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شذراٌت من سيرٍة عطرة..

بدُر الهدى.. 
من ثـــــــــــورة الفـكر

 إلى فـكـــــــــر الثــــــورة
الوالية اإللهية

مشروع لوحدة وانتصار األمة

محافظـــة صنعاء 
تـــحـــيـــي ذكــــــرى 
رحيل العالمة بدر 
الـــديـــن الــحــوثــي

أمريكا تخضــع للتوجه الصهيوني وُتقدم اليوم على 
أنهــا تقــود البقيــة فــي توجهاتهــم ومواقفهــم

■ أعداء األمة والمنافقون داخلها يحرصون على السيطرة 
عليها في موقع التوجيه والسيطرة على القرار

■ من أشد الناس كرها لإلمام علي التكفيريون ألنهم
 أداة من أدوات الصهيونية لهدم األمة

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه في الذكرى السنوية ليوم الوالية

■ المنافقون يريدون ربط األمة بالصهاينة اليهود عبر عناوين براقة مثل 
اتفاقيات العار تحت مسمى اتفاقيات إبراهيم
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عبدالرحمن الحمران
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مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

  ق���ال وزي���ر النق���ل، عبدالوهاب يحيى ال���درة، إن تمديد 
فترة جديدة للهدنة االنس���انية بدون تنفيذ ما تضمنته 
الفترت���ان الس���ابقتان وتوس���يع بنوده���ا لتش���مل قضايا 
هام���ة وحيوي���ة، أمر غير مج���دي ألبناء الش���عب اليمني 

عامة والمرضى والمسافرين خاصة.
وطال���ب وزي���ر النقل، ف���ي كلمته خالل اجتماع موس���ع 
ُعق���د الي���وم لقي���ادات وموظفي ال���وزارة ف���ي أول أيام 
ال���دوام الرس���مي عق���ب إجازة عي���د األضح���ى المبارك، 
بإع���ادة النظ���ر في بن���ود الهدنة وتوس���يعها لرفع معاناة 
أبناء الش���عب اليمن���ي وصرف المرتب���ات وتبادل إطالق 

األسرى.
وق���ال »نش���ارف عل���ى االنته���اء م���ن الفت���رة الثانية من 
الهدنة االنسانية التي ترعاها األمم المتحدة التي لم تنفذ 
كامل���ة ولم ترف���ع المعاناة عن المواطني���ن لكنها حققت 

م���ا يصب���و إليه التحالف م���ن توفير وضع أم���ن لتصدير 
النفط«.

وأك���د ال���درة، أن تحال���ف العدوان مس���تمر ف���ي التنصل 
والمماطل���ة ع���ن تنفي���ذ ما ج���اء ف���ي الهدنة االنس���انية 

خصوصًا في تسيير رحالت تجارية للقاهرة.
وقال »اإلعالن عن تس���يير رحالت القاهرة- صنعاء التي 
س���معنا قادة أمريكا والسعودية ومصر يتبادلون الشكر 
ف���ي تصريحاته���م على تس���يير رحالت تجاري���ة مدنية 
بين صنعاء والقاهرة في أكثر من مناسبة، ليست سوى 
تظليل للرأي العام والمجتمع الدولي حيث لم تس���ير إال 

رحلة واحدة فقط منذ أكثر من ثالثة أشهر«.
وج���دد التأكي���د عل���ى جاهزية مط���ار صنع���اء والتزامه 
م���ن  دولي���ا  المعتم���دة  والس���المة  األم���ن  باش���تراطات 

المنظمة الدولية للطيران المدني )االيكاو(.

وطال���ب وزير النقل بضرورة فت���ح المطارات والموانئ 
والط���رق والمنافذ البرية دون قيد أو ش���رط كونها حق 
انس���اني كفلته جمي���ع االنظمة والمواثي���ق واالتفاقيات 

الدولية. 
كم���ا طال���ب بفت���ح الط���رق الرئيس���ية من ع���دن ومأرب 
والج���وف  وحضرم���وت  والبيض���اء  وتع���ز  والضال���ع 
وتخفي���ض تكاليف النقل للبضائع والس���لع لرفع المعاناة 

على المواطنين.
ودعا الوزير الدرة األمم المتحدة الى  االلتزام  باتفاقية 
س���توكهولم فيما يخص ميناء الحدي���دة إلعادة تأهيل 
م���ا دم���ره العدوان خاص���ة ما يتعل���ق بتركي���ب رافعات 
جس���رية جديدة )الكرينات( بدالً من التي قصفها طيران 
الع���دوان، والس���ماح بدخ���ول س���فن حاوي���ات البضائ���ع 
للمين���اء لم���ا لها م���ن أهمية اقتصادية في انش���طة عمل 

ميناء الحديدة والمالحة البحرية عامة.
وف���ي جانب الش���ئون البحرية أكد وزي���ر النقل ضرورة 
ب���دء األم���م المتح���دة بتنفي���ذ خط���ة اس���تبدال الخزان 
نظ���را  تلك���ؤ  أو  مماطل���ة  دون  بآخ���ر  )صاف���ر(  العائ���م 
للخط���ورة المتزايدة من تس���رب محتوياتها على البيئة 

البحرية في مياهنا اإلقليمية والدولية.
وأش���اد بمس���توى االنضب���اط الوظيف���ي ف���ي أول أي���ام 
ال���دوام الرس���مي، حاث���ا الجمي���ع عل���ى ب���ذل المزيد من 
الجهود والتعاون في سبيل تحقيق التطوير والمواكبة 

في مختلف مجاالت النقل المختلفة.
حض���ر االجتم���اع وكالء ال���وزارة لقط���اع النق���ل الجوي 
المدان���ي  ع���ادل  المالي���ة  والش���ؤون  العنس���ي  عب���دهللا 
ومدي���رو  النم���ر  خال���د  والموان���ئ  البحري���ة  والش���ؤون 

وموظفو الوزارة.

وزير النقل: تمديد الهدنة اإلنسانية غير مجدي دون توسيع بنودها

نظمت بمحافظة صنعاء أمس الثالثاء 
فعالية ثقافية إلحياء الذكرى السنوية 

لرحيل العالمة بدر الدين الحوثي.
وفي الفعالية تطرق محافظ المحافظة 
عبدالباسط الهادي، إلى مكانة وسجايا 
وش���خصيته  الدي���ن  ب���در  العالم���ة 
الدين���ي  والفك���ر  ونش���أته  وتواضع���ه 
والثقافي الذي نهل منه وإسهاماته في 

نشر العلوم الدينية وخدمة المجتمع.
ب���در  العالم���ة  الفقي���د  ب���أدوار  وأش���اد 
م���ن إرث  الدي���ن ومآث���ره وم���ا خل���ده 
علمي وثقاف���ي لتنوير وتربية األجيال 
عل���ى قي���م ومب���ادئ الدي���ن االس���المي 
الحنيف باالس���تناد إلى الق���رآن الكريم 

واألحاديث النبوية الصحيحة.
مدرس���ة  الحوث���ي  العالم���ة  واعتب���ر 
ايماني���ة متكاملة مليئة بالحياة والعلم 
والعط���اء والك���رم، وملم���ا بجمي���ع م���ا 
دين���ي  وع���ي  م���ن  المرحل���ة  تحتاج���ه 
وثقافي رغم ما تعرضت له أس���رة بدر 

الدي���ن الحوثي من ارهاصات وتضليل 
وشائعات.

وحث المحافظ الهادي على اس���تغالل 
مثل هذه المناس���بات لتعزي���ز الروحية 
إيماني���ة  دفع���ة  واعطائه���ا  الديني���ة 
باالس���تفادة م���ن حي���اة أع���الم اله���دى 
وعظماء األمة الذي���ن خدموا دين هللا 
وقدم���وا عطاءات تنه���ل منها األجيال 

لمواجهة اعداء هللا واالسالم.
وأش���ار اله���ادي، إلى أن الفقي���د الراحل 
بدر الدين الحوثي ش���كل بعلمه وفكره 
األول  المنطل���ق  الدين���ي  ونضوج���ه 
للمش���روع القرآن���ي ال���ذي اتس���ع م���داه 
بالفك���ر النهضوي ال���ذي قدمه من بعده 
نجله الشهيد القائد حسين بدر الدين.

فيما استعرض العالمة يحيى قاسم أبو 
عيضة مس���يرة حي���اة الفقي���د وأدواره 
المشهودة في محاربة األفكار الدخيلة 
عل���ى المجتم���ع والثقاف���ات المغلوط���ة 
ومناهض���ة المش���اريع التكفيري���ة الت���ي 

تثير الفتن والكراهية.
الدي���ن  ب���در  العالم���ة  أن  إل���ى  وأش���ار 
الحوثي س���جل مواقف انسانية خالل 
مس���يرة حياتي���ة كعالم وزاه���د ورجل 
دين وأثرى المكتبة اليمنية بالعديد من 
المؤلفات والكتب الدينية والمرجعية، 
فض���ال ع���ن منهجية حيات���ه التي خاض 

فيها مواقف ش���جاعة في التأكيد على 
معاني الحرية واالستقامة والعدل.

وتحدث عيض���ة الذي يعد أحد تالميذ 
الجوان���ب  ع���ن  الدي���ن  ب���در  العالم���ة 
الروحي���ة التي اتس���م بها الفقي���د كعالم 
ل���م يقتص���ر دوره عل���ى جان���ب معي���ن 
ومح���دود ب���ل كان باحث���ا ومدقق���ا في 

المفاهي���م الديني���ة والقضاي���ا االيمانية 
التي تالمس احتياج المجتمع لتبصيره 

بالعلم والمعرفة الصحيحة.
ولف���ت إل���ى م���ا تمي���ز ب���ه م���ن منهجية 
والمحاض���رات  ال���دروس  ف���ي  فري���دة 
وإيص���ال الحقائ���ق وتفني���د الثقاف���ات 
المغلوطة التي شوهت المناهج الدينية، 
مبينا أنه كان ورعا ومن أس���رة بسيطة 
متواضعة وعاش حياته في ايصال ما 
لدي���ه من زاد علم���ي للمجتمع والتعمق 

في البحث وتنوير الناس.
تخلل���ت الفعالي���ة بحض���ور أمي���ن ع���ام 
محلي المحافظ���ة عبدالقادر الجيالني 
ووكالء  االداري���ة  الهيئ���ة  وأعض���اء 
المحافظ���ة ومدراء وموظفي المكاتب 
التنفيذي���ة واالدارات العام���ة بدي���وان 
المحافظة كلمة لمدي���ر أمن المحافظة 
العمي���د يحي���ى المؤي���دي، عب���رت ع���ن 
ب���در الدي���ن الحوث���ي  مكان���ة العالم���ة 

وتحركاته في مناهضة الباطل.

تفق���د مدي���ر مكت���ب رئاس���ة الجمهورية أحم���د حامد 
ومحاف���ظ صعدة محمد جابر ع���وض االثنين الماضي 
مس���توى االنضب���اط الوظيف���ي ف���ي أول أي���ام الدوام 

الرسمي عقب إجازة عيد األضحى.
حي���ث اطل���ع حامد وعوض ومعهما وكي���ال المحافظة 
لش���ؤون الخدم���ات صال���ح عق���اب، والش���ؤون المالية 
الش���كاوى حم���ود  واإلداري���ة محم���د كعيب���ة ومدي���ر 
غابش على س���ير األداء في المؤسسة المحلية للمياه 

والصرف الصحي ومكتب الصحة العامة والسكان.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أهمية أن تكون 
محافظ���ة صع���دة س���باقة وأنموذجية ف���ي االنضباط 
الوظيف���ي .. وق���ال ” نحت���اج إل���ى تحدي���ث الخط���ط 
حس���ب الموجه���ات والمس���تجدات، ووفق���ًا لمعطيات 

الواقع”.
وحث على االس���تفادة من دروس قائد الثورة الس���يد 
عبدالملك بدرالدين الحوث���ي فيما يتعلق بعهد اإلمام 
عل���ي علي���ه الس���الم لمال���ك األش���تر والتي تق���دم رؤية 
اإلس���الم ف���ي بن���اء الدولة وكيف يج���ب أن يكون من 
يت���ول أم���ر األمة ومن ه���م في موقع المس���ؤولية في 

أخالقهم وتفانيهم.
وأض���اف حامد” نح���ن مقبل���ون على الس���نة الهجرية 
1444ه����، وال���ذي س���تنتقل الرؤي���ة والخط���ط والمهام 
األعم���ال حس���ب التاريخ والس���نة الهجري���ة الجديدة، 
وستكون بداية لخطة عام 2022م على أساس أن يبدأ 
الن���اس بداية دقيق���ة وصحيحة في متابع���ة أعمالهم 

وتنفيذ مهامهم”.
كما أكد ضرورة أن تكون محافظة صعدة أنموذجًا في 

النظافة والتحسين والمرور وإنجاز المهام والمشاريع 
والتطوير في كافة المؤسسات الحكومية.

وق���ال “لدينا رؤية في القطاع اإلداري لبناء محافظة 
أنموذجي���ة، يمك���ن أن نب���دأ من صع���دة”.. مؤك���دًا أن 
ذل���ك يتطلب العم���ل وبذل المزيد من الجهود في هذا 

الجانب.
م���ن جانبه ن���وه محافظ صع���دة بزي���ارة مدير مكتب 
عل���ى  واالط���الع  للمحافظ���ة  الجمهوري���ة  رئاس���ة 
مس���توى االنضباط الوظيفي ومتطلبات واحتياجات 

المحافظة.
وأك���د أهمي���ة أن يكون بداي���ة الدوام الرس���مي حافزًا 
لالرتقاء بالعمل الوظيفي .. مش���يرًا إلى دور المكاتب 
الخدم���ات  وتقدي���م  األداء  تحس���ين  ف���ي  الخدمي���ة 

للمواطنين في مختلف المجاالت.

وأش���ار المحافظ ع���وض، إلى أهمية استش���عار جميع 
وال���كادر  واإلدارات  التنفيذي���ة  المكات���ب  م���دراء 
الوظيفي بالمس���ؤولية الملقاة على عاقتهم في إنجاز 
معامل���ة المواطني���ن .. مش���ددًا على ضرورة تحس���ين 

األداء والعمل بمسؤولية وإخالص.
فيما أش���ار وكيل المحافظة لش���ؤون الخدمات صالح 
عق���اب، إلى اإلش���كاليات الت���ي تواجه البني���ة التحتية 
خاص���ة، الص���رف الصح���ي بالمحافظ���ة، وال���ذي أعاق 

تنفيذ العديد من المشاريع.
المدني���ة  الخدم���ة  مكت���ب  مدي���ر  أش���ار  جهت���ه  م���ن 
والتأمين���ات بالمحافظ���ة محم���د عدالن إلى أن نس���بة 
االنضب���اط الوظيفي بالمحافظ���ة في أول أيام الدوام 

الرسمي عقب إجازة عيد األضحى بلغت 87 بالمائة.

محافظة صنعاء تحيي ذكرى رحيل العالمة بدر الدين الحوثي

مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقد مستوى االنضباط الوظيفي بصعدة عقب إجازة العيد
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كتابات

عبدالملك العجري

رمزية اإلم����ام علي ليس في كونه قريب النبي محمد 
صلى هللا عليه وآله وسلم فحسب ,والتشيع له ليس 
والء عشائريا ,رمزية االمام علي  التي جعلته نموذجا 
ملهما للحاكم النموذجي,  انه جاء في مرحلة حرجة 
من تاريخ المس����لمين مرحلة انقسام وتحول , تحول 
ع����ن قيم  مجتم����ع االخوة والعدالة الذي أرس����اه النبي 
إل����ى مجتمع الصف����وة والنخبة القرش����ية  المس����تأثرة 
بالم����ال والث����روة , ونظري����ة الس����واد بس����تان قري����ش 
وتنام����ي المظاه����ر الكس����روية عل����ى ال����والة  فجاءت 
حرك����ة عل����ي للتصحي����ح كنم����وذج للحاك����م المنح����از 
لمصال����ح المس����تضعفين و المجتم����ع الع����ادل مجتم����ع 
االخ����وة القائم  على العدالة في الحكم وتوزيع المال 
وقيم الجدارة والفضيلة والحكم الرشيد التي لخصها 
االمام في عهده لمالك االشتر.  ,والتشيع لإلمام علي 
ه����و انتماء له����ذه القيم قيم العدالة ف����ي توزيع المال 
ضد نظرية السواد بستان قريش والتوزيع العشائري 

لألراضي المفتوحة.
على عهد الخليفة عمر بن الخطاب مع  توسع الدولة 
االس����المية وتدف����ق األم����وال من األراض����ي المفتوحة 
ف����ي الش����ام والع����راق ومص����ر اكتن����زت خزين����ة بي����ت 
المال  بالذهب والفضة ونفائس خزائن  كسرى وبالد 
ف����ارس ومص����ر وغيرها م����ن البل����دان المفتوحة  لحد 
أن الخليف����ة احتار كيف ينف����ق هذه األموال الضخمة 
الت����ي لم يعتد عليها المس����لمون  او كم����ا قال عمر رضي 
هللا عن����ه  قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان 
اإلسالم أشيروا علي بمن أبدأ ؟  وبعد اخذ ورد توصل 
الخليفة الى سياس����ة مالية ذات طابع عشائري  تقوم 
على العصبوية تبدأ بقرابة الرس����ول يليهم قريش ثم 
األنصار ثم  س����ائر العرب ث����م العجم وعلى حد رواية 
الكاف����ي ف����ي فقه االم����ام احمد بن حنب����ل قال قدمت 
على عمر رضي هللا عنه ثمانمائة ألف درهم فلما أصبح 
أرسل إلى نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
وس����لم فقال لهم :  قد جاء للناس م����ال لم يأتهم مثله 
منذ كان اإلس����الم أش����يروا علي بمن أب����دأ ؟  قالوا :  بك 
ي����ا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك قال :  ال ولكن ابدؤوا 
بأه����ل بي����ت رس����ول هللا صل����ى هللا عليه وآله وس����لم 

األق����رب فاألق����رب فوض����ع الديوان عل����ى ذلك وجعل 
ل����كل طائف����ة عريف����ا يق����وم بأمره����م ويجمعه����م وقت 
العطاء ووقت الغزو ..فيبدأ ببني هاش����م ألنهم أقارب 
رس����ول هللا صلى هللا عليه وآله وس����لم ثم قريش ثم 
يق����دم األنصار على س����ائر العرب لس����ابقتهم وآثارهم 
الجميل����ة ث����م س����ائر الع����رب ث����م العج����م وإن اس����توى 
اثن����ان ف����ي الدرج����ة قدم أس����نهما ثم أقدمهم����ا هجرة 
وس����ابقة … كانت هذه السياس����ة  أساس للتفاوت في 
الثراء ويقول الجابري: إن ترتيب الناس في العطاء 
حس����ب القراب����ة من الرس����ول والس����ابقة في اإلس����الم 
كان ال ب����د أن ي����ؤدي إل����ى تكدي����س الثروة ف����ي أيدي 
مجموعة معينة، وبالتالي كان ال بد أن ُيورث فوارق 
كبي����رة بين المس����لمين في الث����روة. وظه����رت ثروات 
ضخم����ة للعديد من الصحاب����ة. وتضّخمت ثروات َمن 
كان����وا أغنياء بش����كل كبير جدًا، وان بقي����ت تأثيراتها 
مح����دودة نتيج����ة لح����زم  عمر  ,لكنها تطورت بش����كل 
كبي����ر عل����ى عه����د عثمان فحصل����ت انتكاس����ة لمجتمع 
األخوة  س����اعدت االرس����تقراطية القرشية  المتشكلة 
من القوى التي اعتنقت االس����الم قس����را من اس����تعادة 
نفوذه����ا والتغلب عل����ى قوى مجتمع االخ����وة واعادة 
تش����كيل المجتمع اإلس����المي وزعزعة  أسس شرعية 

الخالفة .
اس����تطاع  بع����ض أقارب عثمان وعلى راس����هم مروان 
ب����ن الحك����م اس����تغالل قرابتهم م����ن الخليف����ة للتحكم 
بقراراته واالثراء  الغير من مش����روع وحس����ب بعض 
ُخم����س  اعط����اه  عثم����ان  ان   ( التاريخي����ة  المص����ادر 
غنائ����م افريقية، وق����د بلغت خمس مائ����ة الف دينار ( 
االمتي����ازات والهب����ات الت����ي كان يمنحه����ا الخليفة من 
بي����ت الم����ال دفع����ت عبدهللا بن مس����عود خ����ازن بيت 
الم����ال إل����ى االس����تقالة العلني����ة ام����ام الن����ا س من����ددا 
بالخليفة واقاربه قائال ) أيها الناس ، زعم عثمان أني 
خ����ازن ل����ه وألهل بيته ، وانما كنت خازنا للمس����لمين ، 
وه����ذه مفاتي����ح بيت مالكم( كم����ا كان  أبو ذر الغفاري 
م����ن أوائل األص����وات التي جهرت بمعارضة السياس����ة 
المالية للدولة على عهده وطالب بإعادة توزيع المال 
العال����م بش����كل عادل وح����ذر من مخاطر الث����راء الغير 
مش����روع وتك����ون طبق����ة تحتك����ر ثروة األم����ة وهي ال 

زالت في بداية تشكلها.

كان����ت األراض����ي المفتوح����ة هي مصدر ه����ذا التضخم 
ف����ي الث����روات وحج����ر الزاوي����ة ه����ذا التضّخ����م   ف����ي 
صياغة التشكيلة االجتماعية الجديدة نتيجة توسع 
جغرافية الدولة االس����المية واقتطاع اراض واس����عة 
ضم����ن نفوذها ضمت مجتمع����ات فيضيه يغلب عليها 
النظ����ام االقطاعي. احتكرت الدولة االراضي الزراعية 
لألقالي����م المفتوح����ة عن����وة واعتبرته����ا مل����كا للدول����ة 
وتركته����ا ف����ي ي����د أصحابه����ا، مقاب����ل لضريب����ة معينة 
تس����مى الخراج ,يفت����رض أن عائداته تع����ود لمجموع 
األم����ة وتوزع بينه����م بطريقة عادلة .اال ان السياس����ة 
المالي����ة و االخت����الل ف����ي توزيعه����ا و توزي����ع عائدات 
األراض����ي الخراجية  أدى إلى نش����وء طبقة اجتماعية 
ثري����ة تمكن����ت م����ن تعزي����ز نفوذه����ا  واحت����كار عوائد 
اراض����ي الخراج وتوزيعها على ش����كل هبات اقطاعية 
أو كم����ا  عب����ر س����عيد بن العاص “انما الس����واد بس����تان 
قريش “.فرد عليه األشتر : أتجعل مراكز رماحنا َوَما 
����ه َعَلْيَنا بس����تاًنا َلك ولقوم����ك ؟ وهللا لو رامه  أف����اء اللَّ

أحد لقرع قرعا يتصأصأ منه..
وعندم����ا جاء االمام علي حاول تصحيح هذا الوضع 
واالنتصار لقيم العقدية على قيم العش����يرة ومجتمع 
االخ����وة عل����ى مجتم����ع الصف����وة , ج����اء األش����عث ب����ن 
قي����س  إليه وه����و على المنبر، فجع����ل يتخطى رقاب 
الن����اس حت����ى ق����رب منه ث����م قال: ي����ا أمي����ر المؤمنين، 
غلبتن����ا ه����ذه الحم����راء على قرب����ك – يعن����ى العجم او 
الموال����ي  – فرك����ض المنبر برجل����ه، حتى قال صعصعة 
بن صوحان: ما لنا ولألش����عث! ليقولن أمير المؤمنين 
علي����ه الس����الم الي����وم في العرب ق����وال ال ي����زال يذكر، 
… ه����ؤالء  م����ن  يعذرن����ي  م����ن  الس����الم:  علي����ه  فق����ال 
أفتأمرونن����ي أن أطرده����م، م����ا كنت ألطرده����م فأكون 
م����ن الجاهلي����ن! أما وال����ذي فلق الحبة، وبرأ النس����مة، 
ليضربنك����م عل����ى الدين ع����ودا كم����ا ضربتموهم عليه 
بدءا. إضافة التخاذ سياس����ة مالية اكثر عدالة اثارت 
عليه أصحاب المصالح  وقد خفت إليه جموع منهم  
تطالبه بالعدول عن سياسته فأجابهم اإلمام  )لو كان 
المال لي َلس����ّويُت بينهم فكيف، وإنما المال مال هللا، 
أال وإن إعط����اء الم����ال في غير حقه تبذير وإس����راف، 
وه����و يرف����ع صاحبه ف����ي الدنيا، ويضعه ف����ي اآلخرة، 

وُيكّرمه في الناس، ويهينه عند هللا(.

مــــن )وعـــــــي( كــلــمــة 
السيد القائد بمناسبة 

)يوم الوالية( .. 
عبدالفتاح حيدرة 

تحدث السيد القائد عن اهمية مبدأ الوالية لإلمام علي - عليه 
الس���الم - في عيد الغدير انه يحمي األمة من االختراق ، وان 
اعالن الرس���ول صل هللا عليه وعلى آله، هو امتداد وصله ان 
م���ن يصل الرس���الة بهديه هو أمير المؤمنين عليه الس���الم، له 
صل���ه بالموق���ع والدور ال���ذي يواصل من خالله مس���يرة األمه 
ب���ا التب���اع لمنهج هللا، وهو موق���ع ومقام الب���د أن يكون الذي 
فيه متمس���كا بالقرآن الكريم ويق���ف باألمة بالقرآن، وال يحيد 
باألم���ة عن الق���رآن، ويقتال على تأويل الق���رآن كما حارب مع 
النب���ي على تنزيله، يق���ف على لحماية التعالي���م القرآنية، وكما 
يقدمها بالهداية حتى بالجهاد، من يصل باألمة بشكل صحيح 
ويواصل المش���وار بش���كل صحيح ثابتا على الحق ومع الحق 
ويقدم الحق نقيا وسليما من شوائب الباطل، والرسول صلى 
هللا علي���ه وس���لم وعلى آله كان يطمئن األم���ة بهدي نبيها بأن 
علي هو باب علم رسول هللا فيما كان عليه ويوجه به ويأمر 

به.. 
القرآن قدم الوالية لعلي عليه الس���الم بعنوان االيمان، وسمي 
بالق���رآن بصال���ح المؤمني���ن، يقدم بكم���ال إيمان���ه ويحمل كل 
المبادئ والقي���م اإليمانية بإخالصه العظيم في كل توجهاته، 
وشهد له القرآن بإخالصه الصادق والتام ابتغاء لله، ومن اهم 
اعم���دة االيم���ان هو اإلخالص الص���ادق، الذي يجعل االنس���ان 
في كل مواقفه لوجه هللا، وفي عالقته بالله س���بحانه تحدث 
الرسول صل هللا عليه وعلى آله، قدم في عمقه اإليماني وما 
في س���ريرة نفس���ه عن حبه لله ورس���وله وصدقه في إيمانه، 
وق���دم في واقع���ه العملي وارتباطه الوثيق بالقرآن وبتمس���ك 
ص���ادق وعمل���ي، في معرفت���ه بالحق وتمس���كه بالحق في كل 
المواق���ف والظروف، وفي منزلته الرفيع���ة في حديث الراية 
)يح���ب هللا ورس���وله ويحبه هللا ورس���وله( هو أعظ���م الناس 
تأثرا واقتداء برس���ول هللا صل هللا عليه وعلى آله الذي قال 
)عل���ى من���ي وانا من علي( ، له - عليه الس���الم - منزلته ومقامة 

ودوره وجهده من الرسول صل هللا عليه وعلى آله.. 
إن الوالي���ة لإلمام علي هو ما تحتاجه االمة لمواجهة مخاطر 
الس���يطرة  عل���ى  يحرص���وا  واألع���داء   ، واالنح���راف  الزي���ف 
الحاس���مة للتحك���م بتوجه���ات األم���ه، وله���ذا كان م���ن أهم ما 
قاله الرس���ول صل هللا عليه وعل���ى آله بحق االمام علي عليه 
الس���الم ان بغضه نفاق، والمنافقين يتجهون بالعداء الش���ديد 
لمن يقف مع اإلمام علي عليه الس���الم ألنه االمتداد الصحيح 
ال���ذي يقف أمامهم، ليتس���نى لهم التحري���ف و التزييف في كل 
ش���يء، و ألنهم يدرك���وا اهمي���ة االمتداد األصي���ل لألمام علي 
عليه الس���الم حرصوا على فصل األمة عن صلتها بالله، وهذا 
م���ا يعم���ل عليه منافق���ي العص���ر وأع���داء األم���ة بالتطبيع مع 
اس���رائيل ال���ذي يقدموه باس���م العناوين الديني���ة باتفاق العار 
)اتف���اق ابراهام(، وحرصوا في موس���م الحج االخير ليخطب 
ف���ي خطبة الحج وهو المعروف بالتطبيع وهو رمز لالنحراف 
والتول���ي لليه���ود والنصارى، وكان الم���كان الالئق به هو مكان 

رمي الجمرات.. 
وهكذا يتج���ه المنافقين لفصل األمة عن صلتها بدينها وربها، 
وبحض���ور الرئي���س االمريكي باي���دن في ه���ذا التوقيت الذي 
حض���ر ليعل���ن ان���ه صهيون���ي، واتجه الخون���ة عمليا إلى نش���ر 
الفس���اد و الرذيلة وتهيئة البيئة للفس���اد وعدلوا حتى القوانين 
إلض���الل األم���ه، وقدم���وا أع���داء األمة عل���ى انه���م األصدقاء 
ويع���ادوا م���ن يعاديهم، وهذا انحراف خطي���ر في واقع األمة، 
وله���ذا نج���د اهمي���ة ه���ذا المبدأ ال���ذي يفصل األم���ة عن والية 
األم���ر والسياس���ات وال���والء في الموق���ف، ولهذا تج���د الناس 
كره���ا لألمام علي عليه الس���الم ه���م التكفيري���ون، ألنهم اداه، 
له���ذا ه���ذا فان مب���دأ الوالية لإلم���ام علي - عليه الس���الم - هو 
الصلة األساس لقيادة األمة، لنالحظ عدالة علي عليه السالم 
التي تربى عليها ويربينا عليها ولو على مس���توى جلب شعيرة 
لنمله، و اإلمارة والس���لطة ال تس���اوي مفردة نع���ل على - عليه 
الس���الم - وقيمته���ا فق���ط عن���ده كان���ت لدف���ع الظل���م والباطل 
وإقامة الحق، وقال عليه السالم )ما خير بخير بعده النار وما 
ش���ر بش���ر بعده الجنة( وقال عليه السالم )في تقلب األحوال 
عل���م جواهر الرج���ال( وه���ذا هو الصل���ة المطلوب���ة واالمتداد 

األصيل الذي يحمي األمة من االختراق..

لماذا االمام علي؟

عباس السيد

ل���م تمر األمة اإلس���المية بفترة هوان وضالل أقس���ى وأمر من الفترة 
التي تعيشها حاليا.

األمة التي أرادها هللا خير أمة أخرجت للناس باتت في مؤخرة األمم 
والش���عوب ، والكثير من أنظمتها وقادتها يتنافس���ون لكس���ب ود ألد 

أعداء أمتهم ويتحالفون معه ضد بعضهم.
يتهافتون نحو كيان العدو تحت عناوين وذرائع كثيرة ، من الس���الم 

والتطبيع إلى اإلبراهيمية.
أصبحت » القبة الحديدية »- على هشاشتها – في نظر البعض مالذا 

وحصنا منيعا وبديال عن كل قباب ومنارات المساجد اإلسالمية.
زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن لفلس���طين المحتلة والس���عودية ، 
لم تخرج عن هذا الس���ياق المخزي ال���ذي يعمل فيه اليهود الصهاينة 
واألميركيون على إعادة صياغة الهوية العربية واإلسالمية لشعوب 
المنطق���ة ف���ي ش���تى المج���االت ، الديني���ة والسياس���ية واالقتصادي���ة 

واالجتماعية.
دخلت الواليات المتحدة س���نتها السادس���ة واألربعين بعد المائتين ، 
سبعون عاما منها قضتها في تبني ورعاية الكيان الصهويني اللقيط.

أع���راض الش���يخوخة تداهم الواليات المتحدة كما هو حال رئيس���ها 
العج���وز ، وه���ي تواج���ه تحديات جمة ف���ي مواجهة التني���ن الصيني 
وال���دب الروس���ي ، وه���ذا يفرض عليه���ا توجيه كل قواه���ا وإمكاناتها 
نحوهم���ا ، ونق���ل دوره���ا ومهمته���ا في الش���رق األوس���ط إل���ى وكيل 
تث���ق به ، وه���ي بالطبع تجد وكيال أكثر إخالصا له���ا من دولة الكيان 

اإلسرائيلي.

باي���دن ، الرئي���س العج���وز ، ومن���ذ أن وط���أت قدم���اه مط���ار اللد في 
فلس���طين المحتل���ة ، َعَكَس ف���ي كل تصريحاته ومواقفه مؤش���رات 
ودالئ���ل تتوي���ج كيان العدو لقي���ادة المنطق���ة ، وكاد يصرخ وهو إلى 
جانب الرئيس اإلس���رائيلي :« من كنت مواله فهذا إس���حاق مواله .. 

.«
صرخ���ة باي���دن ُس���معت في أنحاء واس���عة دون أن يطلقه���ا عالنية ، 
وجاءت االس���تجابة من الرياض س���ريعا وكأنها آي���ة إعجاز أميركية 
صهيوني���ة ، حي���ن ش���ق النب���ي األمريك���ي باي���دن طريق���ه في س���ماء 

السعودية ألول مرة في التأريخ.
وكان���ت المعج���زة الثانية ، في اإلذن بانتقال ج���زر تيران وصنافير » 
رسميا » من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية ، وهي معجزة 
ال ي���زال عامة المصريين يش���ككون في حقيقتها نظ���را لهولها . وهي 
كذل���ك محيرة للس���عوديين أيضا ، فقد أصب���ح نظامهم بموجب هذه 
المعجزة ش���ريكا – بأثر رجعي – في اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها 

السادات وبيجن عام 1978 برعاية أميركية.
إلى مدينة جدة ، تهافت اإلبراهيميون العرب لسماع النبي األمريكي 
الصهيون���ي والتب���رك بمصافحت���ه وتلق���ي تعليمات���ه والمش���اركة في 

الجهاد لنشر الدين اإلبراهيمي الجديد.
الف وأربعمائة عام تفصل بين واقعتي غدير خم وغدير جدة ، ولكن ،

هل كان تحديد مكان و زمان إعالن » الغدير الجديد » صدفة؟.
فم���ن حي���ث الزم���ان ، كال الغديري���ن حدثا في ش���هر ذي الحجة ، بعد 
انقضاء موس���م الحج ، ومن حيث المكان ، كال الغديرين يقعان بين 

مكة والمدينة!!.

بين غدير خم وغدير جدة



االربعاء 20/  6 /  2022م الموافق 21 ذو القعدة 1443هـ العدد )440(4 www.alhagigah.net

تحليالت

علي الدرواني

مع بدِء التنسيق لزيارة الرئيس األمريكي جو 
باي���دن للمنطق���ة، قبل عدة أش���هر، كانت اليمُن 
واحدًة من أهم الِملف���ات في أجندات الزيارة، 
إلى جانِب ِملف النفط والطاقة، وِملف التطبيع 
مع العدّو اإلس���رائيلي، والمحاوالت األمريكية 
لدم���ج الكيان الغاصب ف���ي المنطقة، لحمايته 

وتامين تحصينه.
لم ُيخِف الرئيُس بايدن رغبته في الحفاظ على 
س���وق الطاقة، وتدفق آمن للنف���ط من منطقة 
ارتفع���ت فيها التوت���رات األمنية والعس���كرية، 
وأصبحت إمَداداُت الطاقة أقلَّ أمنًا إلى أسوأ 
درج���ة ف���ي تاريخه���ا، وانعكاس���اتها الخطيرة 
أسعار الوقود في ُأوُروبا وأمريكا، التي تحاول 
اإلدارُة األمريكي���ة الحالي���ة تجاُوَزها، وتأميَن 
حاج���ات حلفائها اأُلوُروبيي���ن، مع حظر النفط 
الروس���ي عل���ى خلفي���ة الح���رب ف���ي أوكراني���ا، 
باإلضاف���ة إل���ى رغب���ة بايدن بتخفيض أس���عار 
مش���ارف  عل���ى  األمريك���ي  للناخ���ب  الطاق���ة 

االنتخابات النصفية في البالد.
البي���اَن  َف����إنَّ  اليم���ن،  بالَع���ودِة للحدي���ث ع���ن 
الختام���يَّ لقم���ة ج���دة، كان واضًحا ف���ي رغبة 
المؤتِمِري���ن على اس���تمرار الُهدنة، بحيث جاء 
حديُث بايدن عنها واّتفاقه مع الملك لتمديدها 
وتعميقه���ا كدليل إضافي على أن قراَر الحرب 

والعدوان على اليم���ن، كان قرارًا أمريكيًا قبل 
ا، وأن ق���رار الس���لم وإنه���اء  أن يك���ون س���عوديًّ
الح���رب والع���دوان ووقف الحص���ار، هو كذلك 
بي���د واش���نطن، وأن ق���ادة ما يس���مى التحالف 
العربي، وعلى رأسهم الرياض وأبوظبي ُمَج�ّرد 
مطاي���ا ورواح���ل للمش���روع األمريك���ي، مهم���ا 
اختلف س���اكُن البي���ت األبيض، م���ن أوباما ثم 

ترامب واآلن بايدن والحقًا بأي شخص.
الحاج���ُة األمريكي���ة للهيمن���ة عل���ى المنطق���ة، 
ا،  ���ا واقتصاديًّ وتمكي���ن الصهيوني���ة فيها، أمنيًّ
ا، كانت الدافَع الرئيسيَّ  وتنصيبها عليها عسكريًّ
لش���ن الح���رب والع���دوان عل���ى اليم���ن؛ لمن���ع 
ِره���ا بقوته���ا الحية الرافض���ة والمناهضة  تصدُّ
للسياس���ة األمريكية، بعد نجاحها في ثورة 21 
س���بتمبر، وكذلك الحال الي���وم بعد أن عجزت 
ع���ن  لألس���ف،  العربي���ة  وأدواُته���ا  واش���نطن 
الحس���م والحزم، طواَل ثماني س���نوات، اليوم 
ه���ذه الحاجُة تتعاَرُض مع توّج�هات واش���نطن 
للضغط على موس���كو، وحظ���ر النفط الروسي، 
والبح���ث ع���ن تعويِض���ه م���ن اآلب���ار العربي���ة، 
وه���و األم���ُر الذي ال يمك���ن االعتم���اُد عليه في 
منطق���ة تتزايد التوتراُت فيه���ا، وتوضُع منابُع 
النف���ط في الس���عودّية واإلم���ارات في مهداِف 

رة اليمنية. الصواريخ والطائرات المسيَّ
قب���ل ح���رب أوكراني���ا، كان���ت هن���اك توّج�هاٌت 
أمريكي���ة معَلنة لما يس���مونه وقف الحرب في 

اليمن، بل كانت واحدًة من أهم أركان الدعاية 
االنتخابية لبايدن، وكانت هناك أسباٌب كافية 
لذل���ك التوّج����ه، أبرُزه���ا العج���ُز والفش���ل ع���ن 
تحقي���ق أي إنج���از يمكنه���م من إنه���اء الحرب 
بش���كل انتصار، وإلغاء أي تهديد فعلي وجّدي 
من اليم���ن للمخّططات األمريكية الخبيثة في 

المنطقة.
يمكُن القوُل في ظل هذه المعطيات: إن هناك 
تراُجعًا َكبيرًا في مستويات الدعاية األمريكية 
والس���عودّية، وتبعًا بالتأكيد، مستوى األهداف 
من حربهم العدواني���ة وحصارهم الظالم على 
اليم���ن، بع���د أن كان���ت ال تك���ف ع���ن عب���ارات 
الحسم والحزم، والسيطرة على صنعاء، وهي 
العناص���ُر الت���ي باتت الي���وم في ِع���داِد األحالم 
والمس���تحيالت، فابتلع المجتمع���ون في جدة 
ألسنَتهم، ووضعوا الُهدنة على طاولة نقاشهم، 
وتضم���ن البي���اُن المش���ترُك حديث���ًا ع���ن تمديد 
الُهدن���ة وتعميِقه���ا، وهو ما تطال���ُب به صنعاء، 
وتضغُط باّتجاه تحسيِن شروط الُهدنة، فضالً 
ع���ن االلت���زام الكام���ل به���ا، ِإْن صدق���ت نواي���ا 
العدوان وهي ليست بصادقٍة مطلقًا، لتتحوَل 

فيما بعُد إلى سالم دائم، وحلول مستدامة.
�ٍه  لي���س هناك معطياٌت وال مؤش���راٌت عن توجُّ
أمريكي جاد إلحالل الس���الم في اليمن، إالَّ أن 
االنعط���اَف نحو الُهدن���ة، يؤّك�د أن نجاحًا يمنيًا 
تحّقَق بفضل الصمود الكبير، وتحويل التهديد 

الس���ياسي  للتطوي���ر  فرص���ة  إل���ى  العدوان���ي 
والعسكري، بفضل هللا تعالى، ساهم في إجبار 
واش���نطن إلى جانِب عوام���ل إقليمية ودولية 
له���ذه االنعطافة، وبمواصل���ة الصمود والتوكل 

على هللا سيكون النصر قريبًا.
على هامش الحديث عن قمة جدة، والتي كانت 
اليم���ُن الحاِضَر الغائَب فيها، َف�إنَّ الحديَث عن 
اّتف���اق س���عودّي أمريكي عل���ى تمديد وتعميق 
الُهدنة، لم يش���ر بأدنى إشارة لمجلس الخيانة 
الرئاسي الذين نّصبتهم الرياُض كسلطة يمنية، 
رغم وجود رئيس���ه المدعو رش���اد العليمي في 
ج���دة، ومنعته من ُحُض���وِر القمة التي حضر لها 
قادُة مجلس التعاون ومصر واألردن والعراق، 
ها إالَّ مثُل  بطريق���ة مهين���ة ومذل���ة، ال يس���تحقُّ
هؤالء المس���وخ، الذين ال يليق���ون باليمن، كما 
أن اليمَن ال تليُق إالَّ بمن يحميها ويضّحي ِمن 

أجِلها ومن أجل شعبها.
وكم���ا حض���رِت اليمُن على طاول���ة المجتمعين 
���ٍر ق���وي في  ف���ي ج���دة، كفاِع���ٍل رئيس���ي ومؤثِّ
حض���ر  فق���د  األمريكي���ة،  السياس���ة  توجي���ه 
اليمني���ون بحش���ودهم الغفي���رة ف���ي عش���رات 
الس���احات، بمناس���بة ي���وم الوالي���ة، مؤّك�دي���ن 
رفَضهم لمخّططات الضم واإللحاق األمريكي 
����ة خلف راية أعدائه���ا الصهاينة، مؤّك�دين  لأُلمَّ
أن ال والي���َة عليه���م إالَّ تل���ك الت���ي ارتضاها هللا 

لهم، بتوليهم لله ورسوله واإلمام علي.

أمة الملك الخاشب

استبش����رنا جميعا بإطاللة السيد القائد 
األوائ����ل  العش����ر  أي����ام  أول  ف����ي  العل����م 
بتن����اول  يب����دأ  وه����و  الحج����ة  ذي  م����ن 
بن����اء  أس����س  لوثيق����ة  ش����رح تفصيل����ي 
الدول����ة ف����ي اإلس����الم وصف����ات الحكام 
ف����ي  توفره����ا  يج����ب  الت����ي  والصف����ات 
إليه����م وكل  بأعم����ال موكل����ة  القائمي����ن 
من هم ف����ي موقع المس����ئولية , فكانت 
المحاض����رات بح����د ذاته����ا ُحَج����ة بيّن����ة 
واضحة ال لب����س فيها وال غموض ومن 
عظي����م ما حوت من تعاليم وتوجيهات 
وتحذي����رات وترغيب وترهي����ب تمنيّنا 
أن تس����تمر حت����ى تؤت����ي ثماره����ا وبع����د 
كل محاض����رة كان أغلب أبناء الش����عب 
اليمني يتساءلون بعد المحاضرة بينهم 
وبين أنفس����هم هل يا ترى س����يراجع كل 
م����ن هم في موقع المس����ئولية أنفس����هم 
ويحاس����بوها كل منهم ويس����تفيدوا من 
ه����ذا الكنز م����ن الموجه����ات الربانية التي 
بي����ن أيديهم والتي هي الس����بيل الوحيد 
للنج����اة م����ن واقعهم ومن عش����وائيتهم 
وم����ن حال����ة الالمباالة التي يعيش����ونها ؟ 
وهللا كأن ه����ذه المحاض����رات فع����ال هي 

النجاة لكل من تحمل مس����ئولية وفرط 
فيه����ا في هذا الوق����ت بالتحديد بعد أن 
س����الت أودية م����ن الدم����اء الطاهرة في 
كل م����كان م����ن محافظ����ات ومديري����ات 
يمنن����ا الغال����ي , س����الت ه����ذه الدماء من 
أج����ل الع����زة والكرام����ة والعدال����ة ال من 
أجل ش����للية وعش����وائية ومحسوبيات 
الكف����اءات  اط����ار  خ����ارج  وتعيين����ات 

والنزاهة والمؤهالت والخبرات
وانكس����رت  ب����ل  كثي����رة  آم����ال  خاب����ت 
خواط����ر كثيرة وانتش����رت مظال����م أكبر 
وأكثر وكل هذا ونحن تحت والية قائد 
ال مثي����ل ل����ه ويمث����ل الق����دوة الحقيقية 
والنم����وذج األرقى لمدرس����ة اإلمام علي 
علي����ه الس����الم قائ����د عل����م الس����لطة في 
نظره ال تس����اوي ش����رك نعال مالم يحق 
ح����ق ويخذل باط����ل , فحصلت الفجوة 
واله����وة الت����ي كان ال ب����د م����ن معالجته����ا 
وترميمه����ا وم����ن ه����ذا المنطل����ق جاءت 
ه����ذه المحاض����رات القّيم����ة الت����ي انتب����ه 
وركز على مضمونه����ا األغلب وتابعوها 
ول����م يكون����وا يركزوا أنها ل����ن تختتم إال 
عل����ى مناس����بة عظيم����ة جامع����ة تلق����ي 
علين����ا جميع����ا المس����ئولية أكب����ر وأكب����ر 

وهي مناس����بة الوالية لتولي أولياء هللا 
والبراءة من أعداءه

فالغدي����ر ه����و منه����ج وطري����ق وس����لوك 
ولي����س مج����رد ي����وم يت����م االحتف����ال به 
وينتهي دون أن يترك أي أثر في واقعنا 
العمل����ي , فعندم����ا نرف����ع أيدين����ا ونعل����ن 
تولين����ا لله ولرس����وله ولإلمام علي عليه 
الس����الم معناه أن أشهدنا هللا ومالئكته 
وبعض من خلقه أن هذا اإلعالن سيظل 
ش����اهد علينا وعلى أعمالن����ا وتصرفاتنا 

وعالقتنا بمن حولنا .
فكي����ف بم����ن هم ف����ي موقع المس����ئولية 
الكب����رى ؟ فكي����ف بمن يدي����رون جهات 
ويعمل تحت إدارتهم أفرادا وجماعات 
؟ كيف بهم وكيف س����تكون المس����ئولية 
عل����ى عاتقه����م مضاعف����ة والحّج����ة بينة 
بع����د 12 محاض����رة تفصيلي����ة تزامن����ت 

قبيل مناسبة الوالية ؟
المس����تكبرين  ح����ال  س����يكون  كي����ف 
ه����ل  األخ����الق؟  وعديم����ي  المهملي����ن 
ع����رف  أن  بع����د  الش����عب  س����يتقبلهم 
المواطن حقوقه في الدولة اإلس����المية 

وعلى لسان السيد قائد الثورة؟
الوالي����ة لإلم����ام علي ب����اب مدين����ة علم 

نبين����ا األعظ����م ووثيقة العه����د هي أيضا 
لإلمام علي جاءت أيضا لتكون شاهدة 
عليه����م وعلى القائد الذي وّفى وأعطى 
كل م����ا يس����تطيع وبذل جه����ود ال طاقة 
لغي����ره ف����ي تحمله����ا وهو يعد ويش����رح 
ويض����ع النق����اط على الح����روف ويخرج 
بخالصة ش����كل الدولة الت����ي يطمح بأن 
يقيمه����ا ,الدول����ة التي تمث����ل اإلمام علي 

قوال وعمال
وم����ن خال����ف ه����ذه القواني����ن والقواعد 
الت����ي ش����رحها قائ����د الثورة فلي����س ممن 
يتول����ون اإلم����ام علي وليس م����ن أنصار 
هللا الذي����ن ناص����روا الرس����ول صل����وات 
هللا علي����ه وآل����ه وناص����روا اإلم����ام علي 
واإلمام الحس����ين وذريته����م من بعدهم 
.فليرحم نفس����ه عن����د الوقوف بين يدي 
هللا وخصم����ه اإلمام عل����ي وعلم الهدى 
في زماننا الس����يد عبدالملك س����الم هللا 

عليهم اجمعين
كم����ا  المس����ئولية  نتحم����ل  أن  فعلين����ا 
المواليي����ن  يج����ب فاليمنيي����ن األنص����ار 
لإلمام علي عليه الس����الم يحملون على 
عاتقهم هم األمة بأكملها من فلس����طين 
وحتى العراق وليبيا ومصر والى ش����عب 

الخلي����ج الجاه����ل الغاف����ل ال����ذي ال يعلم 
حتى م����ن هم أعداءه ومن ه����م أولياءه 
ويجهل����ون القرآن الكري����م وال يأخذون 
م����ن تفس����ير الق����رآن إال ما يتناس����ب مع 
مصال����ح اليه����ود والنص����ارى ويحرفون 
الكل����م ع����ن مواضعه ويزيف����ون التاريخ 
ببن����اء وتأس����يس دولتن����ا حت����ى  فلنب����دأ 
تكون قدوة ونم����وذج راقي لكل الدول 
اإلس����المية الت����ي تجه����ل من ه����و اإلمام 
عل����ي وأس����س بن����اء الدولة اإلس����المية 
وكي����ف يج����ب أن تكون عالق����ة الحاكم 
بالمواطن وما هي حقوق وواجبات كل 

طرف منهم
نس���أل هللا تعال���ى أن يثبتن���ا جميع���ا 
عل���ى منه���ج ووالية اإلم���ام علي عليه 
السالم وأن يبصرنا بعيبونا وأن يزيل 
المطبلي���ن  المتملقي���ن  كل  ويكش���ف 
الذين يفسدون على المسؤول أخالقه 
ويزين���ون ل���ه أعمال���ه ونس���أل هللا أن 
يزيد م���ن المؤمني���ن الناصحين الذين 
يس���تمعون الق���ول فيتبع���ون أحس���نه 
والذي���ن يحاس���بون أنفس���هم قب���ل أن 

يحاسبوا .
١٦ ذو الحجة ١٤٤٣

اليمن بين قمة ِجّدَة وساحاِت الغدير والَوالية

سر تزامن محاضرات العهد مع مناسبة الوالية
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متابعات صحفية

كش���ف تقري���ر ص���ادر ع���ن موق���ع 
“ريليف وي���ب”، المعني بالش���ؤون 
االنس���انية، عن قراب���ة 16,2 مليون 
يمن���ي يعان���ون م���ن انع���دام األم���ن 
الغذائ���ي ف���ي اليم���ن، من���ذ فت���رة 
طويلة، هي األعلى في مستوياتها 

على اإلطالق.
وأوض���ح التقري���ر أن اليم���ن تم���ر 
بواحدة من أكثر األزمات خطورة 
م���ع اس���تمرار الح���رب عليه���ا م���ن 
الجف���اف  وتزاي���د  التحال���ف، 
والفيضانات التي اش���تدت بس���بب 
االوبئ���ة  وانتش���ار  المن���اخ  أزم���ة 
وأم���راض أخ���رى، باإلضاف���ة إل���ى 

تصاعد أزمة الغذاء العالمية.
وق���ال المدي���ر االقليم���ي لالتح���اد 
الدول���ي لجمعيات الصليب األحمر 
واله���الل األحم���ر لمنطق���ة الش���رق 

األوس���ط وش���مال إفريقيا، حسام 
الشرقاوي : “أشعر بالحزن الشديد 
للج���وع  المدم���ر  المس���توى  إزاء 
وس���وء التغذي���ة الح���اد لألطف���ال 
ف���ي  الرض���ع واألطف���ال والنس���اء 
اليمن”، مضيفا: “عندما نظرت في 
عيون ه���ؤالء األمه���ات واألطفال 
الذين يعانون، كنت في حيرة من 
أم���ر الكلم���ات، وهذا خط���أ واضح 
وغي���ر ض���روري لمعان���اة المدنيين 

األبرياء”.
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن فج���وات 
االس���تجابة  تموي���ل  ف���ي  هائل���ة 
اإلنس���انية ألكث���ر م���ن 20.7 مليون 
شخص بحاجة إلى المساعدة في 
اليمن، بما في ذلك المياه النظيفة 
والرعاية الصحي���ة وكذلك الغذاء 
اآلن، انعكس ذلك بس���بب الصراع 

في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع 
أس���عار المواد الغذائية واألس���مدة 
والوق���ود، ال���ذي م���ن المرج���ح أن 
ي���زداد الوض���ع س���وء، ف���ي الوقت 
االحتياج���ات  س���تؤدي  نفس���ه 
المتزايدة بس���رعة لألشخاص في 
جميع أنحاء العالم أيضا إلى نش���ر 

الموارد اإلنسانية بشكل أقل.
وبين���ت تقديرات األم���م المتحدة 
ش���خص  ملي���ون   23.4 أن  إل���ى 
بحاجة إلى المس���اعدة اإلنس���انية 
في ع���ام 2022م، منهم 12.9 مليون 
وع���دد  ماس���ة،  بحاج���ة  ش���خص 
م���ن  19 ملي���ون ش���خص يعان���ون 
انعدام األم���ن الغذائي، وعدد 17.8 
إل���ى  يفتق���رون  ش���خص  ملي���ون 
المياه الصالحة للش���رب وخدمات 
بم���ا  المالئم���ة،  الصح���ي  الص���رف 
ف���ي ذلك 12.6 مليون ش���خص في 

حاجة ماسة.
ش���خص  ملي���ون   21.9 أن  ويق���در 
يفتق���رون إل���ى الرعاي���ة الصحي���ة 
األساس���ية، كما نزح ما يقدر بنحو 
4.3 ملي���ون ش���خص م���ن دياره���م 
منذ بداي���ة الحرب على اليمن، بما 
ف���ي ذلك ما يقارب من 3.3 مليون 
ش���خص ما زال���وا نازحين ومليون 
عائ���د ف���ي اليم���ن، وف���ق م���ا ذكره 

التقرير.

اس����تنكر تقرير للكاتب “كونور ايكولز” نش����ره موقع 
الي����وم  “ريسبونس����بل س����تيت كراف����ت” األمريك����ي 
األربعاء، عزم واش����نطن نش����ر صواري����خ في جزيرة 
س����قطرى اليمنية، حيث اعتبر منتقدين أن االقتراح 
نف����اق بالنظ����ر لمعارض����ة واش����نطن لالس����تيالء على 

األراضي بالقوة في أماكن مثل أوكرانيا.
ووصف الكاتب س����قطرى بأنه ال مثيل لها على وجه 
األرض، ش����واطئها الرملية البيضاء جميلة وأش����جار 
دم التني����ن منتش����رة وكأن����ه قد تم س����حبها مباش����رة 

م����ن فيل����م “أفات����ار” 
جيم����س  للمخ����رج 

كاميرون.
التقري����ر  وأش����ار 
اإلم����ارات  أن  إل����ى 
عل����ى  اس����تولت 
ووس����عت  الجزي����رة، 
نفوذه����ا بب����طء من����ذ 
الحي����ن، وباتت  ذلك 
ف����ي  المكالم����ات 
باس����تخدام  الجزيرة 

مفت����اح اإلم����ارات الدول����ي، ويس����افر الس����ائحون من 
أب����و ظبي بدون تأش����يرة يمنية – وه����و وضع يجادل 

البعض بأنه يرقى إلى مستوى الضم.
وتطرق التقرير إلى إنشاء اإلمارات قاعدة عسكرية، 
كم����ا أنها بص����دد توس����يع وجودهم من خ����الل وضع 
أجهزة استش����عار للدفاع الصاروخ����ي في الجزيرة ، 
مما س����يدعم تحالًفا ناشًئا بقيادة الواليات المتحدة 

يتكون من العدو اإلسرائيلي وعدة دول عربية.

المعارض����ون يجادل����ون بأن تأييد أمري����كا لمثل هذه 
الخطوات من ش����أنه أن يتعارض مع الموقف القائل 
بأن����ه من غير القانوني االس����تيالء على األراضي في 
الح����رب ، وه����و الموق����ف الذي يدع����م رد الغرب على 

الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.
ونقل التقرير ما قالته عائش����ة جمعان من مؤسس����ة 
اإلغاث����ة وإعادة اإلعم����ار اليمني، “م����ن أن الكثير من 
ال����دول في العالم ال تدعم، في الواقع موقف أمريكا 
تجاه أوكرانيا ألنها ترى أن واشنطن، تختار األسباب 

التي تريد دعمها”.
م����ع  التوت����ر  تأجي����ج 

إيران
أن  التقري����ر  وق����ال 
هناك مخاوف بشأن 
استش����عار  أجه����زة 
حي����ث  الصواري����خ، 
الخب����راء  يش����عر 
أن  م����ن  بالقل����ق 
العس����كري  التحال����ف 
المتنام����ي قد يؤجج 
التوترات مع إيران ويضر بفرص الدبلوماس����ية بين 

طهران ونظرائها العرب.
وق����د ج����ادل ضاب����ط المخابرات الس����ابق ب����ول بيالر 
مؤخًرا في كتاب “إدارة الدولة المسؤولة” بأن مثل 
هذه االتفاقية األمنية “من ش����أنها أن تجر الواليات 
المتح����دة إلى صراعات تنبع من طموحات وأهداف 
الالعبي����ن اإلقليميي����ن وليس من المصال����ح الوطنية 

للواليات المتحدة”.

والحق����وق  القان����ون  منت����دى  نش����ر 
األمريكي )justsecurity( ، تقريًرا 
مط����واًل ع����ن ت����ورط واش����نطن ف����ي 
الح����رب عل����ى اليمن، وق����ال التقرير 
الذي كتبه “الكس����ندرا س����تارك” إن 
أمري����كا لم تقي����م الخس����ائر المدنية 
الناتج����ة ع����ن أس����لحتها ف����ي حرب 

اليمن.
 وتط����رق التقري����ر إلى زي����ارة بايدن 
والس����عودية  األوس����ط  للش����رق 
بالذات، بالقول إنه ال يمكن ألمريكا 

تجاوز الخسائر المدنية التي تسبب بها التحالف في 
اليمن، والذي ال يزال يتلقى المس����اعدات العس����كرية 

األمريكية، دون تحقيق شامل ومساءلة.
وبحس����ب التقري����ر فق����د أب����دت صحيف����ة “نيويورك 
تايمز” مخاوًفا بس����بب عدم نش����ر الخس����ائر المدنية 
ف����ي اليم����ن، ما يه����دد بتقوي����ض الت����زام إدارة بايدن 
المعل����ن بحق����وق اإلنس����ان، ف����ي ظ����ل تأكي����دات ب����أن 

ألمريكا دور كبير في الكارثة اإلنسانية باليمن.
 واعتبر الكاتب إن إخفاء وزارتي الدفاع األمريكية 
والخارجي����ة للتقري����ر الحقيق����ي أم����ر مقل����ق للغاي����ة، 
الداخلي����ة  اإلج����راءات  إل����ى  تفتق����ران  فالوزارتي����ن 
للتحقيق في كيفية اس����تخدام األسلحة األمريكية ، 
وما إذا كانت متورطة في انتهاكات حقوق اإلنسان.
وأض����اف التقري����ر ب����أن نه����ج أمري����كا تجاه الخس����ائر 
المدني����ة الناجم����ة ع����ن الضرب����ات الجوي����ة للتحالف 
ف����ي اليم����ن ه����و تقدي����م التدري����ب والمس����اعدة ف����ي 
االستهداف، وبغض النظر عن تقييم للقوات الجوية 
خ����الل الفترة م����ن اكتوب����ر 2017 حتى فبراي����ر 2019م، 
أش����ار مس����ؤولو وزارة الدفاع إلى أنهم “ليسوا على 
علم بأي تقييمات لتقديم المشورة لوزارة الدفاع أو 
أي دع����م آخر للمملكة العربية الس����عودية واإلمارات 
العربي����ة المتح����دة” ، وفًقا لتقرير مكتب المحاس����بة 

الحكومي.

مغالطات أمريكية تجاه الخسائر
وخل����ص التقري����ر إل����ى أن وزارة الدف����اع األمريكي����ة 
الدع����م  م����ن  األق����ل  عل����ى  ملي����ار دوالر   54.6 أدارت 
العس����كري للس����عودية واإلمارات خالل 2015-2021م، 
بم����ا في ذلك األس����لحة وكذل����ك التدري����ب والصيانة 

والخدمات األخرى.
وتح����دث التقرير ع����ن تناقض الرئيس بايدن بش����أن 
مبيعات األس����لحة للسعودية، حين قال بأنه سينهي 
دع����م ب����الده للمملك����ة، ومع ذل����ك واصلت واش����نطن 
تقدي����م األس����لحة للري����اض بم����ا ف����ي ذل����ك خدم����ات 
الصيان����ة وقط����ع الغي����ار للطائرات الس����عودية، حيث 
أوض����ح تحقيق حدي����ث مفصل “كيف اس����تمر دعم 
الواليات المتحدة للقوات الجوية ألعضاء التحالف 
بمع����دل مذه����ل ويمت����د عل����ى نط����اق أوس����ع مم����ا تم 

الكشف عنه علًنا”.
وف����ت التقري����ر إل����ى الدع����م العس����كري المتمث����ل في 
قيمة صيانة المعدات التي قدمتها أمريكا  والتدريب 
أكب����ر من قيم����ة جمي����ع الطائرات المباع����ة من خالل 

المبيعات العسكرية الخارجية.
واس����تنكر التقري����ر االدع����اء األمريك����ي بالفش����ل في 
التحقي����ق بالخس����ائر المدنية الناتجة ع����ن العمليات 
العسكرية األمريكية في اليمن، وقال إن قدًرا كبيًرا 
من المعلومات حول هذه الضربات متاح للجمهور.

نش���رت صحيفة ” ب���اي تو باي 
ني���وز” الناطق���ة باس���م والي���ة 
مق���ااًل  األمريكي���ة  ديالوي���ر 
لرئي���س الحزب التح���رري بيل 
هين���دز الي���وم الخمي���س، ذك���ر 
في���ه الكات���ب الرئي���س باي���دن 
بوعوده التي أطلقها في فبراير 
الدع���م  إنه���ا  وأهمه���ا  2021م، 
للس���عودية  المق���دم  العس���كري 

والمتعلق بحرب اليمن.
وقال هين���دز، منذ ذلك الحين، 
لم يت���م فع���ل الكثي���ر لتحقيق 
ه���ذا الوع���د؛ ولكن م���ع وصول 
قرار مجلس النواب المش���ترك 
فرص���ة  أصبح���ت   ،  87 رق���م 
مغلف���ة  الوع���د  به���ذا  الوف���اء 

بالهدية.
أن  الح���زب  رئي���س  وأوض���ح 
الق���رار يحم���ل عب���ارات ال لبس 
فيها بض���رورة إخ���راج القوات 
م���ن  األمريكي���ة  المس���لحة 

األعم���ال العدائي���ة ف���ي اليمن، 
وحظر دعم واشنطن للرياض، 
وإيقاف القصف والغارات على 
اليمن.. وأض���اف: هذا يخرجنا 
من حرب مروعة لم يكن علينا 
أب���ًدا أن نك���ون طرًف���ا فيها، قد 
أس���فرت عن مقت���ل العديد من 
األبري���اء – بما في ذلك اآلالف 

من النساء واألطفال.
وأشار الكاتب إلى الهدنة بقوله 

” إط���الق الن���ار متوق���ف اآلن، 
وه���ذا ه���و الوق���ت المناس���ب” 
أريق���ت  الت���ي  الح���رب،  إلنه���اء 
فيها دم���اء اليمنيين وارتكبت 
ال  متابًع���ا:  الجرائ���م،  خالله���ا 
يوج���د ش���يء يمكنن���ا قول���ه أو 
القيام به يجعل الش���عب اليمني 
ينس���ى دورن���ا ف���ي ه���ذا؛ لك���ن 
وضع حد فوري له هو الخطوة 
األول���ى نح���و مصالح���ة بعيدة 

للغاية.
وختم رئيس الحزب التحرري 
الرئي���س  بمناش���دة  مقال���ه 
األمريكي بايدن ب���أن يكون له 
فضل إنهاء الحرب على اليمن، 
بعد قرارات اإلدارات الس���ابقة، 
وق���ال ” م���ن أج���ل محب���ة هللا 
أن���ِه الحرب عل���ى اليمن”. ” قم 
بذل���ك حتى يبدأ محبو الس���الم 
للمغف���رة  التوس���ل  ف���ي  بينن���ا 

بجدية

موقع “ريليف ويب” المعني بالشؤون اإلنسانية:

 قرابة 16.2 مليون يمني يعانون انعدام
 األمن الغذائي بسبب الحرب

موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” األمريكي: 
يفضح نوايا واشنطن لنشر أنظمة  دفاع صاروخية في سقطرى

 :)justsecurity( منتدى القانون والحقوق األمريكي

ال يمكن لواشنطن تجاوز الخسائر المدنية 
التي تسببت بها في اليمن

صحيفة ” باي تو باي نيوز” الناطقة باسم والية ديالوير:

 ُيناشد بايدن إنهاء حرب اليمن
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مولده
في الس����ابع عش����ر من ُجَماَدى األولى سنة 1345ه� 
�د بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، في  �يِّ ُولد السَّ

مدينة ضحيان، محافظة صعدة..
نسبه

�د ب����دُر الدي����ن بن أمي����ر الدين بن الحس����ين  �����يِّ السَّ
ب����ن محمد الحوث����ي، الذي يمتدُّ نس����ُبه ِإّلى اإلمام 

الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم..

نشأُتُه
�د بدر الدين في أسرة كريمة مشهورة  �����يِّ نش����أ السَّ
بالعل����م وال����ورع والتق����وى والزه����د والعب����ادة بين 
السادة األفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه، 
وهك����ذا ترّبى في حجور العلم والتقوى والزهادة 
والعب����ادة، متنق����ال بي����ن حلق����ات العل����م والمعرفة 
مرتشفًا من معين التقوى والعرفان، فتتلمذ على 
أيدي كب����ار العلماء ونهل م����ن علومهم وباألخص 
والده أمير الدين، وعمه الحسن، والقاضي العالمة 
عب����د العزيز الغالبي )ِرْضَواُن هللِا َعَلْيِهم أجمعين(. 
لم����س أس����اتذته وأقران����ه في����ه النب����وغ وال����ذكاء 
المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني 

القرآن وتبين آياته وكلماته..
�د بدر الدين طفالً يبدأ رحلته ِإّلى  �يِّ حين كان السَّ
الق����رآن كان م����رض الربو يبدأ رحلت����ه معه أيضًا.. 
لق����د ابتل����ي بمرض )الرب����و( منذ الطفول����ة، وعانى 
من����ه أش����د المعاناة حي����ث لم تكن تتوف����ر األدوية 

آنذاك لهذا المرض.

زواُجه
وم����ع بداي����ة مرحل����ة الش����باب كان زواج����ه األول 
في س����ن الس����ابعَة عش����رَة تقريبًا من أسرة كريمة 
فاضل����ة.. كانت تلك الزوجة هي الرافَد لمس����يرته 
اإليماني����ة والعوَن واألنيَس في الس����راء والضراء 

وشدِة البلوى.

تنقالُتُه لنشر العلم
االنتق����ال وه����و  فق����رر  الم����رض،  اش����تدت وط����أة 
ف����ي الثالث����ة والثالثي����ن م����ن العم����ر ِإّل����ى منطق����ة 
يك����وُن مناخه����ا مس����اعدًا  أخ����رى غي����ر ضحي����ان 
عل����ى تخفيف معانات����ه من مرض الرب����و.. فكانت 
هجرت����ه باتج����اه ب����الد خ����والن عامر، هن����اك حيث 
المرتفع����ات الخضراء المطلة على س����هول تهامة، 
قرية )الرويس( من بالد البحري التابعة لمديرية 
س����اقين كانت محط رحله. وسرعان ما تحسنت 

حالته الصحية وأحس بالفرج.
وَس����رعاَن م����ا أخ����ذ يتنق����ل ف����ي مناطقها مرش����دًا 
ومعلم����ًا ومصلح����ًا مم����ا جع����ل المجتم����ع يح����س 
بالحاج����ة لبقائ����ه واس����تمراره بينهم. فقرر ش����يخ 
العش����يرة ضيف هللا بن إْس����َماعْيل وهو من محبي 
آل الرسول، ومن الباذلين لمعروفهم والمحسنين 
�د  �����يِّ والمحبي����ن ألهل الدي����ن عقد قران ابنته بالسَّ

بدر الدين الحوثي.

ت����م ال����زواج واس����تقر ب����ه المق����ام عش����ر س����نوات 
�ُد بدرالدي����ن في تل����ك البالد مضى  �����يِّ أمضاه����ا السَّ
خاللها يواصل رسالته في جبالها وأوديتها، وفي 
ذل����ك الوقت كانت هناك مناطَق أخرى متعطش����ًة 

ِإّلى إرشاده وتعاليمه فقرر التوجه ِإّلى )مران(.
وبع����د أن تعرف األهال����ي هناك على تعاليم دينهم 
ق����رر )ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه( االنتق����ال ِإّل����ى منطق����ة 
أخ����رى ه����ي )خمي����س م����ران( وهن����اك بق����ي فترة 
طويلة متنق����الً في عزلها وقراها معلمًا ومرش����دًا 

ومربيًا.
�د بدرالدين بذرة  �����يِّ ف����ي ه����ذه المنطقة وض����ع السَّ
طيب����ة، إذ تخرج على يديه مجاميع من الش����باب 
المثق����ف الواع����ي الذين ش����كلوا الطليع����ة للنهضة 
الفكرية في ثمانينات القرن الماضي. كانوا بمثابة 
�د الراحل  �����يِّ التحصين����ات األولى التي أّسس����ها السَّ
)ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه( لمواجه����ة العقائ����د الباطل����ة 

الدخيلة في المحافظات الشمالية بالذات.

صفاُتُه
�ُد بدر الدي����ن أنموذج����ًا فريدًا في  �����يِّ لق����د كان السَّ
جان����ب ال����ورع والزه����د والصبر، كان يس����اوي بين 
أوالده – وكان����وا عش����رين م����ا بي����ن ذك����ر وأنث����ى – 
مس����اواة تام����ة، وكان التواض����ع م����ن أب����رز صفات 
�د الراحل.. كان يذهب ِإّلى السوق ويشتري  �يِّ السَّ

األغراض ويحملها ِإّلى البيت.
كان يكرم الضيف ويقوم بخدمته بنفسه، وعندما 

يطرق الباب كان ينهض بس����رعة لفتحه حتى ولو 
كان األوالد بجانب����ه. ول����م يك����ن ي����رى لنفس����ه حقًا 
عل����ى أحد رغ����م كبر س����نه ومعاناته م����ن المرض، 
فعندم����ا يق����دم أحد له أبس����َط خدم����ة أو نفع كان 
يرى ذلك إحس����انًا عظيمًا ويبقى أثره الطيب في 

نفسه دائمًا، ويهتم بالمكافأة اهتمامًا كبيرًا.
�د الراح����ل يول����ي قضي����ة األرحام  �����يِّ لق����د كان السَّ
اهتمام����ًا كبيرًا ويوصي بذل����ك كثيرًا، فعالوة على 
التكريم والحفاوة والتعظيم واإلجالل والبشاشة 
وزيارتهم والدع����اء لهم كان يعطي عامة أرحامه 
م����ا تيس����ر لدي����ه من المال ل����كل فرد منه����م ولو لم 
يكن إال في شهر رمضان، أما أوالُده وبناُته فكان 
يعط����ي ُكّل واح����د منه����م مبلغ����ًا من المال ش����هريًا 
وفي شهر رمضان والعيدين كان يضاعف المبلغ، 
وعندم����ا ال يك����ون بحوزت����ه ش����يء من الم����ال كان 

يقترض المبلغ قرضًا.

اهتماُمُه بشؤون األمة
لق����د كان ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه، عل����ى درج����ة كبيرة 
م����ن االهتمام بش����ئون األم����ة وقضاياه����ا الكبرى، 
وكان يتاب����ع األح����داث خ����الل تل����ك الفت����رة م����ن 
خالل الراديو صباحًا ومس����اًء، ويناقشها ويحللها 
باهتم����ام بالغ، يدع����و دائمًا بالنصر للمس����تضعفين 
ف����ي األرض خصوصًا في فلس����طين وما يعانونه 

من ظلم الصهاينة الغاصبين.
كم����ا تمي����ز )رحم����ة هللا علي����ه( بالحم����اس الكبير، 

شذراٌت من سيرٍة عطرة..

 رج��لٌ ال يحت��اُج لكثير وصف كي يتمكن َمن يبتغي أن يتعّرف على الرجل ومكنون دوره وعظيم ش��مائله.. 
فها هي نبذٌة مختصرٌة عن السيد العالمة/ بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمه الله.. تفي بإشباع نهم 

كل متطلع لمعرفة هذه القامة الروحية والعلمية السامقة.

بدُر الهدى.. 
من ثـــــــــــورة الفـكر، إلى فـكـــــــــر الثــــــورة
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والغِي����رة عل����ى الدي����ن م����ن أن تمتد إلي����ه األفكار 
المس����مومة، وعندم����ا يطل����ُع عل����ى مق����ال أو يقرُأ 
كتابًا أو يسمُع بفكرة تنال من دين اإلسالم ومن 
عقيدة أهل البيت )سالم هللا عليهم( ال يستقر له 
ق����رار وال يهدأ له بال حتى يهبَّ لصدها وتفنيدها 
وإبطالها، ولكن بأس����لوب مهذب وطريقة علمية 
ومنصف����ة، فت����راه ف����ي جميع كتبه ف����ي الرد على 
المخالفي����ن يذكر حج����ة الخصم ثم يرد عليه من 

كتب أهل مذهبه كي ُيلزمه الحجة.
وف����ي إط����ار تصدي����ه للهجم����ة الشرس����ة ضد فكر 
أه����ل البي����ت الطاهري����ن، والعم����ِل عل����ى تحصين 
الجي����ل م����ن تل����ك األف����كار الدخيل����ة علي����ه فق����د 
كثف جهوده في التدريس ونش����ِر حلقاِت العلم، 
وتوزي����ِع المرش����دين والمبلغين وتش����جيِع ودعِم 
الم����دارس العلمي����ة، واس����تقباِل المهاجري����ن م����ن 
طلبة العلم الش����ريف وتعليمه����م واإلنفاق عليهم 
بق����در اإلمكان، ولقد كان )رحمة هللا عليه( يقدم 
اإلنف����اق في ذل����ك وف����ي أي مجال م����ن مجاالت 
العمل في سبيل هللا على قوِت أهله وعياله في 

كثير من األوقات.

مؤلفاُتُه
1- التيس����ير في التفس����ير، وهو موسوعة عظمى 
في تفسير القرآن الكريم كامالً مكونة من سبعة 

مجلدات.
2- وله مؤلفاٌت عديدة ما بين مبسوط ومختصر 
في مواضيع متعددة، ككتاب )الزهري( أحاديثه 

وسيرته.
�د الراح����ل خالل تلك الفترة س����دًا  �����يِّ 3- مّث����َل السَّ
منيع����ًا أمام العقائد المضللة والوافدة، فبينما بدأ 
الغ����زو الوهاب����ي للبالد اليمني����ة كان )ِرْضَواُن هللِا 
َعَلْي����ِه( أول م����ن تص����دى ل����ه بقلمه ولس����انه فألف 
عش����رات الردود ما بين كتاب ورس����الة وش����ريط 
كاس����يت، ومن أب����رز مؤلفات����ه وأقدمه����ا في هذا 
المج����ال: )اإليجاز في ال����رد على فتاوى الحجاز( 
تل����ك الفت����اوى التي ص����درت عن مفتي الس����عودية 
حينه����ا عب����ِد العزي����ز بن ب����از والت����ي كّف����ر فيها من 
يزور القبور. وكذا مؤلفين عظيمين هما )تحريُر 
األفكار عن تقليد األشرار(، و)الغارة السريعة في 
ال����رد على الطليعة( وهما من ال����ردود على مقبل 
الوادعي، وقد تضمنت الرد على معظم الشبهات 
الت����ي يورده����ا الوهابي����ون ويجادل����ون به����ا أتب����اع 
أه����ل البيت )عليهم الس����الم( في ش����تى الجوانب 

األصولية والفروعية وعلِم الرجال وغير ذلك.

نشاُطه السياسّي
مّثل����ت بداي����ة التس����عينيات منعطف����ًا زمني����ًا ف����ي 
حي����اة المجتمع اليمني، إذ ش����هدت إعالن الوحدة 
بي����ن ش����طَري اليم����ن وقي����ام دول����ة الوح����دة التي 
�د الراحل. يحس����ب له في هذا  �����يِّ بارك قيامها السَّ
المجال.. اهتماُم����ه الكبير ودوره الرائُد في دعم 
مش����روع الوحدة اليمنية وكذا دس����تور الوحدة، 
ة ذلك من الناحية الش����رعية وغيرها،  مبينًا َأَهميَّ
مفن����دًا مزاعَم ودعاَوى اآلخري����ن ممن زعموا أن 
ذل����ك كفر وضالل مبين، فكان����ت بياناته مع عدد 
من اآلباء العلم����اء األجالء من أهم العوامل التي 
دفعت جماهير الش����عب لتأيي����د وحدة اليمن التي 
كان الجميع يعلق اآلماَل على تحققها قوالً وعمالً. 
�د  �����يِّ لقد ش����هد عه����د الوحدة اليمني����ة اهتمام السَّ
الراحل بالش����أن السياسي، فقد رأى في التعددية 

السياس����ية الت����ي ج����اءت به����ا 
الوح����دة فرص����ة للعم����ل م����ن 
يتبــــعأجل األمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر في الش����أن العام للبالد عموما ولصالح 
اتباع أهل البيت عليهم السالم في اليمن..

حينه����ا كان أب����رَز المؤسس����ين والمهتمين بإنش����اء 
)ح����زب الح����ق( حي����ث س����عى )ِرْض����َواُن هللِا َعَلْيِه( 
إلقناع مجموعة من أكابر العلماء – وعلى رأس����هم 
�د الراح����ل )مج����ُد الدين بِن  �����يِّ العالم����ة الكبي����ر السَّ
ة إنشاء حزٍب  محمٍد المؤيدي( رحمه هللا – بأََهميَّ
يمث����ل َكيان����ًا يجتم����ع ب����ه ش����مُل الن����اس، وتتكاتُف 
جهودهم لنصرة دين هللا والمستضعفين، تأسس 
ح����زب الح����ق مطل����ع تس����عينيات الق����رن الماض����ي، 
�د الراحل على دعم الحزب وتقويته..  �يِّ وعمل السَّ
كان يحرص على السفر ِإّلى مدينة ضحيان للقاء 

بالعلماء وناشطي الحزب.

نشاُطه الثقافي
بدع����وة م����ن أهال����ي ب����الد آل فاضل جن����وب غربي 
�د الراحل إليهم فعمتهم الفرحة  �يِّ مران، توجه السَّ
والس����رور، وقام����وا بعم����ارة دار ل����ه قرب المس����جد 
الكبي����ر، وانطلقوا كبارًا وصغ����ارًا لطلب العلم على 
يديه بينما توافد المهاجرون للدراسة من مختلف 
البل����دان، وأصبحت تل����ك البالد دار هج����رة. وكان 
)ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه( كلما ازداد ع����دد الطلبة ازداد 

فرحًا وابتهاجًا ويحمد هللا على ذلك كثيرًا.
الم����دارس  نهض����ة  التس����عينات  مطل����ع  انطلق����ت 
�د الراح����ل  �����يِّ العلمي����ة والمراك����ِز الصيفي����ة كان السَّ
المرجَع والمرش����َد والمش����رَف على جميع مناهجها 

وبرامجها وأنشطتها.
ولهذا فق����د تعرض����ت لمحاولة تقويضه����ا وإزالتها 
م����ن قبل جه����ات ع����دة، وتعاظم����ت المؤامرة على 
ذل����ك المش����روع الترب����وي الناج����ح، حينه����ا تصدى 
)ِرْض����َواُن هللِا َعَلْيِه( لتفني����د ُكّل المزاعم، ودحِض 
ُكّل الش����بهات، ودحر ُكّل المؤامرات، وتكلم بالحق 
حي����ن صم����ت اآلخرون، ولم تأخ����ذه في هللا لومة 
الئ����م رغ����م ما تع����رض له م����ن الضغ����وط والمعاناة 
والمش����اكل التي وصل����ت ِإّلى حّد محاول����ة اغتياله 

مراٍت عدة.
�د الراحل ِرْضَواُن  �يِّ رغم الصعاب والمشاق كان السَّ
هللِا َعَلْيِه يتنقل ِإّلى معظم المناطق لزيارة طالب 
العل����م وتش����جيعهم وخاصة ف����ي المهرجانات التي 
كان����ت تقام في نهاية الدورة التعليمية، ويش����ارُك 

في تلك االحتفاالت.

اعتزاُله العمَل السياسي، 
وتفرغه للعمل الثقافّي

�د بدر الدين  �يِّ خالل تلك الفترة وفي إطار جهاد السَّ
�د الراح���ل نائب���ًا لرئيس حزب  ����يِّ الحرك���ي عم���ل السَّ
الحق وسعى لتحقيق أهداف الحزب المهمة، غير أن 
عراقيل كثيرًة وقفت في طريق تحقيقها، وأعاقت 
ما كان يتطلع إليه الجميع نتيجة لمؤامرات السلطة 
الظالم���ة الت���ي أقلقها ذل���ك المش���روع الكبير فحاكت 
المؤام���راِت والمكاي���دات، وروج���ت ألن���واع  ض���ده 
الدعايات حتى تجلى للجميع عدم إمكانية استقامة 
ه���ذا المش���روع ونجاِح���ه ف���ي ظ���ل ه���ذه الس���لطة 
الظالم���ة، وحينما يئس )رحم���ة هللا عليه( وأدرك أن 
هذه الفكرَة غيُر مستس���اغة لدى السلطة، وأنها إنما 
تتاجر باس���م الديمقراطي���ة والتعددية الحزبية غيَر 
ج���ادة وال ملتزمة بما ت���روج له وتتبجح به من تلك 
العناوي���ن الزائف���ة.. ق���رر االس���تقالة والتف���رغ للعمل 
التعليم���ي والثقاف���ي والتربوي والفت���وى واإلصالح 

بين الناس.

تضييُق السلطة عليه
تمث����ل ال����دور الحرك����ي للس����يد الراح����ل ف����ي نش����ر 

ملف
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الوعي الحركي والتربيِة القرآنية الجهادية، فكان 
����ة وح����دِة الصف  حديث����ه مرك����زا ج����دًا عل����ى َأَهميَّ
وت����رِك التف����رق، والدع����وِة إلعداد الع����دة لمواجهة 
مؤام����رات أعداء اإلس����الم الذين يس����عون إلذالل 
المسلمين واستئصال شأفتهم إما مباشرة أو عبر 
عمالئه����م من الطغ����اة الظالمين مما يجعل الجهاد 
واجبًا مقدس����ًا على ُكّل مس����لم مس����تطيع له دون 

قيود أو شروط.
لقي����ت تل����ك المواق����ف الصلب����ة ص����دًى قوي����ًا لدى 
الجماهير المسلمة وكان لها تأثيُرها الكبيُر عليهم، 
وبالمقابل بدأت الس����لطة وأذناُبها يضيقون ذرعًا 
به����ذا العالم المجاه����د ومواقِف����ه المبدئية، فبدأوا 
يثي����رون الغباَر ف����ي طريقه، ويزرعون المش����اكل، 
ويضع����ون العراقي����ل إلس����كاته وتدجين����ه، فم����ن 
الترغي����ب ِإّل����ى الترهيب ِإّل����ى التهدي����د والوعيد، 
ِإّل����ى مضايقة أبنائه وطالب����ه والمدارس والمراكز 
التابعة لنهجه ومساره القرآني الحركي الجهادي، 
ِإّل����ى غير ذل����ك من الوس����ائل واألس����اليِب الراميِة 
إليق����اف ه����ذا التي����اِر المتدف����ق بالخي����ر والعط����اء 

والسعادة والعزة والكرامة لألمة جمعاء.

محاولُة اغتياله
ولما لم ُتْجِد تلك الوس����ائُل الماك����رُة في ثنيه عن 
مس����اره القرآن����ي، وحينما رأى الطغ����اُة أنه مصّمٌم 
تون  عل����ى مواصلة مش����واره الجهادي.. ب����دؤا ُيبيِّ
الس����تهدافه  المؤام����رات  ويحيك����وَن  الخط����َط 
ش����خصيًا ومحاول����ة القض����اء علي����ه، وعب����ر بعض 
رم����وز الش����ر واإلج����رام م����ن زعم����اء العش����ائر في 
محافظ����ة صع����دة ج����رت أول محاول����ة الغتيال����ه 
ف����ي منزله بمران ف����ي منطقة )الخرب( حيث قام 
أولئ����ك المجرمون بزرع قذيفة صاروخية مؤقته 
مقاب����َل باب غرفت����ه، احدثت انفجارا هائالً، إال أن 
رعايَة هللا سبحانه وعنايَته بوليه خّيبت آماَلهم، 
حي����ث أخط����أت اله����دَف وانفج����رت بج����وار ب����اب 

الغرفة.

محاولُة اعتقاله
وهك����ذا رّوج األعداُء للكثير من التهم والدعايات 
المضللة ضد هذا العالم الرباني في محاولة لصنع 
ذريع����ة تس����وغ القض����اء علي����ه أو اعتقال����ه، حيث 
ادع����وا أنه يس����عى لإلمام����ة كما ه����و ديدنهم ضد 
ُكّل مصل����ح ومؤمن مخل����ص ناصح لألمة وللدين 
الحني����ف. تل����ت تل����ك الدعاي����ات حملة عس����كرية 
كبي����رة على مران واتجهت ف����ور وصولها وتحت 
�د الراح����ل، لتبدأ  �����يِّ جن����ح الظ����الم ِإّل����ى من����زل السَّ
الق����وات الخاصة باقتحام المن����زل عاقدين العزم 
على إطفاء نور هللا، وانطلقوا بكل صلف ودناءة 
يفتشون ُكّل زاوية إال أنه – وبلطف هللا وعنايته- 
كان ق����د توج����ه ِإّل����ى مق����ره اآلخر ف����ي )جمعة آل 
فاض����ل( ولما لم يجدوا هناك أحدَا عبثوا بالمنزل 
وانتهب����وا م����ا كان ف����ي البي����ت م����ن أث����اث وكت����ب 
وغيره����ا. ثم فجروا القنابل ف����ي الغرف وأطلقوا 

القذائف من الخارج ِإّلى داخل المنزل.
بعده����ا نزلوا ِإّلى س����وق م����ران واعتقلوا س����بعين 
شخصًا من أهالي المنطقة كلهم من طلبة ومريدي 
�د الجليل وأودعوهم الس����جن المركزي  �����يِّ هذا السَّ
بالمحافظ����ة بع����د أن اقتحموا بيوت البعض منهم 
وانتهبوه����ا وضربوها باألس����لحة الثقيلة وروعوا 
النس����اء واألطفال، واس����تمر اعتق����ال هوالء لمدة 
تس����عة أش����هر بحج����ة أنه����م – فق����ط – م����ن أتب����اع 
�د ب����دِر الدي����ن الحوث����ي العال����م الواع����ي.!!  �����يِّ السَّ
الذي أزعجته����م حركته الجهادية ونهجه القرآني 
الص����ارخ ف����ي وج����وه الظالمي����ن الداع����ي لنص����رة 

المستضعفين وجهاد الطغاة والمستكبرين.

حرُب صعدة األولى
لم تفلح ُكّل هذه المؤامرات لثنيه عن نش����ر العلم 
والمعرف����ة ب����ل أثم����رت جه����وده مس����يرة قرآني����ة 
�د المجاهد الحس����يِن  �����يِّ جهادي����ة قاده����ا نجله السَّ
ب����ِن بدِر الدي����ن )س����الم هللا عليه( باع����ث النهضة 
الرس����الية.. فعندما انطلق����ت الصرخة المدوية )… 
الموت ألمريكا… إل����خ( والدعوة لمقاطعة البضائع 
األمريكي����ة والصهيوني����ة في عدد من المس����اجد، 
وعب����ر المنش����ورات، وحينم����ا ب����دأ البعض يش����كك 
ف����ي م����دى ش����رعية ه����ذه الخط����وة أو جْدَوائيتها 
كان هذا العالم الرباني )س����الم هللا عليه( أوَل من 
����ن بكل وضوح  ه����ب للدفاع عن ه����ذه الفكرة وبيَّ
أهميته����ا وضرورته����ا مس����تدالً عل����ى ذل����ك بأقوى 
األدلة وأنصعها، ونشرت فتاواه الجريئة مسطرة 

بقلمه.
إس����كات  ع����ن  الظالم����ة  الس����لطة  عج����زت  حي����ن 
الهاتفين بالشعار، وحين أدركت ومن ورائها قوى 
االس����تكبار العالم����ي أمي����ركا وإس����رائيُل وأذناُبهم 
خطورة توس����ع الش����عار واالس����تمرار في ترديده، 
ق����رروا جميعا ش����ن الح����رب الظالم����ة األولى على 

صعدة.
�د العال����م الربان����ي ب����در الدي����ن الحوثي  �����يِّ كان السَّ
حين����ذاك ق����د انتق����ل قبله����ا ِإّل����ى منطق����ة )نش����ور 
هم����دان( وكان عمره حينها يناهز الثمانين س����نة. 
خالل تلك الحرب ظل يرقب األحداث عن كثب، 
ويق����دم م����ا بوس����عه للمجاهدي����ن من الم����ال ومن 

النصح واإلرشاد والدعاء.

ذهاُبه ِإّلى صنعاء
�د الراحل  ����يِّ بع���د الحرب األولى ش���غلت بال السَّ
قضية الس���جناء الذين كانت السلطة اعتقلتهم 
خ���الل الح���رب وبعده���ا وقبله���ا عل���ى خلفي���ة 
ترديده���م الصرخ���ة بالجام���ع الكبي���ر بصنع���اء، 
�د  ����يِّ وه���م بالمئ���ات.. طلب���ت الس���لطة م���ن السَّ
الراحل حين بدأ التفاوض بش���أنهم الذهاَب ِإّلى 
صنعاء كي يتس���لم الس���جناء، وضرَب���ْت موعدًا 
�د بدرالدين  ����يِّ مح���ددًا لذلك، وبالفعل، وصل السَّ
ِإّل���ى صنع���اء ليقدم نموذجا عملي���ا في األخالق 
�د بدر  ����يِّ والتواض���ع، والصب���ر، وبع���د وصول السَّ
الدي���ن ِإّلى صنعاء ظلت الس���لطة تماطل لفترة 
طويلة ولم تنفذ ما وعدت به من إطالق سراح 
العاصم���ة  الكري���م  �د  ����يِّ السَّ فغ���ادر  المعتقلي���ن. 
متوجه���ًا ِإّل���ى صع���دة، معتب���رًا أن الس���لطة ق���د 
نكثت بوعدها ولم تطلق السجناء، وأنه ال مبرر 

لبقائه هناك أصالً.
قبي����ل مغادرته )ِرْض����َواُن هللِا َعَلْيِه( صنعاء كانت 
)صحيفة الوس����ط( ق����د أجرت مع����ه مقابلة حول 
الش����عار والح����رِب وقضاي����ا العقي����دِة وغي����ِر ذلك، 
أن  إالّ  وكان����ت إجابات����ه صريح����ة وموضوعي����ة، 
الس����لطة الفاس����دة ل����م تتحم����ل كلم����ة الح����ق، ولم 
تعجبها الصراح����ة والصدق، واعتبرت ذلك مبررًا 

لعدوانها، فأججت الحرب الظالمة الثانية.

حرُب صعدة الثانية
�ُد ب����در الدين ِإّلى منطقة نش����ور، وعلى  �����يِّ عاد السَّ
الف����ور الحقته الس����لطة الظالمة ِإّل����ى حيث يقطن 
 3  /19( الثاني����ة  الح����رب  أوار  فأش����علت  هن����اك، 
ع  )م����ارس(/ 2005م(. هناك في نش����ور كان قد تجمُّ
عدد قليل ممن نجا من لظى الحرب األولى بمران، 
والت����ي كان����ت جراحاُتها لم تلتئم بع����د، والرعُب ال 
ي����زال يس����يطر على الب����الد والعباد باس����تثناء من 

امتح����ن هللا قلوبه����م لإليم����ان م����ن المجاهدي����ن 
الصادقي����ن الذي����ن ثبتوا ثب����ات الجب����ال الرواسي. 
�د البدر(  �����يِّ وخالل تل����ك الحرب الظالمة كان )السَّ
ه����و المس����تهدَف األوَل، وكان����ت الس����لطة الظالمة 
تمطر المنطقَة بآالف القذائف والصواريخ وبشتى 
أن����واع األس����لحة الثقيل����ة، وتط����وق المنطق����ة من 

جميع االتجاهات.

تخّفيه وُبعُده عن األنظار
من����ذ نهاي����ة الح����رب الثاني����ة وحتى لح����ق بالرفيق 
�د ب����در الدي����ن للتخفي عن  �����يِّ األعل����ى اضط����ر السَّ
األنظ����ار، والُبع����ِد ع����ن أصدقائ����ه ومحبي����ه س����وى 
أف����راِد أس����رته والقليِل النادِر م����ن أصدقائه الذين 
كان ُيس����َمُح لهم بزيارته وبسرية تامة، لقد كانت 
السلطة الظالمة حريصًة ُكّل الحرص على معرفة 
ة وسيلة  مكاِن تواجِده الستهداِفه وتصفيته وبأيَّ
ممكن����ة رغم ما كانت ترّوج له من أنها قد تمكنت 

من القضاء عليه خالل الحرب الثانية.
خ����الل الح����رب السادس����ة كانت الض����رورة تقضي 
�د بدرالدي����ن يضطر  �����يِّ بالتموي����ه أكث����ر ف����كان السَّ
لمغ����ادرة مق����ره الرئيس����ي ِإّل����ى م����كان آخ����ر، فبعد 
ص����الة الفج����ر مباش����رًة م����ن ُكّل ي����وم كان يضطر 
للذهاب فيأخذ عالجه وينطلُق ِإّلى ]هذا المكان[ 
ليع����ود قبيَل المغ����رب، وكان ه����ذا االنتقال يكلفه 
الكثير م����ن المتاعب لوع����ورة الطريق، مع ضعف 
بدن����ه وعدم تحمل����ه للبرد ومعانات����ه من كثير من 
األم����راض، وف����ي كثي����ر م����ن األحي����ان كان يضطر 
للبقاء في الظالم حتى ال يكتشف مكانه بواسطة 
)ش����بكات التجس����س الت����ي كان����ت تج����وب س����ماء 

المنطقة باستمرار(.

حرُب صعدة الثالثة، وما بعدها
كلم����ا انته����ت الحرب وع����اد المظلوم����ون اللتقاط 
أنفاس����هم تع����اود الس����لطة الظالم����ة عدوانها على 
�د بدر الدين، وأتباع مسيرة القرآن، ها هي  �����يِّ السَّ
الس����لطة العميلة تش����عل الح����رب الثالث����ة )28/ 11/ 
2005م( جاه����دة في إطفاء نور هللا والقضاء على 
�د البدر والطليع����ة المجاه����دة.. وبينما كان  �����يِّ السَّ
)ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه( بمنأًى عن لظاه����ا ظل يتابع 
األح����دث ويدع����و للمجاهدي����ن بالثب����ات والنص����ر 
والتأيي����د؛ وهو يعاني قس����وة الم����رض مع انعدام 

العالج في تلك الظروف الصعبة.
�د الراحل ان  �����يِّ وبانته����اء الحرب الثالث����ة قرر السَّ
يكون م����ع المجاهدي����ن جنبا ِإّل����ى جنب، فحرص 
خالل الحروب الرابعة والخامس����ة والسادسة أن 
�د  �����يِّ يكون بقرب ولده قائد المس����يرة القرآنية السَّ
عب����د الملك حفظ����ه هللا ورع����اه، يحظ����ى بعنايته 
ورعايت����ه، كم����ا يحظ����ى ه����و وم����ن كان هن����اك من 
إخوته وأقاربه بلطف وعطف وتش����جيع والدهم. 
يرق����ب  كان  الطاحن����ة  الح����روب  ه����ذه  وخ����الل 
األحداث عن كث����ب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة 
وكأنه في وس����ط الميدان يتألم آلالم المجاهدين 

ويفرح لفرحهم.

إكماله لتفسير القرآن رغم 
األخطار

�د بدرالدين خ����الل هذه الفترة الممتدة  �����يِّ رأى السَّ
م����ن بعد الح����رب الرابعة وحتى الحرب السادس����ة 
ضرورَة مواصلِة المشواِر إلكمال مشروعه العظيم 
في تفس����ير القرآن الكريم برغم األوضاع األمنية 
الخطيرة، ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، 
فعمل على اكماله ومراجعِته واالهتماِم به، وكان 

ق����د تبقى منه س����تة أج����زاء أتمها ش����فويًا لضعف 
البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تس����جيل 
ذل����ك وإفراغه من أش����رطة الكاس����يت، كما حكى 

ذلك في مقدمة الكتاب.

نجاته من موت محقق
كان مقرُّ س����كنه الرئيسي يعجُّ بالنس����اء واألطفال 
م����ن أحف����اده وأقارب����ه الذي����ن اضُط����روا للن����زوح 
إلي����ه، وكان طي����ران الع����دو يرك����ز عل����ى األماك����ن 
الت����ي يتكاثف فيه����ا النازحون أو أيُّ تجمع بش����ري 
كاألسواق فيتعمُد ضرَبها، وهذا ما الحظه الجميع 
خالل الحرب السادس����ة بال����ذات. وفي تلك الليلة 
المش����ئومة وف����ي منتصف اللي����ل والجميع –كلُّهم 
ون في س����بات عميق  من النس����اء واألطفال- َيِغطُّ
وإذا بالطائرات تس����تهدف المكاَن وتصب حمَمها 
على رؤوس����هم، وتركز القص����ف على ]هذا المكان 
وال����ذي كان مطبخًا للطعام وس����كنا لمجموعة من 
النس����اء وأطفاله����ن[ وهنا حلت المأس����اة، وتجلى 
غبار القصف عن تسعِة شهداء أربِع نساء وخمسٍة 
من أطفالهن عرجت أرواحهم ِإّلى بارئها، وبقيت 
أجس����ادهم المتفحم����ُة تح����ت ال����ركام، وكلُّهم من 

�د المكلوم المشرد المظلوم. �يِّ أحفاد هذا السَّ
وتنتش����ر رائح����ة الجريمة ممزوجًة بغب����ار القنابل 
الفس����فورية مكِون����ًة ُس����ُحبًا داكن����ة تغطي س����ماء 
المنطقة، ويتهادى الشيخ الذي أناف على الثمانين 
سنة وبخطى وئيدٍة يعلوه الغبار المتراكم ويكاد 
يحبس أنفاَس����ه، متوكئًا على عص����اه ليجتاز تلك 
الصخ����وَر المتناثرَة حول غرفته المجاورة، ليلقَي 
نظ����رة عل����ى الم����كان ال����ذي كان يض����م أربع����ًا م����ن 
حفيداته وخمس����ًة من أطفالهن الذين لم يتجاوز 
عمر أكبرهم سنَّ الرابعة تقريبًا، فيجد ذلك الملجأ 
أث����رًا بعد عين، وهنا ينكس����ر قلبه، ويش����تد حزنه، 
وتعص����ف ب����ه مرارة األل����م فيتمتم بتل����ك الكلمات 
التي طالما رددتها ش����فتاه عن����د ُكّل مصاب )إنا لله 

وإنا إليه راجعون(.
م����رت الح����رب السادس����ة وتحق����ق النص����ر المبين 
�د البدر  �يِّ ألولياء هللا المجاهدين الصابرين، والسَّ
ال ي����زال يش����ع بأن����واره الزاهي����ة، وطلعِت����ه البهية 
على ه����ذا الوجود، لكن حالُت����ه الصحيُة تتدهور، 
ف����ي اآلونة األخيرة ب����دأت نوباٌت من هبوط الدم 
تأت����ي أحيانا فتس����بب له إغم����اءًة خفيفة ال يلبث 
أن يفي����ق بعدها، وكان عادًة عندما يفيق يس����أل: 
هل صليُت صالة كذا؟ أو هل حان وقت الصالة؟ 
وكان م����ن أهم ما صار يركز عليه في تلك اآلونة 
األخي����رة هو تذك����ر ما إذا كان قد بق����ي عليه دين 
أو أي ح����ق إلنس����ان، ف����كان يش����غل بال����ه بالتفكير 
ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغ.

وفاُتُه
قبي����ل فج����ر الخميس 19 م����ن ذي الحج����ة 1431ه� 
نه����ض )ِرْض����َواُن هللِا َعَلْي����ِه( ألداء ص����الة الفج����ر 
وتوضأ بالماء وضوًء تامًا حتى أنه لم يرض لولده 
بأن يعينه على غس����ل رجليه وصلى صالة الفجر 

من قيام.
وفي تمام الس����اعة الثامنة والربع من صباح ذلك 
الي����وم صعدت روحه الطاهرة ِإّل����ى بارئها راضيًة 
مرضي����ة بع����د حي����اة زاخ����رٍة بالجه����اد والعط����اء، 
والتفاني في سبيل هللا ومن أجل المستضعفين.. 
�د  �����يِّ في يوم الجمعة 20 من ذي الِحجة أصدر السَّ
عبُد الملك ب����دِر الدين الحوثي بيان النعي لوالده 

الراحل )رحمة هللا عليه(.
ول����م َنَر بدرًا قبله غاب في الثرى ** ولم َنَر َطودًا 

ه القبُر قبَله َضمَّ

ملف
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ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحم����ُد لله َربِّ العالمين، وَأش����َه�ُد أن ال إلَه إالَّ هللُا 
��دًا  المل����ُك الح����قُّ الُمبين، وأش����َهُد أنَّ س����يَدنا ُمَحمَّ

عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك  ��ٍد وعل����ى آِل ُمَحمَّ الّله����م َصلِّ على ُمَحمَّ
َصلَّْي����َت  كم����ا  ������د،  ُمَحمَّ آِل  ������ٍد وعل����ى  ُمَحمَّ عل����ى 
وباَرْك����َت عل����ى إبراهي����َم وعل����ى آِل إبراهي����َم إنك 
حمي����ٌد مجيٌد، وارَض اللهم برض����اك عن أصحابه 
األخيار المنتجبين، وعن س����ائر عبادك الصالحين 

والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
نتوجه بالمباركة والتهاني لش����عبنا اليمني المسلم 
العزيز، ولكافة المؤمنين والمؤمنات في مختلف 

بق����اع األرض، بهذه المناس����بة المبارك����ة العظيمة: 
مناسبة يوم الغدير )يوم الوالية(.

وش����عبنا العزي����ز احتفل به����ذه المناس����بة في هذا 
الي����وم احتف����االً كبي����رًا وعظيم����ًا ف����ي كثي����ٍر م����ن 
حض����ورًا  الش����عبي  الحض����ور  وكان  المحافظ����ات، 
كبي����رًا، ويحتف����ل ش����عبنا في ه����ذا الع����ام كما هي 
الع����ادة ف����ي كل األع����وام الماضي����ة، وعل����ى مدى 
األجيال والقرون الماضية، فهي مناس����بٌة أصيلة 
يحتفل بها شعبنا، ويتوارثها شعبنا ضمن موروثه 
اإليماني؛ ألن����ه يمن اإليمان والحكمة، فمن ضمن 
موروثه اإليماني- الذي ورثه جيالً بعد جيل- هو 

إحياء هذه المناسبة.
وإحي����اء ه����ذه المناس����بة ل����ه أهمي����ٌة كبي����رة م����ن 

جوانب متعددة: 
فهو أوالً من الش����كر لله "س����بحانه وتعالى"؛ ألنها 
مناس����بٌة عظيم����ٌة، له����ا صل����ٌة بكمال الدي����ن وتمام 
النعمة، ففي هذه المناس����بة نزل قول هللا "تبارك 
وتعال����ى": }اْلَي����ْوَم َأْكَمْل����ُت َلُك����ْم ِديَنُك����ْم َوَأْتَمْمُت 
ِديًن����ا{ ْس����اَلَم  اإْلِ َلُك����ُم  َوَرِضي����ُت  ِ����ي  ِنْعَمت َعَلْيُك����ْم 

]المائ����دة: من اآلي����ة3[، وأيٌّ نعمٍة أعظم من نعمة 
هللا "س����بحانه وتعالى" بالدي����ن، وبكماله، وبتمام 
ر به  النعمة به، فهي نعمٌة عظيمة، فواحٌد مما نعبِّ
عن شكرنا لله "سبحانه وتعالى": أن نحتفل، وأن 
نعت����رف لله "س����بحانه وتعالى" بنعمت����ه، وعظيم 

فضله، وأن نتوجه إليه بالشكر. 
كما أنَّ من أهم ما في هذه المناسبة، ومن أهم ما 
يفي����ده إحياؤها، هو: أيضًا الحفظ للنص والبالغ 
النبوي العظيم، الذي نزل بشأنه آيٌة عظيمة، هي 
ُس����وُل َبلِّْغ  َها الرَّ ق����ول هللا "تبارك وتعال����ى": }َيا َأيُّ
َم����ا ُأْن����ِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّ����َك َوِإْن َلْم َتْفَع����ْل َفَما َبلَّْغَت 
ِرَس����اَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه اَل َيْهِدي 
اْلَق����ْوَم اْلَكاِفِريَن{]المائ����دة: اآلي����ة67[، هذا البالغ 
النبوي العظي����م، الذي له هذه األهمية التي وردت 
ف����ي اآلي����ة، والتي س����نتحدث عن بع����ٍض مما تدل 
علي����ه وتفي����ده ف����ي نصها الواض����ح، ال����ذي يلفت 
النظر بش����كٍل مباش����ر إل����ى األهمي����ة القصوى لهذا 

البالغ. 
الحف����اظ عل����ى هذا الب����الغ، وإعالنه في أوس����اط 
األم����ة جي����الً بع����د جي����ل، من الحف����ظ لن����ٍص مهٍم 
ومب����دأ عظيم م����ن مبادئ الدي����ن، ومن النصوص 

النبوية، التي تمثل أساسًا مهمًا في الدين، الحفاظ 
عليه، والتبليغ له، بالغ حرص النبي "صلوات هللا 
علي����ه وعلى آله" إلى أن يصل إلى كل األمة، قال 
للحاضرين، وهم كانوا عشرات األلوف، قال لهم: 
))أال هل بلغت؟((، وعندما أقروا له بالبالغ، قال: 
))اللهم فاش����هد((، ث����م قال لهم: ))فليبلغ الش����اهد 
منك����م الغائ����ب((، كان حريصًا عل����ى أن يصل هذا 
الب����الغ لألم����ة، وأن تس����مع ب����ه األم����ة، وأن تعرف 
ب����ه األم����ة؛ ألهميت����ه لها، لألم����ة نفس����ها، فالحفاظ 
عل����ى هذا الب����الغ، وإعالنه، وإيصال����ه إلى الناس، 
والتأمل فيه، والتأمل في دالالته، وال سيما وهو 
مح����ارب، مح����ارٌب بالكتمان، مح����ارٌب في داللته 
ومعن����اه، مح����ارٌب فيم����ا يفي����ده، ح����رٌب ش����عواء 
موجهٌة ضده على مدى أجيال وقرون في داخل 
األمة، فالحفاظ على هذا النص والتبليغ له أيضًا 
م����ن األعم����ال العظيمة، من األعم����ال الدينية، مما 
يؤجر اإلنس����ان ويثاب علي����ه، إن انطلق فيه بنيٍة 

خالصٍة لله "سبحانه وتعالى".
مما يفيد إحياء هذه المناسبة، مما يفيده إضافًة 
إل����ى ذلك، ه����و: الترس����يخ لمبدٍأ عظي����م، هو مبدأ 
الوالي����ة، ال����ذي يحم����ي األم����ة م����ن االخت����راق من 
جان����ب أعدائه����ا، ويحصنها من داخله����ا من تأثير 
المنافقي����ن فيه����ا، واألمة في أم����س الحاجة؛ ألن 
إل����ى اختراقه����ا فيم����ا يتعل����ق  األع����داء يس����عون 
بالوالي����ة، الوالي����ة ألمره����ا م����ن جان����ب، وال����والء 
ف����ي الموقف أيض����ًا من جانٍب آخر، فالمس����ألة لها 
أهميته����ا الكبيرة، وس����نتحدث عن هذه المس����ألة 

بشكٍل أكبر في إطار الكلمة إن شاء هللا.
����ا مضمون المناس����بة، وقصة الغدي����ر، وحديث  أمَّ
الوالي����ة، فالرس����ول "صل����وات هللا علي����ه وعل����ى 
آل����ه"- طبع����ًا ومن أهم م����ا في المناس����بة أن ُيعلن 
هذا البالغ، أن يتم الحديث عنه، أن تتم قراءته، 
ا، ول����و تك����رر ه����ذا، ول����و  ه����ذه مس����ألة مهم����ة ج����دَّ
اس����تغرب الناس كيف يقرأ عليه����م كل عام، هذه 
مسألة مهمة، األمور المهمة في الدين تحتاج إلى 
تكرار، إلى ترس����يخ، إل����ى تأمل، إلى تفهم؛ ولذلك 
ال ينبغي الملل من مس����ألة أن اإلنس����ان يسمع في 
كل عام، في كل مناس����بة، ما ورد، األمر في غاية 
األهمية- الرس����ول "صل����وات هللا عليه وعلى آله" 
في أواخر الس����نة العاش����رة م����ن الهج����رة النبوية 

أعلمه هللا "سبحانه وتعالى" أن أجله قد اقترب، 
وأن رحيل����ه من هذه الحياة قد اقترب، ورس����ول 
هللا "صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه" يفك����ر بهذه 
األم����ة، ويهمه أمرها، ليس فقط في عصره، وفي 
زمنه، وللجيل الذي عايشه وعاصره؛ ألنه رسول 
هللا للعالمي����ن، إلى آخ����ر أيام الدني����ا، ويهمه أمته 
في مس����تقبلها، ما بعد وفاته، ولألجيال الالحقة، 
هو رس����ول هللا إليها جميعًا، وه����و بما أخبره هللا 
فه هللا ب����ه أيضًا عن  ب����ه، وبلغ����ه هللا ب����ه، وبم����ا عرَّ
ماض����ي األمم م����ا بعد أنبيائها، يعن����ي: ما عّرفه هللا 
به عن مستقبل أمته من جانب، وما بلغه وأخبره 
ب����ه ف����ي القرآن الكري����م، وفي غير الق����رآن الكريم 
ا حدث لألمم الماضية بعد  عن طريق الوحي، عمَّ
أنبيائه����ا، وم����ن ضمن تلك األمم بنو إس����رائيل، ما 
ح����دث ف����ي واقعهم بع����د أنبيائهم، م����ا حصل في 
المجتمع البشري، وفي أمة عيسى "عليه السالم" 
بع����ده، وهكذا كان النبي "صلوات هللا عليه وعلى 
آل����ه" يهم����ه مس����تقبل هذه األم����ة، ويتأل����م ويقلق 
عل����ى هذا المس����تقبل، بما يحدث في����ه من الفتن، 
والفرق����ة، واالخت����الف، وم����ا تواجه����ه األم����ة من 
مخاط����ر وتحدي����ات، وكان يلفت نظ����ر األمة إلى 
هذه المخاطر، إلى طبيعة هذه التحديات اآلتية 
في واقع األمة، وأكبر المخاطر على األمة ما بعد 
نبيه����ا، أي أم����ة، األمم الماضية، وأمتن����ا بعد نبيها 
خات����م األنبي����اء رس����ول هللا محم����د "صلوات هللا 
وس����المه عليه وعل����ى آله"، هي الفت����ن، ومخاطر 
االنح����راف والزي����غ، والتحري����ف في الدي����ن، هذه 

ا. تمثل قضية خطيرة جدَّ
وله����ذا كان النب����ي "صل����وات هللا علي����ه وعلى آله" 
يلف����ت نظ����ر األمة إلى ه����ذه المخاط����ر، من ضمن 
رت  ذل����ك ما ورد عن����ه أنه قال: ))أيها الناس، ُس����عِّ
المظل����م((،  اللي����ل  الفت����ن كقط����ع  الن����ار، وأقبل����ت 
وكذلك تحدث عن االنحراف، فقال في الحديث 
المع����روف عنه، روت����ه األمة بمختل����ف اتجاهاتها 
ومذاهبه����ا: ))لتح����ذن حذو م����ن قبلك����م((، قالوا: 
اليه����ود والنصارى يا رس����ول هللا، قال: ))فمن؟((، 
وكذل����ك ف����ي روايٍة أخ����رى، ق����ال: ))لتحذن حذو 
ا من االنحراف،  بني إس����رائيل((، حالة خطيرة جدَّ
تهدد األمة في مستقبلها ما بعد وفاة رسول هللا 
"صل����وات هللا عليه وعلى آله"، إلى درجة رهيبة، 

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه في الذكرى السنوية ليوم الوالية

خطاب

■ نتوجه بالمباركة والتهاني 
المسلم  اليمني  لشعبنا 
العزيز ولكافة المؤمنين في 
مختلف بقاع األرض بمناسبة 

يوم الغدير، يوم الوالية

■ شعبنا احتفل بهذا اليوم 
مختلف  في  كبيرا  احتفاال 

المحافظات

شعبنا  األجيال  مدى  على   ■
المناسبة  بهذه  يحتفل 

ضمن موروثه اإليماني

الوالية  يوم  مناسبة  إحياء   ■
شكرٌ  فهو  كبيرة  أهمية  له 
لله على كمال الدين وتمام 

النعمة

إحياء  يفيده  ما  أهم  من   ■
حفظ  الوالية  يوم  مناسبة 
البالغ النبوي العظيم وإعالنه 
بعد  جيال  األمة  أوساط  في 

جيل

األمة  يحمي  الوالية  مبدأ   ■
أعدائها  من  االختراق  من 

والمنافقين من داخلها

أمريكا تخضع للتوجه الصهيوني وُتقدم اليوم علــــــــــــــى أنها تقود البقية في توجهاتهم ومواقفهم

■ أعداء األمة والمنافقون داخلها يحرصون على السيطرة عليها في 
موقع التوجيه والسيطرة على القرار

■ من أشد الناس كرها لإلمام علي التكفيريون ألنهم  أداة من أدوات 
الصهيونية لهدم األمة

■ المنافقون يريدون ربط األمة بالصهاينة اليهود عبر عناوين براقة مثل 
اتفاقيات العار تحت مسمى اتفاقيات إبراهيم
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أمريكا تخضع للتوجه الصهيوني وُتقدم اليوم علــــــــــــــى أنها تقود البقية في توجهاتهم ومواقفهم
ا، إلى درجة أنَّ الجيل الذي  إلى درجة رهيبة جدَّ
عاص����ر الرس����ول "صل����وات هللا عليه وعل����ى آله"، 
ٌض لهذا  وس����معه، وعايش����ه م����ن المس����لمين، مع����رَّ
ا، فمن  الخط����ر، ويواجه هذه الحالة الخطيرة جدَّ
المع����روف بين األمة ف����ي مصادره����ا المعتبرة أنَّ 
رس����ول هللا "صلوات هللا عليه وعلى آله وس����لم" 
ق����ال: ))ليردنَّ َعَليَّ الحوض((، يعني: يوم القيامة 
في س����احة القيامة، في ساحة الحساب، ))ليردنَّ 
َعَليَّ رجاٌل ممن َصاَحَبني، حتى إذا رأيتهم((، يعني: 
، ُاخُتِلُجوا  ق����د اقتربوا مني، ))رأيتهم، ورفعوا إليَّ
 ، دون����ي((، يعن����ي: يحال بينه����م وبين التق����دم إليَّ
وُيذَه����ب به����م في االتج����اه اآلخر، االتج����اه الذي 
هو إلى أصحاب النار، ))فأقول: َأْي رب أصحابي 
أصحابي، فيق����ال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، 
فأق����ول: ُبْع����دًا ُبْع����دًا((، وف����ي الرواي����ات األخرى: 

))سحقًا سحقًا((. 
ه����ذه الحال����ة الخطيرة، التي تهدد ه����ذه األمة في 
مس����تقبلها ما بعد رحي����ل النبي "صلوات هللا عليه 
ا، تهم رس����ول  وعلى آل����ه" منها، حالة خطيرة جدَّ
هللا "صل����وات هللا عليه وعل����ى آله"، الذي هو كما 
ق����ال هللا عن����ه: }َوِس����َراًجا ُمِنيًرا{]األح����زاب: من 
اآلي����ة46[، ن����ور، ن����ور، وه����اٍد لألمة، يح����رص على 
هداي����ة الن����اس، يقلق عليهم، ويخ����اف عليهم من 
الض����الل، ومن الزي����غ، وم����ن االنح����راف؛ لعواقبه 

السيئة عليهم في الدنيا وفي اآلخرة. 
ولذلك اتجه رسول هللا "صلوات هللا عليه وعلى 
آل����ه"- بهداي����ٍة من هللا "س����بحانه وتعال����ى"، وأمٍر 
من هللا "س����بحانه وتعالى"- إلى القيام بترتيباٍت 
ِّئ لها  مهم����ة، تس����اعد هذه األم����ة لمس����تقبلها، وتهي
س����بيل الف����وز، والنج����اة، واألم����ان م����ن الض����الل، 
أ في ذلك العام  واألمان من الزيغ واالنحراف، فهيَّ
الذي هو الس����نة العاشرة للهجرة النبوية، الذي لم 
يلب����ث بعده النب����ي "صلوات هللا علي����ه وعلى آله" 
إالَّ ش����هرين وأي����ام قالئل في العام الحادي عش����ر 
اها  أ لحجة س����مَّ للهج����رة النبوية، فرس����ول هللا هيَّ
المسلمون ب� )حجة الوداع(، وأعطى هذه الحجة 
اهتمام����ًا خاصًا، فح����رص على أن يس����تنفر األمة 
من مختلف بلدان المس����لمين، ليحضروا في ذلك 
الحج على نحٍو غير مسبوق، وبأقصى قدٍر ممكن 
، فاس����تدعى استدعاًء عامًا إلى مختلف البلدان، 
وطل����ب من المس����لمين بأن يحض����روا بأقصى حٍد 
ممك����ن، وفع����الً كان الحضور في ذلك العام للحج 
مع رس����ول هللا "صلوات هللا عليه وعلى آله" في 
حج����ة الوداع عل����ى نحٍو غير مس����بوق- ربما- من 
بع����د وف����اة نبي هللا إبراهي����م "عليه الس����الم" حتى 
ذلك العام، في واقع العرب ألول مرة يكون الحج 
بذل����ك العدد الهائل، بالنظر إلى عدد الس����كان في 
الجزيرة العربية، والبلدان التي كانت قد أس����لمت، 
ا مقارن����ًة بع����دد الس����كان،  فالع����دد كان كبي����رًا ج����دَّ
وبالع����دد المألوف ف����ي الحج، وبالع����دد الذي كان 

يحج فيما قبل ذلك من األعوام. 
وحج رس����ول هللا "صلوات هللا عليه وعلى آله"، 
وف����ي الح����ج ح����رص عل����ى أن ُيش����ِعر المس����لمين 
باقت����راب أجل����ه، وب����أنَّ تل����ك الحج����ة ه����ي حج����ة 
ال����وداع، أنَّ ذل����ك الحج س����يودِّع فيه أمت����ه، وأنَّ 
م لألم����ة فيه أهم  ل����ه أهمي����ة خاص����ة؛ ألنه س����يقدِّ
التوصي����ات التي ينبغ����ي أن تأخذها بعين االعتبار 

في مستقبلها، وما بعد رحيله "صلوات هللا عليه 
وعلى آله وسلم" عنها؛ ولذلك قال لهم في حجة 
الوداع في خطابه في عرفات: ))ولعلي ال ألقاكم 
بع����د عام����ي ه����ذا((، وكان يق����ول له����م ف����ي مق����اٍم 
آخ����ر: ))إن����ي أوش����ك أن أدع����ى فأجي����ب((، فكان 
ا،  يش����عرهم بقرب رحيله، وهذه مس����ألة هامة جدَّ
اسة، وتبرز عندها  كبيرة، ومؤلمة، ومقلقة، وحسَّ
عالم����ات االس����تفهام: م����اذا بع����د رحي����ل رس����ول 
هللا "صل����وات هللا علي����ه وعلى آل����ه"؟ كيف تفعل 
األم����ة؟ ألن الدور العظيم الذي يقوم به الرس����ول 
"صل����وات هللا علي����ه وعلى آله" ف����ي قيادة األمة، 
وهداية األمة، دوٌر أس����اسي، ومعنى ذلك: أنَّ النبي 
"صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آله" برحيله س����يترك 
ا في واق����ع األمة، فراغًا في هذا  فراغ����ًا كبيرًا جدَّ
الموق����ع: موقع هداي����ة األمة، وقي����ادة األمة على 
أس����اس منه����ج هللا "س����بحانه وتعال����ى"، ووحيه، 
وتش����ريعاته، وهدي����ه، فالمس����ألة كان����ت في غاية 

ا.  األهمية، ومسألة كبيرة جدَّ
عندما عاد رس����ول هللا "صل����وات هللا عليه وعلى 
آل����ه" م����ن الحج، ووصل ف����ي الُجْحَف����ة إلى وادي 
خ����م، منطقة قريبة من مك����ة، هي ما قبل مفترق 
الط����رق للحج����اج، ه����ي المنطق����ة األخي����رة قبي����ل 
مفت����رق ط����رق الحجاج، الت����ي يتجه����ون منها إلى 
قون إلى مختلف بلدانهم.  مختلف بلدانهم، ويتفرَّ
واالختي����ار لذلك المكان كان بتدبيٍر إلهٍي، بتدبيٍر 
من هللا "سبحانه وتعالى"؛ ألن الرسول "صلوات 
هللا علي����ه وعل����ى آله" ف����ي تبليغه لرس����االت هللا، 
س����واًء ف����ي المضم����ون، أو الوق����ت، أو الطريق����ة، 
كان يعتم����د عل����ى أم����ر هللا "س����بحانه وتعال����ى"، 
وتوجيهات هللا "س����بحانه وتعالى"، ووفق تدبير 
هللا وأم����ره؛ ولذل����ك فمن العجي����ب أن يكون ذلك 
الموق����ع، أن تك����ون تل����ك المنطقة م����ا قبل مفترق 
الطرق، وكأن فيها إش����ارة إلى مفترق الطرق التي 
س����تحدث ف����ي داخل ه����ذه األمة، ف����ي واقع هذه 
األم����ة، في اتجاهات هذه األمة، وما الذي يضمن 
له����ا أن يك����ون اتجاهه����ا اتجاه����ًا صحيح����ًا، قبيل 

مفت����رق الط����رق، إش����ارة عجيب����ة، ولفت����ة عجيبة 
ا.  جدَّ

في ذلك الموقع، في تلك المنطقة، نزل عليه قول 
ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل  َها الرَّ هللا "تبارك وتعالى": }َيا َأيُّ
ِإَلْي����َك ِمْن َربِّ����َك َوِإْن َلْم َتْفَع����ْل َفَما َبلَّْغَت ِرَس����اَلَتُه 
����َه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم  ����ُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللَّ َواللَّ
اْلَكاِفِري����َن{، ه����ذه اآلي����ة المباركة- وه����ي من آخر 
اآليات القرآنية التي نزلت في تلك الفترة األخيرة 
من حياة رس����ول هللا "صلوات هللا وسالمه عليه 
ن����ت التأكيد  وعل����ى آل����ه"- آيٌة عجيب����ة؛ ألنها تضمَّ
عل����ى النب����ي "صلوات هللا عليه وعل����ى آله" بإبالغ 
أم����ٍر ف����ي غاي����ة األهمي����ة، أهميت����ه لدرج����ة أنه لو 
����غ، فأث����ر ذلك عل����ى الرس����الة بكله����ا، وكأنَّ  ل����م ُيَبلَّ
رس����ول هللا "صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه" ل����م 
ُيَبلِّغها أص����الً، }َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَس����اَلَتُه{، 
م����ع أنه ف����ي تلك الفت����رة، تلك األس����ابيع األخيرة 
م����ن حيات����ه "صل����وات هللا علي����ه وعلى آل����ه"، قد 
بلَّغ مبادئ اإلس����الم الكبرى: في مس����ألة التوحيد 
لل����ه "س����بحانه وتعالى"، وما يتص����ل بمعرفة هللا، 
والفرائض اإللهية، وأركان اإلس����الم... وغير ذلك 
من األمور الكثيرة، والتفاصيل الكثيرة، التي أتى 
بها عن هللا "س����بحانه وتعالى"، لكنَّ هذا األمر له 
ا، يرتبط به استقامة أمر الدين،  أهمية كبيرة جدَّ
حيوي����ة الدين، فاعلي����ة محتوى الرس����الة اإللهية 
في واقع األمة، وبدونه تتعطل وتتجمد الرسالة 
اإللهي����ة في فاعليته����ا، في أثره����ا المفترض، في 
دوره����ا الكبير، في أثرها الفاعل في حياة الناس، 

}َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه{.
إضاف����ًة إل����ى أنَّ هذا األمر يمثل حساس����يًة كبيرًة 
لدى الناس أكثر من أيِّ مسألٍة أخرى، يعني: ليس 
اس����ة عليها تنازع، عليها تركيز،  هناك مس����ألة حسَّ
عليها تش����دد، تمثل حساس����ية كبيرة لدى الناس، 
مثل هذا األمر، موضوع في غاية الحساسية لدى 
ر وي����دل على هذا األمر  الن����اس، ولهذا أتى ما يعبِّ
ب����كل وض����وح، قول����ه "س����بحانه وتعال����ى": }َواللَُّه 
َيْعِصُم����َك ِم����َن النَّاِس{، المس����ألة في حساس����يتها 

ف النبي "صلوات  وتأثيراتها إل����ى درجة أن يتخوَّ
هللا علي����ه وعل����ى آل����ه" عل����ى التأثيرات الس����لبية 
الت����ي يمك����ن أن تحصل في واق����ع األمة، في واقع 
الن����اس، نتيجًة إلب����الغ هذا األمر، م����ا قد يحصل 
ا في الواقع، فالله طمأنه  من ردة فعٍل سلبية جدَّ
تج����اه هذا األم����ر؛ ألنه يخاف عل����ى األمة، يخاف 
عل����ى المس����لمين، يخاف عل����ى اإلس����الم، فطمأنه 
هللا "س����بحانه وتعالى" تجاه ه����ذا األمر؛ ألن هللا 
س����يتدخل، ولن تكون هن����اك أية ردة فعل تواجه 
هذا البالغ في تلك المرحلة، فطمأنه هللا بذلك. 

����َه اَل َيْه����ِدي  ����اِس ِإنَّ اللَّ ����ُه َيْعِصُم����َك ِم����َن النَّ }َواللَّ
اْلَق����ْوَم اْلَكاِفِري����َن{، يعني: سيس����لبهم هللا التوفيق 
والهداي����ة، فلن يهتدوا إل����ى أي طريقة لردة فعٍل 

يواجهون بها ذل����ك البالغ أثناء 
تبليغه، وما بعد تبليغه في ذلك 

خطاب

يتبــــع

■ األمة بحاجة لمبدأ الوالية كي 
في  االن��ح��راف  لمخاطر  تتصدى 

توجهاتها

■ أع����داء األم����ة وال��م��ن��اف��ق��ون 
داخلها يحرصون على السيطرة 
ع��ل��ي��ه��ا ف���ي م��وق��ع ال��ت��وج��ي��ه 

والسيطرة على القرار

على  يحرصون  األمة  أعداء   ■
ال��س��ي��ط��رة ال��ح��اس��م��ة في 
األمور  يحسم  الذي  الموقع 

لصالحهم

ترسيخ  على  األع��داء  عمل   ■
تجاه  معادية  سلبية  نظرة 
اإلم�����ام ع��ل��ي داخ����ل األم���ة 
التي  األصالة  فيه  رأوا  ألنهم 

تقف في وجه زيفهم

ربط  ي��ري��دون  المنافقون   ■
عبر  اليهود  بالصهاينة  األمة 
اتفاقيات  مثل  براقة  عناوين 
العار تحت مسمى اتفاقيات 

إبراهيم
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خطاب

■ ب��اس��م ال��دي��ن ي��ري��د أع��داء 
دفعها  والمنافقون  األم��ة 
ل��ت��ول��ي ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى 
وهذا يتناقض مع التعليمات 

اإللهية

■ المنافقون حرصوا على 
رمز  هو  بشخص  يأتوا  أن 
من رموز التطبيع وجعلوه 
يتولى خطبة الحجاج في 

عرفات

■ الموقع المناسب لذلك 
يذهبوا  أن  ك��ان  الخطيب 
يرميه  وأن  الجمار  إلى  به 

الحجيج بالحصى

ب��اي��دن ف��ي هذه  ■ وص��ل 
معه  ل��ي��ت��ع��ام��ل  األي������ام 
ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى أن����ه هو 
وهو  البشرية  يقود  الذي 
أع��ل��ن ب��ص��راح��ة ان��ت��م��اءه 

للصهيونية

المقام.
رس����ول هللا "صل����وات هللا علي����ه وعلى آل����ه" بعد 
ن����زول هذه اآلي����ة المبارك����ة، بهذا التعبي����ر القوي، 
الذي يدل على أهمية المس����ألة األهمية القصوى، 
تعامل م����ع عملية التبليغ بق����در األهمية التي تدل 
عليه����ا اآلي����ة المباركة، فعق����د اجتماعًا اس����تثنائيًا 
طارئ����ًا، أوقف الناس ما قب����ل الظهيرة، في وقت 
ا، ف����ي  ح����رارة الش����مس الالهب����ة والش����ديدة ج����دَّ
موا  ذل����ك الي����وم، أوقف الناس، وأمر بم����ن قد تقدَّ
أن يع����ودوا، وانتظ����ر بالالحقي����ن ليصل����وا، حت����ى 
اجتم����ع الجم����ع بكل����ه، كل أولئ����ك الحج����اج الذين 
كان����وا برفقته في الح����ج، اجتمعوا بأجمعهم، أمر 
المن����ادي أن ينادي: )الصالة جامع����ة(، هذا النداء 
كان يأت����ي لي����س فق����ط للص����الة، كان يأت����ي أيضًا 
لكل أمٍر مهم، لكل دعوٍة يدعو الرس����ول "صلوات 
هللا علي����ه وعلى آل����ه" إلى االجتماع من أجلها، أو 
موضوٍع معين استثنائي يدعو الناس لالجتماع 
من ش����أنه، اجتمع ال����كل، وكان النبي "صلوات هللا 
علي����ه وعل����ى آله" قد هي����أ مكان االجتم����اع، فأمر 
بدوحاٍت كانت )عدة ش����جيرات( كانت موجودًة 
في مكان االجتماع، أمر أن ينظف ما تحتهن من 
الشوك، ُقمَّ ما تحتهن من الشوك، وصلَّى تحتهن، 
����ى بالناس ص����الة الظه����ر، وبعد ص����الة الظهر  صلَّ

التفت إليهم، وقام يخاطبهم، فقال:

َها  ))أيه����ا الناس إن هللا أمرني بأم����ٍر، فقال: }َيا َأيُّ
ُس����وُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل  الرَّ
َفَم����ا َبلَّْغَت ِرَس����اَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِم����َن النَّاِس ِإنَّ 
اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{]المائدة: اآلية67[((، 
ونادا علي����ًا، وأخذ بيده مع����ه، وأصعده معه على 
أقت����اب اإلب����ل، الت����ي كان قد أمر أن ت����رص له وأن 
تهي����أ كمنبر، ليظهر من عليه فيكون واضحًا أمام 
كل الجم����ع، أم����ام أولئ����ك العش����رات اآلالف م����ن 
الحج����اج، فظه����ر على ذل����ك المنبر وب����دأ خطابه، 
نح����ن اقتطفن����ا مقتطفات من خط����اب الغدير من 
المص����ادر المعتبرة لدى األم����ة بمختلف مذاهبها؛ 
ألن ه����ذه النص����وص وردت ف����ي مص����ادر األم����ة 
بمختل����ف مذاهبه����ا، وليس����ت فق����ط ل����دى مذهٍب 
واحد؛ ألن هذه المس����ألة ثابتة قطعًا، ال ش����ك في 

ذلك.
كان ف����ي مقدم����ة خطاب����ه "صلوات هللا وس����المه 
علي����ه وعلى آله" في ذلك االجتماع، في المقدمة 
قوله "صلى هللا عليه وعلى آله وسلم" وقد أقام 
ا عن يمينه: ))الحمد لله((، طبعًا بعد البس����ملة  عليًّ
ه����ذه مقدم����ة ))الحم����د لل����ه، نحمده، ونس����تعينه، 
ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من ش����رور 
أنفس����نا، ومن س����يئات أعمالنا، ال����ذي ال هادي لمن 
أض����ل، وال مض����ل لم����ن ه����دى، وأش����هد أالَّ إل����ه إال 
هللا، وأن محم����دًا عبده ورس����وله، ي����ا أيها الناس، 
إن����ي ق����د نبأن����ي اللطيف الخبي����ر أنه ل����ن يعمر نبٌي 
إال مث����ل نص����ف عم����ر الذي يلي����ه من قبل����ه، وإني 

ق����د يوش����ك أن أدع����ى فأجي����ب((، وف����ي بع����ض 
الرواي����ات في بعض المصادر: ))أال وإني أوش����ك 
أن أفارقك����م((، قوله: ))أن أدع����ى فأجيب(( يعني 
ه����ذا، داعي هللا "س����بحانه وتعال����ى": الرحيل من 
هذه الحياة، ))وإني مس����ؤوٌل، وإنكم مسؤولون، 
فماذا أنتم قائلون؟((، يوجه هذا الخطاب إليهم: 
))فم����اذا أنت����م قائل����ون؟((، قال����وا: نش����هد أنك قد 
بلَّغ����ت، وجاه����دت، ونصحت. ش����هدوا ل����ه بالبالغ 
وإقامة الحجة، قال: ))أليس تش����هدون أالَّ إله إال 
هللا، وأن محمدًا عبده ورس����وله، وأن جنته حق، 
ون����اره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حٌق بعد 
الموت، وأن الس����اعة أتيٌة ال ري����ب فيها، وأن هللا 
يبعث من في القب����ور، وتؤمنون بالكتاب كله؟((، 

فقالوا: بلى. أقروا بذلك.
ثم قال، وصل إل����ى الموضوع الرئيسي للخطاب: 
الن����اس، إن هللا م����والي، وأن����ا مول����ى  ))ي����ا أيه����ا 
المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مواله، 
((، وأخذ بيد عليٍّ "عليه السالم" ورفع  فهذا عليٌّ
يده مع يده، في بعض الروايات، حتى رؤَي بياض 
أبطيهم����ا، ))فهذا عليٌّ مواله، اللهم واِل من وااله، 
وع����اِد من ع����اداه، وانصر من نص����ره، واخذل من 
خذل����ه((، ثم ق����ال: ))يا أيها الناس، إن����ي َفَرُطُكم، 
ي����وم  يعن����ي:  الح����وض((،  عل����يَّ  واردون  وإنك����م 
القيامة في ساحة المحشر، ))وإني سائلكم حين 
تردون َعليَّ في الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني 
"، س����بٌب  فيهما، الثقل األكبر: كتاب هللا "عزَّ وجلَّ

طرفه بيد هللا، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به، 
ال تضل����وا، وال تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد 
نبأن����ي اللطيف الخبي����ر، أنهما لن يفترقا حتى يردا 

علي الحوض((.
المق����ام  ذل����ك  وف����ي  الخط����اب،  ذل����ك  ف����ي  ث����م 
يستش����هدهم، يستشهد الس����امعين والحاضرين: 
))أال ه����ل بلغت؟((، فيقول����ون: اللهم بلى. فيقول، 
))اللهم فاش����هد((، ويكرر ذلك، ث����م قال لهم: ))أال 
فليبل����غ الش����اهد منك����م الغائ����ب((؛ ألن����ه يري����د أن 
يص����ل هذا البالغ إل����ى األمة بكلها، ث����م نزل قوله 
هللا "تب����ارك وتعال����ى": }اْلَيْوَم َأْكَمْل����ُت َلُكْم ِديَنُكْم 
ْس����اَلَم  ِ����ي َوَرِضي����ُت َلُك����ُم اإْلِ َوَأْتَمْم����ُت َعَلْيُك����ْم ِنْعَمت

ِديًنا{]المائدة: من اآلية3[.
م رسول هللا "صلوات هللا عليه وعلى  وهكذا قدَّ
آل����ه" بهذا اإلعالن ما يحل مش����كلة الخطر الكبير 
ال����ذي يهدد األمة م����ا بعد رحيله، وم����ا بعد وفاته 
"صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه"، من خ����الل هذا 

اإلعالن.
مبدأ الوالية في اإلس����الم هو مبدٌأ عظيم، ومبدٌأ 
مه����م، اإلس����الم بكل����ه مبن����ٌي عل����ى ه����ذا األس����اس، 
مبن����ٌي عل����ى أن هللا "س����بحانه وتعال����ى" ه����و ولي 
الذي����ن آمن����وا، هو ولي ه����ذا الكون بكل����ه، خالقه، 
ومالك����ه، ومدب����ره، ولك����ن ل����ه أيض����ًا عل����ى عب����اده 
الوالي����ة التش����ريعية، والي����ة الهداي����ة، والية األمر 
والنه����ي، واإلس����الم مبنٌي على هذا األس����اس، هللا 
"س����بحانه وتعالى" قال في الق����رآن الكريم: }اللَُّه 
ُلَماِت ِإَلى النُّوِر  َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
اُغ����وُت ُيْخِرُجوَنُهْم  َوالَِّذي����َن َكَف����ُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّ
ُلَماِت ُأوَلِئ����َك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  ����وِر ِإَلى الظُّ ِم����َن النُّ
����ُه َولِ����يُّ  ِفيَه����ا َخالُِدوَن{]البق����رة: اآلي����ة257[، }اللَّ
الَِّذيَن آَمُنوا{، هم في مس����يرة حياتهم يعتمدون 
علي����ه، يؤمنون ب����ه، يتوكلون علي����ه، هو يرعاهم، 
هو يهديهم، هو ينصرهم، هو "س����بحانه وتعالى" 
ال����ذي ش����رع لهم منه����ج حياتهم، ال����ذي يعتمدون 
علي����ه في مس����يرة حياته����م، هو ال����ذي يحدد لهم 
رموزهم وهداتهم، فلذلك هناك في اإلس����الم هذا 
االرتب����اط، ه����ذه الصل����ة بالله "س����بحانه وتعالى"، 
التي تبنى عليها مس����يرة الحياة، تبنى عليها مسيرة 
الحي����اة في منهجي����ة الذين آمنوا الت����ي يعتمدون 
عليه����ا في مواقفهم، في والئه����م... إلى غير ذلك 

من التفاصيل.
أهمي����ة هذا المبدأ أن����ه يحمي األمة من االختراق 
م����ن جان����ب أعدائها، وم����ن جان����ب المنافقين في 
داخلها؛ ألنهم يحرصون على أن يس����يطروا على 
األم����ة في كل مس����يرة حياتها، ف����ي وجهتها، في 
مواقفه����ا، ف����ي والءاتها، وف����ي منهجي����ة حياتها، 
ولذل����ك رس����ول هللا "صل����وات هللا علي����ه وعل����ى 
ن لألمة أن ال����ذي يصلها كما  آل����ه" بإعالنه ه����ذا بيَّ
كان واقعها في حياته مبنيًا على أن تس����ير وفق 
توجيهات����ه، وف����ق تعليمات����ه، وف����ق اله����دي ال����ذي 
يقدم����ه إليه����ا م����ن هللا "س����بحانه وتعال����ى"، وأن 
تك����ون متبع����ًة لرس����ول هللا "صل����وات هللا علي����ه 
ن لها  وعلى آله"، ملتزم����ًة بأوامره وتوجيهاته، بيَّ
أن ال����ذي يصله����ا بمنهج����ه، بهديه، بم����ا كان عليه، 
يواص����ل مش����وارها على هذا األس����اس، ه����و أمير 

المؤمنين علٌي "عليه السالم".
وه����و م����ا قبل هذا المق����ام كان يخبره����ا عن علي، 
وعل����يٌّ كان معروف����ًا في أوس����اط األم����ة، معروفًا 
بكماله اإليماني، معروفًا بتميزه، معروفًا بما قاله 
الرس����ول عنه "صل����وات هللا عليه وعلى آله"، وما 
كان يقول����ه عنه له صلٌة بهذا الموقع، بهذا المقام، 
بهذا الدور؛ ألن هذا الدور الذي يواصل من خالله 
مس����يرة األمة على ما كانت عليه مع رس����ول هللا 
ب����اع لهدي  "صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه"، باإلتِّ
هللا، والتمس����ك بمنه����ج هللا "س����بحانه وتعال����ى" 
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يتبــــع

ف����ي مس����يرة حياتها، ه����و موق����ٌع ومقاٌم الب����دَّ أن 
يكون الذي فيه مهتديًا بالقرآن الكريم، مس����تنيرًا 
بالقرآن الكريم، متمسكًا بالقرآن الكريم، فيتحرك 
باألم����ة، ويقود األمة، ويهدي األمة، ويقف باألمة 
على أس����اس الق����رآن، وما يهدي إلي����ه القرآن، وال 
يفارق باألمة عن القرآن في شيء، ال في مسيرة 
م لها، وال في مواقفها، وال في  حياته����ا وفيما يقدَّ

والءاتها، وال في توجهاتها.
فلذلك كان يقول لهم عن عليٍّ "عليه السالم"، كان 
رس����ول هللا يقول لهم: ))عليٌّ مع القرآن، والقرآن 
ا ف����ي مواقفه، في  م����ع عل����ي((، ليطمئنه����م أن عليًّ
توجهات����ه، فيما يقدم����ه لألمة، فيم����ا يتحرك فيه 
باألمة، ف����ي كل األمور، في مختلف القضايا، في 
كل المس����ائل، س����واًء المس����ائل التي يقدمها لألمة، 
كهاٍد لألمة، من موقع الهداية لها فيما شرعه هللا 
له����ا، ف����ي عقائدها، ف����ي مبادئ دينها، ف����ي تعاليم 
دينه����ا، أو ف����ي مواقفها وتوجهاته����ا، لن يحيد بها 
ع����ن القرآن؛ ألن����ه ال يحيد عن القرآن قي����د ُأنُمله، 

سيسير بها في اتجاه القرآن، ومع القرآن.
ب����ل قال لهم ع����ن أمير المؤمنين "عليه الس����الم": 
أن����ه يقات����ل على تأوي����ل الق����رآن، كما قات����ل النبي، 
وكم����ا قاتل هو مع النبي على تنزيله، يوم يحارب 
القرآن في تأويله، فيما يقدمه، فيما يفيده، فيما 
يدع����و إلي����ه، في تعاليم����ه، يوم تس����تهدف تعاليم 
الق����رآن ف����ي واق����ع األم����ة، تس����تهدف بالتحريف، 
تس����تهدف بالتزييف، وتس����تهدف باالنحراف في 
مق����ام العمل، ف����ي واقع العمل، ف����ي واقع الحياة، 
يق����ف عل����يٌّ هو لحماي����ة ه����ذه التعالي����م القرآنية، 
للدف����اع عنه����ا في واقع األمة، للحف����اظ عليها في 
واق����ع األم����ة، كما هو مبل����غ ومعلم، وكم����ا يقدمها 
بالهداية، يداف����ع عنها في واقع الحياة، في واقع 
العم����ل، حت����ى بالجهاد، حت����ى بالقت����ال، يقاتل على 
تأوي����ل القرآن، كم����ا قاتل النبي "صلوات هللا عليه 

وعلى آله" على تنزيله.
برس����ولها،  صحي����ح  بش����كٍل  باألم����ة  يص����ل  م����ن 
وبقرآنه����ا، ويواصل المش����وار على هذا األس����اس 
بش����كٍل صحيح، الب����دَّ أن يكون عل����ى الحق، ومع 
الحق، ويهدي إلى الحق، وعالمًا بالحق، ومتمسكًا 
بالح����ق، وثابتًا على الحق، ف����ال يميل إلى الباطل 
أبدًا، ف����ي أي موقف، في أي قضية، في أي شيٍء 
يقدمه إلى األمة، البدَّ أن يقدم الحق نقيًا، سليمًا 
م����ن كل ش����وائب الباط����ل، والب����دَّ أن يك����ون م����ن 
الثابتي����ن على ه����ذا الحق، فرس����ول هللا قال لهم 
عن عليٍّ "عليه السالم": ))عليٌّ مع الحق، والحق 

مع علي((، فالحظ كيف يطمئن هذه األمة.
من يقوم في هذا المقام، من يصل األمة بحقٍّ مع 
نبيها وقرآنها وهدي نبيها، البدَّ أن يكون من ذوي 
العل����م والمعرفة، ب����ل أن يكون أعل����م األمة بهدي 
رس����ول هللا "صل����وات هللا عليه وعل����ى آله"، بنور 
هللا "س����بحانه وتعالى"، ولذلك رسول هللا يقول: 
))أن����ا مدين����ة العلم، وعليٌّ بابه����ا((، فيطمئن األمة 
على أنه الباب إلى علم رس����ول هللا "صلوات هللا 
علي����ه وعلى آله"، فهو يصل هذه األمة بنبيها في 
علمه، بنبيها في هديه، بنبيها في مسيرة حياته، 

فيما كان عليه، فيما يوجه إليه، فيما يأمر به.
وهكذا عندما نأت����ي إلى بقية األمور، التي تحدث 
به����ا الرس����ول "صل����وات هللا عليه وعل����ى آله"، أو 
قدمه����ا هللا ف����ي الق����رآن الكري����م، م����ن العناوي����ن 
المهم����ة، ذات الصلة به����ذا الموقع، وبه����ذا المقام، 
وبهذا ال����دور، عندما قال هللا "س����بحانه وتعالى" 
ُك����ُم اللَُّه َوَرُس����وُلُه  ف����ي القرآن الكري����م: }ِإنََّم����ا َولِيُّ
����اَلَة َوُيْؤُتوَن  َوالَِّذي����َن آَمُن����وا الَِّذي����َن ُيِقيُم����وَن الصَّ
َكاَة َوُه����ْم َراِكُعوَن{]المائ����دة: اآلي����ة55[، يأتي  ال����زَّ
ليقدم والية عليٍّ "عليه الس����الم" كصلة وامتداد 
لوالي����ة الرس����ول "صل����وات هللا عليه وعل����ى آله" 

بالعناوي����ن اإليماني����ة؛ ألن العن����وان العظي����م الذي 
ا "عليه الس����الم" هو عن����وان اإليمان،  م به عليًّ ق����دَّ
اإليم����ان ال����ذي بل����غ في����ه عل����يٌّ الكم����ال، والمرتبة 
ي في القرآن  العالية، والمنزلة العظيمة، حتى ُس����مِّ
بصال����ح المؤمني����ن، عندم����ا ق����ال هللا ف����ي س����ورة 
م����ن  اْلُمْؤِمِنيَن{]التحري����م:  }َوَصالِ����ُح  التحري����م: 
م بإيمان����ه، بل بكم����ال إيمانه،  اآلي����ة4[، فه����و ُيَق����دَّ

بالمرتبة العالية في إيمانه.
وه����و يحم����ل كل تلك المب����ادئ والقي����م اإليمانية 
عل����ى أرقى مس����توى، تح����دث الق����رآن الكريم عن 
إخالص����ه العظي����م لل����ه ف����ي كل أعمال����ه، ف����ي كل 
توجهات����ه، في كل مواقف����ه، عن إخالصه العظيم 
لل����ه وه����و يجاهد في س����بيل هللا، عندما قال هللا 
"ج����لَّ ش����أنه" في الق����رآن الكري����م: }َوِم����َن النَّاِس 
َمْن َيْش����ِري َنْفَس����ُه اْبِتَغ����اَء َمْرَض����اِت اللَِّه{]البقرة: 
م����ن اآلي����ة207[، كان أول وأكب����ر وأه����م مصاديق 
ه����ذه اآلية من المس����لمين، من أتباع رس����ول هللا 
"صلوات هللا عليه وعلى آله"، هو أمير المؤمنين 
عل����يٌّ "عليه الس����الم"، فيش����هد له الق����رآن أنه باع 
نفس����ه في س����بيل هللا ابتغاء مرضات هللا، يشهد 
له بإخالص����ه الصادق، بإخالصه الت����ام، ال يبتغي 

إال مرضات هللا "جلَّ شأنه".
ش����هد له في إخالصه في مق����ام البذل، والعطاء، 
والس����خاء، في قصة أولئك )اليتيم، والمس����كين، 
واألس����ير( في سورة اإلنس����ان، في إطعامهم، في 
إيثاره����م حت����ى بطعام����ه وه����و صائم، وه����و جائع، 

����ِه اَل ُنِري����ُد ِمْنُك����ْم َجَزاًء  }ِإنََّم����ا ُنْطِعُمُك����ْم لَِوْج����ِه اللَّ
َواَل ُشُكوًرا{]اإلنس����ان: اآلي����ة9[، ومن أهم أعمدة 
اإليم����ان، م����ن أهم ما في اإليم����ان، هو: اإلخالص 
الص����ادق لل����ه "س����بحانه وتعال����ى"، ال����ذي يجع����ل 
اإلنس����ان يعم����ل كل م����ا يعم����ل، ويق����ف ف����ي كل 
مواقفه من أجل هللا "س����بحانه وتعالى"، ليس له 
مقصٌد آخر، ليس له مطلٌب آخر، ليس له أهداف، 
وأطم����اع، وأه����واء، ورغب����ات أخرى، يعمل ش����يئًا 
من أجلها، ال س����لطة، وال هوى النفس، وال أطماع 
مادي����ة، وال حتى المكاس����ب المعنوي����ة، التي تتعلق 
بالصيت لدى الناس، والس����معة لدى المجتمع، }اَل 

ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا{. 
م����ه الق����رآن برحمت����ه العجيب����ة، ف����ي  وهك����ذا يقدِّ
اهتمام����ه الكبي����ر بأم����ر الن����اس ف����ي قول����ه تعالى: 
َكاَة َوُهْم  ����اَلَة َوُيْؤُت����وَن ال����زَّ }الَِّذي����َن ُيِقيُم����وَن الصَّ
ق  َراِكُعوَن{]المائ����دة: م����ن اآلي����ة55[، وه����و يتصدَّ
بخاتمه وهو راكٌع لذلك السائل الذي دخل مسجد 
رس����ول هللا "صلوات هللا عليه وعلى آله" يس����أل 
الناس فلم يعطه أحٌد ش����يئًا، فيشير إليه بخاتمه 
وه����و في الص����الة، والصالة بالنس����بة لعليٍّ أعظم 
مق����اٍم بين يدي هللا "س����بحانه وتعال����ى"، يتوجه 
م أمر  إليه بكل قلبه، ومش����اعره، ووجدان����ه، يعظِّ
الص����الة، يقي����م الص����الة، ولكن����ه مع ذل����ك ال يفقد 
اهتمام����ه بأم����ر الن����اس، بأمر المس����تضعفين، بأمر 

المحتاجين، حتى في ذلك المقام المهم. 
في عالقته بالله "س����بحانه وتعال����ى"، في عمقها 

الوجداني، وفي جانٍب من أهم جوانبها، يتحدث 
ن  الرس����ول "صلوات هللا عليه وعل����ى آله" بما يبيِّ
لن����ا ع����ن أعم����اق عل����ّي بش����كل قاط����ع؛ ألن ال����ذي 
يخبرنا هو الرس����ول، وهو يخبر عن هللا، عن هللا 
"س����بحانه وتعالى" عالم الغيب والشهادة، العليم 

بذات الصدور. 
ف����ي وقعة خيبر عندما قال رس����ول هللا "صلوات 
هللا عليه وعل����ى آله": ))ألعطين الراية غدًا رجالً 
يحب هللا ورس����وله((، إنه هنا يتحدث عن إيمان 
عل����يٍّ في عمقه النفس����ي والوجدان����ي، في جانٍب 
م����ن أه����م الجوان����ب اإليماني����ة، الت����ي يبن����ى عليه����ا 
اإليم����ان، ويق����وم عليها اإليمان، وه����و المحبة لله 
ورس����وله، المحب����ة الصادقة التي كان����ت قد مألت 
م لنا عليٌّ  ، ووجدان عل����ّي، وهكذا ُق����دِّ قل����ب عليٍّ
ف����ي القرآن، وفيما قاله رس����ول هللا "صلوات هللا 
م لنا أيضًا بباطنه في عمقه  عليه وعلى آل����ه"، ُقدِّ
اإليماني، حتى بما في سريرة نفسه، بما أخبر هللا 
عن����ه: ع����ن حبه لله ورس����وله، عن حب����ه لعباد هللا، 
عن رحمته بعباد هللا، عن إخالصه لله، عن كماله 
اإليمان����ي، عن صدقه في إيمان����ه، عن تفانيه في 
م لنا أيضًا في واقع����ه العملي، وفي  إيمان����ه، وُق����دِّ
كمال����ه بالمؤهالت العظيمة، ف����ي ارتباطه الوثيق 
بالقرآن، هدايًة، ومعرفًة، وعمالً، اهتداًء، والتزامًا 

عمليًا، وتمس����كًا صادقًا، ال يحيد 

للتوجه  تخضع  أمريكا   ■
ال���ص���ه���ي���ون���ي وُت���ق���دم 
أن��ه��ا تقود  ال��ي��وم ع��ل��ى 
توجهاتهم  في  البقية 

ومواقفهم

تغيير  ح��ت��ى  ي���ري���دون   ■
فيها  ل��ي��درج��وا  ال��ن��ظ��رة 
األمة  ألع��داء  أخ��رى  نظرة 
للسيطرة  يسعون  وم��ن 

عليها

مستوى  على  اتجهوا   ■
في  واألنظمة  القوانين 
السعودية واإلمارات لنشر 
ال��ف��س��اد وال���رذي���ل���ة في 

أوساط الشباب

ال��ع��م��ي��ل��ة  األن���ظ���م���ة   ■
األمة  تضليل  على  عملت 
العدو  تحديد  مسألة  في 

والصديق
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خطاب

ال��ع��م��ل��ي��ة  األن���ظ���م���ة   ■
قدمت اليهود كمن يجب 
أن تتقبل األمة قيادتهم 

وتعادي من يعاديهم

العدو  جعل  النفاق  تيار   ■
الرئيسي لألمة من تجعله 
وهذا  لها  ع��دوا  إسرائيل 

انحراف خطير جدا

كرها  ال��ن��اس  أش��د  م��ن   ■
التكفيريون  علي  لإلمام 
أدوات  م��ن  أداة  ألن��ه��م 

الصهيونية لهدم األمة

يسيرون  التكفيريون   ■
ال��ذي  االت��ج��اه  نفس  ف��ي 

يخدم الصهاينة

■ مبدأ الوالية يحمي األمة 
تاريخها  م��راح��ل  ك��ل  ف��ي 
لكل  تستمر  وأه��م��ي��ت��ه 

المراحل واألجيال

عن����ه وال يمي����ل أب����دًا، ف����ي معرفت����ه بالح����ق، ف����ي 
����كه الدائم بالحق في  هدايته إلى الحق، في تمسُّ
كل األحوال، ف����ي كل المواقف، في كل الظروف 
ال يحيد عنه وال يميل، في علمه، ونوره، ووعيه، 
وبصيرته، ويقينه الذي بلغ فيه مرتبًة عالية، هو 
القائ����ل: ))ما ش����ككت ف����ي الحق من����ذ ُأِريُته((، لم 
يتطرق إليه الشك في لحظٍة واحدة، وهكذا في 
مختل����ف الجوانب، ث����م في منزلت����ه الرفيعة عند 

هللا "سبحانه وتعالى". 
في حديث الراية: ))ويحبه هللا ورس����وله((، هو: 
))يح����ب هللا ورس����وله، ويحب����ه هللا ورس����وله((، 
ه����و ولي هللا الذي يحبه هللا، ويحبه رس����ول هللا 
����د  "صل����وات هللا علي����ه وعلى آله"، هو الذي يجسِّ
قي����م رس����ول هللا، أخالق رس����ول هللا، ه����و أعظم 
الناس تأثرًا برس����ول هللا، واهتداًء برس����ول هللا، 
هللا  برس����ول  وانتفاع����ًا  هللا،  برس����ول  واقت����داًء 
"صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه"، إل����ى درجة أن 
ر النبي "صلوات هللا عليه وعلى آله" عن هذه  يعبِّ
الصل����ة، عن ه����ذا االرتباط، عن ه����ذه العالقة، عن 
ِّي،  ه����ذا التأثر بأكمل عبارٍة عندما ق����ال: ))عليٌّ من
وأن����ا من علّي((، وحينما قال أيضًا مخاطبًا ألمير 
ِّي، وأنا منك((،  المؤمنين "عليه السالم": ))أنت من
فكأنه نس����خة مصغ����رة من رس����ول هللا "صلوات 
هللا علي����ه وعلى آله"، انطبعت بطابع رس����ول هللا 
ف����ي أخالق����ه، في إيمان����ه، في تق����واه، في مكارم 

األخ����الق... في بقية أمور الكم����ال اإليماني، ))إالَّ 
أنَّه(( في حديث المنزلة ))ال نبي بعدي((.

في مرتبت����ه، ودوره، ومس����ؤوليته، ومقامه، أتى 
حدي����ث المنزلة، المعروف بين األمة في مختلف 
مصادرها المعتبرة لديها بحس����ب تنوع مذاهبها، 
وهو قول رسول هللا "صلوت هللا عليه وعلى آله" 
ِّ����ي بمنزلة هارون  لعل����يٍّ "عليه الس����الم": ))أنت من
م����ن موسى، إالَّ أنَّه ال نبي بع����دي((، له هذه المنزلة 
ف����ي كماله، في مقام����ه، في عظمته، ف����ي إيمانه، 
في مرتبته اإليمانية في واقع األمة، وفي دوره، 
ف����ي مس����ؤوليته، ف����ي جهده، ف����ي طبيع����ة الدور 
الذي له في هذه األمة، وعلى أساسه يفترض أن 

ُتبنَى عالقة األمة به، ونظرتها إليه.
هذا ه����و أمير المؤمنين عليٌّ "عليه الس����الم" في 
هذا المق����ام العظيم، فهو يصل باألمة، يصلها من 
موق����ع كماله للقدوة، وجدارته بالهداية، وأصالته 
ف����ي االمتداد، يصله����ا بوالية رس����ول هللا ووالية 
هللا "س����بحانه وتعال����ى"، يس����ير بها على أس����اس 
منه����ج هللا الح����ق، بش����كٍل نق����ٍي، بش����كٍل صحيح، 
بش����كٍل س����ليم، وهذا م����ا تحتاج إلي����ه األمة؛ ألنها 
تواجه مخاطر الزيف، مخاطر االختراق، وصوالً 
إل����ى الس����يطرة عليه����ا، واالنحراف به����ا في والية 
أمره����ا، وف����ي والءاته����ا، وف����ي مواقفه����ا، وف����ي 
توجهاتها، وهذا ما حرص عليه أعداء هذه األمة 

منذ وقٍت مبكر. 
األم����ة،  داخ����ل  ف����ي  ابت����داًء  المنافق����ون  ح����رص 
وح����رص أعداؤه����ا م����ن خارجه����ا، إلى الس����يطرة 
على هذه األمة في الموقع المفصلي، في الموقع 
التوجيه����ي، في موقع الس����يطرة على القرار، في 
موقع التأثير عل����ى هذه األمة في كل التفاصيل، 
ف����ي إدارة ش����ؤون ه����ذه األمة والتحك����م بها، في 
منهجيته����ا، في مواقفها، ف����ي والءاتها، وهو أمٌر 
خطي����ر، يمثل تهديدًا كبيرًا عل����ى هذه األمة؛ ألن 
األع����داء حرص����وا على الس����يطرة الحاس����مة، في 
الموقع الذي يحس����م األمور لصالحهم، يتحكمون 
من خالله بثقافة األمة، بتوجهات األمة، بوالءات 
األمة، ويستطيعون من خالله باالنحراف باألمة.

وله����ذا كان م����ن أه����م ما قال����ه الرس����ول "صلوات 
هللا علي����ه وعلى آله" بش����أن أمي����ر المؤمنين عليٍّ 
"عليه السالم": أنَّ حبه إيمان، وبغضه نفاق، وأنَّ 
بغضه م����ن عالمات النف����اق، والمنافقون من أهم 
م����ا حرصوا عليه في نش����اطهم ف����ي داخل األمة، 
هو: ترس����يخ العداء ألمير المؤمني����ن عليٍّ "عليه 
السالم"، هو رسم نظرة سلبية معادية تجاه عليٍّ 
"عليه الس����الم"، وكذلك التوجه بالعداء الش����ديد 
لمن له هذه الصلة اإليمانية بأمير المؤمنين عليٍّ 
"علي����ه الس����الم"؛ ألنهم ي����رون في عل����يٍّ األصالة، 
التي تقف بوجه زيفه����م، االمتداد الصحيح، الذي 
يح����ول بينهم وبين أن يتمكن����وا من إضالل هذه 
األمة، من إفس����اد هذه األمة، من االنحراف بهذه 
األمة، يمثل عليٌّ "عليه السالم" في أصالته، في 
م����ه لألمة، في خطه في  كمال����ه اإليماني، فيما قدَّ
داخ����ل هذه األم����ة، عقبًة أمامه����م؛ ولذلك اتجهوا 
ب����كل جه����د إل����ى فص����ل األم����ة ع����ن عل����يٍّ "علي����ه 
الس����الم"، فيم����ا يمثل����ه م����ن أصال����ة، م����ن امت����داٍد 
صحي����ح، من ق����دوٍة كامل، إلى فص����ل األمة عنه؛ 
ليتس����نى له����م التحريف والتزييف ف����ي كل شيء: 
في مسألة المنهج، في مسألة الرموز، في مسألة 
المواق����ف... في كل شيء، وهذا ما حرصوا عليه، 
فلذل����ك بلغوا في هذا الذروة في زمن الس����يطرة 
األموي����ة عل����ى األم����ة، وم����ا بع����د ذل����ك ف����ي زم����ن 
الحكوم����ات واألنظم����ة الت����ي تبنت نف����س االتجاه 

األموي في داخل األمة. 
وألنه����م يدركون أهمية هذه الصل����ة باإلمام عليٍّ 
م����ه الرس����ول لهذه  "علي����ه الس����الم"، كامت����داد قدَّ

األمة، وضمانة حقيقية لهذه األمة، حرصوا على 
فصل األمة لهذا السبب، ولسبب آخر: هم يدركون 
أنَّ ه����ذه األمة لكي تبقى مح����ط رعاية هللا، لكي 
تبق����ى صلته����ا بالل����ه، بواليت����ه، برعايت����ه، بنصره، 
بتأيي����ده قائم����ة، هذا كله مبنٌي عل����ى صلتها بدينه 
عل����ى النح����و الصحي����ح، بمنهجه الح����ق، باالتجاه 
الصحيح، الذي رسمه هللا "سبحانه وتعالى" لها، 
صلته����ا مبنيٌة على هذا األس����اس، وه����م يريدون 
أن يغلب����وا ه����ذه األمة، أن يقهروا ه����ذه األمة، أن 
يبعدوها عن ه����ذه الصلة، التي تحظى من خاللها 
بتأيي����د هللا، كما قال هللا "تب����ارك وتعالى": }َوَمْن 
َيَتَولَّ اللََّه َوَرُس����وَلُه َوالَِّذيَن آَمُن����وا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 
ُهُم اْلَغالُِبوَن{]المائدة: اآلية56[، فحرصوا وبذلوا 
كل الجهد على فصل األمة، وال يزالون يحرصون 
على ذل����ك؛ ألنهم يتجهون على أس����اس التزييف 
حت����ى للعناوين الدينية، لالتج����اه الديني في واقع 
ن األمة من  األم����ة، فال يكون بالش����كل الذي يحصِّ
س����يطرة أعدائها عليها، أعداؤها الذين يحرصون 
عل����ى تزيي����ف دينه����ا، مفاهيمه����ا، عل����ى اإلض����الل 
نه����ا لهم، بما يهيئها  لها، على اإلفس����اد لها بما يدجِّ
لسيطرتهم عليها دون أن تكون مشكلة، وهذا ما 
يعم����ل علي����ه منافقو العصر مع أع����داء هذه األمة 
م����ن الكافرين، م����ن اليهود الصهاين����ة ومن معهم 
من النصارى، هذا ما يس����عى ل����ه أعداء األمة في 

واقع األمة. 
موا  نحن نرى ونشاهد كيف بذلوا جهدهم ألن يقدِّ
م����ا يعنونونه بالتطبيع مع إس����رائيل، وهو عملية 
رب����ط ه����ذه األمة بالصهاين����ة اليه����ود، أن يقدِّموه 
تح����ت عناوي����ن دينية، ب����دءًا من االتف����اق )اتفاق 
الع����ار والخيان����ة(، ال����ذي أعط����وه هم اس����م اتفاق 
موا لهذا  ]إبراه����ام[، يعني: إبراهيم، نس����بوا، أو قدَّ
االتف����اق، ال����ذي هو اتفاق ع����اٍر وخيانٍة لإلس����الم، 
م����وا له ه����ذا العن����وان الديني،  وخيان����ٍة لألم����ة، قدَّ
وكيف ينش����طون ما بعد ذلك، من خالل لقاءات، 
اجتماع����ات، حف����الت، مناس����بات تح����ت عناوي����ن 
دينية، وباس����م الدين؛ لك����ي يخضعوا هذه األمة- 
باس����م الدي����ن نفس����ه- لتوال����ي اليه����ود والنصارى، 
م هللا والءهم، الذين قال عنهم: }َوَمْن  الذين حرَّ
����ُه ِمْنُهْم{]المائدة: من اآلية51[؛  َيَتَولَُّه����ْم ِمْنُكْم َفِإنَّ
لكي يجعلوا هذه األمة تتقبل بأن يقودها أولئك، 
أن يصبح����وا هم في موق����ع القيادة، موقع القرار، 
موق����ع التوجي����ه، وأن يكونوا هم م����ن يتحكمون 
ف����ي هذه األمة في كل مجاالتها، في كل أمورها، 
حتى في ثقافته����ا، حتى في تقديم دينها، فيولفوا 
م����ن ه����ذا الدين ما يتناس����ب معهم م����ا ال يعارض 
هيمنته����م، م����ا ال يثم����ر ف����ي واق����ع ه����ذه األم����ة ال 
م����وا  اس����تقالالً، وال كرام����ًة، وال ع����زة، ب����ل أن يقدِّ
مفاهي����م مزيف����ة، تدج����ن ه����ذه األم����ة وتخضعها 

ألعدائها.
عندم����ا تلح����ظ مث����الً حرصهم على ه����ذا الجانب، 
كيف أنهم حرصوا حتى في موس����م الحج األخير 
ف����ي أن يأت����وا بش����خص ه����و م����ن رم����وز التطبيع 
م����ع إس����رائيل، ممن لهم عالق����ٌة مكش����وفٌة علنيٌة 
ارتب����اٌط ووالٌء ظاه����ر  ول����ه  اليه����ود،  بالصهاين����ة 
للصهاين����ة اليه����ود، يأت����ون ب����ه إل����ى الح����ج، إل����ى 
الح����ج بكل م����ا يمثله الحج، فريض����ة دينية، ركن 
م����ن أركان اإلس����الم، ويجعلونه هو ال����ذي يتولى 
الخطب����ة للحجيج في عرفات، في مقام من أهم 
المقام����ات الديني����ة، يأت����ون إلي����ه برمز م����ن رموز 
الخيان����ة والع����ار، واالنح����راف، والتول����ي لليه����ود 
والنص����ارى، ليتولى هو الخطبة، مع أنَّ المناس����بة 
الصحيح����ة، الموق����ع  المناس����ب لذل����ك الخطيب: 
كان أن يذهب����وا ب����ه إل����ى إح����دى الجم����ار، إما إلى 
جم����رة العقبة... أو إلى غيرها، وأن يربطوه هناك 
للحجي����ج؛ ليرموه بالحص����ى، كان ذلك هو المكان 

المناس����ب الالئق ب����ه، ولكنهم يجعلون����ه هو الذي 
يخاط����ب المس����لمين، ويوجه خطاب����ًا يفترض أن 
يوج����ه للحجيج وإل����ى العالم اإلس����المي قاطبة، 
وهك����ذا يتجه����ون م����ن العناوي����ن الديني����ة، وه����م 
، عن منهج  ، عن أصالة عليٍّ أزاحوا األمة عن عليٍّ
����ن األمة من  ، عن ال����والء النقي، الذي يحصِّ عل����يٍّ

الوالء ألعدائها؛ ليهيئوها لذلك. 
ث����م يأتي ]بايدن[ في هذه األيام، في هذه األيام 
التي تتزامن مع هذه المناس����بة العظيمة، ليتعامل 
مع����ه الجمي����ع عل����ى أنه هو ال����ذي يقود البش����رية، 
عندم����ا أت����ى أعلن عن نفس����ه أنه صهيون����ي، وأنه 
ينتم����ي إل����ى الصهاينة، وإل����ى الصهيونية، وأظهر 
في ش����عائر ومراسيم يقيمونها هذا االنتماء، هذا 
اإلع����الن، وم����ن ذلك الموق����ع، أمري����كا التي تخضع 
م عل����ى أنه����ا ه����ي الت����ي يقود  لذل����ك التوج����ه، تق����دَّ
البقية، يقود أولئك الذين يقدِّمون أنفس����هم على 
أنه����م يتحالفون معه����ا، تقودهم ف����ي توجهاتهم، 
تقودهم في مواقفهم، وعلى أس����اس ذلك ترسم 
ه حت����ى الخطاب الديني، حتى  السياس����ات التي توجِّ
العناوي����ن الدينية، حت����ى الثقاف����ة الدينية؛ ولذلك 
اتجه����ت تل����ك األنظمة العميل����ة إل����ى التغيير في 
مناهجها الدراس����ية، والتغيير لماذا؟ للثقافة التي 
تتح����دث ع����ن اإلس����الم، أو تتح����دث ع����ن أع����داء 
����روا حت����ى  اإلس����الم، وع����ن قضاي����ا اإلس����الم؛ ليغيِّ
النظرة، وليدرجوا فيها نظرًة أخرى إلى الصهاينة، 
إل����ى أعداء األمة، إل����ى اليهود والنصارى، إلى من 
يحارب����ون ه����ذه األمة، ويس����عون للس����يطرة على 

هذه األمة. 
واتجه����وا عملي����ًا كذلك عل����ى مس����توى القوانين، 
على مس����توى األنظم����ة، وعلى مس����توى البرامج 
الت����ي يعملون فيها في الس����احة ف����ي بلدانهم، في 
المملك����ة العربي����ة الس����عودية، في اإلم����ارات، إلى 
نش����ر الفس����اد، إلى الترويج للفس����اد، إلى مستوى 
الترويج للفس����اد األخالقي، إلى نشر الرذيلة بين 
أوساط الشباب، إلى تهيئة البيئة المهيأة للفساد، 
لوا حتى القوانين من أجل ذلك، بمعنى: أنَّ هذه  عدَّ
المس����ألة تن����زل وتصل إل����ى كل مج����ال، حتى إلى 

المستوى األخالقي، المستوى القيمي. 
اتجه����وا إل����ى إض����الل األمة في مس����ألة م����ن أهم 
المس����ائل، وهي: في تحديد م����ن هو العدو، ومن 
موا أع����داء هذه األم����ة، الذين  ه����و الصدي����ق، فقدَّ
ق����ال هللا عنهم في القرآن الكريم: }َلَتِجَدنَّ َأَش����دَّ 
النَّاِس َع����َداَوًة لِلَِّذيَن آَمُن����وا اْلَيُهوَد{]المائدة: من 
موهم على أنهم هم من تتجه األمة  اآلية82[، قدَّ
لتتواله����م، لتحبهم، لتقبل به����م، لتقبل بقيادتهم، 
لتع����ادي م����ن يعاديهم، ث����م جعلوا الع����دو الرئيسي 
لألمة، هو من تجعله إسرائيل عدوًا أساسيًا لهذه 
األمة، فإذا بإس����رائيل، إذا بالصهاين����ة اليهود، إذا 
بأمري����كا هي التي تحدد لهذه األمة من هو العدو، 
ا عن منهج هللا  وه����ذا انحراٌف كبير وخطيٌر ج����دَّ
"سبحانه وتعالى"، فاتجهوا ليسيطروا على هذه 
األمة في والية أمرها، في مختلف ش����ؤونها، في 
واق����ع حياتها ومس����يرة حياتها، ليكون����وا هم من 
يحدد السياس����ات، من يقرر، من يأمر، من ينهى، 
ه، وفي ال����والءات، وفي المواقف، وفي  م����ن يوجِّ
تحديد من هو العدو، ومن هو الصديق، فالمسألة 

خطيرة.
فنج�������د أهمية هذا المب����دأ، الذي يفصل األمة عن 
س����يطرة أولئك، ع����ن تأثيراتهم؛ ألنه يفصل األمة 
عن االرتباط بهم في والية األمر، في التوجيهات، 
ف����ي التعليمات، في السياس����ات، وفي الوالء في 

الموقف، ال يتجهوا على أساس توجهاتهم. 
ول�������ذل����ك تج�������د م����ن أش����د الن����اس كره����ًا وعداًء 
ش����ديدًا لإلمام عليٍّ "عليه الس����الم"، ولمن يحب 
اإلمام عليًا "عليه الس����الم": التكفيريين، تجدهم 
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خطاب

م����ن أش����د الن����اس كره����ًا ألمي����ر المؤمني����ن "عليه 
السالم" ولمن يحبه، لماذا؟ ألنهم أداة من أدوات 
الصهيونية، معوٌل من مع����اول الصهيونية للهدم 
ف����ي داخ����ل هذه األم����ة، فهم يتجه����ون في نفس 
االتج����اه ال����ذي يخ����دم الصهيونية، فنج����د أهمية 
ه����ذا المب����دأ المه����م ف����ي حماي����ة األم����ة ف����ي هذه 
المرحلة، ونجد أهمية مبدأ الوالية لألمة في كل 
مراحل تاريخها، وتس����تمر أهمي����ة هذا المبدأ في 

كل المراحل واألجيال.
نكتف����ي به����ذا المق����دار، ولك����ن نختم ه����ذه الكلمة 
وفي هذه المناس����بة المباركة ببعٍض من نصوص 
أمي����ر المؤمني����ن عل����يٍّ "علي����ه الس����الم"، وتتنوع 

تجاه مواضيع متعددة؛ للتبرك واالستفادة.
قال "عليه الس����الم": ))وهللا ل����و أعطيت األقاليم 
الس����بعة، بم����ا تحت أفالكه����ا، عل����ى أن أعصي هللا 
ف����ي نمل����ٍة، أس����لبها ِجْل����َب ش����عيرٍة، م����ا فعل����ت((، 
الحظ����وا هذه عدالة علّي، عدال����ة أمير المؤمنين، 
هكذا نجد ))عليٌّ م����ع القرآن، والقرآن مع علّي((، 
))عليٌّ مع الحق((، ه����ذه العدالة التي يربِّي عليها، 
����ى عليها ويربِّي عليه����ا، تعلَّمها ويعلِّمها، كانت  تربَّ
هي أساس����ًا ومنهاج����ًا له وهو يحك����م هذه األمة، 
ف����ي مرحل����ٍة ع����ادت إليه فيه����ا األمة، وه����و يقدِّم 
ه����ذا كدرٍس لألم����ة فيما بعد ذلك، على مس����توى 
ِجْل����ب ش����عيرة لنملة، وتكون المكاس����ب كما قال: 
))األقالي����م الس����بعة بما تح����ت أفالكه����ا((: الشيء 
ا، ف����ي مقابل أن يظلم هذا المس����توى  الكبي����ر جدَّ
البس����يط من الظلم؛ َلَما َفَعل، ))وإنَّ دنياكم عندي 
ألهون من ورقٍة في فم جرادٍة تقضمها، ما لعلٍي 
ولنعي����ٍم يفن����ى، ولذٍة ال تبق����ى((، طبعًا لن نكثر من 

التعليق؛ حتى ال نطيل في الوقت.
ق����ال اب����ن عب����اٍس: )دخلت عل����ى أمي����ر المؤمنين 
"علي����ه الس����الم" بذي ق����ار(، منطقة ه����ذه ذي قار، 
)وهو يخصف نعل����ه(، وهو يصلح حذاءه، )فقال 
ل����ي: ما قيم����ة ه����ذا النعل؟ فقل����ت: ال قيم����ة لها(، 
كان أمي����ر المؤمنين متواضعًا حتى في مقتنياته، 
مقتنيات بسيطة، )فقال: وهللا لهي أحبُّ إليَّ من 
إمرتك����م، إالَّ أن أقيم حقًا، أو أدف����ع باطالً(، يعني: 
اإلمرة والس����لطة ال تس����اوي عند أمي����ر المؤمنين 
ال  كإم����رة، كمنص����ب،  كس����لطة،  الس����الم"  "علي����ه 
تساوي مفردة نعله، واحدًا من حذائه، ال تساوي 
ه����ذه القيم����ة، ليس لها هذه القيم����ة، قيمتها فقط 
عندم����ا تك����ون إلحق����اق الح����ق، وإلقام����ة الع����دل، 
ولدف����ع الظل����م ودف����ع الباط����ل، هذه ه����ي قيمتها، 
عندم����ا تك����ون مس����ؤولية له����ذا اله����دف المقدَّس 

والعظيم.
ا بع����د فإنَّ  وم����ن خطب����ٍة له "علي����ه الس����الم": ))أمَّ
الدني����ا قد أدبرت وآذنت ب����وداع، وإنَّ اآلخرة قد 
����الع، َأاَل وإنَّ اليوم المضم����ار، وغدًا  أش����رفت باطِّ
����َبَقة الجنة، والغاية النار، َأاَل وإنكم  الس����باق، والسَّ
ف����ي أيام أم����ل من ورائ����ه أجل((: أنت����م في مهلة 
وأم����ل، لك����ن له نهاية، ل����ه حد، هو األج����ل، ))فمن 

عمل 
ف����ي أيام أمله قب����ل حضور أجله؛ نفعه عمله، ولم 
ر في أيام أمله قبل حضور  يضرره أجله، ومن قصَّ
أجله؛ فقد خس����ر عمله، وضره أجل����ه، َأاَل فاعملوا 
ف����ي الرغبة، كما تعملون ف����ي الرهبة. َأاَل وإني لم 
أر كالجن����ة ن����ام طالبه����ا، وال كالنار ن����ام هاربها، َأاَل 
وإنَّ م����ن ال ينفع����ه الحق؛ يضرره الباطل، ومن لم 

يستقم به الهدى؛ يجر به الضالل إلى الردى((.
وقال "عليه السالم": ))ما خيٌر بخيٍر بعده النار((، 
ا تحصل عليه من  يعن����ي: لو تحصل من الدني����ا كمَّ
المكاس����ب في موق����ٍف باطل، أو بح����رام، وعاقبة 
ذلك النار؛ س����تنسى كل شيء، س����ينتهي كل شيء، 
عاقبة رهيبة، غمسة واحدة في جهنم ستنسيك 
كل م����ا كن����ت ق����د حصل����ت علي����ه م����ن المل����ذات 

واإلمكان����ات في هذه الدنيا، ))ما خيٌر بخيٍر بعده 
النار، وما ش����ٌر بش����ٍر بعده الجنة((، لو واجهت في 
ه����ذه الحياة م����ن الصعوبات، والمش����اق، واآلالم، 
جان����ب  م����ن  والش����رور  والمعان����اة،  واألوج����اع، 
أع����داء هللا، ما واجهته، وعاقبت����ك الفوز بالجنة، 
والس����عادة األبدي����ة، والنعي����م العظي����م الخال����ص؛ 
س����تنسى كل ش����يء، كل تل����ك المعان����اة ته����ون، ال 
شيء، هي ليست ال شيء، أول ما تصل إلى الجنة 
س����تنسى كل تل����ك المتاع����ب، واآلالم، والمش����اق، 
والمعاناة، ))وما ش����ٌر بشٍر بعده الجنة، وكل نعيٍم 
دون الجن����ة فهو محق����ور((، لذلك لو ُعِرض عليك 
ما عرض في مقابل أن تخس����ر الجنة، أن تخس����ر 
العمل والموقف الحق، الذي يصل بك إلى الجنة، 
ال ينبغي أن تقبل؛ ألنك خاس����ر، ))وكل نعيٌم دون 
الجن����ة فه����و محق����ور، وكل ب����الٍء دون الن����ار فه����و 

عافية((.
وق����ال "علي����ه الس����الم": ))اللهم إنك تعل����م أنه لم 
يكن الذي كان منا منافس����ًة في سلطان((، ما كان 
من����ه م����ن جهاد ومواق����ف وعمل، ))ل����م يكن الذي 
كان منا منافس����ًة في س����لطان، وال التماس شيٍء 
من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، 
ونظه����ر اإلصالح ف����ي بالدك، فيأم����ن المظلومون 
م����ن عبادك، وتق����ام المعطل����ة من ح����دودك، اللهم 
إن����ي أول م����ن أناب وس����مع وأج����اب، لم يس����بقني 
إال رس����ول هللا "صلى هللا علي����ه وآله" بالصالة((، 

فكان هو أول من استجاب لرسول هللا.
وقال "عليه الس����الم" وه����و يتحدث عن األعداء، 
عن المضلين: ))إني وهللا لو لقيتهم واحدًا، وهم 
ط����الع األرض كله����ا((، يعن����ي: مل����ئ األرض، ب����كل 
قوته����م، وحش����دهم، وعتاده����م، ))إن����ي وهللا ل����و 
لقيتهم واحدًا، وهم طالع األرض كلها، ما باليت 
وال استوحشت، وإني من ضاللهم الذي هم فيه، 
واله����دى ال����ذي أنا علي����ه، لعلى بصي����رٍة من نفسي، 
ويقي����ٍن م����ن رب����ي، وإني إل����ى لقاء هللا لمش����تاق، 
ولحس����ن ثوابه لمنتظ����ٌر راج، ولكنني آسى أن يلي 
هذه األمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال هللا 
دوالً، وعباده خوالً، والصالحين حربًا، والفاسدين 

حزبًا((، هذا ما كان يؤلمه على هذه األمة.
يقول "عليه الس����الم": ))إنه ليس ألنفس����كم ثمٌن 
إال الجن����ة، ف����ال تبيعوه����ا إال به����ا((، يلف����ت نظرنا، 
يلف نظر ُكلٍّ منا، نفسك غالية، ثمنها كبير، ثمنها 
عظي����م، ه����و الجن����ة، ال تبعه����ا بأقل م����ن الجنة، ال 
يس����تهويك أهل الضالل، أه����ل الباطل، بشيٍء من 

حطام الدنيا التافه، عاقبته جهنم والعياذ بالله.
قال "عليه الس����الم": ))أش����د الذنوب ما استخف 

به صاحبه((.
وق����ال "علي����ه الس����الم": ))بئس الزاد إل����ى المعاد، 

العدوان على العباد((.
وقال "عليه الس����الم": ))في تقلب األحوال، علم 
جواه����ر الرج����ال((؛ ألن البع����ض م����ن الن����اس ق����د 

يك����ون ف����ي بع����ض األح����وال، إذا كان����ت الظروف 
متيسرة، واألجواء مريحة، رجالً صالحًا، وجيدًا، 
ووفي����ًا، لك����ن في الظ����روف الصعب����ة، أو الظروف 
التي فيه����ا مخاطر، أو تحديات، ق����د يتغير تمامًا، 
فاإلنسان الذي يثبت في كل األحوال، هو إنساٌن 
مبدئ����ي تظهر أخالقه، في مختل����ف األحوال، بل 
يتبين حاله بش����كٍل أفضل في الظ����روف الصعبة 

والتحديات والمخاطر.
وق����ال "علي����ه الس����الم": ))من اس����تبد برأيه هلك، 
ومن ش����اور الرجال ش����اركها في عقولها((، يرشد 

إلى أهمية المشورة.
وقال "عليه الس����الم": ))إضاعة الفرصة ُغصة((، 

يلفت إلى أهمية اغتنام الفرص.
وقال "عليه الس����الم": ))ال يقيم أمر هللا إال من ال 

يصانع، وال يضارع، وال يتبع المطامع((:
))ال يقيم أمر هللا إال من ال يصانع((: من ال يداهن 

ويجامل، فيضيع الحق بذلك.
))وال يضارع((: ال يضعف ويتوانى ويفتر.

لأله����واء  يخض����ع  ال  المطام����ع((،  يتب����ع  ))وال 
واألطماع.

وق����ال "علي����ه الس����الم": ))ال يت����رك الن����اس ش����يئًا 
م����ن أم����ر دينه����م اس����تصالحًا لدنياه����م، إال فت����ح 
هللا عليه����م ما هو أضر من����ه((، يعني: فيتضررون 
أكث����ر؛ ألنهم تركوا ش����يئًا من الدين لصالح الدنيا، 
يتض����ررون أكثر مما كان����وا يتوقعونه من الضرر، 

فضحوا بالدين من أجله.
وقال "عليه الس����الم": ))م����ن أصلح ما بينه وبين 
هللا، أصل����ح هللا ما بينه وبين الناس، ومن أصلح 
أم����ر آخرته، أصل����ح هللا له أمر دنياه، ومن كان له 

من نفسه واعظ، كان عليه من هللا حافظ((.
وقال "عليه السالم": ))بقيت السيف أبقى عددًا، 
وأكث����ر ولدًا((، األمة المجاه����دة ال تفنى، ال تنتهي، 

بل إنها تكثر، يمنحها هللا البركة.
وق����ال "علي����ه الس����الم": ))ما أضمر أحٌد ش����يئًا إال 

ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجه((.
وقال "عليه السالم": ))إذا وصلت إليكم أطراف 

النعم، فال تنفروا أقصاها بقلة الشكر((.
للتب����رك  أقوال����ه،  م����ن  المق����دار  به����ذا  نكتف����ي 

واالستفادة.
أمي����ر المؤمنين "عليه الس����الم"، وم����ا قدمه، وما 
ه����و فيه من الكمال ف����ي موقع القدوة، وما قدمه 
لألم����ة من موقع الهداية، هو شيٌء عظيم، يحقق 
لألمة هذه الصلة المطلوبة: صلة الوالية برسولها، 
وبالله "س����بحانه وتعالى"، وبقرآنها، وبإس����المها، 
يمثل االمت����داد األصيل لألمة، الذي يحمي األمة 
من االختراق من ِقبل المضلين من أعدائها، ومن 
منافقيه����ا، وهذا م����ا تحتاج إليه األم����ة، ما قدمه 
أمي����ر المؤمني����ن ه����و الش����يء الكثير، ف����ي مآثره، 
في س����يرته، في جهاده، في المعارف التي قدمها 
لألمة، وهي نوٌر وهدى، في عهده لمالٍك األش����تر، 
وه����و أعظ����م وثيق����ٍة بش����أن إدارة ش����ؤون األمة، 
ُقِدم����ت لألمة من بعد وفاة رس����ول هللا "صلوات 

هللا عليه وعلى آله وسلم" وإلى اليوم.
اكم  قنا وإيَّ نس����أل هللا "س����بحانه وتعالى" أن يوفِّ
لم����ا يرضي����ه عن����ا، وأن يرح����م ش����هداءنا األب����رار، 
ج عن أس����رانا، وأن  وأن يش����في جرحانا، وأن يفرِّ

ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
اللهم إنا نتوالك، ونتولى رس����ولك، ونتولى اإلمام 
����ا، ونتولى أعالم الهدى أولي����اءك، ونبرأ إليك  عليًّ
والكافري����ن،  المضلي����ن،  م����ن  أعدائ����ك،  كل  م����ن 
والفاسقين، والمنافقين، اللهم تقبل منا، إنك أنت 

السميع العليم.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ
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إعداد: صادق البهكلي

إن موض���وع الوالي���ة كما يقول الس���يد القائد هو 
:))موض���وع يرتب���ط به مصير ه���ذه األمة، مصير 
ه���ذه األم���ة، إن نص���رًا أو هزيم���ة، أو ع���زًا أو ذالً، 
أو خيب���ة وش���قاًء أو ع���زًا وس���عادة، مصي���ر هذه 
األمة يرتبط بموضوع الوالية، إن هللا جل ش���أنه 
ُكُم الّل���ُه َوَرُس���وُلُه َوالَِّذيَن  عندما ق���ال: }ِإنََّم���ا َولِيُّ
َكاَة َوُهْم  الََة َوُيْؤُتوَن الزَّ آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
َراِكُع���وَن َوَمن َيَت���َولَّ الّلَه َوَرُس���وَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا 
َف���ِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغالُِبوَن{)المائدة: 55-56( هم 

الغالبون((.

الوالي���ة  ي���وم  مناس���بة  أهمي���ة  وع���ن 
يتحدث السيد عبد الملك قائال:

مناس���بة الهام���ة لها قيمتها الكبي���رة ولها أهميتها 
الكبيرة في هذا العصر بالذات, في هذه المرحلة 
بال���ذات, له���ا قيمته���ا وله���ا أهميتها ف���ي مواجهة 
أكبر مشروع تآمري ضد األمة, في مواجهة أكبر 
مؤام���رة على األمة, ما يمثل خطورة كبيرة على 
األم���ة, ففي هذا العصر وعلى نحو غير مس���بوق 
ُتدفع األمة دفعًا بش���تى األس���اليب وبكل الوسائل 
إلى اتخاذ اليهود والنص���ارى أولياء, أولياء, إلى 
أن يكون اليهود والنصارى ألد أعداء هذه األمة, 
أس���وأ أعداء هذه األمة, أقب���ح أعداء هذه األمة, 
يكونون هم أولياء هذه األمة, ويكون والء هذه 
األم���ة لهم, يكونون هم م���ن يحكمون هذه األمة 
ومن يتحكمون بها, ومن يتحكمون بكل شؤونها, 
ويحكمونها في كل مجاالتها, ويسيطرون عليها 

سيطرة تامة

اإليمان بثقافة الوالية إيمان 
بكمال الدين وتمام النعمة

إيمانن���ا بمب���دأ الوالي���ة كما قدمه هللا ف���ي القرآن 
الكريم، وكما أعلنه الرس���ول ف���ي مثل هذا اليوم 
عل���ى المس���لمين، إيمانن���ا به���ذا هو إيم���ان بكمال 
الدين، إيمان منا بأن دين هللا كامل، أن اإلس���الم 
دي���ن ودول���ة، أن اإلس���الم نظ���ام كام���ل للحي���اة، 
اإلس���الم الذي قال هللا عن���ه: }اْلَي���ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
ِ���ي َوَرِضي���ُت َلُك���ُم  ِديَنُك���ْم َوَأْتَمْم���ُت َعَلْيُك���ْم ِنْعَمت
اإِلْس���الََم{)المائدة:3(. ه���ذا اإلس���الم ه���و كام���ل، 
من كماله أن يش���مل كل جوانب الحياة بالنس���بة 
لإلنس���ان س���واًء الشؤون السياس���ية، أو الشؤون 
االجتماعي���ة، الش���ؤون االقتصادي���ة، كل ش���ؤون 
اإلنس���ان؛ ألن ه���ذا الدين بحقيقت���ه بجوهره هو 
نظ���ام، نظ���ام يس���ير عليه اإلنس���ان، نظ���ام لحياة 

اإلنسان، وشمل كل جوانب حياة اإلنسان.
فنح���ن - أيه���ا األخ���وة - إيمانن���ا بثقاف���ة الوالية، 
وإيمانن���ا بمب���دأ الوالية ه���و إيمان بكم���ال الدين، 
وأن الدين ليس بناقص، من يجعلون أمر الدولة 
في اإلس���الم قضية غائبة لم يحدد فيها اإلسالم 
منهج���ًا ول���م ترتب���ط بالله ه���م يضيف���ون النقص 
إل���ى هللا، يجعل���ون في دينه ثلم���ة ونقصًا خطير 
جدًا، يترتب عليه ضياع شؤون الناس، ويترتب 
علي���ه أال يقوم الدي���ن، هذه بعض األم���ور الهامة 
التي نستفيدها من هذه المناسبة التي هي مناسبة 

هامة. 
)السيد القائد خطاب يوم الوالية 1429ه�(

اليمنيون يعيدون تجسيد 
االجتماع التاريخي قبل ألف 

وأربعمائة عام
لق���د خ���رج آالف من أبناء الش���عب ف���ي الميادين 
والساحات كما في كل عام وذلك تجسيد واقتداء 
وإتب���اع الجتم���اع تاريخي قب���ل أل���ف وأربعمائة 
عام، اجتماع في حضرت الرس���ول األكرم محمد 
)صل���ى هللا علي���ه و عل���ى آل���ه وس���لم(، ونحن إذ 
نجتمع في كل عام لتجسيد ذلك االجتماع، نحن 
نمثل ذلك االجتماع ونعمل من خالل اجتماعاتنا 
ه���ذه أن يبق���ى ص���دى صوت رس���ول هللا ويبقى 
بالغ���ه قائمًا عبر األجيال، يبقى ذلك البالغ الذي 
أداه رس���ول هللا )صل���وات هللا علي���ه وعلى آله(، 
من فوق أقتاب اإلبل، والمؤمنون يس���معونه في 
حالة كهذه، تحت حرارة الش���مس في غدير خم، 
ف���ي تلك البقع���ة التي ق���دم فيها بالغ ل���ه أهميته 
الكبي���رة في اإلس���الم، حتى أن هللا قال للرس���ول 
)صلى هللا عليه وآله وسلم(: } َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما 
بَِّك َوِإن  َبلَّْغَت ِرَس���اَلَتُه{، }َبلِّْغ َما ُأن���ِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ

لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه{)المائدة:67(.
ص���وت  يبق���ى  أن  عل���ى  وحرصن���ا  فاجتماعن���ا 
الرس���ول وبالغه وكلماته الني���رة التي حملت إلى 
أمت���ه مضمونًا مهمًا وقاعدة هامة وأساس���ًا هامًا 
ف���ي الدين، يترتب عليه مصي���ر هذه األمة، وهو 

موضوع الوالية.
ف���ي ه���ذا العصر ف���ي ه���ذا الزمن نحت���اج إلى أن 
نتفه���م موض���وع الوالية أكثر م���ن أي وقت آخر، 
فه���ذا الموض���وع في ظ���ل الوض���ع الراه���ن الذي 
يتس���ابق في���ه معظم المس���لمين - ف���ي مقدمتهم 
األنظم���ة والح���كام - يتس���ابقون ف���ي االنض���واء 
تح���ت والية اليهود والنصارى بدالً من والية هللا 
ووالية رسوله ووالية اإلمام علي )عليه السالم( 
الت���ي هي امتداد لوالية الرس���ول )صلى هللا عليه 

وآله وسلم(.
ثقاف���ة الوالية تقدم لنا الرؤي���ة الصحيحة ثقافة 
القرآن, موقف اإلس���الم تجاه مسألة الوالية, من 
نتول���ى وإلى أين يكون والؤن���ا؟ من يحكمنا, من 
يتحكم في ش���ؤوننا؟ أين يكون توجهنا في ذلك 
كل���ه؟ هل إلى هللا, إلى واليته, إلى ما هو امتداد 
لواليت���ه التي هي قائمة عل���ى الرحمة, قائمة على 
الحكم���ة, قائم���ة على الع���زة, قائمة عل���ى الخير, 
قائمة على الس���عادة ف���ي الدنيا واآلخرة, يترتب 
عليها أن نكون أمة غالبة, يكون هللا معنا ينصرنا, 
يعزن���ا, يؤيدن���ا, يكون بذل���ك فالحن���ا وخيرنا, أو 
االتجاه اآلخر الذي يوجد دفع لألمة فيه بش���كل 
غير مس���بوق, تجاهه بش���كل ال نضير له, تس���خر 
م���ن أجل���ه كل اإلمكاني���ات, إمكاني���ات الش���عوب 
نفسها, ثرواتها المادية, إمكاناتها كلها تتجه فيه 
الحكوم���ات العربية ب���كل ثقلها وب���كل إمكاناتها, 
مع أنها في نهاية المطاف هي س���تكون خاس���رة, 
الحكام العرب, الزعماء العرب أنفسهم في نهاية 

المطاف سيخسرون كل شيء؛ ألنه اتجاه يترتب 
علي���ه الخس���ران ويترت���ب علي���ه الندم كم���ا أكده 

القرآن الكريم. 
اإلمام علي )عليه الس���الم( حامل القيم اإليمانية 

والنموذج األرقى واألكمل لوالية أمر األمة
فاإلم���ام عل���ي )علي���ه الس���الم( ه���و حام���ل القيم 
اإليماني���ة التي تؤهله لقيادة األمة, وأن يكون هو 
حلق���ة الوص���ل األمين���ة والوثيق���ة والتامة لألمة 
بنبيه���ا )صل���ى هللا علي���ه وآل���ه وس���لم(, فاألم���ة 
اختلفت بعد نبيها أش���د االختالف، وأمام تشعب 
الط���رق, وتعدد الس���بل, واختالف المس���الك فإن 
االمتداد األصي���ل والنقي والتام للنهج المحمدي 
والموص���ل إليه هو علٌي )عليه الس���الم( كما قال 
رس���ول هللا )صلوات هللا عليه وعلى آله(: ))علي 
م���ع الق���رآن والقرآن م���ع علي(( وكم���ا قال )صلى 
هللا علي���ه وعلى آله(: ))علٌي مع الحق والحق مع 
علي(( وكما قال )صلى هللا عليه وعلى آله(: ))يا 
عم���ار إذا س���لك الناس واديًا وس���لك عل���ٌي واديًا 

فاسلك وادي علي((.
ونح���ن ف���ي ه���ذه المس���يرة نح���ن ننطل���ق ه���ذا 
المنطلق نس���لك وادي علي الذي يوصلنا ويربطنا 
بالنه���ج المحمدي إلى الصراط المس���تقيم، وذلك 
م���ا نطمئن إلي���ه ونثق به ونحن من���ه على يقين، 
ويق���ول )صل���ى هللا عليه وعلى آله وس���لم(: ))يا 
عل���ي ال يحبك إال مؤمن, وال يبغضك إال منافق(( 
ف���ي ه���ذا المس���ار اإليماني وه���ذا المس���لك الذي 
هو مس���لك مؤكٌد ينطلق فيه اإلنس���ان على بينة 
وبصي���رة وه���دى بكل وثوق ليصل ب���ك فعالً إلى 

المنهج المحمدي األصيل.
واإلمام علي )عليه الس���الم( هو األكمل واألرقى 
بكمال إيمانه وقيمه لقيادة األمة حاذيًا بها حذو 
نبيه���ا، ولدي���ه المؤه���الت الالزمة، إيم���اٌن عظيم 
بالل���ه, وله���ذا قدمت���ه اآلي���ة المباركة ب���أول صفة 
ُكُم  م���ن صفاته وه���ي الصف���ة اإليمانية}ِإنََّم���ا َولِيُّ
اللَُّه َوَرُس���وُلُه َوالَِّذي���َن آَمُنوْا{ إيم���اٌن عظيٌم بالله 
عل���ى أرق���ى درج���ات اإليم���ان يؤهل���ه ألن يكون 
والعظيم���ة,  الكبي���رة  المس���ئولية  مس���توى  ف���ي 
رحم���ٌة عظيم���ٌة باألم���ة, ليس متجب���رًا وال طاغيًا 
وال متعس���فًا وال ظالم���ًا, رحم���ة عظيم���ة باألم���ة، 
واس���تيعاب عظيم له���دى هللا ولمنهج هللا, وعلٌم 
كبيٌر به فهو األذن الواعية، وهو باب مدينة علم 

رسول هللا )صلوات هللا عليه وعلى آله(.
فتولين���ا لإلمام عل���ي )عليه الس���الم( يمثل حلقة 
وص���ل وامت���داد لوالية النبي وامتدادًا لمش���روعه 
العظيم ومجس���دًا لقيم اإلسالم، والرتباط األمة 
به ، ارتباط األمة به ارتباٌط بمس���ار الهداية الذي 
يوصل���ك إل���ى الرس���ول وم���ن الرس���ول إلى هللا, 
وتأث���ر األمة به له مردوده الترب���وي العظيم, في 
عزمها وفي همتها وفي استش���عارها للمسئولية, 
وف���ي تفانيه���ا ف���ي س���بيل هللا, وف���ي مواجهتها 

للتحديات, وفي سائر األمور التربوية.
ث���م هو النموذج األرقى واألس���مى واألكمل الذي 
يج���ب أن تتطل���ع األم���ة إلي���ه لمعرف���ة المعايي���ر 
والمؤه���الت لقيادته���ا التي يمك���ن أن تقودها في 
مس���ار الوالي���ة اإللهية, فوالية أم���ر األمة وموقع 
قيادة األمة هو من األساسيات في إطار الوالية 
اإللهي���ة الت���ي تحقق لألم���ة ارتباطها به���ا وفوزها 
بمكاس���بها, ه���ذا هو مبدأن���ا, هذا ه���و فهمنا لتلك 
النص���وص م���ن كت���اب هللا وم���ن بالغ الرس���ول ) 

صلوات هللا عليه وعلى آله(.

الوالية اإللهية

مشروع لوحدة وانتصار األمة

ملف
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اإللهية  الــواليــة 
تــشــكــل مــظــلــة 
ــة األمـــة  ــاي ــم ــح ل
ـــــة  ـــــوالي ــــــن ال م

اليهودية
ولمواجهة الوالية األمريكية التي تريد أمريكا 
أن تفرضه���ا عل���ى العال���م، أمري���كا تس���عى أن 
يك���ون له���ا عل���ى كل ش���عوب العال���م والي���ة 
مطلق���ة, والي���ة لها وإلس���رائيل, ف���ي مواجهة 
والي���ة األم���ر اليهودي���ة ليس هن���اك أي ثقافة 
ف���ي مس���توى المواجه���ة لهذه الثقاف���ة ولهذه 
الهيمن���ة األمريكي���ة والغربي���ة إال أن تحتم���ي 
بمفاهيمه���ا  اإللهي���ة  الوالي���ة  بمظل���ة  األم���ة 
الصحيحة, هذا ما يمكن أن يحمي األمة, وإال 
فالبدي���ل ه���و الوالي���ة األمريكي���ة, وأن تكون 
أمريكا وإس���رائيل هي من تتحكم في شؤون 
األمة, أن يكون ما هو س���ائد في واقع الناس, 
م���ا يف���رض على الن���اس, ما يعمل���ه الناس, ما 
يتوج���ه فيه الناس, ما يلزمون به, ما يلزمون 
بالتقب���ل له, ه���و ما تريده أمريكا ال ما يأمر به 
هللا، ه���و ما تقرره اإلدارة األمريكية وتس���عى 
له إسرائيل ال ما يأمر هللا به في كتابه، فيأمر 
هللا بأمر ويوج���ه توجيهًا معينًا ويكون هناك 
ف���ي المقاب���ل إرادة أمريكي���ة مناقض���ة له���ذا 
التوجيه اإللهي, توج���ه أمريكي يعارض هذا 
التوجيه اإللهي, وهناك يؤثر ما تريده أمريكا 
عل���ى ما أم���ر ب���ه هللا, فيك���ون المتب���ع, يكون 
المتقبل, يكون السائد هو ما تدعو إليه أمريكا 
وتريده أمريكا, وتسعى له أمريكا وإسرائيل, 
م���ا يدف���ع إليه الن���اس, ما يؤمر ب���ه الناس, ما 
يوج���ه إليه الن���اس, ما تبنى علي���ه حياتهم, ما 
تدار به أمورهم سياس���يًا واقتصاديًا وثقافيًا 
وفي كل أمورهم وش���ؤونهم على حس���ب ما 

تقرره أمريكا وإسرائيل.
يكون المتبع بدالً من القرآن الكريم وتعليمات 
األمريكي���ة  اإلدارة  تعالي���م  الكري���م  الق���رآن 
وم���ا يقدمه الس���فير األمريكي والمس���ؤولون 
الدول���ة  ه���ذه  ي���زورون  الذي���ن  األمريكي���ون 
العربي���ة أو تلك, يكون ه���م الزعيم العربي أو 
الحاك���م العربي أو النظام العربي أو الحكومة 
العربية المعينة أن تمضى على شعبها وتفرض 
على ش���عبها وتوجه شعبها, وتقرر في شؤون 
ش���عبها ما تريده اإلدارة األمريكية, وما الذي 
ستريده اإلدارة األمريكية؟ ما الذي ستقدمه 
أمري���كا وإس���رائيل لش���عوبنا وألمتن���ا وه���ي 
الع���دو الحاقد ال���ذي ال يريد لنا أي خير, وهي 
المفلس���ة لي���س له���ا أخ���الق وال إنس���انية وال 
ضمير وال ش���رف وال مب���ادئ محقة, فئة تعاد 
هللا وتعاد البشرية وتعاد اإلنسانية هل يمكن 

أن يقدموا لنا ما فيه خير لنا؟.
كل م���ا يقدمون���ه من خط���ط كل ما يفرضونه 
علين���ا من رؤى, من ثقافات في أي ش���أن من 
شؤون حياتنا سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا 
ه���و بم���ا يض���رب أمتن���ا ويحق���ق مصالحه���م 
هم وحس���ب, وه���ذه حقيق���ة واضح���ة، ومن 
يتأم���ل الواق���ع يدرك أن���ه ال مخ���رج لألمة إال 
به���ذا المبدأ, مبدأ الوالية, والية هللا س���بحانه 
وتعال���ى, والت���ي من امتداداتها والية رس���وله, 
وم���ن امت���دادات والية رس���وله والي���ة اإلمام 
علي )عليه الس���الم( والذي كان هذا اليوم هو 
ذك���رى ذلك البالغ الذي س���يبقى عبر األجيال 
مخل���دًا ف���ي كل زم���ن وفي كل عص���ر إلى أن 

يرث هللا األرض ومن عليها.

) السيد عبد الملك � خطاب 
الوالية ١٤٣٤ه�(

ومب���دأ الوالي���ة ه���و مبدأ قران���ٌي إيمان���ي, وليس أب���دًا من إنت���اج مذهبي، ويج���ب التعاطي 
���ل الكثير من الناس  مع���ه على هذا األس���اس بعي���دًا عن القيود واألغ���الل المذهبية التي تكبَّ
وتقيدهم عن االنفتاح على الحقائق القرآنية, بل وتجعل البعض يتسرع بالمواقف السلبية 
ابتداًء دون أي تفهم وال تفاهم, ولنس���مع ما قاله هللا في كتابه الكريم يقول هللا س���بحانه 
َكاَة َوُهْم  الََة َوُيْؤُتوَن الزَّ ُكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ وتعالى: }ِإنََّما َولِيُّ
���ِه ُهُم اْلَغالُِبوَن{)المائدة:  َراِكُع���وَن )55( َوَم���ن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُس���وَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ
من اآلية55�56( ثم لنسمع ما قاله الرسول )صلوات هللا عليه وعلى آله( وهو عائٌد من حجة 
ال���وداع في الس���نة العاش���رة للهج���رة في مثل هذا الي���وم في غدير خم بي���ن مكة والمدينة 
ومعه عشرات اآلالف من جموع المسلمين العائدين معه من حجة الوداع بعد أن نزل عليه 
بَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ َها الرَّ قول هللا سبحانه وتعالى:}َيا َأيُّ
{)المائدة: اآلية67(  وبعد  ِرَس���اَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَنَ
ن���زول ه���ذه اآلية المبارك���ة في وقت الظهيرة في وقت حرارة الش���مس وح���رارة الرمضاء 
وبع���د أن أمر بإعادة من كان���وا قد تقدموا وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع, وبعد 
ذلك رصت له أقتاب اإلبل ليصعد عاليًا فوقها ليراه الجمع كله, وأصعد عليًا )عليه السالم( 
معه, ثم خطب رس���ول هللا )صلى هللا عليه وآله وس���لم(, خطبٌة عظيمة إلى أن وصل إلى 
الموضوع المقصود فرفع يد علي وقال ))يا أيها الناس إن هللا موالي وأنا مولي المؤمنين 
أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مواله فهذا علٌي مواله, اللهم واٍل من وااله وعاد من عاداه 

وانصر من نصره واخذل من خذله((.
م���ن خالل اآلية القرآنية الس���ابقة, ومن خالل ه���ذا النص النبوي الذي هو مصداق لها ندرك 

أهمية مبدأ الوالية الذي يتحقق لألمة به أن تكون حزب هللا وتحظى برعاية هللا وهدايته 
ونصره وتأييده كما وعد هو س���بحانه وتعالى }َوَمن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُس���وَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ 
ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغالُِبوَن{ وبهذا يمكن لألمة أيضَا أن تحمي نفس���ها من الوقوع تحت هيمنة 

ووالية أعدائها.
وعندم���ا نق���رأ اآلي���ة المباركة ونتأمل النص النبوي نجد التناس���ق العجي���ب بين اآلية وبين 
الن���ص, التناس���ق كل التناس���ق, وندخ���ل إلى الموضوع نفس���ه إلى مبدأ الوالي���ة الذي يجب 
أن نفهم���ه, وأن نعي���ه, وأن نس���توعبه, وأن نؤم���ن به, وأن يك���ون لنا مبدأ ومنهجًا ومس���ارًا 
ُك���ُم اللَُّه{ فما هي والي���ة هللا لعباده المؤمني���ن؛ ألن الخطاب هنا لمن؟  ف���ي الحياة}ِإنََّم���ا َولِيُّ
���ُه{ أنتم أيها المس���لمون, أنتم أيها المؤمن���ون وليكم هللا, فما  ُك���ُم اللَّ ه���و للمؤمنين}ِإنََّم���ا َولِيُّ
ه���ي والي���ة هللا لعب���اده المؤمنين؟ إنه���ا والية رعاية، والي���ة هداية, والية رحم���ة, يهديهم, 
يؤيده���م, يرعاه���م بلطف���ه ورعايته ف���ي كل أمورهم وش���ؤونهم, ينصره���م, يوفقهم, يدبر 
شئونهم, يحدد لهم ويقرر لهم األسس والمعايير والمؤهالت لوالية أمرهم باعتبار ذلك من 
تدبيره لش���ؤونهم, يتولى تدبير ش���ؤونهم في كل مجاالت الحياة ومختلف نواحي الحياة, 
هللا.. هللا وليك���م, هللا العظي���م الرحي���م, هللا أرحم الراحمين, هللا ملك الس���ماوات واألرض, 
إل���ه الس���ماوات واألرض, فاطر الس���ماوات واألرض, قيوم الس���ماوات واألرض, وليكم أيها 
المؤمن���ون فكي���ف نتول���ى هللا؟ وكيف يتحق���ق لنا أننا ف���ي واقعنا نتول���ى هللا؟ بإيماننا به, 
بثقتن���ا ب���ه, بتوكلن���ا عليه, بالتزامن���ا بتعاليم���ه وطاعته, بتس���ليمنا لمنهج���ه, بإذعاننا ألمره, 

بمحبتنا له, بتولينا ألوليائه, وعدائنا ألعدائه.

�ة ذهنياتهم فارغة من يأتي يحش����وها  �ة الماليين في اأُلمَّ الي����وم هن����اك فراغ كبير في واقع اأُلمَّ
بأي حش����و يريد يأتي األمريكي يحش����وها يأتي اإلْس����َرائْيلي يحش����وها يأتي من هب ودب ُكّل 
يؤثر ُكّل يش����تغل في هذه الس����احة نحن طالما نتألم نعبر عن أس����فنا من هذا الواقع المرير في 
�����ة التي يفترض أنها أمه النور أمة القرآن أم����ه الهدى التي يفترض أن  العال����م اإلْس�����اَلمي هذه اأُلمَّ
لديه����ا م����ن النور م����ا يحصنها من ُكّل الظلمات م����ن الحق ما يحميها من تأثي����ر الباطل من القيم 
واألخ����الق م����ا يجع����ل منها أم����ة عظيمة متمي����زة بتلك.. الب����ارز ومؤثر وواقعي ف����ي الحياة هي 
الي����وم بيئ����ة مس����تهدفه مفتوحة وفيها فراغ كبي����ر..  قيم كبيرة غائبة أفس����حت مجاالً لألعداء 
أتوا ليعّززوا بدالً عنها أباطيَلهم ليعززوا بدل منها سمومهم التي تدمر األخالق تدمر القيم تدمر 
حتى الفطرة اإلْنَس����انية اليوم يتجه األعداء بكل جهد إلى تفريغ اإلْنَس����ان المس����لم من مضمونه 
مضمونة اإلْنَس����اني مضمونه األخالقي مضمونه القيمي مضمونه المبدئي حتى يصبح اإلْنَس����ان 
مف����رغ ل����م يعد لديه ال مبادئ تحكمه تحكم توجهه تمس����كه في اتجاه ثابت وصراط مس����تقيم 

وس����ير واض����ح وال أخ����الق تضب����ط تفاعالت����ه توجهاته مواقف����ه وال قيم هم يس����عون إلى تفريغ 
اإلْنَس����ان المس����لم من مضمونه حتى اإلْنَس����اني حتى يفقد إْنَس����انيته وفطرته اإلْنَس����انية، بعد أن 
يفرَغ من مضمونه المبدئي القيمي األخالقي اإلْنَساني الفكري الثقافي وأن يعموا عنه النور أن 
يحول����وا بينه وبين النور حتى يجروه إلى مرّبع الظالم حينها يصبح فريس����ًة س����هلة يصطادونه 
بكل بساطة وفريسة سهلة يستطيعون أن يوجهوه أينما شاءوا أين ما أرادوا أن يدفعوا به في 
أي موقف أن يحركوه تحت أي عنوان يصبح بدالً عن أن يكون إْنَس����انًا مس����تنيرًا مبصرًا واعيًا 
ناضجًا راش����دًا فاهمًا واعيًا يصبح إْنَس����انًا ضاالً تائهًا جاهالً ويصبح إْنَس����انًا ساذجًا قابالً للتأثير 
قاب����الً للتضلي����ل قابالً ألن يقودْوه إلى حيث ش����اءوا وأرادوا وهم يريدون هكذا، هذا هو ش����غل 
الش����يطان هذا ش����غل أولياء الش����يطان هذا هو العمل االس����تراتيجي والرئيسي الذي تركز عليه 
�ة الس����تعباد الناس للهيمنة التامة عليهم الهيمنة على  أمريكا ُتركز عليه إْس����َرائْيل الحتواء اأُلمَّ

النفوس على العقول على التفكير على التوجه على الموقف على ُكّل شيء.

إن والي���ة هللا والتول���ي لل���ه هي عالق���ٌة إيماني���ٌة ، وعروٌة 
وثيقٌة يرتبط بها اإلنسان المؤمن مع هللا سبحانه وتعالى 
، والية هللا سبحانه وتعالى وهو الرب ، وهو الملك ، وهو 
اإلل���ه ، وه���و الهادي ، وهو المدّبر ، واليته لعباده المؤمنين 
يتول���ى هو رعايته���م ، وهدايتهم ، ونصره���م ، ومعونتهم 
؛ إن ه���ذه الوالي���ة تعّب���ر ع���ن طبيعي���ة العالق���ة اإليمانية ، 
واالرتب���اط الوثي���ق بين المؤمن وبي���ن هللا – المؤمن الذي 
يتولى هللا – يعتمد على هللا – يلتجُئ إلى هللا – يستعين 
بالله – يس���تنصر بالله ، وهو أيضًا يس���ير في واقع حياته 
عل���ى ض���وء توجيهات هللا ، وتعليم���ات هللا ، وهداية هللا 

س���بحانه وتعال���ى . هذه الوالي���ة التي قال عنها جل ش���أنه 
ُلَماِت ِإَلى النُُّوِر{ ���َن الظُّ ���ُه َولِ���يُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مِّ }اللَّ
البق���رة 257. هكذا ه���ي الوالية اإللهية ، والية هداية ونور 
���َه َمْوَلى الَِّذي���َن آَمُن���وا َوَأنَّ اْلَكاِفِريَن  ونص���ر } َذلِ���َك ِبأَنَّ اللَّ
اَل َمْوَلى َلُهْم{ س���ورة محمد)11( }َواللَُّه َولِ���يُّ اْلُمْؤِمِنيَن{آل 
ِقيَن{ الجاثي���ة)19( . آيات  ���ُه َولِ���يُّ اْلُمتَّ عم���ران)68( .  }َواللَّ
كثي���رة تتح���دث عن والية هللا ، وكيف نتولى هللا ، وكيف 
تك���ون عملي���ة التول���ي لل���ه حال���ًة م���ن االرتب���اط اإليماني 
الوثي���ق بالل���ه س���بحانه وتعال���ى ف���ي كل مقام���ات الحياة 
؛ رؤي���ًة وبصي���رًة ، ون���ورًا ، واس���تبصارًا ، وف���ي مواجه���ة 

التحدي���ات ، واألخطار ، واألع���داء ، والمعضالت ، وكذلك 
ارتباط���ًا بحب���ل هللا س���بحانه وتعالى الذي به نكس���ب من 
هللا معونت���ه ، ونص���ره ، ورعايته ، وتوفيقه ، وتس���ديده ، 
ونتفي���أ في ظل الوالية اإللهية برحمة هللا الرحيم ، وكرم 
هللا الكري���م ، ونصر هللا القوي العزيز ؛ وهكذا هي مس���ألة 
إيمانية طبيعية ، بعيدًا عن تش���ويه اآلخرين  ومحاولتهم 
أن يتحدثوا عن المس���ألة بطريقة بش���عة ومش���ّوهة وكأن 
المسألة ال أساس لها ال في القرآن ، وال على لسان الرسول 
) صلوات هللا عليه وعلى آله ( . )السيد عبد الملك � خطاب 

يوم الوالية 1435ه�(

الوالي���ة ليس���ت مج���رد فك���رة خاص���ة، وصناع���ة مذهبي���ة، 
صنعتها طائفة معينة من أبناء األمة. ال، الوالية: هي حالة 
قائم���ة ف���ي واقع البش���رية، حال���ة قائمة موج���ودة عند كل 
البشر، حتى خارج الساحة اإلسالمية، طبعًا نقصد بالمفهوم 
األع���م )حالة الوالية(، بمعن���ى: ما من طائفة في هذه الدنيا، 
وال من فئة في هذا العالم )من أبناء البشر(، إال ولها ارتباط 
بجه���ة معينة، رموز معينين ترتبط به���م على أنهم المصدر 
والجه���ة التي تقت���دي بها، تتأثر بها، تس���تلهم منه���ا تعاليمها 
وتوجيهاته���ا، ُتق���دس م���ا يق���دم م���ن جانبها م���ن آراء ومن 
أفكار، وتعتبرها مسارها الذي تعتمد عليه كمنهج، كمواقف، 
كمس���ار في الحياة، هذا شيء قائم حتى في خارج الس���احة 
اإلس���المية، يعني: بين اليهود، والنص���ارى، والوثنيين... كل 
البش���ر هم على هذا األساس، وسواء كانوا أصحاب انتماء 

ديني )بالمعنى الشائع والمنتشر(، أو بغير ذلك، يعني: )طائفة، 
أو فئ���ة(، كل فئ���ات الدني���ا لها رم���وز معينون، لها ق���ادة، لها 
ق���دوات ترتب���ط بهم، تتأث���ر  بأقوالهم،  بآرائه���م، بأفكارهم، 
وتأم���ل أو تعتبر أن المفترض بكل الناس أن يحذو حذوها 
في أن يرتبطوا بتلك الجهة التي آمنت بها، وآمنت بأفكارها 
وثقافاته���ا وما تقدمه، ولهم مكانتهم وعظمتهم وأهميتهم؛ 
فهي حالة قائمة.. في الساحة اإلسالمية كذلك، في الساحة 
اإلسالمية كل الطوائف اإلسالمية، كل المذاهب اإلسالمية 
لهم ارتباطات برموز معينين، ينظرون إليهم على أنهم هم 
أه���ل الحق، وأهل الحل، وأهل العق���د، وأنهم من ينبغي أن 
تؤخذ أقوالهم، وأن يؤمن اآلخرون بأفكارهم، وأن يتقبلوا 
منهم ما يقدمونه، وأنهم القادة والقدوة واألس���وة، والذين 
يفت���رض االرتباط بهم من كل أبناء األمة، والحذو حذوهم 

من كل المنتمين لإلس���الم... هذه حالة قائمة في اإلس���الم، 
ف���ي الس���احة اإلس���المية حال���ة حاض���رة، وخارج الس���احة 
اإلس���المية حال���ة قائم���ة، فقط حساس���ية غريب���ة وعجيبة 
تجاه الوالية من المنظور القرآني، وعلى وفق ثقافة الغدير 

)ثقافة يوم الوالية(.
هذه المس���ألة تحظى بحساس���ية من أكثر األطراف، وُيْنَظُر 
إليها بتعقد كبير )عقدة عجيبة جدًا(، على نحٍو يدخل فيه 
العصبية المذهبية، تدخل فيه إش���كاالت كثيرة وتعقيدات 
كثي���رة؛ تؤث���ر على الكثي���ر من الناس حتى ف���ي التحقق من 
ه���ذه الثقاف���ة، ف���ي التعرف عل���ى ه���ذه المفاهي���م، وأحيانًا 
تنقل )أو تصاغ( مفاهيم أخرى، تحس���ب على الناس، وهم 
بريؤون منها؛ بهدف التشويه، التشويه الكبير جدًا.  )السيد 

عبد الملك � خطاب يوم الوالية 1438ه�(

مبدأ الوالية مبدأ قرآني وليس مذهبي

جهل األمة بثقافة الوالية جعلها ميدانًا ألعدائها يحركونها كيفما شاؤوا

والية الله نور وبصيرة ورعاية ونصر

الوالية ليست صناعة مذهبية بل حالة قائمة في واقع البشر

ملف
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 عباس محمود العقاد

به���ذا  االع���الن  العظي���م اختتم علي 
علي���ه الس���الم  حيات���ه الت���ي ابت���دأت 
ف���ي بيت هللا وانته���ت في بيت هللا 
!!  ومابي���ن المب���دأ والمنته���ى كان���ت 
س���جدة طويل���ة لل���ه .. يعل���ن الف���وز  
في وق���ت عظيم .. وم���كان أعظم … 
وطريق���ة ظلت تهز  أركان التاريخ .. 
ل���م أعرف  أو أس���مع ع���ن حاكم يتم 
اغتيال���ه ف���ي عاصمته ويقس���م برب 
الكعب���ة  ويقول : ) فزت ( !!  اي فوز 
يتح���دث عن���ه عل���ي ب���ن اب���ي طالب 

عليه السالم ؟
أنا أقس���م ب���رب الكعبة ل���و اجتمعت 
والحك���م  السياس���ة  قوامي���س  كل 
ف���ي العالم لما اس���تطاعت ان تحيط 

بمعنى هذا الفوز !
اش���ترك ف���ي 80 غ���زوة وص���رع به���ا 
ابطال العرب  وصناديدهم ولم يقل 

ف���زت !! بايع���ه الناس عل���ى الخالفة 
في مش���هد لم يس���بق ألي خليفة  أن 
م���ّر ب���ه .. ولم يقل ف���زت !! بل قال : 

اتخذوني وزيرًا  ال أميرًا  !
منذ س���نين كلما أمر على هذه الكلمة  
)) فزت ورب الكعبة (( أش���عر أن كل 
منظومت���ي الفكري���ة تهت���ز !! إذا كان 
علي عليه الس���الم ه���و الفائز .. فمن 

الخاسر يا ترى ؟!!
الف���وز والخس���ارة في قام���وس علّي 
يرس���مان لوحة اإلنسانية التي أرادها 
هللا أن تستخلفه في عالم الوجود ..

فليراجع كل مّنا ) فوزه ( و ) خسارته 
( ويعرضهما على قاموس علّي عليه 

السالم …
عظ���م هللا أجورك���م .. ف���از  عل���ي .. 
ورب  فق���ده  اإلنس���انية  وخس���رت 

الكعبة.

-مفكر وأديب مصري راحل-

فـــــزت ورب الكـــعبـــــة 

كتب/يحيى المحطوري

تال علينا توجيهات علي عليه السالم وجسدها في 
واقعنا فعال وعمال وتطبيقا وسلوكا

ربطنا بأخالق اإلس���الم وقيم���ه ، ولم يتمحور حول 
ذاته ، أو يربطنا بشخصه وصفاته

نه���ض بالمس���ؤولية منذ بزوغ فجر ا لمس���يرة.. القر  
آني���ة.. يتحمل أعباءها دون كل���ل أو ملل أو تضجر 

أو شكوى
رغ���م ما مر بها م���ن الصعاب ، وما مضى من المعاناة 
واالستضعاف وقلة الحيلة ، وضعف الناصر وغياب 

المساند والمؤازر
منذ سنين 

وهو يربينا ويرش���دنا ويدلن���ا على الصراط القويم ، 
وينير دروبنا ويهدينا ببينات القرآن الكريم 

يزرع فينا بذور التقوى ويس���قيها بالموعظة البالغة 
والمتابع���ة الحثيث���ة والنصح المتك���رر ، حرصا على 
نجاتن���ا وس���المة دينن���ا وأمال في أن ي���ؤدي كل منا 

مسؤوليته بما يرضي هللا 
إن���ه وهللا قائ���د س���فينة النجاة ، الص���ادع بأمر هللا ، 

المبلغ لرساالته وهداه 
أنع���م هللا ب���ه قائ���دا لليمنيي���ن  ، وم���ن ب���ه عليه���م 
دون س���ائر المس���لمين ، حامال لراية الدين متمس���كا 
بمنه���ج آبائه الطاهرين وس���ائرا عل���ى درب األولياء 

والصالحين وطريق األنبياء والمرسلين
يتلو عليهم قول هللا 

ِخ���ُذو۟ا ٱۡلَیُه���وَد َوٱلنََّصٰ�َرٰىۤ  َه���ا ٱلَِّذی���َن َءاَمُنو۟ا اَل َتتَّ  َیٰ�ۤأَیُّ
نُكۡم َفِإنَُّهۥ  َأۡولَِیۤاَءۘ َبۡعُضُهۡم َأۡولَِیۤاُء َبۡعۚض َوَمن َیَتَولَُّهم مِّ

ٰ�ِلِمیَن ِمۡنُهۡمۗ ِإنَّ ٱللََّه اَل َیۡهِدی ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ
فال عجب

 إن عمي���ت عن���ه عيون رأت في أعدائ���ه من اليهود 
والنصارى أولي���اء ، واتخذتهم دونه قادة وزعماء ، 

ممن قال هللا فيهم 
���َرض ُیَس���ٰ�ِرُعوَن ِفیِهۡم  َفَت���َرى ٱلَِّذی���َن ِف���ی ُقُلوِبِهم مَّ
َیُقوُلوَن َنۡخَشٰىۤ َأن ُتِصیَبَنا َدۤائَرة َفَعَسى ٱللَُّه َأن َیۡأِتَی 
و۟ا  ۡن ِعنِدِهۦ َفُیۡصِبُحو۟ا َعَلٰى َمۤا َأَس���رُّ ِبٱۡلَفۡت���ِح َأۡو َأۡمر مِّ

ِفۤی َأنُفِسِهۡم َنٰ�ِدِمیَن
فق���د س���ارت خلف���ه جم���وع المؤمني���ن ، ف���ي زم���ن 
االرت���داد العرب���ي المبي���ن والتطبيع وال���والء المعلن 

للمجرمين من بني إسرائيل ،
ينص���رون دي���ن هللا تح���ت رايت���ه ، ويقاتل���ون ف���ي 
س���بيله تحت لوائه ، ويجس���دون ف���ي واقعهم قول 

هللا تعالى
َه���ا ٱلَِّذی���َن َءاَمُن���و۟ا َم���ن َیۡرَت���دَّ ِمنُك���ۡم َع���ن ِدیِن���ِهۦ  َیٰ�ۤأَیُّ
وَنُهۥۤ َأِذلٍَّة َعَلى  ُهۡم َوُیِحبُّ َفَس���ۡوَف َیۡأِتی ٱللَُّه ِبَق���ۡوم ُیِحبُّ

ٍة َعَلى ٱۡلَكٰ�ِفِریَن ُیَجٰ�ِهُدوَن ِفی َس���ِبیِل  ٱۡلُمۡؤِمِنی���َن َأِعزَّ
���ِه َواَل َیَخاُف���وَن َلۡوَمَة اَلۤئۚم َذٰ لِ���َك َفۡضُل ٱللَِّه ُیۡؤِتیِه  ٱللَّ

َمن َیَشۤاُءۚ َوٱللَُّه َو ِٰسٌع َعِلیٌم
متمس���كين بوالية علي عليه الس���الم الذي قال هللا 

فيه 
���ُه َوَرُس���وُلُهۥ َوٱلَِّذی���َن َءاَمُن���و۟ا ٱلَِّذی���َن  ُك���ُم ٱللَّ ِإنََّم���ا َولِیُّ

َكٰوَة َوُهۡم َر ِٰكُعوَن َلٰوَة َوُیۡؤُتوَن ٱلزَّ ُیِقیُموَن ٱلصَّ
وس���يتحقق عل���ى يدي���ه وأيديهم أم���ر هللا الغالب ، 

ووعده الصادق الذي ال خلف له وال تبديل
َوَمن َیَتَولَّ ٱللََّه َوَرُس���وَلُهۥ َوٱلَِّذی���َن َءاَمُنو۟ا َفِإنَّ ِحۡزَب 

ٱللَِّه ُهُم ٱۡلَغٰ�ِلُبوَن
والعاقبة للمتقين 

اآليات من ] سورة المائدة  من 51 إلى56 [

حفيــــــد علــــــــي 

اطل���ع مدير مكتب رئاس���ة الجمهورية أحمد حامد 
ومحاف���ظ صع���دة محم���د جابر عوض الي���وم على 
س���ير العمل بمش���روع بن���اء مستش���فى جماعة في 
مديري���ة مج���ز، الذي تنف���ذه وزارة الصح���ة العامة 

والسكان عبر مكتبها بالمحافظة.
واستمع مدير مكتب الرئاسة ومحافظ صعدة من 
مدي���ر مكت���ب الصح���ة بالمحافظة الدكت���ور يحيى 
ش���ايم، ونائب���ه للرعاية الصحي���ة األولي���ة الدكتور 
عبدالغني فريح إلى ش���رح عن مستوى اإلنجاز في 

المشروع.
وأك���د حامد وع���وض عل���ى أهمية إنجاز مش���روع 
مستش���فى جماع���ة ليس���هم ف���ي توفي���ر الخدمات 
الصحي���ة للمواطنين في مديريات الحد الش���مالي 

وتخفيف معاناتهم في هذا الجانب.
كما اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومحافظ 
االس���تخبارات  هيئ���ة  رئي���س  ومعهم���ا  صع���دة 
العس���كرية الل���واء الركن عب���دهللا الحاك���م، ومدير 
عام الش���كاوى حمود غابش على مس���توى اإلنجاز 
في مش���روع بناء س���د الحماطي في مديرية مجز 

وال���ذي ينفذ بمبادرات مجتمعية وتعاون الس���لطة 
المحلية في المحافظة بتكلفة 130 مليون ريال.

واس���تمعوا من القائمين على المشروع إلى إيضاح 
ع���ن ما تم إنجازه في المرحلة األولى والثانية من 

المشروع.
وقد أكد مدير مكتب الرئاس���ة على أهمية التوسع 
ف���ي تنفي���ذ مش���اريع الس���دود بالمحافظة لتس���هم 
ف���ي تغذي���ة المي���اه الجوفي���ة بالمحافظ���ة.. الفت���ا 
إل���ى أهمية مراع���اة الجوان���ب المتصلة باألش���كال 

الهندسية للسدود.
فيما أش���ار محافظ صعدة إلى أن السلطة المحلية 
في المحافظة ساهمت ب� 30 مليون ريال لبناء سد 
الحماط���ي إل���ى جان���ب المس���اهمة المجتمعية في 
المش���روع ال���ذي س���يعمل على حجز مي���اه األمطار 

لالستفادة منها في األنشطة الزراعية.
بدوره تطرق رئيس هيئة االستخبارات العسكرية 
المجتمعي���ة  المب���ادرات  دور  تفعي���ل  أهمي���ة  إل���ى 
الس���تكمال تنفي���ذ المش���روع وغيره من المش���اريع 

الخدمية والتنموية.

مدير مكتب الرئاسة ومحافظ صعدة يتفقدان 
العمل بمستشفى جماعة وسد الحماطي بمجز


