
البداية كانت مع وكيل محافظة الحديدة، 
ــذي أكد على  ــي، وال ــن الجماع عبدالرحم
ــرى  ذك ــة،  الديني ــذه  به ــال  االحتف ــة  أهمي
ــي تصادف  ــريف، والت ــد النبوي الش المول
الـ12 من ربيع أول، وفي هذا اليوم نعبر عن 

حبناللرسول األعظم.
ــبة  ــاء بهذه المناس ــف: إن االحتف ويضي
السنوية الغالية يعني تجديد العهد والوالء 
ــالم  ــوله وللمؤمنين بأننا أمة اإلس لله ولرس
ــد صل الله  ــج الحبيب محم ــير على نه نس

عليه وآله وصحبه وسلم.
الراهنة  ــروف  الظ واختتم:بالرغم من 
ــم العدوان  ــا، ورغ ــها بالدن ــي تعيش الت
والحصار يبقى موعد االحتفال بالمولد 

النبوي الشريف، موعداً مقدساً لدى 
ــكل عام وأبناء  كل اليمنيين بش

ــدة على  ــة الحدي محافظ
ــوص  الخص ــه  وج

ــر  تحض ــث  حي
البهجة  ــه  في

ــزج  ــة ويمت ــه األحب ــارب في ــرور وتتق والس
ــة والمودة  ــي بمعاني المحب الجو الروحان

والتكافل االجتماعي.

مناسبة دينية 
ــبة العظيمة،  ــذه المناس ــواء ه ــن أج وع
ــروس  ــي ع ــادي إبراهيم: ف ــول األخ، ش يق
ــة المولد  ــي ليل ــر وتحديداً ف ــر األحم البح
ــث  حي ــة  خاص ــة  نكه ــريف  الش ــوي  النب
ــات  حلق ــي  ف ــباب  والش ــال  األطف ــرى  ت
ــى اإلكثار من  ــة إل ــرآن" باإلضاف الذكر "الق
ــلم،  ــد صلى الله علية وس ــر النبي محم ذك
ــاجد بالمصلين،وتكسى  كما تمتلئ المس
ــض، وتزين  ــون األبي ــن بالل ــوت الرحم بي
ــع أنواراً، وغيرها  ــوارع بالقناديل لتش الش
ــي تعبر عن  ــر االحتفال الت ــن مظاه م
ــبة الدينية  فرحتنا بهذه المناس

والغالية على قلوبنا.
ــو  أدع ــاف:  وأض
ــن  اليم ــاء  أبن
وأبناء  ــة  عام

ــاركة في احياء  ــدة خاصة إلى المش الحدي
ــد النبوي  ــبة العظيمة - المول ــذه المناس ه
ــيرة  ــى مناقب وس ــرف عل ــريف –والتع الش
الرسول األعظم ودالالت المناسبة العظيمة 
ــول األعظم صلى الله عليه  لالقتداء بالرس
وآله وسلم واإليمان بعظمته وأهمية اإلشادة 

. به والتمسك به كقائد ومعلم وُمــرٍَبّ

ذكرى خالدة
ــي،أن  المعط ــد  محم ــن،  المواط ــد  وأك
ــبة العزيزة والذكرى  االحتفال بهذه المناس
ــاٌء بنعمة  ــدة إنما هو احتف ــدة المجي الخال
ــِل الله  ــى وتقديٌر لفض ــبحانه وتعال الله س
ــكٌر لله على ما َمَنّ به  ــبحانه وتعالى وش س
ــلمين  ــاء وعلى المس ــرية جمع ــى البش عل
ــهم يتلو  ــوالً من أنفس حينما بعث فيهم رس
ــاب  ــم الكت ــم ويعلمه ــه ويزكيه ــم آيات عليه

والحكمة.
ــة الحديدة كغيرها  ــاء محافظ وأردف: أبن
ــذه  ــل به ــة تحتف ــات اليمني ــن المحافظ م
المناسبة العظيمة وعلى نحو متميز حيث 
ــزة من واقع  ــبة العزي ــذه المناس نحتفل به
ــه صلوات الله  ــول الل محبتنا العظيمة لرس
ــع انتمائه األصيل  ــه، من واق ــه وعلى آل علي

لقَيم ومبادئ اإلْســَالم العظيمة.

عدو متغطرس
ــدوان  الع ــن  م ــم  بالرغ ــالً:  قائ ــم  واختت
ــم على بالدنا، ورغم الحصار الجائر  الغاش
ــم الحياة ال يزال  ــذي اخفى معه كل معال ال
ــذا العدو  ــن صامدين في وجه ه ــاء اليم أبن
ــعبه بدون  المتغطرس الذي دمر اليمن وش
ــعب  ــزال الش ــه ال ي ــذا كل ــم ه ــة، وبرغ رحم
ــبات الدينية  ــكل المناس ــي يحتفل ب اليمن
ــريف،  ــا المولد النبوي الش ــة ومنه العظيم

وكل عام واألمة اإلسالمية بألف خير.

تجهيزات واستعدادات
ــوزي،  الجرم ــر  ــدث األخ، عم ــدوره تح ب

قائالً:
ــن  م ــا  كغيره ــدة  الحدي ــة  محافظ
ــتقبل مولد خير  ــة تس ــات اليمني المحافظ
ــل الصالة  ــه أفض ــه وعلى آل ــرية علي البش
ــن التجهيزات  ــد م ــليم بالعدي ــى التس وأزك
ــتعدادات والتزيينات لشوارع وأحياء  واالس
ــين  ــدة هذه السنة، متناس ــة الحدي محافظ
ــعودي  ــا العدوان الس ــي خلفه ــراح الت الج
ــروض  المف ــر  الجائ ــار  والحص ــم  الغاش
ــى المعاني  ــي، لتتجل ــعب اليمن ــى الش عل

الحقيقية.

دعم مادي ومعنوي
الشريف  النبوي  المولد  في  ويضيف: 
تتميز محافظة الحديدة بصفات تنفرد بها 
عن عديد المحافظات وإحياؤها للمناسبة 
األعظم صلوات  الرسول  بأن  للتذكير  يأتي 
الله عليه وآله وسلم – بعث  في زمن ال قيمة 
منهم   ويجعل  المسلمين  ليوحد   – للعرب 
قادة العالم لقرون طويلة كما جاء اإلسالم 
ودعا إليه والذي وحدهم وجعل منهم ومن 
دولتهم قادَة العالم لقرون طويلة، كما يأتي 
ليقدموا  عظيم  فج  كل  من  الحديدة  أبناء 
ومعنوياً  مادياً  دعماً  مقدرته  بحسب  كل 
مشاركاتهم  إلى  باإلضافة  للمحتاجين، 
وتعلقهم  حبهم  مــدى  على  تــدل  التي 
ببلد  وصفهم  الذي  المصطفى  بحبيبهم 
"ألين  قال:  حين  وكذلك  والحكمة  اإليمان 

قلوباً وأرق أفئدة".

التفاعل اإليجابي
الــزعــرور،  إبراهيم  األخ،  تحدث  كما 
فاعالً  أنموذجاً  قدموا  تهامة  أبناء  بالقول: 
في التعاون والعمل الدؤوب من خالل تزيين 

تلوين  وكذا  باألقمشة،  المحافظة  شوارع 
من  وأيضا  النبوي،  المولد  بألوان  سيارتهم 
في  اإليجابي  والتفاعل  المشاركة  خالل 
بهذه  واالحتفاالت  والندوات  األمسيات 
مما  وبالرغم  العظيمة،  الدينية  المناسبة 
عبثية  حرب  من  اليمني  الشعب  يكابده 
وحصار جائر ال تزال عروس البحر األحمر 
الشريف  النبوي  بالمولد  لالحتفال  تتزين 
ولن يمنعنا عن االحتفال ال عدوان سعودي 

وال أمريكي وال إسرائيلي.

فعاليات متنوعة
ــال:  فق ــاوي،  مخ ــده  عب ــن،  المواط ــا  أم
شهدت وتشهد محافظة الحديدة فعاليات 
ــن مكانة  ــة تعبر ع ــة وفني ــة خطابي متنوع
ــوب ونفوس  ــبة الدينية في قل ــذه المناس ه
ــذه  ه ــت  ــا تخلل كم ــلمين،  المس ــدان  ووج
ــطة أناشيد وفقرات فنية  الفعاليات واألنش
ــاء ذكرى  ــي مضامينها أهمية إحي ــدت ف أك
المولد النبوي بهدف االقتداء بنبي الرحمة 
ــه وآله  ــى الله علي ــن عبدالله صل ــد ب محم
وسلم والسير على نهجه القويم واالنتصار 

لقضايا المستضعفين.
ــعب اليمني رغم المعاناة  وأردف: إن الش
ــها  ــانية الظروف الصعبة التي يعيش اإلنس
ــعودي والحصار الجائر  جراء العدوان الس
ــم لها  ــول األعظ ــرى مولد الرس ــتظل ذك س
ــن كونها  ــا كيمنيي ــة في قلوبن ــة خاص مكان
ــى قلوبنا الفرحة،  ــبة عظيمة تعيد إل مناس
ــات في مواجهة  ــدد فينا العزيمة والثب وتج
ــا..  ــا وعزتن ــن كرامتن ــل م ــن أراد الني كل م

والنصر حليفنا إن شاء الله.

المولد السعيد
ــي،  الحودل ــر  ناص ــه  عبدالل ــيخ،  الش
إن  ــول:  يق ــدة،  بالحدي ــجد  مس ــب  خطي

ــد، يحمل  ــود من جدي ــعيد، يع ــد الس المول
ــة  قص ــي  يحك ــد،  المجي ــن  الزم ــريات  بش
ــار الِعزِّ الرغيد،  ــس المديد، ويروي أخب األن
ــون الرحيب،  ــن الك ــد الحبيب، يزي ــه مول إن
ــج نفس الكئيب، ويحلي كتاب حياتنا  ويبه
بثوب قشيب، إنه المولد الشريف، ذو القدر 
المنيف،الذي أضاء الدروب، وأشرقت بنوره 
ــبة الذكرى،  ــا، والمناس ــوب، يطل علين القل
والفرحة البشرى، دائما توافينا في الموعد 

المنتظر، في الثاني عشر،من ربيع األول.

عادات وتقاليد
الحديدة  في  والتقاليد  العادات  وعن 
الشريف  النبوي  المولد  بليلة  لالحتفاء 
وعادات  تقاليد  الحديدة  قال:في محافظة 
النبوي  بالمولد  لالحتفاء  وطــقــوس 
الشريف ففي هذه الليلة من كل عام اعتاد 
بها  االحتفاء  الحديدة  أبناء  من  الكثير 
في  التسبيح  في  وقتهم  جل  يقضون  إذ 
الصالة  من  واإلكثار  والمبارز  المساجد 
عليه  الله  صلى  المصطفى  الحبيب  على 
وسلم، وفي هذا اليوم أيضاً تشدو النفوس 
الغالبية  ويصوم  وبهجة  فرحة  لتمتلئ 
األسواق  وتكتظ  الليلة  هذه  في  العظمى 
حاجيات  لشراء  والمتسوقين  بالبائعين 
حول  األطفال  ويجتمع  بها،  االحتفاء 
المساجد قبيل المغرب ويلبسون المالبس 
العشاء  صالة  حتى  وينتظرون  الجديدة 
ويذهبون للمنزل للعشاء وبعدها يعيشون 
على  الصالة  من  باإلكثار  المباركة  ليلتهم 
وأزكى  الصالة  عليه  المصطفى  الحبيب 
أفراد  بين  التزاور  يتم  التسليم وبعدها 
ينقطع  قد  األسر  فبعض  والمجتمع  األسر 
أن  ما  لكن  تالقيها ألسباب خالفات أسرية 
الجميع  يتسابق  حتى  المناسبة  هذه  تهل 

للقاء وطي صفحات الجفاء.

07الثــــورة طتاشزات

أبناء محافظة الحديدةأبناء محافظة الحديدة:: املولد النبوي.. محطة إيمانية  املولد النبوي.. محطة إيمانية 
لتعزيز لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان والحصارالصمود يف مواجهة العدوان والحصار

أكدوا وقوفهم صفًا واحدًا إىل جانب الجيش واللجان الشعبية ودعمهم مختلف الجبهات بالمال والعتاد والرجال

ــادف الـ 12 من ربيع  يحتفل   ــدة بالمولد النبوي الذي يص ــاء محافظة الحدي أبن

ــه صلى الله عليه  ــول الله، محمد بن عبدالل ــن كل عام، مولد رس األول م

وآله وسلم، والتي باتت تعرف لدى أبناء الحديدة بليلة "أمبهجة".

ــدو معها  ــدة أجواء روحانية تش ــة يعيش أبناء الحدي ــبة الدينية العظيم ــذه المناس ــي ه  فف

ــبة الفضيلة حيث تطل معه فيوض الرحمة لتصنع  النفوس لتمتلئ فرحة وبهجة بهذه المناس

في أنفسنا شعوراً وفرحة وروحانية مكللة بأعمال الخير والتكافل والتراحم والتعاون وخاصة 

ــات ويرفع فيه  ــال ويتقبل فيه القرب ــف الله فيه األعم ــوم الفضيل الذي يضاع ــي مثل هذا الي ف

الدرجات أعلى المراتب.

ــات أبناء  ــدة لمعرفة انطباع ــة الحدي ــريعة في محافظ ــرت جولة س ــورة) أج ــة (الث صحيف

ــريف.. وهاكم  ــتعدادهم لالحتفاء بالمولد النبوي الش ــبة العظيمة واس المحافظة بهذه المناس

المحصلة:

الحديدة / غمدان أبو علي

احتفالنا بهذه املناسبة الغالية يأتي الستلهام قيم الخري التي حثنا عليها ديننا الحنيفاحتفالنا بهذه املناسبة الغالية يأتي الستلهام قيم الخري التي حثنا عليها ديننا الحنيف
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