
الثــــورة

أول  ــل  وكي ــويف،  الص ــالل  ه األخ/  ــع  م ــة  البداي ــن  لتك
ــظ املحافظة، حيث  ــم بأعمال محاف ــة حجة، القائ محافظ
ــا خاصا إلحياء  ــة حجة اهتمام ــت قيادة محافظ ــال: أول ق
ــن دالالت صادقة عىل  ــه م ــام ملا ل ــذا الع ــوي له ــد النب املول
ــالم، وعىل التقوى  ــه الصالة والس ــول الله علي املحبة لرس
ْم َشَعاِئَر الَلِّه َفِإَنَّها ِمن  ــبحانه وتعاىل «َوَمن ُيَعِظّ كما قال س
ــبة دليٌل عىل لني  َتْقَوى اْلُقُلوِب».. كما أن إحياء هذه املناس
وق لرسول  ــوع اإلنسان وعىل الَشّ القلب ورّقة الفؤاد وخش

الله واالتصال بذكراه والتعُلّق به.
ــر للفعاليات  ــداد املبك ــا بالتجهيز واإلع ــف: قمن ويضي
ــبة العظيمة عرب  ــذه املناس ــاء واحتفاء به ــطة احي واألنش
ــة، وأكدنا عىل  ــات مع املكاتب املعني ــلة من االجتماع سلس
ــبة العظيمة يف نفس كل  رضورة تميز االحتفاء بهذه املناس
مسلم وان يتميز االحتفاء لهذا العام عن األعوام السابقة.

فعاليات وندوات
ــىل  ــت ع ــة عمم ــة يف املحافظ ــلطة املحلي وأردف: الس
ــوم املديريات  ــب التنفيذية ومدراء عم ــدراء  عموم املكات م
ــع  ــف ورف ــوي الرشي ــد النب ــال باملول ــتعداد لالحتف باالس
ــة  ــة وإقام ــر الحكومي ــع الدوائ ــب يف جمي ــعار املناس الش
ــعبية، هذا إىل وجود   الفعاليات والندوات واالحتفاالت الش
ــهر  ــتوى املحافظة يوم الـ 28 من الش حملة نظافة عىل مس
ــذا إىل جانب  ــوارع، ه ــايل لرفع املخلفات وتنظيف الش الح

ــة التي بدأت   ــات االحتفالي ــدوات والفعالي ــن الن ــد م العدي
ــة وجميع  ــرصم يف مركز املحافظ ــبوع املن ــذ مطلع األس من
ــمي التي تقيمه  ــواء يف الجانب الرس مديريات املحافظة س
ــك  ــيل، كذل ــعبي والقب ــب الش ــة أو الجان ــب التنفيذي املكات
ــجري  ــن حمالت النظافة والتش ــات املصاحبة م إىل الفعالي
وتوزيع سلل غذائية للفقراء، وكذا تنظيم زيارات للجرحى 
ــية، وإعادة طالء  ــوارع الرئيس ــهداء، وإنارة الش وأرس الش

أرصفة الطرق.
واستطرد: وشعبنا يحتفل بهذه املناسبة العظيمة قمنا 
ــواًء يف  يف محافظة حجة بتخصيص يوم ملعاينة املرىض س
املستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة مجاناً، وإننا 
ــد أن احتفالنا لهذا العام هو تعبري خاص  ــذه املقام نؤك يف ه
وخالص تميز به الشعب اليمني عىل مر األجيال لالحتفاء 
ــرة وهو  ــريته العط ــم والتذكري بس ــول الكري ــمائل الرس بش
كذلك رسالة لقوى العدوان اننا متمسكون بنبينا األعظم.

واختتم الصويف حديثة قائًال: علينا كأبناء شعب واحد 
ــش واللجان  ــال الجي ــب رج ــداً إىل جان ــاً واح ــف صف الوق
ــة والصمود،  ــزة والكرام ــع الع ــني يف مواق ــعبية املرابط الش
ــطروا أروع االنتصارات ويكبدوا  ــتطاعوا ان يس والذين اس
العدوان السعودي خسائر فادحة.. وهذا ليس بغريب عىل 
ــات القتالية فاليمنيون هم اهل  رجال الرجال يف كل الجبه
ــرب واالحتمال، وكل  ــة عىل الص ــة املجبل ــكيمة والعزيم الش

عام والجميع بألف خري.

ــال: إن  ــني مخارش، ق ــم حس ــي، عبدالكري ــا اإلعالم أم
ــلم، هي  ــول الله صىل الله عليه وس ــاء ذكرى مولد رس إحي
ــالته  ــول ومبعثه ومنهجه ورس ــبة للحديث عن الرس مناس
وعن واقع األمة وتقييمه، وهي أيضاً من اإلشادة بذكره الله 
سبحانه وتعاىل حينما قرن الشهادة برسالته مع الشهادة 
ــوم وليلة خمس مرات  ــالة كل ي ــه يف األذان والص بواحدنيت
ــول  وحينما قال: (ورفعنا لك ذكرك) ألنه أراد ان يبقى رس
ــا فصلتنا بالنبي  ــارضا يف أذهانن ــاً يف وجداننا وح الله حي
ــول  ــاط باملنهج اإللهي وارتباط بالرس ــة بالهدى وارتب صل
ــاً ومربياً وقدوة  ــالة هادياً وقائداً ومعلم من موقعه يف الرس
ــه ونتبعه  ــأىس به ونتأثر ب ــه ونقتدي ونت ــوة نهتدي ب وأس
ــك خاصة وان  ــة البرشية إىل ذل ــا أعظم حاجتنا وحاج وم
ــعادة للبرشية إال به، وإن أكرب ماجلب الشقاء  النجاة والس
ــاة عىل البرشية هو ابتعادها عن هدي الله ومخالفة  واملعان

توجيهاته.

محافظة عمران
ويف محافظة عمران تحدث العالمة، يحيى املؤيد، قائًال: 
ــاج إىل مجلدات،  ــد النبوي الرشيف يحت ــث عن املول الحدي
ــتعيد عزتنا  ــة ومن خاللها نس ــبة نعتز بها كأم فهي مناس
ــرى قوله تعاىل (ُهَو الَِّذي  ــتلهم من هذه الذك وكرامتنا،ونس
يِهْم  ــِه َوُيَزكِّ ــو َعَلْيِهْم آَياِت ْنُهْم َيْتُل ــوًال مِّ يِّنَي َرُس ــَث ِيف اْألُمِّ َبَع
ــُل َلِفي َضَالٍل  ــَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْب ــُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَم َوُيَعلُِّمُه
ــلم لم يكن  ــا محمد صىل الله عليه وس ــنٍي).. فمولد نبين ِب مُّ
ــات إىل النور، ومن  ــن الظلم ــر بل كان نقلة م ــيشء العاب بال
ــمو والرفعة، وهذه  ــاط إىل الس ــذل إىل العز، ومن االنحط ال
ــوات الله عليه  ــي العظيم صل ــا بأن هذا النب ــة الله علين مّن
ــه ليذكرنا  ــا آيات الل ــه يتلو علين ــنا وان ــىل آله من أنفس وع
ويزّكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة واال كنا لفي ضالل مبني.

ــوي الرشيف  ــد النب ــال باملول ــة االحتف ــف: أهمي ويضي
ــذه األمة إىل  ــري والعودة به ــن الفوائد الكث ــة ملا لها م عظيم
ــة الله  ــوال عناي ــت ل ــت وضاع ــد ان تاه ــا بع ــا وكتابه نبيه
سبحانه ومسريتنا القرآنية التي ارجعت األمة إىل الطريق 
ــدر الدين  ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــمه الش ــح ومارس الصحي

الحوثي، رضوان الله عليه وبنى امة عظيمة قوية.
ــالل  ــف خ ــوي الرشي ــد النب ــال باملول ــم: االحتف واختت
ــداً يف  ــوم وتحدي ــو الي ــا ه ــن كم ــم يك ــة ل ــنوات املاضي الس
ــبة مكانه  ــذه املناس ــي أعطت له ــرية القرآنية الت ــل املس ظ

ــعر بذلك  ــس كنا نحتفل بها دون ان نش ــة، أما باألم مرموق
ــا بتلك الحملة اليهودية  ــتهداف املبارش لديننا ولنبين االس
ــالل  خ ــة  العظيم ــبة  املناس ــذه  به ــال  العدائية،فاالحتف
ــم وأدراك لعظمة هذا النبي  ــنوات األخرية نتج عنه فه الس

وما جاء به وكيف نسري عىل دربه.
ــن بن االمام، عضو رابطة علماء اليمن،  أما األخ، الحس
ــد النبوي وترى  ــة مترضرة من إقامة املول ــال: إن أول جه ق
ــا هي  ــتهداف مبارش له ــو اس ــرى ه ــذه الذك ــة ه ــأن إقام ب
ــول محمد صىل الله  ــبب يف ذلك إن الرس (إرسائيل)، والس
ــلم هو أول من وجه رضبة قاضية لليهود وجعلهم  عليه وس
ــن،وإن تذكري األمة بمولد نبيها يعني تذكريهم  أذلة صاغري

بإكمال الرضبة املحمدية لهذا الكيان الغاصب واملفسد.

فتوى آل سعود
وأضاف: وجدت إرسائيل يف آل سعود مندوحة لتحقيق 
ــدار  ــائخهم بإص ــه  مش ــم توجي ــوا منه ــث طلب ــا حي مآربه
ــوي الرشيف وان إقامته  ــاوى ببدعية إقامة املولد النب الفت
مخالفة للسنة وعليه إثم عظيم..وعندما قلنا لهم مادليلكم 
ــي كتبكم أن  ــا كذبتم فف ــم يعمله!قلن ــول الله ل ــوا رس ؟! قال
ــأله الصحابة  ــول الله كان يصوم كل يوم اثنني وحني س رس
ــبب ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه  رضوان الله عليهم عن س
وهذا دليل رصيح أن أول من احتفل بمولد محمد هو محمد 
ــم يحتفل به  ــه محمد حتى لو ل ــة هو ماعمل ــه والحج نفس
ــول الله  أحد بعده فهذه مروءتهم أم أنهم ينتظرون من رس

ان يقول لهم احتفلوا بي فال مزية لهم حينها.
ــراء نقول  ــم الغ ــالل صحيفتك ــول: من خ ــم بالق واختت
لعلماء آل سعود هل أجاز لكم رسول الله باالحتفال بمرور 
ــل النبي بها؟!  ــة وهل احتف ــيس اململك ــنة عىل تأس مائة س
وهل أجاز لكم رسول الله أن تقيموا احتفاًال كبرياً وعظيماً 
ــبة قدوم ”ترامب“ وتعظيمه؟! وهل رسول الله عظم  بمناس
ــود والنصارى  ــارى هكذا؟!هذا ما يريد اليه ــود والنص اليه
ــوف منهم،ولكن  ــو تعظيمهم والخ ــا إليه اليوم وه توجيهن
تذكري األمة بمولد نبيها يعني تذكريهم بمنهجه اإلرشادي 
ــذي واجه به النبي  ــاً تذكريهم بالحزم ال ــادي وأيض والجه
ــم وكرس عظمتهم فمن  ــود وحطم كربيائهم وأذل عزته اليه
ــول الله ويحذو الناس حذوه  الطبيعي عند إقامة مولد رس

ويسريوا عىل خطاه وهذا ما يقلق إرسائيل.

أضاءت فيه القلوب
ــتاذ  ــد العفريي، أس ــور عيل محم ــدث، الدكت ــدوره تح ب
ــران، بالقول:  ــة الرتبية جامعة عم ــراءات وعلومها، كلي الق
ــلم، يوماً  ــىل الله عليه وآله وس ــيدنا محمد ص كان مولد س
ــذه األرض فأضاءت  ــه ه ــاً عىل وج ــا ومرشق ــداً عظيم خال
ــرسى  ــوان ك ــات إي ــت رشف ــام وتحطم ــور الش ــده قص ملول
ــأت النار التي كان يعبدها املجوس، وأرشقت األرض  وانطف

بنور ربها وأضاءت قلوب البرش.
ــبة الدينية العظيمة علينا كأمة  ويضيف: يف هذه املناس
ــني وان نخطو خطاه  ــداء بنبينا الصادق األم ــلمة االقت مس
ــم والقوة  ــاء والحل ــذل والعط ــة والب ــاد والتضحي يف الجه

والشجاعة ونرصة املظلوم والوقوف يف وجه الظالم.
ــد  محم ــيل  ع ــور  الدكت ــا،  التقين ــران  عم ــة  جامع ويف 
ــبة الدينية  ــموري، الذي تحدث عن أهمية هذه املناس األش
ــن خاصة  ــالمي عامة واليم ــم اإلس ــل العال ــول: يحتف بالق
ــىل صاحبه أفضل الصالة  ــدوم املولد النبوي الرشيف ع بق
ــماوية  ــالة س ــذي اختاره الله لحمل آخر رس ــليم ال والتس
ــب لكن  ــل األرض، ذلك أن النبوة هبة الله التنال بالكس أله
ــتعد لها والقادر  ــيض بأن تمنح للمس ــة الله وعلمه تق حكم

عىل حملها.
وأضاف: لقد شكلت والدة سيدنا محمد صىل الله عليه 
وسلم منعطفاً تاريخياً ونقلة نوعية يف مسرية اإلنسان منذ 
وجد عىل األرض، فكانت والدته يف أوضاع صعبة ومعادالت 
ــرة العربية وما  ــملت الجزي ــاخنة ش ــاحات س ــدة وس معق

ــذر، خاصة يف  ــات التبقى وال ت ــن حروب ورصاع جورها م
ــان  ــلطة ونظم تضبط ترصفات اإلنس وقت ال توجد فيه س
ــوى التعصب القبيل األعمى والثأر  تجاه أخيه اإلنسان س

من القبيلة كلها والتفاخر باإلنسان والنهب والقتل.
ــوي  ــد النب ــي باملول ــعب اليمن ــتطرد:احتفال الش واس
ــم الوثيق  ــدى ارتباطه ــة تؤكد م ــورة مرشف ــف وبص الرشي
ــني يف الوقت الراهن  ــا يتعرض له اليمني ــبة، وم بهذه املناس
ــق الصدفة  ــن فراغ أو عن طري ــم لم يأت م ــن عدوان غاش م
ــرية رسولهم  ــك اليمنيني بدينهم وبس بل جاء نتيجة تمس
ــول“إني ألجد نفس الرحمن من  ــريتهم، وقول الرس وبمس

جهة اليمن“.

حبنا للنبي الكريم
ــا وقفة مع  ــة عمران، كانت لن ــب أوقاف محافظ ويف مكت
ــأن االحتفال بذكرى املولد  ــيل املاخذي، الذي أكد ب األخ،ع

النبوي الرشيف أهمية كبرية.
ــبة العظيمة  ــتقبل أبناء عمران هذه املناس وأضاف: يس
ِلَكف  ــِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذٰ ــن قول تعاىل ”ُقْل ِبَفْضِل اللَّ انطالقاً م
ا َيْجَمُعوَن“، فاالحتفال بهذه املناسبة  مَّ ْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْريٌ مِّ
ــد النبوي  ــا – املول ــم، وفيه ــا للنبي الكري ــدى حبن ــد م تؤك
ــه ضد الباطل  ــه ومبادئه وثورت ــري عىل نهج الرشيف – نس
ــذا الدين،  ــتضعفني ونرصة ه ــني ونرصة للمس ــد الظامل وض
ــذا النهج وهذا الدين أو  ــري عىل ه ونحن بإذن الله تعاىل نس

نهلك وأرواحنا سنقدمها رخيصة يف سبيل هذا الدين.

11طظاجئات

أ

ــتمد قوتها من اهللا سبحانه ومنهاج رسوله الكريمالكريم ــالمية راسخة رسوخ الجبال ألنها تس عقيدتنا اإلس
أبناء محافظتي حجة وعمران يتحدثون لـ "ٹ ":

ــذا الكون بما يحمله من هدى لقد  ــلم، ليعم النور ه ــد نبينا محمد صىل الله عليه وس ُول

ــود العدل والوئام كل نواحي الحياة، حياة جاء بها الرسول الكريم، شيدتها  وليس

األخوة واملحبة ونُبذت فيها كل دعوات النشاز وعليها كان إيماننا وإليها ُدعينا فأجبنا..

ــران“ الذين  ــاء محافظتي ”حجة وعم ــدداً من أبن ــورة“ التقت ع ــوء أكرث ”الث ــليط الض ولتس

ــدي النبوي نصب  ــوي الرشيف، وإعادة إحياء اله ــة االحتفاء باملولد النب ــوا عن أهمي تحدث

ــت ذات يوم.. فإىل  ــدة كما كان ــة حتى تعود رائ ــد يف أعماق هذه األم ــرسي من جدي ــا لي أعينن

التفاصيل:

حجة / إسماعيل شرف الدين/ عمران/ صفاء عايض

علينا الوقوف صفًا 
واحدًا إىل جانب أبطال 

الجيش واللجان الشعبية 
املرابطني يف مواقع العزة 

والكرامة والصمود

يشكل مولد نبينا 
الكريم منعطفًا تاريخيًا 
ونقلة نوعية يف املسرية 

اإلنسانية
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لبيك يا رسول اهللا

عبدالفتاح البنوس
ــم ،  ــه ، لبيك يا أبا القاس ــول الل ــيدي يارس لبيك يا س
ــلني ، لبيك يا  لبيك يا خاتم النبيني ، لبيك يا أرشف املرس
ــوث للعاملني ، لبيك يف  ــام املوحدين ، لبيك يا خري مبع إم
ــل إذا يغىش ، ويف النهار إذا تجىل ، لبيك فرضا ونفال  اللي
، وإرسارا وإعالنا ، لبيك يف كل وقت وحني ، وصلوات ربي 
ــني الطاهرين ، يف  ــك الطيب ــك وعىل آل بيت ــالمه علي وس
ذكرى مولدك الرشيف واملاليني تحتشد من كل األنحاء 
ــرى الفضل اإللهي  ــا بذكرى مولدك ، ذك ابتهاجا وفرح
ــم من براثن  ــة جمعاء ، لتنقذه ــاه الله للبرشي الذي حب
ــر والضالل ، نحن  ــوت والطاغوت والكف ــة والكهن الغواي
ــول الله نعيل ذكرك ، ونقتفي  ــيدي يا رس هنا اليوم يا س
سريتك ، ونحتفي بمولدك الذي أضاء به الكون ، وتهاوت 

أوثان الرشك واإللحاد .
ــول الله ،  ــيدي يا رس ــوق لك يا س جئنا ويحدونا الش
وقلوبنا تهفو إليك ، وهي حارضة يف مقام مولدك ، تنشد 
تراتيل العشق املحمدي اإليماني ، والكل يطمع بالتقرب 
ــر والنقاء  ــم بالطه ــاءك املفع ــق يف فض ــك ، والتحلي إلي
ــاد والثبات ، ها  ــان والتقوى والزهد والورع والجه واإليم
ــة والفقه يحيون  ــاء اإليمان والحكم ــل اليمن ،أبن هم أه
ــداء عىل  ــد األع ــد أن عم ــم بع ــدك يف قلوبه ــرى مول ذك
ــتورد من بالد  ــة للفكر املنحرف املس ــاده عنهم نتيج إبع
ــيدي  ــس ذكرك يا س ــاء ليطم ــيطان الذي ج ــرن الش ق
ــك ، رغم  ــك يف نفوس أمت ــوه صورت ــول الله ، ويش يا رس
الظروف الصعبة واألوضاع املعقدة تجاوزوا كل العقبات 
ــات يف قوافل  ــرادى وجماع ــدوا عليك  ف ــل ووف والعراقي
برشية يهتفون بصوت واحد ، لبيك يا رسول الله ، وفدوا 
ــعود ، وعربدتهم التي تشارف  ــكون من صلف آل س يش
عىل الثالثة األعوام ، يف ذكرى مولدك يا سيدي يا رسول 
الله يقتل أهل اليمن وتستباح أرضهم وتنتهك سيادتهم 
ــمون  ــم الحصار الجائر من قبل من يس ــرض عليه ، ويف
أنفسهم بخدام الحرمني ، وبفتاوى إمام وخطيب حرمك 
املكي الدعي السديس ورهبان البالط امللكي السعودي 
ــعود أبواب حرمك النبوي  ــرى مولدك يفتح آل س ، يف ذك
أمام الصحفي والناشط الصهيوني بن تسيون ليدنسه 
ــعوديات ، دونما  ــة س ــور بصحب ــط الص ــه ويلتق بقدمي
استشعار لحرمة وقداسة الحرم النبوي ، بعد أن تجردوا 

من كل قيم الدين ومبادئه وتعاليمه السمحة .
ــيدي يا رسول الله وقادة وملوك  نحتفل بمولدك يا س
العهر العربي يمدون أيديهم للشيطان ويتحالفون معه 
ــومونهم سوء العذاب  ــالم ، يس ضد أبناء العروبة واإلس
ــة واألمريكان ،  ــوددون فيه للصهاين ــت الذي يت ، يف الوق
يقاتلون يف سوريا ولبنان واليمن ضد اإلسالم واملسلمني 
ــات القتل  ــة وجماع ــىل الصهاين ــاء ع ــون بالثن ، ويتغن
ــي يدعمونها  ــح اإلرهابية اإلجرامية الت ــحل والذب والس
ــلمني ، يهاجمون حزب  ــالم واملس ــد اإلس ــا ض ويمولونه
ــعبي العراقي ويطبعون  ــد الش الله وأنصار الله والحش
ــم إرهاب ،  ــا ، املقاومة عنده ــون عليه ــع إرسائيل ويثن م

واإلرهاب عندهم مقاومة .
باملخترص املفيد، سيظل ذكرك يف أوساطنا حارضا يا 
ــاك ، مهما تكالب علينا  ــول الله ، لن ننس ــيدي يا رس س
ــنظل نهتف  ــداء ، ومهما ادلهمت بنا الخطوب ، وس األع
ــه ، لبيك يا  ــول الل ــالص لبيك يا رس ــوالء وإيمان وإخ ب

رسول الله ، لبيك يا رسول الله .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 


