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 قال تعالى:
َيا قُــْل َمــْن َحــرََّم زِيَنــَة اللَّــِه الَِّتــي َأْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالطَّيَِّبــاِت ِمــَن الــرِّْزِق قُــْل ِهــَي لِ ( نـْ لَّــِذيَن آَمُنــوا ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّ

 )َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُِّل اْآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 
 صدق اهللا العظيم

 ) 32(األعراف: 
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 خطة البحث 

 وخامتة. ,وأربعة مباحث ,تناولت البحث وفق خطة بدأهتا مبقدمة

 وخطة البحث. ,وضوع: تضمنت سبب اختيار املالمقدمة

 وفيه مطلبني. ,ومقدار نصاب كل منهما ,: يف حقيقة الزكاة واحلليالمبحث األول

 الزكاة. , وسبب وجوباملطلب األول: يف حقيقة الزكاة واحللي

 املطلب الثاين: مقدار نصاب احللي (ذهب أو فضة) بالتقومي احلديث.

 .؟)ا أو فضةبً ذه(: هل جتب الزكاة يف حلي املرأة المبحث الثاني

 وفيه ستة مطالب: ,وبعض صور زكاة احللي ,: يف زكاة األحجار الكرميةالمبحث الثالث

 والعقيق. ,واملاس ,والزبرجد ,والياقوت ,واملرجان ,املطلب األول: حكم زكاة حلي اللؤلؤ

 .أو املتهشم؟ ,املطلب الثاين: هل جتب الزكاة يف احللي املكسور

 .يف احللي املعار؟لزكاة املطلب الثالث: هل جتب ا

 .ارة؟ل جتب الزكاة يف احللي املعد لإلجاملطلب الرابع: ه

 .املطلب اخلامس: هل جتب الزكاة يف احللي املوقوف؟

 املطلب السادس: حكم زكاة احللي املرهون.

 وفيه مثانية مطالب: ,: يف مسائل يف زكاة احلليالمبحث الرابع

 .هل جتب عليها فيه زكاة؟ ا يف بلدها,وتركت حليها الذي يبلغ نصابً  ,نوات عدةاملطلب األول: إذا سافرت املرأة لس

 املطلب الثاين: زكاة حلي العجوز اليت مل تعد تستعمله.

 وتركته هلا. ,املطلب الثالث: حكم زكاة حلي الصغرية اليت توفيت والدهتا

 .عليها زكاة عن هذه املدة؟هل جتب  بعد مدة, مث عاد إليها ,حليها قَ رِ املطلب الرابع: فيمن سُ 

 .املطلب اخلامس: هل هناك حد لكمية احللي الذي تستعمله املرأة؟

 .أم يف الزائد عن احلد املعتاد؟ ,املطلب السادس: هل جتب الزكاة يف مجيع احللي

 .؟)الوزن أم القيمة( نصاب احللي الذي جتب فيه الزكاة ما املعترب يفاملطلب السابع: 

 .هل جيوز ضم حلي الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب؟املطلب الثامن: 

 اإلمـاراتفتـاوى وتوصـيات النـدوة السادسـة لقضـايا الزكـاة املعاصـرة املنعقـدة يف دولـة  : وتضمنت أهم نتائج البحث,الخاتمة
 الشارقة. -العربية املتحدة
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, و  أصبتفإن كنت قد  ,د: فهذا ما وفقين اهللا إليهـوبع حسـيب أين اجتهـدت ولكـل ن كنـت غـري ذلـك فإفهـذا فضـل اهللا علـيَّ
 واحلمد هللا على كل حال. ,واهللا من وراء القصد جمتهد نصيب,
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 المقدمة
 )1()َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ (

اللهم انفعين مبا  مجعني,له وصحبه أوعلى آ ,شرف املرسلني سيدنا حممد, والصالة والسالم على أاحلمد هللا رب العاملني
 .)2(»ن اهللا مجيل حيب اجلمالإ«:  -صلى اهللا عليه وسلم-ا، قال وزدين علمً  ,وعلمين ما ينفعين ,علمتين

 وبعد:

ألن  ؛وكل امرأة على وجه اخلصوص ,على وجه العموم أسرةمن املوضوعات اليت هتم كل  »زكاة حلي املرأة«فإن موضوع 
, وإمنا تتطور بتطور ن األمور اليت خلقت على حبها بنات حواء، فهو من احلاجات األصلية للمرأة اليت ال تنقطعالتحلي والتزين م

مدة كبرية يف شراء بعض احللي الذي يطلق  أسرة إلعاشةتدفعه بعض الثريات من مبالغ هائلة تكفي ، ولقد استوقفين ما اجملتمع
يف أعماق  أغوصفوددت أن  ,ا معها الذهبالوقت من األحجار الكرمية مرفقً  عمل يف هذاواليت تُ  »إكسسوارات«عليه اآلن 

 .؟ما حكم زكاة هذه األشياء وما شاهبها ألعلم ملسألة اليت رمبا غابت عن كثريات؛هذه ا

 .ودنياي وأن ينفعين به يف ديين ,ا لوجهه الكرميوأن يكون خالصً  ,فأسأل اهللا التوفيق يف هذا العمل

 .88) سورة هود اآلية 1(
) 1/26للحــــاكم ( »املســـتدرك«) 4/133( »مســـند أمحـــد) «1/91حتـــرمي الكـــرب وبيانــــه (كتـــاب اإلميــــان, بـــاب   »صـــحيح مســـلم) «2(

 وصححه الذهيب.
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 المبحث األول
 في حقيقة الزكاة والحلي
 ومقدار نصاب كل منهما

 وفيه مطلبين:

 وسبب وجوب الزكاة. ,األول: حقيقة الزكاة والحليالمطلب 

 الثاني: مقدار نصاب الحلي (ذهب أو فضة) بالتقويم الحديث.المطلب 

 المطلب األول

 وسبب وجوب الزكاة ,حقيقة الزكاة والحلي

َوَأْوَصاِني بِالصََّالِة ( :- عليه السالم -فقد جاء على لسان عيسى  ,الشرائع القدميةجدت يف الزكاة من التكاليف اليت وُ 
 .)1()َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا

إال يف الكيفية  -صلى اهللا عليه وسلم-مة حممد سالم إال أ�ا ليست من خصوصيات أفهي وأن كانت من فروض اإل
وال يرتكز إال عليها، فهي  ,وهي ثالثة دعائم اإلسالم اليت ال يقوم بناؤه إال هبا )2(ها فيهاالبد من توافر اليت شروط الاملشتملة على 

صلى  -, فقد سأل النيب م املسلمني دينهمعلِّ حني جاء يُ  - عليه السالم -فقد جاء يف حديث جربيل  ,من أركان اإلسالمركن 
ا رسول وأن حممدً  ,اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا«:  -وسلم صلى اهللا عليه-ل النيب فقا »ما اإلسالم؟« :-اهللا عليه وسلم

 .)3(»ن استطعت إليه سبيالً لزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إاهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت ا

ه إليه بِّ وهذا مما نُـ  ,ما انفردت إحداها عن األخرىومن اجلدير بالذكر أن الزكاة وردت يف القرآن الكرمي مقرونة بالصالة، وقلَّ 
 .- رضي اهللا عنهم -العلماء منذ عهد الصحابة 

َوَأِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا ( :-سبحانه -وقال  )4()َوَأِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ ( :- جل شأنه -فقال 
 .)5()ُدوُه ِعنَد اللَّهِ الزََّكاَة َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتجِ 

 نها مقرتنة بالصالة يف آية واحدة,م )28(موضع ذكرت مثانية وعشرين) 30(وقد ذكرت الزكاة مقرونة بالصالة يف ثالثني 
َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة (تعاىل:  ومن ذلك قوله )6(ومل تكن يف نفس اآلية ,ويف موضع منها ذكرت يف سياق واحد مع الصالة

 .)8()تِِهْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَال (تعاىل:  بعد آية واحدة من قوله )7()ُلونَ فَاعِ 

 .31) سورة مرمي من اآلية 1(
 ).1/26( »حاشية الباجوري«) 2(
) مســلم: كتــاب اإلميــان, بــاب 50رقــم  1/26( -صــلى اهللا عليــه وســلم-) أورده البخــاري يف كتــاب اإلميــان: بــاب ســؤال جربيــل للنــيب 3(

 ).9رقم 1/39بيان اإلميان, واإلسالم, واإلحسان (
 .43) سورة البقرة اآلية 4(
 .110) سورة البقرة اآلية 5(
 ) على أرجح األقوال.6(
 .4) سورة املؤمنون اآلية 7(
 .2) سورة املؤمنون اآلية 8(

                                        



 7 

ومل يرتكها الشرع الختيار البشر  )1(وأشهرها األقوال أرجحالفطر على  وقد فرضت الزكاة يف السنة الثانية للهجرة بعد زكاة
وجزء من النظام املايل واالجتماعي  ,معلوم، وضريبة مقررة إذ أ�ا ليست عبادة حمضة، بل هي حق ,إخراجهاالقادرين على 

لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم  *َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم ( :فقد قال تعاىل ,واالقتصادي للدولة، جبانب ما فيها من معىن العبادة
()2(. 

 يُنِفُقونـََهـا َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الـذََّهَب َواْلِفضَّـَة َوَال ( :- جل شأنه -قال ف ,الوعيد على املقصرين فيها -وتعاىل سبحانه–وشدد اهللا 
 .)3()ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهم بَعَذاٍب أَلِيٍم 

 ,ملتواترةالقرآنية الصرحية املتكررة، وبالسنة النبوية ا باآلياتألن فرضيتها ثبتت  ؛والزكاة من األمور املعلومة من الدين بالضرورة
هذه الفريضة تتحقق معاين  وبأداء العلماء, بإمجاعا كما أن منكرها وجاحدها يعد كافرً   ا عن سلف,كلها خلفً   األمةوبإمجاع 

ماله، فالعبادات يف على عبده نعمة يف نفسه و  -عز وجل  -هللا ا لنعمة اهللا, فان وشكرً  ,جليلة منها: التطهر من صفة البخل
 واملالية شكر لنعمة املال. ,بدنالبدنية شكر لنعمة ال

 والزكاة لغة:
والصالح، وكله قد استعمل يف القرآن واحلديث، وهي من األمساء املشرتكة بني املخرج  ,واملدح ,والربكة ,والنماء ,الطهارة

 وال.به، وعلى املعىن وهي التزكية، فالزكاة طهرة لألم املزكىوهي الطائفة من املال  ,والفعل، فيطلق على العني

 .اأي صالحً  )4()َوَحَنانًا مِّن لَُّدنَّا َوزََكاةً ( :قال تعاىل
ألن املال  ؛نه نقص من املالمن املال زكاة مع أ اإلخراجي من مالك لتطهره به كما ُمسِّ  أخرجتهوما  ,يءوالزكاة: صفوة الش

واحلق. وإذا أطلق لفظ  ,والعفو ,والنفقة ,ملندوبةالذي يثاب به املزكي، وتطلق الزكاة على الصدقة الواجبة وا باألجراملزكى ينمو 
العرب كما  أشعارمستعملة يف  ,والزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع فإمنا ينصرف إىل الزكاة املفروضة, ,الزكاة يف الشريعة

قال صاحب  »شرعبال فَ رِ وإمنا عُ  ,اللغة وقال داود الظاهري: ال أصل هلذا االسم يف«: »احلاوي«وقال صاحب  ,قال النووي
 .)5(»ا يف أحكام الزكاةا فليس اخلالف فيه مؤثرً ن كان فاسدً وهذا القول وإ«: »احلاوي«

 ا:والزكاة اصطالحً 
 .)6(جيب صرفه ألصناف خمصوصة بشرائط ,من مال خمصوص ,اسم لقدر خمصوص

 والحلي لغة:
أو هو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ  ,احلجارة واحللي: ما يتزين به من مصوغ املعدنيات أو »حلي«هو مجع مفرده 

 .)7(ا أو لبستها: استفادت حليًّ الذهب والفضة أو غريمها، وحليت املرأة حليًّ 

 ).1/366اوي (أليب بكر بن حسن الكشن »أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك«) 1(
 .25-24) سورة املعارج اآليات 2(
 .34) سورة التوبة اآلية 3(
 .13) سورة مرمي اآلية 4(
 ).5/288للنووي ( »اجملموع شرح املهذب«) 5(
 ).2/67( »مغين احملتاج«) 5/288( »اجملموع«) 6(
 ) باب احلاء.4/321( »القاموس احمليط« »حال«) مادة 2/148( »» (لسان العرب««) 7(
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 سبب وجوب الزكاة:

 »احلد األدىن للغين يف الشرع«ألن النصاب هو  )1(النصاب النامي :اعين يضة احملكمة سببها املال املخصوص؛أن هذه الفر 
ولكي جتب الزكاة يف حلي الذهب والفضة البد من بلوغ   )2(اعنه، وصاحبه ال يعد بامتالكه غنيً  معفوٌ  قليالً  رب ماالً وما دونه يعت

 النصاب.

 المطلب الثاني
 ا أو فضة) بالتقويم الحديثالحلي (ذهبً  )3(مقدار نصاب

كما أمجعوا على أن   اد أن الزكاة فيها واجبة,هم فما ز قيمتها مائتا در  )4(امجع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارً أ
 .)5(الفضة إذا بلغت مائيت درهم ففيها الزكاة

 وجدير بالذكر أن نذكر ماهية ومقدار الدينار والدرهم عند العلماء.

 الدينار والدرهم ومقدار كل منهما:

 الدينار:

ومشهور من  ,األعاجممن ضرب  والدنانري أصالً  ب,وهو فارسي معرَّ  ,اسم للقطعة من الذهب املضروبة املقدرة باملثقال
 .)6(»اهلرقلية«وكانت تسمى  ,أ�ا كانت حتمل إليهم من بالد الروم أمرها

 وأما الدرهم:

 .)7(من الفضة على شكل خمصوص بَ رِ فهو اسم ملا ضُ 

انية، وهي كلمة بت عن اليونرِّ عُ  أعجميةصل الدرهم كلمة مسكوكات الفضة، معلومة الوزن، وأ وهو وحدة نقدية من
 .)9()َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدرَاِهَم َمْعُدوَدةٍ (فقال تعاىل: ,وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي )8(»دراخم«ويقابلها  »درامخا«

 مقدار الدينار والدرهم عند الفقهاء:

 ).2/163البن اهلمام ( »شرح فتح القدير«) 1(
 .1/300د/ يوسف القرضاوي ( »فقه الزكاة«) 2(
 ) النصاب لغة: األصل واملرجع.3(

واصطالًحا: القدر الذي إذا بلغه املال وجبت الزكاة فيه، ومسي نصابًا أخًذا له من النصب؛ ألنه عالمة نصبت على وجوب الزكاة، أو ألن 
 ).1/430( »حاشية الدسوقي« »نصب«) مادة 6/194»  (لسان العرب. «للفقراء فيه نصيب

 ) روي عن احلسن البصري أن نصاب الذهب أربعون دينارًا، وروي عنه مثل قول األكثرين.4(
 ).1/300( »تفسريه«لإلمام القرطيب من  »جامع األحكام الفقهية«) 44البن املنذر (ص »اإلمجاع«) 5(
 .»دنر«) مادة  1/380» (املعجم الوسيط) «2/1432» (لسان العرب) «6(
 .»دره«) مادة 1/292» (املعجم الوسيط) «2/1370» (لسان العرب) «7(
 ).19أ.د/ على مجعة حممد (ص »املكاييل واملوازين الشرعية«) 8(
 .20) سورة يوسف من اآلية 9(
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, وعند األئمة مالك مائة حبة أيب حنيفة سبعني حبة من متوسط القمح أو الشعري، ويزن الديناراإلمام يزن الدرهم عند 
 .)1(أما الدينار فيزن اثنني وسبعني حبة على الصحيح عندهم ),50و2/5 سون حبة ومخسا حبة(محد يزن الدرهم مخوالشافعي وأ

ا بني تقدير الوزن ا واضحً فوجدوا تفاوتً  ,حاول بعض العلماء تقدير الدرهم والدينار باجلرام بوزن حبات القمح والشعريولقد 
وتقدير الوزن على أساس حبات الشعري، كما أن الوزن الذي ظهر باجلرامات كان يقل بصورة واضحة  ,ى أساس حبات القمحعل

ومن هنا فقد بات من املطلوب أن يستبعد حساب مقدار الدرهم والدينار  ,عن الوزن الذي بينته بعض املصادر العلمية
وخفة باختالف األرض اليت  وذلك الختالف احلب ثقالً  ا أو غريمها؛شعريً  ا أوسواء كانت قمحً  ,باجلرامات على أساس احلبات

 يزرع هبا.

 مقدار الدرهم والدينار باألوزان الحديثة:

أمجع الفقهاء واملؤرخون على أن كل سبعة دنانري = عشرة دراهم، وكان أول من ضرب الدراهم يف اإلسالم هو عبد امللك 
جرام  4.24وأن وزن دينار عبد امللك بن مروان = »يف زمن عمر بن اخلطاب« :هـ وقيل74يف زمن بين أمية سنة  )2(بن مروان

 ا كما ذكره بعض الباحثني.تقريبً 

دراهم، فيكون  10دنانري = 7وهي أن كل  ,تقدم إمجاع أهل العصر األول على أن النسبة ثابتة بني الدرهم والدينارولقد 
 جرام. 2.97وبالتقريب  ,جرام 2.968= 10/  7× 4.24= وزن الدرهم

 .)3(جرام 594 =200×2.97: إذن يكون نصاب الفضة بالوزن احلديث هو

 ا.جرام تقريبً  85أي  84.80=20×4.24:هوويكون نصاب الذهب 

فما بلغ منه ما يقوم مبائيت درهم وجبت  ,نه يعترب يف نصابه التقومي بالفضةإ«: وقال طاوس ونصاب الذهب معترب يف نفسه,
 .)4(ةفيه الزكا

 ا:املقدار الواجب إخراجه إذا بلغت احللي نصابً 

 )6(مجعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقاالً وأ )5(مجع الفقهاء على أن يف مائيت درهم مخسة دراهمقال ابن املنذر: أ
 بع العشر وهو نصف دينار.مائتا درهم وجبت فيه الزكاة، حيث جيب فيها رُ  وقيمته

فــــتح «) وهبامشــــه 140، 6/2( »رح املهــــذباجملمــــوع شــــ«) 2/30( »حاشــــية ابــــن عابــــدين«) 3/60للخطــــايب ( »معــــامل الســــنن«) 1(
 .»العزيز

كـان قبـل اخلالفـة «) عبد امللـك بـن مـروان: هـو ابـن احلكـم بـن أيب العـاص بـن أميـة, اخلليفـة الفقيـه أبـو الوليـد األمـوي، قـال ابـن سـعد: 2(
 هـ.86عابًدا ناسًكا يف املدينة، ويف عهده وضع مرسوم اإلصالح النقدي اجلديد، تويف سنة

مقدمـة إىل   »املـوازين واملكاييـل واملقـاييس واألحكـام الفقهيـة املتعلقـة هبـا«) رسالة ماجسـتري بعنـوان: 3/60للخطايب ( »امل السننمع«) 3(
 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث حممد جنم الدين أمني الكردي.

 ).4/139( »نيل األوطار«) 4(
 ).44البن املنذر (ص »اإلمجاع«) 5(
 رجع السابق.) نفس امل6(
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 المبحث الثاني
 ؟)ا أو فضةذهبً الزكاة في حلي المرأة ( هل تجب

وكان يف حدود  ,ال بقصد االدخار )1(مباًحا واستعملته للزينة استعماالً  ,ا كان أو فضةا من احللي ذهبً إذا ملكت املرأة نصابً  
 .فهل جيب فيه الزكاة؟ , وحال عليه احلول,االعتدال

 للفقهاء يف هذه املسألة قولني:

 األول:القول 

باضية، وبه , واإلوالظاهرية ,محد يف روايةوأ )2(والشافعي يف قوله القدمي ,وبه قال احلنفية ,ا أو فضةذهبً ة يف احللي جتب الزكا
وهو عن عمر بن  , وجماهد,وعطاء ,وسعيد بن جبري )3(وسعيد بن املسيب ,وابن سريين ,والزهري ,وزاعياألو  ,قال سفيان الثوري

 .وغريهم ,عبد اهللا بن عمرو بن العاصو  ,وابن عباس ,وابن مسعود ,اخلطاب

 الثاني:القول 

 ,والشافعي يف املعتمد من مذهبه )4(وبه قال املالكية ,ا أو فضةال زكاة يف حلي املرأة املعد للزينة واالستعمال املباح ذهبً 
وجابر بن  ,وعبد اهللا بن عمر ,بنت أيب بكر وأمساء ,وهو مروي عن عائشة , والشيعة اإلمامية والزيدية,واحلنابلة يف ظاهر املذهب

 .)5(وغريهم ,والليث ,وأبو ثور ,وإسحاق ,وقتادة ,وبه قال الشعيب ,نس بن مالك, وأعبد اهللا

 :سبب الخالف

 إىل سببني:يف حلي املرأة يرجع اختالف الفقهاء 

هه بالعروض اليت فمن شبَّ  ,األشياءوبني الترب والفضة اللتني املقصود منهما املعاملة يف مجيع  ,بني العروض : تردد شبههاألول
 .»فيه الزكاة« :قال هه بالترب والفضة اليت املقصود منها املعاملة هبا أوالً ومن شبَّ  »ليس فيه زكاة« :قال املقصود منها املنافع أوالً 

) ليخرج االستعمال احملرم كصياغة الذهب أو الفضة على شكل متاثيل، أو ما كان آنية, أو خامت الذهب للرجال, فيجب يف ذلك كله 1(
 الزكاة.

. »كــاةقــال الشـافعي: وهــذا ممــا اسـتخري اهللا تعــاىل فيــه, قــال الشـافعي يف القــدمي: وقــال بعـض النــاس: يف احللــي ز «: »اجملمــوع«) جـاء يف 2(
 ).6/28للنووي ( »اجملموع شرح املهذب«

 .1218) رقم 179أليب عبيد القاسم بن سالم (ص »األموال« »زكاة احللي أن يلبس ويعار«) روي عن سعيد بن املسيب أنه قال: 3(
أنـه روي عـن أنـس بـن  »نأحكـام القـرآ«وذكر اجلصـاص يف  »املغين«) هناك رواية عن مالك أنه يزكي عاًما واحًدا ذكرها ابن قدامة يف 4(

 ).3/601( »املغين«) 3/157للجصاص ( »أحكام القرآن«مالك أن احللي تزكى مرة واحدة, وال تزكي بعد ذلك. 
فال وجه له؛ ألنه إذا كـان مـن جـنس مـا جتـب فيـه الزكـاة  »إن الزكاة جتب يف احللي مرة واحدة«وأما قول أنس بن مالك: «قال اجلصاص: 

 ).3/158للجصاص ( »حكام القرآنأ«. »وجبت يف كل حول
أليب  »املبسـوط«) 8/81للقـرطيب ( »اجلامع ألحكام القـرآن«) 16/38لفخر الدين الرازي ( »مفاتيح الغيب«أو » التفسري الكبري«) 5(

) 1/251( »بدايـــــة اجملتهـــــد«) 1/368( »أســـــهل املـــــدارك«) 2/222( »شـــــرح فـــــتح القـــــدير«) 1/176بكـــــر حممـــــد السرخســـــي (
شرح  «) 2/22( »السيل اجلرار«) 82(ص »شرائع اإلسالم«) 4/184( »احمللى باآلثار«) 3/601( »املغين«) 6/25( »اجملموع«

 ).3/79( »كتاب النيل
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ليس يف احللي «: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  )1(روي عن جابرفإنه يف ذلك، الواردة  اآلثار: اختالف الثاني
ومعها ابنة هلا، ويف  -صلى اهللا عليه وسلم-تت إىل رسول اهللا ن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أوروي عن عمرو ب )2(»زكاة

أن يسورك اهللا هبما يوم القيامة سوارين من  أيسرك«قال:  »ال«قالت:  »أتؤدين زكاة هذا؟«من ذهب، فقال هلا:  مسكيد ابنتها 
 .)4)(3(»مها هللا ورسوله«وقالت:  -صلى اهللا عليه وسلم-ما وألقتهما إىل النيب فخلعته »نار؟

 األدلة والمناقشة

 أدلة أصحاب القول األول:

 واملعقول: ,والسنة ,استدل احلنفية ومن وافقهم على وجوب الزكاة يف حلي املرأة بالكتاب

 أما الكتاب:
 .)5() يُنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهم بَعَذاٍب أَلِيمٍ َواْلِفضََّة َوَال  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهبَ ( :فقوله تعاىل

 ووجه الداللة من اآلية:

وظاهر اآلية الكرمية تعليق الوعيد على من كنز وال  ,اجلائع وإطعام ,األسريكفك   ,منه احلقوق العارضة مل تؤدَّ  أن الكنز ما
 .)6(واحللي من الكنوز وفيه الزكاة لذلك ,اةومنع الزك ,ينفق يف سبيل اهللا

 أما السنة:

 .)8(»صدقة أواقوليس فيما دون مخس  ,ربع العشر )7(يف الرقة« :-صلى اهللا عليه وسلم-عموم قوله  -1

 وجه الداللة:

 وهو عام مل  يفرق بني ما كان من قبيل احللي وغريه. )9(مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت مخس أواق

غــزوة, أحــد  19 -صــلى اهللا عليــه وســلم-) جــابر: هــو جــابر بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن حــرام, أنصــاري شــهد بيعــة العقبــة غــزا مــع النــيب 1(
, كانت له يف آخر أيامه حلقة باملسجد النبـوي يؤخـذ عنـه فيهـا العلـم، كـف بصـره قبـل موتـه، روى عنـه كثـري املكثرين يف رواية احلديث

 ).1/307( »أسد الغابة«) 1/214( »اإلصابة«) 1/142( »هتذيب األمساء واللغات«من التابعني. 
حــديث جــابر مرفــوع ال أصــل لــه، وابــن «لبيهقــي: ) قــال ا6/139للبيهقــي، كتــاب الزكــاة, بــاب زكــاة احللـي ( »معرفـة الســنن واآلثــار«) 2(

 ).2/107كتاب الزكاة, باب زكاة احللي (  »سنن الدارقطين« »أيوب جمهول
 »وال يصــح يف هــذا البــاب شــيء«) قــال الرتمــذي: 673رقــم  3/21كتــاب الزكــاة, بــاب مــا جــاء يف زكــاة احللــي (  »ســنن الرتمــذي«) 3(

 ).4/139ار وردت يف زكاة احللي (كتاب الزكاة, باب سياق أخب  »السن الكربى«
 ).1/251( »بداية اجملتهد, و�اية املقتصد«) 4(
 .34) سورة التوبة من اآلية 5(
 ).181أليب عبيد (ص »األموال«) 1/408( »املبسوط«) 82, 8/81للقرطيب ( »اجلامع ألحكام القرآن«) 6(
 ).6/429» ( لسان العرب«) الرقة: هي الفضة والدراهم املضروبة منها. 7(
رقــــم  3/674) كتــــاب زكــــاة الــــورق, أيب داود, كتــــاب الزكــــاة, بــــاب زكــــاة الســــائمة (1/251( »صــــحيحه«) أورد شــــطره البخــــاري يف 8(

 .»إسناده صحيح, وكلهم ثقات«) قال: 2/114) الدار قطين, كتاب الزكاة, باب زكاة اإلبل والغنم (1567
 ).1/12( »مسند أمحد«) 3/601( »املغين«) 9(
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 -صلى اهللا عليه وسلم -امرأة من أهل اليمن رسول اهللا  أتتعن أبيه عن جده قال:  )1(ي عن عمرو بن شعيبما رو  -2
أيسرك أن يسورك اهللا بسوارين «قال:  »ال«قالت:  »هل تعطني زكاة هذا؟« :من ذهب فقال )2(ومعها ابنة هلا يف يديها مسكتان

 .)3(»من نار

 وجه الداللة:

ويف ذلك دليل على وجوب الزكاة يف  )4(زكاة السوارين، وهذا ال يكون إال برتك الواجب يؤدِّ  حلق الوعيد مبن ملأنه أ
 .)5(السوار

فرأى يف يدي  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  قالت: دخل عليَّ  -رضي اهللا عنها  -ما روي عن عائشة  -3
 »أفتؤدي زكاهتن؟«قال:  »لك هبن يا رسول اهللا ألتزينصغتهن «فقالت:  »ما هذا يا عائشة؟«فقال:  ,من ورق )6(فتخات
 .)7(»هن حسبك من النار«فقال:  »ال«فقلت: 

 وجه الداللة:

 .)8(اعلى أن املصوغ يسمى ورقً  كما دلَّ   ,احلديث على وجوب الزكاة يف احللي املتخذ من الفضة دلَّ 

 »يا رسول اهللا أكنز هو؟«فقلت:  ,ذهبمن  )9(البس أوضاحً قالت: كنت أ - رضي اهللا عنها -ما روي عن أم سلمة  -4
 .)10(»فليس بكنز ,ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي«فقال: 

 وجه الداللة:

 :هذا اخلرب قد حوى معنيني

 أحدمها: وجوب زكاة احللي.

مــرو بــن شــعيب بــن حممــد بــن عبــد اهللا الســهمي, روى عــن ســامل وســعيد بــن املســيب، وروى عنــه األوزاعــي, ســكن مكــة، إذا روى ) ع1(
 22/64( »هتـذيب الكمـال«هــ. 118الثقات فهو ثقة حيتج به، روى عنه الثقات, وأنكروا كثـرة روايتـه عـن أبيـه عـن جـده تـويف سـنة 

 ).5/165( »سري أعالم النبالء«) 4385رقم 
 .»مسك«) مادة 6/55» (لسان العرب«) مسكتان: مثىن مسكة, وهي اإلسورة واخلالخيل من الذهب وغريه. 2(
كتـاب الزكـاة, بـاب مـا جـاء   »سنن الرتمـذي«) 1563رقم  3/673كتاب الزكاة, باب الكنز ما هو؟ زكاة احللي (  »سنن أيب داود«) 3(

) قــال العظــيم آبــادي: 2/112كــاة, بــاب اســتقراض الوصــي مــن مــال اليتــيم () الــدارقطين كتــاب الز 673رقــم  3/29يف زكــاة احللــي (
 ».ال علة له«قال املنذري:  »صححه ابن القطان«

 ).1/408( »املبسوط«) 4(
 ).3/157للجصاص ( »أحكام القرآن«) 5(
لسان . «» بفص وبغري فصخامت«حلقة من فضة ال فص فيها، فإذا كان فيها فص فهي اخلامت، وقيل:  »فتخة«) فتخات: مجع مفرده 6(

 .»فتخ«) مادة 5/87» (العرب
) صـححه 1/389للحـاكم ( »املسـتدرك«) 1565رقـم  3/674كتاب الزكـاة, بـاب الكنـز مـا هـو؟ وزكـاة احللـي (  »سنن أيب داود«) 7(

 احلاكم, ووافقه الذهيب. 
 ).3/158للجصاص ( »أحكام القرآن«) 8(
 .»وضح«) مادة 6/453» (لسان العرب. «»ي من الفضة مسيت بذلك لبياضهاحل«والوضح  »وضح«) األوضاح: مجع مفرده 9(
كتـاب الزكـاة, بـاب سـياق   »سـنن البيهقـي«) 1564رقـم  3/674كتاب الزكاة باب الكنز ما هو؟ وزكاة احللي (  »سنن أيب داود«) 10(

 الذهيب.) صححه احلاكم, ووافقه 1/390للحاكم ( »املستدرك«) 4/140أخبار وردت يف زكاة احللي (
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 .)1(زكاته الكنز ما مل تؤدَّ والثاين: أن 

 أما المعقول: 

انت معدة قا جوهرين لألمثان ملنفعة التقلب والتصرف، فكوألن الذهب والفضة خل )2(أشبه بالترب األمثانفإنه من جنس 
 .)3(فيها فتجب الزكاة للنماء على أي صفة كانت,

 مناقشة هذه األدلة:

 نوقش ما استدل به أصحاب املذهب األول القائلني بوجوب الزكاة للحلي مبا يلي:

 : أما االستدالل باآلية الكريمة فقد وجه إليه ما يلي:أوالً 

ن إطالق الكنز إ )4() يُنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهم بَعَذاٍب أَلِيٍم َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال (: قوله تعاىل
وذلك إمنا  ) يُنِفُقونـََهاَوَال ( :اليت من شأ�ا أن تنفق بدليل قوله الذهب والفضة اع بعيد, إمنا تريد اآليةعلى احللي املتخذ لالستمت

احللي املباح إال يف ضرورات تقدر بقدرها. وقال ابن  إنفاقإذ مل يوجب أحد  ,ال يف احللي الذي هو زينة ومتاع ,يكون يف النقود
 .)5(»وال حق فيه ,ألن احللي مأذون يف اختاذه ا؛ما مل يكن حليًّ  الذهب والفضةألنه جمموع من «الكنز:  آيةالعريب يف تفسري 

 فقد وجه إليه ما يلي: ,ا ما استدلوا به من السنةأما: ثانيً 

فهو حديث صحيح  »وليس فيما دون مخس أواق صدقة ,يف الرقة ربع العشر«:  -صلى اهللا عليه وسلم-أما قوله  -1
 .)6(ألن الرقة هي الدراهم املضروبة اع؛ولكنه ال يتناول حمل النز  ,متفق على صحته

 ,الناس يفيف الكالم املعقول عند العرب إال على الدراهم املنقوشة ذات السكة السائرة ال نعلم هذا االسم «قال أبو عبيد: 
على وجوب الزكاة يف  ذين اللفظنيفال يصح االستدالل هب )7(اوكذلك األواقي ليس معناها إال الدراهم، كل أوقية أربعون درمهً 

 .)8(الزكاة يف احللية وجوبل مها يدالن مبفهومهما على عدم ب ,احللية

ال  :وقال الرتمذي »اا وحديثً ال نعلمه إال من وجه قد تكلم الناس فيه قدميً «أما حديث املسكتني: فقال أبو عبيد:  -2
 ,بعض منهم سعيد بن املسيبالملا فسره بعض العلماء، وذهب إليه  إعارتهنه أراد بالزكاة , وحيتمل أيصح يف هذا الباب شيء

من ذلك على أن  -صلى اهللا عليه وسلم-ما اقتصر النيب ا، كفرض الرقة الزكاة يف احللي فرضً  واحلسن البصري وغريهم، ولو كانت
ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة املنتشرة عنه يف العامل من كتبه  عند رؤيته احللي عليها دون الناس,يقوله المرأة خيصها به 

 وسننه، ولفعلته األئمة بعده.

 ).3/158للجصاص ( »أحكام القرآن«) 1(
 ).3/601( »املغين«) 2(
 ).1/408( »املبسوط«) 3(
 .34) سورة التوبة اآلية 4(
 ).917, 916البن العريب القسم الثاين (ص »أحكام القرآن«) 5(
 ).6/602( »املغين«) 6(
 ).180أليب عبيد (ص »األموال«) 7(
 ).2/21( »السيل اجلرار«) 8(
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فأوجب فيها  ,وجماوزة للمعتاد ,اإسرافً فيها  رأى -صلى اهللا عليه وسلم-حاديث بأن النيب ن العلماء من أول هذه األوم
 .)1(ويؤيد ذلك وصف املسكتني يف بعض الروايات بالغلظ ,االزكاة كفارة وتطهريً 

كما أن   )2(»وهو ضعيف أيوبفيه حيىي بن «عفه ابن حزم وقال: فقد ضَّ  -رضي اهللا عنها  -أما حديث عائشة  -3
صلى اهللا عليه -أن عائشة زوج النيب  »املوطأ«صح عنها العمل خبالف هذا احلديث حيث جاء يف  - رضي اهللا عنها -عائشة 
 .)4(الزكاة )3(فال خترج من حليهن ,يتامى يف حجرها هلن احللي أخيهاكانت تلي بنات   -وسلم

الواردة يف وجوب زكاته كانت حني كان التحلي من قال ال زكاة يف احللي زعم أن األحاديث واآلثار «وقال البيهقي: 
 .)5(»ا على النساء، فلما أبيح هلن سقطت زكاتهبالذهب حرامً 

ن الفضة كانت حمرمة مث أ حد, ومل يقل أفضة :أي ؛كان عن فتخات من ورق  -رضي اهللا عنها-وهذا يرده حديث عائشة 
 .)6(»أبيحت

صلى اهللا عليه -أن هذه معاملة خاصة عاملها النيب ن صحت روايتهما ـ سلمة ـ إ ل بعض العلماء حديث عائشة وأموقد أوَّ 
يَا (وهلذا قال تعاىل: ؛ملا هلن من مكانة القدوة بني النساء التقشف والبعد عن الزينة والرتف؛ وأهل بيته فيها من ,لنسائه -وسلم

تني بذلك لنساء جل ذلك مل يرد عنهن أ�ن أفا هبن، ومن أا خاصً ا حكمً فرمبا كان هذ )7()ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مَِّن النَِّساءِ 
ن صح وإ )8(�ا كانت خترج الزكاة من سائر أمواهلن, مع أعائشة حلي بنات أخيها وهن يف حجرها جله مل تزكِّ األمة عامة، ومن أ

ومن ال خيفى عليها أمره يف  - عليه وسلمصلى اهللا-علم الناس به، فإ�ا زوج النيب , وكانت أذلك لذكرته عائشة لنساء األمة
 .)9(ذلك كما قال الباجي

 ,فيه عتاب« :وقال ابن حزم »تفرد به ثابت بن عجالن« :قال فيه البيهقي -رضي اهللا عنها -أما حديث أم سلمة  -4
 .»وهو جمهول

 ).2/88للرملي ( »�اية احملتاج«) 3/602( »املغين«) 181(ص  »األموال«) 1(
 ).4/190( »احمللى باآلثار«) 2(
 .10) باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب والعنرب رقم 1/250( »املوطأ«) 3(
عن عبد الرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه أن  »املوطأ«واعلم أن مما يعكر على ما ذكرنا ما يف «: »فتح القدير«) قال الكمال بن اهلمام يف 4(

كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها, فـال ختـرج مـن حلـيهن الزكـاة, وعائشـة راويـة حـديث الفتخـات,   -رضي اهللا عنها  -عائشة 
 وعمل الراوي خبالف ما روي عندنا مبنزلة روايته للناسخ, فيكون ذلك منسوًخا.

ذا مل يعـارض مقتضـى النسـخ معـارض يقتضـي عدمـه، وهـو ثابـت هنـا, فـإن كتابـة عمـر إىل وجياب عنه: بأن ذلك للنسـخ عنـدنا هـو إ
األشعري تدل على أنه حكم مقرر، فإذا وقع الرتدد يف النسخ والثبوت متحقق ال حيكم بالنسخ هذا كله على رأينا، وأما على رأي اخلصم 

س حبجة لو مل يكن معارًضا باحلديث املرفوع, وعمل الراوي خبالف فال يرد ذلك أصًال، إذ قصارى فعل عائشة قول صحايب, وهو عنده لي
إمنــا مل يــؤد مــن حلــيهن؛ أل�ــن يتــامى, وال يتــامى زكــاة علــى «روايتــه ال يــدل علــى النســخ, بــل العــربة ملــا روي ال ملــا رأى عنــده, وال يقــال: 

 ).2/224( »فتح القدير« »الصيب؛ ألن مذهبها وجوب الزكاة يف مال الصيب
 ).6/29( »اجملموع) «8/80للقرطيب ( »اجلامع ألحكام القرآن«) 5(
 ) وما بعدها.4/140( »السنن الكربى«) 6(
 .32) األحزاب من اآلية 7(
 ).1/329يوسف القرضاوي ( »فقه الزكاة«) 8(
 ).2/107أليب الوليد الباجي ( »املنتهى شرح املوطأ«) 9(
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 .)1(»قه ابن معنيووثَّ  ,فإن ثابت بن عجالن روى له البخاري ,هذا ال يضر« :وقيل

 .)2(»لو مل يكن إال هذه اآلثار ملا قلنا بوجوب الزكاة يف احللي«أبو حممد بن حزم: قال 

 مناقشة دليل المعقول: 

 ,األنه خرج عن النماء بصناعته حليًّ  ا منهما؛واحللي ليس واحدً  ,أو املعد للنماء ,ن الزكاة إمنا جتب يف املال الناميأ
 .)3(فال زكاة فيه ,ويستعمل وينتفع به

 صحاب الرأي الثاني:أدلة أ

 نه ال زكاة يف حلي املرأة بالسنة واملعقول:من وافقهم على ما ذهبوا إليه من أاستدل املالكية و 

 أما السنة: 

 .)4(»احللي زكاةليس يف «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي اهللا عنه-ما روي عن جابر  -1

 وجه الداللة:

 كاة يف احللي.أن هذا نص صريح يف عدم وجوب الز 

كانت تلي بنات أخيها   -صلى اهللا عليه وسلم-عن القاسم بن حممد أن عائشة زوج النيب  »املوطأ«ما أورده مالك يف  -2
 .)5(فال خترج عن حليهن الزكاة ,يتامى يف حجرها يلبسن احللي

 .)6(زكاةوال خيرج عن حليهن  ,بالذهبنه كان حيلي بناته وجواريه أ -رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن عمر ما روي عن  -3

 وجه الداللة من الحديثين:

 .يف احلديثني داللة ظاهرة على عدم وجوب الزكاة يف حلي النساء

 .)7(»ولو من حليكن ,يا معشر النساء تصدقن« :-صلى اهللا عليه وسلم-قوله  -4

 وجه الداللة: 

 ).4/190( »احمللى باآلثار«) 2/223( »شرح فتح القدير«) 1(
 ).4/190( »احمللى باآلثار«) 2(
 ).8/81للقرطيب ( »اجلامع ألحكام القرآن«) 3(
 ) سبق خترجيه.4(
كتـاب الزكـاة, بـاب مـن قـال لـيس   »مصنف ابن أيب شـيبة«) 10رقم  1/250باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب والعنرب ( »املوطأ«) 5(

 ).3/154يف احللي زكاة (
 ).11) باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب والعنرب (رقم 1/250( »املوطأ«) 6(
كتـاب الزكـاة,   »صـحيح مسـلم«) 1397رقـم  2/533كتـاب الزكـاة, بـاب الزكـاة علـى الـزوج واأليتـام يف احلـج (  »صحيح البخاري«) 7(

 ).6/363( »مسند أمحد«) 1000رقم  2/694باب فضل النفقة والصدقة على األقربني (
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وقد  ,نساء احلاضرات من متلك النصاب ومن ال متلكهوقد يكون من ال ,أن املراد بالصدقة يف احلديث الصدقة التطوعية
إىل الصدقة مبا يستعملنه من احللي، ولو كانت الصدقة فيه واجبة ملا ضرب املثل به يف  -صلى اهللا عليه وسلم-ندهبن الرسول 

 ال زكاة يف احللي.يوجب بظاهره أ »تصدقن ولو من حليكن« :-صلى اهللا عليه وسلم-صدقة التطوع، وقوله 

 .)1(اا من مخسني ألفً وال تزكيه حنوً  ,ما روي عن أمساء بنت أيب بكر أ�ا كانت حتلي بناهتا الذهب -5

 وجه الداللة:

 أل�ا لو كانت واجبة لعلمتها أمساء وعملت هبا. ؛ال جتب فيه الزكاةأن هذا األثر فيه داللة ظاهرة على أن احللي 

 .)2(»لق قال يف احللي زكاةمن اخل اأحدً ال نعلم «ما روي عن احلسن قال:  -6

 أما المعقول:

وألنه  )3(لصرفه عن جهة النماء , وثياب القنية؛والبقر ,اإلبلفلم جتب فيه الزكاة كالعوامل من  ,فإنه معد الستعمال مباح
 فال جتب فيه الزكاة. ,ونية االستعمال خرج عن النماء ,مباحللبس  واإلعدادبالصياغة 

 )4()َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها(لئ فال جيب فيها زكاة بنص القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:ا على اجلواهر والآلوقياسً 
 وبإمجاع األمة فكذلك الذهب والفضة املتخذ لالستعمال والزينة.

 مناقشة أدلة هذا القول:

 مبا يلي: »يف احللي  ال جتب زكاةن الأ«بـ: به أصحاب املذهب الثاين القائلون نوقش ما استدل 

وهو باطل ال أصل  ,وهو جمهول ,بن أيوبفيه عافية « :فقد قال فيه البيهقي »ليس يف احللي زكاة«حديث جابر أما  -1
 .»اما نعلم يف عافية جرحً «قال ابن اجلوزي:  )5(»يروى عن جابر من قولهله إمنا 

يف احللي خرب صحيح، وعلى تقدير  -اهللا عليه وسلمصلى -مل يصح عن رسول اهللا «كما أن أبا عيسى الرتمذي قال: 
هناك فلو كان  ,مفرد حملى باأللف والالم »احللي«ولفظ  »ال زكاة يف احللي«ألنه قال:  ؛صحة هذا اخلرب فنحمله على الآللئ

رُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة َوَتْسَتخْ (تعاىل: قال» الآللئ«إىل » احللي«معهود سابق وجب انصرافه إليه, واملعهود يف القرآن صرف لفظ 
 .)6(فتسقط داللة احلديث )تـَْلَبُسونـََها

كتـاب الزكـاة, بـاب مـن قـال لـيس   »مصنف ابـن أيب شـيبة«) 4/138كتاب الزكاة, باب من قال ال زكاة يف احللي (  »بيهقيسنن ال«) 1(
 ).3/155يف احللي زكاة (

 ).3/155كتاب الزكاة باب من قال ليس يف احللي زكاة (  »مصنف ابن أيب شيبة«) 2(
 ).603, 3/602( »املغين«) 6/25( »اجملموع«) 8/81للقرطيب ( »اجلامع ألحكام القرآن«) 3(
 .14) سورة النحل من اآلية 4(
 ).2/223( »شرح فتح القدير«) 5(
 ).16/38للفخر الرازي ( »التفسري الكبري«) 6(
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نه كتب إىل عن عمر أ )1(فموقوفات ومعارضات مبثلها الصديق,وأمساء بنت  ,وعائشة ,أما اآلثار املروية عن ابن عمر -2
وال جيعلن الزيادة واهلدية  ,من قبلك من نساء املسلمني أن يزكني حليهن رْ ن مُ أ«: -رضي اهللا عنهما  – أيب موسى األشعري

 .)2(»ابينهن تقارضً 

أ�م  )5(وسعيد بن املسيب )4(النخعي وإبراهيم ,خرج ابن أيب شيبة عن عطاءوأ )3(»يف احللي الزكاة«وعن ابن مسعود قال: 
 .)6(»يف احللي الزكاة« قالوا:

 الرأي الراجح:

أن الرأي الثاين القائل بأن  ـ واهللا اعلمـ فإنه يبدو يل  ,بعضهاواملناقشات اليت وردت على  ,وأدلتهمبعد عرض آراء الفقهاء 
مجهور الذي قال به  فاملتعار وكان يف حدود املسموح  ,امباحً  الزكاة ال جتب يف احللي املعد لالستعمال مادام استعمل استعماالً 

 .ن الزكاة جتب يف احللينفية ومن وافقهم القائلني بأه احلاستند إليما واحلنابلة على الرغم من قوة  ,والشافعية ,الفقهاء من املالكية

 وما جعلين أرجح قول اجلمهور أسباب عدة منها:

إال النساء عادة وهذه اجلواهر ال يتحلى هبا  ,واجلواهر الثمينة من الزكاة ,واملاس ,لي اللؤلؤح أعفتأن الشريعة العادلة  -1
يتحلى هبا عادة املتوسطات احلال  أن يعفى حلي الذهب والفضة الذي ىلفمن األو  ,األثرياءالثريات املقتدرات، وزوجات 

 والفقريات.

فكيف تستطيع املرأة إخراج لضرورة, ا، أو من النماء فقط، وال خترج الزكاة إال كما أن الزكاة تؤخذ من أصل املال والنماء معً 
ا آخر من متاعها حىت لك جيعلها تبيع منه أو تبيع شيئً فذ ؟! كما هو شأن أكثر النساء,الزكاة من حليها إذا كانت ال متلك غريه

 الزكاة. أداءتتمكن من 

 .)8(»لقد زكيته حىت أتى على حنو من مثنه )7(ان لنا طوقً إ«ئل ميمون بن مهران عن زكاة احللي فقال: فقد س

 .»ال يصح يف هذا الباب شيء«أن أبا عيسى الرتمذي قال:  -2

 .)9(»يقولون: ليس يف احللي زكاة -صلى اهللا عليه وسلم-صحاب الرسول مخسة من أ«محد بن حنبل: وقال أ

 ).2/223( »شرح فتح القدير«) 1(
عيب بـن يسـار, ومل هـذا مرسـل شـ«) وقـال البيهقـي: 4/139للبيهقـي كتـاب الزكـاة, بـاب مـن قـال يف احللـي زكـاة ( »السنن الكـربى«) 2(

 يدرك عمر).
وقـد روي هـذا «) قـال البيهقـي: 7055رقـم  4/83كتاب الزكاة, باب الترب واحللي (  »مصنف عبد الرزاق«السابق  »سنن البيهقي«) 3(

 .»وليس بشيء -صلى اهللا عليه وسلم-مرفوًعا إىل النيب 
 .)3/154كتاب الزكاة, باب يف احللي زكاة (  »مصنف ابن أيب شيبة«) 4(
 ).7060رقم  4/84( »مصنف عبد الرزاق«) 5(
 ).3/154كتاب الزكاة, باب يف احللي زكاة (  »مصنف ابن أيب شيبة«) 6(
 ).4/207» (لسان العرب«) الطوق: حلي جيعل يف العنق, وكل شيء استدار فهو طوق, واجلمع أطواق. 7(
 ).1274رقم  179(ص »األموال«) 8(
 ).3/602( »املغين«) 9(
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من ذلك على أن  -صلى اهللا عليه وسلم-ا كفرض الرقة ما اقتصر النيب لو كانت الزكاة يف احللي فرضً «أن أبا عبيد قال: 
 ,ئعة املنتشرة عنه يف العامل من كتبهيقوله المرأة خيصها به عند رؤيته احللي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشا

ال وجه له عندي سوى  )1(»زكاته أعطيتس بلبس احللي إذا بأ ال« :وكذلك حديث عائشة يف قوهلا, ولفعلته األئمة بعده ,وسنته
صلى -لنيب فيه من سنة ا لناتأوَّ ومع هذا كله ما ...حد من الصحابة إال عن ابن مسعود, ومل تصح زكاة احللي عندنا عن أالعارية

 .)2(انتهى كالم أيب عبيد »املصدقة ملذهبهم عند التدبر والنظر... -اهللا عليه وسلم

مة القيِّ  واألمتعة ,والتحف الثمينة ,الفاخر واألثاث ,األنيقةما ال يكون حلي املرأة الذي تستعمله وتتزين به كالثياب قلَّ  -3
 ا عليها.مل يكن حمرمً الذي شخصي ال تاعامل من قبيل فإنه ,يف البيت املرأةاليت تقتنيها 

ملك املال املرصد للنماء والزيادة، الفاضل «لذلك وهو  اوذكروا سببً  ,الزكاة يف احللي أوجبواأن فقهاء احلنفية أنفسهم  -4
 .)3(»عن احلاجة

  حدود املعتاد ملثلها.يف ومستعمالً  ال فاضالً  ,ا للنماء والزيادةوهذا ال ينطبق على حلي املرأة املباح، مادام ليس مرصدً 

أل�ا صرفت  ؛مع وجوب الزكاة يف جنسها املتخذ للنماء ,سقط احلنفية الزكاة عن األنعام العاملة يف السقي واحلرثولقد أ
وأوجبوها يف احللي  ,سقطوا الزكاة عن العوامل, فكيف أعن جهة النماء إىل االستعمال، فأصبحت كاألشياء املعدة لالستعمال

 .؟!املباح

ألن التزين والتجمل من احلاجات  ؛ا كان أو فضةميل إىل القول بأن الزكاة ال جتب يف احللي املعد للزينة ذهبً  أهلذا فإنين
 واهللا اعلم. )4(الفطرية لإلنسان

 ).4/139كتاب الزكاة, باب من قال يف احللي زكاة (  »البيهقي سنن«) 1(
 ).181أليب عبيد (ص »األموال«) 2(
 ).2/223( »شرح فتح القدير«) 3(
فـإن يف جمتمعنـا  »زكاة احللي عاريته«عمالُ بقول من قال:  »فقه الزكاة«) لقد أعجبين قول األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه 4(

لــو نظمــت بعــض اجلمعيــات اخلرييــة النســائية إعــارة احللــي, وحنــوه مــن الفســاتني الــيت هتمــل بعــد «ري مــن احللــي, فقــال: مــن متلــك الكثــ
الزفــاف, وال تلــبس ملــن حيــتجن إليــه, مــع اختــاذ الضــمانات الالزمــة, ويكــون ذلــك نوًعــا مــن الزكــاة خاصــة, وأن يف عصــرنا تــؤجر بعــض 

 .»وات العرائس بأجور عالية ليعد�ا بعد العرساحملالت فساتني الزفاف, وما يكملها من أد

                                        



 
 
 
 

 المبحث الثالث
 في زكاة األحجار الكريمة
 وبعض صور زكاة الحلي

 وفيه ستة مطالب: 

 والعقيق. ,والماس ,والزبرجد ,والياقوت ,والمرجان ,لؤالمطلب األول: حكم زكاة حلي اللؤ 

 .هشم؟توالمأالمطلب الثاني: هل تجب الزكاة في الحلي المكسور 

 .المطلب الثالث: هل تجب الزكاة في الحلي المعار؟

 .المطلب الرابع: هل تجب الزكاة في الحلي المعد لإلجارة؟

 .المطلب الخامس: هل تجب الزكاة في الحلي الموقوف؟

 المطلب السادس: حكم زكاة الحلي المرهون.
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 المطلب األول 

 وغيرها )4(والعقيق ,والماس )3(والزبرجد )2(والياقوت )1(والمرجان ,حكم زكاة حلي اللؤلؤ

 وغري ذلك مما خلقه اهللا من حلية ,والعقيق ,واملاس ,والزبرجد ,والياقوت ,واملرجان ,حلي األحجار الكرمية من اللؤلؤأما زكاة 
 فقد ذهب الفقهاء يف ذلك إىل رأيني: ,ومل يقصد هبا التجارة ,فإذا اختذت هذه األحجار للزينة أيًضا, للنساء والرجال

 األول: 

وابن أيب  ,وبه قال الثوري ,باضية, واإلواإلمامية ,والظاهرية ,واحلنابلة ,والشافعية ,واملالكية ,ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
إىل أن الزكاة ال جتب يف احللي  -رضي اهللا عنهما  –, وعمر بن عبد العزيز وهو مروي عن ابن عباس ,أبو عبيدو  ,وأبو ثور ,ليلى

, قال ومل يقصد به التجارة ,ا للزينةوغريها مما خيرج من البحر أو الرب متخذً  ,واملاس ,والياقوت ,والزبرجد ,واملرجان ,من اللؤلؤ
 .»ن أهل العلمحد مإ�ا ال زكاة فيها عند أ«محد: أ

 الثاني:

 .)5(والزمرد ,والياقوت ,والدر ,والآللئ ,ذهب اهلادي وبعض أئمة الشيعة إىل وجوب الزكاة يف اجلواهر

 األدلة والمناقشة:

 أدلة أصحاب الرأي األول:

ا مادام معدًّ  وغريها ,واملرجان ,واملاس عدم وجوب الزكاة يف جواهر اللؤلؤ, استدل مجهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من
 لالستعمال والزينة بالكتاب واملعقول.

) اللؤلــؤ واملرجــان:  اللؤلــؤ اســم جــامع للحــب الــذي خيــرج مــن الصــدفة، واملرجــان: صــغار اللؤلــؤ وهــو أشــد بياًضــا؛ ولــذلك خــص اللؤلــؤ 1(
 واملرجان فشبه احلور العني هبما.

ره, واللؤلـؤ صـغاره, وعنهمـا أيًضـا: إن اللؤلـؤ كبـار اللؤلـؤ, واملرجـان املرجـان: عظـام اللؤلـؤ وكبـا –رضـي اهللا عنهمـا  –قال علي وابـن عبـاس 
وقيــل:  »هــو اخلــرز األمحــر«وقيــل:  »املرجــان هــو جــوهر أمحــر يقــال أن اجلــن تلقيــه يف البحــر«صــغاره, وهــو مــا عليــه اجلمهــور, وقيــل: 

 .»صدف البحر انعقد لؤلًؤاإذا وقع ماء السماء يف «وقيل:  »املرجان املختلط من اجلواهر من مرجت؛ أي: خلطت«
لقد ذكر يل أن نواة كانت يف جوف صدفة فأصابت القطرة بعض النواة, ومل تصب البعض, فكان حيث أصابت القطرة من «قال الثعليب: 

 التفسـري« »مرج«) مادة 6/35( »ألأل«) مادة 5/564» (لسان العرب. «»النواة لؤلؤة وسائرها نواة, ومها مما يستخرجان من البحر
 »أحكــام القــرآن«) 532(ص »تنــوير املقبــاس مــن تفســري ابــن عبــاس«) 17/107( »اجلــامع ألحكــام القــرآن«) 29/90( »الكبــري

 ).3/619للجصاص (
 »اجلـــامع ألحكــام القـــرآن«) اليــاقوت: هــو حجـــر لــو أدخلـــت فيــه ســـلًكا, مث استصــفيته ألريتـــه مــن ورائـــه ممــا يـــدل علــى شـــدة صــفائه. 2(

)17/118.( 
 .»زمرد« »زبرجد«). مادة 199, 3/168» ( لسان العرب«: هو الزمرد واحدته زمردة وهو من اجلواهر. ) الزبرجد3(
 ) املاس والعقيق: مها مما يستخرج من اجلبال وباطن األرض.4(

 .»عقق«) مادة 4/394» (لسان العرب«والعقيق: خرز امحر يتخذ منه الفصوص، الواحدة عقيقة. 
) 2/108( »مغــين احملتــاج«) 6/68( »اجملمــوع«) 1/378( »أســهل املــدارك«) 2/245( »القــدير فــتح) «1/428( »املبســوط«) 5(

 »شـرح كتـاب النيـل, وشـفاء العليـل«) 2/9( »السيل اجلـرار«) 82(ص »شرائع اإلسالم) «4/237( »احمللى«) 3/605( »املغين«
 ).142(ص »األموال«) 3/130(
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 أما الكتاب:

 .)1()َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها(:فقوله تعاىل

 وجه الداللة:
ُهَمــا اللُّْؤلُــُؤ َواْلَمْرَجــانُ (:لقولــه تعــاىل ؛أن احلليــة يعــين هبــا اللؤلــؤ واملرجــان مــن اهللا تعــاىل آلدم  فاحلليــة حــق وحنلــة )2()َيْخــُرُج ِمنـْ

 عليهم منه شيء. )3(فال حيرم ,ا مبا خيرج من البحرا عامً ولقد امنت اهللا سبحانه على الرجال والنساء امتنانً  ,وولده

جلهم فكأ�ا زينتهم على التزين هبا إمنا يكون من أ إقدامهنن من مجلتهم؛ وأل أل�ن ؛واملراد بلبسهم لبس نسائهم
 .)4(ولباسهم

 ل:أما المعقو 

 .)5(أن األصل عدم الوجوب فيه، وقد ثبت يف الذهب والفضة باإلمجاع، فال جتب فيما سواه إال بدليل صريح -1

معناه ال يف يكون  ماوليس يف الرتاب شيء، فكذلك  ,وال ينطبع بالطبع كالرتاب ,أن اللؤلؤ جامد ال يذوب بالتذويب -2
 .)6(يكون فيه شيء

 .)7(ةنه حجر، وليس يف احلجر صدقأ -3

 .)8(فأشبهت املاشية العاملة ,�ا معدة لالستعمالأ -4

 أدلة أصحاب المذهب الثاني:

 وغريها بالكتاب واملعقول: ,والياقوت ,واملرجان ,ن الزكاة جتب يف حلي اللؤلؤالقائلون بأ استدل

 أما الكتاب:

 .)9()م بَهاُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيهِ (فقوله تعاىل:

 وجه الداللة:

مجع مضاف وهو يفيد  )َأْمَواِلِهمْ (كما أن كلمة   )10(فتؤخذ الزكاة من مجيع األموال ,أن قوله تعاىل مطلق غري مقيد بشرط
 .)1(وحلي اجلواهر يندرج يف هذا العموم »أمواهلمخذ من كل واحد من «لعموم، فيكون املعىن: ا

 .14) سورة النحل من اآلية 1(
 .22ن اآلية ) سورة الرمح2(
 ).10/58للقرطيب ( »اجلامع ألحكام القرآن«) 3(
 ).20/7للفخر الرازي ( »التفسري الكبري«) 4(
 ).3/622( »املغين«) 6/68( »اجملموع«) 5(
 ).1/428( »املبسوط«) 6(
 )  نفس املرجع السابق.7(
 ).2/108( »مغين احملتاج«) 8(
 .103) سورة التوبة من اآلية 9(
 ).8/156(للقرطيب » حكام القرآناجلامع أل«) 10(
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 مناقشة هذا الدليل:

فإن األخذ من األشياء اليت ورد الشرع بأن فيها  ,ل بقوله تعاىل يف هذه اآلية بأنه على التسليم بتناوله للزكاةنوقش االستدال
 طل، وامللزوم مثله., والالزم بولو غري زكوي ,ال لزم أن يأخذ من كل مالوإ ,زكاة

 .)2(ال الزكاة بال خالف ,إال صدقة النفل وليس املأخوذ منهم ,ن اآلية يف سياق توبة التائبني عن التخلف يف غزوة تبوكمث إ

 وأما المعقول:

 فيجب أن يزكى. ,افإ�ا مال نفيس بلغ نصابً 

 نوقش هذا االستدالل:

 .)3(ولعدم ورود نص يف ذلك ,وال قابلة للنماء ,بأن هذه اجلواهر تتخذ لالستعمال والزينة، وهي ليست نامية 

 الرأي الراجح:

يف  ال جتب زكاةالن ـ أن رأي اجلمهور القائل بأ واهللا اعلمـ فإنه يبدو يل  ,ومناقشة بعضها ,هموأدلت ,بعد عرض آراء الفقهاء
وكانت يف  ,بنص الكتاب مادامت متخذة للزينة هاأحلَّ ألن اهللا تعاىل  ؛وغري ذلك هو الراجحاملاس, و  , واملرجان,حلي اللؤلؤ

 ,حلية ومتاع شخصي غري نامي فأشبه املالبس الثمينة وأل�ا لزكاة؛, فإنه جيب فيها اأما لو اختذت للتجارة ,حدود االعتدال
 وال جتب فيه زكاة باإلمجاع. ,وغري ذلك مما يكون لالستعمال ,واألثاث الفاخر

 ).2/409( »الروض النضري«) 1(
 ).2/26للشوكاين ( »السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار«) 2(
 ).3/622( »مغين احملتاج«) 3(
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 المطلب الثاني
 هشمتالم وأحكم الزكاة في الحلي المكسور 

فإن فيه  ,ن تكسرلو غري صاحل لالستعمال بأأما  ن الزكاة إذا كان صاحل لالستعمال,تقدم أن حلي الذهب والفضة يعفى م
 صور عدة حتدث عنها الفقهاء، وميكن مجع ما قالوه يف ذلك يف رأيني:

 األول:
 إصالحهونوى صاحبه  ,وال تأثري له يف االستعمال ,هذا االنكسار من استعمالهال جتب الزكاة يف احللي املكسور إذا مل مينع 

حلام أو اإل باإلصالحا إذا انكسر حبيث ال ميكن استعماله إال وأيضً  ,ففيه الزكاة إصالحه نوِ  يَ أما إذا مل وعوده على ما كان عليه,
ففيه الزكاة، وهو ما ذهب إليه املالكية يف املعتمد من مذهبهم والشافعية  إصالحه ، وإذا مل ينوِ إصالحهوال حيتاج إىل صوغ ونوى 

 .)1(يف الصحيح من مذهبهم واحلنابلة
 دليل ذلك:

 وقصد اإلصالح. )3(لدوام صورة احللي )2(نه كالصحيح ال زكاة فيهأ
 الثاني:

حلام وقصد تاج إىل صوغ، ويقبل اإلصالح واإلومنع انكساره من االستعمال، ولكنه ال حي ,إذا انكسر )4(جتب فيه الزكاة 
سواء يف ذلك ما إذا  ,إىل سبك وصياغةوحيتاج  ,دراهم أو كنزه، أو هتشم حبيث مينع هذا التهشم من االستعمالا أو جعله تربً 
 .ا أصالً شيئً  أو مل ينوَ  ,إصالحه وَ نْـ إصالحه أو مل يُـ  يَ وِ هتشم ونُ 

 .)5(واحلنابلة ,والشافعية يف الصحيح من مذهبهم ,وهو ما ذهب إليه املالكية يف املعتمد من مذهبهم
 .)6(»ينعقد عليه احلول من يوم االنكسار« :قال املالكية والشافعية

 ليل ذلك:د
 صرفه عن االستعمال. أنه نُِويَ  -1
 .)9)(8(والنقرة )7(ألنه صار كالترب -2

) 2/104( »مغـــين احملتـــاج«) 6/31( »اجملمـــوع«) 104( »أســـهل املـــدارك«) 1/460( »حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــري«) 1(
 ).3/604( »ملغينا«

 ).3/604( »املغين«) 2(
 ).2/104( »مغين احملتاج«) 3(
تـربًا مكسـورًا أو حليًّـا مصـوًغا, أو حليـة سـيف أو  والـذهب والفضـةومـا كـان مـن الـدراهم والـدنانري, «: »املبسـوط«) قال السرخسي يف 4(

 »الزكاة يف احللي املكسور أيضا كقوهلم يف مطلق احللـي غري ذلك ففي مجيعه الزكاة, ومن مفهوم هذا النص أن احلنفية يقولون بوجوب
 ).1/408( »املبسوط«

 ).3/603( »الشرح الكبري«) 3/604( »املغين«) 2/104( »مغين احملتاج«) 6/32( »اجملموع«) 1/460( »حاشية الدسوقي«) 5(
 ).1/104( »مغين احملتاج«) 6/32( »اجملموع«) 1/406( »حاشية الدسوقي«) 6(
قبــل أن يصــاغا, فــإذا  الــذهب والفضــةالتــرب الفتــات مــن «وقــال ابــن األعــرايب:  »الــذهب املكســور«وقيــل:  »الــذهب كلــه«رب: قيــل: ) التــ7(

التــرب مــا كــان مــن الــذهب غــري مضــروب, فــإذا ضــرب دنــانري فهــو عــني، وال يقــال تــرب إال «وقــال اجلــوهري:  »صــيغا فهمــا ذهــب وفضــة
مـن املعـدنيات كالنحـاس واحلديـد والرصـاص, وأكثـر اختصاصـه  الـذهب والفضـةعلـى غـري وقـد يطلـق  »للذهب وبعضـهم يقولـه للفضـة

 ).1/292( »ترب«مادة » لسان العرب«بالذهب، 
» لســـان العـــرب«والنقـــرة: الســـبيكة, واجلمـــع: نقـــار.  »مـــا ســـبك جمتمًعـــا منهمـــا«القطعـــة املذابـــة، وقيـــل:  الـــذهب والفضـــة:) النقـــرة مـــن 8(

 .»نقر«) مادة 6/242(
 ).3/604( »املغين«) 9(
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 .)1(وال معد لالستعمال ,ألنه غري مستعمل -3

 الرأي الراجح:

استعماله  وأمكن ,ومل يصل إىل حد التهشم ,رأن احللي إذا تكسَّ  فإنه يرتجح لديَّ  ,بعد هذا العرض آلراء الفقهاء
 من الزكاة. إعفائهعن االستعمال املباح الذي هو سبب ألنه مل خيرج  ؛ جتب فيه الزكاةفإنه ال ,باإلصالح

وإذا تركه بدون  ,فال جتب فيه الزكاة ,بإصالحهأو قام  ,إصالحه , ونوىأما إذا هتشم حبيث ال ميكن استعماله إال بالصياغة
 واهللا اعلم. ,ج بذلك عن حكم احلليألنه خر  ؛فإنه جتب فيه الزكاة ,أو عدم استعماله ,بنية كنزه إصالح

 المطلب الثالث

 هل تجب الزكاة في الحلي المعار؟

للتزين والتجمل هل جتب فيه  عريأُ فهل إذا  ,مما أبيح استعماله )2()على السواء(إذا كان احللي اململوك للمرأة أو الرجل 
 .الزكاة؟

 ك قوالن:اختلف الفقهاء يف وجوب الزكاة يف احللي املعار، وهلم يف ذل

 األول:

 ,وسعيد بن املسيب ,وبه قال ابن عمر ,واحلنابلة إىل أن احللي املعار ال جتب فيه الزكاة ,ذهب املالكية والشافعية يف قول
 .)3(ورواه أبو عبيد عن قتادة ,والشعيب ,والليث بن سعد

 دليل ذلك: 

 واملعقول. ,رباألثاستدل أصحاب هذا الرأي على عدم وجوب الزكاة يف احللي املعار 

 أما األثر:

 .)4(»زكاة احللي عاريته«نه قال: أ -رضي اهللا عنهما – ما روي عن ابن عمر -1

 .)5(»فال زكاة فيه ,ما كان منه يلبس ويعار«قال الليث بن سعد:  -2

 .)6(»زكاة احللي عاريته«قال الشعيب:  -3

 ).2/104( »مغين احملتاج«) 1(
. »ال فــرق بــني كــون احللــي املبــاح مملوًكــا المــرأة تلبســه أو تعــريه، أو لرجــل حيلــي بــه أهلــه أو يعــريه أو يعــده لــذلك«: »املغــين«) جــاء يف 2(

 ).3/603( »املغين«
) 3/603( »املغـــــين«) 2/104( »ين احملتــــاجمغــــ«) 3/278( »احلــــاوي«)  6/31( »اجملمــــوع«) 1/460( »حاشــــية الدســــوقي«) 3(

 ).180(ص  »األموال«
كتاب الزكاة, بـاب مـن قـال لـيس   »مصنف ابن أيب شيبة«) 4/140كتاب الزكاة, باب من قال زكاة احللي عاريته (  »سنن البيهقي«) 4(

 ).3/155يف احللي زكاة (
 ).8/81( القرطيب » اجلامع ألحكام القرآن«) 5(
مصنف «) 9/77البن عبد الرب كتاب الزكاة, باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب ( »االستذكار«) 180 عبيد (ص أليب »األموال«) 6(

 ).3/155كتاب الزكاة, باب من قال ليس يف احللي زكاة (  »ابن أيب شيبة
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 .)1(»ألنه يعار ويلبس ؛ليس يف احللي زكاة«عن الشعيب: وروي  -4
 .)2(»زكاة احللي عاريته«عن ابن املسيب:  روي -5
 .)3(»كان يقال: زكاة احللي أن يعار ويلبس«روي عن قتادة قال: ما  -6

 :من هذه اآلثار وجه الداللة
 دلت هذه اآلثار داللة ظاهرة على أن احللي املعار ال جتب فيه الزكاة.

 أما المعقول:
 .)4(عمال املباحعد لالست, وأُ ف عن جهة النماءرِ فإنه صُ 

 الثاني: 
 .)5(ذهب الشافعية يف قوهلم الثاين إىل وجوب الزكاة يف احللي املعار

 الرأي الراجح:
احللي ملن حتتاجه  إعارةألن  احللي املعار ال جتب فيه الزكاة؛ أنمن ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول  لديَّ  يرتجحمما سبق 

وهو من األعمال اخلريية اليت جيب أن تتفشى  ,وهو من باب التعاون على الرب ,املباحيف العرس وغريه مل خيرجه عن االستعمال 
 واهللا اعلم. ,فمن متلك احللي تعريه ملن ال متلك مادام استعمل يف سد حاجة مباحة ,بني املسلمني

 المطلب الرابع
 م الزكاة في الحلي المعد لإلجارةحك

 .فهل يف هذا احللي زكاة؟ ,عده لإلجارة, وأاه املباح الذي يبلغ نصابً حليَّ  )أو امرأة رجالً (إذا اختذ مالك احللي 
 وهلم فيه قوالن: ,الفقهاء يف ذلكقول اختلف 

 القول األول:
 والشافعية يف قول، واحلنابلة إىل وجوب الزكاة يف احللي املتخذ لإلجارة. )6(واملالكية يف رواية ,ذهب احلنفية

 القول الثاني:

 .)7(والشافعية يف قول آخر هو الصحيح أن احللي املتخذ لإلجارة ال جتب فيه زكاة ,رواية ذهب املالكية يف

 ).3/155مصنف ابن أيب شيبة كتاب الزكاة باب من قال ليس يف احللي زكاة («) 1(
باب من قال ليس يف احللـي زكـاة  »مصنف ابن أيب شيبة«) 5/133للبيهقي كتاب الزكاة, باب زكاة احللي ( »واآلثار معرفة السنن«) 2(

)1/155.( 
 ).4/140كتاب الزكاة, باب زكاة احللي عاريته (  »سنن البيهقي«) 3(
 ).3/603( »املغين«) 4(
 ).3/278( »احلاوي«) 5(
إذا اختـذه إنسـان ألجـل الكـراء, فإنـه ال زكـاة فيـه, سـواء كـان املتخـذ لـه رجـًال أو امـرأة, وإمنـا إن احللـي « »:حاشية الدسـوقي«) جاء يف 6(

إن مـا يتخـذه «وجاء قول مشهور عن الباجي:  »نص على عدم وجوب الزكاة فيه؛ لئال يتوهم أنه كاملنوي به التجارة فيكون فيه الزكاة
 ).1/368( »أسهل املدارك«) 1/460( »سوقيحاشية الد« »الرجل للكراء من حلي النساء فيه الزكاة

 »املغين«) 6/31( »اجملموع«) 1/368( »أسهل املدارك«) 1/460( »حاشية الدسوقي«) 223, 2/222( »شرح فتح القدير) «7(
)3/603.( 
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 سبب الخالف:

نه مرة شبهه باحللي املتخذ من اللباس، ومرة شبهه بالترب املتخذ ول مالك يف احللي املتخذ للكراء أيرجع سبب اختالف ق
 .)1(للمعاملة

 األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول:

 اجلمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب الزكاة يف احللي املتخذ لإلجارة باملعقول وهو:استدل 

 .)2(الزكاة وهو وجوبففيما عداه يبقى على األصل  ,عد لالستعمال لصرفه عن جهة النماءا أأن الزكاة سقطت عمّ  -1

 .)3(نه معد للنماءأ -2

 أدلة أصحاب القول الثاني:

 ال جتب يف احللي املتخذ للكراء باملعقول وهو:استدل القائلون بان الزكاة 

 .)4(النتفاء القصد احملرم واملكروه ؛ال زكاة يف احللي املتخذ لإلجارة -1

 .)5(كأجرة العوامل من املاشية  ,لألجرةا على ما إذا اختذه ليعريه، وال أثر ال زكاة فيه قياسً  -2

 الرأي الراجح :

بدو يل أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من وجوب الزكاة يف احللي فإنه ي ,بعد هذا العرض آلراء الفقهاء
وذلك ألن األصل يف الذهب والفضة وجوب الزكاة، وإذا اختذ احللي للكراء فالبد من الرجوع به إىل حكم  ؛املعد لإلجارة

 علم.واهللا أ , غريهوالتوسل به إىل ,ا للنماءألنه باإلجارة أصبح معدًّ  ؛وهو وجوب الزكاة ,األصل

 ).1/251( »بداية اجملتهد, و�اية املقتصد«) 1(
 ).3/604،605( »الشرح الكبري«) 3/603( »املغين«) 2(
 ).2/104( »مغين احملتاج«) 6/31( »موعاجمل«) 3(
 ).2/104( »مغين احملتاج«) 4(
 ).6/31( »اجملموع«) 5(
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 المطلب الخامس

 )1(هل تجب الزكاة في الحلي الموقوف؟

 .هل جتب عليها الزكاة يف ذلك أم ال؟ ,ها لالستعمال على جهة معينةإذا وقفت املرأة حليَّ 

 للفقهاء يف ذلك رأيان:

 األول:

 .)2(ذهب احلنفية إىل أنه ال جيوز وقف املنقول

 الثاني: 

 وإمنا تسقط عنه. ,لة إىل أن احللي املوقوف ال جتب فيه الزكاةذهب الشافعية واحلناب

لعدم املالك  ؛اا، أو ينتفعون بأجرته املباحة، فال زكاة فيه قطعً ا مباحً ا على قوم يلبسونه لباسً لو وقف حليًّ «قال الشافعية: 
 .)3(»احلقيقي املعني

 .)4(»ويصح وقف احللي على اللبس والعارية«وقال احلنابلة: 

 ل ذلك:دلي

 .)5(»فكانت ال خترج زكاته ,فحبسته على نساء آل اخلطاب ,اا بعشرين ألفً ابتاعت حفصة حليًّ «ما رواه نافع قال: 

 وجه الداللة:

 األثر على سقوط حق الزكاة عن احللي املوقوف. دلَّ 

 الرأي الراجح:

ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة من أن احللي  فإنه يبدو يل أن الرأي الراجح هو ,بعد عرض آراء الفقهاء يف احللي املوقوف
 علم., واهللا أاملوقوف تسقط عنه الزكاة

ويف الصــحاح للمســاكني وقًفــا: حبســها، ووقفــت األرض والدابــة وكــل  »وقفــت األرض علــى املســاكني«) الوقــف لغــة: احلــبس, يقــال: 1(
 ).6/477( »وقف«مادة » لسان العرب«شيء. 

 علــى ملــك الواقــف, والتصــدق مبنفعتهــا, أو صــرف منفعتهــا علــى مــن أحــب, وهــو مــن التربعــات املندوبــة، قــال واصــطالًحا: حــبس العــني
 ).4/75( »حاشية الدسوقي«) 6/186( »شرح فتح القدير«. »وهو من خواص اإلسالم«النووي: 

 ).6/200( »شرح فتح القدير«. »وال جيوز وقف ما ينقل وحيول«) قال ابن اهلمام: 2(
 ).6/36( »موعاجمل«) 3(
 ).2/308البن قدامة املقدسي ( »املقنع يف فقه اإلمام أمحد«) 4(
) ومل أجـده بنصـه يف كتـب 2/109كتـاب الزكـاة, بـاب لـيس يف مـال املكاتـب زكـاة حـىت يعتـق (  »سـنن الـدارقطين«) األثر له شاهد يف 5(

 السنن.
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 المطلب السادس

 هل تجب الزكاة في الحلي المرهون؟

وما نراه من مظاهر  ,، ولكنين أراها حمتملة الوقوع يف هذا العصرأجدهاحبثت كثريًا عن هذه املسألة يف كتب الرتاث فلم 
وتقوم برهنه مقابل مبلغ من املال حلاجة  ,فمن املمكن أن تذهب امرأة ليست ميسورة حبليها الذي تتزين به ,الغالء يف كل شيء

فعندما تقوم  ,غري ذلك مما نراه ونسمعه, و كجهاز ابنة هلا، أو إجراء جراحة ألحد أفراد عائلتها، أو دفع قسط شيء ما  ,قوية
 .احللي؟هلذا فهل جتب عليها زكاة  ,هااهللا علي يسرها مقابل مبلغ من املال إىل أن يبرهن حليِّ 

ا، مث مباحً  إذا كان احللي المرأة تستعمله استعماالً «لقد سبقين القول يف ذلك الدكتور/ حممد عثمان شبري، حيث قال: 
، ولكنها قدمت نتفِ ألن حاجة املرأة إىل التزين والتجمل باقية ومل ت , فال زكاة فيه؛حلاجة من حاجاهتا األصلية نٍ يْ رهنته يف دَ 

 .)1(»احللي من الزكاة إعفاءفتقوم تلك احلاجة مقام حاجة التزين والتجمل من  ,نيْ وهي الدَّ  منهاعليها حاجة أقوى 

 المبحث الرابع 

 في مسائل في زكاة الحلي

 وفيه مثانية مطالب:

 .هل جتب عليها فيه زكاة؟  بلدها,ا يفها الذي يبلغ نصابً وتركت حليّ  ,إذا سافرت املرأة لسنوات عدةالمطلب األول: 

 زكاة حلي العجوز اليت مل تعد تستعمله.المطلب الثاني: 

 حكم زكاة حلي الصغرية اليت توفيت والدهتا وتركته هلا.المطلب الثالث: 

 .هل جتب عليها زكاة عن هذه املدة؟ بعد مدة,مث عاد إليها  ,هاحليّ  قَ رِ فيمن سُ المطلب الرابع: 

 .لكمية احللي الذي تستعمله املرأة؟ هل هناك حدٌّ  المطلب الخامس:

 .أم يف الزائد عن احلد املعتاد؟ ,هل جتب الزكاة يف مجيع احلليالمطلب السادس: 

 .؟نصاب احللي الذي جتب فيه الزكاة ما املعترب يفالمطلب السابع: 

 .هل جيوز ضم حلي الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب؟المطلب الثامن: 

) مطبـوع مـع أحبـاث فقهيـة يف 2/576دكتـور حممـد عثمـان شـبري ( »ةمـن الزكـا الـذهب والفضـةاالسـتعمال ومـدى اعتبـاره يف إعفـاء «) 1(
قضايا الزكاة املعاصرة, تأليف دكتور حممد سـليمان األشـقر دكتـور حممـد نعـيم ياسـني, دكتـور حممـد عثمـان شـبري, دكتـور عمـر سـليمان 

 األشقر.
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 األول المطلب

 ا في بلدهاها الذي يبلغ نصابً إذا سافرت المرأة لسنوات عدة وتركت حليّ 

 هل تجب عليها فيه زكاة؟

وفـــائض عـــن  ,االـــذي يبلـــغ نصـــابً  ب آخـــر لســـنوات طويلـــة، تاركـــة حليهـــاأو ألي ســـب ,إذا ســـافرت املـــرأة إىل أي بلـــد للعمـــل
 .فهل عليها فيه زكاة؟ ,حاجتها األصلية

 , ومبا استقرأته يف فقه الزكاة:مستعينة باهللا برأييفيها  وأقول ه,ألة يف كتب الفقمثل هذه املس أجدمل 

فيـه الزكـاة عــن املـدة الـيت مكثتهــا؛ ألن ووصـل جممــوع االثنـني إىل حـد الســرف ف ,غـريه اقتنــتأو أل�ـا  ,إذا مل تسـتعمله لقدمـه
احللـي واحلاجـة  لبقـاء صـورة ؛حل لالستعمال فال زكاة فيـهوهو صا ,أما إذا كانت حاجتها لالستعمال قائمة هذا احللي ال يستعمل،

ال زكـاة يف «قـال البهـويت:  ,وهو مقتضى قـول الشـافعية ,احلنابلة على أن لبس احللي ليس بشرط إىل االستعمال والتزين، فقد نصَّ 
 .)1(»عر أو يلبسومل يُ  ,معد الستعمال مباح أو إعارة ,فضة وأمباح لرجل أو امرأة من ذهب حلي 

 المطلب الثاني

 زكاة حلي العجوز التي لم تعد تستعمله

فتجـب الزكـاة  )3(ففيـه الزكـاة علـى املشـهور )2(بعـد كربهـا لعاقبتهـا أعدتـهلو كان احللي المرأة «: »حاشية الدسوقي«جاء يف  
 وعدم إعارته فأشبه الكنز. ,النقطاع حاجتها إىل التحلي به ؛يف حلي العجوز

 المطلب الثالث

 حلي الصغيرة حكم زكاة

 التي توفيت والدتها وتركته لها

 .هل يف احللي زكاة؟ ,وتركته البنتها الصغرية ,إذا توفيت امرأة ذات حلي بلغ النصاب

 بوجوب الزكاة يف احللي ما مل يعره وليه ملن يلبسه يف احلال.بلة على مثل هذه املسألة وقالوا احلنا نصَّ 

محــد علــى أ نــصَّ  ,ن مل يعــره ففيــه الزكــاة, وإفــإن فعــل فــال زكــاة ,فلوليــه إعارتــه , يلبســهلــو كــان احللــي ليتــيم ال«قــال املــرداوي: 
 .)4(ذكره مجاعة ,ذلك

 ).2/234للبهويت ( »كشاف القناع«) 3/89( »�اية احملتاج للرملي«) 1(
 ).1/460( »حاشية الدسوقي« »حوادث الدهر«بة: ) العاق2(
 ).1/460( »حاشية الدسوقي«)3(
 ).3/139للمرداوي ( »اإلنصاف«) 4(
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 المطلب الرابع
 ها ثم عاد إليها بعد مدةحكم من سرق حليّ 

 هل تجب عليها زكاة عن هذه المدة؟
, وأقـول فيهــا أجـد هلـذه املسـألة ذكـر يف كتـب الفقـهفلـم  ,قـلأو أكثـر أو أ مث عـاد إليهـا بعـد مـدة كسـنة ,حلـي املـرأة قَ رِ إذا ُسـ

ق منهـا فــال زكــاة رِ وُســ ,ال، فـإن كانــت تسـتعمله وتتــزين بـه �ـا كانــت تسـتعمل هــذا احللـي قبــل الســرقة أو, فهــذه السـيدة إمــا أيبـرأ
 ألنـه ؛ذلـك ففيـه الزكـاة ن غـاب أكثـر مـنوإ ,قل من سنة فال زكاة فيه, فإذا غاب عنها أان كانت تستعمله وترتكه مكنوزً وإ عليها,

 علم.واهللا أ ,معطل وغري معد لالستعمال

 المطلب الخامس
 هل هناك حد لكمية الحلي الذي تستعمله المرأة؟

 .ال تتجاوزه أم ال؟, فهل هناك حد معني ينبغي أمتلك كمية كبرية من الذهب والفضةإذا كانت املرأة ثرية 
 آراء: أربعةإىل يف ذلك اختلف الفقهاء 

 ي األول:الرأ
فيما  ,والتبذير اإلسرافذهب الشافعية يف الصحيح من مذهبهم واحلنابلة يف قول إىل تقييد احللي املستعمل بعدم جماوزة حد 

 .اإلسرافيتعلق مبجموع احللي املستعمل أو بآحاده، فال يصل جمموع احللي أو القطعة الواحدة منه إىل حد 
الصحيح ف ,ا يباح إذا مل يكن فيه سرف ظاهر، فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينارفإمن ,كل حلي أبيح للنساء«قال النووي: 

 .)1(»حترميه الذي قطع به كل معظم العراقيني
 .)2(»حترمي املبالغة يف السرف واألصح«وقال اخلطيب الشربيين: 

 الرأي الثاني:
 .ألكثرهوال حد  )3(ذهب احلنابلة يف ظاهر املذهب إىل أن قليل احللي وكثريه سواء يف اإلباحة

 الرأي الثالث:
 4.25وهي تعادل  )4(ذهب احلسن بن حامد احلنبلي إىل أنه يباح استعمال الذهب والفضة ما مل يبلغ ألف مثقال

 .)6(فإن بلغها حرم وفيه الزكاة )5(جمك

 ).2/107( »مغين احملتاج«) 6/34( »اجملموع«) 1(
 ).2/107( »مغين احملتاج«) 2(
 ).3/603( »املغين«) 3(
) درهم يوزن بـه مـا اختـري وزنـه 1و7/3اآلن درهم واحد وثالثة أسباع درهم (  ) املثقال: هو وزن معلوم قدره، وزنته  املثقال املتعامل به4(

به، وهو بالنسبة إىل رطل مصر الذي يوزن به عشر عشر رطل, وهو أحد مثاقيل الذهب، وال فرق بني الـدينار واملثقـال إال مـن حيـث 
) 1/340» (لسـان العـرب«كون مضروبًا وغري مضـروب. الشكل ذلك أن الدينار ال يكون إال نقًدا مضروبًا, أما املثقال فيمكن أن ي

 ).2/22( »السيل اجلرار«
 كجم.  4.25= 1000× 4.25جراًما, ومبا أن الدينار هو املثقال إذن  4.25) تقدم أن الدينار= 5(
 ).3/306( »املغين«) 6(
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 الرأي الرابع:

مل يصل إىل النصاب الذي  والفضة مانه جيوز استعمال الذهب إىل أ »شرح سنن أيب داود«وابن رسالن يف  ,ذهب اخلطايب
 .)1(فما زاد على النصاب ففيه الزكاة ,جتب فيه الزكاة

 األدلة والمناقشة

 أدلة الرأي األول:

 استدل أصحاب املذهب األول على ما ذهبوا إليه من عدم اجملاوزة والسرف بالسنة:

 ما« :فقال ,حديدمن  وعليه خامت - عليه وسلم صلى اهللا – ما روي عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إىل النيب -1
مث آتاه وعليه  »األصناممنك ريح  جدأيل  ما«فقال:  -حناس –مث آتاه وعليه خامت من صفر  »عليك حلية أهل النار أرىيل 

 .)2(»وال تتمه مثقاالً  ,من ورق«من أي شيء اختذ؟ قال: قال:  »ارم عنك حلية أهل اجلنة«خامت من ذهب فقال: 

 ه الداللة:وج

 وفيه دليل على حترمي خامت الذهب على الرجال. ,احلديث على عدم جماوزة حد االعتدال يف احللي املتخذ للتزين دلَّ 

 .)3(»اوعن لبس الذهب إال مقطعً  ,عن ركوب النمار -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  �ى«ما روي عن معاوية:  -2

 وجه الداللة:

ا ومل يصل إىل حد ألن املقطع هو ما كان يسريً  ؛واالعتدال يف لبس احللي ,احلديث على عدم اإلسراف يف التحلي دلَّ 
 اإلسراف.

 أدلة أصحاب الرأي الثاني:

 واملعقول: ,نه ال حد لقليل احللي وكثريه باألثراحلنابلة على ما ذهبوا إليه من أ استدل

 أما األثر:

ن إ«قلت:  »ال«قال:  »سالت جابر بن عبد اهللا عن احللي، فيه زكاة؟«عن أيب الزبري قال: ما رواه اجلوزجاين بإسناده 
 .)4(»وإن كان فيه يعار ويلبس«قال:  »احللي قد يكون فيه ألف دينار

 وجه الداللة:

 ألف دينار.هو األثر داللة ظاهرة على حد السرف والتبذير  دلَّ 

 ).2/582) أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة (4/116للخطايب ( »معامل السنن«) 1(
كتاب اللبس, باب ما جاء   »سنن الرتمذي«) 4223رقم  4/1805كتاب اخلامت, باب ما جاء يف خامت احلديد (  »سنن أيب داود«) 2(

 .»حديث غريب«) قال الرتمذي: 5/359( »مسند أمحد«) 1785رقم  4/248يف اخلامت احلديد (
 ).831رقم  19/355للطرباين ( »املعجم الكبري«) 4/96( »مسند أمحد«) 3(
) بلفــظ 4/138( »احللــي«للبيهقــي كتــاب الزكــاة, بــاب مــن قــال ال زكــاة يف  »الســنن الكــربى«) مل أجــده هبــذا الفــظ, ولكــن جــاء يف 4(

 مقارب.
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 وأما المعقول:

 .)1(فال جيوز تقييده بالرأي والتحكم ,ا من غري تقييدقً التحلي مطل أباحفإن الشرع 

 أدلة الرأي الثالث:

 واملعقول. ,استدل ابن حامد احلنبلي على ما ذهب إليه من أن استعمال احللي مباح ما مل يصل إىل ألف مثقال باألثر

 أما األثر:

 »ألف دينار«فقيل له:  »ال«قال:  »كاة؟سئل جابر عن احللي هل فيه ز «فما رواه أبو عبيد عن عمرو بن دينار قال: 
 .)2(»كثريلن ذلك إ«فقال: 

 وجه الداللة:

 ومبالغة. ,وتبذير ,أن احللي إذا بلغت قيمته ألف دينار كان فيه إسراف

 مناقشة هذا الدليل:

مث  )3(خالفه همث روي عن ,ناقش احلنابلة هذا الدليل بأن حديث جابر ليس بصريح يف نفي الوجوب، وإمنا يدل على التوقف
والتقييد بالرأي املطلق والتحكم غري  ,تقييد فال يبقى قوله حجة ,ا بغريأن قول جابر هو قول صحايب خالفه غريه ممن أباحه مطلقً 

 .)4(جائز

 وأما المعقول:

 .)5(وال حيتاج إليه يف االستعمال ,واخليالء ,فإنه خيرج إىل السرف

 أدلة الرأي الرابع:

عن لبس الذهب إال  -صلى اهللا عليه وسلم-�ى رسول اهللا «لى ما ذهبوا إليه حبديث معاوية: استدل أصحاب الرأي ع
 .»امقطعً 

 وجه الداللة:

 .األغنياءيف احلديث القليل، وكره منه الكثري الذي هو عادة كثري من  »املقطع«ـ أن املراد ب

 الرأي الراجح:

 أصـحاب القـول األول إليـه إىل مـا ذهـب أميـلفـإين  ,دت علـى بعضـهاواملناقشـات الـيت ور  ,وأدلـتهم ,بعد عـرض آراء الفقهـاء
 ا، وقـــالفً اســـر إ فا يعـــدُّ اســـر إه العـــرف ويرجـــع يف ذلــك إىل العـــرف، فمـــا عـــدَّ  ,الــذي قيـــد احللـــي بعـــدم جمـــاوزة حـــد اإلســـراف والتبـــذير

 ).3/603( »املغين«) 1(
بـاب مـن كتـاب الزكـاة,   »مصـنف ابـن أيب شـيبة«) 4/138للبيهقي كتاب الزكاة, باب من قـال ال زكـاة يف احللـي ( »السنن الكربى«) 2(

 ).3/155قال ليس يف احللي زكاة (
 ) هو حديث اجلوزجاين السابق.3(
 ).3/604( »املغين«) 4(
 ).3/603( »املغين«) 5(
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وال زينــة يف  ,ن املبــاح مــا يتــزين بــهأل »رمــة, كخلخــال للمــرأة وزنــه مائتــا دينــارن املبالغــة يف الســرف حمإ«: »مغــين احملتــاج«صــاحب 
 ا.فما خرج عن ذلك كان إسرافً  ,والعربة يف ذلك بعرف أمثال املرأة يف البلد اليت هي فيها ,ذلك، بل تنفر منه النفس الستبشاعه

ل : قا -صلى اهللا عليه وسلم-ألن النيب  ؛ففيه نظر ,وأما ما ذهب إليه احلنابلة من إطالق حد التزين بالذهب والفضة
 .)1(»وال خميلة ,والبسوا يف غري سرف ,واشربوا ,كلوا«

فغــري  ,وأمـا مــا ذهــب إليـه ابــن حامــد فإنــه اسـتند إىل قــول صــحايب خالفـه فيــه غــريه، وأمــا مـا ذهــب إليــه اخلطـايب وابــن رســالن
 وإمنا يرتبط بالعرف والعادة. ,ألن حد السرف واخليالء ال يرتبط مبقدار معني ؛مسلم

ن من الناس من يتخذ من احللي واجلواهر وسيلة من وسائل هتريب النقود، والتهرب من إ«يوسف القرضاوي: / وقال الدكتور
فمـا اختـذ منهـا للحليـة  ,واجلـواهر النفيسـة ,وكل األحجار الكرمية ,واملاس ,والياقوت ,فينبغي أن يكون هذا هو حكم اللؤلؤ ,الزكاة

 .)2(»فهو من اإلسراف احملرم ,، وما جاوز املعتاد جماوزة بينةوالزينة ومل يبلغ درجة اإلسراف فال زكاة فيه

 المطلب السادس
 هل تجب الزكاة في جميع الحلي
 أم في الزائد عن الحد المعتاد؟
 .؟املعتادأم يف الزائد عن احلد  ,إذا وجبت الزكاة يف احللي الذي جاوز احلد املعتاد، فهل جتب الزكاة يف كل احللي

 .)3(»فتجب الزكاة يف مجيعه فيما يظهر، ال يف القدر الزائد«: »اية احملتاج�«قال الرملي يف 

ا يف ولكـن هـذا لـيس عاًمـكفـري عـن الغلـو يف اسـتعمال املبـاح, وجب الزكاة يف اجلميـع كنـوع مـن التدو من قول الرملي أنه أويب
 .)4(كأسورة أو خلخال  ,لي، وإمنا هي خاصية باملصوغ الذي ال تتعدد آحادهمجيع احل

ال « :مث قال يف شرح ذلـك )5(»كخلخال وزنه مائتا دينار  ,واألصح حترمي املبالغة يف السرف«: »مغين احملتاج«حيث جاء يف 
 .)6(»خل لتلبس الواحد منها بعد الواحدوخال أساورحيرم اختاذ 

ب الزكـاة يف احلـد الزائـد عـن وجتـ ,أن املصوغات اليت تتعدد آحادها يعفـى احلـد املسـموح للتـزين بـه مـن الزكـاة فيفهم من ذلك
 احلد املعتاد.

) واحلـــاكم يف 5/181( »مســـنده«)  أمحـــد يف 5/2181( )قُـــْل َمـــْن َحـــرََّم زِيَنـــَة اهللاِ  () أورده البخـــاري يف كتـــاب اللبـــاس معلًقـــا بـــاب 1(
 صححه احلاكم, ووافقه الذهيب عن بن عمرو.) و 4/135( »املستدرك«

 ).1/335للقرضاوي ( »فقه الزكاة«) 2(
 ).3/95للرملي ( »�اية احملتاج«) 3(
 ).2/584( »أحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرة«) 4(
 ).2/107( »مغين احملتاج«) 5(
 ) نفس املرجع السابق.6(
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 المطلب السابع
 ي تجب فيه الزكاةما المعتبر في نصاب الحلي الذ

 الوزن أم القيمة؟

 ؟.هل الوزن أم القيمة ,اختلف الفقهاء فيما يعترب يف نصاب احللي الذي جتب فيه الزكاة إذا اختلفت قيمته ووزنه

 وهلم يف ذلك رأيان:

 األول:الرأي 

 واحلنابلــة يف ظــاهر املــذهب إىل أن املعتــرب يف نصــاب احللــي الــذي جتــب فيــه الزكــاة ,واملالكيــة ,هــب مجهــور الفقهــاء احلنفيــةذ
 .الوزن

 .»اال تزيد قيمته شيئً  ,فعليه نصف مثقال ,إذا كان وزن احللي عشرين، وقيمته ثالثون«قال مالك: 

, وإن ا ففيـه الزكـاةن بلـغ مـائتني وزنًـ, مل يكـن عليـه زكـاة، وإدون املـائتني ووزنـه ,ا قيمتـه مائتـا درهـملـو ملـك حليًّـ«محـد: قال أ
 ,علقـة بالقيمـةتألن الزكـاة م ؛ا ففيه الزكاةالفضة نصابً , فإذا بلغت قيمته بالذهب و إال إذا كان احللي للتجارة فيقوم نقص يف القيمة

 .»وما مل يكن للتجارة فالزكاة يف عينه

 الثاني:الرأي 

فــالعربة بقيمتــه ال بوزنــه خبــالف احللــي  ,إذا اختلفــت قيمتــه ووزنــهوابــن عقيــل إىل أن احللــي  ,ية واحلنابلــة يف قــولذهــب الشــافع
أو أن يدفع مـا يسـاوي ربـع عشـره مـن  ,وقيمته ثالمثائة ختري بني أن خيرج ربع عشره ,احملرم لعينه، ولو كان له حلي وزنه مائتا درهم

 .)1(اا سبعة ونصف نقدً خيرج مخسة مصوغة قيمته :أي ؛جنسه

 .)2(»ففيه الزكاة ,الصنعةوزنه تسعة عشرة، وقيمته عشرون ألجل حليًّا لو ملك «قال ابن عقيل: 

 األدلة:

 أدلة أصحاب الرأي األول:

 واملعقول: ,واحلنابلة على ما ذهبوا إليه من أن املعترب يف نصاب احللي الوزن بالسنة ,واملالكية ,استدل احلنفية

 ة:أما السن

 .)3(»من الورق صدقة أواقليس فيما دون مخس «:  - صلى اهللا عليه وسلم -فقوله 

 : وجه الداللة

 فاالعتبار يف زكاة احللي يكون بالوزن. ,باالواقي :أي ؛حدد النصاب بالوزن - صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول 

) 6/37( »اجملمـــوع«) 1/455( »حاشـــية الدســـوقي«) 1/367( »د املســـالكأســـهل املـــدارك شـــرح إرشـــا«) 1/410( »املبســـوط«) 1(
 ).3/605( »املغين«) 2/105( »مغين احملتاج«

 ).3/605( »املغين«) 2(
 ) سبق خترجيه.3(
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 :أما المعقول
 ال بصفته كالدراهم املضروبة. ,فتعلقت الزكاة بوزنه ,فإنه نصاب من جنس األمثان -1 

فكمـا  ة بالصناعة كزيادهتا بنفاسة جوهره,ألن زيادة القيم ؛فال تعترب قيمة الدنانري املضروبة ,نه مال جتب الزكاة يف عينهأ -2
 .)1(خركان نفيس اجلوهر كذلك اآلال جتب الزيادة فيما  

 أدلة أصحاب المذهب الثاني:
 :وهون املعترب يف احللي القيمة باملعقول استدل الشافعية ومن وافقهم على أ

 فوجب اعتبارها كاجلودة يف سائر أموال الزكاة. ,هلا قيمة مقصودة بأن الصناعة صارت صفة للنصا -1
رديء والثمار، فإنه ال جيزئه إخراج  ,واحلبوب ,واملواشي ,والفضة ,ا كاجليد من الذهبأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته مجيعً  -2
 .)2(كذلك هناد  عن جيِّ 

 الرأي الراجح:
 الـرأي هـل املعتـرب يف نصـابه الـوزن أم القيمـة؟ فإنـه يبـدو يل أن ,بعد عـرض آراء الفقهـاء يف احللـي الـذي اختلفـت قيمتـه ووزنـه

يف  وذلـك ألن الصـنعة والصـياغة يف عصـرنا هلـا اثـر ؛ومن وافقهم من أن املعترب يف احللي القيمة ,الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية
 ,فكـذلك هنـا ,وتقوم يف زكاة عروض التجـارة ,اكما أن الصياغة معتربة شرعً   ,زيادة قيمة احللي، وهذا إمنا يعمل به ملصلحة الفقراء

 علم.واهللا أ
 المطلب الثامن

 هل يجوز ضم الذهب إلى الفضة
 في تكميل النصاب؟

, خــر مت عنــدها النصــابآلحـدمها إىل ا, وإذا ضــم أبقـل مــن النصــا, وكــل منهمــا أا مــن الـذهب والفضــةإذا ملكـت املــرأة حليًّــ
 .خر لتكميل النصاب؟فهل جيوز ضم أحدمها إىل اآل

 إىل رأيني: يف ذلك اختلف الفقهاء

 الرأي األول:

والزيديــة، وبــه قــال  )3(واحلنابلــة يف روايــة ,واملالكيــة ,وبــه قــال احلنفيــة ,جيــوز ضــم حلــي الــذهب إىل الفضــة لتكميــل النصــاب
 وقتادة. ,وزاعياأل

 الرأي الثاني:

 ,وأيب ثـــور ,وداود الظـــاهري ,محـــد يف روايـــة, وأوبـــه قـــال الشـــافعي ,ال جيـــوز ضـــم حلـــي الـــذهب إىل الفضـــة لتكميـــل النصـــاب
 .)4(وغريهم

 .3/605) املغين 1(
 ) املرجع السابق.2(
م ومجاعة، وقطـع يف روايـة حنبـل أنـه ال زكـاة عليـه إن األمام أمحد توقف عن ضم أحدمها إىل اآلخر يف رواية األثر «: »املغين«) وجاء يف 3(

 ).3/597( »الشرح الكبري«) 3/591( »املغين« »حىت يبلغ كل واحد منهما نصابًا، وذكر اخلرقي عنه روايتني...
الشرح «) 3/591( »املغين«) 6/17( »اجملموع«) 1/257( »بداية اجملتهد«) 1/367( »أسهل املدارك«) 1/408( »املبسوط«) 4(

 ).4/184( »احمللى باآلثار«) 3/597( »الكبري
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 سبب الخالف:

وهـو كو�مـا رءوس  ,أم لسـبب يعممهـا ,الف الفقهاء إىل أن كـل مـن الـذهب والفضـة جتـب فيـه الزكـاة لعينـهتخيرجع سبب ا
 .ال؟أمو 

حـدمها إىل مهـا جنسـان, ال يضـم أ«قـال:  ـ ولذلك اختلف النصاب فيهمـاـ أن املعترب يف كل واحد منهما هو عينه  فمن رأى
 .»كاحلال يف البقر والغنم  ,الثاين

 .)1(وجب ضم بعضهما إىل بعضأ :ملعترب فيهما كو�ما رءوس أموالأن ا ومن رأى

 األدلة:

 أدلة أصحاب المذهب األول:

 واملعقول: ,ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول باألثرعلى استدل 

 األثر:أما 

 .)2(»الزكاة ؛ إلجيابالفضةمن السنة أن يضم الذهب إىل «نه قال: فما رواه بكري بن عبد اهللا بن األشج أ

 وجه الداللة:

 .)3(- صلى اهللا عليه وسلم - اهللا رسولأن مطلق السنة ينصرف إىل سنة 

 أما المعقول:

 كالسود مع البيض.  باآلخرحدمها , فيكمل نصاب آخراب اآلحدمها مبا يكمل به نص�ما ماالن يكمل نصاب أأ -1

وحلـي ملـن يريـدها  ,البياعـات وأمثـان ,روش اجلنايـات, وأفإ�مـا قـيم املتلفـات ,فيهمـا متحـدة واألصـول ,أن نفعهما واحد -2
 .)4(امأصلهواحد، وهو املالية القائمة باعتبار  ووجوب الزكاة فيهما باعتبار معىن ,فأشبه النوعني ,لذلك

 أدلة أصحاب المذهب الثاني:

 واملعقول: ,استدل الشافعي ومن وافقه على ما ذهب إليه بالسنة

 أما السنة: 

 .)5(»ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة«:  - صلى اهللا عليه وسلم -فقوله 

 ).1/257( »بداية اجملتهد«) 1(
البـن عبـد  »االسـتذكار«) حبثت عنه يف كتب السنة فلم أجده، ومل أجد عن بكري إال يف األموال أنه قال يف التـرب زكـاة, ولكـن جـاء يف 2(

البـن عبـد  »االسـتذكار«ورمبا كان بكري مـن هـؤالء  »إىل الدراهم تضم الدنانري«الرب بعد أن ذكر آراء كل الفقهاء, قال وقال آخرون: 
 ).9/41( الذهب والفضةالرب, كتاب الزكاة, باب الزكاة يف العني من 

 ).1/409( »املبسوط«) 3(
 ).3/591( »املغين«) 1/409املبسوط («) 4(
 ) احلديث سبق خترجيه.5(
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 وجه الداللة: 

نصــاب النـــوع الواحـــد،  إكمـــالفالبـــد مــن  حــدد النصـــاب بنــوع واحـــد وهـــو الفضــة, - ســـلمصـــلى اهللا عليــه و  -أن الرســول 
 واحلديث مل يرد فيه ضم.

 أما المعقول:

 .)1(خر كأجناس املاشية, فال يضم أحدمها إىل اآلأ�ما ماالن خيتلف نصاهبما

 المناقشة

 مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

 اأمثانً فالفلوس قد تكون  ,األشياء غري مسلم أمثانبأن قولكم بأ�ما  من املعقوله أصحاب املذهب األول نوقش ما استدل ب
 اأمثانًــكمـا أن كو�مـا   ,العـروض هبـذه العلـة فـزكِ  اأمثانًـفتكـون  ,كلهـا قـد يبـاع بعضــها بـبعض  واألشـياء ,كهـا علـى هـذا الـرأيا فز أيًضـ

 اإلبل والبقر يف الزكاة. مجعوا بنيال يوجب ضمهما يف الزكاة, وإذا كان كذلك, فا لألشياء

 .»النص فرق بينهما«فإن قيل: 

فإن   أو جنسني, اا واحدً فال خيلو الذهب والفضة من أن يكونا جنسً  ,ن النص فرق بني الذهب والفضة يف الزكاةرد ذلك: بأ
 .)2(إال بنص وارد يف ذلك زنسني فاجلمع بني اجلنسني ال جيو ن كانا ج، وإحدمها باآلخر متفاضالً ا فحرموا بيع أا واحدً كانا جنسً 

 مناقشة أدلة الرأي الثاني:

 .)3(س عليه, فقن احلديث خمصوص بعروض التجارةين من السنة بأنوقش ما استدل به أصحاب الرأي الثا

 الرأي الراجح:

اء أصـحاب أن مـا ذهـب إليـه مجهـور الفقهـ ـ واهللا اعلـمـ فإنـه يبـدو يل  ,ومناقشـة بعضـها ,وأدلـتهم ,بعـد عـرض آراء الفقهـاء
, وهـذا ا واحـدمـونفعه ,وذلـك أل�مـا أمثـان لألشـياء ؛املذهب األول القائـل بأنـه جيـوز ضـم الـذهب إىل الفضـة يف تكميـل النصـاب

 نفع ملصلحة الفقراء.أ

 ).3/591( »املغين«) 1(
 ).4/192( »احمللى باآلثار«) 2(
 ).3/591( »املغين«) 3(

                                        



 الخاتمة
 األحكام اليت تتعلق بزكاة حلي املرأة فقد انتهيت إىل اآليت:بعد عرض 

والـبعض  اجراًمـ 594ن مقدار نصـاب الفضـة , وأاا تقريبً جرامً  85ديث هو مقدار نصاب حلي الذهب بالتقومي احلأن  -1
 ا.جرامً  595قال 

قــد رجحــت رأي القــائلني بعــدم ول بــني جميــز للزكــاة ومــانع هلــا, لــف الفقهــاء يف وجــوب الزكــاة فيــهأن زكــاة حلــي املــرأة اخت -2
 يف حلي املرأة.وجوب الزكاة 

 وغري ذلك مما ليس بذهب أو فضة. ,والعقيق ,واملاس ,والزبرجد ,والياقوت ,رجانوامل ,أن الزكاة ال جتب يف حلي اللؤلؤ -3

نه مل خيرج عن االستعمال أل ؛أن حلي الذهب والفضة املكسور الذي ال أثر النكساره يف االستعمال ال جتب فيه الزكاة -4
أمــا إذا نــوى  كــاة,احبه إصــالحه جتــب فيــه الز صــ ومل ينــوِ  ,املتهشــم الــذي ال ميكــن اســتعماله إال بالصــياغة أمــا احللــي املبــاح,

 إصالحه فال زكاة فيه.

 أن احللي املباح إذا أعري لعرس أو غريه من وجوه االنتفاع واالستعمال املباح ال جتب فيه الزكاة.  -5

 أن احللي املعد لإلجارة جتب فيه الزكاة. -6

 أن احللي املوقوف على جهة معينة ال جتب فيه الزكاة. -7

أما إذا مل تعد يف حاجة السـتعماله بـأن  ستعمال احللي باقية فال زكاة فيه,وكانت حاجتها ال ,ذا سافرت صاحبة احلليإ -8
 ووصل جمموع االثنني إىل حد السرف أو لقدمه ففيه الزكاة. ,اقتنت غريه

 أن الزكاة جتب يف حلي العجوز اليت أعدته بعد كربها لعاقبتها. -9

 فال زكاة فيه. أعارهوإذا  ة إذا مل يعره وليها ففيه الزكاة,ذي ورثته من والدهتا املتوفاأن حلي الصغرية ال -10

ن كانـت ال عمله قبل السرقة فال زكاة فيه، وإن كانت تستا أو أكثر إومكثه عامً  ,أن احللي العائد لصاحبته بعد سرقته -11
 ا ففيه الزكاة.تستعمله وتركته كنزً 

, وإىل القـدر الـذي يتحلـى واملرجـع يف ذلـك إىل العـرف ,يصـل إىل حـد اإلسـراف والتبـذير د أالأن احللي املستعمل البـ -12
 وتكون الزكاة يف الزائد عن احلد املعتاد. ,وإذا زاد عن حد العرف ففيه الزكاة به مثيالهتا,

لصــياغة أثرمهــا يف صــنعة ول؛ ألن للووزنــه القيمــة أن املعتــرب يف نصــاب احللــي الــذي جتــب فيــه الزكــاة إذا اختلفــت قيمتــه -13
 زيادة القيمة.

 الفضة إلخراج الزكاة. وأنه جيوز تكميل النصاب من الذهب أ -14
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 فتاوى وتوصيات 
 الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة

 الشارقة -العربية المتحدة  اإلماراتالمنعقدة في دولة 
 م1996بريل إ 4-3 هـ الموافق1416ذي القعدة  16-14في 

 يات زكاة الحلي:توص

وبعد دراسة هذا املوضـوع مـن جوانبـه املختلفـة،  »حكم الزكاة يف حلي النساء املعد لالستعمال«عرضت الندوة موضوع  -1
 :اإلسالميتبني أن هناك اجتاهني يف الفقه  املقدمة األحباثواالستماع إىل النقاش حول 

 : يرى وجوب الزكاة يف حلي النساء.حدهماأ

 دم وجوب الزكاة فيها.: يرى عالثاني

 مبا يرتجح عندهم. الرأينيبأحد  واإلفتاءيرى املشاركون يف الندوة أن لكل االجتاهني حجته ودليله، فيسع أهل العلم األخذ 

 الضوابط التالية: وجوب الزكاة يف حلي النساء تراعى عند األخذ بعدم -2

 ا كالتزين حبلي على صورة متثال.حمرمً  ستعماالً ا، فتجب الزكاة فيما يستعمل اأن يكون االستعمال مباحً  -أ

 فإذا قصد به االدخار واالجتار فتجب فيه الزكاة. ,أن يقصد باحللي التزين -ب

 كمن يدخره لتحلية زوجته يف املستقبل.  ,أن يكون االستعمال يف حاجة آنية غري مستقبلية بعيدة األجل -جـ

ب الزكاة يف احللي املتهشم الذي ال يسـتعمل إال بعـد صـياغة وسـبك، ويسـتأنف ولذا جت به؛ ا للتزينأن يبقى احللي صاحلً  -د
 من وقت هتشمه. له حوالً 

فتجـب  ,ف والتبـذيراسـر ا، أمـا إذا بلغـت حـد اإلرفًـيف حـدود القصـد واالعتـدال عُ مـن احللـي أن تكون الكميـة املسـتعملة  -هـ
 الزكاة فيما زاد عن حد االعتدال.

 اجراًمــ 595( مائتــا درهــم  ونصــاب الفضــة ,مــن الــذهب اخلــالص ا)تقريبًــ اجراًمــ 85(ا ارً نصــاب الــذهب عشــرون دينــ -3
 ويراعى يف تقدير نصاب احللي الذي جتب فيه الوزن ال القيمة احلاصلة من الوزن والصياغة. ,من الفضة اخلالصة )اتقريبً 

 ن معدة للتجارة.فضة كالياقوت والآللئ ليس فيها زكاة ما مل تكاحللي من غري الذهب وال -4
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 مصادر ومراجع البحث
 القرآن الكريم :أوالً 

 ا: كتب التفسير:ثانيً 

 بـع عيســىط هـــ) حتقيـق علــي حممـد البجــاوي,468, (ت العـريبعبــد اهللا املعـروف بــابن أليب بكــر بـن  »حكـام القـرآنأ« -1
 .م)1968-هـ 1387(احلليب 

طبـع  م,2001 -هــ 1421بعة األوىل, طال الرازي اجلصاص, أمحد بن علي  حلجة اإلسالم أيب بكر »حكام القرآنأ« -2
 .لبنان ,بريوت

, لبنــان, الطبعــة بــريوت ,دار الكتــب العلميــةطبــع  , لإلمــام فخــر الــدين الــرازي »مفــاتيح الغيــب«أو  »التفســري الكبــري« -3
 .م)1990- هـ1411األوىل (

 , لبنــانبــريوت ,دار الكتــب العلميــةري القــرطيب, طبــع حممــد بــن أمحــد األنصــاأليب عبــد اهللا  »اجلــامع ألحكــام القــرآن« -4
 .م)1993-هـ 1413(

 ا: الحديث وشروحه:ثالثً 

حتقيــق حميــي الــدين عبـــد  هـــ)275ســليمان بــن األشــعث السجســتاين األزدي (ت للحــافظ أيب داود  »ســنن أيب داود« -1
 املكتبة العصرية.احلميد, طبع 

حبيـدر آبــاد الــدكن جملـس دائــرة املعـارف العثمانيــة   بـن علــي البيهقـي, طبــعأمحــد بـن احلســني أليب بكـر »السـنن الكــربى« -2
 اهلند, الطبعة األوىل.

 دار احلديث.طبع  هـ)279(ت  أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة (اجلامع الصحيح) »سنن الرتمذي« -3

طبــع دار  »قطينالــدار غــين علــى التعليــق امل«وبذيلــه هـــ) 385لإلمــام علــي بــن عمــر الــدارقطين (ت  »الــدار قطــينســنن « -4
 .احملاسن للطباعة

هــ 1407(الطبعـة الثالثـة ,دار اليمامـةبن إمساعيل البخاري اجلعفـي, طبـع أيب عبد اهللا حممد إلمام ل »صحيح البخاري« -5
- 1987(. 

عبـــد هــــ) حتقيـــق حممـــد فـــؤاد 261القشـــريي النيســـابوري (ت حلســـني مســـلم بـــن احلجـــاج أيب اإلمـــام ل »صـــحيح مســـلم« -6
 .م)1991 -هـ 1412, الطبعة األوىل (القاهرة, دار احلديث الباقي, طبع

 حافظ الذهيب, طبعلل »التلخيص«وبذيله  ,افظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوريمام احللإل »املستدرك على الصحيحني« -7
 , بريوت, لبنان.دار املعرفة

 املكتب اإلسالمي.طبع » واألفعالعمال يف سنن األقوال منتخب كنز ال«وهبامشه  »محد بن حنبلاإلمام أمسند « -8
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حممد بـن أيب شـيبة إبـراهيم بـن عثمـان أيب بكـر بـن أيب شـيبة الكـويف  افظ عبد اهللا بنمام احللإل »مصنف ابن أيب شيبة« -9
 .م)1988 -هـ 1409, الطبعة األوىل (اهلند ,الدار السلفية بومبايطبع  هـ)235العبسي (ت 

حتقيــق حبيــب احلمــن  هـــ)211(ت  للحــافظ الكبــري أيب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين »الــرزاق مصــنف عبــد« -10
 م).1970-هـ 1390األعظمي, طبع  منشورات اجمللس العلمي, الطبعة األوىل (

ىل هــ) وهـو شـرح سـنن أيب داود, الطبعـة األو 388(ت  اخلطـايب البسـيتمحد بن حممـد سليمان إلمام ل »معامل السنن« -11
 م).1933 -هـ 1353(

, الطبعـــــة حلـــــب ,دار الــــوعيطبـــــع  هـــــ )458(ت  لبيهقـــــييب بكـــــر أمحــــد بـــــن احلســــن األ »معرفــــة الســـــنن واآلثــــار« -12
 .م) 1991 -هـ 1411األوىل(

 دار إحياء الكتب العربية. , طبع نسإلمام مالك بن أل »املوطأ« -13

 -هـــــ 1415( مكتبــــة املعــــارف حممــــود الطحــــان, طبــــع هـــــ) حتقيــــق360حــــافظ الطــــرباين (ت لل »املعجــــم الكبــــري« - 14
 .م) الطبعة األوىل1995

سليمان بن خلـف أيب الوليد تأليف القاضي  » -رضي اهللا عنه –إمام دار اهلجرة مالك بن أنس  وطأاملنتقى شرح م« -15
 .هـ)1331( هـ) طبع مطبعة السعادة, الطبعة األوىل494(ت  بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي

قاضي قضاة القطر اليماين حممـد بـن علـي بـن حممـد ل »خبارشرح منتقى  األ األخياروطار من أحاديث سيد نيل األ« -16
 ., لبنانبريوت ,دار الكتب العلميةطبع  هـ)1255الشوكاين (ت 

 :اللغةا: كتب رابعً 

 بريوت. ,لدار اجلبتأليف جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي, طبع  »القاموس احمليط «-1 

 بريوت. ,دار صادر مال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن منظور, طبعجل »لسان العرب« -2

 .الطبعة الثالثة ,جممع اللغة العربية , طبعجملمع اللغة العربية »املعجم الوسيط« -3

 ا: كتب الفقه:خامسً 

 كتب الفقه الحنفي:  -أ

للطباعـة والنشـر, بــريوت,  دار إحيـاء الـرتاث العـريبطبـع  »رد احملتـار علـى الـدر املختــار« املسـماة »حاشـية ابـن عابـدين« -1
 .م)1987 -هـ 1407, الطبعة الثانية (بريوت لبنان,

(ت  ابن اهلمـام احلنفـيإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندري املعروف بل »شرح فتح القدير« -2
, بــريوت ,دار الكتــب العلميــةطبــع  هـــ)593علــي بــن أيب بكــر املرغينــاين (ت ل »شــرح بدايــة املبتــدئ دايــةشــرح اهل«علــى  هـــ)681
 .لبنان

 دار الفكر.حممد بن أيب سهل السرخسي, طبع بكر  شمس الدين أيبل »املبسوط« -3
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 الفقه المالكي: -ب

  .دار الفكر بن حسن الكشناوي, طبعيب بكر أل »مام األئمة مالكالسالك يف فقه إ إرشاداملدارك شرح  أسهل« -1

دار الكتـــب القــرطيب, طبـــع  بــن رشـــدحممـــد بـــن أمحــد بـــن حممــد بـــن أمحـــد أليب الوليــد  »و�ايــة املقتصـــد ,بدايــة اجملتهـــد« -2
 ., لبنانبريوت ,العلمية

دار  , طبـعحممـد علـيشالشـيخ شـرح وهبامشه  »لدرديريب الربكات سيدي أمحد احاشية الدسوقي على الشرح الكبري أل« -3
 إحياء الكتب العربية.

 كتب الفقه الشافعي:  -جـ

هــ) حتقيـق الـدكتور حممـود مطرحـي, طبـع دار 676مام أيب زكريا حييي بن شرف النـووي (تلإل »اجملموع شرح املهذب« -1
 الفكر.

 املكتبة التوفيقية. للشربيين, طبع »املنهاج ألفاظمغين احملتاج إىل معرفة معاين « -2

 مصطفى احلليب. , طبعلرمليشمس الدين بن شهاب ال »احملتاج إىل شرح املنهاج�اية « -3

 الفقه الحنبلي: -د

ـــراجح مـــن اخلـــالف« -1 ـــدين أيب احلســـن علـــي بـــن ســـليمان املـــرادي, طبـــعل »اإلنصـــاف يف معرفـــة ال مطبعـــة الســـنة  عـــالء ال
 م).1955 -هـ 1374, الطبعة األوىل (احملمدية

 دار احلديث. , طبعاملقدسيالبن قدامة  »الشرح الكبري«يه ويلالبن قدامة  »املغين« -2

 الرياض. ,مكتبة الرياض احلديثة , طبعالبن قدامة املقدسي »محد بن حنبل الشيباينمام السنة أاملقنع يف فقه إ« -3

 الفقه الظاهري:كتب  -هـ

  .الفكريمان البنداري, طبع دار بن أمحد بن سعيد بن حزم, حتقيق عبد الغفار سلأليب حممد  »باآلثاراحمللى « -1

 :األمامية الشيعةكتب  -و

 منشورات دار مكتبة احلياة. , طبعيلبن احلسن بن أيب زكريا بن سعيد اهلذأليب جعفر  »شرائع اإلسالم« -1

 كتب الشيعة الزيدية:  -ز

 قيـق حممـود إبـراهيم زايـد, طبـع, حتلشـوكاينشـيخ اإلسـالم حممـد بـن علـي ال »السيل اجلرار املتدفق على حـدائق األزهـار« -1
 بريوت. ,دار الكتب العلمية

 باضية:كتب اإل  -حـ

 جدة. , اململكة العربية السعودية,اإلرشادمكتبة  البن اطفيس, طبع »شرح كتاب النيل وشفاء العليل« -1

 ا: كتب التراجم والتاريخ:سادسً 
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 مطبعة الشعب.طبع  حلسن علي بن حممد اجلزري,أيب ا األثريبن عز الدين ال »الغابة يف معرفة الصحابة أسد« -1

 دار �ضة مصر.طبع  هـ)852البن حجر العسقالين (ت  »يف متييز الصحابة اإلصابة« -2

 ,دار الكتـــب العلميـــةطبـــع  هـــ)676لإلمــام أيب زكريـــا حميـــي الـــدين بــن شـــرف النـــووي (ت  »واللغـــات األمســـاءهتــذيب « -3
 ., لبنانبريوت

 ا: كتب أخرى:سابعً 

 مؤسسة ناصر للثقافة. القاسم بن سالم, طبعأيب عبيد لعامل والفقيه والنحوي واملوسوعي ل »األموال« -1

 ., حتقيق فؤاد عبد املنعم أمحدابن املنذرإلمام ل »اإلمجاع« -2

جنـم الـدين حممـد  مـدحمل يف الفقـه املقـارن رسالة ماجسـتري »الفقهية املتعلقة هبا واألحكام ,واملقاييس ,واملكاييل ,املوازين« -3
 والقانون بالقاهرة. لكردي, مقدمة لكلية الشريعةأمني ا

 مكتبة وهبة. يوسف القرضاوي, طبع »فقه الزكاة« -4

 دار النفائس.طبع  –خنبة من العلماء  -تأليف  »حباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرةأ« -5
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