
"إَنّ الله يحب املحسنني "
وقد بدأنا قصتنا بالحديث عن اإلحسان.. 
ــل  ــز بط ــا كان يمي ــل م ــل وأجم ــم ب ــه أه ألن
قصتنا.. الشهيد محمـد أحمد أحمد الحميل 

(أبو هاشم)
األمانة_السبعني_حدين.

ــخصية مميزة  ــد ش ــهيد محم ــك الش امتل
ــره وكان يمارس رياضة التايكواندو  منذ صغ

وحصل عىل حزامني فيها..
ــك بقناعاته فكان أول  ــديد التمس وكان ش
طفل يؤدي الرصخة يف املدرسة مما أدى إىل 
ــة  ــده وحضور طقم إىل املدرس ــتدعاء وال اس

آنذاك..
ــور الفعاليات  ــاركة يف حض ــدأ املش ــا ب كم
ــزال يف الثانية عرشة من  ــريات وهو ال ي واملس

عمره..
ــراً وكانت  ــؤولية مبك ــد املس ــل محم تحم
ــد كان  ــه يف كل يشء فق ــد علي ــه تعتم أرست
ــجاعاً وُيعتمد عليه وهذا ما أهله  خدوماً وش
ــة وكان  ــافة يف املدرس ــا للكش أن يكون رئيس

محبوباً من مدرساته ومعلميه..
ــن الصفات  ــري م ــد بكث ــف محم ــا اتص كم
ــد كان مؤدبا  ــة منذ نعومة أظفاره فق الجميل
ــيس وكان  ــوًال ومرهف األحاس مهذبا وخج

طيباً وحنونا..
ــرش عاما  ــة ع ــل عمره خمس ــا وص وعندم
ــار الله وكان  ــيايس ألنص التحق باملكتب الس
ــه ملا فيه من صفات  ــاً من كل من يعرف محبوب
ــم ويف مقدمتهم أفراد أرسته  ــة.. بمن فيه نبيل
ــه  بأخالق ــرون  ويفتخ ــيدون  يش ــن  والذي

العالية..
كان محمد مهتماً جداً بالصالة ويستحيل 
ــرط فيها وال يقدم أي عمل عليها مهما  أن يف

كان..
ــد كان مصاباً  ــن مرضه، فق ــىل الرغم م وع
يف  ــزم  وروماتي ــب  القل يف  ــاد  ح ــزم  بروماتي
ــكل كبري و قد  ــل أيضا وكان يتعب بش املفاص
ــف له الطبيب إبرة كل 21 يوما ملدة ثمان  وص

سنوات..
ــف زحفاً إىل دورة  ــه كان أحياناً يزح إال أن
ــل تأدية الصالة فقد كان املرض  املياه من أج
قوياً عليه وال يسمح حتى لوالده بمساعدته، 
ــدته لم يمنعه من الجهاد  وهذا املرض عىل ش

ــبيل الله  ــات الرشف يف س ــاق بجبه وااللتح
والوطن..

ــارا جداً  ــه وب ــات ألهل ــري التوصي وكان كث
بوالديه..

كان محمد يتواصل مع أفراد عائلته حتى 
ــم، وكان قلبه  ــن ويعمل عىل خدمته البعيدي
ــم كما  ــكان يحبه ــال ف ــا باألطف ــري معلق الكب
ــه متعة كبرية فقد  ــفر مع يحبونه كثريا،و الس
ــامة  ــاً ويجمع بني االبتس ــا وحنون كان كريم

واملرح والوقار..
ــة فقد كان  ــام الليل معه قصة وحكاي ولقي
ــتقبل  ــام الليل ويس ــراد أرسته لقي ــظ أف يوق
ــبحانه  ــدي الله س ــني ي ــاة ب ــالة واملناج الص
كأنه عريس وقد تجّمل ورسح شعره ورائحة 

العطر تفوح منه، و هكذا كان يحيي الليل..
ــكان كثري  ــرى ف ــب أخ ــة ح ــام قص والصي
ــك أو حتى  ــه بذل ــرف أهل ــوم دون أن يع الص
ــام اإلفطار  ــزوا له طع ــم أن يجه ــب منه يطل
ــه وال يكِلّف  ــه بنفس ،فهو من كان يخدم نفس
عليهم شيئا..فيغسل مالبسه ويجهز طعامه 

بنفسه..
ــك الجَنّة التي  ــا كان يردده دائماً_"تل ومم

ُث من عبادنا من كان تقّيا" ُنوِرّ
ــص وأجمل  ــان أروع القص ــه يف اإلحس ول

املعاني التي ال يتسع املجال لذكرها..
ــد كان كثري اإلنفاق ودائماً ما يحث أهله  وق

عىل ذلك، ويقول:"وأنفقوا مما تحبون"
ويقول:اإلنفاق يزيل النفاق..

وأما الجهاد فقد كان فيه فارسا من أشجع 
الفرسان وله فيه صوالت وجوالت يعجز عن 

وصفها البيان..
ــن ورابط  ــري من امليادي ــارك يف الكث فقد ش
ــات وحتى من  ــع والجبه ــري من املواق يف الكث
ــطري أروع  ــه رشف تس ــكان ل ــل العدوان ف قب

البطوالت..
ــن املحافظات  ــاب مجاهداً الكثري م وقد ج
ــوف ومارب ويف أراضينا  مثل تعز ونهم والج
ــران والتي كان لها  ــة مثل جيزان ونج املحتل

رشف احتضان دمائه الزكية الطاهرة..
ــىل  ع ــتي  اللوجيس ــرشف  امل ــد  محم كان 
ــوا يعرفون ذلك،  ــه لم يكون ــران.. لكن أهل نج
ــه يثبتنا..  ــا.. الل ــه يثبتن ــن أقواله:الل وكان م

عملنا لله وليس ألشخاص..

ــؤوليات كبرية وهو لم  ــهيد مس تحّمل الش
يكن قد أكمل العرشين من عمره حينها..

ــجاعته  ــؤاً لها لحكمته وش ــًال وكف وكان أه
ــًال يف ميادين  ــه.. فكما كان بط ــه وإيمان ووعي
ــديد الحرص لدرجة  القتال فقد كان أميناً ش
ــه كان يقوم بتدوين كل ريال يتم رصفه ولو  أن

حتى عىل مستوى أبسط األشياء..
ــهيد محمد هي  ــز الش ــرث ما يمي ــن أك إَنّ م
ــت تأرس األلباب وتجعل كل  أخالقه التي كان
ــف محتاراً لهذه الروح الطاهرة  من يعرفه يق
ــارة قصرية  ــن الجنة يف زي ــي كأنها أتت م الت
ــاك.. وال غري  ــا فهن ــادت إليه ــان ما ع ورسع

هناك مكانها..
ــزان ونجران عدد  ــه كان بني جي لدرجة أن
ــداً  ــوا محم ــن أحب ــدو الذي ــوت للب ــن البي م
ــة  ــه العظيم ــوا بأخالق ــه وأعجب ــوا ب وتعلق
إعجاباً شديداً، لم يكونوا يعرفون حينها أنه 
ــويه  ــد املجاهدين الحوثيني الذين تم تش أح

صورتهم يف مخيالتهم.!
كل ما يعرفونه أنه فتًى يف غاية االحرتام و 
ــن األدب واألخالق، لديه  ــىل درجة عالية م ع

ــتمرار واإلنفاق  ــيارة.. يقوم بزيارتهم باس س
عليهم وتزويدهم بكل ما يستطيع..

ــره  م ذات  ــداء  للغ ــوه  دع ــم  أنه ــى  حت
ــتجاب لهم عىل الرغم من تحذير بعض  فاس

املجاهدين له ومحاولة ثنيه عن ذلك..
لكنه يف األخري حاول أن يبني لهم وأن يغري 
قناعاتهم ، فذات مرة كان يميش من جوارهم 
ــزل وهو يرتدي  ــوق الطقم ومعهم عرس فن ف
اللباس العسكري ودخل وسلم عليهم وعىل 

العريس وهم يف حالة من الذهول الشديد.!
ــاب العظيم هو  ــفوا أن ذلك الش فقد اكتش

أحد املقاتلني الحوثيني.!
ــم كانت  ــة التي صدمته ــذه الحقيق ــن ه لك
ــك وانخراطهم يف  ــبباً يف انطالقهم بعد ذل س
ــة  صفوف املجاهدين، فقد انضم منهم خمس
ــن الصادقني  ــع املجاهدي ــك م ــرث من ذل أو أك
ــهاده،  ــد استش ــت بع ــم والطواغي ــد الظل ض

وقالوا:والله أننا عرفنا الحق من وجهه..
ــة ألن تهديهم  ــه وقيمه كافي ــت أخالق فكان
وتدلهم عىل أن من هو مثل محمد ال يمكن إال 

أن يكون مع الحق ويف صفه..

ــا كانت له مع املجد قصص فقد كان له  وكم
مع الشهادة موعد..

ــارك يف الكثري من  ــذي ش ــد ال ــا هو محم ه
ــرتب من تحقيق  ــات والبطوالت يق االقتحام
ــه :ماذا قد  ــن كان يقول لوالدت ــه، وهو م حلم

قدمنا لدين الله.. الله املستعان يا أماه..
ــهادة..  بالش ــه  الل ــي  وأكرمن ــل  حص إذا 
ــرباً طيباً  ــتقبلون خ ــم تس ــتقبلوني كأنك اس
ــتغفرين الحامدين  من الله.. وكونوا من املس

الشاكرين.. الله يتقبلنا.. الله يثبتنا..
عاش محسناً وارتقى إىل العلياء 

محسناً..
ــات  االقتحام يف  ــارك  يش ــد  محم كان 
ــك يقوم  ــالل ذل ــران وخ ــات يف نج واملواجه
ــراء كل يومني  ــدو يف الصح ــد أولئك الب بتفق
ويعطيهم كل ما يستطيع من الطعام والغذاء 

وما يقدر عليه..
لكنه هذه املرة كان مقبال عىل عملية كبرية 
ــر عليهم، فوىص بعضا  وكان يخىش أن يتأخ
ــم وتزويدهم بالطعام..  من أصدقائه بتفقده
ــات عىل  ــت املواجه ــد كان ــبوعاً وق ــل أس وظ

أشدها..
ــة  ــن الفزع ــبوع م ــد األس ــد بع ــاد محم ع
ــوا  يقوم ــم  ل ــم..  أوصاه ــن  م أن  ــف  ليكتش
ــم يعطوهم  ــبوع ول بتفقدهم طيلة ذلك األس
ــري.. وتوجه من  ــم كب ــر وأل ــعر بقه ــيئاً فش ش
فوره إليهم وقد جلب لهم كل ما يستطيع من 

طعام وحاجيات ..
ــال وصوله كان  ــاً إليهم وح وتوجه مرسع
ــزال فوق  ــدو وهو ال ي ــك الب ــو أحد أولئ يدع
ــك من كل  ــالن وهو يضح ــم.. تعال يا ف الطق
ــب له  ــك( وقد جل ــذ حاجت ــال خ ــه.. تع قلب
ــه )قبل أن  ــه وهو يلوح له ب ــيئاً يحب أيضاً ش

استشهد..
ــت الطائرة  ــى أقبل ــق بها.. حت ــا إن نط وم
ــت  الوق ــس  نف يف  ــه  علي ــرضب  بال ــت  وقام
ــه حيث  ــدى محمد أحد أصدقائه بنفس وافت
قام بتغطيته بجسده فارتقت روحه الطاهرة 
إىل بارئها واستشهد معه ذلك البدوي وطفل 

وجرح أحد أصدقائه..
وكان استشهاده بتاريخ :8 /10 /2016م

ــهاده  ــد استش ــه بع ــدوا يف جيب ــد وج وق
ــعار  ــض األوراق مع صورة الش ــه وبع بطاقت
ــىل  ــرشف ع ــن كان امل ــو م ــاال وه ــني ري وأربع

منطقة نجران حينها..
ــجادية التي  ــة الس ــدوا الصحيف ــا وج كم

تخضبت بدمائه الطاهرة العطرة..
ــد  فق ــتثنائياً  اس ــهاده  استش كان  ــا  وكم
ــن  ــريون مم ــرضه كث ــاً ح ــييعه مهيب كان تش
ــخصيات البارزة  ــه.. والكثري من الش يعرفون
ــاط والكثري من الناس  ــية والضب والدبلوماس
ــون بفكرهم الداعيش  حتى أناس كانوا يعرف
ــه ويتمنون أن  ــه ألخالق ــم كانوا يحبون لكنه
يلتحق بهم بل ويدعون له بأن يهتدي ليكون 

معهم،عىل حسب فهمهم للهداية.!
ــات  ــبعني بالطقوم ــارع الس ــع ش ــم قط وت
ــان الطاهر  ــة ذلك الجثم ــى برشف زف ليحظ
ــربع واألهازيج  ــاًال عظيماً زينه ال وكان احتف
ــه الطاهر أخرياً إىل  الجميلة.. لينتقل جثمان
ــن كان يزورهم يف روضة  جوار أصدقائه الذي

الشهداء ويفتقدهم كثرياً..
ــب لكنها  ــراق ولدها الحبي ــت األم لف حزن
قالت :ألجل دين الله يرخص كل غايل وأشكر 
ــاحات  ــع ابني إىل س ــذي وفقني بدف ــه ال الل

الرشف والعزة بعد الرغبة واإلرصار منه..
ــود  ــرب وق ــرة تعت ــاء الطاه ــذه الدم وإّن ه
ــىل  ــا ع ــي أبناءن ــا ال نرب ــرص، وإنن ــة ون حري
ــم والفضيلة إال إلحياء وإعالء كلمة الله  القي
ــذه هي املواقف التي تثبت إيمان املرء من  وه
ــال إىل الله  ــاد هو أحب األعم ــه.. والجه عدم
ــريا لدفع  ــون رافدا كب ــأن تك ــح كل أم ب وتنص
ــه القائل  ــاحات الكرامة وصدق الل ــا لس ابنه

:"أحياء عند ربهم يرزقون"
ــه.. الرحمة  ــي من الل ــون أرحم بإبن ــن أك ل

للشهداء والشفاء للجرحى..
ــده بامليض عىل  ــاز.. وأعاه ــول :ابني ف وتق

دربه..
ــهيد أنه  ــد الله بدم الش ــده فيعاه وأما وال
ــتكني وأنه سوف  ــيميض عىل دربه ولن يس س

يلحق به..
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أبو هاشم.. الشهيد الذي جعل من أخالقه سبيأبو هاشم.. الشهيد الذي جعل من أخالقه سبي  
النضمام أبناء نجران مع أبطال الجيش واللجانالنضمام أبناء نجران مع أبطال الجيش واللجان

ــذون، يرتفعون عن الشهداء..  ــالق، يعطون وال يأخ ــن القيم واألخ نبع م
ــم وحياتهم  ــم وأرواحه ــون براحته ــور، يضح ــف األم سفاس

ألجل حياِة اآلخرين حتى وإن كانوا يخالفونهم يف الرأي أو يسيئون إليهم..
ــا إىل جوار الله  ــان املؤمن مقاماً علي ــري يرتقي به اإلنس ــف عظيم وكب ــهادة ترشي إن الش

وجوار الصالحني من أنبيائه وأصفيائه..
ولكنها اصطفاء واختيار ال يناله أي أحد إال من يمتلك املقومات اإليمانية والروحانية.. 

وقد ارتقت روحه كثرياً لتستقر أخرياً يف النعيم املقيم الخالد..
ــه كثرياً يف كتابه وأثنى عىل  ــان،وهذا ما ذكره الل ومن صفات املؤمنني والصالحني اإلحس

أهله ومن يتحلون بهذه القيمة اإلنسانية العظيمة حتى جعلهم الله ممن يحبهم..
وماذا بعد الحب إال االصطفاء.؟

د. أسماء الشهاري
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صنعاء / سبأ
ــدي وقائد اللواء  ــوي العميد يحيى امله ــر التوجيه املعن زار مدي
ــربي وقائد اللواء  ــن خالد الج ــية العميد الرك ــي حماية رئاس الثان
ــنحان رضيح  ــن فؤاد العماد أمس يف س ــث حماية العميد الرك الثال

الشهيد حسن املليص بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .
ــدد من الضباط أن إحياء  ــالل الزيارة أكد الزائرون ومعهم ع وخ
ــا قدموه من  ــرا وعرفانا بم ــي تقدي ــهيد يأت ــنوية للش الذكرى الس
ــيادة  ــيمة من أجل العزة والكرامة وهم يحمون الس تضحيات جس

الوطنية ويواجهون تحالف العدوان ومرتزقته.
ــا بعد يوم يف  ــة التي تتحقق يوم ــارات امليداني ــادوا باالنتص وأش
كافة جبهات الرشف والبطولة والعمق السعودي كثمرة لتضحيات 
ــلحة  ــوات املس ــال الق ــال أبط ــود واستبس ــهداء وصم ــاء الش ودم
ــعب اليمني يف مواجهة الغزاة  ــعبية وإىل جانبهم الش واللجان الش

واملعتدين.
وأوضحوا أن الشهيد املليص كان نموذجا للقائد الوطني الغيور 
ــل منها األجيال كل  ــة املليص عنوانا للوطنية تنه ــتبقى مدرس وس

معاني العزة والكرامة.
ــية والعسكرية  وعرب القادة والضباط عن اعتزاز القيادة السياس
ــلحة  ــات أبناء القوات املس ــعب اليمني بتضحي ــا وأبناء الش العلي
ــة وانتصارات  ــطرونه من مالحم بطولي ــعبية وما يس واللجان الش
ــتطاعوا من خاللها كرس إرادة تحالف  متتالية يف كافة الجبهات اس

العدوان وإلحاق الهزائم بهم.
ــهداء .. مؤكدين السري عىل دربهم حتى  وترحموا عىل أرواح الش

تحقيق النرص.
إىل ذلك زار القادة والضباط منزل الشهيد املليص والتقوا خاللها 

ــا قدمه  ــر واالعتزاز بم ــن الفخ ــن ع ــهيد .. معربي ــاء وأرسة الش أبن
ــهيد املليص وأرسته العريقة من تضحيات يف الدفاع عن الوطن  الش

ومواجهة العدوان .
ــداء للوطن وأن  ــه ف ــدم حيات ــيص ق ــهيد أن املل ــاروا إىل الش وأش

الشعب اليمني يتذكر تلك التضحيات بكل فخر واعتزاز.
ويف أمانة العاصمة دشنت مديرية الوحدة صنعاء أمس الذكرى 
ــهداء بالتعاون مع فرع مؤسسة  ــنوية للشهيد وتكريم أرس الش الس

الشهداء باألمانة.
ويف حفل التدشني الذي حرضه وكيال أمانة العاصمة عيل القفري 
ــمريي ورئيس فرع مؤسسة الشهداء بأمانة العاصمة  وعايض الش
ــني القايض، أشار مدير عام مديرية الوحدة صالح امليرسي إىل  حس

أنه سيتم تكريم أرس وأقارب 140 شهيدا من أبناء املديرية.
 وأكد أن مديرية الوحدة ستقوم بعمل تأمني صحي مجاني ألرس 
وأقارب الشهداء يف املراكز الصحية فضًال عن اعتماد مقعد درايس 

مجاني يف املدارس الخاصة واألهلية الواقعة يف إطار املديرية.
ــهيد تأتي  ــنوية للش من جانبه، أكد خالد املداني أن الذكرى الس
ــة يف مواجهة  ــال والتضحي ــاء واالستبس ــتمر العط ــة يس يف مرحل

تحديات وأخطار العدوان الهمجي الغاشم.
ــم  ــم وثباته ــهداء ومواقفه ــر الش ــتذكر مآث ــي " نس ــال املدان وق
ــا لنكون أقدر  ــا ويف ثباتنا ويف صمودن ــا يزيد يف عزمن ــم م وصموده
ــز عوامل القوة  ــات واألخطار ومواصلة تعزي ــىل مواجهة التحدي ع

عىل مستوى الفعل واملوقف ".
ــربي ابراهيم  ــيخ ج ــهداء من قبل الش والقيت كلمة عن ارس الش
ــان الصادقني الذين  ــال اإليم ــهداء هم رج ــد فيها أن الش ــن أك حس
ــه ورووا هذه  ــهم من الل ــه عليه وباعوا انفس ــوا ما عاهدوا الل صدق

األرض بدمائهم وحملوا عزتنا وإباءنا.
ــه والنفري العام وااللتحاق  ــا الجميع إىل صدق الوعد مع الل  داعي

بالجبهات للجهاد يف سبيل الله دفاعا عن األرض والعرض.
ــدات اإلدارية عيل  ــاع الوح ــة لقط ــة العاصم ــل أمان ــا زار وكي كم
ــات الجنوبية  ــهداء أبناء املحافظ ــرض صور ش ــري، أمس مع القف

بمدرسة الشهداء يف السبعني.
ــاعدين  ــه وكيال أمانة العاصمة املس ــع الوكيل القفري ومع واطل
ــا يحتوي  ــىل م ــر ع ــام الوزي ــي وهش ــم الحوث ــدس عبدالكري املهن
ــات الجنوبية الذين قدموا  ــهداء من املحافظ املعرض من صور للش
أرواحهم فداًء للوطن يف جبهات البطولة والرشف دفاعاً عن الوطن 

ووحدته وسيادته.
وأشاد وكيل أمانة العاصمة بعظمة تضحيات الشهداء من أبناء 
ــات مواجهة العدوان.. الفتاً إىل  ــمال والجنوب يف جبه اليمن يف الش

رضورة االهتمام بأرس الشهداء عرفاناً بتضحياتهم.

يف الذكرى السنوية للشهيد
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