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ثقافة الشهادة
ــاٌل  ــنَي رَِج ــَن اْلُمْؤِمِن ــل: ﴿ِم ــه القائ ــد لل الحم
ــِه َفِمْنُهْم َمْن َقَىض َنْحَبُه  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْي
ــًال﴾ [األحزاب :  ُلوا َتْبِدي ــا َبدَّ ــْن َيْنَتِظُر َوَم ــْم َم َوِمْنُه
ــة وقائد  ــيد البرشي ــالم عىل س ــالة والس 23] والص
ــدى محمد،  ــول اله ــة ورس ــي الرحم ــانية نب اإلنس
ــهداء  وعىل آله األطهار وأصحابه األخيار وعىل الش

األبرار، وبعد:
ــتمرار العدوان السعودي عىل بالدنا،  يف ظل اس
ــهادة واالستشهاد الفعيل،  ونحن نعيش أجواء الش
وقوافل الشهداء ما زالت تسري وال تتوقف وروضات 
ــتقبالهم، البد لنا أن نتعرف  الشهداء ال َتملُّ من اس
ــهداء  ــٍي وبصرية ؛ فالش ــهادة بوع ــة الش ــىل ثقاف ع
ــتضعفني، ووقفوا  ــدوا عن املس ــا دافعوا وجاه مثلم
ــوا كربياءه ومرغوا  ــكل صالبة أمام العدوان وحطم ب
أنفه يف الرتاب، وجعلوه يجر خلفه أذيال الهزيمة يف 
ــم أيًضا يبعثون  ــف الجبهات ويف الحدود، فه مختل
ــاد ونخوة الرجولة يف  العزيمة وينفخون روح الجه
ــة إىل األحياء يف  ــلمون الراي الناس من بعدهم، ويس
ــوار النرص، حتى  الدنيا من املجاهدين ليكملوا مش
ــم الوعد  ــن بعده ــم وجهاد م ــة دمائه ــق بربك يتحق
ــدل يف أرجاء  ــق والع ــط الح ــي بالتمكني لبس اإلله

الدنيا وأصقاع األرض.
ــم أحياء عند ربهم يرزقون ما زالوا يؤثرون  وألنه
ــم عنهم بصيغة املايض  ــار األحداث، فال نتكل يف مس
ــتلهم  ــي نس ــتقبل، ك ــارض واملس ــة الح ــل بصيغ ب
الدروس منهم ونتلمس القدوة فيهم، ونعاهدهم بأن 
ــم وأن ال نبدل  ــىل دربهم ونميش يف طريقه نميض ع

بعدهم.
ــني أيديكم يتحدث عن ثقافة  وهذا املقال الذي ب
الشهادة إحدى  الحسنيني اللتني شملتهما اآليتان 
ــاٌل  ــنَي رَِج ــَن اْلُمْؤِمِن ــه تعاىل: ﴿ِم ــان يف قول الكريمت
ــِه َفِمْنُهْم َمْن َقَىض َنْحَبُه  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْي
ــوا َتْبِديًال﴾[األحزاب :  ُل ــا َبدَّ ــْن َيْنَتِظُر َوَم ــْم َم َوِمْنُه
ــْل َتَربَُّصوَن ِبَنا إِالَّ إِْحَدى  ــه تعاىل: ﴿ُقْل َه 23]  وقول
ــُم اللَُّه  ــْم أَْن ُيِصيَبُك ــُص ِبُك ــُن َنَرتَبَّ ــَنَينْيِ وََنْح اْلُحْس
ــا َمَعُكْم  ــوا إِنَّ ــا َفَرتَبَُّص ــِدِه أَْو ِبأَْيِديَن ــْن ِعْن ــَذاٍب ِم ِبَع

ُمَرتَبُِّصوَن﴾ [التوبة : 52].
عظمة الشهادة

ــبيل الله تعاىل أبعاد كثرية، منها  ــهادة يف س للش
أنها كرامة للشهيد فهي اختيار واصطفاء  إلهي له، 
ولذا نغبط الشهيد الذي فاز بالشهادة ونفرح لفوزه 
ــقوط  ــس الوقت الذي نحزن لس ــاء يف نف باالصطف
الشهداء ونتألم ألنهم خسارة علينا وعىل املجتمع، 
الذي يفقد أعظم رجاله وخرية أبنائه، وال يتناىف هذا 
ــا واعتزازنا بهم  ــعور بالحزن واأللم مع افتخارن الش
ــع االنجازات  ــنا وللمزيد منهم، وال م ــا ألنفس وبذلن

التي حققوها ملن بعدهم. 
ــهادة أيضاً أنها حجة عىل الناس  ومن أبعاد الش
ــهيد أّدى ما عليه من واجب  ــهادة عليهم، فالش وش
ــبيل الله، فهو حجة  وبذل روحه بعد أن جاهد يف س
ــب عليه الجهاد  ــد يف املجتمع الذي وج ــىل القاع ع
ــع املتمثل يف  ــاً جهاد الدف ــه وخصوص ــبيل الل يف س
مقاومة ومواجهة الغزاة واملعتدين كما هو الحال يف 

مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــىل  ع ــد  التأكي ــك  كذل ــهادة  الش ــاد  أبع ــن  وم
ــتضعفون  املس ــا  تحته ــدرج  ان ــي  املظلوميةالت
ــه املعتدين  ــم، حيث أنه واج ــهيد منه وبالذات الش
ــزاة واملجرمني فُقتل مظلوًما، وهو يؤدي واجبه  والغ
ــا عن دينه وبلده  ــرتض الله تعاىل عليه مدافًع وما اف
ــخ إىل حدٍّ  بعيد مظلوميته  ــهادته ترس ــه، وش ونفس
ــة  ــه وعدال ــع عن ــذي يداف ــع ال ــة املجتم ومظلومي

القضية التي يحملها. 
ــب متعددة  ــهادة يف جوان ــة الش ــىل عظم وتتج

وكثرية منها:
أوالً: الشهادة خري خاتمة

ــن الله تعاىل  ــهم دائماً م ــب املؤمنون ألنفس يطل
ــألونه حسن الخاتمة بأن يجعل خري أعمالهم  ويس
ــبحانه أعمارهم وهم  ــا، بمعنى أن يختم س خواتمه
ــو راٍض عنهم،  ــح وأن ال يميتهم إال وه ــل صال يف عم
ــن الخاتمة خصوًصا  ــم أيضاً بحس ويدعون لغريه
ــز، وللمريض  ــيوخ والعجائ ــن الش ــن م ــار الس لكب
ــفائه، ويعتقد  ــم ميؤوس من ش ــرض خطري ومؤل بم
ــاء الذين يف مقتبل  ــباب األصحاء األقوي بعض الش
ــن الخاتمة ألن  ــة لحس ــوا بحاج ــم ليس ــر أنه العم
العمر املديد أمامهم كما يتصورون، وبعضهم يقول 
ــن الخاتمة : وهل أنا شائب وطاعن  ملن دعا له بحس

ــن حتى تدعو يل بذلك؟ متناسًيا أن املوت ال  يف الس
ــاب قوي، وأن الخاتمة هي  ــيخ كبري وش ُيفرِّق بني ش

خاتمة العمر سواء طال أم قرص. 
ــن أفضل  ــو م ــاىل ه ــه تع ــبيل الل ــاد يف س والجه
األعمال التي يلقى املؤمن بها الله تعاىل، والشهادة 
ــم الله بها للمجاهدين الذين هم  أفضل خاتمة يخت
خاصة أوليائه، وأكرث من ينالها هم الشباب املؤمنون 

باعتبارهم أكرث من ينطلق إىل ميادين الجهاد.
ثانًيا: الشهادة ليست نقصاناً من العمر 

ــاد يف  ــن الجه ــني ع ــن املتقاعس ــري م ــن الكث يظ
ــب إىل جبهات  ــن أن من يذه ــه والقاعدي ــبيل الل س
ــبيل الله ُيقتل ومن يقعد يسلم،  القتال ليقاتل يف س
ــلحة  ــال واألس ــارك والقت ــا املع ــات فيه ألن الجبه
ــة  ــة الرشس ــدو واملواجه ــع الع ــاس م ــاط التم ونق
ــك  ــل ذل ــد مث ــة، وال يوج ــوط األمامي ــه يف الخط مع
ــبة للقاعد يف بيته الذي آثر السالمة والحياة  بالنس
ــاىل: ﴿ُقْل َلْو  ــني قوله تع ــا عىل ا آلخرة، متناس الدني
ــُم اْلَقْتُل إَِىل  ــَن ُكِتَب َعَلْيِه ــْم َلَربََز الَِّذي ــْم ِيف ُبُيوِتُك ُكْنُت
َمَضاِجِعِهْم﴾ [آل عمران : 154] ولكم رأينا مصداق 
ــا وجلًيا من  ــع واضًح ــة يف الواق ــة الكريم ــذه اآلي ه
ــرات وضحاياها يف البيوت  خالل قتىل قصف الطائ
ــهداء  ــكانية الذين هم أكرث من الش والتجمعات الس
ــيارات أكرث  يف الجبهات وباملثل رصعى حوادث الس

والذين يموتون باألمراض والجلطات أكرث.
فالشهادة يف سبيل الله عىل ضوء اآلية الكريمة 
ــت نقصاًنا من العمر، بل خاتمة له  ومضمونها ليس
كما ذكرنا يف العنوان السابق، وقد حدث كثري أن قام 
بعض اآلباء واألمهات باسرتجاع أبنائهم املجاهدين 
ــل، فُقتلوا أمام  ــا عليهم من القت ــن الجبهات خوًف م

أنظارهم بقصف أو حادث أو مرض مميت. 
ــه  ــبيل الل ــداً يف س ــا أن مجاه ــو افرتضن ــم ل ث
ر  ــد تعمَّ ــد ولم يجاه ــر  قع ــخص آخ ــهد، وش استش
ــها هذا القاعد  وعاش بعده، فكم املدة التي سيعيش
ــنة أو عرشاً أو عرشين أو أكرث من ذلك أو أقل، يف  ؟ س
النهاية أليس مصريه املوت الحتمي بعد حياة قليلة 

كان فيها عاٍص لله تعاىل برتكه الجهاد يف سبيله!؟
ــن الذي يظنون  ــردَّ  الله تعاىل عىل القاعدي ألم ي
ــار وأن يف  ــا من األعم ــبيل الله نقًص ــهادة يف س الش

ــبحانه: ﴿ ــوت املحتم بقوله س ــود نجاة من امل القع
الَِّذيَن َقاُلوا ِإلِْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا َلْو أََطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل 
ــُكُم اْلَمْوَت إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴾[آل  َفاْدرَُءوا َعْن أَْنُفِس
عمران : 168] وبقوله سبحانه مخاطًبا هذا الصنف 
ــرَاُر إِْن َفَررُْتْم ِمَن  ــُم اْلِف ــْن َيْنَفَعُك ــاس: ﴿ُقْل َل ــن الن م
اْلَمْوِت أَِو اْلَقْتِل َوإًِذا َال ُتَمتَُّعوَن إِالَّ َقِليًال﴾ [األحزاب 

.[16 :
ثالًثا: الشهادة حياة وليست موًتا 

ــبحانه وتعاىل املؤمنني للدفاع  عندما دعا الله س
ــبيله  ــال والنفس يف س ــاد بامل ــهم والجه ــن أنفس ع
ــم إىل املوت يقول  ــم إىل الحياة ولم يدعه ــا دعاه إنم
َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل  تعاىل: ﴿َيا أَيُّ
ــال : 24] فالدعوة  ــا ُيْحِييُكم﴾ [األنف ــْم ِلَم إَِذا َدَعاُك
ــة والعزيزة  ــاة الكريم ــوة للحي ــي دع ــاد ه إىل لجه
ــن فهو إنما  ــهد من املجاهدي ــة، ومن يستش والطيب
ــة والزائلة  ــن الحياة الدنيا الفاني ــهادة م َيْعُرب بالش
ــرة، ولذا نهى  ــدة يف اآلخ ــة الخال ــاة الكريم إىل الحي
ــم أموات،  ــهداء إنه ــبحانه عن مجرد القول للش س
ــرتاًء ألنهم يف  ــاً واف ــاً  وكذب ــك معصية وذنب ــّد ذل وع
الحقيقة أحياء، يقول تعاىل: ﴿وََال َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل 
ــُعُروَن﴾  ــِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت َبْل أَْحَياٌء َوَلِكْن َال َتْش ِيف َس
ــرد الظن والتصور  ــرة : 154] بل نهى عن مج [البق
ــوات حيث يقول:  ــل النفس أنهم أم واالعتقاد  داخ
ــهِ أَْمَواًتا َبْل  يِل اللَّ ــبِ َّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َس ــنبَ ﴿وََال َتْحَس

أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرزَُقوَن﴾ [آل عمران : 169].
والسؤال هنا: هل نؤمن حًقا بأن الشهداء أحياء 

ُيرزقون؟
ــة الكريمة ولفظها،  صحيح أننا نؤمن بنص اآلي
ــان الصادق الحقيقي  ــن التصديق الكامل واإليم لك
ــاة وبدون أدنى  ــهداء وواقعية هذه الحي بحياة الش
ــو أعظم من حياة  ــك هو املطلوب، فقد آمنا بما ه ش
ــا بيوم  ــم، فآمن ــهادهم وقتله ــد استش ــهداء بع الش
القيامة وأن الله يبعث من يف القبور ويحيي العظام 
ــم نرهما وكلها  ــة وبالنار ول ــي رميم، وآمنا بالجن وه
ــتقبل وآمنا بالغيب، فكيف ال  ــبة لنا من املس بالنس
نوقن أن الشهداء أحياء وأن الشهادة حياة، والقرآن 

الكريم قد أخربنا بذلك. 

ــا ومن وهج  ــوان كرامتن ــرار هم عن ــهداء األب الش
ــود واالرصار  ــتمد الصم ــم الخالدة نس تضحياته
ــانية  ــداء اإلنس ــداء اليمن.. أع ــة أع ــىل مواجه ع
ــهيد التقت "الثورة»  ــبوع الش ــبة ذكرى أس بمناس
ــهمت يف ايضاح  ــخصيات التي أس العديد من الش

معنى الشهادة وأهميتها واليكم الحصيلة:
ــي مفتي جامع  ــن الراع ــتاذ عبدالله حس األس
صفاء املقدس قال: إن الشهداء انطلقوا إىل ميادين 
التضحية والكرامة ابتغاء مرضاة الله تعاىل دفاعاً 
ــان ودعا إىل تعزيز ثقافة  عن الدين والوطن واإلنس
الجهاد يف املجتمع من خالل رجوع األمة إىل كتابها 
ــرشف، وأضاف:  ــوان العز وال ــو عن ــم الذي ه الكري
ــن املؤمنني  ــرتى م ــل «إن الله اش ــد لله القائ الحم
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سبيل 
ــذا امليدان ومن تلك  ــه» صدق الله العظيم من ه الل
ــا يملكون  ــدون وبذلوا جل م ــق املجاه ــم انطل القي
ــاة الله وحفاظاً  ــم وأموالهم» ابتغاء مرض "أرواحه

عىل الدين والعرض والوطن واإلنسان والقيم.
"وما لكم ال تقاتلون يف سبيل الله واملستضعفني 

من الرجال والنساء والولدان» .
-2 اتكالهم عىل الله "كم من فئة قليلة غلبت فئة 

كثرية باذن الله»
ــه للمجاهدين "ولنئ  ــده الل ــم يف ما أع -3 طمعه
ــرة من الله ورحمة  ــبيل الله أو متم ملغف ُقتلتم يف س

خري مما يجمعون»
ــبيل الله الذين  ــوا يف س ــدي "وقاتل -4 ردع املعت

يقاتلونكم»
ــتمدين العون  ــرص الله لكونهم مس -5 ثقتهم بن

من الله بخالف أعدائهم.
ــيطان إن كيد الشيطان كان  «فقاتلوا أولياء الش

ضعيفا»
«عىس الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد 
ــدر وأنتم  ــم الله بب ــد تنكيًال ولقد نرصك ــا وأش بأس

أذلة»
ويتم تعزيز ثقافة الجهاد برجوع األمة إىل كتاب 
ــا وقائدها  ــا وعزها وإىل رمزه ــه "الذي هو رشفه الل
أمام املجاهدين الباذل نفسه رسول الله صىل الله 
عليه وآله وسلم وإىل قادة التحرر منذ الصدر األول 

إىل قيام الساعة السائرين عىل نهج الله ورسوله.

ــهادة هي  ــتاذ نارص عيل الحدا قال إن الش األس
أسمى غاية يدركها املؤمن املجاهد يف سبيل إعالء 
ــعوب  ــتعباد الش ــق رفضاً للطغيان واس كلمة الح
ــعبنا  ــهيد وش ــبوع الش ــي ذكرى أس ــاف: تأت وأض
ــمة يف تاريخ  ــد يعيش مرحلة حاس اليمني الصام
ــا اإلرصار والحرص عىل  ــم علين ــا يحت ــن مم الوط
ــن أجلها  ــي ضحى م ــادئ والقيم الت ــق املب تحقي
شهداء الوطن وأن تكون هناك آلية حكومية رسمية 
ــهداء وتأهيل أبنائهم أن الدفاع  لالهتمام بأرس الش
ــذل النفس  ــي مقدس وب ــب دين ــن األوطان واج ع
ــهادة يف سبيل  ــمى غاية يدركها املؤمن وأن الش أس
إعالء كلمة الحق وعىل نهج الرسول األعظم محمد 
ــن الحرية  ــلم ودفاعاً ع ــه وس ــه عليه وآل ــىل الل ص
والكرامة والدين هي كرامة من الله سبحانه وتعاىل 
ــة اإليمانية ال ينالها  ــذه املرتبة العظيمة واملكان وه
ــىض بالتضحية يف  ــوى من وهب حياته لله وارت س
ــعادة البرشية وحفاظاً عىل قيم العدالة  ــبيل س س
ــتعباد  ــتكبار واس والحرية ورفضاً للطغيان واالس

الشعوب.
ــني رشف الدين قال إن الشهداء  األخ أحمد حس

ــم لكل ما  ــعت بصريته ــى وعيهم واتس ــرار ارتق االب
يهدد كيان األمة وترسخ يف إيمانهم وجوب النهوض 
ــيطانية التي تريد  ــاريع القوى الش والتصدي ملش

ــتقبل  ــارض الوطن ومس ــىل ح ــا ع ــرض أجندته ف
ــال يف الحقيقة أن القيم التي ضحى من  أجياله وق
ــق والعدالة والحرية  ــهداء هي قيم الح أجلها الش
قيم اإلنسانية التي تريد قوى االستكبار والهيمنة 
ــتبدالها بقانون الغاب والبقاء لألقوى  محوها واس
ــعوب املستضعفة وقهرها  وفرض الهيمنة عىل الش

وإذاللها.
ــن  ــوم م ــوا يف ي ــم يكون ــهداء ل ــاف إن الش وأض
ــاً أو أشخاصاً عاديني بل هم من ارتقى  األيام أناس
ــدد كيان  ــكل ما يه ــم ل ــعت بصريته ــم واتس وعيه
ــوب النهوض  ــم بوج ــخ ايمانه ــة وترس ــذه األم ه
ــاريع هذه القوى الشيطانية التي  والتصدي ملش
تريد فرضها عىل واقعنا وكياناتنا وتهدد حارضنا 
ــا وأجيالنا  ــك اعتقد بأنن ــتقبل أجيالنا لذل ومس
ــن  ــة م ــة املقدس ــذه الكوكب ــني له ــنظل مدين س
ــا وكرامتنا التي منحونا  ــهداء بحياتنا وعزتن الش
إياها ودفعوا أرواحهم ثمناً لتحقيقها وعن واجب 
ــة نوه  ــات العظيم ــذه التضحي ــاه ه ــع تج املجتم
ــىل عاتقنا  ــني رشف الدين بأنه يقع ع ــد حس أحم
ــؤالء العظماء  ــعباً تخليد ه ــة وش ــاً حكوم جميع
ــتحقونه وأن ال نكتفي بجعلها  ــم ما يس وإعطاؤه
ــذه التضحيات  ــط بل تخليد ه ــنوية فق ذكرى س
ــل قضيتهم التي  ــل القلوب والعمل عىل جع داخ

ضحوا من أجلها ثقافة مجتمعية متجددة تجعل 
املجتمع محصنا ضد أي اخرتاق .

ــم وجعل هذه األرس  ــا جانب االهتمام بأرسه أم
تفتخر وتعتز بتقديمها فلذات أكبادها فداء لألمة 
ــذه القضية  ــب أن تنال ه ــن والعقيدة فيج والوط
ــة  ــوىل الحكوم ــج تت ــط وبرام ــرب خط ــة ع األولوي
ــا  اعتماده ــة  واملجتمعي ــة  املدني ــات  واملنظم
ــاط  األوس ــل  وداخ ــات  املؤسس يف  ــا  وتنفيذه

االجتماعية.
العالمة عبدالله نارص عامر أوضح أن الشهادة 
ــال إن  ــة وق ــعادة األبدي ــي الس ــه ه ــبيل الل يف س
ــون الهيمنة  ــن الذين يحاول ــداء اليم مواجهة أع

عىل جميع مقدراته هو الجهاد بعينه وقال:
ــل تربصون  ــل ه ــارك وتعاىل:«ق ــه تب ــول الل يق
ــص بكم أن  ــنيني ونحن نرتب ــا إال إحدى الحس بن
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فرتبصوا 

إنا معكم مرتبصون».
ــداء الله وبني  ــرصاع القائم عىل األرض بني أع ال
ــه اقتىض أن يكون هناك اقتتال بني الفريقني  أوليائ
ــال قتىل وجرحى  ــيكون من نتائج االقتت وحتما س
ــىل األرض يف الرقعة  ــيطرة ع ــة وس ــج ميداني ونتائ
ــا فما حصل من  ــات الرصاع عليه ــي تتم مجري الت
ــنى  ــن يعترب حس ــق الرحم ــب يف فري ــىل يف جان قت

ــاىل إىل حياة  ــبيله تع ــهادة تنقل من قتل يف س وش
ــا حصل من  ــك م ــل ذل ــة ويف مقاب ــعادة األبدي الس
ــيطان فهم رصعى يُعجل  قتىل يف جانب أولياء الش
ــة األبدية،  ــقاوة والتعاس ــم إىل حياة الش بأرواحه
وندرك أن الشهادة هي من نتائج الثبات عىل الحق 
فما ينبغي أن يحرص عليه املؤمن هو االستقامة يف 
طريق الله والسري عىل منهج الله وهداه حني يواجه 
ــم بعد ذلك يرتبص وينتظر  الطغاة وأهل الباطل ث
ــني يف األرض إىل  ــنيني النرص والتمك ــدى الحس إح
ــهادة والقدوم عىل  ــه أو تعجيل الش ــو بالغ أجل ه
ــن ارتضوا أن  ــبيل الله مم ــدون يف س ــه، فاملجاه الل
يسريوا عىل منهج الله حني نراهم األوقات الطويلة 
مرابطني يف سبيله يف ميادين املرابطة ممن قد كتب 
ــون أرواحهم وهم ال  ــهادة تك ــنى الش الله لهم حس
ــة بالرفيق األعىل  ــدو معلق ــون يف مواجهة الع يزال
ــىل اليمن بغيتهم  ــة واملعتدون ع ــة الرباني والتكرم
ــة عليه بكل ما  ــتباحة اليمن والهيمن ــم اس وهدفه
ــاريع أئمة الكفر  ــرش وتنفيذ مش ــه من ثروات وب في
ــيطروا عليه  ــتباحتهم لجنوب اليمن الذي س واس

خري دليل.

القدس الشريف.. مكانة إسالمية

يحظى العالم اإلسالمي بالعديد من املدن واملعالم ذات الرمز التاريخي ولهذه 
ــم أهمية حضارية تقتيض منا أن نحافظ عليها من أي عبث أو تدمري وكل  املعال
بلد من بلدان املسلمني له خصوصية بالغة بقدر مادلت عليه نصوص الرشيعة 

ورضورة الدفاع عنها من محاوالت الغزو بشتى أشكاله.
ــذه املدينة لها  ــة الثالثة وهي القدس الرشيف فه ــأن نذكر املدين ويف هذا الش
ــي دلت عىل  ــي من املدن الت ــلمني يف كل مكان وه ــوس املس ــة يف نف ــة عريق مكان

أهميتها نصوص الدين الواضحة.
ــاف املخطط  ــؤولية ايق ــالمية مس ــىل عاتق األمة العربية واإلس ــوم تقع ع الي
ــل مجابهة مرشوع  ــات والجهود من أج ــد الطاق ــي – الصهيوني وحش األمريك
تهويد املقدسات اإلسالمية خاصة بعد قرار الرئيس األمريكي نقل سفارة بالده 

إىل القدس.

وطن التنمية الشاملة
ــان إنها ذروة األلق اليماني وقاصمة االرتزاق  21 سبتمرب ثورة من اجل اإلنس

إنها سليلة الحكمة واإليمان الذي شهد لنا به من ال ينطق عن الهوى.
ــبتمرب درب الكفاح وراية ال تستكني، كانت منذ االطاللة األوىل والرشوق  21 س
ــماء الثورة تجسدت عىل  األول حاضنة كل اليمنيني ومأوى كل البالد، تحت س
ــان  ــتطاع إنس ــة معاني اإلخاء والوحدة والتالحم اس أرض الواقع قوًال وممارس

األرض اليمنية أن يقهر املستحيل ويعانق املجد.
ــبوع الشهيد نقول لكل قطرة دم حرة سقت هذا الرثى الطيب أن  يف ذكرى أس

العهد باق حتى تحقيق النرص املنشود وإعالء كلمة الله.
ــهادة مرشوع  ــتظل امتداداً ملرشوع الش ــفوك بأن حياتنا س ــد الدم املس نعاه
التحرر األبدي من الذل واالستكانة واالنطالق نحو رحابة األفق، األفق  الجامع 

للنهوض الحضاري اإلسالمي والخالص من أزمنة النظام العربي املتهالك.

هواجس يمانية

ــامل  التنمية بمفهومها الش
إذا  إال  ــق  تتحق أن  ــن  يمك ال 
ــود والطاقات  ــرت الجه تضاف
الشعبية والرسمية فالوصول 
ــس  لي ــة  الحديث ــة  الدول إىل 
مجرد طفرة وإنما هو محصلة 

لتفاعل مشرتك.
ــف أمام  ــوم يق ــن الي إن اليم
ــات يأتي يف  ــة من التحدي جمل

ــدوان  ــدي للع ــا التص صدارته
ــد  يحتش ــث  حي ــار  والحص
الوطن والشعب لتجسيد أروع 
ــداد  ــىل امت ــة ع ــة وطني ملحم
ــي ملحمة انتصار  التاريخ وه
ــق  وتحقي ــة  الوطني اإلرادة 
ــتقرار  ــن واالس األم ــات  تطلع
ــل  ــن أج ــالد م ــوع الب يف كل رب
ــن الواحد، وطن  ــتقرار اليم اس

التنمية الشاملة.

أ.د.يحيى الموشكي
د. أمة الكريم الحوري

عادل أبو زينة  

عوامل األمن واالستقرار

سعد بن معاذ األنصاري
محمد عبداهللا اآلنسي 

يدعو إىل دعم بنك الطعام

ــز  ــة تعزي ــة مرحل ــة القادم ــون املرحل ــع إىل أن تك نتطل
الصمود اليماني يف مواجهة التحديات املصريية ونستطيع 
ــار التحول  ــتطاع أن يقود مس ــعبنا اليمني اس القول إن ش
ــم ليجعل هذا  ــهودة واقتدار عظي ــاءة مش ــاري بكف الحض
ــامخاً وقوياً بني األمم التي تقاس قوتها بما يتوفر  الوطن ش
ــم التآخي  ــوخ يف قي ــتقرار واطمئنان ورس ــا من أمن واس له

والتكافل والتالحم.
ــالء اليمن  ــون إىل التفاف عق ــا يك ــوم أحوج م ــن الي اليم

ــخ  ــه األوفياء حول املصلحة الوطنية العليا بما يرس وأبنائ
ــيج  ــة للنس ــالمة العام ــتقرار والس ــن واالس ــل األم عوام

االجتماعي.
ــن أجل تنمية  ــود واالمكانيات م ــل أن تتضافر الجه نأم
ــة تنموية  ــكل خط ــمى ل ــون الهدف األس ــع وأن يك املجتم
ــة البناء  ــل دوره يف عملي ــكادر البرشي وتفعي ــو تأهيل ال ه

واإلعمار.

ــك القبيلة األزدية التي  ــاً ألعظم قبيلة هي األوس تل ــيداً مطاع ولد يف يرثب س
هاجرت من اليمن من آل جفنة بعد تصدع سد مارب.

كان سعد عظيم الهمة مسموع الكلمة سيداً حكيماً وبدخوله اإلسالم عىل يد 
ــلمني وتمكنوا من الهجرة إىل يرثب يف  ــأن املس ــعد بن زاره تعاظم ش أبن خالته أس
ــهورة التي سبقت  حماية قبيلتي األوس والخزرج قال ريض الله عنه كلمته املش
ــول الله لقد صدقناك وعاهدناك عىل النرصة والسمع والطاعة  غزوة بدر "يا رس
ــذا البحر  ــتعرضت بنا ه ــنا فوالله لو اس ــا نحميه عن نفوس ــى عنك م وأن نحم

فخضته لخضناه معك ما تخلف عنها رجل واحد.
ويف اإلسالم كان سعد بن معاذ علماً بارزاً وسيداً مطاعاً وصحابيا جليًال أسند 
اليه الرسول صىل الله عليه وآله وسلم الحكم يف بني قريظة بعد خيانتهم العهد 
ــق يف مواليك يا  ــعد قائلني: "ترف ــول وأصحابه فجاءوا إىل س ــذي عاهدوا الرس ال

سعد".
فقال سعد "لقد آن لسعد أن ال تأخذه يف الله لومة الئم".

فحكم بقتل املقاتلة من الرجال وسبي الذراري والنساء وتقسيم األموال فقال 
ــول "لقد حكمت من فوق سبع سموات". ومات عقب انتصار املسلمني  عنه الرس
ــف ما حمله  ــيعونه وكان جثمانه أخ ــك يش ــبعون ألف مل ــزل س ــزاب فن يف األح
ــلم أن  ــول الكريم صىل الله عليه وآله وس ــلمون وبالفعل فقد روى عن الرس املس
ــد كان من الطليعة  ــعداً فق ــعد بن معاذ رحم الله س ــرش الرحمن اهتز لوفاة س ع

التي مهدت الدروب لقيام دولة اإلسالم.

ــك  ــس إدارة بن ــس مجل ــا رئي دع
ــات  ــال والجه ــال األعم ــام رج الطع
ــاندة  ــة إىل تقديم الدعم واملس املانح
ــام لتنفيذ خطة  ــطة بنك الطع ألنش
ــيع  ــتندة عىل توس العام 2018م املس
ــه إىل  ــدم خدمات ــك ليق ــطة البن أنش
ال  ــة،  الجمهوري يف  ــني  املحتاج كل 
ــيما وأن خطته هو االنتشار يف كل  س
املحافظات وزيادة عدد املستفيدين 

من أنشطته الخريية.
ــعى  ــك يس ــيس: إن البن ــال اآلن وق
ــكل املحتاجني من  ــم ل ــم الدع لتقدي
ــران  ــاء األف ــع يف إنش ــالل التوس خ
ــة  أمان ــارج  وخ ــل  داخ ــة  الخريي

العاصمة وبقية املحافظات.

هالل البحري

الشهادة أسمى غاية يدركها اإلنسان الشهادة أسمى غاية يدركها اإلنسان 

الراعي:
الشهداء بذلوا أرواحهم 
من أجل الدين والعرض 

والوطن



الحدا:
تأتي هذه املناسبة وشعبنا 

اليمني يعيش مرحلة 
حاسمة يف تارخ الوطن



شرف الدين:
سنظل مدينني لهذه 
الكوكبة املقدسة من 

الشهداء بحياتنا وعزتنا 
وكرامتنا
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