ــه أو بما انضم إليه  فحيث حال الحول عىل األصل وكان نصاباً بنفس
ــت الزكاة يف املال كله أصله وربحه، والذي  ــن نقود يف مكان آخر وجب م

يجب فيه ربع العرش 5/2.
ــوال مودعة يف البنوك الربوية فالزكاة واجبة  الثانية: أن تكون األم
يف أصل املال وال زكاة عىل الفائدة الربوية ألنها مال خبيث محرم غري 
مملوك لصاحبه بل يجب التخلص منه برصفه يف املصالح العامة، وال 
ــب من الزكاة، وهذا النوع من اإليداع يحرم ولو تخلص  يجوز أن يحس
ــخص فيه من الفائدة الربوية ملا يف ذلك من إعانة البنك عىل أكل  الش

الربا والتعامل به، والله يقول: ﴿وََال َتَعاوَُنوا َعَىل اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن.
مقادير الزكاة

ــب التعب يف املال الذي ُتخَرج منه،  جعل الله قدر الزكاة عىل حس
فأوجب:-

يف الركاز الخمس = 20 %.
ــة نصف  ــقي بال مؤن ــو ما س ــرف واحد وه ــب من ط ــه التع ــا في وم

الخمس أي العرش = 10 %.
ــقي بمؤنة ربع  ــقي وهو ما س وما فيه التعب من طرفني البذر والس

الخمس أي نصف العرش = 5 %.
وفيما يكرث فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وأموال التجارة 

ثمن الخمس أي ربع العرش (2.5 %).

زكاة املدارس والجامعات واملعاهد األهلية الخاصة
ــا حكم  ــة حكمه ــة الخاص ــد األهلي ــات واملعاه ــدارس والجامع امل
املشاريع التجارية فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل 
ــول الثابتة واملقدر فيها هو  ــب يف الزكاة األص من املال منها، وال يحس

ربع العرش (2.5 %).
زكاة العقارات واألرايض والعمائر االستثمارية 

زكاة العقارات تعتمد عىل نية مالكها وال تخلو من أربع حاالت:-
أن يمتلكها بنية االستخدام الشخيص للبناء والسكن وغريهما من 

األغراض الشخصية ويف هذه الحالة ليس فيها زكاة. 
ــعر ويف  ــرشاء والبيع عند ارتفاع الس ــة التجارة وال ــا بني أن يمتلكه
هذه الحالة تجب الزكاة يف قيمتها كلما حال عليها الحول بسعر يوم 

إخراج الزكاة ربع العرش (2.5 %). 
ــس يف أصلها زكاة وإنما  ــة الزراعة والحرث فهذه لي ــا بني أن يملكه

الزكاة عىل الزروع والثمار الناتجة عنها. 
ــح إيجارها  ــتفادة من رب ــتثمار واالس ــار واالس ــا لإليج أن يمتلكه
ــا زكاة وإنما الزكاة تجب عىل اإليرادات  ــا وهذه ليس يف أصله وإيراده
ــد عند ميض  ــراد أو العائ ــب زكاة اإلي ــتفادة وتحس ــارات املس واإليج
ــار (ربع العرش)  ــي يملكها صاحب العق ــع بقية األموال الت ــول م الح

.(% 2.5)
والحاصل يف العقارات أنه تجب الزكاة يف قيمة ما كان معداً للتجارة 
ــا حال عليها الحول، أما ما كان معداً منها لإلجارة فالزكاة واجبة  كلم

فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى والزراعة فال زكاة فيه. 
زكاة أموال الرشكات واملؤسسات واملتاجر واملصانع

ــع هي  ــر واملصان ــات واملتاج ــرشكات واملؤسس ــوال ال ــزكاة يف أم ال
كالتايل:-

ــول الثابتة (املواد غري املعدة للبيع) كاملباني  ال زكاة يف قيمة األص
ــاث، واملكاتب املعدة للعمل ال  ــي تمارس الرشكة فيها أعمالها واألث الت

للبيع، وكذلك السيارات ونحوها املعدة للعمل. 
ــنوي وهي ثالثة  ــول املتداولة املوجودة يوم الجرد الس تزكى األص

أنواع:-
النقود الورقية والذهب والفضة وسائر العمالت. 

ــن أياً كانوا إن  ــة ِقبل اآلخري ــتحقة للرشكة أو املؤسس الديون املس
كانت مرجوة السداد. 

ــن مواد  ــرة بها م ــرض املتاج ــة بغ ــرتتها الرشك ــي اش ــع الت البضائ
ــهم، أو  غذائية، أو مواد صناعية، أو أدوية، أو أراٍض، أو عقارات، أو أس
أي مواد أخرى، وتقدر البضائع املذكورة بسعرها التجاري، أي السعر 
ــواء أكان أقل من  ــارف بني التجار يف مكانها يوم حوالن الحول س املتع

سعر التكلفة أو أكرث منه. 
ال يخصم من مجموع املوجودات الزكوية املذكورة ما يف ذمة الرشكة 

من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها. 
زكاة الرشكات واملؤسسات واملتاجر واملصانع ربع العرش (2.5 %).

زكاة الرشكات واألسهم
ــخص  ــا فإنها تعترب بمثابة الش ــتخرج زكاته ــت الرشكة س إذا كان
ــب طبيعة أموالها  الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الرشعية بحس

ونوعيتها. 
ــهم أن يزكي أسهمه  أما إذا لم تخرج الرشكة الزكاة فعىل مالك األس

تبعاً إلحدى الحالتني:-
ــهمه للمتاجرة بها بيعاً ورشاًء  الحالة األوىل: أن يكون قد اتخذ أس
ــن القيمة  ــرش (2.5 %) م ــي إخراج ربع الع ــة فيها ه ــزكاة الواجب فال

السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة. 

ــتفادة من ربحها  ــهم لالس ــة الثانية: أن يكون قد اتخذ األس الحال
السنوي فزكاتها كما ييل:-

ــة أو غريها- مقدار ما يخص  ــه أن يعرف –عن طريق الرشك إن أمكن
السهم من املوجودات الزكوية للرشكة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة 

ربع العرش (2.5 %).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ربحه إىل سائر أمواله من حيث الحول 

والنصاب ويخرج منها ربع العرش (2.5 %).
زكاة املستغالت

ــيارات  ــة والعقارات والس ــع اإلنتاجي ــتغالت املصان ــد باملس يقص
ــس معداً  ــد لإليجار ولي ــا هو مع ــن كل م ــا م ــوت واآلالت ونحوه والبي
للتجارة يف أعيانه، وال زكاة يف أعيانها وإنما ُتزَكَّى غلتها (وعند اإلمام 
ــالم أن الزكاة يف أعيانها) وقد اختلف يف كيفية زكاة  الهادي عليه الس

غلة املستغالت. 
ــول) إىل ما لدى  ــم (يف النصاب والح ــة أن الغلة تض ــد األكرثي فعن
مالكي املستغالت من نقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العرش 

.(% 2.5)
ــرش (10 %)  ــبة الع ــب يف غلتها بنس ــزكاة تج ــض أن ال ورأى البع

قياساً عىل زكاة الزروع والثمار.
متى تجب الزكاة؟

تجب الزكاة برشوط أربعة:-
األول: أن يكون صاحب املال مسلماً عاقًال أم غري عاقل فيجب عىل 

ويل الصبي واملجنون إخراج الزكاة من مالهما. 
ــاب يف ملكه  ــلم قد كمل النص ــث: أن يكون ذلك املس ــي والثال الثان
ــم عىل ذلك النصاب يف غري ما  ــريف الحول، فال تجب الزكاة حتى يت ط
أخرجت األرض –حوًال كامًال- والعربة بتمامه يف طريف الحول، وال يرض 

نقصانه يف وسط الحول إال أن ينقطع.
ــع الحول أو  ــاً منه يف جمي ــاب متمكن ــون ذلك النص ــع: أن يك الراب

مرجواً غري ميئوس كدين سواء كان مهراً أو دية أو غريهما. 
ــرتي سلعة للتجارة بفضة  كما أن حول البدل حول مبدله كأن يش
ــلعة بحول الثمن املدفوع فيها ال بحول  أو ذهب فإنه يعترب حول الس

رشائها. 
ــن للتجارة فإن  ــة أو العكس ولو لم يك ــرتى ذهباً بفض وهكذا لو اش
ــدل حول املبدل إن اتفقا يف الصفة وذلك بأن يكون كل واحد  حول الب
ــق القدر املخرج منهما  ــا يجب فيه الزكاة، والنصاب واحد ويتف منهم
ــو أن يبدل نقداً بنقد ولو اختلف، أو نقداً بعرض للتجارة أو عرضاً  نح

للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة من جنسها. 
ــها  ــا يعترب الحول للزيادة الحاصلة يف املال حولها حول جنس كم
ــاً أو فضة إىل  ــراً  أو إبًال أو ذهب ــتفيد غنماً إىل غنمه، أو بق ــو أن يس نح
ــه منه نصاب كان حول  ــة، فكل ما حصل له من جنس قد كان مع فض
الزيادة حول ذلك النصاب، وإن لم يمض عليه، يعني عىل املال الذي 
ــتفاد إال بعد  ــاعة، وال يلزم إخراج زكاة املس ــو الزيادة –إال يوم أو س ه

قبضه كسائر الديون. 
كما يعترب للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل يف أول 
ــاً للتجارة فإنه يبني  ــا تضم إليه نحو أن يمتلك عرض ــول حول م الح
ــم يكن للتجارة،  ــاب من الذهب والفضة، وإن ل ــه عىل حول النص حول
ــارة فإنه يبني حوله عىل حول  ــك لو تملك ذهباً أو فضة ال للتج وكذل

مال التجارة، وإن اختلف الجنس يف الوجهني. 
وضابط املسألة: ما كان زكاته ربع العرش ضم بعضه إىل بعض وبنى 

حول بعضه عىل بعض، وأخرج بعضه عن بعض. 

مالك األشرت أنموذج اإليمان والحكمة اليمانية مالك األشرت أنموذج اإليمان والحكمة اليمانية 
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