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ينموافقة المشرف

بياء و املرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رّب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األن
.و على آله و صحبه أمجعني 

: حتت املوضوع بعد االطالع على البحث 
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ك امتحان املناقشة للرسالة شرت إنه يستحّق أن يلس املناقشة و وافق املشرفان على تقدميها إىل جم
.متام التفتيشبعد إ

املشرف الثاينشرف األّولامل

الدكتور أمحد خالق ، املاجستريدكتور خري الواحدين ، املاجستري األستاذ ال

برنامج الدراسات العليا
كلّية الشريعة قسم األحوال الشخصّية

شيخ نور جايت اإلسالمّية احلكومّية شربونلاجامعة 
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دراسة ( القرآنفي )في سبيل اهللا( مفهوم: " ّمتت مناقشة هذا البحث ، و عنوانه 

يا كلّية الشريعة أمام جلنة املناقشة و احلكم بربنامج الدراسات العل) " تحليلّية في آية مصارف الزكاة 
30يخ ، و ذلك بالتار شربون–شيخ نور جايت اإلسالمّية احلكومّية قسم األحوال الشخصّية جبامعة ال

وقد ّمت قبوله شرطا للحصول على درجة م ، 2011من مايو 5املوافق هـ1432من مجادي األوىل 
.املاجستري يف كلّية الشريعة قسم األحوال الشخصّية 
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وزارة الشـؤون الدينّية
بشربونالجامعة اإلسالمّية الحكومّية الشيخ نور جاتي 
كلية الدراسات العليا قسم األحوال الشخصّية

إىل فضيلة مدير برنامج الدراسات العليا
رالشيرازي الماجستيياألستاذ ، الدكتور الحاج جمال

شربونباجلامعة اإلسالمّية احلكومّية الشيخ نور جايت ب

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رّب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني 
.و على آله و صحبه أمجعني 

في سبيل اهللا –مفهوم : " بعد االطالع على البحث املّتفق علي قبل املشرفني حتت املوضوع 
:، اليت أعّدها الطالب " زكاة في آية مصارف التحليلّيةدراسة ، في القرآن –

أمحد أبو نصر: االسم الكامل
505840002: رقم التسجيل

ر يف ير قبوله شرطا لنيل درجة املاجستاقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقر 
.الشريعة 

اعتماد على
املشرف الثايناملشرف األّول

رالدكتور أحمد خالق الماجستيرالماجستيديناألستاذ الدكتور خير الواح
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أحمد أبو نصر

)ية مصارف الزكاةآفي تحليلّيةدراسة ( في القرآن)) في سبيل اهللا (( مفهوم 

شربونبر جايت اإلسالمّية احلكومّية رسالة املاجستري بكلية الدراسات العليا ، جبامعة الشيخ نو 

إّن الزكاة أمر من األمور الفقهّية الـذي تطـور مـن زمـان إىل زمـان و مـن مكـان إىل مكـان ، بـل يف 

حـىت اختلـف كثـري مـن . هذا العصر كاد أن يكون من مّهم دراسـة العلمـاء و تسـاؤالت العاّمـة مـن النـاس 

. العلماء يف بعض األحكام اجلزئّيات منها 

مع التوحيد و إقامة الصالة –و 

– : }

{

تعد يف احلقيقة جزءا من نظام –تذكر يف باب العبادات باعتبارها شقيقة للصالة و إن كانت -و هي 

فال عجب أن عىن . اإلسالم املايل و االجتماعي ، و من هنا ذكرت يف كتب السياسة الشرعّية و املالّية 

. علماء اإلسالم ببيان أحكامها و أسرارها ، كل يف دائرة اختصاصه 



ز

ما حقيقة : " املشكلة األساسّية هي مصارفها يف هذه الرسالة تراد حللّ أّما دراسة الزكاة يف آية

و حللّ " . يف آية مصارف الزكاة يف القرآن و كيف يطبق هذا املفهوم يف هذا العصر )) سبيل اهللا (( 

ة ، هذه املشكلة األساسّية يستند الباحث إىل حتليل املشكلة اجلانبّية اليت بنيت عليها املشكلة األساسيّ 

علماء الهل اختلف : ثانيا . يف أية مصارف الزكاة ؟ ) يف سبيل اهللا ( ما رأي العلماء يف تفسري : أّوال 

. يف تفسري معىن يف سبيل اهللا ؟ و كيف يكون هذا االختالف ؟ 

بعد مالحظة البيانات ، و حتليل كتب الفقه و التفسري ، حصل البحث على االستنباط اتّفاق و 

. يف آية مصارف الزكاة)سبيل اهللايف (ماء  قدميا و حدييثا يف مفهوماختالف العل

.  يف تلك اآلية الكرمية هو اجلهاد ) سبيل اهللا ( أن معىن 

.حصروه و منهم من منهم من وسعوه 

جواز صرف الزكاة لبناء ة قد ابطلت األراء على عدمفإن نتيجة هذه الدراس، فضال عن ذلك 

الذين جاهدوا أنفسهم يف نشر دين اإلسالم و الدعاة و املعّلمني ملكافئةاملساجد و املدارس و املعاهد و

. إلعالء كلمة اهللا هي العليا
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Ahmad Abu Nashor

Konsep “ fii Sabililah “ dalam Al Qur’an : Study Penelitian didalam ayat pembagian

zakat.

Zakat merupakan salah satu permasalahan fikih yang akan selalu berkembang dari masa

ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lainya. Bahkan di masa sekarang menjadi hal yang

sangat penting untuk di bahas di kalangan para ulama, juga menjadi pertanyaan yang orang pada

umumnya. Sampai permasalahan yang sifatnya prinsipil menjadi perdebatan di kalangan para

ulama.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang di dalamnya terkait dengan harta dan

masyarakat, karenanya dengan ketauhidan dan mendirikan sholat seseorang akan tergolong

sebagai kaum muslimin, dan saling bersaudara diantara mereka. Sebagaimana disebutkan dalam

firman Allah SWT “ Apabila mereka bertaubat lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat,

maka mereka termasuk saudara dalam agama”.

Sekalipun zakat  disebutkan dalam bab ibadah, namun pada hakekatnya dianggap

sebagai peraturan islam dalam permasalahan harta dan sosial, karenanya disebut pula di beberapa

kitab tentang permasalahan politik dan harta secara syari’at. Jadi tidaklah mengherankan dengan

perhatian para ulama yang begitu besar mengenai hukum dan rahasia yang terpendam didalam

zakat.

Sedangkan kajian zakat didalam ayat pendayagunaan zakat didalam tesis ini

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan utama yaitu : “ Apa hakekat ( fii sabililah ) dalam

ayat pendayagunaan zakat dalam Al Qur’an, dan bagaimana implimentasinya di masa sekarang

ini ?” . Pertanyaan ini akan ditopang dengan pertanyaan lainya yaitu : “ apa pendapat para ulama

dalam mentafsirkan ( fii sabililah ) dalam ayat pendayagunaan zakat ?” yang kedua : “ apakah

penyebab perbedaan di kalangan ulama fikih terkait hal tersebut ?”.

Setelah mengkaji data-data yang ada, juga menganalisis kitab-kitab fikih dan tafsir, tesis

ini menyimpulkan bahwa ; para ulama dahulu dan sekarang ada kesepakatan dan ada perbedaan



ط

diantara mereka didalam memahami konsep hakekat ( fii sabililah ) dalam ayat pendayagunaan

zakat. Mereka sepakat bahwa arti ( fii sabililah ) dalam ayat tersebut adalah jihad, namun mereka

berbeda pendapat dalam memaknai kalimat jihad, sebagian ada yang memperluas dan yang

lainya mempersempit makna jihad.

Selain itu, tesis ini juga hendak mengoreksi pendapat sebelumnya yang mengatakan tidak

diperbolehkanya penggunaan zakat untuk pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren,

pemberian bantuan bagi para da’i dan pengajar (guru) yang telah mendarma baktikan jiwanya

didalam menyebarkan islam dan menjadikan kalimat Allah tinggi.
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ABSTRACT

Ahmad Abu Nashor

The Concept “Fii Sabilillah” in the Qur’an  : A Study of examination in article distribution zakat.

Zakat it is a constitute that one of fikih problems that is to be always work out from time to time, and
from one location to other location.  And even as this moment even in will be the very important for
research on muslim polilical party. In order to be come question other as a general rule. To till problems
who is character principle become controvertion in a muslim political area.

Zakat it is a constitute that one is essential principle, who in it concerned with  property and
community. Hence with ness (of god) founding sholat, anyone will be appertain like muslim social, and
anather brotherhood among those. In the same manner as it say in saying god , “when they tobat then
founding solat and carry out zakat so they are included cousin of same on religion”.

Although zakat said in capter ibadah, yet at or to substantially reputed like official regulations islam in
property and social  problems, on that ground be said again in some holy book abaut political problems
and property on a syari’at, so do not be surprised at with attention of muslim scholars which just at the
moment big about law and secret which hidden on zakat.

The present study of zakat on journal zakat efficiency is meant to answer a main question as to what the
truth fii sabilillah in journal zakat efficiency on holly Qur’an , and how practice in now time. Accordingly,
this question is broken down into more specific and operational questions as follows : “what the opinion
of Muslim scholars on exclamation “fii sabililah” on journal efficiency zakat ?” the second what are the
cause of difference in civitas fikif ulama in associaded ?”.

Based on the available data, which include a number of fikih and tafsir exegetical works from different
and styles, this thesis reaches a conclusion that the previous ulama and now agreed and different
between themin comprehend concept fi sabililah thruth on journal efficiency zakat. They are
compromised that mean fii sabililah on that journal is jihad, bat they are be different in meaning in
sentence of jihad. Partly escalating and partly pressed the meaning of jihad.

Furthermore , the finding of this thesis reject other conclusions supported by  can not using zakat to
building of masjid , school, muslim boarding school, present a helping for proselytizer and teachers
which make subservient his spirit in propagate islam and make in to sentence Allah advanced.
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أمحد اهللا تعاىل على توفيقه وامتنانه علّي يف إمتام هذا البحث ، فما كان فيه من صواب فهو من 

ّمث أشكر جامعة شيخ نور جايت اإلسالمّية كان من خطإ فمّين و من الشيطان اهللا جل جالله ، و ما
ي الذود عن عقيدة اإلسالم بكل احلكومّية شربون اليت احتضّنين يف الدراسة اجلامعّية و غرست يف نفس

عن الذي مل ينقطعل األستاذ الدكتور خري الواحدين و أشكر مشريف أستاذي الفاضفيس غال و ن
كما أشكر مجيع الدكاترة . مكتبهبرحابة صدر يفهي و إرشادي و بذل يل وقته الغايل و استقبلتوجي

عة الذين هلم فضل اليسري يف عملية الدراسة الذين زودوين باملعلومات النافعة ، كذلك موظفي اجلام
و أشكر كل زمالئي يف كلّية الشريعة قسم األحوال الشخصّية الذين مل يقصروا يف . خالل سنني 

.مساعديت طوال فرتة الدراسة 

أشكر جزيل الشكر إىل فضيلة استاذي الفاضل الدكتور أمحد خالق الذي شّجعين يف كتابة هذا 
.علومات اليت ال حتصى باملالبحث و ارشدين 

كذلك أشكر كل شكري و أقدر جل قدري إىل روح والدي الطاهرتان احلنونني ؛ سّيديت الوالدة 
. مَنّشطيين منذ أّول خطوة أخطوها يف احلياة لطيفة و سّيدي الوالد عبد احملروس احلاج ، فقد اصبحا 

جيت العزيزة ؛ خري النساء اليت قد بذلت جهدها يف و ال أنسى أفضل شكري إىل روح قليب زو 
و أيضا إىل إبين احملبوب ؛ أمحد فاز . و أرشدتين يف أشياء ال ميكن إغفاهلا مساعدة إمتام هذا البحث 

شفاء القلب ، فبمزاحه قد سّحر عقلي و روحي حىت أصبح يل قّوة مل أصدقها يف إمتام هذا البحث يف 
. وقته 

ال يشكر : (( احب علّي هلم ، و قد قال الرسول صلى اهللا عليه و سّلم و شكري هذا أقل و 
و آخر دعوانا أن سالم على املرسلني و احلمد هللا رّب العاملني و صلى اهللا )) . اهللا من ال يشكر الناس 

. على النّيب األمني حمّمد بن عبد اهللا و على آله ة صحبه أمجعني و سّلم 
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إقرار الطالب

:أسفله و بيانايت كاآليت أنا املوقع

أمحد أبو نصر: االسم الكامل

1979يناير 19تقال ، : املكان و تاريخ امليالد

505840002: رقم التسجيل

جاوى الغربّية–شربون -بونتت فسانرتين ، مرتافدا كولون ، أستانا جافورا : العنوان

روط احلصول على درجة املاجستري يف 
األحوال الشخصّية برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمّية احلكومّية الشيخ نور جايت شربون ، حتت 

، " في آية مصارف الزكاة تحليلّيةدراسة ، في القرآن –في سبيل اهللا –مفهوم : " املوضوع 
داع غريي أو تأليف اآلخر ، إال اهلوامش الآليت ذكرت 

. مصادرها و مراجعها 
أحتّمل املسؤولّية على ذلك و لن تكن املسؤولّية على املشرف أو على مسؤولية برنامج الدراسات العليا 

.مّية احلكومّية الشيخ نور جايت شربون باجلامعة اإلسال

.حّرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك 

2011مارس 1شربون ، 
توقيع صاحب الرسالة

أحـمد ابـو نصـر
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الفصل األّول

مقّدمة

خلفّيات البحث.أ

مات النظام املايل و االقتصادي اإلسالمي ، حيث متثل املصدر األساسي يف متويل الضمان  من مقوّ 

متويل اجلهاد يف سبيل اهللا ، كما تساهم يف حتقيق التنمّية االقتصاديّة و حتقيق العزّة االجتماعي ، و يف

السياسّية ، و عندما ختلى حكم املسلمني عن تطبيقها و منعها األغنياء ، ابتالهم اهللا مبحق الربكة و 

﴿: و اساس ذلك قول اهللا تبارك و تعاىل . احلياة الضنك 

﴾1 . و ما ممنعوا زكاة : ( كما حذر الرسول يف من منع الزكاة ، فقال

2... ) أمواهلم  إال منعوا القطر من السماء و لو ال البهائم مل ميطروا 

7-6: الفصلت 1

ار و البیھقي رواه ابن ماجھ و البز2
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الزكاة واجبة التطبيق على مدار األزمنة و يف كل مكان ، فهي مرتبطة باملسلم الذي دخل و

و خيطئ من . م و آمن باهللا ربّا و بالرسول صلى اهللا عليه و سّلم نبيّا و رسوًال و بالقرآن دستوراً اإلسال

يعتقد أن الزكاة كانت تعطى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سّلم ، و ال جيوز إعطائها لغريه ، و ال جدوي 

يق رضي اهللا عنه مانعيها فقال و قد حارب أبو بكر الصدّ .  لتطبيقها ، بل هي ركن من أركان اإلسالم 

 " :"3 .

و تتضّمن الشريعة اإلسالمّية الغرّاء أحكام حساب الزكاة على األموال من حيث النطاق و 

هذه األحكام جتتمع بني الثبات و املرونة ، و . النصاب و املقدار حسب كل نوع من أنواع االموال 

ثبات األحكام الكلّية و مرونة التطبيق و التفاصيل و االجراءات لتستوعب املتغّريات يف كل زمان و 

.  مكان 

وحيتاج املسلم الذي يريد أن يطّهر قلبه ويزكي ماله بأداء الزكاة إىل معرفة أحكامها ، و السيما و 

جدات اليت مل تكن موجودة يف صدر الدولة اإلسالمّية حتتاج إىل بيان احلكم أنه قد ظهرت بعض املست

و هذا ما سوف يتناوله هذا البحث ، حيث يبّني أحكام الزكاة بصفة خاصة ، آال . 

.من حيث مفهومه يف القرآن 4" يف سبيل اهللا " وهي مصرف الزكاة السابع  

أهمّية موضوع الزكاة -
رواه المسلم3

إّنما الصدقات للفقراء و المساكین و العاملین علیھا و المؤلّفة قلوبھم و في الرقاب : (( مصروف الزكوات األصناف الثمانّیة المذكورة في قولھ تعالى 4
))و الغارمین و في سبیل هللا و ابن السبیل 
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-من جهة -فهي . هلا أكثر من وجه أن جيعل هلا أمهّة خاصة –الزكاة –يضة اجلليلة هذه الفر 

عبادة من العبادات األربع ، كالصالة و الصيام و احلج ، و من هذا الوجه تقرن يف القرآن و احلديث 

.بالصالة ، و تأيت بعدها عادة يف كتب الفقه يف قسم العبادات 

ساسي من موارد املالّية يف الدولة اإلسالمّية ، و هذا خبرجها مورد أ–آخر من وجه –و هي 

.الفقه املايل يف اإلسالم 

إىل املؤّسسة األوىل للضمان االجتماعي يف اإلسالم ، و نظرة سريعة –من وجه ثالث -و هي 

مصارفها ، كما نّص عليها القرآن ، تشري بوضوح إىل الوجه االجتماعي للزكاة ، و إىل األهداف 

 .

فإن مخسة من مصارفها الثمانّية تتمّثل يف ذوي احلاجات األصلّية أو الطارئة من الفقراء و 

و مصرف سادس خلدمة هذه املصارف وهو اجلهاز . ني و ابن السبيل املساكني و يف الرقاب و الغارم

نأّما املصرفان الباقبان فلهما عالقة بسياسّية الدولة اإلسالمّية و رسالتا. اإلداري جلمع الزكاة و تفريقها 

م ، أن تؤّلف القلوب على اإلسال–من مال الزكاة –يف العامل ، و مهّمتها يف الّداخل و اخلارج ، فلها 

استمالة إليه ، أو تثبيتا عليه ، أو ترغيبا يف الوالء ألّمته ، و املناصرة لدولته ، أو حنو ذلك ممّا تقتضيه 

.5املصلحة العليا لألّمة

8/ 1: فقھ الزكاةیوسف القرضاوي 5
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كما أّن للزكاة دورا يف متويل اجلهاد ، و منه نشر الدعوة ، و محاية األّمة من الفتنة ، و إعانة 

ة اإلسالم ، و يظهر دين حمّمد صلى اهللا عليه و سّلم على الدين كّله، 

. و لو كره املشركون 

و زاد تأكيد هذه احلاجة ما أعلنه جممع البحوث اإلسالمّية الذي انعقد بالقاهرة يف مارس سنة 

:ه م ، و حضره من علماء اإلسالم ممثلون ألكثر من أربعني دولة فقد كان من أهم قرارات1963

و أن موضوع الزكاة و املوارد املالّية يف اإلسالم و طرق االستتثمار و عالقتها باألفراد و (( 

تكون هذه املوضوعات اإلسالمّية و مها العبادة و السلوك االجتماعي ، و من أجل ذلك يقّرر املؤمتر أن

((6.

:أسباب اختيار الموضوع 

ّية املوضوع ، وعظيمة الفائدة العلمّية املرتتّبة على حبثه لتعّلقه بفرضّية الزكاة ، واتصاله أمهّ -1

.بكثري من املعامالت املالّية املعاصرة 

أمهّيته ، و إشارة كثري من أهل العلم علّي النابعة منرغبيت اجلادة يف هذا املوضوع ، -2

.ببحثه 

30/ 1: ، یوسف القرضاوي فقھ الزكاةضمن، 314ؤتمر األّول لمجمع البحوث اإلسالمّیة ص الم6
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حاجة املوضوع إىل حترير كثري من قضاياه املعاصرة و دراستها ، وبيان حكم الشرعي -3

.فيها 

أثر فريضة الزكاة يف حتسني األوضاع االقتصاديّة و املعيشة للمجتمعات املسلمة ، ممّا -4

رعّية املشكالت اليت حتول دون تطبيق الزكاة يدفع الباحثني لدراستها ، وتقدمي احللول الش

.

أن حبث واحد من نوازل الزكاة ودراستها من أبواب حفظ الشريعة ، وبيان صالحيتها -5

.لكل زمان و مكان ، و هي من املقاصد الشرعّية املهّمة 

:صد اآلتّية و من هنا كانت مهّمة هذا البحث حماولة الوفاء باملقا

، بني كتب احلديث و التفسري ، و كتب جتميع ما تبعثر عن املوضوع يف املصادر األصلّية -

الفقه مبختلف املذاهب ، و غريها من مصادر الثقافة اإلسالمّية و عرضه عرضا جديدا ، 

.يعّني على تصّور حكم اإلسالم فيه 

ق بغية الوصول إىل أرجح األراء ، وف. حماولة متحيص ما ورد يف املوضوع من خالفات كثرية -

األدلّة الشرعّية ، و على ضوء املسلمني و مصلحتهم يف هذا العصر ، قدر ما يستطيع جهد 

.الباحث 

. حماولة إبداء الرأي فيما جّد من مسائل و أحداث متعّلقة باملوضوع -
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:رف الزكاة اية مصفي آ)) في سبيل اهللا (( الزكاة و معنى -

:الزكاة معنى -

منا كأزكى ، و زّكاه : زكى زكاء و زكّواً : ، جاء يف القاموس احمليط 7الزكاة لغة الطهارة و النماء و الربكة
مسّيت الزكاة زكاة ، .8صفوة الشيء و ما أخرحته من مالك لتطهره به: و الزكاة .. اهللا تعاىل و أزكاه 

﴾10﴿: ، قال اهللا تعاىل 9غفرة 

و هناك عّدة من . 11اسم ملا خيرج عن مال او بدن على وجه خمصوص: و الزكاة شرعا 

و لكن اهلدف منها جعل مقدار الزكاة يف األموال اليت جتب . التعاريف تبّني عن معناها االصطالحي 

م الفقري أو املسلم الغارم و غريمها حبيث ال يبقى لدافع فيها الزكاة ملكا تاما لذلك املستحق من املسل

.الزكاة يف االنتفاع بذلك املال 

يف القرأن العزيز بضعا }  يف سبيل اهللا { : يف القرأن ، فقد ذكرت كلمة )) سبيل اهللا (( و أّما 

:13و قد جاء ذكرها على طريقني 12و سّتني مرّة 
57ص:سورابایا ، بدون السنة و الطبعة ، مكتبة الھدایة الیاقوت النفیسأحمد عمر الشاطري ، 7

.1292ص:القاموس المحیط8

21ص : بي سلیمان غاوجي ، و ھالزكاة و أحكامھاضمن 213ص:انظر مفردات الراغب 9

14: األعلى 10

و انظر نھایة الزین في إرشاد المبتدئن لمحّمد . 57ص : ، مكتبة الھدایة سورابایا ، بدون السنة و الطبعة الیاقوت النفیسأحمد عمر الشاطري ، 11
.البنتني بن عمر بن علي نووي الجاوي

راجع المعجم المفرس أللفاظ القرآن الكریم 12

697-696ص  :فقھ الزكاةیوسف القرضاوي ، 13
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كما يف أية مصارف الزكاة هذه وهو .. } اهللا يف سبيل{ )) : يف (( فتارة جتر حبرف -1

وذلك يف .. } عن سبيل اهللا { )) : عن (( أكثر ما ورد يف القرآن ، وتارة جتر حبرف 

. ثالث و عشرين موضعا من القرآن 

يكون ذلك بعد فعل –وهو أكثر ما ورد يف القرأن –)) يف (( و حينما جتر ب -2

.. ﴾15﴿: أو اهلجرة .. ﴾14﴿: االنفاق 

﴾16﴿: أو اجلهاد 

أّما معىن يف سبيل اهللا يف أية مصارف الزكاة فقد اختلف العلماء اختالفا كثريا ، منهم من قال 

فيعطون ولو و منهم من قال هم الغزاة املتطوعون باجلهاد17.هم الغزاة الذين ال حّق هلم يف الديوان

.  فعلى كل حال لكل من العلماء أرائهم على حسب اختالفهم يف فهم هذا املعىن 18.أغنياء 

مشكالت البحث.ب

195: البقرة 14

58: الحج 15

218: البقرة 16

و في تفسیر . 347:م ، ص 2006-ھـ 1427، 3: ، دار الكتب العلمّیة بیروت لبنان ، ط تفسیر إبن كثیرأبي الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقى ، 17
.، في سبیل هللا ھم الغزاة وموضع الرباط ، یعطون ما ینفقون في غزوھم كانوا أغنیاء أو فقراء 117: ص ، 1: القرطبي لإلمام القرطبي ، ط 

63: ، مكتبة الھدایة سورابایا ، بدون السنة و الطبعة ، ص الیاقوت النفیسأحمد عمر الشاطري ، 18
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تشخيص المشكالت.1

يــرى الفقهــاء أن مصــارف الزكــاة ســواء كانــت زكــاة الفطــر أو زكــاة املــال حمــّددة لالصــناف الثمانّيــة 

﴿: "لكــــرمي بقولــــه عــــّزو جــــّل الــــيت حــــّددها اهللا ســــبحانه و تعــــاىل يف القــــرأن ا



﴾".

العلمـاء و ، و على اختالف فهم ) يف سبيل اهللا :( وتأسيسا على ذلك من بني مستحّقي الزكاة 

مــــوطن اشــــتغاهلم و اهتمــــامهم ، و حمــــط آمــــال أرآئهــــم يف هــــذا املعــــىن ،  لقــــد أصــــبح حــــديث النــــاس و 

. خاصة للبحث و املعرفة

. املــذكور يف أيــة مصــارف الزكــاة" يف ســبيل اهللا " اختلــف العلمــاء قــدميا و حــديثا يف تفســري معــين

و قد ذكر معىن يف سبيل اهللا عند العلماء و الفقهاء يف خلفّيات البحـث . فمنهم املضّيق و منهم املوّسع 
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هـو اإلنفـاق علـى أي عمـل جلعـل كلمـة اهللا : و هناك املعىن العام هلذا املصرف عند العلمـاء املمتـؤّخرين . 

19.كلمة الكافرين السفلى هي العليا ، و  

فاملشــكالت الــيت ميكــن تشخيصــها تتعلّــق مبصــرف الزكــاة عامــة و مبفهــوم يف ســبيل اهللا يف القــرآن 

:خاصة ، منها 

يف القرآن عامة و يف آية مصارف الزكاة خاصة ؟) يف سبيل اهللا ( ما معىن . 1

، و مـا يـة مصـارف الزكـاةيف آ) يف سـبيل اهللا ( ما اخلالف و االتفـاق بـني العلمـاء يف تفسـري . 2

؟أسباب اختالفهم

ما التطبيقات املعاصرة هلذا املصرف ؟. 3

تحديد المشكالت

بناء على ما هو املذكور يف تشخيص املشكالت ، تراد هذه الرسالة لبحث يف إحدى مصارف 

كاملصرف . ّية الزكاة ، وهو املصرف السابع حسب املذكور يف األية ، و ليس غريه من املصارف الثمان

م2004-ھـ 1425، 2: صر ، ط ، حسین حسین شاحتة ، دار النشر للجامعات مالتطبیق المعاصر للزكاة19
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و ذلك لكون هذا املصرف . ابن السبيل أو الغارمني ، أو بل على أحكام الزكاة بشكل عام كزكاة املهنة 

.و لذلك خّصص هذا البحث للبحث يف هذا املصرف . هو نقطة النهوض بعد الرقود يف هذا العصر 

ة دراسة أكثرمثقفي إىل جانب ذلك ،  فإن تطّور يف سبيل اهللا مفهوما و تطبيقا اصبح كعب

ومن أسباب قّلة . مع أّن مفهوم يف سبيل اهللا يف العصر املاضي مل يغلب مبا هو الغزاة . املسلم 

.نفسه لكتابة هذه الرسالة 

ّددت هذه الّدراسة يف حتليل  مفهوم سبيل اهللا يف القرآن عند و للوصول إىل التحليل الفّعايل ، ح

. علماء الفقه قدميا و حديثا 

تقرير المشكالت.2

و بعد تشخيص املشكالت و حتديدها يف الفقرات السابقة ، فيمكن تقرير مشكالت البحث 

القرآن من حيث كونه ما حقيقة مفهوم يف سبيل اهللا يف : " هلذه الرسالة على منط املشكلة األساسّية هي 

" . مصرفا من مصارف الزكاة و كيف تطبيقه حديثا عند العلماء ؟

و حلل هذه املشكلة األساسّية يستند الباحث إىل حتليل املشكلة اجلانبّية اليت بنيت عليها املشكلة 

هل اختلف : ا ثاني. ما رأي العلماء يف تفسري يف سبيل اهللا يف أية مصارف الزكاة ؟ : األساسّية ، أّوال 

. علماء يف تفسري معىن يف سبيل اهللا ؟ و كيف يكون هذا االختالف ؟ ال
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أهداف البحث ، و فوائده و أهّمّياته. ج

أهداف البحث. 1

بعد مالحظة صياغة املشكلة يف الفقرة السابقة ، تستهدف هذه الدراسة كشف مفهوم يف سبيل 

إذ كما عرف فإن هذا املصرف من أهّم . ح هذا املصرف اهللا  يف القرآن يف مصرف الزكاة ّمث توضي

. بقّيات مصارف الزكاة األخرى 

و على ذلك جتّرب هذه الرسالة احلصول على الفهم الدقيق يف مفهوم يف سبيل اهللا يف القرآن 

.الكرمي ، خاصة عند توسيع معىن يف سبيل اهللا حىت أصبح نزعة عامة للعلماء املتقّدمني و املتؤّخرين 

فوائد البحث و أهّمياتها. 2

فمن الناحية النظريّة يرجى أن . يرجى أن يأيت البحث بفوائد نظريّة و تطبيقّية يف نفس الوقت 

يكون هذا البحث إسهاما يف ترقّية أفاق املعلومات لتطوير الدراسة اإلسالمّية ، خاصة فيما تتعّلق 

د يف تطوير الدراسات السابقة من جانب جتديد فهذه الدراسة كذلك ترجى أن تفي. بأحكام الزكاة 

. بعض املعاريف و املعلومات احملصول عليها من خالهلا 
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و يرجى هذا البحث ايضا  أن يستفيد منه األفراد و الشركات و اهليئات و املصاحل و احلكومات 

﴿: اىل ة و اخلري مصداقا لقوله تعو غريهم لتطبيق الزكاة ليتحّقق هلم الطهارة و التزكيّ 

﴾20

تفرتقو أماّ من الناحّية التطبيقّية فريجى هذا البحث يغرس قّوة االستيقاظ للوعي االسالمي لئال 

.تالفات احلقرية الغري األصولية األّمة االسالمّية باالخ

الدراسات السابقة. د

البحث كان  يف أكثر، و إّال قليال ا يبدو يل عن البحث اخلاص يف هذا املوضوع ال أجد فيم

الذي كان يتكّلم عن قضية الزكاة عموما دون كفقه الزكاة ليوسف القرضاوي أحكام الزكاة بشكل عام  

وكذا هناك حبث أخر نوازل الزكاة للدكتور عبد اهللا بن منصور الغفيلي ، . ختصيص إحدى مصاريفها

فهذان كتابان يكونان . هذا البحث أيضا يبّني الزكاة بشكل عام ال خبصوصها من حيث مصاريفهاوكان

بة فهذه فرصة مثينة للباحث يف تكميل كتا.اسيني يف طريقة استنباط األحكام من خالهلا مرجعني أس

. الرسالة بالبحث و الدراسة 

البحثهجامن. هـ 

103: سورة التوبة 20
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أي أن مجع . كتبّية عن طريق منهج وصفي حتليلي مقارن تستند كتابة هذه الرسالة إىل دراسة م

املعلومات اليت ّمت مجعها من كتب الفقه و التفسري بشكل عامة ، و الكتب املتعّلقة بأحكام الزكاة بشكل 

كما تستند إىل أراء علماء السلف املتقّدمني من خالل كتبهم ، تستند أيضا إىل  أراء علماء .  خاصة

.، و بعض فتاوى هم يف هذا العصر اخللف املتأّخرين 

 ،

ألن . دون أي دعوى أن الباحث وصل إىل نتيحة البحث مبجّرد االفرتاضات الفاضّية و التعّصب املذهيب

. فيه مقارنة بني مذاهب الفقهاء و أدلّتهم البحث مل جيعل على مذهب معّني بل جعلت الدراسة 

فاستخدام هذا املنهج ضروري هلذا النوع من البحث لكون الغرض األساسي منه عرض الصورة املقنعة 

. للموضوع فضال عن حتليله و تبويبه و تصنيفه 

فأما لتحليل البيانات و معاجلتها ، فيستخدم البحث طريقة استقرائّية ، أي بعرض البيانات

جبانب تعاجل هذه البيانات عن طريقة كيفّية ، تعين عرض . اجلزئية ّمث حتليلها للوصول إىل النتيحة الكلّية 

. البيانات و توضيحها كفرضيات أولية القائمة على االفرتاضات العلمّية 

و لكون هذا البحث يستخدم الطريقة الكيفّية ، فصار الباحث هو نفسه أداة مجع املعلومات و 

. يلتها إذ هو خصّية الطريقة الكيفّية وس
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21Pedoman Penulisan Karya Ilmiahو أّما لكتابة هذا البحث فيعتمد الباحث على كتاب

:فيتبّين هذا المنهج فيما يلي 

.تصوير املسئلة املراد حبثها قبل بيان حكمها ، ليّتضح املقصود من دراستها -1

ن مواضع االتفاق ، مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربةذكر احلكم بدليله إذا كانت املسئلة م-2

.االعتماد على املصادر و املراجع األصلّية يف التحرير و التوثيق و التخريج -3

.رادتطوع البحث و جتنب االسالرتكيز على موض-4

.العناية بضرب األمثلة -5

.جتتنب األقوال الشاذة -6

.املصحف ترقيم اآليات و عزوها إىل مواضعها من -7

.العناية بقواعد اللغة العربّية و اإلمالء و عالمات الرتقيم -8

تكون اخلامتة عبارة عن ملخص للرسالة ، يعطى فكرة واضحة عّما تتضّمنته الرسالة ، مع إبراز -9

.أهّم النتائج 

21 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana, STAIN Cirebon 2009
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.إتباع الرسالة بفهارس للمصادر و املوضوعات -10

خطّة البحث. و

فالفصــل . حــث ختطيطــا هلــذا البحــث بتقســيمه إىل مخســة فصــول ســري البحــث ، خيطــط البالتيو 

يتنــاول هــذا الفصــل عــن خلفّيــات البحــث ، و مشــكالت البحــث حيــث تتكــّون مــن ) المقّدمــة ( األّول 

مثّ تليهـــا أهـــداف البحـــث و أمهّتـــه فضـــال عـــن فوائـــده ، مثّ . تشـــخيص املشـــكالت و حتديـــدها و تقريرهـــا 

.ألخري عن بيان مناهج البحث املستخدمة فيه و إيراد ختطيط البحثعرض الّدراسات السابقة ، و يف ا

يريــد بــه بيــان معــىن الزكــاة و مشــروعّيتها فضــال )أساســّيات أحكــام الزكــاة ( و أّمــا الفصــل الثــاين 

و كذلك يضّم هذا الفصل على من جتب الزكاة و إيـراد منـاذج معاصـرة ألنـواع الزكـوات يف . عن حكمتها 

وذلك لتيسري املقارنة بينها للوصول إىل حتليل دقيق و بيان واضح على الفـرق بـني هـذه . ر التطبيق املعاص

.األراء 

ـــة القـــرآن بمصـــارف الزكـــاة و مصـــارفها فـــي ضـــوء الشـــريعة (و أّمـــا الفصـــل الثالـــث  ســـّر عناي

و مـا سيتناول هذا الفصل بشيء من التفصيل يف ضوء أحكـام و مبـاديء الشـريعة اإلسـالمّية)اإلسالمّية

و يتضــّمن هــذا الفصــل مــن بيــان . صــدر عــن جمــامع الفقــه اإلســالمي مــن فتــاوى معاصــرة تتعلّــق بالزكــاة 
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و ذلـــك متهيـــدا عامـــا هلـــذه . مســـتحقي الزكـــاة بـــني مصـــارفها الشـــرعّية الـــيت واردة يف القـــرآن بشـــكل عـــام 

.ة عامة 

يتناول  هذا الفصل . هو لّب هذا البحث )في القرآن في سبيل اهللامفهوم (و الفصل الرابع 

كما . يف كل شيء يتعّلق عن معىن سبيل اهللا قدميا و حديثا أي عند العلماء املتقّدمني و املتؤّخرين 

و عن . الدعوة اإلسالمّية و عن حكم إنفاق أموال الزكاة يف .يبحث أيضا عن تطبيق تصرّفه حديثا 

.الدعوة اإلسالمّية يف هذا العصر ، و كذا التطبيقات املعصرة من هذا الصرف أنواع 

هـــذا يتنــاول)واالقتراحــات و المـــداخالتالنتـــائج( و الفصــل األخــري أي الفصـــل اخلــامس 

ث لتطوير البحـث يف هـذا املداخالت من الباحاالقرتاحات و نتائج هذه الرسالة اجلامعّية ، و الفصل من

.املوضوع خاصة و يف فقه الزكاة عامة يف املستقبل 
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:و المراجعمصادر القائمة

القرأن الكريم.أ

:كتب التفسير.ب

حملمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي، أبــو ، نفســير القــرآجــامع البيــان فــي ت.1

م2000-هـ1420، الطبعة األوىل لبنان ، -، بريوت مؤسسة الرسالة،جعفر الطربي
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، أليب عبـــد اهللا حمّمـــد بـــن أمحـــد األنصـــاري القـــرطيب ، دار الكتـــب الجـــامع ألحكـــام القـــرآن.2

م2000-هـ 1420، الطبعة األوىل لبنان ،  –وت العلمّية ، بري 

بدون الطبعة و السنة . لبنان –ألمحد مصطفى املراغي ، دار الفكر ، تفسير المراغي.3

لإلمام أيب الفداء احلافظ أبن كثري الدمشـقى ، دار الكتـب العلميّـة ، ، تفسير القرآن العظيم.4

م2006-هـ 1427، الطبعة الثانّية لبنان ، –بريوت 

. ، بدون السنة الطبعة  السادسة للسّيد قطب ، ،في ظالل القرآن.5

ــــوي .6 ــــل " تفســــير البغ ــــالم التنزي –املتــــوىف ( أليب حمّمــــد احلســــني بــــن مســــعود البغــــوي ،"مع

.هـ 1409، دار الطيبة ، رياض ، ) هـ516

دين أليب الفضـــل شـــهاب الـــ، روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم و الســـبع المثـــاني.7

دون –بـريوت لبنـان –هـ ، دار إحياء الرتاث العريب 127السّيد حممود اآللوسي البغدادي م 

. سنة الطبعة و ال

–للســّيد حمّمــد رشــيد رضــاء ، دار املنــار ، تفســير القــرآن الحكــيم الشــهير بتقســير المنــار.8

.هـ 1368، الطبعة الثانّية ، -مصر
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لطّيب صديق خـان يـن حسـن بـن علـي بـن لطـف اهللا ألبن ا،فتح البيان في مقاصد القرآن.9

بـــريوت، -صــيدا–هــــ ، املكتبــة العصــريّة 1307-1248احلســيين البخــاري الِقنــوجي اهلنــدي 

.م1992-هـ 1412

لفخــر الــدين حمّمــد بــن  عمــر الــرازي ، دار الكتــب العلمّيــة ، الطبعــة التفســير الكبيــر ،.10

.هـ 1421األوىل 

أمحــد بـــن علـــي الـــرازي احلنفـــي املشـــهور اجلّصـــاص ، دار أليب بكـــر بـــن أحكـــام القـــرآن ،.11

الفكر

:كتب الحديث و علومه . ج

–مع شرحه فتح الباري للحافظ ابـن حجـر العسـقالين ، دار الـديان للـرتاث صحيح البخاري. 1

م1988-هـ 1409، الطبعة الثانّيةالقاهرة ، 

.هـــ261-206شــريي النيســابوري لإلمــام أيب احلســني مســلم بــن احلّجــاج القصــحيح مســلم.  2

بـريوت –دار إحيـاء الـرتاث العـريب : موسوعة فـتح امللهـم للشـيخ ثبـري أمحـد عثمـاين مع شرحه 

.م 2006-هـ 1426، الطبعة األوىل ، -لبنان 
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لإلمـام احلـافظ أيب داود  سـليمان بـن األشـعث األزدي السجسـتاين املتـوىف سـنة سنن أبي داود. 3

ط نصـه وخـرّج أحاديثـه وعلّـق عليـه شـعيب األرنـؤوط و حمّمـد كامـل قـره هـ ، حّققـه وضـب275

، طبعــــــة خاصــــــة ، -دمشــــــقى –بللــــــي و شــــــادي حمســــــني الشــــــياب ، دار الرســــــالة العاملّيــــــة 

.م 2009-هـ 1430

.هـ 1375إلمام النواوي ، منارا قدس إندونيسيا ، لةويّ األربعين النو . 4

:كتب الفقه . د

لإلمـام ، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبـد املطلّـب ،حّمد ين إدريس الشافعياألّم لإلمام  م. 1

، الطبعـــة األوىل دار الوفـــاء ، هــــ،204أيب عبـــد اهللا حمّمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي املتـــوىف ســـنة 

.م 2001-هـ 1422

للشيخ حمّمـد بـن أمحـد الشـربيين اخلطيـب ، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 2

.م 1997-هـ 1418، الطبعة األوىللبنان ، –بريوت املعرفة دار 

للشـــيخ ســـليمان بـــن حمّمـــد بـــن عمـــر البجريمـــي الشـــافعي ، دار ، البجيرمـــي علـــى الخطيـــب. 3

هـ 1417–م 1996، الطبعة األوىل لبنان ، –الكتب العلمّية ، بريوت 
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، أليب احلسـن مختصـر المزنـيالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمـام الشـافعي وهـو شـرح . 4

الطبعـة لبنـان ، –بـريوت –علي بن حمّمد بن حبيب املـاوردي البصـري ، دار الكتـب العلميّـة 

.م 1994-هـ 1414، األوىل

، لإلمـام أيب زكريـا حميـي الـدين بـن شـرف النـووي، كتاب المجموع شرح المهـّذب للشـيرزي. 5

. لسعوديّة ، بدون الطبع و السنة اململكة العربّية ا–جّدة –مكتبة اإلرشاد 

، عمر الشـاطري ، اهلدايـة سـوراباياللسّيد أمحد بن، الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. 6

.بدون السنة و الطبعة

لشمس الدين أمحد بن شهاب الدين الرملي،إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج. 7

-بــن شــرف النــووي الدمشــقى ، دار عــامل الكتــب ، لإلمــام أيب زكريــا حيــىي ، روضــة الطــالبين . 8

.م 2003-هـ 1423، طبعة خاصة ، -مملكة العربّية السعوديّة –رياض 

1405، الطبعة الثالثـة، مؤّسسة الرسالة بريوت ، الزكاة و أحكامها لوهبي سليمان غاوجي. 9

م1985-هـ 

طي حمّمد بن عمر علي نووي اجلاوي البنتـين أليب عبد املع،نهاية الزين في ارشاد المبتدئن. 10

.الطبعة األوىل ، مكتبة طه فوترا مسارانج ، 
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الطبعــة حلســني حســني شــحاتة ، دار النشــر للجامعــات مصــر ، ، التطبيــق المعاصــر للزكــاة . 11

م 2004-هـ 1425، الثانّية 

ــــة ألحكامهــــا وفلســــفتها يف ضــــوء القــــرأن و ( فقــــه الزكــــاة. 12 ليوســــف ،)الســــّنة دراســــة مقارن

م2003-هـ 1424، الطبعة الثانّية عشرةالقرضاوي ، مكتبة وهبة ، 

للعالمـة عـالء الـدين بـن أيب بكـر بـن مسـعود الكسـاين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 13

.م 2002-هـ 1424، الطبعة الثانّية لبنان ، –بريوت –احلنفي، دار الكتب العلمّية 

ــدين المســماةحاشــية ابــن. 14 ــار شــرح تنــوير األبصــار: عاب ــار فــي الــدر المخت ــرد المحت ،ب

للفقيه العالمة حمّمد أمني بن عمر بن عبد العزيز الشـهري بـابن عابـدين ،  دار الفكـر بـريوت ، 

م2000-هـ 1421

، الطبعـة التاسـعةلبنـان، -، دار الفكـر بدمشـفى الفقه اإلسـالمي و أدلّتـه لوهبـة الزحيلـي. 15

م7006-هـ 1427

.م1966ّمد شلتوت ، دار القلم ، الطبعة الثالثة ، للشيخ حم،الفتاوي. 16

، حلســـنني حمّمـــد خملـــوف ، دار الكتـــاب العـــريب مبصـــر ، فتـــاوى شـــرعّية و بحـــوث اســـالمّية. 17

.م 1952-هـ 1371



139

ن أمحـد بـن قدامـة املقدســي اهللا بـعبـد، لالمغنـي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني. 18

، الطبعـــــة الثالثـــــة، الريـــــاض–دار عـــــامل الكتـــــب ، اجلمـــــاعيلّي الدمشـــــقى الصـــــاحلي احلنبلـــــي 

. م 1997-هـ 1417

ــة المقتصــد. 19 حملّمــد بــن أمحــد بــن حمّمــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب ، بدايــة المجتهــد و نهاي

.م 2008-ـ ه1429لبنان ، –بريوت –األندلسي ، دار الفكر 

ّمــد بــن حبيــب البغــدادي ، أليب احلســن علــي بــن حمالدينّيــةاألحكــام الســلطانّية و واليــات. 20

.سنة الطبعة و اللبنان ، بدون –بريوت –املاوردي ، دار الكتب العلمّية 

، لعبــد اهللا منصــور الغفيلــي ، )دراســة فقهّيــة تأصــيلّية لمســتجّدات الزكــاة ( نــوازل الزكــاة . 21

.م 2008-هـ 1429، الطبعة األوىل، -رياض –ر امليمان و بنك البالد دا

–، لعبــــد الــــرمحن اجلزيــــري ، دار الكتــــب العلمّيــــة المــــذاهب األربعــــةكتــــاب الفقــــه علــــى . 22

.م 2003-هـ 1424، الطبعة الثانيةلبنان ، -بريوت

اإلمـام أيب الربكـات عبـد اهللا ، للشـيخ)فـي فـروع الحنفيّـة(البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 23

بـــن أمحـــد بـــن حممـــود املعـــروف حبـــافظ الـــدين النســـفي ، و شـــرح البحـــر الرائـــق لـــزين الـــدين بـــن 
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لبنان ، –بريوت –إبراهيم بن حمّمد املعروف بابن جنيم املصري احلنفي ، دار الكتب العلمّية 

.م 1997-هـ 1418، الطبعة األوىل

ّمـد أمـني الشـهري بـابن عابـدين ، حمل، لمختار شرح تنـوير األبصـاررّد المختار على الدار ا. 24

-هـــــ 1423اململكــــة العربيّــــة الســــعوديّة ، طبعــــة خاصــــة ، –الريــــاض –دار عــــامل الكتــــب 

. م 2003

،-بـريوت لبنـان –بن القيم اجلوزيّة ، مؤّسسة الرسالة إل، زاد المعاد في هدي خير العباد. 25

.م 1998-ـ ه1418، الطبعة الثالثة

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل األحكام على قواعـدها األصـولّية وبيـان . 26

عبد الكرمي يـن علـي بـن حمّمـد النملـة ل، مقاصدها و مصالحها و أسرارها وأسباب اختالفها 

.م 2005-هـ 1426، الطبعة األوىل، -الرياض –، مكتب الرشد 

لشيخ منصور ين يونس بن إدريس البهويت،حتقيق إبراهيم ل، ن اإلقناعكّشاف القناع عن مت. 27

.م 2003-هـ 1423طبعة خاصة ، ،-رياض –أمحد عبد احلميد ، دار عامل الكتب 

، للدكتور عمر األشـقر وزمالئـه، دار النفـائس ، األردن، بحوث الفقهّية في قضايا معاصرة. 28

.هـ 1418الطبعة األوىل ، 
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، للـدكتور سـعود الغنيسـان ،مكتبـة التوبـة وفي سبيل اهللا بين العمـوم و الخصـوصمصرف. 29

. هـ 1424، الطبعة األوىل ، 

).اجلامعة األمريكّية املفتوحة(، جلنة إعداد املناهج باجلامعة فقه النوازل . 30

عـودة العوايشـة، املوسوعة الفقهية امليّسرة يف فقه الكتاب و السّنة املطّهرة ، بقلم حسـني بـن . 31

.م2002-هـ 1423، الطبعة األوىل ، املكتبة اإلسالمّية ، دار إبن حزم

و المعجمالقواميس . هـ 

لفقيــه املفّســر اجلـــامع ، لقــاموس القــرآن أو إصــالح الوجــوه و النظــائر فــي القــرآن الكــريم.1

دار د األهــل ، حّققــه و رتّبــه و أكملــه و أصــلحه عبــد العزيــز ســيّ احلســني بــن حمّمــد الــدامغاين ، 

. م 1983، الطبعة الرابعة لبنان ، –بريوت –العلم للماليني 

عبـد . ، للّسـّيد حمّمـد مرتضـى احلسـيين الزبيـدي ، بتحقيـق دتاج العروس من جواهر القاموس.2

.م1997-هـ 1418دولة كوويت ،الطبعةالفّتاح احللوى ،

فريوزآبـادي ، حتقيـق مكتـب حتقيـق الـرتاث د الـدين حمّمـد بـن يعقـوب ال، القاموس المحـيط.3

-هــــــ 1426، الطبعـــــة الثامنـــــة، -بـــــريوت لبنـــــان –يف مؤّسســـــة الرســـــالة ، مؤّسســـــة الرســـــالة 

.م 2005
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حمّمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار املعرفــة ، الطبعــة : وضــعه المعجــم المفهــرس أللفــاظ القــرآن ،.4

. هـ1412الثالثة 

د بـن فـارس بـن زكريـا بتحقيـق وضـبط عبـد السـالم حمّمـد أليب احلسـني أمحـمعجم مقايس اللغـة .5

.م1979-هـ 1399، هارون ، دار الفكر 

لإلمـام أيب الفضـل مجـال الـدين حمّمـد بـن مكـرم ابـن منظـور االفريقـي املصـري ، لسان العرب ، .6

.هـ 1412الطبعة الثانية ، ،-بريوت –دار صادر 
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