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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

و   أو ، غنى   مع   ولو البين   ذات   إلصالح   الغارم   السادس  :  اهلل رحمو المؤلف قال  .  الفقر   مع لنفس 

" غنى مع ولو" بقولو العمـ أىؿ بيف الخالؼ إلى أشار المؤلؼ ؟ ال أو فقيرا يكوف أف الغير لحظ الغاـر يشترط ىؿ
 :  قوليف عمى ،

 والشافعية المالكية إليو وذىب ، غنيا كاف ولو الزكاة مف يعطى البيف ذات إلصالح الغاـر أف:  األوؿ القوؿ
 .  والحنابمة

 :  األدلة

 تحؿ الذيف األصناؼ مف ذكر ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، الياللي مخارؽ بف قبيصة حديث :األوؿ الدليؿ
 .  مسمـ أخرجو[ يمسك   ثم يصيب يا حتى حمالة تحمل ورجل] المسألة ليـ

 الزكاة تحل ال] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، صحيح حديث وىو ، المرفوع سعيد أبي حديث :الثاني الدليؿ
 يمكف فال نفسو لحظ غارما كاف لو أما ، البيف ذات إلصالح الغاـر بو والمراد[ لغارم أو...  لخمسة إال ، لغني
 .  عنده مف عميو الذي الديف فعفسيد غنيا كاف إذا ألنو ؛ غنيا يكوف أف

 .  اهلل رحميـ الحنفية إليو وذىب ، فقيرا كاف إذا إال يعطى ال البيف ذات إلصالح الغاـر أف:  الثاني القوؿ

 :  األدلة

 عمييم افترض اهلل أن فأعمميم] الحديث في قاؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، معاذ حديث :األوؿ الدليؿ
 .  لمفقراء يكوف الزكاة مصرؼ أف عمى فدؿ[ فقرائيم عمى فترد نيائيمأغ من تؤخذ صدقة

 .  قموبيـ والمؤلفة العامؿ:  صنفيف في إال األصناؼ جميع في لالستحقاؽ شرط الفقر أف :الثاني الدليؿ

 ـوى ، األوؿ الصنؼ إلى جميعا ُردت أنيا فمعناه ، الفقر األصناؼ في اشُترط إذا:  الجميور ناقشو قد وىذا
 اهلل سبيؿ وفي ، فقيرا يكوف أف السبيؿ ابف في اشترط إذا ، لذكرىا يحتج ولـ األصناؼ ىذه داللة وأبطمت ، الفقراء

 .  الفقراء صنؼ ، األوؿ الصنؼ إلى ردوا أنيـ ذلؾ فيعني ، الغاـر وفي فقيرا يكوف أف

 وال ، النسخ عدـ واألصؿ ، نسخا عتبرت النص عمى والزيادة ، النص عمى زيادة فقيرا يكوف أف اشتراط:  يقاؿ ثـ
 .  الدليؿ مف لمنسخ بد

 :  الراجح

 اهلل أف ىذا يقوي ومما ، غنيا كاف ولو يعطى بؿ ، فقيرا يكوف أف فيو يشترط ال البيف ذات إلصالح الغاـر أف
 .  الدليؿ فعميو غنى أو بفقر قيد ومف ، يقيد ولـ الغارميف ذكر تعالى

و   أو:  قال  .  الفقر   مع لنفس 
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 ، كالكفارة هلل ديف أجؿ مف أو ، نفقة أجؿ مف إما ، ديف عميو ، لنفسو الغاـر ، الغارميف مف الثاني النوع ىذا
 :  نفسو لحظ لمغاـر الشروط مف مجموعة وذكروا ، جميعا األئمة ىذا إلى ،وذىب فقيرا يكوف أف المؤلؼ اشترط

 .  فقيرا يكوف أف -1

 .  عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ عامة رأي وىذا

 الحراـ عمى لو إعانة ذلؾ في ألف ؛ الزكاة مف يعط لـ معصية في كاف فإف ، معصية غير في الغـر يكوف أف -2
 .  لو ذنب ال كمف الذنب مف والتائب ، قبميا ما تجب التوبة ألف ؛ تاب إف إال يعطى وال ،

 :  أقواؿ ثالثة عمى فيو اختمؼ فقد مؤجال كاف فإف ، حاال الديف يكوف أف -3

ف يعطى نفسو لحظ الغاـر أف:  األوؿ القوؿ  .  قوؿ في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، مؤجال دينو كاف وا 

 :  األدلة

 .  بدليؿ إال تقيد وال ، إطالقيا عمى فتبقى اآلية عمـو -

 إليو وذىب ، محتاجا يعتبر ال الزكاة وجود حاؿ في ألنو ؛ مؤجال الديف فكا إذا يعطى ال أنو:  الثاني القوؿ
 .  عندىـ األظير القوؿ في الشافعية

ف ، أعطي الزكاة سنة في يحؿ الديف كاف إف أنو:  الثالث القوؿ  إليو وذىب ، يعطى فال بعدىا يحؿ كاف وا 
 .  قوؿ في الشافعية

 :  الراجح

يتاء ، بالديف مشغولة ذمتو ألف ؛ مؤجال الديف كاف ولو ، نفسو لحظ الغاـر ديف يقضى أنو ، األوؿ القوؿ ىو  وا 
 .  الذمة إبراء مقصوده الزكاة

 عمى ، الخالؼ فييا وقع وقد ميمة مسألة وىي ، دينو يقض لـ ميتا المديف كاف فإف ، حيا المديف يكوف أف -4
 : قوليف

 في والحنابمة ،وجو في والشافعية،  المالكية إليو وذىب ، الزكاة مف قضاؤه يجوز الميت ديف أف:  األوؿ القوؿ
 .  اإلسالـ شيخ اختيار وىو،  رواية

 :  األدلة

خراجو وتخصيصو ، الغارميف عمـو في داخؿ فيو ، غاـر الميت وىذا ، التوبة بآية االستدالؿ :األوؿ الدليؿ  وا 
 .  التخصيص عدـ واألصؿ ، دليؿ إلى يحتاج

 ، دينو لقضاء يتبرع إنساف وجاء شخص مات إذا ، موتو بعد لو التبرع عمى الميت ديف قضاء قياس :ثانيال الدليؿ
 ، صدقة الفعميف كال ألف ؛ الزكاة مف الديف قضاء عميو فيقاس:  قالوا ، إشكاؿ بال يصح ؟ ال أو يصح ىؿ

 ( . ،،، الصدقات إنما) صدقة الزكاة تعالى اهلل وسمى
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 في والشافعية ، قوؿ في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الزكاة مف الميت ديف قضاء يجوز ال وأن:  الثاني القوؿ
 .  جميعا عمييـ اهلل رحمة عثيميف ابف شيخنا واختيار ، الحنابمة عند المذىب وىو ، عندىـ األشير القوؿ

 :  األدلة

 لمنبي قدم] قتادة أبي حديث في كما ، ألمواتا ديوف يقضي يكف لـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف :األوؿ الدليؿ
 أبو:  فقال ، عميو يصل ولم ، فتأخر ، ديناران عميو:  فقيل ؟ دين أعميو:  فقال ، رجل وسمم عميو اهلل صمى
 لـ أنو عمى دليؿ وىو:  قالوا ، [عميو وصمى وسمم عميو اهلل صمى النبي فرجع ، اهلل رسول يا عمي ىما قتادة
 .  األموات عف فالديو  يقضي يكف

 حينما ، األمر أوؿ في كاف إنما ، األموات عف الديوف يقضي يكف لـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي بأف:  ونوقش
 ومف ، فمورثتو ِضياعا ترؾ مف] وسمـ عميو اهلل صمى قاؿ ، خيبر عميو اهلل فتح ولما ، فقيرة اإلسالـ دولة كانت
ذا ، السعة وقت األموات ديوف يقضي وسمـ عميو اهلل ىصم النبي فكاف ،[ وعمي فإلي دينا ترؾ  بيف األمر دار وا 
 .  الميت حاجة عمى مقدمة حاجتو ألف ؛ يعطى الذي ىو الحي فإف ، الميت يعطى أو الحي يعطى أف

 ال:  فيقاؿ ؟ الزكاة مف يعطي يكف ولـ ، الفيء مف بعدُ  أعطى ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي:  قائؿ قاؿ فإف
 .  اليد ذات قمة بسبب األوؿ في امتناعو كاف ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف الميـ ، ؿإشكا

 عنو اهلل أدى أداءىا يريد الناس أمواؿ أخذ مف] :قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، ىريرة أبي عف :الثاني الدليؿ
 يريد رجؿ:  اثنيف مف واحد الناس ديوف يأخذ يالذ:  قالوا ، البخاري أخرجو ،[ اهلل أتمفو إتالفيا يريد أخذىا ومف ،
 يريد رجؿ أو ، قصده بنقيض فيعاقب ، بفعمو عاص ألنو ؛ الزكاة مف عنو يؤدى ال فيذا ، األمواؿ يتمؼ أف

 .  عنو يقضي فاهلل ، أداءىا

 :  مناقشات بعدة االستدالؿ ىذا نوقش

 .  وحق يريد فالدائف ، الدائف:  وىو ، يريده صاحبا لمديف أف -

 الشيادة فضؿ رغـ ، الديف إال شيء كؿ لمشييد ويغفر ، دينو يقضى حتى قبره في النعيـ عف يحبس المديف أف -
 جبريل أتاه ، لمشييد يغفر] وسمـ عميو اهلل صمى قاؿ ولما ، دمو مف قطرة أوؿ مع لو يغفر وأنو ، أجرىا وعظـ

 .  أمره لعظـ الديف استثنى[ الدين إال:  فقال

 ويبقى ، األموات إلى زكواتيـ األحياء يصرؼ أف إلى سيؤدي ىذا إف:  يقوؿ ، اهلل رحمو شيخنا ذكره لردا ىذا -
 .  ماؿ بال األحياء

 ، األحياء وفي األموات في زكواتيـ صرؼ إلى يسعوف الناس ألف ؛ دليؿ إلى يحتاج احتماؿ ىذا بأف:  ونوقش
 الناس أف الواقع بؿ ، صحيح غير اهلل رحمو الشيخ فتعميؿ ، الميت ذمة ويبرئوف ، يحتاج الذي الحي فيعطوف
 .  أزمات إلى ذلؾ يؤد ولـ ، واألموات األحياء في أمواليـ يصرفوف
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 رحمو البر عبد ابف اإلجماع نقؿ وممف ، الزكاة مف الميت ديف قضاء يجوز ال أنو عمى اإلجماع حكي قد أنو -
 .  اهلل

 ، مالكي البر عبد ابف أف والغريب ، العمـ أىؿ بيف الخالؼ لوجود ؛ صحيح غير النقؿ ىذا بأف:  نوقش وقد
 .  الغرائب مف ىذا ، المالكية ىـ األصؿ في خالفوا والذيف

 :  الراجح

 بيف الموازنة ىو ينبغي الذي لكف ، الزكاة مف األموات ديوف قضاء في الزكاة صرؼ يجوز أنو ، األوؿ القوؿ ىو
 األحياء في كميا تصرؼ وال ، األموات ديوف قضاء في كميا األمواؿ تصرؼ فال ، األموات وديوف األحياء حاجة

نما ،  خاصة ، الجمعيات في يحصؿ ما وىذا ، لألحياء تعطى والبقية ، األموات ديوف قضاء في أسيـ تجعؿ وا 
 وفي ، لسبيؿا ابف وفي ، الفقراء في مالو مف جزءا فيصرؼ ، الخيرية جمعيات إلى بأموالو يبعث ، التجار بعض
 ، ديف عميو صديقو أو جاره أو لقريبو يجعمو جزء ويبقى ، المشيورة الزكاة مصارؼ مف ذلؾ وغير ، اهلل سبيؿ
 في النعيـ عف محبوسا كاف إذا الميت فإف ، عظيمة حاجة فممميت حاجة لمحي أف فكما ، زكاتو مف دينيـ يقضي
 قبره في النعيـ عف يحبس ثـ ، العذاب مف نجا وقد ، الخير ؿأى مف اإلنساف ىذا ، يكوف ما أعظـ مف ىذا ، القبر

 .  وأمواتا أحياء المسمميف ديف يقضي أف اهلل نسأؿ ، كبرى مصيبة أنيا شؾ ال ،

 :  الشروط إلى نرجع

 .  بزكاتو غريمو ذمة في ما المزكي يسقط أال -5

 فقاؿ ، لاير آالؼ 11 زكاتو وتحصمت ، لاير آالؼ عشرة عميو لو أف ولنفرض ، ديف شخص عمى لإلنساف كاف لو
 ، زكاة ويجعمو الديف يسقط أال فاشترطوا ، زكاتو ىي الرجؿ ىذا ديف وجعؿ ، ذمتؾ في ما أسقطت أنا:  لفالف
 :  قوليف عمى خالؼ المسألة وفي

 وىو ، الشافعيةو  المالكية إليو وذىب ، مطمقا الزكاة عف يجزئ ال الديف مف المعسر الغريـ إبراء أف:  األوؿ القوؿ
 .  اهلل رحميـ عثيميف وابف ، تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختيار وىو ، اهلل رحميـ الحنابمة مذىب مف الصحيح

 :  األدلة

براء ، المسكيف أو الفقير ويأخذ ، المزكي يعطي ، وعطاء أخذ الزكاة أف :األوؿ الدليؿ  أخذ فيو ليس الديف وا 
عطاء نما ، وا   .  إسقاط ىو وا 

 ومف { تُنْفِقُونَ مِنْوُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا} يقوؿ وجؿ عز واهلل ، الجيد عف الرديء إخراج مف ىذا أف :الثاني ؿالدلي
 الديف الرديء ، بيده عيف   عف زكاة وجعمو دينا أسقط ألنو ؛ جيد عف رديئا أخرج كمف ، غيره ذمة في دينا أسقط
 أف فييا األجود الزكاة وأف ، الرديء مف ىذا أف يروف والناس ، فموس أو ذىب ، بيده األعياف ألف ، العيف والجيد
 .  قوي تعميؿ وىو ، رياالت أو دنانير أو دراىـ   ، بيده عينا ، وعطاء أخذا تكوف
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 مالو عمى الحصوؿ مف يائسا كاف إذا إال - الغالب في - األمر ىذا إلى يصير ال اإلنساف أف :الثالث الدليؿ
 ، دينو مف زكاتي سأحتسب ، شيء عنده ليس ىذا المسكيف أف داـ ما:  فيقوؿ ، المديف ذمة في الذي ودينو
 .  زكاتي مف وأحتسبيا ، عنو الديف فأسقط

 وعف والحسف عطاء ، السمؼ مف طائفة عف مروي وىذا ، يجزئ الديف مف المعسر الغريـ إبراء أف:  الثاني القوؿ
 الحنابمة عمماء مف األ ْزجي اختاره قوؿ في والحنابمة ، قوؿ في والشافعية الحنفية مذىب وىو ، المالكية مف أشيب

 .  كالمو معرفة في الباحثيف بعض عند خمط فيناؾ اإلسالـ شيخ وأما،  حـز ابف اختيار ىوو  ،

 :  األدلة

 فكثر ابتاعيا ثمار في وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في رجل أصيب]  قاؿ ، سعيد أبي عف :األوؿ الدليؿ
 الحديث ىذا في ويدخؿ:  قالوا ، مسمـ اإلماـ أخرجو ، [عميو تصدقوا : وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ، دينو

 والزكاة ، صدقة وسمـ عميو اهلل صمى النبي فسماىا ، دينو مف جزء مف إبراؤه ىي الغرماء فصدقة ، أيضا الغرماء
 ( . والمساكيف لمفقراء الصدقات إنما) صدقة

 المراد أف أو ، غرماءه يقصد ال أنو إما ،( عميو تصدقوا) قاؿ حينما ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي بأف:  ىذا نوقش
 الداللة في واضحا ليس:  وقالوا ، الزكاة غير بشيء الغرماء فيتصدؽ ، الماؿ مف العامة الصدقة ىنا بالصدقة

 .  الزكاة مف ذلؾ واحتساب المعسر إبراء يجوز أنو عمى

 لصح الديف قضاء أنيا بنية عميو الزكاة ىذه المديف فرد ، زكاتو المديف   الديف صاحبُ  أعطى لو :الثاني ليؿالد
 .  مباشرة اإلبراء فميجز جائزا ىذا كاف فإذا ، وأجزأ

 :  مثال

 اـفق ، لاير آالؼ العشرة الفقير فأعطيت ، آالؼ عشرة زكاتو ماؿ وعندي ، لاير آالؼ عشرة شخصا أطمب أني لو
 ، لمديف وفاء العشرة ىذه خذ ، العشرة بيذه لي جاء الذي اهلل والحمد ، لاير آالؼ عشرة تطمبني أنت:  وقاؿ الفقير
 الزكاة مف واحتسابو ، مباشرة اإلبراء فميجز ، ويجوز يجزئ كاف فإذا ، حيمة يكوف أال بشرط لكف ، يجزئ ىذا

 .  مباشرة

 وليس ديف أخرج فالذي الثانية الصورة وأما ، الزكاة في أخرجت عيف فييا األولى الصورة ، فرقا ثمة بأف:  ونوقش
:  قاؿ أسقطو إذا ، اإلنساف بو يأبو ال رديء والديف ، إلييا وتطمح النفس إلييا تميؿ فالعيف ، فرؽ وثمة ، عينا
 كوف ، لاير آالؼ عشرة يدفع ، ماال سيدفع األولى الصورة في لكف ، منو وارتحنا الديف سقط ، تخمصنا ، هلل الحمد
 كاف إذا وأما ، بو بأس ال فإنو ، الماؿ صاحب مف قصد وال حيمة وال تواطؤ غير مف كاف إف إليو يرده الفقير
 .  يجوز فال بحيمة

 :  الراجح



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  3_46  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
6 

 عند الواضحة لألدلة ؛ يجزئ ال الزكاة مف واحتسابو ، الديف مف المعسر الغريـ إبراء أف ، األوؿ القوؿ ىو
 .  األوؿ لقوؿا أصحاب

 :  مسألة

 المعسر عمى الديف بأف القوؿ عمى ىذا ، المعسر الفقير عف وأسقطيا ، دينو زكاة احتسب الديف صاحب أف لو
 :  أقواؿ ثالثة فييا ، المسألة تقدمت وقد ، زكاة فيو

 مطمقا زكاة فيو بأف قوؿ  . 

 مطمقا فيو زكاة ال بأنو قوؿ  . 

 فيزكي الحوؿ عميو يحوؿ حتى بو ينتظر أنو أو ، واحد لحوؿ ضوقب إذا زكاة فيو بأف قوؿ  . 

 :  مثال

 ذمتو في الذي ديني بأف ُأفتيت وقد ، معسر فقير الرجؿ وىذا ، لاير ألؼ مائة الناس مف زيد ذمة في لي كاف لو
 ، وأسقطتيا عميو يالذ الديف مف ىذه وخمسمائة األلفيف فاحتسبت ، لاير وخمسمائة ألفاف المائة زكاة ، زكاة فيو

 ، قوالف فييا المسألة ىذه" اإلسالـ شيخ قاؿ ؟ ىذا يجوز فيؿ ، لاير وخمسمائة ألفا وتسعوف سبعة ذمتو في أصبح
 الديف إخراج:  مسألتاف فياتاف" مواساة الزكاة ألف ؛ الجواز واألظير ، اهلل رحمو أحمد اإلماـ مذىب في قوالف ىما
خراج ، العيف عف  تكوف كيؼ ، المواساة سبيؿ عمى الزكاة ألف ؛ الجواز اإلسالـ شيخ فيرى ، لديفا عف الديف وا 

 ، ذمتو في الذي الديف زكاة فأسقط ديف ذمتو في لو الغني ، لمفقير مواساة تكوف كما لمغني مواساة تكوف ؟ مواساة
 .  توذم في الذي الديف مف جزءا أسقط فيو ، زكاة فيو المعسر ذمة في الديف بأف القوؿ عمى

 مف الزكاة فميست األولى الصورة في أما ، الصورة ىذه في الماؿ جنس مف الزكاة:  وقاؿ ، آخر تعميال شيخنا ذكر
 فقاؿ ، جنس مف فيما ، ديف والزكاة ديف الماؿ الثانية الصورة وفي ، عيف والماؿ   ديف الزكاة ألف ؛ الماؿ جنس

 .  بالجواز

 المعسر إبراء جواز يرى اإلسالـ شيخ:  األولى المسألة في فيقوؿ ، اإلسالـ شيخ في يخمط الباحثيف وبعض
نما ، األولى الصورة في الجواز يرى ال اإلسالـ شيخ لكف ، الديف مف ذلؾ واحتساب  الصورة في الجواز يستظير وا 

 .  الثانية

اهلل   سبيل   في السابع  :  قال  . 

 .  جدا ميمة مسائؿ وتحتو ، الزكاة مصارؼ مف بعالسا المصرؼ ىذا

 ىَذِهِ قُلْ} تعالى قاؿ كما ، اهلل إلى يوصؿ الذي الطريؽ:  اهلل سبيؿ ، الطريؽ األصؿ في السبيؿ:  اهلل سبيؿ في

 { . سَبِيلِي

 .  ليم   ديوان   ال الذين المتطوعة   الغزاة   وىم  :  اهلل رحمو قال
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زؽ ليـ ليس الذي المتبرعوف المجاىدوف ىـ:  أي  مثؿ ، منو ويعطوف ، فيو يكتبوف ، المسمميف ماؿ بيت مف ر 
 والخمفاء ، عنو اهلل رضي عمر دونيا دواويف كانت السابؽ وفي ، وأعطيات رواتب ليـ ، اآلف المنظمة الجيوش

  . يعطوف فإنيـ عطاؤىـ يكفييـ ال لكف ديواف ليـ كاف لو وكذا،  بعده مف

 والحنابمة الشافعية لكف ، التطوع شرط ، الشرط ىذا عمى ، والمفسريف والمحدثيف الفقياء مف العمـ أىؿ وجميور
 .  القيد ىذا يذكروا لـ والمالكية ،" ليـ ديواف ال متطوعة" بػ قيدوىـ

 يعطوا أف يجوز وىؿ ، السبؿ بيـ انقطعت الذيف الفقراء أي" المنقطعوف المتطوعوف الغزاة" أنيـ إلى الحنفية وذىب
 .  اهلل شاء إف سيأتي ؟ فقراء يكونوا أف فييـ يشترط أو أغنياء واكان ولو الزكاة فم

 :  الجميور أدلة

 .  غيره أو بفقر يقيد فمـ ، اإلطالؽ سبيؿ عمى جاء وىذا{ اهللِ سَبِيلِ وَفِي} تعالى قولو في اإلطالؽ -

 :  مسألة

 .  ؟ الزكاة مف والعمار اجالحج يعطى ىؿ ،" اهلل سبيؿ في" صنؼ ضمف في الحج يدخؿ ىؿ

 الغزاة بيـ المراد أف الميـ ، الحنفية رأي عمى المنقطعوف أو ، المتطوعوف الغزاة الصنؼ بيذا المراد أف:  الجميور
 رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، والمعتمروف الحجاج فييـ يدخؿ فال ، والمقاتموف

 .  المنذر وابف ثور وأبي الثوري رأي وىي ، دامةق ابف قدميا

 :  األدلة

 ، الذىف إلى المتبادر وىو ، اهلل سبيؿ في المقاتموف المجاىدوف بيا داير " اهلل سبيؿ في" لفظة أف :األوؿ الدليؿ
 .  اهلل سبيؿ في الجياد إلى مباشرة انصرؼ إطالؽ جاء إذا ، الشرعية اإلطالقات وعميو

 لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال]: قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، المرفوع سعيد أبي حديث :الثاني الدليؿ
 .  بالغزو فقيد ، [اهلل سبيل في وغاز ،،،

 وابف عمر ابف عف يروى وىذا ، والمعتمروف الحجاج فييـ يدخؿ ،( اهلل سبيؿ في) تعالى قولو أف:  الثاني القوؿ
 مف وىي ، المذىب ىي رواية في الحنابمة إليو وذىب ، الحسف بف محمدو  إسحؽ رأي وىو والحسف عباس

 .  المفردات

 :  األدلة

 فجعمو جمؿ لنا وكاف الوداع حجة سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ حج لما ": قالت معقؿ أـ عف :األوؿ الدليؿ
 جئتو حجو مف فرغ فمما سمـ و وعمي اهلل صمى النبي وخرج معقؿ أبو وىمؾ مرض وأصابنا اهلل سبيؿ في معقؿ أبو
 عميو نحج الذي ىو جمؿ لنا وكاف معقؿ أبو فيمؾ تييأنا لقد قالت"  ؟ معنا تخرجي أف منعؾ ما معقؿ أـ يا"  فقاؿ

 أحمد اإلماـ أخرجو ،[ اهلل سبيل في الحج فإن عميو خرجت فيال]  :قاؿ اهلل سبيؿ في معقؿ أبو بو فأوصى
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 ، مدلس وىو ، إسحؽ بف محمد رواية مف ألنو ؛ العمـ أىؿ ذكر كما ضعيؼ لحديثا لكف ، والنسائي داود أبوو ،
  . الحديث في عنعف وقد

 في البر أعماؿ وكؿ ، اهلل إلى الموصمة الطريؽ في:  أي" اهلل سبيؿ في" قولو فإف ، الحديث صح لو وحتى:  قالوا
 في كميا ، الرحـ صمة أو القريب زيارة أو الجياد أـ العمرة أـ الحج سواء ، اهلل رحمو حـز ابف ذكر كما ، اهلل سبيؿ
 .  اهلل سبيؿ

 أبي ابف أخرجو " الحج في مالو ةزكا الرجؿ يعطي أف بأسا يرى يكف لـ أنو " عباس ابف عف أثر :الثاني الدليؿ
 فال ، مضطرب أنو ذكر أنو ، اهلل رحمو اإلماـ عف نقؿ لكف ، هللا رحمو حـز ابف وصححو ، عبيد وأبو شيبة
 .  يثبت

 إلى ينصرؼ الشريعة في اإلطالؽ ىذا ألف" اهلل سبيؿ في" سيـ مف يعطى ال الحاج أف األدلة مف يظير الذي
 جميع ،، ارةوالزي ، اهلل سبيؿ في العمرة فكذلؾ ، اهلل سبيؿ في الحج أف الحديث صح ولو ، اهلل سبيؿ في الجياد
 لغدوة] وسمـ عميو اهلل صمى كقولو ، الجياد إلى ينصرؼ المفظة إطالؽ أف الشريعة في المعيود لكف البر، أعماؿ

 . اهلل سبيؿ في الجياد بالحديث المراد ، [فييا وما الدنيا من خير ، اهلل سبيل في روحة أو

 :  الراجح

 .  األوؿ القوؿ ىو

 :  مسألة

 .  ؟" اهلل سبيؿ في" تعالى قولو يف يدخؿ العمـ طمب ىؿ

 .  الصنؼ ىذا ضمف ويدخموف ، الزكاة مف يأخذوف العمـ طالب أف إلى:  الحنفية بعض ذىب

 ، بالسناف ال بالعمـ األكثر الديف انتشار إف بؿ ، العمـ أي ، والمساف السناف:  اثناف الديف قياـ مصادر ألف :أدلتيـ
ال ، الضرورة حاالت في إال السيؼ إلى يحتاج وال ، ينصر وسيؼ ييدي قرآف عندنا  يقـو الديف أف فاألصؿ وا 
 تقرأ حيف وليذا ؛ األمور تستقيـ حتى ، والمجرميف لمزائغيف السيؼ ذلؾ بعد يأتي ثـ ، والتبميغ والبياف بالعمـ

 والبياف ةالدعو  طريؽ عف اإلسالـ ىو األكثر أف تالحظ ، وسيرتو وحروبو وسمـ عميو اهلل صمى النبي غزوات
 يخيرىـ فإنو ، بمد إلى القائد جاء فإذا ولذا ؛ القصوى الضرورة حالة في فيو السيؼ وأما ، الشريعة وتبميغ والعمـ
 آخر ، األخيرة المرحمة ىو القتاؿ ، المشيور بريدة حديث في كما ، والسيؼ والجزية اإلسالـ:  أشياء ثالثة بيف

 .  الكي العالج

 سيـ مف يأخذوف فإنيـ احتاجوا إذا العمـ وطالب ، العمـ لطالب يصرؼ ال" اهلل سبيؿ يف" سيـ أف:  والجماىير
 بخالؼ وىذا ، حاجتو مف ىذا ألف ؛ كتب أو سكف أو وشراب طعاـ إلى يحتاج كأف ، كذلؾ كانوا إف الفقراء
 عمى مقتصر نفعو لعابدوا ، متعد نفعو العمـ طالب أف:  والفرؽ ، الزكاة مف يعطى ال ، لمعبادة المنقطع العابد
 .  الزكاة مف فأعطوا متعد نفعيـ عمييا والعامميف" اهلل سبيؿ في" أف والحظ ، نفسو
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 :  الراجح

 .  أعمـ واهلل ، احتاجوا إف الفقراء سيـ مف بؿ ، اهلل سبيؿ في سيـ مف يعطوف ال أنيـ ، الجماىير قوؿ ىو

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


