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مقدمة



﴿ مقدمة ﴾
احلمد هلل الذي حرم الظلم على نفسه فجعله حمرما 

على عباده وهناهم عنه.
أله  وعلى  سيدان حممد  على  وصالة هللا وسالمه    

وصحبه أمجعني .)أما بعد(
فهذه وريقات أَثـْبـَْتنا فيها ما عليه أئمتنا من مسألة 
صرف الزكاة ىف سبيل هللا رغبة الثواب من هللا تعال ورفع 
أننا  إذ  هللا  ال  ابلدعوة  القائمني  أمثالنا  وعن  عنا  الظلم 
مع وضوح  اجملتهدون  األئمة  عليه  ما  قوال خيالف  وجدان 
الظلم عند أخذه فيجب علينا أن نبني ونشرح املسألة طبق 
منهج التقليد لالئمة اجملتهدين وليعلم اجلميع أننا ىف هذه 
الوريقات ويف هذه املسألة الجنتهد فيها  ألننا لسنا أهال 
لذلك وإمنا حنن مبلغون عن قول اجملتهدين رمحهم هللا رمحة 

األبرار.
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۵

سبب اختيار 
املوضوع



﴿ سبب اختيار املوضوع ﴾
طلب بعض اإلخوان لوجود الفتوى مبا خيالف األئمة 
مصارف  من  سبيل هللا” كمصرف  “ىف  معىن  تعيني  ىف 
الزكاة الثمانية . وحصول الظلم مبثل هذه الفتوى ظاهر غري 
أن الغفلة قد تُنسى و تـَُغيُِّب هذا الفهم  مع حسن ظننا هبم 
أهنم اليفتون جبواز صرف الزكاة لوجوه الرب وأنواع املصاحل 
العامة من سوء املقاصد والنوااي  أو لظلم الفقراء واملساكني 
نواايهم  تكون  أن  املستحيل  ليس من  أنه  نعتقد  بل حنن 
صاحلة ومقاصدهم صادقة وهللا يتول السرائر و عسى ربنا 

أن جيازيهم حسب نواايهم ومقاصدهم .
وىف هذه الوريقات النريد أن نصادم ونصادر عقوهلم 
ولكن  الشيوخ  هؤالء  ونعرف  أنفسنا  نعرف  ألننا  بعقلنا 
عقول  لنظهر  يشجعنا  الظلم  ورفع  واخلري  الصلح  حب 

السابقني املعَتمدين ىف هذه املسألة.
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۷

معىن يف
سبيل هللا



﴿ معنى في سبيل هللا ﴾
معىن السبيل لغة: يف األْصل الطَّريُق، يُذكَّر ويؤنَّث، 

والتأنيُث فيها أْغَلُب . 
و يف سبيل هللا: عامٌّ يَقع على كلِّ  سبيل اخلريات 
وأنواع القرابت ، يتقرب  هبا العبدِ  إل هللِا تعال أبداِء أنواع 
الفراِئِض والنَّواِفِل  .  وإذا أُطِلَق فهو يف الغاِلِب واقٌع على 

اجلهاِد، حىت صار لكثرِة االستعماِل كأنَّه مقصوٌر عليه.
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۹

أقوال العلماء 
يف معىن يف 
سبيل هللا



﴿أقوال العلماء في معنى في سبيل هللا﴾
 ، احلنفيَّة  األربَعُة:  املذاِهُب  اتفقِت   : األول 
املراد ب-ىف  أن  على  واحلَنابَِلة   ، والشافعيَّة    ، واملالكيَّة 
ا ينَصِرُف إل  الغزو واجلهاد . سبيل هللا- عند اإلطالِق إمنَّ
: أضاف بعض احلنابلة أنه للحاج أيضا .  الثاىن 
للغازي  يعطى  أنه  احلنفية  بعض  عند   :  الثالث 

الفقري دون الغين .
معىن ىف سبيل هللا  أن  على  اتفقوا   األئمة  فهؤالء 
هو الغزو واجلهاد وهو كاإلمجاع أما ما روي عن  اإلمام 
أمحد وعن بعض احلنابلة من إضافة احلج فلدليل آخر  . 
فيبقى اجلميع متفقون على أن معىن ىف سبيل هللا هو الغزو 
خاص  دليل  لورود  احلنابلة  عند  احلج  وإدخال  واجلهاد  

عليه .

۱۰



أقوال العلماء يف معىن يف سبيل هللا
: -قال اإلمام  مالك 

ميت  يف كفن  زكاته  من  يُعطي  أن  جيزئه  “ال   
هللا  مسَّى  ومن  واملساكني  للفقراء  هي  إمنا  الصدقة  ألن 
الكربى  املدونة   اهـ  املساجد”  لبناء  وال  لألموات  وليس 

)ج2ص59(
: -وقال اإلمام الشافعي 

 “ويعطى من سهم سبيل هللا جل وعز من غزا من 
جريان الصدقة فقرياً كان أو غنياً وال يعطى منه غريهم إال 
أن حيتاج إل الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم املشركني” 

اهـ. ألم: ج2، ص60.
 : -قال اإلمام القرطيب 

الثانية والعشرون : ويف سبيل هللا وهم الغزاة وموضع 
الرابط ، يعطون ما ينفقون يف غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء 
مالك  ، وهو حتصيل مذهب  العلماء  أكثر  قول  . وهذا 
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رمحه هللا اهـ.  اجلامع ألحكام القرآن )ج 10 ص 721(
: -قال اإلمام ابُن حجر 

أنَّه خيَتصُّ ابلغازي،   وأمَّا سبيُل هللِا فاألكثـَُر على 
غنيًّا كان أو فقريًا إالَّ أنَّ أاب حنيفَة قال: خيَتصُّ ابلغازي 

حتاِج اهـ. ))فتح الباري(( )286/3(،
ُ
امل

: -قال اإلمام ابُن العريب 
 اْلَمْسأََلُة التَّاِسَعَة َعْشَرَة : قـَْوله تـََعاَل } َويف َسِبيِل 
اللَِّ { : قَاَل َماِلٌك : ُسُبُل اللَِّ َكِثريٌَة ، َوَلِكينِّ اَل َأْعَلُم ِخالَفًا 
يف َأنَّ اْلُمرَاَد ِبَسِبيِل اللَِّ َهاُهَنا اْلَغْزُو ِمْن مُجَْلِة َسِبيِل اللَِّ ، 
ِإالَّ َما يـُْؤثـَُر َعْن َأمْحََد َوِإْسَحاَق فَِإنَـُّهَما قَااَل : إنَُّه احلَْجُّ اهـ.  

أحكام القرآن: )533/2(.  
-قال اإلمام ابن جرير الطربي: 

 وأما قوله “ويف سبيل هللا” فإنه يعين: ويف النفقة 
يف نصرة دين هللا وطريقه وشريعته اليت شرعها لعباده بقتال 
أعدائه وذلك هو غزو الكفار، وابلذي قلنا يف ذلك قال 
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قال  يونس  حدثين  ذلك-  قال  من  –ذكر  التأويل  أهل 
أخربان ابن وهب قال: قال ابن زيد يف قوله “ويف سبيل 
البيان:  جامع  اهـ.  هللا.”  سبيل  يف  الغازي  قال:  هللا” 

)ج14، ص 319(
: -وقال اإلمام السيوطي 

يف تفسري قوله تعال: “ويف سبيل هللا”:  “أخرج 
ابن أيب حامت عن مقاتل يف قوله “ويف سبيل هللا” قال هم 
اجملاهدون وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن ابن زيد يف 
قوله “ويف سبيل هللا” قال الغازي يف سبيل هللا” اهـ.  الدر 

املنثور: ج3، ص252
: -وقال اإلمام اخلازن 

 ويف سبيل هللا  يعين ويف النفقة يف سبيل هللا وأراد 
به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا 
اخلروج إل الغزو ما يستعينون به على أمر اجلهاد من النفقة 
والكسوة والسالح فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء ملا تقدم 
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من حديث عطاء وأيب سعيد اخلدري وال يعطى من سهم 
هللا ملن أراد احلج عند أكثر أهل العلم وقال قوم جيوز أن 
يصرف سهم سبيل هللا إل احلج يروى ذلك عن ابن عباس 
وإسحاق  حنبل  بن  أمحد  ذهب  وإليه  احلسن  قول  وهو 
بن راهويه وقال بعضهم : إن اللفظ عام فال جيوز قصره 
الفقهاء صرف سهم  بعض  أجاز  وهلذا  فقط  الغزاة  على 
وبناء  املوتى  تكفني  من  اخلري  وجوه  مجيع  إل  هللا  سبيل 
ألن  قال  ذلك  وغري  املساجد  وعمارة  واحلصون  اجلسور 
قوله ويف سبيل هللا عام يف الكل فال خيتص بصنف دون 
غريه والقول األول هو الصحيح إلمجاع اجلمهور عليه اهـ . 

لباب التأويل يف معاين التنزيل: ج3،ص 295 
: -وقال اإلمام الشوكاين 

واملرابطون  الغزاة  هللا”هم  سبيل  “ويف  تفسريه  يف 
يعطون من الصدقة ما ينفقون يف غزوهم ومرابطتهم وإن 
كانوا أغنياء، وهذا قول أكثر العلماء” اهـ. فتح القدير: 
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ج2،ص373. 
: -قال اإلمام بدر الدين العيين 

 قوله “ويف سبيل هللا” وهو منقطع الغزاة عند أيب 
“ويف  املبسوط  ويف  حممد.  عند  احلاج  ومنقطع  يوسف، 
سبيل هللا” فقراء الغزاة عند أيب يوسف، وعند حممد فقراء 
احلاج. وقال ابن املنذر ويف اإلشراف قول أيب حنيفة وأيب 
يوسف وحممد: سبيل هللا هو الغازي غري الغين، وحكى أبو 
ثور عن أيب حنيفة أنه الغازي دون احلاج، وذكر ابن بطال: 
أنه قول أيب حنيفة ومالك والشافعي. ومثله النووي يف شرح 

املهذب اهـ. عمدة القاري: ج9،ص45.
-وقال اإلمام أبو الربكات أمحد الدردير: 

  “وأشار للسابع بقوله وجماهد أي املتلبس به إن 
قادراً  ابلغاً  ذكراً  مسلماً  حراً  لكونه  عليه  ممن جيب  كان 
وآلته  املرابط  فيه  ويدخل  هامشي  غري  يكون  أن  بد  وال 
كسيف ورمح تشرتى منها ولو كان اجملاهد غنياً حني غزوه 
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كجاسوس يرسل لالطالع على عورات العدو ويعلمنا هبا 
البلد  الزكاة يف سور حول  فيعطى ولو كافراً، وال تصرف 
فيها  يقاتل  مركب  عمل  يف  وال  الكفار  من  به  ليتحفظ 
العدو” اهـ. الشرح الكبري هامش على حاشية الدسوقي: 

ج1، ص256. 
: -وقال اإلمام املواق املالكي 

الثمانية  من  عرفة:  ابن  غنيا.  ولو  وآلته  “وجماهد 
عمر:  أبو  هللا.  سبيل  فيها  الزكاة  تصرف  اليت  األصناف 
الفقري  الغازي  ويعطي  اللخمي:  والرابط.  اجلهاد  وذلك 
حيث غزوه الغين ببلده ويعطى الغزاة املقيمون يف حنر العدو 

وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم.
به فقيل  الذي هو  إذا كان غنّيا ابملوضع  واختلف 
يعطى حلديث “ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: لغاز” 
احلديث. وألن أخذه يف معىن املعاوضة واألجرة إذا كان 
أوقف نفسه لذلك، وألن يف إعطائه ضرابً من االستئالف 
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واإلكليل  التاج  اهـ  النفوس”  بذل  من  يكلفون  ما  ملشقة 
ملختصر خليل هامش على مواهب اجلليل: ج2، ص256. 

 : -وقال اإلمام  النووي يف اجملموع 
 “قال املصنف رمحه هللا تعال: وسهم يف سبيل هللا 
وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا، وأما من كان مرتباً يف ديوان 
السلطان من جيوش املسلمني فإهنم ال يعطون من الصدقة 
بسهم الغزاة ألهنم أيخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء قال 
النووي: ومذهبنا أن سهم سبيل هللا املذكور يف اآلية الكرمية 
يصرف إل الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوان بل يغزون 
متطوعني وبه قال أبو حنيفة ومالك رمحهما هللا تعال: اهـ. 

اجملموع: ج6،ص211
 : -وقال اإلمام ابن قدامة 

ديوان  الذين ال  الغزاة  “السابع يف سبل هللا  وهم 
يف  خالَف  وال  الزكاة  أصناف  من  الصنف  هلم”هذا 
م الُغزاُة يف  استحقاِقهم وبقاِء ُحكِمهم، وال خالف يف أهنَّ
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قال  الَغزُو؛  هو  اإلطالق  عند  سبيَل هللا  ألنَّ  سبيل هللا؛ 
وقال:   ،)190 )البقرة:  اللَِّ  َسِبيِل  يف  َوقَاتُِلوا  تعال:  هللا 
جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّ )املائدة: 54( ، وقال: ِإنَّ اللََّ حيُِبُّ 
الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا )الصف: 4(، وذَكر ذلك 
الكبري :  العزيز. )املغين والشرح  يف غرِي َموضٍع ِمن كتاِبه 

)680/3
: -قال اإلمام ابن هبرية 

أنه  ـ أي األئمة األربعة وأتباعهم - على  “واتفقوا 
ال جيوز أن خيرج الزكاة إل بناء مسجد، وال تكفني ميت 
وإن كان من الُقَرِب لتعنّي الزكاة ملا ُعينت له اهـ “اإلفصاح 

ص 108
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التحليل



﴿ التحليل ﴾
يفهم  من تلك النصوص

املصاحل  ال  الزكاة  بصرف  القول  أن   : أوال 
العامة مل يؤثر عن أحد من الصحابة أو التابعني أو األئمة 
املرضيني ، فالقائلون هبذا القول ليس هلم سلف فيه ،فهو 
قول حمدث فإن وجد النقل فهو عن اجملهولني فإن عينوا 
القول إل احلسن  إليهم كنسبة  القول  مل تصح نسبة هذا 

وعطاء وأنس و والصحيح املنقول عنهم خالفه 
بـ )يف سبيل هلل ( هو  املراد  القول أبن   : اثنيا 
املصاحل العامة ال جيوز االلتفات إليه ألنه يؤدي إل القول 
أبن األمة قدضلت عن احلق على مدار ثالثة عشر قران ، 
حىت جاء يف القرن الرابع عشر اهلجري من يكشف هذا 
األئمة  .الن  الطويل  اترخيها  عرب  عنه  الذي ضلت  احلق 
األربعة قد اتفقوا على خالف ذلك واألمة معصومة عن 
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مسالة  يف  جديد  قول  وإنشاء   ، الضالل  على  اإلمجاع 
استمر وقوعها يف كل عصر ومصر اهتام لألمة أبهنا ضلت 

عن احلق.
: القائلون أبن املراد بسهم )يف سبيل هللا  اثلثا 
( هو املصاحل العامة ووجوه الرب، مل أيتوان بدليل على هذا 
التحديد  إال جمرد الرجوع ال املعىن اللغوي ل )يف سبيل 

هللا( .
وإن كلمة )يف سبيل هللا( وردت يف القرآن عشرات 
التتبع  السنة أكثر من ذلك . وبعد  املرات ، ووردت يف 
أن لفظ )سبيل هللا( ورد يف كتاب هللا  مخس وستني مرة 
تقريبا  وأما )يف سبيل هللا( ورد يف كتاب هللا اثنني وأربعني 
مرة تقريبا . كلها مع القتال واجلهاد أو أفعال تفيد معىن 
أربعة من  القتال واجلهاد إال  مثانية مواضع مع االنفاق، 
هذه الثمانية يف اإلنفاق يف القتال جزماً. و ثالثة مواضع  
يف اإلنفاق مع احتمال قوي يف القتال  واملوضع الثامن هو 
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آية الصدقة.
واملواضع األربعة املتبقية جاءت مع اهلجرة اليت هي 
التوجه إل الداير اإلسالمية دفاعا عن الدين والعقيدة من 

اعتداء األعداء.
لفظ )يف سبيل هللا(  يكن  مل  فإن   على كل حال 
مرادا به اجلهاد يف مجيع النصوص اليت ورد فيها، فإن أغلب 

املواضع يف القرآن أريد به ذلك.
: ويف سبيل هللا اذاقرتن ابإلنفاق قد يُعىَن  رابعا 
به هذان املعنيان : العام  أي وجوه الرب واخلاص أي الغزو 
.  ولكن ما املراد به يف اآلية اخلاصة اليت حددت مصارف 

الزكاة؟
العام لسبيل هللا ال يصلح أن يراد به يف  أن املعىن 
هذه األية ألنه هبذا العموم يتوسع جلهات كثرية ال حتصر 
أصنافها فضال عن أشخاصها ، وهذا ينايف حصر املصارف 

يف مثانية  كما هو ظاهر اآلية.
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   كما أن  “يف سبيل هللا “ ابملعىن العام يشمل 
إعطاء الفقراء واملساكني وبقية األصناف السبعة األخرى 
؛ ألهنا مجيعها من الرب وطاعة هللا ،فما الفرق إذا بني هذا 

املصرف وما قبله وما بعده ؟ 
إن كالم هللا البليغ املعجز جيب أن ينزه عن التكرار 
بغري فائدة ، فال بد أن يراد به معىن خاص مييزه عن بقية 
أقدم  من  والفقهاء  املفسرون  فهمه  ما  وهذا   ، املصارف 
العصور ، فصرفوا معىن سبيل هللا إل اجلهاد ، وقالوا : إنه 

هو  املراد  عند االطالق.
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األحاديث 
اليت تؤيد 
هذاملعىن



﴿ األحاديث التي تؤيد هذاملعنى ﴾
-قول عمر رضي هللا عنه يف صحيح مسلم : )محلت 

على فرس يف سبيل هللا( يعين : يف اجلهاد 
مع رسول هللا صلى هللا  يوما  الصحابة كانوا  -إن 
عليه وسلم فرأوا شااب جلدا ، فقالوا : لو كان شبابه وجلده 
يف سبيل هللا ؟  رواه البيهقي”. يريدون . يف اجلهاد ونصرة 

اإلسالم . 
-حديث البخاري ومسلم :

“لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما 
فيها “.

: -وحديث البخاري 
“من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل وتصديقا 
بوعده ، فإن شبعه وريه وروثه ، وبوله يف ميزانه يوم القيامة 

 “
-وحديث البخاري ومسلم:
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 “ما من عبد يصوم يوما يف سبيل هللا إال ابعد هللا 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا “
-وحديث النسائي والرتمذي وحسنه:

بسبعمائة  هللا كتبت  سبيل  يف  نفقة  أنفق  “من 
ضعف .

: -حديث البخاري 
النار  ،فتمسه  قدما عبد يف سبيل هللا  اغربت  “ما 

“وغريها كثري . 
ومل يفهم أحد من “يف سبيل هللا” فيها إال اجلهاد 
فهذه القرائن كلها كافية يف توضيح أن املراد من “يف سبيل 
هللا” يف آية املصارف  هو اجلهاد ، كما قال األئمة األربعة، 

وليس املعىن اللغوي األصلي . 
أمااخلالف الذي وقع يف حتديد الغزاة هل هم مجيع 
الغزاة أو منقطعوا الغزاة ، أغنياءهم أو فقراءهم فقط ، ال 
يعد خالفا يف املسالة ألن اجلميع  متفقون على أن املراد 
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به الغزاة دون غريهم.
أما الذين أدخلوا يف سهم )يف سبيل هللا( احلجيج أو 
منقطعي احلجاج ،هؤالء إمنا قالوا ما قالوه ال ألهنم فسروا 
يف سبيل هللا ابحلج دون اجلهاد ، ولكنهم وجدوا نصوصا 
عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أو بعض أصحابه جعلت 

احلج داخال يف سبيل هللا. 
وهبذا التحقيق نرى أن دعوى كون املسالة خالفية 
حتتاج إل إعادة نظر ، فاملسالة اتفاقية يف الغزاة واملرابطون 
والبذل يف اجلهاد مقدماته وملحقاته وما تعلق به ، والقول 
املخالف إما أن يكون حمَداث ال يلتفت إليه وال يعتد به  ، 
به  يُلحقه  لوجود نص  احلج  إحلاقا ابجلهاد كإدخال  وإما 

،ولوال ذلك النص ملا قالوا ما قالوه .
دعوى أن من حق كل عامل أن جيتهد يف أي مسألة 
املسائل  يف  فاالجتهاد  متحيص  إل  حتتاج  مسألة  خالفية 
اخلالفية حتكمه ضوابط وقواعد ال جيوز جتاوزها ، فمثال 
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إذا كان االختالف حاداث بعد القرون الثالثة كاخلالف يف 
هذه املسألة فليست املسألة خالفية  وإذا كان أهل العلم 
أن  العامل  حق  من  فليس  املسالة  يف  قولني  على  اختلفوا 

ينشئ قوال اثلثا ورابعا.
جيوز  وال   ، الثمانية  لألصناف  تصرف  الزكاة  وأن 
تعدية الزكاة إل غريهم ، يستفاد ذلك من  أسلوب احلصر 
، وقد تقرر يف علم النحو والبالغة أن احلصر يثبت احلكم 
للمذكورين وينفيه عمن عداهم ولعلماء األصول يف احلصر 
مباحث مطولة انفعة  فال جيوز أن أنخذ حكما خيالف 

املنطوق مع وضوحه  وإال وقعنا يف التناقض .
أما القائلون جبواز صرف الزكاة لوجوه الرب واملصاحل 
العامة أمثال الشيخ مجال الدين القامسي والشيخ شلتوت 
األبرار  رمحة  هللا  رمحهم  وغريهم  خملوف  حسنني  والشيخ 
فغالب مرد كالمهم يرجع إل ماقاله شيخ املفسرين االمام 

الرازي ىف مفاتيح الغيب.
۲۷



 وهذا نصه “الصنف السابع : قوله تعال : } َوىِف 
َسبْيِل هللا { قال املفسرون : يعين الغزاة . قال الشافعي 
رمحه هللا : جيوز له أن أيخذ من مال الزكاة وإن كان غنياً 
وهو مذهب مالك وإسحق وأيب عبيد . وقال أبو حنيفة 
وصاحباه رمحهم هللا : ال يعطى الغازي إال إذا كان حمتاجاً.
َسِبيِل  َوىِف   {  : قوله  يف  اللفظ  ظاهر  أن  واعلم 
هللا{ ال يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا املعىن نقل 
القفال يف »تفسريه« عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا صرف 
وبناء  املوتى  تكفني  من  اخلري  وجوه  مجيع  إل  الصدقات 
احلصون وعمارة املساجد ، ألن قوله : } َوىِف َسِبيِل هللا{ 

عام يف الكل .”
نقل  املعىن  فلهذا  الرازي)  اإلمام  قول  أتملنا   إذا   

القفال ىف تفسريه عن بعض الفقهاء( سندرك أمورا :
قفال  وأي  القفال  عن  نقل  الرازي  أن   : األول 
هذا  ألن عندان قفالني والظاهر أنه القفال الكبري الفقيه  
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املفسر )1 (
ليس  فهذا  القفال  تـََعنيُّ  فرض  على   : الثاين 
رأاي للقفال حىت تصح نسبته إليه بل أن القفال نقل عن 
معنا قفاالن  االول أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي املعروف   )1(
بـ “القفال الكبري) 291 هـ - 365 هـ ( ) 904 - 976 م(، أحد أعالم مذهب 
اإلمام الشافعي، فقية ومفسر وراوي حديث، ومن أشهر أئمة املسلمني عرب التاريخ. 

ويلقب بـ”القفال الكبري”
 الثاين أبو بكر عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا )327هـ/938م - 417هـ/1026م( 
املعروف ابلقفال املروزي، والقفال الصغري، فقيه شافعي، كان شيخ الشافعية يف بلده 

شيخ طريقة اخلراسانيني أو املراوزة يف املذهب الشافعي 
ابتدأ طلب العلم على كرب السن، بعد أن اشتغل يف عمل األقفال حىت سن الثالثني، 
مث صار وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً، وكان معتمد املذهب يف بالده، وله مؤلفات 
كثرية وختاريج جيدة، وإذا أطلق القفال يف كتب الفقه فهو املقصود، إذا أرادوا القفال 
الشاشي أو الكبري قيدوه، والقفال الشاشي أكثر ذكراً يف أصول الفقه والكالم والتفسري 

واحلديث واجلدل. 
إماماً  املروزي هذا من أعظم حماسن خراسان،  القفال  السبكي: كان  الدين  قال اتج 
كبرياً، وحبراً عميقاً، غّواصاً على املعاين الدقيقة، نقيَّ القرحية اثقَب الفهم عظيَم احملل 
ال  بطاًل  آاثرُه  تُلحق  وال  غبارُه  ُيشق  ال  فارساً  النظري  عدمَي  النظر  دقيَق  الشأن  كبرَي 

يصطلي له بنار أسداً ما بني يديه لواقف إال الفرار.
خخخ

هذا  فاملراد  الشاشي  القفال  ذكر  إذا  هتذيبه:  يف  النووي  قال  النووي:”  اإلمام  وقال 
وإذا ورد القفال املروزي فهو الصغري مث إن الشاشي يتكرر ذكره يف التفسري واحلديث 
واألصول والكالم واملروزي يتكرر ذكره يف الفقيهات  قال أبو احلسن الصفار : مسعت 
أاب سهل الصعلوكي ، وسئل عن تفسري أيب بكر القفال ، فقال : قدسه من وجه ، 

ودنسه من وجه ، أي : دنسه من جهة نصره لالعتزال “.
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البعض.
: وهذا البعض  فاالمام القفال مل يصرح  والثالث 
إبمسه فكيف مثل هذا الكالم ميكن ان يعتمد عليه آلجل 

ان نعارض به كالم مجهور العلماء. 
نفسه  هو  أنه  الرازي  قول  يف  والظاهر   : الرابع 
قد أشار أبن هذالبعض قد خالف  املفسرين واإلمام أيب 
حنيفة واإلمام  مالك اإلمام الشافعي وال جيزم الرازي  وال 
قاله  ما  املعىن  هذا  ويوضح  موافقته.   أو  بتأييده  يـَُلمِّح 
الرأي بقوله “وقال بعضهم :  اإلمام اخلازن ملا ذكر هذا 
إن اللفظ عام فال جيوز قصره على الغزاة فقط وهلذا  أجاز 
بعض الفقهاء صرف سهم سبيل هللا إل مجيع وجوه اخلري 
من تكفني املوتى وبناء اجلسور واحلصون وعمارة املساجد 
وغري ذلك قال ألن قوله ويف سبيل هللا عام يف الكل فال 
خيتص بصنف دون غريه والقول األول هو الصحيح إلمجاع 
اجلمهور عليه”. لباب التأويل يف معاين التنزيل: ج3،ص 
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  295
فاإلمام اخلازن مل جيزم أبنه رأيه ألنه ملا  قال “وهلذا  
أجاز بعض الفقهاء” مل يصرح إبمسه حىت يعتمد عليه مث 
عقب  بعد نقله عن  البعض اجملهول بقوله والقول األول 

هو الصحيح إلمجاع اجلمهور عليه.
نعتمد  نقول كيف  التوضيحات كلها   هذه  بعد 
املعتمدين  املعروفني   رأي  اجملهولني مث جنعل  رأي  ونرجح 

وراء ظهوران ؟ 
 النتيجة

إذا تقرر ذلك تعني  أن معىن يف سبيل هللا هو اجلهاد 
أو الغزو وال جيوز وال يصح وحيرم صرف الزكاة للمساجد 
العامة  املصاحل  أنواع  من  وغريها  واملستشفات  واملدارس 
ووجوه الرب بناء على أهنا هي املعيِن هبا من) يف سبيل هللا(.
مل  إن  ,و  األربعة   األئمة  إمجاع  حمل  الكالم  وهذ 
يكن إمجاعا فهو قول اجلمهور.  وادعاء اختالف األئمة 
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يف جواز صرف الزكاة ال املصاحل العامة من بناء املساجد 
واملدارس  ابدىء ذي بدء ال نصيب له من الصحة أصاًل 
ألنه ليس بني الصحابة والتابعني وأئمة االجتهاد املعرتف 

إبمامتهم عند األمة أحد جوَّز ذلك. 
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۳۳

 تتمة



﴿ تتمة ﴾
جواز  بعدم  القول  أن  الكالم  : خالصة  األول 
املساجد  العامة كبناء  واملصاحل  الرب  لوجوه  الزكاة  صرف 
اجملتهدين  األربعة  األئمة  قول  العامة  واملصاحل  واملدارس 
قول  ال  عنه  العدول  جيوز  فال  واملفسرين  الفقهاء  وعامة 

غريهم.
: وأن القول جبواز صرف الزكاة للمصاحل  الثانية 
العامة قول غري اجملتهدين املتأخرين ومع تقديران هلم كأعالم 
املسلمني  نقول أبي معيار نرجح قوهلم على قول األئمة 

اجملتهدين  مث أنخد أبقواهلم ونرتك قول األئمة ؟
وعند ثبوت النقل عن املتقدمني  إما أن يكون النقل 
فنقول أبي  اجملهولني   املتقدمني  أو  عن  غري صحيح   
ضابط العدول عن القول املعروف قائله ال قول اجملهولني 
مث  نرتك القول  الذي ال يشك يف ثبوته وأنخذ مبا يشك 

يف ثبوته؟
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فهي  العباد  حبقوق  تتعلق  املسألة  هذه   : الثالثة 
مبنية على املشاحة كما هو مقرر ىف قواعدان فال مساحمة 
ىف مثل هذه األمور ألن اخلطاء فيها يوقعنا ىف الظلم على 

الفقراء واملساكني.
الذين هم  على  فقراء زماننا  انظر إل   : الرابعة 
فراش التمريض ىف املستشفيات وقعوا يف حرج شديد من 
انفقت  بعضهم  أن  نعم   . العالج   تكاليف  أعباء  حتمل 
عليهم الدولة لكن أكثرهم الحيصلون على تلك املساعدة  

يتجرعون مرارة  الفقر واملرض.
: بعد هذه كلها لو سلمنا جدال أن قوهلم  اخلامسة 
يضاهي قول اجملتهدين قوة هل ترضون  أن نرتك املنكسرة 
قلوهبم يعانون من أمل اجلسد و مشقة الفقر وانكسار القلوب 
مث أنخذ أمواهلم لبناء املساجد واملدارس واملستشفيات مع 
أو من تربعات  الدولة  ميزانية  بناء تلك كلها من  إمكان 
)فال   الضعيف  القول  هذا  أبخذ  اضطرران  .ولو  األغنياء 
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ميكن أن يرضى أصحاب الضمائر الرحيمة(فال يكون إال 
عليهم ىف  املنصوص  واملساكن وغريهم  الفقراء  إغناء  بعد 
القرآن. أما إذا كانت مصارف الزكاة املعنية  يف األية  تبقى  

حمتاجة ويف الدرجة األول  الفقراء واملساكني فال.
: فلننظر إل الفقراء بعني الشفقة والرمحة  السادسة 
.  منهم املقبلون للزواج فهم يف حرج العزوبية لفقر خينقهم 
رمبا يقعون يف الزان أو مقدماته لتعذر تعجيل الزواج لفقدان 
نصرف  ان  ذلك كله  بعد  نرضى  فهل  واملؤن  التكاليف 

أمواهلم للمساجد واملدارس واملصاحل العامة؟
: حىت املرضى الذين قيل إن الدولة أنفقت  السابعة 
عليهم لعالجهم -إن صح-  فان النفقة للمرضى فقط أما 
املرافقون معهم تركوا أعماهلم والدولة ال تنفق عليهم  حيزنون 

على مرضاهم بعد حزهنم على الفقر  . 
من  أهون  الكلب  بل  الضفدع  أكل  جبواز  الفتوى 
واملصاحل  واملدارس  للمساجد  الزكاة  صرف  جبواز  الفتوى 
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العامة ألن أكل الضفدع والكلب وان مل جيز عند اجلمهور 
للمصاحل  الزكاة  أما صرف  املالكية  عند  معتمد  قول  فهو 
فال  احلنابلة   عند  واحلجيج  الغزاة  الرب غري  العامة ووجوه 

أحد  من هؤالء األئمة األربعة قال بذلك. 
ويف اخلتام  نقول قال بعض املشايخ”أخرج من حظ 

نفسك تصادف احلق والعدل” .وهللا أعلم ابلصواب.

وصلى هللا على سيدان حممد وعلى أله وصحبه وسلم. 
كتبه الفقري إل ربه اجلليل حيي زين املعارف مجزوري

شربون – جاوى الغربية
يف اليوم اخلامس من شهر صفر يف السنة الرابعة والثالثني 

بعد اربعمائة واأللف من اهلجرة
5- صفر- 1434 هجرية
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تعقيب على 
احلوار حول 

املوضوع



﴿تعقيب على الحوار حول املوضوع ﴾ 
قد مت احلوار بيننا وبني بعض األساتذة حول املوضوع 
مبحافظة شربون   للزكاة  والصرف  اجلمع  مؤسسة  إدارة  ىف 
العلماء  جملس  رئيس  حبضور   )BAZNAS CIREBON(

)MUI( شربون  الشيخ جعفر عقيل سراج .

وقد مت أيضا تسجيل هذا احلوار واملناقشة بواسطة 
فديو فلريجع إليه من شاء ومن خالل  احلوارات واملناقشات 

الحظنا االمور التالية :
األئمة   أبقوال  أيتون  الجندهم  إننا   : األول 
اجملتهدين ملعارضة ما قد أثبتنا وإمنا هؤالء األساتذة الكرام 
أفكارهم   من  استنتاجهم  ومن  عندهم  من  ابألراء  أيتون 
والنقول من املتأخرين من غري رجوع إل العلماء اجملتهدين.
ولسنا  مقلدون  وإايهم   أننا   عليه  املتفق  ومن   
جمتهدين حىت نصادر ونعارض أراء اجملتهدين أبراءان . ومما 

ال يشك فيه أبن مثل هذا االعرتاض غري مقبول.
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: قد أثبتنا ىف الرسالة أقوال اجملتهدين أبهنم  الثاين 
حصروا معىن- ىف سبيل هللا - على اجملاهدين واملقاتلني ىف 
أثبتنا   الغزوة مث اعرتض بعض األساتذة األفاضل على ما 
وقالوا أبن الغزوة ىف عصران احلاضر جماالهتا تتوسع ال غزوة 
وجيب  الضالة  واألفكار  العقدية  الشبهات  رد  من  الفكر 
الفكري كاملدارس  الغزو  للقائمني هبذ  الزكاة  أيضا صرف 
الىت أقيمت وأسست لبناء األجيال القائمني ىف رد شبهات 

األعداء . 
قلنا الغزو الفكري مبعىن املذكور ال ينحصر وجوده 
ملئت  قد  السابقة  العصور  إن  بل  فقط  العصر  هذا  ىف 
ابلصراع الفكري أشد مما وقع هذاليوم مثل الصراع بني أهل 
السنة واملعتزلة ومع سيطرهتا الدولة العباسية الكبرية  ومع 
ذلك كله إن هؤالء العلماء القدماء ال يذهبون هبذا الفهم 

اجلديد املخالف .
: اعرتض بعض األساتذة على تعبريان ىف  الثالث 
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الكلب   أكل  جبواز  الفتوى  أبن  قلنا  حينما  الرسالة  هناية 
والضفدع أهون  من الفتوى بصرف الزكاة للمصاحل فقال 
من  نوع  فيه  التعبري  هذا  أن  مامعناه  املعرتض   األستاذ 
القسوة واالحتقار هلؤالء العلماء ظنا منه أن معىن أهون هو 
أكثر إهانة مع أن معىن أهون واضح جدا عند من عرف  
العربية وهو مبعىن َأَخفَّ الن أهون من هان يهون وليس 

كما يظن من أهان يهني إهانة.
وزاد غريه من املعرتضني وقال إن هذالتعبري فيه نوع 
العلماء  على  ابإلساءة  والتحريض  الفتنة  بث  أنواع  من 
الفهم اخلاطئ الأييت من سوء  ]فروفوكاسي[ مع أن هذا 
تعبريان وإمنا أييت من سوء فهمه لتعبريان  عسى ربنا أن يغفر 

لنا وله وهللا أعلم ابلصواب.
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