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 حسني بدرالدين احلوثي/ السيد  ألقاها
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
بسمممم اهلل المممرمحن المممرحيم احلممممد هلل ر   
العاملني، احلممد هلل الم ه همداهلا  م ا ومما ك ما       
ل هتممده لممو  أا هممداهلا اهلل، واللممالة والسممالم 

سيدهلا حمممد هلما الرمحمة، ممن بعهللمه اهلل      على 
بكلمممة التوحيممد وتوحيممد الكلمممة، وعلممى أهمم  

 بيته الطيبني الطاهرين.
يف البدايممة هلقممول  ممما طممن ل   ممال  علممم،   
هلممدعو لا اهلل، وطممن هلعلممم أهل مما مقلممروا     
تقلممم اب كمممب اب يف هممم ا امليمممداا، وطمممن    
هلسممتر ر اهلل مممن كمم  تقلمم ، ولا كمماا ل مما     

املوضمموع اممما طممن ل   ممرة مممن جهممد يف همم ا 
 ممار مممن بمم لوا جهمموةاب عريمممة أكهللممر م مما،    
وأسبق م ا يف هم ا امليمداا الم ه همو يف األصم       

 واجب على ك  مسلم، واجب على ك  مؤمن.
يف ه ه اآليما  الممس نع اهما ايعماب يف صمالة      
]املرمممر ي تيممما  بليرمممة م اسمممب أا هلت مممد  

جمو أا  حو ا ولمو أ ل ما يلميالب يف احلمدير، هلر    
هلوّاممق مممن اهلل سممب اهله وتعمماا لا ممما ايممه     

 .صالح ا وصالحكم ايعاب
ى معاهليه، وما أمش  ما  اهلل، وما أنمم كتمما أعر

ة  ته، هدى وهلور، موعرة وش اء ملا يف اللدور، 
خيا ب ا مبختلف العبارا ، وبشمممتى الوسممما    

  مب. املتأممو  عجيمف يهدي ا بأسلمحبهللاب عن كي
 سب اهله وتعاا من ه ه الزاوية خيج  لكتا  اهلل
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أمام اهلل، وهو بك  وسيلة، وهو هو من ج َّ سب اهله 
وتعماا يف كييما مه، وتعاا يف عرمته، ِيره ر    
حبه ألوليا ه بشممك  عجيب، ويدعو ايع عباةه 
لالهلضواء حتت لوا ه وا ستجابة ل دا ه، ويهللين 
ةا مماب على هلوعيمة متميزة من أوليما ه، آن تمن    

 به، وتمن برسله وكتبه.
َقاِموا َتَتَ زَِّل مَّ اْسَتثِما اللَِّه موا َربَُّ مل اَّ الَِّ يَن َياُل}

وا َوَأْبِشِروا وا َو  َتْ َزهِلِمُة َألَّا َتَخاامَعَلْيه ِم اْلَمالِ َك
ُِِكْم ِاي  بمِماْلَج ممَِّة الَِّتي ُكْ ِتْم ِتوعمَمِدوَا هلْ ِن َأْوِليمَما

ا َتْشَته ي َرِة َوَلُكْم ِايَها َممي اْلآِخمم الدُّهْلَيا َوِااْلَ َياِة 
َأهْلُ سممِمُكْم َوَلُكْم ِايهمَما ممَما تمَمدَِّعوَا هِلِز ب ِمْن َ ُ ور  

ليس  -ال ين يالوا رب ا اهلل  (03-03)الممملمت  {َرِحيم 
لمياا بقلوبهم، بك  مشاعرهم،  -اقط بألسمم تهم 

 ،تهم هلللمياا باهلل سب اهله وتعاا، ليرار بعبوةي
 استسالم كام  هلل.

رب ما اهلل وحمده   شمريه لمه،        {َربَُّ ا اللَّمهِ }
هلعبممد سممواه، وع ممدما يقولمموا  رب مما اهلل، هممم  
ي هممموا ممماعا تعممين همم ه الكلمممة  أهلممه هممو     
وحده ال ه ميلمه حمق تمدب  شمؤوهل ا يف هم ه      
احليمماة، هممو وحممده المم ه ميلممه حممق األمممر    

أحممد سممواه وال هممي اي مما يف همم ه الممدهليا، اممال 
باعتبارهلمما عبيممداب لممه هممو المم ه خلق مما، هممو    
المم ه رني مما، هممو المم ه مهممد ل مما همم ه األر   
المس هلعيش عليهما، طمن آلوكموا لمه بكم  مما       
تع يممه الكلمممة،   أحممد سممواه ميلممه أا يشممر ع 
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ل ا،   أحمد سمواه ميلمه أا يمت كم كمما يريمد       
يف شؤوهل ا، يمأمر وي همى كمما يريمد يف  تلمف      

 ممما  ألا الربوبيمممة همممي ممممن   جمممما   حيات
الرتبيمممة، اهلل همممو الممم ه رباهلممما، ويربي ممما    
باستمرار، هو الم ه يقموم بتمدب  شمؤوهل ا، همو      

 القيوم على ك  أمورهلا.
ر ممن يقولموا  اهلل رب ما، ولكمن يمدي وا      ما أكهلل

بممالو ء لتشممريعا  بعيممدة عممن اهلل، ألهلرمممة   
بعيممدة عممن اهلل. همم ا ليممرار ي ايضممه العممم ،  
أما ال ين يقولموا  رب ما اهلل ب همم كامم   م ه      
الكلمممة اِهممم يليمم  مممن عبمماة اهلل سممب اهله      
وتعممماا، همممي كمممما سمممبق تعمممين  العبوةيمممة 

ةيممة ممماعا يعممين املطلقممة هلل، واهممم مع ممى العبو
أهلممين عبممد هلل، أ يممع اهلل ايممما أمممر وهلهممى،    
أعم  علمى كسمب رضماه، أحبمه وأتمو ه، أكموا       
من حزبه، أكوا ممن ج مده، أكموا ممن أوليا مه،      
أسممتقيم، أسممتقيم علممى همم ا المم ه ، أاهممم     
تعامله معي سمب اهله وتعماا كعبمد لمه يف هم ه      
المممدهليا أهلمممه   بمممد أا يبتلممميين بتكممماليف   

شما  علمى هل سمي، أو شما  علمى       مت وعة، ما بني
جسمممي، وممما بممني سممه ، ممما بممني صممعب علممي    
باعتبمممماره  ممممالف  ممممواه، أو مللمممماحلي   
الشخلمممممية، أو أله اعتبمممممار تخمممممر ممممممن 
ا عتبارا  الدهليويمة، وبمني مما همو بعيمد عمن       

.ه ا ا عتبار
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