
 

                             
  



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                أما بعد 

جمالس  تشتعل يف كل عام من شهر رمضانأنه  اعلموا رمحكم اهلل:ف
حول زكاة أهل العلم  وسؤالبالنقاش وشبكات التواصل النساء 

وكل واحدة تنقل ،احللي، ويف نقاشات وحرية وخالف مع أزواجهن
وكل هذا بناء على اخلالف الفقهي  ،وتتمسك بفتوى لعامل من العلماء

وهذه املسألة من املسائل اليت حصل فيها خالف  ،املعترب يف هذه املسألة
 .بني أئمة اإلسالم منذ الصحابة رضي اهلل عنهم

وال  ،وينبغي أن تتسع الصدور للخالف املعترب واحرتامه والقائلني به 
 .يكون اختيار اإلنسان مبين على اهلوى والتشهي

وال يتنقل بني  ،والعامي ال يسعه إال تقليد العامل الذي يستفتيه ويثق فيه 
وإمنا تتبعًا  ،ما يريد وتهواه نفسه بدون جترد للحق املفتني ليختار

 .جًا باخلالف، وهو منهي عنهللرخص واحتجا
 ،اوأحكامهزكاة احللي وقد مجعت يف هذا املقال عدًدا من مسائل 

وذكرت بعض األدلة واألقوال خمتصرة، لتسهل قراءتها، وال ميّلها 
 ،مدللة، معللة ،خمتصرة امللول يف زمن اخلالصة والسرعة واالختصار،

مذّكًرا بها نفسي  ،(مسألة  ثالثون ) :وعددها تناسب احلال واملقال،
وإخواني، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب 

 برنامج التواصل )الواتس(.
ومن  ،وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية

 أراد االستزادة فيمكنه الرجوع إليها.
والعيش مع العلم  ،واملناقشةوالعلم حييا باملذاكرة والفكرة والدرس 

من أعظم العيش وألّذه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت 
 .ونسأل اهلل ذلك ،روحه

وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده اهلل بها هدى 
 أو يرده بها عن ردى.



 

 ِبوإذا اإلخواُن فاَتهم التالقي          َفما صلٌة بأحسَن من كتا
  :وهي بعنوان

 ( ) اإليضاح اجللي يف أحكام زكاة احللي

 
تقبله اهلل قبوًلا حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله 

صدقة  ،عماًل صاحًلا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان
وأن حييينا مجيًعا على العلم  ،لوالدّي وأهل بييت، ومشاخيي وطالبي

النافع والعمل الصاحل، وأن ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عباده 
 .املؤمنني، هو خري مسؤول وأكرم مأمول 

 .وعني الرضا عن كل عيب كليلة ،وإليكموها رمحكم اهلل
 :احللي لدى النساءحاالت الذهب  :املسألة األوىل

ما تتخذه املرأة من الذهب للزينة  : احللي املستعمل :األوىل احلالة
 :رمحهم اهللوهو حمل خالف بني العلماء  ،وتستعمله يف ذلك

وهو مذهب املالكية والشافعية  ،زكاة فيه أنه ال :القول األول
  :وملخص أدلتهم ،ابن تيمية وابن القيم والشوكانيواختاره  ،واحلنابلة

دليل على وجوب الزكاة، واألصل عدم الزكاة وبراءة الذمة  أنه ال-أ
 .من الوجوب 

) ليس يف احللي زكاة ( رواه البيهقي وقال ال أصل له  :حديث-ب
 .وصححه ابن اجلوزي والنووي 

صححه ابن حجر  وابن عمرقول مجع من الصحابة كأنس وجابر -ج
وابن مسعود وأمساء بنت عميس وأمساء بنت أبي بكر وعائشة يف 

  املشهور عنها رواه مالك و عبدالرزاق وصححه ابن حجر.
 .عمل بعض التابعني وعمل أهل املدينة-د
وهذا  ،بعض املعاصرين حاول أن ينتصر هلذا القول فحكى اإلمجاع-ه

 .حمل نظر فاخلالف موجود وحمفوظ 



 

وهي ال زكاة  ،أنه من املقتنيات كبيت اإلنسان وسيارته وحنوها-ز
فرسه صدقة ( رواه  ) ليس على املسلم يف عبده و ال :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  فيها، 

 .البخاري ومسلم 
 يطلب كان أنه ينقل ومل الزكاة جلمع السعاة يرسل كان ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -ه 

 .احللي زكاة منهم
 .مل يكن يأمر نساءه بذلك مع قيام الداعي ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -و

وهو مذهب أبي حنيفة ورواية يف مذهب  ،أن فيه الزكاة :القول الثاني
واختاره  ونصره ابن حزم،الشافعية واختاره الشافعي ورواية عند احلنابلة

اخلطابي والشنقيطي املفسر و ابن باز وابن عثيمني وورد عن طائفة من 
السلف كمجاهد وعطاء وطاوس وابن جبري وابن املسيب واحلسن 

  :وملخص أدلتهم ،وغريهم
وال دليل على  ،أنه يدخل يف عموم أدلة وجوب الزكاة يف الذهب-أ

 .إخراجه منها
 زكاتهما أتؤديان فقال ذهب من سواران امرأتني يدي يف رأى) ملسو هيلع هللا ىلصأنه -ب

 .(زكاتها أديا نار من بسوارين اهلل يسوركما أن أحتبان :فقال ال فقاال
وصححه ابن القطان وابن امللقن وأمحد شاكر وحسنه  والنسائي  أبوداود رواه

  وهناك أدلة أخرى متكلم يف صحتها. .النووي وقواه ابن حجر
 .قال الرتمذي: ال يصح يف الباب شيء

قال أبو عبيد: ال نعلم هذا احلديث إال من وجه قد تكلم الناس فيه 
 .وحديثًا قدميًا

 .  وابن عباس عمر وابن مسعود  :وهو قول-ج
وكل قول منها على أدلته  ،وبعد عرض هذه األقوال :اخلالصة

ولكل قول قوته  ،واخلالف يف املسألة قوي ،اعرتاضات ومناقشة
ومن أراد أن يسلك مسلك االحتياط فهو خري وأفضل وأبرأ   ،وحجته

 .للذمة وخروجًا من اخلالف 



 

فما كان االستعمال فيه  ،احلكم للغالب يف االستعمال :املسألة الثانية
وما مل يكن الغالب فإن مل تكن له  ،الغالب فيأخذ حكم االستعمال

 .نية حمددة وإال فيكون من القنية اجملردة
 أم قيمة الذهب سلعة؟ الوزن الذهب  هل العربة يف زكاة :لثةاملسألة الثا

 :له ثالث حاالت
وهو احللي احملرم استعماله  ،وإخراجًا قسم يعترب بوزنه نصابًا-1

والشافعية املالكية احلنفية وهو مذهب  ،كالرجل يلبس الذهب
 85فلو كان وزنه  ،ألن الصنعة حمرمة وال عربة بقيمتها ،واحلنابلة

جرامًا بلغ النصاب وقيمته غري مصنع مخسمائة ريال دون النصاب 
ربة بوزنه وقيمته مصنعًا ألف ريال بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة والع

 .ألن قيمة الصنعة حمرمة فال يقر عليها ،وقيمته غري مصنع
 وهو احللي من الذهب للتجارة وإخراجًا قسم يعترب بقيمته نصابًا-2

احلنفية وهو مذهب  ،فينظر إىل قيمته متى بلغت النصاب وجبت الزكاة
فإن كان مل يبلغ  ،احلنابلةالشافعية ووقول عند املالكية ومذهب 

 ،ألنه عروض جتارة ،وبلغت قيمته النصاب بالفضة فيزكى 85النصاب 
 .وهو مذهب املالكية ،العربة بالوزن :وقيل

وهو احللي املباح استعماله  ،، وقيمته إخراجًاقسم يعترب بوزنه نصابًا-3
جراماً وقيمته أقل من نصاب الفضة كخمسمائة  85فإذا بلغ  من الذهب

 85وإن كان العكس مل يبلغ وزنه  ،ى اخلمسمائةكريال مثاًل فتز
وهو مذهب  ،جرامًا وقيمته ألفا ريال نصاب الفضة فال زكاة فيه

 .املالكية والشافعية واحلنابلة
يقّيم وقت إخراج زكاته وخيرج ربع العشر من قيمته إذا  :طريقةاإلخراج

 .وهو مخسة ومثانون جرامًا ،بلغ احللي نصاب الذهب
ألنه منه ما  ،الذهب احللي له أنواع من ما يسمى بالعيار :رابعةاملسألة ال

خالص الذهب منها  استخراجوطريقة  ،يكون خملوطًا وغري صاف
 :كالتالي



 

  .جرامًا 85( هو  24نصاب الزكاة يف الذهب اخلالص ) عيار -1
 : بالطريقة التاليةأو غري ذلك  18وعيار  21حيسب النصاب يف عيار -2

 فيكون الناتج ذهبًا ،24يضرب عدد اجلرامات يف العيار ويقسم على 
 ،وجبت فيه الزكاة :فأكثر جرامًا 85فإذا بلغ الناتج  ،24عيار  خالصًا

 .%2.5وهي 
فتحسب زكاته  ،مثال 21فإذا كان هذا املقدار املسؤول عنه من عيار 

 :كالتالي
 148.75=  24( ÷ 21 عيار × ج170)

  .جرام تقريبًا 3.7وهو  ،%2.5ثم خيرج من هذه اجلرامات 
 .فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند متام احلول

 ؟ الذهب زكاة زوجته عن خيرج أن للزوج هل :امسةاملسألة اخل
 .التربع وجه على بإذنها نعم

 هلا تيسر متى  الذمة يف فيبقى للزكاة مااًل جتد ال من :سادسةاملسألة ال
 .نه وتزكيم تبيع أن وهلا فتزكي، املال

حمل احللي املعد لألجرة أي تؤجره املرأة على النساء  :الثانيةاحلالة 
 :بني العلماء رمحهم اهللخالف 

وهو مذهب احلنفية وقول عند املالكية  ،جتب فيه الزكاة :القول األول
 .ووجه عند الشافعية ومذهب احلنابلة

 .وهو مذهب املالكية والشافعية ،ال زكاة فيه :القول الثاني
وألنه خرج عن  ،لعموم أدلة وجوب الزكاة يف الذهب ،األول :الراجح 

 .صورة االستعمال للبس
فيه  فقيل:إذا كان احللي لرجل ويعده للكراء:  :املسألة السابعة

ومذهب  والشافعية قول عند املالكيةمذهب احلنفية ووهو  ،الزكاة
 وقول عند الشافعية مذهب املالكية وهو ،ال زكاة فيه وقيل:، احلنابلة

 .واحلنابلة
 .ملا تقدم ،األول :الراجح



 

إذا نوته املرأة للبس ثم نوته للتجارة ففيه الزكاة بشرط  :املسألة الثامنة
 .متام النصاب واحلول من النية للتجارة

 .ما أعد للنفقة  :الثالثةاحلالة 
ألنه  ،إذا احتاجت املرأة للنفقة تبيع منه وتنفق على نفسها ففيه الزكاة

فإذا  ،ألنه سقطت الزكاة عنه ملا أعد لالستعمال ،خرج عن االستعمال
وهو  خالف قال يف اإلنصاف بالخرج عن ذلك رجع لألصل وهو الزكاة 

 .مذهب احلنفية
إذا نوته للزينة وللعاقبة )إن احتاجت(: فقيل: ال زكاة  :املسألة التاسعة

وهما قوالن للمالكية، وظاهر املذهب األّول  فيه الزكاة،فيه، وقيل: 
 لوجود املانع وهو االستعمال.

حبيث  وهو  ،فيه الزكاةاحللي املدخر للتجارة وحنوها  :الرابعةاحلالة 
وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن جزي  ،ملا تقدم ،َففيه الزكاة ال يلبس 

 .يف القوانني واخلرشي يف املختصر
بني العلماء رمحهم حمل خالف احللي املعد للعارية  :اخلامسةاحلالة 

 :اهلل
 .وهو مذهب املالكية وقول عند الشافعية ،ال زكاة فيه  :القول األول

 ة.الشافعيقول عند  مذهب احلنفية وهو ،جتب فيه الزكاة :القول الثاني
 .وهو مبين على مسألة احللي امللبوس

 :كسر له حاالتاحللي امل :سادسةالاحلالة 
املكسر ال ميكن إصالحه أو ميكن إصالحه وال إن كان  :األوىل 

وهو مذهب املالكية والشافعية  ،فيه الزكاةف يرغب يف استعماله
 .ألنه خرج عن صورة احللي امللبوس ،واحلنابلة

فكاحللي  استعمالهإصالحه أو ميكن  املكسر إن كان :الثانية
 .الصحيح ففيه اخلالف املتقدم



 

 إن كان املكسر تركه وال نية له فيه ففيه الزكاة وهو :الثالثة
ألنه  ،والشافعية واحلنابلةمذهب املالكية و مقتضى مذهب احلنفية

 .خرج عن صورة االستعمال املختلف فيها
أو يتخذ احللي احملرم استعماله كرجل يتحلى بالذهب  :سابعةالاحلالة 

ففيه الزكاة إمجاعًا نقله آنية من ذهب سواء كان رجاًل أو امرأة 
ألن حتريم استعماله عليه جعله يف حكم مامل يعد  ،الشافعي والرافعي

 .لالستعمال فيبقى على أصله وهو وجوب الزكاة
 يقصد به مقتنيه استعمااًل احللي املتخذ للكنز فال :احلالة الثامنة

ألنه مرصد  ،جب الزكاة فيه اتفاقًافت ،وال مباحًا وال مكروهًا حمرمًا
 .للنماء فصار كغري املصوغ

من اختذ الذهب حليًا فرارًا من الزكاة وجب عليه  :التاسعةاحلالة 
 .وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ،لنقيض قصده ،الزكاة

من كانت ال خترج زكاة احللي بناء على فتوى عامل  :عاشرةاملسألة ال
ثم أرادت االحتياط أو أخذت فتوى عامل بإخراج الزكاة فإنه ال يلزمها 

 .أن خترج عما مضى
من كانت ال تعرف أنه جيب الزكاة يف احللي  :ادية عشرةاملسألة احل

ومراعاة  ،لعدم العلم ،ثم علمت فال يلزمها قضاء ما مضى من الزكاة
 .للخالف

 إذا بلغ النصاب ومت احلول الصغار من اإلناثذهب : انية عشرةثاملسألة ال
وفيها  الزكاةومسألة شرط البلوغ يف  ،اخلالف املتقدم يخرج عليهف

 .وهو مذهب مجهور الفقهاء ،الزكاة يف مال الصيب :والراجح ،خالف
الطفل الصغري إن كان لديه ذهب فإن كان وليه  :ثالثة عشرةاملسألة ال

يعريه ففيه اخلالف وإن كان ال يعريه ففيه الزكاة وهو مذهب اإلمام 
 .أمحد ومجاعة من أصحابه

إذا اشرتى الرجل ذهبًا وأعطاه زوجته وأوالده  : رابعة عشرةاملسألة ال
 :بني العلماء رمحهم اهللحمل خالف  ليس متليكًاللبسهن فقط و



 

 .وهو مذهب املالكية وقول عند الشافعية ،ال زكاة فيه :القول األول
 .وهو قول عند الشافعية ،فيه الزكاة :القول الثاني
 رأة لزوجهاعكس املتقدمة، إذا اشرتت امل :عشرة امسةاملسألة اخل

 ، فقوالن عند املالكية.ذهبًا
إذا اشرتى الرجل ذهبًا مهرًا المرأته وتأخر  :عشرة سادسةاملسألة ال

 .الزواج وطاف عليه احلول وبلغ النصاب ففيه قوالن عند املالكية
  .ألنه أصبح يف حكم الكنز ،الزكاة :والراجح 

 والفضة الذهب غري اجملوهرات يف الزكاة :عشرة سابعةاملسألة ال
  .تفاقًاا وحنوها كاألملاس
إذا كان الذهب يف لبسه مشرتكًا بني األم  :عشرة ثامنةاملسألة ال

 :له حالتانفهل يزكى ؟ وبناتها واألخت مع أختها 
إن كان مملوكًا لشخص واآلخرون يستعملونه مع من جيوز له  :األوىل

وإن كان ال  ،استعماله كاألم وحنوها فعلى اخلالف يف املسألة
 .يستعمله مالكه كاألب فيخرج على مسألة العارية

 :إن كان ملكًا مشاعًا للجميع فله حالتان :الثانية
 .إن كان بلغ نصابًا مبجموعه فال زكاة فيه-أ

كان كل واحدة بلغ نصيبها فتزكي كل واحدة نصيبها على إن -ب
 .اخلالف يف املسألة

ها أو ابنتها لتلبسه فال زكاة إذا اشرتته األم ألخت :عشرة تاسعةاملسألة ال
 عند املالكية. فيه

إذا كان الذهب المرأة كانت تستعمله فلّما  :وفية للعشريناملسألة امل
 .عند املالكية كربت تركته ففيه الزكاة

أو هبة ففيه  من رجل أو امرأة من ورث حليًا :واحدة والعشروناملسألة ال
ألنه خرج عن صورة  ،وهو مذهب املالكية والشافعية ،الزكاة وجوبًا

 .االستعمال املختلف فيها



 

اّتخذ الرجل احللّي ملن يأتي من زوجة أو  إذا:نية والعشروناملسألة الثا
 .ألنه خرج عن صورة االستعمال املختلف فيها ،بنت ففيه الزكاة

ملن يكرب من بناتها إذا اختذت املرأة احللّي  :ثالثة والعشروناملسألة ال
 وعللوا ذلك بأّن هلا استعماله للزينة خالفًا ،عند املالكية فال زكاة فيه

خرج عن صورة االستعمال املختلف واألقرب فيه الزكاة مادام  ،للرجل
 .فيها

وحبسه عنده  لنسائه إذا اشرتى الرجل حليًا :رابعة والعشروناملسألة ال
 .عند املالكية ففيه الزكاة لكونه مسافرا أو حنو ذلك

هل يكمل النصاب بني الذهب والفضة  :والعشرون امسةاملسألة اخل
 فيضم بعضه إىل بعض ؟ 

 والسبب هل هما من جنس واحد أو ال ؟  ،فيه قوالن
 رضاك اللهم ، ملسو هيلع هللا ىلصاللهم فقهنا يف الدين وفق سنة سيد املرسلني     

ونصرًا وعزًا لإلسالم  ،لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرياتنا وصالحًا وثباتًا
ومجعًا للمسلمني على  ،واملسلمني وبالدنا وبالد املسلمني ووالتها

 .وهالكًاً للظاملني املعتدين ،هداك

 .وإىل لقاء آخر يسره اهلل مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى

 لتق  إّنا على الِبعاِد والتفرِق              َلنلتقي بالذكِر إن مل َن                

 

 فهد بن حييى العماري / كتبه

 مكة املكرمة حرسها اإلله

 هـ1442/ 9/  20

Famary1@ gmail. Com 
                                                                                                                      

  



 

  

https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view
https://drive.google.com/file/d/1_l6ueF3Sfa214JXK8ZMwuWhvRwfaq31-/view
https://drive.google.com/file/d/1WWRA6UCRF9h7YqoDOzl3dN_T8UeCVsCO/view?usp=sharing


 

 


