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َرُسوُل َواِليَن آَمنُواْ فَِإنَّ حِزْبَ ا ن يَتَوَلَّ اهلَل وَ {وَمَ

ف���ي مث���ل ه���ذا الي���وم ي���وم الثامن ع�ش���ر من �ش���هر ذي 
الحج���ة في ال�ش���نة العا�ش���رة للهج���رة وبعد عودة الر�ش���ول 
من حجة الوداع مع ع�ش���رات االآالف من جموع الم�شلمين 
وقف الر�شول في وادي ›ُخم‹ )منطقة بين مكة والمدينة 
وه���ي اأقرب ما تكون اإلى مك���ة( بعد اأن نزل عليه قول اهلل: 
َك َواإِْن َلْم َتْفَعْل  �ُسوُل َبلِّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ َها الرَّ {َيا اأَيُّ
ا���ِص اإِنَّ اهلَل ل  ��ُمَك ِمَن النَّ َفَم��ا َبلَّْغَت ِر�َس��اَلَتُه َواهلُل َيْع�سِ

 .›67 َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن} ›المائدة: 
وبع����د ن����زول ه����ذه االآي����ة، وف����ي وق����ت الظهي����رة، وحرارة 
اء‹ اأعلن ر�شول اهلل لمن تقدم اأن يعود،  ْم�شَ ال�شم�س، و ›الرَّ
وانتظ����ر ف����ي ذل����ك المكان حت����ى تكام����ل الجم����ع، وبعد ذلك 
َعَد عالياً فوقها؛ لتراه تلك االأمة  ْت له اأْقتاب االإبل لي�شْ ُر�شَّ
وت�شاه����د اإن كان ينفعه����ا ذلك، وهي تعرف����ه ب�شخ�شه، لترى 

يد ر�شول اهلل رافعة ليد علي وهي تعرف �شخ�س ›علي‹.
وم���ن ف���وق تل���ك االأقت���اب يعل���ن الر�ش���ول مو�شوع���اً، 
وق�شي���ة هام���ة هي ق�شي���ة والية اأمر ه���ذه االأمة من بعده 
وعندم���ا �شعد وبعد اأن رفع يد علي خطب الر�شول خطبة 

عظيمة اإلى اأن و�شل اإلى المو�شوع المق�شود فقال: 
»ي��ا اأيها النا�ص اإن اهلل مولي، واأنا مولى الموؤمنين 
اأولى بهم من اأنف�س��هم فم��ن كنت موله فهذا علٌي موله، 
اللهم َواِل من َواله، وعاِد من عاداه، وان�س��ر من ن�س��ره، 

واْخُذل من َخَذله«. 
ت�شل�ش���ل ه���ذا الحدي���ث والترتيب���ات الت���ي اأعل���ن فيه���ا 
الر�ش���ول هذا المو�ش���وع كلها تن�شجم ان�شجام���اً كاماًل مع 
�ُس��وُل َبلِّْغ َما اأُْنِزَل  َها الرَّ لهجة تلك االآية ال�شاخنة: {َيا اأَيُّ
��َك َواإِْن َل��ْم َتْفَعْل َفَم��ا َبلَّْغَت ِر�َس��اَلَتُه َواهلُل  اإَِلْي��َك ِم��ْن َربِّ
ا�ِص اإِنَّ اهلَل ل َيْهِدي اْلَق��ْوَم اْلَكاِفِريَن}  ��ُمَك ِم��َن النَّ َيْع�سِ
بالغ���ة  االأهمي���ة، وق�شي���ة  بال���غ  ه���ام  67‹ مو�ش���وع  ›المائ���دة: 

الخط���ورة، ور�ش���ول اهلل يع���رف ويق���در كل مو�ش���وع ح���ق 
قْدره، ويعطي كل ق�شية اأهميتها الالئقة بها. 

»ي��ا اأيها النا�ص اإن اهلل مولي« وهذه �شنة االأنبياء، 

وخا�ش���ة م���ع تلك االأمم الت���ي ال ت�شمع وال َتِع���ي، فقد قال 
نبي من اأنبياء اهلل من بني اإ�شرائيل عندما �شاأله قومه اأن 
يبع���ث لهم َمِل���كاً يقاتلون معه وتحت رايت���ه في �شبيل اهلل، 
االآية247‹  قال {اإِنَّ اهلَل َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا} ›البقرة: من 
وهنا بنف�س االأداء »اإن اهلل مولي« ت�شاوي {اإِنَّ اهلَل َقْد 
َبَع��َث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا} ›البقرة: م���ن االآية247‹؛ ليقول لالأمة: 

اإني واأنا اأبلغ عندما اأقول لكم: 
»فم��ن كنت م��وله فهذا علٌي م��وله« اإنم���ا اأبلغ عن 
اهلل، فذل���ك اأم���ر اهلل، ذل���ك ق�ش���اء اهلل، واختي���اره وفر�شه 
واإكم���ال اهلل لدين���ه، وذلك اأي�شاً مظه���ٌر من مظاهر رحمة 

اهلل بعباده. 
»اإن اهلل م��ولي، واأنا مول��ى الموؤمنين اأولى بهم من 
اأنف�س��هم« من اهلل اإلى ر�شوله والي���ة ممتدة، ومتدرِّجة ال 

ينف�شل بع�شها عن بع�س. 
ث���م يق���ول: »فم��ن كن��ُت م��وله« كل موؤم���ن وم�شلم 
يعتقد ويوؤمن باأن ر�شول هو مواله اإذاً »فمن كنُت موله« 
اأي م�شلم، واأي اأمة، و�شخ�س، وحزب، وطائفة، وفئة تدين 
بوالي���ة ر�ش���ول اهلل »فه��ذا علٌي م��وله« وم���ا اأعظم كلمة 

)هذا( في هذا المقام.
كلمة )هذا( تعني اأن هذا هو الذي يليق اأن يكون قائداً 
واإمام���اً وهادياً ومعلماً ومر�شداً وزعيم���اً، الأمة يراد لها اأن 
تتحمل م�شوؤولية عظيمة، وُيَناُط بها مهام َج�ِشْيمة، ويليق 
به���ا اأن تكون واليته امت���داداً لوالية اإلهها العظيم، هذا هو 
الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم اأن يكون من يهدي 
اإليه، ويقود االأمة يجب اأن يكون مثل )هذا( رجاًل عظيماً 
َِيِلي���َق بدي���ن عظي���م، واأم���ة عظيم���ة، ور�ش���ول عظي���م، واإلٍه 

عظيم، وبمهام عظيمة وَج�ِشيَمة. 
���ه الر�ش���ول االإ�شارة اإلي���ه هم ال  م���ن ان�شرف���وا عم���ن وجَّ
يفهم���ون م���ا وراء )ه���ذا( والم�شلم���ون م���ن بعد ف���ي اأغلبهم 
ل���م يفهم���وا اأي�شاً ما وراء ق���ول الر�شول )ه���ذا( وعمن يعبر 
الر�ش���ول بقول���ه )ه���ذا( اإنه يعبر ع���ن اهلل، لم يك���ن اأكثر من 

�ُس��وُل َبلِّْغ َما  َها الرَّ مبل���غ ع���ن اهلل بعد نزول قول اهلل: {َيا اأَيُّ
َك}. اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ

وم���ا ن���زال في هذا الزمن ال نفهم م���ا وراء قول الر�شول 
)ه���ذا( وال نفه���م ول���م يتر�شخ ف���ي م�شاعرن���ا، وعقيدتنا من 
ال���ذي يمتلك اأن يقول لالأمة )هذا(، فاإذا بنا نفاجاأ باآخرين 

يريدون اأن يفر�شوا علينا )هذا اأو هذا(. 
المو�ش���وع المه���م ف���ي مثل ه���ذا اليوم ه���و: والية اأمر 
االأم���ة، ولق���د تعاق���ب على ه���ذه االأمة على م���دى تاريخها 
الكثي���ر مم���ن كان���وا ينته���زون والي���ة اأمره���ا ويتقاف���زون 
عل���ى اأكتافه���ا جياًل بع���د جيل وعندم���ا راأوا اأنف�شهم لي�شوا 
بم�شت���وى والي���ة اأم���ر ه���ذه االأم���ة، وغي���ر جديري���ن بذلك 
�شلك���وا طريقة َتْثِقْيف االأم���ة ثقافة مغلوطة لتتقبل والية 
اأمرهم، فكان ال�شحية هو: المفهوم ال�شحيح العظيم لما 
تعني���ه والية االأم���ر في االإ�شالم، فبدا مث���ل معاوية ويزيد 
اأمي���راً للموؤمنين، ويقدم الخطب���اء والعلماء والموؤرخون: 
اأنه تجب طاعته وال يجوز الخروج عليه، ويجب الن�شح له 

وما زال ذلك المنطق اإلى اليوم.
الأنن���ا ن�شين���ا اأنه ف���ي الوقت ال���ذي ي�شير في���ه الر�شول 
اإل���ى �شخ����س ›علي‹ اأنه ي�شير اإلى والي���ة االأمر المتج�شدة 
قيمه���ا ومبادئها واأهدافها ومقا�شدها في اأمير الموؤمنين 

علي بن اأبي طالب. 
لكن االآخرين قالوا: اإن الر�شول قال: »�سيكون بعدي 
وَن ب�سّنتي. قالوا: فما  اأئمة ل يهتدون بهدي ول َي�ْس��َتنُّ
��َم  تاأمرن��ا ي��ا ر�س��ول اهلل؟. ق��ال: اأَِط��ْع الأمير واإن َق�سَ
ظه��رك واأخذ مالك« !!. الف���ارق كبير بين هذا الحديث 
م والية  وتل���ك الثقاف���ة المكذوبة على ر�ش���ول اهلل التي ُتَقدِّ
االأمر بال�شكل الذي يكون باإمكان اأي طامع، اأو اْنِتَهاِزّي، اأو 
فا�شق، اأو مجرم، اأو ظالم اأن ينالها، وبين قول اهلل تعالى: 
ِتي َقاَل ل  يَّ َمامًا َق��اَل َوِمْن ُذرِّ ا�ِص اإِ نِّي َجاِعُلَك ِللنَّ {َق��اَل اإِ

االآية124‹.  من  اِلِميَن} ›البقرة:  َيَناُل َعْهِدي الظَّ

اأن  ي���وم  كان االإم���ام عل���ي عل���ى عل���م ع���ن ر�ش���ول اهلل 
ب م���ن دم راأ�شه، لك���ن علياً كان  اأخب���ره ب���اأن لحيت���ه �َشُتْخ�شَ
يهم���ه �شيء واح���د فاأجاب على الر�شول وقال: »يا ر�س��ول 
اهلل اأَِف��ْي �س��امة من ديني؟« »قال: نع��م. قال: اإذًا ل 

اأبالي«. 
االإم���ام عل���ي عندم���ا يق���ول ه���ذه العب���ارة ه���و يعطين���ا 
اإ�ش���ارة مهم���ة جداً، وكاأن���ه يلحظ من خالل م���ا ي�شمع من 
ر�ش���ول اهلل اأن���ه �شيح�شل �شالل، وانح���راف، وفتن يهم اأي 
اإن�شان حري�س على �شالمة نف�شه اأن يبحث ويحر�س على 
�شالم���ة دين���ه لو كان���ت االأمور عن���د االإمام علي ف���ي روؤيته 
اأن الر�شالة �شتم�شي ب�شكل طبيعي، و�شي�شير النا�س ب�شكل 
�شحي���ح جي���اًل بعد جيل لما �شاأل الر�شول: »اأفي �س��امة 

من ديني؟«. 
ناهي���ك عم���ا اإذا كان قد ق���ال ل�ه: اأن ال���ذي �شيقتله هو 
اأ�شق���ى ه���ذه االأمة، وهو من يجلب ال�شقاء على هذه االأمة، 
و�شبَّه���ه بعاق���ر ناق���ة ثم���ود ال���ذي جل���ب ال�شقاء عل���ى تلك 
االأم���ة فجعله���ا ت�شتح���ق عذاب���اً �شدي���داً م���ن اهلل، ا�شتاأ�شل 

تلك االأمة باأكملها.
 »اأفي �س��امة من ديني يا ر�سول اهلل؟« االإمام علي 
كان قرين���اً للقراآن، وما يزال، فهذا هو منطق القراآن: {َيا 
ُقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاِت��ِه َول َتُموُتنَّ اإِلَّ  َه��ا الَِّذي��َن اآَمُنوا اتَّ اأَيُّ
َواأَْنُتْم ُم�ْس��ِلُموَن} ›اآل عمران: 102‹ هذا توجيه يحث كل اإن�شان 
عل���ى اأن يك���ون حري�ش���اً عل���ى اأن ي�شلم له دين���ه؟ واأن يكون 
م���ا يهم���ه اأن ي�شلم له دينه على الرغ���م من اأي �شيء يمكن 
اأن يواجه���ه وم���ن خ���الل ه���ذا نع���رف موقعن���ا م���ن القراآن 
وم���ن قري���ن الق���راآن، عندم���ا نج���د الغالبي���ة العظمى من 
النا����س ي�شح���ي بدينه الحتمال اأن ت�شلم ل�ه دنياه، وقدماه 
ناهي���ك ع���ن راأ�ش���ه، اأو الحتمال اأن ال يب�ي���ت ليلة في �شجن 
اأوالحتم���ال اأن ال ي�شحي بمبلغ من المال في �شبيل اإعالء 

كلمة ربه. 
كل اإن�ش���ان يتول���ى علي���اً، وم�شدق بر�ش���ول اهلل وبكتاب 
اهلل يج���ب اأن تك���ون م�شاعره على النحو الذي كان ي�شيطر 
على م�شاعر علي )عليه ال�شالم(: »اأفي �سامة من ديني 

يا ر�سول اهلل؟. قال: نعم: اإذًا ل اأبالي«. 

وكان يق���ول: »واهلل ل اأبالي اأوقع��ت على الموت اأو 
وقع الموت علّي« كل ما يهمه ال�شالمة لدينه، وليكن ما 

كان ما دام دينه �شالماً ل�ه.
 وه���ذه ه���ي الروؤية ال�شحيح���ة، وال�شالمة لمن يبحث 
ع���ن ال�شالم���ة، ف���ال يمك���ن اأن ي�شل���م االإن�ش���ان ف���ي دني���اه 
واآخرت���ه اإذا ل���م ي�شلم ل����ه دينه، الأن ما جعلن���ا ُنظلم وُنقهر 
ونح���ن ماليي���ن نمتل���ك االإمكاني���ات الكبي���رة، والجيو�س، 
والث���روات ال�شخمة والهائل���ة في باطن االأر�س وظاهرها، 
ونمتل���ك رقع���ة ا�شتراتيجية مهمة الأن ديننا ل���م ي�شلم لنا، 

فوجدنا اأنف�شنا لم ن�شلم من الذل، والقهر، والنهب. 
اأ�شبح���ت ه���ذه االأم���ة ذليل���ة، وم�شت�شعف���ة، ومقهورة؛ 
الأنه���ا ل���م تفك���ر تفكي���ر قري���ن الق���راآن »اأفي �س��امة من 
وال  لنف�ش���ك  ال�شالم���ة  ع���ن  تبح���ث  وعندم���ا  دين��ي؟« 
تفك���ر اأن ي�شل���م لك دينك فل���ن ت�شلم نف�ش���ك، والِعْر�شك، 
والكرامتك، ولن ت�شلم في االآخرة يوم تلقى اهلل، من �شوء 

الح�شاب، ومن نار جهنم.
اذاً ه���ذه ه���ي الروؤية الحكيمة، ولي�ش���ت روؤية من يفكر 
في ممتلكاته، ونف�شه فيرى نف�شه اأغلى من الدين، واأغلى 
م���ن نف�س الر�شول، ونف�س عل���ي، والح�شن، والح�شين الأنه 
به���ذا التفكي���ر ُيعتب���ر االن�شان تج�شي���داً �شادقاً لم���ن َيْع�ُس 
�ْص  ْحَمِن ُنَقيِّ ع���ن ذك���ر الرحمن {َوَم��ْن َيْع�ُص َعْن ِذْك��ِر الرَّ

.›36 َلُه �َسْيَطانًا َفُهَو َلُه َقِريٌن} ›الزخرف: 
 الف���ارق كبي���ر بين اأن تكون ف���ي االتجاه الذي يمنحك 
اهلل في���ه العزة، والقوة، والتاأيي���د، و�شالمة اآخرتك واإن لم 
ت�شل���م دنياك وبين واقع من ُيَقيِّ�س ل�ه اهلل �شيطاناً ي�شبح 
ِبيِل َوَيْح�َسُبوَن اأَنَُّهْم  وَنُهْم َعِن ال�سَّ دُّ قريناً ل�ه {َواإِنَُّهْم َلَي�سُ
ُمْهَت��ُدوَن} ›الزخ���رف: 37‹ وُي�شل���ط اهلل عليه �ش���رار عباده، من 
ي�شومه �شوء العذاب في دنياه، ويوم القيامة �شوء الح�شاب، 

والعذاب في نار جهنم. 
اإن علي���اً واإن وجدن���اه �شع���د اإل���ى رب���ه �شهي���داً م���ا يزال 
حي���اً كم���ا اأن ه���ذا القراآن والر�ش���ول، حي فيم���ا يعطيه من 
هدى، ونور، ودرو�س، وعظة، وعبر، وفيما يعطيه االأحرار، 
والمجاهدين، وال�شادقين من درو�س تجعلهم يذوبون في 

هذا الدين. 

 ث���م كي���ف كان ا�شتقب���ال علي لل�شه���ادة لنع���رف اأن االإمام 
علياً كان يرى اأن مقام ال�شهادة مقام عظيم، واأنها اأْمِنَية كان 
يطلبها، وي�شاأل ر�شول اهلل عنها هل �شيح�شل عليها؟ ومتى؟. 
ا�شتقبله���ا االإم���ام عل���ي ا�شتقب���ال م���ن يع���رف كرام���ة 
ال�شهي���د، وعظمت���ه فبع���د تل���ك ال�شربة قال »ُف��ْزُت ورب 
الكعبة« الأنه على يقين من �شالمة دينه، و�شحة موقفه، 
ونهج���ه، عل���ى يقي���ن اأن اهلل ق���د من���ح ال�شه���داء، الكرام���ة 
الت���ي تجعل مثله عل���ى الرغم من عبادات���ه الكثيرة ي�شرخ 

مق�شماً: »فزت ورب الكعبة«. 
فم���ا اأحوجن���ا اإل���ى اأن ن�شتله���م م���ن عل���ي ال�شب���ر عل���ى 
الح���ق، وال�شم���ود ف���ي مواجهة الباط���ل، وا�شتقب���ال العناء 
وال�شدائ���د ب�ش���دور َرْحَب���ة، بعزائ���م قوي���ة، ب���اإرادة ال ُتقهر، 
بروؤي���ة وا�شح���ة، وب�شيرة عالية فنك���ون ممن يحمل �شعور 
عل���ي حت���ى في لحظ���ة اال�شت�شه���اد، في���رى نف�ش���ه م�شروراً 
»ف��زت ورب الكعبة«. �شماه ف���وزاً وهل يمكن للكثير منا 
الذي يرى نف�شه فائزاً اأنه لم ُيْقِحم نف�شه في م�شكلة، ولم 
يدخ���ل ف���ي عمل ق���د ي���وؤدي اإلى م�شكل���ة، ويبتع���د م�شافات 
ع���ن اأن يح�ش���ل علي���ه اأب�شط م���ا يحتمل من �ش���ر في ماله 
اأو ف���ي نف�ش���ه، هل يمك���ن الأحد ممن يفكر ه���ذا التفكير اأن 
يقول عندما يحت�شر، وتاأتيه مالئكة الموت: »ُفزُت ورب 

هاً، وَيْبَهَره الموت. الكعبة« بل ربما ي�شرخ ُمَتاأَوِّ
عندم���ا تكون م���ن لم تحر�س على �شالم���ة دينك، ولم 
���حِّ م���ن اأجل دين���ك، من ال تعتب���ر ال�شق���وط �شهيداً في  ُت�شَ
�شبي���ل اهلل من اأج���ل �شالمة دينك ف���وزاً، �شيبهرك الموت، 
و�شيبه���رك الح�ش���ر، وزباني���ة جهن���م االإم���ام عل���ي عندم���ا 
يق���ول: »فزت ورب الكعبة«؛ الأنه �شار على منهجية هي 

منهجية يفوز من �شار عليها. 
 االم���ام علي عا����س مجاهداً في �شبيل اهلل، عا�س اأميناً، 
و�شادقاً، ونا�شح���اً، وحراً، ينطق بالحق ولوال علي، وكلمة 
علي، ومواقف علي لما و�شل الدين اإلينا بنقاوته، و�شفائه 
من داخل ظلمات ذلك االنحراف الذي اأو�شل معاوية اإلى 

اأن يتحكم على رقاب هذه االأمة. 

مع حديث الوالية

مما ن�ستلهمه من االمام علي عليه ال�سالم 
فـــي مــواجـهـــة العدوان

نرف���ض الولي��ة الأمريكي��ة، الولي��ة ف��ي الأم��ر، 
الولية في ال�صاأن، التدخل في واقعنا وفي م�صيرنا 

في اأي �صاأن من �صئوننا.
ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 



ناأِت���ي اإل���ى حدي���ث »عل��ي م��ع الق��راآن، والق��راآن مع عل��ي« حتى 
يتجلى لنا اأن تلك االإنزالقة التي يراها البع�س لم ت�شكل خطورة على 
االإ�ش���الم والم�شلمين اأنها في واقعها كانت على هذا النحو، الم�شلمون 
ِزْي���َح، واأُْبِعَد عن المقام الذي اخت�شه  َي، واأُ يعرف���ون اأن االإمام علي اأُْق�شِ
ب���ه الر�ش���ول فعندما نرى الر�شول يقول: »عل��ي مع القراآن، والقراآن 
َي معه؛ الأنه  م��ع علي« فعندما ُيْق�َشى علي فبالتاأكي���د اأن القراآن اأُق�شِ
قري���ن الق���راآن ال يمكن اأن تت�شور اأن ُيق�ش���ى علي جانباً ويبقى القراآن 
يعم���ل، ويبق���ى حياً، ويبقى من يق�شيه مطبق���اً للقراآن، وعلى منهجية 
الق���راآن، ل���و قلنا بذل���ك لكنا مكذبي���ن بالمقارنة الموؤك���دة، ال�شريحة، 
التي قالها الر�شول في هذا الحديث المتواتر، المعروف عند الجميع: 
»علي مع القراآن، والقراآن مع علي« وعندما ُيق�شى علي ففي الواقع 
اأُق�ش���َي الق���راآن معه، وهذا انح���راف خطير. ل���ذا كان طبيعياً بعد ذلك 
االنحراف اأن نرى العظماء، اأعالم الدين، ال�شادقين، ي�شقطون واحداً 
تلو االآخر داخل هذه االأمة، ونرى الكاذبين المنحرفين َيُلون اأمر هذه 
االأمة، ويتحكمون في �شوؤونها وتحكموا في هذا الدين فقدموه ب�شكل 
اآخر، فاأ�شبح طبيعياً، اأن ترى معاوية يحكم البالد االإ�شالمية، بعد اأن 

ي�شقط قرين القراآن �شهيداً في محرابه. 
بالن�شب���ة لن���ا �شنرجع اإل���ى الحديث: »عل��ي مع الق��راآن، والقراآن 
م��ع عل��ي« و�شنظ���ل مع عل���ي اأينم���ا كان، نظل م���ع منهجية عل���ي اأينما 
كان حت���ى واإن كان ق���د اأُق�شَي، نحن ال نلتفت اإل���ى الكرا�شي، والعرو�س، 
ة الحكم: اأمي���ر الموؤمنين،  والق�ش���ور، ول���ن نقول لمن وجدناه ف���ي �ُشدَّ
وخليف���ة ر�ش���ول رب العالمي���ن الأن اأمي���ر الموؤمنين، وخليف���ة ر�شول رب 
���ي، ويوم عا�س �شنين  العالمي���ن، قري���ن القراآن ه���و االإمام علي يوم اأُق�شِ
طويل���ة يعي�س مرارة االألم وهو يرى هذه االأمة ياأكل االنحراف ِقَيمها، 
وي���اأكل عظم���ة مبادئها، ثم ف���ي االأخير نراه ي�شقط �شهي���داً في محراب 

عبادته .
»علي مع القراآن، والقراآن مع علي« »علي مع الحق، والحق مع 
عل��ي« »اأنت من��ي بمن زلة هارون من مو�س��ى اإل اأنه ل نبي بعدي« 
»من كنت موله فهذا علي موله« »ل يحبك اإل موؤمن ول يبغ�سك 
اإل مناف��ق«. اأحادي���ث كثي���رة  لذلك �شنرجع اإلى عل���ي باعتباره قرين 
الق���راآن، وال يمك���ن اأن نتاأث���ر بال�شج���ة االإعالمية، واالإره���اب الثقافي 
ال���ذي يفر�ش���ه االآخ���رون؛ الأنن���ا نجده���م، ونج���د اأنف�شن���ا ل���و ا�شتجبنا 
له���م �شن�شطدم بمث���ل هذه االأحاديث، وبالق���راآن، وبالر�شول، وبالواقع 
فعندماً نرى علياً نرى فيه المنهجية التي �شار عليها ر�شول اهلل، نرى 

فيه القراآن الناطق كما قال هو عن نف�شه. 
اإذاُ لن�شتنطق علياً فيما يتعلق بق�شايانا، االأحداث التي مر بها علي، 
والمواق���ف التي �ش���ار عليها علي التوجيهات الت���ي اأطلقها، فيما يتعلق 
بت�شحي���ح عقائدنا، وتر�شيخ اإيماننا، والقيم والمبادئ االإ�شالمية التي 

جاء بها كتابنا، ور�شولنا. 
وعندما نرجع اإلى ف�شائل االإمام علي نجد اأن الر�شول يثني عليه 
كثي���راً. يج���ب اأن نفه���م م���ن كل م���ا قدمه الر�ش���ول من ف�شائ���ل لعلي، 
وم���ن كل مواقف���ه العظيم���ة اأن تفكير النب���ي وتفكير عل���ي، وما يريده 
النب���ي وم���ا يريده االإم���ام علي ه���و اأن ناأخذ من ذلك العب���رة، والوعي، 
وم���ا يجعلن���ا م�شتب�شرين في كل �شوؤون الحي���اة، في كل المواقف التي 
يطل���ب من���ا اأن نقفها في هذه الحياة، واأن نعرف المقايي�س ال�شحيحة 
الت���ي من خالله���ا ن�شتطيع اأن نقّيم االأ�شخا�س والمواقف واالتجاهات 

في هذه الحياة؛ لهذا قال عنه: »علي مع الحق، والحق مع علي«. 
ويجب اأن نرجع اإلى درا�شة تاريخ علي، ودرا�شة �شيرته لنعرف كيف 
نقت���دي به وكي���ف ن�شير على خطاه وكيف نتم�شك بنهجه وكيف ن�شلك 
ال�شبي���ل ال���ذي �شلك���ه وكيف ننظر اإل���ى االأمور كنظرته؛ الأن���ه بالتاأكيد 

قرين القراآن. 

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}  ��اَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ُك��ُم اهلُل َوَر�ُسوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ {اإِنََّم��ا َوِليُّ
›المائ���دة: 55‹ واأنت���م ف���ي ميادي���ن الجه���اد، واأنت���م تح�شن���ون اأنف�شكم ع���ن اأن ت�شبحوا ممن يتول���ى اليهود 

والن�شارى، امالأوا قلوبكم بالوالء هلل ولر�شوله وللذين اآمنوا. 
فله���ذا ب���دون والي���ة االم���ام علي ال يمك���ن اأن يهتدي االن�ش���ان اإلى الطري���ق التي تجعل���ه فيها ممن 
ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي �َسِبيِل  وَنُه اأَِذلٍَّة َعَلى اْلُموؤِْمِنيَن اأَِعزَّ ُهْم َوُيِحبُّ و�شفهم اهلل: {ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
اهلِل} ›المائ���دة: م���ن االآي���ة54‹ ول���ن يكون���وا من ح���زب اهلل الأنه قال بعد: {َوَم��ْن َيَتَولَّ اهلَل َوَر�ُسوَل��ُه َوالَِّذيَن 
اآَمُن��وا َف��اإِنَّ ِحْزَب اهلِل ُه��ُم اْلَغاِلُبوَن} ›المائدة: 56‹ فل���ن يكون غالباً الأنه لم يتول الذي���ن اآمنوا لم يتول 

علياً فلن يكون من حزب اهلل، ولن يغلب. 
والواق���ع �شه���د بهذا االآخرون ُغلبوا وُقهروا وهم اأكثر عدداً وُعدة من اليهود والن�شارى، واإ�شرائيل، 
وه���ي داخ���ل ب���الد الم�شلمي���ن، فقهرته���م واأذلته���م وهم اأكثر ع���دداً عدة؛ الأنه���م لم يكون���وا بم�شتوى اأن 

يكونوا حزب اهلل، الذين وعدهم اهلل باأنهم �شيكونون غالبين. 
ل���ن يك���ون من ح���زب اهلل اإال من يتوّلى التولي الذي ر�شمه اهلل في الق���راآن: {اهلُل َوَر�ُسوُلُه َوالَِّذيَن 
َكاَة َوُه��ْم َراِكُعوَن} ›المائ���دة: 55‹ علي بن اأب���ي طالب حينئٍذ  ��اَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ اآَمُن��وا الَِّذي��َن ُيِقيُموَن ال�سَّ

�شيكونون كما قال: {َوَمْن َيَتَولَّ اهلَل َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا} ف�شي�شبح من حزب اهلل.
واالآي���ة ت�شي���ر اإل���ى خط���ورة من جانب اآخر: اأن���ك لن تكون من ح���زب اهلل �شواء �شتنطل���ق للجهاد اأم 
ال اإذا ل���م تك���ن متولي���اً هلل ور�شول���ه ولالإمام علي ب���ن اأبي طالب واإذا لم تكن من ح���زب اهلل ف�شتكون من 
ح���زب ال�شيط���ان، الق���راآن تحدث عن حزبين فقط: حزب اهلل، وحزب ال�شيط���ان {اأُْوَلِئَك ِحْزُب اهلِل اأََل 
ْيَطاِن ُهُم  نَّ ِح��ْزَب ال�سَّ ْيَطاِن اأَل اإِ اإِنَّ ِح��ْزَب اهلِل ُه��ُم اْلُمْفِلُح��وَن} ›المجادل���ة22‹ بعد {اأُوَلِئَك ِح��ْزُب ال�سَّ
اْلَخا�ِس��ُروَن} ›المجادل���ة: م���ن االآية19‹ اإذاً �شيكون االإن�شان من حزب ال�شيطان ولن َيغلب ولن ُين�شر في مقام 

المواجهة مع اأهل الكتاب وهم االآن هم الدول والقوى العظمى في العالم. 
نَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلَغاِلُبوَن}  وله���ذا ج���اءت االآية قاطعة {َوَمْن َيَت��َولَّ اهلَل َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َفاإِ
›المائ���دة: 56‹ عب���ارة )ه���م( تعني هوؤالء وحدهم، اأما من ال يكونون ح���زب اهلل على هذا النحو في مواجهة 

اليهود والن�شارى فلن يغلبوا، بعبارة موؤكدة {َفاإِنَّ ِحْزَب اهلِل} اأ�شبح معناها: فهم حزب اهلل، اأو اأولئك 
ح���زب اهلل، ث���م يذك���ر اأنه عندم���ا يكونون حزب اهلل فاإن ح���زب اهلل هم الغالب���ون {اْلَغاِلُبوَن} الغلبة هي 

القهر لالأعداء الذين تتحدث االآيات عنهم، اليهود والن�شارى. 
ويالح���ظ الرب���ط المه���م، بي���ن ق�شية والية االإم���ام علي وبي���ن التاأهيل لالأمة ف���ي مواجهة اليهود 
والن�ش���ارى، وتح�شي���ن القلوب م���ن اأن ي�شيبها مر�س فت�شبح ممن يتولى اليه���ود والن�شارى، اأو ترتد 

االآية52‹.  من  بعد اإيمانها، فقال هناك: {َفَتَرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌص ُي�َساِرُعوَن ِفيِهْم} ›المائدة: 
اإذاً والية اهلل ور�شوله واالإمام علي بن اأبي طالب عندما تمالأ القلب �شتمالأه اإيماناً واعياً، وتح�شنه 
م���ن اأن ينف���ذ اإلي���ه اأي ذرة م���ن والء لليهود والن�ش���ارى اأو الأوليائهم وتح�شنه م���ن اأن ي�شبح مرتداً عن 
دين���ه، وم���ن اأن ي�شبح طائعاً الأه���ل الكتاب، فيرتد بعد اإيمانه كافراً فه���ذه الوالية مهمة جداً، في مقام 
الحف���اظ عل���ى النف�س بعيداً عن هذه الخطورة العظيمة، وفي مق���ام تاأهيل النف�س ل�شرب م�شدر ذلك 

الخطر العظيم. 
 لذل���ك يج���ب علين���ا في هذا الع�ش���ر بالذات اأن نر�شخ ج���داً والءنا هلل ولر�شول���ه ولالإمام علي حتى 

نح�شن اأنف�شنا، ونكون جديرين باأن نكون حزب اهلل ولن نكون حزب اهلل فعاًل اإال اإذا كنا نثق باهلل. 
اإذاً ن�شح���ح معن���ى والءن���ا فنك���ون مع اهلل، من�شدين م���ع اهلل، نثق باهلل، ن�شير عل���ى هديه، ن�شدق ما 

وعد به، ونثق بما وعد به لنكون  الجديرين باأن نكون الغالبون. 

ُك��ُم اهلُل َوَر�ُسوُل��ُه َوالَِّذي��َن اآَمُن��وا الَِّذي��َن  {اإِنََّم��ا َوِليُّ
َكاَة َوُهْم َراِكُع��وَن} ›المائدة:  ُتوَن ال��زَّ اَة َوُيوؤْ ُيِقيُم��وَن ال�سَّ
55‹. الم���راد هن���ا: اأن تتول���ى جهة، وتنظر اإليه���ا اأنها الجهة 

الت���ي تعتب���ر ول���ي اأم���رك والي���ة اأمر منه���ا تتلق���ى الهداية، 
والتوجيه���ات، بها تقتدي، وتهت���دي؛ والمقام مقام يتطلب 
هذا، وله���ذا قال بعدها: {َوَمْن َيَتَولَّ اهلَل َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن 
56‹ الأن���ه  اآَمُن��وا َف��اإِنَّ ِح��ْزَب اهلِل ُه��ُم اْلَغاِلُب��وَن} ›المائ����دة: 
يفتر����س ف���ي مق���ام تاأهي���ل نف�ش���ك لتك���ون م���ن ح���زب اهلل 
ن تتواله، ب���ه تهتدي، وتقتدي، وله  ولتتغل���ب، اأن تبحث عمَّ
تطي���ع، وَتاأَْتِم���ر، وتتب���ع، ومن���ه تقتب�س، وبه تتاأ�ش���ى: قيادة، 

والية اأمر،  
وهن���ا ير�ش���د اإل���ى الجه���ة الت���ي تتواله���ا لتتلق���ى منها 
الهداية، والتوجيهات؛ الأنك عندما تريد اأن تكون كما اأمر 
اهلل تري���د اأن تك���ون من حزبه يعني هذا اأنك تريد اأن تكون 
جندي���اً م���ن جنوده ف���ي مواجه���ة طائفة خبيث���ة من خلقه 
ه���م اأهل الكت���اب: اليه���ود والن�شارى اإذاً كي���ف يكون هناك 
جندي بدون قيادة؟ جندي ال يتلقى اأوامراً وتوجيهات من 
ط���رف معين كيف يوجهك اإلى اأن تكون جندياً من جنوده 
فتك���ون م���ن ح���زب اهلل الموعود بالغلبة ث���م ال يتحدث عن 
قيادت���ه م���ن ه���ي؟ وكيف يج���ب اأن تكون قيادت���ه؟ ال يمكن 
ه���ذا ولهذا ق���ال: {َفاإِنَّ ِحْزَب اهلِل ُه��ُم اْلَغاِلُبوَن} ›المائدة: 
م���ن االآي���ة56‹ ح���زب اهلل يعن���ي جن���ود هلل ي�شم���ون حزب���ه ف���ي 

مي���دان المواجه���ة، في مي���دان ال�شراع، والكف���اح بمختلف 
الو�شائل.. فال يمكن اأن يكون هناك جنود بغير قيادة. 

 كي���ف يهدينا اإلى كيف نك���ون جنوداً في مقام مواجهة 
عل���ى م�شت���وى راٍق، ث���م ال يتح���دث عن الجهة الت���ي نتلقى 
منه���ا التوجيهات، والجه���ة التي تقودنا، والتي لها نقتدي، 

ولها نطيع وناأتمر. 
وله���ذا االآي���ات في �ش���ورة اآل عمران في مق���ام الحديث 
ع���ن اأه���ل الكت���اب توجهن���ا اإل���ى نقط���ة مهم���ة: اأن نك���ون 
متوحدي���ن ثم هنا يتحدث عن القي���ادة، اأنها تبداأ من ولي 

العباد وهو اهلل. 
من يتاأمل االآيات التي تتحدث عن بني اإ�شرائيل، وعما 
يراد لالأمة في مواجهتها، وعن خطورة هذه الق�شية يبدو 
وكاأن اهلل هو من يقود ويت�شدر لقيادة المهمة وتولى ر�شم 
معال���م الق�شية، وتبيينها وتول���ى غرفة العمليات والقيادة 

لخطورة الق�شية فكيف ال يوجه؟. 
ُك��ُم اهلُل} تهت���دون بهدي���ه، ت�شي���رون عل���ى  {اإِنََّم��ا َوِليُّ
تعليمات���ه ووف���ق خطط���ه في ه���ذه المواجهة، اأنت���م يا من 
تري���دون اأن تكون���وا حزب���ه لتغلب���وا، وليك���م اهلل ور�شول���ه 
والذي���ن اآمن���وا عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب، فتول���ي علي ب���ن اأبي 
طال���ب ه���و تولي قدوة، تولي ولي اأم���ر، تولي هادي لالأمة 

من بعد نبيها، علم لالأمة بعد نبيها  
ولفه���م ق�شية التولي يج���ب اأن نفهم العالقة بين اهلل 
ملكنا وبيننا نحن عبيده لي�شت العالقة بيننا وبين اهلل، اأو 
بينن���ا وبي���ن ر�شوله، اأو بيننا وبين عل���ي على نمط العالقة 

بيننا وبين الرئي�س اأو الملك اأو الزعيم الفالني. 
العالق���ة بينن���ا وبين اهلل عالقة اأ�شم���ى واأرفع، وكذلك 
بينن���ا وبي���ن ر�ش���ول اهلل وكذل���ك بينن���ا وبين عل���ي وكذلك 
بينن���ا وبي���ن اأئم���ة اأه���ل البي���ت يعن���ي اأن���ك ف���ي واقعك من 
ه���ذه العالقة خليفة اهلل في اأر�شه بم�شوؤولياتك ومهامك 
الكثي���رة ف���ي الحياة، اأنت طرف تنطلق لتبحث كيف تتلقى 

التوجيه���ات، والهداي���ة، كي���ف تك���ون خط���ط عمل���ك، كيف 
تهت���دي وبمن تقت���دي تتلقى التوجيهات م���ن فوق؛ ولهذا 

جاءت بلفظ )ولي(. 
نح���ن الم�شلمون في واقعنا فيما يتعلق بالعالقة بيننا 
وبي���ن اهلل في ه���ذا الجانب في كونه ملكن���ا واإلهنا ور�شول 
اهلل ه���و ول���ي اأمرن���ا وعل���ي ه���و ول���ي اأمرن���ا، ه���ي م���ن هذا 
القبي���ل، اأنت في موقع م���ن عليه م�شوؤوليات ومهام كبرى، 
فاأن���ت من جهة نف�شك من ينطل���ق ليبحث وهو في ميدان 
تنفي���ذ المه���ام واأداء الم�شوؤولي���ات، يتلق���ى التوجيهات من 

هذه الجهة العليا. 
لعب���اده  اهلل  والي���ة  ع���ن  يعب���ر  الكري���م  الق���راآن  له���ذا 
 بمختل���ف االأ�شالي���ب، فه���و وليه���م يتلق���ون من���ه الهداي���ة 
ُلَم��اِت اإل��ى  {اهلُل َوِل��يُّ الَِّذي��َن اآَمُن��وا ُيْخِرُجُه��ْم ِم��َن الظُّ
االآي���ة257‹ وليه���م يتلق���ون من���ه التاأيي���د  م���ن  ��وِر} ›البق���رة:  النُّ
��ِرِه َم��ْن َي�َس��اُء} ›اآل عم���ران: م���ن  ��ُد ِبَن�سْ بالن�ش���ر {َواهلُل ُيوؤَيِّ

االآية13‹ وليهم وهو يدبر �شوؤونهم ويرعاهم. 

كلمة )ولي( ا�شتخدمت في القراآن الكريم ب�شكل كبير 
في مجال العالقة بين اهلل وبين عباده وبالذات الم�شلمين 
لتعب���ر ع���ن اأن معانيه���ا وا�شع���ة وم�شاديقها متع���ددة، ففي 
مي���دان الهداي���ة هو وليك يهديك، وفي مي���دان المواجهة 

هو وليك ي�ن�شرك ويوؤيدك وهكذا. 
يتول���ى  م���ن  ه���و  )ول���ي(،  كلم���ة:  قيم���ة  نفه���م  له���ذا 
مختل���ف ال�ش���وؤون المتعلقة ب���ك في اإط���ار المهمة الكبرى 
المنوط���ة بك ف���ي مختلف مج���االت الحي���اة واأنت تتحرك 
وه���ي نف�شها م���ا اأعطاه الر�ش���ول علياً )علي���ه ال�شالم( يوم 
الغدي���ر عندما قال: »فمن كنت موله فهذا علي موله« 
الر�ش���ول يري���د اأن يقول: اأن االإن�ش���ان خليفة لربه في هذه 
االأر����س، والم�شلم، منوط���ة به مهمة كب���رى: {ُكْنُتْم َخْيَر 
ا���ِص َتاأُْم��ُروَن ِباْلَمْع��ُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  ْخِرَج��ْت ِللنَّ ��ٍة اأُ اأُمَّ
اْلُمْنَك��ِر} ›اآل عم���ران: من االآي���ة110‹ وهذا اإطار وا�شع جداً ي�شمل 
كل مجاالت الحياة، في�شمل بناء االإن�شان وتربيته وتعليمه 
وتثقيفه وكذلك بناء الحياة {َتاأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن 
َع��ِن اْلُمْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل} ›اآل عمران: من االآية110‹ الم�شاألة 

لي�شت م�شاألة ت�شلط بل م�شاألة هداية. 
الكري���م،  داخ���ل كتاب���ه  ف���اهلل وه���و يهدين���ا وير�شدن���ا 
ي�ش���ف نف�ش���ه بالرحم���ة لي�ش���ت اإر�شاداته ب�ش���كل قوانين اأو 
ب�ش���كل مر�شوم ملك���ي، اأو قرار جمهوري ه���و يقول: {ِب�ْسِم 
1‹ {ح��م َتْنِزيُل اْلِكَتاِب  ِحيِم} ›الفاتحة:  ْحَم��ِن الرَّ اهلِل الرَّ
ْحَمِن  ِم��َن اهلِل اْلَعِزي��ِز اْلَعِليِم} ›غاف���ر: 2‹ {َتْنِزيٌل ِم��َن الرَّ
ا�ِص} {َيْه��ِدي ِبِه اهلُل َمِن  2‹ {ُهدًى ِللنَّ ِحي��ِم} ›ف�شل���ت:  الرَّ
االآي���ة16‹ {َوَم��ا  ��اِم} ›المائ���دة: م���ن  َواَن��ُه �ُسُب���َل ال�سَّ َب���َع ِر�سْ اتَّ
107‹. هذا منطق  اأَْر�َسْلَن��اَك اإِلَّ َرْحَم��ًة ِلْلَعاَلِميَن} ›االأنبي���اء: 
ول���ي، ال ينظ���ر نظ���رة ت�شل���ط وتجب���ر وهيمنة عل���ى النحو 
ال���ذي يفهمه االإن�ش���ان من خالل عالقت���ه برئي�س اأو ملك 

اأو زعيم من زعماء الدنيا. 
اهلل يعر����س اح�شان���ه الين���ا {َوَما ِبُك��ْم ِمْن ِنْعَم��ٍة َفِمَن 
االآي���ة53‹ {َواأَ�ْسَب��َغ َعَلْيُك��ْم ِنَعَم��ُه َظاِه��َرًة  م���ن  اهلِل} ›النح���ل: 
َوَباِطَن��ًة} ›لقم���ان: م���ن االآي���ة20‹ ويدللن���ا وي�شير بن���ا على نحو 
معي���ن لننطل���ق ف���ي ال�شي���ر عل���ى �شراط���ه الم�شتقيم وهو 
يلفن���ا برحم���ة وبرفق ولين، اإل���ى ال�ش���راط الم�شتقيم، بل 
ت���كاد اأن تن�ش���ى اأن اهلل يتعام���ل مع���ك كمل���ك عل���ى النح���و 
ال���ذي تفهم���ه م���ن خالل تعام���ل زعم���اء الدني���ا معك. هو 

ول���ي يرع���اك، يدبر اأم���رك، يهم���ه اأمرك، يحر����س عليك، 
يرحم���ك، يرف���ق بك، ال يريد اأن ت�شل، اأو ت�شقى {َوَما اهلُل 
االآي���ة108‹ وهك���ذا كان  ُيِري��ُد ُظْلم��ًا ِلْلَعاَلِمي��َن} ›اآل عم���ران: م���ن 
ر�شول���ه وهك���ذا العالقة مع ر�شوله، والعالق���ة مع علي بن 

اأبي طالب. 
اإلي���ه كول���ي اأمرن���ا واأمرن���ا  فعل���ي واليتن���ا ل����ه ننظ���ر 
يتمث���ل في مهامنا ف���ي الحياة، مهامنا ونحن نربي اأنف�شنا 
ونر�شده���ا لن�زكيها ولي�س كم���ا يقال: االإمامة رئا�شة عامة 
يعني: اإقامة الحدود، ومجرد اأوامر، االأمر الذي هو وليك 
في���ه هو االأم���ر الوا�شع، والمه���ام الوا�شعة ف���ي مقام تزكية 
نف�ش���ك، واأداء م�شوؤوليات���ك ف���ي ه���ذه الحي���اة، ه���ي االأمور 
الت���ي ق���ال الر�ش���ول عنها )م���ن لم يهت���م باأم���ر الم�شلمين 
فلي�س منهم( اأمر الم�شلمين يعني: اأمورهم التي يجب اأن 
تكون مح���ط اهتمامه، اأمورهم المتعلقة بنفو�شهم لتزكو، 
وبحياتهم لتبن���ى وتعمر على ال�شالح والعزة، تلك االأمور 
الت���ي يجب اأن تتهياأ لهذه االأمة وتجتمع عليها لتكون اأمة 

عزيزة قوية
من  ِمِني��َن ِم��ْن اأَْنُف�ِسِهْم} ›االأح���زاب:  ِب��يُّ اأَْوَل��ى ِباْلُموؤْ {النَّ
االآي���ة6‹ {اأول��ى به��م من اأنف�سه��م} نف�شك التي ُي���راد لها اأن 

تتعل���م وتزك���و، وتنطلق قائم���ة بالق�شط، واأن تك���ون ع�شواً 
ف���ي ح���زب اهلل، تك���ون جندي���اً م���ن اأن�ش���ار اهلل م���ن ال���ذي 
�شي�بنيها على هذا النحو؟ دع النبي يب�نيها على هذا النحو 
فه���و اأولى ب���ك من نف�ش���ك؛ الأنك لن ت�شتطي���ع، وال تملك 
اأن تجع���ل من نف�شك على هذا النح���و. {َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَلى 
اْلُموؤِْمِني��َن اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُس��وًل ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم} ›اآل عمران: من 
يِهْم}  االآي���ة164‹ األ���م يقل: {ُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت��اَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ

›البق���رة: م���ن االآي���ة129‹، هذه تكررت في اأكثر م���ن اآية: {ُيَعلُِّمُهُم 

يِهْم} فهو يعلم نف�شك، ويزكيها،  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَم��َة َوُيَزكِّ
ويوؤهلها، ويبنيها ويثقفها وينورها. 

ِمِني��َن ِم��ْن اأَْنُف�ِسِه��ْم} ه���و ال���ذي  ِب��يُّ اأَْوَل��ى ِباْلُموؤْ {النَّ
يتول���ى بناءه���ا، واإذا ل���م ت���دع النبي ه���و اأن يتول���ى اأن يبني 
نف�شك، ويتولى �شوؤون نف�شك ليجعل منك عن�شراً �شالحاً 
في هذه الدنيا، ف�شت�شبح عن�شراً باطاًل، و�شااًل، ومخرباً، 
وخبيث���اً وم���كان الخبيث ه���و جهنم، في ي���وم القيامة يميز 
اهلل الخبي���ث م���ن الطبي���ب، ويجع���ل الخبي���ث بع�ش���ه على 

بع�س فيركمه جميعاً ثم يجعله في جهنم. 
ف���ي ه���ذه الدني���ا اإذا ل���م تجعل ولي���ك ه���و اهلل ور�شوله 
والذي���ن اآمن���وا، ولّيك بمعن���ى اأن ت�شلم له نف�ش���ك ليعلمها 
ه���و ويزكيه���ا، يوؤهله���ا لتك���ون من ح���زب اهلل، وم���ن اأن�شار 
 اهلل {ف��اإنَّ ِح��ْزَب اهلِل ُه��ُم اْلغاِلُب��ْوَن} ›المجادلة: م���ن االآية22‹ 
االآية14‹  اَر اهلِل} ›ال�شف: من  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا اأَْن�سَ {َي��ا اأَيُّ
اِميَن ِباْلِق�ْسِط} ›الن�ش���اء: من االآية135‹ فتكون ممن  {ُكوُن��وا َقوَّ
يقوم���ون بالق�شط، فهو يوؤدبك، ويربيك، ويثقفك، واإذا لم 
ت�شل���م نف�ش���ك له وت�شعر باأن���ه اأولى بنف�شك من���ك، اأو اأولى 
ب���ك م���ن نف�ش���ك ف�شت�شب���ح �شيطان���اً و�ش���ااًل وتتح���ول اإلى 

خبيث، ويكون م�شيرك جهنم. 
›االأح���زاب:  اأَْنُف�ِسِه��ْم}  ِم��ْن  ِمِني��َن  ِباْلُموؤْ اأَْوَل��ى  ِب��يُّ  {النَّ  
م���ن االآي���ة6‹ ف���اإذا ل���م ت���دع النب���ي يتولى �ش���وؤون نف�ش���ك واأمر 

نف�ش���ك    والنبي دوره اأن يعلم النا�س، ويزكيهم، وينورهم، 
ويخرجه���م م���ن الظلمات اإل���ى النور، ويجعل منه���م اأفراداً 
�شالحي���ن، واأع���زة عل���ى الكافرين، يجعل منه���م اأمة قوية، 
ومتوح���دة، اأم���ة تنطل���ق ف���ي ميادي���ن الحياة لتاأم���ر االأمم 
االأخ���رى بالمع���روف وتنه���ى ع���ن المنكر، اإذا ل���م تدعه هو 
ف�شت�شبح تلقائياً في جانب ال�شر والخبث، فت�شبح خبيثاً. 
 اإذاً م�شاأل���ة الوالي���ة الت���ي وجهنا اإليها ف���ي هذا المقام 
المه���م، مق���ام اأن تك���ون االأم���ة، اأو المجتمع م���ن حزب اهلل 

الذي �شيغلب في ميدان المواجهة.

اأهمية االرتباط باالإمام 
علي عليه ال�سالم ــولــي ـــ ــت ــوم ال ــه ــف من المكا�ســب الكبرى لتولي االمام م

علي في ميدان المواجهة مع العدو
اأهمية االرتباط باالإمام 

علي عليه ال�سالم

نرف�ض الولية الأمريكية، الولية 
ال�ص��اأن،  ف��ي  الولي��ة  الأم��ر،  ف��ي 
التدخ��ل ف��ي واقعنا وف��ي م�صيرنا 

في اأي �صاأن من �صئوننا..
ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 


