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(1) 

 

 مقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من  ،إن احلمد هلل

ضـ  رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال م  

له، ومـن يضـل  فـال هـاه، لـه، وننـالد أن إ إلـه إإ اهلل 

وننالد أن حممًدا  عبده ورسوله. ثـم وحده إ رشيك له، 

 أما بعد...

ــه  يف كــ  مســلم   -تعــاىل– بــارا اهلل ؛ابتــدا ً  أنعــم اهلل علي

، ومل يكنزه ذلك املالبنعمة املال احلالل، وأهى حق اهلل يف 

 تريض رب العباه. رشعية أنفقه يف مصارف  ب  

 ،املسـلمن ك  صاحب مـال مـنإىل  فالذه رسالة   ...وبعد  

تلـك الفضـيلة  ،«اقتسـام األمـوال مـع اهلل: »حتم  عنـوان

يناهلـــا  ترفـــع قـــدر صـــاحبالا، اإلســـالمية احلســـنة التـــ 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(1) 

 

لينفـق  ؛املحظوظ يف الدنيا بتوفيق اهلل له بفعلالا قبـ  ااتـه

عليــه، ليســعد يف  ًفاســت ل  مــن مــال اهلل الــذ،  علــه م  

يف الدنيا بحب النـا  وهعـوات الفقـرا  وذو،  :ناري  الدّ 

ـــ ـــه ىالقرب ـــ، ويفل مرضـــا  اهلل وعفـــوه الفوز ب اخآرـــر  ب

  وإحسانه.

ها صـحابة رسـول اهلل صـهلل اهلل عـرف قـدر  رشيفة  فضيلة  

ــب عالمعليــه وهلــه وســلم و ا إىل تفعيلالــا يف فســارعو ،مــن ت 

د من الصحابة من يقتسم ماله مع جتأن  وعجًبا .جمتمعالم

 واثنتن وثالثة. يف حياته مر ً  -تعاىل– اهلل

ــ إلســالم مــن إىل اد مــن إ ينتســبون أن نجــ أيًضــا اوعجًب

ــارهيرات الغــرب يقتســمون أمــواهلم  ــاب فعــ  ملي مــن ب

كثـري ، يف  ومن أ ـ  الكنيسـة يف أحيـان   أحيانًا، اخلريات



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ــ    ــو الســاحة اإلســالمية وق ــه تكــاه أن ول ــك  في مــن تل

إإ من النذر اليسري ان عرفوا قدر اخلري وعظمة  الفضيلة 

 .الصدقة واإلنفاق يف سبي  اهلل

عـهلل هـذه  إمجـاإً ستحاول رسالتنا هذه أن تلق  الضـو    

امل ـارر التـ  قـد بيـان مصحوبة ب ،الفضيلة قدياًم وحديًثا

ـــ ـــة املكتن  ـــوال العربي ـــه األم ـــة توا  ـــوا الغربي ز  يف البن

أم  ،«اقتسام األموال مع اهلل: »لنرى أهيام أوىل ؛واألمريكية

ومصـاهراا لتجميـدها  ن يتحينون الفرصة  اقتسامالا مع م  

 ى لدى ك  مسـلم  هملن أن جتد رصرتنا هذه صدً  !كاملةً 

فاقتسـمه مـع   -صـغر أم كـر-أنعم اهلل عليه بنعمـة املـال 

ورسـوله صـهلل اهلل  تعاىل اهلل، ووضعه يف مواضع حيبالا اهلل

 عليه وهله وسلم.



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 اقتسام األموالو ...نوالصحابة والتابع

 عاىلسبحانه وت مع اهلل

أسـطور  املـال يف -قصة املليـارهير أوناسـي   كلام تأمل   

 كثـرًيا حزن    ؛وما حدث لثروته وأبنائه -القرن العرشين

بارا اهلل يف ريبات أمـواهلم  ...عهلل أموال أثريا  املسلمن

  .وذرياام

مـات ابنـه الوحيـد يف  ابن  وابنة.كان لديه هذا  فأوناسي 

ي  األب يقيضــ رــالر عنــدما كــان أوناســ حــاهث رــائر   

ــنيالعســ  مــع  ــاكلن ك ــه ماتــ  م  ي يف  نتحــر ً د،، وابنت

لتـؤول الثـرو   ،مـن الزاـات الفارـلة بعـد عـده   (ماّم احل  )

ـــه ـــا الضـــ مة بأكملالـــا إىل حفيدت ـــ  ترعـــ  أثين ، والت



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(1) 

 

ــة ــات اخلريي ــا إىل اعمعي ــة إىل  ،بمعظمال ــؤول يف النالاي لت

 رعاية الفقرا  واملساكن.

ا مصـري سـبقً عـرف م  ناسـي  فـاعاًل إذا رى مـاذا كـان أوت  

 ثروته وعائلته؟

ين زعنه مع الفقـرا  واملعـو قتسم  رغاًم ز  ا  كتن  فالثرو  امل  

بعد ااته بحكم موته  ذلك عليه ب ري   د  ومل يع   ،وهو مقبور

ـ ؛عهلل غري ملة اإلسالم ن املسـلمن مـن فال  هنـاا اخآن م 

ــه مــع اهلل  ــةً -يقتســم ثروت ــهو رواعي أ ــ   مــن -يف حيات

إنفاقالا يف أعامل الر واإلحسان لينتفع ب ري اإقتسام بعد 

 !امت؟امل

اهتامم األثريـا  يف احليـا  هـو تنميـة أمـواهلم  ّ  وإذا كان    

مضـمونة غـري  فال  هلم أن يربحـوا يف جتـار    ؛عر التجار 
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ــائ   ــال تعــاىل ر   ب ــاب  اهللّ  " :مــع اهلل؟ ق ت 
ــون  ك  ت ل  ين  ي 

ــذ  إ ّن اّل

أ ق   ـون  و  ر    ي ًة ي 
الن  ع  ا و  ً

م  رِس  ن اه  ق  ز  ّا ر 
وا ا  ق  ف  أ ن  وا الّصال   و  ام 

ب ور   ً  ل ن  ت  ار   
 .(1)"جت 

إ تعرف إإ املكسب فقـ  إذا صـدق  النوايـا  إهنا جتار    

الـذ، والذ، رزقنـا  -تعاىل-الا اإلرالص. واهلل ب  وصاح  

ـ ؛للتجـار  معـه -سبحانه–يدعونا  سـلمن عـهلل امل نّ قـد م 

 وعـده .ض مة وهم فيالـا قيـد اإرتبـار والـبال  بثروات  

 يفكبري، فقـد كنـف  جملـة فـورب   -بفض  اهلل- أولئك

 41قـد بلـ  هم أن عـده عـن (أغنى أثريا  العـرب)قائمة 

رت تقارير اقتصاهية أن عده املليونريات ، كام قدّ امليارهيرً 

                                                 

 .92: اآلية سورة فاطر  (1)

 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(41) 

 

  قليـ عده غري ،ألف مليونري 491يف املنطقة العربية بل   

مــنالم يقــنب مــن هائــر  املليــار هوإر. لــن نتحــدث عــن 

ــا  ــروات هــؤإ  األثري ــر مــن  ،أرقــام ث فــاخلف  منالــا أكث

ين زلفقـرا  واملعـوغـري حـال اتيأن  معـه ا يمكـنا املعلن،

ـــر ، حـــال   ـــا   والعـــارلن وامل اقتســـام هـــؤإ  األثري

لكن يكفـ  فقـ  اإلرـار  إىل أن حجـم  ألمواهلم مع اهلل.

ل العربية املغنبة يف بنوا ورشكات الدول الغربيـة األموا

ـ-جتاوز  أكثـر مـن  -رف باألزمـة املاليـة العامليـةقبـ  مـا ع 

مبــال  راملــا رالبنــا عــر املنــابر  !أربعــة هإف مليــار هوإر

اإلعالمية عهلل مدار عرش سنوات بعوهاا إىل العامل العريب 

ا اهليئـات را  ني  ب سائر فاهحة قدّ واإلسالم ، إإ أهنا م  

 مــن قيمتالــا،% 11يــة ورــرا  اإقتصــاه بــأكثر مــن الدول



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(44) 

 

وكأن   را  األزمات املالية املتوالية يف العامن املنرصمن،

رغـم أن الفرصـة  «النـيطان»تم اقتسامالا مع قد األموال 

 إقتسامالا مع اهلل. كان  سانحةً 

كام قدرت  امعة الدول العربيـة رسـائر البلـدان العربيـة 

ـ 2111بــ العامليـة  ألزمة املالية  را  ا رى مليـار هوإر، ت 

  ماذا كان سيحدث لو تـم اقتسـام هـذا املبلـ  مـع اهلل قبـ

 رسارته يف هذا البال  املفا ئ؟

ــاا فريضــةً  ــم أن هن ــة عــهلل املســلمن  أعل ــ وا ب يف  تتمث

قالـا الزكوات بنتى أنواعالا، والت  إن هتاها املسـلمون بح

حييا حياته  ،إ اد قوت يومه اما و دنا بن املسلمن فقريً 

ــاعًيا ــر  ي  وغــريه  ،حــول الرــوريات س رســف يف ي  ط وف

إ اـد كلفـة  أو مريًضا .التحسينات من فئة السبعة نجوم



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ــ ،العــال  ــرهالت واخآرــر ا  ــ  وت ــات التجمي ر، عملي

ـــة ـــفيات العاملي ـــي ورة يف أفضـــ  املستن ـــ ،الن   ويتنق

إ اد تكـاليف  زًباأو عا .بالطائرات اخلاصة املجالز  ربًيا

ولـريى ابنـه بعـد أن بلـ   ،ن نفسه من الزنـاحّص الزوا  لي  

يف حن أن هناا  .صن به نفسهوإ اد ما حي   ةاألربعن سن

ه فق  يف زاتـه الرابعـة أكثـر مـن رس  ق عهلل يوم ع  هرر ينف  

نا بحسن األرالق م  لّ إن س   ،عرش  مالين من الدوإرات

 .وعدم اإنحراف

بوضع البلـدان املسـلمة  فإن الزكا  وحدها كفيلة   وبالتايل 

وعـهلل  .الدول املتقدمة اقتصاهًيا وعلمًيا وتقنًيـا يف مصاّف 

امت التــ  ينبغــ  أن يــأ   ــا ســلّ اعتبــار أن الزكــا  مــن امل  

 يف هذا الكتابفإن حديثنا  ؛املسلم كاحتيا ه للام  واهلوا 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(44) 

 

ن اوه الزمان أ ّ  تفره من اإلنفاق ق  م   عن نوع   هو حديث  

 بمثله، وندر أن نراه بن أثريا  املسلمن اخآن. 

الصدور يف فع  أصحاب رسول  ترشحفمن األريا  الت  

، وتكاه وتف  من واقعنا -سلمهله وصهلل اهلل عليه و-اهلل 

، فتجـد (قسـمة األمـوال مـع اهللبـ ) رفهو ما ع   :املعارص

قسـم مـر ، يقسـم مالـه مـع اهلل، فالـذا ي الصحايب ك  فن   

الصـديق  بكـر   افنجد أب .وذاا مرتن، وهرر ثالثة وهكذا

رسول اهلل صـهلل  يضع ماله كله بن يد،   -ريض اهلل عنه-

ريض اهلل -ونجـد عـثامن بـن عفـان  .سـلمهله واهلل عليه و

ينـن،  ؛من أئمة املسلمن يف اإلنفاق والبذل اإمامً  -عنه

ع املسـجد وّسـوي   ،وثالثن ألف هرهـم ب مسة   ةبئر رومي

وعرشين ألف  النبو، برشائه للبقعة الت  بجواره ب مسة  



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(41) 

 

رســ  بتجاليــز  ــيع الع   -ريض اهلل عنــه-هرهــم، ويقــوم 

ويف عـام قحـ   .إىل رطـام أو عقـال حتى مل ينكه بحا ة  

ــه-عــثامن املطــر يقــول  ــا معرشــ  :للتجــار -ريض اهلل عن ي

وكانـ  )مـن النـام؟ التجار كم تربحـونن  عـهلل رشائـ  

ـ ،وعـامر ً  كبري   ـًدا قافلةً  تعطع واإحتيـا  والسـوق م 

ريض اهلل -، قـال عـثامن عشرة اثنـا  للعشرة   :فقـالوا (كبري

ما بق  باملدينـة  ؛يا أبا عمر :قال التجار ،قد زاهوين :-عنه

ـ  -وتعـاىل تبـارا–ا؟ قـال: زاهين اهلل زاه   ن  جتار غرينـا فم 

قـال: أعندكم زياه ؟ قالوا: اللالـم إ،  ؛عرش  هرهم   بك 

عهلل فقرا   هذا الطعام صدقةً  د اهلل أين قد  عل   رال  فإين أ  

صور البذل واقتسـام األمـوال مـع  ه      وكثري .املسلمن



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(41) 

 

ونجــد كــذلك .(1)-ريض اهلل عنــه-اهلل عنــد ســيدنا عــثامن 

ريض -اقتسام األموال مع اهلل عند عبدالرمحن بـن عـوف 

 :الزهر، قالعمر عن أنبأنا م   :، يقول ابن املبارا-اهلل عنه

هلـه ق ابن عوف عهلل عالد رسول اهلل صهلل اهلل عليه وتصدّ 

سلم بنطر ماله أربعة هإف، ثـم تصـدق بـأربعن ألـف و

ـاهينار، ومح  عهلل مخ  م يف سـبي  اهلل، ثـم محـ   ر   ئة ف 

                                                 

ر َيِس : اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب؛انظر (1)

دار سرية عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، أعالم النبالء، 

 وما بعدها. 442اجلزء الثاني، ص احلديث، القاهرة، 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ئة راحلة يف سبي  اهلل، وكـان عامـة مالـه مـن اعهلل مخ  م

 .(1)التجار 

ن رسـول اهلل صـهلل اهلل أ -ريض اهلل عنـه- وعن أيب هرير 

ــال ــه وســلم ق ــه وهل ــاركم لنســائر  » :علي ــاركم ري  ،(2)«هي

ئـة ألـف، ا  بـأربع مم  وّ فأوىص هلن عبدالرمحن بحديقة ق  

ور س  حدثتنا أم بكر بن  امل   :قال عبداهلل بن  عفر الزهر،

له من عثامن بأربعن ألف هينـار،  أن عبدالرمحن باع أرًضا

يف املالــا رين وأمالــات يف فقــرا  بنــ  زهــر  و افقســمال

                                                 

انظر: عز الدين بن األثري؛ ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة،  (1)

ترمجة عبدالرمحن بن عوف رضي اهلل عنه، املكتبة 

 .444التوفيقية، القاهرة، اجلزء الثالث، ص 

الراوي أبو هريرة، احملدث ابن جرير الطربي، املصدر  (9)

 مسند عمر، احلديث إسناده صحيح.



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(47) 

 

ن م   :عائنة بنصيبالا، فقال  فأتي    :املؤمنن،  قال املسور

أمـا إين سـمع   :عبـدالرمحن، قالـ  :أرس   ـذا؟ قلـ 

إ حينـو : »يقـول -سـلمهلـه وصهلل اهلل عليه و-رسول اهلل 

مـن  سـقى اهلل ابـن عـوف   ،«عليكن بعـد، إإ الصـابرون

 .(1)سلسبي  اعنة

ّ  -ريض اهلل عنالام-ن بن عيل احلس أيًضا كانكام  
ن أنعـم ا 

ن عمري فعن عبداهلل بن عبيد اهلل ب ؛اهلل عليالم بتلك النعمة

عـن احلسـن بـن عـيل: ولقــد  قال: قال ابن عبا  متحدًثا

ــ ــقاس  ــم اهلل مال  ــه يعطــ  اخل  ــى إن ــرات، حت ــالث م  ّف ه ث

 -ريض اهلل عنه-ك النع . وعن عيل بن أيب رالب مس  وي  

ثم قال: إن ابن أرـيكم احلسـن بـن عـيل  أنه رطب النا 

                                                 

 وصححه احلاكم. مام أمحد يف مسندهأخرجه اإل (1)



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 قد مجع ماإً، وهو يريد أن يقسمه بيـنكم، فحرـ النـا   

فقام احلسن فقال: إنام مجعته للفقرا ، فقام نصف النـا ، 

ثم كان أول من أرذ منه األرـعث بـن قـي . وقـد بعـث 

بامئـة ألـف،  -ريض اهلل عـنالام-إليه معاوية بن أيب سـفيان 

بـن  لسـائه، فأصـاب  -هلل عنـهريض ا-فقسمالا احلسن 

 .(1)ك  واحد منالم عرش  هإف

ريض اهلل -كام نجد زين العابدين عيل بن احلسن بن عـيل 

، ليسري بذلك عـهلل (2)قد قاسم اهلل تعاىل ماله مرتن -عنالم

                                                 

سري  : اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب؛انظر (1)

دار  رضي اهلل عنه، احلسن بن علية ترمجأعالم النبالء، 

 .وما بعدها 493ص  رابع،اجلزء الاحلديث، القاهرة، 

زين العابدين علي بن احلسني بن  املصدر السابق: ترمجة (9)

 وما بعدها. 992 ، اجلزء اخلامس، صعلي رضي اهلل عنهم



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ــع اهلل ــاهلم م ــموا م ــذين قاس ــرار ال  .هرب الصــحابة األب

 واألمثلة عهلل ذلك كثري  واتعة.

ـمـن اهلل ي   يف سـبي  اهلل رزق   فالتوفيق لإلنفاق بـه عـهلل  نّ م 

من ينا  من عباهه، والنبية عهلل البـذل واإلنفـاق إ تـأ  

العمليـة للمـربن يف كافـة امليـاهين، اإلنفاقيـة إإ باملامرسة 

إىل التفعيـ  هارـ  املجتمـع  من النبيـة بحا ـة   وهو نوع  

ـاإلسالم ، ليعوه لدينا هذا اعي  امل   ذ، إ ق البـاذل الـنف 

ب  يتا ر مـع اهلل بإنفاقـه يف سـبي  اهلل،  بنفقته الفقر   ىخين

 .-وعال ّ     -، ورمعًا يف  نته -سبحانه–لرمحته  ر ا ً 

ـ املال مع اهلل رصلة   اقتسامإن  در أن نجـدها اخآن فريـد  ن 

مس  من قـامو  العمـ  اخلـري، يف زماننا، إن مل تكن ر  



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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يف نفــو   اإلســالم ، نســأل اهلل إحيــا  تلــك اخلصــلة

 املسلمن.

رغــم بعــده عــن -ســارع العجــب أن نــرى الغــرب ي  لكــن 

وإهراله ضـمن  ،إىل تنفيذ هذا السلوا الرريد -اإلسالم

وذلـك بالصـور   ،ثقافة  ومنظومة العم  اخلـري، الغـريب

 عرف عليالا يف السطور القاهمة.الت  سنت

 

 

 

 

 

 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 واقتسام األموال مع الفقراء ...أثرياء الغرب

عندما اد سلوا اإلنفاق الس   الذ،  ر  كثرًياامليعجب 

هر ة اقتسام املال مع الفقرا  مو ـوه عنـد غـري إىل يص  

مـا فعلـه املليـارهير األمريكـ  وارن  نقرأفحن  .املسلمن

رهيرات املسـلمن بالسلوا اإلنفاق  ملليا ونقارنه (1) بافي 

، إ فالـذا املليـارهير الـذ ا.واألمل عميقً  نجد البون راسًعا

يزال يقطن نفـ  املنـزل الـذ، ارـناه عنـدما تـزو  منـذ 

، وإ يمتلــك هاتًفــا ، ويقــوه ســيارته بنفســهاًمــامخســن ع

                                                 

أشهر و( رجل أعمال، م1241من مواليدت )يوارن باف  (1)

رئيس جملس ومستثمر أمريكي يف البورصة األمريكية، 

وهو ثالث أغنى  ،Berkshire Hathawayإدارة شركة 

حسب جملة فوربس بعد أن كان  م9119أغنياء العامل لعام 

 .م9112رجل بالعامل لعام  اغين



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ــ اًرــاحممــوإً، وإ تــراه حم    قــرر فجــأ ً  ؛ر صــين را   بح 

)وهو أكثر مـن  من ثروته ( مليار هوإر  47) مبل الترع ب

 يف أضـ م عمليـة تـرع   ،لألعـامل اخلرييـة نصف ثروتـه(

 .(1)احلديث رريية ينالدها التاريخ البرش، ألعامل  

ــي  هــذا فقــ   ــ   ؛ول ــاملبل  ملؤسســة )بي ــرع ب ــه ت ــ  إن ب

رريية  إننا  منظمة  إىل يت ( اخلريية، ومل يلجأ  وميليندا 

د اســمه، كــام يفعــ  أقرانــه مــن أمثــال  يــت  ّلــراصــة و  

  وروكفلر وفوره.

لثروتـه مـع  وامللف  أنه عهلل الرغم من اقتسام هذا الثـر،

ه الفقرا  إإ أن ثروته يف ازهياه   ّطر   .م 

                                                 

 م.9113يونيو  93ء يف وكاالت األنبا  (1)



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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املليارهير  ب  نجد ؛مل يقف األمر عند حدوه هذا املليارهير

 21 مبلــ بحتــى اخآن تــرع قــد  (1)يــت  بيــ   األمريكــ 

 ((2))وهـو رقـم أقـ  قلـياًل مـن نصـف ثروتـه مليـار هوإر

  (يت  بي  وميليندا )مؤسسة  اخلريية من رالل  لألعامل

رــاص يف العــامل منــذ  رــريّ،  التــ  تعتــر أكــر صــندوق  و

 .م4991تأسيسالا عام 

أرلـــق املليـــارهيران  م2141 عـــام بـــ  إنـــه يف منتصـــف

إلقنــاع مليــارهيرات    مبــاهر ً يــاألمريكيــان  يــت  وباف

                                                 

يتس، ولد يف جبيل وشهرته  ،يتس الثالثجوليام هنري   (1)

وهو رجل أعمال م، 1211أكتوبر  92سياتل، واشنطن يف 

 .وثاني أغنى شخص يف العامل ،ومربمج أمريكي

ذي تاميز األمريكية: تقرير عن األعمال اخلريية لبيل  (9)

 م.9111جيتس مارس 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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مـع األعـامل  اقتسام ثرواامب األمريكية الوإيات املتحد 

يـار هوإر مل 611وهـو  واضعن رقـاًم مسـتالدًفا ،اخلريية

  (التعالــــد بالعطــــا ) وذلــــك حتــــ  رــــعار  ،كــــ يأمر

(Giving pledge)يت  أن هنـاا ي، وقد أوضح ب   

غري عاهية من األثريا  للتفاع  مـع هـذه املبـاهر   استجابةً 

مؤسـ   (1)مارا زوكربري  من بن املستجيبن:و اخلريية.

أصغر مليـارهير يف  دّ ع  الذ، ي  وموقع فيسبوا اإ تامع ، 

يف قائمــة أغنــى  اخلامســة والثالثــنوحيتــ  املرتبــة  ،عــاملال

                                                 

ل ا( رجل أعمم1224مايو  14مواليد من مارك زوكربريج ) (1)

موقع فيسبوك  بإنشائهشتهر ا ، ملياردير،ومربمج أمريكي

 .االجتماعي



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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رت ثروته دّ حيث ق   ،يف الوإيات املتحد  ر ص   أربعامئة

 .(1)مليارات هوإر تعالد بالترع بنصفالا 6,9بحوايل 

ــ  ي   ــار  فال ــد   غ ــ أح ــلمن م  ــا  املس ــا  أثري ــؤإ  األثري ن ه

 واليالوه الذين اقتسموا أمواهلم  مع الفقرا ؟ النصارى

الثر، املسـلم يقـوم باقتسـام مالـه مـع اهلل  ه  سنرى يوًما

ـــذلك ســـري  الســـلف الصـــالح ـــ  ب ويكســـب يف  ،ليحي

مـن رـأن  عيل  وي   ،  الرسور عيل املسلمندر  وي   ،الدارين

 تكون ثروته يف ازهياه بإذن اهلل؟األمة، ب  و

أن يـرزق أثريـا  املسـلمن  -تعـاىل- أسـأل اهللإهنا أسئلة   

 ، روًفـاأمـواهلم مـع اهلل نيقتسـموف ؛عملًيـا ااإل ابة عليال

ــب   ــع ذئ ــتم اقتســام بعضــالا م ــن أن ي ــ م ــأموال  نبص  م  ب

                                                 

 م. 9111وكاالت األنباء، ديسمرب  (1)



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 ،املســـلمن املالـــا ر  يف البنـــوا واإســـتثامرات الغربيـــة

ــعرّ وامل   ــد يف أ، حلظــةض  ويف  ،ة خلطــر املصــاهر  والتجمي

ــ حاهثــة ا يف أعقــاب النّ ضــو  التــدابري الدوليــة التــ  تــم س 

ــن  ــاه، عرشــ م ــبتمراحل ــة  ،س ــنحاول مالمس ــ  س والت

لنقـف عـهلل امل ـارر  ، وانب منالا عـر السـطور القاهمـة

 أثريا  املسلمن املالا ر . أموال الفعلية الت  توا ه

 

 

 

 

 

 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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املخاطر التي تواجه األموال العربية 

 املوجودة باخلارج

ــتن   ــم نرشــ هراس ــوام؛ األوىل ن  يل قبــ  ت ــد  أع  رشــتع

 (جملـة البيـان)نو، الصاهر عن بالتقرير اإسناتيج  الس

ــوان ــ  الدراســة عن ــة ومصــاهر  : »ومحل ــدابري الدولي الت

بملـف  رشـت، والدراسـة الثانيـة ن  (1)«اخلريات اإلسـالمية

ز األهـــرام مركـــ)األهـــرام اإســـناتيج  الصـــاهر عـــن 

ــوان (ســناتيجيةللدراســات السياســية واإ : ومحلــ  عن

                                                 

التدابري الدولية ومصادرة اخلريات اهليثم زعفان:  (1)

؛ التقرير االسرتاتيجي السنوي الصادر عن جملة اإلسالمية

 .143-112هـ ، ص 1491الثاني،  البيان، الرياض، اإلصدار



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ــوال ال» ــه األم ــ  توا  ــة الت ــة يف املنــكالت املحتمل عربي

 .(1)«اخلار 

حينالا من امل ارر الت  توا ه األموال العربيـة  رت  ذّ وح   

ــارر ــذه امل  ــهلل رأ  ه ــار ، وع ــوه  باخل ــد  :املو  جتمي

 األموال ومصاهراا لصالح الدول الغربية.

املقبـول  املتوس إىل أن التقدير  حينالا قد توصل    وكن    

أكثر  هو أمريكاحلجم األموال العربية املغنبة يف أوروبا و

من أربعة تريليون هوإر أ، أكثـر مـن أربعـة هإف مليـار 

بة لتلك املبـال  ومـا ركّ هوإر، وإذا أضفنا إليالا األرباح امل  

                                                 

املشكالت احملتملة اليت تواجه األموال  اهليثم زعفان: (1)

مركز األهرام ، ملف األهرام االسرتاتيجي؛ العربية يف اخلارج

 م.9113، القاهرة، سرتاتيجيةللدراسات السياسية واال



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(29) 

 

ماليــة عربيــة إىل الغــرب رــالل  ســتحدث مــن حتــويالت  ا  

تن، فسـيكون الـرقم املغـنب األعوام الت  تلـ  الدراسـ

رعًبا  .م 

كافــة التــدابري  (البيــان) يف هراســة تقريــر وقــد أوضــح   

ــد  ــال جتمي ــة حي ــة التــ  اوــذاا كــ  الــدول الغربي الدولي

فعــهلل ســبي  املثــال  ومصــاهر  األرصــد  املو ــوه  لــدهيا،

يف  في ةالسرةة  اص ر  اـدر التوضـيح أن : »سويرسا قال 

تعــنا العدالــة؛ إذ  إ يمكــن أن تنــك  عقبــةً  سوةسررةا

ســاعد ، للم فــور تقــديم رلــب   الرســيةيمكــن رفــع هــذه 

د األصول املالية، وقـد مّ وبوسع السلطات امل تصة أن جت  

)إننإكن( ترم  إىل  هولية تدعى أرلق  سويرسا مباهر ً 

و الة تستالدف قاه  البلـدان التـ  مالية م   فرا  زا ات  



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 ت   يف حـال  إحًقـا. وهذا ما حـدث «تنتالك السلم الدويل

العابدين زين  و مباراحسن   ن امل لوعأموال الرئيسن 

 بن عيل.

يمكن لفرنسا عهلل الصعيد الورن  »أما فرنسا فقد قال : 

جتميد حسابات األر اص اإعتبارين والطبيعيـن غـري 

عهلل تقريـر الـوزير  ر بنا ً ستصد  ي   املقيمن، وذلك بمرسوم  

ــا ــف وفًق ــامه   املكل ــد،  L-151-2لل ــانون النق ــن الق م

 .«واملايل

القواعـد »أوضـح  أن  وأما باق  الدول األوروبيـة فقـد

والتـــدابري التـــ  حـــدهها جملـــ  اإحتـــاه األورويب هـــ  

د إليـه يف جتميـد ومصـاهر  األرصـد  ستن  األسا  الذ، ي  

 .«واألصول



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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عهلل التجميد  إ حتتا ان إىل توصية  وبالطبع أمريكا وكندا 

  الدراسة التدابري القانونية الت  واملصاهر ، وقد أوضح  

 موال عنداما.يف ضوئالا يتم مصاهر  األ

اتفقــ  عليــه  اهولًيــ ااخلطــور  تكمــن يف أن هنــاا ترشــيعً 

اوز لكـ  هولـة رـرف معنيـة أن »الدول الغربية وهو أنه 

املتأتيـة  اقتسامالا األموالعهلل  ّص ن  ت   تنظر يف إبرام اتفاقات  

علينـا أن و .«من عمليات املصاهر  مع غريهـا مـن الـدول

 (اقتسـام األمـوال)است دام مصـطلح  نالحظ هنا حتديًدا

ملاليـة والقانونيـة بقـو  يف األهبيـات ا حاض   فالو مصطلح  

 .الغربية

حينالــا أن مجيــع األمــوال  عــهلل ذلــك فقــد قلــ    وبنــا ً 

اإلسالمية والعربية الصاحلة والطاحلة املو وه  يف الغرب 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(42) 

 

ـــا   ـــع بغط ـــة   ،السرررةة  اص رررةفي  إ تتمت ـــ  معلوم  فال

 ةلالم يف أيـب  مـن ق ـللحكومات الغربية، ويمكن مصاهراا 

أمـوال حسـن  مبـارا  مـعبالفعـ  وهو مـا حـدث  ،حلظة

يف حالة تون ، بن عيل وأرِسته او يف حالة مرص ، وأرِسته

 .مع األموال العراقية امبلالومن ق  

ــد و  ــ   ق ــة يف  بين ــا غاي ــة موقفال ــوال امللوث ــا أن األم حينال

عصام  /بتنبيه اخلبري األمن  اللوا  ت  الصعوبة، واستنالد  

مركـــز األهـــرام لـــه ب او، الـــذ، قـــال يف هراســـة  النســـ

ــــات ا ــــية واإللدراس ــــناتيجيةلسياس ــــدول إ» :س ن ال

ـــات املتحـــد   ـــهلل رأســـالا الوإي ـــة وع الصـــناعية املتقدم

األمريكية واململكة املتحد  من أهم البلدان الت  تتم فيالـا 

 -عمليــات غســي  األمــوال، كــام تعتــر تلــك البلــدان



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ل )القذر ( النازحة من الدول لألموا همنًا امالذً  -وغريها

الناميــة والفقــري ، والتــ  تــتم يف الغالــب بمعرفــة قياهااــا 

السياســية واإقتصــاهية الفاســد ، وبالتــايل فكــام أن هــذه 

فإنه يـتم مصـاهراا  ؛األموال رر   من هيارها مرسوقة

ــة امل   ــ  حلســاب الدول ــة الت ــي  حلســاب الدول ضــيفة، ول

 .(1)«  منالاق  رِس   

املبنـ  عـهلل الدراسـات  هذا اإلرار املـايلضو   ويف حقيقةً 

أثريـا  املسـلمن مـع  أفتح حواًراأوه أن  ؛قةثّ و  والتدابري امل  

                                                 

تطوير جتريم غسيل  :اللواء عصام إبراهيم الرتساوي (1)

مركز والعامل، كراسات اسرتاتيجية، األموال يف مصر 

 .م9114سرتاتيجية، القاهرة، األهرام للدراسات السياسية واال



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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واملاليـن، يف ظــ  هــذه  أعضــا  نـواه، املليــارات راصـةً 

 الظروف والتوترات احلالكة الت  متر  ا األمة اإلسالمية. 

 حيوية ترتب  وتساؤإت   دور حول عد  نقاط  حوار، يو

بأموال أثريـا  املسـلمن، يف حيـاام وبعـد  ا ذريً  ارتباًرا

   ااام.

 ...تتمث  يف اخآ والتساؤإت وهذه النقاط 

 

 

 

 

 

 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 تساؤالت ألثرياء املسلمني

لمني املغرتبة يف أموال املسعىل مستوى  :أوالا 

 أوروبا وأمريكا

عن امل ارر الفعليـة  ومقاإت   عر هراسات   تكلمنا كثرًيا

ــة التــ  ــة يف الــدول الغربي  ،اــده أمــوال املســلمن املغنب

قّدر بـأكثر مـن أربعـة تريليونـات مـن الـدوإرات  والت  ت 

أو راحلــة.  صــاحلةً  كانـ  أمــواإً  ســوا ً عـهلل أقــ  تقــدير، 

ونرى ويرى اعميع كيف تعاين بعض الدول العربية اخآن 

وليبيا من مغبة مصاهر  الغرب لـبعض  تون و مث  مرص

ــذ ــوال ه ــدول.أم ــن  ه ال ــوم-لك ــض  -يف العم ــاا بع هن

التســاؤإت احليويــة والواقعيــة التــ  أو الالــا ألثريــا  

مـواهلم يف يـد الغـرب عـهلل تـرا أ ةونِ ُة املسلمن الذين



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ويف أحســـن  .بعـــد يـــوم  ـــذه األمـــوال املـــنبص يوًمـــا

تذهب  جة املال والتمتـع بـه إىل أبنـا  الغـرب  ؛األحوال

 نفسه.

 الشكل التايل: نصوغها يفأن  يمكنوهذه التساؤالت 

ــان زإوقعــ  يف  (4 ــات تكلف  ل مــدمرزالياب الــا مئ

ــرقم ياملليــارات مــن الــدوإرات إن مل  تجــاوز ال

عد كارثـة النـوو، التـ  رلفالـا هإف املليارات ب

 عـن أيـة أمـوال   بعيـًداو، األرـري عنـدها لازالزل

يف اليابــان وامل ــارر غــري قــد تكــون للمســلمن 

حلق   ذه األمـوال  ـرا  ون قد تكاملعلنة الت  

-أمريكـا ماذا لو س   اهلل عهلل  :نقول .الزلزال

ــة   والتــ  ضــ مة مــن أمــوال املســلمن   ــا كمي



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 أو بركـان   بزلزال   نيتالا األساسيةب   رمّ وه   -املغنبة

تلـــك األررـــ واليـــاب  يف  معظـــم أتــى عـــهلل

ه  سيسـتطيع أثريـا  املسـلمن حينالـا  ؟!الدولة

ومـاذا لـو  ؟أمريكـا استعاه  أمواهلم املو وه  يف

يف  أررى حدث الزلزال أو الركان أو أية مصيبة  

هــ  سيســتطيع أثريــا  املســلمن حينالــا  ؛أوروبــا

وبية، أو مة  ا البنوا األورت   استعاه  أمواهلم امل  

 املستثمر  عهلل أراضيالا؟

اعيوش الغربيـة بـديار  صربّ ت من الواضح  لًيا (2

ــلمن ــاألم  القريــب كانــ  العــراق،  ؛املس فب

 واليــوم مــايل، ونــرى الصــم  ليبيــا، كانــ و

 وغـًدا سـوريا،يف بنار  الطاغيةعن جمازر  الغريب



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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يف  :، وهنا نقـولن سيكون الدورعهلل م   اهلل أعلم

 ؛اتد  مع املسلمن حالة هرول الغرب يف حرب  

رب سيسـمح للمسـلمن أن الغـ ه  يتوقع أحـد  

 سحب أمواهلم املو وه  لدى الغرب؟ب

ــامل يف حــرب   (4 ــ  هول الع ــو هرل ــاذا ل ــة م  ،عاملي

واننغل  أوروبا وأمريكا  ذه احلـرب الكـرى 

ــا   ؛التــ  ستســتنزف موارههــا هــ  يضــمن أثري

عـة لـدى املسلمن أن حيصلوا عـهلل أمـواهلم املوه  

أوروبــا وأمريكـــا حينالــا؟ ومـــا الــذ، يضـــمن 

  املسلمن أإ تسـت دم أوروبـا وأمريكـا لألثريا

األموال يف جتييع اعيوش وتغطية نفقـات  تلك



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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ـــ !احلـــرب وتبعااـــا؟ تضـــيع أمـــوال  مّ ومـــن ث 

 ا. املسلمن هباً  منثورً 

نيفـة، وكـ  ماليـة ع بأزمـة   مـّرت مـؤرًرا أمريكا (1

أن أمـوال املسـلمن يف  حمل   ومراق ب يعلم  يًدا

األزمة القاصـمة، تررت  را  هذه قد أمريكا 

ــ   ــا بعــض اإل ــرا ات الت ــد اوــذت أمريك وق

تؤ   سـقورالا املـايل املـدو، قلـياًل، فموضـوع 

ــاإنكسـار والســقوط املـايل ي   إ  د مسـألة وقــ   ع 

لـو تكـررت  :أكثر. وهنا أسـأل أثريـا  املسـلمن

ــ   ــا وكان ــا أو يف أوروب ــة يف أمريك ــة املالي األزم

من حينالــا هــ  يضـمن أثريــا  املسـل ؛اأكثـر هوًيـ

استعاه  أمواهلم من هذه الدول الغربية بعد هذه 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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 كان  الضامنة غري متـوفر  واقعًيـا؛ األزمة؟ وإن

فلـــامذا اإلبقـــا  عـــهلل هـــذه األمـــوال يف أوروبـــا 

 وأمريكـــا، وعـــدم ســـحبالا يف أقـــرب فرصـــة  

 ا حت  عن وبرص الثر، املسلم؟ورعايتال

ــري   (1 ــواهلم يف  كث ــا  املســلمن وضــعوا أم ــن أثري م

رِسيـة، وإ  بنوا األمريكية واألوروبية بطريقة  ال

ــال نفســه  يســتطيع فــك رــفراا إإ صــاحب امل

 نتسـا ل:ببصمة العـن أو الصـوت، وهنـا  سوا ً 

، واملوت يـأ  فجـأ ً  ماذا لو مات صاحب املال؟

 واأليام واألرالر القليلة املاضية مات فيالـا عـده  

، -رمحالــم اهلل-غــري قليــ  مــن أثريــا  املســلمن 

الـــا كيـــف ســـيتمكن الورثـــة مـــن اســـتعاه  حين



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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يف حالة عدم و وه أبنا  للثـر،  أمواهلم، راصةً 

ـاملسلم؟ وه  يتحمـ  الثـر، املسـلم أن ي   ب عاق 

يف اخآرر  عهلل تضييعه حلق الورثة  ذه الصور ، 

الوه ونصـارى أوروبـا وسامحه ألن يؤول املال لي

 وأمريكا هكذا؟

ـ (6 ريبـة م   ة  الا الغـرب بطريقـنّ هناا تـدابري هوليـة س 

ـ ،وعنيفة يف السنوات العرش األرـري  نا حـن ملس 

م  حتليلنا هلا تربصال
 ا بأموال األثريا  املسلمن، فل 

امل ـــارر  واإرمئنـــان للتـــدابري الغربيـــة التـــ  

ـــن أن ت   ـــة صـــاه  يمك ـــوال املســـلمن املوهع ر أم

 الغــربيراهــا  وبطريقــة   ا ــرً واملسـتثمر  لديــه، 

 قانونية؟
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تـدابري السـابقة فـإن املجتمعـات عهلل نقطة ال بنا ً  (7

 اإلســـالمية تعصـــف  ـــا هـــذه األيـــام ثـــورات  

ــة  أحــدث   ــا هــزات   عنيفــة، وتغيــريات  ذري

ــا كيف ــد رأين ــة، وق ــةعميق ــع  ي ــرب م ــ  الغ تعام

والليبيــة والتونســية، وتلــويح  اص ررةة  األمــوال

ر ـــال القـــانون واملـــال يف أوروبـــا وأمريكـــا 

ــ الح   هــذه األمــوال لصــبمصــاهر  نصــف أو ك 

 تلـكعهلل الـرغم مـن أن ، الدولة الغربية املضيفة

قـد تكـون ليس  كلالـا راحلـة وبعضـالا األموال 

وعهلل ذلك أسـأل أثريـا  املسـلمن  .ريبة املصدر

ــة  :بمنتالــى الوضــوح هــ  لــديكم ضــامنة رشعي

وقانونية تضمن لكم أإ حيـدث ألمـوالكم مـثلام 



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________
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إنن  واثـق  !حدث ألثريا  مرص وليبيا وتون ؟

ا  املســلمن لــي  لــدهيم هــذه الضــامنة، أن أثريــ

 مــا حيــدث مــن جتميــد   بعــد-وعليــه أتســا ل 

ملـاذا يـنا أثريـا   :-ألموال مسـلمن ومصاهر   

 تحّن ي   «ئبذ  »املسلمن حتى اخآن أمواهلم يف يد 

هــذه األمــوال واإســتئثار  إقتنــاص فرصــة ةأيــ

  ا؟

ـهناا ب   (1 يف إهار  األعـامل يغيـب  مالـمعنـو، م   د  ع 

 لون وضــع  فّضــثريــا  املســلمن الــذين ي  عــن أ

ــاين  ــد اإلنس ــو البع ــرب، وه ــد الغ ــواهلم يف ي أم

ا ن  فأموال املسلمن عندما ت   ؛والنفيس يف العم 

للغرب فإهنا تفتح هإف البيوت الغربية، ويعم  
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من رالهلا مالين العامل الغربين، وكـ  هـؤإ  

ــون ــد إ  يتمتع ــلم، وق ــري املس ــن ر ــأكلون م وي

. أساًساأهنا أمواله وإ يعنيالم هذا األمر يعلمون 

الثـر،  يسـتثمراخآرـر وحـن  اعانـبعـهلل  لكن

تكـون سـبًبا يف يف هيار املسلمن، و أموالهاملسلم 

ملاليــــن مــــن وتنــــغي  ابيــــوت الإف ه قيــــام

مـــن قبيـــ   ه ســـيحظى بعنـــارصفإنـــ ؛املســـلمن

املحبـة وه، ظ اعميـ  ورهّ ف  ح  وإهرال الرسور، )

.... ري والركـــات والرمحـــاتوالـــدعوات بـــاخل

حيتا الــا  مالمــةمعنويــة  وكلالــا أمــور   ،وغريهــا(

الثـر، املسـلم يف أوقـات أزماتـه يف حياتـه وبعــد 

ااته. بينام إرصار الثر، املسلم عـهلل تـرا أموالـه 
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يف الغرب حيرمه مـن هـذه احلـوافز املعنويـة، بـ  

وقد تنقلب احلوافز إىل أحقاه، وكراهية وسـ   

الرشق والغرب، فلامذا إ حيرص من الطرفن يف 

أثريا  املسلمن عهلل اقتناص هذا احلافز املعنـو، 

 ، لن اده إإ يف هيار املسلمن؟الذ

يقع عـهلل عـاتق أثريـا   رديدرشع   ب   هناا ع   (9

ر يف أوروبـا ستثم  املسلمن الذين تركوا أمواهلم ت  

 ؛وأمريكا حت  إرشاف األمريكـان واألوروبيـن

لصـاحب املـال املسـلم عـهلل  وهو أنـه إ سـلطان

منـــع الغـــرب مـــن اســـتثامر أموالـــه يف مصـــانع 

مصــانع حلــوم واإلعــالم اإنحــاليل، واخلمــور، 

ــازير،  ــدعار ، واخلن ــوت ال ــامر، وبي صــاإت الق



 اقتسام األموال مع اهلل___ ____________________

 

(16) 

 

  قت  ي  ت دّمر اإلنسانية وقد صناعة األسلحة الت  و

اإستثامرات الربوية، وغري ذلك و، املسلمون ا 

الثر، فإن رشعية. وعليه من اإستثامرات غري ال

يسترشـ، يف كـ   أوزار فسـاه   يتحمـ قد  املسلم

يف الدنيا، كام أهنا أوزار إىل نسله وقد يمتد  مكان

نسـأل اهلل    ميزان حسابه يوم القيامة بطريقة  ثق  ت  

ن ،العافية منالا  ب  ـا مسـلم  عـذّ أن ي   ومـن امل حـز 

 و  
ـو  د ألبـوين م  ل 

لـو  :ويف الطـرف اخآرـر .دينح 

هذه األمـوال يف بـاله  ذلك الثر، املسلم تثمراس

، ويف مصـارف الشةعيمورنالـا حيث املسلمن 

ـو  ل   ؛ريض رب العباه وملـك امللـوات    ،د النفـع  

رص انتنـار الفسـاه ق ف ـضـيّ ول   ،البشرةة  فع ن  ول  
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 بسبب انسحاب املـال مـن اإسـتثامر الفاسـد إىل

ـع. فلامذا ينا الثر، املسـلم نفاإستثامر الناف ه س 

 ملفاســد   اعالبــة الشررةعي هلــذه اإلرــكالية  أسـرًيا

 ى عنالا؟نً هو يف غ   ماللكة  
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حق اهلل املتمثل يف زكاة عىل مستوى ثانياا: 

 أموال أثرياء املسلمني

راقب  أن هناا ضعًفا رديًدا مـن  كثري  يف هفع  يلم  ك  م 

كانـ   قة علـيالم، سـوا ً سـتح  أثريا  املسلمن لزكواام امل  

 ، أو ما خير  من بارن األرا. أو زروع   ال  زكا  م

أكر ضعف هفع الزكا   ونلم  ويلم  املراقبون بصور   

املستحقة عهلل أموال أثريا  املسلمن املو وه  لدى أوروبا 

ا و ـدنا مل    ؛الزكا  يتم هفعالا تلكوأمريكا. وإإ لو كان  

هذا الضنك والفقر النديد واملرا واألزمات الت  يمـر 

 بقاع األرا. من ثري  سلمون يف ك ا امل
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إىل  وهنا أتوجه ببعض األسئلة املتعلقة بشأن الزكاة

 زين:كن  أثرياء املسلمني املم 

   :ا مـاأمل يسأل الثر، احلا ب للزكا  نفسه يومً  .4
 مل 

 -ريض اهلل عنــه-أقـام سـيدنا أبـو بكـر الصـديق 

ت  حارب من رالهلـا مـانع  ، ال(حروب الره )

 الزكا ؟

لثـر، املسـلم املـانع للزكـا  أن فريضـة أإ يعلم ا .2

وأإ  مـن أركـان اإلسـالم اخلمـ ؟ كـن  الزكا  ر  

 وحكم تضييعه؟ ،(ركن)يع  معنى كلمة 

ا تلـو يف ظ  أثريا  املسلمن الذين يموتـون يوًمـ .4

ــر ــا   ؛اخآر ــانع للزك ــلم امل ــر، املس ــأل الث أمل يس
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وم يلقـاه عـن تضـييعه ماذا سيقول لربـه يـ :نفسه

 حلق الزكا ؟

نسبة ألموال املسلمن املو ـوه  لـدى أوروبـا بال .1

نا أهنا أربعة هإف مليـار هوإر، ل  ب  إذا ق   :وأمريكا

ولو اعترنا أن زكااا زكا  مال، رغم أن بعضـالا 

م  باعتباره من رريات بـارن يستحق زكا  اخل  

ــون  ــاب نصــف العرشــ تك ــن بحس األرا، لك

عـهلل هـذه األمـوال كزكـا  مـال  حقة القيمة املسـت

يتضـاعف املبلـ  و، سـنوًيامليار هوإر  ائتامه  

ـبإضافة مخ   رى ملـاذا   رريات بـارن األرا، ت 

رى ماذا يمكن أن يفعلـه دفع هذه الزكا ؟ وت  إ ت  

 بل  باملسلمن وبحياام وبقوام؟هذا امل
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ر من األموال الطاحلة هّ ط  التّ عىل مستوى ثالثاا: 

 قبل املامت

 ثـةً لوّ ملسـلمن قـد تكـون م  أعلم أن بعـض أمـوال أثريـا  ا

غري رشعية، وإنن  أمتنـى لكـ  ثـر، مسـلم  وأت  بطريقة  

ر مالـه مـن هـذه طاّلـوأن ي   ،تلوث  أمواله أن يتوب إىل اهلل

 بأحــد علــام  املســلمن نســتعامللوثــات قبــ  ااتــه، وأن ي

ه عهلل هذا التطالر، وإنفاق املال امللـوث وفـق عين  ي  الثقات ل  

 ت  حدهاا الرشيعة اإلسالمية.الضواب  الرشعية ال

ا أصحاب األموال الطاحلة من إىل أتوجه  وهنا أيضا

 أثرياء املسلمني هبذه التساؤالت:

أمل يلف  نظركم ما حدث لألثريا  الذين أثـروا  .4

ـــون  ـــة يف مرصـــ وت ـــق غـــري رشعي أمل  ؟بطرائ
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يكونــــوا بــــاألم  القريــــب رؤســــا  ووزرا  

فـون و ـوهالم مـن النـا  وصاروا سـجنا  خي  

ـــواهلم؟ أمل ب ـــنفعالم أم ســـبب الفضـــيحة، ومل ت

حيكمون النـا ،  يكونوا باألم  القريب ساه ً 

غر وأرِسى يـأمرهم أصـ وصاروا اليوم سـجنا 

 جّ س  
عنالم أمواهلم  ن  غ  فينصاعوا ألمره، ومل ت   ان 

ــيًئا ــروا بر ــ  وال؟ أمل يمك ــار، ويرســقوا اللي نال

ــ  حتمــيالم، ســنّ مت فــن، وي   وا الترشــيعات الت

فضحالم وكنـف مكـرهم،  -تعاىل- هللولكن ا

ع أمواهلم وإ ترشيعاام أن حتمـيالم؟ ومل تستط

ــاألم  كــان صــيفالم يف املنتجعــات  ــؤإ  ب ه

الســـياحية، واملكيفـــات يف كـــ  مكـــان، واخآن 
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ســـون فيالـــا إ تو ـــد  ـــا ب  الســـجون التـــ  حي  

ـــذلك  ـــا، وك ـــاهوا عليال ـــالت  اعت ـــات ك مكيف

ســاقون فيالــا اخآن ســيارات الناحيــ  التــ  ي  

ــ و ــرًيا الت ــر  كث ــن أث ــا ســجنا  م ــات فيال ــا م م

اإرتنــاق ورــد  احلــر، كــ  هــذه الفضــائح 

أمل تلفــ  انتبــاه األثريــا   ؛والنــد  والضــنك

الـم ر ـم ل  ال  م  م، والـذين ي  قا  امللوثة أمواهلل  الطّ 

 حتى اخآن؟

أكرر تذكري أثريا  املسـلمن أصـحاب األمـوال  .2

الطاحلـــة بأوناســـي ، وأقـــول للثـــر، املســـلم 

ــالحصــاحب  ــال الط ــن ترســق :امل ــا   ؛مل ألألبن

ـــ ـــاه؟ أمل ت  ـــي  ر  واألحف ـــرو  أوناس ـــري ث  مص
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مـات ابنـه  ؟!أسطور  املـال يف القـرن العرشـين

ــد ،  ــه الوحي ــه، وانتحــرت ابنت الوحيــد يف حيات

التــ  و ،وهل املــال للحفيــد  الوحيــد  مــن ابنتــه

. هثرت الترع بمعظم الثرو  للجمعيات اخلريية

  
نظـر لنظرائـك ا   ؛أوناسـي  إىل هب بعيًدانذ ومل 

إ يسعن  يف هـذه  !اخآن يف مرص وليبيا وتون 

ر الثــر، املســلم صــاحب ّكــذ  اعزئيــة إإ أن أ  

ــا  واألحفــاه  األمــوال الطاحلــة مــن أ ــ  األبن

ين  : »-سبحانه وتعاىل-بقول ربنا 
ع  اّلـذ  ي    ل  و 

اف وا  اًفا ر  ع 
ّرّيًة ض  م  ذ  ال 

ف  ل  ن  ر 
وا م  ك  ر  و  ت  م  ل  ـي ال  ل  ع 

يًدا د  إ س  وا ق و  ول  ي ق  ل  وا اهللّ  و  ي ّتق  ل   .(1)«ف 

                                                 

 .2النساء: اآلية سورة  (1)
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القتسام  عامليمبادرة إنشاء الصندوق ال

 أموال املسلمني مع اهلل

 رصلة اقتسام األموال مع اهلل مقترص   قد يظن البعض أن 

تطبيقالـا عـهلل  يف احلقيقـة يمكـنلكنالـا فق ؛ عهلل األثريا  

 وذلك .اكبريً  أو صغرًيا مهمالام كان حج ك  صاحب مال  

ـ مـا لديـه مـن مـال   من فن   إىل أرـرىحيسب بأن   ؛رر  دّ م 

ليجـد يف  وينفقه يف أو ه اخلري املتعـده ، ،مع اهلل فيقتسمه

ويلنـا مـثاًل  فلـو. -تعـاىل–اهلل  بفضـ الكثـري   ذلك اخلري  

، هوإر 2111مـنالم  لـدى كـ  واحـد   ئة مليون مسـلم  ام

ــف ــه الباقيــةلــف األو هلل ا منالــاجعــ  ألًف كــم ســيكون ف ،ل

ئــة اأ، م  ،ئــة ألــف مليــون هوإرامســيكون  ؟!املجمــوع

يمكنه فع  الكثـري يف هنيـا الفقـرا   رقم  إنه  !!مليار هوإر
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ب  والنباب والعارلن والعـا زين  ،ينزواملر  واملعو

إن هـذه الـدور  الرقميـة يمكـن عن الزوا  بسبب املـال. 

قلي ، ويف املواقف العـابر ، بـأن تفعيلالا وتكرارها بأق  ال

ينظر املر  يف  يبه ويقرر يف حينه اقتسام املبل  املو وه مع 

يقـول ويف ذلـك اهلل فرب هرهم سـبق مائـة ألـف هرهـم، 

ق هرهـم مائـة سـب"اهلل صهلل اهلل عليـه وهلـه وسـلم  رسول

ألف هرهم؟ فقال ر  : و كيف ذاا يا رسول اهلل؟ قال: 

مـن عرضـه مائـه ألـف هرهـم  ر   له مال كثـري ، أرـذ"

، فأرـذ أحـداما ، و ر ـ  لـي  لـه إإ هرامـانتصدق  ا

 .(4)"فتصدق به

                                                 

املصدر: صحيح  -احملدث:األلباني  ،الراوي: أبو هريرة (1)

 .224الرقم:  -الرتغيب
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ــاه ــايب بمب ــتم كت ــار أحــب أن أر ــذا اإلر ــا   ر   يف ه إلنن

تكـون  ،مـع اهللاملسـلمن أمـوال إقتسـام  عـامل    صندوق  

ــو  املســلمن، ــة يف نف ــه نرشــ هــذه الثقاف وإ ــرا   مالمت

باقتسـام  إلقناعه  حب مال  التنسيقات املبارش  مع ك  صا

ـ وتنظيم عوائدهاوالسع  لتنظيمالا أمواله مع اهلل،  ب  وس 

، مـن رـالل إننـا  املرشـوعات مؤسسـية بطريقـة   إنفاقالا

، حقــق النفــع لإلســالم واملســلمنتل، اخلرييــة وغريهــا

عـهلل أن  .ب معالا التكـرار أو العنـوائية يف التوزيـعنّ تج  وي  

كافــة الــدول اإلســالمية، يف  يكــون هلــذه املؤسســة فــروع  

ــة  وإهار    ــة رريي ــة، ورريط ــة صــارمة وأمين ــة وفني رشعي

لكافة احتيا ات العامل اإلسالم ، لتقوم املؤسسـة بلعـب 

ــهور الوســي  بــن م    ضــواب   ه وفــق م املــال ومســتحقّ قتس 
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بلالم ن ق  وم   ،علمية وتنموية تريض العباه أس   رشعية، و

 .-سبحانه وتعاىل- رب العباه

ا؛ هـذه الرسـالة كـ  أن يقرأ  -تعاىل–أسأل اهلل  فإين ختاما

، وأن يرشح صدره ملـا  ـا  اهلل عليه بنعمة املال نّ م   مسلم  

يف محايــة أموالــه مــن التالديــد  يكــون ســبًبا فيالــا مــن رــري  

بالفقـدان  املبارش الذ، يالحقالا يف أوروبا وأمريكـا سـوا ً 

ر  املفضـوحن اخآن برسـأو املصاهر ، 
قاام وأن يتأسى بع 

يسـعى  اهـًدا لتطالـري أموالـه مـن كـ  فوفساههم املـايل، 

أن يريح باله ويعيد أموالـه . كام أر و له حرام أو ربالات

ربـه فيالـا،  ، ويـؤ  حـّق إن كان  رار  بلـده إىل أحضانه

 منالـا، وليجـرب يوًمـا بذله وإنفاقه وتكثيفبدفع زكااا، 

صـالح، ليتأسـى بسـري  السـلف ال أن يقتسم ماله مـع اهلل،
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فعلالا صحابة رسول اهلل صهلل اهلل عليـه  حسنةً  نةً س   ي وحي

 فنحن أحق  ا من األمريكان. ،وهله وسلم

أن يموت  ثر،   ، وإ أمتنى ملسلم  بغتةً املوت يأ  إن  

وتكون عاقبته  ،وهو راسب يف ارتبار اهلل له يف املال

ين  " :مثلام قال ربنا يف كتابه العزيز
هّي ا اّلذ  ا أ  ن وا إ ّن ي  هم 

ال  النّـا    ـو  ل ون  أ م  ي ـأ ك   ل 
ب ـان  الّره  ب ار  و  ن  األ ح 

ث رًيا م  ك 

ون   ـز 
نـ  ك  ين  ي 

اّلـذ  ـب ي   اهللّ  و  ـن  س  ّدون  ع  ي ص     و 
ب ار  ب ال 

م   ـه  ب رّش  ـب ي   اهللّ  ف   س 
وهن  ا يف  ق 

ن ف  إ ي  ّضة  و 
ف  ال  ب  و  الّذه 

 * ل يم  اب  أ  ذ  ى ب ع  ـو  ت ك  نّم  ف  ال     
ا يف  ن ار  ي ال  ل  ى ع  م  حي  م  و  ي 

م   ت  ـــز  ن  ــا ك  ا م  ــذ  م  ه  ه  ــور  ظ ال  ن ــو   م  و  م  و    ال  ب ــاه 
ــا       

ون   ز 
نـ  ن ت م  ت ك  ا ك  وق وا م  م  ف ذ  ك 

س   .(4)"أل ن ف 

                                                 

 .41-44اآليات:  :سورة التوبة (1)
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 مركز االستقامة للدراسات االسرتاتيجية

سّج  يف اعالات الر سمية بجمالورية مركز فكر، وبحث  م 

مرص العربية؛ يسعى إىل تناول قضايا األمة بمزيد  من العمق 

والبحث املنالج  املبن  عهلل أسا  علم ، مع وضع القضايا 

ثة موضع البحث والتحلي  والعصف الذهن   املستحد 

ب   امل تصن يف املجاإت املتعده ، وب اصة 
املننا من ق 

 -التنموية -خلرييةا -الدعوية -اإلعالمية -)اإ تامعية

والسياسية(، وذلك لل رو  بحلول  علمية وعملية وواقعية 

 للقضية املنظور .

مركز اإستقامة للدراسات )ويف هذا اإلرار يسعى 

 اخلدمات اخآتية:  ( لتقديماإسناتيجية

ة لقضايا األمة -4 إ را  البحوث والدراسات العلمية املعاع 

ثة بطريقة  من  الجية ومتعمقة.الراهنة واملستحد 
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 نرش الكتب والدراسات اعاه  والرصينة.-2

إقامة حلقات النقاش العلمية ملعاعة الظواهر واملنكالت -4

عية وتأصيلية.  والقضايا املجتمعية بطريقة مج 

 إعداه وتأهي  وتدريب الباحثن.-1

 تنظيم الدورات التدريبية يف املجاإت املتعده .-1

ات، واملحاضات، وورش تنظيم املؤمترات، والندو-6

 العم .

إعداه اخلط  البحثية للمرشوعات والقضايا امليدانية -7

كاحلمالت اخلريية والقواف  اإلغاثية، مع اإستعداه 

 لإلرشاف عهلل تنفيذ تلك اخلط .

تقديم اإستنارات الفنية واخلدمات البحثية والتدريبية -1

الفكرية للجامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية واملراكز 

 والبحثية.
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تقديم اخلدمات اإستنارية والبحثية والتدريبية -9

للمؤسسات اخلريية واإلغاثية، وللمؤسسات الدعوية عهلل 

املستوين املحيل والدويل، وللمؤسسات اإلعالمية، وب اصة 

 يف جمال اإلعالم اإلسالم .

تكوين بنوا  لألفكار وقواعد للبيانات يف املجاإت  -41

 العملية املتعده .العلمية و

 كفر النيخ –مجالورية مرص العربية  العنوان:

 11214111679922   وال:

   :صفحة املركز عهلل الفي  بوا

http://www.facebook.com/Alistiqama.Center 

 الريد اإللكنوين:

Alistiqamacenter@gmail.com   

                    

 

http://www.facebook.com/Alistiqama.Center
mailto:Alistiqamacenter@gmail.com
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 املحتويات

 4      .................................... مقدمة

الصحابة والتابعون واقتسام األموال مع اهلل 

 7      ........................... تعاىلو سبحانه

 21    ...واقتسام األموال مع الفقراء ثرياء الغربأ

 املخاطر التي تواجه األموال العربية 

 27     ...................... باخلارج املوجودة

 53     ..............املسلمنيتساؤالت ألثرياء 

 عهلل مستوى أموال املسلمن املغنبة  أوإً:

 53    .........................يف أوروبا وأمريكا
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 عهلل مستوى حق اهلل املتمث  يف ثانًيا:

 44    ....... ........أموال أثريا  املسلمن زكا  

 عهلل مستوى التطالر من األموال ثالًثا: 

 31    ..................  الطاحلة قب  املامت         

 مبادرة إنشاء الصندوق العاملي القتسام 

 33     ...نه وتعاىلسبحاأموال املسلمني مع اهلل 

 34       ................................... ختاماا 


