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 َوَقاَل إِْسَحاُق : ُهَو َكاإْلِْجَماِع ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم .
ِريَن ِمْن أَْصَحاِب َمالٍِك َوَداُود ، َيقُولُوَن :  َوَزَعَم اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ أَنَّ َبْعَض اْلُمَتأَخِّ
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َد  َوُيْخِرُج َعْنُه َولِيُُّه ِمْن َمالِِه ، اَل َنْعلَُم أََحًدا َخالََف ِفي َهَذا ، إالَّ ُمَحمَّ
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 نعلم بينهم خالفا في وال تجب على كافر حرا كان أو عبدا،وال -57
 .413ص الحر البالغ.
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 أجمعين.


