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 رابعاليوم ال |ملزمة األسبوع  
 

 حسني بدرالدين احلوثي/ السيد  ألقاها
 صعدة - اليمن
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(1) 

عامل من علماا  باإ رسارا يب اب لاي  ساق         
االم حااا و  اه اازو  اااره اث لااي ماا    سااي ا   

ََلكا إ ر  ت َححتمإابت َعَليتايإ َيلكَ اوت َأ ت      } َفَمَ ُلُي َكَمَ اب  الك
ألنااي مل  (671)ألعاارا   ماان ا يااة  {َح تُرككااُي َيلكَ ااوت 

يرحااااو ىوسااايو أ  يااادين بال  اااب  ااا ا    
 الشخصو ف و مع ز بأني عاملو بأني ك ا..

باايو ىاااوا إااون رق م اااف و   عبااد اث باان أُ 
 زعاايل للم ااافقني أي ااا  ىاااوام اب لااي ماان هاا ا 
ال ااوع ماان االباا   و كااا  َبااب أ  َي إااَب رسااون 
اث )صلوات اث علياي  علاي هلاي(و  ي  ا  ماع      

ة مان ساَا  اىدي اة سان أسالموا      جمموعة كبري
كاانوا َاد اح قاوا َباب      -علي أ  ي اجر لادي ل  

    َاام ماان األ َااات علااي أ  ي وكُجااو  ملَااا    
علي لو علاي األ    ازازر و جاا   ماد بان      
عبد اث )صالوات اث علياي  علاي هلاي(  أ ا       
الوجاهااة كلاا او  الااي ال ااا   ااو و ناا      

ن  اعااة يااوحي رليااي لاا   اع اايو  اع ااي ماا
 اث.

هاا ا الشااخص كااا  َااد أحاا  الَ يااا   اىلاا   
  كملااا  علاااي َبيلااا ني  العظماااةو  أ  ي اااوَّ

كاابريحني  األ    ازاازر و ماااوا عماابم لااو     
أنااي أكرا اىسااألةو  اس ساالل ثو  هماان  ألنااي  
ما َيماة ها ا الااُمل  الا ت ك ام أ ماع فيايو        
 هاا ا ال ااا  الاا ت ك اام أرواا  فياايو  هاا      

م أريااد أ  أصااب رلي اااو مااا الَ يااا  الاا  ك اا
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(2) 

َيم  ا ماع نعماة باني يادتَّ نا  أعاي  معايو        
ن  أ يعيو نا  أل ازم باأ امر و ياوحي رلياي      
مباشاارة ماان اث ساابحاني  حعاااقو لَ ااي أي ااا   
ساااق    االم حاااا و  نساااي أناااي عباااد  ثو  
 إون رق شاخص يَيادو  رَارو  يعماب بَاب      

ي  ساايلة راربااة رسااون اث )صاالوات اث علياا 
 علاااي هلاااي(  الااادعوة ااسااا ميةو فااااع    
م افقا  بب كابري اى اافقنيو  أصابذ ما موما  ع اد      

 اىسلمني مجيعا .
ربليس ن اس الشاي  حعارم الم حاا  مان ها ا       
ال ااوعو ماان هاا ا ال ااوعو لااد أنااي كااا        
ص و  اى  َة  او مان سا ة هال  سا ةو يعباد      
اث سااابحاني  حعااااقو لَااان ح اااي اى  َاااة  

ي عرااو  رق ابا    مان ها ا ال اوعو      أن س ل 
 ح ااي األنبيااا  أن ساا ل ي عراااو  رق اباا    
مااان هااا ا ال اااوعو االبااا    الااا ت ي سااا   
ال عاااليو ي ساا  ال عاااليو اس ساا م كامااب ث  
ساابحاني  حعاااقو اث ىااا  لاا  هكم أماار اى  َااة 
كلاا ل أمجعااني بالسااموك  كمو اى  َااة  ملااو  

ف مااا و  يعرفااو  مع ااي عقااوال  كاابريةو   عيااا و  
عباااوكي  ل ث سااابحاني  حعااااقو اسااا مابواو 

هاا ا  لاا  ماان حااراه    اساا مابواو مل يقولااوا 
  اان  لق ااا ماان نااورو  ال ااور أف ااب ماان      
الااباهو  ال رَاانو  .. ..الو ربلاايس  حااد     
اساا َ و اساا َ و  رفااس أ  يساامد  كم بعااد  
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(3) 

َكَبَر}أماار اث ساابحاني  حعاااق   ر لَّااا ر بتلإاايَس استااَ 
ََافإر يَن  .(77)ص  {َ َكاَ  مإَن الك

سااق    االم حااا  أي ااا   كاا ه   اكعا ااي     
العبوكية ث الا  ااب علي اا سا ة هال  سا ةو      
فابة ليسام َ اريةو ليسام بسايفةو ح لسا        
ل  سااي  ااا يعاازز لديااي الشااعور بال عاااليو    

َأَنااا َ يتاار  } !االح  اااب بشااعور ال عااالي لديااي 
اٍر َ َ َلقكَ ااااُي مإاااانت مإ تااااُي َ َلقكَ  إااااي مإاااانت َناااا

ال رَاانو  اَ  ااع   (61)األعاارا   ماان ا يااة { إاانٍي
 !ب  ا اى ر

اانسا  ن سي َاد ي اب رق ها   احلالاةو َاد      
حقا  أماام حشاريع ر ايو أ  ابا    ر اي مان        
هااا ا ال اااوعو ف اااأحي ل   لسااا  ل  سااا و   
 ختاابع ماا را  معي ااا  حَاارر  علااي وه ي اا و   

 حاا  مب  اااو   حق ااع بااي اَ  اعااا  ساافحيا   ل  
 .حوجي االب    اا ي رق اربي

]ع اادما حسااري علااي الاا  مس الاا ت ر ااي اث   
ساابحاني  حعاااق لاا  ف شااعرا بعظمااة اثو     
أنااام حساااري    ريااا  ال َاماااب  اااو اث   
ساابحاني  حعاااق  ألناا  عبَّاادت ن ساا  ثو     
 كااب مااا يشاارعي اث لاا  ر ااا هااو ماان أجااب   
حَرراا و ح ااي هاا ا الاا ت يبااد  لاا         
ال اااورة  كأناااي روالن لااا و رناااي حَاااريل   

رناااي حَاااريل   ال  يماااةو لَااان   ال  اياااةو
العَااس هااو ال لااة أ  أحعاااقو  أرفااسو أَااون  
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(4) 

َأَنا َ يتر  مإ تُي َ َلقكَ  إاي مإانت َنااٍر َ َ َلقكَ اُي مإانت      }الو 
مااوا كانام ال  يماةم أمل ُيفارك ربلايسم       { إنٍي

أمل يلعاانم أمل يلع ااي أ لياااد   أعااداد  ماان     
البشاارم  ي ااب ملعونااا   رياادا  م اا  أ  ارحَاا  

  اىخال اة رق ياوم الادينو يا كر بشايفا       ه 
رجاايلو ملعااو    الاادنيا    ا  اارةو هاااب    
اع ااااز ربلااايسم هااااب بقيااام لاااي مشااااعر   

َأَنااا َ يتاار  مإ تااُي َ َلقكَ  إااي مإاانت َناااٍر    }العظمااةم 
أم أ  اث نساا  كااب هاا    {َ َ َلقكَ ااُي مإاانت  إاانٍي

العظمةو  ألازم كاب عبياد  بلع اي   ارك  مان       
ا تااااُر ت مإ تَ ااااا َماااا تُ  ما    ََاااااَن}السااااما  

    .(61)األعرا   من ا ية{َمدتُحورا 
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