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❖ حكم رصف الزكاة ألهل القدس لدعم صمودهم
 السؤال :ما حكم إعطاء الزكاة ألهل القدس لدعم صمودهم ،وبالنظر إلى ضرائب االحتالل الباهظة المفروضةعليهم ،وألنهم من المرابطين في سبيل هللا؟

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
الصدَقات لِْلُفَق ِاء واْلمس ِ
ِِ
اك ِ
ين َعَل ْي َها
فإن مصارف الزكاة نص عليها الق آن الك يم ،وحددها بوضوح ،في قوله تعالىِ﴿ :إَّن َما َّ َ ُ
ين َواْل َعامل َ
َ َ ََ
ِ
ِ
َّللاِ و َّ ِ
السِب ِ
ين وِفي سِب ِ
ِ
ِ
واْلم َؤَّلَف ِة ُقلُ ُ ِ
يم﴾ [التوبة ،]60 :فال تص ف الزكاة إال لهذه
يل َّ
َّللاِ َو ْاب ِن َّ
يل َف ِ َ
يم َحك ٌ
َّللاُ َعل ٌ
يض ًة م َن َّ َ
وب ُه ْم َوفي ال ِ َقاب َواْل َغ ِارم َ َ َ
َ ُ
الفئات.
وي ى العلماء أن مص ف " في سبيل هللا " يشمل الص ف للغزاة والمجاهدين والم ابطين  -إذا لم تكن لهم أعطيات أو رواتب من

الديوان -وإن كانوا أغنياء ،خالفاً للحنفية الذين يشت طون فق الغازي إلعطائه من الزكاة ،والصحيح مذهب الجمهور ،إذ لو كان الفق

ش طاً للص ف لما خص سبيل هللا بمص ف مستقل ،و َّ
ألن في إعطائهم إعان ًة لهم ،وتشجيعاً على الدفاع عن اإلسالم والمسلمين ،عن أبي
الصد َقةُ لِ َغِنيِ ،إ َّال لِ َخمسة :لِع ِ
اها ِب َمالِ ِه ،أ َْو
امل َعَل ْي َها ،أ َْو َر ُجل ْ
سعيد الخدري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ « :ال تَ ِح ُّل َّ َ
اشتََ َ
َ
َْ
يل هللاِ ،أَو ِمس ِكين تُ ِ
ِ ِ
َغ ِارم ،أَو َغاز ِفي سِب ِ
َه َدى ِم ْنها لِ َغِني » [ مسند أحمد ،مسند المكث ين من الصحابة ،مسند أبي سعيد الخدري
صد َق َعَل ْيه م ْن َهاَ ،فأ ْ
َ
ْ ْ
ْ
ُ
َ
رضي هللا عنه ،98/18 ،وقال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح ،رجاله رجال الشيخين ،لكن اختلف في وصله وإرساله ،وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي

وابن عبد الب والذهبي ،وعلى ف ض إرساله فإنه يتقوى بعمل األئمة ويعتضد ،وصحح الم سل الدار قطني وابن أبي حاتم].

ومص ف " في سبيل هللا " يحمل على الجهاد ويقتص عليه ،في قول عامة أهل العلم من السابقين والمعاص ين ،قال ابن قدامة " :كل

ما في الق آن من ذك سبيل هللا ،إنما أريد به الجهاد إال اليسي  ،فيجب أن يحمل في اآلية على ذلك" [ المغني  ،]470 :6وأكد ابن األثي
ذلك بقوله " :إن اللفظ صار لكث ة االستعمال وكأنه مقصور عليه " [ النهاية في غ يب الحديث واألث  ،]338 : 2 ،وذهب جل العلماء المعاص ين

إلى هذا المنحى ،ففي توضيحه لمعنى " في سبيل هللا " في اآلية ،قال صديق حسن خان " :هم الغزاة والم ابطون ،يعطون ما ينفقون في
غزوهم وم ابطتهم ،وإن كانوا أغنياء ،وهذا قول أكث العلماء " [ فتح البيان .]154 :4

وال يخفى أن الم ابطة في سبيل هللا من خي أعمال الجهاد ،وباب عظيم من أبواب سبيل هللا ،قال تعالى ﴿ :ياأَي َّ ِ
اصِب ُ وا
ُّها الذ َ
َ َ
آمُنوا ْ
ين َ
ون﴾ [آل عم ان ،]200 :وأصل ال باط ما ت بط به الخيل ،ثم قيل لكل أهل ثغ يدفع عن خلفه رباط،
طوا َواتَُّقوا َّ
صاِب ُ وا َوَارِب ُ
َّللاَ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُح َ
َو َ
وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه ،وعن سهل بن سعد الساعدي ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم،
ضع سو ِط أ ِ ِ
ِ
ط يوم ِفي سِب ِ
الجَّن ِة َخ ْيٌ ِم َن ُّ
َّللاِ َخ ْيٌ ِم َن ُّ
الع ْب ُد
يل َّ
وح َها َ
الد ْنَيا َو َما َعَل ْي َهاَ ،وال َّ ْو َحةُ َي ُ ُ
َحد ُك ْم م َن َ
َ
الد ْن َيا َو َما َعَل ْي َهاَ ،و َم ْو ُ َ ْ
قالِ « :رَبا ُ َ ْ
َ
يل َّ ِ
ِفي سِب ِ
الد ْن َيا َو َما َعَل ْي َها» [ صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسي  ،باب فضل رباط يوم في سبيل هللا] ،وقالَ « :ع ْيَن ِ
الغ ْد َوةُ َخ ْيٌ ِم َن ُّ
ان َال
َّللا ،أ َِو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا» [ رواه الت مذي في السنن ،أبواب فضائل الجهاد ،باب ما جاء في فضل
َّللاَ ،و َع ْي ٌن َباتَ ْت تَ ْح ُ ُس في َسبيل َّ
تَ َم ُّس ُه َما الن ُارَ :ع ْي ٌن َب َك ْت م ْن َخ ْش َية َّ
الح س في سبيل هللا ،رقم الحديث  ،1639وصححه األلباني].

الرقم21/2019/335 :

التاريخ /22 :ربيع اآلخر 1441/هررر

قرار180/2 :

الموافق/19 :كانون األول2019/م

اعة ِفي سِب ِ
َّللاِ َخ ْيٌ ِم ْن ِقَيا ِم َلْيَل ِة
يل َّ
ف َس َ
وعن أبي ه ي ة ،رضي هللا عنه ،قال :سمعت رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،يقولَ « :م ْوِق ُ
َ
اْلَق ْد ِر ِع ْن َد اْل َح َج ِ ْاأل َْس َوِد» [ صحيح ابن حبان ،كتاب السي  ،باب فضل الجهاد ،قال األلباني :صحيح ،وذك ه في السلسلة الصحيحة ب قم .]1068
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وذلك ألن ال باط من جنس الجهاد ،والمجاورة من جنس النسك ،وجنس الجهاد في سبيل هللا أفضل من
جنس النسك ،بكتاب هللا وسنة رسوله ،صلى هللا عليه وسلم ،وإجماع المسلمين" [ مجموع الفتاوى .]142 :27
وبناء على ما سبق ،فإن أكث من ينطبق عليهم سهم " في سبيل هللا " اليوم من أبناء الشعب الفلسطيني عامة ،والمقدسيين منهم خاصة
ً
الذين ي ابطون في خط الدفاع األول عن أمتهم ،ويواجهون عدو األمة الذي دأب وما زال ،يسلب أراضيهم ،وينتهك مقدساتهم وح ياتهم،

وهو مسلح بالبغي والعدوان ،والدعم المتواصل من قوى الش والظلم والطغيان ،فهم يعيشون في رباط دائم ،ومقاومة مستم ة لمخططات

عدوهم الذي يسعى إلى استباحة هويتهم المقدسية ،ومسجدهم األقصى المبارك ،مس ى رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،ويعمل جاهداً على

تغيي واقع القدس وإحكام السيط ة عليها ،وتهويدها ،وإلغاء الوجود الع بي واإلسالمي فيها.

فالم ابطون في هذه األرض المباركة هم أولى من غي هم بالنص ة والعون ،بالنفس إن أمكن ،وبالمال الذي يعد الجهاد به ق ين الجهاد

بالنفس ،بل إنه جاء في الق آن مقدماً عليها في المواضع كلها ،إال موضعاً واحداً ،فتقديم العون المالي للم ابطين في القدس ،المدافعين عن
المقدسات والح مات باب من أبواب الزكاة ،ما داموا ي ابطون في سبيل هللا ،ويعلون كلمة هللا ،وهذا ما يفهم من ق ارات المجمع الفقهي
اإلسالمي ،والندوة األولى لقضايا الزكاة المعاص ة ،التي ق رت أن سهم في سبيل هللا يشمل الجهاد بمعناه الواسع ،وق رت ذلك ص احة دار
اإلفتاء األردنية والمص ية ،وكبار علماء األمة اإلسالمية.

إن أهل القدس اليوم يقفون أمام تحديات كبي ة من هدم بيوتهم ،ومصادرتها ،ومحاوالت سحب إقاماتهم ،وإخ اجهم من دائ ة القدس،

والتضييق عليهم بف ض الض ائب الباهظة ،متعددة األشكال واألسماء ،وإغالق مؤسساتهم التعليمية والصحية واإلعالمية والدينية وغي ها،

ويتع ضون ألبشع صور التزييف والتهويد والتطهي الع قي ،من هنا فإن الواجب الديني يقتضي أن يهب القادرون من المسلمين لنص ة

إخوانهم الم ابطين ،ودعم صمودهم ،وتحفيز هممهم ،لمواجهة أعداء أمتهم ،مع بذل الغالي والنفيس دعماً ل باطهم وتثبيتهم على أرضهم،

إبقاء لمؤسساتهم.
وفي بيوتهم ،و ً
وخالصة األمر؛ فإن مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين يقرر أن ص ف جزء من أموال الزكاة في دعم رباط الم ابطين في القدس

وأكنافها ،والحفاظ على مقدراتهم ومؤسساتهم أم مش وع ،بل إنه مطلوب ،ومقاصد الش ع الحنيف تق ره ،وتدعو إليه ،وتأبى ت ك أهل
القدس لقمة سائغة للغاصبين المعتدين.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

