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في جمعة االصطفاف الوطني

ماليني اليمنيني يدعون املشرتك لتطهري نفسه من األحقاد
 اكتظت الساحات والميادين العامة في أمانة العاصمة صنعاء وعموم 
محافظات الجمهورية بماليين المواطنين من أبناء الش��عب اليمني 
في جمعة االصطفاف الوطني لحماية الش��رعية الدس��تورية ، لتأكيد 
ثبات مواقفهم الوطنية للحفاظ على اللحمة الوطنية ورفض التفرقة 

والفوضى والتخريب. 
وتوج��ه ماليي��ن المواطنين بع��د تأديته��م ص��الة الجمعة في مس��يرات 
ومهرجانات حاش��دة أك��دت اصطفافه��م المخلص والصادق إل��ى جانب أمن 
واستقرار الوطن واعتزامهم حمايته من كل المؤامرات الساعية لجر أبناء اليمن 
لالقتتال واالنقسام والزج بالوطن في أتون الفوضى والتخريب وتأييدا للشرعية 
الدس��تورية وحمايتها بكل غاٍل ونفيس من كل المؤامرات والدس��ائس التي 

يقودها الشيطان وأعوانه. 
وأكدت الحش��ود التزامها بما تفرض��ه العقيدة الس��امية والحكمة اليمانية 
في الوقوف صفًا واحدًا لحماية الشرعية الدس��تورية وامتثالها لحقيقة الموقف 
الش��عبي الواحد الذي يجمع اليمنيين في نصرة الشرعية الدستورية وقيادتها 

السياس��ية ..مجددين مواقفهم الوطنية المؤيدة لقائد المسيرة الوطنية في 
مواجه��ة التحديات ومواصل��ة بناء وطن الثاني والعش��رين م��ن مايو المجيد 
وسعيهم الحثيث لما يمليه الوالء الوطني هلل والوطن والثورة والوحدة ولقائد 

المسيرة المباركة. 
وأعربت الجماهير الغفيرة عن تكتلها الى جانب المخلصين من أبناء الوطن 
من كل القوى الوطنية بإمكاناتها وقدراتها في خندق الدفاع عن كل المكاسب 
الشعبية والمنجزات الوطنية ..مجسدين حقيقة التقاء أبناء الوطن الواحد في ظل 
الثوابت الوطنية النابعة من عقيدتنا السامية وأهداف الثورة اليمنية والمبادئ 

الدستورية. 
وأكدوا ضرورة تحصي��ن الوطن ضد كل أعمال التخري��ب والفوضى وجرائم 
اإلرهاب والخروج على القانون واالعتداء على س��يادة مؤسسات الدولة ورفض 
كل الوالءات الضيقة والمتخلفة والتحالفات المناطقية والعنصرية والقبلية التي 
عفى عليها زمن الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية..الفتين الى ان قوة 
الوطن تتجسد في االصطفاف الوطني الذي مكن ش��عبنا وبالدنا من دحر كل 

المؤامرات واالنتصار على كل التحديات. 
وعبروا عن اصطفاف الغالبي��ة العظمى من أبناء الش��عب اليمني وحرصهم 
ووفائهم للوطن والثورة والوحدة والش��رعية الدس��تورية والقيادة السياسية 
ممثلة بالقائد الرمز فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الذي جسد 
أروع وأنصع المعاني الصادقة في الوالء الوطني والحب واإلخاء والتس��امح من 
خالل دعواته المتكررة ألحزاب اللقاء المش��ترك بالجلوس عل��ى طاولة الحوار 

وتجنيب البالد كل مكروه. 
وأبدوا استعدادهم الوقوف إلى جانب أبناء القوات المسلحة واألمن في وجه 
االنقالبيين ومنع محاوالتهم اليائسة للزج باليمن نحو مهاوي الفتن والفوضى 
والحرب األهلية, التي صارت مفضوحة ومكشوفة من خالل اعتداءاتهم اإلجرامية 
المتكررة على المعسكرات ورجال القوات المسلحة واألمن بهدف السيطرة عليها 

ومن ثم السطو على السلطة بالقوة. 
وجدد المش��اركون في المسيرات الدعوة للش��باب اليمني المخلص 
للوط��ن إلى نب��ذ الكراهية والعصبي��ة والتحزب األعمى مع قوى الش��ر 

الحاقدة على النجاح وصناع المنجزات والمكاس��ب الوطنية ، وأن يكون 
ش��هر رمضان المبارك فرصة لتهدئة النف��وس وتنظيفها من األحقاد 
وااللتفاف حول القيادة السياس��ية الش��رعية لليمن ممثلة بفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، لمواصلة العطاء والبناء والتنمية، 

وإعمار ما دمره أعداء الوطن. 
كما دعت الجماهي��ر اليمنية مجددا أحزاب اللقاء المش��ترك إلى احترام إرادة 
الشعب المؤيد للش��رعية الدس��تورية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، 
واغتنام دعوات رئي��س الجمهورية المتكررة لحوار وطني ش��امل يخرج اليمن 
من أزمته الراهنة، وإنهاء االعتصامات والكف عن أعمال العنف والفوضى وقطع 
الطرقات واالعتداء على الكهرباء، ووضع حد لألعمال التخريبية واالعتداءات على 

المرافق والمنشآت العامة والخاصة.
وحيت الحشود الماليينية مشاعر الوفاء تجاه القيم القيادية واألخالقية الراقية 
التي جس��دتها المملكة العربية الس��عودية ملكًا وحكومة وشعبا تجاه قيادتنا 

السياسية العليا وشعبنا اليمني. 

الشيخ رزق شايع يخاطب المشترك:

اتقوا دعاء الشعب!!
 وفللي خطبتي صللاة الجمعة بجامع الصالح 
بالعاصمة صنعاء حث الخطيب فضيلة الشيخ رزق 
شايع كافة أبناء اليمن على التقوى واالعتصام بحبل اهلل 
ُقوْا  ��ِذي��َن آَم��ُن��وْا اتَّ َها الَّ ونبذ الكراهية عما بقوله تعالى: »َي��ا َأيُّ
ِه  ْسِلُموَن، َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ وُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّ الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُ
ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف  ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَّ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
َبْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتمْ ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن 
ُكْم َتْهَتُدوَن«. ُه َلُكْم َآَياِتِه َلَعلَّ ُ اللَّ ارِ َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبينِّ النَّ
وقال خطيب الجمعة »اعلموا ان خير الكام كام 
اهلل وخير الهدي هدي محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضالة وكل ضالة في النار وان من أعظم النعم 
واجلها ان هدى اهلل هذه األمة المرحومة الميمونة 
لمثل هذه الخواتيم المباركة واأليام والليالي الفاضلة 

التي فيها ترفع الدرجات وتزاد الحسنات 
وتقل العثرات ». 

وتابع: »فللي هللذه األيللام والليالي 
الفاضلة كان يقف رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم مبشرا ألصحابه وأحبابه 
ويقول لهم أتاكم شهر رمضان فيه 
تفتح أبللواب الجنان وتغلق أبواب 
النيران وتصفد فيه الشياطين وقال: 
»لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من 

ريح المسك«. 
وقال: »إن في هذا الشهر المبارك ليلة 

من حُرم خيرها فقد حرم الخير كله ومن أدرك خيرها 
فقد أدرك الخير كله فتعرضوا عباد اهلل لنفحات المولى 

جل في عاه ورحماته وفضله وامتنانه«. 
ومضى الخطيب شايع قائًا: ان نعم اهلل ال عد لها وال 
حصر ولكن اهلل جل وعا في هذه األيام المباركة أتم لنا 
الفرحة وزاد لنا من فضله وإحسانه فبشرنا وقر أعيننا 
برؤية ولي أمرنا ومن معه من أركللان الدولة بسامة 

وعافية وهذا من فضل اهلل علينا وإحسانه. 
وأضللاف: أتى شهر رمضان المبارك ليعلِّم األمة آدابًا 
وأحكامًا ويجمع شملها ويوحد صفها وكلمتها.. أتى هذا 
الضيف المبارك ليقول لألمة بأسرها ان رحمة اهلل قريب من 
ر األمة بأعظم نعمة تعيشها وبأعظم  المحسنين وأتى ليذكِّ
نعمة امتن اهلل بها على خير واشرف الخلق إليه قال تعالى 
»واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا«.. أتى هذا الشهر الكريم ليذكرنا بهذه 
النعمة العظيمة التي ننعم في ظلها وينغص عيشها أناس ال 
خاق لهم يريدون ان يسلبوا األمة هذه النعمة ويبدلوها فرقة 

وشتاتًا وخوفًا ورعبًا. 
ضيف عزيز

وقال خطيب جمعة االصطفاف الوطني: إن هذا الضيف 
المبارك يذكر األمة بهذه النعمة ليذكرها بنعمة التحاكم إلى 
شرعه جل في عاه.. وتابع: عباد اهلل أال نرى الصائم والقائم 
خاشعا وخاضعا هلل فيمتنع عن الطعام والشراب استجابة ألمر 
اهلل ثم بعد ذلك يقبل على الطعام والشراب استجابة ألمر 
اهلل وفي ذلك أعظم دالله ان األمة في قليلها وكثيرها، في 
ذليلها وحقيرها ال تتحرك وال تسكن وال تأكل وال تشرب اال 
بتوجيه من اهلل وأمر منه وفي ذلك- عباد اهلل- أعظم الداللة 
على وجوب التحاكم الى شرع اهلل في صغير األمور وكبيرها. 
وتساءل الخطيب شايع قائًا: إذا كللان وجوبا على 
الصائمين القائمين الراكعين ان يتحاكموا إلى اهلل والى 
شرعه في مأكلهم ومشربهم فكيف بمصير أمتهم 
ووحدتهم وأمنهم وإيمانهم..؟! روى اإلمام مسلم في 
صحيحه ان نبينا صلوات ربي وسامه عليه يقول »إذا 
كان صوم يوم أحدكم فا يرفث وال يسخط فإن سابه 
احد أو شاتمه فليقل إني صائم«.. ما أعظمها من أخاق 
وما اجلها من تعاليم يعلمنا ربنا جل في عاه ان نضبط 
األقوال واألفعال والحركات والسكنات ، نتأمل في هذه 
الكلمات المقدسة من كام من الينطق عن الهوى ،فا 
يسخط أي ال يرفع صوته فيحرم على المسلم في هذا 
الشهر الكريم ان يرفع صوته، إذا كان نبينا عليه الصاة 
والسام قد حذر وانذر ان يرفع الصائم المسلم صوته 
فكيف تتعالى أصوات بإباحة الدماء ،أي جرم أعظم من 

أصوات تنعق وتدعو الى الفرقة والشتات وتخريب الباد وتعطيلها 
واستباحة الدماء المحرمة وقطع الكهرباء الذي تسببت في موت 
األبرياء.. فكم من أطفال ماتوا في الحضانات وكم من أناس ماتوا 
في المستشفيات وكم من مصالح للمسلمين توقفت ودمرت بسبب 
تلك األصوات التي تعالت ولم تحتكم الى شرع اهلل ولم تستجب 

ألمر اهلل و رسوله. 
كما تساءل: أي األصوات أعظم جرمًا؟! صوت يدعو الى رفع 
األسعار وتعطيل المشتقات النفطية ومنعها عن الناس.. أي 
األصوات أعظم حرمة؟! صوت يدعو الى سفك الدماء وقتل األبرياء 
في هذا الشهر المعصوم، في هذا الشهر الذي أتى يعلِّم األمة 

الرحمة والتسامح واإلخاء. 
وقال: عباد اهلل ما مات نبيكم عليه الصاة والسام اال وقد علم 
األمة آدابًا واحكامًا وحذر من أناس يدعون الى الفرقة والشتات 
فا تعجب عبد اهلل ممن تعالت أصواتهم تدعو للتخريب والتدمير 
وسفك الدماء وتعطيل الباد.. فقد أخبر النبي صلى اهلل عليه 
وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختافا كثيرا وأمورًا تنكرونها، 
قالوا وما ذاك يا رسول اهلل قال دعاة على أبواب جهنم.. دعاة الى 
تخريب الباد وتعطيلها، دعاة الى تضييع وحدة المسلمين وأمنهم 
وإيمانهم، دعاة الى قطع الكهرباء، الى قطع معاش الناس ومأكلهم 
ومشربهم، فقال عليه الصاة والسام »دعاة على أبواب جهنم من 

أجابهم قذفوه فيها ». 
وأضاف خطيب الجمعة: نحتاج ونحن نستمع الى هذا الحديث قلوبًا 
واعية وقلوبًا خاشعة مخبتة منيبة يقول صلى اهلل عليه وسلم »من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ان يدع طعامه 
وشرابه« تأملتم بقلوب حية في هذا الحديث العظيم »من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ان يدع طعامه وشرابه«. 

ال حاجة هلل في صيامكم!!
واستطرد: يا من تدعون الى تخريب الباد وتعطيلها ليس هلل 
حاجة في ان تدعوا الطعام والشراب يا من تقطعون الكهرباء 
وتتسببون في موت األبرياء، ليس هلل حاجة في ان تدعوا الطعام 
والشراب.. يا من رفضتم تحكيم القرآن والسنة والعودة الى وحدة 
األمة ليس هلل حاجة في ان تدعوا الطعام والشراب.. يا أصحاب 
المجلس االنتحاري والمجلس االنتقامي، ليس هلل حاجة في ان 
تدعوا الطعام والشراب ،نسمع أصواتًا ترتفع تريد االنتقال يا ترى 
من ماذا والى ماذا تريد االنتقال، من وحدة المسلمين الى فرقتها 
وشتاتها تريد االنتقال من األمن واإليمان الى الكفر والنفاق، تريد 
االنتقال بالدماء المعصومة الى سفكها واستباحتها، تريد االنتقال 
من األمن في األوطان وبساطة العيش الذي يعيشه الناس وهم 
في امن واستقرار الى خوف ورعب الى خوف وهلع هذا االنتقال 
الذي يبشر الناس به انتقال من األلفة والمحبة الى البغضاء والعداء 
انتقال من الوحدة والوئام الى القتل والقتال.. يريدون ان ينتقموا 

من يمن اإليمان...؟!
وقال: إن هذه دعوة الى االنتقام ممن قال فيهم عليه الصاة 

والسام »إني ألجد نفس الرحمن من قبل اليمن 
أتاكم أهل اليمن هم ارق قلوبًا والين أفئدة«.. 
يا اهلل فمن أين جاءت هذه القلوب المتحجرة من 

أين استوردت هذه القلوب البائسة قلوب ال تعرف 
الرحمة، قلوب ملؤها الحقد والكراهية.. قال عليه 
الصاة والسام »يخرج فئات من الناس في آخر الزمان 

ألسنتهم أحلى من العسل، قلوب الشياطين في جثمان 
اإلنس«. 

وأكد خطيب جمعة االصطفاف الوطني ان الدعوة الى 
التخريب والتعطيل دعوة ال أصل لها في ديننا وهي من 

أصل دعوة اليهود والنصارى.. وقال: ان امتنا امة مرحومة 
ميمونة خصها اهلل برقة قلوبها ولين أفئدتها، فالحفاظ 

الحفاظ على ذلك الوسام وعلى ذلك الشرف الذي ألبسنا 
اياه نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ووضع على رؤوسنا 
تاجًا ال يخلع الى يوم القيامة.. فالحفاظ الحفاظ على هذه 

الذروة وعلى هذا الشرف والمكانة. 
عودوا إلى رشدكم!!

وقال: بعدًا وسحقًا لمن لم يعده هذا الشهر 
إلى رشده ويعد له إيمانه الذي سلب منه، بعدًا 
وسحقًا لمن لم يكن هذا الشهر الكريم نبراسًا، 
يغير فيه أقواله، يراجع فيه أفعاله يحاسب فيه 
نفسه ليس عيبا العودة والرجوع، فندعو كل 
من أغواه الشيطان ان يعود الى رشده في 
شهر الرحمة وفي شهر التوبة وفي شهر 
الصفح والعفو والمغفرة الذي أتى يحمل 

معه العتق من النيران. 
وأضاف: إن دعاة الفرقة والشتات ودعاة القتل والقتال 
يعلمون يقينا في صدورهم أنهم على انحراف وأنهم 
على ضال وليس عيبًا وال عارًا ان يعودوا الى رشدهم 
وان يتوبوا الى ربهم فندعو المسلمين عامة حكامًا 
ومحكومين رجااًل ونساء ان يعودوا الى ربهم وان يكونوا 
يدا واحدة وصفا واحدا على قلب رجل واحد فالمسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيجب ان نكون 
جسدًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد وان نحذر جميعا ممن 
دعا عليهم جبريل عليه الصاة والسام وأمَّن عليه 
نبينا صلوات ربي وسامه عليه عندما قال »فسحقا 
ثم سحقا فبعدا ثم بعدا لمن يغير ويبدل ولمن لم 

يغير رمضان في سلوكه وأخاقه..
 فيجب ان يكون هذا الشهر الكريم نقطة محاسبة 

نراجع فيها أقوالنا وأفعالنا.. أخاقنا ومعاماتنا. 
ودعا اهلل العلي القدير ان يقر أعين اليمنيين 
بعودة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية قللائللًا:   نتوجه الللى اهلل بأسمائه 
الحسنى وصفاته العا ان يصلح شأننا ويعيد لنا 
ولي أمرنا صحيحا معافى مظفرًا منصورًا، كما 
نرسل برقية شكر وعرفان الى صاحب السمو 
الملكي خادم الحرمين الشريفين لما قدمه 

ويقدمه تجاه قيادة وشعب اليمن.
دعوة الصائم ال ترد!

ووجه رسالة إلى أحللزاب اللقاء المشترك قائا« اننا 
نرفع اليكم ايادي االخوة والصفاء والمحبة والنقاء ونقول 
لكم عللودوا الى رشدكم توبوا الى ربكم »واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى اهلل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
ال يظلمون«.. نقول لهؤالء جميعا اتقوا دعوة المظلومين، 
اتقوا دعوة االرامل واليتامى اتقوا دعوة الفقراء والمساكين 
ألن الظلم يرجع عقباه الى الندم، اتقوا دعوة الصائمين 
القائمين الراكعين الساجدين نمد اليكم ايادي الشفقة 
والرحمة عودوا الى وحدتكم،عودوا الى رشدكم، عودوا الى 
تحكيم كتاب ربكم وسنة نبيكم عودوا الى تحكيم القرآن 
والسنة الذي طالما ترنمتم به، طالما سالت دموعكم في 
المحاريب، طالما ارتفعت اياديكم في المنابر والمساجد 
تدعون اهلل فما بال تلك الدعوات تغيرت وما بال تلك الدموع 
توقفت، ما بال ذلك الحنين والبكاء انقطع، واستبدلتم بالقرآن 
السباب واللعان، واستبدلتم العكوف في المساجد الجلوس في 
الشوارع والطرقات فعليكم العودة الى رشدكم ألننا سنقف 
جميعا بين يدي اهلل حفاة عراة ولن ينفع حزب وال جاه وال شيخ 

وال منصب وال مال«.

الدعوة للتخريب والتعطيل 
ليست من الدين في شيء


