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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

- ونرشع م املتعلقـة بـاملرأة يف بـاب اجلنـائزانتهينا بفضل اهللا تعاىل مـن األحكـا     

 أن أن يتقبـل جهـد املقـل وجـل فأسـأل اهللا عـز و, يف باب الزكاة −بإذن اهللا تعاىل
 .ينفع به املسلمني

bÛëcZbèÐí‹Èm@@Z@

@@òÌÜÛa@À@ñb×Ûa@@@@@@Z  ويقـال , ًالنامء والطهارة والربكة, يقال زكا يزكـو زكـاء وزكـوا
ًزكى يزكي تزكية, ِّ ْخذ من أمواهلم صدقة تطهـرهم وتـزكيهم   :ومنه قوله تعاىل َّ ْ ُ ْ ِْ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِْ ِ َ ِ ُ

َهبا ِ  )وتطلق الزكاة عىل الصالح, يقال رجل تقـي زكـي, )١٠٣: رة التوبةسو ,ٌّ ٌّ
ضـــــا عـــــىل املـــــدح, قـــــال تعـــــاىل ُّفـــــال تزكـــــوا  : ًورجـــــال أتقيـــــاء أزكيـــــاء, وتطلـــــق أ َ ُ َ َ

فسكم ْأ َُ ُ ْ َ)املعجم ٣٥٨ ص١٤لسان العرب ج − أي ال متدحوها) ٣٢: النجم ;
 .١٧٥ ص١٠; هتذيب اللغة ج٣٩٦ ص١الوسيط ج
bĆÇ‹’@ñb×Ûa@Z@

      òîÐä¨a@bèÏ‹Ç@bèãdi : َّمتلـيـك جــزء مــال عيـنـه الشــارع, مــن مســلم, فقــري, غــري
الدر  −من كل وجه, هللا تعاىل هاشمي, وال مواله, برشط قطع املنفعة عن امللك

 .٢٥٢ ص١; تبيني احلقائق ج٢١٦ ص٢; البحر الرائق ج٢٨٧ ص٢املختار ج
@òîØÛb¾a@bèÏ‹Çë@@@bèãdi@:رجـه املسـلم, يف وقـت خمصـوص,  اسـم لقـدر مـن املـال, خي
 .٢٥٥ ص٢مواهب اجلليل ج −لطائفة, بالنية

òîÈÏb“Ûa@bèÏ‹Çë@bèãdi: جيــب رصفــه , مــن مــال خمصــوص,اســم لقــدر خمصــوص 
 .١١٦ ص١الرساج الوهاج ج −ألصناف خمصوصة
òÜibä¨a@bèÏ‹ÇëZ٢٢٨ ص٢املغني ج. حق جيب يف املال بأهنا. 



bĆîãbq@ZbèàØy@Z@

الم اخلمس وفرض من فروضه, وهي واجبة بكتاب اهللا الزكاة أحد أركان اإلس
 .  وإمجاع أمتهتعاىل وسنة رسوله 

 .وقد ذكرت الزكاة يف آيات كثرية مقرونة بالصالة
%θßϑŠÏ#) ®: قال تعاىل r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θè?# u™ uρ nο 4θx.  ].٤٣: البقرة [〉 9$#“¨
š⎥⎪É‹©9 ®: وقال تعاىل $# uρ þ’Îû öΝÏλ Î;≡uθøΒ r& A, ym ×Πθè=÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ È≅Í← !$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρ ãósyϑ ø9$# uρ 〈 

 ].٢٥, ٢٤: املعارج[
θ#) ®: قال تعاىل ãΚŠÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x.̈“9$# (#θàÊÌø% r& uρ ©!$# $ ·Êö s% $ YΖ|¡ym 〈 

 ]. ٢٠: املزمل[
ً ملا بعث معاذا عىل اليمن, أن رسول اهللا :  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام−

قدم عىل قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا, فإذا إنك ت«: قال
عرفوا اهللا, فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم, فإذا 

 من أمواهلم وترد عىل فقرائهم, فإذا ًفعلوا فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة
,  )١٤٥٨(ه البخاري أخرج −»أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس

 ).١٩(ومسلم 
بني اإلسالم عىل «: قال رسول اهللا : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال−
 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ,ًشهادة أن ال إهل إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: مخس

 ).١٦(,  ومسلم )٨(أخرجه البخاري  −»واحلج وصوم رمضان
اإلمجاع البن املنذر . ت عىل فرضيتهافألن األمة أمجع: أما اإلمجاع−

 ).٤٧:ص(
 
bĆrÛbqZ@ñb×Œ@ïÜy@ñc‹¾aZ@
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(#θ è%ρ ä‹ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨ õ3 s? 〈 ]٣٥−٣٤ :التوبة.[ 
ما من صاحب ذهب وال فضـة ال « : اهللا رسول قال :قال هريرة أيب عن −٢

ح مـن نـار, فـأمحي عليهـا يؤدي منها حقهـا إال إذا كـان يـوم القيامـة صـفحت لـه صـفائ
يف نــار جهــنم, فتكــوى هبــا جنبــه وجبينــه وظهــره كلــام بــردت أعيــدت لــه, يف يــوم كــان 
مقــداره مخســني أـلـف ســنة حـتـى ـيـقىض ـبـني العـبـاد, ـفـريى ســبيله إمــا إىل اجلـنـة وإمــا إىل 

 ).٩٨٧( أخرجه مسلم −»النار
 ويف هلا ةابن ومعها  اهللا رسول أتت امرأة أن جده عن أبيه عن شعيب عن −٣

: أتعطــني زكــاة هــذا قالــت ال, قــال« هلــا فقــال ذهــب, مــن غليظتــان مســكتان ابنتهــا يــد
رسك أن يسورك اهللا هبام يوم القيامة سوارين من نـار  إىل فـألقتهام فخلعـتهام :قـال .»أ

,  وأمحــــد )١٥٦٣(صــــحيح أيب داود .ولرســــوله وجــــل عــــز هللا مهــــا وقالــــت  النبــــي
) ١٠١٥٩(,  واملصنف البن أيب شـيبة )٧٠٩٥(ق ,  واملصنف لعبد الرزا)٦٩٠١(

 .)٦/٤٦(والبيهقي 
مـــن  فـــرأى يف ـيــدي فتخـــات دخـــل عـــىل رســـول اهللا « :قاـلــت عائشـــة عـــن −٤

أتـؤدين : قـالصـنعتهن أتـزين لـك يـا رسـول اهللا, : ما هـذا يـا عائشـة, فقلـت: ورق فقال
البيهقـــي يف أخرجـــه  −»هـــو حســـبك مـــن الـنــار: ال أو مـــا شـــاء اهللا, قـــال: زكـــاهتن?, قـلــت
 ).١٩٣٤ (والدارقطني) ١٥٦٥(, وصحيح أيب داود )٧٦٤٠(السنن الكربي 
Èi@ŠbqŁa@ñ†ŠaìÛa@åÇ@μÈibnÛa@À@lb°g@ñb×Œ@ïÜ¨aZ@

ـه سـأل ابـن املسـيب  −١  والفضـة الـذهب :احلـيل أيفعن عبد احلميد بن جبـري أ
 يف املصـنف أخرجه عبـد الـرزاق .»ولو :قال يفنى, إذن :قلت :قال نعم, :قال زكاة?

)٧٠٩٠.( 
 أخرجه −»عام كل يف احليل يف الزكاة« قال الزهري عن معمر عن الرزاق عبد عن −٢

 ).٧٠٨٤(عبد الرزاق يف املصنف 
يزكي, وليس يف اخلرز : يف احليل الذهب والفضة« :قال جبري بن سعيد عن −٣

 ).٧٠٩٣(عبد الرزاق يف املصنف  أخرجه −»زكاة إال أن يكون لتجارة
Èi@aŠbqŁ@ñ†ŠaìÛa@åÇ@òibz—Ûa@μÈibnÛaë@À@â‡Ç@lb°g@ñb×Œ@ïÜ¨aZ@@

 :قال :زكاة فيه هل احليل, عن اهللا عبد بن جابر سألت :قال دينار بن عمرو عن



 املصــنف يف الــرزاق عبــد أخرجــه −»كثــري األلــف :قــال دينــار? ألــف كــان إن قلــت .ال
)٧٠٧٦.( 

 ).١٠٧٥( املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه .»تزكيه ال كانت أهنا« عائشة عن
 يف الـــرزاق عبـــد أخرجـــه .»لـــيس يف احلـــيل زكـــاة« :قـــال عمـــر ابـــن عـــن نـــافع عـــن
 ).٧٠٧٧( املصنف

 احلــــيل, يف الزكــــاة وجــــوب إىل طائفــــة فــــذهبت املســــألة, هــــذه يف الفقهــــاء تنــــازع
ضــا ,تقــدم كــام بــذلك جــاءت التــي الصــحيحة واآلثــار األحاديــث وحجــتهم  يــرد مل وأ

 والفضــة, الــذهب زكــاة وجــوب يف الــواردة األدلــة عمــوم مــن احلــيل اءاســتثن عــىل دلـيـل
  .وغريهم حزم وابن احلنابلة وبعض احلنفية مذهب وهذا

 باآلـثـــار لقــــوهلم واســــتدلوا احلــــيل يف زكــــاة ال قــــالوا آخــــرون, ذـلـــك يف وخــــالفهم
ضا ذلك يف الصحابة عن جاءت التي الصحيحة  التـي األحاديـث بـبعض استدلوا ًوأ
 .احليل يف الزكاة وجوب عدم وفيها − العلم أهل أكثر ضعفها

 .وهذا مذهب مالك والشافعي واملشهور من مذهب أمحد
òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@‹×‰ãë@Z@

üëc@ZïÜ¨a@ñb×Œ@lìuìi@æìÜöbÔÛaZ@

@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIRORRS@ZRRTH@

 . »ليس يف احليل زكاة« :قال  النبي عن رجاب حديث من روي ما وأما
 اآلثـــار وأمـــا :قولـــه مـــن جـــابر عـــن يـــروى إنـــام لـــه, أصـــل ال باطـــل :البيهقـــي قـــال
  .الصديق بنت وأسامء وعائشة عمر ابن عن املروية

ـــه عمـــر عـــن بمثلهـــا ومعارضـــات فموقوفـــات  األشـــعري موســـى أيب إىل كتـــب أ
حلــيهن وال جيعلــن » لمني أن يــزكنيأن مــر مــن قبلــك مــن نســاء املســ« :عنــه اهللا ريض

 . »ًالزيادة واهلدية بينهن تقارضا
 عـن الـرزاق عبـد ورواه »زكاة احليل يف« قال مسعود ابن وعن شيبة أيب ابن رواه

ه عمرو بن اهللا عبد  رواه سنة كل بناته حيل زكاة خيرج أن سامل خازنه إىل يكتب كان أ
 والفضـــة الـــذهب احلـــيل يف أن ُّلســـنةا مضـــت :قـــال ثـــم أخـــر آثـــار وذكـــر ...الـــدارقطني



ا غري مرفوعة كثرية أحاديث املطلوب ويف الزكاة,  يف شـبهة ال مـا عـىل منهـا اقترصنـا أ
 أخطارهـــا عـــن اـلــنفس صـــون ينبغـــي ممـــا املخـــالفني عـــن املنقوـلــة والـتــأويالت صـــحته,

  .إليها وااللتفات
@åäÛa@bÈß@À@õbuëIROQUZH@

 الكتــاب مــن الظــاهر :قلــت :قــال فريــق, كــل لــةأد ذكــر أن بعــد :احلــيل زكــاة بــاب
 مـن طـرف ومعـه النظـر إىل ذهـب أسـقطها ومـن يؤيـده واألثـر أوجبهـا مـن لقـول يشهد
  .أعلم واهللا أداؤها واالحتياط األثر

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓITOQYQZH@

 مـنـــه احلــــيل خيــــص ومل ًعمومــــا اـلـــذهب يف الزكــــاة إجيــــاب  النـبـــي عــــن صــــح قــــد
 وفضـة, ذهـب كـل يف بـالنص الزكـاة فوجبـت بإمجاع, وال بنص ال ,فيه الزكاة بسقوط
 فـيهام الزكـاة جتـب فلـم األزمـان, وبعـض مـنهام األعـداد بعـض املتـيقن اإلمجـاع وخص

 يشء ختصيص جيز ومل إمجاع, أو نص أوجبه زمان ويف إمجاع أو نص أوجبه عدد يف إال
 إمجاع وال نص بغري لذهبا أحوال بني يفرق ال أن فوجب النص, عمهام قد إذ منهام,
 والفضــة اـلـذهب يف الزكــاة يوجــب كــان  اهللا رســول أن −خــالف ـبـال – ًيقيـنـا وصــح
 وال ذلــك يف نــص بغــري »احلــيل إال« يقــال أن جيــوز فــال وفضــة, ذهــب واحلــيل عــام كــل
  .التوفيق تعاىل وباهللا −إمجاع

@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓIROUSS@H@

 ثم سوارين, يدهيا ويف ابنتها ومعها  النبي أتت تيال املرأة حديث ذكر أن بعد
  : قال تقدم كام عائشة حديث ذكر

  .احللية يف الزكاة وجوب عىل دليل واحلديث
@Énà¾a@‹“Ûa@À@õbuIVOQSS@ZQSTNH@

 : بامذا نجيب عن أدلة القائلني بعدم الوجوب قلنا نجيب بام ييل: فإن قال قائل
 ًفضـال حجـة, بـه تقـوم ال ضـعيف حـديث فإنـه »زكـاة احلـيل يف لـيس« حـديث أما

ه عن  فلو بموجبه, يقولون ال به املستدلني إن ثم الصحيح, احلديث عموم يعارض أ
 إن :فيقولــون ـبـذلك, يقوـلـون ال وهــم ًمطلقــا, فيــه زكــاة ال احلــيل لكــان بموجـبـه أخــذنا



نــا معنــاه وهــذا الزكــاة, فيــه النفقــة أو لإلجــارة املعــد احلــيل  وجــه مــن ديثباحلــ أخــذنا أ
  .احلديث صح لو وهذا آخر, وجه من وتركناه

  النبــي عــن األحاديــث عمومــات يقــاوم ال فهــو اخلمســة الصــحابة روى مــا وأمــا
 نص فإنه ابنتها, معها التي املرأة حديث وهو املوضوع يف ًخاصا دليال هناك أن سيام وال
  . اهللا رسول قول مع أحد بقول عربة وال املوضوع يف

 ومتنـاقض, الفـارق مع ًقياسا كونه أما ومتناقض, الفارق مع فهو :القياس وأما
 والعبـــد الفـــرس يف األصـــل ولـــيس الزكـــاة وجـــوب والفضـــة اـلــذهب يف األصـــل فـــألن

 عـــدم فيـــه األصـــل يشء عـــىل الزكـــاة أصـــله مـــا نقـــيس فكيـــف الزكـــاة وجـــوب والثيـــاب
  :ييل فكام ًمتناقضا كونه وأما الزكاة,
 لألجـرة خيـل عنـده كـان ولـو زكـاة, فيـه فلـيس لألجـرة, دهأعـ قـد عبـد لـه كـان لو
  .القياس يصح ال وإذا زكاة, ففيه لألجرة حيل عنده كان ولو زكاة, فيها فليس

 كــام احلــيل يف الزكــاة وجــوب عــىل والســنة الكتــاب مــن األدلــة بعمــوم اســتدل ثــم
  .الباب يف تقدم

bîãbqZ@æìÜöbÔÛa@â‡Èi@lìuë@ñb×Œ@ïÜ¨aZ@
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واحلــيل املكســور, اـلـذي يرـيـد أهـلـه إصــالحه ولبســه, ـفـإنام هــو بمنزـلـة  فأمــا الـتـرب
 . املتاع يكون عند أهله, فليس عىل أهله فيه زكاة

ÞbÓ@ïÈÏb“Ûa@À@âþa@IROUWZH@@

ًوللمـــرأة أن تـــتحىل ذهبـــا وورقـــا, وال جيعـــل يف حليهـــا زكـــاة مـــن مل يـــر يف احلـــيل  ً
 . زكاة

اختــــذ الرجــــل أو املــــرأة إنــــاء مــــن ذهــــب أو ورق زكيــــاه يف وإذا : قــــال الشــــافعي
ًفإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغا ألفان, فإنام زكاته عىل وزنـه . ًالقولني معا
 . ال عىل قيمته

وإذا انكرس حليها فـأرادت إخالفـه أو مل تـرده فـال زكـاة فيـه يف قـول مـن مل يـر يف 
 . ًجتعله ماال تكتنزه فتزكيهاحليل زكاة, إال أن تريد إذا انكرس أن 
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وهـــــو » ال زكـــــاة يف احلـــــيل املبـــــاح املعـــــد لالســـــتعامل يف ظـــــاهر املـــــذهب«: قولـــــه
وهـو املختـار : املذهب وعليه أكثر األصحاب, وعنه جتب فيه الزكاة, قال يف الفـائق

 . نظر, وعنه جتب فيه الزكاة إذا مل يعر ومل يلبس
mkîÔÈ@|îu‹më@

والذي أرجحه بعـد ذكـر هـذه األقـوال واملـذاهب, هـو مـا ذهـب إليـه أكثـر أهـل 
العلـــم مـــن الصـــحابة والتـــابعني ومـــن بعـــدهم, وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه احلنفيـــة وبعـــض 

مــن وجــوب الزكــاة ومـن املعــارصين العالمــة اـبـن عثيمـني احلنابلـة واإلمــام اـبـن حــزم 
 التي جاءت صـحيحة رصحيـة عـن النبـي يف احليل ومن أظهر ما استدل به األحاديث

 وال جيـــوز رد أحادـيــث النـبــي يف املســـألة يف إجيـــاب زكـــاة احلـــيل والـتــي ذكرناهـــا  
واألخذ باالجتهاد وإن كان من الصحابة وهذا جممع عليه من أهل العلم, وال جيوز 

 . القياس مقابل النص كام تقرر يف األصول, واهللا تعاىل أعلم
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