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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

د/ بدر الدين بن أمري ـة اجملاهـدي العالمـة سيـكلم -
 -الدين احلوثي 

 احلمـد هلل الـذي أسبـغ علينـا نعمه ظاهرة وباطنة،
ــي   ــ د أال إ هله هإ اهلل الذي بيدم ملتوك كش ش وأش
مـالـا اكلـا رل العـاكني، وأشـــ ـد أال دمدا  عبدم      
ورسـوله، أرسـله باحلب باريا  ونذيرا  صلا اهلل عليه   
وعلـا آلـه الطاهرين، أما بعد: فإني أوصيتم بتقوى 
اهلل ربنـا، وامتثـال أمـرم، واجتنـال مـا ن ـا عنـه، 

ـ   ه يف كـش أعمـالنا، فإنا عن يليش   والتمســـا بطـاعت
راحلوال مـن هذم الدنيا، ومنتقلوال هىل اآلخرة حيث إ 
ينفع مال وإ بنوال هإ من أتا اهلل بقلٍب سليم، فعلينا 
أال نتقي اهلل، وأال ُنعـد لـذلـا اليوم الع،يم، الذي    

ــديدا  يف القرآال كما يال:   ــفا  ش ــفه اهلل وص ِهنَّا }وص
هية َدْهيا ، َدا {راْوما  َعُبوسا  َيْمَطِريا َيـْن َربَِّنـَنَخاُف ِم

يوم ع،يم جـدا ، هاـا تتوال الســـعـادة كن جا  يوم    
القيامـة آمنـا ، يـوم الفزع األكرب، فعلينا أال إ ناتغش 
ب ذم الدنيـا وإ نؤثرهـا علا طاعة اهلل يف شي  من 

أال نتقي اهلل يف الصرب علا اجل اد، وأهم ا األشــيا ، 
ـب، ومدافعة الباطش، أال جنت د وُنِجد علـا نصـر احل

يف دفع الباطش، ونصرة اإلسالم، ألال اهلل تعاىل يقول: 
بِّْت َيا َأيَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا ِهاْل َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْرُكْم َوُيَث}

ــَُرالَّ اللَُّه َمْن } ويال تعاىل: (7)دمد: {َأْيَداَمُتْم َوَلَيْنص
 .(00)احلج: من اآلية{َه َلَقِويٌّ َعِزيٌزَيْنُصُرُم ِهالَّ اللَّ
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أما اهلل سبحانه ف و غين  -فإذا نصرنا اهلل بنصر دينه 
هذا َنصـَْرنا دين اهلل َنَصَرنا وأعزنا، وهذا خذلنام   -عنا 

ــر  خذلنا وأذلنا، هذا يف العاجش يف الدنيا: أال من نص
 اهلل نصرم، ومن خذل اهلل خذله.

التفار، وتســلطوا علا ويف هذا الزماال زماال اســتقوى 
ــاعتــه،  اكســـلمني، وحــاولوا هبطــال اإلســـالم، وه ـ
ــد بال رو ، فعلينا  ومتييعه، وأال إ يبقا منه هإ جس
أال نـدافع عنـه بقـدر ما نســـتطيع، لينصـــرنا اهلل    
ويعزنـا، ولنقـوم بالواجـب علينـا يبـش أال نرجع هىل 
اهلل يوم القيامة، ويسألنا ونتوال يد فرطنا يف محاية 

ين، ويصــرنا يف اجل اد، وهو يد أمرنا يف القرآال الد
أمـرا  بـأال ننصـر دينه وندافع عنه وحنميه، فإذا مل 
ننصــرم مل تقبش الطاعاك إ صــالة وإ صيام وإ حج 
وإ زكاة وإ شي ، هذا مل نقم بالدين كله بصدق، هذا 
تساهلنا يف دين اهلل وتركنا التفار يتمتنوا، ويضيعوا 

ــالم، ومل ن ــالم، ومل نعاِد أعدا  اهلل  اإلس ــر اإلس نص
فالدين إ يقبش منا، ألال الدين مرتابط إ يقبش بعضه 

ُش ِهنََّما َيَتَقبَّ}هإ بـالبع  اآلخر، ألال اهلل تعاىل يال:  
 .(27)اكائدة: من اآلية {اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي

وفقنـي اهلل وهياكـم، وأعاننـا وهياكم علا ما ير يه، 
ل علا ر ام وتقوام، وصلا اهلل وسلم علا ومجع القلو

 دمد وعلا آله والسالم عليتم ورمحة اهلل وبركاته.
 -وهذم كلمة لسيدي العالمة/ أمحد بن صال  اهلادي  -

الســـالم عليتم ورمحـة اهلل وبركـاته احلمد هلل رل   
ــ د أال إ   ــتعينه ونؤمن به. وأش العاكني، حنمدم ونس
هله هإ اهلل وحدم إ شــريا له، وأشــ د أال ســيدنا   
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وحبيبنا دمدا  عبد اهلل ورسوله صلا اهلل وسلم عليه 
وعلا أهـش بيتـه األخيـار األبرار الصـــاديني الذين    

 رهم تط ريا .أذهب اهلل عن م الرجس وط 
فة عند اإلخواال، ضا هنا كزيارة واستا هىلـد جئنـد فقـا بعـأم

 فنقول: كثر اهلل خريكم، وأهال  بتم لقدومتم من احلج.
وأنا كنت أريد أال أحول اكو وع كله، ومل أكن أريد أال 
أتتلم ألال لدينا  ــيك كبري، ونريد أال نســمع منه  

بدر الدين وهو األســتاذ الفا ش العالمة /احلسني بن 
 ه ليتلمنا.ف،ه اهلل، فأحب أال نرتك اجملال لاحلوثي ح

لتن: لنتواصا مجيعا  بتقوى اهلل سبحانه وتعاىل، وأال 
نتوال خملصـــني مع اهلل ســـبحانه وتعاىل، واإلخال  
درجـة عاليـة إ يناهلـا هإ من أزال من يلبه األمراض 

ض و اهلل سبحانه وتعاىل أال يزيش عنا اكرـا، وأرجـكل 
مرض القلول الذي إ يزال ُيَصدِّي ا، وإ يزال يبخس 

ا َيا َأيَُّ }ه وتعاىل يقول: ـال واهلل سبحانـا األعمـعلين
 {دا ـِديإ  َسْوـوا َيـوا اللََّه َوُيوُلـوا اتَُّقـــَن آَمُنـــِذيالَّ

 .(70)األحزال:
َوُيوُلوا َيْوإ  }هذا رجعنا هىل يول اهلل سبحانه وتعاىل: 

ا أال هذا عالج للقلول، القول الســديد رمب {ســَِديدا 
رمبـا أنـه يعيننـا علا يلوبنـا، ان،روا كيك يال يف     

 (77 )األحزال: من اآلية {ُيْصِلْح َلُتْم َأْعَماَلُتْم}ن اية اآلية 
 اهلل تتوال أعمال بسيطة لتن يد يصلح ا أعمالنا يد

ـ ين، اهلل ألال ،الن ـ هل رـ ـ القل اـ ا ـهل رـــين، إ ول،ـ
ــدوال ط العمش ب هذا كاال من صميم القلب، فالعمش ارة ـ

د ر عنـو كبيـا ف ـه وتعالـبحانص هلل سـب خالـالقل
 -اهلل هىل مســـتوى ع،يم، أإ تروال أال أمري اكؤمنني 
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زلت فيه آية تتلا م فنـدق خباتتص -ه ـكرم اهلل وج 
 هىل يوم القيامة، خامت.

فعلينـا أال للص مع اهلل ســـبحـانه وتعاىل وأال نقول   
ــديد، وهذ ــديد القول الس ــنا ويلنا القول الس ا أخلص

كما  {ُيْصِلْح َلُتْم َأْعَماَلُتْم}فاهلل ســيصــلح لنا أعمالنا 
، وصار علمهأصـلح لعلي بن أبي طالب عمله، صلح له  

له ِمنَّة علا كش مؤمن وكش مســـلم أنه ماـــارك له يف 
 عمله، ان،روا علا ع،مة حازها.

تا فنحن هذا أخلصـنا هلل وعملنا فسريبي اهلل العمش ح 
َيا َأيَُّ ا }وال اللقمة كاجلبش ورمبا أع،م من ذلا. ـتت

يدا  ُيْصِلْح وا َيْوإ  َسِدـوا اللََّه َوُيوُلـوا اتَُّقـَن آَمُنـالَِّذي
ْن ُيِطِع اللََّه ـْم َوَمـْم ُذُنوَبُتـْر َلُتـْم َوَيْغِفـْم َأْعَماَلُتـَلُت

 .(77)األحزال: {َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا  َعِ،يما 
نرجو أال نتوال من الفــائزين، أمــا هــذم احليــاة ف ي 
منت يـة، وعما يليش ننت ي، وكم يد عرفنا من أنا،،  

 وكم يد مضا، وهذم الدنيا ليست هإ ك،ش زائش.
وك ـا، اكـوك ألمريتـر، اكـار: ]اهلل أكبـذا الاعـــوه

 إلســرائيش، اللعنة علا الي ود، النصر لالسالم ، ف ا
 -هال شـــا  اهلل  -ول من هنا، وهذا تعبري بقول حنن نق

]اهلل أكرب/ ســديد، يصلح لنا ربي به العمش، فنقول: 
اكوك ألمريتا / اكوك إلســرائيش/ اللعنة علا الي ود / 

 النصر لالسالم .
ــديد، وهال  .يا اهلل تقبش منا هذا ــنقول القول الس فس

 هللشا  اهلل أال اهلل سيصلح لنا العمش، وهذا رجعنا هىل ا
سـيصلح لنا أعمالنا هال شا  اهلل، ويتقبش منا، ويعيننا  
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ــة وهي دتاجة هىل   ــنا مريض ــنا فإال نفوس علا نفوس
العالج، ولتن ليس لنــا من يعــاجل ــا هإ مثــش هؤإ  

األستاذ الدين واحلســني و ا  مثش سـيدي بدر األشـخ 
 عبد اهلل عيضة.

ذا اكرض من القرآال، ـي هـن يافـدر الديـدي بـوسي
هنه يعطينا كالم من الافا ، وهننا نرجو اهلل أال  أمانة
ة من اهلل فلنستغش ـه هديـا يعطيـا، وأال مـه لنـيبقي

حياته، ألقا لنا خطابا  يف يوم )عيد الغدير( ياــفي 
وعــالج. وحنــن أمــراض أيــ ــا األخوة، وإ توجــد 
مســـتاـــفياك هإ القرآال وَمن يعرب عنه. وفقين اهلل 

 ورمحة اهلل وبركاته.وهياكم، والسالم عليتم 
 -ثم السيد/ حسني بدر الدين احلوثي  -

ــِْم اللَِّه }الســـالم عليتم ورمحـة اهلل وبركـاتـه     ِبسـ
ــُْد ِللَــِّه َرلِّ اْلعــَاَلِمنَي الرَّْحَمِن  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اْلَحم

 َنْسَتِعنُي ْوِم الدِّيِن ِهيَّاَك َنْعُبُد َوِهيَّاَكـِا َيـِم َماِلـالرَِّحي
ْم اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِ 

 .(7-7: ة)الفاحت {َغْيِر اْلَمْغُضوِل َعَلْيِ ْم َوإ الضَّالِّنَي
ــولا الذي بعثته   ــلم علا عبدك ورس ــشِّ وس الل م ص

ذي بعثته شرفا  هلذم األمة، وعزا  ـن، الـة للعاكيـرمح
ذم األمة، بعثته بتلمة التوحيد هل هلذم األمة، ورمحة 

دا  يف سبيلا، داربا  للطغاة ـة، جماهـد التلمـوتوحي
الذي طردته من  -واجلبـابرة من أوليـا  الاـــيطاال   

ش ـليخرج ك -ورا  ـا  مدحـه مذمومـــا، فأخرجتـــمسائ
الطغاة من عامل اإلنســانية مدحورين أذإ ، ُيلبســ م 

 اخلزي والعار والذلة.
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عزا : شـــرف ع،يم لنـا أال نزوركم،  أي ـا اإلخوة األ 
ام هذم الوجوم النيَِّرة، أمام ـك أمـم أال نقـشرف ع،ي

 أبنا  همداال، وأبنا  علي.
هنين حبب أيول لتم: كلما جئنا همداال، وكلما التقينا 

أصـــبحتم  بتم أنتم يـا أبنـا  همـداال تذكرنا عليا ،   
تذكروننا بعلي بن أبي طالب )صلواك اهلل عليه(، هذا 
كاال أبنا  دمد )صلواك اهلل عليه وعلا آله( يذكروال 

 مبحمد فإنتم أنتم تذكرونا بعلي.
ــلواك اهلل عليه وعلا   ــول )ص علي الذي يال فيه الرس

يرين القرآال الذي يال  ((علي مين وأنا من علي))آله( 
علي مع ))(: عليه وعلا آلهفيه الرســول )صــلواك اهلل 

ُش بدر وأحد ـي، بطـعل .((يـع علـرآال مـرآال والقـالق
ش ـن واجلمـش صفيـر، بطـن وَخْيَبـــزال وُحنيـــواألح

ــوالن رواال، عل ل يف ي الذي مل يتن فقط يذهش العقوـ
ه ـدرول بتلماتـر الـا  ينيميادين اجل اد وهاا كاال أيض

ه اخلارية. هنه اكبـاركـة، بتوجي ـاته النيِّرة، ببالغت   
 ربيب دمد، وحليك ويرين القرآال.

أبي طـالب   بنفـإذا كنتم أصـــبحتم تـذكرونـا بعلي    
ا يزال فيتم أنتم ـه مـا ألنـه( فإاـ)صلواك اهلل علي

بركـة علي، فيتم بركـة دعا  علي، ودعا  األئمة من   
بعــدم. كلمــا ويفنــا بني أظ ركم، كلمــا انتقلنــا هىل 

 نسافر هىل عمب التاريخ. منطقتتم نرى أنفسنا وكأننا
ا من همام من أئمة أهش البيت وويفت معه همداال هإ ـم

وب رته بصــدي ا ووفائ ا، هإ وانطلب شاهدا  تارايا  
علا ذلــا الوفــا ، علا ذلــا الصـــدق علا تلــا  
ــجاعة، فتاال ما لتلته األئمة من تعبري عن ذلا  الا
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كش من يتصفح صفحاك  يقرأمكله هو أال الدوا دعا  
لتــاريخ، يرتدد علا الاـــفــام كلمــا ترددك األعني ا

تتصفح صفحاك التاريخ، أومل يقش اإلمام علي )عليه 
لقلت هلمداال       فلو كنت بوابا  علا بال جنة السالم(:

 ادخلوا بسالم
هن ـا عبارة من ب رم وفا  همداال، وشـــجاعة همداال،  

 وصدي م وهخالص م:
هلمداال ادخلوا لقلت   فلو كنت بوابا  علا بال جنة

 بسالم
 مسؤوليتنالنتذكر  -أي ا اإلخوة  -ا أمامتم ـا ويفنـكلم

وال من أنصار دينه، فنردد ـي أال نتـام اهلل فـمجيعا  أم
أحيـانـا  عبـاراك التواصـــي فيما بيننا باحلفاظ علا    

دي، نقول هلمداال: هنتم أنتم لتم اِكّنة ـا الزيـمذهبن
ــيخ يواعد هذا  اكذهب. أنتم أكثر من غريكم يف ترس

من كنتم أنصــار هذا اكذهب، وأنتم من يف وايعتم إ 
وا من أنصار هذا ـأال تتونـحتتاجوال هىل من يذكركم ب

اكــذهــب، أنتم من ويفتم مع أئمتــه، من ويفتم مع 
ــر نورم يف هذم   ــخت يواعدم وانتا أعالمه حتا ترس

 البالد وغريها.
هنـه اجتمـاع مبـارك، وهال أي اجتماع يف ظروف ك ذم    
واجتمـاع ك ـذا أو أيش أو أكثر من هذا إ ينايف فيه   
النا، هذم األو اع اليت تعاني من ا األمة اكسلمة، إ 
يتواصـــا فيـه النا، باحلب فين،روال هىل احلب هىل  

س، هىل ـي تطمـه وهـا أعالمـبنيانه وهو يتصدع، هل
أنوارم وهي تطفـأ، ين،روال هىل ذلا احلب ليس فقط  

ليغيب عن األفتار، ليغيب عن ة، ـن الساحـب عـليغي
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النفو،، ليغيـب عن كش شـــئوال احلياة. وهاا ليحش  
دله الباطش وال،الم والاـــر، كش اجتماع إ ينايف 
فيــه مــا اعلنــا نرى احلب، ونرى أمــة احلب، ونرى 
ــتش الذي نزال ويقر   أعالم احلب، وآثار احلب بالا

 القلول ويبتي العيوال.
د كيك أصبحنا يف ـش فنجـا  لنتأمـا مجيعـا ويفنـهذا م

وايعنا نااهد األمور وهي تتبدل، وتنعتس القضايا، 
 ُكْنُتْم}اهلل ســـبحانه وتعاىل يقول يف كتابه التريم: 

هذا  (770 )آل عمراال: من اآلية {ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِ،ـَر ُأمَّـــَخْي
ــرف للعرل، وحنن  القرآال العربي ااطب العرل، وش

ُيْرآنا  } يقول عن كتابه وأنتم من صــميم العرل واهلل
ــلت: من اآلية{َعَرِبّيا  ِلَقْوٍم َيْعَلُمواَل ــَااٍل َعَرِبي  ِب} (3 )فص ِلس

أنتم أي ــا العرل  {ُكْنُتْم}يقول:  (791)الاـــعرا :{ُمِبنٍي
بارية للنا، مجيعا  لل {اِ،ـْت ِللنَّـٍة ُأْخِرَجـَر ُأمَّـَخْي}

حتملوال هذا ذم الرسالة العاكية، ـوال هـا ، حتملـمجع
ِن َتْأُمُرواَل ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَ ْواَل َع} النور للعـاكني مجيعا  

 .(770 )آل عمراال: من اآلية{اْلُمْنَتِر َوُتْؤِمُنواَل ِباللَِّه
اليت يقول عن ا اهلل ا الذي ندث اآلال؟ هذم األمة ـم

سبحانه وتعاىل أنه محل ا رسالة لتخرج ب ا هىل النا، 
هي اليوم ُيطلب من ا أال تقعد يف بيوت ا  مجيعـا ، هـا  

كما تقعد النسا ، بش ُيطلب من ا أال تصمت فال تتفوم 
بتلمة احلب، وإ ت تك بلعن من هتك اهلل بلعن م يف 

ــاال أنبيائه:  ُروا ِذيَن َكَفُلِعَن الَّ}كتابه وخلدم علا لس
ــْرائيَش َعَلا ِلســَااِل َداُوَد َوِعيســَا اْبِن َمْرَيَم  ِمْن َبِني ِهس

.(78)اكائدة: {َذِلَا ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدواَل



 

 

 
 افع

 
 للحصول على المقاطع النصية والصوتية للدرس اليومي من ملزمة الأسبوع

 على تيليجرام بالنقر على الرابط: ]كونوا أنصار الله[ اشترك في قناة
 t.me/KonoAnsarAllah 

https://t.me/KonoAnsarAllah

