
عما يدعيه اليهود والنصارى وأذنابهم من آل سلول املتقولني عىل إحياء الذكرى السنوية ملولد الرسول األعظم، نحتفل هذه األيام بمناسبة بعيداً 

غالية عىل قلب كل مسلم ومسلمة وهي ذكرى املولد النبوي الرشيف لرسول األمة الذي أرسله الله شاهدا ومبرشا ونذيرا للناس كافة، إحياء 

ــنا واألوالد وأجيالنا  ــكل جماعي هو لتذكري أنفس ــول األمة، وأن االحتفاء بش ــوي وإظهار املحبة والفرحة واالبتهاج هو إحياء لذكرى رس ــد النب ــرى املول ذك

ــالمي والنعمة املهداة التي منَّ الله عىل األمة أجمع وهو الرسول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم... ــماحة الدين اإلس ومجتمعاتنا والعالم بأكمله بس

حيث كانت األمة يف جهل وضالل وعبودية وقهر، وهو من أخرج الناس من عبادة الطاغوت إىل عبادة الله الواحد ،ومن الظلمات إىل النور، وليكن مولد الرسول 

األعظم مولداً للعالقة الصحيحة بيننا وبني تعاليمه حتى ال نسمح لألمور الفانية ومشاغلها ان تفصل بيننا وبينه ولنوطن أنفسنا عىل تمثيل سريته وأخالقه 

وقيمه ووصاياه يف واقعنا فتسمو حياتنا وتسعد آخرتنا وترقى مجتمعاتنا وتنشأ أجيالنا عىل حب اإلسالم.

إعداد/ رجاء عاطف

10 الثــــورةطظاجئات

املولد النبوي الشريف..املولد النبوي الشريف..
االحتفاء به تعزيز للثبات على نهج الخري والسالم

ــم الـــرســـالـــة املــحــمــديــة ــي مــحــطــة هــامــة لـــالســـتـــزادة مـــن ق

ــرة  العط ــرى  بالذك ــاالت  االحتف ــاوت  تتف
ــول  ــة للمولد النبوي الرشيف مولد رس الجليل
ــلم- من  ــه عليه وآله وس ــد - صىل الل ــه محم الل
ــمياً  ــد إىل آخــر، باعتبار هذا اليوم عيداً رس بل
ــالد هذا  ــتذكار مي ــاالت واس ــه االحتف تقام في
ــا ككل عام تحتفل  ــان العظيم، ويف بالدن اإلنس
معظم املحافظات اليمنية يف هذا اليوم والشهر 
ــن بقية  ــزة تختلف ع ــن روحانية ممي ــه م ملا ل
ــاء والتنظيم  ــتعداد لالحتف ــم االس ــام ويت األي
ــبق بعدة طرق تنوعت بني تزيني الشوارع  املس
ــة وخطب  ــاالت ديني ــل احتف ــارات وعم والح
ــيد يف املدارس والجهات الرسمية وتقام  وأناش
ــا  ــع فيه ــازل ليجتم ــاجد واملن ــد يف املس املوال
الناس ويلتم الشمل دون تفريق بينهم ملا لهذه 

املناسبة من أهمية يف قلوب البرشية.. 

اقتفاء قدوتنا الحسنة
ــن نحتفي بهذه  ــا يجب علينا ونح إن أهم م
ــبة العظيمة وحباً يف رسول الله الرحمة  املناس
ــه  ــداء بخطوات ــريته واقت ــاء لس ــداة اقتف امله
ــام املخيمات التطوعية الخريية  وتحركاته، تق
ــربع  ــة الت ــني حمل ــب تدش ــة إىل جان والعالجي
ــاء الجيش واللجان  ــدم للمجاهدين من أبن بال
الشعبية، وأيضا عمل الكثري من األنشطة التي 
ــا بالفعالية الكربى  ــتمر حتى يتم تتويجه تس
ــتقام احتفاء وابتهاجا وإكراما للمولد  التي س
ــف عليه وعىل آله أفضل الصالة  النبوي الرشي

وأتم التسليم. 

التحلي بصفاته 
ويحثنا ديننا الحنيف برضورة االقتداء بما 
جاء به الرسول من مبادئ وسلوكيات لتعزيز 
التسامح واملحبة بني أبناء األمة واالصطفاف 
ــلوكيات  الس ــكل  ل ــدي  للتص ــد  واح ــق  كفري
ــرة،  ــنة املطه ــم والس ــرآن الكري ــة للق املخالف
ــه عليه وآله  ــه صىل الل ــاً التحيل بأخالق وأيض

وسلم وما جسده من دور عظيم يف تحرير األمة 
ــا إىل النور  ــالمية من العبودية وإخراجه اإلس
لنجتث الظلم والظالم بهذا، لذلك فإن األهمية 
ــة التي  ــبة العظيم ــال بهذه املناس ــن االحتف م
ــالمية الدروس  ــتلهم من مآثرها األمة اإلس تس
والعرب يف الثبات ومناهضة الظلم ونرصة الحق 
ــذه الصفات والتحيل  ــرضورة العودة له ومن ال
بها خاصة ونحن يف ظل الظروف التي تعيشها 
ــقاق.. وما يعانيه  ــة العربية من تناحر وش األم
ــم  ــن عدوان غاش ــم م ــي العظي ــعب اليمن الش
ــن يدعون  ــعود وحلفائهم الذي ــل آل س ــن قب م
االنتماء لإلسالم بينما أفعالهم وعدوانهم عىل 

ــعب اإليمان والحكمة يدل عىل تجردهم من  ش
كل القيم واملبادئ اإلسالمية التي أرساها نبي 
الرحمة محمدا صلوات الله وسالمه عليه وآله.

دعوة لالصطفاف والتضافر
ــي لدعوة الجميع  ــبة تأت وكما أن هذه املناس
ــدا  ــا واح ــوف صف ــود والوق ــر الجه إىل تضاف
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــب أبط اىل جان
املرابطني يف مواقع العزة والكرامة والصمود يف 

وجه العدوان الغاشم..
ــد الكثري عىل  ــبة العظيمة يؤك وبهذه املناس
أهمية تنظيم الحفل بالتزامن مع االنتصارات 
ــان  واللج ــش  الجي ــال  رج ــا  يحققه ــي  الت

ــدوان واملرتزقة  ــول الع ــحق فل ــعبية يف س الش
ــن يف كل الجبهات القتالية  واملعتدين عىل اليم
ــه يرص  ــن خالل ــذي م ــرب ال ــدي األك ــو التح وه
ــات واملواجهة  ــعب اليمني عىل الثب ــاء الش أبن
ــالل والعدوان  ــي والض ــوى البغ ــمة لق الحاس
واالنتصار إلرادته وحقه يف الذود عن السيادة 

الوطنية..

محطة سنوية
ــة  ــوي الرشيف ــد النب ــرى املول ــدف ذك إن ه
ــلمني  ــو تذكري املس ــة، وه ــنوية هام ــة س محط
باملبادئ السامية والعظمية التي أرساها سيد 
ــالم  ــه وآله الصالة والس ــد علي ــلني محم املرس

ــا تعيد صياغة ذواتنا  للعالم أجمعني ودالالته
ــنا بالكون والحياة واأللم اإلنساني  وإحساس
ــور وإرشاقة خالدة  ــرية من ن من جديد ألنها س

يف سفر اإلنسانية التي غريت وجه العالم ..
ــارى عىل  ــل اليهود والنص ــا يعم  وليس كم
ــلني يف العرص  ــيد املرس ــو ذكر س ــب ومح تغيي
ــريية  ــالق القنوات التبش ــن خالل إط الحايل م
ــويه  ــم وتش ــن دول العال ــري م ــن يف كث واملبرشي
ــون أن توحيد  ــذي يدرك ــالمي، وال الدين اإلس
ــب مئات املاليني من  ــلمني وإظهار ح كلمة املس
ــبة  ــم يف مثل هذه املناس ــاء العال ــرش يف أرج الب
ــعوب  ــرا كبريا الن بقية ش ــة يمثل خط العظيم

العالم غري املسلمني سيتساءلون عن ذلك الرس 
ــول األعظم محمد صىل  اإللهي والرباني للرس
ــم التعرف  ــلم، مما يتيح له ــه وآله وس الله علي
ــرية النبوية لسيد البرشية النابعة من  عىل الس
ــزة عىل توحيد الله  ــرآن الكريم واملرتك روح الق
ــله القائمة  ــه وبمالئكته وكتبه ورس واإليمان ب
ــة  واملحب ــة  والعدال ــالم  والس ــالم  اإلس ــىل  ع
واإلخاء والتعاون واملساواة والصدق والجهاد 

يف سبيل الله.

التشويه لن يطال اإلسالم
ــبيل  ــاد والجهاد يف س ــا االجته ــب علين يج
ــل  قب ــن  م ــة  واملمول ــة  املزيف ــرية  الس ــف  كش
ــوهت اإلسالم واملسلمني  الصهيونية والتي ش
ــن الذبح  ــه دي ــالم عىل أن ــرت اإلس ــي أظه والت
والسحل والحرق والتفجري باألحزمة الناسفة، 
ــرية التي  ــري املصلني يف الجوامع هذه الس وتفج
ــعود ودويالت  ترعاها وتصدرها مملكة بني س
ــي  ــان الصهيون ــني للكي ــذراع اليم ــج ال الخلي
ــة  العربي ــدول  ال ــارصة  خ يف  ــي  واألمريك

واإلسالمية.
ــعود  ــلطات آل س ــماح س ــر ذلك س وكان آخ
ــول الله يف  ــجد رس دخول يهودي لتدنيس مس
املدينة املنورة والتقاط الصور فما بعد ذلك أيها 
األحرار أيها املسلمون أيها املؤمنون، وانتم من 
ــان يمان  ــب املصطفى (اإليم ــم الحبي قال فيك
ــذا وجب االحتفاء بذكرى  والحكمة يمانية)، ل
املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل 
ــه للبرشية  ــله الل ــليم الذي أرس الصالة والتس
ــارى  ــود والنص ــي اليه ــا يدع ــس كم ــة ولي كاف

واذنابهم من علماء آل سعود.
ــهداء  ــة للش ــاىل .... الرحم ــه تع ــأل الل ونس
ــات  ــرص والثب ــى .... والن ــفاء للجرح ... والش
للمجاهدين يف جبهات العزة والكرامة.... والعار 

واملذلة لتحالف العار وعمالئه ومرتزقته.
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ــة اب أمس  ــاء محافظ ــري أبن س
ــش  للجي ــة  ومادي ــة  غذائي ــة  قافل
يف  ــني  املرابط ــعبية  الش ــان  واللج
ــاء  االحتف ــبة  بمناس ــات  الجبه
ــي األعظم عليه  ــرى ميالد النب بذك

أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــول  الرس ــة  قافل ــوت  واحت
ــىل  ع األوىل)  ــة  (املرحل ــم  األعظ
ــام  وأغن ــواٍش  وم ــة  مالي ــغ  مبال
ــة وبطانيات  ــواد غذائية متنوع وم
ــات مختلفة، عىل  ــر ومعلب وعصائ
ــاحنات  الش ــن  م ــرشات  الع ــنت  م

والسيارات.
ــد  عبدالواح إب  ــظ  محاف وكان 
ــور  ــة الدكت ــالح ووكالء املحافظ ص
ــاوى  املس ــم  وقاس ــوكل  املت أرشف 
ــس  مجل ــو  وعض ــب  النقي وراكان 
ــتقبال  النواب أحمد النزييل يف اس
ــز  مرك ــا  وصوله ــدى  ل ــة  القافل
إىل  ــا  انطالقه ــل  قب ــة  املحافظ

الجبهات.
ــن  ثم ــة  القافل ــيري  تس ــالل  وخ
ــف الوطنية  ــالح املواق ــظ ص املحاف
ــم  ودعمه إب  ــاء  ألبن ــة  املرشف
ــال  ألبط ــتمرة  املس ــاندتهم  ومس
ــد  ــم ض ــان ووقوفه ــش واللج الجي

العدوان.
ــذه  ه ــيري  تس أن  إىل  ــار  وأش
ــس مراحل  ــيعقبها خم ــة س القافل

ــام القادمة لدعم  ــرى خالل األي أخ
املرابطني يف الجبهات.

ــذا  ه أن  إب  ــظ  محاف ــني  وب
ــا محافطة إب  القافلة التي تقدمه
للجبهات تعد من أكرب القوافل عىل 
ــتوى الجمهورية وتؤكد وقوف  مس
أبناء املحافظة ومساندتهم إلبطال 
ــعبية الذين  ــش واللجان الش الجي
يسطرون أروع املالحم البطولية يف 

الدفاع عن الوطن.
ــاء املحافظة إىل تقديم  ودعا أبن
املزيد من الدعم واملساندة للجيش 
ــال والرجال  ــعبية بامل واللجان الش

والنفري العام إىل الجبهات.
ــاع الصحي  ــري القط إىل ذلك ّس
ــة  قافل ــس  أم ــاء  صنع ــة  بمحافظ
ــني يف جبهات  ــة كربى للمرابط طبي
ــد  املول ــرى  بذك ــاًء  احتف ــود  الصم
ــه  صاحب ــىل  ع ــف  الرشي ــوي  النب
ــليم  التس ــى  وأزك ــالة  الص ــل  أفض

تحت شعار "أشداء عىل الكفار".
ــة املقدمة  ــيري القافل وخالل تس
ــة  باملحافظ ــة  الصح ــب  مكت ــن  م
ــفيات  واملستش ــة  الصح ــب  ومكات
واملرافق الصحية باملديريات، أشار 
ــة  ــة باملحافظ ــب الصح ــر مكت مدي
ــور خالد املنترص إىل أن قافلة  الدكت
ــاة  ــاذ حي ــهم يف إنق ــة ستس األدوي
األبطال املدافعني عن الوطن الذي 

ــه  عرفت ــدوان  ع ــع  ألبش ــرض  يتع
البرشية.

ــام ذكرى مولد  وأكد أهمية اغتن
ــول الكريم يف تعزيز التسامح  الرس
ــد الجبهات باملزيد من  واإلخاء ورف

القوافل.
ــتلهام  اس رضورة  إىل  ــار  وأش
الدروس والعرب من السرية النبوية.. 
ــة اغتنام أنظمة دول  الفتا إىل أهمي
ــة  ــبة ملراجع ــذه املناس ــدوان له الع
ــدها  رش إىل  ــودة  والع ــاباتها  حس
ــىل  ــي ع ــا الهمج ــاف عدوانه وإيق

الوطن.
وأشار مدير مكتب الصحة إىل أن 
ــرى املولد النبوي الرشيف تأتي  ذك
ــتقالل الـ 30  ــد االس ــا مع عي تزامن
ــتعمار الربيطاني  ــن االس نوفمرب م
ــد من خالل  ــاد بثوب جدي الذي ع

دعمه للحرب الظاملة عىل اليمن.
ــة  الرعاي ــر  مدي ــرب  اعت ــا  فيم
الصحية األولية احمد رشف الدين 
ــب الصحة باملديريات  ومدراء مكات
ــال  ألبط ــة  الطبي ــة  القافل ــم  تقدي
ــل  ــعبية أق ــان الش ــش واللج الجي
ــاهمة يف  ــه للمس ــن تقديم ــا يمك م
ــن بذلوا  ــاة م ــاذ حي ــعاف وإنق إس
ــم ودماءهم رخيصة للدفاع  أرواحه

عن الوطن.
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