
حق فرضه اهللا 
البداية كانت مع فايز محمد عبدالكريم 
ــل  ــجد الغي ــب مس ــام وخطي ــاملي إم الس
ــاد حيث  ــت معي ــبعني- بي ــة الس يف مديري
ــا ركن من  ــدا ألنه ــزكاة مهمة ج ــول :  ال يق
ــالم وال يكون التكافل والتعاضد  أركان اإلس
ــة  ــود املحب ــا  تس ــا ، وبه ــاون إال به والتع
ــا  ــزكاة وأعطاه ــت ال ــاء إال  إذا دفع واالخ
ــال  ــال األعم ــورون ورج ــاء وامليس األغني
واألثرياء وتصدقوا وأعطوا من مالهم الذي 
هو حق وليس تفضًال ومنة منهم، فهو حق 
ــاكني  ــز وجل للفقراء وللمس ــه الله ع فرض
ــن  ــية ويف أم ــاس سواس ــش الن ــى يعي حت

ورخاء واستقرار .
ــذه  ــل ه ــة مث ــىل اهمي ــاملي ع ــد الس واك
ــم عىل  ــدورات يف ظل هذا العدوان الغاش ال
ــح  ــارب وتصحي ــون التق ــا يك ــا ففيه بلدن
ــذا البلد  ــا لله ثم له ــم ونجدد والءن املفاهي
الذي نشأنا وترعرعنا  فيه وال خري فينا إن 

لم نكن من حماة هذا البلد.
حلقة وصل 

ــام  ــه- إم ــد الفقي ــح احم ــيخ صال الش
ــيش- مديرية الصافية  ــب جامع الن وخطي
ــراج الزكاة  ــىل أهمية إخ ــو اآلخر يؤكد ع ه
ــبة ملن  ــة بالنس ــي مهم ــزكاة ه ــول  ال ويق
ــا  ألنه ــة  للدول ــبة  وبالنس ــلمها  يس ــن  مل
ــع ألن من يقوم  ــود بالفائدة عىل الجمي تع
ــه ألنها قرنت  ــوم بتربئة ذمت ــليمها يق بتس
ــاب الله وهذه  ــدة آيات يف كت ــالة يف ع بالص
الزكاة لم تفرض إال ألجل الجهاد وللفقراء 
ــة  ــة الدول ــني وإعان ــاكني وللمحتاج واملس
ــزكاة لها  ــلمني، فال ــؤون املس ــىل إدارة ش ع
ــاة املجتمع بأكمله فإذا  أهمية كبرية يف حي
كانت الدول غري اإلسالمية لديها جمعيات 
ــالمي والرشيعة  ــن اإلس ــات، فالدي وتأمين
ــالمية قد فرضت الزكاة  منذ بعث الله  اإلس
ــني الفقري  ــاك تواصل ب ــون هن ــداً ليك محم
ــاكني  ــراء واملس ــه للفق ــل الل ــي، جع والغن
ــا  ــؤالء يأخذوه ــوال ه ــاً يف أم ــاً معلوم حق
ــم  وبهذه  ــى لفقرائه ــم وتعط ــن أغنيائه م
ــان  ــون املجتمع متكامًال واإلنس الحالة يك
ــم الله له وال ينظر إىل  الفقري راضياً بما قس
ــن األموال وما  ــا لديه م ــان الغني بم اإلنس
آتاه الله بل ينظر اىل عطفه وإخراجه لحق 
الزكاة فيقنع بهذا ويكون املجتمع متكافًال 

ومرتاحماً .
قرنت بالصالة 

ــام وخطيب مجلس  ــن جانبه يؤكد أم  م
ــىل أهمية  ــي الراعي ع ــواب رفعت ناج الن
ــي واجبة  ــول : الزكاة ه ــراج الزكاة ويق إخ
ــالم  ــن أركان اإلس م ــاً  ــه ركن الل ــا  وجعله
ــا،  فالزكاة هي فرض واجب من لم  ألهميته
يطهر ماله بالزكاة فقد أخل بركن من أركان 
اإلسالم  وعىل كل من لم يزك أن يتذكر قول 
الله تعاىل (والذين يكنزون الذهب والفضة 
وال ينفقونها يف سبيل الله فبرشهم بعذاب 
أليم) فلذلك علينا ان نحيي ونذكر أنفسنا 
ــة إخراج الزكاة  ــا املواطنني بأهمي وإخوانن
ــا ان  نزكي  ــة علينا جميع ــزكاة واجب ألن ال
ــه ومن لم  ــان عىل ماله ونفس ، يزكي اإلنس
ــة، فالله لم  ــائل يوم القيام يزك فإنه سيس
ــزكاة ومن لم  ــرن بها ال ــر الصالة إال وق يذك

يزك فهو ليس بمسلم، فالزكاة واجبة .
تطهري للمال والنفس 

ــايف مديرية  ــد رشف الدين- ثق عيل احم
 : ــول  ــر ويق ــو اآلخ ــدث ه ــعوب  يتح ش
ــد  ــبة لفريضة الزكاة يجب ان تجس بالنس
ــني  ــة الثقافي ــني خاص ــوب كل اليمني يف قل
ــرش الوعي الثقايف  ــن لهم دور كبري يف ن الذي
ــة جدا وال  ــع، الزكاة مهم ــراد املجتم بني اف
ــان  ــوال إال بالزكاة وعىل كل انس تنمو االم
ــي ألن الزكاة  ــه النصاب ان يزك ــد بلغ مال ق
هي تطهري للنفس وتطهري للقلب ويف نفس 
الوقت الله سبحانه وتعاىل يخلف، فالزكاة 
قد قرنها الله بالصالة فال تصح الصالة إال 
ــالم  بالزكاة ومن لم يزك فقد خرج عن اإلس

ألنه فقد ركناً من اركان االسالم .
ــيس-  ــارص الكب ــه ن ــف الل ــيخ ضي الش
ــعوب  ــع الرضوان مديرية ش ــب جام خطي
ــب عىل كل  ــرض واج ــزكاة هي ف ــول: ال يق
ــلم  ــب عىل كل مس ــلمة، فيج ــلم ومس مس
ــلمة أداء فريضة الزكاة والتزكية عىل  ومس
ــبيل الله  ــهم واالنفاق يف س اموالهم وانفس
وتقسيم الزكاة حسب مصارفها واالهتمام 
ــزكاة يف كل  ــىل دفع ال ــض الناس ع بتحري
ــهم  وهذه فريضة  عام زكاة اموالهم وانفس
بأوامر الله سبحانه وتعاىل لتطهري النفس 

واملال .
 اىل جانب ذلك يتحدث عيل عبدالرحمن 

حسن الحوثي- مسؤول التعبئة والحشد 
يف امللتقى االسالمي عن دور الهيئة العامة 
ــول  : كان  ــارض ويق ــت الح ــزكاة يف الوق لل
ــزكاة مميزا يف هذه الفرتة وخصوصا  أداء ال
ــيخ  ــاءت اإلصالحات وتوىل الش عندما ج
ــطان رئيس الهيئة الذي  ــان أبو نش شمس
ــل يف التماس وإصالح  ــدور الفاع كان له ال
ــدة الكبرية  ــاء وكان له الفائ ــع االخط جمي
ــيل  االص ــا  مقره يف  ــزكاة  ال ــه  وج ــث  حي
ــه   ــرصف في ــب ان ت ــذي يج ــي ال والحقيق
ــن  ــى واملعرسي ــاكني  واليتام ــى املس أعط
ــزكاة فكان له الدور  ــتحق ال وجميع من يس
ــاء ما  ــد الضعف ــى وج ــك حت ــري يف ذل الكب
يحتاجون من الزكاة بينما يف السابق كانوا 

لم يجدوا شيئاً وكانوا يأكلونها اىل جيوبهم 
وكانوا ال ينفقونها ال عىل الضعفاء وال عىل 
املساكني وانما كانوا يأخذون الزكاة دون ان 

يعطوا مستحقيها.
أهمية كربى 

ــا- خطيب  ــيل املعاف ــن ع ــادق محس ص
ــدة يقول : هذه  ــنان ابو لحوم- ح جامع س
الفريضة لها أهمية كبرية يف الوقت الحارض 
ــالم   ــد اركان االس ــي اح ــت  وه ويف أي وق
وأهميتها كبرية يف ظل هذا العدوان الظالم 
ــرا وبحرا وجوا  ــم الذي يحارصنا ب والغاش
حيث يوجد هناك الكثري من الفقراء الذين 
ــارف للزكاة وهم بحاجة اىل  هم أحق باملص

ــبحانه وتعاىل امرنا  هذه الفريضة والله س
ان نؤديها  لهم فما بال أهمية الزكاة يف هذه 
ــاكني هم  ــروف الخاصة والفقراء واملس الظ
ــزكاة ألن الله يقول (  ــد مصارف هذه  ال اح
انما الصدقات للفقراء واملساكني )، فندعو 
ــذه  ــراج ه ــام بإخ ــة اىل االهتم ــاس كاف الن
ــبحانه  الفريضة التي هي فرض من الله س
وتعاىل ومن منع الزكاة يمنع الله عنه الخري 

الكثري.
جزء من الماهية 

ــرازي- امام وخطيب  مصطفي عيل الح
ــع غزة بني الحارث  يتحدث هو اآلخر  جام
ويقول: الزكاة ركن من اركان االسالم وال يتم 

ــالم إال به فإذا ترك االنسان هذا الركن  االس
ــم،  واالركان كما يقول  ــل بيشء مه فقد اخ
ــزء من املاهية ال تتحقق  العلماء:  الركن ج
ــدم ركن البيت انهدم  املاهية إال به فإذا انه
ــان  ــزكاة إذا تركها االنس ــك ال ــت وكذل البي
ــق له انهدم دينه والعياذ بالله  وظن انها ح
ولذلك اهمية الزكاة كالصالة ولذلك ينبغي 
ــان ان يتنبه لهذا االمر ألن طمع  عىل اإلنس
ــر إىل ان  ــض الناس ينظ ــل، فبع ــا زائ الدني
ــذا غلط   ــزكاة وه ــراج ال ــال ينقص بإخ امل
ولذلك العلماء يعرفون الزكاة بأنها النماء 
والتطهري وعندما يزكي االنسان عىل ماله 
ــذ من اموالهم  ــو ويطهر ماله ( خ فإنه ينم
ــزكاة هي  ــم)  فال ــم وتطهره ــة تزكيه صدق
ــاء ملاله فلذلك  ــان ونم تطهري لنفس االنس
ــر اىل الزكاة  ــان صاحب االيمان ينظ االنس

عىل أنها زيادة يف ماله وصحته.
ــجد  ــار- خطيب مس ــارص جس احمد ن
ــار  يقول هو اآلخر : إذا  الخريات- حي املط
ــزكاة فمصادر  ــاس جميعا لدفع ال بادر الن
ــيغنى  ــري س ــتتوقف الفق ــا س ــر كله الفق
ــفى،  ــيقوى، واملريض سيش والضعيف س
فيبقى الناس يف رخاء وغنى والله ما فرض 
ــادروا إىل  ــاس إذا ب ــه ان الن ــزكاة إال لعلم ال
دفعها وتوزيعها حسب مصارفها فإن ذلك 
سيعود بالنفع عىل املجتمع والله قد قرنها 
ــالة إال وذكر الزكاة  ــالة ولم يذكر الص بالص
ــزكاة واملطلوب منا  ــر ال ــان ام من عظيم ش
ــتطاعته  ــا ان نبادر كل عىل قدر اس جميع
ــارة  التج ــاب  واصح ــة  الزراع ــاب  اصح
ــزكاة وإذا  ــع ال ــع، إىل دف ــاب املصان واصح
بادر الجميع إىل دفعها فإن الله سيعطيهم 
اضعافا مضاعفة، فما انفقتم من يشء فهو 
ــي وجميع  ــح نفيس واخوان يخلفه، وانص
املواطنني بأن يسارعوا إىل دفع الزكاة حتى 

نجفف مواضع الفقر.

ــدي أمانة العاصمة أثناء اللقاء التشاوري األول أكد  عدد من علماء وخطباء ومرش
ــة العامة للزكاة  ــنته الهيئ ــدي أمانة العاصمة الذي دش لخطباء وعلماء ومرش
بالتنسيق مع وزارة األوقاف واإلرشاد عىل أن إخراج الزكاة هو واجب ديني وركن من أركان 
ــراج  الزكاة هو تطهري للنفس  ــق العدل االجتماعي يف املجتمع ، وان إخ ــالم وبه يتحق اإلس
وتطهري للقلب ونماء لألموال ، ودعوا كافة املواطنني إىل االهتمام بهذا الركن وإخراج الزكاة 
ــاراً واحتياج الفقراء  ــه عدواناً وحص ــارض الذي يعيش اليمن في ــا يف الوقت الح وخصوص

لهذه الزكاة للتخفيف من معاناتهم.. فإىل حصيلة االستطالع:

الثورة / محمد شرف الروحاين 

إخراج الزكاة واجب ديني يحقق العدل االجتماعي يف املجتمعإخراج الزكاة واجب ديني يحقق العدل االجتماعي يف املجتمع
علماء وخطباء ومرشدو أمانة العاصمة لـ"الثورة":

ــــالم ـــن أركــــــان اإلس ــــل بـــركـــن م ــر مـــالـــه بـــالـــزكـــاة فـــقـــد  أخ ــه ــط ـــم ي ـــن ل ■ الــــراعــــي : م
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ــن الــجــمــيــع ــي ــة ب ــب ــح ــم ـــود ال ـــس ــل والــتــعــاضــد وت ــاف ــك ــت ــد ال ــس ــج ■ الـــفـــايـــز: بـــالـــزكـــاة ن
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