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

الفضةِ  إلى الذىب وُيضم:  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 ؟ أثمان ألنيما اآلخر إلى أحدىما يضم فيل عميو بناء ، مضى زمن في الثمن ىما والفضة الذىب أن المعموم من
 :  قولين عمى فييا مختمف المسألة ىذه ؟ مستقال نصابا منيما واحد كل ألن ؛ اآلخر إلى أحدىما يضم ال أو

 الحسن رأي فيو ، السمف من طائفة إليو ذىب ، الذىب إلى والفضة ، الفضة إلى الذىب يضم أنو:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من والصحيح ، والمالكية الحنفية مذىب وىو ، والثوري واألوزاعي وقتادة

 :  األدلة
 إلى أحدىما يضم أن ساغ غيرىا إلى يضمان كانا إذاف ، العروض إلى يضمان والفضة الذىب أن :األول الدليل
 . الواحد الجنس من كالنوع فيما ، اآلخر

 .  منيما المقصود في ويتحدان النفع في يتحدان ، واحدة منفعتيما والفضة الذىب أن :الثاني الدليل

 رأي وىو ، ليمى أبي وابن عبيد أبو إليو وذىب ، النصاب تكميل في اآلخر إلى أحدىما يضم ال أنو:  الثاني القول
 ، رواية في والحنابمة ، عمييم اهلل رحمة الشافعية مذىب وىو ، السمف من وطائفة ، عبدالعزيز بكر وأبي ثور أبي
 .  أخيرا إلييا رجع أحمد اإلمام أن يروى:  تيمية ابن المجد قال

 :  األدلة

 دون فيما ليس] قال ، وسمم عميو اهلل صمى بيالن أن ، عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث :األول الدليل
 أنو ومفيومو ، أواق خمس دون فيما الزكاة نفي الحديث منطوق ، عميو متفق الحديث وىذا ، [صدقة أواق خمس

 .  مطمقا الحديث جعل بل يقيد ولم ، غيره إلى النصاب ضم أمكن ولو فيو الزكاة تجب ال

 وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، نصاب لو وذاك ، نصاب لو فيذا ، نصابيما في يختمفان ماالن أنيما :الثاني الدليل
 .  يضمان فال ، مستقال حكما منيما واحد لكل أن عمى فدل ، الفضة نصاب وبين الذىب نصاب بين قد ،

 :  الراجح

 في نفردم فيو ، مستقل نصاب لو منيما واحد كل ألن ؛ الذىب إلى الفضة وال الفضة إلى الذىب يضم ال أنو
 ىذا يقيد لم ،( صدقة أواق خمس دون فيما ليس) قال حين ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، اآلخر عن حكمو

 الزمن في أن المعموم ومن ، الفضة إلى عنده الذي الذىب يضم فإنو ذىب عنده كان إذا إال:  يقل ولم ، اإلطالق
 وعمى الذىب نصاب عمى التنصيص وجاء ، مطمقا الحديث جاء ىذا ومع ، وفضة ذىب الناس عند كان الماضي
 إلى بحاجة لسنا ولكن ، بعضيا إلى القيم تضم فإنو ، تجارة عروض والفضة الذىب كان إذا إال ، الفضة نصاب
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 غنم من أم فضة من أم ذىب من كانت سواء ، بعض إلى بعضيا يضم عموما العروض قيم ألن ؛ االستثناء ىذا
 .  بعض إلى بعضو يضم الجميع فإن ، الخ ،، أثاث من أم إبل من أم

 :  مسألة

 . ىذا وقيمة ىذا قيمة:  والقيم ، والربع النصف مثل األجزاء ؟ بالقيم أو باألجزاء الضم ىل

 :  مثال

 عمى اآلخر إلى أحدىما يضم فيل ، الذىب من نصاب ونصف ، الفضة من نصاب ربع اإلنسان عند كان لو
 .  ؟ بالقيم أم باألجزاء بعضيما إلى يضمان ىل ؟ بالضم القول

 لو ، ذىب نصاب ونصف ، فضة نصاب ربع اإلنسان عند كان فمو ، باألجزاء يضمان أنيما:  عندنا المذىب
 . النصاب يكمل لم النصف إلى الربع ضم

 فضة نصاب ونصف ، ذىب نصاب نصف اإلنسان عند كان فإذا ، بالقيمة يكون الضم:  قال من العمم أىل ومن
 أو ، ليوإ ضمت الذىب من اآلخر النصف تساوي الفضة قيمة كانت فإن ، القيمة ننظر ، النصاب يكتمل ناى ،

 .  يضم فإنو الفضة من النصاب نصف تساوي الذىب قيمة

 :  الراجح

 جنس يضم ال أنو أن عرفنا ؟ جنسو غير إلى الجنس يضم ىل ، األجناس عن تكمم حديث تقدمت المسألة وىذه
 ، فييا الكالم تقدم قد الحبوب ، والحبوب األثمان مسألة:  مسألتين في الخالف ووقع ، إجماعا سوجن غير إلى

 والبازالء كالدخن ، الحبوب:  بيا والمراد ، والِقطنيات ، بعض إلى بعضيا أجناسيا تضم ال أنو الراجح أن وعرفنا
 .  فيو الوجود كثيرة ، البيت تقطن ألنيا ؛ ِقطنية وسميت ، والفول والفاصولياء

منيما كل   إلى العروضِ  قيمةُ  وتضمُ :  اهلل رحمو قال ثم  . 

 الذىب قيمة نحسب ، تجارة وعروض ذىب اإلنسان عند كان فإذا ، والفضة الذىب قيمة إلى تضم العروض قيمة
 .  الفضة وكذلك ، عنده التي التجارة عروض إلى ونضميا

 الذىب ألن ؟ األول القول أصحاب دليل ىو كما إلييما العروض تضم كانت إذا يضمان ال لماذا:  قائل قال فإن
 فإن األشياء قيم كانت فإذا ، بفضة أو بذىب مقومة تكون أن إما والعروض ، األشياء وقيم ، األثمان ىما والفضة

 .  الضم يحصل فال بعض إلى بعضيما يضم أن أما ، إلييما تضم العروض

 فالذين وليذا ؛ ثمن منيما كال ألن ؛ جدا قوي القول ، ضعيفا القول ليس ، قوي قول بالضم القول أن والحقيقة
 ؛ البعض إلى بعضيا فميضم ، العروض إلى ويضمان ، لألشياء وقيم أثمان ألنيما:  قالوا( المذىب)  بالضم قالوا

 والنبي ، الشريعة في نصاب منيما واحد لكل كان لما لكن ، وجو لو وىذا ، لممتمفات وثمن لألشياء قيم ألنيما
 .  الضم بعدم قيل( صدقة أواق خمس دون فيما ليس) وغيره سعيد أبي حديث في أطمق ، وسمم عميو اهلل صمى
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 ، المسألة ىذه تقدمت ؟ أحدىما بمغو نصاب بأدنى أو بالفضة أو بالذىب تمحق ىل ؟ النقدية األوراق تمحق بماذا
 بأدنى تمحق:  يقول من ومنيم ، بالفضة يقول من ومنيم ، بالذىب تمحق يقول من فمنيم:  العمم ألىل قوالأ ثالثة

 أن الغالب ألن ؛ بالفضة اإللحاق ىو الذي ، الثاني القول ضمن سيكون الثالث القول أن والغالب ، النصابين
 .  الفضة نصاب  ىو األقل النصاب

الفضةِ  من لمذكرِ  ويباحُ :  قال ثم  . 

 الصالة شروط في ألمحوا وربما ، الزكاة باب في اهلل رحميم الحنابمة يذكرىا ، والفضة بالذىب التحمي مسألة ىذه
 يعقدونو كتاب في فيذكرونيا الحنفية وأما ، العورة سترة في تقدم كما بالذىب المنسوج ولباس الحرير لباس إلى

 ما ضمنيا من ويذكرون ، والمباحة المحظورة المسائل من جممة فيو فيذكرون ،" واإلباحة الحظر بكتا" يسمونو
 .  والفضة الذىب بمباس يتعمق

 ويكون ،" لبسو يجوز ال وما لبسو يجوز ما" ليم كتاب في يذكرونيا أنيم ، طريقة لو بعضيم اهلل رحميم والشافعية
 . الصالة أبواب في غالبا

نما ، مستقل باب ليا ليس لكن ، المسائل من مجموعة تضم الفقو في المسائل بعض أن:  المراد  الفقياء يمحقيا وا 
 باب ، الصيام كتاب في يذكرونيا ؟ المساجد أحكام تذكر أين ، الحنابمة عند المساجد مثل ، إلييا المسائل بأقرب

 الجيران بين يحدث قد ألنو ؛ الصمح بكتاب يايمحقون ، الجيران وأحكام الجيران ، الجوار أحكام وكذا ، االعتكاف
 مستقمة أبوابا الفقياء ليا يجعل لم التي المسائل من أيدينا بين التي والمسألة ، بينيم الصمح إلى فيصار ، نزاع
 .  ميمة مسائل وىي ، بذاتيا

 :  لمذىب الرجل لبس : األولى المسألة

 .  األربعة األئمة منيم ، الذىب يمبس أن لمرجل يجوز ال أنو عمى الجممة في اهلل رحميم الفقياء اتفق

 :  األدلة

 والحرير الذىب إن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي عن :األول الدليل
 .  وغيره حزم ابن صححو ، والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو [إلناثيا حل ، أمتي ذكور عمى حرام

 واليوم باهلل يؤمن كان من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي أمامة أبي عن :الثاني دليلال
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل من وغيره األلباني حسنوو ،  أحمد اإلمام أخرجو ،[ ذىبا وال حريرا يمبس فال ، اآلخر

 لباس في األصل ألن ؛ اإلناث ثم الرجل مسائل عن بالكالم نبدأ ، حرام أنو ، لمرجل الذىب لباس في األصل ىذا
 .  مباحا يكون أن لمحمي لممرأة

 :  الذىب خاتم : الثانية المسألة

 عميو اهلل صمى اهلل رسول صحابة جميور إليو ذىب ، الذىب من الخاتم لبس تحريم إلى العمم أىل عامة ذىب
 .  الحنابمةو  والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، وسمم



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                  -  3_25  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
4 

 :  األدلة

 .  عميو متفق" الذىب خاتم عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول يىن " :قال عازب بن البراء عن :األول الدليل

 في فجعمو بذى من خاتما اتخذ ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" : ماعني اهلل رضي عمر ابن عن :الثاني الدليل
 عميو اهلل صمى اهلل رسول صعد ثم :قال، الذىب خواتيم الناس فاتخذ ، كفو باطن يمي مما فصو وجعل ، يمينو
 .  أيضا عميو متفق وىو" بالذىب التختم عن ونيى ، فألقاه المنبر وسمم

 وجابر اهلل عبيد بن وطمحة وسعد عازب بن البراء عن نقل كما ، الذىب خواتم لبسوا أنيم الصحابة بعض عن نقل
 ثبت وقد ، النيي يبمغيم لم أنو إما:  ىذا فعميم عن والجواب ، بعضيم عن أو عنيم ثابت النقل وىذا ، سمرة بن
 عمى محمول النيي أن رأوا أنيم عمى ويحمل ، يمبسو ولم بخاتمو رمى بمغو فمما ، النيي يبمغو لم بعضيم أن

 شك فال ، يمبسو كان ذلك ومع ، بالذىب التختم عن النيي نقل الذي ىو البراء فإن ، عازب بن كالبراء ، الكراىة
 .  التحريم ال الكراىة عمى النيي يحمل كان ، عنو اهلل رضي أنو

 :  الذىب من لبسو لمرجل يباح ما : الثالثة المسألة

 والساعة كالخاتم ، لمرجل لبسو يجوز ال المفرد الذىب:  يقولون والعمماء ، لبسو يجوز ال الذىب خاتم أن عرفنا
 التابع في اختمفوا لكنيم ، باالتفاق وىذا ، كثير لكنو زر الثوب في يكون كأن ، لغيره الكثير التابع وكذا ، والسوار
 قولين عمى الخالف فيو وقع ، الساعة وعقارب ، الثياب وأزرار ، المشالح وقصب ، الثوب َطْرز:  مثل ، اليسير

 : 

 عبد بكر أبو اختارىا رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، لبسو يجوز لغيره اليسير التابع أن:  األول القول
 إمام ورجحيا ، رجب ابن إلييا ومال ، جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىي ، العزيز

 .  الشافعية من الحرمين

 :  األدلة

 " مقطعا إال الذىب عن نيى ، سممو  عميو اهلل صمى اهلل رسول أن :"عنو اهلل رضي معاوية عن :األول الدليل
 عن قالبة أبي عن الَقّناد ميمون اسمو رجل رواية من والحديث ، داود وأبو ، طرق عشر من النسائي أخرجو
 وليس ميمون عن الحديث ىذا روي:  اهلل رحمو أحمد اإلمام قال ، فيو العمماء اختمف ىذا وميمون ، معاوية

 الحديث ىذا فحكم ، مراسيل قالبة وأبي المسيب بن سعيد عن القناد ميمون:  يقول اهلل رحمو والبخاري ، بمعروف
 الحديث ىذا فيكون ، معاوية من يسمع لم قتادة أبو:  يقول حاتم أبو وكان ، المتصل قبيل من وليس مرسل أنو

 أنو فيرون ، عنو اهلل رضي معاوية عن قالبة أبي سماع فيو وليس ، قالبة أبي من القناد ميمون سماع فيو ليس
 الحديث وىذا ، ( كثير اختالف اسناده في: )المزي وقال،  الذىبي بنكارتو حكم وأيضا،  ضعيف والمرسل مرسل
ذا ، بو احتج قد اهلل رحمو أحمد اإلمام أن ونقل ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ بو احتج  فيو احتج قد أحمد اإلمام كان وا 
نما ، بو يحتج لم الماإلس شيخ:  يقول وبعضيم ، صحيح أنو يرى  .  بو المذىب في لمحنابمة احتج وا 
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 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن بمغني بني يا" لو قال ، المخرمة أبيو عن ، مخرمة بن المسور عن :الثاني الدليل
 يا] لوقا ، بالذىب مزرر ديباج من قباء وعميو خرجف فدعوتو، ... إليو بنا فاذىب ، يقسميا فيو أقبية عميو قدمت

 التابع اليسير الذىب يمبس أن يجوز أنو عمى دليل فيذا،  البخاري أخرجو [إياه فأعطاه،  لك خبأناه ىذا مخرمة
 ىذا ألن ؛ باليسير المقطع فسر اهلل رحمو أحمد واإلمام ،( مقطعا إال الذىب عن نيى) حديث في أن كما ، لغيره

 .  لمرجل الحديث ىذا فيكون ، الذىب لبس ليا يجوز إجماعا فالمرأة ، لممرأة يكون أن يمكن ال الحديث

 قال أنو عميو يشكل لكن ، إسناده في إشكال ال ، الصحيح في وىو ، الداللة قوي حديث المسور حديث أن الحقيقة
 ىذا فيكون ، الرجل عمى حرام والحرير ، الحرير أنواع من نوع والديباج" بالذىب مزرر ديباج من قباء وعميو خرج"

 يحتاج والنسخ ، النسخ قبل المسور حديث:  يقولون والجميور ، بالتحريم نسخ ثم مباحا كان إنو أي ، النسخ قبل
 من أقل كان ما ، تابعا كان إذا لبسو لمرجل يجوز الحرير ألن ؛ لغيره التابع اليسير عمى يحمل فربما ، دليل إلى

 عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول يىن" ، عنو اهلل رضي عمر حديث في كما ،( أصابع أربعة) أعالم أربعة
 قباء" ديباج من قباء" بقولو يراد فقد ، مسمم أخرجو ،" أربع أو ثالث أو أصبعين أو أصبع موضع إال الحرير لبس
 .  ديباج من كمو القباء أن الحديث ظاىر لكن ، ديباج فيو

 .  جائز راليسي التابع لكن ، الرجل عمى حرام  الذىب أن الحكم فيكون

 ، لمرجل بالنسبة جائز الفضة ويسير الحرير يسير أن كما ، جائز لغيره التابع الذىب يسير أن :الثالث الدليل
 موضع إال الحرير عن نيى" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسمم صحيح في الذي ، السابق عمر حديث والدليل
 .  التابع اليسير وازج عمى نص فيذا" أربعة أو ثالثة أو أصبعين أو أصبع

 .  عميو قياسا كالحرير ، فأقل أصابع أربعة كان إذا بما الجواز يقيدون( الحنفية) القول ىذا وأصحاب

 قميل ال ، مطمقا الذىب لبس لو يجوز ال ، الذىب من التابع اليسير يمبس أن لمرجل يجوز ال أنو:  الثاني القول
 مذىب فيو ، عمييم  اهلل  رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، تابع كثير وال تابع قميل وال ، مفرد كثير وال مفرد

 .  العمم أىل عامة رأي وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية

 :  األدلة

 .  السابقة األدلة :األول الدليل

 في فجعمو ريراح أخذ وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " عنو اهلل رضي عمي بحديث االستدالل ويمكن :الثاني الدليل
 فنيى ، [إلناثيا حل رواية وفي،  أمتي ذكور عمى حرام ىذين إن] قال ثم ، شمالو في فجعمو ذىبا أخذو ،  يمينو
 وحسنو ، ماجو وابن والنسائي داود أبو أخرجو الحديث وىذا ، وغيره اليسير التابع فيو يدخل ، مطمقا الذىب عن

 .  معروفون رجالوو  ، حسن حديث:  المديني ابن عنو وقال ، اهلل رحمو النووي

 .  يجوز اليسير فالتابع ، األول القول أصحاب أدلة في التقييد جاء قد:  ليم يقال لكن
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 وخاتم ، عميو متفق" الذىب خاتم عن نيى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " السابق البراء حديث :الثالث الدليل
 .  يسير الذىب

 يجوز الذي إنما ، يجوز ال فإنو يسيرا كان لو حتى والمفرد ، يسيرا تابعا وليس مفرد اىذ:  فيقال ، سيمة ومناقشتو
 .  يسيرا كان إذا لغيره التابع

 يصمح ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي ، األنصارية يزيد بنت أسماء عن :الثالث الدليل
 أحاديث تحقيق في الجوزي ابن ضعفو ، ضعيف لكنو ، أحمد اإلمام أخرجو [بصيصة وال شيء الذىب من

 .  الخالف

 .  ضعيفة أحاديث أنيا أو ، مطمقة أو عامة أنيا إما الثاني القول أصحاب فأدلة

 :  الراجح

 .  الخ ،، الساعة وعقارب ، الزر في التزيين:  مثل ، الذىب من التابع اليسير لبس يجوز أنو

 :  بالذىب جةالمنسو  الثياب : الرابعة المسألة

ذا ، يجوز ال حرام أنو لمرجل الذىب لباس في األصل ألن ؛ يجوز ال فإنو ، تاما كثيرا النسج كان إذا  كانت وا 
 :  قولين عمى الخالف فييا وقع فقد ، والكفاف كالطرز ، كثيرا وليس ، يسير بنسج وجةنسم الثياب

 األولى المسألة بين والفرق ، قول في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، التابع اليسير لبس يجوز أنو:  األول القول
 ، فأقل أصابع بأربعة يقيد النسج في لكن ، أصابع بأربعة يقيد ولم ، يجوز ذكره المتقدم التابع اليسير أن:  وىذه
 .  فأقل أصابع أربعة كانت إذا ، والطرز الثوب ككف ، تماما المثال ينضبط وىنا

 :  األدلة

 .  لغيره تابع يسير الحال ىذه في ألنو ؛ التابع اليسير بجواز ينالقائم أدلة -

 العمم أىل جميور إليو وذىب ، يسيرا النسج كان ولو ، بالذىب المنسوج الثوب لبس يجوز ال أنو:  الثاني القول
 .  السمف من وكثير ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة

 :  األدلة

 حديث ، الذىب من التابع اليسير لبس يجوز ال:  قالوا الذين ، السابقة المسألة في الثاني القول أصحاب أدلة -
 . حديثيا صح إن يزيد بنت وأسماء والبراء ، موسى وأبي ، عمي

 :  الراجح

 عمى قياسا ، دون فما أصابع بأربعة مقيد لكنو ، يسيرا نسجا كان إذا ، بالذىب المنسوجة الثياب لبس يجوز أنو
 .  مسمم صحيح في الذي عمر حديث في كما ، الحرير

 :  والفضة بالذىب القتال آالت تحمية : الخامسة المسألة
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 القتال آالت تحمية حكم وما ؟ يجوز فيل ، بالذىب القتال آالتِ  وُيحمون سيوفيم يحمون كانوا السابق الزمن في
 :  قولين عمى خالف ؟ الحديثة

 قول في والحنابمة ، قول في المالكية إليو وذىب ، والفضة بالذىب القتال آالت تحمية يجوز أنو:  األول القول
 .  كامال وليس ، يسيرا يكون أن بد ال ولكن ، جميعا عمييم اهلل رحمة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره

 :  األدلة

 سيفو وعمى ، الفتح يوم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول دخل ": قال أنو ، العصري َمْزَيدة حديث :األول الدليل
 ، ضعيف وىو َحجير بن لبطا اسمو رجل إسناده في لكن ، الترمذي أخرجو الحديث وىذا ، وفضة ذىب

 .  ثابت غير فالحديث

 أخرجو" فضة وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سيف قبيعة كان" قال أنو ، عنو اهلل رضي أنس عن :الثاني الدليل
 خالف فيو الطريق  وىذا ، أنس عن ، قتادة عن  ، حازم بن جرير طريق من وىو ، والنسائي داود وأبو الترمذي

 األلباني الحديث وصحح ، الطريق ىذا تصحيح إلى ذىب اهلل رحمو القيم ابن ؟ ال أو صحي ىل ، المحدثين بين
ذا ، عميو اهلل رحمة  التابع الذىب يسير أن عرفنا ألنا ؛ بيا يحمق ، الفضة مثل فالذىب ، تجوز الفضة كانت وا 
 .  يجوز

 أخرجو "محمى وكان،  عمر سيف يتقمد كان وأن :" عنيما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن نافع عن :الثالث الدليل
 . صحيح بسند ، اآلثار مشكل في الطحاوي

  . صحيح بإسناد ، شيبة أبي ابن رجوأخ"  ذىب من مسمار فيو حنيف بن عثمان سيف أن " :الرابع الدليل
 .  اهلل شاء إن المسألة ىذه في وسيأتي ، مطمقا لمرجل جائزة والفضة ، جائز وىو ، التابع اليسير في تجتمع وىذه

 فيو ، عمييم اهلل رحمة الجميور قول وىذا ، بالفضة وال بالذىب القتال آالت تحمية يجوز ال أنو:  الثاني القول
 استثنوه رواية في والحنابمة ، السيف استثنوا المالكية أكثر أن إال ، والشافعية والحنابمة والمالكية الحنفية مذىب
 .  أيضا

 :  األدلة

 وأما ، غيره دون بالسيف يختص الجواز:  فقالوا ، عمر وابن ، وأنس ، مزيدة حديث:  السابقة األحاديث -
 .  القتال آالت كل في يجوز أنو فيرون القول أصحاب

 :  الراجح

 وألن ، السابقة لألدلة ؛ لغيره تابعا يسيرا الذىب يكون أن بد ال لكن ، والفضة بالذىب القتال آالت تحمية يجوز انو
 .  الخ ،، خنجره أو  ، محمى المسمم سيف رأوا إذا األعداء لقموب كسرا فيو

 :  ننوعي عمى الحديثة القتال آالت ؟ الحديثة القتال آالت بيذا تمحق ىل
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 وليس ، تحميتيا يمكن ال ىذه ، بيا يتعمق وما والدبابات ، الصواريخ وراجمات كالطائرات ، كبيرة آالت -1
 .  بعد عن بيا القتال ألن ، فائدة لتحميتيا

 بآالت إلحاقا ؛ تحميتيا تجوز أنو أعمم واهلل يرُجح ىذه ، والمسدسات ، الرشاشات:  مثل ، خفيفة قتال آالت -2
 ، بو بأس فال ،، ذىب من الفوىة يجعل أو ، ذىب من الرشاش قاعدة يجعل ، اآلن موجود وىذا ، لسابقةا القتال
 سالح عنده يكون أن بد ال الرجل كان قريب زمن إلى الناس ، المروءة من والسالح ، الرجال بو يتجمل مما وىو
 ذلك رأينا ونحن ، جدا عظيما اىتماما بو وييتمون ، جده عن ورثو أو اكتسبو إما ، سالح لديو واحد كل كان ،

ذا ، يحمونيا ، وأدركناه !  صياد أنا كم انظروا:  يقول ثم ، مؤخرتو عمى الصيد فراء من يجعمون بيا صادوا وا 
 زرا رأوا إذا اآلن الناس إن بل ، الثوب في الزر من أولى ىذا ، وجماال زينة تحميتيا في أن شك فال ، بيذا صدت

 مضى زمن في لكن ؟ ثيابو في ىذا يجعل كيف ، والتكسر بالنعومة لو الالبس اإلنسان وصفوا ربما ، ثوبو في
 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي لبسو وليذا ؛ عندىم كان

 :  لمضرورة الذىب لبس : السادسة المسألة

 الضرورات) ولقاعدة ، {حَزَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا` تعالى اهلل لقول ؛ جائز لمضرورة الذىب لبس
 يحصل كما ، الذىب إلى اإلنسان اضطر فإذا ، الشريعة في بيا معمول مرعية قاعدة وىي ،( المحظورات تبيح
 اإلنسان يتخذ أن يجوز أنو عمى الفقياء اتفق وقد ، كالمفاصل ، ذىب إال فييا يصمح ال التي العمميات بعض في
 من معروف يوم)  الكالب يوم أنفو قطع أسعد بن عرفجة أن" : أسعد بن عرفجة حديث في كما ، ذىب من أنفا
 أخرجو "ذىب من أنفا فاتخذ وسمم عميو اهلل صمى النبي فأمره عميو فأنتن ورق من أنفا فاتخذ(  الجاىمية أيام

 . وغيرىما واأللباني النووي وحسنو ، ماجو ابن إال الخمسة
 الفقياء فيو اختمف مما األسنان وشد ، بالذىب أسنانيم يشدون كانوا ماضيال الزمن في فإنيم ، األسنان شد وكذا 
 :  قولين عمى ،

 . الحسن بن ومحمد والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، بالذىب األسنان شد يجوز أنو:  األول القول

 .  والسالم الصالة عميو يالنب لو أذن فقد ، أسعد بن عرفجة حديث في كما ، األنف عمى قياسا :األول الدليل

 بن والمغيرة ، الُبناني وثابت ، طمحة بن موسى عن مروي فيو ، التابعين من طائفة عن ثابت أنو :الثاني الدليل
 .  وغيرىم ، اليشكري عقيل أبي بن اهلل عبد

 .  الحنفية إليو وذىب ، بالذىب األسنان شد يجوز ال أنو:  الثاني القول

 .  يجوز ال الذىب استعمال أن عمى بناء وىذا ، بالفضة تندفع الضرورة ألن :دليميم

 :  والراجح

نما ، الذىب استعمال يجوز أنو  أما ، الخ ،، والمالعق ، والشرب األكل أواني في استخدامو الذىب في المحرم وا 
 عندىا انك أنو ، سممة أم حديث من ، مسمم صحيح في ثبت كما ، جوازه فالراجح االستعماالت من ذلك غير
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 يوضع ، المريض مرض إذا تستعممو وكانت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي شعر من شعرات فيو ، فضة من ُجمُجل
 ، شيخنا رأي وىذا - الجواز عدم فيرون الجميور أما - بو المريض اهلل ويشفي ، ُيشرب ثم ، وُيرج ماء عميو

 .  العمم أىل من وطائفة ، والشوكاني الصنعاني رأي وىو ، والمالكية الشافعية بعض إليو وذىب

 :  لمفضة الرجل لبس : السابعة المسألة

 اتخذ ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ كخاتم الفضة يمبس أن لمرجل يجوز أنو عمى ، اهلل رحميم الفقياء اتفق
 .  فضة من خاتما

 والعمة ، تشبو فيو كان إذا:  أي ، مرأةال لباس وجو عمى الفضة يمبس أن لمرجل يجوز ال أنو عمى الفقياء واتفق
 من والمتشبيات ، بالنساء الرجال من المتشبيين لعن" وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ خارجي أمر في ىنا

 " .بالرجال النساء

 :  قولين عمى الفقياء اختمف ؟ ال أو يجوز ىل ذلك سوى فيما

 ، الحنابمة بعض إليو ذىب ، النساء لبس يشبو ال وجو عمى ُحميا الفضة يمبس أن لمرجل يجوز أنو:  األول القول
 والغزالي المتولي الشافعية من واختاره ، والشوكاني حزم ابن رأي وىو ، مفمح وابن ، تيمية ابن اإلسالم شيخ منيم

 .  ومحققييم الكبار الشافعية فقياء من وىو ،

 :  األدلة

 وجل عز اهلل خمق مما والفضة ،{ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ} لىوتعا تبارك اهلل قول  :األول الدليل
 . لمرجل لبسيا فيجوز ،

 ، نار من بحمقة حبيبو يحّمق أن أحب من] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 داود أبوو  أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،[ لعبا بيا العبواف الفضة دونكم ولكن ... ذىب من َحَمقة فميحمقو
 .  واأللباني والييثمي حجر ابن الحافظ حسنو لكن ، إسناده في مختمفون والعمماء ، البييقي

 لفظة وىي( حبيبتو) الحديث ألفاظ بعض في جاء وقد ، المرأة ىنا بالحبيب المراد ،( حبيبو) قولو بأن:  نوقش وقد
 .  شاذة

 جاء فقد ، عندىم معيودة كانت الصبيان وتحمية ؛ الذكر المراد إنما ، المرأة بو المراد ليس الحبيب بأن نوقش وقد
 وال يكممني ال ، النيار طائفة في وسمم عميو اهلل صمى النبي خرج ، ىريرة أبي حديث من ، البخاري صحيح في

 - شيئا فحسبتو[   لكع أثم ، لكع أثم: ]  فقال ، مةفاط بيت بفناء فجمس ، قينقاع بني سوق أتى حتى ، أكممو
 من وأحب أحبو الميم] :  وقال ، وقبمو عانقو حتى يشتد فجاء ، تغسمو أو ِسخابا تمبسو أنيا فظننت ، - الحسن

 سيدي يحب ال من ؟ والحسين الحسن يحب ال ومن ، نحبو إنا واهلل ، الرجل ىذا حب نسألك إنا الميم ، [ يحبو
 وأرضاىم عنيم اهلل رضي ، برؤيتيم أعيننا كحمنا لو أن ونتمنى ، الشرعية المحبة نحبيم واهلل ؟ الجنة لأى شباب

 .  األعمى الفردوس في بيم يجمعنا أن اهلل نسأل ،



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                  -  3_25  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 .  ذىبا يمبس أن عن فنيى ، ذلك ونحو قالئد الصبيان يمبسون أنيم الحديث ىذا في أن:  الميم

 .  التحريم وعدم الجواز الفضة في األصل أن :الثالث الدليل

 إليو وذىب ، الخاتم إال ، العمم أىل جميور قول وىذا ، مطمقا الفضة يمبس أن لمرجل يجوز ال أنو:  الثاني القول
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية

 :  األدلة

 إني فقال،  بو فرماه فضة بقدح دىقان فأتاه فاستسقى بالمداين حذيفة كان :"قال ، ليمى أبي ابن عن :األول الدليل
ن،  ينتو فمم نييتو أني إال أرمو لم  آنية في والشرب والديباج الحرير عن نيانا سمم و عميو اهلل صمى النبي وا 

 يشمل ، عام الحديث فيذا ، البخاري أخرجو [ اآلخرة في لكم وىي الدنيا في ليم ىن ] :وقال،  والفضة الذىب
 .  الديباج وكذا حرام الذىب أن وكما حرام الحرير أن كما امحر  فالفضة ، شيء كل

 .  والشرب األكل سياق في جاء ألنو ؛ بيا والشرب األكل ىنا بالفضة المراد بأن:  ونوقش

 فيو ، ىنا الشرب عمى بو استدل حذيفة إن:  قالوا لكن ، السبب بخصوص ال المفظ بعموم العبرة بأن:  ونوقش
 .  الشرب بو يقصد أنو مىع تدل مناسبة في جاء

 .  والشرب األكل ذكَرت وقد ، األخرى األلفاظ بعض في تكميمو ورد ، مختصر المفظ ىذا:  وقالوا

 ألن ؛ النساء عمى حراما لكان ، مطمقا األشياء ىذه تحريم المقصود كان ولو ، الشرب بو المقصود إن:  وقالوا
 .  ةوالفض الذىب آنية في الشرب عمييا يحرم المرأة

 عمى فدل ، كثيرة أخبار في الفضة يسير ، وسمم عميو اهلل صمى النبي استعمال نقموا الصحابة أن :الثاني الدليل
 .  فائدة كبير نقميم في يكن لم الكثير جاز ولو ، الكثير دون الفضة من باليسير يختص الجواز أن

 فكذلك ، اليسير فييا جاز التي والحاالت ، اليسير يف الشرب جاز إذا ألنو ؛ فائدة كبير نقميم في بل ، ال:  فيقال
 نقموا لكنيم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لبينو حراما الكثير كان ولو ، رأوا ما نقموا عنيم اهلل رضي ألنيم ؛ الكثير
 قالوا ، ذلك ونحو ، والسيف ، اآلنية باب في المتقدمة اليسيرة الضبة كانكسار ، كثيرة مواطن في االستعمال عنو
 .  الجواز الفضة في األصل بأن جاءت قد األدلة ألن ؛ لمقميل  تابع والكثير ، الجواز فييا األصل: 

 :  الراجح

 والفضة الذىب استخدام يجوز ال فاآلنية ، اآلنية باب عن يختمف المباس وباب ، مطمقا الفضة استعمال جواز ىو
 المباس وأما ، لحاجة فضة من اليسيرة الضبة وىو ، باالستثناء صالن فيو جاء ما إال ، مطمقا شربا أو أكال فييا
 في ولنا الدنيا في ليم فإنيا] العمة عمى ُنص والشرب األكل في ألن ؛ والشرب األكل باب عن يختمف باب فيو

 ، الفضة لبس تحريم عمى الدليل يدل لم):  اإلسالم شيخ يقول كان وليذا ؛ عميو نص ما عمى فنقتصر ،[ اآلخرة
 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن نص ففييما أي ( والحرير الذىب بخالف ؛ التحريم في نص فييا وليس

 :  الراجح
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 كقرط وقرطا ، سالسل اتخذ لو كما ، يجوز فال ، النساء لبس ىيئة عمى كان إذا إال ، مطمقا بالجواز القول ىو
 .  نفسيا الفضة من ال ، ارجيةخ جية من جاء والتحريم ، كأساورىن أساور أو ، النساء

 :  المشالح َقَصب

 يوجد ال أنو فوجدنا ونظرنا بحثنا:  العزيز عبد والشيخ إبراىيم بن محمد الشيخ يقول:  قال ، الممتع في الشيخ ذكر
:  الكبار التجار سئل فمو ، غيرىا أو ألمانيا من يأتي ىذا الزر ألن ؛ اآلن بحث إلى ويحتاج ، ذىب ىذا الزر في
ال ، العمم باب من ؟ ال أو ذىب فيو ىل  ذىب فيو كان لو لكن ، تابع يسير ألنو ؛ ذىبا كان لو حتى جائز فيو وا 

 .  أعمم واهلل ، ذلك لو فيبين ، الجواز عدم يرى من منو يستفيد

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


