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 اإلسالمي  الفقهغرِي املسلمني مالياً يف  بر  مظاهر 

 إعداد

      أمحد لطفي زكي شليب د . 

 مىجز عن البحث

المي بؿذاهبه إربعة من مسللة بِّر غقر تـاول هذا البحث بقان موقف الػؼه اإلس

الؿسؾؿقن مالقًا طن صريق دفع الصدقات الؿػروضة أو التطوطقة أو غقرها من صور 

الرطاية الؿالقة، وقد اكتفى البحث إلى أن كصوُص الؼرآن الؽريم وطؿوماته التي تحدثت 

وص السـة طن اإلكػاق والصدقات دون ققد أو شرط إٓ الحاجة والؿسؽـة، وكذلك كص

تا طؾى جواز صؾة غقر الؿسؾؿقن الذين ٓ يؼاتؾون الؿسؾؿقن وٓ  الـبوية الؿطفرة: قد َدلَّ

هم يف الجؿؾة.  يظاهرون طؾقفم وبِرِّ

ؾة قصُد الؿعصقة،  وقد ققَّد الػؼفاء ذلك بؼقدين مفؿقن، إول: أٓ يظفر هبذه الصِّ

 ن طؾى الؿسؾؿقن.والثاين: أٓ يظفر هبا أيضًا قصُد تػضقل غقر الؿسؾؿق

وقد تبقن من خالل البحث أن دفع جؿقع الصدقات والـػؼات إلى فؼراء الؿسؾؿقن 

أولى من دفعفا إلى غقرهم: إٓ إذا كان يف دفعفا إلى غقر الؿسؾؿقن تحؼقق مصؾحة 

 محؼؼة.

وأن الؼاطدة العامة التي يؿؽن إرجاع مسائل البحث إلقفا هي أن كل الـػؼات الواجبة 
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فعفا إلى غقر الؿسؾؿقن طـد جؿفور الػؼفاء، وإصل يف ذلك هو حديث ٓ يجوز د

سقدكا معاذ بن جبل الذي سبق تػصقل الؼول فقه يف الؿبحث إول، وٕن الحديث وارد 

يف الزكاة الؿػروضة: فؼد قاس جؿفور الػؼفاء كل الـػؼات الواجبة بنيجاب اهلل تعالى 

دقة الػطر: أما الحـػقة فؼد َقَصروا حديث طؾى الزكاة يف هذا الحؽم: كالؽػارة، وص

سقدكا معاذ طؾى الزكاة فؼط: بقـؿا ذهب زفر إلى إخذ بعؿومات الؼرآن الؽريم ولم 

ٕكه خرب واحد، وقد زاد َوْصَف اإليؿان طؾى آية  -أصالً -يلخذ بحديث سقدكا معاذ 

يادة طؾى الؼرآن مصارف الزكاة العامة يف كل فؼقر أو مسؽقن، وذلك طؾى اطتبار أن الز

 كسخ، وهو ٓ يجوز طـد الحـػقة كؿا سبق بقاكه يف محؾه من البحث.

 مظاهر ، الرب الؿالي ، غقر الؿسؾؿقن ،  الػؼه اإلسالمي. الؽؾؿات الؿػتاحقة:
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Abstract:  

This research deals with explaining the position of Islamic jurisprudence, with its four 

schools of thought, on the issue of financially charitable giving to non-Muslims through 

the payment of imposed or voluntary alms, or other forms of financial care. As well as 

the texts of the purified Sunnah; They indicated the permissibility of a relationship with 

non-Muslims who do not fight Muslims or demonstrate their righteousness and 

righteousness in the sentence. 

The jurists have restricted this with two important restrictions, the first: not to 

appear in this connection with the intention of sin, and the second: not to appear with it 

also with the intention of favoring non-Muslims over Muslims. 

It has been shown through research that paying all alms and expenditures to the 

poor Muslims is more important than paying them to others. Unless it is beneficial to 

pay it to non-Muslims. 

And that the general rule to which research issues can be referred is that all 

obligatory expenses may not be paid to non-Muslims according to the majority of jurists, 

and the basis for that is the hadith of Muadh ibn Jabal, which was previously discussed 

in detail in the first topic, and because the hadith is included in the imposed zakat. The 

majority of jurists measured all the obligatory expenditures with the blessing of God 

Almighty on the Zakat in this ruling. As atonement and alms-breaking alms; As for the 

Hanafis, they restricted the hadith of our master Muadh to zakat only. While Zafar went 

on adopting the generalities of the Noble Qur’an and did not take into account the 

hadith of our master Muadh - originally - because it is a single report, and the 

description of faith has increased on the verse of general zakat expenditures in every 

poor or needy person, considering that adding to the Qur’an is abrogation, and it is not 

permissible for the Hanafis. It has already been explained in its proper form from the 

research. 

Key words: Appearances , Financial Righteousness , Non-Muslims , Islamic Fiqh. 
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 مقذمت

، الحؿد هلل رب العالؿقن، وأصؾي وأسؾم طؾى الؿبعوث رحؿة لؾعالؿقن سقدكا محؿد  

 وطؾى آله وأصحابه الطقبقن الطاهرين، وبعد،،،

فنن الشريعة اإلسالمقة هي شريعة الرحؿة والؿودة والرب بالـاس كافة مسؾِؿفم وكافِرهم، 

أما الؿسؾؿون: فػي وجوب برهم ومودهتم ما ٓ يحصى من أيات وإحاديث، قال تعالى: 

            :وقال [01]الحجرات ، :" ،مثل الؿممـقن يف توادهم

وتراحؿفم، وتعاصػفم مثل الجسد إذا اشتؽى مـه طضو تداطى له سائر الجسد بالسفر 

 .(0)"والحؿى

وأما غقر الؿسؾؿقن: فؾم َيـْه التشريع اإلسالمي طن مودة من ٓ يحؿل السالح مـفم وٓ 

هم والؼسِط إلقفم: بؽل ما تحؿؾه معاين الرب والؼ سط من أوجه العطف واإلحسان طن بِرِّ

  وحسن العشرة: قال اهلل تعالى:                      

                                  

 [.8]الؿؿتحـة: 

بل قد ورد من الـصوص الشرطقة ما يمكد طؾى احرتام إكساكقتفم وطدم جواز ضؾؿفم، 

مرت به جـازة فؼام، فؼقل له: إهنا جـازة يفودي، فؼال:  --من ذلك: ما روي أن الـبي 

 .(2)"ألقست َكْػسًا؟!"

أكه أوصى الخؾقػة من بعده بلهل  -رضي اهلل طـه–وما روي طن سقدكا طؿر بن الخطاب 

 .(3)"مة: أن يوفَّى لفم بعفدهم، وأن يؼاتل من ورائفم، وأن ٓ يؽؾػوا فوق صاقتفمالذ

                                                                    

ك: الرب والصؾة وأداب، باب: تراحم الؿممـقن وتعاصػفم وتعاضدهم،  "صحقحه"أخرجه مسؾم يف  (0)

 (.2586برقم ) 0999/ص4ج

 (.0302، برقم )85/ص2ك: الجـائز، باب: من قام لجـازة يفودي، ج "صحقحه"أخرجه البخاري يف  (2)

رضي اهلل -وأبي بؽر، وطؿر  --اء يف قرب الـبي ك: الجـائز، باب: ما ج "صحقحه"أخرجه البخاري يف  (3)

 (.0392، برقم )013/ص2، ج-طـفؿا
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طؾى اختالف -وقد ضرب الؿجتؿع الؿسؾم أروع إمثؾة يف التعايش السؾؿي بقن أفراده 

طؾى مر العصور: طؾى طؽس ما يدطقه البعض من اضطفاد إقؾقات غقر الؿسؾؿة  -دياكاهتم

 صورًا متعددة سقاسقة واقتصادية يف بالد الؿسؾؿقن، وقد أ
ُّ

خذ ذلك التعايُش السؾؿي

واجتؿاطقة، ٓ مجال لحصرها كؾفا يف هذا البحث: كظرًا لتشعبفا وكثرهتا يف الرتاث 

 اإلسالمي.

وغاية ما أردته هـا: أن أقدم كؿاذج طؿؾقة من اجتفادات فؼفاء الؿسؾؿقن تبقن يف وضوح 

الؿسؾؿقن الذين يعقشون داخل الدولة اإلسالمقة، لقس  ٓ لبس فقه أن اإلسالم قد احرتم غقر

َمن َقَتَل كػسًا معاهدًا لم َيَرح رائحة الجـة، وإن "فؼط يف توطده من آذاهم أو اطتدى طؾقفم: 

هم ورطايتفم مالقًا من (0)"ريحفا لقوجد من مسقرة أربعقن طامًا ، وإكؿا أيضًا يف إجازته بِرِّ

 ػة، الؿػروضة مـفا أو التطوطقة.خالل التصرفات الشرطقة الؿختؾ

وقد اخرتُت يف هذا البحث كؿاذج من هذه التصرفات: كالزكاة، وصدقة الػطر، 

والصدقات التطوطقة، والوقف، والوصقة، والؽػارات، والـػؼة، والتي تؿثل أهم وسائل 

 التعاون والتضامن والتؽافل داخل الؿجتؿع الؿسؾم.

 ."غقر الؿسؾؿقن مالقًا يف الػؼه اإلسالمي مظاهر بِر  "وقد جاء البحث بعـوان: 

تؽؿن مشؽؾة الدراسة يف بقان موقف الػؼه اإلسالمي بؿذاهبه إربعة من مسللة رطاية غقر 

الؿسؾؿقن مالقًا طن صريق دفع الصدقات الؿػروضة أو التطوطقة أو غقرها من صور الرطاية 

ؿا يعؽس إكساكقة ورحؿة التشريع اإلسالمي حتى مع غقر الؿالقة لؾػئات غقر الؼادرة مـفم: م

 الؿسؾؿقن.

                                                                    

 (.6904، برقم ) 02/ص9ج ك: الديات، باب: إثم من قتل ذمقًا بغقر جرم، "صحقحه"أخرجه البخاري يف ( 0)
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اتَّبعُت يف هذا البحث طدة مـاهج، من أهؿفا: الؿـفج آستؼرائي، فتتبعت أهم الؿسائل 

التي يتجؾى من خاللفا فؽرة البحث، وكذلك الؿـفج التحؾقؾي الذي يؼوم طؾى تحؾقل ما ورد 

لبحث، مع التزام توثقق إقوال وكسبتفا إلى أصحاهبا، وتخريج أيات طن إئؿة يف مسائل ا

 الؼرآكقة، وإحاديث الـبوية.

أن أَوفَّق إلى ما أريد، وأن يجعل هذا العؿل متؼبَّالً وكافعًا، ففو  -–وإين ٕرجو اهلل 

 ولي ذلك والؼادر طؾقه.

ؿُت البحث إلى مؼدمة، وتؿفقد، وسبعة مباح  ث، وخاتؿة:قسَّ

 : يف بقان أهؿقة الؿوضوع، وأسباب اختقاره، وخطته.الؿؼدمة

 : يف تحديد مصطؾحات البحث.التؿفقد

 : دفع الصدقات التطوطقة لغقر الؿسؾؿقن.الؿبحث األول

 : الوصقة لغقر الؿسؾؿقن.الؿبحث الثاين

 : الوقف طؾى غقر الؿسؾؿقن.الؿبحث الثالث

 َدين غقر الؿسؾَؿقن.: الـػؼة طؾى الوالالؿبحث الرابع

 : دفع الزكاة لغقر الؿسؾؿقن.الؿبحث الخامس

 : دفع صدقة الػطر لغقر الؿسؾؿقن.الؿبحث السادس

 صرف الؽػارات لغقر الؿسؾؿقن. الؿبحث السابع:

: أذكر فقفا أهم كتائج البحث وخالصته وتوصقاته، وففرسًا لؾؿراجع، وآخر الخاتؿة

 لؾؿحتويات.

                             :[88]هود 

   



–
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 التمهيذ

 في تحذيذ مصطلحاث البحث
والػرق بقـه وبقن  "البِرّ "التعريف بؿصطؾح  -بؿشقئة اهلل تعالى–أتـاول يف هذا التؿفقد 

بر غقر  إلػاظ الؿشاهبة، والؿراد بغقر الؿسؾؿقن، ودرء التعارض الؿزطوم بقن إباحة

 الؿسؾؿقن والـفي طن موآهتم، وذلك يف الؿطالب التالقة:

ؾة، والَخقر، والَػْضل، والصَّ  البِرُّ يف الؾغة: الح، وآتساع يف اإلحسان، والصدقة، وُكلٌّ الصِّ

 فِْعل َمرضي، وضده: العؼوق.

َعُة، ومـه ُأِخَذ  َػَؼة "الَبْحر"ُمَؼابِل  "الَبرُّ "وأصل معـى البِرِّ يف الؾغة: السَّ ، ثّم شاع يف الشَّ

: اسم جامع لؾخقر كؾه َؾِة، فالبِرُّ  .(0)واإِلحساِن والصِّ

: فؼال بعضفم: البِرُّ الصالح، وقال وقال ابن مـظور: اختؾف العؾ ؿاء يف تػسقر البِرِّ

 .(2)بعضفم: البِرُّ الخقر، قال: وٓ َأطؾم تػسقرًا َأجؿَع مـه: َٕكه يحقط بجؿقع ما قالوا

وٓ يخرج معـى الرب يف اصطالح الػؼفاء طن هذا الؿعـى الؾغوي، وهو آتساع يف 

 .(3)اإلحسان

: أن الرب هو الخقر الواصل إلى الغقر مع الؼصد إلى ذلك، والخقر الػرق بقن البِر  والخقر

                                                                    

، الؽؾقات 43/ص0، الؿصباح الؿـقر ج050/ص01، تاج العروس ج444/ص0الؼاموس الؿحقط ج (0)

 .84/ص0، مشارق إكوار ج340/ص0ج

 .50/ص4لسان العرب ج (2)

 .049/ص0، تحرير ألػاظ التـبقه ج43/ص0، التعريػات الػؼفقة ج015/ص0يـظر: معجم لغة الػؼفاء ج (3)
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 .(0)يؽون خقرًا، وإن وقع طن سفو، وضد الرب: العؼوق، وضد الخقر: الشر

لؽالم، : أن الرب سعُة الػضل الؿؼصوُد إلقه، والرب أيضًا يؽون بِؾِقن االػرق بقن البر والصؾة

ه فال يؼطُعه : فالرب ٓ يشرتط فقه (2)والصؾة: الرب الؿتواصل، يؼال: بارٌّ َوُصوٌل: أي يصل برَّ

 التواصل، والصؾة ٓ يشرتط فقفا السعة.

: أن الصدقة تؽون طؾى الػؼقر لسد َخؾَّتِه، والرب يؽون لذي الحق الػرق بقن البر والصدقة

 .(3)لدينٓجتالب مودته، ومن َثمَّ ققل: بر الوا

ا كان معـى البِّر هبذا آتساع والشؿول الذي سبق بقاكه يف التعريف الؾغوي: حقث شؿل  لؿَّ

ا لم يؽن مِن غرضي يف هذا البحث  كل ما هو إحسان سواء كان مالقًا أو غقر مالي، ولؿَّ

فؼد ققدُته بالبِرِّ الؿالي فؼط لقخرج ما طداه من صور  استقعاب كل صور البِرِّ بغقر الؿسؾؿقن:

 البِرِّ إخرى.

   

الؽػار إما أهل حرب، وإما أهل طفد، وأهل العفد ثالثة أصـاف: أهل "قال ابن الؼقم: 

 ذمة، وأهل هدكة، وأهل أمان.

لجزية، وهمٓء لفم ذمة ممبدة، وهمٓء قد طاهدوا وأهل الذمة: طبارة طؿن يمدي ا

الؿسؾؿقن طؾى أن يجري طؾقفم حؽم اهلل ورسوله: إذ هم مؼقؿون يف الدار التي يجري فقفا 

 حؽم اهلل ورسوله.

                                                                    

 .95/ص0الػروق الؾغوية ج (0)

 .96، 95/ص0الػروق الؾغوية ج (2)

 .302/ص0الػروق الؾغوية ج (3)



–
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بخالف أهل الفدكة فنهنم صاَلحوا الؿسؾؿقن طؾى أن يؽوكوا يف دارهم، سواء كان الصؾح 

م أحؽام اإلسالم كؿا تجري طؾى أهل الذمة، لؽن طؾى مال، أو غقر مال، ٓ تجري طؾقف

ون: أهل العفد وأهل الصؾح وأهل الفدكة.  طؾقفم الؽف طن محاربة الؿسؾؿقن، وهمٓء ُيَسؿَّ

 .(0)"وأما الؿستلمِن ففو الذي َيؼُدم بالد الؿسؾؿقن من غقر استقطان 

ي  مِّ م الجزية وأحؽام هو: كل كافر مؾتز -بؽسر الذال الؿعجؿة والؿقم مشددة  -فالذِّ

 .(2)اإلسالم

 .(3): الؿعاهد من القفود والـصارى وغقُرهم مؿن يؼقم بدار اإلسالموققل

 .(4)وبتعبقر معاصر، هو: الؿواصن غقر الؿسؾم الذين يحؿل جـسقة الدولة اإلسالمقة

 .(5): الؽافر الذي يحؿل جـسقة الدولة الؽافرة الؿحاربة لؾؿسؾؿقنوالحربي هو

َمن ُأططي إمان الؿمقت طؾى  -بضم الؿقم وسؽون السقن وكسر الؿقم-والُؿسَتلمِن 

 .(6)كػسه وماله وطرضه وديـه

 الَِّذي دخل َدار اإلْسالم بَِلَمان
ّ

 .(7)وققل: ُهَو اْلَحْربِي

ومرادي من غقر الؿسؾؿقن يف هذا البحث: ما يشؿل جؿقع إقسام دون استثـاء: وإن كان 

مقون والؿستلمِـون مؿن يؽوكون بشؽل دائم أو ممقت داخل ما يفؿـي بشؽل أكرب هم الذ

 الدولة اإلسالمقة. 

   

                                                                    

 .874/ص2أحؽام أهل الذمة ج (0)

 .004/ص8مـح الجؾقل ج (2)

 .39التعريػات الػؼؼفقة ص (3)

 .95/ص0معجم لغة الػؼفاء ج (4)

 .078/ص0معجم لغة الػؼفاء ج (5)

 .426/ص0معجم لغة الػؼفاء ج (6)

 .325/ص0تحرير ألػاظ التـبقه ج (7)
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 -ن الؽريميف أكثر من موضع من الؼرآ-قد يرى البعض وجود تعارض بقن الـفي الوارد 

هم والؼسط إلقفم يف سورة  طن تولي غقر الؿسؾؿقن بصػة طامة، وبقن ما ورد من إباحة بِرِّ

طن هذه الؼضقة حديثًا صقبًا أزآ به  -الؼرايف ومحؿد طبده-الؿؿتحـة، وقد تحدث اإلمامان 

في طن هذا التعارض، وبقَّـا فقه روح اإلسالم السؿحة، فذكرا كالمًا صويالً خالصته: أن الـ

موآة غقر الؿسؾؿقن مؼقد دائؿًا بوجود أوصاف فقفم تشتؿل طؾى الؽػر والعداء وآستفزاء 

والؽقد لؾؿسؾؿقن، مؿا يجعل يف موآهتم فتحًا لذريعة اإلضرار الؿحؼق بالؿسؾؿقن، وأن 

ٓ إمر بالبِرِّ والِؼسط هو مع من ٓ يتصف بؿثل هذه إوصاف، باإلضافة إلى ققد آخر، وهو أ

هم تعظقم شعائر الؽػر، وسوف أكؼل كالمفؿا مختصرًا   فقؿا يليت:  -قدر اإلمؽان–يػفم مِن بِرِّ

مـع من التودد ٕهل الذمة بؼوله  -تعالى–اطؾم أن اهلل ": -رحؿه اهلل–قال اإلمام الؼرايف 

 تعالى:                                     

                         :[: َفَؿـَع الؿوآة والتودد، 0]الؿؿتحـة

  وقال يف أية إخرى:                     

                 :[، وقال يف حق الػريق أخر: 8]الؿؿتحـة    

                  :[.9]الؿؿتحـة 

استوصوا بالؼبط "، وقال يف حديث آخر: (0)"استوصوا بلهل الذمة خقراً ": -وقال 

ع بقن هذه الـصوص، وأن اإلحسان ٕهل الذمة مطؾوب، وأن التودد ، فال بد من الجؿ(2)"خقراً 

                                                                    

 (.08741، 08739، برقم )346/ص9ك: الجزية، باب: الوصاة بلهل الذمة، ج "الؽربى"أخرجه البقفؼي يف  (0)

صحقح طؾى شرط الشقخقن ولم "( وقال: 4132، برقم )613/ص2ج "الؿستدرك"أخرجه الحاكم يف  (2)

 (.000برقم ) 60/ص09ج "الؽبقر"ووافؼه الذهبي، والطرباين يف  "يخرجاه



–
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 والؿوآة مـفي طـفؿا، والبابان مؾتبسان، فقحتاجان إلى الػرق.

وِسرُّ الػرق: أن طؼد الذمة يوجب حؼوقًا طؾقـا لفم: ٕهنم يف جواركا ويف خػارتـا، وذمة 

ؾقفم ولو بؽؾؿة سوء، أو غقبة ودين اإلسالم، فؿن اطتدى ط --وذمة رسوله  -تعالى–اهلل 

وذمة  -تعالى–يف طرض أحدهم، أو كوع من أكواع إذية، أو أطان طؾى ذلك فؼد ضقع ذمة اهلل 

 وذمة دين اإلسالم. --رسوله 

له: أن َمن كان يف الذمة وجاء أهُل الحرب  "مراتب اإلجؿاع"وكذلك َحَؽى ابُن حزم يف 

ُرج لؼتالفم بالؽراع والسالح، وكؿوت دون ذلك إلى بالدكا يؼصدوكه، وجب طؾقـا أن َكخْ 

: فنن تسؾقؿه دون ذلك إهؿال لعؼد  -وذمة رسوله  -تعالى–صوكًا لؿن هو يف ذمة اهلل 

الذمة، وحؽى يف ذلك إجؿاع إمة: فؼد يمدي إلى إتالف الـػوس وإموال صوكًا لؿؼتضاه 

ابة، وتعقَّن طؾقـا أن َكَبّرهم بؽل أمر ٓ طن الضقاع: إكه لعظقٌم!! وإذا كان طؼد الذمة هبذه الؿث

يؽون ضاهُره يدل طؾى مودات الؼؾوب، وٓ تعظقم شعائر الؽػر، فؿتى أدى إلى أحد هذين 

 .(0)"امتـع وصار مِن ِقَبِل ما ُكفي طـه يف أية وغقرها

يزطم الذين يؼولون يف الدين بغقر طؾم، ": -رحؿه اهلل–وقال الشقخ اإلمام محؿد طبده 

رون الؼرآن بالفوى يف الرأي، أن آية آل طؿران وما يف معـاها من الـفي العام أو الخاص و يػسِّ

 كؼوله تعالى:                              :[15]الؿائدة 

آتػاق  مع غقرهم، وإن كان الِحؾف أويدل طؾى أكه ٓ يجوز لؾؿسؾؿقن أن يحالػوا أو يتػؼوا 

كان ُمحالػًا لخزاطة وهم طؾى ِشركفم، بل يزطم بعض  --لؿصؾحتفم، وَفاَتُفم أن الـبي 

أكه ٓ يجوز لؾؿسؾم أن ُيحِسن معامؾة غقر الؿسؾم  -طؾى جفل-الؿتحؿسقن يف الدين 

سورة الؿؿتحـة التي  معاشرته، أو يثَق به يف أمر من إمور ... وإذا رجع الؿممن إلى أو

                                                                    

 .05/ص3الػروق لؾؼرايف ج (0)
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ل يف غقرها يجد أية إولى ... تؼقد الـفي طن موآة  ؾت فقفا هذه الؿسللة ما لم ُتػصَّ ُفصِّ

أطداء اهلل ورسوله، وإلؼاء الؿودة إلقفم، بؽوهنم كػروا كػرًا حؿؾفم طؾى إخراج الرسول 

ؿممـقن مثل هذه والؿممـقن من وصـفم ٕهنم مممـون باهلل، َفُؽلُّ شعب حربي يعامل ال

الؿعامؾة تحرم موآته قطعًا، ثم وصف همٓء الذين َكفى طن موآهتم بلهنم إن يثؼػوا 

 .(0) "الؿممـقن يعادوهم ويمذوهم بليديفم وألسـتفم ...

 ثم قال:                                   

         :[ ... فالبصقر يرى أن الؼرآن يجعل الؿودة بقن الؿممـقن 7]الؿؿتحـة

وأولئك الؿشركقن الذين آذوا الرسول وَمن آمن به َأَشدَّ اإليذاء وأخرجوهم من ديارهم، وبقن 

لك من همٓء الؿممـقن مرجوة، وقال: إكه ٓ يـفاهم طن البِرِّ والؼسط إلى من لقسوا كذ

الؿشركقن، وهم أشد الـاس طداوة لؾؿممـقن أيضًا، وأبعد طـفم من أهل الؽتاب، ثم أكد 

أي ٕهنم مسؾؿون وأخرجوهم من ديارهم  ;ذلك بحصر الـفي يف الذين قاتؾوهم يف الدين

وساطدوا طؾى إخراجفم مـفا، ولؽـه خص هذا الـفي بتولقفم وَكصِرهم، ٓ بؿجامؾتفم 

  واإلحسان والعدل، وهذا مـتفى الحؾم والسؿاح بل الػضل والؽؿال.وحسن معامؾتفم بالرب

وٓ تـس أن هذه أيات كزلت قبل فتح مؽة، وكان الؿشركون يف طـػوان صغقاهنم 

يوم الػتح هبذه الوصايا فعػا طن قدرة ، وحؾم  -طؾقه الصالة والسالم-واطتدائفم، وقد طؿل 

ن إلى الؿممن والؽافر والرب والػاجر، ومثؾه أهل طن طزة وسؾطة، وقال: أكتم الطؾؼاء، وأحس

لؾػضل واإلحسان، ولؼد كان لؾؿممـقن فقه أسوة حسـة، ولؽن َبُعَد متحؿسو الؿسؾؿقن القوم 

طن سـته، وطن كتاب اهلل الذي تلدب هو به، الؾفم اهِد همٓء الؿسؾؿقن هبداية كتابك: لقؽوكوا 

 .(2)"وء العؿل حجة طؾقهبحسن طؿؾفم حجة له، بعد ما صار أكثرهم بس

                                                                    

 .229، 228/ص3الؿـار ج( تػسقر 0)

 .231/ص3الؿـار ج( تػسقر 2)



–
 

  04    

هم: فسوف أتـاول يف  وإذا ثبت أن إمر بعدم موآة غقر الؿسؾؿقن ٓ يتـاىف مع إمر بِبِرِّ

هذا البحث صورًا من أوجه البِر الؿالي بغقر الؿسؾؿقن، أتتبع فقفا آراء الػؼفاء، وأرى مدى 

الؿعوكة  -تعالى–لل اهلل إطؿالفم لفذا إصل العام الذي تؼرر بآيات سورة الؿؿتحـة، وأس

 والتوفقق.
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 المبحث األول

 دفع الصذقاث التطىعيت لغير المسلمين 
صدقة التطوع باب واسع من أبواب التؽافل آجتؿاطي داخل الؿجتؿع الؿسؾم، بل هو 

 أوسع هذه إبواب طؾى اإلصالق.

: فؼد توسع "الـػل أوسع من الػرض"وبـاء طؾى الؼاطدة الػؼفقة التي تـص طؾى أن 

الػؼفاء يف صدقة التطوع توسعًا كبقرًا طن غقرها من الصدقات الؿػروضة أو الواجبة، لُِتحؼق 

ما قد تعجز تؾك إخقرة طن تحؼقؼه من التوازن وآستؼرار داخل الؿجتؿع، ومن ثم أجاز 

 جؿفور الػؼفاء دفعفا إلى أصـاف ُحِرموا من استحؼاق الصدقات الؿػروضة، كإغـقاء،

ق الذين تجب طؾقه كػؼتفم، بل إهنم أجازوا دفعفا إلى غقر الؿسؾؿقن!  وأقارب الؿتصدِّ

هي التي  -وهي جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى غقر الؿسؾؿقن-وهذه الؿسللة إخقرة 

 تعـقـا يف هذا الؿؼام، ، ولبقان أقوال الػؼفاء فقفا أقول:

   
 

مة مِن غقر  اتػق فؼفاء الؿذاهب إربعة طؾى جواز دفع الصدقات التطوطقة ٕهل الذِّ

 الؿسؾؿقن.

... وٓ يجوز أن ُتدَفَع الزكاة إلى ذمي ... وُيدفع إلقه ما سوى "قال اإلمام الؿرغقـاين: 

 .(0)"ذلك من الصدقة

ويجوز دفع صدقة التطوع إلقه  وٓ يجوز أن يدفع )الزكاة( إلى ذمي،"وقال الزبقدي: 

 .(2)"إجؿاطًا

                                                                    

 .460/ص3ع البـاية، جالفداية م (0)

 .029، 028/ص0الجوهرة الـقرة طؾى مختصر الؼدوري، ج (2)



–
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وكذا ٓ فرق بقن الؿسؾم والؽافر: فقصح الوقف طؾى الذمي قريبًا "وقال الشقخ العدوي: 

 .(0)"كان أو أجـبقًا: ٕن الوقف طؾقه صدقة، والصدقة طؾقه أجر

تطوطقة بؿا يشؿل الصدقة ال-ولإلمام الؼرايف كالم صقب يف جواز الرب بغقر الؿسؾؿقن طامة 

هم، ومِن "أكؼؾه بتؿامه لؾػائدة: قال رحؿه اهلل:  -وغقرها من أوجه الصؾة ا ما ُأمِر به مِن بِرِّ وأمَّ

غقر مودة باصـقة: فالرفُق بضعقػفم، وَسدُّ َخؾَّة فؼقرهم، وإصعاُم جائعفم، وإكساُء طاريفم، 

لذلة، واحتؿاُل ولقُن الؼول لفم طؾى سبقل الؾطف لفم والرحؿة، ٓ طؾى سبقل الخوف وا

إذايتفم يف الجوار مع الؼدرة طؾى إزالته لطػًا مـَّا هبم، ٓ خوفًا وتعظقؿًا، والدطاُء لفم 

بالفداية، وأن ُيجَعؾوا من أهل السعادة، وكصقحُتفم يف جؿقع أمورهم، يف ديـفم ودكقاهم، 

ض أحٌد ٕذيتفم، وصوُن أموالفم وطقالفم وأطراضفم  وجؿقع حؼوقفم وِحػُظ غقبتفم إذا تعرَّ

ومصالحفم، وأن ُيعاكوا طؾى دفع الظؾم طـفم، وإيصالفم لجؿقع حؼوقفم، وكل خقر َيحُسن 

مِن إطؾى مع إسػل أن يػعؾه، ومن العدو أن يػعَؾه مع طدوه، فنن ذلك من مؽارم 

 .(2)"إخالق

 .(3)"وتحل )يعـي صدقة التطوع( لغـي ... وكافر"وقال ابن حجر الفقتؿي: 

ق، والؽافر، "بن قدامة: وقال ا وكل َمن ُحِرَم صدقة الػرض من إغـقاء، وقرابة الؿتصدِّ

 .(4)"وغقِرهم، يجوز دفع صدقة التطوع إلقفم، ولفم أخذها

   

                                                                    

 .04/ص7، ويـظر: الذخقرة ج81/ص7شرح مختصر خؾقل لؾخرشي ج (0)

 .05/ص3الػروق ج (2)

، فتح 416/ص0، ويـظر: أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب ج077، 076/ص7تحػة الؿحتاج ج (3)

 .37/ص2الوهاب ج

 .702/ص2لؽبقر جالشرح ا (4)
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ن والؿستلمـقن من غقر تؽاد تتػق كؾؿة الػؼفاء طؾى جواز دفع الصدقات التطوطقة لؾحربقق

 الؿسؾؿقن: طؾى اختالف يف الرواية يف بعض الؿذاهب، وهو ما سلبقـه فقؿا يليت:

اختؾف الـؼل طن أئؿة الحـػقة يف شلن جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى الحربققن 

ح بالجواز، وتارة كجد مـفم من صرح بالؿـع.  والؿستلمِـقن: فتارة كجد مـفم َمن صرَّ

... وقّقد بالذمي: "جقم يـؼل مـع دفع الصدقات التطوطقة إلى الحربققن: فقؼول: ففذا ابن ك

ٕن جؿقع الصدقات فرضًا كاكت أو واجبة أوتطوطًا ٓ تجوز لؾحربي اتػاقًا: كؿا يف غاية 

 البقان: لؼوله تعالى:                        [ 9ة: ]الؿؿتحـ

 .(0)"وأصؾؼه فشؿل الؿستلمِن

ح بالجواز: حقن قال:  -من الحـػقة أيضًا –بقـؿا كجد اإلمام الزبقدي  ... وأما "يصرِّ

الحربي الؿستلمِن: فال يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إلقه باإلجؿاع، ويجوز صرف 

 .(2)"صدقة التطوع إلقه

ستلمِن يف دار اإلسالم: ذكر أن الوصقة وإذا أوصى لؾحربي الؿ"ويف الػتاوى الفـدية: 

تجوز من الثؾث من غقر إجازة الورثة، وفقؿا زاد طؾى الثؾث يحتاج إلى إجازة الورثة، وكذا لو 

 .(3)"وهب له أو تصدق طؾقه بصدقة التطوع، هؽذا ذكر يف ضاهر الرواية

يبًا كان ٓ بلس أن يصل الرجُل الؿسؾُم الؿشرَك قر"وكذلك الشركباللي: حقث يؼول: 

 .(4)"بعقدًا، محاربًا كان أو ذمقًا أو

                                                                    

 .260/ص2البحر الرائق ج (0)

 .029، 028/ص0الجوهرة الـقرة طؾى مختصر الؼدوري، ج (2)

 .92/ص6الػتاوى الفـدية ج (3)

 .429/ص2حاشقة الشركباللي ج (4)



–
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ويؿؽن أن ُيدَرأ هذا التعارض بلن يؼال: إن الؿؼصود من الحربققن الذين طـاهم ابُن كجقم 

هم الؿحاربون فعالً لإلسالم وأهؾه، بقـؿا الذين طـاهم الزبقدي وغقره من الؿجقزين هم 

لسبب أو ٔخر، أو الذين يتوافر لفم سبب  الؿستلمِـون والحربقون الذين يدخؾون دار اإلسالم

من أسباب استحؼاق الصدقة كالؼرابة أو الجوار مثالً: مع طدم محاربتفم الػعؾقة لإلسالم 

 وأهؾه.

أما الشافعقة والحـابؾة فؼد صح الـؼل طن أئؿتفم طؾى جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى 

 الحربققن من غقر الؿسؾؿقن.

 .(0)"وتحل )يعـي صدقة التطوع( لغـي ... وكافر ولو حربقًا"قال ابن حجر الفقتؿي: 

قال الصقؿري: وٓ بلس بصدقة التطوع طؾى الؿسؾم والؽافر، "وقال اإلمام العؿراين: 

 . (2)"والذمي والحربي، وإن كان يستحب أن يخص هبا خقار الـاس

بققن بلن يؽوكوا إٓ أن الخطقب الشربقـي قد ققَّد جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى الحر

مؿن لفم طفد وذمة، أو قرابة، أو كاكوا مؿن يرجى إسالمفم، أو كاكوا أسرى يف أيدي 

 الؿسؾؿقن.

: "الؽافر"وتحل )يعـي صدقة التطوع( لشخص كافر ... تـبقه: قضقة إصالقه "حقث قال: 

 أكه ٓ فرق بقن الحربي وغقره، وهو ما يف البقان طن الصقؿري.

ٕذرطي: من أن هذا فقؿن له طفد أو ذمة، أو قرابة، أو يرجى إسالمه، وإوَجه ما قاله ا

 .(3)"كان بليديـا بلْسٍر وكحوه، فنن كان حربقًا لقس فقه شيء مؿا ُذكَِر فال أو

                                                                    

، فتح 416/ص0، ويـظر: أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب ج077، 076/ص7تحػة الؿحتاج ج (0)

 .37/ص2الوهاب ج

 .452/ص3ان جالبق( 2)

 .002/ص4، حاشقة الجؿل ج215/ص3، ويـظر: حاشقة الؼؾقوبي ج095/ص4مغـي الؿحتاج، ج (3)
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وبذلك يتبقن أكه ٓ فرق يف جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى غقر الؿسؾؿقن بقن أهل 

 يؾي إدلة طؾى ذلك.الذمة وغقرهم يف الجؿؾة، وسوف كذكر فقؿا 

   

 :أدلة جواز دفع الصدقات التطوعقة إلى غقر الؿسؾؿقن

استدل جؿفور الػؼفاء طؾى جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى غقر الؿسؾؿقن من الذمققن 

 :(0)والحربققن بؿا يليت

  قوله تعالى:  -0                       

                         :[، قال اإلمام الرازي: 8]الؿؿتحـة

، ومن جؿؾة الرب دفع (2)"هذه أية تدل طؾى جواز الرب بقن الؿشركقن والؿسؾؿقن"

 الصدقات التطوطقة إلقفم.

 قوله تعالى:  -2                         

، وإصعام الطعام هو (3)"ولم يؽن إسقر يومئذ إٓ كافراً "[: قال ابن قدامة: 8]اإلكسان: 

 كوع من الصدقات التطوطقة.

  قوله تعالى:  -3                           

           :[ مِن غقر َفْصل بقن فؼقر وفؼقر، قال الشقخ الؿراغي: 270]البؼرة

أطـى الؿسؾؿقن: أن صدقة التطوع  "فؼراءكم"ولم يؼل:  "الػؼراء"وقد ُففم من قوله: "

                                                                    

، مغـي الؿحتاج، 077، 076/ص7، تحػة الؿحتاج ج352/ص2، رد الؿحتار ج266/ص2يـظر: العـاية ج (0)

، الشرح 37/ص2، فتح الوهاب ج416/ص0، أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب ج095/ص4ج

 .298/ص2، كشاف الؼـاع، ج702/ص2بقر جالؽ

 .520/ص29( مػاتقح الغقب ج2)

 .509/ص2الؿغـي ج (3)



–
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 .(0)"ُتعَطى لؾؿسؾم والؽافر، والرب والػاجر، ٕن اهلل كتب الرحؿة واإلحسان يف كل شىء

واسُتِدل به طؾى جواز صدقة التطوع ": قال ابن حجر: (2)"يف كل كبد رصبة أجر": قوله  -4

 .(3)"لؾؿشركقن

 أمي وهي مشركة،  -رضي اهلل طـفؿا-ما روي طن أسؿاء بـت أبي بؽر  -5
َّ

قالت: َقِدَمت طؾي

 .(4)"أمك كعم ِصؾِي"فؼؾت: يا رسول اهلل! إن أمي َقِدَمت طؾي وهي راغبة، َأَفَلِصُؾفا؟ قال: 

ؾة "قال اإلمام العقـي يف شرح أبي داود تعؾقؼًا طؾى هذا الحديث:  ويستػاد مـه: أن الصِّ

مام، وَأَمَرها   .(5)"بِِصَؾتفا ٕجل الرحم -طؾقه السالم-لؾؿشرك جائزة لؾؼرابة والحرمة والذِّ

قوا إٓ طؾى --ما روي: طن سعقد بن جبقر ، قال : قال رسول اهلل  -6 أهل : ٓ َتَصدَّ

 ديـؽم، فلكزل اهلل تعالى:                    

                                  

                         :[، قال: 272]البؼرة

قوا طؾى أهل إديان--قال رسول اهلل  َبقَّن هـا أكه ٓ ": قال الشقخ الؿراغي: (6): َتَصدَّ

                                                                    

 .46/ص3تػسقرالؿراغي ج (0)

، برقم 9/ص8ك: إدب، باب: رحؿة الـاس والبفائم، ج "صحقحه": أخرجه البخاري يف متػق عؾقه (2)

، برقم 0760/ص4حرتمة، جك: السالم، باب: فضل ساقي البفائم الؿ "صحقحه"(، ومسؾم يف 6119)

(2244.) 

 .42/ص5فتح الباري ج (3)

، برقم 4/ص8ك: إدب، باب: صؾة الؿرأة أمفا ولفا زوج، ج "صحقحه": أخرجه البخاري يف متػق عؾقه (4)

، برقم 696/ص2ك: الزكاة، باب: فضل الـػؼة والصدقة طؾى إقربقن، ج "صحقحه"(، ومسؾم يف 5979)

(0113.) 

 .422/ص6ي داود: لؾعقـي، جشرح سـن أب (5)

 (.01499، برقم )077/ص3ج "الؿصـف"أخرجه ابن أبي شقبة يف  (6)
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يـبغى التحرج من إططاء الػؼقر غقر الؿسؾم الصدقة لؽػره، ٕن الصدقة لسد َخّؾته، وٓ 

َيسبِق سائَر الـاس بالػضل  دخل لفا بنيؿاكه: إذ مِن شلن الؿممن أن يؽون خقُره طامًا، وأن

 .(0)"والجود

  -رضي اهلل طـه–ما روي أن طؿر  -7
ُّ

 .(2)أططاه إياها --َكَسا أخًا له مشركًا ُحؾَّة كان الـبي

كان أكاس من إكصار لفم أكسباء وقرابة من قريظة والـضقر، فؽاكوا "طن ابن طباس قال:  -8

  ت: يتؼون أن يتصدقوا طؾقفم، يريدوهم أن يسؾؿوا، فـزل        

                               

                 :(3) [272]البؼرة. 

ي تصدق طؾى أهل بقت من القفود بصدقة، فف" طن سعقد بن الؿسقب: أن رسول اهلل  -9

 .(4)"تجري طؾقفم

رجٌل من أهل الشرك، بقـي وبقـه "طن طبد اهلل بن مروان، قال: سللت مجاهدًا قؾُت:  -01

 .(5)"قرابة، ولي طؾقه مال، أفَلَدُطه له؟ قال: كعم، وِصْؾه

أن صؾة الرحم محؿودة طـد كل طاقل، ويف كل دين، واإلهداء إلى الغقر من مؽارم  -00

: فعرفـا أن ذلك َحَسن يف حق (6)"ارم إخالقبعثت ٕتؿم مؽ": --إخالق قال 

                                                                    

 .713/ص0، ويـظر: تػسقر ابن كثقر ج47/ص3تػسقر الؿراغي ج (0)

(، 886، برقم )4/ص2ك: الجؿعة، باب: يؾبس أحسن ما يجد، ج "صحقحه": أخرجه البخاري يف متػق عؾقه (2)

، برقم 0638/ص3باس والزيـة، باب: تحريم استعؿال إكاء الذهب والػضة، جك: الؾ "صحقحه"ومسؾم يف 

(2168.) 

 .0200/ص3ج "إموال"أخرجه ابن زكجويه يف  (3)

 .0200/ص3ج "إموال"أخرجه ابن زكجويه يف  (4)

 .0202/ص3ج "إموال"أخرجه ابن زكجويه يف  (5)

، برقم 323/ص01قان مؽارم إخالق ومعالقفا، ج، ك: الشفادات، باب: ب"الؽربى"أخرجه البقفؼي يف  (6)

(21782.) 



–
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 .(0)الؿسؾؿقن والؿشركقن جؿقعًا

ٓ ": ويؿؽن أن ُيعرتض طؾى جواز دفع صدقة التطوع إلى غقر الؿسؾؿقن بؼوله 

 .(2)"يلكل صعامك إٓ تؼي

ويرد طؾى ذلك بلن الؿراد هبذا الحديث أن إولى تحري إتؼقاء، ولقس إيجاب 

 .(3)ذلك

 :والخالصة

أن إدلة الشرطقة قد تواترت طؾى جواز الصدقات التطوطقة طؾى غقر الؿسؾؿقن من 

الذمققن والحربققن، أما ما ورد طـد بعض إئؿة من طدم جواز الصدقات التطوطقة طؾى 

الحربققن فالؿؼصود مـه الحربققن غقر الؿستلمـقن أو الذين يـاصبون الؿسؾؿقن العداء، أو طـد 

 وبقن فؼراء الؿسؾؿقن.الؿػاضؾة بقـفم 

   

                                                                    

 .429/ص2حاشقة الشركباللي ج (0)

(، والرتمذي يف 4832، برقم )259/ص4ك: إدب، باب: من يممر أن يجالس، ج "ســه"أخرجه أبو داود يف  (2)

 ."ث حسنحدي"(، وقال: 2395، برقم )078/ص4ك: الزهد، باب: ما جاء يف صحبة الؿممن، ج "جامعه"

، فتح 416/ص0، ويـظر: أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب ج077، 076/ص7تحػة الؿحتاج ج (3)

 .37/ص2الوهاب ج
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 المبحث الثاني

 الىصيت لغير المسلمين
طؾى جواز الوصقة لؾذمققن من غقر الؿسؾؿقن، بقـؿا اختؾػوا يف  -يف الجؿؾة-اتػق الػؼفاء 

 جوازها لؾحربققن، وبقان مذاهبفم يف الؿطالب التالقة:

 ز وصقة الؿسؾم إلى الذمققن من غقر الؿسؾؿقن.ذهب الحـػقة إلى جوا

بقـؿا اضطربت الرواية طـفم يف حؽم وصقة الؿسؾم لؾحربققن، فػي رواية الجامع الصغقر: 

أهنا باصؾة، وقالوا يف شروح الجامع الصغقر: إكه ذكر يف السقر الؽبقر ما يدل طؾى جواز الوصقة 

 .(0)لفم

 هاتقن الروايتقن، فؽان مؿا وفؼوا به بقـفؿا: وقد اجتفد أئؿة الؿذهب يف التوفقق بقن

أن الؿؼصود برواية الؿـع أن ذلك ٓ يـبغي أن ُيػَعل، والؿؼصود برواية الجواز أكه إن -0

 ُفِعل ثبت الِؿؾك لفم: ٕهنم من أهل الِؿؾك.

 -والحالة هذه–أن الؿؼصود يف رواية الؿـع: هو الحربي الذي يف دار الحرب: ٕكه -2

ؼاتؾـا، أما الؿؼصود يف رواية الجواز ففو الحربي الذي لقس يف دار حرٌب طؾقـا وي

 . (2)الحرب، وهو الؿستلمن

 .(3)أما الوصقة لؾؿرتد فال تجوز طـدهم باتػاق

   

                                                                    

، تبققن الحؼائق 236/ص24، فتح الؼدير ج242/ص0، مختصر الؼدوري ج233/ص4يراجع: الفداية ج (0)

 .069/ص4، الؾباب ج083/ص6ج

 .429/ص2غرر إحؽام ج، درر الحؽام شرح 238/ص24فتح الؼدير ج (2)

 .92/ص6الػتاوى الفـدية ج (3)



–
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 لؾؿالؽقة يف جواز الوصقة لؾذمققن من غقر الؿسؾؿقن ثالثة أقوال:

 ؾؼًا، وهو قول اإلمام مالك إخقر.: الؽراهة مطاألول

 : التػرقة بقن إقارب وغقرهم: فتجوز لألقارب طؾى وجه الصؾة دون إجاكب.الثاين

 : الجواز مطؾؼًا، وهو قول مالك إول.الثالث

أما الحربققن: فال تجوز الوصقة لفم طؾى الؿعتؿد طـد الؿالؽقة، إٓ يف رواية طن الؼاضي 

 .(0) "تجوز الوصقة لؾؿشركقن ولو كاكوا أهل حرب": طبد الوهاب: حقث قال

ل ابن رشد مذهب الؿالؽقة يف هذه الؿسللة بؿا ٓ مزيد طؾقه: فؼال:  قال ابن "وقد َفصَّ

الؼاسم: وكره مالك الوصقة لؾقفود والـصارى، قال سحـون: قال ابن الؼاسم: وكان قبل ذلك 

الصؾة: مثَل أن يؽون أبوه كصراكقًا أو يجقزه، ولست أرى به بلسًا إذا كان ذلك طؾى وجه 

يفوديًا أو أخوه أو أخته، فقصؾفم طؾى وجه صؾة الرحم، فال أرى به بلسًا، وأراه حسـًا، وأما 

بغقر هذا فال، ويف رواية طقسى بن ديـار وسئل ابن الؼاسم طن هذا، فؼال: ٓ أرى به بلسًا لؿثل 

أما إباطد فال يعجبـي ذلك َوْلَقْعطِْف به طؾى أمه وأبقه وإخوته وما أشبه ذلك من الؼرابة، و

 أهل اإِلسالم.

قال محؿد بن رشد: َحدُّ الؽراهة ما يف تركه ثواب ولقس يف فعؾه طؼاب، فؿعـى كراهقة 

مالك الوصقة لؾقفود والـصارى هو أن ُيْمثرهم بالوصقة لؼرابته مـفم طؾى الؿسؾؿقن 

 قن أفضل من الوصقة لؼرابته الذمققن.إجـبققن، فرأى الوصقة لؾؿسؾؿقن إجـبق

وقوُله: وكان قبَل ذلك يجقزه معـاه من غقر كراهة لؿا جاء يف صؾة الرحم من إجر، 

والوجُه يف ذلك: أكه لم يرتجح طـده طؾى هذا الؼول إفضل من الوجفقن، فلجازه من غقر 

                                                                    

 .521/ص8التاج واإلكؾقل ج (0)
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ّؾِة التي كساها طَؿُر أخًا كراهة وهي رواية ابن وهب طـه أن الوصقة لؾؽافر جائزة، واحتج بالحُ 

 له مشركًا بؿؽة، وهو الذي ذهب إلقه ابن الؼاسم يف رواية طقسى طـه.

قوٌل ثالث يف الؿسللة، وأكه رأى إجر يف الوصقة لصؾة  "وأراه حسـًا"وقوله قبل ذلك: 

 رحؿه وإن كاكوا ذمققن أكثر من إجر يف الؿسؾؿقن إجـبققن.

ذمققن: فال اختالف يف كراهة ذلك، ٕن الوصقة لؾؿسؾؿقن وأما الوصقة لألباطد من ال

أفضل: فالؽراهة إكؿا تتعؾق بنيثار الذمققن طؾى الؿسؾؿقن ٓ بـػس الوصقة لؾذمققن: ٕن يف 

ذلك أجرًا طؾى كل حال، فػي موصل ابن وهب طن مالك فقؿن كذر صدقة طؾى كافر: أن ذلك 

ة طؾى فؼراء القفود: أن ذلك يؾزمه، يتصدق يؾزمه، وقال يف موضع آخر: إن قال: مالي صدق

 طؾقفم بثؾث ماله، وقد قال اهلل طز وجل:                

         :[ . وإسقر الؽافر، فنذا أوصى إلقفم شػؼة طؾقفم لػؼرهم 8]اإلكسان

صدقة طؾى فؼراء الؿسؾؿقن أحرى، واإلشػاق طؾقفم جاز ذلك طؾى كراهة: ٕن إْجر يف ال

 يـبغي أن يؽون أكثر.

إجازة مطؾؼة دون  -كاكوا ذوي قرابة أو أجـبققن-وقد أجاز أشفُب الوصقَة لؾذمققن 

: إذا كان لفم حٌق مِن جواٍر أو يد سؾف لفم -واهلل أطؾم-كراهة، ومعـى ذلك يف إجـبققن 

يؽن لذلك سبب فالوصقة لفم محظورة: إذ ٓ يوِصى لؾؽافر  إلقه أو ما أشبه ذلك، وأما إن لم

  من غقر سبٍب ويرتُك الؿسؾَم إٓ ُمسؾم ُسوء مريض اإِليؿان، قال اهلل طز وجل:    

                                

                               :[.22]الؿجادلة 

وأما الوصقة لؾحربي فنهنا ٓ تجوز: ٕن ذلك قوة لفم، ويرجع ذلك مقراثًا وٓ ُيجَعل يف 

 أ.هـ. (0)"صدقة وٓ غقرها

                                                                    

، التوضقح يف شرح مختصر ابن 264/ص2، ويـظر: التاج واإلكؾقل ج478/ص02البقان والتحصقل ج (0)

 ، .349، 280/ص00، الـوادر والزيادات ج500/ص9، مـح الجؾقل ج554/ص8الحاجب ج



–
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حاضر بؼوة يف  أن فؼه إولويات والؿآٓت -رحؿه اهلل–: كؾحظ يف كالم ابن رشد تعؼقب

ذهن الػؼقه الؿالؽي طـد اجتفاده يف هذه الؿسللة: ففو يؽره الوصقة لؾذمي غقر الؼريب 

)إجـبي( من باب أن غقره من الؿسؾؿقن أولى مـه بالرطاية، ويؿـع الوصقة لؾحربققن مطؾؼًا 

م من باب أن الوصقة إلقفم تمول إلى تؼوية أطداء اإلسالم الؿحاربقن لؾؿسؾؿقن وكصرهت

 طؾقفم.

وإذا طؾم ذلك: فؼد يختؾف الحؽم يف وقائع إطقان الخاصة هبذه الؿسللة من طصر إلى 

طصر، ومن بؾد إلى آخر، بؿعـى أن الوصقة لؾذمي متى لم تؽن من باب تػضقل غقر الؿسؾم 

طؾى الؿسؾم، أو كان فقفا تحؼقق مصؾحة متقؼـة أو غالبة كتحبقب غقر الؿسؾؿقن يف اإلسالم 

قؾوهبم، وكذلك الوصقة لؾحربققن متى ما تقؼـا أهنا ٓ تمول إلى تؼوية أطداء اإلسالم وتللقف 

 وكصرهتم: فقـبغي أن تؽون جائزة طـد الؿالؽقة، واهلل أطؾم.

   

ٓ فرق يف الوصقة لؾؽافر جائزة مطؾؼًا طـد الشافعقة، ذمقًا كان أو حربقًا أو مرتدًا، و

 .(0)الحربي بقن أن يؽون قد دخل إلقـا بلمان أو كان يف دار الحرب

هؽذا ُأصؾِق الحؽم يف كثقر من كتب الؿذهب، إٓ أكه بتدققق الـظر تبقن أن هذا الجواز 

 مؼقد طـدهم بعدة ققود:

: أٓ يظفر يف الوصقة لفم قصد تخصقص الوصف )الؽػر، أو الحراب( بالؿؽافلة: أولفا

ؼول: أوصقُت لؿن يحارب مثالً، أو: لؿن يرتد، حقث ٓ تصح الوصقة: لظفور قصد كلن ي

 الؿعصقة فقفا.

                                                                    

، حاشقة الجؿل طؾى 405/ص05، ويـظر: الؿجؿوع ج229/ص6ـجم الوهاج ج، ال093/ص8الحاوي ج (0)

 ، .43/ص4شرح الؿـفج ج
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قوله: )وتصح لذمي( ولو يف الواقع: كلن َذَكَر اسؿه فؼط، أو وصػه "قال الشقخ الؼؾقوبي: 

بالذمقة مع ذكر اسؿه، والؿراد به الجـس، فتصح الوصقة لؾذمققن طؾى ِذْكر. قوله: )وكذا 

فقه ما تؼدم: َكَعم إن قال: لؾحربققن، ولم يذكر أسؿاءهم، أو: لؿن يحارب، لم تصح.  حربي(

قوله: )ومرتد( أي مع ِذْكر اسؿه، فنن قال: لؿن يرتد، أو: لؾؿرتدين، لم تصح، ولو مات 

 الؿرتد طؾى ردته بطؾت.

ٕن  : ما ُذكر هـا من صحة الوصقة لؾؽافر ٓ يخالف ما مر من شرط طدم الؿعصقة:تـبقه

الؼصد هـا الشخص، وإن زال الوصف لم يظفر قصد الوصف فقه الذي هو الؿعصقة: مع أن 

لقس مختصًا بالؽافر أصالة، وإكؿا غؾب طؾقه من حقث  "الحربقة"و  "الذمقة"وصف كحو 

 .(0)"العرف، فتلمل

: أن تؽون الوصقة بؿا يجوز لغقر الؿسؾم تؿؾؽه، فال تصح الوصقة له بالؿصحف ثاكقفا

 .(2)بالعبد الؿسؾم وٓ

ومحل الخالف ": أٓ تؽون الوصقة بؿا فقه ضرر محؼق بالؿسؾؿقن: قال الدمقري: ثالثفا

 .(3)"يف الحربي إذا أوصى له بغقر السالح، فنن أوصي له به ففو كبقعه )يعـي ٓ يجوز(

   

قر الؿسؾؿقن مطؾؼًا: يستوي يف ذلك الذمقون ذهب الحـابؾة إلى جواز الوصقة لغ

 .(4)والحربقون والؿرتدون، ويؽاد مذهبفم يتػق تؿامًا مع مذهب السادة الشافعقة

                                                                    

 .061/ص3حاشقة الؼؾقوبي ج (0)

 .228/ص6الـجم الوهاج ج (2)

 .229/ص6الـجم الوهاج ج (3)

، الروض الؿربع 250/ص5، الؿبدع ج467/ص4، مطالب أولي الـفى ج560/ص6الؿغـي ج (4)

 .470/ص0ج



–
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 .(0)"وتصح وصقة الؿسؾم لؾذمي والذمي لؾؿسؾم والذمي لؾذمي"قال ابن قدامة: 

ؿرتد فؼال وتصح الوصقة لؾحربي يف دار الحرب كص طؾقه أحؿد ... فلما ال "وقال أيضًا: 

 .(2)"أبو الخطاب تصح الوصقة له كؿا تصح هبته

وقد اتػق الحـابؾة مع الشافعقة يف تؼققد جواز الوصقة لغقر الؿسؾؿقن بالؼقود الؿذكورة يف 

 مذهب الشافعقة، فال داطي إلطادهتا.

   

 أوالً: الوصقة إلى الذمققن:

وهم –ى جواز الوصقة إلى الذمققن يف الجؿؾة، وَمن ُكِؼل طـفم الؽراهة اتػق الػؼفاء طؾ

لم يؽن ذلك لـػس الوصقة، وإكؿا كان لَِؿا يرتتب طؾقفا من تػضقل غقر الؿسؾم  -الؿالؽقة

 طؾى الؿسؾم، ولو خؾت من ذلك فال كراهة.

 واستدل جؿفور الػؼفاء طؾى الجواز بؿا يليت:

  قوله تعالى:  -0                       

                           

       :[. قال اإلمام العقـي يف بقان وجه الدٓلة من هذه 8]الؿؿتحـة

ُيخِرجوكم من دياركم ولم يمذوكم ففذا بِرٌّ مـفم، فالعدل ...ٕهنم إذا لم "أية: 

معفم أن تربوهم أكتم أيضًا بحسن الؿعاشرة والصؾة بالؿال، كذا يف التػسقر، 

كػي الـفي طن الرب ". وقال يف العـاية: (3)"والوصقة لفم بالؿال من الرب، فؽاكت جائزة

                                                                    

 .560/ص6ج الؿغـي (0)

 .560/ص6الؿغـي ج (2)

 .411/ص03البـاية ج (3)
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 .(0)"إلقفم، والوصقة لفم بر إلقفم فؽاكت غقر مـفقة

 قوله تعالى:  -2                         :[، قال 6]إحزاب

 .(2)"هو وصقة الؿسؾم لؾقفودي والـصراين"محؿد بن الحـػقة: 

أهنا أوصت بثؾث مالفا ٕخقفا  --ما ُروي طن صػقة بـت حقي زوِج رسول اهلل  -3

 .(3)فؾم يـؽروا طؾقفاوهو يفودي، وكان ذلك بؿحضر من الصحابة 

أن غقر الؿسؾم أهٌل لؾتؿؾك، ولؾؿسؾم أن ُيَؿؾِّؽه الؿال حال حقاته، فؽذا مضافًا إلى  -4

 .(4)ما بعد مؿاته

 :ثاكقًا: الوصقة إلى الحربققن والؿرتدين

 اختؾف الػؼفاء يف جواز الوصقة طؾى الحربققن والؿرتدين، وكان اختالففم طؾى قولقن:

ـػقة يف الراجح، والؿالؽقة يف الؿعتؿد، إلى طدم جواز الوصقة طؾى : ذهب الحالؼول األول

 الحربققن والؿرتدين.

 واستدلوا عؾى ذلك بؿا يلتي:

 قوله تعالى:  -0                       :[، 9]الؿؿتحـة

 وهذه هي صػة الحربققن، فال تجوز الوصقة إلقفم.

كاقش الشافعقة والحـابؾة هذا آستدٓ فؼالوا: أية حجة لـا فقؿن لم يؼاتل من وقد 

ه وٓ طن الوصقة له، وإكؿا هنت  الحربققن، وأما الؿؼاتل مـفم فنن أية لم تذكر الـفي طن بِرِّ

 طن تولقة فؼط، وكحن كؼول به.

                                                                    

 .426/ص01العـاية ج (0)

 .567/ص6، ويـظر: الدر الؿـثور ج228/ص6الـجم الوهاج ج (2)

 (.02651برقم ) 459/ص6ك: الوصايا، باب: الوصقة لؾؽػار، ج "الؽربى"أخرجه البقفؼي يف  (3)

 .084/ص6تبققن الحؼائق ج (4)



–
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 ؾة.أن الحربي يف دار الحرب بؿـزلة الؿقت يف حؼـا، والوصقة لؾؿقت باص -2

أن التربع بتؿؾقك الؿال إياهم يؽون إطاكة لفم طؾى الحراب، وإكه ٓ يجوز: ٕن يف  -3

 تؽثقر مالفم إضرارًا بالؿسؾؿقن: فصار كؿا لو أوصى لفم بالسالح.

 : ذهب الشافعقة والحـابؾة إلى جواز الوصقة طؾى الحربققن والؿرتدين.الؼول الثاين

 واستدلوا طؾى ذلك بؿا يليت:

ا  -0 شرُك الحربي من   -كذلك–لم َيؿـع ِشرُك الذمي جواَز الوصقة له، لم يؿـع أكه لؿَّ

 جواز الوصقة له.

ا جازت الفبة لؾحربي وهي أمضى ططقة من الوصقة، كان أولى أن تجوز له  -2 أكه لؿَّ

 الوصقة.

 :موازكة وترجقح

تبار يظفر لؾباحث أن الؿعـى الذي من أجؾه أجاز من أجاز اإليصاء لغقر الؿسؾؿقن هو اط

الوصقة طؼد تؿؾقك، والتؿؾقك يستدطي صالحقة العاقَدين لؾتؿؾقك والتؿؾك دون كظر إلى 

 الدياكة.

 .(0)"وإذا أوصى لشخص، فالشرط: أن ُيتصور له الؿؾك: ٕهنا تؿؾقك"قال الدمقري: 

أما من مـع من الوصقة إلى الذمققن يف بعض إحوال وإلى الحربققن والؿرتدين فنكؿا مـع 

ؿا قد يرتتب طؾقفا من تضققع حق ضعػاء الؿسؾؿقن بالؿرة، أو اإلضرار الؿحؼق مـفا ل

 بالؿسؾؿقن باإلطاكة طؾقفم.

ويرى الباحث أن الرأي الراجح هو جواز إططاء الحربققن والؿرتدين من الوصقة: وذلك 

غ  ٕن الوصقة هي مجرد تصرف شرطي كاقل لؾؿؾك كالبقع والفبة، فال وجه لؿـعفا دون مسوِّ

                                                                    

 .221/ص6ج الـجم الوهاج (0)
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رطي، أما ما يرتتب طؾى الوصقة من مػاسد: فنكه يؿؽن معالجتفا بتـؿقة الوازع الديـي الذي ش

رتدين دون مسوغ صحقح من مصؾحة يؿـع الؿسؾم من اإلقدام طؾى اإليصاء لؾحربققن والؿ

 كحوها، أو إذا ترتب طؾى ذلك ضرر بالؿسؾؿقن. أو

   



–
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 المبحث الثالث

 الىقف على غير المسلمين
طؾى جواز الوقف طؾى أهل  -من الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة-ػؼفاء اتػق ال

الذمة من غقر الؿسؾؿقن يف الجؿؾة، كؿا اتػؼوا طؾى طدم جوازه طؾى الحربققن يف الجؿؾة 

 أيضًا، وبقان مذاهبفم يف الؿطالب التالقة.

قف طؾى أهل الذمة، دون الحربققن: قال يف الجوهرة الـقرة: ذهب الحـػقة إلى جواز الو

 .(0)"وإن وقف طؾى ذمي جاز: ٕكه موضع لؾؼربة ولفذا يجوز التصدق طؾقه"

وٓ يصح وقف مسؾم أو ذمي طؾى بقعٍة أو حربٍي، "وقال الحصؽػي يف الدر الؿختار: 

 .(2)"ققل: أو مجوسي، وجاز طؾى ذمي ٕكه قربة

الوقف طؾى أهل الذمة طـد الحـػقة هو كتقجة لتشديدهم طؾى احرتام  ويظفر لي أن جواز

 شرط الواقف ما لم يتضؿن معصقة.

قال يف الدر الؿختار تعؼقبًا طؾى مسللة جواز الوقف طؾى أهل الذمة َوحَدهم دون أن 

... حتى لو قال )يعـي الواقف(: طؾى أنَّ َمن أسؾم مِن ولده  "يشاركفم أحٌد من الؿسؾؿقن: 

يعـي الؿوقوف طؾقه الذمي( أو اكتؼل إلى غقر الـصراكقة فال شيء له، َلِزم شرُصه طؾى )

 .(3)"الؿذهب

فاكظر كقف راطى الحـػقة شرط الواقف مع ما فقه من جعل إسالم الذمي ماكعًا من 

 استحؼاق الوقف يف مثل هذه الصورة الؿذكورة لعدم توفر شرط الواقف!

                                                                    

 .335/ص0الجوهرة الـقرة ج( 0)

 .342/ص4الدر الؿختار مع شرحه رد الؿحتار، ج( 2)

 .342/ص4الدر الؿختار مع شرحه رد الؿحتار، ج( 3)
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مطؾب شرائط الواقف معتربة إذا "معؾؼًا طؾى ذلك:  -هللرحؿه ا–ولفذا قال ابن طابدين 

 لم تخالف الشرع.

)قوله: طؾى الؿذهب( فقه ردٌّ طؾى الطرسوسي، حقث َشـَّع طؾى الخصاف، بلكه جعل 

الؽػر سبب آستحؼاق، واإلسالَم سبَب الحرمان، قال يف الػتح: وٓ كعؾم أحدًا من أهل 

ؾُبعد من الػؼه! فنن شرائط الواقف معتربة إذا لم الؿذهب تعؼَّب الخصاف غقَره، وهذا ل

تخالف الشرع، وهو مالٌك، فؾه أن يجعل ماَله حقث شاء ما لم يؽن معصقة، وله أن يخصَّ 

صـػًا من الػؼراء، ولو كان الوضع يف كؾفم قربة، وٓ شك أن التصدق طؾى أهل الذمة ُقربة: 

دكا، فؽقف ٓ يعترب شرصه يف صـف دون حتى جاز أن يدفع إلقفم صدقة الػطر والؽػارات طـ

صـف من الػؼراء؟ أرأيت لو َوَقَف طؾى فؼراء أهل الذمة ولم َيذُكر غقَرهم ألقس ُيحَرم مـه 

فؼراء الؿسؾؿقن؟ ولو َدَفع الُؿتولي إلى الؿسؾؿقن َضِؿن؟ ففذا مثؾه، واإلسالم لقس سببًا 

 اهـ.(0)"، وهو إططاء الواقف الؿالكلؾحرمان، بل الحرمان لعدم تحؼق سبب تؿؾؽه لفذا الؿال

   

ذهب الؿالؽقة إلى صحة الوقف طؾى أهل الذمة دون الحربققن، سواء كاكوا من إقارب 

 أو من غقرهم.

... يصح الوقف طؾى الذمي قريبًا كان أو أجـبقًا: ٕن الوقف طؾقه "قال الشقخ الخرشي: 

ة، ويف الصدقة طؾقه أجر، وكذلك تصح الوصقة لؾذمي. والؿراد بالذمي: ما طدا الحربي: صدق

 فقدخل ما كان تحت ذمتـا، أطم من أن يؽون له كتاب أم ٓ.

)ص( وإن لم تظفر قربة )ش( يعـي أن الوقف يصح وإن لم تظفر فقه قربة: ٕن الوقف 

                                                                    

 .54/ص04، فتح الؼدير ج343/ص4رد الؿحتار، ج (0)



–
 

  34    

 .(0)"يصح الوقف طؾى الغـي والػؼقر من باب العطايا والفبات، ٓ من باب الصدقات، ولفذا

ويف هذا الـص إشارة إلى التؽققف الشرطي لؾوقف طـد الؿالؽقة، والذي بـاء طؾقه أجازوا 

الوقف طؾى أهل الذمة طؿومًا، وهو أن الوقف من باب الفبات، ٓ من باب الصدقات، 

و خالفه، فؿتى ما والفبة تعتؿد طؾى صالحقة التؿؾك والتؿؾقك دون كظر إلى كون ذلك قربة أ

 كان الواقف أهالً لؾتؿؾقك، وكان الؿوقوف طؾقه أهالً لؾتؿؾك جاز الوقف، وإٓ فال.

وبـاء طؾى ذلك لم ُيجز الؿالؽقة وقَف مصحف أو رققٍق مسؾٍم طؾى كافر: ٕن الؽافر لقس 

 .(2)أهالً لؿؾؽقة هذه إشقاء

ز الوقف طؾى الذمي، وقبؾه ابن تبع ابُن الحاجب ابَن شاس يف قوله: يجو"وقال الحطاب: 

 .(3)طبد السالم، وٓ أطرف فقفا كصًا لؾؿتؼدمقن، وإضفر جريفا طؾى حؽم الوصقة، اكتفى

 ومؼتضى إجراء الوقف مجرى الوصقة هو ثبوت الؽراهة لغقر صؾة رحم أو فؼر.

)تـبقه(: قال ابن شاس: يجوز الوقف طؾى الذمي، وقبؾه ابن طبد "قال الشقخ الخرشي: 

السالم، وقال ابن طرفة: وٓ أطرف فقفا كصًا، وإضفر جرُيفا طؾى حؽم الوصقة، أي الؿـؼول 

طن ابن الؼاسم كراهة الوصقة لؾقفودي والـصراين، وقال: وٓ أرى به بلسًا إن كان طؾى جفة 

الصؾة كلبقه وأخقه وأراه حسـًا، وأما لغقر هذا فال يتم، اكتفى، والحاصل: أن الوقف طؾى 

ائفم ولقس هـاك صؾة رحم ففو مؽروه، وأما طؾى فؼرائفم أو طؾى رحم وإن كان غـقًا أغـق

 .(4)"فجائز

                                                                    

 .038/ص7، ويـظر: شرح الزرقاين طؾى مختصر خؾقل ج81/ص7شرح الخرشي طؾى مختصر خؾقل ج( 0)

 .003/ص8مـح الجؾقل ج( 2)

، التاج واإلكؾقل 265/ص2، حاشقة العدوي ج004/ص8، مـح الجؾقل ج23/ص6مواهب الجؾقل ج (3)

 .633/ص7ج

 .80/ص7شرح الخرشي طؾى مختصر خؾقل ج (4)
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قال ابن طرفة: لم أطرف فقفا كصًا "وقد تعؼب الشقخ طؾقش ابَن طرفة يف قوله هذا: فؼال: 

لؾؿتؼدمقن ... وكلكه لم يؼف طؾى ما يف كوازل ابن الحاج: َمن َحبس طؾى مساكقن القفود 

 .(0)"رى جازوالـصا

 فؽلن الشقخ طؾقش يؼول بعؿوم الجواز، وهو الراجح يف الؿذهب.

   

 :(2)ذهب الشافعقة إلى أن الوقف طؾى أهل الذمة جائز بشروط 

: أن ٓ يظفر يف الوقف طؾى الذمي قصد الؿعصقة: كؿا لو قال: وقػت طؾى خادم األول

فتخصقص خادم الؽـقسة بالوقف طؾقه مشعر بلن خدمة الؽـقسة سبب لؾؿؽافلة،  الؽـقسة:

 وهي معصقة يف طؼقدتـا.

: أن يؽون الذمي مؿن يصح أن يؿؾك الشيء الؿوقوف، فؾو وقف مصحػًا، أو شقئًا الثاين

من كتب العؾم الشرطي، أو طبدًا مسؾؿًا طؾقه، لم يصح: ٕن الؽافر لقس أهالً لؿؾؽقة هذه 

 قاء.إش

)ويصح( الوقف من مسؾم أو ذمي )طؾى ذمي( معقَّن، كصدقة "قال الخطقب الشربقـي: 

التطوع، وهي جائزة طؾقه، ولؽن يشرتط يف صحة الوقف طؾقه: أن ٓ يظفر فقه قصُد معصقة، 

فؾو قال: وقػت طؾى خادم الؽـقسة، لم يصح، كؿا لو وقف طؾى ُحصرها كؿا قاله يف الشامل 

مؿن يؿؽن تؿؾقؽه فقؿتـع وقف الؿصحف وكتب العؾم والعبد الؿسؾم  وغقره، وأن يؽون

 .(3)"طؾقه

                                                                    

، مـح الجؾقل 23/ص6، ويـظر: مواهب الجؾقل ج063/ص8مـح الجؾقل طؾى مختصر خؾقل ج (0)

 .633/ص7، التاج واإلكؾقل ج265/ص2، حاشقة العدوي ج004/ص8ج

 .370/ ص25، ويـظر: تحػة الؿحتاج ج528/ص3مغـي الؿحتاج، ج (2)

 .307/ص5، روضة الطالبقن ج524/ص7، ويـظر: الحاوي ج528/ص3مغـي الؿحتاج، ج (3)



–
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إٓ أن كصوص فؼفاء الشافعقة مشعرة بلن إولى طدم تخصقص القفود والـصارى 

 بالوقف طؾقفم وحدهم دون الؿسؾؿقن.

ولو وقف دارًا لقسؽـفا فؼراء القفود ومساكقـفم: فنن جعل لؾػؼراء "قال الؿاوردي: 

قن ومساكقـفم فقفا حظًا جاز الوقف، وإن جعؾفا مخصوصة بالػؼراء القفود فػي الؿسؾؿ

 صحة وقػفا وجفان:

 جائزة كالوقف طؾى فؼرائفم. أحدهؿا:

 .(0)"ٓ يجوز ٕهنم إذا اكػردوا بسؽـاها صارت كبقعفم وكـائسفم والوجه الثاين:

طـد الشافعقة، وإكؿا طؾى أن جواز الوقف لقس قاصرًا طؾى أهل الذمة من غقر الؿسؾؿقن 

 يشاركفم يف ذلك: الؿعاهدون والؿستلمـون طؾى الراجح.

 .(2)أما الحربقون والؿرتدون: فال يجوز الوقف طؾقفم يف إصح

... ويشبه أن يؽون الؿعاهد، والؿستلمن كالذمي )يعـي يف جواز "قال الخطقب الشربقـي: 

ع صرف إلى من بعده. وقال الزركشي مؼتضى الوقف طؾقه( إْن حلَّ بداركا ما دام فقفا، فنذا رج

كالمفم أكه كالحربي، وجزم به الدمقري، وإول أوجه ... وٓ يصح الوقف طؾى مرتد، 

وحربي: ٕهنؿا ٓ دوام لفؿا مع كػرهؿا، والوقف صدقة جارية، فؽؿا ٓ يوقف ما ٓ دوام له 

لؿحصن: فنكه يصح الوقف طؾقه مع ٓ يوقف طؾى من ٓ دوام له: أي مع كػره فال َيِرُد الزاين ا

أكه مؼتول. والثاين: يصح طؾقفؿا كالذمي، وكص الؿصـف يف كؽت التـبقه طؾى الخالف بؼوله: 

وقػت طؾى زيد الحربي أو الؿرتد كؿا يشقر إلقه كالم الؽتاب. أما إذا وقف طؾى الحربققن 

                                                                    

 .255/ص6، العزيز شرح الوجقز ج524/ص7الحاوي ج (0)

لؾحربققن والؿرتدين جائزة طـد الشافعقة، وقد مـعوا من سبق يف مبحث الوصقة لغقر الؿسؾؿقن أن الوصقة  (2)

الوقف طؾقفم هـا، وفرق الشافعقة بقن الوقف والوصقة: بلن الوقف صدقة جارية، فاطُتبِر فقفا الدوام، وبلن 

معـى التؿؾقك يف الوصقة أضفر مـه يف الوقف فُللِحؼت الوصقة بسائر التؿؾقؽات الجائزة لفم دون الوقف. يـظر: 

 .229/ص6جم الوهاج جالـ
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 أ.هـ بتصرف يسقر. (0)"الؿرتدين فال يصح قطعًا أو

... أما الوقف طؾى الؿرتد والحربي يف صػوف إطداء  "ـووي : وقال اإلمام ال

 . (2)... فوجفان

الوقف يـؼسم إلى وقف تؿؾقك، وإلى "وقد قسم إماُم الحرمقن الوقف إلى قسؿقن، فؼال: 

 وقف قربة.

 فلما وقف التؿؾقك، فالضابط فقه أن كل من تصح الوصقة له يصح الوقف طؾقه.

لوقف طؾى الؿساكقن يؾتحق بالؼربات، وُيرطى يف هذا وذهب معظم إئؿة إلى أن ا

الؿسؾك صريق الُؼربة، وآية ذلك أكه ٓ يجب استقعاب الؿساكقن، بل يسوغ آقتصار طؾى 

ثالثة مـفم: فعؾى هذا ٓ يؾتحق الوقف طؾى الؿساكقن بؼسم وقف التؿؾقك، ويرتتب طؾى هذا 

 امتـاع الوقف طؾى القفود والـصارى.

الؼػال أكه كان ُيؾحق هذا الؼسَم بوقف التؿؾقك، ويجّوز الوقف طؾى  وحؽى شقخي طن

الؽػار، وطؾى الػسؼة، ومعاقري الخؿور، والُؿّجان، كؿا يصح الوقف طؾى معقـقن من 

همٓء. وهذا ققاس حسن، وربؿا كان ٓ يذكر شقخي يف بعض الدروس غقَره. والوصقة تصح 

 ."لفمٓء، كؿا تصح لؿعقـقن مـفم

ظفر التؽققف الشرطي لؾوقف طـد السادة الشافعقة، وأن جواز الوقف طؾى وبذلك ي

 .(3)القفود والـصارى إكؿا هو من قبقل التؿؾقك ٓ من قبقل الؼربة

   

                                                                    

 .65/ص8، البقان ج528/ص3مغـي الؿحتاج، ج (0)

 .329/ص05الؿجؿوع ج (2)

 .372/ص8هناية الؿطؾب ج (3)



–
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 ذهب الحـابؾة إلى جواز الوقف طؾى الؿعقَّـقن من أهل الذمة، وكذلك إقارب مـفم.

وقف طؾى طؿوم أهل الذمة: كلن يؼول: وقػت طؾى الـصارى، أو طؾى كصارى هذه أما ال

البؾدة، وكحو ذلك: فذهب بعضفم إلى أكه ٓ يصح: واستدلوا طؾى ذلك بلن الجفة جفة 

 معصقة.

كؿا أن من شروط صحة الوقف طـدهم: كوكه طؾى جفة بِرٍّ وُقربة: كالؿساكقن والؿساجد 

ت وكتب العؾم، ٕكه شرع لتحصقل الثواب. فنذا لم يؽن طؾى بر والؼـاصر وإقارب والسؼايا

لم يحصل مؼصوده الذي شرع ٕجؾه ... فال يصح طؾى الؽـائس، وٓ طؾى القفود والـصارى، 

 .(0)وقطاع الطريق، ٕن ذلك إطاكة طؾى الؿعصقة "وٓ طؾى جـس إغـقاء والػساق

 .(2)ؿوم أهل الذمةبقـؿا ذهب جؿفور الحـابؾة إلى جواز الوقف طؾى ط

 .(3)أما الوقف طؾى الحربققن والؿرتدين، فال يصح طـدهم اتػاقًا

   

كخؾص مؿا سبق إلى أن جؿفور الػؼفاء يجقزون الوقف طؾى أهل الذمة يف الجؿؾة، وكل 

ظفر من الوقف طؾقفم قصد ما اشرتصه الػؼفاء لصحة ذلك إكؿا يرجع إلى أمرين: إول: أٓ ي

الؼصد إلى تػضقؾفم طؾى الؿسؾؿقن، وهي شروط مؼبولة طـد  -كذلك–الؿعصقة، وأٓ يظفر 

                                                                    

 .092/ص6، الشرح الؽبقر ج6/ص2مـار السبقل ج (0)

، 075/ص5، الؿبدع ج4/298، شرح الزركشي ج092/ص6، الشرح الؽبقر ج267/ص6يـظر: الؿغـي ج (2)

 .410/ص2، شرح مـتفى اإلرادات ج04/ص7، اإلكصاف ج246/ص4كشاف الؼـاع ج

 .412/ص2، شرح مـتفى اإلرادات ج4/299، شرح الزركشي ج094/ص6يـظر: الشرح الؽبقر ج (3)
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 طرضفا طؾى طؿومات الشريعة وقواطدها العامة.

 وقد استدل الجؿفور عؾى مذهبفم بؿا يلتي: 

  قوله تعالى:  -0                       

                     :[، والوقف وجه مِن أوجه 8]الؿؿتحـة

 البِّر.

 طؿوم قوله تعالى:  -2                       

قد يؽون بجفة  -الذين هم من غقر الؿسؾؿقن-ام لألسارى [، وإصعام الطع8]اإلكسان: 

 الوقف طؾقفم.

 .(0)وقػت طؾى أخ لفا يفودي --ما روي أن صػقة زوج الـبي  -3

الؼقاس طؾى الصدقة التطوطقة والوصقة: بجامع البِّر، وكالهؿا جائز طـد الجؿفور فؽذا  -4

 الوقف.

 ػعة الوقف.أن أهل الذمة يؿؾؽون مؾؽًا محرتمًا، فقصح تؿؾؽفم لؿـ -5

أما الوقف عؾى الحربققن ففم متػؼون أيضًا عؾى عدم جوازه يف الجؿؾة، إال وجفًا عـد 

الشافعقة، عؾى ما مر ذكره يف بقان مذهبفم، وأدلة الجؿفور عؾى مـع الوقف عؾى الحربققن، 

 مـفا:

أن الؼصد من الوقف كػع الؿوقوف طؾقه، وكحن ملمورون بؼتل الؿرتد والحربي، وهذا  -0

 صى درجات الحرمان وهو َفْؼُد الحقاة، فؽقف يجوز إيصال الؿـػعة إلقه؟ أق

أن أموال الؿرتدين والؿحاربقن مباحة يف إصل، ويجوز أخذها بالؼفر والغؾبة، فؿا  -2

 . (2)يتجدد لفم أولى

                                                                    

 سبق تخريجه. (0)

 .329/ص05الؿجؿوع ج (2)



–
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أن يف الوقف طؾى الحربققن والؿرتدين مـابذة لِِعزِّ اإلسالم: لتؿام معاكدهتؿا له من كل  -3

 .(0)وجه

 :أما أدلة الؿجقزين لؾوقف عؾى الحربي، ففي

 الؼقاس طؾى الذمي، َفَؿن جعؾه كالذمي بجامع الؽػر يف كل مـفؿا، أجاز الوقف طؾقه.

 :الرأي الراجح

يرى الباحث رجحان مذهب الجؿفور يف جواز الوقف طؾى الذمققن وطدم جوازه طؾى 

تدٓل، واتساقه كذلك مع قواطد الحربققن، وذلك لؼوة ما استدلوا به وضفوره يف محل آس

 الشريعة العامة.

   

                                                                    

 .324/ص2، الؿفذب ج351/ص25تحػة الؿحتاج ج (0)
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 المبحث الرابع

 النفقت على الىالَذين غير المسلَمين 
ذهب جؿفور الػؼفاء إلى وجوب كػؼة الوالَدين الذمَققن طؾى ولدهؿا الؿسؾم، ولم 

 يخالف يف ذلك إٓ الحـابؾة يف الرواية الراجحة طـدهم.

ين فقفؿا لقس بشرط )يعـي يف ... فلم"قال اإلمام الؽاساين:  ا يف قرابة الِوٓد: فاتِّحاُد الدِّ

 .(0)"وجوب الـػؼة(: فقجب طؾى الؿسؾم كػؼة آبائه وأمفاته من أهل الذمة

والـػؼة تجب لألبوين مسؾَؿقن كاكا أو كافَرين، صحقحقن كاكا أو "وقال ابن طبد الرب: 

 .(2)"ذمققن إذا كاكا محتاَجقن، ويخرج طـفؿا صدقة الػطر

ومن الػرائض: بر الوالدين، وإن كاكا فاسؼقن بالعؿل أو آطتؼاد، وإن "ويف الثؿر الداين: 

كاكا مشرَكقن: فقؼود إطؿى مـفؿا لؾؽـقسة، وَيحؿؾفؿا لفا، ويعطقفؿا ما يـػؼاكه يف 

 . (3)"أطقادهؿا

جب تجب )يعـي الـػؼة( بؼرابة البعضقة، وهي إصول والػروع: فق"وقال الحصـي: 

لؾوالد طؾى الولد وإن طال، ولؾولد طؾى الوالد وإن سػل: لِِصدق إبوة والبـوة، وٓ فرق يف 

ذلك بقن الذكور واإلكاث، وٓ بقن الوارث وغقره، وٓ فرق بقن اتػاق الدين وآختالف 

 .(4)"فقه

                                                                    

 .297/ص0، الؾباب يف شرح الؽتاب ج292/ص2، ويـظر: الفداية ج36/ص4بدائع الصـائع ج( 0)

، حاشقة الدسوقي 404/ص4، مـح الجؾقل ج219/ص4، ويـظر: مواهب الجؾقل ج629/ص2الؽايف ج (2)

 .522/ص2ج

 .739/ص4، ويـظر: الشرح الصغقر مع حاشقة الصاوي ج670/ص0الثؿر الداين ج (3)

، الؿجؿوع 249/ص00ان ج، البق208/ص7، ويـظر: هناية الؿحتاج ج438/ص0كػاية إخقار ج (4)

 .297/ص08ج



–
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 ... وٓ بد من شرط رابع )يعـي لوجوب الـػؼة( وهو أن يتحد ديـفؿا،"وقال الزركشي: 

فنن اختؾف فال كػؼة ٕحدهؿا طؾى صاحبه ... وٓ كزاع يف اشرتاط هذا الشرط يف غقر طؿوَدي 

الـََّسب، ويف طؿوَدي الـََّسب روايتان، كص طؾقفؿا يف إب الؽافر، هل تجب طؾقه كػؼة ولده 

الؿسؾم، وخرجفؿا الؼاضي يف العؽس، وأبو محؿد يـصر طدم الوجوب مطؾؼًا، طؽس ضاهر 

 . (0)"رقي، فنن ضاهره الوجوب يف طؿودي الـسبكالم الخ

قوله )وٓ تجب كػؼة إقارب مع اختالف الدين( هذا الؿذهب "وقال اإلمام الؿرداوي: 

مطؾؼًا، وطؾقه جؿاهقر إصحاب، وقطع به كثقر مـفم ... وققل: يف طؿودي الـسب روايتان، 

ال الؼاضي: يف طؿوَدي الـسب قال يف الؿحرر وغقره: وطـه تجب يف طؿوَدي الـسب خاصة، ق

ين: ذكره أمدي رواية، ويف الؿوجز رواية: تجب  روايتان، وققل: تجب لفم مع اختالف الدِّ

 . (2)"لؾوالد دون غقره

 أدلة الجؿفور عؾى وجوب كػؼة الوالَدين الذمقَّقن عؾى ولدهؿا الؿسؾم:

 طؿوم قوله تعالى:  -0           [.36ء: ]الـسا 

 قوله تعالى:  -2                           

                      :[: فأية واردة يف 05]لؼؿان

ر فإب غق "إبوين غقر الؿسؾؿقن بدلقل قوله فقفا: وإن جاهداك طؾى أن تشرك بي

الؿسؾم هو الذي يجاهد ولَده طؾى الشرك، ومع ذلك أمر بؿصاحبتفؿا بالؿعروف، 

ولقس من الؿصاحبة بالؿعروف أن يرتكفؿا يؿوتان جوطًا، بل اإلكػاق طؾقفؿا كوع 

 .(3)مصاحبة بؿعروف وبِرّ 

                                                                    

 .288/ص9، ويـظر: الشرح الؽبقر ج03/ص6شرح الزركشي ج (0)

 .258/ص9، الؿغـي ج238/ص3، ويـظر: الؽايف ج412/ص9اإلكصاف ج (2)

 .059/ص0، الػروق لؾؽرابقسي ج216/ص5الؿبسوط ج (3)
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  أن ِصؾة إب الذمي غقر مؿـوطة، بدلقل قوله تعالى:  -3         

                               

                 :[، ويف إيجاب الـػؼة كوع بر، 8]الؿؿتحـة

 .(0)فجاز أن يوَجب

لوٓدة، ٕن الوٓدة توجب الجزئقة أن استحؼاق الـػؼة فقؿا بقن الوالد والولد بسبب ا -4

ين: فال يختؾف الحؽم  والبعضقة بقن الوالد والولد، وهذا ٓ يختؾف باختالف الدِّ

 .(2)الؿتعؾق به وهو الـػؼة

 أدلة الحـابؾة عؾى رواية عدم وجوب الـػؼة عؾى الوالَدين غقر الؿسؾَؿقن:

ؾة، وٓ تجب ا -0 ين.أن الـػؼة مواساة طؾى سبقل البِرِّ والصِّ  لصؾة مع اختالف الدِّ

ين غقُر متوارَثقن، فؾم تجب ٕحدهؿا كػؼة طؾى أخر. -2  أن الؿختؾَػقن يف الدِّ

ويؿؽن أن يـاَقش استدٓل الحـابؾة هـا بلن ِصَؾة غقر الؿسؾؿقن غقر مؿـوطة مطؾؼًا: 

  بدلقل قوله تعالى:      أية ...  :د ورد يف [، كؿا أن الـص ق8]الؿؿتحـة

خصوص الوالَدين بوجوب الؿصاحبة بالؿعروف حتى ولو كاكا كافرين وأرادا حؿل ولدهؿا 

ولقس من "طؾى الؽػر باهلل، وأدكى درجات الؿعروف هو اإلكػاق طؾقفؿا، قال اإلمام البابريت: 

الؿعروف أن يعقش الولد يف كعم اهلل، ويرتك من كان سببًا له يف تؾك الؿعقشة يؿوت من 

 . (3)"عالجو

كؿا يؿؽن التػرقة بقن الـػؼة واإلرث بلن الؿقراث موآة، والؿوآة مـتػقة باختالف 

الدين: كؿا أن الـػؼة تؽون طـد حاجتفؿا وفؼرهؿا، أما اإلرث فال يشرتط فقه الػؼر: فجازت 

                                                                    

 .059/ص0الػروق لؾؽرابقسي ج (0)

 .297/ص08، الؿجؿوع ج249/ص00، البقان ج36/ص4ج، بدائع الصـائع 216/ص5الؿبسوط ج (2)

 .406/ص4العـاية ج( 3)



–
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ًا لػاقة الػؼر: خالفًا لإلرث  . (0)الـػؼة سدَّ

 الرأي الراجح:

ؿفور لؼوة أدلته وصراحتفا يف محل الـزاع وخؾوها من يرى الباحث رجحان مذهب الج

الؿـاقشات: إضافة إلى اتساقفا مع إصل الشرطي العام وهو وجوب مصاحبة الوالَدين 

 بالؿعروف واإلحسان دون كظر إلى الدياكة.

أما الوالدان الحربقان أو الؿرتدان، فذهب جؿفور الػؼفاء إلى أن الـػؼة طؾقفؿا ٓ تجب 

 .(2)ا الؿسؾمطؾى ولدهؿ

ين من جفة أخرى بلن صؾة  وفرق الجؿفور بقن الذمقَّقن من جفة، وبقن الحربقَّقن والؿرتدَّ

ق طؾقفم، قال اهلل تعالى:   أهل الحرب مؿـوع مـفا، فؾذلك ٓ يجوز أن ُيتصدَّ       

                                

            :[ ويف إيجاب الـػؼة كوع موآة، وهذا ٓ يجوز، 9]الؿؿتحـة

 .(3)وأما الذمي فؿواصؾته غقر مؿـوطة

 وقوله: )ٕكَّا ُكفقـا طن البِّر يف حق َمن يؼاتؾـا( قال اهلل تعالى: "قال اإلمام البابريت:    

                   :[، واستشؽل بؼوله تعالى:9]الؿؿتحـة  

                :[: فنكه بنصالقه يوجب الـػؼة لؾوالدين وإن 05]لؼؿان

ضي إلى التَّرك الُؿْؿتـِع: كاكا حربققن، وأجقب: بلن العؿل بنصالقه ُيػضي إلى التعارض الُؿػ

 .(4)"َفُحِؿل ذلك طؾى أهل الذمة، وهذا طؾى أهل الحرب

                                                                    

 .3/443أسـى الؿطالب ج (0)

 .208/ص7، هناية الؿحتاج ج3/443، أسـى الؿطالب ج059/ص0يـظر: الػروق لؾؽرابقسي ج (2)

 .059/ص0الػروق لؾؽرابقسي ج (3)

 وما بعدها. 405/ص4العـاية ج (4)
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ين:  أدلة الجؿفور عؾى عدم وجوب الـػؼة عؾى الوالَدين الحربقَّقن أو الؿرتدَّ

 قوله تعالى:  -0                            

                                  

       :[.9]الؿؿتحـة 

ين: فال تجب لفؿا الـػؼة. -2  أكه ٓ حرمة لؾوالَدين الحربقَّقن أو الؿرتدَّ

الـػؼة طؾقفؿا غقر واجبة  وٓ يخػى أن الؿؿتـع طـد الجؿفور هو وجوب الـػؼة: بؿعـى أن

 ولؽـفا يف كػس الوقت غقر مؿـوطة طؾى غقر جفة الوجوب. 

    



–
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 المبحث الخامش

 دفع الزكاة لغير المسلمين
اإلجؿاَع طؾى طدم جواز دفع الزكاة الؿػروضة إلى فؼراء أهل  -وغقُره –حؽى ابُن الؿـذر 

وأجؿعوا طؾى أن الذمي ٓ "قال:  الذمة، ومن باب أولى فؼراء الحربققن والؿستلمـقن: حقث

 .(0)"ُيعَطى من زكاة إموال شقئًا

 .(2)"ٓكعؾم بقن أهل العؾم خالفًا يف أن زكاة إموال ٓ ُتعَطى لؽافر..."وقال ابن قدامة: 

ومع حؽاية اإلجؿاع طؾى ذلك: فؼد ثبت مخالػة بعض الػؼفاء يف هذه الؿسللة، وهو ما 

 من خالل طرض آراء الػؼفاء فقفا فقؿا يؾي: سلبقـه

 الؿذهب األول:

، والؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة: إلى طدم -إٓ زفر–ذهب جؿفور الػؼفاء: من الحـػقة 

جواز صرف الزكاة الؿػروضة إلى فؼراء غقر الؿسؾؿقن، ٓ فرق يف ذلك بقن الحربققن وأهل 

 الذمة.

-جوز صرف الزكاة إلى الؽافر بال خالف: لحديث معاذ ... فال ي"قال اإلمام الؽاساين: 

: َأَمَر بوضع الزكاة يف فؼراء َمن (3)"خذها من أغـقائفم وردها يف فؼرائفم": -رضي اهلل طـه

 .(4)"تمخذ من أغـقائفم، وهم الؿسؾؿون، فال يجوز وضعفا يف غقرهم

ن مـفا، وٓ  وأجؿعوا طؾى أكه ٓ يمدَّى من الزكاة َدين"وقال ابن طبد الرب:  الؿقت، وٓ ُيؽػَّ

                                                                    

 .48اإلجؿاع ص (0)

 .505/ص2ي جالؿغـ (2)

(، 0395، برقم )014/ص2ك: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ج "صحقحه": أخرجه البخاري يف متػق عؾقه( 3)

 (.29، برقم )51/ص0ج ك: اإليؿان، باب: الدطاء إلى الشفادتقن وشرائع اإلسالم، "صحقحه"ومسؾم يف 

 .311/ص0ج، تبققن الحؼائق 460/ص3، ويـظر: البـاية ج49/ص2بدائع الصـائع ج (4)
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 .(0)"ُيبـى مـفا مسجد، وٓ ُيشَترى مـفا مصحف، وٓ ُتعَطى لذمٍي، وٓ مسؾم غـي

وٓيجوز دفع شئ من الزكوات إلى كافر سواء زكاة الػطر وزكاة "وقال اإلمام الـووي: 

 .(2)"الؿال وهذا ٓ خالف فقه طـدكا

زكاة إلقه: وهم ستة أصـاف: الؽافر: ٓ يجوز باب من ٓ يجوز دفع ال"وقال ابن قدامة: 

 .(3) "الدفع إلقه لغقر التللقف ...

 : الؿذهب الثاين

ذهب زفر من الحـػقة، والزهري، وابن شربمة، وابن سقرين: إلى جواز دفع الزكاة لػؼراء 

 أهل الذمة دون الحربققن والؿستلمـقن.

( أي ٓ يجوز دفع الزكاة إلى ذمي، )ٓ إلى ذمي -رحؿه اهلل-قال "قال اإلمام الزيؾعي: 

 .(4)"وقال زفر يجوز

: اإلسالم لقس بشرط يف صرف الزكاة -َرِحَؿُه اهللُ -... وقال زفر "وقال اإلمام العقـي: 

 .(5)"وغقرها، وقال الزهري وابن شربمة: يجوز دفعفا إلى الذمي

 .(6)"الؿشركقن قال الزهري، وابن سقرين: يجوز دفعفا إلى"وقال اإلمام العؿراين: 

 أدلة الؿذهب األول: 

 استدل جؿفور الػؼفاء طؾى مذهبفم بؿا يليت:

-بعث معاذًا  --أن الـبي  -رضي اهلل طـفؿا-: ما روي طن ابن طباس الدلقل األول

                                                                    

 .701/ص2، الشرح الؽبقر ج492/ص0، ويـظر: حاشقة الدسوقي ج223/ص9آستذكار ج (0)

، مغـي الؿحتاج 232/ص0، اإلقـاع ج095/ص0، ويـظر: كػاية إخقار ج228/ص6الؿجؿوع ج( 2)

 .078/ص4ج

 .433/ص2، شرح الزركشي ج037/ص0، ويـظر: العدة شرح العؿدة ج428/ص0الؽايف ج (3)

 .242/ص0، مـحة السؾوك ج223/ص0، مجؿع إهنر ج311/ص0ن الحؼائق جتبقق (4)

 .212/ص2الؿبسوط ج، ويـظر: 460/ص3البـاية ج( 5)

 .440/ص3البقان ج( 6)



–
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ادُطُفم إلى شفادة أن ٓ إله إٓ اهلل، وأين رسول اهلل، فنن هم "إلى القؿن، فؼال:  -رضي اهلل طـه

فَلطؾِؿفم أن اهلل قد افرتض طؾقفم خؿَس صؾوات يف كل يوم ولقؾة، فنن هم  أصاطوا لذلك،

أصاطوا لذلك، فَلطؾِؿفم أن اهلل افرتض طؾقفم صدقة يف أموالفم تمخذ من أغـقائفم وترد طؾى 

 .(0)"فؼرائفم

... وفقه: أن الزكاة ٓ ُتدَفع إلى الؽافر: لَِعود الضؿقر يف ": قال ابن حجر: وجه الداللة

 .(2)"إلى الؿسؾؿقن "رائفمفؼ"

هبذا الحديث: بلن الحـػقة ٓ  -طؾى وجه الخصوص–وكاقش زفُر استدالل الحـػقة 

خرب واحد، وقد زاد َوْصَف  -رضي اهلل طـه–َيَرون َكسَخ الؼرآن بخرب الواحد، وحديث معاذ 

لزيادة طؾى يف الؿستحؼقن لؾزكاة طؾى كص الؼرآن الؿطَؾق يف آية مصارف الزكاة، وا "اإلسالم"

 كص الؼرآن كسخ طـد الحـػقة، فؽان يـبغي أٓ يلخذوا هبذا الحديث.

فنن ققل: حديث معاذ خرب الواحد، فال ": وقد أجاب اإلمام الزيؾعي عن ذلك؛ فؼال

تجوز الزيادة به: ٕكه كسٌخ. قؾـا: الـص )يعـي آية مصارف الزكاة( مخصوص بؼوله تعالى: 

                                 

                                  

أصول  [، وأجؿعوا طؾى أن فؼراء أهل الحرب خرجوا من طؿوم الػؼراء، وكذا9]الؿؿتحـة: 

الؿزكي كلبقه وَجّده، وكذا فروطه وزوجته: فجاز تخصقصه بعد ذلك بخرب الواحد والؼقاس: 

  .(3)"مع أن أبا زيد ذكر أن حديث معاذ مشفور مؼبول باإلجؿاع: فجاز التخصقص بؿثؾه

: أن الضؿقر يف بؿا يلتي -أيضًا-ويؿؽن أن يـاَقش استدالل الجؿفور بحديث معاذ 

                                                                    

 سبق تخريجه.( 0)

 .361/ص3ج ( فتح الباري2)

 .266/ص2، ويـظر: العـاية ج( تبققن الحؼائق3)
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، وقد -مسؾؿقن أو غقر مسؾؿقن-محتؿل، فؼد يراد به فؼراء تؾك البؾد  "فؼرائفم" -–قوله 

ه آستدَٓل هبذا  -فقؿا كؼؾه طـه اإلمام الحصـي-أشار اإلمام الـووي  إلى مثل ذلك يف ردِّ

ك إصحاُب بؿـع "الحديث طؾى طدم جواز كؼل الزكاة من بؾد إلى بؾد، حقث قال:  وقد تؿسَّ

 -رحؿه اهلل-هبذا الحديث، ويف التؿسك به كظٌر ضاهر: قال الـووي  كؼل الزكاة طن بؾد الؿال

محتؿل  "فؼرائفم"يف شرح مسؾم: وهذا آستدٓل لقس بظاهر: ٕن الظاهر أن الضؿقر يف 

لػؼراء الؿسؾؿقن، ولػؼراء تؾك البؾدة، ولػؼراء تؾك الـاحقة، وهذا آحتؿال أضفر واهلل أطؾم، 

  : -تعالى–وأيضًا فنن أية يف قوله                  أية ... 

دٓلة ضاهرة يف  "تمخذ من أغـقائفم فرتد يف فؼرائفم": -طؾقه الصالة والسالم-طامة، وقوله 

 -مع الؼول بعدم جواز الـؼل-أهل القؿن، فتؼققده بؽل قرية من أين ذلك؟ طؾى أن إصحاب 

فعفا إلى فؼراء غقر بؾد الؿال صريؼان، وققل: قوٓن، وققل: يجزىء قطعًا، بل يف آطتداد بد

 .(0)": يجوز الـؼل قطعًا"البحر"قال الروياين يف 

ويػفم من هذا الـؼل أن اإلمام الـووي ومعه اإلمام الحصـي قد استدٓ بعؿوم آية 

ستدٓل مخالف لظاهر مصارف الزكاة طؾى جواز كؼل الزكاة من بؾد إلى بؾد، مع أن هذا آ

حديث سقدكا معاذ السابق، فؾؿاذا ٓ ُيستَدل بـػس هذا العؿوم طؾى جواز إططاء فؼراء غقر 

 الؿسؾؿقن مع أن آحتؿال كػسه قائم؟

مؿؽن أن يحؿل  "تمخذ من أغـقائفم وترد طؾى فؼرائفم": -–كؿا أن قول الـبي 

غقر إغـقاء، وقد ترد طؾى غقر الػؼراء طؾى طؾى الغالب من أمر الزكاة، وإٓ فنهنا قد تمخذ من 

طؾقه -لقس يف قوله "طؽس دٓلة الحديث: وهو الؿعـى الذي طرب طـه اإلمام ابن حزم بؼوله: 

دلقل وٓ كص بلن الزكاة ٓ تمخذ إٓ من  "تمخذ من أغـقائفم وترد طؾى فؼرائفم": -السالم

إغـقاء وترد طؾى الػؼراء فؼط، وهذا حق،  غـي وٓ ترد إٓ طؾى فؼقر، وإكؿا فقه أهنا تمخذ من

                                                                    

 .096/ص0( كػاية إخقار ج0)



–
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من الؿساكقن الذين لقسوا أغـقاء، وترد بتؾك الـصوص طؾى  -بـصوص ُأَخر-وتمخذ أيضا 

أغـقاء كثقر، كالعامؾقن: والغارمقن: والؿملػة قؾوهبم، وابن السبقل وإن كان غـقًا يف بؾده: ففذه 

 .(0) "خؿس صبؼات أغـقاء، لفم حق يف الصدقة!

رة، فال ُتدكَّس بؽافرلقل الثاينالد  .(2): من الؿعؼول: أن الزكاة طبادة مطفِّ

 .(3): أن الزكاة مواساة تجب طؾى الؿسؾم، فؾم تجب لؾؽافر: كالـػؼةالدلقل الثالث

ويؿؽن أن ُيرد طؾى الدلقؾقن إخقرين بلن الشرع لم يؿـع إططاء الزكاة لغقر الؿسؾؿقن 

طؾى جواز إططاء الزكاة لؾؿملػة قؾوهبم، وبعضفم من غقر  بالؽؾقة، فؼد كصت أية كػسفا

 الؿسؾؿقن، ففل لو أططى مسؾٌم زكاَته لغقر مسؾم طؾى جفة تللقف الؼؾب ٓ تؽون مطفرة له؟!

 : أدلة الؿذهب الثاين

 استدل زفر ومن معه طؾى مذهبفم بؿا يليت:

  : طؿوم قوله تعالى: الدلقل األول                   ...

 [.61]التوبة:  أية

: أن أية ربطت دفع الزكاة بوجود مجرد وصف الػؼر، دون تػرقة بقن وجه الداللة

ومطؾق لػظ الػؼراء ٓ "فؼقر وفؼقر: فقدخل فقفا فؼراء غقر الؿسؾؿقن طؿومًا، قال الؼرصبي: 

 . (4)"يؼتضي آختصاص بالؿسؾؿقن دون أهل الذمة

وآستدٓل هبذا العؿوم كان يؼتضي دخوَل الحربققن والؿستلمـقن أيضًا: إٓ أن زفر 

 ومن معه قد أخرجوهؿا من إصالق آية مصارف الزكاة بدٓلة قوله تعالى:     

                                                                    

 .279/ص4( الؿحؾى بأثار ج0)

 .450/ص6( الـجم الوهاج ج2)

 .428/ص0، الؽايف ج059/ص0( العدة شرح العؿدة ج3)

 .89/ص06، ويـظر: مػاتقح الغقب ج074/ص8( الجامع ٕحؽام الؼرآن ج4)
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              :[.9]الؿؿتحـة 

    : قوله تعالى:الدلقل الثاين                  

                             :[.8]الؿؿتحـة 

لم َيـَه طن أوجه البِّر إلى غقر الؿسؾؿقن مؿن لم  -طز وجل–: أن اهلل وجه الداللة

هذه "ا )غقر الحربققن(، ومن جؿؾة هذه إوجه: دفع الزكاة إلقفم: قال اإلمام الرازي: يؼاتؾوك

 .(0)"أية تدل طؾى جواز الرب بقن الؿشركقن والؿسؾؿقن

  ، يف قوله تعالى:  -رضي اهلل طـه–: ما روي طن طؿر الدلقل الثالث   

              ٔية... ا  :َأهل  (2)هم َزْمـَى"[ قال: 61]التوبة

 .(3)"الؽتاب

بباب  -رضي اهلل طـه-: ما روي طن أبي بؽرة قال: َمرَّ طؿُر بُن الخطاب الدلقل الرابع

فضرب طضَده مِن خؾِػه، وقال: مِن أيِّ أهل  -شقخ كبقر ضرير البصر-قوم وطؾقه سائل يسلل 

لك إلى ما أرى؟ قال: أسلُل الجزيَة والحاجَة الؽتاب أكت؟ فؼال: يفودي، قال: فؿا ألج

، قال: َفَلَخذ طؿُر بقده وذهب به إلى مـزله، فرضخ نَّ له بشيء من الؿـزل، ثم أرسل إلى  (4)والسِّ

خازن بقت الؿال فؼال: اكظر هذا وُضَرَباَءه: فواهلل ما أكصػـاه أن أكؾـا شبقته ثم كخذله طـد 

، والػؼراء هم الؿسؾؿون، وهذا من الؿساكقن من "ساكقنإكؿا الصدقات لؾػؼراء والؿ"الفرم 

أهل الؽتاب، ووضع طـه الجزية وطن ضربائه. قال: قال أبو بؽرة: أكا َشِفدُت ذلك مِن طؿر، 

                                                                    

 .520/ص29( مػاتقح الغقب ج0)

ماكة: العاهة، أو الؿرض الدائم. لسان العرب ج( 2) ققف طؾى مفؿات ، التو099/ص03َزْمـَى: جؿع َزمِن، والزَّ

 .388/ص0التعاريف ج

 .(01416، برقم )410/ص2ج "الؿصـف"( أخرجه ابن أبي شقبة يف 3)

 .259/ص7، تاج العروس ج09/ص3: العطقة الؼؾقؾة. لسان العرب جالرضخ( 4)



–
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 : فؽلن سقدكا طؿر أدخل مساكقن أهل الؽتاب يف طؿوم آية الزكاة.(0)"ورأيُت ذلك الشقخ

إغـاء الػؼقر الؿحتاج طؾى صريق  : أن الؿؼصود من فرض الزكاة هوالدلقل الرابع

 .(2)التؼرب، وقد حصل

 موازكة وترجقح:

تبقن من خالل ما سبق أن جؿفور الػؼفاء قد مـعوا دفع الزكاة إلى غقر الؿسؾؿقن، وكان 

إلى القؿن كؿا سبق بقاكه،  -–طؿدة ما استدلوا به حديث سقدكا معاذ حقـؿا بعثه رسول اهلل 

والزهري وابن سقرين وابن شربمة إلى جواز دفع الزكاة إلى فؼراء بقـؿا ذهب زفر من الحـػقة 

أهل الذمة: وكان طؿدة ما استـدوا إلقه هو طؿوم آية مصارف الزكاة مع آية سورة الؿؿتحـة 

 التي لم تـه طن مربة غقر الؿسؾؿقن الؿوصوفقن يف أية.

ما ذهب إلقه  وقد سبق أن ابن الؿـذر وابن قدامة وغقرهؿا قد حؽوا اإلجؿاع طؾى

الجؿفور: إٓ أكه قد ثبت أن دطوى اإلجؿاع هـا غقر دققؼة: لِؿا ُكِؼل من مخالػة الزهري وابن 

 سقرين وابن شربمة وزفر، ومِن قبؾفم سقدكا طؿر رضي اهلل طـه.

وعـد الـظر يف أدلة الػريؼقن يتبقن لؾباحث وجاهة ما ذهب إلقه زفر وَمن معه؛ وذلك لؿا 

 يلتي:

مصارف الزكاة، وربطفا دفع الزكاة بوصف الػؼر مطؾؼًا طن أي ققد، وكذلك طؿوم آية  -1

طؿومات الؼرآن يف آيات الصدقات واإلكػاق طؾى وجه العؿوم: حقث ُربط دفع الزكاة 

وغقرها من أوجه اإلكػاق بالػؼر والؿسؽـة والحاجة والحرمان ... إلخ، دون وصٍف آخر 

 من إيؿان أو كػر: من مثل قوله تعالى:                     

[: َفَوْصػا: الؿسللة، والحرمان، غقر مؼقَدين بلي ققد آخر من إيؿان 09]الذاريات: 

                                                                    

 .039/ص0( أخرجه ابويوسف يف كتاب الخراج ج0)

 .212/ص2( الؿبسوط ج2)
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كػر، وهو ما يشعر بلن الغرض من دفع الزكوات وغقرها هو سد حاجات الؿحتاجقن  أو

 ي وصف آخر.والسائؾقن داخل الؿجتؿع الؿسؾم بغض الـظر طن أ

تبقَّن من خالل تتبع آراء الػؼفاء يف مسللة مصارف الزكاة أن جؿفور الػؼفاء طؾى جواز  -2

، وإذا (2)، أو العؿل طؾى الزكاة(0)دفع الزكاة إلى الذمققن بلوصاف أخرى: كتللقف الؼؾب

كان دفع الزكاة إلى أهل الذمة غقر جائز بسبب كػرهم: َلَؿا جاز إططاؤهم بلي وصف من 

 وصاف السابؼة.إ

 الؼول بجواز دفع الزكاة إلى الذمققن بوصف الػؼر أقرب إلى روح اإلسالم السؿحة.  -3

ومؿا يـبغي التـبقه طؾقه هـا: أن الؼول بجواز دفع الزكاة إلى الذمققن ٓ يعـي تؼديؿفم 

ت حاجات  طؾى فؼراء الؿسؾؿقن، بل يـبغي أن يؼقد ذلك بؿا إذا فاضت الزكاة وسدَّ

ًٓ، أو توافر لغقر الؿسؾم سبب خاص يؼتضي َوْصؾَ  الؿحتاجقن ه: كؼرابة من الؿسؾؿقن أو

 جوار أو كحوهؿا. أو

 وهذان الؼقدان طامان يف جؿقع مسائل البحث.

   

                                                                    

، كػاية إخقار 75/ص0، الؼواكقن الػؼفقة ج44/ص2ائع ج( خالفًا لؾشافعقة: يـظر: بدائع الصـ0)

 .278/ص2، كشاف الؼـاع ج092/ص0ج

، كػاية إخقار 046/ص3، الذخقرة ج450/ص3( خالفًا لؾشافعقة والؿشفور طـد الحـابؾة: يـظر: البـاية ج2)

 .336/ص3جحاشقة الروض الؿربع ، 275/ص2كشاف الؼـاع ج، 092/ص0ج



–
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 المبحث السادس

 دفع صذقت الفطر لغير المسلمين
 اختؾف الػؼفاء يف جواز دفع صدقة الػطر لغقر الؿسؾؿقن، وكان اختالففم طؾى رأيقن:

: طدم جواز دفع صدقة الػطر لغقر الؿسؾؿقن، وهو لجؿفور الػؼفاء من الرأي األول

 الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة.

 .(0)"ٓ يجوز صرف زكاة الػطر وٓ غقرها إلى ذمي"قال الؼاضي طبد الوهاب: 

مصرف زكاة الػطر مصرف زكاة الؿال يف إصـاف الؿذكورين يف "وقال الؿاوردي: 

تعالى ... وٓ يجوز أن يدفعفا إلى كافر، وأجاز أبو حـقػة دفعفا إلى كافر، ولم ُيِجز  كتاب اهلل

 .(2)"ذلك يف زكاة الؿال

وُيعطِي صدقة الػطر لؿن يجوز أن ُيعطِي صدقة إموال: ٕهنا صدقة "وقال ابن قدامة: 

الولد وكحوهم، ٕهنا ... وَيؿـَع مـفا َمْن ُيؿـَع من صدقة إموال كالذمي، والعبد، والزوجة، و

 .(3)"صدقة واجبة، َفُحؽَِم طؾقفا بؿا ُيحَؽم طؾى بؼقة الصدقات

: جواز دفع صدقة الػطر ٕهل الذمة من غقر الؿسؾؿقن، وهو لؾحـػقة: خالفًا الرأي الثاين

 ٕبي يوسف طؾى الراجح مؿا روي طـه: فؼد اختؾػت الرواية طـه يف هذه الؿسللة.

ويجوز أن َيدفع صدقة الػطر إلى أهل الذمة، وطؾى قول الشافعي "قال اإلمام السرخسي: 

ثالث روايات: يف رواية  -رحؿه اهلل تعالى-ٓ يجوز، وطن أبي يوسف  -رحؿه اهلل تعالى-

قال: كل صدقة مذكورة يف الؼرآن ٓ يجوز دفعفا إلى أهل الذمة: فعؾى هذه الرواية يجوز دفع 

كل صدقة واجبة بنيجاب الشرع ابتداء من غقر سبب من صدقة الػطر إلقفم، ويف رواية قال: 

                                                                    

 .407/ص0مسائل الخالف جاإلشراف طؾى كؽت  (0)

 .387/ص3الحاوي ج (2)

 .546/ص2، ويـظر: شرح الزركشي طؾى مختصر الخرقي ج719/ص2الؿغـي ج( 3)



 
 

55  

العبد ٓ يجوز دفعفا إلى أهل الذمة: فعؾى هذا ٓ يجوز دفع صدقة الػطر إلقفم، ويجوز دفع 

الؽػارات والـذور إلقفم، ويف رواية قال: كل صدقة هي واجبة ٓ يجوز دفعفا إلقفم: فعؾى هذا 

 .(0)"لتطوطاتٓ يجوز دفع الؽػارات، وإكؿا يجوز دفع ا

 طؾى أن دفع زكاة الػطر إلى فؼراء الؿسؾؿقن أولى من فؼراء أهل الذمة طؾى كل حال.

: ٕكه "قال السرخسي بعد أن ذكر مذهب الحـػقة يف الجواز: 
َّ

وفؼراء الؿسؾؿقن أحب إلي

أبعد طن الخالف: وٕهنم يتؼوون هبا طؾى الطاطة وطبادة الرحؿن، والذمي يتؼوى هبا طؾى 

 .(2)"الشقطان طبادة

من غقر الؿسؾؿقن، وإلقه ذهب طؿرو بن  -فؼط-أهنا تجوز لؾرهبان  الرأي الثالث:

 مقؿون، وطؿرو بن شرحبقل، ومرة الفؿذاين.

زها أبو حـقػة، وطن طؿرو بن مقؿون، "قال اإلمام الـووي:  واختؾػوا يف زكاة الػطر: فجوَّ

 .(3)"مـفا الرهبان وطؿر بن شرحبقل، ومرة الفؿذاين، أهنم كاكوا يعطون

واختؾػوا هل تجوز ": ما ذكره ابن رشد يف قوله: وسبب اختالف الػؼفاء يف هذه الؿسللة

 )صدقة الػطر( لػؼراء الذمة؟ والجؿفور طؾى أهنا ٓ تجوز لفم، وقال أبو حـقػة: تجوز لفم.

 وسبب اختالففم: هل سبب جوازها هو الػؼر فؼط، أو الػؼر واإلسالم معًا؟

 : الػؼر واإلسالم: لم ُيجزها لؾذمققن، ومن قال: الػؼر فؼط: أجازها لفم.فؿن قال

 .(4)"واشرتط قوٌم يف أهل الذمة الذين تجوز لفم أن يؽوكوا ُرهباكًا

                                                                    

 .460/ص3، البـاية ج49/ص2، بدائع الصـائع ج000/ص3ج( الؿبسوط 0)

 .000/ص3ج( الؿبسوط 2)

ٓبن زكجويه  ، إموال719/ص2الؿغـي ج، 460/ص3، ويـظر: البـاية ج228/ص6( الؿجؿوع ج3)

 (.5849، برقم )330/ص3، مصـف طبد الرزاق ج3/0276ج

 .44/ص2بداية الؿجتفد ج (4)



–
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 :(0)أدلة جؿفور الػؼفاء عؾى مـع دفع صدقة الػطر لغقر الؿسؾؿقن

:  "ؾى فؼرائفمتمخذ من أغـقائفم وترد ط":  حديث سقدكا معاذ بن جبل: الدلقل األول

حقث أخرب أن الؿلخوذ مـفم هم الؿردود طؾقفم، وزكاة الػطر من الؿسؾؿقن ملخوذة: فوجب 

 أن تؽون طؾقفم مردودة.

ويؿؽن أن يـاقش هذا آستدٓل بؿا سبق ذكره من مـاقشة زفر لفذا الحديث يف مسللة 

وارد يف الزكاة  -فرطؾى فرض سالمته مؿا كاقشه به ز–دفع الزكاة الؿػروضة، وبلن الحديث 

 الؿػروضة، ولقس فقه إشارة إلى زكاة الػطر.

ورأى الحـػقة أن ققاس صدقة الػطر طؾى الزكاة الؿػروضة ققاس مع الػارق: إذ لقس 

لؾساطي يف صدقة الػطر وٓية إخذ: بخالف الزكاة، فبؼقت صدقة الػطر طؾى أصل 

 .(2)الؼقاس

ج طؾى وجه الطُّفر، فؾم يجز دفعه إلى من لقس من : أن زكاة الػطر ماٌل يخرالدلقل الثاين

 أهل الطُّفر: ققاسًا طؾى زكاة الؿال.

: أن َمن ٓ َيجوز دفع زكاة الؿال إلقه ٓ يجوز دفع زكاة الػطر إلقه كإغـقاء الدلقل الثالث

 وذوي الؼربى: فقؽون كذلك أهل الذمة.

لـا أموال الؿش -تعالى–: أن اهلل الدلقل الرابع ركقن استعالء طؾقفم، فال يجوز أن َخوَّ

ًٓ لفم.  ُكَؿؾِّؽفم أمواَلـا استذٓ

: أن الصدقة الؿالقة ِصؾٌة واجبٌة لؾؿحاويج الؿـاسبقن له يف الؿؾة: فال الدلقل الخامس

يؿؾك صرففا إلى غقرهم، والؿؼصود مـه أن يتؼوى به طؾى الطاطة، ويتػرغ طن السمال إلقامة 

                                                                    

، الؿبسوط 470/ص8، الحاوي ج407/ص0يـظر يف هذه إدلة: اإلشراف طؾى كؽت مسائل الخالف ج (0)

 .000/ص3ج

 .000/ص3الؿبسوط ج (2)
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الؿؼصود بالصرف إلى أهل الذمة، كؿا ٓ يحصل بالصرف إلي  صالة العقد، وٓ يحصل هذا

 الؿستلمـقن: فؽؿا ٓ يجوز صرففا إلقفم )الؿستلمـقن( فؽذلك إلى أهل الذمة.

 :أدلة جؿفور الحـػقة عؾى جواز دفع صدقة الػطر إلى أهل الذمة من غقر الؿسؾؿقن

  : قوله تعالى: الدلقل األول                    

                                 

[: فػي أية بقان أكَّا لم ُكـه طن الؿربة لؿن ٓ يؼاتؾـا من غقر الؿسؾؿقن: بخالف 8]الؿؿتحـة: 

 ن فنكه مؼاتِل، وقد ُكفقـا طن الؿربة مع من يؼاتؾـا: قال تعالى: الؿستلمِ        

                                

                          :[.9]الؿؿتحـة 

وكان مؼتضى الؼقاس أن يجوز صرف الزكاة الؿػروضة إلقفم أيضًا، وإكؿا ترك الحـػقة 

كؿا سبق   "خذها من أغـقائفم وردها يف فؼرائفم"لؿعاذ  --الؼقاس فقه بالـص، وهو قوله 

 بقاكه يف مسللة دفع الزكاة لغقر الؿسؾؿقن.

، فالحديث ضاهر يف ثبوت (0)"يف كل ذات كبد رصبة أجر " -: قوله الدلقل الثاين

 .(2)إجر يف اإلكػاق طؾى كل حي، وهو يشؿل أهل الذمة

: أن الؿؼصود يف زكاة الػطر هو سد َخؾَّة الؿحتاج، ودفع حاجته بِِػْعٍل الدلقل الثالث

ؾقفم هو قربة من الؿمدِّي: وهذا الؿؼصود حاصٌل بالصرف إلى أهل الذمة: فنن التصدق ط

 .(3)قربة: بدلقل التطوطات

: أن كل من جاز أن ُتدَفع إلقه صدقة التطوع جاز أن ُتدَفع إلقه زكاة الػطر، الدلقل الرابع

                                                                    

 سبق تخريجه. (0)

 .470/ص8الحاوي ج (2)

 .000/ص3الؿبسوط ج (3)



–
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 .(0)أططى أهل الذمة من الصدقات --وقد ثبت أن الـبي 

 :الرأي الراجح

اة بعد ذكر آراء الػؼفاء وأدلتفم يتبقن لؾباحث رجحان مذهب الحـػقة يف جواز دفع زك

الػطر إلى أهل الذمة: لؼوة أدلتفم واتساقفا مع الؿؼصد العام من تشريع الصدقات والزكوات 

 يف اإلسالم، مع خؾو أدلة الجؿفور من دٓلة صريحة طؾى الؿـع.

مع ضرورة التـبقه طؾى أن دفع صدقة الػطر إلى فؼراء الؿسؾؿقن أولى، مع مراطاة الؼقد 

ة الػطر إلى غقر الؿسؾؿقن إٓ بعد التلكد من سد حاجات الذي سبق ذكره، وهو أٓ تدفع صدق

ًٓ، إٓ إذا توافر لؾذمي سبب خاص كالؼرابة والجوار مثالً.  فؼراء الؿسؾؿقن أو

   

                                                                    

 ، وأحاديث إططاء أهل الذمة سبؼت يف مبحث دفع الصدقات التطوطقة لغقر الؿسؾؿقن.470/ص8الحاوي ج (0)
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 المبحث السابع

  صرف الكفاراث لغير المسلمين 
 اتػق الػؼفاء طؾى طدم جواز صرف الؽػارات لؾحربققن.

يجوز صرففا )يعـي الؽػارة( إلى فؼراء أهل الحرب  ... وٓ"قال يف الػتاوى الفـدية: 

 .(0)"باإلجؿاع

 واختؾػوا يف صرففا إلى الذمققن، وكان اختالففم طؾى قولقن:

 : الؼول األول

ذهب جؿفور الػؼفاء: من الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة، وأبو يوسف من الحـػقة، إلى 

 طدم جواز صرف شيء من الؽػارات إلى الذمققن.

  الؿدوكة: قؾُت: أرأيَت أهَل الذمة، أيطعؿفم من الؽػارة؟جاء يف

 .(2)قال: ٓ يطعؿفم مـفا وٓ من شيء من الؽػارات، وٓ العبقد، وإن أصعؿفم لم يجز طـه

: ٓ يجزئ أن يطعم يف كػارات إيؿان -رحؿه اهلل تعالى-قال الشافعي "وجاء يف إم: 

ذمقًا محتاجًا، أو حرًا مسؾؿًا غقر محتاج، أو طبد  إٓ حرًا مسؾؿًا محتاجًا: فنن أصعم مـفا

 .(3)"رجل محتاج: لم يجزه ذلك، وكان حؽؿه حؽم من لم يػعل شقئًا، وطؾقه أن يعقد

 . (4)"فال يجوز دفعفا )يعـي الؽػارة( إلى كافر: ذمقًا كان أو حربقًا"وقال ابن قدامة: 

أن يطعم أهل الذمة كل شيء من  قال اإلمام أحؿد: ٓ يجزيه"ويف مسائل اإلمام أحؿد: 

                                                                    

 .037/ص2، ويـظر: جواهر العؼود، ومعقن الؼضاة والؿوقعقن والشفود، ج64/ص2الػتاوى الفـدية ج (0)

 .277/ص2، التفذيب يف اختصار الؿدوكة ج593/ص0الؿدوكة ج (2)

، كػاية إخقار 314/ص05، الحاوي ج316/ص8، ويـظر: روضة الطالبقن ج68/ص7إم ج (3)

 .328/ص9، العزيز ج409/ص0ج

 .386/ص0، الروض الؿربع ج386/ص5، ويـظر: كشاف الؼـاع ج600/ص8الشرح الؽبقر ج (4)



–
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 .(0)"الواجب، ٓ يطعم أهل الذمة كػارة القؿقن، والظفار، وكل شيء من الؽػارات

 : الؼول الثاين

والحـابؾة يف وجه، إلى جواز صرف  -خالفًا ٕبي يوسف–ذهب جؿفور الحـػقة 

 الؽػارات لغقر الؿسؾؿقن من الذمققن.

ف الؽػارة إلى من ٓ يجوز دفع الزكاة إلقه ٓ يجوز صر"جاء يف الػتاوى الفـدية: 

كالوالدين والؿولودين وغقرهم، إٓ أكه يجوز صرففا إلى فؼراء أهل الذمة بخالف الزكاة، هذا 

وٓ يجوز صرففا إلى فؼراء أهل الحرب  -رحؿفؿا اهلل تعالى-طـد أبي حـقػة ومحؿد 

 .(2)"باإلجؿاع

ة إلى فؼقر أهل الحرب، وإن كان مستلمـا وٓ يجوز صرف الؽػار"وقال اإلمام العقـي: 

ويجوز إلى فؼقر أهل الذمة، خالفا ٕبي يوسف وإئؿة الثالثة، وفؼقر الؿسؾؿقن أحب 

 .(3)طـدكا

... وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجوز دفعفا إلى الذمي ... وروي "وقال ابن قدامة: 

اء طؾى جواز اطتاقه يف كحوه طن الشعبي، وخرجه أبو الخطاب وجفًا يف الؿذهب بـ

 .(4)"الؽػارة

 :أدلة الجؿفور عؾى الؿـع

طؿدة ما استدل به الجؿفور طؾى مـع صرف الؽػارات إلى غقر الؿسؾؿقن هو ققاس 

                                                                    

 .2454/ص5مسائل اإلمام أحؿد ج (0)

، الـتف يف 050/ص8لؿبسوط ج، ا014/ص5، ويـظر: بدائع الصـائع ج64/ص2الػتاوى الفـدية ج (2)

 .385/ص0الػتاوى ج

 .560/ص5البـاية ج (3)

 ، .600/ص8الشرح الؽبقر ج (4)
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 الؽػارة طؾى الزكاة، وكان ذلك من وجفقن:

 .(0)كالزكاة -طز وجل-: أن الؽػارة صدقة وجبت بنيجاب اهلل األول

 .(2)لؾطُّفرة كالزكاة : أن الؽػارة حق يخرجالثاين

وإذا ثبت ققاس الؽػارة طؾى الزكاة، فال يجوز صرففا ٕهل الذمة كؿا ٓ يجوز دفع الزكاة 

 إلقفم باإلجؿاع.

وقد كاقش الحـػقة استدٓل الجؿفور بؼقاسفم الؽػارة طؾى الزكاة، بلكه ققاس مع الػارق، 

 والػارق بقـفؿا من وجفقن:

ت بؼولاألول لؿعاذ حقن بعثه إلى القؿن: خذها من أغـقائفم  --الـبي  : أن الزكاة ُخصَّ

بَِردِّ الزكاة إلى َمن َأَمَر بإخذ من  -طؾقه الصالة والسالم- : حقث َأَمرَّ "وردها يف فؼرائفم

أغـقائفم، والؿلخوذ مـه هم الؿسؾؿون فؽذا يؽوكون هم الؿردود طؾقفم، بخالف الؽػارة، 

 .(3)فؾم َيِرد فقفا دلقٌل مشابه

: أن الزكاة ما وجبت بحق التؽػقر، بل بحق الشؽر، أٓ يرى أهنا تجب بال كسب من الثاين

جفة العبد؟ وحق الشؽر: اإلكػاق يف صاطة الؿـعم، والصرف إلى الؿممن إكػاق طؾى َمن 

فقخرج مخرج الؿعوكة طؾى الطاطة، فقحصل معـى الشؽر  -جل شلكه-يصرُفه إلى صاطة اهلل 

فال يتحؼق معـى الشؽر طؾى التؿام:  -طز شلكه-افر ٓ يصرفه إلى صاطة اهلل طؾى الؽؿال، والؽ

 .(4)بخالف الؽػارة: ففي واجبة بحق التؽػقر

                                                                    

 .014/ص5بدائع الصـائع ج( 0)

 .328/ص9، العزيز ج409/ص0، ويـظر: كػاية إخقار ج314/ص05الحاوي ج (2)

 .014/ص5بدائع الصـائع ج( 3)

 .014/ص5بدائع الصـائع ج( 4)



–
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 :أدلة الحـػقة عؾى الجواز

 استدل الحـػقة طؾى جواز صرف الؽػارات ٕهل الذمة بالؽتاب والؿعؼول:

 طؿوم قوله تعالى:  -0                     :[ مِن غقر فصل 89]الؿائدة

 بقن الؿممن والؽافر يف اإلصعام، إٓ أكه ُخصَّ مـه الحربي بؼوله تعالى:       

              أية ...طؾى طؿوم الـص 
ُّ

 .(0)، فبؼي الذمي

ة، والَؿْسؽـة موجودة يف الَؽَػرة، فقجوز صرف الصدقة أن الؽػارة َوَجَبت لدفع الَؿْسؽـ -2

ُبفم  إلقفم كؿا يجوز صرففا إلى الؿسؾم، بل أولى: ٕن التصدق طؾقفم هو بعض ما ُيَرغِّ

 .(2)يف اإلسالم، ويحؿؾفم طؾقه

أن الؽػارات وجبت بؿا اختار الؿذكُب من إططاء الـػس شفوهتا فقؿا ٓ يحل له، فتؽون  -3

الـػس طن شفوهتا فقؿا يحل له، وَبْذِل ما كان يف صبعه َمـُْعه، وهذا الؿعـى  كػارُتفا بؽفِّ 

 .(3)يحصل بالصرف إلى الؽافر

 الرأي الراجح:

يرتجح لدى الباحث جواز صرف الؽػارات إلى غقر الؿسؾؿقن من الذمققن والؿستلمـقن، 

 ا من الؿـاقشات.وذلك لؼوة أدلة الحـػقة واتساقفا مع الؿؼاصد العامة لؾشريعة، وخؾوه

   

                                                                    

 .014/ص5ج بدائع الصـائع( 0)

 .014/ص5بدائع الصـائع ج( 2)

 .014/ص5بدائع الصـائع ج( 3)
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 الخاتمت
أن أسجل الـؼاط التالقة كخالصة  -بعون اهلل وتوفقؼه-يطقب لي بعد أن أهنقت هذا البحث 

 ٕهم كتائجه وتوصقاته:

َدلَّت كصوُص الؼرآن الؽريم وطؿوماته التي تحدثت طن اإلكػاق والصدقات دون ققد أو  -0

بوية الؿطفرة: طؾى جواز صؾة شرط إٓ الحاجة والؿسؽـة، وكذلك كصوص السـة الـ

هم يف الجؿؾة.  غقر الؿسؾؿقن الذين ٓ يؼاتؾون الؿسؾؿقن وٓ يظاهرون طؾقفم وبِرِّ

بؼقدين مفؿقن، إول: أٓ  -فقؿا جاز صؾتفم به-ققَّد الػؼفاء جواز صؾة غقر الؿسؾؿقن  -2

ؾة قصُد الؿعصقة، والثاين: أٓ يظفر هبا أيضًا قصُد تػضقل  غقر الؿسؾؿقن يظفر هبذه الصِّ

 طؾى الؿسؾؿقن.

تبقن لـا من خالل البحث أن دفع جؿقع الصدقات والـػؼات إلى فؼراء الؿسؾؿقن أولى  -3

 من دفعفا إلى غقرهم: إٓ إذا كان يف دفعفا إلى غقر الؿسؾؿقن تحؼقق مصؾحة محؼؼة.

 الؼاطدة العامة التي يؿؽن إرجاع مسائل البحث إلقفا هي أن كل الـػؼات الواجبة ٓ -4

يجوز دفعفا إلى غقر الؿسؾؿقن طـد جؿفور الػؼفاء، وإصل يف ذلك هو حديث سقدكا 

معاذ بن جبل الذي سبق تػصقل الؼول فقه يف محؾه من البحث، وٕن الحديث وارد يف 

الزكاة الؿػروضة: فؼد قاس جؿفور الػؼفاء كل الـػؼات الواجبة بنيجاب اهلل تعالى طؾى 

ػارة، وصدقة الػطر: أما الحـػقة فؼد َقَصروا حديث سقدكا الزكاة يف هذا الحؽم: كالؽ

معاذ طؾى الزكاة فؼط، وقالوا إكه لوٓه ٕجازوا دفع الزكاة الؿػروضة إلقفم أيضًا: بقـؿا 

 -أصالً -ذهب زفر إلى إخذ بعؿومات الؼرآن الؽريم ولم يلخذ بحديث سقدكا معاذ 

ية مصارف الزكاة العامة يف كل فؼقر أو ٕكه خرب واحد، وقد زاد َوْصَف اإليؿان طؾى آ

مسؽقن، وذلك طؾى اطتبار أن الزيادة طؾى الؼرآن كسخ، وهو ٓ يجوز طـد الحـػقة كؿا 

 سبق بقاكه يف محؾه من البحث.



–
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اتػق جؿفور الػؼفاء طؾى جواز دفع الصدقات والـػؼات التطوطقة، أو التي ٓ تجب  -5

الجؿؾة: كالوقف، واالصدقة التطوطقة،  إلى غقر الؿسؾؿقن يف -تعالى–بنيجاب اهلل 

 والوصقة، وذلك طؿالً بعؿومات الؼرآن الؽريم.

اكتفى البحث إلى جواز دفع الصدقات التطوطقة إلى أهل الذمة من غقر الؿسؾؿقن، وهو  -6

مذهب جؿفور الػؼفاء، بل ذهب الشافعقة والحـابؾة إلى جواز دفعفا إلى الحربققن 

ق الؼدر إكرب من التؽافل والؿرتدين مـفم، وكلن الػؼف اء أرادوا التوسع فقفا لُتحؼِّ

 والسالم آجتؿاطي داخل الؿجتؿع الؿسؾم.

 اكتفى البحث إلى جواز اإليصاء إلى غقر الؿسؾؿقن، وهو مذهب جؿفور الػؼفاء. -7

اكتفى البحث إلى جواز الوقف طؾى أهل الذمة من غقر الؿسؾؿقن يف الجؿؾة، وهو  -8

وما ورد من تؼققد ذلك يف الؿذاهب إكؿا يرجع الى الؼقدين  مذهب جؿفور الػؼفاء،

الؿذكورين سابؼًا يف البـد الثاين من هذه الخاتؿة، بقـؿا لم يذهب إلى جواز الوقف طؾى 

 الحربققن إٓ الشافعقة يف وجه طـدهم.

 اكتفى البحث إلى وجوب كػؼة الوالَدين غقر الؿسؾؿقن طؾى ولدهؿا الؿسؾم. -9

جواز دفع الزكوات الؿػروضة إلى أهل الذمة، وهو مذهب زفر من  اكتفى البحث إلى -01

الحـػقة، والزهري، وابن شربمة، وابن سقرين، مع وجوب تؼققد ذلك بعدم ضفور قصد 

الؿعصقة، وكذا قصد تػضقل غقر الؿسؾؿقن طؾى الؿسؾؿقن، ومع آطرتاف بلن دفعفا 

يف هذا العصر الذي كعقش فقه  إلى الؿسؾؿقن أولى: وهذا الرأي هو إقرب إلى الواقع

خصوصًا يف بؾدكا مصر: فنن الؿسؾؿقن والـصارى يتجاورون ويتزامؾون يف بقوهتم 

وأشغالفم: وقد يؽون بالجار أو الزمقل من غقر الؿسؾؿقن حاجة أو فاقة، فقؽون دفع 

الزكاة إلقه سببًا لتؼوية أواصر الؿحبة والوئام داخل الؿجتؿع: وكذلك يف أوقات 

ات والجوائح العامة والتي قد يحتاج فقفا الؿسؾم أو من يؼومون طؾى توزيع الزكاة إزم
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إلى دفعفا لغقر الؿسؾؿقن دفعًا لؾحاجة الطارئة كظروف وباء كوروكا مثالً يف هذا 

 العصر.

اكتفى البحث إلى جواز دفع صدقة الػطر إلى غقر الؿسؾؿقن وهو مذهب السادة  -00

ًٓ بعؿوم إدل ة الواردة فقفا، وبعؿوم مؼصدها وهو إغـاء الػؼراء الحـػقة: استد

 والؿحتاجقن.

اكتفى البحث إلى جواز صرف الؽػارات إلى الذمققن من غقر الؿسؾؿقن، وهو مذهب  -02

ًٓ بعؿوم إدلة وبؽوهنا لم تػرق فقؿن تصرف إلقفم الؽػارات بقن  السادة الحـػقة، استد

 مسؾم وغقر مسؾم.

ػؼات والصدقات إلى غقر الؿسؾؿقن دلقل طؾى طظؿة الؼول بجواز دفع كل هذه الـ -03

التشريع اإلسالمي، وطؾى أن فؼفاء الؿسؾؿقن ضربوا أروع إمثؾة يف التجرد والعدالة 

 واإلكصاف.

 وآخر دعواكا أن الحؿد هلل رب العامؾقن،،،

   



–
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 فهرس المصادر والمراجع

بد اهلل محؿد بن أحؿد بن أبي بؽر الؼرصبي )الؿتوىف: : ٕبي طالجامع ألحؽام الؼرآن .0

م، تح: هشام سؿقر 2113 -هـ0423هـ(، ط: دار طالم الؽتب، الرياض،  670

 البخاري.

هـ(، 774، لإلمام أبي الػداء إسؿاطقل بن طؿر بن كثقر )الؿتوىف: تػسقر الؼرآن العظقم .2

 د حسقن شؿس الدين. هـ، تح: محؿ0409ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، إولى، 

 ، لإلمام إكرب/ أحؿد مصطػى الؿراغى، ط: الحؾبي.تػسقر الؿراغي .3

 م.0991، لؾشقخ محؿد رشقد رضا، ط: الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، تػسقر الؿـار .4

، ٕبي طبد اهلل محؿد بن طؿر بن الحسن، فخر الدين الرازي )الؿتوىف: مػاتقح الغقب .5

 هـ.0421اث العربي، بقروت، الثالثة، هـ(، ط: دار إحقاء الرت616

 م، تح: بشار طواد معروف.0998لؾرتمذي، ط: دار الغرب اإلسالمي، بقروت، الجامع؛  .0

م، تح: 2113، ٕبي بؽر البقفؼي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الثالثة، السـن الؽبرى .2

 محؿد طبد الؼادر ططا.

م، تح: شعقب إركموط، 2119 -هـ 0431ط: دار الرسالة، إولى،  : ٕبي داود،السـن .3

 وآخرين.

ٕبي طبد اهلل الحاكم، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  الؿستدرك عؾى الصحقحقن، .4

 م، تح: مصطػى طبد الؼادر ططا.0991إولى، 

تبة هـ، ط: مؽ235، لإلمام أبي بؽر طبد اهلل بن محؿد بن أبي شقبة الؽويف ت الؿصـف .5

 هـ، تح: كؿال يوسف الحوت.0419الرشد، الرياض، إولى، 

هـ، ط: الؿؽتب اإلسالمي، 200، لإلمام طبد الرزاق بن هؿام الصـعاين ت الؿصـف .6

 هـ، تح: حبقب الرحؿن إطظؿي.0413بقروت، الثاكقة، 
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م، تح: د/ 0987هـ، 0417، ط: دار ابن كثقر، القؿامة، بقروت، الثالثة، صحقح البخاري .7

 صطػى ديب البغا.م

 ، ط: دار إحقاء الرتاث العربي، بقروت، تح: محؿد فماد طبد الباقي.صحقح مسؾم .8

، ٓبن حجر العسؼالين، ط: دار مصر لؾطباطة، فتح الباري يف شرح صحقح البخاري .9

 م.2110 -هـ 0420إولى، 

عد شؿس الدين ابن ققم الجوزية لؿحؿد بن أبي بؽر بن أيوب بن س أحؽام أهل الذمة، .0

هـ، تح: يوسف بن أحؿد 0408هـ(، ط: رمادى لؾـشر، الدمام، إولى، 750)الؿتوىف: 

 شاكر بن توفقق العاروري.-البؽري

، لؾشقخ زكريا إكصاري، ط: دار الؽتاب أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب .2

 اإلسالمي.

هـ(، ط: دار 309الـقسابوري )الؿتوىف:  ، ٕبي بؽر محؿد بن إبراهقم بن الؿـذراإلجؿاع .3

 م، تح: فماد طبد الؿـعم أحؿد.2114 -هـ0425الؿسؾم لؾـشر والتوزيع، إولى، 

، ٕبي طؿر يوسف بن طبد اهلل بن محؿد بن طبد الرب بن طاصم الـؿري االستذكار .4

م، تح: 2111هـ(، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، إولى،463الؼرصبي )الؿتوىف: 

 لم محؿد ططا، محؿد طؾي معوض.سا

، لؾؼاضي أبو محؿد طبد الوهاب بن طؾي بن كصر اإلشراف عؾى كؽت مسائل الخالف .5

هـ(، تح: الحبقب بن صاهر، ط: دار ابن حزم، إولى، 422البغدادي الؿالؽي )

 م.0999 -هـ 0421

، لشؿس الدين، محؿد بن أحؿد الخطقب الشربقـي اإلقـاع يف حل ألػاظ أبي شجاع .6

 هـ(، ط: دار الػؽر، بقروت.977الشافعي )الؿتوىف: 



–
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 –هـ(، ط: دار الؿعرفة 214لإلمام أبي طبد اهلل محؿد بن إدريس الشافعي )ت:  األم، .7

 م.0991هـ/0401بقروت، 

، ٕبي أحؿد حؿقد بن مخؾد بن قتقبة بن طبد اهلل الخرساين الؿعروف بابن األموال .8

ؾك فقصل لؾبحوث والدراسات اإلسالمقة، هـ(، ط: مركز الؿ250زكجويه )الؿتوىف: 

 م، تح: د. شاكر ذيب فقاض.0986 -هـ 0416السعودية، إولى، 

، لؾؿرداوي، ط: دار إحقاء الرتاث العربي، اإلكصاف يف معرفة الراجح من الخالف .9

 الثاكقة.

 ، ٓبن كجقم، ط: دار الؽتاب اإلسالمي، الثاكقة.البحر الرائق شرح كـز الدقائق .01

 -هـ 0421، لؾعقـي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، إولى، شرح الفدايةالبـاية  .00

 م.2111

، ٕبي الولقد محؿد البقان والتحصقل والشرح والتوجقه والتعؾقل لؿسائل الؿستخرجة .02

هـ(، ط: دار الغرب اإلسالمي، بقروت، 521بن أحؿد بن رشد الؼرصبي )الؿتوىف: 

 د محؿد حجي وآخرون. م، تح:0988 -هـ 0418لبـان، الثاكقة، 

م، تح: قاسم 2111 -هـ0420، ط: دار الؿـفاج، جدة، إولى، البقان، لؾعؿراين .03

 الـوري.

 هـ.0398، لؾعبدري، ط: دار الػؽر، بقروت، التاج واإلكؾقل لؿختصر خؾقل .04

لؾشقخ خؾقل بن إسحاق الؿالؽي التوضقح يف شرح الؿختصر الػرعي البن الحاجب،  .05

: د. أحؿد بن طبد الؽريم كجقب، ط: مركز كجقبويه هـ(، تح776)الؿتوىف: 

 م.2118 -هـ 0429لؾؿخطوصات وخدمة الرتاث، إولى، 

: لصالح بن طبد السؿقع أبي إزهري، الثؿر الداين شرح رسالة ابن أبي زيد الؼقرواين .06

 ط: الؿؽتبة الثؼافقة، بقروت.
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محؿد الحدادي العبادي  ٕبي بؽر بن طؾي بنالجوهرة الـقرة، عؾى مختصر الؼدوري،  .07

بِقِدّي )الؿتوىف:   هـ.0322هـ(، ط: الؿطبعة الخقرية، إولى، 811الزَّ

 م.0994 -هـ 0404، لؾؿاوردي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، إولى الحاوي .08

ن سعد بن حبتة إكصاري ، ٕبي يوسف يعؼوب بن إبراهقم بن حبقب بالخراج .09

لؾرتاث، تح: صه طبد الرءوف سعد، سعد  هـ(، ط: الؿؽتبة إزهرية082: )الؿتوىف

 حسن محؿد.

: لإلمام الحصؽػي، ط: دار الػؽر، بقروت، الثاكقة، شرح تـوير األبصار الدر الؿختار .21

 هـ.0386

 م.0994، لؾؼرايف، ط: دار الغرب اإلسالمي، بقروت، إولى، الذخقرة .20

بن حسن بن ، لؿـصور بن يوكس بن صالح الدين االروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع .22

هـ(، تح: طبد الؼدوس محؿد كذير، ط: دار 0150إدريس البفوتى الحـبؾى )الؿتوىف: 

 ممسسة الرسالة. -الؿميد 

 ، لإلمام طبدالرحؿن بن قدامه الؿؼدسي، ط: دار الؽتاب العربي.الشرح الؽبقر .23

، لبفاء الدين الؿؼدسي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، الثاكقة، العدة شرح العؿدة .24

 م، تح: صالح بن محؿد طويضة.2115هـ،0426

 ، لؾبابريت، ط: دار الػؽر، بقروت.العـاية شرح الفداية .25

 هـ.0301، لؾشقخ كظام، ط: دار الػؽر، الثاكقة، الػتاوى الفـدية .26

هـ، 0408، ٓبن جزي الؽؾبي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، إولى، الؼواكقن الػؼفقة .27

 م، تح: محؿد أمقن الضـاوي.0998

 ، لإلمام ابن قدامة الؿؼدسي، ط: الؿؽتب اإلسالمي، بقروت.فؼه ابن حـبلالؽايف يف  .28

، ٓبن طبد الرب، ط: مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض، الثاكقة، الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة .29

 هـ، تح: محؿد محؿد أحقد الؿوريتاين.0411



–
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ؿي الدمشؼي ، لعبد الغـي بن صالب بن حؿادة بن إبراهقم الغـقالؾباب يف شرح الؽتاب .31

هـ(، ط: الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت، تح: محؿد محقي 0298الؿقداين الحـػي )الؿتوىف: 

 الدين طبد الحؿقد.

، لإلمام أبي إسحاق إبراهقم بن محؿد بن طبد اهلل بن مػؾح الؿبدع يف شرح الؿؼـع .30

 هـ.0411الحـبؾي، ط: الؿؽتب اإلسالمي، بقروت، 

 دار الؿعرفة، بقروت، لبـان. ، لشؿس إئؿة السرخسي، ط:الؿبسوط .32

 ، لإلمام الـووي، ط: دار الػؽر.الؿجؿوع شرح الؿفذب .33

 م.0994 -هـ 0405، لإلمام مالك، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، إولى، الؿدوكة .34

 هـ.0415، ٓبن قدامة، ط: دار الػؽر، بقروت، إولى ، الؿغـي .35

إبراهقم بن طؾي بن يوسف  ، لإلمام أبي إسحاقالؿفذب يف فؼه اإلمام الشافعي .36

 الشقرازي، ط: دار الػؽر، بقروت.

ْغدي، الحـػي )الؿتوىف: الـتف يف الػتاوى .37 ، ٕبي الحسن طؾي بن الحسقن بن محؿد السُّ

 -هـ 0414بقروت، الثاكقة،  -ممسسة الرسالة، طؿان  -هـ(، ط: دار الػرقان 460

 م، تح: صالح الدين الـاهي. 0984

، لؽؿال الدين، محؿد بن موسى بن طقسى بن طؾي الؿـفاج الـجم الوهاج يف شرح .38

مِقري أبو البؼاء الشافعي )الؿتوىف:   -هـ 0425هـ(، ط: دار الؿـفاج، إولى، 818الدَّ

 م.2114

، ٓبن أبي زيد الؼقرواين، ط: دار الغرب اإلسالمي، بقروت، إولى، الـوادر والزيادات .39

 ، وآخرون.م، تح: د/ طبد الػّتاح محؿد الحؾو0999

، لشقخ اإلسالم،  برهان الدين، طؾي بن أبي بؽر الؿرغقـاين الفداية شرح بداية الؿبتدي .41

 هـ، ط: دار الػؽر، بقروت. 593ت
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، ٕبي العباس شفاب الدين أحؿد بن إدريس بن طبد أكوار البروق يف أكواء الػروق .40

 ب.هـ(، ط: طالم الؽت684الرحؿن الؿالؽي الشفقر بالؼرايف )الؿتوىف: 

لؾؼاضي أبي الولقد محؿد بن أحؿد بن رشد الؼرصبي، بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد،  .42

 م.0989هـ، 0409، ط: دار الػؽر، بقروت، "ابن رشد الحػقد "الشفقر بـ 

 هـ.0982، لؾؽاساين، ط: دار الؽتاب العربي، بقروت، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع .43

 هـ.0303عة إمقرية، بوٓق، الؼاهرة، إولى، ، لؾزيؾعي، ط: الؿطبتبققن الحؼائق .44

، ٓبن حجر الفقتؿي، ط: الؿؽتبة التجارية الؽربى، تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج .45

 مصر.

، لشؿس الدين محؿد بن أحؿد، جواهر العؼود ومعقن الؼضاة والؿوقعقن والشفود .46

ت، إولى، هـ(، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقرو881إسقوصي الشافعي )الؿتوىف: 

 م، تح: مسعد طبد الحؿقد محؿد السعدين.0996

، لؾشقخ محؿد بن طرفة الدسوقي، ط: دار إحقاء الؽتب العربقة، حاشقة الدسوقي .47

 بقروت.

لعبد الرحؿن بن محؿد بن قاسم العاصؿي حاشقة الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع،  .48

 هـ.0397هـ(، بدون كاشر، إولى 0392الحـبؾي الـجدي )الؿتوىف: 

لؾشقخ طؾي الصعقدي العدوي الؿالؽي، ط: دار الػؽر، بقروت،  حاشقة العدوي، .49

 هـ، تح: يوسف الشقخ محؿد البؼاطي.0402

، لؾشقخ/ شفاب الدين أحؿد بن سالمة الؼؾقوبي، دار الػؽر، بقروت، حاشقة الؼؾقوبي .51

 م.0998 -هـ 0409إولى، 

بن طؾي الشفقر بؿـال خسرو،  لؿحؿد بن فراموزدرر الحؽام شرح غرر األحؽام،  .50

 هـ(، ط: دار إحقاء الؽتب العربقة، بدون.885)الؿتوىف: 



–
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 ، ٓبن طابدين، ط: دار الػؽر، بقروت، لبـان.رد الؿحتار عؾى الدر لؿختار .52

هـ، ط: 676ٕبي زكريا محقى الدين الـووي ت روضة الطالبقن وعؿدة الؿػتقن،  .53

 ـ.ه0415الؿؽتب اإلسالمي، بقروت، الثاكقة، 

رقاين عؾى مختصر خؾقل،  .54 لعبد الباقي بن يوسف بن أحؿد الزرقاين الؿصري شرح الزُّ

 -هـ 0422هـ(، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، إولى، 0199)الؿتوىف: 

 م، تح: طبد السالم محؿد أمقن.2112

، لؿحؿد بن طبد اهلل الزركشي الؿصري الحـبؾي، شرح الزركشي عؾى مختصر الخرقي .55

 هـ. 0403هـ، ط: دار العبقؽان، إولى، 772: ت

 ، لؾخرشي، ط: دار الػؽر، بقروت.شرح مختصر خؾقل .56

 م.0996، لؾبفويت، ط: طالم الؽتب، بقروت، شرح مـتفى اإلرادات .57

 ، لؾرافعي، ط: دار الػؽر، بقروت، لبـان، بدون.فتح العزيز .58

طبد الواحد السقواسي،  ، لإلمام كؿال الدين محؿد بنفتح الؼدير شرح العاجز الػؼقر .59

 ، ط: دار الػؽر، بقروت."ابن الفؿام"الؿعروف بـ 

هـ، ط: دار الؽتب 926لؾشقخ زكريا إكصاري، ت فتح الوهاب بشرح مـفج الطالب،  .61

 هـ.0408العؾؿقة، بقروت، إولى، 

، لسؾقؿان بن فتوحات الوهاب بتوضقح شرح مـفج الطالب الؿعروف بحاشقة الجؿل .60

هـ(، ط: دار 0214العجقؾي إزهري، الؿعروف بالجؿل )الؿتوىف: طؿر بن مـصور 

 الػؽر، بدون تاريخ.

 ، لؾبفويت، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان.كشاف الؼـاع عن متن اإلقـاع .62

لإلمام تؼي الدين الحصـي، ط: دار الخقر، دمشق،  كػاية األخقار يف حل غاية اإلختصار، .63

 الحؿقد، محؿد وهبي سؾقؿان. م، تح: طؾي طبد0994إولى، 
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لداماد افـدي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، مجؿع األكفر يف شرح مؾتؼى األبحر،  .64

 م، تح: خؾقل طؿران الؿـصور.0998هـ، 0408إولى، 

هـ، 428، لإلمام أبي الحسقن أحؿد بن محؿد الؼدوري البغدادي ت مختصر الؼدوري .51

 د أمقن الـواوي.ط: مؽتبة الؼدسي، الؼاهرة، تح: محؿو

، لؾشقخ مصطػى السقوصي الرحقباين، ط: الؿؽتب اإلسالمي، مطالب أولي الـفى .66

 م.0960دمشق، 

 -هـ 0405، لؾخطقب الشربقـي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، إولى، مغـي الؿحتاج .67

 م.0994

إبراهقم بن محؿد بن سالم ابن ضويان )الؿتوىف: مـار السبقل يف شرح الدلقل،  .68

 م، تح: زهقر الشاويش.0989-هـ0419:  الؿؽتب اإلسالمي، السابعة هـ(، ط0353

، لؾشقخ/ محؿد طؾقش، ط: دار الػؽر، بقروت، مـح الجؾقل شرح مختصر خؾقل .69

 .م0989 -هـ 0419

، لإلمام بدر الدين العقـى الحـػي )الؿتوىف: مـحة السؾوك يف شرح تحػة الؿؾوك .71

م، 2117 -هـ 0428ة، قطر، إولى، هـ(، ط: وزارة إوقاف والشمون اإلسالمق855

 تح: د. أحؿد طبد الرزاق الؽبقسي.

 -هـ 0423، لؾحطاب، ط: دار طالم الؽتب، مواهب الجؾقل شرح مختصر خؾقل .70

 م.2113

هـ، تح: أ.د/ 0428، إلمام الحرمقن الجويـي، ط: دار الؿـفاج، إولى، كفاية الؿطؾب .72

 طبد العظقم الديب.

م، تح: د. محؿد 0982ارة إوقاف الؽويتقة، إولى، ، لؾؽرابقسي، ط: وزالػروق .73

 صؿوم.



–
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لؿحؿد طؿقم اإلحسان الؿجددي الربكتي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، التعريػات الػؼفقة،  .0

 م.2113 -هـ 0424إولى، 

هـ(، 0130ىف: : لإلمام طبد الرؤوف الؿـاوي، )الؿتوالتوققف عؾى مفؿات التعاريف .2

 م.0991-هـ0401ط: طالم الؽتب، إولى، 

هـ(، ط: دار العؾم والثؼافة 395ٕبي هالل العسؽري )الؿتوىف: كحو  الػروق الؾغوية، .3

 لؾـشر والتوزيع، الؼاهرة، تح: محؿد إبراهقم سؾقم.

هـ(، ط: ممسسة الرسالة، الثامـة، 807لؾػقروزآبادى )الؿتوىف:  ،الؼاموس الؿحقط .4

 م، تح: محؿد كعقم العرقُسوسي.2115 - هـ0426

هـ(، ط: ممسسة الرسالة، تح: طدكان 0194: ٕبي البؼاء الؽػوي، )الؿتوىف: الؽؾقات .5

 محؿد الؿصري. -درويش 

، لإلمام أحؿد بن محؿد بن طؾي الػقومي الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر .6

 ون.هـ(، ط: الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت، بد771)الؿتوىف: كحو 

 ، مجؿع الؾغة العربقة، ط: دار الدطوة.الؿعجم الوسقط .7

 ، لؾزبقدي، ط: دار الفداية.تاج العروس من جواهر الؼاموس .8

هـ، تح: طبد 0418، لإلمام الـووي، ط: دار الؼؾم، دمشق، إولى، تحرير ألػاظ التـبقه .9

 الغـي الدقر.

دار صادر، بقروت، ، لؿحؿد بن مؽرم بن مـظور إفريؼي الؿصري، ط: لسان العرب .01

 إولى، بدون تاريخ.

، لزين الدين أبي طبد اهلل محؿد بن أبي بؽر بن طبد الؼادر الحـػي مختار الصحاح .00

صقدا،  –الدار الـؿوذجقة، بقروت  -هـ(، ط: الؿؽتبة العصرية 666الرازي )الؿتوىف: 

 هـ، تح: يوسف الشقخ محؿد.0421الخامسة، 
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، لؾؼاضي طقاض القحصبي السبتي،)الؿتوىف: مشارق األكوار عؾى صحاح اآلثار .02

 هـ(، ط: الؿؽتبة العتقؼة ودار الرتاث.544

، لؿحؿد رواس قؾعجي، حامد صادق قـقبي، ط: دار الـػائس لؾطباطة معجم لغة الػؼفاء .03

 م. 0988 -هـ  0418والـشر والتوزيع، الثاكقة، 

   



–
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