
ــت مجرد  ــبة يوم الوالية ليس مناس
ــن،  ــاء للدي ــو إحي ــرة، ه ــبة عاب مناس
ــاب عن أذهان  ــاء للجهاد الذي غ إحي

أمتنا العربية واإلسالمية.
ــرم الله وجهه-  والية اإلمام عيل -ك
ــي رباني   ــه وأمر إله ــي والية من الل ه
ــة  ــرك العصبي ــه وت ــان ل ــب اإلذع يج
ــه بتدبر  ــل مع آيات الل ــاء، لرنح العمي
ــام عيل -كرم  ــىل والية اإلم لنتعرف ع
ــل  ــب الجل ــك الخط ــه- ذل ــه وجه الل
ــة، وذلك من  ــم البالغ يف األهمي العظي
ــوله  ــه املنزلة عىل رس ــات الل خالل آي
ــلم-  ــىل الله علية و آله وس ــد -ص محم
ولذلك فإنني ال أحتج عىل من ينكرها 
ــا تدبر آيات  ــرآن الكريم.. علين إّال بالق
ــُروَن  ــَال َيَتَدَبّ ــا { أََف ــر فيه ــه والتفك الل

اْلُقْرآَن أَْم َعَىلٰ ُقُلوٍب أَْقَفاُلَها}
من خالل جميع آيات الله سنالحظ 
ــن  ــا م ــي فيه ــلوب الربان ــري األس تغ
خطاب حنون ورقيق يف جميع اآليات 
ــوله الكريم إىل  ــب فيها رس التي خاط
ــك عندما أنزل الله  خطاب تهديد وذل
ــيل عليه  ــغ بوالية اإلمام ع ــة التبلي آي
ــن األهمية البالغة  ــالم ؛  ملا فيها م الس
والقصوى فهي كمال للدين اإلسالمي 

الحنيف..
ــىل  ــت ع ــي أنزل ــات الت ــع اآلي جمي

ــاب فيها باللني  ــول الله كان الخط رس
والرقة والحنان مثل قوله تعاىل: { طه 

(1) َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقٰى}
ــس (1 ) َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم  وقوله: { ي

(2) إَِنَّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي} 
إَِذا  ــِل  َوالَلّْي ــى.  َح َوالُضّ  } ــه:  وقول

َعَك َرُبَّك َوَما َقَىل} َسَجى. َما َوَدّ
ــت لكم  ــرية ولكني وضع ــات كث اآلي
البعض منها ملجرد التوضيح فقط، ثم 
ــة بالتبليغ   ــة الله الواضح جاءت كلم
ــرش من ذي  ــج  يف الثامن ع ــوم الح يف ي
ــة  ــوداع" كلم ــة ال ــوم "حج ــة ي الحج
ــغ  ــمس بالتبلي ــوح الش ــة وض واضح
ــب  ــه وج ــيل وعلي ــام ع اإلم ــة  لوالي
ــع  ــان لجمي ــام واالذع ــتنفار الع االس
ُسوُل  املسلمني قال تعاىل: { : َيا أَُيَّها الَرّ
َبِلّْغ َما أُْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َرِبَّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل 

َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه}
ــم يكن التبليغ  ــر إلهي بالتبليغ ل  أم
ــه أمر  ــني بأن ــض املغالط ــه بع ــا قال كم
ــالة كانت قد  ــالة، فالرس ــغ الرس بتبلي
ــوداع إال بعد  ــت فما كانت حجة ال بلغ
ــالة وقبل وفاة  إتمام نرش وتبيلغ الرس

رسولنا الكريم بثالثة أشهر!!
ــل والعظيم  ــر الجل ــو هذا األم  ما ه
ــه  ــلوب الل ــري أس ــه تغ ــن أجل ــذي م ال
ــاء  ــوله فج ــع رس ــاىل م ــبحانه وتع س

ــم تبلغ فما بلغت  كتهديد واضح فإن ل
رسالته!! فان لم تبلغ  بهذا األمر فكأنك 
يا محمد لم تبلغ الرسالة وضاعت كل 
ــرب والكفاح والعناء  أيام الجهاد والص
ــه من أجل نرش  ــول الل الذي عاناه رس
ــتكون  ــا، وعليه فس ــالة وتبليغه الرس

الرسالة بال أهمية أو معنى!
دعكم من العصبية وأكملوا معي 

ــه  الل ــات  آي ــر  ــال ونتدب ــر قلي لنفك
ــول  ــاءل: ملاذا هذا التهديد لرس ونتس

الله؟!
ــالة  ــادل الرس ــغ يع ــذا التبلي ألن ه

بأكملها ولن يكتمل الدين إّال بها
ــُه َيْعِصُمَك ِمَن  ــاىل :{َو الَلّ ثم قال تع

الَنّاِس}
ــوله الكريم  ملاذا قال  الله تعاىل لرس

بأنه سيعصمه من الناس؟!
ــن  ــاف م ــه يخ ــول الل ــل كان رس  ه

الناس حتى يحتاج هذه العصمة؟!
حاشا وكال فهو لم يكن يخىش أحد، 
ألنه ال يخاف يف الله لومة الئم، بل كان 
ــىل أعقابهم  ــالب الناس ع ــىش انق يخ

ودخلولهم نار جهنم!
ــول صىل الله  فمن الواضح أن الرس
ــرا لهذا  ــلم كان منتظ ــه وس ــه وآل علي
ــأن يعصمه  ــن صادق الوعد ب الوعد م

من الناس!

 وبالفعل الذي كان  يخىش  انقالبهم 
واحتاج لعصمة الله منهم، هم أنفسهم 
الذين  انقلبوا بعد وفاته وانقلبوا عىل 
ــم يف هذه  ــار الله إليه ــر الله وقد أش أم
ــٌد إَِالّ  ــا ُمَحَمّ ــاىل :{وم ــال تع ــات ق اآلي
ُسُل أَ َفِإْن  ــوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرّ َرُس
ماَت أَْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعىل  أَْعقاِبُكْم َو َمْن 
ئاً  ــيْ َيْنَقِلْب َعىل  َعِقَبْيِه َفَلْن َيُرضَّ الَلَّه َش

اِكرين} َو َسَيْجِزي الَلُّه الَشّ
ــولنا األعظم  ــاه رس ــا كان يخش وم
ــىل الوالية  ــوا ع ــدث التف ــو الذي ح ه

وطمسوها وكأنها لم تكن!!
ــَه ال َيْهِدي  ــاىل :{ إَِنّ الَلّ ــال تع ــم ق ث

اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن}
ألن الكافرين ليس لهم هداية  ألنهم 

هم من ال يريدون الهداية.
ــولنا  بعد نزول هذه اآليات وقف رس
ــم يف حالة  ــم يف منطقة غدير خ األعظ
ــع  جمي ــع  جم ــوى  قص ــتنفارية  اس
ــبقوه  ــلمني وانتظر مجيء من س املس
ــوع ملنطقة غدير خم  ــة للرج إىل املدين
من أجل التبليغ وفعال بلغ ما أنزل الله 
ــاس بوالية اإلمام  ــن تبليغ الن عليه م
عيل -كرم الله وجهه- كإمام للمسلمني 
ــوله  وخليفة الله يف أرضه وويص لرس

وبايعه جميع املسلمني،
ــهودة ومتواترة  ــذه الحادثة مش وه

ــنة وال ينكرها إال  ــب الس ــع كت يف جمي
جاحد وكافر..

ــذه اآلية  ــغ ه ــد التبلي ــت بع ــم نزل ث
ــْم َوأَْتَمْمُت  ــْم ِديَنُك ــُت َلُك ــْوَم أَْكَمْل {اْلَي
ــالَم  ــْم ِنْعَمِتي َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِْس َعَلْيُك
ــول الله -صىل  ــا قال رس ــاً} عنده ِدين
ــد لله  ــلم- "الحم ــه وآله وس ــه علي الل
ــام النعمة، و  ــن، و تم ــال الدي ــىل كم ع
ــالتي، ووالية عيل بن  ــرب برس ريض ال
ــت اآلية {اْلَيْوَم َيِئَس  أبي طالب ثم نزل

اَلِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم} .
ــات عىل  ــب الواجب ــن أوج ــس م ألي
املسلمني االحتفال بهذا اليوم ألن فيه 
اكمال للدين، واتمام نعمة الله علينا؟!

ــد ويحتاج  القرآن كتاب هداية ورش
ــا يف  ــا تفكرن ــى م ــرون ومت ــوم يتفك لق
ــة ونكون من  ــريزقنا الحكم ــه فس آيات
ــوله  أويل األلباب الذين تولوا الله ورس
ــا بتوليهم من  ــن أمرن ــام عيل وم واإلم
ــذا املتمثلة  ــدى إىل يومنا ه ــالم اله أع
ــي  ــك الحوث ــد عبداملل ــيد القائ بالس

حفظه الله..
ــيل – ــام ع ــا لإلم ــننترص بنرصتن س

ــولنا "  ــالم- فهذه دعوة رس ــه الس علي
ــن عاداه،  ــن وااله، وعاد م اللهم وال م

وانرص من نرصه، واخذل من خذله".

04 الثــــورةرأي

وفــــاء الكبســي

 آل سعود وعاصفة والية اإلمام علي أمر إلهي عظيم
نصرة  الروهينجا 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــاهدتم دجال  ــعود عىل مر التاريخ ؟! وهل ش هل رأيتم أقبح من آل س
ــعود أمثال عبد  ــاء وهابية آل س ــل وتجني علم ــا يضاهي دج وتجني
ــديس ومحمد العريفي وعائض  ــيخ وعبدالرحمن الس العزيز آل الش
ــاكلتهم من علماء الديوان امللكي  ــلمان العودة ومن عىل ش القرني وس
ــعودي الذين جعلوا من الدين مطية آلل سعود لتحقيق رغباتهم  الس
ــخروا بالد  ــم  وتدعيم حكمهم وس ــة مصالحهم وتعزيز نفوذه وخدم
ــة آل سعود، حتى فريضة الحج  ــات يف خدمة سياس الحرمني واملقدس
ــتها وأهدافها السامية وحولوها إىل مجرد تظاهرة  أفرغوها من قداس
سنوية سياحية استثمارية تدر عليهم األموال، عالوة عىل إقحامها يف 
معمعة السياسة وتصفية الحسابات ، فيمنعون حجاج هذه الدولة أو 
تلك بحسب طبيعة العالقات معها وبما يتماىش مع مصالحهم ، وكأن 
ــة يف ملكيتهم الخاصة وكأن الحج فريضة عىل كل من يرىض عنه  الكعب

آل سعود وليس فريضة عىل كل مسلم ومسلمة.
يف عدوانهم عىل بالدنا أطلق آل سعود  عىل همجيتهم اسم عاصفة 
الحزم ، وحشدوا لهم كافة األفاكني واملنافقني ودعاة االرتزاق والعمالة 
ــرش ورموز  ــابق دعاة ال ــربر، فتس ــدوان غري امل ــل تربير هذا الع ــن أج م
الكهانة وحاخامات الوهابية عىل إصدار الفتاوى التي تبيح قتل أبناء 
ــم الدفاع  ــعب اليمني تحت يافطة الدفاع عن الرشعية  وتارة باس الش
ــض الحوثيني،  ــويس والرواف ــد اإليراني املج ــنة ومحاربة امل ــن الس ع
ــاب املندب وجميعها  ــم حماية أمن اململكة وتأمني ب ــارة أخرى باس وت
ــاهدنا كيف ذهب العريفي  ــت للحقيقة بصلة، وش ــربرات كاذبة ال تم م
إىل الحدود وقام بإطالق بعض قذائف املدفعية عىل املناطق الحدودية 
ــعودي، وشاهدنا السديس وهو يتنقل بني  اليمنية كدعم للجيش الس
ــيا وماليزيا والسودان لجلب  ــتان واندونيس بنجالدش والهند وباكس
ــهم الفرار تحت شماعة حماية الكعبة  املرتزقة للقتال نيابة عن جيش
ــعود وتنفيذا  ــن اليمنيني، كل ذلك من أجل إرضاء آل س ــات م واملقدس
ــدة وأهداف الصهاينة واألمريكان، ضاربني بقيم الدين وحرماته  ألجن
ــح وجرائم  ــرأة إىل الدفاع عن مذاب ــم الج ــط ، وبلغت به ــرض الحائ ع
ــاء وأطفال اليمن والتحريض عىل ارتكاب املزيد  ــيادهم يف حق نس أس
ــي وكأن أهل اليمن يمثلون  ــك من داخل الحرم املك ــا والرتويج لذل منه
الخطر الحقيقي عىل اإلسالم واملسلمني ويجب استئصالهم والقضاء 

عليهم.
ــد أكرث من  ــعودية اإلجرامية بع ــادة األمل الس ــة الحزم وإع عاصف
ــراب والدمار والحصار، وكم  ــني ونصف لم تخلف غري القتل والخ عام
ــة صوب العدو  ــعودية موجه ــى أن تكون هذه العواصف الس ــا نتمن كن
اإلرسائييل نرصة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل منذ 
ــديس أن يدعو لفتح باب  ــام 1948م وحتى اليوم، وكم انتظرت الس الع
ــلمني الروهينجا يف بورما الذين يتعرضون ألبشع  الجهاد لنرصة املس
ــل والتهجري  ــب والتنكي ــة والتعذي ــادة الجماعي ــل واإلب ــوف القت صن
ــاء والتمثيل بهن  ــاب النس ــىل اغتص ــة عالوة ع ــة العنرصي والتصفي
ــت بأن يحرك  ــة هناك، وتوقع ــة ذات األغلبي ــل الطائفة البوذي ــن قب م
الزهايمري سلمان طائراته وبوارجه ويعلن عن عاصفة حزم يوجهها 
صوب نظام ميانمار لنرصة املسلمني واملسلمات هناك، ولكن السديس 
ومن عىل شاكلته اكتفوا بالدعاء فقط ظنا منهم بأن الله سيتقبل منهم 
ــني بأن الله ال يتقبل إال من املتقني، عاصفة الدعاء لنرصة  ذلك متناس
ــعود ودعاة  ــارة وعمالة آل س ــة وحق ــف وضاع ــلمي بورما، تكش مس
ــاب  ــم عبارة عن أدوات تعمل لحس ــعودية، وتؤكد بأنه ــة الس الوهابي
الصهيونية العاملية وخدمة للمصالح واملشاريع األمريكية يف املنطقة.

ــذا ال  ــة ول ــة بريطاني ــة صهيوني ــعود نبت ــد آل س ــرص املفي باملخت
ــلمني يف بورما  ــا، وخذالنهم للمس ــىل بالدن ــن عدوانهم ع ــتغرب م نس
ــطني وتآمرهم عىل العراق وسوريا وليبيا ومرص ولبنان واليمن،  وفلس
ــوا لخدمة  ــن أن يعمل ــلمني، وال يمك ــالم واملس ــداوة لإلس ــد ع فهم أش
ــبب يف  ــون ذرة إيمان لكانوا الس ــلمني، ولو كانوا يمتلك ــالم واملس اإلس
ــعوب العربية واإلسالمية  من  ــلمني وانتشال الش وحدة العرب واملس
حالة الفقر واملعاناة التي تعاني منها شعوبها ، ولكنهم رجٌس من عمل 
الشيطان ودورهم يقترص عىل اإلغواء والقتل والخراب والدمار وإثارة 
ــات والتنظيمات  ــة ودعم الجماع ــات املذهبية والطائفي ــنت واألزم الف
ــويه صورة اإلسالم واملسلمني وتنفري اآلخرين  اإلرهابية من أجل تش

عن الدخول إليه بعد أن صوروا لهم بأنه دين اإلرهاب واإلرهابيني.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

دالالت الغدير

يحيى صالح الدين
غدير خم برئ واقعة بني مكة واملدينة مر بها رسول الله صىل الله 
ــلم بعد عودته من حجة الوداع، ويف ذلك اليوم نزل  عليه وآله وس
ــول الله بأمر إلهي (ياأيها الرسول  جربيل عليه السالم عىل رس
ــالته) وقام  ــغ ما أُنزل اليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رس بل
ــيل: من كنت مواله فهذا عيل  ــاً الناس ورافعاً ليد اإلمام ع مخاطب
مواله اللهم وال من وااله وانرص من نرصه وعاد من عاداه واخذل 
ــوم اكملت لكم  ــرآن الكريم (الي ــت آخر آية يف الق ــن خذله. ونزل م

دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا ).
ــا أن نتوالهم ونتخذهم  ــذه الحادثة لها داللة ملن يجب علين ه
أولياء، أمر لألمة ابتداء بأمري املؤمنني عيل عليه السالم ومن بعده 
ــاة إىل يوم القيامة  ــفن النج ــالم الهدى من أهل بيت النبوة س أع
ــؤوليتها  ــبة لقيام األمة بمس والية األمر قضية هامة جدا بالنس
ــتوى حفظ وحماية  ــالة لباقي األمم وعىل مس ــاه إبالغ الرس تج
حقوق الناس من أي انتهاك من أعداء الله وأعداء األمة واليمكن 
ــامية، ولن  ــؤولية واملهمة واألهداف الس ــم تنفيذ هذه املس لغريه
تجد األمة من يحرص عىل حقوقها وأمني عليها سوى من يتحىل 
ــا يحمله من  ــالم بم ــان ونهج اإلمام عيل عليه الس ــات وإيم بصف
ــة قرآنية ثقافة الخروج عىل الظاملني واإلخالص لدين الله ..  ثقاف
ولكن لألسف عندما حادت األمة عن هذا النهج تحول واقعها اىل 
ــب األمم عليها ونهب خرياتها وأصبح واقع  مانراه اليوم من تكال
ــكنة اليهود  ــن الله الذلة واملس ــت من رضبت عليهم م ــاس تح الن

والنصارى.
ــر لنا ملكنا  ــاذ أوليائه والة أم ــه باتخ ــكنا بأمر الل ــو أنا تمس ول
ــفننا البحار  ــه وأعدائنا وألصبحنا نحن من تجوب س من أعدائ

فاتحني ونارشين لدين الله الحق.
ــؤولية إبالغ  ولكانت أمتنا تقوم بدورها وتكليفها وتحمل مس
ــمحاء والعمل عىل إخراج الناس من الظلمات إىل  ــالة الس الرس

النور ونرصة املستضعفني.
ــالم الهدى من  ــض اتخاذ اإلمام عيل وأع ــا نرى من يرف ولكنن
ــارع باتخاذ أمريكا واليهود  ــل البيت أولياء ووالة أمر نراه يس أه

أولياء تشابهت قلوبهم بعضهم أولياء بعض.

والية الغدير.. والية الصندوق.. 
والية البيت األبيض

جميل أنعم العبيس
ــن والحسني ونسلهما  الوالية لإلمام عىل والحس
ــث الثقلني "كتاب الله  ــب حدي رىض الله عنهما حس
ــر"، وبنظرة إىل  ــي" وحديث "الغدي ــي آل بيت وعرتت
ــالمي  ــهد العام يف الوطن العربي والعالم االس املش
ــوف يف  ــة الصف ــت يف مقدم ــيعه آل البي ــد أن ش نج
مقاومة املشاريع الصهيونية االستعمارية وأدواتهم 
ــي واإلخواني  ــري الوهاب ــي والتكف ــن النظام امللك م
ومرتزقة السلطة واملال والكيانات العنرصية الذين 

مزقوا اإلنسان واألرض.
ــوري املعتدل  ــام الجمه ــدوق للنظ ــة الصن ووالي
ــم والزعيم  ــة املريحة للحزب الحاك ــي األغلبي تعط
الواحد وبنسبة %99,9 والدستور والقانون مفصل 
ــًال للرئيس مدى الحياة، حتى التوريث، ما لم  تفصي
يقذف به انقالب عسكري أو ثورة شعبية إىل الرفيق 

األعىل أو املنفى. 
ووالية النظام الجمهوري العادل ودستوره يحدد 
ــنوات  ــنوات قد تجدد بخمس س الوالية بخمس س
ــزل واعتزال  ــابق للمن ــرى وبعدها الرئيس الس أخ
السياسة والعمل الخريي وكتابة املذكرات لألجيال 
ــيعي الهادوي الزيدي. يقول  القادمة، واملذهب الش

بجواز تقدم املفضول يف ظل وجود األفضل.
ــي  ــوري الوطن ــوري الث ــام الجمه ــة النظ ووالي
ــة  ــكا اإلمربيالي ــادى ألمري ــام مع ــو نظ ــي ه القوم
ــعودية،  الس ــة  والرجعي ــة  العنرصي ــة  والصهيوني
ــارصة هذا النظام حتى  ــادة ما يتم محاربة ومح وع
ــة  ــدل بالوصاي ــوري معت ــام جمه ــول إىل نظ يتح
الرجعية السعودية، والنهاية السجود يف الكنيست 

الصهيوني واإلنبطاح للبيت األبيض.
ــمايل هي والية  ــة الصندوق يف الغرب الرأس ووالي
ــيطر عليها املال اليهودي،  املال واإلعالم والتي يس
ــدو  ــات الع ــذ رغب ــداً ينف ــا وأب ــرب دائم ــك فالغ لذل

الصهيونى بامتياز.
ــس  "ريك ــي  األمريك ــة  الخارجي ــر  وزي ــوم  والي
ــون" يرصح بوجود لجنة من البيت األبيض  تيلرس
ــج التعليمية  ــىل تنقيح املناه ــعودية تعمل ع يف الس
ــرف، والبيت األبيض  ــعودية الوهابية من التط الس
ــاجد،  ــبان عىل املس يرشف عىل توزيع أئمة من الش
ــني  ــة املحتل ــود الصهاين ــة اليه ــة بالنهاي واملحصل
لفلسطني أهل كتاب، وهذه هي والية البيت األبيض 
ــة اليهود  ــي، والي ــت الصهيون ــي والكنيس األمريك
ــعودية  ــة والس ــة عام ــة امللكي ــارى لألنظم والنص
ــات التكفري  ــن اإلخوان وجماع ــة وأدواتهم م خاص
ــن أغرقوا  ــلطة املعتدلة والذي ــال والس ــة امل ومرتزق

وفرقوا ومزقوا اإلنسان واألرض.
ــة لإلمام عيل  ــر عيد الوالي ــبة عيد الغدي وبمناس
كرم الله وجه يف هذا اليوم والشهر والزمان، ويف ظل 
ــت الصهيوني  عدوان والية البيت األبيض والكنيس
ــا واليمن  ــوريا وليبي ــراق وس ــىل الع ــم ع ومرتزقته
ــد الح وتجىل،  ــق وأهله ق ــار، فإن الح ــى ميانم وحت
ــان عىل حقيقته  ــه قد انفضح وب ــل وأصحاب والباط

بالصوت والصورة والقول والفعل حتى العهر.
والتقوى إتباع الحق واجتناب الباطل ومحاربته، 
ــىل آل محمد. صلوا عىل  ــم صل عىل محمد وع والله
محمد وعىل آل محمد. والله ال يهدي القوم الظاملني.

تمر بأمتنا ذكرى عظيمة هي ذكرى والية 
ــوله وأعالم الهدى بداية من اإلمام  الله ورس
ــم الهدى  ــالم ووصوال إىل عل ــيل عليه الس ع
ــة لحمل  ــون األمة مؤهل ــان لتك ــذا الزم يف ه
ــة أعدائها ولتهتدي  ــؤولياتها. ومواجه مس

بالقرآن ولتكون غالبة يف مواجهة أعدائها.
يف يوم 18ذي الحجة ورسول الله صلوات 
ــة الوداع  ــه عائد من حج ــه عليه وعىل آل الل
ــدة وهي آخر  ــورة املائ ــه ذلك يف س ــر الل وذك
ــم تتحدث عن  ــرآن الكري ــورة نزلت يف الق س
ــوله  ــة الله ورس ــيس وهي والي ــوع رئي موض
ــود  ــويل لليه ــورة الت ــدى وخط ــالم اله وإع

والنصارى.
ــاخنة مهمة جدا ورسول الله  نزلت آية س
ــرتق الطرق أناس توجهوا  يف غدير خم يف مف
اليمن وأناس العراق وأناس الشام نزلت هذه 
ــن خطورة  ــد الحديث ع ــاخنة بع اآلية الس
ــعون يف األرض فسادا والله ال  اليهود (ويس

يحب املفسدين ).
وبعدها!!!!!!!بآية أي من سيواجه اليهوج

قال الله تعاىل (يأيها الرسول بلغ ما انزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 
ــه ال يهدي  ــن الناس إن الل ــه يعصمك م والل

القوم الكافرين )صدق الله العظيم
ــم يتقدم  ــه ول ــول الل ــف رس ــا توق وبعده
ــوا ان  ــن تقدم ــر كل م ــدة وأم ــوة واح خط

يرجعوا ويف الصحراء ووقت الظهرية.
ــاب اإلبل وخطب خطبة إىل  نصبت له اقت

أن قال.
ــوالي  وإنا موىل  ــاس إن الله م ــا الن (يأيه
ــن كنت  ــهم فم ــن أنفس ــم م ــني أوىل به املؤمن
ــم وال من وااله  ــواله الله ــذا عيل م ــواله فه م
ــاداه وانرص من نرصه واخذل من  وعاد من ع

خذله).
ــول الله  ــه وبلغه رس ــن الل ــر م أي أن األم

لألمة (فمن كنت مواله فهذا عيل مواله).
ــالم (عبارة  ــيد حسني عليه الس قال الس

هذا) أي هذا ويل أمركم هذا ويل أمر يليق بإله 
ــذه األمة يليق  ــؤولية ه هذه األمة يليق بمس

برسولها
وهي مثل قول نبي من أنبياء بني إرسائيل 

(أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ).
ــداد لوالية  ــي امت ــيل ه ــام ع ــة اإلم فوالي
ــه لتكون األمة  ــول الله  امتداد لوالية الل رس
ــن تهتدي  ــي الغالبة وم ــون ه ــة أن تك مؤهل
ــن  تتحرك إلظهار  ــرآن الكريم وم ــدى الق به
ــر األرض من  ــىل الدين كله وتطه دين الله ع

كل الباطل
ــوله.  ولكن عندما أتى من خالف الله ورس
ــي نبايعك مثلما  ــدك يا أبا بكر ك ليقول مد ي
ــامري بني إرسائيل (اجعل لنا آلهة) قال س

وهذا قال اجعل لنا خليفة!
وجنوا عىل األمة وحرفوا مسارها وهاهي  
ــرآن حتى تولت الطغاة مثل  تنحرف عن الق
ــة ووصوال إىل أمريكا وإرسائيل  يزيد ومعاوي
ــة. ومضللة وتحت  فأصبحت مقهورة وذليل

أقدام اليهود.
ــات العجيبة  ــن املفارق ــرص وم ــذا الع يف ه
نجد والية أخرى  غري والية الله تفرض عىل 

األمة وهي والية أمريكا وإرسائيل.
ــي أمريكا تقول (من لم يكن  معنا فهو  هاه

ضدنا ).
ــذو اليهود  ــاىل (ال تتخ ــال الله تع ــا ق وكم
ــان  األم ــدم  ق ــا  أولياء)وبعده ــارى  والنص
(أنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
ــالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  يقيمون الص
ــن امنوا فإن  ــوله والذي ــن يتوىل  الله ورس وم

حزب الله هم الغالبون).
ــة  أمريكا وإرسائيل  ونجد. اآلن يف مواجه

كيف. هي ذليلة ومضللة وكيف هي غالبة.
فمن اجل أن تنترص. األمة عىل. أعدائها لن 
ــوله واإلمام  تنترص إال عندما تتوىل الله ورس
ــة  وأيضا  ــون  غالب ــدى لتك ــيل وإعالم اله ع
ــون هي   ــن الضالل وتك ــن م ــة وتحص مهتدي

حزب الله الغالب وتغلب أمريكا وإرسائيل.
ــذه الوالية تجده زائغ  ــد من يرفض ه ونج
ــف  يف تويل  اليهود والنصارى وهذا زمن  كش

الحقائق.
ــكل  ــىل اليمن واألمة بش ــذا العدوان ع وه
ــود والنصارى  ــداد ملرشوع اليه عام هي امت
ولن تنترص األمة إال عندما تتوىل من أمر الله 

بتوليهم.
ــرصوا يف  ــف  انت ــود كي ــام اليه ــا أم ورأين
ــوت يف لبنان  ــدول وهزم ــتان وكل ال أفغانس

واليمن ملاذا ؟؟
ــوله وأعالم  ــه ورس ــويل الل ــو ت ــبب ه الس
ــوىل اإلمام عيل  ــون غالبة فمن يت الهدى لتك
ــه غالبون،  ــد الل ــم كما وع ــالم الهدى ه وأع
ــر الله  ــري من أم ــوىل غ ــة تت ــدى أي فئ وأتح
ــم أن يكونوا غري عمالء وان لم يكونوا  بتوليه

كذلك فهم أذالء !
أليست األمة تبحث عن مخرج من الحرب 

الصليبية األمريكية اإلرسائيلية.
ــوا ردوا أمريكا بالدها وإرسائيل تكف  تعال
ــطينيني ومطالبني مجلس األمن  قتل الفلس

وغريها وقمم ودون أن تنرص.
ــات متى ما رسنا  ــا عىل عدة آي ــه قد دلن الل
ــب نغلب  ــه الغال ــزب الل ــنكون ح ــا س عليه
ــاليش كل مكرهم  ــكا ونغلب إرسائيل ون أمري

وهذا وعد الله.
(ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن 

حزب الله هم الغالبون) صدق الله العظيم.
ــولك ونتوىل  ــا نتوالك ونتوىل رس اللهم إن
ــيدي  اإلمام عيل ونتوىل من أمرتنا بتوليه س
ــن الحوثي ونربأ  وموالي عبدامللك بدر الدي
ــولك وأعداء  ــك وأعداء رس ــك من أعدائ إلي
اإلمام عيل وأعداء من أمرتنا بتوليه سيدي 

وموالي عبدامللك بدر الدين الحوثي.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العاملني

ــلم عىل سيدنا محمد وعىل  وصل الله وس
آله الطاهرين

اإلمام علي عليه السالم
هو صمام أمان الدولة اإلسالمية

طه الحميل

ــري املؤمنني نتجّرع  ــبب حبك يا أم بس
هذا العدوان،

فقط، ألننا نحبك ونتبعك ونهواك...
لو كان هوانا أموي ملا لقينا ما لقينا...

ــون  مؤمن ــن  ونح ــق،  نناف ــا  يريدونن
بالفطرة..

ــان  ــك إيم ــأن حب ــون ب ــم ال يعلم فه
وبغضك نفاق...

ــري املؤمنني : أصبح حبك جريمة  يا أم
يعاقب عليها قانونهم

ــرتك  ــب“ ون ــوايل ”ترام ــدون أن ن يري
والءك..

ــة  ــا ضاري ــا حرب ــنوا علين ــك ش ولذل
ليثنونا عن حبك ومنهجك.

اليريدون أن يتكرر ”عيل“ آخر.
إن اسمك يا أمري املؤمنني يرعبهم منذ 
أن فتحت حصن خيرب فبدأوا بمحاربتك 

ا وعلنا منذ ذلك اليوم إىل اليوم.. رسًّ
ــارم يف الحق وقاٍس يف  عرفوا بأنك ص
ــنوا حروبا ظاملة  ــود، فش ــة اليه مواجه
ــاليبها:  أس يف  ــت  تنوع ــك  أتباع ــد  ض
ــجن، ونفي،  ــح، وس ــل، وترشيد، وذب قت
ــاه نحن وأبناؤك  ــب، وتدمري، نلن وتخري
يف كل العصور املاضية، ويف عرصنا هذا.. 
ــم أبادونا وأبادوا منهجك  ظنا منهم أنه

وحبك معنا..
ــم هذه،  ــلون يف حربه ــم سيفش ولكنه
ولن يستطيعوا محو منهجك، كما فشل 
َمن قبلهم من األمويني والعباسيني، بقي 
اسمك وّضاًء رغم تدمريه وإطفاء نوره، 
بقي ذكرك ومنهجك وحفظه السابقون 
ــُدك بأننا  ــن َنِع ــل إلينا، ونح ــى وص حت
سنحفظه وُنَسّلمه لألجيال التي بعدنا.
ــك، كما  ــرتكك ونبغض ــا أن ن يريدونن

ــبقونا  ــن س ــبقنا، فالذي ــن س ــركك م ت
إىل  ــة  األم ــذه  ه ــوا  أوصل ــن  الذي ــم  ه

الحضيض...
ــا تربعت داعش  ــوا يحبونك مل ــو كان ل

عىل الحرمني الرشيفني يف زماننا ...
ــلفي تكفريي  ــدر للفتوى  س ــا تص ومل

حكم علينا بالرشك والكفر والضالل...
ــذه املكانة هم من  ــذي أوصله إىل ه فال

سبقونا...
ــني يف يوم  ــا أمري املؤمن ــالم عليك ي س

واليتك.
ــني خذ مني  ــا أمري املؤمن ــري: ي يف األخ
ــه: اللهم إني  ــن أحنث في ــًدا قاطًعا ل عه
ــوىل وصّيك،  ــوىل نبيك، وأت ــوالك، وأت أت
ــا واتباعا ومنهًجا وعقيدة، وأبرأ من  حبًّ
ــداء وصّيك  ــداء نبيك وأع أعدائك وأع

أمري املؤمنني.

يا أمري املؤمنني
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