�آل نهيان ،و�آل �سعود �ضد �شعب الأو�س والخزرج �أهل الإيمان
والحكمة؟
� -9أعلن �أبو طالب قائد �أهل ال�شعب �إيمانه باهلل ،وبر�سوله ،و�أ ّكد
لتحالف العدوان في خطاب �شهير �أن تركي َع �أهل ِّ
(ال�شعب)
غي ُر وارد ،لأن �أهله ال ي�ست�سلمون ،وال يم ُّلون الحرب ،ودعونا
نتخيل �أن من قال هذا ال�شعر هو هذا اليمني المجاهد البطل
الذي �صمد �أكثر من  600يوم� ،أو فدعونا نتخيل �أن من قاله هو
ال�سيد القائد عبدالملك الحوثي� ،سليل �أبي طالب ،وابن بجدة
�شجاعته ،قال:
�أَ َل � � � ْم َت � ْع �لَ � ُم��وا �أَ ّن � ��ا َو َج � � ْد َن� ��ا ُم� َ�ح � ّم �دًا
َن� ِب� ّي��ا َك� ُم��و�� َ�س��ى ُخ� ّ�ط ِف��ي �أَ ّولِ ا ْل� ُك� ُت��بِ
َفلَ ْ�س َنا َ -و َر ّب ا ْل َب ْيتِ ُ -ن ْ�س ِل ُم َ�أ َح� ْم�دًا
َل � َع � ّزا َء مِ ��نْ َع��� ّ�ض ال � ّز َم��انِ َو اَل َك � ْربِ
َو َل� � ّم ��ا َت � ِب��نْ مِ � ّن��ا َ ،ومِ � ْن � ُك � ْم �� َ�س � َوا ِل� ُ�ف
ُ
َو�أَ ْي� � ��دٍ �أ ِت � � � ّرتْ ِب��ا ّل� ُق��� َ�س��ا���سِ � ّي� ِة ال��� ّ�ش� ُه��بِ
�أَ َل � � ْي � �� � َ�س �أَ ُب � ��و َن � ��ا َه ��ا� �ِ�ش� � ٌم � � َ�ش� � ّد �أُ ْز َر ُه
َو�أَ ْو� َ��ص ��ى َب� ِن�ي� ِه ِب��ال� ّ�ط� َع��انِ َو ِب��ال��ّ��ض� ْربِ
َو َل ��� ْ�س � َن��ا َن � َم � ّل ا ْل � َ�ح� � ْر َب َح � ّت��ى َت� َم� ّل� َن��ا
�وب مِ ��نْ ال ّن ْكبِ
َو اَل َن ْ�ش َتكِي َم��ا َق� ْد َي� ُن� ُ
َو َل � ِك � ّن � َن��ا �أَهْ � � � ُل ا ْل � َ�ح � َف ��ا ِئ � ِ�ظ َوال � ّن � َه��ى
�إ َذا َط ��ا َر �أَ ْر َوا ُح ا ْل � ُك � َم��ا ِة مِ ��نْ ال� ّر ْع��ب
 -10لما علم اهلل من الم�سلمين في ِّ
ال�شعب �صد َق نياتهم ،وعظيم
ثباتهم لمدة ثالث �سنوات ،تدخلت عناي ُته الكريمة ،وح�ضر
في�سر �أمر الفتية الذين تعاقدوا على نق�ض
لط ُفه الخفيَّ ،
�صحيفة الح�صار ،و�أر�سل اهلل جندا غير مرئيين اللتهام
وابتالع ما تعاقدوا عليه فيها ،وهكذا جرت �سنة اهلل بنا في
ن�صرة عباده يوم يعلم منهم ال�صبر والثبات والإح�سان وقوة
االرتباط به واللجوء �إليه.
 -11في حادثة ال�شعب كان �أبو جهل قائد التحالف متبخترا متكبرا
يظن �أنه بعد �أيام �سير َكع �أه ُل ال�شعب و�سي�أتونه بمحمد ليقتله،
و�أنه عما قليل �سي�ضغط الرجال والن�ساء على �أبي طالب لت�سليم
الر�سول (�ص) خوفا من الجوع ،لكننا اليوم ن�س�أل �أنف�سنا :لمن

كان االنت�صار في ذلك الح�صار؟.
 -12جعل اهلل ال�شدائد والآالم اختبارات �شاقة ،يختبر بها اهلل �صبر
الم�ؤمنين ،وثباتهم ،ويقينهم ،و�صدقهم ،لتزكو نفو�سهم،
وترتقي ب�صائرهم ،فتتطهر من دن�س الدنيا ،وحقارة متاعها،
في�ستفيدون العفة ،والإخال�ص ،والتمحي�ص ،وقوة االرتباط
باهلل ،وحينئذ تتربى �أنف�سهم على الطاعات ،ويتلذذون بالدعاء
والمناجاة ،حتى �إذا انفتحت عليهم الدنيا نظروا �إليها بالعين
التي �أراهم اهلل �إياها.
	-13اال�ضطهاد ال يقتل الأهداف والأفكار ،بل يزيد جذورها عمقا،
وفروعها امتدادا ،وال يك�سب الم�ؤمنين منها �إال مرا�سا وقوة
وثباتا.
� -14سالحنا �ضد الح�صار:
�أ� -أن ننتظر الفرج والن�صر من اهلل؛ ومن اهلل فقط،وانتظار
الفرج عبادة وطاعة.
ب -نتعاون على البر والتقوى ،ونن�صر ال�ضعيف والمظلوم،
ون�صحح الأخطاء.
ت -نتراحم بالعطف على الم�ساكين ،وي�شعر كل منا بم�س�ؤوليته
تجاه جاره ،و�أخيه ،وحيه ،ومدينته ،وبلده ،ونف ِّعل فينا قوله
تعالى( :رحماء بينهم).
ث -تخلق الدولة فر�ص وموارد (االقت�صاد المقاوم) ،وتعمل على
تح�سين الموارد المالية ،وتنظيفها من التخريب والتحايل
وال�سرقات.
ج -ت�ضع الدولة والم�ؤ�س�سات الخيرية قوائم ب�أهم الفئات والأ�سر
التي تحتاج المعونات العاجلة والبدء بالأفقر ثم الأفقر.
ح -يتحمل المجتمع م�س�ؤوليته ،بالتعاون مع الدولة ،والجهات
الخيرية ،وعلى المو�سرين �أن ينفقوا من �أموالهم ما به تزكو
نفو�سهم وتحل بركاتهم.
�سي�أتي ن�صر اهلل ،ونعلن االنت�صار على هذا الح�صار.

5

6

االنت�صار  ..على الح�صار
في ذكرى المولد النبوي ال�شريف واليمن يتع َّر�ض لأب�ش ِع و�أفظ ِع
عدوانٍ عرفه التاريخ الحديث ،ويخ�ضع لح�صا ٍر جائر ظالم ،برا
وبحرا وجوا ،منع الدواء ،والغذاء ،عن الأطفال ،والمر�ضى ،وفاقم
م�شكلة المجاعة ،وعلِق ب�سببه الم�سافرون في مطارات العالم.
نحا�صر اليوم فقد تع َّر�ض الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
ومثلما
َ
و�سلم و�أ�صحابه الم�سلمون في �شعب بني ها�شم في مكة �إلى ح�صا ٍر
واجتماعي لمدة ثالث �سنوات ،لما رف�ض بنو ها�شم
�شاملٍ اقت�صاديٍّ
ٍّ
وبنو المطلب ت�سليم الر�سول (�ص) �إليهم ليقتلوه ،ف�س ّول لهم
ال�شيطان �أنهم �سي�صلون �إلى هدفهم بال�ضغط االقت�صادي
واالجتماعي ،لما عجزوا عن هدفهم ع�سكريا.
1

التحالف يعلن الح�صار من جوف الكعبة
ثار النبي (�ص) على �آلهتهم الوثنية ،وانقلب على «�شرعيتهم»
الدينية المزعومة ،ولما رف�ض بنو ها�شم وبنو المطلب م�سلمهم
وكافرهم ت�سليمه �إليهم� ،أما الم�ؤمنون فلإيمانهم ،و�أما الكافرون
فلمروءتهم و�إن�سانيتهم ،ف�أ�صدر هذا التحالف قرارا �ضدهم،
تعاقدوا فيه�« :أن ال يناكِحوهم ،وال يبايِعوهم ،وال يدعوا �سببا من
�أ�سباب الرزق ي�صل �إليهم ،وال يقبلوا منهم �صلحا ،وال ت�أخذهم بهم
ر�أفة» حتى ي�سلموه �إليهم ،وكتبوا ذلك في وثيقة علقوها في جوف
الكعبة.
ف�ضم �أبو طالب َ
ابن �أخيه محمدا �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�إليه في ال�شعب خوفا عليه من مكرهم ،وكان يقوم الليل لحرا�سته،
وي�أمر �أوالده ب�أن يناموا في مكانه ،ليم ِّوهوا على الكفار مكانه.
ولبثوا في �شِ عبهم ثالث �سنين ،وا�شتد عليهم البالء والجهد،
حتى كانوا ي�أكلون الخبط و�أوراق ال�شجر وكان يرجِ ع �أحدُهم �إلى
�أوالده وهم يت�ضاغون من الجوع فال يجد ما يع ِّللهم به ،وكانت
ُت ْ�س َمع �أ�صوات �أطفالهم من وراء ال�شعب.
�صبر الم�سلمون ومن معهم حتى ا�ستيقظت الحمية والنخوة
لدى بع�ض القر�شيين ،فتواعدوا على تمزيق قرار المقاطعة ،وك�س ِر
ؤو�س الملأ ،فنجحت
الح�صار ،و�ضربوا يوما لإعالنِ ذلك على ر� ِ
ُخ ّط ُتهم ،وانهزم تحالف �أبي جهل ،وكان قد �أر�سل اهلل الأر�ضة على
تلك ال�صحيفة الظالمة ف�أكلت ما فيها من قطيعة الرحم ،والتظاهر
على الظلم والعدوان ،وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قد
�أخبر عمه �أبا طالب بذلك؛ وهو بدوره ذهب ليخ ِبر تحالف الكفار
بما فعل اهلل ب�صحيفتهم الظالمة.
وبهذا انك�سر عدوان التحالف القر�شي ،وتدخلت القدرة الإلهية
لن�صرة عباده الثابتين ال�صابرين ،وهذه �سنة اهلل التي وعد عباده،
ولن تجد ل�سنة اهلل تبديال.

درو�س االنت�صار

 -1يكتب اهلل الغلبة لل�صابرين الثابتين �أ�صحاب الق�ضايا العادلة
والمحقة ،والهزيمة للمعتدين ،فهذا تحالف كفار قري�ش
ا�ستخدم هذا ال�سالح الحقير ،و�أثناء الحرب العالمية الأولى
2

والثانية ا�ستخدمته الدول المتحاربة �ضد بع�ضها ،وها هو
تحالف العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�ستخدمه �ضدنا ،غير
�أن �شعبنا يواجهه ب�سالح الثبات والتحدي وال�صبر والتراحم
والتعاون ،حتى ي�أتي فرج اهلل تعالى ،وتتدخل العناية الإلهية
كما وعد اهلل.
 -2يعتبر �سالح التجويع لجميع فئات ال�شعب عقوبة جماعية
دنيئة وحقيرة ،يعم �ضررها مختلف فئات ال�شعب ،وال �سيما
الفقراء ،وهي جريمة يرف�ضها الإ�سالم الحنيف ،وت�أباها
الطباع الإن�سانية ،ويعتبرها القانون الدولي جريمة حرب،
وهاهم الأحرار من كفار قري�ش �أعلنوا رف�ضهم لها ،واعتبروها
عارا عليهم .و�إن دلت على �شيء ف�إنما تدل على بطالن موقف
م�ؤيدي العدوان.
 -3يتخذ المعتدون الكعبة عنوانا لتمرير اعتداءاتهم ،فتحا ُلف
كفار قري�ش ع ّلقوا �صحيف َة قرار عدوانهم في جوف الكعبة،
وه�ؤالء المعتدون و(مطاوعتهم) يكيلون الأكاذيب من جوار
الكعبة الم�ش ّرفة ،ومِ ن على منابر الحرمين ،ولي�س �آخر ذلك
كذبة الإفك الجديدة (ا�ستهداف مكة المكرمة ب�صاروخ) ،وكل
ذلك نو ٌع من اال�ستغالل الخبيث للمقدَّ�سات الإ�سالمية �ض َّد ما
هو �أي�ضا �أكبر قد�سية و�أعظم حرمة� ،إنه دم الم�سلمين �أطفاال
ون�ساء و�شيوخا و�شبانا الذي ُي ْ�س َف ُح بطائراتهم وقنابلهم ب�شكل
يومي.
 -4يرف�ض ُّ
كل َمنْ يجري في عروقه بقية دماء �أن ي�س ّلم قري َبه
و�أهلَه وبلدَه للمعتدي الخارجي ،فه�ؤالء م�شركو بني ها�شم وبني
المطلب رف�ضوا ت�سليم النبي (�ص) للقتل �أنف ًة وحمية ،و�صبروا
على الح�صار والجوع وال�ضغط االقت�صادي واالجتماعي ولمدة
� 3سنوات ،وهنا نت�ساءل عن نوعية الدماء التي تجري في عروق
المرتزقة والمنافقين الذين �ص ّفقوا وهللوا للعدوان ولتدمير
اليمن �إن�سانا ودولة وم�صالح عامة!!
 -5كثير من م�شركي بني ها�شم وبني المطلب وغيرهم وقفوا
�ضد تحالف العدوان على �أهلهم ،ومع ذلك ف�إن �أبا لهب والذي
كان عم الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� ،أبى حقدُه ول�ؤمُه
وحقارته وارتباطه بحمالة الحطب �إال �أن يكون �سل َفا جديرا

بخلفه الزنداني والعتواني وبن دغر ،فكان ينزل �إلى �سوق مكة
ليغري التجار بمبالغ كبيرة حتى ي�ض ِّيق على �إخوته و�أبنائهم
و�أقاربهم في الح�صول على وجبة غذاء؛ لأن الحقراء دائما
يتلذذون ب�سماع بكاء �أطفال �أقاربهم و�أهلهم ،لكن الحق �أنه كان
فردا في قذارته� ،أما ه�ؤالء فتكتظ بهم فنادق دول التحالف.
َ
مواقف حميدة في ك�س ِر
�سجل كثير من �أحرار كفار قري�ش
ّ -6
عدوان الح�صار ،وقد اعتر�ض �أبو جهل حكي َم بن حزام بن
خويلد ،ابن �أخي �أم الم�ؤمنين خديجة ،وهو يحمل ق ْمحا �إلى
عمته خديجة ،فقال له �أبو البختري  -الم�شرك الحر :-خل
�سبيل الرجل .ف�أبى �أبو جهل ،ف�أخذ �أبو البختري لحى بعير
ف�ضربه به ف�شجه ورف�سه.
وكان ه�شام بن عمرو  -وله قرابة من ها�شم بن عبدمناف من
جهة �أمه  -ال يفت�أ ي�أخذ الجمل محمال بالحبوب ،فيذهب به
�إلى فم ال�شعب ليال ويطلقه �إلى القوم ،ولما ا�ستمر الح�صار
قام �أولئك النفر ب�إعالن نق�ض الح�صار ،بعد �أن كره عامة
القر�شيين هذا الإجراء الال�إن�ساني.
	ال�س�ؤال� :أين هم العلماء الذين يزعمون اقتداءهم بالر�سول
و�سنته من هذا العدوان؟ و�أين هو العالم العربي؟ والعالم
الإ�سالمي؟ لم ال تتح ّرك فيهم ُ
بع�ض �إن�سانية كما تح َّركت في
�أولئك القر�شيين الأحرار؟!
 -7ثبتت �أم الم�ؤمنين خديجة مع زوجها النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم في ال�شعب بنف�سها ومالها الذي َّ
�سخرته لمواجهة
الح�صار ،وما تفعله بنت اليمن اليوم اقتداء عظيم ورائع بهذه
ال�سيدة الكريمة ،ال بل وكانت مع ابن �أخيها حكيم جزءا من
تحركٍ عملي لإدخال الم�ؤن والغذاء �سرا �إلى ال�شعب للتخفيف
من معاناة المحا�صرين؛ ولهذا قيل :بني الإ�سالم على مال
خديجة ،و�سيف علي.
	-8الم�س�ألة وا�ضحة ،وبينة ،فلو عاد الر�سول (�ص) �إلى �أو�ساطنا
فهل �سنجده متخندِ قا مع دول العدوان الأمريكي ال�صهيوني؟
هل �سنراه جنبا �إلى جنب مع مرتزقة بالك ووتر ،ويدعم
ميلي�شيات الجنجويد ،وي�ص ِّفق لبيانات الزنداني ،وهرطقات
�صعتر؟ وتفجيرات القاعدة وداع�ش؟ هل �سيكون في �صف
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