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متابعات10العدد: )1571(
في جمعة »حب الوطن من اإليمان«

اليمنيون يضربون أروع األمثال يف حب وطنهم
امتألت الس��احات والميادين العامة بأمانة العاصمة 
وعموم محافظات الجمهورية بالماليين من أبناء الشعب 
اليمني العظيم في جمعة » ح��ب الوطن من اإليمان « 
مجددين العهد وااللت��زام بحب الوطن النابع من صدق وعمق 

اإليمان الذي أوجبه الدين الحنيف فحب الوطن من اإليمان.
فبعد أن أدت الماليين صالة الجمعة توجهوا في مسيرات 
ومهرجانات حاشدة مجسدين حرصهم وإصرارهم على الحفاظ 
على وطنهم الذي نشأوا وعاشوا على تربته الطاهرة وأنه 
سيبقى في حدقات األعين ,وبأن الحياة ال تستقيم إال بوطن 
يسوده األمن واالستقرار والحب واإلخاء وطن طاهر من كل 

العمالء والمرتزقة.
ورددت الجموع الغفيرة الهتافات المعبرة عن إيمانها ومحبتها 
لوطنها ووالئها المطلق هلل ثم الوطن والثورة والوحدة 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 .

ورفع المشاركون في المهرجانات الفتات وشعارات عكست 
مدى حب الجماهير اليمنية واعتزازها ببلد اإليمان والحكمة 
ومهد العروبة والحضارة األصيلة مؤكدين بأن حب الوطن 

لن يكون إال من خالل الوقوف صفًا واح��دًا إلى جانب وحدة 
وأمن واستقرار الوطن وحمايته من كل المؤامرات الساعية 
إلى تدنيس تربته الطاهرة ,والوقوف في وجه عناصر الفتنة 
والخونة الذين يسعون في األرض فسادا ويسعون إلى إحراق 
كل جميل في وطننا وإلى جر أبناء اليمن الواحد إلى االقتتال 

واالنقسام والزج بالوطن في أتون الفوضى والتخريب.
ودانت الجماهير الماليينية الممارسات التي ينتهجها الخونة 
وأع��داء الوطن والشعب واألم��ن واالستقرار من المجرمين 
واإلرهابيين والخارجين على النظام والقانون والشرعية 
الدستورية ،معربين عن استعدادهم لالستماتة في الدفاع 

عن وحدته وأمنه والشرعية الدستورية وكل المكاسب 
الديمقراطية والتنموية.

وجدد المشاركون في المهرجانات االعتزاز والفخر بكل 
المنتمين للقوات المسلحة واألمن الذين يضربون أروع االمثال 
في حب الوطن واالستبسال من أجل حمايته وصون سيادته.. 
مؤكدين بأن جمعة حب الوطن من اإليمان تعد التزامًا دينيًا 

ووطنيًا بالوفاء بواجبات حب الوطن.
وجددوا الدعوة للشباب اليمني المخلص للوطن إلى نبذ 
الكراهية والعصبية والتحزب األعمى مع قوى الشر الحاقدة 

على النجاح وصناع المنجزات والمكاسب الوطنية.

الشيخ الهدار: تداركوا أمركم بالحوار
وف��ي خطبتي ص��الة الجمعة بجامع الصالح 
بالعاصمة صنعاء حث خطيب الجمعة فضيلة الشيخ 
حسين الهدار كافة أبناء اليمن على االعتصام بحبل 
اهلل تعالى ونبذ الخالفات واالحتكام إلى كتاب اهلل 
وسنة المصطفى -صلى اهلل عليه وسلم- عمال بقوله 
سبحانه وتعالى » واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا 
واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك يبين اهلل لكم آياته لعلكم 

تهتدون«.
وأوصى الخطيب الهدار الجميع بتقوى اهلل عز وجل 
باعتبارها وصية اهلل لألولين واآلخرين قال سبحانه 
���ِذي���َن ُأوُت�����وا اْل��ِك��َت��اَب ِم���ْن َق��ْب��ِل��ُك��ْم  ��ْي��َن��ا اَلّ وتعالى »َوَلَقْد َوَصّ
َمَواِت َوَما  ِه َما ِفي الَسّ َه َوِإْن َتْكُفُروا َفِإَنّ ِلَلّ ُقوا الَلّ اُكْم َأِن اَتّ َوِإَيّ
��ا َح��ِم��ي��ًدا « ، إذ جعل القربى  ��ُه َغ��ِن��ًيّ ِف��ي اأَلْرِض َوَك���اَن ال��َلّ
إليه بالتقوى ولم يجعله بحسب وال بنسب وال بجاه 
وال بمنصب فقال » إن أكرمكم عند اهلل اتقاكم ».

وقال :« لقد أقسم اهلل عز وجل في يوم العرض 
عليه انه ال بد من دخول النار لكل الناس، أما 
المؤمن فيخرج منها وال يحترق أبدا ، وأما الفاسد 
والكافر والعاصي فيبقى فيها يحترق إلى أن 
يشاء اهلل قال تعالى » َوِإْن ِمْنُكْم ِإَلّ َواِرُدَه����ا َك��اَن 
َقْوا َوَن��َذُر  ي اَلِّذيَن اَتّ ا ، ُث��َمّ ُنَنِجّ ��َك َحْتًما َمْقِضًيّ َعَلى َرِبّ

ا«. نَي ِفيَها ِجِثًيّ اِلِ الَظّ
وأض��اف:« ونحن في جمعة حب الوطن نستمع 
إلى الحبيب المصطفى عليه الصالة والسالم حينما 
قال:« حب الوطن من اإليمان« وأن الحبيب صلى اهلل 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما خرج من مكة 
مهاجرًا التفت إلى مكة وقال واهلل انكِ ألحب البالد 
إليّ ولوال أن اهلكِ أخرجوني ما خرجت، فحب الوطن 

من اإليمان«.
وتابع :« نعيش وتعيش معنا كثير من دول العالم في 
فتن وصفها الحبيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وتنبأ 
بها فقال » فتن كقطع الليل المظلم ، قيل فما المخرج 
منها يا رسول اهلل قال كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل من 
تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى الهدي في غيره 

أضله اهلل ».
وتساءل خطيب الجمعة ما المخرج من هذه الفتن يا عباد 
اهلل؟ تحكيم كتاب اهلل تعالى والتشاور والرجوع إلى طاولة 
المفاوضات قال عز وجل » وأمرهم شورى بينهم «، وقال 
» وشاورهم في األمر « .. مبينا أن أهمية الحوار تأتي حينما 
أمر اهلل تعالى به وقال لحبيبه صلى اهلل عليه وسلم بأن يحاور 

الكفار.
ومضى قائال :» اجلسوا إلى الطاولة واستمعوا إلى بعضكم 
وتشاوروا في الحكومة والمعارضة والمشائخ والعلماء وأهل 
الحل والعقد للخروج بالوطن من هذه الفتنة واألزم��ة التي 

عصفت بالجميع ».. متسائال هل ذهبت الحكمة اليمانية للخروج 
بالوطن من هذه الفتنة التي أكلت األخضر واليابس وقتلت 
النفوس وقطعت الطرق وأخافت اآلمنين ورتفعت أسعار المواد 
الغذائية وقطعت المشتقات النفطية ؟ أين أهل الحل والعقد 
الذين يصلحون وال يفسدون.. قال عز وجل » ل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن 
اِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك  َواُهْم ِإل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح َبنْيَ الَنّ َنْ

ِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما « . اْبِتَغاَء َمْرَضاِة الَلّ
وأوضح أن حصاد هذه الفتن هو قتل النفس المحرمة واهلل 
ُم َخاِلًدا  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهَنّ يقول في كتابه العزيز » وَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعِمّ
ُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعَدّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما« وفي حديث عن  ِفيَها َوَغِضَب الَلّ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم» من أعان على قتل رجل مسلم 
ولو بشطر كلمة ُكتب بين عينيه آيس من رحمة اهلل » وفي 
حديث » ال يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 

حراما ».
وذكر خطيب الجمعة بأن من مسببات الفتن قطع الطريق 
وإخافة اآلمنين ونهب األموال و الحبيب صلوات اهلل عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قال يوم الحج األكبر » إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 

في بلدكم هذا، أال هل بلغت«.
وقال الشيخ الهدار :» يا من تقتل النفس خسرت وخنت اهلل 
ورسوله وخنت وطنك ، أنت يا من تقطع الطريق خنت اهلل 
ورسوله وخنت وطنك ، كم من أناس ذهبت زراعتهم جراء نقص 
المواد البترولية ؟ كم من أناس يبيتون في الظالم ؟ هل أن اهلل 
تعالى ساكت على هذه الجرائم ؟ كال لكنه يؤخرهم حتى إذا 
ْعَنُة  نَي َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم الَلّ اِلِ اخذ الظالم لم يفلته ،» َيْوَم ل َينَفُع الَظّ

اِر«. َوَلُهْم ُسوُء الَدّ
وأضاف:« إن يوم الحساب حينما يتفرق عن اإلنسان  أحبابه 
وأصحابه وخالنه ، ويبقي وحيدا فريدا أمام المالئكة قال سبحانه 
ْقَداِم«، فيا  َواِصي َواأْلَ ْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالَنّ وتعالى » ُيْعَرُف اْلُ

من قتلت النفس وقطعت الطريق وتسببت في قطع الغاز.
 والنساء واألطفال يضجون إلى اهلل تعالى بحالهم ، يشكون 

إليه بهذه الجرائم.
وتابع :« ينبغي عليك أن تعلم أن حساب اآلخرة منتظر لك ، 
بمجرد أن تموت وان تنتقل روحك إلى عالم البرزخ قال سبحانه 
��ُق��وَم ، َوَأْن��ُت��ْم ِحيَنِئٍذ َت��ْن��ُظ��ُروَن ، َوَن��ْح��ُن َأْق���َرُب ِإَل��ْي��ِه  ��لْ »َفَلْوَل ِإَذا َبَلَغِت اْلُ
ِمْنُكْم َوَلِكْن َل ُتْبِصُروَن، َفَلْوَل ِإْن ُكْنُتْم َغْيَر َمِديِننَي ، َتْرِجُعوَنَها ِإْن ُكْنُتْم 
ا ِإْن  ُة َنِعيٍم ، َوَأمَّ ِبنَي ، َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّ َقرَّ ا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُ َصاِدِقنَي، َفَأمَّ
ا ِإْن َكاَن ِمَن  َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ، َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ، َوَأمَّ
الِّنَي ، َفُنُزٌل ِمْن َحِميٍم ، َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم ، ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ  ِبنَي الضَّ َكذِّ اْلُ

َك اْلَعِظيِم«. ْح ِباْسِم َربِّ اْلَيِقنِي ، َفَسبِّ
واستطرد :« هذا عقاب اآلخرة ينتظرك يا من 
تفعل هذه األفاعيل ، عقاب في الدنيا يا من 
قطعت الطريق والب��د ان تخاف ويخاف اهلك 
وأوالدك ، يا من قتلت البد أن تقتل، يا من نهبت 
البد وان يحصل لك مثل ما عملت في الدنيا 

قبل اآلخرة ، اخبرنا بذلك الصادق المصدوق عليه 
الصالة والسالم وهو الذي ال ينطق عن الهوى  عندما 
قال« البر ال يبلى والذنب ال ينسى والديان ال يموت 
اعمل ما شئت كما تدين ت��دان«.. همسة في آذان 

التربويين والمعلمين مهنتكم مهنة األنبياء والمرسلين 
وطريقة رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وصحبه الذي 

انزل عليه ربه جل وعال » ُقْل َه�ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى 
ْشِرِكنَي«. َبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُ َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اَتّ

وقال الهدار :« إن النشء والشباب عماد األمة ونصف 
الحاضر وال يستطيع العالم أن يعمل إال إذا تعلم ، ال 
يستطيع الطبيب أن ي��ؤدي عمله إال إذا تعلم، وكذلك 
ال يستطيع المهندس.. وحينما يبتعد اإلنسان عن هذه 
المهنة وهو محسوب عليها ويترك فلذات األكباد تائهين 

وبعيدين عن العلم، ترى هل خان األمانة التي قال اهلل عنها 
» إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان انه كان ظلوما 

جهوال«.
وأضاف :«مسكين ذلك المعلم الذي ترك موقع عمله وترك 
أبناء وأفراد الناس يتيهون في الضياع ، ربما أتى آخر العام 
وهم ال يعلمون شيئا، ربما يتقدمون لالمتحانات أو يهربون 
منها وربما غشوا في األجوبة ويطلع ذلك الجيل فاشاًل، 

والسبب هو المعلم أو المدرس الذي تخلى عن مهنته«.
وتابع :« إن المرتب الذي تأخذه أيها المدرس حرام ، وان 
لم تأخذه ورجعته إلى الدولة فإنك مازلت خائنًا لألمانة 
التي أوكلت إليها ، ألنك تحملت الرسالة ولم تؤدها كما 
يجب، وينبغي علينا جميعا أن نرجع إلى اهلل ونتوب 
إليه من جميع األخطاء والذنوب ونسأله التوفيق في 

كل أعمالنا ».
وتوجه خطيب الجمعة بالدعاء إلى اهلل تعالى أن 
يصلح األمة ويهديها ويوفقها إلى كل خير ويرزقها 
التآخي واإلخالص والتراحم والحوار بينها حتى 
تخرج من األزمة والفتنة التي ُابتليت بها » .. 
داعيا الجميع في الحكومة والمعارضة والعلماء 
والمشائخ وأهل الحل والعقد إلى أن يتقوا اهلل 
ويخرجوا اليمن من هذه األزمة التي طحنت 
الضعفاء والمساكين وتوسعت أسبابها على 

الكل دون استثناء.
وبين فضيلة الشيخ الهدار أن معيار الفوز 
والنجاة من النار هو بالزحزحة عنها يوم 
القيامة قال سبحانه » فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع 

الغرور«.

الحياة ال تستقيم إال 
بوطن يسوده االستقرار 

طاهر من العمالء 
والمرتزقة


