حلِيِّ
َزكَاةُ الْ ُ
إعداد الدكتور
سلمان نصر أمحد الداية

أستاذ الفقه وأصوله بكلية الرشيعة والقانون باجلامعة
اإلسالمية بغزة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله وبعد. . .
لقد رشع اهلل الزكاة فريضة عادلة تؤخذ من األغنياء وترد إىل الفقراء ،حتى
ال يكون املال دولة بني األغنياء ،وأقامها ابتالء لألنفس ليتميز الشاكر من الكافر،
قال تعاىل  :ها أنْتُم هؤ ِ
الء تُدْ ع ْون ل ِ ُتن ِْف ُقوا ِِف سبِ ِ
اَّلل ِ ف ِمنْك ُْم م ْن ي ْبخ ُل وم ْن
ْ ُ
يل ه
ِ ِ
اَّلل ا ْلغن ِ ُّي وأنْت ُُم ا ْل ُفقرا ُء وإِ ْن تتو هل ْوا ي ْست ْب ِد ْل ق ْوم ًا
ي ْبخ ْل ف ِإنهام يبْخ ُل ع ْن ن ْفسه و ه ُ
غ ْْيك ُْم ُث هم ال يكُونُوا أ ْمثالك ُْم .)1( 
ِ
اَّلل ُهو
وقال تعاىل  :ا هلذين ي ْبخ ُلون وي ْأ ُم ُرون النهاس بِا ْل ُب ْخ ِل وم ْن يتو هل ف ِإ هن ه
احل ِ
ميدُ .)2( 
ا ْلغن ِ ُّي ْ
وتزكية هلا من رذيلة الشح ،قال سبحانه  :وم ْن ُيوق ُش هح ن ْف ِس ِه ف ُأ وَلِك
ْل ْفلِحون .)3( 
ُه ُم ا ْ ُ ُ
وطهرة للامل من اخلبث والرضر ،قال جل وعالُ  :خ ْذ ِم ْن أ ْمو ِاهل ِ ْم صدق ًة
ِّيهم ِِبا .)1( 
تُطهرهم وتُزك ِ

ِّ ُ ُ ْ

ْ

( )1سورة محمد  /اآلية (.)73

( )2سورة الحديد  /اآلية (.)22
( )7سورة التغابن  /اآلية (.)11

( )2

وعن جابر  قال :قال رجل :يا رسول اهلل( :أرأيت إن أدى الرجل زكاة
ماله؟ فقال رسول اهلل  ( :من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه رشه) (.)2
وِف رواية ،قال ( :إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه رشه) (.)3
وقد توعد اهلل مانع الزكاة جحد ًا هلا ،أو استئثار ًا ِبا شح ًا وبخ ً
ال ،فقال عز
يل ِ
ِ
ِ
ِ
رش ُه ْم بِعذ ٍ
وجل :وا هل ِذين يكْن ِ ُزون ه
اب
الذهب وا ْلف هضة وال ُينْف ُقوَنا ِف سبِ ِ ه
اَّلل فب ِّ ْ
ِ
ُيمى عل ْيها ِِف ن ِ
ور ُه ْم هذا ما
ار جهنهم ف ُتكْوى ِِبا ِجب ُ
ألي ٍم ،ي ْوم ُ ْ
ُوِبُ ْم و ُظ ُه ُ
اه ُه ْم و ُجن ُ
كن ْزت ُْم ألنْ ُف ِسك ُْم ف ُذو ُقوا ما ُكنْت ُْم تكْن ِ ُزون .)4( 
اَّلل م ًاال فل ْم
وِف الصحيحني عن أيب هريرة  ،عن النبي  قال( :م ْن آتا ُه ه ُ
يؤد زكاته م ِّثل له ما ُله يوم ا ْل ِقيام ِة ُشجا ًعا أ ْقرع له زبِيبت ِ
ان ُيط هو ُق ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُث هم
ُ
ُ ُ ْ
ُ ِّ
ُ ُ
ي ْأ ُخ ُذ بِلِ ْه ِزمت ْي ِه ي ْعنِي بِ ِشدْ ق ْي ِه ُث هم ي ُق ُ
ُيسب هن ا هل ِذين
ول أنا ما ُلك أنا كن ُْزك ُث هم تال  ال ْ

ي ْبخ ُلون ْ اْلية ) (.)5

( )1سورة التوبة  /اآلية (.)107
( )2أخرجه الطبراني  /المعجم األوسط ( )42/2رقم (.)3077

( )7أخرجه ابن خزيمة  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،بـاب ذكر الدليل على أن ال واجب في المال غير الزكاة )

( )17/2رقم ()2224؛ البيهقي  /السنن الكبري (كتاب الزكاة ،باب الدليل على أن من أدى فرض اهلل في
الزكاة فليس عليه أكثر منه) ( )42/2رقم (.)3070

( )2سورة التوبة  /اآلية (.)72

( )2أخرجه أحمد  /مسنده ( )722/2رقم ()2121؛ البخاري  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع

الزكاة ) ( )204/2رقم ()1774؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة ) ( )142/2رقم

( )7

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  ( :مـا ِمن ص ِ
ب ذه ٍ
اح ِ
ب وال
ْ
فِ هض ٍة ال ُيؤ ِّدي ِمنْها ح هقها إِ هال إِذا كان ي ْو ُم ا ْل ِقيام ِة ُص ِّفح ْت ل ُه صفائِح ِم ْن ن ٍ
ار ف ُأ ْْحِي
ت ل ُه ِِف ي ْو ٍم كان
ت ُأ ِعيد ْ
عليْها ِِف نا ِر جهنهم فيُكْوى ِِبا جنْ ُب ُه وجبِينُ ُه وظ ْه ُر ُه ُك هلام برد ْ
ِم ْقداره َخ ِْسني أ ْلف سن ٍة حتهى ي ْقَض بني ا ْل ِعب ِ
اد فْيى سبِيل ُه إِ هما إِىل ْ
اجلن ِهة وإِ هما إِىل
ُ
ُُ
ْ

الن ِهار . . .وذكر احلديث بطوله )(.)1
ت إِىل م ٍ
َل ِم ْن ُقر ْي ٍ
ش فجاء ر ُج ٌل خ ِش ُن
وعن األحنف بن قيس قال ( :جل ْس ُ
ٍ
ِ
اب و ْاهل ْيئ ِة حتهى قام عل ْي ِه ْم فس هلم ُث هم قال( :ب ِّ ِ
الشع ِر وال ِّثي ِ
ه
ُيمى
رش ا ْلكان ِزين بِر ْضف ُ ْ
عل ْي ِه ِِف ن ِ
دْي أح ِد ِه ْم حتهى َي ُْرج ِم ْن ُن ْغ ِ
ار جهنهم ُث هم ُيوض ُع عَل حلم ِة ث ِ
ض كتِ ِف ِه
و ُيوض ُع عَل ُن ْغ ِ
ض كتِ ِف ِه حتهى َي ُْرج ِم ْن حلم ِة ثدْ يِ ِه يتز ْلز ُل ) (.)2

()844؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة ) ( )24/2رقم ()2241؛ ابن ماجه  /سننه
( كتاب الزكاة ،باب ما جاء في منع الزكاة ) ( )218/1رقم (.)1341

( )1أخرجه أحمد  /مسنده ( )212/2رقم ()3227؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع

الزكاة ) ( )140/2رقم ()843؛ ابن خزيمة  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة )

( )10/2رقم (.)2222

( )2أخرجه البخاري  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب ما أدى زكاته فليس بكنز ) ( )210/2رقم ()1722؛
مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب في الكانزين لألموال والتغليظ عليهم ) ( )148/2رقم ()882؛ ابـن

حبان  /صحيحه ( )21/4رقم (.)7228

( )2

رش ا ْلكانِ ِزين بِك ٍّي ِِف ُظ ُه ِ
وِف رواية ْلسلم أنه قال ( :ب ِّ ِ
ور ِه ْم َي ُْر ُج ِم ْن
ُوِبِم وبِكي ِمن قِب ِل أ ْقفائِ ِهم َيْرج ِمن ِجب ِ
اه ِه ْم.)1( ) . . .
ْ ُ ُ ْ
ٍّ ْ
ُجن ِ ْ
حيل اْلرأة من مجلة األموال التي تتعلق ِبا الزكاة أم ال؟
وبعد :فهل ُّ
هذا ما سنبينه ِف مسألتنا هذه إن شاء اهلل.

( )1أخرجه أحمد  /مسنده ( )113/2رقم ()21204؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب في الكانزين
لألموال والتغليظ عليهم ) ( )180/2رقم (.)882

( )2

اختلف العلامء ِف زكاة احليل إىل مذهبني؛ أحدمها :أفاد سقوط الزكاة ِف
احليل ،إليه ذهب عبد اهلل بن عمر ،وجابر بن عبد اهلل ،وأنس بن مالك ،وعائشة،
وأسامء بنت أيب بكر ،والشعبي ،وحممد بن عيل ،وابن سْيين ،ومالك ،والشافعي
ِف أشهر قوليه ،وأْحد ِف رواية وهي اْلذهب ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وأبو عبيد (.)1
والثاين :أفاد وجوِبا ،وإليه ذهب عمر بن اخلطاب ،وابن مسعود ،وابن
عباس  وميمون بن مهران ،وابن اْلسيب ،وعطاء ،وإبراهيم النخعي ،وسعيد
بن جبْي ،وجابر ين زيد ،وطاووس ،والزهري ،ومكحول ،وجعفر بن ميمون،
وعبد اهلل بن شداد ،واحلسن بن صالح ،والثوري ،وأبو حنيفة ،والشافعي ِف
قول ،وأْحد ِف رواية ،وداود ( ،)2ولكل مذهب أدلة اعتمدها فيام ذهب إليه.
ُيسن يب قبل أن أبدأ بذكر األدلة أن أذكر واقع األمر عند أصحاب اْلذهب
األول القائلني بسقوط الزكاة ِف احليل ،من جهة حتديد مداه عندهم قدْ ر ًاِ ،
وصنْف ًا،

( )1انظر :السمري  /المستوعب ( )243/7وما بعدها ،ابن عبد البر  /االستذكار ()11/8؛ الكلوذاني /
االنتصار ()177/7؛ الشافعي  /األم ()20/2؛ الباجي  /المنتقى()101 ،103/2؛ القرافي  /الذخيرة

(.)28 ،20 ،21/7

( )2انظر :الكاساني  /البدائع ( ،)201 ،203/2وانظر المراجع السابقة.

( )1

ِ
ِ
أنواع ِه ،ومواض ِع
بعض
وصور ًة ،واستعامالً ،واستقراء مواضع االتفاق عندهم ِف
ُ
ِ
االفرتاق ،ثم أنتهي بعد ذلك إىل ذكر أدلة مذهبهم ومذهب القائلني بوجوب
الزكاة ِف احليل ،مع اإلشارة إىل اْلذهب اْلختار منهام.
ِ ِ
الذه ِ
إِ هن األ ْصل ِف ه
ب فيه الزكاة إذا
ب والف هضة أ هَنُام م ٌال ُمعدٌّ للنامء ،فت ِج ُ
للصياغة اْلباحة،
بـلغ نصاب ًا ومَض عليه حول ،وال تسقط الزكاة إال أن ُي ْقتنى ِّ
ونية اللبس.
واعلم أن الصياغة وحدها ال تكفي ِف سقوط الزكاة حتى تتحقق معها نيـة
اللبس؛ ألن ك ً
ال من الذهب والفضة قد ُي ْقتنى مصاغ ًا ،لكن بقصد التنمية
والفضل من غْي نية اللبس ،فتتعلق به الزكاة .وكذا لو ا ُّ ِ
ُّتذ مصاغ ًا مباح ًا ِف عينه،
ومل يقصد به استعامالً حمرم ًا ،وال مكروه ًا؛ بل قصد كنزه واقتناءه ،أو إجياره،
فاْلذهب الصحيح الذي قطع به اجلمهور ،وجوب الزكاة.
ٍ
ٍ
فضة ،ال َيلو من أن يكون حرام ًا أو حالالً؛
ذهب أو
عَل أن اْلُتهخذ من
فإن كان حرام ًا وجبت فيه الزكاة قوالً واحد ًا ،وإن كان حالالً فال زكاة ِف األصح
عندهم.
واعلم أن اْلحرم نوعان :حمرم لعينه؛ كاألواين ،واْلالعق ،واْلجامر ( )1من
الذهب أو الفضة ،وسيأيت بيانه وافي ًا إن شاء اهلل.
ِ
وم ْج َمر ،فبالكسر هو الذي يوضع فيه النار والبخور ،وبالضم الذي يـُتَبَ ّخر به،
( )1المجامر :جمع م ْج َمر ُ
وأ ِ
ُع َّد له الجمر .ابن منظور  /لسان العرب ( باب الجيم ،فصل الميم ) (.)132/1

( )3

وحمرم بالقصد :كأن يقصد الرجل بحيل النساء الذي يملكه ،كالسوار،
واخللخال أن يلبسه ،أو ُيلبسه غلامنه ،أو قصد ْت اْلرأة بحيل الرجال كالسيف،
واْلنطقة أن تلبسه ،أو تلبسها جوارهيا ،أو غْيهن من النساء .أو أعد الرجل حيل
الرجال لنسائه وجواريه ،أو أعدت اْلرأة حيل النساء لزوجها وغلامَنا ،فكله
حرام ،بال خالف ،وجتب الزكاة فيه باالتفاق (.)1

وأزيد األمر بيان ًا؛ بأن أصحاب هذا اْلذهب أفادوا :أن الصياغة تقع عَل
وجهني :أحدمها :الصياغة اْلباحة ( احليل اْلباح ) ِف الذهب والفضة للنساء؛ وهو
ما يستعمل منها للتجمل والزينة .قال النووي " :أمجع اْلسلمون عَل أنه جيوز
للنساء لبس أنواع احليل من الفضة والذهب مجيع ًا ،كالطوق ،والعقد ،واخلاتم،
والسوار ،واخللخال ،والتعاويذ ( ،)2والدمالج ( ،)3والقالئد ( ،)4واْلخانق (،)5

( )1انظر :النووي  /المجموع ( )72/1؛ الرملي  /نهاية المحتاج ()82/7؛ حاشية البيجوري ()242/1؛
الباجي  /المنتقى ()232/2؛ السمري  /المستوعب (.)244/7

( )2التعاويذ :هي التي تكتب وتعلق على اإلنسان من العين .ابن منظور  /لسان العرب ( باب العين ،فصل
الواو ) (.)7117/2

( )7الدمالج :جمع دملج وهو السوار .انظر :ابن منظور  /لسان العرب ( باب الدال ،فصل الميم )
(.)1222/2

( )2القالئد :جمع قِالدة ،ما جعل في العنق .ابن منظور  /لسان العرب (.)7314/2

( )2المـخانق :نوع من أنواع القالئد تتزين بها المرأة تتقلدها في عنقها .انظر :ابن منظور  /لسان العرب
(باب الخاء ،فصل النون ) (.)1241/2

( )4

وكـل ما يتخذ ِف العنق وغْيه ،وكل ما ُيعتد لبسه وال خالف ِف يشء من
هذا"(.)1
كل ذلك يستقيم هلن حلي ًا مباح ًا ،إذا جترد عن الرسف الظاهر ،وذلك
بحسب العرف(.)2
ومنها ما يتخذنه لشعورهن ،وأزرار جيوِبن ،وأقفال ثياِبن ،وما جيري
جمرى اللباس .قال به املالكية ( ،)3ومنعه الشافعية أن يكون من مجلة احليل
اْلباح(.)4
وال ُيل هلن أن يتخذن احليل للمرآة ،واْلشط ،والدواة ،واْلقلمة؛ بل هو
حمرم للرجال والنساء مع ًا ،ذهب ًا كان أو فضة ،وفيه الزكاة.
وكذا لو هاُّتذ ْت منه ِمدْ هن ًا ،أو ُم ْس ُعط ًا ،أو ُمكْحل ًة ،وكذا اْليل ( وهو
اْللمول الذي يكحل به البرص ) ،فض ً
ال ع هام هو أكرب من هذه اْلذكورات كالطبق،
والصفحة ( هي القطعة اْلستطيلة ) فإَنا حرام؛ ملا فيها من مظاهر الرتف
ٍ
بفعل غْي مباح ،فسقط حكم فعله ،وبقي
والرسف ،وألنه ُع ِدل ِبا عن أصلها
عَل حكم األصل .وألَنا تُعدُّ – حينئذ – نقود ًا مكنوز ًة وثرو ًة معطل ًة بدون

( )1انظر :النووي  /المجموع ()72/1؛ السامري  /المستوعب (.)181-248/7
( )2انظر :النووي  /المجموع ()72/1؛ السامري  /المستوعب (.)181-748/7
( )7انظر :الباجي  /المنتقى (.)103/2

( )2انظر :النووي  /المجموع (.)72/1

( )8

حاجة ،ويستوي ِف هذه احلال ما استعمل منها للطعام والرشاب ،وما اُّتذ زين ًة
الرت ِ
ُ
وحتف ًة ،ف ِكال ُْمها من ه
الرجال و النساء؛ ألن
ف اْل ْذ ُمو ِم ،ويستوي ِف ذلك
ُْ
اْلعنى اْلقتيض للتحريم يعمهام وهو اإلفضاء إىل الرسف ،واخليالء ،وكرس قلوب
الفقراء ،فيستويان ِف التحريم.
وإنام أبيح للنساء التحيل حلاجتهن إليه زين ًة لألزواج ،وليس هذا موجود ًا
ِف اْلنية ،ونحوها ،فتبقى عَل التحريم .إذا ثبت هذا ففي كل ذلك الزكاة ()1

ِ
وأمـا لبـسها النِّعال من الـ ِ
لفضة؛ ففيه وجهان عند الشافعية؛
ذهب وا
أحدمها :اإلباحة كسائر اْللبوسات .والثاين :وهو الصحيح عندهم ،التحريم؛ ملا
ِ
واخليالء(.)2
ِ
الظاهر
فيه من الرسف
اج؛ فإن جرت عاد ُة النساء بلبسه فمباح هلن لبسه؛ وإال فحرام؛ ألنه
وأما ال هت ُ
ِ
ِ
الفرس.
عظامء
لباس
قال الرافعي" :وكان معنى هذا أنه َيتلف بعادة أهل النواحي ،فحيث
جرت عادة النساء بلبسه جاز هلن لبسه ،وحيث مل ِ
جتر ال جيوز ،ألنه تشبيه
بالرجال" (.)3

( )1انظر :ابن قدامة  /المغني ()108/7؛ النووي  /المجموع ()72 ،72/1؛ الباجي  /المننتقى
()103/2؛ السامري  /المستوعب (.)282 ،287/7
( )2انظر :النووي  /المجموع (.)77/1
( )7انظر :النووي  /المجموع (.)72/1
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جتع ُل ِف القالدة؛ فعند الشافعية
وإن حت هل ْت اْلرأة بالدراهم والدنانْي التي ُ ْ
وجهان؛ أصحهام التحريم ،ووجوب الزكاة (.)1
وقال احلنابلة باجلواز ،وعدم الزكاة؛ ملا جرت عليه عادة النساء من اُّتاذه
حلي ًا يتز هي هن به (.)2
الثياب اْلنسوج ُة بالذهب والفضة للمرأة ،ففيها وجهان؛ أحدمها:
أما
ُ
لباس تتزين به .والثـاين :التـحريم؛ ملا فيه من زيادة الرسف
اإلباحة كاحليل؛ ألَنا ٌ
واخليالء (.)3
وإذا ك ُِرس احليل ك ْرسا ً الْ ي ْمن ُع االستعامل مثل أن ينشق اخللخال ،أو ينفقس
فهو كالصحيح ،ال زكاة فيه.
وإن كان كرسا ً يمنع االستعامل ،ويمكن إصالحه ،وملُّ شعثِ ِه ،واستعامله من
غْي سبك واستئناف؛ فإن أصلحه ،فال زكاة ،وإن أمهله ومل يصلحه ،جتب الزكاة؛
وكذا إن قصد جعله تربا ً أو دراهم ،أو كنز ُه ( .)4وإن كان يـمنع االستعامل ،وال

( )1انظر :النووي  /المجموع (.)72/1
( )2انظر :السامري  /المستوعب (.)248/7
( )7انظر :النووي  /المجموع (.)72/1

( )2انـظر :الباجي  /المنتقى ()104/2؛ السامري  /المستوعب ()248 ،280/7؛ النووي  /المجموع
(.)71 ،72/1
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يمكن إصالحه إال بسبك وصوغ ،فتجب الزكاة ،ويبدأ حوله من وقت
االنكسار(.)1
وأما ما تتخذه اْلرأة مما يباح هلا من حيل للكراء؛ فقد أفاد بعض املالكية
ِ
ِ
اللبس ،فأشبه العارية .وللشافعية
لغرض
عدم الزكاة ،وإن مل تلبسه؛ ألنه متخذ
وجهان :أصحهام – كام ذكر النووي – ال زكاة .والثاين :جتب الزكاة قوالً واحد ًا؛
ألنه معد للنامء (.)2
وقال اإلمام أْحد :جتب فيه الزكاة ،وكذا لو اُّتذته ذخْية للنفقة (.)3
وإذا اُّتذت حلي ًا ُي ُرم عليها استعامله ،لكنه يباح للرجال كاْلنطقة
وحلية السيف؛ لِتُح ِّيل به زوجـها أو ابنها ،أو عبدها ،أو لِت ُِعْي ُه لغْي هؤالء من
()4

الرجال ،جاز وال زكاة فيه(.)5
الثاين :الصياغة اْلباحة ( احليل اْلباح ) ِف الذهب والفضة للرجال ،تكون
ِف اخلاتم والسيف واْلصحف؛ واألصل ِف ذلك ما روى أنس   أن النهبِ ُّي 
هاُّتذ خاَتًا ِم ْن فِ هض ٍة ون ْق ُش ُه ُحم همدٌ ر ُس ُ
اَّلل ِ .)1( 
ول ه
( )1انظر :المراجع السابقة.

( )2انظر :النووي  /المجموع ()70/1؛ الباجي  /المنتقى (.)104/2
( )7انظر :السامري  /المستوعب (.)281/7

( )2المنطقة :هو الحزام الذي يشد به المرء وسطه .انظر :ابن منظور  /لسان العرب ( باب الميم ،فصل
النون ) (.)2212/1

( )2انظر :السامري  /المستوعب (.)244/7
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فاحلديث دليل عَل جواز التختم بالفضة للرجل ،وهل له ما سوى اخلاتم
من حيل الفضة كالدملج ،والسوار ،والطوق ،والتاج ،فاألصح التحريم ،وجتب
فيها الزكاة.
وأما حتلية السيف ،فإن فيه إعزاز ًا ،وإرهاب ًا للمرشكني و ُي ْلح ُق بالسيف كل
ما فيه إرعاب العدُ ِّو ،وإظهار القوة ،كالرمح ،وأطراف السهام ،والدرع،
واْلنطقة ،واجلوشن( ،)2والسكني ،والسالح الناري ،بال خالف عند املالكية،
والشافعية ،واحلنابلة.
واختلفوا ِف حتلية الرسوج ( ،)3واللجم ،والرسفسارات ( ،)4والقالئد،
واللبب (ما يشد ِف صدر الدابة ْلنع استئخار الرحل) ،والباردنب ( ،)5والركاب،

( )1أخرجه مسلم  /صحيحه ( كتاب اللباس والزينة ،باب لبس النبي  خاتماً من ورق نقشه محمد رسول

اهلل )282/12( ؛ أبو داود  /سننه ( كتاب الخاتم ،باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ()1407/2؛ الترمذي
 /سننه (أبواب اللباس ،باب ما جاء في نقش الخاتم ) ()222/2؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزينة ،باب صفة

خاتم النبي ) ؛ ابن ماجة  /سننه

( كتاب اللباس ،باب نقش الخاتم (.)210/2

ْحر ِ
( )2الجوشن :الدرع ،لسان العرب  ،44 /17أو هي :كل َما يُـتَّـ َقى بِ ِه َع ِن الْبَأ ِ
وب ،تفسير ابن
ْس َوال ُ ُ

كثير (.)222 /20

( )7السروج :جمع َس ْرج :وهو رحل الدابة .ابن منظور  /لسان العرب (باب السين ،فصل الراء )
(.)1847/7

( )2السرفسارات :من الفارسية :سر افسار ،وهو مقبض اللجام.
( )2الباردنب :لم أجد معناها في معاجم اللغة.

()17

وبرة الناقة ،واْلهامز ( ،)1فقال ابن وهب من املالكية والشافعية ِف وجه :ال بأس
بتفضيض مجيع ما يكون من آلة احلرب ،الرسج ،واللجام ،وغْيه .ووجهه :أن
هذا كله مما ال َيلو احلرب منه ،ففيه إرهاب عَل اْلرشكني ،فجاز تفضيضه
كالسيف (.)2
وقال ابن حبيب من املالكية ،والشافعية ِف األصح عندهم ،واحلنابلة مجيع
ذلك حرام ،وفيه الزكاة ،وال خالف ِف حتريمها ُك ِّلها إذا ُح ِّلي ْت بالذهب(.)3
ووجههم أَنا ال ُّتتص باحلرب ،بل تستعمل ِف غْيها أكثر مما تستعمل ِف
احلرب.
كذلك احلكم ِف سكني اْلهنة ،وسكيـن اْلقلمة ،واْلقراض ،والدواة،
ونحوها ،فإَنا حرام ،وفيها الزكاة ،وتتأكد احلرمة إذا اُّتذت من الذهب (.)4
أما حتلية اْلصحف نفسه بالذهب ،ففيه مذهبان:
أحدمها :اجلواز؛ إليه ذهب املالكية والشافعيـة ِف وجه؛ ألن فيـه تعظي ًام
للقرآن ،ومجاالً للمصحف (.)1
( )1المهماز :واحدة مهمز :وهي عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار .ابن منظور  /لسان العرب (
باب الهاء ،فصل الميم ) (.)2184/1

( )2انظر :الباجي  /المنتقى (.)104/2

( )7انظر :الباجي  /المنتقى ()104/2؛ النووي  /المجموع ()72 ،77/1؛ السامري  /المستوعب
(.)287/7

( )2انظر :النووي  /المجموع (.)72/1

()12

والثاين :احلرمة؛ إليه ذهب الشافعية ِف وجه آخر ،واحلنابلة؛ لَلرساف
والتبذير.
وأما حتليته بالفضة؛ فاملالكية والشافعية ِف أشهر الوجهني يقولون باجلواز؛
تعظي ًام للقرآن .أما احلنابلة ،فحرام لَلرساف ،وفيه الزكاة (.)2
وأما حتلية غالف اْلصحف أو صندوقه الذي ُيفظ به وكذا حتلية باقي
الكتب من التفسْي ،واحلديث ،والفقه ،فحرام بال خالف؛ لَلرساف (.)3
وأما حتلية الكعبة ،وسائـر اْلساجد بالذهب والفضة ،ففيـه وجهان عند
الشافعية؛ أصحهام :التحريم؛ إذ مل يرد ِف السنة وال عن أحد من اخللفاء الراشدين
من فعل ذلك ،وقد جاء ِف احلديث عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل 
ِ
ِف ِد ْينِنا م ْا ل ْيس ِمنْ ُه ف ُهو ر ٌّد  ،)4( وِف رواية :م ْن ع ِمل عم ً
ال
قال  :م ْن أ ْحدث ْ
ل ْيس عل ْي ِه أ ْم ُرنا ف ُهو ر ٌّد .

( )1انظر :ابن عبد البر  /االستذكار ()37/8؛ الباجي  /المنتقى ()104/2؛ النووى  /المجموع (.)72/1
( )2انظر :السامري  /المستوعب (.)287/7

( )7انظر :النووي  /المجموع ()72/1؛ السامري  /المستوعب (.)287/7

()2أخرجه البخاري  /صحيحه ( كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) ( /2
) 2220 ( ) 828؛ مسلم /صحيحيه ( كتاب األوضية ،باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور) (
) 1314 ( ) 1727 /7؛ أبو داود  /سننه ( كتاب السنة ،باب في لزوم السنة ) ( ( ) 2000 / 2

) 2101؛ ابن ماجه  /سننه ( في المقدمة ،باب تعظيم حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتغليظ
على من عارضة ) ( .) 12 ( ) 3 /1

()12

والوجه الثاين :اجلواز تعظي ًام للكعبة واْلساجد ،وإعظام ًا للدين (.)1
وأمـا اُّتاذ احليل للرضورة؛ كاُّتاذ أنف من ذهب أو فضة؛ وِف معناه السن،
وما ي ْربِ ُط به أسنانه من ذهب أو فضة ،وكذا األنملة ،فيجوز اُّتاذ كل ذلك بال
اجل ِ
خالف؛ حلديث ع ْرفجة ْب ِن أ ْسعد قالُ  :أ ِصيب أن ِْفي ي ْوم ا ْلكُال ِ
ب ِِف ْ
اهلِيه ِة
ت أنْ ًفا ِم ْن و ِر ٍق فأنْتن ع هيل فأمر ِين ر ُس ُ
اَّلل ِ ص هَل ال هلهم عليْ ِه وس هلم أ ْن أت ِهخذ
ف هاُّت ْذ ُ
ول ه
ب .)2( 
أنْ ًفا ِم ْن ذه ٍ
وال جيوز ْلن قطعت رجله أو يده أن يتخذها منهام ِف أصح الوجهني عند
الشافعية (.)3
وأما احليل من غْي الذهب والفضة :كاللؤلؤ ،والياقوت ،واْلرجان،
والزبرجد ،وغْيها ،فال زكاة فيه باالتفاق ،ما مل ُيتخ ْذ ع ْرض ِجتار ٍة ،ففيه
الزكاة(.)1

( )1انظر :النووي  /المجموع (.)71/1
( )2أخرجه أحمد  /مسنده ( ) 18024 ( ) 722/2؛ قال شعيب األرناؤوط :إسناده حسن؛ أبو داود /

سننه ( كتاب الخاتم ،باب ما جاء في ربط األسنان بالذهب ) ( ) 2272 ( )1404/2؛ الترمذي  /سننه (

كتاب اللباس ،باب ما جاء في شد األسنان بالذهب ) ( ) 1330 ( ) 212 /2؛ النسائي  /سننه (كتاب

الزينة ،باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ) (  ) 2131 ( ) 222 /4قال األلباني  /حسن انظر

صحيح سنن أبي داود ( ) 222/2

( .) 2272

( )7انظر :النووي  /المجموع (.)72/1

()11

بعد هذا العرض الب ِّ ِ
ني ملا ذهب إليه القائلون بسقوط الزكاة ،سأبسط أدلة
مذهبهم ،ومذهب القائلني بالوجوب ،ثم أنتهي إىل اْلذهب اْلختار ،واهلل أسأل
التوفيق والسداد.
أدلة اْلذهب األول:
ِ
ِ
يل زكا ٌة) (.)2
 .1عن أيب الزبْي عن جابر  ،أن النبي  قال( :ل ْيس ْ
ِف احلُ ِّ
اعرتض عليه من وجوه:
أحدها :أن احلديث ضعيف ال تقوم به حجة؛ لضعف إبراهيم بن أيوب،
وجهالة عافية بن أيوب (.)3
الثاين :وعَل فرض صحته فإنه ال يقابل األحاديث القاضية بالوجوب
اه ٌض لالحتِي ِ
ال عن أنهه من ِ
صح ًة؛ فض ً
اط ا هلتي ت ُْؤخ ُذ بِ ِه العبادات (.)4
ْ
ُ ُ

( )1انظر :ابن عبد البر  /االستذكار ()37/8؛ السامري  /المستوعب ()281/7؛ الباجي  /المنتقى
()108/2؛ النووي  /المجموع (.)72/1

( )2أخرجه البيهقي  /معرفة السنن واآلثار ( كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ) ()12/1؛ الدارقطني  /سننه
(كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ) ()103/2؛ ابن الجوزي  /التحقيق ()201( )181/1؛ قال األلباني:
باطل ،انظر :اإلرواء (.)413( )282/7

( )7ابن حجر  /لسان الميزان ()222/7؛ الزيلعي  /نصب الراية ()732/2؛ األلباني  /إرواء الغليل
(.)282/7

( )2انظر :ابن باز  /زكاة الحلي (ص)12؛ ابن عثيمين  /الشرح الممتع (.)172/1

()13

 .2وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ليْس عَل ا ْْل ُ ْسلِ ِم ِِف عبْ ِد ِه
وال فر ِ
س ِه صدق ٌة )(.)1
وجه الداللة:
ه
أن احلديث رصيح العبارة ِف سقوط الزكاة ِف العبد والفرس ،ويلحق ِبام
احليل بجامع احلاجة ِف كل منهام؛ فإن العبد والفرس يقتنى ِف الغالب للخدمة
والعمل؛ وكذا احليل فإنه يقتنى غالب ًا زينة للنساء يتحببن به لألزواج.
اعرتض عليه:
أن قياس احليل عَل العبد والفرس قياس مع الفارق؛ وذلك ألن األصل ِف
الذهب والفضة وجوب الزكاة ،بخالف العبد والفرس ،فإن األصل فيهام عدم
وجوِبا (.)2
 33وعـن زيـنب امرأة عبد اهلل بن مسعود ،قالت :خطبنا رسول اهلل 
فقال ( :تصده ْقن ول ْو ِم ْن ُحلِيِّ ُك هن ) (.)3
( )1أخرجه أحمد  /مسنده ( ) 3781 ( ) 228 /2؛ البخاري  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب ليس على
المسلم في فرسه صدقة )( ) 1782 ( ) 272 /2؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب ال زكاة على

المسلم في عبده وفرسه ) ( ) 842 ( ) 132 /2؛ أبو داود  /سننه

( كتاب الزكاة ،باب صدقة الرقيق ) ( ) 1282 ( ) 104/2؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب زكاة
الخيل ) ( ) 2213 ( ) 72 /2؛ ابن ماجة  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب صدقة الخيل والرقيق ) ( 238/1

) ( .) 1412

( )2انظر :ابن عثيمين  /الشرح الممتع (.)172/1

( )7أخرجه أحمد  /مسنده () 2073 ( ) 222 /1؛ البخاري  /صحيحه ( كتـاب الزكاة ،باب

()14

وجه الداللة:
أن الصدقة ِف احلديث هي صدقة التطوع؛ وذلك أن خطابه  موجه
جلميع النساء م ْن َتلِ ُك النِّصاب وم ْن ال َتلك ،يرغبهن ِف الصدقة .وفيـه دليل عَل
عدم وجـوب الزكاة ِف احليل؛ إذ لو كانت واجب ًة فيه ملا جعله النبي  مث ً
ال لصدقة
التطوع (.)1
اعرتض عليه:
ه
بالصدق ِة ( ِف احلديث ) ال يفيد وجوب الزكاة ِف احليل ،وال يفيد
أن األ ْمر ه
نفي وجوِبا ،وإنام يفيد الرتغيب بالصدقة ولو من أ ِّي يش ٍء يمكنه وإن كـان حلي ًا،
يؤكد هذا ما روى ابن جريج قال :قلت لعطاء :اْلراد بالصدقة ( أي ِف احلديث)
صدقة الفطر؟ قال :ال ،ولكن صدقة يتصدقن ِبا ح ْي ُث تلقي اْلرأة فتخها،
و ُي ْل ِقني ،و ُي ْل ِقني.
ونظْي هذا ،أن يقال :تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك ،فإن هذا
ال يدل عَل انتفاء وجوب الزكاة ِف الدراهم.

الزكاة على الزوج) 1783 ( ) 277 /2 ( ) . . .؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة
والصدقة على األقربين) 1000 ( ) 182 /2 ( ) . . .؛ الترمذي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب ما جاء في

زكاة الحلي ) ( ) 172 ( ) 24 / 7؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب الصدقة على األقارب ) ( /2
.) 2247 ( ) 82

( )1انظر :ابن باز  /زكاة الحلي (ص.)17

()18

اس ِم عن أبِ ِ
 .4عن عب ِد الر ْْح ِن ب ِن ا ْلق ِ
يه ( :أ هن ع ِائشة ز ْوج النهبِ ِّي  كـان ْت ت ِيل
ْ
ْ ْ ه
ْ
بن ِ
احلُ ِ ُّيل فال ُ ْ
ات أ ِخيها يتامى ِِف ِح ْج ِرها هل ُ هن ْ
الزكاة ) (.)1
ُّت ِر ُج ِم ْن ُحلِ ِّي ِه هن ه
اعرتض عليه:
ُُيمل تركها تزكيته ،أن حليهن مل يبلغ نصاب الزكاة؛ وذلك دفع ًا للتعارض
بينه وبني ما أخربت به ِف روايات أخرى ،منها :ما رواه أبو داود بسنده عنها،
ول اَّلل ِ  فرأ ى ِِف يدي فتخ ٍ
ات ِم ْن و ِر ٍق فقال ( :ما هذا يا
ه
قالت :دخل ع هيل ر ُس ُ ه
ِ
اَّللِ ،قال( :أتُـؤ ِّدين زكاَتُ هن ) ُق ْل ُت ال،
عائش ُة ) ف ُق ْل ُت صن ْعت ُُه هن أتز هي ُن لك يا ر ُسول ه
أو مـا شاء اَّلل ،قال ( :ـهُو حسب ِ
ك ِمن الن ِهار ) (.)2
ْ ُ
ْ
هُ
وِف رواية أخرى ،قالت( :الْ ب ْأس بِلِ ْب ِ ِ
يل إذا أ ْعطى زكات ُه )(.)3
س احلُ ِّ

()1أخرجه مالك  /الموطأ ( كتاب الزكاة ،باب ما ال زكاة فيه من الحلي) 220 /1 ( ) . . .

( ) 241؛ مسند الشافعي ( ) 271 ( ) 82 /1؛ البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي
(.)174/2

( )2أخرجه أبو داود  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ) ( ) 82 /2
( ) 1212؛ قال األلباني  /صحيح انظر صحيح سنن أبي داود ( ) 1212 ( ) 228 /1؛ البيهقي /
السنن الكبرى( كتاب الزكاة ،باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي )

( ) 3774 ( ) 178 /2؛ الحاكم  /المستدرك ( ) 1273 ( ) 223 /1؛ الدارقطني  /سننه ( كتاب
الزكاة ،باب زكاة الحلي ) ( .)1( ) 102 /2

( )7أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب من قال في الحلي زكاة ) ( ) 178/2

( ) 3771؛ الدارقطني /سننه ( كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ) (  ) 2 ( ) 103/2وقال العدوي :حسن،
انظر :فقه السنة للنساء (ص.)222

()20

ِ
اَّلل ِ ْبن ُعمر كان ُُي ِّيل بنات ُه وجو ِ
اري ُه ه
الذهب ُث هم ال
 .5ع ْن ناف ٍع ( :أ هن ع ْبد ه
الزكاة ) (.)1
َُي ِْر ُج ِم ْن ُحلِ ِّي ِه هن ه
وِف رواية عن نافع قال( :كان ْاب ُن ُعمر ُُي ِّيل بنات ُه بِأ ْرب ْعامئ ِة ِد ْين ٍ
ال ُ ْ
ار ،ف ْ
َي ِر ُج
زكات ُه)(.)2

ِ
حل ِ ِّيل) .قلت( :إِ هن ُه يك ُْو ُن ِف ْي ِه
ِف ا ُ
 .6وعن أيب الزبْي عن جابر قال( :الْ زكاة ْ

ف ِد ْين ٍ
ار؟ ) قالُ ( :يع ُار و ُي ْلب ْس) (.)3
أ ْل ُ

حل ِ ِّيل ،فقال( :ل ْيس ِف ْي ِه
 .7وعن ابن سليم ،قال :سألت أنس بن مالك عن ا ُ

زكاةٌ)(.)4
ف علي ِه ِ
ك عن سي ٍ
وِف رواية عنه ،قال( :سأ ْل ُت أنس بن مال ِ ٍ
الف هض ُة الكثِ ْْي ُة
ْ
ْ ْ
ْ
أعل ْي ِه زكا ٌة؟ قالِ :الْ ) (.)1
( )1أخرجه مالك  /الموطأ ( كتاب الزكاة ،باب ما ال زكاة فيه من الحلي) 220 /1 ( ) . . .

( ) 243؛ الشافعي  /مسنده ( ) 277 ( ) 81 /1بسند صحيح ،البيهقي  /السنن الكبرى (كتاب

الزكاة ،باب ال زكاة في الحلي ) (.)174/2

( )2أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب ال زكاة في الحلي ) (.)174/2
( )7أخرجه الشافعي  /مسنده ( ) 278/1؛ أبو عبيد  /األموال ( ) 1232 / 222؛ قال األلباني  /إسناده
صحيح على شرط مسلم انظر اإلرواء () 282 /7؛ ابن أبي شيبة  /مصنفه ( كتاب الزكاة ،باب من قال
ليس في الحلي زكاة ) (.)21/2

( )2أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب من قال ال زكاة في الحلي ()174/2؛ الدارقطني

 /سننه ( كتاب الزكاة ،باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ()108/2؛ وقال محقق كتاب األموال "

د 0شاكر ديب قياصة " رجال هذا الحديث ثقات إال علي بن سليم فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ،انظر:
الثقات له (.)112/2

()21

ِ
ِ ِ
ِ ِ
يب بك ٍْر( :أ هَنا كان ْت ُحت ِّ ْيل بناَتا
 .8وعن فاطمة بنْت اْلُنْذر ع ْن أ ْسامء بنت أ ِ ْ
ه
الذهب ،والْ تُز ِّك ْي ِه نحْواً ِم ْن َخ ِْس ْني أ ْلف ًا) (.)2
يعرتض عَل هذه اْلثار :بأحاديث النبي ؛ منها حديث عائشة ِ
آنف
ِ
كنت ألبس أ ْوضاح ًا من ذه ٍ
ب،
الذكر ،وحديث ُأ ِّم سلمة ريض اهلل عنها قالتُ :
فقلت :يـا رسول اهلل ،أكن ٌْز ُهو؟ قال( :ما بلغ أ ْن تُؤ هدى زكا ُت ُه ف ُزكِّي فليْس بِكن ٍْز).
ُ
ٍ
ٍ
ِْ
يت ِذك ُْرها ب ْعدُ إن شاء اهلل (.)3
وبآثار ع ْن صحابة آخرين سيأ ْ
ٍ
 .9أن احليل ٌ
استعامل مباحٍ  ،فلم تتعلق به زكاة،
مال ُع ِدل به ع ْن النهام ِء إىل
قياس ًا عَل عبيد اخلدمة ،ودور السكنى ،واإلبل العوامل ،وألن الزكاة حيث
أوجبت ،إنام أوجبت ِف مال ُم ْرص ٍد للنامء والزيادة ،بدليل أَنا جتب ِف ِبيمة

( )1أخرجه البخاري  /تاريخه ( )233/7من طريق آخر عن إسرائيل بهذا اإلسناد ،وما قيل في علي بن

سليم في الحديث الذي سبق يقال هنا ،انظر :حاشية كتاب األموال البن زنجويه ()841/7؛ وأخرجه أبو

عبيد  /األموال (ص.)233

( )2أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب ال زكاة في الحلي ()174/2؛ الدارقطني  /سننه (
كتاب الزكاة ،باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ()104/2؛ ابن أبي شيبة  /مصنفه ( كتاب الزكاة،
باب من قال ليس في الحلي زكاة (.)21/2

( )7أخرجه أبو داود  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ) ( ) 82 /2؛ الحاكم /
المستدرك ( ) 1274 ( ) 223 /؛ البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب تفسير الكنز الذي ورد

الوعيد فيه ) ( ) 3021 ( ) 47/2؛ الدارقطني  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب ما أدى زكاته فليس بكنز (

)1( ) 102 /2؛ قال األلباني  /حسن :المرفوع منه فقط انظر صحيح سنن أبي داود ( ( ) 1212
.) 228/1

()22

األنعام إذا كانت سائمة ،لكوَنا ُمعـده ًة للنامء ،وال جتب ِف العوامل ،لقطعها عن
ذلك (.)1
 .13عَل أن اْلعتمد عند أهل العلم أن كل مال ُأ ْح ِرز للتجارة جتب فيه
الزكاة؛ ألن التجارة أصل للزيادة والنامء؛ واُّتاذ الذهب والفضة حلي ًا عَل وجه
ُيل رشع ًا َيرجه عن ك ْونِ ِه ثمن ًا مرصد ًا للنهام ِء ،فلم ِ
الزكا ُة (.)2
ب ِف ْي ِه ه
جت ْ
ْ
ُْ
أدلة اْلذهب الثاين:
الذهب وا ْل ِف هضة وال ُين ِْف ُقوَنا ِِف سبِ ِ
 .1قال اهلل تعاىل  :وا هل ِذين يكْن ِ ُزون ه
يل
ِ
رش ُه ْم بِعذ ٍ
اب ألِي ٍم .)3( 
ه
اَّلل فب ِّ ْ
وجه الداللة:
أن اهلل تعاىل ألحق الوعيد بكانز الذهب والفضة ،وتارك إنفاقها ِف سبيل
وحيل.
وح ٍّيل ،وال بني دره ٍم
اهلل تعاىل من غْي فصل بني دينار ُ
ي
واعلم أن كل مال مل تؤ هد زكاته فهو كنز ،ويتعلق به الوعيد؛ يؤكد هذا السنة
واألثر:

( )1انظر :الكلوذاني  /االنتصار (.)122/7
( )2انظر :المرجع السابق الصفحة نفسها.
( )7سورة التوبة آية (.)72

()27

أ .عن أم سلمة قالت :كنت ألبس أوضاح ًا من ذهب ،فقلت :يا رسول
اهلل ،أكنز هو؟ فقال( :ما بلغ أ ْن تُؤ هدى زكا ُت ُه ف ُزكِّي فليْس بِكن ٍْز) (.)1
وِف احلديث ثالث فوائد:
األوىل :أن ِف احليل إذا بلغ نصاب ًا زكا ًة.
الثانية :اشرتاط النصاب ِف وجوب الزكاة.
الثالثة :أن كل ٍ
مال وجبت فيه الزكاة فلم ه
يزك ،فهو من الكنز اْلُتو هع ِد عليه
بالعذاب.
ب .وعن عبد اهلل بن دينار أنه ُه قال :سمعت عبد اهلل بن عمر ،وهو ُيسأ ُل
الزكاة))2( .
(هو امل ُال الذي الْ تُؤ ِّد ْي ِمنْ ُه ه
ع ْن الكن ِْز ما ُهو؟ .فقالُ :
وِف رواية للبيهقي عن ابن عمر مرفوع ًا( :ك ُُّل م ٍ
ال أ هد ْيت زكات ُه وإِ ْن كان

حتت سب ِع أر ِضني ،فليس بِكن ٍْز ،وك ُُّل ماال تُؤدي زكاته ،فهو كن ٌْز ،وإِ ْن كان ظ ِ
اهرا ً
ْ
ُ ُ
ِّ
ْ
ْ ْ
ض) .وقال البيهقي " :ليس بمحفوظ ،واْلشهور وقفه "(.)3
عَل وج ِه األر ِ

ْ

ْ

ْ

ج .وعن ابن عباس ( :ما أدى زكاته فليس بِكن ٍْز ))1( .

ه ْ

ُ ْ

( )1سبق تخريجه.

( )2أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه ) ()47/2
()3022؛ مالك  /الموطأ ()221/1؛ الشافعي  /المسند (.)228( )84 /1

( )7أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه )

( ) 3022 ( ) 42/2؛ الطبراني  /المعجم األوسط ( ) 4238 ( ) 117/4؛ قال األلباني  /ضعيف انظر
ضعيف الجامع ( .) 2228

()22

اعرتض عليه:
ِ
(ِف ك ُِّل َخ ٍ
ْس شاةٌ) حتى عده
أن رسول اهلل  قد قال :حني ذكر اإلبلْ :
صدقة اْلوايش ،ومل يشرتط سائمة وال غْيها ،فإن وجبت الصدقة ِف احليل ،ألن
ب الصدقة ِف اإلبل والبقر السائمة والعوامل؛ ألن حديث النبي
اْلية عامة ،فأ ْو ِج ْ
 عام فيهام (.)2
اَّلل م ًاال فل ْم ُيؤ ِّد
 .2عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  ( :م ْن آتا ُه ه ُ
زكاته م ِّثل له ما ُله يوم ا ْل ِقيام ِة ُشجا ًعا أ ْقرع له زبِيبت ِ
ان ُيـط هو ُق ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُث هم ي ْأ ُخ ُذ
ُ
ُ ُ ْ
ُ ُ
بِلِ ْه ِزمت ْي ِه ي ْعنِي بِ ِشدْ ق ْي ِه ُث هم ي ُق ُ
ُيسب هن ا هل ِذين
ول أنا ما ُلك أنا كن ُْزك ُث هم تال  ال ْ
ي ْبخ ُلون.)3( )  . . .

 .3وعن عبد اهلل بن مسعود ،عن رسول اهلل  قال( :ما ِم ْن أح ٍد ال ُيؤ ِّدي
زكاة مال ِ ِه إِ هال ُم ِّثل ل ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُشجا ًعا أ ْقرع حتهى ُيط ِّوق ُعنُق ُه ُث هم قرأ عل ْينا ر ُس ُ
ول

( )1أخرجه ابن أبي شيبة  /مصنفه ( كتاب الزكاة ،باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته فليس بكنز )
( .) 10220 ( ) 211/2

( )2انظر :أبو عبيد  /األموال (ص.)242
( )7أخرجه أحمد  /مسنده ( ) 4121 ( ) 722/2؛ البخاري  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع

الزكاة) 1774 ( ) 204/2 ( ) . . .؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة ) ( ) 14/2

( ) 844؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب مانع زكاة ماله) ( ) 2242 ( ) 78/2؛ ابن ماجة  /سننه (

كتاب الزكاة ،باب ما جاء في منع الزكاة ) (.) 1341 ( ) 218 /1

()22

اب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُيسب هن ا هل ِذين
اَّلل ص هَل ال هلهم عليْه وس هلم م ْصداق ُه م ْن كت ِ ه
ه
اَّلل تعاىل  وال ْ
ضلِ ِه.)1(  . . .
اَّلل ِم ْن ف ْ
ي ْبخ ُلون بِام آت ُ
اه ُم ه ُ
وجه الداللة:
إن املال جنس يشمل ك هُل مال ذهب ًا وفضة وغْيمها ،نقد ًا أو حلي ًا أو
غْيمها ،فإذا بلغ نصاب ًا لزمت زكاته ،وإال كان كنزا ً يؤخذ به يوم القيامة عذاب ًا.
 .4وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ما ِمن ص ِ
ب ذه ٍ
اح ِ
ب وال
ْ
فِ هض ٍة ال ُيؤ ِّدي ِمنْها ح هقها إِ هال إِذا كان ي ْو ُم ا ْل ِقيام ِة ُص ِّفح ْت ل ُه صفائِح ِم ْن ن ٍ
ار ف ُأ ْْحِي
عل ْيها ِِف ن ِ
ت ل ُه ِِف ي ْو ٍم
ت ُأ ِعيد ْ
ار جهنهم ف ُيكْوى ِِبا جنْ ُب ُه وجبِينُ ُه وظ ْه ُر ُهُ ،ك هلام برد ْ
كان ِم ْقداره َخ ِْسني أ ْلف سن ٍة حتهى ي ْقَض بني ا ْل ِعب ِ
اد فْيى سبِيل ُه إِ هما إِىل ْ
اجلن ِهة وإِ هما إِىل
ُ
ُُ
ْ
الن ِ
هار ) (.)2

( )1أخرجه أحمد  /مسنده (  ) 7233 ( ) 733 /1مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع

الزكاة) ( ) 844 ( ) 142 / 2؛ الترمذي  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب) 7012 ( ) 272/2 ( ) . . .؛
النسائي /سننه ( كتاب الزكاة الزكاة ،باب المتغلظ في حبس الزكاة )( ) 2221 ( ) 11 /2؛ ابن ماجة /

سننه ( كتاب الزكاة ،باب ما جاء في منع الزكاة ) ( ) 214 /1

( .) 1342

( )2أخرجه أحمد  /مسنده ( ) 3227 ( ) 212 /2؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب إثم مانع

الزكاة ) ( ) 843 ( ) 140/2؛ أبو داود  /سننه (كتاب الزكاة ،باب في حقوق المال ) ( ( ) 122/ 2

.) 1124
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وجه الداللة:
أن الذهب والفضة ِف احلديث يعامن كل أنواعهام نقد ًا وحلي ًا؛ فإذا بلغ أي
نوع منها نصاب ًا وجبت فيه الزكاة.
 .5وعن أيب سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل  قال ( :ليْس فِيام ُدون َخ ِ
ْس

أو ٍ
اق ِمن ا ْلو ِر ِق صدق ٌة . . .وذكر احلديث)(.)1
وجه الداللة:

أن الورق :هي الفضة؛ وهي تعم مجيع أنواع الفضة وأشكاهلا دراهم ،أو
ُحلِ هي ًا ،أو سبيكة ،إذا بلغت َخس أواق ،ففيها الزكاة ربع العرش.
فإن قيل :إن الورق ِف احلديث مرصوف إىل الدراهم ال إىل احليل.
قلنا :بل هي ِف استعامل الرشع أع ُّم من ذلك؛ ودليلنا حديث عرفجة بن
سعد ،أنه أصيب أنفه يوم الكالب ِف اجلاهلية ،فاُّتذ أنـف ًا من ورق فأنتن عليه،
فأمره النبي  أن يتخذه من ذهب.

( )1أخرجه أحمد  /مسنده ( ) 11022 ( ) 1 /7؛ البخاري  /صحيحه ( كتاب الزكاة ،باب ما أدى زكاته
فليس بكنز ) ( ) 1720 ( ) 208 / 2؛ مسلم  /صحيحه ( كتاب الزكاة ) ( )838 ( ) 132 / 2؛ أبو
داود  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب ما تجب فيه الزكاة ) (  ) 1224 ( ) 82 /2الترمذي  /سننه ( كتاب

الزكاة ،باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ) () 121 () 22 /7؛ النسائي  /سننه ( كتاب الزكاة،
باب زكاة الورق ) ( ) 2232 ( ) 71 /2؛ ابن ماجة  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب ما تجب فيه الزكاة من

األموال ) (.) 1387 ( ) 231 /1
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فإن قوله ( فاُّتذ أنف ًا من ورق ) ظ ِ
مرصوف إىل حيل
اه ٌر ِف أن الو ِرق
ٌ
الفضة ال إىل الدراهم فحسب.
وعن عائشة زوج النبي  قـالت :دخل ع هيل ر ُس ُ
اَّللِ  فرأ ى ِِف يد هي
ول ه
سخاب ًا ِم ْن و ِر ٍق فقال ( :ما هذا يا عائِش ُة ) .ف ُق ْل ُت :صن ْعت ُُه هن أتز هي ُن لك يا ر ُسول

اَّللِ .قال( :أتُؤدين زكاَتن ) ُق ْل ُت ال أو ما شاء اَّلل قال ( :هو حسب ِ
ك ِمن الن ِ
هار)(.)1
ه

ِّ

ْ

ُ ه

وِف رواية ( :فرأ ى ِِف ي ِدي فتخ ٍ
ات ِم ْن و ِر ٍق ).
ْ ْ

هُ

ُ

ْ ُ

وال َيفى أن إضافة السخاب أو الفتخات إىل الورق رصفه إىل ُح ِ ِّيل الفضة

ال إىل درامهها ،وفيه دليل عَل وجوب الزكاة ِف احليل.
إن امرأ ة أتت رسول اهللِ
 .6وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ،قال ( :ه ْ ً
ُ
ان غلِيظت ِ
 ومعها ابن ٌة هلا و ِِف ي ِد ابنتِها مسكت ِ
ان ِم ْن ذه ٍ
ب ،فقال هلا( :أتعطني زكاة
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
هذا؟ ) قال ْت( :الْ) .ق ْال ( :أيرس ِك أ ْن يسو ِ
رك اهلل ِِبِام ِسوار ْي ِن ِم ْن ن ٍ
ار) .ق ْـال:
ُ ِّ
ُ ُّ
فخلعت ُْهام ،فأ ْلقت ُْهام إِىل النهبِ ِّي  فقالتُ ( :مها هلل ِ ور ُس ْول ِ ِه ) (.)2

( )1أخرجه أبو داود  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ) ( ) 1212 ( )132 / 2؛

البيهقي  /السنن الكبرى (كتاب الزكاة ،باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي) ( )3774 ( )178 /2؛

الدارقطني  /سننه (كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ) ( ) 102 /2؛ الحاكم  /المستدرك ( كتاب الزكاة) (/1
) 1273 ( ) 223؛ قال األلباني  /صحيح انظر صحيح سنن أبي داود ( .) 1212 ( )228 /1

( )2أخرجه أبو داود  /سننه (كتاب الزكاة ،باب الكنزما هو وزكاة الحلي ) ()1217( )137/2؛ البيهقي
 /السنن الكبرى (كتاب الزكاة ،باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي )() 3720 ( )120/2؛ قال

األلباني  /حسن ،انظر :صحيح سنن أبي داود ( .) 1217 ( ) 224/1
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وجه الداللة:
أن احلديث قد ه
دل بعبارته عَل زكاة احليل .وهي واجبة؛ لتو ُّعده م ْن تركها
بالنار؛ إذ ال عقوبة إال عَل ترك واجب ،أو فعل حمرم.
 .7وعن ابن مسعود :أ هن ا ْمرأ ًة أت ْت النهبِ هي  فقال ْت :إِ هن ِ ِْل ُحلِ هي ًا ،وإِ هن
ِ
ِ ِ
حل ِ ِّيل
ز ْو ِجي ض ِع ُ
يف ذات اليد ،وإِ هن ِ ِْل بني أخٍ  ،أف ُي ْج ِز ُئ عن ِّْي أ ْن أ ْجعل زكاة ا ُ
ِف ْي ِه ْم؟ .قال( :نع ْم) (.)1
اعرتض عَل حديث عبد اهلل بن عمرو ،وعائشة ،وابن مسعود  من
وجهني:
أحدمها :أن األحاديث مل ترصح بالنصاب ،وإن قرائن العقل ترشد إىل أن
احليل ِف يد اجلارية ،وفتخات أم اْلؤمنني كالمها دون النصاب ،ومعلوم أن

( )1أخرجه الدارقطني  /سننه ( كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ) ( ) 1 ( ) 104 /2؛ والنسائي  /المجتبي
ول اللَّ ِه
ال َر ُس ُ
َت قَ َ
ب ْام َرأَةِ َع ْب ِد اللَّ ِه قَال ْ
( كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ()2242( )82/2بلفظَ ( :ع ْن َزيْـنَ َ
يف ذَ ِ
ات الْيَ ِد
ك َر ُج ٌل َخ ِف ُ
ِّس ِاء َول َْو ِم ْن ُحلِيِّ ُك َّن قَال ْ
ْن يَا َم ْع َ
ْت إِنَّ َ
ت إِلَى َعبْ ِد اللَّ ِه فَـ ُقل ُ
َت فَـ َر َج ْع ُ
 تَ َ
ص َّدق َ
ش َر الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت
َوإِ َّن َر ُس َ
ول اللَّه  قَ ْد أ ََم َرنَا بِ َّ
ص َرفْـتُـ َها إِلَى غَْي ِرُك ْم قَال ْ
اسأَلْهُ فَِإ ْن َكا َن َذل َ
الص َدقَة فَأْتِه فَ ْ
ك يَ ْج ِزي َعنِّي َوإَِّال َ
ول اللَّ ِه ح ِ
ال لِي َع ْب ُد اللَّ ِه ب ِل ائْتِ ِيه أَنْ ِ
اب ر ُس ِ
ت فَِإذَا ْامرأَةٌ ِمن ْاألَنْ َ ِ
اجتُـ َها
فَـ َق َ
ت قَال ْ
َت فَانْطَلَ ْق ُ
اجتي َح َ
َ َ
َ
صا ِر ببَ ِ َ
َ َ
ول اللَّ ِه  قَ ْد أُل ِْقي ْ ِ
َت فَ َخرج َعلَ ْيـنَا بِ َال ٌل فَـ ُقلْنَا لَهُ ائْ ِ
ول اللَّ ِه 
ت َر ُس َ
َت َوَكا َن َر ُس ُ
قَال ْ
َ
ت َعلَْيه ال َْم َهابَةُ قَال ْ َ َ
الص َدقَةُ َع ْنـ ُهما َعلَى أَ ْزو ِ
ِ
َن ْامرأَتَـ ْي ِن بِالْبَ ِ
ئ َّ
اب تَ ْسأ ََالنِ َ
اج ِه َما َو َعلَى أَيْـتَام فِي ُح ُجوِرِه َما َوَال تُ ْخبِ ْرهُ
ك أَتُ ْج ِز ُ
َ
َ
فَأَ ْخب ْرهُ أ َّ َ
ِ َّ ِ
ِ
ال ْام َرأَةٌ ِم َن
ول اللَّ ِه َ م ْن ُه َما فَـ َق َ
ال لَهُ َر ُس ُ
سأَلَهُ فَـ َق َ
َم ْن نَ ْح ُن قَال ْ
َت فَ َد َخ َل ب َال ٌل َعلَى َر ُسول الله  فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجر ِ
ال لَهُ َر ُس ُ َّ
الزيَانِ ِ
َج ُر
ال ْام َرأَةُ َع ْبد اللَّه فَـ َق َ
ب قَ َ
ال َر ُس ُ
ب فَـ َق َ
َي َّ
ول اللَّه  أ ُّ
ان أ ْ
ْاألَنْ َ
صا ِر َوَزيْـنَ ُ
ول الله  ل َُه َما أ ْ َ
ِ
الص َدقَ ِة ).
َج ُر َّ
الْ َق َرابَة َوأ ْ
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النصاب ركن الزكاة ،وإذا كان املال دونه ،فال زكاة ،وال وعيد .إذا تبني هذا؛ فإن
األحاديث آنفة الذكر إما مرصوفة إىل وقت خاص ٍّكان الذهب فيه حمرم ًا عَل
النساء ،ثم نسخ بحكم اجلواز.
أو أن الزكاة ِف األحاديث مرصوفة إىل إعارته للغْي كام قال سعيد بن
حل ِ ِّيل ُي ْلب ُس و ُيع ُار ).
اْلسيب ( :زكا ُة ا ُ
أجيب عليه:
أن خطابه بأداء الزكاة ،والوعيد عَل من ترك ،مرتبط بام استقر فهمه عند
الصحابة  من األدلة اخلارجية اْلفيدة أن وجوب الزكاة ُمن ٌ
اط بالنصاب مع
تقدير رش ٍ
ط معلو ٍم من
احلول .فتكون األحاديث – واحلالة هذه – حممول ًة عَل
ِ ْ
الرشيعة ،وهو النصاب واحلول؛ إن ببلوغ احليل نصاب ًا أو بِض ِّم ِه إىل جنسه إذا بلغا

نصاب ًا .يؤيده حديث أم سلمة ريض اهلل عنها قالتُ :كن ُْت أ ْلبِ ُس أ ْوضاح ًا ِم ْن
ذه ٍ
ب ،ف ُق ْل ُت :يا ر ُس ُ
ول اهلل ،أكن ٌْز ُهو؟ قال ( :ما بلغ أ ْن تُؤ هدى زكا ُت ُه ف ُزكِّي فليْس
بِكن ٍْز )(.)1
ُ
وحديث ابن مس ُعودٍ  قال( :سأل ْت ُه ا ْمرأ ٌة ع ْن ُح ِ ٍّيل هلا فِ ْي ِه زكا ٌة؟ قال :إِذا
ِ ِ
ِ
ِ
ِف ِح ْج ِر ْي يتامى ِ ِْل ،أفأ ْدف ُع ُه إِل ْي ِه ْم؟ قال :نع ْم )
بلغ مائت ْي د ْره ٍم فز ِّك ْيه ،قال ْت :إ هن ْ
(.)2
( )1سبق تخريجه.

( )2أخرجه عبد الرزاق  /مصنفه ( كتاب الزكاة ،باب البتر والحلي ) (.)47/2
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وعن عبد اهلل بن عمرو " :أنه ُه كان ي ْأ ُم ُر نِساء ُه أ ْن ُيزك ِّْني ُحلِ هي ُه هن ".
الذه ِ
وِف رواية لعبد الرزاق " :أنه ُه كان ُُي ِّ ْيل بنات ُه بِ ه
ب – ذكـر أكثـر من مائتي
درهم ،أراه ذكر األلف أو أكثر – كان ُيز ِّك ْي ِه" (.)1
ِ
وعن عبد احلميد بن جبْي أنه ُه سأل ْابن اْلُسيِّ ِ
ِف احلُ ِ ِّيل ه
(الذهب
ب ( :أ ْ
و ِ
الف هضة) زكا ٌة؟ قال " :نع ْم " ،قالُ :ق ْل ُت " :إِذ ْن ي ْفنى " ،قال " :ول ْو ")(.)2

ازنِ ِه س ِ
ُب إِىل خ ِ
املٍ أ ْن
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده( :أنه ُه كان ي ْكت ُ ْ
َُي ِْرج زكاة ُح ِ ِّيل بناتِ ِه ك هُل سن ٍة) (.)3
ِ
حل ِ ِّيل زكا ٌة " (.)4
ِف ا ُ
وعن إبراهيم أنه قالْ " :
وعن جماهد ،وعطاء ِف زكاةِ احلُ ِ ِّيل ،قاالْ " :إِذا بلغ مائتي ِد ْره ٍم أ ْو ِع ْ ِ
رشين
ِم ْثقاالً ف ِف ْي ِه زكا ٌة " (.)5

احل ِّيل زكا ٌة ك هُل سن ٍة ،إِذا بلغ ِع ْ ِ
وعن جابر بن زيد ،قالِ " :ف ُ
رش ْين ِم ْثقاالً أ ْو
مائتي ِد ْره ْم " (.)6
( )1رواه ابن أبي شيبة  /مصنفه ( كتاب الزكاة ،باب في الحلي )( )22/7؛ عبد الرزاق  /مصنفه ( كتاب
الزكاة ،باب في البتر والحلي ) ()42/2؛ التهانوي  /إعالء السنن ()12/8؛ الزيلعي  /نصب الراية

(.)202/1

( )2أخرجه عبد الرزاق  /مصنفه ( كتاب الزكاة ،باب في البتر والحلي ) (.)42/2
( )7أخرجه البيهقي  /السنن الكبرى ( كتاب الزكاة ،باب من قال في الحلي زكاة ) (.)178/2
( )2انظر :أبو عبيد  /األموال (ص.)231
( )2انظر :أبو عبيد  /األموال (ص.)231
( )1انظر :أبو عبيد  /األموال (ص.)231

()71

بن مهران سئِل عن زك ِ
وعن ميمون ِ
اة احلُ ِ ِّيل؟ فقال " :إِ هن لنا ط ْوق ًا لقدْ زكيْ ُت ُه
ْ
ُ
حتهى أتى عَل ن ْح ِو ثمن ِ ِه " (.)1
وأما عن قول اْلعرتض :بأن قرائن العقل ترشد إىل أن احليل ِف يد اجلارية،
وفتخات أم اْلؤمنني كليهام دون النصاب ،فضعيف؛ ألن النصاب من الذهب
ليس عظيم الوزن حتى ننكر حصوله ِف الفتخات ونحوها ،فهو عرشون مثقاالً،
ال يزيد وزَنا باجلرام عن َخسة وثامنني جرام ًا ،ومثل هذا الوزن ال يكون عظيم
ِ
اجل ْر ِم ،كيف وقد جاء نعتهن ِف احلديث بأَنام مسكتان غليظتان ،وِف حديث آخر
( رأى ِف يد هي سخاب ًا من و ِرق ) أي :ليس ِف يد واحدة.
وألتمس من إخويت الذي عارصوا زماننا هذا والذين هم أسن منا أن
يتذكروا معي صورة حيل األمهات واجلدات التي كانت تظهر عليهن ِف عقد
الستينيات والسبعينيات ،فض ً
ال عام قبل ذلك ،فإن خواَتهن وأسوارهن وكذا
قروطهن ،كانت غليظة ثقيلة ،ال أرى مع غلظها غرابة ِف بلوغها نصاب ًا.
خاَتة البحث:
لذا فإن الراجح – عندي – مذهب من قال بوجوب زكاة احليل إذا بلغ
نصاب ًا مضموم ًا إىل احلول ،ورحم اهلل اخلطايب إذ يقول " :الظاهر من الكتاب
يشهد لقول من أوجبها ،واألثر يؤيده ،واالحتياط أداؤها " (.)2
()1انظر :أبو عبيد  /األموال (ص)233
( )2الخطابي  /معالم السنن (.)12/2
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