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قدوة حسنة
ــى احمد  ــدث األخ / يحي ــة تح يف البداي
ــؤول الوحدة االجتماعية  القاسمي - مس
رب  ــه  لل ــد  الحم ــًال:  قائ إب  ــة  بمحافظ
ــا لهذا وما  ــني، الحمد لله الذي هدان العامل
ــه. والصالة  ــوال أن هدانا الل ــا لنهتدي ل كن
ــول الله، الذي بعثه الله  ــالم عىل رس والس
ــزل عليه الكتاب املبني  رحمة للعاملني، وأن
ــوات الله عليه  ــة ويزكيهم، صل ِلُيَعِلّم األم

وعىل آل بيته الطاهرين.
ــوي  ــد النب ــبة املول ــا بمناس إن احتفالن
ــالة  ــل الص ــا أفض ــىل صاحبه ــف ع الرشي
ــرب تعزيزاً  ــلم يعت ــه وس ــىل آل ــالم وع والس
ــولنا الكريم  ــا وحبنا لرس ــا وإيمانن لقيمن
ــز املفاهيم لدى  ــه وتعزي ــأيس بأخالق والت
ــن  ــم واالقتداء الحس ــذه القي ــا به أجيالن
ــالل االحتفال  ــن خ ــم  م ــولنا األعظ برس
ــه وعىل  ــه علي ــىل الل ــده ص ــبة مول بمناس
ــُه  الَلّ ــَنّ  َم ــْد  تعاىل“{َلَق ــال  ق ــلم   وس ــه  آل
ــوًال ِمْن  ــَث ِفيِهْم َرُس ــنَي إِْذ َبَع ــَىل اْلُمْؤِمِن َع
أَْنُفِسِهْم}“ ويقول املوىل جل يف عاله  {َلَقْد 
َمَنّ الَلُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال 
ــَو اَلِّذي َبَعَث  ــِهْم}وقال تعاىل {ُه ِمْن أَْنُفِس
ــو َعَلْيِهْم آَياِتِه  ــوًال ِمْنُهْم َيْتُل ِيّنَي َرُس ِيف اْألُِمّ
ــاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن  ــْم َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَت يِه َوُيَزِكّ

َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبني}. 
ــمي إىل أن هذا االحتفال  ــار القاس وأش
برسول الرحمة يمثل األخالق والشجاعة 
ــة وغرس كل  ــة والصرب والتضحي والحكم
ــنا ونفوس أجيالنا  هذه الصفات يف نفوس
ــتقوى  ــي اس ــرتة الت ــذه الف ــة يف ه وخاص
ــارى واملنافقني  فيها قبضة اليهود والنص
ــلمني  واملس ــالم  اإلس ــىل  ع ــوبني  املحس
ــالة التي  ــول الكريم والرس ــويه الرس وتش
ــيئة  املس ــالم  األف ــالل  خ ــن  م ــا  به ــاء  ج
ــة التي تروج لها بعض  والثقافات املغلوط
ــائل اإلعالم التي تحت سيطرة أعداء  وس

اإلسالم واألمة املحمدية.
ــرى مولد  ــم ان إحياء ذك ــد لك ــا أؤك وأن
الرسول الكريم صىل الله عليه وآله وسلم 
ــتطيع املسلمني من  ــالة يس يعترب أكرب رس

ــول وعظمة  ــة الرس ــز عظم ــا تعزي خالله
ــذي لنا فيه  ــالم املحمدي األصيل ال اإلس

األسوة والقدوة الحسنة.
ــداء دين  ــداء محمد وأع ــاف إن أع وأض
محمد صىل الله عليه وآله وسلم ولألسف 
ــتطاعوا أن يشوهوا عظمة  الشديد قد اس
ــال بها التي  ــبة وقيمة االحتف ــذه املناس ه
تمثل إحياء لذكرى مولد النور الذي جاء 
ــى مثل  ــن يتبن ــع وان م ــة اجم إىل البرشي
ــي من  بعض  ــويه والخذالن يأت ــذا التش ه
ــعون إىل تجهيل  ــوء الذين يس علماء الس
ــة وطمس مكارمها من خالل تبديعهم  األم
ــلمني  لكل املكارم والقيم التي تربطنا كمس
ــولنا الكريم وبديننا العظيم.. فهناك  برس
ــال باملولد  ــمي االحتف من األبواق من يس
ــن  م ــري  بكث أدى  ــذا  وه ــة   بدع ــوي  النب
ــلمني إىل االبتعاد عن إحياء مثل هذه  املس
الفعالية الدينية العظيمة..ومن هنا نوجه 
ــلمني  ــالم واملس ــالة إىل كل أعداء اإلس رس
ــلم أن  ــه عليه وآله وس ــول صىل الل والرس
ــول الله الزال حيا يف نفوسنا ونفوس  رس
ــه وأخالقه تجري فينا  أجيالنا وأن صفات
ــم  ــرتاب ل ــا وأن ال ــدم يف عروقن ــرى ال مج
ــخصه فقط والزلنا نحمل  يغيب منا إال ش
ــه ونتوارثه  ــه ونتحرك عىل أساس مرشوع
ــني إلخواننا  ــل ،ونريد أن نب جيال بعد جي
ــلمني من قد تأثروا بالثقافة املغلوطة  املس
ــىل الله  ــد النبي ص ــرى مول ــاء ذك أن إحي
ــلم ليس بدعة وأن االبتهاج  عليه وآله وس
ــا  ــن خالله ــل م ــول ب ــؤذي الرس ــا ال ي به
نستطيع أن نجعل األجيال يتعرفون عىل 
الرسول والرسالة وعىل كل صفات الكمال 
ــه ونجعل كل من  ــي منحها الله تعاىل ل الت
ــتطاعوا أن يفصلوا  ــد اس ــم ق ــون أنه يظن
ــعرون  يش ــم  الكري ــولنا  رس ــني  وب ــا  بينن

باإلحباط والخسارة واليأس..
دالالت ومؤشرات

ــاملة  ــودة الش ــر إدارة الج ــب مدي -نائ
ــي:  ــام العجم ــة األخ / عص ــب الرتبي بمكت
ــرى املولد  ــاء ذك ــة إحي ــار إىل أن عظم أش
ــا أفضل  ــىل صاحبه ــف ع ــوي الرشي النب

ــة املنهج الذي  ــالم من عظم الصالة والس
ــم األنبياء  ــل لخات ــز وج ــه ع ــاه الل ارتض
ــه الصادق  ــن عبدالل ــد ب ــلني محم واملرس
ــل عىل  ــي ليحم ــق الوح ــن طري األمني.ع
عاتقه أعظم رؤية وأرقى رسالة استيقظت 
بها الشعوب والقبائل واألمم لريشدهم إىل 
ــة_ ،حينما  ــق _ طريق الهداي جادة الطري
ــن صفات نبيه  ــرآن الكريم ع نبحث يف الق
ــا  ــلم نجده ــه وس ــه علي ــىل الل ــد ص محم
ــال عز  ــمس حيث ق ــوح الش ــة وض واضح
ــم) ،وهو  ــق عظي ــىل خل ــك لع ــل ( وان وج
ــل وجه فإذا  ــال عىل أكم ــوغ درجة الكم بل
ــد عظم  ــماوات واألرض ق ــق الس كان خال
أخالق نبيه فاألحرى بنا كمسلمني إحياء 
ذكرى مولده صىل الله عليه وسلم.    يارب 
ــك  ــا أردت عىل - نزيل عرش ــلم م صل وس
ــل كلهم..يارب هبت شعوب من  خري الرس

منيتها - واستيقظت أمم من رقدة العدم.
ــذه  ــة ه ــي - بعظم ــهد العجم   ويستش
ــل ( وكذلك  ــز وج ــول الله ع ــبة بق املناس
ــطا لتكونوا شهداء عىل  جعلناكم أمة وس
ــهيدٱ ) ــول عليكم ش ــاس ويكون الرس الن
ــبة العظيمة  ــاء هذه املناس لذلك فإن إحي
دالالت  ــلمني  املس ــوس  نف يف  ــث  لتبع
ومؤرشات الرىض بما رشع الله واإلذعان يف 
ــوله محمد صىل الله عليه وسلم  اتباع رس
ــا ”جاءكم أهل  ــهيداً علين ــون ش ــى يك حت
ــم أرق قلوباً وألني أفئدة _ اإليمان  اليمن ه
يمان والحكمة يمانية“ ،ولقد ذكرت السنة 
ــث الدالة عىل  ــري من األحادي ــة الكث النبوي
ــلم،وحبه  ــه عليه وس ــه صىل الل تعلق قلب
ــال ” إني ألجد  ــني حيث ق ــن واليمني لليم
نفس الرحمن من أرض اليمن“.وقال صىل 
ــلم ” اللهم بارك لنا يف يمننا  الله عليه وس
وشامنا قالوا ويف نجدنا يا رسول الله قال 
ــامنا فقال من  ــم بارك لنا يف يمننا وش الله
ــيطان“.فاألحرى بنا  هناك يطلع قرن الش
ــبة العظيمة يف  كيمنيني إحياء هذه املناس
ــن الجريح الذي  ــا الحبيب هذا الوط يمنن
ــدوان للتتوحد  ــم والع ــي ويالت الظل يعان
كلمتنا ولتتآلف قلوبنا ،ولنكن عند حسن 

ظن نبينا صىل الله عليه وسلم بنا.
قلوب مبتهجة

ــه يؤكد -مدير اإلعالم بجامعة  من جانب
اب األخ /عيل العمري بالقول: يف الحقيقة 

اشعر بالفخر ونحن نحتفل بذكرى املولد 
ــطر  ــعبنا اليمني يس النبوي الرشيف وش
أسمى معاني الصمود والثبات يف مواجهة 
ــي مازالت  ــلط الت ــتكبار والتس قوى االس
ــة  ــري آبه ــري غ ــة والتدم ــارس الغطرس تم
ــم الدين  ــعائره  وتعالي ــه وش ــات الل بحرم
ــالمي الحنيف كيف ال نحتفل ونحن  اإلس
ــلم  ــه عليه وس ــىل الل ــى ص ــند املصطف س
وأرض املدد  ولك أن تتأمل تلك البطوالت 
والتضحيات املصحوبة بالحكمة اليمانية 
ــتجد  ــدوان الهمجي س ــذا الع ــدء ه منذ ب
ــوى والثبات  ــود أق ــزاً والصم األداء متمي
ــا  ــي قدمته الت ــاهد  املش ــن كل  ــمى م أس
ــي ال  ــان اليمن ــعوب فاإلنس ــف الش مختل
يف  وال  األول  ــوم  الي يف  ــه  أوراق ــتخدم  يس
ــان اليمني طاقة  العام الثالث ولكن اإلنس
ــد من  ــدة تتجس ــة صاع ــددة وعزيم متج
ــبعة  ــا حضارته املمتدة ألكرث من س خالله

آالف سنة بل منذ بداية البرشية.
ــر  ــري -  وإذا أردت أن تقه ــول العم ويق
ــت الذي  ــم يف الوق ــدوك عليك أن تبتس ع
يعتقد عدوك انك ستبكي فاألحداث  التي 
ــن إلغاؤها  ــتحدث ال يمك حدثت والتي س
ــن مواجهتها بالصمود وبالصرب  ولكن يمك
ــوم إال أن نأخذ أجمل  ــس بمقدورنا الي لي
ــوأ ما  ــداث ال أن نأخذ أس ــذه األح ما يف ه
ــو الثبات الذي يتحىل به  فيها فالجميل ه
ــتجعل العدو  ــان اليمني بصورة س اإلنس
ــوى  ــن يجد س ــرج ول ــه عن مخ ــث ل يبح

الهزيمة..
ــواء  أج إن  ــع  الواق  : ــول  بالق ــاف  وأض
االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف اليمن  
ــارات الجيش واللجان  املتزامنة مع انتص
ــف الجبهات ويف العمق  ــعبية يف مختل الش
السعودي وخاصة استهداف مطار خالد  
ــة وتفاؤال بالنرص  ــل قلوبنا أكرث بهج تجع
ــاء الله ونحن هنا من عاصمة  املؤزر إن ش
ــاء  أبن كل  ــي  نحي ــالم  والس ــياحة  الس
ــعب اليمني الرشفاء ونشد عىل أيدي  الش
ــن واللجان  ــلحة واألم أبطال القوات املس
ــن الصرب  ــد م ــم املزي ــول له ــعبية ونق الش
ــلمت أياديكم أيها  ــات والتضحية  س والثب
ــة فالوطن غال  ــماء املرفوع ــات الش الهام
ــرتاب اليمني  ــة وال ــة غالي ــاء اليمني والدم
ــات.. ــذه التضحي ــتحق كل ه ــر  يس الطاه

اصمدوا ولكم أن تبتسموا  لتبتسم أجيال 

ــتخلد تضحياتكم وستكتب  املستقبل وس
أسماؤكم بحروف من نور وكل عام واليمن 
ــج املصطفى صىل الله  وانتم بخري عىل نه

عليه وعىل آله وسلم..
تجسيد لعظمته

ــد  محم  / ــيخ  الش ــاف  أض ــك  ذل إىل 
ــواري قائًال:  تمر علينا بعد أيام قليلة  الس
ــم محمد صىل  ــولنا الكري ــرى مولد رس ذك
ــلم ،ففي شهر ربيع  الله عليه وعىل آله وس
ــيداً  ــل بميالده الرشيف تجس األول نحتف
ــه عليه  ــول صل الل ــه عظمه الرس لعظمت
وسلم  وقد ورد يف الصحيحني أنه صلوات 
ــوم يوم  ــه :(كان يص ــىل أل ــه وع ــي علي رب
ــئل عن سبب ذلك قال  اإلثنني) وعندما س

ذلك يوم ولدت فيه.
ــلم  وهذا ترصيح منه صىل الله عليه وس
ــوم الذي  ــي ويحتفل بالي ــه كان يحتف بأن
ــه ،واحتفال املصطفى باليوم الذي  ولد في
ولد فيه تعبرياً عن شكره لله عزوجل عما 
ــه بها إذ  ــة التي رشفه الل ــن املهم أواله وع
ــلني للعاملني  ــم األنبياء واملرس ــه خات جعل

أجمع..
ــا  ــب علين ــواري - أن الواج ــد الس ويؤك
ــه وعىل  ــىل الله علي ــد  ص ــن أمة محم نح
ــون األرسع إىل االحتفال بمولده  آله أن نك
ــه ، والواجب  ــور بمبعث ــك الن ــد ذل وتخلي
ــو التعبري  ــوم ه ــالمية الي ــىل األمة اإلس ع
ــم بمثل هذه  ــول األعظ عن حب هذا الرس
ــريته وأخالقه للعالم  االحتفاالت ونرش س

أجمع.
ويجب أن يكون رسولنا األعظم  قدوتنا 
بكل حياتنا اليومية ال أن ننتظر إىل أن تمر 
ــبة السنوية العظيمة من  علينا هذه املناس
ــال بمولده  بل الواجب علينا  أجل االحتف
ــريته وأن نتخلق  أن ننهج نهجه ونتعلم س
ــوه قدوتنا يف  ــة وان نجعل ــه الرفيع بأخالق

كل شؤون حياتنا..
ــه الله عز  ــا أن بعث ــه بن ــة الل ــن رحم وم
ــد قال الله تعاىل  وجل رحمة بنا أمة محم

(وما أرسلناك إىل رحمة للعاملني)..
ــه بل  ــول الل ــىل رس ــلموا ع ــوا وس فصل
ــه يف طفولته.. ــق الل ــري خل ــه خ ــل الل خلي
ــب  وأنج  ، ــبابه  ش يف  ــن  املطهري ــر  وأطه
ــجر  الش ــاد  انق ــه  كهولته.إلي يف  ــة  البرشي
وعليه سلم الحجر سيد ولد آدم وال فخر..

صلّوا عليھہ َو سلمُوا تسليماً !
أخالق سامية

ــر الزراعة  ــب مدي ــدث نائ ــه تح ــن جانب م
ــاملي  ــم - األخ / عبدالقوي الس بمديرية يري
ــم ُمــثىل. ومبادئ ُعظمى.  قائًال: وهل من قي
ــام  ــاج إىل قي ــاج وه ــامية.  ومنه ــالق س وأخ
ــيدنا ونبينا األعظم الرحمة  الساعة غريه س
ــه  ــر. إن ــرش ونذي ــري مب ــني.  خ ــداه للعامل امله
الرسول محمد صىل الله عليه ويسلم.يعجز 
ــع كلمات تفي بعظمته  العالم بأرسه أن يجم
ــده.  ملول ــالال  إج ــف  لنق ــه.  صفات ــي  ومعان

وننحني شكرا لله. 
ــاملي - أن هذه املناسبة العظيمة  وأكد الس
ــه وبطاعة  ــدا بطاعة الل ــدا جدي تمنحنا عه
ــه  ــوالء ل ــه، وال ــىل نهج ــري ع ــول والس الرس
ــنته فتقربنا مسافة 14  واالهتداء بهديه وس
ــه من  ــه وإىل ماترك ــده وأصحاب ــا إىل عه قرن
ــرة ، لتتجىل  ــنة نبوية مطه ــالق وقيم وس أخ
ــِذِه  ــْل َه ــة. (ُق ــاة األم ــا يف حي ــا ملموس واقع
ــاْ َوَمِن  ــَىل َبِصَريٍة أََن ــو إَِىل الّلِه َع ــِبيِيل أَْدُع َس
ــه  ــع  اعتدال ــتمد املجتم ــه يس ــي)  من اتََّبَعِن

وتصحيح مساره.
ــد النبوي  ــاء ذكرى املول ــول : إن إحي ويق
 ، ــة  إيماني دالالت  ــا  له ــبة  مناس ــف  الرشي
ــا من  ــا بغريه ــال ملقارنته ــة ، المج وروحاني
ــبات هذه املناسبة أهم وأعظم وأرشف  املناس
 ، ــة  ــد األم ــات مج ــىل هام ، وأع ــبات  املناس
ــا  ــى ،وأوثقه ــا ُتق ــا ، وأجله ــا إرشاق وأنصعه
ــة  ــىل نعم ــه  ع ــكرا لل ــا ش ــرى ، وأعمقه ُعــ
ــا اعرتافا بفضله  ــالم ،  وأبرزه الهداية واإلس

علينا.
ــة  ــف إيماني ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ذك
ــتقبلية  ــة ، واقعية ، مس ــة ، تاريخي معامالتي
ــا  ــا ومعلمن ــرب لقدوتن أق ــون  ــا فنك ، تذكرن
ــه  ــول في ــذي يق ــد (ص) وال ــا محم وحبيبن
ــاء وأرشقا….  ــاعر :   ( نور بمكة قد أض الش

وأبان للناس الهداية والُتقى ) 
إن األمة اإلسالمية أحوج ما تكون إلحياء 
هذه املناسبة يف هذا الوقت  والذي تعاني فيه 
ــا  ويقابلة  ــة من قبل أعدائه من هجمة رشس
تصدع وترشذم بني أبنائها  وضعف المحدود 
، وكيد لإلسالم واملسلمني تديرة أياٍد خائنة.

ختاماً لنتذكر ونتفكر قول الحق جل وعال 
( محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء 

عىل الكفار رحماء بينهم).  

09طتاشزات

االحتفال بمولد الرسول تجسيد لعظمته وتذكري بسريته العطرةاالحتفال بمولد الرسول تجسيد لعظمته وتذكري بسريته العطرة
أبناء محافظة إب لـ " ٹ":

ــليم الذي إن  ــالة وازكى التس ــه أفضل الص ــوي الّرشيف عىل صاحب ــد النب املول
ــعوب العربية  ــن الش ــع عدد م ــة م ــان والحكم ــن اإليم ــراه يف يم ــل بذك نحتف
ــالمية وتعزيزاً  ــاً بمولد النور املبني وإعالء ملجد األمة اإلس ــالمية يأتي ابتهاج واإلس

لكينونتها املستنرية بالهدي املبني لنبي األمة.
ــل ونحيي ذكرى مولد نبينا الرشيف وهو من زادنا رشفاً ورفعة وكرمنا  كيف ال نحتف
ــان والحكمة يمانية ” لن  ــهادة أو قول ” اإليمان يم ــهادته لنا التي ال تضاهيها ش بش
ــم وخبث نواياهم  ــموم أفكاره ــالم بس يثنيا املرجفون وال يوهن عزائمنا أعداء اإلس
ــعبنا، بل سنحتفل بهذه املناسبة وسنجسد حب  وحقدهم وعدوانهم عىل يمننا وش

نبي الهدى يف قلوبنا وافعلنا وأقوالنا يف كل محفل ..
ــتطلعت ” صحيفة الثورة ” آراء عدد من أبناء محافظة إب الذين  ــبة اس بهذه املناس
ــلم  ــي محمد صىل الله عليه وس ــاء االحتفال بمولد النب ــغف حول إحي ــوا بش تحدث

وخرجت بالحصيلة التالية :
إب / محمد الرعوي 
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