
ــع ” زيد“ أخو الشهيد  البداية كانت م
ــي ،  استهل  ــد الكبس ــي محمد محم عل
ــالم الله عليه  ــة، قائالً: س ــه بغبط حديث
أخي األكبر وصل في دراسته الجامعية 
ــة جامعة ذمار إلى السنة  بكلية الهندس
ــل دراسته وقام  ــة  لكنه لم يكم الخامس
ــن  ــى ميادي ــق إل ــد وانطل ــاف القي بإيق
ــه  ــة الل ــالء كلم ــة إلع ــرف والبطول الش
ــرض بعد ما  ــن والع ــن الوط ــاع ع والدف
تزوج قبل ستة أشهر وأربعة أيام من يوم 
ــاده ولديه بنت كانت ال تزال في  استشه
ــهرها السادس اسماها  رحم أمها في ش
ــم وما معناه ،  ــرا) سألناه عن االس (جه
ــر بالحق“..  ــراء يعني تجه ــال: ”جه فق
ــه الشهيد قائالً:  ــع يتحدث عن أخي وتاب
ــل انطلق  ــي البيت طويال ب ــم يمكث ف ”ل
ــداء الله والجهاد في سبيله  إلى تلبية ن
ــل النموذج اإليماني الراقي في  كان يمث
تعامله في البيت فقد كان حنونا رحيما 
ــات  ــع الصف ــا ، جمي ــا كريم ــا وفي صادق
ــه، حنوناً على  ــاراً بوالدي ــه ب نجدها في

إخوته محباً ومخلصاً لزوجته“.
ــاً بالمسيرة  ــاف: كان قلبه متعلق وأض
ــا  عندم ــداء  للشه ــاً  مخلص ــة،  القرآني
يستشهد أحد زمالئه المجاهدين يقول 
لنا ”بيسيروا عظماء ويقدموا أرواحهم 
ودماءهم رخيصة في سبيل الله  واحنا 
ــوت“ كان تعامله راقياً  عنجلس في البي
ــه الراقي  ــن، أسلوب ــع المجاهدي جدا م
ــا كان في  ــذب المجاهدين إليه عندم ج
ــى مكان  ــان يذهب إل ــدى الدورات ك إح
ــد لكي يسبح الله دون أن يقاطعه أو  بعي
ــان مستشعراً  ــوش عليه أي أحد ، ك يش

لعظمة التسبيح“.
غاية الشهادة

ــه ومبادئه، يقول  وعن منطلقات أخي
ــداء الله  ــال وأع ــدأ له ب ــان ال يه ــد: ك زي
ــي سبيل  ــادة ف ــت الشه ــغالون  وكان ش
ــه تدعو  ــث كانت زوجت ــه أمنيته حي الل
ــول ”يارب إذا كانت  له طوال الوقت وتق
ــي الشهادة ; فارزقه الشهادة“  أمنية عل
ــام العظيم وتلقت  ــه هذا الوس فرزقه الل
ــاده  استشه ــر  خب ــة  الزينبي ــه  زوجت
ــد“  ،ووالده  ــك الحم ــارب ل ــًة ”ي صارخ
ــه أكبر الموت  ــار الحق الل صارخاً بشع
ــل.. اللعنة على  ألمريكا الموت إلسرائي
ــده كان  ــر لإلسالم“ ووال ــود.. النص اليه
ــوا لي  ــى ليعزيه قول ــن أت ــل م ــول لك يق

مبارك، باركوا لي ابني شهيد .
ــد في سرد استقبال أسرته  يمضي زي
ــا والدته  ــه، قائالً: أم ــأ استشهاد أخي نب
ــة  بابتسام ــه  استقبلت ــد  فق ــة   الزينبي
ــوع قائلة ”الحمد  جميلة مع بعض الدم
ــه والشكر لله  ،أما أنا فقد قلت ”هنيئا  لل
ــت لك يا علي  ــادة يا علي هني لك الشه
ــر زكريا  ــك أخي األصغ ــت“، وكذل ارتح
قال لي عندما بشرته بالشهادة ”يهناكم 
ــا الفضل.. ماذا أقول عن الشهيد  ويهنان
علي كيف أصفه لكم الشهيد علي تعجز 
ــن وصفه ويختم  ــات والعبارات ع الكلم
ــالً: من  ــي حديثه قائ ــد محمد الكبس زي
ــه أن  ــي علي ــد عل ــرف الشهي أراد أن يع
يبحث كيف حصل على وسام الشهادة 
ــذا الوسام إال من حاز   ال يحصل على ه
رضى الله تعالى ووصل إيمانه للدرجة 
التي يستحق بها الشهادة  فقد قال الله 
ــى: ”وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ  تعال
ــه بإيمانه  ــم الل ــهداء“ وقد عل ــم ش منك
ــك الشهادة يا  ــهيداً.. هنيئا ل فاتخذه ش

أخي الغالي  فزَت بها ورب الكعبة .
وسام عز وفخر 

ــدة  ــن، وال ــرف الدي ــر ش ــاس مطه إين
ــن،  ــرف الدي ــد ش ــد محم ــد أحم الشهي
ــا الشهيد بفخر وفرح  تتحدث عن ولده
ــي  عن ولدي الشهيد  وتقول: كيف أحك
ــر دنيا ،وأمير آخره،  وماذا أقول، هو أمي
ــد عاش مجاهداً منذ الصغر،  ولدي أحم
ــة في وقت  ــع المسيرة القرآني ــرك م تح
ــه تواجد  ــاء دراست ــن قبل إنه ــر وم مبك
ــي صعدة ، كان مثابرا على تعلم ثقافة  ف
القرآن، كل شيء بالنسبة له كان عبارة 
ــيء حتى  ــات لم يفصح عن ش عن سّري
ــا، درس وتعلم وعلّم وفي  وإن كان عادي
ظل العدوان الصهيو سعو أمريكي على 
ــو أول المجاهدين انطالقا  اليمن، كان ه

وسيرا للدفاع عن الدين والوطن.  
 وتضيف والدة الشهيد : أحمد محمد 
شرف أحد القادة الشجعان الذين بذلوا 

ــالء  ــل إع ــي سبي ــة ف ــم رخيص أرواحه
ــه وحماية األرض  كلمة الله ونصرة دين
ــزاة والمعتدين..  ــل الغ ــن ك ــرض م والع
ــن تفاخر إعالم  ــك الذي ــد أحد أولئ أحم
ــن قتل  ــه تمكن م ــودي بأن ــدو السع الع
ــرة القرآنية ، وأهم  أحد أهم قادة المسي

عنصر من عناصر أنصار الله“.
بشرى الشهادة 

ــاد  ــأ استشه ــا نب ــة تلقيه ــن لحظ وع
ــر  خب ــال  إيص ــل  قب ــول:  تق ــا،  ولده
ــي صديقه  ــدي أحمد أتان ــاد ول استشه
ــذي استشهد  ــم ،ال ــاره وأخوه باس وج
ــد،  أتاني  ــهر من استشهاد أحم قبل ش
ــع  ــر ساط ــه مني ــم بوج ــي الحل ــرا ف زائ
وبشوش.. بابتسامة خفيفة تعلو وجهه 
ــدة لرؤيتي له ولكنه سرعان  ، كنت سعي
ــك بثوبي  ــذ يمس ــي وأخ ــرب من ــا اقت م
ــه ،حاولت منعه وسألته  ويحاول تمزيق
قائلة ،ما الذي تفعله ؟؟ سيتمزق الثوب 
ــن دون جدوى  ،فقد  ــت منعه ولك وحاول
كان مصرا على أخذ قطعة من ثوبي ولم 
ــق منه قطعة،  يترك الثوب إال بعد أن ش

ثم غادر“.
ــل  ــس بطوي ــت لي ــد وق ــف: وبع تضي
ــام فما  ــي المن ــا رأيته ف ــرد م ــت أس كن
ــي من أخي  ــق حتى قيل ل ــي إال دقائ ه
ــب وقد  ــأن أحمد أصي ــي ب ــد أبنائ وأح
ــات ليتلقى  ــد المستشفي ــى أح نقل إل
ــدأت  ــم وب ــم أصدقه ل ــالزم   ال ــالج  الع
ــه  ــا بوج ــي واقف ــام عين ــم أم أرى باس
ــت مسرعة نحو  ــوش ومبتسم، التف بش
ــات أحمد،  ــدي اسألهم هل م أخي وول
ــدت ما قلته  ــي .. ال لم يمت  فأع أجابان
ــاي التزاالن  ــد وعين ــن جدي وسألت م
ــك اإلبتسامة  ــم ولتل ــران إلى باس تنظ
ــه أحمد مات وأجاب  العذبة على وجه
ــال  ، ال .أحمد لم يمت هو فقط  ــي قائ ابن

استشهد .

افتخار واعتزاز
ــدة الشهيد: صدمت  ــا تقول وال حينه
ــال ولكني لم أنس أن هذا هو فضل  لما ق
ــهيدي وعلى  ــى ش ــّي وعل ــه عل ــن الل م
ــم لك  ــه الله ــد لل ــت الحم ــي.. فقل أسرت
الحمد ولك الشكر يارب  ، سرحت لبرهة 
ــان يقف أمامي  ــر فيها ذاك الذي ك أناظ
ــادراً وبينما  ــه يبتعد مغ ــاً ألرى أن باسم
ــاردة فيما أراه قاطعتني صرخة  كنت ش
ــقيقة الشهيد  ــا ش ــي أطلقته ــق الت الح
الصغرى لتدوي بصداها أرجاء المكان 

وليصرخ معها جميع الموجودين .
ــد بفخر  ــد أحم ــدة الشهي ــر وال تشع
ــا قائلة:  ــم حديثها معن ــه وتخت ال تخفي
ــا أمير  ــر بك ي ــم أفخ ــب ك ــدي الحبي ول
ــك  وبجهادك  ــن أفخر بك وبأخالق الدي
ــك  والدت ــي  كون ــر  أفخ ــادك..  واستشه
ــادك وسام عز  ــأن استشه ــر بك وك أفخ
ــة علقتها في  ــالدة ثمين ــر .. كأنه ق وفخ
ــي ليراها جميع الناس، فأنت بذلت  عنق
روحك  ودمك الطاهر النقي  ليعم الخير 
ــاح بنوره  ــالم ويحل الصب وينقشع الظ
ــت أميراً في  ــرق المضيء، فقد كن المش

الدنيا وأميراً في اآلخرة.. 
فسالم لك يا فلذة كبدي ويا فخري .. 
ــي .. سالم عليك  ــا حبيبي ومهجة قلب ي
ــا أميراً في األرض ويا ملكا في السماء  ي

..سالم على روحك الطاهرة .
زهد وورع وتقوى 

ــي محمد حاج  ــد عل ــد محم أم الشهي
ــه عليه بدأت  ــو إبراهيم) سالم الل – (أب
ــه تعالى  ”والتحسبن  حديثها بقول الل
ــه أمواتا بل  ــل الل ــوا في سبي ــن قتل الذي
ــون“.. وتابعت:  ــم يرزق ــاء عند ربه أحي
ــا زاهداً ورعاً  ــدي  الشهيد  مؤمن كان ول
تقياً زاده الله هدى وشرفا بجهاده قوما 

أطاعوا أمر المسرفين جهال مستحبين 
ــدى فدعاهم  ــى والضاللة على اله العم
ــوًال آمراً بمعروف ناهيا عن  وجاهدهم ق
منكر وأبكاهم دماً ألنهم أخوة دين ووطن 
ــارئ  ــن الق ــو ذاك المؤم ــت: فه ! واضاف
ــده الشعب  ــا بما يع ــداث رابطاً له لألح
المختار كما زعم مفسدو األرض ماضيا 
ــس للمسلمين فقط بل لكل  وحاضرا لي
العالمين فواجههم بشموخ وإباء هازئا 
ــه كان  ــة ؛ ألن سالح ــم الفتاك بأسلحته
ــر األرض والسماء فكانت  االيمان بفاط
ــه الخشية والوالء  ، صدق الله فصدقه  ل
ــاده  باستشه ــم  األعظ ــام  الوس ــال  فن
ــه  ــون دم ــداء ليك ــب الشه ــه برك ولحاق
ــة  ــاة أم ــا لحي ــم نبراس ــي ودماؤه الزاك
عزيزة بإذن الواحد األحد ، ونقمة على 
ــى ما أعطى  ــه، فالحمدلله عل أعداء الل
وعلى ما أخذ وهنيئا أيها البرق اليماني 
ــم وماعساني أقول  ــل األعظ ــذا الفض ه
وماذا أنشد : إال سالم عليك يوم ولدت ، 

ويوم استشهدت ، ويوم تبعث حيا .
بطل أحبه الرحمن 

ــد  ــر أحم ــد ماه ــد أحم ــت الشهي أخ
ــا  أخيه ــن  ع ــا  حديثه ــدأ  تب  ، ــر  حنيب
ــل والدتها لحظة  ــردرد فع الشهيد، بس
ــا:  أين  ــاده، وتساؤله ــي نبأ استشه تلق
ــد أين ولدي .. لماذا لم يأت معك ...  أحم
لماذا لم يأت لرؤيتي ... فقد اشتقت إليه 
ــرا .... وقف والدي ينظر إلى والدتي  كثي
ــا في عيني والدي  التي تبحث عن ابنه
ــزن أرهق  ــا بالدموع والح ــن امتألت اللتي
ــي لطخت بدلة  ــار الدماء الت ــه وأث وجه
ــري التي أكثر  ــت بدلة المي أبي وقد كان
ــذ أن بدأت  ــي يرتديها من ــب اليمن الشع

الحرب على وطني الحبيب.
ــي .. ابنك  ــت إجابة أب ــف: فكان وتضي
ــهيدا  ــن واختاره ش ــة الرحم ــل أحب بط
ــا أم الشهيد  ــهيد فافخري ي ــك ش ... ابن

ــي  ف ــاء  بالبك ــوات  األص ــت  فتعال  ...
ــي القهر  ــل معان ــت تحمل ك ــا وكان بيتن
ــراغ كانت في  ــراق والف ــان والف والحرم
ــا عائلتي  ــة التي لن تنساه ــك الساع تل
ــل خبراً  ــا تحم ــة ألنه ــة والدقيق بالثاني
ــراق والحرمان من  ــة، خبر الف كالصاعق
ــب .. أخي  ــي الحبي ــي .. أخ ــي الغال أخ
ــب يدافع عن  ــذي ذه ــي ال ــل .. أخ البط
ــرف يمننا  ــن، عن عرض و ش ــن و وط دي
ــب .. ذهب بغدر من العدو ... ذهب  الحبي
ــر .. ذهب  ــي كل قلوب البش ــا أثراً ف تارك
ــول هنيئا لك  ــه يق ــرف علي ــل من تع وك

الشهادة فزت ورب الكعبة.
صبر واحتساب

ــت  ــول أخ ــم تق ــف مشاعره ــي وص ف
الشهد: أما نحن كل منا بدت كل الذكريات 
ــي صنعتها لنا األيام تعود في ذاكرتنا  الت
ــوم .. أمي  ــش بها كل ي ــط ونتعاي كالشري
ــر كالصاعقة كانت  ــاء إليها الخب التي ج
ــدي ؟ .. ال ولدي  ــدت ول ــردد: هل أنا فق ت
ــذه هي  ــاد .. ه ــد رب العب ــرزق عن ــي ي ح
ــر نفسها بها ...  الكلمات التي كانت تصب
ــراق يزيد كل يوم في  ــن الم وحزن الف ولك
قلبها فراغ .. نعم هي أم والذي ذهب فلذة 
كبدها .. أما أبي  فقد ذهب سنده وعصاه 
عند الكبر .. ذهب ابنه ورفيقه في الحياة 
ــب ولماذا ذهب  ــى أين ذه ــن يتذكر إل ولك
ــر نفسه باآليات ”وال تحسبن الذين  يصب
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ــم، أما  ــدق الله العظي ــم يرزقون) ص ربه
ــت البكاء وقت  ــان يصبرنا وق أخي من ك
ــوا .. انه عند خالق  األنين ويقول التحزن
ــرزق .. وأنا  ــد الله ي ــق .. هو حي عن الخل
وأختي لم نصدق الخبر فقط دموع تنزل 
ــرج من القلب  ــعور تنزل بآهات تخ بال ش
ــد نستطيع  ــم نع ــي !! ل ــا أخ ــل فقدن .. ه

االلتقاء به مرة أخرى.

استقبال شهيد 
ــازة  ــاءت جن ــا ج ــف: وعندم وتضني
ــل البيت ..  ــه فاحت في ك ــي ورائحت أخ
ــري ...  ــدي وظه ــي ... سن ــي وحبيب أخ
ــه نظرة الوداع .. نظرة  عندما نظرت إلي

أتذكر كل لحظة جمعتني به
ــف انتهى وكيف  كيف بدأ جهاده وكي
ــة  اللحظ ــك  تل ــرت  .تذك  . ــي  ــب أخ ذه
ــا وهي  ــدا عن ــب بعي ــرة ذه ــي أول م الت
ــد القائد  ــان ” الشهي ــع جثم ــي تشيي ف
ــي  الحوث ــن  الدي ــدر  ب ــن  حسي ــد  السي
ــت هذه أول مرة يذهب إلى صعدة  ”وكان
ــى أن بدأت  ــن زمالئه، إل ــة بعض م برفق
ــن هنا  ــا الحبيب وم ــى يمنن ــرب عل الح
ــرفه،  ــرة على وطنه وعلى ش بدأت الغي
ــق بالمسيرة القرآنية التي تحمل  وانطل
ــة والشهامة لله وللوطن ..  معنى الكرام
ــدورات الثقافية  ــر من ال ــق بالكثي والتح
ــة  القتالي  ، ــة  والعسكري  ، ــة  والتدريبي
ــت كل دورة تختلف  والتخصصية  وكان
ــهر إلى  مدتها عن األخرى من ثالثة أش
ــر وفي مناطق مختلفة إلى أن  ستة وأكث
أصبح جاهزا للقتال في المعارك وذهب 
ــي تحمل جميع  ــى جبهات القتال الت إل

المجاهدين األبطال الشرفاء.
ــات  ــدة جبه ــى ع ــب إل ــت: وذه وتابع
ــة وخارجية إلى آخر جبهة حيث  داخلي
ــارب (  ــل م ــي البط ــا أخ ــد فيه استشه
ــرات حياته  ــث أن آخر فت ــرواح ) حي ص
غاب عنا كثيرا ” مابين الثمانية والتسعة 
أشهر وإذا عاد يعود لمدة قصيرة ويعود 
من حيث أتى، حيث كان قلبه متعلقاً جدا 
ــه الصحيح،  ــر أنها مكان ــة ويشع بالجبه
ــة الدين والذود  حيث يرضي الله بحماي

عن المستضعفين والوطن .
سيرة شهيد

ــد  ــا الشهي ــع اخيه ــف طبائ ــي وص  ف
ونمط حياته ،  تقول أخت الشهيد أحمد 
ــن هو أحمد  ــان يعلم م ــر ال أحد ك حنيب
ــن األصدقاء  ــد ؟ م ــب احم ــن يذه ؟ وأي
ــي  ــون ف ــا يك ــه عندم ... ألن ــران  والجي
صنعاء ال يوجد شيء يلفت االنتباه انه 
رجل مجاهد وعند ذهابه إلى المجالس 
يأتي وقت البرنامج ينسحب بكل هدوء 
ــث يقوم باالستغفار  ألداء البرنامج حي
ــود لمواصلة  ــي ثم يع ــح ويصل والتسبي
ــة  لم تكن من عادته التباهي، إنه  الجلس
ــات فقد  ــب إلى الجبه ــل وإنه يذه مقات
كان غرضه ليس القتال وإنما الدفاع عن 
ــق والوطن  ــرة الح ــن ونص المستضعفي
ــع  ــر جمي ــه ألتذك ــر إلي ــت انظ ..  ومازل
ــات  والحرك ــات  الكلم ــل  وك ــات  الذكري
..وصوته يتردد في إذني إلى أن توقفت 
ــرة  ــك الساعة العاش ــي تل ــات ف الذكري
ــر استشهاده  ــا بخب ــي علمن ــع الت والرب
ــر إلى وجهه المبتسم  وكل هذا وأنا انظ
ــي ذهبت إلى  ــال روح الت ــى جسده ب وال
السماء واشتم تلك الرائحة الطيبة التي 
ــت النظرات بقبلة  التفارق حسي وأنهي
ــداً من الريحان  ــه والبسته عق في جبين

وقرأت له الفاتحة وسورة ياسين 
ــي  ــا وأخت ــه  أن ــي گفن ــو ف ــه وه قبلت
ــع الموجودين لتوديعه ..  وذهبت  وجمي
ــب جسده إلى  ــى خالقها وذه ــه إل روح
التراب يجاور الشهداء األوفياء األبرار، 
ــك الطاهرة  ــى روح ــه تغش ــة الل فرحم
ــالم على روح  ــالم والف س ــل ..س يا بط
تسكن فيها األمان وهنيئا لك الشهادة . 

06 تحقيقات

أهايل الشهداء.. سالم اهللا على العظماء


فاخر فاخر العدوان بقتل العدوان بقتل 
ولدي املجاهد فكان ولدي املجاهد فكان 

أمريًا يف الدنيا وملكًا يف أمريًا يف الدنيا وملكًا يف 
السماء السماء 

والدة الشهيد أحمد:والدة الشهيد أحمد:


بذل ابني وزمالؤه بذل ابني وزمالؤه 

املجاهدون دماءهم املجاهدون دماءهم 
الزكية الزكية لتكون حياة ألمة لتكون حياة ألمة 

عزيزةعزيزة

والدة الشهيد محمد:والدة الشهيد محمد:
 لم يكن أخي  لم يكن أخي يتباهى بأنه يتباهى بأنه 
مجاهد ولم يكن غرضه مجاهد ولم يكن غرضه 
القتال بل نصرة الحق القتال بل نصرة الحق 

والوطنوالوطن

أخت الشهيد أحمد :أخت الشهيد أحمد :


أوقف أخي دراسته أوقف أخي دراسته 

بكلية الهندسة وذهب بكلية الهندسة وذهب 
إىل جبهات الدفاع طالبًا إىل جبهات الدفاع طالبًا 

الشهادة الشهادة 

شقيق الشهيد علي:شقيق الشهيد علي:

تحقيق / محمد شرف الروحاين 

ــث لذويهم لكل  ــرك الحدي ــوع الشهيد“  سنت ــي ”أسب ــة،  وف ــة كرامة وبطول ــهيد قص ش
ــهدائهم األطهار..تذكراً  ــم وش ــن عظمائه ــاس للتحدث ع ــى  الن ــم أول ــم، فه وأقاربه

للتضحيات ومنطلقاتها، وتذكيراً بالواجبات في الملمات.. نتابع:

ــر ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٤ ــادى األوىل ١٤٣٩ه - ٣ فرباي ــبت: ١٧ جم Saturday: 17 Jomada Alawla 1439 - 3 February 2018 - Issue No. 19434الس


