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 امللخص
 : يمسود اًمػضي وقمالىمتف سمـصوب زيموة إوراق اًمـؼديي.مقضقع اًمححٌ

 : سمقون أصمر يمسود اًمػضي قمغم كصوب إوراق اًمـؼديي اًمزيمقي.أهداف اًمححٌ

 : اعمـفٍ آؾمتؼرائل اًمتحؾقكم.مـفٍ اًمححٌ

 :أهؿ اًمـتوئٍ

وة(, وكصوب زيموة ومؾسػي اًمـصوب اًمزيمقي هل )احلد إدكك ًمؾغـك اعمقضمى ًمؾزيم

( ضمرامو, وىمد 898( ضمرامو, وكصوب زيموة اًمػضي سموجلراموت )58اًمذهى سموجلراموت )

رظمصً اًمػضي ذم هذا اًمعٍم رظمصو قمظقام سموًمـسحي ًمؾذهى طمتك أصحح اجلرام اًمقاطمد مـ 

اًمذهى يسووي ؾمحعلم ضمرامو مـ اًمػضي, سمقـام يمون ضمرام اًمذهى اًمقاطمد يسووي ؾمحعي 

, وقمؾقف ومنن كصوب زيموة اًمػضي ذم هذا اًمعٍم مل يعد ×قمفد اًمـحل ضمراموت مـ اًمػضي قمغم 

ًا قمـ اًمغـك اًمذي ضمعؾف اًمشورع مقضمحو ًمؾزيموة, وأهؾ اًمعؾؿ اعمعوسون خمتؾػقن ذم  ُمعؼمر

أهنو ٓ دمى ومقفو اًمزيموة طمتك شمحؾغ  -قمـدي-ًمـؼديي قمغم أىمقاٍل أرضمحفو كصوب زيموة إوراق ا

, قمغم أكف يستحى عمـ سمؾغً قمـده م اًمذهى رائجو(مو دا( ضمرامو )58ىمقؿَي كصوِب اًمذهِى )

إوراق اًمـؼديي ىمقؿي كصوب اًمػضي ومل شمحؾغ ىمقؿي كصوب اًمذهى أن خيرج اًمزيموة ظمروضمو مـ 

 اخلالف, وٓ جيى قمؾقف ذًمؽ.

اًمتثحً  .: إقمطوء هذه اعمسلًمي مزيدا مـ اًمححٌ وآؾمتؼصوء مـ ومؼفوء اًمعٍمًمتقصقوتا

لًمي, ومنن إًمزام اًمـوس سمٌمء مل يقضمحف اهلل سمقؼلم, أو إقمػوؤهؿ مـ واضمى قمـد اإلومتوء ذم هذه اعمس

أن اًمقرع ٓيؽقن سمنجيوب رء قمغم اًمـوس اطمتقوـمو سمؾ  .أوضمحف اهلل قمؾقفؿ همويي ذم اخلطقرة

 سموإلمسوك قمـ اًمػتقى طمتك يتحلم ًمؾػؼقي طمؽؿ اعمسلًمي شمحقـو شمومو .

(:  )يمسود, ومضي, كصوب, زيموة, ذهىاًمؽؾامت اعمػتوطمقي
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 املقدمُ
احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـحل إملم وآًمف وصححف اًمطقحلم 

 اًمطوهريـ وسمعد:

»ومفذا سمحٌ ًمـوزًمي ومؼفقي شمتعؾؼ سموًمريمـ اًمثوًمٌ مـ أريمون اإلؾمالم وهل 

ف ويمرمف أن يؾفؿـل أؾملل اهلل اًمؽريؿ سمؿـ ش

مؼرسمو قمـده إكف ؾمؿقع  ,كوومعو ًمعحوده ,وجيعؾ قمؿكم ومقف مقاومؼو عمراده ,ومقف اًمسداد واًمصقاب

 جمقى, وشمشتؿؾ هذه اعمؼدمي قمغم ؾمتي أمقر:

شمؽتسى هذه اعمسلًمي اًمػؼفقي أمهقتفو مـ ارشمحوـمفو سمريمـ قمظقؿ مـ أريمون اإلؾمالم وهق 

, قي وادظمورا وهل إوراق اًمـؼدييارشمحوـمفو سمليمثر إمقال اًمزيمقيي متقٓ وأمهاًمزيموة , ومـ 

ذم هذا اًمزمـ هل اًمـؼقد اًمرائجي, سمؾ اًمتل مل يرج همػمهو, ومفل أصمامن  ومنن إوراق اًمـؼديي

, ومفل اًمتل ـتجوت, وقمق  اعمـوومع واعمتؾػوت, وهل اعمدظمرات واًمـػؼوت, وىمقؿ اعماًمسؾع

, وعمو يمون اًمشورع ىمد رسمط أطمؽوم ذم آىمتصود اعمعوسمؽوكتفام  ظمؾػً اًمذهى واًمػضي قمغم

هذه  إمقال سموًمذهى واًمػضي إسمون كؼديتفام يمون ًمزامو قمغم ومؼفوء اإلؾمالم أن يـزًمقا

اًمثوًمٌ مـ  , ومـ أوضمى موجيى شمـزيؾف مويتعؾؼ سموًمريمـاًمـصقص قمغم كؼد اًمـوس اًمققم

اًمعٍم مـ أهؿ  قمغم كؼقد اًمـوس ذم هذا , ومنن شمـزيؾ كصقص اًمزيموةأريمون اإلؾمالم اًمزيموة

, وإذا يمون اًمتػريط ذم , ًمقعؾؿ اًمـوس موسمف يتؼقن رهبؿ, ويؼمؤون ذممفؿمويشتغؾ سمف اًمػؼقف

اًمقاضمحوت قمظقام ومنن إجيوب مو ٓجيى وإًمزام اًمـوس سمام مل ينمقمف اهلل ؾمححوكف وشمعومم مـ 

وأّكو ًمػؼقف أن  ,كف ٓذيؽ ًمف, ومفق اعمنمع ؾمححواهلل ؾمححوكف وشمعومم ظمقاص رسمقسمقتفمشوريمي 

 يتؼحؿ هذه اعمزاًمؼ .

 سمعد أن أصحح اًمػورق ؿموؾمعو سملم كصويب اًمذهى واًمػضي ذم هذا اًمعٍم ومنن مشؽؾي
اًمححٌ شمؽؿـ ومقؿـ مؾؽ مـ إوراق اًمـؼديي مو يحؾغ كصوسمو سموًمـظر ًمـصوب اًمػضي وٓ يحؾغ 

المقدمة
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؟ وهؾ ًمؽسود اًمػضي اقمتحور ى قمؾقف اًمزيموة أو ٓ دمىدمكصوسمو سموًمـظر ًمـصوب اًمذهى ومفؾ 

 قمـد مـ يرى أن كصوب إوراق اًمـؼديي مؾحؼ هبو ؟.

, د هلو و إكام يموكً ضؿـ سمحقث أوؾمعذم اعمسلًمي قمدد مـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي ًمؽـفو مل شمػر

 وأهؿ مو اـمؾعً قمؾقف مـ هذه اًمدراؾموت مو يكم:

وإكععام كؼؾععً قمـععف سمقاؾمععطي ًمؾشععقحم حمؿععد أيب زهععرة  شاعمجتؿععع اإلؾمععالملذم »  

ًمؾشععقحم  شومؼععف اًمزيمععوة»ؾمععؽم اجلعقععد وسمقاؾمععطي  ًمؾشععقحم شإوراق اًمـؼديععي واًمتجوريععي »رؾمععوًمي 

يقؾمػ اًمؼرضووي.

ًمؾشقحم يقؾمػ اًمؼرضووي,شومؼف اًمزيموة»  

ي مـشعقر عمحؿد سمـ قمكم سمـ طمسلم احلرير ,شأوراق اًمـؼقد وكصوب اًمقرق اًمـؼدي»  

 .99ذم جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي اًمعدد 
ًمؾديمتقر حمؿد سمـ ؾمؾقامن إؿمؼر  ,شإصقل اعمحوؾمحقي ًمؾتؼقيؿ ذم إمقال اًمزيمقيي»  

 عمجؿققمي مـ اًمحوطمثلم شأسمحوث ومؼفقي ذم ىمضويو اًمزيموة اعمعوسة»مطحقع ضؿـ 
عقععد رؾمععوًمي موضمسععتػم ًمؾحوطمععٌ ؾمععؽم سمععـ صمععقاب اجل,شإوراق اًمـؼديعي واًمتجوريععي»  

 مطحققمي قمغم أًمي اًمؽوشمحي ومصقرة قمغم اًمشحؽي اًمعـؽحقشمقي
رؾموًمي موضمستػم مـ ىمسؿ اًمػؼف ذم يمؾقي اًمنمعيعي ,شدراؾمي ومؼفقي:  إوراق اًمـؼديي»  

 .سمجومعي اإلموم ًمؾحوطمٌ ؾمؾطون سمـ حمؿد اجلورس
هعذا واعمالطمظ قمغم هذه اًمححقث أهنو قمـقً سملطمؽوم إوراق اًمـؼديي وزيموهتو سمقعـام يريمعز 

وهعل )أصمعر يمسعود اًمػضعي  وٍم ؿمعقاو ومشعقاعاًمححٌ قمغم ضمزئقي واطمدة سمدأت شمظفر ذم هعذا اًمعع

واكخػو  صمؿـفو اكخػوضو يمحػما سموًمـسعحي ًمؾعذهى قمعغم اًمـصعوب اًمزيمعقي ًمعاوراق اًمـؼديعي(

أن جيعؾ ذم هعذا اًمححعٌ  وإين ٕرضمق اهلل  ,مقضع اإلضوومي اًمـققمقي هلذا اًمححٌزاقمام أهنو 

ؽؿقال ًمذًمؽ اًمـظر اًمػؼفل اعمحؿقد, إذ مل يعزل اًمػؼعف ر عو سمعلم أهؾعف, , وشمفقد ًمتؾؽ اجلشمتؿقام

, ويضع يمؾ ومؼقعف ًمحـعي ذم سح وسطمو يتعوىمى قمغم سمـوئف آًُمف, يحـل اًمالطمؼ قمغم ضمفد اًمسوسمؼ
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 , وأحلؼـو هبؿ ذم اًمصوحللم.اًمػؼف اًمشوهؼ, ومرطمؿ اهلل اًمسوسمؼلم

 :وؾمتي أمقر يً مؼدم ؿؾ ظمطي اًمححٌشمشت

 : أمهقي اًمححٌ.إول

 .: مشؽؾي اًمححٌاًمثوين
: اًمدراؾموت اًمسوسمؼياًمثوًمٌ

ظمطي اًمححٌ.اًمراسمع

: اعمـفٍ اعمتحع ذم هذا اًمححٌاخلومس

 .طمدود اًمححٌاًمسودس

 : دراؾمي شمورخيقي قمـ أمهقي اًمػضي.ويتضؿـ امتفقدً 

 : ومؾسػي  اًمـصوب اًمزيمقي.

 ب اًمزيموة ذم اًمذهى واًمػضي وومقف مطؾحون :: كصو

 : كصوب زيموة اًمذهى .اعمطؾى إول

 : كصوب زيموة اًمػضي .اعمطؾى اًمثوين

 يمسود اًمػضي.

أصمر يمسود اًمػضي قمغم اًمـصوب اًمزيمقي ًماوراق اًمـؼديي.:

 وشمتضؿـ :  

 : أهؿ كتوئٍ اًمححٌ واًمتقصقوت.أوٓ 

 عمراضمع.: اصموكقو

 : اًمػفرس.صموًمثو

ؾمؾؽً ذم هذا اًمححٌ اعمـفٍ آؾمتؼرائل اًمتحؾقكم , واشمحععً ذم سمحعٌ اعمسعوئؾ اًمػؼفقعي 

اعمـفٍ اًمعؾؿل اعمتحع ذم سمحٌ اعمسوئؾ اًمػؼفقي طمقٌ مفعدت هلعذه اعمسعلًمي سمعام بسعـ سموًمحوطمعٌ 
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اعمعمصمر قمعغم اًمـظعر  , وضمفعدت ذم شمصعقير اًمقاىمععسعلًميت شمعلم قمعغم شمصعقر اعمقمؾؿف مـ مؼدمو

, يمام ىمدمً سموحلديٌ قمـ مسوئؾ شُمعد أصال هلذه اعمسلًمي يموحلديٌ قمـ كصعوب اًمػؼفل اجلديد

, صمعؿ طمعررت اعمسعلًمي وذيمعرت ار هعذا اًمـصعوب سموعمععويػم احلديثعيزيموة اًمذهى واًمػضي ومؼعد

ج ًمؾػؼف وء اًمسوسمؼلم أىمقآ ذم هعذه اعمسعلًمي أىمقال أهؾ اًمعؾؿ اعمعوسيـ ومقفو وطمووًمً أن ُأظمرر

, صمؿ ذيمرت أدًمي يمؾ ىمقل ومو يؿؽعـ سمدا زم أهنو كظػمة أو ؿمحقفي هلو اعمعوسة شمعتؿد قمغم مسوئؾ

, يمام قمـقً سمععزو أيعوت شوت وإضمقسمي سمحسى اعمـفٍ اًمػؼفلأن يستدل سمف ًمف مع ذيمر اعمـوىم

مرشمحعي ؿ معـ مصعودرهو إصعؾقي اًمؼرآكقي وختريٍ إطموديٌ اًمـحقيي وشمقصمقؼ أىمعقال أهعؾ اًمعؾع

, مستؿدا اًمععقن واًمتسعديد معـ وومؼ شمرشمقى اعمذاهى إرسمعي, صمؿ رضمحً موفمفر زم رضمحوكف

 .اهلل 

ًمقس هلعذا اًمححعٌ طمعدود معقـعي ومفعق حمعدود سمعـقاكعف وسموعمعتؿعدات معـ يمتعى اعمعذاهى 

 اًمزيمعوة سمععد يمسعود اًمػضعي واكخػعو  إرسمعي , مع يمتى اًمػؼفوء اعمععوسيـ اًمعذيـ يمتحعقا ذم

 ىمقؿتفو أموم اًمذهى.
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التنهًد
 دراسُ تارخيًُ عن أهنًُ الفضُ

شمشػم اًمدراؾموت إمم أن معدن اًمػضي ىمعد ايمتشعػ ذم إًمعػ اًمراسمععي ىمحعؾ اعمعقالد , ومـعذ 

ى اًمعذهى, ذًمؽ اًمقىمً اطمتؾ هذا اعمعدن اًمؽريؿ مؽوكي مرمقىمعي سمعلم اعمععودن ٓ يػقىمفعو ؾمعق

وىمد يموكً اؾمتعامٓت اًمػضي ذم صـوقمي إواين واحلكم وشمزيلم اعمصـققموت إظمرى ذم سمعودئ 

وىمد ؿمؽؾ هذا اًمتطقر ذم اؾمتخدام  ,إمر صمؿ اؾمتخدمً مع اًمذهى ًمسؽ اًمعؿالت اعمعدكقي

ف اًمػضي مـعطػو شمورخيقعو ذم مسعػمهتو لقًمعً سمؿقضمحعف إمم مععدن مؼصعقد ًمذاشمعف يؽتسعى ىمقؿتع

 .ؼشف أو سمجقدة صـوقمتفسمقزكف ٓسمـ

واًمػضي وإن يموكً قمغم مر اًمتوريحم لتؾ اعمريمز اًمثوين سمعد اًمذهى إٓ أهنو شمتػقق قمؾقعف ذم  

مسعتقى اًمتعداول هبعو ممو ؾموهؿ سمعلن يؽعقن  ,مـ أمهفو وومرهتو سموًمـسحي ًمؾذهى ,ضمقاكى أظمرى

مم ًمـسعحي إرقمقي اًمعقاردة ومقفعو ويمثرهتعو سموعرس ؿمفرة اًمـصقص اًمشعيػ , وهق موأقمغم مـ اًمذهى

, ومل شمزل يمذًمؽ طمتك ضموءت اًمثقرة اًمصـوقمقي احلديثي ومزادت اًمذهى وذًمؽ ًمغؾحي اًمتعومؾ هبو

, يموًمتصعقير اًمػضي أمهقي ٓيمتشوف جموٓت صـوقمقي وـمحقي مفؿي شمدظمؾ ومقفو اًمػضي سمشؽؾ

ًمؽؽموكقعي اًمدىمقؼعي سموإلضعوومي واًمتعؼقؿ واًمصـوقموت اًمطحقي وإىمامر اًمصـوقمقي واًمصعـوقموت اإل

و ًمعاوراق اًمـؼديعي قمعغم  اًمتقؾمع ذم صـوقمي إواين واًمتحػ واحلكم وضمعؾفو اطمتقوـمقو كؼعديإمم

 ؿمؽؾ ؾمحوئؽ.

ورهمؿ أن اؾمتفالك اًمعومل مـ اًمػضي سمؾغ معدٓت ىمقوؾمقي )ظمالل ؾمـقات قمنم, ولديدًا 

 5.5.9م ومؼد ارشمػع اؾمتفالك اًمعومل اًمسـقي معـ اًمػضعي معـ 2022و 2002مو سملم اًمعوملم 

2ي إمم مؾققن أوكص 070 ضي مل شمرشمػع سمورشمػوع اًمطؾعى إٓ أن أؾمعور اًمػ أوكصي(مؾققن7

 :م سمؼؾؿ اًمؽوشمى قمحقد قمطقي قمغم هذا اًمراسمط2022( كقومؿؼم ديسؿؼم 89( مؾػ يمومؾ قمـ اًمػضي ذم جمؾي اًمؼوومؾي اًمعدد )2)
واكظعععععععععععععععر 

  :مقؾمققمي ويؽقحقديو قمغم هذا اًمراسمط

 ( اعمرضمع اًمسوسمؼ.2)

التمهيد : دراسة تاريخية عن أهمية الفضة
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, وذًمؽ سمسعحى ارشمػعوع اإلكتعوج اًمععوعمل معـ اًمػضعي وظموصعي ذم اًمععومل اجلديعد )أمريؽعو قمؾقفو

اًمشامًمقي واجلـقسمقي واًمقؾمطك وأؾمؽماًمقو( طمقٌ يحؾغ إكتوج اًمعومل اًمسـقي مـ اًمػضي مو يؼعورب 

, ووضمقد اًمحدائؾ اًمرظمقصي هق مو أومؼد هذا اعمعدن وًمعؾ همزارة اإلكتوج ,مؾققن أوىمقي 200

 اًمعريؼ ؿمقاًو مـ كدرشمف, وىمقؿتف.

 

 

 

 

 

 

 :( مؼول سمعـقان صـوقمي اًمػؾزات ذم مقىمع ؾمتور شمويؿز قمغم هذا اًمراسمط2)

( 92.2وإوىمقععي هععل إوكصععي وزكتفععو )
 ضمرام.
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  املبحح األول
 فلشفُ  النصاب الزكىٍ             

 ىمّسؿ اإلؾمالم أطمقال اًمـوس سموقمتحور مو يؿؾؽقكف مـ اعمول إمم صمالث طموٓت:

ى , وهل أن ٓ جيد اإلكسون مـ اعمول مو يؽػقعف ويؽػعل معـ دمعاًمػؼر : طموًمي

, أو وضمعد مـعف  دون يمون معدمو ٓ جيد ؿمقاو مـ اعمعول , ؾمقاءقمؾقف كػؼتف مـ أىمورب وطمققاكوت

 يمػويتف. 

ذم اًمزيمععوة: ىمععول اًمشععوومعل  طمؼقؼععي اًمػؼععػم اًمععذى يسععتحؼ ؾمععفام»: ىمععول اًمـععقوي 

وٓ سمؽسعى. وذطمعف  مقىمععو معـ يمػويتعف ٓ سمعامل : هق اًمذى ٓ يؼدر قمغم مو يؼعوإصحوب

 .شًمف موٓ يؼع مقىمعو مـ يمػويتف , أوإصحوب ومؼوًمقا: هق مـ ٓ مول ًمف وٓ يمسى أصال

وهذا هق اًمذي ؾمامه اًمشورع شمورة ومؼػما وشمورة مسؽقـو وشمورة حمرومو قمغم اظمتالف سملم أهؾ 

فؿ جيععؾ اًمػؼعػم أؾمعقأ طمعوٓ معـ ومحعض اًمعؾؿ ومقام سملم هذه اعمصطؾحوت مـ اًمػروق اًمطػقػي

, وسمعضععفؿ ظمععص اؾمععؿ اًمػؼععػم سمععوعمتعػػ سمعضععفؿ قمععد اعمسععؽلم أؾمععقأ مععـ اًمػؼععػماعمسععؽلم و

وىمد أوصؾ اًمؼرـمحل أىمقال قمؾامء اًمؾغي وأهعؾ اًمػؼعف ذم اًمػعرق  واعمسؽلم سموًمسوئؾ واعمتعر 

 مي  زي ريُّأىمععقال قمـععد شمػسععػمه ٔيععي اًمتقسمععي,سمععلم اًمػؼععػم واعمسععؽلم إمم شمسعععي
   .[0.تقسمي: اًم] َّ ني

 ني مي  زي ريُّٱ:ىمععول اهلل  ,وهععذا اًمؼسععؿ حمععٌؾ ًمؾؿقاؾمععوة سموًمزيمععوة
  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
 مم ام يل ىل مل  يك ىكُّٱ[0.اًمتقسمعععععععععععي: ]َّمج حج مث هتمت خت حت
 [.28 – 20اعمعورج: ]َّ زن رن

طموًمي اًمؽػوف وهل أن يؿؾؽ اإلكسون مـ اعمول مو يؽػقف ومعـ دمعى قمؾقعف  :

, أو جيد مو يؽػقف وزيودة ٓ شمحؾعغ سمعف طمعد اًمغـعك اعمقضمعى عمقاؾمعوة ىمورب وطمققاكوتؼتف مـ أكػ

اَلمِمر  ـِ خُمَوِرٍق اهْلِ ـْ ىَمحِقَصَي سْم ًُ َرؾُمقَل  :ىَموَل  همػمه. روى مسؾؿ ذم صحقحف قَم ًُ َ َوًَمًي وَمَلشَمْق ْؾ ؿَّ َلَ

 .290/.( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2)

المبحث األول : فلسفة النصاب الزكوي
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: »ىَموَل صُمعؿَّ ىَمعوَل ش. : »َأؾْمَلًُمُف ومِقَفو وَمَؼوَل  ×اهللَِّ 

--

 -

 .ش-

دادُ »ىمول ذم اًمؾسون :  ة ,مو ؾُمدَّ سمف :اًمسر اٌد معـ وىمعوًمقا ؾِمعداٌد معـ قَمعَقٍز وؾِمعد واجلؿع َأؾِمدَّ

» :ذم اًمسعمال َأكعف ىمعول ×وذم طمديٌ اًمـحعل  وهق قمغم اعمثؾ مو شُمَسدت سمف احلوضمي :قَمْقٍش َأي

ومذيمر مـفؿ رضماًل َأصوسمتف ضموئحي وموضمتوطمً موًمف ومقسَلل طمتك يصقى  ,ش

 شمو يؽػل طموضمتف :َأي ,ؾِمدادًا مـ قَمْقٍش َأو ىِمقاموً 

عَداد»صحقح مسؾؿ: ف ًموىمول اًمـقوي ذم ذطم علمعسمَِؽع-( )اًْمِؼعَقام َواًمسر  -رْسِ اًْمَؼعوف َواًمسر

ء ؾَمعَددْ  ء َوَمو شُمَسدت سمِِف احْلَوضَمعي, َويُمعّؾ َرْ ْ ـْ اًمٌمَّ و سمَِؿْعـًك َواطِمٍد, َوُهَق َمو ُيْغـِل ِم ت سمِعِف ؿَمعْقًاو َومُهَ

, َوِمـْفُ  ـْ قَمَقزٍ . َوىمَ وَرةرُ : ؾِمَداد اًمثَّْغر َواًْمَؼووَمُفَق )ؾِمَداد( سمِوًْمَؽرْسِ  ش(ْقهلْؿ: )ؾِمَداٌد ِم

ورسمام ؾمامه اًمشورع همـقو سموقمتحور همـوه قمـ مول اًمزيموة سمام رزىمف اهلل معـ معول أو ىمعّقة وطمرومعي 

ومؼد روى اإلموم أ عد وأسمعق  وًمق مل يحؾغ طمد اًمغـك اعمقضمى ًمدومع اًمزيموة شمؽػقف وشمؽػل قمقوًمف

ـْ قُمَحْقدِ  واًمـسوئل -واًمؾػظ ًمف-داود  َقعورِ  قَم ـِ اخْلِ ـِ قَمِدىر سْمع ُعاَم  :ىَمعوَل  اهللَِّ سْم كِعك َرضُمعاَلِن َأهنَّ َأظْمؼَمَ

َدىَميَ  ×َأشَمَقو اًمـَّحِكَّ  ِي اًْمَقَداِع َوُهَق َيْؼِسُؿ اًمصَّ َر َوظَمَػَضعُف عوَمَروَمعَع ومِقـَعو اًْمَحَصع وَمَسعَلَُٓه ِمـَْفعو رِم طَمجَّ

ـِ وَمَؼوَل  ش: »وَمَرآَكو ضَمْؾَدْي

 .(2000) 2/722سموب مـ لؾ ًمف اعمسلًمي  :يمتوب اًمزيموة,( صحقح مسؾؿ 2)
 .مودة )ؾمدد( ,( ًمسون اًمعرب2)
 . 7/299( ذح اًمـقوي قمغم صحقح مسؾؿ 9)
سمعوب  :يمتعوب اًمزيمعوة,لؼقؼ حمقل اًمديـ قمحد احلؿقعد  ,ؾمــ أيب داود ,(27972) .29/05( اعمسـد سمتحؼقؼ إركموط 0)

سموب مسعلًمي اًمؼعقي  :ؾمــ اًمـسوئل لؼقؼ أيب همدة يمتوب اًمزيموة ,(2.99) 2/225غـك مـ يعطك مـ اًمصدىمي وطمد اًم
وذم صعحقح  أ د سمـ طمـحؾ: مو أضمقده معـ طمعديٌ. :: ىمول9/292(, وذم اًمتؾخقص احلحػم2895) 8/99اعمؽتسى 

  د.إؾمـوده صحقح قمغم ذط اًمحخوري, وصححف اسمـ قمحد اهلودي, وضَمقَدُه أ :2009 8/998 أيب داود ًماًمحوين
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»وؾمعؾؿ أكعف ىمعول :  ×وروى اإلموم أ د وأصحوب اًمسعــ قمعـ رؾمعقل اهلل 

 .ش ٍ

ةُ »: ىمول ذم اًمؾسون وذم  ,ىَمعِقيت ذو ِمعرة :ورضمعؾ مريعر َأي ,ضعوً اًمؼّقة وؿمعدة اًمعؼعؾ َأي :اعمِرَّ

ةُ  ,ش» :احلعديٌ عّدةُ  :اعمِعرَّ ُة واًمشر عِقيت  ,اًمُؼعقَّ  :واًمسَّ

حقُح إقَْمضوءِ  . أي [.اًمعـجؿ: ] َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ:قمـ ضمؼميعؾ  ومـف ىمقًمف .اًمصَّ

ذو ىمقة.

عِحقُح اًمَحعَدِن واًمَعْؼعؾِ »: وذم شموج اًمعروس  ِقيت : اًمصَّ ٓ يسعتحؼ وهعذا اًمصعـػ  .شاًمسَّ

 , يمام ٓ جيى قمؾقف أن يقاَد همػمه مـ موًمف سموًمزيموة .اعمقاؾموة مـ مول اًمزيموة

: طموًمعي اًمغـعك وهعل أن يؿؾعؽ اإلكسعون معـ اعمعول معو يؽػقعف ويؽػعل قمقوًمعف 

, غـك اعمقضمى عمقاؾمعوة أهعؾ اًمزيمعوةرع قمالمي قمغم اًمويػقض إمم أن يحؾغ احلد اًمذي كصحف اًمشو

  .شوطمدد اًمنمع كصوب يمؾ ضمـس سمام بتؿؾ اعمقاؾموة»: ىمول اًمعقـل 

, اًمػؼفعوء هبعذا آؾمعؿ معـ اًمـَّْصعِى وىمعد ؾمعامه احلد هق )اًمـصوب( ذم ًمغي اًمػؼفوء, وهذا 

, أو معـ ده وأقمالمفل طمدو, ومـف أكصوب احلرم وهمُي اًمٌمِء وَروْمُعف وضمعؾف قمؾامً واًمـَّْصُى إىِمو

 يمؾ رء أصؾفإصؾ ومنن كصوب

: اًمؼدر اًمذي إذا سمؾغعف اعمعول وضمحعً اًمزيمعوة اصطالطمفؿ ومؼد قمرومقا اًمـصوب سملكف وأمو ذم

 ومقف

( 2.90) 2/225سموب مـ يعطعل معـ اًمصعدىمي, وطمعد اًمغـعك  :( ؾمــ أيب داود يمتوب اًمزيموة890.) 22/50( اعمسـد 2)
سموب إذا مل يؽـ ًمف  :( ؾمــ اًمـسوئل يمتوب اًمزيموة82.) 9/99سموب مـ ٓ لؾ ًمف اًمصدىمي  :ؾمــ اًمؽممذي أسمقاب اًمزيموة

(, 2599) 2/859سموب مـ ؾملل قمـ فمفر همـك  :ًمزيموة( ؾمــ اسمـ موضمف يمتوب ا2897) 8/99دراهؿ ويمون ًمف قمدهلو 
 (.577)9/952وصححف إًمحوين ذم اإلرواء 

 .مودة )مرر( ,( ًمسون اًمعرب2)
 .مودة )روي( ,( شموج اًمعروس9)
 .7/257( قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمحخوري 0)
 .مودة )كصى( ,مودة )كصى( , وشموج اًمعروس ,( ًمسون اًمعرب8)
 .285ًمؾؼروى ص ,ذهى اًمسودة اعموًمؽقي( اخلالصي اًمػؼفقي قمغم م.)
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 .: ىمدر معؾقم عمو دمى ومقف اًمزيموةوىمقؾ
 .: اًمؼدر اًمذي دمى ومقف اًمزيموة إذا سمؾغفوىمقؾ
 .: هق احلد إدكك ًمؾغـكوىمقؾ

, أو ف قمالمي قمغم اًمغـك اعمقضمى ًمؾزيموةوًمعؾ اًمـصوب ؾمؿل هبذا آؾمؿ ٕن اًمشورع كصح
: إن اًمـصوب مـ اعمعول هعق صؾ اعمول سمؾغ طمدا دمى ومقف اًمزيموة, ىمول ذم اًمحقون واًمتحصقؾٕن أ

ٕكف اًمغويي اًمتل ًمقس ومقام دوهنو زيمعوة,  -واهلل أقمؾؿ-ومقف اًمزيموة, وإكام ؾمؿل كصوسمًو  أىمؾ مو دمى
 يي ىي مي ُّٱ:؛ معـ ىمعقل اهلل قضمقب اًمزيموة, واحلد اعمحدود ًمذًمؽؾؿ اعمـصقب ًمواًمع
. أي إمم همويي أو قمؾؿ مـصقب هلؿ يرسقمقن, وبتؿؾ أن يؽقن ؾمعؿل [09اعمعورج: ] َّ  ٰذ

؛ ٕظمعذ اًمزيمعوة ؾمععوٌة ُيحعثعقن ًمعذًمؽ كصوسمًو, ٕن اعمول إذا سمؾغ هذا اعمؼعدار, وضمعى أن ُيـصعَى 
اًمـصقى, ٕن اعمسعويملم ٓ يسعتحؼقن ذم اعمعول كصعقحًو ومعقام دون وبتؿؾ أن يؽقن ملظمقذًا مـ 

 هذه اعمؼودير

ومـعف  ,ؿوأصعؾف اعمـعور وهعق اًمعَؾع ,.اًمـصعوب ذم اًمؾغعي إصعؾ ..»: وذم اًمذظمػمة ًمؾؼراذم
ٕن كصوئى احلق  طمجورة ؛وأظمذت مـ آرشمػوع ,طمجورة كصحً قمؾام ًمؾعحودة :إكصوب
وموضمتؿععً اعمععوين  ,ومرشمػعع قمعـ اًمؼؾعي ,ؿ قمؾقعفوقمَؾع ,بواًمـصوب أصؾ اًمقضمق ,شمرومع طمقًمف
 شيمؾفو ومقف

ـُ َأَكعٍس, َوَأْهعُؾ اعمَِْديـَعِي كَِصعوَب »: وذم إمقال ٕيب قمحقد قِف َموًمِعُؽ سْمع ِذي ُيَسعؿر َوَهَذا ُهَق اًمَّ
ٌِ ِمْثعُؾ ذَ  ْقع . َوُهعَق قِمـْعَد اًمؾَّ ـُ سُمَؽػْمٍ صَمـِقِف قَمـُْف اسْم صَمـِقعِف قَمـْعُف اعمَْوِل, يَمَذًمَِؽ طَمدَّ قِف كَِصعوسًمو, طَمدَّ ًمِعَؽ ُيَسعؿر

قَكُف َأْصَؾ اعمَْولِ  ـُ َصوًمٍِح. َوَأْهُؾ اًْمِعَراِق ُيَسؿت  شقَمْحُداهللَِّ سْم

 .202( لرير أًمػوظ اًمتـحقف, ًمؾـقوي ص 2)
 معودة ,, وقمزاه ًمؾجقهري, وهق يمام ىمعول اكظعر: اًمصعحوح222( اعمطؾع قمغم أسمقاب اعمؼـع, لؼقؼ حمؿد سمشػم إدًمحل ص2)

 )كصى(.
 .2/929ومؼف اًمزيموة, ًمؾؼرضووي   (9)
 ,ـيهعع(, لؼقعؼ حمؿعد طمجعل وآظمعر080سمـ أ عد سمعـ رؿمعد اًمؼرـمحعل )اعمتعقرم : ( اًمحقون واًمتحصقؾ, ٕيب اًمقًمقد حمؿد 0)

 .م2955  -هع2005سمػموت, اًمطحعي اًمثوكقي,  :اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل
 .م2990, اًمـوذ: دار اًمغرب , سمػموت 9/9( اًمذظمػمة ًمؾؼراذم, لؼقؼ حمؿد طمجل 8)
 وذ دار اًمػؽر سمػموت.اًمـ ,سمتحؼقؼ ظمؾقؾ هراس  802(  إمقال ٕيب قمحقد ص.)
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واًمتعريػوت اًمثالصمي إول دىمقؼي ذم اًمدًٓمي قمغم اعمراد سموًمـصوب ذم ًمغعي اًمػؼفعوء , قمعغم أن 

ًمقٓ أكعف يعرد قمؾقعف  اعمقضمى ًمؾزيموة وهق اًمغـكاًمتعريػ اًمراسمع دىمقؼ ذم رسمط اًمـصوب سموعمعـك 

»اًمؽػوف ومام ومقىمف يمام ذم طمعديٌ  أن اًمشورع رسمام أـمؾؼ اًمغـك قمغم

»وطمعديٌ ش. 

ًمقؽعقن شمعريعػ  شاعمقضمعى ًمؾزيمعوة» اًمسوسمؼلم , وًمذا ًمق أضقػ قمغم هذا اًمتعريػ ىمقعد  ش

ًمؽعون أمـعع واهلل أقمؾعؿ. ومعنن اًمغـعك ذم ًمغعي )احلد إدكك ًمؾغـك اعمقضمعى ًمؾزيمعوة(اًمـصوب

:كققمون اًمشورع

, وهعذا ٓ يقضمعى اًمزيمعوة ,مؾؽ مو بصؾ سمف اًمؽػوف إمم مو ىمحعؾ سمؾعقغ اًمـصعوب: 

حعوت دون اًمزيمعوة يمؼعرى اًمضعقػ , أو ًمقاضمًمـقائى اعمسعؾؿ اًمتعل شمعؽمضعفرع شمريمف وًمعؾ اًمشو

, وطمؽؿي اًمشورع ذم قمدم إجيوب اًمزيموة قمعغم هعذا اعمعول واهلل أقمؾعؿ هعل اعمحوومظعي قمعغم وكحقه

, مـ طمػظ قمعزة ويمرامعي وطمقعوء اعمسعؾؿ اؾمتغـوء اعمسؾؿ قمـ أمقال اًمزيموة عمو ذم آؾمتغـوء قمـفو

, ويتحقل سمف إمم مـعتٍ متصعدق سؾؿ سمف إلهمـوء كػسف قمغم اًمدوامتغؾ اعموإسمؼوء ىمدر مـ اعمول يش

 صوطمى يد قمؾقو .

, ومعنذا مؾعؽ هعق اعمقضمعى ًمؾزيمعوة ومقاؾمعوة أهؾفعو , وهعذا: مؾؽ اًمـصوب ومام ومقىمعف

اعمسؾؿ هذا اًمؼدر أصحح مـ إهمـقوء اًمذيـ دمى قمؾعقفؿ اًمزيمعوة مقاؾمعوًة إلظمعقاهنؿ معـ أهعؾ

ـِ قَمحَّعوسٍ اًمزيموة عمو ذم اعمتػؼ قم ـِ اسْمع  ×: ىَمعوَل َرؾُمعقُل اهللِ , ىَمعوَل ؾقف واًمؾػظ ًمؾحخوري قَم
ـِ :  ـِ ضَمَحٍؾ طِملَم سَمَعَثعُف إمَِم اًْمعَقَؿ »عمَُِعوِذ سْم

 .ش

, (.209) 2/285اًمػؼراء طمقٌ يموكقا  سموب أظمذ اًمصدىمي مـ إهمـقوء وشمرد ذم  :يمتوب سمدء اًمقطمل ,( صحقح اًمحخوري2)
 .(292) 2/95سموب اًمدقموء إمم اًمشفودشملم وذائع اإلؾمالم  :يمتوب اإليامن ,وصحقح مسؾؿ
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 املبحح الجانٌ  
  الهه  والفضُنصاب الزكاَ يف

 :وومقف مطؾحون 

أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن كصوب اًمذهى قمنمون مثؼوٓ إٓ مو روي قمـ احلسـ واًمزهري 

 أكف ٓ زيموة ذم اًمذهى طمتك يحؾغ أرسمعلم مثؼوٓ, وقمـفام روايي يموجلؿفقر. -قمؾقفام ر ي اهلل-

اًمتل ٓ اظمتالف ومقفو قمـدكو أن اًمزيموة دمعى ذم  اًمسـي»: ذم اعمقـملىمول اإلموم موًمؽ  

وٓ ظمعالف ذم ذًمعؽ »وىمول اًمحوضمل ذم ذطمف يمالم موًمؽ ذم اعمقـمعل :  شقمنميـ ديـورا قمقـو

ٓ زيمعوة ذم اًمعذهى طمتعك يحؾعغ  :إٓ مو روي قمـ احلسـ اًمحٍمي أكف ىمول ؛سملم ومؼفوء إمصور

و ذهى إًمقف اجلؿفعقر أن اإلمجعوع اكعؼعد واًمدًمقؾ قمغم صحي م ,أرسمعلم ديـورا ومقؽقن ومقفو ديـور

وىمعول ذم اًمتعوج  شسمعد احلسـ قمغم ظمالومف, وهذا مـ أىمعقى إدًمعي قمعغم أن احلعؼ ذم ظمالومعف

: اضمتؿعً إمي أن ٓ زيموة مـ اًمذهى ذم أىمؾ مـ قمنمعيـ ديـعورا وإن أسمق حمؿد»واإليمؾقؾ : 

  شذم اًمعنميـ كصػ ديـور

ؾؿ اظمتالومو ذم أن ًمقس ذم اًمذهى صدىمي طمتك يحؾعغ وٓ أقم»: وىمول اإلموم اًمشوومعل 

ذم ذح  وىمعول اًمـعقوي  شريـ مثؼعوٓ ومػقفعو اًمزيمعوةعقمنميـ مثؼعوٓ ومعنذا سمؾغعً قمشع

 . واعمععقل ومقعف قمعغم نمون مثؼعوٓعوأمعو اًمعذهى : ومعع»صحقح مسؾؿ ذم أول يمتعوب اًمزيمعوة : 

وأمعو »: ح اًمحخعوريذم ذ وىمعول اًمعقـعل  ش: وىمد طمؽل ومقف ظمالف ؿمعوذاإلمجوع ىمول

إٓ مو روي قمـ احلسـ اًمحٍمي واًمزهري  ؛واعمعقل ومقف قمغم اإلمجوع ,اًمذهى ومعنمون مثؼوٓ

 ..2/20علم مـ اًمذهى واًمقرق ( اعمقـمل لؼقؼ حمؿد ومماد قمحد اًمحوىمل  سموب اًمزيموة ذم اًم2)
 .هع 2992اًمطحعي إومم  2/98( اعمـتؼك ذح اعمقـمل ًمؾحوضمل 2)
 .900-259/ 2( اًمتوج واإليمؾقؾ هبومش مقاهى اجلؾقؾ9)
 .هع2999اًمطحعي اًمثوكقي   ,سمػموت –اًمـوذ دار اعمعرومي  2/00( إم 0)
: ىمول. يعـل سمف اًمؼعو  قمقعو  أو اعمعوزري ومنكعف هع وىمقًمف 2009دار اًمػؽر  09-7/05( ذح صحقح مسؾؿ ًمؾـقوي 8)

 .:ىمول ىمحقؾف سمؼؾقؾ : ىمول اًمؼو  قمقو  : ىمول اعموزري 

المبحث الثاني : نصاب الزكاة في الذهب و الفضة

المطلب األول : نصاب زكاة الذهب
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ريـ مثؼعوٓ يمعام عوإؿمفر قمـفام اًمقضمقب ذم قمشع ,ٓ جيى ذم أىمؾ مـ أرسمعلم مثؼوٓ :أهنام ىموٓ

مثؼعوٓ ىمقؿتفعو ريـ عوأمجعقا قمغم أن اًمذهى إذا يمون قمشع: وىمول اسمـ اعمـذر شرىموًمف اجلؿفق

ومؼول : ًمعقس ومعقام دون أرسمععلم ديـعوًرا ري عدمى ومقف, واكػرد احلسـ اًمحص موئتو درهؿ أن اًمزيموة

 صدىمي

نمون مثؼعوٓ هعؾ كصعوب اًمعذهى عصمؿ اظمتؾػ اًمذيـ أمجعقا قمعغم أن كصعوب اًمعذهى قمع

ً قمنمون مثؼوٓ دون اقمتحور ًمؼقؿتفعو معـ اًمػضعي أو أن اًمععؼمة سمؼقؿتفعو معـ اًمػضعي ومعنن سمؾغع

 ي وضمحً ومقفو اًمزيموة وإٓ مل دمى؟.ىمقؿتفو موئتل درهؿ مـ اًمػض

رون مثؼعوٓ معـ همعػم عوىمول قمومي اًمػؼفوء : كصوب اًمذهى قمش»: ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل

رب, وأيعقب اقمتحور ىمقؿتفو, إٓ مو طمؽل قمعـ قمطعوء, وـمعووس, واًمزهعري, وؾمعؾقامن سمعـ طمع

ون ىمقؿتعف معوئتل درهعؿ, ومػقعف اًمزيمعوة, وإٓ : هعق معتعؼم سموًمػضعي, ومعام يمعاًمسختقوين, أهنؿ ىمعوًمقا

  شومال

 وىمد اؾمتدل قمومي أهؾ اًمعؾؿ سمام يكم :
ـِ اًمـَّحِعلر  ِه, قَمع ـْ ضَمدر ـْ َأسمِقِف, قَم ـِ ؿُمَعْقٍى, قَم ًَمعْقَس ذِم َأىَمعؾَّ »ىَمعوَل: × موروى قَمْؿِرو سْم

ـْ ِمعع َٓ ذِم َأىَمععؾَّ ِمعع َهِى, َو ـَ اًمععذَّ َٓ ِمعع ـَ ِمْثَؼععو ععي ـْ قِمنْمِ رواه أسمععق قمحقععد ذم  ,شوَئَتْل ِدْرَهععٍؿ َصععَدىَميٌ ِمعع
ِل : , وىمول قمؼحفإمقال ضُمُؾ ىَمْد َمَؾعَؽ ذِم َأوَّ َٓ اظْمتاَِلَف ومِقِف سَملْمَ اعمُْْسِؾِؿلَم, إَِذا يَموَن اًمرَّ وَمَفَذا 

سموب معو  :( قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمحخوري ذم ذطمف حلديٌ)ًمقس ومقام دون مخس أواق صدىمي( يمتوب سمدء اًمقطمل2)
 .255-7/257أدي زيموشمف ومؾقس سمؽـز

هع/ 2028اًمطحعي إومم  ,اًمـوذ دار اعمسؾؿ ًمؾـنم واًمتقزيع ,ؼ ومماد قمحد اعمـعؿ أ دسمتحؼق .2/0( اإلمجوع ٓسمـ اعمـذر 2)
 مع2000

, وهبععذا اًمؼععقل ىمععول احلـػقععي اكظععر: اًمحـويععي ذح اهلدايععي 229-0/222( اعمغـععل سمتحؼقععؼ اًمععديمتقريـ اًمؽميمععل واحلؾععق 9)
دار  :اًمـععوذ.2/2يععي اعمجتفععد , واعموًمؽقععي اكظععر: سمدا205-2/207,اًمؾحععوب ذم ذح اًمؽتععوب ًمؾؿقععداين 9/978

احلووي ًمؾعاموردي  :هع, واًمشوومعقي اكظر2022اًمـوذ دار اًمػؽر  2/290هع, مقاهى اجلؾقؾ 2028اًمؼوهرة  ,احلديٌ
دار اًمػؽعر , طمؾقعي اًمعؾعامء ذم معرومعي  :اًمـعوذ 7/.هعع, اعمجؿعقع 2029اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي, سمػموت  9/2.7

اعمغـعل اعمقضعع  :, وهق ىمعقل احلـوسمؾعي أيضعو اكظعر77-.9/7لؼقؼ د. يوؾملم دراديمي مذاهى اًمػؼفوء ًمؾؼػول اًمشور 
 . 9/292اًمسوسمؼ , واإلكصوف 

 دار اًمػؽر سمػموت. :اًمـوذ,( سمتحؼقؼ ظمؾقؾ هراس 2229) 802( إمقال ٕيب قمحقد ص0)
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َدىَمُي, َوَذًمَِؽ ِموَئَتو ِدْرَهٍؿ, ـَ اعمَْوِل َمو دَمُِى ذِم ِمْثِؾِف اًمصَّ ـَِي ِم ـَ  اًمسَّ عوَن ِديـَعوًرا, َأْو مَخْعٌس ِمع َأْو قِمنْمُ
َْصعـَوِف  ْٕ ـْ َهعِذِه ا ـَ اًْمَغـَِؿ, وَمنَِذا َمَؾعَؽ َواطِمعَدًة ِمع ـَ اًْمَحَؼِر, َأْو َأْرسَمُعقَن ِم سمِِؾ, َأْو صَماَلصُمقَن ِم ـْ  اإْلِ ِمع

َدىَمُي َواضِمَحٌي قَمَؾْقِف ذِم ىَمْقِل اًمـَّ  ِل احْلَْقِل إمَِم آظِمِرِه, وَموًمصَّ  .شوِس مَجِقًعوَأوَّ
ـِ قُمَؿَر, َوقَموِئَشَي: َأنَّ اًمـَّحِلَّ  ـْ اسْم ـْ يُمؾر قِمع× موروى اسمـ موضمف قَم ـَ عيَموَن َيْلظُمُذ ِم ي نْمِ
َْرسَمِعلَم ِديـَوًرا, ِديـَوًرا ْٕ ـْ ا  ِديـَوًرا وَمَصوقِمًدا, كِْصَػ ِديـَوٍر, َوِم

ـِ َضعؿْ  - ـْ قَموِصِؿ سْمع ـْ قَمعكِم  موروى أسمق داود ذم ؾمــف قَم قَْمعَقِر, قَمع ْٕ , َرَة, َواحْلَعوِرِث ا
ـِ اًمـَّحِعلر  »ىَمعوَل: × قَم

 -- 

  ش×وَماَل َأْدِري َأقَمكِمٌّ َيُؼقُل: وَمحِِحَسوِب َذًمَِؽ, َأْو َروَمَعُف إمَِم اًمـَّحِلر », ىَموَل: ش
همعػم أن اشمسعوق اًمعؾعامء قمعغم  ,وهذا احلديٌ ًمعقس إؾمعـوده هـعوك»: ؼكىمول اًمحوضمل ذم اعمـت

 شإظمذ سمف دًمقؾ قمغم صحي طمؽؿف
, َأنَّ ذِم يِمَتعوِب  - َْكَصعوِرير ْٕ ـِ ا َ ْ ـِ قَمْحعِد اًمعرَّ عِد سْمع ـْ حُمَؿَّ موروى أسمعق قمحقعد ذم إمعقال قَمع

َدىَمِي َأنَّ ×َرؾُمقِل اهللَِّ  ءٌ », َوذِم يِمَتوِب قُمَؿَر ذِم اًمصَّ َٓ ُيْمظَمُذ ِمـُْف َرْ َهَى  ـَ اًمذَّ عي طَمتَّك َيْحُؾَغ قِمنْمِ
ٌء طَمتَّك َيْحُؾعغَ  َٓ ُيْمظَمُذ ِمـُْف َرْ ـَ ِديـَوًرا وَمِػقِف كِْصُػ ِديـَوٍر, َواًْمَقِرُق  ي ِمعوَئَتْل  ِديـَوًرا, وَمنَِذا سَمَؾَغ قِمنْمِ

 شَسُي َدَراِهؿَ ِدْرَهٍؿ, وَمنَِذا سَمَؾَغ ِموَئَتْل ِدْرَهٍؿ وَمِػقَفو مَخْ 
ًُ ًمِؾـَّحِلر  ـِ َمْسُعقٍد , ىَموَل: ىُمْؾ ـْ قَمْحِد اهللَِّ سْم ْمعَرَأِي طُمؾِ  ×موروى اًمدارىمطـل قَم ِٓ قًّعو إِنَّ 

 ًٓ ـَ ِمْثَؼو ي ـْ قِمنْمِ : رواه اًمدارىمطـل صمعؿ قمؼحعف سمؼقًمعفش.  », ىَموَل:  ِم
ـُ أَ » َقاُب ُمْرؾَمٌؾ َمْقىُمقٌف َبَْقك سْم وٌك , َوَهَذا َوْهٌؿ َواًمصَّ  شيِب ُأَكْقَسَي َمؽْمُ

 .(2792سموب زيموة اًمقرق واًمذهى ) :( ؾمــ اسمـ موضمف يمتوب اًمزيموة2)
 .(2879سموب ذم زيموة اًمسوئؿي ) :ب اًمزيموة( ؾمــ أيب داود يمتو2)
 .2/98( اعمـتؼك 9)
 (.220) 2/800( إمقال 0)
 ( هؽذا اًمروايي ذم ؾمــ اًمدارىمطـل سموًمقوء .8)
 .(29.2)2/205( ؾمــ اًمدارىمطـل .)
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ضععػفو يمَؾفعو مجوقمعي معـ أهعؾ اًمعؾعؿ,  , وًمذاوهذه أصمور ٓ خيؾق واطمد مـفو مـ ضعػ

وىمد ؾموق هذه أصمعور  ., ومـفؿ مـ ارشمؼك سمؿجؿققمفو إمم درضمي اًمؼحقلوىمَقى سمعُضفؿ سمعَضفو

ػوشمقح ذح مشعؽوة اعمصعوسمقح يمالم أهؾ اًمعؾؿ ومقفو صوطمى مرقموة اعموشمؽؾؿ قمغم قمؾؾفو وذيمر 

وىمد فمفعر سمعام ذيمركعو أن أطموديعٌ لديعد كصعوب اًمعذهى ضععقػي إٓ طمعديٌ قمعكم, »: صمؿ ىمول

واظمتؾػ ومقف أيضًو ومحسـف اًمـقوي واحلوومظ ذم اًمحؾقغ واًمزيؾعل, وصعححف اسمعـ طمعزم وأقمؾعف 

إمجوع اعمسؾؿلم قمغم لديده سمعنميـ مثؼوًٓ احلوومظ ذم اًمتؾخقص. وىمد شمؼدم إن اعمعقل ذم ذًمؽ 

: وىمول إًمحعوين ذم اإلرواء سمععد أن ذيمعر طمعديٌ قموئشعي واسمعـ قمؿعر  شومفق اعمعتؿد

 .شإسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ ضعقػ »: شاًمزوائد »صحقح .. وىمول اًمحقصػمى رم »

د وهق اسمـ جمؿع يمام رم روايي اًمدارىمطـك ًمؽـ ًمؾحعديٌ ؿمعقاهشاًمتؼريى»ىمؾً: ويمذا رم 

 شيتؼقى هبو

َْمَقالِ  - ْٕ ِه, يَمَسوِئِر ا يَموُة ذِم قَمْقـِِف, وَمَؾْؿ ُيْعَتؼَمْ سمَِغػْمِ ُف َموٌل دَمُِى اًمزَّ َكَّ ِٕ يِ َو يَمِقيَّ  .اًمزَّ

 .نمون مثؼعوٓعاإلمجوع يمام كؼؾف صوطمى مرقموة اعمػوشمقح قمغم أن كصوب اًمذهى قمع -7

نميـ دون عًمعؾعف أراد سموإلمجعوع اإلمجعوع قمعغم اًمععوذم طمؽويي اإلمجوع كظر مع هعذا اخلعالف, و

 إرسمعلم.

شمؼديٌر ذم كصوسمف, ومثحً أكف × : إكف معتؼم سموًمػضي سملكف مل يثحً قمـ اًمـحل واؾمتدل مـ ىمول

 . ؾف قمغم اًمػضي

صمور اًمقاردة ذم كصوب اًمذهى أو سمعضفو هذا آؾمتدٓل مـ ضمفي مـ يصحح أوكقىمش 

 سمعدم اًمتسؾقؿ.

هق موذهى إًمقف قمومي أهؾ اًمعؾؿ وشمؾؼتف إمي سموًمؼحقل ضمقال سمععد  - أقمؾؿواهلل-واًمراضمح 

واًمعدقمقةاًمـعوذ: إدارة اًمححعقث اًمعؾؿقعي  ,ٕيب احلسعـ اًمر عوين اعمحعوريمػقري ,( مرقموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح2)
 .55/.م  2950هع,  2000 -سمـورس اهلـد اًمطحعي اًمثوًمثي  -اجلومعي اًمسؾػقي  -واإلومتوء 

 .(529رىمؿ ) 9/259اعمؽتى اإلؾمالمل  :( إرواء اًمغؾقؾ اًمـوذ2)
 .9/95ٓسمـ ىمدامي  ,( اعمغـل9)
(0 )./59. 
 .9/97ٓسمـ ىمدامي  ,( اعمغـل8)
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ومو يمون هلذا اًمتََّقاـُمِم اًمعظقؿ أن يؽقن سمعال  ,ضمقؾ أن اًمذهى أصؾ سمـػسف مـ همػم اقمتحور سمغػمه

, ردة ذم اًمػضعي يموكعً ًمغؾحعي شمعداوهلومستـد مـ يمتوب أو ؾمعـي, وًمععؾ ؿمعفرة إطموديعٌ اًمعقا

وإكعام »: الف اًمذهى اًمذي مل يزل ىمؾقال ًمغالئف. ىمول اسمـ سمطول ويمثرهتو سمليدي اًمـوس سمخ

ًمؽثعرة اًمعدراهؿ سمليعد ؿ,  -واهلل أقمؾعؿ- × مل شُمرو زيموة اًمذهى مـ ـمريؼ اًمعـص قمعـ اًمـحعك

 شوأن هبو يمون دمورهتؿ, وًمؼؾي اًمذهى قمـدهؿ

ـْ َأيِب ؾَمعع × , َأنَّ َرؾُمععقَل اهللِِعقٍد اخْلُععْدِرير روى اًمحخععوري ومسععؾؿ ذم صععحقحقفام قَمعع
»: ىَموَل 

 ش

َفعُف إمَِم َأنَّ َأسَمو سَمْؽٍر  ي قمـ أكس وذم صحقح اًمحخور , يَمَتَى ًَمعُف َهعَذا اًْمِؽَتعوَب عمََّعو َوضمَّ

ـِ  طِمقؿِ  » :اًْمَحْحَرْي ـِ اًمرَّ َ ْ تِعل وَمعَرَ  َرؾُمعقُل اهللِ ,سمِْسِؿ اهللِ اًمرَّ عَدىَمِي اًمَّ قَمعغَم  ×َهعِذِه وَمِريَضعُي اًمصَّ
تِل َأَمَر اهللَُّ هِبَو َرؾُمق ىَمعِي ُرسْمعُع اًْمُعْشع ,ًَمُف ...اعمُْْسِؾِؿلَم َواًمَّ ـْ إَِّٓ شمِْسعِعلَم َوِمَاعًي  ,رِ عَوذِم اًمرر وَمعنِْن مَلْ شَمُؽع

َو ٌء إَِّٓ َأْن َيَشوَء َرهبت  شوَمَؾْقَس ومِقَفو َرْ

ىَميُ  : اًمػضي. وسمـوء قمغم هعذه إطموديعٌ وهمػمهعو أمجعع أهعؾ اًمعؾعؿ قمعغم أن و اًْمَقِرُق و اًمرر

: , ىمعول اًمـعقوي , ومعنن إوىمقعي أرسمععقن درمهعووئتو درهؿأو م ,كصوب اًمػضي مخس أواق

وىمعول اًمعقـعل  ش: مخس أواق, وهل موئتو درهؿ, سمـص احلعديٌ واإلمجعوعومـصوب اًمػضي»

وىمعول ذم  شسمـص احلديٌ واإلمجعوع ,وهق موئتو درهؿ ,ومـصوب اًمػضي مخس أواق»: 

 .9/002( ذح صحقح اًمحخوري ٓسمـ سمطول 2)
( واًمؾػظ ًمف , وصحقح مسعؾؿ 2089ًمقس ومقام دون مخس ذود صدىمي رىمؿ ) :صحقح اًمحخوري يمتوب سمدء اًمقطمل سموب( 2)

 (.2925( ورواه مسؾؿ قمـ ضموسمر سمرىمؿ )2920ًمقس ومقام دون مخسي أوؾمؼ صدىمي ) :يمتوب اًمزيموة سموب
 .(2080زيموة اًمغـؿ ) :( صحقح اًمحخوري يمتوب سمدء اًمقطمل سموب9)
 ذم مستفؾ يمتوب اًمزيموة. 7/05ي ( ذح صحقح مسؾؿ ًمؾـقو0)
 .7/257( قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمحخوري 8)

المطلب الثاني : نصاب زكاة الفضة
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ي ِموَئَتو ِدْرَهعؿ َوُهعَق إمِْجَعوعَواحْلَِديٌ َدًمِقؾ قَمغَم َأنَّ كَِصوب ا»: قمقن اعمعحقد وىمعول اسمعـ  شًْمِػضَّ

وىمول  ش»: ×وأمجعقا قمغم طمديٌ رؾمقل اهلل »: اعمـذر

 شكصوب اًمػضي موئتو درهؿ, ٓ ظمالف ذم ذًمؽ سملم قمؾامء اإلؾمالم»اسمـ ىمدامي : 

 
 
 

 

 .0/920( قمقن اعمعحقد 2)
 ..0( اإلمجوع ٓسمـ اعمـذر ص 2)
 لؼقؼ اًمؽميمل واحلؾق. 0/209( اعمغـل 9)
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 املبحح الجالح 
 الفضُ ادــكش 

اًمَؽسوُد: ظِمالُف اًمـَّػوِق وكِؼقُضعف, َواًْمِػْععُؾ »: اًمؾغي ضد اًمـَّػوق, ىمول ذم اًمؾسوناًمؽسود ذم 

لُء يَمسعودًا, وَمُفعَق يموؾِمعد ويَمِسعقٌد, وؾِمعؾعي يَموؾِمعَدٌة. عَيْؽُسُد. وؾُمقق يَموؾِمَدٌة: سَموِئَرٌة. ويمَسعد اًمشع

ُه, ويَمُسعَد,  ويَمَسَدِت اًمسقُق شَمْؽُسد يَمسودًا: مَلْ شَمـَْػْؼ, وؾمقٌق  يموؾمٌد, سماَِل َهوٍء. ويمَسَد اعمتوُع َوهَمػْمُ

 شوَمُفَق يَمِسقد يَمَذًمَِؽ. وَأيمَسد اًمؼقُم: يَمَسَدْت ؾُمقىُمُفؿْ 

قُق وسموَرِت اًمحِقوقموُت إِذا يَمَسعَدْت شَمُحعقُر؛ »: وذم مقضع آظمر واًمَحقاُر: اًمَؽَسوُد. وسموَرِت اًمست

ـْ َهَذا ىِمقَؾ: َكُعقُذ سمِوهللَِّ  َٓ خَيُْطُحَفعو َوِم ِؿ َأي يَمَسعوِدهو, َوُهعَق َأن شَمْحَؼعك اعمعرَأة ذِم سَمْقتَِفعو  ـْ سَمقاِر إَير ِم

 شظَموـمٌِى 

هَمَحعوِت وَمُفعَق »: وذم اعمصحوح اعمـػم عِي اًمرَّ ـْ سَموِب ىَمَتَؾ يَمَسعوًدا مَلْ َيـُْػعْؼ ًمِِؼؾَّ ُء َيْؽُسُد ِم ْ يَمَسَد اًمٌمَّ

ى ,يَموؾِمٌد َويَمِسقدٌ  قُق وَمِفَل يَموؾِمعٌد سمَِغعػْمِ َهعوٍء ذِم  ,َأيْمَسَدُه اهللَُّ :سمِوهْلَْؿَزِة وَمُقَؼوُل  َوَيَتَعدَّ َويَمَسَدْت اًمست

َحوِح   شَوُيَؼوُل َأْصُؾ اًْمَؽَسوِد اًْمَػَسودُ  ,َوسمِوهْلَوِء ذِم اًمتَّْفِذيِى  ,اًمصر

 ومـ ظمالل اًمتعريػوت اًمؾغقيي يظفر أن اًمؽسود يطؾؼ قمغم معـقلم :

ـْ »:  اًمٌمء سموًمؽؾقي؛ ًمؼقًمف ذم اًمؾسوناًمرهمحي ذم اكؼطوع - ـْ َهعَذا ىِمقعَؾ: َكُععقُذ سمِعوهللَِّ ِمع َوِمع

َٓ خَيُْطُحَفو ظَموـمٌِى  ِؿ َأي يَمَسوِدهو, َوُهَق َأن شَمْحَؼك اعمرَأة ذِم سَمْقتَِفو   .شسَمقاِر إَير

ْلُء َيْؽُسعُد عَّاًمشع يَمَسعدَ »: ؛ ًمؼقًمف ذم اعمصحوحىمؾي اًمرهمحي ذم اًمٌمء وًمق مل شمـؼطع سموًمؽؾقي -2

هَمَحوِت  ِي اًمرَّ ـْ سَموِب ىَمَتَؾ يَمَسوًدا مَلْ َيـُْػْؼ ًمِِؼؾَّ  .شِم

 واًمؽسود قمـد اًمػؼفوء قمرف سمتعريػوت قمدة مـفو :

 شاًمؽسود أن شمؽمك اعمعومؾي هبو ذم مجقع اًمحالد»ىمول قمالء اًمديـ احلصؽػل احلـػل: 

 مودة )يمسد(. ,( ًمسون اًمعرب2)
 مودة )سمقر(. ,( ًمسون اًمعرب2)
 مودة )يمسد(. ,( اعمصحوح اعمـػم9)
اًمطحععي   ,اًمـعوذ: دار اًمؽتعى اًمعؾؿقعي ,سمتحؼقؼ قمحد اعمـعؿ ظمؾقؾ إسمعراهقؿ  ,2/005اعمختور ذح شمـقير إسمصور  ( اًمدر0)

 .0/209م, ومثؾف ذم شمحقلم احلؼوئؼ 2002 -هع2029إومم, 

المبحث الثالث : كساد الفضة



206

 

 

 

ْلُء عَّيَمَسعَد اًمشع»: عنمح اًمؽحعػمهمريعى اًمع وىمول أ د اًمػققمل احلؿقي ذم اعمصحوح اعمـػم ذم

هَمَحوِت  ِي اًمرَّ ـْ سَموِب ىَمَتَؾ يَمَسوًدا مَلْ َيـُْػْؼ ًمِِؼؾَّ  شَيْؽُسُد ِم

سمعوًمػتح ومؾعؿ شمـػعؼ, واعمعراد  "يمسعدت"»اسمـ ىموؾمؿ ذم طموؿمقتف قمغم اًمرو  اعمرسمعع :  وىمول

 شكؼصً ىمقؿتفو, وهذا مع سمؼوء اًمتعومؾ هبو, وقمدم لريؿ اًمسؾطون هلو

اًمؽسود: سموًمػتح مصدر يمسعد ويمسعد, قمعدم رواج اًمشعب ًمؼؾعي »وذم معجؿ ًمغي اًمػؼفوء : 

 شاًمرهمحي ومقف

وىمععول اًمععديمتقر كزيععف  ععود ذم معجععؿ اعمصععطؾحوت اعموًمقععي وآىمتصععوديي ذم ًمغععي اًمػؼفععوء: 

مل اًمؽسود ًمغي: قمدم اًمـّػوق ًمؼّؾي اًمرهمحوت. يؼول: يمسد اًمٌمء يمسودا, ومفق يموؾمعد: إذا مل يحعع و»

 يسلل قمـف.

 وٓ خيرج آؾمتعامل اًمػؼفل ًمؾؽؾؿي قمـ هذا اعمعـك ذم اجلؿؾي.

أن يحطعؾ اًمتعداول سمـعقع معـ »ومػمد قمغم أًمسـي اًمػؼفعوء سمؿعـعك ش يمسود اًمـؼد»أمو مصطؾح 

 شاًمـؼقد, ويسؼط رواضمف ذم اًمحالد يموومي

د ؾمؼقط مـ أن يمسود اًمـؼ -وهق صوطمى اًمتعريػ إظمػم-ومو ذيمره اًمديمتقر كزيف  ود 

ومنهنؿ يطؾؼقن اًمؽسود قمغم ذًمؽ وقمغم يمسوده ذم سمععض اًمعحالد  ,ومقف كظر ؛رواضمف ذم اًمحالد يموومي

وشمػسػم اًمؽسعود معذيمقر ذم اًمحقعقع أهنعو ٓ شمعروج ذم »: , ىمول ذم اًمحـويي ذح اهلداييدون سمعض

 يؽػعل ًمػسعود اًمحقعع ذم شمؾعؽ مجقع اًمحؾدان, هذا قمغم ىمقل حمؿعد, أمعو قمـعدمهو: اًمؽسعود ذم سمؾعد

 شاًمحؾدة

,قمغم أكف يـحغل أن يـظر إمم يمسود اًمػضي ذم هذا اًمزمـ قمغم أكعف يمسعود ؾمعؾع ٓ يمسعود كؼعد

 ( مودة )يمسد(.2)
 .8/09( طموؿمقي اسمـ ىموؾمؿ قمغم اًمرو  اعمرسمع 2)
 950هععع ص2005اًمطحعععي اًمثوكقععي , صععودق ىمـقحععل دار اًمـػععوئس  ( معجععؿ ًمغععي اًمػؼفععوء عمحؿععد رواس ىمؾعجععل وطمومععد9)

 .مودة)يمسد(
 ,دمشعؼ ,دار اًمؼؾعؿ :اًمـعوذ ,979ًمؾعديمتقر كزيعف  عود ص ,( معجؿ اعمصطؾحوت اعموًمقعي وآىمتصعوديي ذم ًمغعي اًمػؼفعوء0)

 .هع2029اًمطحعي إومم 
 .هع2020حعي إومم اًمط ,دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت :اًمـوذ 5/022( اًمحـويي ذح اهلدايي 8)
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 وإكام هل ؾمؾعي شمعر  ذم اًمحقرصوت يمسوئر اعمعودن. ,ومنهنو مل شمعد كؼدا أن

وًمؾؽسود آىمتصودي ذم آىمتصود احلعديٌ شمعريعػ خمتؾعػ ومػعل مقؾمعققمي ويؽقحقعديو : 

ويطؾؼ قمغم أي اكخػو  مؾحعقظ وواؾمعع اًمـطعوق  ,ٓىمتصود اًمؽكماًمؽسود هق مصطؾح ذم ا»

ذم اًمـشوط آىمتصودي يستؿر ًمعدد مـ إؿمفر, ولديعدا يطؾعؼ قمعغم أي ومعؽمة يعـخػض ومقفعو 

اًمـععوشمٍ اعمحععكم اإلمجععوزم عمععدة شمسععووي ؾمععتي أؿمععفر قمععغم إىمععؾ. وهععل إطمععدى مراطمععؾ اًمععدورة 

ريموت, عقؿعي آؾمعتثامرات وأرسمعوح اًمشعوقمودة مو شمزداد ومقفو اًمحطوًمعي وشمعـخػض ىم ,آىمتصوديي

 شويـتٍ قمـ اًمؽسود شمدين وهحقط ذم)اإلكتوج وإؾمعور واًمقفموئػ ويمذًمؽ اإليرادات(

اكؼطعوع اًمرهمحعي ذم  وإذًا مـ ظمعالل شمعريػعوت اًمػؼفعوء كسعتخؾص أن اًمؽسعود يطؾعؼ قمعغم

غم اًمؽسعود ؾؼ قمع, يمام أن اًمؽسود يطقمغم ىمؾي اًمرهمحي ومقف وًمق مل شمـؼطع, وىمد يطؾؼ اًمٌمء سموًمؽؾقي

, وهعذا اًمتعريعػ غم يمسوٍد خيص سمعض اًمعحالد دون سمععض, وىمد يطؾؼ قماًمعوم ذم مجقع اًمحؾدان

 :وإكام ىمصدت سموًمؽسود ذم هذا اًمححٌكحـ سمصدده,   ًمؾؽسود اًمعوم وًمقس هذا مو

ل إمم عوسمععام يػضعع ,ىمؾععي اًمرهمحععي ذم اًمػضععي ذم قمؿععقم إؾمععقاق اًمعوعمقععي كسععحي إمم اًمععذهى

شمععؼم قمعـ وصعػ اًمغـعك اًمعذي  جيعؾفعو ٓ ,و سموًمعذهى اكخػوضعو يمحعػمااكخػو  ؾمعرهو ىمقوؾم

 ضمعؾف اًمشورع مـوـمو ًمقضمقب دومع اًمزيموة.

, وإمم اًمعذهى سمعام , وسمعوًمـظر إمم شمورخيفعوي اًمرهمحي ذم اًمػضي سموًمـسعحي ًمؾععر واعمؼصقد ىمؾ

سمعوًمػتح ومؾعؿ  "يمسعدت"»: ىموؾمؿ ذم طموؿمقتف قمغم اًمرو  اعمرسمعيػيض إمم رظمصفو يمام ىمول اسمـ 

. وٓ يؿؽعـ أن كتحعلم طمؼقؼعي هعذا اًمؽسعود طمتعك كـظعر ذم رواج ش, واعمراد كؼصً ىمقؿتفوشمـػؼ

ريع صمعؿ مسعػمة هعذيـ اعمععدكلم اًمؽعريؿلم إمم عاًمػضي وىمقؿتفو سموًمـسعحي ًمؾعذهى ذم زمعـ اًمتشع

 قمٍمكو احلورض:

اًمطحعععي إومم ,إردن  ,دار اًمـػععوئس ,259ص  ,ًمقضععوح كجقععى رضمععى ,إؾمععحوب واحلؾععقل :اًمتضععخؿ واًمؽسععود (2)
 م.2022 -هع2092

 واكظر : ويؽقحقديو اعمقؾمققمي احلرة 
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سموعمععويػم  ×اظمتؾػ اعمعوسون ذم زكي اًمديـور واًمدرهؿ اًمتل يموكً قمغم قمفد رؾمقل اهلل 

عٍم قمعغم أن اًمعديـور يعزن عصمؿ اؾمعتؼر ىمعقل أيمثعر اعمحؼؼعلم معـ أهعؾ اًمع ,ة يموجلراموتاعمعوس

قعععععف يؽعععععقن كصعععععوب اًمعععععذهى وقمؾ ,ضمعععععؿ2.978وأن اًمعععععدرهؿ يعععععزن  ,ضمعععععؿ0.28

, وأمععو سف اًمععديـور ضمعؿ 898=2.978×200, وكصععوب اًمػضععي ضمعؿ58=0.28×20

: ولىمع ومؽون همػم صموسمعً يمعام يعدل ًمعف طمعديٌ اسمعـ قمؿعر ×واًمدرهؿ قمغم قمفد اًمـحل

 ,وأسمقعع سموًمعدراهؿ وآظمعذ اًمعدكوكػم ,وملسمقع سموًمعدكوكػم وآظمعذ اًمعدراهؿ ,يمـً أسمقع اإلسمؾ سموًمـؼقع

 :وهق ذم سمقً طمػصي ومؼؾعً× وملشمقً رؾمقل اهلل  ,وأقمطل هذه مـ هذه ,آظمذ هذه مـ هذه

وأسمقعع  ,إين أسمقع اإلسمؾ سمعوًمحؼقع ومعلسمقع سموًمعدكوكػم وآظمعذ اًمعدراهؿ ,رويدك أؾملًمؽ ؛يو رؾمقل اهلل

» :×ومؼول رؾمعقل اهلل ,وأقمطل هذه مـ هذه ,آظمذ هذه مـ هذه ,هؿ وآظمذ اًمدكوكػمسموًمدرا

, وىمعد . رواه اخلؿسي وهمعػمهؿش

, واًمراضمح قمـد أهؾ اًمشلن أكعف مقىمعقف قمعغم اسمعـ قمؿعر, اظمتؾػ ذم رومعف ووىمػف قمغم اسمـ قمؿر

ق , إذ ًمععٍمف فمعوهرةًمتف مرومققمو ومقىمقومو قمغم شمحعدل ؾمععر اًمعوؾمقاء صح رومعف أو وىمػف ومدٓ

قي ؾمومل ذم ذطمعف سمؾعقغ ( معـك. ىمول اًمشقحم قمط: يمون اًمٍمف صموسمتو عمو يمون ًمؼقًمف

؟ اًمعديـور أظمعذ أؾمععورًا متػووشمعي, أىمعؾ معو وصعؾ إًمقعف ذم ومؽؿ ؾمععر اًمعديـور سموًمعدرهؿ»: اعمرام

نم درمهعًو, واؾمعتؼر إمعر سمععد عرف اصمـو قمععذم اًمصاًمٍمف صمامكقي دراهؿ, وأقمغم مو وصؾ إًمقف 

 عإ.ه شقمنمة دراهؿ ذًمؽ ذم زمـ قمؿر ر  اهلل شمعومم قمـف قمغم

, وذم كصعوب ًمعقاردة ذم أىمعؾ معو يؼطعع سمعف اًمسعورقواًمذي يظفر مـ جمؿعقع اًمـصعقص ا

ر عرة دراهعؿ واصمـعك قمشععاًمزيموة وهمػمهو أن ؾمعر سف اًمديـور سموًمدراهؿ يمون يؽماوح سملم قمشع

 .2/229( ومؼف اًمزيموة ًمؾؼرضووي 2)
ؾمــ  ,(9980) 9/280ذم اىمتضوء اًمذهى مـ اًمقرق  :يمتوب اًمحققع سموب :ؾمــ أيب داود ,(299.)20/989( اعمسـد 2)

ضعي سمقع اًمػسمعوب:يمتعوب اًمحقعقع  :ؾمــ اًمـسعوئل ,( 2202).9/89مو ضموء ذم اًمٍمف  :سموب ,أسمقاب اًمحققع :اًمؽممذي
اىمتضعوء اًمعذهى معـ اًمعقرق,  :( ؾمــ اسمـ موضمف يمتوب اًمتجورات سموب0852)7/252سموًمذهى وسمقع اًمذهى سموًمػضي 

 (.22.2)2/7.0واًمقرق مـ اًمذهى 
 مطحقع ضؿـ اعمؽتحي اًمشومؾي. 5صػحي  290( ذح سمؾقغ اعمرام ًمؾشقحم قمطقي سمـ حمؿد ؾمومل , اًمدرس 9)
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 »ىمول:× ومؼد روى أ د ذم اعمسـد أن اًمـحل  ,رمهود

يـَوُر اصْمـل »: , ىمول اًمراويش يـَوِر َيْقَمِاٍذ صَماَلصَمَي َدَراِهَؿ, َواًمدر َويَموَن ُرسُمُع اًمدر

و شقَمنَمَ ِدْرمَهً

ه, ىمعول:  ,اود وهمػمهوروى أسمق د ـِ ؿُمععقى, قمعـ أسمقعِف قمعـ ضمعدر  يموكعً ىمقؿعيُ »قمـ قمؿرو سم

يِي قمغم قمفِد رؾمقِل اهلل صمامن ماي ديـوٍر أو صمامكقي آِٓف ِدرهؿ, وديُي أهعِؾ اًمِؽتعوب يقماعٍذ  × اًمدر

اًمـصُػ ِمـ ِديي اعمسؾؿلم, ىمول: ومؽوَن ذًمؽ يمذًمؽ طمتَّك اؾمُتْخِؾَػ قمؿُر ومؼوم ظمطقحًو ومؼعول: أٓ 

إلسمؾ ىمد همؾً, ىمول: ومػرضفو قمؿُر قمغم أهؾ اًمذهِى أًمَػ ديـور, وقمعغم أهعِؾ اًمعَقِرِق اصمـعل إن ا

قمنم أًمػ درهؿ, وقمغم أهِؾ اًمحؼر ماتل سمؼرٍة, وقمغم أهؾ اًمشوء أًمَػل ؿمعوٍة, وقمعغم أهعؾ احلَُؾعِؾ 

 شماَتل طُمؾَّيٍ 

ـِ قمحوس: أن رضماًل ِمـ سمـل قمعدير ىُمتعؾ,  ومجععَؾ اًمـحعلت وروى أسمق داود قمـ قِمؽِرَمي قمـ اسم

ِديَتُف اصمـل قمنَمَ أًمػوً  ×

يَمععوَة دَمِععُى ذِم »: وذم اعمقـمعل ىَمععوَل َموًمِععٌؽ  تِععل َٓ اظْمععتاَِلَف ومِقَفععو قِمـْععَدَكو, َأنَّ اًمزَّ ععـَُّي اًمَّ اًمست

ـَ ِديـَورًا يَماَم دَمُِى ذِم ِموَئَتْل ِدْرَهؿٍ  ي  شقِمنْمِ

ضُمعُؾ وَمَفَذا »وؾمحؼ يمالم أيب قمحقد ذم إمقال :  َٓ اظْمتاَِلَف ومِقِف سَمعلْمَ اعمُْْسعِؾِؿلَم, إَِذا يَمعوَن اًمرَّ

عو عَدىَمُي, َوَذًمِعَؽ ِموَئَتعو ِدْرَهعٍؿ, َأْو قِمنْمُ ـَ اعمَْعوِل َمعو دَمِعُى ذِم ِمْثِؾعِف اًمصَّ ـَِي ِمع ِل اًمسَّ نَ ىَمْد َمَؾَؽ ذِم َأوَّ

 ِديـَوًرا

يمعوة ذم اًمعذهى واًمػضعي أن واًمذي فمفر مـ يمالم أهعؾ اًمعؾعؿ قمعغم أطموديعٌ كصعوب اًمز

, ومسععر اجلعرام عنمون ديـورا يؼوسمؾفو موئتعو درهعؿوموًم ,سف اًمديـور يقماذ يمون قمنمة دراهؿ

 .(20828)0./02إركموط وآظمريـ لؼقؼ  ,ـمحعي اًمرؾموًمي ,( مسـد اإلموم أ د2)
 .وىمد ضعػف إركموط وطمسـف إًمحوين, (0802اًمديي يمؿ هل ؟ ) :سموب ,يمتوب اًمديوت :( ؾمــ أيب داود2)
مل يروه قمؽرمعي  ,واعمحؼؼقن مـ أهؾ اًمشلن قمغم أكف مرؾمؾ, (.080يمؿ اًمديي ؟)  :سموب ,يمتوب اًمديوت :( ؾمــ أيب داود9)

 قمـ اسمـ قمحوس.
 . .2/20( اعمقـمل 0)
 .802( ص8)
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ضمعؿ 58اًمقاطمد مـ اًمذهى يسووي ؾمحعي ضمراموت مـ اًمػضي طمقـذاك, ومنن كصعوب اًمعذهى 

ومنذا ىمسؿـو كصوب اًمػضي قمغم كصعوب اًمعذهى ظمرضمعً ًمـعو  ,ضمؿ898شمسووي كصوب اًمػضي 

صمعؿ سمعدأ ؾمععر  ,ومل يعزل هعذا اًمسععر يتػعووت زيعودة وكؼصعو ,ضمعؿ7 =58÷898ي هذه اًمـتقج

ىمعول  ,درمهعو 98طمتك سمؾغ ؾمعر سف اًمديـور ذم قمفد اًمػعوـمؿقلم  ,اًمػضي يتـوىمص ؿمقاو ومشقاو

وممو يدل قمغم ذًمؽ مو ذيمره اعممرظمقن أن اًمعديـور سمععد أن »اًمديمتقر اًمؼرضووي ذم ومؼف اًمزيموة : 

اًمعفد إول, صور ذم اًمـصػ اًمثوين مـ اًمعفد إمقي يسعووى  يمون مسووًيو ًمعنمة دراهؿ ذم

نم أو أيمثعر )اكظعر عاصمـك قمنم درمًهو, وذم اًمعٍم اًمعحود وصؾ إمم أن صور يسعووى مخسعي قمع

وكؼععؾ قمععكم محععورك قمععـ اعمؼريععزي أكععف ذم زمععـ  ,(907ص  ,اخلععراج ذم اًمدوًمععي اإلؾمععالمقي

طمتك صور اًمديـور يحدل سملرسمعي وصمالصملم  ,ةاًمػوـمؿقلم ذم قمفد احلويمؿ يمثرت اًمدراهؿ يمثرة زائد

  ش(20/09درمًهو )اخلطط اًمتقومقؼقي: 

صـٍ اًمسعؽي رم "اًمر ـ ومفؿل ذم يمتوسمف وىمد شمعر  إؾمتوذ قمحد»: وىمول ذم مقضع آظمر

هلععذا اعمقضعقع, ووضععع ضمعدوًٓ سمعلم ومقععف ىمقؿعي اًمععديـور سموًمعدراهؿ ذم خمتؾععػ  "ومجعر اإلؾمعالم

ش98اًمديـور سمؾغ سومف أطمقوًكو مخسي وصمالصملم درمًهو ص  اًمعصقر اإلؾمالمقي, وومقفو: أن

 ضمؿ مـ اًمػضي. 20.8وقمغم هذا يؽقن ؾمعر سف اجلرام اًمقاطمد مـ اًمذهى يسووي 

( عهع.209-98ر )عزال ؾمعر اًمػضي يؽماضمع أمعوم اًمعذهى طمتعك سمؾعغ ذم هعذا اًمعصع ومو

سمؾغعً أؾمععور م 2020/ؾمعحتؿؼم/29هعع اعمقاومعؼ 8/22/2098مستقيوت ىمقوؾمقي ومػل يقم 

 اًمػضي سموًمريول اًمسعقدي واًمدوٓر إمريؽل مويكم : 

 .0.8ريععول ؾمعععقدي و= 22ىمععػماط, واًمػضععي اًمـؼقععي( = 20) 999ضمععرام اًمػضععي 

 .دوٓر أمريؽل

 99.25 ريعول ؾمععقدي و.9..20 ىمعػماط( 20) وسمؾغً ىمقؿي اجلرام مـ اًمذهى قمقعور

 ..2/22( ومؼف اًمزيموة 2)
 .2/227( ومؼف اًمزيموة 2)
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 دوٓر أمريؽل

 ضمؿ مـ اًمػضي.0..9.يسووي  وهق مويعـل أن ضمرام اًمذهى اًمقاطمد

وإذا طمقًمـو كصوب زيموة اًمذهى واًمػضي إمم إوراق اًمـؼديي ومسعـالطمظ اًمػعرق اًمشوؾمعع 

 سملم اًمـصوسملم:

 (9990=99.25×58ومـصععوب زيمععوة اًمععذهى يسععووي مععـ اًمععدوٓرات إمريؽقععي )

 دوٓرا

 .(ريو22092ٓ=.9..20×58ومـ اًمريوٓت اًمسعقديي )

 (999.2=.0.8×898مععـ اًمععدوٓرات إمريؽقععي)سمقععـام يحؾععغ كصععوب زيمععوة اًمػضععي 

 .دوٓرا

 (ريوٓ.2288.08=2.22×898) ومـ اًمريوٓت اًمسعقديي

نمة أضععوف عوهق مويعـل أن كصوب زيموة إوراق اًمـؼديي إذا طمسى سموًمذهى يعودل قم

, وهبعذا  يموكو متسوويلم ذم اًمعفد اًمـحعقي, سمقـامإوراق اًمـؼديي إذا طمسى سموًمػضي كصوب زيموة

وهعق معو ؾمعقؿفد  ,رعطمجؿ اًمؽسود اًمذي طمعدث ًمؾػضعي مؼوسمعؾ اًمعذهى ذم هعذا اًمعصع كدرك

, ـؼديي دراؾمعي ومؼفقعي مسعتعقـو سمعوهللًمدراؾمي شملصمػم هذا اًمؽسود قمغم كصوب اًمزيموة ذم إوراق اًم

 يوه اًمسداد واًمصقاب.إؾموئال 

 

 

 
 

 :سمحسى هذا اعمقىمع( 2)

http://www.goldrate42.com/ar/%D%8A%8D%8B%8D%8B%8D%8A%8D%8B1-
%D%8A%8D%8%28D%8B%8D%8%%8D%8A%/%D%8A%8D%8%28D%8B28

D%8B18D%8%4-
%D%8A%8D%8%28D%8A%8D%8%%8D%8B%8D%8B%/%D%8A%8D%8%28

D%8B%%D%8B%8D%8%%8D%8AF%D%8%A%D%8A%/
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 املبحح الرابع  
 اق النقديُأثر كشاد الفضُ علِ النصاب الزكىٍ لألور

ٍم إمم أن عأدى يمسود اًمػضي واكخػو  صمؿـفو اكخػوضو ؿمديدا مؼوسمؾ اًمذهى ذم هذا اًمع

وٓ يحؾعغ  ,يؿتؾؽ سمعض اًمـوس مـ إوراق اًمـؼديي مو يحؾغ كصعوسمو سمعوًمـظر إمم كصعوب اًمػضعي

, أو معو يؼوسمؾفعو معـ ( دوٓرا980سمعوًمـظر إمم كصعوب اًمعذهى, يمعام ًمعق مؾعؽ ؿمعخص )كصوسمو 

, ومفعل كصعوب زيمعقي سمعوًمـظر إمم ريوٓ وطمول قمؾقفو احلعقل .(2929قديي )اًمريوٓت اًمسع

, وىمعد أدى هعذا يمقيعو سمعوًمـظر إمم كصعوب زيمعوة اًمعذهىكصوب زيموة اًمػضعي وًمقسعً كصعوسمو ز

عٍم ذم ـمريؼعي طمسعوب كصعوب زيمعوة إوراق اًمـؼديعي قمعغم عاإلؿمؽول إمم اظمعتالف قمؾعامء اًمع

 إىمقال اًمتوًمقي:

ؿععي إوراق اًمـؼديععي كصععوسمو سملطمععد اًمـؼععديـ )اًمععذهى أو : متععك سمؾغععً ىمق

وهعذا اًمؼعقل يؿؽعـ كسعحتف  ,اًمػضي( ومؼد وضمحً ومقفو اًمزيموة وًمق مل شمحؾعغ كصعوسمو سموًمـؼعد أظمعر

ل ذم , ىمعو( وقمعرو  اًمتجعورةًمؾحـوسمؾي واحلـػقي خترجيو قمغم ىمقهلؿ ذم كصوب زيموة )اًمػؾقس

أصمامكعو رائجعي أو ؾمعؾعو ًمؾتجعورة دمععى اًمػؾعقس إن يموكععً »: درر احلؽعوم ذح همعرر إطمؽعوم

عوَرٍة »ًمححر اًمرائؼ ذح يمـز اًمعدىموئؼ: . وذم اشاًمزيموة ذم ىمقؿتفو وإٓ ومال ىَمْقًُمعُف : َوذِم قُمعُروِ  دِمَ

َٓ َيْحُؾعُغ سمَِلطَمعِدمِهَ  َّٓ إَذا يَمعوَن  ِقعػُمُه إ ًْ كَِصعوَب َوِرٍق َأْو َذَهعٍى ( ... احْلَوِصعُؾ َأنَّ اعمَْعْذَهَى خَتْ و سَمَؾَغ

َ اًمتَّْؼععِقيُؿ سمِععاَم َيْحُؾععُغ كَِصععوسًمو وشمؼععّقم »: ىمقًمععف : وىمععول ذم اإلكصععوف ًمؾؿععرداوي شكَِصععوسًمو شَمَعععلمَّ

وذم مقضعع . شاًمعرو  قمـد احلقل سمام هق أطمظ ًمؾؿسويملم مـ قملم أو ورق.هعذا اعمعذهى

ويمعذًمؽ شاًمصحقح مـ اعمذهى أن اًمػؾقس يمععرو  اًمتجعورة ومعقام زيموشمعف اًمؼقؿعي»: آظمر

 قمؾام أن ؾمعر سومفام صموسمً مـذ زمـ سمعقد. ,هع2098ر.س ذم هذا اًمعوم  9.78 :( قمغم اقمتحور أن ؾمعر سف اًمدوٓر2)
 ( اًمػؾقس مجع ومؾس : قمؿؾي معدكقي شمرضب مـ همػم اًمذهى واًمػضي يموًمـحوس واًمرصوص واحلديد.2)
  ..20-208/ 2( اًمححر اًمرائؼ 9)
 .9/222صوف ( اإلك0)
 .9/98( اإلكصوف 8)

المبحث الرابع :
أثر كساد الفضة على النصاب الزكوي لألوراق النقدية
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يؿؽـ كسحتف ًمؾامًمؽقي خترجيو قمغم ىمقهلؿ ومقؿـ رسق مو يسووي صمالصمعي دراهعؿ وٓ يسعووي رسمعع 

وإكام يؼقم همػم اًمذهى واًمػضي ومنن وصؾً ىمقؿتف صمالصمي دراهؿ ىمطع »ديـور , ىمول ذم اًمذظمػمة: 

وإن ؾمووى رسمع ديـور مـ اًمذهى ومل يسوو صمالصمي دراهؿ مل  ,وإن مل يصؾ رسمع ديـور مـ اًمذهى

واًمتؼععقيؿ قمـععد موًمععؽ سموًمثالصمععي دراهععؿ ٓ سمععوًمرسمع »: وىمععول اسمععـ قمحععد اًمععؼم ذم اًمؽععوذم شيؼطععع

  شديـور

ومؼعد صعدر سمعف ىمعرار اعمجؿعع اًمػؼفعل  ,ٍمعوهبذا اًمؼقل ىمول قمدد همػم ىمؾقؾ مـ قمؾامء اًمعع

, وىمعرار هقاعي يمحعور ( ذم دورشمعف اخلومسعي.اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمععومل اإلؾمعالمل رىمعؿ )

واًمؾجـعي  ,هعع2999/  5/  27( وشمعوريحم 20اعمؿؾؽعي اًمعرسمقعي اًمسععقديي رىمعؿ ) اًمعؾعامء ذم

 .وممـ أومتك سمف اًمعالمي اسمـ سموز ,اًمدائؿي ًمؾػتقى سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي

: أن اعمعتعؼم هعق اًمعرائٍ معـ اًمـؼعديـ دون اًمؽوؾمعد يمسعودا خيرضمعف قمعـ 

, ع, واًمععرائٍ ذم هععذا اًمعٍمعع هععق اًمععذهىرشععوأن يؽععقن معقععورا قمععغم اًمغـععك اًمععذي طمععده اًم

 ,وقمؾقععف ومععنن اًمعععؼمة ذم كصععوب زيمععوة إوراق اًمـؼديععي هععق سمؾقهمفععو طمععد كصععوب اًمععذهى

, وهععذا اًمؼععقل يؿؽععـ خترجيععف قمععغم (ضمرامععو مععـ اًمععذهى58ىمقؿتفععو ىمقؿععي ) وهععق أن شمحؾععغ

رسىمي سموقمتحعععور سمؾعععقغ عسمـعععوء قمعععغم ىمقًمعععف أن اًمؼطعععع ذم اًمعععمعععذهى اإلمعععوم اًمشعععوومعل

: إصعععؾ ذم ىمعععول اًمشعععوومعل»: دون اًمػضعععي, ىمعععول اًمـعععقوي ذم اعمجؿعععقع ىكصعععوب اًمعععذه

شمؼعععقيؿ إؿمعععقوء هعععق اًمعععذهى, ٕكعععف إصعععؾ ذم ضمعععقاهر إر  يمؾفعععو, طمتعععك ىمعععول إن 

 .209/ 22( اًمذظمػمة ًمؾؼراذم 2)
 م .2950هع / 2000مؽتحي اًمريو  احلديثي, اًمريو , اًمطحعي اًمثوكقي,  :اًمـوذ 2050/ 2ٓسمـ قمحد اًمؼم ( اًمؽوذم 2)
 .92/970, وجمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي  9/982( جمؾي اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمؾراسمطي 9)
وشمقىمعػ قمحعد اهلل سمعـ ورزاق قمػقػعل قمحعد اًمعاعمشعويحم: ويمون اًمؼرار سموٕهمؾحقي مع لػظ 2/99( أسمحوث هقاي يمحور اًمعؾامء 0)

 .222/ 2حمؿد إملم اًمشـؼقطل وقمحد اهلل اًمغديون ر فؿ اهلل أمجعلم, جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي و قد 
 .2/220( جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي 8)
, 20/228وجمؿعقع ومتعووى اسمعـ سمعوز 2027اًمرؾمؿل( مقىمع اسمـ سموز .)

اكظعر: جمؾعي  (أوراق اًمـؼعقد وكصعوب اًمعقرق اًمـؼعدي)ٌ حمؿد سمـ قمكم سمعـ طمسعلم احلريعري ذم سمحثعف يمام رضمحف اًمحوطم
 .99/995اًمححقث اإلؾمالمقي 
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شاًمثالصمي اًمدراهؿ إذا مل شمؽـ ىمقؿتفو رسمع ديـور مل شمقضمى اًمؼطع

ول اًمـعقوي ىمع, اًمتجورة إذا طمَصؾفو سمغعػم اًمـؼعديـوسموًمـظر ًمؼقًمف ذم كصوب زيموة قمرو   

)احلول اًمراسمع( أن يؽقن رأس اعمول همػم كؼد سملن مؾؽ اًمععر  سمععر  ىمـقعي أو »: ذم اعمجؿقع

وىمؾـو سموعمذهى أكف يصػم مول دمورة ومقؼقم ذم آظمعر احلعقل  ,مؾؽف سمخؾع أو كؽوح سمؼصد اًمتجورة

قعف كعص قمؾ ,ومنن يمون أطمدمهو أهمؾى ىمعّقم سموٕهمؾعى ؛ومنن يمون ذم اًمحؾد كؼدان ومقـظر ,سمـؼد اًمحؾد

ومعنن سمؾعغ سمعف كصعوسمو وضمحعً  ,واشمػؼ قمؾقعف إصعحوب ؾمعقاء يمعون دراهعؿ أو دكعوكػم ,اًمشوومعل

شوإن كؼص سمف قمـ اًمـصوب وسمؾغ سمـؼد آظمر همػم اًمغوًمى كصوسمو ومال زيموة سموٓشمػوق ,زيموشمف

ًمتجعورة إذا طمصعؾً ًمعف سمغعػم وذم اإلىمـوع ذم طمؾ أًمػوظ أيب ؿمجوع قمـ كصوب قمعرو  ا

وىمعول احلعوومظ  شغػم كؼد يمعر  وكؽوح وظمؾع ومحغوًمى كؼعد اًمحؾعدأمو إذا مؾؽف سم»: اًمـؼديـ

وإذا اظمتؾػعً اًمروايعوت ذم »: ٓظمتالف ذم كصوب اًمؼطع ذم اًمسعرىمياسمـ طمجر ذم اًمػتح قمـد ا

ومؽعون  ,ومل يصح أىمعؾ معـ رسمعع ديـعور أو صمالصمعي دراهعؿ ,اًمـصوب أظمذ سملصح مو ورد ذم إىمؾ

ٓ شمؼطعع »أكف سيح ذم احلٍم طمقٌ ورد سمؾػظ  :أطمدمهو :اقمتحور رسمع ديـور أىمقى مـ وضمفلم

 .وؾموئر إظمحور اًمصحقحي اًمقاردة طمؽويي ومعؾ ٓ قمؿعقم ومقفعو شاًمقد إٓ ذم رسمع ديـور ومصوقمدا

ويميعده معو  ,أن اعمعقل قمؾقف ذم اًمؼقؿي اًمذهى ٕكعف إصعؾ ذم ضمعقاهر إر  يمؾفعو :اًمثوينو

سملن اًمصؽوك اًمؼديؿعي يمعون  ؛مون اًمدكوكػمكؼؾ اخلطويب اؾمتدٓٓ قمغم أن أصؾ اًمـؼد ذم ذًمؽ اًمز

 شومعرومً اًمدراهؿ سموًمدكوكػم وطمٍمت هبو ,يؽتى ومقفو قمنمة دراهؿ وزن ؾمحعي مثوىمقؾ

 وقمحعد اًمقهعوب ظمعالف وىمول هبعذا اًمؼعقل معـ اعمععوسيـ اًمشعقحم حمؿعد أسمعق زهعرة

 .20/52( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2)
 .../.( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2)
 .2/220( اإلىمـوع ذم طمؾ أًمػوظ أيب ؿمجوع 9)
 ..22/20( ومتح اًمحوري 0)
كؼؾععف قمـععف صععوطمى رؾمععوًمي أطمؽععوم إوراق اًمـؼديععي واًمتجوريععي ذم اًمػؼععف اإلؾمععالمل  92( ذم اعمجتؿععع اإلؾمععالمل ص 8)

, وقمزاه ًمف اًمعديمتقر اًمؼرضعووي ذم سمحعٌ مشعؽمك ًمعف وًمعحعد اًمقهعوب ظمعالف وقمحعد اًمعر ـ طمسعـ  .08-088ص
 .2/227ومؼف اًمزيموة ًمؾؼرضووي  :اكظر .(295سمعـقان )طمؾؼي اًمدراؾموت آضمتامقمقي ص 
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شاًمثالصمي اًمدراهؿ إذا مل شمؽـ ىمقؿتفو رسمع ديـور مل شمقضمى اًمؼطع

ول اًمـعقوي ىمع, اًمتجورة إذا طمَصؾفو سمغعػم اًمـؼعديـوسموًمـظر ًمؼقًمف ذم كصوب زيموة قمرو   

)احلول اًمراسمع( أن يؽقن رأس اعمول همػم كؼد سملن مؾؽ اًمععر  سمععر  ىمـقعي أو »: ذم اعمجؿقع

وىمؾـو سموعمذهى أكف يصػم مول دمورة ومقؼقم ذم آظمعر احلعقل  ,مؾؽف سمخؾع أو كؽوح سمؼصد اًمتجورة

قعف كعص قمؾ ,ومنن يمون أطمدمهو أهمؾى ىمعّقم سموٕهمؾعى ؛ومنن يمون ذم اًمحؾد كؼدان ومقـظر ,سمـؼد اًمحؾد

ومعنن سمؾعغ سمعف كصعوسمو وضمحعً  ,واشمػؼ قمؾقعف إصعحوب ؾمعقاء يمعون دراهعؿ أو دكعوكػم ,اًمشوومعل

شوإن كؼص سمف قمـ اًمـصوب وسمؾغ سمـؼد آظمر همػم اًمغوًمى كصوسمو ومال زيموة سموٓشمػوق ,زيموشمف

ًمتجعورة إذا طمصعؾً ًمعف سمغعػم وذم اإلىمـوع ذم طمؾ أًمػوظ أيب ؿمجوع قمـ كصوب قمعرو  ا

وىمعول احلعوومظ  شغػم كؼد يمعر  وكؽوح وظمؾع ومحغوًمى كؼعد اًمحؾعدأمو إذا مؾؽف سم»: اًمـؼديـ

وإذا اظمتؾػعً اًمروايعوت ذم »: ٓظمتالف ذم كصوب اًمؼطع ذم اًمسعرىمياسمـ طمجر ذم اًمػتح قمـد ا

ومؽعون  ,ومل يصح أىمعؾ معـ رسمعع ديـعور أو صمالصمعي دراهعؿ ,اًمـصوب أظمذ سملصح مو ورد ذم إىمؾ

ٓ شمؼطعع »أكف سيح ذم احلٍم طمقٌ ورد سمؾػظ  :أطمدمهو :اقمتحور رسمع ديـور أىمقى مـ وضمفلم

 .وؾموئر إظمحور اًمصحقحي اًمقاردة طمؽويي ومعؾ ٓ قمؿعقم ومقفعو شاًمقد إٓ ذم رسمع ديـور ومصوقمدا

ويميعده معو  ,أن اعمعقل قمؾقف ذم اًمؼقؿي اًمذهى ٕكعف إصعؾ ذم ضمعقاهر إر  يمؾفعو :اًمثوينو

سملن اًمصؽوك اًمؼديؿعي يمعون  ؛مون اًمدكوكػمكؼؾ اخلطويب اؾمتدٓٓ قمغم أن أصؾ اًمـؼد ذم ذًمؽ اًمز

 شومعرومً اًمدراهؿ سموًمدكوكػم وطمٍمت هبو ,يؽتى ومقفو قمنمة دراهؿ وزن ؾمحعي مثوىمقؾ

 وقمحعد اًمقهعوب ظمعالف وىمول هبعذا اًمؼعقل معـ اعمععوسيـ اًمشعقحم حمؿعد أسمعق زهعرة

 .20/52( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2)
 .../.( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2)
 .2/220( اإلىمـوع ذم طمؾ أًمػوظ أيب ؿمجوع 9)
 ..22/20( ومتح اًمحوري 0)
كؼؾععف قمـععف صععوطمى رؾمععوًمي أطمؽععوم إوراق اًمـؼديععي واًمتجوريععي ذم اًمػؼععف اإلؾمععالمل  92( ذم اعمجتؿععع اإلؾمععالمل ص 8)

, وقمزاه ًمف اًمعديمتقر اًمؼرضعووي ذم سمحعٌ مشعؽمك ًمعف وًمعحعد اًمقهعوب ظمعالف وقمحعد اًمعر ـ طمسعـ  .08-088ص
 .2/227ومؼف اًمزيموة ًمؾؼرضووي  :اكظر .(295سمعـقان )طمؾؼي اًمدراؾموت آضمتامقمقي ص 
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وسمقـام اشمػؼعو قمعغم ـمؾعى معقعور مقطمعد ًمعاوراق اعموًمقعي ٓ يعرشمحط سموًمعذهى واًمػضعي ومؼعد  

وموًمديمتقر اًمػـجري يرى أن اًمـصوب اًمزيمقي ًماوراق اعموًمقي هق معو يؽػعل  ,اظمتؾػو ذم اًمـتقجي

ويؿؽعـ أن يؼعدر ذًمعؽ سمؼقؿعي إرسمععلم ؿمعوة اًمتعل ضمعؾفعو  ,ؾعيمعقشي أىمؾ أرسة عمدة ؾمـي يموم

هعع( شمسعووي ذم 2000) وىمد يموكعً اًمشعوة ؾمعـي اعمؼوسمؾعي اًمصعحػقي ,اًمشورع كصوسمو ًمزيموة اًمغـؿ

وقمؾقعف ومؼعد ىمعدر اًمعديمتقر اًمػـجعري كصعوب زيمعوة  ,( ريعول800اعمؿؾؽي اًمعرسمقعي اًمسععقديي )

 (ريول ؾمعقدي20000)عإوراق اًمـؼديي ذم شمؾؽ سم

سمقـام ىمدر اًمديمتقر اًمؼرضووي كصوب اًمزيموة ذم إوراق اًمـؼديي سمام يقازي متقؾمط كصػ 

 ىمقؿي مخس مـ اإلسمؾ, أو أرسمعلم مـ اًمغـؿ, ذم أوؾمط اًمحالد وأقمدهلو

ً سموًمسـي اعمشفقرة اًمصحقحي -2 , سمخالف اًمذهى أن كصوب اًمػضي جمؿع قمؾقف, وصموسم

ًماال  ؛ٕوراق اًمـؼديي كصوب اًمػضي وضمحً ومقفو اًمزيموة وًمق مل شمحؾغ كصوب اًمذهىومنذا سمؾغً ا

 كعطؾ مو صمحً سموًمـص واإلمجوع.

يؿؽـ مـوىمشي هذا آؾمتدٓل اعمـوىمشي:

قص اًمقاردة ومقف وإن يموكعً , واًمـصومـصوب اًمذهى صموسمً سموًمـص واإلمجوع ,: سموعمـعأوٓ

ه عوىمعد مع ,غم معـوهو يدل قمغم أن هلو أصعالقممـ ضعػ إٓ أن اإلمجوع اًمذي اكعؼد ٓ ختؾق

 اًمؽالم قمؾقفو ذم مححٌ كصوب اًمذهى.

أن كصوب اًمػضي وإن صمحً سموًمـص واإلمجوع ومنن اعمـصقص إذا قُمؼؾ معـعوه اًمعذي  وصموكقو:

, ذا اعمعـعك ومقـحغعل أن يتخؾعػ احلؽعؿٕضمؾف َرشمَّى اًمشورع احلؽؿ اًمنمقمل قمؾقف صمعؿ ختؾعػ هع

ه وضمقدا وقمدمو ومام معـك أن خُتتؿ يمثػم معـ آيعوت إطمؽعوم سمنصمحعوت وإذا مل يُدر احلؽؿ مع معـو

 ..92/ 99( أوراق اًمـؼقد وكصوب اًمقرق ضؿـ جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي 2)
 .2/292( ومؼف اًمزيموة 2)
 ..2/22( ومؼف اًمزيموة 9)
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ل اًمػؼقعف سموًمححعٌ قمعـ قِمؾعؾ إطمؽعوم, وطِمؽعؿ ؟! ومعو اًمػوئعدة معـ اؿمعتغوقمؾؿ اهلل وطمؽؿتعف

؟! وؾمقتحلم ذم أدًمي اًمؼقل اًمثوين يمقػ ختؾػ اعمعـك قمـ احلؽؿ ذم كصوب اًمػضعي هعذا اًمتنميع

 اًمزمـ.
 إذ سموقمتحوره دمى اًمزيموة قمغم أيمؼم قمدد مـ اعمسؾؿلم أن اًمتؼدير سمف أكػع ًمؾػؼراء,

 :هذا آؾمتدٓل مـ قمدد مـ اًمقضمقه يؿؽـ مـوىمشي اعمـوىمشي:

وىمععد ورد مععـ اًمـصععقص  : أن اًمػؼعراء ًمقسععقا أطمععؼ مععـ أصععحوب اعمعول سموعمراقمععوةإول

: ىمعول ومػعل اًمصعحقحلم قمعـ اسمعـ قمحعوس  سمؿراقموة أصحوب اعمول مو مل يرد ذم اًمػؼراء

عمعوذ سمـ ضمحؾ طمعلم سمعثعف إمم اًمعقؿـ :× رؾمقل اهلل  ىمول

قمعـ ؾمعػقون سمعـ قمحعد اهلل اًمثؼػعل أن قمؿعر سمعـ  :وذم اعمقـمعل احلديٌ...

قمؾقـعو سموًمسعخؾ وٓ شملظمعذ  دت أشمعُ  :ومؼوًمقا قمغم اًمـوس سموًمسخؾ دت ومؽون يعُ  اخلطوب سمعثف مصدىمو

قمؾعقفؿ سموًمسعخؾي  دت كعؿ شمُعع» :ومؼول قمؿر ومؾام ىمدم قمغم قمؿر سمـ اخلطوب ذيمر ًمف ذًمؽ مـف ؿمقاو

سمَّععكوٓ شملظمععذ إيمقًمععي وٓ  بؿؾفععو اًمراقمععل وٓ شملظمععذهو  اًمغععـؿوٓ اعمععوظمض وٓ ومحععؾ اًمرت

 .شوذًمؽ قمدل سملم همذاء اًمغـؿ وظمقوره ,يوشملظمذ اجلذقمي واًمثـقَّ 

, أمعو جمعرد اعمقعؾ راء ٓسمد أن شمستـد إمم دًمقعؾ ذقمعلأن اعمراقموة سملم إهمـقوء واًمػؼ اًمثوين:

وإٓ ٕمؽعـ أن ُيغعػّم ذم  ,اًمطحعل إمم ضموكى اًمػؼراء ومال يصؾح دًمقال وٓ مرضمحعو سمعلم إدًمعي

, وأن ُيعـؼص ؛ ٕكعف أطمعظ وأكػعع ًمؾػؼعراءمؼدار اًمزيموة اًمقاضمحي مـ رسمع اًمعنم إمم اًمعنم مثال

 وهؽذا. ,اًمـصوب مـ أرسمعلم ؿموة إمم قمنميـ ؿموة ٕكف أطمظ وأكػع ًمؾػؼراء

 ..2/22, ومؼف اًمزيموة .92/ 99مقي ( أوراق اًمـؼقد وكصوب اًمقرق ضؿـ جمؾي اًمححقث اإلؾمال2)
( .209) 2/285أظمذ اًمصدىمي مـ إهمـقوء وشمرد ذم اًمػؼراء طمقٌ يمعوكقا  :سموب ,يمتوب سمدء اًمقطمل ,( صحقح اًمحخوري2)

 .(290) 2/97ودشملم وذائع اإلؾمالم اًمدقموء إمم اًمشف :سموب ,يمتوب اإليامن ـوصحقح مسؾؿ
. ـ ًمايمعؾسؿَّ تل شمُ : اًم(. وإيمقًمي02.) 2/2.8ذم اًمصدىمي سمف مـ اًمسخؾ مو ضموء ومقام يعتد  :( اعمقـمل يمتوب اًمزيموة سموب9)

سمَّك ظمذهو اعمخعو . واًمغعذاء: صعغور اًمسعخول واًمعحفؿ واطمعدهو أ: احلومؾ اًمتل ًمؼريحي اًمعفد سموًمقٓدة . واعموظمض: ااًمرت
د حمؿعد سمعـ ضمعؼم  :قعؼلؼ  ,عمحؿد سمـ أ د سمـ إزهر إزهري اهلعروي ,ل.هع مـ اًمزاهر ذم همريى أًمػوظ اًمشوومعلهمذي
 .(272) 209إًمػل 
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رقمل ًمؾِغـعك اًمعذي دمعى مععف ع: هعق احلعد اًمشعأكف وسمـعوء قمعغم أن معـعك اًمـصعوب :اًمثوًمٌ

ـقعو اعمقاؾموة. ومنن مـ مؾؽ مـ إوراق اًمـؼديي ذم هذا اًمزمـ مو يحؾغ كصعوب اًمػضعي ٓ يععد هم

 وإكام هق مـ أهؾ اًمؽػوف اًمذيـ ارشمػعقا قمـ مسعؿك اًمػؼعر ومل يحؾغعقا طمعد اًمغـعك وٓ ومؼػما

, يرضمععقا ومؼعراء سمععد أن أهمـعوهؿ اهللوًمعاال  ومؾؿ يقضمى اًمشورع قمؾقفؿ اًمزيموة لسحًو ًمـعقائحفؿ

 .يـػع اًمػؼراء سمؼدر مو يثؼؾ همٓءوإجيوب اًمزيموة قمؾقفؿ ىمد ٓ 

ومؼد ذهعى مجفعقر أهعؾ اًمعؾعؿ إمم أن اًمزيمعوة دمعى ذم  :ةاًمؼقوس قمغم قمرو  اًمتجور -9

 .قمرو  اًمتجورة إذا سمؾغً ىمقؿتفو كصوسمو سملطمد اًمـؼديـ مراقموة حلول اًمػؼراء

يؿؽـ مـوىمشي هذا آؾمتدٓل سملن إصؾ اعمؼقس قمؾقعف حمعؾ ظمعالف سمعلم أهعؾ  اعمـوىمشي:

هعى آظمعرون إمم أن رب ذ ؛ومحقـام ذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أكعف يؼعدره سملىمعؾ اًمـؼعديـ اًمعؾؿ

وذهعى آظمعرون إمم  وذهعى آظمعرون إمم أكعف يؼعدره سمـؼعد اًمحؾعد اعمول خمػم يؼعدره سمعل ام ؿمعوء

, ويمعؾ هعذا واًمػعرق سمعلم سف يمعون اؿمعؽماه سمغػممهعو ومحـؼعد اًمحؾعد ومعنن شمؼديره سمام اؿمؽمى سمعف

خلعالف ًمؽعون ااًمـؼديـ يسػم ومؽقػ ًمق يمون اًمٍمف متػووشمو شمػووشمو قمظقام يمحول زموكـعو ؟ إذن 

ومـ ذوط طمؽعؿ إصعؾ »: تححػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمعػؼفاعمرداوي ذم اًم , ىمولأقمظؿ

شمقاومعؼ اخلصعؿلم قمعغم طمؽعؿ إصعؾ,  ومعنن يمعون أطمعدمهو يؿـععف ومعال يسعتدل قمؾقعف  -أيضوً -

 قموة طمول اًمػؼراء ؾمحؼً اإلضموسمي قمـف.اصمؿ إن أصؾفو وهق مر شسموًمؼقوس ومقف

, ومنن اًمػضي أن إىمؾ مـفام وهق اًمػضي هق إطمقطؽ أن إجيوب اًمزيموة قمغم مـ مؾ -0

  هل إىمؾ صمؿـًو ومقؽقن شمؼدير كصوب اًمـؼقد سمـصوب اًمػضي أطمقط

مطحققمعي قمعغم  ,( أطمؽوم إوراق اًمـؼديي واًمتجوريي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل رؾموًمي موضمستػم ًمؾحوطمٌ ؾمؽم سمعـ صمعقاب اجلعقعد2)
 .087ص  ,أًمي اًمؽوشمحي ومصقرة قمغم اًمشحؽي اًمعـؽحقشمقي

 .7/92.8  اًمؼرين, د. أ د اًمرساح ؼميـ, د. قمقلؼقؼ : د. قمحد اًمر ـ اجل ,( اًمتححػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمػؼف2)
 ( اكظر: )اعمسوئؾ اعمعوسة ذم اًمزيموة( ًمؾديمتقر ظموًمد اعمشقؼح قمغم هذا اًمراسمط:9)

: مقىمعع اإلؾمعالم ؾمعمال وضمعقاب قمعغم هعذا اًمعراسمط: واكظر

 .(200870ومتقى رىمؿ ) ,ومتووى اًمشقحم حمؿد صوًمح اعمـجد :اًمشومؾي سمعـقان
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, أمعو إن يمعون سملن آطمتقوط ٓ يحـك قمؾقف وضمقب : يؿؽـ مـوىمشي هذا آؾمتدٓلاعمـوىمشي

سعتػتل لم ًمؾؿاعمػتك ٓيرى وضمقب اًمزيموة طمتك شمحؾغ اًمـؼقُد كصعوب اًمعذهى وموًمقاضمعى أن يحع

, وإن ىمصعد اعمػتعك أكعف أطمعقط ًمعف طمقعٌ شمعردد سمعلم اًمؼعقًملم صمعؿ اًمقاضمى صمؿ ُيرؿمده ًمالطمتقوط

اعمسعتػتل ؿمعقاو مل يؼعؿ قمـعده , ومنكعف أوضمعى قمعغم أومتك سموٕىمؾ ومنن هعذا ًمعقس اطمتقوـمعواطمتوط و

, وإكام آطمتقوط إذا مل يظفر ًمؾؿػتك وضمف اًمؽمضمقح سملم اًمؼقًملم أن يؿسؽ قمـ اًمػتقى أو دًمقؾف

 بؽل اخلالف ويرؿمد ًمالطمتقوط.

 
, سمؿعـعك أن اًمؼقؿعي يمون يسووي كصوب اًمذهى × أن كصوب اًمػضي ذم قمفد اًمـحل -2

يموكً شمععودل  -( ضمرامو مـ اًمػضي898أو موئتو درهؿ أو )-اًمنمائقي خلؿس أواق مـ اًمػضي 

صعحقح اًمحخعوري أن  , ومػعل-( ضمرامعو معـ اًمعذهى58أو )-اًمؼقؿي اًمنمائقي ًمعنميـ مثؼوٓ 

معـ سمؾغعً »: ×أمر اهلل رؾمعقًمف يمتى ًمف ومريضي اًمصدىمي اًمتل طمدصمف أن أسمو سمؽر  أكسو 

قمـده مـ اإلسمؾ صدىمي اجلذقمي وًمقسً قمـده ضمذقمي وقمـده طمؼي ومنهنو شمؼحعؾ مـعف احلؼعي وجيععؾ 

معفو ؿموشملم إن اؾمتقرسشمو ًمف, أو قمنميـ درمهو, ومـ سمؾغً قمـده صدىمي احلؼعي وًمقسعً قمـعده 

نميـ درمهعو, أو ؿمعوشملم, ومعـ عي وقمـده اجلذقمي ومنهنو شمؼحؾ مـف اجلذقمي ويعطقف اعمصدق قماحلؼ

سمؾغً قمـده صدىمي احلؼي وًمقسً قمـده إٓ سمـً ًمحقن ومنهنو شمؼحؾ مـف سمـً ًمحقن ويعطل ؿموشملم, 

أو قمنميـ درمهو, ومـ سمؾغً صدىمتف سمـً ًمحعقن وقمـعده طمؼعي ومنهنعو شمؼحعؾ مـعف احلؼعي ويعطقعف 

و, أو ؿموشملم, ومـ سمؾغً صدىمتف سمـً ًمحقن وًمقسعً قمـعده وقمـعده سمـعً اعمصدق قمنميـ درمه

  شنميـ درمهو, أو ؿموشملمعخمو  ومنهنو شمؼحؾ مـف سمـً خمو  ويعطل معفو قم

وموؿمؽمى ًمعف سمعف  ,أقمطوه ديـورا يشؽمي سمف ؿموة ×أن اًمـحل  ,قمـ قمروة ,وذم اًمحخوري أيضو

ًمعف سموًمؼميمعي ذم سمقععف, ويمعون ًمعق اؿمعؽمى ومدقمو  ,ومحوع إطمدامهو سمديـور وضموءه سمديـور وؿموة ,ؿموشملم

 .اًمؽماب ًمرسمح ومقف

 (.2089) 2/208مـ سمؾغً قمـده صدىمي سمـً خمو  وًمقسً قمـده  :سموب ,يمتوب سمدء اًمقطمل ,( صحقح اًمحخوري2)
 ( .9.99) 0/282 سموب ,ء اًمقطمليمتوب سمد ,( صحقح اًمحخوري2)
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نمة دراهؿ هل ىمقؿي اًمشعوة عواًمديـور أو اًمع ومؽوكً اًمعنمة دراهؿ شمسووي ديـورا آكذاك 

معوئتل  , ويمعون كصعوب اًمػضعيذهى قمنميـ ديـورا شمعدل قمنميـ ؿمعوة, ومؽون كصوب اًمشمؼريحو

وة ذم موئتل درهؿ مـ اًمػضي يموكً , ومحلم أوضمى اًمشورع اًمزيمدرهؿ شمعدل قمنميـ ؿموة أيضو

وهعل اًمقعقم ٓ شمسعووي أيمثعر معـ ؿمعوة واطمعدة معـ إهمـعوم  شمسووي قمنميـ رأؾمو مـ اًمغعـؿ

سمقـام ًمق كظركو ًماهمـوم إرظمص يموٕهمـوم اًمصقموًمقي ًمقضمعدكو  ,اًمـجديي أو اًمعراىمقي )اًمـعقؿقي(

وموًمعنمون مثؼوٓ  ائقيسمقـام اطمتػظ اًمذهى سمؼقؿتف اًمنم ,كصوب اًمػضي أن يعدل ىمقؿي ؿموشملم

 أؾمو مـ إهمـوم اًمصقموًمقي شمؼريحو.(ضمؿ شمسووي قمنميـ ر58)

ًمتعؼم قمـ احلد اًمذي  ×إن اًمؼقؿي اًمنمائقي ًمـصويب اًمذهى واًمػضي قمغم قمفد رؾمقل اهلل 

, وملمععو اًمػضععي ومؼععد ضعععػً ىمقؿتفععو كصععحف اًمشععورع قمالمععي قمععغم اًمغـععك اعمقضمععى ًمؾؿقاؾمععوة

رائقي مـعذ ذًمعؽ عوأمعو اًمعذهى ومؾعؿ يعزل حمتػظعو سمؼقؿتعف اًمشع اًمنمائقي ضعػو وموطمشو يمام ؾمعحؼ

طموومظً اًمؼقة اًمنمعائقي ًمؾعذهى  مـذ اًمؼرن اًمراسمع قمنم»: , يؼقل جمؾس اًمذهى اًمعوعملاًمعفد

  عإ.هشقمغم مستقاهو سمشؽؾ دائؿ وواؾمع

ومنذا قمؼؾ اًمػؼقف هذا اعمعـك ذم اًمـصوب صمؿ يمسد أطمد اعمععدكلم يمسعودا يتخؾعػ مععف هعذا 

, وىمعد عمعرومي اعمعـك اًمنمقمل وموئعدة شمعذيمروإٓ مل يؽـ  ,قـحغل ًمف أن يرسمط احلؽؿ سمؿعـوهاعمعـك وم

معـ اًمزيمعوة عمعو × مـع قمؿر سمـ اخلطوب ر  اهلل شمعومم قمـف رضمعوٓ يمعون يتعلًمػفؿ رؾمعقل اهلل 

ًَ ضععػف وطموضمتعف ًمتعلًمِػفؿ ومؾعام  رأى أن قمؾي إقمطوئفؿ مـ اًمزيموة طِمػعُظ سمقضعي اإلؾمعالم وىمع

شمػسعػمه ذم , روى اسمـ ضمريعر اًمطعؼمي مويموكقا يلظمذون مـعفؿ قمؿر أفمفر اهلل اًمديـ

معع جمؿققمعي  ,( )إصقل اعمحوؾمحقي ًمؾتؼقيؿ ذم إمقال اًمزيمقيي( مطحقع ضؿـ أسمحوث ومؼفقي ذم ىمضويو اًمزيموة اعمعوسة2)
 .2/90مـ اًمحوطمثلم 

ذم مؼعول ًمعف سمعـعقان )سمعروز اًمعذهى واًمػضعي  ,اعممؾمس واعمحؾؾ ذم ممؾمسي إكػقستقـغ ومقر ؾمعقل-( كنمهو رون روسمقـز 2)
  :مقضمقد قمغم هذا اًمراسمط ,جمددًا يمعؿؾتلم ومرضفام اًمتوريحم قمغم اًمحنميي(

http://www.w-tb.com/wtb/vb2/showthread.php?124%-%C%8D18E%8D4-
%C%8E18D%8E%8C%-%E%8C%8E18DD%D%8C%-
%E%8CC%CF%CF%C%8F%-%DF%DA%E%8E18CA%ED%E2-
%DD%D18D%8E%8E%8C%-%C%8E18CA%C%8D18ED%CE-
%DA%E18EC-%C%8E18C%8D28D18ED%C% 
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 شمععومم قمـعف, وأشمعوه قمققـعي سمعـ : ىمعول قمؿعر سمعـ اخلطعوب ر  اهللقمـ طمحون سمعـ أيب ضمحؾعي, ىمعول

  : )احلؼ مـ رسمؽؿ ومؿـ ؿموء ومؾقممـ ومـ ؿموء ومؾقؽػر( أي ًمقس اًمققم ممًمػيطمصـ

قَمعفُ »: ىمول ؿمقحم اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  ًؼعو سمَِسعَحِى × اًمـَّحِعلت  َوَمعو َذَ قًمعو ُمَعؾَّ عاَم  َذْ إكَّ

عَحِى َيُؽقُن َمنْمُ  َػعِي ىُمُؾعقهُبُؿْ : يَمنقِْمَطعوقًمو قِمـَْد ُوضُمعقِد اًمسَّ عـَِّي . وِء اعمَُْمًمَّ ًٌ سمِوًْمِؽَتعوِب َواًمست عُف صَموسمِع ؛ وَمنِكَّ

َـّ َأنَّ َهَذا  ـْ قُمَؿرَ َوسَمْعُض اًمـَّوِس فَم ـْ ؿَمعوَء : أَ ُكِسحَم عمَِو ُرِوَي قَم ِػ وَمَؿ ـْ اًمتََّلًمت ُف َذيَمَر َأنَّ اهللََّ َأهْمـَك قَم كَّ

ـْ ؿَموَء وَمْؾَقْؽُػرْ  ـْ َوَم ـت هَمَؾطٌ وَمْؾُقْمِم َػعِي , َوَهَذا اًمظَّ ـْ إقْمَطعوِء اعمَُْمًمَّ ـْ قُمَؿُر اؾْمَتْغـَك ذِم َزَمـِعِف قَمع ؛ َوًَمِؽ

َك َذًمَِؽ ًمَِعَدِم احْلَوضَمِي إًَمْقفِ    شَٓ ًمِـَْسِخفِ  ؛ىُمُؾقهُبُْؿ وَمؽَمَ

ومعر  رؾمعقل »: ىمعول قمـ اسمـ قمؿر  وىمد روى اًمحخوري ومسؾؿ ذم صحقحقفام

قمعغم اًمعحعد واحلعر واًمعذيمر وإكثعك  زيموة اًمػطر صوقمو معـ متعر, أو صعوقمو معـ ؿمععػم ×اهلل

وىمعد  شوأمر هبو أن شممدى ىمحعؾ ظمعروج اًمـعوس إمم اًمصعالة واًمصغػم واًمؽحػم مـ اعمسؾؿلم

أن زيموة اًمػطر ـمعؿٌي ًمؾؿسويملم وإهمـوٌء هلعؿ قمعـ اًمسعمال  ×ؾؿ قمـ رؾمقل اهلل قمؼؾ أهؾ اًمع

ـِ قَمحَّوٍس  ,يقم اًمعقد ـِ اسْم  ×وَمعَرَ  َرؾُمعقُل اهللَِّ» :ىمعولعمو روى أسمق داود واسمـ موضمي قَم
ٌِ َوـُمْعَؿًي ًمِْؾَؿَسويِملِم .. وَم ْغِق َواًمرَّ ـَ اًمؾَّ وِئِؿ ِم ومؾعام أصعحح  احلعديٌ ش.َزيَموَة اًْمِػْطِر ـُمْفَرًة ًمِؾصَّ

ىمعول  اًمشعػم همػم مطعقم ذم سمعض اًمحالد ذهى سمعض اًمػؼفوء إمم قمدم إضمزائف ذم زيمعوة اًمػطعر

ضموء , وًمف ؿموهد قمـد اًمحقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى قمـ اسمـ ؾمػميـ, قمـ قمحقدة ىمول0/928دار هجر  حعي( ضمومع اًمحقون ـم2)
ًمعقس إن قمـعدكو أرضعو ؾمعحخي ×, ومؼوٓ: يو ظمؾقػعي رؾمعقل اهلل  قمققـي سمـ طمصـ, وإىمرع سمـ طموسمس إمم أيب سمؽر

ؼطعـوهو ًمعؾـعو كزرقمفعو وكحرصمفعو, ومعذيمر احلعديٌ ذم اإلىمطعوع, وإؿمعفود قمؿعرومقفو يما وٓ مـػعي, ومنن رأيً أن شم
يمعون يتعلًمػؽام واإلؾمعالم يقماعذ ذًمقعؾ, وإن اهلل ىمعد أقمعز × إن رؾمعقل اهلل   ": قمؾقف وحمقه إيعوه ىمعول: ومؼعول قمؿعر

حمؿعد قمحعد اًمؼعودر قمطعواكظر : اًمســ اًمؽؼمى لؼقعؼ  "اإلؾمالم وموذهحو, وملضمفدا ضمفديمام ٓ أرقمك اهلل قمؾقؽام إن رقمقتام 
قمعودل أ عد قمحعد  :( وىمد صحح اسمـ طمجر أصمر اسمـ ؾمػميـ قمـ قمحقدة اًمسعؾامين يمعام ذم اإلصعوسمي لؼقعؼ29259)7/92

 . 2/280  اعمقضمقد وقمغم حمؿد معق
 .99/90( جمؿقع اًمػتووى 2)
زيمعوة ( , وصعحقح مسعؾؿ يمتعوب اًم2809)2/2.2ومعر  صعدىمي اًمػطعر :سموب,( صحقح اًمحخوري يمتوب صدىمي اًمػطر9)

 ( .2928) 5./9زيموة اًمػطر قمغم اعمسؾؿلم مـ اًمتؿر واًمشعػم  :سموب
( 2527) 9/99( , وؾمععــ اسمععـ موضمععي يمتععوب اًمزيمععوة 2.22) 2/28( ؾمععــ أيب داود يمتععوب اًمزيمععوة سمععوب زيمععوة اًمػطععر 0)

 ( .2027, وصحقح أيب داود ) .22/.اعمجؿقع  :وطمسـف اًمـقوي وإًمحوين اكظر
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أن هعذه  وقمؿعقم يمعالم اعممًمعػ »: اعمصـػ ومقام خُيرج ذم زيمعوة اًمػطعرذم اعمؿتع قمـد يمالم 

مـصقصعًو  إكقاع خترج ذم زيموة اًمػطر, ؾمعقاء يموكعً ىمقشمعًو وـمعومعًو أم مل شمؽعـ؛ ٕهنعو ضمعوءت

اًمـص دون معـوه؛ وقمؾقف ًمق أن أطمعَد اًمـعوس ذم قمؾقفو ذم احلديٌ, واًمػؼفوء هـو أظمذوا سمظوهر

هذا اًمقىمً أظمرج ؿمعػمًا أو زسمقحًو أو أىمطًو, ٕضمزأه ذًمؽ رهمؿ أهنو ًمقسً سمؼقت... يحؼك اًمـظر 

وهلذا  دمزئ: اًمصحقح أهنو ٓ اجلقاب ومقام إذا مل شمؽـ هذه إكقاع أو سمعُضفو ىمقشمًو ومفؾ دمزئ؟

ورد قمـ اإلموم أ د: إىمط ٓ جيعزئ إٓ إذا يمعون ىمقشمعًو. وإكعام كعص قمؾقفعو ذم احلعديٌ؛ ٕهنعو 

اًمتعقلم؛ عمِعو صمحعً ذم صعحقح اًمحخعوري قمعـ يموكً ـمعومًو ومقؽقن ذيمرهو قمغم ؾمحقؾ اًمتؿثقؾ ٓ

صعوقمًو معـ ـمععوم, ويمعون  ×يمـو كخرضمفعو ذم قمفعد رؾمعقل اهلل»ىمول: أيب ؾمعقد اخلدري 

ومقعف إؿمعورة إمم اًمعؾعي, ش مـ ـمععوم»ومؼقًمف: شـو يقماٍذ اًمتؿر واًمزسمقى واًمشعػم وإىمطـمعومُ 

أهمـعقهؿ قمعـ اًمسعمال ذم : »×ويرضمح هذا ويؼقيف ىمقل اًمـحل  وهل أهنو ـمعوم يميمؾ ويطعؿ.

 :, وهععذا احلععديٌ وإن يمععون ضعععقػًو ًمؽععـ يؼقيععف طمععديٌ اسمععـ قمحععوس شهععذا اًمقععقم

, وقمعغم شة ًمؾصوئؿ مـ اًمؾغق واًمرومٌ وـمعؿعي ًمؾؿسعويملمـمفر -أي: زيموة اًمػطر-ومرضفو »

  شومنهنو ٓ دمزئ ×هذا ومنْن مل شمؽـ هذه إؿمقوء مـ اًمؼقت يمام يموكً ذم قمفد اًمرؾمقل

وىمول ذم مقضع آظمر وهق يححٌ ضمقاز اًمَسَحؼ ذم اخلقؾ سمعد أن شمغػمت إطمقال ومل شمععد 

وهعل: أكعف إذا  -ر فعؿ اهلل-ء هعو اًمعؾعامهذا يـحـل قمعغم ىموقمعدة ذيمر»مـ آًمي اجلفود واحلرب : 

كص اًمنمع قمعغم رء ذي وموئعدة ذم وىمعً اًمرؾمعوًمي صمعؿ قمعدمً مـػعتعف اًمتعل شمؽعقن ذم وىمعً 

اًمرؾموًمي, ومفؾ كتحع اعمعـك أو كتحع اًمؾػظ؟ اًمعؾامء خيتؾػقن ذم هذا, ومـ ذًمعؽ اًمشععػم وإىمعط 

يمعوكقا ذم اًمحوديعي أو  ذم زيموة اًمػطر مـصقص قمؾقفام, ومهو ذم ذًمؽ اًمقىمً ىمقت ًمؾـعوس ؾمعقاء

نمع عذم احلورضة, وذم اًمقىمً احلورض ًمقسو ىمقشمًو, ومفؾ كتحع اًمؾػعظ وكؼعقل: هعذا رء قمقَّـعف اًمع

 ( .2820) 2/2.2اًمصدىمي ىمحؾ اًمعقد  :سموب ,اًمقطمل يمتوب سمدء ,( صحقح اًمحخوري2)
-2/282.  شَزيَموَة اًْمِػْطِر َوىَموَل َأهْمـُقُهْؿ ذِم َهَذا اًْمَقعْقمِ  × وَمَرَ  َرؾُمقُل اهللِ  »( أظمرضمف اًمدارىمطـل قمـ اسمـ قمؿر سمؾػظ : 2)

289 (2299.) 
 ( ؾمحؼ خترجيف ىمريحو.9)
 .252-250/.( اًمنمح اعمؿتع 0)
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ومفق جمزئ ؾمقاء يمون ىمقشمًو ًمؾـوس أو ٓ؟ أو كؼقل: إذا أصحح واطمد مـ هذه إرسمعي همػم ىمقت 

ة أصح؛ ٕكف صمحعً ذم ومنكف ٓ جيزئ؟ ومقف اطمتامل واطمتامل, ًمؽـ آطمتامل إظمػم سموًمـسحي ًمؾػطر

ويمون ـمعومـو يقماعٍذ  يمـو كخرضمفو صوقمًو مـ ـمعوم»ىمول: اًمحخوري مـ طمديٌ أيب ؾمعقد 

ومفذا سيح أن اًمعؾعي هعل اًمطععوم, ويمعام ىمعول قمحعد اهلل سمعـ  شاًمتؿر واًمشعػم واًمزسمقى وإىمط

زيمعوة اًمػطعر ـُمفعرة ًمؾصعوئؿ معـ اًمؾغعق واًمرومعٌ وـُمعؿعي  ×ومعر  اًمـحعل : »قمحوس 

ٓ ؿمععؽ أهنععو آًمععي  ×, ًمؽععـ كحععـ أن ذم مسععلًمي اخلقععؾ, واخلقععؾ ذم قمفععد اًمـحععل شًمؾؿسععويملم

وًمي ذم احلرب, وهل ذم اًمقىمً احلورض ًمقسً يمذًمؽ سمؾ بصؾ اًمسحؼ هبو يمتجعورة,  قمظقؿي ومعَّ

ومفؾ كؼقل: عمو ومؼدت اًمعؾي اًمتل مـ أضمؾفو ضموز اًمسحؼ جيى أن يػؼد احلؽعؿ, أو كؼعقل: كلظمعذ 

 شًمعؾي ختؾَّػً أو ُوضمدت؟ ومقف اطمتاملسمظوهر اًمؾػظ وٓ قمؾقـو مـ ا

وقمغم هذا وموقمتحور كصوب اًمذهى هق إىمرب إمم مراد اًمشعورع وإمم معقعوره اًمعذي كصعحف 

 واهلل أقمؾؿ ,قمالمي قمغم اًمغـك اعمقضمى ًمؾؿقاؾموة

ٍم كصعوسمو معـ اًمػضعي ع: يؿؽـ مـوىمشعي هعذا آؾمعتدٓل سمؿعـ مؾعؽ ذم هعذا اًمععاعمـوىمشي

, وإن أوضمحتفعو كؼضعً قمؾقعف اًمزيمعوة ظموًمػعً اًمعـص : ٓدمعىىمؾعً , ومعننوطمول قمؾقف احلعقل

دًمقؾؽ ذم قمدم وضمقب اًمزيموة قمغم مـ مل يؿؾؽ مو يحؾغ طمد اًمغـك .

ؾمعفؿ اعممًمػعي : جيوب قمـف سملن اًمؼقل سمععدم إجيعوب اًمزيمعوة قمؾقعف يمؿـعع قمؿعر اجلقاب

 , ويمؿـع إضمزاء اًمشعػم ذم زيموة اًمػطر مع وضمقد اًمـص .ىمؾقهبؿ مع وضمقد اًمـص

كصوب اًمزيموة هق طمد اًمؽػويي, أو هق احلد إدكك اعمقضمى ًمؾزيمعوة ؛ ومؿعـ زاد قمؾقعف -2

ـ يستحؼ اًمزيموة سمؼدر مو يصؾف إمم اًمـصوب ـ كؼص قمـف يمون مم ً اًمزيموة ذم طمؼف, وم , وىمد وضمح

 ورد ذم اًمسـي اًمـحقيعي أن كصعوب اًمزيمعوة ذم اًمغعـؿ هعق معو زاد قمعـ أرسمععلم ؿمعوة, ومعو زاد قمعغم

 ..9-98/ 20( اًمنمح اعمؿتع 2)
/ 2, ومؼعف اًمزيمعوة  087( واكظر ذم هذا آؾمتدٓل أيضو : إوراق اًمـؼديي واًمتجوريي ًمؾحوطمٌ ؾمؽم سمـ صمقاب اجلعقد ص 2)

, أوراق اًمـؼععقد وكصععوب اًمععقرق اًمـؼععدي عمحؿععد سمععـ قمععكم سمععـ طمسععلم احلريععري ضععؿـ جمؾععي اًمححععقث  225-.22
 . 99/927اإلؾمالمقي 
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قمنميـ مثؼول ذهى, أو موئتل درهؿ ومضي, ويموكً هذه إكصحي متسوويي, ويمؾ مـفعو شمؽػعل 

شمسعووي  ×معقشي أرسة يمومؾي ًمسـي يمومؾعي, وطمقعٌ يموكعً إرسمععلم ؿمعوة ذم قمفعد اًمرؾمعقل 

[ ريعول 800موئتل درهؿ, وموًمشوة صمؿـفعو مخسعي دراهعؿ, وسمعام أن متقؾمعط ؾمععر اًمشعوة اًمقعقم ]

رىمقي اًمسعقديي, يسووي قمنميـ أًمػ ريول, ومؿـ يمعون قمـعده أيمثعر ومـصوب اًمزيموة, سموًمعؿؾي اًمق

 %.2.8مـ قمنميـ وضمحً قمؾقف اًمزيموة سمقاىمع 

 : يؿؽـ مـوىمشي هذا آؾمتدٓل مـ قمدد مـ اًمقضمقه :اعمـوىمشي

ٓ يعزال  , إذ إن اًمذهى وهق مـصقص جمؿع قمؾقف: أن هذا اضمتفود ذم مؼوسمؾ اًمـصإول

, وموٓضمتفعود معع قمعغم اًمغـعك اعمقضمعى ًمؾؿقاؾمعوة ذقمعو عقوريتعف, وسمؿحمتػظو سمؼقؿتعف اًمشععرائقي

ومؽقعػ إذا يمعون محـقعو قمعغم  ,اًمـص ًمقسً ًمف ىمقؿي ومؼفقي ًمق يمون محـقو قمعغم مؼعدموت صعحقحي

 مؼدموت همػم مسؾؿي ؟!.

, وأن يمعؾ واطمعد معـ أكصعحي ـجري مـ أن اًمـصعوب هعق طمعد اًمؽػويعي: مو ذيمره اًمػاًمثوين

اًمزيمعوة ىمعدر  ومعنن كصعوب ,مـوىمش سمعدم اًمتسعؾقؿ ؛ـي يمومؾياًمزيموة يؽػل معقشي أرسة يمومؾي ًمس

اعمقضمعى  , سمؾ اًمـصوب هق احلد اًمذي كصعحف اًمشعورع قمالمعي قمعغم اًمغـعكزائد قمغم طمد اًمؽػويي

وصغرا يمعام يتػعووت مسعتقى  , ومضال قمـ أن إرس متػووشمي يمؼماًمؾؿقاؾموة سمعد مؾؽ اًمؽػوف

يؽود يؽػقفو ًمسعـي ومعال زيمعوة  ب ًمؽـف ٓ, ومؾق مؾؽً إرسة اًمؽحػمة محؾغو يػقق اًمـصواعمعقشي

ٕهنو , ويمػويي إرسة ٓ يؿؽـ أن بقل قمؾقفو احلقلنن اًمزيموة عمحؾغ بقل قمؾقف احلقل, ومقمؾقف

 ؾمتستفؾؽف

 ,: دقمقى شمسووي أكصحي اًمزيموة ذم اًمذهى واًمػضي واإلسمؾ واًمغعـؿ ٓ دًمقعؾ قمؾقفعواًمثوًمٌ

 ,صعػ معـ كصعوب اإلسمعؾ واًمغعـؿ شمؼريحعوسمؾ اًمدًمقؾ قمغم أن كصعوب اًمعذهى واًمػضعي قمعغم اًمـ

قمنمة  ×ومحديٌ قمروة اًمحورىمل واجلؼمان ذم اًمزيموة يدٓن قمغم أن ىمقؿي اًمشوة قمغم قمفد اًمـحل 

مـ يمالم اًمديمتقر اًمػـجعري عمجؾعي, .92-928/ 99ؾي اًمححقث اإلؾمالمقي ـ جمضؿ ,( أوراق اًمـؼقد وكصوب اًمقرق2)
 هع.2000ؿمعحون  5شموريحم  502اًمقاممي اًمسعقديي ذم قمددهو رىمؿ 

 .990-99/999ضؿـ جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي  ,( أوراق اًمـؼقد وكصوب اًمقرق2)
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ـ ؿمعوة وهعق نميعوهق مويدل قمغم أن كصعوب اًمعذهى واًمػضعي إكعام يسعووي قمع ,دراهؿ شمؼريحو

ىمقؿعي اًمشعوة رسظمز أن ع, ومو اقمتؿد قمؾقف اًمػـجري معـ يمعالم اًمعمويؿثؾ كصػ كصوب اًمغـؿ

طموديعٌ اجلعؼمان ذم ٕ ,يمون مخسي دراهؿ شمعؼحف ومقف اسمـ اهلعامم واسمعـ كجعقؿ ×قمغم قمفد اًمـحل

 وطمديٌ قمروة اًمحورىمل  ,اًمزيموة

و ًمعق يمسعد ذهى اًمديمتقر يقؾمػ اًمؼرضووي إمم اًمححٌ قمـ معقور سمعديؾ ذم طمعول مع -2

نمون عوأصعحح اًمعع: مو احلؾ إذا اكخػضً ىمقؿعي اًمعذهى أيضعو, اًمذهى يمؽسود اًمػضي ومؼول

 ٓ شمقازى أو شمؼورب إكصحي إظمرى؟ -( ضمرامو58وسمعحورة أظمرى : اًمع )-ديـورا 

هؾ مـ ؾمحقؾ إمم وضع معقور صموسمً ًمؾغـك اًمنمقمل اًمذي ضمعؾف اإلؾمعالم مـعوط وضمعقب 

 اًمزيموة ومنهنو ٓ دمى إٓ قمغم همـل؟

قمػً ىمقهتعو ىمقؿعي اًمـؼعقد, وشمضعو  -ر معوعذم قمص-وهذا اًمتسوؤل يرد يمذًمؽ إذا ارشمػعً 

 اًمنمائقي إمم طمد همػم معؼقل.

وىمد ذهى إمم اًمتؼدير سموٕكصحي إظمرى اًمتل ٓ خيتؾعػ اًمػؼفعوء ذم مؼعدارهو وٓ يـحغعل 

أمعو اًمحؼعر ومؼعد »: , ومؼعول×أن خيتؾػقا ذم ىمقؿتفعو سموًمـسعحي ًمؾعذهى واًمػضعي قمعغم قمفعد اًمـحعل 

هبو أىمؾ مـ كصوب اًمـؼديـ وأمو زيموة احلحقب واًمثامر ومؿؼدار كصو اظمتؾػقا ذم مؼدار اًمـصوب

ؼ اًمػؼفوء قمغم مؼعدار اًمـصعوب ومؾؿ يحؼ إٓ اإلسمؾ واًمغـؿ ومؼد اشمػ ًمحعض آقمتحورات اًمنمقمقي

, ودًمععً إدًمععي قمععغم أن ىمقؿعي كصععوب اإلسمععؾ واًمغععـؿ قمعغم اًمـصععػ مععـ كصععوب اًمععذهى ومقفعو

ًمححعٌ وسمـوء قمعغم هعذا ا»: صمؿ ىمول ,شواًمػضي حلديٌ اجلؼمان ذم اًمزيموة وطمديٌ قمروة اًمحورىمل

كستطقع أن كضع معقورا صموسمتو ًمؾـصوب اًمـؼدي, ُيؾجل إًمقف قمـد شمغػم اًمؼقة اًمنمائقي ًمؾـؼقد شمغػما 

وموطمشو, جيحػ سملرسموب اعمول أو سموًمػؼراء وهذا اعمعقور هق مو يقازي متقؾمط كصػ ىمقؿي مخعس 

 شمـ اإلسمؾ, أو أرسمعلم مـ اًمغـؿ, ذم أوؾمط اًمحالد وأقمدهلو

, 290-2/229ًمؾؼرضعووي  ,ؼعف اًمزيمعوة, وم2/290, واًمححعر اًمرائعؼ 2/098, ومتح اًمؼعدير 2/280: اعمحسقط ( اكظر2)
 .99/990ضؿـ جمؾي اًمححقث اإلؾمالمقي  ,اًمـؼقد وكصوب اًمقرق

 .292-2/225( ومؼف اًمزيموة 2)
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هذا آؾمتدٓل سملكف اضمتفود ذم مؼوسمعؾ اًمعـص , إذ مل يعزل اًمعذهى : يؿؽـ مـوىمشي اعمـوىمشي

, وقمؾقعف ومعنن معقوريتعف قمعغم اًمغـعك اًمعذي ائقي اًمتل يمون قمؾقفو زمـ اًمتنميعحمتػظو سمؼقؿتف اًمنم

, وهعق كعقع معـ عؾف اًمشورع مقضمحعو ًمؾؿقاؾمعوة سموىمقعي, ًمؽعـ هعذا آضمتفعود معتعؼم سمعال ؿمعؽضم

غم مععـفٍ ومؼفععوء احلـػقععي ذم اومععؽما  اعمسععوئؾ ىمحععؾ إؾمععحؼقي اًمػؼفقععي ًمؾـوزًمععي ىمحععؾ وىمققمفععو قمعع

ق معـفٍ معتعؼم أصمحتعً , وهعقل اإلؿمؽوٓت اًمػؼفقعي ىمحعؾ طمعدوصمفوواًمححٌ قمـ طمؾ وىمققمفو

ر سمؽسعود اًمـؼعديـ , ومو ؾمؾؽف اًمديمتقر اًمؼرضعووي ذم ـمؾحعف معقعورا صموسمتعو ٓ يتعلصمإيوم ضمدواه

 , واضمتفود مسدد .مسؾؽ ومؼفل معتؼم

أضمقسمعي فمفعر زم رضمحعون إىمقال وأدًمتفو ومو ورد قمؾقفو مـ مـوىمشعوت و سمعد اؾمتعرا  

, ومعنذا سمؾغعً وراق اًمـؼديي هق كصعوب زيمعوة اًمعذهى, اًمؼوئؾ سملن كصوب زيموة إاًمؼقل اًمثوين

ووضمحً ومقفو اًمزيموة  ( ضمرامو مـ اًمذهى ومؼد سمؾغً كصوب اًمزيموة58إوراق اًمـؼديي ىمقؿي )

دام اًمعذهى رائجعو حمتػظعو سمؼقؿتعف  وهعذا معو ًمزيمعوةإذا اضمتؿعً ومقفعو سمؼقعي ذوط وضمعقب ا

, وأصعحح ٓ ُيععؼمر ائقي اًمتل يمون قمؾقفو زمـ اًمتنميع, أمو ًمق يمسعد يمسعودا يمؽسعود اًمػضعياًمنم

قمـ اًمغـك اًمذي ضمعؾف اًمشورع مقضمحو ًمؾؿقاؾموة ومنين أرضمح إظمذ سموعمعقعور اًمعذي شمقصعؾ إًمقعف 

مخعس معـ اإلسمعؾ, أو أرسمععلم معـ اًمديمتقر اًمؼرضووي وهق )مو يقازي متقؾمعط كصعػ ىمقؿعي 

, قمعغم أن معـ سمؾغعً سالمي إؾمعس اًمتعل سمـعك قمؾقفعو ىمقًمعفاًمغـؿ, ذم أوؾمط اًمحالد وأقمدهلو( ًم

ومل شمحؾعغ  ( ضمرامعو معـ اًمػضعي898قمـده إوراق اًمـؼديي كصعوب زيمعوة اًمػضعي وهعق ىمقؿعي )

 كصوب زيموة اًمذهى ومقستحى ًمف إظمراج اًمزيموة قمغم ىمقل معـ يقضمحفعو ظمروضمعو معـ اخلعالف

ـِ  ,-واًمؾػعظ ًمعف-, وعمو روى أ د وأسمق داود و)اخلروج مـ اخلالف مستحى( ـْ ُأسَمعكر سْمع قَمع

ىًمو ×سَمَعَثـِك اًمـَّحِكت » :ىَموَل  ,يَمْعٍى  وَمَؿَرْرُت سمَِرضُمٍؾ وَمَؾامَّ مَجََع مِم َموًَمُف مَلْ َأضِمْد قَمَؾْقِف ومِقِف إَِّٓ اسْمـََي  ُمَصدر

ًُ ًَمفُ  خَمَو ٍ  َو َصَدىَمُتَؽ. وَمَؼوَل  َأدر  :وَمُؼْؾ ـَ ومِقِف َوَٓ فَمْفرَ  :اسْمـََي خَمَوٍ  وَمنهِنَّ ـْ َهِذِه  ,َذاَك َمو َٓ ًَمَح َوًَمِؽ

ًُ ًَمفُ   × َوَهعَذا َرؾُمعقُل اهللَِّ ,َمعو َأَكعو سمِِظِمعٍذ َمعو مَلْ ُأوَمعْر سمِعفِ  :َكوىَمٌي وَمتِقٌَّي قَمظِقَؿٌي ؾَمِؿقـٌَي وَمُخْذَهو. وَمُؼْؾ

 م .2959هع/2009اًمطحعي إومم , : دار اًمؽتى اًمعؾؿقي اًمـوذ 287ص ,ًمؾسققـمل ,وه واًمـظوئر( إؿمح2)
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ًَ قَمغَمَّ وَمووْمَعْؾ ومَ  ,ِمـَْؽ ىَمِريٌى  ًَ َأْن شَمْلشمَِقُف وَمَتْعِرَ  قَمَؾْقِف َمو قَمَرْض  ,وَمنِْن ىَمحَِؾعُف ِمـْعَؽ ىَمحِْؾُتعفُ  ,نِْن َأطْمَحْح

ُه قَمَؾْقَؽ َرَدْدشُمُف. ىَموَل  تِعك قَمعَرَ  قَمعغَمَّ طَمتَّعك  ,وَمنِكرك وَموقِمٌؾ  :َوإِْن َردَّ وَمَخَرَج َمِعك َوظَمعَرَج سمِوًمـَّوىَمعِي اًمَّ

َواْيعُؿ اهللَِّ  ,َأشَموكِك َرؾُمقًُمَؽ ًمَِقْلظُمَذ ِمـرك َصَدىَمَي َمومِم  ؛َيو َكحِكَّ اهللَِّ :وَمَؼوَل ًَمفُ  ×و قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ ىَمِدْمـَ 

ًُ ًَمُف َمعومِم وَمعَزقَمَؿ َأنَّ َمعو قَمعغَمَّ ومِ  ,َوَٓ َرؾُمقًُمُف ىَمطت ىَمْحَؾفُ  -×-َمو ىَموَم رِم َمومِم َرؾُمقُل اهللَِّ  قعِف وَمَجَؿْع

ـَ ومِقِف َوَٓ فَمْفرَ  ,اسْمـَُي خَمَو ٍ  ًُ قَمَؾْقِف َكوىَمًي وَمتِقًَّي قَمظِقَؿعًي ًمَِقْلظُمعَذَهو وَمعَلسَمك  ,َوَذًمَِؽ َمو َٓ ًَمَح َوىَمْد قَمَرْض

» :×وَمَؼعوَل ًَمعُف َرؾُمعقُل اهللَِّ  .ظُمْذَهو ُتَؽ هِبَو َيو َرؾُمقَل اهللَِّ,َوَهو ِهَك ِذِه ىَمْد ضِماْ  ,قَمغَمَّ 

وَمَفو ِهَك ِذِه َيو َرؾُمقَل اهللَِّ ىَمْد  :ىَموَل ش. 

يَميِ  ,سمَِؼْحِضَفو -×-ضِمْاُتَؽ هِبَو وَمُخْذَهو. ىَموَل وَمَلَمَر َرؾُمقُل اهللَِّ   َوَدقَمو ًَمُف رِم َموًمِِف سمِوًْمؼَمَ

 أن احلويمؿ ًمق اظمتور اًمؼقل إول وسمـك أكظؿي اًمزيموة قمؾقف ومقؾزم رب اعمول آًمتزام قمغم

.)طمؽؿ احلويمؿ يرومع اخلالف( سمذًمؽ ومنن

 

 

 

 

ع حمؼؼ وسمتعؾقؼ إًمحوين يمتوب اًمزيموة سموب ذم زيمعوة اًمسعوئؿي ( وؾمــ أيب داود .2292) 202/ 8( مسـد أ د سمـ طمـحؾ 2) 
 ( .2022(وطمسـف إركموط ذم شمعؾقؼف قمغم اعمسـد , وإًمحوين ذم صحقح أيب داود )2858) .2/ 2
 .9/229( همؿز قمققن اًمحصوئر ذم ذح إؿمحوه واًمـظوئر 2)
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 اخلامتُ
:وشمتضؿـ

 شمقصؾً ذم هذا اًمححٌ إمم اًمـتوئٍ اًمتوًمقي:

 ,نمعطمتػظً سمٌمء مـ أمهقتفو مـذ ايمتشعػفو اًمحعأن اًمػضي مـ اعمعودن اًمؽريؿي اًمتل ا -2

 ًمؽـفو مل لتػظ سمؼقؿتفو.

 أن ًمؾؿسؾؿ سموًمـسحي عمو يؿؾؽف مـ مول صمالث طموٓت: -2

, وهععذاأو يؿؾععؽ دون طموضمتععف وطموضمععي مععـ يعععقل ,: وهععق أن ٓ يؿؾععؽ ؿمععقاواًمػؼععر -أ

 مستحؼ ًمؾزيموة.

قمعـ طموضمتعف ٓ يعودة , أو يؿؾعؽ زق أن يؿؾؽ مو بتوضمف هق ومـ يعقل: وهاًمؽػوف -ب

 , وٓ دمى قمؾقف.اًمزيموة, وهذا ٓ يستحؼ شمحؾغ طمد اًمـصوب

ق أن يؿؾؽ مو بتوضمف هق ومـ يعقل, وزيودًة شمحؾعغ طمعد اًمـصعوب, وهعذا : وهاًمغـل -ضمع

 , وٓ يستحؼفو.اًمصـػ دمى قمؾقف اًمزيموة

 .أن ومؾسػي اًمـصوب اًمزيمقي هل أكف )احلد إدكك ًمؾغـك اعمقضمى ًمؾزيموة( -9

(ضمؿ , ومقؽقن كصعوب 0.28ذهى قمنمون ديـورا )مثؼوٓ( زكي اعمثؼول )أن كصوب اًم -0

 ( ضمرامو.58اًمذهى سموجلراموت )

ؾعغ إوىمقعي اًمقاطمعدة أرسمععلم , شمحًمعؾؿ قمغم أن كصعوب اًمػضعي مخعس أواقأمجع أهؾ ا -8

, وذهى اعمحؼؼقن مـ أهؾ اًمعؾعؿ إمم ( درهؿ200ؿقع اًمـصوب سموًمدراهؿ ), ومقؽقن جمدرمهو

 ( ضمرامو.898وأن جمؿقع كصوب زيموة اًمػضي سموجلراموت ) ,ضمؿ (2.978أن زكي اًمدرهؿ )

طمتعك  ,أن اًمػضي ذم هذا اًمعٍم ىمد يمسدت ورظمصً رظمصو قمظقام سموًمـسحي ًمؾذهى -.

, سمقعـام يمعون ضمعرام يععدل ىمقؿعي ؾمعحعلم ضمرامعو معـ اًمػضعي أصحح اجلرام اًمقاطمعد معـ اًمعذهى

 .×ًمـحل اًمذهى اًمقاطمد يعدل ىمقؿي ؾمحعي ضمراموت مـ اًمػضي قمغم قمفد ا

ًا قمعـ اًمغـعك اًمعذي ضمعؾعف اًمشعورع  -7 أن كصوب زيموة اًمػضي ذم هذا اًمعٍم مل يعد ُمععؼمر

 مقضمحو ًمؾزيموة.

الخاتمة
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أهنعو ٓ :أرضمحفو ؛أن أهؾ اًمعؾؿ خمتؾػقن ذم كصوب زيموة إوراق اًمـؼديي قمغم أىمقالٍ  -5

 ( ضمرامو )مو دام اًمذهى رائجو(.58دمى ومقفو اًمزيموة طمتك شمحؾغ ىمقؿَي كصوِب اًمذهِى )

أكف يسعتحى عمعـ سمؾغعً قمـعده إوراق اًمـؼديعي ىمقؿعي كصعوب اًمػضعي ومل شمحؾعغ ىمقؿعي  -9

 , وٓ جيى قمؾقف ذًمؽ.أن خيرج اًمزيموة ظمروضمو مـ اخلالف كصوب اًمذهى

, , وجمعومع اًمػؼعفاًمححٌ وآؾمتؼصوء مـ ومؼفوء اًمعٍمإقمطوء هذه اعمسلًمي مزيدا مـ  -2

 ؾقفو مـ أمهقي شمتعؾؼ سمريمـ مـ أريمون اإلؾمالم.عمو يؽمشمى قم ؛وهقاِت اًمـظر اجلامقمل

أو  ؛لء مل يقضمحعف اهلل سمقؼعلمع, ومعنن إًمعزام اًمـعوس سمشعتثحً قمـد اإلومتوء ذم هذه اعمسلًمياًم -2

 إقمػوؤهؿ مـ واضمى أوضمحف اهلل همويي ذم اخلطقرة.

سمؾ هق اإلمسوك  ؛أن يتذيمر اًمػؼقف أن اًمقرع ٓيؽقن سمنجيوب رء قمغم اًمـوس اطمتقوـمو -9

 . ًمؾػؼقي طمؽؿ اعمسلًمي شمحقـو شموموتقى طملم ٓيتحلمقمـ اًمػ

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم
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 هع .2022دار اًمػؽر  :اًمـوذ اًمر ـ اًمطراسمؾز اعمغريبقمحد

 رعمصع –: دار إطمقعوء اًمعؽماث اًمععريب اًمـوذ أيب قمحد اهلل موًمؽ سمـ أكس ًمةموم إصححل  .0.

 .اًمحوىمل قمحد ومماد حمؿد :لؼقؼ
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 199     كصاب زكاة الذهب: ادطؾب األول

 203   كصاب زكاة الػضة: ادطؾب الثاين

 205   كساد الػضة

 212  أثر كساد الػضة عذ الـصاب الزكوي لألوراق الـؼدية
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