


 

 

 فتح الَعليِّ

 ُبوُجوِب

 َزَكاِة احُلِليِّ

 
 تأليف

 نداوّياهِل إبراهيم أمني فريد

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     فتح الَعلي 
 

2 

 

2020/   رقم اإليداع:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 م2020 -هـ1441التاريخ:   

 

 

 

 

 

 

 

 الرتقيم الدولي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 الناشر

 

 

 

A 

 ألوىللطبعة: اا

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
  

   الُحلِيي  اةِ َزكَ ُبوُجوِب 
 

3 

 

 مص

 
شرو  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل،  الحمد  أنفسنا  إنَّ  ر 

له  هادي  فال  يضلل  وَمن  له،  ُمضلَّ  فال  اهلل  يهِدِه  َمْن  أعمالنا،  سيئات  ،  ومن 

 وحده ال شريَك له، وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله.   ، ال إله إال اهلل   وأشهُد أن 

 :كتاُب   أما بعد الحديث  أصدق    َهْدُي ي  دْ الهَ   وأحسنَ اهلل،    فإن 

وشرَّ @  محمد   وكلَّ   ،  محدثاهتا،  وكلَّ   األمور  بدعة  ضاللة،    محدثة  بدعة 

 ضاللة يف النار. وكلَّ 

  ك لدى  معلوم  هو  كما  أركل  الزكاة  من  الثالث  الركُن  مسلم  ان  

االقتصا يف  أساسيًة  ركيزًة  تمثل  وهي  بالمفهوم اإلسالم،  اإلسالمي  د 

دراسات و فيها  كتبْت  كأبحاث  المعاصر، وقد  هيئات يف   بل، وأنشئت  ثيرة، 

اإلسالم،  شعائر  من  العظيمة  الشعيرة  هبذه  ُتْعنى  اإلسالمية  البلدان  معظم 

 قش مسائلها، ومستجداهتا.ناوعقدت لها مؤتمرات وندوات ت

    ًعا  ا، وواق ولقد مارسُت فقه الزكاة على مدى سنين طويلة علًما نظري

أقرأ  ن مالحظايت، علمي ا،  وأدو  واستمُع،  تؤهلني    ،  كبيرة،  بحصيلة    –فخرجت 

 آخًرا. ه الحمد أواًل و شعث مسائلها، فل   يف فقهها، ولم  للنظر    –اهلل  بفضل  
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فقه الزكاة التي تحدث عنها العلماء ل يف  ائسملك بعض اولكن تبقى هنا 

 أخرون تحتاج إلى مزيد دراسة وبحث وتأمل. المتقدمون والمت

، هل تجب فيه الزكاة أم اة الُحلّي المباح«: مسألة »زكومن هذه المسائل

 ال؟. 

   والمسألة بحثها العلماء قديًما وحديًثا، ولهم فيها خمسة آراء، كما

 يك. ا الذي بين يدذهبينا يف ثنايا بحثنا 

 ولكن أشهرها رأيان:

الشرررافعية، زكررراة، وهرررو مرررذهب المالكيرررة، و ي األول: لررريي فيرررهأالرررر

 والحنابلة.

الثاين وقول الرأي  والظاهرية،  الحنفية،  مذهب  وهو  الزكاة،  فيه   :

 عي، ورواية ألحمد، ووجه  أيًضا. للشاف

 فقهيٌّ كبير، كلٌّ ينت
ا باألصر لمذهبه، وهذا معرتك   بالنظر.  وإما ر،ثإمَّ

أخًذا  فيه  بالزكاة  فقال  االحتياط،  موقف  وقف  ثالث  فريق  وهناك 

ندي، واباألحوط؛ كاإلمام الخ  ألمين الشنقيطي. طابي، والس 

خذ   يقول:  آخر،  فريق  الرأيوظهر  من  شئت  عليك،  بما  حرج  وال  ين، 

النموهو   إليه  انتهت  المنعقدةا  المعاصرة،  الزكاة  لقضايا  السادسة   يف   دوة 

 الوا:م، فق1996لشارقة« سنة  »ا

 »إنَّ هناك اتجاهين يف الفقه اإلسالمي: 
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 نساء.ال ي  يرى وجوب الزكاة يف ُحل أحدهما:

 يرى عدم الوجوب.  والثاين:

ُه ودليَلُه، فيسع  من االتجاهين حجتَ   دوة أنَّ لكل  شاركون يف النمويرى ال

 دهم...« اهر. عن جحتاُء بأحد الرأيين بما يرت األخُذ واإلفأهل العلمِ 

    َّذلك  المسالةولكن من  بمنبكثير  أخطُر  تتعلَّق  ألهنا  من ؛  حق   ع 

إلى   يصل  أن  تعالى  اهلل  وبقية حقوق  والمساكين  الفقراء  من  مستحقيه 

 مصارف الزكاة الثمانية.

 وأبرأ للذمة. أسلم  –أصحابه يرى كما  –ولذلك كان القول باألحوط  

بأ  ، تام  أنني على يقين   ا غير  الراجح من حلرأن  يث األثر والنظر، هو ي 

اُب عليَّ يف ذلك، ، وهذا ما انتهيُت إليه، وال ُيع-اهللبإذن    –القول بالوجوب  

والمنا البحث،  يف  مني، وال حرج  اجتهاد  هو  ال فإنما  كما  والرتجيح،  قشة، 

 عاب على غيري من القائلين بعدم الوجوب.يُ 

نَّة يف مواجهة  الس  سالَح    –  أيالرهبذا  والقائلون    –كيف ال، وأنا أملك  

 القيل، والقال، والعقل، والتعليل، والحكمة. 

فها علماُء متقدمون. فإن قلت: ولك   ن هذه األحاديث ضعَّ

فيروي    ، رواة  ألهنم  فوها  ضعَّ إنما  األحاديث  هذه  فوا  ضعَّ الذين  قلنا: 

بسنده اتصل  ما  منهم  والبيهقي  العالُم  والدارقطني،  كالرتمذي،  وإليه،   ابن ، 

يذ التي  روايته  أن  ويرى  بإعمال  الجوزي،  ولكن  ضعيفة،  قواعد كرها 
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أ نرى  الحديث  هذه مصطلح  أو  السند،  هذا  ي  تقو  أخرى  طرًقا  هناك  ن 

 الرواية. 

نها ص قون، منهم: الحافظ يارفة الحديث المحق ولذلك صححها أو حسَّ

النووي، و الزيلعي، والحافظ  الذهبي، والحافظ    ًثا حدي ابن حجر، والحافظ 

 العالمة األلباين، وشعيب األرناؤوط، وعبد القادر األرناؤوط، وغيرهم.

ض  ولكن يعرتفون تحت  ال  والعلل  القواعد  وإعمال  الرجال،  آراء  غط 

القول بضْعف هذه األحاديث ، ولو بتصحيح هؤالء جميًعا، ويصرون على 

حسنً  كان  ولو   ، واحد  حديث   الوجوب  بعدم  قالوا  الذين  هؤالء  عند  ا  كان 

بالوجوب،  لغي يقولون  الذين  وجوه  يف  وأشهروه  مطار،  كلَّ  به  لطاروا  ره 

والعقل، والعلل، ويا   ،ل النبوي لجاؤوا إلى القواعدزهم الدليا أعوولكن لمَّ 

ذلك،  يعلمون  وهم  فيها،  مختلف  ولكنها  عليها،  متفق  وعلل  قواعد  ليتها 

 ا وحجًجا ال ينقضي منها العجب.دً وولقد سمعت منهم رد

، فالكفتاناجل  ثم لِة: »وهو رأي الجمهور«، وهذا خطأ  بي ن   ؤوا إلى ُمَقوَّ

 تاِن، وإليك البيان والمقارنة:فئمتكا

 وجوب. مذهب المالكية بعدم الوجوب، يقابله مذهب الحنفية بال

 بالوجوب.  ومذهب الشافعية بعدم الوجوب، يقابله قول قديم له

الحن رواومذهب  يقابله  الوجوب،  بعدم  ووجه  له  ية  ابلة  بالوجوب، 

 .- سيأيت إن شاء اهللكما  –أيًضا بالوجوب 
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 ثم مذهب الظاهرية بالوجوب.

 ثم مذهب األوزاعي بالوجوب. 

 فأين هم الجمهور؟!! 

  ل الواضح  ثم ُأعيُد: الراجح هو القول بالوجوب، ألننا نملك الدلي

بل الوجوب،  بعدم  القائلين  أدلة  فأين  المطهرة،  نة  السَّ من   يلدل  الصحيح 

صح على  الواضحة  واحد  نة  الس  من  إليه  ذهبوا  ما  إليها ة  يتطرق  ال  التي 

 االحتمال والتأويل.

ا فتظل    أمَّ وهؤالء  هؤالء  ألقوال  والركون  للعقل،  المجال  ترك   لو 

 المسألة معلَّقة أبد اآلباد.

 خطأ  يحتمل الصواب.  يطأ، ورأُي غيرخل الصواب  يحتم يورأي

  :القارئ    وأخيًرا أرأيها  إْن  ودنياك الكريم  دينك  يف  السالمة  دت 

من بالدليل  أقوال   فعليك  عنك  ودْع  الصحيحة،  النبوية  نة  والس  الكتاب 

هنال جاء  فإذا  وإذا رجال،  النظر،  بَطَل  األثر  جاء  وإذا   ، َمْعِقل  هنُر  َبَطَل  اهلل  ر 

 صحَّ الحديث فهو مذهبي. 

 توفيقي، وعليه معتمدي.وباهلل 

 مين. هلل رب العالد والحم

 بقلم

 الِعْرم فريد أمني إبراهيم اهلنداوّي
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 تعريف الُحلي 

 

 َيْحلِي َحْلًيا، من باب: »رمى«. من الفعل: َحَلى :لغةً  :ي  الُحل 

 يقال: َحَلى المرأَة َيْحلي َحْلًيا، أي: جعل لها ُحلي ا.

 ي.وَحَلى المرأَة والسيَف وغيرهما: زينها بالَحلْ 

  الحلي.بَِسِت ية: للجاروَحلِيت ا

 تلبسه.وَحلَّى الجارية: اتخذ الَحْلي لها ل

 له َحْليًة. وَحلى السيَف: جعل 

 : زينَّه.ى الشيء يف عين فالنوَحلَّ 

 والَحْلُي: ما ُيتزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة.

. ويجمع على  : ُحلِي 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ  قال تعالى:
 .[148األعراف: ]  َّ هتمث

  :شرًعا :  الُحِلي 

فم اللغوي،  معناه  عن  يخرج  من  شرًعاعناه  ال  المرأة  به  تتزيُن  ما  كل    :
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مة، من ذهب، وفضة، وماس، وفيروز، أنواع المجوهرات واألحجار الكري

 وزبرجد، ولؤلؤ... إلخ. 

    والمقصود به يف هذه الرسالة، هو: ما تتزين به المرأة من الذهب

ال وجه  على  التزين    خصوصوالفضة  بقصد  واستعماله   ، مباح  بوجه  

. وال لكنوالتحلي، ال لتجارة    ز 

 . إذا تزيَّن بالذهب، فتجب فيه الزكاة فخرج بقولنا: »المرأة«: الرجل

»الذهبو بقولنا:  والوالفض  خرج  المجوهرات،  جميع  مِْن  آلة«:  لئ 

 غت. غيرهما، فال زكاة فيها مهما بل

ك ما  مباح«:  »بوجه  بقولنا:  بوخرج  التزين  ان  مثل:  مباح،  غير  وجه 

لب راشة، أو  ان، وصور الحيوان، كخاتم أو أساور، عن هيئة ثعبان، أو فبالص 

 .  كل ماله ُروح 

والتحل ي(: التزين  )بقصد  بقولنا:  أو است  وخرج  الذهبية،  األقالم  عمال 

وك ونحو ذلك فهذا كله فيه الزكاة   ، اآلنية، أو المالعق، أو السكاكين، والش 

 أعلمه.  خالفبال 

 وال تدخل يف موضوع رسالتنا أصاًل.

االستعمال   لكنز«:  وال  لتجارة،  »ال  بقولنا:  بقصد    يالشخصوخرج 

 زين كما هو واضح  يف التعريف. الت

  رسالتنا تلبسه فمقصود  الذي  المستعمِل  المباح  الحلي  يف  هل   :

 المرأة، وليي مرصًدا للتجارة وال للكنز زكاة أم ال ؟ 
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 زكاة الحلي المباح لعلم يف حكمأهل اأقوال 

 

 أقوال: اختلف العلماء يف زكاة الحليِّ المستعمل المباح، على عدة  

  :أحمد.ال زكاة فيه، وهو مذهب مالك، والشافعي، والقول األول 

  تجب فيه الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول  عند قول الثاين:  ال

 هو مذهب أهل الظاهر.ا، وأيًض  أحمد، ووجه عنده الشافعي، ورواية عن

  :اُتُه عاريُتهُ زكالقول الثالث: 

ال عن  مرويٌّ  وجابر  وهو   ، وشعبي  اهلل،  عبد  المسيب،  بن  بن  سعيد 

 تبة، وقتادة، وفاطمة بنت حسيب. بن ع، وعبد اهللوالحسن

-  ( الرزاق  لعبد  »المصنف«  )4/81ففي  ذر 7045(  بن  عمر  عن   ،)

؟ فقال: زكاته عاريُتُه. عبيالشا الهمداين، قال: سألُت عامرً   عن زكاة الحلي 

-  ( الحبير«  »التلخيص  دي2/390ويف  بن  عمرو  عن  قال:  (:  نار، 

 عاريته«.بر بن عبد اهلل عن الحلي؟ فقال: »زكاته سمعت رجاًل، يسأل جا

زنجويه  - البن  »األموال«  كتاب  بنت (3/979)  ويف  فاطمة  أن   ،

، كانت تقول: »زكاته عاريت  ني الحلي«.ه، يعَحِسيب 

-  ( زنجويه  البن  »األموال«  بن  3/979ويف  سعيد  عن  قتادة،  عن   ،)
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 يعار وُيْلبي«. المسيب، قال: »زكاة الحلي أن

(: وقال الحسن، وعبد اهلل بن ُعتبة، 3/42ني« البن قدامة ) ويف »المغ  -

 وقتادة: زكاته عاريته.

  :الزكاة أو العارية.القول الرابع 

اإل عند  وجه  أوهذا  القيمتحمد  مام  ابن  قال:  »الطرق    ،  يف 

(: »وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن زكاة 219الحكمية« )ص/

ُيعا لم  فإذا  بد من  لحلي  عاريته،  فال  زكاته، وهذا وجه يف مذهب أحمد، ْرُه 

 قلت: وهو الراجح، وأنه ال يخلو الحلي من زكاة  أو عارية« اهر. 

    :ذا مرويٌّ عن أني بن مالك  احدًة، وهونًة  ى سيزكَّ القول الخامس

 . 

 (:10161( )2/382روى ابن أبي شيبة يف »المصنف« ) -

 مَرًة«.  ييزك ، قال: »ن أنيعن قتادة، ع

 (: 7540( )4/223وروى البيهقي يف »السنن الكربى« ) -

دة، عن أني بن مالك يف الحلي، قال: »إذا كان ُيعار وُيْلبي، فإنه قتاعن  

 «. واحدةيزكى مرًة 

 (. 1796( )3/979ورواه ابن زنجوية يف »األموال« )

، الكالم  هذا الكتاب  ومقصودنا يف    هذه مذاهب الفقهاء يف زكاة الحلي 

 وجوب. القائل بال :القائل بعدم الوجوب، والثاين :على مذهبْين: األول
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 ئلين أدلة القا

 بوجوب الزكاة يف الُحل 
 

تعالى:  (1)  رث يت ىت نت متُّ  قال 
 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
 نن من زن ممرن  ام يل ىل مل يك
 [.التوبة]  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن

 (k:) 

 اة شرًعا.ذي ال تؤدى منه الزكالكنز هو: المال ال :َّ نتُّ

    هو ُيسأل  وعبد اهلل بن عمر،    أنه قال: سمعُت عن عبد اهلل بن دينار؛

 عن الكنز، ما هو؟ فقال: هو المال الذي ال تؤدى منه الزكاة.

م يفرواه  )  الك  )886»الموطأ«  »المسند«  يف  والشافعي   ،)1/98)  ،

 (.0363(، و»شعب اإليمان« )7232والبيهقي يف »الكربى« )

 (.7232صححه البيهقي يف »السنن الكربى« ) -

 (. 15/56يب األرناؤوط على هامش »ابن حبان« )وصححه شع -
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    عن نافع،  زكاَتُه  عن  أدَّيت  مال   كل   قال:  عمر،  كاابن  تحت  وإن  ن 

، وكل مال  ال تؤد   ي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهًرا سبع أرضيَن فليي بكنز 

 على وجه األرض.

 (، وصححه. 1194(، و»الصغرى« ) 7230يف »الكربى« )   لبيهقي رواه ا 

  (.457وصححه األلباين يف »صحيح الرتغيب والرتهيب« ) -

   والفضة،    واآلية الذهب  جميع  يف  مض عامة  كان  أو  بً و ر سواء    غير ا 

غير  أم  ، حلًيا  اآلية    مضروب  ص  لم تخص  ذلك،  أم غير  ترًبا،  أم  حلي؛ سبائَك 

 يل. ى خروج الحلي المباح من هذا العموم، فعليه الدل شيًئا دون شيء ، فمن ادع 

  »( يف هذه اآلية: 4/303) قال الجصاص يف »أحكام القرآن 

 هلُل إنمان اكا  إذ   ؛»أوجب عمومه إيجاب الزكاة يف سائر الذهب والفضة

االسم دون   فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود  ا باالسم،معلَّق الحكم فيه

، أو ترب ،  الصنعة، فمن كان عنده ، أو مضروب  أو فضة كذلك،    ذهب مصوغ 

 فعليه زكاته بعموم اللفظ« اهر.
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عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ امرأًة أتْت رسول اهلل    (2)

ومعملسو هيلع هللا ىلص اب،  ويفنها  لها،  مَ   ة   ابنتها  لها: يد  فقال  ذهب،  من  غليظتان  َسكَتاِن 

قال:  عطني زاكة هذا؟«تأ» القيامة ِك  »أيسر ، قالت: ال،  َرِك اهلل بهما يوم  أن يسوِّ
ناٍر؟«ِسَوار النبي   ْيِن من  إلى  فألقْتهما  ، وقالت: هما هلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فخلعْتهما، 

 ورسوله.  ع

 (u:) 

     داود وال3156)أبو  ال(  له،  )نسالفظ  »المجتبى«  يف  (، 2479ئي 

( الكربى«  )2270و»السنن  »الكربى«  يف  البيهقي  و»الصغرى« 7549(،   ،)

(، ابن أبي 2198(، الدارقطني )637الرتمذي )(،  6667(، أحمد )1205)

 (. 5706(، وعبد الرزاق )2/382شيبة )

   ا »بيان  القطان يف  ابن  )قال  واإليهام«  إسنا(: وهذ5/663لوهم  د  ا 

 صحيح.

  ( »620وقال الحافظ ابن حجر يف »بلوغ المرام.  (: إسناده قويٌّ

  (.5/566المنير« ) وصححه ابن الملقن يف »البدر 

 الجوزي، والعقيلي، وابن حزم لهذا الحديث.  وردَّ على تضعيف ابن

   /ص( الزفاف«  »آداب  يف  األلباين  نه  و»صحيح 256وحسَّ  ،)

( والرتهيب«  و687الرتغيب  الرتمذي«،  (،  و»صحيح  داود«،  أبي  »صحيح 

 (.3/296و»صحيح النسائي«، و»إرواء الغليل« )
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   وتعجب من    كر على هامش »المسند«،وصححه الشيخ/ أحمد شا

 ، فراجعه. رتمذي لهذا الحديثتضعيف ال

  نه ش  عيب األرناؤوط على هامش »المسند«. وحسَّ

   ( الراية«  »نصب  يف  الزيلعي  به وهذا    (:2/370وقال  تقوم  إسناد 

 جة إن شاء اهلل تعالى.حال

     »األصول »جامع  هامش  على  األرناؤوط  القادر  عبد  وصححه 

 ح.ير صحيل الرتمذي، بأنه غ، وردَّ قو(4/607)

 (k:) 

الميم)َمَسَكتان(:   م  بفتح  والكاف،  وهي: والسين  َمَسَكة ،  فردها: 

 خالخيل.األسورة وال

    المعت الحديث  رض:قال  والبيهقيضعفه    ولكن  وابن  الرتمذي،   ،

، وابن الجوزي، وغيرهم.حز  م 

    :األئوأقول كالم  لنقلُت  اإلطالة  خشية  وابن الزيمة:  لوال  لعي، 

حجر، وابن الملقن، ابن القطان، والعالمة/ أحمد شاكر، والشيخ/ األلباين 

فوه،   الذين ضعَّ الرد  على هؤالء  النقواليف  مثل  تحتمل  الرسالة ال  ت  ولكنَّ 

، فخذ مواالطو طن الرد  لهؤالء األئمة:  يلة، فالحديث حسن  أو صحيح بيقين 

 .(5/366ام« )لوهم واإليهابن القطان يف »بيان ا

 (. 2/370الزيلعي: »نصب الراية« )
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 (.566و 5/565ير« )بدر المنابن الملقن يف »ال

حجر   )الابن  الحبير«  »التلخيص  يف  )ح/2/438عسقالين   )853  ،)

 (. 1/258أحاديث الهداية« )يج يف تخرو»الدراية 

 (.6667الشيخ/ أحمد شاكر على هامش »مسند أحمد« )

 (.256آداب الزفاف« )ص/ين يف »خ/ ناصر الدين األلباالشي

  ( »9/34قال العيني يف »عمدة القاري :) 

،    ملسو هيلع هللا ىلصمذي: ال يصح  يف هذا الباب عن النبي   »وال يلزم من قول الرت شيء 

 افهم« اهر.يره، فأن ال يصحَّ عند غ

  ( »1/533وقال الصنعاين يف »سبل السالم :) 

 يعة غير صحيح« اهر. يعرف إال من طريق ابن له »فقول الرتمذي: إنه ال

  :قال المعترض 

وابن  والبيهقي،  والنسائي،  والرتمذي،  حزم،  ابن  كالم  أن  شك  »ال 

وغيرهم   م  منالجوزي  حاول  من  كالم  من  بالتقديم  أولى  ن  المتقدمين 

 أخرين تقوية بعض روايات تلك األحاديث« اهر. المت

    :ة أدري هل هذه قاعدة مطرد  وهذا من عجائب العلم، فالوأقول

كالم المتقدمين قاض  على كالم المتأخرين بإطالق، عند تعارض األدلة: أن  

عود إلى القول بإغالق باب االجتهاد يف كل مسائل المتقدمين، وتغميض  نو

ما كل  عن  ابن  نوالمتأخركتبه    العينين  أمثال:  وابن ،  والذهبي،  حجر، 
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 ري وغيرهم.زيلعي، والعراقي، والمنذقن، والالقطان، والنووي، وابن المل

فهذه قاعدة غير مسبوقة يف كالم المتقدمين، وال ينقضي منها العجب، 

لم  ما  والروايات  األسانيد  من  لديه  توفرت  َمْن  المتأخرين  من  يكون  فقد 

للمتقد خ تتوفر  الذهبي،  مين،  والحافظ  حجر،  ابن  الحافظ  فكيف صوًصا 

 خر. ديم«، وكم ترك األول لآللى بالتقنقول: »كالم المتقدمين أو

مس يف  العلماء  جمهور  خالف  قد  تيمية  ابن  اإلمام  هو  الطالق أوها  لة 

محاكم  معظم  يف  عليه  المعول  وهو  صحته،  بعدم  وقال  الحيض،  حال 

 العالم.  

 يه.  زوجته فمع يف طهر ميَّ ْن جاطالق مَ بعدم صحة  وقال

جلي   د، أو يف مًثا بلفظ  واحوقال بوقوع طلقة واحدة فقط لمن طلق ثال

 .  واحد 

مخالف  قو هذا  يف  وهو  ذلك،  وغير  الُمْحدث،  طواف  بصحة  ال 

 شافعي، وأحمد.لجمهور المتقدمين أمثال أبي حنيفة، ومالك، وال

كان إذا  كأمثال:  ثم  المتأخرين،  كالم  يف  حجر،  الحاف  هذا  ابن  ظ 

األوالذهبي كالم  يف  القول  فما  وغيرهم،  والنووي،  شاكر، ،  وأحمد  لباين، 

األرناؤ وشعيب  باز،  واهلل وط،  وابن  السالم،  وكتبهم  علمهم  على  نقول: 

 المستعان.
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زوج    (3) عائشة  على  دخلنا  قال:  أنه  الهاد،  بن  شداد  بن  اهلل  عبد  عن 

رسملسو هيلع هللا ىلص  النبي   عليَّ  دخل  فقالت:  اهلل،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  وُل  َفَتَخات   يديَّ  يف  فرأى   ،

، فقال:   يَوِرق  َصنعْ ا اعئشة؟«»ما هذا  فقلُت:  يا  ،  َأتزين لك   ، رسول اهلل، ُتُهنَّ

؟«قال:   .»هو َحْسُبِك من انلار« قلُت: ال، أو ما شاء اهلل، قال:  ،»أتؤدين زاكتهنَّ

 (u:) 

    داود ) 1565)   أبو  الدارقطني  له،  واللفظ  الح 1951(  يف (،    اكم 

) 1437)   »المستدرك«  »الكربى«  البيهقي يف   ،)7547 ( و»الصغير«   ،)2120  ،)

 (. 7631زنجويه يف »األموال« )   (، وابن 8296ن واآلثار« ) و»معرفة السن 

     ووافقه الشيخْين،  شرط  على  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  قال 

.  الذهبي 

  ( »وهذا إسناد حسن  1202وقال البيهقي يف »السنن الصغير :). 

    ( »وإسناده على شرط 2/390قال الحافظ يف »التلخيص الحبير :)

 الصحيح. 

   كما نقل عنه الحافظ يف لم،  : هو على شرط مس يق العيدوقال ابن دق

 (. 1/259»الدراية« )

    ( »940/ 5وقال النووي يف »المجموع .  (: رواه أبو داود بإسناد  حسن 

   ( والرتهيب«  »الرتغيب  يف  المنذري  »697قال  داود  (:  أبو  رواه 

قد  والدارقطني الغافقي،  أيوب  بن  يحيى  إسنادهما  الشيخا، ويف  به  ن احتج 
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ب اعتبار  أنوغيرهما، وال  من  الدارقطني  ذكره  م  ما  عطاء  بن  جهول، محمد 

له   روى  ثبت،  ثقة  وهو  جده،  إلى  ُنسب  عطاء  بن  عمرو  بن  محمد  فإن 

 هر. السنن« واحتج به الشيخان يف »صحيحيهما« ا» أصحاب 

    ( »ويف إسناده محمد 58/ 5قال ابن الملقن يف »البدر المنير« :)    بن عمرو

بيهقي وابن  وخالفه ال وتبعه ابن الجوزي،  ل الدارقطني: هو مجهول،  قا   بن عطاء، 

 و الصواب، فهو من رجال الشيخْين« اهر. هو معروف، وه القطان فقاال:  

   ( الراية«  »نصب  يف  الزيلعي  ا2/371وقال  »وتبع  يف  لدارقط(:  ني 

ابن القطان، فقال:   وتعقبه  ،تجهيل محمد بن عطاء، عبد الحق يف »أحكامه«

فجعله أمره  ى الدارقطني  ده خفى علإلى ج  ما نسب يف سند الدارقطنيإنه ل

عطاء، مجه بن  عمرو  بن  محمد  هو:  وإنما  ذلك،  يف  الحق  عبد  وتبعه  واًل، 

 الثقات« اهر. أحد

   ال »إرواء  يف  األلباين  الزفاف«  (817)غليل«  وصححه  و»آداب   ،

 (. 264)ص/

 (، و»صحيح أبي داود«.769و»صحيح الرتغيب« )

  نه شعيب وح  أبي داود«.ى هامش »سنن األرناؤوط علسَّ

 (k:) 

الفاء والتاء والخاء،  (:  )َفَتخات َفَتَخة،  بفتح  فيها إسكان جمع:  ويجوز 

والفت هبا.خالتاء،  يتختمن  النساء  كان  كبار،  خواتيم  عن ونقل    ات: 
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 وص لها.األصمعي: هي خواتم ال فص

النار(:   من  حسبك  النا)هو  يف  تعذبي  لم  لو  أأي:  مِْن  إال  هذا  ر  جل 

 ك. لكفا

 لعذاب النار.وقيل: يكفي هذا 

  :قال المعترض 

فه الدارقطني وابن عبد الهادي وغيرهما!!   ولكن الحديث ضعَّ

    :فه الدارقطني بمحمد بن عطاء وقال: هذ وأقول ل، وتبع  ا مجهو ضعَّ

 . ، وغيُرهما  على هذا عبُد الحق يف »أحكامه«، وابُن عبد الهادي الدارقطنيَّ 

ال القول  هذا  ردَّ  )منذروقد  والرتهيب«  »الرتغيب  يف  وابن  (769ي   ،

(، 2/371)  (، والزيلعي يف »نصب الراية«5/58الملقن يف »البدر المنير« )

لهذا د يف تخريجنا  الردو  راجع هذه(،  7548والبيهقي يف »السنن الكربى« )

 الحديث الذي معنا.

)محمد   عبارته:  أطلق  الدارقطني  أن  مجهول(، فالخالصة  عطاء  بن 

لموالذين   وضعفوه  بعده  من  فظنَّ   جاؤوا  الدارقطني،  عبارة  سوى  يذكروا 

عبارة  سوى  ذكروا  ما  أهنم  والتحقيق  منهم،  اجتهاًدا  ضعفوه  أهنم  الظان  

 الدارقطني، فتنبه!! 

  رض:معتال قال 

 هو ضعيف.غافقي المصري«، ويه: »يحيى بن أيوب الث فوالحدي
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  فوه، وثقوه الذين :قلُت  هذه واحدة. أكثر من الذين ضعَّ

( كالم العلماء 2/29والثانية: لخص األلباين يف »السلسلة الصحيحة« )

 ه: ما نص   فقال ،فيه

فمنهم   فيه،  اختلفوا  األئمة  أن  »يحيى«:  يف  القول    الموثق »وخالصة 

قال  طلًقا،م َمْن  ثقة حافظ، ومنهم  فيه:  قال  به، ومنهم   :ومنهم من  ال يحتج 

 حفظه، ولم أَر من أطلق ربما أخلَّ يف  : قاليء الحفظ، ومنهم َمنْ س  :لَمْن قا

يميل طالب أن  الحالة؛ فال يجوز  ْعِف، فمن كان يف هذه  الضَّ إلى   فيه  العلم 

إال   مطلًقا  تعديله  أو  مطلًقا،  هذه ساهًيا تجريحه  بين  التوفيق  من  بدَّ  ال  بل   ،

على التعديل، واألول هو وإال فتقديم الجرح    ،األقوال المتعارضة إذا أمكن 

ال الحافظ  إليه  ذهب  أختارهالذي  الذي  وهو  والعسقالين،  والعراقي  ، ذهبي 

 يحه وال ضعيفه إال إذا تبيَّن خطؤه« اهر. وهو: أنه حسن الحديث ال صح

( آخر  موضع  يف  كالم   (3/531وقال  المصري  أيوب  بن  يحيى  ويف   :

 .  يسير ال يضر 

 يخين.ل الش(: وهو ثقة من رجا844/ 6وقال يف )

( نفسه(:  6/ 2وقال  يف  به  »ثقة  ينزل  ال  يسير  ضعف  حفظه  يف  لكن   ،

االحتجاج به، وعلى هذا جرى األئمة المخرجين لحديثه،  حديثه عن مرتبة  

« اهر.  فقد احتج به مسلم 

     الذهبي )»  يف  قال  النبالء«  أعالم  حسن 7/120سير  وهو   :)

 الحديث. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     فتح الَعلي 
 

22 

 
يف أيًضا  الذهبي   صالح    :كتابه   وذكره  أو  موثوق  وهو  فيه  تكلم  »َمْن 

 .(371( )ترجمة: 536الحديث« )ص/

   ا »الرتغيب والوقال  ثقة  107)  « هيبرتلمنذري يف  (: »ويحيى هذا 

 .اهر  «.احتج به الشيخان وغيرهما، وال يلتفت إلى َمْن شذَّ فيه

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
  

   الُحلِيي  اةِ َزكَ ُبوُجوِب 
 

23 

 

هريرة    (4) أبي  اهلل  عن  رسول  قال  قال:  ص:  ملسو هيلع هللا ىلص،  من  احب »ما 
ذهٍب وال فضٍة ال يؤدي منها حقها إال إذا اكن يوم القيامة، صفحت هل صفائُح 

حيم
ُ
َجبينه وظهرُهُ، لكما بََردت جنُبُه وكوى بها  عليها يف نار جهنم، في  من ناٍر، فأ

حىت يقىض بني العباد، فريى    ٍة،سن  ألف  يدت هل، يف يوٍم اكن مقداره مخسنيأع
ا إىل انلار«ه، إما إىل اجلنسبيل  .ة، وإمَّ

 (u:) 

   987)  مسلم( »األموال«  يف  زنجويه  وابن  يف    (،1354(،  الطرباين 

( ال8945»األوسط«  »السنب(،  يف  )يهقي  الكربى«  يف 3375ن  والبغوي   ،)

نة« )   (. 1562»شرح الس 

 (k:) 

وال   ذهب  صاحب  من  عليه   ي:أ  (:فضة)ما  يحول  نصاًبا،  يجمع 

 الحول، ال يخرج زكاته.

 ا.أي: زكاهت)حقها(: 

 ْت، وُصنِعْت.أي: ُطرقْت، وُمدّ  )ُصفحت(:

ص  )صفائح(: جمع  كل   الصفائح:  وهو:  الَطْرق؛ ما  فيحة،  يقبل 

 بواب: ألواُحها.د والنحاس، وصفائح األكالحدي

 .  شديد  أي: أوقد عليها يف نار  ذاِت حر   )فُأحمَي(:

أي:)َبَردت(:   الحر،  ضد  الربد  بارد  من  وصارت  ها  حر  ذهب  ة، كلما 
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 عليها.  ليوقدتعاد إلى النار 

     :العلماء »ذهب«قال  يستدل    وتنكير  قد  وجو و»فضة«  على  ب  به 

 رها. وًغا، أو مضروًبا، أو غيالزكاة يف عمومهما، مص

  (:4/191يف »المحلى« ) قال اإلمام ابن حزم 

»ما من صاحب ذهب ال يؤدي ما فيها إال  :  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل   عن رس»فقد صحَّ 
، فوجبت الزكاة يف كل ذهب يوم القيامة صفائح من ناٍر يكوى بها«  ُجعل هل

 هبذا النص«. 

إجما يأِت  »ولم  بأنه  وقال:  قط  إ  لم  صع   أُيرْد  بعض  حوال  ال 

 ز تخصيص شيء  من ذلك بغير نص  وال إجماع«.الذهب وصفاته، فلم َيجُ 

»قدالوق عن    :  الزكاة    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   صحَّ  ولم إيجاب  عموًما،  الذهب  يف 

الزكاة  فوجبت   ، إجماع  وال  بنص   ال  فيه،  الزكاة  بسقوط  منه  الحلي  يخصَّ 

وفضة، وخصَّ  ذهب  كل  يف  ُن  بالنص   المتيقَّ اإلجماُع  األع  منهما بعض  داد 

إ أو  أوجبه نصٌّ  إال يف عدد  فيهما  الزكاة  فلم تجب  األزمان،  جماع، وبعض 

ولم  و إجماع،  أو  نص  أوجبه  زمان  قد يف  إذ  منهما،  شيء   تخصيص  يجز 

، فوجب أن ال يفرق بين أحوال الذهب بغير نص  وال إجماع،  هما النص  عمَّ

خال بال  يقينًا  اهلل  وصحَّ  رسول  أن  الذهب  يوكان    ملسو هيلع هللا ىلصف،  يف  الزكاة  جب 

والحلُي   ، عام  كل  »إالوالفضة  يقال:  أن  يجوز  فال  فضة،  أو  ذهب   الحلي«   

 وباهلل تعالى التوفيق« اهر. بغير نص  يف ذلك وال إجماع، 
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الصدقة التي    ، أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة عن أني بن مالك     ( 5) 

... ويف الرقة ربع  » ه:  هبا رسول   لمسلمين، والتي أمر اهلل على ا   ملسو هيلع هللا ىلص فرض رسول اهلل  

 يشاء رب ها«. إال أن  العشر، فإن لم تكن إال تسعين ومئة، فليي فيها شيء   

 (u:) 

   1454)  البخاري( أحمد  له،  واللفظ   )72  ،)( داود  (، 1567أبو 

 (.2447النسائي )

 (k:) 

ة. هي: الفِ ، والمخففةبكسر الراء، وفتح القاف  )الرَقة(:  ضَّ

 اثنان ونصف من كل مئة. ر(: ربع العش)
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الُخْدري    (6) سعيد  أبي  النبي  عن  قال  قال:  فيما   يس»ل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، 
 .اٍق صدقة«دون مخس أو

 (u:) 

   ( 1405البخاري)  ( 11030(، أحمد )979واللفظ له، مسلم.) 

 (k:) 

  452.96، وهي: أربعون درهًما، والدرهم يعادل  وقية« أُ » جمع  )أواٍق(:  

 غراًما من الفضة. 

  ( »6/80قال اإلمام ابن حزم يف »المحلى :) 

زكاة يف الحلي، لكن لما بوجوب ال»لو لم يكن إال هذه اآلثار لما قلنا  

، و»ليي فيما دون خمي أواق  رقة ربع العرش«»يف ال:  ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ عن رسول اهلل  

وك دراهم«،  ففيها خمسة  درهم  مئتي  بلغ  فإذا  الَوِرِق صدقة،  الحلي   نامن 

ا الذهب؛ ثرين الصحيحين، و الزكاة لعموم هذين األورًقا وجب فيه حق   أمَّ

صاحب ذهب ال يؤدي ما فيها إال جعل مْن  »ما  :  ملسو هيلع هللا ىلص  فقد صحَّ عن رسول اهلل
ال يوم  بها«هل  نار يكوى  الزكاة يف كل ذهب هبذا قيامة صفائح من  فوجبت   ،

 . اهر  «النص...
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، فقلُت:  ُت َأْلبُي أوضاًحا من ذ، قالت: كنعن أم  سلمة   (7) هب 

َ  ىأن تؤدَّ  غلا ب»م، أكنز  هو؟ فقال: يا رسول اهلل  .س بكزٍن« فليزاكتُُه، فُزّكِّ

 (u:) 

     أبو( )1564داود  »الكبير«  يف  الطرباين  و»مسند  23/281(،   ،)

( )3/290الشاميين«  والدارقطني  »المستدرك«  1950(،  يف  الحاكم   ،)

 (.1201غير« )(، و»الص7234»الكربى« ) يهقي يفب(، ال1438)

   .  قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي 

   قال البيهقي: (:  577حديث« )اليف  د الهادي يف »المحرر  ن عبل ابقا

يضر   وال  عجالن،  بن  ثابت  به  له يتفرد  وروى  معين،  ابن  وثقه  ثابًتا  فإن   ،

 البخاري« اهر.

     الذهبي التحقيق« )وقال  ال1/343 يف »تنقيح  خرب  (: وما أرى هبذا 

 بأًسا.

   قال: مث، (174/ 3االستذكار« )»وذكره ابن عبد الرب يف 

وإ الحديث  قدمنا  »وهذا  ما  بصحته  يشهد  فإنه   ، مقال  إسناده  يف  كان  ن 

 ذكره« اهر.

   ( »الفتح«  يف  الحافظ  »شرح 3/272وقال  يف  شيخنا  وذكر   :)

.لزين العراقي(: أن سنده الرتمذي« )يقصد: ا   جيد 

   (. 7837الصغير« ) الجامع»ورمز السيوطي لحسنه يف 
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  (:9/368ير شرح الجامع الصغير« ) »التنووقال الصنعاين يف 

 قال ابن القطان: وللحديث إسناد  إلى عمرو بن شعيب صحيح.

  ( »نه النووي يف »المجموع  (. 6/13وحسَّ

   َ(.22/180يف »ذخيرة العقبى« ) يوِ لَّ وصححه األثيوبي الو 

    »األصول »جامع  هامش  على  األرناؤوط  القادر  عبد  نه   وحسَّ

(2961) . 

  داود«. األرناؤوط على هامش »سنن أبي بعينه شحسَّ و 

  ( »ده ابن باز يف »مجموع الفتاوى  (. 3/272وجوَّ

     وقد( الراية«  »نصب  يف  الزيلعي  يف 2/371ردَّ  الطاعنين  أقوال   )

 ك.ي، وتحامل العقيلي يف ذله، وبيَّن وهم ابن الجوزرجال

   ن لهوالخالصة فالعلماء ما بين  : همو ،مصحح  ومحس 

 الرب. عبد ابن 

 البيهقي.

 العراقي. 

 نووي.ال

 الذهبي.

 القطان.  ابن

 الزيلعي. 
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 السيوطي.

 الصنعاين. 

 ابن باز.

 رناؤوط.شعيب األ

 عبد القادر األرناؤوط.

 لَولَِّوي.يوبي ااألث

 (k:) 

الحلي احاألوض  (:)أوضاًحا من  نوع   وهو  بفتحتْين،  َوَضح  جمع   :

الذهب عمل من  عملت يف التي تست، ثم ابياضهايعمل من الفضة، سميت به ل

 أيًضا، وقد يقصد به ما يعرف اليوم بالذهب األبيض. 
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ش  (8) بنت ععن  فاطمة  سمعُت  قال:  الشعبي،  عن  الحباب،  بن  يب 

أتيُت ،  قيي   فيه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   تقول،  ،   عونسب  بطوق   ذهب  من  مثقااًل 

ت: فأخذ رسول الفيه، قاهلل    فقلت: يا رسول اهلل، خذ منه الفريضة التي جعل

مثقااًل وثالثة أرباع مثقال، فوجهه، قالت: فقلُت: يا رسول اهلل، خذ    ملسو هيلع هللا ىلصهلل  ا

اهلل رسول  فقسم  قالت:  فيه،  اهلل  جعل  الذي  الستة   منه  األصناف  هذه  على 

فقال:    وعلى فاطمةغيرهم،  قيي(:    »يا  بنت  احلقَّ  )هي:  لك   عإن  يبق  لم 
رشيًئا« يا  قلُت:  قالت:  اهلل،  رضيُت  سول  اهلل  لن،  رضي  ما  به    عفسي 

 . ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 (u:) 

   الشيخ )ص/  أبو  مردويه«  ابن  »انتقاء  جزئه  )ح/83يف   )30 ،)

 بتحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر.

   »الصحيحة« األلباين يف  إسناد صحي  (:2978)  قال  ح، رجاله وهذا 

 قات. كلهم ث

   تعلي األلباين  هذا  قال  على  الًقا  »السلسلة  صحيحة«  الحديث 

(6/1185:)   

النبي    معروًفا يف عهد  كان  أنه  الحديث داللة صريحة على  »قلُت: ويف 

أمر    ملسو هيلع هللا ىلص أن  بعد  وذلك  النساء،  حلي  على  الزكاة  ما   ملسو هيلع هللا ىلصوجوب  غير  يف  هبا 

ذك كنُت  صحيح،  الزفاحديث  »آداب  يف  بعضها  جا رت  ولذلك  ءت  ف«، 
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ا فليضم هذليأخذ زكاهتا منه،    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي     بطوقها إلى  فاطمة بنت قيي  

ذلك ما يقنع الذين ال يزالون ُيفتون بعدم وجوب  الحديث إلى تلك؛ لعلَّ يف  

الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم يف أموال زكاة 

 األغنياء« اهر.
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 .  زاكة«»يف احُللِّ قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبيَّ  عن فاطمة بنت قيي (9)

 (u:) 

    ( 1954الدارقطني )  :الحديث. أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف  ، وقال 

  (:817اين يف »إرواء الغليل« )قال األلب 

اإلسناد، فقد جاءت له شواهد قوية تشهد   والحديث وإن كان ضعيف

 هما.ْين فارجع إليوذكر حديث  الصحة، اذكر بعضها...«له ب
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ه زكاة؟  ي  لها، في، قال: سألته امرأة  عن ُحلعن ابن مسعود    (10)

»إ ماقال:  بلغ  فزكيذا  درهم  لي،  ئتي  يتامى  إنَّ يف حجري  قالت:  أفأدفعه ه«، 

 إليهم؟ قال: »نعم«.

 (u:) 

   الرزاقعب )  د  »المصنف«  )4/83يف  يف 7055(  والطرباين   ،)

 (. 9/319« )»الكبير

   (4/184حزم يف »المحلى« )صححه ابن. 
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عائشة    (11) عن  عروة،  بعن  ال  قالت:  بُلبْ ،  الحُ أس  إذا ِي  لي  

 أْعطَي زكاُتُه. 

 (u:) 

   ( 1956الدارقطني  ،)( »ابن األعرابي  7545البيهقي يف »الكربى ،)

 (. 634يف »المعجم« ) 

  ( »وهذا إسناد صحيح.5/582قال ابن الملقن يف »البدر المنير :) 
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: أن ُيْخرعن عبد اهلل بن عمرو، أ  (12) ج زكاة نه كتب إلى خازنه سالم 

.ُح   لي  بناتِِه كلَّ سنة 

 (u:) 

   ( )2/107الدارقطني  »الكربى«  يف  والبيهقي  وسنده 7545(،   ،)

 حسن. 

 . [(597/ 2]»ما صح من آثار الصحابة يف الفقه« زكريا غالم قادر )
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 ئلين أدلة القا

 بوجوب الزكاة يف الُحلبعدم 
 

يس يف  »ل  قال:  ، أنهملسو هيلع هللا ىلص  ، عن النبي  عن أبي الزبير، عن جابر    (1)
 .احلل زاكٌة«

 (u:) 

  (. 201( )1/196ابن الجوزي يف »التحقيق« ) رواه 

  (: 6/143واآلثار« ) نقال البيهقي يف »معرفة السن 

ال أصل له،  : »ليي يف الحلي زكاة«،  فقهائنا مرفوًعاوالذي يرويه بعض  

 جابر من قوله، غير مرفوع. إنما يروى عن

عن الليث، عن أبي الزبير، عن فية بن أيوب،  روى عن عاوقال: والذي ي

لهجابر   أصل  ال   ، باطل  مرفوًعا،  فمن    وعافية،  ،  مجهول،  أيوب  بن 

ًرا بدينه.كان م احتج به مرفوًعا  غرَّ

  (: باطل817واء الغليل« )وقال األلباين يف »إر. 

  ( »ضعيف.4906وقال يف »ضعيف الجامع :) 
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عبد    (2) امرأة  زينب  ق  اهللعن  خطالت،  اهلل  :  رسول  ، ملسو هيلع هللا ىلصبنا 

، فإنكنَّ أكرث أهل جهنم يوم فقال:   »يا معرش النساء، تصدقن ولو من ُحليكنَّ
 .القيامة«

 (u:) 

   ( مسلم1466( واللفظ له، البخاري ) 635الرتمذي ،) (1000 .) 

 (k:) 

 .أي: ابن مسعود  (:عبد اهلل)امرأة  

  الحلي قال القائلون بعدم وجوب الزكاة يف: 

بظاذه يوجب  الحديث  الصدقة ا  كانت  فلو  الحلي،  يف  زكاة  أن ال  هره 

 اجبة لما ضرب المثل به يف صدقة التطوع.فيه و

، وليي قكل  فيه ت  -ترىكما    –وهذا التفسير   ع،  ادة النزاطًعا لماف وُبْعد 

إ  معنا  استوسيأيت  من  تعالى  اهلل  على وجوب  ن شاء  نفسه  الحديث  دل هبذا 

 الحلي.الزكاة يف 

   المب المصابيح«قال  مشكاة  شرح  المفاتيح،  »مرعاة  يف    اركفوري 

 : »تصدقن ولو من حليكن«( يف شرح هذا الحديث: 6/641)

همه لي، وهو الذي ف»والحديث بظاهره يدل على وجوب الزكاة يف الح

حي يفالرتمذي  أورده  »ماث  باب  يف      الطيب جاء  أبو  قال  الحلي«،  زكاة 
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الرت »شرح  يف  منالسندي  فيه  امذي«:  األمر  أن  باعتبار  بالرتجمة  سبته 

ن وجوًبا، ولو كانت الصدقة من  للوجوب؛ ألن األصل فيه ذلك، أي: تصدق 

بالصدقة  ندب   أمر  بأنه  القول:  وأما  المصنف،  فهمه  الذي  وهو    حليكن، 

بال خطاب  ألنه  م   حاضرات، النافلة؛  كلهنَّ  تكن  عليهن مولم  فرضت  ن 

معنى   أن  والظاهر  «و  »ولقوله:  الزكاة،  حليكنَّ ولومن  أي:  من   ،  تيسر 

جوز أن يكون واجًبا على حليكن، وهذا ال يدل على أنه يجب يف الحلي، إذ ي

األُ  أمواله  يف  الرتمذاإلنسان  أي  المصنف  فذكر  الحلي،  من  ويؤديه  ي  خر، 

الالحد الباب  هذا  يف  ويث  خفاء،  عن  يخلو  عن    هو  األعدول  الذي  صل 

وتغيير   هوللمعنى  الوجوب،  معناها  الذي  ألن  جميع لظاهر،  من  تصدقن   :

من  الواجبة  الصدقة  كانت  ولو   ، عليكنَّ الزكاة  فيها  تجب  التي  األموال 

توهم من لدفع  الحوائج األصلية،   حليكن، وإنما ذكر  الحليَّ من  أن   يتوهم 

 ال تجب فيها الزكاة. و

قوله  يو المعنى؛  هذا  جهنم«ملسو هيلع هللا ىلصؤيد  أهل  أكثر  »فإنكنَّ  لرتك    ؛: 

الخطاب للحاضرات خصوًصا فممنوع، بل الخطاب ا كون  وأمَّ   ات،الواجب

حسن   إلى  تلميح  فيه  نعم  للخطاب،  يصلح  من  غير  ال لكل  حق  يف  صدقة 

 .اهر «.كون األمر للوجوب ال يستقيم..غنيَّات، فال يرد أن ال

  (:  17: »زكاة الحلي« )ص/رسالته يمين يفوقال ابن عث 

»الصحيحين«، يف  ثبت  قد  قيل:  النبيَّ   »فإن  يا    : قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن  »تصدقن 
، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة يف الحلي، معرش النساء ولو حليكن«

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
  

   الُحلِيي  اةِ َزكَ ُبوُجوِب 
 

39 

 

 طوع. ضرًبا لصدقة التم ملسو هيلع هللا ىلصإْذ لو كانت واجبة يف الحلي لما جعله النبي  

على بالصدقة    فالجواب  األمر  أن  إثبات هذا:  فيه  ليي  الحلي  من 

حتى من حاجيات    ةلصدق ر بااألم  وجوب الزكاة فيه وال نفيه عنه، وإنما فيه

عيالك،  ونفقة  نفقتك  دراهم  من  ولو  يقال: تصدق  أن  هذا  ونظير  اإلنسان، 

 فإن هذا ال يدل على انتفاء وجوب الزكاة يف هذه الدراهم« اهر.
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ال  (3) عبد  بن  عن  أبيهرحمن  عن  عائشة  القاسم،  عن   ،  أهنا ؛ 

  تخرج منه الزكاة.الحلي، فالكانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها لهنَّ 

 (u:) 

   ( »الموطأ«  يف  و656مالك   ،)( »المسند«  يف  (،  720الشافعي 

( الكربى«  »السنن  يف  ) 7535البيهقي  و»الصغرى«  و»معرفة   (،1203(، 

 (.3322ن« )ماميو»الخالفيات بين اإل(، 8276السنن واآلثار« )

  ( »5/582صححه ابن الملقن يف »البدر المنير .) 

  (. 264آداب الزفاف« )ص/لباين يف »وصححه األ 
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 وبعد ذلك آثار عن بعض الصحابة:  (4)

أن    )أ( نافع،  عمر  عن  بن  اهلل  وجواريه    عبد  بناته  يحلي  كان 

 ثم ال يخرج من حليهنَّ الزكاة. الذهب، 

 (u:) 

   الم« يف  )مالك  ا859وطأ«   ،) ( »المسند«  يف  ابن 628لشافعي   ،)

(، و»الكربى« 1199(، البيهقي يف »الصغير« )1178وال« )زنجويه يف »األم

(7536 .) 

 وإسناده يف غاية الصحة. 

عن    )ب( المنذر،  بنت  فاطمة  بكر  عن  أبي  بنت  أهنا   : أسماء 

 ًوا من خمسين ألًفا.بناهتا بالذهب وال تزكيه نح كانت ُتحل ي

 (u:) 

   ( )1969الدارقطني  »الخالفيات«  يف  والبيهقي  و3324(،  قال  (. 

 (: إسناده صحيح.134في يف »التحجيل« )ص/الطري

علي    )ج( سألت    عن  قال:  سليم،  مالبن  بن  أفيه  كأني   ، الحلي  عن   :

 زكاة؟ قال: ال. 

 (u:) 

     »(. 8283 »معرفة السنن« ) (، البيهقي يف 1787) ابن زنجويه يف »األموال 
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   /ص( »التحجيل«  يف  الطريفي  حفظه  129قال  يف  شريك:  فيه   :)

 ن سليم: مجهول.ف، وعلي بضع

، أفيه   جابًراعن عمر بن دينار، قال: سمعُت رجاًل يسأل    )د( عن الحلي 

 جابر: ال، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟! فقال: كثير.زكاة؟ فقال: 

 (u:) 

    الرزا )عبد  »ا4/82ق  يف  الشافعي   ،)( و»المسند«  (2/53ألم«   ،

 (.4/138(، والبيهقي يف »الكربى« )96)

  (: إسناده صحيح.6/34يف »المجموع« )لنووي قال ا 

قال: ال زكاة يف الحلي، قلت: إنه    ،جابر  ير، عن  عن أبي الزب  )هر(

 فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبي. 

 (u:) 

   (3/925جم« )وابن األعرابي يف »المع  (، 3/155بي شيبة )أ  ابن .

 وإسناده صحيح. 
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 مذاهب العلماء يف 

  المباحالُحلي  اةزك
 

 القائلون بالوجوب:  (أ)

 .عمر بن الخطاب  -1

 .عبد اهلل بن مسعود  -2

 . عباس عبد اهلل بن   -3

 . عبد اهلل بن عمرو  -4

 ن مهران. ميمون ب -5

 زيد.جابر بن  -6

 بن صالح. الحسن  -7

 أبو حنيفة. -8

 داود بن علّي الظاهري. -9

 عبد اهلل بن شداد.  -10

 مة. ابن شرب -11

 عي.ألوزاا -12
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 ن حيي.الحسن ب -13

 أحمد )يف رواية(.  -14

 الشافعي )القول القديم(. -15

 ابن حزم. -16

 )ب( القائلون بعدم الوجوب: 

 . عبد اهلل بن عمر  -1

 . اهلل  جابر بن عبد -2

 . بن مالك  أني -3

 . ت أبي بكر  عائشة بن -4

 . أسماء بنت أبي بكر   -5

 لشعبي. ا -6

 بن محمد.  القاسم -7

 صاحب المذهب(. مالك بن أني ) -8

 أحمد بن حنبل. -9

 الشافعي. -10

 إسحاق بن راهويه.  -11

 م.أبو عبيد القاسم بن سالَّ  -12

 طاوس. -13

 عمرة بنت عبد الرحمن.  -14
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   ا من  طائفة  الوهناك  كال  يف  ُذكروا  قمت  لعلماء  لذلك  فريقين، 

 ، وهم: قاط هذه األسماءبإس

 يب.سعيد بن المس -1

 بير.سعيد بن ج -2

 عطاء بن أبي رباح. -3

 مجاهد بن جرب. -4

 ابن سيرين. -5

 الزهري. -6

 لثوري.سفيان ا -7

 (. 46/ 6للنووي ) (، و»المجموع«  220/ 4المغني« البن قدامة ) » راجع  

  :)تنبيه( 

ه أمانةذكرت  باب  من  األقوال  الناس  ذه  إلى  العلم  فال إيصال  وإال   ،

اهلل   بعد قول  النهايةملسو هيلع هللا ىلصله  ، وقول رسوعقول  منها   ، وهي يف  أقوال يؤخذ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصويرد  إال قول المعصوم 

  « (:6/166اتيح« )مرعاة المفقال يف 

بعد  » ولكن  الحلية،  يف  وجوهبا  بعدم  قاضية  السلف  عن  وردت  آلثار 

 ثر لآلثار« اهر.أ صحة الحديث ال

  وإ .  ذا جاء هنر اهلل َبَطل هنر َمْعِقل 
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 بعدم الوجوب القائلين اتُشُبه

 (الشبهة األوىل)

     عائشة عن  ثبت  قلتم:  إذا  لنا:  بأس ،  قالوا  »ال  قالت:  أهنا 

 بي الحلي إذا ُأعطي زكاته«.بل

حجرها امى يف  ا كانت تلي بنات أخيها يتقلنا لكم: وثبت عنها أيًضا: أهن

 ي، فال تخرج منه الزكاة.لهنَّ الحل

 من عدة وجوٍه: والجواب 

ور  ا() ع أهنا  الوجوب،  د  بعدم  الفعل  عنها  ورد  بالوجوب،  القول  نها 

وأقو الفعل،  عىل  مقدم  قوة والقول  وتظهر  الجمهور،  مذهب  وهو  منه،  ى 

 القول من وجوه:

الفعل    -أ من  التشريع  الداللة عىل  أقوى يف  القول  الجوامع«  أن  ]»مجع 

(2/366]). 

فسها، ة له تدل بنصيغأن للقول صيغة داللة، بخالف الفعل فإنه ال    -ب 

 وإنما داللة الفعل ألمٍر خارٍج. 

 ([.3/570شرح مختصر الروضة« للطويف )»]
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،  له عموم يف الزمان والمكان واألشخاصإْذ  القول أبلغ يف البيان،    -ج

ة، وال يدل مجيع األوقات المستقبلي  بخالف الفعل فال عموم له، وال يشمل

 ([.39)ص/ رشاد الفحول« للشوكاين]»إ عىل التكرار.  

مختلف    -د والفعل  حجة،  كونه  عىل  متفق  القول  ألن  القول؛  صراحة 

 تعين القول تقديًما للمتفق عليه عىل المختلف فيه.فيه، ف

 ([.3/570ويف )شرح مختصر الروضة« للط »]

  بعدم الوجوب،  يًضا الفعلأول بالوجوب و ورد عنها الق  أو نقول:(  2)

ع التعارض بالجمع، أو  ن، وتعذر دفليالفتعارض الدليالن، وإذا تعارض الد

 النسخ، أو الترجيح، تساقطا.

نقول:   (3) ألن   أو  وذلك  مرجوح،  وفعلها  راجح،  بالوجوب  القول 

أربعة   يؤيده  يقول أقولها  كما  كلها  ضعفها  فرض  وعىل  صحيحة،  حاديث 

 أن لها أصاًل. ن، لكن بمجموعها تدل عىلالمعارضو

لزكاة عن أموال إخراج اترى  كانت ال    إنَّ عائشة    أو نقول:  (4)

 رج أخرى.اليتامى واجبة، فتخرج تارة وال تخ

 .وهذا ليس بمستغرب فمذهب أبي حنيفة أنه ال زكاة يف أموال اليتامى

ها مل تخرجها ، ولكنإهنا كانت ترى الزكاة واجبة يف الحيل  أو نقول:  (5)

  بعدم الوجوب يها؛ ألهنا مل تبلغ النصاب، وعليه فإن الذين أفتوا  نات أخعن ب

عائشة ومنهم  الصحابة،  جيريدون  ،    وجابر  من  العادة  ما  به  رت 

معمر، عن عن    (:  4/82الرزاق )  بلبسه، ال ما بلغ النصاب، ولذا روى عبد
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أبيه، قال: ليس يف الحيل زكاة، وإهنا   لسفيهة إن تحلت بما ابن طاوس، عن 

 فيه الزكاة.تجب 

الر  (6) أهنا  النهاية  يف  يبقى  ع واثم  الل ية  رسول  حديث    ملسو هيلع هللا ىلص  ن 

وهو   قدمناه،  الذي  يدل »الفتخات«،  وهو  بيقين،  حسن  أو  صحيح  حديث 

 .الزكاة يف حيل المرأة المباح  ب عىل وجو

عىل    ونقول  (7) م  مقدَّ والمثبُت  ناٍف،  ورأيها  مثبتة  للحديث  بروايتها 

 ل. وقرر يف األصنايف عند التعارض، كما تال

نقول: (  8) م  أو  تعارض  عند  العبرة  الصحابيإن  هي    ذهب  وروايته، 

فإن رأيه ال يوجب حكًما، بخالف روايته ولو نقل رأيه   روايُتُه دون مذهبه،

 بما روى الصحابي ال بما رأى«.متواتًرا، وهو معنى قولهم: »العبرة 

إذا  نقول:أو  (  9) الدليلين  أحدمها  إن  يف  وكان  للذمة،    تعارضا،  شغل 

الذ شغل  بما  ُأخذ  براءُتها،  اآلخر  لالحتياطويف  به،  مة  اشتغالها  ولتحقق   ،

اليقين، هذا إذا جاز تناسخها، فكيف والنسخ هنا متعذٌر إال  ال يرفعه    واليقين

 رفوع.ف ال ينسخ الموإذا الموق
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 (الشبهة الثانية)

    ٍعدد عن  ُروي  بما  الصحابة  استداللهم  من      إسقاط  من 

عمر بن  الل  عبد  وهم:  الحيل،  عبدزكاة  بن  وجابر  وأنس  ،  مالك،   الل،  بن 

 . ، وأسماء بنت أبي بكر  بي بكرأوعائشة بنت 

  :قلنا لهم 

مردودٌ  عُ هو  قد  الكرام  الصحابة  هؤالء  رأي  بأن  مجاعة :  برأي  ورض 

اأخرى، وهم: ع لل بن مسعود، مر بن الخطاب، وعبد الل بن عمرو، وعبد 

 . بن عباس  وعبد الل

الفئ بين  مقارنة  يف  أدخل  أن  أريد  يوال  ولكن  القائلين  تين،  أن  كفي 

 جوب األربعة كلهم بال منازع من فقهاء الصحابة الكبار. بالو

الطائفة،   هذه  رأي  من  بالقبول  بأوىل  الطائفة  تلك  رأي  ليس  ولعمري: 

مل ولو  الدليل،  إىل  واالحتكام  المرجع  قو  وإنما  لكان  دليل،  ثمَّ  ل يكن 

اآلخ بالموج بخالف  ا  نصًّ عنهم  ذلك  لثبوت  أرجح  ماين  فإن  ُروَي   رين، 

ت عنهم  عنهم هو عدم  رأي  ثبوت  يدل عىل  وهو ال  ذلكزكيتهم،  هو يف  إذ   ،

يعارض القول الذي هو أقوى مجرد ترك، والترك ال يعارض الفعل، فكيف  

 من العمل. 
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 (الشُّبهة الثالثة)

     الماأن إنما تجب يف  أو المع  لالزكاة  للنماء، والُحيلُّ ليس  النامي  دِّ 

ته حليًّا يلبس ويستعمل وينتفع به نه خرج عن النماء بصناعا منهما؛ ألواحدً 

 فال زكاة فيه. 

 :وهذا القول مردود قطًعا، وذلك 

ًء للزكاة، إنما  غير متفق عليها؛ ألن جعل النماء وعا  ا( أنَّ هذه القاعدة)

فحهو   الفقهاء  من  طائفة  ورأي  والمسائل سب،  آخرون،  ذلك  يف  نازع 

فيها ال يرفع خالف المختلف  الر  إال  المجمع عليها دون جها  القواعد  إىل  وع 

 أحٌد قواًل مبينًا عىل أصٍل ال ُيسلَّم له.  َيْلَزمالمتنازع فيها، وكيف 

ال 2) مؤهَّ بطبيعتهما  والفضة  الذهب  أن  عن (  يخرجهما  وال  للنماء،  ن 

حليًّا؛   استعمالهما  وال ذلك  الزمن،  مرور  قيمته  من  ينتقص  ال  الحيلَّ  ألن 

تصرف فيه يجته إىل إنمائه أن  إمكان صاحبه عند حابتعمال، وستهلكه االسي

ي أو  قيمته،  فينمي  عندما ببيع،  هذا  فضة،  أو  ذهًبا  كان  إن  نقد  إىل  عينه  حول 

عن  تخرج  ال  والشراء  البيع  يف  المتبادلة  العملة  أحد    كانت  من  كوهنا 

 الصنفْين. 

نس3) ال  ونحن  القاعدة،  لتلك  َسلمنا  لو  كله  هذا  ألن(  لها؛  ة  الزكا  لم 

يف  الشارع  فرضها  فإذا  التوقيف،  ومناطها  العبادات،  ضروب  من  ضرٌب 

ألحدٍ  يكن  مل  ح  جنٍس  عن  الجنس  ذلك  أفراد  من  شيًئا  يخرج  إال أن  كمها 
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 قيف آخر، »وال حظ للنظر مع األثر«. بتو

ث4) قالو(  الذين  الفقهاء  إن  دائًما،   ام  به  يلتزموا  مل  »النماء«  هبذا 

آضطوا إع  ؤهمرا ربت  ت  ماليف  وإن  ظاهًرا،  اضطراًبا  النماء  يف شرط  فاوتوا 

العدم،  ذلك،   جهة  من  سواء  أحياًنا،  وأمهلوه  أحياًنا،  جهة  فأعملوه  من  أو 

 الوجود. 

»الما الشرط:  هذا  فيها  أغفل  التي  األموال  الضمار«فمن  كل ل  وهو   ،

مقدور   غير  اآلبمال  كالعبد  الملك،  أصل  قيام  مع  به  وااالنتفاع  لضال، ق، 

قط يف البحر، والمال المجحود.. إلخ، فأوجب السا ل المفقود، والمال  والما

مالكه،  عن  فيها  غاب  التي  السنين  مجيع  عن  فيه  الزكاة  والحنابلة  الشافعية 

يف عذره  وظهور  تنميته  من  تمكنه  عدم  من  مذهب   بالرغم  إن  حتى  ذلك، 

مخالفة  المال فيه  األموال  من  النوع  هذا  يف  لشكية  النماء،  أيًضا  حيث رط 

يعرضه   أن  لصاحبه  الفرصة  تتح  مل  وإن  واحد،  حول  عن  زكاته  يوجبون 

أين هذا من قولهم: إن الحول شرع إلعطاء الفرصة  فللتنمية لحظة واحدة؛  

 ما له.  للمالك أن ينمَي 

روث« الذي مل يعلم الفقهاء الزكاة يف »الموإيجاب فريق من    :ومن ذلك

  يقبضه صاحب حواًل أو أكثر.مبيع الذي ملثر، والبه مستحقه حواًل أو أك

والمجنون  الصغير  أموال  يف  الزكاة  الفقهاء  مجهور  إيجاب  ذلك:  ومن 

هما، وبالرغم من عدم الذي ال ُيفيق بالرغم من عدم قدرهتما عىل تنمية أموال

 جار فيها. قيام الوصي باالت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     فتح الَعلي 
 

52 

 
ذلك:   وإيجاإومن  الدائن  عىل  ْين  الدَّ يف  الزكاة  عاجزً هبم  كان  عن  ن  ا 

كثرهم زكاته عن مجيع السنين أواقعية أو شرعية، فأوجب    دينه ألسباب   تنمية

 التي يكون فيها التزاًما عىل الدين. 

 وهكذا.

، ويؤكد ذلك أن    اشتراط النماء    ةفقضي قضية خالفية اجتهادية بال شكٍّ

ا داللتها، وإمَّ عليه أدلة نقلية غير قطعية، إما يف  د َمْن تصدوا لالستدالل  مستن

ثبوهت للنقايف  وقابلة  حاسمة  غير  مقاصدية  عقلية  أدلة  أو  وإيراد ا،  فيها،  ش 

 ماالت عليها يف أكثر األحيان.االحت

نعيم  محمد  للدكتور/  »النماء«  يف  رسالة  من  منقولة  الرابعة  ]الفقرة 

 ياسين، بتصرف[. 
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ْبَهُة الراب )  (عةالشُّ

     زكاة عىل الثياب كما أنه ال  المباحة، فقياس الحيّل المباح عىل الثياب

المعد   المباح  الحيل  عىل  زكاة  ال  فكذا  لالستعمال،  المعدة  المباحة 

 المتاع الشخصي.ولالستعمال، بجامع الزينة 

  :وهذا مردود، من عدة وجوه 

فيها واجبة أو    ا أصاًل، فلم تكن الزكاةثياب مل تجب الزكاة فيهأن ال(  1)

القصد  بحسب  في،  ساقطة  الحكم  واحدإنما  الزكاة،   وهو  ها  وجوب  عدم 

فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحيل واحًدا، وهو وجوب الزكاة سواء 

أعدها للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد ال زكاة فيها سواء  أعده  

إذا كانت عروًضا؛ ألن    ىل ذلك وجوب الزكاة فيهاللبس أو لغيره، وال يرد ع

 اة حينئٍذ يف قيمتها. الزك

قي  (2) قياس  اس يف  أنه  فهو  النص  قياس يف مقابلة  النص، وكل  مقابلة 

بين  فرق  إذا  النص  وألن  بالنص؛  العمل  إبطال  يقتضي  ألنه  وذلك  فاسد، 

ق أحدمها شيئين يف الحكم فهو دليل عىل أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحا

نَّ  ظوَمْن  ك الفوارق أم جهلناها،  تل افتراقهما، سواء علمنا  باآلخر، ويوجب  

ق    افتراق الشارع بينهما فظنه خطأ بال ما مجع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرَّ

 شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير.

أن الثياب والحيل افترقت عند مسقطي الزكاة يف الحيل يف كثير من   (3)
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 بينهما:لمسائل، ومن هذه الفروق ا

أ  )أ( إذا  الثيأنه  للنفقة وأعد  للنفقة؛  عد الحيل  إذا احتاج  بمعنىاب  أنه   :

و منهما  باع  يف اشترى  للنفقة  الزكاة  تجب  الحال  هذه  يف  قالوا:  يحتاجه،  ما 

 الحيل وال تجب يف الثياب.

ت فيه  لكراء )لإليجار( وجبأن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحيل ل  )ب(

 مل تجب.الثياب للكراء  الزكاة، وإذا أعدت 

م  )ج( الحيل  كان  إذا  وجبت  أنه  الثياب  حرًما  كانت  وإذا  الزكاة،  فيه 

 محرمة مل تجب الزكاة فيها.

الزكاة، وظاهر كالم    )د( الزكاة مل تسقط  الفرار من  بنية  ُحلًيا  لو اشترى 

اًرا من الزكاة سقطت أكثر أصحاب اإلمام أمحد أنه لو أكثر من شراء العقار فر

طت الزكاة ن الزكاة سقلو أكثر من شراء الثياب فراًرا م كاة، وقياس ذلك  الز

ِة   الثياب والعقار، فإذا كان الحيل المباح مفارًقا للثياب المعدَّ إذ ال فرق بين 

 دلَّ النص  نجوز إلحاقه هبا يف حكمٍ للبس يف هذه األحكام، فكيف نوجب أو  

 عىل افتراقهما فيه؟!! 

 [.  »زكاة الحيل«]راجع رسالة ابن عثيمين يف
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 ( الشُّبهة الخامسة)

   :إنما النص  قالوا والفضة  الذهب  يف  الزكاة  أوجبت  التي  وص 

والِرقة،   بالَوِرق  الفضة  عن  عبرت  ولهذا  »الثمنية«؛  اعتبار  فيهما  الحظت 

»ليس ، وقوله:  عشر«ال»ويف الرقة ربع    :ملسو هيلع هللا ىلصوهي النقود الفضة؛ كما يف قوله  

 . فيام دون مخس أواٍق من الورق صدقة«

بالدنانير وعبر الذهب  عن  وت  ال،  ا هو  قوله  لذهبينقود  يف  كما  : ملسو هيلع هللا ىلصة؛ 

، قالوا: والحيل «»ليس عليك شيٌء يف الذهب حتى يكون لك عشرون ديناًرا 

 المستعمل المباح ليس نقوًدا فال يشمله النّص. 

  :وهذا مردود 

الذين أل(  1) زكاة    ن  يوجبون    يفيقولون: ال  غير مضروب،  الحيل ألنه 

ه لفظ »الذهب« ما يطلق عي  ن وكليْ ذهب والفضة غير المضروبالزكاة يف ال 

 أو »الفضة«. 

( المنذر  البن  العلم«  أهل  مذاهب  عىل  »اإلشراف  يف  (:  2/173جاء 

م  كلُّ  الذهب ن  ن »أمجع  يف  تجب  الزكاة  أن  عىل  العلم  أهل  من  عنه  حفظ 

اء فيها المصكوك، والتبر، والحجارة منها، والسبائك، وغيرها  سووالفضة؛  

 ل« اهـ.األقوا  صحِّ عىل ألمباح نسها إال الحيل اجمن 

يشمله   ال  ما  فيه  أدخلوا  حيث  وتحكم،  منهم  تناقض  عىل  وهذا  اللفظ 

 دخلوه من حيث داللة اللفظ عليه أو عدمها.نه نظير ما أزعمهم، وأخرجوا م
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والدينار    ( 2)  الرقة  اختصاص  سلمنا  لو  الفضة  أننا  من  بالمضروب 

يخالف    ام بحكٍم ال ع الع ض أفراد وأنوا عىل ذكر بع والذهب، فإن الحديث يدل  

؛ كما إذا قلت: أكرم العلماء، ثم قلت:  حكم العام، وهذا ال يدل عىل التخصيص 

 ، وكان من مجلة العلماء، فإنه ال يدل عىل اختصاصه. « أكرم محمًدا 

الح   (3) لكون  ليس  الوجوب  بعدم  القائلين  أن  المستعمل  وأزعم:  يل 

حوا كما    التزينباس و ا، بل هو لمجرد اللنقودً غير مضروب، أي: ليس   صرَّ

 .بذلك، وقد مرَّ معنا

الم  كسور، أو المهشم، أو غير المستعمل فيه  وإال: فهم يقولون: إن الحيلَّ 

الزكاة مع أنه ليس نقوًدا، ويقولون: الحيل المحرم فيه الزكاة مع أنه ليس نقوًدا،  

 ا. قودً ويقولون: إنَّ الحيل الذي يقصد به االدخار تجب فيه الزكاة، مع أنه ليس ن 

بينريلعمف الفرق  ما  المهشم  :  أو  أو المكسور،  المستعمل،  غير  أو   ،

حلًيا،   المستعمل  وبين  االدخار،  به  يقصد  الذي  أو  أهنما  المحرم،  ليسا مع 

فأو فضة،  أو  ذهب  والكل  هذا، نقوًدا،  يف  ومنعتموها  ذلك،  يف  الزكاة  جبتم 

 مجرد اللبس والتزين فقط خرج عن كونه وعاًء للزكاة. لأ

 نقضي منه العجب.يٌء ال يلش نهإ

الح  (4) المستعملة يف  الكمية  إذا كانت  يلِّ  وإن تعجب فعجب قولهم: 

اإلسراف   حدَّ  بلغت  إذا  ا  أمَّ زكاة،  فال  عرًفا  واالعتدال  القصد  حدود  يف 

 والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد االعتدال!!!  

كونترى:  فيا   قبل  الحيل  وتبذيًرا    ه هل  ليروغير مضإسراًفا  )أي:  س  ب 

 ذا؟ هل من جواب؟!!! ماصار مضروًبا، أم  وبعده ،(نقوًدا
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 (الشبهة السادسة)

    قالوا: إن األصل براءة الذمم من التكاليف، ما مل َيِرْد هبا دليل شرعي

، وال من قياس   ىل ع صحيح، ومل يوجد هذا الدليل يف زكاة الحيل، ال من نصٍّ

 منصوص. 

  :وهذا مردود بيقين 

   ا زكا  دليللأن  موجود،يف  الحيلِّ  الصحيحة،    ة  نة  والسُّ الكتاب  ومن 

التحقيق، والتخريج، والشرح،   وقد ذكرنا هذه األدلة بما ال مزيد عليها من 

 نقاًل عن أئمة العلم؛ وصيارفة الحديث. 

يعتقدون، وال نملك محلهم   أما كوهنم ال يأخذون هبا، فهذا شأهنم وما 

 ا.وجبهبم عىل االعتراف هبا، أو القول

   دليل شرعي صحيح، وال نص   أنه ملم عىل فرض  ث قياس  يرد  ، وال 

 عىل منصوص كما يقولون. 

عىل   المانعين  عند  وال  الموجبين،  عند  دليل  يوجد  ال  أنه  فرضنا  لو 

 وجوب زكاة الحيّل أو عدمها.

  :عنك كل األدلة التي ذكرناها لكال الفريقين، ونعود إىل   دعْ   أقول

 األصل. 

هو   لاألصما  بل؟  هو  ييس  كما  الذمم  يف راءة  هنا  األصل  بل  زعمون، 

الذهب   أن  هو:  هذه،  الل  مسألتنا  فرض  فيهما   ملسو هيلع هللا ىلصورسوله    عوالفضة 
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الزكاة، فدخل فيهما كل ما يطلق عليه اسم ذهب أو فضة؛ ومن هذا الحيل،  

 .  وال مفرَّ

أخرج   الذي  ما  الدليل  »وإال  أين  والفضة،  الذهب  عموم  من  الحيل« 

 قاطع؟!! ال

ءة الذمم من التكاليف[ يف مسألتنا هذه، بل  قاعدة ]األصل برا م بسلِّ ال نف

األصل: وجوب الزكاة يف عموم الذهب والفضة يقينًا، فيندرج تحتها الحيل،  

 ُم.والل أعل

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
  

   الُحلِيي  اةِ َزكَ ُبوُجوِب 
 

59 

 

 (سابعةالشبهة ال)

     ،قالوا: إن كان ما تقولونه صحيًحا، فلماذا خالفه األئمة الثالثة

لم   الذين  من  بالووغيرهم  دجوب،  يقولوا  هذا  يف  أن أليي  على  ليل  

 ؟ القول بعدم وجوب الزكاة يف الحلي هو الصحيح

 :وهذا مردوٌد بعدة أمور 

ا  (1) الشافعي: ليس عدم  المذهب  بل  لوجوب على اإلطالقأن   ،

 فيه قوالن: 

 القديم: وهو القول بالوجوب.

 الجديد: القول بعدمه. 

 عدمه. بالوجوب إلىوال بدَّ أن نعرف لماذا تغير القول 

 (:5/567ابن الملقن يف »البدر المنير« )قال اإلمام 

ا اإلمام الشافعي، قال يف »القديم«: قال بعض الناس يف الحلي  »وأمَّ

بن  ورزكاة،   عمرو  حديث  أراد  الشافعي  كأنَّ  ضعيًفا،  شيًئا  فيه  وى 

الشافعي   أن  غير  قال:  ثم  جده،  عن  أبيه،  عن  كان   رشعيب، 

ابن ش يف  كالمتوقف   أبيه عن جدهرواية  ما   عيب عن  إليها  إذا لم ينضم 

؛ ألنه قيل: إنَّ روايته عن أبيه عن جده صحيفة كتبها عبد اهلل بن يؤكدها

 عمرو. 

: وقد ذكرنا يف كتاب »الحج« ما يدل على صحة سماع  البيهقيقال  
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 عمرو، عن أبيه، وسماع أبيه عن جده عبد اهلل بن عمرو« اهر.

   :كال  أقول ووبعد  البيهقي  المذهب،م  أئمة  من  كان   هو 

 ماذا؟!! صحة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

الحديث وبالتال صحة  الغلي  »المسكتان  حديث:  وهو  يظتان«، ، 

 عنا، وبينَّا هناك صحته، فارجع إليه.وقد مرَّ م

الشافعي   )  رقال  »المجموع«  يف  صحَّ  6/370كما  »إذا   :)

 ف له«. قولي المخالالحديث فهو مذهبي، واتركوا 

قف يف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولو  والشافعي تو

ن جده  وقف على صحة سماع عمرو بن شعيب عن أبيه، وسماع أبيه ع

عمرو   بن  اهلل  البيهقي  كما    –عبد  الحديث،  -قال  يخالف  لم  قال  لو، 

 بالوجوب. 

     د  هو قوله القديم ما أبع  رإن مذهب الشافعي    قائل:فلو قال

ب قدمنا، النجعة  ما  على  عن    ناًء  أنوالمعروف  مسائل الشافعي  علَّق  ه 

يف وانظر  الخرب،  على صحة  هبا  القول  على  »النظر، كتابهذا    كثيرة   :

ع بن فيما  سعيد  للباحث:  الخرب«  صحة  على  به  القول  الشافعي  لَّق 

 القادر باشنفر.  عبد

: ففيه روايتان:  (2)   أمَّا المذهب الحنبليُّ

  وهو ظاهر المذهب. القول بعدم الوجوب  ية األوىل:الروا 

     ابن ذكرها  الزكاة،  فيه  أنه  الثانية:  عنالرواية  موسى  أمحد.   أبي 
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 ([. 3/42]»المغني«: )

   ٍوهناك وجه ثالث يف المذهب: أنه ال يخلو الحيلُّ من زكاٍة أو عارية. 

 (: 219مية« )ص/قال اإلمام ابن القيم يف »الطرق الحك

قال من    »وقد  والتابعين:مجاعة  مل    الصحابة  فإذا  عاريُتُه،  الحيلِّ  زكاة  إن 

ه ن مذهب أمحد، قلت: وهو الراجح، وأره فال بدَّ من زكاته، وهذا وجه يفعيُ 

 ال يخلو الحيلُّ من زكاٍة أو عاريٍة« اهـ. 

حه اإلمام ابن القيم مذهب الحنبيل، ، وهو من علماء الوهذا الوجه رجَّ

 بمذهبه.  وهو من أدرى الناس

الشافا مذهب  بأن  الحفعيلقول  زكاة  وجوب  عدم  والحنابلة  ثم  يلّ ة   ،

أقواسكال هناك  بل  محض،  خطأ  عىل وت  ترجح  قد  ووجوه،  وروايات،  ل، 

أن   خصوًصا:  نفسه،  تدعمها المذهب  والوجوه  والروايات  األقوال  هذه 

 النصوص الصحيحة يف وجوهبا.

الح زكاة  بوجوب  القول  هكذا:  الكالم  ايلِّ فصار  مذهب  هو:  لحنفية،   

ال  والظاهرية، ووجه  والقول  أمحد،  عن  ورواية  ا(،  جدًّ )قويٌّ  للشافعّي  قديم 

حه اإلمام ابن القيم كما سبق موآخر عند الحنابلة،   عنا.رجَّ

يقولوا   (3) مل  الثالثة  األئمة  أن  وهو:  تقولونه،  ما  صحة  فرض  عىل  ثم 

 م الوجوب؟ فعاًل عىل عدواحًدا، هل هذا دليل  قواًل  بالوجوب 

  ا جعلتم المذاهب والرجال دلياًل آخر ال، إنكم بقولكم هذ قول:أو
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وال الكتاب  إىل  مع يضاف  ألحٍد  حجة  فال  الباطل،  أبطل  من  وهذا  نة،  سُّ

مرَّ   وقد  نة،  والسُّ عىل الكتاب  يدل  ما  الصحيحة  نة  والسُّ الكتاب  من  معنا 

 وجوب زكاة الحيل.

بعدم وجوهبا س يقولون  الذين  باإلمجوليس مع  اع، وى حديث ضعيف 

 الت عقلية ال تسمن وال الصحابة الكرام، أو أقيسة وتعلي  وبعض اآلثار عن

 تغني من جوع. 

     ْحنة الكبير، شيخ ابن نقل ابن عابدين عن »شرح الهداية« البن الشِّ

 هـ( ما نصه:815الهمام )ت/

يث، ويكون  »إذا صحَّ الحديث وكان عىل خالف المذهب، عمل بالحد

يخرذلك   وال  مقل مذهبه،  حنفًيا  ج  كونه  عن  عن ده  صحَّ  فقد  به،  بالعمل 

صحَّ  أبي إذا  قال:  أنه  اإلمام   حنيفة  ذلك  حكى  وقد  مذهبي،  فهو  الحديث 

 ئمة« اهـ.عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من األ  ابن

  -أبو يوسفوهو    –وقال أبو حنيفة ألبي يوسف: »ويحك يا يعقوب    -

تكتب مني،   »ال  تسمع  ما  الرأي    كل  أرى  قد  غًدا،فإين  وأتركه  وأرى   اليوم 

 «. الرأي غًدا وأتركه بعد غدٍ 

     أنس بن  مالك  اإلمام  وأصيب،  روقال  ُأخطئ  بشٌر  أنا  »إنما   :

يوافق فا مل  ما  وكل  فخذوه،  نة  والسُّ الكتاب  وافق  ما  فكل  رأيي،  يف  نظروا 

نة فاتركوه«.  الكتاب والسُّ

سمعُت  وهب:  ابن  عن  م  قال  سئل  الِرْجلالًكا  أصابع  يف  تخليل  ين 
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 : »ليس ذلك عىل الناس«. الوضوء؟ فقال 

فتركُتُه حتى َخفَّ الناس، فقلُت له: عندنا يف ذلك ُسنَّة، فقال: »ما   :قال

لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن هي؟«، قلُت  الليث بن سعد، وابن  : حدثنا 

المستو عن  الُحُبيل،  الرمحن  عبد  أبي  عن  المعافري،  عمرو  بن  رد يزيد 

القرشي،   بنا أ   ملسو هيلع هللا ىلص  قال: رأيت رسول اللشداد  بين  صابع يدُلك بخنصره ما 

رجلين، فقال: »إن هذا الحديث حسن، وما سمعُت به قط إال الساعة«، ثم 

 سمعُتُه بعد ذلك ُيسأل، فيأمر بتخليل األصابع« اهـ.

 :الحق عند سماع الحديث. هذا هو علم األئمة: الرجوع إىل  أقول  

    الشاف »إذا وجدتم يف  رعي  وقال  ُسنة رس:  الل  كتابي خالف  ول 

، ودعوا ما قلُت«، ويف رواية: »فاتبعوها، وال ملسو هيلع هللا ىلصسول الل  فقولوا بسنة ر  ملسو هيلع هللا ىلص

 تلتفتوا إىل قول أحد«. 

أعلمُ وقال  - »أنتم  الحديث  :  كان  فإذا  مني،  والرجال  بالحديث   

يكونأفالصحيح   شيء  أّي  به،  كوفيًّ علموين  شاميًّ :  أو  ا،  بصريًّ أو  حتى ا،  ا، 

 .ذا كان صحيًحا«أذهب إليه إ

عند أهل النقل   ملسو هيلع هللا ىلصوقال: »كل مسألة صحَّ فيها الخبر عن رسول الل    -

 بخالف ما قلت، فأنا راجع عنها يف حيايت، وبعد مويت«. 

     تروقال اإلمام أمحد بن حنبل تقلِّ : »ال  د مالًكا، وال  قلدين، وال 

 يث أخذوا«.ن حالشافعي، وال األوزاعي، وال الثوري، وخذ م

األوقا  - »رأي  أبوزاعي،  ل:  ورأي  مالك،  رأي،  ح  يورأي  كله  نيفة، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     فتح الَعلي 
 

64 

 
 وهو عندي سواء، وإنما الحجة يف اآلثار« اهـ.

 وغير ذلك من النقول.

النبيِّ  راجع هذ للعالمة    «ملسو هيلع هللا ىلصه األقوال بمراجعها يف »أصل صفة صالة 

 ( وبعدها. 1/24األلباين )

     ارجع ولكن  يطول،  هذا  يف  الموالكالم  »إعالم  كتاب  « وقعينإىل 

ابن   المذاهب لإلمام  أصول  وبعُض  الرجال  آراء  خالفت  كم  لترى  القيم 

نة الصحيحة الثابتة.  السُّ

    وكثير من الكتَّاب والمؤلفين إذا أعوزه الدليل، وأراد أن يبرهن عىل

يدع  ما  إلصحة  والتبريرات  و  واألقيسة،  العلماء،  بأقوال  كالمه  يشحن  يه 

و وهناك  العقلية،  هنا  من  اآلخرويترالنقل  المذهب  كان  ك  وإن  مدعوًما ، 

نة ال   صحيحة.بالكتاب والسُّ
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 (الشبهُة الثامنة)

    :كيف يعفى من الزكاة ُحلي اللؤلؤ والماس والجواهر   يقولون

الذهب  حلي  يف  الزكاة  الشريعة  توجب  ثم  ثمنًا،  األغلى  وهي  الثمينة 

 الشريعة العادلة؟والفضة، هذا من المستبعد يف حكم 

 مردود: وهذا 

الحكيم العليم الذي أوجب الزكاة يف الذهب والفضة، رع  فإن الشا

و الثمينة،  والجواهر  والماس  اللؤلؤ  يف  يوجبها  لم  الذي  كانت هو  قد 

معلومة، وكانت قرآًنا يتلى الليل والنهار وسيظل، فلماذا شرع   ةموجود

وما كان توقيفية: »  تعبديةور  الزكاة يف تلك ولم يشرعها يف هذه، هذه أم

نسًيا« والتحليل،رب ك  والتعليل،  العقلية،  األقيسة  فلماذا  ال   ،  هذا  كل 

 .  يسمن وال يغني من جوع 

للؤلؤ والماس وسائر الجواهر الثمينة مع العلم: أن الفضة بالقياس  

الزكاة، فيها  شرعت  ذلك  ومع  ا،  جد  الماس   رخيصة  يف  تشرع  ولم 

 ، فتأمل.ؤلؤوالل

الزكاة يفليه: فوجووع والفضة وع  ب  الذهب  دم وجوهبا يف  حلي 

والجو والماس  الثماللؤلؤ  تعبدياهر  شرعيٌّ  حكم   غير    ينة   ، توقيفيٌّ

 خاضع للتعليل والعقل. 
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 ( الشبهة التاسعة)

    :؛ ألحجمت النساء عن و قلنا بزكاة الحلي )ذهًبا وفضًة(ل  قالوا

ولم  ، منهنَّ الفقيرات  خصوًصا  الذهب    نَيْلَبس  التزين،  والفضة، حلّي 

منشَّ  أهننَّ  تعالى:مع  قال  والحلية،  التزين  على    جئ يي ىي ُّٱ  آت 
 [.18الزخرف: ]   َّ حئ

 :وهذا مردوٌد 

بالذهب    أواًل: إال  يكون  الكريمة ال  اآلية  الذي ذكر يف  التزين  هل 

وبالرو بالكحل،  تتزين  قد  وبالمالب   چوالفضة،   ، لديهنَّ ي المعروف 

وب  الثمي االمزركشة،  كاللؤلجواهر  وانة  والكهرمان  والماس  لفيروز، لؤ 

الطيب، وبأنواع  المختلفة،  الشعر  أزين  وبالحرير    وبتسريحات  وهو 

 الزينة... إلخ، وقائمة التزين للنساء ال حدود لها. 

جاوز   ثانًيا: بما  إال  يكون  ال  والفضة  بالذهب  التزين  هل 

جراًما( وال زكاة   80النصاب )  النصاب؟!! قد تتزين بالذهب يف حدود

تشرتعلي فقد  كثير،  وهو  )ها،  الجرامات  هبذه  من 80ي  مثاًل  جراًما( 

 ( قرًطا، وخاتًما، وسلسلة، وسوارْين.24الذهب الخالص )عيار 

، فتصل الجرامات المسموح هبا من غير  (21ا إن كان من عيار )أمَّ 

 عالم.معظم نساء ال عليهجراًما(، وهذا كثير، وهذا ما  95زكاة حوالي )

ا من عيار   مات المسموح هبا دون زكاة ( فقد يصل عدد الجرا 18)وأمَّ
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 جراًما( كما هو معروف. 110حوالي )

ا الفضة فيصل المسموح به للتزين دون زكاة إلى نصف كيلو فضة   وأمَّ

 (.950جرام( من الفضة الخالصة عيار )500)

فهيثالًثا:   النصاب  جاوز  بما  تزينت  شرًعا،  فإن  غنية  فوجبت    قطًعا 

ا ببيع جزء من ذهبهعليها الزكاة،  ا الكثير، أو بإخراج ما يساوي قيمته مااًل،  إمَّ

 ولَِم ال؟ ما هو المانع الشرعي من ذلك؟!!! 
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 (الشبهُة العاشرة)

   :الباب شيء  عن    قال  قولهم بدر الدين الموصلي: ال يصح يف هذا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

.  يف الباب شوقال الرتمذي: ال يصح    يء 

 حتجاج به.لم يبق يف الباب ما يصلح لالوقال الشوكاين: ف

   مردود:وهو قول 

عنفك صحَّ  قد  أنه  يمنع  ال  هذا،  قالوا  عند    دوهنم  صحَّ  وقد  غيرهم، 

 غيرهم يقينًا. 

علمِ  عدم  وليي  علمهم،  عن  أخبار  مجرد  على  وهذه  دلياًل  بأمر   أحد    

 عدمه، فتأمل. 
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 ( عشرةَ  بهُة الحاديةَ الش)
  :ُهنَّ   قالوا عد  النساء  من  الحلي   بزكاة  ُهنَّ األعلُم  ألهننَّ  مِها؛ 

عن بعض النساء    َي الاليت يلبسنه، ويدرين هل فيه الزكاة أم ال؟ وقد رو

عائشة   المؤمنين  أم    : وهنَّ الوجوب،  بعدم  وأختها: القول   ،

بكر   أبي  بنت  الرحمن  أسماء  عبد  بنت  وعمرة  اهلل حمها  ر   –، 

 ة.جليلتابعية الال -تعالى

 كة أدرى بشعاهبا.وأهل م

   :أنه  ذا  وه  ونقول لوال  ،  قول   أحد  به  يقول  أن  ما صدقنا  قيل: 

َمْن   كل  يف  يفرتضون  الشبهات  هذه  بمثل  يلقون  وهم  أهنم  والعجيب، 

قشة، بل ويقول: سمًعا وطاعة، كأنه تنزيل  ال يسمعها أن يصدقها بال منا 

ه أو مناقشته.  يجوز رد 

 ثم نقول: 

ُلبْ أواًل:   بشرط   الحليي  المرأة  األلي  تكون هي  أن  بزكاته ّي  علم 

 دمها؟. عمن 

فيه، فا تكلم  َمْن  أعظُم  المرأة  خصائص  أخص   هو  الذي  لحيض 

ع فروعه هم الرجال، وكذلك النفاس، فكيف بزكاة  َل أصوله، وفرَّ وأصَّ

ث هبا النبي     ، وهي مسألة فقهية خالصةالحلّي  ا، ، وبيَّن حكمهملسو هيلع هللا ىلصتحدَّ

. ولم يخصَّ هبا النساء  دون غيرهنَّ

باألسانيد الصحيحة عن بعض النساء أهننَّ قلن بزكاة   ىقد روثانًيا: 
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وهنَّ ا عائشة  لحلّي،   :    قيي بنت  وفاطمة  عنها،  نقلنا  كما 

 فتان متكافئتان.، فالك 

التابعي الرحمن  عبد  بنت  عمرة  ا  أم  أمَّ تلميذة  فهي  الجليلة  ة 

ماذا تظن أن تقول  هي التي تولت تربيتها، ف ، والمؤمنين عائشة  

 وجوب.إال بعدم ال

وعمرة بنت   هل يعقل أن تكون أسماء بنت أبي بكر    ثالًثا: 

وابن  عباس،  وابن  مسعود،  ابن  من  الحلي   بزكاة  أعلم  الرحمن  عبد 

 . ، والثالثة من فقهاء الصحابة عمرو 

د مرَّ معنا فقد ثبت عنها أهنا قالت بالوجوب، وق  ا عائشة  أمَّ 

 عارض.دفع هذا الت

 جح ألمور سبق ذكرها.وقولها بالوجوب هو الرا

ا ُأمه، أو بنته، أو  رابًعا:   أن الرجل ال يخلو أن تكون عنده امرأة؛ إمَّ

حدث   كما  وحكمها،  المسألة  هذه  منهنَّ  ويسمعون  أخته،  أو  زوجته، 

، أم أهنا مسألة يحرم أن تتحدث هبا د  ابن مسعومع زينب زوج  

 جال. النساء دون الر خصَّ هبا ملسو هيلع هللا ىلصها، أو أن النبيَّ المرأة إال مع امرأة مثل

المرأة  خامًسا:   زالت  إلى ما  تفزع  اعة  السَّ قيام  وإلى  اآلن  إلى 

أنواع  من  وغيرها  والفضة  الذهب  زكاة  عن  تسأله  الرجل  المفتي 

 يهة. فقتسأل امرأة مثلها وإن كانت  الزكوات، ونادًرا ما

ّي من الرجل، ألهنا هي أة هي األعلم بزكاة الحلفهل ما زالت المر

 لبسه؟!!!التي ت
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 مذاهبهم آراء بعض العلماء عىل اختالف

 ليف القول بوجوب زكاة الحُ 
 

 ابن المنذر: (1)

   ( »ويف الحلي الزكاة على ظاهر1/176قال يف »اإلقناع« :)  كتاب  ال

نة« اهر.   والس 

ة فيه  (: »الزكاة واجب3/45اء« )وقال يف »اإلشراف على مذاهب العلم

نة« اهر.)يف الحلي( لظاهر الكتا  ب والس 

 ( الخطَّابي: 2)

   ( السنن«  الكتاب يشهد  2/17قال يف »معالم  الظاهر من  (: »قلُت: 

ول النظر  إلى  أسقطها ذهب  يؤيده، ومن  واألثر  أوجبها،  َمْن  معه طرف  قول 

 من األثر، واالحتياط أداؤها، واهلل أعلم« اهر.

نعاين:3)  ( الصَّ

   الم« ة الحلي«، قال يف »سبد ذكر أقوال العلماء يف »زكاعقال ب ل السَّ

 (: »وأظهر األقوال دلياًل وجوهبا لصحة الحديث وقوته« اهر. 1/533)
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    ( ال تجب الزكاة يف الحلية وهو مذه1/533وقال يف« :) ب مالك

السَّ  عن  وردت  آلثار  أقواله  أحد  يف  والشافعي   بعدم لف  وأحمد  قاضية 

 ال أثر لآلثار« اهر. الحلية، ولكن: بعد صحة الحديث وجوهبا يف 

بكي:( 4)  محمود خطَّاب الس 

( الخالص«  »الدين  يف  دلياًل،  8/181قال  وأقواها  األقوال  »وأظهر   :)

 القول بوجوب الزكاة يف الحلي« اهر.

 ( األَمين الشنقيطي )صاحب أضواء البيان(:5)

   كاة الحلي أحوط؛ ألن  (: »إخراج ز2/134لبيان« )قال يف »أضواء ا

الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، َدْع ما يريبك إلى ما ال يريبك، من اتقى  

 والعلُم عند اهلل تعالى« اهر.

 ( عبد العزيز بن باز: 6)

   ى الشبكة العنكبوتيةعل فتاوى نور على الدرب«»قال يف : 

جوب الزكاة  وحديًثا: اختلفوا يف و ا  قديمً   –اهلل عليهم  رحمة    –»العلماء  

النساء  يف ُحل القولين يف ذلك، وجوب  ي   يلبي ويعار، والصواب من  الذي 

ذلك أدلة الزكاة يف  وفيه  النساء،  يلبسه  الذي  الحلي  تعم   العامة  األدلة  ؛ ألن 

، فالصواب من قولي العلماء: أن الزكاة واجبة يف  خاصة أيًضا تدل على ذلك

   النصاب وحال عليه الحول. الحلي إذا بلغ

الوأمَّ  إنه  قال:  َمْن  قول  هو  ا  هذا  مرجوح،  قول  فهو  الزكاة  فيه  تجب   
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اهر ذلك...«  على  األدلة  ومن  التي الصواب،  نة  الس  من  األدلة  ساق  ثم   ،

 ذكرناها. 

    الدرب على  »نور  يف  القائلين  وقال  بقول  عمل  َمْن  ورد:  لسؤال   »

 كم يحفظكم اهلل؟وجوب الزكاة، ما هو تعليق بعدم

الق  ذاك ضعيف،  قال:  هذا ضعيف، ول  أن    القول  الزكاة،  والصواب  فيها 

الزكاة، وليي كل   النصاب  تبلغ  التي  الحلي  َمْن كانت عنده  أن على  الصواب 

إلى اهلل والرسول«،    ه »فإن تنازعتم يف شيء فردو جاء معترًبا، اهلل يقول:  خالف  

 . شيء فحكمه إلى اهلل«، نعم ويقول جل وعال: »وما اختلفتم فيه مِْن  

 بذلك القول بما تنصحونه؟ ، َمْن عمل قال السائل: إذن

عليه قال دلَّ  بما  والعمل  ذلك،  ترك  عليه  الواجب  له:  نقول  غلط،   :

 ، نعم« اهر.النص 

 العثيمين: ( محمد بن صالح7)

للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رسالة يف »زكاة الحلي« ضمن كتابه 

 بيَّن فيها وجوب زكاة الحلي،  «، وطبعت بعد ذلك مستقلة،الشرح الممتع»

 وردَّ على القائلين بعدم الوجوب. 

 فارجع إليها.

د ناصر الدين األلباين: 8)  ( محمَّ

مة يف وجوب زكاة الحلي كثيرة، فأكتفي  األلباين    /النقل عن الشيخ العالَّ
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 باإلحالة على بعض كتبه: 

)ص/ الزفاف«  )ص/264»آداب  »ال257(،  الصحيحة«  (،  سلسلة 

 (. 2978)ح/( 6/1185)

نْدي، نور الدين:( محمد بن عبد ال9)  هادي السِّ

  ( »5/38قال يف حاشيته على »النسائي :) 

ي» ببعض  بعضها  وتأييد  الباب،  أحاديث  د  تعد  القول  لكن  ؤيد 

 حوط، واهلل تعالى أعلم« اهر.بالوجوب، وهو األ

 ( أبو بكر الجزائري: 10)

  هامش(:   -289المسلم« )ص/ قال يف »منهاج 

 اة على كل حال« اهر.»واألحوط يف ُحلي النساء الزك

 ( عبداهلل بن جبرين: 11)

   :ُسئل الشيخ عن زكاة الحلي الملبوس؟ فقال 

قوًيا خالًفا  هناك  أن  شك  الحلي »ال  زكاة  حكم  يف  وحديًثا،  قديًما   ،

ام، ولو كان المستعمل، ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل ع

لقو القولملبوًسا؛  هذا  تؤيد  التي  األدلة  قيمتها ة  تقدر  فإهنا  هذا  وعلى   ،

م هبا يف الحال،  المالية، وال ينظر إلى رأس مالها، فتزكي قيمة الحلي التي يقوَّ

كان العشر،   سواء  بربع  القيمة  تلك  تزكي  ثم  أقل،  أو  به،  اشرتت  مما  أكثر 

 [.892السعودية عدد »اليمامة«  ]نقاًل عن مجلة اهلل أعلم« اهر. و
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 بحوث العلمية واإلفتاء:( اللجنة الدائمة لل12)

     الفتوى رقم العلم يف زكاة  1797)جاء يف  بعد ذكر اختالف أهل   )

  لالستعمال، قالت: الحلي المباح المعد  

بلغت  إذا  فيها  الزكاة  بوجوب  قال  من  قول  القولين؛  من  »واألرجح 

الذهب والفضة أو عروض  النصاب، أو لدى مالكيها   التجارة ما يكمل  من 

لعمو ولالنصاب؛  والفضة،  الذهب  يف  الزكاة  وجوب  يف  األحاديث  يي  م 

عمرو بن العاص،   نعلم، وألحاديث عبد اهلل بنهناك مخصص  صحيح فيما  

طعن ال مئشة، وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة األسانيد،  وعا

 فيها مؤثر، فوجب العمل هبا. 

ا   فيما نعلم،   حزم لها والموصلي فال وجه له   تضعيف الرتمذي وابنأمَّ

حديث عبد اهلل بن معذور فيما ذكره؛ ألنه ساق    رمع العلم بأن الرتمذي  

أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق   ق ضعيفة، وقدعمرو من طري  رواه 

 .أخرى صحيحة، ولعل الرتمذي لم يطلع عليها

 له وصحبه وسلَّم.ى اهلل على نبينا محمد وآوباهلل التوفيق، وصلَّ 

عبد العزيز بن  قعود، عبد اهلل بن غديان، عبد الرزاق عفيفي،    عبد اهلل بن

 عبد اهلل بن باز.
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 نصاب زكاة الذهب والفضة 

 

 عند امرأة  نصاًبا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.  الحلي   إذا بلغ

 الذهب والفضة؟  نصاب فما هو 

ما »ليس في:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل  ن جابر بن عبد اهلل  ع  (1)
 .مخِس أواٍق من الورِِق صدقة«دون 

 (u:) 

  (.980) مسلم 

 (k:) 

أوقية  ٍق(:)أوا بين  جمع  ما  تزن  وزن،  وحدة  وهي    125إلى    119، 

 جراًما. 

 هي الفضة.  )الَورُق(:

النبي     (2) عن  جده،  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصعن 

 .ن مئيت درهم صدقة«ثقااًل من اذلهب، وال أقل مين م»وليس يف أقل من عرش
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 (u:) 

   ( »األموال«  يف  سالم  بن  عبيد  الدارق1113أبو   ،)( (، 9021طني 

 (.815إرواء الغليل« )وصححه األلباين يف »

 (k:) 

كان   )مثقااًل(: التي  الوزن  وحدات  من  ذهبية  لوحدة  اسم  المثقال: 

يت مضرالعرب  غير  ولكنها  هبا  يزن  داولون  وهو  من    4.250وبة،  جرام 

 . زان المعاصرةاألو

علي    (3) النبي   عن  عن  وحا  ملسو هيلع هللا ىلص،  درهم،  مائتا  لك  كانت  »إذا  ل قال: 

ففيها خمسة  عليها الذهب  يعني    –دراهم، وليي عليك شيء     الحول   –يف 

علحتى   وحال  ديناًرا،  عشرون  لك  كان  فإذا  ديناًرا،  عشرون  لك  يها يكون 

 ، فما زاد فبحساب ذلك«. دينار فالحول ففيها نص

 (u:) 

  ( 1573أبو داود) . 

    نه شعيب ا ألرناؤوط على هامش »سنن أبي وصححه األلباين، وحسَّ

 داود«.

 (k:) 

قديمة    الدرهم   درهم(: )  فضية  عملة  وهو:  الفضة،  من  نوع  الشرعي: 

 جراًما.   2.979معاصرة  لمعاملة بين الناس، وهو يساوي باألوزان ال مضروبة، ل 
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 جراًما. 559=   2.979درهم ×   002=   اب الفضةصفن

للمعالشالدينار    )دينار(: مضروبة  قديمة  ذهبية  عملة  هو:  ملة،  ارعي 

 جراًما.   4.250لمعاصرة وزان اوهو يساوي باأل

 جراًما 85=   504.2×  ادينارً  20ب = فنصاب الذه 

عمر  (4) ابن  وعائشةعن   ،    النبي أن  كل  ملسو هيلع هللا ىلص،  من  يأخذ  كان   :

 ديناًرا.عشرين ديناًرا فصاعًدا نصف دينار، ومن األربعين ديناًرا 

 (u:) 

   ( 1791ابن ماجه ،)( 1896الدارقطني.) 

  ناؤوط على هامش سنن ابن ماجه. وصححه األلباين، وشعيب األر 

  :وعليه 

   جراًما(،   85ينقص ذهُبُه عن عشرين ديناًرا )  فإذا كان حلي  الذهب

 زكاة فيه.وليي عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فال 

جبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، إما  ًما( فما فوق وجرا  85فإذا بلغ )

 بعين.أو بقسمته على أر ،%2.5ه يف بضرب

 هكذا: 

 جراًما. 2.125%=   2.5جراًما ×  85 (أ)

 جراًما.  2.125=  85

40 
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    وإذا كان حلي  الفضة ينقص وزن فضته عن مئتي درهم، وليي عند

 صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فال زكاة فيه.

( بلغ  ربع  595فإذا  الزكاة، وهي:  فيه  فما فوق وجبت  العشر،    جراًما( 

 ، أو بقسمته على أربعين%2.5إما بضربه يف 

 هكذا: 

 جراًما. 875.14%=  2.5جراًما ×   595 ( ب )

 جراًما. 875.41=   595

40 

    ا ما يكون فيه والمعترب وزُن ما يف الحلي من الذهب أو الفضة، وأمَّ

تكميل النصاب، وال يزكي ما فيه من  فإنه ال يحتسب به    ،من اللؤلؤ والماس

وا ال واللؤلؤ  والفضة،  الذهب  ليي من  ونحوهما؛ ألنه  غير لماس  من  حلي 

 الذهب والفضة ال زكاة فيه إال أن يكون للتجارة.

 :والخالصة 

 والفضة يشرتط لها أمران: أن زكاة حلي  الذهب

    :( جراًما فضة. 595جراًما ذهًبا، و)   ( 85بلوغ النصاب، وهو: )   األول 

  :رية.مقحوالن الحول، وهو: سنة  الثاين 

 فإذا اجتمع األمران وجبت الزكاة.
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