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***

مقدمة

ال��زكاة الرك��ن الثالث من أركان اإلس�لام ذك��ر اهلل مصارفه��ا الثابتة يف قول��ه تعالى:

 Mﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

()1

فمن توفرت فيه صفة من هذه الصفات فهو من أهل الزكاة المفروضة.

كتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهلل ،فإذا عرفوا اهلل فأخربهم أن اهلل قد فرض
عليه��م خمس صل��وات يف يومهم وليلتهم ،فإذا فعلوا فأخربه��م أن اهلل فرض عليهم
ّ
وت��وق كرائم أموال
زكاة م��ن أمواله��م وترد على فقرائهم ف��إذا أطاعوا هبا فخذ منهم
الناس)( )2وواجب ولي األمر يف هذا -هو اإلش��راف ومراقبة التنفيذ فقط الس��يما إذا
كان إخ��راج الزكاة يعود على المصلحة العامة لألمة كما هو الش��أن يف مصرف (ويف
سبيل اهلل).

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وال��زكاة يف أصل مش��روعيتها :تنمية للمال وتطهير لصاحبه من الش��ح والبخل ومن
الذنوب واألدران وهي مشاركة من( القطاع الخاص) وهم أغنياء األمة -لسد حاجة
وخلة المحتاجين من أفراده يظهر هذا من حديث عبد اهلل بن عباس -يف الصحيحين
أن النبي-ﷺ لما بعث معاذا -رضي اهلل عنه -إلى اليمن قال :إنك تقدم على قوم أهل

وقد حدثت يف عصرنا أمور وأحوال وقضايا لم تكن عند السابقين .ولو كانت عندهم
الجته��دوا يف اس��تنباط األح��كام لها .والفتوى عن��د أهل العلم تتغي��ر بتغير األحوال
واألزمنة واألمكنة -كما قرره ابن قيم الجوزية.

( )1سورة التوبة.60
( )2اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (.)5 /1
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ومن دواعي النظر يف تغير الفتوى يف مصرف(ويف سبيل اهلل):

 -1أن الغ��زو للكف��ار بالس�لاح الذي فس��ر ب��ه بعض الس��لف (ويف س��بيل اهلل) بأنه
القتال بالس��نان -وقد ضعف اليوم أو ُعدم فبدل أن يغزو المسلمون أعداءهم غزا
الكف��ار المس��لمين يف كثير من بالدهم فاس��تعمروهم ثم إهن��م غزوهم بأنواع من
الغزو لم تكن معروفة من قبل كالغزو السياس��ي والفك��ري والثقايف واالقتصادي
واالجتماعي فاستعمروهم بذلك وهذا أخطر من االستعمار العسكري.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -2كان الغزاة (الجنود) يعطون من الفيء ويصرف لهم من الزكاة ألهنم متطوعة أما يف
هذا العصر فكل الجنود والعس��كريين (مرتزقة) أي :أن لهم رواتب ومخصصات
من بيت المال لقاء تفرغهم لعملهم بل لو اش��تغلوا يف طلب الكس��ب والتجارة-
كمن س��بقهم -لحوس��بوا وعوقبوا على ذلك؛ لكوهنم ممنوعين منه بأصل النظام
الذي يخضعون له وتعاقدوا مع الدولة عليه.

 -3وم��ن الدواعي أيضا لتغير الفتوى يف هذا المصرف :أن حد الفقر والغنى وحاجة
المحتاج-تختلف من عصر إلى آخر حس��ب ندرة الس��لع أو كثرهتا وتدخل بعض
ال��دول يف سياس��ة الدول��ة األخ��رى وعملتها مم��ا قد يس��بب ارتفاع األس��عار أو
انخفاضها مما يضر بالدولة الضعيفة المغزوة.
 -4وقد ال تس��تطيع الدولة اإلس�لامية -يف هذا العصر الحاضر -اإلنفاق على جميع
المجاالت الضرورية فضال عن الخدمات ومتطلبات األفراد يف الداخل والخارج
مما يتعين معه مشاركة أغنياء المجتمع فيما فرض اهلل عليهم من أموالهم.

 -5ومعل��وم أن أصناف أه��ل الزكاة تتف��اوت حاجاهتم ألنفس��هم وحاجة المجتمع
إليهم فمن كان نفعه للمجتمع أكثر -كالمؤلفة قلوهبم والغارمين ويف س��بيل اهلل-
مقدم على من نفعه قاصر على نفس��ه كبقية األصناف .وما فيه مصلحة عامة م ّقدم
على ما فيه مصلحة خاصة .السيما إذا علمنا أن هؤالء األصناف ال يلزم وجودهم
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مجتمعي��ن يف كل عصر وال يلزم دفع الزكاة إل��ى كل واحد منهم بل لو دفعت إلى
بعضهم أو إلى واحد منهم ألجزءت.

 -6كم��ا أن بع��ض هذه األصن��اف الثمانية -كالفقراء والمس��اكين -مث�لا .يمكن أن
تس��د حاجاهتم بالقدر اليس��ير من الزكاة ويصرف الباقي إل��ى المصارف األخرى
كمصرف(ويف س��بيل اهلل) الذي فيه عز لإلس�لام والمس��لمين الس��يما والناس يف
العصور المتأخرة ال يعبئون به بل ال يكادون يصرفون زكواهتم إال على الفقراء!!
وأخيرا :أقدم لك -أخي القارئ -خطة البحث التي سرت عليها يف بحثي هذا:

 -المقدمة ذكرت فيها األسباب الداعية لبحث هذه المسألة.

 -المبحث األول :المعنى اللغوي لكلمة (سبيل)

 المبحث الثاين :موارد لفظة (سبيل) يف القرآن الكريم. -المبحث الثالث :معنى (سبيل اهلل) يف السنة النبوية.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

جعلت البحث من مقدمة وتسع مباحث:

 -المبحث الرابع :مجمل مذاهب العلماء يف معنى (ويف سبيل اهلل) يف آية الزكاة.

وقد رتبت أقوال علماء كل مذهب حسب وفياهتم ومن لم أعرف سنة وفاته اجتهدت
يف وضعه يف المكان المناسب وكذلك األحياء منهم.

 المبح��ث الخام��س :مجمل أدلة الفريقي��ن القائلين بتخصي��ص أو تعميم مصرف(ويف سبيل اهلل) .
 المبحث الس��ادس :بس��ط أقوال المفسرين يف معنى (ويف س��بيل اهلل) مرتبة حسبوفيات أصحاهبا.

 المبحث السابع :بسط أقوال الفقهاء يف معنى (ويف سبيل اهلل) مرتبة حسب وفياتأصحاهبا.
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 -المبحث الثامن :منشأ الخالف يف المسألة.

 -المبحث التاسع :استثمار أموال الزكاة لصالح أهلها دون تمليك فردي.

وختم��ت كل مبحث م��ن هذه المباح��ث بخالصة موج��زة .ويف كل هناي��ة المبحث
ذكرت خالصة له أحسبها مفيدة للقارئ معربة عن مضمونه.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ويف آخ��ر البحث أرفقت نص ق��رار المجمع الفقهي برابطة العالم اإلس�لامي ونص
فتوى لس��ماحة الش��يخ محمد بن إبراهيم آل الش��يخ -رحمه اهلل -عن مصرف (ويف
س��بيل اهلل) وق��رار مجم��ع الفقه اإلس�لامي بجدة ع��ام 1407هـ وتوصي��ات الندوة
األولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة عام 1409هـ
وبع��د ه��ذا كله ال أدعي أنن��ي ابتكرت بحثا جديدا أو قلت قوال ل��م يقل به أحد قبلي
ولكن حس��بي أنني جمعت نصوصا للعلماء من المفس��رين والفقهاء -قمت برتتيبها
وتبويبه��ا واس��تخالص النتائج منها مم��ا لم أره لغيري عملت ه��ذا ليكون يف متناول
طال��ب العل��م والباح��ث المحقق فإن وفقت فم��ن عند اهلل وإن كان��ت األخرى فمن
نفسي والشيطان واهلل ورسوله منه بريئان.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح آمين.
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المبحث األول:

المعنى اللغوي ل(سبيل)

قال ابن الس��كيت :الس��بيل الطريق يؤنثان ويذكران ،ق��ال اهلل تعالى M :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﭼ

()1

وجمع السبيل سبل.

وكل سبيل أريد به اهلل -عز وجل -وفيه بر فهو داخل يف سبيل اهلل.

والسابلة :المختلفة يف الطرقات يف حوائجهم والجمع السوابل(.)3
(س�� ُب ٌل)( ،)4وقال تعالى M :ﯡ
الس��بِ ُيل :ال ّطريق الذي فيه س��هولة ،وجمعه ُ
وقال الراغبَّ :

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وق��ال تعال��ى M:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
()2
ﮐﮑ ﮒﭼ

ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﭼ

()5

وق��ال تعال��ى M :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ( )6يعني به طريق الحق.

وعلى ذلك قوله تعالى  Mﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

()7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة األعراف. ١٤٦ :
سورة يوسف.108:
هتذيب اللغة (.)302 /12
المفردات يف غريب القرآن (ص.)223 :
سورة الزخرف.١٠ :
سورة النحل.١٥ :
سورة عبس.٢٠ :
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وقيل :لس��الكه س��ابل وجمعه سابلة ويستعمل الس��بيل لكل ما يتوصل به إلى الشيء
() 1
خيرا كان أو شرا ويعرب بالسبيل عن المحجة .قال تعالى M :ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
وقال تعالى M :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ(.)2

وق��ال ابن األثير :الس��بيل :الطريق يذكر ويؤن��ث ،والتأنيث فيها أغلب .وس��بيل اهلل
عام يقع على كل عمل خالص ُس��لك به طريق التق��رب إلى اهلل تعالى بأداء الفرائض
والنواف��ل وأنواع التطوعات ،وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع على الجهاد ،حتى صار
لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليه(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وقال ابن منظور :واس��تُعمل السبيل يف الجهاد أكثر؛ ألنه السبيل الذي يقاتل فيه على
عقد الدين ،وقوله تعالى M :ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ( )4أريد به الذي يريد الغزو وال يجد
ما يبلغه مغزاه ،فيعطى من س��همه ،وكل سبيل أريد به اهلل عز وجل وهو ٌبر فهو داخل
5
يف (سبيل اهلل).

()1
()2
()3
()4
()5
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سورة النحل.٦٩ :
سورة التوبة.٩١ :
النهاية يف غريب الحديث واألثر (.)338 /2
التوبة (.)60
لسان العرب (.)320 /11

***

لفظ (سبيل) يف اللغة يطلق على:

الخالصة:

 -1الطريق الذي فيه سهولة.
 -2ويطلق على المحجة.

 -3ويطلق على كل ما يوصل إلى الشيء خيرا كان أو شرا.

 -4كما يطلق بمعناه اللغوي العام -على كل عمل أريد به وجه اهلل.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وهذا يتفق تماما مع المعنى الشرعي كما سيتبين أثناء البحث.
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***

المبحث الثاين:

موارد (سبيل)( -وسبيل اهلل) يف القرآن الكريم(.)1

(أ) وردت لفظة (سبيل) نكرة يف القرآن الكريم يف تسعة أوجه هي:

 -الوج��ه األول :بمعنى الب�لاغ قال تعال��ىM :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ

()2

أي :بالغا يبلغ به الحج وبين يف السنة النبوية بالزاد والراحلة.

 -الوجه الثاين :بمعنى المخرج كقوله تعالىM:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ﰉﭼ( )3أي :مخرجا.

وقوله تعالى M :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

()4

 -الوج��ه الثال��ث :بمعنى المس��لك كقول��ه تعال��ى M :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ  Mﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ( )5أي :وبئس
المسلك

وكقوله تعالىM :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

() 6

( )1انظر األش��باه والنظائر لمقاتل بن س��ليمان ص  185وكشف األسرار البن العماد ص  238وعمدة
الحفاظ للسمين الحلبي  194 /2ونزهة األعين النواظر البن الجوزي ص  164واألشباه والنظائر
للدامغاين ص  228والوجوه والنظائر للقرعاوي ص .355
( )2سورة آل عمران.٩٧ :
( )3سورة اإلسراء. ٤٨ :
( )4سورة النساء.١٥ :
( )5سورة النساء. ٢٢ :
( )6سورة اإلسراء.٣٢ :
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 -الوجه الرابع :بمعنى الس��بب والعلة كقوله M :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ() 1أي :سببا تتعللون به.

 -الوج��ه الخام��س :بمعن��ى الهدى كقول��ه تعال��ىM :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ Mﭼ

()2

وقوله M :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  Mﭾ ﭿ ﭼ( )3أي :هداية.

 -الوجه السادس :بمعنى الحجة كقوله تعالىM:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭼ( )4أي :حجة.

 -الوجه السابع :بمعنى اإلثم كقوله تعالى M:ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ

()5

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ( )6أي :ال يعرفون طريقا يسلكونه.

 -الوجه التاس��ع :بمعنى الع��دوان كقوله تعالىM :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ( )7أي :ما عليهم من عدوان.

(ب) جاءت لفظة (س��بيل ) يف القرآن معرفة بأكثر من معنى وجاءت مجرورة بحرف
(عن) يف ( )26موضعا .ومجرورة بحرف (إلى) يف موضع واحد فقط هو يف س��ورة
()8
النحل Mﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -الوج��ه الثام��ن :بمعنى الطريق كقول��ه تعال��ى M :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ومع هذا كله جاءت لفظة (سبيل) معرفة بأل أو باإلضافة بأكثر من معنى وهي:

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة النساء. ٣٤ :
سورة النساء. ٨٨ :
سورة الشورى. ٤٦ :
سورة النساء. ١٤١ :
سورة التوبة.٩١ :
سورة النساء. ٩٨ :
سورة الشورى. ٤١ :
سورة النحل.١٢٥ :
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 -1الدي��ن والملة كقوله تعال��ى M :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ Mﭼ

()1

 -2وقول��ه M :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﭼ

()2

 -3الطاع��ة كقوله تعال��ى M M :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ( ) 3وكقولهM :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

()4

 -4الدع��وة كقول��ه تعال��ى M :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﭼ

()5

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -5طريق الهدى كقوله تعالى M :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

()6

(ج) وجاء لفظ (س��بيل) معرفا باإلضافة ومقرونا بلفظ الجهاد يف ( )12آية س��ت منها
مقرونة بجهاد النفس وست مقرونة بالجهاد مطلقا غير مقيدة بشيء .وهذه هي:
 M -1ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ

()7

 M -2ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ

()8

 M -3ﭻ ﭼ  Mﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
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سورة النساء.١١٥ :
سورة النحل.١٢٥ :
سورة البقرة. ٢٦١ :
سورة البقرة.١٩٥ :
سورة يوسف.108 :
سورة المائدة.٦٠ :
سورة النساء.٩٥ :
سورة المائدة.٥٤ :
سورة األنفال.٧٢ :

()9

 M -4ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

()1

 M -5ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﭼ

()2

 M -6ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ
 M -7ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ

()3

()4

 M-8ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

 M -9ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ

()5

()6

 M -10ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ

()7

 M -12ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ

()9

ويالح��ظ أن جميع اآليات التي ذكر فيها (س��بيل اهلل) مقيدا ب(الجه��اد) بالنفس ذكر معها
الجهاد بالمال وهذه الداللة القرآنية تفيد توس��يع مفهوم الجهاد يف س��بيل اهلل بأعم من الغزو
وسيأيت له مزيد إيضاح إن شاء اهلل.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 M -11ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ

()8

سورة األنفال.٧٤ :
سورة التوبة.١٩ :
سورة التوبة.٢٠ :
سورة التوبة.٤١ :
سورة التوبة.٨١ :
سورة العنكبوت.٦٩ :
سورة الحجرات.١٥ :
سورة الصف.١١ :
سورة الممتحنة.١ :
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(د) وجاء لفظ (سبيل اهلل) مقرونا بلفظ (القتال) يف (  )17آية من القرآن هي:

 M -1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

() 1

 M -2ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ

( )2

M -3ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

()3

M -4ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭥ ﭼ

()4

 M -5ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

()5

مصرف (وفي سبيل اهلل)

M -6ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ

()6

 M -7ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

( )7

M -8ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

()8

M -9ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ

()9

M -10ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
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سورة البقرة.١٥٤ :
سورة البقرة.١٩٠ :
سورة البقرة.٢٤٤ :
سورة البقرة.٢٤٦ :
سورة آل عمران.١٣ :
سورة آل عمران.١٥٧ :
سورة آل عمران.١٦٧ :
سورة آل عمران.١٦٩ :
سورة آل عمران١٩٥. :

ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﭼ

()1

M -11ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

()2

M -12ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

()3

 M -13ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﭼ

()4

 M -14ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﭼ

()5

 M -16ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

()7

M -17ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

()8

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 M -15ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

()6

سورة النساء.٧٤ :
سورة النساء.٧٥ :
سورة النساء.٧٦ :
سورة النساء.٨٤ :
سورة التوبة.١١١ :
سورة محمد.٤ :
سورة المزمل.٢٠ :
سورة الصف.٤ :
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***

الخالصة:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

تك��ررت لفظة (س��بيل) واش��تقاقاهتا يف القرآن الكري��م ( )671مرة .ج��اءت نكرة يف ()14
موضع��ا كله��ا تعود إلى معنى الطريق أو الحجة .وجاءت معرف��ة بأل أو باإلضافة يف ()531
موضعا .وأضيفت يف ( )96موضعا إلى اسم الجاللة فقط وجاءت لفظة (سبيل اهلل) معرفة
بثالث معان هي :الطاعة والدين والدعوة .وهي شاملة للجهاد بالسنان والقلم واللسان.غير
أن لف��ظ (س��بيل اهلل) لم ي��رد يف القرآن مرادا به غزو الكفار بالس��نان فقط إال إذا قرن به لفظ
(القتل) بصيغة الماضي فقط .أما بصيغة المضارع أو األمر فال تفيد القتال بالنفس إال بقرينة
كقول��ه تعال��ىM :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ( .)1وقول��هM :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ( ) 2والتشبيه بالبنيان المرصوص .
قرينة توضح أن المراد بالقتال حينئذ هو الغزو أو القتال .وما عدا ذلك القتال بمعنى (الجهاد)
بمعناه العام الذي يشمل الجهاد بالمال والقلم واللسان والسنان .ودالالت اللغة والشرع ال
يوافقان على قصره على الغزو والرباط فقط.

( )1سورة البقرة.١٩٠ :
( )2سورة الصف.٤ :
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***

سبيل اهلل يف السنة النبوية

المبحث الثالث:

ورد لف��ظ -س��بيل اهلل -يف الس��نة النبوية بمع��ان كثيرة وأكث��ر ما ورد بمعن��ى الجهاد

أوال :يف سبيل اهلل بمعنى -الحج -جاء فيه عدة أحاديث منها:

 أخرج أبو داود بس��نده من حديث أم معقل قالت :كان أبو معقل حاجا مع رس��ولاهلل ﷺ فلم��ا ق��دم ،قالت أم معق��ل :قد علمت أن عل��ي حج ٌة فانطلقا يمش��يان حتى
دخال عليه ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن علي حجة وإن ألبي معقل بكرا ،قال أبو معقل:
صدقت ،جعلته يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل ﷺ ( :أعطها فلتحج عليه ،فإنه يف سبيل
اهلل) فأعطاها البكر ،فقالت :يا رسول اهلل ،إين امرأة قد كربت وسقمت فهل من عمل

مصرف (وفي سبيل اهلل)

(غزو الكفار)– على سبيل التوسع ال النص والتحديد ولكثرهتا لم أنقلها وإنما أحيل
القارئ الكريم إلى الرجوع لمعجم من معاجم السنة أو فهارس كتب الحديث وإنما
ورد لفظ (يف سبيل اهلل) يف السنة بمعنى (الحج ) و(الوقف) و(طلب العلم) وسأذكر
هذه األحاديث مع الحكم عليها:

يجزئ عني من حجتي ،قال :عمرة يف رمضان تجزئ حجة.)1( .

 والحدي��ث متفق عليه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ( ،قال رس��ول اهلل ﷺ المرأةمن األنصار - ،س��ماها ابن عباس فنس��يت اس��مها « :-ما منعك أن تحجين معنا؟»،
قالت :كان لنا ناضح ،فركبه أبو فالن وابنه ،لزوجها وابنها ،وترك ناضحا ننضح عليه،
قال« :فإذا كان رمضان اعتمري فيه ،فإن عمرة يف رمضان حجة» أو نحوا مما قال(.)2
( )1سنن أبي داود  -تحقيق عوامة (.)204 /2
( )2اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص288

19

 -وأخرجه الدارقطني مختصرا عن ابن عباس وعن أبي معقل)(.)1

 -وأخرجه البيهقي يف السنن عن ابن عباس أيضا(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 وأخرجه أبو داود أيضا بس��نده( )3بلفظ آخر أكثر تفصيىال عن يوسف بن عبد اهلل بنس�لام عن جدته أم معقل قالت :لما حج رس��ول اهلل ﷺ حجة الوداع وكان لنا جمل،
فجعل��ه أب��و معقل يف س��بيل اهلل ،وأصابنا مرض وهلك أبو معق��ل وخرج النبي صلى
اهلل علي��ه وس��لم فلما فرغ من حجه جئت��ه ،فقال« :يا أم معقل ما منع��ك أن تخرجي معنا؟»،
قال��ت :لق��د هتيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل يف
س��بيل اهلل ،قال« :فهال خرجت عليه ،فإن الحج يف س��بيل اهلل ،فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا
فاعتم��ري يف رمضان فإهنا كحجة» فكانت تقول :الحج حجة ،والعمرة عمرة ،وقد قال :هذا
لي رسول اهلل ﷺ ما أدري ألي خاصة؟(.)4
 -وأخرجه البيهقي يف السنن عن أم معقل وعن وهب بن خبيش(.)5

 -وذك��ر الحافظ ابن حجر يف المطال��ب العالية عن معقل بن أبي معقل أن أمه أتت النبي ﷺ

َان وعَدَ نِي َأ ْن لاَ يحج إِلاَّ و َأنَا معه َفحج َع َلى ر ِ
ِ
اح َلتِ ِه َو َل ْم
َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َّ
فقالت :يا رس��ول اهلل إِ َّن َأ َبا َم ْعق ٍل ك َ َ
َ
وت ِعيال ِ ِه وس َأ ْل ُته ب ْكرا ِعنْدَ ه َف َق َال هو فِي سبِي ِل اهَّللِ
ِِ
ِ
ُ
َُ َ
ُأط ِق المش��ي فس��ألته جذاذ ن َْخله َف َق َال ُه َو ُق ُ َ َ َ ُ ً
َو َل ْس ُت بِ ُم ْعطِيكِ ِه َف َق َال َيا َأ َبا َم ْع ِق ٍل َما َت ُق ُ
ول ُأ ُّم َم ْع ِق ٍل َق َال َصدَ َق ْت َق َال َف َأ ْعطِ َها بِ ْك َر َك َفإِ َّن ا ْل َح َّج
مِ ْن سبيل اهلل تعالى َف َأ ْع َط َاها ب ْك َر ُه(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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انظر سننه .51 /2
السن للبيهقي (.)204 /2
سنن أبي داود (.)204 /2
مسند أبي يعلى .267/21
السنن للبيهقي .346/4
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (.)320 /1

 وأخرج النس��ائي يف الس��نن الكربى بس��نده عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول اهلل ﷺ فقال:إِ َّن ُأ َّم َم ْع ِق�� ٍل َج َع َل ْت َع َل ْي َها َح َّج ًة َم َع َكَ ،ف َل ْم َت َي َّس ْ��ر َل َها َذل ِ َ
��كَ ،ف َما ُي ْج ِز ُئ َعن َها؟ َق َالُ :ع ْم َر ٌة فِي
ِ
ِ
ِ ِ
َر َم َض َ
يساَ ،ف ُأ ْعطِي َها إِ َّيا ُه َفت َْر َك َب ُه؟ َق َالَ :ن َع ْم(.)1
انَ ،ق َالَ :فإِ َّن عنْدي َج َمالً َج َع ْل ُت ُه في َسبِي ِل اهلل َحبِ ً

 -وأخرجه ابن ماجه يف سننه بلفظ« :عمرة يف رمضان ،تعدل حجة»(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 وأخرج اإلمام أحمد يف المسند عن رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت :جاء أبومعقل مع النبي صلى اهلل عليه وسلم حاجا ،فلما قدم أبو معقل قال :قالت أم معقل :إنك قد
علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فألحج عليه ،قال :فقال لها :إنك قد علمت أين
قد جعلته يف س��بيل اهلل ،قالت :فأعطني صرام نخلك ،قال :قد علمت أنه قوت أهلي ،قالت:
ف��إين مكلمة النبي ﷺ وذاكرته له ،قال :فانطلقا يمش��يان حتى دخ�لا عليه ،قال :فقالت له :يا
رسول اهلل ،إن علي حجة وإن ألبي معقل بكرا ،قال أبو معقل :صدقت ،جعلته يف سبيل اهلل،
قال « :أعطها فلتحج عليه ،فإنه يف س��بيل اهلل « ،قال :فلما أعطاها البكر قالت :يا رس��ول اهلل،
إين امرأة قد كربت وس��قمت ،فهل من عمل يج��زئ عني من حجتي؟ قال :فقال « :عمرة يف
رمضان تجزئ لحجتك(.)2

 وأخرجه الحاكم يف المستدرك بسنده كما تقدم عند اإلمام أحمد يف المسند غير أنفي��ه :إن الحج والعمرة من س��بيل اهلل ،وإن عمرة يف رمض��ان تعدل حجة» أو «تجزئ
بحجة» وقال :إنه على شرط مسلم ،ولم يخرجاه()4ووافقه الذهبي .
( )1السنن الكربى للنسائي (. )472 /2وانظر المعجم الكبير (.)148/11-153/25
( )2مسند أحمد ط الرسالة ( )71 /45ورواه ابن سعد يف الطبقات مختصرا  .295/8ويف رواية
ابن عبد الرب يف التمهيد  57/22تسمية رسول مروان بأنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .وانظر
نصب الراية  -395/2وجاء يف جامع المسانيد البن كثير .548/16
( )3سنن ابن ماجه (.)996 /2
( )4المستدرك مع التلخيص (.)482 /1
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 وأخرج��ه أب��و داود الطيالس��ي كم��ا عند أحمد غير أن��ه قال :إن أم معق��ل امرأة منأش��جع .ويف آخره قال شعبة :فحدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير قال :إنما قال النبي
ﷺ لتلك المرأة خاصة(.)1
 وأخرج��ه مالك مختصرا يف الموطأ عن س��مي مولى أبي بكر ب��ن عبد الرحمن أنهِ
ت امر َأ ٌة إِ َلى رس ِ
ول اهَّللِ ﷺ َف َقا َل ْت إِنِّى َقدْ ُكن ُْت َت َج َّه ْز ُت ل ِ ْل َح ِّج
َ ُ
سمع أبا بكر يقولَ :جا َء ْ َ
يه ك ِ
ان َف��إِ َّن ُعمر ًة فِ ِ
َ��ر َض لِىَ .ف َق َال َل َها َر ُس ُ
��ول اهَّللِ ﷺ « ا ْعت َِم ِرى فِى َر َم َض َ
َح َّج ٍة »
َْ
َفا ْعت َ
( )2وظاهر هذا أنه مرسل ولكنه صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار متصال.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -ورواه ابن ماجه مختصرا أيضا عن أبي معقل(.)3

ثانيا :سبيل اهلل بمعنى الحبس (الوقف) :

 -1أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه( :باب الرخصة يف العمرة على الدواب المحبسة
يف س��بيل اهلل) بلفظ :ع��ن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الح��ارث كما عند أحمد وأبي
داود وعل��ق اب��ن خزيمة قال أبو بكر :هذا الخرب عندي دال على ضد قول من زعم أن
من حبس ش��يئا يف س��بيل من س��بل الخير ،فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز،
والنب��ي ﷺ قد أجاز ألبي معقل تس��بيل البكر من غير أن يخرجه من يده ،وهذا الخرب
يدل على صحة قول المطلبي :إن الحبس يتم بالكالم ،وإن لم يخرجه المحبس من يده(.)4

 -2وأخرج��ه أب��و داود أيضا يف س��ننه عن عبد اهلل بن عباس قال :أراد رس��ول اهلل ﷺ

الحج فقالت :امرأة لزوجها أحجني مع رس��ول اهلل ﷺ على جملك ،فقال :ما عندي
م��ا أحجك عليه ،قال��ت :أحجني على جمل��ك فالن ،قال :ذاك حبيس يف س��بيل اهلل
عز وجل ،فأتى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فقال :إن امرأيت تقرأ عليك الس�لام

()1
()2
()3
()4
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مسند الطيالسي (ص.)231 :
موطأ مالك (.)346/1
ابن ماجه  966 /2وانظر التمهيد  52 /22وانظر شرح الزرقاين .269/2
صحيح ابن خزيمة (.)360 /4

ورحمة اهلل ،وإهنا س��ألتني الحج معك ،قالت :أحجني مع رس��ول اهلل ﷺ ،فقلت :ما عندي
م��ا أحج��ك عليه ،فقالت أحجني على جملك فالن ،فقلت :ذاك حبيس يف س��بيل اهلل ،فقال:
«أما إنك لو أحججتها عليه كان يف س��بيل اهلل؟» قال :وإهنا أمرتني أن أس��ألك ما يعدل حجة
مع��ك ،فقال رس��ول اهلل ﷺ« :أقرئها الس�لام ورحمة اهلل وبركاته ،وأخربه��ا أهنا تعدل حجة
معي»  -يعني عمرة يف رمضان(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -3وأخرجه الدوالبي يف (الكنى) عن طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم :أن امرأته
أم طلي��ق أتته فقالت له :حضر الحج يا أب��ا طليق وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو
على الجمل فس��ألته أن يعطيها الجمل تحج عليه قال :ألم تعلمي أين حبس��ته يف س��بيل اهلل؟
قالت :إن الحج من س��بل اهلل فأعطنيه يرحمك اهلل .قال :ما أريد أن أعطيك .قالت :فأعطني
ناقت��ك وح��ج أنت على الجمل .قال :ال أوثرك هبا على نفس��ي .قال��ت :فأعطني من نفقتك،
ق��ال :م��ا عندي فضل عني وع��ن عيالي ما أخرج به وم��ا أنزل لكم ،قالت :إن��ك لو أعطيتني
أخلفكها اهلل .قال :فلما أبيت عليها قالت :فإذا أتيت رسول اهلل ﷺ فأقرئه مني السالم وأخربه
بالذي قلت لك .قال :فأتيت رسول اهلل ﷺ فأقرأته منها السالم وأخربته بالذي قالت أم طليق
قال« :صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل كان يف سبيل اهلل ،ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت
يف س��بيل اهلل ،ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها اهلل»  .قال :وإهنا تسألك يا رسول اهلل ما يعدل
الحج؟ قال« :عمرة يف رمضان»( .)2

( )1سنن أبي داود (.)205 /2
( )2الكنى واألسماء للدوالبي ص 41
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ثالثا :سبيل الله بمعنى طلب العلم:

 -1أخرج الرتمذي بس��نده عن أنس قال :قال رس��ول اهلل ﷺ :من خرج يف طلب
العلم فهو يف س��بيل اهلل حتى يرجع .قال أبو عيس��ى :هذا حديث حسن غريب ورواه
بعضهم فلم يرفعه (.)1
ومن ذلك قصد العلم والتعلم يف المسجد النبوي:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -2أخرج الضياء المقدس��ي يف (فضائل األعمال) بسنده حديث أبي هريرة قال:
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من جاء مسجدي هذا لم يأته إال لخير يتعلمه أو يعلمه
فهو بمنزلة المجاهد يف س��بيل اهلل ،ومن جاءه لغي��ر ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى
متاع غيره» (.)2
 -3وروى حديث( :عمرة يف رمضان تعدل حجة) من أوجه كثيرة عن :علي بن أبي
طال��ب وانس ب��ن مالك وعبد اهلل بن عباس وجابر بن عب��د اهلل وأم معقل وأبي معقل
وأبي طليق ووهب بن خبيش أو هرم بن خنبش(.)3
إشكال وجوابه:

حديث أم معقل عند أبي داود فيه اضطراب كثير يف سنده ومتنه.

أما اضطراب سنده:

ففي س��نده رجل مجهول ال يعرف .وهو رس��ول مروان بن الحكم إلى أم معقل وفيه إبراهيم
ب��ن المهاج��ر البجلي تكلم في��ه غير واحد ثم قد اختل��ف على عبد الرحمن ب��ن أبي بكر فيه

( )1س��نن الرتمذي ت ش��اكر ( .)29 /5وروي موقوفا على س��عد بن أبي وقاص انظره :س��نن الرتمذي
( )305/3وعن��د الط�براين يف المعج��م الصغي��ر ( )234/1والبغ��وي يف مصابي��ح الس��نة
()172/1
( )2فضائ��ل األعم��ال للمقدس��ي (ص .)119 :واب��ن ماج��ه ( )83/1ومصب��اح الزجاج��ة للبوصيري
( )31/1والمستدرك ( )51/1وقال :على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
( )3انظر التمهيد .55/22
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فمرة يرويه عنه مباش��رة ومرة يروي عنه عن أم معقل بغير واس��طة وم��رة ثالثة يروي عنه عن
أبي معقل عن أم معقل ثم إن أم معقل هذه مرة يقال :عنها أسدية ومرة هي أنصارية ومرة إهنا
امرأة من أشجع.
وأما اضطراب المتن:

الجواب على اإلشكال:

أم��ا أن في��ه رجال مجهوال ففي الرواية من طريق أبي عوانة تصريح بأن رس��ول مروان إلى أم
معقل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي راوي الحديث وهو أحد
الفقهاء السبعة (ثقة)( .)1ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد(  .)2فزالت الجهالة.

أم��ا إبراهيم بن مهاجر فلئن ضعفه ابن معين ويحي��ى القطان فقد وثقه اإلمام أحمد بن حنبل
وس��فيان الثوري والنس��ائي قال فيه الحافظ ابن حجر :صدوق لين الحفظ .فالمعدل له أكثر
م��ن الجارح فيزول الضع��ف( .)3وأما االختالف على أبي بكر ب��ن عبد الرحمن يف الحديث
فقد س��مع أبو بكر بن عبد الرحمن الحديث من معقل بن أبي معقل وركب األمير مروان بن
الحكم إلى أم معقل وركب معه أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي فسمعه مرة من أم معقل
مباش��رة وبدون واس��طة ومرة عن زوجها معقل بن أبي معقل ومرة عن الرسول الذي أرسله
م��روان إلى أم معقل وهو أب��و بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هش��ام المخزومي فقد روى
الحديث ثالث مرات.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

فف��ي حديث أب��ي داود هذا أن أب��ا معقل خرج حاجا مع الرس��ول ومات يف س��فر الحج قبل
أن يع��ود إل��ى المدينة .ويف بعض رواياته أن أبا معقل ذهب هو وأم معقل إلى رس��ول اهلل ﷺ
بع��د منصرف��ه من حجة الوداع .ويف رواية أخرى هي التي ذهبت بمفردها إلى رس��ول اهللﷺ
وشكت إليه األمر ويف رواية أخرى أن أم معقل أمرت أبا معقل أن يذهب إلى رسول اهلل ﷺ
ويسأله عما وقع بينهما يف شأن الحج.

( )1ترجمته يف هتذيب الكمال .112/33
( )2التمهيد 55/22
( )3التقريب .44/1
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أم��ا ك��ون أم معقل م��رة توصف بأهنا أس��دية ومرة بأهن��ا أنصاري��ة ومرة بأهنا من أش��جع فال
تعارض بين هذه األوصاف .فأم معقل واس��مها زينب أس��دية من أشجع وبنو أشجع
من األنصار .فارتفع اضطراب اإلسناد بحمد اهلل(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وأم��ا اضط��راب المت��ن :فيجاب عنه ب��أن أم معقل أوص��ت زوجها أبا معقل أن يس��أل
رس��ول اهلل ﷺ عم��ا دار بينه وبينها فس��أله فأخربه ب��أن عليه أن يحججه��ا على البكر
وإن كان موقوف��ا يف س��بيل اهلل فلم��ا أخربها بم��ا قاله له الرس��ول ﷺ أرادت أن تتأكد
بالسماع بنفسها فجاءت تسأل رسول اهلل ﷺ مباشرة .وعلى القول بضعف حديث أم
معقل عند أبي داود لضعف إبراهيم بن المهاجر فقد توبع عند ابن أبي عاصم وأحمد
والطرباين وصح عند مالك والدارقطني والنس��ائي يف س��ننه الكربى وعند الحاكم يف
المستدرك على شرط مسلم ووافقه الذهبي .كما ثبت يف الصحيحين من حديث عبد
اهلل بن عباس عن امرأة لم تسم وهذه كلها جوابر تقوي حديث أم معقل عند أبي داود
فارتفع عنه االضطراب يف المتن والسند وثبتت حجيته واهلل أعلم(.)2
وقال الشوكاين معلقا على أحاديث أم معقل عند أبي داود:

وأحادي��ث الباب تدل على أن الحج والعمرة من س��بيل اهلل ،وأن من جعل ش��يئا من
ماله يف سبيل اهلل جاز له صرفه يف تجهيز الحجاج والمعتمرين ،وإذا كان شيئا مركوبا
جاز حمل الحاج والمعتمر عليه .وتدل أيضا على أنه يجوز صرف ش��يء من س��هم
سبيل اهلل من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة( .)3
ويب��دو أن قصة أبي معقل وزوجته يف حجة النافلة؛ ألهنا س��بق لها أن حجت مع أبي
بكر الصديق يف السنة التاسعة وإنما أرادت وزوجها الحج يف السنة العاشرة مع رسول
اهلل ﷺ ليدركا فضل الحج معه.
( )1انظر األسماء المبهمة للبغدادي ص  301والمستفاد من المتن واإلسناد .613/1
( )2انظر بذل المجهود يف شرح سنن أبي داود .310/9
( )3نيل األوطار (.)181 /1
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ول��و قيل :إن الحجة هذه ه��ي حجة الفريضة لدل على أن صرف الزكاة يف غير الحج
أولى فكيف إذا كانت نافلة ألن الحج نفعه خاص ال يتعدى إلى الغير .بخالف الزكاة
الواجبة إذا دفعت للمصالح العامة فإن نفعها متعد إلى الغير وعلى احتمال أن الحج
كان نافل��ة وصرفت فيه الزكاة فدفع الزكاة يف غي��ر الحج كالمصالح والمرافق العامة

أظهر وأبين .واهلل أعلم.

وحدي��ث أب��ي هريرة «لوال أن أش��ق على أمتي ما قعدت خلف س��رية ،ول��وددت أين أقتل يف
سبيل اهلل ثم أحيا ،ثم أقتل ثم أحيا ،ثم أقتل»( .)2
وحديث س��عد بن أبي وقاص قال :إين ألول رجل أهراق دما يف س��بيل اهلل ،وإين ألول رجل
رمى بسهم يف سبيل اهلل( .)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

فتبي��ن أن لفظ (س��بيل اهلل) يف الس��نة النبوي��ة عام يف جميع وجوه الخي��ر والنفع وال
يخصص إال بدليل وال يحصر يف قتال األعداء أو غزوهم بالس�لاح إال إن دلت عليه
قرينة كالتش��حط بالدم أو الرمي بالسهم أو القتل كحديث أبي الدرداء «غزوة يف البحر مثل
عشر غزوات يف الرب ،والذي يسدر يف البحر كالمتشحط يف دمه يف سبيل اهلل سبحانه»( .)1

وق��د وردت قص��ص مش��اهبة لقص��ة أم معقل هذه ع��ن كل م��ن ( :أم س��نان األنصارية) كما
()6
يف الصحيحي��ن( )4وع��ن (أم س��ليم بنت ملحان) عن��د ابن حبان( () 5والط�براين يف الكبير )

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سنن ابن ماجه (.)928 /2
صحيح البخاري انظره مع الفتح (.)92 /6
سنن الرتمذي (.)582 /4
اللؤلؤ والمرجان ص .288
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .12/9
المعجم الكبير .148/11
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(وابن بشكوال) ( )1ووردت عن (أم طليق عند الطرباين)(( .)2وابن بشكوال)
شيبة )(( )4والدوالبي)( . )5

( )3

(وابن أبي

وسبق الحديث عن اإلسناد والمتن يف حديث أبي داود يف سننه.
***

الخالصة:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

(س��بيل اهلل) يف الس��نة النبوي��ة عام أطل��ق وأريد به أكثر م��ن معنى كالجه��اد والحج والوقف
والعلم ولم يرد به (الجهاد) بمعناه الخاص :قتال األعداء بالس�لاح .إال بقرينة عند وجودها
تدل على المعنى الخاص وإال فاألصل بقاؤه على عمومه.

()1
()2
()3
()4
()5
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الغوامض والمبهمات .157/1
المعجم الكبير .324/22
الغوامض والمبهمات .158/1
انظر اإلصابة .114/4
الكنى .55/1

***

المبحث الرابع:

مجمل مذاهب العلماء يف معنى( :ويف سبيل اهلل).

باس��تقراء ما تيس��ر لي من كتب التفس��ير وهي أكثر من ( )58

()1

مرجعا -ومن كتب

الفقه وهي أكثر من ( )55مرجعا -رأيت أن مذاهب العلماء يف مصرف (ويف س��بيل
اهلل) يف آية الزكاة ال تتجاوز أربعة أقوال أجملها لك:
أوال :المفسرون وباالستقراء وجدهتم أربعة أصناف:

•محمد بن جرير الطربي (ت310هـ) يف تفسيره.

•عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم (ت 327هـ ) يف تفسيره.
•أبو الحسن الماوردي (ت 450هـ) يف تفسيره.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 )1منهم من فس��ر (ويف س��بيل اهلل) بغزو الكفار خاصة وما يحتاجون إليه من سالح
وعتاد وهؤالء العلماء هم:

•أبو الحسن الواحدي (ت 468هـ) يف تفسيره الوجيز.
•أبو المظفر السمعاين (ت 489هـ) يف تفسيره.

•الكيا الهراسي الشافعي (ت 504هـ ) يف أحكام القرآن.

•أبو بكر بن العربي المالكي ( 543هـ ) يف أحكام القرآن.

•علي بن محمد المشهور بالخازن (ت 741هـ) يف تفسيره.
•محمد بن جزي المالكي (ت 741هـ) يف تفسيره.
•علي المهاتمي (ت 835هـ) يف تفسيره.

•عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي (ت 875هـ) يف تفسيره.

( )1نقلت أثر النصوص وأحلت إلى بعضها إذا تطابق النص مع غيره اختصارا.
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•جالل الدين السيوطي (ت911هـ) يف تفسيره.

•إسماعيل حقي الربسوي (ت 1137هـ) يف تفسيره.
•صديق حسن خان (ت 1304هـ) يف تفسيره.

•الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ت 1376هـ) يف تفسيره.
•الشيخ فيصل المبارك (ت 1377هـ) يف تفسيره

•محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) يف تفسيره.

 )2ومنهم من فسر (ويف سبيل اهلل) بالغزو والحج والعمرة فقط وهم:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370هـ) يف أحكام القرآن.
•الحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ) يف تفسيره.
•محمود الزمخشري (ت 528هـ) يف تفسيره.
•عبد الحق بن عطية (ت 541هـ) يف تفسيره.

•عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597هـ) يف تفسيره.

•محمد القرطبي (ت 671هـ) يف تفسيره.

•إسماعيل بن كثير (ت774هـ) يف تفسيره.

•محمد بن علي الشوكاين (ت 1250هـ) يف تفسيره.

 )3ومنهم من جعل (ويف سبيل اهلل) عاما يشمل كل سبل الخير مما يتقرب به إلى اهلل وهم:
•الفضل الطربسي (ت 548هـ) يف تفسيره.
•الفخر الرازي (ت 606هـ) يف تفسيره.

•الحسن النيسابوري (ت 728هـ) يف تفسيره.

•محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) يف تفسيره.
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•طنطاوي جوهري (ت 1359هـ) يف تفسيره.

•محمود شلتوت (ت 1383هـ) يف تفسيره.
•سيد قطب (ت 1387هـ) يف تفسيره.

•محمود حجازي (ت 1392هـ) يف تفسيره.

•عبد الكريم الخطيب (ت 1406هـ) يف تفسيره.
•سعيد حوى (ت 1409هـ) يف تفسيره.

•مناع خليل القطان (ت 1420هـ) يف تفسير آيات األحكام.
•أحمد فرح عقيالن (ت 1417هـ) يف كتابه من لطائف التفسير.

وأخيرا مؤلفو (التفسير المنتخب) الصادر من المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة.

 )4ومنهم من حكى الخالف ولم يرجح قوال .وهم:

•عبد اهلل بن عمر البيضاوي (ت 685هـ) يف تفسيره.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•عبد المنعم الخفاجي (ت 1427هـ ) يف تفسيره.

•عمر بن علي بن عادل الدمشقي(ت بعد 880هـ) يف كتابه اللباب يف علوم الكتاب.

•أبو الحسن إبراهيم البقاعي (ت 885هـ) يف كتابه نظام الدرر.
•شيخي زاده (ت 950هـ) يف حاشيته على البيضاوي.

•أحمد الصاوي المالكي (ت 1241هـ) يف حاشيته على الجاللين.
•أبو الفضل محمود اآللوسي (ت 1270هـ) يف تفسيره.
•محمد عمر الجاوي (ت 1316هـ) يف تفسيره.

•جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ) يف تفسيره.
•وهبة الزحيلي -يف تفسيره.
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ثانيا :الفقهاء ولهم يف تفسير (ويف سبيل اهلل) يف اآلية أربعة أقوال:

 )1منهم من قصره على الغزو والرباط وهم:

•اإلمام أبو حنيفة النعمان (ت 150هـ) ذكر يف (المجموع شرح المهذب).
•سفيان الثوري (ت 161هـ) ذكر يف (شرح السنة للبغوي).

•اإلمام مالك بن أنس (ت 179هـ) ذكر يف (المجموع شرح المهذب).

•عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك (ت 227هـ) ذكر يف (المعيار المعرب).
•أبو ثور -إبراهيم الكلبي (ت 240هـ) ذكر يف (الشرح الكبير).

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•أبو بكر محمد بن المنذر (ت 318هـ) ذكر يف (الشرح الكبير) .

•أبو محمد علي بن حزم الظاهري (ت 456هـ) ذكره يف كتابه (المحلى).
•أبو عمر يوسف بن عبد الرب (ت 463هـ) ذكره يف كتابه (الكايف).

•إبراهيم بن محمد الشيرازي الشافعي (ت 476هـ) ذكره يف كتابه (المهذب على الفروع).

•الحسين البغوي الشافعي (ت 516هـ) ذكره يف كتابه (السنة).

•محمد بن أحمد السمر قندي الحنفي(ت 553هـ) ذكره يف كتابه (تحفة الفقهاء).

•عبد اهلل بن نجم بن شاس المالكي (ت 616هـ) ذكره يف كتابه (عقد الجواهر الثمينة).
•محمد بن أحمد السرخسي الحنفي(ت 490هـ) ذكره يف كتابه (المبسوط).

•الموفق بن قدامة الحنبلي (ت 620هـ) ذكره يف كتابه (المغني).

•أبو زكريا محي الدين النووي الشافعي(0ت 676هـ) ذكره يف كتابه (المجموع
يف شرح المهذب).

•أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي (ت 682هـ) ذكره يف كتابه (الشرح الكبير ).

•عبد الرحمن الزريراين الحنبلي (ت 741هـ) ذكره يف كتابه (إيضاح الدالئل يف
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الفرق بين المسائل).

•محمد بن عبد اهلل الزركشي (ت772هـ) ذكره يف كتابه (شرح مختصر الخرقي).

•ابن الهمام الحنفي (ت861هـ) ذكره يف كتابه (فتح القدير ).

•محمد الشربيني الخطب الشافعي (ت977هـ) ذكره يف كتابه (اإلقناع).

•قاضي زاده الحنفي (ت 988هـ) يف تكملته لشرح فتح القدير البن الهمام.

•صالح بن عبد السميع األزهري المالكي (ت912هـ) ذكره يف كتابه (جواهر اإلكليل).

•منصور البهويت الحنبلي(ت 1046هـ) ذكره يف كتابه (كشاف القناع).

•الشيخ عبد اهلل بن محمد الخليفي الحنبلي (ت 1414هـ) ذكره يف كتابه (إرشاد
المسرتشدين).

•الشيخ محمد الصالح العثيمين الحنبلي ذكره يف كتابه (الشرح الممتع على زاد المستقنع).

•الشيخ عبد العزيز بن سلمان الحنبلي ذكره يف كتابه (األسئلة واألجوبة الفقهية).

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•محمد بن يوسف اطفيش (ت 1332هـ) يف شرحه لكتاب النيل وشفاء العليل.

 )2ومن الفقهاء من أضاف إلى الغزو يف معنى (ويف سبيل اهلل) الحج والعمرة وهؤالء هم:
•عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما (ت68هـ) ذكر يف (شرح السنة للبغوي).
•عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما (ت73هـ) ذكر يف (شرح السنة للبغوي).

•الحسن البصري (ت 110هـ) ذكر يف (شرح السنة للبغوي) و(فتح الباري).

•إسحاق بن راهويه (ت 138هـ ) ذكر يف (شرح السنة للبغوي) و(فتح الباري).
•محم��د ب��ن الحس��ن صاح��ب أب��ي حنيف��ة (ت189هـ) ذك��ر يف (المبس��وط )
للسرخسي
•اإلمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) ذكر يف (مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل)
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•أبو بكر أحمد الخالل الحنبلي (ت 311هـ) ذكر يف (اإلفصاح) البن هبيرة.

•عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي(ت 334هـ) ذكر يف (المختصر) انظر :شرح الزركشي.

•أبو بكر عبد العزيز غالم الخالل الحنبلي (ت 363هـ) ذكر يف (اإلفصاح) البن هبيرة
•أبو حفص عمر الربمكي الحنبلي(ت 387هـ) ذكر يف (اإلفصاح) البن هبيرة.

•محمد بن أحمد بن رشد الحفيد المالكي (ت 595هـ) ذكر يف كتابه (بداية المجتهد).
•محمد بن عبد اهلل السامري الحنبلي (ت 616هـ) ذكر يف كتابه (المستوعب).
•المجد بن تيمية الحراين الحنبلي (ت 652هـ) ذكر يف كتابه (المحرر).

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي (ت 728هـ) ذكر يف (مجموع الفتاوى).
•أبو عبد اهلل محمد بن مفلح الحنبلي (ت 763هـ) ذكر يف (الفروع).

•علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885هـ) ذكر يف كتابه (اإلنصاف).
•محمد آل حسين الحنبلي (ت 1381هـ) ذكر يف كتابه (الزوائد).

 )3ومن الفقهاء من عمم مصرف (ويف سبيل اهلل) وهؤالء هم:

•م��ن الصحاب��ة أنس بن مال��ك رضي اهلل عن��ه (ت39هـ) ذك��ره صاحب كتاب
(المغني) وغيره.

•ومن التابعين الحسن البصري (ت 110هـ) ذكره صاحب كتاب (المغني) وغيره.
•القاضي عياض المالكي (ت 544هـ) ذكره صاحب (فتح الباري شرح صحيح البخاري).

•مسعود الكاساين الحنفي(ت 587هـ) ذكره يف كتابه (بدائع الصنائع).

•الحسين بن عبد اهلل الطيبي الشافعي(ت 743هـ) ذكره يف كتابه (شرح مشكاة المصابيح).

•صالح بن مهدي المقبلي (ت 1108هـ) ذكره يف كتابه (المنار يف المختار).

•الش��يخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الحنبلي (ت 1285هـ) ذكره يف كتابه
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(مجموع الرسائل والمسائل النجدية).

•صديق حسن خان(ت 1307هـ) ذكره يف كتابه (الروضة الندية).
•محمود شلتوت (ت 1381هـ) ذكره يف كتابه (الفتاوى).

•الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389هـ) يف(مجموع فتاواه) مال إلى
منع صرف الزكاة يف بناء المس��اجد وتحفيظ الق��رآن وأكد جواز دفعها للدعوة
إلى اهلل بالتأليف والنشر.

•الحسين بن محمد المغربي (ت  1119هـ) ذكره يف كتابه (شرح بلوغ المرام).
•يوسف القرضاوي ذكره يف كتابه (فقه الزكاة).

•حسنين مخلوف (ت 1410هـ) يف كتابه (فتاوى شرعية).
•سيد سابق (ت1420هـ) ذكره يف كتابه (فقه السنة).

•عبد الكريم زيدان ذكره يف كتابه (المفصل يف أحكام المرأة).

مصرف (وفي سبيل اهلل)

•أحمد الشرباصي (ت1400هـ) ذكره يف كتابه (يسألونك يف الدين والحياة).

•أبو بكر الجزائري -ذكره يف كتابه (منهاج المسلم).

 )4ومن الفقهاء من حكى الخالف يف المسألة ولم يرجح وهم:

• أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي الشافعي (ت 450هـ) يف كتابه (الحاوي الكبير ).

• الوزير بن هبيرة الحنبلي (ت 560هـ) يف كتابه (اإلفصاح).

• محمد بن أحمد بن جزي المالكي (ت 741هـ) يف كتابه (قوانين األحكام الشرعية).
• أبو عبد اهلل بن محمد بن قيم الجوزية الحنبلي(ت751هـ) يف كتابه (زاد المعاد).

• أبو محمد المنبجي الحنفي (ت 686هـ) يف كتابه (اللباب يف الجمع بين السنة والكتاب).

• محمد بن أحمد الشربيني الشافعي (ت 977هـ) يف كتابه (اإلقناع).

• أحمد شاه ولي اهلل الدهلوي (ت1174هـ) يف كتابه (حجة اهلل البالغة).
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***

مجمل أدلة الفريقين:

المبحث الخامس:

بينا فيما س��بق أن أقوال العلماء يف تفس��ير (سبيل اهلل) أربعة عند البسط وحقيقتها عند
االختصار ترجع إلى مذهبين هما:

 -1تخصيص (ويف سبيل اهلل) يف الغزو .أو

 -2تعميمه يف كل سبل الخير مما يقرب إلى اهلل.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وقد اس��تدل عدد من العلماء القائلين بتخصيص (ويف س��بيل اهلل) بالغزو بأدلة تعضد
ما ذهبوا إليه.
كما اس��تدل العلماء اآلخرون القائلون بتعميم (ويف س��بيل اهلل) على كل ما يتقرب به
إلى اهلل -بأدلة أخرى تعضد ما ذهبوا إليه وأنا أجملها فأقول:
أوال :أدلة القائلين بالتخصيص:

 -1أن اهلل حدد األصناف الثمانية يف آية الصدقة بأوصافهم .ولو فس��ر (ويف س��بيل اهلل)
بالعموم شمل جميع األصناف؛ إذ كلها يف سبيل اهلل وحينئذ يبطل التحديد والحصر.

 -2لم يعرف عن أحد من الخلفاء الراشدين المقتدى هبم أهنم صرفوا الزكاة يف طرق
الخير العامة .بل كانوا ينفقون على طرق الخير من بيت مال المسلمين.
 -3لم يأت نقل عن الرسول ﷺ بدخول غير الجهاد والحج والعمرة يف (سبيل اهلل).
ثانيا :أدلة القائلين بالعموم:

 -1عموم لفظة (سبيل اهلل) يف اللغة ويف االستعمال الشرعي يف القرآن والسنة.

-2وق��وع الخ�لاف بين العلماء يف معنى (س��بيل اهلل) يف التعميم أو التخصيص يف آية
الصدقة .ولو كان هناك نص لما وقع الخالف.
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 -3األص��ل بقاء العام على عمومه حتى يأيت له مخصص .وحتى لو جاء المخصص
بقي العام على عمومه فيما عداه -عند أكثر علماء األصول.

 -4أن أربعة من األصناف الثمانية يف آية الزكاة وهم (الفقراء والمساكين ويف الرقاب
وابن الس��بيل) يعطون لفقرهم بخ�لاف األربعة اآلخرين(:العامل��ون والغارمون
والمؤلفة قلوهبم ويف س��بيل اهلل) فيعطون من ال��زكاة مع غناهم( )1وإذا كان نصف
أهل الزكاة يعطون لفقرهم فهم قد شاركوا (الفقراء) يف وصف الفقر.
وقد أجاب هؤالء عن أدلة األولين المانعين:

واإلجم��اع قائ��م على أن الزكاة لو أعطيت لصنف واحد م��ع قيام حاجة اآلخرين – لصحت
وأج��زأت .ث��م إن عطف (ويف س��بيل اهلل) عل��ى ما قبله من ب��اب عطف الع��ام على الخاص
للدالل��ة على تأكي��د هذا المصرف وأهميته؛ حيث ينتش��ر به اإلس�لام يف األرض وتحمى به
بيضت��ه ث��م إن هذا الصنف (الس��ابع) جامع بين الحاج��ة والعبادة والعبادة في��ه أظهر من بقية
األصناف يف اآلية.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

أجاب��وا ع��ن دليلهم األول فقال��وا :إن الحصر أو التحديد باألوصاف يف آي��ة الصدقة إنما هو
لبي��ان جهة الص��رف ومحل الصدق��ة ال يف حقيقة تعيي��ن المصرف فالحص��ر يف اآلية إضايف
وليس حقيقيا.

ويقال أيضا :اختلف الس��لف يف الفرق بين « الفقير» و «المسكين» يف اآلية اختالفا كثيرا كما
روي أهنم��ا بمعنى واحد فقد روي عن أبي يوس��ف وابن القاس��م م��ن المالكية -وهو القول
الثاين للش��افعي( .)2وروي عن ابن عباس أن الفقراء يراد هبم المهاجرون وكلمة «المساكين»

( )1انظر :الشرح الكبير ألبي الفرج بن قدامة  ، 717/1واإلنصاف .240/3
( )2انظر هذه األقوال مفصلة عند القرطبي يف تفس��يره  .171-168/8وعند الش��وكاين يف نيل االوطار
.168/4
وعند ابن رشد يف بداية المجتهد .268/1
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تطلق على الفقير من األعراب الذين لم يهاجروا .وروي عن عكرمة أنه أطلق (الفقراء) على
فقراء المس��لمين و»المساكين» على فقراء أهل الكتاب .فإذا كان لفظ « الفقراء والمساكين»
عند الشافعي ومن معه هما بمعنى واحد فإن عدد األصناف يف اآلية أيضا ينقص عن الثمانية
وال قائ��ل به .فتبين أن العدد (ثمانية) هو يف التس��مية فق��ط دون المعنى والمعنى هو مقصود

الش��ارع التي يوقف عندها .واألش��به عند اس��تقراء اللغة أن يكونا اس��مين دالين على معنى
واحد كما يقول ابن رشد.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وأجاب��وا ع��ن الدليل الث��اين بأنه خارج ع��ن محل الن��زاع؛ فإن اإلنفاق م��ن بيت مال
المس��لمين على الصدقات التطوعية ال إش��كال فيه .ويقال أيضا :إن عدم العلم ليس
بعل��م والمثب��ت مقدم على النايف والمثبت (القائل بالعم��وم) معه ظاهر النص وعلى
النايف الدليل.

وأجاب��وا ع��ن دليلهم الثالث ب��أن لفظ حديث (الحج يف س��بيل اهلل) ليس نصا يف دفع
ال��زكاة يف الح��ج بدليل وقوع الخ�لاف بين العلماء هل تدفع ال��زكاة لمن يحج هبا أو
يعتمر؟ ولو كان نصا لما وقع الخالف.
وال��ذي يظهر لي -واهلل أعلم -رجحان أدلة أهل القول الثاين القائلين بعموم (س��بيل
اهلل)؛ لقوة أدلتهم وظهورها وممـا يزيد األمر وضوحا-:
حكمة التشريع:

حكم��ة التش��ريع يف مص��ارف الزكاة-فيما يظه��ر -أن أربعة أصناف ه��م( :الفقراء-
والمساكين-والغارمون -وابن السبيل) يشرتط فيهم اجتماع الفقر والحاجة .يف حين
ال يشرتط يف األربعة اآلخرين (العاملين عليها -والمؤلفة قلوهبم -ويف الرقاب -ويف
سبيل اهلل).
وال يشرتط يف توزيع الزكاة العامة أن تكون على هيئة مواد استهالكية أو مواد إنتاجية
فق��ط .فالس��ائمة من هبيم��ة األنعام لم تكن يف عهد الرس��ول ﷺ اس��تهالكية فقط .بل
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كان��ت م��وا َّد إنتاجية أيضا يحدد لها (الحمى) المرعى الخ��اص ويعين لها من الرعاة
والس��قاة من يقوم برعايتها وتنميته��ا ونتاجها .ومثلها اآلالت والجرارات ووس��ائل
النقل اليوم.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ولذلك نص جمهور العلماء على أن مستحق الزكاة يعطى ما يغنيه وال يلزم أن يعطى
مق��دار النصاب .ولمصلحة ه��ؤالء األصناف الثمانية أوال ومصلح��ة المجتمع ثانيا
يمكن توزيع الزكاة بصورة طعام يؤكل أو س��لع تباع أو عقار ينتفع به الفقير بالسكنى
أو التأجير .أو آالت عمل ينتفع هبا أو صرف تكاليف تعليمه صنعة يتكسب من ورائها
ويغتني هبا عن سؤال الناس.
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***

المبحث السادس:

بسط أقوال المفسرين (ويف سبيل اهلل)

 -1ق��ال ابن جرير الطربي (ت 310هـ) :وأما س��بيل اهلل فطريق��ه ودينه الذي أمر أن

يس��لك فيه إلى عدوه من المش��ركين لجهادهم وحرهبم .وقال :فإنه يعني :ويف النفقة
يف نصرة دين اهلل وطريقه وش��ريعته التي ش��رعها لعباده ،بقتال أعدائه ،وذلك هو غزو
()1
الكفار

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -2وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321هـ) :وأما قوله( :ويف س��بيل
اهلل) فهو المعونة ألهل س��بيل اهلل ،وهي طاعته ،فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم منها
ما يس��تعينون به عل��ى جهادهم ،ويكون ال��ذي يدفع إليهم من ذلك مل��كا لهم ،ومن
مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه يف النفقة على نفس��ه يف جهاده كان من تركته،
وج��رى فيه ما يجرى يف تركته فإن قال قائل :فكي��ف يملكه المدفوع إليه؟ وإنما دفع
إليه على أنه لسبيل اهلل عز وجل؟ قيل له :لم يدفع إليه على أنه غير مالك له ،إنما دفع
()2
إليه ليملكه ،ثم يصرفه بعد ذلك يف سبيل اهلل عز وجل

 -3وق��ال محمد بن علي الكرمي القصاب (ت 360ه��ـ ) :آية الصدقة دليل على أن
ه��ذه األصن��اف مواضع للصدقات ال أهنم مش�تركون فيها حتى يك��ون توزيعها على
جميعه��م فرض��ا ال يجزئ غيره أال تراه عز وجل يقول( :ويف الرقاب ويف س��بيل اهلل)
فغير لفظ النس��ق عل��ى الفقراء وليس يعرف يف معنى االش�تراك أن يقال( :هذا لفالن
وهذا لفالن) ويف كذا فأخرب أن مواضعها كذا وكذا فقال( :إنما الصدقات  )....ومما
يؤي��د قولنا أيضا :أهنا لو كانت اش�تراكا لبين -واهلل أعل��م -مبلغ ما يعطى كل صنف
( )1تفسير الطربي .)319 /14( 490/7-585/3
( )2أحكام القرآن للطحاوي (.)367 /1
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منهم ليزول التشاح منهم .وكذا روي عن أصحاب رسول اهلل ﷺ مثل حذيفة وغيره

وع��ن التابعي��ن مثل إبراهيم النخع��ي وغيره أن يجعلها يف صن��ف واحد ويجزئ به.
وال أعلم أحدا ش��دد فيها كتش��ديد الشافعي رضي اهلل عنه والشافعي ينهى عن تقليده
( )1
وتقليد غيره

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -4وق��ال الجص��اص (ت370ه��ـ ) :اختل��ف الفقه��اء يف ذل��ك فقال قائل��ون :هي
للمجاهدي��ن األغني��اء منهم والفق��راء وهو قول الش��افعي وقال الش��افعي :ال يعطى
منه��ا إال الفق��راء منهم وال يعطى األغنياء من المجاهدين ف��إن أعطوا ملكوها وأجزأ
المعطي وإن لم يصرفه يف س��بيل اهلل؛ ألن ش��رطها تمليكه وقد حصل لمن هذه صفته
فأج��زأه وقد روي أن عمر تصدق بفرس يف س��بيل اهلل فوج��ده يباع بعد ذلك فأراد أن
يش�تريه فقال له رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم ال تعد يف صدقتك( ) 2فلم يمنع
النب��ي ﷺ المحم��ول على الفرس يف س��بيل اهلل من بيعها وإن أعط��ى حاجا منقطعا به
أجزأ أيضا وقد روي عن ابن عمر أن رجال أوصى بماله يف س��بيل اهلل فقال ابن عمر:
إن الحج يف سبيل اهلل فاجعله فيه (. ) 3

 -5وق��ال أب��و إس��حاق الثعلبي (427ه��ـ) :ويف س��بيل اهلل فيهم الغ��زاة والمرابطون
والمحتاجون.
فأم��ا إذا كان��وا أغني��اء فاختلفوا فيه ،فقال أب��و حنيفة وأبو يوس��ف ومحمد :ال يعطى
الغازي إال أن يكون منقطعا مفلس��ا ،وقال مالك والش��افعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو
ث��ور :يعط��ى الغازي منها وإن كان غني��ا ،يدل عليه قول النب��ي ﷺ« :ال تحل الصدقة
لغن��ي إال لخمس��ة :رجل عمل عليها أو رجل اش�تراها بماله ،أو يف س��بيل اهلل أو ابن

( )1نكت القرآن .544/1
( )2مسند أحمد بسند صحيح تحقيق شاكر ( )241/6و(.)55/7
( )3أحكام القرآن للجصاص ( )127/3وانظر :روح البيان.454/3
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السبيل ،أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له»(. )1

وأي ه��ذه األصن��اف وجدت أج��زاك أن تعطيه صدقت��ك ،ويقول أب��و حنيفة :يجوز
االقتصار على رجل واحد من الفقراء ،وقال مالك يخص بأمسهم حاجة.

وكان الش��افعي يج��ري اآلية على ظاهره��ا ويقول :إذا تولى رب المال قس��متها فإن
عليه وضعه يف ثالثة أصناف؛ ألن سهم المؤلفة ساقط ،وسهم العاملين يبطل بقسمته
()2
إياها ،فإذا تولى اإلمام قسمتها فإن عليه أن يقسمها على سبعة أصناف

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -6وقال الماوردي (ت 450هـ)( :ويف س��بيل اهلل) هم الغزاة المجاهدون يف س��بيل
()3
اهلل يعطون سهمهم من الزكاة مع الغنى والفقر
 -7وقال الواحدي (ت 468هـ) يف الوسيط( :ويف سبيل اهلل) يعني :الغزاة والمرابطين،
ويجوز أن يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا إذا طلب ،وقوله :وابن السبيل يعني
()4
المسافر المنقطع يأخذ من الصدقات وإن كان غنيا يف بلده

 -8وقال أبو المظفر السمعاين (ت489هـ)( :ويف سبيل اهلل) هؤالء الغزاة والحجاج،
()5
وقوله( :يف سبيل اهلل) :يف طاعة اهلل
 -9وقال الكيا الهراس��ي (ت 504هـ) :ويف س��بيل اهلل :قد قيل :إن المراد به الغازي
وإن كان غنيا وقيل :هذا يختص بالفقير .ومنهم من يقول :إن كان مستغنيا بالفيء ولم
يع��ط ،وإال أعطى .والظاهر أنه الغازي ،وأنه ال فرق بين أن يكون محتاجا أو معه من
الف��يء م��ا يحرم أخذ الصدقة ،ألنه يحتاج لعدة جهاده وتقوي��ة قلبه ،إلى ما ال يحتاج
()1
()2
()3
()4
()5
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تفسير الطربي (.)165/01
تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن (.)62-61 /5
تفسير الماوردي النكت والعيون (.)148 /2
التفسير الوسيط للواحدي (.)506 /2
تفسير السمعاين (.)322 /2

إليه غيره ،فصرف الصدقة إليه جائز والحالة هذه(. )1

 -01وق��ال البغ��وي (ت 516ه��ـ) :ويف س��بيل اهلل ،أراد هب��ا الغزاة؛ فلهم س��هم من
الصدق��ة ،يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ،وما يس��تعينون به على أمر الغزو من
النفقة والكس��وة والسالح والحمولة ،وإن كانوا أغنياء ،وال يعطى شيء منه يف الحج
عند أكثر أهل العلم .وقال قوم :يجوز أن يصرف سهم يف سبيل اهلل إلى الحج .ويروى
ذلك عن ابن عباس ،وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق (. )2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -11وقال الزمخش��ري (ت528هـ) :ويف س��بيل اهلل فقراء الغزاة والحجيج المنقطع
هبم وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله فهو فقير حيث هو غنى حيث ماله فريضة
م��ن اهلل يف معنى المصدر المؤك��د ،ألن قوله إنما الصدقات للفق��راء معناه فرض اهلل
الصدقات لهم .وقرئ فريضة بالرفع على :تلك فريضة .فإن قلت :لم عدل عن الالم
إلى «يف» يف األربعة األخيرة ؟ قلت :لإليذان بأهنم أرسخ يف استحقاق التصدق عليهم
ممن س��بق ذك��ره ،ألن «يف» للوعاء ،فنبه على أهنم أحقاء ب��أن توضع فيهم الصدقات
ويجعل��وا مظنة لها ومصب��ا ،وذلك لما يف فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو األس��ر،
ويف فك الغارمين من الغرم من التخليص واإلنقاذ ،ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع
يف الح��ج بين الفقر والعبادة ،وكذلك ابن الس��بيل جامع بين الفقر والغربة عن األهل
والمال ،وتكرير «يف» يف قوله ويف سبيل اهلل وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على
()3
الرقاب والغارمين
 -12وقال ابن عطية (ت541هـ) :وأما يف سبيل اهلل فهو المجاهد يجوز أن يأخذ من
الصدق��ة لينفقه��ا يف غزوه وإن كان غنيا قال ابن حبي��ب :وال يعطى منها الحاج إال أن

( )1أحكام القرآن للكيا الهراسي (.)213 /4
( )2تفسير البغوي  -إحياء الرتاث (.)304 /2
( )3تفس��ير الزمخشري الكش��اف عن حقائق غوامض التنزيل ( )283 /2وانظر الدر المصون يف علوم
الكتاب المكنون (.)72 /6
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يك��ون فقيرا فيعطى لفقره ،وقال ابن عباس وابن عمر وأحمد وإس��حاق :يعطى منها
الحاج وإن كان غنيا ،والحج س��بيل اهلل ،وال يعطى منها يف بناء مس��جد وال قنطرة وال
()4
شراء مصحف ونحو هذا

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -13وق��ال أب��و بكر بن العرب��ي (ت 543هـ) :قال مالك :س��بل اهلل كثي��رة ،ولكني ال
أعل��م خالف��ا يف أن المراد بس��بيل اهلل هاهن��ا الغزو من جملة س��بيل اهلل ،إال ما يؤثر عن
أحم��د وإس��حاق فإهنما قاال :إن��ه الحج .والذي يصح عندي م��ن قولهما أن الحج من
جملة السبل مع الغزو؛ ألنه طريق بر ،فأعطي منه باسم السبيل ،وهذا يحل عقد الباب،
ويخرم قانون الشريعة ،وينثر سلك النظر ،وما جاء قط بإعطاء الزكاة يف الحج أثر( . ) 5
 -14وق��ال الطربس��ي (ت 548ه��ـ) يف مجمع البيان( :ويف س��بيل اهلل) وه��و الجهاد بال
خ�لاف .ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المس��لمين .وه��و قول ابن عمر وعطاء
()6
وهو اختيار البلخي وجعفر بن مبشر قالوا :يبنى منها المساجد والقناطر وغير ذلك

 -15وق��ال اب��ن الجوزي (ت 597هـ)( :ويف س��بيل اهلل) يعني :الغ��زاة والمرابطين.
ويجوز عندنا أن يعطى األغنياء منهم والفقراء ،وهو قول الش��افعي .وقال أبو حنيفة:
ال يعط��ى إال الفقير منهم .وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج ،أم ال؟ فيه عن
()7
أحمد روايتان
 -16وقال الفخر الرازي (ت 606هـ)( :ويف سبيل اهلل) قال المفسرون :يعني الغزاة.
ق��ال الش��افعي رحمه اهلل :يجوز له أن يأخذ من م��ال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب
مالك وإس��حاق وأبي عبيد .وقال أبو حنيف��ة وصاحباه رحمهم اهلل :ال يعطى الغازي

( )4تفسير ابن عطية المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ( )50 /3وانظر النسفي .131/2
( )5أحكام القرآن البن العربي ( )957 /2أي :لم يثبت عند مالك أن المراد يف السبيل الحج دون الغزو.
( )6تفسير الطربسي  .42/5والبلخي وجعفر بن مبشر من علماء القرن الثالث الهجري .تويف األول سنة
309هـ وتويف الثاين سنة 234هـ.
( )7زاد المسير يف علم التفسير (.)458 /3
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إال إذا كان محتاج��ا .واعل��م أن ظاهر اللفظ يف قوله :ويف س��بيل اهلل ال يوجب القصر
على كل الغزاة ،فلهذا المعنى نقل القفال يف «تفسيره» عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا
صرف الصدقات إلى جمي��ع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة
المساجد ،ألن قوله :ويف سبيل اهلل عام يف الكل(. )1
 -17وق��ال القرطب��ي (ت 671ه��ـ)( :ويف س��بيل اهلل) وهم الغزاة وموض��ع الرباط،
يعط��ون ما ينفق��ون يف غزوهم كان��وا أغنياء أو فق��راء .وهذا قول أكث��ر العلماء ،وهو
تحصيل مذهب مالك رحمه اهلل .وقال ابن عمر :الحجاج والعمار .ويؤثر عن أحمد
( )2
وإسحاق رحمهما اهلل أهنما قاال :سبيل اهلل الحج

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -18وعل��ق ابن المنير (ت 683هـ) على كالم الزمخش��ري قائال :وثم س��ر آخر هو
أظهر وأقرب وذلك أن األصناف األربعة األوائل مالك لما عس��اه يدفع إليهم  ،وإنما
يأخذون��ه ملكا ،ف��كان دخول الالم الئقا هب��م .وأما األربعة األواخ��ر فال يملكون ما
يص��رف نحوهم  ،ب��ل وال يصرف إليهم .ولكن يف مصالح تتعل��ق هبم  ،فالمال الذي
يصرف يف الرقاب إنما يتناوله الس��ادة المكاتبون والبائعون  ،فليس نصيبهم مصروفا
إلى أيديهم حتى يعرب عن ذلك بالالم المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم  ،وإنما هم
مح��ال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به  ،وكذلك العاملون إنما يصرف نصيبهم
ألرب��اب ديوهنم تخليصا لذممهم ال لهم .وأما س��بيل اهلل فواض��ح فيه ذلك .وأما ابن
الس��بيل فكأن��ه كان مندرجا يف س��بيل اهلل ،وإنما أفرد بالذكر تنبيه��ا على خصوصيته،
م��ع أنه مجرد من الحرفي��ن جميعا ،وعطفه على المجرور بالالم ممكن  ،ولكنه على
القري��ب منه أقرب واهلل أعلم .وكان جدي أب��و العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير
اس��تنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجها يف االستدالل لمالك-رحمه اهلل -على
أن الغ��رض بيان المصرف ،وال�لام لذلك الم الملك  ،فيق��ول  :متعلق الجار الواقع
( )1تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (.)113 /16
( )2تفسير القرطبي (.)185 /8
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خربا عن الصدقات محذوف  ،فيتعين تقديره  ،فاما أن يكون التقدير :إنما الصدقات
مصروف��ة للفق��راء  ،كقول مال��ك  :أو مملوكة للفقراء  ،كقول الش��افعي ،لكن األول
()1
متعين

 -19وقال البيضاوي (ت 685هـ) :ويف سبيل اهلل وللصرف يف الجهاد باإلنفاق على
المتطوعة وابتياع الكراع والسالح .وقيل ويف بناء القناطر والمصانع(. )2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -20وأوض��ح النقي��ب (ت 698ه��ـ) أنه ما عدل عن ال�لام يف األصناف األخيرة إال
لبي��ان أن تل��ك األصناف أح��ق بالصدق��ات ينبغي أن توض��ع فيهم وضع الش��يء يف
()3
الوعاء .وكرر «يف» لبيان أن (سبيل اهلل) أولى بذلك فتأمله فهو كثير يف القرآن
 -21وق��ال عب��د اهلل ب��ن أحمد النس��في (ت 710هـ ) :قصر جن��س الصدقات على
األصناف المعدودة أي :هي مختصة هبم ال تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل :إنما هي لهم
ال لغيره��م كقولك :إنما الخالفة لقريش تريد ال تتعداهم وال تكون لغيرهم فيحتمل
أن تصرف إلى األصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها كما هو مذهبنا ....وعدل عن
ال�لام إلى األربعة األخيرة؛ لإليذان بأهنم أرس��خ يف اس��تحقاق التصدق عليهم ممن
س��بق ذكره؛ ألنه يف للوعاء فنبه على أهن��م أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا
()4
مظنة لها
 -22وقال النيس��ابوري (ت 728هـ) :يعني الغزاة .قال الش��افعي :يجوز له أن يأخذ
من مال الصدقات وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وأحمد وإسحق وأبي عبيد .وقال
أب��و حنيفة :ال يعطى الغ��ازي إال إذا كان محتاجا وظاهر لف��ظ اآلية ال يوجب القصر
على الغزاة فلهذا نقل القفال عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا صرف الصدقة إلى جميع

()1
()2
()3
()4
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تفسير الكشاف مع الحواشى (.)283 /2
تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (.)72 /3
الفوائد المشوق ص  189وليس هذا الكتاب البن القيم كما نسب إليه يف بعض الطبعات.
تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل (.)131 /1

وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المس��اجد ألن كلها يف س��بيل
اهلل(. )1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -23وقال الخازن (ت741هـ) :ويف س��بيل اهلل يعني (ويف النفقة يف س��بيل اهلل) وأراد
ب��ه الغ��زاة فلهم س��هم من مال الصدق��ات فيعط��ون إذا أرادوا الخروج إل��ى الغزو ما
يس��تعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكس��وة والسالح والحمولة فيعطون ذلك
وإن كانوا أغنياء؛ لما تقدم من حديث عطاء وأبي سعيد الخدري وال يعطى من سهم
اهلل لمن أراد الحج عند أكثر أهل العلم وقال قوم :يجوز أن يصرف س��هم س��بيل اهلل
إل��ى الحج ي��روى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحس��ن وإليه ذهب أحمد بن حنبل
وإس��حاق بن راهويه وقال بعضهم :إن اللفظ عام ف�لا يجوز قصره على الغزاة فقط؛
ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف س��هم س��بيل اهلل إلى جميع وجوه الخير من تكفين
الموتى وبناء الجس��ور والحصون وعمارة المس��اجد وغير ذلك ق��ال :ألن قوله ويف
س��بيل اهلل ع��ام يف الكل ف�لا يختص بصن��ف دون غيره والق��ول األول هو الصحيح؛
()2
إلجماع الجمهور عليه
 -24وق��ال اب��ن ج��زي المالك��ي (ت 741هـ) :ويف س��بيل اهلل يعني الجه��اد فيعطى
منها المجاهدون ويش�تري منها آالت الحرب ،واختلف هل تصرف يف بناء األسوار
()3
وإنشاء األساطيل
 -25وقال أبو حيان يف البحر المحيط (ت 751هـ) :ويف سبيل اهلل هو المجاهد يعطى
منه��ا إذا كان فقي��را .والجمه��ور على أنه يعطى منها وإن كان غني��ا ما ينفق يف غزوته.
( )1تفس��ير النيس��ابوري غرائب القرآن ورغائ��ب الفرقان ( )116 /10ومثله تمام��ا قال محمد بن عمر
النووي الجاوي يف تفسيره مراح لبيد .344/1
( )2تفس��ير الخازن لباب التأويل يف معاين التنزيل ( .)113 /3وقوله( :إجماع الجمهور) غير مس��لم إال
إن فسر اإلجماع بإجماع أهل المذهب كعادة بعض العلماء يف تعبيرهم.
( )3تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل (.)78 /2
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وقال الش��افعي ،وأحمد ،وعيس��ى بن دينار ،وجماعة :ال يعط��ى الغني إال إن احتاج
يف غزوت��ه ،وغاب عنه وفره .وقال أبو حنيف��ة وصاحباه :ال يعطى إال إذا كان فقيرا أو
منقطعا به ،وإذا أعطي ملك ،وإن لم يصرفه يف غزوته .وقال ابن عبد الحكم :ويجعل
م��ن الصدقة يف الكراع والس�لاح وما يحتاج إليه م��ن آالت الحرب وكف العدو عن
الح��وزة ،ألنه كله من س��بيل الغزو ومنفعته .والجمهور عل��ى أنه يجوز الصرف منها
()1
إلى الحجاج والمعتمرين وإن كانوا أغنياء

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -26وقال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره (ت774هـ) :وأما يف سبيل اهلل :فمنهم الغزاة
الذين ال حق لهم يف الديوان ،وعند اإلمام أحمد ،والحس��ن ،وإس��حاق :والحج من
()2
سبيل اهلل ،للحديث

 -27وقال محمد المورع��ي اليمني (ت825هـ) :عن حقيقة اإلضافة إلى األصناف
الثمانية يف اآلية رأى قوم منهم :الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء والضحاك وابن جبير
أن معناها :بيان محل الصدقات فقط .ال حقيقة االستحقاق على التعيين ويروى عن
اب��ن عباس وعمر وعلي وحذيفة رضي اهلل عنهم .وبه ق��ال مالك وأبو حنيفة وكأهنم
()3
التفتوا إلى المعنى الذي شرعت له وهو أن المقصود هبا سد الخلة ودفع الحاجة

 -28وقال القاضي يوس��ف ب��ن أحمد عثمان اليمني (ت 832هـ) :الصنف الس��ابع
وهو من يعطى يف س��بيل اهلل فس��ر ذلك أكثر المفس��رين والفقه��اء بالمجاهدين .قال
محم��د بن الحس��ن :والحجاج يعط��ون ما يتقوون به يف الس�لاح والك��راع وقال أبو
العباس وأبو طالب وأبو حنيفة :يش�ترط الفقر وقال المؤيد باهلل والشافعي وصححه
األمير الحس��ين ومع الغنى ويتعلق هبذه الجملة فائدت��ان األولى :أن يصرف من هذا
السهم يف كل أمر يقوي على العدو سواء كان العدو كافرا أو باغيا وسواء كان ثم إمام
( )1البحر المحيط يف التفسير ( )60 /5وانظر تفسير المراغي .33/1
( )2تفسير ابن كثير (.)366 /2
( )3تيسير البيان ألحكام القرآن .898/2
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أم ال وس��واء قصدن��ا بالكفار أو دافعنا عن بلدان اإلس�لام فلو ص��ال عدو على قرية
عدوانا فلهم صرف واجباهتم يف اس��تئجار من يدفع عنهم ويف النبال والقسي والخيل
ونحو ذلك ولو أرادوا عمارة س��ور يحميهم جاز .الثانية :هل يصرف من هذا السهم
يف المصالح؟ قال الهادي :يجوز ويستحب أن يكون بعد عدم من سمى اهلل ألن ذلك

 -30وقال البقاعي (ت 885هـ) يف نظم الدرر( :ويف س��بيل اهلل) أي :المجاهدين بالنفقة
والحم��ل واإلعانة بالس�لاح وغير ذلك ،ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنه عمم الس��بيل
فأجاز صرفه إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وعمارة المساجد ونحوها(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

داخل يف س��هم ابن الس��بيل فلو فرض أن األمير والقاضي غني ففي الشرح والبيان ما
يدل على أن الغنى مانع والمفهوم أن ذلك إجماع ويف هناية المالكي أن من لم يشرتط
الفقر يف المجاهد جوز يف القاضي وكل من فيه مصلحة عامة للمسلمين مع الغنى(.)1
 -29وقال عبد الرحمن الثعالبي (ت 875هـ) :وأما فِي َسبِي ِل اهَّللِ ،فهو ِ
الغازي ،وإِن
ِ
َ ِ
الم َسافِ ِر
الس��بِيلِ ،فهو المس��اف ُر ،وإِن كان غن ًّيا ببلده ،وسمي ُ
كان َمل ًّيا ب َب َلده ،وأ َّما ا ْب ِن َّ
ٍ
ا ْب َن السبي ِل لمالزمته السبيلِ .و َم ِن ادعى الف ْقر ُصدِّ ق إِ َّ
حينئذ /الب ِّينة،
ال لريبة فيك َّلف
وأ َّم��ا إِن ادع��ى أنه غار ٌم أو ابن الس��بيل أو ٍ
غ��از ،ونحو ذلك مم��ا ال ُي ْع َلم إِال منه ،فال
يع َطى إِال ببينة(.)2

 -31وق��ال اب��ن عادل (ت بعد 880هـ) يف تفس��يره «اللباب»({ :)4يف س��بيل اهلل} قال
المفسرون :يعني الغزاة ،قال أكثر العلماء :يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا.
وقال أبو حنيفة وصاحباه :ال يعطى الغازي إال مع الحاجة .ثم نقل كالم القفال الذي
سبق أن ذكره الرازي.
()1
()2
()3
()4

تفسير الثمرات اليانعات .460/3
تفسير الثعالبي الجواهر الحسان يف تفسير القرآن (.)190 /3
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (.)506 /8
اللباب يف علوم الكتاب (.)127 /10
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 -32وقال الس��يوطي(ت911هـ) يف الدر المنثور :أخرج ابن أبي حاتم وأبو الش��يخ
عن ابن زيد يف قوله( :ويف سبيل اهلل) قال :الغازي يف سبيل اهلل(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -33وعلق محيي الدين ش��يخ زاده (ت 950هـ) يف حاش��يته على تفس��ير البيضاوي
بقوله( :قوله :يف بناء القناطر والمصانع) .جمع مصنعة وهي ش��يء كالحوض يجمع
في��ه م��اء المطر وتطلق على المصان��ع والحصون أيضا يعني أن المفس��رين قالوا :إن
المراد س��بيل اهلل الغزاة ويجوز له��م أن يأخذوا من الزكاة وإن كان��وا أغنياء وقال أبو
حنيفة وصاحباه :ال يعطى الغازي إال مع الحاجة .ونقل القفال يف تفس��يره عن بعض
الفقهاء أهنم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء
الحصون وعمارة المس��اجد؛ ألن قوله تعالى( :ويف س��بيل اهلل) يف الحج وقال :فلما
عدل يف الرقاب -وما بعدها -عن الالم إلى كلمة (يف) دل الكالم على أن نصيبهم ال
يدفع إليهم وال يمكنون من التصرف يف ذلك النصيب كما شاءوا بل يصرف نصيبهم
إلى جهة صاحبهم المعتربة يف الصفة التي ألجلها اس��تحقوا سهما من الزكاة فيوضع
نصيبه��م يف تخليص رقبتهم من الرق وك��ذا القول يف الغارمين وفيما بعدهم فيصرف
سهم الغارمين إلى قضاء ديوهنم وسهم الغزاة وابن السبيل يف دفع حاجتهم والحاصل
أن��ه تعالى أثبت س��هما من الزكاة ل��كل من األصناف األربعة الت��ي تقدم ذكرهم بالم
التمليك فقال( :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهبم)
ولم��ا ذكر الرقاب أبدل حرف الالم بكلمة «يف» فال بد لهذا الفرق من فائدة .وفائدته
م��ا ذكره المصنف-يعني البيضاوي -من الداللة على اس��تحقاق األصناف المتقدمة
ُ
واستحقاق األصناف المذكورة بعدهم
لذواهتم الموصوفة بما اعرتاهم من الصفات
إنما يثبت لجهة حاجتهم التي ينبني عليها العنوان الذي عرب عنهم فال تدفع س��هامهم
إلى أنفسهم ليتصرفوا فيها تصرف المالك يف أمالكهم بل تدفع إلى جهة حاجاهتم(.)2
( )1الدر المنثور يف التفسير بالمأثور (.)225 /4
( )2انظر الحاشية  .338/2وينظر أيضا حاشية الشهاب على البيضاوي .338/4

50

 -34وق��ال الخطيب الش��ربيني (ت977هـ) :وهم الغ��زاة المتطوعون أي :الذين ال
رزق له��م يف الف��يء ويعط��ون ولو أغني��اء إعانة لهم عل��ى الغزو وتح��رم الزكاة على
الغازي المرتزق ولو كان عامال فإذا عدم الفيء واضطررنا إلى المرتزق ليكفينا ش��ر
الكفار أعانه األغنياء ال من الزكاة(.)1

 -35وقال الفيض الكاشاين (ت 1091هـ)( :سبيل اهلل) سبيل الخير فعلى اإلمام أن
يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقووا به على الحج والجهاد(.)2

 -37وقال إسماعيل حقي الربسوي يف تفسيره روح البيان(ت 1137هـ) :ويف سبيل
اهلل أي :فقراء الغزاة عند أبى يوسف وهم الذين عجزوا عن اللحوق بجيش اإلسالم
لفقرهم أي :لهالك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاس��بين؛
إذ الكس��ب يقعده��م عن الجهاد ىف س��بيل اهلل .وس��بيل اهلل وإن ع��م كل طاعة إال أنه
خص بالغزو إذا أطلق وعند محمد هو الحجيج المنقطع هبم(.)4

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -36وق��ال محم��د ثناء اهلل المظه��ري (ت 1125هـ) :ويف س��بيل اهلل كرر كلمة «يف»
لرتجيح الصنفين لالحقين على الرقاب والغارمين قال الشافعي وأبو يوسف وجمهور
العلماء :المراد به منقطع الغزاة وقال أحمد ومحمد بن الحس��ن منقطع الحاج......
ولما كان الفقر مأخوذا ىف جميع األصناف فاألولى أن ال يخص ىف س��بيل اهلل بالحج
وال بالغزو .بل يرتك أعم منهما ومن س��اير أبواب الخير فمن أنفق ماله ىف طلبة العلم
صدق أنه أنفق ىف سبيل اهلل والالم يف «للفقراء» للجنس أو لإلختصاص وهي أعم(.)3

 -38وقال الصاوي يف حاش��يته على تفس��ير الجاللين( :ويف سبيل اهلل) أي :القائمين
بالجهاد ممن ال يفء لهم ولو أغنياء قال :ويش�ترى منها آلته من س�لاح ودرع وقوس.
()1
()2
()3
()4

السراج المنير يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا الحكيم الخبير (.)414 /4
تفسير الصايف .352/2
التفسير المظهري (.)224-217 /4
روح البيان (.)454 /3
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ومذه��ب مال��ك أن طلبة العل��م المنهمكين فيه له��م األخذ من الزكاة ول��و أغنياء إذا
انقطع حقهم من بيت المال ألهنم مجاهدون(.)1

 -39وقال الش��وكاين (ت 1250هـ) :ويف سبيل اهلل هم الغزاة والمرابطون يعطون من
الصدق��ة ما ينفقون يف غزوه��م ومرابطتهم ،وإن كانوا أغنياء ،وه��ذا قول أكثر العلماء.
وقال ابن عمر :هم الحجاج والعمار ،وروي عن أحمد وإسحاق أهنما جعال الحج من
سبيل اهلل .وقال أبو حنيفة وصاحباه :ال يعطى الغازي إال إذا كان فقيرا منقطعا به (.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -40وق��ال اآللوس��ي (ت 1270ه��ـ) :ويف س��بيل اهلل .أريد بذلك عند أبي يوس��ف
منقطع��و الغزاة ،وعن��د محمد منقطعو الحجي��ج .وقيل :المراد طلب��ة العلم واقتصر
عليه يف الفتاوى الظهيرية ،وفس��ره يف البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من س��عى
يف طاعة اهلل تعالى وسبل الخيرات(.)3

 -41وقال صديق حس��ن خان (ت 1307هـ)( :ويف سبيل اهلل) هم الغزاة والمرابطون
يعط��ون من الصدقة ما ينفق��ون يف غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء ،وهذا قول أكثر
العلم��اء وقال ابن عمر :هم الحجاج والعمار ،وروي عن أحمد وإس��حاق أهنما جعال
الحج من سبيل اهلل ،وقال أبو حنيفة وصاحباه :ال يعطى الغازي إال إذا كان فقيرا منقطعا
به ،وقيل أن اللفظ عام فال يجوز قصره على نوع خاص ،ويدخل فيه جميع وجوه الخير
من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك واألول أولى
إلجماع الجمهور عليه( . )4وتعقب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يف (فتاواه)( )5على
قول صديق حسن خان بجواز إعطاء طالب العلم المتفرغين (المنقطعين من الزكاة).

()1
()2
()3
()4
()5
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حاشية الصاوي  154/2وانظر تفسير سورة هود .144/2
فتح القدير للشوكاين (.)356 /2
تفسير األلوسي روح المعاين (.)123 /10
فتح البيان يف مقاصد القرآن ( )331 /5ونيل المرام يف تفسير آيات األحكام ص .295
فتاوى ابن سعدي ص .213

قلت :لم يظهر لي تعقب الشيخ عبد الرحمن؛ فإن ما ذكره صديق خان يف نيل المرام
مج��رد حكاية دون ترجيح قول وأما يف تفس��يره (فتح البي��ان) فحكى األقوال ورجح
القول األول قول الجمهور بأن المراد يف س��بيل اهلل هم الغزاة .كما أن تأليفه لتفس��يره
متأخر عن تأليفه نيل المرام بسنتين تقريبا.
 -42وق��ال جم��ال الدين القاس��مي (ت 1332ه��ـ)َ :وفِي َس��بِي ِل اهَّللِ .فيصرف على

مصرف (وفي سبيل اهلل)

المتطوع��ة يف الجهاد ،ويش�تري لهم الكراع والس�لاح .قال ال��رازي :ال يوجب قوله
َوفِ��ي َس��بِي ِل اهَّللِ القصر على الغ��زاة ،ولذا نقل الق ّفال يف (تفس��يره) عن بعض الفقهاء
ج��واز صرف الصدقات إلى جميع وج��وه الخير من تكفين الموتى ،وبناء الحصون،
وعم��ارة المس��اجد؛ ألن قول��هَ :وفِ��ي َس��بِي ِل اهَّللِ ع��ا ّم يف ال��كل .ولذا ذهب الحس��ن
وأحمد وإس��حاق إلى أن الحج من َسبِي ِل اهَّللِ فيصرف للحجاج منه .قال يف (اإلقناع)
و(ش��رحه) :والحج من (س��بيل اهلل) نصا ،روي عن ابن عب��اس وابن عمر .لما روى
النبي ﷺ:
أبو داود  ،أن رجال جعل ناقة يف سبيل اهلل .فأرادت امرأته الحج ،فقال لها ّ
اركبيها ،فإن الحج من (سبيل اهلل)(.)1
 -43وقال محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) :ويف سبيل اهلل هذا معطوف على قوله:
(ويف الرق��اب) ال عل��ى م��ا قبله؛ ألنه صرف يف مصلحة عامة ال ألش��خاص مس��تهم
الحاجة .والس��بيل :الطريق ،وس��بيل اهلل :الطري��ق االعتقادي العمل��ي الموصل إلى
مرضات��ه ومثوبت��ه كما تقدم م��رارا .ولكثرة اق�تران الجهاد والقتال الدين��ي يف القرآن
بكونه يف سبيل اهلل ،اتفقت المذاهب على أن الغزاة والمرابطين هم المقصودون هبذا
الصنف من مس��تحقي الصدقات ،إما وحده��م ،وهو قول الجمهور ،وإما مع غيرهم
مما يش��مله عموم اإلضافة يف س��بيل اهلل ،على بحث يف تخصيصه س��يأيت قريبا ،وقد
جاء يف التنزيل ذكر الهجرة يف سبيل اهلل ،والضرب (أي السفر) يف سبيل اهلل ،واإلنفاق
( )1تفسير القاسمي محاسن التأويل (.)241 /8
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يف س��بيل اهلل ،والمخمص��ة أي :المجاع��ة يف س��بيل اهلل .وروي ع��ن ابن عمر أن
المراد بأصحاب هذا الس��هم هنا :الحجاج والعمار ،وروي عن أحمد وإس��حاق بن
راهويه أهنما جعال الحج من س��بيل اهلل وأن لس��هم اهلل مصرفا يف السعي إلعادة حكم
اإلسالم وهو أهم من الجهاد لحفظه يف حال وجوده من عدوان الكفار ومصرفا آخر

مصرف (وفي سبيل اهلل)

يف الدعوة إليه والدفاع عنه باأللس��نة واألقالم إذا تعذر عنه بالسيوف واألسنة وألسنة
النيران ..والتحقيق أن س��بيل اهلل هنا مصالح المس��لمين العامة التي يقوم هبا قوام أمر
الدي��ن والدولة دون األف��راد وأن حج األفراد ليس منها ألنه واجب على المس��تطيع
دون غيره وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصالة والصيام ال من المصالح الدينية
الدولية وس��يأيت بيانه بش��يء من التفصيل ولكن ش��عيرة الحج وإقام��ة األمة لها منها
فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب
الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر(.)1
 -44وق��ال طنطاوي جوهري (ت 1359هـ) :رأيا غريب��ا لطيفا( :وتوزع الصدقات
توزيعا ش��ريفا وأهمهما أن تصرف ألرباب الحرف الش��ريفة النافعة لألمة فيكس��بون
م��ن كد أيديه��م ويجب أن يمنعوها عن الكس��الى ويأمروهم بالش��غل ويعطوهم من
الزكاة على مقدار ما يساعدهم يف اجتهادهم وال يعطوهنم جزافا)(.)2
(وفِي َسبِي ِل اهَّللِ) وسبيل اهلل هو الطريق
 -45وقال مصطفى المراغي (ت 1371هـ)َ :

الموص��ل إل��ى مرضاته ومثوبته ،والم��راد به الغزاة والمرابط��ون للجهاد ،وروى عن
اإلم��ام أحم��د أنه جعل الحج من س��بيل اهلل ويدخل ىف ذلك جمي��ع وجوه الخير من
تكفي��ن الموتى وبناء الجس��ور والحصون وعمارة المس��اجد ونحو ذلك .والحق أن
الم��راد بس��بيل اهلل مصال��ح المس��لمين العامة التي هبا ق��وام أمر الدي��ن والدولة دون
األف��راد كتأمين ط��رق الحج وتوفير الماء والغذاء وأس��باب الصحة للحجاج وإن لم
( )1تفسير المنار (.)504-499 /10
( )2الجوهري يف تفسيره للقرآن .155/5
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يوجد مصرف آخر ،وليس منها حج األفراد ألنه واجب على المستطيع فحسب(.)1

 -46وق��ال فيص��ل المبارك (ت 1373هـ)( :ويف س��بيل اهلل) قال :الغازي يف س��بيل
اهلل .وعن مجاهد{ :وابن السبيل} ،قال :البن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا ،إذا
كان منقطعا به .وعن حذيفة يف قوله{ :إنما الصدقات للفقراء والمس��اكين والعاملين
عليه��ا}  ،قال :إن ش��ئت جعلته يف صنف واحد أو صنفي��ن أو لثالثة .وقال عطاء :لو
وضعته��ا يف صنف واح��د من هذه األصناف أج��زأك ،ولو نظرت إل��ى أهل بيت من
المسلمين فقراء متعففين ،فجربهتم هبا كان أحب إلي(.)2

 -48ويقول محمود ش��لتوت (ت 1383هـ) :تشمل سائر المصالح التي هي أساس
الدين والدولة ،وأولها وأحقها االستعداد الحربي بجميع لوازمه ،حتى المستشفيات
العسكرية ،ومد الخطوط الحديدية والقناطر ،وما إلى ذلك مما يعرفه رجال الحرب
والمي��دان .ويدخل يف هذه الجهة اإلعداد لدعاة إس�لاميين إعدادا يظهرون به جمال
اإلس�لام وس��ماحته ،ويدفعون بش��به األعداء إلى صدورهم ،كما يدخ��ل فيه العمل
على تحفيظ القرآن يف جمعياته وأفراده ،وإنش��اء المس��اجد يف األحياء التي ال توجد
فيها المساجد الكافية(.)4

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -47وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت 1376هـ) :السابع :الغازي يف سبيل اهلل،
وهم :الغزاة المتطوعة ،الذين ال ديوان لهم ،فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم،
من ثمن سالح ،أو دابة ،أو نفقة له ولعياله ،ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه (.)3

( )1تفسير المراغي (.)145 /4
( )2توفيق الرحمن يف دروس القرآن (.)195 /2
( )3تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن (.)353 /3
( )4فتاوي محمود ش��لتوت (ص .)119 :وقال يف تفس��يره ص ( 651وال نعرف لكلمة (س��بيل اهلل) يف
القرآن الكريم غير معنى الرب والخير الشامل حتى آية مصارف الزكاة.)..
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«وفِي َس��بِي ِل اهَّللِ»  ..وذلك باب واسع يشمل
 -49وقال س��يد قطب (ت 1387هـ)َ :
كل مصلحة للجماعة ،تحقق كلمة اهلل (.)1
 -50وق��ال محم��ود حجازي (ت 1392هـ) يف التفس��ير الواضح( :ويف س��بيل اهلل)
والمراد به هنا :مصالح المسلمين العامة التي هبا قوام أمر دينهم ودولتهم من كل خير
يعود على المجموع ،وهذا يش��مل تس��هيل العمل لكل عاط��ل ،وعالج كل مريض،
وتعليم كل جاهل ،وباألخص التعليم الديني(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -51وق��ال ابن عاش��ور (ت 1393ه��ـ) يف التحرير والتنوير :وس��بيل اهلل لم يختلف
أن الغ��زو ه��و المقص��ود ،فيعطى الغزاة المحتاج��ون يف بلد الغ��زو ،وإن كانوا أغنياء
يف بلده��م ،وأما الغزاة األغنياء يف بلد الغزو فالجمه��ور أهنم يعطون .وبه قال مالك،
والش��افعي ،وإس��حاق ،وقال أبو حنيفة :ال يعطون .والحق أن سبيل اهلل يشمل شراء
العدة للجهاد من س�لاح ،وخي��ل ،ومراكب بحرية ،ونوتي��ة ،ومجانيق ،وللحمالن،
ولبن��اء الحصون ،وحف��ر الخنادق ،وللجواس��يس الذي��ن يأتون بأخبار الع��دو ،قاله
محم��د بن عب��د الحكم من المالكية ول��م يذكر أن له مخالفا ،وأش��عر كالم القرطبي
يف التفس��ير أن قول ابن عب��د الحكم مخالف لقول الجمهور .وذهب بعض الس��لف
أن الحج من س��بيل اهلل يدخل يف مصارف الصدق��ات ،وروي عن ابن عمر ،وأحمد،
وإسحاق(.)3
 -52وقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي (ت 1393هـ) :ال خالف بين العلماء أن
الغزاة الذين ليسوا يف الديوان داخلون يف سبيل اهلل ،وإيضاح هذا أن عمر بن الخطاب
لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء الجند يف ديوان قيد أسماءهم فيه ،وكل قطر
م��ن األقط��ار عدد ما فيه من المقاتل��ة وكتبهم يف ديوان ليحفظ��وا الثغور ويعينوا على

( )1يف ظالل القرآن (.)1670 /3
( )2التفسير الواضح (.)896 /1
( )3التحرير والتنوير (.)239 /10
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الجه��اد ،وكان��ت لهم أرزاق معروفة يف بيت مال المس��لمين ،وه��ؤالء إذا قتل واحد
منهم عقل عنه اآلخرون قبل عصبته ،فهؤالء قال العلماء :ليس��وا هم المراد هنا؛ ألن
لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين وهم مدونون معروفون ،وأن المراد هبؤالء الغزاة:
ه��م الذين يتطوع��ون ليقاتلوا ويس��دوا الثغور مع المس��لمين ،مع أهنم ل��م تكن لهم

مصرف (وفي سبيل اهلل)

أرزاق مكتوب��ة ،ولم يكونوا مكتوبين يف الديوان ،فهؤالء يعطون من زكاة المس��لمين
وإن كانوا أغنياء ،ويعطون ما يش�ترون به السالح والمراكب ليسدوا ثغور المسلمين
فيجاهدوا يف س��بيل اهلل ،وكون المراد يف س��بيل اهلل الغزاة هو قول الش��افعي -رحمه
اهلل -يف طائف��ة من العلماء .وقال اإلمام مالك وأصحابه :إن المراد بس��بيل اهلل كل ما
يتعل��ق بالغ��زو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كش��راء الس�لاح والكراع،
والرباط يف سد الثغور المخوفة التي يخشى أن تدخل منها الكفار للمسلمين ،أن هذا
كل��ه يدخل يف س��بيل اهلل .وذهبت جماعة من العلماء -وه��و مروي عن اإلمام أحمد
بن حنبل -إلى أن (يف سبيل اهلل) الحجاج والعمار ،أنه يعطى من بيت مال المسلمين
للعاجز عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر .قالوا :والحج والعمرة يف سبيل اهلل(.)1

 -53وق��ال الش��يخ محمد أبو زه��رة (ت1394هـ) :الصنف الس��ابع ذكره اهلل تعالى
بقوله( :ويف س��بيل اهلل) فس��ر هذا بعضه��م باإلنفاق على المجاهدي��ن إذا كانوا فقراء
وكان��وا ال يج��دون ما يحمله��م فيعطون من الصدق��ات ما يحملهم وفس��ره بعضهم
باإلنفاق على الجهاد بإعداد العدة للجيش وإمداده بكل ما يحتاج إليه جيش اإلسالم
م��ن أدوات الح��رب واإلنفاق عل��ى المجاهدين وبعض العلماء أدخل يف س��بيل اهلل
الحج فأجازوا أن ينفق الش��خص من صدقاته ما ينفق يف الحج وأرى أن ال ينفق عليه
من الزكاة؛ ألنه ال يجب الحج إال على المستطيع إليه سبيال والزكاة فرض قائم بذاته.
والقفال الشاشي قرر أن (يف سبيل اهلل) تشمل كل وجوه الرب(.)2
( )1العذب النمير من مجالس الشنقيطي يف التفسير (.)595 /5
( )2زهرة التفاسير ()3348/6
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 -54وق��ال رش��يد الموهلي (ت 1400هـ) (ويف س��بيل اهلل) وه��ي المصالح العامة
والمشاريع الخيرية(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -55وق��ال عب��د الكريم الخطيب (ت 1406هـ) :عند تفس��يره لهذه اآلية( :إن اآلية
الكريمة وإن كانت ىف بيان مصارف الزكاة ،فإن ذلك ال يمنع من أن تكون الصدقات
كلها ،س��واء ما كان منها فريضة كالزكاة ،أو تطوعا كاإلنفاق يف سبيل اهلل ،واإلحسان
إل��ى الفق��راء والمس��اكين ،وىف كل وجه من وج��وه الرب -ال يمنع ذل��ك من أن تكون
جميعه��ا محكوم��ة هب��ذا البي��ان ،موجهة ىف ه��ذه الوج��وه التي أش��ارت إليه��ا اآلية
الكريمة ....والمراد بس��بيل اهلل هنا ما ينفق من مال الصدقات يف تجهيز المجاهدين
يف سبيل اهلل ويف إمدادهم بالعتاد والسالح والمؤن وغيرها مما يعين المجاهدين على
الجهاد لتأمين المجتمع وحمايته من عدوان المعتدين)(.)2

 -56وقال س��عيد حوى (ت 1409هـ) وإن أهم ما يجب أن يصرف فيه المس��لمون
زكاهت��م ما يؤدي إلى إقامة الدعوة إل��ى اهلل وإقامة الجهاد ولعله من أجل هذا المعنى
ج��اءت آي��ة الزكاة يف معرض س��ياق األمر بالنفي��ر؛ ألن كثيرا م��ن احتياجات الجهاد
تغطيها الزكاة ...وقد أفتى الكثيرون -بجواز إعطاء الزكاة للحركات الجهادية لكني
أق��ول :إن عل��ى ه��ذه الحركات إذا عرفت أن ش��يئا من مال ال��زكاة أصبح يف يدها أن
تراعي الدقة الفقهية يف اإلنفاق(.)3
 -57وق��ال أحم��د فرح عقيالن (ت1417ه��ـ) يف كتابه (من لطائف التفس��ير) :ويف
س��بيل اهلل -معن��اه تجهيز الجي��وش والمجاهدي��ن وبناء مصانع األس��لحة والذخيرة
وكفال��ة عائالت المجاهدين إلعالء كلمة اهلل -وقال بعض األش��ياخ :يجوز اإلنفاق
( )1أولى ما قيل يف آيات التنزيل (.)101/4
( )2التفسير القرآين للقرآن (.)818-807 /10
( )3األساس يف التفسير .2311/4
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على الحجاج إذا نقصت عليهم النفقة ألن خروجهم يف سبيل اهلل(.)1

 -59وق��ال محمد عبد المنعم خفاجي (ت  1427هـ)( :ويف س��بيل اهلل) يتناول كل
عمل يعود بالخير على األفراد والجماعات اإلس�لامية وكل ش��يء مشروع يقصد به
خدمة الشعب وكل إصالح يرجع على المسلمين بالرضا والخير(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -58وق��ال الش��يخ مناع القطان (ت 1420ه��ـ) « :إذا كان العلماء قد اتفقوا على أن
المراد بس��بيل اهلل -الجهاد -فإن وس��ائل الجهاد تتجدد من عصر لعصر ونحن نرى
يف عصرنا الحاضر الغزو الفكري الذي يفد من الش��رق تارة ومن الغرب تارة أخرى
يجتاح بمواجهاته العارمة – الشخصية اإلسالمية بسماهتا لينال كيان أمة اإلسالم من
قواعدها فلم يعد المفهوم الحربي للحفاظ على األمة قاصرا على الحرب الدموية يف
القتال وعدته بل أصبح بمفهومه العام شامال للتعبئة الفكرية وصد هجمات المفرطين
ورد ش��به الغازي��ن الواف��دة والمذاهب الداخلية وه��ذا كله يحتاج إل��ى إعداد فكري
للدع��وة ال يقل أثرا عن عدة الحرب يف الس�لاح وتكوي��ن جند للدعوة يحمل لواءها
ويذود عن حماها بالقلم واللسان والبيان كما يذود عنها بالصاروخ والمدفع(.)2

 -60وق��ال وهب��ة الزحيل��ي (ت  1436ه��ـ)( :ويف س��بيل اهلل) يف رأي الجمه��ور
المجاه��دون الذين ال ح��ق لهم يف ديوان الجن��د يعطون ما ينفق��ون يف غزوهم كانوا
أغنياء أو فقراء .ألن السبيل عند اإلطالق هو الغزو وهو المستعمل يف القرآن والسنة.
وأم��ا من له ش��يء مقدر يف الديوان ف�لا يعطى؛ ألن رزق (راتب) يكفيه فهو مس��تغن
ب��ه .وال يح��ج أحد بزكاة ماله وال يغزو بزكاة مال��ه وال يحج هبا عنه وال يغزى هبا عنه
لع��دم اإليت��اء المأمور به وعلى هذا ال��رأي ال يعطى الجيش الحال��ي من الزكاة؛ ألن
الجنود والضباط تصرف لهم اليوم رواتب ش��هرية دائمة وإنما يمكن المساهمة عند
( )1من لطائف التفسير .14/2
( )2تفسير آيات األحكام ( المعامالت) ص .374
( )3تفسير القرآن العظيم .84/11
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الضرورة أو الحاجة العامة يف ش��راء الس�لاح أو إعطاء المتطوعة يف الجهاد وقال أبو
حنيفة :ال يعطى الغازي يف سبيل اهلل إال إذا كان فقيرا .وقال أحمد -يف أصح الروايتين
عنه -الحج يف س��بيل اهلل فيعطى مريد الحج من الزكاة ...وفس��ر بعض الحنفية سبيل
اهلل بطلب العلم وفس��ره الكاس��اين بجميع القرب فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل

تكفين الموتى وبناء القناطر والحصون وعمارة المساجد ألن قوله تعالى (ويف سبيل
اهلل) عام يف الكل(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -61وق��ال الدكت��ور حس��ن الرتابي (ت  1437هـ) ( :يف س��بيل اهلل) الذين يس��عون
جن��ودا يف الجهاد لكنهم ال يملكون تكاليف النقل والس�لاح والزاد والنفقة على من
يعول��ون وبيت المال ال يكتب لهم أجرا وافيا كما أصبح اليوم معروفا فالزكاة فريضة
من اهلل لم يفرضها النبي وخصص حكم القرآن اتفاقها على األصناف التي بينها وترك
اهلل تقدي��ر مراده��ا ليبينها النبي أميرا عل��ى المال العام وحاج��ة المؤمنين أو من بعده
ليقررها إجماع المس��لمين فيقدرون النسب األوفق لسعة أغنيائهم وصنوف أموالهم
وحاج��ة فقرائه��م أو الفقراء من حولهم يف عالم غير المس��لمين تأليف��ا للقلوب وقد
يفرض المسلمون بإجماعهم يف أموالهم حقوقا أخرى ولكن الحد األدنى والفريضة
الثابتة يف أموالهم أن تخرج الصدقات -الزكوات -من صنوفها نقدا أو إنفاقا أو زرعا
أو م��اال ناضا يف كس��وب أو ركاز األرض والتجارة والعمل وس��ائر المعامالت وأن
تكون لمن هو أفقر فيهم كيفما بلغ مستواهم األوسط على سلم بركة اهلل المتطورة(.)2
 -62وقال محمد الس��ايس :الصنف السابع  :ما أش��ار اهلل إليه بقوله  :ويف سبيل اهلل.
ق��ال أبو حنيفة ومالك والش��افعي رحمهم اهلل  :يصرف س��هم س��بيل اهلل المذكور يف
اآلي��ة الكريمة إلى الغزاة الذين ال حق لهم يف الديوان  ،وهم الغزاة إذا نش��طوا غزوا.
وق��ال أحم��د رحمه اهلل يف أصح الروايتين عنه  :يج��وز صرفه إلى مريد الحج.وروي
( )1تفسير الزحيلي .273/10
( )2التفسير التوحيدي ص .892
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مثله عن ابن عمر .وفس��ر بعض الحنفية س��بيل اهلل بطلب العلم وفس��ره يف «البدائع»
بجمي��ع القرب فيدخ��ل فيه جميع وجوه الخي��ر مثل تكفين الموت��ى  ،وبناء القناطر،
والحصون ،وعمارة المساجد ،ألن قوله تعالى  :ويف سبيل اهلل عام يف الكل(.)1
 -63ويف المنتخ��ب يف تفس��ير الق��رآن الذي أعده المجلس األعلى للش��ئون اإلس�لامية
بالقاهرة( :ويف سبيل اهلل) هم الغزاة بما يعينهم على الجهاد يف سبيل اهلل وما يتصل بذلك
من طرق الخير ووجوه الرب يف الزكاة باب للقرض الحسن وتطبيقها يف وجوه الرب(.)2
***

نستخلص من أقوال المفسرين السابقة لمصرف (ويف سبيل اهلل) أن فيه ثالثة أقوال:
األول :هو غزو الكفار والمرابطة يف الثغور وهو قول الجمهور.

الث��اين :الحج والعمرة وهو قول عب��د اهلل بن عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان ولم
يعرف لهم مخالف من الصحابة ومن التابعين الحسن البصري وإسحاق بن راهويه
وإليه ذهب اإلمام أحمد يف أصح الروايات عنه وأبو عبيد القاسم بن سالم.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

الخالصة:

الثالث :تعميم مصرف (ويف س��بيل اهلل) ليعم زكاة الفريضة وبناء المس��اجد والقناطر
وكفالة اليتامى وتكفين الموتى وطباعة المصحف الش��ريف وكتب الس��نة والصرف
على الدعاة إلى اهلل المتفرغين لذلك وعلى جمعيات الرب وتحفيظ القرآن الكريم.

ذكر القول األول والثاين عامة المفس��رين ورج��ح بعضهم القول األول منها .وذهب
إل��ى القول الثالث بعض المفس��رين مثل ال��رازي وحكاه عن القفال .والنيس��ابوري
والطربس��ي وح��كاه أبو حيان عن اب��ن عبد الحكم .وقال به الخازن وصديق حس��ن
خان والمراغي ومحمد رش��يد رضا وس��يد قطب ومحمود شلتوت والزحيلي وعبد
( )1تفسير آيات األحكام  -محمد علي سايس (.)41/3
( )2المنتخب يف تفسير القرآن ص .269
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الكريم الخطيب ومحمود حجازي وسعيد حوى وعبد المنعم خفاجي وغيرهم.

ولم أجد من نص على منع القول الثالث من المفس��رين س��وى اب��ن عطية وأما عامة
المفس��رين من السلف والخلف فحكوا األقوال ورجحوا بعضها ولم يمنعوا اآلخر.
واهلل أعلم.
***

المبحث السابع:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

فقهاء الحنفية:

بسط أقوال الفقهاء يف معنى (سبيل اهلل)

 -1قال أبوحنيفة( :يف سبيل اهلل) مواضع الجهاد والرباط(.)1

 -2قال محمد بن الحسن (189هـ) :من أوصى بثلثه يف سبيل اهلل فللوصي أن يجعله
يف الحاج المنقطع به يف سبيل اهلل(.)2
 -3وقال السرخسي (ت 490هـ) :وأما قوله( :ويف سبيل اهلل) فهم فقراء الغزاة هكذا
قال أبو يوس��ف وقال محمد :هم فقراء الحاج المنقطع هبم؛ لما روى أن رجال جعل
بعيرا له يف سبيل اهلل فأمر رسول اهلل ﷺ أن يحمل عليه الحاج وأبو يوسف رحمه اهلل
تعالى يقول :الطاعات كلها يف سبيل اهلل تعالى ولكن عند إطالق هذا اللفظ المقصود
هبم الغزاة عند الناس ثم هؤالء األصناف مصارف الصدقات ال مستحقون لها عندنا
حتى يجوز الصرف إلى واحد منهم .كما أن اهلل تعالى أمره باستقبال الكعبة يف الصالة
وإذا استقبل جزأ كان ممتثال لألمر أال ترى أن اهلل تعالى ذكر األصناف بأوصاف تنبئ
( )1االستذكار .222/9
( )2المصدر السابق .وانظر مختصر اختالف العلماء .483/1
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عن الحاجة فعرفنا أن المقصود سد خلة المحتاج(.)1

 -4ويقول الس��مرقندي الحنف��ي (ت 553هـ) :ولو صرف الزكاة إلى بناء المس��جد
والرباط��ات وإص�لاح القناط��ر وتكفي��ن الموت��ى ودفنه��م ال يج��وز ألنه ل��م يوجد
التمليك(.)2

 -6وق��ال أب��و بكر المنبجي (ت 686ه��ـ) :وقوله( :إنما الصدقات) عموم يف س��ائر
الصدق��ات وم��ا يحص��ل يف كل زمان ،وقول��ه( :للفق��راء إلى آخره) ،عموم يف س��ائر
المذكوري��ن م��ن الموجودين ومن يح��دث ،ومعلوم أنه لم يرد قس��مة كل ما يحصل
م��ن الصدقة يف الموجودين ،ومن يحدث منهم الس��تحالة إم��كان ذلك إلى أن تقوم
الس��اعة ،فوج��ب أن تجزئ صدقة ع��ام واحد لصنف واحد وإعط��اء صدقة عام ثاين
لصنف آخر ،وكذا على ما يرى اإلمام قس��مته ،وال خالف أن الفقراء ال يس��تحقوهنا
بالشركة ،وإنه يجوز أن يحرم البعض ويعطي البعض ،فوجب أن يجوز إعطاء بعض
األصن��اف ويح��رم البعض ،كما ج��از أن يحرم بعض الفقراء .وي��دل عليه أيضا قوله
تعال��ى( :والعاملي��ن عليها) ،وال نعلم خالفا بين الفقه��اء أهنم ال يعطون الثمن وأهنم
يستحقون منها بقدر عملهم ،فوجب فساد قول من ذهب إلى خالف هذا(.)4

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -5وق��ال أب��و بكر الكاس��اين ( ت 574هـ)( :وس��بيل اهلل) عبارة ع��ن جميع القرب
فيدخ��ل فيه كل من س��عى يف طاعة اهلل وس��بيل الخي��رات إذا كان محتاج��ا .وقال أبو
يوسف :المراد منه فقراء الغزاة؛ ألن سبيل اهلل إذا أطلق يف عرف الشرع يراد به ذلك.
وقال محمد ابن الحنفية :المراد منه الحاج المنقطع(.)3

 -7وق��ال اب��ن الهمام ( ت 861ه��ـ) تعليقا عل��ى تخريج صاح��ب الهداية( :وكتب

( )1المبسوط للسرخسي  -الفكر ( )16 /3والحديث سبق تخريجه من حديث أم معقل بأكثر من رواية.
( )2تحفة الفقهاء (.)307 /1
( )3بدائع الصنائع .45/2
( )4اللباب يف الجمع بين السنة والكتاب (.)377 /1
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العل��م دون الس��كنى ودواب الركوب يف عدم ال��زكاة) فقال :إن كت��ب العلم إذا كان
أهله��ا محتاجين لم��ا عندهم من الكتب للتدريس والحف��ظ والتصحيح ال يخرجون
هب��ا عن الفقر ،وإن س��اوت نصابا فلهم أن يأخذوا ال��زكاة إال أن يفضل عن حاجتهم
نس��خ تس��اوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نس��ختان ،وقيل بل ثالث ،فإن
النس��ختين يحتاج إليهما لتصحي��ح كل من األخرى .والمخت��ار األول والمراد بالكتب
كتب الفقه والحديث والتفسير ،أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتربة يف المنع مطلقا (.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وعل��ق عل��ى قول صاح��ب الهداية( -ويف س��بيل اهلل) منقطع الغزاة عند أبي يوس��ف
رحم��ه اهلل وعند محمد منقطع الحج وقال بعد أن س��اق حدي��ث أم معقل :ما المراد
يف (س��بيل اهلل) يف اآلية .والمذكور يف الحديث ال يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد األمر
األعم ،وليس ذلك المراد يف اآلية بل نوع مخصوص ،وإال فكل األصناف يف س��بيل
اهلل بذل��ك المعنى .ثم ال يش��كل أن الخالف فيه ال يوج��ب خالفا يف الحكم لالتفاق
على أنه إنما يعطى األصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر(.)2

 -8وقال صاحب مجمع األهنر قاضي زاده المعروف ب( داماد أفندي) (ت988هـ):
وال تدفع الزكاة لبناء مس��جد؛ ألن التمليك ش��رط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير
وإص�لاح الطرق��ات وكري األهنار والح��ج والجهاد وكل ما ال يتمل��ك فيه ،وإن أريد
الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير.

وجاء يف حاش��ية بدر المنتقى يف ش��رح الملتقى المطبوع هبامش ( مجمع األهنر) :من
مصاريف الزكاة منقطع الغزاة عند أبي يوس��ف ومنقطع الحج عند محمد بن الحسن
إن كان فقي��را وه��و الم��راد بقوله تعالى( :ويف س��بيل اهلل) وفس��ره يف الظهيرية :بطلبة
العلم ويف البدائع بجميع القرب(.)3
( )1فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)163 /2
( )2المصدر السابق (.)264 /2
( )3مجمع األهنر يف شرح ملتقى األبحر (.)222 /1
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 -9وقال صاحب (الدر المختار) عالء الدين الحصكفي (ت 1088هـ)( :ويف سبيل
اهلل) وه��و منقطع الغ��زاة وقيل :الحاج وقيل :طلبة العلم ،وفس��ره يف البدائع بجميع
الق��رب وعلق على هذا ابن عابدين قائال( :قوله :وقي��ل طلبة العلم) كذا يف الظهيرية
والمرغيناين واستبعده السروجي بأن اآلية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم
قال يف الش��رنباللية :واستبعاده بعيد؛ ألن طلب العلم ليس إال استفادة األحكام وهل
يبل��غ طالب رتبة م��ن الزم صحبة النب��ي ﷺ لتلقي األحكام عن��ه كأصحاب الصفة،
فالتفس��ير بطال��ب العلم وجي��ه خصوصا وقد ق��ال يف البدائع( :يف س��بيل اهلل) جميع
القرب فيدخل فيه كل من سعى يف طاعة اهلل وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا(.)1

 -10وقال الدهلوي (ت 1174هـ) :صدقات المسلمين جمعت يف بيت المال ،ومن
حق��ه أن يص��رف إلى ما فيه تمليك ألح��د( .)3ويف ذلك قوله تعال��ى( :إنما الصدقات
للفق��راء والمس��اكين) اآلية والجملة يف ذلك أن الحاجات م��ن هذا النوع وإن كانت
كثيرة جدا لكن العمدة فيها ثالثة:

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وق��ال يف ال��در المختار أيضا( :طال��ب العلم يج��وز أن يأخذ من الزكاة ول��و غنيا إذا
فرغ نفس��ه إلفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إال ما ال بد منه
وعلق الش��ارح على جملة (فرغ نفسه) قائال( :فإنه يفيد أن ما يأخذه ليس بصدقة من
كل وجه بل يف مقابلة عمله)(.)2

األول :المحتاجون ،وضبطهم الش��ارع بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين
يف مصلحة أنفسهم.
الثاين :والحفظة ،وضبطهم بالغزاة والعاملين على الجبايات.

( )1ال��در المختار وحاش��ية ابن عابدين (رد المحت��ار) ( )343 /2وانظر حاش��ية الطحطاوي 425/1
وحاشية الدر لعبد الحليم .124/1
( )2حاشية ابن عابدين  .340/2وبدائع الصنائع .45/2
( )3يعني :من المحتاجين.
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الثالث :مال يصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المس��لمين أو المتوقعة عليهم من غيرهم
وذل��ك إما أن يكون بمواطأه ضعيف النية يف اإلس�لام بالكفار أو برد الكافر عما يريد من
المكيدة بالمال ،ويجمع ذلك اس��م المؤلفة قلوهبم ،أو المشاجرات بين المسلمين ،وهو
الغارم يف حمالة يتحملها ..والحصر يف قوله تعالى( :إنما الصدقات) إضايف بالنس��بة إلى
ما لما طلبه المنافقون يف صرفها فيما يش��تهون على ما يقتضيه سياق اآلية ،والسر يف ذلك
أن الحاجات غير محصورة وليس يف بيت المال يف البالد الخالصة للمسلمين غير الزكاة
كثير مال ،فال بد من توسعه لتكفي نوائب المدينة(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

فقهاء المالكية:

 -1سئل ابن القاسم (ت191هـ) هل تجزي الزكاة يف بناء المساجد؟ فأجاب :ال تجزئه(.)2

 -2وقال ابن رش��د القرطبي (ت 520هـ)( :ويف س��بيل اهلل) إنه الغازي يف سبيل اهلل،
فه��و صحي��ح ال اختالف فيه ،وإنما يختلف هل يعطى منه��ا الغني يف الغزو؟ فقال يف
المدون��ة :إنه يعط��ى منها وإن كان غنيا ،وقي��ل :ال يعطى من ال��زكاة إال إذا احتاج يف
غزوه ولم يحضره وفره وال شيء من ماله .واألول هو الصحيح(.)3
 -3وحك��ى القاضي عي��اض(ت 544هـ) عن بعض العلماء ج��واز صرف الزكاة يف
المصالح العامة واستدل بحديث سهل بن حثمة يف البخاري كتاب الديات ويف آخره
(فوداه النبي صلى اهلل عليه وسلم مائة من إبل الصدقة)(.)4

 -4وقال ابن ش��اس المالكي(ت 661هـ) :سبيل اهلل ،والمراد به الجهاد دون الحج،
يدف��ع م��ن الصدق��ة إلى المجاهدي��ن ما ينفقون��ه يف غزوه��م ،أغنياء كان��وا أو فقراء،
()1
()2
()3
()4
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حجة اهلل البالغة (.)69 /2
المعيار المعرب .378/1
البيان والتحصيل ( )517 /18وانظر المدونة .257/1
فتح الباري .235/12

ويشرتي اإلمام من بعض الصدقة خيال وسالحا ،وينفذه لمن يغزو به(.)1

 -5وقال عمر بن يوسف بن عبد الرب (ت463هـ)( :ويف سبيل اهلل) هم الغزاة وموضع
الرب��اط يعطون ما ينفقون يف غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء وهو قول أكثر العلماء وهو
تحصيل مذهب مالك رحمه اهلل .وقال ابن عمر :هم الحجاج والعمار(.)2

وذكر ابن رشد الحفيد خالف العلماء يف العلة التي تجوز من أجلها الصدقة .وذكر أن
س��بب اختالفهم هو :هل العلة يف إيجاب الصدقة لألصناف المذكورين هو الحاجة
فق��ط ،أو الحاجة والمنفعة العامة؟ فم��ن اعترب ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم
يف اآلي��ة قال :الحاجة فقط .ومن قال :الحاجة والمنفع��ة العامة توجب أخذ الصدقة
اعترب المنفعة للعامل والحاجة بسائر األصناف المنصوص عليهم.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -6وق��ال ابن ج��زي المالكي (ت 741ه��ـ) :وأما يف س��بيل اهلل فالجهاد فتصرف يف
المجاهدي��ن وإن كانوا أغني��اء على األصح ويف آلة الح��رب واختلف هل تصرف يف
بناء األس��وار وإنش��اء األس��اطيل وال تجعل يف الحج خالفا البن حنبل إال أن الحاج
المحتاج ابن السبيل(.)3

وأم��ا حد الغنى الذي يمنع من الصدقة :فذهب الش��افعي إل��ى أن المانع من الصدقة
ه��و أقل م��ا ينطلق عليه االس��م .وذهب أبو حنيفة إل��ى أن الغني ه��و مالك النصاب
ألهنم الذين س��ماهم النبي  -عليه الصالة والسالم  -أغنياء لقوله يف حديث معاذ له:
()4
«فأخربهم أن اهلل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»

وإذا كان األغنياء هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم .وقال مالك :ليس
يف ذلك حد إنما هو راجع إلى االجتهاد.

()1
()2
()3
()4

عقد الجواهر الثمينة يف مذهب عالم المدينة (.)245 /1
الكايف يف فقه أهل المدينة (.)326 /1
قوانين األحكام الشرعية ص 128
متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان .5/1

67

وسبب اختالفهم :هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ فمن قال :معنى
ش��رعي ق��ال :وجوب النصاب هو الغن��ى ،ومن قال :معنى لغ��وي اعترب يف ذلك أقل
م��ا ينطل��ق عليه االس��م ،فم��ن رأى أن أقل ما ينطلق عليه االس��م هو مح��دود يف كل
وق��ت ويف كل ش��خص جعل حده هذا ،ومن رأى أنه غي��ر محدود وأن ذلك يختلف
باختالف الحاالت والحاجات واألش��خاص واألمكنة واألزمنة وغير ذلك قال :هو
غير محدود ،وأن ذلك راجع إلى االجتهاد(.)5

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -7وقال الونشريسي (ت 914هـ) :من له كتب فقه ال غنى له عنها ال يمنع من األخذ
م��ن الزكاة.كان ش��يخنا ابن عرفة يقول :إن كانت فيه قابلي��ة فيأخذها ولو كثرت كتبه
ج��دا وإن ل��م تكن في��ه قابلية فال يعط��ى منها ش��يئا إال أن تكون كتبه عل��ى قدر فهمه
خاص��ة فتلغى .وهذا كله على الق��ول بجواز بيعها وعلى المن��ع فهي كالعدم .وعلى
مذه��ب المدون��ة من الكراهة فقال بع��ض المغاربة ال تمنع��ه-أي :كتب العلم -من
أخ��ذ ال��زكاة وال تب��اع عليه يف الدين ألنه مكروه والش��رع ال يجرب عل��ى مكروه وقال
األ ِّبي :والحاصل أن الضروري لإلنس��ان ال يمنعه من األخذ والضروري لكل إنسان
بحسبه كالفرس لمن هي له كرجليه (.)6
فقهاء الشافعية:

 -1قال الشافعي اإلمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ ) يف ( األم )( :ويعطى
من س��هم س��بيل اهلل جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا وال يعطى
منهم غيرهم إال أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المش��ركين ) .ألنــه
يدفـع عـن جماعـة أهل اإلسالم (.)7
وعل��ق عليه الماوردي قائال :وهذا كما قال .س��هم (س��بيل اهلل) مص��روف يف الغزاة،

( )5بداية المجتهد وهناية المقتصد (.)38 /2
( )6المعيار المعرب والجامع المغرب (.)482 /1
( )7األم للشافعي ( )78 /2وانظر مختصر اختالف الفقهاء للطحاوي .483/1
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وه��و قول أبي حنيفة ومالك.وقال أحمد بن حنبل :وهو مصروف يف الحج ،وبه قال
ابن عمر استدالال بما روي أن رجال جعل ناقة له يف سبيل اهلل فأرادت امرأته أن تحج
فق��ال لها النبي ﷺ « :اركبيها فإن الحج من س��بيل اهلل « .ودليلنا هو أن س��بيل اهلل إذا
أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى M :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ( ،) 1وقول��ه تعال��ى M :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

 -2وقال الش��يرازي (ت 476هـ) يف (المهذب) :وس��هم يف سبيل اهلل وهم الغزاة إذا
نش��طوا غ��زوا وأما م��ن كان مرتبا يف ديوان الس��لطان من جيوش المس��لمين فإهنم ال
يعطون من الصدقة بس��هم الغزاة ألهنم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى
الغازي مع الفقر والغنى للخرب الذي ذكرناه يف الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو
من نفقة الطريق وما يش�تري به الس�لاح والفرس إن كان فارس��ا وما يعطي الس��ائس
وحمولة تحمله إن كان راجال (.)4

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ( .)2وروى أب��و س��عيد الخ��دري أن
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال « :ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة لغاز يف سبيل
اهلل « وألن م��ال الصدق��ات مصروف يف ذوي الحاجات وليس الحج منها ،وألن مال
الصدقات ال ينصرف إال يف الجهات المالكة فخرج الحج منها ،وألن الحج وإن كان
عن رب المال فال يجب إال مع عجزه ويف غير زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فال
يج��وز أن يصرف فيه زكاة غيره .....والغزاة ه��م الذين ال أرزاق لهم إن أرادوا غزوا
وإن لم يريدوا قعدوا (.)3

( )1سورة التوبة. ٤١ :
( )2سورة الصف.٤ :
( )3الحاوي الكبير ( )511 /8وانظر كتاب األم .62/2
( )4المجموع ش��رح المهذب ( )211 /6وأطال النووي يف ش��رح كالم الش��يرازي هذا فانظره مس��توىف
هناك.
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 -3وقال الحس��ين البغوي يف ش��رح الس��نة (ت 516هـ) :وال يجوز صرف شيء من
ال��زكاة إلى الح��ج عند أكثر أه��ل العلم ،وهو ق��ول الثوري ،والش��افعي ،وأصحاب
الرأي .وروي عن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته يف الحج،
ومثل��ه عن ابن عمر ،وهو قول الحس��ن ،وبه قال أحمد وإس��حاق .قال ابن س��يرين:
أوصى إلي رجل بماله أن أجعله يف س��بيل اهلل ،فس��ألت ابن عمر ،فقال :إن الحج من
سبيل اهلل ،فاجعله فيه .واحتجوا بما روي من حديث أم معقل(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -4وقال النووي (ت 676هـ) الصنف الس��ابع :يف س��بيل اهلل ،وه��م الغزاة الذين ال
رزق له��م يف الف��يء ،وال يصرف ش��يء من الصدقات إل��ى الغ��زاة المرتزقة ،كما ال
يصرف شيء من الفيء إلى المطوعة .فإن لم يكن مع اإلمام شيء للمرتزقة ،واحتاج
المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ،فهل يعطى المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل
اهلل؟ في��ه ق��والن .أظهرهما :ال ،ب��ل تجب إعانتهم عل��ى أغنياء المس��لمين ،ويعطى
الغازي غنيا كان ،أو فقيرا(. )2
 -5ونقل الطيبي (ت 743هـ) يف شرحه ل(مشكاة المصابيح) عن القاضي عياض يف
معنى يف س��بيل اهلل قال القاضي عياض :قيل :ه��و على العموم يف جميع وجوه الخير
وقيل :هو مخصوص بالجهاد واألول أصح وأظهر(.)3

 -6وقال أحمد الش��ربيني الش��افعي (ت 977هـ) قد علم م��ن الحصر (بإنما) أهنا ال
تص��رف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما وقع الخالف يف اس��تيعاهبم وأضاف يف اآلية
الكريم��ة الصدقات إلى األصناف األربعة األولى ب�لام الملك وإلى األربعة األخيرة
بف��ي الظرفية لإلش��عار بإطالق الملك يف األربعة األولى وتقيي��ده يف األربعة األخيرة
حت��ى إذا لم يحص��ل الصرف يف مصارفها اس�ترجع بخالفه يف األول��ى .ويعطى غاز
( )1شرح السنة للبغوي ( .)94 /6وانظر األموال ألبي عبيد ص 801
( )2روضة الطالبين وعمدة المفتين (.)321 /2
( )3شرح الطيبي  1541/5وانظر عقد الجواهر الثمينة .346/1
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حاجت��ه يف غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويملكه فال يس�ترد منه ويهيأ له مركوب إن لم
يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل(.)1

فقهاء الحنابلة:

 -1ق��ال اإلمام أحمد بن حنب��ل (ت 241هـ) من رواية ابنه عبد اهلل :يعطى من الزكاة
يف الحج؛ ألنه يف سبيل اهلل .وقال ابن عمر :الحج من سبيل اهلل (.)3

 -2وقال الوزير ابن هبيرة (ت 560هـ) يف اإلفصاح  :اختلفوا يف سهم الغزاة المذكور
يف قوله تعالى( :ويف س��بيل اهلل) هل يختص به جنس الغزاة أو على إطالقه؟ فقال أبو
حنيفة :هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون الغني وقال مالك والش��افعي
وأحم��د :يأخ��ذ الغني منهم كما يأخذ الفقير .واختلفوا يف الحج هل هو يف س��بيل اهلل
فيج��وز صرف ال��زكاة فيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك والش��افعي :ال يجوز؛ ألن س��بيل
اهلل عنده��م محمول على الغزاة ال غير وعن أحمد روايتان أظهرهما جواز ذلك وأن
الحج يف س��بيل اهلل وهذه الرواية هي التي اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز وأبو
حفص الربمكي والرواية األخرى المنع كالجماعة(.)4
()1
()2
()3
()4

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -7وق��ال األزهري (ت 1335هـ) يف ش��رحه لمختصر خليل :ومن مصرفها مجاهد
متلبس به أو عازم عليه وآلة الجهاد كالسيف يشرتي منها ولو كان المجاهد غنيا معه
ما يكفيه لجهاده .وال تصرف الزكاة يف بناء أو ترميم س��ور حول البلد يمنع العدو من
دخوله��ا وال عمل س��فينة يقابل هبا الع��دو يف البحر هذا قول ابن بش��ير وقال ابن عبد
الحكم :تعمل المراكب وتبنى األسوار منها واستظهره يف التوضيح ابن الحوات ولم
أر المنع لغير ابن بشير(.)2

اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع (.)229 /1
جواهر اإلكليل .139/1
كتاب مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد اهلل  514/2تحقيق علي المهنا.
اإلفصاح.227-226/1
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 -3وقال الس��امري (ت 616هـ ) يف المس��توعب :السابع  :يف سبيل اهلل  :وهم الغزاة
الذي��ن ال ح��ق لهم يف الدي��وان والح��ج والعمرة من س��بيل اهلل  ،نص علي��ه يف رواية
الميموين .واحتج بحديث المرأة (يعني حديث أم معقل) فيجوز أن يأخذ مع الفقر ما
فرضا وتطو ًعا على ظاهر كالم أحمد  -رحمه اهلل  -وال
يحج به ويعتمر عن نفس��ه ً ،

يجوز ذلك مع الغنى(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -4وق��ال الموف��ق بن قدامة (ت 620هـ) :وال يجوز ص��رف الزكاة إلى غير من ذكر
اهلل تعال��ى من بناء المس��اجد والقناطر والس��قايات وإصالح الطرقات وس��د البثوق
وتكفين الموتى والتوس��عة على األصناف وأش��باه ذلك من الطرق والتي لم يذكرها
اهلل تعالى ...وقال أنس والحسن :ما أعطيت يف الجسور والطرق فهي صدقة ماضية.
واألول أص��ح؛ وذل��ك ألن اهلل تعال��ى قال( :إنم��ا الصدق��ات .)...و» إنما « للحصر
تثبت المذكور ،وتنفي ما عداه(.)2
 -5وقال مجد الدين ابن تيمية (ت 652هـ) :وأما يف سبيل اهلل فإعطاء من ال ديوان له
من الغزاة كفاية غزوه .والحج من السبيل فيعطى الفقير منه(.)3

 -6وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة (ت 682هـ) يف الشرح الكبير :هذا الصنف
من أصناف الزكاة ال خالف يف استحقاقهم وبقاء حكمهم ،وال خالف يف أهنم الغزاة
ألن س��بيل اهلل عن��د اإلط�لاق هو الغ��زو( )4و اختلف الرواية عن أحم��د رحمه اهلل يف

( )1المستوعب (.)391 /1
( )2المغني البن قدامة ( )469 /6بتصرف والفروع البن مفلح .587/2
( )3المحرر .223/1
( )4علق األس��تاذ رش��يد رضا على هذه الجملة قائال( :هذا غير صحيح بل سبيل اهلل هو الطريق
الموصل إلى مرضاته وجنته وهو اإلس�لام يف جملته وآيات اإلنفاق يف سبيل اهلل تشمل جميع أنواع
النفق��ة المش��روعة ...وال يصح أن يفس��ر س��بيل اهلل يف آي��ات القتال نفس��ها بالغ��زو؛ ألن القتال هو
الغزو ...فس��بيل اهلل يف اآلية يعم الغزو الش��رعي وغيره من مصالح المس��لمين بحسب لفظه العربي
ويحتاج التخصيص إلى دليل صحيح .أهـــ.
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ذل��ك ،فروي عنه أن��ه ال يصرف منها يف الح��ج ،وبه قال مالك وأب��و حنيفة والثوري
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهي أصح؛ ألن سبيل اهلل عند اإلطالق إنما ينصرف
إل��ى الجه��اد ،فان كل م��ا يف القرآن من ذكر س��بيل اهلل إنما أريد به الجهاد إال اليس��ير
فيج��ب أن يحم��ل ما يف آية الزكاة عل��ى ذلك ألن الظاهر ارادته ب��ه ،وألن الزكاة انما

 -7وقال ش��يخ اإلسالم ابن تيمية (ت728هـ)( :ويف سبيل اهلل) وهم الغزاة الذين ال
يعط��ون من مال اهلل (بيت المال) م��ا يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما
يغزون به من خيل وسالح ونفقة وأجرة .والحج من سبيل اهلل كما قال النبي ﷺ(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

تص��رف إلى أح��د رجلين محتاج اليها كالفقراء والمس��اكين ويف الرق��اب والغارمين
لقض��اء ديوهن��م ،أو من يحتاج إليه المس��لمون كالعامل والغ��ازي والمؤلف والغارم
إلصالح ذات البين ،والحج للفقير ال نفع للمس��لمين فيه وال حاجة هبم إليه وروي
عنه -أحمد -أن الفقير يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه ،يروى إعطاء
الزكاة يف الحج عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج من س��بيل اهلل وهو قول إس��حاق؛
لحديث المرأة التي أرادت الحج عند أبي داود(.)1

وقال أيضا :قوله تعالى :ويف س��بيل اهلل للحص��ر وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه.
والمعنى ليس��ت الصدقة لغير هؤالء فالمثبت من جنس المنفي ومعلوم أنه لم يقصد
تبيين الملك بل قصد تبيين الحل أي :ال تحل الصدقة لغير هؤالء(.)3

 -8وقال عبد الرحيم الزريراين الحنبلي (ت 741هـ) :تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين
ال حق لهم يف الديوان مع الغنى وال يجوز صرفها إلى من يحج إال مع الفقر .والفرق:
أن الحاج يأخذها لمصلحة نفس��ه فاش�ترط فيه المجوز لدفعه��ا بخالف الغازي فإنه
( )1الشرح الكبير على متن المقنع ( )700 /2وسبق تخريج الحديث بأسانيده وطرقه.
( )2مجموع الفتاوى .274/28
( )3مجموع الفتاوى .77/25
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يأخذها لمصلحة اإلسالم والمسلمين وهذه العلة موجودة مع الغني يف غناه(.)1

 -9وقس��م اب��ن قيم الجوزية (ت 751ه��ـ) أهل الزكاة إلى صنفي��ن :صنف يأخذون
للحاج��ة يأخذون بحس��بها وه��م الفق��راء والمس��اكين ،ويف الرقاب ،وابن الس��بيل.
وصنف :يأخذون لمنفعتهم ومنفع��ة غيرهم وهم العاملون عليها ،والمؤلفة قلوهبم،
والغارم��ون إلصالح ذات البين ،والغزاة يف س��بيل اهلل ،فإن ل��م يكن اآلخذ محتاجا،
وال فيه منفعة للمسلمين ،فال سهم له يف الزكاة(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -10وق��ال اب��ن مفلح (ت 763هـ) :وس��ئل ش��يخنا عمن ليس معه ما يش�تري كتبا
يش��تغل فيها فقال :يجوز أخذه منها ما يشرتي له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم
التي ال بد لمصلحة دينه ودنياه .وقال ابن مفلح يف زكاة الفطر :وال فطرة على من لم
يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ..ويعترب كون ذلك بعدما يحتاجه
لنفس��ه أو لمن تلزمه مؤنته من مس��كن وعبد ودابة وثياب بذلة ..أو له كتب يحتاجها
للنظر والحفظ (.)3

وقال أيضا :السابع( :ويف سبيل اهلل) وهم الغزاة الذين الحق لهم يف الديوان ألن من له
رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ويدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم -أي :رجوعهم-
ولو مع غناهم  ...والحج من السبيل نص عليه وهو المذهب عند األصحاب(.)4

 -11وعلق الزركشي (ت 772هـ) على قول الخرقي (ت 334هـ) :وال تعطى الزكاة
إال يف الثمانية األصناف التي سمى اهلل عز وجل بقوله ( :وقد تضمن كالم الخرقي-
رحمه اهلل -أنه ال يعطى منها لبناء قنطرة وال سقاية ونحو ذلك وهو صحيح)(.)5
()1
()2
()3
()4
()5
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انظر إيضاح الدالئل يف الفرق بين المسائل .213/1
زاد المعاد يف هدي خير العباد (.)9 /2
الفروع (.)587 /2
انظر الفروع  ,624-661/2والمبدع.411/2
شرح الزركشي .446/2

 -12وعلق المرداوي (ت885هـ) على قول صاحب المقنع :وال يعطى منها(الزكاة)
يف الحج قائال :هذا إحدى الروايتين ،اختاره المصنف ،والش��ارح ،وقاال :هي أصح،
وج��زم ب��ه يف الوجيز .وعنه يعطي الفقير ما يحج به الفرض ،أو يس��تعين به فيه ،وهي
المذهب ،نص عليه يف رواية عبد اهلل ،والمروذي ،والميموين .قال يف الفروع :والحج

من الس��بيل نص علي��ه ،وهو المذهب عن��د األصحاب وعلى المذه��ب ال يأخذ إال
لحج الفرض ،أو يستعين به فيه .على الصحيح من المذهب .وعنه يأخذ لحج النفل
أيضا ،وهو ظاهر كالم الخرقي ،وابن الجوزي وجزم به يف المذهب ،والمستوعب..
وقال الزركشي :ولم يشرتط الفرض األكثرون(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -13وقال منصور البهويت يف كش��اف القناع (ت 1046هـ) وس��ئل الشيخ عمن ليس
مع��ه ما يش�تري به كتبا للعلم يش��تغل فيها؟ فق��ال :يجوز أخذه منه��ا-أي الزكاة -ما
يحت��اج إلي��ه من كتب العل��م التي ال بد لمصلح��ة دينه ودنياه منه��ا وعلق البهويت يف
كش��افه على ه��ذا بقوله :قلت :ولعل ذل��ك غير خارج عن األصن��اف؛ ألن ذلك من
جملة ما يحتاجه طالب العلم ،فهو كنفقته( )2وقال البهويت أيضا( :الس��ابع :يف س��بيل
اهلل) للن��ص وهم الغزاة؛ ألن الس��بيل عن��د اإلطالق هو الغزو ،ولقول��ه تعالى M :ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ( )3إل��ى غير ذلك.
()4
وكقوله M :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
وال خالف يف استحقاقهم وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة(.)5

 -14وس��ئل الش��يخ عب��د الرحمن بن حس��ن (ت1285ه��ـ) عن قول ش��ارح بلوغ

()1
()2
()3
()4
()5

اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي (.)235 /3
كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)271 /2
سورة الصف.٤ :
سورة آل عمران.١٦٧ :
كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)283 /2
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الم��رام عل��ى قوله( :أو غاز يف س��بيل اهلل) :ويلحق به من كان قائم��ا بمصلحة عامة؟
فأجاب :أقول وباهلل التوفيق .لم أقف على شيء من كالم أئمتنا يعضد هذا المأخذ أو
يومئ إليه وغاية ما رأيته ما قد أش��رت إليه من قول ش��يخ اإلسالم ابن تيمية ونصه يف
االختيارات :ومن ليس معه ما يش�تري به كتبا يش��تغل فيها يجوز له األخذ من الزكاة

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ما يش�تري ب��ه ما يحتاج إليه م��ن كتب العلم الت��ي ال بد لمصلحة دين��ه ودنياه .انتهى
كالمه( )1وقال أيضا -رحمه اهلل -يف موضع آخر بعد أن ساق حديث ال تحل الصدقة
لغني إال لخمسة :العامل عليها أو رجل اشرتاها بماله أو غارم أو غاز يف سبيل اهلل أو
مس��كين تصدق عليه منها فأهدى لغني( )2فيفهم منه أن من كان قائما بمصلحة عامة
من مصالح المسلمين كالقضاء واإلفتاء والتدريس فإن له األخذ بما يقوم به مدة القيام
بالمصلحة وإن كان غنيا .ذكر ذلك بعض ش��راح الحديث وقد بوب البخاري()3على
ه��ذا فقال( :باب رزق الحكام والعاملين عليه��ا) واهلل أعلم بالصواب وإليه المرجع
والمآب وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(.)4

 -15وق��ال عب��د اهلل بن محمد الخليفي (ت1414هـ)( :الصنف الس��ابع :يف س��بيل
اهلل) يف اآلي��ة الكريم��ة ق��ال يف الش��رح ( : )5لجمل��ة (ويف س��بيل اهلل) :وال خالف يف
اس��تحقاقهم وبقاء حكمهم وإنما يستحق هذا السهم الغزاة الذين ال ديوان لهم وإنما
يتطوعون بالغزو إذا نشطوا .وهل يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعيتن به
فيه أم ال؟ فيه عن اإلمام أحمد روايتان األولى :يجوز إعطاؤهم لحج الفرض خاصة
دون التط��وع وهي المقدم��ة يف المذهب الثانية :ال يعطى منها يف الحج .وهي مذهب
()1
()2
()3
()4
()5
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مجموع الرسائل يف المسائل النجدية  .15/2وانظر االختيارات يف الفتاوى الكربى .457/4
سبق تخريجه.
كتاب األحكام .13:149
مجموع الرسائل يف المسائل النجدية .491/1
أي :شرح اإلقناع للحجاوي.

مالك وأبي حنيفة والش��افعي قال الش��ارح :وهذه الرواية أصح ووجهها أن سبيل اهلل
عند اإلطالق إنما يصرف إلى الجهاد .فإن كل ما يف القرآن من ذكر سبيل اهلل إنما أريد
به الجهاد إال اليسير فيجب أن يحمل ما يف آية الزكاة على ذلك؛ ألن الظاهر إرادته به
قاله يف الشرح(.)1

 -17ولم يرتض الش��يخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389هـ) صرف الزكاة يف
األعمال الخيرية كبناء المساجد وطالب تحفيظ القرآن إذا لم يكونوا فقراء ( )3وقال:
(هاهن��ا أمر مهم يصح أن يصرف فيه من الزكاة وهو إع��داد القوة المالية للدعوة إلى
اهلل ولكشف الشبه عن الدين هذا يدخل يف الجهاد وهذا من أعظم سبيل اهلل)(.)4

 -18وقال الش��يخ محمد العثيمين (ت  1418هـ)( :فأما تخصيصه بالجهاد يف س��بيل
اهلل فال ش��ك فيه ،خالفًا لمن قال :إن المراد يف س��بيل اهلل كل عمل ٍبر وخير ،فهو على
ه��ذا التفس��ير كل ما أريد به وجه اهلل ،فيش��مل بناء المس��اجد ،وإص�لاح الطرق ،وبناء
عز وج��ل ـ؛ ألن ما يوصل
الم��دارس ،وطب��ع الكت��ب ،وغير ذلك مما يق��رب إلى اهلل ـ ّ
إلى اهلل من أعمال الرب ال حصر لها .ولكن هذا القول ضعيف؛ ألننا لو فسرنا اآلية هبذا
المعنى لم يكن للحصر فائدة إطالقًا ..فالصواب :أهنا خاصة بالجهاد يف سبيل اهلل)(.)5

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -16وقال الش��يخ محمد آل حس��ين الحنبلي (ت1381هـ)( :والحج من س��بيل اهلل
نصا :فيأخذ ما يؤدي به فرض الحج والعمرة أو يستعين به فيه .وجوز القاضي األخذ
ليح��ج التط��وع وهو ظاهر كالم أحم��د والخرقي .ألن كال من س��بيل اهلل .والفقير ال
فرض عليه فهو منه كالتطوع)(.)2

( )1إرشاد المسرتشدين ص .106
( )2الزوائد ص .240
 -3انظر فتاواه ورسائله .141-131/4
( )4انظر فتاواه ورسائله .142/4
( )5الشرح الممتع على زاد المستقنع (.)241 /6
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 -19وس��ئل س��ماحة الش��يخ عبد العزيز بن باز (ت 1420هـ) :عن صرف الزكاة يف
بن��اء المس��اجد فق��ال :نفيدكم أنه ال يجوز ص��رف الزكاة يف تعمير المس��اجد يف قول
()1
جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -20وقال الش��يخ عبد العزيز الس��لمان (ت  1422هـ) :أهل ال��زكاة ثمانية أصناف
ه��م المذكورن يف قول��ه تعالى( :إنما الصدقات )..وال يج��وزو صرفها لغيرهم كبناء
مساجد ،وسد بثوق ،ووقف مصاحف وقناطر ،وتكفين موتى وغيرها لآلية ،وكلمة:
«إنم��ا» تفي��د الحص��ر فتثبت الحك��م يف المذكورين وتنف��ي ما عداهم وك��ذا تعريف
الصدق��ات بـ «ال» فإنه يس��تغرقها ،فلو جاز صرف ش��يء منها إلى غي��ر الثمانية لكان
له��م بعضه��ا ال كلها ...وس��ئل الش��يخ تقي الدين عم��ن ليس معه ما يش�تري به كتبا
للعل��م يش��تغل فيها ،فقال« :يجوز أخذه منها ما يحتاج إلي��ه من كتب العلم التي البد
لمصلحة دينه ودنياه منها»  ،قال يف «شرح اإلقناع»  :قلت :ولعل ذلك غير خارج عن
األصناف؛ ألن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم ،فهو كنفقته(.)2
من فقهاء الظاهرية:

ق��ال ابن حزم (ت456هـ) :وأما س��بيل اهلل فهو الجهاد بحق .وس��اق أحاديث بذلك
ثم قال :فإن قيل :قد روي عن رس��ول اهلل ﷺ أن الحج من س��بيل اهلل .وصح عن ابن
عباس أن يعطى منها يف الحج .قلنا :نعم ،وكل فعل خير فهو من سبيل اهلل تعالى ،إال
أنه ال خالف يف أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه الرب يف قسمة الصدقات ،فلم يجز
أن توضع إال حيث بين النص ،وهو الذي ذكرنا  -وباهلل تعالى التوفيق(.)3
من فقهاء الزيدية:

 -1قال الحس��ن الس��يايف يف معرض كالمه عن قول زيد بن علي( :ال يعطى من الزكاة يف

( )1مجموع فتاواه ()195/14
( )2األسئلة واألجوبة الفقهية (.)99 /2
( )3المحلى باآلثار (.)216 /6
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كفن ميت وال بناء مس��جد وال تعتق منه رقبة) قال :وذهب من أجاز ذلك إلى االس��تدالل
يف دخولها يف صنف (ويف سبيل اهلل) إذ هو طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله يف
فرد من مدلوالته وهو الجهاد لكثرة عروضه يف أول اإلس�لام كما يف نظائره ولكن ال إلى
ح��د الحقيقة المعرفية فهو باق على الوضع األول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما

يقتضي��ه النظر يف المصال��ح العامة والخاصة إال ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة «البحر«
بقوله( :قلنا ظاهر سبيل اهلل العموم إال ما خصه الدليل)(.)1

 -3وقال الصنعاين (ت  1182هـ) يف س��بل الس�لام نقال عن ش��ارح البلوغ الحسين
المغرب��ي( :ويلحق به م��ن كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المس��لمين كالقضاء
واإلفت��اء والتدري��س وإن كان غني��ا .وأدخ��ل أب��و عبيد م��ن كان يف مصلح��ة عامة يف
العاملين ،وأشار إليه البخاري حيث قال( :باب رزق الحاكم والعاملين عليها) وأراد
بالرزق ما يرزقه اإلمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المس��لمين كالقضاء والفتيا
والتدريس فله األخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا)(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -2وق��ال أحمد بن يحيى (ت840هـ) يف البحر ظاهر س��بيل اهلل العموم إال ما خصه
دليل ،ثم لم تختص المصالح العامة بما لها ،بل يشاركها الفقير ،فكذلك تشاركه(.)2

 -4وق��ال صال��ح المقبل��ي (ت1108ه��ـ) رادا أن يكون إطالق (س��بيل اهلل) بمعنى
القتال صار حقيقة عرفية قال( :هذا ممنوع إذ ليس كالصالة والصيام والحج والزكاة.
وس��بيل اهلل طريق الخير على العموم ولم يجئ له مخصص صريح وال تتم الغلبة إال
أن تصي��ر حقيقة عرفي��ة)( .)4وحديث أم معقل صريح يف ذل��ك وال خصوصية للحج
والعم��رة في��ه؛ إذ لم يرد ﷺ أن��ه قد غلب عليهما ه��ذا اللفظ كالجه��اد وإنما أراد أن
( )1الروض النضير شرح مسند اإلمام زيد  .622/2وانظر السيل الجرار .59/2
( )2الزخار البحر الجامع لمذاهب علماء األمصار  -زيدية (.)25 /5
( )3سبل السالم (.)550 /1
( )4وال حقيقة عرفية يف إطالق سبيل اهلل لعدم وجود المخصص فيبقى على األصل اللغوي وهو العموم.
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س��بيل اهلل يشملهما بحس��ب وضعه األصلي وغيرهما يف معناهما يف ذلك قطعا .نعم
أكثر استعمال (يف سبيل اهلل) يف فرد من مدلوالته وهو (الجهاد) لكثرة عروضه يف أول
اإلس�لام كما يف نظائره لكن ال إلى ح��د الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع األول
(يعني العموم)(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -5وذك��ر الش��وكاين (ت 1250هـ) ضابطا حس��نا يف تحديد مس��مى م��ن تصرف له
الزكاة فقال :أطال أئمة التفس��ير والحديث والفقه الكالم على األصناف الثمانية وما
يعت�بر يف كل صن��ف .والح��ق أن المعترب صدق الوصف ش��رعا فمن ص��دق عليه أنه
فقير كان مصرفا وكذلك سائر األصناف .وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية وجب
الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفس��يره .فما وقع من الش��روط واالعتبارات المذكورة
ألصل العلم إن كنت داخلة يف مدلول الوصف لغة أو شرعا أو لدليل يدل على ذلك
كانت معتربة وإال فال اعتبار بشيء منها(.)2
ومن فقهاء اإلباضية :

ج��اء يف (كتاب النيل) من كت��ب اإلباضية للتميمي (ت1223ه��ـ) ما نصه :وتصرف
الزكاة لمحتاج لنكاح أو تسر ال لبناء مسجد أو شراء كفن أو إصالح طريق أو إطعام
ضي��ف أو ح��ج نافلة وتصرف لغاز يف س��بيل اهلل إذا ل��م يكن يف الف��يء كفاف .وقال
يوسف أطفيش (ت1332هـ) يف شرح «النيل»  :وتعطى لغاز يف سبيل اهلل يعطى قدر
ما يحتاج إليه وهو من يلزمه عوله .وقيل ال يعطى إال إذا كان فقيرا أو انقطع به .وقيل
يعط��ى الغ��ازي ولو كان غنيا .وعن ابن عباس وابن عمر تعطى الزكاة يف الحج مطلقا
فرضا أو نفال وقال الشافعي وأبو ثور ال تعطى يف حج وال عمرة(.)3
( )1المنار يف المختار من جواهر البحر الزخار .313/1
( )2الدراري المضيئة ص .218
( )3شرح النيل 234/3
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من لم ينسب يف الظاهر لمذهب فقهي:

 -2ويق��ول محمود ش��لتوت (ت 1381هـ) (إن س��بيل اهلل المصال��ح العامة التي ال
مل��ك فيه��ا ألحد والت��ي ال يختص باالنتفاع هب��ا أحد فملكه��ا هلل ومنفعتها لخلق اهلل
وأوالها وأحقها التكوين الحربي الذي ترد األمة به البغي وتحفظ الكرامة .ويش��مل
المستش��فيات عس��كرية ومدنية ويش��مل تعبيد الطرق ومد الخطوط الحديدية وغير
ذل��ك مم��ا يعرف��ه أهل الح��رب والمي��دان كما يش��مل إعداد الدعاة لنش��ر اإلس�لام
واس��تدامة الوس��ائل لحفظ القرآن وبقائه متواترا ألن سبيل اهلل هو كل ما يحفظ لألمة
مكانتها العادية والروحية(.)3

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -1ق��ال أبو عبيد القاس��م بن س�لام (ت 227هـ) :رخص ﷺ للغ��ازي أن يأخذ من
الصدق��ة وإن كان غني��ا .ونراه��ا تأويل هذه اآلية قوله( :ويف س��بيل اهلل) ،ولم نس��مع
للغ��زاة بذكر يف الصدقة إال يف هذا الحديث .يعني حديث( :التحل الصدقة لغني إال
لخمس��ة عامل عليها أو رجل اش�تراها بماله أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة
فأهداها إليه أو غاز أو غارم)( .)1قال :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن
صهيب عن أنس بن مالك والحسن قاال :ما أعطيت يف الجسور والطرق فهي صدقة
ماضية .قالها إسماعيل :يعني أهنا تجزي عن الزكاة(.)2

 -3وقال صديق حس��ن خان (ت 1307هـ) وأما س��بيل اهلل؛ فالمراد هنا الطريق إليه
 ع��ز وج��ل  ،-والجهاد  -وإن كان أعظم الط��رق الموصلة إليه -لكن ال دليل علىاختصاص هذا السهم به؛ بل يصح صرف ذلك يف كل ما كان طريقا إلى اهلل  -عز وجل
؛ هذا معنى اآلية لغة ،والواجب الوقوف على المعاين اللغوية ،حيث لم يصح النقلهن��ا ش��رعًا .أي منع الصرف يف غير الجهاد  .وأما اش�تراط الفق��ر يف المجاهد؛ ففي

( )1األموال للقاسم بن سالم (ص )726 :وانظر تخريجه يف هذا البحث عند سياق كالم صديق حسن خان.
( )2كتاب األموال ص  758رقم .2819
( )3اإلسالم عقيدة وشريعة ص .104
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مصرف (وفي سبيل اهلل)

غاي��ة البعد! بل الظاهر إعطاؤه نصيب��ا وإن كان غنيا ،وقد كان الصحابة يأخذون
من أموال اهلل  -عز وجل  -التي من جملتها الزكاة يف كل عام ،ويسمون ذلك عطاء،
وفيهم األغنياء والفقراء ،وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة ،ولم يسمع
م��ن أحد منهم أن��ه ال نصيب لألغنياء يف العط��اء ،ومن زعم ذلك فعلي��ه الدليل .فإن
قال :الدليل حديث « :إن الصدقة ال تحل لغني»( « )1؛ قلنا :أصناف مصارف الزكاة
ثماني��ة ،أحده��ا الفقي��ر ،فمن لم يك��ن فيه إال كون��ه فقيرا بدون اتصاف��ه بوصف آخر
م��ن أوص��اف أصناف مصارف ال��زكاة؛ فال ريب أن��ه إذا صار غنيا لم تح��ل له .وأما
م��ن أخذها بمس��وغ آخر غي��ر الفقر ،وهو كونه مجاه��د ًا أو غارم��ًا أو نحوهما؛ فهو
ل��م يأخذها لكونه فقي��را حتى يكون الغنى مانعا؛ بل أخذه��ا لكونه مجاهدا أو غارما
أو نحوهم��ا ،فتدبر هذا؛ فهو مفيد .ومن جملة س��بيل اهلل :الص��رف يف العلماء الذين
يقومون بمصالح المس��لمين الدينية؛ فإن لهم يف مال اهلل نصيبا ،س��واء كانوا أغنياء أو
فق��راء؛ بل الصرف يف ه��ذه الجهة من أهم األمور؛ ألن العلم��اء ورثة األنبياء وحملة
الدين ،وهبم تحفظ بيضة اإلس�لام ،وش��ريعة س��يد األنام ،وق��د كان علماء الصحابة
يأخ��ذون من العط��اء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زي��ادات كثيرة يتفوضون ( )2هبا يف
قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم ،واألمر يف ذلك مش��هور ،ومنهم من
كان يأخ��ذ زيادة على مئة ألف درهم .ومن جملة ه��ذه األموال التي كانت تفرق بين
المس��لمين على هذه الصف��ة الزكاة ،وقد قال -صلى اهلل عليه وس��لم -لعمر لما قال
له يعطي من هو أحوج منه « :ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستش��رف ،وال س��ائل
فخذه ،وما ال؛ فال تتبعه نفسك»  ،كما يف «الصحيح» ؛ واألمر ظاهر(.)3
( )1أخرجه الحاكم يف المستدرك  407/1ووافقه الذهبي وأخرجه اإلمام أحمد 2يف المسند (277/2
 389وأبو يعلى يف مسنده  62/11والبيهقي يف السنن  48/7وابن حبان يف صحيحه .84/8
( )2أي :يفوضون بتوزيعها على المحتاجين.
( )3الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية ( )532 /1وحديث عمر أخرجه النسائي يف السنن
الصغرى  104/5وأحمد يف المسند .452/6-65،195/5-221/4
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 -4وس��ئل حسنين محمد مخلوف (ت1410هـ) عن صرف الزكاة يف بناء المساجد
وتحفي��ظ القرآن فقال :إن من مصارف الزكاة الثماني��ة المذكورة يف آية الصدقة (ويف
س��بيل اهلل) إنفاقها يف س��بيل اهلل .وسبيل اهلل عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين
من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المس��اجد وتجهيز الغزاة يف س��بيل اهلل وما

أش��به ذلك مما في��ه مصلحة عامة للمس��لمين كما درج عليه بع��ض الفقهاء واعتمده
اإلمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازي يف تفسيره وهو الذي نختاره للفتوى(.)1

 -6وقال أحمد الشرباصي (ت1400هـ) لم يرد نص يف آية الزكاة على بناء المساجد
والمستش��فيات وبن��وك الدم ولذل��ك ذهب جمه��ور الفقهاء إلى أن ال��زكاة ال يجوز
صرفه��ا يف هذه األم��ور ولكن معنى كلمة (س��بيل اهلل) يف اآلي��ة الكريمة كان موضع
نق��اش المفس��رين والفقهاء ومع أن المعن��ى األصلي لكلمة (س��بيل اهلل) هو الطريق
الموصل إلى مرضاة ومثوبته فإن جمهور الفقهاء قالوا :إن المراد هم الغزاة الذين ال
ديوان لهم وذكر اإلمام الش��افعي أنه يعطى يف س��بيل اهلل عز وجل من غزا من جيران
الصدق��ة فقيرا كان أو غنيا وال يعطى غيرهم إال أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من
دف��ع عنهم المش��ركين وروي عن ابن عم��ر أن المراد الحج��اج والعمار ويف مذهب
الحنفي��ة أن الم��راد هم منقطعو الحج��اج والغزاة وقيل هم طلب��ة العلم وقيل كل من
س��عى يف طاعة اهلل وس��بل الخيرات مع الحاجة واالفتقار وقيل لفظ سبيل اهلل عام فال

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -5وقال سيد سابق يف كتابه (فقه السنة) سبيل اهلل ،الطريق الموصل إلى مرضاته من
العلم ،والعمل .وجمهور العلماء ،على أن المراد به هنا الغزو ،وأن سهم (سبيل اهلل)
يعطى للمتطوعين من الغزاة ،الذين ليس لهم مرتب من الدولة .فهؤالء لهم سهم من
الزكاة ،يعطونه ،س��واء كانوا من االغنياء أم الفقراء ..والحج ليس من س��بيل اهلل التي
تصرف فيها الزكاة ،النه مفروض على المستطيع ،دون غيره(.)2

( )1فتاوى شرعية .255/1
( )2فقه السنة (.)333 /1
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يجوز قصره على نوع خاص ويدخل فيه جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء
الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -7وق��ال يوس��ف القرضاوي بعد أن ذك��ر الخالف يف معنى (س��بيل اهلل) وآراء أهل
المذاهب الفقهية فيه( :ال ريب أن منهم من حمل س��بيل اهلل على معناه اللغوي العام
الذي يشمل كل طريق موصل إلى مرضاة اهلل .ثم قال :فال أؤيد المتوسعين يف تفسير
مدلول يف سبيل اهلل بحيث يشمل كل المصالح والقربات ولكني أرجح عدم التضييق
فيه بحيث ال يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض إن الجهاد قد يكون بالقلم
واللس��ان كما يكون بالسيف والس��نان وقد يكون الجهاد فكريا أو تربويا أو اجتماعيا
أو اقتصاديا أو سياس��يا كما يكون عس��كريا وكل هذه األنواع م��ن الجهاد تحتاج إلى
اإلم��داد والتمويل والمهم أن يحقق الش��رط األساس��ي لذلك كله وه��و أن يكون يف
س��بيل اهلل أي يف نص��رة اإلس�لام وإعالء كلم��ة اهلل يف األرض فكل جه��اد أريد به أن
تكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل أيا كان نوع هذا الجهاد وسالحه.
وإذا كان جمه��ور الفقه��اء يف المذاه��ب األربع��ة قديما قد حصروا هذا الس��هم يف تجهيز
الغ��زاة والمرابطي��ن عل��ى الثغ��ور وإمدادهم بما يحتاج��ون إليه من خيل وكراع وس�لاح
فنح��ن نضيف إليهم يف عصرنا غزاة مرابطين من نوع آخر أولئك الذين يعملون على غزو
العقول والقلوب بتعاليم اإلسالم والدعوة إليه أولئك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم
وأقالمهم للدفاع عن عقائد اإلسالم وشرائعه على هذا التوسع يف معنى الجهاد.

أوال :إن الجه��اد يف اإلس�لام ال ينحصر يف الغزو الحربي والقتال بالس��يف فقد صح
ع��ن النبي صلى اهلل عليه وس��لم أنه س��ئل أي الجه��اد أفضل؟ فق��ال :كلمة حق عند
سلطان جائر( .)2
( )1يسألونك يف الدين والحياة .149/1
( )2سنن أبي داود .124/4
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كما روي يف صحيح مس��لم عن ابن مس��عود «ما من نبي بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان
ل��ه من أمته حواريون ،وأصحاب يأخذون بس��نته ويقتدون بأم��ره ،ثم إهنا تخلف من
بعده��م خل��وف يقولون ما ال يفعل��ون ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،فم��ن جاهدهم بيده
فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلس��انه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس
وراء ذلك من اإليمان حبة خردل »( )1ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :جاهدوا
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ثانيا :إن ما ذكرناه من ألوان الجهاد والنش��اط اإلس�لامي لو ل��م يكن داخال يف معنى
الجه��اد بالن��ص لوجب إلحاق��ه به بالقي��اس فكالهما عمل يقصد به نصرة اإلس�لام
والدف��اع عن��ه ومقاوم��ة أعدائه وإع�لاء كلمت��ه يف األرض وقد رأين��ا للقياس مدخال
يف كثي��ر م��ن أبواب ال��زكاة ولم نجد مذهب��ا إال قال به يف صورة م��ن الصور لذلك ال
يك��ون م��ا اخرتناه يف معنى (ويف س��بيل اهلل) ه��و رأي الجمهور مع بعض التوس��ع يف
مدلول��ه وأود أن أنب��ه هنا إلى بعض األعمال والمش��روعات التي قد تكون يف بلد ما
ويف زم��ن ما وعلى حالة ما جهادا يف س��بيل اهلل وال تك��ون كذلك يف بلد آخر أو وقت
آخر أو حال أخرى فإنش��اء مدرس��ة يف الظروف العادية عمل صالح وجهد مش��كور
يحبذه اإلس�لام ولكنه ال يعد جهادا أما إذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم ومؤسس��اته
يف أيدي المبش��رين أو الش��يوعيين أو الالدينيين العلمانيين فإن أعظم الجهاد إنش��اء
المدرس��ة اإلس�لامية خاصة .ومثل ذلك إنش��اء مركز إس�لامي أو صحيفة إسالمية.

له��ذا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهاد الثق��ايف والرتبوي واإلعالمي أولى يف
عصرنا بشرط أن يكون إسالميا صحيحا)(.)3
( )1صحيح مسلم (.)69 /1
( )2أخرجه اإلمام أحمد يف المسند  251/1وأبوداود يف سننه  10/3والحاكم يف المستدرك على شرط
مسلم ووافقه الذهبي  481/2وأخرجه أبو يعلى الموصلي يف مسنده .468/6
( )3هدي اإلسالم ص  252وانظر التفاصيل يف فقه الزكاة .669-635/2
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 -8وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان (ت 1436هـ) :أقوال العلماء من أهل التفس��ير
والحدي��ث والفق��ه يف الم��راد يف (س��بيل اهلل) يف آية ال��زكاة ثم ق��ال :والراجح عندي
أن قوله تعالى :ويف س��بيل اهلل يتس��ع لجمي��ع المجاهدين وهو القت��ال والمقاتلون يف
س��بيل اهلل ألن الغزاة وإن كانوا على رأس المجاهدين ويف مقدمتهم ألهنم يجاهدون

مصرف (وفي سبيل اهلل)

بأنفس��هم ويقاتل��ون الكفار بأنفس��هم إلعالء كلم��ة اهلل لكن ليس القت��ال بالنفس هو
الجه��اد الوحي��د بل هناك جهاد آخر أيضا يف س��بيل اهلل وهو الجهاد بالمال واللس��ان
فق��د ج��اء يف الحدي��ث الصحي��ح ع��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم (جاهدوا
المش��ركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)( )1وجاء يف شرح الحديث :كل من أتعب
نفس��ه يف ذات اهلل تعال��ى فقد جاهد يف س��بيل اهلل لكنه إذا أطلق عرف��ا ال يقع إال على
جه��اد الكفار والمقصود بـ(أموالك��م) أي :باإلنفاق يف كل م��ا يحتاجه المجاهد من
س�لاح ودواب وزاد فالجهاد يف س��بيل اهلل غير مقصور على المقاتلين (يف سبيل اهلل)
بالس�لاح بل يشمل المجاهدين بألس��نتهم دفاعا عن اإلسالم برد المبطلين وبكشف
أباطيلهم التي يريدون هبا زعزعة عقائد المس��لمين ....ثم قال :ومما يقوي ترجيحنا
أن دفع الزكاة من س��هم س��بيل اهلل إلى الدعاة لإلس�لام وما يحتاجونه هو يف مصلحة
المس��لمين المؤكدة ففيه تكثير إلعدادهم وتثبيت لعقائدهم ورد لمفرتيات المبطلين
ونشر لمعاين اإلسالم يف العالم وكل هذا يف مصلحة المسلمين فينبغي أن تصرف لهم
الزكاة من سهم (ويف سبيل اهلل)(.)2
 -9ويقول أبو بكر الجزائري (ت  1436هـ)( :المراد من س��بيل اهلل العمل الموصل
إل��ى مرضاة اهلل وجنات��ه وأخصه الجهاد إلع�لاء كلمة اهلل تعال��ى ،فيعطى الغازي يف
س��بيل اهلل وإن كان غنيا ،ويش��مل هذا السهم س��ائر المصالح الشرعية العامة كعمارة
المس��اجد وبناية المستش��فيات والمدارس والمالجئ لليتامى .غير أن أول ما يبدأ به
( )1تقدم تخريجه.
( )2المفصل يف أحكام المرأة .440/1
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الجهاد من إعداد الس�لاح والزاد والرجال وس��ائر متطلبات الجهاد والغزو يف سبيل
اهلل تعالى)(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -10ويق��ول محم��د عب��د الق��ادر أبو ف��ارس (ت 1437ه��ـ) :يجوز ص��رف الزكاة
يف المصال��ح العامة واس��تدل بحديث س��هل ب��ن حثمة :أن النب��ي ﷺ ودى قتيال من
األنصار بمائة من إبل الصدقة وقال صاحب (العذب المورود شرح سنن أبي داود):
أعط��ى صلى اهلل عليه وس��لم ديته من إبل الصدقة دفعا للن��زاع وإصالحا لذات البين
وتطييب��ا لنف��وس أولياء القتيل ثم قال أبو فارس :إذا كان رس��ول اهلل ﷺ دفع مائة من
إب��ل الصدق��ة (الزكاة) ألولياء القتيل ال��ذي وجد مقتوال عند يهود خي�بر دفعا للنزاع
ومحافظة على األمن أفال يجوز من باب أولى أن تصرف الزكاة للمحافظة على أمن
الناس وحياهتم يف الدولة اإلسالمية بإنشاء المالجئ وحماية طرق الحج والمحافظة
على أمنها بتوفير الماء والراحة والخدمات الصحية وسالمتها(.)2

( )1منهاج المسلم (ص.)279 :
( )2إنفاق الزكاة يف المصالح العامة ص 103وانظر الحديث مع شرحه يف فتح الباري .229/12
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***

منشأ الخالف:

المبحث الثامن:

يظهر أن منش��أ الخ�لاف يف تخصيص مصرف (ويف س��بيل اهلل) أو تعميمه مبني على

الخالف يف قاعدتين من قواعد الخالف عند األصوليين وعدد من العلل:
القاعدة األولى:

(المفرد المضاف إلى معرفة هل هي من صيغ العموم أوال)()1؟

مصرف (وفي سبيل اهلل)

كقوله تعالى M :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ()2فالنعمة لفظ
()3
مفرد مضاف إلى معرفة فيعم كل النعم وكقوله تعالىM :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ
فلفظ��ة (أم��ر) مضافة إل��ى الضمير وهو معرف��ة فيقتضي التحذير ع��ن مخالفة جميع
أوامره س��بحانه .ومثله (ويف س��بيل اهلل) يف آية الصدقة فس��بيل لفظ مفرد مضاف إلى
معرفة فيعم كل سبل الخير وهذه الصيغة من صيغ العموم قال بعمومها اإلمام مالك
وأحم��د وأصحاب��ه تبعا لعلي بن أبي طالب وعبد اهلل ب��ن عباس كقولك :أدب ولدك
وامرأتك يشمل جميع أوالدك ونسائك وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم عمومها.
القاعدة الثانية:

(هل ُيخص العام بمقصوده أو يحمل على عموم لفظه)()4؟

الجمه��ور أن الع��ام ال يخ��ص بمقصوده بل يحم��ل على عموم لفظه وق��ال المالكية

( )1انظ��ر ش��رح الكوكب المني��ر  136/3والمنحصر يف أصول الفقه للبعلي ص  108وش��رح مختصر
الروضة للطويف .466/2
( )2سورة النحل.١٨ :
( )3سورة النور.٦٣ :
( )4انظر المسودة آلل تيمية ص  132والقواعد الفقهية والفوائد األصولية ص .234
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يقصر العام على مقصوده كقوله تعالى M :ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ( )1فالمالمس��ة تش��مل
اللمس بشهوة وبدون شهوة.
وم��ن خص الع��ام بمقصوده قال :إن المتبادر من لمس النس��اء ما يقص��د منهن غالبا
وهو الش��هوة للوطء ومن لم يخصه به عممه يف االثنين ومثله (ويف س��بيل اهلل) يف آية
الصدق��ة فمن قال يخص الع��ام بمقصوده كالمالكية قصره على الغزو فقط وألحق به
الحج والعمرة.

وقال ابن دقيق العيد( :اللفظ العام يف أصل وضعه):

 -1تارة يظهر فيه قصد التعميم وتأسيس القواعد فال إشكال يف العمل بمقتضى عمومه

 -2وت��ارة يظهر في��ه أنه قصد به معنى غير عام فهل يتمس��ك بعمومه ألن القصد إلى
بي��ان معن��ى ال ينافيه تناول اللفظ لغي��ر قصد فال يتعارض إرادهتما مع��ا؟ أو يقال :إن
ال��كالم يف غي��ر المقص��ود منه مجمل يبين م��ن جهة أخرى( )2والمعن��ى األول الذي

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وم��ن ق��ال ال يخ��ص بمقصوده ب��ل يبقى عل��ى عمومه وه��م الجمهور ُ
فخ��رج على
مذهبهم أن لفظ س��بيل اهلل عام يش��مل كل أمور الخير من الغزو والحج والدعوة إلى
اهلل ومتعلقاهتا ومرافقها.

أش��ار إليه ابن دقيق العيد يدخل يف أص��ل تقعيد قواعد العموم ال يف تطبيقها والمعنى
الث��اين ه��و :بقاء الع��ام على عمومه أو هو م��ن المجمل الذي يحتاج إل��ى ما يبينه من
دلي��ل أو قاع��دة  .وتنزي�لا على هذا التقعيد فإن لفظ س��بيل اهلل يف آي��ة الصدقة عام يف
كل أفع��ال الخير التي يراد هبا وج��ه اهلل وليس الغزو والحج فقط وبالنظر يف (تحقيق
المناط) ( )3يف الخالف يف آية الصدقة يتبين أن سبيل اهلل متجهة إلى الجهة والنوع يف
( )1سورة النساء.٤٣ :
( )2انظر شرح اإللمام بأحاديث األحكام .280/1
( )3انظر تحقيق المناط يف الموافقات للشاطبي  89/4وشرح الكوكب .203/4
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هذه المصارف األربعة  Mﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ() 1ال
إلى الفرد كما يف المصارف األربعة األولى يف اآلية .ولعل هذا سر التعبير فيها بالالم
والتعبير بـ(يف) يف األربعة األخيرة.

ومن منش��أ الخ�لاف أيضا :هل العل��ة يف الصرف لألصناف الثماني��ة هي الحاجة أو
المنفعة؟

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وأيضا :هل لفظ (سبيل اهلل) حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية؟ سبق أن بينا يف المبحث
األول أن��ه حقيق��ة لغوية اس��تعمل الش��ارع بعض ألفاظه��ا كالجهاد والقت��ال والحج
والعمرة والوقف ولم تقصر على نوع دون غيره.
ومن قرأ بتمعن منشأ الخالف يف هذه المسألة يتبين له وجه الصواب .وهو بقاء العام
عل��ى عموم��ه وال يخص بمقصوده كما أن لفظ (س��بيل اهلل) ليس��ت يف أصلها حقيقة
عرفي��ة وال ش��رعية وإنما هي حقيقة لغوية اس��تعمل الش��ارع بع��ض ألفاظها فقط يف
كلمات خاصة وبقي البعض اآلخر من معنى (ويف سبيل اهلل) على عمومه.
وأيض��ا :إذا كان الق��رآن يفس��ر بعضه بعضا -وه��و أعلى أنواع التفس��ير فإنه ال يجوز
القطع بأن (ويف س��بيل اهلل) يف آية المائدة -المراد هبا الغزو يف س��بيل اهلل فقط ال سيما
وقد ورد عن السلف بأكثر من معنى .كما ال يصح أن يفسر (سبيل اهلل) يف آيات القتال
بأنه الغزو ألن الغزو هو القتال وتفس��ير الشيء بنفسه يرتفع عنه البليغ يف كالمه فضال
عن كالم اهلل سبحانه وتعالى .ويظهر أن العلة يف الصرف لهذه األصناف الثمانية هي
المنفعة وليست الحاجة ألن المنفعة أعم من الحاجة والكفاية.

( )1سورة التوبة.٦٠ :
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***

الترجيح:

ظه��ر مم��ا س��بق أن الراجح هو الق��ول بعموم (س��بيل اهلل) ليش��مل كل س��بل الخير
والطاع��ة لظه��ور أدلته وقوهتا ويض��اف إلى ما س��بق أن كلمة (س��بيل اهلل) يف القرآن
الكريم استخدمت لمعان شرعية خاصة وضدها ومنها:

 -1الكف��ر باهلل ابتعاد عن س��بيل اهلل كقوله تعالى M :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ( )1والسبيل هنا هو سبيل اهلل وال شك.

 Mﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﭼ(.)3

وه��ذه المعاين المتضادة ل(س��بيل اهلل) وجودها يف القرآن مس��او للمعاين المحمودة
التي مر ذكرها إن لم تزد عليها فكيف يقال حينئذ إن عامة لفظة (سبيل اهلل) يف القرآن

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -2يف اتب��اع الهوى والش��هوة ضالل عن س��بيل اهلل يؤدي بصاحبه إل��ى الكفر كقوله
تعالىM :ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕﭼ( )2كم��ا أن الكذب واتباع الظن انحراف عن س��بيل اهلل كقوله تعالى:

يراد هبا الغزو فقط؟

ثم أن لفظ القتال يف آيات القرآن يحمل على الجهاد وهذا تفسير للقرآن بالقرآن وهو
أصح طرق التفسير والقتال بالنفس الذي هو الغزو نوع من الجهاد وليس كل اآليات
التي ورد فيها لفظ القتال نصا على الغزو بالنفس إال إذا جاءت بصيغة الماضي مثل
( )1سورة البقرة. ١٠٨ :
( )2سورة ص.٢٦ :
( )3سورة األنعام.١١٦ :
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قول��ه تعال��ى M :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

()1

وقوله تعالى M :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(.)2

أو ج��اء بصيغ��ة المض��ارع ودل��ت عليه قرين��ة كقول��ه تعال��ى M :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(.)3

فكلم��ة (ص��ف) قرينة ظاهرة عل��ى الحضور بالنف��س يف ميدان القت��ال وما عد ذلك
م��ن صيغ المضارع (يقاتلون) أو األمر (اقتلوا وقاتل��وا) فهي محتملة لمعاين الجهاد
بالنفس والمال واللسان والسنان.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وأيض��ا :إن آية ال��زكاة ذكرت فيها األصن��اف الثمانية لبيان محل الصدقة لقصد س��د
الخل��ة ودف��ع الحاجة عن ه��ؤالء المذكورين ولي��س الس��تحقاقهم وتمليكهم على
التعيين إذ لو كان لالس��تحقاق لسقط سهم الواحد منهم عند فقده وأدخل بيت المال
ولم يصرف على البقية منهم واألمر بخالفه بل يرجع إلى الموجودين منهم ولو دفع
إلى واحد منهم ألجزأ عنه ثم إن الالم يف مثل قوله( :إنما الصدقات للفقراء ...هي
للجنس وليست دائما مفيدة لالستحقاق ففي قوله تعالى M :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ( )4تفيد االستحقاق.
ويف قول��ه تعال��ى  M :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ()5ال تفيد االستحقاق للمذكورين يف اآلية بعد الرسول.

فالفيء كله للرسول أصال بدليل قوله تعالى M :ﭺ ﭻ ﭼ  Mﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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سورة آل عمران.١٦٩ :
سورة محمد. ٤ :
سورة الصف.٤ :
سورة األنفال. ٤١ :
سورة الحشر.٧ :
سورة الحشر.٦ :

***

المبحث التاسع:

استثمار أموال الزكاة لصالح مستحقيها دون تمليك فردي:

التعريف اللغوي:

ويف االصطالح:

يمك��ن أن يقال :االس��تثمار هو :تنمية أم��وال الزكاة بالطرق الش��رعية لتحقيق أرباح
المستحقين لها بتمليك جماعي ال فردي.

وقد يعرب أهل االقتصاد عن االستثمار ب(التوظيف) وهذا التعبير غير دقيق وال علمي
أما أنه غير دقيق فأول ما يتبادر منه عند إطالقه معنى «التش��غيل» أي أن المس��تثمر هو
الذي يقوم بالتش��غيل وال يلزم تش��غيل أصحاب الزكاة يف إدارة مشروعهم هذا بل قد
يقوم به غيرهم لصالحهم كما أن لفظ (التوظيف) ينصرف إلى األمور اإلدارية البحتة
كالتشغيل والصيانة وتعيين الموظفين.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

االس��تثمار مصدر س��باعي على وزن (اس��تفعال) وأصله « ثمر» الثالثي مفرده ثمرة
وجمع��ه (ثم��ار) وجمع الجمع الثمر والثمر :حمل الش��جر والش��جر أن��واع المال
والولد .ش��به الوالد بالش��جرة والولد بالثم��رة يقال للولد :ثم��رة ألن الثمرة ما ينتجه
الش��جر والولد نتيجة األب يقال :أثمر الش��جر إذا طلع ثمره( . )1وثمرة العلم العمل
به وثمرة كل شيء بحسبه.

وأما أنه غير علمي فألنه ال يدل على المقصد -وهو تنمية المال -وال على نتيجته وهي
الثمرة التي تعني الربح بخالف لفظ (االس��تثمار) فإنه دال على ذلك كله وقد استخدم
العلماء (اس��تثمار المال وتنميته) يف كثير من كتبهم عالوة على أن كلمة التوظيف عند
علماء االقتصاد اليوم تعني توظيف النقود خاصة أما االستثمار فيشمل النقود وغيرها.

( )1لسان العرب (.)106 /4
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هل مس��ألة استثمار الزكاة يف مشاريع ذات ربح دون تمليك فردي للمستحق -مسألة
جديدة أو قيمة؟

مصرف (وفي سبيل اهلل)

يذه��ب بعض الباحثين المعاصرين إلى أهنا مس��ألة جديدة لم يتطرق لها الفقهاء هبذا
الوص��ف ولكنهم طرق��وا مضموهنا بأس��لوب عصرهم ألن الحاجة ل��م تكن ظاهرة
عندهم كم��ا هي عندنا اليوم .والصواب التفصيل فيقال :إذا اس��تثمرت أموال الزكاة
من قبل أصحاهبا بعد تملكهم لها فقد بحث الفقهاء هذين األمرين وس��يأيت ش��واهد
على ذلك .أما إذا اس��تثمر تل��ك األموال (ولي األمر أو نائبه) فهي مس��ألة جديدة لم
يتطرق لها الفقهاء األقدمون فيما أعلم .وإنما تناولها العلماء المعاصرون ال غير.
أقوال الفقهاء يف استثمار غير اإلمام أو نائبه -أموال الزكاة يف مشاريع ربحية:

قال أبو إسحاق الشيرازي (ت 674هـ) يف كتابه المهذب -:والفقير هو الذي ال يجد
م��ا يق��ع موقعًا من كفايته فيدف��ع إليه ما تزول به حاجته م��ن أداة يعمل هبا إن كان فيه
قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن
التج��ارة فيه��ا ( )1وعل��ق الن��ووي يف المجموع قائ�لا :فان كان عادت��ه -أي صاحب
الصدق��ة -االحرتاف أعطي ما يش�تري ب��ه حرفته أو آالت حرفته قل��ت قيمة ذلك أم
كث��رت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربح��ه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف
ذل��ك باختالف الحرف والبالد واألزمان واألش��خاص وق��رب جماعة من أصحابنا
ذل��ك فقال��وا من يبيع البقل يعطى خمس��ة دراهم أو عش��رة ومن حرفت��ه بيع الجوهر
يعطى عش��رة آالف درهم مثال إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها( )2وقال النووي أيضا
يف كتابه روضة الطالبين( :و الفقير ،وهو الذي ال مال له وال كس��ب) ،يقع موقعا من
حاجته ،فالذي ال يقع موقعا ،كمن يحتاج عشرة وال يملك إال درهمين أو ثالثة ،فال
يس��لبه ذلك اس��م الفقير .وكذا الدار التي يس��كنها ،والثوب الذي يلبسه متجمال به..
( )1المهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشيرازي (.)134 /6
( )2المجموع شرح المهذب (.)139 /6
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والعب��د الذي لخدمت��ه ....وللمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول األداء
والغارم كالمكاتب.أهـ (.)1
وق��ال النووي يف المنهاج( :ويعطى الفقير والمس��كين كفاية س��نة) ويقول الجمهور
كفاية العمر الغالب فيشرتي به عقارا يستغله.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وعلق الرملي (ت 1004هـ) يف شرحه للمنهاج قائال( :أما من يحسن حرفة تكفيه الئقة
كما مر أول الباب فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت -أو تجارة ) -يعني يحسن التجارة
فيعط��ى رأس مال يكفيه لذلك ربحه غالبا باعتبار ع��ادة بلده فيما يظهر ويختلف ذلك
باختالف األش��خاص والنواحي ،وتقديرهم ذل��ك يف أرباب المتاجر باعتبار تعارفهم،
وأما يف زمننا فاألوجه الضبط فيه بما مر ،ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه أعطي
ثم��ن أو رأس م��ال األدنى ،وإن كف��اه بعضها فقط أعطي له ،وإن ل��م تكفه واحدة منها
أعطي لواحدة وزيد له ش��راء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر ،والعمر الغالب هنا
س��تون عاما وبعدها س��نة ثم س��نة كما علم مما مر ،وليس المراد بإعطاء من ال يحسن
ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيه دخله(.)2
وق��ال ع�لاء الدي��ن الحصكف��ي الحنف��ي(ت 1088ه��ـ) يف كتاب��ه ال��رد المخت��ار
(الفقير :من له ش��يء دون نصاب غير نامي مس��تغرق يف الحاج��ة) وعلق ابن عابدين
(ت1252ه��ـ) يف حاش��يته على جمل��ة (مس��تغرق يف الحاجة) فقال :كدار الس��كنى
وعبي��د الخدمة وثياب البذل��ة وآالت الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريس��ا أو
حفظا أو تصحيحا(.)4

()3

( )1روضة الطالبين وعمدة المفتين (. )316-308 /2
( )2هناية المحتاج إلى شرح المنهاج (.)162-161 /6
( )3وهو شرح لكتاب (تنوير األبصار وجامع البحار) لمحمد بن عبد اهلل بن تمرتاش الغزي الحنفي (ت
1004هـ) وحاشية ابن عابدين المسماة (رد المحتار) هي شرح لكتاب الحصكفي (الدر المختار).
( )4الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)339 /2
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وق��ال اب��ن قدام��ة الحنبلي (ت620ه��ـ) :إذا كان له (الفقير) عقار يش��غله أو ضيعة
تس��اوي عش��رة آالف أو أقل أو أكث��ر ال تقيمه (تكفي��ه) يأخذ من ال��زكاة .وهذا قول
الش��افعي .وعلل ابن قدامة ذلك بأنه إذا لم يملك ما يغنيه ،وال يقدر على كس��ب ما
يكفيه فهو فقير ،والفقر عبارة عن الحاجة واعتبار الحاجة يف حول كامل  .قال اهلل تعالى

 Mﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ( )1أي :المحتاجون إليه(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وعن��د ق��ول ابن قدام��ة يف كتاب��ه (المقنع (ويعط��ى الفقير والمس��كين م��ا يغنيه) قال
المرداوي (ت 885هـ) :الصحيح من المذهب :أن كل واحد من الفقير والمس��كين
يأخذ تمام كفايته سنة ...وعنه يأخذ تمام كفايته دائما(يف حياته) بمتجر أو آلة صنعة،
ونحو ذلك ،اختاره يف الفائق ،وهي قول يف الرعاية(.)3

وقال األزهري يف جواهر اإلكليل يف ش��رح مختصر خليل( :ويعطى الفقير أن كان ال
صنعة له أو له صنعة ال تكفيه فيعطى تمام كفايته.)4()...
والخالص��ة :من هذه النقول وما يماثلها يف المذاهب األربعة أن المس��تحقين للزكاة
كالفقراء والمس��اكين يملكون نصيبهم منها ما يكفيهم س��نة أو مدى الحياة سواء كان
ذل��ك نقدا أو عينا أو آل��ة صنعة أو حرفة يغتنون هبا عن الحاجة إلى س��ؤال الناس...
وإذا لم يتقنوا حرفة أو استعمال آلة وجب تعليمهم ذلك من الزكاة؛ ليحصل لهم من
الربح والنتاج ما يكفيهم ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .واستثمار الزكاة من
قبل أصحاهبا بعد تملكهم لها ال خالف فيه بين العلماء وإنما اختلفوا يف مسألتين:
األولى :حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المخرج لها.

الثانية :حكم استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو نائبه.

()1
()2
()3
()4
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سورة فاطر.١٥ :
المغني البن قدامة (.)122 /4
المقنع بحاشية اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي (.)238 /3
جواهر اإلكليل .138/1

المسألة األولى :استثمار أموال الزكاة من قبل المالك (المخرج).

اختل��ف يف ه��ذه المس��ألة على قولي��ن :الجواز والمنع .ومنش��أ الخالف ه��ل الزكاة
واجب��ة على الفور أو الرتاخي؟ ذهب الجمهور إلى القول بالفورية( )1وذهب الحنفية
واخت��اره أبو بكر الجص��اص( )2إلى أهنا غير واجبة على الفور ب��ل على الرتاخي وإذا
تأخر المالك عن إخراج الزكاة واس��تثمرها مع ماله هل يش��اركه الفقراء والمس��اكين
يف الربح والخسارة أوال؟ الجواب على هذا يتوقف على تحرير المسألة  :هل الزكاة
متعلقة بالعين (المال) أو بالذمة؟

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ذهب جمهور الفقهاء :الحنفية والمالكية والشافعي يف الجديد والصحيح من مذهب
أحم��د( :)3أن ال��زكاة متعلقة بالعي��ن ال بالذمة واس��تدلوا على ذلك بأدل��ة منها :قوله
تعال��ى( :والذي��ن يكنزون الذهب والفضة ( )...ويف أربعين إلى مائة وعش��رين ش��اة
ش��اة)()4وقوله( :فيما سقت السماء العشر)( )5وقوله( :ما من صاحب ذهب وال فضة
ال ي��ؤدي حقها ...وال صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاهتا إال بس��طت له يف
قاع قرقر.)6()...
وذه��ب الش��افعي يف القدي��م وأحم��د يف رواي��ة عن��ه اختاره��ا الخرق��ي يف مختصره
ورجحه��ا اب��ن قدامة يف المغني -وابن ح��زم يف المحلى -أن ال��زكاة تتعلق بالذمة ال
بالعين واستدلوا بأدلة عقلية منها:

( )1انظ��ر يف بدائ��ع الصنائ��ع 3/2وحاش��ية الدس��وقي  503/1والمجم��وع للن��ووي  586/5ومغني
المحتاج  413/1والمبدع  399/2والمغني البن قدامة .684/2
( )2انظر البدائع  3/2ودرر الحكام.174/1
( )3انظر حاشية ابن عابدين  283/2وبداية المجتهد  246/1واإلنصاف .35/3
( )4انظر :موطأ مالك .258/2
( )5انظر سنن أبي داود  108/2والرتمذي يف جامعه .31/3
( )6رواه مسلم يف صحيحه .680/2
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 -1أن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز بخالف زكاة الفطر.

 -2تج��ب ال��زكاة يف الم��ال إذا تلف بعد تم��ام الحول فرط المال��ك أو لم يفرط وال
تسقط بموت ولو طال بل تخرج من تركته ولو لم يوص(.)1

مصرف (وفي سبيل اهلل)

الرتجي��ح :الذي يظهر لي أن الزكاة تتعلق بالعين ال بالذمة وعليه فإن أصحاب الزكاة
ال يش��اركون صاحب المال يف ربحه أو خس��ارته إذا اس��تثمرها مع ماله ألن الغنم له
وعلي��ه الغرم وألهن��م لم يملكوا أموالهم مل��كا حقيقيا لو قيل بمش��اركتهم له بالربح
للزم مش��اركتهم أيضا له بالخسارة ويلحقهم الضرر حينئذ وعليه فال يجوز للمخرج
استثمار أموال الزكاة لصالح أهلها.
المسألة الثانية :استثمار اإلمام أو نائبه للزكاة:

س��بق القول بأن هذه المسألة لم تبحث يف كتب فقهائنا األقدمين وإنما بحثها الفقهاء
المعاصرون وقد اختلف هؤالء فيها على قولين :المنع والجواز.
فذهب إلى الق��ول بالمنع( )2الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عبد اهلل علوان ومحمد
تقي العثماين.
وذهب إلى القول بالجواز() 3جمع من العلماء المعاصرين كاألستاذ مصطفى الزرقاء
والدكتور يوس��ف القرضاوي والدكتور عبد العزيز الخياط واألس��تاذ عبد الستار أبو
غدة والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والدكتور محمد فاروق النبهان .وقد استدل كل من
الطرفين بأدلة تدعم مذهبه:

أدلة القائلين بالمنع:

 -1اس��تثمار أموال الزكاة يف مش��اريع صناعية أو زراعي��ة أو تجارية تؤدي إلى تأخير

( )1مغني المحتاج  419/1والمغني البن قدامة  140/4والمحلى البن حزم .333/5
( )2انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة -العدد الثالث .406-335/1
( )3المصدر السابق.
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إخراج الزكاة إلى مستحقيها النتظار الربح ...والزكاة واجبة على الفور

 -2استثمار أموال الزكاة يعرضها للنقص والضياع السيما إذا خسرت التجارة

 -3استثمار أموال الزكاة يستدعي إنفاق معظمها على المصاريف اإلدارية والتشغيلية
وهذا سبب لضياعها.
 -4اس��تثمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تملك األفراد المس��تحقين لها تملكا فرديا
وقد أضاف اهلل الصدقات إلى المستحقين يف آية الزكاة بالم التمليك
 -5وفوق هذا كله فإن يد اإلمام أو نائبه يد أمانة فحسب ال يد ملك وتصرف .

 -1حدي��ث أنس بن مالك يف الصحيحين يف قصة العرنيين( )1الذين وفدوا على النبي
صلى اهلل عليه وس��لم استوخموا األرض فسقمت أجس��امهم فأمرهم الرسول صلى
اهلل عليه وس��لم أن يخرجوا فيشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فشربوا فلما صحوا
قتلوا الراعي واستاقوا اإلبل فأمر الرسول فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم
وتركهم يف الحرة يستغيثون فال يغاثون.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

أدلة القائلين بالجواز:

وجه االستدالل :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم استثمر أموال الزكاة من اإلبل فجعل
لها راعيا يقوم عليها وحمى لها (حمى) ترعى فيه ال يش��اركها غيرها فيه وس��ار على
هذا الهدي النبوي الخلفاء الراشدون من بعده.

 -2أخ��رج مال��ك يف الموطأ( )2والبيهقي يف الس��نن( )3أن عب��د اهلل وعبيد اهلل بني عمر
خرجا يف جيش إلى العراق فلما قفال مرا على أبي موسى األشعري وهو أمير البصرة
فرحب هبما وسهل ثم قال لو اقدر لكما على أمر انفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا
( )1متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .415
( )2الموطأ بروايتين ( )687 /5والسنن الكربى للبيهقي (.)183 /6
( )3انظر سنن أبي داود  120/2وجامع الرتمذي .522/3
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مال من مال اهلل أريد ان ابعث به إلى أمير المؤمنين فأس��لفكماه فتبتاعان به متاعا من
مت��اع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح
لكم��ا فقاال وددنا ذلك ففعل وكت��ب إلى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما
قدم��ا باع��ا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أس��لفه مثل ما اس��لفكما

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ق��اال ال فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين!! فأس��لفكما أديا المال وربحه فأما
عبد اهلل فس��كت وأما عبي��د اهلل فقال ما ينبغي لك يا أمي��ر المؤمنين هذا لو نقص هذا
الم��ال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فس��كت عب��د اهلل وراجعه عبيد اهلل فقال رجل
م��ن جلس��اء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فق��ال عمر قد جعلته قراضا فأخذ
عم��ر رأس الم��ال ونصف ربحه وأخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن الخطاب نصف
ربح المال.
وجه االس��تدالل :إجازة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد تصرف واليه على البصرة
يف اس��تثمار المال العام لنفع خاص معين من الناس مع بقاء رأس المال وإن لم يكن
يف القص��ة نص على أن المال الذي دفعه أبو موس��ى األش��عري إلى ابني عمر هو من
الزكاة لكنه محتمل أن يكون منها لما فاضت فلم يوجد لها مس��تحق يف البصرة فأراد
الوالي نقلها إلى المدينة وأخذ عمر بن الخطاب نصف الربح على سبيل (المقارضة)
تورع��ا ألن العاملين على الم��ال ولداه وربما لو لم يكونا ولديه لما قاس��مهما الربح
واكتفى برأس المال فقط .واهلل أعلم.
 -3حدي��ث أنس عند أب��ي داود والرتمذي أن رجال من األنص��ار أتى النبي صلى اهلل
عليه وس��لم يس��أله ،فقال« :أما يف بيتك شيء؟» قال :بلى ،حلس نلبس بعضه ونبسط
بعضه ،وقعب نشرب فيه من الماء ،قال« :ائتني هبما» ،قال :فأتاه هبما ،فأخذهما رسول
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم بيده ،وقال« :من يش�تري هذين؟» ق��ال رجل :أنا ،آخذهما
بدرهم ،قال« :من يزيد على درهم مرتين ،أو ثالثا» ،قال رجل :أنا آخذهما بدرهمين
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فأعطاهما إياه ،وأخذ الدرهمين وأعطاهما األنصاري ،وقال« :اشرت بأحدهما طعاما
فانبذه إلى أهلك ،واشرت باآلخر قدوما ....ثم أمره أن يذهب فيحتطب ويبيع .فكسب
خمسة عشر درهما )....الحديث(.)1

 -4حدي��ث عب��د اهلل بن عم��ر يف الصحيحي��ن يف قصة الثالث��ة الذي��ن أووا إلى الغار
أووا المبي��ت إلى غ��ار ،فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل ،فس��دت عليهم الغار،
فقال��وا :إنه ال ينجيكم م��ن هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصال��ح أعمالكم ...وقال
الثالث :اللهم إين اس��تأجرت أجراء ،فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له
وذه��ب ،فثم��رت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءين بعد حين فقال :يا عبد اهلل أد
إل��ي أجري ،فقلت له :كل ما ت��رى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال:
يا عبد اهلل ال تس��تهزئ بي ،فقلت :إين ال أستهزئ بك ،فأخذه كله ،فاستاقه ،فلم يرتك
منه شيئا ،اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ،فافرج عنا ما نحن فيه ،فانفرجت
الصخرة ،فخرجوا يمشون(.)2

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وجه االستدالل :أن النبي ﷺ أمر األنصاري الفقير أن يبيع لوازمه الضرورية والماسة
م��ن لب��اس وفراش وآنية وأن يش�تري ببعض الثم��ن طعاما ألهله وببعض��ه اآلخر آلة
يكتس��ب منها .وإذا جاز ذلك فيمن هذه حاله -وإن كانت ليست نصا يف الموضوع-
فإن اس��تثمار المال المتبقي من أموال المستحقين للزكاة بعد سد حاجاهتم األساسية
والفورية -وربما غير الضرورية -من طعام وشراب وكسوة وسكن -أحق باالستثمار
وأولى من غيره.

وج��ه االس��تدالل :إذا جاز اس��تثمار األج��رة دون إذن صاحبها وصرفه��ا لألجير مع
ربحها -فإن استثمار أموال الزكاة الزائدة عن الحاجات الضرورية ألصحاهبا بعلمهم
ورضاهم -أولى بالجواز -وإن قيل :إن هذه الحادثة يف ش��رع من قبلنا فالجواب أهنا
( )1سنن أبي داود ( )120 /2وجامع الرتمذي .522/3
( )2صحيح البخاري ( )91 /3وصحيح مسلم (.)2099 /4
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مما يوافق ش��رعنا وال ش��ك .وقد اس��تنبط العلماء من الحديث فوائد عظيمة تراجع
فتح الباري.

 -5ليس مال الزكاة بأشد حرمة من مال اليتيم كقوله  Mﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(.)1

 -6ف��إن اإلجم��اع منعقد على أن الناظر والوصي على اليتي��م يقوم بحفظ مال اليتيم
كما يحفظ مال نفس��ه أو أش��د قال تعالى M :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ(.)2

 -7إذا جاز لإلمام وقف األراضي المفتوحة عنوة وعدم قسمها على الغانمين مراعاة
لمصلحة المسلمين الذين لم يشهدوا الغزو .إذا جاز ذلك هذا جاز له استثمار أموال
الزكاة لصالح أهلها يف مشاريع إنتاجية صناعية كانت أو زراعية أو تجارية.
 -8إذا جاز بيع أموال الزكاة للضرورة وإبدالها بغيرها كما عند المالكية والش��افعية
والحنابلة( )3جاز استثمارها وحفظها من النقص والضياع من باب أولى.

 -9إذا جاز التوسع يف تفسير مصرف (ويف سبيل اهلل) كما عند بعض العلماء األقدمين
وكثير من المحدثين .حيث فس��روه بجميع المصالح العامة ووسائل الدعوة إلى اهلل.
أقول :إذا جاز ذلك عند هؤالء فكيف ال يجوز استثمار الزكاة لصالح أهلها.
 -10إذا كان(العاملون) على الزكاة يقومون بقبضها وصرفها على مستحقيها حسب
نظره��م واجتهادهم .فكيف ال يجوز اس��تثمار أموال الزكاة لصالح مس��تحقيها ممن
( )1سورة النساء.١٠ :
( )2سورة النساء.٦ – ٥ :
( )3انظر المجموع للنووي 120/6والمغني البن قدامة .134/4
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اجتهادهم أولى وأعم من اجتهاد غيرهم؟مناقشة أدلة الطرفين المانعين والمجيزين:

اإلجابة عن أدلة المانعين:

 أما أن االس��تثمار ألموال الزكاة يعرضها للخس��ارة فغير الزم إذ قد تربح فتزيد ثمإن التجارة وسائر المعامالت معرضة للربح والخسارة وال يمنع ذلك االتجار هبا إذا
أخذ باألسباب الممكنة التي تمنع الكساد غالبا.

 وأما أن االس��تثمار يس��تدعي إنفاق معظمها يف الصيانة والتش��غيل والتوظيف ممايسبب ضياع المال فال يسلم هذا اإلدعاء بحال وإنما الذي ينفق على مثل هذه األمور
ش��يء قلي��ل ثم إن مردوده يف النهاية عل��ى رأس المال كثير بل إن التش��غيل والصيانة
واإلدارة قد يوظف فيها من أهل الزكاة أو غيرهم ولهم الحق أن يأخذوا على أعمالهم
أجرا فهم أشبه بالعامل الذي يقوم بجباية الزكاة.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 اس��تداللهم بأن اس��تثمار ال��زكاة يؤدي إلى تأخي��ر إخراج الزكاة ألهن��ا واجبة علىالفور ليس بمس��لم ففي حديث أنس بن مالك عند مس��لم( :رأيت يف يدي رسول اهلل
ﷺ الميسم وهو يسم إبل الصدقة)( )1وهذا يدل على جواز تأخير قسمة الصدقة إذ لو
عجل هبا إلى مس��تحقيها الس��تغنى عن وسمها وتنعيتها ثم إن الفورية تتعلق بالمالك
المزك��ي ال باإلمام فإذا وصلت الزكاة إلى اإلم��ام أو نائبه حصلت الفورية وقد أجاز
العلماء لإلمام تأخير قسمتها أو تأخيرها حوال إذا كان ذلك لمصلحة المستحقين(.)2

 وأما أن استثمار هذا يؤدي إلى عدم تمليك أصحاب الزكاة تمليكا فرديا (شخصيا)فه��ذا صحي��ح ولكنه��م يملك��ون تمليكا جماعي��ا وه��ذا التمليك هو مح��ل البحث
والن��زاع .والقاع��دة :أن محل الن��زاع ال يصح دليال فالدليل إذا تط��رق إليه االحتمال
بطل به االستدالل.

( )1صحيح مسلم كتاب اللباس .350/7
( )2انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل  363/2والمبدع  440/2واألموال ألبي عبيد ص .779
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 وأم��ا أن يد اإلمام يد أمانة فحس��ب فغير صحيح بل ي��ده يد أمانة وتصرف ونظر لما فيهمصلحة المستحقين وهذا ظاهر بين من واليته للمسلمين ومصالحهم العامة .واهلل أعلم.

رد المانعي��ن عل��ى أدل��ة المجيزين :حديث عب��د اهلل بن عمرو يف قص��ة الثالثة الذين
أووا إل��ى غار ليس��ت يف م��ال الزكاة وال حتى يف اس��تثمار مال عام وإنما يف اس��تثمار
أجرة أجير تأخر عن أخذها فنماها صاحب المال لصاحبها .كما أن األحاديث الثالثة
األول��ى ه��ي يف المال العام لحفظها وتم صرفها للمس��تحقين ولي��س فيها دليل على
استثمار مال الزكاة ألصحاهبا.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 والقياس على اس��تثمار الولي لمال اليتيم قياس مع الفارق ألن اليتيم يملك المالملكا فوريا خاصا ويثمر الولي نيابة عنه المال الزائد عن حاجته األصلية فقط بخالف
استثمار الزكاة.

 وقي��اس القائمين على اس��تثمار الزكاة على (العاملي��ن عليها) حيث اجتهاد هؤالءكاجته��اد أولئك قياس مع الفارق أيضا ألن إجازة اجتهاد العاملين عليها ثابتة بالنص
وال اجته��اد مع النص؛ حي��ث جعلوا أحد المصارف الثمانية للزكاة ولو كانوا أغنياء.
وما يأخذونه إنما هو مقابل عملهم واجتهادهم يف جمعها أو توزيعها أوهما معا فهي
جزء من عملهم وال شك.
***

الخالصة:

بع��د النظ��ر يف أدل��ة الفريقين ثبت لي ضع��ف أدل��ة المانعين كلها وضع��ف الدليلين
الرابع والتاس��ع من أدلة المجيزين وصحة ما سواها .أما االعرتاض على االستدالل
باألحاديث الثالثة األولى للمجيزين بأهنا عامة فقول ضعيف ال اعتبار له .إذ لو كانت
نصا يف موضوع استثمار أموال الزكاة لما وقع الخالف بين العلماء ألنه ال اجتهاد مع
النص.
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ومثله رد المانعين دليل قياس اس��تثمار مال الزكاة على اس��تثمار مال اليتيم بحجة أن
اليتيم يملك المال ملكا حقيقيا بخالف تملك المستحقين للزكاة أموالهم المستثمرة
م��ع ربحها .أق��ول :إن المس��تحق لل��زكاة يتملك المال مل��كا حقيقي��ا ولكنه تمليك
جماعي مش�ترك مع غيره .وس��بق أن التملي��ك الجماعي من الن��وازل الجديدة التي
جدت يف العصور المتأخرة ولم تكن معروفة فيما سبق.

شروط استثمار أموال الزكاة لصالح أهلها دون تملك فردي:

 -2ال تستثمر أموال الزكاة إال بإذن من ولي األمر أو نائبه (القاضي).

 -3ال ب��د م��ن توفر الضمانات االقتصادي��ة الكافية لحفظ أموال المس��تحقين للزكاة
وذلك بعد إبعادها عن مظان الخسارة والبحث عن مظان الربح وحفظ رأس المال.

 -4ال يجوز ألصحاب األموال المس��تثمرة أو القائمين عليها ببيع تلك المؤسس��ات
أو نقل ملكيتها ألهنا ليس��ت مؤسس��ات فردية بل جماعية أش��به ما تكون بالوقف من
هذا الوجه.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -1اليجوز االس��تثمار لهذه األموال إال بعد إغناء أصناف الزكاة الثمانية يف حاجتهم
الماسة والفورية .

 -5يجب أن تستثمر يف مشروع حالل فال يجوز توظيفها يف محرم كتصنيع الخمر أو
بيعه��ا أو نقلها أو تس��ويقها وال يف تجارة لحوم محرم��ة أو يف عقود ربا أو قمار ونحو
ذلك.

 -6ينبغي أن يكون القائمون على إدارة المشروع وتشغيله مسلمين أمناء ال تجمعهم
مع أصحاب المشروع قرابة قد تدعوهم للمحاباة.
 -7وأخي��را :يتعي��ن توثي��ق ذلك كله يف عقود ش��رعية بش��هادة الش��هود العدول عند
القاضي.

105

الرتجيح:

يظه��ر لي بعد النظ��ر يف أدلة الفريقين ومناقش��تها رجحان القول الث��اين القائل بجواز
اس��تثمار أموال الزكاة لصالح أهلها بعد س��د حاجاهتم األساسية والفورية مع األخذ
بالش��روط الس��ابقة وق��د ظه��رت نتائج طيب��ة ال تخ��وف وال مخاطرة فيه��ا يف بعض
المحاوالت التطبيقية الس��تثمار أموال الزكاة يف كل من باكس��تان واألردن والكويت
ونأمل أن تنتشر هذه المحاوالت وتعم أقطار العالم اإلسالمي بإذن اهلل.
***

مصرف (وفي سبيل اهلل)

خالصة البحث ونتائجه:

أطل��ق لف��ظ (س��بيل اهلل) يف اللغة على الطريق الذي فيه س��هولة وعل��ى المحجة وجاء يف
الق��رآن الكريم ألكثر م��ن معنى كالبالغ والطاع��ة والهدى والمحج��ة والطريق والدعوة
والدي��ن والملة .ولم أره أطلق على الجهاد الذي ه��و قتال الكفار وإن كان يدخل دخوال
أوليا يف معني الدين والطاعة والدعوة ونحوها غير أنه لم ينص عليه وإنما نص على غيره
كهذه المعاين المذكورة.
فكيف يرجح حينئذ لفظ لم يرد ويطرح ما ورد؟

أما يف الس��نة النبوية -وهي الش��ارحة للقرآن -فجاء (س��بيل اهلل ) بثالثة معان هي( :الحج
والعم��رة) و(الوق��ف) و(طلب العلم) جاء مطلق��ا دون قيد وجاء بمعن��ى (الغزو أو جهاد
الكفار) مقرتنا بقرينة كالتشحط يف الدم أو الرمي بالسهم أو القتل واالستشهاد ونحو ذلك.

أما المفس��رون آلية الزكاة فمنهم من عمم مصرف (ويف س��بيل اهلل) على كل أفعال الخير
والرب كقتال الكفار وبناء المساجد والقناطر وتعبيد الطرق وتكفين الموتى وكفالة األيتام
واألرام��ل والدعوة إلى اهلل بنش��ر الكتب العلمية وبناء المدارس والمستش��فيات ومراكز
اإلغاث��ة الخ .ومن المفس��رين م��ن قصر مصرف (ويف س��بيل اهلل) على قت��ال الكفار فقط
وألحق به بعضهم الحج خاصة.
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أما عند جمهور الفقهاء فإن سهم(ويف سبيل اهلل) يصرف على الغزاة والمرابطين يف الثغور
ويف الح��ج إلى بي��ت اهلل خاصة .ومنع بعضهم صرفه يف الحج وأم��ا تعميم هذا المصرف
يف وج��وه ال�بر والخير فذه��ب إليه م��ن الصحابة أنس ب��ن مالك وعبد اهلل ب��ن عمر وابن
عب��اس وحذيف��ة .وقال به من التابعين الحس��ن البصري وعطاء بن أب��ي رباح وقال به ابن

وكذلك صديق حس��ن خان وحس��نين مخلوف ويوس��ف القرض��اوي وعبد الكريم
زي��دان وأب��و بكر الجزائري وغيرهم يرون أن الدعوة إل��ى اهلل وما يعين عليها ويدعم
أعمالها داخلة (ويف سبيل اهلل) يف آية الزكاة واستدلوا على رأيهم بنصوص من الكتاب
والس��نة كقوله تعالى M :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﭼ() 2وق��ول رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم( :جاه��دوا المش��ركين بأموالكم
وأنفس��كم وألس��نتكم)( )3فجعل الجهاد باألموال واأللس��نة كالقتال بالسالح وقالوا
أيضا :إن عموم األدلة يف اللغة والقرآن والسنة لم تحصر (سبيل اهلل) يف قتال األعداء
فقط بل استعمل فيه ويف غيره واألصل يف األلفاظ العموم ما لم تقيد وإذا كان الغازي
يف س��بيل اهلل يدافع عن جماعة المس��لمين فكذلك الداعية إلى اهلل يدافع عن جماعة
المسلمين بلسانه وقلمه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

عبد الحكم وابن جزي من المالكية والقفال والرازي من الشافعية والكاساين من الحنفية
ومن الفقهاء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ورئيس
مجل��س المجمع الفقهي برابطة العالم اإلس�لامي رحمه اهلل وس��بق أن قرر س��ماحة
المفتي العام للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهلل وغفر له -صرف
ال��زكاة إلعداد قوة مالية للدعوة إلى اهلل ولكش��ف الش��به عن الدي��ن ويرى دخوله يف
الجهاد يف سبيل اهلل(.)1

( )1الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفتاواه .142/4
( )2سورة البقرة.٢٦٢ :
( )3سبق تخريجه.
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ومعلوم عند العلماء والفقهاء على وجه الخصوص أن األلفاظ هي قوالب للمعاين وعليه
فإن ألفاظ القرآن والسنة عند األصوليين ثالثة أقسام (النص والظاهر والمجمل)(.)1

قسم يقطع بفحواه وهو النص وهذا ليس منه أي تفسير ل (سبيل اهلل) يف اآلية ولو ثبت
شيء من هذا لم يقع خالف أصال؛ ألنه ال اجتهاد مع النص.
وقس��م يظهر معناه باالحتمال وهو الظاهر عند األصوليين وعليه تحمل أقوال الس��لف
ومن بعدهم يف تفس��ير (ويف س��بيل اهلل) بالتقييد واإلطالق والخصوص والعموم كما
هو معروض يف هذا البحث

مصرف (وفي سبيل اهلل)

وقسم يرتدد بين جهتين من غير ترجيح لواحدة منهما.

وأخيرا أقول:

 -1إذا أج��از بع��ض الفقهاء أن يعطى الرجل من الزكاة ليحج مع أن من لم يجد الزاد
ليس بمستطيع للحج وال حج عليه ثم إن نفع الحج قاصر على صاحبه فإعطاء الزكاة
للداعي��ة الواجب عليه التبليغ ممن نفعه متعد أولى أو صرفها على تأمين طرق الحج
وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج -أولى من صرفها على فرد يحج عن
نفسه -وهذا كله إذا لم يوجد مصرف آخر يصرف على تلك الخدمات الضرورية.
 -2وإذا أجاز بعض علماء الس��لف إعطاء طلب��ة العلم المتفرغين له ولو كانوا أغنياء
من س��هم (ويف س��بيل اهلل) يف ال��زكاة ولو زاد عن حاجتهم الضروري��ة فإن دفع الزكاة
على مصالح األمة وأعمال الرب والخير ليست بأقل من إعطاء طلبة العلم منها.

 -3وإذا كان الغازي يعطى من الزكاة ولو كان غنيا فالدعاة إلى اهلل الذين أوقفوا أنفسهم
لحماية جناب اإلسالم والذود عن حياضه ونشره وتعليم أحكامه أولى بأن يعطوا منها.

 -4وإذا كان (العامل��ون عليه��ا) ونفعه��م خ��اص يعطون من الزكاة وه��م أغنياء فإن
صرفه��ا عل��ى جمعيات الرب وجمعي��ات تحفيظ القرآن الكريم ومراف��ق الدعوة عامة
( )1انظر المنخول من تعليقات األصول ص .164
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حري أن ينفق عليها منها.

 -5وإذا كان��ت وزارات الحرب والدفاع يف البالد اإلس�لامية ترص��د لها الميزانيات
الضخم��ة بخ�لاف الجهاد بالدعوة أف�لا يجوز حينئذ أن يصرف عل��ى مراكز الدعوة
ومرافق الخير من الزكاة ومن سهم (سبيل اهلل) على وجه الخصوص!؟

 -7وإذا كان��ت ال��زكاة -عند المالكي��ة( – )1تعطى ألهل األه��واء إذا كانوا محتاجين
ألهن��م مس��لمون يرثون ويورثون .أفال يجوز حينئذ أن تدفع إل��ى الدعاة الهداة الذين
يخرجون الناس من الظلمات إلى النور؟..
 -8وإذا كان (المؤلفة قلوهبم) يعطون وهم أغنياء ويوقف نصيبهم إذا لم تدع الحاجة
إليهم فإن صرف الزكاة يف المصالح والمرافق العامة الضرورية -أولى وأهم ال سيما
والحاجة ماس��ة اليوم إلى نش��ر الدين ورد ش��به الملحدين عن طريق وسائل اإلعالم
والفضائيات واإلنرتنت على وجه الخصوص.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -6وإذا ج��از لول��ي األم��ر النظر يف دفع ال��زكاة إلى صنف واح��د أو أكثر -إذا كانت
الحاج��ة في��ه أو إليه أكثر من غيره -فله النظر يف س��هم (ويف س��بيل اهلل ) وصرفه على
المصال��ح والمناف��ع العامة لألمة الس��يما إذا ضعفت مخرجات الخزين��ة العامة تبعا
إليراداهتا وقرر ذلك أهل الحل والعقد يف األمة.

 -9وإذا كانت بعض (األقليات) اإلسالمية يف العالم قد يجد الفرد منهم ما يكفيه ولكنهم
ال يس��تطيعون مجتمعين إنش��اء مرفق عام لهم كبناء مسجد أو مدرسة تعلمهم وناشئتهم
أم��ور دينه��م أو مصح��ة طبية تعالج مرضاه��م أو حفر بئر أو تنقية ماء لش��رهبم الخ .أفال
يجوز حينئذ دفع الزكاة يف مثل مشاريعهم هذه وتدفع إلى من هو أقل منهم حاجة؟
 -10وإذا كانت الزكاة تدفع إلصالح ذات البين -وقد يكون اإلصالح محدودا بين
اثني��ن أو طائفتي��ن فم��ن باب أولى أن تدف��ع لرفع النزاع وحفظ أم��ن الناس وحياهتم

( )1انظر البيان والتحصيل .392/2
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بإنش��اء المالجئ والحصون والمستش��فيات لعالج المرضى وحف��ظ أمن المجتمع
وطرق الحج وغيرها من مصالح األمة.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -11وإذا كان القص��د من الجهاد يف س��بيل اهلل بالس�لاح هو أن تك��ون كلمة اهلل هي
العلي��ا فإن هذا الغرض يتحق��ق بإعداد الرجال عقيدة وفكرا وس��لوكا وبجمع المال
واس��تثماره يف المج��االت اإلقتصادية المش��روعة -اس��تعدادا لذلك اليوم ال س��يما
والغ��زو العس��كري للكف��ار معطل اليوم بس��بب ضعف المس��لمين وتغل��ب الكفار
عليهم .والرس��ول ﷺ يقول( :من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من
النفاق) رواه مسلم .وهذا أقل األحوال.
***

مالحق البحث
الملحق ()1

فتوى المجمع العلمي بمكة المكرمة
القرار الرابع

بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر يف باكستان

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي اإلس�لامي بدورته الثامن��ة المنعقدة بمكة المكرمة فيما
بين  27ربيع اآلخر 1405هـ و 8جمادى األولى 1405هـ بناء على الخطاب الموجه
إلى س��ماحة الش��يخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز من سفارة الباكستان بجدة رقم/4
سياس��ية  38/36وتاري��خ  27يولوي��و 1983م ومش��فوعه اس��تفتاء بعن��وان (جمع
وتقس��يم الزكاة والعشر يف باكس��تان) والمحال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع
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الفقهي بخطابه رقم  2/2601وتاريخ  16ذي القعدة 1403هـ).

وبعد اطالع المجلس على ترجمة االس��تفتاء ال��ذي يطلب اإلفادة هل أحد مصارف
ال��زكاة الثماني��ة المذكورة وه (س��بيل اهلل) يقصر معناه على الغزاة يف س��بيل اهلل أو أن
سبيل اهلل عام لكل وجه من وجوه الرب من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد
والربط وتعليم العلم وبث الدعاة ...الخ؟

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء يف المسألة قولين:

القول الثاين :أن سبيل اهلل شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من
بناء المس��اجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجس��ور وإعداد
المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين والمسلمين
وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين

مصرف (وفي سبيل اهلل)

أحدهما :قصر معنى -يف س��بيل اهلل – يف اآلية الكريمة على الغزاة يف س��بيل اهلل وهذا
رأي جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب (ويف س��بيل اهلل) من
الزكاة على المجاهدين الغزاة يف سبيل اهلل تعالى.

وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس باألكثرية ما يلي:

 -1نظ��را إل��ى أن القول الثاين ق��د قال به طائفة من علماء المس��لمين وأن له حظا من
النظر يف بعض اآليات الكريمة مثل قوله تعالى( :الذين نيفقون أموالهم يف س��بيل اهلل
ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى) ومن األحاديث الش��ريفة مثل ما جاء يف س��نن أبي
داود أن رج�لا جعل ناقة يف س��بيل اهلل فأرادت امرأته الحج فق��ال لها النبي صلى اهلل
عليه وسلم :اركبيها فإن الحج من سبيل اهلل).

 -2ونظ��را إل��ى أن القصد من الجهاد بالس�لاح هو إعالء كلم��ة اهلل تعالى وأن إعالء
كلم��ة اهلل يك��ون بالقت��ال ويكون -أيضا -بالدع��وة إلى اهلل تعالى ونش��ر دينه بإعداد
الدعاة ودعمهم ومس��اعدهتم على أداء مهمتهم فيك��ون كال األمرين جهادا لما روى
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اإلم��ام أحمد وصححه الحاكم ع��ن أنس رضي اهلل عنه أن النب��يﷺ قال( :جاهدوا
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)

 -3ونظرا إلى أن اإلسالم محارب -بالغزو الفكري والعقدي من المالحدة واليهود
والنصارى وسائر أعداء الدين وأن لهؤالء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه
يتعين على المس��لمين أن يقابلوهم بمثل الس�لاح الذي يغزون به اإلسالم وربما هو
أنكى منه.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -4ونظ��را إل��ى أن الحروب يف البالد اإلس�لامية أصبح له��ا وزارات خاصة هبا ولها
بن��ود مالية يف ميزانية كل دول��ة بخالف الجهاد بالدعوة فإن��ه ال يوجد له يف ميزانيات
غالب الدول مس��اعدة وال عون لذلك كله فإن المجل��س يقرر -باألكثرية المطلقة-
دخ��ول الدعوة إلى اهلل تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها ف معنى -يف س��بيل اهلل
يف اآلية الكريمة.
هذا وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التواقيع
وقد تخلف عن الحضور يف هذه الدورة كل من :فضيلة الدكتور يوس��ف القرضاوي
ومعالي الدكتور محمد رشيدي وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي ومعالي اللواء
الركن محمود ش��يت خطاب وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف وفضيلة الشيخ
أبو الحسن علي الحسني الندوي.
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الملحق ()2

فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهلل
( -1082وللدعوة إلى اهلل وكشف الشبه عن الدين)

وهاهن��ا أمر مهم يصح أن يصرف فيه من ال��زكاة وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى اهلل

ولكشف الشبه عن الدين وهذا يدخل يف الجهاد وهذا من أعظم سبيل اهلل.

ف��إن البلوى عمت والناس نظرهم إلى ما يبذلون وينفقون ثم بلوى التفكك والتباعد
يف القلوب الش��يء الكثير ضعف نظر وضعف إيمان بالجامع .والموجود اآلن أنه إذا
وجد بين فالن وفالن شيء يسير جعله هذا الشيء يقول يف عرضه ويتتبع عوراته ولو

مصرف (وفي سبيل اهلل)

فإن قام والة األمر بذلك فإنه متعين عليهم هذا من أهم مقاصد الوالية التي من أجلها
أم��ر بالس��مع والطاعة لحماية حوزة الدي��ن فإذا أخل بذلك من جه��ة الوالة فواجب
على المس��لمين أن يعملوا هذا ال س��يما يف هذه الس��نين فقد كان يف نجد يف كل س��نة
يبذل��ون جه��ادا ألجل التقوي به فلقد كان الناس يجمعون منه الش��يء الكثير للدعوة
إل��ى اهلل وقم��ع المفس��دين بالكالم والنش��ر فإنه متعي��ن وهؤالء أهل البدع والفس��اد
يعتنون بذلك.

بعضها كذب ويقول ويقول وإال فالعاقل يرتك أش��ياء ألش��ياء بل العقل يدل على أن
مثل هذه ينبغي أن ترفض وال يجعل لها مواالة وال معاداة.

(تقرير)
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قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة
الملحق ()3

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم ()3

بشأن توظيف الزكاة

أما بعد:

يف مشاريع ذات ريع بال تمليك فردي للمستحق

مصرف (وفي سبيل اهلل)

إن مجل��س مجم��ع الفقه اإلس�لامي المنعقد يف دورة مؤتمره الثال��ث بعمان عاصمة
المملكة األردنية الهاشمية من  13 -8صفر 1407هـ 16-11 /أكتوبر 1986م).
بعد اطالعه على البحوث المقدمة يف موضوع «توظيف الزكاة يف مش��اريع ذات ريع
بال تمليك فردي للمستحق» وبعد استماعه آلراء األعضاء والخرباء فيه.

قرر:

يج��وز م��ن حيث المبدأ توظي��ف أموال الزكاة يف مش��اريع اس��تثمارية تنتهي بتمليك
أصح��اب االس��تحقاق ال��زكاة أو تكون تابع��ة للجهة الش��رعية المس��ئولة عن جمع
الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماس��ة الفورية للمستحقين وتوافر
الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.

واهلل أعلم.
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الملحق ()4

توصيات الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة

المنعقد بالقاهرة يف  16-14ربيع األول 1409هـ

مصرف (يف س��بيل اهلل) :يراد به الجهاد بمعناه الواس��ع الذي ق��رره الفقهاء بما مفاده

حف��ظ الدين وإعالء كلمة اهلل ويش��مل م��ع القتال الدعوة إلى اإلس�لام والعمل على
تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له,
وهبذا ال يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده.

أ -تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية اإلسالم وتصد العدوان على
المسلمين يف شتى ديارهم مثل حركات الجهاد يف فلسطين وأفغانستان والفلبين
ب -دع��م الجهود الجهوية الفردية والجماعية الهادفة إلعادة حكم اإلس�لام وإقامة
ش��ريعة اهلل يف دي��ار المس��لمين ومقاومة خطط خصوم اإلس�لام إلزاح��ة عقيدته
وتنحية شريعته عن الحكم.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

ويدخل تحت الجهاد هبذا المعنى الشامل ما يلي:

ج -تموي��ل مراك��ز الدعوة إلى اإلس�لام التي يق��وم عليها رجال صادق��ون يف البالد
غير اإلسالمية هبدف نشر اإلس�لام بمختلف الطرق الصحيحة التي تالئم العصر
وينطبق هذا الوصف على كل مس��جد يقام يف بلد غير إسالمي يكون مقرا للدعوة
اإلسالمية.

د -تمويل الجهود الجادة التي تثبت اإلس�لام بين األقليات اإلسالمية يف الديار التي
تس��لط فيها غير المس��لمين على رقاب المس��لمين والتي تتعرض لخطط تذويب
البقية الباقية من المسلمين يف تلك الديار.
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( )1مراجع اللغة العربية

فهرس المراجع( )1

 هتذيب اللغة تأليف محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت 073هـ)تحقيق محمد عوض مرعب دار إحياء الرتاث العربي – بيروت ط األولى2001 ،م

 الصح��اح تألي��ف إس��ماعيل بن حماد الجوه��ري(ت 393هـ) تحقي��ق أحمد عبدالغفور عطار ط الشربتلي.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 القاموس المحيط تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ) ط .الحلبيوأوالده 1371هـ.
 لسان العرب تأليف محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظوراألنصاري (المتوىف711 :هـ) دار صادر – بيروت ط الثالثة 1414 -هـ.

 -النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير (ت 606هـ) الناشر :المكتبة العلمية

 -بيروت9931 ،هـ 9791 -م تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي.

( )2مراجع التفسير وعلوم القرآن:

 -أحكام القرآن تأليف أبي بكر الجصاص (ت 370هـ) ط .دار الكتاب العربي بيروت

أحكام القرآن تأليف أبي بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي (ت 543هـ) ط العلمية

 أحكام القرآن لإلمام الش��افعي(ت204هـ) جمعها البيهقي ط .دار الكتب العلميةبيروت 1395هـ.

 -أحكام القرآن للكيا الهراسي الطربي(ت 504هـ) ط .دار الكتب الحديثة القاهرة.

 األس��اس يف التفس��ير تأليف س��عيد حوى (ت 1409هـ) ط .دار الس�لامة للطباعةوالنشر الطبعة الثالثة 1409هـ.
( )1رتبت حسب حروف الهجاء يف كل فن.
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 األش��باه والنظائر تأليف الحس��ين بن محمد الدامغاين(ت 478ه��ـ) ط .دار العلمبيروت الطبعة األولى 1970م.
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل تأليف أبي سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازيالبيضاوي (المتوىف685 :هـ) تحقيق محمد عبد الرحمن المرعش��لي الناشر :دار
إحياء الرتاث العربي – بيروت الطبعة :األولى  1418 -هـ.

 البح��ر الزخار ألحم��د بن يحيى بن المرتض��ى (ت 840ه��ـ) دار الحكمة اليمانيةصنعاء.

 بصائ��ر ذوي التميي��ز لمحمد بن يعق��وب الفيروز آبادي (ت817ه��ـ) ط .المكتبةالعلمية بيروت.
 تبصير الرحمن وتيس��ير المن��ان لعلي بن أحمد المهايم��ي (ت835هـ) ط .بوالقبمصر نشر عالم الكتب بيروت.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 البحر المحيط ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي (ت 745هـ) تحقيق صدقيمحمد جميل الناشر :دار الفكر – بيروت الطبعة1420 :هـ.

 التحري��ر والتنوي��ر لمحم��د الطاهر ب��ن محمد بن محم��د الطاهر بن عاش��ور (ت1393هـ) الناشر :الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر1984 :هـ.
 التس��هيل لعل��وم التنزي��ل لمحمد بن أحمد ب��ن محمد بن عب��د اهلل ،ابن جزي (ت741هـ) تحقيق الدكتور عبد اهلل الخالدي الناشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم
– بيروت الطبعة :األولى 1416 -هـ.

 -تفسير آيات األحكام لمناع خليل القطان (ت1420هـ) مطبعة المدين بالقاهرة.

 تفس��ير اب��ن أبي حات��م لعبد الرحمن بن محم��د بن أبي حات��م (ت327هـ) تحقيقأسعد محمد الطيب نشر مكتبة نزار الباز مكة المكرمة.
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 -تفسير البغوي – ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ) إحياء الرتاث.

 -تفسير القرآن ألبي المظفر السمعاين (ت 489هـ) دار الوطن الرياض.

 تفسير القرآن ألحمد مصطفى المراغي (ت 1371هـ) الناشر :شركة مكتبة ومطبعةمصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر الطبعة :األولى1365 ،هـ 1946 -م
 تفس��ير القرآن لمحمود شلتوت (ت1383هـ) دار الشريف بيروت الطبعة السابعة1399هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 التفسير القرآين للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد 1390هـ) الناشر :دارالفكر العربي – القاهرة.
 تفس��ير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رش��يد رضا (ت 1354هـ) الناشر:الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر 1990 :م.

 -تفسير القرآن العظيم إلسماعيل بن كثير (ت 774هـ) ت سالمة.

 التفس��ير الكبي��ر لمحم��د بن عمر ال��رازي (ت 606هـ) الناش��ر :دار إحياء الرتاثالعربي – بيروت الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.

 -تفسير القرآن العظيم لعبد المنعم خفاجي (ت  1427هـ) مكتبة النجاح القاهرة.

 التفسير المنير لوهبة الزحيلي (ت1436هـ) دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكربدمشق ط1411 .هـ.

 التفس��ير الواض��ح لمحم��د محمود حج��ازي (ت 1392ه��ـ) الناش��ر :دار الجيلالجديد  -بيروت

 -الطبعة :العاشرة 1413 -هـ.

 توفي��ق الرحم��ن يف دروس الق��رآن لفيص��ل بن عب��د العزيز المب��ارك النجدي (ت1376ه��ـ) حققه وخرج أحاديث��ه وعلق عليه :عبد العزيز بن عب��د اهلل بن إبراهيم
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الزير آل محمد الناش��ر :دار العاصمة ،المملكة العربية الس��عودية  -الرياض ،دار
العليان للنشر والتوزيع ،القصيم – بريدة الطبعة :األولى 1416 ،هـ 1996 -م.

 تيس��ير البيان ألح��كام القرآن لمحمد ب��ن علي المورعي(ت 825ه��ـ) مطبوعاترابطة العالم اإلسالمي تحقيق أحمد المقري.

 تيس��ير الكريم الرحمن يف تفس��ير كالم المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ت1376هـ) تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة:
األولى 1420هـ 2000-م.

 الجام��ع ألح��كام القرآن لمحمد ب��ن أحمد القرطبي (ت 671ه��ـ) تحقيق :أحمدالربدوين وإبراهيم أطفيش الناش��ر :دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة :الثانية،
1384هـ 1964 -م.
 الجواه��ر يف تفس��ير القرآن لطنط��اوي جوه��ري (ت1359هـ) دار إحي��اء الرتاثالعربي بيروت الطبعة الرابعة 1412هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 جام��ع البي��ان يف تأويل الق��رآن لمحمد بن جري��ر الطربي (ت 310ه��ـ) المحقق:أحمد محمد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى1420 ،هـ 2000 -م.

 الجواهر الحس��ان يف تفس��ير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي (ت 875هـ) دار إحياءالرتاث العربي ببيروت الطبعة األولى 1418هـ.

 -الحاشية على البيضاوي لمحيي الدين شيخ زاده (ت 950هـ) دار صادر بيروت.

 -الحاشية على البيضاوي للشهاب الخفاجي ( 1069هـ)

 الحاشية على الجاللين ألحمد الصاوي (ت1241هـ) دار إحياء الرتاث العربي بيروت. -الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت756هـ) دار القلم -دمشق.

 -الدر المنثور لجالل الدين السيوطي (ت 911هـ) دار الفكر بيروت الطبعة األولى 1403هـ.
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 الس��راج المنير يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا الحكيم الخبير ش��مسلمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 977هـ) الناشر :مطبعة بوالق (األميرية)
– القاهرة عام النشر 1285 :هـ.
 التفس��ير المظه��ري لمحم��د ثن��اء اهلل المحقق :غالم نبي التونس��ي الناش��ر :مكتبةالرشدية – الباكستان الطبعة1412 :هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 روح المع��اين يف تفس��ير الق��رآن العظي��م والس��بع المث��اين لمحمود األلوس��ي (ت1270ه��ـ) تحقيق :علي عبد الباري عطية الناش��ر :دار الكت��ب العلمية – بيروت
الطبعة :األولى1415 ،هـ.

 زاد المس��ير يف علم التفس��ير لعبد الرحمن بن الج��وزي (ت 597هـ) تحقيق :عبدالرزاق المهدي الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة :األولى 1422 -هـ.

 عمدة الحفاظ ألحمد يوس��ف الس��مين الحلبي (ت756ه��ـ) عالم الكتب بيروتالطبعة األولى 1414هـ.
 غرائ��ب الق��رآن ورغائ��ب الفرقان للحس��ن بن محم��د النيس��ابوري (ت 850هـ)المحقق :الش��يخ زكريا عمي��رات الناش��ر :دار الكتب العلمية – بي��روت الطبعة:
األولى 1416 -هـ.

 فتح القدير الجامعة بين الرواية والدراية لمحمد بن علي الش��وكاين (ت 1250هـ)الناش��ر :دار اب��ن كثي��ر ،دار الكل��م الطيب  -دمش��ق ،بي��روت الطبع��ة :األولى -
1414هـ.

 فتح البيان يف مقاصد القرآن لصديق حس��ن خ��ان (ت 1307هـ) المكتبة العصريةبيروت 1412هـ.
 الفريد يف إعراب القرآن المجيد لحس��ن الهمداين (ت 643هـ) تحقيق حسن النمردار الثقافة الدوحة.
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 -الفوائد المشوق إلى علوم القرآن البن النقيب (ت698هـ) دار الكتب العلمية بيروت.

 -يف ظالل القرآن لسيد قطب (ت1387هـ) ط .دار الشرق بيروت.

 -الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري (ت528هـ) دار الكتب العلمية بيروت.

 كش��ف الس��رائر يف الوجوه والنظائر لمحمد بن محمد العماد (ت887هـ) مؤسسةشباب الجامعة باإلسكندرية.

 لباب التأويل يف معاين التنزيل لعلي بن محمد الخازن (ت 741هـ) تصحيح محمدعلي شاهين الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى1415 ،هـ.

 مجمع البيان للفضل بن الحس��ن الطربس��ي (ت552هـ) دار إحياء الرتاث العربيبيروت 1379هـ.

 المح��رر الوجيز يف تفس��ير الكت��اب العزيز لعب��د الحق بن بن عطي��ة (ت 542هـ)تحقيق عبد السالم عبد الشايف محمد الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة:
األولى 1422 -هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ) المحقق محمد باسلعيون السود الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى 1418 -هـ.

 م��دارك التنزي��ل وحقائ��ق التأوي��ل لعب��د اهلل النس��في (ت 710ه��ـ) حققه وخرجأحاديثه :يوس��ف علي بديوي راجعه وقدم له :محيي الدين ديب مستو الناشر دار
الكلم الطيب ،بيروت الطبعة :األولى 1419 ،هـ 1998 -م.

 -مراح لبيد لعمر النواوي الجاوي (ت1316هـ) دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.

 -من لطائف التفسير ألحمد فرح عقيالن (ت1417هـ) دار اليقين ودار القبلتين.

 -معاين القرآن ليحيى بن زياد الفراء (ت 207هـ) عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة.

 -نزه��ة األعي��ن النواظر ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت597هـ) مؤسس��ة
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الرسالة بيروت الطبعة األولى 1404هـ.

 نظم الدرر يف تناس��ب اآليات والس��ور لربهان الدين البقاعي (ت885هـ) المكتبةالبخارية مكة المكرمة.

 -المفردات يف غريب القرآن.

 للحسين بن محمد الراغب (ت 502هـ) المحقق :صفوان عدنان الداودي الناشر:دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت الطبعة :األولى 1412 -هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 النك��ت والعي��ون لعلي ب��ن حبيب الم��اوردي (ت450ه��ـ) نش��ر وزارة األوقافوالشئون اإلسالمية بالكويت.

 ني��ل الم��رام من تفس��ير آيات األحكام لصديق حس��ن خ��ان (ت 1307هـ) مطبعةالمدين القاهرة 1382هـ.

 -الوجوه والنظائر لسليمان القرعاوي مكتبة الرشد الرياض الطبعة األولى 1410هـ.

 الوس��يط يف تفس��ير آي��ات الق��رآن المجيد ألبي الحس��ن علي بن أحم��د الواحدي(ت468هـ) توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة.

( )3مراجع السنة النبوية:

 اآلح��اد والمث��اين البن أبي عاصم (ت 287هـ) دار الراي��ة بالرياض الطبعة األولى1411هـ تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة.
 إرواء الغلي��ل لمحمد ب��ن ناصر الدين األلباين (ت 1420هـ) المكتب اإلس�لاميبيروت الطبعة األولى 1399هـ.
 األس��ماء المبهمة يف األنب��اء المحكمة ألبي بكر الخطيب البغ��دادي (ت463هـ)تحقيق عز الدين السيد نشر مكتبة الخانجي القاهرة.

 -االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب القرطبي (ت 563هـ) مطبوع هبامش اإلصابة.
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 -اإلصابة ألحمد بن حجر العسقالين (ت852هـ) دار صادر بيروت.

 -بذل المجهود لخليل بن أحمد السهارنفوي (ت1346هـ) دار الكتب العلمية بيروت.

 تقريب التهذيب ألحمد بن حجر العسقالين (ت852هـ) المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. -التمهيد البن عبد الرب (ت563هـ) طبع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

 هتذيب الكمال لجمال الدين المزي (ت 742هـ) مؤسس��ة الرس��الة بيروت الطبعةاألولى 1408هـ.

 سبل السالم لمحمد بن إسماعيل الصنعاين (ت 1182هـ) الناشر :دار الحديث. س��نن أبي داود لس�� َليمان بن األَ ْش��ع ِث (ت س��نة  275هـ) أرقام األحاديث تتوافق
َ
ُ َْ
م��ع طبعة دار الفك��ر  -بيروت .أرقام األج��زاء والصفحات تتواف��ق مع طبعة دار
القبلة – بيروت.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 جامع المس��انيد والس��نن للحافظ ابن كثي��ر ( 774هـ) دار الكت��ب العلمية بيروتالطبعة األولى.

 سنن الرتمذي لمحمد بن عيسى الرتمذي ،أبو عيسى (ت 279هـ) تحقيق وتعليق:أحمد محمد ش��اكر (ج��ـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج��ـ  )3وإبراهيم عطوة
ع��وض الم��درس يف األزهر الش��ريف (جـ  )5 ،4الناش��ر :ش��ركة مكتب��ة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي – مصر الطبعة :الثانية 1395 ،هـ 1975 -م.

 السنن الكربى ألحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) دار صادر بيروت مصورةعن دار المعارف العثمانية بالهند.
 الس��نن (المع��روف بالس��نن الك�برى) ألحم��د بن ش��عيب النس��ائي (ت 303هـ)المحق��ق :مركز البح��وث بدار التأصيل الناش��ر :دار التأصي��ل – القاهرة الطبعة:
األولى 1433 ،هـ 2012 -م.
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 س��نن اب��ن ماجه لمحمد بن يزي��د القزويني (ت 275ه��ـ) دار الفكر بيروت وطبعةأخرى بتحقيق فؤاد عبد الباقي.

 -شرح الزرقاين على الموطأ لمحمد الزرقاين (ت 1125هـ) نشر أحمد عبد الحميد الحنفي.

 ش��رح الطيبي على المش��كاة للحس��ين بن عبد اهلل الطيبي (ت 743هـ) مكتبة البازمكة المكرمة.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 ش��رح السنة للحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ) تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهير الش��اويش الناش��ر :المكتب اإلس�لامي  -دمش��ق ،بي��روت الطبعة:
الثانية1403 ،هـ 1983 -م.

 صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311هـ) المكتب اإلسالمي بيروت. صحي��ح البخ��اري لمحمد بن إس��ماعيل البخاري (ت 259ه��ـ) المحقق :محمدزهي��ر بن ناصر الناصر الناش��ر :دار ط��وق النجاة (مصورة عن الس��لطانية بإضافة
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األولى1422 ،هـ.

 صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان البس��تي (ت 354هـ) مؤسس��ة الرسالة بيروتتحقيق شعيب األرناؤوط حسين األسد.
 صحي��ح مس��لم لمس��لم بن الحج��اج القش��يري (ت 261هـ) نش��ر إدارة البحوثالعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض.
 -فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين (ت852هـ) الطبعة السلفية.

 -الطبقات الكربى البن سعد (ت 230هـ) دار صادر بيروت.

 -الغوامض والمبهمات لخالد بن بشكوال (ت 578هـ) دار األندلس الخضراء جدة.

 الكنى واألس��ماء لمحمد بن أحمد الدوالبي (ت 310هـ) تحقيق أبي قتيبة نظر محمدالفاريابي الناشر :دار ابن حزم  -بيروت /لبنان الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000-م.
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 اللؤلؤ والمرجان جمع فؤاد عبد الباقي (ت 1388هـ) نشر وزارة األوقاف والشئوناإلسالمية بالكويت.

 مجمع بحار األنوار لمحمد بن طار الفتني (ت 986هـ) دار الكتاب اإلسالمي القاهرة. -المستدرك ألبي عبد اهلل النيسابوري الحاكم (405هـ) مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

 المس��تفاد من مبهمات المتن واإلس��ناد ألبي زرعة العراقي (ت826هـ) دار الوفاءللطباعة والنشر.

 -المسند لإلمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) ط الرسالة.

 -مسند الطيالسي لسليمان بن داود الطيالسي (ت 204هـ) دار المعرفة.

 مصب��اح الزجاجة ألحمد البوصيري (ت 840هـ) ط الدار العربية للطباعة بيروتتحقيق الكشناوي.

 مصابيح الس��نة للحس��ين بن مس��عود البغوي (ت 516هـ) ط دار المعرفة بيروتتحقيق يوسف المرعشلي.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 -المسند ألبي يعلى الموصلي (ت 307هـ) تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون للرتاث.

 المصن��ف لعبد اهلل بن أبي ش��يبة (ت 235هـ) الدار الس��لفية بومب��اي الهند تحقيقمختار الندوي.

 المطال��ب العالية بزوائد المس��انيد الثمانية ألحمد بن حجر العس��قالين (المتوىف:852ه��ـ) المحقق )17( :رس��الة علمية قدم��ت لجامعة اإلمام محمد بن س��عود
تنس��يق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري الناشر :دار العاصمة ،دار الغيث
– السعودية الطبعة :األولى1419 ،هـ.
 المعج��م الكبي��ر لس��ليمان ب��ن أحم��د الطرباين(ت360هـ)من منش��ورات وزارةاألوقاف العراقية.
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 -المنتقى شرح الموطأ ألبي الوليد الباجي (ت 494هـ) دار الكتاب العربي بيروت.

 -الموطأ لإلمام مالك بن أنس (ت 179هـ)  -مكنز برتقيم الشاملة آليا).

 نص��ب الراية لعبد اهلل بن يوس��ف الزيلعي (ت 762هـ) المكتبة اإلس�لامية الطبعةالثالثة 1393هـ.

 النهاي��ة يف غري��ب الحديث واألث��ر لمجد الدين اب��ن األثير (ت 606هـ) الناش��ر:لمكتب��ة العلمي��ة  -بيروت1399 ،ه��ـ 1979 -م تحقيق :طاه��ر أحمد الزاوى -
محمود محمد الطناحي.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 )4( -مراجع الفقه:

 األس��ئلة واألجوبة الفقهية لعبد العزيز الس��لمان (1422هـ) طبع على نفقة ش��ركةالراجحي للصرافة والتجارة.

 اإلس�لام عقي��دة وش��ريعة لمحمود ش��لتوت (ت 1383هـ) دار الش��روق القاهرةالطبعة العاشرة 1400هـ.
 -اإلفصاح ليحيى بن محمد بن هبيرة (ت 560هـ) ط المؤسسة السعيدية الرياض.

 اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الشربيني (ت 977هـ) المحقق:مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر الناشر :دار الفكر – بيروت.

 األم لإلمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) الناشر :دار المعرفة – بيروتسنة النشر1410 :هـ1990/م.

 األم��وال للقاس��م بن س�لاّم (المت��وىف224 :هـ) المحق��ق :خليل محم��د هراس.الناشر :دار الفكر - .بيروت.

 اإلنصاف لعلي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ) الطبعة األولى 1376هـ تحقيقخليل هراس.
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 -إنفاق الزكاة يف المصالح العامة لمحمد أبي فارس ط دار الفرقان 1403هـ.

 إيض��اح الدالئ��ل يف التقري��ب بين المس��ائل لعبد الرحي��م الزري��راين الحنبلي (ت741هـ) مطبوعات جامعة أم القرى تحقيق عمر السبيل.

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لمسعود الكاساين (ت 587هـ) الناشر :دار الكتبالعلمية الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
 بداي��ة المجتهد وهناية المقتص��د ألبي الوليد محمد بن رش��د الحفيد (ت595هـ)الناشر :دار الحديث – القاهرة تاريخ النشر1425 :هـ 2004 -م.

 تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد الس��مرقندي (ت نحو 540هـ) الناشر :دار الكتبالعلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :الثانية 1414 ،هـ 1994 -م.
 -جواهر اإلكليل لصالح األزهري (ت 1335هـ) دار المعرفة بيروت.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 البي��ان والتحصي��ل المؤلف :ألبي الولي��د محمد بن أحمد بن رش��د القرطبي (ت520هـ) حققه :د محمد حجي وآخرون الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت –
لبنان الطبعة :الثانية 1408 ،هـ 1988 -م.

 حاش��ية ال��درر عل��ى الغرر لعب��د الحليم الحنف��ي (ت 1088هـ) ط دار س��عادات1311هـ.

 -حاشية الدسوقي محمد بن أحمد المالكي (ت 1230هـ).

 حاشية الطحطاوي ألحمد الطحطاوي (ت1269هـ) دار المعرفة للطباعة والنشرربيروت 1396هـ.
 حاش��ية ابن عابدين لمحمد أمين ب��ن عابدين (ت 1252هـ) مكتبة مصطفى البابيالحلبي وأوالده الطبعة الثالثة 1386هـ.

 -الحاوي الكبير لعلي بن محمد الماوردي (ت 450هـ) دار المكتبة العلمية بيروت
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تحقيق علي معوض الطبعة األولى 1414هـ.

 حج��ة اهلل البالغة ألحمد ولي اهلل الدهلوي (ت 1176هـ) المحقق :الس��يد س��ابقالناش��ر :دار الجي��ل ،بي��روت – لبن��ان الطبعة :األولى ،س��نة الطب��ع 1426 :هـ -
2005م.
 الدرر الحكام يف ش��رح غرر األحكام للقاضي منال خس��رو (ت 885هـ) المطبعةالعثمانية سنة 1318هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 روض��ة الطالبي��ن وعمدة المفتين ليحيى بن ش��رف الن��ووي (ت 676هـ) تحقيق:زهير الش��اويش الناش��ر :المكتب اإلس�لامي ،بيروت -دمش��ق -عم��ان الطبعة:
الثالثة1412 ،هـ 1991 /م.

«الروضة النّد َّية» لصديق خان (ت
 الروضة الندية (ومعها:ُ
الرضية على َّ
التعليقات َّ
1307ه��ـ) التعليقات بقلم :العالمة المحدِّ ث الش��يخ محمد ن ِ
َاصر الدّ ين األل َباين
َّ
حس��ن بن علي ب��ن َعبد الحميد
ضب��ط َّ
نص��ه ،وح َّققهَ ،و َقام على نش��ره :علي بن َ
األثري الناش��رَ :د ُار ابن الق ِّيم للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية
لبي
ّ
َ
الح ُّ
السعوديةَ ،دار ابن ع َّفان للنشر والتوزيع ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية الطبعة:
األولى 1423 ،هـ 2003 -م.
 زاد المع��اد يف ه��دي خير العباد البن قيم الجوزية (ت 751هـ) الناش��ر :مؤسس��ةالرس��الة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلس�لامية ،الكويت الطبعة :السابعة والعشرون
1415هـ 1994/م.

 -الزوائد لمحمد بن عبد اهلل آل حسين (ت1381هـ) المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة.

 شرح الزركشي لمحمد بن عبد اهلل الزركشي (ت 772هـ) تحقيق عبد اهلل الجربينالطبعة األولى 1410هـ.
 -ش��رح كتاب الني��ل لمحمد يوس��ف اطفي��ش (ت 1332هـ) مكتبة اإلرش��اد جدة
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الطبعة الثانية 1405هـ.

 الش��رح الكبير على مت��ن المقنع لعبد الرحمن بن قدامة (ت 682هـ) الناش��ر :دارالكتاب العربي للنشر والتوزيع.
 الش��رح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوىف:1421هـ) دار النشر :دار ابن الجوزي الطبعة :األولى1422 ،هـ 1428 -هـ.

 شرح الكوكب المنير البن النجار الحنبلي (ت972هـ) تحقيق نزيه حماد ومحمدالزحيلي مطبوعات جامعة أم القرى.

 غنية ذوي األحكام يف بغية درر الحكام لحسن بن عماد الشرنبالين (ت 1069هـ)مطبوع هبامش الدر الحكام المطبعة العثمانية سنة 1318هـ.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 عق��د الجواه��ر الثمين��ة يف مذهب عالم المدين��ة المؤلف :أبو محم��د جالل الدينعبد اهلل بن نجم بن ش��اس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوىف616 :هـ)
دراس��ة وتحقي��ق :أ .د .حمي��د بن محم��د لحمر الناش��ر :دار الغرب اإلس�لامي،
بيروت – لبنان الطبعة :األولى1423 ،هـ 2003 -م.

 -الفتاوى لمحمود شلتوت (1383هـ) دار الشروق القاهرة الطبعة العاشرة 1400هـ.

 الفتاوى الس��عدية لعبد الرحمن بن سعدي (ت 1376هـ) مطبعة دار الحياة دمشقالطبعة األولى 1388هـ
 فتاوى شرعية لحسنين مخلوف (ت 1936م1355-هـ) دار االعتصام القاهرة. -الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728هـ) دار المعرفة بيروت.

 فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389هـ) مطبعة الحكومةبمكة المكرمة الطبعة األولى.
 -فتح القدير المؤلف :لكمال الدين بن الهمام (ت 861هـ) الناشر :دار الفكر.
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 الف��روع ومعه تصحيح الف��روع لعالء الدين علي بن س��ليمان المرداوي المؤلف:محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين المقدسي الرامينى
ث��م الصالح��ي الحنبلي (المت��وىف763 :هـ) المحق��ق :عبد اهلل بن عبد المحس��ن
الرتكي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى  1424هـ 2003 -م.

 -فقه الزكاة ليوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة بيروت.

 فقه الس��نة للسيد سابق (ت 1420هـ) الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنانالطبعة :الثالثة 1397 ،هـ 1977 -م.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 قوانين األحكام الشرعية لمحمد بن جزي (ت 741هـ) دار العلم للماليين بيروت. -الكايف لعبد اهلل بن قدامة (ت 620هـ) المكتب اإلسالمي بدمشق مطبوع على نفقة آل ثاين.

 -الكايف ليوسف بن عبد الرب (463هـ) مكتبة الرياض الحديثة الرياض.

 كش��اف القناع عن متن اإلقناع المؤلف :لمنصور البهوتى (ت 1051هـ) الناش��ر:دار الكتب العلمية.

 المب��دع ش��رح المقنع إلبراهيم بن محمد ب��ن مفلح الحنبل��ي (ت 884هـ) توزيععباس الباز -مكة المكرمة.

 -المبسوط لمحمد السرخسي – الفكر.

 -مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة -العدد الثالث الجزء األول.

 مجم��ع األهنر يف ش��رح ملتق��ى األبحر لعبد الرحم��ن بن محمد ش��يخي زاده (ت1078هـ) الناشر :دار إحياء الرتاث العربي.
 المجموع ش��رح المهذب (مع تكملة الس��بكي والمطيعي) ألبي زكريا لنووي (ت676هـ) الناشر :دار الفكر.

 -مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728هـ) مصورة عن الطبعة األولى.
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 مجموع الرس��ائل والمس��ائل النجدية لمجموعة من مش��ائخ الدعوة دار العاصمةالرياض الطبعة الثانية 1409هـ.

 -المحلى باآلثار ألبي محمد ابن حزم (ت 456هـ) الناشر :دار الفكر – بيروت.

 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ألحمد بن قاس��م العنسي الصنعاين– زيدية الناشر  :مكتبة اليمن.

 المح��رر يف الفق��ه لمجد الدي��ن أبي الربكات اب��ن تيمية (ت 652ه��ـ) دار الكتابالعربي بيروت.

 مختصر اختالف العلماءألبي جعفر الطحاوي (ت 370هـ) دار البشائر اإلسالميةبيروت الطبعة الثانية 1417هـ.
 مختصر الفتاوى المصرية لش��يخ اإلس�لام ابن تيمية (ت 728هـ) دار نشر الكتباإلسالمية باكستان.

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 اللب��اب يف الجمع بين الس��نة والكت��اب لزكريا األنص��اري (ت 686هـ) المحقق:د .محمد فضل عبد العزيز المراد الناش��ر :دار القلم  -الدار الش��امية  -س��وريا /
دمشق لبنان  /بيروت الطبعة :الثانية1414 ،هـ 1994 -م.

 مس��ائل اإلمام أحمد رواي��ة ابنه عبد اهلل (ت 241هـ) مكتبة ال��دار المدينة المنورةتحقيق علي المهنا.

 المستوعب لمحمد بن عبد اهلل السامري (ت 616هـ) تحقيق مساعد القاسم مكتبةدار المعارف بالرياض الطبعة األولى 1413هـ.

 المعي��ار المعرب ألحمد الونشريس��ي (ت 914هـ) دار الغرب اإلس�لامي بيروت1401هـ.
 -المغني البن قدامة البن قدامة (ت 620هـ) الناشر :مكتبة القاهرة.
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ِ
ِ
الس�لام للطباعة والنش��ر
المس��لم ألب��ي َبكر َجابِ��ر َ
م ُدار َ
الج َزائ ِري الناش��رُ :
نه��اج ُ
َوالتوزيع والرتجمة ،مصر.
 -مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد الرعيني (ت 954هـ).

 هناي��ة المحتاج إلى ش��رح المنهاج لمحمد بن أحمد الرمل��ي (ت 1004هـ) طبعةالبابي الحلبي وأوالده 1386هـ.
 -هدي اإلسالم ليوسف القرضاوي دار آفاق الغد الطبعة األولى 1398هـ

مصرف (وفي سبيل اهلل)
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 يس��ألونك يف الدين والحياة ألحمد الش��رباصي (ت 1400ه��ـ) دار الجيل بيروتالطبعة الثانية 1977م.

***
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مصرف (وفي سبيل اهلل)
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***

النتاج العلمي لالستاذ الدكتور :سعود بن عبد اهلل الفنيسان

م

اسم الكتاب

عدد
األجزاء

1

غزوة األحزاب يف ضوء القرآن – عرض وتحليل ( رسالة ماجستير )

1

3

تفسير اإلمام الذهبي ( جمع وترتيب )

2

2

5
6
7
8
9

فتح المجيد يف حكم القراءة بالتغني والتجويد

1

مرويات أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها يف التفسير

1

آثار الحنابلة يف علوم القرآن المطبوع والمخطوط والمفقود

1

تفسير القرآن الكريم يف عهد النبوة

مصادر السيوطي يف تفسيره عن عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها
حديث اختالف أمتي رحمة –رواية ودراية

 10األربعون البلدانية يف األحاديث النجدية
 11توثيق بانت سعاد يف المتن واإلسناد

1
1
1
1
1

 12مصرف (ويف سبيل اهلل) بين العموم والخصوص إخراج الزكاة يف المصالح

1

 13المسعى وحكم زيادته الشرعية

1

 15مسائل فقهية معاصرة

1

العامة

 14بحوث فقهية معاصرة

 16مسائل فقهية مالية معاصرة

مصرف (وفي سبيل اهلل)

4

اختالف المفسرين أسبابه وآثاره ( رسالة دكتوراة )

1

1
1
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 17مسائل يف فقه األقليات

 18العناية بالحسبة لدى أئمة آل سعود ومشايخ الدعوة يف الدولتين األولى
والثانية
 19خواطر دعوية

 20دروس وتوجيهات يف الدعوة والدعاة

 21الربهان يف بيان القرآن البن قدامة الحنبلي ( تحقيق )

 22الفتح القدسي يف آية الكرسي للبقاعي الشافعي ( تحقيق )

مصرف (وفي سبيل اهلل)

 23البديع يف رسم مصاحف عثمان ألبي عبد اهلل الجهني األندلسي ( تحقيق )
24

الجواب المفيد يف الفرق بين التغني والتجويد للشيخ عبد الرحمن الدوسري ( تحقيق )

 25فتاوى أ.د .سعود بن عبد اهلل الفنيسان
 26موارد ابن كثير يف تفسيره
 27تفسير جزء تبارك وعم

( تحت الطباعة )

 28حكم اإليجار المنتهي بالتمليك

 29التأمين الطبي يف المنظور اإلسالمي

 ) 30تفسير ابن مفلح الحنبلي ( جمع ودراسة

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

 ) 31تحفة األنام يف وقف حمزة وهشام ألبي المواهب الحنبلي ( تحقيق

1

 33من سير الصحابة والتابعين

1

 32أول ّيات يف التفسير وعلوم القرآن
 34مناهج المفسرين
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1

1
1

