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الدين والحياة

الثــــورة٠٧

ــان تطرق إىل  ــن رشه ــتاذ/ محمد محس  األس
ــيخ ثقافة الجهاد يف أوساط املجتمع،  أهمية ترس
وقال: ثقافة القرآن انربت مدافعة عن سيادة البلد 
ــوار النضال  ــة مش ــتقالله مواصل ــه واس وحريت
ــة واملرتزقة، فبعد  ــالء والخون ــاح بالعم الذي أط
ــعبية  رصيد حافل بالبذل والعطاء يف الثورة الش
التي أطاحت بمراكز النفوذ املدعومة من الخارج 
ــرب يف انتصار الثورة  ــة القرآن الدور األك كان لثقاف
ــة  ــي بهزيم ــرشوع الخارج ــة امل ــا وهزيم ودعمه

اذنابه يف الداخل.
ــة  ــان إن ثقاف ــن رشه ــد محس ــاف محم  وأض
ــان الصادق  ــت اإليم ــىل ثواب ــزة ع ــاد املرتك الجه
ــزاز  من كرست حاجز الخوف  هي بكل فخر واعت
ــلمني هيبة  ــرب واملس ــوب الع ــن قل ــقطت م وأس
ــعية  ــفت عن نواياها التوس امريكا وأذنابها وكش
ــاب القضايا املصريية لألمة  االمرببالية عىل حس
ــت ثقافة الجهاد  ــالمية، لقد برهن العربية – اإلس
ــتمدة من روح  أنها صمام أمان الوطن كونها مس

اإلسالم الصايف .
ــى أحمد عيل القرعي بنيَّ أن الجهاد  األخ يحي
ــواب الجنة فتحه  ــالم وهو باب من أب ــنام اإلس س

الله سبحانه وتعاىل لخاصة أوليائه..
ــرآن الكريم الذي  ــال: نعززها من خالل الق  وق
ــالمية فالله  ــداً لألمة اإلس أنزله الله هادياً ومرش
ــبيل  ــة بالجهاد يف س ــر األم ــاىل أم ــبحانه وتع س
ــاِدِه) وقال  ــُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَه ــه تعاىل َ(َجاِه الل
سبحانه (ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكرٌْه لَُّكْم َوَعَىس 
ــَىس أَن ُتِحبُّواْ  ــْيًئا َوُهَو َخْريٌ لَُّكْم َوَع ــواْ َش أَن َتْكرَُه

ــُم َوأَنُتْم َال َتْعَلُموَن)  ــْيًئا َوُهَو َرشٌّ لَُّكْم َوالّلُه َيْعَل َش
ــم ولواله  ــه يف القرآن الكري ــه الل ــاد أوجب ، فالجه
ــول صلوات الله  ــالم قائمة، فالرس ملا قامت لإلس
ــه وآله وهو أكرم الناس عىل الله وأحبهم إليه  علي
ــو لم يتحرك  ــذه الفريضة حتى ل ــف من ه لم ُيع
ــِبيِل الّلِه َال ُتَكلَُّف  معه أحد قال الله (َفَقاِتْل ِيف َس
ــىسَ الّلُه أَن َيُكفَّ  ــكَ َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َع إِالَّ َنْفَس
َبأَْس الَِّذيَن َكَفُرواْ َوالّلُه أََشدُّ َبأًْسا َوأََشدُّ َتنِكيًال)، 
واألمة يجب أن تتأىس بالنبي (ص) وأن تقتدي 
ــري يف الخط الذي سار فيه كيف ال واألمة  به وتس
ــن املواجهات،  ــه إال يف مواط ــم تؤمر باالفتداء ب ل
ــم، الواضحة  ــرآن الكري ــر آيات الق ــا نتدب وعندم
ــالم  ــة للتأيس باألنبياء عليهم الس الداعية لألم
ــأيس إال يف موضعني:  ــة لم تؤمر بالت ــد أن األم نج
يف موضوع الجهاد ويف موضوع الرباءة، فقد أمرنا 
ــورة األحزاب أن نتأىس بالنبي صلوات  الله يف س
ــول الله  ــه عليه وآله فقال "لقد كان لكم يف رس الل
ــوم اآلخر  ــو الله والي ــنة ملن كان يرج ــوة حس أس
ــات الجهاد من  ــطه آلي ــرياً"، وتوس ــر الله كث وذك

قبلها ومن بعدها .
ــأيس موضوع الرباءة  ــوع الثاني من الت واملوض
ــوة  ــه نبيه إبراهيم ومن معه بأنه  أس ــد ذكر الل فق
ــَنٌة ِيف  ــَوٌة َحَس ــْت َلُكْم أُْس ــاىل [َقْد َكاَن ــا قال تع لن
إِْبرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم إِنَّا ُبرَاء ِمنُكْم 
ــا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا  ــا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َكَفرَْن َوِممَّ
َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه 

َوْحَدُه].
فألهمية الجهاد والوالء والرباء يف الحفاظ عىل 

ــالم وهويتنا اإليمانية ذكر الله التأيس بهما   اإلس
ــنام  ــاة األمة، بل إن الجهاد س ــا يف حي ألهميتهم
ــه الله  ــواب الجنة فتح ــاب من أب ــالم وهو ب اإلس
لخاصة أوليائه  ال تستقيم الحياة ويسود العدل 
ــه، وما أحوج األمة  ــط ويندحر الظلم إال ب والقس
ــة بالرتبية الجهادية  ــة القرآنية املقرون إىل الثقاف
فما أكرث ما تحدث الله عن  الجهاد يف آيات القرآن 
ــة  ــذه الفريضة املقدس ــت األمة ه ــا أعفل وعندم
ــا أعداؤها  ــيطر عليه ــت وس ــت وذل ــة هان واملهم
ــرت بثقافة  ــالم وتعاليمه وتأث ــن اإلس ــت ع وتخل
ــالم األمريكي الذي لم تجن األمة من  الغرب والس
ورائه  إال االستعباد والقهر والغزو يف ُعقر دارها .

ــالم  ــىل اإلس ــظ ع ــن أن نحاف ــاد يمك فبالجه
وبالجهاد يجب أن نربي أنفسنا وننظر إليه عىل 
ــواق الله فتحه الله لنتاجر فيه  ــوق من أس أنه س
ــتثمر أعمارنا يف هذا املجال الذي هو حياة  ولنس

يف الدنيا وخلود يف اآلخرة.
ــْل أَُدلُُّكْم َعَىل  ــا الَِّذيَن آََمُنوا َه َه ــال الله [َيا أَيُّ ق
ــوَن ِباللَِّه  ــٍم ُتْؤِمُن ــَذاٍب أَِلي ْن َع ــم مِّ ــارٍَة ُتنِجيُك ِتَج

ــْم  ــِه ِبأَْمَواِلُك ــِبيِل اللَّ ــُدوَن ِيف َس ــوِلِه وَُتَجاِه َورَُس
َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن] 

ــد أهمية  ــا أك ــن املعاف ــادق محس ــتاذ ص األس
ترسيخ ثقافة الجهاد يف املجتمع خاصة وشعبنا 
ــة  ــود والكرام ــة الصم ــوض ملحم ــي يخ اليمن
ــي قائًال  ــود امللحم ــذا الصم ــاق ه ــترشفاً آف مس
ــعب اليمني يقف اليوم أمام التحدي األكرب  :الش
ــيطانياً تقوده  فأبناء اليمن يواجهون  تحالفاً ش
ــة وأذنابها من  ــة االمريكية  املتغطرس االمربيالي
ــبيل الله  العمالء واملرتزقة والقتال والجهاد يف س
ــرة مع الله وما أعظمها من تجارة  تعاىل هو متاج
رابحة ،هذه التجارة تكون بالنفس واملال (إن الله 
ــهم وأموالهم بأن  لهم  ــرتى من املؤمنني أنفس اش
ــبيل الله َفيقتلون وُيقتلون  الجنة يقاتلون يف س
وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلنجيل  والقرآن ومن 
ــتبرشوا ببيعكم الذي  ــه  فاس ــده من الل أوىف بعه

بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم )
فالجهاد فرصة عظيمة لبيع النفس واملال من 
الله تعاىل وعقد صفقة رابحة معه , النفس واملال 

ــلعة والثمن الجنة , والبائع هو املجاهد  هما الس
واملشرتي هو املوىل سبحانه وتعاىل , وعقد البيع 
ــا الرجوع إىل كتاب  ــق يف القرآن الكريم فعلين موث
ــدرك ان ثقافة الجهاد  الله ونتحرك من خالله لن

هي مفتاح النرص والخالص.
ــح أن أعداء  ــي أوض ــد املرون ــيل أحم  األخ / ع
ــاد كونها  ــة الجه ــش ثقاف ــون تهمي ــة يحاول األم
مصدر فخر واعتزاز األمة اإلسالمية، وقال: إن من 
يتأمل واقع أمتنا اإلسالمية يجد أن أكرث ما أذلها 
ــت هيمنة األعداء  ــا  وهيأها ألن تكون تح وأهانه
ــة االبتعاد عن  ــوف وحال ــة لهم هو الخ وخاضع
الجهاد يف سبيل الله التي تبعث عىل االستسالم 
لألعداء , فنحن بحاجة ماسة إىل أن نعزز ونربي 
ــبيل الله ثقافة  ــة الجهاد يف س ــنا عىل ثقاف أنفس
ــون من خالل  ــذا يك ــهاد، وه ــهادة واالستش الش
ــم ومن  خالل  ــة إىل القرآن الكري ــودة الصادق الع
ــون لدى  ــة حتى تك ــة واإليماني ــة الروحي الرتبي
ــبيل الله وتصبح أمة ال  ــة ثقافة الجهاد يف س األم
ــبيل الله  ــاف إال الله وتعترب ثقافة القتل يف س تخ

ــًال ورشفاً وأجراً  ــهادة وكرامة وعزة وخرياً وفض ش
ــداء الذين غيبوا  ــاه األع ــرياً وهذا هو ما يخش كب
ــالمية ثقافة الجهاد وأبعدوها  عن  عن أمتنا اإلس
ــرآن الكريم الذي قال  مصدر عزتها وكرامتها الق
ــه فيه أنه هدى ونور ولهذا يجب عىل املجتمع  الل
ــزز ثقافته  ــي يع ــم ك ــرآن الكري ــك بالق أن يتمس
ــبيل  ويربي أجياله تربية الجهاد والتحرك يف س
ــؤولية كربى  ــون هناك وعي تام ومس ــه وأن يك الل
ــتطيع األمة  ــي ثقافة الجهاد حتى تس تجاه تبن
املواجهة والثبات والصمود أمام العدوان الظالم 
ــبيل الله  ــول ((وقاتلوا يف س ــه يق ــم فالل والغاش
الذين يقاتلونكم )) وقال أيضا عن فضل الجهاد 
يف سبيل الله أنه تجارة تنجينا من عذاب اليم (( 
ــم عىل تجارة تنجيكم  ــا الذين امنوا هل أدلك يأيه
من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
يف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن 

كنتم تعلمون)).

صيانة القرار الوطني

ونحن نعيش أجواء الذكرى الثالثة لبدء العدوان عىل اليمن يكثف 
ــيته وإجرامه وتهديده للسلم  ــتكبار والهيمنة من وحش تحالف االس
ــي، ونحن يف غمار هذه الذكرى من املحتم عىل كافة أطياف  االجتماع
ــعبية يداً واحدة  ــع اليمني ان يكونوا مع الجيش واللجان الش املجتم

وعيناً واحدة.
ــيمة  ــؤولية الجس ــة الدفاعية اليوم أمام املس ــث تقف املؤسس حي
ــني يف نيل الحرية  ــن إرادة اليمني ــا وهي الدفاع ع ــندت إليه التي اس
ــة واألمنية هي  ــة الدفاعي ــوم للجميع ان املؤسس ــتقالل، ومعل واالس
ــة عالية االنضباط تدرك مهمتها، وستؤدي واجبها الوطني  مؤسس
ــرص إدراكاً لدورها الذي يعول عليه  ــتوري بإيمان وكفاءة وح والدس
ــاء مداميك األمن واالستقرار وصيانة  ــعب والوطن من أجل إرس الش

القرار الوطني املستقل.

إحياء قيم العدالة والتضامن

بعد مرور ما يقارب األعوام الثالثة من العدوان الهمجي الغادر عىل اليمن العظيم أرضاً 
وإنساناً يواصل الوطن اليمني مسرية التالحم والتضامن واالنتصار لإلرادة الوطنية ، لقد 
ــالم  ــة بكل ما حملته من دمار وحراب وترشيد، أن إرادة الحياة والس ــت األعوام الثالث برهن
ــتكبار  ــي االرادة املنترصة عىل قوى االس ــذه األرض ه ــان ه ــة التي يتمتع بها إنس والتنمي
والطغيان وسيظل اإلنسان اليمني صمام أمام الوطن ضد كل مشاريع اإلرهاب واالحرتاب.
ــتوى التحديات املرصية  ــان أن يكون عند مس ــعب الحكمة واإليم ــس غريباً عىل ش ولي

ويقدم أروع التضحيات  دفاعاً عن األرض واألهل والهوية.
ــدي األكرب املتمثل يف التصدي  ــعبنا اليمني املؤمن يقف اليوم وجها لوجه أمام التح ش
ــع والعمل عىل  ــرية املجتم ــلوك القرآني يف مس ــيد الس للعدوان ومخططاته وكذلك تجس

إحياء قيم العدالة والتضامن.

خالد محسن الخوالينالدكتور/ علي حسني الذاري ــم  ــن العظي ــىل اليم ــدوان ع ــف الع ــالم تحال ــاول إع يح
االستفادة من املشهد الجهادي الفارق للمجاهد الذي يحمل 
ــتطاع أن ينقذ رفيق الجهاد  ــط النريان الكثيفة واس رفيقه وس

الجريح إىل مكان آمن .
محاولة يائسة يقودها إعالم مهزوم يبحث عن نقطة ضوء 

وسط هالة كبرية من الظالم .
ــهد يماني  ــة اإليمانية مش ــك امللحم ــهد البطويل لتل املش
ــة االنتصار  ــل اليمني يف معرك ــد بطولة املقات ــاز، يجس بامتي

لقراره الوطني وتجسيداً ملعاني الحق والكرامة.
ــن حقوقه املرشوعة يف الدفاع عن  املقاتل اليمني ينطلق م
األرض والهوية، بينما الجندي السعودي أو العميل املرتزق ال 
ــتطيع أن ينطلق منها ويجتاز  يمتلك األرض الصلبة التي يس
ــة لتحقيق آمال  ــيلة رخيص ــك األهوال، بينما هو مجرد وس تل

وطموحات أسياده حلفاء املرشوع األمريكي – الصهيوني .  

ــن  ــال م ــون بح ــن أن يك ــطوري ال يمك ــهد األس ــك املش ذل
األحوال مشهداً لجندي سعودي أو احد مرتزقتهم ،فقد خلت 
ــىل اليمن من أي عمل خارق يقوم به الفرد  يوميات العدوان ع
ــعودي أو مرتزقتهم ولم تحتفظ ذاكرة الحرب بأي مشهد  الس

مماثل .
ــك رصيداً  ــل اليمني يمتل ــل أن املقات ــد يف املقاب ــا نج بينم
ــان  ــش واللج ــراد الجي ــطرها أف ــوالت س ــرياً لبط ــاً كب نضالي
ــنوات الثالث وبشكل يومي وهي انجازات  الشعبية طيلة الس

تعتمد عىل سواعد املحاربني األشداء.
ــوان الطغيان ،وهم مجرد  ــة وجنود التحالف ،هم أع املرتزق
ــر البنيان،  ــوية ،تدم ــق مآرب غري س ــيطانية لتحقي أدوات ش
ــوس الربيئة ،ومن يكون يف هذه  ــك الحرمات، وتقتل النف وتنته
الوضعية ال يمتلك الروح املثابرة التي تستطيع أن تنجز ذلك 

املشهد اإليماني املؤيد بمالئكة السماء.

إعالم التحالف ..ظالم دامس

عادل أبو زينة  

الشعب إرادة  انــتــصــار  يف  األكــــرب   الــــدور  لــهــا  كـــان  الشعب  إرادة  انــتــصــار  يف  األكــــرب   الــــدور  لــهــا  كـــان   
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ــدوا  لقد  ــنوات جس ــا يزيد عن ثالث س ــعبنا  اليمني م ــاء ش ــد أبن صم
ــمى معاني العطاء والتضحية واإليثار، هذا الصمود يف  خاللها أس
ــي- الصهيوني لم يأت من فراغ،  ــعودي – اإلمارات وجه العدوان األمريكي- الس
ــة مخططات  ــارب اليمني ملواجه ــق منها املح ــعبية ينطل ــل هناك قاعدة ش ب

الغزاة يف جميع  الجبهات وامليادين.
ــورة" بالعديد من  ــاط املجتمع التقت " الث ــة الجهاد يف أوس ــن أهمية ثقاف ع

الشخصيات.. وإليكم الحصيلة:
الثورة/عادل محمد

الصافي  اإلســالم  روح  من  مستمدة  كونها  للوطن  أمــان  صمام  الجهاد  ثقافة  شرهان:  محسن  الصافي محمد  اإلســالم  روح  من  مستمدة  كونها  للوطن  أمــان  صمام  الجهاد  ثقافة  شرهان:  محسن  ¶¶محمد 

اإلمام زيد بن علي (عليه السالم)
أمري شعراء اليمن /الحسن بن علي بن جابر الهبل

األرساِر بمضمر  ـــاح  ب اآلن، 
الساري  الفريق  السفر  أزمــع  إذ 

ـــؤادُه ــراِر ف ــق ــال صـــبٌّ يــعــلــُل ب
قــراِر ــني  ،والت ح ــراق  ــف ال يــوم 

رقــادِه بيُع  عليه  ــان  ــاُن،ه ــه ول
شــاري ــريق  ــاالُب ب بــرٍق  لخفوق 

الهوى أمثاُل  الحب  به  رضبــت 
ــن األخــبــار  ـــرباً م حتى غــدا خ

يا وسقيت  النقا  طلل  يا  ُحييَت، 
داِر  مــن  بالنقاء  ــة   ــب األح دار 

نلته بربعك  عيش  يبعدن   ال 
أنصاري ومن  حزبي  من  والدهر 

الهوى عن  النزوع  يل  آن  ــاآلن،  ف
إقصاري الغوى  عن  وحان  حقاً، 

مقادتي الغرام  ملك  إن  كنت،  ال 
ووقــاري  سكينتي  ــن  رك ــّد  ه أو 

أفز لم  فيما  النفس  أطيع  ذا  كم 
ــاِر ــس ــة وخ ــالل ــري ض ــغ ــه ب ــن م

أنني  ،إال  العصيان  يف  ــت  أرسف
غــفــار  ــح  ــام ــس م ــعــفــو  ل راٍج 

وسيلة فيه  الظن  جميل  حسبي 
األطــهــار  املصطفى  آل  ووداد 

عىل أضحوا  قد  الناس  رأيــت  ملا 
ــاِر  ه امللفق  ــن  ــدي ال ــن  م جــرف 

متيقناً املصطفى  آل  تابعت 
ــاري  ــب ال مــــراد  ــُم  ــه ــاع ــب ات أن 

ميمماً الحسني  أبي  نهج  وقفوت 
ــــواِر مــنــه ســبــيــًال واضــــح األن

خري الربية بعد سبَطْي ((أحمٍد))
املختاِر  املصطفى  آل  مختار 

غدا املرسلني،ومن  خري  وحبيب 
التقصار درة  ((أحــمــَد))  آل  يف 

با والظِّ السمهرية  الرماح  مقري 
اإلعمار  ــوى  س ــرًى  ق مالهن  إذ 

رافعاً الكريمة  النفس  والباذل 
ـــواحـــد الــقــهــار  ـــن ال ــار دي ــن مل

ى، حيث الصوارم والقنا ليُث الرشَّ
ــدار م للمنون  بــكــاس  تسعى 

مخلٍص عبد  دعــاء  الحسني  أبا 
واإلرسار الــجــهــر  يف  وده  ــك  ل

ــارًة طـــوراً يصوغ لــك املــديــح وت
ـــدراِر م بــمــدمــع  عليك  يبكي 

دائماً مديحَك  عن  أقرص  هيهات 
اقصاري  ويف  تركي  يف  العذر  ما 

متجدد ــدى  امل ــول  ط عــىل  ودي 
شعاري  فيك  األشــعــار  وفــرائــد 

..فنزورها ثــرى  ال  ،أن  رضنــا  ما 
ـــت بــني جــوانــح الــــزوار إذ أن

يحيى القرعي: 
ثقافة الجهاد أساس 

متني للحفاظ على 
الهّوية اإليمانية 
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