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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

قموبيم   المؤلفة   الرابع  :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 .  الجمع:  لغة التأليف

 .  مطاعين سادة يكونوا أن اشتراط نقاش وسيأتي ، قومو في المطاع السيد:  ىنا بالمؤلف والمراد

 :  قسمان قموبيم المؤلفة

 .  ومسممون كفار -
 :  نوعين عمى والكفار

سالميم ىدايتيم في لمترغيب فيعطون ، إسالميم رجىي نوع -أ  .  وا 

 .  لشرىم اتقاء فيعطون ، شرىم يخاف نوع -ب

 :  أنواع عمى فيم المسممون وأما

 .  بإعطائيم نظائرىم إسالم يرجى من -1

 ، القبائل شيوخ من نظراؤه يسمم أن ُظن الوالي ىذا أعطي إذا ، بمد عمى واليا أو ، قبيمة شيخ يكون أن:  ومثالو
 .  معيم من ويسمم

 .  إيمانيم قوة بعطائيم يرجى من -2

 مجموعة وىم ، الصحيح في كما قموبيم ليتألف يعطييم أنو أخبر وقد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعمو ما وىذا
 .  وغيرىم ، سفيان وأبي ، الفزاري حصن بن وعيينة ، حابس بن األقرع:  مثل

 .  ليم ونصرتيم المسممين عن مدفاعي بعطائيم يرجى من -3

 .  قوميم زكوات يجبوا أن بعطائيم يرجى من -4

 من ثالثمائة أعطاىم ، بدر بن والّزبرقان ، حاتم بن لعدي ، عنو اهلل رضي الصديق بكر أبي عطاء:  ومثالو
 .  ورائيم من أقواميم زكاة يجبوا أن أجل من ، اإلبل

 :  تأليفا الكافر إعطاء

 :  أقوال عمى المسألة ىذه في العمماء اختمف

 إليو وذىب ، ثور أبي رأي وىو ، الحسن إليو وذىب ، قموبيم المؤلفة سيم من يعطى الكافر أن:  األول القول
 .  الحنابمةو  المالكية

 :  األدلة
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 واآلية ، { قُلُىبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا امِلنِيَوَالْعَ وَالْمَسَاكنِيِ لِلْفُقَزَاءِ الصَّدَقَاتُ إِوَّمَا} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  إطالقيا عمى فتبقى ، المسمم أو بالمؤمن مقيد غير مطمقة جاءت

 فقال قومو فأتى إياه فأعطاه جبمين بين غنما سمم و عميو اهلل صمى النبي سأل رجال أن" :أنس عن  :الثاني الدليل
 . الفقر يخاف ما عطاء يعطيل محمدا أن فواهلل أسمموا قوم أي
". عمييا وما الدنيا من إليو أحب اإلسالم يكون حتى يسمم فما الدنيا إال يريد ما ليسمم الرجل كان إن أنس فقال 

 .  مسمم أخرجو

 .  قموبيم المؤلفة سيم من مسممين أعطى كفارا أعطى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثالث الدليل

 مذىب وىو ، قول في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، قموبيم المؤلفة سيم من يعطون ال الكفار أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، عمييم اهلل رحمة الشافعية

 :  األدلة

 صدقة عمييم افترض اهلل أن فأعمميم] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور معاذ حديث :األول الدليل
 المسممين من تؤخذ ، المسممين وفقراء أغنياء ىم والفقراء ىنا واألغنياء ،[ فقرائيم عمى فترد يائيمأغن من تؤخذ

 .  لمكفار فييا حظ وال ، أيضا المسممين وتعطى

 رجل جاءه لما ، عنو اهلل رضي عمر إن ،بل عمي وعن عثمان وعن بكر أبي عن ينقل لم أنو :الثاني الدليل
 " . فميكفر شاء ومن فميؤمن شاء فمن ، شيئا اإلسالم عمى نعطي ال ناإ:  قال ، ماال منو وطمب

 في كثير قال ، وعزتو اإلسالم لقوة ؛ العطاء إلى يحتاجون يكونوا لم أنيم:  وعمي وعثمان عمر فعل عن وأجيب
 وسمم عميو اهلل صمى النبي زمن في الكفار يعطى كان ما انقطع وعمي وعثمان وعمر بكر أبي زمن في:  السمف

 الشرور ودفع ، التقوية إلى وتحتاج ، ضعيفة اإلسالم دولة كانت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي زمن في ألن ؛
 ودفع تأليفيم أجل من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يعطي أن النظر وبعد والروية الحكمة من فكان ، عنيا

سالميم ، شرورىم  والشام العراق يغزون وأصبحوا ، اإلسالم أىل شوكة قويت فمما ، المسممين عن والدفاع ، وا 
 .  المسممين لفقراء فصرفوىا ، الكفار يعطوا أن في حاجة لممسممين يكن لم ، والمغرب ومصر

 :  الراجح

 نعطي أن نحتاج فإنا ، اآلن المسممين حال ىو كما ، إعطائو إلى احتيج إذا يعطى الكافر أن ، األول القول ىو
 عمى بو يؤثرون ما األموال من فيعطون ، المسممين عن شرورىم دفع أجل من ، قموبيم لفةالمؤ  سيم من الكفار

 العمماء إال يتواله وال ، النظر وبعد والعقل الحكمة من وىذا ، المسممين عن والظمم الضيم فتمنع ، الدولية القرارات
دراك وتجربة ونظر روية لو ومن والساسة  .  لمدين ونصرة عظيمة ةمصمح فيو ىذا أن سيجد فإنو ، وا 

 :  مسألة

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ىذه ؟ قموبيم المؤلفة سيم نسخ ىل
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 المذىب وىو قول في والشافعية قول في المالكية إليو وذىب ، ينسخ ولم باق قموبيم المؤلفة سيم أن:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ راختيا وىو ، ساّلم بن القاسم عبيد أبي ورأي ، الحنابمة عند

 :  األدلة

ذا ، الناسخ الدليل فعميو النسخ ادعى ومن ، النسخ وعدم البقاء اآلية في واألصل ، التوبة آية :األول الدليل  جاء وا 
ال ، والمتأخر المتقدم التاريخ إثبات من بد فال ، ناسخا يراه بدليل  .  قولو يقبل فال وا 

 النبي أعطاىم ، إعطائيم في المصمحة كانت لما فمذا ؛ الكفار إعطاء تقتضي قد المصمحة أن :الثاني يلالدل
 ، ذلك إلى احتيج فإذا ، يعطوا لم وعمي وعثمان وعمر أبي عيد في كما ، العمة انتفت ولما ، وسمم عميو اهلل صمى
ذا ، يعطوا أن إلى احتاجوا مونالمسم ضعف فإذا ، عمينا ومرة لنا مرة ، وفر كر ، دول والدنيا  يأخذون فإنيم قووا وا 

ذا ، عزوا بدينيم اإلسالم أىل تمسك إذا ، خمقو في اهلل سنة ىذه ،   دينيم عن تخموا إذا وأما ، أخذوا عزوا وا 
 وفاقة وفقر وظمم ضيم من باألمة ما يرفع أن اهلل نسأل ، قصعتيم عمى األَكمة يتكالب كما األمم عمييم تكالبت

 .  جميال ردا إليو يردىا وأن ، والسنة الكتاب عمى يجمعيا وأن ، وضاللة بدعةو 

 البدن بقاء أجل من تدفع كانت فإذا ، المسكين كالفقير ، اإلنسان بدن بقاء أجل من تدفع الزكاة أن :الثالث الدليل
 أو ؟ يأكميا لقمة اإلنسان طىيع أن أعظم أييما ، أولى الدين في إنسان يدخل أن أو الدين بقاء أجل من فدفعيا ،
 ىو ، بدنو بقاء من أعظم اإلسالم في دخولو أن شك ال ؟ اإلسالم في دخولو في سببا فيكون شيئا يعطى أن

 .  قوي قياس وىذا ، ومصيره ومحمو مأواه النار فإن كافرا مات إذا لكن سيحيا

 الحنفية مذىب فيو ، العمم أىل من كبيرة طائفة إليو وذىب ، منسوخ قموبيم المؤلفة سيم أنو:  الثاني القول
 وعن ، الحسن وعن ، عثمان وعن عمي وعن عمر عن مروي وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية
 .  والثوري الشعبي

 :  األدلة

 جاءه لما عمر فإن ، نسخو عمى فدل  ، زمانيم في الكفار يعطوا لم ، عنيم اهلل رضي الصحابة أن :األول ليلالد
 فكان ، شيئا نعطيو ال" فميكفر شاء ومن فميؤمن شاء فمن ، شيئا اإلسالم عمى نعطي ال إنا" قال ، يطمبو رجل

 .  النسخ عمى الصحابة من كاإلجماع

نما ، الشرعية األحكام ينسخ ال اإلجماع بأن:  وأجيب  ، ينسخ فال اإلجماع أما ، اإلجماع مستند ىو ينسخ الذي وا 
 ومن ، أبدا ينسخ ال اإلجماع أن وذكر ، المسألة ىذه في قويا كالما اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ تكمم وقد
 غيروا فإنيم ، الكتاب أىل وسنة طريقة ىذه وأن ، يستتاب أنو وذكر ، يديو عمى يؤخذ ينسخ اإلجماع بأن قال

 ، فال ديننا أما ، عندىم المتقدمة ماألحكا وينسخون كتبيم وينسخون ، أمر عمى يجمعون ، الطريقة بيذه دينيم
ال ، متقدما شيئا ينسخ ال اإلجماع  . تقدم ما ونسخوا شيء عمى الناس ألجمع وا 

 " . فميكفر شاء ومن فميؤمن شاء فمن" السابق عمر قول :الثاني الدليل
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 فَمَهْ رَبِّكُمْ مِهْ الْحَقُّ وَقُلِ} وتعالى تبارك اهلل بقول منسوخة( ،، الصدقات إنما) التوبة آية إن:  يقول وبعضيم

 ؛ ليا ناسخة ليست اآلية ىذه وأن ، الغمط من ىذا أن اإلسالم شيخ ذكر وقد ،{ فَلْيَكْفُزْ شَاءَ وَمَهْ فَلْيُؤْمِهْ شَاءَ
 ( . التوبة سورة) نزل ما آخر من بل ، مدنية التوبة وآية ، مكية اآلية ىذه ألن

 .  عزيزا وأصبح قوي قد اإلسالم ألن ؛ العمة زالت وقد ، لعمة مشروع بيمقمو  المؤلفة سيم أن :الثالث الدليل

 أجميا من التي العمة وجدت إذا لكن ، بأزمنة وبعده وعمي وعثمان وعمر بكر أبي زمن في ، زمن في صحيح وىذا
 .  نتفائيابا وينتفي ، العمة بثبوت يثبت الحكم ألن ؛ أخرى مرة يعود الحكم فإن ، قموبيم المؤلفة سيم شرع

 :  الراجح

 .  الدليل فعميو النسخ ادعى ومن ، وثابت باق وأنو ، منسوخ غير قموبيم المؤلفة سيم أن

شرِّه َكف   أو ، إسالم و ي رجى ممن قموب يم المؤلفة  :  قال ثم . 

 .  إيماِنو قوةُ  بعطيِتوِ  يرجى أو ، إسالمو يرجى كافر

 المسممين عن دفاعيم يرجى ومن ، نظائرىم إسالم بعطائيم يرجى من:  ىذا عمى زيادة أصناف ثالثة كرناذ نحن
 .  أقواميم زكاة بجباية يأتوا وأن ،

المكاَتبون وى م   ، الرِّقاب   الخامس  :  اهلل رحمو قال  . 

نماو  ، العنق مؤخرة وىي ، رقبة جمع:  الرقاب  . لشرفيا اإلنسان جممة عمى أطمقت ا 

 .  الممموكون األرقاء:  بيم والمراد

 .  مقسط بمبمغ منو نفسو لشراء كتابا سيده كاتب الذي العبد وىو ، مكاَتب جمع:  والمكاتبون

 :  األرقاء سيم أدلة

 .  المتقدمة التوبة آية :األول الدليل

نما ، "الرقاب سيم ثبوت في العمم أىل بين خالفا نعمم ال" :  اهلل رحمو قدامة ابن يقول :الثاني الدليل  اختمفوا وا 
 :  بيم المراد من السيم ىذا في يدخل فيمن

 ، رواية في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، األرقاء فييم يدخل فال ، فقط المكاتبون بالرقاب المراد:  األول القول
 .  رواية في والحنابمة والشافعية

 :  األدلة

 .  المكاتبون بالرقاب والمراد:  قالوا ، التوبة آية :األول الدليل

 .  دليل إلى يحتاج األنواع من نوع عمى اآلية معنى قصر ألن ؛ دليل إلى يحتاج وىذا

ذا ، لو الرقيق والء فسيكون رقيقا أعتق إذا اإلنسان أن :الثاني الدليل  في قدحا ىذا فسيكون ، لو الرقيق والء كان وا 
 . زكاتو عمى العود من نوعا وسيكون ، إخالصو
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 ؟ لمعتقو أو ؟ المسممين مال لبيت ىو ىل ؟ أعتق إذا الرقيق والء يكون لمن ، األرقاء بدخول قالوا الذين واختمف
 ىذا ويكون ، زكوي بمال اشتراه قد كان لو حتى ، لمعتقو والؤه يكون أن يمنع ال:  يقال قد ؟ والمساكين لمفقراء أو

 أعطاكو ولو تشترِه ال] ، حمل الذي فأضاعيا ، اهلل سبيل في فرس عمى حمل حين ، عمر حديث من استثناء
 المسممين مال لبيت والؤه:  يقال أو ، منو مستثنى فيذا ،[ قيئو من ويأكل يقيء كالقمب ىبتو في العائد[ ]بدينار

 .  والمساكين لمفقراء والؤه:  يقال أو ،
 . والزىري ، أسمم بن زيد بن الرحمن وعبد ، الحسن السمف من طائفة عن منقول أنو :الثالث الدليل
 المالكية إليو وذىب ، األول القول عكس ، المكاتبين دون المسممين من األرقاء بيم المراد إن:  الثاني القول

 . رواية في والحنابمة

 :  ةاألدل

 .  دليل إلى يحتاج وىذا ، المكاتب فييا يدخل وال ، المسمم الرقيق باآلية المراد أن :األول الدليل

 الذي المكاتب عتق بيا المراد وليس ، كاممة الرقبة عتق بيا فالمراد ، الرقبة فيو ذكرت موضع كل :الثاني الدليل
 .  أيضا دليل إلى يحتاج وىذا ، المكاتب عمى ىذا يصدق وال ، كتابتو من شيئا دفع

 ، األموال كتاب في ساّلم بن القاسم عبيد أبو رواه" ومال زكاة من عتقي" قال أنو عباس ابن عن نقموا :الثالث الدليل
 .  المال زكاة من العتق فيكون

 عثمان عن وال عمر عن وال بكر أبي عن ذلك يثبت لم" قال أنو ، ونةالمد في مالك اإلمام عن نقموا :الرابع الدليل
 مثل الكبار الصحابة من عنيم ينقمون ومن المدينة أىل ، المكاتبون بيم المراد أن عنيم يثبت لم أي" عمي عن وال
نما ، المكاتبين الرقاب لفظة من فيموا أنيم عنيم ينقل لم ، وعمي وعثمان وعمر بكر أبي  من األرقاء بيم يراد وا 

 .  المسممين

 عباس ابن رأي وىو،  اهلل رحميم الحنابمة إليو ذىب ، واألرقاء المكاتبون( الرقاب) في يدخل أنو:  الثالث القول
 .  عبيد وأبي عنيما اهلل رضي

 :  األدلة

 .  رقاءلأل وشاممة لممكاتبين شاممة عامة وىي ، التوبة آية :األول الدليل

عتاق ، المكاتب إعتاق يشمل وىذا" مالك زكاة من أعتق" عباس ابن قول :الثاني الدليل  يكون الذي الرقيق وا 
 .  لغيره ممموكا

 :  الراجح

 " . الرقاب وفي" سيم من يعتقان فإنيما ، المسمم والرقيق لممكاتب شامل أنو

المسمم   األسير   امني َوي فك  :  قال ثم  . 

 :  قولين عمى خالف وفييا ، المسمم األسير السيم ىذا من يفك
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 وىو ، قول في والمالكية ، الحنفية إليو ذىب ، الرقاب سيم من المسمم األسير فك يجوز ال أنو:  األول القول
 .  رواية في والحنابمة الشافعية مذىب

 :  األدلة

 األسير فإن ، دليل إلى فيحتاج فييا األسير إدخال وأما ، المكاَتبون أو األرقاء بيم فالمراد:  قالوا ، التوبة آية -
 .  رقيقا ليس

 وىو ، الحنابمة مذىب وىو ، قول في المالكية إليو وذىب ، الرقاب سيم في حقا المسمم لألسير أن:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار

 :  ةاألدل

 الرقيق أو ، العدو عند الذي األسير رقبة لفك شامل الرقبة وفك ، {رَقَبَةٍ فَكُّ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  يده في ىو من أسر في واقع منيما كال ألن ؛ عامة واآلية ، ويشترى يباع الذي

ذا ، اىذ في شك وال ، ولممسممين لمدين إعزازا ذلك في أن :الثاني الدليل  يطَعم أن أجل من يصرف المال كان وا 
 أموال دفعت ولو ؟ الكافرين أسر من فكاكو في ويصرف ، حريتو في يصرف ال فكيف ، بدنو ويقوم ، اإلنسان

 .  ومستاىال مستحقا األسير وكان ، جائزا ذلك لكان ، الزكاة أموال عن فضال الحرة األموال ، جميعا المسممين

 ؟ الكافرين أسر من رقبتو بإعتاق فكيف ، المسمم عمى الذي الدين وفاء في تدفع الزكاة كانت إذا :الثالث الدليل
 .  جمي قياس وىذا

 من ممنوعة ، الكافرين عند مأسورة الحال ىذه في الرقبة ألن ؛ فيو داخل إنو:  يقال قد ،( الرقاب) لفظة وأما
 .  الممموك كالعبد فيي ، التصرف

 :  الراجح

 لو بل ، وتخميصيم وتحريرىم ، المسممين من األسرى فك في الزكاة دفع يجوز أنو ، أعمم واهلل ثانيال القول ىو
 لكان ، الكافرين أيدي من المسممين تخمص أن أجل من مال من عندىا ما جميع الدولة تدفع أن األمر اقتضى

 أو ، مرتدين أو ، أصميين كفرةً  ةالكفر  أولئك كان سواء ، الكفرة أيدي من المسممين لتخميص عمييا واجبا ذلك
 .  براء منيم واإلسالم اإلسالم يدعي ممن ، مشركين

البينِ  ذاِت  إلصالحِ  الغارم   السادس  :  قال ثم  . 

 ، المدين يالزم الدائن إن أي ، المزوم الُغْرم في األصل ألن  غارما وسمي ، المدين وىو ، غارم جمع:  الغارمون
 .  عنو ينفك ال دخميا لمن مالزما أي ،{ غَزَامًا كَانَ عَذَابَهَا إِنَّ} تعالى قولو األصل ىذا ومن

 :  نوعين عمى الغارم أن وليعمم

 .  غيره لحظ غارم:  األول النوع
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 أو حيين أو قبيمتين بين يكون كأن ، الناس بين الحال من فسد ما إلصالح ، البين ذات إلصالح الغارم وىو
 يجوز فإنو ، ويتحمل ، مالو من ويغرم ، بينيم لإلصالح رجل فيتدخل ، وشقاق خصومة المسممين من طائفتين

 ثم يصيَبيا حتى حمالة تحمل رجل أو] الياللي مخارق بن َقبيصة حديث في ورد لذا ؛ الزكاة من يعطى أن
 من يعطى فإنو ، وتصطمحون ، كذا أعطيكم نتموأ ، المال من كذا سأعطيكم أنتم:  يقول كأن والحمالة ، [يمسك
 .  تحمل ما أجل من الزكاة

 .  نفسو لحظ الغارم:  الثاني النوع

 فيجوز ، عنده وفاء وال ، عيالو حاجة أجل من أو ، حاجتو أجل من ، لمناس أو ، تعالى هلل ديونا تحمل من:  مثل
 .  أعمم واهلل ، ذمتو في الذي الدين يوفي ما الزكاة من يأخذ أن

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


