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 ادلخلص
بنصاب الفضة؛ ِِلنو تبُّت ىذه الورقة أبن الفقهاء يقّدرون نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات  

التغَت طرأ ولكن تبُت ىذه الورقة أن اظتعدنية  وكذلك يرون أن التغَت ال يطرأ على النقود ،أنفع للفقراء
 8.12أضعافًا يف مقابل اإلبل و 11.43 نقَص يف اضتال تقريباً على الفضة يف صورة الرخص حىت 

، بعد وقوع ىذا التغَت الفاحش يف يف مقابِل الذىب أضعافاً  8.448و  الغنمأضعافًا يف مقابِل 
والروبيات بنصاب الفضة انفعا للفقراء بل صار ضاراً  عروِض التجارة سعرىا ما بقي تقديُر نصابِ 

تناقش ىذه الورقة أدلة الفقهاء القدامى الذين قّدروا نصاهبما بنصاب الفضة يف وكذلك  ،معت
بعد نقص سعرىا كما  عصورىم، وتبُّت أن ىذه اِلدلة ال تقتضي تقدير نصاهبما بنصاب الفضة 

 .كانت تقضي يف اظتاضي
 الذىب.، الفضة، نصاب الزكاة ،الروبيات ،عروض التجارة الكلمات ادلفتاحية:

 
Abstract 

This paper shows that jurists estimated the nisab e zakaah on trading goods and 

rupees by the silver price because it was beneficial for the poor. They also seen 

that the changing in values does not occur in silver and gold coins, but this paper 

shows that the price of silver fell almost 11.43 time in comparison to camel and 

8.12 times in comparison to goats and 8.448 times in comparison to gold for the 

time of the Prophet (PBUH), after occurrence of this huge change in the price of 

silver it does not remain beneficial to the poor, but it became harmful to the poor. 
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Therefore the nisab e zakaah of trading goods and rupees will not be estimated 

with silver price. 

Keywords: Trading goods, Rupees, Nisab e zakat, Silver , Gold.  

 

 

 ادلدخل:

 اضتمد هلل والصالة والسالم على رسولو الكرًن وبعد:
تعيُت مقدار نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات بعد نقص سعر "فإن ىذا البحث اظتوسوم ب 

 للعلوم الثاينقدم لذل اظتتدتر العلمي الدورل ، واظت"الفضة دراسة فقهية حتليلية للمجتمع الباكستاين
اإلنسانية اببَت، جامعة أالنيا عالء الدين كيكوابت، ابلتعاون مع مركز اببَت الًتكي للدراسات 

 واِلحباث، وىو يتضمن اآليت:
 

أضعافًا يف مقابل اإلبل  11.43 التغَت وقع يف وطننا ابكستان يف سعر الفضةأن أمهية البحث: 
صلى  -ابلنسبة لذل زمن النيب يف مقابِل الذىب أضعافاً  8.448و  الغنمأضعافاً يف مقابِل  8.12و

عروض التجارة الروبيات بنصاب  تعيُت مقدار نصاب كشكلة يفوقعت اظتلذلك  هللا عليو وسلم،
 الفضة.

تعيُت مقدار نصاب زكاة عروض  لدراك التغَت يف سعر الفضة مث بعد ذلكأهداف البحث: 

 .الفقهاء الذين قّدرومها بنصاب الفضةالتجارة والروبيات بنصاب الذىب بعد حتليل آراء 
 

 ادلبحث األول: مفهوم الدراهم ووقوع التغري يف سعرها
 .الدراىم ابلنسبة لذل أوزان الزمنُت اديرمق نعرفذكر تغَت سعر الفضة ال بد لنا أن  قبل
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 (ادلطلب األول: مقدار الدراهم ابلنسبة إىل زمنني )ادلاضي واحلال
 -أو يف زمن معاوية-رضي هللا تعاذل عنو-ولكن يف زمن عمر لفة يف اظتاضي،كان مقدار الدراىم ؼتت

)أبو القاسم،  وىو أن تكون كل عكشرة دراىم سبعة مثاقيل اتفقوا على وزن السبعة -رضي هللا تعاذل عنو

علينا  السببِ  عِتذا الدراىم ابصترام، اآلن ؿتن ؿتتاج أن نعرف أوزان، (88,89م، الصفحات  1997-ه1417
 ابكستان اظتعروف يف وطننا ،اظتختلفةِ  الدراىم أن نعرف وزن مائيت درىم حىت نستخرج منها أزوان

 بو صرحكما وقع االختالف فيو ولكن ىذا ىو اظتعروفجرام ولن  612.36أن وزن مائيت درىم 
چاندی اک نصاب معتربہوگا۔ یعین ساڑےھ  پھر اموال متفرق ہوں تو اگر"منيب الرزتن :الكشيخ اظتفيت 

 .(371)املفيت الباكس تان, صفحہ  گرام چاندی ای اس یک راجئ الوقت ابزاری قمیت 63.216ابون توےل ای 
جرام  612.36توصتة أو 52.50تررتة:) ولو كان اِلموال متفرقًا فحينئٍذ يُعترُب نصاُب الفضِة أي 

  من الفضة أو قيمتها اضتالية(.
 612.36من  اآلن نستخرج وزَن درىٍم واحدٍ  جرام، 612.36مائيت درىم وىو  عرفنا وزنَ  ذاوهب

بعد و  ِِلن ىذا وزُن مائيت درىم، درىم؛200جرام على 612.36وىذا حيصل لنا بتقسيم  جراٍم،
العمل يفهم  ىذا، وزن درىم واحدٍ  (جرام3.0618يأ) جرام، وىذا 3.0618التقسيم حيصل لنا 

 :اآليت ولبطريق اصتد
 اجلدول األول

 وزن الدراىم ابلنسبة لذل اظتاضي وزن الدراىم ابلنسبة لذل اضتال
، صفحة 1386)اضتصكفي،  شعَتة(70) الدرىم الواحد جرام  3.0618

296)  
 شعَتة(14000= 200×70) درىم مائتا جرام 612.36
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 التغري يف سعر الفضة ادلطلب الثاين: إدراك
اآلن ؿتن  أبربعُت شاة،  بعكشرين دينار ومخمسة لبل ومتساوايكان يف اظتاضي   درىمٍ  مائيتسعر  لن

اظتفهوم من اِلدلة  ىذا التساوي؟ يظهر ىذا  أي من أين عرفنامتساواينعرف كيف كان ىوالء 
 اآلتية: 

يدل  الزكاة يُدفع ربُع العكشر منها كما أي لذا مّت نصابُ  كما نعرف أن ربع العكشر يُدفع يف الزكاة
درىم ففيها  مائيتلذا بلغْت  ،رقال ىاتوا ربع العكشو  -ملسو هيلع هللا ىلص –اضتديث:"عن على عن النيب  عليو ىذا

 ربع العكشور يظهر ابصتدول ىكذا: وىذا، (371، صفحة 1415)الطرباين،  ستسة دراىم"
 دول الثايناجل

 الزكاةأنصبة  منها ربع العشر
 درىم مائتا ستسة دراىم
 لبل ستسة شاة واحدة
 أربعون شاة شاة واحدة

 عكشرون مثقال أو عكشرون دينار نصف مثقال أو نصف دينار
 ة أومتساوينستطيع أن نقول أن ربع العكشور ِلكل اِلنصبة اظتذكورة كانْت الثاين بعد ذكر اصتدول 

ومىت يثبت  الوزن، و دون العدد القوة الكشرائيةة يف متساويبو أي كانْت  بينهن تفاوت اليعتدّ كان 
ِِلن  ؛بينهنمتساوية ة يثبت أن اِلنصبة اظتذكورة كانت متساويِلكل اِلنصبة كانت  أن ربع العكشور

 التساوي اِلدلُة اآلتيُة: على ىذا يدلّ و ذ من الكل، خَ تْ ربع العكشور ت ُ 
)مالك  واحدةٌ  يعٌت تُدفع من أربعُت شاة شاةٌ  الغنمى أن الكشاة الواحدة ُتدَفع من نصاب مثاًل كما نر 

أي  (17)أبو عيسى الًتمذي، صفحة  واحدةٌ  وأيضًا تدفع من نصاب اإلبل شاةٌ  (259بن أنس اِلصبحي، صفحة 
الواحدٌة  الكشاة الواحدُة ربُع عكشر ستسِة لبٍل أيضًا الكشاة كما  يعٌت شاٌة، ل منهما شاٌة وتدفع من ك

 .أربعُت شاةٍ  ربُع عكشر
، لذلك ثبت هبذا متساوية ابلكشاة الواحدةِ كانْت  ما ديكن ِِلحٍد أن يقول لن الكشاة الواحدة اآلن ال

لكٍل  ثبت أن ربع عكشرٍ  وظتّا ،الغنمبربع عكشر نصاب  متساواين ربع عكشر نصاب اإلبل كان أب
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كٍل منهما  ِِلن ربع عكشر ؛متساوايكان  فثبت أن دتام نصاب كٍل منهما ،متساوايكان  منهما
 تُتخذ من الكل.

كل  درىم يعٌت أن ربع عكشر مائيت  بربِع عكشرِ متساواييثبت أن ربع عكشر كلٍّ منهما كان  وأيضاً 
 ،درىمٍ  مائيت عكشرِ  ربعُ ذه )ستسة دراىم( م وى مخمسة دراىمتساوايكان  واإلبل( الغنم) منهما

 أخرى كانت قيمة الكشاة ستسة دراىم. وأبلفاظٍ 
ضربنا ىذه اطتمسة أبربعُت أي لذا ضربنا قيمَة الكشاة الواحدِة أبربعُت شاة فيحصل لنا  ولذا

، وىااتن اظتائتان دتاُم نصاب مائيت درىٍم كما أربعون شاة دتاُم نصاب شياهٍ  ،200=5×40مائتان
 ابلدراىم ىكذا: الغنم يعٌت كان معيار

 اجلدول الثالث
كما  درىم مائيتدراىم وىذا ربع عكشر  5ب

 أربعُت شاٍة. الكشاة الواحدة ربُع عكشرِ 
 الكشاة الواحدة يساوي كان معيار

 الكشاَتُت يساوي كان معيار دراىم. 10ب
 ثالثة شياه يساوي كان معيار دراىم.15ب
 يساوي عكشرين شاة ركان معيا درىم. 100ب
 درىم وىذا دتام نصاب الدراىم كما200ب

 .الغنمأربعون شاة دتاُم نصاب 
 يساوي أربعُت شاة كان معيار

درىم  مبائيتدرىم فثبت أن ستسة لبل كان يساوي  مبائيتثبت أن أربعُت شاة كانت تساوي  وظتّا
فحصل أن  بتماِم نصاب اإلبل، ايمتساو كانت   الغنمِِلننا عرفنا من قبُل أن دتام نصاب  أيضاً؛

درىٍم، ولذا قسمنا  مائيتلبٍل  يعٌت كانْت قيمة ستسةِ  ،لقيمةدرىم يف ا مبائيتستسة لبٍل كان يساوي 
، وىذه اِلربعون كانْت قيمة لبٍل 200÷5=40ىذه اظتائَتُِت على ستسٍة فيحصل لنا قيمة لبٍل واحدٍ 

 اإلبل ابلدراىم ىكذا: وكان معيارُ  واحٍد،
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 دول الرابعاجل

 يساوي اإلبل الواحد كان معيار درىم. 40ب
 اإلبَلُت يساوي كان معيار درىم. 80ب
 ثالثة لبل يساوي كان معيار درىم.120ب
 أربعة لبل يساوي كان معيار درىم. 160ب
درىم وىذا دتام نصاب الدراىم كما 200ب

 ستسُة لبٍل دتاُم نصاِب اإلبل.
 ويستسة لبل يسا كان معيار

وأيضًا كان  ة يف اظتعيار،متساويالكالم أن اِلنصبة الثالثة اظتذكورة كانت  ايف اصتملة حصل من ىذ
 ة بينهّن.متساويربع عكشر كل اظتذكورة كانت 

الثالثة اظتذكورة أي أن   بربِع عكشرمتساوايعكشرين مثقال من الذىب كان  وأيضاً يثبت أن ربع عكشر
كان يساوي مخمسة دراىم و ابلكشاة (عكشرين مثقال كشرِ ربُع ع وىو)نصف مثقال من الذىب 

 من الذىب ىكذا: كان معيار نصف دينار  الواحدة، يعٌت
 اجلدول اخلامس

 كان معيار نصف مثقال من الذىب يساوي درىم. مائيتمخمسة دراىم وىى ربع عكشر 

 كان معيار نصف مثقال من الذىب يساوي ابلكشاة الواحدة وىى  ربع عكشر ستسة لبل.

 كان معيار نصف مثقال من الذىب يساوي أربعُت شاة. ابلكشاة الواحدة وىى ربع عكشر

 )ربع عكشر عكشرين مثقال( أبربعُت شاةٍ  حىت لو ضربنا نصف مثقال من الذىب أو نصف الدينار
يعٍت لذا ضربنا قيمة الكشاة الواحدِة أبربعُت شاة ليحصل لنا عكشرون وىوالء العكشرون دتاُم نصاِب 

 ىكذا: ابلداننَت الغنم، أي كانت قيمة 20=0.5×40مثقاٍل من الذىب يعٌت عكشرين 
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 اجلدول السادس

ىذا ربع و  دينار يعٌت نصف الدينار 0.5ب
كما الكشاة (11)ابن ماجة، صفحة  عكشرين مثقال عكشر

 .ةٍ شا أربعُت ربُع عكشرِ 

 الكشاة الواحدة يساوي كان معيار

 الكشاَتُت يساوي كان معيار ينار.د 1ب
 ثالثة شياه يساوي كان معيار دينار.1.5ب
 يساوي عكشرين شاة كان معيار داننَت. 10ب
دتاُم نصاب )عكشرون ديناراً( وىذا  داننَت20ب

 .الغنمأربعون شاة دتاُم نصاب  الذىب كما
 يساوي أربعُت شاة كان معيار

ظتّا ثبت  ربعُت شاة كانْت تساوي بعكشرين مثقال من الذىب،الكالم أن أ يف اصتملة ظهر من ىذاو 
أن عكشرين مثقااًل من الذىب كان يساوي أبربعُت شاة فثبت أن عكشرين مثقااًل من الذىب أيضاً  

ستسة لبٍل عكشرين ديناراً، ولذا  يعٌت كانْت قيمةُ  بل،كان يساوي مخمسة لبٍل أي بتماِم نصاِب اإل
أي كانت قيمة لبٍل  ،20÷5=4سة فيحصل لنا قيمة لبل واحدٍ قسمنا ىوالء العكشرين على ست

 ىكذا: اإلبل ابلداننَت واحٍد أربعة داننَت، يعٌت كان معيار
 اجلدول السابع

 يساوي اإلبل الواحد كان معيار داننَت. 4ب
 اإلبَلُت يساوي كان معيار داننَت. 8ب
 ثالثة لبل يساوي كان معيار داننَت.12ب
 أربعة لبل يساوي كان معيار داننَت. 16ب
الذىب كما  نصاب دينار وىذا دتام 20ب

 ستسة لبل دتام نصاب اإلبل.
 ستسة لبل يساوي كان معيار

ويف اصتملة حصل من ىذا الكالم أن دتام نصاب الذىب كان يساوي بتمام نصاب اإلبل وبتمام 
ِِلننا عرفنا من قبل أن  ؛درىم مبائيت، وأيضًا يثبت أن دتام نصاب الذىب كان يساوي الغنمنصاب 
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لنسبة لذل الدراىم اب أبربعُت شاة، يعٌت كان معيار لبٍل و درىم كان يساوي مخمسة مائيتمعيار 
 ىكذا: الداننَت

 اجلدول الثامن
عكشرين مثقال من  ربُع عكشرِ  وىذا دينار 0.5ب

 درىم. مائيت دراىم ربُع عكشر الذىب كما ستسةُ 
 ويستسة دراىم يسا كان معيار

 درىم يساوي كان معيار عكشرة دينار.1ب
 دراىم يساوي ستسة عكشرة كان معيار دينار.1.5ب

 درىم يساوي مائة كان معيار داننَت. 10ب 
ىذا دتام عكشرين مثقال من  دينارو20ب 

 درىم. مائيتدرىم دتام نصاب  الذىب كما مائتا
 درىم يساوي مائيتكان معيار 

ذه اِلنصبة من اِلحاديث اليت تبُت أنصبة الزكاة يعٍت ما حصل ىذا استخرجنا ىذه اِلسعار عتِ 
 اظتفهوم من حديث أو حديثُت فقط بل حيصل ىذا اظتفهوم من اِلحاديث كلها اليت أنصبة الزكاة.

 اآلن كما استخرجنا ىذه اِلسعار عِتذه اِلنصبة كذلك يدل عليها اِلحاديث اِلخرى وىي كالتارل:
 رضي-حديث جابرىكذا يظهر من  أن قيمة اإلبل كانْت أربعُت درمها ل الرابعيف اصتدو  كما عرفنا

أنو ابع لبلو أبربعُت درمها، ألفاظ اضتديث ىي:"مث قال أتبيع رتلك قلُت: نعم!  -هللا تعاذل عنو
)مالك بن أنس اِلصبحي،  د ابِلوقّية أربعون درمهاواظترا، (81، صفحة 1987 - 1407)البخاري،  فاشًتاه مٌّت أبوقّية"

 .(999صفحة 
ه القيمة ِلإلبل الواحِد ىذ تْ ظتّا حصلو   درمها،ُتاإلبل كانت أربع الكالم أن قيمة ثبت من ىذاأي 

 .ّر ذكرىااليت م كلها نفس اِلسعار من ىذا اضتديثِ  ديكن لنا أن نستخرج من ىذا اضتديث
بنص  يظهروىكذا  اإلبل كانت أربعة داننَت، أن قيمة استخرجنا يف اصتدول السابعكما وأيضا   

 يف سفر فكنُت على رتل ثَ َفال -ملسو هيلع هللا ىلص -النيبهللا قال كنُت مع  بن عبد :"عن جابرىيو اضتديث، 
)البخاري،  قد أخذتو أبربعة داننَت"رسول هللا قال بل بعِنيو قال  قال بعِنيو قلُت بلى ىو لك اي ...

 اضتديث أن قيمة اإلبل كانْت أربعة داننَت.ىذا حصل من ، (132، صفحة 1987 - 1407
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 القيمة ظهرتىكذا  أن قيمة الكشاة الواحدة كانت نصف ديناريف اصتدول السادس كما ثبت 
أعطاه ديناراً يكشًتى بو شاة فاشًتى لو بو شاتُت فباع  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيبأن  يالبارق :"عن عروة ىولِلكشاة

)البخاري،  اشًتى الًتاب لربح فيو" فجاءه بدينار وشاة فدعا لو ابلربكة يف بيعو فكان لو أحدمها بدينار

 .(252، صفحة 1987 - 1407
اشًتى  -هللا تعاذل عنو رضي–قيمة الكشاة كانْت نصف دينار ِِلن عروة  اضتديث أنا ظهر من ىذ

كيف ديكن أن   يسأل، ولن كان جيوز أن أخرى ابلنصف شاةٌ  و أي ابلنصف شاةٌ  شاَتُت ابلدينار،
 -النيبابعها عروة بدينار؟ جواهبا ديكن أن يكون ىذا بربكة  قيمة الكشاة كانت نصف دينار وقد

يفرق  اضتديث ال هبذا السعرُ  يسلم ىذا ولن ال اضتديث اظتذكور، ألفاظِ  كما يدّل عليو آخرُ  -ملسو هيلع هللا ىلص
 تدّل على نصاب الزكاة. اليتاثبٌت من اِلحاديث اظتتعددة  السعر ِِلن ىذا على قيمة الكشاة؛

 يف ىذا رَ كِ ىكذا ذُ ، ابلدينار متساوايعكشرة دراىم كان  أن معيار يف اصتدول الثامن عرفنا كما وأيضاً 
دينار أو عكشرة  َجنٍّ قيمتوذمِ  يفرجل يد  -ملسو هيلع هللا ىلص -اضتديث:" عن ابن عّباس قال قطع رسول اّلّل 

 .(237)أبو داود السجستاين، صفحة  دراىم"
رين لبل و بعكش درىم كان يساوي مخمسة مائيت قيمةمن اِلحاديث اظتتعّددة أن  يف اصتملة ظهرو 

 .مثقال من الذىب وأبربعُت شاة
 

 احلايلالفرق بني السعر السابق و : لثادلطلب الثا
أبربعُت شاة وبعكشرين  جرام( كان يساوي مخمسة لبل و612.36درىم ) مائيتعرفنا أن سعر  كما

 ىكذا: ثقال من الذىب أي كان سعر الفضةم
 اجلدول التاسع

 من الفضة كان يساوي درىم مائيتأن سعر  لبل(. 5 مخمسة لبل)
 من الفضة كان يساويمائيت درىم أن سعر  شاة(. 40أبربعُت شاة )

 من الفضة كان يساويمائيت درىم أن سعر  .بعكشرين مثقال من الذىب
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 روبيات 39365.56جرام( 612.36)مائيت دراىم  اآلن قيمةُ 

(http://www.hamariweb.com/finance/gold_rate ،2016)  ُِِلن قيمة لبل  روبيات،450000 ،بلٍ لستسة  وقيمة
 410634.5ستسة لبل بل ايف مقسعر مائيت درىم  نقص، يعٍت 2روبيات 90000واحد 

 :اآليت ىذا يظهر ابصتدولو روبيات، 
 اجلدول العاشر

ابلنسبة  )مائيت درهم( نقص سعُر الفضة
  إىل اإلبل  

يف ام من الفضة جر  16..63 قيمة
 زمننا احلايل

 يف زمننا احلايل إبٍل اآلن مخسة   قيمة

 روبيات 450000 روبيات 39365.56 روبيات 410634.5

قسمنا سعر ستسة لبل  ولو، روبيات 410634.5 اإلبلِ  يف مقابلِ  الفضةِ  أي نقص سعرُ 
 عٍتأضعافا ي 11.43 ( َليحصل39365.5) قيمة مائيت درىم حالياعلى  (450000)

11.43=39365.56÷450000 
 .حاليا أضعافاً  11.43لبل مائيت دراىم ابلنسبة لذل ستسة  سعرُ يف اصتملة نقص  

ولذا ضربنا قيمة الكشاة الواحدة أبربعُت شاة  ،3روبيات 8000الكشاة اظتتوسطِة تقريباً  أن قيمةَ  وأيضاً 
 مائيتروبيات وقيمة  320000يعٍت كانْت قيمُة أربعُت شاة  روبيات، 320000 ليحصل لنا

بُت قيمِة مائيت درىم و بُت  التفاوت ويظهر، روبيات 39365.56اآلن  جرام(612.36) درىم
 ابصتدول ىكذا: قيمِة أربعُت شاة

 اجلدول احلادي عشر
 نقص سعُر الفضة يف اضتال

 الغنمابلنسبِة لذل 
من  جرام 612.36 قيمة

  الفضة حاليا
  أربعُت شاة اآلن قيمة

 روبيات 320000 روبيات 39365.56 روبيات 280634.44
روبيات، وأبلفاٍظ أخرى 280634.44تقريبًا  الغنميعٌت نقص سعر الفضة يف اضتال ىف مقابل 

 قيمة لذا قسمنا قيمة أربعُت شاة على يعٌتضعافًا أ 8.12 الغنمالفضة يف مقابل  نقص معيارُ 
 يعٌت أضعافاً(8.12ىذا ) جرام فيحصل لنا 612.36

8.12=39365.56÷320000 . 
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 روبيات 42514قيمة عكشرة جرام من الذىب كما عرفنا أّن وأيضًا  

(http://www.hamariweb.com/finance/gold_rate ،/2016)،  م فيحصل عكشرة جرا( على 42514قسمنا ىذا) ذالو
 حيصل لنا جرامٍ 87.48ة جراٍم واحٍد بقيم روبيات مّث لذا ضربنا 4251.4لنا قيمة جراٍم واحٍد 

 روبيات، 39365.56اآلن  روبيات وقيمة الفضة 371912.472قيمة عكشرين مثقال أي 
 ،يعٌتاآلتيِة بسهلٍ  التفاوت بينهما ابصتدول ديكن أن يُفهم ىذا

 اجلدول الثاين عشر
 نقص سعُر الفضة يف اضتال

 ابلنسبة لذل الذىبِ 
جرام من  612.36قيمة

 الياحالفضة 
من 4جرام 87.48 قيمة

 حالياالذىب 
 روبيات 371912.472 روبيات 39365.56 روبيات 332546.912

أبلفاظ أخرى و ،روبيات 332546.912 الذىبِ  يف اضتال يف مقابلِ  الفضةِ  سعرُ نقص يعٌت 
 .أضعافاً  8.448 اظتاضيالفضة يف اضتال ابلنسبة لذل الزمن  سعرنقص 

يف مقابل اإلبل  أضعافاً  11.43عر الفضة نقَص يف اضتال تقريبًا ن سأب حصل من ىذا الكالم
يف مقابِل الذىب، بعد معرفة ىذا التغَت يف  أضعافاً  8.448 و الغنميف مقابِل  أضعافاً  8.12و

 سعر الفضة اآلن أنيت لذل البحث عن حكم تعيُت نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات هبا.
 

 نصاب زكاة عروض التجارة والروبياتتعيني مقدار ادلبحث الثاين: 
 

 والروبيات التجارة عروضادلطلب األول: نصاب زكاة 
، (138ه، صفحة 1424)العيثمُت،  للتجارةِ  الذي يعد  لعروض وىو اظتال اظتراد اب :التجارة عروض مفهوم

ولكن ديكن  ،(313ه، صفحة 1393)القرضاوي،  وى النقدينِ عد  للتجارِة سىذا يكشمُل كّل اِلمواِل الذي ي
 .كل أنواع النقودلنا أن نقوَل ػتّل النقدين" لفظ النقود" حىت يكشمل  

 
 وجوب الزكاة يف العروض
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آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما  :" اَي أَي  َها الَِّذيَن جتب الزكاُة يف عروِض التجارة كما تدل  عليو ىذه اآليةُ 
ُتْم َوؽتَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اَِلْرضِ  قال اإلمام الطربي يف تفسَت ىذه اآلية: " و  )البقرة، القرآن الكرًن( " َكَسب ْ

 . (594)الطربي، صفحة  "زكوا من طّيب ما كسبتم بتصرفكم، لما بتجارٍة، بصناعٍة، من الذىب والفضةِ 
وأيضًا يظهر وجوب الزكاِة يف أموال التجارِة من السنة كما يدل  عليها ىذا اضتديُث:" كان رسول 

 .(3ود السجستاين، صفحة )أبو دا نعّد للبيِع" أيمران أن ـترج الصدقة ؽتا-صلى هللا عليو وسّلم -هللا
عبيد القاسم بن  وأيضًا اتفق الصحابُة والسلُف على وجوِب الزكاِة يف عروِض التجارِة كما بُّت أبو

سالم لرتاع اظتسلمُت على وجوِب الزكاِة يف عروِض التجارِة :"أرتع اظتسلمون على أن الزكاة فرٌض 
 يف اصتملِة لذا كان اظتاُل للتجارِة فتجُب فيها الزكاُة.، (525اسم بن سالم، صفحة )ق واجٌب فيها"

 

 زكاُة النقود الورقّية
ال بد لنا أن نبحث عن اتريخ النقود الورقية، حىت كاِة يف اِلوراق النقديِة ز قبَل أن نذكر حكم ال

يف رتيع  اشتهرتذلك  يف الصُت مّث بعد بدأْت النقوُد الورقّية أّوالً يسهل لنا معرفة حكم الزكاة فيها، 
م يف 910الكالِم:"تظهرْت النقوُد الورقّيُة ِِلّوِل مرٍة سنة  اظتفهوُم هبذا البالِد ، كما يظهر ىذا

اُق مرَّْت اِلور ، مث بعد ذلك (115)حسن، صفحة  خًتاعها"االصُت، فكان ِِلىلها فضل السبِق يف 
 النقديُة يف ثالثِة مراحٍل:

يف ىذه اظترحلة كان ُيصَدُر تعه ٌد من جانِب الدولِة على اِلوراق النقديِّة أبّن  ادلرحلة األوىل:
اضتكومة ستدفع لذل حامِل ىذه اِلوراِق الذىَب عند اظتطالبِة، وكانْت اِلوراق النقديُّة يف ذلك الزمِن 

 .(1261)اإلسالمي، صفحة  مرتبطًة ارتباطاً كامالً ابلذىب

قدِر الذىِب، بدأ ىذا  عنيف ىذه اظترحلُة جعلْت الدولُة تصدُر الروبياِت زائدًا  ادلرحلة الثانّيُة:
بقيْت النقوُد الورقّيُة مغطى الذىِب يف  م، يعٍت ما1938العمُل يف اضترب العاظتية الثانّيِة اليت وقعْت 

 .(1261)اإلسالمي، صفحة  ذه اظترحلِة، ونَقَص معياُر اِلوراِق النقديِّة يف مقابِل اِلشياءِ ى
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المي، )اإلس يف ىذه اظترحلِة جعلْت الدوُل تصدُر الروبيّاِت بدوِن رِعايِة الذىِب أصالً  ادلرحلة الثالثُة:

 .(1261صفحة 
فّكران يف اظترحلِة اِلوذل والثانّيِة  ليظهر لنا أن الزكاَة جتُب يف كليهما؛ ِِلن اِلوراق النقديَّة   اآلن لو

رضي هللا -كالدين عنَد الدولِة والزكاُة جتُب يف الديوِن كما يدل  عليو ىذا اِلثُر :" ُروي عن ابن عمر
موالكم حواًل لذل حوٍل وما كان من ديٍن ثقٍة فزكو، ولن كان من ديٍن أنو قال: زكوا زكاة أ -تعاذل عنو
 .(162)ابن أيب شيبة، صفحة  زكاَة فيو حىت يقبضو صاحبو" ظنوٍن فال

)حنبل،  واضتنابلةِ (293ه، صفحة 1400)القرطيب،  واظتالكية (96)الكشيباين، صفحة  وىكذا ىو اظتعروف عند اضتنفيةِ 

فّكران يف الصورِة الثالثِة  ، لكن تبقى الصورة الثالثُة ىل جتُب فيها الزكاُة أم ال؟ ولو(156ه، صفحة 1401
وِِلن اظتالّيَة  ؛الثالثةِ ورِة  الثالثِة أيضاً؛ ِِلن اظتالّيَة تتجُد يف الصورِة ليظهُر لنا أن الزكاَة واجبٌة يف الص

جتُب يف الروبياِت لتدُخُل ىذه  قُلنا لن الزكاَة ال ، ولكن اآلن لويف صورِة الروبياِت حاليا تُّدخرُ 
اِلوراق النقدية تُدفع منو الزكاة، ولن كان االختالف كان موجوداً يف  الروبياِت حتت الكنِز الذي ال

ظهر لنا أمهّيُة  اضتارلبُت الفقهاء يف اظتاضي، ولكن يف زمننا  ايف وجوِب الزكاِة فيها وعدم وجوهبِ 
 .جتُب يف اِلوراق النقديّةِ  لن الزكاَة ال يقول أحد أوراِق النقديِّة، حىت ال

 
 

 نصاُب زكاة  عروض  التجارة  والروبّيات  
عرف نصاهبما للزكاة، عند ارِة والروبّياِت اآلَن نجتُب يف عروِض التج كما ظهر يف السابِق أن الزكاةَ 

ابِلدلِة ما ننظر يف أقوال الفقهاء يظهر لنا أهنم قّدروا نصاب زكاة العروض والروبيات بنصاب الفضة 
 اآلتيِة:

الزكاُة  "يناين:اظترغه كما ذكر ،لِتعيُِت نصاِب العروِض والروبياِت ابلفضِة  اضتديُث اآليت  ذَكريُ  اِلول:
، (103)اظترغيناين، صفحة  درىٍم ستسُة دراىم" مائيتواجبٌة يف  عروِض التجارِة... يقّومها فيتّدى من كل 
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ِِلن اضتديَث يبُّتُ تعيُت  درىٍم؛ مبائيتوالروبياِت  عروض التجارةأي أن نصاَب الزكاِة يقّدُر يف 
 درىٍم. يتمبائالنصاِب 

أْنفُع لِلمساكُت والفقراء ، مثَّ  لذي ىواوالروبّياِت ابلنصاِب  عروض التجارةيقّدُر نصاُب  الثاين:
لِنصاب زكاة جعْلنا الذىَب معياراً  مثاًل لو ،حاليا نصاب الفضِة أنفُع للفقراءِ  على ىذا يُقال لنّ بناء 

جعلنا  ولكن لو ُب الزكاُة على عكشرين رجال،اظتعياُر أن جت التجارِة والروبياِت لَيقتضي ىذا عروض
، اآلن ؛ ِلن الفضة أرخص من الذىبالفضَة معياراً لَيقتضي ىذا أن جتَب الزكاُة على ستسُت رجالً 

لذلك  ،الزكاةَ  العكشرينابلنسبة لذل لعطاء زائداً حصُل الروبيات تستسون رجاًل الزكاَة لَ  مثال لو أعطى
جِتَب الزكاُة على اِلكثِر  بِنصاِب الفضِة؛ لكيسيقّدُر تجارِة والروبياِت عروض ال بّينوا أن نصاب زكاة

 .(312)اللكنوى، صفحة  للفقراء واظتساكُت الكثَتحىت جيتمع اظتاُل 
خص من ؛ أهنا أر الروبياِت ابلفضِة احتياطًا ضِتق الفقراء نصاُب زكاِة العروِض أو يقّدرُ  :الثالث

ُيقّدُر بنصاِب الفضِة يف سوالروبياِت  تجارةالعروض نصاَب زكاِة  يقال:لنبناء على ىذا مّث الذىب، 
 ِلنو موافٌق للكشريعِة وأيضاً حياِفُظ على حقوق الفقراِء واظتساكُت. ؛زمننا اضتارل

ولكن كما  ىذا ىو اظتوقف للفقهاء الذين قّدر نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات بنصاب الفضة
 عرفنا أن التغَت الفاحش وقع يف سعر الفضة؛ لذلك ال بد لنا أن نبحث عن حكم نصاهبما حاليا.

 

 والروبيات حالياتعيني  مقدار نصاب  زكاة عروض  التجارة ادلطلب الثاين: 
  يف اظتاضي بعكشرين مثقاٍل من الذىِب وأبربعُت شاةٍ متساوايعرفنا يف السابِق أن سعَر الفضِة كان 

مث بعد ذلك عرفنا أن التغَت الفاحش وقع  ،السابِق ابلتفصيلِ يف و الكالُم ومخمسِة لبٍل كما مرَّ علي
قيمة نصاب الفضة ليس من اظتناسِب أن ـتتار التغَت الفاحش يف سعرىا ىذا  بعد وقوع يف سعرىا، 

ظاىري بل تنظر لذل يف تعيُت نصاب عروض التجارة والروبيات؛ ِلن الكشريعة ال تنظر لذل اظتثلي ال
: "عن أيب سعيد اطتدري قال كنا ـترج القوة الباطنية مع اِلوصاف الباطنية،كما يدل عليو ىذا اِلثر

زكاة الفطر لذا كان فينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صاعا أو من طعام أو صاعا من شعَت أو صاعا من دتر أو 
أو صاعا من أقط فلم نزل ـترجو حىت قدم  صاعا من شعَت أو صاعا من دتر أو صاعا من زبيب
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معاوية اظتدينة فتكلم فكان فيما كلم بو الناس أين ِلرى مدين من شتراء تعدل صاعا من دتر قال 
 .(59)أبو عيسى الًتمذي، صفحة  فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فال أزال أخرجو كما كنت أخرجو"

لذل الوزن الظاىري يف صدقة الفطر، ما رأى  أنو ذا اِلثر أن معاوية رضي هللا تعاذل عنومن ى ظهر
جعل نصف صاع من السمراء كافيا يف ػتل صاع من بل رأى لذل اِلوصاف الباطنية يف القمح حىت 

بعد ذلك يظهر لنا أن ال نقّدر نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات التمر واِلقط والزبيب، 
 الفضة بعد وقوع التغَت الفاحش فيها آخذا هبذا اِلثر.بنصاب 

وكذلك نرى أن عبد هللا بن مسعود أمر امرأتو أن خترج ستسة دراىم من عكشرين مثقال يعٍت أنو ذكر 
ستسة دراىم يف ػتل نصف دينار؛ ِلن نصف دينار وىو ربع عكشر من عكشرين مثقال ولكنو ما ذكر 

ل نصف دينار؛ ِلن ستسة دراىم كانت متساوية بنصف نصف دينار بل ذكر ستسة دراىم يف ػت
دينار، اآلن بعد وقوع التغَت الفاحش يف سعر الفضة ال نقول أن ستسة دراىم كافية يف ػتل نصف 

 دينار كما كانت ىي كافية يف اظتاضي.
يف اصتملة ثبت من ىذا الكالم أبن ال أنخذ أقوال الفقهاء الذين قّدروا نصاب زكاة عروض التجارة  

 والروبيات بنصاب الفضة بعد وقوع التغَت الفاحش وقع يف سعرىا.
عروض التجارة والروبيات حاليا؟ بعد زكاة مث بعد ذلك يبقى الستال اآلخر أبي شيء نقّدر نصاب 

)نصاب الذىب  علينا أن أنخِذ القيمَة اظتتوسطَة بُت الِقَيم الثالثِة اظتذكورةِ ، يعةالتفكَت يف ضوء الكشر 
، والقيمة (52م، صفحة 1983-ه1403)البغوي،  أوسطها" اِلمور ِِلن "خَتونصاب الغنم ونصاب اإلبل(؛ 

 .5ينظر تفصليو يف اضتواشي اظتتوسطة ىي قيمة الذىب
:"َوالَِّذيَن ِلَذا أَنْ َفُقوا دلَْ ُيْسرُِفوا  َودلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ُْتَ الوسيطة واالقتصاِد وأيضًا تدل  ىذه اآليُة على 

 .)الفرقان( َذِلَك قَ َواًما"
من  ن يف أخِذ اظتتوسطِة نظراً ِِل  ؛بُت خياِر اظتاِل وبُت ُرذالتوِ  أيخذ اظتصدُِّق اظتاَل اظتتوسط وأيضاً 

 .(102)اظترغيناين، صفحة  للمذكِّي ولِلمصدِّقِ  اصتانبُِت يعٍت فيو رعايةٌ 
 زمننا يف اصتملِة حصل لنا هبذه اِلّدلِة أن نصاب زكاِة العروِض والروبّياِت يقدَُّر بنصاِب الذىِب يف

 لكن بعد، و حاليا بُت اِلنصبِة الثالثِة اظتذكورةِ يف القيمِة  اظتتوسطُ  الذىِب وىونصاَب  ِِلنّ  ؛اضتارل
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ِلنفع  حاليا الغنم ةبِِقَيمِ  والروبياتِ  عروض التجارةقّدْران نصاَب زكاِة لو وىي:  ،الكشبهةذلك تبقى 
 .قيمة الذىب؛ ِلهنا أقل ابلنسبة لذل  للفقراء واظتساكُتىذا 

فائدًة  الغنمبقيمِة نصاِب عروض التجارة والروبيات  نصاِب زكاةِ  يف تقديرِ  نعم! الشكَّ يف ذلك أنّ 
لنا أن  اِلنصبِة ليظهر فّكران يف مقاديرِ  ، ولكن لوابلنسبِة لذل قيمِة نصاِب الذىبِ واظتساكُِت  لفقراءل

جتُب  نرى أن الزكاَة ال رِعايَة اظتالِك أقدَم ابلنسبِة لذل الفقراِء واظتساكُت يف تقديِر اِلنصبِة، مثاًل كما
كان  ولوها حىت تكُمَل اِلنصبُة، ولن كان فائدُة الفقراء واظتساكُِت تقتضي وجوَب الزكاِة قبَل لدتامِ 

 الزكاةَ أنَّ  نرى لكن كماو  تكميل النصاباظتراُد فيها فائدة الفقراء مطلقًا َلوجبْت الزكاُة بدوِن رعايِة 
 شيء"ليس عليكم : بصراحةٍ  -صلى هللا عليو وسّلم- النيببُّت كما النصاُب،   يكملَ حىت  جتبُ  ال

 .(10)أبو داود السجستاين، صفحة  درىم" مائيتحىت تتمَّ 
ولن كان  ،(580حة )مالك بن أنس اِلصبحي، صف ول عليو اضتوُل كامالً حيجتُب حىت  ال الزكاةَ أّن وأيضًا نرى 

 .اضتول أكثربعد مضي  وأفائدُة الفقراِء تقتضي أن جتَب الزكاُة دون اضتوِل 
ولن كان فائدُة  ،(6)أبو داود السجستاين، صفحة  فقط ترعى يف اضتقولِ  اليتوأيضا جتُب الزكاُة يف اظتواشي 

، حىت حتصَل الفائدُة سواء كانْت سائمة أو غَت سائمة  كلِّ اظتواشيالفقراِء تقتضي أن جتَب الزكاُة يف
 للفقراِء واظتساكُِت.

، ولن كان فائدُة الفقراِء تقتضي أن جتُب (11)الكاساين، صفحة  جتُب الزكاُة يف اظتاِل النامي فقط وأيضاً 
 النامي. النامي وغَتِ الزكاة يف اظتاِل مطلقاً بدون رعايِة 

ضي أن جتُب شااتن يف ذتانُت يف ذتانُت شاة ولن كان القياُس يقتجِتَباِن  وأيضًا نرى أّن الكشاتُِت ال
ِِلن الكشاة الواحدَة جتُب يف اِلربعُت وىذا يقتضي أن جتَب شااتن يف الثمانَُت، يعٍت ىناك  ؛شاةٍ 

 نُِظَر لذل فائدِة الفقراِء. أيضاً ما
نُِظَر لذل  يعٍت أيضًا ىناك ما، 6أن نصاَب اِلبقار ذُِكر زائدًا ابلنسبِة لذل بقيِة اِلنصبةِ وأيضا نرى 

فائدة الفقراِء، ولن كان فائدُة الفقراِء تقتضي أن ال يكون نصاُب اِلبقار زائدًا ابلنسبِة لذل بقيِة 
 اِلنصبِة حىت جتَب الزكاُة يف اِلقلِّ وحتصَل الفائدُة للفقراِء.
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 عن أخِذ كرائِم أمواِل الناِس كما يدّل عليو ىذا -صلى هللا عليو وسّلم-هنى النيب وأيضاً 
ولن كان فائدُة الفقراِء تقتضي  (147، صفحة 1987 - 1407)البخاري،  اضتديُث:"وتوّق كرائَم أموال الناس"

 الفائدُة للفقراِء.أن يُ ْتَخَذ كرائُم أمواِل الناِس لكي حتصل 
واإلبل يف العفِو ولن كان فائدُة الفقراِء تقتضي أن جتَب  الغنمجتُب يف  نرى أن الزكاة ال وأيضًا كما

 لكي حتصل الفائدُة لِلفقراء. ،(72)الدمكشقي اظتيداين، صفحة  الزكاة يف العفوِ 
والروبياِت بنصاِب الذىِب حىت نُقيَم  عروض التجارةاَب زكاِة يف اصتملِة حصل لنا أن نقدَِّر نص

الكالِم أن تقديَر  يُفهَم هبذا أن ال مهمًا وىو ابلعدِل يف اظتعامالِت، ولكن البدَّ لنا أن نعرَف شيا
والروبياِت بنصاِب الذىِب من اِلشياِء اظتلزمِة حىت ال جيوَز خالفُو، بل  زكاة عروض التجارةنصاِب 
لنا أن نقدَِّر نصاب عروِض التجارِة والروبّيات بغَِت الذىِب ولو حدث فيها التغَُت يف  سيجوزُ 

 الضرورِة. ، لكي النُغِلَق ابَب االجتهاِد عنديف زمننا اضتارلاظتستقبِل كما حدث التغَُت يف الفضِة 
 

نصاب الروبيات وعروض مقدار أدلة القدامى يف تعيني حتليل ادلطلب الثالث: 
 رة بنصاب الفضة التجا

ال بنصاب  ِت سُيقّدُر بنصاِب زكاِة الذىبِ أن نصاَب زكاِة عروِض التجارة والروبيا عرفنا كما
الذين قّدروا نصاب زكاة عروض التجارة  فقهاِء الُقدامىالأدّلِة حتليل ، بعد ذلك أنيت لذل الفضة

 والروبيات بنصاب الفضة.

 .(76)الدمكشقي اظتيداين، صفحة  أنفُع لِلفقراِء واظتساكُت" ىو مباالقوِل:"يقّومها  أنيت لذل ىذا :أّولا  
على تعيُِت نصاِب زكاِة يقتضي  القوَل أيضًا ال القوِل ليظهر لنا أن ىذا فّكران يف ىذا لو اآلن

ِِلن  تقتضي يف اظتاضي؛، ولن كانْت زمننا اضتارلبنصاِب الفضِة يف  أو الروبيات عروِض التجارةِ 
 ىذا زمننا اضتارللكن يف و ، هبذا القول ليتاُء النفِع لذل الفقراء واظتساكُت القوِل وىو اظتقصوَد من ىذا

 ِلكشرِح ىذه القضّيِة البدَّ لنا أن نعرف اِلشياء اآلتيَة، وىي: لفقراِء،ا رضر القوُل يسبُِّب 
يكوَن عنده ماٌل دون النصاِب أو من  وىو يعِة؟، الفقَتالفقَِت يف الكشر  ىو ما ،أّواًل: علينا أن نعرف

قدَر النصاِب لكن أن يكون مستغرقًا يف اضتاجات اِلصلّيِة كالثياِب لِلبس والبيِت للُسكٌت والُكُتِب 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

Route Educational & Social Science Journal 611 

Volume 6(6); June 2019 

 

صرح بو اضتصكفي:" )فقَت وىو من لو أدىن شيء ( أي دون نصاب أو قدر  ِلصاحبها، كما
 .(339ه، صفحة 1386)اضتصكفي،  م مستغرق يف اضتاجة"اننصاب غَت 

يف شرِحو ابن عابدين:" قولو ) قولو أدىن شيء ( اظتراد ابلكشيء النصاب النامي وأبدىن ما دونو  وذكر
فأفعل التفضيل ليس على اببو كما أشار لليو الكشارح واِلظهر أن يقول من ال ديلك نصااب انميا 

 .(339)عابدين، صفحة  "ما ذكره الكشارحلِيدخل فيو 
تّيِة يف وجوِب الزكاِة :"الزكاُة واجبٌة على اضترِّ العاقِل البالِغ اظتسلِم لذا ملك لذل اِلشياء اآل اثنّياً: يُنظر

 .(96ظترغيناين، صفحة )ا نصاابً كاماًل اتماً وحال عليو اضتوُل"
، وأيضًا جتب جيوُز صرُف الزكاِة لليو جتب الزكاُة عليو، ولكن ال انٍم فال اثلثا: من ديلك نصااًب غَت

 .عليو، وجتُب صدقُة الفطِر عليو اِلضحية ُ 
ان ديلُك نصاابً، يعٍت ماكانْت جتُب الزكاُة على الكشخِص الذي ك رابعاً: جيوز صرُف الزكاِة لذل َمْن ال

كانِت جتُب الزكاُة  أبلفاٍظ أخرى ماو أربعة لبٍل، داننَت أو وثالثُت شاًة أو تسعة عكشر ديلك تسعة
روبيات أو 353316.848روبيات أو  312000على من كان ديلك يف اظتاضي ابلًتتيب 

مالِكُت  كانوان أيخذوا الزكاة؛ ِِلهنم  أببل كان جيوز عِتوالء اِلشخاِص  ،روبيات 360000
 .لو أن أيخذ الزكاةَ  ديلك نصاابً فيجوز ومن ال ،ابٍ لِنص

 (.فقطأربعة لبٍل من داننَت و  تسعة عكشر منوثالثُت شاة و  تسعةت ىذه اِلسعار من استخرج)
و الروبيات بِنصاِب  زكاة عروض التجارةنصاِب  اِلشياِء اآلن سنعرف كيف تقديرُ ىذه  ذكرِ  بعد

 الفضِة أضّر للفقراِء؟
أضعافًا يف  8.12أضعافًا يف مقابل اإلبل و11.43الفضة نقَص يف اضتال تقريباً مّر أن سعر  كما

أخُذ الزكاِة ظتن كان ديلك يف  يعٌت كان جيوز يف مقابِل الذىب، أضعافاً  8.448و  الغنممقابِل 
روبيات؛ ِِلن ىذه  360000أو  وبياتر 353316.848روبيات أو  312000اظتاضي 

داننَت  من تسعة وثالثُت شاة و من تسعة عكشر صبِة اظتذكورِة ،بل ُأِخذتْ اِلن اِلسعاَر ليسْت لِتمامِ 
أو  (اةشوثالثُت قيمة تسعة أي ) روبيات 312000 من كان ديلك ، يعٍت فقط ومن أربعِة لبلٍ 

 روبيات )قيمة أربعة لبل(360000تسعة عكشر داننَت( أو  )أي قيمة وبياتر 353316.848
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؛ ِلنو ماكان مالكًا لنصاب ومن ال ديلك نصااب جيوز لو أن  اظتاضيأن أيخذ الزكاَة يف كان جيوز لو
درىٍم(،  مائيتروبيات )قيمة 39365.56الفضِة اآلن وىو  لذل سعر رأينا لكن لوو  أيخذ الزكاةَ 

و الروبياِت بنصاِب الفضِة لَيثبُت لنا أن ؾتب الزكاَة على  زكاة عروض التجارةقّدران نصاَب  يعٍت لو
ولكن يف  الكشخِص أن أيخذ الزكاَة، روبيات، يعٍت يف اظتاضي كان جيوز عِتذا39365.56من ديلك 

والروبيات بِنصاِب الفضِة  زكاة عروض التجارةالفضِة وبعد تقديِر نصاِب  بعد تغَت سعر اضتارل زمننا
يك ، بل عليك أن تدفع الزكاَة وأيضًا ستجُب عليك اِلضحية وأيضًا علخْذ الزكاةَ أت نقول لو : ال

 أن تدفع صدقَة الفطِر عن نفِسك وعن أىلك.
الكشخَص من صفِّ أخِذ الزكاِة وأذىْبناه لذل صفِّ ليتاِء الزكاِة وأيضًا لذل  يف اصتملة أخَرْجنا ىذا

لنا ليتاُء الفائدِة  بقيالسبِب ما  عِتذا ،ضًا لذل صفِّ وجوِب صدقِة الفطرِ صفِّ وجوِب اِلضحية وأي
 وِل.الق للفقراء أِبخِذ ىذا

كيف  ختلو عن ضرر الفقراِء وىذا ، لكن ىذه الفائدُة الأّما فائدة اظتساكُت فيمكن هبذا القولِ 
 " توقَّ كرائم أموال الناس":كرائِم أموال الناسِ أخِذ  عن  -صلى هللا عليو وسّلم–جيوز؟ حىت هنى النيب 

 .(147، صفحة 1987 - 1407)البخاري، 
درىٍم  مائيتملك أحٌد فضَة  لو ديكن أن ُيسأل أّن نفس اظتكشكلِة واقعٌة على نصاِب الفضِة مثالً و 

ُتذِىُبو لذل صفِّ ليتاِء الزكاِة وأيضًا لذل أيضًا و  لَُتخرُِج ىذه الفضُة مالَكها من صفِّ جبايِة الزكاةِ 
 صفِّ وجوِب اِلضحية وأيضاً لذل صفِّ وجوِب صدقِة الفطِر.

 ن سعرفجوابو أبالفضِة؟  اظتكشكلِة علينا أن نعرَف ما ىو السبُب لِنقِص سعرآلن أنيت لذل ىذه ا
زمننا اضتارل  ناُس اّدخاَر الفضِة يف بدأ ال بسبِب قلِِّة رغبِة الناِس لليها، حىت لو وطننا الفضِة نَقَص يف

 نتهي ىذه اظتكشكلُة، ِلذلك الكانوا يرغبون لليها يف اظتاضي  َلَتفُع سعُرىا يف اضتاِل حىت ت كما
روُن الفضَة أضر  للفقراءِ  صاَب الفضة اطتالصةِ يناسُب لنا أن نقوَل لن ن ، يعٍت لو أخذ الناُس يدخِّ

 تبقى ىذه اظتكشكلُة. فحينئٍذ ال

يف اِلصل خَته ِلن  لنا ىذا القوُل :" رأينا لذل أقوال الفقهاِء القدامى لَيظهر وأيضًا لو اثنيا:
لنا  رأينا لذل ىذا القوِل لَيظهرُ  ، اآلن لو(105)اظترغيناين، صفحة   تقدير قيم اِلشياء هبما سواء"الثمنُت يف
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والروبياِت أن يدَفَع الزكاَة منهما  زكاة عروض التجارة اطتياَر لذل مالِك نصابِ  عطيأن ىذا القول يُ 
ِجُب على مالك النصاِب ليتاَء الزكاِة و ي يعٍت أيضًا ىذا القول ال بثمِن الفضِة، بِثمن الذىِب أو

، بل يف ضوِء ىذا القوِل يثبت لو اطتياُر أن تدفع الزكاُة ابلنسبِة لذل الذىِب أو بنصاِب الفضِة الزماً 
 الفضِة.

ا اشًتى لن  :" عن أيب يوسف انّو يقّومها مبوال الفقهاء الُقدامى ىذا القولُ وأيضاً يظهر من أقاثلثا: 
 الغالِب"كان الثمن من النقوِد؛ ِِلنو أبلغ يف معرفة اظتالّيِة ولن اشًتاىا بغَت النقوِد قّومها ابلنقِد 

يف العصر  من الفضِة و الذىبِ  الغالبفّكران يف ىذا القوِل ليظهُر لنا أن  اآلن لو (280)الزيلعي، صفحة 
 الذىُب دون الفضِة. وىو  اضتاضر

"عن ػتمٍد أنّو يقومها ابلنقِد الغالِب على كلِّ حاٍل  :وأيضًا يظهر من أقوال الفقهاء القدامىرابعا: 
نقدَِّر نصاب زكاِة  وىذا القوُل أيضًا يقتضي أن ال (280)الزيلعي، صفحة  "كما يف اظتغصوِب واظتستهلك

 .زمننا اضتارلالتجارة والروبياِت بنصاِب الفضِة؛ ِِلن الفضة مغلوٌب يف عروِض 

:"واشًتاط النصاِب يف االبتداِء لتحقق الغناء وبعد  من أدّلِة الفقهاِء القدامى وأيضاً يظهرخامسا: 
العاّلمة اللكنوي  ، وذكر(103اين، صفحة )اظترغين عن التكشقيص )عن التجزئِة(" النصاِب يف السوائم حترزا

يف شرِحو:"واشًتاط النصاِب يف االبتداِء اخل جواب من قال النصاب يكشًتط يف االبتداِء فلم يكشًتط 
ِل حىت يصل جتُب الزكاُة يف اظتا ، يعٍت ال(210)اللكنوى، صفحة  فان اظتال كلو لغة فأجاب لِيتحقق الغناُء"

لنا أن  الفضِة لَيظهر رأينا لذل سعرِ  ، اآلن لوذُِكَر ىذا اضتد  لِتحقق الغٌت ىذا اظتاُل لذل حدٍّ معٍُت و
، يف اصتملة ىذا الدليُل أيضاً الغٌت ظتالِك قيمِة نصاِب الفضةِ حيصل  سعَرىا نقص يف اضتال حىت ال

ِِلن  الفضِة؛ والروبياِت بنصاِب سعر تجارةنصاب زكاة عروض النُقّدَر نصاب زكاِة  يقتضي أن ال
 حيصُل ِلمالِك سعرِىا يف صورِة الروبياِت ويف صورة العروِض.  الغٌت ال

بل  ،اطتالصةدرىٍم يف صورِة الفضِة  مائيتيُفهُم من ىذا، أن الغٌت أيضًا ال حيصُل ِلمالَك  لكن الو 
ِبسعر حيصل الغٌت لو  ال لكن، و طتالصةا يف الفضِة أن الغٌت حيصُل لو يف صورِة الفضةِ  مذىبنا
، اآلن ىذا القمحِ  ذلك نقص سعر من القمِح مّث بعد زيفق مائيتشخٍص  كان عند ، مثاًل لوالفضةِ 
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نقص معيارُىا يف نفِسها، ىكذا الفضُة  نقَص معياُر القمِح يف مقابِل اِلشياِء اِلخرى، لكن ما
جُب الزكاَة على و نقَص معياُر يف نفسها، ِلذلك ن ما نقص معيارُىا يف مقابِل اِلشياِء اِلخرى، لكن

درىٍم  مائيتجُب الزكاَة على من ديلك قيمَة و ن درىٍم من نفِس الفضِة، لكن ال مائيت رامن ديلك مقد
 ، ىذا ىو اضتد  الفاصُل بينهما.يف صورة الروبيات ويف صورة عروض التجارة من الفضةِ 

 ، نصاب عكشرينالغنم)نصاب  لنا أن اِلنصبَة اِلربعةَ  بِة لَيظهررأينا لذل مقاديِر اِلنص أيضًا لوو 
لكن اآلن  و ، القيمةة بينهن يف متساويالذىِب، نصاب الدراىم ونصاب اإلبل( كانْت  مثقاٍل من

يناسُب لنا أن نًتَك معياَر اِلنصبِة الثالثِة اظتذكورِة  الفضِة نقص يف اضتاِل، ِلذلك ال قيمةمرَّ أن  كما
 الفضِة فقط. مةقي وأنخذ

اُن ر من أدّلِة الفقهاِء القدامى أن نصاب زكاِة عروِض التجارِة والروبياِت سيقدّ  أيضا يظهرو : سادساا 
جعلنا سعَر نصاِب الذىِب معياراً  ِِلنّنا لو ؛(105)اظترغيناين، صفحة  بنصاِب الفضِة "احتياطاً ضِتقِّ الفقراِء"

جعلنا  حتصُل الفائدُة لذل الفقراِء ولكن لو فحينئٍذ ال الروبيات أوعروِض التجارِة نصاب  تقديرِ لِ 
الفائدُة لذل  حتصلفحينئٍذ والروبيات عروِض التجارِة زكاة  نصابِ  نصاَب الفضِة معيارًا لِتقديرِ 

نصاب زكاة عروض تقديِر ِلذلك ؾتعل نصاَب الفضِة معيارًا لِ  ِلهنا أرخص من الذىب، الفقراِء؛
 احتياطاً ضتقِّ الفقراِء.الروبيات و  التجارة
بنصاِب  عروض التجارة والروبياتفّكران يف ىذا االحتياط ليحصل لنا أن تقديَر نصاِب  اآلن لو

اشًتى شخٌص من  :مثالً  ِِلن االحتياط احتياطًا ضتقِّ الفقراِء؛ زمننا اضتارليناسُب يف  الفضِة ال
من القمِح، يف ىذه اضتالِة سنقول للبائِع أن تدفع حفنًة أو حفنتُت من القمِح  البائِع ستسَة كيلو

 زائداً على ستسِة كيلو احتياطاً ضِتقِّو ، ىذا أييت حتت االحتياط.
بنصاِب الفضِة ما يناسُب تقديُر نصاهبِ  كيف الونعرف   االحتياط يف حقِّ الفقراِء، اآلن سنأيت لذل

 أن سعر الفضِة نقص يف اضتاِل تقريباً  مرًّة أخرى ينا أن نذُكرَ لكن قبل ذلك علو لالحتياط، 
يف مقابِل  أضعافاً  8.448و  الغنمأضعافًا يف مقابِل 8.12أضعافًا يف مقابل اإلبل و11.43
من القمِح  نقوُل عِتذا البائِع أن تدفع يف ػتلِّ ستسة كيلو لو، اآلن الكالمِ  ذكِر ىذا بعد الذىب،
أو نقول لو :أن تدفع  ( 57.15=11.43×5) اإلبلِ  قيمةِ  ِح ابلنسبة لذلمن القم كيلو  57.15
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  ( 40.6=8.12×5) الغنمِة لذل بابلنس من القمِح يف ػتّل ستسِة كيلو كيلو  40.6لذل اظتكشًتي 
من القمِح ابلنسبِة لذل  كيلو  42.24أو نقول لو: أن تدفع يف ػتلِّ ستسِة 

 ؟ ىكذا حدثَ يف القمحِ  ي جُيَوِّز ىذا االحتياط، اآلن َمْن الذ(42.24=8.448×5)الذىبِ 
االحتياط  ىذا يف سعِر الفضِة يعٍت كان ىذا االحتياط يف اظتاضي مثل اضتفنِة، لكن اآلن تغَّت  التغَتُ 

من القمِح ابلنسبة  كيلو  40.6من القمِح ابلنسبة لذل اإلبِل وأيضًا لذل كيلو  57.15من اضتفنة لذل
وقوع التغَت  يف اصتملة بسببِ ، من القمِح ابلنسبة لذل الذىبِ  كيلو  42.24وأيضًا لذل الغنملذل 

احتياطا ضتق  بنصاِب الفضِة، يف العصر اضتاضرِ  نصاهبمايناسُب لنا أن نُقدِّر  ال الفاحش يف سعرىا
 .الفقراء

درىٍم ستسُة  مائيتفتتدى من كل  أيضًا يُذَكُر ىذا اضتديُث "يقّومها)عروض التجارة(و : سابعا
، مّث يُبٌت على ىذا ويُقاُل: لن نصاب زكاِة عروِض التجارِة والروبياِت (105 104)اظترغيناين، صفحة  اىم"در 

 ِِلن نصاهبما ثبت ابضتديِث. الفضِة؛ سُيقدَّران بسعر
أييت أحٌد ويقوُل لن ىذا وجدانه هبذا اِللفاِظ، لكن ديكن أي  بعد البحِث عن ىذا اضتديِث ماو 

ِِلن  ؛تاِب على ىذا اضتديِث ليس بصحيحٍ اضتديَث موجوٌد يف نصب الرّاية لكن االستدالُل هبذا الك
اِلصلّيِة ، أي ىذا الكتاُب لِتخريِج اِلحاديِث  مصادرىاالقارَئ لذل يُوِصَل  لكيىذا الكتاَب ُكِتَب 

اُم حىت قال اإلم ذا اِللفاِظ من اعتدايِة يف ىذا الكتابِ اليت يف اعتدايِة ،يعٍت ىذا اضتديُث نُِقَل هب
حديث غريب، ويف الباب أحاديث مرفوعة، وموقوفة، فمن  قلتُ ":ىذا اضتديثِ  الزيلعي يف آخر

م، 2008في، )الزيلعي اضتن اظترفوعة ما أخرجو أبو داود يف"سننو" عن جعفر بن سعد حدثٍت ُخبَ ْيِب"

لكن ظتّا وصلنا لذل سنن ، و ، يعٍت بُّت الزيلعي لنا مصدر ىذا اضتديِث لِنصَل لليو(375,376الصفحات 
أبلفاٍظ أخرى، وىي :"عن شُترَة بن ُجْنُدٍب قال أّما  وجدانه وجدانه هبذا اِللفاِظ بل أيب داود ما

)أبو داود السجستاين، صفحة  نُِعد  للبيع" الذيـُترِج الّصدقة من  كان أيمران أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعُد فإّن رسول اّلّل 

حىت ، (146ى ، صفحة  1344)البيهقي،  اضتديُث بنفِس اِللفاظ يف السنن الكربى ىذاوجدان وأيضًا ، (3
يف عروِض التجارِة يقومها لذل  -صلى هللا عليو وسّلم-ِلقوِل النيب الدين العيٍت: "ش: أي قال بدر



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

Route Educational & Social Science Journal 611 

Volume 6(6); June 2019 

 

 ومن رواه منهم"-رضي هللا تعاذل عنهم-يعرف من رواه من الصحابةِ  آخره، ىذا حديٌث غريب ال

 . (383)العيٍت، صفحة 
هبذا اِللفاظ ظتا ثبت بو أن نقّدَر  -مصلى هللا عليو وسلّ  –اضتديُث  من النيب ىذا كان  حىت لو

 قال مثال كما  ىاسعرِ  الفضِة يف العصر اضتاضِر بعد تغَتِ  نصاب عروِض التجارِة والروبياِت بسعر
، لكن  (120)ابن أيب شيبة، صفحة  تدفع من عكشرين مثقال ستسة دراىم : أنالمرأتوهللا بن مسعود  عبد

يقول أحٌد لّن ستسَة الدراىم كافّية من  تكفي يف العصر اضتاضر، حىت ال ما نرى أن اطتمسَة الك
 اضتاضِر، ولن ثبت ىذا ابِلثر. عكشرين مثقاٍل من الذىِب يف العصر

الكالم أن أدلَّة الفقهاِء الُقدامى ولن كان يقتضي يف عصرىم على  ايف اصتملة حصل لنا من ىذ
ِض التجارِة والروبياِت بنصاِب الفضِة، لكن يف زمننا اضتاضِر بعد تغَِت عرو زكاة نصاب  تقديرِ 

 بنصاِب الفضِة.  نصاهبما تقتضي على تقدير الىاسعرِ 
 

 توصلت من خالل ىذا البحث لذل النتائج اآلتية: اخلامتة:
 ب ومخمسة لبل أن سعر مائيت درىم كان يساوي يف اظتاضي بعكشرين مثقاٍل من الذى

أضعافًا يف مقابل اإلبل  11.43 سعر مائيت درىم نقص  ، ولكن نقصوأبربعُت شاة
زمننا اضتارل يف  يف مقابِل الذىب أضعافاً  8.448أضعافًا يف مقابِل الغنم و  8.12و

 ملسو هيلع هللا ىلص. -ابلنسبة لذل زمن النيب
  أي  اظتاضي أبنفع النصابُتأن الفقهاء قّدروا نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات يف

اخًتان نصاب زكاة عروض التجارة  سعرىابعد وقوع التغَت الفاحش يف ابلفضة، ولكن 
 .بنصاب الذىبوالروبيات 

 أضر للفقراء يف  صار أن تعيُت مقدار نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات بنصاب الفضة
 عصران اضتاضر ولن كان أنفع عتم يف اظتاضي.

  يف الروبيات ويف عروض التجارة كما كان يثبت يف أن الغٌت ال يثبت بقيمة نصاب الفضة
 اظتاضي.
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  أن الكشخص الذي ديلك مقدار مائيت درىم من الفضة اطتالصة نوجب الزكاَة عليو وخيرج
عروض مقدار ستسة دراىم ولكن ال نوجبها على من ديلك قيمة مائيت درىم يف صورة 

 الروبيات.التجارة و 
  زكاة عروض التجارة والروبيات بقيمة نصاب أن االحتياط ال يقتضي أن يقدر نصاب

 الفضة كما كان يقتضي يف اظتاضي.
 ال  بنصاب الفضة أن أقوال الفقهاء يف تعيُت مقدار نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات

 .اضتارل بقيمة نصاب الفضة يف عصران وجوب زكاهتمايقتضي أن 
 
 

 التوصيات:
   كبار علماء العادل حول ىذا اظتوضوع حىت ال بد لنا أن هنتم اصتلسات العلمية بُت

 .ضتارليتفقوا على تعيُت نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات يف عصران ا
 نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات  قاديرال بد لنا أن ؾتعل اظتنظمة اليت تبُّت لنا م

 على رأس كل السنة يف حالة تغَت أسعار اِلنصبة.
لدتام ىذا البحث و أدعو هللا تعاذل أن يوفقٍت طريق اعتدى بفضلو  أخَتا أزتد هللا تعاذل على

اطتاص، وكل ما بينت يف ىذا البحث وىو من توفيق هللا تعاذل، أّما اِلخطاء يف ىذا البحث 
 فهي مٍت والصواب من هللا تعاذل.
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 احلواشي
                                                           

 عملة ابكستانية 1
ىذه القرية تقع يف لقليم خيرب مختون خواه، كوىات،  ھدىربوكچ ُأِخَذ ىذا السعُر من القرية اليت يوجد فيها كثٌَت من اإلبل ، اشتها 2

 قريباً من شكر دره، ابكستان.
 نفس البلد. أخذ ىذا السعر من 3
 ىذا ىو الوزن اظتعروف لِعكشرين مثقال من الذىب ابصترام يف وطننا ابكستان. 4
روبيات، وقيمة أربعُت شاة  371912.472روبيات، وقيمة عكشرين دينار ىي 450000يعٍت أن قيمة ستسة لبل حاليا ىي  5

 بُت ىذه اِلنصبة الثالثة. روبيات، حصل من ىذا الكالم أن قيمة عكشرين دينار ىي اظتتوسطةَ  320000ىي 
كان نصاُب اِلبقار ُحَدد زائداً من بقيِة اِلنصبِة حىت ال جتب شاة واحدٌة يف الثالثُت بقرة ،بل جتب تبيعة، حىت لو كان نصابو   6

 متساواي ابِلنصبة الباقية َلوجبْت شاٌة فيو، كما جتُب يف البقية اِلنصبِة.


