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 )١( إنشاء املربة وأهدافها

ًتأسست يف دولة الكويـت طبقـا ألحكـام القـوانني الـصادرة يف شـأن األنديـة 
ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مـربة أطلـق عليهـا اسـم 

 .ويتمقرها مدينة الك» مربة اآلل واألصحاب((
وقــد تــم إشــهارها بموجــب قــرار وزيــر الــشؤون االجتامعيــة والعمــل رقــم 

م وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الـشؤون ٢٨/٢٠٠٥
 .بني املربات اخلريية يف الكويت ٢٣االجتامعية والعمل حتت رقم

 :أهداف املربة
) الـصحابة(ار واألصـحاب األطه) آل البيت( العمل عىل غرس حمبة اآلل - ١

 .األخيار يف نفوس املسلمني
ً نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوصا تلك املتعلقة برتاث اآلل - ٢

 .واألصحاب من عبادات ومعامالت
 التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به مـن خـدمات جليلـة لنـرصة - ٣

 .القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفةاإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي 
 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خـالل جتليـة - ٤

بعض املفاهيم اخلاطئة التـي رسـخت يف نفـوس بعـض املـسلمني عـن أهـل البيـت 
 .األطهار والصحابة األخيار

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل) ١(
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 مقدمة 

كمالن عىل متان األا لعاملني، والصالة والسالم األ رباحلمد هللا 
 يـوم إىل بإحـسان ومن تـبعهم أمجعنيسيد املرسلني، وآله وصحبه 

 :الدين، وبعد
عامرة عبادته  بعد اإلنسان عز وجل يف خلق فإن من حكمة اهللا

 ﴿: قـال تعـاىل هذا الكون،                  

                                  

                   ﴾ )ًوجعـل أسـبابا للقيـام هبــذه  )١
 .العلم والعمل: سباباأل هذه أهماملهمة، ومن 

 ونواميسه، وطـرق االسـتفادة  هذا الكونأرسارفبالعلم تدرك 
 هـذا اإلنـسانمما سخره اهللا للبرش، وبالعمل واجلد واملثابرة يعمـر 

 .الوجود ويستفيد منه
َّ جيعل وسيطا يقوأنواقتضت حكمة اهللا جل شأنه  ُ بـه اجلهـد  مً

 يعرب عنه يف دنيا الناس واملردود، وبه تتبادل السلع واملنافع، وهو ما

                                                                                                                         

 .»٦١«سورة هود اآلية) ١(
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 ﴿ ىل ذلــك يــشري احلـق ســبحانه بقولــه، وإباملـال          

                                        

      ﴾ )١( 

رك للجهـود البـرشية نحـو اجلـد فاملال قوام احلياة، وهـو املحـ
 .والعطاء والتسابق يف ميادين احلياة املتشعبة

ًومن هنا اهتمت الرشائع بتنظيم كسب املال، ووضعت له أطرا 
ًا قً، وجعلت فيه حقوقا عامة، وحقووإمساكه وإنفاقه يف كسبه ًعامة

 احلق سبحانه وتعاىل، ولئال أرادهاخاصة، ليؤدي املال وظيفته التي 
وسيلة أثـرة ونـزاع، بـل وسـيلة قـوام للحيـاة، وتكافـل يف يكون 

 .املجتمعات
 يف مواطن كثرية  املطهرةُلذا حث القرآن الكريم، والسنة النبوية

 ﴿ اىلـقال تعـ. طاءـ التطوعي، والبذل، والعاإلنفاقعىل       

                                

          ﴾ )٢(  

                                                                                                                         

 .»٥«سورة النساء اآلية) ١(
 .»٧«سورة احلديد اآلية) ٢(
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 إالما من يوم يصبح العباد فيه «:وقال صىل اهللا عليه واله وسلم 

ً منفقا خلفا، ويقول أعطاللهم : حدمهاملكان ينزالن فيقول أ  اآلخرً
ً ممسكا تلفاأعطم الله ً« )١(  

 اإلمـساك إىلها حب املال وكنزه ولكن بعض النفوس قد يدفع
ًوالشح، فيحجب املال عن وظيفته وجيعله هدفا ال وسيلة، لذا جعل 

ًاهللا فيه حقا واجبـا حمـددا، قـال  ً   ﴿ : تعـاىلً          

         ﴾ )٢(  

 عـروض أونقـود، : ال مـن املـأنواع يف مجيع وجعل هذا احلق
 تعرف ورشوطبمقادير .  ثروة حيوانيةأو حماصيل زراعية، أوجتارة، 

 .األحكامتفاصيلها يف كتب 
 اخلمـسة اإلسـالم أركانحد  أاإلسالموألمهية هذا احلق جعله 

 سبب يف تزكية النفوس وتطهريها، فهـي تزكيـة ألهنا. وسامه الزكاة

                                                                                                                         

ــرة) ١(  - كتــاب الزكــاة- يفأخرجــه البخــاري. متفــق عليــه مــن حــديث أيب هري
 .»٢٣٣٣« احلديث- كتاب الزكاة-، ومسلم يف»١٤٤٢«احلديث

 .»٢٥،٢٤«سورة املعارج اآلية) ٢(
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وس الفقـراء مـن احلقـد  مـن الـشح، وتزكيـة لنفـاألغنياءلنفوس 

 :واحلسد، وطهارة ونامء للامل، قال تعاىل
 ﴿                          

             ﴾ )١(  

افـع لتحريـك ًوهي أيضا سـبب يف توزيـع عـادل للثـروة، ود
 . لتدور عجلة احلياة وتزدهراأليدي يف األموال

، فقـد أدائهـا النبوية مرغبـة يف واألحاديث اآلياتوقد جاءت 
، قرهنا مع الصالة اإلسالم ركن يف أهمقرهنا اهللا سبحانه وتعاىل مع 

﴿ : ، قـال تعـاىلاآلياتيف عرشات                

                           ﴾)٢(  

      :وتوعد احلق سبحانه مانع الزكاة بألوان مـن العـذاب، قـال تعـاىل
﴿                        

                                                                                                                         

 .»١٠٣« سورة التوبة اآلية) ١(
 .»١١٠«سورة البقرة اآلية) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٩ 
                            

                     ﴾ )١(  

م مانع الزكاة بصورة فيهـا له وسليه وآ علوصور النبي صىل اهللا
ما من صاحب إبل وال بقـر وال غـنم ال «منتهى الذلة واملهانة فقال

تنطحـه   ما كانت وأسمنهأعظم جاءت يوم القيامة إاليؤدي زكاهتا 
 عادت عليه حتى يقيض أخراهاام نفدت َّلُبأظالفها كبقروهنا وتطؤه 

  )٢( »بني الناس

 :عناية القرآن الكريم بمصارف الزكاة
يـة الفائقـة  كان القرآن الكريم قد اعتنى بالزكاة تلـك العناوإذا

ًا بمصارف الزكـاة، فحـددها ًقا فإنه اعتنى أيضاب سإليهارشنا التي أ
﴿  : يكونوا عىل بينـة مـن أمـرهم، فقـال سـبحانهللناس حتى   

                                    

                                                                                                                         

 .»٣٥،٣٤«سورة التوبة اآلية) ١(
 .»٢٢٩٧« احلديث- كتاب الزكاة-أخرجه مسلم يف) ٢(



 
 

 
 ٢٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
                              

   ﴾ )١(  

 الزكـاة أهـلفمن توفرت فيه صفة من هذه الصفات فهـو مـن 
 .املفروضة

 ه الكريم توزيـع الزكـاةوهكذا توىل اهللا عز وجل بنفسه يف كتاب
 مـصارف إىل حيوهلا عن مـصارفها الثامنيـة أنفليس لبرش بعد ذلك 

 .أخرى
عيان ـاهرة للــوملا كانت مصارف الزكـاة واضـحة املعـامل، ظـ

 ديث عن هذاـ لذا فقد آثرنا احل"يف سبيل اهللا"ددة ما عدا مرصفـحم

ً العلامء فيه قديام وحـديثا، واسـتخراجأقوال املرصف، ونقل ها مـن ً
 العلـم أهـلبطون الكتب والبحوث، وتتبع الفتاوى الصادرة عـن 

 صادرة عن مؤسسات وجمامع أوواالختصاص، سواء كانت فردية 
، فكان األكثرية رأي أو مجاعية راءآ ندوات ختصصية متثل أوعلمية، 

ــا -ًهــذا العمــل بحمــد اهللا عمــال غــري مــسبوق  يف حــدود علمن

                                                                                                                         

 .»٦٠«سورة التوبة اآلية) ١(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٢١ 
 يف هـذه األقـوالا اجلهد يف تتبع  حيث اجتهدنا ما وسعن-املتواضع 

 .املسألة واستخالص النتائج التي ختمنا هبا هذا البحث
 : هذا الكتابإعداددواعي 

ولة ـمة وممــحلمـالت منظـ اليوم تتعرض الميةـاإلس األمة نإ
مس ـها وطـوابتـكيك يف ثـقداهتا، والتشـن معتـيل مـهدف النـتست

ام ـهل بـ من جنائهاـأب من دى الكثريـ جانب ما يوجد لإىل، ويتهاـه
دى بعـضهم ـلوك لــقيدة والـسـم، وانحراف يف العـوهلـدور حـي

كاك واملخالطــة ـوتــأثر رسيــع باملفــاهيم الفاســدة، نتيجــة االحتــ
ل العـبء عـىل ـعــذا العـرص، ممـا جـو سمة هـواالنفتاح الذي ه

ــيال،  ــدعاة ثق ــن عجــز شــديد يف وأصــبحتًال ــاين م ــدعوة تع  ال
 واإليـضاحًم يعد دور الدعوة مقصورا عىل الكلمـة ، فلاإلمكانات

واملوعظة، بل تشعبت الطرق، وتنوعت الوسائل، فأصبحت الكلمة 
ــاج  ــاج إىلحتت  براعــة وابتكــار إىل وســائل لنــرشها، والفكــرة حتت

 .وإيصاهلاها حاإليض



 
 

 
 ٢٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
بوع ـتاب املطــكــلة، والـيــرئي وسـرشيط املسموع واملــفال

 وسائل أقوى من أصبحت واإلذاعية لة، والقنوات الفضائيةـيـوس
 وتلقينها، وبناء املراكز وتزويـدها بالوسـائل يم املفاهوإمالءالنرش، 

ًالدعوية احلديثة، وتفريغ الدعاة املخلصني املؤهلني علميا القادرين 
 املفيـدة يف ميـدان الـدعوة األسـاليبعىل فهم لغة العرص وابتكـار 

ًأصبح أمرا ملحا ً. 
 املادية والتربعات التطوعية املتواضـعة ال تاإلمكاناوملا كانت 

 وجود اإلسالميةتفي بالغرض، ومل يعد لبيت مال املسلمني يف الدول 
نـه  أإىللمني ـ تنبيـه املـساألمـرليغطي منه هذا اجلانب، فقد اقتىض 

نـه ن العلـامء أـ مـٌ كبريٌد مرصف من مصارف الزكاة يرى عددجيو
 األفكـار يف مناهـضة  يـرصف منـه عـىل وسـائل الـدعوةأنيمكن 

 .دامة، واحلمالت املنظمة ضد املسلمنيـاهل
 غري واضح عند الكثـري مـن املحـسنني، بـل األمروملا كان هذا 

 التخـصص يف العلـوم الـرشعية أهلوعامة املسلمني ممن ليسوا من 
 . العلامء يف هذا املرصف بالتفصيلأقوال نعرض أن أردنا



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٢٣ 
ًحـال منقـذادم  تقـهان املتأمل هلذه الفتاوى جيدوإ   لكثـري مـن ً

 اإلسـالمية، وللشعوب اإلسالمي خارج العامل اإلسالميةاجلاليات 
 بل للشعوب العربية واملـسلمة التـي األجنبيةاملستضعفة يف الدول 

عرض لتلك احلمالت املنظمة واملمولة، التي تستهدف النيل من ـتت
لـه قداهتا، والتشكيك يف ثواهبا، وطمس هويتهـا، ويف ذلـك كـمعت

 مــن األمــة، وثوابــت التحريــف مــن اإلســالميةصــيانة للعقيــدة 
 واألثـراالهتزاز، وقد تـواترت الـشهادات عـىل املـردود الطيـب، 

 بمرصف إصدارها االستعانة يف ثم التي اإلعالمية لألدبياتالناجح 
مجـع  بعض املفاهيم التـي أإحياء آتت ثامرها يف وأهناالزكاة السابع، 

امعة لدى كثري من العوام، الذين ال عناية هلـم ُ السنة واجلأهلعليها 
 .بالعلوم التخصصية يف العقيدة والعبادة والسلوك

 
 
 

 



 
 

 
 ٢٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 شكر وتقدير

ت الزكـاة مـن عقـد ـوم به بيـذي يقـدور الرائد الـًإيامنا منا بال
صلة ــركيز عـىل القـضايا املتـمرات، والتــ مؤتـامةـوإقـندوات، 

اس برأي مدير مكتـب الـشئون بالزكاة، فقد رأى الباحثون االستئن
الرشعية يف بيت الزكاة الشيخ عيل سعود الكليب، والـذي تفـضل 

 اإلفتـاء فتاوى هيئة أبرزها بتزويدنا ببعض الفتاوى، ومن ًمشكورا
وفتاوى اهليئة الرشعية لبيت  اإلسالمية والشئون األوقافيف وزارة 

 كام املوضوعالزكاة، وفتاوى ندوات قضايا الزكاة املعارصة املتصلة ب
 وفتـاوى الزكـاة أحكـام" نـسخة مـن كتـاب إهـدائنانشكره عـىل 

، الـصادرة عـن بيـت الزكـاة يف "والصدقات والنذور والكفارات
 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

 :ًوقد رسرنا كثريا برده التايل
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٢٥ 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 العلامء يف املرصف الـسابع أقوال مؤلفو كتاب األفاضل األخوة
 اإلسـالميةوشموله سـبل تثبيـت العقيـدة  " ويف سبيل اهللا"للزكاة

 . املنحرفةاألفكارومناهضة 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وقد " ويف سبيل اهللا"فقد اطلعت عىل البحث اخلاص بمرصف
 العلامء بـني وأقوالًبينتم جزاكم خريا مجيع ما يتعلق هبذا املوضوع، 

 اهليئة الرشعية إليه ما ذهبت  هوأراهموسع ومضيق ووسط، والذي 
لبيت الزكاة وفتاوى قضايا الزكاة املعارصة، وجلنة الفتوى يف وزارة 

 .األوقاف
 للكتـاب الـذي بـني افةـباإلض، افـاألوقمرفق فتاوى وزارة 

 والذي فيه توسـط يف " وفتاوى الزكاة والصدقاتأحكام "أيديكم
 بكل وسيلة، ومنها  باجلهاد" يف سبيل اهللا "الرأي مع حتديد مفهوم 

 اهللا بكـل إىل مطـابع لطبـع كتـب للـدعوة وإنـشاءطباعة الكتـب، 
ــاء املــس ــدة الميةـاإلســاجد واملراكــز ـاللغــات، وبن  لتثبيــت عقي

 املجاالت وأما، إليه، ودعوهتم لإلسالم جلذب غريهم أواملسلمني، 



 
 

 
 ٢٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 فـيمكن الـرصف عهـااوأنو املجتمع بشتى صورها إليهاالتي حيتاج 
، التي جتدوهنا يف باب مصارف الزكـاة األخرىاملصارف عليها من 

 .أيديكميف الكتاب الذي بني 
 أخوكم                                                               

 عيل سعود الكليب                                                                 
 مدير مكتب الشئون الرشعية

  الكويت-بيت الزكاة                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٢٧ 
 :"ويف سبيل اهللا"أقوال العلامء يف املرصف السابع 

 الـسابع  العلامء يف املـرصفأقوالينبغي علينا قبل احلديث عن 
ً نبـني أوال املعنـى أن " ويف سـبيل اهللا"من مصارف الزكاة أال وهـو

 : للكلمةاألصيلي اللغو
ـذكــر ق، ويـريــطـ اللـاألصـيف : سبيلــال: رـاألثيقال ابن 

 عام يقع عىل كل عمـل غلب، وسبيل اهللاويــؤنث، والتأنيث فيها أ
ض ئ اهللا تعــاىل، بـأداء الفــراإىلُخـالص سـلك بــه طريـق التقـرب 

 فهو يف الغالب واقع عىل أطلقت وإذا التطوعات، وأنواعوالنوافل، 
  )١( ى صار لكثرة االستعامل كأنه مقصور عليه حتاجلهاد

 :  هلذه الكلمة يتضح لنااألثريوهبذا البيان من ابن 
كل عمـل خـالص :  هوةاللغ للكلمة يف األصيل املعنى أن – ١

 وأنواعض والنوافل ئ اهللا تعاىل، بأداء الفراإىلسلك به طريق التقرب 

                                                                                                                         

 طبـع بيـت األفكــار ٤١٠النهايـة يف غريـب احلــديث واألثـر البـن األثــري ص ) ١(
 .الدولية



 
 

 
 ٢٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
حلة التي يؤدهيا  الصااألعامل عىل كل فتطلق الكلمة إذن. التطوعات

 . اجلامعةأوالفرد 
 املقصود هبا أن فيفهم منها أطلقت إذا الكلمة يف الغالب أن – ٢

 .اجلهاد حتى صار لكثرة استعامله فيه كأنه مقصور عليها
 لذا فـإن العلـامء قـد السابقنيوألن الكلمة تشتمل عىل املعنيني 

 .اختلفوا يف تعيني املقصود من هذا املرصف
 العلـامء يف أقـوال أنتب الفقه والتفسري يتضح لنـا وباستقراء ك

 وهـو املـرصف الـسابع مـن " ويف سـبيل اهللا "بقوله تعاىلاملقصود 
 :مصارف الزكاة ال تتجاوز الوجوه التالية

 غـزو " ويف سـبيل اهللا "املقصود بقولـه سـبحانه: األولالقول 
 الكفار خاصة، واملرابطة يف الثغـور، ومـا حيتاجـه املجاهـدون مـن

 .وهو قول مجهور العلامء . سالح وعتاد
 الغـزو واحلـج " ويف سـبيل اهللا "املقـصود بقولـه: القول الثاين

وهو قول عبد اهللا بن عباس، وابن عمر، وحذيفة بن .والعمرة فقط
 . ريض اهللا عنهماليامن



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٢٩ 
حد من الـصحابة ريض اهللا عـنهم، وهـو ومل خيالفهم يف ذلك أ 

 بـن وإسـحاقواحلـسن البـرصي، بن سالم،  عبيد القاسم أيبقول 
 .صح الروايات عنه يف أأمحد اإلمامليه ذهب راهوية وإ

م لـ طلبـة الع" ويف سـبيل اهللا "املقـصود بقولـه: القول الثالث
ــه يف  ــاوىواقتــرص علي ــةالفت ــدين .  الظهريي ــن عاب ويف حاشــية اب
 .واملرغيناين كذلك
معنـاه  اجلهـاد ب" ويف سـبيل اهللا "املقصود بقولـه: القول الرابع

 فقط، بل يشمل كل إليهالشامل، فال يقترص عىل الغزاة وما حيتاجون 
 .الفكري، والرتبوي، واالجتامعي، والسيايس:  اجلهادأنواع

 ايسـاألسقق الرشط ـ حتإذا بيل اهللاـًفكل هذا يعترب جهادا يف س
ً، أيا كان نوع هذا األرض كلمة اهللا يف وإعالء، اإلسالمنرصة : وهو

 .حهاجلهاد وسال
ىل هذا ذهب بعض العلامء املتقدمني وعدد كبـري مـن العلـامء وإ

 أقـواهلماملتأخرين واملعارصين، كام يتضح ذلك من خـالل عـرض 
 .مفصلة يف هذا البحث



 
 

 
 ٣٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 العمــوم "  ويف ســبيل اهللا":املقــصود بقولــه: القــول اخلــامس

 اهللا عز وجل، من غزو إىلليشمل كل سبل الرب واخلري مما يتقرب به 
، وتكفـني اليتـامىمرة، وبناء مساجد، وقنـاطر، وكفالـة وحج وع

 ُاملوتى وطباعة املصحف الـرشيف، وكتـب الـسنة، وكتـب العلـم
 اهللا إىل عـىل الـدعاة واإلنفـاقم، لـ التـي تنـرش العاألرشطةونسخ 

ىل وإ. ات الرب وحتفـيظ القـرآن الكـريماملتفرغني لذلك، وعىل مجعي
 هـذا بعـض إىلهـاء، ومـال هذا يشري ما نقله القفال عن بعض الفق

 .كام سنقف عليه من خالل هذا البحث. املتأخرين واملعارصين
ويف الصفحات التالية سوف نعرض بإذن اهللا تعاىل كالم العلامء 

 .الذين قالوا بالرأي الرابع، واخلامس حتى تعم الفائدة
وسبب اقتصارنا عىل هذين الرأيني ليس من قبيل الرتجيح بـني 

ْاألولـني ن القولني  الفائدة، ألإمتاممن باب  وإنام، اآلراء َ مـشهوران َّ
نه  أإىل قول اجلمهور، بل ذهب البعض فاألوليف كتب العلم كلها، 

 . معروفة ومعروضة يف كتبهموأدلته.  العلمأهل إمجاع
والثاين قول عدد من املتقدمني من فقهاء وغريهم، كـام سـبقت 

 . قبل قليلإليه اإلشارة



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٣١ 
 عىل طلبة العلم وما حيتـاجون اإلنفاق: لث وهووأما الرأي الثا 

 . فهو داخل يف القول اخلامس، فهو من مجلة وجوه الرب واخلريإليه
لامء املندرجة يف الرأي الرابع ـ العأقواليار ـوكان معيارنا يف اخت

ً ومل يتوسـع فيـه توسـعا يلغـي " سبيل اهللا "التوسع يف معنى: وهو
 ذكرنا للقـول اخلـامس وأماكاة، مصارف الزمفهوم احلرص يف بقية 

ُ القـرب وسـبل أنواعالتوسع يف مفهوم سبيل اهللا ليشمل كل : وهو
 يف اإلنفاق أجاز من أناخلري فإن ذلك من باب تتميم الفائدة، ولبيان 

 .أوىلاجلهاد الفكري من باب ذلك فهو جييزه يف 
 دون أصـحاهبا إىل وعزوهـا األقوالوسنقرص جهدنا عىل مجع 

 . ترجيحوأمناقشة 
 .، وخامتة ثالثة فصول يكون ذلك من خالل أنوآثرنا 

 
 
 
 
 



 
 

 
 ٣٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 : األولالفصل 

 .، وهيئات رشعيةإسالميةونتناول فيه ما صدر عن مؤسسات 
 :الفصل الثاين

 ثني ومفـرسين قـدامىُقهاء وحمد العلامء من فأقوالنعرض فيه 
يـب الزمنـي قـدر ت عـىل حـدة، مـع مراعـاة الرتً، كـالومعارصين

 .ناإلمكا
 : اخلامتةأما

 كـل فريـق بـشكل وأدلة، األقوالفاشتملت عىل خالصة هذه 
ً وضـوحا وأيـرس مقارنـة وأكثـرًقل تشعبا،  مما جيعل املسألة أإمجايل

 . وجه االختالف فيهاوإدراك هبا، اإلملامفيسهل عىل القارئ 
هه ـًعله خالـصا لوجــهدنا، وجيـقبل جـ يأن ُألـ تعاىل نسواهللاَ

 .جر الصواب، أجر االجتهاد وأاألجرينزينا ن جيالكريم، وأ
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٣٣ 
 األولالفصل  

 إسالميةما صدر عن مؤسسات 
 والبحوث الرشعية اإلفتاء قطاع -اإلفتاء إدارةما صدر عن  .١

 .يف دولة الكويت
 .ما صدر عن اهليئة الرشعية ببيت الزكاة يف دولة الكويت .٢
 . يف مكة املكرمةاإلسالميما صدر عن املجمع الفقهي  .٣
 واإلفتـاء صدر عن الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة ما .٤

 .واإلرشادوالدعوة 
 . بالقاهرةاإلسالمية للشئون األعىلما صدر عن املجلس  .٥
 .اإلسالميتوصيات ندوة االقتصاد  .٦
 
 
 
 
 



 
 

 
 ٣٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 والبحوث الرشعية اإلفتاء قطاع -اإلفتاء إدارةما صدر عن  - ١

 .يف دولة الكويت
زارة األوقــاف والــشئون  جــاء يف الفتــوى الــصادرة عــن و–أ 

 :اإلسالمية يف الكويت ما ييل
 رصف الزكاة يف جماالت دعوية غري منصوص عليها

ب الواقع املر الذي يعيشه املسلمون اليوم يف املجاالت ب بس–س 
 شبه املتوقفـة أوحد بنود الزكاة املتوقفة ل أاإلعالمية أال يمكن حتوي

املؤلفـة قلـوهبم، إىل  » ٣« ابـن الـسبيل » ٢«  ويف الرقاب » ١« مثل
 إىلاملجاالت اإلعالمية اإلسالمية النافعة للمسلمني لتقريب الناس 

 ؟وأخالقهمكتاب رهبم، وسنة نبيهم، واحلفاظ عىل عقيدهتم 
 :أجابت اللجنة بام ييل
 يف الـسؤال ليـست متوقفـة وال شـبه إليهاالبنود الثالثة املشار 

 . من ذي قبلأكثر وجماله آلناموجود » املؤلفة قلوهبم «متوقفة، فبند
ًن كان غنيا يف ، وإ فقري حيث هوألنهكذلك، » ابن السبيل«وبند 

 .بلده



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٣٥ 
 املـسلمني، وبـه رصح أرسىيعترب منـه فكـاك » الرقاب «وبند 

 غري ما إىلًاحلنابلة وال جيوز أصال حتويل مرصف من مصارف الزكاة 
 املصارف  بعض احلاجات العرصية بأحدإحلاق يمكن وإنامورد فيه، 

الثامنية بمستند رشعي صحيح، ومن ذلك الرصف عـىل املجـاالت 
 لغري اإلسالمية الدعوة إىل، التي توجه مبارشة اإلسالمية اإلعالمية

 لتثبيـت املــسلمني املعرضــني أو، اإلســالماملـسلمني، للــدخول يف 
 الذي هـو » يف سبيل اهللا «، وذلك من بندواإلحلادألخطار التنصري 

  اجلهـاد واهللاأنـواع، ألن هذه املجاالت نـوع مـن هاد يف اجلاألصل
  )١( علمأ

 اإلفتـاءً وجاء يف فتوى أخرى صـادرة أيـضا عـن قطـاع –ب 
 :ما ييل الكويتية األوقاف بوزارة اإلفتاء إدارةوالبحوث الرشعية 

 
 

                                                                                                                         

التـابع . جمموعة الفتاوى الرشعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الـرشعية) ١(
 .»٥/٨٧،٨٦«لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت



 
 

 
 ٣٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 اإلسالمية الدعوة الزكاة لصالحدفع 

جلنـة بـدر عـضو / جلنة االستفتاء املقدم من السيد ُعرض عىل 
 :خريية ونصه

تقوم جلنتنا بتكفل مصاريف بعض الـدعاة العـاملني يف بعـض 
 أمـوروتعلـيم املـسلمني  اإلسـالميةلنرش الدعوة  اإلسالميةالدول 

 زكاة، فهل جيوز رصفها واسـتعامهلا أموال اللجنة إىلدينهم، وتصل 
 .يف هذا الوجه

ــة الــسيد منــديل مــن طــرف صــاحب إىلوقــد حــرض   اللجن
 بأن هؤالء الدعاة هم مؤهلون للدعوة، وهـم مـن وأفاد االستفتاء،

 بـني املـسلمني اإلسالميةخرجيي كلية الرشيعة، ويقومون بالدعوة 
 .والنصارى
 : اللجنة بام ييلأجابت

 إذا والـدعاة، اإلسـالميةجيوز دفع مال الزكاة لصالح الـدعوة 
م  وتعريفهاإلسالم إىلكان جمال الدعوة بني غري املسلمني لدعوهتم 

املؤلفـة  « وبند»يف سبيل اهللا «، وذلك يف بندإليه تأليف قلوهبم أوبه 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٣٧ 
وكذلك جيوز الرصف من الزكاة عىل الدعوة بني املسلمني . »قلوهبم 

 كان املستفيدون من تلك اخلدمات التعليمية والتطبيقية هم مـن إذا
، ولكـن خيـشى األغنيـاء كانوا مـن إذاالفقراء واملساكني، وكذلك 

  )١( علم التنصري واالرتداد واهللا أألخطارعرض عليهم الت

 التاليـة والـرد عليهـا مـن جلنـة األسئلةً كام صدرت أيضا –ج 
 . بدولة الكويتاإلسالمية والشئون األوقافالفتاوى بوزارة 

 -:األولالسؤال 
يتقدم بعض املسلمني بطلب مساعدة لدفع املصاريف الدراسية 

 مال إالنه ليس لدى اللجنة أ يف املدارس اخلاصة، وحيث ألوالدهم
 عالزكـاة مـالزكاة، فهل جيوز دفع مثل هـذه املـصاريف مـن مـال 

  هذه املدارس ليست مدارس رشعية؟أنمالحظة 
 كانت املدارس اخلاصة، متهمة، ولو إذنه رأت اللجنة أ: اجلواب

 إرسـال التبـشري فيكـون بـأعاملعن طريق غري مبارش، بأهنا تقـوم 
ً، حتى ولو مل تقم هذه املـدارس بتلقيـنهم شـيئا ً حراماإليها األوالد

                                                                                                                         

 .»٨/٦٦«الفتاوى الرشعية) ١(



 
 

 
 ٣٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 هـؤالء أمـور أوليـاء التي تأخذها مـن األموالن ، ألاإلسالمضد 

 كانـت إذا أمـا، لإلسـالمًالطلبة تعترب تشجيعا للمبرشين املنـاوئني 
ًاملدارس اخلاصة تقوم بتثقيف الطلبة تثقيفا إسالميا مناسـبا لـسنهم  ً ً

يـستطيعون  هؤالء الطلبة ال أمور اءأولي، وكان األخرىمع العلوم 
بالقدر الذي  الزكاة أموال يعانوا من أن من اإلنفاق عليهم فال مانع

  )١( علمواهللا أ. يدفع حاجتهم

 -:السؤال الثاين
فـإن . » دنيويـةأوسـواء علـوم دينيـة  «السؤال عن طلبة العلم

 يتقـدمون بطلبـات مـساعدة السـتكامل أمـورهم أوليـاء أوالطلبة 
 الزكاة واخلريات أموالة يف اجلامعة، ويف اخلارج، وذلك من الدراس

ن  تكفيها يف الظروف العادية، وأاألرسةًوالصدقات، علام بأن موارد 
 . استمرار الطالب يف الدراسة هو ما دفعهم لطلب املساعدةأعباء

 أو اخلـريات أو الزكـاة أمـوالفهل ترصف هلم مساعدات مـن 
 الصدقات؟

                                                                                                                         

 - وزارة األوقــاف والــشئون اإلســالمية- جلنــة الفتــوى-٨/٨١٢فتــوى رقــم) ١(
 .الكويت



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٣٩ 
ً طالب العلم سواء كان العلم دينيـا أننة  رأت اللج-: اجلواب 

 كـان غـري إذا جيـوز رصف الزكـاة لـه األمـة إليـهً دنيويا حتتـاج أو
  . )١(مستطيع

 :السؤال الثالث
 واإلنفـاق اإلسـالميةما هو احلكم الـرشعي يف بنـاء املـدارس 

 عليها من الزكاة؟
ــواب ــدة يف : اجل ــستها املنعق ــك يف جل ــة يف ذل ــرت اللجن نظ

 بنـاء أن تـرى جلنـة الفتـوى ": رت اجلواب التايل وقر١٦/١/٧٨
 كان الغرض إذا عليها من الزكاة جائز واإلنفاق اإلسالميةاملدارس 

  )٢( علم واهللا أاإلسالمية عليها خدمة الدعوة واإلنفاق إنشائهامن 

 
 

                                                                                                                         

ــم: املرجــع) ١( ــوى رق ــوى-١٠٠/٨١فت ــة الفت ــشئون - جلن ــاف وال  وزارة األوق
 . الكويت-اإلسالمية

ــم) ٢( ــوى رق ــوى-٣/٧٨فت ــة الفت ــشئون اإلســالمية- جلن ــاف وال  - وزارة األوق
 .الكويت



 
 

 
 ٤٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 :السؤال الرابع

 املدارس الدينية والعـرصية يف إلنشاء دفع مال الزكاة جيوزهل 
 رواتب املدرسني، ورشاء حاجيات الدراسة للطلبـة جيبويت، ودفع

املسلمني املحتاجني، وهناك بعـض الطـالب غـري املحتـاجني ممـن 
ًيدفعون رسوم الدراسة، علام بأن هناك نشاطا تبشرييا خيـشى منـه،  ً ً

  تنصري قلة من املسلمني هناك؟إىل وأدى سيئة عىل الشباب، أثاروله 
ذه ـاة عىل بنـاء مثـل هــكزــ الوالـأمرف ـوز صـجي: اجلواب

ني نفقاهتا، ما دامت تنشأ لتعليم الطلبة الفقراء، ولدرء املدرسة، وتأم
 الزكاة هلذا أموال التنصري عنهم، كام جيوز استئجار مبنى من أخطار

كـام جيـوز » الفقـراء واملـساكني «الغرض، ويكون الرصف من بنـد
 مناسب يوضع جر يؤخذ منهم أأن فيها، عىل األغنياءتدريس الطلبة 

 أخطاريف مصالح املدرسة نفسها، ويف حال اخلشية عىل الطالب من 
ًطلقا، ويكون من ـتفيد منها الطلبة مـ يسأنصري جيوز ـ والتناإلحلاد



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٤١ 
 عىل سيدنا حممد وعىل علم وصىل اهللاواهللا أ. »يف سبيل اهللا «مرصف 

  .)١( آله وصحبه وسلم

 :ة يف دولة الكويتصدر عن اهليئة الرشعية ببيت الزكا  ما– ٢
 وفتـاوى الزكـاة والـصدقات والنـذور أحكـام «ورد يف كتاب

 :يت الزكاة يف الكويت ما ييلبالصادر عن » والكفارات
 " يف سبيل اهللا"مرصف

 اجلهاد بمعناه الواسع الـذي به يراد "يف سبيل اهللا" مرصفإن
 كلمة اهللا، ويـشمل مـع القتـال وإعالءبام مفاده حفظ الدين،  قرره

، والعمل عىل حتكيم رشيعته، ودفـع الـشبهات اإلسالم إىلدعوة ال
 .التي يثريها خصومه عليه، وصد التيارات املعادية له

وهبذا ال يقترص اجلهاد عىل النشاط العسكري وحـده ويـدخل 
 :حتت اجلهاد هبذا املعنى الشامل ما ييل

 التي يقوم عليهـا رجـال اإلسالم إىلمتويل مراكز الدعوة  -أ 
 بمختلـف اإلسـالم، هبدف نرش اإلسالميةون يف البالد غري صادق

                                                                                                                         

ة األوقــاف والــشئون  وزار- جلنــة الفتــوى-٨٤/خ/٤٤فتــوى رقــم: املرجــع) ١(
 . الكويت-اإلسالمية



 
 

 
 ٤٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
كـل مـسجد  العرص وينطبق هذا عىل تالءمالطرق الصحيحة التي 

 .اإلسالميةدعوة لً يكون مقرا لإسالمييقام يف بلد غري 
 اإلسـالمية األقليات بني اإلسالم تثبت متويل اجلهود التي -ب

 رقاب املسلمني، والتـي يف الديار التي تسلط فيها غري املسلمني عىل
  )١( ية من املسلمني يف تلك الديارقتتعرض خلطط تذويب الب

 بمكـة اإلسـالمي ما صـدر عـن جملـس املجمـع الفقهـي – ٣
 :املكرمة

 التابع لرابطة العـامل اإلسالميعن جملس املجمع الفقهي صدر 
 يف دورة انعقـــاده الثانيـــة بمكـــة املكرمـــة فـــيام اإلســـالمي

 اسـتفتاء هـ، عندما ورد إليـه٨/٥/١٤٠٥هـ، ٢٧/٤/١٤٠٥بني
 :بشأن تقسيم الزكاة والعرش يف باكستان القرار التايل

بعد اطالع املجلـس عـىل ترمجـة االسـتفتاء الـذي يطلـب فيـه 
 الكريمـة اآليةحد مصارف الزكاة الثامنية املذكورة يف هل أ: اإلفادة
 م إنأ يقتـرص معنـاه عـىل الغـزاة يف سـبيل اهللا "ويف سبيل اهللا"وهو

                                                                                                                         

. »م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣« أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات) ١(
 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية. ١١٧،١١٦ص.  الزكاة يف دولة الكويتتبي



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٤٣ 
: سبيل اهللا عام لكل وجه من وجوه الرب من املرافق واملصالح العامة 
.. من بناء املسجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبث الـدعاة

 أنوبعد دراسة املوضوع ومناقشته وتداول الـرأي فيـه ظهـر . الخ
 :للعلامء يف املسألة قولني

ريمة عىل الغزاة  الكاآلية يف "ويف سبيل اهللا"قرص معنى: حدمهاأ
 هـذا القـول وأصـحابيف سبيل اهللا، وهـذا رأي مجهـور العلـامء، 

 مـن الزكـاة عـىل املجاهـدين "ويف سـبيل اهللا"يريدون قرص نصيب
 .الغزاة يف سبيل اهللا تعاىل

 سبيل اهللا شامل عام لكل طرق اخلري، واملرافـق أن:القول الثاين
وبنـاء املـدارس العامة للمسلمني، من بنـاء املـساجد، وصـيانتها، 

 املـؤن احلربيـة وبـث وإعداد الطرق، وبناء اجلسور، والربط، وفتح
الدعاة، وغري ذلـك مـن املرافـق العامـة، ممـا ينفـع الـدين وينفـع 
املسلمني، وهذا قول قلة من املتقدمني، وقد ارتضاه واختـاره كثـري 

 الفـريقني قـرر أدلـةمن املتأخرين، وبعد تـداول الـرأي ومناقـشة 
 :األكثرية ما ييلاملجلس ب
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ة من علامء املسلمني  القول الثاين قد قال به طائفأن إىلً نظرا – ١

وله ـل قــريمة مثــ الكـاتـاآليـض ـًن له حظا من النظر يف بعـوأ
 ﴿ :تعاىل                          

                               ﴾)١( 
ً رجال أن الرشيفة مثل ما جاء يف سنن أيب داود األحاديثومن 

 فقال هلا النبي صىل اهللا جعل ناقة يف سبيل اهللا، فأرادت امرأته احلج،
  )٢( ."اركبيها فإن احلج يف سبيل اهللا"له وسلمعليه وآ

 كلمة اهللا إعالء القصد من اجلهاد بالسالح هو أن إىلً ونظرا – ٢
ًأيـضا يكـون  كلمة اهللا تعـاىل كـام يكـون بالقتـال إعالءن تعاىل، وأ
 اهللا ونرش دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدهتم عىل إىلبالدعوة 

 أمحـد اإلمـاموملـا روى . ً جهـادااألمرين مهمتهم، فيكون كال أداء
 النبي صىل أن - ريض اهللا عنه-نسائي وصححه احلاكم عن أوالنس

                                                                                                                         

 .»٢٦٢«سورة البقرة اآلية) ١(
ـــــو داود يف) ٢( ـــــه أب ـــــك-أخرج ، »١٩٩٠« احلـــــديث- كتـــــاب املناس

 .»٦/١٦٤«وصححه، والبيهقي يف السنن الكربى» ١/١٤٨،١٨٣«كمواحلا
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٤٥ 
 جاهدوا املـرشكني بـأموالكم وأنفـسكم ":له وسلم قالاهللا عليه وآ 

  .)١( "وألسنتكم

كري ـزو الفـــ حمــارب بالغــالمـاإلســ أن إىلًظرا ـ ونــ– ٣
 الدين، أعداءوالعقدي، من املالحدة، واليهود، والنصارى، وسائر 

 املادي واملعنـوي، فإنـه يتعـني عـىل  الدعمعمهمدن هلؤالء من يوأ
، وبـام اإلسالم يقابلوهم بمثل السالح الذي يغزون به أناملسلمني 

 . منهأنكىهو 
 هلــا أصــبح اإلســالمية احلــروب يف الــبالد أن إىلً ونظــرا – ٤

وزارات خاصة هبا، وهلا بنود ماليـة يف ميزانيـة كـل دولـة بخـالف 
 يف ميزانيات غالب الدول مساعدة اجلهاد بالدعوة، فإنه ال يوجد له

 .وال عون

                                                                                                                         

، »٤٣٠٤«رقـم احلـديث» ٦/٧«والنسائي يف الكربى» ٢٠٥٤«أخرجه أبو داود) ١(
ــــــستدرك» ٣/٢٥١،١٢٤«وأمحــــــد يف مــــــسنده » ٢/٩١«واحلــــــاكم يف امل

 .»٤٧٨«وابن حبان»٢٤٢٧«احلديث
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دخول الدعوة : - املطلقةباألكثرية -لذلك كله فإن املجلس قرر

 "ويف سبيل اهللا" يف معنىأعامهلا اهللا تعاىل وما يعني عليها، ويدعم إىل
 . الكريمةاآليةيف 

  .)١( أمجعنيهذا وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

 واإلفتـاءرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة  ما صدر عن ال– ٤
 :واإلرشادوالدعوة 

 واإلفتــاءبحـوث العلميــة لفقـد صــدر عـن الرئاســة العامــة ل
 : يف هذا اخلصوص الفتوى التاليةواإلرشادوالدعوة 

 هـ١١/٢/١٤١٠تاريخ ب» ١٢٦٢٧«فتوى رقم
 :احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه وبعد

 عـىل واإلفتـاءة الدائمـة للبحـوث العلميـة فقد اطلعت اللجن
 ، سـامحة الـرئيس العـامإىلعبد اهللا اخلـاطر .  املقدمة من داألسئلة

وأجابت . هـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ » ٧٢٤٨« برقمإليهاواملحالة 
 :ام ييلا عقبه بعن كل منه

                                                                                                                         

 إعـداد»  البلـد احلـرامرعية يف املسائل العرصية من فتـاوى علـامءـالفتاوى الش«) ١(
 .»٢٦٩-٢٦٨ص«خالد بن عبد الرمحن اجلرييس
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٤٧ 
رة ـانه، ونصـته سبحـ لكلمالءـإعل اهللا ـهاد يف سبيـاجل: متهيد 

ًعه عقيدة وعمال، وتذليال ملا قد يكون يف طريـق ، ونرش لرشائلدينه ً
ذلك من عقبات واجب عىل املسلمني، وذلك مما خيتلف بـاختالف 

 لإلسـالم، فـيام يكيـدون بـه أعـدائهم أحـوال، واختالف أحواهلم
  :واملسلمني، قال تعاىل

﴿                                

                              

                        ﴾)١(  

ة  ما استطاعوا مـن العـددادـإعفأوجب سبحانه عىل املسلمني 
ًعموما، من قوة جيش، وتوفري ما حيتاجه من سالح وتدريب عليـه 

 احلجـة ودحـض الـشبه إلقامـةلقتال الكافرين، ومن قوة يف العلم 
ً بيانا قوليـا أوً عىل اجلهاد قتاال لإلنفاقوقوة مالية  وقـد .. ً كتابيـاأوً

جاهدوا املرشكني ":  أنه قالثبت عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
  )٢( »وألسنتكمكم وأنفسكم بأموال

                                                                                                                         

 .»٦٠«سورة األنفال اآلية) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
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ً داود والنسائي، فذكر عليه الـسالم أنواعـا مـن وأبو أمحدرواه 

 :األسئلة، وعىل هذا جياب عن  يف سبيل اهللاجلهاد
 :األولالسؤال 

 تدفعون الزكاة للدعاة، ولكن هل جيوز دفـع الزكـاة أنكمنعلم 
لـم بـأن  عىل مثلهم، مـع العإالملوظفي املركز الذين ال يقوم املركز 

 ولكـنهم يـستطيعون خـرآهؤالء املوظفني ليس لدهيم دخل مادي 
ً، ولكن املركز سيصبح مـشلوال ومعطـال عـن خرآالعمل يف مكان  ً

 .العمل
حارس »٣«. إداريمدير » ٢«. سكرتري» ١«: أمثلة من املوظفني

.  املدرسـةمدرسـون يف» ٥«.  عامـةإعالناتمسئول » ٤«. وطباخ
 .مدير للمدرسة»٦«

 :اجلواب
اء ـرية، بإلقــكــوة الفـه بالقـ حياربونالمـاإلس داءـأع كان إذا

 يف الـدين، وجـب عـىل علـامء واإلحلـاد، اآلياتبه، وحتريف ـالش
 الـشبهة وإزالة حياربوهم بنفس السالح، بإقامة احلجة، أناملسلمني 
 إىل احلق، وبيانه بدليل يدمغ الباطـل ويدحـضه، وهيـدي وإيضاح
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٤٩ 
ل مـرشوعية اجلهـاد بالقتـال ـنـت احلـال قبـسواء السبيل، كـام كا 

له وسلم يفعـل ذلـك قبـل ، فقد كان النبي صىل اهللا عليه وآدهـوبع
 بيت اهللا احلرام، ويبلغهم دعـوة إىلاهلجرة وبعدها، فيلقى الوافدين 

، ويقف يف بعض املشاعر وينادي بـأعىل صـوته يـا معـرش اإلسالم
 إىل، وكـان يـسافر  اجتمعوا بلغهم كلمة التوحيـدإذاحتى .. قريش

 أرسـل، وقد اإلسالمدعوة ئف ليبلغ من فيها بعض اجلهات، كالطا
، ويعلمـوهنم القـرآن، أهلها بعض البالد كاملدينة دعاة يرشدون إىل

ً بعض القبائل، كرعل، وذكوان وبعث معاذا إىل بعض القراء وأرسل
 األمم عظامء الدول وكرباء إىل اليمن، وكتب إىلوغريه من الصحابة 

، وباجلملة جاهد يف سبيل اهللا بالقول، اإلسالم إىلًتبا يدعوهم فيها ُك
 أمـربـل . اجلهاد بالسيف والرمح والنبال والكتابة، والبعوث، قبل 

ًحسانا  املـسلمني  ينازل املرشكني بالشعر حينام أخـذوا حيـاربون أنَّ
 جييبوا من قـال أن الصحابة وأمر جييبهم، أن، فأمره أعصابحرب 
م، لنا العزى وال عزى لكم، وعلمهم كيـف جييبـوهن: فرينمن الكا

رشف يؤلـب الكفـار عـىل وكان بعض الكفار مثـل كعـب بـن األ
 أناملسلمني، ويوقد نار الفتنة، فرأى النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
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ًيندب بعض الصحابة لقتله، ختلصا من سعيه جاهـدا يف   نـار إيقـادً

ا، الـشبهة تقابـل باحلجـة احلرب، فكـل حـرب تقابـل بـام يناسـبه
الواضحة، والسيف بالسيف، والدعاية بالدعاية، والتمويه بحـسن 

 احلق، فإنفاق املال عىل من يقوم من الدعاة بمثل هذه وإظهارالبيان 
 له يف اجلهـاد يف سـبيل إنفاق مهمتهم أداء وفيام يلزم هلم يف األعامل

 .ه من مصارفهاالزكاة لكونأموال  ينفق يف ذلك من أناهللا، فيجوز 
 :السؤال الثاين

 ديون حتملها القائمون عليه، وهي يف ذمتهم، وهـذه عىل املركز
.  الديون من الزكـاة؟عالديون هي بعض قيمة املركز، فهل جيوز دف

 اخلري لرصفها يف مصارفها أهلوتوجد زكاة لدى املركز مدفوعة من 
 فهل تدفع من هذه الزكاة املوجودة لدى املركز؟

 :الثالثالسؤال 
ــز  ــصارف املرك ــاة مل ــوز رصف الزك ــل جي ــرىه ــل األخ  مث

 رضائب؟/هاتف/تدفئة/كهرباء
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٥١ 
 :واجلواب 

 أهل بلندن ينهجون يف دعوهتم منهج اإلسالمي كان املنتدى إذا
ُهللا وسنة  كتاب اإىل واملواعظ األحكامالسنة واجلامعة، فريجعون يف 

عهم عىل كتب له وسلم، ويعتمدون يف مراجرسوله صىل اهللا عليه وآ
ً مبنى يكون مركزا هلم جيمع شتاهتم، ويكون إىلالسلف، واضطروا 

 من املوظفني، ويعقدون فيه جلساهتم للتشاور إليه ملن حيتاجون ًمقرا
، فال فيام بينهم يف شئون الدعوة والتخطيط لنجاحها، وقوة انتشارها

 ممـا جتمـع لـدى املـسئولني عنـه مـن بأس من دفع قيمة ذلك املبنى
تدى ـصارف الكهربـاء إلنـارة املنـــع مـوز دفــلزكاة، وكـذا جيـا

وتدفئته، ودفع ما لزم من الرضائب ومصاريف اهلاتف مما جتمع من 
 .الزكاة لدى املسئولني عن املركز

 :السؤال الرابع
ًهل جيوز دفع الزكاة لطلبة يدرسـون يف اخلـارج علومـا ماديـة 

مع العلم بأهنم يمكـن  يف حالة انقطاع املنح عنهم، "ليست رشعية"
 بام عندهم من حتصيل علمي؟ وكيف ونل بلدهم، فيعمإىلرجعوهم 

 ؟.. بلدهإىل عمن ال يستطيع الرجوع األمريكون 
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 :واجلواب

ً كان هؤالء الطالب يدرسون علوما ماديـة مباحـة كالطـب إذا
 إليها حيتاج أو الدعاة، ومن يقوم بخدمتهم من املوظفني، إليهاحيتاج 

 إلمتـام وانقطعت عنهم املنح، وليس لدهيم مـا ينفقونـه املسلمون،
 بالدهم لريتفقـوا بامهلـم إىل تعذر عليهم الرجوع أوتلك الدراسة، 

 إلمتـامدفع نفقـاهتم مـن الزكـاة، ُ تـأنفيها من عقار ونحوه، جـاز 
 .إليهم املسلمني أودراستهم، حلاجتهم وحاجة دعاة املركز 

 :السؤال اخلامس
 كمجلة البيـان وهـي إسالمية جمالت أو  كتبإرسالهل جيوز 

 اإلسـالم، ونـرش أهلها البالد الفقرية لتعليم إىل شاء اهللا إن إسالمية
 ؟.. الزكاةأموالفيها من 

 :واجلواب
ً التي تبني احلق بالـدليل عقـال ونقـال اإلسالمية الكتب إرسال ً

 يف املجالت والصحف هداية اإلسالميةوتنترص له، ونرش املقاالت 
ًطل، وردا عىل الشبهة مـن طـرق اًلرصاط املستقيم ودحضا للب اإىل

 اهللا، واجلهاد يف سبيل، فيجـوز رصف الزكـاة يف ذلـك، إىلالدعوة 
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٥٣ 
 واألحكـام عىل نـرش العقيـدة الـصحيحة، وإعانةنرصة لدين اهللا،  

ُالرشعية التي يشهد هلا الدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله صـىل اهللا 
 عىل نبينا حممـد وآلـه وصىل اهللا..  التوفيقوباهللا... عليه وآله وسلم
  .)١( وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة
 الرئيس نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عبد الرزاق عفيفي

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

الرئاسة العامة لدراسات والبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة ) ١(
 .هـ١١/٢/١٤١٠بتاريخ » ١٢٦٢٧«العربية السعودية فتوى رقم
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 : بالقاهرةاإلسالمية للشئون األعىل ما صدر عن املجلس – ٥

املجلـس  أعـده الذي »املنتخب يف تفسري القرآن «ورد يف كتاب
 :ما ييل:  بالقاهرةاإلسالمية للشئون األعىل
  هم الغزاة، بام يعينهم عىل اجلهاد يف سـبيل اهللا" ويف سبيل اهللا "

  )١( وما يتصل بذلك من طرق اخلري ووجوه الرب

 :اإلسالمي توصيات ندوة االقتصاد – ٦
  )٢( اإلسالميمن توصيات ندوة االقتصاد 

ها االجتامعيـة ومـن زكاة ووظيفت البحوث املتعلقة بالإلقاءبعد 
 : التايلحثمجلتها الب
 

                                                                                                                         

إصدار املجلس األعىل للشئون اإلسـالمية وزارة » ١/٢٦٩«املنتخب يف التفسري) ١(
 .» م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ «ُ الطبعة السابعة، جلنة القرآن والسنة-  مرص-األوقاف

 ١٣٧،١٣٦انظر هذه التوصيات مفصلة يف نرشة أنبـاء اجلامعـة األردنيـة العـدد ) ٢(
 -هــ١٤٠٣ م املوافـق لـشهري رجـب وشـعبان ١٩٨٣لشهري نيسان وأيـار عـام 

 نرشة شهرية تصدر عن مديرية العالقـات الثقافيـة ، ونرشة أنباء اجلامعة٣١-٣٠ص
 إنفـاق "حممد عبد القادر أبـو فـارس يف. د«ًهـ نقال عن.١العامة يف اجلامعة األردنية 

 .١١٠ص» "الزكاة يف املصالح العامة 
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٥٥ 
  

  مصرف في سبيل اهللا
  المفهوم والنطاق

 
 مقدم للسادة

  واألصحابمربة اآلل 
 دولة الكويت

 
 إعداد

 رياض منصور اخلليفي. د 
 هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦

 
 
 
 



 
 

 
 ٥٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

باحلنيفيـة ده والـصالة والـسالم عـىل مـن بعثـه احلمد هللا وحـ
وعىل آله  لسمحة، سيدنا حممد نبي الرمحة صىل اهللا عليه وآله وسلما

ً، وسلم تسليام كثريااألبرار وصحبه األطهار ً. 
 والفقهيـة األصولية تاالستدالالفهذه ورقة ضمنتها مجلة من 

 اآليـةالـوارد يف نـص » يف سـبيل اهللا «التي تتصل بداللة مـصطلح
ة الثامنيـة، وقـد ضـمن مـصارف الزكـا» ٦٠يـةآ/التوبـة«الكريمة 
 واألصـحاب اآللمـربة /  عىل سـبيل اخلـصوص للـسادةأعددهتا

، »يف سـبيل اهللا«ًاخلريية، إثباتا ملرشوعية بذل الزكاة هلا من مرصف 
وذلك بعد الوقـوف عـىل أهـداف املـربة وطبيعـة عملهـا، وقـراءة 

 الزكاة أموال العلمية املباركة، فألفيتها جديرة بالدعم من إصدارهتا
 .رصف املذكورمن امل

 :وتضمن هذه الورقة املحاور الرئيسية التالية
 . املسألةأمهية -١
 . العام للخالف يف املسألةاإلطار -٢
 .الدالئل والشواهد عىل الراجح املختار -٣



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٥٧ 
 .االعرتاضات الواردة عىل الراجح املختار -٤ 

 .ضوابط الراجح املختار -٥
 .رس االختالل يف فقه مقتىض الداللة -٦
 .املالحق -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 ٥٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
  أمهية املسألة: ًأوال
الركن الثالث « املسألة من كوهنا تتصل بفريضة الزكاةأمهيةتنبع 

 مصارف الزكاة من كتاب آية، كام ختتص بتفسري »اإلسالم أركانمن 
َ نفيها تدأو القول بإثبات املسألة أناهللا تعاىل، حيث  ٌين عظيم اخلطر َ ُّ

ًام وحديثا، ورغمبرز تطبيقات الزكاة قديأالتصاله بأحد   اخلالف أن ً
 املـسألة ذات خطـر أن إالالعلمي يف املسألة معترب يسعه االجتهاد، 

 لألمـةيـد الـدين وتـرميم الواقـع العمـيل دثر جليل يف جتعظيم وأ
 يأخـذ أناملسلمة، وعىل هذا فإن الرتجيح املختار مهام يكـن جيـب 
 إىلُيــركن بعــني االعتبــار خطــر املــسألة يف واقعهــا املعــارص، وأال 

ً اجلمود املنقول فيها جريا عىل املألوف، فـإن أوًالتحكم فيها تقليدا، 
ُالتشديد حيسنه كل أحد ُ ِ  ، بل البد من اعتبـار املقاصـد الـرشعية يف ُ

 صـحيح النـصوص الـرشعية إعـاملًاملسألة، فضال عام يتعـني مـن 
 .  وقويم القواعد الفقهيةاألصوليةورصيح الدالئل 

كرب مما سبق العرص احلديث بات للمسألة أمهية أ واحلقيقة أنه يف
يف حـــدود اجلهـــاد » يف ســبيل اهللا« تفـــسري مـــرصف أنحيــث 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٥٩ 
كانت له وجاهته يف العـصور الـسابقة مـن تـاريخ » القتال«املسلح 

، حيث كانت رايات اجلهـاد مـرشعة، وألويتـه اإلسالميةاحلضارة 
ى لقد كانـت ، حتاألرضيف سائر  اهللا إىلمعقودة ظاهرة يف الدعوة 

 موارد املالية العامة أعظممتثل » القتال«املتحصالت املالية من اجلهاد
، وأمـا يف العـرص احلـديث فقـد تقلـص اجلهـاد اإلسالميةللدولة 
واستحال ظهوره خفاء، وباتت رايته هتمة والنـسبة » القتال«املسلح

، فتحققنـا هبـذا اسـتحالة الواقـع وتغـري بيئـة وإرهاب جريمة إليه
 النظر يف املسألة إعادة، فال مناص واحلالة ما علم من وجوب احلكم

 وإنـزالعىل وجهها املعارص، واعتبار تبدل عرفهـا وبـساط حاهلـا، 
قوانني الرشيعة وغاياهتا عىل هذا الواقع اجلديد لرتتقي به يف حتقيـق 

 .جل ذلك من أإال الرشيعة مل تأت إذاملصالح ودرء املفاسد، 
ًامء قديام وحديثا يف تفسري مـرصفلقد تعددت مذاهب العل يف «ً

 : امل التاليةل اختالفهم دائر عىل املعاين واملح، وحاص»سبيل اهللا
املقصود غزو الكفار خاصة، واملرابطة عىل الثغور، :األولالقول 

وما حيتاجه املجاهدون من سالح وعتاد، وبـه قـال مجهـور العلـامء 
 .املتقدمني



 
 

 
 ٦٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
احلـج والعمـرة، وبـه قـال مـن املقصود الغـزو و: القول الثاين

الصحابة عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وحذيفـة بـن الـيامن 
ّ عبيد القاسم بن سالم، واحلسن أبوريض اهللا عنهم أمجعني، واختاره 

صـح  أمحـد يف أاإلمـامليه ذهب  بن راهويه، وإوإسحاقالبرصي، 
 .الروايات عنه

 عليـه يف الفتـاوى  املقصود طلبة العلم، واقترص:القول الثالث
 .الظهريية وحاشية ابن عابدين، واملريغناين

والـذي املقصود اجلهاد الـرشعي بمعنـاه العـام، : القول الرابع
 اجلهاد وصوره، فيدخل يف ذلك بطريـق القيـاس أنواعيشمل مجيع 

يف سبيل اهللا يف أي » القتال«كل ما اشتمل عىل علة اجلهاد العسكري
عوي واجلهـاد الرتبـوي واالجتامعـي كاجلهـاد الـد.. جمال معارص

 .والفكري وبه قال بعض املتقدمني وكثري من املتأخرين
 »يف سبيل اهللا«: نهاملقصود كل ما يصدق عليه أ: القول اخلامس

 ربه إىل مما يتقرب العبد به واإلحسانمن مجيع طرق الرب واخلري 
جل وعال، وهـذا العمـوم يـشمل اجلهـاد واحلـج والعمـرة وبنـاء 

 وطلبـة العلـم، وتكفـني األيتـاماجد وتفطري الصائمني وكفالة املس



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٦١ 
 اهللا وتعليم العلم إىلاملوتى وطباعة املصاحف، ودعم جهود الدعوة  

 لعلامء وطلبـة العلـم واملراكـز اإلسـالمية عىل اواإلنفاقالرشعي، 
 وأبـوابوحلقات حتفيظ القرآن الكريم، ونظائرها من طرق اخلري 

 .واإلحسانالرب 
القـول «األخـريالراجح عنـدي ممـا سـبق هـو القـول والقول 

والقايض بتعميم مرصف يف سبيل اهللا ليشمل طرق اخلـري » اخلامس
، وذلك مع مراعـاة الـضوابط الـرشعية للـرصف ةالرب كاف وأبواب

 .ًوالتي سيتم التنبيه عليها تباعا
  الرتجيح السابق عىل مجلة من الدالئل واملـسوغاتأقمتوقد 

 :لنحو التايلوبياناهتا عىل ا
 :الدالئل والشواهد عىل الراجح املختار: ًثالثا

 عـىل ً تباعـاأسـوقهوحاصل ما يستدل به عىل الراجح املختـار 
 :النحو التايل

متى صح دليله وقامت  وجوب إعامل داللة العام، األصل: ًأوال
وجيـب اعتقـاد « بمـسألةاألصوليون الدالة عليه، وقد رصح مارتهأ

وداللة العمـوم التـي »  به ما مل نتيقن املخصصعموم العام والعمل



 
 

 
 ٦٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 اآليةيف » يف سبيل اهللا«يف مرصف »  املعرفةإىل اإلضافة« صيغةإفادهتا

 عـرف لفظ اجلاللة، الذي هو أإىل واإلضافةالكريمة ظاهرة، كيف 
 الكريمة جيـب اآليةاملعارف سبحانه وتعاىل، فالعموم املتحصل من 

 .صيغتهاعتقاده والعمل بمقتضاه لوجود 
يف سبيل «  ظاهر اللفظ يف قولهأنواعلم  :قال الرازي يف تفسريه

ال يوجب القرص عىل الغزاة، فلهذا املعنى نقل القفال يف تفسريه  »اهللا
 مجيـع وجـوه إىل رصف الـصدقات أجازوا أهنمعن بعض الفقهاء 

 اخلري من تكفني املوتى، وبناء احلصون، وعامرة املساجد، ألن قولـه
 )١( عام يف الكل» اهللايف سبيل «

نه صحح القول به مذهبا عياض، وأ القايض إىلكام نسبه الطيبي 
يف سبيل « له ففي رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح عند رشح معنى

هو عىل العموم يف مجيع وجوه : قيل: قال القايض عياض«:قال» اهللا
 )٢( »ظهر أصح وأواألولهو خمصوص باجلهاد، : اخلري، وقيل

                                                                                                                         

 .٨٧-٦مفاتيح الغيب للرازي) ١(
 .٥/١٥٤رشح الطيبي) ٢(
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٦٣ 
املراد ـف» سبيل اهللا «اـوأم:سن خان القنوجيــديق حـ صالـوق 

 الطرق املوصلة أعظم  عز وجل، واجلهاد وإن كانإليهالطريق : هنا
 لغة، والواجب الوقوف عىل املعاين اآلية اهللا عز وجل هذا معنى إىل

ًاللغوية، حيث مل يصح النقل هنا رشعا يعني منـع الـرصف يف غـري 
الرصف عـىل العلـامء » يف سبيل اهللا« مجلة ومن:  قالأن إىل -اجلهاد

ًالذين يقومون بمصالح املسلمني الدينية، فإن هلم من مال اهللا نصيبا 
 أهـم فقراء، بـل الـرصف يف هـذه اجلهـة مـن أو أغنياءسواء كانوا 

 ومحلة الدين، وهبـم حتفـظ بيـضة األنبياء، ألن العلامء ورثة األمور
 )١( األنام، ورشيعة سيد اإلسالم

ويف «: األثـريقـال ابـن «:ال مجال الدين القاسمي يف تفسريهوق
 إىلعام يقع عىل كل عمل خالص سلك به طريق التقرب » سبيل اهللا

 وإذا التطوعـات، وأنـواعاهللا عز وجل، بأداء الفرائض والنوافـل، 
 فهو يف الغالب واقع عىل اجلهاد، حتى صار لكثرة االسـتعامل أطلق

 )٢( كأنه مقصور عليه

                                                                                                                         

 .٢٠٧-٢/٢٠٦الروضة الندية) ١(
 .٧/٣١٨١تفسري القاسمي) ٢(



 
 

 
 ٦٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
ما هـو الـدليل عـىل تقييـد :  نطرح السؤال التايلأننا: صلواحلا

باجلهاد خاصة دون غريه مـن طـرق » سبيل اهللا«العموم يف مرصف
 عــن ذلــك الــدليل اإلنابــة:  الــصاحلة؟ فالواجــبواألعــاملالــرب 

ًاملخصص أوال، ثـم النظـر يف مـدى صـالحيته لالحتجـاج ثانيـا،  ً
 بـال تعطيـل أو وحيث ال دليل خمـصص، فـاملتعني إعـامل العمـوم

 .تأويل
 االمتناع عن إعامل مقتىض نأ السابق األصل ويتفرع عن :ًثانيا

ًالل رشعا، ألنـه امتنـاع دالعموم مع قيام أمارته غري جائز يف االست
 عمال، وذلك ال حيـل أوعن امتثال مقتىض خطاب الرشع، اعتقادا 

يـه ًقطعا إال عند قيام قرينة معتربة دالـة عـىل ختـصيص العـام، وعل
ًتضمنت عموما جيب إعامل داللته وال » يف سبيل اهللا«فاآلية الكريمة

جيوز تعطيل داللة العموم أو تأويلهـا إال بـدليل خمـصص صـحيح 
مالبسة االمتناع عن امتثال أمر الـرشع احلكـيم : واملحظور يف ذلك

 .فيام رشعه
  ومما يستدل به عىل الراجح املختار لطيفة يف كالم اهللا تعاىلً:ثالثا

 احلكـيم أن: ومفادهـا» ٦٠آيـة/التوبـة« الكريمـةاآليـةمن سياق 
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٦٥ 
سبحانه قد حرص مصارف الزكاة الثامنية، فعينها باأللقاب اجلمعيـة  

ًبأجناس مستحقيها، فذكر جنس الفقراء تعيينا، وجـنس املـساكني 
ًتعيينا وجنس اجلباة العاملني عىل مجيع الزكاة تعيينا،  وجنس املؤلفة ً

ً، وجنس الرقيق الذين هم يف الرقاب تعيينـا، وجـنس ًقلوهبم تعيينا
ًالغارمني تعيينا، وختم الثامنية بجنس أبناء السبيل املسافرين تعيينـا  ً

 احلكيم سبحانه ملا ذكر املرصف السابع منها ذكره عاما أنًأيضا، بيد 
 عينه بجنس غاية املرصف دون تعيني وإنام، إفرادهغري معني بجنس 

، فعني جـنس »ويف سبيل اهللا«: يف قوله سبحانه، وذلكأفرادهجنس 
، كـام هـو احلـال بـشأن بقيـة املـصارف األفـرادالغاية دون جـنس 

 .األخرى
» يف سبيل اهللا«أن احلكيم سبحانه لو قصد بقوله.. وإيضاح ذلك

 أو، »واملقــاتلني«ًالغــزاة واملقــاتلني تعيينــا جلنــسهم لقــال رصاحــة
ليدلنا هبذا التعيني »  سبيل اهللاوالغزاة يف« قالأو، »واملجاهدين«قال

عىل املقصود بصيغة رصحية، كيف واهللا جل وعال إنـام أنـزل علينـا 
 واالمتثـال، كـام قـرره الـشاطبي يف اإلفهـامكتابه العظـيم لقـصد 

 .املوافقات



 
 

 
 ٦٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
ال جيوز تأخري البيـان عـن « عىل أنهاألصوليونًوأيضا فقد نص 

منابذة الكفار بالسالح  اجلهاد والقتال وإىل، واحلاجة »وقت احلاجة
 .قائمة يف كل زمان، وهي يف زمن الصحابة والتابعني أشد ظهورا

َّ احلكيم سبحانه قد حول خطابه يف املرصف الـسابع أنوحيث  َ
  )١(  بيان غاية املرصفإىل بيان جنس املرصف نمن مصارف الزكاة م

م  احلكيأن تعيني جنسه، فقد دلنا ذلك السياق الكريم عىل إمكانمع 
قد قصد العموم رصاحة ليعم بذلك مجيع طرق الرب وأعـامل اخلـري 

 تلك الغاية املنـصوصة والتـي مـن شـأهنا إعـالء رايـة إىلاملوصلة 
 التـي األزمنةيف   ونرصة الدين يف كل عرص وزمان، ال سياماإلسالم

 وتنزوي معاملـه وراياتـه، وختبـو فيهـا جـذوة اإلسالميتغرب فيها 
 . الزكاة يف هذا املرصفإنفاق، مما يتعذر معه »القتال«اجلهاد املسلح

يف » يف سـبيل اهللا« تقييـد مـرصفأنوضحناه يـتجىل لنـا  أوبام 
 ذلـك تـضييق ملـا قـصد الـرمحن إنـاماجلهاد بمعنى القتال خاصـة 

                                                                                                                         

 أبووكان جدي «:قال السيد اجلرجاين يف حاشيته عىل تفسري الكشاف للزخمرشي) ١(
محد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير احلـرفني املـذكورين وجهـا يف العباس أ

 .»٢/١٩٨»« الغرض بيان املرصف، والالم لذلك الم امللكأناالستالل ملالك عىل 
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٦٧ 
ن احلكمـة والعـدل فـيام نـص عليـه التوسيع يف كتابـه الكـريم، وأ 

 كـام األصـوليةد الشارع، ودلتنا عليه لغة العرب، واقتضته القواعـ
 .سبق، والقواعد الفقهية عىل ما سيأيت

 القاعدة الفقهيـة الكليـة تـنص عـىل أن ويعضد ما سبق ً:رابعا
 ا هو الدليل الـرشعي، والكالم هن»إمهالهإعامل الكالم أوىل من «أن

» ٦٠يـةآ/سورة التوبـة«، »اهللاسبيل «وهو النص القرآين يف مرصف
 القرينـة أويص إقامـة الـدليل نه يتعني عىل القائـل بالتخـصفصح أ

 إىل األصـلاملعتربة القادرة عىل رصف حكـم داللـة العمـوم وهـو 
حكم التخصيص، وحيث ال خمصص فاملتعني إعامل الكالم وعـدم 

 تعطيل إىلإمهاله، وذلك بإجراء العموم عىل مقتضاه بال حتكم يفيض 
 .العموم  أو تأويله

أنه » يف سبيل اهللا«لحمن حقائق االستعامل القرآين ملصط: ًخامسا
يفرس بحسب سياقه وما حيتف به من القرائن املتصلة، فتارة يأيت هذا 
املصطلح القرآين يف سياق اجلهاد والقتال فيفرس به، وتارة يـستعمل 
يف سياق اهلجرة من بلد الكفر فيفرس هبا، وتارة يـستعمل يف سـياق 



 
 

 
 ٦٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
م يتنـاول  والصدقة فيفرس هبا، وتارة يستعمل يف سـياق عـااإلنفاق

 . مرضاة اهللاإىل املوصلة واإلحسان الرب وأبوابمجيع طرق اخلري 
 والصدقة اإلنفاقللداللة عىل » يف سبيل اهللا« ل استعامأمثلةفمن 

 ﴿: قول اهللا تعاىل     ﴾ »وقوله»١٩٥/البقرة ،: 
﴿                       

 ﴾ »وقوله»٢٦١/البقرة ،:﴿             

           ﴾»١٦٢/البقرة«. 
للداللة عىل عموم طرق اخلري » يف سبيل اهللا«  استعاملأمثلةومن 

ـــ   ﴿: ول اهللا تعـــاىلوالـــرب ق               ﴾ 
﴿ : ، وقوله»٢١٧/قرةالب«               

    ﴾ »٩٩/آل عمران«. 
ــس ــر ال ــن التقري ــص م ــا كــان اســتعامل  أإىل: ابقـونخل ــه مل ن

 ارف الزكــاةـكريمة يف مــصـ الــةاآليــيف » يف ســبيل اهللا«مــصطلح
واجبة، وعليه ـ والصدقة الاإلنفاقياق ـ جاء يف سإنام» ٦٠/التوبة«

 يف سبيل اهللا بام يشمل طرق الـرب اإلنفاق عموم :يكون املراد حينئذ
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٦٩ 
ً داخـال »القتال « يف جمال اجلهاداإلنفاقن كان  اخلري كافة وإوأعامل 

عـام، وعليـه يكـون تفـسري  الأفراد رضورة كونه أحد اآليةيف  ًأيضا
 وأبواب ً عاما يف طرق اخلري»ويف سبيل اهللا «املرصف السابع للزكاة

 يف جمال اجلهـاد اإلنفاق كافة، والتي منها بالرضورة واإلحسانالرب 
 .الذي هو قتال الكفار

ً فـضال عـن االسـتعامل -ُلقد ثبت يف السنة الصحيحة: ًسادسا
يف اسـتعامل الـرشع غـري » اهللايف سبيل  « مصطلحأنالقرآين السابق 

 الرب، وإن وأعاملمراد به القرص عىل القتال دون غريه من طرق اخلري 
كان قد توهم ذلك من تومهه من الـصحابة الكـرام حتـى بـني هلـم 

ذلك التوهم، ففي حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم خطأ 
وتـرك  أبـو معقـل مات:  قالت- ريض اهللا عنها-سديةأم معقل األ

فأتيـت » يف الغزو والقتال يف سبيل اهللا أي «ًبعريا جعله يف سبيل اهللا
ا بـإن أ: يـا رسـول اهللا:  رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقلت

 معقل حجـي أميا «:معقل هلك وترك بعريا جعله يف السبيل، فقال



 
 

 
 ٧٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
فهال خرجت عليه «: ويف لفظ )١( »عىل بعريك فإن احلج من سبيل اهللا

 )٢( »احلج يف سبيل اهللافإن 

 ما اشتهر - آثار الصحابةإىل نسبة -األثرية ومن الدالئل ً:سابعا
يف « يف تفـسريه ملـرصفوإفتاءً فقها - ريض اهللا عنهام-عن ابن عمر

أوىص : ًتبعا للحديث السابق، فعن أنس بن سريين قـال» سبيل اهللا
 نإ«:  فقـالجعله يف سبيل اهللا، فسألت ابن عمر، أأنَّإيل رجل بامله 

 )٣( »احلج يف سبيل اهللا فاجعله فيه

قل عـن ُ نوإنامفرد به وحده،  عن ابن عمر مل ينأسلفناهن ما بل إ
ترمجــان القــرآن عبــد اهللا بــن : أعــالم مــن علــامء الــصحابة، مثــل

ا د فـرسـ قـ فـإهنام-عباس،وكذا حذيفة بن الـيامن ريض اهللا عـنهم
 جانب إىل احلج والعمرة : بأنه يشملاآليةيف » يف سبيل اهللا «مرصف

                                                                                                                         

 .»٣٧٠«برقم»٢٥/١٥٤«املعجم الكبري للطرباين) ١(
باب الوصية يف سـبيل اهللا عـز » ١٢٣٨٣«برقم» ٦/٢٧٤«سنن البيهقي الكربى) ٢(

 .»٩٣«برقم» ٤/٧٢«صحيح ابن حبان: وجل، وانظر
ـــربى) ٣( ـــي الك ـــنن البيهق ـــرقم» ٦/٢٧٥«س ـــسند »١٢٣٨٥«ب ـــضا يف م ً، وأي

 .»١١٥١«برقم» ١/١٧٨«اجلعد
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٧١ 
ٌ التابعني فدل ذلك عىل انه عـرف أئمةالغزو، وعليه سار مجاعة من  

عنـدهم ًتعارف عليه العمالء من الصحابة والتابعني، عمال بام ثبت 
 . يف ذلك-عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

يف سبيل  «وأما:  ابن كثري يف تفسريه حيث قالإليهنتبه اوهذا ما 
محـد  أاإلمـامفمنهم الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوان، وعند » اهللا

 )١( »واحلج من سبيل اهللا: وإسحاقواحلسن 

» ويف سبيل اهللا «:وسار عىل ذلك القرطبي يف تفسريه حيث قال
وهم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقـون يف غـزوهم، كـانوا 

حتصيل مذهب مالـك  العلامء، وهو أكثر فقراء، وهذا قول أو أغنياء
ُاحلجاج والعامر، ويؤثر عن أ: مررمحه اهللا، وقال ابن ع  وإسحاقمحد ُ

 أيبويذكر عن : سبيل اهللا احلج، ويف البخاري:  قاالأهنام -رمحهام اهللا
 عىل إبل الصدقة للحـج محلنا النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: الس

 )٢( جيعتق من زكاة ماله ويعطي يف احل: ويذكر عن ابن عباس

 
                                                                                                                         

 .»٢/٤٠٣«كريم البن كثريتفسري القرآن ال) ١(
 .»١١٢-٤/١١١«اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٢(



 
 

 
 ٧٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 أئمـةبـني » يف سبيل اهللا« ثبت القول بتعميم مرصفوإذا: ًثامنا

 عىل ما بيناه فإن ذلك أمجعنيمن الصحابة والتابعني ريض اهللا عنهم 
 حتققنـا إذا به ملن بعدهم كيف األخذًدال قطعا عىل تسويغه وجتويز 

 إليـهحد من الصحابة النكري عليهم فيام ذهبـوا  عن أإليناأنه مل ينقل 
 اإللزاممن الصحابة عىل عدم » سكويت « عميلإمجاعفصح بذلك أنه 
عىل الغزو والقتال دون غريه من طرق » يف سبيل اهللا«بقرص مرصف

 .الرب واخلري، وهو املقصود
 الوضع عىل إعامل أصل يف واألصول اللغة أن أسلفناكيف وقد 

 عـىل أصـله يف الـشمول واالسـتغراق، وأن عـىل وإجراؤهالعموم 
 .ئل بالتخصيص إقامة الدليلالقا

 بمبدأ التقييد باجلهاد، فإن اجلهـاد يف نه عىل التسليم ثم إ:ًتاسعا
 تتعدد صوره وأشكاله، فتارة يكون بالنفس، وتـارة اإلسالمرشيعة 

يكون باملال، وهو مقدم عىل النفس يف عامة القرآن الكريم، بل ويف 
 باللـسان، ويف ُ السنة املطهرة كذلك، وتارة يكـون اجلهـادأحاديث
ــسكم «:احلــديث ــسنتكم وأنف ــدوا املــرشكني بأل ــوالكم جاه  وأم
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٧٣ 
 اجلهـاد كلمـة حـق عنـد سـلطان أفضل: ويف احلديث)١( »وأيديكم 

نـه  طالـب ريض اهللا عنـه أأيب عن عيل بن األثر بل جاء يف )٢( »جائر
ُ ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم، ثم اجلهاد أولإن  «:قال

ثم اجلهاد بقلوبكم، فـأي قلـب مل يعـرف املعـروف، ومل بألسنتكم، 
ِينكر املنكر نكس فجعل أعاله أسفله ُِ ُ« )٣( 

د بالنفس اهد والتنوع فام دليل قرصه عىل اجلفإذا ثبت ذلك التعد
 وعلته دون غريه من أنواع اجلهاد رغم احتادها يف العلة؟

يوسف القرضاوي مـن كتابـه .  عن دالنقل: وانظر يف امللحق(
 ).»فقه الزكاة«القيم

لقد أبان القرآن الكريم أن إذكـاء نـار الفتنـة يف الـدين : ًعارشا
ًوبعث التشكيك والريب يف نفوس املؤمنني هو أشد خطرا وأعظـم 

                                                                                                                         

 .»١٢٥٧٧«برقم» ٣/١٥٣« محدمسند أ: عن أنس بن مالك) ١(
، والنـسائي يف »١٨٨٥٠«برقم» ٣/٣١٥«مسندهمحد يف أ: هابعن طارق بن ش) ٢(

، »٤٠١٤«بــرقم» ٢/١٣٣٠«، وابــن ماجــة »٤٢٠٩«بــرقم» ٧/١٦٧«تبــىاملج
 .»٨٥٤٣«برقم» ٤/٥٥١«واملستدرك

 .»٣٧٥٧٨«ما ذكر يف فتنة الدجال برقم» ٧/٥٠٤« شبيبةأيبمصنف ابن ) ٣(
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﴿ ًرضرا من فتنة القتل نفسه، كام قال تعاىل      ﴾

تنــة أشــد مــن والف«:وبمعناهــا قولــه تعــاىل» ٢١٧/البقــرة«
قد كانوا يفتنون املـسلم عـن «: ، قال الطربي»١٩١/البقرة»«القتل

كـرب عنـد اهللا مـن  الكفر بعد إيامنـه، وذلـك أإىلتى يردوه ـه حـدين
 )١( »القتل

قال  «: وقال القرطبي )٢( »كرب من القتلالرشك باهللا أ«ًوقال أيضا 
 هيلكوا، أي معنى الفتنة هنا فتنة املسلمني عن دينهم حتى: اجلمهور

 )٣( »ًجرتاما من قتلكم يف الشهر احلراما ذلك أشد أن

 اهللا قد حكم يف حمكم التنزيل بأن أن: اآليةووجه االستالل من 
ًالفتنة يف الدين أشد وأكرب خطرا وأعظم رضرا مـن القتـال، وهـذا  ً
ًيتفق متاما مع تقديم الدين عىل النفس يف الرتبـة مـن بـني املقاصـد 

                                                                                                                         

 .»٢١٧اية/سورة البقرة«٢/٣٦١تفسري الطربي) ١(
 .»١٩١اية/سورة البقرة«٣/١٩٧تفسري الطربي) ٢(
 .٣/٣٢ القرآن للقرطبيألحكاماجلامع ) ٣(



 

 الكليـات اخلمـس أوات يعة، وهي املسامة بالـرضوريف الرشالكلية 
 )١( اإلهليةالتي اتفقت عليها الرشائع 

 درء الفتنة يف الدين وتثبيت قلوب املؤمنني مقدم أنفثبت بذلك 
 وقتـاهلم، األعـداءعىل نفقـة غـزو » يف سبيل اهللا«يف مرصف الزكاة

تشار دون  بالشيوع واالن السامح للفتنة يف الدين أن حتققنا إذاكيف ف
 قتل املسلمني والوقيعة هبم ولو بعد إىل مدافعتها مما يفيض أوصدها 

 )٢( حني فلينته لذلك النظر املقاصدي اجلليل

                                                                                                                         

ومقصود الرشع «: ٢٥١صوالكليات اخلمس هي كام قال الغزايل يف املستصفى ) ١(
وانظـر » ..أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومـاهلم: من اخللق مخسة
 .»١٢/٤٧«الذخرية للقرايف

 األعداء هذا الدور الرشيد يف نوع فتيل الفتنة وحسم مادة الوقيعة التي هيدف نإ) ٢(
 بـام وأهلـه ماإلسال، وكشف شبهات املغرضني من احلاقدين عىل األمة غرسها يف إىل

ُ القتل الرصيح للمسلمني، وقد علم حتقق يشء من إىل معه األمر يؤول أنحيتمل معه 
 بـاهللا إالوال حـول وال قـوة .. ذلك، وبشكل مؤسف يف بلد قريبة من بالد املـسلمني

 يف.. ُ وخربـت املـساجداألعـراضالعيل العظيم، حيث استبيحت الدماء واغتصبت 
الـشارع مـن  اجلليلة مناقضة ملقـصود األهدافعىل هذه  القول بمنع الرصف أنغرو 

= ن هذا الدور اجلليل من التجديد يف الدين الذي تقـوم بـه ، وإ»يف سبيل اهللا«مرصف
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٧٥ 
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 :اضات الواردة عىل الراجح املختاراالعرت: ًرابعا

وثمة اعرتاضات حيتمل ورودها عـىل القـول الـراجح املختـار 
ح املختـار وإبـراز فسأوردها مشفوعة بجواهبا، بغية تعزيـز الرتجـي

 .وجاهته عىل ما سواه
» يف سبيل اهللا « ختصيص مرصفنإ قد يقال :األولاالعرتاض 

 قرينـة وإمجـاعهم،  مـن الـصحابةإمجاعبالغزو والقتال هو موضع 
 .خمصصة لصيغة العموم يف املرصف املذكور

 :رتبتنيواجلواب عىل 
 :اإلمجاع إبطال دعوى :األوىل

 وابـن عبـاس ب كل مـن ابـن عمـرقرر فيام سبق مذهنه قد تإ
ــة ــرة يف -وحذيف ــدخول احلــج والعم ــائلني ب ــنهم الق  ريض اهللا ع
 كفيلـة بـنقض األعـالم، وأن خمالفة هـؤالء »يف سبيل اهللا«مرصف
 عورض ذلـك بـنص احلـديث الـرشيف إذا املذكور، كيف اإلمجاع

 !. معقلأمالسابق يف قصة 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 . اخلرييةواألصحاب اآللوبجدارة مربة = 
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٧٧ 
 .اإلمجاع عىل التسليم بدعوى :الثانية 

 حتـى اتفـاقهم أو املذكور عن الـصحابة اإلمجاعبسلمنا  لو نناإ
 انعقد بناء عىل عرفهم الـذي قـام عـىل ظهـور شـعرية إنامفإن ذلك 

الغزو والقتال يف سبيل اهللا فكـان تقييـد املـرصف باجلهـاد املـسلح 
مناطه العرف القائم والعادة املحكمـة املـضطردة واحلاجـة الغالبـة 

ًطبقـا » يف سـبيل اهللا«صطلحزمن الصحابة التـي فـرست داللـة مـ
 .لواقعهم

ــد أنذلــك  ــرر عن ــن املق ــرشوطه أن األصــوليني م ــرف ب  الع
ُ، تفرس به النصوص اإلمجالية الرشع أدلةاالستداللية دليل معترب من 

ُوتقيد به املطلقات وتبني به املجمالت من النصوص حسب مقتىض  ُ
 كــامل الــرشيعة أرسار، وهــو مــن واألعــراف والعوائــد األحــوال
والفقهاء يوردون الدليل ذاته يف صورة القاعـدة الفقهيـة  وخلودها

 )١( »العادة حمكمة«:الكلية

                                                                                                                         

 .٨٩ والنظائر للسيوطي صاألشباه) ١(
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يد ـلية التي تفـقهية الكـهوم القاعدة الفـابق ملفـوهذا املعنى مط

ِإن عدم فاللغة وإال ـابطه فيه فـ ضإىلار ـورد به الرشع يص اـم «بأن ُ
 )١( »العرفـف

ُ مل يضبط ال يف الرشع وال يف »يف سبيل اهللا «وعليه فإن مصطلح
 ضبطه بالعرف والعادة املحكمـة بيـنهم عـىل مـا إىلاللغة، فصاروا 

وزماننا فإن تطبيق تلك القواعد الفقهية حيكم بيناه، وأما يف عرصنا 
 تباين عرف أخرى عىل معاين وحمامل »يف سبيل اهللا «بحمل مصطلح

 .الصحابة وعادهتم مباينة كبرية 
 »يف سـبيل اهللا « الشارع احلكيم ملـصطلحطالقا أن: واحلاصل

  العرف املضطرد والعادة املحكمة يف زماننـاإىل يرجع يف تفسريه إنام
 .حيث ال ضابط له ال يف الرشع وال يف اللغة

 يف عرفنا املعارص يفرس عىل »يف سبيل اهللا « مرصفأنوال ريب 
ا دعـم  منه كافة، والتيواإلحسان الرب وأبوابشموله لطرق اخلري 
جلها، ومنها أ وأعظمها الكافرين، وهو أعدائهمقتال املسلمني ضد 

                                                                                                                         

 .٩٣ والنظائر للسيوطي صاألشباه) ١(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٧٩ 
 اهللا وميادينهـا إىلاجلهود اخلريية املباركة التي تبذل يف سبل الـدعوة  

كة املبذولة يف ردء الفتنة بـني اجلهود املبار:  واملتجددة، ومنهااملنوعة
ت ، وكـشف شـبهااألمةاملسلمني، وردم مسالك الرش والوقيعة يف 

 . وأهلهاإلسالماحلاقدين وامللحدين ضد 
 »يف سـبيل اهللا « تعمـيم مـرصفنإوقد يقال :االعرتاض الثاين

 مـن األصيل التساهل والتهاون باملقصود الرشعي إىلذريعة تفيض 
 يقتـيض ألنـهالذي هو القتال، وهذا حمظـور » يف سبيل اهللا«مرصف
 . املقصود أصالة من النص عن موضوعه الرشعيإخراج
 :جلوابوا
الل دنه يف مقام االسـت أإال بوجاهة هذا التخوف إقرارنانه مع إ

ًال يصلح دليال عىل التقييد، ولو صح ذلك لقلنا بتعطيـل املـصارف 
 التساهل والتهاون قد يالبـس مـرصف الفقـراء إذاملنصوصة كافة، 

واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغـارمني 
 االعتبار هبذا االعرتاض ملا سلم لنا من أمضينال، بل لو وابن السبي

 ودخله التعطيل من جهة التخوف، ومثله ال يقال إالالرشيعة حكم 
 .ً وال أثراًالالدبه يف حمافل العلم والبحث، فال عربة به ال است
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مـا املـانع مـن تعمـيم املـرصف مـع رعايـة : ثم يقال بعد ذلك

 بحيـث »يف سبيل اهللا «حتت مرصفالتوازن بني املصارف املندرجة 
 عىل جمال األخرىعوية واخلريية دال تغلب بقية الطرق واملجاالت ال

 .»٢انظر الضابط رقم «القتال والغزو
ضمن توصيات » ٦«وهذا املعنى عينه هو ما نصت التوصية رقم

» ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، عاماألردن/ عامن «اإلسالميندوة االقتصاد 
 بحيث يشمل اجلهاد »يف سبيل اهللا «التوسع يف معنى: حيث رجحت

 ءاملـساجد وإنـشاواملصالح العامة، التي يربز فيها معنى الرب، كبناء 
املستشفيات، ومعاهد العلم الرشعي، وطلبـة العلـم ودور املـسنني 

 يطغـى ذلـك أال، ونحوها، رشيطـة اإلسالميةواملعوقني، والدعوة 
كيدها ملبدأ املوازنـة فيالحظ يف نص التوصية تأ )١( عىل بقية املصارف

 .بني املصارف الرشعية مجيعها
نه مهام قيل من العلل واملخـاوف التـي قـد يعـول  أ:واحلاصل

، فإننا نتمسك بداللة العمـوم »يف سبيل اهللا «عليها يف تقييد مرصف
                                                                                                                         

 الزكاة يف املـصالح إنفاق:  فارس يف بحث حولأبولقادر حممد عبد ا. ًنقال عن د) ١(
 .١١٠العامة، ص
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٨١ 
ُلغة وأصوال وفقها، واستعامل الرشع كتابا وسنة، وفهم سلف   ً ً  األمةًً

 للـسعي يف حتـري إمهـال وذلك دون من علامء الصحابة والتابعني،
 .ً حتقيقا ملقاصد الرشيعة من ترشيع الزكاةوأعالها املصارف أوىل

يف  « القول بتعميم مرصفنإ :الـ وقد يق:الثـرتاض الثـاالع
 اخلري غري الغزو  والقتـال وأعاملليشمل سائر طرق الرب » سبيل اهللا

 الباري عز وجل،  كالمإىلفيه من التكرار واحلشو ما ال جيوز نسبته 
 لو قصد الشارع تعميم املرصف الكتفى بـه وألرضب عـن ذكـر إذ

، لكوهنا داخلة بالرضورة حتت عمومه، وملا األخرىسائر املصارف 
ًكان كالم اهللا منزها عن النقائص والعيوب فقد لزمنا محل املـرصف 

 معنـى جديـد مغـاير للمـصارف إفـادة عـىل »يف سبيل اهللا «السابع
 معنى الغـزو والقتـال يف إال، وليس ذلك اآليةه يف نفس املجاورة ل

 .سبيل اهللا، فتعني القول به، وهو املقصود
 :واجلواب

 منـزه عـن النقـائص  كـالم اهللا تعـاىلأن بـال ريـب سلمنالقد 
حظور هو مـن الزم والعيوب لكننا ال نسلم لكم القول بأن ذلك امل

جرى يف اصطالح ، فقد »يف سبيل اهللا «لقول بتعميم داللة مرصفا



 
 

 
 ٨٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
عطـف العـام  « البيانية ما يعرف بأسلوبوأوضاعهملسان العرب 
 أو، والذي قد يؤتى به ملجـرد تأكيـد احلكـم الـسابق »عىل اخلاص

 .تأكيده وإضافة معنى جديد عليه
 هـو مـن قبيـل »يف سـبيل اهللا «وعىل هذا فإن تعمـيم مـرصف

 ســائغ مــشتهر يف أســلوب، وهــو »عطــف العــام عــىل اخلــاص«
الحي اللغة والرشع، فيكون غايته التأكيد عـىل مـا سـبق مـن اصط

 .، وفائدتهاآليةاملصارف املذكورة يف 
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٨٣ 
 األسـتاذشكلت جلنـة برئاسـة .  الزكاة يف املصالح العامةإنفاق 

 الزرقـا، لدراسـة املناقـشات حـول البحـوث أمحدالشيخ مصطفى 
ة ثــم اخلــروج بتوصــيات تتعلــق بموضــوع هــذه النــدو. املقدمــة
 .وبحوثها

 الباحـث مـن جـواز إليـهوقد أيدت اللجنة باإلمجاع ما ذهـب 
 الزكاة يف املصالح العامة بقيـود ذكـرت يف البحـث فجـاءت إنفاق

 :التوصية كام ييل
 :تويص الندوة بام ييل

يث يــشمل ـ بحــ" يف ســبيل اهللا "التوســع يف معنــى «-٦رقــم 
، كبنـاء املـساجد، اجلهاد، واملصالح العامة التي يربز فيها معنى الرب

 املستشفيات، ومعاهد العلم الـرشعي وطلبـة العلـم، ودور وإنشاء
 يطغى إالرشيطة . ، ونحوهااإلسالميةاملسنني واملعوقني، والدعوة 

 .»ذلك عىل بقية املصارف
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٨٥ 
  

 
 الفصل الثاين

 من فقهاء، وحمدثني ،ومفرسين قدامىأقوال العلامء 
ة، مع مراعاة الرتتيب الزمني ومعارصين كل عىل حد

 قدر اإلمكان
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 متهيد

لقد اتضح لنا من خالل ما عرضناه عام صدر عـن املؤسـسات 
 يف  توسـعواأهنـم، واملجامع الفقهيـة اإلسالميةالرشعية، واهليئات 

 فجعلوه يشمل كل وجوه اخلري مما فيه تقرب " يف سبيل اهللا "مفهوم
 . اهللا عز وجلإىل

 " سبيل اهللا " العلامء الذين توسعوا يف مفهوموالأقا ونعرض هن
 إليها التي استند واألدلةكل عىل حدة املوقوف عىل كالم كل منهم، 

 مـنهم مـن اكتفـى أنوسيتضح للقارئ من خـالل النقـول عـنهم 
، ومـنهم مـن دلـل اإلمجال، ثم الرتجيح عىل سبيل األقوالبعرض 

هلا وجاهتهـا وتنزيلهـا  جديدة يف املسألة أدلة أضافوناقش، وربام 
ً استـشهادا وأدقً وضـوحا، أكثرعىل الواقع الذي نعيشه، مما جيعلها 

، وبخاصة اإلمكاندعى للقبول، وقد راعينا الرتتيب الزمني قدر وأ
 قـد ألنناً املعارصين فلم يكن ذلك دقيقا، أمااملتقدمني واملتأخرين، 

ً يزال حيا ال نعرف تاريخ وفاة بعضهم عىل وجه الدقة، وبعضهم ال
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٨٧ 
 ألقوال، ونفع بعلمهم، وفيام ييل عرض  عىل اخلري اهللا يف عمرهمأمد 

 :هؤالء العلامء
  عبيد بن سالمأبو – ١

 : عبيد القاسم بن سالمأبوقال 
 يأخـذ أن للغـازي  عليه وآله وسلمرخص رسول اهللا صىل اهللاأ

ُغنيا، ونراها تأويل هذه من الصدقة وإن كان  ل  ويف سبي" قولهاآليةً
  )١(  يف هذا احلديث، نعلمهإال، ومل نسمع للغزاة بذكر يف الصدقة "اهللا 

امل عليهـا، ع:  خلمسةإال ال حتل الصدقة لغني "يعني حديث"
ًأو رجال اشرتاها بامله، أو رجل له جار فقري تـصدق عليـه بـصدقة 

  )٢(  غارمأو غاز أو، إليهفأهداها 

 
 
 

                                                                                                                         

حتقيـق وتعليـق حممـد خليـل اهلـراس طبـع دار » ٧٢٦«انظر كتاب األموال ص) ١(
 .م١٩٨/هـ١٤٠٨بريوت طبعة 

 .»٣/٥٦«أخرجه اإلمام أمحد يف املسند) ٢(
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  القايض عياض– ٢

هـ عن بعـض العلـامء ٥٥٤ سنة وىفاملتوحكى القايض عياض 
جواز رصف الزكاة يف املصالح العامة، واستدل بحديث سـهل بـن 

 فوداه النبي صـىل " حثمة يف البخاري، كتاب الديات، ويف آخرهأيب
  )١( "اهللا عليه وآله وسلم مائة من إبل الصدقة

  )٢(  الفخر الرازي– ٣

 عند تفسريه - رمحه اهللا-هـ٦٠٦ سنة املتوىفلرازي افخر لوقال ا
يعنـي الغـزاة، قـال :  قـال املفـرسون" ويف سـبيل اهللا "لقوله تعاىل

جيوز له أن يأخذ مـن مـال الزكـاة وإن كـان : - رمحه اهللا-الشافعي
 حنيفـة أبـو عبيـد، وقـال وأيبًغنيا، وهو مذهب مالك، وإسحاق، 

 .ً كان حمتاجاإذا إالال يعطى الغازي : وصاحباه رمحهم اهللا
 ال يوجــب "ويف ســبيل اهللا"  اللفــظ يف قولــه ظــاهرأنواعلــم 

 عـن بعـض تفـسريهالقرص عىل الغزاة، فلهذا املعنى نقل القفال يف 
                                                                                                                         

 »٣/٣٠٦٢،٣٠٦٣«فتح الباري) ١(
دار إحيــاء . ط» م١٩٩٩-هـــ١٤٢٠«انيــةالطبعــة الث» ٦/٨٧«مفــاتيح الغيــب) ٢(

 .الرتاث العريب بريوت



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٨٩ 
 مجيـع وجـوه اخلـري، مـن إىل رصف الصدقات أجازوا أهنمالفقهاء  

 ويف سبيل "تكفني املوتى، وبناء احلصون، وعامرة املساجد ألن قوله
 . عام يف الكل"اهللا 

  احلسن النيسابوري– ٤
وظـاهر لفـظ : - رمحـه اهللا-هــ٧٢٨وقال النيسابوري املتوىف 

 ال يوجب القرص عىل الغزاة، فلهـذا نقـل القفـال عـن بعـض اآلية
 مجيع وجوه اخلري، من تكفني إىل رصف الصدقة أجازواالفقهاء أهنم 

  )١( املوتى، وبناء احلصون، وعامرة املساجد، ألن كلها يف سبيل اهللا

  اخلازن– ٥
 "  يف سـبيل اهللا" :- رمحه اهللا-هـ٧٤١ن املتوىف سنة وقال اخلاز

فلهم سهم من مـال .  به الغزاةوأراد، يعني ويف النفقة، يف سبيل اهللا
 الغزو، مـا يـستعينون بـه إىل اخلروج أرادوا إذاالصدقات، فيعطون 

 اجلهاد، من النفقة، والكسوة، والسالح، واحلمولة، فيعطون أمرعىل 

                                                                                                                         

 .»١٠/١١٦«غرائب القرآن للنيسابوري) ١(
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 احلـج أرادوال يعطى من سهم سبيل اهللا ملن . ذلك وإن كانوا أغنياء

 . العلمأهل أكثرعند 
 احلج، يـروى إىل" سبيل اهللا " يرصف سهمأنجيوز : وقال قوم

 بـن أمحـد اإلمامليه ذهب لك عن ابن عباس وهو قول احلسن، وإذ
 . بن راهويهوإسحاقحنبل 

 عىل الغـزاة فقـط،  اللفظ عام فال جيوز قرصهنإ: وقال بعضهم
 مجيع وجـوه إىل " سبيل اهللا " بعض الفقهاء رصف سهمأجازوهبذا 

اخلري من تكفني املوتى، وبناء اجلسور، واحلصون، وعامرة املـساجد 
 عـام يف الكـل، فـال »ويف سـبيل اهللا «: ألن قولـه:قـال. وغري ذلك

 إلمجـاع هـو الـصحيح، األولخيتص بصنف دون غـريه، والقـول 
  )١( اجلمهور عليه

  الطيبي– ٦
» مشكاة املصابيح«هـ يف رشحه ل٧٤٣لطيبي املتوىف سنة ونقل ا

 ً: قائال"سبيل اهللا"عن القايض عياض يف معنى 

                                                                                                                         

 .»٣/١٣«تفسري اخلازن) ١(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٩١ 
قيل هو عىل العموم يف مجيع وجـوه اخلـري : قال القايض عياض 

  )١( وقيل هو خمصوص باجلهاد، واألول أصح وأظهر

  بن حييىأمحد – ٧
ار ـخـحر الزـالبـهــ يف ٨٤٠ بن حييـى املتـوىف سـنةأمحدوقال 

الفـضلة مـع غنـى : ه يف املـصالح، يعنـيويرصف بعض من: مسألة
 خمصـصة أمـوالح ـصالـ للمإذيل اهللا ال، ـن سبـي مـه إذالفقراء، 
 العمـوم "سـبيل اهللا"ظاهر : ناـ قل"إنام"ص الثامنية بدليلـوهذه ختت

ام هلـا، بـل ـصالح العامـة بـــص املـتـم مل ختـصه دليل، ثـ ما خإال
  .)٢( قري، فكذلك تشاركهفـها الـشاركـي

  البقاعي– ٨
 "ويف سبيل اهللا":هـ يف نظم الدرر٨٨٥وقال البقاعي املتوىف سنة

 ـقة كلـه، بالنفـاألمره ـذي لـال: بيل اهللا، أيـأي واملجاهدين يف س
ونقل القفـال عـن بعـض .  بالسالح، وغري ذلكواإلعانةواحلمل، 

                                                                                                                         

 .»٥/١٥٤١«رشح الطيبي) ١(
 .»٣/٩٤«البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار) ٢(



 
 

 
 ٩٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 وجوه اخلـري، مـن يعـ مجإىلنه عمم السبيل، فأجاز رصفه الفقهاء أ

  )١(  املوتى، وعامرة املساجد، ونحوهافنيـتك

  حميى الدين شيخ زادة– ٩
هـ يف حاشيته عىل ٩٥٠ سنةاملتوىف الدين شيخ زادة وعلق حميي

مجـع .  واملـصانعيف بنـاء القنـاطر،: قولـه«:تفسري البيضاوي بقوله
لق ـاء املطـر، وتطــع فيـه مــوص، جيمــمصنعة وهي يشء كاخلـ

بيل ـاملراد بس: الواـرسين قـً عىل احلصون أيضا، يعني أن املفاملصانع
 .ن كانوا أغنياء يأخذوا من الزكاة وإأنالغزاة، وجيوز هلم : اهللا

.  مـع احلاجـةإالال يعطـى الغـازي : وقال أبو حنيفة وصاحباه
 رصف أجـازوا أهنـمونقل القفال يف تفـسريه عـن بعـض الفقهـاء 

 من تكفني املـوتى وبنـاء احلـصون  مجيع وجوه اخلري،إىلالصدقات 
كل ـ عـام يف الـ"ويف سـبيل اهللا"اىلـوعامرة املساجد، ألن قوله تعـ

  )٢(  احلجإىل» سبيل اهللا« يرصف سهمأنجيوز : ال قومـوق

 
                                                                                                                         

 .٨/٥٠٦نظم الدرر) ١(
 .٤/٣٣٨ب عيل البيضاويًوينظر أيضا حاشية الشها. ٢/٣٣٨انظر احلاشية) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٩٣ 
  الصنعاين– ١٠ 

الغـازي : بل السالمـهـ يف س١٠٩٩وقال الصنعاين املتوىف سنة
نه سـاع يف سـبيل اهللا ًان غنيا ألـحيل له أن يتجهز من الزكاة، وإن ك

 :قال الشارح رمحه اهللا: م قالـث
ًويلحق بالغازي من كـان قـائام بمـصلحة عامـة مـن مـصالح 
ًاملسلمني كالقضاء، واإلفتاء، والتدريس، وإن كان غنيا، وأدخل أبو 

، وأشـار إليـه " العـاملني عليهـا"عبيد من كان يف مصلحة عامة يف
عـاملني عليهـا، وأراد بـاب رزق احلـاكم وال: حيث قـال البخاري

بالرزق ما يرزقه اإلمام من بيت املال ملن يقـوم بمـصالح املـسلمني 
كالقضاء والفتيا، والتدريس فله األخذ من الزكاة فيام يقوم به مـدة 

  )١( ًالقيام باملصلحة وإن كان غنيا

  
 
 

                                                                                                                         

ــــسالم ص) ١( ــــبل ال ــــزم٣٩٨س ــــن ح ــــع دار اب ــــان.  طب ــــة . لبن الطبع
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣وىلاأل



 
 

 
 ٩٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
  الصاوي– ١١

هــ يف حاشـيته عـىل تفـسري ١٢٤١وقال الصاوي املتوىف سـنة
يفء هلم ولـو  القائمني باجلهاد ممن ال:  أي" سبيل اهللايف": اللنيـاجل

، وقوس، ومذهب ٍعردويشرتي منها آلته من سالح، و: الق. أغنياء
 طلبة العلم املنهمكني فيه هلم األخذ من الزكاة ولو أغنيـاء أنمالك 

  )١(  جماهدونألهنم انقطع حقهم من بيت املال، إذا

 لويس األ– ١٢
 "ويف سـبيل اهللا": هـ رمحه اهللا١٢٧٠سنةلويس املتوىف األوقال 

منقطعـو  :منقطعو الغزاة، وعند حممـد:  يوسفأيب بذلك عند ريدُأ
املــراد طلبــة العلــم، واقتــرص عليــه يف الفتــاوى : وقيــل. احلجــيج

بجميع القرب، فيدخل فيه كـل مـن » البدائع«الظهريية، وفرسه يف 
  )٢( سعى يف طاعة اهللا تعاىل، وسبيل اخلريات

                                                                                                                         

 .٢/١٥٤حاشية الصاوي) ١(
 .»١٠/١٢٣«روح املعاين) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٩٥ 
ويف سـبيل اهللا عبـارة عـن مجيـع ": ة الكاساين يف البدائعوعبار 

 كـان إذاالقرب فيدخل فيه من سعى يف طاعة اهللا، وسبيل اخلريات 
   )١( ًحمتاجا

فالكاساين كسائر احلنفية يشرتط احلاجة فال يـصح االستـشهاد 
 .بقوله يف هذه املسألة

  صديق حسن خان– ١٣
 سـبيل اهللا وأما«:هـ١٣٠٧وقال صديق حسن خان املتوىف سنة

 الطـرق أعظـمد وإن كـان اهواجل عز وجل، إليهفاملراد هنا الطريق 
 اهللا عز وجل، لكن ال دليل عىل اختصاص هذا الـسهم إىلاملوصلة 

 عز وجل، هذا  اهللاإىلًبه، بل يصح رصف ذلك يف كل ما كان طريقا 
والواجب الوقـوف عـىل املعـاين اللغويـة .  الكريمة لغةاآليةمعنى 

، »داهـمنع الـرصف يف غـري اجل أي« ً يصح النقل هنا رشعاحيث مل
 إعطـاؤه اشرتاط الفقر يف املجاهد ففي غاية البعد، بل الظـاهر وأما

ًنصيبا وإن كان غنيا، وقد كان الصحابة ريض اهللا عنهم يأخذون من  ً

                                                                                                                         

 . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب.ط»٢/١٥٤«بدائع الصنائع) ١(



 
 

 
 ٩٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 اهللا عز وجل التي من مجلتها الزكاة يف كل عام، ويسمون ذلك أموال

 إىلالواحد منهم يبلـغ  والفقراء، وكان عطاء اءاألغنيعطاء، وفيهم 
 لألغنياءال نصيب : نه قال متعددة، ومل يسمع من أحد منهم أألوف

فــإن قــال الــدليل . يف العطـاء، ومـــن زعـــم ذلــك فعليـه الــدليل
 مصارف الزكـاة أصناف: قلنا. »إن الصدقة ال حتل لغني«:حـديث
ًونه فقريا بـدون اتـصافه  كإالحدها الفقراء، فمن مل يكن فيه ثامنية أ

 إذا مصارف الزكاة فال ريـب أنـه أصناف أوصاف من خرآبوصف 
 غـري الفقـر وهـو خرآ بمسوغ أخذهاًصار غنيا مل حتل له، وأما من 

ًخذها لكونـه فقـريا حتـى  نحوها فهو مل يأأوً غارما أوًكونه جماهدا 
 مهـا نحوأوً غارمـا أوً لكونـه جماهـدا أخذهاً مانعا، بل يكون الغنى
الرصف عـىل العلـامء » سبيل اهللا«ومن مجلة يف.  فهو مفيدفتدبر هذا

ًالذين يقومون بمصالح املسلمني الدينية، فإن هلم من مال اهللا نصيبا 
 أهـم ناجلهـة مـ فقراء، بـل الـرصف يف هـذه أو أغنياءسواء كانوا 

، ومحلة الدين، وهبم حتفـظ بيـضة األنبياء، ألن العلامء ورثة األمور
وقد كان علامء الصحابة يأخذون من . األنام، ورشيعة سيد ماإلسال



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٩٧ 
هبا يف )١(  مع زيادات كثرية يتفوضونإليهالعطاء ما يقوم بام حيتاجون  

 يف ذلـك واألمـرقضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغريهم، 
ومن مجلة .  درهمألفمشهور، ومنهم من كان يأخذ زيادة عىل مائة 

َّت تفرق بني املسلمني عىل هذه الصفة الزكـاة  التي كاناألموالهذه  َ ُ
وقد قال صىل اهللا عليه وآله وسلم لعمر ملا قال لـه يعطـى مـن هـو 

 غري مستـرشف وال سـائل وأنت من هذا املال أتاكما «: منيأحوج
  )٢( » ظاهرواألمركام جاء يف الصحيح . فخذه، وماال فال تتبعه نفسك

  مجال الدين القاسمي– ١٤
ثـم : هـ يف تفسريه١٣٣٢ الدين القاسمي املتوىف سنةوقال مجال

، فيرصف عـىل "ويف سبيل اهللا":  عىل اجلهاد بقولهاإلعانةذكر تعاىل 
ال : قال الـرازي. املتطوعة يف اجلهاد، ويشرتى هلم الكراع والسالح

ال يف القرص عىل الغزاة، ولذا نقل القفـ» يف سبيل اهللا«: يوجب قوله
 مجيـع وجـوه إىل جواز رصف الصدقات تفسريه عن بعض الفقهاء

                                                                                                                         

 . بتوزيعها عىل املحتاجنينأي يفوضو) ١(
وحــديث عمــر أخرجــه النــسائي يف الــسنن » ٢/٢٠٧،٢٠٦«الروضــة النديــة) ٢(

 .٦/٤٥٢-٥/١٩٥،٦٥. ٤/٢٢١، وامحد يف املسند ٥/١٠٤الصغرى 



 
 

 
 ٩٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
ألن . اخلري، من تكفني املـوتى، وبنـاء احلـصون، وعـامرة املـساجد

ولـذا ذهـب احلـسن .  عام يف الكل، انتهـى"ويف سبيل اهللا": ولهـق
. ، فيرصف للحجاج منه»سبيل اهللا« احلج منأن إىل وإسحاق أمحدو

 عـن ابـن -ًواحلج من سبيل اهللا نصا روي:  ورشحهاإلقناعقال يف 
ً رجال جعل ناقتـه يف سـبيل أن داود أبو ملا روى -عباس وابن عمر

ه ـال هلا النبـي صـىل اهللا عليـه وآلــقـج، فـ احلرأتهـامأرادت ـاهللا ف
 .»اركبيها فإن احلج يف سبيل اهللا«:وسلم

عام، يقع عىل كـل عمـل » سبيل اهللا«و: األثريقال ابن : ثم قال
هللا عـز وجـل، بـأداء الفـرائض  اإىلخالص سلك به طريق التقرب 

 فهو يف الغالب واقـع عـىل أطلق وإذا التطوعات، وأنواعوالنوافل، 
 .انتهى. اجلهاد، حتى صار لكثرة االستعامل كأنه مقصور عليه

 ّ بـه اهللا عـز وجـل وهــو بــرأريـدكل سبيل : »التاج«وقال يف
  )١( »سبيل اهللا«داخـل يف

 
                                                                                                                         

واحلديث أخرجه أبو داود يف املناسـك بـاب » ٧/٣١٨١«تفسري القاسمي: انظر) ١(
 .العمرة



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

٩٩ 
  حممد رشيد رضا-١٥ 

اتفقـت : هــ١٣٥٤شيد رضا املتـوىف سـنة الشيخ حممد روقال
 - هبـذا الـصنف الغزاة واملرابطني هم املقـصودونأناملذاهب عىل 
 من مستحقي الصدقات، إما وحدهم -"ويف سبيل اهللا"يعني صنف

 اإلضـافةوهو قول اجلمهور، وإما مـع غـريهم ممـا يـشمله عمـوم 
أي «وقـد جـاء يف التنزيـل ذكـر اهلجـرة والـرضب. "سبيل اهللا"يف

املجاعة :  يف سبيل اهللا، واملخمصة أيواإلنفاقيف سبيل اهللا، » السفر
 املراد بأصـحاب أنوروي عن ابن عمر ريض اهللا عنه . يف سبيل اهللا

 بـن وإسـحاق أمحـداحلجاج والعامر، وروي عـن : هذا السهم هنا
ًن لسهم يف سبيل اهللا مرصفا  يف سبيل اهللا، وأج جعال احلأهنامراهوية 

 مـن اجلهـاد، حلفظـه يف أهم، وهو اإلسالم حكم إلعادةيف السعي 
، إليـه يف الـدعوة آخـرًحال وجوده من عدوان الكفـار، ومـرصفا 

 تعـذر الـدفاع عنـه بالـسيوف إذا واألقـالم باأللـسنةوالدفاع عنه 



 
 

 
 ١٠٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
اهللا هنــا مــصالح  ســبيل أنوالتحقيــق . لــسنة النــريان وأواألســنة

  )١( األفراد الدين والدولة دون أمراملسلمني العامة، التي هبا قوام 

  الشيخ مصطفى املراغي– ١٦
ويف سبيل ":هـ١٣٧١وقال الشيخ مصطفى املراغي املتوىف سنة

 مرضاته ومثوبته، واملراد بـه إىلالطريق املوصل : وسبيل اهللا هو"اهللا
نه جعل احلج من أمحد أ اإلمام وروي عن. الغزاة واملرابطون للجهاد

وبناء   مجيع وجوه اخلري، من تكفني املوتىسبيل اهللا، ويدخل يف ذلك
 .اجلسور، واحلصون، وعامرة املساجد، ونحو ذلك

 مصالح املسلمني العامة، التي هبا "سبيل اهللا" املراد يفأنواحلق 
 ، كتأمني طرق احلـج، وتـوفرياألفراد الدين والدولة، دون أمرقوام 

 آخرن مل يوجد مرصف  الصحة للحجاج، وإوأسباباملاء والغذاء، 
  .)٢(  واجب عىل املستطيع فحسبألنه، األفرادوليس منها حج 

 
                                                                                                                         

 .بترصف. »٥٠٤-١٠/٤٩٩«تفسري املنار) ١(
م مطبعـة مـصطفى ١٩٥٣/هــ١٣٧٣الطبعة الثانية» ١٠/١٤٥«تفسري املراغي) ٢(

 .مرص-احللبي



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٠١ 
  الشيخ حممود شلتوت– ١٧ 

ويف سـبيل ":هـ١٣٨٣ويقول الشيخ حممود شلتوت املتوىف سنة
 "اهللا

 وأوهلـا الـدين والدولـة، أساستشمل سائر املصالح التي هي 
االســتعداد احلــريب بجميــع لوازمــه، حتــى املستــشفيات  وأحقهــا

 ذلك، مما يعرفه إىل والقناطر، وما العسكرية ومد اخلطوط احلديدية
 لـدعاة اإلعـدادويـدخل يف هـذه اجلهـة . رجال احلـرب وامليـدان

 وسـامحته، ويـدفعون اإلسـالمً إعدادا يظهرون به مجـال إسالميني
 العمل عىل حفظ القرآن  صدروهم، كام يدخل فيهإىل األعداءبشبه 

 التي ال توجـد فيهـا حياءاأل املساجد يف وإنشاءيف مجعياته وأفراده، 
  .)١( املساجد الكافية

هـل : »الزكاة وبناء املـساجد«  حتت عنوانآخروقال يف موضع 
 ؟إصالحها أوجيوز رصف الزكاة لبناء املساجد 

 

                                                                                                                         

 .١١٩،١الفتاوى ص) ١(



 
 

 
 ١٠٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 :رصف الزكاة يف بناء املساجد

 كـان هـو املـسجد إذا تعمـريه أو ؤهإنشا املسجد الذي يراد إن
 كان هبا غريه ولكن يضيق بأهلها، وحيتـاجون أو. الوحيد يف القرية

 أوً صح رشعـا رصف الزكـاة لبنـاء هـذا املـسجد، آخر مسجد إىل
، والرصف عىل املسجد يف تلك احلالة يكون مـن املـرصف إصالحه

» ل اهللاسـبي« املصارف الواردة يف سورة التوبة باسمآيةالذي ذكر يف 
 املقصود أنوهذا مبني عىل اختيار :  الكريمةاآليةثم يقول بعد ذكره 

 املصالح العامة التي ينتفع هبا املسلمون كافة، وال "سبيل اهللا"بكلمة
ًختص واحدا بعينه، فتشمل املساجد، واملستشفيات، ودور التعلـيم 

 ة مما يعـود نفعـه عـىل اجلامعـإليهاومصانع احلديد، والذخرية، وما 
 . املسألة حمل خالف بني العلامءأن:  هناأقرر أن وأحب

 اآلراءض ـر بعـ ذكأنريه، بعد ـ الرازي يف تفسامـاإلموقد قال 
 ال يوجـب "ويف سـبيل اهللا" ظـاهر اللفـظ يف قولـهأنواعلم : فيها

 غريهم، وهلذا نقل القفال يف تفسريه عن بعض أوالقرص عىل الغزاة 
 مجيع وجـوه اخلـري، مـن إىلصدقات  رصف الأجازوا أهنم"الفقهاء

تكفني املوتى، وبناء احلصون، وعامرة املساجد، ألن سبيل اهللا عام يف 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٠٣ 
وهذا هو ما اختاره واطمئن :  ثم يعقب عىل هذا الكالم بقوله"الكل 

 به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو وأفتى، إليه
 غـري إىلكـان الـرصف  وإال يكون املسجد ال يغنـي عـن غـريه، أن

  .)١( وأحق أوىلاملسجد 

  الدكتور حممد حممود حجازي– ١٨
هــ يف ١٣٩٢وقال الدكتور حممد حممود حجازي املتـوىف سـنة 

 واملراد به هنا مـصالح املـسلمني "ويف سبيل اهللا": التفسري الواضح
 دينهم ودولتهم، مـن كـل خـري يعـود عـىل أمرالعامة التي هبا قوام 

ل العمل لكل عاطل، وعالج كل مريض، وتعلـيم املجموع كتسهي
  )٢( كل جاهل، وباألخص التعليم الديني

  الشيخ حممد حسنني خملوف– ١٩
: وقال الشيخ حممد حسنني خملوف مفتي الديار املرصية السابق

ويف سـبيل "  الـصدقةآية من مصارف الزكاة الثامنية املذكورة يف إن
                                                                                                                         

» ١٠٥و١٠٤ص« عقيدة ورشيعـةاإلسالمً وانظر أيضا ١٢٩،١٢٨الفتاوى ص) ١(
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠-١٦بريوت ط. طبعة دار الرشوق مرص

 .»دت«٦٢ اجلزء التاسع صاألولالتفسري الواضح املجلد ) ٢(



 
 

 
 ١٠٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
هللا عام يشمل مجيع وجـوه اخلـري  يف سبيل اهللا، وسبيل اإنفاقها "اهللا

للمسلمني، من تكفني املـوتى، وبنـاء احلـصون، وعـامرة املـساجد 
 ذلـك ممـا فيـه مـصلحة عامـة أشبهوجتهيز الغزاة يف سبيل اهللا، وما 

 القفال من اإلمامللمسلمني، كام درج عليه بعض الفقهاء، واعتمده 
  )١( اره للفتوىالشافعية، ونقله عنه الرازي يف تفسريه، وهو الذي نخت

  الشيخ سعيد حوى– ٢٠
 مـا أهـموإن «:هــ١٤٠٩وقال الشيخ سعيد حوى املتوىف سنة

 إىل الـدعوة إقامة إىل يرصف فيه املسلمون زكاهتم ما يؤدي أنجيب 
 جاءت آيـة الزكـاة يف جل هذا املعنى اجلهاد، ولعله من أوإقامةاهللا 

 اجلهاد تغطيها ً بالنفري، ألن كثريا من احتياجاتاألمرمعرض سياق 
جـل  رواتب من أوأعطيناهمً فرغنا ناسا أنناولو ! ثم يقول.. الزكاة

 األصـلالدعوة واجلهاد من مال الزكاة جاز، ولو كانوا يملكون يف 
 .ًنصابا

                                                                                                                         

 .»١/٢٥٥«فتاوى رشعية) ١(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٠٥ 
 الزكـاة إعطـاء جيـوز - الكثـريونأفتـىوقـد : ًثم يستمر قائال 

 نأ عرفت اإذ عىل هذه احلركات نإ: أقولللحركات اجلهادية لكني 
 تراعـي الدقـة الفقهيـة يف أن يف يـدها أصـبحًشيئا من مال الزكـاة 

  )١( »اإلنفاق

  الدكتور عبد احلليم حمموداألزهر شيخ – ٢١
 إذا" : الدكتور عبد احللـيم حممـود رمحـه اهللاألزهروقال شيخ 

 يعـرب عنهـا أن التي يمكـن األمور أوائل يف اجلهاد من اإلنفاقكان 
، وإصــالحها يف ســبيل اهللا، إنفـاقساجد  فــإن بنـاء املــبـسبيل اهللا،

فاق إن، واإلرشاف القيام أنواعوعامرهتا وترميمها والقيام عليها بكل 
 ألبناءً، واملسامهة يف النهوض هبا تثقيفيا ً يف سبيل اهللا، وبناء املساجد

 الزيادة منـه اإلسالمواستزادة من العلم الذي طلب رسول  الوطن
 العلم الذي رفع اهللا "ًرب زدين علام"مفقال صىل اهللا عليه وآله وسل

يرفع اهللا الذين آمنـوا مـنكم ": ً مصورا ذلك بقولهأصحابهدرجات 

                                                                                                                         

 .٤/٢٣١١سري  يف التفاألساس) ١(



 
 

 يف إنفـاقعن بنـاء املـدارس  ، نقول)١( " العم درجاتأوتواوالذين 
  )٢(  " يف سبيل اهللاإنفاقوبناء املستشفيات . سبيل اهللا

  الشيخ عبد املجيد سليم– ٢٢
 »األزهرشيخ اجلامع «عيل جاد احلقالشيخ جاد احلق  – ٢٣

ــصادرة  ــه ال ــليم يف فتاوي ــد س ــد املجي ــشيخ عب ــال ال ــد ق فق
هـ والشيخ جاد احلق عيل جاد احلق شيخ ١٣٦٣هـ وعام ١٣٦٠عام

 وأخـرىهـ ١٣٩٩ السابق يف فتاوى صادرة عنه عاماألزهراجلامع 
 الكريمة هو ما اآليةوالظاهر من : هـ فقد قاال١٤٠٠صادرة عنه عام

 البعض من جواز رصف الزكاة يف كل سبيل من سبل الرب إليهذهب 
مـستدلني .  الأمواخلري، سواء كان هذا الرصف عىل وجه التمليـك 

 "ويف سـبيل اهللا"بـأن قولـه:  قـائلني"ويف سـبيل اهللا"بقوله سبحانه
ً اخلري جريا عـىل تفـسري لـبعض فقهـاء املـذهب أوجهيشمل مجيع 

  )٣( ر الرازي الفخاإلماماحلنفي، وعىل تفسري 

                                                                                                                         

 .»١١«سورة املجادلة آية) ١(
 .»٣٤٥-١/٣٤٤«العبادة أحكام وأرسار) ٢(
=             ون ـجلس األعــىل للــشئـن املـــادرة عـــًنقـال عــن الفتــاوى اإلســالمية الــص) ٣(

 

 
 ١٠٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٠٧ 
  آل الشيخإبراهيم الشيخ حممد – ٢٤ 

 أن مهم يصح أمرها هنا «:  الشيخآل إبراهيموقال الشيخ حممد 
 اهللا إىل القـوة املاليـة للـدعوة إعـداديرصف فيه مـن الزكـاة، وهـو 

 أعظـمولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل يف اجلهاد، وهذا من 
  )١( »سبيل اهللا

  الشيخ مناع القطان– ٢٥
 كان العلامء قد اتفقوا عىل إذا: وقال الشيخ مناع القطان رمحه اهللا

 فإن وسائل اجلهاد تتجدد مـن عـرص - اجلهاد- املراد بسبيل اهللاأن
لعرص، ونحن نرى يف عرصنا احلارض الغزو الفكري الذي يفد مـن 

، جيتـاح بموجاتـه العارمـة أخـرىالرشق تارة ومن الغـرب تـارة 
 مـن اإلسـالممة تميزة بسامهتا، لينهار كيان أامل اإلسالميةالشخصية 

ً قـارصا عـىل األمـةقواعدها، فلم يعد املفهوم احلريب للحفاظ عـىل 
ًاحلرب الدموية يف القتال وعدته، بل أصبح بمفهومه العـام شـامال 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 . وزارة األوقاف بمرص-اإلسالمية= 
، إعداد خالـد الفتاوى الرشعية يف املسائل العرصية من فتاوى علامء البلد احلرام) ١(

 .٢٧ ص-بن عبد الرمحن اجلرييس



 
 

 
 ١٠٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
للتعبئــة الفكريــة، وصــد هجــامت املغرضــني، ورد الغــازين، ورد 

 إعـداد إىلكلـه حيتـاج الدعوات الوافدة، واملذاهب الدخيلة، وهذا 
ًأثرا عن عدة احلرب يف السالح، وتكوين جند فكري للدعوة ال يقل 

للدعوة حيمل لواءها ويذود عن محاها بالقلم واللسان والبيان، كـام 
  )١( يزود عنها بالصاروخ واملدفع

  الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين– ٢٦
 رصف الزكـاة عن: سئل فضيلة الشيخ بن عبد الرمحن اجلربين

، وذكـر لفـضيلته مـا جـاء يف اإلسـالميةلطباعة الكتب واألرشطة 
 بدورتـه الثامنـة واملنعقـدة بمكـة اإلسالميجملس املجمع الفقهي 

: هـ وأن املجلـس٨/٥/١٤٠٥هـ، ٢٧/٤/١٤٠٥املكرمة فيام بني
 اهللا تعاىل ومـا يعـني عليهـا إىل املطلقة دخول الدعوة باألكثريةقرر 

 ."ويف سبيل اهللا"يف معنى أعامهلاويدعم 
ُوطلب من فضيلته التفصيل يف هذه املسألة املهمـة فأجـاب بـام 

  ما ذكره هؤالء العلامء املشهورون قـول صـحيحأن أقولفإين ":ييل

                                                                                                                         

  .»٣/٣٧٤« تفسري آيات األحكام واملعامالت)١(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٠٩ 
ورأي سديد، وفيه توسعة عىل املسلمني، وتأييد للدعاة واملرشـدين  

 .وسبب قوي لنرش الدين، وقمع املرشكني
، ومجعـه إليـهعاىل هو الطريـق املوصـل  سبيل اهللا تأنوال شك 

﴿سبل كام قال تعاىل            ﴾)١(  

 الـسالم، فكـل إىل السبيل التي تؤدي من سلكها إىلهيدي : أي
 رضـاه وجنتـه، فهـو يف إىل تعاىل، ويوصـل إليهعمل صالح يقرب 

، ويرتتب عليـه ثوابـه إليه يتقرب به أنب ألن اهللا تعاىل حي سبيل اهللا
ً الـصدقات أشخاصـا يـستحقوهنا آيـةوكرامته فاهللا تعـاىل ذكـر يف 

حلاجاهتم اخلاصة هبم، كالفقري، والغارم، واملؤلف، وابـن الـسبيل، 
 اجلهات أمجلونحوهم ممن يأخذها ملصلحته وحاجته احلارضة، ثم 

جرة من سبيله بقوله  وقد جعل اهللا اهل"ويف سبيل اهللا" بقولهاألخرى
﴿تعاىل                       ﴾ )٢(  

 الدين، وبيـان حماسـن الـدين، إىل مصلحة الدعوة أنوال شك 
والرد عىل املفسدين وامللحدين، وتفنيد شبهات الكفـار واملنـافقني 

                                                                                                                         

 .١٦سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٠٠سورة النساء االية) ٢(



 
 

 
 ١١٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
، وأحبـهرش دينـه الـذي ارتـضاه، ونحو ذلك، هو من نرص اهللا ونـ

وفرضه عىل البرش، فإذا تعطل هذا الباب ومل يوجد من ينفق عليـه، 
، ويتربع للدعاة واملصلحني بام يكفل استمرارهم اإلمام إىلويدفع به 
 يرصف فيه من الزكوات املفروضـة، القتـضاء أنوجب  يف عملهم

كورين املـذ فيه قد تكون أهـم مـن دفعهـا لـبعض ةاملصلحة فالنفق
 واملؤلف، وابن السبيل، فإن هؤالء قد يتحملـون الـصرب  بكاملكات

وال يكون فيهم من الرضورة كرضورة الرد عـىل املفـسدين وقمـع 
 لالـدين وتـسجياملنافقني ونرش العلم، وطبع املـصاحف، وكتـب 

أرشطة إسالمية، تتضمن بيان حقيقـة اإلسـالم وأهدافـه ومناقـشة 
 عىل اإلنفاق اء البصائر، فمتى توقفالشبهات التي تروج  عىل ضعف

، أشـبهها جاز الرصف عىل مجيعها ومـا التربعاتهذه املصالح من 
، ومـا يـسد خلـتهم، واهللا اإلسـالممن الزكاة التي رشعت ملصالح 

  )١( علم وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلمأ

 
                                                                                                                         

 إعداد وترتيب عيل بن حسني أبو لوز -فتاوى الزكاة للشيخ عبد الرمحن اجلربين) ١(
 .١٤٠-١٣٩ص



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١١١ 
  الدكتور يوسف القرضاوياألستاذ – ٢٧ 

عد ذكره للخالف الذي وقع وقال الدكتور يوسف القرضاوي ب
 وآراء الفقهـاء يف هـذا "ويف سـبيل اهللا"بني العلامء يف حتديد معنـى

 عـىل معنـاه "ويف سـبيل اهللا" مـنهم مـن محـلأنال ريـب «:املضامر
م ـثـ.  مرضـاة اهللاإىلاللغوي العام الذي يشمل كل طريق موصـل 

ل  بحيث يشم"سبيل اهللا" املتوسعني يف تفسري مدلولأؤيدفال : قال
 عد التضييق فيه بحيث يقترص أرجحكل املصالح والقربات، ولكن 

 اجلهاد قد يكـون بـالقلم نوإعىل اجلهاد بمعناه العسكري املحض، 
 أوًواللسان كام يكون بالسيف والسنان، وقد يكـون اجلهـاد فكريـا 

ً سياسيا، كام يكون عسكريا وكـل أوً اقتصاديا أوً اجتامعيا أوًتربويا  ً
 حيقق أن والتمويل، واملهم اإلمداد إىلمن اجلهاد حتتاج  األنواعهذه 

يف : بيل اهللا أيـو أن يكون يف ســك كله وهـ لذلايسـاألسالرشط 
 أن بـه أريـد، فكل جهـاد األرض كلمته يف وإعالء، اإلسالمنرصة 

ًتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا، أيا كان نوع هذا اجلهـاد 
 .وسالحه
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ً قديام قـد األربعة يف املذاهب  كان مجهور الفقهاءاوإذ: ثم يقول

 وإمدادهمحرصوا هذا السهم يف جتهيز الغزاة واملرابطني عىل الثغور 
 يف إلـيهم من خيل وكراع وسالح، فـنحن نـضيف إليهبام حيتاجون 

 هــم املرابطــون أولئــك. عــرصنا غــزاة ومــرابطني مــن نــوع آخــر
 ورشائعه اإلسالمقائد  للدفاع عن عوأقالمهمبجهودهم وألسنتهم 

 ودليلنا عىل هذا التوسع يف معنى اجلهاد؟
 ال ينحرص يف الغزو احلريب والقتـال اإلسالم اجلهاد يف أن ً:أوال

نه سـئل أي  النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أبالسيف، فقد صح عن
  )١( "كلمة حق عند ذي سلطان جائر": فقالأفضلاجلهاد 

 رسول اهللا صىل أنبن مسعود  كام روى مسلم يف صحيحه عن ا
 كان لـه مـن إالمة ما من نبي بعثه اهللا يف أ":اهللا عليه وآله وسلم قال

 يأخذون سنته ويقتدون بأمره، ثم ختلـف  حواريون وأصحابأمته
من بعدهم خلوف يقولون ماال يفعلون، ويفعلون مـاال يـؤمرون، 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهـو مـؤمن، 

                                                                                                                         

بــاب األمـر بــاملعروف والنهـي عــن املنكــر، رواه ابـن ماجــه يف كتـاب الفــتن، ) ١(
 .»٣/٦٢٦« ، واحلاكم»٤/٣١٥« واإلمام امحد يف املسند» ٤٠١٢«رقم
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١١٣ 
 اإليـامنومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك مـن  

 جاهـدوا "ويقول الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم ،)١(حبة خردل
  )٢( "املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 لـو مل اإلسـالمي اجلهاد والنـشاط ألوان ما ذكرناه من أن ً:ثانيا
 بـه بالقيـاس، إحلاقـهًيكن داخال يف معنى اجلهـاد بـالنص لوجـب 

 والـدفاع عنـه، ومقاومـة اإلسـالمفكالمها عمل يقصد بـه نـرصة 
، وقد رأينا من فقهاء املسلمني من األرض كلمته يف وإعالء، أعدائه

 من يعمل يف مصلحة عامـة للمـسلمني، الزكاةحلق بالعاملني عىل أ
 أجازوهـاً للعامل وإن كـان غنيـا، أجازوهاوالذين : قال ابن رشد
كام رأينـا )٣( يف معناهم، ممن املنفعة هبم عامة للمسلمنيللقضاة ومن 

بيل كل من هو غائب عن ماله، من فقهاء احلنفية من أحلق  بابن الس
 كـان يف بلـده، ألن املعتـرب هـو احلاجـة، وقـد وإذاادر عليـه غري ق

                                                                                                                         

 .»١/٤٥٨«محد يف املسندواإلمام أ» ٨٠«أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب اإليامن) ١(
والنــسائي يف اجلهــاد . »٢٥٠٤«أخرجــه أبــو داود يف كتــاب اجلهــاد رقــم) ٢(

 .»١٦١٨«موارد الظمآن رقموابن حبان يف » ٣٠٩٦«رقم
 .احللبي» ١/٢٧٦«بداية املجتهد) ٣(
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 كل ما يؤدي - بمعنى القتال- نلحق باجلهادأنوجدت، فال عجب 

 فعل، ألن العلـة واحـدة وهـي أو غرضه، ويقوم بمهمته، من قول
الزكـاة،  أبـوابً وقد رأينا للقياس مدخال يف كثري من اإلسالمنرص 

وبـذلك يكـون مـا .  قال به يف صورة من الصورإالًومل نجد مذهبا 
 هو رأي اجلمهور، مـع بعـض "ويف سبيل اهللا"اخرتناه هنا يف معنى

 ً:ثم يستمر قائال. هلالتوسعة يف مدلو
 واملرشوعات التي قد تكـون األعامل بعض إىلنا  هأنبه أن وأود

ًيف بلد ما، ويف زمن ما، وعـىل حالـة مـا، جهـادا يف سـبيل اهللا، وال 
، فإنـشاء أخـرى حالـة أو آخـر وقـت أوتكون كذلك يف بلد آخر، 

 يف الظروف العادية عمـل صـالح وجهـد مـشكور، حيبـذه مدرسة
 فيـه أصـبحلـد قـد  كـان يف بإذا أماً، ولكنه ال يعد جهادا، اإلسالم

 الشيوعيني أواملبرشين التعليم وأصبحت املؤسسات التعليمية يف يد 
 إسالمية مدرسة إنشاء اجلهاد أعظم الالدينيني العلامنيني، فإن من أو

 املـسلمني، وحتـصنهم مـن معـاول التخريـب أبنـاءخاصة، تعلـم 
الفكري واخللقي وحتميهم من السموم املنفوثة يف املناهج والكتب، 

يف عقول املسلمني، ويف الروح العامة التي توجه املدارس والتعليم و
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١١٥ 
، هلذا نرى إسالمية صحيفة أو، إسالمي مركز إنشاءكله، ومثل ذلك  

 أوىل واإلعالمي اجلهاد الثقايف والرتبوي إىل توجيه هذا املرصف أن
ً يكــون جهــادا إســالميا خالــصا، وإســالميا أنبــرشط  يف عــرصنا ً ً ً

 .ًصحيحا
  واملصدر، وهو الغايةاألساس هو اإلسالم أن يكون ذنإفالبد 

ًوالوجهة، وهو القائد والوجهة، حتى يعـد هـذا العمـل جهـادا يف 
 .سبيل اهللا

 التـي حتتـاج األعامل شتى لكثري من أمثلةونستطيع أن نرضب 
ً تعد بحق جهادا أن يف هذا العرص، وهي جديرة اإلسالم رسالة إليها

  .يف سبيل اهللا

  نفـسهااإلسـالم واعية يف داخل بـالد إسالميةمراكز  إن إنشاء
 اإلسـالميةحتتضن الشباب املسلم، وتقـوم عـىل توجيهـه الوجهـة 

 يف العقيـدة، واالنحـراف يف الفكـر، اإلحلـادالسليمة ومحايته مـن 
، أعدائـه، ومقاومـة اإلسالمواالنحراف يف السلوك، وتعده لنرصة 

 .جهاد يف سبيل اهللا
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 خالصة، تقـف يف وجـه الـصحف الميةإس صحيفة إنشاءوإن 

اهلدامة واملضللة، لتعيل كلمة اهللا، وتصدع بقوله احلـق، وتـرد عـن 
 املفرتين، وشبهات املضللني، وتعلـم هـذا الـدين أكاذيب اإلسالم

 .ًألهله خاليا من الزوائد، والشوائب، جهاد يف سبيل اهللا
 ًوإن نرش كتاب إسالمي أصيل، حيسن عرض اإلسالم، أو جانبا

منه، ويكشف عن مكنون جوهره، ويربز مجال تعاليمـه، ونـصاعة 
حقائقه، كام يفضح أباطيل خصومه، وتعميم مثل هذا الكتاب عـىل 

 .نطاق واسع جهاد يف سبيل اهللا
ومثل ذلك يقال يف إنشاء مكتبة إسالمية للمطالعـة يف مواجهـة 
املكتبات اهلدامة، وكذلك إنشاء مستشفى إسالمي لعالج املسلمني 

ن يات التبشريية اجلشعة املضللة، وع من استغالل اإلرسالوإنقاذهم
 خملصني، للعمل يف املجاالت السابقة هبمة أمناء أقوياءتفريغ رجال 

وغرية وختطيط خلدمة هذا الدين، ومد نـوره يف اآلفـاق، ورد كيـد 
 النائمني عنه، ومقاومة موجـات أبنائه وإيقاظ املرتبصني به، أعدائه

 . جهاد يف سبيل اهللاواإلباحية حلادواإلالتبشري 
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١١٧ 
ن الرصف عىل هذه املجاالت املتعددة هلو أوىل ما ينبغـي أن وع 

 إال - بعد اهللا-لإلسالميدفع فيه املسلم زكاته، وفوق زكاته، فليس 
  )١( سالم، وخاصة يف عرص غربة اإلاإلسالم أبناء

  الشيخ عبد اهللا ناصح علوان– ٢٨
 أقـوال بعـد أن عـرض - رمحـه اهللا-قال الشيخ عبد اهللا علوان

يف " ممن توسـع أصـحاهبا يف معنـىأخرىً وأقواال األربعةاملذاهب 
 يف معنى اجلهاد أمر الزم، فإذا كان مجهور التوسع": قال. "سبيل اهللا

 يف جتهيز الغـزاة واملـرابطني "يف سبيل اهللا"ًالفقهاء قديام قد حرصوا
.. ن خيل وسالح وسـفنعىل الثغور، وإمدادهم بام حيتاجون إليه م

 أولئك من نوع آخر، فنحن نضيف إليهم يف عرصنا غزاة ومرابطني
الذين جياهدون ويعملـون عـىل غـزو العقـول والقلـوب بتعـاليم 

ــالم ــدعوة اإلس ــك اهللا، إىل، وال ــودهم أولئ ــون بجه ــم املرابط  ه

                                                                                                                         

بتـرصف، وانظـر . »٦٦٩-٢/٦٣٥«فقه الزكـاة للـدكتور يوسـف القرضـاوي) ١(
 .٢٥٢وهدى اإلسالم ص. ٢٥٢العبادة يف اإلسالم ص 
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ــد  ــن عقائ ــدفاع ع ــم لل ــسنتهم وأقالمه ــالموأل ــع اإلس ، ورشائ

  )١( "..اإلسالم

 كتور عبد الكريم زيدان الد– ٢٩
 قولـه أنوالـراجح عنـدي : ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان

تلني  يتسع جلميع املجاهدين، وهو القتال واملقا"ويف سبيل اهللا"تعاىل
ــزاة وإ ــبيل اهللا، ألن الغ ــدين ويف يف س ــىل رأس املجاه ــانوا ع ن ك

 جياهدون بأنفـسهم وسـيقاتلون الكفـار بأنفـسهم ألهنممقدمتهم، 
الء كلمة اهللا، ولكن ليس القتال بالنفس هو اجلهاد الوحيد، بل إلع

ًهناك جهاد آخر أيضا يف سبيل اهللا، وهو اجلهاد باملال واللسان، فقد 
جــاء يف احلــديث الــصحيح عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وآلــه 

  )٢( "جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"وسلم

اتعب نفسه يف ذات اهللا تعـاىل  كل من ":وجاء يف رشح احلديث
 عـىل جهـاد إالً عرفا ال يقع أطلق إذا لكنه "فقد جاهد يف سبيل اهللا

                                                                                                                         

 أحكـام الزكـاة عـىل ضــوء املـذاهب األربعـة للــشيخ عبـد اهللا ناصـح عبــد اهللا) ١(
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦لسالم الطبعة الرابعة دار ا. ط» ٦٧-٦٦ص«علوان

 .سبق خترجيه) ٢(
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١١٩ 
 يف كـل مـا حيتاجـه باإلنفـاق :أي» أمـوالكم«الكفار، واملقصود بـ 

ٍاملجاهد من سالح ودواب وزاد  غـري مقـصور  فاجلهاد يف سبيل اهللاٍ
جاهدين بألـسنتهم عىل املقاتلني يف سبيل اهللا بالسالح، بل يشمل امل

 التي يريدون هبا أباطيلهم برد املبطلني، ويكشف اإلسالمًدفاعا عن 
وممـا يقـوي ترجيحنـا أن دفـع : ثم يقول.. زعزعة عقائد املسلمني

 ومـا حيتاجونـه لإلسالم الدعاة إىل "ويف سبيل اهللا " من سهمالزكاة
، وتثبيـت ألعـدادهم، ففيـه تكثـري املؤكدةهو يف مصلحة املسلمني 

  يف العـاملاإلسـالملعقائدهم، ورد ملفرتيات املبطلني، ونـرش ملعـاين 
 ترصف هلـم الزكـاة مـن أنوكل هذا يف مصلحة املسلمني، فينبغي 

  )١( "ويف سبيل اهللا"سهم

  بكر اجلزائريأبو الشيخ – ٣٠
املراد من سبيل اهللا العمـل املوصـل «:  بكر اجلزائريأبوويقول 

، تعـاىل كلمـة اهللا إلعـالء اجلهـاد  مرضاة اهللا وجناته، وأخـصهإىل
ًفيعطى الغازي يف سبيل اهللا وإن كان غنيا، ويشمل هذا السهم سائر 

                                                                                                                         

 .بترصف» ١/٤٤٠«املفصل يف أحكام املرأة) ١(
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املــصالح الــرشعية العامــة، كعــامرة املــساجد وبنايــة املستــشفيات 

 ما يبـدأ بـه اجلهـاد مـن أول، واملالجئ لليتامى، غري أن واملدارس
اجلهاد والغزو يف  السالح، والزاد، والرجال، وسائر متطلبات إعداد

  )١( سبيل اهللا

  فارسأبو الشيخ حممد عبد القادر – ٣١
جيوز رصف الزكـاة «: فارسأبوويقول الشيخ حممد عبد القادر 

أن النبـي :  حثمـةأيبواستند بحديث سهل بن . »يف املصالح العامة
بـل  بامئـة مـن إاألنـصارًصىل اهللا عليه وآله وسلم ودى قتـيال مـن 

 أعطـى»  داودأيبالعذب املورود رشح سنن «الصدقة وقال صاحب
 للنـزاع، ًدفعـابـل الـصدقة وآلـه وسـلم ديتـه مـن إصىل اهللا عليه 

ًوإصالحا لذات البني، وتطييبا لنفوس أ  أبـوثم قـال . »لياء القتيلوً
هللا عليه وآله وسلم دفع مائـة مـن  كان رسول اهللا صىل اإذا«:فارس

ًوجد مقتـوال عنـد هيـود  القتيل الذي ألولياء» الزكاة«بل الصدقةإ
 أن أوىل جيوز مـن بـاب أفال، األمنًخيرب دفعا للنزاع، وحمافظة عىل 

                                                                                                                         

النـارش دار العلـوم واحلكـم املدينـة .  أبو بكر اجلزائري-٢٧٩منهاج املسلم ص) ١(
 .»م٢٠٠٠-هـ١٤٢١«املنورة
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١٢١ 
مـن النـاس وحيـاهتم يف الدولـة ترصف الزكـاة للمحافظـة عـىل أ 

 بإنشاء املالجئ، ومحاية طرق احلج واملحافظة عىل أمنهـا اإلسالمية
  .)١( والراحة، واخلدمات الصحية، وسالمتها بتوفري املاء

 خالد عبد الرزاق العاينكتور دال -٣٢
 ترجيح رأي اجلمهور، لكنه وقد ذهب الدكتور خالد العاين إىل

ونرى أن هذا الـسهم يـشمل «: اجلهاد، فقالمفهومرأى التوسع يف 
، ونرى كذلك أنه من أهم ما جيـب أن األوىلاملجاهدين يف الدرجة 

 إقامـة إىليرصف فيه املسلمون يف الوقت احلارض زكاهتم ما يـؤدي 
 حكم إلعادة اجلهاد يف سبيله، وذلك وإقامة، إليهدعوة اهللا والدعوة 

ثم نقل كالم الشيخ منـاع  .)٢( »، وشمول حتكيم كتابهاألرضاهللا يف 
القطان، والشيخ سعيد حوى يف معرض التأييد لقوله يف التوسع يف 

 .مفهوم اجلهاد
                                                                                                                         

 الباري  وانظر احلديث مع رشحه يف فتح١٠٣إنفاق الزكاة يف املصالح العامة ص) ١(
١٢/٢٢٩. 

خالد عبد الـرزاق العـاين .د"ُ الزكاة ومتليكها يف ضوء الكتاب والسنةمصارف") ٢(
 .م١٩٩٩ الطبعة االوىل- عامن األردن-دار أسامة للنرش والتوزيع. ط٣٦٩ص



 
 

 
 ١٢٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 لفاوي احلإبراهيمحممد .  د– ٣٣

هم الغزاة املتطوعـون باجلهـاد : لفاويحل اإبراهيمحممد . قال د
محد وقال أ.  هلم عىل الغزوإعانة أغنياءفيعطون من الزكاة ولو كانوا 

جيوز رصف يف سـبيل اهللا ملريـد احلـج، فقـد جـاء يف : يف رواية عنه
  )١( »احلج والعمرة يف سبيل اهللا«احلديث

وفرس بعض احلنفية يف سبيل اهللا بطلب العلم، وفـرسه : ثم قال
عض العلامء بجميع القرب، فيدخل فيه مجيـع وجـوه اخلـري، مثـل ب

 .تكفني املوتى، وبناء القناطر، واحلصون، وعامرة املساجد
اهللا والراجح يف نظـري هـو رصف سـهم يف سـبيل «: ثم يقول

 بالد الكفر إىل الدعاة إرسال يرصف يف كام. للغزاة وما حيتاجون إليه
ت واملدارس يف بالد الكفر، مـن ، وتبنى به املستشفيااإلسالملنرش 

 أو  هبـا، وال تبنـى بـه مستـشفياتاإلسالمية األقلياتجل خدمة أ
كام ال جيـوز . » كانت للفقراء خاصةإذا إال اإلسالممدارس يف ديار 

  )٢( علمواهللا أ. اء املساجد من هذا السهمبن
                                                                                                                         

 .»٦/٤٠٦«رواه اإلمام امحد) ١(
 . القاهرة-دار احلديث. ط١٠٨حممد إبراهيم احللفاوي ص. فقه الزكاة د) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٢٣ 
  عفيف عبد الفتاح طبارةاألستاذ – ٣٤ 

 "ويف سـبيل اهللا": طبـارة حالفتـاد ـيف عبــ عفـتاذـاألسقال 
الرصف عىل الغزاة واملرابطني حلامية الثغور، فينفق مـن : راد بهـوامل

الزكاة عىل اجليش، وكل ما يتصل به مادام اجليش جياهـد يف سـبيل 
 .اهللا

بـام يعـم مـصالح » يف سبيل اهللا«ولقد فرس بعض الفقهاء كلمة
 ثم -ي ما نصه للفخر الراز» التفسري الكبري«، فقد جاء يف املسلمني

ثـم قـال  -ث نقل نص كالم الرازي والذي سبق ذكره يف هذا البح
 إىل دعـاة إعـداد: وشـمل يف سـبيل اهللا: بعد ذكره لكـالم الـرازي

 وسامحته، وتبليغ اإلسالم مجال إلظهار عليهم، واإلنفاق، اإلسالم
 عىل الكتب التي تتوىل هـذه واإلنفاق، والرد عىل خصومه، أحكامه

كاملـستوصفات :  الزكاة للمؤسـسات اخلرييـةإعطاءجيوز املهمة، و
اخلريية، واملدارس اخلريية، ألن هـذه املؤسـسات جعلـت لـصالح 

 )١( الطبقة الفقرية

                                                                                                                         

  .٣٥٤ روح الدين اإلسالمي ص)١(



 
 

 
 ١٢٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
  الدكتور حممد السعيد وهبة– ٣٥
 ومعبد العزيز حممد مجج والدكتور – ٣٦
 الدكتور حممد السعيد وهبة، والـدكتور عبـد العزيـز حممـد أما

 هـو اجلهـاد، "سبيل اهللا"هنام رجحا أن يكون معنىوم فإجرشيد مج
كام قال اجلمهور، لكنهام توسعا يف مفهـوم اجلهـاد ليـشمل اجلهـاد 

 .احلريب والفكري
 هو اجلهـاد كـام قـال "سبيل اهللا"نرجح أن املقصود من« :فقاال

اجلمهور، وينبغي عدم التوسع يف هذا املرصف بحيـث ال جيـوز أن 
ًكام نـرى أيـضا عـدم التـضييق فيـه . تيشمل كل املصالح والقربا

ذلـك ألن . ًبحيث ال يكون قارصا عـىل اجلهـاد بمعنـاه العـسكري
ًاجلهاد قد يكون جهادا فكريا  ً سياسـيا، كـام أو ًاجتامعيا أوً تربويا أوً

 األسـايسرط ـرتط أن يتحقق الـشـنه يشد أـًكريا، نجـون عسـيك
 أيا كان نـوع هـذا األرض كلمة اهللا يف وإعالء، اإلسالمنرصة : أي

 .اجلهاد وسالحه
بـالغزو والقتـال يف بعـض : ًفقد يكون الغزو العسكري ماديـا

ً أثرا وأبعد خطراأعمقوقد يكون الغزو الفكري والنفيس  األزمان ً .



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٢٥ 
 اإلسـالمذلك ألن من يعملون عىل غزو العقول والقلوب بتعـاليم  

ً أثرا وىأق، هم وأقالمهم وألسنتهم بجهودهم اإلسالم إىلوالدعوة 
جاهـدوا ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم. ًهم عمالوأ

  )١( "املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 فيجـوز القيـاس اإلسـالم هو نرصة األسايسوملا كان الغرض 
ًعىل اجلهاد، كل ما يؤدي غرضه، ألن الـصلة واحـدة، فمـثال مـن 

ــشاء مدرســة  طــرق اجلهــاد إأعظــم  أصــبحتد  يف بلــإســالميةن
املؤسسات التعليمية فيهـا يف يـد املبـرشين والـشيوعيني وغـريهم، 

 مـن بـراثن وإنقاذهم لعـالج املـسلمني، إسالمي مستشفى وإنشاء
  )٢( » املضلةاإلرساليات

 
 
 

                                                                                                                         

 .سبق خترجيه) ١(
حممـد الـسعيد وهبـة، .د-٢٩٨الزكاة يف امليزان دراسة مقارنة يف زكـاة املـال ص) ٢(

 .جدة -النارش هتامة -١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية -وعبد العزيز حممد مججوم



 
 

 
 ١٢٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
  الدكتور عبد اهللا املصلح– ٣٧
  والدكتور صالح الصاوي– ٣٨

 بـةإجاقال الدكتور عبد اهللا املصلح والدكتور صالح الـصاوي 
 اهللا وما يعني عليهـا إىل الدعوة أعاملهل تدخل : عىل السؤال التايل

 يف مصارف الزكاة؟
 عـىل هـذا الـسؤال بنـاء عـىل اإلجابـة الفتوى يف أهلاختلف 

 :"يف سبيل اهللا"اختالفهم يف حتديد املراد بمرصف
 .فمنهم من قرصه عىل الغزاة املتطوعني وهؤالء هم اجلمهور -
 . ذلك احلجإىل أضافومنهم من  -
 الـدعوة، بـل أعـاملومنهم من وسع دائرته بحيـث تـشمل  -
 . الرب بصفة عامةوأعامل

 يف هذا الزمـان يف ظـل  اهللاإىل الدعوة أعامل أنوالذي يظهر لنا 
هيمنة التغريب والعلامنية تعد من جنس اجلهاد بمفهومـه الواسـع، 

للـسان ًألن اجلهاد كام يكون بقوة الساعد والـسنان يكـون أيـضا با
جاهـدوا املـرشكني "والبيان وقد قـال صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم

 ."وألسنتكمبأموالكم وأنفسكم 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٢٧ 
 اهللا يف بـالد الكفـر، إىل الـدعوة أعـامل من ذلك باجلواز وأوىل 

 الكفر عىل أهل الدين، وحيث تكون مراهنة أصلحيث الدفاع عن 
 ! املسلمة، واستئصال هويتهااألجيالمسخ 

 إليـهالذي قررناه يف هذا املقام هو الـذي انتهـى وهذا : ثم قاال
 يف دورة انعقاده بمكة اإلسالمياملجمع الفقهي التابع لرابطة العامل 

 استفتاء بشأن تقسيم الزكاة إليهعندما ورد » هـ١٤٠٥«املكرمة عام
  .اهـ.  )١( والعرش يف باكستان

 .ًثم ذكرا نص قرار املجمع وقد ذكرنا هذا القرار بنصه سابقا
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

للمعامالت  دليل املستثمر املسلم إىل األحكام الرشعية -ما ال يسع التاجر جهله) ١(
دار .  ط-صـالح الـصاوي. عبـد اهللا املـصلح، و د.  د٣٨٦االقتصادية املعارصة ص

 .»م٢٠٠١/هـ١٤٢٢«أوىل.  الرياض ط-املسلم للنرش والتوزيع



 
 

 
 ١٢٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 األشقر الدكتور حممد سليامن – ٣٩
  والدكتور حممد نعيم ياسني– ٤٠
  والدكتور حممد عثامن شبري– ٤١
 األشقر والدكتور عمر سليامن – ٤٢

بعد : »"يف سبيل اهللا"مشموالت مرصف«فقد قالوا حتت عنوان
 املراد إىل عرضنا للمذاهب يف املسألة موضوع البحث، وتوصلنا أن

 التـي األعـاملً نـذكر كثـريا مـن أن نستطيع "ل اهللايف سبي"من لفظ
 ثم "يف سبيل اهللا" ننفق عليها من الزكاة، لدخوهلا يف دائرةأنيمكن 

 ننقل منهـا مـا هيمنـا يف هـذا أنونحن نكتفي . األعاملعددوا هذه 
 .السياق
 اجلـادة التـي تواجـه اجلهـود اإلسـالمية متويل احلمـالت – ١

، والتـي تـستهدف استئـصال اإلسـالماملدمرة التي تبـذل يف ديـار 
 واجتياح عقيدته، والتـي مـن مظاهرهـا الكفـر باخلـالق، اإلسالم

ــتهزاء  ــرآنباإلســالمواالس ــن يف الق ــه، والطع  ورســول  ورشيعت
، وبث الشبهات حول صالحية هذا الدين للحياة، واملناداة اإلسالم

 .، وحتريم ما أحل اهللابتحليل ما حرم اهللا



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٢٩ 
 التي تثبت اإلسالم بـني األقليـات يف جلادة متويل اجلهود ا– ٢ 

الديار التي يسلط فيها الكفر عىل رقـاب املـسلمني، والتـي يـسعى 
الكفار فيها لتذويب البقية الباقية من املـسلمني، ومـن الـبالد التـي 
تستحق أن نلتفت إليها بقوة فلسطني املحتلة، والتي يـسعى اليهـود 

 .دواإلحلا يف بوتقة الكفر أهلهالتذويب 
 غزو عقول الكفـار وقلـوهبم، وذلـك بإقامـة اجلمعيـات – ٣

، بمختلف الطرق اإلسالمواملؤسسات واملراكز يف ديار الكفر، لنرش 
 . العرصتالءمالتي 

 طبع الكتب واملجالت العسكرية للمقاتلني املسلمني التي – ٤
، وتثقيف عقوهلم وزرع أرواحهم يف جهادهم، لرتبية إليهاحيتاجون 

 .اإلسالمية مملفاهيواالقيم 
 إىل، وطبع الكتـب، والنـرشات املوجهـة اإلذاعات إنشاء – ٥
، وتعـريفهم إليـه، ودعـوهتم باإلسـالم، لتعـريفهم اإلسالم أعداء

 .بالضالل الذي هم فيه
 أن التي جيـوز األعاملًحد عرش عمال من هذه أ ذكروا أنوبعد 

والتي حد مصارف الزكاة، أ "يف سبيل اهللا"يرصف فيها من مرصف



 
 

 
 ١٣٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
وهبذا التفصيل يظهر :  اخلمسة التي ذكرناها، قالوااألعاملمنها هذه 

، وبناء اإلسالمية مثل بناء املساجد، وطبع الكتب األعامل بعض أن
، واملدارس الرشعية، ونرش الصحف، واملجـالت اإلسالمية املراكز

 كان اهلدف منها هو إذاًونحو ذلك قد يكون متويلها من الزكاة جائزا 
 اإلسـالم أعـداء كلمته، ومواجهـة جهـود وإعالء، اإلسالمة نرص

 . املسلمني، والصد عن سبيل اهللاإضاللالذين يريدون 
 هو جمرد التثقيف والتعليم األعاملفإن كان اهلدف من مثل هذه 

وصىل اهللا وسلم عىل . علمة فال متول من هذا املرصف واهللا أوالرتبي
  )١( لمعبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه وس

 
 
 
 

                                                                                                                         

. ، داألشـقرحممـد سـليامن .  تـأليف د" فقهية يف قضايا الزكاة املعارصةأبحاث") ١(
. ط-٨٥٦-٨٥٤ صاألشـقرن عمر سليام. حممد عثامن بشري، د. حممد نعيم ياسني، د

 .األردن -دار النفائس



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٣١ 
  الدكتور سعود بن عبد اهللا الفنيساناألستاذ – ٤٣ 

 يف األسـتاذ الدكتور سعود بـن عبـد اهللا الفنيـسان األستاذقال 
، وعميـد كليـة الـرشيعة اإلسـالمية حممد بن سـعود اإلمامجامعة 

 استقىص آراء العلامء يف املـسألة بالتفـصيل، أنبعد : ًبالرياض سابقا
 :وذكر منشأ اخلالف فيها

ومن قرأ بتمعن منشأ اخلالف يف هذه املـسألة يتبـني لـه وجـه "
الصواب، وهو بقاء اللفظ العام عىل عمومه، وال خيص بمقـصوده 

 حقيقـة عرفيـة وال رشعيـة أصلها ليست يف "سبيل اهللا"كام أن لفظ
 فقـط يف ألفاظهـا هي حقيقة لغوية، اسـتعمل الـشارع بعـض وإنام

 عـىل "ويف سبيل اهللا"ن معنى مخراآلكلامت خاصة، وبقي البعض 
 .عمومه

 أنـواع وهـو عـىل -ً كان القرآن يفـرس بعـضه بعـضاإذاًوأيضا 
 يف آية املائدة املراد هبا "ويف سبيل اهللا"التفسري فإنه ال جيوز القطع بأن

 مـن أكثـرالغزو يف سبيل اهللا فقط، ال سيام وقـد ورد عـن الـسلف 
 القتال بأنه الغـزو، ياتآ يف " سبيل اهللا" يفرسأنمعنى، كام ال يصح 



 
 

 
 ١٣٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
ألن الغزو هو القتال، وتفسري اليشء بنفـسه يرتفـع عنـه التبليـغ يف 

 ."علمواهللا أ. كالم اهللا سبحانه وتعاىلًكالمه، فضال عن 
 ً:ثم يستمر قائال

 »سبيل اهللا« الراجح هو القول بعمومأن ظهر مما سبق: الرتجيح
 إىلهتا، ويـضاف ، وقوأدلتهليشمل كل سبل اخلري والطاعة، لظهور 

 يف القـرآن الكـريم اسـتخدمت ملعـان »سـبيل اهللا« كلمةأنما سبق 
 :رشعية خاصة، وضدها، ومنها

﴿:  الكفر باهللا ابتعاد عن سبيل اهللا كقوله تعـاىل– ١      

            ﴾ )هنـا هـيوالسبيل )١  :
 . وال شكسبيل اهللا

 يـؤدي »سـبيل اهللا« اهلوى والـشهوة ضـالل عـنتباعا يف – ٢
ــصاحبه  ــإىلب ــه تع ــر، كقول  ﴿: اىلـ الكف         

                         

     ﴾)٢(  
                                                                                                                         

 .١٠٨سورة البقرة اآلية) ١(
 .٢٦سورة ص اآلية ) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٣٣ 
 كقوله »سبيل اهللا« الظن انحراف عنتباعوا الكذب أن كام – ٣ 

ــــاىل ﴿: تع                   

              ﴾)١(  

 ٍ وجودهـا يف القـرآن مـساو»سبيل اهللا«وهذه املعاين املضادة لـ
للمعاين املحمودة التي مر ذكرهـا، إن مل تـزد عليهـا، فكيـف يقـال 

  يراد هبا الغزو فقط؟»سبيل اهللا« حينئذ إن عامة لفظة
 القرآن حيمل عـىل اجلهـاد، وهـذا آياتيف » القتال« ن لفظثم إ

والقتـال بـالنفس . صح طرق التفسريأتفسري للقرآن بالقرآن، وهو 
 فيهـا ليس كل اآليـات التـي وردو. الذي هو الغزو نوع من اجلهاد

 جـاءت بـصيغة املـايض، إذا إالًلفظ القتال نصا عىل الغزو بالنفس 
 ﴿: مثل قوله تعـاىل                      

       ﴾)٢(  

 ﴿:وقوله              ﴾ )٣(  

                                                                                                                         

 .١١٦سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٦٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٤سورة حممد اآلية ) ٣(



 
 

 
 ١٣٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 ﴿:  جاء بصيغة املضارع ودلت عليه قرينة، كقولهأو     

                  ﴾)١(  
. قرينة ظاهرة عىل احلضور بالنفس يف ميـدان القتـال» ًصفا«فكلمة

» اقتلوا وقـاتلوا«األمر أو» يقاتلون«ا عدا ذلك من صيغ املضارعوم
 .فهي حمتملة ملعاين اجلهاد بالنفس، واملال،واللسان، والسنان

 الثامنيـة لبيـان حمـل األصناف الزكاة ذكرت فيها يةآ نإ: ًوأيضا
 الصدقة، لقصد سد اخللة، ودفـع احلاجـة عـن هـؤالء املـذكورين

 لو كـان لالسـتحقاق إذ. ىل التعينيوليس الستحقاقهم ومتليكهم ع
دخل بيت املال، ومل يرصف ُمنهم عند فقده، وألسقط سهم الواحد 

 املوجودين منهم، ولو إىل بخالفه، بل يرجع واألمر. عىل البقية منهم
 ﴿  الـالم يف مثـل قولـهإن، ثـم  واحد منهم ألجزأ عنـهإىلدفع 

      ﴾ ًوليست دائام مفيدة لالستحقاقللجنس، : هي .
ـــاىل ـــه تع ـــي قول ﴿: فف             

                 ﴾ )تفيد االستحقاق ويف . )٢
                                                                                                                         

 .٤صورة الصف اآلية ) ١(
 .٤١سورة األنفال اآلية ) ٢(



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٣٥ 
 ﴿ قولـــــه                     

                 ﴾ )ال تفيـــد االســـتحقاق . )١
لفيء ا بعد الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم، فاآليةللمذكورين يف 

﴿: األخرى اآليةًكله للرسول أصال بدليل يف           

     ﴾ )٣(.)٢(  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٧ اآليةسورة احلرش ) ١(
 .٦ اآليةرش سورة احل) ٢(
:  الزكاة يف املصالح العامةإخراج يبني العموم واخلصوص مرصف ويف سبيل اهللا) ٣(

 حممـد بـن سـعود اإلمـام يف جامعـة األسـتاذ -تأليف سعود بـن عبـد اهللا الفنيـسان
 .ً وعميد كلية الرشيعة بالرياض سابقااإلسالمية



 
 

 
 ١٣٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 

 الفصل الثالث
 تزكيـات وتوصيات وفتاوى

 ُ كتبت بالنص ملربة اآلل واألصحاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٣٧ 
  

 
 

 التزكيات والتوصيات: ًأوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 ١٣٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ يوسف القرضاوي

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
هللا، وعىل آلـه وصـحبه احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول ا

 .ومن اتبع هداه
 »وبعد«

فضل آل بيت رسول : فإن مما ال جيهله مسلم وال ينكره منصف
 الغر صىل اهللا عليه وآله وسلم الطيبني الطاهرين وفضل أصحابه اهللا

وكل واحد من الفريقني يشد أزر صاحبه، بل مها يف احلقيقة امليامني 
ًد أهل السنة مجيعـافريق واحد وهذا واضح غاية الوضوح عن فـال . ُ

 يف فضل كـل أبواب وقد اشتمل عىل إال مصنفاهتمنجد مصنفا من 
، وتتحـدث عـن فـضائلهم أحاديثهم، تروي واألصحابمن اآلل 

 .أخالقهموبطوالهتم وزهدهم ومكارم 
 أخذتة ودعوية، يم تقوم مؤسسة علأن :وإن مما يرس كل مسلم

بكـل وسـائل وتفـصيلها تبليغ هذه الرسـالة ونـرشها : عىل عاتقها



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٣٩ 
مـربة اآلل «وعة ومرئية، وتلـك هـيمالعرص املمكنة، مقروءة ومس 

  اخلريين يف الكويـتاإلخوة من جمموعة التي أسسها »واألصحاب
 وإقامـة، واألرشطـةوتعمل عىل نرش الفكـرة بالكتـب والرسـائل 

 .املحارضات، وعقد الندوات واملؤمترات والدورات
 مـن دعمهـم وعـاوهنم مـن ًفجـزاهم اهللا خـريا، وجـزى كـل

 فهـذا مـن التعـاون عـىل الـرب ، الدعوةوأهل املحسنني وأهل اخلري
 .والتقوى
  احلمد هللا رب العاملنيأن دعوانا وآخر

 الفقري هللا تعاىل                                                                                 
 يوسف القرضاوي

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 ١٤٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

  

 رئيس جملس األمة تزكية سعادة 
 

  الرمحن الرحيمبسم اهللا
ًظلت بلدنا طـوال العهـود الـسابقة نموذجـا حيتـذى للوحـدة 

 مظلــة اإلسـالم الـربرة، الـذين يتخـذون أبنائهـاالوطنيـة بجهـود 
 يـسعون واألصـحاب اآللللجميع، ومن هـؤالء رجـال يف مـربة 

 وتكاتف شـعبنا مـن خـالل نـرش تـراث آل البيـت أهدافنالوحدة 
 .حابة والعالقة احلميمة بينهموالص
 

ــست  ــد مل ــهمولق ــم إخالص ــستوجب دعمه ــام ي ــتهم ب  ومه
 .ومساندهتم

  مرضاته،،،إىلوفقهم اهللا 
 
 جاسم حممد اخلرايف

 األمةرئيس جملس 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٤١ 
 تزكية معايل وزير األوقاف 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

اإليامن وبرهان اإليامن هلؤالء  البيت والصحابة ملن أهل حب إن
رم هو نرش تراثهم وغرس حمبتهم والدفاع عنهم بالكلمة الطيبة كااأل

 .والكتاب النافع
 

 .وهذا ما تقوم به مربة اآلل واألصحاب
 .فندعو للقائمني عليها بالسداد والتوفيق

 
 
 

 عبد اهللا معتوق املعتوق.                                                د
 وزير األوقاف والشئون اإلسالمية

 



 
 

 
 ١٤٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية رئيس اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية

 
 األهـداف تسعى لتحقيق مجلـة مـن واألصحاب اآلل مربة إن
 األطهــار»  البيــتآل«اآللالعمــل عــىل غــرس حمبــة : أمههــا

يف نفـوس املـسلمني والتعريـف » األخيـارالـصحابة «واألصحاب
 .بالعالقة التي مجعتهم عىل املحبة

 

صـــة املتعلقـــة بـــرتاث اآلل نــرش العلـــوم الـــرشعية وخا -
 . عبادات ومعامالتواألصحاب

 من خدمات جليلة لنرصة واألصحاب اآللالتوعية بام قام به  -
ُ واملسلمني وحتقيق هدى القـرآن والـسنة النبويـة الـرشيفة اإلسالم

ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع بتجليـة 
 .األخيار والصحابة األطهاريت  البأهلبعض املفاهيم اخلاطئة عن 

 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٤٣ 
 النـدوات إقامـة اعتمدت املربة عىل األهدافولتحقيق هذه  - 

 ستؤسـس جملـة فـصلية أو واألرشطـةواملحارضات ونرش الكتب 
 .واألصحاب بشئون الرتاث املتعلق بآل البيت نىْعُمتخصصة ت

 
 
 
 
 
 
 

 حلجييوسف جاسم ا                                                
  العامليةاإلسالميةرئيس اهليئة اخلريية 

 
 هـ   ١٤٢٦ رمضان ٢٠التاريخ 

  م٢٠٠٥ أكتوبر من ٢٢   املوافق      
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
تزكية رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل عىل استكامل تطبيق 

 أحكام الرشيعة اإلسالمية
 

  املحسنني اخلريين الكرامإخواين إىل
  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة عىل خـاتم النبيـني، وعـىل آلـه 
 . بعدأما.. أمجعني وأصحابه

 

  مما يرشح الصدر ويقر العني أن تنشأ يف بلدنا مثل تلك املربةإن
 آل تـراث إظهـار أهـدافها أهـمالتي من » واألصحاب اآللمربة «

ربات التـي  املـإحـدىالبيت والصحابة رضوان اهللا علـيهم، وهـي 
 اإلخـوة أيـديشـد عـىل  أإذ وإننـيتعمل يف جمال الفكر الـديني، 

 . هلم بالتوفيق والسدادوأدعوالقائمني عىل املربة 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٤٥ 
 من املحسنني واخلريين عىل مد يـد العـون لتلـك إخواين أحث 

 البيـت آل تـراث إحيـاءاملربة اجلليلة لتكمل مسريهتا اخلـرية نحـو 
 .جر املحسننيضيع أ، واهللا ال ياألخياروالصحابة 

 واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 

 أخوكم                                                                
 خالد مذكور عبد اهللا املذكور. د

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية رئيس مجعية اإلصالح االجتامعي

 
ًلقد كان الصحابة وآل البيت مثاال فريدا يف التقـارب والتـوادد  ً

 . فيام بينهموالتسامح
لكن غابت عن الناس سريهتم، تلك السرية النقيـة التـي تقـوم 

 واألرشطة ببياهنا للناس وذلك بنرش الكتب واألصحاب اآللمربة 
 .وغريها من وسائل التعريف

 .ندعو اهللا تعاىل هلم بالتوفيق
    

                                                  
 عبد اهللا عيل املطوع                                               

  االجتامعياإلصالحرئيس مجعية 
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٤٧ 
 تزكية وكيل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 
ــاتجــاءت  ــث اآلي ــت  باحلــثواألحادي  عــىل حــب آل البي

 . وبغضهم نفاقإيامن حبهم أنوالصحابة وبينت 
 

ل  ببيـان فـضائل آواألصـحابجل ذلك تقوم مـربة اآلل من أ
، والتعريف هبم وغرس حمبتهم يف األخيار والصحابة األطهارالبيت 

 . عالقتهم احلميمة فيام بينهموإبرازنفوس املسلمني عامة 
  

                                        
 عادل عبد اهللا الفالح.   د          

 اإلسالمية والشئون األوقافوكيل وزارة 
 
 
 



 
 

 
 ١٤٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 خلريية بجمعية اإلصالح االجتامعيتزكية األمني العام للجان ا

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وبعد،.. يباركها التعاون عىل اخلري.. حتية طيبة مباركة
ــربة « إن ــنامذج »واألصــحاب اآللم ــي إحــدى أحــدث ال  ه

 لون جديد للعمل اخلـريي إضافةاملؤسسية التي أخذت عىل عاتقها 
ً عوضـا عـن  الفكريـةاإلغاثـة ختصصت يف أهنايف الكويت، حيث 

 بقيـة اللجـان اخلرييـة يف إليها التي سبقها واإلنسانية املادية اإلغاثة
 اآللالكويت من باب التكافل وعدم التكرار، حيث اهتمت برتاث 

ــدعم واألصــحاب ــذلك ال  عــىل وجــه اخلــصوص فاســتحقت ب
 .واإلسناد

 وسدد اجلهود.. وفق اهللا اخلطى
 سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوال

 الياسنيجاسم مهلهل . د                                                                 
  العام للجان اخلرييةاألمني



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٤٩ 
 تزكية رئيس مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 

 
إننا نحيا يف عرص تكـاثرت فيـه الثقافـات وتنوعـت وتلونـت 

حاب وعلينا أن نحفظ تراثنا ونظهره بام هو أهله، ومربة اآلل واألص
ًاختذت ذلك الـنهج طريقـا، وهـل مثـل اآلل واألصـحاب مـنهج 

 .وسبيل أكرم هبم من شجرة طيب أصلها مثمر فرعها
إنني أدعو كل غيور أن يساهم يف استكامل مـسرية تلـك املـربة 
اخلرية، واهللا أدعو أن يوفقنا ملحبة نبيه وآلـه وصـحبه صـلوات ريب 

 .وسالمه عليهم
 
 

                                طارق سامي العيسى                        
 رئيس مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي

 
 



 
 

 
 ١٥٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية رئيس مجعية النجاة اخلريية

 
 مـا يقربنـا مـن هنـج إىلكم نحن يف حاجة ماسة يف يومنا هـذا 

 .املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم
ن ًا بــه مــن التــأيس بــآل بيتــه الطــاهريوأي يشء أكثــر تأسيــس

 . ريض اهللا عنهم أمجعنياألكرمنيأصحابه و
 قـائمون عـىل قـدم وسـاق واألصحاب اآلل يف مربة واإلخوة

 .لتحقيق هذا اهلدف السامي
 . كل خريإىلوفقهم اهللا 

 
 

 محد سعد اجلارس         أ                                                           
 رئيس مجعية النجاة اخلريية

 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٥١ 
 الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق آل يوسفتزكية  

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 والفكـرة اجلليلـة التـي فقد اطلعت عـىل األهـداف العظيمـة،

 فوجدهتا عني الصواب، »مربة اآلل واألصحاب «جلهاأنشئت من أ
مة اإلسالم من آل النبي صىل اهللا عليه أًوسريا عىل ما كان عليه صدر 
 به ونرصوه، واتبعـوا النـور الـذي منواوآله وسلم وصحبه الذين آ

حممد رسول اهللا والـذين  «نزل معه، وكانوا كام وصف اهللا سبحانهأ
اآلية، والذين كانوا من النبي » ...معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم

لفقـه يف وقد وجـدت أن إحيـاء هـذا ا.. هم آله وأصحابه األطهار
ًعضهم بعضا، وقيـام مـربة لفتها ومواالة باألمة يؤدي إىل حلمتها وأ

ل اهللا األثر العظيم يف أن تقوم هبذا الفقه، وتدعو إليه سيكون له بحو
خر هذه األمة عىل ما كان عليه أوهلـا مـن اإليـامن والعمـل يكون آ
والنشاط .. واإلخوة يف اهللا ونبذ العصبية والطائفية والفرقة الصالح

 ط مبارك صالح  نشا»مربة اآلل واألصحاب «العظيم الذي تقوم به



 
 

 
 ١٥٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
يستحق من اجلميع املؤازرة واملعاونة بكل مستطاع، واهللا أسأل 

ن حيقـق  هذا العمل الصالح إىل كل خـري، وأأن يوفق القائمني عىل
ُأهدافهم يف مجع الكلمة ونبذ الفرقة وإشاعة أخوة اإلسالم ومواالة 

 .اهللا ورسوله وآله وصحبه
 
 

     الشيخ                                            
 عبد الرمحن بن عبد اخلالق آل يوسف

 
 
 
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٥٣ 
 تزكية مدير إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات 

 
 والتي تتمحور حول واألصحاب الرسالة السامية ملربة اآلل إن

، حتتـاج أمجعـني عـنهمنرش تـراث آل البيـت والـصحابة ريض اهللا 
 الذي يزيد األمربيلة، يع رشائح املجتمع لتحقيق غايتها النمجملساندة 

التالحم من الناحية االجتامعية ويعزز الوحدة الوطنيـة يف املجتمـع 
 .الكويتي

 
 

 محد العامرنارص أ                                             
  اجلمعيات اخلريية واملرباتإدارةمدير 

 جتامعية والعملوزارة الشئون اال                                              
 
 
 



 
 

 
 ١٥٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ ناظم سلطان املسباح

 
رشف املرسـلني ب العاملني والصالة والسالم عـىل أاحلمد هللا ر

 : وبعدأمجعنيحممد وعىل آله وصحبه وسلم 
 قيمــة ومهمــة، واألصــحاب اآلل مــربة أهــداففقــد ألفيــت 

 القائمون عليها معروفون لدينا بعلمهم وعدالتهم وتدينهم واإلخوة
هم كذلك وال نزكيهم عـىل اهللا ونـويص املـسلمني بـدعمهم نحسب

ًمعنويا وماديا حتى يتمكنوا من حتقيق   . الساميةأهدافهمً
 . سواء السبيلإىلواهللا اهلادي 

 
 

 الشيخ ناظم بن حممد سلطان املسباح
 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٥٥ 
 األمني العام جلمعية الشيخ عبد اهللا النوري اخلريية 

 
 توصية

 تراث إحياءً حرصا عىل حابواألص اآللقد وجدت يف مربة ف
 والرتبوية والرشعية اإليامنيةآل البيت والصحابة بام يعود باالستفادة 

 .وإصدارهتا أنشطتهاللمتعاملني مع املربة واملستفيدين من 
وحري بمحبي آل البيت والصحابة دعم جهود املـربة، ودعـم 

 .كل من يقوم بمثل مهمتها الطيبة املباركة 
 
 
 

                                                     ز النورينادر عبد العزي
  العاماألمني

 مجعية الشيخ عبد اهللا النوري اخلريية
 



 
 

 
 ١٥٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ أمحد حسني أمحد

 جليلـة مـن أعـامل ما تنتهجونه وتقومون بـه مـن أنوال شك 
خالل هذه املربة املباركة يـصب يف صـالح مجيـع أطيـاف املجتمـع 

 . خطوات مباركة نرجو هلا الدوام والثباتالكويتي وهي
 قوافـل أننجـازاتكم أيقنـت بعد ما اطلعت عىل إ:  العزيزأخي

ً خريا ووفقكـم ملـا احلق والعدل باتت وشيكة ال حمالة، فجزاكم اهللا
وقـد » تـذكري الـصديق «لقـد قـرأت.  ورقيهـااألمـةفيه رفعة هذه 

 لثوابـت ارإنكـ ما جاء فيه من طرح تـارخيي تـوفيقي دون أعجبني
 حتوير هلا وهذا نابع من النفس الطيب ملـن كتبـه حيـث أوالفريقني 

التزم بسعة الصدر واتصف بالتوفيق احلسن بني نـصوص املـذهبني 
اء رسيرة وهذا ما نحتاجه  وحسن طوية وصفنيةًانطالقا من صدق 

 النية احلسنة وحـسن املقـصد مـن أننتم تعلمون وال شك اليوم وأ
 .العمل الدعوي مقومات نجاح أهم

 محدالشيخ أمحد حسني أ                                                  
 الوسطية  عضو اللجنة الرشعية لتعزيز                         

 والرد عىل الفكر املتطرف



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٥٧ 
 تزكية الشيخ حممد العويض 

 
لقد شاهدت العديد مـن اجلهـود اخلرييـة، لكـن يف مـربة اآلل 

 وإظهـار خملصة لتنقيـة املفـاهيم ًاً متيزا، وجهود ملستواألصحاب
 .الرتاث العظيم حلضارتنا املرشقة

 

 دالالت اخلـري مثمـرة أن إال يف ابتداء غرسـها أهنارغم واملربة 
 . الغيث قطرةوأول

 

 اجلميـع للمـسامهة يف تلـك التجربـة أدعـوومن هذا املنطلـق 
ً وبحثا وأهدافاوإدارةًاملتميزة علام  ً. 
 .اجلميع خلري البالد والعبادوفق اهللا 

 
 الشيخ حممد العويض

 
 
 



 
 

 
 ١٥٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ عيل السالوس

 
ًسمعت خـريا كثـريا عـن مـربة  ، ثـم زرهتـا واألصـحاب اآللً

ًفازددت سعادة، فإين من حمبي آل البيت حبا شديدا، حلبي لرسـول  ً
اهللا صىل اهللا عليه وآله وأصحابه وسلم، ونتيجة للدراسات املعروفة 

 ممـا وأنقـىطهـر  وأأسمى األطهار آل البيت أن أرى هبا التي قمت
 .ينسبه هلم طائفة ممن يتاجرون بحب آل البيت وآل البيت منهم براء

 . آل البيتأعداءفهم يف الواقع 
، وتربز الواقع العميل ملـا بصريةفاملربة تعالج املوضوع بحكمة و
 .األطهاركان بني الصحابة الكرام وآل البيت 

 أيب عـيل بـن أبنـاء بكـر وعمـر وعـثامن أيب إىلًثال فإذا نظرنا م
 أن أدركنـا عـيل اإلمام ألحفاد نفسها األسامء إىل نظرنا وإذاطالب، 

 . هم مفرتونإنامالذين ينسبون آلل البيت غري هذا 
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٥٩ 
 يعني القائمني عىل املربة إلبراز حقيقة أننسأل اهللا جلت قدرته  

ن تتضح هذه الصورة ة، وأحابة وآل البيت من مودة وحمبما بني الص
عند عامة املسلمني يف عرصنا، واهللا عز وجل من وراء القصد، وهو 

 .نعم املوىل ونعم النصري، وهو املستعان
 

  ربهإىلالفقري 
 عيل السالوس

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 ١٦٠                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 تزكية الشيخ سلامن العودة

 
 احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد،

ــوم اإل ــذا الي ــني زرت يف ه ــربة ١٠/٤/١٤٢٧ثن ـــ م  اآلله
 القـائمني اإلخـوة رشح من إىل يف الكويت واستمعت واألصحاب

 عملها وجهودها ومشاريعها يف نرش تراث الـصحابة وآل إىلعليها 
ً الكرام ريض اهللا عنهم مجيعا ومحاية املسلمني مـن املامرسـات البيت

ف ُ الكتاب والسنة وهـذا هـدإىل األمةاخلاطئة يف هذا امليدان، ورد 
كبري ومقصد نبيل وغاية كريمة تـستحق الـدعم واملـساندة املاديـة 
ًواملعنوية، جزى اهللا اجلميع خريا وكلل اجلهود بالنجاح واحلمـد هللا 

 .رب العاملني
 بهكت                                                                        

 امن بن فهد العودهلس
 
 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٦١ 
  

 
 

 الفتاوى: ًثانيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ١٦٢                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
  الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربينفتوى

 
احلمد هللا وحده، وصىل اهللا وسلم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه 

 ...وبعد. وصحبه
 الـسنة واجلامعـة تأسـيس أهلفرح كل مسلم من فقد رسين وأ

 تـراث إحيـاء يف دولة الكويت، وآثارهـا يف واألصحاب اآللمربة 
 وآله وسلم من زوجاته، وأقاربه بنـيه  بيت النبي صىل اهللا عليأهل

، وأقاربه الذين آمنـوا بـه وصـدقوه، أعاممه ، وبني وأعاممههاشم، 
ُ، الـذين صــدقوه واتبعــوا ســنته، األخيــاروكـذا تــراث الــصحابة 

ظهـر  فـأعزهم اهللا وأوجاهدوا يف سبيل اهللا، ونرصوا اهللا ورسوله،
الد التـي كانـت  عىل فتح الـبوأعاهنم، لألمةهبم دينه الذي ارتضاه 

 انترش فيها ديـن إسالمتدين بالنرصانية واملجوسية، فأصبحت بالد 
 الكفار واملرشكني، وتفقه النـاس أدياناهللا، واضمحل ما سواه من 

ً، وشهدوا بأنه الدين القويم، الذي ال يقبل اهللا دينـا اإلسالميف دين 
 .سواه



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٦٣ 
وحيـث ابـتيل أهـل الــسنة بكثـرة الـذين يكفـرون الــصحابة،  

يطعنــون فــيهم، وينــرشون هلــم الفــضائح واملــساوئ املكذوبــة، و
كرون فضلهم وحماسنهم، وأحلقوا هبم كل من اتـبعهم وتـرىض نوي

ًعنهم، كأهل الـسنة واجلامعـة، فكـان لزامـا إحيـاء تـراث أولئـك  ُ
األصحاب، ونرش حماسنهم وفضائلهم بـني األنـام، وإبطـال تلـك 

 عرب صحفهم وإذاعـاهتم همؤاألكاذيب امللفقة، والتي ينرشها أعدا
املاجنة، وقنواهتم الكاذبة، فلعل يف نرش حماسنهم وفضائلهم ما يعيد 
احلق إىل نصابه ويعرف اجلهلة ما هو احلق والصواب، وال ينخدعوا 
بتلك األكاذيب والرتهات املزورة، والتي ليس هلا مـستند صـحيح 

ندعو اهللا فنشكر اإلخوة القائمني عىل تأسيس هذه املربة، و ،يوثق به
عو كـل تعاىل أن يعينهم ويسدد خطـاهم، وينفـع بجهـودهم، ونـد

ه املـربة، وينظـر إىل مـا ينـرشه أعـداء مسلم إىل أن يتابع جهود هـذ
الـصحابة ليـصدوا عــن سـبيل اهللا، ومــا ينفقـون عــىل نـرش تلــك 

 حيـث يـصدق علـيهم قـول اهللا األكاذيب مـن األمـوال الطائلـة،
أمـواهلم ليـصدوا عـن سـبيل اهللا إن الـذين كفـروا ينفقـون «تعاىل

فسينفقوهنا ثم تكون عليهم حرسة ثـم يغلبـون والـذين كفـروا إىل 



 
 

 
 ١٦٤                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
 ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعـل اخلبيـث )٣٦ (جهنم حيرشون

فيجعلـه يف جهـنم أولئـك هــم ًمجيعـا بعـضه عـىل بعـض فريكمـه 
 .»)٣٧(اخلارسون

 اخلـري، لوأهـ، وأثرياءهمُ السنة ومجاعاهتم، أهل أفرادوندعو 
 تـشجيع إىل وغرهبـا األرضوحمبي الصحابة يف كل بقعة من رشق 

ــا،  ــسيا ومعنوي ــا ح ــربة، وتقويته ــذه امل ًه ــدادهاً ــات وإم  باإلعان
، وينفع اهللا إنتاجهاواملساعدات حتى يتواصل جهدها، ويتضاعف 

ُ فمثل هذه املربة تعترب من سبيل اهللا، الذي فيه نرص الـسنة ،بعلومها
، وأهـانتهم أهلهـا وإذاللقمـع البـدع واملحـدثات  وأهلهاوتقوية 
نه جيوز دفع الزكـوات يدهم والرد عىل مفرتياهتم، فنرى أ كوإبطال

 جياهـدون يف سـبيل اهللا، أهنـم، حيـث وأمثاهلااملفروضة هلذه املربة 
 وعـن القـرآن اإلسـالموينرصون اهللا ورسوله، ويذبون عـن ديـن 

 ريض اهللا عـنهم األخيـار  الصحابةأولئك إليهمالكريم، الذي نقله 
 .علمواهللا أ.  من عاداهموأهان وأذل، وأرضاهم

 وأمالهقاله                                                     
 عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٦٥ 
 فتوى الشيخ عبد الرمحن بن عبد اخلالق آل يوسف 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

الة والـسالم عـىل املبعـوث رمحـة احلمد هللا رب العاملني، والص
 إىلللعاملني سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه، ومن اهتدى هبداه 

 وبعد،،،. .الدينيوم 
 الـرب أعـامل صالح عظيم مـن عمل واألصحاب اآللفإن مربة 

 اهللا تعـاىل بالكلمـة واملوعظـة احلـسنة، إىلواخلري واجلهاد والدعوة 
 بـل بمجموعـة مـن اإليـامنوهي تقوم بشعبة عظيمة مـن شـعب 

، ومتاسكها، وتآلفها، كـام كـان األمة وحدة إىلالشعب، فهي تدعو 
ً يف الدين، رجاال خملصني إخوة من آل النبي وأصحابه األولالصدر 

ة بجهودهـا ربحول الرسـول الكـريم صـىل اهللا عليـه وسـلم، واملـ
العظيمة تذب عـن آل بيـت الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

 أركانً املبطلني، وهي بذلك تشيد ركنا من الغالني وانتحالوحتريف 
 .الدين، وتسد ثغرة من ثغرات املبطلني



 
 

 
 ١٦٦                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
جل ذلك فإنه جيب عىل اجلميع مساندهتا ومـساعدهتا يف ومن أ

جـل تقويـة  املساعدة، وخاصة باملال من أأنواععملها اجلليل بكل 
 ، مـنميـةاإلعالمشاريعها الدعوية، ومؤسساهتا اخلريية، ورسالتها 

، فأما ما سوى الزكاة، واألوقافوالصدقات، واهلبات،  مال الزكاة
 فيـه واإلنفـاق اخلري أبواب عمل املربة باب عظيم من أنفال خالف 
 اجلهـاد أنواع الزكاة فألن عملها نوع من وأما، وإحسانصدقة وبر 
 .يف سبيل اهللا

ة ، حلاجـأنواعه أفضل وهذا منه، بل من واجلهاد يكون بالكلمة
 يف رص صفوفهم، واحتاد كلمتهم، وجماهبـة عـدوهم إليهاملسلمني 

 أنـواعونرصة دينهم، وتوقري وإجالل نبيهم، وهذا كله مـن أرشف 
 .اجلهاد يف سبيل اهللا

 يوفق القائمني عـىل هـذه أنهذا وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل 
ًن يكون جهادهم للدين عزا ونرصا كل خري، وأإىلاملربة  ً. 

 وكتبه                  
  آل يوسفعبد الرمحن بن عبد اخلالق

 م١٥/٩/٢٠٠٦املوافق   هـ١٤٢٧ شعبان ٢٢                          



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٦٧ 
  رياض منصور اخلليفيالدكتورفتوى الشيخ  

 
 تزكية ودعوة

احلمد هللا وحـده والـصالة والـسالم عـىل مـن بعثـه باحلنيفيـة 
ً تسليام كثريا، وسلماألبرار وصحبه األطهارالسمحة، وعىل آله  ً. 

فإن مربة اآلل واألصحاب مؤسسة كويتية خريية رائدة .. وبعد
يف جمال ختصصها، فهـي حتمـل رسـالة حمبـة آل البيـت والـصحب 

جلامعة، ويقوم عليهـا ثلـة مـن ُالتي هي عقيدة أهل السنة وا الكرام
 الدعاة الثقات والباحثني املتخصصني، وقد راجعت أدبيـات إعالم

 هتا فألفيتها تقوم عىل ثغر عظيم وجهاد فكـري كـريماملربة وإصدار
 . جليلة بالعلم واحلكمة واملوعظة احلسنةًوتنشد أهدافا

 إىل ومؤسـسات ًاأفـراد املـسلمني إخـواين أدعـووعليه فـإنني 
 بمختلـف أنـشطتها رصة هذه املربة وحفز براجمها ودعـماملبادرة لن

 .الوسائل املادية واملعنوية
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 تـستحق الـدعم املـايل مـن واألصـحاب لاآل مربة أنُوليعلم 

ً طهرة إخراجه وكذا ما يتوجب »مرصف يف سبيل اهللا « الزكاةأموال َ ْ ُ
ً، هـذا فـضال عـن »املـصالح العامـة «للامل وتنقية لـه مـن احلـرام

 ..مرشوعية الصدقة هلا، والوقف عليها يف سبيل اهللا تعاىل
ُن يعـز هبـم وأ يوفق القائمني عليهـا، أنفأسأل اهللا العيل القدير 

 . واملسلمني، واحلمد هللا رب العاملنياإلسالم
 

 رياض منصور اخلليفي. د:وكتبه
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١٦٩ 
 عيسى زكي عيسى.فتوى الشيخ د 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 واألصحاب اآللمربة : املوضوع
 األمنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل اهلادي 

  بعداأم، .أمجعني وأصحابهوعىل آله 
 ووجـدهتا واألصـحاب اآلل مـربة أهـداففلقد اطلعت عىل 

 توقري وحمبة آل بيـت إىلحمققة ملقاصد الرشيعة السمحاء يف الدعوة 
النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه ريض اهللا عنهم مـع نـرش 
الثقافة واملعرفة بأحواهلم وحقوقهم ومنزلتهم الكريمـة ومكـانتهم 

كـام وجـدت .  وتبليغهـا ونـرصهتااإلسـالمالرفيعة يف محل رسـالة 
 حمققة ملقصد الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية وتوحيـد أهدافها
ً رشعـا بـذل املـال إليـه فإن من املطلوب املندوب : ولذلك،الكلمة

 يف اإلنفـاق الـسامية وهـو مـن أهـدافهاملساعدة املربة عىل حتقيـق 
ك يف قولـه تعـاىل ن الكـريم عليـه وذلـاخلريات الذي حضنا القـرآ
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﴿                    

               ﴾. 
وجيوز يف سبيل حتقيـق ذلـك دفـع الـصدقات واهلبـات وريـع 

 املـربة كـام جيـوز رصف وأعـامل أغراض  اخلريية لتنفق يفاألوقاف
 إيـرادات مما علق هبا من رباحاأل التنقية التي يقصد هبا تطهري أموال

 أومشبوهة وذلك عىل نية التخلص من احلرام ال عىل نيـة الـصدقة 
 .الزكاة

 يوفق القائمني عـىل مـربة آل البيـت أنوأسأل اهللا العيل القدير 
 اإلسـالمنفـع بجهـودهم ن ي يف مـسعاهم الكـريم وأواألصـحاب

 .واملسلمني
 احلمد هللا رب العاملني وصل اللهم وسلم عـىل أن دعوانا وآخر

 .أمجعني ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه سيدنا
 

 عيسى زكي عيسى. د
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١٧١ 
 اخلامتة 

يتضح لنا من كل ما سبق أن أقوال العلامء يف املرصف الــسابع 
 مـضيق ملعنـاه، وبـني نيبـ: أمرين تدور بني "ويف سبيل اهللا" للزكاة
 .موسع

ً وهم من ضيـق يف معناه، فجعله مقصورا عـىل :األولفالفريق  َ َّ َ
 .وهم اجلمهور. اجلهاد العسكري، وما حيتاجه املجاهدون ال غري

 : يف هذه املسألةأدلتهموجممل 
 إذا أطلق فهو يف الغالـب واقـع عـىل» يف سبيل اهللا« أن لفظ .١

 .امل كأنه مقصور عليهاجلهاد، حتى صار لكثرة االستع
بأوصافهم فلـو أن اهللا حدد األصناف الثامنية يف آية الصدقة . ٢
 بـاملعنى الـشامل لكـل وجـوه اخلـري مل يكـن " يف سـبيل اهللا"فرس 

 . الثامنية معنىاألصنافلتخصيص 
 أيبُومما استدلوا به من السنة النبوية حديث عطاء بن يسار عـن 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال
 أو، لغـاز يف سـبيل اهللا:  خلمـسةإال ال حتل الصدقة لغنـي ": وسلم
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 لرجـل لـه جـار أو لرجل اشرتاها بامله، أو لغارم، أولعامل عليها، 

  )١( "مسكني فتصدق عىل املسكني فأهدى املسكني للغني

 فهـم " يف سـبيل اهللا"املوسعون ملعنـى وهم:  الفريق الثاينوأما
 :ًفريقان أيضا

فمنهم من حرصه يف مفهوم اجلهاد فقط، لكنه توسع يف : األول
 كام قال اجلمهـور -مفهوم اجلهاد فلم يقرصه عىل اجلهاد العسكري

العسكري، والفكري، والنفـيس :  اجلهادأنواعبل جعله يشمل كل 
والسيايس، والدعوي، بكـل مـا يـستلزمه ذلـك اجلهـاد مـن نـرش 

 اإلسـالم، وبث الدعاة، وبناء املراكز التي تنرش واألرشطةالكتب، 
ــشفيات لعــالج املــسلمني،  ــاء املست ــاذهموبن  مــن اســتغالل وإنق

 يف سـبيل " التنصريية، فأجازوا الـرصف مـن مـرصفاإلرساليات
 .، ونرصة للديناإلسالم عىل كل عمل فيه مناهضة ألعداء "اهللا

 :واستدلوا عىل ذلك بام ييل
                                                                                                                         

يث صـحيح عـىل ، وقال هذا حـد»١٤٨٠« احلاكم يف املستدرك احلديثأخرجه) ١(
سلم والبيهقي يف أنس إياه عن زيد بن أ مالك بن إلرسالرشط الشيخني، ومل خيرجاه 

 .ًمرسال» ٦٠٤«، ومالك يف املوطأ احلديث»١٢٩٧٧«الكربى احلديث
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١٧٣ 
 ال ينحرص يف الغزو احلريب، والقتـال الماإلس اجلهاد يف أن - ١ 
 أي "بالسيف، فقد صح عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أنه سئل

خرج مسلم أو )١( "كلمة حق عند سلطان جائر: اجلهاد أفضل؟ فقال
م يف صحيحه عن ابن مسعود أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسل

 حواريـون أمتـه كان له من إالمة قبيل ما من نبي بعثه اهللا يف أ": قال
نه ختلف من بعدهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إ وأصحاب

خلوف يقولـون مـا ال يفعلـون، ويفعلـون مـا ال يـؤمرون، فمـن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مـؤمن، ومـن 

 حبـة اإليـامنجاهدهم بقلبه فهـو مـؤمن، ولـيس وراء ذلـك مـن 
 )٢( "خردل

                                                                                                                         

عن أيب سعيد اخلـدري » ٨٥٤٣«احلديث» ٤/٥٥١«أخرجه احلاكم يف املستدرك) ١(
، »اد كلمة حق عند سلطان جائرال وإن أفضل اجلهأ «ولفظه. يف سياق حديث طويل

وقـال إسـناده صـحيح، والنـسائي يف » ١٢٢«والضياء املقديس يف املختارة احلـديث
 .»٧٨٣٤«احلديث» ٤/٤٣٥«الكربى

 .»١٧٧« احلديث- كتاب اإليامن-أخرجه مسلم يف) ٢(
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 لو مل يكـن اإلسالمي اجلهاد والنشاط ألوانكر من ُا ذ مأن – ٢

فكالمهـا .  به بالقياسإحلاقهًداخال يف معنى اجلهاد بالنص، لوجب 
، أعدائـه، والـدفاع عنـه، ومقاومـة اإلسـالمعمل يقصد به نرصة 

  )١( األرض كلمته يف وإعالء

 فجعله يشمل كل "سبيل اهللا"ومنهم من توسع يف مفهوم: الثاين
 اهللا تعاىل من غزو، وحج، وعمرة، وبناء إىل مما يتقرب به سبل اخلري

مساجد، وقناطر، وكفالة اليتامى، وتكفني املوتى، وطباعة املصحف 
ُالـرشيف، وكتـب الـسنة، وكتـب العلـم، والـرصف عـىل الــدعاة 

 .ونحو ذلك.. املتفرغني لذلك
وقد أمجـل أدلـة هـذا الفريـق فـضيلة الـشيخ : أدلة هذا الفريق

 :سعود بن عبد اهللا الفنيسان بام ييلالدكتور 
يف :  يف اللغة، ويف االسـتعامل الـرشعي»سبيل« عموم لفظ– ١

 .ُالقرآن والسنة

                                                                                                                         

 .٦٥٨انظر فقه الزكاة للقرضاوي ص) ١(
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١٧٥ 
 أو يف التعميم »سبيل اهللا« وقوع اخلالف بني العلامء يف معنى– ٢ 

 .ولو كان هناك نص ملا وقع اخلالف.  الصدقةآيةالتخصيص يف 
وحتى . يأيت له خمصص بقاء العام عىل عمومه حتى األصل – ٣

 علـامء أكثر عند -لو جاء املخصص بقي العام عىل عمومه فيام عداه
 .األصول

الفقـراء  « الزكاة وهمآية الثامنية يف األصناف من أربعة أن – ٤
يعطـون لفقـرهم، بخـالف » واملساكني ويف الرقاب وابـن الـسبيل

 سبيل العاملون والغارمون واملؤلفة قلوهبم ويف«: اآلخرين األربعة
 الزكـاة أهـل كـان نـصف وإذا. فيعطون من الزكاة مع غناهم» اهللا

  .)١( يف وصف الفقر» الفقراء«يعطون لفقرهم فقد شاركوا

 من ذكره القفال عن بعض أول أن: ومما يالحظ عىل هذا القول
الفقهاء، ومل حيددهم، ونقله عنه الفخر الرازي، ثـم بنـى عـىل هـذا 

 ما نقل عن الكاسـاين مـن وأما.  بعدهالقول كل من قال به ممن جاء
 .نه اشرتط يف ذلك احلاجةنه عممه يف مجيع القرب ذكرنا أأ

                                                                                                                         

 .٥٢مرصف يف سبيل اهللا بني العموم واخلصوص ص) ١(
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 :خالصة املسألة

 من توسعوا يف أن لوجدنا أخرى عدنا فنظرنا يف املسألة مرة وإذا
ً مل يبتعدوا كثريا عن مذهب أنواعهمفهوم اجلهاد فجعلوه يشمل كل 

 هـو اجلهـاد، لكـنهم "بيل اهللا يف سـ"أناجلمهور، فالكل متفق عىل 
  غـري متباينـةواألدلةاختلفوا يف مفهوم اجلهاد، فاألمر بينهام قريب، 

 .ا يسريواجلمع بينه
 القرب، وسبل أنواعأما من وسعوا يف ذلك فجعلوه يشمل كل 

اخلري، فإهنم يلتقون مع من وسع يف مفهوم اجلهاد يف شـموله لكـل 
 يف قضية واحدة وهي اشرتاط ، لكنهم خيتلفون معهماإلنفاق أنواع

فاملوسعون يف معنـى اجلهـاد . اإلسالم لنرصة اإلنفاق يكون هذا أن
 . ال يشرتطون ذلكاإلطالقيشرتطون هذا الرشط، واملوسعون عىل 

 عىل وسائل الدعوة جييـزه املتوسـعون يف مفهـوم اإلنفاقًفمثال 
 إذايزوهنا  اهلدامة، وال جيلألفكاراجلهاد يف البالد التي فيها مناهضة 

 جييزون اإلطالقبينام املوسعون عىل . كانت ملجرد التعليم والتثقيف
 .األحيانذلك يف كل 
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١٧٧ 
 متداخلة، أصبحت األمور أن ترى معنا عزيزي القارئ أاللكن  

 رضوريـة، حتـى يف ديـار أصـبحت واملسلمني اإلسالمن نرصة وأ
 حدود وليس  اهلدامة والدعوات اخلبيثة مل يعد هلافاألفكاراملسلمني، 

 .األبواب أوسع من اإلسالمهلا موطن، فقد دخلت ديار 
 التي واإلذاعيةفالكتاب والرشيط واجلريدة واملحطات التلفازية 

 قـد اقـتحم "االنرتنت"ال حيرصها عد قد غزت بيوت املسلمني، و
ً كام ترى مل يعد مقصورا عىل ديار الكفـر، وديـار فاألمركل حصن، 

 .املسلمني
، وتستخدم السبل ذاهتا لدرء باإلصالح اإلفسادابه  جيأنفالبد 

 . يف أي مكان كان ذلك، وبأي وسيلة كانتاألعداءكيد 
ويف « العلـامء يف قولـه تعـاىلأقوالوبعد هذا الذي عرضناه من 

 العلــم مــن الــسابقني أهــلً فإننــا نــرجح تبعــا ألقــوال »ســبيل اهللا
 :و اآليت يتم رصف سهم يف سبيل اهللا عىل النحأنواملعارصين 

 العلـم أهـل مجهور إليهيف القتال وما تبع ذلك، كام ذهب : ًأوال
 .السابقني



 
 

 
 ١٧٨                                              أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة

 
، والرد عىل األرض كلمة اهللا يف إعالءيف كل عمل يراد به : ًثانيا

 من التحريف ومـا شـاهبها، اإلسالمية الباطل، ومحاية العقيدة أهل
 واألرشطـةويـدخل يف نـرش الكتـب «نه من اجلهاد بالكلمةحيث أ

 .»إعالميةلصوتيات واملرئيات وغري ذلك من وسائل وا
 هذه املسألة، إيضاح يتقبل منا جهدنا هذا يف أنونسأل اهللا تعاىل 

 .جر الصوابأجر االجتهاد وأ: األجرينن جيزينا أو
 

 واحلمد هللا رب العاملني
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١٧٩ 
 فهرس املراجع 

 القرآن الكريم §
ور حممـد للـدكت.  فقهية يف قضايا الزكـاة املعـارصةأبحاث -
، والدكتور حممد نعيم ياسني، والدكتور حممد عثامن األشقرسليامن 

دار النفائس للطباعة والنرش، . األشقربشري، والدكتور عمر سليامن 
 .»م١٩٩٨هـ١٤١٨«األوىلعامن الطبعة 

.  لقـضايا الزكـاة املعـارصةاألوىل النـدوة وأعـامل أبحاث -
ــاهرة يف  ــدة بالق ــع ١٦-١٤املنعق ــق ١٤٠٩ األول ربي -٢٥ املواف

 والدراســات لألبحــاثم، مركــز صــالح كامــل ٢٧/١٠/١٩٨٨
بيـت «تنظـيم اهليئـة الـرشعية العامليـة للزكـاة. اإلسالميةالتجارية 

 .»الكويت-الزكاة
عبـد اهللا ناصـح . األربعة الزكاة عىل ضوء املذاهب أحكام -
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦رابعة . ط. القاهرة مرص. دار السالم. علوان

دار الـسالم للطباعـة . سـعيد حـوى. فسري يف التاألساس -
 .»م١٩٨٥-هـ١٤٠٥«األوىلالطبعة . مرص. والنرش
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دار . الـدكتور حممـود شـلتوت.  عقيـدة ورشيعـةاإلسالم -
 .»م١٩٩٠/هـ١٤١٠«الطبعة السادسة عرش. القاهرة. الرشوق
.  خليل هـراسحتقيق.  عبيد القاسم بن سالمأليب األموال -

 .دت.مرص. األزهريةمكتبة الكليات 
محد بن حييى أ. األمصارالبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء  -
املستخرجة من جلة  واآلثار األخباروهبامشه كتاب جواهر . املرتىض

 أوىل. طبع دار الكتـب ط-بن حييى الصعديالبحر الزخار، ملحمد 
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
 إحيـاءدار .  عـالء الـدين الكاسـاينلإلمام. بدائع الصنائع -

 . بريوت.الرتاث العريب
. الـشيخ منـاع القطـان.  واملعـامالتاألحكامتفسري آيات  -

 .بالقاهرة. مطبعة املدين
تفسري القاسمي املسمى حماسن التأويل، حممد مجال الـدين  -

ــيـــطبــع عي. القاســمي -هـــ١٣٧٧«أوىل. ط. رصـــم. سى احللب
 .»م١٩٥٨
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١٨١ 
. بـريوت. دار الفكر. محد مصطفى املراغيأ. تفسري القرآن - 

 .هـ١٣٩٤ الطبعة الثانية
ــشيخ حممــود شــلتوت. تفــسري القــرآن - . دار الــرشيف. ال
 .هـ١٣٩٩الطبعة السابعة . بريوت
ــرازي - ــري للفخــر ال ــسري الكب ــة. التف ــب العلمي . دار الكت
 .دت.طهران
دار . الــدكتور حممـد حممــود حجــازي. التفـسري الواضــح -

 .هـ١٤٠٢ األوىلالطبعة . بريوت. الكتاب العريب
طبـع دار .  تفسري البيـضاويحاشية الشهاب اخلفاجي عىل -
 .»دت«بريوت. صادر

 .حاشية الصاوي عىل اجلاللني -
 حممـد اإلسـالميةاملكتبـة . حاشية حميى الـدين شـيخ زادة -

 .»دت«ديار بكر تركيا. زدمريأ
 إحيـاءدار . األلـويس حممود شـكري لأللويسروح املعاين  -

 .دت. بريوت. الرتاث العريب
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. د الفتـاح طبـارةللشيخ عفيف عب. اإلسالميروح الدين  -

 .م١٩٨٤» ٢٤«.ط. بريوت لبنان. دار العلم للماليني. ط
دار . صديق حسن خان. الروضة الندية رشح الدرر البهية -
 .»م١٩٩٢-هـ١٤١٢«بريوت لبنان. اجليل

حممـد . د. الزكاة يف امليـزان دراسـة مقارنـة يف زكـاة املـال -
طبعـة  جـدة ال-هتامـة.  وعبد العزيز مججوم النـارش-السعيد وهبة

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الثانية
. األحكـام أدلـةسبل السالم رشح بلـوغ املـرام مـن مجـع  -

طبـع دار ابـن .  اليمنـي الـصنعايناألمـري إسامعيلللشيخ حممد بن 
 .»م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣«األوىلالطبعة . لبنان. حزم

.  عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد القزوينـيأليبسنن ابن ماجـه  -
 . بريوت- الكتب العلميةدار. بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي

 بن األشعث داود سليامن أيب احلافظ لإلمام.  داودأيبسنن  -
محد سعد عيل،  أ االزدي السجستاين، وعليه تعليقات للشيخإسحاق

 .مكتبة الرياض احلديثة.  الرشيفاألزهرمن علامء 



 
 

 أقوال العلامء يف املرصف السابع للزكاة
 

١٨٣ 
حتقيق حممد فؤاد . لعيسى بن حممد بن سورة. يالرتمذسنن  - 

بريوت . طبع الكتب العلمية. محد شاكرأعبد الباقي، كامل يوسف، 
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
دار صادر . محد بن احلسن البيهقيأ. السنن الكربى للبيهقي -
 . العثامنية باهلنداملعارفمصورة عن دار . بريوت
رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح، املسمى بالكاشف عـن  -

بـد ع. حتقيق ودراسـة د. احلسني بن عبد اهللا الطيبي. حقائق السنن
مكة املكرمة، السعودية . احلميد اهلنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز

 .»م١٩٩٧-هـ١٤١٧«أوىل. ط
حتقيق شـعيب . ملحمد بن حبان البستي. صحيح ابن حبان -

 . بريوت- مؤسسة الرسالة-األرناؤوط
 . مسلم بن احلجاج القشرييلإلمامصحيح مسلم  -
سـسة مؤ. للدكتور يوسف القرضاوي. اإلسالمالعبادة يف  -
-هـــ١٤١٣«رشونـــرابعة والعـبعة الـــوت الطـــري بــ-الةـالرســ

 .»م١٩٩٣
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. األزهرعبد احلليم حممود شيخ . د. وأرسار أحكامالعبادة  -

 .»م١٩٨٠« بريوت الطبعة الثالثة-دار الكتاب اللبناين. ط
طبـع اململكـة . لعبـد اهللا بـن شـاس.  الثمينةعقد اجلواهر -

 .العربية السعودية
للحــسني بــن حممــد . ئــب الفرقــانغرائــب القــرآن ورغا -

-هـــ١٣٨٤«األوىلطبعة ـ مــرص الــ- طبــع احللبــي-النيــسابوري
 .»م١٩٦٤
.  القـاهرة-دار الـرشوق. الفتاوى، للشيخ حممود شلتوت -

 .»م١٩٩١-هـ١٤١١«الطبعة السادسة عرشة
صالح الدين .فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا مجع وحتقيق د -

ـــــــد.املنجـــــــد ط ـــــــاب اجلدي ـــــــريوت ط. دار الكت . ب
 .»م١٩٧٠/هـ١٣٩٠«أوىل

 الدولية األفكاربيت . بن حجر العسقالين طالفتح الباري  -
 .»م٢٠٠٤«ط

املكتبـة . لصديق حسن خـان. فتح البيان يف مقاصد القرآن -
 .هـ١٤١٢ بريوت -العرصية
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١٨٥ 
. مؤسسة الرسـالة.  للدكتور يوسف القرضاويفقه الزكاة - 

 .بريوت
 اخلـازن لباب التأويل يف معـاين التنزيـل، لعـيل بـن حممـد -

 حممد احلسني أليبوهبامشه تفسري البغوي، املعروف بمعامل التنزيل، 
ــي. البغــوي ــة احللب ــة- مــرص-مطبع ــة الثاني -هـــ١٣٧٥« الطبع
 .»م١٩٥٥
 األحكـام إىلدليل املستثمر املسلم . ما ال يسع التاجر جهله -

        عبــد اهللا املــصلح، . د. الــرشعية املعــامالت االقتــصادية املعــارصة
. ط. دار املسلم للنـرش والتوزيـع الريـاض. ط. ح الصاويصال. د

 .»م٢٠٠١/هـ١٤٢«أوىل
اجلـزء . العـدد الثالـث. بجدة. اإلسالميجملة جممع الفقه  -
 .األول

لعبد الرمحن بن حممـد . األبحر يف رشح ملتقى األهنرجممع  -
 . بريوت- الرتاث العريبإحياءدار .  ط-شيخي زاده

دار . ط. اويـ احللفــيمـإبراهــمد ـحمــ. اةـه الزكـــفقــ -
 . القاهرة-ديثـاحل
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ملجموعـة مـن مـشايخ . جمموع الرسائل واملسائل النجدية -
 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية . الرياض. دار العاصمة. الدعوة
مكتبـة اجلمهوريـة العربيـة .  حممـد بـن حـزمأليب. املحيل -
 .هـ١٣٨٨
 . عبد اهللا النيسابوريأليباملستدرك  -
ل وهبامشه كنـز العـامل يف سـنن محد بن حنبأ لإلماماملسند  -
 .هـ١٣١٣، املطبعة امليمنية بمرصواألفعال األقوال
 إخـراج بني العموم واخلصوص، "ويف سبيل اهللا" مرصف -

 -سانــصالح العامة للدكتور سعود بـن عبـد اهللا الفنيـالزكاة يف امل
 .م١٢٠٣-هـ١٤٢٤ أوىل.  ط-ة السعوديةـوبـتبة التـمك

خالد . د. ُ ضوء الكتاب والسنةمصارف الزكاة ومتليكها يف -
 .األردن عامن - للنرش والتوزيعأسامةدار . ط. عبد الرزاق العاين

 للـشئون األعىل املجلس إصدار. املنتخب يف تفسري القرآن -
ــــــالمية ــــــافوزارة . اإلس ــــــرص طاألوق ــــــسابعة. بم  ال

 .»م١٩٧٩/هـ١٣٩٩«
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١٨٧ 
ــريأليبمنهــاج املــسلم  -  ــوم .  بكــر اجلزائ ــارش دار العل الن

 .»م٢٠٠٠/هـ١٤١٢«املدينة املنورةواحلكم، 
 والــسور، برهــان الــدين اآليــاتنظــم الــدرر يف تناســب  -
-هـ١٤١٣«، القاهرة الطبعة الثانيةاإلسالميدار الكتاب . البقاعي
 .»م١٩٩٢
. صـديق حـسن خـان. األحكام آياتنيل املرام من تفسري  -

 .هـ١٣٨٢ مرص -مطبعة املديني
دار آفـاق . ، للـدكتور يوسـف القرضـاوياإلسـالمهدى  -

 .هـ١٣٩٨ األوىلالطبعة . الغد
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