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املقـ ـدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصال ال الالسال والىال ال الالسأل بيا وال ال ال
مجعني وبعد،

ا

ا وامل ال ال الاليني ،نا حممد وبيا آله وصال ال ال ه

إن املتت ع حوال املىيمني يف هذا الزمان ،ي ى ن كثرياً منهم يع ش ويق م يف بسد غري املىيمني ،ومل يعد
لتيك املفاص الاليمل امل ن مل بيا الديا والا كا ني بني املى الاليمني وغريهم وذود ،إد ا الالت دلني كثري ما ا ممل
احلاكممل يف بسد اإل السأل ،حمم الرال يعمل ممم القوا ني الويالع مل ،ومل يالعد ليرال يعمل اليهنا ا بني النا ،
م ي يالدو الا ،وإ الا ن غريهم مما ا ال ال ال ال ال ال التالده مممهم ي يالدهالا ،ودلالك ووتالاً بيا مقالابالدهم وا الابالاً
هوائهم ،وما مث داقوا وعوهبم الويست واإليهنهاد.
ويف ظل هذه ا حوال القامتمل ،جلد كثري ما املى ال ال ال ال ال الاليمني ليع ش يف بسد ال ب ،ح ث لفوا ت ها ذا اً ما
العدل النىال ال الالت واإل ال ال الالتق ار اإلقتصال ال الالادس ،وبيا ال غم ما ا ال ال الالتفادال المثري ما املىال ال الاليمني املق مني يف بسد
ال ب ما اخلالدمالات اإلذتمالاب المل واإلبالاقت اإلقتص ال ال ال ال ال ال الالاديالمل ،إ ن بعض املىال ال ال ال ال ال الاليمني يف بسد ال ب قالد
الت ىال الالني بي هم بعض ا حماأل املال مل املتعيقمل يف التعامل مع غري املىال الاليمني ،إد ا عوا ت ها تتاوى م ذوحمل
وآرا غري ص مل تد ا وا فىهم ولدينهم وهم ي نون م حيىنون صنعاً.
ويف هذا ال ث املتوايال الالع ال الالدح ى بيا ا ال الالتع اش ر س الرال الالار احلم م يف ذوا ب التعامست املال مل مع
غري املى ال ال ال اليمني و ال ال ال الالدقوأل ودن بز وذل بذك الض ال ال ال الواب واحلدود الا رمسها اإل ال ال ال الالسأل يف هذا ا م ،
مىترهداً ابلنصوى الر ب مل و قوال هل العيم.
وقد قىمني هذا ال ث إىل تصيني رئ ى ني مها:

الفصل األول :أحكام غري املسلمني يف التعامالت املالية.

الفصل الثاين  :أحكام غري املسلمني يف مجيع أنواع الزكاة والصدقات.
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الفصل األول :أحكام غري املسلمني يف املعامالت املالية :

المبحث األول :أموال غير المسلمين من غير المحاربين.
لعل ما القوابد املهممل الا ين ي التن ه إل ها يف ص ال ال الالدر هذا ال ث هو ن موال غري املى ال ال الاليمني ما غري
احملالاربني موال حمرتمالمل  -ولو كالا الني ممالا ول ليمىال ال ال ال ال ال الاليم نالاو الا وح الال الا -تس ول ا ستهالا و التعالدس
بي ها و ال قتها و وذها ب ري وذه حو ،و ما ما يتعدى بيا هذه ا موال ب ري وذه حو ،لر الالي
الالوى ن ص ال اهبا غري مى الاليمني ت ز لنفى الاله التهناول بيا هذه ا موال و ال قتها و الت ايل وذها
تف ه و ه ابمل ضوب بي هم ( ال هود) الذيا قالوا " :ل س بي نا يف ا م ني ل".
يقول اإلمام الطربي يف تفســري ه ا األية  { " :دلِك ِِب ه م قالوا ل س بي النا ِيف ا ِمِني الِ ل } ،1يعين
بذلك ذل هناؤه :ن ما ا ال ال ال الالت ل اخل ا مل ما ال هود ،وذ ود حقوق الع ب الا هي له بي ه ،تيم يؤد ما
ب بي ه إ ما داأل له متقايال الًا مهنالًا ،ما ذل ه يقول :ح ج بي نا ت ما صال ال نا ما موال
ائتمنه الع ي
الع ب ،وبا الىدس يف قوله عاىل ":دلِك ِِب ه م قالوا ل س بي النا ِيف ا ِمِني ِ ل" ،قال :يقال لي هودس:
2
ما ابلك ِ
ؤدس ما تك؟ ت قول :ل س بي نا ح ج يف موال الع ب ،قد حيهها لنا! "
ويقول اإلمام ابن كثري يف فى ال ال ال الالري اليمل" :يقول ال هود :ل س بي نا يف ديننا ح ج يف كل موال ا م ني،
وهم الع ب؛ تإن

قد حيها لنا".3

وبيا هذا يت ني ن ا الالت سل موال النا والع ث هبا مما و ال به يهود فى الالهم و ى ال وه إىل دينهم يف قاً
اّللِ الم ِذب وهم يالعيمون".4
واريا اً لنفو هم املولعه مب املال ،ت د بي هم قائسً  " :ويالقولون بيا ه
 1آل عمران75 :
 2تفسير الطبري /6ص521
 3تفسير ابن كثير /2ص61
 4آل عمران75 :
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يقول اإلمام القرطيب " :وكان مما حدهوا – س يف دينهم -ن قالوا :ل س بي نا يف ا م ني ال ال ال ال ال ل ،وهم
الع ب ،س ما وذق ما موا م تهو حل لنا"1.

المبحث الثاني :أموال غير المسلمين من المحاربين.
ما موال غري املىيمني احملاربني تالعيما يف هذه املىدلمل بيا قولني:

ه صيا بي ه و يم وص ابته
القول األول :ذوال إ ستها إدا كا ني املصي مل يف دلك  ،كما ق
بيا قهنع خنل يهود بين النضري يف غزوال و رب  ،بقوله ال ال ال ال ال ذل وبس ال ال ال ال ال  " :ما قهنعتم ما ل نمل و كتموها
قائممل بيا صو ا ت إدن ول خزس الفا قني " .2والي نمل س النخيمل .
القول الثاين :بدأل ذوال دلك ابإلطسق وا ال الالتدل ص ال ال اب هذا القول ِبن اب بم ري ال الالي

بنه كان

أيم ذ وو ال ال ال الاله بعدأل ا س اموال احملاربني ودورهم وكنائى ال ال ال الالهم ور ى بعض هل العيم ن اب بم إ ا تعل
دلك لعيمه ن هذا احلمم منىوخ.

يقول ابن رشـ ـ ـ ـ ـ ــد يف معرل كالمـ حول ال كـايـة أبموال احملـاربني " :و مالالا النمالالايالمل الا جتول يف موا م

ودلالالك يف امل الالاي واحل وان والن الالات تالالإ م اوتيفوا يف دلالالك :تالالدذالالال مالالالالالك قهنع الرال ال ال ال ال ال ال والثمالالار وخت يالالب
العام  ،ومل ز قتل املواو ال ال الالي و حت يو النخل .وك ه ا ولابي قهنع الرال ال ال ال املثم وخت يب العام كن ى ال ال الالمل
كان و غري دلك .وقال الراتعي :حت ق ال وت والر إدا كا ني م معاقل.
وك ه خت يب ال وت وقهنع الرال ال ال إدا مل يما م معاقل .والىال ال ال ب يف اوتستهم :خمالفمل تعل ب بم يف
دلك لفعيه بي ه الص الالسال والى الالسأل ،ودلك ه ه ني ه بي ه الص الالسال والى الالسأل ح ق خنل بين النض الالري وه ني
با ب بم اله قالال :قهنعا وال ال ال ال ال ال ال ا و خت با بالام ا تما ظا ن تعالل ب بم هالذا إ الا كالان ملمالان
بيمه بنىال دلك الفعل منه (صاليا بي ه و الاليم) ،إد ول بيا ب بم ن خيالفه مع بيمه بفعيه،
و ر ى ن دلك كان واصال ال ال ال ال الالا ب ين النضال ال ال ال ال الالري ل زوهم قال بقول ب بم  ،وما ابتمد تعيه بي ه الصال ال ال ال ال الالسال
والىال ال الالسأل ومل ي قول حد و تعيه ح مل بي ه قال بت يو الرال ال ال .وإ ا ت ق مالك بني احل وان والرال ال ال
ن قتل احل وان مثيمل وقد ا با املثيمل ،ومل أيت بنه بي ه الصسال والىسأل ه قتل ح واق"3.
وال ي يظهر من األدلة أن فعل ال يب صـ ـ ـ ـ ــلس م كلي وصـ ـ ـ ـ ــله كان هاصـ ـ ـ ـ ــا ن غدر ب وهان من

احملاربني ،إذ مل يؤثر ك صلس م كلي وصله أن اصتحل أموال غري املسلمني احملاربني ابإلطالق ،إال
 1تفسير القرطبي /2ص.7
( 2الحشر)5:

 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد  /1ص310
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يف املعـاملـة ابملثـل ،أي إن كـانوا  -أي احملـاربني  -ممن ص ـ ـ ـ ـ ـ

ه أن أغتص ـ ـ ـ ـ ـ وا واص ـ ـ ـ ـ ــتحلوا أموال

املسلمني ،ولعل ذلك هو األلي هب ا الدين العدل.

وكلس ه ا فت قس أموال غري املسلمني احملاربني حمرتمة أيضا وال جيوز اتالفها.

كما ه

ول ملا دول بسد غري املىيمني احملاربني بعهد و م ثاق – أكين الفيزا -ن خييف بهده و

م ثاقه ويىت ل موال غري املىيمني احملاربني ،بل ب بي ه ن يفي بعهده ودمته.

المبحث الثالث  :البيع والشراء مع غير المسلمين:
ا صالل يف ال ع والرال ا مع غري املىاليمني هو اجلوال ،و س بي هم ما ا حماأل يف ال ع والرال ا ما س
بني املىيمني ،مع بعض التفص ل والتق د يف بعض املىائل و دوري إل ها حقاً.

يقول ابن القيه يف كتابه حماأل هل الذممل " :ه ني با النت صاليا

بي ه و اليم ه اوالرتى ما يهودس

ال الاليعمل إىل امل ى ال ال ال .وه ني بنه ه وذ ما يهودس هسهني و ال الالقا ما وال الالعري ورهنه دربه  .وت ه دل ل بيا
ذوال معاميتهم ورهنهم الىسح وبيا ال ها يف احلض  .وه ني بنه ه لاربهم و اقاهم.
قال حن ل مسعني اب ب د يف ال ذل ئه الذمي يرالرتس منه املتا ت ماكىاله مما الا والديدا ت عه املتا
مث ي بعد دلك املى الاليم ت ى الالتقص الالي يض الالا يف و الالدال املما ت عه غيا مما ي ع الذمي ور ا اب الذمي
غيا قال رذو يمون به ِب ".1
واإلمام ال خاري وضع يف صحيح اباب ساا :
ابب الر ا وال ع مع املركني و هل احل ب:
و ورد ت ه حديث ب د ال محا با ب بم ح ث قال:ب ِد ال همح ِا ب ِا ِِب بم ٍ كنها مع النِ ِ
هب  ،بي ه ال هى ال السأل
هب  ،بي ه ال هىالسأل  ( :بال ال ًعا أل ب ِهنهملً  -و
 ،مثه ذا رذل مرال ٌِ مرالعا طن ط ِويل بِ ن ٍم يىالوقالها  ،تالقال له الن ي
قال  :أل ِه ملً ) تالقال  ، :بل بال ع  ،تاورتى ِمنه وا ًال. 2
قال ابن بطال يف ش ــرحة للحدي  " :الرال ال ا وال ع ما المفار كيهم ذائز  ،إ ن هل احل ب ي ا
منهم ما يىالتع نون به بيا إهسٌ املىاليمني ما العدال والىالسح  ،و ما يقوون به بي هم  .قال ابا املنذر
 :واوتيف العيما ىف م ايعمل ما ال الب بيا ماله احل األ وق ول هداايه وذوائزه  ،ت وصني طائفمل ىف
 1أحكام أهل الذمة /1ص 93
 2صحيح البخاري ج/2ص772
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دلك  ،كان احلىالا ال صال ى ي ى ِب الا ن أيكل ال ذل ما طعاأل العرالار والصال ا والعامل  ،ويقول :
قد حل طعاأل ال هود والنصال ال الالارى  ،و كيه صال ال ال اب ر ال ال الالول  ،وقد قال عاىل ىف ال هود  ( :هكالون
لِي يىال ال ال ال ِ
ني) . 1وقال مم ول والزه ى  :إدا اوتي املال وكان ت ه احلسل واحل األ  ،تس ِب ن يؤكل منه
 ،وإ ا ك ه ما دلك الرال ال ال الالا الذى يع ته بع نه  .وقال احلىال ال ال الالا ِ :ب ما مل يع توا وال ال ال ال ئًا بع نه  .وقال
الر الالاتعا  :ب م ايعمل ما كث ماله راب و كى ال ه ما ح األ  ،وإن ابيعه مل تى ال ال ع ن هؤ قد
مييمون حس ً  ،و حي أل إ ح ًاما ب نا  ،إ ن ير الالرتى ال ذل ح اما ب نًا يع ته  ،واملى الاليم والذما واحل ِب
ىف هذا وا .
وح مل ما روص ىف دلك قوله -بي ه الىال السأل -ليمرال ال ٌ املرال الالعان ىف ال نم  (:ب ًعا أل بهن مل أل ه مل ) ؟
يضا تإن النب  -بي ه الىسأل  -رها دربه بند يهودى - ،مث قال –
قال ابا املنذر  :و ً
قال املهيب  :وقوله بي ه الىسأل ليمر ٌ  ( :ب عا أل بهن مل أل ه مل ؟ ) تإ ا قال دلك بيا معىن ن يث ه
لو كالا الني هالديالمل  ،اله كالان يق يهالا مناله دون إابالمل بي هالا  ،كمالا تعالل بي اله الىال ال ال ال ال ال الالسأل بمالل ما هالاداه ما
املركني".2
تا صالل إداً ابحمل ال ع والرال ا مع غري املىاليمني و دل ل بيا ح ممل دلك ما كتاب و النمل ،ت قا
ا م بيا إابحته ،إ ه س بيا هذا الت ايع ما حماأل ويال ال ال ال ال ال الواب كما س بيا غريه ما ال ال ال ال ال الالائ
العقود بني املىال الاليمني ،مع إيال الالات مل ي ع اإل ىال الالان ل ري املىال الاليمني ما يىال الالتع نون به بيا معصال ال مل و بيا
قتال املىيمني ،و ت ق يف دلك ن يمون ال ع يف دار احملاربني و دار غري احملاربني.
يقول شـ ــي اإلصـ ــالم ابن تيمية رمح م " :ا ص ال الالل ه حي أل بيا النا ما املعامست الا حيتاذون
إل ها إ ما دل المتاب والىالالنمل بيا حت ميه ،كما ير ال م ما الع ادات الا يتق بون هبا إىل إ مما
دل المتاب والىال ال ال الالنمل بيا وال ال ال ال به .إد الديا ما وال ال ال ال به  ،واحل األ ما ح مه  ،خبس الذيا دمهم
ح ث ح موا ما دون ما مل حي مه و وال ال ال الكوا به ما مل ينزل به ال ال ال الاليهناقً ،ووال ال ال ال بوا م ما الديا ما مل
أيدن به ".3
1

المائدة42 :

 2شرح صحيح البخاري البن بطال /6ص332
 3مجموع الفتاوى /6ص408
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ويسأل رمح م كن معاملة التتار فيقول:
" ول ت ها ما ول يف معاميمل مثا م ،وحي أل ت ها ما حي أل يف معاميمل مثا م ،ت ول ن ي تا ال ذل ما
مواو هم وو يهم وحنو دلك كما ي تا ما مواوي ا ب اب والرتكمان وا ك اد و ول ن ي عهم ما الهنعاأل
والث اب وحنو دلك ما ي عه مثا م.
تدما إن اببهم و اب غريهم ما يع نهم به بيا احمل مات ،ك ع اخل ل والىسح ملا يقا ل به قتا ً حم ماً
تهذا ول قال عاىل:
( و العاو وا بيا ال ِرب والتالهقوى و العاو وا بيا ا ِإل ِمث والعدو ِان واالهقوا اّلل إِ هن اّلل و ِديد العِق ِ
اب)1
ول اورتاؤها ملا
م غص وها ما معصوأل تذلك
وإدا كان الذس معهم و مع غريهم ،موال يع
ميتيمها لما إدا اورتيني بيا ط يو ا تنقاد لتص يف مصارته الر ب مل تتعاد إىل ص اهبا  -إن مما
 وإ ص تني يف مصاحل املىيمني :ذال هذا .وإدا بيم ن يف موا م و ئاً حم ماً ع ب نه ،تهذاحت أل معاميتهم ت ه كما إدا بيم ن يف ا واق ما هو م صوب ومى وق ومل يعيم ب نه".2
وقال يضاً- :
"وإدا الات ال ذل إىل دار احل ب ل رالرتس منها ذال بندق ،كما دل بي ه حديث جتارال ب بم ريالي
بنه يف ح اال ر ال ال الالول ص ال ال الاليا بي ه و ال ال الاليم إىل رش الر ال ال الالاأل وهي ح نذاٌ دار ح ب وغري دلك ما
ا حاديث".3
وبنا اً بيا ما قدأل ي ه ذي اً ن ح ج يف ال ع والر ا واإل ار و ائ العقود املال مل مع غري املىيمني
و س بي هم ما ا حماأل والض ال الواب يف ال ع والر ال ال ا ما س بيا املىال الاليمني ،كما ه ني دلك ما تعيه
صال ال الاليا بي ه و ال ال الاليم يف مممل وبعد ه ه ليمدينمل ومل يزل هذا وال ال الالد ه إىل ن وتاه بز وذل ،إ ه
م يىال الالتخدمو ه
يىال الالتثىن ما دلك ،ب عهم ما يتىال الالع نون به بيا دا حم أل كدن ي عهم املىال الاليم بن اً يع
يف حتضال ال الالري اخلم وت ما ييي بعض الضال ال الواب يف ال ع والرال ال ال ا معهم ولعيي وذزها يف امل ث السحو يف
ركان ال ع والر ا املع وتمل ما مت ايعان و يعمل وك ف مل.
 1سورة المائدة.2 :
 2المسائل الماردينية ص .133 - 132
 3اقتضاء الصراط المستقيم ص .229
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المبحث الرابع :أركان البيع.

الركن األول ( :املت ايعان) ال ائع واملشرتي.
مما قدأل ي ه ذي اً ن مهنيو ال ع والر ا مع غري املىيمني ذائز و باً و يررتط يف ال ائع و املررتس
ن يموق مىيماً ل مون بقد ال ع ص اً ،تمما دك ت آ فاً ن النت صيا بي ه و يم كان ي ع
ويررتس ما غري املىيمني وكذلك ص ابه ومل يزل هذا ود ه إىل ن وتاه بز وذل ودربه م هو ه بند
يهودس كما ورد دلك يف مىند اإلماأل محد.
وكذلك احملاربون ما غري املىيمني تي س هناٌ ص بعدأل ذوال ال ع والر ا معهم ،كما ه ني ما تعل ب
بم وغريه ما الص ابمل يف جتار م مع ال وأل وهم هل ح ب ،ولما هذا ا م خيضع إىل يواب املصاحل
واملفا د المي مل ليمىيمني ،تيو كا ني مقاطعمل احملاربني هي ا صيح ليمىيمني ،و م إماأل املىيمني بعدأل
ال ع والر ا معهم تعن ٍ
دئذ ول ال ع والر ا معهم وإ تا صل هو اإلابحمل.

الركن الثاين :السلعة:

وميكن تقسيمها إىل قسمني .1 :صلعة حمرمة ل اهتا.
.2

صلعة م احة ل اهتا إال أن كله أهنه صيستخدموها يف حمرم ،أو

يستعي ون هبا كلس مسله.

أما السلعة احملرمة ل اهتا  -ولوكا ني حس ً يف دينهم -كاخلم واخلنزي وامل تمل وا صناأل وآ ت اليهو

والهن ب ،واحمل أل مثنها كثما الميب ومثا ا ال ،تس ول ب عها ملىيم و ل ري مىيم ملا ه ني ما حديث
ابا بها ٍ قال ر يني ر ول هِ
اّلل صيا بي ه و يم ذالِ ًىا ِبند اليك ِا قال تال تع بص ه إىل ال هىما ِ تض ِ ك
اّلل إدا ح هأل بيا قالوٍأل كل
اّلل ح هأل بي هم ال ير وأل تال ابوها و كيوا مثا ا وإِ هن ه
تقال لعا ال الهود هس ًا إِ هن ه
وي ٍ ح هأل بي هم مثنه".1
وبنه يضاً :ن رذسً هدى ل ول  -صيا بي ه و يم  -راويمل مخ ؛ تقال له ر ول
صيا بي ه و يم  :-هل بيمني ن قد ح مها ؟ قال . :تىار إ ىاقً .تقال له ر ول

 1سنن ابو دواد 280/3
 9من 25

-

 صيا بي ه و يم  :-مب ارر ه ؟ تقال :م ه ب عها؛ تقال :إن الذس ح أل و هبا ح أل ب عها،تفتح املزاد حىت دهب ما ت ها".1
وبا ذاب با ب د  -ريي بنهما  : -ه مسع ر ول  -صيا بي ه و يم  -يقول باأل
الفتح وهو ممل  ":إن ور وله ح أل ب ع اخلم  ،وامل تمل ،واخلنزي  ،وا صناأل . ،تق ل :اي ر ول ر يني
و وأل امل تمل؛ تإ ا يهنيا هبا الىفا ويدها هبا اجليود ويىتص ح هبا النا ؟ تقال  ":هو ح األ " ،مث
قال ر ول  -صيا بي ه و يم  -بند دلك ":قا ل ال هود .إن ملا ح أل و ومها مجيوه ،مث
.2
اببوه؛ تدكيوا مثنه "
بنه  -قال :ا النت  -صيا

وبا ب ذ فمل  -ريي
الدأل ".3
وبا ذاب با ب د  -ريي

بنهما  ":-ن النت  -صيا

بي ه وآله و يم -با مثا الميب ومثا
بي ه و يم  -ا با مثا ا ال".4

تهذه يع ح أل اإل سأل ب عها لع نها وا اً ملىيم و ل ري مىيم ويدول يف هذا كل الىيع الا ح أل
الرار ب عها و داو ا ،كما يدول ت ه كل اخل ائث الا ا الرار با ناو ا و داو ا يف قوله عاىل:
" و ِحي يل م الهنهِ ِ
ات وحي ِأل بي ِهم اخل ائِث".5
قال ابن كثري يف فىري اليمل " :س :حيل م ما كا وا ح موه بيا فىهم ما ال ائ  ،والىوائب،
والوصائل ،واحلاأل ،وحنو دلك ،مما كا وا ي قوا به بيا فىهم ،وحي أل بي هم اخل ائث.
قال بيي با ب طي مل ،با ابا ب ا  :كي م اخلنزي وال اب ،وما كا وا يىت يو ه ما احمل مات ما املآكل
الا ح مها عاىل .وقال بعض العيما  :كل ما حل عاىل ،تهو ط ب قتع يف ال دن والديا ،وكل
ما ح مه ،تهو و ث يار يف ال دن والديا".6
 1صحيح مسلم جزء / 3ص1206
 2صحيح البخاري جزء  - 2ص 779
 3صحيح البخاري جزء  - 2ص 735
 4صحيح مسلم جزء  - 3ص 1199
 5األعراف156 :
 6تفسير ابن كثير جزء  - 3ص 488
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وبيا هذا تمل و ث ه ني ي ره ،تهو حم أل لع نه،

ول ب عه و و ا ه مع مىيم و غري مىيم.

واخلالصة يف ه ا امل ح أن الت ايع مع الكافر مشروط أبن ال تكون السلعة حمرمة ل اهتا.
القسه الثاين :صلعة م احة ل اهتا إال أن كله أهنه صيستخدموها يف حمرم ،أو يستعي ون هبا كلس
مسله.
كالعنب إدا بيم م ىتخدمو ه يف صنع اخلم ملا ورد يف ا ه ما حديث ب يدال م توباً :قال:
قال ر ول  -صيا بي ه و يم  " :-ما ح س العنب ايأل القهنا ؛ حىت ي عه ما يهودس،
و ص اي ،و مما يتخذه مخ اً ،تقد ق م النار بيا بصريال".1
وه ا احلدي وإن ضعف األل اين إال أن بعض كلماء احلدي

من ق ل رأى العمل ب فه ا اإلمام

الص عاين يقول يف شرح ه ا األثر " :واحلديث دل ل بيا حت مي ب ع العنب مما يتخذه مخ ا لوب د ال ائع

ابلنار وهو مع القصد حم أل إمجابا ،و ما مع بدأل القصد تقال ا ادويمل ول ال ع مع الم اهمل ويؤول ِبن
دلك مع الرك يف ذعيه مخ ا و ما إدا بيمه تهو حم أل ويقا بيا دلك ما كان يىتعان به يف معص مل و ما
ما يفعل إ ملعص مل كاملزامري والهننابري وحنوها تس ول ب عها و و اؤها إمجابا".2
والذس ي ه ما هذا ا ه اذتناب ب ع كل يعمل غيب بيا ال ا ن يىتعميها المات يف حم أل،
تالت ايع مع المفار مر وط ِبن يمون هذا الت ايع مع ناً م يف ار ماب املنم ات واحمل مات.
كما

ول ب عهم يعاً يىتع نون هبا بيا ح ب املىيمني إ ن ىت دل ِبتضل منها.

يقول الصـ ـ ـ ـ عاين" :وكذلك ب ع الى ال ال ال الالسح والم ا ما المفار وال اال إدا كا وا يى ال ال ال الالتع نون هبا بيا
ح ب املىيمني تإ ه

ول ،إ ن ي ا ِبتضل منه ذال".3

 1المعجم األوسط للطبراني /5ص ،294والحديث ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة /3ص429

 2سبل السالم للصنعاني /3ص27
 3سبل السالم  /3ص27
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ووسص ال ال ال ال الالمل المسأل يف هذا امل ث ن الى ال ال ال ال الاليعمل إدا كا ني حم ممل لذا ا ح أل ب عها ليمى ال ال ال ال الاليم ول ريه،
والىالاليعمل امل احمل إدا بيم ن يىالالتخدمها غري املىالاليم يف ار ماب حم أل تهي حم ممل يض الاً وكذلك الىالاليع
الا يى ال الالتعني هبا احملاربون بيا ح ب املى ال الاليمني تهي حم ممل يض ال الالا .وما بدا دلك ما الى ال الاليع امل احمل
ت ول ليمىيم الت ايع هبا مع غري املىيمني.
الركن الثال  :كيفية ال يع.
والكا الثالث ما ركان الت ايع مع المات و غريه هو الم ف مل س ط يقمل ال ع ،والض ال ال الالاب يف دلك،
ن كل ك ف مل وط يقمل ح مها اإل ال ال ال ال ال الالسأل يف الت ايع مع املىال ال ال ال ال الاليم تهي حم ممل مع غري املىال ال ال ال ال الاليم .ك ع
الن ش (وهو ن ميدح ويزيد يف مثا الىال ال ال ال الاليعمل ما ي يد وال ال ال ال ال ائها بل ل خد غريه" وب ع احلايال ال ال ال ال
لي ادس وب ع المالئ ابلمالئ س الديا ابلديا وب ع ال ر و ب ع احلصال ال ال ال ال ال الالاال ،و بد ن يمون الت ايع
وال اً ما ال ش وا حتمار واخلدا والتدل س وكل هذه ال و حم ممل مع املىيم و غري املىيم.
ولعيي ب ج بيا مىالدلتني و صالور ني ما صالور ال ع احمل ممل بني املىاليمني قهنعاً إ
بني هل العيم يف ذوال التعامل هبا مع غري املىيمني و إبما ا مع غري املىيمني.

ه ورد وس

املسألة األوىل :حكه التعامل ابلراب يف داير احملاربني.
تمما هو معيوأل ن ال اب حم أل بنص الق آن والىنمل تقد قال بز وذل( :اله ِذيا أيكيون ال ِاب يالقومون
إِ ه كما يالقوأل اله ِذس يالتخههنه ال هر هنان ِما الم ِ
اّلل ال ال ع وح هأل
س دلِك ِِب ه م قالوا إِه ا ال ال ع ِمثل ال ِاب و ح هل ه
اّللِ وما باد تدولئِك ص اب النها ِر هم
ال ِاب تما ذا ه مو ِب مل ِما ربِِه تا تالها تاليه ما يف و م ه إِىل ه
تِ ها والِدون) ، 1وبا ب ه ي ال  -ريي بنه  -قال  -صيا بي ه وآله و يم – " اذتن وا الى ع
املوبقات  :قالوا  :اي ر ول وما ها ؟ قال  ":الر ٌ ابهلل ،والى  ،وقتل النفس الا ح أل إ
ابحلو ،و كل ال اب  ،و كل مال ال ت م  ،والتويل يوأل الزحف ،وقذ احملصنات املؤمنات ال اتست ".2

 1البقرة275:
 2صحيح البخاري جزء  /3ص 1017
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تالنصوى يف حت مي ال اب قهنع مل الد لمل وابتمل يف المتاب والىنمل ،والقول وابحمل التعامل ابل اب يف داير
احملاربني و مع احملاربني حيتاج إىل دل ل ابني قهنعي الد لمل واحلديث الذس احتج به ابو حن فمل –
رمحه – حديث مم ول با النت صيا بي ه و يم قال ( :راب بني مىيم وح ب يف دار
احل ب) تاحلديث م ل يع ف تس ح مل ت ه كما قال دلك النووس وابا قداممل وغريمها.
ومما احتج به ابو حن فمل ( :ن اموال احل ب م احمل بس بقد تهي غن ممل) وال د بيا دلك ن كون
موا م اح ابإلغتناأل ييزأل اابحتها ابلعقد احمل أل.
يقول اإلمام ال ووي "يىتوس يف حت مي ال اب ال ذل وامل ال والع د واملما ب ابإلمجا و ت ق يف حت ميه بني
دار ا سأل ودار احل ب تما كان ح اما يف دار ا سأل كان ح اما يف دار احل ب وا ذ ى بني مىيمني
و مىيم وح ب ،و وا دويها املىيم ِبمان أل ب ريه هذا مذه نا وبه قال مالك و محد و بو يو ف
واجلمهور .وقال بو حن فمل حي أل ال اب يف دار احل ب بني املىيم و هل احل ب و بني مىيمني مل يهاذ ا
منها وإدا اب مىيم حل ب يف دار احل ب درمها بدرمهني و ا يم رذسن ت ها ومل يهاذ ا تت ايعا درمها بدرهني
ذال واحتج له ا روى با مم ول با النت صيا بي ه و يم قال ( راب بني مىيم وح ب يف دار
احل ب) و ن اموال اهل احل ب م احمل ب ري بقد تالعقد الفا د اوىل ،واحتج اص ابنا بعموأل الق آن والىنمل
يف حت مي ال اب ما غري ت ق و ن ما كان راب يف دار ا سأل كان راب حم ما يف دار احل ب و ن ما ح أل يف
ول يف دار ا سأل تيم يصح
دار ا سأل ح أل هناٌ كاخلم و ائ املعاصي و ه بقد بيا ما
كالنماح الفا د هناٌ (واجلواب) با حديث مم ول ا ه م ل يع ف تس ح مل ت ه ولو صح لتدولناه
بيا ان معناه ي اح ال اب يف دار احل ب مجعا بني ا دلمل"
وقال يف رده بيا ما قال ن موال احل ب غن ممل وم احمل بس بقد " :ييزأل ما كون اموا م اح اب غتناأل
ا ت احتها ابلعقد الفا د و ذا اح ابضا ىائهم ابلىت دون العقد الفا د".1
ويقول اإلمام ابو قدامة املقدصي " :وحي أل ال اب يف دار احل ب  ،كت ميه يف دار اإل سأل .وبه قال مالك
 ،وا ولابي  ،و بو يو ف  ،والراتعي  ،وإ

اق .

 1المجموع  / 9ص 392
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س ال اب بني مىيم وح ب يف دار احل ب .وبنه يف مىيمني يما يف دار احل ب ،
وقال بو حن فمل :
راب ب نهما .ملا روى مم ول  ،با النت صيا بي ه و يم ه قال  { :راب بني املىيمني و هل
احل ب يف دار احل ب } .و ن موا م م احمل ،وإ ا ح ها ا مان يف دار اإل سأل  ،تما مل يما كذلك
كان م احا.
ولنا ،قول عاىل  { :وح أل ال اب } .وقوله  { :الذيا أيكيون ال اب يقومون إ كما يقوأل الذس يتخ هنه
الر هنان ما املس}.
وقوله عاىل  { :اي يها الذيا آمنوا ا قوا ودروا ما بقي ما ال اب } .
وبموأل ا و ار يقتضي حت مي التفايل .وقوله {  :ما لاد و الداد تقد رِب } .باأل  ،وكذلك ائ
ا حاديث .و ن ما كان حم ما يف دار اإل سأل كان حم ما يف دار احل ب  ،كال اب بني املىيمني  ،ووربهم
 س احلديث  -م ل ع ص ته  ،وحيتمل ه راد النهي با دلك ،و ول ٌ ما ورد بت ميهالق آن ،و اه ت به الىنمل  ،وا عقد اإلمجا بيا حت ميه  ،خبرب جمهول  ،مل ي د يف ص ح  ،و مىند ،
و كتاب موهوق به  ،وهو مع دلك م ل حمتمل .
وحيتمل ن امل اد بقوله { :راب} .النهي با ال اب ،كقوله{ :تس رتث و تىوق و ذدال يف احلج } ،
وما دك وه ما اإلابحمل منتقض ابحل ب إدا دول دار اإل سأل ،تإن ماله م اح  ،إ ت ما ح ه ا مان،
وميما محيه بني املىيمني بيا ه ئمل التفايل  ،وهو حم أل ابإلمجا  ،تمذا هاهنا"1.
وكلس ه ا فيكون التعامل ابلراب يف داير احملاربني حمرم كما هو م هب اجلمهور ويـرد كلس من اصتدل

ابحلدي  ،أن مرصل ال تعرف صحت وإن صح فإن ليس بقطعي الداللة ،فال ترتك ال صوص احملكمة
الواردة يف حرمة ت اول الراب إىل نص مل تث ت صحت وال داللت .

ويردُ كلس من اصتدل أبن أموال احملاربني م احة من غري كقد ،أبن احباحتها ابإلصتغ ام بعد القتال
ال ي يحها بعقد حمرم ،فهي حالل إذا كانت غ يمة وحمرمة إذا كانت بعقد حمرم.

املسألة الثانية :حكه بيع املسله كلس بيع غري املسله:
ما ب ع املىيم بيا ب ع غري املىيم تالذس يرتذح ما كسأل هل العيم ه ذائز ن ا صل ت ه
اإلابحمل وإ ا ح أل ب ع املىيم بيا و ه املىيم حفاظاً ملا ب نهما ما اووال وحم مل دين مل ،ومثل هذه
 1المغني جزء  8ص .62
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ا ووال الدين مل غري موذودال مع غري املىيم ،تعيم بذلك ن هذا النهي واى ابملىيم ،مث إن احلديث
قد ص بيا دلك بقوله صيا بي ه و يم ( ي ع املىيم بيا ب ع و ه املىيم) ،تاحلمم ظاه
ِب ه مق د وورتاط اووال اإل سأل.
يقول الدكتور هالد املاجد" :اوتيف هل العيم يف حمم ب ع املىيم بيا ب ع غري املىيم ،وال اذح ذواله
وا كان غري املىيم دم ا أل غري دمي  ،ن ا صل احلل  ،والنهي ورد با ب ع ا خ بيا و ه  ،و
و ائه بيا و ائه و ومه بيا ومه  ،والمات مهما كا ني صفته ل س ِبخ ليمىيم ؛ إدا املقصود
اب ووال هنا ا ووال الدين مل".1

المبحث الخامس :مشاركة غير المسلمين ومضاربتهم.

الذس بي ه احملققني ما بيما املىيمني ه ول ليمىيم مراركمل غري املىيمني يف الت ارال كما وارٌ النت
صيا بي ه و يم ال هود يف لر و رب ،وهذه املراركمل يررتط ا ما الضواب والر وط ما يررتط لىائ
الر اكات بني املىيمني ،إ ن بعض هل العيم ا ت ب ن ييي املىيم مىدلمل ال ع والر ا حىت يضما
ن خيال ماله حم أل و يروبه راب .تقال غري واحد منهم ه ين ي ليمىيم مراركمل غري املىيم دون
رقابمل معامس ه املال مل و اإلو ا بي ها و ول ها بنفىه .كما ن ت يقاً ما هل العيم كىف ان واإلماأل محد
ك هوا مراركمل غري املىيمني ( واصمل اجملو و غري هل المتاب) ور مل ن يروهبا معاميمل حم ممل.
يقول ابن القيه " :قدأل ن ر ول اّلل صيا بي ه و يم واركهم – س ال هود -يف لر و رب ومث ها.
قال إ اق با إب اه م مسعني اب ب د اّلل ( س محد با حن ل)  ،و ئل با ال ذل يرارٌ ال هودس
والنص اي ،قال :يراركهم ،ولما ييي هو ال ع والر ا  ،ودلك م أيكيون ال اب ،ويىت يون ا موال .مث
قال بو ب د ( :دلك ِب م قالوا :ل س بي نا يف ا م ني ل) .قال إب اه م با ها ئ :مسعني اب ب د
قال يف وكمل ال هودس والنص اي :ك هه ،يع ين ،إ ن يمون املىيم الذس ال ع والر ا  .وقال
ا ه أل :دلني اب ب د با مراركمل ال هودس والنص اي ،قال :واركهم ،ولما خييو ال هودس والنص اي
ابملال دو ه؛ يمون هو يي ه ،ه يعمل ابل اب.
وقال إ ال ال اق با منص ال الالور :ق ل ب ب د اّلل :ق ل لى ال الالف ان :ما ى يف مر ال الالاركمل النص ال ال اي .قال :ما ما
ي ب بنك تما يع ين .قال محد :حىا .
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وقال ب د اّلل با محد :حدهين ب د ا بيا ،حدهنا محاد با اليممل قال :قال إاي با معاويمل :إدا والارٌ
املىيم ال هودس و النص اي ،وكا ني الدراهم مع املىيم تهو الذس يتص هبا يف الر ا وال ع ،تس ِب ،
و يدتعها إىل ال هودس والنص اي يعمسن ت ها ،ما ي ب ان.
وقال حن ل :قال بو ب د  :ما حب خمالهنته بى ال ال ب ما ا ال ال اب يف الر ال ال ا وال ع :هذا لف ه .قال
اخلسل يف " اجلامع "  :يعين اجملو ال ال الالي ،وحدهنا حن ل ن اب ب د قال :ما اجملو ال ال الالي تما حب خمالهنته
و معاميته.
قال اخلسل :و وربي ب د با حن ل قال :حدهين ب  -يف مويع آو قال :دلني بمي  -قيني له:
ى لي ذل ن يرال الالارٌ ال هودس والنصال ال اي؟ قالِ :ب  ،إ ه مون املعاميمل يف ال ع والرال ال ا إل ه،
يرال ال بيا دلك ،و يدبه حىت يعيم معاميته وب عه؛ تدما اجملو ال الالي تس حب خمالهنته و معاميته ،ه
يىت ل ما يىت يل هذا.
قال حن ل :وحدهنا بو الاليممل ،حدهنا ذ ي با حالأل قال :الالئل محاد با مرالالاركمل اجملو الالي قالِ :ب
بذلك .ق ل له :ت دتع إل ه ما ً مضال ال الالاربمل؟ قال . :قال حن ل قال بمي :يرال ال الالاركه و يضال ال الالاربه .وقال
ح ب :الدلني محد با حن ل قيني :ما قولك يف والكمل ال هودس والنصال اي؟ تم هه وقال :يع ين ،إ
ن يمون املىيم هو الذس ييي الر ا وال ع".1
المبحث السادس :اإلقتراض بين المسلم وغير المسلم.
ما ا قرتاش بني املى ال ال الاليم وغريه تا صال ال ال الل ت ه اإلابحمل يضال ال ال الاً ،تقد ه ني با النت ص ال ال الاليا

بي ه و ال ال الاليم

و ص ال ال ال ابه م كا وا يقرتي ال ال الالون ما غري املى ال ال الاليمني ،ومل ي د دل ل خيالف دلك إ ن هل العيم او ال ال الالرتطوا
لألق اش وا قرتاش مع غري املى الاليمني بعض الر ال وط دك ها الدكتور والد املاذد يف ر الالالته املختص ال ال يف
احمالاأل التعالامالل مع غري املىال ال ال ال ال ال الاليمني ح الث قالال " :ول إق اش غري املىال ال ال ال ال ال الاليم وا قرتاش مناله ،تقالد ه الني ن
املىيمني بيا بهد النت ال ال ال ال ال ال صيا
صيا

بي ه و يم ال ال ال ال ال ال كا وا يقرتيون ما ال هود يف املدينمل  ،ويق هم النت ال

بي ه و يم ال بيا دلك.
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ولما اورتط هل العيم لذلك بعض الر وط منها :
 -1ن يمون ق يا حىنا راب ت ه .
-2

يرت ب بيا إق ايهم ي ر ابملىيمني  ،كإق اش احملاربني .

 -3ن ي يب بيا ظا املىيمني رذو موا م إل هم إدا كا وا هم املق يني".1
المبحث السابع :ايداع الودائع واألمانات بين المسلم وغير المسلم
ول ليمىالاليم ق ول ودائع غري املىالاليمني  ،وإيدابهم مواله  ،لما يف حال اإليدا يرالالرتط مع كو م غري
حماربني كو م منا  ،م ث ي يب بيا ظنه بدأل و ا تهم  ،جب د ا ما مل  ،و املماطيمل يف ردها .
يقول ابن قدامة " :وا صل ت ها ( س الوديعمل) المتاب والىنمل واإلمجا ؛ ما المتاب تقول
عاىل {  :إن أيمكم ن ؤدوا ا ماقت إىل هيها } .
وقوله عاىل {  :تإن ما بعضمم بعضا تي ؤد الذس اؤمتا ما ته } .
و ما الىنمل تقول ر ول صيا بي ه و يم{ د ا ما مل إىل ما ائتمنك  ،و ختا ما وا ك }
وروس بنه بي ه الىسأل
{ ه كا ني بنده ودائع تيما راد ا ال ودبها بند أل ميا  ،و م بي ا ن ي دها بيا هيها } و ما
اإلمجا  ،تدمجع بيما كل بص بيا ذوال اإليدا وا ت دا  ،والعربال قتض ها  ،تإن ابلنا إل ها
حاذمل  ،تإ ه يتعذر بيا مج عهم حفظ موا م ِب فىهم  ،وحيتاذون إىل ما حيفظ م".2

ويتضالالح ما كسأل ابا قداممل ن ايدا ا ما مل مع غري املىالاليم ذائزال وحفظ ا ما مل له كذلك ذائزال ملا ه ني
ما تعل النت صاليا

بي ه و اليم مع كفار ق يش ق ل ه ه ،وكذلك بمسً اب التصال اب تا صالل يف

املىدلمل اإلابحمل.
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المبحث الثامن :الهدايا بين المسلم وغير المسلم
ول ليمىيم ق ول هديمل غري املىيم وإهدائه ،كما ق ل النت ال صيا بي ه و يم ال هديمل املقوقس ميك
مص  ،وكا ني ما يمنها ماريمل الق هن مل  ،وكما هدى بم ال ريي بنه ال وا له مركا حيمل ما
ح ي كان النت صيا بي ه و يم بهناها بم  ،تيم ينم النت بي ه دلك.
ه

إ

ول ن يهديه و ئا إدا كان ب ا ديمل غري مر و  ،كا ديمل بى ب ب د ما ب ادهم الدين مل.

وإدا هديني ليمىال ال الاليم هديمل ما غري املىال ال الاليمني احملاربني يف لما احل ب ،وكان هذا املىال ال الاليم ما قواد ذ ش
املىيمني و ما ذندهم ،تمثري ما الفقها بيا ن هذه ا ديمل غن ممل ليمىيمني ،ه بهناه إايها ووتاً
ما املىيمني بيا ال الب.
يقول ابن قدامة " :ول ق ول هديمل المفار ما هل احل ب { ن النت ص الاليا

بي ه و الاليم ق ل هديمل

املقوقس صالاحب مصال  } ،تإن كان دلك يف حال ال زو  ،تقال بو اخلهناب  :ما هداه املرالكون مري
اجل ش  ،و ل عض قواده  ،تهو غن ممل  ،ه يفعل دلك إ خلوته ما املىيمني .
ت اه هذا  ،ن ما هدس لحاد ال ب مل تهو له  ،وقال القاي ال ال ال ال ال الالي  :هو غن ممل يض ال ال ال ال ال الالا وإن كان ما دار
احل ب إىل دار اإل السأل  ،تهو ملا هدس له  ،الوا كان اإلماأل و غريه { ن النت صاليا بي ه و اليم
ق ل ا ديمل  } ،تما ني له دون غريه".1
وبا مسا بنني ب بم ري الالي
 -تد ني النت صال الاليا

بنها ،قالني" :قدمني مي  -وهي مر الكمل يف بهد ق يش إد باهدوا

بي ه و ال الاليم تقيني :اي ر ال الالول  ،إن مي قدمني وهي راغ مل ،تدصال الاليها ؟ قال:

عم صيي مك".2
وإابحمل ا دااي بني املىال ال الاليمني وغريهم يىال ال الالتيزأل الت ابب واملودال القي مل الا ا
وإحىان وب روص ت ه اإل سأل بيا ن خيي دلك وا ال قي مل ل ري املىيمني.
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بنها ،بل هي صال ال الاليمل

قال ابن حجر" :إن الرب والصيمل واإلحىان يىتيزأل الت ابب والتوادد املنهي بنه يف قوله عاىل( :
ِجتد قالوما يالؤِمنون ِاب هّللِ وال الوِأل ِ
اّلل ور وله ).2" 1
الو ِ يالواديون ما حا هد ه
ً

المبحث التاسع :اإلنف اق على غير المسلم إذا كان ممن يلزم المسلم نفقته إذا كان مسلماً.
ما اإل فاق بيا غري املىاليم إدا كان مما ييزأل املىاليم اإل فاق بي ه إدا كان مىاليماً كا ب و ا أل و اجلد
و اجلده تدهل العيم يف وذوب اإل فاق بي ه بيا قولني:
ت يو ر ى بدأل وذوب النفقمل وقا الوا دلك بيا ن املرياي يىالالق بني املىالاليم وغري املىالاليم بنص احلديث
الذس رواه ال خارس  " :ي ي املىيم المات و المات املىيم ".3
ور ى ت يو آو وذوب النفقمل بيا غري املى ال الاليم وهو الص ال ال ح ن النفقمل يزمه لعموأل ص ال الالوى المتاب
والىالالنمل ومل ي د ختص ال ص هذه النصالالوى ابملىالاليمني تق  ،وما قا حقوق النفقمل مقوق املرياي ،تد الالق
النفقمل بنا اً بيا ن املرياي يىال ال الالق بني املىال ال الاليم وغريه تقد بمل ق ا ال ال الاً تا ال ال الالداً إلوتس العيمل تاملرياي
م ناه بيا النص ال واملوا ال خبس النفقمل تإ ا صيمل وموا اال ما حقوق الق ابمل.

يقول ابن القيه يف كتـابـ أحكـام أهـل الـ مـة " :تالإن ق ِالل :تمالا قولون يف وذوب اإل فالاق بيا ا قالارب
مع اوتس الالالديا؟ .لقولالاله الالارٌ و عالالاىل (وبيا الوا ِر ِ
ي مثالل دلالالك) واوتس الالالديا مينع املرياي ،ق الالل:

ما ا قارب مهنيقاً تس جتب فقتهم مع اوتس الديا؛ و ما بمود النىال ال ال ال ال ال الالب تف هم روايتان :إحدامها
جتب فقتهما لذلك ،والثا مل :ب ،لتد يكد ق ابتهم ابلعص مل.
وحما يعض ا صال ال ال ال ال ال ال الاب يف وذوب فقالمل ا قالارب مهنيقالاً  -مع اوتس الالديا  -اله إن منع وذوب
اإل فالاق منع يف ال ال ال ال ال ال الالائ ا قالارب ،وإن ملالا يما مالا عالاً مل مينع يف حو ق ابالمل المسلالمل ،كالال ق وال ىن .تالدمالا ن
يمون ما عاً يف ق ابمل دون ق ابمل تس وذه له؛ و يصالالح التعي ل بتدكد الق ابمل ،ن ا خ وا وني ق ب ما
و د ال نات.
والذس يقوِأل بي ه الدل ل وذوب اإل فاق وإن اوتيف الدينان ،لقوله عاىل( :ووص ال ال ال ال ال ال نا اإل ى ال ال ال ال ال الالان بوالديه
حى ال ال ال الناً وإن ذاهداٌ بيا ن ر ال ال ال ال ٌِ ب ما ل س لك به ِبيم تس ِهنعهما ،إيل م ِذعمم تد ئمم ا كنتم
عميون) ول س ما اإلحىالالان و ما املع و ٌ ب ه و مه يف غايمل الضال ورال والفاقمل ،وهو يف غايمل ال ىن،
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الالارٌ و عالالاىل قالالاطعي ال حمِ ،وب م قهن عتهالالا و وذالالب حقهالالا وإن كالالا الالني كالالات ال .قالالال عال ِ
الاىل:
وقالالد دأل
(وا قوا الذس ى ال الا لون به وا رحاأل) وقال عاىل( :والذيا ينقض ال الون بهد اّلل ِما بعد م ثاقه ويالقهنعون
ما م بِه ن يوصالل) ويف احلديث ( .يدول اجلنمل قاطع رحم ) ،1وال حم معيقمل بىالاق الع ش قول:
اي رب صالالل ما وصالاليين ،واقهنع ما قهنعين) ول س ما صالاليمل ال حم ٌ الق ابمل يك ذوباً وبهنرالاً وب ايً،
وق ي ه ما ب م النا ما ً .وص الاليمل ال حم واذ مل وإن كا ني لمات  ،تيه دينه وليواص الالل دينه .وق ا النفقمل
بيا املرياي ق ا تا ال ال الالد تإن املرياي م ناه بيا النص ال ال ال ال واملوا ال خبس النفقمل تإ ا ص ال ال الاليمل وموا ال ال الالاال ما
حقوق الق ابمل .وقد ذعل اّلل ليق ابمل حقاً  -وإن كا ني كات ال  -تالمف يىالالق حقوقها يف الد ا :قال
عاىل( :واب دوا و ر ال الكوا به و ال ال ئاً وِابلوالديا إحى ال الالاقً ،وبِذس الق ِب وال التاما واملى ال الالاكني واجلار
دس الق ِب واجلا ِر اجلنب ،والص ال ال الاحب ابجلنب واب ِا الى ال ال ال ِل وما ميمني ميا مم ) .وكل ما دك يف هذه
اليمل ت قه واذب وإن كان كات اً ،تما ابل دس الق ِب وحده خي ج ما مجيمل ما وصال ال ال ال ال الالا اّلل ابإلحىال ال ال ال ال الالان
إل ه؟ ور اإلحىالان الذس ول إو اذه ما اليمل هو اإل فاق بي ه بند يال ور ه وحاذته ،وإ تم ف
يوصال الالا ابإلحىال الالان إل ه يف احلالمل الا حيتاج إىل اإلحىال الالان ،و ب له اإلحىال الالان حوج ما كان إل ه؟
واّلل ال ال ال ال ا ه و عاىل ح أل قهن عمل ال حم وإن كا ني كات ال .و ٌ رمحه ميوت ذوباً وبهنر ال ال ال الاً وهو ما غىن
النا و قدرهم بيا دتع ي ور ه ب م قهن عمل".2
المبحث العاشر :اإلستف ادة من الخدمات والمساعدات اإلجتماعية.
الذس ي ه ما مقاصال الالد الر ال ال يعمل ن اإل ال الالتفادال ما اخلدمات واملىال الالابدات اإلذتماب مل املوذودال يف بسد
ال ب م ذائز ملا احتاج إل ها ،ودبته الض ال ال ال ال ورال إىل دلك ،إ ه ول المذب ما ذل احلص ال ال ال الالول
بي ها ،تس ول ن يدبي املىال ال ال ال الاليم ه طيو لوذته ل صال ال ال ال الالل بيا يك املىال ال ال ال الالابدات و ل صال ال ال ال الالل بيا
مىال ال ال ال ال ال الالابدات كرب ،و ول اخلدا والت الايل لي صال ال ال ال ال ال الالول بي هالا ،تس ول ملا مل متمالل ت اله الرال ال ال ال ال ال ال وط
واملواصفات الا ويعتها اجلهات املعن مل ن يت ايل ل صل بيا يك اإلباقت واملىابدات.
يقول ر ال ال ال ال الالول صال ال ال ال الاليا بي ه و ال ال ال ال الاليم" :إايكم والمذب تإن المذب يهدس إىل الف ور وإن الف ور
يهالدس إىل النالار وإن ال ذالل ل مالذب ويت ى المالذب حىت يمتالب بنالد كالذااب وبي مم ابلصال ال ال ال ال ال الالدق تالإن
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الصدق يهدس إىل الرب وإن الرب يهدس إىل اجلنمل وإن ال ذل ل صدق ويت ى الصدق حىت يمتب بند
صديقا".1

الفصل الثاين  :أحكام غري املسلمني يف الزكاة :

المبحث األول :هل بجوز دفع زكاة المال والفطر لغير المسلمين؟
ول دتع لكاال املال ولكاال الفهن إىل غري املىاليمني (مع فصال ل يف الهم

الصال ح ما قوال هل العيم ه
املؤلفمل قيوهبم) ،لقول النت ال ال ال صيا بي ه و يم ال ال ال ملعاد حني بعثه إىل ال ما  " :إ ك أتيت قوما ما هل
و ي ر ول تإن هم طابوا لذلك تدبيمهم ن اترتش
المتاب تادبهم إىل وهادال ن اله إ
بي هم مخس صيوات يف كل يوأل ول يمل تإن هم طابوا لذلك تدبيمهم ن اترتش بي هم صدقمل ال (وهي
الزكاال ن الصدقمل ل ىني ت ياً) ال ال ال ال ؤوذ ما غن ائهم ترتد يف تق ائهم تإن هم طابوا لذلك تإايٌ وك ائم
موا م وا و دبا امل يوأل تإ ه ل س ب نها وبني ح اب".2
تاحلديث يرري إىل ن الزكاال هي ما املىيمني يف املىيمني دون غريهم تتؤوذ ما غن ا املىيمني و عهنا
لفق ائهم ،إ ن بعض هل العيم ر ى ن املؤلفمل قيوهبم ،هم ما مل يدول اإل ال ال ال ال الالسأل بعد ،وقال بعضال ال ال ال الالهم
م ما كا وا حديثي بهد و سأل.
يقول اإلمام الطربي يف تفسـ ـ ــري املؤلفة قلوهبه " :با احلىال ال ال الالا(:واملؤلفمل قيوهبم) : ،الذيا يالؤلهفون بيا
اإل سأل.
وبا قتادال :و ما "املؤلفمل قيوهبم" ،تدق ما ا ب اب وما غريهم ،كان ت ص ال ال ال ال الاليا بي ه و ال ال ال ال الاليم
يتدلفهم ابلعهن مل ك ما يؤمنوا.
وبا معقل با ب د قال :ال ال الالدلني الزه س با قوله(:واملؤلفمل قيوهبم) ،تقال :ما ال ال الاليم ما يهودس و
ص اي .قيني :وإن كان غنًّا؟ قال :وإن كان غنًّا.

 1مختصر صحيح مسلم ( 1809
 2أخرجه البخاري ج/ 3ص207
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ويف روايمل و ى قال :ما هو يهودس و ص اي".1
وي ى بعض الىالاليف ن الالهم املؤلفمل قيوهبم مل يعد ابق اً بل كان واصالاً يف بهد النت صالاليا

بي ه و اليم

يقول الطربي " :با احلىا يف (واملؤلفمل قيوهبم) ،قال :ما "املؤلفمل قيوهبم" تي س ال وأل.
2
وكن كامر قال:مل ي و يف النا ال وأل ما املؤلفمل قيوهبم إ ا كا وا بيا بهد النت صيا بي ه و يم"
وقىال ال الم بعض هل العيم املؤلفمل قيوهبم إىل قىال ال الالمني :كفار ومىال ال الاليمون ويال ال ال بوا لمل قىال ال الالم مثيمل وذعيوا له

حمماً .ومن هؤالء العلماء اإلمام ال غوي حي يقول " :املؤلفمل قيوهبم ،وهم قى الالمان :قى الالم مى الاليمون،

وقىالالم كفار .تدما املىالاليمون :تقىالالمان ،قىالالم دويوا يف اإل الالسأل و تهم يالالع فمل ت ه ،تمان النت صالاليا
بي ه و ال ال الاليم يعهن هم أتل ًفا كما بهنا ب نمل با بدر ،وا ق با حابس ،والع ا با م دا  ،و ال ال الاليموا
و تهم قويمل يف اإل ال ال ال ال الالسأل ،وهم وال ال ال ال ال تا يف قومهم مثل :بدس با حامت ،و ِ
الزب ِقان با بدر ،تمان يعهن هم
أتل ًف الا لقومهم ،و غ ً الا مثالالا م يف اإل ال ال ال ال ال ال الالسأل ،تهؤ ول لإلمالالاأل ن يعهن هم ما مخس مخس ال ن مالالمل،
والفي ال الالهم النت صال الاليا بي ه و ال الاليم ،وكان النت صال الاليا بي ه و ال الاليم يعهن هم ما دلك و يعهن هم
ما الصدقات.
والقىال ال الالم الثاي ما مؤلفمل املىال ال الاليمني :ن يمون قوأل ما املىال ال الاليمني ولا قوأل كفار يف مويال ال الالع متالن ٍ
اط ( س
ي هم ذ وش املى الاليمني إ ؤ مل كثريال وهم اهدون ،إما لض الالعف تهم و لض الالعف حا م،
بع د)
ت ول لإلماأل ن يعهن هم ما ال ال ال ال الالهم ال زاال ما مال الصال ال ال ال الالدقمل .وق ل :ما ال ال ال ال الالهم املؤلفمل .ومنهم قوأل ولا
مجابمل ما ما عي الزكاال أيوذون منهم الزكاال حيميو ا إىل اإلماأل ،ت عهن هم اإلماأل ما ال ال ال ال ال ال الالهم املؤلفمل"  .مث

قال " :وق ل :ما المفار ما املؤلفمل :تهو ما خير ال ال ال الالا و ال ال ال ال ه منهم ،و ي ذا إ ال ال ال الالسمه ،ترييد اإلماأل ن
حذرا ما و ال ال ال ه ،و يعهني دلك غ ا له يف اإل ال ال الالسأل تقد كان النت ص ال ال الاليا بي ه و ال ال الاليم
يعهني هذا ً
يعهن هم ما مخس اخلمس ،كما بهنا صال الالفوان با م مل لِما ي ى ما م يه إىل اإل ال الالسأل ،ما ال وأل تقد ب هز
اإل سأل تيه احلمد ،و غناه ن يالتدلهف بي ه رذال ،تس يعهنا مر ٌ أتل ًفا مال ،وقد قال هبذا كثري ما
هل العيم ن املؤلفمل منقهنعمل و الالهمهم الالاق  .روس دلك با بم ممل ،وهو قول الر الالعت ،وبه قال مالك
والثورس ،و ص اب ال س ،وإ اق با راهويه.
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وقال قوأل :ال ال ال ال الالهمهم ابني ،ي وى دلك با احلىال ال ال ال الالا ،وهو قول الزه س ،و ب ذعف حممد با بيي ،و ب
هور ،وقال محد :يعهنون إن احتاج املىيمون إىل دلك".1
ويقول ابن القيه " :تإن ق ل :تهل قولون بدتع الزكوات والمفارات إل ه؟ ق ل :إن كان يف املىالالدلمل إمجا
معيوأل مل ز خم الالالفتهم ،وإن مل يما ت ه الالا إمج الالا احت الالاج القول بعيم اجلوال إىل دل الالل .والف ق بني الزك الالاال
والنفقمل ن الزكاال حو اّلل ،ت يالالها بيا ا غن ا ص ال يف ذهات مع نه ،وهي ب ادال يرالالرتط ا الن مل و
ؤدى بفعل ال ري و ىال ال ال ال الالق ضال ال ال ال الالي الزمان ،و جتول بيا رق قه وهبائمه ،والنفقمل خبس دلك ،تق ا
حد ال ابني بيا الو ق ا تا الالد .مث يقال :إن مل يما ب نهما ت ق و إمجا تاحلو التىالالويمل؛ وإن كان
ب نهما ت ق امتنع اإلحلاق".2
ومما قدأل يت نب ه ول دتع الزكاال إىل غري املى ال ال ال ال ال الاليمني بموماً ن احلديث ص بيا ن الزكاال ؤوذ
ما غن ا املى ال ال ال ال الاليمني و د بيا تق ائهم ،و ما دتع الزكاال ل ري املى ال ال ال ال الاليمني ما ال ال ال ال الالهم املؤلفمل قيوهبم تدقوال
العيما يف اه ات هذا الى ال ال ال ال ال الالهم مت اينمل كما ال ال ال ال ال ال و يف قو ت اإلماأل الهنربس واإلماأل ال وس ولما الذس
ي ه ن الىهم ه ني بدل ل و بي تس ول رتعه إ بدل ل و بي آو  ،كما هي القابدال بند ا صول ني
تعيا هذا تى ال ال ال ال الالهم املؤلفمل قيوهبم يعمل به إدا اقتض ال ال ال ال الالني احلاذمل لذلك ومىت كا ني املص ال ال ال ال الالي مل مت ققمل و
املفىدال مدتوبمل با املىيمني.
المبحث الثاني :هل تجوز مطلق الصدقة على غير المسلمين؟
ما الص ال ال الالدقمل بيا غري املى ال ال الاليم -إدا كان غري ح ب -ت ائزال ،لعموأل ا دلمل الواردال يف تض ال ال الالل الص ال ال الالدقمل ومل
ختتص املىيمني دون غريهم تييمىيم ن يتصدق بيا غري املىيم واصمل إدا كان ما ق ابته ،وله ن يصيه
ابلعهنالا  ،ويهالدس إل اله  ،ويم ماله الالاله  ،ويمالاتئاله بيا املع و  ،ن دلالك كياله ما الرب امل الاح قالدمياله م
بقول

بز وذل ال ال ال ال ال ال ال ال " ينهاكم

و قىهنوا إل هم إن

با الذيا مل يقا يوكم يف الديا ومل خي ذوكم ما دايركم ن ربوهم

حيب املقىهنني "3؛ ولعموأل قول النت ال ال صيا

 1تفسير البغوي /4ص64

 2أحكام أهل الذمة /1ص141
3
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بي ه و يم ال ال " ويف كل ك د رط مل

ذ " . 1وحلديث مسا بنني ب بم الصالالديو ن مها ذا ا راغ مل يف صالاليتها وهي مر الكمل تا الالتدد ني
ر ول

ن تصدق بيا مها تددن ا.

الخ ات مة:

ويف وتاأل هذا ال ث املتوايع ر ينا ك ف ح ى الرار احلم م بيا ي و وذ ه مىائل املعامست
املال مل مع غري املىيمني ،وك ف ذعل الرار موال غري املىيمني حمرتممل و ول التعدس بي ها،
وا تع ينا بعض ا حماأل املال مل اخلاصمل ب ري املىيمني والا ي ه ما جمموبها ،ح ى اإل سأل بيا
العدل والقى بني النا وبيا حفظ موا م وحقوقهم وبيا حىا التعامل معهم مامل ي د وا و ا ال إىل
املىيمني.

و خيفا ن مثل هذا املويو يىتوب ه مث مص مثل هذا ،بل حيتاج إىل درا مل وا تفايمل يف كثري
ما م احثه ،كما حيتاج إىل إ تممال مج ع امل احث الف ب مل املتعيقمل به.
وقد بزمني بيا مث مج ع حماأل ويواب التعامل مع غري املىيمني ملا ا ما مه مل ابل مل وحاذمل
ما مل لدى املىيمني الذيا يع رون يف بسد ال ب واصمل وبسد غري املىيمني باممل تد دل العون
التوت و ،و بيم.
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