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ــن الحوثي أن   ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل ــني السي ب
ــوم بمناسبة  ــذا الي ــل  يف ه ــي يحتف ــا اليمن شعبن
ــالم عرف بيوم  ــا الكبري يف اإلس ــة لها شأنه عظيم
ــذي أعلن فيه الرسول  ــر، وهو يوم الوالية ال الغدي
ــه وآله الصالة والسالم عىل رؤوس األشهاد يف  علي
ــن أبي طالب  ــري املؤمنني عيل ب ــر خم والية أم غدي

كرم الله وجهه ".
ــب اليمني اعتاد إحياء هذه  وأشار إىل أن الشع
املناسبة والتأكيد فيها عىل والية اإلمام عيل عليه 
ــذه املناسبة ليست دخيلة عىل الشعب  السالم وه
ــت بدعة بل مناسبة  ــي وليست طارئة وليس اليمن
ــاد عرب األجيال االحتفال بها ، وأنه  يحق ليوم  اعت
ــال الدين  ــوم إكم ــذه القيمة ي ــأن له ه ــذا الش له ه
ــى ال نكون من  ــة أن نبتهج به حت ــوم إتمام النعم ي
ــة االحتفال  ــة" .. الفتا إىل أهمي ــن للنعم الجاحدي
ــرى باعتبارها عملية توثيقية وتبليغية  بهذه الذك

تتناقلها األجيال .
ــب ما  ــة حس ــورة إىل أن الوالي ــد الث ــار قائ وأش
ــا القرآن الكريم يف اآلية القرآنية " إنما وليكم  قدمه
ــن يقيمون الصالة  ــه ورسوله والذين آمنوا الذي الل
ــون"، ثم يف النص املرافق  ــون الزكاة وهم راكع ويؤت
ــص نبوي  ــول ن ــن أن نق ــي يمك ــث النب ــا بحدي له
ــط ومتشابه معه  ــي مرتب ــص القرآن ــم مع الن توائ
ــوىل املؤمنني  ــه موالي وأنا م ــل "إن الل يف التسلس
ــا أكد مراقبون  ــت مواله فعيل مواله".. وهن ومن كن
ــوم الوالية  ــون بي ــاء اليمني ــون أن احتف وسياسي
ــك بالعروة  ــني والتمس ــن املنافق ــرباء م ــد ال تجدي
ــرم الله وجهه املتمثلة  الوثقى وإحياء لقيم عيل ك
ــك يف  ــرس ذل ــداء وغ ــان والف ــة وااليم بالشجاع

نفوس األجيال. .
وكان السيد عبدامللك الحوثي قد بني يف خطابه 
األخري عن يوم الوالية بعض االختالالت التي يقع 
ــا الكثري من الناس عن مفهوم الوالية ، قائال:   "  فيه
ــة بأنها تقترص يف  ــرون للوالية اإللهي ــض ينظ البع
ــر ينظرون إىل  ــي فقط والبعض اآلخ الدور الخدم
ــا تتجاوز هذا الجانب الذي هو  الوالية اإللهية أنه
ــاة إىل جانب آخر  ــا يف هذه الحي ــة احتياجاتن تلبي
وهو الترشيع ويضاف هذا إىل الرعاية املادية ولكن 
من دون أن يتدخل يف أي آلية ضامنة للتنفيذ فقط 

ـشبه ما يكون لديهم بمستشار قانوني".
ــر  ــة األم ــة لوالي ــة الخاطئ الرؤي ــح أن  وأوض
أضاعت االمة وفتحت املجال للجائرين والظاملني 
ــؤون  ش إدارة  دور  ــوأون  ويتب ــم  ه ــوا  يجيئ ألن 
ــت التربير  ــة املجال وقدم ــة اإلسالمية وإتاح األم
ــي بإدارة  ــب ودب ألن يكون املعن ــة ملن ه والرشعن
ــن االستحواذ  ــة ليتمكن م ــؤون األمة االسالمي ش

عىل واقعها بقوة السالح وإغراء املال.
ــي أن حساسية  ــك الحوث ــد السيد عبداملل وأك
ــخ تجعلنا نستشعر  ــىل مر التاري ــة الوالية ع قضي
ــىل الله عليه  ــت خطورتها زمن النبي ص ــف كان كي
ــه وآله الصالة  ــم .. مبينا أن الرسول علي وآله وسل
ــه  ــن مع ــني العائدي ــع آالف املسلم ــالم جم والس
ــم" بني مكة  ــا "غدير خ ــة اسمه ــج بمنطق من الح
ــدا عىل أقتاب  ــة اإلمام عيل وصع ــة، وبمعي واملدين

اإلبل موجها خطابه إىل األمة ببالغ الوالية .

والية خدمية: 
ولفت إىل أن هناك يف العالم اإلسالمي من يعترب 
ــة تقترص عىل  ــة خدمي ــا والي ــة أنه ــة اإللهي الوالي
ــرىض وال عالقة لها بأي  ــرزق وشفاء امل الخلق وال
ــرى يف املسلمني تنظر  ــة أخ ــر، وهناك فئ يشء آخ
ــع دون  ــة فيها ترشي ــا والي ــة أنه ــة اإللهي يف الوالي

ضوابط.
ــوا  ــالم جعل ــور لإلس ــرون بقص ــال " الناظ وق
ــاة حتى  ــني والطغ ــن والظامل ــة للجائري ــه مطي من
ــالم يف إقامة العدل وذلك هو  أفقدوا األمة أثر اإلس
ــة الكهنوتية ألحقت  ــوت بعينه، كما أن الرؤي الكهن
ــخ حني عبدت  ــىل مر التاري ــة رضرا فادحا ع باألم

الناس للطغاة واملجرمني".
ــة تمتد إىل  ــورة أن الوالية اإللهي ــر قائد الث وذك
ــاده يف كل  ــؤون عب ــري ش ــاد وتدب ــة واإلرش الهداي
ــور مرشوع ومنهج  ــاة .. وأضاف " الن نواحي الحي
ــار  ــات ومس ــات وتوجيه ــدات وترشيع ــه معتق في
ــراف بالبرشية عن  ــة الظالمية إنح ــاة، والحال حي

مسارها الصحيح".
ــه وآله  ــىل الله علي ــول الكريم ص ــني أن الرس وب
ــة اإلمام عيل  ــداد للوالية اإللهية، ووالي وسلم امت
ــدا أن ثقافة الغدير  ــول .. مؤك ــداد لوالية الرس امت
ــام املتسلطني، بتقديم النهج  أقفلت كل األبواب أم

اإللهي عىل أكمل وجه.
ــى كل املداوالت  ــت إىل أن إعالن الوالية أنه ولف
املفرتضة أن تنشأ عقب وفاة رسول الله عليه وآله 
ــي بأمر األمة  ــن من يكون املعن ــالة والسالم ع الص
ــات داء جاهيل فتكت  ــن بعده .. مبينا أن العصبي م
ــك، وتوحيد  ــع الرتفع عن ذل ــىل الجمي باألمة، وع

الكلمة عىل التقوى.

مغاالة! ! :
ــني  ــة حس العالم ــة  فضيل ــول  يق ــه  جهت ــن  م
الرساجي:  إن حدث الغدير واقعي موجود يف كتب 
ــالف يف كونه دليل والية أو  الصحاح املعتربة والخ
فضيلة ومنقبة ولست بصدد إثبات ذلك فللحديث 
ــب أن يثري الغدير خالفاً  ــع وشواهد كما ال يج وقائ
ــع شامل وهو ملك  ــني موحدين فاإلمام عيل جام ب
ــال ذلك يل مسيحي لبناني  للبرشية جمعاء كما ق
ــه قائًال : ال تعتقدوا بأن  ذات يوم خالل حواري مع
اإلمام عيل ملك لكم وحدكم فهو ملك جميع البرش 

: املسلم واملسيحي واليهودي والبوذي !!
وليس هناك مربر ملن يمتعرون وتمتغر بطونهم 
ــم الصداع كلما  ــم ويسيطر عليه وتتحرك كالويه
ــام عيل وتحت  ــة الغدير أو ُذِكر اإلم جاءت مناسب
يافطة املغاالة والبدع والرفض واإلثنا عرشية يتم 
معاداتها والتعرض بالطعن لإلمام عيل وهو من هو 
ــويف عىل هؤالء أن يكونوا  فضًال ومكانة وعلماً وخ
معادين له ومتسرتين بعدائه تحت تلك اليافطات 
ــه كما يعلم الجميع إيمان وبغضه نفاق .. ولذا  فحب

تطرقت لهذا يف الجزء األول من هذا املنشور .

النموذج األسمى: 
واضاف الرساجي متحدثا عن محيي املناسبة 
ــم  ــة قي ــيل (ع) مصفوف ــام ع ــني : اإلم واملتعصب
ــة وإنسانية  ــة وأخالقي ــة ديني ــات وعدال وسلوكي
ــه  ــأيس ب ــداء والت ــب االقت ــرية ويج ــة وكب عظيم
وترجمة ذلك واقعاً عملياً يمثل النموذج األسمى 
ــو ما يرتك االنطباع  لشخص صاحب املناسبة وه
واألثر لدى الخاص والعام ومع ذلك يوايل من واىل 
ــادى والله متويل الجميع وال يخش  ويعادي من ع

املرء إال ربه وال يخاف إال ذنبه .

عظمة الموقف: 
ــريي - باحث  ــد الشم ــح محم ــن جانبه أوض م
ــه ويف السنة العارشة بعد عودة  ومحلل سيايس أن
ــىل آله) من حجة  ــول (صلوات الله عليه وع الرس
ــوع املسلمني  ــرشات اآلالف من جم ــع ع ــوداع م ال
ــة واملدينة  ــم]  - منطقة بني مك ــف يف وادي [ُخ وق
ــه وتعاىل: { َيا  ــد أن نزل عليه قول الله سبحان - بع
ُسوُل َبلِّْغ َما أُْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل  َها الرَّ أَيُّ
َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه 
ــْوَم اْلَكاِفِريَن} (املائدة:67) بعد نزول  ال َيْهِدي اْلَق
هذه اآلية ، ويف وقت الظهرية ، وقت حرارة الشمس، 
ْمَضاء] أمر رسول الله (صلوات الله  ــرارة [الرَّ وح
ــود، وانتظر يف  ــدم أن يع ــن تق ــه) م ــىل آل ــه وع علي
ْت  ــع، وبعد ذلك ُرصَّ ــك املكان حتى تكامل الجم ذل
ــرتاه  األمة،  ــَد عالياً فوقها ل ــاب اإلبل ليْصَع ــه أْقت ل
ــت أوىل بكم من  ــاس: ((ألس ــاً الن ــد مخاطب ويصع
ــون: ((بىل يا رسول  ــم)) ثم يجيب املسلم أنفسك
الله)) ثم يلقي عليهم األمر: ((من كنت مواله فهذا 
ــاِد من عاداه،  ــم واِل من وااله، وع ــواله، الله عٌيل م
ــه)) ثم ينهال  ــرصه، واخذل من خذل ــرص من ن وان
ــه السالم، ومن بينهم  املسلمون مهنئون علياً علي
عمر فيقول: ((بٍخ بٍخ لك يا أمري املؤمنني أصبحت 
موالَي وموىل كل مؤمن ومؤمنة))، وهذه الحادثة 
ــر، وتعني ويل أمر  ــت تؤكد والية األم بمجرياتها أت
ــة بعد النبي صىل الله عليه وآله وسلم، ونزول  األم
ــر اإللهي للنبي بالبالغ بما أنزل عليه، وحرص  األم
ــر يوضح أهمية والية  ــة عىل تبليغ هذا األم الرسال
ــل أحداث هذا التبليغ من  األمر، إضافًة إىل تفاصي
إيقاف الحجيج وقت الظهرية ونصب املنرب بأقتاب 
اإلبل، وانتظار من تأخر، وعودة من تقدم، وصعود 
ــرب وعيل  ــم املن ــه وآله وسل ــه علي ــىل الل ــي ص النب
ــه، وخطابه الناس مستفهماً: ((ألست أوىل  بجانب
ــوب الرشط:  ــم))، واستخدام أسل ــم من أنفسك بك
((َمْن كنت مواله)) ثم استخدام أسلوب اإلشارة 
(هذا) مع أخذه بيد عيل عليه السالم، وذكر اسمه 
((هذا عيل)) ثم مهمته: ((مواله))، مما يبني هذا 
ــس كغريه، وأن  ــاح فيه أنه لي ــدث، وهذا اإليض الح
هذه اآلونة ليست كسابقتها، حتى هذا األمر نفسه 
ــث عنه يف أكرث من موضع:  ــان قد سبق الحدي وإن ك
ــارون من موىس)) و ((أنت  ((عيل مني بمنزلة ه

ــدي))، إال إنها يف  ــي ووصيي وخليفتي من بع أخ
ــا وإبالغها بكل أساليب  هذا املوقف يتم توضيحه
ــا يتناسب مع  ــاح والتبيني، وبكل م الرشح واإليض
ــْل َفَما َبلَّْغَت  ــة ((َوإِْن َلْم َتْفَع ــوب اآلية الكريم أسل
ــظ الوالية الذي اختلف  ِرَساَلَتُه)) والترصيح بلف

فيما بعد السياسيون يف داللته.

اتساع الفجوة: 
واستطرد الشمريي حديثه قائال : حينها األمة 
كلها فهمت معنى هذا الحدث العظيم، واستوعبت 
ــه السالم  ــو عيل علي ــت الجميع نح ــه فتهاف داللت
ــة: ((بٍخ بٍخ لك  ــه بوالية األمر، وقيادة األم يهنئون
ــوالي وموىل كل مؤمن  ــا أمري املؤمنني أصبحت م ي
ــاً ما أن  ــن رأوا يوم ــك الذي ــى أولئ ــة)) حت ومؤمن
ــان فهمهم  ــروا عليه . وك ــه، وأن يأتم ــوا عن يخرج
ــك، ولم نجد  ــذي ال يدع مجاًال للش ــوى ال يف املست
ــن اختلف يف معنى والية األمر، من خالل  حينها م
ــد من الدالئل والقرائن منذ وقٍت مبكر، حتى  العدي
ــه وآله وسلم:  ــال صىل الله علي ــوم خيرب عندما ق ي
ــه ورسوله  ــًال يحب الل ــة غداً رج ــني الراي ((ألعط
ويحبه الله ورسوله...)) قال بعض الصحابة ألبي 

ر عليك)). طالب: ((أِطْع ابنك فقد أُمِّ
ــاع، وُسيست الوالية،  ــرزت األطم لكن حينما ب
ــم، واختلت  ــُرص الفه ــوة الُسلطة، َق ــرت شه وظه
ــا  ــف يف مغزاه ــات، واختل ــة املصطلح ــى دالل حت
ــمَّ الشقاق،  ــك اتسعت الفجوة، وع ومعناها، وبذل
ــالم أن األرض الخصبة لتمزيق  ووجد أعداء اإلس
ــذه النقطة من  ــالم ابتداًء من ه ــني هو اإلس املسلم
ــني إىل أن  ــل األمر باملسلم ــر، حتى وص ــة األم والي
ــدوا تحت  ــم عىل أن يتوح ــيص الواقع عليه يستع
ــوا مشاكلهم حتى وفق مبدأ  راية واحدة، وأن يحل
ــال صار  ــىل سبيل املث ــي اليمن ع ــورى) فف (الش
ــدة توحدهم،  ــادة واح ــول قي ــاف ح ــاً االلتف صعب
ــم، بسبب  ــه التآمر عليه ــل مشاكلهم وتواج وتح
اختالفهم، وأصبح حتى تطبيق مبدأ الشورى ملن 
ــادون به يصعب تطبيقه، والغريب أن يكون ذلك  ين
ــن والتنازل للتعايش  مع القبول بالتآمر واملتآمري
ــويل لنا، والقبول بتواجده  مع املتنفذ األجنبي املت
ــل عىل أن  ــا يدل ــح) مم ــادل مصال ــدأ (تب ــق مب وف
ــا واالختالف  ــم الخروج عنه ــر األمة ملّا ت والية أم
ــذه الوالية إىل  ــاٍب سياسية وصلت ه ــا ألسب عليه
يد العدو اليهودي أو النرصاني؛ ليصبح هو الوايل، 
والخليفة والحاكم واملترصف حتى بمن ييل أمرك 
ــة أو خالفة أو شورى  ــاء ِجلدتك بدون بيع من أبن

ــد، بل بالقوة والسطوة  أو إجماع أهل الحل والعق
والغلبة .

داللة المصطلح: 
وأضاف:   والغريب أننا يف هذه الحالة لم يحصل 
الخالف حول داللة املصطلح أو فهمه، بل إن ما يتم 
هو التربير لهذه الوالية الجديدة والتأويل لقبولها 
ــة  ــة وهيكل ــادرة الخليجي ــا كاملب ــش معه والتعاي
ــات  ــادي،  وتحرك ــة ه ــوار، ورشعي ــش والح الجي
السفري األمريكي واملبعوث األممي وغريه، وانتهاء 
بالعدوان عىل اليمن، مما يدلل فعًال أن والية أمرنا 
أصبحت خارج نطاق األمة اإلسالمية بكلها، ومما 
ــر ألي أمة يف غاية األهمية فإما  يؤكد أن والية األم
ــه ورسوله وأهل  ــيل أمرها بنفسها، وتتوىل الل أن ت
بيت رسوله فتنترص، أو أنها ستفرض عليها قرساً 
والية من خارج تتحكم يف شؤونها وتسومها سوء 
العذاب مما يوحي بانطباق دعوة النبي صىل الله 
ــرصه، واخذل من  ــه وسلم ((وانرص من ن عليه وآل

خذله)).

المسار السياسي: 
ــول. : يوم  ــو عواضة فيق ــا الكاتب يحيى  أب وأم
ــة وما حدث  ــة معين ــس مناسبة لطائف ــر لي الغدي
ــيل عليه السالم  ــا باإلمام ع ــه أيضا ليس خاص في
ــل األول وإنما هو مناسبة إسالمية ترتبط  وبالجي
ــوم القيامة مناسبة أول من أحياها هو  باألمة إىل ي
ــه عليه وعىل آله وسلم  ــول الله محمد صىل الل رس
ــاع املسلمني فليس هناك  بأمر الله سبحانه بإجم
ــا حدث يف  ــني أو املحدثني ينكر م ــن املؤرخ ــد م أح
الثامن عرش من ذي الحجة السنة العارشة للهجرة 
ــالف فقط يف  ــم والخ ــر خ ــوداع يف غدي ــة ال يف حج
مدلول قول النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم( 
ــيل مواله) فنحن نعتقد بأن  من كنت مواله فهذا ع
ــم املسار السيايس لألمة  الرسول يف هذا اليوم رس
ــام عيل قدم لألمة  ــوم القيامة. ومن خالل اإلم إىل ي
املعايري واملواصفات التي يجب أن تتوفر يف من ييل 

أمرها إىل يوم القيامة.
ومن يتأمل يف واقع األمة اليوم يجد أن معاناتها 
ــن  ــع م ــذا املوق ــن ه ــو م ــا ه ــا وحارضه يف ماضيه
حكامها الضعفاء الجبناء الجهلة الذين ال يهمهم 

إال مصالحهم ولو عىل حساب شعوبهم.
ــاء أمتنا بعد تحرك  ومىض عواضة يقول : زعم
أمريكا الحتالل منطقتنا ماذا كان موقفهم؟ فبدال 
ــذا الخطر  ــة شعوبهم من ه ــل عىل حماي ــن العم م
ــل يشء حتى يف  ــذي يستهدف األمة يف ك ــري ال الكب
وجودها ذهبوا إىل أمريكا ليقدموا أنفسهم جنودا 
ــض ما تريده أمريكا  ــا لرضب كل من يتمرد ويرف له
بهذه الشعوب.  ما الذي عملنا بالنظام السعودي 
واإلماراتي واملتحالفني معهما حتى يشنوا علينا 
هذا العدوان؟ أليس استجابة ألمريكا؟ ما الذي قد 
عملناه بالشعب السوداني حتى يديروا ظهورهم 
ــر ويأتون  ــني حني وآخ ــي ترضبهم ب ــل الت إلرسائي

لحربنا؟ 

عوامل التوحد: 
موضحا : ان كل ما يحصل هو من الحكام الذين 
ــا ضعيفة  ــا. فقدموا أمتن ــم ألمريك ــدوا أنفسه جن
ولديها كل مقومات القوة، طلعوا أمة القرآن أغبى 

ــة ممزقة رغم كل ما  ــة يف أزهى عصور الدنيا، أم أم
ــد! فلو فهمنا ما حدث يف  تمتلكه من عوامل التوح
ــة واملواصفات  ــر لعرفنا املعايري القرآني يوم الغدي
ــن ييل أمرنا من خالل اإلمام عيل الذي  اإليمانية مل
قدمه الرسول صىل الله عليه وعىل آله وسلم لألمة 
ــات واملؤهالت  ــا يتمتع به من املواصف من بعده بم
ــر فيمن يحكم  ــي ال بد أن تتوف ــري الكمال الت ومعاي
هذه األمة التي اختارها الله إليصال هذا الدين إىل 
ــاء. فاملسألة ال تتعلق بالجيل األول  البرشية جمع
بل هي ممتدة إىل يوم القيامة. ونحن عندما نحيي 
هذه املناسبة فليس الغرض نبش قضايا تاريخية 
ال عالقة لحارضنا بها وإنما لها عالقة أساسية بما 
ــوم فنحن بأمس الحاجة إليها فال  تعانيه أمتنا الي
ــودة إىل ما قدمه  ــا تعانيه إال بالع ــرج لألمة مم مخ
ــول محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم عن  الرس
ربه يف هذا اليوم العظيم فنعرف من هو الجدير بأن 
ــيل أمرنا وفق املعايري واملواصفات اإليمانية التي  ي

عرف بها اإلمام عيل عليه السالم.

العبودية: 
وأضاف عواضه متسائال : ما الذي قدم لنا بدال 
ــا ومواصفاتهاالتي قدمت  ــة بمعايريه ــن الوالي ع
ــدال عنها ثقافة أطع  ــذا اليوم؟ ألم يقدم ب يف مثل ه
ــة السفهاء  ــرك؟ فحكم األم ــم ظه ــري وإن قص األم
ــت وفعال قصموا  ــدون والعمالء والطواغي والفاس

ظهر األمة وأوصلوها إىل ما وصلت إليه اليوم.
ويف هذه املرحلة تم تحديث هذه الثقافة إىل أطع 
ــا وإن احتلت بلدك ونهبت ثرواتك وانتهكت  امريك
ــوم؟ ثم  ــراد لشعوبنا الي ــذا ما ي ــك! أليس ه عرض
ــة الوالية  ــود إىل ثقاف ــا يجعلنا نع ــس يف هذا م ألي
ــح واقعنا أو  ــر؟ فنصح ــوم الغدي ــي قدمت يف ي الت
ــر أمتنا املزيد من الذلة والهوان وتنتظر أن  فلتنتظ
ــق تحت أقدام األمريكيني  تسحق وتسحق وتسح

واإلرسائيليني.

أفضل األعياد: 
ــي أن عيد  ــل الهطف ــف الكاتب فيص ــا وص فيم
ــة؟! ألن عيد الغدير  ــل أعياد هذه األم الغدير أفض
يوم  إكمال الدين وأتمام النعمة. يف مسرية الرسول 
ــه عليه وآله وحركته الجهادية كم عانا  صلوات الل
وتعب من أجل ايصال هذا الدين لكل الخلق صافيا 
ــه وزوج بنته  ــان أبن عم ــل الشوائب وك ــا من ك نقي
ــل تحركاته.  ــه السالم)معه يف ك ــام عيل (علي اإلم
تربى يف حجره وتتلمذ عىل يديه وتخلق بأخالقه. 
، فصار خلقه قرآنيا فداه بنفسه ليلة الهجرة ونام 

يف فراش الرسول صلوات الله عليه وآله.
ــة قوية للرشك  ــزاب كان رضب ــوم األح موقفه ي
ــد ود العامري ،  ــا قتل عمرو بن عب ــل عندم والباط
برز االيمان كله للرشك كله تجسد اإليمان يف ذلك.
ــه صلوات الله  ــل الذي قال عنه رسول الل الرج
ــزاب تعدل أعمال  ــه وآله: رضبة عيل يوم االح علي
ــني إىل ان تقوم الساعة. ، رضبة تعدل بأعمال  الثقل
ــة ألنه يوم كان فيه تحديد ملصري دولة اإلسالم  األم
ــان الرسول صلوات الله عليه وآله يقول :من يربز  ك
ــة والكل يحجم قالها ثالث  لعمرو وأضمن له الجن
ــيل يقول أنا له  ــىل رؤوسهم الطري وع ــل كأن ع والك
ــف اآلخر عمرو يرتجز  ــول الله بينما يف الص يارس

ويتبخرت معارش
ــني من أراد الجنة فليربز اإلسالم مواقف  املسلم
ــام عيل عليه  ــاً وشكليات خرج له اإلم ــس كالم ولي
ــني  ــش املرشك ــرق جي ــال وتف ــالم وأرداه قتي الس

وأنهزموا بتلك الرضبة الحيدرية.

بطوالت اإلمام علي :
ــول : خيرب  ــام عيل بالق ــب االم ــع رسد مناق وتاب
ــرج اليهم عاد  ــود يف حصنهم من خ ــارش اليه ومع
ــام مواقف  ــوه ثالثة أي ــم يجبن ــنب أصحابه وه يج
ــه يقول  ــه وآل ــه علي ــوات الل ــول صل ــت الرس جعل
ــذي ارشأبت له رقاب املسلمني من  ذلك الحديث ال
ــني الراية غدا رجًال  ــىض بذلك الوسام ألعط سيح
ــه ورسوله كراراً غري  ــب الله ورسوله ويحبه الل يح
ــرى من هو هذا الرجل  ــرار يفتح الله عىل يديه , ت ف

اإلمام عيل (عليه السالم)أرمد العينني
ــول (صىل الله عليه  ــوم الثاني دعاه الرس يف الي
ــس درعه وامتطى صهوة  وآله وسلم)ودعا له ولب
ــوق ولهفة  ــده ويف ش ــرد سيفه من غم ــواده وج ج
للقاء أعداء الله ينكل بهم , قلع باب الحصن وقتل 
ــيل (عليه السالم) ــب يف ملحة برص هذا هو ع مرح
من حافظ عىل شوكة اإلسالم ولو نرسد االحاديث 

املروية بفضله ومناقبه الحتجنا إىل مؤلفات .

عظمة الداللة: 
ــل الكمال  ــرف أن الله الكام ــل يع ــاف : الك وأض
ــل مرشعه الله  ــو كامل بكام ــذا الدين ه املطلق وه
ــص عىل اإلطالق  ــن أن يكون فيه نق ــم اليمك العظي
ــوات الله عليه وآله  ــن الله ، رسول الله صل ألنه دي
ــوداع والتي ربما عرف  ــاء عودته من حجة ال وأثن
ــول الله صلوات  ــة األخرية لرس ــري أنها الحج الكث
ــني بعد  ــرك املسلم ــالل تح ــه. ، وخ ــه وآل ــه علي الل
ــان يسمى غدير  ــة الحج وصلوا ايل مك أداء فريض
ــالغ القوي من الله جل  ــم وهنا جاء الوحي والب خ
ــزل إليك من ربك  ــا الرسول بلغ ما أن شأنه:(ياأيه
وان لم تفعل فما بلغت رسالته) صدق الله العظيم 

.
رسول الله صلوات الله عليه وآله جاهد وأرسل 
ــاس يف دين الله  ــد دخل الن ــدان وق ــل إىل البل الرس

أفواجا لكن ملاذا هذه اآلية شديدة اللهجة.
ــد أن تعرفه هذه  ــراً هاماً الب ــاك أم ــك أن هن الش
ــدع والتنحرف بعد موت  ــة. كي التضل والتخ األم
الرسول(صىل الله عليه وآله وسلم)بعد هذه اآلية 
ــه عليه وآله وسلم)  ــم يتحرك الرسول (صىل الل ل
ــن تأخر أن  ــدم أن يرجع وم ــه وأمر من تق من مكان
يلحق ويف تلك الصحراء جمع أقتاب اإلبل وصعد 
ــج مائة وعرشين ألف  ــن فوقها وكان عدد الحجي م
ــاج. صعد ورفع يد اإلمام عيل عليه السالم بيده  ح
ــث قال  ــا تحدث بحدي ــاض إبطيهم ــأن بي ــى ب حت
ــوالي وانا موىل املؤمنني  ــه :أيها الناس إن الله م في
ــن أنفسهم . ألست أوىل بكم من أنفسكم  أوىل بهم م
ــىل يارسول الله قال:فمن كنت مواله فهذا  ؟قالوا:ب
ــن عاداه  ــن وااله وعاد م ــم وال م ــواله الله ــيل م ع
ــه وأدر الحق  ــن خذل ــذل م ــن نرصه واخ ــرص م وان
ــالغ يشء فالكل  ــث دار لم يبق بعد هذا الب ــه حي مع
ــالم ويص رسول  ــه الس ــيل علي ــام ع ــرف أن اإلم ع
ــة لإلمام  ــده وبخخ الصحاب ــه من بع ــه وخليفت الل
ــيل وباركوا له ونزل قول الله تعاىل(اليوم أكملت  ع
ــي ورضيت لكم  ــم نعمت ــم وأتممت عليك ــم دينك لك
ــه العظيم فكان يوم إكمال  اإلسالم دينا )صدق الل
ــج اإلمام عيل  ــوم تتوي ــام النعمة هو ي ــن وإتم الدي
ــة ويستحق هذا اليوم  ــه السالم  والية أمر األم علي
ــا وليس لشيعة االمة عيل  أن يكون عيدا لألمة كله
ــام لكل  ــه السالم إم ــام عيل علي ــب ألن االم فحس
ــن تعظيم  ــذا اليوم هو م ــال به ــني  واالحتف املسلم
شعائر الله( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 

القلوب)صدق الله العظيم.

االنتصار له: 
ــة ملا لهذا  ــر أفضل أعياد األم ــربا عيد الغدي معت
ــربى خصوصا يف وقتنا الحارض  العيد من أهمية ك
ــا والة أمر من  ــود يحاولون أن يفرضوا علين واليه
ــك فما أحوجنا إىل ان  ــوع آخر والواقع يشهد بذل ن
ــواله وننرصه  ــن جديد لنت ــام عيل م ــود إىل األم نع
كي تشملنا دعوة الحبيب املصطفى صلوات ربي 
ــق لألمة  ــرصه، فلن يتحق ــرص من ن ــه وان ــه وآل علي
ــم من األعراب إال  ــرص يف مواجهة اليهود وأذنابه ن

بالعودة إىل من أمر الله ورسوله بتوليه.
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