
�ض لأب�شِع و�أفظِع  في ذكرى �لمولد �لنبوي �ل�شريف و�ليمن يتعرَّ
بر�  ظالم،  جائر  لح�شاٍر  ويخ�شع  �لحديث،  �لتاريخ  عرفه  عدو�ٍن 
وبحر� وجو�، منع �لدو�ء، و�لغذ�ء، عن �لأطفال، و�لمر�شى، وفاقم 

م�شكلة �لمجاعة، وعِلق ب�شببه �لم�شافرون في مطار�ت �لعالم.
�ض �لر�شول �شلى �هلل عليه و�آله  ر �ليوم فقد تعرَّ ومثلما نحا�شَ
و�شلم و�أ�شحابه �لم�شلمون في �شعب بني ها�شم في مكة �إلى ح�شاٍر 
�شامٍل �قت�شاديٍّ و�جتماعيٍّ لمدة ثالث �شنو�ت، لما رف�ض بنو ها�شم 
لهم  ف�شّول  ليقتلوه،  �إليهم  )�ض(  �لر�شول  ت�شليم  �لمطلب  وبنو 

�ل�شيطان �أنهم �شي�شلون �إلى هدفهم بال�شغط �لقت�شادي
 و�لجتماعي، لما عجزو� عن هدفهم ع�شكريا.

�لإيمان  �أهل  و�لخزرج  �لأو�ض  �شعب  �شد  �شعود  و�آل  نهيان،  �آل 
و�لحكمة؟

�أعلن �أبو طالب قائد �أهل �ل�شعب �إيمانه باهلل، وبر�شوله، و�أّكد   -9
عب(  )�ل�شِّ �أهل  تركيَع  �أن  �شهير  خطاب  في  �لعدو�ن  لتحالف 
�أهله ل ي�شت�شلمون، ول يملُّون �لحرب، ودعونا  غيُر و�رد، لأن 
نتخيل �أن من قال هذ� �ل�شعر هو هذ� �ليمني �لمجاهد �لبطل 
�لذي �شمد �أكثر من 600 يوم، �أو فدعونا نتخيل �أن من قاله هو 
�ل�شيد �لقائد عبد�لملك �لحوثي، �شليل �أبي طالب، و�بن بجدة 

�شجاعته، قال:
�أََل������ْم َت���ْع���لَ���ُم���و� �أَّن������ا َوَج����ْدَن����ا ُم��َح��ّم��ًد�

�ْل��ُك��ُت��ِب �أَّوِل  ِف��ي  َك��ُم��و���َش��ى ُخ���ّط  َن��ِب��ّي��ا 
َح��ْم��ًد� �أَ ُن�ْشِلُم   - �ْلَبْيِت  َوَرّب   - َفلَ�ْشَنا 

َل���َع���ّز�َء ِم���ْن َع�����ّض �ل���ّزَم���اِن َوَل َك���ْرِب
َوَل���ّم���ا َت���ِب���ْن ِم���ّن���ا ، َوِم���ْن���ُك���ْم ����َش���َو�ِل���ُف

َو�أَْي�������ٍد �أُِت�������ّرْت ِب��اّل��ُق�����َش��ا���ِش��ّي��ِة �ل�����ّش��ُه��ِب
�أُْزَرُه ���ّد  ����شَ ���ٌم  َه���ا����شِ �أَُب�����وَن�����ا  �أََل����ْي���������َض 

��ْرِب ���ى َب��ِن��ي��ِه ِب��ال��ّط��َع��اِن َوِب��ال�����شّ َو�أَْو����شَ
��َن��ا َن���َم���ّل �ْل����َح����ْرَب َح���ّت���ى َت��َم��ّل��َن��ا َوَل�����شْ

�لّنْكِب ِم��ْن  َي��ُن��وُب  َق��ْد  َم��ا  َن�ْشَتِكي  َوَل 
َوَل���ِك���ّن���َن���ا �أَْه�������ُل �ْل���َح���َف���اِئ���ِظ َو�ل���ّن���َه���ى

�ل��ّرْع��ب ِم���ْن  �ْل��ُك��َم��اِة  �أَْرَو�ُح  َط���اَر  �إَذ� 
عب �شدَق نياتهم، وعظيم  لما علم �هلل من �لم�شلمين في �ل�شِّ  -10
وح�شر  �لكريمة،  عنايُته  تدخلت  �شنو�ت،  ثالث  لمدة  ثباتهم 
نق�ض  على  تعاقدو�  �لذين  �لفتية  �أمر  ر  في�شَّ �لخفي،  لطُفه 
للتهام  مرئيين  غير  جند�  �هلل  و�أر�شل  �لح�شار،  �شحيفة 
في  بنا  �هلل  �شنة  جرت  وهكذ�  فيها،  عليه  تعاقدو�  ما  و�بتالع 
وقوة  و�لإح�شان  و�لثبات  �ل�شبر  منهم  يعلم  يوم  عباده  ن�شرة 

�لرتباط به و�للجوء �إليه.
في حادثة �ل�شعب كان �أبو جهل قائد �لتحالف متبختر� متكبر�   -11
يظن �أنه بعد �أيام �شيرَكع �أهُل �ل�شعب و�شياأتونه بمحمد ليقتله، 
و�أنه عما قليل �شي�شغط �لرجال و�لن�شاء على �أبي طالب لت�شليم 
�لر�شول )�ض( خوفا من �لجوع، لكننا �ليوم ن�شاأل �أنف�شنا: لمن 

كان �لنت�شار في ذلك �لح�شار؟.
جعل �هلل �ل�شد�ئد و�لآلم �ختبار�ت �شاقة، يختبر بها �هلل �شبر   -12
نفو�شهم،  لتزكو  و�شدقهم،  ويقينهم،  وثباتهم،  �لموؤمنين، 
وترتقي ب�شائرهم، فتتطهر من دن�ض �لدنيا، وحقارة متاعها، 
�لرتباط  وقوة  و�لتمحي�ض،  و�لإخال�ض،  �لعفة،  في�شتفيدون 
باهلل، وحينئذ تتربى �أنف�شهم على �لطاعات، ويتلذذون بالدعاء 
و�لمناجاة، حتى �إذ� �نفتحت عليهم �لدنيا نظرو� �إليها بالعين 

�لتي �أر�هم �هلل �إياها.
�ل�شطهاد ل يقتل �لأهد�ف و�لأفكار، بل يزيد جذورها عمقا،   -13
وقوة  مر��شا  �إل  منها  �لموؤمنين  يك�شب  ول  �متد�د�،  وفروعها 

وثباتا.
�شالحنا �شد �لح�شار:  -14

فقط،و�نتظار  �هلل  ومن  �هلل؛  من  و�لن�شر  �لفرج  ننتظر  �أن  �أ - 
�لفرج عبادة وطاعة.

و�لمظلوم،  �ل�شعيف  ونن�شر  و�لتقوى،  �لبر  على  نتعاون  ب - 
ون�شحح �لأخطاء.

�لم�شاكين، وي�شعر كل منا بم�شوؤوليته  بالعطف على  نتر�حم   ت - 
قوله  فينا  ل  ونفعِّ وبلده،  و�أخيه، وحيه، ومدينته،  تجاه جاره، 

تعالى: )رحماء بينهم(.
تخلق �لدولة فر�ض ومو�رد )�لقت�شاد �لمقاوم(، وتعمل على  ث - 
و�لتحايل  �لتخريب  من  وتنظيفها  �لمالية،  �لمو�رد  تح�شين 

و�ل�شرقات. 
ت�شع �لدولة و�لموؤ�ش�شات �لخيرية قو�ئم باأهم �لفئات و�لأ�شر  ج - 

�لتي تحتاج �لمعونات �لعاجلة و�لبدء بالأفقر ثم �لأفقر. 
و�لجهات  �لدولة،  مع  بالتعاون  م�شوؤوليته،  �لمجتمع  يتحمل  ح - 
�لخيرية، وعلى �لمو�شرين �أن ينفقو� من �أمو�لهم ما به تزكو 

نفو�شهم وتحل بركاتهم.
�شياأتي ن�شر �هلل، ونعلن �لنت�شار على هذ� �لح�شار.

االنت�صار .. على الح�صار
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بخلفه �لزند�ني و�لعتو�ني وبن دغر، فكان ينزل �إلى �شوق مكة 
و�أبنائهم  �إخوته  بمبالغ كبيرة حتى ي�شيِّق على  �لتجار  ليغري 
د�ئما  �لحقر�ء  لأن  غذ�ء؛  وجبة  على  �لح�شول  في  و�أقاربهم 
يتلذذون ب�شماع بكاء �أطفال �أقاربهم و�أهلهم، لكن �لحق �أنه كان 

فرد� في قذ�رته، �أما هوؤلء فتكتظ بهم فنادق دول �لتحالف.
ك�شِر  في  حميدة  مو�قَف  قري�ض  كفار  �أحر�ر  من  كثير  �شّجل   -6
بن  حز�م  بن  حكيَم  جهل  �أبو  �عتر�ض  وقد  �لح�شار،  عدو�ن 
�إلى  �لموؤمنين خديجة، وهو يحمل قْمحا  �أم  �أخي  �بن  خويلد، 
خل  �لحر-:  �لم�شرك   - �لبختري  �أبو  له  فقال  خديجة،  عمته 
بعير  لحى  �لبختري  �أبو  فاأخذ  جهل،  �أبو  فاأبى  �لرجل.  �شبيل 

ف�شربه به ف�شجه ورف�شه.
وكان ه�شام بن عمرو - وله قر�بة من ها�شم بن عبدمناف من   
جهة �أمه - ل يفتاأ ياأخذ �لجمل محمال بالحبوب، فيذهب به 
��شتمر �لح�شار  �إلى �لقوم، ولما  �ل�شعب ليال ويطلقه  �إلى فم 
عامة  كره  �أن  بعد  �لح�شار،  نق�ض  باإعالن  �لنفر  �أولئك  قام 

�لقر�شيين هذ� �لإجر�ء �لال�إن�شاني.
بالر�شول  �قتد�ءهم  يزعمون  �لذين  �لعلماء  هم  �أين  �ل�شوؤ�ل:   
و�لعالم  �لعربي؟  �لعالم  هو  و�أين  �لعدو�ن؟  هذ�  من  و�شنته 
كت في  �لإ�شالمي؟ لم ل تتحّرك فيهم بع�ُض �إن�شانية كما تحرَّ

�أولئك �لقر�شيين �لأحر�ر؟!
عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  زوجها  مع  خديجة  �لموؤمنين  �أم  ثبتت   -7
رته لمو�جهة  و�آله و�شلم في �ل�شعب بنف�شها ومالها �لذي �شخَّ
�لح�شار، وما تفعله بنت �ليمن �ليوم �قتد�ء عظيم ور�ئع بهذه 
�أخيها حكيم جزء� من  �بن  بل وكانت مع  �لكريمة، ل  �ل�شيدة 
تحرٍك عملي لإدخال �لموؤن و�لغذ�ء �شر� �إلى �ل�شعب للتخفيف 
مال  على  �لإ�شالم  بني  قيل:  ولهذ�  �لمحا�شرين؛  معاناة  من 

خديجة، و�شيف علي.
�أو�شاطنا  �إلى  �لم�شاألة و��شحة، وبينة، فلو عاد �لر�شول )�ض(   -8
فهل �شنجده متخنِدقا مع دول �لعدو�ن �لأمريكي �ل�شهيوني؟ 
ويدعم  ووتر،  بالك  مرتزقة  مع  جنب  �إلى  جنبا  �شنر�ه  هل 
وهرطقات  �لزند�ني،  لبيانات  ق  وي�شفِّ �لجنجويد،  ميلي�شيات 
�شف  في  �شيكون  هل  ود�ع�ض؟  �لقاعدة  وتفجير�ت  �شعتر؟ 

التحالف يعلن الح�صار من جوف الكعبة
ثار �لنبي )�ض( على �آلهتهم �لوثنية، و�نقلب على »�شرعيتهم« 
�لمطلب م�شلمهم  وبنو  بنو ها�شم  �لمزعومة، ولما رف�ض  �لدينية 
وكافرهم ت�شليمه �إليهم، �أما �لموؤمنون فالإيمانهم، و�أما �لكافرون 
�شدهم،  قر�ر�  �لتحالف  هذ�  فاأ�شدر  و�إن�شانيتهم،  فلمروءتهم 
تعاقدو� فيه: »�أن ل يناِكحوهم، ول يباِيعوهم، ول يدعو� �شببا من 
�أ�شباب �لرزق ي�شل �إليهم، ول يقبلو� منهم �شلحا، ول تاأخذهم بهم 
ر�أفة« حتى ي�شلموه �إليهم، وكتبو� ذلك في وثيقة علقوها في جوف 

�لكعبة.
و�شلم  و�آله  عليه  �هلل  �شلى  محمد�  �أخيه  �بَن  طالب  �أبو  ف�شم 
�إليه في �ل�شعب خوفا عليه من مكرهم، وكان يقوم �لليل لحر��شته، 

هو� على �لكفار مكانه. وياأمر �أولده باأن ينامو� في مكانه، ليموِّ
ولبثو� في �ِشعبهم ثالث �شنين، و��شتد عليهم �لبالء و�لجهد، 
�إلى  �أحُدهم  حتى كانو� ياأكلون �لخبط و�أور�ق �ل�شجر وكان يرِجع 
وكانت  به،  يعلِّلهم  ما  يجد  فال  �لجوع  من  يت�شاغون  وهم  �أولده 

ُت�ْشَمع �أ�شو�ت �أطفالهم من ور�ء �ل�شعب.
و�لنخوة  �لحمية  ��شتيقظت  حتى  معهم  ومن  �لم�شلمون  �شبر 
لدى بع�ض �لقر�شيين، فتو�عدو� على تمزيق قر�ر �لمقاطعة، وك�شِر 
فنجحت  �لمالأ،  روؤو�ِض  على  ذلك  لإعالِن  يوما  و�شربو�  �لح�شار، 
ُخّطُتهم، و�نهزم تحالف �أبي جهل، وكان قد �أر�شل �هلل �لأر�شة على 
تلك �ل�شحيفة �لظالمة فاأكلت ما فيها من قطيعة �لرحم، و�لتظاهر 
على �لظلم و�لعدو�ن، وكان �لر�شول �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم قد 
�أخبر عمه �أبا طالب بذلك؛ وهو بدوره ذهب ليخِبر تحالف �لكفار 

بما فعل �هلل ب�شحيفتهم �لظالمة.
وبهذ� �نك�شر عدو�ن �لتحالف �لقر�شي، وتدخلت �لقدرة �لإلهية 
لن�شرة عباده �لثابتين �ل�شابرين، وهذه �شنة �هلل �لتي وعد عباده، 

ولن تجد ل�شنة �هلل تبديال.
درو�س االنت�صار

يكتب �هلل �لغلبة لل�شابرين �لثابتين �أ�شحاب �لق�شايا �لعادلة   -1
قري�ض  كفار  تحالف  فهذ�  للمعتدين،  و�لهزيمة  و�لمحقة، 
�لأولى  �لعالمية  �لحرب  و�أثناء  �لحقير،  �ل�شالح  هذ�  ��شتخدم 

هو  وها  بع�شها،  �شد  �لمتحاربة  �لدول  ��شتخدمته  و�لثانية 
غير  �شدنا،  ي�شتخدمه  �ل�شعودي  �لأمريكي  �لعدو�ن  تحالف 
و�لتر�حم  و�ل�شبر  و�لتحدي  �لثبات  ب�شالح  يو�جهه  �شعبنا  �أن 
�لإلهية  �لعناية  وتتدخل  تعالى،  �هلل  فرج  ياأتي  حتى  و�لتعاون، 

كما وعد �هلل.
جماعية  عقوبة  �ل�شعب  فئات  لجميع  �لتجويع  �شالح  يعتبر    -2
�شيما  ول  �ل�شعب،  فئات  مختلف  �شررها  يعم  وحقيرة،  دنيئة 
وتاأباها  �لحنيف،  �لإ�شالم  يرف�شها  جريمة  وهي  �لفقر�ء، 
حرب،  جريمة  �لدولي  �لقانون  ويعتبرها  �لإن�شانية،  �لطباع 
وهاهم �لأحر�ر من كفار قري�ض �أعلنو� رف�شهم لها، و�عتبروها 
عار� عليهم. و�إن دلت على �شيء فاإنما تدل على بطالن موقف 

موؤيدي �لعدو�ن.
فتحاُلف  �عتد�ء�تهم،  لتمرير  عنو�نا  �لكعبة  �لمعتدون  يتخذ   -3
�لكعبة،  جوف  في  عدو�نهم  قر�ر  �شحيفَة  عّلقو�  قري�ض  كفار 
جو�ر  من  �لأكاذيب  يكيلون  و)مطاوعتهم(  �لمعتدون  وهوؤلء 
ذلك  �آخر  ولي�ض  �لحرمين،  وِمن على منابر  �لم�شّرفة،  �لكعبة 
كذبة �لإفك �لجديدة )��شتهد�ف مكة �لمكرمة ب�شاروخ(، وكل 
�شات �لإ�شالمية �شدَّ ما  ذلك نوٌع من �ل�شتغالل �لخبيث للمقدَّ
�إنه دم �لم�شلمين �أطفال  هو �أي�شا �أكبر قد�شية و�أعظم حرمة، 
ون�شاء و�شيوخا و�شبانا �لذي ُي�ْشَفُح بطائر�تهم وقنابلهم ب�شكل 

يومي.
قريَبه  ي�شّلم  �أن  دماء  بقية  عروقه  في  يجري  َمْن  كلُّ  يرف�ض   -4
و�أهلَه وبلَده للمعتدي �لخارجي، فهوؤلء م�شركو بني ها�شم وبني 
�لمطلب رف�شو� ت�شليم �لنبي )�ض( للقتل �أنفًة وحمية، و�شبرو� 
على �لح�شار و�لجوع و�ل�شغط �لقت�شادي و�لجتماعي ولمدة 
3 �شنو�ت، وهنا نت�شاءل عن نوعية �لدماء �لتي تجري في عروق 
�لمرتزقة و�لمنافقين �لذين �شّفقو� وهللو� للعدو�ن ولتدمير 

�ليمن �إن�شانا ودولة وم�شالح عامة!!
وقفو�  وغيرهم  �لمطلب  وبني  ها�شم  بني  م�شركي  من  كثير    -5
�شد تحالف �لعدو�ن على �أهلهم، ومع ذلك فاإن �أبا لهب و�لذي 
�أبى حقُده ولوؤُمه  و�آله و�شلم،  �لر�شول �شلى �هلل عليه  كان عم 
جدير�  �شلَفا  يكون  �أن  �إل  �لحطب  بحمالة  و�رتباطه  وحقارته 
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