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  صنعاء-اليمن 



 
ّالنصوص التي مـن محـارضات ودروس الـسيد حـس  ّ

م ٢٠٠٢بدر الدين الحو ألقيت خالل الفرتة من العام 

ّم وقد تركناها كـ هـي دون إجـراء أي ٢٠٠٤إىل العام 

ّتعديالت فنية أو لغوية؛ للعلـم بأنـه قـد ورد ّ  تنويـه بهـذا ّ

  :الخصوص يف كّل الدروس واملحارضات؛ وإليكم نصه

هذه الدروس نقلت من تسجيل لهـا يف أرشطـة كاسـيت (

فردات وأساليب من اللهجة املحلية  ّوقد ألقيت ممزوجة  َّ ُ

ً وحرصا منا عىل سهولة االستفادة منها أخرجناها  ،ّالعامية

  ).املوفق  وهللا. ّمكتوبة عىل هذا النحو

 بالنـسبة للنـصوص مـن دروس ومحـارضات وكذلك

 .السيد عبدامللك بدر الدين الحو



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

ِمــــــا يــــــود الــــــذين كفــــــروا مــــــن أهــــــل ﴿ ْ َ ْ َ ُّ َ َِ ُِ ََ َ َّ

َالكتـــــــــــاب وال املـــــــــــْرشكني أن ينـــــــــــزل َّْ َ ُ ُ َْ َ َ ِ ِِ ْ َ ِ َ 

ُعلــــــيكم مــــــن خــــــري مــــــن ربكــــــم وا  َّ َ ْ ْ ْْ َ ُْ ُِّ ِ ٍِ ْ َ َ َ

ُخيـــــــتص برَمحتـــــــه مـــــــن يـــــــشاء وا ذو  ُ َّ َ َ ْ ُُّ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ

ِالفضل العظيم ِ َ ْ ِْ ْ    ]١٠٥: البقرة[﴾َ

                                         
 صـــــــــــدق اهللا العظيــــــــــم





 

  ٧  



 

ت األجنبية  ووكالؤها املحليـون أقـذر دور عرفتـه ،تلعب املنظ

 ،سـيئة للـشعوبية طيلة تاريخهـا يف أسـوء عمليـة اسـتغالل البرش
ــسانية ــا اإلن ر يف معاناته ــتث ــة ،واالس ــرشية واملادي ــا الب  وثرواته

 بين هي تـشكل أكـرب ،األساسية تحت غطاء فعل الخ واإلنسانية

 .تهديد لإلنسانية والبرشية نفسها
ـارس الـدول اإلسـتكبارية عـرب  فتحت غطاء العمل اإلنـسا 

ت  ولألمـم املتحـدة أسـوء ،ها والوكاالت التابعة ل، والهيئات،املنظ

ل األمنية  واالستخباراتية التجسسية ذات األهـداف واألبعـاد ،األع

رية  وبسط النفوذ والهيمنـة والتـدم يف كافـة الجوانـب ،اإلستع

عيــة، والعــسكرية، واألمنيــة، واإلقتــصادية،الــسياسية  ، واإلجت
عهـاالخ لتحقيق أهدافها.... واإلنسانية، والثقافية،والرتبوية  ، وأط

 ، واإلذالل لألنظمـة والـشعوب، واإلسـتعباد،ومصالحها يف الهيمنـة
 ومفاقمــة ،ويف مقــدمتها األنظمــة والــشعوب العربيــة واإلســالمية



  

  

 
  

٨ 

 .معاناتها وظروفها الصعبة والخانقة
ت  استهداف عام وشامل تواجهه الشعوب من قبل هذه املـنظ

ــة  ــدافها البيئ ــة  أه ــعت يف قا ــي وض ــة الت ــعاألجنبي  ،واملجتم
 والكبـار والـصغار ، والـشباب، والطفل واملرأة،والحضارة واإلنسان

ــسانية ــاء اإلن ــت غط ــتثناء تح ــوادة وال اس ــال ه ــال ،ب ــرة امل  وطف

 وبالدة األنظمة والحكام يف بالدنا العربيـة واإلسـالمية ،واإلقتصاد

هـي مـع سياسـات اإلسـتهداف ،التي غالبها مـرتهن للخـارج  ومت

 بل األدهى واألمر من ذلك ، واألمري اإلرسائييل،األجنبي الغر

مــساهمة الــدول العربيــة الغنيــة واملتخمــة بتمويــل معظــم أنــشطة 

ت تحـت إسـم الهبـات واملـساعدات  ،وبرامج وخطط هـذه املـنظ
ثله من كارثة سياسـية  ا  واإلستجابة للخطط الطارئة واإلنسانية 

عية عرفها العرص الحديث واألعجـب واألغـرب  ،واقتصادية واجت

من ذلك أن حكومات وأنظمة دولنا العربية واإلسالمية  توفر أي 

ية شعوبها وبلدانها وال حتـى أنظمتهـا التـي تـنئ  نعة لح بيئة م

 .وترزح منذ عقود تحت وطأة العذاب واملعاناة
يف ظل ظروف الحرب والعدوان السعودي األمري عىل بلـدنا 



 

  ٩  



 التوايل تعاظم وتنامى وتوسع الدور  للعام السادس عىل- اليمن -

ت يف بلـدنا مـ سـاعد عـىل تفـاقم  الخطر والسلبي لهذه املنظ

ــدوان  ــرب والع ــروف الح ــل ظ ــسانية يف ظ ــاة اإلن ــادة املعان وزي

 دون أن تقـدم ، ونزيف الـدم املـستمر، والقتل والتدم،والحصار

عيـة ت ما يعترب ذو قيمة إنسانية وإجت م يف  أو يـسه،هذه املنظ

 ووصـل ، ورفـع هـذه الـضغوط واإلنتهاكـات،تخفيف هذه املعانـاة

األمر لتوف الغطاء الـسيايس واإلعالمـي للحـرب والعـدوان عـرب 

 . ومجلس األمن الدولي،األمم املتحدة
د ومـن بـاب املـسؤلية الدينيـة  ونحن يف مركـز الـشهيد الـص

ة الفا ئـدة مـ والوطنية نقـدم هـذه املـادة القليلـة الحجـم الكثـ

تظمنتــه الرؤيــة القرآنيــة مــن كــالم الــسيدين الجليلــ القائــدين 

/  والـسيد القائـد،السيد حـس بدرالـدين الحـو/ الشهيد القائد

ا يسهم يف توعية األمـة وتبـرصتها،عبدامللك بدرالدين الحو  ، 
نة لها أمام هذا اإلستهداف والهجمـة الـرشسة  ية وض ثل ح و

ومن أراد التوسع واإلحاطة والتعـرف أكـ عـىل  ،التي تتعرض لها

جع إىل الدراسة  اتها السلبية الشاملة فل ت وتأث خطر هذه املنظ



  

  

 
  

١٠ 

د  املهمة الصادرة بالتزامن مع هذه املادة عن مركز الـشهيد الـص

ــة : (بإســم ــة عــىل األمــن القــومي والهوي ت األجنبي ــأث املــنظ ت

 ).والوطنية
 والدراسـة سـالفة ،لتـي بـ يـديكويأ إصدار هـذه املـادة ا

عبـدامللك /  وبعد الحديث مع السيد القائـد،الذكر من هذه الزاوية

ت يف بلـدنا) يحفظـه هللا(بدرالدين الحـو   ،عـن عمـل املـنظ
م واألولوية  .وتوصيته وأمله أن يلق هذا املوضوع اإلهت

  

 ....وهللا الهادي إيل سواء السبيل
                                                            

 ركزــس املــرئي
 ـه١٤٤١ شوال ١

 م٢٠٢٠ مايو ٢٤



 

  

     حسني بدر الدين احلوثي
  "عليه ا رضوان"

 





 

  



١٣  

 

ّ الرؤيـة "رضوان هللا عليه"حس بدر الدين الحو /ّالسيـدّيقدم 
ت كيف تكون؟ وكيـف نتعامـل  ّالقرآنية يف موضوع التعامل مع املنظ ّ ّ

ت التـي غـزت اليـوم  ومخا،معها؟ وما هـي أهـدافها ّطرهـا؟ املـنظ

ًمعظم الدول والّشعوب تحت عناوين ومسميات براقـة وجذابـة جـدا ّ ّّ ّ ّ، 
ّ والتنمـوي كنـوع مـن ، والحقـوقي، والخـدمي،يف الجانب اإلنـسا

ر الجديد،أنواع الغزو الحديث  بين هي يف الحقيقـة وراء ، واإلستع

 ،ا يف حالــة اإلنهيــارً وســببا رئيــسي،ّضــياع وتــدم الــدول والــّشعوب
ة ت ، والّشعوب املستضعفة،ّوازدياد معاناة الدول الفق  إذ تعمل املنظ

ًوفقا للسياسات الدولية لتدم الدول والشعوب سياسـيا  ً، واقتـصاديا،ً
عياً، وعسكرياً،وأمنيا  فعنـد قـول ً، وإعالميـاً، وثقافياً، وتربوياً، واجت

ُّمـا يـود﴿: هللا سبحانه وتعاىل َ َ ُ الـذين كفـرواَ َ َ َ ِ ْمـن أهـل الكتـاب وال املـْرشكني أن  َّ َ ِ ََ َِ ِ ُِ َ ْْ ِ ْ ِ ْ
ـــزل علـــيكم مـــن خـــري مـــن ربكـــم وا خيـــتص برمحَتـــه مـــن يـــشاء وا ذو الفـــضل  ِينَ ْ َ ََّ ُْ َ َُ َُّ ََّ َ ْ ُّ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ ُِّ ٍ ْ َ

ِالعظـيم َ ّيب ويوضح الـشهيد القائـد ] ١٠٥:البقرة [﴾مْ حـس بـدر /ّالـسيـدّ

خطـورة أهـل الكتـاب مـن اليهـود ) رضوان هللا عليـه(لدين الحو ا

ّ وأهدافهم التي كشفها وبينها ،ّ ونفسياتهم، وطبيعة نواياهم،ّوالنصارى



  

  

 
  

١٤ 

ق ،لنا القرآن الكريم كحقيقـة ثابتـة لـديهم  وطبيعـة راسـخة يف أعـ

 ومـن ذلـك ،نفوسهم ال تتبدل وال تتغ بتبدل وتغ الزمـان واملكـان

ت والهيئات التابعة لألمـم الدور التخ ريبي الخط الذي تلعبه املنظ

ً ومن ذلك أيضا ، والخدمي، والتنموي،املتحدة يف الجانب اإلقتصادي

ّالسياسات املالية والنقدية للبنك الدويل ّ ّ والصناديق األخرى الداعمة،ّ ّ.  

 

نـصارى قاعدة قرآنية قدمها هللا عن أهل الكتاب من اليهـود وال

بـل وأكـ مـن ذلـك ) َّما يودون لنا أي خ(وكذلك املرشك  أنهم 

َإن متســـسكم حـــسنَة تـــسؤهم وإن تـــصبكم ســـيئة يفرحـــوا هبـــا﴿ ِ ُ َ ِّ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َْ ٌ ْ ٌ َْ ُْ ُِ ُ َِ ُِ ْ مـــن : آل عمـــران [﴾َ

 وإن كـانوا ، ك يقول هللا عـز وجـل وهـو أصـدق القـائل]١٢٠اآلية

 ويقـدمون أنفـسهم ،قة والجذابـةيتحركون تحت هذه العناوين الربا

 واإلحسان يف كـل ، والرب،كمحسن لألمم والشعوب يقدمون الخ

 ، والـسياسية، والخدميـة، واالقتـصادية، والصحية،املجاالت التعليمية
 والفقـر يف ، والفساد، ويحاربون السوء، واإلحسان،وينرشون العدل

 ومـن هنـا ،يمأكرب عملية خداع وتضليل وتزييف كشفها القرآن الكـر

تــربز خطــورة املوضــوع اإلنــسا الــذي يتحركــون تحــت عناوينــه 



 

  



١٥  

 ، وتقـديم العـون واملـساعدات،ّباعتباره يتغلغل تحت عباءة اإلنسانية
ّبين يبطنـون النوايـا واألهـداف الـرشيرة ّ ّ والعدوانيـة التـي تفتـك ،ّ

ّ وتحطم اإلقتصاد والتنمية،ّبالدول والّشعوب هذه ّ أن ّالسيـد ويعترب ،ّ

ّاآلية تعطـي رؤيـة واضـحة لكـّل النـاس تحـصنهم مـن أي محاولـة  ّ ّ

ّ وتعطــي قواعــد وأســس ثابتــة ال تتغــ بتغــ الزمــان،لإلخــرتاق ّ، 
ّ فالنفــسية اليهوديــة هــي هــي يف كــّل زمــان،ّ والظــروف،واملكــان ّ، 
ً متحـدثا حـول هـذه اآليـةالـسيد يقـول ،ومكان أنـتم أمـام جهـة ": ّ

َما يو﴿  خطورتها هكذا َ َد الذين كفروا من أهل الكتاب وال املْرشكنيَ َِ ِ ِ ِِ َُ َ ْ َ ُّْ ِ ْ َِّ ْ ُ َ : البقرة[ ﴾َ

يأ باملرشك بعد الذين كفروا من أهـل الكتـاب فـي  ]١٠٥من اآلية

َمـا يـود الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب وال ﴿  يتعلق بقلـة خطـورتهم فعـالً ْ َ ُّ َ َِ َ ِ ِ ِْ َِّ ْ َ ُ ََ َ

َاملْرشكني أن ينَزل ع ََّ ُ ُْ َ َِ ِ ُليكم مـن خـري مـن ربكـم وا خيـتص برَمحتـه مـن يـشاء وا ْ َُّ ََّ َ ْ ُّ َ ْ ْ ُْ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ ُِّ ٍ ْ َ َ

ِذو الفضل العظيم ِ َ ْ ِْ ْ َ ً ما يودون أبدا ليس عندهم ود أن ينزل  ]١٠٥:البقرة [﴾ُ

 فتتناول ، وأعظم خ هو هذا الهدى،عليكم أي خ من جهة هللا

. جانبهم هم أو من أي طرف آخرهذه العبارة أي خ أي خ من 

إذا كانوا ال يـودون أن ينـزل عـىل النـاس أي خـ مـن جهـة هللا 

  .فباألوىل من عندهم هم



  

  

 
  

١٦ 

ًا جـاءت بـشكل قـاطع وبـشكل مطلـق أمـام ّة جـدّهذه اآلية هام

ة جدا  وهذه سنة إلهية في يتعلـق ً،النفسية اليهودية التي هي خط

ي اإلنسان املتفهم الذي يعـرف م بالشكل الذّ هداه يقد،بهداه للناس

 وثوابت معروفة للعامة من الناس الـذين ،عمق األشياء تشبع نفسيته

كن أن  ليس عنده مثالً ذكاء ليس عنده فهم بالشكل املطلوب أقل ما 

 أليست هذه واحدة مـن ، خ لناّون أيّ أهل الكتاب ال يودّيعرف أن

 ، يكن يقرأ وال يكتب؟ ولو ،األشياء التي سيعرفها الواحد من الناس
  يجعـل ،ن النـاسّوهذه قضية أساسية وثابتة مـن الثوابـت تحـص

 األشـياء ، وفهـم األشـياء،ة وعي األشياءّالباري سبحانه وتعاىل قضي

التي تعترب من هدى هللا سبحانه وتعاىل بالـشكل الـذي تحتـاج إىل 

ىل  يعطي هدى عـ،ق ليكتشفوهاّ وباحث متعم، وفالسفة،رينّمفك

  ويعرفهـا كـّلً، وأسـسا،ةّل قواعد عامّ ويعطي هدى يشك،هذا النحو

بأن الذين كفـروا مـن أهـل :  إنسان سيفهم من هذه اآليةّالناس أي

 وطيب ، وال يوجد اآلن يف زماننا مؤمن من أهل الكتاب- الكتاب 

ا من السابق ،من أهل الكتاب  أنهـم ال -  هم هم أولئك وأسوأ ر

" جهةّ خ من أيّل علينا أيّزون أن ينّيود
)١(

.  
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ّ أن هـذه اآليـة تعطـي رؤيـة واضـحة فـي يتعلـق ّالـسيـديب 

ائية التـي ،ّبالهبات واملساعدات اإلنسانية ّ واملشاريع الخدمية واإل ّ
ّتقدم من جهة اليهود واليهـود والنـصارى فنعـرف كيـف نتلّقاهـا؟  ّ

ذه اآلية هي القاعدة الثابتة لدينا يف وكيف نتعامل معها؟ فتكون ه

ّالتعامل معهم باعتبـارهم ال يـودون لنـا أي خـ ّ ّ وال يحملـون أي ،ّ

ّمشاعر ودية وإنسانية تجاه املسلم  ، وكـّل هـدفهم هـو التـضليل،ّ
 وخلق رؤية ونظرة حسنة تجاههم ،ّ والتلبيس عىل الّشعوب،والتغرير

ّ والتـدخل ،الهيمنـة عليهـا و،ّمن أجل تسهيل مهمة احتالل الّشعوب

 والهيمنة ،يف كّل شئون الحياة السياسية للدول والشعوب وتفاصيلها

ــا ــم ومــؤامراتهم ،واإلســتحواذ عليه  ورصف األنظــار عــن خططه

 ،ّ ومسح وإزالة حالة اليقظة والحذر مـن نفـوس النـاس،اإلجرامية
هم  ّوك يعملون يف الجانب الرتبـوي والثقـايف مـن خـالل تقـد

ّيع بناء املدارس واملنشئات التعليمية ثم يتحكمون يف مناهجها ملشار ّ

ّالتعليمية ّ والثقافية،ّ ّ والرتبوية،ّ ّ وك يعملون يف الجانـب الـصحي ،ّ

ت الصحية التي تعطل يف األخـ دور املنـشئات  ّمن خالل املنظ ّّ ّ



  

  

 
  

١٨ 

ّ وتفرغ الكوادر الطبية الوطنيـة مـن دورهـا ومـسئوليتها،ّالوطنية ّ ّ، 
ً هو الحال يف الجانب اإلقتصادي أيضا الذي ينتهـي برتسـيخ وك

ّ واإلفــالس للــدول والــّشعوب املــستهلكة ، واإلذالل،سياســة الهيمنــة

ة جدا ال يتـسع املجـال لـذكرها ّواألمثلة عىل ذلك كث ً  إضـافة إىل ،ّ

ّالنظرة اإليجابية التي يحاولون ترسيخها يف نفوس النـاس عـنهم ّّ، 
عطي رؤية في يتعلق باألشـياء التـي تـأ مـن هذه ت": يدسيقول ال

جانبهم هم نراهم يقدمون مساعدات ألـيس هـذا يحـصل؟ يعملـون 

مشاريع خدمية؟ يجب أن ترجع إىل هذه كقاعدة لتعرف كيف تتعامل 

مع ما يقدمونه وكيف تتمسك باليشء الذي هم يريدون مـن خـالل 

ه قاعـدة تقديم هذه الخدمات أن ينسفوه من نفسيتك أن تكون هـذ

ثابتة لديك بأنهم ال يريدون لنا أي خ أنهم ال يودون لنـا أي خـ 

الي الدوالرات اإلنسان البسيط ،عىل اإلطالق  لكن هناك مشاريع 

ـا هـو عبـارة  ى بأم عينيه حقيقة ما يقدمونه إ يجب أن يفهم وس

ُعن طعـم لتـدج النـاس ورصف أنظـارهم عـن الحـذر واليقظـة 

 مـاذا؟ مـن أجـل يحتلـونهم ويجتـاحون بلـدانهم أمامهم مـن أجـل

وسيستعيد باألضعاف املضاعفة من ثرواتك أنت من جيبك أنت بأك 



 

  



١٩  

 أما إذا أنت تراه قدم مدارس مثالً مدارس ألـيس هـو ،م قدم لك

؟ حقـه هـو؟  ًيلحقها باملنهج حقه؟ إذا املـدارس حـق مـن يف األخـ

يكون معناه يف األخ املدرسة هي لصالح من هو متحكم يف املنهج و

"متجملـ"أننا نقدم لهم الشكر ونصفق لهم ونعتربهم 
)١(

 فينـا وإذا 

ًاملدارس يف الواقع فقط نقدم لهم ونعطيهم والءنـا ونعطـيهم أيـضا 

  .أبناءنا يعلمونهم ك يريدون

ًإذا ما هذه تطلع يف األخ قضية وهمية؟ ممكن يعطون لنا مثالً 

ة يعطون مستوصفات لكن هللا أعلم مستشفيات يعطون مراكز صحي

 إضـافة إىل ً،كم سيعملون من خاللها من أشياء ترض بالناس عمليا

أنه من خاللها يصنعون نظرة إيجابية عند الناس بالنسبة لهم هذه 

النظرة اإليجابية هي تجعل الناس يغمضون أعينهم أمام ما يحيكونه 

ون من أجل الوصول إليه وهـو  أن يهيمنـوا من مؤامرات وما يس

 أليست هذه القضية أصبحت ملموسة اآلن؟ هـم ال يعملـون ،عليهم

نـه أضـعافا مـضاعفة  ًشيئا إال وهم واثقون مـن حـصولهم عـىل 

  .يستلمونها هم
                                                           

، وواف وكامل)  ١(   .أي محسن



  

  

 
  

٢٠ 

 ،ًإذا عندما يأ مرشوع مستشفى كم فيه مـثالً؟ عـرشات األرسة
ن يدخل مـريض ون مهتمو وممرض،نو وأطباء مهتم،وخدمات عالية

 هـؤالء بـهؤالء نـاس طي[: تمون به بشكل كب سيقولمن قرية يه

جع القرية ].. باهرين األمريكي هؤالء ناس طيب،ناس مالئكة  س

ون هؤالء ناس يجـب أن نقـف : وعندما تقول أنت هؤالء ناس خط

وال أمك ستعمل لك مثل ! ماذا؟ مواجهتهم[: يف مواجهتهم سيقول لك

ريض [:  قد يقول]ثل ذلك الطبيبتلك املمرضة وال أبوك سيعمل لك م

" وإالّ قد يصيل عليهم]هللا عنهم اسكتوا
)١(

.  

 

الحقيقة التي كـشفها القـرآن الكـريم عـن نوايـا ونفـوس أهـل 

ّالكتاب هي أنهم ال يودون لنا أي خ عىل اإلطالق ّ  وهذا ما شهد ،ّ

ّانبهم تحـت أي ّ وكّل مـا يقـدم مـن جـ، وأثبتته األحداث،به الواقع

ا يـصب يف صـالحهم،عنـوان كـان ـا هـو أوالً وأخـ ّ ّ إ ً  وخدمـة ،ّ

ة جدا يف مختلف الجوانـب استفادتهم وتكون ،مصالحهم ً منه كب ّ
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ّالسياسية ّ والرتبوية،ّ والصحية،ّ واإلنسانية،واالقتصادية ،ّ ّ والثقافية ،ّ ّ

ها ّذي ّ وهذا األسلوب هو نفسه أسلوب الخـداع والتـضليل الـ،وغ

الخطورة هنـا املكـسب ": ّالسيـد يقول ،يستخدمه الّشيطان لعنه هللا

الكب لألمريكي عندما يقدمون املساعدات هـي يف هـذه النظـرة 

ـشاعر ،التي يخلقونها من خالل مساعداتهم ً هم ال يقدمون شـيئا 

ة ،إنسانية  بشعور بحـق علـيهم كـدول متقدمـة أن يعطـوا دوالً فقـ

 ، ال يوجد عندهم هذه عىل اإلطـالق،نطلق إنساويساعدونها من م
ًإذا فل كانت هذه القضية هي نفسها قضية دقيقة وما تـزال تعتـرب 

دقيقة أمامنا وأمام الكث عندما يكون الكث منا ال يعرفون كيف تتم 

 مع أن هذه قدمها القرآن الكـريم يف قـصة آدم ،عملية خداع العدو

 بالنـسبة ًا يقدم له أشياء تعترب خ كيف الشيطان؟ أ،مع الشيطان

له ويحاول يحمله عىل أن يأكل من الشجرة؛ ألنه عارف إذا أكل مـن 

 وال يرتكون له حتى الرسوال حقـه ،الشجرة سيخرج من الجنة عاريا

َقال يا آدم هل أدلك عىل شجرة اخللد وملك ال يبىل﴿ فعالً حاول َ َْ َ َ ُ َ ُ َ ٍَ ِ ِْ ْ ُّ ْ َُ َ ُْ َ َ َ َ مـن : طـه[﴾َ

 حريص أنه ،ًأ يقدم نفسه حريصا وهو يرتدد عليه؟ حريص] ١٢٠ةاآلي

يريد آلدم أن يصل به إىل الخلد وملك ال يبىل ويقسم با بأنه مـن 



  

  

 
  

٢٢ 

  .الناصح له هو وزوجته حواء

 ،نريـد نرتقـي بالـشعوب[:  بالطريقة هذه،أليسوا يقولون هكذا؟
 عمليـة  هكـذا اعتربهـا قـضية بديهيـة يف]... ونريـد، ونريـد،ونريد

َومـن ﴿ : قرأنا يف آيات سـابقة]سورة البقرة[ ففي ،الخداع والتضليل َِ

َالنَّاس من يقول آمنَّا با وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنني خيادعون ا والذين  َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ َّ ََّ ُُ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِ ِ ْ ِ ِ ِ

ْوإذا قيل هلم﴿ : ويقول بعد] ٩-٨من اآلية : البقرة[﴾َآمنُوا ُ َ ََ ِ ِ ِ ال تفسدوا يف األرض َ ْ َ ْ ِ ُ ُِ ْ

َقالوا إنام نحن مصلحون َُ ْ ُ ِْ ُ َ ََّ ِ يجب أن تفهم بأن الخداع والتضليل  ]١:البقـرة[﴾ُ

ًال يتم إال بأن يقدم عىل أساس يتقمص ثوبا يشكل جاذبية عندك خ 

أنه خ لك ونصيحة لك : لك نصيحة لك أليس هو يقدم بهذا الغطاء

م بك؟ لكن هذه هي  ـان اإلنـسان بـا وحق واهت مرتتبة عىل إ

ً إذا كان واثقا با ومؤمنا با مصدقا با أنـه أعلـم ،وثقته با ً ً

ـــاآلخرين ـــه ب ـــة أخـــرى،من ـــيس هللا قـــال يف آي ُوا أعلـــم ﴿ : أل َ ْ َ ُ َّ َ
ْبأعدائكم ُ ِ َ ْ َ "]٤٥من اآلية: النساء[﴾ِ

)١(
.  
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الكتاب مـن اليهـود والنـصارى ّيجب أن يكون التعامل مع أهل 

ا عىل أساس الرؤية والرتبية القرآنية ّقا ّ ّ فنتمسك بهـذه القاعـدة ،ً
ولو كان من عند هللا ناهيـك ) أنهم ال يودون لنا أي خ(ّالقرآنية 

 فمهـ ،ّ وأمام كّل ما يقدمونه من خدمات ومـشاريع،عن أنفسهم

وقفنـا مـنهم ّ ومه قدموا من خدمات يكون م،عملوا من مشاريع

ّ فنستفيد من كّل مـا يقدمونـه ،هو املوقف القرآ الثابت والواعي

 ومواقفنا القرآنية منهم ، ونظرتنا،ّمن خدمات دون أن تتغ رؤيتنا

 ، ومـؤامراتهم،ّوتجاههم حتى تفـشل يف األخـ كـل مخططـاتهم
ــاج معهــا إىل وعــي،وأهــدافهم ً وهــذه املــسألة دقيقــة جــدا نحت ّ، 

ة ّ وانتباه حتى ال نكون ضـحية ملخططـاتهم ، وحذر، ويقظة،وبص

ل الصياد الذي يقـدم ،ومؤامراتهم لهم هي تشبه أع ّ ألن كّل أع ّ ّ

ّالطعم للسمكة ليلتهمها بكلها  فيهدفون إىل ابتالع والتهام الّشعوب ،ّ

اتها،ّبكلها ًإذا فليمسك كل إنـسان ": دـّي يقول الس، وكل ثرواتها وخ

ُّمـا يـود﴿ :عىل أن هللا قال َ َ ْالـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب وال املـْرشكني أن  َ ََ ِ ََ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ِ ْ َِّ ْ ُ َ

ْينَزل عليكم من خري مـن ربكـم َ ُْ ُِّ ْ ْ ْ ُِ ٍِ ْ َ َ ََ يعمل مشاريع يعمل ما  ] ١٠٥من اآلية: البقرة[﴾َّ
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 يكون موقفك منه ،يريد لكن موقفي هو موقفي منه املوقف القرآ

دم من خدمات وابق يف تعاملـك معـه املوقف القرآ استفد م يق

 "متجمالً" اتركه يف األخ سواء أراد أن يعترب نفسه ،التعامل القرآ

 وهو بالتأكيد إن ما - أو يندم املهم أن يروا يف الناس بأن ما قدموه 

 يـرون - قدموه عبارة عن طعم ك يقدم الصياد للسمكة قطعة لحم 

إذا  يقبـل : لـك يف األخـبأنه ال ينفع عند هذه األمة لـن يقـول 

 هـم ليـسوا حـول ،عندكم نحن نريد وجه هللا الباري سيكتب أجرنـا

ا يقدم لها أبدا وإال فسيكون ،هذه ً يعرفون أن هذه األمة ال تخدع 

الناس أغبى من السمكة يف البحر التي عندها أن الصياد ذلك فاعل 

 تـرك شـغله وقد أنه جاء من البيت قاصداً ،خ نزل لها قطعة لحم

وعمله ليقدم للسمكة قطعة لحم وهي ال تدري السمكة أنـه يريـد أن 

ً إذا أ يستفد أكـ مـ ،يأكلها هي بكلها بواسطة قطعة اللحم تلك

لهم ال تخـرج عـن ،؟مقدم؟ الصياد أ يستفد أك م قد  كل أع

هذا املثل حقيقة قطعة لحم يستفيد بدلها كيلو أو اثن كيلو أو أكـ 

  .عىل حسب حجم السمكة وغبائها

وعندما يكونون عىل هذا النحو والناس لديهم ثقة با سـبحانه 
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 ولديهم توكل عىل هللا فلن يستطيعوا أن يحولوا بينهم وبـ ،وتعاىل

ــه مــن خــ ــد هللا أن يحــصلوا علي ــا يري ْوا خيــتص برَمحتــه مــن ﴿ م ُّ ََ َِ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َّ
ُيـشاء َ ات الدنياهذا] ١٠٥من اآلية: البقرة[﴾َ  هو نعيم اآلخرة ، الهدى هو خ

 م لديهم من ود أن ال يكون هناك ،عىل الرغم م لديهم من حقد

أي خ لآلخرين فلن يستطيعوا أن يحولوا ب الناس وبـ الخـ 

الذي يريده هللا سبحانه وتعاىل لهم وب الخـ الـذي سيحـصلون 

سكهم بهديه،عليه " يعطيهم هللا من خالل 
)١(

.  

 

ة التــي تجعــل األمــم  ّنــستفيد مــن هــذه اآليــة الــدروس الكثــ

ّوالّشعوب بعيدة كّل البعد عن الوقوع يف النوايا واألهداف الخبيثة 
 ،ّ وتحــصنهم مــن الوقــوع يف مكائــدهم،ّوالــرشيرة ألهــل الكتــاب

ً وقد برز هذا املوضوع بشكل كب جدا يف ه،وخداعهم  ،ّذا الزمنّ
ّفكّل تحرك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ال يخرج عن مقتىض  ّ

ــة لهــم تتجــه للقــضاء عــىل كــّل ،هــذه اآليــة الكر ّ إذ أن كــّل أع َّ

ّمقومات النهوض لدى هذه األمة ّ  ويف مقـدمتها الجانـب العلمـي ،ّ
                                                           

ّالبقرة الدرس السادس من دروس رمضانسورة )  ١( ّ.  



  

  

 
  

٢٦ 

ّ ففي العراق كان من أهم أهداف اإلحتالل األمـري ،والحضاري
 وهذا ما حـصل ،ّتصفية كّل الكفاءات والكوادر العلميةوالغر هو 

 حتـى تبـق ، وهكذا يفعلـون مـع كـّل دولـة ومـع كـّل شـعب،بالفعل

وات واملصالح بأيديهم  ونبق نعيش عبارة عن أسواق استهالكية ،ّال

هـذه اآليـة عـىل أسـاس أن هللا سـبحانه ": ّالسيـد يقول ،لهم فقط

 يجعل ،شكل الذي يجعل اإلنسانوتعاىل جعل القرآن الكريم هدى بال

 وال ، األمة التـي تـس عليـه ال يـصبح ضـحية ال للتـضليل،املجتمع

 ال يستطيع ، ولن يقع يف إشكالية لن يوقعه العدو يف مشكلة،للخداع

ُّمـا يـود﴿ :ًأبدا عندما يقول هللا َ َ  أليس هذا يعني بأنه عندما يـتمكن ﴾َ

  .بك أي خمن لديه هذه الروحية سيعمل عىل أن ال يصي

 ، يعني عندما تستعرض ما يقدمونه مـن مـساعدات،برزت هذه
تستعرض أشياء أخرى ال يريدون لهذه األمة للعرب مـثالً املـسلم 

 عندما أصبح العراق ،بشكل عام أن يحصلوا عىل خربات علمية عالية

ء وخرباء أنا أعتقد قد تكون هذه أيـضا  ًلديه نسبة ال بأس بها عل

  يأتوا عىل ،لرئيسية لديهم يف رضب العراق نفسهمن األهداف ا

 مـن ، كنظام طاغي أو حكم طاغو]صدام[أساس أنهم يزيحون 

ء العــراقي الخــرباء  وفتــشوا ،أول مــا كــانوا يــسألون عنــه العلــ



 

  



٢٧  

 ويحرصون عىل أن ، وفتشوا حتى املساجد، وفتشوا املعامل،الكليات

ء   .يحصلوا عىل قوائم لعل

ء العـراقي تحـدى الـصحف تحـدثأمس رأيت يف إ  بـأن العلـ

 يريـدون أن ال تحـصل هـذه األمـة عـىل ،يتعرضون لخطـورة شـديدة

تلك ثروات هائلة،خربات عالية  تبقى ، ال تصبح دول مصنعة مع أنها 

ة جدا التي تربض عليها ، استهالكيةًاسوق وات الرهيبة الكب ً وتبقى ال

 وإال فبلـدان مثـل ،للغـربيهذه الشعوب تكون كلها مـصلحتها لهـم 

السعودية هي كانت مؤهلة باعتبار ثرواتها أن تـصل إىل مثـل اليابـان 

 ، دول الخلـيج كـذلك رؤوس األمـوال الهائلـة،وليس فقط مثـل كوريـا
 كل شعوب هذه املنطقة كان املفرتض أن تكون هي أرقى ،العراق كذلك

 تنـشأ كفـاءات  يحاولون أن ال،بكث م وصلت إليه أمريكا يحاولون

 إذا ما حصل أحد عىل خربة معينة يحاولون أن يحتووه هم وإال ،علمية

ء،دبروا حاله " كم حصل من اغتياالت لخرباء وعل
)١(

.  

 ثابتـة لـدى اليهـود والغـرب أن ال تـنهض إسرتاتيجيةهذه هي 

ّ ولألسـف الـّشديد أن هنالـك ،ّ وال تحـصل عـىل أي خـ،الّشعوب
                                                           

  .ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١(



  

  

 
  

٢٨ 

 واأللقاب ،عضهم ممن يحمل الشهادات العلياالكث من املغفل وب

ّالعلمية منهمك مـع هـذه املـشاريع اليهوديـة والغربيـة فيـربر لهـم  ّ ّّ
لهــم ــاهم،ّ ويتحــدث عــن نبــل خــصالهم،أع  ويف ، وصــدق نواي

ّالحقيقة أن هذه األمـة لـن ترتقـي وتبتنـي إالّ عنـدما تعتمـد عـىل  ّ

ّ وتتحرر من التبعية للخارج،نفسها ّ ّ وتطور ،ن تبنى نفسها وتسعى أل،ّ
ّ وتعلم علم اليق أن هؤالء أعداء حقيقيـون مـا ،خرباتها وقدراتها ّ

ّيودون لها أي خ عىل اإلطالق ًإذا هم ما يـودون ":  ّالسيـد يقول ،ّ

 وال ، وال أن تحصل عىل خ،عىل اإلطالق أن يحصل لهذه األمة خ

 ،لحق بركاب الغـرب وما يزال املغفلون منا يأتون ليقولوا ن،أن تنهض
 يحـاولون أن ، هـؤالء ال يريـدون أن تلحـق بهـم،الغرب هـو يركلـك

 واعرف كيف تبني ،نفسك هنا أنت ِ إبن،يدمروا أي خربة تصل إليها

اما عـن التبعيـة،نفسك  تتحـرر ،ً متى ما بنوا أنفسهم كأمة تتجرد 

 يستطيعون أن يحصلوا عىل ،َاما عن التبعية يصبح قرارهم بأيديهم

خربات ال سي وأن الخربات اآلن قد أصبحت منترشة وليست فقـط 

ًحكرا عىل بلدان معينة حتى يستطيع اليهـود أن يحولـوا بـ النـاس 

 ،وب الحصول عليها؟ استطاعت إيران أن تأخذ خربات من الص
  . ومن بلدان أخرى،ومن كوريا



 

  



٢٩  

وق  تفـ،ًإذا ف القضية أنك تريد أن تلحق بل هو يريد أن تفـوق

ِ إبن نفسك هنا يبني الناس أنفسهم وأن يعرفوا أن أولئك ال ،اآلخرين

 ويف علوم هذه ، عندما تعمل منح دراسية هناك،يودون أي خ لهم

العلوم الهامة نوابغ من الطـالب بـرزوا يحـاولون يحتـوونهم هنـاك 

ء العرب ،عندهم  يشتغلون عندهم كم هناك آالف من الخرباء والعل

 كندا ويف أمريكا ويف بلدان أخرى ألنه ال يوجـد هنـا واملسلمون يف

ً ال يوجد هنا حكام حريصون جدا عـىل ،حكومات تحتضن الكفاءات

  .!األمة هذه أن يبنوها

ًقالوا كان اليابانيون يرسلون طالبا منحا دراسية إذا رسب الطالب  ً

مـا !  إذا رسب يعدمونه،يعدمونه ًيرسلونه من اليابان ويعطونـه اهت

ًا جدا ال يكب ً إال وقد صار معبأ يشعر باملسؤولية أنه يعود ليبني ذهبً

ٍأنـت تـدرس اآلن يف بلـد هـم أعـداؤك هـم الـذين دمـروا [: وطنه

 هم الذين رضبونا بأرقى ما توصلوا إليـه يجـب أن تبـذل ،حضارتنا

ــودك ة]جه ــ ــات كب ــونهم إمكاني ــغ ويعط ــا نواب ــارون طالب  ،ً ويخت
 العلمية يعودون؛ فـاقوا األمـريكي أ ويدرسونهم يف أرقى املراكز

ًيفوقوهم تكنولوجيا؟ فعالً فاقوهم وهم الذين كانوا قـد دمـروا يف 



  

  

 
  

٣٠ 

 ملاذا؟ ألن هنـاك أمـة هنـاك قيـادات تهـتم ]الحرب العاملية الثانية[

"بالناس تهتم ببناء شعوبها
)١(

.  

ّوعىل هذا ومن خالل كّل مـا سـبق تتـضح لنـا الرؤيـة القرآنيـة  ّ
ّ وكيـف يكـون التعامـل ،الكتـاب مـن اليهـود والنـصارىتجاه أهل 

ّمعهم؟ وال بد أن يكون الوعي مسألة نعتقدها وندين لللـه سـبحانه 

 ، وكـشف لنـا حقيقـة نوايـاهم،ّ ألنه مـن أخربنـا عـنهم،وتعاىل بها
 فيجـب أن تكـون ، واسـتهدافها،ّوتوجههم لخداع األمـم والـّشعوب

ة قاعدة ثابتة وراسخة : ّالـسيـد يقـول ، يف نفوسناهذه اآلية الكر

ً تجعل كل إنسان حذرا فعالً ،ًإذا فهذه اآلية تعطينا رؤية تجعل الناس"

 وهـم اآلن يـستخدمون طريقـة الخـداع ،أمام تـضليل أهـل الكتـاب

 ويريدون ، ويريدون أن يساعدوها،للشعوب بأنهم يريدون أن يبنوها

ليل؛ لهـذا  كلها خـداع وتـض، وأشياء من هذه،أن يقدموا لها خدمات

ًربطت املسألة يعني وعي لدى اإلنسان يجب عليه أن يكون معتقدا له 

ًعقيدة؛ ألن هللا قدم املسألة إخبارا من عنده إخبار مـن عنـده أنـت 

 يجـب ،كإنسان مسلم يجب عليك أن تعتقد صدق هللا في أخرب بـه

                                                           
ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان) ١( ّ.  



 

  



٣١  

ًعيل أن أكون معتقدا أن الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشك مـا 

ة ً، فهذه قاعدة تعطي وعيا،ون أن ينزل علينا أي خيود  قاعدة دا

 وتـشكل حـصانة أمـام خـداعهم ،وثابتة وقريبة التناول لكـل إنـسان

"وتضليلهم
)١(

.  

 

منحن ضحية لعدم   بالقرآن الكريم من قبل من سبقونا االهت

 ، والتعامـل معـه مـن خاللـه وعدم نظرتهم إىل الواقـع،و حكمونا
ّ ألنه الكتاب الذي يعطي األمة ،وتقييم الحياة واألحداث عىل ضوئه ّ

 وإفـشال كـّل ، والقدرة عىل مواجهة كّل األعـداء،ّمؤهالت النهوض

ّ والقرآن الكريم يعطينا الرؤية اإلسـتباقية ،ّمخططاتهم ومؤامراتهم
ونا ومـن  فلو كان لـدى مـن سـبق،لألحداث واملخاطر قبل وقوعها

ما بالقرآن الكريم ملا وصلت األمور ملا آلت إليه  فيوم ،ًحكمونا إهت

ء وحكام  ّبدأت مؤرشات النهوض لدى أوروبا وأمريكا  يتخذ عل ّ ّ

ّاإلســالم أي خطــوات تقــي األمــة رشهــم ّ وهــذا يــدل عــىل عــدم ،ّ
                                                           

ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ.  



  

  

 
  

٣٢ 

مهم بالقرآن الكريم  ، وغياب الرؤية والنظرة القرآنية الواعية،اهت
ّ جعلنا ضحية لهذا التفريط الخطـّم ّ والتقـص الكبـ الـذي ،ّ

نالحظ من خالل واقعنـا ": ّالسيـد يقول ،حصل تجاه القرآن الكريم

ة،اآلن ة كيف كانت الخسارة الكب ا ، ومن خالل اآلية هذه الكر  ر

م األول ،كنا نحن الجيل هذا من املسلم ضحية  ضحية عدم اهت

 قال ً مع أن اإلمام عليا، ينظروا من خالله إىل الواقعبهذا القرآن بأن

مـا،كلمة ً اإلمام عيل يف زمانه قال كلمـة جميلـة جـدا تعطـي اهت ً 

ا ً ِّبالقرآن بأن يكون هو املقياس لإلنسان وهو يقيم الواقع وينظر كب
كتـاب هللا «: إىل املستقبل إىل املايض والحارض واملستقبل من خالله

:  البعض منا اآلن يقول مثالً،» وتسمعون به،طقون به وتن،تبرصون به

ما هو وقت أن يكون للناس عمل يقوم عىل أساس مواجهة توجه أهل 

 ضد دينهم أوطانهم ثـرواتهم ، ضد املسلم،الكتاب ضد هذه األمة

 اآلية ]! أو ليس اآلن وقت،ما هو وقت[: مقدساتهم قد يقول بعضهم

ئة سنة أو من كـان هذه هي كانت تفرض عىل من كان قب لنا بأربع

ئة سنة أنهم عندما يرون بدايات مؤرشات النهوض يف  قبلنا بخمس

 بأن ال يتجاوزهم ،ًأوروبا أن يكونوا مهتم جدا ببناء اإلنسان املسلم



 

  



٣٣  

اإلنسان الغر الذين معظم الناس هناك هم من أهل الكتاب أن ال 

  .يتجاوزوهم

يف األخ معرفة بأنه فعالً بأن ألن هذه اآلية تقول لك أو تعطيك 

أولئك عندما ينهضون وهم ال يـودون يل أي خـ مـاذا سـيعملون؟ 

 الذي ال ،سيتجهون بكل ما لديهم من رش؛ ألن معنى هذا هم أعداء

 العدو ما هـو الـيشء الـذي يريـد أن ،يود لك أي خ هو عدو لك

كن  أن يحولوا بينك وب أي خ، هو الرض، هو الرش؟يعمله بك  

ئة سـنة أول مـا بـدأت ،أن تناله  فكان من واجب من قبلنا بخمـس

مؤرشات النهوض الصناعي يف أوروبا كانت أشياء بسيطة مـن قبـل 

 ونحن كنا ؟ أليس املسلمون اآلن يعانون من أمريكا،أن تكتشف أمريكا

 والكتاب هذا ب ، قبل أن تكتشف أمريكا]الزيود[تلك دولة نحن 

 أن تكتـشف أمريكـا كقـارة ويتوافـد إليهـا األوربيـون أيدينا من قبل

ة "ويبتنون ويصبحون اآلن يشكلون هذه الخطورة الكب
)١(

.  

 وتكــشف ،ّكانــت هــذه اآليــة التــي تتحــدث عــن أهــل الكتــاب

ثلونه مستقبالً من رش خط عىل األمم والشعوب  ،ٍحقيقتهم وما 
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٣٤ 

ّوأنهم ال يودون لنا أي خ كفيلة بأن تعطي األم ّ ّ ّة نظـرة مـستقبلية ّ
ّ حتى ال يتجاوزوها ويهيمنوا عليها ك هو ،واعية تحصنها وتحميها

 ،ّ بــل وتجعلنــا الــسباق يف املجــاالت العلميــة،حاصــٌل اليــوم
 ،ّ وكّل علوم الدنيا التي أمسك الغرب بزمامها،ّ والتقنية،والعسكرية

 وكان بإمكاننا من خـالل هـذه ،وفرض هيمنته ونفوذه من خاللها

 يقـول ، والقيـادة،ّ والريـادة،ّاآلية فقـط أن نـضمن ألمتنـا التفـوق

اآلية هذه تعطي نظرة مستقبلية إذا أنت تفهم القرآن وأنـت ": ّالسيـد

تلك دولة أن تحاول وبأي طريقة أن تحصل عىل خـربات حتـى ال 

يتجاوزك أولئك الذين ال يودون لك وال لكل إنسان يف هذه األمة أي 

 عندما انـشغل ،ين سيستخدمون قوتهم لرضبك أنت أولئك الذ،خ

الناس بعلوم أخرى وهو يريد أن يستنبط يريد يستنبط من القرآن ما 

ملاذا  تستنبط من قبـل لتعـرف كيـف تتعامـل مـع ! ؟االستنباطهو 

تلك ما  نات ملستقبل هذه األمة فتحاول أن  واقعك وكيف تعمل ض

  .اامتلكه اآلخرون وبأي طريقة تحصل عليه

كم استمروا في يذكر البعض كم استمر اإلرسائيليون يحاولون أن 

وذج من الطائرة الروسية أول ما صنعوها   ]٢١مـيج [يحصلوا عىل 



 

  



٣٥  

ــار عراقــي ــون أول طي ــار عراقــي،ويقتل ــا طي ــار ، وث ــث طي  وثال

ة يـشجعونه عـىل أن يهـرب  ة وإغـراءات كبـ بالغ كبـ استطاعوا 

 وكيـف ،ليعرفـوا مكونـات الطـائرة هـذهبطائرة إىل داخل إرسائيـل 

اذج تفوقها،يصنعون مثلها " ما هم عملوا بكل وسيلة؟، أو 
)١(

.  

ء الدين الكث من الوقت يف البحث عن قضايا  ّلقد أضاع عل

 الرؤيـة التـي ،ّ وتركوا الرؤية القرآنية وراء ظهـورهم،وأمور بسيطة

ا للبحـث يف  فانـرصفو،تبني الحياة وتعمرها عىل أساس هدى هللا

 وتركـوا ، الفقهـيواالجتهـاد االسـتنباطأمور وقضايا تحت عناوين 

م باإلســالم جانبــا رة الحيــاة والــدين واإلهــت  و ً،مجــاالت عــ

 والكثـ ، وخطـرهم،َّ ويقيها رش أعدائها،يستنبطوا لألمة ما يبنيها

ّمن املدارس والحوزات العلمية ترصف املبالغ املالية الباهظـة عـىل  ّ
 التــي  تكــن بحاجــة لكــل هــذا الوقــت ، األمــور والقــضاياهــذه

م ّ و يتجهوا ليرصفوها ويوظفوهـا يف سـبيل مـا يحيـي ،واإلهت
 ويـشهد عـىل عظمـة اإلسـالم والقـرآن ، ويرتقي بها، ويبنيها،األمة

ا سـلبيا عـىل واقـع األمـة ،الكريم ً وهذا لألسف الـّشديد أثـر تـأث ًّ ّ
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٣٦ 

 فعـىل ، قيمتهـا ومكانتهـا بـ األمـم وأفقدها،ّاإلسالمية وأضعفها

 أو اإلعـراض عنـه تبتنـي أمـم ،ضوء القرآن الكريم واإلهتـداء بـه

الذين قطعوا أوقـاتهم فعـالً : ًإذا فلنقل": ّالسيـد يقول ،ّوتتحطم أمم

 يستنبط يعرف ماذا يطلع ،وهو ضائع ب كتب من أجل يريد يستنبط

ذن من الرأس أو هل األ: من القرآن من حكم رشعي يف قضية حول

 هـذا ضـياع فعـالً أدى إىل ؟ليست من الرأس أو أي أشياء من هذه

إن اإلسالم ما جاء إال بعدما نهضت : ضياع األمة حقيقة يعني ما نقول

 ، سـابقون لهـم كدولـة]الزيـود[أوروبا وبعدما نهضت أمريكا نحـن 
ة]اإلثناعرشي[و تلك أمواال كب س ، سابقون لهم كمرجعية   األخ

 واملراجع ماذا يعملون بها؟ يدرس ً،تتجمع عند املراجع مبالغ هائلة جدا

وكان ! فقه ويخرج مدرس فقه وأصول فقه وفلسفة وأشياء من هذه

ن الشباب الذين عباستطاعتهم هم بكث من األموال تلك أن يبحثوا 

 وهـم ، يقيمون مدارس علمية،هم نوابغ أذكياء يعطونهم منح دراسية

  . ماذا يعني؟ أي مراجع دين،فسهم مراجعيعتربون أن

 لـو كنـت ،ًإذا أنت مرجع دين يعنى تكون فاه للقـرآن الكـريم

ا من تلك األمـوال ومـا  ًفاه للقرآن الكريم لحاولت أن تستغل كث ً

 أو ترسـل ،زلت يف فسحة وما تزال يف وقـت تبنـي مـدارس علميـة



 

  



٣٧  

ىل حوزة كاملة ًطالبا من النوابغ وترصف عليهم أضعاف ما ترصفه ع

كينا ملـن؟ ملـن هـي ،يأتون بعلوم من هذه  ملاذا؟ ألنها علوم تعطي 

 مـا الـذي حـصل؟ اآلن ، ما تدري إال وهـم مقبلـون عليـك،بأيديهم

آيات [النجف من يحكمه من؟ األمريكيون أسبانيون أوكرانيون وفيهم 

  . وأشياء من هذه عناوين من هذه] حجة هللا،هللا

ن ون واألسـبانيو يـصلون والربيطـانيونكيـما الذي جعـل األمري

 ، ويـستعبدوها، ويهيمنـوا عليهـا،يصلون إىل أن يرضبوا هـذه األمـة
ويصلوا إىل داخل النجف وكربالء إال ماذا؟ عدم فهم ملراجع دين عند 

ة حكموا- اإلثنا عرشية وعدم فهم   آيـة ،"لهـذا القـرآن"  - عندنا أل

 إذا أنت تعـرف ،يم الفهمواضحة هذه إذا عندك فهم إذا ما زلت سل

بأن القرآن هو هدى للناس وتعرف أن من الهدى في يتعلق باألشياء 

 ال أن يكون كل ما تستنبطه من القرآن حـول قـضايا العبـادات ،هذه

د تبنى أمم أو تحطم أمـم بـسبب ،واملعامالت املعروفة  عـىل االعـت

عة بطوائفهم  عندما  يهتموا ال سنة وال شي،القرآن أو اإلعراض عنه

 ةاثنـا عـرشيال أصحابنا الزيود وهم حكموا عىل مدى ألف سنة وال 

ة  س تتجمع إليهم بأعداد هائلة مبـالغ كبـ وهم مرجعية دينية وأخ



  

  

 
  

٣٨ 

ًعىل مدى أيضا ألف سنة تاريخ النجف كمرجعية يف النجف قد تكون 

ا ألف "سنة  ر
)١(

.  

ة بسبب اإلعراض  عن القرآن ّلقد كانت خسارة األمة خسارة كب

ة جـدا  يبـق فيهـا ،واإلبتعاد عنه ً ونحن اليوم أمام وضعية خط ّ ّ
 وعـىل ، وأصـبحت الهيمنـة علينـا،ّ وال عزة وال كرامة،دين وال دنيا

ــة ــا العلمي ــنا،ّمراكزن ــا، ومدارس ــينا، وحوزاتن ــا، وماض  ، وحارضن
 ، هي لـدول الغـرب واليهـود، وثرواتنا، وشعوبنا، ودولنا،ومستقبلنا

ّب أنـه إىل اآلن ال توجـد التفاتـة جـادة وصـادقة لتـصحيح والغري ّ

َإذا ":  ّالـسيـد يقـول ، والعودة إىل كتاب هللا لإلهتداء بـه،ّالوضعية

ئة سنة: فنقول ألنفسنا ونقول لآلخرين الذي . هو وقت من قبل أربع

 أو تحـاولوا تعـدوا ]..هللا أكـرب[: ما هـو وقـت أن تقولـوا: يقول لك

كونوا ضحية هؤالء األعداء الذين أخرب القرآن عنهم أنفسكم ألن ال ت

  .أنهم ال يودون لنا أي خ

ة جدا عندما  نعمل بالقرآن ًإذا أ تكن خسارة كب  أ نصبح ،ً

 أصبحت األمة ،نحن الضحية نحن الجيل هذا نفسه؟ أصبحنا الضحية
                                                           

ّسورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١( ّ.  



 

  



٣٩  

 النحراف ثقافة ،الجيل هذا من األمة هو الضحية لتقص السابق

 يف معظمها فعالً سنة وشيعة تتمثـل كلهـا يف ،سابق يف معظمهاال

  .يف أنهم ابتعدوا عن القرآن ماذا؟

 أمة ، وأمة متخلفة، وال أمة،ما بقي ال دين: ًذا نحن أمام وضعيةإ

 اليشء ، يحكمهم اليهود، أمة يتحكم فيها اليهود، أمة ضعيفة،منحطة

ء العراقيـون ًالغريب الذي ال يزال اآلن غريبا يف العراق  نفسه العل

س  س التي منهـا أخـ ة جدا األخ ًاملراجع الذين عندهم مبالغ كب

أرباح التجارة صاحب الدكان يكون لديه صندوق يف دكانـه إذا بـاع 

ئة معه فيها ربح مائة ريال خمس املائة هذه يطرحهـا  ُخصلة بخمس ُ

ُ خمسة آالف ألف ربح يطرح خمس األلف هناك،يف الصندوق  خمس ُ

ة جدا   ً.الربح من كل سلعة يبيعها تتجمع أموال كث

س التي من سوق بغداد  أذكر يف كتاب ذكر قبل سن بأنه األخ

س سوق بغداد للشيعة فضالً عن أسواق ً،تكفي للهاشمي جميعا  أخ

أخرى يف العراق فضالً عن أسـواق أخـرى يف الخلـيج فـضالً عـن 

م ً إذا ،أسواق أخرى يف داخل إيران ملاذا  يحصل عند هؤالء اهت

ء عراقي يحاولون بأي طريقة ولو  بعدما رأوا أن هناك مالحقة لعل

يرصف عىل الشخص الواحد مليون دوالر أنها سهلة يف محاولـة أن 



  

  

 
  

٤٠ 

يهربه من أيدي هؤالء إىل أي بلد آخر يكون يف مأمن فيه؟ ال يوجد 

 والحوزة التي ،حوزة نعم لل،نعم للحوزة:  وما زال يقول،يشء من هذا

ة مـن ،أضاعتك  أضاعتك يف املايض وتراها اآلن أمـام أعـداد كبـ

ء العراقي بعدما تهاوى النظام أصـبحوا ضـائع  يحـاولون ،العل

بأي طريقة يحصلون عليهم حتى يؤمنوا مستقبلهم ولو يرصفوا عـىل 

الواحد منهم مليون دوالر إنه سهل يهربـونهم إىل بلـدان أخـرى مـا 

هــذا يقومــون باحتوائــه : لــونهم عرضــة للمخــابرات اإلرسائيليــةيجع

  . أليست هذه خسارة؟، وهذا يغتالونه،ويشغلونه عندهم

ًأن واقع الناس تقريبا وصل إىل : ًال بد أن نعرف أيضا بالنسبة لنا

ما وصل إليه اليهود يف خسارتهم التي عرضها هللا يف القرآن الكريم 

ٍخذوا ما آتينَاكم بقوة﴿ :بسبب أنهم أعرضوا عن قوله َّ ُْ ُِ ْ َُ َ  ]٦٣من اآليـة: البقرة[﴾ُ

  .ما أخذنا ما آتانا هللا بقوة فأصبحت النتيجة هي النتيجة السيئة

اآليات هـذه عنـدما تراهـا : ًنعم ك قلنا سابقا بالنسبة للموضوع

 املوضوع هنـا موضـوع ، ال،متفرقة  آيات  تناولت أشياء وتبدو وكأنها

" املسلم املجتمع املسلم بشكل عامذهني موضوع اإلنسان
)١(

.  

                                                           
  .سورة البقرة الدرس السادس من دروس رمضان)  ١(



 

  

  ر الدين احلوثيعبدامللك بد   
"حيفظه ا"  
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ر يف معانـاة الـشعوب ت األجنبيـة إىل االسـتث  ،تسعى املـنظ
واالستغالل السلبي لهـا لتحقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن األهـداف 

ع ،السياسية التي تخدم األجندة واملصالح الغربية واليهودية  واألط

 النـاس وإضـالل ، عـن سـبيل هللاَّ ويف مقـدمتها الـصد،العدوانية

ــوائهم ــشعوب،وإغ ــدج ال ــا ، إضــافة إىل ت  وإضــعافها وتطويعه

رسة  وإفراغهـا مـن محتواهـا ، وتفكيك املجتمعـات،لألعداء والس

 والـرتويج ، والتجنيـد واالسـتقطاب، وتهديد الهوية،وقيمها األصيلة

 ،ات وتدم االقتصاد والقـدر، واالخرتاق األمني والسيايس،للفساد
ًوهنا نستعرض بعضا مـن هـذه األهـداف الخطـرة التـي يجـب أن 

ية مجتمعاتنا منها   :نسعى إىل ح

 - ا 

ر  ــتث ــشعوب واس ــة إىل اســتغالل ال ت األجنبي ــنظ ــدف امل ته

 ويبذلون ماليـ الـدوالرات يف سـبيل تحقيـق ،معاناتها اإلنسانية



  

  

 
  

٤٤ 

 ، والحروبـات،ات فبعد أن يقومـون بنـرش الفـوىض والنزاعـ،ذلك
ــة عي ــة مناســبة ،والكــوارث االجت ــق بيئ ــسانية يحــاولون خل  واإلن

 وباسم تقديم املعونـات ، وخططهم التآمرية، وبرامجهم،ألنشطتهم

 ،اإلنسانية يسعون أوالً الستقطاب املستهدف وخلق نظـرة إيجابيـة
ليــة، وصــورة جميلــة وحــسنة عــنهم،وإنــسانية  ، وكــسب نظــرة ج

ًم خالفا لواقعهم الذي قدمه القرآن الكريم عـنهم وإيجابية تجاهه

 ويتمظهـرون بهـذه املظـاهر اإلنـسانية الرباقـة الخداعـة ،كأعداء

ــاكرة ــاج،وامل ــل واإلنت ــن العم ــات ع ــل املجتمع ــافة إىل تعطي  ، إض
  .وتحويلها إىل مستهلكه ومتسولة

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

ت" ِ األجنبية لتقدم صورًة مختلفة باسـم املعونـات ُتأ املنظ ِ ً َُ َّ ِ

ِاإلنسانية والسالت الغذائية ِ  ويأ ،ُ ويأ البوذي،َ يأ النرصا،ِّ

َ ويأ اليهودي من أطراف الدنيا باسم أنه يريد أن يقدم ،الوثني ُ ُْ ُ َّ ِ

ــةً،إحــسانا ت غذائي ً أن يقــدم ســالَّ ٍ َ َ ِّ ُ ٍ أو معونــات،ْ مــات،َ  ،ٍ أو اهت
ُأنشطة إنسانية يف مجتمعك أنت المسلمو َ ِ ُ ً َّ ويرى هـذا املـسلم أن ،ً ُ ُ

ْأبناء مجتمعه من األغنياء والتجار وامليسورين  يلتفتوا إليه ِ ُ ِ ِ ُ ا ،َ  إ



 

  



٤٥  

ِأ إليه يهودي من طرف األرض ِ َِ ُ يقول يف ،َ أو نرصا، أو وثني،ٌ

ُهؤالء هم اليهود هؤالء هم الذين ال يـصلحون"ِاألخ  َّأمـا ذاك  ،ُُ

َنظر كيف فكر ُأ َ وكيف أ إيل وكيف اهتم ،َّ ُ تنعكس نظرًة ،"َّ
ِإيجابية إىل العدو َ وهو العدو الذي أ بهـدف أن يكـسب هـذه ،ً ِ َِ ُ

ة،النظرَة ِ لتعطيل مجتمعنا من اإلنتاج،ٍ وأ ألهداف كث ِ ِ وتحويله ،ِ

ٍإىل مجتمع متسول ُ "ٍ وأهداف أخرى،ٍ
)١(

.  

 -  

ت إىل تحقيقهـا  من أهم وأخطر األهداف التـي تـسعى املـنظ

ـول ) نرش ثقافة السالم( ِّفتحـت هـذا العنـوان الـرباق واملخـادع  ُ

ت يف بالدنـا العربيـة  الدول األجنبية واليهودية الكث من املـنظ

ــ األمــم  ــسلمي ب واإلســالمية لنــرش ثقافــة الــسالم والتعــايش ال

 وتقدم ،) والعداوة، والعنف،نبذ الكراهية: ( وتحت عنوان،والشعوب

رات، وخطط، وبرامج،مبادرات  وورش تستدعى لهـا ، وتنظم مؤ
                                                           

، سلــسلة املحــارضات الرمــضانية، املحــارضة )١(   الــسيد عبــد امللــك بدرالــدين الحــو

  .هـ١٤٤٠ ،التاسعة
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 وأحـزاب وكيانـات سياسـية ، وفاعلة مـن الـشعوب،قطاعات هامة

عية  والكث من هذه ، وثقافية تسخر لها مالي الدوالرات،واجت

ت مرتبطة باألمريكي  ضـمن ،رسائيلي واإل، واألوروبي،املنظ

  :اسرتاتيجية رئيسية الهدف منها

 .إلهاء الشعوب وتتويهها عن أكرب املؤامرات املراد تحقيقها 
 والقـضايا ، والـتحكم يف التفكـ العـام،إشغال الذهنية العامـة 

 .الفكرية والثقافية
ماترصف األنظار عن    . والقضايا الكربىاالهت
 .الثقافيةتدج الشعوب وتقويض جذورها الفكرية و 
 .محاربة املصطلحات والعناوين القرآنية 
 ،الحــرب الناعمــة عــىل الجهــاد واملجاهــدين يف ســبيل هللا 

 .والحركات الجهادية
تقديم اليهود والنصارى كأصـدقاء بـدالً عـن مـا قـدمهم عليـه  

 .القرآن الكريم
 .تقديم أنفسهم كرسل سالم ووئام 
 . واإلسالمية والدينيةتقديم ثقافة أخرى بدالً عن الثقافة القرآنية 



 

  



٤٧  

قتل حالة الغضب والسخط النفيس والشعبي تجـاه األعـداء ويف  

 ).أمريكا وإرسائيل(مقدمتهم 
 وإحالل محلها ثقافة السالم والحوار ،نبذ ثقافة الدفاع والجهاد 

 . أمام مؤامراتهم وخططهم الخبيثة،والتعايش
اما ليصبح ثقافة منبو   .ةذًنزع السالح وإخالء الساحة منه 
ر الحـديث   ،تهيئة الساحة الداخلية والشعوب لإلحتالل واإلستع

 .ويف املقدمة أمام األمريكان والصهاينة
 .التهيئة للتطبيع الكامل مع األعداء ويف املقدمة اليهود وإرسائيل 

 مـع أن واقـع ، ومـا خفـي أعظـم،ويشهد واقع الحال لكل ذلك

يتحركـون لفـرض  و،ًالحال يشهد أيضا بأنهم يشتغلون خالف ذلـك

 وال قبـول عنـدهم ،هيمنتهم بكل وسائل القـوة العـسكرية واملاديـة

 ،ًإطالقا لثقافـة الـسالم والحـوار والتعـايش بـ األمـم والـشعوب
وتشهد الدول الغربية وأمريكا وإرسائيل أكرب حالة تعبئـة عـسكرية 

  .عدائية ضد الشعوب العربية واإلسالمية

  : "يحفظه هللا" الحو عبدامللك بدر الدين/ يقول السيد

ثقافة التدج الـبعض يقـدمونها يف الـساحة باسـم الـدين "

 يف  الحظوا مـثالً، البعض يقدمونها تحت عناوين أخرى،والتدين



  

  

 
  

٤٨ 

ــاط  ــا ذات ارتب ــ منه ــة كث ت أجنبي ــنظ ــأ م ــة هــذه ت املرحل

 كثـ منهـا لهـا ارتباطـات ،بالصهيونية العاملية هذا مؤكد ويق

همباألمريكي أو  بعـضها لـه عالقـة مؤكـدة ، باألوربي أو بغ

باإلرسائيلي تنشط يف الساحة تهدف بوسائل إمـا مبـارشة مثـل 

هم نرش ثقافة السالم والتسامح ونبذ العنـف  أو ،عىل حسب تعب

 إشـغال الذهنيــة العامــة ، رئيــسيةإسـرتاتيجية واإللهــاء ،باإللهـاء

 مـن ،مات الكربىوالتحكم يف التفك العام ورصفه عن االهت

  :الظريف جدا جانب

ت جذورها ومنابعها أتت من عند : الجانب األول أن هذه املنظ

تلك القوى الدولية التي بذلت أقىص جهد لتكون هي األقوى يف 

 ، أعنف من أمريكاك وهل هناً، جداً والتي هي عنيفة جدا،العا
نع أك  وهي التي تص،وهي التي رضبت البرش حتى بقنابل نووية

اًالسالح وأشد السالح فتكا  وهي التي تعمـل ، لتقتل البرشً وتدم

زق أكـرب  يت و عىل ابتكار أنواع ومختلف األسلحة التي تقتل و

ت منها وتأ إلينا ،قدر ممكن من البرشية  جذور كث من املنظ

 يـساوي ًتلـك شـيئا  الـذين النحـن  ، املـساكنحـنلتقول لنا 
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 يقولوا لنـا أنـتم ،كرية األمريكية والغربية واألوربيةالقدرات العس

 أو بـأي شـكل ،كونوا أمة ليس عندها أي اتجاه عسكري أو قتايل

 دجاج القرن الحـادي ،)دجاج( كونوا ناس مدجن ،من األشكال

تكـون   التي هي أشبه مـا،والعرشين التي هي منظمة يف بلدانها

تلكون أي قدرات  مساك،زارع الدجاج واألغنام واألبقار  ال 

مات عسكرية،عسكرية  وال ملـا يبنـيكم ، وال دفاعيـة، وال أي اهت

 ، ذات منعة ذات قدرة عىل الـدفاع عـن نفـسها،لتكونوا أمة قوية
 ويتجهون إىل ، ركزوا عىل مسائل معينة،ذا الكالمهاتركوا لكم من 

  التمييـع الـسلو حتـى إىل نـرش، التمييع الثقـايف،ييع الناس

ت تقول كل مهمتها أن تنرش ،الفساد األخالقي الواقي ( تأ منظ

ارسـون الرذيلـة )الـذكري  وأن تهـتم بالنـساء والرجـال الـذين 

ة للوقاية لهم من وباء اإليدز الذي ينتـرش  نتيجـة تلـك ،والجر

م ة اهت  أو تركيز كب ، كربي يف الساحة بهذا املوضوعتاالجر

 ، وهكذا يعني أشياء ساذجة،وضوع رئييس أكرب م)منع الحمل(عىل 
من بلدانهم إذا هـم يريـدون فعـال نـرش هـذه بدأون  هم يفأوالً

 يعضوا األمري هـذا الـذي ،الثقافة يبدأوا ينرشونها عندهم هم
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 مـن ، وأكرب ضحايا البرشية مـن سـالحهًعنده قدرات هائلة جدا

ه، من خططه،أفعاله  ذهبوا من برامجه ي، من سياساته، من تداب

 ويعظوا كل ، ويعظوا األورو،رتكيعظوا اإلرسائييل ويقولوا له ي

  . يعني هذا إذا هم ناصح من صدق،تلك الدول هي أوىل

 أكرب ًمن الغريب والظريف أنهم يعطون تركيزا: الجانب الثا

 الفلـسطيني ، يذهب إىل الفلسطينيً،عىل البلدان األك استهدافا

 اليهود ، ممتلكاته مغتصبة، أرضه محتلة،ةاملسك الذي حالته حال

 ،عنـده قـدرات  ما، مظلوم مقهور مضطهد، عليه كل يشءأخذوا
 لالضـطهاد والظلـم ً يتعرض يوميا،عا مهضوم يف هذه الحياةي

 ، منهم بيقتل يوميا ناس منهممتلئة سجون اإلرسائيلي م،والقهر
كل يـوم  ، مزارعهم، أرضهم،أخذت منازلهم ، يضطهدوا،بيظلموا

رسات رسات الظاملـة بحقهـم،م  كـل يـوم هـذا ، كل أشكال امل

 وذاك قلعــوا أشــجار ، وذاك أخــذوا مزرعتــه،أخرجــوه مــن بيتــه

 ، وذاك رضبـوه، وذاك زجوا به يف السجن،الزيتون من مزارعه
 أيـش ، وتلك رضبوهـا ووو، وتلك سجنوها،وتلك املرأة أغتصبوها

 أنت ، يعني ال تكون عنيف، كف،هذا الفلسطيني أنت أحظر العنف
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ـة، وطيب، وأخالقي،كن مهذب تكـن   ال، عليك باالبتسامة الدا

 كـن ً، كـن هادئـاً، كن طيبـا، ال تنفعل،تغصب  ال،تتوتر  الً،عنيفا

" وهكذا يعنيً،وديعا
 )١(

.  

  :ويضيف

 إىل الشعب اللبنا الذي يعـيش التهديـد الكبـ يأتون مثالً"

 ، يشتغلون بهـذه الثقافـة،إلرسائييل وعاش تجربة العدوان اً،جدا
 سـواء يف ، وحركـات املقاومـة،ويحاولون أن يـشوهوا حـزب هللا

 وأنهــا حركــات عنيفــة متــشددة متزمتــة ، أو يف لبنــان،فلــسط

 وال ، املفرتض أن يكونوا وديع هادئ طيب مسامل،متمشكلة

 واإلرسائـييل هنـا مـصنع ، وال أحد يـسوي يشء،أحد يحمل سالح

 عامل له برامج عسكرية ،قتلي ومصنع كل أنواع السالح و،كافاامل

م عـسكري يف  محول الحالة العسكرية حتـى لـشعبه أكـرب اهـت

املنطقــة وتوعيــة عــسكرية وتعبئــة عــسكرية عامــة وشــاملة عنــد 

 كيـانهم عـىل ، وليست دولة رشعية،اإلرسائيلي عند اإلرسائيلي

                                                           
، املحارضة الرمضانية ال)  ١(  ٤رابعـة عـرشة، التقـوى السيد عبد امللك بدرالدين الحو

انية،  .هـ١٤٣٩ املسؤولية اإل
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 ، عـىل مـستوى بقيـتهم، عىل مستوى املستوطن،مستوى الجيش
 التعبئـة ، حالة من الجهوزيـة العـسكرية، حالة شاملة،حالة عامة

م العسكري حتى األطفال عندهم يذهبون بهـم ،العسكرية  االهت

دونهم ّ يعو، إىل املعدات العسكرية،يف مواسم معينة إىل الدبابات

 ، عـىل العـداء،ً يثقفونهم تثقيفا عىل القتال، يربطونهم بها،عليها
 ، عىل االستحواذ، عىل الطغيان، عىل الهيمنة،عىل مواجهة األعداء

ة،عىل السيطرة ت مـا تـذهب ، عىل أشياء كث  ليش تلـك املـنظ

 وتعمل ، ساعة٢٤ وتنصحهم ، ساعة٢٤ املفرتض أنها تعظهم ،تعظهم

 عندنا يف ، وضد وضد وضد عىل طول يعني،لهم برامج ضد العنف

ت هـذه ءت جا جاء العدوان عندمااليمن   ،جـاءت بقـوة املـنظ
 األمري حـارض ،القوم هاجم علينا بيقتلونا بكل أنواع السالح

ا يقدم للقوى املبارشة  يف املعركة بإدارته بخططه بسالحه بعتاده 

واأليادي القذرة التي يعتمد عليها من مختلف أنواع السالح األشد 

ا ًفتكـا وتــدم  يف ،صــعدة يف ، يـرضب عليــك يف صــنعاءيــأ ،ً

 عىل املـدن نفـسها ، يف مختلف املحافظات، يف الحديدة،عمران

ا وفتكا ًبقنابل وصواريخ من األشد تدم  ، يقتل بها األطفال النساء،ً
 ، يجيش املرتزقة من كل األصقاع واألقطـار،يرتكب أبشع الجرائم
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ة، ومن غ اليمن،من اليمن  ويأ بهم القتحام ، ومن بلدان كث

 ويعمل لتحقيق ذلك كل ما ، من كل اتجاه، من كل صوبهذا البلد

ت تأ تعمـل ، ويفعل كل ما يستطيع،يستطيع  عنـدنا يف واملنظ

 وما يسمى بعضهم أتباع ،من اإلعالمي" الحم" وبعض ،الداخل

ت  وكونوا ، أهدأوا، يقولوا للناس ال أهدأوا، املجتمع املد،املنظ

 هـادئ  هكـذا اجلـسوا، الـسالح اتركـوا، كونوا هادئ،وديع

 هـاجم ؤالء  هـ، يا أخي ما املقام هذا املقام، ابتسموا،وديع

 ، يفعلوا كل يشء من أجل أن يقتلونـا، يحتلوا بالدنا،علينا بيقتلونا
تهنونا،وأن يستذلونا  وهم يدمرون كل ، وأن يحتلوا أرضنا، وأن 

 وال ،غ متـوتر وً، وهادئاً، كن وديعاتقول يل أنت مشغول ،يشء

ــة األربعــة ، وكـن طيــب،تحمـل الــسالح  عليــك باالبتـسامة الدا

 ذهنيتـك نحـو وجـه  و، البس لك مالبس وديعـة،والعرشين ساعة

 ، وهكذا،ترك العنفا و، ال تلتفت إىل هذا الذي يجري،أشياء ثانية
ر يعني" رةـَيْمَح"يعني سخافة سذاجة  "هذا هو االستح

 )١(
.  

                                                           
، املحارضة الرمـضانية الرابعـة عـرشة، التقـوى )١(  ٤ السيد عبد امللك بدرالدين الحو

انية،   .هـ١٤٣٩ املسؤولية اإل



  

  

 
  

٥٤ 

  :ويضيف

 ،تدج ال يشتغلون عليها مـثالً يف املجتمعـات األخـرىثقافة ال"
ــريكي ــدجنون األم ــ،ي ــدجنوا اإلرسائيلي ــدجنوا، وي ــك  أو  وي لئ

 مابال علينـا هـذا ، قليالًلوو هم بحاجة يدجنوهم املتوحشون الذين 

  ال شغل يستهدفونا نحـن ملـاذا، علينا فقط كـ عرب ومسلم،الشغل

 لنكـون ؟ال نكون عبيد وديعـملاذا  و؟ نكون طيب يف هذه الحياة

  يــأ، لنكــون أمــة ذليلــة مهانــة محتقــرة يدوســها اآلخــرون،ُدمــى

 األمري يـدوس بحذائـه عـىل رقبتـك وأنـت وديـع  يأاإلرسائييل

ة جدا،ومؤدب وهادى ما شاء هللا العظيم   ً. سذاجة كب

عتمـد ُ ال ت، غـ منطقيـة،ثقافة التـدج ثقافـة غـ واقعيـة

ة يف مختلـف الـدنياًيجيااسرتات  يعنـي يف ، لدى املجتمعات الكث

 وال ، وال لـألورو،مختلف الدنيا ليست اسرتاتيجية ال لألمـري

 كل النـاس يف الـدنيا ، ألحد وال لليابا وال، وال للهندي،للصيني

 القوة ،يتجهون بكل ما يستطيعون ليكونوا أقوياء بكل عوامل القوة

 ، القـوة اإلعالميـة، القوة الـسياسية،تصادية القوة االق،العسكرية
 ، عـرص القـوة، قوه نكـون أمـة قويـة،العنوان الرئييس هو القوة
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 ، هذا واقـع الحيـاة، نستعبد، نقهر،نظلم ،ُأو نهان ،ومنطق القوة
 وضـمن مفهومهـا القـرآ ،ومن أجـل هـذا أتـت ثقافـة الجهـاد

"الصحيح غ املحرف
 )١(

.  

 -  

ت األجنبيـة إىل تحقيقهـا  من أهم األهداف التي تسعى املـنظ

انيــة( لــشعوب ومجتمعــات أمتنــا العربيــة ) مــسخ الهويــة اإل

ثــل أهــم ،واإلســالمية  وهــو هــدف لــيس بالــسهل والبــسيط بــل 

 وأنشئ ، وهذا الهدف لوحده تسخر له مالي الدوالرات،أولوياتها

ت وا ً فهم يـدركون جيـدا ،لهيئاتمن أجله العدد الكب من املنظ

ان ال يشء ان يشء وبدون اإل  وهناك تركيز كب عىل ،أننا باإل

 ،تحقيق هذا الهـدف مـن خـالل وسـائل وأسـاليب عـده ومتنوعـه
والكث من الربامج واألنشطة املمولة وقد وصلوا إىل شبه السيطرة 

سياسات  وال، واملناهج، واملنابر، واألساليب،التامة عىل كل الوسائل

عية، والثقافية،اإلعالمية  والسياسية الستهداف كل قيمنـا ، واالجت

                                                           
، املحارضة الرمـضانية الرابعـة عـرشة، التقـوى ) ١(  ٤السيد عبد امللك بدرالدين الحو

انية   .هـ١٤٣٩ ،املسؤولية اإل
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ــا ــالمية،ومبادئن ــة واإلس اني ــا اإل ــدنا ، وأخالقن ــا وتقالي  وعاداتن

انية،الحميدة واإليجابية   . بهدف تفريغنا من الهوية اإل

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

انية كانـت يف حالـة خطـرأك من ذلك الهوية"  تبعيـة ، اإل

انية،عمياء للعدو  ، وهذه التبعية ألمريكا أكرب ما يهدد الهوية اإل
انيـة كـان يتمثـل بالتبعيـة  أكرب خطر عىل شـعبنا يف هويتـه اإل

 أكرب خطر يهـدد ، هذا أمر أكيد ال شك فيه، هذه حقيقة،ألمريكا

انية ألمري كان يركِّز عىل  اً، وكان هذا مالحظا،هوية شعبنا اإل

 وكان يركِّـز ، وكان يركِّز عىل السياسة اإلعالمية،املناهج التعليمية

عي  يؤثر عـىل ،ٍ لكن عىل نحو هدام،عىل أنشطة ذات طابع اجت

 عىل العادات والتقاليد الحميـدة واإليجابيـة ، عىل األخالق،القيم

انية لشعبنا اليمني العزيز مـن شـعبنا  كان يريد أن يـسلب ،واإل

 كان يريد أن ، الشعور باالستقالل، الشعور بالعزة،الشعور بالكرامة

 وطبيعة الدور ، أخالقه، قيمه، طهره، عفته،يسلب من شعبنا حياءه

ت معروف "الذي تلعبه املنظ
)١(

.  

                                                           
ناسبة ذكرى جمعة رجبخطاب) ١(   ..هـ١٤٤١ ، السيد عبد امللك بدرالدين الحو 
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 -  

ت األجنبية يف  هدف آخر من األهداف الذي تعمل عليه املنظ

ضـمن مسلـسل الحـرب الناعمـة ) ويج للفساد األخالقـيالرت(بلدنا 

 ، والغزو الفكري والثقايف املمول،التي تسخر لها مالي الدوالرات
 والتعـاليم ، واملبادئ الفاضـلة،واستهداف ورضب كل القيم العالية

 ويتمثل ذلك يف نـرش ،القيمة التي تحافظ عليها مجتمعاتنا املسلمة

 واخرتاق الجـو ، واألخالقي، والقيمي، واالنحطاط النفيس،الرذيلة

ييع الشباب والشابات،املحافظ  ونرش الفـوىض واالنحـالل يف ، و

 ،العالقات والروابط الرشعية واألخالقية التي تحمي املجتمع املسلم
لهــا يف هــذا امليــدان ،وتحــافظ عليــه ت أع  حيــث تركــز املــنظ

ة ضمن الحرب الناعمة املمولـة  خـالل  مـنبوسائل وأساليب خط

  :ييل ما

االســتهداف الفكـــري والثقـــايف لتغيــ القناعـــات واألفكـــار  

 .واالتجاهات املحافظة والسليمة
 .الرتكيز عىل استهداف الشباب والشابات والطالب والطالبات 
يتها   .تشجيع املثلية ودعمها وح
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 .تشجيع االختالط املنفلت والال أخالقي كثقافة وحضارة 
عي،ي عرب اإلنرتنتالرتويج للفساد األخالق   ، ووسائل التواصل االجت

 .والصحف واملجالت الال أخالقية املتخصصة يف هذا الجانب
 ،الرتويج لهذه الثقافة ونرشها عرب املواقع والوسـائل اإلعالميـة 

 . والربامج الثقافية والدرامية،واملسلسالت
 .تشجيع ونرش ثقافة السفور والتربج باسم الحضارة واملدنية 
ة والكرامة والعفة والطهارةقتل ا   .لغ

ت  مــن خــالل هــذه الوســائل والــربامج املمولــة تكثــف املــنظ

زيق ، واألرسة املسلمة،أنشطتها وبرامجها لتدم املجتمع املسلم  و

عي اإلسالمي حتى تصبح املجتمعات إباحية وساقطة  النسيج االجت

 وال ، عــزة وال، وال إبــاء، وال حميــه،ًأخالقيـا بــدون عفــه وال رشف

  .كرامة قابلة لالستعباد والغزو واالحتالل

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

هناك تركيز عىل هـذا الجانـب مـن خـالل مواقـع التواصـل "

ــدارس  ــافظ يف امل ــو املح ــرتاق الج ــالل اخ ــن خ ــي م ع االجت

والتأسيس لعالقات غـ سـليمة غـ مـرشوعة غـ  ،والجامعات



 

  



٥٩  

ثـل مس تحبة لدى البعض تدخل كثقافة ينظر البعض إليها أنهـا 

 غـ ،عالقـات غـ مرتبطـة..إن الحضارة هي هكـذا .. حضارة 

 ونحن ، مفاسد ورذائل، روابط غ رشعية، غ أخالقية،منضبطة

 الكث منهم رشفاء ولكننا ،ال نرنو بهذا الكالم الطالب والطالبات

 من يـروج ،ناك من يروج اليومنتحدث  يكونوا منتبه ألن ه

 مـن يـروج لحالـة مـن ،لهكذا عالقات غـ رشعيـة وال أخالقيـة

 لفوىض ، لفوىض يف االختالط والعالقات،االنفالت يف العالقات

ً وانخالعــا وانــسالخا عــن كــل الــروابط ،يف الـروابط والتواصــل ً

الرشعية واألخالقية التـي تحمـي املجتمـع املـسلم وتحـافظ عليـه 

تصون املرأة وتحافظ عليها لتكون عفيفة طاهرة رشيفة . .وتصونه 

ة أصيلة  وتحمـي الرجـل كـذلك ، تكون نـواة ألرسة عظيمـة،كر

ًليكون إنسانا عفيفا زكيا صالحا طاهرا رشيفا نظيفا ً ً ً ً ً ًفيكون أيضا ..   ً

مع تلك املرأة نواة ألرسة تبنى عىل هذه القيم العظيمة تعيش حالة 

 لقد جعل هللا الرابطة يف نظام األرسة ،قدسةالروابط امل.. الرتابط

"اإلسالمية رابطة مقدسة سليمة نظيفة
)١(

.  

                                                           
 رجـب ذكـرى دخـول اليمنيـ ، السيد عبد امللك بدرالدين الحو يف جمعةخطاب) ١(

  .م٢٠١٨اإلسالم، 



  

  

 
  

٦٠ 

  :ويضيف

ت عرب الهجمة اإلعالمية"  ،اليوم الغرب يروج عرب بعض املنظ
عي  عن مواقع يف ،الهجمة التي تأ عن مواقع التواصل االجت

ظيعــة  الهجمــة اإلباحيــة الخليعــة الــشنيعة القبيحــة الف،اإلنرتنــت

ة السيئة جدا   يأ ،يأ ليدمر كل هذا الجو ..ًالشيطانية الخط

َ يأ ليعلم الناس الفوىض يف الروابط،ليدمر كل هذه املحافظة ُ، 
 وهكذا حتى تنـشأ ، والفوىض يف التواصل،االختالط الفوىض يف

  .روابط غ رشعية

ا،ُّيجب التقيد بالتعاليم اإلسالمية نية ألنها  باألخالق والقيم اإل

اسكه،تحمي مجتمعنا وتصونه  ويجـب أن ، وتحافظ عىل قوته و

نعي أن االنفالت يف الروابط والعالقات ب الرجل واملرأة لـيس 

ا هو خسةً،حضارة أبدا ا هو دناءة، إ ا هو انحطاط، إ ا ، إ  إ

زيــق للنــسيج ،هــو تــدم للمجتمــع املــسلم يف األرسة املــسلمة  

عي اإلسال "مياالجت
)١(

.  
                                                           

 رجـب ذكـرى دخـول اليمنيـ ، السيد عبد امللك بدرالدين الحو يف جمعةخطاب) ١(

  .م٢٠١٨اإلسالم، 



 

  



٦١  

  :ويضيف

 إسـقاط ،ويجب أن نعي أن ذلك حرب بكل مـا تعنيـه الكلمـة"

ا نذالً ال رشف  ًلإلنسان حتى يصبح إنسانا ساقطا مائعا تافها حق ً ً ً ً

ً هو أن يصبح ساقطا أخالقياً،عنده ال أهمية عنده ليشء أبدا  هل ،ً

ة؟  يبقى عنده كرامة؟ هل يبقى عنده رشف؟ هل يبقى عنـده غـ

 عنده حمية؟ هل يبقى عنده إباء؟ هل يبقى عنده عـزة؟ هل يبقى

َهل يبقى عنده منعة؟  ً من يصبح ساقطا أخالقيا يف العالقات ،ال.. َ ً

 أو أي شـكل مـن أشـكال ،غ الرشعية ما ب النـساء والرجـال

 وال ، وال رشف،الفواحش واإلباحة ال يبقى لديه إحساس ال بكرامة

ة، وال إباء،عزة  ، وال أي يشء من هذه األشياء،حمية وال ، وال غ
 وقـابالً لالسـتعباد ، رخيص الـنفس،عندها يصبح قابالً لالستعباد

 شكل آخر من أشكال الحرب الناعمة يستهدف كرس اإلرادة ً،أيضا

 إشعارنا بالضعف والعجز والضعة والحقارة ،والروح املعنوية لدينا

 أنفسنا وأمام  وتكب قوى الطاغوت يف،واالستسالم وأننا ال يشء

 يف عمالء أمريكا وإرسائيل ، فسرتى يف أمريكا وإرسائيل،أعيننا

ا عظـي ومهـ ًمن كيانات هنا وهنـاك شـيئا كبـ ً ً  إمـا بنظـرة ،ً



  

  

 
  

٦٢ 

ًاالستقواء يعني ترى فيهم أقوياء جدا وأنت ضعيف جدا ال يشء ً، 
  الخ....العظمةوالقوة والحضارة ملا يسمونه أو االستعظام 

ـان هناك املعيار  األسايس يف النظرة التي يربينـا عليهـا اإل

 ،ويربينا عليها اإلسالم يف ثقافته يف مبادئه يف أخالقه يف قيمه
"هي نظرة تنطلق من املعاي القيمية واألخالقية

)١(
.  

جهود حثيثة وأموال طائلـة تبـذل وتـسخر يف سـبيل اسـتهداف 

األخالقـي  واملجتمـع وصـوال لإلنحطـاط النفـيس و، واألرسة،املرأة

ــه كــل املفاســد النفــسية ــذي تنمــوا وترتعــرع مع ــة،ال  ، واألخالقي
ــة عي ــتالل ،واإلجت ــا لإلح ام ــساحة  ــوس وال ــئ النف ــا يهي  و

ر األجنبـي  ألن النفـوس املنحطـة غـ قـادرة وال حتـى ،واإلسـتع

 إضافة إىل ما يرتافق مع ،ًراغبة أن تعمل شيئا يف مواجهة أعدائها

شذوذ الجنــيس مــن انتــشار كبــ لألوبئــة  والــ،الفــساد األخالقــي

ية واملزمنة  ويف هذا العرص تـسخر كـل ،واألمراض الفتاكة التدم

 وتفـتح ،الوسائل املادية واملعنوية لنرش الفساد بكل أشـكاله وألوانـه
                                                           

 رجـب ذكـرى دخـول اليمنيـ ، السيد عبد امللك بدرالدين الحو يف جمعةخطاب) ١(

  .م٢٠١٨اإلسالم، 



 

  



٦٣  

 وتـسعى ، واملقـروءة، واملـسموعة،وتسخر لـه كـل الوسـائل املرئيـة

ت األجنبية بطرق ووسـائل خبيثـة وملتو يـة لتعمـيم وترسـيخ املنظ

 حتـى تـسود ،حالة الفساد واإلنحطاط النفيس والقيمي واألخالقي

 وتـصبح ثقافـة متفـشية يف املجتمـع يـصعب التغلـب ،هذه الحالـة

  .عليها

  "يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

كنا أرشنا يف املحارضة السابقة إىل أهمية الضوابط الرشعية "

 عـىل العفـة عـىل ،ها يساعد اإلنسان عـىل التقـوىوأن االلتزام ب

 عىل صون نفسه وعىل صون كرامته وعىل صـون رشفـه ،الطهارة

 واملسألة فيها اعتبارات متعددة تساعد اإلنسان يف نهاية ،وعرضه

 أن ، عـىل تحقيـق ذلـك عـىل أن يحفـظ نفـسه،املطاف عىل ذلك

عونة هللا،يحفظ رشفه أن يصون نفسه  ،فيق هللا بتو، بحفظ هللا 
انيـة  االستـشعار لرقابـة هللا ،أولها كـ قلنـا تعزيـز الحالـة اإل

ان بأن هللا ، الخوف من هللا سبحانه وتعاىل،سبحانه وتعاىل  اإل

 وهذه مسألة مهمة جدا وعامل رئيـيس ،يعاقب ويجازي ويحاسب

 الغافل عن هللا الغافل ،يف االستقامة يف كل األمور يف كل املسائل



  

  

 
  

٦٤ 

ان بالجزاء أن هللا يجازي يف الدنيا عن وعيد  هللا أو ضعيف اإل

ة ،واآلخرة  قد يتهور قد يتجرأ عىل أن ينزلق يف تلك املزالق الخط

 وفعـال هنـاك عقوبـات حتـى يف ، فهذا جانب أسايس جدا،جدا

 الذي هو من أفتك األوبئة يدمر حياة ، انتشار مرض اإليدز،الدنيا

كرب عامل يف انتـشاره هـو انتـشار  انتشاره بشكل كب أ،البرشية

 نتج عنهـا هـذا الوبـاء الفتـاك الـذي ، انتشار الفواحش،الرذائل

 وينترش بشكل كب يف عموم أنحاء ،عجزت البرشية عن معالجته

 أوبئة ، ولكن أهم وأكرب وسبب النتشاره هو انتشار الرذائل،العا

 منها ما ،ا أوبئة أخرى لها مسمياتها لها أنواعه،أخرى غ اإليدز

 منهـا أمـراض تـدمر ،يتصل باألمراض تفتك بـاألجهزة التناسـلية

عيـة ،صحة اإلنـسان إىل آخـره  أضـف إىل ذلـك املـشاكل االجت

 وهذه قضية ، تتفكك األرس،الناتجة عن انتشار الفواحش والرذائل

ة جدا  تـدم اللبنـة األساسـية فيـه وهـي ، تدم املجتمـع،خط

مل يشاهد أرسة يف جو من الرتابط واملودة  إذا  يعد يتأ،األرسة

 وأصـبحت املـسألة ،واملحبة والثقة واملصداقية والطهارة والـصالح

 ، االسـتياء، التـوتر، أرس يسود عالقتها انعدام الثقـة،مسألة ثانية



 

  



٦٥  

 تنشأ مشاكل ، كارثة، هذه كارثة يعني، إىل آخره، الفجور،الخيانة

عية يف املواليد غ الرشعي يح مثال يف أمريكـا ويف  ،اجت

بعض املجتمعات الغربية أن نسبة األبناء الذين ال ينتمون إىل أرس 

ة والخيانة ثـم رمـي  ا ولدوا بالسفاح والعهر والجر محددة وإ

 ،بهم إىل ما هناك بالنسبة لهم مؤسسات معينـة تهـتم بالحـضانة
 لـيس لـه أب ، ثم ينشأ وهـو ال ينتمـي إىل أرسة،حضانة األطفال

 أصبحت هذه عندهم بنسب مئوية يف بعض املنـاطق ربـع ،محدد

 ال يحس بأنه ينتمي ، بدون آباء بدون أرس،السكان عىل هذا النحو

 عنـدهم يف ، %٥٠ ويف بعض املجتمعـات بلغـت نـسبة ،إىل أرسة

أمريكا يف بعـض اإلحـصائيات أن الفتيـات اللـوا يحملـن مـن 

ة يف وقت مبكـر يف وقـت امل ـا السفاح والجر راهقـة سـنويا 

ت إلينـا هنـا ، مليون فتاة،يعادل مليون فتاة  وهم يرسلون املنظ

يف اليمن ويف غـ الـيمن ينـصحون مجتمعاتنـا أن تحـذر مـن 

 وطبعا هم يريدون من الناس أن يتأخروا جدا وليس ،الزواج املبكر

ل الطاقة البدنية  أن يتأخروا إىل حد الرشد والنضج والقوة واكت

ا مثال يريدون لإلنسان أن يتأخر عن سن البلوغ ، ال،والذهنية  إ



  

  

 
  

٦٦ 

 أو سن ، يريدون لإلنسان أن يبلغ إىل سن الثالث،بفرتات طويلة

 وهو بعد ، أو الخامسة والعرشين، أو الخامسة والثالث،األربع

 ، يريدون للفتاة أن تخرس شبابها وهـي  تتـزوج بعـد، يتزوج
 ثـم ينـشأ عـن ذلـك ،عد  تتزوجفتدخل يف سن الكهولة وهي ب

عية ونفسية وصحية ة اجت ة وأرضار كب ة وعقد كب  ،مفاسد كب
فاملفاسد األخالقية لها آثار سـلبية عـىل املـستوى النفـيس تـدنس 

 وتفقد ،النفوس تذهب منها اإلحساس بالكرامة والشعور بالكرامة

مـن  يذهب الحياء وهـو ،الناس قي عظيمة ورئيسية مثل الحياء

 العفة من أعظم وأرشف القيم يخرس ،أهم القيم وأجملها وأرقاها

 يريدون أن تتحول املجتمعات إىل مجتمعـات وقحـة ،الناس العفة

منحطة خسيسة دنيئة ال تحمل الشعور بالكرامة وال الحياء وال العفة 

تلك الطهارة يف سلوكها ومعامالتها  بالتايل مجتمعات كهذه ،وال 

 ال احـرتام عنـدها ،طة ال اعتبـار عنـدها للقـيممايعة تافهة منح

كـنهم أن يتغلبـوا عليهـا،للرشف كـنهم أن ، مجتمعات كهـذه   

تهنوهــا،يــسيطروا عليهــا كــنهم أن  كــنهم أن يــذلوها أن ،   

كنهم أن يفعلوا بها أي يشء،يدوسوها باألحذية  اإلنسان الذي ، 



 

  



٦٧  

 املعا العظيمة فقد اإلحساس بالعفة والكرامة والطهارة وكل هذه

كن اسـتعباده وإذاللـه وقهـره ،يصبح إنسانا منحطا تافها دنيئا  

  ،  يعد عنـده يشء مهـم، وال يبايل،وامتهانه ودوسه بالحذاء

 أيضا مجتمعا مفككا ال ، يشء به احرتام،يبق عنده يشء ذو قيمة

 إذا فقط فقد الروابط مثال حتى عىل مستوى األرسة ،روابط بينه

سك وغ قويفيصبح ا غ مت  وتنشأ في ، مجتمعا مفككا مبع

 مـن ، مـن الكراهيـة،بينهم الكث والكث من املشاكل من العقد

 ، إىل آخره، من انعدام حالة التعاون واأللفة،البغضاء من التنافر
 ،يعني املسألة مقصودة بالنسبة لـسعي الغـرب إلفـساد مجتمعاتنـا

 ،رية ألن ذلك يـسهل لهـم ذلـكمقصودة حتى ألهدافهم االستع
ـا يف الخـوف مـن هللا  فعندما نركز عىل مسألة الجانـب اإل

 والتـشجيع عليهـا ، ترسيخ القيم العظيمة واملهمـة،سبحانه وتعاىل

" هذه جوانب مهمة،والرتبية عليها والحث عليها
)١(

.  

                                                           
، املحــارضات الرمــضانية  )١( " الــدرس العــرشون"الــسيد عبــدامللك بدرالــدين الحــو

  .ـه١٤٣٩) ٢(مواصفات املؤمن 



  

  

 
  

٦٨ 

 -  

ُترصد وتخصص ميزانيات ماليـة هائلـة يف الكثـ مـن الـ دول ُ

 وتقدم للكث من املؤسسات ،الغربية ويف املقدمة أمريكا وإرسائيل

ت لتمويــل أنــشطتها وبرامجهــا وخططهــا اإلجراميــة ــنظ  ،وامل
ــسادية ــصالح ،واإلف ــات وم ــداف وسياس ــق أه ــضليلية لتحقي  والت

 ويف ، ونرش الفساد العـام بكـل صـوره وأشـكاله،الطاغوتية الدول

  :مقدمة ذلك

يايس يف كــل مؤســسات وشــعوب الــدول الفــساد اإلداري والــس 

 .املستهدفة
 .الفساد الثقايف والفكري واإلعالمي 
 .الفساد املايل واإلقتصادي 
عي   .الفساد األخالقي واالجت
 .تفكيك الشعوب واملجتمعات 
 .    وتغذية النزاعات والرصاعات،نرش الفوىض والحروب 
ويلهـا لتحقيـق هـذه  ت محليـة ودعمهـا و  إنشاء وتكوين منظ
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ت  .األهداف ضمن أجندة وسياسات هذه الدول واملنظ
ًلقـد بلـغ الفـساد املمـول ذروتـه يف هـذا العـرص نظـرا لحجــم 

مكانـات ومـوارد إ وتـسخ ،محـدود  والدعم الـال،التمويل الكب

  .برشية ومادية هائلة تستهدف شعوبنا العربية واإلسالمية

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

اتـه يـصل إىل هــذه " النـشاط الـشيطا يف امتداداتـه وتأث

وة ، إىل املشاركة يف األموال ويف األوالد،الدرجة  املشاركة يف ال

 أو ، يف الرجـال والنـساء، يف النـاس،ً سواء يف الرجال،البرشية

 ً، املشاركة يف املال مـشاركة واسـعة جـدا،حتى عىل مستوى املال
 من األموال ويف هذا الزمن ًمبالغ هائلة جداوكث من األموال و

 يعني كث ،بشكل كب هي تصب يف االتجاه الذي يريده الشيطان

ــول ــة  ل اإلجرامي ــالغ ،ُمــن األعــ ــ مــن املب  تــصب فيهــا كث

ول كث ، واملال يشمل كل اإلمكانات املادية،واإلمكانات املادية  ُ

رسـات الـ،من الجرائم ـول كثـ مـن امل  ،سيئة واالنحرافـاتُ 
ة جدا ً، املفاسد األخالقيةً،املفاسد أيضا هـي أنـشطة  وأنشطة كث

ول  أك األشياء هي تحتاج ،إجرامية أو أنشطة مفسدة أو مضلة 



  

  

 
  

٧٠ 

ويل ـا كـل األنـشطة يف ، أك األشياء أك األنشطة،إىل   ولر

 ، اإلمكانات هذه تحتاج إىل املال،حياة البرش تحتاج إىل إمكانات
 يف كثـ ً فالشيطان يصبح رشيكا،وتعتمد بشكل رئييس عىل املال

ويل كث من األنشطة والجرائم واملفاسد  من األموال من خالل 

كن اليوم أن نقـول أنـه يـصبح رشيكـا أساسـيا يف ،بها  فلذلك 

 ولدى الكثـ مـن املؤسـسات ،ميزانيات ضخمة لكث من الدول

ت وكل التشكيالت التي  لها أنشطة إجرامية أو إفسادية أو واملنظ

ول وتعتمد عىل التمويل املايل  ، رشيـك لـدول، رشيك،تضليلية 
 حيث تسخر الكث ، رشيك لشخصيات يف مالها،رشيك ملؤسسات

 فالشيطان ال يحتاج ،من األموال يف الوجهة التي يريدها الشيطان

رية مبارشة ئ لـه  إبليس ال يحتـاج إىل أن ينـش،إىل أنشطة استث

رية ليمـول أنـشطته  هـو يـستفيد مـن األمـوال ، ال،أنشطة استث

 رشكة إبليس ، ما يحتاج إىل أن يعمل له رشكة،املوجودة لدى البرش

 التي لها أنشطة اقتصادية حتى يستطيع أن يقوم بعملية ،الكذا وكذا

ول من دون تعبت كل أنشط، ال،التمويل  يعني ، وال وجع رأس،ة 

اط خاص به حتى يحصل عىل إمكانات اقتصادية ما يحتاج إىل نش
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 ونـشاطه يف ،ول بها مشاريعه اإلفسادية والتضليلية واإلجرامية

حياة النـاس نـشاط واسـع مـن سـفك الـدماء والجـرائم والبغـي 

 ، والرسقات، والنهب، إىل املفاسد االقتصادية،واالعتداءات والظلم
القيـة مـن التـدنيس  إىل املفاسد األخ، واالبتزاز إىل آخره،والغش

 أنـشطة واسـعة ومتنوعـة ،ونرش املفاسد وتفكيك األرس إىل آخـره

 ،ج لتمويـل أنـشطته يف كـل املجـاالتا فـإبليس  يحتـ،ومتعددة
 املفاسد األخالقية الجرائم ، التضليل فيه،املجال الثقايف والفكري

ج إىل نـشاط ا يف كـل هـذه  يحتـ، والظلم واالعتداءات،البغي

لهاقتصادي لت ج ألن يبيـع ويـشرتي ويعمـل ا و يحتـ،مويل أع

 ، معه مفـرش يف كـل سـوقكون ي،أنشطة مبارشة يف هذا املجال
 يعتمد ، ال،دكان أو بقالة هنا أو هناك تابعة إلبليس لتمويل أنشطته

 ،يف هذه املسألة عىل الرشاكة يف أموال كل الذين يستجيبون لـه
ــاق ــدفعهم هــم إىل اإلنف ــوا،في ــ، ينفق ة وال  ينفق ــ ون أمــواال كث

"يقرصون يف ذلك وباندفاع كب
)١(

.   

                                                           
  .هـ١٤٣٩لخامس، الجزء ا. إن الشيطان لكم عدو: السيد القائد، محارضة) ١(



  

  

 
  

٧٢ 

 -  

تعمل الدول اإلستكبارية ويف مقـدمتها أمريكـا وإرسائيـل عـرب 

ت األجنبيـة( واالسـتخباراتية ، واألمنيـة،أذرعها الـسياسية ) املـنظ

 وتفتيت املجتمعات وكل الروابط ، وأدواتها املحلية لتفكيك،ووكالئها

عية واألرسية اإلسالميةا  واستهدافها تحت عناوين متعـددة ،إلجت

ة مـن الخطـط والـربامج الثقافيـة،ومخادعة ول حزمـة كبـ  ،ُ و
عية  واألمنية إلثارة التباينـات والخالفـات داخـل املجتمـع ،واالجت

ل اإلجرامية ، واألرسة الواحدة،الواحد ُ وتركز الكث من هذه األع

 فينشأ نتيجة ،ريكها وإثارتها بطرق وأساليب ملتويةوتح) املرأة(إىل 

 واألرسة ، والرصاع داخـل املجتمـع الواحـد،لذلك التباين والخالف

الواحدة م يؤدي إىل تفكيك وتفتيت هـذه الكيانـات واملجتمعـات 

 ومن جانب آخر يتوجهـون إلثـارة ،واألرس الواحدة هذا من جانب

  .افية مخادعةالشباب لوحدهم تحت عناوين سياسية وثق

ــة مــسارات  ت والوكــاالت والهيئــات الدولي تفــتح هــذه املــنظ

ة جــدا تفكــك وتفتــت املجتمــع الواحــد زقــون ،ًسياســية خطــ  و

 ،املجتمع إىل كيانات ومكونات متعددة بوسـائل وأسـاليب شـيطانية
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ثم يصنعون لكـل مكـون توصـيف وتنظـيم ومـسار سـيايس معـ 

 واألطفال ، والشباب لوحدهم، والنساء لوحدهن،فالرجال لوحدهم

 فيتحول املجتمع من مجتمع واحد إىل مجتمع متباين يف ،لوحدهم

 وكل كيـان وتنظـيم يعمـل ويتحـرك يف اتجـاه ،كل مسارات الحياة

عـي والكيـان الواحـد،آخر  ، وتعم الفوىض الحياة والوسط اإلجت
واألمة الواحدة التي حرص اإلسالم عىل تنمية كـل أوارص وروابـط 

  . في بينهاواالعتصامحدة الو

تلــك الغــرب واليهــود مــوارد ماليــة وبــرشية ضــخمة  ،كــذلك 
 ومن ثـم الـتحكم ،وخرباء ومتخصصون لتفكيك وتفتيت املجتمعات

ها ومــستقبلها  واســتغاللها وتوظيفهــا لتحقيــق سياســاتهم ،ــص

 ويف مقدمة ذلـك تحقيـق أهـداف الحـرب ،وأهدافهم ومصالحهم

 ، ومبـادئ وقـيم الـدين، اإلسـالم واملـسلمالناعمة والشاملة ضد
  . وثقافة القرآن الكريم

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

ّثم هم يتجهون إىل مجتمعنا بنفسه الذي ال يزال من أهــم ما " َ َ

سـك  ْفيه بقايا آثار اإلسـَالم وحركة اإلسـَالم قـدر جيـد مـن الت ْ
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ــرتابط ــذا ال ــاط األرسي وه ــألرسة واالرتب ــديس ل  األرسي والتق

ــة ،األرسي ــوا بقي ــ فكك ــه ك  يتجهــون إىل هــذا املجتمــع لتفكيك

 توجـه لتفكيـك هـذه األرسة ،املجتمعـات ويـستمرون يف تفكيكهـا

َّواالستهداف لها تحت عناوين يحرصون أوًال عىل إثارة التباينـات  َ

 ،جل واملرأة التباينات ما ب الر، إثارة التباينات،يف داخل األرس
ًقدموا املرأة عال لوحدها والرجل عال لوحده ًَ  ثم يأتون للمرأة ،َ

ّبتحريكها باتجـاه أن تتحـرك للحصول عىل حقوقهـا َ َ  وأن تكـون ،ِّ

َ بطريقـة أخـــرى مـن بـاب ،رًرشيكا يف هذه الحياة بـنمط آخـ ْ ُ

 والتـصارع بيـن هـي ، واالخـتالف، والتنافس، والتنازع،التباين

 واقع الحياة قائم ما بـ الرجـل ،طبيعي يف واقع الحياةرشيك 

 وسنتحدث عن هذه النقطة ،واملرأة عىل االرتباط التلقا واملبارش

ُعندما نأ إىل ما قدمه اإلســَالم ومـا يقدمـه اإلســَالم ُْ  هـم ال ،ْ

ُيريدون أن يتحـرك الجميع ككيان واحـد َ ّ  حياتـه ، وتوجـه واحـد،َ

ِّ بعــضكم مــ﴿مرتبطــة  ُ ُ ْ ٍن بعـضَ ْ ُ كــ يعــرب الُقــــرآن الكــريم﴾َ ْ ُ  .. ال.. ِّ

ّ باتجـاهات إلثارة تباينات ثم يتحـرك كُـّل صـنف لوحـدهن يأتو َ َ ِّ، 
الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن ويبدأون بالتـصارع والتنـافس 

 وكل طرف يحرض ، وكل ينازع الطرف اآلخر،وكل يطالب بحقوقه
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َّ املرأة تحرض ض،ضد الطرف اآلخر َّ والرجل يحرض من ،د الرجلُ
" ويشتغلون عىل هذا النحو مع بقية الفئات،هناك ضد املرأة

)١(
.  

  :ويضيف

ًمؤخرا" َ ً ألحقوا أيـضاُ ْ  ومـن العجيـب ،َ عنوان الشباب لوحدهمَ

َجـدا حتى عندما يأ حوار سيايس مثـالً َ ٌّ ٌ ثيـل ِ  يقول لـك يـأ 

َمثـالًّ املكونات السياسية يف املجتمع ،للمكونات  هذا حصل حتـى ،َ

ً طبعـا،عندنا يف الـيمن ْ ثـل املكونـات الـسياسية يف َ ّ يـأ مـن 
ثيــل للنــساء خــارج التمثيــل ،املجتمــع  بعــد ذلــك يقولــون يــأ 

للمكونات بين كُـّل مكون فيه رجال ونساء وكبار وصغار وشـباب 

ٌلكن أرادوا أن يكون هناك تصنيف سيايس خارج التصنيف الذي  َ

إىل املكون كمكون من بناء املجتمـع بكـل فئاتـه مـن رجـال يأ 

  ..ال.. ونساء وكبار وصغار وشباب وشيوخ

 وللنساء ،ٌ آخر تصنيًفا للشباب وكأنهم فئة لوحدهاًأرادوا تصنيفا

                                                           
ناسبة اليوم العاملي للمـرأة املـسلمةخطاب) ١(  ذكـرى والدة ، السيد عبد امللك الحو 

  ..هـ١٤٤٠ ،السيدة الزهراء
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 سياسـة للـشباب ،ٌ ثم يأ تـصنيف سـيايس،وكأنهن فئة لوحدها

 بقـي مـن يعنـي الـشيبات ، وسياسـة للنـساء لوحـدهن،لوحـدهم

ً يعني أسلوب غريب جـدا،الصغار) األطفال(لجهال وا  يف تفكيك ِّ

 ،املجتمع تحت كُـّل العناوين وتحت كُـّل األوصاف لتفكيـك األرسة
ّتخيلوا أرسة يأتون إىل الكب فيها كبـ األرسة ليقولـوا لـه أنـت 

ِ ويأتون للمرأة ليقولون أنت ،لوحدك تفضل نفتح لك مسار سيايس

 يأتون إىل الـشاب ليقولـوا لـه ،ّسيايس آخرهناك يفتح لك مسار 

 ويأتون يف األخـ إىل الطفـل ،ّأنت تعال هنا مسار سيايس آخر

ة عجيبة، تفكيك عجيب،فيقولون تعال أنت هناك مسار   . وبع

عة كُـّل مكون فيه شباب فيه مرأة فيه رجـال  نقول لهم يا ج

ه مـرأة ّفكيف تأ بتصنيف سيايس للمرأة خارج املكون الذي فيـ

؟، وشاب وشابة،ورجل   ! وكب وصغ

ثلون ثل،يقول لك إال رضوري الشباب   ورضوري ، واملرأة 

ثله زيق ،الطفل هناك يكون له يف األخ من  ة وتفكيك و  بع

عي  ومسارات ترتبط ، ويرسمون هم هذه العناوين،للنسيج االجت

ًبها تذهب بالناس هناك بعيد جـدا ْ الُقـــرآن ، عن بعضهم البعضِ
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ًيأ بعبارة جميلة جـدا ٍ بعضكم من بعض﴿ ِ ْ َْ َِّ ُ  أنتم كيان واحد أصل ﴾ُ

 ويبنون عليهـا هكـذا ، لكن هم يأتون إلثارة هذه التباينات،واحد

 تباينات يف مسارات الحياة هذا عنوان يشتغلون ،ّتباينات سياسية

 ،َ إثـارة املـرأة ضـد الرجـل والرجـل ضـد املـرأة،عليه بشكل كب
ّ ويتحــركون ، وضـد الكهـول،والشاب ضد الكبار والشيوخ وهكذا َ

َباإلنسان يف كُـّل اتجـاه َِّ ْ"
)١(

.  

 -  

ت  م وتركيـز كبـ جـدا مـن قبـل املـنظ ًتحىض املرأة بـاهت

 ويف طليعة عملها وبرامجها الثقافيـة والتعليميـة الرتكيـز ،األجنبية

ــرأة ال ــىل امل ــصص ع ــل واملتخ ــسادها ورضب الكام ــتهدافها وإف س

 ورضب كــل قيمهــا ومبادئهــا ، ومــسخ هويتهــا اإلســالمية،نفــسيتها

 ، وتحويلها إىل سـلعة رخيـصة، وعاداتها وتقاليدها السليمة،الدينية
 وهذا هدف رئييس ،واستغاللها وتوظيفها للفساد واإلفساد لآلخرين

 ومظـاهره جليـة ،واسرتاتيجي لـدى الغـرب واليهـود واألمـريكي
                                                           

ناسبة اليوم العاملي للمـرأة املـسلمةخطاب) ١(  ذكـرى والدة ، السيد عبد امللك الحو 

  ..هـ١٤٤٠ ،السيدة الزهراء
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ــر واإلســالمي ــا الع ــ ،وواضــحة يف عاملن ــه مالي  وتخــصص ل

ــدوالرات ــدول،ال ــدى ال م خــاص ل ــاهت ــات، ويحــىض ب  ، والهيئ
ت الدوليـة األجنبيــة،والوكـاالت  ويـستخدمون يف ســبيل ، واملــنظ

تحقيق ذلك الضغوط السياسية واالقتصادية عىل الـدول واألنظمـة 

يع مـشاركتها يف كـ املـرأة ونيـل حقوقهـا وتوسـ: "تحت عنوان

عيــة والثقافيــة ًباعتبــاره مــدخالً هامــا " الحيــاة الــسياسية واإلجت

  . املجتمع وإفسادهالستهداف

لقد أحاط اإلسالم املرأة بترشيعات تحميهـا وتـصونها وتحـافظ 

 ونزاهتها يف إطـار ، ورشفها، وكرامتها، وتحافظ عىل عفتها،عليها

رة الحيا ة وإصالحها عىل قاعدة التكامل اإلنسا والبرشي يف ع

ت األجنبيـة عنـدما " بعضكم من بعض" والغرب وعرب هـذه املـنظ

 وتغيـ ،يركزون عىل املرأة يسعون لتـشكيكها يف دينهـا وإسـالمها

 وهم يهدفون بـذلك ، ونظرتها السليمة، ورؤيتها، وقناعتها،ثقافتها

 وقد أثبتت وقائع وأحـداث الحيـاة ،إىل استغاللها وإرخاصها فقط

تهن املرأة ويعتربها سلعة مبتذلـة ورخيـصةأن  ويـستغلها ، الغرب 

عـه ونوايـاه ًاستغالالً سلبيا وسيئا يف الحيـاة كـأداة لتحقيـق أط ً، 
 ،ومساعيه الرشيرة واإلجرامية عـىل وقـع أنغـام الحـضارة الزائفـة



 

  



٧٩  

وأثبت الواقع أن قيمة املرأة ومكانتهـا وأهميتهـا تكمـن يف دورهـا 

  .ها الدينيةاإلسالمي ومسؤوليت

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

ًالرتكيز بشكل كب جـدا: ًثانيا"  والـرضب ، عىل اإلفساد للمرأةِ

 وهذا ، والتحويل لها إىل عنرص إلفساد اآلخرين،لنفسيتها وفكرتها

ً ما يركز عليه الغرب حـاليا،واضح ته يف طليعة َ  ما تركز عليه منظ

ابرامج  ًعملها التي تتحـرك دا ّ  ما ، تحت عنوان التنمية البرشيةَ

تركز عليه يف برامجها الثقافية والتعليمية تتجه نحو هذا الجانب 

  .الرتكيز عىل إفساد املرأة

يحاولون إبعادها عن االلتزام بالضوابط الـرشعية التـي : أوالً

يتها  فيـأتون ليـشجعوا عـىل االخـتالط عـىل العالقـات ،هي لح

لفوضوية ب الرجال والنساء التي ال تبقى مضبوطة بالـضوابط ا

 محيطهـا األرسي ، يخرجون املرأة من محيطها املحصن،الرشعية

 وتصبح امرأة منفتحة عىل عالقة بالجميع ،املحمي بترشيعات إلهيه

 وتنفتح يف ، وتدخل يف ارتباطات هنا وهناك،من دون أي ضوابط

 وعىل ارتباطات ليس فيها أي ،احياتها عىل عالقات ال ضوابط له

 وينّفـــذون مـن ، هذه النقطة يركزون عليها بشكل كبـ،حواجز



  

  

 
  

٨٠ 

 ثـم إىل اسـتغاللها كوسـيلة إىل إفـساد ،خاللها إىل إفساد املـرأة

َرى ذلك اإلنـسان بوضـوح يف ي أد تأمل ،اآلخرين وهذا واضح ْ

برامجهم العملية كيف يحاولون أن يخرجـوا املـرأة مـن محيطهـا 

ْ الحظوا الُقــرآن الكريم جعل هناك تنظيم لعالقة املرأة ،ملحصنا
 ، مــع اآلخــرين، كيــف عالقتهــا مـع زوجهــا،يف محيطهـا األرسي

" الحشمة إىل أخره، االنضباط،مستوى التسرت
)١(

.  

  :ويضيف

 ، تحــافظ عليهــا، تــصونها،أحــاط املــرأة بتــرشيعات تحميهــا"
 عـىل نزاهتهـا ، عـىل رشفهـا، عـىل كرامتهـا،تحافظ عىل عفتهـا

ة األخــَالقية هذا يشء واضح  ْيشجعون السفور واالبتذال والجر َ

ًجـدا ت تشتغل يف بعض املجتمعات حتى يف التمهيد ،ِ  وتأ منظ

ـة،النتشار مرض اإليدز  ويعـدون ، ويشجعون عىل ارتكاب الجر

َّالناس بأن يقدمون لهم املساعدات يف مكافحة هذا الوباء؛ ألنهم  َ

ة األخــَالقية والفساد األخــَالقي آفات يدركون ْ أن انتشار الجر َْ َ
                                                           

ناسخطاب) ١(  ذكـرى والدة ،بة اليوم العاملي للمـرأة املـسلمة السيد عبد امللك الحو 

  ..هـ١٤٤٠ ،السيدة الزهراء



 

  



٨١  

عية  وآفات كارثية عىل أي بلد تنترش فيه هذه ، وآفات صحية،اجت

ة جـدا ًاألمراض الخط  فهم يتجهـون إىل ، واألوبئة السيئة للغايةِ

 وهـم ،إفساد املرأة وإىل تحويلها إىل عنـرص إفـساد يف املجتمـع

الترشيعات اإللهية التي تحميها وتحافظ عليها يشوهون يف نظرها 

 يـشوهونها يف ،وتساعدها عىل أداء دورها املهم يف هذه الحيـاة

 ، ويصورنها بأنها تـرشيعات تعـرب عـن تخلـف وانحطـاط،نظرها
ويــصورون يف نظرهــا الحــشمة والعفــة والطهــارة والــصيانة 

ْاألخــَالقية والسالمة األخــَالقية يصورون كُـّل هذا َْ  ، بأنـه تخلـفَ
ويصورون االبتذال والسفور والفوىض يف العالقات واالرتباطـات 

 يصورون هذا بالتقدم والتطور ،املنفسخة التي ال يضبطها ضابط

 متى ، متى كان االبتذال، ويقدمون له العناوين الرباقة،والحضارة

ة حـضارة،كانت الفاحشة ً  متـى كانـت تقـدما؟ متى كانت الجر

ِمتـى كانـت عامــ ً إيجــابياالًَ َ َ يف صـالح أي مجتمـع أو لبنـاء أي ْ

ًمجتمع بناء صحيحا  وشـغل أوليائـه ، لكن هذا هو شغل الشيطان؟ً

 ويحرصون عىل تحويل املـرأة إىل امـرأة ،يعملون عىل هذا النحو

َتتجه هذا االتجـاه يف واقع الحياة  هـم ، وهم يرخـصونها بـذلك،ِّ



  

  

 
  

٨٢ 

 هـم يحرصـون عـىل ، هم يستهدفونها بـذلك،يسيئون إليها بذلك

ها يف توجهها  ويرسمون لهـا أنـشطه يف هـذه ،التحكم يف تفك

الحياة ذات دور سلبي وتخريبي وهدام عليها وعىل املجتمـع مـن 

ْحولها وصــوالً ُ  إىل السيطرة عليها ك السيطرة عـىل بقيـة أبنـاء ُ

"املجتمع
)١(

.  

 -  

ت األجنبيــة إىل تعزيــز وترســي تحديــد (خ ثقافــة تـسعى املــنظ

لــدى الرجــال والنــساء مــن أبنــاء شــعوب أمتنــا العربيــة ) النــسل

  :واإلسالمية تحت العناوين التالية

ية االقتصاد   .ح
 .التخفيف من أعباء الحياة 
 .التخفيف من أعباء املعيشة والفقر 
 .الحرص عىل حسن الرتبية والتعليم 

                                                           
ناسبة اليوم العاملي للمـرأة املـسلمةخطاب) ١(  ذكـرى والدة ، السيد عبد امللك الحو 

  ..هـ١٤٤٠ ،السيدة الزهراء



 

  



٨٣  

ت األجنبية  املتخصصة وينشط يف هذا املجال العديد من املنظ

ـول أنـشطة ، واألمومة والطفولـة،يف الصحة اإلنجابية  وتـدعم و

ت وتـوفر األدويـة والعقـاق الطبيـة املانعـة  وبرامج هـذه املـنظ

ً وهذا هدف خط جدا مـن أهـداف ،للحمل باملجان وشبه املجان

ت األجنبيـة يـؤدي إلضـعاف االقتـصاد مـن جهـة  واملـوارد ،املنظ

 والهدف من ذلك هـو إضـعاف الـشعوب ،البرشية من جهة أخرى

 ،ً ويعتــرب إهالكــا للحــرث والنــسلً، وبــرشياً، وعــسكرياً،اقتــصاديا
ولألسف الشديد فقد انطلت هذه الخدعة عىل الكث مـن الرجـال 

 وأصبحوا يتجهـون ، والشباب والشابات يف عرصنا الحايل،والنساء

ويــة عــرب اســتخدام العقــاق الطبيــة واألد) تحديــد النــسل: (نحــو

ية ": تحت مسمى) اإلجهاض املبكر( والبعض يستخدم ،العالجية ح

  ."األمومة والطفولة

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو /  يقول السيد

 خـشية أوالدهـم يقتلـون كـانوا ْأن الجاهيل العرص يف حصل"

 لـه يكـون لـن هـذا ابني يقول يعني ،مستقبلهم عىل عليهم الفقر

 من ّعلياً عبئا ّثل ،أعا ما مثل الفقر من يعاو سينشأ مستقبل



  

  

 
  

٨٤ 

 ًخـشية ،بقـتلهم فيقومـون ،بنفـسه املشكلة من هو ويعا ،جانب

 نفـس ويف ،األوالد مـستقبل املوضوع يف يدخل ،الفقر من عليهم

 إضـايف عبـئ مـن وتقـديرهم تصورهم بحسب ثلونه ما الوقت

 يعنـي ،بقـتلهم مـونفيقو ،واملاليـة املعيشية التزاماتهم يف عليهم

 واإلنسان ،أوالده يقتل أن اإلنسان يصل الدرجة هذه إىل تصوروا

 يفديهم ،أوالده تجاه وإنسانية ًوشفقةً وحناناً عطفا يكون ما أك

 الفظيعـة الحالـة هذه ،وغايل ٍرخيص كل أجلهم من يبذل ،بنفسه

ة وهذه ً،جدا  إلنعـدام ،الـوعي إلنعدام نتيجة هي الرهيبة الجر

ــدام ،ــاناإل  وتجــاه املــشكلة هــذه تجــاه الــصحيح الفهــم إلنع

 يف مشكلة هو والبؤس املدقع الفقر ،بالفعل مشكلة هي ،معالجاتها

 هـذه بأسـباب صحيح وعي عىل نكون كيف ولكن ،البرشي الواقع

 والفهم الوعي نحمل وكيف ،وعنائها تفاقه من تزيد التي املشكلة

 يف ،الفقـر مـشكلة ،املشكلة هذه تجاه الصحيحة للحلول الصحيح

ْتقدم هذا عرصنا  أنه السكان يف ْوالتزايد السكانية الكثافة مشكلة ّ

ة مشكلة ثل  وأنـشطة بـرامج وتأ ،منه الحد يجب وأنه ،خط

 يف يعملونـه كـانوا ملـا مـشابه كأسـلوب النـسل تحديد وإجراءات

 هـذه ،األوالد يقتلـون كانوا األوىل الجاهلية يف ،األوىل الجاهلية
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ــة ــد عملي ــزمن هــذا يف ولكــن ،نــسل تحدي  الوســائل تطــورت ال

 إىل إضافة ،النسل لتحديد جديدة أساليب فيستخدمون واألساليب

ة ة يرتكبون املجتمعات بعض يف اإلجهاض جر  ،اإلجهاض جر
 املجتمعــات بعــض ويف ،منــه للــتخلصً عمــدا الحمــل ويــسقطون

 ،مع مستوى أو ةمعين درجة من العقم حاالت عىل كذلك يركزون
ة وسائل  يف كـان مـا ،النـسل تحديد عنوان تحت تدخل كلها كث

 يف هي الحقيقية املشكلة هل. الزمن هذا يف كان وما ،الزمن ذاك

ة يف هي هل السكان؟ تزايد  هل املشكلة؟ هو هذا هل البرش؟ ك

 هنـاك ً،أبـدا املـشكلة هـي هذه ليست ،الً طبعا املشكلة؟ هي هذه

 ومــساحات منــاطق وذات ،هائلــة ســكانية كثافــة ذات مجتمعــات

 منــاطق يف وســكان ،أخــرى نـاطقً قياســا ،محــدودة جغرافيـة

ة اقتصادية نهضة هناك أن ونجد ،أخرى  ذات املجتمعات لتلك كب

ة السكانية الكثافة  السكان عدد الذي الص ،الص مثالً ،الكب

 بـل ،اقتصادية مشكلة يواجه ال ،بكث بكث املليار عىل يربو فيه

ة اقتـصادية نهضة يعيش  االقتـصاد يف النمـو ونـسبة ً،جـدا كبـ

 تقلـق أمريكـا أن درجة إىل ،عام بعدً عاما متزايدة نسبة الصيني

 يف املرحلـة هـذه يف وتـدخل ،للـص االقتصادي النمو هذا من



  

  

 
  

٨٦ 

 اليابا املجتمع. واضح هذا ،الص مع اقتصادية حرب إجراءات

 الجغرافيـة الناحية من أصغر هي اليابان قلنا ك مجتمع ،كذلك

 عـىل عـددهم يربـو يعنـي ً،جـدا كبـ بعدد والسكان ،اليمن من

 مـساحة يف وهـم ،نـسمة مليـون مئـة من بأك اليمن يف عددنا

 اقتصادي و يف يعيشون هم ذلك ومع ،بلدنا من أصغر جغرافية

ة اقتصادية ونهضة كب  النامية لدولا من هي الهند وهكذا ،كب

 تصل قد سكانية كثافة ذات كذلك وهي نو اقتصادها ً،اقتصاديا

 ،ُاملعلنـة اإلحـصاءات اختالف حسب عىل ،ذلك نحو أو املليار إىل
 فهنـاك ،الحـال واقـع يف املـشكلة هـي ليـست السكانية فالكثافة

ة مجتمعات  ومناطقهـا اقتـصادية نهـضة تعـيش وهـي العدد كث

 لو االقتصادية املوارد وكذلك ،باآلخرينً اساقي محدودة الجغرافية

 يف بعضها تصل قد بلدان وهناك ،محدودة فهي باآلخرين ّقارناها

ــك مــن أكــرب مــساحة إىل مــساحتها ــدان تل  خــصوبتها وإىل البل

 مساحته كانت التقسيم قبل ما السودان ،السودان مثالً ،الزراعية

 وفرنسا وبريطانيا نياأملا من أكرب ،مثالً أوروبية دول أربع من أكرب

 حيــث مــن األول الــصف يف هــي التــي الــدول هــذه مــن ودول

 أو ألك تتسع ً،جدا واسعة مساحته بلد يعني ،العا يف االقتصاد
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 ْخصب بلد الوقت نفس ويف ،أوروبا يف دول عدة من ألك تد

 باحتياجـاتهم بكلهـم العـرب يغطـي أن وقـدرة طاقـة لديـه ً،جدا

 ومياه وخصوبة ،بكلهم العرب والسكان العربية ةاملنطق ،الزراعية

ــوفرة ــة ،مت ــة وبيئ ــاج مال ــف الزراعــي لإلنت  املحاصــيل وملختل

 ،الزراعـي املجـال يفً جـداً متقدما يكون أن ويستطيع ،الزراعية
 التفكـ عـىل قـادر شـعب هـو ،ومـؤهالت قـدراتً أيـضا ولديه

ً بؤسـا الـسودانيون يعيش هذا ومع ،ذ شعب ،العلمي والتحصيل

ة ومعاناةً وفقراً وحرمانا  هائلـة سـكانية بكثافـة وليسوا ً،جدا كب

 السكان من فارغة مساحات هناك يعني ،بلدهم بسعةً قياساً جدا

 من كب فراغ ،السودان يف سكان فيها ليسً جدا شاسعة مساحات

 الـسودانيات األخوات إحدى مرة ذات سمعنا أننا لدرجة ،السكان

 بـأربع يتـزوج سـودا كـل يعني ،باألربع زواجال عىل ّتحث وهي

 فرصة مثالً فعندهم ،البلد يف وينترشوا ذرية ّيحصلوا حتى نسوان

ة  بــ الــصدارة يف ليكونــوا والتقـدم الزراعــي اإلنتــاج يف كبـ

 هناك املعاناة هناك ،ذلك يحصل  ولكن ً،زراعيا املنتجة البلدان

 يف. ًجدا الشديد عناءال هناك البؤس هناك الحرمان هناك الفقر

 وصلت سابقة ودراسات مسوحات يف أو إجراءات يف ،اليمن بلدنا



  

  

 
  

٨٨ 

 ومحافظــة ،مــأرب ومحافظــة ،الجــوف محافظــة أن نتيجــة إىل

 بقيـة عنـك دع ،قمـح مـن نحتاجه ما توف يف كافية حرضموت

 ملختلــف للزراعــة صــالحة الجبليــة املحافظــات كــل ،املحافظــات

 غذائيـة ّسـلة تعتـرب كـذلك تهامـة ،يةالزراع واملحاصيل املنتجات

ة قــدرة وذات ،للــيمن  املحاصــيل مختلــف إنتــاج عــىلً جــدا كبــ

ة إىل ال تعـود ال قلنـا كـ املشكلة ،املهمة الزراعية  ،الـسكان كـ
ة فتمثل وة ،برشية ثروة السكان ك  أهـم مـن هـي البرشية وال

وات ة معاناة أوروبا يف وهناك ،اإلطالق عىل ال  أن سببب ،كب

 وحـل ،البـرشي النمو ،السكا النمو يواكبه  االقتصادي النمو

ل مـن كثـ يعني ،الشابة العاملة اليد يف أزمة عندهم  يف العـ

 سـن يف بـاتوا االقتصادية واملؤسسات والرشكات عندهم املصانع

 والنمـو ،العامـل الـشبا الكـادر ،الـشباب عندهم وقلَّ ،متقدمة

وة مـن واملزيـد املزيد إىل يحتاجً جدا ُكَرب الذي االقتصادي  الـ

ل إىل يحتاج ،البرشية  يد إىل ،مسؤول إىل مدراء إىل يحتاج ،ع

 يف مـشكلة عنـدهم ذلك ومع ،النمو هذا تواكب كب بعدد عاملة

 ضـخمة سوق عندها السكانية الكثافة ذات الشعوب. الجانب هذا

 يحصل هنا ،اجهمبإنت استهالكهم يربطون وعندما ،نشط استهالك



 

  



٨٩  

 ثـل ،املحيل باإلنتاج االستهالك يرتبط عندما ،االقتصادي النمو

"املحيل املنتج ودعم االقتصادية النهضة قوة يف مه عامالً
)١(

.   

 -  

ت األجنبية والهيئات والوكاالت الدولية إىل تـدم  تهدف املنظ

 ، الحـرب الـشاملةاالقتصاد الوطني للدول والشعوب ضـمن مسلـسل
ة التي تعمل عىل كل املسارات واإلتجاهات السياسية  ،والهجمة الكب

عية،واإلقصادية  ،الـخ.....  واإلعالميـة، والفكرية، والثقافية، واالجت
والشعوب نفسها ويف حـد ذاتهـا مـستهدفة يف كـل جوانـب حياتهـا 

بالغـة  ويف املقدمة الجانب االقتصادي للشعوب ألهميته ال،ومعيشتها

ــزو  ــة والغ ت األجنبي ــنظ ــتهداف امل ــن اس ــشعوب م ــة ال ي يف ح

ـــارجي ـــود،الخ ـــة واليه ـــدول الغربي ـــر أن ال ـــة األم  ، ويف حقيق
ت األجنبية يعملون عىل تحويل املجتمعات ،واألمريكي  وعرب املنظ

ة  وخاصـة يف ظـل نـشوب ،والشعوب إىل مجتمعـات وشـعوب فقـ

ً التي هـم سـببا فيهـا ووراء الحروب والرصاعات والنزاعات املسلحة

                                                           
  .هـ١٤٤٠ اإلقتصاد إدارة عرش، الثا املحارضة الرمضانية، املحارضات القائد، السيد) ١(



  

  

 
  

٩٠ 

 ومـن ثـم يـستغلون هـذه املعانـاة ويـستثمرون فيهـا تحـت ،إنتاجها

ت اإلنسانية واإلغاثية"عناوين   مع أنها تشكل أكرب خطر عىل "املنظ

 ، وأكــرب تهديــد ملقومــات الحيــاة والنهــوض واإلســتقالل،اإلنــسانية
ــاج  ــات عــىل اإلنت ــشعوب واملجتمع ــل قــدرات ال والهــدف هــو تعطي

 وتحويلها إىل شعوب مستهلكة ومتـسولة تعـيش ،والكفاءة االقتصادية

ــدرات  ــدم الق ــوالً إىل ت ــصدقات وص ــات وال ــات والهب ــىل الفت ع

ـة يف العـرص ،االقتصادية بالكامل ثل أكـرب جر  وهذا بحد ذاته 

ارسها فريق الرش يف هذا العرص من اليهـود والنـصارى  الحديث 

ها من ا   . وتطويعها ألعدائها،لداخلالخرتاق األمة وتدم

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

ا يف واقعنا الداخيل كأمة مسلمة تحت عناوين " ًفتجد شغالً كب

ة ية،كث ّ عنـاوين تقـوض كيـان ، عناوين مشوهة، عناوين تدم
ة واليأس،األمة  عناوين تدفع باألمة نحو ، عناوين تبعث حالة الح

 وبالتـايل االرتبـاط ،عدام الرؤية والوصـول إىل االنهيـار التـامان

 وكحاكم لهذه األمة ومسيطر عليها؛ حتى ال ،بالعدو كموجه رئييس

 أي توجه صحيح وحقيقي من ،يبقى يف واقع األمة أي رؤية ذاتية



 

  



٩١  

 بالتايل ، هذا ما يسعى له األمري ويسعى له اإلرسائييل،الداخل

سك، البناء،مل املنعةتفقد هذه األمة كل عوا  وعندما تفقـد ، الت

 تتحول إىل مغنم ، تنتهي، تنهار، تتالىش،كل هذه العنارص تتبع

ء ، تفقد هويتها،كب بيد العدو سك والن  وتفقد كل عنارص الت

هـذه . والبقاء والقوة والقدرة عىل مواجهـة التحـديات واألخطـار

ة جدا ل عـىل كـل املـسارات  هذه الهجمة ألنها تشتغًالهجمة خط

 تحت عناوين متعددة تـستهدفنا يف الجانـب االقتـصادي ًسياسيا

 نتحـول إىل ،حتى تصل بنا إىل أن نفقد كل املقومات االقتصادية

 ، ومجرد سـوق اسـتهالكية، من أساسيات حياتهاًأمة ال تنتج شيئا
 لـيس فقـط يـصلون إىل حـد انعـدام املقومـات ًوكث منها أيضا

ـا الذاتية عىل ا ملستوى االقتصادي وانعدام القدرة عىل اإلنتاج إ

 يتحول الكثـ منـا إىل متـسول يعتمـدون عـىل ً،متسولون أيضا

ت عىل الهبات ٍ ثـم يـتم اسـتغاللهم بـشكل أو بـآخر عـىل ،املنظ

 هذه الهجمة التي تـأ ،املستوى العسكري وعىل كافة املستويات

ل بها إىل حالـة اتخـاذ  وتطويعها وتص،الخرتاق األمة من الداخل

 واإلرسائيلي الذين هم فريق الـرش يف ،أعدائها من األمريكي

هذا العرص من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى من داخـل 



  

  

 
  

٩٢ 

 ،تلك الساحة هم فريق الرش الـذي أشـار إلـيهم القـرآن الكـريم
 هم من يلعب الدور السلبي ، هم يف هذا العرصً سلبياًويلعب دورا

 يتحولون هم بعد اتخاذهم أولياء ،بي والعدا لهذه األمةوالتخري

 ومحكمـ ،وبعد التطويع لألمة إىل مسيطرين عـىل هـذه األمـة

"لسيطرتهم عليها
)١(

.  

 -  

ت األجنبية لتـدم كـل قـدرات الـشعوب  تهدف الدول واملنظ

ت  وتسعى جاهدًة للوصول بها إىل أحط املـستويا،ومقومات الحياة

ــسميات ــاوين وامل ــل العن ــت ك ــعفها تح ــدراتها ،وأض ــل ق ــل ك  وقت

ماتها لتصبح أمة ضعيفة وعاجزة عن مواجهة أعدائها  وكـل ،واهت

 وتـدجينها عـىل كـل املـستويات ،املخاطر والتهديدات املحيطة بهـا

تلك حتى القدرة عىل الدفاع عـن ،وصوالً إىل الحضيض  فهي ال 

م  بين هم يف املقابـل يـسع،نفسها ون ويعملـون بكـل جـد واهـت

ر لهـذه  كنهم مـن االحـتالل واالسـتع لتطوير كل قدراتهم التي 

                                                           
ناسبة الذكرى السنوية الستشهاد الشهيد القائد) ١(   .هـ١٤٤٠، خطاب السيد القائد 



 

  



٩٣  

  .البلدان واملجتمعات والشعوب

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

ن يف الساحة البرشية األمة التي ال تأخذ ونحن املسلم أن نك"

ي الذي هو أمر واقعي أمـر بع االعتبار هذا الخطر هذا التحد

 هـل تقبـل ، هل تقبـل الهنـد، هل تقبل الص،واقعي يف الحياة

 هل تقبل أي دولـة أو ، هل تقبل أوروبا، هل تقبل أمريكا،اليابان

تلك أي قدرات عسكرية  وال أي ؟أمة من األمم أن تكون أمة ال 

مات عسكرية  وال أي قدرات لتكون أمـة قويـة لـيس فقـط ،اهت

 قدرات متنوعة تساعدها لتكون أمة قوية تواجه الخطـر عسكرية

  ًتواجه العدو أيا كان هذا العدو؟ 

مات البرشية  هذه مسألة طبيعية يف واقع الحياة وضمن االهت

 يوم كانت القدرات العسكرية ،عرب التاريخ بكله عرب التاريخ بكله

 ،ك والوسائل األولية تل، والقوس، والسهم، والرمح،تتمثل بالسيف
ط مع من القتال بتلـك الوسـائل  كانـت ،كانت تدريبات عىل 

ة يف الواقع البرشي عرب التـاريخ بكلـه  واليـوم ،هذه مسألة قا

ًتطورت املسألة إىل حد كب جدا  واتجهت تلك األمم وتلك الشعوب ٍ



  

  

 
  

٩٤ 

تلك قدرات متطورة  ، وتقنيات حربية وعسكرية متطورة،إىل أن 
 والواقع اإلسالمي واقـع املـسلم هـو ،ويستمر التسابق يف ذلك

مات بقية البرش  اآلخرون هـم ، بقية األمم،األضعف يف ظل اهت

مـا منـا نحـن املـسلم مـا،ًأك اهت  أن يعـدوا مـا ً أكـ اهت

ة،يستطيعون من قوة  ،واملتطورة  أن يسعوا المتالك القدرات الكب
 ، املنظمة واملدربة والجيوش،والتقنيات العسكرية الهائلة واملتطورة

 إرسائيل هـي األكـ ،بل عىل مستوى ساحتنا اإلسالمية والعربية

ما  اليهود يحرصون عىل أن يهتمـوا ، عىل املستوى العسكريًاهت

ما ا جداًاهت  لدرجة أنهـم يحرصـون عـىل أن يكـون هـذا ً، كب

م شامالً ا عىل االهت  ليس فقط عىل مستوى الجيش العسكري إ

ارين ولديهم منـاورات ،لعام لديهماملستوى ا  لدرجة أن لديهم 

 يف التعامل مع الظروف العـسكرية ،شاملة حتى لألطفال والنساء

م األمري،مع الخطر العسكري مع التهديد العسكري  ، أما االهت
م األورو ت ،واالهت م تلك الدول التي ترسل إلينا املنظ  واهت

ا  وال ، أن نكون أمة وديعـة تـرتك العنـفً وأبداًالتي تقول لنا دا

 ، وال تتجه إىل أن يكون لديها أي قدرات عـسكرية،تقتني السالح
 ويحاولون أن ينتزعون منا القوة ،وال تلتفت إىل أن تكون أمة قوية

 وأن يعملوا عىل تدجيننا حتى ،حتى قوة النفس حتى قوة املشاعر



 

  



٩٥  

 املـستوى  نعـيش حالـة الـضعف حتـى عـىل، وديعـًنكون أناسا

ــا ،النفـيس  لتطـوير قــدراتهم ًأولئــك هـم الــذين يتـسابقون دا

يـة ،العسكرية  وإمكاناتهم العـسكرية لـيس فقـط القـدرات للح

ر بقيـة البلـدان  كنهم من اسـتع ا القدرات التي  والدفاع وإ

"والسيطرة عىل بقية األمم
)١(

.  

 -  

ن الــسعودي األمــري عــىل يف ظــل ظــروف الحــرب والعــدوا

ت  ــنظ ــوايل وفــرت امل ــسادس عــىل الت ــام ال ــي للع ــشعب اليمن ال

 والهيئات والوكاالت الدولية التابعة لألمم املتحدة والـدول ،األجنبية

ية السياسية لهـذا العـدوان الـذي طـال كـل منـاحي  الغربية الح

 بيـن وقفـت ، ودمـر واسـتباح كـل يشء،ومرافق الحياة واإلنسان

ــذه ــداعم ه ــساند وال ــف امل ــة موق ــسانية والحقوقي ت اإلن ــنظ  امل

 وسـقطت معـه كـل ،والحامي األول لهذا العدوان اإلجرامي البـشع

ُ وفضحت عىل كل املسارات ،قيمها واعتباراتها اإلنسانية والحقوقية
                                                           

دروس مـن (الحو املحارضة الرمـضانية الثامنـة عـرش بدر الدين لسيد عبدامللك ا) ١(

  .هـ١٤٤٠)الجهاد( )غزوة بدر



  

  

 
  

٩٦ 

 والـشعارات الرباقـة التـي ،واإلتجاهات رغم كل العناوين الزائفـة

ــدعيها ــا وت ــذا،ترفعه ــا  إالَّ أن ه ــة نواياه ــشف حقيق ــدوان ك  الع

 فهـي ، وأسقط كل األقنعة التي تتسرت بها وتتخفى خلفها،وأهدافها

ُوقفها هذا  تقدم شيئا يذكر لإلنسانية والحياة ً.  

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو / يقول السيد

 وطريقتـه ، عملهوأسلوب إسرتاتيجيةاعتمد هذا العدوان يف "

ــسياسية يف الحــرب اال ــة ال ي ــنئ بالح ــل يشء مطم ــتباحة لك س

ا فيها االسلحة املحرمة أ ف،واإلعالمية  بوسائل القتل والدمار 

عي لليمني نـساء إىلً دوليا  كبـار وصـغار ،وأطفـال القتل الج

 ، والقرى، السكنية والتجمعات البرشية يف املدناألحياءً امستهدف
 ،واألعراس ، واملستشفيات،س واملدار، واملساجد، الشعبيةواألسواق
 واملـصالح العامـة لحيـاة ، واملـصانع، املرافق الخدميـةًاومستهدف

ا فيها املطارات  ، والتعليمية، واملرافق الصحية، واملوانئ،الناس 
 واملنشات الحكومية من مقرات ومجمعات ، ووسائل النقل،والطرق

ها  ،بحـر وحتـى الـصيادين يف ال، واالتـصاالت، والكهربـاء،وغ
 إىل وبلـغ بـه الحـال ،األثريـة وحتى املعـا ،وحتى مقابر املو



 

  



٩٧  

 ، مع حصار مطبق عىل البلد،استهداف مركز املكفوف وغ ذلك
 وتضييق عىل ،وقيود جائرة عىل الحركة املرشوعة للتجارة والسفر

 وينطبـق كتوصـيف ،اإلنـسانيةالشعب يف لقمة عيشه واحتياجاته 

 :دوان تجاه شعبنا املظلوم قول هللا تعاىلدقيق عىل سلوك قوى الع

َ وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها وهيلك احلرث والنسل وا ال ﴿ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ََّ َ ْ ََ ْ َ َِّ ْ ُ ِ ِ ِ َِ َِ َ ِ ِ

َحيب الفساد َ ُّ ِ ية سياسية يف  ]٢٠٥:البقرة[﴾ُ واستند هذا العدوان اىل ح

ا يخالف وينـاقض مومن واألمجلس األ مـم اثيـق األمم املتحدة 

ها من املقررات  ت التي ،املعتمدةاملتحدة وغ  وكذلك تجاه املنظ

 ،عالمي واسعإ دعم إىل وحقوقية ك استند إنسانيةنها أيقال عنها 
ه  بالرغم من بشاعتها ك اشرتى ،وتغطية وتغايض عن كل جرا

 واإلقليميـةطر واملحافل الدولية املوقف الداعم واملؤيد من كل األ

 واستنفرت لـه ،اإلنسازمن يباع فيه كل يشء حتى الضم يف 

 كل وسائل الدعم والتأييد عىل نحـو غـ مـسبوق بعنـاوين ًأيضا

"متنوعة
)١(

.  

                                                           
  .م٢٠١٦، السيد القائد، خطابه يف الذكرى األوىل للعدوان) ١(



  

  

 
  

٩٨ 

 

كل هذه املشاكل واملعوقات والتحـديات التـي يواجههـا اإلسـالم 

ت وعوامـل املـايض مـن  واملسلمون هي بسبب الكثـ مـن تـراك

ر  وم،جانب ن جانب آخر استغالل العـدو لهـا وتوظيفهـا واالسـتث

 ، وهذا كله بسبب اإلبتعاد عن كتاب هللا وأعالم الهدى والحق،فيها
 ويف ،وبالتايل نحن معنيون أوالً بتصحيح وضعنا وواقعنـا الـداخيل

 والتمسك العميل بكتابـه ،املقدمة العودة الجادة والصادقة إىل هللا

 والوضـع ،روج مـن هـذا النفـق املظلـمحتى نستطيع التخلص والخ

  .حياتنا املتأزم يف كل جوانب ومجاالت

هــا وتــسببها  ة التــي تث َّإن قــضية املــشاكل واألزمــات الخطــ

ت ليست إال جزء بسيطا مـن املـشاكل التـي تواجههـا األمـة  ًاملنظ ً
 ،الغارقة يف بحر كب من الهمـوم واملـشاكل الداخليـة والخارجيـة

ت نستعرض شيئا من الحلول واملعالجات التـي وأمام مشكلة امل ًنظ

  . تضمنها املرشوع القرآ



 

  



٩٩  

 - 

 املحــارضة ـهــ١٤٤١ويف سلــسلة املحــارضات الرمــضانية للعــام 

 يؤكد ويشدد السيد عىل أهمية فريضتي الزكاة واإلنفـاق ،الثالثون

 وسد احتياجها ،ةيف تحقيق النهوض بهذه الرشيحة والطبقة الفق

 والوفاء باإللتزامات الدينية واألخالقية واإلنسانية ،وعوزها وفقرها

ت األجنبية املـستغلة واإلنتهازيـة،معها  ويف نفـس ، بدال عن املنظ

 ،الوقت املحافظة عىل كرامة وعفة ونزاهة فئة الفقراء واملحتاج
ص  مـشددا عـىل أن وراء التفـريط والتقـ،وسد كامل احتياجاتهم

 ،يف القيام بهذه الفريضة وأدائها بشكل كامل عـذاب هللا الـشديد
  : يقول، وانتقامه،ومؤاخذته

عي في ب ( ة جدا عىل املستوى االجت الزكاة لها أهمية كب

ة؛ ألنهـا يف ، ما ب األغنيـاء والفقـراء،الناس  ولهـا أهميـة كبـ

عـي ومعالجـة مـشك لة البـؤس مقدمة ما يفيد يف التكافل االجت

 نحن كررنـا يف كثـ مـن ، واملعاناة التي يعانيها الفقراء،والفقر

 وأدوا هذا ،املحارضات أننا عىل يق أن الناس إذا أخرجوا زكاتهم

 فإن هللا سيغني هـذا الـشعب عـن ،ٍالواجب ك ينبغي بشكل تام



  

  

 
  

١٠٠ 

ت ومــا تقدمــه  ، ســيغني هللا هــذا الــشعب،الحاجــة إىل املــنظ
 بدالً ، ما يسد حاجتهم الرضورية،َّ ما يسد خلتهموسيتوفر للفقراء

قابل رشوط وبإجحاف ت   وباسـتغالل كبـ ،َّع تقدمه املنظ

ً ال يجوز أبدا التفريط يف هذا الركن ، وبأهداف سلبية للغاية،جدا

 املعـصية يف هـذا تعتـرب مـن أكـرب ،العظيم مـن أركـان اإلسـالم

ة يف حياتـه قد تسبب لإلنسان مـ،املعايص والذنوب  ،صائب كبـ
ا ًوخذالنا كب ة،ً  والعيـاذ - ثـم وراء ذلـك جهـنم، وعقوبـات كبـ

ة للغاية، جهنم-با   . قضية خط

عـي، مـسألة الـصدقات،ثم أك من الزكاة :  التكافـل االجت

 مـن ، واملواساة للفقراء واملحتـاج، والعناية بالفقراء،الصدقات

سـبحانه -جر والقربة إىل هللا أسباب الخ والربكة والفضل واأل

ة جـدا، ودفع املصائب، وتكف السيئات،-وتعاىل  ، لها فوائد كث
م بذلك،فينبغي العناية بذلك ) واالستمرار يف االهت

)١(
 .   

                                                           
، املحارضات الرمـضانية، املحـارضة الثالثـون،  السيد عبدامللك)١(  ٣٠ بدرالدين الحو

  .هـ١٤٤١رمضان 



 

  



١٠١  

 -  

عـي الحـل األمثـل لهـذه املـشكلة  ثل الزكاة مع التكافل االجت

توالفجــوة التــي تــصنعها املــ ر واالســتغالل ملعانــاة ،نظ  واالســتث

 وهنـا تـتجىل الحكمـة اإللهيـة يف تـرشيع فريـضة الزكـاة ،الشعوب

عـي يف سـد الثغـرة ،ومصارفها الرشعية ِّ والتكافل والتعـاون االجت

 واالستغالل االنتهازي والتوظيف السلبي للظروف اإلنسانية ،الحرجة

ظ عـىل القـيم واملبـادئ  وهذا املوضوع بحد ذاته يحاف،واالقتصادية

عية  ويحـافظ ، ويصون ويحمـي كرامـة اإلنـسان،اإلنسانية واالجت

 مع رضورة األخـذ بعـ االعتبـار ملـشاريع ،عىل سمو روحه ونفسيته

وبرامج التمك االقتـصادي يف إطـار التكامـل اإلنـسا والبـرشي 

ثل أبهى صـورة مـرشقة لتعـاليم وقـيم اإلسـالم مـه ،الذي   واهت

م والتفاعل الجاد،نسان والبرشيةباإل   . وهذا يتطلب االهت

  :"يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

العنايـة أكـ : ًمن املهم أيضا يف املرحلـة الراهنـة وللمـستقبل"

عي ت،بالتكافل االجت  هنـاك ،ً وبعيدا عـن الرهـان عـىل املـنظ



  

  

 
  

١٠٢ 

م ال بأس به عـي ،اهت  ،يف واقعنـا الـداخيل وهناك تكافـل اجت
 ولكـن مـستوى هـذا ،وتعاون من امليسورين واألغنياء مـع الفقـراء

 وإىل ما يتطلبـه ،التكافل وهذا التعاون ال يصل إىل مستوى املعاناة

 إىل مستوى الظروف التي يعانيها الفقـراء مـن أبنـاء هـذا ،الواقع

ت،البلد َّ هناك نوع من االتكال إىل ما تقدمه املنظ ِّ ِّ تقدمـه  ومـا،ٌ

ت يشء محـدود ال يـصل إىل مـستوى الحاجـة ٌاملنظ  ويف نفـس ،َّ

َّ ومعـرض يف أي مرحلـة مـن املراحـل ،الوقت محكـوم بـسياسات
د عليـه،للتوقف العنايـة ً  مـن املهـم جـدا، فلذلك ال ينبغـي االعـت

ـستوى العطـاء،بتطوير آليات التكافل م يف ، والعنايـة   واالهـت

َّ أنـا عـىل يقـ وعـىل ثقـة أن ،ٍ بشكل كاملاملقدمة بإخراج الزكاة

ٍالزكاة لوحدها إذا أخرجت بشكل كامل وتام من كل من عليهم هذا  ٍ

م مـع الزكـاة ، ستفي بالغرض،الحق ً مع أنه ال بد أيضا من االهت َّ

َّ ولكني عىل يق وثقة بأن الزكاة إذا ، بالصدقة، بالعطاء،باإلنفاق

 ، وستـسد هـذه الحاجـة،شكلةٍأخرجت بشكل تام سـتعالج هـذه املـ
 ستعالج هذا البؤس ،وستغطي هذه الحاجة بالشكل املالئم واملطلوب

َّ والذي أدى بـالكث إىل حـاالت التـسول ،الذي يعا منه الفقراء



 

  



١٠٣  

ً ستعالج هذه املشكلة وبشكل بناء؛ ألن هيئة الزكاة لهـا أيـضا ،منهم َّ ٍ

ليس فقط إىل سد ً وتسعى أيضا ،مشاريع عملية للتمك االقتصادي

ٍ أو بعض ، أو امللبس، أو الغذاء، ليس فقط إىل توف الطعام،الحاجة

من االحتياجات التي تساعد عىل توف مـأوى مؤقـت للمحتـاج 

ــا لــديها بــرامج للتمكــ االقتــصادي، والفقــراء،واملعــوزين  ، وإ
 ، ومساعدتهم للعودة إىل اإلنتاج،ومعالجة مشكلة الفقر لدى هؤالء

 ، للعودة إىل ما يساعدهم عىل توف احتياجاتهم،ودة إىل العملللع
ة والعيش الكريم  وهذا من أهم ما يركِّز عليه ،لينالوا الحياة الكر

 املسؤولية بالدرجة ، يف إرشاداته، يف توجيهاته،اإلسالم يف برامجه

كـن ، تبلغ نسبة زكاتهم إىل نسبة جيدة،األوىل عىل كبار املكلف  

ــسا ــوزين أن ت ــراء واملع ــشكلة الفق ــة م ــ يف معالج ــشكل كب هم ب

ً ولكن مع ذلك أيضا الربكة يف كل ما يجمع من كل من ،والنازح

 وبكل تأكيد عىل معالجة هذه ، سيساهم بكل يق،عليهم هذا الحق

كن أن نـستغني فيهـا بـشكل تـام عـ ،املشكلة َّ إىل الدرجة التي  ٍ

ت َّتقدمه املنظ َّ كـ أن ،َّ هو معـرض للخطـر-  قلت ك-  والذي،ِّ

ت طريقة سلبية؛ ألنهـا تعـود مـن تقـدم لهـم هـذه  ِّطريقة املنظ ِّ َّ



  

  

 
  

١٠٤ 

 من مـشاريعها التـي هـي مـشاريع ً قليٌل جدا،املعونات عىل القعود

 ، تـساعدهم عـىل العمـل، تساعد الفقراء عىل اإلنتاج،تبني الفقراء
 وأكـ ،نتاجيـةتساعدهم عىل توف احتياجاتهم بطريقة عملية وإ

 وأن يبقـى ،يشء تكتفي بتقديم غذاء يساعد الفق عـىل أن يأكـل

ًة ،ًمجمدا يف مكانه ثل هذا مشكلة كبـ ً فإذا أوقفوا ما يقدمونه؛  ِّ ِّ

 هي فريضة من أعظم فرائض ،ٌ الزكاة ركن من أركان اإلسالم،عليه

ا وديني،هللا ٌ وهي التزام إ ٌ ان اإل،ٌ  ،نـسان اإلخالل به يهدم إ
ً أو يخرج جزءا ،َّ إما ال يخرجها،ِّإذا اإلنسان يفرط يف إخراج الزكاة

 ال يقبل منـه أي عمـل ، ال تقبل منه صالة،منها ويأكل الجزء اآلخر

 وما - صلوات هللا عليه وعىل آله-  هذا ما أكَّد عليه الرسول ،صالح

 القرآن الكريم كـم فيـه مـن أوامـر ،أكَّدت عليه النصوص القرآنية

َوآتـوا الزكـاة﴿ َُ َّ ُوأقيمـوا ﴿ : بل إنه يقرنها مـع األمـر بإقامـة الـصالة،﴾َ ِ َ َ
َالــصالة وآتــوا الزكــاة ُ ََ َّ َ َوويــل للمــْرشكني ﴿ كــ يهــدد ،﴾ََّ ِ ِِ ُ ْ ٌ ْ َ َ الــذين ال يؤتــون *َ ُ ْ ُ ََ ِ َّ

َالزكاة َ هذا ما روي عن رسول ) ال تقبل صالٌة إالَّ بزكاة (،]٧- ٦: فصلت[﴾َّ

 فالذي يخل بهـذا الـركن وهـذا - يه وعىل آلهصلوات هللا عل- هللا 

ً إما بأن يأكل جزءا منه،الفرض فه  أو أن يرص، أو أن ال يخرجه بكله،َّ



 

  



١٠٥  

انه،يف غ مستحقه ً يرضب عملـه الـصالح رضبـة ، فهو يخل بإ

 يأكل مـا جعلـه - سبحانه وتعاىل- ً تسبب له مشكلة مع هللا ،قاضية

 ، وما حدد له مصارف معينة،ًهللا حقا للفقراء واملساك واملحتاج
"ٌهو حق لهم أنت تأكله عليهم

)١(
.  

 -  

 ،جعل هللا لفريضة الزكاة أهميتها الرتبويـة يف الجانـب اإلنـسا

ثله من حالة نقاء وطهر  وصفاء ونقاء نفيس عـىل كافـة رشائـح ،ملا 

ة بالنـسبة لألغنيـاء قيمـة نفـسية  فهي ،املجتمع وطبقاته الغنية والفق

ل اإلنسا  وتخلـق نظـرة ،ومعنوية وروحية إيجابية تدفع باتجاه الك

 وتـسود حالـة الرضـا واالطمئنـان بـ كـل ،إيجابية وسليمة تجـاههم

 ومـن ، مع مـا فيهـا مـن تنميـة وبركـة يف األمـوال والنفـوس،الفئات

الفئـات جانب آخر تقيض عىل حالة البـؤس والفقـر والحرمـان لـدى 

                                                           
 الـذكرى السيد القائد عبد امللك بدرالدين الحو يف اليوم الوطني للصمود خطاب) ١(

  .م٢٠٢٠، الخامسة



  

  

 
  

١٠٦ 

ة ــديهم تجــاه ،املستــضعفة والفقــ ــة الرضــا والقناعــة ل ــزداد حال  وت

 ويتعاظم لديهم الشعور النفيس بالراحة واالطمئنان والسعادة ،األغنياء

 وتحـافظ ، وكل القيم النبيلة والفاضـلة التـي تـسود املجتمـع،والسكينة

اسكه وسالمته وأمنه واستقراره   .عىل وحدته و

  :"يحفظه هللا"ك بدرالدين الحو عبداملل/ يقول السيد

من أهم ما يستفاد من الزكاة يف الجانب الرتبوي هذا األثر "

 ، النفوس ولتزكية النفوساملهم الذي نحتاج إليه كمسلم لتطه
َخذ من أمـواهلم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم هبـا﴿ ِ ْ ْ ُ ْ ِْ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِْ ِ َِ  نحتـاج إىل مـا يطهـر ،﴾ُ

 ، يـز نفوسـنا ويطهـر قلوبنـا ومـشاعرنانفوسنا نحتاج إىل مـا
 تعالجك من الحرص ، تعالجك من الشح،والزكاة تؤدي هذا الدور

 ، واإلحسان، والبذل، تروضك عىل العطاء،والجشع والطمع والهلع
 ، والرحمـة بـاآلخرين،تنمي فيك الشعور اإلنسا تجاه اآلخـرين

 لتفكر ،نفسكتخلصك من األنانية املفرطة التي ال تفكر فيها إال ب

 ومهم للزكاة ، درس مهم وأثر تربوي عظيم،باآلخرين من حولك

 وكذلك عىل مستوى العالقة ،يف النفوس يف الوجدان يف املشاعر

عيـة بـ أبنـاء املجتمـع  عية تحافظ عىل العالقـة االجت االجت



 

  



١٠٧  

 الفق عندما يعيش يف ، تحد من حالة الكراهية والبغضاء،املسلم

 وال يلتفـت ، وال يكرتث لحالـه،ه ال أحد يبايل بهوسط يرى فيه أن

 يرى األغنياء هنا وهنـاك ويـرى امليـسورين هنـا وهنـاك ،لبؤسه

 وال يلحظـون ، ويتقلبون يف الـنعم، ويتنعمون، ويرتاحون،يأكلون

 وهو يحمل هم تـوف لقمـة العـيش ، ومعاناته، وظروفه،وضعيته

عىل ما هم عليه  كيف ستكون نظرتهم إليهم؟ وهو يراهم ،ألرسته

تلكـون ، والغلظـة، والفـضاضة،من القسوة  وكـأنهم وحـوش ال 

 بـل ، باسـتياء، حينها سينظر إليهم بكراهية،الرحمة تجاه معاناته

 ، حـروب عـسكرية،يف ظروفنا كمجتمع مسلم نعا مـن حـروب
 نحتاج ، والفقر والحرمان، وتنترش حالة البؤس،وحروب اقتصادية

 أصبح أمامك  وإالَّ، إىل هذه االلتفاتة،بينناإىل هذه الرحمة في 

ة جدا  إذا  نبـادر بالعطـاء بالزكـاة وبغـ الزكـاة ً،سلبيات كب

ة جدا  تتنـافر فـي ، تتفكـك مجتمعاتنـاً،ندخل يف سلبيات خط

" ويف نفس الوقت يستغل هذا الوضع أعداؤنا،بينها
)١(

 .  

                                                           
، سلــسلة املحــارضات الرمــضانية، املحــارضة ) ١( الــسيد عبــد امللــك بدرالــدين الحــو

  ..ـه١٤٤٠ ،التاسعة



  

  

 
  

١٠٨ 

 -  

عـيتظهر القيمة ا ة لفريضة الزكاة عـىل الـصعيد االجت  ،لكب
عية العامـة يـة املجتمـع مـن ،والحفاظ عىل العالقات االجت  وح

ــرسقة ــة كال ــات الفتاك ــسطو،اآلف  ، وقطــع الطرقــات، والنهــب وال
عية األخرى  وتحـول بـ املجتمـع والوقـوع يف ،والسلبيات االجت

ة املنظمة كالحشيش  وتـسد ،جار به واإلت، واملخدرات،رش الجر

 ،الطريق أمام االخرتاق األمني واالستخبارا للشعوب واملجتمعات
ا ، وتجنيد الجواسيس والعمالء،ورشاء الذمم ً وتـسهم إسـهاما كبـ ً

 ، واملحبـة، والـسكينة العامـة، واالسـتقرار،يف املحافظة عىل األمن
عية اإليجابية التي ينبغ، والتعاون،والرحمة ي أن  والعالقات االجت

  .تسود مجتمعنا املسلم

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

عية " عي للحفاظ عىل العالقة االجت فنحن يف واقعنا االجت

 واإلحـسان إىل ، وعىل سـائر الحقـوق،يجب أن نركز عىل الزكاة

 واملنقطعـ ، والنـازح، واملعان، واملساك،الفقراء البائس



 

  



١٠٩  

اطقهم ممن يحتاجون إىل هـذه الرعايـة وهـذه االلتفاتـة عن من

 تنتـرش ، تنتـرش الـرسقة،وهذا اإلحسان وإال انترشت آفات أخرى

 ، تنتــرش ســلبيات أخــرى رشاء الــذمم،عمليــات النهــب والــسطو
ة املنظمة املخدرات ة،الجر  ً، كاد الفقر أن يكون كفرا، آفات كث

م بالفقر  ، فالبعض قد ال يتحمل،اءإذا  يكن هناك انتباه واهت
 أو يدفعـه إىل ،بؤسه وفقره وحرمانه يدفعه إىل ارتكاب الجـرائم

 أو أن يعمـل ، أو أي أسـلوب آخـر، أو الـسطو، أو النهب،الرسقة

تكب أبشع الجرائم مقابل مبالغ ماليـة يحـصل  كعميل لألعداء ف

م باملـساك والبائـس ،عليها منهم م بـالفقراء االهـت  فاالهت

ة حتـى يف و النازح واملنقطع عـن منـاطقهم لـه أهميـة كبـ

 ، والــــسكينة العامــــة، واالســــتقرار،الحفــــاظ عــــىل األمــــن
عية والعالقات  والرحمـة التـي ينبغـي أن تـسود ، واملحبة،االجت

"املسلم مجتمعنا
)١(

.   

                                                           
، سلــسلة املحــارضات الرمــضانية، املحــارضة ) ١( الــسيد عبــد امللــك بدرالــدين الحــو

  ..هـ١٤٤٠ ،التاسعة



  

  

 
  

١١٠ 

 -  

 وعظمـة التـرشيع اإللهـي يف كـل ، وروعـة،تتجىل حكمة ودقة

عي من ، ويعترب اإلحسان والرتاحم،الحياةجوانب   والتكافل االجت

يتهـا  وسـعى ،أبرز القيم اإلنسانية التي رشعها اإلسالم وسعى لح

 ورشعها هللا لعبادة بدالً من حالـة الجـشع ،لنرشها والحفاظ عليها

ــع ــات ،والطم ــاة املجتمع ــوض حي ــذي يق  والحــرص واإلســتبداد ال

ــا ــا،ويفككه ــل أوارص التع ــع ك ــة  ويقط عي ــات االجت ون والعالق

 خاصة مع تفيش حاالت الفقر والبـؤس والحرمـان التـي ،الحميمة

 والتعـاون ، والتكافل، واإلحسان،سببها غياب روحية البذل والعطاء

عي وخاصة مع تفيش حاالت الحروب العسكرية  والنزاعات ،االجت

ولها األنظمة الطاغوتيـه واملـستكربة مـع  و،املسلحة التي تديرها و

غياب هذه القيم واملبادئ اإلسالمية األصيلة تظهر وتنتـرش اآلفـات 

 وتتحول رشيحة واسعة من املجتمع إىل ، والجرائم املنظمة،السلبية

ًمتسول يشكلون عبئا اقتصاديا وإنـسانيا سـلبيا عـىل املجتمـع ً ً  أو ،ً

ل اإلجراميــة  أو يــسقطون يف شــباك ،ينخرطــون يف ســلك األعــ

ت االستخ  ويتحولـون إىل عمـالء ،باراتية والجهات األجنبيـةاملنظ



 

  



١١١  

 ، والعـوز والفقـر، وسـوء الحرمـان،ومرتزقه بسبب تردي األوضاع
 مـن هنـا ينبغـي أن نحـافظ عـىل كـل القـيم واملبـادئ ،واالحتياج

  . والترشيعات اإللهية التي تحول دون وقوع كل ذلك،اإلسالمية

  :" هللايحفظه"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

ُالبعض لألسف تغيـب عنـه هـذه الروحيـة" ُ َ ِ ٌ وتنـشأ حالـة مـن ،ُ ُ

ِ ومن الحرصِ،الجشع َ ومن الطمع تجعُل الكث يلهثـون وراء مـا ،ِ َ َ َ ِ

ِ بل يصُل الحـال ببعـضهم ،َ ال يحمُل روحية العطاء،َيجمعون فقط ُِ َ

ٌإىل أن يزاحم املساك ويزاحمهم وهو غني وهـو ال يحتـاج ُ َ ِ ُِ َُ َ  قـد ،ْ

ِيزاحمهم عىل أفران الخبز ُ ِ ُ َ ِ ت الغذائيـة ،ُ ِ قد يزاحمهم عـىل الـسالَّ ِ ِ ُ َ ِ ُ

ت ِ كث من الناس وهو ،ٌ وهذه حالة تحصُل،ُالتي تأ من املنظ ٌ
ت الغذائية لديه مـصدر رزق يفـي باحتياجـه  ِغني عن تلك السالَّ ٍ َِ َُ ِ ِ َِ ٌ

ُالرضوري يفي ِبغذائه وقوته ال يحتاج إىل تلك الـسالَّ ِ ُ ِ ِت الغذائيـة َ ِ

َفيذهب ليزاحم ِ ُ َ يزاحم أولئك الفقراء واملساك والبائس الذين ،َ َ َ َ ِ ُ

ت الغذائية سيجوعون يعـانون مـن  ُإن  يحصلوا عىل تلك السالَّ ِ ْ ْ

ِ حاله يختلـف عـن حـالهم،ُالجوع َ ُ ُ ِ وهـذه الحالـة مـن املزاحمـة ،ُ َ َ ُ ُ

ِللمساك بدالً من التعاون معهم والعطاء لهم هي  ُ ٍحالة انحطاط ِ ُ



  

  

 
  

١١٢ 

ٍوجشع زائد ِ جشع فظيع ورهيب جدا يجب أن يتنزه اإلنسان منه،ٍ ُ ٍَ ُ ً ٍ ٍ، 
َوهي تنزل وانحطاط ودناءٌة يف اإلنسان عندما يحرص أن يحصل  ُ ِ ََ َِ ٌ ٌ ُ َّ

َ بأي شكل من األشكال إىل درجة أن يزاحم املساكءعىل أي يش ِ ُ ِ ِ ٍ، 
ًفالحالة هذه سلبية جدا ٌ َ فاملطلوب هو أن نح،ُ َة ُ ّمـَل الـروح الخـ َ ِ

ِواملعطاءَة التي تبادر بتقديم العطاء تحت كل العناوين َ ِ ِ ُ ُ َ أن يخرج ،َ ِ ُ

َ أن يحرص اإلنسان عىل أن يخرج الصدقة،الزكاَة َ ِ ُ ُِ َ أن يكون مـن ،َ

ِ هذا خ له نفسيا وعند هللا سبحانه وتعاىل،ُاملحسن َ ً ُ ِ ويف سعة ،ٌ ِ

ِ وفي يدفع هللا عنك م،ِالرزق ُ ِن البالء ومن الـرض ومـن الـرشُ ِِ ُِ ِ، 
ٌة جدا تحدثت عنها اآليات القرآنية وتحدث عنها الرسول  ُفوائد كث َ ًَّ َّ ُ

ُصلوات هللا عليه وعىل آله في روي عنه ِ ُ"
)١(

.  

 -  

ة وسهلة يف نفـس الوقـت تقـع عـىل عـاتق الدولـة  مسؤلية كب

م الجاد بالجانب اإلقتصادي والزراعي  وهي االهت،والشعب معا

 ،الذي أصبحت حياة الدولـة واملـواطن مرتبطـة بـه ارتباطـا وثيقـا
                                                           

، املحارضة الرمضانية العارشة، ) ١(   .هـ١٤٤٠السيد عبد امللك بدر الدين الحو



 

  



١١٣  

م بهذا الجانب بكل تأكيد سيؤدي لتحرر الدولـة واملـواطن  واإلهت

ت األجنبيــة والخــارج بكــل  مــن ربــق العبوديــة واإلحتيــاج للمــنظ

ته حريـة والـسيادة  ويحقق له كامـل ال،تشكيالته وهيئاته ومنظ

 ، والعـيش الكـريم، والحياة الـسعيدة، والعزة والكرامة،واإلستقالل
 والحــرب ،ذلــك أن هــذا الجانــب املهــم يتعــرض للتــدم املمــنهج

م والال مباالة من قبل الشعوب واألنظمـة ،الشعواء  مع عدم اإلهت

ة عىل حد سواء مـع أنـه محـور ارتكـاز الحـضارة  ٍيف اآلونة األخ

  . والسيادة واإلستقالل والقوة، والعزة والكرامة،والحرية

  ":يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد القائد

 االقتــصاد الــوطني مــستهدف ،ًأيــضا االســتهداف لالقتــصاد"

وخالل املرحلة املاضية بكلها  تعمد الحكومة و تتوجه إىل رسم 

لوضـع االقتـصادي ّسياسة اقتصادية صحيحة وبناءة تعـالج بهـا ا

للمواطن اليمني فهم إما أن يرددوا كالمهم املعـروف وهـو كـالم 

 ليس عندنا مقومات ،تضلييل بأنه نحن بلد فق ليس لدينا موارد

اقتصادية هذا كالم غ صحيح البتة لـدينا نفـط لـدينا مخـزون 

كن لنا كيمني أن نستفيد منه إىل حد كب،ضخم من الغاز  ،ٍ و



  

  

 
  

١١٤ 

وة السمكية التي هي لوحدها كافيـة يف أن تغنـي هـذا لدينا ال

الشعب لو تستثمر بشكل صـحيح مـع أن مـا يحـصل بـشأنها فيـه 

 لدينا مقومـات اقتـصادية ً،قصص مأساوية وحكايات غريبة جدا

كن أن توظف توظيفا إيجابيا ،معادن متنوعة ً ثروة برشية كان  ً

ن هنـاك  لكن مـن األسـاس  يكـ،يف الجانب االقتصادي نفسه

ّتوجه وال رسمت سياسيات بناءة للوضع االقتصادي  لدينا مناطق ،ُ

ة تستطيع الدولة لو كان هناك توجه جاد أن تزرعها وخصوصا  ًكث

 ،القمح الذي نحتاج إليه كيمني كغـذاء أسـايس وقـوت أسـايس
محافظة الجوف محافظة مأرب محافظة حرضموت سهل تهامـة 

كن أن تزرع فيها الحبوب والقمح  هذه املناطق بكلها كان ،بكله

ّا يحقـق االكتفـاء الـذا واملقـدار الـرضوري ويـؤمن الغـذاء 

 لكـن هنـاك ،األسايس للشعب الذي هو يف صميم أمنـه القـومي

ًمفهوم آخر حتى لألمـن القـومي بعيـدا عـن الـشعب بعيـدا عـن  ً

 االسـتهداف لالقتـصاد هنـاك ،احتياجاتنا كبلد وعن شـأننا كبلـد

ىش مع هذا االستهدافاستهداف  وبدالً ، لالقتصاد والحكومة تت

ات  ّمن رسم سياسة اقتصادية بناءة توظف القدرات وتستغل الخ



 

  



١١٥  

ـا مـع صـندوق النقـد  ًفهي تتجه إىل إتجاه آخر هو التعامـل دا ٍ

 البنك الدويل ،الدويل والبنك الدويل والخضوع لرشوط املانح

ًتهم الجميع يقـدم رشوطـا صندوق النقد الدويل املانحون من جه

تدمر البنية األساسية لالقتصاد املحيل وتساعد عىل أن تجعل مـن 

ة  الحكومة نفسها من الـسياسة االقتـصادية نفـسها سياسـة مجـ

 وبالتـايل يلحـق ،ملصلحة الخارج وتدمر أي بنية اقتصادية محلية

 وتـسبب ، ديون هائلة ربوية مجحفة،بهذا رضر كب عىل الشعب

ة رفع لألسعارأثقال ك  ابتـزاز حتـى ، ضغط اقتصادي مـستمر،ب

 وهناك ضغوط ،للحكومة نفسها فهناك استهداف ممنهج لالقتصاد

ًفرضت وتفاعلت معهـا الحكومـة باألسـاس طوعـا تفاعلـت معهـا  َ

اشت معها وبالتـايل يـس الوضـع االقتـصادي إىل االنهيـار  ،و
ل ما زادت معاناته اإلنسان اليمني املواطن اليمني كل ما مر عام ك

 كل ما اتسعت دائرة الفقر واملعانـاة واملـسألة مـسألة ،االقتصادية

مقصودة إلضعاف الشعب اليمني حتى نتحول إىل شعب يعتمد عىل 

املنح يطلب منح من الدول األخرى مـن هـذه الدولـة ومـن تلـك 

ات وال أي مقومات اقتـصادية  والقروض وكأنه ليس لديه أي خ



  

  

 
  

١١٦ 

ًمريكا أن نكون بلدا بدون اقتصاد بدون مقومات هذا ما تريده أ

ا ضعيفا يعتمد عىل طلب املـنح مـن اآلخـرين  ًاقتصادية بلدا فق ً ً

ويخضع لـرشوطهم كيـف مـا كانـت ويعتمـد عـىل القـروض مـن 

 ، قروض ربوية مجحفة ثم يخضع لرشوطهم كيف كانت،اآلخرين
قالل رشوط تطال حتى الجانب السيايس ولها تأث حتى عىل است

"البلد
)١(

.  

 -  

يف مواجهة هـذا اإلسـتهداف الـشامل القـذر واملـنظم واملمـول 

 وينـتهج نهـج التـدم ،الذي يستهدف الرجال والنساء واملجتمعات

ية والسالمة التـي ضـمنها  الشامل يجب التقيد بكل إجراءات الح

 ،دينيـةالرشع اإلسـالمي الحنيـف املتمثلـة يف التـزام املحافظـة ال
ت واإلرشـادات ،والعفة والطهارة  والتقيد بكل التوجيهات والتعلـي

واآلداب واألخالق اإلسالمية التي تحافظ عىل املجتمع وبيئته وبنيته 

 وتحميه وتصونه من الوقوع ضحية في يسبب له الضياع ،وأفراده
                                                           

  .هـ١٤٣٥خطاب السيد عبدامللك بدرالدين الحو يف الذكرى السنوية للشهيد القائد )١(



 

  



١١٧  

  .والهالك والخرسان املب والعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة

ــا إن املعا ــشها أمتن ــي تعي ــية الت ــروف القاس ــصعبة والظ ــاة ال ن

 ،ومجتمعاتنا هي بـسبب الـال وعـي بأهميـة قـيم وتعـاليم اإلسـالم
ل واملـشاريع ، والتهاون بهـا،والتفريط فيها هـي مـع األعـ  والت

ت األجنبية رأس حربتهـا ثل املنظ  وبالتـايل فـإن ،الغربية التي 

ثل بالنسبة لنا النجاة و السعادة يف الدنيا واآلخرة هو الحل الذي 

يف اإللتزام العميل األخالقي والسلو والنفيس والروحي والبـد 

بكل تعـاليم وآداب اإلسـالم العظيمـة الـذي يحمينـا مـن الـسقوط 

  .ضحايا بأيدي املفسدين يف األرض من اليهود والنصارى

  ":يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

ة عندما نعـي"  بـشكل جيـد املفاسـد الرهيبـة واألرضار الكبـ

ــا أرضار نفــسية وأرضار  ــي منه ــل والت ــشار الرذائ ــة بانت والكارثي

عية وأرضار صحية عىل مستوى البدن  أن يصابوا باإليـدز ،اجت

ة جـدا أمـرهم وعالجهـم ووضـعهم ووضـعية  يصبح مـشكلة كبـ

ة التي  أضف إىل ذلك ما يعني ما يتعلق بالضوابط الرشعي،حياتهم

 عىل الحفاظ عىل اإلنسان وتـصونه منهـا ،تساعد أيضا عىل ذلك



  

  

 
  

١١٨ 

 ، الغض من البرص، غض البرص،مثل ما تقدم يف اآليات املاضية
 ال يجـوز أن تـشاهد أي مـشاهد ،يعني ترك النظر إىل املحرمات

ة جنـسيا،إباحية  أي مـشاهد ، أي مشاهد خليعة أي مشاهد مثـ

هد فاتنة وجذابة لإلنسان وميالة  أي مشا،تساعد عىل إغواء النفس

 يجـب أن يتجنـب اإلنـسان ذلـك مـن ،باإلنسان إىل تلـك األمـور

 هذه واحدة ، البرص إىل الحرام يجب أن يتجنبه اإلنسان،الحرام

ــصارهم﴿ ْقــل للمــؤمنني يغــضوا مــن أ ُِ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ ُِّ ُْ َ ْ ِّ ــور[﴾ُ ــرة ]٣٠:الن ــرون نظ ــال ينظ  ف

 وقـد ،النظـرة إىل الحـرام ، النظرة املريبة نظرة الشهوة،الحرام

تحدثنا عن خطورة املشاهد التلفزيونية مشاهد الفيـديو املـشاهد 

املصورة سواء اإلباحية منها أو املغرية منها أو املـؤثرة سـلبا عـىل 

 أضف إىل ذلك ،نفسية اإلنسان منها يجب أن يتجنبها اإلنسان كليا

صارهم و﴿ َقل للمؤمنني يغضوا من أ َ ْ َْ ُِ ِ ْ َ ِ ِ ُِّ ُْ َ ْ ِّ ْحيفظـوا فـروجهم ُ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُوقـل ﴿ ]٣٠:النور[﴾ۚ◌َ َ
صارهن وحيفظن فروجهن َّللمؤمنَات يغضضن من أ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َُ ْ ُُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ْْ ْ  الحذر من ،]٣١:النور[﴾ِّ

 التـربج محاولـة إظهـار الزينـة واملفـاتن ،التربج بالنسبة للنـساء

ة جدا ،والخروج بها أمام الناس يف الجو العام  هذه قضية خط

حرمة رشعا وال تجوز نهائيا أن تلبس املـرأة أو أن تتـزين أو أن م

تظهر املفاتن عىل النحو الذي يـشد انتبـاه اآلخـرين وتخـرج إىل 



 

  



١١٩  

 أو يف جو خارج اإلطار املسموح به ،الشارع لتلفت انتباه اآلخرين

ــــتهن إال ﴿: يف القــــرآن الكــــريم يف قولــــه تعــــاىل َّوال يبـــدين زينَ َِ َّ ُ َ ْ ُ ََ ِ ِ

ِلبعولت َِ ُ َّهنُ َّأو آبائهن﴿ ، يعني األزواج،]٣١:النور[﴾ِ ِْ ِ َ ْأو ﴿ ، آبائهن واضح،﴾َ َ

َّآبـــاء بعـــولتهن ُِ ِ َ ُ ـــاء األزواج ،﴾َِ ـــي آب ـــاء بعـــولتهن أو ﴿ يعن نَ ـــائهن أو أ نَ ْأو أ َّ ُ ْ َّ َْ َ َ َ َِ ِِ َِ ُ ْ ِْ

َّإخــواهنن أو بنــي إخــواهنن أو بنــي أخــواهتن أو نــسائهن ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ  يعنـــي ،]٣١:النــور[﴾ِ

ت  ــسل ــساء امل امهنــن أو التــابعني غــري أويل اإلربــة مــن ﴿الن َأو مــا ملكــت أ َّ ْ ِْ ِ َِ ْ ُ َ َِ ْ ِ ُ َ َ َِ ْ َ َ َِّ ِ ُ َ ْ َ َ

ِالرجال أو الطفل الذين مل يظهروا عىل عورات النِّساء  َ َ ُ ِِّ ِْ َ َ َ ََ َٰ َ ْ ْ ِّْ َ َِّ ِ َ َّ وال يرضبن بأرجلهن ۖ◌ِ ُ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ

َلــــيعلم مـــــا خيفـــــني  ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ـــــتهن ُ َّمــــن زينَ ِ ِ ـــــون لعلكـــــم ۚ◌ِِ ـــــه املؤمنُ ْ وتوبـــــوا إىل ا َمجيعــــا أ ُ َّ ََ ُ َ ُّ ً ََ ِ ْ ْ َ ِ ِ َّ َ ِ ُ ُ
َتفلحـون ُْ ِ  ، والعالقـات الـرسية، أيضا الحـذر مـن الخلـوة]٣١:النور[﴾ُ

يــدخل ضــمن ذلــك املراســالت الــرسية ومــا شــاكل ذلــك ســواء 

عي  هـذا الجـو الـرسي ،بالجواالت أو يف مواقع التواصل االجت

 جدا ويساعد عىل أن يتدخل الشيطان باإلغواء وإثارة الفتنة خط

ة  هذه قضايا كلها ،وإثارة الرغبات وصوال والعياذ با إىل الجر

 الفوىض ، الحذر أيضا من العالقات والفوىض فيها،تشكل خطورة

يف العالقات واالختالط االختالط أيـضا يـؤثر عـىل الحيـاء عـىل 

ة مطلـوب الحياء أوال يكرس الحواج ز وهذه قضية حساسة وخط

 فاالختالط ،…أن تبقى الحواجز من الحياء من الحشمة إىل آخرة



  

  

 
  

١٢٠ 

يؤسس أصال لتدم مسألة الحياء والحواجز هـذه ويـساعد عـىل 

التعود الـبعض ثـم الجـرأة ثـم الجـرأة ويؤسـس أحيانـا لـروابط 

االختالط يؤسس أحيانا لروابط فالحذر من الفوىض من االختالط 

 مسألة مطلوبة رشعـا ولهـا أهميتهـا يف أن تحفـظ املجتمـع أيضا

 من األشياء املهمة جدا يف ،املسلم وتصون اإلنسان رجالً أو امرأة

 هذه مسألة ،هذا املوضوع السعي لتيس الزواج والتعاون يف ذلك

من أهم املسائل عىل اإلطالق يف بعض املجتمعات تصعبت مسألة 

ات وعىل املحتاج للزواج يعنـي الزواج جدا عىل الشباب والشاب

من قد أصبح حتى لو ما عاده شباب ولو قده كب وهو هناك هو 

بحاجة إىل الزوج إما ما قد تزوج وال فقد زوجته استشهدت توفيت 

 الـزواج يف بعـض ،أي سبب من األسباب يحتاج فيـه إىل الـزواج

 املجتمعات أصبح أمرا صعبا جدا مع ظروف الناس املادية الصعبة

مع ارتفاع تكاليف الزواج يف كل يشء يف بعـض املنـاطق مـسالة 

املهور مرتفعة جدا وما يلحق بها من تكاليف ما يلحق بعملية الزواج 

من تكاليف إضافة إىل املهر مسألة العرس املراسيم كذلك األشياء 

الروتينية املعتادة يف بعض املناطق من إجراءات والتزامات وتكلف 

 هذه العـادة غـ حميـدة ،…إىل آخرة..  ووويف مسألة الحفالت



 

  



١٢١  

ة  ة إليها والتزامات كثـ تصعيب عملية الزواج وإضافة أعباء كب

فيها تجعل منها أمرا معقدا وأمرا صعبا وأمـرا يحتـاج إىل أمـوال 

ة هذه مسألة غ سليمة وال صحيحة أبدا   ً.كث

وذج يجب أن يحتذ  بـه املجتمـع املـسلم يف مـسألة يأعظم 

اج ومراسيمه وتكاليفه هو زواج سيدة نـساء العـامل وسـيدة الزو

نساء املؤمن فاطمة الزهراء البتول بنت رسول هللا بنـت رسـول 

هللا صىل هللا عليه وآله وسلم زواجها من اإلمام عيل عليه السالم 

من سيد الوصي وإمام املتق كيف كان هذا الزواج كيف كانت 

وهل هناك أحد يف هـذه الـدنيا مثـل تكاليفه وكيف كانت أعباؤه 

عيل ومثل فاطمة سيتزوج أبدا لو كانت القيمة املاديـة هـي التـي 

تعرب عن مكانة الرجل أو مكانة املرأة أو عن أهمية اإلنسان فزواج 

عيل من فاطمة هو أمر ال تقوم به الدنيا بكلها يعني الدنيا بكلهـا 

ادية يجـي اإلمـام ما من كانت مهر لفاطمة الزهراء لو القيمة امل

هرها باألرض وفاطمة الزهراء أغـىل مـن األرض بكلهـا  عيل با 

كان املهـر بنـسبة متواضـعة مـن املـال غـ مرهـق جـدا وكانـت 

التكاليف متيرسة جدا وكانت التجهيزات يف بيته تجهيزات أصال 



  

  

 
  

١٢٢ 

ال يستطيع أحد أن يعملها ليس ملستوى كلفتها بل لتواضـعها يعنـي 

ستطيع با ينـضبط ويلتـزم مـا يكـون واقـع حياتـه منهو الذي با ي

وتجهيزات حياته إال بذلك املستوى املتواضع جدا مـن اإلمكانـات 

واقرؤوا كيف كانت التكاليف ما الذي قام اإلمام عيل عليه السالم 

ا  بإعداده يف منزله من تجهيزات ما أحد يف هذه الدنيا إال ور

تلك تجهيزات أكرب من تلك التجهيزات  التي توفرت لإلمام عيل و

 فمن املطلوب جدا ،عليه السالم ح عرس بالزهراء عليها السالم

السعي وهذه مسألة يجب أن يتعاون فيها الجميع الجانب الرسمي 

ء الوجاهات عقال الحارات بالنسبة للمـدن  الجانب الشعبي العل

والوجاهات معهم النخب الجميع ويرتافـق معهـا عمليـات توعيـة 

 الساحة والتزامات يتفق عليها بشكل منظم تـضبط هـذه قوية يف

املسألة وتساعد عـىل تيـس عمليـة الـزواج الكثـ مـن الـشباب 

والشابات حين يتحصنون بالزواج يساعدهم هذا عىل العفة عىل 

"الطهارة يصون هذا املجتمع ويحفظه ويحافظ عليه
)١(

.  
                                                           

، املحـارضات الرمـضانية السي )١( " الـدرس العـرشون"د عبـد امللـك بدرالـدين الحـو

  هـ١٤٣٩) ٢(مواصفات املؤمن 
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 -  

نة الحقيقيــة لألمــة بكــل يعتــرب الجهــاد يف ســبيل هللا   الــض

يـة الحقيقيـة ، وأوضـاعها، وقدراتها،كياناتها وفئاتها ثـل الح  و

 وكــل ، واملهــددة لألمــة،أمــام كــل التهديــدات واألخطــار املحدقــة

 وكـل ، وبسط النفوذ والهيمنة،محاوالت االخرتاق األجنبي والغر

ر،أشكال الغزو واالحتالل ع  والتآمر أمام، واالستع  كل هذه األط

 والجهاد ، والوسائل واألساليب الرشيرة الخشنة والناعمة،واملخاطر

 وسلوك وعمـل تبتنـي عليـه الـشعوب ،يف سبيل هللا كعقيدة وثقافة

نة للرجــال والنــساء يــة وضــ  ، واألطفــال،واملجتمعــات يــشكل ح
 ويعتـرب هــو الحـصن الحــص لهـذه األمــة أمـام كــل ،والقـدرات

ــؤامر ــداء،اتمحــاوالت وم ع األع ــة ، وأطــ ــوة واملنع ــشكل الق  وي

عيـــة، واالقتـــصادية، والـــسياسية،العـــسكرية واألمنيـــة  ، واالجت
 ويعتـرب وسـيلة رضوريـة ،الخ.... واإلعالمية و، والرتبوية،والثقافية

ية البرشية واإلسالم   .وحاجة إنسانية ملحة لح

  : "يحفظه هللا"عبدامللك بدرالدين الحو / يقول السيد

ع،يف ظل هذا الواقع البرشي الذي فيه أرشار"  فيه ، فيه أط

 فيـه سـعي ، فيه تنـافس، فيه أخطار مؤكدة، فيه تحديات،رصاع
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ة لبسط نفوذها والسيطرة عـىل اآلخـرين  ،حثيث من أطراف كث
 واالستغالل لهم باالستناد إىل قدراتها ، والظلم لهم،واالستعباد لهم

ل هللا وسـيلة رضوريـة وحاجـة العسكرية يعتـرب الجهـاد يف سـبي

تلك قدرات ،إنسانية ية أنفسنا ألننا إن    نحتاج إىل ذلك لح

مـات عـسكرية،عسكرية   يكـن لـدينا ، و نكن أصحاب اهت

 يــستذلنا ، سيــسحقنا اآلخــرون،تركيــز عــىل أن نكــون أمــة قويــة

تلك قوة ، يطمع بنا اآلخرون، يستعبدنا اآلخرون،اآلخرون  إذا  

 ،دع اآلخرين عنـا تجعلهـم ينظـرون إلينـا إىل أن لـدينا املنعـةتر
 وأننا أمة يف حالـة مـن الجهوزيـة للـدفاع عـن ، والقوة،والقدرة

 ويـرون فينـا ، يطمع بنا اآلخرون،أنفسنا ودفع الخطر عن أنفسنا

 وهذا ما حذر منه الرسول صلوات هللا عليـه وعـىل ،فريسة سهلة

عى عليكم األمم ك تتداعى األكلة يوشك أن تتدا«:  عندما قال،آله

 الكـل ، تتداعى األمم األخـرى مـن أصـقاع األرض»عىل قصعتها

 ، الكل يرون فيكم فريسة سهلة، الكل يركزون عليكم،يطمعون بكم
اًيرون فيكم مغن  يف مقـدراتكم ، يف ثـرواتكم، يف أرضكمً كب

وة برشية فيأ إليكم اآلخـرون مـن شـتى أقطـار  حتى فيكم ك

 وكأنهم يتقدمون عىل وجبة من الطعام ،األرض وهم يطمعون بكم

 ومائـدة ، وكأنكم قـصعة دسـمة»ك تتدعى األكلة عىل قصعتها«



 

  



١٢٥  

مغرية يتنافسون عليكم ويتزاحمون عليكم ألـيس هـذا هـو الـذي 

 ،يحصل؟ أال يتزاحم علينا اآلخرون اليـوم؟ أال يتـزاحم األمـري
ني؟ كل األمم األخرى يـرون  الصي، الرويس، الفرنيس،الربيطا

 ، وإن كان األبرز يف هـذا التـداعي هـم األمريكيـونًفيكم مغن
هم  تعالوا هناك ، تعالوا،َ يتداعون عليكم،واألوربيون أك من غ

 وهي يف واقعها يف حالة مـن الـضعف ، ثرواتها هائلة،أمة سهلة

تلك املنعة لتواجه بـل سـتجدون مـن داخلهـا مـن ،والشتات  ال 

 قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول هللا؟ هـل ، فيتداعون،عينكمي

 وتداعيهم علينا بسبب ، وتساهلهم لنا،طمعهم إىل هذه الدرجة بنا

 نحن اليوم كمسلم أكـ  وفعالً،»ٍأنتم يومئذ كث«: القلة؟ قال

 أو أقل أو أك ، بين إرسائيل هناك ستة مالي،من مليار مسلم

)١("»ٍمئذ كث ولكنكم غثاء كغثاء السيلأنتم يو« ،بقليل
 .  

                                                           
دروس مـن (الحو املحارضة الرمضانية الثامنـة عـرش بدر الدين لسيد عبدامللك  ا) ١(

  .هـ١٤٤٠)الجهاد)(غزوة بدر





 

  

  


 





 

  



١٢٩  

 

 ،القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي يحل كل مشاكل األمـة
 ويبنيهــا ، واســتقاللها، وكيانهــا، ويحــافظ عــىل وحــدتها،ويحميهــا

 فاعلـة يف  ويحولها إىل أمـة عظيمـة، ويرتقي بواقعها،وينهض بها

 وحارضة يف امليدان بكل قـوة ال يتجـرأ عليهـا أحـد مـن ،األحداث

 ومه حاول البعض البحث عن حلول ومقرتحـات أخـرى ،أعدائها

نة لها فلن يجد إىل ذلك سبيال   .تحمي األمة وتصونها وتشكل ض

نة لألمــة  يــة وضــ ثــل ح وحــده املــرشوع القــرآ الــذي 

ًبعضا بسيطا وبعد أن استعرضنا ،وللبرشية ا من مشاكل ،ً ً وجزء يس ً
ت األجنبيــة  األمــة أمــام موضــوع واحــد فقــط هــو ملــف املــنظ

هــا ودورهــا الــسلبي يف واقــع البــرش الــذي ينــسحب مثلــه  ،وتأث
ا عىل واقع معاناة أمتنا العربيـة واإلسـالمية ،وأشكاله ً ونظائره كث

ض  وبعـد فـنحن هنـا نـستعر،يف كل مناحي وشتى جوانب الحيـاة

عبـدامللك بـدر الـدين / ًفقرات مهمة جدا من كـالم الـسيد القائـد



  

  

 
  

١٣٠ 

 عـن أهميـة وعظمـة املـرشوع القـرآ يف ،"يحفظـه هللا"الحو 

ية األمة هــ يف ١٤٤٠ وذلك يف خطابه الـذي ألقـاه يف العـام ،ح

رضوان هللا "حس بدر الدين الحو / ذكرى الشهيد القائد السيد

  ".تعاىل عليه

 -  

حس بدرالدين / املرشوع القرآ الذي قدمه وتحرك به السيد

يعترب النموذج اإلسالمي األمثل واألرقى " رضوان هللا عليه"الحو 

 وهو كفيـل بحـل كـل األزمـات واملـشاكل ،يف الساحة العاملية اليوم

  واإلنتقال بها من واقـع التـصدي للهجمـة إىل،التي تواجهها األمة

 وهـو يحـصن األمـة ، واملنافـسة والتحـدي،واقع البناء واملـسؤولية

 ،والشعوب واملجتمعات والـساحة الداخليـة مـن االخـرتاق املعـادي
 وقد شهد الواقع ،والتوظيف واإلستغالل اليسء لقضاياها وأحداثها

ت ، وتفوقـه، وتطوره،بنجاحه وتقدمه  وازدهـاره رغـم كـل الهجـ

 ، وهذا بحد ذاته يثبت كفائته،ومه األولالتي واجهها وال زال منذ ي
  . وجدواه،وفعاليته



 

  



١٣١  

   ":يحفظه هللا"عبد امللك بدر الدين الحو / يقول السيد القائد

ة وتزكيــة املــرشوع .. املـرشوع القــرآ" مــرشوع وعــي وبــص

رضوان - حس بدر الدين الحو / القرآ الذي تحرك به السيد

 من قراءة واعية -  ك قلنا–  ق ينطل،ٌ هو مرشوع عظيم-هللا عليه

 عـن ، عـن مـسارات هـذه األحـداث، عـن األحـداث،عن العـدو

 ً، اقتـصادياً، إعالميـاً،سياسـيا: املجاالت التي يتحرك فيها العـدو
 باالستغالل ملشاكل هـذه األمـة التـي ،بالتضليل الثقايف والفكري

ٍ بالتوظيف واالسـتغالل لكثـ مـن ،ٍتكاثرت عرب قرون من الزمن

كائده، بأساليبه،وعي بالعدو…  واملشاكل، واألزمات،األحداث  ، 
 ويعتمد عىل ، وطبيعة هذه املعركة، بطبيعة هذا الرصاع،خططاته

 والفهم الصحيح ، وعىل النظرة الواعية إىل الواقع،القرآن الكريم

). ٌ وعـ عـىل األحـداث،ٌع عىل القرآن( عىل مبدأ ،لهذا لواقع

ًآ أيــضا يركــز عــىل الــساحة الداخليــة يف هــذا املــرشوع القــر

تحصينها؛ ألن القرآن الكريم كل تحدث لنا عنهم كأعـداء يركـز 

ً فه صحيحا عن ، نظرة صحيحة،عىل أن يصيغ لنا رؤية صحيحة ً

 عن النقـاط الخطـرة ، عن مكائده، عن أساليبه،هذا العدو كعدو



  

  

 
  

١٣٢ 

فيتجه املرشوع ٍالتي ينفذ من خاللها يف معركته معنا كأمة مسلمة؛ 

 وفق الهداية القرآنية التي ،القرآ إىل تحص األمة من الداخل

 ويركز القرآن الكريم عـىل ،ٍتركز عىل هذه النقطة بشكل جوهري

 وتربية ، ويف نفس الوقت تعبئة معنوية عالية،رؤية واسعة وكاملة

 وإيجاد طاقـة معنويـة هائلـة ،ٍعىل الشعور باملسؤولية بشكل كب

ــل ــسؤوليةلتحم ــذه ، امل ــة ه ــي يف مواجه ــ ينبغ ــة ك  واالنطالق

"التحديات
)١(

.  

 -  

ــه  ــز ب ــصنعه ويتمي ــرآ وي مــن أهــم مــا يقدمــه املــرشوع الق

ة(هو وهذا أهم ما تفتقده األمة اليـوم يف ميـدان ) الوعي والبص

تـدجينها أمـام  و،الرصاع واملواجهة مع أعدائها حيث تم اسـتغفالها

 واسـتدراجها وخـداعها ،كث مـن األحـداث والقـضايا والتفاصـيل

بعناوين جذابه ومؤثرة فكان من أولويات العدو هـو الرتكيـز عـىل 

 ،جانب استهداف الوعي العام لدى أبناء األمة العربية واإلسـالمية
                                                           

  .هـ١٤٤٠،  السيد القائد، خطاب ذكرى الشهيد القائد) ١(



 

  



١٣٣  

ييعها ً ثم جاء هو ليصنع لها وعيا زائفا ويتحكم بزمام ،وتضليلها و ً

 والتوعوية إال أن املـرشوع ، والسياسية، والتعليمية،ها الثقافيةأمور

أسقط كل عنـاوين وشـعارات الزيـف " وبحمد هللا وفضله"القرآ 

 وقـدم يف نفـس الوقـت ، وكشف األعداء عـىل حقيقـتهم،والتمويه

ة الشاملة يف كل القضايا واإلتجاهات،الوعي الكامل   . والبص

  ": يحفظه هللا" بدرالدين الحو عبد امللك/ يقول السيد القائد

تلك بخصائص القرآن الكريم"  وما يتميز ،فاملرشوع القرآ 

 ، ومالمـسته لهـذا الواقـع، وبارتباطـه بـالواقع،به القرآن الكريم
 وعالقته بكل هذه املجاالت يف واقع ،وصلته باألحداث والظروف

تلك مقومات عظيمة وفريدة ومهمة،الحياة  وأول ، يوفر الوعي، 

 عنـدما تـستقرأ يف ،ما نحتاج إليه يف هـذه املعركـة هـو الـوعي

ساحتنا السياسية يف عاملنا العر واإلسـالمي تـشاهد أن هنـاك 

ة جـدا  كـم تـسمع مـن ، ومـشكلة حقيقيـة يف الـوعيًأزمة خطـ

 ، والنظــرة إىل العــدو، والقــراءة لألحــداث،التحلــيالت الــسياسية
 كم ،نعدمة ومفلسة يف الوعي م-ٍ يف كث من الحاالت-وتجدها

 والدراسـات تفتقـر إىل ، واملقـاالت، واألبحاث،تجد من الكتابات

 كم تجد من التعليقـات والـربامج وهـي مفرغـة مـن كـل ،الوعي



  

  

 
  

١٣٤ 

ٍمضمون واع ويـصنع الـوعي يف الـساحة ة ،ٍ  فهنـاك مـشكلة كبـ

ًيستفيد منها العدو؛ ولهذا الحظ عندما يأ العدو ليقـدم عنوانـا 

ينً،معينا  الكث من أبناء األمة  يفهموا بعد أن ، يخدع به الكث

كز عىل عناوين داخلية مـن داخـل الـساحة اإلسـالمية  العدو س

 وأنه سيستغل هذه العناوين ويحـرك فيهـا الكثـ مـن ،والعربية

ي الطائفي فيتجه الكث ،الناس جرد أن يشغل العنوان التكف  ِّ
 ومنعـدمي الـوعي ليتحركـوا بكـل من السذج والبسطاء واملغفلـ

ة جدا،ٍتفان جـرد أن ً وينفذوا خدمة كب  لألمري واإلرسائييل 

ًرفع لهم عنوانا معينا َّ وشغل مع هذا العنوان بعض ما يتصل به من ،ً
 هـو يـصمم ويـصنع ، مـن أسـاليب معينـة، من شـكليات،أدبيات

ا تحتـاج إليـه هـذه العنـاوين  ،اكً يحـرك عنوانـا هنـ،عناوين 
 ويحرك تحت هذا العنوان الكثـ ،ً وعنوانا هناك،ًوعنوانا هناك

 ولكـن قـد ،ون أنهـا مجـرد عنـاوينر والبعض قد يـ،هنا وهناك

 ويفهمون أن ،يعجبهم ذلك؛ قد أصبحوا عىل تبعية تامة باألمري

 ويعجـبهم أن يكـون هنـاك عنـوان للتـسرت ،املسألة مسألة عنوان

"ه عناوين للتموي،والتخفي تحته
)١(

.  

                                                           
  .هـ١٤٤٠، د القائد، خطاب ذكرى الشهيد القائد السي) ١(



 

  



١٣٥  

 -  

 والهجمـة الـرشية التـي ،يف هذه املعركة التـي تخوضـها األمـة

ــوس  ــيم ورضب النف ــوة إىل تحط ــل ق ــدو بك ــعى الع ــا س تواجهه

 والقيم ، ورضب وتحطيم حالة الزكاء النفيس والروحي،واملعنويات

عركتـه وضـم،واألخالق ن أجندتـه  وهذا جانـب أسـايس مـرتبط 

 فرتافق ،وأهدافه الرئيسية واألساسية التي تقوم عليها املعركة اليوم

مع ذلك استهداف جانب اإلحساس والشعور باملسؤولية ليتـسنى لـه 

رير كل مشاريعه ومؤامراته ومخططاته ببساطة وسـهوله  ،فرصة 
ا يتميز به املرشوع القـرآ كمـنهج وتربيـة وعمـل التـصدي  إال أ

 وانتشال األمة من هذا الواقع املرير الـذي ،خرتاق هذهملحاولة اال

ًيعترب سببا رئيـسيا يف معاناتهـا وتـدهورها وسـوء أوضـاعها  ويف ،ً

 وبنـاء املعنويـات ،نفس الوقت العمل عىل تزكية النفـوس وتهـذيبها

العالية والثقة املطلقـة واإلرتقـاء بهـا مـع تنميـة اإلحـساس العـايل 

 ،لية يف ميدان العمل والرصاع واملواجهةواإلستشعار املستمر للمسؤو
  .وتقديم الخطط والربامج واألنشطة العملية يف كل املسارات



  

  

 
  

١٣٦ 

  ": يحفظه هللا"عبد امللك بدرالدين الحو / يقول السيد القائد

 ،وهكذا تعترب هذه املعركة معركة مهمة نحتاج فيها إىل الوعي"
ا يف نحتاج فيها إىل زكاء النفوس؛ ألن العدو يستغل أ ًسلوبا خط ً

 والعمل عىل رضب حالة الزكاء يف ،نرش الفساد يف أوساط األمة

 الحالة املعنوية من الداخل يف ، حالة األخالق، حالة القيم،النفوس

 ، القرآن الكريم يقدم هذه امليزة عىل أرقى مستوى،نفوس الناس
 واملرشوع القرآ املستمد من القرآن الكريم ،كتاب تزكية للنفوس

ًأيضا يكتسب هذه امليزة من القرآن الكريم ومـن نـوره وهدايتـه؛ 

 عـىل تزكيـة - كمـنهج وكرتبيـة وكمـسار عمـل-فيقدم ما يـساعد

 ، ملن يصدق يف ارتباطه بهـذا املـرشوعً،النفوس ملن يتفاعل طبعا
 وهـذه مـسألة ،ًيقدم أيضا حالة عالية من االستـشعار للمـسؤولية

ِمهمة يف واقع األمة؛ ألنها رض ة ،ِّبت عىل مر التاريخُ  مراحل كث

ًجدا ٍ جردوا يف كث ، استهدف فيها هذا الجانب يف واقع املسلمّ ِّ ُ
 ومـن الـشعور باملـسؤولية ،من بلدانهم من اإلحـساس باملـسؤولية

ِّ وغيبت عن ، وألغيت مبادئ مهمة يف هذا الدين وشطبت،العامة
كثـ مـن الخطاب الديني وعن التعلـيم الـديني؛ حتـى أصـبح ال

ًاملسلم ال يرون يف اإلسـالم إال طقوسـا وعبـادات وبعـضا مـن  ً



 

  



١٣٧  

 أما هذا الجانب املهم يف الشعور باملسؤولية أن نكـون ،املعامالت

 إىل ، إىل التصدي للباطل والطـاغوت،أمة تسعى إىل إقامة الحق

كل هذه املفاهيم ..  إىل التصدي لألعداء،مواجهة الظلم واالستعباد

 ، وال تعليم، ال تثقيف، ال توعية وال تربية،س الكثشطبت من نفو
ة عىل أساس ذلك،وال بناء املرشوع القرآ .  وال مشاريع عمل قا

 بـرامج - مع مسألة الوعي ومـسألة الزكـاء للنفـوس-ًأيضا يلحظ

:  أنشطة عملية يف كل املسارات، برامج عمل،العمل والتعبئة املعنوية

نتصدى يف الساحة السياسية؟ يـشتغل  كيف ً،العدو يشتغل سياسيا

 كيف نتصدى يف الساحة اإلعالمية؟ يشتغل عىل املستوى ً،إعالميا

ً كيف نحمل رؤية اقتـصادية تبنينـا مـن جديـد كأمـة ،االقتصادي

ً وتعطـي أولويـة للمـسائل املهمـة جـدا،منتجة  اإلنتـاج يف عمليـة ّ

ة  رؤيـ، وتعي أهميـة الخـالص مـن التبعيـة لألعـداء،االقتصادي

 كيف ،متكاملة يف هذا االتجاه؟ ثم عىل املستوى الفكري والثقايف

ننقي ثقافتنا وفكرنا من كل الـشوائب التـي تـرضبنا يف سـاحتنا 

ً تجعلنــا نتجـــه عمليــا االتجاهـــات ،العمليــة يف واقــع حياتنـــا

"الخاطئة؟
)١(

.  

                                                           
  .هـ١٤٤٠،  السيد القائد، خطاب ذكرى الشهيد القائد) ١(



  

  

 
  

١٣٨ 

 - 

عــام يتميــز القــرآن الكــريم بالــشمولية والتكامــل فهــو مــنهج 

ــامل ــاالت ،وش ــساحات واملج ــل ال ــل يف ك ــل متكام ــامج عم  وبرن

ــداء،واالتجاهــات ــل األع ــام ك ــة ، وأم ــل الظــروف واألزمن  ويف ك

 ويعالج كـل االخـتالالت يلحـظ املـايض ويواكـب الواقـع ،والعصور

 ومـن أهـم ، ويدرك ويـستبق املـستقبل واألحـداث،ويعالج الحارض

  :مجاالته وقضاياه

 .ألحداث واملواقفاألولوية يف الرصاع وا 
 ويف ،الرتكيــز عــىل األعــداء الحقيقيــ وتــسميتهم وتوصــيفهم 

 .املقدمة اليهود والنصارى
 .الرتكيز عىل القضايا الكربى ويف املقدمة القضية الفلسطينية 
م بالشعوب واملستضعف   .اإلهت
 .البناء العلمي والحضاري لألمة 
 .التصحيح الفكري والثقايف واملعريف 
 .اقع الداخيلإصالح الو 



 

  



١٣٩  

 ،  ويهـدي ويرشـد،وهو كذلك يلحـظ كـل القـضايا والتفاصـيل
 ويلحظ الرتابط الحقيقـي والـتالزم الفعـيل الـذي ،ويوضح ويب

  . وهذا التكامل،يحقق هذه الشمولية

  ":يحفظه هللا"عبد امللك بدرالدين الحو / يقول السيد القائد

مـل الـذي وهكذا نجد يف املـرشوع القـرآ الـشمولية والتكا"

ً ويلحظ أيضا ، وكل االتجاهات، وكل املجاالت،يلحظ كل الساحات

 عـىل ،ِّيف شموليته التحرر من األطـر الـضيقة التـي تكبـل األمـة

يف أي …  أو األطـر، أو األطر املذهبية،األطر الجغرافية: مستوى

القرآن الكريم والرتكيز . ٍشكل من أشكالها الضيقة التي تكبل األمة

لساحة الداخلية فهو مرشوع انطلق بعامليـة القـرآن عىل تحص ا

 بأفق اإلسالم الواسع الذي ينظر إىل األمة ، بعاملية اإلسالم،الكريم

ء إىل هـذه األمـة بكلهـا،كل األمة  وإىل أنـك ، ويحس بهذا االنت

 يهمـك أمـر هـذه األمـة يف أي ،ٌكمسلم جزء من هذه األمة بكلها

 عىل القضايا الرئيسية واملركزية  ويركز،ٍقطر من أقطار هذه األمة

 ، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي قضية كل األمة،لألمة
ِّ يلحظ ما تشكله إرسائيل من خطورة ً،واملقدسات التي تعنينا جميعا



  

  

 
  

١٤٠ 

 وهذا التالزم الفعيل ما ،ً ويلحظ أيضا هذا الرتابط الحقيقي،بالغة

 وأن هذا ،لعملة واحدة وأن كاله وجهان ،ب إرسائيل وأمريكا

الخطر والتهديد الكب يجب أن نلحظه كمسلم وأن ننظر إليـه 

 ويجـب أن نعطـي األولويــة ،كمـسلم كـأكرب تهديـد عـىل أمتنـا

 والتصدي مـن واقـع هـذه املعركـة الواسـعة يف كـل ،للتصدي له

ً بـدءا مـن الرتكيـز عـىل تحـص الـساحة ،مجاالتهـا ومـساراتها

 عنـدما يتحـدث ،آن يتجه إىل الساحة الداخليةالداخلية؛ ألن القر

ًعنهم كأعداء يأ ليقدم لنا جملة من التوجيهات التي تركز عىل 

ء الدين-  لألسف-  وهذا،واقعنا الداخيل  ،  يفهمه الكث من عل
 وال من السياسي الكث منهم  ،لديهم جهل فظيع بهذه املسألة

 البعـد عـن القـرآن ،ملكونـات وال من كافة الفئات وا،يفهموه بعد

َّالكريم صنع أمية تجاه هذا الخطر وهذا التهديد وما يشكله ومـا  ِّ
:  ولهذا تجد البعض اتجهوا إىل انتقاد املرشوع القرآ،يعتمد عليه

ملاذا الشعار؟ ملاذا املقاطعة؟ ملاذا حمالت التوعية؟ ملاذا هذه الرؤية 

 وعىل سـد الثغـرات ،مةالتي تركز عىل إصالح الواقع الداخيل لأل

 ويستغلها العـدو؟ ألنهـم  يلحظـوا ،التي ينفذ من خاللها العدو

القرآن الكريم يف سورة املائدة يأ . كيف يتخاطب القرآن الكريم



 

  



١٤١  

َيـا أهيـا الـذين ﴿:  ثم يقـول لنـا،ليتحدث معنا عن خطورة ذلك العدو َِ َّ َ ُّ َ

ــصا ــوا ال تتخــذوا اليهــود والنَّ َآمنُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ِْ َّ َ َ ُرى أوليــاء بعــضهم أوليــاء بعــض ومــن يتــوهلم َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ْ ٍَ َ َِ َِ َُ
ْمنكم فإنـه مـنْهم ْ ُِّ ُِ َّ ِ َ ً ثم يأ ليتحدث حديثا واسعا عن ،]٥١من اآلية: املائدة [﴾ُ ً

 كيف تتحصن؛ ألن مشكلة األمة عندما تتجه ،الواقع الداخيل لألمة

 بأن يوجـه  كفيل- بحد ذاته- هذا،لتتخذ أمريكا وإرسائيل أولياء

 أن يصنع فيها الكث ، أن يؤثر عىل واقعها الداخيل،رضبة لألمة

ثل تهديدا وخطرا فعليا عليها،من املشاكل ً أن  ً  عندما يأ ليقول ،ً

ُإن تطيعـوا فريقـا مـن الـذين أوتـوا الكتـاب يـردوكم ﴿: يف سورة آل عمران ُّ َ َ َ َ ُُ َِّ ُ ُِ ِ ِْ َّْ ً َ ُْ ِ ِ

َبعد إيامنكم كافرين ِْ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ  فيشخص هذا الخطر الذي ،]١٠٠من اآلية: آل عمران [﴾َ

 ، وأخالقها، وقيمها،يركز عىل تفريغنا من هويتنا يف أهم مبادئها
ً وتبني واقعنا ليكون واقعا قويا،ِّوتعاليمها القيمة التي تبنينا  لنكون ،ً

ســكة  ومــن ،ِّ متخلــصة مــن التبعيــة ألعــدائها، مــستقلة،أمــة مت

 يـأ ليقـدم لنـا ،لظامل يف هـذا العـااالستغالل للطاغوت ول

ت تتجه إىل واقعنا الداخيل كيف نصلحه  كيف ،الكث من التعلي

؛ حتـى نـستمد هـذه -سبحانه وتعـاىل-نبنيه عىل االعتصام با 

دنا عىل هللا  وحتى نحظى ، من ثقتنا با،القوة املعنوية من اعت

 كيف نبني هذا ،ة اإللهية واملعون، والنرص اإللهي،بالرعاية اإللهية



  

  

 
  

١٤٢ 

 ونلتزم ، فنحذر من التفريط يف مسؤولياتنا،الواقع عىل تقوى هللا

ة حياتنا بقيم هذا الدين وتعاليم ، يف حياتنا،يف واقعنا  يف مس

 ونلتـزم بـصفات -سـبحانه وتعـاىل- وتوجيهـات هللا ،هذا الدين

حتنا  كيف ننقي سا،املتق في وصفهم هللا به يف القرآن الكريم

 ، والعداوات التي يستغلها األعداء،الداخلية من العداوات الهامشية
ً أو تتنامى نتيجـة ملـشاكل ،أو يخلقها األعداء يف ساحتنا الداخلية

هنا ومشاكل هناك  تحل ك كـان ينبغـي لنـا أن نحـرص عـىل 

مـا ،حلها ً كيف نعطي الساحة الداخلية يف واقعنا اإلسـالمي اهت

ا يف الوح  وعـىل -سبحانه وتعـاىل-دة واالعتصام بحبل هللا ًكب

ته؛ لتكون هي ما نلتقي عليه  ومـا ،أساس هديه وتوجيهاته وتعلي

 فنتوحد ، وما نس عىل أساسه، وما نتمسك به،تجتمع كلمتنا عليه

 كيـف نحـرص عـىل أن نتحـرك تحـت ً،ونعتصم بحبل هللا جميعـا

ح واقعنا الـداخيل عنوان األمر باملعروف والنهي عن املنكر إلصال

ا نـدعوا فيـه إىل  ًيف كل املسارات واالتجاهات؛ ليكون واقعا خـ ًِّ
 لنعمـل عـىل أن تكـون ،الخ تحت هذا العنوان العظيم والواسع

ة عىل أسـاس املعـروف  املعـروف يف ،هذه الساحة الداخلية قا

يف الواقــع :  وســاحة نظيفــة مــن املنكــرات بكــل أشــكالها،قيمــه



 

  



١٤٣  

 يف الواقع ، يف الواقع السيايس، الواقع األخالقي يف،االقتصادي

 ، وهكذا يسد كل الثغرات التـي تـؤثر علينـا، ساحة صالحة،العام
والتي تتحول هي إىل وسائل يستغلها العدو ليخـوض بهـا معركتـه 

 وهذا هو ما يحصل اليـوم ، من واقعنا الداخيل،معنا من الداخل

ـا،يف واقع األمة حتـاط عـىل سـبيل  ون- األمـري يخـوض لر

ا خمسة وتسع باملائـة مـن معركتـه معنـا كأمـة -االحتياط  لر

 ويستغل ، وبأدوات من الداخل،مسلمة يخوضها بوسائل يف الداخل

أنـتم تهربـون [: فيها مشاكل من الداخل ألن البعض مثالً يقولون

 ،]من املشاكل الواقعية والفعلية يف واقع األمة إىل نظرية املؤامرة
نحن نقول فعالً هناك الكث مـن املـشاكل واألزمـات  ،|ال|: نقول

ِّ والتي تراكمت عـىل مـر الـزمن حتـى ،والسلبيات يف واقع األمة
ة أثرت سلبا جدا ًوصلت إىل حالة خط ًّ  والعـدو ، يف واقـع األمـةَّ

 وينمـي مـا ، يطور ما هناك مـن مـشاكل، ويصنع املزيد،يستغلها

 ويصنع املزيد مـن األزمـات ،هناك من أزمات ويستغلها ويوظفها

ولذلك نجدنا اليـوم كأمـة . واملشاكل واألحداث ويوظفها ويستغلها

 املرشوع القرآ هو ،ٍمسلمة نحتاج بشكل كب إىل القرآن الكريم

من واقع الحاجة إىل القرآن الكريم؛ : ًانطلق بناء عىل هذا األساس



  

  

 
  

١٤٤ 

رتنـا إىل  وألنه سيحمي لنـا نظ،ألنه أعظم مصدر للوعي والهداية

اإلسالم بشكله الصحيح وليس املشوه؛ ألن العـدو لـه معـول هـدم 

ي لتشويه اإلسالم  حتى يصل إىل خلق نظرة سلبية ،يتمثل بالتكف

ًجدا  حتـى يف ، تساعد عىل إبعاد الناس عن اإلسالم، عن اإلسالمّ

 يف الــساحة اإلســالمية ،مفاهيمــه الــصحيحة ومبادئــه الحقيقيــة

ً ثم يعمل أيضا عىل فصلنا عن اإلسـالم ،الميةوخارج الساحة اإلس

 ، ورضب القـيم واألخـالق،بطريقـة نـرش الفـساد: بطريقة أخرى
 والتأث ،والتفريغ لنا من هذا املحتوى األخالقي للدين اإلسالمي

ا يساعده عىل السيطرة علينا  اإلنـسان إذا وصـل ،عىل نفسياتنا 

 كـ قلنـا -ادئ يـصبحَّإىل حالة مفرغة من األخالق والقيم واملبـ

ــرارا ــرارا وتك ًم ــسان اآليل-ً ــري ، كاإلن وت األم ــالر  يحــرك ب

وت الغرائز: واإلرسائييل وت الـشهوات،ر ـوت األفكـار ، ر  ر

ٍ النظرة املغلوطة لكث من القضايا؛ ، التصورات الخاطئة،املنحرفة

"فيحركونه ك يشاؤون ويريدون
)١(

.  

                                                           
  .هـ١٤٤٠،  السيد القائد، خطاب ذكرى الشهيد القائد) ١(



 

  



١٤٥  

 -  

ًعترب املرشوع القرآ مـرشوعا عامليـا بعامليـة القـرآن الكـريمي ً، 
 ويتجه إىل األمة الواحـدة بكلهـا يعـالج ،وعاملية رساالت هللا ودينه

 ويهـتم بكـل مـا ، ويهديها ويرشدها ويبـرصها،قضاياها ومشاكلها

ــه ــاج إلي ــه ، ويواكــب كــل القــضايا واألحــداث،تحت  وتــتجىل عامليت

  :ييل في

 . لكل الناس واستنهاضهمالخطاب العام 
 .الرتكيز عىل الوحدة واإلعتصام بحبل هللا املت 
م بكل القـضايا   الرتكيز عىل القضايا الكربى والعاملية مع االهت

 .والتفاصيل
 .التحرر من كل األطر الضيقة عىل كل املستويات 
 .الرتكيز عىل الحرية واالستقالل والتحرر من التبعية 
 . والشاملةتقديم الرؤية الواسعة 
 .االستشعار العايل للمسؤولية 
 .القضاء عىل حالة الفراغ والتيه والتشتت 



  

  

 
  

١٤٦ 

 ويعـالج كـل ،وهو بهـذا املـرشوع الوحيـد الـذي سـيوحد األمـة

ــضاياها ــشتت ،ق ــتهداف والت ــع االس ــرة ومرب ــن دائ ــا م  ويخرجه

ثل الحرية والخالص لكل شعوب العا،والضياع  ويف املقدمة ، و

ــة واإل ــة العربي ــشتت األم ــه والت ــستنقع التي ــة يف م ــالمية الغارق س

 والعـــدوان ، وبـــراثن الجهـــل والتخلـــف واإلنحطـــاط،والـــضياع

  .واالستهداف

  ":يحفظه هللا"عبد امللك بدرالدين الحو / يقول السيد القائد

القرآن الكريم يخاطب األمة بكلها وليس النخب من أهم ما يلحظه "

ً فهو ليس مـرشوعا نخبويـا ، بكلهاأنه يتجه إىل األمة: املرشوع القرآ ً

 ، محـارضات معينـة،خطاب مع:  مثالً، بفئات معينة،ًخاصا بالنخبة
ي،دروس معينة ء ،ً برنامج مع يتجه حرصيا إىل األكاد  أو إىل عل

 هو خطاب لألمة بكلها؛ ألن القرآن يخاطب ،ال.  أو إىل فئة معينة،الدين

َيا أهي﴿:  يقولً،الناس جميعا ُّ َ ْيا أهيا الذين آمنُوا﴿:  ويقول،﴾ُا النَّاسَ َ َ َِ َّ َ ُّ  يخاطب ،﴾َ

ُيـا أهيـا النَّـاس﴿الساحة البرشية بـ  ََ ُّ  ويخاطـب ، بكـل فئاتهـا ومكوناتهـا﴾َ

ْأهيا الذين آمنُـوا  َيا﴿: الساحة العامة اإلسالمية بعبارة َ َ ِ َّ َ ُّ  واملرشوع القـرآ ،﴾َ

 ، يفهمه العا،ًهوما للجميعً ويقدم خطابا مف،هكذا يتخاطب مع الجميع



 

  



١٤٧  

ي  ،وكل فئات األمة تفهمه…  ونصف مثقف، واملثقف، واألمي،واألكاد
 ،يعبـئ الـساحة بالعـداء للعـدو: يقدم خطوات عمليـة متاحـة وممكنـة

 يحرك ضمن مسارات عمل يف كل ،ِّويحصنها من استغالل هذا العدو

 ،عيـة للعـدو يركز عىل مبدأ االستقالل والخـالص مـن التب،االتجاهات
 ، يحصن من سياسة التطويـع لـصالح العـدو،يحصن من الوالء للعدو

ة جـدا ًيحصن األمة من كل هذه اآلفات الخط  ويقـدم رؤيـة ، عليهـاّ

َواسعة تضمنتها املحـارضات والـدروس التـي أيـضا كُتبـت يف مـالزم  ِ ً

 - رضوان هللا عليه- حس بدر الدين الحو /  ألقاها السيد،ونرشت
وهكذا نجـد أن هـذا . ية انطالقة املرشوع حتى الحرب األوىلمنذ بدا

 وهذه نقطة مهمة ، ويستنهض الشعوب،املرشوع يتجه إىل كل فئات األمة

ًجدا ة جدا،ّ ً ويف نظر البعض مشكلة كب  بعض األنظمة الرسمية لديها ،ّ

 وهذه الحساسية ناتجة عن مشكلة لدى ،حساسية بالغة من هذه املسألة

األنظمة الواعية والحكيمة تدرك قيمـة :  وإالَّ فنحن نقول،تلك األنظمة

 ،أنظمة وشعوب:  كل األمة يف خطر،هذا التوجه؛ ألن كل األمة يف خطر
 ، والكل تحت دائـرة االسـتهداف، الكل يف خطر،حكومات ومواطن

عي شامل  َّمستوى هذا الخطر وهذا التهديد البد فيه من استنهاض ج

 ، حالة نف عام يف كل املجاالت واالتجاهـات،مةمتكامل لألمة كل األ
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 ، ويف موقع املسؤولية، وأن يكون الجميع يف مربع املسؤولية،ووعي عام
ًهذا ينتشل األمة م وصلت إليه؛ ألن األمة عانت من هجمة هائلة جدا ّ، 

ة جـدا،وهي يف وضعية رهيبة كانت قد وصلت إليها ً بفعل عوامل كب ّ 

 وعىل مستوى مراحل طويلـة مـن تـاريخ ،الزمنتعاقبت عىل مستوى 

ً فوصلت إىل مستوى متدن جدا،األمة  مستوى انهيار كامل ، من الوعيٍّ

 ، والبنــاء االقتــصادي،عــىل مــستوى وضــعها االقتــصادي يف اإلنتــاج
ة… واالكتفاء الذا ة جدا،يف أشياء كث ً مشاكل كث  فهذه الحالة من ،ّ

 باألمة لتكون يف مستوى مواجهة هذا االستنهاض العام هي التي ترتقي

: القـوة القـاهرة والحظـوا.. التحـرك الـشعبي. التهديد وهذا التحـدي

  تـستفد حتـى مـن األحـداث والتجـارب -  لألسف الشديد- األنظمة

ًالبعض من أنظمتنا العربية خاضـت حروبـا مـع العـدو :  مثالً،املتأخرة

ً وهزمت مـرارا وتكـرارا حتـى وصـلت ،اإلرسائييل  ،إىل درجـة اليـأسً
ة حتى صدقت مقولة أن َّوترسخت عندها الهز الجيش اإلرسائييل ال [: َّ

ة يف مواجهة ،]يقهر  بين أثبت التحرك الشعبي جدوائيته وفاعليته الكب

 هـزم ،حزب هللا تحرك شعبي انترص يف مواجهـة إرسائيـل: إرسائيل

ٍ ويف موقف ،قوة املقاومة الفلسطينية باتت اليوم يف موقع ال،إرسائيل

ً لقَّنت إرسائيل دروسا ،٢٠١٤ و٢٠٠٩ وهزمت إرسائيل يف ،َّفعال ومؤثر
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ة ة هذه،كب ِّعندما بدأت إرسائيل تصعد من غاراتها :  األحداث األخ

 ورشقتها املقاومة يف غـزة بالـصواريخ؛ كيـف ،الجوية عىل قطاع غزة

 ،اراتجهت إرسائيل إىل مرص لتتوسط مـن جديـد لوقـف إطـالق النـ
ً تجرب إرسائيل أن تصعد نوعا ما،تكررت هذه الحالة ِّ ُ  فتتلقى الرضبات ،ِّ

التجربـة .  فتتوسط باملرصي لوقف إطـالق النـار مـن جديـد،املوجعة

الشعبية أو تجربة استنهاض الجميع ليكون الكل يف مربع املسؤولية هي 

  هي التـي،التي جعلت الجمهورية اإلسالمية يف إيران يف موقع القوة

ية التي هي امتداد للهجمة - ً مؤخرا- حمت العراق  أمام الهجمة التكف

َّ وسـتحمي أي ، وحمت سـوريا، ومرتبطة بالهجمة األمريكية،األمريكية
 أي بلد من بلدان املنطقة ال يحميه إال عندما يكون هناك تحرك ،شعب

 ،التحرك الشعبي أو الجانب الشعبي إذا شطب من مربع املسؤولية. واسع
 وأن تكون يف موقع الضعف ،َّ وأن تكبل،َّريد لهذه الشعوب أن تدجنوأ

 وأن تنفرد حكوماتها ، وأن تخنع، وال موقف، ال حول لها وال قوة،والعجز

 هـذه نظـرة ،ًوأنظمتها باتخاذ املواقف وتحديد التوجهات بعيـدا عنهـا

ة ، تحسبها ال يشء،خاطئة تحتقر الشعوب  ويف نفس الوقت فكرة خط

ًجدا ؛ ألن األنظمة تكون لوحـدها يف موقـع الـضعف إذا فـصلت عـن ّ

 وتعتمد عىل ،شعوبها؛ وبالتايل تبقى تعيش حالة املساومات يف مواقفها
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 بل يتجه البعض من األنظمة ،سياسة االسرتضاء لألمري واإلرسائييل

ليستقوي ويحتمي بالوالء إلرسائيل وأمريكا؛ ألنه يحس بالضعف؛ لعزلته 

ة ، وإضعافه لشعبه،عده عن شعبه وب،عن شعبه  فتشكل هذه حالة خط

ًجدا ئييل يستغلها اِّ تحول بعض األنظمة إىل أدوات بيد األمري واإلرس،ّ

 وعندما يستهدف ذلك النظام يسقط بكل بساطة وكل ،ك يشاء ويريد

ا سـاحة ،سهولة ا وقيدت كثـ ً بين تبقى تلك الشعوب التي كبلت كث ًِّ ِّ
 ، يتدخل األمري يف الوقت املناسب،لعدو أن يحركها حركهامتى أراد ا

 ويحركها وهي تعيش حالة فراغ بـدون ،واإلرسائيل يف الوقت املناسب

 وتكـون قـد عاشـت حالـة مـن االحتقـان ،مرشوع قـائم يف وسـطها

َّ ثم يفجر كل ذلك يف غ مسارات عمل تعتمد عىل ،واإلحباط والغضب
 يأ ، األهداف املرجوة لتلك الشعوب وتحقق،مشاريع صحيحة وواضحة

 أو تنبعـث هـذه الحالـة مـن حالـة الكبـت ،األمري يف لحظة معينة

 ، حارض، لكن بغ مرشوع قائم،وتنفجر؛ فينتج عن ذلك تحرك كب
 ومعا محددة تس فيها الشعوب؛ فيتخطفها األعداء من ،ِّ ب،واضح

ة الربيع (في يسمى بـ  وهذا ما حصل ،هنا وهناك تحت عناوين كث

شاريع ، الكث تحركوا تحت عناوين بدون مشاريع،)العر  والبعض 

وا إليها،خطفوا إليها يـة ،ِّ أو س  وهي مشاريع خاطئة وفاشـلة وتدم
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ـستوى التحـديات . واستغلها العدو رضورة التوجه الـصحيح لنكـون 

 ،حكومات: (مصلحتنا اليوم كأمة مسلمة أن يتجه الجميع: ولذلك نقول
ضـمن توجـه صـحيح لنكـون يف مـستوى مواجهـة )  وشعوب،وأنظمة

 يف ، أمـام هللا-  يف نهاية املطـاف-  ثم ندرك أننا معنيون،التحديات

 الذي يخاطبنا يف القـرآن - سبحانه وتعاىل- موقع املسؤولية أمام هللا 

ة لنتحمل املسؤولية ة جدا،الكريم بعبارات كث  وهو يقول ، عبارات كث

َيا أهيا الذين آمنُوا ال تتخذوا اليهود والنَّصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن ﴿: لنا ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ٍَ َ َ ُِّ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّْ ُ َّْ َ َ َ
ْيتوهلم منكم فإنه منْهم ْ ُِّ ُ َ َِ َّ َِ َ َُّ ائدة[﴾ُ َولتكن منكم أمة يدعون ﴿:  وهو يقول لنا،]٥١:ا ُ ُُ ْ َ َّ ِّ ٌَ ُ ْ َ ْ

ُإَىل الخـ ويــأم َ َْ ِ ْ َ ْ ُرون ِبــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأولـــئك هــم ِ ُ َ َ ْ ِْ ِْ َ َ َُ ِ َ َ َُ َِ َ ْْ َ ْ ُ ُ
َالمْفلحون ُ ِ ُ ـصار ﴿:  وهو يقول لنا،]١٠٤اآلية: آل عمران[﴾ْ َيا أهيا الذين آمنُوا كونوا أ ََ َ ََ َُ َ ِ َّ َ ُّ

ِا ة التي تكفـل لنـا أن ]١٤من اآلية: الصف[﴾َّ  وهو يوجهنا التوجيهات الكث

ً أمة تعيش الخالص من ألعدائها الظامل ،ً أمة مستقلة،ًنكون أمة حرة

" وأمام أجيالنا، وأمام أنفسنا، نتحمل املسؤولية أمام هللا،لها
)١(

.   

                                                           
  .هـ١٤٤٠،  السيد القائد، خطاب ذكرى الشهيد القائد) ١(
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