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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ة من كرِ لمذ َويباحُ :  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال  .  ونحوه ، الِمنطقةِ  وِحميةُ  السيفِ  وَقبيعةُ  الخاتمُ  الِفضَّ

 .  الفضة إلباسيا جواز اهلل رحمو المؤلف يرى ، مقبضو:  السيف قبيعة

 أن عمى بناء وىذا ، بالفضة تحميتو لو يباح ، كالحزام ، وسطو عمى اإلنسان يشده ما وىي:  المنطقة وحمية
 يكن لم ما ، إطالقا لمرجل مباحة الفضة أن تقدم كما والراجح ، جدا اليسيرة األشياء ىذهو  الخاتم الفضة من الجائز
 .  يجوز فال ، ظاىر سرف فييا يكون أو النساء حمية تشبو صورة عمى لبسيا

السيفِ  قبيعةُ  الذَىِب  وِمنَ :  اهلل رحمو قال  . 
 قوال ىناك وأن ، أقوال ثالثة عمى خالف فييا المسألة أن وعرفنا ، القتال آالت يةتحم مسألة في ، تقدمت وىذه

 أن وعرفنا ، العمم أىل من طائفة ومعو ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره الذي وىذا ، مطمقا بالجواز
 .  أحمد اإلمام عن بالجواز رواية الحنابمة وعند ، الجواز يرون ال األربعة المذاىب

ونحوه كأنفٍ  ضرورةٌ  إليوِ  َدعتْ  وما:  قال ثم  . 

 ، عنو اهلل رضي أسعد   بن عرفجة لحديث ؛ الذىب من األنف اتخاذ جواز عمى العمم أىل أجمع وقد ، ىذا تقدم
 تبيح الضرورات نأل ؛ المفاصل عمميات أو ، األسنان شد الضرورة حال في الذىب من يجوز أنو وعرفنا

 .  المحظورات

َكُثرَ  ولو بُمبِسوِ  عادتين جرت ما والفضة الذىب من لمنساءِ  ويباحُ :  قال ثم  . 

 حد ال أنو عمى والجميور ، السرف حد إلى يصل لم ما ، بو عادتين جرت بما الذىب المرأة لبس يجوز أنو عرفنا
 .  واآلحاد العموم باعتبار المجتمع طبيعة إلى يرجع بل ، لو

ُحميِّيما في زكاةَ  وال:  قال  . 

 ومن ، يقال كما العممية المضايق ومن ، الكبيرة المسائل من المسألة وىذه ، والفضة الذىب حمي في زكاة ال
 أن إلى الخالف وسيستمر ، الحاضر العصر إلى ىمبعد ومن الصحابة بين كبير خالف فييا جرى التي المسائل

 .  القولين من كال تحتمل المسألة ألن ؛ عمييا ومن األرض اهلل يرث

 يتخذ أن أو يمبس أن يجوز ال حمي فكل ، ولبسو اتخاذه المحرم الحمي في الزكاة وجوب عمى الفقياء اتفق:   أوال
 .  فيو الزكاة وجوب يرون ،

 لمتجارة والمعد ، لمنفقة المعد والحمي ،( التأجير) لمكراء المعد الحمي في الزكاة وجوب عمى هللا رحميم الفقياء اتفق
 .  المستعمل غير والحمي ،

 :  قولين عمى ، المستعمل المباح الحمي في الخالف ينحصر
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 ، عباس وابن ، الخطاب بن عمر عن مروي ،( لممرأة) المستعمل المباح الحمي في تجب الزكاة أن:  األول القول
 عن محكي وىو ، وداود ، الثوري وسفيان ، زيد بن وجابر ، ميران بن وميمون ، عمرو بن اهلل وعبد مسعود وابن
 وابن ، المبارك وابن ، واألوزاعي ، والزىري،  سيرين ابنو ،  مجاىدو  ، جبير وابن ، وعطاء ، المسيب بن سعيد
 ، المتأخرين من الصنعاني اختيار وىو ، رواية في والحنابمة ، قول في والشافعية الحنفية مذىب وىو ، شبرمة
 .  اهلل رحميم ، جبرين وابن ، واأللباني ، والشنقيطي ، عثيمين وابن ، اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ ورجحو

 :  األدلة

 تِعَذَابٍ فَثَشِّرْهُنْ اللَّهِ سَثِيلِ فِي يُنْفِقُىنَهَا وَلَا ةَوَالْفِضَّ الذَّهَةَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 زكاة منو الواجبات أخرجت ما وأما ، فييما والواجبة والحقوق ، زكاتيما إخراج عدم والفضة الذىب وكنز..{  أَلِينٍ
ن زكاتو أديت ما كل" عنو اهلل رضي عمر ابن قال وليذا ؛ بكنز فميس ، غيرىا أو  أرضين سبع تحت كانت وا 

ن كنز فيو زكاتو تؤدي ال ما وكل ، بكنز فميس  ، والفضة الذىب في عامة واآلية" األرض وجو عمى ظاىرا كان وا 
 .  شيء عموميا عن يخرج فال

 يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب من ما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 ، وفضة ذىب صاحب الحمي والبس [،، وجبينو جنبو بيا فيكوى ، نار من صفائح لو صفحت إال ، حقيا منيا
 عموم من يخرج فال ، الحمي تمبس التي المرأة إال:  التخصيص يأت لم ، وفضة ذىب كل في عام الحديث وىذا
   . والفضة الذىب حمي عموميا في يدخل ومما ، بدليل إال شيء األدلة

 عميو اهلل صمى النبي أتت امرأة أن ، جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن:  أدلتيم أقوى وىو :الثالث الدليل
 ، ال:  قالت ؟ ىذا زكاة عطينأت] وسمم عميو اهلل صمى فقال ، ذىب من غميظتان م س ك تان ابنتيا يد وفي ، وسمم
 ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيإ إلى وألقتيما فخمعتيما:  قال ؟ نار من بسوارين اهلل يسّورك أن أيسرك:  قال

 وحسنو ، الممّقن وابن ، القطان ابن إسناده وصحح ، ماجو ابن إال الخمسة أخرجو ، [ورسولو هلل ىما:  وقالت
سناده الثالثة رواه:  اهلل رحمو الحافظ وقال ، النووي  ، اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ وصححو ، قوي وا 
 المرأة سأل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  االستدالل وجو ، األلباني ادهإسن وجود ، شاكر أحمد الشيخ وحسنو

 .  فييما الزكاة وجوب عمى يدل وىذا ، نار من بسوارين تسور زكاتيا ُتؤد لم إن أنيا وبين ، الـم س ك ت ين زكاة عن

 أن أو ، نصاب لمحمي ليس:  يقال أن إما ؟ فييا الزكاة توجب فكيف ، نصابا تبمغان ال المسكتين بأن:  ونوقش
 .  الراجح عمى أبيح ثم محرما كان الحمي ألن ؛ محرما فيو الحمي كان الذي الزمن في ىذا

 ، جرام 55 يبمغ اآلن الذىب ونصاب ، الشرعي النصاب تبمغان ، غميظتان بأنيما:  المناقشة ىذه عن وأجيب
 فتجب ذىب من عندىا ما إلى المسكتين ىاتين تضم:  األئمة بعض قال كما يقال أو ، كثيرة ليست يسيرة وىي
 .  عمييا الزكاة
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 عمي دخل]  فقالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عمى دخمنا" :  قال ، الياد بن شداد بن اهلل عبد حديث :الرابع الدليل
:  فقمت ؟ عائشة يا ىذا ما:  فقال ، وِرق من فَتخاٍت  يدي في فرأى ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول

 من حسُبك ىو:  قال ، اهلل شاء ما أو ، ال:  قمت ؟ زكاتين أتؤدين:  فقال ، اهلل رسول يا لك أتزين صنعتين
 نصاب تبمغ أن يمكن ال( الخواتم) الفتخات ألن ؛"  غيره إلى تضمو:  قال ؟ تزكيو كيف:  لسفيان قيل ،[ النار

 ، والدراقطني والبييقي والحاكم داود أبو أخرجو يثالحد ىذا ، نصابا فيبمغ غيره إلى تضمو لكن ، 595 الفضة
 وقال ، مسمم شرط عمى:  العيد دقيق ابن وقال ، الذىبي ووافقو ، يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى:  الحاكم وقال
 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  االستدالل  وجو ، األلباني قال وكذا ، الصحيح شرط عمى إسناده:  حجر ابن
 النار من حسُبيا أنو أخبر ألنو ؛ فيو الزكاة وجوب عمى يدل مما ، تمبسو الذي الحمي زكاة أداء عن ئشةعا سأل
 زكاة أن عمى يدل وىذا ، محرم فعل أو واجب ترك عمى إال بالنار يعاقب أن يمكن وال ، - زكاتو تؤد لم إن -

 .  واجبة الحمي

 .  عندىا ما إلى تضمو:  سفيان قال كما لجوابوا ، نصابا تبمغ ال الذىب من الفتخات بأن:  نوقش

 ، اهلل رسول يا:  فقمت ، ذىب من أوضاحا ألبس كنت] قالت ، عنيا اهلل رضي سممة أم عن :الخامس الدليل
ن أي [بكنز فميس فُزكي زكاتو تؤدى أن بمغ ما:  فقال ؟ ىو أكنز  داود أبو أخرجو ، كنز فإنو يزك لم وا 

 ، البخاري رجال رجالو:  العربي ابن وقال ، النووي وحسنو القطان ابن وصححو ، حاكموال والبييقي والدارقطني
 زكاة تؤدى أن بمغ ما أن أخبر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  االستدالل وجو ، أعمم واهلل صحيح حديث فيو

 .  اآلية في داخل كنز فيو تؤد ولم زكاتو تؤدى ما بمغ وما ، بكنز فميس فزكي

 ، حراما كان الحمي أن إثبات إلى ُيحتاج بأنو:  وُرد ، الحمي تحميل قبل كانت بأنيا ، جميعا األدلة ىذه تونوقش
 ، أبيح ثم النساء عمى حراما كان الحمي أن التحقيق أىل من مجموعة ذىب ولذلك ؛ نصوص فيو ثبت قد وىذا

 .  أبيح ثم حراما كان أنو يرون التحقيق أىل لكن ، حراما كان أنو ينسخ ما ، النسخ إثبات إلى أيضا ويحتاج

نما ، المبس أقر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وألن :السادس الدليل  يقل فمم ، يزك لم من وتوعد الزكاة أوجب وا 
 يجوز ال:  لين فسيقول الحمي تحريم زمن في ىذا كان لو ، تمبسنو أن عميكن حرام:  سممة وألم ولممرأة لعائشة
 أن عمى دل ، أقرىن فمما ، حرام شيء لبس عمى يقرىن أن يمكن ال ، الزكاة قضية يبين ثم ، تمبسنو أن لكن

 .  الزكاة عمى منصب فالكالم ، حالل المبس

 ، النصين بين الجمع إمكان وعدم ، التاريخ معرفة من لو بد ال بل ، باالحتمال يثبت ال النسخ أن :السابع الدليل
 أن عمى يدل ما الحديث في إن ثم ؟ بعده أو قبمو أو التحريم زمن في ىذا وقع ىل ، متى التاريخ ندري ال ونحن
 .  حرام أو حالل ىو ىل المباس قضية دون الزكاة عن الكالم

 : منيا ، الوجوب عمى تدل آثار مجموعة عندىم :الثامن الدليل

 .  ال أو عنو ثبت أدري ال:  لشافعيا وقال ، والبييقي المنذري وعن حكاه " زكاة الحمي في أن " عباس ابن أثر -
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 من يتصدقن أن المؤمنين نساء من قبمك من ُمر أن ، موسى أبي إلى عمر كتب" :  قال يسار بن شعيب عن -
  :بأمرين ونوقش ، والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو " حميين

 .  والبييقي البخاري ذكر كما مرسل بأنو أعل -1

 .  زكاة الحمي في:  قال الخمفاء من أحدا نعمم ال:  البصري الحسن قال -2

 ،" الزكاة ففيو درىم مائتي بمغ إذا" فقال ، ليا حمي عن سألتو - امرأتو أن وجاء - امرأة أن ، مسعود ابن عن -
 .  مرسل لكنو،  والبييقي الطبراني أخرجو

 . البييقي أخرجو " ونسائو وبنات حمي في بالزكاة يأمر كان جده أن " جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو روى ما -

 .  الموطأ في مالك واإلمام الدارقطني أخرجو" زكاتو أعطى إذا الحمي بمبس بأس ال" عائشة أثر -

 ، نقد الكل أن بجامع( والمسبوك المسكوك) والدنانير الدراىم عمى قياسا الزكاة فيو تجب الحمي أن :التاسع الدليل
 في تجب كما الحمي في الزكاة وجبت األصل ىو ىذا كان فإذا ، اةالزك وجوب ىو والفضة الذىب في األصل
 .  والدنانير الدراىم

 أفتي وكنت - قوليو أول كان وىذا - الحمي في تجب ال الزكاة أن أرى كنت :قال اهلل رحمو عثيمين ابن شيخنا
 فييا يكون أن يمكن األدلة أن لو وذكرت ، اإليجاب عدم لو فعرضت ، باز بن العزيز عبد بالشيخ فالتقيت ، بذلك

 ال أم خاصة أدلة جاءت سواء ، الزكاة وجوب الذىب في األصل:  سديدا جوابا العزيز عبد الشيخ فقال ، ضعف
 الوجوب عمى تدل ، عامة التوبة وآية ، ذلك في األحاديث جاءت فقد ، الزكاة وجوب والفضة الذىب في األصل ،

 ىذا إلى الشيخ ورجع ، الصحيح ىو القول ىذا أن وجدت تأممتو فمما ، العموم ىذا تخصيص يأت ولم ، مطمقا
 .  الحمي في الزكاة بوجوب وقال ، القول

 بن جابر وعن ، عمر بن اهلل عبد عن مروي وىذا ، الزكاة فيو تجب ال المستعمل المباح الحمي أن:  الثاني القول
 بن وسعيد ، وعمرة وقتادة والشعبي القاسم قول وىو ، أسماء وعن عائشة وعن ، مالك بن أنس وعن ، اهلل عبد

سحق والزىري ومجاىد وعطاء ،( رأيان) جبير وابن ، المسيب ليو ، المنذر وابن ، عبيد وأبي ، ثور وأبي وا   ذىب وا 
 أحمد واإلمام ، الوجوب عدم فرأى ذلك في اهلل استخار اهلل رحمو الشافعي إن حتى ، والحنابمة والشافعية المالكية

 .  الوجوب يرى ال

 :  األدلة

 [الحمي في زكاة ال] قال أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ، جابر عن ، الزبير أبو روى ما :األول الدليل
 وفي ، باطل حديث:  واأللباني والمباركفوري والشوكاني البييقي وقال ، التحقيق في الجوزي وابن البييقي أخرجو
 احتج من):  البييقي قال ، مجيول وىو ، عافية ذات ليست عافية أحاديث:  قيل وكما ، أيوب بن عافية إسناده

را كان مرفوعا بو  من يعصمنا واهلل ، الكذابين برواية االحتجاج من المخالفين بو يعيب فيما داخال ، بدينو مغرَّ
 .  فيو شديد كالمو ( ىذا أمثال
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 ، تكذيبو أحد يذكر ولم ، بالكذب متيما ليس عافية إن:  الواق ،( الكذابين برواية االحتجاج) البييقي كالم رد لكن
نما  قيل:  قال ، اهلل رحمو حجر ابن والحافظ ، زرعة أبي عن توثيقو حاتم أبو نقل وقد ، مجيول:  عنو قيل وا 

 عمى الجرح يقدم:  قال من فمنيم ، فيو المحدثون واختمف ، جرحا فيو نعمم ما:  الجوزي ابن وقال ، ضعيف
 ، مبيما يقبل التعديل ألن ؛ التعديل قدم وبعضيم ، غيره عمى فيقدم ، عمم زيادة عنده المجرح ألن ؛ عديلالت

 بعض وعند ، أجمو من جرحو الذي السبب يبين أن بد ال بل ، أسبابو الختالف ؛ مبيما يقبل فال ، الجرح بخالف
 يصار فإنو ثبت فإذا ، الحديث ىذا عمى والمدار ، الواحد وجرح الواحد تعديل يقبل أنو الحديث أىل من المحققين

ن ،( زكاة الحمي في ليس) المسألة في نص ألنو ؛ إليو  القول أصحاب وأدلة ، األخرى األدلة في فنبقى يثبت لم وا 
 الصحابة آثار تقابل الصحابة وآثار ، الحديث ىذا إال عندىم ليس ىم ، الوجوب عمى الداللة في أقوى األول
 .  ىناك الصحابة رأي يقابل الصحابة يورأ ، ىناك

ربع العشر فإن لم يكن المال إال تسعين ومائة فميس فييا شىء إال أن يشاء  وفي الرقة] حديث :الثاني الدليل
 بمغت إذا] الدنانير في وكذلك ، وغيره حمي من سواىا دون المضروبة الفضة في الزكاة وجوب عمى فدل [ربيا

 فميس الحمي وأما ، مسكوكين كانا إذا والفضة الذىب في فتجب ، الدنانير عمى النبي فنص [دينارا عشرين
 .  بمسكوك

 في الزكاة وجوب عمى الحديث بيذا يستدل ، الحمي في الزكاة وجوب عدم يرى من أن:  جيدة مناقشة ونوقش
 ، ودينار درىم شكل عمى المضروب في تجب الزكاة:  لك يقولون ىم ، نقود شكل عمى مسبوكا ليس وفيما ، التبر
 أخرى أشكال عمى المضروب ، تجب:  يقولون ؟ ال أو الزكاة فييا تجب السبائك ، بطي ، الحمي في تجب وال

 تمنعون كيف:  عمييم فردوا ، فقط الحمي الزكاة فيو تجب ال الذي إنما ، الزكاة فيو تجب:  قالوا ؟ الزكاة فيو تجب
 نقد شكل عمى المضروب في ىو إنما الواجب بأن وتعممون ، الحمي غير في وتوجبونيا ، الحمي في الزكاة وجوب

ما ، الصور جميع في اإليجاب بعدم تقولوا أن إما ؟ غيره في توجبونيا ذلك ومع ،  جميع في بوجوبيا تقولوا أن وا 
 .  الصور

 عمى يدل الحديث فإن ، والفضة الذىب من بالمضروب والدينار الرقة باختصاص قيل لو أنو :الثالث الدليل
 ىذا كان إذا:  أخرى بعبارة ، العام يوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر ىذا من ونويك ، غيرىا في الزكاة وجوب
 ، الزكاة وجوب والفضة الذىب في األصل:  فيقال ، والدينار الدرىم سوى فيما الزكاة وجوب من يمنع الحديث

 العام أفراد لبعض ذكر ، خاص ىذا( دينارا عشرين وفي ،، ..الرقة في) وسمم عميو اهلل صمى وقولو ، عام وىذا
 العمماء أكرم:  شخص قال لو:  المسألة ىذه ذكر حين شيخنا ومثل ، التخصيص يقتضي فال ، العام يوافق بحكم

 ألن ؛ ال ؟ سواه دون بزيد مختصا اإلكرام يكون أن ىذا يقتضي ىل ، العمماء من وىو ، زيدا أكرم:  قال ثم ،
 العناية باب من ىو إنما ، بو خاصا الحكم يكون أن يقتضي ال ، العام يوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر

 .  بو واالىتمام
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 مسكوكة كانت سواء ، مطمقا لمفضة اسم الرقة لفظ:  اهلل رحمو حزم ابن:  قال( بمغت إذا الرقة وفي) :الرابع الدليل
 .  ذلك غير إلى ، سبائك أم تبرا أم حميا أم ، مضروبة أم

 .  الفضة من المضروب ىي الرقة أن ذكروا ، اهلل رحميم العمم أىل من كثيرا ألن ؛ مسّممة غير المناقشة وىذه

جرىا في أيتام أخييا بنات تمي كانت أنيا " عنيا اهلل رضي عائشة عن محمد بن القاسم حديث :الخامس الدليل  ح 
 عن القاسم بن الرحمن دعب رواية من ، موطئو في اهلل رحمو مالك اإلمام أخرجو " الزكاة حميين من تخرج فال ،

  .  الصحة في غاية إسناد وىو ، عائشة عن أبيو

 حميين من يخرج ال ثم ، بالذىب وجواري و بناتو يحمي كان عمر ابن أن" عمر ابن عن نافع حديث :السادس الدليل
 كما بيةالذى السالسل من سمسمة وىي ، عمر ابن عن نافع عن مالك ، اهلل رحمو مالك اإلمام أخرجو" الزكاة
 .  الصحة في غاية ، يقولون

 عائشة بأن وُرد ، يتيم مال ألنو ؛ الزكاة تخرج لم عنيا اهلل رضي فإنيا عائشة أثر أما:  فقالوا ، اآلثار ىذه نوقشت
ال ، الحمي في الزكاة وجوب ترى ال أنيا المانع فيكون ، األيتام مال في الزكاة وجوب ترى  ونوقش ، ألخرجتو وا 

 اهلل رضي عائشة دعا ، األسباب من لسبب كان ربما ، لو عموم ال ، وفعل عين قضية ىذه أن:  نةحس بمناقشة
 ، األسباب من سبب أي أو ، دينا عميين أن أو ، نصابا تبمغ لم أنيا إما ، حميين في الزكاة إخراج عدم إلى عنيا
 .  وجو ولو

 عارض إذا إال ، حجة قولو والصحابي ، ينآخر  صحابة أقوال عارضو ، صحابي قول ىذا أن:  األجوبة ومن
ذا ، اُطرح نصا عارض فإذا ، آخر صحابي قول أو نصا  .  المرجح طمب آخر صحابي قول عارض وا 

" لكثير ذلك إن ؟ دينار ألف:  فقيل ، ال:  فقال ؟ زكاة فيو ىل:  الحمي عن سئل"  ، جابر أثر:  السابع الدليل
  اهلل رحمو أللبانيا وصححو ، مسنده في الشافعي أخرجو

 قال ، الحمي في الزكاة وجوب يرون ال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب من خمسة ىناك:  الثامن الدليل
 وجابر ، مالك بن أنس:  زكاة الحمي في يرون ال كانوا الصحابة من خمسة" يقول حنبل بن أحمد سمعت:  األثرم

 " . وأسماء ، وعائشة ، عمر ابنو  ،

 .  أقواليم بين الترجيح فيطمب ، بالوجوب القول غيرىم عن نقل قد بأنو:  ونوقش

 عمى تقاس ، وغيره مالك اإلمام ذكره ، والمتاع الثياب عمى قياسا الحمي في تجب ال الزكاة أن :التاسع الدليل
 ألنو ؛ كل في عمالاالست بجامع ، فيو زكاة فال ، لمقنية يتخذ وما ، واألواني ، لالستعمال المعد والمتاع الثياب

 .  الزكاة فيو تجب فال مستعمل

 في األصل ألن ؛ الفارق مع قياس والمتاع الثياب عمى والفضة الذىب قياس أن:  كثيرة بمناقشات نوقش وقد
 ىذا عمى ىذا فقياس ، الزكاة وجوب عدم القنية وآالت والمتاع الثياب في واألصل ، الزكاة وجوب والفضة الذىب
 تجب ىل ، لمنفقة جعميا ، الفاخرة الثياب من مجموعة عنده اإلنسان أن ولو ، اإللحاق فيمنع ، رقالفا مع قياس
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 اإلنسان أن لو ، تجب ؟ الزكاة عميو تجب فيل ، لمنفقة عنده حميا أعد لو لكن ، عميو تجب ال ؟ فييا زكاة عميو
 أن لو ، الزكاة فييا يجب ؟ لمكراء حميا جعمت امرأة أن لو ، الزكاة فييا تجب ال ، لمكراء جعميا ثياب عشرة عنده
 الزكاة فييا تجب ىل ، زائدة عشر خمسة وعنده خمسة يمبس ، حاجتو عن زائدة الثياب من مجموعة اإلنسان عند
 .  الحمي وبين لمقنية يتخذ بينما فوارق فثمة ، الزكاة فيو تجب باالتفاق المستعمل غير الحمي لكن ، ال ؟

 .  االعتبار فاسد النص مقابل في والقياس ، النص بلمقا في قياس وأنو

 :  الراجح

 أضواء" في اهلل رحمو قال ، اهلل رحمو الشنقيطي الشيخ ذكرىا لمرجحات ، أعمم واهلل الحمي في الزكاة وجوب
 :  منيا فذكر ،" البيان

 العاص بن عمرو بن اهلل دعب رواية في كما ، أكثر وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الصحابة من رواه من أن -1
 وىو وعائشة سممة أم بحديث شبيو حديث ليا يزيد بنت أسماء ، يزيد بنت وأسماء  - سممة وأم ، وعائشة ،

 حديث) جابر حديث من إال مرفوعا يرو فمم ، فيو الزكاة وجوب بعدم القول وأما - عنيم اهلل رضي ، صحيح
 ( . أيوب بن عافية

 عافية رواه الذي الزكاة سقوط حديث من سندا أقوى معو ُذكر ومن شعيب بن عمرو ثكحدي أحاديثو أن ومنيا -2
 " . أيوب بن

 أىل ذكر كما الطمب عيدة من الخروج في لالحتياط اإلباحة عمى دل ما عمى مقدم الوجوب عمى دل ما أن -3
 .  األصول

 ما نوع من الحمي أن عمى دليل وىي ، والفضة الذىب أصل في الزكاة وجوب عمى الصريحة النصوص داللة -4
 .  عينو في الزكاة وجبت

 القول وكان ، الزكاة بوجوب فترة في يفتون العزيز عبد والشيخ اهلل رحمو شيخنا وكان ، جدا شائكة المسألة وىذه
 لفةالمؤ  والرسائل ، األخير في القول ىذا فانتشر ، الوجوب بعدم يفتي من ىناك وكان ، الناس بين منتشرا مشيورا

يجابا منعا ، كثيرة الباب ىذا في  .  الزكاة وجوب عدم يرون من ىم فييا كتب من وأكثر ، وا 

العاريَّة أو لالستعمالِ  المعدِّ  ُحميِّيما في زكاةَ  وال:  اهلل رحمو قال ثم   . 

 .  لمنفقة والمعد ، لمكراء كالمعد ، الزكاة ففيو لالستعمال معد غير كان إذا أنو مفيومو

 إذا وأما ، غيرىا بو انتفع ، منفعة بإعارتو حصمت ألنو ؛ فيو زكاة فال تمبسو أو تعيره كانت إذا( : العارية أو)
 .  الزكاة ففيو ، تعيره وال تمبسو ال كانت

نْ :  قال  .  الزكاة ففيو اً ُمحرم كان أو النفقةِ  أو لمكراءِ  ُأعدَّ  وا 

 .  التأجير:  الكراء
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 عمى وأنفقت شيئا باعت احتاجت كمما ، لمنفقة جعمتيا ، الحمي من كمية عندىا ، منو تنفق إنيا أي:  لمنفقة أو
 .  الحمي ىذا عنده كان لو الرجل وكذا ، نفقتو عمييا تجب ومن نفسيا

 حد تجاوز قد كان أو ، فيو لبسو يجوز ال محل في يمبس أن أو ، محرمة أشكال عمى يكون بأن:  محرما كان أو
 ، الزكاة عمييا تجب جميعا الصور ىذه ففي ، خارجية جية من يكون الغالب في التحريم  لكن ، المباس في العادة
 .  اهلل رحميم الفقياء باتفاق وىذا

 العروض زكاة باب

 ليباع يعرض ألنو ؛ بذلك سمي ، الربح ألجل والشراء لمبيع أعد ما وىو ، بالسكون ع ْرض جمع:  العروض
 عنده اليوم ، وتزول تعرض فالبضاعة ، ويزول يعرض أنو أو ، فيشترونو الناس يراه حتى يعرضو ، ويشترى
 .  أخرى مالبس تأتي ثم ، فتذىب ، الفالني النوع من مالبس

ن ، أيضا خالف فييا المسألة وىذه ؟ ال أو العروض في الزكاة تجب ىل  بكثير السابق الخالف من ىونأ كان وا 
 مثل ، فيو زكاة ال أصميا كان إذا ، لمتجارة معدة ليست التي العروض في الزكاة تجب ال أنو عمى اتفقوا أن بعد ،
 ، الزكاة وجوب فييما األصل ألن ؛ فييا الزكاة فتجب وفضة ذىبا كانت لو وأما ، واألواني ، والسيارات ، الثياب: 

 :  قولين عمى ، المال وزيادة الربح بقصد ، لمتجارة أعدت التي العروض في فالخالف

 مروي وىو ، عباس وابن ، وابنو عمر إليو وذىب ، لمتجارة أعدت التي العروض في الزكاة وجوب:  األول القول
 أبيو  األوزاعي رأي وىو ، والثوري والنخعي ، زيد بن وجابر ، ميران بن وميمون ، والحسن ، السبعة الفقياء عن
سحق ، عبيد  .  العمم أىل جماىير ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، وا 

 :  األدلة

 أَهْىَالِهِنْ فِي وَالَّذِينَ} وقال ، {تِهَا وَتُزَكِّيهِنْ تُطَهِّرُهُنْ صَدَقَةً أَهْىَالِهِنْ هِنْ خُذْ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 عروض الناس أموال أغمب ألن ؛ التجارة عروض في الزكاة وجوب عمى يدل اآلية ىذه وعموم ، {هَعْلُىمٌ حَقٌّ
 .  تجارة

 ربح الكسب وأطيب:  قالوا ،{ كَسَثْتُنْ هَا طَيِّثَاتِ هِنْ أَنْفِقُىا آَهَنُىا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} وتعالى تبارك اهلل قول :الثاني الدليل
 كتابو في اآلية ىذه عمى بوب ، اهلل رحمو البخاري إن حتى ، المفسرين من كبيرة ائفةط عميو الذي وىذا ، التجارة

 .  اآلية ىذه وذكر ، والتجارة الكسب صدقة باب:  فقال ،

 نخرج أن يأمرنا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" قال ، عنو اهلل رضي جندب بن سمرة عن :الثالث الدليل
 ومن ، والمنذري داود أبو عنو سكت ، العمم ألىل كثير كالم وفيو ، داود أبو وأخرج" بيعمل نعده مما الصدقة
 فيو وطعن حزم ابن وضعفو ، البر عبد ابن وحسنو ، صحتو يرى فإنو الحديث عمى سكت إذا أنو داود أبي قاعدة
 حال ليما يعرف ال ، مجيوالن:  وقال ، سميمان بن وحبيب سعد بن بجعفر أعمو ، المحمى في عنو وتكمم ، كثيرا
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 ابن الحافظ إسناده ولين ، الثقات في حبان ابن وذكرىما ، نمعروفا ىما:  وقال ، شاكر أحمد الشيخ وتعقبو ،
 األئمة وغالب ، بحكم ينتيض ال مظمم إسناد فيذا حال بكل:  الذىبي وقال ، القطان ابن وضعفو ، حجر

 .  يثبت ال ، ضعيف حديث أنو عمى والمحدثين

نما بالنيات األعمال إنما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عمر حديث :لرابعا الدليل  لكل وا 
 يقصدون زمانيم في ، ورائيا من يأتي الذي المال يقصد العروض في يتاجر والذي ، عميو متفق [نوى ما امرئ
 ؟ عندك الموجودة األعراض ىذه تقصد ىل:  لمتاجر قمت ولو ، النقود يقصدون الزمن ىذا وفي ، والفضة الذىب
 .  نقد من ورائيا من يأتي ما أقصد إنما ، العروض ىذه أريد ال أنا ، ال:  لقال

 :  آثار مجموعة :الخامس الدليل

:  فقال ، مالك من الزكاة أد:  عنو اهلل رضي عمر لو فقال ، والِجعاب اآلدم يبيع كان أنو" عمرو بن ِحم اس أثر -
 وقال ، األلباني وضعفو ، شيبة أبي ابن أخرجو" زكاتو وأد   قّومو:  فقال ، والجعاب األدم أبيع نماإ،  مال يمال واهلل
 .  إجماعا فكان منكر ينكرىا ولم،  مثميا يشتير قضية ىذه:  قدامة ابن

 ابن وصححو ، بييقيوال شيبة أبي ابن أخرجو" لمتجارة كان ما إال ، زكاة العروض في ليس" قال عمر ابن أثر -
 .  واأللباني والبييقي حزم

 العطاء خرج إذا كانف ، عنو اهلل رضي عمر نازم المال بيت عمى كنت" قال ، القاري عبد بن الرحمن عبد أثر -
 ابن أخرجو" والشاىد غائبال عن المال شاىد من الزكاة أخذ ثم ، وشاىدىا غائبيا حسبيا ثم ، التجار أموال جمع
 .  وغيره األلباني وصححو ، شيبة أبي

 بإسناد عبيد أبي عند عنو ثبت وىذا ، العروض في الزكاة وجوب يرى أنو ، عنيما اهلل رضي عباس ابن أثر -
 .  اهلل رحمو حزم ابن صححو

 اإلجماع ينقد من وىناك ، المنذر وابن عبيد أبو نقمو ، العروض في الزكاة وجوب عمى اإلجماع :السادس الدليل
ن ، المتقدمين بعض عن الخالف ثبت قد بل:  يقولو  ، ىذا ن ، قميال كانوا وا   قد اإلجماع:  يقول بعضيم كان وا 

 .  إجماعية ألنيا ؛ المسألة في الخالف يثبت فال ، لمخالف سابقا انعقد

 وصديق ، اهلل رحمو الشوكاني وقواه ، حزم ابن رأي وىذا ، الزكاة فييا تجب ال التجارة عروض أن:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة األلباني الشيخ واختاره ، خان حسن

 في الزكاة وجوب عمى يدل حديث ثمة وليس ، وضعيف ثابت غير سمرة حديث أن يرون ألنيم :األول الدليل
 .  العروض

 عبده في مسممال عمى ليس] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 أن إال:  ويقل يستثن فمم ، لمتجارة معدين كانا ولو ، وفرس عبد كل يشمل عام حديث وىذا [صدقة فرسو وال

 .  عمومو عمى الحديث فيبقى ، لمتجارة معدا يكون
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 لفرسوا العبد وأما ، وفرسو عبده فيو ، المسممون يقتنييا التي األشياء بذلك المراد بأن:  الحديث ىذا نوقش وقد
 المال إلى يضاف أن الحقيقية اإلضافة ، والنقد المال منو المقصود بل ، إليو يضاف فال ، تجارة عرض ىو الذي
 .  أبدا ممكو في يبقى لو عبدا فميس ىو أما ، وراءه الذي

 كثوبو ، ووليمت يومو في اإلنسان يحتاجيا التي القنية أموال من كان ما بو المراد أن عمى يدل الحديث ظاىر إن ثم
 .  ذلك مثل والفرس فالعبد ، ومتاعو ،

 .  التكميف وعدم الوجوب عدم فاألصل ، األصمية البراءة :الثالث الدليل

 ىذا قال كما ، عنيم اهلل رضي الصحابة عن الثابتة اآلثار بأحد ينقض أن يمكن الدليل ىذا أن:  بمناقشة ونوقش
 عنيم اهلل رضي الصحابة عن الوجوب نقل قد فإنو ، الثابتة آلثاربا مباشرة ينقض ، صحيح وىو ، نفسو األلباني

 .  الوجوب عمى تدل كميا ، تصحيحو أو بتحسينو ُسمم إن سمرة وأثر ، عمر حديث عندنا ،

 :  الراجح

 مقصودة ليست التجارة عروض أن:  المرجحات أىم ومن ، التجارة عروض في تجب الزكاة أن ، األول القول ىو
 المقصود ،، مثال والصحابة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي زمن في التجارة عروض وراء من المقصود نماإ ، لذاتيا
  المرادين والفضة الذىب في الزكاة بإيجاب النصوص جاءت ولذلك ؛ ورائيا من سيأتيان المذان والفضة الذىب
ن ، ويزول يأتي ألنو ؛ التجارة عر ض عن الكالم يأت ولم ، الناس عند :  فقيل ، والفضة ذىبلا الناس مقصود ماوا 

 عن تجارتو اإلنسان فينمي ، وتباع ، العروض بيا تشترى أن استعماالتيا ومن ، والفضة الذىب في تجب الزكاة
 المال أصل في الزكاة وجبت قد ألنو ؛ العروض في الزكاة تجب:  يقال أن حاجة فال ، والفضة الذىب طريق
 النقد عمى المدار ألن ؛ كعدميا وجودىا العروض إن ثم ، األصل في واجبة لزكاةفا ، العروض بو تشترى الذي

 ، النقود عن يبحث إنما ، عروض من عنده كم ويبحث يذىب ما السنة انتيت إذا فالتاجر ، ورائيا من المتحصل
 .  الورقية بالنقود زماننا وفي ، والفضة بالذىب زمنيم في بالنقود العروض ىذه ويقّوم

 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول وليذا ؛ اهلل رحميم العمم أىل عامة رأي ىذا أن:  الميمة المرجحات ومن
 ". التجارة عرض في وجوبيا عمى متفقون شذ من إال األمة وسائر األربعة واألئمة" يقول

 غالب ألن ؛ جدا اليسير شيءال إال  ، زكاة عندنا تبق لم ، التجارة عروض في الزكاة بوجوب نقل لم لو:  ومنيا
 عندنا خاصة لمسوم تعد التي واإلبل والبقر األغنام أين ، الماضي الزمن في وكذا ، تجارة عروض الناس أموال
 ، وقميمة يسيرة البالد ىذه في والثمار الزروع حتى ، قاحمة أرض في ونحن فييا السوم توفر يمكن ال ؟ بالدنا في

 التجارة عروض ىو األغمب ، البمدان جميع في بل ، خاصة البمد ىذا في وليس ، الماء فييا التي بالبمدان مقارنة
ال ، اإلنسان بو يستأنس مما ىذا ، الزكاة من جدا كبير لجزء طرح فييا الزكاة وجوب بعدم فالقول ،  المدار فإن وا 

سقاط ، اهلل نم نعمة ىذه ، الزكاة من الكثير سقطت لو حتى:  قائل يقول قد ألنو ، الدليل عمى  الشرعي الحكم وا 
 .  أعمم واهلل ، الشرعي الدليل عمى المدار نقول نحن لكن ، اهلل من فضل
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 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


