
ــاء الله تعاىل  ــم عن أولي ــهداء إنما نتكل ــم عن الش ــا عندما نتكل إنن
وخاصة عباده فهم بعد النبيني والصديقني من حيث املرتبة قال تعاىل 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيني 
ــن أولئك رفيقا) فالله تعاىل  ــهداء والصالحني وحس والصديقني والش
ــاىل (وليعلم الله الذين  ــم وادناهم قال تع ــم واختارهم  وقربه اصطفاه
ــه تعاىل  ــم واخالصهم مع الل ــهداء) وبصدقه ــم ش ــذ منك ــوا ويتخ آمن

حصلوا عىل الشهادة العظيمة واملرتبة الفخيمة....
ــن مظاهر الرحمة  ــبيل الله مظهر م ــهادة يف س هذا ولتعلم بأن الش
ــد أن أجتازوا  ــه بع ــة أوليائ ــه إال لخاص ــه الل ــام اليهدي ــة ، ووس اإللهي

العقبات التي تحول بينهم وبني ذلك املقام الرفيع 
ــبيل الله  ــاء يف الحديث " فوق كل ذي بر بر حتى ُيقتل املرء يف س ج

فليس فوقه بر "
ــبيل الله وهب الله  ــهداء العظماء ملا طلبوا املوت يف س إن هؤالء الش
ــم بأنهم أموات  ــم أن نقول يف حقه ــا يف كتابه الكري ــاة ومنعن ــم الحي له
ــل أحياء ولكن  ــبيل الله أموات ب ــاىل ( وال تقولوا ملن ُيقتل يف س ــال تع ق

التشعرون)
لقد وهبوا نفوسهم وضحوا بأرواحهم من أجلكم أيها اليمنيون .....

من أجل أن تعيشوا حياة كريمة عزيزة....
ــعودية  ــتقلني ومتحررين من الوصاية الس ــل أن تكونوا مس ــن أج م

والهيمنة األمريكية....
من أجل أن يكون خضوعكم وخنوعكم وركوعكم لله ال لغريه...

ــتكبار العاملي وأحذيته  من أجل أن تكونوا أحراراً وليس عبيداً لالس
يف املنطقة 

ــا اليمنيون _  ــز مايملكون كي تنعموا _ أيه ــهداء ضحوا بأع إن الش
ــذا جازاهم الله  ــتقرار له ــعادة واالس ــوا بالس ــان ، وتنعم ــن واألم باألم
ــام األحىل  ــم باملق ــىل وخصه ــر األع ــم إىل املنظ ــزاء األوىف ورفعه بالج

وأكرمهم بثالث كرامات :
ــن والثناء  ــا إذ جعل لهم الذكر الحس ــي يف الدني ــة األوىل : وه الكرام
ــان  وماهذه الفعاليات التي ُتقام يف حق  ــل عىل مر الدهور واألزم الجمي

الشهيد ماهي إال تخليد لذكرهم ووفاء لهم
ــة : وهي  يف عالم الربزخ فقد  ميزهم الله بحياة خاصة  الكرامة الثاني
ــائر  ــهداء عىل س دون غريهم ، وهذه الحياة غيبية تمتاز بها أرواح الش
ــنب الذين  ــرف حقيقتها قال تعاىل ( والتحس ــاس ولكننا النع أرواح الن
ــون ، فرحني بما  ــد ربهم ُيرزق ــه أمواتا بل أحياء عن ــبيل الل ــوا يف س قتل
آتاهم الله من فضله ويستبرشون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أال 

خوف عليهم والهم يحزنون )
فقوله (عند ربهم يرزقون) دليل عىل عظمة وكرامة ورشف الشهداء 
ــة رشف وكرامة  ــذه العندية عندي ــاىل إليه ، وه ــم الرب تع ــث أضافه حي

المكان ومسافة.
فالشهداء يف الحرضة العندية يرزقون.

وأما ماذهب إليه بعض  املفرسين يف معنى قوله تعاىل ( ... أحياء عند 
ــم آخر يتمتع به  ربهم يرزقون) أنها حياة يجعل الله بها الروح يف جس
ــري الجاللني _ : "  ــات منها  _ كما جاء يف تفس ــذا رواي ــرزق ورووا يف ه وي

أن أرواح الشهداء عند الله يف حواصل طيور خرض ترسح يف الجنة " 
ــة يشء من  ــذه الرواي ــح ففي  ه ــه ليس بصحي ــوا إلي ــول ماذهب فأق
االضطراب ويف رواية مسلم والرتمذي من حديث ابن مسعود أنها : " يف 
ــاءت ثم تأوي إىل  ــل طيور خرض ترسح من أنهار الجنة حيث ش حواص

قناديل تحت العرش ...." الخ
ــن مالك : " أن  ــث عبدالله بن كعب ب ــد الرزاق من حدي ــة عب ويف رواي
ــل الجنة حتى  ــة يف قنادي ــور خرض معلق ــور طي ــهداء يف ص أرواح الش
ــهداء  ــة " فهذه الرواية تدل عىل أن أرواح الش ــا الله يوم القيام يرجعه
ــد أنها _ أي  ــة التي قبلها تفي ــاص ، بينما الرواي ــة يف مكان خ محبوس
ــاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه  ــهداء _ مطلقة ترسح حيث تش أرواح الش

حني تشاء.
ويف رواية مالك وأصحاب السنن ماعدا أبا داود أن أرواح الشهداء يف 

أجواف طيور خرض تعلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة .
إىل غريها من الروايات التي أوردها بعض املفرسين وهذا االضطراب 
ــة ولهذا نقول  ــري األي ــدم االعتماد عليها يف تفس ــدل عىل ضعفها وع ي
ــهداء وحقيقة رزقهم من األمور الغيبية نؤمن به  بأن حقيقة حياة الش

ونفوض األمر فيه إىل الله تعاىل 
وقوله : ( فرحني بما آتاهم الله...)إلخ 

ــهود  ــدوه من الفضل اإللهي الحارض املش ــم فرحون بما وج أي أنه
عندهم.

ويطلبون الرسور بما يأتيهم من البرشى بحسن حال من لم يلحقوا 
بهم من خلفهم أن الخوف عليهم والهم يحزنون .

ــارة لطيفة وهي أن هؤالء املقتولني يف سبيل الله يأتيهم  ويف اآلية اش
ــفاً  ــني الباقني بعدهم يف الدنيا إما كش ــل بهم أخبار خيار املؤمن ويتص

أو علماً
ــة : وهي  يف اآلخرة فقد  ضمن الله لهم الجنة ووعدهم  الكرامة الثالث
ــهم لله تعاىل فاشرتاها منهم قال تعاىل : ( إن الله  بها ألنهم باعوا أنفس
اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ُيقاِتُلون يف سبيل 
ــوراة واإلنجيل والقرآن ،  ــوَن وُيقَتُلون وعداً عليه حقاً يف الت ــه َفَيقُتُل الل
ــذي بايعتم به، وذلك  ــتبرشوا ببيعُكُم ال ــن أوىف بعهده من الله ، فاس وم

هو الفوز العظيم )
ــن أجلنا -نحن  ــوا بأرواحهم م ــهداء ضح ــرياً أقول إذا كان الش وأخ
ــاروا  ــري عىل ماس اليمنيني - فإن أقل واجب نقوم به تجاههم  هو أن نس
ــلكهم ، وننتهج  ــلك مس ــىل دربهم ونس ــم ونميش ع ــأىس به ــه فنت علي
طريقتهم ، ونسري عىل املبادئ التي استشهدوا يف سبيل الله من أجلها 
ونتفقد أُرسهم ونوايس أوالدهم ، ونوفر لهم كل مايحتاجون إليه هذا من 

باب الوفاء ورد الحميل لهم عىل األقل.
جعلنا الله وإياكم منهم وحرشنا معهم آمني يارب العاملني.

عظمة الشهداء وكرامتهم 
عند اللهعند الله

العالمة / عدنان الجنيد

ــن عباده  ــى املختار م ــو املصطف ــا وه ــاء نبين ج
األبرار ليخرج الناس من بوتقة الجهل والجحود إىل 
آفاق االسالم والخري والخلود فجاء بخري الخصال 
ــكارم االخالق..  ــالل ليتمم م ــل املناقب والخ وأفض
ــمو بدينه من األحقاد من جسد بتعامله أعىل  ويس
ــمى املناقب  ؛فكان  ــاق بجميل خلقه أس املراتب وف
ــا يحتذى به ونورا يستضاء من وهج أخالقه  نرباس

وطيب تعامله وسماحة قلبه .
ــالم  ــن االس ــن بدي ــذي يدي ــلم ال ــري باملس وح
ــتقي من  ــل الرحمن أن يس ــرشع الجلي ــم ل ويحتك
ــه األوىل كيف ال  ــوله قدوت خصال نبيه ويجعل رس
ــه بقوله (وإنك لعىل  ــد وصفه الله يف محكم كتاب وق

خلق عظيم )
فبوح الكلمة الطيبة يصعد صداها عنان السماء 
ــع جرسا منيعا من  ــهامها القلوب لتض وتخرتق بس

ــىل بطيب  ــع الله من يتح ــد رف ــة وق ــف واملحب التآل
ــران (إليه  ــان يف آيات الق ــه الكريم املن ــكالم بقول ال
ــح يرفعه) من  ــب والعمل الصال ــد الكلم الطي يصع
أجل ذلك يجب عىل االنسان ان ُيمثل االسالم خري 

تمثيل ويسعى بأعماله اىل الخلق الفضيل.
ــالة  ــن أرسع رس  فالتعامل الطيب والفعل الحس
يقدمها اإلنسان ملن حوله ليجتث بكلماته كل حقد 
وجمود وقسوة وصدود ويبدلها زهوراً طيبة تعانق 
ــا جبلت إال عىل املحبة  ــك الروح البرشية التي م تل

واإلخاء والتسامح والوفاء، وقد قال الشاعر:
كن بلسماً إن صار دهرك أرقما

وحالوة إن صار غريك أرقما
أحبب فيغدو الكوخ كوخا نريا

ــاً  أن يكون  ــجنا مظلم ــض فيغدو الكوخ س وأبغ
ــالم واقعاً تظهر مالمحه عىل أفعاله الصالحة  اإلس
ــالل  ــة كالش ــة الطيب ــدة ،فالكلم ــه الحمي وخصال
ــار وتنبت بذور  ــريه أطيب الثم ــق لتزهر من خ يتدف
ــار الكريم يف كتابه  منه بذور الخري والصالح وقد أش

ــم (24_25 )(ألم  ــورة إبراهي ــه يف س ــم بقول العظي
ــجرة طيبة  ــف رضب الله مثال كلمة طيبة كش تر كي
أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤتي أكلها كل حني 
ــروف والكلمات  ــوح الح ــم من ب ــحر أعظ ..)أُي س
ــج األرواح  ــكن ضجي ــم مع أفئدة الناس لتس تتناغ

وتزيد من األجور والفالح .
ــن  ــم الدي ــلمني أن نفه ــن املس ــا نح ــري بن وح
ــل الطيب واألخالق  ــالم خُري فهم وأن التعام واإلس
ــبيل لراحة  ــة وااللتزام بما أمر الله هو الس الفاضل
اإلنسان ونيل السعادة يف الدارين وأن ما دون ذلك 
ــهام  ــن أخالًق فّظه ، وأفعال ذميمة ال تقذف اإلس م
ــوى الهم  ــلط وال ُيجنى منها س الذم والقبح والتس
والبؤس والجمود وقد بني ذلك الله يف خطابه لنبيه 
ــلم بقوله (ولو كنت فضاً غليظ  صىل الله عليه وس
ــا أمامنا  ــن حولك )ويظهر جلي ــب النفضوا م القل
عندما نتعامل مع من ُتثمر ألسنتهم بطيب القول، 
ــتعذب  ــٍر جاٍر يس ــم كنه ــم وأفعاله ــر أقواله وتنهم

اإلنسان ماءُه ويستلذ مذاقه.

وإن واجهتك بعض الكلمات السيئة فكن خامدا 
ــماحة قلبك  ــار بوحها بربد حديثك وادفعها بس لن
ــقم  ــفي بها س ــما تش ــل من طيب قولك بلس واجع
ــع بالتي  ــول الواحد األحد(ادف ــر ق ــوب ونتذك القل
ــك وبينه عداوٌة كأنه وٌيل  ــن فإذا الذي بين هي أحس
حميم ) ومن سمات من يتحىل باألخالق املحمدية 
ــم يرفعه وأخالقه  ــاس له فال عل ــب الله وحب الن ح
ــيئة بقدر ارتفاعه وسموه يف أعني الناس بجميل  س
ــكن األرواح عند  ــه ، وكذلك تس ــه وطيب أخالق قول
ــن مزن كلماته  ــل م تجليه عليهم وكأنه غيٌث يغس
ــنات ويعلوا  الحزن والبؤس ، وأيضاً تتقاذف الحس
ــه محمد يف  ــماوات ويكون بقرب نبي ــه الس بخصال
أعايل الجنان  فقد قال الرسول صىل الله عليه وسلم 
ــاً أحاسنكم أخالقا ) فأي شأن  (أقربكم إّيل مجلس
ــى بصاحبه ليرتفع  ــدر الذي يرق ــم من هذا الق أعظ
ــم  ــس روحه الطيبة ويس ــن كل ما يدن ــه ع بأخالق
وبسجاياه وخصاله لينبت من جفاف األرض بذور 

التسامح واإلخاء وثمار املحبة والوفاء.

الكلم الطيبالكلم الطيب

نرصة القدس واألقىص الرشيف 
ــزة والوحدة  ــد الكرامة والع يجس
ــا  وحدتن إىل  ــودة  وع ــالمية  اإلس

وقوتنا واعتصامنا بالله.
ــو عدونا وعدو  ــرف من ه وان نع
ــدو قوتنا  ــا وعدو اخالقنا وع دينن
ــة  ــدو البرشي ــا وع ــدو وحدتن وع
ــطني كانت البداية  جمعاء إن فلس
ــة  ــة العاملي ــط الصهيوني يف مخط

ــا  مرشوعه يف  ــن  يك ــم  ل ــي  الت
ــطني وحدها بل  ــا فلس وخططه
ــع األماكن  ــىل جمي ــتيالء ع االس
ــلمني حيث ان  ــة عند املس املقدس
ــتكبار  لالس ــي  الحقيق ــط  املخط
ــه ونهب  ــالم ذات ــي هو اإلس العامل
ــن العربي  ــريات الوط ــروات وخ ث
ــالق وقيم  ــالمي وطمس أخ واإلس

املجتمع املؤمن.
ــور  ــدس يف املنظ ــة الق إن أهمي
ــبحانه  س ــه  الل أن  ــالمي  اإلس
ــجد  ــا ربط بني املس ــاىل عندم وتع

ــجد األقىص يف قوله  ــرام واملس الح
ــبحان الذي أرسى بعبده ليًال  "س
ــجد  ــجد الحرام إىل املس ــن املس م
األقىص" فيه دالالت واضحة عىل 
أنها يشء واحد ال فرق بني املسجد 
الحرام واملسجد األقىص واملسجد 
ــوي وبيت املقدس إال يف زيادة  النب

الفضل فقط.
ــة  املؤسس ــرع  ف ــر  مدي
ــلكية  ــاالت الس ــة لالتص العام
ــة  محافظ  – ــلكية  والالس

صنعاء

القدس عنوان الوحدة اإلسالمية

ــان اليمني  ــود البطويل لإلنس الصم
ــار وأدوات  ــدوان والحص ــه الع يف وج
الدمار والتخريب التي يقودها تحالف 
ــار  ــكل عالمة فارقة يف مس ــدوان ش الع
تاريخ إنسان األرض اليمنية ومن خالل 
ــدت الجماهري  التالحم والتكاتف جس
اليمنية طموحها لنيل استقالل القرار 

السيادي من الوصاية واالرتهان.
ــوج انتصار  ــعبنا اليمني يت اليوم ش
ــرشوع الرؤية الوطنية  إرادة الحياة بم

ــة تضاعف  ــذه الرؤي ــة وه ــاء الدول لبن
ــوى  ــزاب والق ــع األح ــؤولية جمي مس
ــعبية  الش ــات  والفعالي ــية  السياس
ــد،  ــن الجدي اليم ــيس  ــار تأس يف مس
ــة التاريخية من  ــب هذه الوثيق وبموج
ــىل الجميع أن يعمل من أجل  املحتم ع
ــور ويلمس  ــة الن ــذه الوثيق ــرى ه أن ت

املواطن ثمارها عىل أرض الواقع.
ــات  ــف مؤسس ــىل مختل ــا أن ع كم
ــم التحدي  ــي إىل حج ــة أن ترتق الدول
ــاً وإرادة يف مواجهة  ــرث التزام لتكون أك

العدوان والحصار.

الرؤية الوطنية وثيقة تاريخية
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د.أحمد ثابت الزماين

لقاء تشاوري لخطباء ومرشدي امانة العاصمة لتعزيز لقاء تشاوري لخطباء ومرشدي امانة العاصمة لتعزيز 
الوعي املجتمعي بأحكام ومقاصد فريضة الزكاةالوعي املجتمعي بأحكام ومقاصد فريضة الزكاة

ــينها لعدد  ــا مع انطالقتها وتدش تزامن
من املشاريع التي أمر الله ان ترصف الزكاة 
يف مصارفها بعد ان انحرفت مصارفها إىل 
ــخصية ولجماعات واحزاب  ــاريع ش مش
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــذت الهيئ ــة ، نف معين
ــن املرشوع  ــدءاً م ــاريع ب ــن املش ــدداً م ع
ــرتاتيجي "مرشوع الزكاة يف  املرحيل االس
مصارفها" والتي تم خاللها تنفيذ مرصف 
ــاكني وذلك باستهداف اكرث  الفقراء واملس
ــة اىل مرشوع  ــة باإلضاف ــن 43 الف حال م
ــتهدف  اكرث من 50  ــني" الذي اس "الغارم

سجيناً .
ــك نظمت الهيئة العامة  وعىل ضوء ذل
ــاف  األوق وزارة  ــع  م ــيق  بالتنس ــزكاة  لل
ــاد االثنني املايض بصنعاء، اللقاء  واإلرش
التشاوري األول لخطباء ومرشدي أمانة 
العاصمة تعزيزا لدورهم الديني يف توعية 
ــاد الناس بأحكام ومقاصد فريضة  وإرش

الزكاة واإلعالء من شأنها.
ــار اليمنية  ــي الدي ــاء أكد مفت ويف اللق
ــة  ــن العالم اليم ــاء  ــة علم ــس رابط رئي
ــة  أهمي ــن،  الدي رشف  ــن  الدي ــمس  ش
ــدين  ــالع العلماء والخطباء واملرش اضط
ــة الراهنة يف  ــؤولياتهم خالل املرحل بمس
ــة أداء  ــي بأهمي ــي املجتمع ــز الوع تعزي
ــة  ــد حاج ــا يف س ــزكاة ودوره ــة ال فريض

املحتاجني والفقراء.
ــر  ــوم لألم ــة الي ــة األم ــار إىل حاج وأش
باملعروف والنهي عن املنكر وأداء األمانة 
ــظ الناس عىل دفع  ــول كلمة الحق وح وق
زكاة أموالهم، خاصة يف ظل الظروف التي 
ــر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان  يم
ــك  ــة، أدى ذل ــرب اقتصادي ــار وح وحص

الرتفاع نسبة الفقر واملجاعة.
وأوضح أنه لو تم  تفعيل فريضة الزكاة 
وتوزيعها يف مصارفها الرشعية الثمانية، 
ــاعدات  ــن إىل مس ــاء اليم ــاج أبن ــا احت مل
املنظمات الدولية وإغاثة املجتمع الدويل 
ــن  ــد الرك ــي تع ــزكاة الت ــا إىل أن ال .. الفت
ــالم، تحدث عنها  ــن أركان اإلس الثالث م
النبي عليه الصالة والسالم بأنها قنطرة 
ــن مرحلة  ــرج العباد م ــالم التي تخ اإلس

الذلة والفقر والحاجة إىل العز والغناء .
ــن إىل أن  ــة رشف الدي ــرق العالم وتط
رشيحة الفقراء تضاعفت جراء األوضاع 
الراهنة، يف حني انحدرت الطبقة الوسطى 
ــة  ــبح املجاع ــن ش ــي م ــت تعان وأصبح
والفقر، ما يتطلب تضافر جهود الجميع 
خاصة العلماء والخطباء بتقديم النصح 
ــاد بأهمية دفع الزكاة من األغنياء  واإلرش
ــا املحددة كما أمر  عىل الفقراء ومصارفه

املوىل تبارك وتعاىل .
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــدور الهيئ ــاد ب وأش

وجهودها يف تفعيل الواجب الرشعي من 
ــطتها، وتوزيع جزء من املبالغ  خالل أنش
ــاحل الغربي،  ــراء الس ــىل فق ــة ع الزكوي
ــاهمة يف اإلفراج عن 53 سجينا من  واملس
ــات بدفع ما  ــس محافظ ــني يف خم الغارم

عليهم من مبالغ مالية للغري .
ــعب  ــه أبناء الش ــام كلمت ــث يف خت وح
ــي عىل تعزيز التالحم واالصطفاف  اليمن
ملواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه 
واستقراره.. مؤكدا أهمية الدور التنويري 
ــاء يف توضيح ما يرتكبه  للعلماء والخطب
ــق  ــاكات بح ــم وانته ــن جرائ ــدوان م الع

اليمنيني منذ ما يقارب أربع سنوات.
ــر األوقاف  ــار نائب وزي ــن جانبه أش م
ــد ناجي إىل  ــاد العالمة فؤاد محم واإلرش
أن الزكاة فريضة دينية افرتضها الله عىل 
ــدا كما قال  ــا وتهديدا ووعي عباده ترغيب
ــٌل ِلْلُمْرشِِكنَي * اَلِّذيَن ال ُيْؤُتوَن  تعاىل " َوَوْي

الزََّكاَة َوُهْم ِباآلِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن ".
ــرء ال يكتمل إال بأداء  ــد أن إيمان امل وأك
ــن  ــرياً م ــا تطه ــزكاة باعتباره ــة ال فريض
ــزكاة  ــا إىل أن ال ــس .. الفت ــح النف درن وش
ــل،  متكام ــام  نظ ذات  ــة  رشعي ــة  فريض
ــاد والبالد  ــق مصالح العب ــدف لتحقي ته
وتعزيز التكافل االجتماعي، وسد حاجة 
ــام  ــراء واأليت ــاء الفق ــني، وإغن املحتاج

واألرامل وغريهم.
ولفت العالمة ناجي إىل أن أهمية اللقاء 
ــاده بداية عام  ــاوري، تمكن يف انعق التش
ــال األعمال  ــيما والتجار ورج 2019م، س
ــاباتهم  ــرد لحس ــات ج بعملي ــون  يقوم
ــة بأهمية  ــزز من التوعي ــم، ما يع وأمواله
ــل  ظ يف  ــة  خاص ــم  أمواله زكاة  ــراج  إخ
الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار.
ــيق  ــة تعزيز التنس ــىل أهمي ــدد ع وش

ــا  ــاد ومكاتبه ــاف واإلرش ــني وزارة األوق ب
ــزكاة  لل ــة  العام ــة  والهيئ ــات  باملحافظ
ــادي والتوعوي يف  ــدور اإلرش ــل ال لتفعي
الجانب الزكوي .. مشيدا بتوجه القيادة 
ــاء حقيقي  ــاد  وع ــو إيج ــية نح السياس
للزكاة ووضعها يف مكانها الصحيح ضمن 

املصارف الرشعية.
ــاد  ــد نائب وزير األوقاف واإلرش كما أك
ــعي الوزارة ودعمها لتوجه الهيئة من  س
ــر  ــاء واملناب ــاء والخطب ــالل دور العلم خ
ــع زكاة  ــاس عىل دف ــث  الن ــة يف ح الديني
ــع بفضل هذه  ــف املجتم ــم وتعري أمواله
ــات  كرب ــج  تفري يف  ــا  ودوره ــة  الفريض

املواطنني وقضاء حوائجهم.
ــة حمود  ــني العاصم ــح أم ــدوره أوض ب
ــار الزكاة  ــب مس ــاد أن تصوي ــد عب محم
ــى  املعن ــد  يجس ــليم،  الس ــاه  االتج يف 
ــا  ــزكاة ومقاصده ــة ال ــي لفريض الحقيق
ــوازن العالقة بني  ــا يف ت ــة وفوائده الديني
ــدور التوعوي  ــرش .. الفتا إىل أهمية ال الب
واإلرشادي للعلماء والخطباء واملرشدين 
ــا  وأحكامه ــزكاة  ال ــه  بفق ــف  التعري يف 
ــا بما يحقق تعميقها يف النفوس  وفوائده

وإعالء شأنها ومكانتها يف املجتمع.
ــة العامة  ــيس الهيئ ــار إىل أن تأس وأش
للزكاة خالل املرحلة الراهنة، يؤكد توجه 
الدولة لتحقيق املصلحة الرشعية العامة 
من خالل واليتها لجمع الزكاة ورصفها يف 

مصارفها الرشعية .
ــاء والعلماء  ــؤولية الخطب وبني أن مس
والدعاة يف إحياء فريضة الزكاة جزء من 
مسؤولية الرسالة الدينية العظيمة التي 
يقومون بها يف تبليغ رساالت الله وإصالح 
ــتكربين  املس ــة  ومواجه ــاة  الحي ــع  واق
والطغاة.. الفتا إىل أن الزكاة فريضة يجب 

ــا ورصفها يف األوجه  أن تقام ويف إخراجه
ــل وتحقيق  ــز وج ــة لله ع ــة طاع الرشعي
ــي والتكامل املعييش  ــل  االجتماع للتكاف
وكرس للحصار االقتصادي الذي تفرضه 

دول العدوان عىل اليمن.
ــىل املخاوف  ــة ع ــني العاصم ــرج أم وع
ــال  ــال األعم ــار ورج ــا التج ــي يبديه الت
ــري  ــات غ ــوال إىل جه ــليم زكاة األم يف تس
ــك  ــأن أن تل ــذا الش ــدا به ــة.. مؤك موثوق
ــة  ــة معني ــود هيئ ــددت بوج ــاوف ب املخ
ــها كوكبة من العلماء الذين  بالزكاة يرأس
ــوال الزكاة  ــتالم أم يحملون األمانة يف اس
ــتحقني وفقا للواجبات  وتسليمها للمس

الرشعية واملقاصد الربانية.
وأكد عباد أهمية وضع الهيئة ألولويات 
ــاريع  يف خططها وبرامجها يف تنمية املش
ــة وتأكيدا عىل روحية التكافل  االقتصادي
ــة العاصمة  ــدا أن أمان ــي.. مؤك االجتماع
ــندا للهيئة يف  ــاً  وعونا وس ــتكون داعم س

تحصيل وتنمية اإليرادات الزكوية .
ــس الهيئة العامة  من جهته أوضح رئي
ــة  ــطان، أهمي ــو نش ــان أب ــزكاة شمس لل
ــدين يف  ــاء واملرش ــاء والخطب دور العلم
ــة الزكاة  ــع بأحكام فريض تبصري املجتم
ــا الله  ــي ذكره ــة الت ــا الرشعي ومقاصده

تعاىل يف كتابه الكريم.
ولفت إىل أن الهيئة حرصت عىل إنشاء 
ــة،  ــات االجتماعي ــة للعالق اإلدارة العام
ــيق  والتنس ــي  املجتمع ــدور  ال ــز  لتعزي
لحرص األرس الفقرية واملحتاجة واأليتام، 
وجمع بياناتهم ليتم استهدافهم وتوزيع 
 .. ــا  ــد مصارفه ــىل أح ــزكاة ع ال ــوال  أم
ــفراء وعوناً  ــربا الخطباء والعلماء س معت
ــزكاة وتنميتها  ــة يف إيراد ال ــنداً للهيئ وس
ــاء، لتوزيعها عىل  ــا من األغني وإخراجه

الفقراء واملحتاجني.
ــالم يحارصون  وقال" اليوم أعداء اإلس
ــا  ــوا، م ــرا وج ــرا وبح ــي ب ــعب اليمن الش
ــف الجميع  ــتدعي ذلك تعاون وتكات يس
لتجاوز هذه التحديات ".. معربا عن ثقته 
يف قدرة العلماء والخطباء عىل أداء الدور 
ــاط بهم يف حظ  ــري والتوعوي املن التنوي

الناس عىل دفع الزكاة وإخراجها.
ــرص الهيئة عىل  ــطان ح ــد أبو نش وأك
ــراء واملحتاجني من  تخفيف معاناة الفق
ــاريع صغرية تسهم يف  ــاء مش خالل إنش
ــتمرار الدخل واالكتفاء الذاتي لهم ..  اس
وأضاف :" لن نطمح أن تكون هناك سالل 
ــط  ــهر فق ــة كل ش ــراء نهاي ــة للفق غذائي
ــنطمح إىل أكرث من ذلك  ولكن بتعاونكم س
وسيعم الخري الجميع وسيصل الخري إىل 

كل قرية وعزلة ومنطقة ومدينة ".
ــأت اإلدارة  ــة أنش ــرق إىل أن الهيئ وتط
ــاد  إليج ــادي  االقتص ــني  للتمك ــة  العام
ــدرة عىل  ــراء من الق ــاريع تمكن الفق مش
ــاء  واالكتف ــم  ومجتمعه ــم  أرسه ــة  إعال

الذاتي .
ــون الهيئة  ــه يف أن تك ــن أمل ــرب ع وأع
ــتوى ظن  ــد  مس ــا عن ــا وكوادره وقيادته
ــام الله  ــؤولية أم ــع يف تحمل املس املجتم
ــزكاة  ــوال ال ــليم أم ــاس يف تس ــاىل والن تع

ورصفها يف مصارفها الرشعية.
ــاء والعلماء  ــطان الخطب ودعا أبو نش
ــال املال  ــار ورج ــي للتج ــز الوع إىل تعزي
ــبة التي  واألعمال.. وقال:" رأينا أن النس
ــة الناس،  ــزكاة قليلة من عام ــن ال تورد م
ــة بني  ــز الثق ــب تعزي ــذي  يتطل ــر ال االم
الهيئة وعامة الناس، بما يمكنهم من دفع 
الزكاة ورصفها يف املصارف الرشعية لها ".

ــادر  ــي ق ــعب اليمن ــرق إىل أن الش وتط
عىل أن يصنع من هذه الفريضة الدينية، 
ــن خالل تفعيل الركن الثالث  املعجزات م
ــا ورصفها ..  ــالم، وإيراده ــن أركان اإلس م
ــلطات  مؤكدا أن العلماء والخطباء والس
ــة واملحافظات،  ــة العاصم ــة بأمان املحلي
ــة  ــا للهيئ ــندا وعون ــوا ،س ــب أن يكون يج
ــا  ــا وعمله ــا وبرامجه ــاح خططه وإنج

ومهامها التي أنشأت من أجلها.
ــذي حرضه عضو  ــد تخلل اللقاء، ال وق
ــي ووكيال  ــورى خالد املدان ــس الش مجل
ــرآن  ــظ الق ــاع تحفي ــاف لقط وزارة األوق
ــح الخوالني وقطاع  ــيخ صال الكريم الش
ــزي راجح ووكيل  ــاد الع التوجيه واإلرش
ــقاف وعدد  الهيئة العامة للزكاة عيل الس
ــة  ــاف وأمان ــوزارة األوق ــؤولني ب ــن املس م
ــب أوقاف أمانة العاصمة،  العاصمة ومكت
عرض ريبورتاج عن الهيئة العامة للزكاة 
وانشطتها وبرامجها والتعريف بمهامها 

وخططها للفرتة املقبلة .
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