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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبعد:. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 فإن هذا املوضوع يدور على احملور التايل:
َدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعلَيْ َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ لُوبُ ُهْم َوِِف الرِّقَاِب أواًل: قول اهلل تعاىل:  َا الصم )ِإَّنم

َن الّلِه َوالّلُه َعلِيٌم َحِكيٌم(َواْلغَارِِمنَي َوِِف َسبِيِل الّلِه َواْبِن السمبِيِل َفرِ   [06التوبة:] يَضًة مِّ
ُْم ثانيًا: قول اهلل تعاىل:  ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِِبَا َوَصلِّ َعلَْيِهْم ِإنم َصالََتَك َسَكٌن ِلم )ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتطَهِّ

 [161]التوبة: َوالّلُه َسَِيٌع َعلِيٌم(
حني  صلى اهلل عليه وسلم إذ قال له رسول اهلل ،رضي اهلل عنه خان من حديث معاذثالثًا: ما رواه الشي

إله إال اهلل  اليشهدوا أن ، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن إنك ستأيت قومًا من أهل الكتاب)أرسله إىل اليمن: 
ِف كل يوم  طاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلواتأوأن حممدًا رسول اهلل، فإن هم 

وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتّد على 
 احلديث. (فقرائهم ..

 مث إن الشق األول منه، وهو حكم إعطاء غري املسلمني من الزكاة، يتفرع القول فيه من النظر ِف إحدى
 الفقر وما ِف معناه كاملسكنة .. ننظر أواًل فيما تستوجبه علةفل ،فالتأل علتني لذلك، مها علة الفقر، وعلة

 أواًل: علة الفقر: 

عقد على نهب وأتباعهم، أن اإلمجاع قد ااع األدلة والرجوع إىل ما استظهره فقرره أئمة املذيبدو من تتبّ 
ا ِف معناه، فإن أن علة الفقر مشروط فيها اإلسالم. أي إذا روعيت سببية االحتياج الذي يشمل الفقر وم

  :وأساس ذلك سببية ذلك ال تصبح تامة تربر ألصحاِبا حق أخذهم الزكاة إال إن كانوا مسلمني.
هم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ فأخربِ ..)قول رسول اهلل ِف حديث معاذ السابق ذكره  :أولا 

 ىل املسلمني.إ فقرائهم" عائد"أغنيائهم" و"وواضح أن الضمري ِف  (من أغنيائهم فرتّد على فقرائهم

أنه أعطى زكاة املال أو  صلى اهلل عليه وسلم. فلم يؤثر ومل يصح عنه صلى اهلل عليه وسلم فعله ثانياا:
 االحتياج وحدها.و الفطر أو أمر بإعطائها لغري املسلمني لعلة الفقر 

ال تأثري فيها ِلذا احلكم ِف حق  الفقراء واالحتياج ن الدليلني مت االتفاق على أن علةواعتماداً على هذي
 غري املسلمني، بل النصوص الدالة على خالف ذلك.

 وإليك طائفة من نصوص األئمة ِف بيان هذا الذي مت االتفاق عليه.
مني أموال املشركني لل املس)إن اهلل خوّ  :يقول اإلمام الشافعي ِف األم، بعد كالم طويل وعرض لألدلة
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)وقد جعل صدقات املسلمني مردودة فيهم كما َسى ال على من خالف  :قالمث  ال املشركني أمواِلم(
 (1)دينهم(

مث نقل  ال تعطى لكافر..( العلم خالفًا ِف أن زكاة األموال)ال نعلم بني أهل  :وقال ابن قدامة ِف املغين
 (2)موال شيئًا(عنه من أهل العلم أن الذمي ال يعطى من زكاة األ)أمجع كل من حنفظ  :عن ابن املنذر قوله

خالف  وعلق ابن عابدين عليه قائاًل: )إذ ال ،)وال تدفع إىل ذمي حلديث معاذ( :وقال ِف الدر املختار
 (1)قرائهم(ففكذا ِف  ،أن الضمري ِف أغنيائهم يرجع للمسلمني

لكن رأيت ِف احمليط من كتاب الكسب، ذكر حممد ِف السري الكبري: ال بأس مث قال ابن عابدين: )
بعث  صلى اهلل عليه وسلمسلم أن يعطي كافرًا حربيًا أو ذميًا، وأن يقبل اِلدية منه، ملا روي أن النيب للم

على  هاقار مخسمائة دينار إىل مكة حني قحطوا وأمر بدفعها إىل أيب سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليف
 .(4)مكارم األخالق( واإلهداء إىل الغري من ،حممودة ِف كل دينوألن صلة الرحم فقراء مكة، 

أقول: وواضح أن هذا الذي نقله ابن عابدين عن السري الكبري خارج عن حمل البحث، وهو حكم 
إعطاء زكاة املال لغري املسلمني. أما املنح واِلدايا وعموم ما يدخل ِف الصدقات املندوبة فخارج عن املعىن 

إليه عامة الفقهاء، على أن املراد مبا ذكره ِف عليه حديث معاذ الذي هو الدليل األول ملا ذهب الذي دل 
 ، فالقول به خرق لإلمجاع وهو مرفوض.زكويم ال السري الكبري إن كان املالَ 

)ويشرتط فيما عدا املؤلمف إسالم وحرية وعدم بنوة وقال ِف تدريب السالك إىل أقرب املسالك: 
 .(5)ِلاشم(

َا اس وآخرين أن املراد بالفقراء ِف قوله تعاىل: موال عن ابن عبِف كتابه األ وقد نقل أبو عبيد )ِإَّنم
َدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكنيِ  الذين هاجروا إىل املدينة، وأن املراد باملساكني فيه الذي مل يهاجروا، ولعل  ..(الصم

 (0)املراد الذين مل يتح ِلم أن يهاجروا.
ال تعطى لغري املسلمني، إذ املهاجرون ِف سبيل اهلل أول أقول: وهذا الذي رواه أبو عبيد يؤكد أن الزكاة 

للهم ادون سائر املسلمني. من من يدخل ِف عموم اللفظ، ولكن ال معىن لتخصيص املهاجرين ِبذا احلق 

                         
  ، طبعة دار قتيبة بدمشق، بتحقيق الشيخ أمحد حسون.205-4/204( األم للشافعي: 1)
  على املقنع. ، مع الشرح الكبري4/520املغين البن قدامة: ( 2)
  . 2/151( الدر املختار مع حاشية ابن عابدين: 1)

 املرجع السابق. (4)

 ، طبعة بريوت.2/110تدريب املسالك:   (5)
 طبعة بريوت. 595األموال: ص   (1)
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أن اآلية نزلت بسببهم تنويهًا بفضلهم ومتييزاً ِلم عمن  –إن صح النقل عنه  –إال أن يكون مراد ابن عباس 
َدقَاِت فَِإْن ُأْعطُوْا ِمنْ َها َرُضوْا َوِإن ملْم يُ ْعطَْوْا ِمنَها ِإَذا قبل هذه اآلية: ) قال اهلل عنهم ن يَ ْلِمُزَك ِِف الصم َوِمنْ ُهم مم
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فال  –كما هو معلوم   –[. ولكن العربة 55:التوبة] (ُهْم َيْسَخطُونَ 

 كما ال موجب لتخصيص املساكني مبن مل يهاجر منهم.  موجب لتخصيص الفقراء باملهاجرين منهم،
ال يعطى من الزكاة كافر ال لتأليف وال لغريه، نعم جيوز و )وفّصل ابن حجر اِليتمي من الشافعية فقال: 

 .(1)ال واحلفاظ وحنوهم كفاراً مستأجرين من سهم العامل، ألن ذلك أجرة ال زكاة(أن يكون الكتّاب واحُلمم 
هذا الذي نقلت بعضه من دالئل إمجاع العلماء على أن الفقر وما ِف حكمه من  أقول: وإذا ثبت

 وجوه احلاجة ال يكون علة تامة ِف استحقاق الزكاة إال بشرط اإلسالم، فال وجه إذن ملخالفة ذلك.
 –وهم مسلمون ِف الظاهر  –بل إنك لرتى ِف حديث القرآن عمن يلمزون رسول اهلل ِف الصدقات 

أي الزكاة من حق الفقراء  ذي واجههم به إذ قضى جبعل الصدقة،ه لعملهم، مث ِف الرد الوِف استنكار 
واملساكني ... أي أولئك الذين ميتازون عنهم بصدق الطوية وحقيقة اإلسالم، أقول: إنك لرتى ِف هذا 

 السياق أبلغ دليل على هذا الذي مت اتفاق العلماء عليه.
من وجوه املربات والصدقات،  االتضيق ِف مصرف الزكاة دون غريهولعل سائاًل يقول: ففيم كان هذا 

 وغريهم؟ حىت جاز صرف هذه األنواع الثانية للمسلمني
لألغنياء املسلمني مقابل ما فات  امسؤوليتهولعل اجلواب يتمثل ِف التايل: أما الزكاة فتبعة حيّمل اهلل 

سبٌق هو ق إليهم. أما املربات والصدقات العامة فإَّنا من ذلك، فينبغي أن يكون مرّد هذا احلالفقراء إخواهنم 
 وما على احملسنني من سبيل. ،إىل فضيلة وإحسان، وسبيلها كل ما يتفق مع املبادئ اإلنسانية املثلى

 فالتأل ثانيًا: علة: 

ة، ياستجالب القلوب للود واملآنسة. وقد جعل البيان اإلِلي له سهمًا من سهام األموال الزكو  التألفو  
 باحلاجة إىل استجالب قلوِبم إىل حمبة اإلسالم واألنس به.ن به تألف من يشعر املسلمو  بتغىيُ 

مث إن علماء الشريعة اإلسالمية اختلفوا، فمنهم من ذهب إىل أن الذين يُتألف قلوِبم ِبذا السهم من 
جة إىل أن يزدادوا وثوقًا سهام األموال الزكوية هم الذين دخلوا اإلسالم حديثًا، وِبم أو باملسلمني حا

.. ومنهم من ذهب إىل أهنم عامة من يرجى إسالمهم أو يرجى ثبوهتم على  باإلسالم واستئناسًا به
.. مث إهنم اختلفوا ِف  اإلسالم، وعلى ذلك فإن سهم املؤلفة قلوِبم يشمل الكافرين واملسلمني على السواء

، فمنهم من رأى أن احلاجة إىل تألف صلى اهلل عليه وسلمبقاء هذا السهم خاّصًا ِبم بعد وفاة رسول اهلل 
                         

 . طبعة دار املنهاج.129املنهاج القومي: ص   (2)
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اإلسالم وتكامل الفتح اإلسالمي، ومنهم من ذهب إىل أن سهمهم هذا نسخ ِف قلوِبم زالت بعد انتشار 
، ومنهم من ذهب إىل أن سهمهم باق إىل يوم القيامة، يعطى منه صلى اهلل عليه وسلمحياة رسول اهلل 

 ذهب األول واملسلم دون غريه على املذهب الثاين.الكافر واملسلم على امل
وها حنن نعرض موجزاً ِلذا اخلالف مع الدليل الذي استدل به كل من أصحاب هذه املذاهب على ما 
ذهب إليه، مث نناقش األدلة، وننتهي إىل ما قد نرى أنه األقرب إىل األدلة وأكثر انسجامًا مع مصلحة 

 املسلمني ِف هذا العصر.
 مام الشافعي ِف األم:قال اإل

وال يعطى من الصدقة مشرك يُتألف على اإلسالم. فإن قال  ،)واملؤلفة قلوِبم من دخل ِف اإلسالم
صلى اهلل ، فتلك العطايا من الفيء ومن مال النيب فةقائل: أعطى النيب عام حنني بعض املشركني من املؤلم 

 .(1)عطي من ماله(خاصته، ال من مال الصدقة، ومباح له أن ي عليه وسلم
)وال يُعطى أحد من املؤلفة قلوِبم على اإلسالم، وال إن كان مسلمًا إال أن ينزل وقال بعد ذلك: 

باملسلمني نازلة ال تكون الطاعة فيها للوايل قائمة، وتكون بالد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد أو كثرة األهل 
 .(2)(وَن منها الشيء على قدر ما يرى اإلمام..ْعطَ ، أو يكون ال يوثق بثباهتم، فَ ي ُ ءأو منعهم من األدا

، )واملؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسالم غريه :وقال النووي ِف املنهاج
 واملذهب أهنم يعطون من الزكاة(.

سالم، أو )والقول الثاين: ال يعطون ألن اهلل أعز اإل :وعلق الشربيين ِف شرحه للمنهاج على هذا بقوله
  .َغيِنَ عن التأليف باملال(

وخرج بقوله من أسلم، مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسالمهم ومن ُُيشى شرهم فال يعطون )مث قال: 
 .(1)من الزكاة قطعًا لإلمجاع وال من غريها على األظهر(

 فهذا هو الراجح أو األظهر من أحد قويل الشافعي وهو املعتمد لدى أصحابه.
 احلنابلة ِف ذلك. هما يقول ةخالص وإليك اآلن

مث فّصل  كونه مؤلفًا على ما سنذكره(ل)وال يعطى الكافر من الزكاة إال  :جاء ِف املغين البن قدامه قوله
صلى اهلل عليه )قال الشعيب ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: انقطع سهم املؤلفة بعد رسول اهلل  :فقال

                         
 .205، 4/204( األم: 1)

 4/204( األم: 2)

 ط احلليب مبصر.1/169بيين: ( مغين احملتاج للشر 1)
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حبال، قالوا وقد نقل عن أن يُتألف عليه رجال، فال يعطى مشرك تألفًا  وقد أعز اهلل اإلسالم وأغناه وسلم
وأقول: هو القول املخالف للظاهر من أحد قويل الشافعي، أما الظاهر املعتمد فهو بقاء ، هذا عن عمر(

 وقد مّر بيانه. سهمهم إىل يوم القيامة. 
.. وكان   األصناف الذين َّسى الصدقة ِلمفإن اهلل َسى املؤلفة ِف ،)ولنا كتاب اهلل وسنة رسولهمث قال: 

مث أطال ِف بيان أن هذا  ،..( ة ومل يزل كذلك حىت ماتر رسول اهلل يعطي املؤلفة كثريًا ِف أخبار مشهو 
 .(1)احلكم مل ينسخ وليس مثة دليل يصحح دعوى النسخ(

مون، وهم مجيعًا السادة )املؤلفة قلوِبم قسمان: كفار ومسلوقال ابن قدامة املقدسي ِف الشرح الكبري: 
 ل عن أيب حنيفة قوله بانقطاع سهمهم. مث نق ..( املطاعون ِف عشائرهم

 (2)قال: وهو أحد قويل الشافعي.
واملالكية خمتلفون ِف املؤلفة قلوِبم أهم املسلمون فقط، أم يشملون الكافرين أيضًا إذا كانت احلاجة إىل 

 قاء حكمهم إىل اليوم. تألف قلوِبم موجودة، وخمتلفون أيضًا ِف ب
فالكفار يُعطون ترغيبًا ِف اإلسالم، وقيل هم  ،املؤلفة قلوِبم)وأما : ِف القوانني الفقهية ئقال ابن جز 

 .(1)(اء عنهمغنمسلمون، ويعطون ليتمكن إمياهنم. واختلف هل بقي حكمهم أو سقط لالست
املؤلفة قلوِبم، وِف استمرارية احلكم  ِف الشرح الصغري هذا اخلالف ِف كل من صفة ونقل الدردير أيضاً 

 (4)باستحقاقهم. وروى ابن رشد عن اإلمام مالك القول بأنه ال مؤلفَة اليوم لزوال احلاجة إىل تألف قلوِبم.
)واملؤلفة قلبه هو الكافر املرجو إسالمه وإعانته وقال ِف شرح تدريب السالك إىل أقرب املسالك: 

 :مث قال ، يتمكن اإلميان ِف قلبه، والقول األول راجح نقاًل ودلياًل(لإلسالم، وقيل هو الذي أسلم ومل
أقول وقد ذكر حنوًا من  ،إليهم يسقط حقهم( حيتج)ويعطى املؤلفة قلوِبم عند احلاجة إىل ذلك، وإن مل 

 .(5) كتابه أحكام القرآنِفعريب الذلك ابن 
 .(0)وذكر القرطيب أن مشهور مذهب مالك أن سهم املؤلفة انقطع بعز اإلسالم وظهوره

                         
 .ط دار الفكر دمشق520، 510( املغين البن قدامة: 2)
   .ط دار الفكر بدمشق092( الشرح الكبري للمقنع: 1)
  .165القوانني الفقهية: ص (1)
 ، ط دار الفكر.1/226بدية اجملتهد:  (2)

إلسالمي بريوت، وانظر أحكام القرآن البن ، دار الغرب ا119تدريب السالك للشيخ عبد العزيز محد آل مبارك: ص (1)
 .2/900العريب: 

 ط مؤسسة الرسالة. 16/205انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب:  (4)
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 :على السواء، قالوا لكافرين واملسلمنيل هأما احلنفية فقد ذهب جلهم إىل أن سهم املؤلفة يعطى من
ع د النسخ عليه. فقد روى الكاساين إمجا و ولكن انقطع عنهم سهمهم هذا لزوال علة التألف، أو لور 

 .(1)على سقوط سهمهم إلعزاز اهلل املسلمني وقطع دابر الكافرين لصحابة ِف خالفة أيب بكرا
عن املؤلفة قلوِبم، لسقوطهم، إما بزوال العلة، أو  - يعين املصنف -)وسكت وقال ِف الدر املختار: 

ابن  قوعل .ائهم(ملعاذ ِف آخر األمر: خذها من أغنيائهم وردها ِف فقر  صلى اهلل عليه وسلمُنِسَخ بقوله 
 عابدين على هذا بقوله:

كان )كانوا ثالثة أقسام: قسم كفار كان عليه الصالة والسالم يعطيهم ليتألفهم على اإلسالم، وقسم  
وكان ذلك حكمًا أسلموا وفيهم ضعف ِف اإلسالم، فكان يتألفهم ليثبتوا، يعطيهم ليدفع شرهم، وقسم 

احلكم ( قائاًل: هو من قبيل انتهاء )إما بزوال العلة :دين على قولهمث علق ابن عاب، مشروعًا ثابتًا بالنص(
 .(2)الغائّية..( تهالنتهاء عل

يتبني لنا مما ذكرناه أن الشافعية متفقون على أن سهم املؤلفة خاص باملسلمني، وأن األظهر من قويل 
احلنابلة أن سهمهم يشمل  الشافعي أن سهمهم باق مل ينسخ، وهو املعتمد ِف املذهب. وأن املفىت به عند

مشول هذا السهم  الكفار واملسلمني على السواء، وأنه حق باق ِلم مل ينسخ، وأن املالكية خمتلفون ِف
أما احلنفية فاملفىت به عندهم )واهلل  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللوفاة بقائه بعد وخمتلفون ِف  للكافرين،

 د النسخ عليه.و أو لور  تهطوي بعد ذلك إما لزوال علأعلم( أنه كان شاماًل للكافرين، ولكنه 
 وعلى هذا فاجلمهور على أن املراد باملؤلفة قلوِبم ِف القرآن املسلمون وغريهم، وعلى أنه باق مل ينسخ.

نه ال يوجد ِف القرآن ما ميكن أن يتخذ دلياًل هذا السهم للكافرين، فالذي أراه أفأما ما يتعلق بشمول 
، فلم أجد ِف ذلك ما ميكن أن صلى اهلل عليه وسلمدمه. أما السنة وعمل رسول اهلل على الشمول أو ع

يكون دلياًل على مشوله للكافرين، وكل ما استدل به أصحاب هذا الرأي من قبيل االستدالل مبا هو أعم 
  عليه وسلمصلى اهللمن املدعى. إذ مل يثبت أن رسول اهلل أعطى الكافرين من مال الزكاة، وإَّنا الثابت أنه 

وقد تبني لدى التحقيق أنه إَّنا أعطاهم من الغنائم  .أعطاهم من املال الذي حتت يده يتألف بذلك قلوِبم
موال أم. وقياس الزكاة ِف هذا على س، كما ذكر اإلمام الشافعي ِف األواألنفال، من اخلمس أو مخس اخلم

ه الذي رواه معاذ. على أن كثريًا من الذين الغنائم باطل ال يصح، ألنه يعارض نص احلديث املتفق علي
ِبم، مثل مالك بن  االستشهاداستشهد ِبم أصحاب هذا القول إَّنا أعطوا بعد إسالمهم، فال يصح 

                         
 .2/476بدائع الصنائع:  (4)
 ، ط دار الفكر، لبنان.2/142انظر الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه:  (5)
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 عوف، والوفد الذي جاء مسلمًا من قبيلة هوازن بعد غزوة حنني، وحكيم بن حزام.
ىل أن تشرك غري املسلمني ِف مال الزكاة فما دامت املسألة خالفية، واملصلحة اليوم داعية إ فإن قيل:

 ذلك رعاية للمصلحة؟ أجازبقول من  األخذال سيما إن كانوا فقراء، فما املانع من 
نه قد مت اإلمجاع على أن أموال أأما إعطائهم من مال الزكاة لعلة الفقر خاصة، فقد علمنا  فالجواب:

 ح الذي مّر ذكره.الزكاة ال تعطى لغري املسلمني للحديث الصحيح والصري
، وقال زباجلواوأما إعطائهم منه باسم املؤلفة قلوِبم، فال أرى ما مينع من األخذ ِف ذلك برأي من قال 

 ببقاء هذا السهم إىل يوم القيامة، إن اقتضت املصلحة ذلك.
ن ولكن هل تقتضي املصلحة ذلك حقيقة؟ إن الذي يبدو يل أن احلكم إن عهد بتنفيذه إىل األفراد، فل

وحبالة االحتياج إليه، وإَّنا ينساق الناس إىل تطبيقه بسائق وجود احلاجة  يتحقق االنضباط بعلة التألف
 والفقر، وهو ما قد َحَظرُه الشارع.

أما إن عهد تنفيذه إىل الدولة وأصحاب االختصاص ِبذا الشأن فيها، فأحسب أن ذلك سيكون 
يدون عنها. لسوف يقال إن املسلمني يقومون بأعمال مبعثًا حلساسية تلصق باملسلمني اهتامات هم بع

تبشريية ضد حرية الدين واالعتقاد، وأهنم يتصيدون عقائد الكتابيني برشاوى املال. وهكذا تتحول املصلحة 
 املرجوة من ذلك إىل نقيضها. 

نة مظه ذ إىل األخذ ِبذا الرأي سبيل ينأى باملسلمني عن هذا االهتام، حبيث يغدو األخذ بفإن اتُ 
مصلحة جتمع الشمل وحتقق الوئام وتتبع تطلعات اإلسالم ِف مّد رواق اإلنسانية والتعاون لتحقيق املصاحل 

هذا الرأي السيما وإن القائلني به أئمة ال ينكر علمهم  إتباعاملشرتكة على أوسع نطاق، فال أرى ضريًا ِف 
 وفضلهم، وأقواِلم ِف مذاهبهم تلك راجحة وليست مرجوحة. 

وأما ما يتعلق ببقاء أو عدم بقاء هذا السهم بعد وفاة رسول اهلل، فقد علمنا أن مجهور الفقهاء على 
 اختالف مذاهبهم ذهبوا إىل أنه حق باق إىل يوم القيامة يؤخذ به كلما دعت احلاجة إليه.

كمه الشرعي والذي أراه أن الدليل الذي تقتضيه قواعد األصول الفقهية هو بقاء هذا السهم مكلوءاً حب
إحدى شبهتني: إما القول بأن و اآلخرون ال تعد اح إليهنقد جياليت إىل اليوم بل إىل قيام الساعة. والشبهة 

اه، وإما القول بأن العلة اليت أنيط ِبا هذا احلكم قد زالت فزال معها غنسخًا قد ورد على هذا احلكم فأل
 احلكم.

ؤلفة قلوِبم إَّنا ثبت بنص صريح ِف القرآن. واحلكم الذي فأما القول بالنسخ، فقد علمنا أن حكم امل
ثبت ِف القرآن ال ينسخ إال بنص مثله ِف القرآن، فإن وجد ِف السنة ما ينسخه فال بد أن جتد مع السنة 
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قرآنًا يؤيدها، ومن مث يؤيد النسخ. وقد فرغ علماء األصول من بيان ذلك ِف باب النسخ. فأين هي اآلية 
ي السنة اليت قضت بصريح البيان أن هذا السهم الذي أثبته هاحلكم ِف القرآن؟ بل أين  اليت نسخت هذا

 القرآن ارتفع حكمه ونسخ العمل به؟
بزوال احلكم لزوال العلة، فقول خمالف للمتفق عليه من قواعد الفقه وأصوله. إن احلكم وأما القول 

، تهِف أصله، ولكن يتوقف تنفيذه على ظهور علالذي أناط الشارع وجوده بعلة ما، يظل ثابتًا ومشروعًا 
فإن غابت العلة بقي احلكم وتوقف التنفيذ. أرأيت إىل حكم التيمم، إنه حكم باق إىل يوم القيامة مل يقل 
أحد بورود أي نسخ عليه، ولكنه ينفذ عند وجود سببه من مرض أو فقد ماء ويرجأ العمل به عند الربء 

 ووجود املاء.
تأتى له ذلك، ولكنه وِبم املثبت ِف كتاب اهلل، وال يب مل يقل بنسخ سهم املؤلفة قلوعمر بن اخلطا

احلكم القرآين والعمل به عندما أوقف العمل به ِف خالفته، إذ علم أن األلف هذا مارس الدقة ِف فهم 
وِبم، فمناط احلكم إذن هو أداة موصول أي: والذين تتألفون قل (َواْلُمَؤلمَفِة قُ لُوبُ ُهمْ )والالم ِف قوله تعاىل: 

هنم أقلوِبم، وهي حال تابعة لواقع املسلمني ال لواقع غري املسلمني. فكلما رأى املسلمون لتألف املسلمني 
ة إىل ذلك، وجب التوقف عن حباجة إىل تألف قلوِبم وجب تنفيذ هذا احلكم، وكلما رأوا أهنم ليسوا حباج

املصري إليه ِف حتقيق املراد بالفقراء واملساكني .. إخل، إذ األلف .. وهذا الفهم ذاته هو الذي جيب  تنفيذه
 والالم ِف ذلك كله أداة موصول، من شأهنا تعليق احلكم بالوصف كلما وجد، ال بالذات ِف كل األحوال.

إذن ينبغي املصري إىل أن سهم املؤلفة قلوِبم مل ينسخه ناسخ، ومل يذهب بذهاب علته، ولكن تطبيقه 
 لحة الداعية إىل ذلك.اجة واملصمنوط باحل

*                                *                             * 
 أما الشق الثاين من هذا البحث، وهو حكم حتصيل نظري الزكاة منهم. فأخلصه مبا يلي:

ضيه إعطاؤهم أواًل: ينبغي حترير حمل البحث ِف هذا قبل النظر ِف حكمه. وحمل البحث النظر فيما يقت
أو حتت بند الفقر إن وجد من يقول به خمرتقًا اإلمجاع الذي مت بيانه،  ل الزكاة حتت بند املؤلفة قلوِبم،من ما

من حتصيل نظري ذلك منهم، قياسًا على احلكم الثابت ِف حق املسلمني، من أخذ الزكاة من أغنيائهم 
من مال الزكاة، أليس منهم إعطائهم فقرائهم أو املؤلفة ورّدها إىل فقرائهم؛ أي إذا أشركنا غري املسلمني ِف 

 ؟من العدل أن تتقاضى من أغنيائهم من املال ما يقابل ذلك
إذن فما تتقاضاه الدول اإلسالمية اليوم من الرسوم والضرائب، والضمانات الصحية وحنوها، من 

 عزل عن احلكم الذي نبحث هنا فيه.مبرعاياها مسلمني وغري مسلمني، 
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 الصة ما أراه ِف بيان حكم الشريعة اإلسالمية ِف هذا الشق الثاين هو التايل:وخ
أما التفريع على إعطاء الكتابيني من الزكاة حتت اسم الفقراء أو حتت أي من األصناف األخرى غري 

يه املؤلفة قلوِبم، فغري وارد قط، ألن األصل غري جائز بدليل اإلمجاع الذي مت بيانه، إذن فالتفريع عل
 .أيضاً  بتحصيل نظري ذلك منهم غري وارد وغري جائز

فغري وارد أيضًا، ألنه ال حيقق  (اْلُمَؤلمَفِة قُ لُوبُ ُهمْ )وأما البحث ِف حتصيل نظري ما يعطونه حتت بند 
املصلحة املرجوة، بل املتوقع أن حيقق نقيضها. إن سهم املؤلفة قلوِبم يصار إىل غري املسلمني مبقتضى إتباع 

بالعمل على حتصيل  -كما هو معلوم   -وال يتم ذلك  ،أ التفضل واإلحسان والتحبب إىل القلوبمبد
 يعود فيأخذ بشماله.املقابل ممن مت اإلحسان إليهم. إن ذلك أشبه ما يكون مبن يعطي بيمناه مث 

 
ئز بإمجاع وحصيلة القول أن إعطاء غري املسلمني من غري سهم املؤلفة قلوِبم، من مال الزكاة، غري جا

املسلمني وقد ذكرنا الدليل عليه. ومن مث فال سبيل إىل استحصال املقابل منهم. أما إعطاؤهم من سهم 
ذلك، إن رأينا أنه حيقق مصلحة للمجتمع اإلسالمي. جبواز املؤلفة قلوِبم، فال ضري أن نتبع رأي من قال 

ويعود بنقيض ما هو املرجو من  ولكن العمل على استحصال ما يقابل ذلك منهم يبطل هذه املصلحة
ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِِبَا)حتصيل ما يقابل ذلك منهم، وهو خمالف لقول اهلل تعاىل   ..( ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتطَهِّ

ألن القياس إذ املفهوم املخالف مأخوذ بعني االعتبار، وال جيوز قياس غري املسلمني ِف هذا على املسلمني 
 بادات ال يؤخذ به.ِف الع

على أن هذا األمر منوط مبا هو املأمول من انقياد جمتمعاتنا اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية ال 
سيما ِف األمور املالية واالقتصادية. فإذا ازدهرت آمالنا هذه بانقياد جمتمعاتنا ألمر اهلل عز وجل، فإن مثة 

، أال وهو التحاور مع أهل الكتاب الذين يشكلون جزءًا من سبياًل قريبة سائغة إىل حتقيق هذا املشروع
جمتمعاتنا اإلسالمية، والوصول معهم ِف ذلك إىل اتفاق. وعندئذ تزول سائر العقبات ويتعبد السبيل إىل 

وقدميًا قام اتفاق مماثل أو قريب من هذا بني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ونصارى  حتقيق هذا املطلوب.
باالستجابة ملطلبهم، وهو تسمية  ضي اهلل عنهر . أمل يَ تّبع ِف ذلك رأَي علي الزكاةاجلزاء و  أمر بين تغلب ِف

 
ُ

اليوم، ِف عليه ع مَ جْ املقدار املأخوذ منهم صدقة )أي زكاة( ال جزاء؟ أمل يتم هذا املشروع املطروح من هذا امل
التالقي والتشاور والتجاوب. وأحسب عهد عمر ولقي أعلى درجات النجاح؟ إن السبيل إىل ذلك إَّنا كان 

 أن إتباع هذا السبيل اليوم حيقق عني ذلك النجاح باألمس.
 واحلمد هلل رب العاملني الذي بنعمة تتم الصاحلات.


