
احتشد الماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم  في الساحات والميادين العامة  
في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، في جمعة« حب اليمن أواًل » 
مجددين والءهم هلل والوطن والثورة والوحدة وحبهم العميق لليمن الشعب والدولة 
والنظام الديمقراطي القائم على الشرعية الدستورية التي تعد صمام أمان كل 

المكاسب الديمقراطية والتنموية. 
فبعد أن أدى ماليين المواطنين صالة الجمعة في ميدان السبعين بأمانة العاصمة  
والساحات والميادين العامة في مختلف عواصم المحافظات والمديريات، توجهوا في 
مسيرات ومهرجانات جماهيرية حاشدة ليؤكدوا بأن اليمن بلد اإليمان والحكمة كما وصفه  

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس بلدًا أو ساحة إلراقة الدماء أو تصفية الحسابات، وأن اليمن 
على مر العصور نبذت كل العمالء والخونة وكل من يحاول التآمر على الشعب اليمني واإلساءة 

إلى تاريخه العريق. 
وأكد المشاركون في جمعة حب اليمن أوال إصرارهم على االنتصار للمصلحة العليا للوطن التي 
هي فوق كل المصالح الحزبية واألنانية والتصدي لكل أعمال التخريب، وتأكيد وقوفهم إلى جانب 
الشرعية الدستورية والقيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وحمايتها بكل غاٍل ونفيس من كل المؤامرات والدسائس التي 

يقودها العمالء واإلرهابيون. 
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اليمنيون يسطرون أروع مـــــــالحـم الـــوالء الـوطنـي

متابعات

وفي خطبتي صالة الجمعة بميدان السبعين  
بالعاصمة صنعاء دعا خطيب الجمعة فضيلة 
القاضي أكرم أحمد عبدالرزاق الرقيحي كافة أبناء اليمن 
مجددا إلى االصطفاف الوطني وجمع الصف وتوحيد 
الكلمة ونبذ أعمال العنف والتخريب واالعتصام بحبل 
اهلل واالحتكام لكتابه وسنة المصطفى صلى اهلل 
عليه وسلم.. مذكرًا بفضائل رمضان وروحانيته 
على المؤمنين قائاًل:« رحل عنا رمضان وذهبت عنا 
ساعاته وأيامه، اقبلنا فيه إلى طاعة اهلل وبادرنا فيها 
إلى العبادة والقيام والصالة والركوع والسجود، فكيف 
سيكون حالنا بعد رمضان، هل سنهجر مساجدنا ؟ هل سنغفل عن 
عبادتنا وصالتنا؟ هل سنهجر من بعده مصاحفنا ؟ فعن أبي بشر 
الحافي رضي اهلل عنه أن قوما ال يعبدون اهلل أو ال يتعبدون 
وال يجتهدون وال يبادرون إلى التوبة وال يقبلون على اهلل 
وال يطيعون اهلل إال في رمضان فقال : بئس القوم أولئك 
الذين ال يعرفون اهلل إال في رمضان ، بئس القوم الذين ال 

يقبلون إلى اهلل إال في رمضان ».
وأضاف :« ذهب عنا رمضان يا أبناء الحكمة واإليمان 
ومضت علينا من قبله الشهور واأليام ونحن في اختالف 
وافتراق وتباين وشقاق ، فال إلى اهلل تبنا وأنبنا وال إلى 
أحوالنا أصلحنا وال لكتابنا وسنة نبينا احتكمنا وال لمصالح 
امتنا وأبناء شعبنا حفظنا بل انساق البعض منا وراء الغير 

وشيطانه يشق الصف ويفرق الجماعة ».
وتابع :« كنا باألمس أمة واحدة نصلي صالة واحدة، نقوم 
إلى اهلل في مسجد واحد وساحة واحدة واليوم فرقنا أولئك 
في ساحات ، شتتنا أولئك إلى أحزاب وجماعات ، كل حزٍب بما 
لديهم فرحون ، شقوا الصف وفرقوا الكلمة وقالوا هذا هو حكم 
اهلل ، وتلك هي سنة رسول اهلل واهلل تعالى يقول »واعتصموا 

بحبل اهلل جميعا«.

زرعوا الفتنة!!
وتساءل خطيب الجمعة من يخاطب اهلل تعالى في هذه اآلية 

» واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا« 
أال يخاطب المسلمين باالعتصام بحبل اهلل 
جميعا؟ والرسول يقول من خرج عن الصف 
وف��ارق الجماعة م��ات ميتة الجاهلية ، راح 
البعض منا يسفك الدماء المؤمنة ويدفع 
الصغار والشباب للتهلكة واهلل تعالى يقول » َمن 
ُم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب  دًا َفَجَزاُؤُه َجَهَنّ َتَعِمّ َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمّ
��ُه َع��َل��ْي��ِه َوَل��َع��َن��ُه َوَأَع����َدّ َل��ُه َع��َذاب��ًا َعِظيما »، وي��ق��ول عز  ال��َلّ
وج��ل » وال تلقوا بأيديكم إل��ى التهلكة وأحسنوا إن الله 

يحب احملسنني« .
ومضى قائال :« أخذ البعض منا يفرق بين إخوانه 
ويزرع الفتنه في أوساط شعبه ومجتمعه ، يؤلب 
هذه الجماعة على بعضها ويستثير هذه القبيلة 
على نظامها ومجتمعها ، وهو يقول هذه هي 

الحمية والتعاون وهذا هو التحالف والتضامن واهلل تعالى يقول » 
وتعاونوا على البر والتقوى » فهل في تفريق األمة بر وتقوى ؟ هل 
في سفك الدماء بر وتقوى ؟ هل في تشتيت الصف بر وتقوى ؟ هل 

في بقائكم اآلن ووقوفكم هناك في الستين بر وتقوى ؟«.
ولفت إلى أن الجميع كانوا يجتمعون في ميدان ومسجد واحد 
واليوم تفرقوا ، قائال :« كنا نجتمع في ميدان ومسجد واحد 
وأصبحنا اليوم متفرقين فهل في ذلك بر وتقوى ؟ واهلل تعالى 
يقول« وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 
والعدوان«، والحبيب صلى اهلل عليه وسلم يقول اسمعوا يا 
عقالءنا ومشائخنا يا من تؤججون وتعقدون التحالفات يقول 
عليه الصالة والسالم » من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى 
عصبية وينتصر لعصبية ويغضب لعصبية مات ميتة جاهلية ».

وأضاف:« أخذ البعض منا يهدم ويخرب مصالح البالد ويفسد 

أحوال العباد وينهب المؤسسات ويعتدي على المرافق والمنشآت، 
ويقول هذه هي إرادة الشعب، نحن نمثل الشعب وهذه هي مشيئة 
األمة ، باهلل عليكم أي امة ترضى بأن تنهب مؤسساتها ؟ وأي شعب 
عاقل يرضى بأن يخرب بلده؟ وان يشتت أمته؟ هذه أفعال الحمقى 
والمتآمرين؟ أيرضى شعب اليمن بهذا ؟ أيرضى شعب اليمن أن تشتتوا 
وحدته، تهتفون وتزعمون أنكم تمثلون األمة والشعب، أي شعب 
يرضى بتخريب مصالحه وأي امة ترضى على ما نحن عليه اليوم ، 
قاموا إلى الصالة فلم تزدهم إال مُكاًء وتصدية، اقبلوا على صيامهم 
فلم يزدهم الصيام إال قسوة وغلظة، راحوا يتهددون ويتوعدون أمتهم 
وشعبهم من بعد العيد بأنهم سوف يصعدون وأنهم سيسفكون وأنهم 
سوف ينكلون وخسئت ألسنتهم قالوا  بأنهم يمثلون األمة والشعب 

وغضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن الشعب وعن مطالبه؟«.

ال تزايدوا !!
وأش��ار إل��ى أن الشعب كان 
يطالب بمحاربة المفسدين فإذا 
بالمفسدين يتقدمون حركة 
الشباب ويتصدرون مطالبهم 
وه���م ك��ان��وا ب��األم��س في 
المؤسسات والوزارات والشعب 
يعلم ويعرف ماضي  أولئك 
فال ي��زاي��دوا على الوطن وال 
يستغفلوا األمة ، والجميع يعلم 
ما هي مطالبهم الحقيقية من 

وراء مطالب الشباب .
وتابع :« قاموا إلى الصالة 
واقبلوا على الصيام فأي صالة 
هذه التي ال تنهى عن الفحشاء 

والمنكر؟ أي صيام ال يهذب النفوس وال يرقق الطباع ؟ أي تهجد وقيام ال 
يزكي النفوس وال يقوم السلوك والجوارح من أن تقع باألذية والمضرة 

في أعراض الناس ودمائهم ؟
 اتقوا اهلل يا أبناء الحكمة واإليمان، يا من تشهدون أن ال اله إال اهلل وان 
محمدًا رسول اهلل ، يا من أقبلتم على صالتكم وصيامكم وطاعة ربكم 
يكفينا ما قد سفك من دماء، يكفينا ما قد ارتكب من عظائم ، يكفي ما 
قد ارتكب من جرائم وما قد افسد من مصالح ومعايش ، يكفينا هدمًا 
وتمزيقًا لوحدتنا ومجتمعنا ، يكفينا هدمًا وتمزيقًا لبلدنا وامتنا ، يكفينا 

هدمًا وتمزيقًا إلخوتنا وألفتنا ».
واستطرد :« اتقوا اهلل عز وجل وال تعثوا في األرض مفسدين، 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم 
��َرُض��وَن ال َتْخَفى ِمنُكْم  وتذكروا يوم العرض على اهلل تعالى ، يْوَمِئٍذ ُت��عْ
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْق��َرُؤوا ِكَتاِبَيْه، ِإنِّي َظَننُت َأنِّي  َخاِفَيٌة، َفَأمَّ

ٍة َعاِلَيٍة ُقُطوُفَها َداِنَيٌة ُكُلوا َواْشَرُبوا  اِضَيٍة ، ِفي َجنَّ ُمالٍق ِحَساِبَيْه ، َفُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّ
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم  اِلَيِة، َوَأمَّ اِم اْلَ ا َأْسَلْفُتْم ِفي اأَليَّ َهِنيًئا ِبَ
ي َماِلَيْه، َهَلَك  ُأوَت ِكَتاِبَيْه، َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْه، َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة، َما َأْغَنى َعنِّ
وُه، ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن  ِحيَم َصلُّ وُه، ُثمَّ اْلَ ي ُسْلَطاِنَيْه، ُخُذوُه َفُغلُّ َعنِّ
ْسِكنِي،  ِه اْلَعِظيِم، َوال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِ ُه َكاَن ال ُيْؤِمُن ِباللَّ ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه، ِإنَّ

اِطُؤوَن«. َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم، َوال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنٍي، ال َيْأُكُلُه ِإالَّ اْلَ
وقال:« ذهب عنا رمضان وأقبلت علينا أيام العيد ونفحاته التي 
تدعونا إلى نبذ العداوة والبغضاء وهجر القطيعة والشحناء وإصالح 
ذات البين، ونشر المحبة واألخوة بين أبناء البلد الواحد، والدين والملة 
والعقيدة الواحدة، تدعونا نحن اليمنيين إلى التآلف والتكاتف وتدعو 
األخوة في المعارضة إن كانوا حقا صادقين فيما يدعون من خوفهم 
على الشعب وحرصهم على أمنه وسالمته إلى أن يحكموا داعي العقل 

ويحتكموا إلى كتاب اهلل تعالى ».
وأضاف:« إنهم دعوا إلى كتاب اهلل تعالى سابقا فأبوا وكفى 
بذلك إثما وجريرة.. واهلل لو لم يكن لهم إال هذا لكفى أن يدعى 
مسلم أو مؤمن ليحتكم إلى كتاب اهلل، فينفر ويعرض، ما تسمون 
هذا وما تقولون على ذلك الذي قد رفع كتاب اهلل إليه وارتفعت 
األصوات تناشده أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فأبوا 
واستكبروا ، لو لم يكن لهم إال هذا لكفى فما بالكم وقد اعتدوا 
وفعلوا األفاعيل وضربوا المساجد المقدسة واعتدوا على ولي 

األمر والقيادات «.

أغلبية وهمية!!
وتساءل: أين الذين كانوا باألمس يطالبون ولي األمر من على 
منابرهم وخطبهم أن نسمع ونطيع ويقولون هذا هو حكم اهلل ، وفعال 
ذلك هو حكم اهلل؟ فأين هم اليوم من حكم اهلل؟ ماذا تبدل وماذا 
تغير يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وتعالوا إلى كلمة سواء؟ تقولون بأنكم 
األغلبية وأنكم بالماليين تخرجون في مسيرات مليونية بمحافظة كذا 
ومحافظة كذا ؟ فلما ال يحتكم الجميع إلى صوت العقل ؟ واالستجابة 
لدعوة ولي األمر بالتقارب والتفاهم على آلية التداول السلمي للسلطة 
عبر الصناديق واالنتخابات؟ فإن كنتم األغلبية فسيروا إلى السلطة 

عبر هذه األغلبية ؟
وتابع :« اتقوا اهلل وال تقحموا الشعب في أتون 
صراعات ال تبقي وال ت��ذر ول��ن ت��دع األخضر وال 
اليابس وال احمر وال ازرق ، اتقوا اهلل وأنيبوا إلى 
ربكم واحتكموا إلي كتاب ربكم وانظروا إلي هذه 
األمة وهذه الجموع كيف سيكون حالها و مصيرها 
إذا قدر اهلل إن أبيتم إال االستمرار  وظللتم تهددون 
وتتوعدون، فإنكم تدعون إلى دولة مدنية وأنتم 
تفرون من المدنية ومن التداول السلمي للسلطة ، 
تزعمون أنكم تسعون إلى مدنية فأي مدنية أعظم 
من االحتكام إلى صندوق يفرز الفائز ويظهر األقدر 

على قيادة األمة ».

نهج أممي
الرقيحي: أليست أمم  كما تساءل الخطيب 
العالم والدول الحضارية تسير على هذا المنهج ؟ أال يحتكمون إلى 
صناديق االقتراع ويرضونه كمنهج ووسيلة كما احتكمت إليه اليمن 
في انتخابات 2006م ، زعمتم وادعيتم زورا وبهتانا انه قد حصل 
فيها ما حصل وانتم كنتم القائمين أو من ضمن القائمين عليها ؟ 
ومن المشاركين وضمن المشاركين عليها ؟ بل شهد العالم كله 
وكان العالم حاضرا ومراقبا فيها ؟ ومع ذلك تنازل ولي األمر عن 
حقه قائال » هلمّوا إلى انتخابات مبكرة ؟ الم يكن هذا هو أسمى 

مطالبكم يوم ذاك ؟
وقال :« لقد قدم رئيس الجمهورية التنازالت تلو التنازالت ، والصبر 
والحلم يظهر عليه فال تقابلوه ذلك بالحماقة واالستكبار ال تقابلوا 
ذلك بالعناد والمضي في الغي والبغي ، فاتقوا اهلل عباد اهلل وأنيبوا إلى 
ربكم يرحمكم واقبلوا عليه سبحانه وتعالى بالحمد والشكر واإلكثار 

من الثناء والذكر «.

الشيخ الرقيحي: ال تقحموا الشعب في صراعات ال تبقي وال تذر

إذا كان 
المشترك 

يمتلك األغلبية 
فليحتكم 
للصناديق

المفسدون 
يتقدمون 
الشباب 

ويتصدرون 
مطالبهم

فـي جمعــة »حـــــــــب اليمن أواًل«..


