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املولد النبوي .. وشلة 
البقبقة 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــورة الـ21من  ــبقت ث ــنوات التي س ــن الس ــا مىض م ــا يف م تعودن
ــة  ــالت التحريضي ــم الحم ــاهد تلك ــرأ ونش ــمع ونق ــبتمرب أن نس س
ــف ، تلكم الحمالت  ــال باملولد النبوي الرشي ــة صوب االحتف املوجه
ــب مغلفة بالطابع الديني ذات الصبغة الوهابية  التي كانت يف الغال
ــال باملولد النبوي  ــي كان أصحابها يرون يف االحتف ــعودية والت الس
ــا بناء عىل  ــا ومنع إقامته ــا والقضاء عليه ــب محاربته ــة ويج بدع
ــم يف الداخل الذين  ــعودية وأذنابه ــاوى حاخامات الوهابية الس فت
ــاع واألنصار من  ــدوا األتب ــم والتبديع وجن ــاوى التحري أصدروا فت
ــو هذا  أجل ذلك ، ووصل بهم الحال إىل تغيري املنهج الدرايس وحش
ــة ، يف محاولة  ــال باملولد النبوي بدع ــه باعتبار االحتف ــوع في املوض
ــة الذين يرشفون  ــعود وأحبار الوهابي ــيادهم آل س منهم الرضاء أس
عىل اللجنة الخاصة السعودية التي تقوم برشاء الذمم واستقطاب 
الخونة والعمالء وتجنيدهم لحسابهم عىل حساب مصالح وطنهم 

وشعبهم .
ــورات التبديع ، ولكننا  ــاوى وكتابات ومنش ــمع فت تعودنا بأن نس
ــال باملولد النبوي  ــن املعارضني لالحتف ــر لنا الكثري م ــذا العام ظه ه
ــوا عدم قابلية وفاعلية  ــعارات زائفة ، بعد أن أدرك تحت عناوين وش
ــؤالء للحديث عن  ــب ه ــة ، حيث ذه ــنة والبدع ــن والس ــة الدي فزاع
ــل العدوان  ــية يف ظ ــاس املعيش ــاع الن ــة وأوض ــروف االقتصادي الظ
ــار ، من خالل مهاجمة االحتفال باملولد باعتباره من مظاهر  والحص
البذخ واإلرساف عىل حد زعمهم وكأن تكاليف االحتفال تصل ملئات 
املاليني ، حيث يرون يف قصاصات القماش واألعالم والالفتات إهداراً 
للمال العام عندما تكون لالحتفال بمولد النبي صلوات ربي وسالمه 
ــبات الوطنية  ــه وآله ، ولكنها عندما تهدر يف االحتفاالت واملناس علي
ــخصية تصبح من السنن املؤكدة التي يؤجر كل من  والحزبية والش

يقوم بها ؟!!
إنه التعصب األعمى ،  إنها الثقافة املغلوطة التي أوصلت البعض 
إىل هذه الحالة التي تدفعهم للتحامل من االحتفال باملولد النبوي ، 
هذا يقول لك (الناس ميتني من الجوع وانتو حانبني يف املولد) وذاك 
ــوا املرتبات ورخصوا  ــتيكم تحتفلوا به هات ــرد عليك (النبي ما يش ي
ــل بالقصاقص واألعالم  حقكم )  ــعار) وذاك يصيح (أيش نفع األس
ــادات ، وكأننا إذا لم نحتفل باملولد  ــم جرا من التعليقات واالنتق وهل
ــنتغلب عىل ظروفنا االقتصادية  ــتحتل كل مشاكلنا وس النبوي س
ــار ، وأنا هنا عىل  ــي فرضها العدوان والحص ــية الصعبة الت واملعيش
ــاد ممن  ــان وأباطرة الفس ــات املرتبطني بحيت ــار األزم ــني بأن تج يق
ــتقات  ــون يف فنادق الرياض هم من عمدوا إىل افتعال أزمة املش يقبع
ــىل مظاهر  ــويش ع ــعارها يف هذا التوقيت للتش ــع أس ــة ورف النفطي
ــب املواطنني ضد املولد ، وذلك ضمن  ــال باملولد النبوي وتألي االحتف
أساليب اإلساءة والتحريض عىل هذه املناسبة ومن يحتفلون بها .

ــو احتفال بمولد  ــال باملولد النبوي ، ه ــرص املفيد، االحتف باملخت
ــد منقذ البرشية  ــة ، هو احتفال بمول ــور والهداية والعزة والكرام الن
ــال  ــو احتف ــم ، ه ــج القوي ــتقيم واملنه ــرصاط املس ــا إىل ال وقائده
ــخصية كونية أرشق بمولده الكون ، نفرح بمولده ونعظم شعرية  بش
ــعر خاللها  ــعائره  كما أمرنا الله يف محكم كتابه ، نستش من أعظم ش
ــتحقون  معاناة الناس ونتلمس فيها أوضاعهم ونتفقد فيها من يس
ــه عليه وآله  ــام النبي األعظم صىل الل ــاعدة تكريما ملق العون واملس
وسلم ، نحتفل بمولد الرسول ، وهو احتفال يبعث فينا روح اإليمان 
ويحلق بنا يف رحاب الرسول العدنان ، بخالف ما عليه  أحبار ورهبان 
ــن دار يف فلكهم الذين يحتفلون  ــعودية وم وحاخامات الوهابية الس
ــلمان وبقية  ــكا ، وبأعياد ميالد س ــب وفاتنتهم إيفان ــة ترام بالخليف
ملوك وأمراء الخليج البعران ، واحتفاالتهم بأعياد الحب والجلوس 
ــالد خري من وطأ  ــا ، نحتفل بمي ــيس والوفاة وغريه ــع والتأس والربي
ــله ، نحتفل بمن أثنى  ــني مالئكته ورس ــذي باهى الله به ب ــرثى ، ال ال
ــا بالربكة ،  ــان والحكمة ودعا لن ــا ووصفنا بأهل اإليم ــا ومدحن علين
ــه فبذلك فليفرحوا هو خري مما  ــال تعاىل (قل بفضل الله وبرحمت ق

يجمعون ) .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

ــة اآلخرين   ــم الثل ــني وعل ــوة الوارث ــا َصف ــاك ي ــد تولين ــيدي لق س
ــقني واملجاهدين .  ــلني ومنتهى قصد العاش ــة األنبياء واملرس وخالص
ــات الباحثني . إننا نرى فيك  ــليم . رحيق آي ــة داللة اإلقرار والتس وغاي
صفات الكمال والعلم واملعرفة وخالصه الحكمة والرشاد  .لقد منحك 
ــز ونعم القائد  ــبيه والنظري لك فنعم الرم ــه إياها يف زمن انعدم الش الل

ونعم املجاهد ....
نعم انه السيد العلم املجاهد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي - نسل 
ــاء الرثى .. علم  ــن اطهر من وط ــاء و إمام األتقياء . اب ــيد األنبي ابن س
ــطورة املواجهة . تاج  ــخ . وأس ــيد التاري ــة يف عرصنا الحارض . وس األم
ــن اآلخرين .  ــارة املومنني ومن توالهم م ــوب انص ــة وعزها  . ويعس األم
ــد من رب العاملني  ــتكربين بتأيي ــر الجبارين . ومركع الطغاة  واملس قاه
ــد املتعلمني  ــة والفقهاء . مرش . معلم االميني . وحكيم العلماء والساس
ودليل السالكني .ونرباس الخطباء والواعظني . أعظم الخرباء معرفة" 
ــد املنازلة  ــود . أقواهم عن ــاس باملبادرة والصم ــم الن ــروب .وأفه يف الح
.وأصدقهم عند الوعد . تحذيره يسبق غضبه .إذا وعد صدق .وإذا أمر 
ــة  . وإذا قابل اقنع . وإذا  ــار اصعق .وإذا  تكلم أقام الحج َنفذ .وإذا أش

حارض اسمع . فهو رسالة السماء يف عرصنا الحارض .
ــاب .وموىس  ــعيب الخط ــات الرقيم .انه ش ــزة الكهف وآي انه معج
املواجهة .  و داود التسبيح  .وعيىس األنصار .ونوح السفينة .ويوسف 
التمكني .وسليمان اإلدارة والقرار . ولقمان الحكمة . وهارون الفصاحة 
ــني  ــجاعة . وحس ــة والش ــيل البالغ ــة . وع ــج  والرحم ــد املنه . و محم
التضحية واإلباء . والحسن املظلوم املجتبى  .  وزين العابدين العرص 
ــاء امتى كأنبياء بني  ــه خالصة األنبياء واألوصياء واألولياء (علم .ان

إرسائيل) 
ــيتم إظهار نور  من ألجلة تأخر إظهار الدين . ومن به وعىل يديه  س
ــم . وله  كنوز األرض  ــعد األم ــه املبني ولو كرة الكافرون . من به ستس الل
ــني خاضعة طائعة . به تنال  ــتأتي طوعا وكرها  . من له قلوب املؤمن س
ــيقوم وينتصب  . والعدل به  األمة رشفها ورفعتها  . وميزان الحق به س
سيبسط . والرخاء ألجله سيوجد . واملعادن لعلمه وحاجته  ستولد . 

والعلم بربكته َسيعيه ويدركه الجميع ..
ــذه األرض  .   ــان يف ه ــر والريح ــق العط ــيدى فأنت عب ــا س ــم ي ..نع
ــبهة يف األرض  ــك امللك وامللكوت . عديم الش ــوظ واملؤيد من مال املحف

والسماء . حفيد الرحمة املهداه.
ــقني . وقاهر  ــد العاش ــى قص ــك منته ــاك ألن ــيدي تولين ــم ياس نع
ــتكربين بتأييد من رب العاملني .فسالم  الجبارين . ومركع الطغاة  واملس
ــان  ــاء .ياعلم الهداية والنقاء .ولس ــات الطهر والكس ــه عليك يا آي الل
ــوس .حبك  ــوب  . وتزكى النف ــك تجىل القل ــف النجاة .ب ــدق وكه الص
ــىل محمد وآله  ــليم ع ــرار ودليل الصالة والتس ــى اإلق ــيدي منته ياس
ــان  . وتاج الهدى  ــيدي منتهى الفصل والبي ــن .خطابك ياس الطاهري
ــى أثره .ومن  ــك لحق بجدك واقتف ــالم .من أطاع ــق العزة  والس وطري

أبغضك ضل وخرس.
ــالم الله عليك أيها القائد ..لقد أعطاك الله من الحكمة وفصل  .س
ــاب ما يكفي إلدارة التاريخ بحارضه وماضيه ..أنت ال غريك بعد  الخط
ــا . الحقائق تنرث  كالدر من  ــل الله علينا تمأل القلوب إيمانا ويقين فض
ــم كل األصوات . لَتّخر  ــني ثنياك .واألباطيل تفندها بكليمات . فتلج ب
ــارتك  ــاجدة بني يديك لتمنحك النرص فيصبح رهّن إش كل الوقائع س
ــوىس . هو من يمنحك هذا كله  ــن لني الحديد لداؤد .وفلق البحر مل .فم
ــزات  بني يديك  ــون معج ــماوات وأعطاها االذن لتك ــوة الس ــخر ق فس
ــموات حني تريد  ــل األرض والس ــه كفيلة بإيمان أه ــيجعلها  بإذن وس

مشيئتّه فيدخلوا يف دينه أفواجا وليس ذلك عىل الله ببعيد.
ــيدي أنت زاد املجاهدين وقائدهم .بكم الحق وجد وبكم سيعود  س

.فأنتم أئمة الحق وأعالم الهدى والسنة الصدق.
ــروح التي ولدت من رحم  ــيدي نرى فيك إعادة األمل وال .نعم ياس
ــاً لوأد املرشوع األعظم  ــي والعدوان املصبوب علينا ظلما وانتقام البغ
ــانك ماضيا عىل نهج اآلل  ــون إعادة ظهور الحق عىل يديك وبلس لتك
ــادة الحبيب  ــردوا الحوض بقي ــرآن حتى ي ــم يفرتقوا عىل الق ــن ل الذي

األعظم .
ــات التي  ــو أعظم اللحظ ــر به األمة له ــد إن ما تم ــة محم ــااا ام ..أي
ــن بني ثناياك  ــا إدراك حقيقة اآليات فتلتقط م ــتوجب من خالله تس
ــارات فإن هي غفلت أو تغافلت  ــرص خالصة الرحمات واالنتص درر  ف
لن َتجد َبعد َهذا العرص هاديا ودليال . يسلك بها طريق الخري والرشاد 
ــمو بأبناء العاملني إىل نيل  ــذ بيديها إىل أرقى مراتب العزة  فيس .ويأخ
ــة القيم  ــاء الله يف معرك ــدها أولي ــا التي َجس ــى حلله ــعادة بأبه الس
ــن اإليمان والحكمة والتي  ــانية والتي اليوم  يدور رحاها يف يم واإلنس
ــن القيم . بكل إيمان  ــامح ودين العزة ودي ــرزت فيها معالم دين التس ب

وصدق وثبات.
ــب التضحية والجهاد  ــار الله قائمون بواج ــايل أنصارك أنص وبالت
ــالة  ــون كل توجيهاتك .ليمنحوا أبناء البرشية نعمة حقيقة الرس ملب
اإللهية فتسعد بها األمة ديناً ودنيا  وتزهق عىل أيديهم مملكة الضالل 
وشياطني االستعباد من ملوك البغي والجور وزعامات الغي واإلفساد 
ــم إنفاقا وصدا عن  ــس عىل إثره أمواله ــيطان فتطم وينكرس قرن الش

سبيله. فيستبني لالمة سبيل الرشاد وتأمن األرض والعباد.
ــرية صدق  ــة رجال الله واوليائه يف مس ــن َيطل اليوم َعرب شاش إن م
ــة مخاطبا البرشية بحقيقة وجوهر هدي الله ودينه املنزل عىل  الكلم
ــني درر رحيق اآليات. هاهو اليوم يقدم  ــم انبيائه ليلقي عىل العامل خات
ــالكني  ــني والدليل العميل للمتقني ليكون عنوان الس نموذج الحق املب
ــداً للفتح  ــرآن الكريم . وقائ ــم الق ــىل العاملني ناطقا بس ــة الله ع وحج
ــليم.باذلني من تضحياتهم جرسا إلنقاذ  ــم ومعلما للمنهج الس العظي

البرشية أجمعني .
ــني الرحمة . رس إظهار الحقيقة وكهف  ــماء وع فهو والله هدّية الس
أرسارها . علم الصدق والحق املبني  يف زمن انكشاف زيف دعاة الحرية 
ــعاعها من ارض اليمن مرورا  ــانية وظهور الحقيقة الساطع ش واإلنس

ببيت الله والركن الحطيم .
ــحم عينه  ــك يف مقلة عينه ولم ينظر إليك بش ــيدي من لم َيضع س
ــدرك حتى اآلن حقيقة  ــمعك بعظم أذنه ومضغة قلبه ولم يع وي ويس
ــه لدينه   ــن أذن الل ــرم . يف زم ــدك األك ــالة ج ــل مهام رس ــك بحم قيام

بالظهور ليمأل اآلفاق  .
فهو بحكم من أبى وأعرض وعليه أن ينتظر دابة األرض فهي أشفى 
ــتجب لحفيد  ــق إال الضالل . فمن لم يس ــه . فما بعد الح ــه ونفس لقلب
ــتجيب لدابة األرض رغما عن انفه . فهي نهاية  املصطفى واآلل سيس
اآليات ولكن لن تنفعه بقدر ما هي رسالة من الله إلخبارهم بحقيقة ما 

هم عليه وما يستحقون من املهانة  والخزي والعذاب املهني ..
هاهو قائدنا اليوم يتقدم الصفوف مواجها لألعداء ليكون  الربهان 
ــني والدليل العميل للمتقني ماضيا عىل خطى  العظيم ألهل الحق املب
ــالكني وحجة الله عىل العاملني . وقائداً للفتح العظيم  ــيد الس جدة س
ــليم.باذلني من تضحياتهم جرسا إلنقاذ البرشية  ومعلما للمنهج الس

أجمعني . 
.فسالم الله عليك من يومنا هذا إىل يوم الدين

كيف ال نتوالك وأنت كامل الصفات وخالصة اآليات ؟!

ــرية  ــن اإليمان، هي حكاية الزمان يف مس ــالد األنصار، يم ب
الرسول األكرم وما تضمنه القرآن..

وميالد الرسول عنوان لبدء مرحلة تغريت األرض، وأرشقت 
بنور الله ومصدر رحمته.

ــات للمنتظرين  ــرش إرهاصات وعالم ــالد خري الب وكان ملي
ــبما جاء يف األسفار  للمنقذ واملخلص، نبي آخر الزمان، حس

وكتب األولني..
ــت كانت  ــده، يف وق ــل مول ــه ومح ــي موطن ــة ه ــت مك وكان
ــرصاع واالقتتال  ــش يف ظالم، وحالة من ال ــبه الجزيرة تعي ش
ــك الزمان من  ــربى يف ذل ــدول الك ــت وصاية ال ــل، وتح والجه

الفرس والروم الذي كان والء قبائل شبه الجزيرة تابعة لها.
ــرم وتحركه وإعالنه بالدعوة آمن به  وبعد بعثة النبي األك
من آمن من املستضعفني، وجحد به أصحاب القلوب املريضة 

وكل من تعارضت أهداف الرسالة، ونصبوا له العداء..
ــة؛ للبدء  ــة يف مك ــئ األرضي ــرم أن يهي ــي األك ــاول النب ح
ــبب  ــا لم تتهيئ؛ بس ــالمية، ولكنه ــة اإلس ــيس الحكوم بتأس
ــروف املوضوعية واألرضية غري الصالحة التي حالت من  الظ

تأسيس الحكومة وعدم استجابة قريش..
ولكون الرسالة عاملية واملرشوع للبرشية وال بد من تأسيس 
ــر النبي  ــكان لزاماً أن يهاج ــالمية، ف ــة اإلس ــة والحكوم الدول
ــت يرثب -أرض األوس  ــرم ألرض تحمل هذا املرشوع، فكان األك
ــزرج- هي أرض الهجرة، وهم األنصار الذين عىل أيديهم  والخ
ــدأت الدعوة  ــالمية، وب ــة اإلس ــة والحكوم ــيس الدول تم تأس

لرسالة الله يف األرض ومن يرثب لتصبح املدينة املنورة..
ومن هم األوس ومن هم الخزرج؟ هم قبائل يمانية هاجرت 
ــان، كما  ــي آخر الزم ــار املوعود ونب ــرثب النتظ ــتوطنت ي واس

يحكي التاريخ والسنن..
ــالة  ــرية الرس ــار اليمانيون دوراً كبرياً يف مس ــب األنص ولع
املحمدية، وبذلوا كل ما يملكون لنرصة النبي األكرم، ويشهد 
ــول لهم خري شاهد.. وهذا ال خالف  التاريخ لذلك، ومدح الرس

عليه..
ــد فتح مكة ودخول الناس يف دين لله أفواجا كان ألهل  وبع
ــروب،  ــم ودون ح ــتجابة دون غريه ــبقية يف االس ــن األس اليم

ــالة املحمدية،  ــداً وداعماً للرس ــا راف ــت اليمن وأهله وأصبح
ــول  وفتحت األمصار وأصبح منهم القادة الفاتحون مع الرس

األكرم، وكانوا أكرث الناس والء للدولة والحكومة اإلسالمية..
ــرم حاولوا  ــول األك ــالم وبعد وفاة الرس ــداء اإلس ولكن أع

إضعاف اليمن وتغييبها عن املشهد بسبب ظلم الحكام..
ــعوب الذين  ــن أكرث الش ــل اليمن م ــك كان أه ــم كل ذل ورغ
ــالم املحمدي األصيل، ونرش  ــاهموا يف نرش اإلس ــاعدوا وس س

القيم يف كل أصقاع العالم..
ــل اليمن،  ــىل أه ــداء ع ــب األع ــارض تكال ــا الح ويف عرصن
ــر يتعارض  ــتعمار، وغرس فك ــاع االس ــل أطم ــت مح وأصبح
ــه وتغييب دوره للنهوض لتحمل  ــع هوية أهل اليمن لتفتيت م
ــتعمار إلفراغ  ــي أداة لالس ــر الوهاب ــؤولية، وأصبح الفك املس

الهوية اإليمانية املرتبطة بوالئها للرسول وحبها له..
ــي الغالبة بظهور  ــار نوره ه ــه ووعده إلظه ــن إرادة الل ولك
ــرية القرآنية، وهو السيد الشهيد القائد حسني بدر  قائد املس
ــن ألصالتهم وهويتهم  ــذي أرجع أهل اليم ــن الحوثي، ال الدي
ــي غيبها األعداء  ــالمية الت اإليمانية، وإحياء كل القيم اإلس
ــا  ــعائر، ومنه ــى كل الش ــرب، فأحي ــة بالغ ــة املرتبط واألنظم
ذكرى املولد النبوي.. وأصبح أهل اليمن من جديد محمديني 
ــلوك ومنهج اتخذه  ــعارات؛ وإنما س ــم، ليس فقط ش يف والئه
ــول الله، وإحياء القيم  أهل اليمن لتجديد الوالء والعهد لرس

للنهوض بعد السبات الطويل..
ــن بزخم  ــل اليم ــرى إال أه ــوي ال ن ــد النب ــرى املول ويف ذك
ــالمي، وأصبح  ــا العربي واإلس ــهود يف عاملن وخروج غري مش

عنوان ألهل اليمن..
فال غرابة أن نرى دول االستكبار تخاف من هذه الصحوة، 
ــعبية، التي والؤها  ــورة الش ــوض، ومن هذه الث ــن هذا النه وم

للرسول األكرم -محمد صىل الله عليه وآله-..
ــل اليمن وأهلها هم األنصار، أنصار دين الله، وأنصار  وتظ
ــذا وعد الله،  ــتضعفني يف كل مكان، وه ــار املس ــوله، وأنص رس
وأهدى راياته لتصحيح مسار اإلسالم الذي غيبه االستعمار 

واملنافقون من داخل األمة اإلسالمية.

موطن األنصار .. يحيي ذكرى املولد النبوي الشريف
م/ أمني عبدالوهاب الجنيد أسماء يحيى الشامي

ــادات تعجز حروف  ــّيد الّس ــدك يا س يف مول
ــات الّروح  ــن أن تفصح عن خلج ــة ع األبجدي
ــا الرحمة  ــك يا أيه ــة يف روح ــقة ، الّذائب العاش

املهداة لنا من رّب العاملني.. 
ــي الخجىل أن  ــز حروف األبجدية ، وه تعج
ــم واليمني  ــك القس ــؤدي أمام ــف أمامك لت تق
ــل عنك ما  ــن تمي ــاك ، ول ــة خط ــا املقتفي بأّنه

دامت فيها حياة تدّب،،
ــتودعة فيك  ــداة ، واملس ــت الرحمة  امله  وأن
ــا  وأّديتها عىل أكمل وأتم  ــة التي حملته األمان
ــروف األبجدّية وهي من  نزلت  وجه.. تعجز ح

بلسانك ، قرآنا عربياً ،غري ذي عوج..
نزلت عليك قرآنا ُيتىل، فكنَت القرآن الّناطق، 
ــعراء الكون عن أن  ــز فصحاء وبلغاء وش فعج

ــوا بمثل القرآن، وعجزوا عن أن يأتوا بعرش  يأت
سور ، ثّم عجزوا عن أن يأتوا بآية !!!

ــل واألضعف  ــا  األق ــاني وأن ــال يعجز لس أف
ــان يف  ــن أعظم إنس ــن أن أتكّلم ع ــر م واألصغ

الكون؟؟!!
ــاذا أقول عنك يا معّلم البرشّية   كيف وبَم وم

؟؟!!
ــمه عىل عرش  ــن ُكِتب اس ــأقول يف م ماذا س
ــّيدي ، فأمامك وملقامك  الرَحمن ، ومن أنا يا س
ــف حياء من  ــالم وجّفت الّصح ــد رفعت األق ق

حرضتك ،،،
ولعّلها دموع عشقي ، وحنيني الذي يفيض 
ــه خالقي، رّب  ــم، ولعّل ــي من يتكّل بأعماقي ه
ــاهد  ــهيد، الّش العاملني وحده  وهو العالم، الّش

ــا  ــيوصلك صالتن ــيخربك ، وس ــن  س ــده م وح
ــتاقك ، وتنحني  ــالمنا عليك ، بقّبالت تش وس

حبا وفرحا وسّموا  إىل روحك يا حبيب الله ،،
ــن وصفك ، فقد كانت  ولنئ عجزت حرويف ع
ــّباقة ألن تبوح لك ببعض خلجاتها ، وإن  الّس
ــا يف الّروح ، فالّروح من أمر ربي  لم ولن تفي بم

،، فلك سّيدي أقول : 
رسول الله : 

نحّبك عدد حركات وسكنات مخلوقات الله 
، فيما نراه وماغاب عن الّنظر   ،،،

نحّبك عدد أوراق الشجر ،،،
نحّبك عدد طّالت القمر ،،،

نحّبك عدد هّبات الّسَحر،،،
نحّبك عدد نفحات الزّهر ،،،

نحّبك عدد أكمام الّثمر ،،،
ــهيق وزفري كّل من له روح من   نحّبك عدد ش

البرش ، وغري  البرش ،،،
نحّبك عدد ما أرشقت الّشمس بعد الغرت ،،،

نحّبك عدد قطرات املطر ،،،
نحّبك ملئ الّسماوات واألراضني يا خري من 
ــّيد الكونني والّثقلني ، يا صلة  وطئ الرثى ، يا س

الّسماء باألرض ، يا َعِطر األثر ،،،
رسول الله : نحّبك وال يجاريك حّبا أّي برش 

...
 وبهذه املناسبة : 

ــيد / عبدامللك   ــام وقائدنا  املغوار الّس كّل ع
ــن الحوثي  ، ورجال الله ،  وأمة محمد  بدر الدي

بن عبدالله  بألف خري ونرص وتمكني.

ــد النبوي الرشيف  يف ذكرى املول
ــه أفضل الصالة وأزكى  عىل صاحب
ــن،  ــه الطاهري ــىل آل ــليم وع التس
ــن وصف اإلمام  ــاول االقرتاب م نح
ــالم   ــي طالب عليه الس ــن أب عيل ب
ــول  ــب واألخ والرفيق للرس الصاح
ــلم،  الكريم صىل الله عليه وآله وس
ــذي يتحدث عن  البتعاث النبي ال
ــول الكريم صىل الله  عالقته بالرس
عليه وآله وسلم بقوله: "َوَقْد َعِلْمُتْم 
ــوِل اللَِّه صىل الله  َمْوِضِعي ِمْن رَُس
عليه وآله ِباْلَقرَاَبِة اْلَقِريَبِة َواْلَمْنزَِلِة 
اْلَخِصيَصِة َوَضَعِني ِيف ِحْجرِِه َوأََنا 
ِني إَِىل َصْدرِِه َوَيْكُنُفِني ِيف  َوَلٌد َيُضمُّ
ِني  ِني َجَسَدُه َوُيِشمُّ ِفرَاِشِه َوُيِمسُّ
ــمَّ  ُث ْ َء  ــيشَّ ال ــُغ  َيْمَض َوَكاَن  ــُه  َعرَْف
ــَد ِيل َكْذَبًة ِيف َقْوٍل  ــِه َوَما َوَج ُيْلِقُمِني

وََال َخْطَلًة ِيف ِفْعٍل"
ــالم أكرث  ــيل عليه الس ــام ع واإلم
ــىل اإلطالق معرفًة بالنبي  الناس ع
ــدره  ــه، وبق ــه وآل ــه علي الل ــىل  ص
ــول عنه:  ــذي يق ــو ال ــه، وه ومكانت
ــُه ِبِه صىل الله عليه  ــْد َقَرَن اللَّ "َوَلَق
ــُدْن أَْن َكاَن َفِطيماً أَْعَظَم  ــْن َل وآله ِم
ــُلُك ِبِه َطِريَق  َمَلٍك ِمْن َمَالِئَكِتِه َيْس
ــَالِق اْلَعاَلِم  ــَن أَْخ ــَكارِِم َوَمَحاِس اْلَم

َلْيَلُه وََنَهارَُه"
ــا  ــالم عندم ــه الس ــده علي  فنج

ــدأ برشح  ــل يب ــن الرس ــدث ع يتح
الواقع آنذاك، ويوضح مهام الرسل 
وفق النظام اإللهي املحكم، فيقول 
عليه السالم: "َواْصَطَفى ُسْبَحاَنُه 
ــَىل اْلَوْحِي  ــِدِه أَْنِبَياَء أََخَذ َع ــْن َوَل ِم
ــاَلِة  الرَِّس ــِغ  َتْبِلي ــَىل  َوَع ــْم  ِميَثاَقُه
ــرَثُ َخْلِقِه َعْهَد  َل أَْك ــا َبدَّ أََماَنَتُهْم َلمَّ
ــُه َواتََّخُذوا  ــْم َفَجِهُلوا َحقَّ اللَِّه إَِلْيِه
اِطنُي  ــيَ اْألَْنَداَد َمَعُه َواْجَتاَلْتُهُم الشَّ
َعْن َمْعرَِفِتِه َواْقَتَطَعْتُهْم َعْن ِعَباَدِتِه 
ــْم  ــَر إَِلْيِه ــَلُه َوَواَت ــْم رُُس ــَث ِفيِه َفَبَع
ــَتأُْدوُهْم ِميَثاَق ِفْطرَِتِه  أَْنِبَياَءُه ِلَيْس
وا  ُروُهْم َمْنِيسَّ ِنْعَمِتِه َوَيْحَتجُّ َوُيَذكِّ
ْبِليِغ َوُيِثريُوا َلُهْم َدَفاِئَن  َعَلْيِهْم ِبالتَّ
ــاِت اْلَمْقِدرَِة ِمْن  اْلُعُقوِل َوُيُروُهْم آَي
َسْقٍف َفْوَقُهْم َمرُْفوٍع َوِمَهاٍد َتْحَتُهْم 
ــَش ُتْحِييِهْم َوآَجاٍل  َمْوُضوٍع َوَمَعاِي
ــاٍب ُتْهرُِمُهْم َوأَْحَداٍث  ُتْفِنيِهْم َوأَْوَص
َتَتاَبُع َعَلْيِهْم َوَلْم ُيْخِل اللَُّه ُسْبَحاَنُه 
َخْلَقُه ِمْن َنِبيٍّ ُمرَْسٍل أَْو ِكَتاٍب ُمْنَزٍل 
ٍة َقاِئَمٍة رُُسٌل  ٍة َالزَِمٍة أَْو َمَحجَّ أَْو ُحجَّ
ــمْ وََال َكرْثَُة  ــمْ ِقلَُّة َعَدِدِه ُ ِبِه َال ُتَقرصِّ
َي َلُه  ــمِّ ــاِبٍق ُس ِبنَي َلُهْم ِمْن َس اْلُمَكذِّ
َمْن َبْعَدُه أَْو َغاِبٍر َعرََّفُه َمْن َقْبَلُه َعَىل 
ُهوُر  َذِلَك َنَسَلِت اْلُقُروُن َوَمَضِت الدُّ

َوَسَلَفِت اْآلَباُء َوَخَلَفِت اْألَْبَناُء".
ــفة املتناهية  ــذه الفلس ــد ه وبع
ــة  ــر بعث ــل إىل ذك ــل ليص يسرتس

الرسول الكريم صىل الله عليه وآله 
ــفة املنهج اإللهي  ــلم وفق فلس وس
ــول  ــداً قرين رس ــذي يفهمه جي ال
ــه، بقوله: "إَِىل أَْن َبَعَث  الله وصاحب
ــوَل اللَِّه  داً رَُس ــْبَحاَنُه ُمَحمَّ ــُه ُس اللَّ
ــه) ِإلِْنَجاِز  ــه وآل ــه علي ــىل الل (ص
ــِه َمأُْخوذاً َعَىل  ــاِم ُنُبوَِّت ــِه َوإِْتَم ِعَدِت
ــَماُتُه  ــُهورًَة ِس ــنَي ِميَثاُقُه َمْش ِبيِّ النَّ
ــُل اْألَرِْض َيْوَمِئٍذ  ــاً ِميَالُدُه َوأَْه َكِريم
ــِرشٌَة  ُمْنَت ــَواٌء  َوأَْه ــٌة  ُمَتَفرَِّق ــٌل  ِمَل
ٍه ِللَِّه  ــبِّ ــنْيَ ُمَش َتٌة َب ــتِّ ــُق ُمَتَش َوَطرَاِئ
ــٍري  ــِمِه أَْو ُمِش ِبَخْلِقِه أَْو ُمْلِحٍد ِيف اْس
َالَلِة  ــَن الضَّ ــْم ِبِه ِم ِه َفَهَداُه ِ ــريْ إَِىل َغ
ــَن اْلَجَهاَلِة ُثمَّ  ــِه ِم ــْم ِبَمَكاِن َوأَْنَقَذُه
ٍد (صىل الله  اْخَتاَر ُسْبَحاَنُه ِلُمَحمَّ
عليه وآله) ِلَقاَءُه َورَِيضَ َلُه َما ِعْنَدُه 
ْنَيا َورَِغَب ِبِه َعْن  َوأَْكرََمُه َعْن َداِر الدُّ
ــِه َكِريماً  ــَوى َفَقَبَضُه إَِلْي ــاِم اْلَبْل َمَق
ــه) َوَخلََّف  ــه وآل ــه علي ــىل الل (ص
ِفيُكْم َما َخلََّفِت اْألَْنِبَياُء ِيف أَُمِمَها إِْذ 
َلْم َيْرتُُكوُهْم َهَمًال ِبَغْريِ َطِريٍق َواِضٍح 

وََال َعَلٍم َقاِئٍم".
ثم يبني عليه السالم الحالة التي 
ــا وإىل أين وصلوا  ــاس عليه كان الن
ــي: "إِنَّ اللََّه  ــذا النبي األم بفضل ه
داً (صىل الله عليه وآله)  َبَعَث ُمَحمَّ
َوَلْيَس أََحٌد ِمَن اْلَعرَِب َيْقرَأُ ِكَتاباً وََال 
ــاَس َحتَّى  ــاَق النَّ ــي ُنُبوًَّة َفَس ِع َيدَّ

ــْم َمْنَجاَتُهْم  ــْم َمَحلََّتُهْم َوَبلََّغُه َبوَّأَُه
ــْت  َواْطَمأَنَّ ــْم  َقَناُتُه ــَتَقاَمْت  َفاْس

َصَفاُتُهْم".
ــه  ــيل علي ــر ع ــا يذك ــا عندم أم
ــالم املؤهالت والصفات يف هذا  الس
ــه  ــي حديث ــم فيأت ــوث الخات املبع
ــور يف وصف  ــاء والن ــعاً بالضي مش
ــل كل نور  ــعاع، وأص مصدر كل إش
ــَجرَِة اْألَْنِبَياِء  بقوله: "اْخَتارَُه ِمْن َش
ــِة اْلَعْلَياِء  ــاِء َوُذَؤاَب َي ــَكاِة الضِّ َوِمْش
ْلَمِة  ــاِء َوَمَصاِبيِح الظُّ َوُرسَِّة اْلَبْطَح

َوَيَناِبيِع اْلِحْكَمِة".
ــًال:  ــالم قائ ــه الس ــف علي ويضي
ــِيض ِء َواْلُربَْهاِن  وِر اْلُم ــُه ِبالنُّ "اْبَتَعَث
ــاِدي َواْلِكَتاِب  ــِيلِّ َواْلِمْنَهاِج اْلَب اْلَج
رَُتُه  ــجَ اْلَهاِدي أُْرسَُتُه َخْريُ أُْرسٍَة َوَش
ــٌة  ــا ُمْعَتِدَل ــَجرٍَة أَْغَصاُنَه ــْريُ َش َخ
ــَة  ِبَمكَّ ــُدُه  َمْوِل ــٌة  َل ُمَتَهدِّ ــا  وَِثَمارَُه

َوِهْجرَُتُه ِبَطْيَبَة"
ــل  تعام ــام  اإلم ــتعرض  يس ــم  ث
الرسول الكريم صىل الله عليه وآله 
وسلم مع الدنيا وزهده فيها بقوله: 
ــا َوأَْهَوَن  رََه ــا َوَصغَّ ْنَي َر الدُّ ــْد َحقَّ "َق
ِبَها َوَهوََّنَها َوَعِلَم أَنَّ اللََّه َزَواَها َعْنُه 
ــْريِِه اْحِتَقاراً  ــَطَها ِلَغ ــاراً َوَبَس اْخِتَي
ــِه َوأََماَت  ْنَيا ِبَقْلِب ــِن الدُّ ــرََض َع َفأَْع
ــبَّ أَْن َتِغيَب  ــِه َوأََح ِذْكرََها َعْن َنْفِس
ــِه ِلَكْيَال َيتَِّخَذ ِمْنَها  ِزيَنُتَها َعْن َعْيِن

ــاً أَْو َيرُْجَو ِفيَها َمَقاماً َبلََّغ َعْن  ِرَياش
ِتِه ُمْنِذراً َوَدَعا  َربِِّه ُمْعِذراً وََنَصَح ِألُمَّ
َف ِمَن النَّاِر  ــوَّ اً َوَخ ــةِ ُمَبرشِّ إَِىل اْلَجنَّ

راً". ُمَحذِّ
يف  ــة  الجول ــذه  ه ــام  خت ويف 
ــان  لس ــىل  ع ورد  ــا  م ــتعراض  اس
ــيل  يف وصف ابتعاث أخيه  اإلمام ع
ــاً كالمه  ــتحرض أيض ــه نس وحبيب
ــه  ــه وصالت ــالم يف دعائ ــه الس علي
ــول:  ــني يق ــم ح ــي الكري ــىل النب ع
ــَك وََنَواِمَي  ــْل َرشَاِئَف َصَلَواِت "اْجَع
ٍد َعْبِدَك َورَُسوِلَك  َبرََكاِتَك َعَىل ُمَحمَّ
اْلَخاِتِم ِلَما َسَبَق َواْلَفاِتِح ِلَما اْنَغَلَق 
ــِع  اِف ــقِّ َوالدَّ ــقَّ ِباْلَح ــِن اْلَح َواْلُمْعِل
اِمِغ َصوَْالِت  َجْيَشاِت اْألََباِطيِل َوالدَّ
َل َفاْضَطَلَع َقاِئماً  اْألََضاِليِل َكَما ُحمِّ
ــَتْوِفزاً ِيف َمرَْضاِتَك َغْريَ  ــرَِك ُمْس ِبأَْم
ــُدٍم وََال َواٍه ِيف َعزٍْم َواِعياً  ــاِكٍل َعْن ُق َن
ــاً  ــِدَك َماِضي ــاً ِلَعْه ــَك َحاِفظ ِلَوْحِي
ــى أَْورَى َقَبَس  ــاِذ أَْمرَِك َحتَّ َعَىل َنَف
ــَق ِلْلَخاِبِط  ِري ــاَء الطَّ اْلَقاِبِس َوأََض
ــَد َخْوَضاِت  ــِه اْلُقُلوُب َبْع َوُهِدَيْت ِب
ــاِت  ــاَم ِبُموِضَح ــاِم َوأََق ــنَتِ َواْآلَث اْلِف
َاِت اْألَْحَكاِم َفُهَو أَِميُنَك  اْألَْعَالِم وََنريِّ
ــَك اْلَمْخُزوِن  ــوُن َوَخاِزُن ِعْلِم اْلَمأُْم
ــَك  َوَبِعيُث ــِن  ي الدِّ ــْوَم  َي ــِهيُدَك  َوَش

ِباْلَحقِّ َورَُسوُلَك إَِىل اْلَخْلِق".
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