
 

 

 ون!!! يال يستح حقاً هنم إ
 الكفر نظمةأ ويطبقون شرعته صونق  وي    النبوي ابملولد  حيتفلون

  على  ؛خضراأل للوناب احلوثيي  مجاعة سيطرة  حتت اليت واملدن احملافظات، وبقية صنعاء، العاصمة اكتست
  األطقم  وكذلك  شياعواأل  األتباع سيارات رش ومت ،والراايت القماشية، شرطة واأل اخلضراء، اإلضاءات  مستوى

  الصالة  أفضل صاحبه على ،النبوي ابملولد االحتفال  حبجة ؛اخلضراء لبودرةاب النارية والدراجات واألمنية، العسكرية،
 . التسليم وأزكى 

 :االحتفال هلذا  التجهيزات  هذه حول الوقفات  بعض  ولنا
  تصوير  هو ،احلوثيي  مجاعة صورهت كما  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول  الوالء بتجديد النبوي ابملولد االحتفال تصوير إن -1
  هللا  رسول يوال  فمن . به واالقتداء  واتباعه حببه يكون وإمنا مبولده ابالحتفال  يكون  ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لرسول  فالوالء  خاطئ؛

  وال  ، اإلسالم أنظمة  ويطبق  بشرعه حيكم هللا  رسول  يوال  ومن !املتحدة( )األمم  النصرانية  األمم هيئة إل  حيتكم  ال
  يصر  احلوثي إن بل  -... و االقتصاد ف  الرأمسال والنظام  احلكم،  ف  اجلمهوري  كالنظام  األنظمة؛ من  اغريه يطبق
  الناس  أموال جيب  ال  هللا رسول يوال  ومن !!اجلمهورية على خوف ال  قالف خصومه من  أكثر مجهوري أنه على

  ويسجنهم  قسراً، هللا عباد  خيفي ال هللا رسول  يوال  ومن !النبوي ابملولد االحتفال  حبجة والتسلط؛ واجلرب،  ابلقوة،
  ومن  !!حماكمة أي  وبدون  ذنب أي  بدون السنة تلو السنة والزانزين نو السج  ويودعهم  كاذب،  ببالغ أو  ابلشبهة،

 ...شره اتقاء  الناس خيافه ال  هللا رسول  يوال
  من  اجلباية ي قوان لتففع   دولة؛ وإمكانيات  مقومات على استولت  عصابة من  العجب كل  العجب -2
  وعطلت . زيدي أو  النصف  يقارب مبا  النفطية املشتقات  على جديدة ضرائب  تفرض  وأصبحت بل  ومجارك؛ ضرائب 
 وهي  أكثر، ونكد   أكرب  وبؤس   شقاء  ف  الناس وجعلت واملشاريع، اجملتمعية  اخلدمات وميزانيات واملستحقات، الرواتب
 ما  وحت  صنعاء، دخوهلم ويوم الشهيد، ويوم الصرخة، ويوم املولد، عاشوراء إل الغدير يوم فمن ؛احتفاال األكثر

  من  مالياً  تغطيتها يتم  املناسبات هذه  من  مناسبة كل  وف ...به حيتفلون  مارسآذار/ 26 العدوان يوم  يسمونه
 !ممنه  تسلم ال  ة الصغري  األكشاك وحت   واملصانع،  واملطاعم، التجارية، واملراكز والفنادق، احملالت، صحابأ

  آل  استخلف  وقد هللا؛ هبدى جاء الذي جدي مولد هذا" ابب من هو النبوي؛ ابملولد احلوثي احتفال إن -3
  األهداف  بعض وهناكاحلال.  لسان  هذا - "هللا برسول ارتباط يب وارتباطكم ولي كم فأان اهلدى؛ علم وأان عليكم، بيته

  النب حب  ايفطة حتت حوهلم  من الناس وجتميع ل،املا تكس ب مثل رمسي بشكل املولد  مناسبة إحياء  من األخرى 
 . القوة الستعراض   املناسبة واستغالل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

  يرون  ألهنم  واحلكمة؛ اإلميان أهل  على منها  األهداف مترر وال تنطلي  ال وغريها؛ االحتفاالت  هذه ولكن
 . الكافر ابلغرب  احلوثي أيها ارتباطك
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  ترقع  املتحدة( لألمم املشاريع وحدة UNOPS) نشاهد وي؛النب ابملولد لالحتفال أمواهلم جتب أنت فبينما
  وأجهزة  بوسائل تزودك املتحدة األمم  سفن فإن الغدير؛ بيوم حتتفل أنت بينماو  !تعبيدها على وتعمل الشوارع

  وبينما !لك التابعي  اجلرحى تعاجل املتحدة األمم  منظمات فإن  بعاشوراء  حتتفل أنت وبينما !العسكرية تصاالتاال
  مشروعك  سبيل ف قتيالً  قدمت أسرة لكل  غذائية  سلة تصرف املتحدة  األمم فإن الشهيد؛ بيوم حتتفل تأن

 منها نزلت  أنت بينما صعدة  جبال إل  صعد وكيف  لك عمر  بن مجال  قدمه ما يعلمون اليمن فأهل !!الطائفي
نفسه  الوقتف و  )الشرعية( تسمى ملا اً ند منك جعل  الذي الشيخ ولد  قدمه ما ويعلمون. صنعاء إل  للدخول
 النصراين وكذلك الثورة،  بقائد مؤسساته بعض  تقارير  تسميك أخرى  واترة نقالبيةا ا يليشم زعيم أبنك  تصنفك
  جون  من  مسقط ف األمريكان مع ةاملتكرر  ابمسك الناطق لقاءات ننسى وال ك!!ويشكر  تشكره  الذي احلال املندوب

  ابسم  والطائفية  الدينية  ابالحتفاالت  تتمسح  فال  وحباله؛ ابلغرب رتباط ا هو  ارتباطك نأ  فاعلم  ...يليه ومن  كريي
 !!اإلسالم
  الرفيق  إل ورفع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  مولد  فيه كان   األول؛ ربيع من  عشر  الثاين أن  املسلمي  على خيفى  ال -4
  بعام  هجرته عام ومسي يل،الف بعام مولده  عام فسمي ؛نفسه لتاريخاب املنورة املدينة ووصل ،نفسه التاريخ ف األعلى
  للدين وكان شوكتهم، وَقوِيت املسلمون، واعتز الدين، ظهر فيه ألن هلم؛ اترخياً  املسلمون اختاره اهلجرة  وعام. اهلجرة

 .كافة   للناس  ونور هدى  رسالة  وحتمله أحكامه، تطبق  دولة
  الناس  خيادع مبحبته كاذب   وهل شرعته يطبق  وال والتسليم  الصالة فضل أ عليه الرسول مبولد حيتفل من إن -5

  بل  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مبولد  االحتفال  ه من املطلوب  ليس  الدولة  رأس على  يكون من إن .تهجونبوي حيتفلون  يناهمأر  ولو 
  وتسيري  قصىاأل حترير  منه املطلوب، للناس الكرمي رسولنا به أتى  الذي النور ومحل سالماإل  تطبيقهو  منه املطلوب
  وينهى ابملعروف مرأي ،خرياً  ويفعل خرياً  ينطق نأ املطلوب والعدل،  مناأل  توفري و  لناسا عايةر  منه املطلوب  ،اجليوش

 !!سالماإل بالد ف  الكفار مبعوثي  ويستقبل أبصحابه، قدحيو  ه سنت ينكر نأ  ال  املنكر، عن
  اليت  ةدول ال  إلعادة اعملوا لوائه؛  حتت واحلشر ،ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته ترجون  من  اي ،اإلسالمية اجلماعات من إخوتنا فيا

 عمالئه  واجتثاث الغرب، حبال  قطع  على القادرة  وهي دينكم، وأحكام  شرعكم،ل املطبقة وهي  عزكم، ففيها ؛بناها
  هذه  تزيل  إسالمية  دولة  وجود  لعدم الناس؛ لدى قبوالً  تلقى  لن فدعواتكم خرة؛واآل الدنيا عز   لتنالوا  فسارعوا
  هذه إلجياد العاملي  مع تعملوا  أن  - نفعاً  جتدي  لن عقيمة ت نقاشا  ف الدخول ومن - ذلك  من فاألول . املنكرات
  غري ومن  ،املنكر عن  وتنهى ابملعروف وأتمر املنكرات على فتقضي  اإلسالم؛ حظرية إل ابلناس  ستعود اليت  الدولة؛

 فاحلقوا بركب العاملي هلا. ؟قذكم تن -  الزمان من  قرانً  13 حكمت   اليت -  اخلالفة دولة
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