
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه إال الله امللك الحق  ــهد أن ال إل الحمد لله رب العاملني وأش
ــوله خاتم النبيني،  ــيدنا محمد عبده ورس ــهد أن س املبني وأش
ــم صل عىل محمد وعىل آل محمد وبارك عىل محمد وعىل  الله
ــىل آل إبراهيم  ــت وباركت عىل إبراهيم وع ــد كما صلي آل محم
ــن أصحابه األخيار  ــك حميد مجيد وارض اللهم برضاك ع إن

املنتجبني وعن سائر عباده الصالحني.
 أيها اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

نواصل حديثنا عىل ضوء ما سبق باألمس من الحديث عن 
ــالمي كمحطة  ــة التي ارتبط بها التاريخ اإلس الهجرة النبوي
ــة نتج عنها  ــة يف تاريخ األم ــتثنائية ومصريي ــة جدا واس مهم
ــع البرشية وعنواننا  ــج مهمة جدا ومتغريات كبرية يف واق نتائ
ــعب يمني مسلم  ــلمني وكش الرئييس يف الحديث هو أننا كمس
وكأمة مسلمة ومن واقع ما نعاني منه وما نواجهه من تحديات 
ــول  ــاج إىل العودة إىل الرس ــاكل نحت ــات ومش ــار وأزم وأخط
ــدوة والقيادة وإىل  ــلم يف موقعه يف الق ــىل الله عليه وآله وس ص
ــه من دروس  ــا نحتاج إلي ــتلهام م ــرآن الكريم كمنهج الس الق
ــذا الرجوع  ــبحانه وتعاىل ه ــه س ــتنارة بنور الل ــرب ولالس وع
ــري فيها عىل  ــتفيد منه الرؤية التي نس الذي يبنى عليه أن نس
ــا وترصفاتنا  ــا واتجاهاتن ــي عليها مواقفن ــذه الحياة ونبن ه
ــة املعنوية التي  ــره، وكذلك الطاق ــلوكنا إىل آخ ــا وس وأعمالن
ــاة وملواجهة هذه التحديات وكذلك  نحتاج إليها يف هذه الحي
لنكسب معية الله سبحانه وتعاىل يف مرحلة األمة فهي أحوج 
ــون مع الله ويكون الله معها، هذا يشء، اليشء اآلخر  إىل أن تك
ــود إىل واقعنا من جانب  ــتذكر أو نع ــلمني عندما نس أننا كمس
ــن جانٍب آخر نجد أن األصالة  ــا ينبغي أن نكون عليه م وإىل م
ــا بكل اطمئنان وثقة هي  ــة التي يمكننا أن نعود إليه الحقيقي
ــلم يف حركته  ــول صىل الله عليه وآله وس فيما كان عليه الرس
ــرآن الكريم ألننا نعاني  ــا قدمه لنا الق ــالة اإللهية وفيم بالرس
ــن حالة التضليل  ــة من حالة الزيف م ــا الداخيل كأم يف واقعن
ــيطرة الطاغوت ونتيجة للتبعية  الرهيبة والهائلة نتيجة لس
ــعة  ــن أبناء األمة وفئات واس ــعة م ــي عليها قطاعات واس الت
ــالم ولألمة  ــع انتمائها لإلس ــة أصبحت من واق ــن أبناء األم م
ــة فهي تعمل  ــوفة ألعداء األم ــة تبعية واضحة ومكش يف حال
لصالح األعداء ولكن يف داخل واقع األمة وجزء كبري جدا مما 
نعانيه كأمة مسلمة يف هذا العرص هو من تلك القوى الظالمية 
واملنافقة التي هي مرتبطة باألعداء بشكل واضح كما هو حال 
من يرتبطون اليوم من حكومات وجماعات وكيانات وأنظمة 
وشخصيات ومن كل فئات األمة ومكوناتها مرتبطون ألمريكا 
ــذا املنطلق من منطلق  ــح ويتحركون من ه ــكل علني واض بش
ــدم مصالح أمريكا وأجندة أمريكا  ارتباطهم بأمريكا فيما يخ
ومؤامرات أمريكا فيشتغلون يف داخل األمة عىل هذا األساس، 
ــن يلعبون  ــل األمة من هم؟ م ــوم يف داخ ــريون الفنت الي من يث
ــوأ دور يف تفكيك األمة وتفتيتها وبعرثتها وإغراقها  أقذر وأس
ــتطيعون إىل  ــون بأقىص ما يس ــات ويعمل ــاكل واألزم يف املش
ــة االقتصادية والبرشية  ــخري كل اإلمكانات يف داخل األم تس
ــات يف خدمة أمريكا من  ــد كل الطاق واإلعالمية وتعبئة وحش
هم؟ مكونات وكيانات بشكل حكومات وجماعات واتجاهات 
ــالم ويعملون ملصلحة  ــن داخل األمة ينتمون لإلس متعددة م
ــيطرة الطاغوت والتبعية ملكونات واسعة من داخل  أمريكا س
ــكلة كبرية  ــداء األمة تبعيتهم ألعداء األمة مثل مش األمة ألع
ــم عملية تزييف  ــة ولعب لعبة كبرية يف تقدي ــدا يف واقع األم ج
ــالم وماهي من  ــىل اإلس ــب ع ــع اتجاهات تحس ــرية يف صن كب
ــب عىل أنها هي ما يعرب عن الدين اإلسالمي  ــالم وتحس اإلس
ــا تعنيه الكلمة عن حقيقة ما عليه الدين  وهي انحراف بكل م

اإلسالمي.
ــالل عودتنا إىل  ــالم تتحقق من خ ــداد اإلس ــة يف امت األصال
ــالم مع  ــلم يف حركته باإلس ــه عليه وآله وس ــول صىل الل الرس
ــا، وإذاً كان حديثنا باألمس  ــذا يفيدن ــرآن الكريم كمنهج ه الق
ــية والجلية والواضحة  ركز عىل أن من املعالم البارزة والرئيس
ــية  ــالم ومبادئه الرئيس ــن اإلس ــرآن يف عناوي ــرية يف الق والكب
ــول عىل أرض  ــا ترجمه بالفعل وبالق ــول وفيم يف حركة الرس
ــتقالل واالنفصال عن أي  ــع التحرر من الطاغوت واالس الواق
ــالمية ألعداء األمة هذا كان  ــاحة اإلس حالة تبعية خارج الس
معلما واضحا يف حركة الرسول وعىل أساسه كانت هجرته لم 
ــيطرة للطاغوت  يبق يف مكة ليتأقلم مع وضعية هي وضعية س
ــرتكة مع الطاغوت  ــاس من املصالح املش ويبني واقعه عىل أس
ــازل عن مبادئ وقيم وترشيعات إلهية واإلبقاء  والتأقلم بالتن
ــر الذي ينزعج منه الطاغوت  عىل بعض وإزاحة البعض اآلخ
ــل ذلك أبدا  ــع الطاغوت لم يفع ــول يف عملية تأقلم م ــم الدخ ث
ــى مكنه الله  ــالم اتجاها واضحا حت ــريته باإلس واتجه يف مس
ــالم يف الجزيرة  ــاد اإلس ــن تحطيم كل كيانات الطاغوت وس م
ــية أن  ــم البارزة والرئيس ــا كان من املعال ــا، أيض ــة بكله العربي
ــالم دين نور ووعي وبصرية وعندما نعود إىل أعظم ما يف  اإلس
ــالم هو القرآن هو يعترب مصدراً رئيسياً لإلسالم والقرآن  اإلس
الكريم هو نور الله لعباده سماه بصائر وسماه نور [َقْد َجاَءُكْم 
ــْن َعِمَي َفَعَلْيَها] ومن  ــِه َوَم ــُر ِمْن َرِبُّكْم َفَمْن أَْبَرصَ َفِلَنْفِس َبَصاِئ
ــان وعيا عاليا  ــم ما يف القرآن الكريم انه يصنع لدى إلنس أعظ
ــالم الصحيحة والسليمة وأيضا تجاه  جدا تجاه مفاهيم اإلس
ــخيص للناس لفئاتهم يرشح لنا  الواقع من حوله وتجاه التش
رشحا واسعا جدا عن املنافقني عن الذين يف قلوبهم مرض عن 
أصحاب االدعاءات الكاذبة الذين يحاولون أن يستغلوا األمة 
ــخيص لصفات وعالمات وسمات  تصنيف دقيق وواضح وتش
ــوبة  ــواء من الفئات املحس ــخص لنا كل فئة من الفئات س تش
ــارج األمة  ــالم أو الفئات األخرى من خ ــلمني واإلس عىل املس
ــن كل فئة من تلك  ــالمية ثم يحدد لنا املوقف الصحيح م اإلس
ــتغالل ومن  ــة من االس ــاً يحمي األم ــدم وعيا عالي ــات يق الفئ
ــول إىل أداة  ــن أن تتح ــل يحمي األمة م ــن التضلي ــداع وم الخ
ــح أي طاغية أو مجرم أو منافق أو عميل أو خائن واألمة  لصال
أحوج ما تكون إىل الوعي يف كل يشء وإىل البصرية يف كل يشء 
ــة جدا االستفادة من القرآن الكريم  حاجة ملحة وحاجة ماس
ــو الضالل وهو  ــدا وإال فالبديل ه ــة ج ــألة رضوري ــك مس يف ذل
العمى وهو أن يكون لإلنسان قابلية أن يخدعه أي مخادع وأن 

يضله أي مضل يهودي أو منافق يضلك بكل بساطة.
ــالم دين زكاء وطهارة   من املعالم التي وصلنا إليها أن اإلس
ــم ورئييس يف  ــوس وهذا جانب مه ــمو للنف ومكارم أخالق وس
اإلسالم يف أصالته األصالة التي تقدم لنا الفوارق ما بني الزيف 
وما بني الحقيقة ما بني االتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول 
الله وبالقرآن وما بني االتجاه الزائف الذي يربط األمة بتبعية 
ــب عىل اإلسالم ويربط  ــكال مزيفا يحس إىل أعدائها ويولف ش

األمة بأعدائها ويدجن األمة ألعدائها ويسخر األمة ألعدائها 
ــذا الجانب  ــالم هو ه ــية يف اإلس ــب الرئيس ــم الجوان ــن أه فم
ــتقيم يف هذه الحياة  ــألة التزكية للنفوس حتى تس الزكاء مس
ــان ال يمكن صالحه إال بالتزكية وإال فاإلنسان  وتصلح، اإلنس
ــاوئ األخالق  ــيته ثم يتصف بمس ــلبا وتتدنس نفس يتأثر س
ــة ميالة نحو كل ما هو سيئ وبالتايل  ــيته املدنس فتصبح نفس
ــة لالرتباط بكل جهات الطاغوت بكل جهات الرش  لديها قابلي
ــاط بالصهاينة  ــدا لالرتب ــاح ج ــه تصبح مرت ــجام مع واالنس
ــكالهم وفئاتهم باملنافقني  باليهود الصهاينة باألعداء بكل أش
ــجام  ــداء األمة ألنه يحس باالنس ــني من أع ــاء املنافق أو بأولي

النفيس معهم نفسية مدنسة نفسية خبيثة نفسية سيئة.
 اإلنسان يحتاج إىل زكاء النفس وال يمكن له االستقامة عىل 
ــدت  ــة النفس وإال إذا خبثت النفس وفس ــج الله إال بتزكي منه
ــان اتجاًها سيئا يف واقعه العميل يف سلوكه  النفس اتجه اإلنس
ــه  يف ترصفاته ثم يف األخري يف والءاته ويف مواقفه وال يرى نفس
ــكل فعال  ــكل قوي بش ــكل صحيح بش ــدا بش ــري منش يف األخ
ــد ابتعد كثريا عن  ــه ق ــبحانه وتعاىل بل يرى نفس ملنهج الله س
ــول  ــية للرس ــك املنهج اإللهي ولذلك كان من املهام الرئيس ذل
ــة، التزكية  ــرآن كذلك التزكي ــلم وللق ــه عليه وآله وس صىل الل
ــل  ــية لألنبياء بكلهم وللرس للنفس البرشية وهي مهمة رئيس
ــد األنبياء  ــاحة كبرية من جه ــه بكلها ومس ــب الل ــم ولكت بكله
ــاىل اتجهت إىل  ــبحانه وتع ــه س ــن كتب الل ــاحة كبرية م ومس
ــا يقدم عىل  ــتوى م ــدف تزكيتها عىل مس ــس البرشية به النف
ــتوى التعبئة الروحية واإليمانية وعىل املستوى الجانب  مس
ــات فيما أمرنا الله  ــتوى الكثري من الترشيع الرتبوي وعىل مس
ــري منه نحو تزكية  ــك فيما نهانا عنه انصب ذلك يف كث ــه وكذل ب
ــزز فيها عنارص  ــمو بها فيما يع ــذه النفس البرشية فيما يس ه
ــاوئ  ــة ألن ترتبى عىل مس ــي قابل ــس البرشية ه ــري، النف الخ
ــالق أو عىل مكارم األخالق ألن تنمو فيها عنارص الخري أو  األخ
ــو فيها عنارص الرش يف أن تنمو فيها بذرات التقوى أو تنمو  تنم
ــبحانه وتعاىل يف كتابه  فيها بذرات الفجور ولهذا يقول الله س
ــا َوَتْقَواَها]  اَها (7) َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَه ــَوّ ــم [َوَنْفٍس َوَما َس الكري
اَها (9) َوَقْد َخاَب َمن  ــن َزَكّ ــأنه [َقْد أَْفَلَح َم عندما يقول جل ش
ــت الفجور  ــت التقوى وألهم ــس البرشية ألهم ــاَها] فالنف َدَسّ
ــور ولديها  ــة للفج ــا القابلي ــوى ولديه ــة للتق ــا القابلي ولديه
القابلية للرتبية عىل الخري وحب الخري وعنارص الخري والسمو 
والعشق ملكارم األخالق ولديها كذلك القابلية ألن تتنامى فيها 
كل عنارص الرش والسوء ومساوئ األخالق ويمكن لإلنسان أن 
يرتبى عىل الصدق وعىل الطهارة وعىل العفة وعىل إرادة الخري 
وعىل الشجاعة وعىل الكرم وعىل السماحة وعىل اإليثار وعىل 
ــكارم األخالق والقيم  ــري من قيم م ــان الكث الكثري وعىل اإلحس
ــبة له أمورا  ــم واألخالق بالنس ــح تلك القي ــة وأن تصب الفاضل
ــقها ويرغب فيها ويندفع فيها وبالتايل يلتزم بها  يحبها ويعش
يلتزم بها كمسار أسايس يف حياته إن خرج أحيانا يف حالة من 

الخطأ أو الزلل كان رسيع العودة ألن الجذور باقية.
ــىل الفجور  ــى عىل الكذب وع ــان أيضا أن يرتب ــن لإلنس يمك
ــىل الدناءة وعىل االنحطاط وعىل التنصل  وعىل العصيان وع
ــوء  من الوعي والضمري وعىل قلة الحياء وعىل كل عنارص الس
ويمكن أن يتنامى يف ذلك ويكرب يف ذلك حتى يصل إىل درجة أن 
ــي إىل مصدر رش عندما يصل  ــيطان عندما يصغ يتحول إىل ش
ــيطر عليه  ــه وتس ــارص الخري يف نفس ــن كل عن ــالس م إىل اإلف

ــوء والرش وبذرات الفجور تكرب وتتجذر حتى  كليا عنارص الس
ــاعره وإحساسه ووجدانه يصبح إنسانا  تسيطر عىل كل مش
ــا منعدما يف  ــم الفضل عديم ــم الرحمة عدي ــم الخري عدي عدي
ــلبي يف هذه الحياة ولهذا  ــكارم األخالق ويتجه للعب دور س م
ــوالء فيجعل مرده  ــن االختالل يف ال ــدث القرآن الكريم ع يتح
ــأنه الله سبحانه  اختالال يف زكاء النفوس عندما يقول جل ش
ــوا َال َتَتِّخُذوا اْلَيُهوَد  ــاىل يف كتابه الكريم [َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُن وتع
نُكْم  ــٍض  َوَمن َيَتَوَلُّهم ِمّ ــاَرى? أَْوِلَياَء ? َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْع َوالَنَّص
اِلِمنَي (51) َفَرتَى اَلِّذيَن  ــُه ِمْنُهْم ? إَِنّ الَلَّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ َفِإَنّ
ــاِرُعوَن فيهم] هذه حالة غري صحية غري  َرٌض ُيَس ــم َمّ ِيف ُقُلوِبِه
ــليمة أبدا اختالل يف زكاء اإلنسان يفعل ذلك عنده اختالل  س
ــارص  ــه يف العن ــاعره يف وجدان ــيس يف مش ــه النف ــري يف واقع كب
ــك أو  ــكارم األخالق عنده إما جنب أو بخل أو ش ــة يف م الداخلي
ــان فيما  ــدا التي تفتك باإلنس ــن اآلفات الخطرية ج ــة م أي آف
يحمله ابتداء من عنارص الخري وتؤثر حتى عىل فطرته تبعده 
ــان أن  ــليمة لإلنس ــىض الفطرة ألن الحالة الس ــى عن مقت حت
يبقى بمقتىض الفطرة متجها االتجاه اإليجابي وأن تنمو فيه 
ــس والرتبية اإليمانية  ــري، فإذاً جانب التزكية للنف عنارص الخ
ــالق حتى تتجذر  ــة للنفس عىل مكارم األخ ــة الصالح والرتبي
ــانا تربى  ــان يصبح إنس ــذور مكارم األخالق يف نفس اإلنس ج
ــل ذلك وجدان  ــلوك هي قب ــة والعفة بمثل ما هي س ــىل العف ع
ــق  ــيس يف عم ــق النف ــل يف العم ــاس يف الداخ ــاعر وإحس ومش
ــاس ثم  ــدة وهي وجدان وإحس ــدان هي عقي ــاعر والوج املش
ــدق إىل جانب الخري  ــب الص ــك، نأتي إىل جان ــلوك كذل هي س
ــياء اإليجابية كل العنارص  إىل جانب الحق إىل جانب كل األش
اإليجابية املعروفة بالفطرة ويعرتف كل البرش بأنها صحيحة 
ــياء التي تشهد  ــمو يف واقع الحياة، مثال األش وأنها تمثل الس
ــالق وتعتربها هي  ــة تقر بمكارم األخ ــل الفطرة البرشي أن أص
ــان أن الكل يعرتف بها يعرتف الناس  ــمو لإلنس التي تمثل الس
ــاءة وانحطاط  ــة وأن الفجور دن ــة أخالقية راقي ــة قيم أن العف
ــدق مثال أن  ــرون إىل الص ــال ينظ ــك مث ــص، وكذل ــة ونق وخس
ــا الكذب يمثل  ــم األخالقية بينم ــن القي ــدق يمثل قيمة م الص
ــاءة والنقص، يقرون مثال  ــة والدن حالة من االنحطاط والخس
ــم كذلك يمثل  ــمو ورشف وفضل وأن الظل ــأن العدل خري وس ب
ــوء وحالة من الرش فعندما  حالة من االنحطاط وحالة من الس
ــق، الصدق،  ــري، العدل، الح ــن الخ ــن كعناوي ــي إىل العناوي نأت
ــكل عام املجتمع البرشي يعرتف  العفة، الحياء، الفضائل بش
ــة باعتبارها رذيلة  ــة كفضيلة ويعرتف أيضا بالرذيل بالفضيل
تمثل انحطاطاً باإلنسان وسوءاً يف واقع اإلنسان ولكنه يتجه 
الكثري من الناس باتجاه آخر ثم يربرون ويخادعون ويضللون 
ــالم  ــرية يف املقابل يعني، فاإلس ــياء كث ويزيفون ويعملون أش
ــول صلوات الله عليه وعىل  يعطي أهمية كبرية للتزكية والرس
آله من مهامه الرئيسية العمل عىل التزكية يقول الله جل شأنه 
يُكْم  ــا َوُيَزِكّ ــو َعَلْيُكْم آَياِتَن ــوال ِمْنُكْم َيْتُل ــْلَنا ِفيُكْم َرُس (َكَما أَْرَس
ــوا َتْعَلُموَن)  ــَة َوُيَعِلُّمُكْم َما َلْم َتُكوُن ــاَب َواْلِحْكَم ــُم اْلِكَت َوُيَعِلُّمُك
ــم تركيزاً كبرياً  ــاَ نجد يف القرآن الكري ــو يقول ويزكيكم أيض وه
ــب اإليمانية هي  ــن الجوان ــري م ــَال كث ــة فمث ــىل التزكي ــداَ ع ج
ــاعد اإلنسان عىل زكاء النفس اإليمان بالله جل شأنه كما  تس
ــه وملكه ورقابته  ــان بألوهيته بربوبيت ــرآن الكريم اإليم يف الق
ــمائه الحسنى وأنه العزيز واملنتقم وعالم الغيب  وجزائه وأس

والشهادة والشاهد عىل العباد إىل آخره .

ــاب والجزاء والجنة والنار كل ذالك  اإليمان باملعاد والحس
ــتقامة يف هذه  ــه وعىل االس ــان عىل تزكية نفس ــاعد اإلنس يس
الحياة يمثل حافزاَ كبرياً جداً وباعثاَ مهماَ للتزكية عندما نجد 
ــها التزام  ــياء هي يف نفس كثرياً من الترشيعات يأمرنا الله بأش
ــي النفس البرشية ويحفظها  ــا فيه زكاء للنفس أو بما يحم بم
ــها وتؤثر عىل زكائها وكذلك  ــلبية أخرى تدنس من مؤثرات س
ــار تأثريها  ــرية نهى عنها باعتب ــياء كث ــا نهى الله عنه أش يف م
ــن العنارص  ــذا لنلحظ أن م ــوس وهك ــىل زكاء النف ــلبي ع الس
ــالم أعطاه  ــذا الجانب وأن اإلس ــة جداَ هو ه ــية واملهم الرئيس
ــب الروحي يف  ــواًء يف الجان ــاحة كبرية س ــاَ كبرياَ ومس اهتمام
ــرية جداَ  ــة كب ــي أهمي ــب الترشيع ــوي يف الجان ــب الرتب الجان
ــها  وبقدر ما تبقى األمة مهتمة بهذا الجانب بقدر ما تجد نفس
ــق الباطل  ــها عن طري ــدة يف نفس ــع الحق ومبتع ــجمة م منس
ــن يرتبط بهم  ــداء الذي ــداء ألن أولئك األع ــة لألع ــن التبعي ع
ــاد منبع للرذائل  ــض هم يف واقعهم منبع للرش منبع للفس البع
ــة العاملية إىل أمريكا حتى طريقة  ــو نأتي اليوم إىل الصهيوني ل
ــعيها للسيطرة عليهم مساحة كبرية من  غزوها للشعوب وس
ــعوب عن طريق مساوئ  ــطتها وأساليب استهدافها للش أنش
ــد تجعل من هذا  األخالق عن طريق الرذائل عن طريق املفاس
األسلوب بنفسه وسيلة للسيطرة عىل الشعوب نفسها توجد 
بيئة تساعد عىل الفساد وتستغل تلك البيئة بما أوجدت فيها 
ــائل وعنارص وتعمل لذلك بكل األساليب فإذا أفسدت  من وس
بيئة معينة أو شعبا معينا أو مجتمعاَ معيناَ أو بلداَ معينا فهي 
ــيطرتها عليه وأنه قد فقد كل حاالت املنعة النفسية  تضمن س

من سيطرة اآلخرين.
ــزة يف مفهومها  ــة والعظيمة العزة الع ــن القيم املهم ــَال م  مث
ــاوئ  ــع االنحطاط مع مس ــاءة م ــع الدن ــى م ــي ال تبق اإليمان
ــان إذا  ــالق ال، تحتاج العزة إىل مكارم األخالق ألن اإلنس األخ
ــيئاَ فاسداَ يمكن له أن يقبل بالهوان يمكن له  أصبح منحطاَ س
ــأي يشء، فهذا  ــداء يمكن له أن يقبل ب ــيطرة األع أن يقبل بس
ــالم ومهماَ مع ما  ــاَ يف اإلس ــيا مهم ــب يمثل جانباَ رئيس الجان
سبق من وعي ألن اإلنسان ال يكفي مسألة وعي وفهم كثري من 
ــاَ أو عارفاَ كمجرد معرفة  ــاس يمكن أن يكون فاهماَ أو واعي الن
معرفة ذهنية لكن إذا لم يكن مع هذه املعرفة زكاء نفس فيمكن 
ــن أن يتجه يف صف  ــرف أنه غلط يمك ــط وهو يع ــل الغل أن يفع
ــل، البعض يصل  ــه يف صف الباط ــو يدرك أنه يتج ــل وه الباط
ــف الباطل  ــه وينضم إىل ص ــه وموقف ــع نفس ــة أن يبي إىل درج
ــم عليه من  ــن ينضم إىل صفهم ما ه ــه أولئك الذي ــكل ما يفعل ب
ــم فظيعة وال يتحرج  ــيئة وما هم يرتكبونه من جرائ أهداف س
ــدا أن يكون يف صفهم  ــرة و ال يتحرج أب ــا عاد فيه حياء من م م
ــت وانعدمت فيه مكارم األخالق  ملاذا؟ نفسيته خبثت وتدنس
ــريه وجدانه  ــده ضمري حي مات ضم ــريه لم يعد عن ومات ضم
ــو الخري والنافر  ــه الفطري املنجذب نح ــاني وإحساس اإلنس
ــى انتهى وتغلب  ــس وتدنس حت ــالص انتهى تدن ــن الرش خ م
ــم تجرأ يف األخري إىل  ــس اتجه بكل جرأة أو اتجه ث ــه انطم علي
ــي أو معرفة ذهنية  ــال يكفي وع ــيئ ف ــتوى س أن يصل إىل مس
ــوس، أيضا من  ــا زكاء للنف ــم يرتافق معه ــة عادية إذا ل ومعرف
ــدل ،من  ــه دين ع ــالم ان ــية يف اإلس ــة والرئيس ــارص املهم العن
ــع الحياة  ــة العدل يف واق ــل عىل إقام ــية العم ــاور الرئيس املح
ــرص رئييس يف  ــان واإلجرام فهذا عن ــم والطغي ــة الظل ومحارب
ــداَ لدرجة أنه  ــرآن الكريم تأكيداً كبرياً ج ــالم ونجد يف الق اإلس

ــاالت الله بكلها من أولها إىل  ــألة رئيسية يف رس جعل هذه املس
ــالمه  ــلني محمد صلوات الله وس ــيد املرس ــم األنبياء وس خات
عليه وعىل آله الله جل شأنه يؤكد هذا يف القرآن الكريم ((َلَقْد 
ــَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم  أَْرَسْلَنا ُرُس
ــالم مسئولية  ــط يعترب يف دين اإلس ــط)) فالقس النَّاُس ِباْلِقْس
ــدرك أن من  ــالم أن ي ــىل كل منتٍم لإلس ــىل الناس ع ــية ع رئيس
مسئولياته من التزاماته الدينية أن يكون ساعياَ إلقامة العدل 

يف هذه الحياة وضداَ للظلم والطغيان .
هذه مسألة مهمة جداً وغابت يف الساحة اإلسالمية، غابت 
ــالم يعترب  ــن املنتمني إىل اإلس ــري م ــري، وأصبح الكث ــد كب إىل ح
ــل ظلم وهذا الزمن  ــّي نهائياً بهذا األمر، يحص ــه غري معن نفس
مظالم كبرية جداً عندما ننظر إىل ظلم تحالف العدوان لشعبنا 
ــطيني ظلم هنا وهناك،  ــعب الفلس اليمني، ظلم إرسائيل للش
الساحة اإلسالمية ممتلئة بالظلم، ونحن نقول أن هذا الواقع 
ــهد  ــه األمة يف املنطقة العربية ويف بلدان كثرية يش الذي تعيش
عىل فجوة كبرية عن أشياء مهمة وأساسية يف اإلسالم، يشهد 
عىل مستوى وحجم االنحراف الذي حصل يف واقع األمة عن 
أساسيات هذا اإلسالم، ألن املسلمني وصلوا إىل حالة واقعهم 
ــاحتهم أكرث من أي  ــع يف العالم، الظلم يف س ــوأ واق فيها هو أس
ساحة عاملية أخرى، بيئة مفتوحة أمام الفساد بيئة مفتوحة 
ــاطة بيئة  ــام الضالل، بيئة يتلعب فيها أعداء األمة بكل بس أم
ــبني لألمة وإىل  ــاء األمة من املنتس ــرك فيها الكثري من أبن يتح
ــا يف خدمة أعدائها بكل وضوح عالنية ويفاخرون بذلك،  دينه
ــكال وأنواع املفاسد، وفيها سهولة يف عملية  وبيئة فيها كل أش
ــمع بفئة  ــن كل فئات الضالل كل فرتة وأنت تس ــتقطاب م االس
ــتقطب من داخل الساحة العربية، وكل فرتة  ضالة جديدة تس

وأتى عنوان وأخذ له ما أخذ.
ــة، حالة  ــليمة غري طبيعي ــة غري س ــة غري صحي ــذه الحال ه
ــت الناس  ــتدعي أن يلتف ــع األمة، هي تس ــرية جداً يف واق خط
ــىل األمة  ــي ع ــا ينبغ ــل وم ــتوى الخل ــة مس ــة إىل معرف بجدّي
ــل ويف أن تتجه  ــؤولية يف معالجة هذا الخل ــا عليها من مس وم
ــه ال إمكانية أبداً  ــا، ألن ــذي ُيصلح واقعه ــاه الصحيح ال االتج
ــري نحو األفضل إال بذلك، باالتجاه الجاد بدءاً من تغيري  للتغي
ُواْ َما ِبأَْنُفِسِهْم)  ُ َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِريّ ما باألنفس (إَِنّ الّلَه َال ُيَغِريّ
حينما نأتي إىل هذه العناوين الرئيسية التحرر من الطاغوت، 
ــة، أنه يجب أن  ــيطر عىل معظم أبناء األم ــوت هو املس والطاغ
ــليمني عن أي تبعية ألي قوى أخرى من  ــتقلني، وس نكون مس
ــالمية، ونجد أكرث أبناء األمة يف حالة من  ــاحتنا اإلس خارج س
ــوان النور  ــرب، ونأتي إىل عن ــكا وإرسائيل والغ ــة ألمري التبعي
ــكل كبري  ــاء األمة يعانون بش ــرية ومعظم أبن ــي والبص والوع
ــداً من أزمة بكل ما تعنيه الكلمة ونقص حاد جداً يصل عند  ج
ــده حالة وال  ــي نهائياً، البعض ما عن ــدام الوع ــض إىل انع البع
مستوى %1 من الوعي، إفالس رهيب جداً، وقابلية للتضليل 
ــه هذه  ــداع والتأثر بأي يشء يصل، البعض عنده حواس والخ
ــتقبل كل بث، ويتأثر بكل  ــمعه وبرصه كالصحن الالقط يس س

ما يصل إليه.
ثم نأتي إىل مسؤوليتنا كأمة مسلمة للعمل عىل إقامة العدل 
ــنا، دعك عن  ــد رصنا بعيدين عن إقامة العدل يف واقع أنفس وق
ــاحتنا هي  ــة البرشية فس ــة العالم يف بقي ــدل يف بقي ــة الع إقام
ــكل بشع  ــاحة املليئة بالظلم والعدوان والجرائم فيها بش الس
جداً، ويأتيك من ينتسب لإلسالم يرتكب أبشع الجرائم أبشع 
ــاء وإهالك الحرث  ــي لألطفال والنس ــم القتل الجماع الجرائ
والنسل، ويف بلده املآذن التي يرتدد فيها األذان ومع ذلك يفعل 
كل ذلك وال يبايل بكل جرأة، خراب كبري وانحراف رهيب جداً.
ــؤولياتنا كمسلمني أن نعمل   إذا كان لدينا وعي بأن من مس
ــؤوليات  ــة العدل هذا يحتاج إىل تحرك جاد، إىل مس عىل إقام
ــة يف الواقع إلقامة  ــرك بجدّي ــة وإىل تح ــة إىل وحدة كلم عملي
ــدل وال يمكن أن نقيم العدل إال وأن نحارب الظلم، هناك يف  الع
الساحة فئات ظاملة مكونات ظاملة من داخل األمة ومن خارج 
ــه أولئك  ــد أن نقف يف وج ــم العدل الب ــا أن نقي ــة، إذا أردن األم
الطغاة الظاملني املتسلطني املجرمني، هناك كيانات كبرية دول 
ــلطة ظاملة وال يمكن أن ندفع ظلمها إال بموقف  حكومات متس
ــؤولية بجدّية، فاإلسالم دين عدل وقسط  بتحرك بتحّمل مس
ــك الطغاة الظاملون الجائرون  ــل أبداً بأن يعّرب عنه أولئ وال يقب
ــلطة وهو  ــرم من موقعه يف الس ــك طاغية مج ــدون، يأتي املفس
ــه والياً  ــكا ويقدم نفس ــرك يف خدمة أمري ــكا ويتح ــوايل أمري ي
ــالم ويقدم نفسه كملك أو  ــالم وحاكماً باسم اإلس ــم اإلس باس
ــالم ويمثل األمة  أمري أو بأي صفة من الصفات ألنه يمثل اإلس
ــالمية يف الوقت الذي هو حسب التوصيف القرآني ظالم  اإلس
ــميات  ــق وفاجر إىل آخر التس ــة ومجرم ومنافق وفاس وطاغي
ــا يترصف بما هو فيه  ــة التي تنطبق عليه بما يفعل بم القرآني
ــاته يف  يف والءاته يف تبعيته ألعداء األمة يف اتجاهاته يف سياس

كل ما هو عليه.
ــل: (َيا أَُيَّها  ــط والله هو القائ ــالم دين عدل ودين قس فاإلس
ــِط ) هذا أمر من الله سبحانه  اِمنَي ِباْلِقْس اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ
ــالم أن  ــهم عىل هذا اإلس ــبون أنفس ــكل الذين يحس ــاىل ل وتع
ــؤولية  ــتمرارية، مس ــط، وهذا يعني اس ــوا قّوامني بالقس يكون
ــني وانتهى  ــة يف وقت مع ــألة هّب ــت املس ــتمرة، يعني ليس مس
ــرية حياة  ــتمرون عليها، مس ــوع، قّوامني حالة أنتم مس املوض
ــط إال  ــتمر، ألنه ال يمكن إقامة القس ــار مس ومنهج حياة ومس
ــتمرة عمل مستمر  ــألة مسرية مس ــألة مس بهذا أن تكون املس
ــألة هبة وانتهى املوضوع  ــاط مستمر ما هو أن املسألة مس نش
فهذا ال يمكن، كونوا قوامني بالقسط شهداء لله ويف آية أخرى: 
ــَهَداَء ِباْلِقْسِط) ومؤدى اآليتني واحد يف  اِمنَي ِلَلِّه ُش (ُكوُنوا َقَوّ

النهاية هي مسؤولية نتحرك بها يف واقع هذه الحياة.
ــالم  فأن يتصور البعض أن باإلمكان أن يكون معّرباً عن اإلس
يف أصالته يف امتداده الصحيح االقتداء برسول الله والتمسك 
ــني املجرمني الذين  ــون إما يف صف الطغاة الظامل بالقرآن، ويك
ــم ألعداء األمة ويظلمون األمة بما هم  ُيميتون العدل بتبعيته
ــونه، أو أن يتغاىض  ــه وبما هم فيه وما يفعلونه وما يمارس علي
ــاحة مفتوحة أمامهم وال  وأن يصمت وأن يجمد وأن يرتك الس
ــه يف املوقف  ــة الظلم، ويعترب نفس ــعى إلقامة العدل وإمات يس
ــا تعنيه  ــئ بكل م ــو مخط ــح، ه ــاه الصحي ــح أو االتج الصحي
الكلمة، وهو بعيد عن املسار الصحيح لإلسالم يف معامله املهمة 

والرئيسية.
ــبحانه  ــأل الله س نكتفي اليوم بهذا املقدار يف حديثنا، ونس
ــهداءنا   ــا وإياكم ملا يرضيه عنا، وأن يرحم ش ــاىل أن يوفقن وتع
ــّرج عن أرسانا وأن ينرصنا  ــفي جرحانا وأن يف األبرار وأن يش

بنرصه، إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ــالق األخ مــســاوئ  طــريــق  عــن  العالم  ــزوان  ــغ ت وأمــريــكــا  الصهيونية   ¶
الــطــغــاة وجـــه  يف  ـــوف  ـــوق ال فــعــلــيــنــا  الـــعـــدل  نــقــيــم  أن  أردنـــــا  إذا   ¶

الــنــفــوس ــــــاء  زك يف  ــــالل  الخــــت ـــاس  ـــك ـــع ان هــــو  ـــــــوالء  ال يف  االخــــتــــالل   ¶

لن يقبل اإلسالم أن يعرب عنه طغاة ومفسدون يوالون أمريكا وإسرائيللن يقبل اإلسالم أن يعرب عنه طغاة ومفسدون يوالون أمريكا وإسرائيل
المحاضرة الثانية للسيد عبدالملك الحوثي يف ذكرى الهجرة النبوية ١٤٤٠هـ - العدل ومكارم األخالق:
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ــهم والًة قال  ــدون يوالون أمريكا وإرسائيل ويقدمون أنفس ــالم لن يقبل أن يعرب عنه طغاة ومفس ــيد عبد امللك بدر الدين الحوثي “ إن اإلس قائد الثورة الس
وملوكا باسم اإلسالم“.

ــبة ذكرى الهجرة النبوية أن إقامة العدل لن يكون إال بمحاربة الظلم ومواجهة الطغاة واملتجربين،  ــيد عبد امللك الحوثي يف املحارضة الثانية بمناس وأكد الس
قائًال ”من معالم اإلسالم العمل عىل إقامة العدل يف واقع الحياة والعدل قيمة إسالمية وإنسانية غائبة عن واقع املسلمني بشكل كبري“.

ــائل أمريكا والصهيونية العاملية للسيطرة عىل الشعوب، وأن واقع املسلمني أسوأ واقع عىل املستوى العاملي، النتشار  ــاد األخالق من أهم وس وأوضح  ”أن إفس
الظلم يف ساحتهم أكرث من أي ساحة عاملية أخرى“.

ــاد  ــرياً إىل أن األعداء يهتمون بإفس ولفت قائد الثورة إىل أن معظم جهود األنبياء انصبت عىل النفس البرشية بهدف تزكيتها وتربيتها عىل مكارم األخالق، مش
أخالق املجتمعات بهدف السيطرة عليها.

ــارعة  ــان من االرتباط بالطغاة أو التأقلم معهم قائًال ”مس ــان إال بتزكية النفس التي تحمي اإلنس ــيد عبدامللك الحوثي عىل أنه ال يمكن صالح اإلنس وأكد الس
البعض إىل والء اليهود ناتج عن اختالل يف الجانب األخالقي وانعدام زكاء النفس“.. وفيما ييل نص املحارضة :
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