
الشيخ القليصي: يحــث أبنـاء الوطــن علــــــى التراحم والتآلف ونبذ الخالفات والعنف 

احتشد ماليين المواطنين اليوم في الساحات والميادين العامة بأمانة العاصمة  
وعموم محافظات الجمهورية تأييدا للشرعية الدستورية ، وتأكيدا لمواقفهم الثابتة 

و المتمسكة بالنظام والقانون والرافضة ألعمال التخريب والفوضى .
وتوجه جموع المواطنين بعد أن أدوا صالة جمعة الثبات في جامع الصالح في أمانة العاصمة 
وعموم الساحات والميادين العامة في مسيرات ومهرجانات حاشدة رفعوا فيها علم الجمهورية 

اليمنية وصور فخامة األخ الرئيس على عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
وعبرت المسيرات والمهرجانات الحاشدة عن ثبات الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني 
للوطن والثورة والوحدة والشرعية الدستورية والقيادة السياسية ممثلة بالقائد الرمز فخامة 

األخ الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.

ونددت الجماهير الحاشدة بجريمة االعتداء اإلرهابي الغاشم والجبان الذي استهدف فخامة 
رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة يوم الجمعة »غرة شهر رجب الحرام » في مسجد النهدين 

بدار الرئاسة.
وأكدت المسيرات والمهرجانات وقوف كل أبناء الشعب اليمني ضد قوى الحقد والتآمر التي 
تسعى إلى الزج باليمن نحو مهاوي الفتن والفوضى والحرب األهلية، مستنكرة كافة اعمال العنف 
واالعتداءات على المواطنين ورجال القوات المسلحة واألمن وعلى المباني والمنشآت والممتلكات 

العامة والخاصة.
وعبرت الجماهير المحتشدة عن فرحتها بقرب عودة فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن بعد أن من اهلل عليه بالشفاء ومعه كبار قيادات الدولة ..مرددين 
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ماليين اليمنيين في جمعة الثبـــــــات يـؤكدون تمسكهم بالشرعية
متابعات

أدى ماليين اليمنيين صالة »جمعة الثبات« في الساحات والميادين العامة بأمانة   
العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية. 

وفي خطبتي صالة الجمعة بجامع الصالح بالعاصمة صنعاء أكد فضيلة الشيخ شرف 
القليصي أهمية جمع كلمة األمة وتوحيد صفها والتآلف 
والتراحم والتآخي بين كافة أبناء الوطن خصوصا في 
ظل األزمة والفتنة التي تحدق بالوطن من مختلف 

الجوانب.
وأوصى الخطيب الجميع بتقوى اهلل تعالى وطاعته 
��ِذي��َن آَم��ُن��وْا ِإَذا  ��َه��ا الَّ والعمل لمرضاته قال تعالى » َي��ا َأيُّ
ُكْم ُتْفَلُحوَن »،  َعلَّ َلِقيُتْم ِف��َئ��ًة َفاْثُبُتوْا َواْذُك����ُروْا ال��ّل��َه َكِثيرًا لَّ
وقال تعالى » َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب 
اِبِريَن، َواَل َتُكوُنوْا َكاَلِّذيَن َخَرُجوْا  ِريُحُكْم َواْصِبُروْا ِإَنّ الّلَه َمَع الَصّ
ا  وَن َعن َسِبيِل الّلِه َوالّلُه ِبَ اِس َوَيُصُدّ ِمن ِدَياِرِهم َبَطًرا َوِرَئ��اء الَنّ

َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط«. 
وقال: »لقد ابتلينا مؤخرا وابتليت أمة اإلسالم بفتن 
عظيمة، وابتلينا في األيام األخيرة بقوم أطالوا لحاهم 
وسبغوها بدماء الضحايا األبرياء ولبسوا اج��واخ الدين 
وتمسحوا باإليمان وخدعوا بسطاء الناس بتدينهم وادعائهم 
الصالح والتقوى لكنهم في الحقيقة قوم اندثرت منارات 
القرآن في قلوبهم فال يعرفونها وال يحتكمون إليها، بل أفلت 
كواكب اإلسالم النيرة في آفاق نفوسهم فال يحبونها وكسفت 
شمس الدين عند اجتماع ظلم آرائهم فليسوا يبصرونها ، 

فضربوا اإلسالم بتصرفاتهم السيئة« . 
وأضاف: »إن هؤالء القوم خلعوا نصوص الوحي عن سلطان 
الحقيقة وأنزلوها عن والي��ة اليقين وسمًوا عليها غارات 

التأويالت الباطلة فال يزال يخرج عليها من جيوش ظالمهم كمين 
بعد كمين، نزل كتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم 

بين أيديهم كنزول الضيف الكريم على قوم لئيم ، أساؤوا بقدر ما أساؤوا إلى نفوسهم وصوروا صورة 
الدين العظيم دين المحبة والسالم واألخوة والعدالة والتآلف وجعلوه دين عنف وقتل وتفجير وإرهاب«. 

وتابع: »أنزلوا كتاب اهلل والسنة المطهرة منزلة الملك في هذا الزمان يبًلغ وال يحكم، فال يحكمونه 
َقْوٍم  ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما ِلّ اِهِلَيّ فيما شجر بينهم قال تعالى » َأَفُحْكَم اْلَ
ُهْم  َفَهاء َأال ِإَنّ اُس َقاُلوْا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن الُسّ ُيوِقُنون« وقال أيضا« َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَما آَمَن الَنّ
َفَهاء َوَل�ِكن اَلّ َيْعَلُموَن« وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال صلى اهلل عليه  ُهُم الُسّ
وسلم » يكون في آخر الزمان دجالون، كذابون ، يأتونكم من األحاديث مما لم 
تسمعوا انتم وال أبائكم ، فإياكم وإياهم ال يضلونكم ، ال يفتنونكم« . رواه مسلم 
، وقال عليه الصالة والسالم » إن اهلل تعالى ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤساء 

جُهًاال فأفتوا بغير علٍم فضلوا وأضلوا«. 
وذكر بأن الفتنة الحالية أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طريق 
ُهْم ُيْفَتُنوَن ِفي ُكِلّ  قصدها يربى بها الصغير ويهرم فيها الكبير قال تعالى« أَواَل َيَرْوَن َأَنّ
ْوْا َفُقْل َحْسِبَي الّلُه ال ِإَلَه  ُروَن«، وقال أيضًا »َفِإن َتَوَلّ َكّ َتْيِ ُثَمّ اَل َيُتوُبوَن َواَل ُهْم َيَذّ ًة َأْو َمَرّ َرّ َعاٍم َمّ
ْلُت َوُهَو َرُبّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم« .. داعيًا أولئك القوم إلى التوبة واإلنابة  ِإاَلّ ُهَو َعَلْيِه َتَوَكّ
قبل إغالق الباب وأخذ العظة والعبرة باآليات القرآنية الواضحة والمتوالية وما 
آلت إليه األحوال من قسوة القلوب وغالء األسعار والدمار والخراب وسفك الدماء 

وهتك األعراض وانقالب األوضاع. 
وقال: »ال تستغلوا الدين وكتاب اهلل وسنة المصطفى عليه الصالة والسالم، كشماعة ودعاية تغترون 
ُئُكْم  وتخدعون بهما بسطاء األمة، وتوبوا إلى اهلل فقد جئتم شيئا إدا وأوجدتم بيانا فريا قال تعالى »ُقْل َهْل ُنَنبِّ

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا«.  ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ َياِة الدُّ ْخَسِريَن َأْعَمااًل )103( الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَ ِباْلَ
وأضاف: »يا من طويت سريرته على التعصب لآلراء أو األشخاص أو التنظيمات واألحزاب السياسية وإتباع 
األهواء ونبذ كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ما ظنكم بربكم يوم تبلى السرائر ، فما له من 
قوة وال ناصر ، كونوا مفاتيح للخير ال للشر وال للفتنة وال للخالفات وسفك الدماء ومحاصرة المسلمين 
وشق عصى الطاعة ومفارقة الجماعة، فويل ثم ويل لمن كان مغالقا للخير مفتاحا للشر وويل لمن 

جُعلت مفاتيح الشر بين يديه وفي لسانه«. 

ووجه رسالة إلى علماء األمة قائاًل: »اتقوا الله يا علماء المة وقولوا قوال سديدا وتوبوا إليه 
َفاِق اَل  ِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى النِّ َن اَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَ ْن َحْوَلُكم مِّ واستغفروه قال تعالى »َوِمَّ
وَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم، َوآَخُروَن اْعَتَرُفوْا ِبُذُنوِبِهْم  َتْيِ ُثمَّ ُيَردُّ رَّ ُبُهم مَّ َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنَعذِّ
ِحيٌم«، »وال تكونوا ممن  ًئا َعَسى الّلُه َأن َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ ا َوآَخَر َسيِّ َخَلُطوْا َعَماًل َصاِلً

إذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلثم«. 
وأضاف: »ال تفتنكم الخصومة يا علماء األمة وال تكونوا دعاة على أبواب جهنم وافوا 
ببيعتكم لولي أمركم ورئيس دولتكم وال تنقضوا العهد والميثاق وال تستهويكم 
األموال المشبوهة والمدنسة، وال تلووا أعناق النصوص وال تتآمروا مع أعداء اإلسالم 
اِس َمن  بحجة إصالح األوضاع ومقاومة الفساد وال تكونوا ممن قال اهلل فيهم » َوِمَن الَنّ
ْرِض  ، َوِإَذا َتَوَلّى َسَعى ِفي اْلَ ْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلُدّ َياِة الُدّ ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَ

ُه اَل ُيِحُبّ اْلَفَساَد« .  ْسَل َوالَلّ ْرَث َوالَنّ ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَ
وأوضح بأن من يقود الفتنة ويطفئ لهيبها هم علماء األمة ، وعليهم أن يقولوا كلمة 
الحق والتحرك إلصدار فتوى من كتاب اهلل وسنة المصطفى عليه الصالة والسالم تلم 

الشمل وتوحد األمة وتحقن الدماء وتعيد األمور والمياه إلى مجاريها . 
وتساءل الخطيب القليصي هل ترضيكم أوضاع الوطن حاليا؟ هل ترضيكم هذه األوضاع المتدهورة لذوي 
الدخل المحدود والمساكين والفقراء وعامة الشعب ؟ هل يرضيكم سفك الدماء وهتك األعراض والتطاول 

على مقدرات األمة وسيادتها؟ 
وقال: »دماء األبرياء التي سفكت في جمعة ما يسمونها بالكرامة في ذمة العلماء، في ذمة من خطب وشجع 
وحرض وأيد وحشد الحشود؟ إن دماء األبرياء التي سقطت من بداية الفتنة حتى اليوم هي في ذمة العلماء إن 
كان فينا وبيننا علماء، وكل شهيد سقط ودم سفك من األبرياء والمصلين في جامع النهدين في ذمة العلماء 

الذين أفتوا باستحالل الدماء وإباحة األموال واألعراض والخروج على ولي االمر«. 
وأضاف: »ما يحدث اليوم من تقطعات ونهب للقاطرات والمغاالة واالحتكار وسيطرة على أبين وزنجبار وبعض 
المحافظات الجنوبية كل ذلك في ذمة العلماء الذين استدلوا إلى فتاوى وأحاديث لووا أعناقها حسب ما تريده 

على العلماء أال 
يكونوا دعاة على 

أبواب جهنم ودماء 
جمعة »الكرامة« 

في ذمتهم

د. شرف القليصي


