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حصار وحصار  ...إلى زوال
الحمد هلل ,والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
فقد جاء رسول اهلل  بالهدى ودين الحق ,ولكن قريش كذبته وناصبته العداء ,وترصددته فدك كدل طريدق لتصدد النداع عنده,

وعددن رسددالته التددك جدداء بهددا رحمددل للعددالمين ,وكددان مددن عددداكهم ذاا الحصددار الجدداكر الطددالمن الددذ طالدده ومددن معدده مددن
المؤمنين ,وحتى أقاربه الذين ناصروه حميل ,وقد كان ذلا فك شهر المحرم مدن العدام السدابل للبعادل الشدري ل ,وحتدى المحدرم
مدن العدام العاشدر ,وقدد نصدب بندود وايقدل الحصدار علدى أال ينكحدوا يلديهم وال ينكحدووم ,وال يبيعدووم شديكا ,وال يبتداعوا مددنهم,
وال يدعو سببا من أسباب الرزق يصل يليهم ,وال يقبلوا منهم صلحا ,وال تأخدذوم بهدم أرفدل ,وال يخدالطووم ,وال يجالسدووم ,وال
يكلمووم ,وال يدخلوا بيوتهم ,حتدى يسدلموا يلديهم رسدول اهلل  للقتدل ,ادم تعاوددوا وتوااقدوا علدى ذلدا ,وقدد علقدوا الصدحي ل فدك
جددوا الكعبددل توكيدددا علددى أن سددهم ,فلبددب بنددو واشددم فددك شددعبهم اددالب سددنين ,واشددتد علدديهم الددبالء والجهددد ,وقطع دوا عددنهم
األسواق ,حتى اضطروا يلى أكدل ورق الشدجر ,يلدى حدد أن أحددوم يخدرل ليبدول فيسدمل بقعقعدل شدكء تحتده ,فد ذا ودك قطعدل

مدن جلددد بعيدر فيأخددذوا في سدلها ,اددم يحرقهددا ادم يسددحقها ,ادم يسددت ها ,ويشدرب عليهددا المدداء فيتقدوى بهددا أيامدا ,حتددى قدديض اهلل

سددبحانه لددنقض الصددحي ل أناس دا مددن أشدراا قدريش ,يذ قددام المطعدم بددن عددد يلددى الصددحي ل ووددك معلقددل فددك الكعبددل ليشددقها,
ون﴾[التوبل.]23:
فوجد األرضل قد أكلتها يال (باسما اللهم) ,قال تعالىَ ﴿ :وَيأَْبى اهلل يال أ ْ
وره َولَ ْو َكرهَ اْل َكافر َ
َن يتم ن َ
وأمدام ذكدرى الحصددار الطدالم للنبدك  ومددن معده فددك شدعب أبدك طالددب ,وازاء حصدار زدزة الجداكرن التدك بدددب مالمدر كسدره
تمأل اآلفاقن ال سيما بعد نصر شعبنا المؤزر فك معركل حجارة السجيلن نقف على بعض العبر والعظات ,ومنها:
 1ب-يددان عطدديم صددبر النبددك  ,علددى مددا لقيدده مددن اآلالم مددن قبددل أعددداء اهلل تعددالى ,فهددم لددم يترك دوا سددبيال للعددداء يال
سلكوه ,حتدى كدان ودذا الحصدار الطدالمن فلدم ي دب فدك عضدد النبدك  ,ولدم يدوون مدن عزيمتده لمواصدلل الددعوة يلدى

اهلل تعالى.

- 3بالرزم من عطم محنل الحصار يال أنها كانب زادا عطيما للجيل المؤمن فك البناء والتربيل ,حيدب سداوم بعضده فدك
تحمل آالم الجوع والخوا ,والصبر على االبتالء ,وفك طل م اررة الحصار وقسوته كانوا يخرجون فدك مواسدم الحد
لدعوة الحجي يلى دين اهلل تعالى.

- 2كانددب قسددوة الحصددار سددببا فددك خدمددل الدددعوة والدعايددل لهددا بددين قباكددل العددرب ,فقددد ل تدب أنطددار الجزيدرة العربيددل يلددى
وذه الدعوة التك يتحمل صاحبها وأصدحابه الجدوع والعطدش والعزلدل لكدل ودذا الوقدب ,أادار ذلدا فدك ن وسدهم أن ودذه
الدددعوة حددق ,ول دوال ذلددا لمددا تحمددل صدداحب الرسددالل وأصددحابه كددل وددذا األذى والعددذاب ,ووددذا مددا نلمسدده اليددوم مددن

التعاطا الكبير فك الكاير من دول العالم مل قطاع ززة رفضا لحصاره الجاكر ,وتعاط ا مل أوله المطلومين.

 4ي-بد دراز العاقب ددل الحتمي ددل للص ددابرين عل ددى األل ددم ,الا ددابتين عل ددى المب دداد  ,المتمس ددكين ب دددينهم ,المت ددوكلين عل ددى ربه ددم,
المعددين مددن القدوة مددا اسدتطاعوا للقدداء عددووم ,فد ن لهدم مددن اهلل تعدالى ت دري الكدروب ,ولهددم النصدر علددى أعددداكهم,
وما معركل حجارة السجيل التك أعز اهلل تعالى فيها شعبنا رزم م اررة الحصار يال خير دليل.
ون﴾[آل عمران.]121:
﴿ َواهلل َزال ٌ
َمره َوَلكن أَ ْكاََر الناع َال َي ْعَلم َ
ب َعَلى أ ْ

