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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

 :  مسألة

ذا ، يابسا يخرج يابسا كاف إذا المخرج أف قبؿ مف تقدـ ف ، رطبا فيخرج رطبا يجنى كاف وا   رطبا يجنى كاف وا 
 ، االدخار وحاؿ الكماؿ أواف ألنو ؛ بقشره يخرج ال ، التصفية بعد يكوف إنما اإلخراج وىذا ، يابسا يخرج ويابسا
 .  مصفى يدخر الحب  فإف

الخمس   فيوِ  الجاىميةِ  ِدْفنِ  نم و جدَ  ما وِرَكاز  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 ثبتو أي ، رمحو أو عصاه ركز ومنو ، الثبوت عمى المغة في يطمؽ ، المركوز أي ، مفعوؿ بمعنى ِفعاؿ:  الركاز
  " . إلييا فيصمي يديو بيف عنزة لو تركز" الحديث في وجاء ، األرض في وغوره
 توجد لـ أو،  الجاىمية دفف مف يكف لـ فإف،  وغيرىما ةوفض ذىب مف الجاىمية أمواؿ مف المدفوف:  بو والمراد
 . لقطة فيو عالمة عميو

 :  فيو الزكاة وجوب عمى والدليؿ

 ... جبار العجماء] قاؿ وسمـ آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أف ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عف :األوؿ الدليؿ
 . عميو متفؽ[ الخمس الركاز وفي

 عبيد وأبي ، المنذر وابف ، البر عبد كابف ، العمـ أىؿ مف طائفة فيو الخمس إخراج وجوب نقؿ وقد:  الثاني الدليؿ
 .  اهلل رحميـ تيمية ابف اإلسالـ وشيخ ، قدامة وابف ، والبغوي ،

 :  العمـ أىؿ بيف ؼالخال فيو وقع مما مسألة ىذه ؟ الخمس فيو يجب ماؿ كؿ ىؿ

 ، الخمس منو ويخرج ، ركازا يسمى الجاىمية ِدفف مف اإلنساف وجده فما ، ماؿ كؿ في يجب أنو:  األوؿ القوؿ
 وىو ، المنذر وابف ، عبيد وأبي ، إسحؽ رأي وىذا ، شيء أي ، آنية أـ قماشا أـ معدنا أـ فضة أـ ذىبا كاف سواء
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، قوؿ في والشافعية والمالكية الحنفية بمذى

 :  تيـأدل

 والفضة الذىب يشمؿ ، عاـ والحديث[  الخمس الركاز وفي] وسمـ عميو اهلل صمى النبي قوؿ عمـو :األوؿ الدليؿ
 .  وغيرىما

 عمى الركاز قياس ىذا ، كالغنيمة سالخم فيو فوجب ، الكفار ماؿ مف المسمموف عميو ظير قد نوأ :الثاني الدليؿ
 .  شيء أي أو لباس مف أو فضة مف أو ذىب مف كانت سواء ، مطمقا الخمس فييا يجب والغنيمة ، الغنيمة

 اهلل رحميـ الشافعية إليو وذىب ، الفضة أو الذىب مف كاف إذا إال الخمس فيو يجب ال الركاز أف:  الثاني القوؿ
 . المذىب ىو قوؿ في
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 فأوجبوا ، ونوعا قدرا الزكاة فيو تجب جنسو كاف إذا إال فيو الزكاة تجب فال األرض مف مستفاد ماؿ ألنو :دليميـ
 .  سواه ما دوف الزكاة فيو

 :  الراجح

 قوؿ لعمـو ؛ غيرىما أـ فضة مف أـ ذىب مف كاف سواء ، مطمقا الخمس فيو يجب الركاز أف ، األوؿ القوؿ ىو
 ( . الخمس الركاز وفي) وسمـ عميو اهلل صمى النبي

 :  ميمة مسألة

 أبي حديث في وسمـ عميو اهلل صمى النبي قوؿ ، الركاز في فييا المختمؼ المسائؿ كؿ عمييا تنبني المسألة ىذه
 ، لديكـ المعروؼ المعيود الخمس:  أي ، الذىني لمعيد ىي ىؿ الحديث في" أؿ" ،( الخمس الركاز وفي) ىريرة
 أـ ؟ ىذا ىو ىؿ ،{ ُخُمَسوُ  ِلمَّوِ  َفَأفَّ  َشْيء   ِمفْ  َغِنْمُتـْ  َأنََّما َواْعَمُموا( }الخمس خمس) غنيمةال في الذي الخمس وىو
 :  قوليف عمى خالؼ فيو ؟ الخمس وىو الواجب المقدار بياف ، الحقيقة بياف بو المراد إف

 تعرفونو الذي الخمس بو المراد وأف ، الذىني لمعيد فيو" أؿ" أف ، األوؿ التفسير عمى:  العمـ أىؿ جميور
 .  الغنيمة خمس:  وتعيدونو

 ينبني وعميو ، اهلل رحميـ الشافعية مذىب وىذا ، الواجب المقدار وبياف ، الحقيقة بياف بو المراد أف:  الثاني القوؿ
 .  اآلتية المسائؿ جميع في الخالؼ

 :  مثال المسائؿ مف

 قوؿ وعمى ، مدفوف ماؿ كؿ في ىو:  الجميور قوؿ عمى ؟ لفضةوا الذىب في أو مدفوف ماؿ كؿ في ىو ىؿ -
 .  سواىما دوف والفضة الذىب في ىو:  الشافعية

 لو يشترط:  الشافعية قوؿ وعمى ، النصاب لو يشترط ال:  الجميور قوؿ عمى ؟ النصاب لو يشترط ىؿ  -
 .  الزكاة حكـ حكمو فيكوف ، الحقيقة بياف بيا المراد" أؿ" ألف ؛ النصاب

 ، الزكاة مصرؼ فمصرفو الشافعية قوؿ عمى وأما ، الفيء مصارؼ فمصارفو الجميور قوؿ عمى ؟ يصرؼ أيف -
 .  لغيرىا يخرج وال ، الثمانية األصناؼ

 كبيرا أـ كاف صغيرا ، كافرا أـ كاف مسمما ، أخرجو وجده مف فكؿ:  الجميور قوؿ عمى أما ؟ يخرجو الذي مف -
 الكافر عمى تجب ال والزكاة ، زكاة ألنو ؛ يخرجو ال الذمي وجده إذا فإنو ، اهلل رحميـ عيةالشاف قوؿ عمى وأما ،

 لو أف يروف أنيـ عمى بناء ؛ العمـ أىؿ عامة الكافر عمى مطمقا تجب أنيا إلى ذىب وقد ، تكميؼ ال أداء وجوب
 والثوري كاألوزاعي ، السمؼ مف ائفةوط ، والحنابمة ، قوؿ في والشافعية المالكية مذىب فيو ، الغنيمة خمس حكـ
 ، الغنيمة خمس مسمؾ بو سمكوا ، الكافر عمى يجب أنو إلى ذىبوا كميـ ، وغيرىـ ،، ثور وأبي ، المنذر وابف ،

 . الزكاة بأداء يؤمر ال الكافر ألف ؛ يجب فال الشافعية عند وأما
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 أسماء إما ، الجاىمية عالمات مف عالمات فم عالمات عميو:  أي" الجاىمية دفف مف وجد ما" التعريؼ في تقدـ
 دفف مف أنو الميـ ، قديمة رومانية أو إغريقية كتابات أو ، القديمة آليتيـ عالمات أو صمبانيـ أو ، مموكيـ
 العيد في يكوف أف ويمكف ، إسالمية كتابات عميو وجد أو ، شيء عميو يوجد لـ إف لكف ، الكفار الجاىمية
ف ، إياه أعطاه صاحبو وجد فإف ، المقطة حكـ فيعطى ، الحاضر  ؟ مطمقا لو يكوف ىؿ ، لو يكوف فإنو يجده لـ وا 
 يخير أنو عمى والجميور ، قيرا الوارث ممؾ في الميراث يدخؿ كما ، قيرا ِممكو في يدخؿ ، لو يكوف أنو المذىب

 .  المقطة حكـ وىذا ، لقطة ألنو ؛ دخولو وعدـ دخولو بيف

وكثيره قميِمو في:  اهلل رحمو قال  . 

 .  نصاب بموغ لو يشترطوف ال ألنيـ

 النقديف زكاة باب

 والفضة الذىب مجرى يجري وما ، والفضة الذىب بزكاة يتعمؽ ما ، اهلل رحمو المؤلؼ فيو يذكر الباب ىذا
 .  المعاصر النقدية ؽاألورا زكاة حكـ عف ، اهلل بإذف فيو وسنتكمـ ،( الفموس)

 :  والفضة الذىب في الزكاة وجوب عمى الدليؿ

ةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذيفَ } وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ :األوؿ الدليؿ  { َأِليـ   ِبَعَذاب   َفَبشِّْرُىـْ  المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي ُيْنِفُقوَنَيا َواَل  َواْلِفضَّ

 لو صفحت القيامة يـو كاف إذا إال ، حقيا يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب مف ما] ىريرة أبي حديث :الثاني الدليؿ
 .  اهلل رحمو مسمـ أخرجو[  .. وظيره وجبينو جنبو بو فيكوى ، جينـ نار في عمييا فأحمي ، نار مف صفائح

 حـز وابف ذرالمن ابفو  عبيد أبيك األثماف، في الزكاة وجوب العمـ أىؿ مف كبيرة طائفة نقمت وقد :الثالث الدليؿ
 .  العمـ أىؿ مف كبيرة وطائفة ، والعراقي والزركشي تيمية ابف اإلسالـ وشيخ ، قدامة وابف رشد وابف عبدالبر وابف

مثقاال عشرينَ  بمغَ  إذا الذىبِ  في َيجب  :  اهلل رحمو قال  . 

 جاىمية في يتغير لـ الدينار وأف ، مثقاال يساوي الدينار أف تقدـ وقد ، مثقاال عشروف وىو ، محدد الذىب نصاب
 .  الراجح عمى جـ 4,55 ووزنو ، بوزنو محتفظا ظؿ ، إسالـ وال

 :  الذىب زكاة وجوب دليؿ

 الحوؿ عمييا وحاؿ درىـ مائتا لؾ كانت إذا] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عنو اهلل رضي عمي حديث -
 فما، دينار نصؼ ففييا الحوؿ عمييا وحاؿ،  دينارا عشروف لؾ يكوف حتى شيء عميؾ وليس ، دراىـ خمسة ففييا
 لو:  وقاؿ ، حجر ابف الحافظ وحسنو ، اهلل رحمو داود أبو أخرجو ،[ الحوؿ عميو يحوؿ حتى ذلؾ فبحساب زاد

 مختمؼ فيو ، حسف:  الزيمعي وقاؿ ، صحيح حسف:  اهلل رحمو النووي وقاؿ ، لالحتجاج صالحا تجعمو شواىد
 .  بو يأخذوف والعمماء ، فيو
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 لؾ كاف إذا) السابؽ الحديث في فجاء العدد أما ، والعدد بالوزف ، أواؽ خمس أو ، درىـ مائتا فنصابيا الفضة أما
  الكتاب في أنس حديث في وجاء ،( دراىـ خمسة ففييا الحوؿ عمييا وحاؿ درىـ مائتا

 اإلماـ أخرجو[ ربيا يشاء أف إال شئ فييا فميس ومائة تسعيف إال تكف لـ فإف ، رالعش ربع الرقة وفي] المشيور
 صدقة أواؽ خمس دوف فيما ليس] سعيد أبي حديث في ، بالوزف والتقدير التحديد الفضة زكاة في وجاء ، البخاري

 الوِرقة مف أواؽ مسخ دوف فيما ليس] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، جابر حديث في وجاء ، عميو متفؽ[ 
 .  عميو متفؽ[ صدقة

 .  والفضة الذىب ، النقديف في الزكاة وجوب عمى ، اهلل رحميـ العمماء أجمع وقد

 .  ؟ العدد أو الوزف فييا المعتبر فيؿ ، بالوزف وجاءت بالعدد الفضة جاءت

 .  الوزف اعتبار إلى ذىبوا:  العمـ أىؿ جماىير

 الزكاة فييا تجب فيؿ ، مثال درىما 081 عددىا ولكف ، أواؽ خمس وزنيا ، ثقاال ىـالدرا كانت لو:  النزاع وثمرة
 4 وزنيا لكف ، درىـ 511 عددىا وكاف ، خفافا الدراىـ كانت ولو ، فييا واجبة فالزكاة الوزف المعتبر:  قمنا إف ؟

ف ، الزكاة فييا تجب ال الوزف فييا المعتبر:  قمنا فإف ، أواؽ  ىذه ، الزكاة فييا وجبت ، العدد برالمعت:  قمنا وا 
 :  قوليف عمى خالؼ فييا المسألة

 الحنفية مذىب فيو ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جميور إليو وذىب ، الوزف ىو المعتبر أف:  األوؿ القوؿ
 .  العمـ أىؿ جميور ، والحنابمة والشافعية والمالكية

 :  األدلة

 .  عميو متفؽ( صدقة أواؽ خمس دوف فيما ليس) :قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى يالنب أف سعيد أبي عف :األوؿ الدليؿ

 ( . صدقة الورؽ مف أواؽ خمس دوف فيما ليس) قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف جابر عف :الثاني الدليؿ

 أكثر وأ مائتيف عددىا كاف ولو ، فييا صدقة فال ، أواؽ خمس مف أقؿ كانت إذا أنو مفيومو ، الوزف عمى فنص
 .  مائتيف مف

 قدامة ابف نقمو ، العدد وليس الوزف الفضة في المعتبر أف عمى منعقد اإلجماع فإف ، اإلجماع :الثالث الدليؿ
  .  وغيره

 فالزكاة ، أواؽ خمس مف أقؿ ووزنيا ، درىـ مائتي الدراىـ عدد كاف فمو ، العدد ىو المعتبر أف:  الثاني القوؿ
 ، فييا واجبة الزكاة تكوف ىذا قوليـ عمى فبناء ، أقؿ وعددىا وزنيا زاد ولو ، العدد إلى ينظروف فيـ ، فييا واجبة
 .  جميعا عمييـ اهلل رحمة تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختيار وىو ، الحنفية بعض إليو وذىب

 :  األدلة

 .  بالعدد الحكـ عمؽ ، وسمـ عميو اهلل صمى فالنبي( ،، درىـ مائتا لؾ كاف إذا) السابؽ عمي حديث :األوؿ الدليؿ
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 ، صدقة فييا فميس ومائة تسعيف إال يكف لـ فإف ، العشر ربع الرقة وفي) أنس حديث في جاء ما :الثاني الدليؿ
 أنيا مع العددب اعتبرىا ، وسمـ عميو اهلل صمى والنبي ، بالعدد الحكـ فعمؽ ، البخاري أخرجو( ربيا يشاء أف إال

 بعده وما وسمـ عميو اهلل صمى النبي عيد مف ، السابقة األزماف في متغيرة الدراىـ أف ، تقدـ كما وزنيا في مختمفة
 فالنبي ، جدا يسير تفاوت إال فييا يحصؿ ولـ ، واإلسالـ الجاىمية في ثابتة فيي ، الدنانير بخالؼ ، قبمو وما

نما ، بالده في مضروبة ليست أنيا مع ، يياف العدد ذكر ، وسمـ عميو اهلل صمى  ، غيرىـ أو الرـو مف آتية ىي وا 
 .  العدد عمى نص ذلؾ ومع ، الوزف في متفاوتة وىي

 خمس دوف فيما ليس ،،  أواؽ خمس دوف فيما ليس) قولو في ، كذلؾ الوزف عمى النص جاء قد بأنو:  ونوقش
 أواؽ خمس يساوي العدد ىذا كاف إذا أنو وعمى ، بالوزف رمعتب العدد أف عمى دليؿ وىذا ،( ورؽال مف أواؽ

ف ، فييا واجبة فالصدقة ال ، فييا صدقة فال يكف لـ وا   خمس دوف فيما ليس) وسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ لما وا 
 شكؿ عمى مضروبة ليست فضة ىناؾ إف ثـ ، بالوزف مربوط العدد أف عمـ ىذا عمى نص فمما ،( صدقة أواؽ
 وليس الوزف فالمعتبر ذلؾ مع ، فييا واجبة والزكاة ، ذلؾ وغير ، وسبائؾ ُحميا مصوغة فضة ىناؾ بؿ ، دراىـ
 .  عدىا يمكف ال ألنو ؛ العدد

 :  الراجح

 .  الوزف ىو المعتبر أف ، العمـ أىؿ جميور قوؿ ، األوؿ القوؿ ىو

 الدراىـ كانت إذا:  يقوؿ ؟ كيؼ ، الصحة فم وجو لو لكاف األحوط ىو الواجب إف قيؿ لو:  قاؿ اهلل رحمو شيخنا
ذا ، الوزف نعتبر فإنا ثقاال  يساوي درىما 031 يكوف فربما ثقيمة كانت إذا ألنيا ؛ العدد نعتبر فإنا خفافا كانت وا 
ذا ، فييا الزكاة أوجبنا الوزف اعتبرنا فإذا ، أواؽ ست أو خمس  اأوجبن العدد فييا اعتبرنا لو خفيفة الدراىـ كانت وا 
 .  الحاؿ ىذه في فييا الصدقة فنوجب ، أواؽ خمس مف أقؿ الوزف يكوف وربما ، فييا الزكاة

 :  والفضة الذىب زكاة مقدار

 .  النقدي بالورؽ المقدار ونعرؼ ، والدينار الدرىـ مقدار نعرؼ أف نريد

 الدرىـ وزف أف تقدـ ، ضىم فيما تقدـ المسألة ىذه مف جزء ؟ الحديثة باألوزاف والفضة الذىب زكاة مقدار ما
 يساوي الدرىـ أف وتقدـ ، 3,5 وقيؿ ، 4,55 الدينار ووزف ، الشعير حبات باعتبار وىذا ، 5,975 بالجرامات

 .  وغيرىـ قدامة ابف وقبمو اإلسالـ شيخ عميو نص ، الدينار أعشار سبعة

 جـ 595 اإلنساف لدى كاف فإذا ، جـ 595=  درىـ 511×  5,975 يساوي بالجرامات الدراىـ فنصاب عميو بناء
:  قمنا نحف ، مثقاال 041 ينتج ،( 01÷7) في درىـ مائتي بضرب أيضا ويعرؼ ، الزكاة فيو وجبت الفضة مف

 ىو الذي 4,55 في 041 نضرب ، 041 المثاقيؿ مف تساوي درىما 511 ، المثقاؿ أعشار سبعة يساوي الدرىـ
 ، جـ 71= 3,5×  51:  نقوؿ 3.5 الدينار أف وعمى ، الذىب نصاب ىذا ، جـ 595 فينتج ، الواحد الجراـ وزف
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=  3,5×  041:  تكوف الحساب بيذا والفضة ، الحساب ىذا عمى الزكاة عميو وجبت جراما سبعيف ممؾ فمف
 .  جـ 595=  4,55 أنو والراجح ، مرجوح القوؿ وىذا ، جـ 491
 :  النقدية األوراق زكاة

 تعطيني ، المقايضة بنظاـ يتعامموف كانوا تعامموا ما أوؿ الناس أف المعمـو مف ؟ ال أو النقد في الزكاة تجب ىؿ
 تبادؿ وسيمة فكانت ، وفضة ذىبا ، المسكوكات فاستعمموا ، وكثروا الناس تطور ثـ ، مقابمو شيئا طيؾوأع شيئا
 بو ويقوموف ، الفروج بو يستحموف ، ودراىـ دنانير شكؿ عمى صاغوىا ثـ ، شيئا منو وتأخذ ذىبا يعطيؾ ، بينيـ

 الصناعية الثورة جاءت حيف خاصة ، النقد ـاستخدا وكثر الناس تطور لما ثـ ، الجنايات بو ويؤرشوف ، المتمفات
 فضة تريمة إلى تحتاج ، بمميار شيئا تشتري أف أردت لو ، الناس بحاجيات والدنانير الدراىـ ىذه تؼ لـ ، الحديثة
 إيجاد إلى الناس اضطر ؟ تنجز كيؼ ، بالمميارات عالمية صفقات ىناؾ ! مشكمة ، دراىـ شكؿ عمى مسكوكة
 نقد اإلنساف مع يكوف ال ، الالنقد عالـ فترة بعد وسيصبح ، يتقدـ والعالـ ،( النقدية األوراؽ) نوت البنؾ وسيمة
نما ، مطمقا  .  جيبو في نقده يممؾ كأنو ، مكاف كؿ في يستخدميا التي الممغنطة البطاقات ىذه معو وا 

 حوالي األوراؽ ىذه ظيرت وقد ، يختمفوا أف الطبيعي ومف ، العصر فقياء فييا اختمؼ النقدية األوراؽ جاءت لما
 ، خزينتيا في الموجود الذىب مقابؿ نقودا الدوؿ وتطبع ، بالذىب تغطى األوؿ في وكانت ، تقريبا ىػ 0551 عاـ
ذا  النقد بيف االرتباط أمريكا فكت ، تقريبا 0971 عاـ وفي ، أوراقا تطبع أف الدولة تستطيع ال بالذىب يغط لـ وا 
 المممكة في فعندنا ، االقتصادية الدولة قوة عمى يعتمد الدولة نقد قوة وأصبحت ، أيضا ؿالدو  وفكت ، الذىب وبيف
 الدوؿ بعض ، االرتباط بيذا النقد قيمة فأصبحت ، وغيره بالدوالر وارتباطيا بالبتروؿ بارتباطيا الدولة قوة مثال

 .  واالقتصادية العسكرية بقوتيا ارتباطيا يكوف والصناعية الكبرى

 :  أقواؿ خمسة عمى ، تكييفيا في العمماء اختمؼ النقدية األوراؽ يرتظ لما

 ، ليا المصدرة النقد مؤسسة مف المطموب النقد قيمة عمييا المكتوب الرقـ ويمثؿ ، بديف سند أنيا:  األوؿ القوؿ
 مؤسسة إلى تذىب ، لاير 511 النقد مؤسسة تطمب أنت ، القوؿ ىذا عمى لاير 511 فييا ورقة معؾ لو:  فمثال
 ، بالذىب مرتبطا كاف الذي ، لاير 511 مقداره ، عمييـ ديف إثبات الورقة ىذه كأف ، 511 أعطوني:   وتقوؿ النقد

 .  العمماء بعض ومعو الشنقيطي األميف محمد إليو وذىب

 عبد لمشيخ رأي وىذا ، العروض وأحكاـ خصائص ليا ، العروض مف عَرض النقدية األوراؽ أف:  الثاني القوؿ
 ربا فييا يجري فال - عروض أنيا - بإطالقو قيؿ إذا القوؿ وىذا ، السعدية الفتاوى في ذكره ، سعدي بف الرحمف

 أـ حاضرا ، عشرة أو ، باثنيف واحدا سواء ، فييما ربا فال بقمـ منديال بعت لو ، العروض في يجري ال الربا ألف ؛
 .  يضر ال ، مؤجال أـ مقبوضا ، غائبا

 النقدية عمييا طرأت أي ، تكف لـ أف بعد أثمانا تعتبر أنيا في الفموس حكـ تأخذ النقدية األوراؽ أف:  لثالثا القوؿ
 .  بساـ بف اهلل عبد والشيخ ، الزرقاء إليو ذىب ،
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 .  اهلل رحمو عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ رأي وىذا ، والفضة الذىب عف بدؿ أنيا:  الرابع القوؿ

 ، بذاتو مستقؿ جنس منيا نوع وكؿ ، والفضة الذىب حكـ ليا ، مستقمة ، بذاتيا قائمة نقود أنيا:  الخامس القوؿ
 المؤتمر لمنظمة التابع ، اإلسالمي الفقو مجمع ورأي ، السعودية العربية المممكة في العمماء كبار ىيئة رأي وىذا

 عميو استقر الذي القوؿ وىذا ، المكرمة بمكة اإلسالمي العالـ لرابطة التابع اإلسالمي الفقو ومجمع ، اإلسالمي
 ، انقرضت األقواؿ ألف ؛ السابقة باألقواؿ يقوؿ أحد يوجد ال أظف وفيما ، العمـ طمبة وعميو ، والعمماء اآلف الناس
 :  لعمؿ ؛ القوؿ بيذا يأخذوف الناس وأصبح

 .  النقدية وراؽاأل عمى منطبقة وىي ، المطمقة الثمنية ىي والفضة الذىب في الربا عمة أف -0

 :  يسيرة إلماحة

 جعمت أنيا ، المطمقة الثمنية أو ؟ الوزف أو ؟ وفضة ذىبا كونيما العمة ىؿ ؟ والفضة الذىب في العمة ىي ما
 وأرشا ، لممبيعات وثمنا ، لممتمفات قيما وتكوف ، الفروج بيا تستحؿ ، غيره يد في ما إلى بيا اإلنساف يصؿ أثمانا

 ىذه ىو أجمو مف والفضة بالذىب جاء الذي السبب ، بذاتييما اهلل يتعبدنا ولـ ، بيا المقصود وى ىذا ؟ لمجنايات
 ذواُتيا منيا المراد ليس فإنيا ، النقدية األوراؽ عمى ينطبؽ وىذا ، اآلخريف أيدي في لما التوصؿ:  وىي ، الميمة

نما ،  .  غيرىا إلى الوصوؿ إلى وسيمة أنيا المراد وا 

 يخرجيما ، والفضة الذىب في الربا جرياف وعدـ ، لألشياء ثمف ألنيما ؛ والفضة الذىب في حـر إنما الربا أف -5
 الذىب في الناس تجارة أصبحت ، ربا والفضة الذىب في ليس:  قمت إذا ألنؾ ؛ أجمو مف وجدا الذي المقصد مف

 ال والشارع ، اآلخريف أيدي في لما صؿالتو :  وىي ، والفضة الذىب وجد أجميا مف التي الميمة وتركوا ، والفضة
 التبادؿ بميمة يقـو والفضة الذىب يكوف أف يريد إنما ، والتجارة لمتبايع محال والفضة الذىب يكوف أف يريد

 إذاً  ، صعب ؟ مقايضة ، يمكف ال ؟ مجانا ؟ يدي في لما وتصؿ يدؾ في لما أصؿ كيؼ ، الناس بيف التجاري
 النقدي الورؽ بيا يقـو الميمة وىذه ، مقابمو وآخذ أدفعو أو ، مقابمو وتأخذ ، تدفعو دنق طريؽ عف يكوف أف بد فال
ذا ، الميمة ىذه تأخذ ألنيا ؛ النقدية األوراؽ في ويجري ، والفضة الذىب في يجري فالربا ،  الربا فييا جرى وا 

 .  النقدية األوراؽ في ؾكذل فتجب ، الزكاة فييما تجب والفضة الذىب فإف ، والفضة الذىب خصائص وأخذت

 غالب ألف ؛ الناس مف اليسير عمى إال الزكاة وجبت لما ، النقدية األوراؽ في الزكاة وجوب بعدـ قيؿ لو -3
 وال عمائر عنده ليس ، نقدية أوراؽ كميا ، البنوؾ في مميارات لو التجار بعض تجد ، نقدية أوراؽ الناس أمواؿ
 ذىب عنده وليس ، البنوؾ في مرصودة نقدية أوراؽ عنده إنما ، الخ ،، تسيارا وال ، تجارة عروض وال قصور
 .  وفضة

 :  الراجح

 العمـ أىؿ وعامة ، الدائمة والمجنة ، العمماء كبار ىيئة إليو ذىبت القوؿ وىذا ، النقدية األوراؽ في الزكاة وجوب
 .  ذلؾ عمى إجماعا يكف لـ إف العمـ ىؿأ عامة بؿ ، اآلف ىذا في يخالؼ العمماء مف أحدا أظف ما ، المعاصريف
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 :   ؟ والفضة الذىب زكاة نخرج كيف

 أف بد فال ، النقدية باألوراؽ الزكاة نخرج أف أردنا إذا ؟ يخرجيا فكيؼ ، وفضة ذىب زكاة اإلنساف عند كاف إذا
 كاف ، 06/0/0435 ، اليـو ىذا أنو ولنفرض ، الزكاة فيو نخرج أف نريد الذي اليـو في الذىب جراـ سعر نعرؼ
 نصاب ىذا ، 03159,65( = الذىب نصاب) جـ 85×  053,59 فنضرب ، ىممة 59و لاير 053 الجراـ سعر

( ىممة وأربعوف وست رياالف) 5,46 اليـو الجراـ سعر ، بالفضة ألحقناىا إذا ، بالذىب ألحقت إذا النقدية  األوراؽ
 .  بالفضة ألحقناىا ذاإ النقدية األوراؽ نصاب ىذا ، 0463,7=5,46×595 ،

 - الناس غالب ؟ الزكاة عميو ستجب فمف 03159 النصاب كاف إذا ، الفضة أنيا شؾ ال ؟ لمفقراء األحظ أييما
 فيكوف بالفضة ممحقة النقدية األوراؽ إف:  قيؿ فإذا ، آالؼ أربعة ، آالؼ ثالثة ، ألفاف  ، - المستعاف اهلل

 عف تبحث ، النت في فابحث النصاب مقدار تعرؼ أف أردت إذا ، ـاليو  ىذا سعر باعتبار 0463,7 النصاب
 .  النتيجة فتظير النصاب في تضربو ، مباشرة يظير ، الذىب جراـ وسعر ، الفضة جراـ سعر

 أف إال تتماسؾ ال التي ، المرنة المينة المعادف مف والفضة الذىب ، 54 عيار ، النقي الجراـ سعر ىو تقدـ ما
 نسبتو تتفاوت الخمط ىذا ،( خمط وجود مف) غش مف تسمـ ال وليذا ؛ نحاس أو حديد إما ، ِخمط معيا يوضع
 إف أي ، 54 عياره أف يروف 991 إلى وصؿ إذا ، 01 والخمط ، صافيا 0111 مف 991 يكوف غالبا ، فييما
 نسبة كانت رالعيا ارتفع كمما ، 05و ، 08و ، 51و ، 55و ، 54 عيار فعندنا ، كذلؾ والفضة ، نقي الذىب
 ىؿ ، 08 عيار ذىب عندي كاف إذا أنا ، أكثر والخمط أقؿ الذىب نسبة كانت نزؿ وكمما ، وأعمى أكبر الذىب
 الذىب نسبة لكف ، عالية الذىب نسبة أف باعتبار ىذا ، 053 ، غاؿ اليـو الجراـ سعر ؟ اليـو الجراـ بسعر أزكيو
 عيار الذىب كاف لو لكف ، 54 النقي الجراـ سعر ىو تقدـ ما ؟ عيار كؿ قيمة أعرؼ فكيؼ ، قميمة عندي التي
 :  فكالتالي ، 05 أو 04 أو 08 أو ، 51 أو ، 55

 الناتج نقسـ ثـ ، 54 عيار الجراـ سعر=  جـ 30,0 وىو ، األوقية أو األونصة وزف÷  األوقية أو األونصة سعر
 . الجديد العيار في يضرب والناتج ، 54÷  الجراـ سعر ،

 :  مثال

 وزف عمى نقسميا ،( ىممة وتسعوف وأربع رياال وثالثيف وستمائة آالؼ أربعة) 4736,94 ىذا اليـو األونصة سعر
 ثـ ، 6,346( = العيار) 54( ÷ الجراـ سعر) 055,3030=  30.0÷  4736,94 ، األوقية أو األونصة
 تضرب ، تضربو أف أردت فإذا ، 55 عيار مف الجراـ سعر ىذا ، 039,6= 55×6,3 ،( العيار) 55 في نضربو
 .  النتيجة فتظير 039×85

 ربع منو تخرج والناتج ، الموجودة الذىب كمية× 039 تضرب ، تزكيو أف تريد ذىب لديؾ كاف إذا:  باختصار
 ، العيارات بقية وكذلؾ ، يختمؼ 55 عيار لكف ، 54 لعيار ىذا 053 الجراـ سعر:  قمنا إذا ، وترتاح ، العشر
 .  الطريقة بيذه اعمؿ بدقة التحديد تأرد فإذا
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 الجراـ سعر ، صحيح غير ، النتيجة لؾ تظير ثـ 85×  الجراـ سعر:  يقولوف دائما ألنيـ ؛ جدا ميـ الكالـ ىذا
 لو وقمت ، 04 أو 05 عنده العيار لواحد قمت لو ؟ 05 أو 04 أو 08 أو 51 أو 55 كاف إذا لكف ، 54 كاف إذا
 .  عميو الواجبة الزكاة فوؽ منو أخذت فأنت ، 54 زؾِ : 

 :  ؟ النقدي الورق يمحق بم

 :  أقواؿ عمى المعاصريف عند خالؼ فييا المسألة ىذه

 وذىب ، رياال 03159 أنو تقدـ كما ، الذىب ىو النقدي الورؽ نصاب فنجعؿ ، بالذىب يمحؽ أنو:  األوؿ القوؿ
 .  المعاصريف مف مجموعة إليو

 :  التعميؿ

 ، فييا مختمؼ األحاديث نعـ ، صحيحة وأحاديثو ، إسالـ وال جاىمية في يتغير لـ ، وزنا ثابت ذىبال أف :األوؿ
 .  بو فيعمؿ ، ثابت وأنو ، الحسف الحديث بنا مر لكف

 .  بو فميعمؿ عميو مجمعا كاف فإذا ، عميو مجمع الذىب نصاب :الثاني

 خمس:  األخرى فاألنصبة ، الشريعة في جاءت لتيا األخرى لألنصبة أقرب يكوف بالذىب اإللحاؽ أف :الثالث
ذا ، فقيرا اإلنساف أصبح ، أربعا وصارت ، الخمس عف قمت إذا ، الغنـ مف أربعوف ، مثال اإلبؿ مف  كانت وا 

ذا ، غنيا أصبح خمسا  الزكاة كانت فإذا:  قالوا ، ال ذلؾ ودوف ، غيره يواسي غنيا يكوف الغنـ مف 41 لديو كاف وا 
 كاف إذا الزكاة عميو ونوجب ، البقر مف ثالثيف وفي ، لغنـا مف وأربعيف ،  اإلبؿ مف خمس في إال يوعم تجب ال

 .  ىذا استشكموا فكأنيـ ؟ ىذا كيؼ ، شاة قيمة تساوي ال فضة عنده

 ، الفضة في الزكاة أوجبت قد الشريعة ، الشريعة الفضة في الزكاة عمييـ أوجب الذي أف:  سيؿ عنيـ والجواب
 يسيرة قيمتيا كانت ولو ، يزكييا فإنو ، فضة جـ 595 اإلنساف عند كاف لو وليذا ؛ يسيرا مقدارىا كاف لو ىحت

 .  قميمة

 .  بالفضة تمحؽ أنيا:  الثاني القوؿ
 : التعميؿ

 النبي عف ثابتة وىي ، ومسمـ البخاري صحيح في ، الصحيحة األحاديث في ثابت الفضة نصاب ألف :األوؿ
 .  عميو الجواب تقدـ وىذا ، الذىب أدلة مف أقوى وأدلتيا ، وسمـ يوعم اهلل صمى

 ، لاير ألؼ 03 فالنصاب بالذىب ممحقة إنيا:  قمنا فمو ، ىنا رأيناه ونحف ، لمفقراء أنفع بالفضة التقدير أف :الثاني
ذا  .  بالفضة اإللحاؽ لمفقراء األنفع ، لاير 0463 فالنصاب بالفضة ممحقة إنيا:  قمنا وا 

 .  سعوديا رياال 56 ، بالفضة يقيمونيا فالناس ، القديـ مف المسمميف عمؿ عميو الذي ىو ىذا أف :الثالث

ف ، بو ألحقت الفضة نصاب ىو األقؿ النصاب كاف فإف ، النصابيف مف باألدنى تمحؽ أنيا:  الثالث القوؿ  كاف وا 
 اإلسالمي الفقو مجمع قرار بو صدر وىذا ، قراءلمف األحظ ىو ألنو ؛ بو تمحؽ فإنيا الذىب نصاب األقؿ النصاب
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 ، الفضة منيما األقؿ يكوف أف والغالب ، الباحثيف بعض وعميو ، المكرمة بمكة اإلسالمي العالـ لرابطة التابع ،
 الغالب لكف ، بالذىب يمحؽ فإنو ُتصور إف لكف ، ىذا يقولوف ىـ ، أدري ال ؟ األقؿ الذىب يكوف أف يتصور وىؿ

 .  أعمـ واهلل ، أقؿ الفضة تكوف أف المطرد

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


