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في جمعة «الحكمة اليمانية»في جمعة «الحكمة اليمانية»

ماليني اليمنيني: حل األزمة بأيدينا
احتشد الماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم في الساحات والميادين العامة في أمانة  

العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، في جمعة « الحكمة اليمانية» ، لتأكيد حكمة الشعب 
اليمني المستمدة من قيم ومبادئ وأخالقيات الشريعة اإلسالمية السمحة التي تدعو إلى المحبة واإلخاء 

والتآلف ولم شمل ذات البين ونبذ كل عوامل التفرقة والشتات والشحناء.
وترجم الشعب اليمني العظيم حكمته اليمانية المؤيدة ألمن واستقرار الوطن وحمايته من كل 
المؤامرات الساعية لجر أبناء اليمن الواحد لالقتتال واالنقسام والزج بالوطن في أتون الفوضى والتخريب 
, وأكد وقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية وحمايتها بكل غالٍ ونفيس من كل المؤامرات والدسائس 

التي يقودها العمالء واإلرهابيون.
وتوجه ماليين المواطنين عقب صالة الجمعة إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة صنعاء والساحات 
في مختلف عواصم المحافظات والمديريات في مسيرات ومهرجانات جماهيرية حاشدة للتأكيد بأن 

الحكمة اليمانية ليست وليدة العهد وإنما هي مرتبطة بعادات وقيم وأعراف وأخالقيات الشعب اليمني 
األصيل منذ األزل والتي كانت ومازالت وستظل ترفض كافة أشكال الخيانة والعمالة والتآمر على الوطن.
كما انطلقت المسيرات في جمعة الحكمة اليمانية ليؤكد الماليين من أبناء الشعب اليمني العظيم 
بأن وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية وإلى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبد 
اهللا صالح رئيس الجمهورية الذي جسد أروع وأنصع المعاني الصادقة في تجسيد الحكمة اليمانية قوالً 
وفعالً ودعواته المتكررة ألحزاب اللقاء المشترك بالجلوس على طاولة الحوار وتجنيب البالد كل مكروه.

وأكدت المسيرات رفض الماليين من أبناء الوطن لكافة األعمال اإلرهابية والدعوات السيئة والمساعي 
الفاشلة لجر البالد إلى حرب وفتن طائفية .

وأكدت الجماهير اليمنية ضرورة االحتكام لما يفرضه الدين الحنيف والعقل السليم والضمير الوطني 
الحي في معالجة كل قضايا الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه وسالمته ، واالعتبار بمعاني المدرسة 

اإلسالمية األولى التي شيدها أنصار النبي مع المجاهدين في المدينة المنورة في ملحمة المؤاخاة 
التاريخية الخالدة، والتمسك باألصالة اليمنية التي أساسها الهداية السماوية وبرهانها األكبر الفتوحات 

اإلسالمية واإلبداعات الحضارية اليمنية
وأكدت أنها لن تسمح لالنقالبيين االستمرار في 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.

كما جددت الجماهير اليمنية في هذه المسيرات الدعوة للشباب اليمني المخلص للوطن إلى نبذ 
الكراهية والعصبية والتحزب األعمى مع قوى الشر الحاقدة على النجاح وصناع المنجزات والمكاسب 

الوطنية.

عدد مكرس بمناسبة 
الذكرى الـ29 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

الشيخ الرقيحي: جسدوا الحكمة بالحوار
وفي خطبتي صالة الجمعة بجامع الصالح بالعاصمة  

صنعاء جدد خطيب الجمعة فضيلة الشيخ أكرم أحمد 
عبدالرزاق الرقيحي دعوته لكافة أبناء اليمن على 
االعتصام بحبل اهللا جميعا وجمع الشمل ونبذ الكراهية وأعمال 
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وأوصى الخطيب الرقيحي الجميع بتقوى 
اهللا وامتثال طاعته وهداه والتزود من التقوى 
واإلقبال على اهللا بقلوب خاشعة وإخالص 
التوبة واإلنابة للعظيم جل في عاله ومالزمة 
التقى والطاعات ومجانبة الهوى والسيئات 
واغتنام مواسم الخير والرحمات واالستباق 
 Ú«u ÔŽ —U ÓÝ ÓË » إلى الخيرات قال سبحانه وتعالى
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وقال:« اقبلوا على ربكم في هذا الشهر 
الكريم فهذه نوافح الرحمن هبت عليكم 
ونسائم اإليمان نشرت إليكم وهــذا شهر 
اإلثابة والغفران، فتعرضوا لنفحات ربكم 
واستشرفوا أنوار شهركم فقد أظلكم شهر 
عظيم مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة 

وآخره عتق من النار ».
وأضاف:« إنه شهر رمضان المبارك، شهر 
اإلحسان، إنها السماء قد تزينت وفتحت 
أبوابها وإنها الجنان قد تهيأت أسبابها، انه 
رمضان شهر الحسنات ومضاعفة الخيرات، 
انه النور والفرقان والذكر والهداية «شهر 

رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان « انه العتق من الجحيم والنيران يقول المصطفى صلوات 
اهللا وسالمه عليه وهو يبشرنا « أتاكم شهر عظيم مبارك شهر 
رمضان افترض اهللا عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق 
فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين وهللا فيه عتقاء من 
النار وذلك في كل ليلة وهللا فيه ليلة هي خير من ألف شهر من 

حرم خيرها فقد حرم ».
وتابع:« إنها العشر األواخر من رمضان، انه الخير والعطاء والنور 
والصفاء، و العبادة والطاعة والمحبة واإلخاء، انه األلسن الذاكرة 
والقلوب الشاكرة والرحمة والعفو والمغفرة فمن صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فطر صائماً كان له مثل 
أجره» واسمعوا إلى المصطفى حين صعد المنبر ذات يوم فقال 
آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين ، فلما ارتقى الدرجة 
الثالثة قال آمين فلما استوى إلى أصحابه قال لهم : لقد أتاني 
جبريل حينما صعدت إلى الدرجة األولى قال يا محمد من أدرك 
أبويه أو احدهما فلم يغفر له باعده اهللا في النار فقل آمين : قلت 
: آمين ثم جاءني حينما ارتقيت الدرجة الثانية قال : يا محمد من 
ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك باعده اهللا في النار قل آمين: فقلت 

آمين ، ثم آتاني في الثالثة قائالً: يا محمد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له باعده اهللا في النار قل : آمين فقلت: آمين ».

تداركوا رمضان
وتساءل الخطيب الرقيحي قائال :» أي خير وأية منحة أنت يا 
رمضان شهر التوبة والغفران ، لذا ما إن أقبلت علينا أيامك الفضيلة 
وساعاتك المنيرة إال واستبشرت األمة شوقا 
للقائك يحدوها األمل والرجاء في أن تتوب 
فيك القلوب وتغفر فيك الخطايا والذنوب 
وينظر اهللا إلينا فيك بعفوك وغفرانك 

ورحمتك ورضوانك».
وأضــــاف:« ال أخفيك يــا شهر اإلثابة 
والغفران أننا جميعا في بلد الحكمة واإليمان 
كنا نعلق على مقدمك الكثير من اآلمال، كنا 
نظن أن أنوارك وأسرارك ستضيء النفوس 
وستشرح األفئدة والصدور، كنا نظن يا شهر 
الهداية واإليمان أن أنوار العبادة في أيامك 
ولحظات الذكر واإلنابة في لياليك وساعاتك 
وأوقات الخشوع والتذلل والقيام بين يدي 
اهللا ستبعث في القلوب إيمانها وتحيي في 

النفوس خوفها وخشيتها ».
وأوضح أن أيام الشهر الكريم عظيمة 
وساعاته فضيلة تهذب النفوس وترقق 
القلوب وتصل األمة بخالقها وتبعث الخوف 
والخشية بين جوانحها وتعيد للعباد ما 
افتقدوه من التراحم والتآلف والمحبة 
والسالمة والسكينة والمودة التي كانت 
تظللهم من قبل أن تجثم على الصدور 

وتخيم على اليمن الفتنة الظلوم .
وتــابــع :« كنا نظن يــا شهر اإلثــابــة 
والغفران أن أيامك وساعاتك ستقربنا 
وتهذبنا وستصلح أحوالنا وأعمالنا ، غير 
انه سرعان ما تبددت تلك األماني واآلمال 
ونحن نرى ونسمع من أبوا إال المضي في 
غيهم والتمادي في غرورهم واستكبارهم، 
سرعان ما تالشت تلك األماني ونحن نرى 
ونسمع تلك الدعوات والنداءات قد ارتفعت 
في أيام الرحمة وساعات المغفرة وشهر 
الرحمة لتثير الفرقة في القلوب وتبعث 
الفتنة والوفاء والوقيعة بين المؤمنين 
وتؤجج شباب األمة لالنسياق وراء دعوات الفوضى والتخريب 

بحجة الشهادة والجهاد».
وتساءل عن أية شهادة يتحدث أولئك، وأي جهاد ذلك الذي يرفع 
فيه المسلم السالح نحو إخوانه، أية شهادة التي ينالها الشاب 
حينما يقدم على سفك دماء إخوانه ويأخذ سالحهم ويعتدي 
على أرواحهم ، حينما يقصد الجنود والمعسكرات في مواقعهم 
وثكناتهم والرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه « ويقول - عليه الصالة 
والسالم-: ال يزال المسلم بخير وال يزال المسلم في فسحة من 

دينه ما لم يصب دما حراما».
ولفت إلى أن العقل ال يتصور أن يظهر دعاة وعلماء ومفكرون 
ومرشدون في أيام الرحمة وساعات المغفرة يسهمون في الدعوة 
إلى الوقيعة والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد، بين عباد الملة 
الواحدة، بين أبناء الشعب الواحد ، وما يتصور العقل أن ينبري 
أولئك العلماء والدعاة والمفكرون والمرشدون في أيام الرحمة 
وساعات المغفرة ليثيروا الفتنة والضغائن والشحناء والبغضاء 

والعداء بين أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد .

غرروا بالشباب
وقال:« لقد زينوا للشباب حماقتهم وطيشهم وزخرفوا لهم 

القول.. غرورا وصوروا لهم ان رمضان هو شهر التضحية والفداء 
والشهادة والجهاد مستدلين بفعل الحبيب المصطفى صلوات 
اهللا عليه وسالمه في غزوة بدر في شهر رمضان حينما قاتل 
المشركين والكافرين، فاتقوا اهللا يا علماء اإلسالم فإن المصطفى 
صلوات اهللا وسالمه عليه لم يقاتل في رمضان مسلما وال مؤمنا 
وإنما قاتل الكفار والمشركين، بل انه أقبل في رمضان على أولئك 
الذين ناصبوه العداء وحاربوه وقاتلوه بعفوه وغفرانه يوم أن من 
اهللا عليه بفتح مكة فأقبل إلى أهل مكة قائال ما تظنون أني فاعل 
بكم قالوا:خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء».

وأضاف :« إن رمضان هو شهر التسامح والعفو والغفران فلماذا 
تلبسون على الناس دينكم، ولماذا تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وانتم تعلمون، سرعان ما تبددت أمانينا في أن 
تلين قلوبنا ونتراحم فيما بيننا ونصلح أحوالنا في شهر رمضان 
وأيام المغفرة والرضوان، سرعان ما تبددت تلك األماني واآلمال 
ونحن نرى ونسمع تلك الدعوات واألصــوات ترتفع بالتهديد 

والتصعيد بالحسم والسعي إلى تشكيل مجلس يشق صف األمة 
ويثير الفرقة في العباد ويقحم البالد في أتون صراعات وحروب 

تأتي على األخضر واليابس ».
وأعرب خطيب الجمعة عن أمله من علماء وحكماء اليمن في 
أن يجعلوا شهر رمضان الكريم مقاما لتذكير النفوس وتهذيبها 
وتقويم السلوك والدعوة إلى الحق وإرشاد الناس ال االنسياق وراء 
غيهم وتشجيع الشباب على غرورهم وباطلهم ، وأن يجعلوا من 
رمضان شهر التسامح والتصافح وتقريب القلوب وإرشادها إلى 
التآلف وحث األحزاب والشباب إلى استشعار الحكمة والغاية من 
قيامهم وصيامهم وذكرهم وتهجدهم وعباداتهم فرب صائم 
ليس له من صيامه إال الجوع والعطش ورب قائم ليس له من 

قيامه إال التعب والنصب .
ر الخطيب الرقيحي الجميع بقول المصطفى عليه الصالة  وذكً
والسالم « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال 

يسخط فإن سابه احد أو قاتله فليقل إني صائم » .. داعيا أولئك 
الذين يأملون من اهللا العفو والغفران في شهر الصيام أن ال يتعبوا 
أنفسهم بالصيام والقيام وهم يخوضون في أعراض الناس 
ويروجون القطيعة والفرقة بين المسلمين فرب صائم ليس له 
من صيامه إال الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إال 

التعب والنصب .

عظم المسئولية
وحمل فضيلة الشيخ أكرم الرقيحي العلماء عظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم في إخراج األمة في هذه األيام العظيمة 
والشهر المبارك من الفتنة وإرشادهم إلى طريق الحق وتوحيد 
ورص الصفوف واالحتكام إلى كتاب اهللا تعالى وسنة المصطفى 
صلى اهللا عليه وسلم وتحكيم العقل في حل القضايا بحكمة .. 
مذكرا علماء اليمن بوصف النبي صلى اهللا عليه وسلم ألهل اليمن 
يوم أن جاؤه مسلمين ومبايعين فأقبل إلى أصحابه الكرام قائال 
لهم :» أتاكم أهل اليمن هم ارق قلوبا وألين أفئدة ، اإليمان يمان 

والحكمة يمانية «.
وتساءل : أين إيمانكم يا علماء اليمن ؟ وأين حكمتكم؟ وأين 
خوفكم وخشيتكم؟ وهناك فتوى ودعوات تصدر بإهدار الدماء 
وإباحة الحقوق والمحارم وفي شهر اإليمان وشهر الرحمة والغفران، 
فاتقوا اهللا يا علما ء اليمن وحكماءها ومفكريها ومشائخها 
وعقالءها، اتقوا اهللا في أنفسكم وإخوانكم و شعبكم وتوبوا 
إلى اهللا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر 

والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان».

أروا اهللا خيراً
وقال :« اقبلوا على رب كريم يغفر الذنب العظيم، اقبلوا على 
شعبكم وإخوانكم، وشبابكم وأحزابكم بالنصح واإلرشاد والتوجيه 
لهم بأن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم واالستجابة لداعي الحكمة 
والمنطق وتلبية دعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار والتشاور 

وان ينفروا من الخصام والتنافر ».
وأضــاف:» أروا اهللا من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم 
والعشر األواخــر من رمضان فلقد كان المصطفى صلوات اهللا 
وسالمه عليه ال تأتي عليه العشر األواخر من رمضان إال ويجتهد 
فيها ما ال يجتهد في غيرها، وكان يجتهد في شهر رمضان ما ال 
يجتهد في غيره من الشهور وكان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد 

مئزره «.
وبين الخطيب الرقيحي فضل ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال 
رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه « التمسوا ليلة القدر في العشر 
األواخر من رمضان «.. موضحا أن من نظر اهللا إليه في هذه األيام 
لم يعذبه إال رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فإن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لمالئكته انظروا هذين حتى يصطلحا ومن كانت 
بينه وبين أخيه خصومة أو بينه وبين إخوانه عداوة أو بينه وبين 
جيرانه عداوة أو فرقة أو نزاع أو قطيعة لم ينظر اهللا إليه برحمته 

وإحسانه وعفوه.

احذروا غضب اهللا
وتساءل قائال:« ماذا تريدون يا أبناء اليمن؟ وماذا يريد شباب 
اليمن؟ يا أحزاب المعارضة من كانت بينه وبين أخيه شحناء وعداوة 
لم ينظر اهللا إليه فكيف بمن كانت بينه وبين إخوانه دماء؟ وكيف 
بمن رفع سالحه ومد يده ليقصد إخوانه باألذية ؟ وكيف بمن يضر 
الناس في أقواتهم وأرزاقهم وخدماتهم ومصالحهم ؟ كيف بمن 
يثير الفرقة بين أبناء شعب بأكمله ويبغي الشقاق والفتنة ؟ ثم 

يرجو من بعد هذا عفو اهللا ومغفرته ».
وأضاف:« واهللا لو قام كل عشر ، بل لو تهجد كل شهر ، وعبد 
اهللا طوال عمره ما نظر اهللا إليه برحمته وعفوه ومغفرته ، فاتقوا 
اهللا عباد اهللا وأنيبوا إلى ربكم يرحمكم اهللا وأصلحوا ذات بينكم 

وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنين ».

أية شهادة تلك التي 
تستهدف الجنود المرابطين 

في حراسة الوطن؟!

بعض العلماء يغررون 
بالشباب ويكتمون الحق 

وهم يعلمون!!

بالدنا اليوم تمر بمرحلة مهمة، األمر الذي 
يقتضي ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في موقف 

وطني موحد..
«اِّـيثاق الوطني»


