احلوثيون ف اليمن يطوعون الشرع حسب رغباهتم
لقد صدر عن رئيس ما يسمى اجمللس السياسي األعلى للحوثيي مهدي املشاط الئحة قانون الزكاة حتت
مسمى الخمس املكونة من عدة أبواب ف  38صفحة ،وورد ف الباب الثالث :األموال اليت جتب فيها الزكاة ،الفصل
الثامن :ما جيب ف الركاز واملعادن ،ونصت املادة ( 47أ) على أنه جيب المس  %20من الركاز واملعادن
املستخرجة من ابطن األرض أو البحر أاي كانت حالتها الطبيعية ،جامدة أو سائلة كالذهب والفضة والنحاس واملاس
والعقيق والزمرد والفريوز والنفط والغاز والشعري واملاء وامللح والزئبق واألحجار الكرية والنيس والرخام ،أو كل ما كانت
له قيمة من املعادن األخرى ...كما نصت الفقرة (ب) من املادة نفسها أنه جيب المس  %20من كل ما استخرج
من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنرب ...كما نصت الفقرة (ج) على أنه جيب  %20من العسل إذا غنم من الشجر أو
الكهوف ...والفقرة (د) سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة اجمللس السياسي قرارا بتنظيم عملية تقرير وحتصيل
واحتساب زكاة الركاز واملعادن واملنتجات املالية .أما املادة ( )48الفقرة (أ) مصارف ما جيب ف الركاز واملعادن ،ما
ذكر ف املادة  47وقسمته على  6أسهم كالتايل:
السهم األول :سهم هلل ويصرف ف مصاحل املسلمي العامة كالطرق واملستشفيات واملدارس وأجور العاملي
وطباعة الكتب ،كتب العلم واملناهج وحتصي الثغور وسالح ومؤونة و...
السهم الثاين :سهم الرسول لويل األمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث :لذوي القرب من بين هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل للا هلم المس عوضا عن الزكاة
واألوىل أن تصرف ف فقرائهم.
السهم الرابع :يصرف ليتامى املسلمي مبن فيهم يتامى بين هاشم.
السهم الامس :يصرف لعموم مساكي املسلمي مبن فيهم مساكي بين هاشم.
السهم السادس :يصرف ف مصرف ابن السبيل بين هاشم أو من غريهم من سائر املسلمي...
هذا هو حال مجاعة احلوثي اليوم كما هو حال اجلماعات واألحزاب اليت تدعي اإلسالم واليت إن استلمت
احلكم والنظام اجلمهوري الوضعي وارتضت به اختذت اإلسالم وبعض أحكامه شعارا وذريعة لتنفيذ أطماعها ومآرهبا
وشرعت ف هنب أموال املسلمي حتت شعارات متعددة؛ منها شعار الزكاة رغم أهنا واجبة على من لديهم فائض املال
عن نصابه ،وكيف هذا وهي تنهب األموال وحترم املسلمي من رواتبهم الزهيدة؟! وحتت شعار الضرائب رغم أهنا
حمرمة؟! وحتت شعار العدوان تنهب املشتقات النفطية وترفع سعرها؟! وحتت شعار المس وهو حكم شرعي لكن
تنفيذه بعيد عن حكم اإلسالم ولصيق حبكم ابتالع املال؟! إن واقع احلوثي اليوم خيتلف عن واقع (الشرعية) اليت
حكمت البالد أكثر من  30عاما حبكم وقانون طاغوت وضعي وهو ما استندت إليه ف حماسبتها للحوثي بدال من
حماسبتها وفق أحكام اإلسالم؛ كتاب للا وسنة رسوله ﷺ.

لقد مت اخللط بي اخلُمس والركاز وامللكية العامة وإليكم التفصيل:

أولا :اخلُمس :املقصود به مخس الغنيمة اليت تقسم ،الدال عليه قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعلَ ُمواْ أَمَّنَا غَنِ ْمتُم ِمن
َشي ٍء فَأَ من ِ ِ
لِل ُُخُسهُ ولِل مر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوال َْم َساكِ ِ
سبِ ِ
يل﴾ .وقد كان المس ف أايم
ي َوابْ ِن ال م
َ َ
ْ
رسول للا ﷺ يقسم إىل مخسة أقسام :قسم هلل وللرسول ،وقسم لقرابة الرسول ،والثالثة أقسام الباقية لليتامى
واملساكي وابن السبيل.
وكان الرسول للا ﷺ ينفق نصيبه من المس على املسلمي ،وحيمل منه ف سبيل للا ،فيشرتي الكراع
ِ
والسالح ،وجيهز املقاتلي .فقد روي عنه ﷺ أنه ملا رجع من حني رفع وبرة من األرض وقالَ « :ما ِِل ِمما أَفَاءَ
م
س َم ْر ُدو ٌد َعلَْي ُك ْم».
سَ ،و ْ
الِلُ َعلَْي ُك ْمَ ،وَل ِمثْ ُل َه ِذهِ ،إِمل ْ
اخلُ ُم ُ
اخلُ ُم ُ
أما قسم ذوي القرب ،فكان يعطى ف أايم رسول للا ﷺ لبين هاشم ولبين املطلب ،ومل يعط منه غريمها
من قرابة الرسول .وكان سهم ذي القرب طعمة للرسول ،ولنصرة بين هاشم ،وبين املطلب لرسول للا ولإلسالم.
ول مِ
ي بَِِن
لذلك اقتصر عليهم من القرابة .عن جبري بن مطعم قال« :لَ مما قَ َس َم َر ُس ُ
الِل ﷺ َس ْه َم ِذي الْ ُق ْرََب بَ ْ َ
ول مِ
الِلَ ،ه ُؤَل ِء ب نُو َه ِ
َه ِ
اش ٍم َوبَِِن ال ُْمطملِ ِ
ضلَ ُه ْم
ب أَتَ ْي تُهُ أ َََن َوعُثْ َما ُن بْ ُن َع مفا َن فَ ُقلْنَاََ :ي َر ُس َ
اش ٍم َل نُ ْن ِك ُر فَ ْ
َ
ت بَِِن ال ُْمطملِ ِ
ك م
ك ِِبَْن ِزل ٍَة،
ب أَ ْعطَْي تَ ُه ْم َوَمنَ ْعتَ نَا ،فَِإ مَّنَا ََْن ُن َو ُه ْم ِم ْن َ
ك الم ِذي َج َعلَ َ
لِ َم َكانِ َ
الِلُ بِ ِه ِمنْ ُه ْم ،أ ََرأَيْ َ
ب َشيء و ِ
ِ
ول مِ
ِ
ِِ ٍ
م
اح ٌد،
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
الِل ﷺ :إَِّنُ ْم ََلْ يُ َفا ِرقُ ِوِن ِف َجاهليمة َوَل إِ ْس ََلٍم ،إِ مَّنَا بَنُو َهاش ٍم َوبَنُو ال ُْمطمل ِ ْ ٌ َ
َصابِ ِع ِه»( .النسائي)
َو َشبم َ
ك بَ ْ َ
يأ َ
وبعد أن توىف للا رسوله ﷺ وجاء أبو بكر ،فإن سهم رسول للا ،وسهم ذي القرب من المس وضعا ف
بيت املال ،وأنفقا ف مصاحل املسلمي ،وجعل منهما ف سبيل للا ،واستمر احلال على ذلك .وقد سئل ابن
العباس عن نصيب ذي القرب بعد أن توىف للا رسوله ﷺ فأجاب" :إان كنا نزعم أنه لنا ،فأب ذلك علينا
قومنا" .وقال جميبا جندة احلروري عندما سأله عن سهم ذي القرب" :إنه لنا .وقد كان عمر دعاان لينكح من
أايماان وخيدم عنه عائلنا ،فأبينا عليه إال أن سلمه لنا كله ،وأب ذلك علينا".
أما وقد سبق أن بينا ف حبث الغنائم ابلدليل أن الغنائم اليوم توضع ف بيت املال ،وأن أمرها موكول إىل
الليفة ،يتصرف فيها ابإلنفاق على مصاحل املسلمي وفق رأيه واجتهاده ،ومبا أن المس جزء من الغنائم فإنه
أيخذ حكمها ،ويوضع مواضعها ،ويكون سبيلها سبيل اجلزية والراج والعشور.
نعم هذا هو واقع المس وحكمه ابلشرع ،ومع هذا فإن ما يدمي القلب أن اتبعي احلوثي من البسطاء
من الناس الذين ال يفقهون واقعا وال شرعا ال يدركون أن حكم المس حكم شرعي له واقعه وحكمه ف
اإلسالم .ث قبل احلديث عنه أين بقية أحكام اإلسالم؟ بل أين حكم اإلسالم ف ظل النظام اجلمهوري املبين
على أحكام املبدأ الرأمسايل؟ لقد أصبح واقعه شبيها حبال من يبحث عن تالوة عطرة من القرآن ف داخل

مخارة أو يرجو علما ودرس ذكر من تلك المارة ،فأين حكم اإلسالم ويطبق النظام االقتصادي الرأمسايل الذي
يطبق الراب ف بنوك اليمن وف صنعاء البنك املركزي وما علم احلوثي أنه إعالن للحرب على للا قبل كيان يهود
ِ
آمنُواْ اتم ُقواْ الِلَ َوذَ ُرواْ َما بَِقي ِم َن ِ
الرََب إِن ُكنتُم
ين َ
وأمريكا؟ فهل صمت آذاهنم عن قوله تعاىل ﴿ ََي أَيُّ َها المذ َ
َ
ِ
ب ِمن ِ
ِ
الِل َوَر ُسولِ ِه﴾؟ فهل ابت حكم المس حكما والراب ليس حكما؟
ُّم ْؤمنِ َ
ي * فَِإن مَلْ تَ ْف َعلُواْ فَأْ َذنُواْ ِبَ ْر ٍ َ
نعم أين حكم الراب وغريه من األحكام ،وأين اإلسالم ف ظل هذه األحكام اجلائرة والظاملة واملخالفة ألحكام
اإلسالم واليت يلتمس ويتذرع فيها احلوثي اليوم حلكم المس من أجل هنب املاليي من الفقراء واملساكي كما
هو حكم املاليل ف إيران والعراق حيث تنفق املاليي لبناء األضرحة والقبب والناس أمسوا جوعى وسوءا وفقرا
فيزداد األسياد ثراء وغىن ويزداد الفقراء فقرا مدقعا؟!
إن حكم اإلسالم واضح ف المس فهو ف الغنيمة ف حالة احلرب مع الكفار كما جاء ف اآلية وليس
من املسلمي ،ف حال السلم وف حال الرخاء!! فما ابلنا ف حال الفقر وسوء احلال واملقال واملآل ف ظل
انعدام األمن واألمان واملعاش والصحة وكثرة واألوبئة واألمراض ف وضع اقتصادي مزر؟!
اثنيا :الركاز هو املال املدفون ف األرض ،فضة كان ،أو ذهبا ،أو جواهر ،أو آللئ ،أو غريها من حلي
وسالح ،سواء أكان كنوزا مدفونة ألقوام سابقي ،كاملصريي ،والبابليي ،واألشوريي ،والساسانيي ،والرومان،
واإلغريق ،وغريهم ،كالنقود واحللي واجلواهر اليت توجد ف قبور ملوكهم وعظمائهم ،أو ف تالل مدهنم القدية
املتهدمة ،أم نقودا ذهبية ،أو فضية ،موضوعة ف جرار ،أو غريها ،خمبأة ف األرض من أايم اجلاهلية ،أو األايم
اإلسالمية املاضية ،فكل ذلك يعترب ركازا.
وعلى ذلك فإن كل مال مدفون من ذهب ،أو فضة أو حلي ،أو جواهر ،أو غريها ،وجد ف قبور ،أو ف
تالل ،أو ف مدن األمم السابقة ،ووجد ف أرض ميتة ،أو ف الرب العادي ،أي القدية نسبة إىل عاد ،من
دفن اجلاهلية ،أو من دفن املسلمي ،ف عصور اإلسالم املاضية ،يكون ملكا لواجده يؤدي عنه المس لبيت
املال.
فلذلك فإن كل معدن قليل ،غري عد ،من ذهب أو فضة ،سواء أكان عروقا ،أو تربا وجد ف أرض ميتة
غري مملوكة ألحد فهو ملك لواجده يؤدي عنه المس لبيت املال.
والمس الذي يؤخذ من واجد الركاز ،ومن واجد املعدن يكون مبنزلة الفيء ،وأيخذ حكمه ،ويوضع ف
بيت املال ،ف ديوان الفيء والراج ويصرف مصرف الفيء والراج ،ويكون أمره موكوال إىل الليفة ينفقه على
رعاية شؤون األمة ،وقضاء مصاحلها ،حسب رأيه واجتهاده ،مبا فيه الري والصالح.
اثلث ا :امللكية العامة :وهي املرافق العامة للجماعة ،اليت ال تستغين عنها ف حياهتا اليومية وتتفرق عند
فقدها كاملاء .وقد بي رسول للا ﷺ صفة هذه املرافق ،وأوضحها أمت توضيح ،فيما ورد عنه من أحاديث

تتعلق هبا .فعن أيب خراش عن بعض أصحاب النيب ﷺ قال« :النماس ُشرَكاء ِف ثَََل ٍ
ث :ال َْم ِاء َوالْ َك ََِل
ُ َ ُ
َوالنما ِر» .وتكون دوائر ديوان امللكية العامة حسب أموال هذه امللكية ،وما يلزم هلا ،وهي :النفط والغاز،

املعادن العد أس الكثي بكل أنواعها ،البحار والنهار والبحيات والعيون ،الغاَبت واملراعي ،احلمى .فكل
هذه املذكورة ملكية عامة وليست كما هو اليوم ملكية الدولة ،فهي حق للمسلمي دون متييز .ث ملاذا هذا
التمايز؟ كما أنه عند تطبيق اإلسالم ومنه النظام االقتصادي اإلسالمي لن يوجد فقري ومسكي وحمتاج ألن
التوزيع يكون وفق أحكام اإلسالم ال وفق أحكام املبدأ الرأمسايل ،وسواء أكان الرعااي من بين هاشم أو املطلب
أو سعيد أو خالد أو متيم أو الرومي أو احلبشي أو غريهم من الرعااي ،كما أن من ال أيخذ الصدقة هلم رواتب
عالية ألعماهلم كما هو حال بقية األمة وهلم مال من مال الدولة ومن امللكية العامة كسائر أبناء األمة.
إن هذه اجلماعة تتشدق ابملسرية القرآنية وأعماهلا وقوانينها تدل على عدم فهمها لدين للا فهي مجاعة
علمانية جاهلة أبحكام الشرع احلنيف ال يهمها إال أخذ أموال الناس ابلباطل ،فهي ال تفرق بي امللكية العامة
وملكية الدولة وامللكية الفردية ،وال تفرق بي الركاز وامللكية العامة ،وال تفقه ف أحكام الزكاة ...فحري أبهل
اليمن أن يلفظوها لفظ النواة ،فقد شوهت أحكام اإلسالم مثلها مثل غريها من اجلماعات اليت تدعي أهنا
حكم بشرع للا ،ومثلها مثل احلكام العمالء الونة كأردوغان أو حكام إيران أو آل سعود أو حاكم جمرم
الكنانة أو غريهم من الروبيضات.

فيجب على أهل اليمن أن يرفضوا هذه القواني الباطلة ،وجيب أن يعملوا لتطبيق اإلسالم كامال دون ترك
حكم واحد ،ويطبق ال جملرد مصلحة أو منفعة بل امتثاال ألوامر للا ونواهيه ﴿ َوَمن مَلْ ََْي ُكم ِِبَا أ َ
َنز َل الِلُ
ند ِ
ْكتَاب ِِبَي ِدي ِهم ُثُم ي ُقولُو َن َه َذا ِمن ِع ِ
ِ
ِِ
ِ
الِل لِيَ ْش ََتُواْ بِ ِه
فَأ ُْولَ ئِ َ
ْ
ين يَ ْكتُ بُو َن ال َ ْ ْ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن﴾﴿ ،فَ َويْ ٌل للمذ َ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل مَّلُ ْم ِِمما يَ ْك ِسبُو َن﴾.
ََثَنا قَلِيَلا فَ َويْ ٌل مَّلُم ِِمما َكتَ بَ ْ

ندعوكم للعمل مع حزب التحرير لتبين نظام اإلسالم ف ظل دولة الالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة
اليت وعدان للا سبحانه وبشران هبا سيدان حممد ﷺ.
كتبه للمكتب اإلعَلمي املركزي حلزب التحرير
عبد الرمحن العامري – ولية اليمن
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