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حديث شريف
< قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثالثة ال 
ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، واإلمام العادل، ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء.. 

ويقول الرب: وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين»..

«الميثاق»: فضيلة الشيخ جبري إبراهيم لـ

التعصب الحزبي أحدث شرخًا في المجتمع انعكس على الثقة بالعلماء
دعا فضيلة الشــيخ جبري إبراهيم مدير عام الوعظ واالرشــاد بوزارة األوقاف واالرشــاد حكومة الوفاق إلى ضرورة أن  

توضــح للنــاس كيف تصــرف زكاة أموالهم لكي يطمئنــوا.. موضحًا أن العديد من المكلفين يمتنعــون عن دفع الزكاة 
للدولة العتقادهم أن زكاة أموالهم تصرف في غير مصارفها.

 وقال الشيخ جبري أن على الحكومة أن تصدر نشرة إلى كل محافظة توضح فيها اجمالي ما تم جبايته من الزكاة في كل عام 
وتحدد فيها بدقة كيف صرفت لما من شأنه إعادة الثقة بين المكلف والدولة.

«الميثاق» الى ما قامت به وزارة األوقاف في ســبيل توحيد مواقيــت اآلذان وخاصة في رمضان،  وتطــرق جبــري في حديث لـ
معربًا عن أسفه لعدم التزام الكثير من المساجد بما تم االتفاق عليه بشأن توحيد موعد اآلذان..

تفاصيــل أكثر حول أهمية العشــر األواخر من رمضــان وفريضة الزكاة وغيرها من األمور المتعلقة بشــهر رمضان في اللقاء 
التالي.. إلى التفاصيل..

لقاء: فيصل الحزمي

المذاهب اإلسالمية كانت مجرد مدارس فقهية 
تحولت إلى تعصبات حزبية وطائفية

بعض المساجد لم تلتزم بمواعيد األذان وليس لوزارة األوقاف سلطة عليها

ما حدث في عمران 
فتنة كبيرة وعلى 

الدولة حل المشكلة
الزكاة يجب أن 

تدفع للدولة 
وليس لألحزاب

< بداية حدثونا يا شيخ عن أهمية العشر األواخر من رمضان.. وما 
هي األعمال المستحبة فيها؟

- العشر األواخــر من شهر رمضان المبارك هي خاتمة رمضان والعبرة 
بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن لنا ولجميع المسلمين الخاتمة، والرسول - صلى 
الله عليه وآله وسلم- وهو قدوتنا- كان إذا دخلت العشر األواخر من رمضان 
جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فقد كان - صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم يستنفر البيت بكامله وكان يعتكف في العشر األواخر، 
فهي من األعمال المستحبة وفيها أيضًا ليلة القدر كما جاء في األحاديث 
الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- ان ليلة القدر في العشر 
األواخر من رمضان وفي الليالي الوتر منها، لذلك يجب أن يجتهد المسلم 
طوال العشر األواخر، ألنه ربما يحدث خطأ في الصيام أن نقدم أو نفطر يومًا 
فتكون الليلة التي نعتبرها ليلة وتر وهي ليست وترًا والعكس، لذلك يجب 
أن نجتهد طوال العشر األواخر من رمضان وال نتكاسل وال نتهاون، والرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أراد أن يتحرى ليلة القدر فليتحراها 
في الليالي الوتر، فتبقى في تسعة وعشرين، وفي سبعة وعشرين، وتبقى 
في ثالثة وعشرين، وتبقى في واحد وعشرين، فليلة القدر ترجى في هذه 
الليالي الخمس، إال أنه ينبغي أن نأخذ الليالي العشر كلها، ألنه ال ندري أية 
ليلة هي الوتر منها، ومن فضائل العشر األواخر أن فيها زكاة الفطر التي 
قال عنها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-:«أنها طهرة للصائمين وطعمة 

للمساكين».
تسلم لولي األمر

< البعض يطرح بأن الزكاة يجب أن ال تدفع للدولة بل تدفع لجهات 
أخرى تقوم بإنفاقها على مصارفها عن طريقها.. ما هو رأي الشرع 

في هذا األمر؟
- الزكاة تدفع لولي األمر، هذا بنص كتاب الله «خذ من أموالهم صدقة 
تزكيهم وتطهرهم بها»، كان األمر للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- 
ولولي األمر من بعده، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- عندما أرسل معاذ 
بن جبل الى اليمن قال له: «خذ من أغنيائهم صدقة تردها على فقرائهم» 
ولم يأمره بأن يكلف المشايخ واألحزاب بهذا األمر، فالشرع واضح بأن الذي 

يجبي الزكاة هي السلطات أو ولي األمر.
على الدولة التوضيح للناس

< برأيكم.. ما هي أسباب تهرب الناس من دفع زكاة أموالهم؟
- التهرب من دفــع الزكاة له أسباب متعددة أولها الضعف اإليماني، 
ما دفع من ماله أكثر من المفروض 

ّ
ما كان يقينه بالله عز وجل، كل

ّ
فاإلنسان كل

عليه، وقد كان العباس عم رســول الله يدفع الزكاة لعامين العام الذي 
يعيشه وعام قادم، وذلك نتيجة ثقته بالله وإال ما يدريه أنه سيعيش الى 
العام القادم أو أن ماله لن تصيبه جائحة، لكنها الثقة بالله عز وجل، وعندما 
ترتفع نسبة اإليمان عندها يصبح اإلنسان واثقًا بأن ما عند الله بين يديه 

فيعطي لله سبحانه وتعالى.. هذا األمر األول ضعف اإليمان، واألمر الثاني أن 
الزكاة أصبحت اليوم مع التضخم المالي كبيرة ويجد المكلف أن زكاة أمواله 
تصل إلى ماليين فيستكثرها، وفي الحديث أن من عالمات الساعة إذا كان 
الفيء مغنمًا، والفيء هي األموال التي تغنم وتجبى والزكاة مغرمًا وليس مغنمًا 
وهذه مشكلة، وهناك أمر ثالث له عالقة بتهرب الناس من دفع الزكاة وهو 
عدم صرف الزكاة في مصارفها الحقيقية، وهو أمر أصبح غير واضح، نسمع 
أن الدولة تجبي الزكاة، لكن كيف تصرف.. ال ندري، لذا يجب على الدولة أن 
توضح للناس كيف تصرف زكاة أموالهم حتى يطمئنوا، ألن هناك من يمتنع 
عن دفع الزكاة بحجة أنها تصرف في غير مصارفها، وهذا قصور في عمل 
الدولة خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا وبإمكان الدولة أن تنزل نشرة لكل 
محافظة أو مديرية توضح فيها إجمالي ما تم جبايته من الزكاة في كل عام 
وتحدد بدقة كيف صرفت حتى يطمئن الناس أن زكاتهم صرفت في أماكنها 
الصحيحة، ولكن الذي يحصل نجد أن أحد المسؤولين يعتذر ويقول لدينا 
ضمان اجتماعي وغيرها من المصارف التي لم تتضمنها مصارف الزكاة، 
وهذا خطأ ألن الضمان االجتماعي وغيره له موارده الخاصة، وهذا ال يعني 
أن نقول ان الزكاة ال تدفع للدولة.. ولكن يجب على الدولة أن توضح للناس 
كيف تصرف الزكاة حتى يطمئن الناس، وإذا حصل فائض في اإليرادات يجب 
أن يستثمر في مشروع، ويفتح المجال للفقراء للعمل فيه، وإذا حصل ذلك 

سنجد أن هؤالء الفقراء أصبحوا مكلفين وستؤخذ منهم الزكاة.
مواعيد اآلذان

< نالحظ وجود فارق كبير في مواعيد األذان وخاصة آذان المغرب 
والفجر في المدينة الواحدة.. يصل هذا الفارق في بعض المساجد 
الى عشر دقائق وأحيانًا الى ربع ساعة وبصفتكم مدير عام الوعظ 

واالرشاد بوزارة االوقاف ما دور الوزارة حيال هذا األمر؟
- الوزارة قامت بطبع جدول مواقيت وزع لكافة المساجد يوضح بشكل 

دقيق موعد كل آذان وقت كل صالة.
< ولكن كثيرًا من المساجد لم تلتزم بتلك الجداول.. ما هو دور الوزارة؟

- هذه هي المشكلة التي نعاني منها أن وزارة األوقــاف ليس لها سلطة 
على هذه المساجد ودورها يقتصر في االشراف، والوزارة جمعت مجموعة 
من علماء الشرع وعلماء الفلك وأعطوا لهم تقاويم من كافة دول العالم 
االسالمي.. وأنزلوا لكل محافظة تقويمًا وجدوًال بالمواعيد بدقة.. ووقع 
على ذلك هؤالء الناس، مع ذلك نجد أن من الذين وقعوا يخالفون ما اتفقوا 

عليه، وعيبنا في اليمن عدم تطبيق القوانين، ونجد أن أول من يخالف هم 
من أعدوا تلك القوانين، واألصل أن يكون لوزارة األوقاف سلطة على القائمين 
على المساجد بحيث إذا خالف أحدهم ولم يلتزم يوقف عن الخطابة ويحاسب 
على األقل في رمضان، ألنه قد يترتب بطالن صيام اآلالف من المسلمين 
خاصة وأن الفارق في اآلذان يصل في بعض المساجد الى ربع ساعة أو عشر 
دقائق وكل واحد يتحجج بأن مذهبه مختلف وأنه على حق، واألصل إذا كان 
هذا المؤذن لديه حجة تؤكد أنه على حق عليه أن يأتي الى وزارة األوقاف 
ويثبت أن هناك خطأ في موعد آذان المغرب أو الفجر ويناقش األمر، وان 

صح وجود خطأ يتم تعديله.
شر مستطير

< ما موقف الشرع مما حدث في محافظة عمران من سفك للدماء 
وترويع لآلمنين؟

- ما حدث في عمران هي فتنة كبيرة وشر مستطير، وعلى العقالء أن 
يتعقلوا وأن يجتمعوا ويحلوا هذا اإلشكال، وعلى الدولة تقع المسؤولية 
األكبر، وكذلك على األحزاب وعلى كل من لديهم تأثير يجب أن يجتمعوا 
ويوقفوا القتال بين االخوة أصحاب الدين الواحد، نحن في وطن واحد وديننا 
واحد، فلماذا نتقاتل في حين يتربص بنا العدو ويقتل اخواننا في فلسطين، 
ونحن مشغولون بقتال بعضنا بعضًا، والحقيقة تفرض علينا أن نعمل بالقرآن 
الكريم والقرآن لم يقل عادوا بعضكم، وإنما قال: «إنما المؤمنون أخوة»، وقال 

تعالى: «المؤمنون بعضهم أولياء بعض».
صنف العلماء إلى أحزاب

< لماذا لم يقم العلماء بدورهم في تبيين الحقائق للناس ونصحهم 
إزاء ما يحدث في عمران؟

- الواجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس جميعًا والله أخذ الميثاق عليهم 
«لتبيننه للناس وال تكتمونه»، ولكن الذي حصل أن التأثيرات الحزبية أوجدت 
في الناس شرخًا لدرجة أنه مهما تكلم هذا العالم، فلم يعد الناس يتقبلون 
منه، وأصبحوا يصنفونهم الى أحزاب وإلى جهات، فلما صنف العلماء أصبح 
لدى الناس بعدًا عن االستماع لهذا العالم أو لذاك.. ويبررون ذلك بأن هذا 
العالم يتكلم باسم حزبه مع أن االحزاب لهم ناطق رسمي  وال دخل للعلماء، 
فالعلماء يجب أن يكونوا لألمة جميعًا ومن ضمن الفتن التي ابتلينا بها بعد 
«الربيع العربي» أن العلماء أصبحوا يطعنون في بعضهم بعضًا، وهذا ال يجوز، 

وهذا ال يعفي العلماء من القيام بواجبهم وعليهم النصح، ويبقى األمر بيد 
السلطة، فالدولة هي من تتحمل مسؤولية إيقاف الصراع واالصالح بين الناس 
وأن تجمع بين وجهات النظر المختلفة وال تنحاز الى طائفة على حساب 
أخرى، فنحن في وطن واحد ومصالحنا واحدة، وعندما يحدث الدمار سيعم 
البالد والجميع.. ولن يقتصر على فئة أو محافظة فقط، فالكل في سفينة 
واحدة، إذا خرقت سيغرق الجميع، لذلك ينبغي أوًال على الدولة وكذا على 
االحــزاب والعلماء وأصحاب الكلمة أن يكون لهم موقفًا في إيقاف الحرب 

والصلح بين المتنازعين.
لم يحدث في تاريخ اليمن

< بدأت ظاهرة خطيرة تشب نيرانها وسط المجتمع اليمني وهي 
ظاهرة التعصب المذهبي والطائفي .. ما خطورة هذه الظاهرة.. وما 

الذي يتوجب على العلماء والدعاة أن يقومون به؟
- المذاهب االسالمية كانت مجرد مدارس فقهية وتحولت الى تعصبات 
حزبية وطائفية، وأعداء األمة عملوا على قلب هذه المذاهب من مدارس 
فقهية الى أن أصبحت شبيهة بالحزب، وفي اليمن كان مشهورًا عندنا 
المذهب الشافعي والمذهب الزيدي، ولكن لم يسمع الناس ولم تعلم األمة 
في اليمن أن الشافعي قاتل الزيدي أو الزيدي قاتل الشافعي، فقد كان الكل 
يدًا واحدة، وكانت الشهادة المعترف بها يومها أو ما كان يعرف باإلجازة 
العلمية تجد هذه اإلجــازة يجيزها خمسة أو ستة من مشائخ الشافعية 

ومثلهم من مشائخ الزيدية.
المساجد لله

< ما هي رسالة المسجد لمواجهة التطرف واالرهاب؟
- الشك أن المساجد منارات الخير ودور الرشاد الناس الى الحق وتجمع 
الناس وتوحد الكلمة وتنير لألمة الطريق، وينبغي للخطيب وإمام الجامع 
أن يكون مستقًال حتى ولو أراد التحزب عليه أن يتجرد داخل المسجد من 
الحزبية وينظر الى الناس بمنظور االخــوة االيمانية الكاملة ويوجههم 
التوجيه الذي يعمر البالد وال يدمرها ويحقن الدماء وال يريقها، ألن المساجد 

لله وليست لألحزاب.
النشعر بما يحدث

< ما الذي يتوجب على المسلمين إزاء ما يحدث الخوانهم في غزة؟
- ما يحدث من العجائب.. بعد أن كان مجرد أن يحصل اعتداء على غزة 
تنتفض األمة والعالم العربي كله، واليوم يحدث ما يحدث من قتل وقصف 
بالصواريخ والعالم العربي لم وال يحرك ساكنًا، ألنهم شغلوا بأنفسهم وال 
يوجد دولة عربية إالَّ وهي مشغولة بما فيها من أحداث وخالف داخلي وهو 
غلنا 

ُ
أمر جعلنا ال نشعر بما يحدث الخواننا في غزة وأصبحنا مخدرين بما ش

فيه في بلداننا العربية، والواجب أن نعينهم بكل ما نستطيع بالمال أو على 
األقل بالدعاء فهو سالح المؤمن والشك أن له قوته.

على الدولة أن توضح كيف تصرف الزكاة ليطمئن الناس
بتلينا بها بعد الربيع العربي طعن العلماء في بعضهم

ُ
من الفتن التي أ

في حفل تكريم أوائل مسابقة الرئيس لحفظ القرآن

د. بن دغر يدعو أئمة المساجد والخطباء إلى االبتعاد عن التطرف والعنف
اختتمت بأمانة العاصمة الخميس فعاليات المراكز الصيفية لحفظ القرآن الكريم  

وعلومه وكذا تكريم األوائل المبرزين في مسابقة رئيس الجمهورية الثالثة لحفظ 
القرآن الكريم للعام في العاصمة، نظمتها وزارة األوقاف.

وفي حفل االختتام نقل نائب رئيس الوزراء وزير االتصاالت الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
للحافظين والحافظات لكتاب الله والمشاركين في المراكز الصيفية تحيات الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية بحفظهم كتاب الله عز وجل واختتام المراكز الصيفية لحفظ 

القرآن الكريم والنهل من علومه والذي يتزامن مع رمضان المبارك شهر القرآن.
وقال بن دغر: إن مسابقة رئيس الجمهورية لحفظ القرآن الكريم في نسختها الثالثة مكرمة 
رئاسية لحفظة كتاب الله تعالى وتشريفا للقرآن العظيم وتأكيدا على اهتمام فخامته بهذا 

الدستور الرباني ورعايته للحافظين والحافظات من مختلف محافظات الجمهورية.
وقال:" لقد منحنا القرآن الكريم هويتنا الثقافية التي تميزنا بها عن باقي الثقافات والحضارات 
اإلنسانية ، وحافظ القرآن على لغتنا التي تعد أداتنا في المعرفة والتفكير واإلبداع ووسيلتنا 

في الدفاع عن ديننا اإلسالمي الحنيف دين المحبة والسالم والرحمة ".
وحث أئمة وخطباء المساجد والحافظين والحافظات على التمسك بكتاب الله عز وجل 
وااللتزام بأحكامه والعمل بما جاء فيه وتعزيز القيم الفاضلة واألخالق الحميدة لكي يكونوا 

قدوة للمجتمع .
وأشار إلى حاجة األمة اليوم لكتاب الله وتدبر أحكامه ومعانيه والسير على منهجه خاصة وأن األمة 
تعيش أجواء من الصراعات والنزاعات والظروف الصعبة ، ما يستدعي من الجميع العودة إلى كتاب الله 
والسنة النبوية المطهرة والعمل بهما وتقديم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة دون اللجوء إلى العنف 

والتشدد والغلو والتطرف.
وأضاف : "قد نتخاصم ونكره بعضنا بعضا نتيجة اختالفات حزبية أو مذهبية أو طائفية، لكن ال يمكننا 
أن نحل خالفاتنا بالعنف واالقتتال والتمنطق بالسالح بل نعالجها من خالل الحوار والسالم ، حيث أن 

القرآن الكريم كفيل بحل كافة الصراعات ".
وأكد ضرورة أن تتوقف الصراعات والنزاعات وأن يحتكم الجميع لكتاب الله وتطبيق العدالة بين الناس 

وتحقيق التصالح والتسامح الذي حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف.
من جانبه أوضح وزير األوقاف واإلرشاد حمود محمد عباد أن اختتام المراكز الصيفية وتكريم 
الفائزين بمسابقة رئيس الجمهورية لحفظ القرآن الكريم وعلومه من األعمال التي تعزز القيم الفاضلة 

وترسخ ثقافة المودة والمحبة والوسطية واالعتدال في أوساط النشء والشباب.
وأكد الوزير عباد حاجة األمة إلى االحتكام لكتاب الله تعالى واالعتصام بحبله المتين والتعايش 
السلمي بين كافة أبنائها بعيدا عن العنف والتطرف والغلو في الدين والتشدد لمذهب أو حزب أو 
طائفة بعينها واالبتعاد عن المناكفات التي أدت إلى إزهاق الدماء واألرواح والفتنة .. الفتا إلى ضرورة 
تعزيز قيم االنتماء الوطني بين كافة أبناء اليمن واالتجاه صوب التنمية والعطاء واإلنتاج والتحول 
إلى مسارات الخير واألمن بدًال من الصراعات. وشدد الوزير عباد على ضرورة اضطالع خطباء وأئمة 
المساجد بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في مواجهة األفكار الضآلة والمنحرفة من خالل دورهم 

التوعوي لترسيخ الوسطية واالعتدال وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
هذا وقد جرى تكريم الفائزين في مسابقة رئيس الجمهورية بالجوائز العينية والهدايا والشهادات 

التقديرية.
وقد أوضح مدير مكتب األوقاف واإلرشاد بأمانة العاصمة قائد محمد قائد أن المراكز الصيفية 
لحفظ القرآن الكريم بأمانة العاصمة لهذا العام ٥٠٩ مركزا صيفيا ، استهدفت ٤٥ ألف و٣٠٠ طالبا 

وطالبة، أشرف عليها ألف و٣٠٠ معلما ومعلمة في مختلف مساجد أمانة العاصمة.
وقد جرت التصفيات بينهم وتأهل إلى المسابقة النهائية على مستوى الجمهورية ثمانية حافظين 
وحافظات هم " صالح الخلقي وشداد المختار وعبدالواحد راصع وعلي الضباري وعبدالسالم ناصر محمد 

وعبدالله محمد سعد قاسم وعبدالحكيم الزكري ومنى عبدالرب السامعي.

دعاء
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك 

خاصمت، وإليك احتكمت..
فاغفرلي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت..

اللهم تقبل صالتي وصيامي وقيامي ودعائي وتوبتي في الدنيا 
واآلخرة.. أنت نعم المولى ونعم النصير.. يارب..


