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١١٥١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  يل ىل مل خل

  )ة المعاصرة واثرها في نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايير النقاو( 

  عبداهللا بن سعيد بن عبداهللا آل ناصر/ إعداد الدكتور
جامعة الملك  - قسم الفقه –عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة واصول الدين 

  خالد

  . يتكون من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة
ســـباب اختيـــاره، والدراســـات الـــسابقة، فاملقدمــــــة تـــشمل أمهيـــة املوضـــوع، وأهدافـــه، وأ

يف بيــان حقيقــة النــصاب والــذهب وعـــايري : والتمهيــــــد. ومــنهج البحــث، وخطــة البحــث

  النقاوة املعاصرة  
  .مقدار نصاب الذهب النقي وقدره باملوازين املعاصرة: املبحث األول

  . مقدار نصاب الذهب غري النقي: املبحث الثاين

   الذهب بعضه ببعض مبعايري النقاوة  بيع الذهب:املبحث الثالث
  .اخلامتة وتشمل أهم النتائج والتوصيات  وفهرس  املراجع وفهرس املوضوعات

 :وقد خلصت اىل النتائج التالية

 .معايري الذهب املعاصرة مقسمة حبسب نقاو�ا إىل أقسام عديدة - ١
 .وان لكل معيار نصاب حمدد بالغرام - ٢

ًا باخلـــالص متفاضـــالًحتـــرمي بيـــع الـــذهب املغـــشوش غـــشا يـــسري - ٣ فـــال بيــــاع   ً

 الذهب األقل نقاوة باالعلى نقاوة 
ـــع املغـــشوش بعـــضه بـــبعض إذا تـــساويا يف الغـــش  - ٤ فيجـــوز بيـــع   ،جـــواز بي

 مــن ٢٢  بعيــار ٢٢الـذهب مبثلــه إذا كــان يــساويه يف النقـاوة فيبيــع عيــار 

 .غري تفاضل وكذا يقال يف بقية املقاييس
فـــصوص واجلـــواهر الثمينـــة حـــال جيـــب إزالـــة مـــا يـــزين بـــه الـــذهب مـــن ال -  ٥

 .إىل  غري ذلك من النتائج.الوزن

   معايري معاصرة – نصاب – قرياط – عيار –نقاوة :الكلمات المفتاحية
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١١٥٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

Abstract 

 
The criteria of contemporary purity (fineness) and its impact on the 

nisāb (the minimum amount that a Muslim must have before being 
obliged to zakat) of gold and selling it by its similar type  

A study prepared by 
Dr. ABDULLAH SAEED AL NASSER 

Assistant Professor at College of Sharia and Fundamentals of 
Religion 

King Khalid University 
 
All praise is due to Allah. May blessings and peace be upon the 

Messenger of Allah, and upon his family, his companions, and those 
who follow him..  

Since the quality of the gold industry and conformity of this industry 
with accurate control, it has become a global standard agreed upon in 
all countries of the contemporary world, hence I chosen the subject: 
(The criteria of contemporary purity and its impact on the nisāb (the 
minimum amount that a Muslim must have before being obliged to 
zakat)) of gold and selling it by its similar type). The importance of the 
subject and the reasons for choosing it are as follows: 

١) The close relationship between the subject and the obligation 
of zakat, which is one of the greatest pillars of Islam. 

٢) The need for people to know what they should and should not 
do in the zakat of this precious metal and sell it by which both 
men and women deals.  

٣) That this subject is very relevant to the practical reality in the 
lives of people and therefore there is an urgent need for 
studying it.  

٤) This subject - according to my knowledge – was not 
investigated earlier and thus its issues and questions were not 
studied.  

٥) The importance of this research in highlighting the efforts of 
former jurists in demonstrating the provisions of religion 
properly and the validity of Islamic jurisprudence and its ability 
to keep pace with development. 

The research consists of an introduction, a preface, three topics and a 
conclusion 

 



       

 

 
  

 
 

١١٥٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

The introduction includes the importance of the subject, its 
objectives, the reasons for choosing it, the previous studies, the 
research methodology, the research proposal and the preface in 
demonstrating the reality of the nisāb (the minimum amount that a 
Muslim must have before being obliged to zakat) of gold and 
contemporary purity standards. 

 
The first topic: The amount of the nisāb (the minimum amount that a 

Muslim must have before being obliged to zakat) of pure gold nesab 
and its weight in contemporary scales 

The second topic: The amount of the nisāb (the minimum amount 
that a Muslim must have before being obliged to zakat) of non-pure 
gold. 

The third topic: selling gold with gold using purity standards 
The conclusion includes the main findings (conclusions), 

recommendations, index of references and index of topics 
١. The following findings have come to the conclusion that 

contemporary gold standards are divided according to their 
purity into many sections. 

٢. Each criterion has a nisāb (the minimum amount that a Muslim 
must have before being obliged to zakat) specified in grams. 

٣. The criminalization of the sale of adulterated gold is not easy, 
but the pure gold is not sold with the highest purity. 

٤. It is permissible to sell adulterated gold with adulterated gold if 
they are both equal in forgery. It is permissible to sell gold in 
the same way if he equates it with purity namely selling ٢٢ 
karat gold with ٢٢ karat gold without differentiation and the 
same shall apply to all scales.  

It is necessary to remove from ornaments and precious jewels when 

weight that can affect the actual weight of gold and many other 

findings.  
Keywords: Purity - Caliber - Carat - Quorum - Contemporary 

Standards 
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١١٥٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  يل ىل مل خل

  املقدمـــــــةاملقدمـــــــة

ـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن ،إن احلمـــد هللا  حنمـــده ون

 وأشــهد أن ال ، ومــن يــضلل فــال هــادي لــه، مــن يهــده اهللا فــال مــضل لــه،ســيئات أعمالنــا

 وعلــى آلــه وصــحبه ً وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله ،إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه
  : ًكثريا، أما بعدًوسلم تسليما 

وهـي مـستوعبة لكـل جديـد مواكبـة ، فالشريعة اإلسـالمية قـد اسـتوعبت األحكـام 

   .يف ذلك التطور الصناعي الدقيق
أصـبح ، وخـضوع هـذه الـصناعة لـضبط دقيـق ، الـذهب  ومن ذلك جـودة صـناعة

ُمعيارا عامليا ي ً ة للنظـر مـن هنـا كانـت احلاجـة داعيـ، تفق عليـه يف كـل دول العـامل املعاصـر ً

بــالنظر إىل تلــك املقــاييس واملعــايري العلميــة ومــن وبيعــه جبنــسه وذلــك يف نــصاب الــذهب 
  ).وبيعه جبنسه  نصاب الذهب ثرها يفأمعايري النقاوة املعاصرة و (:خرتت موضوعاهنا 

  . أن ييسر ملا هو خري يف الدنيا واآلخرة،هذا وأسأل اهللا تعاىل

  أمهية املوضوعأمهية املوضوع : :  
 املوضـــوع وبـــني فريـــضة الزكـــاة الـــيت هـــي مـــن  أعظـــم أركـــان العالقـــة الوثيقـــةبني - ١

  .اإلسالم

ا جيــب علــيهم ومــا ال جيــب يف زكــاة هــذا املعــدن النفــيس حاجــة النــاس لبيــان مــ - ٢
  .الذي يتعامل به الرجال والنساء على حد سواءوبيعه 

 فكانــت احلاجـــة ، يف حيــاة النــاس،أن هــذا املوضــوع ذو صــلة بــالواقع العملــي - ٣

 .ماسة لدراسته

  أسباب اختيـــارهأسباب اختيـــاره : :  

  .ما تقدم يف أمهية املوضوع - ١

 يبــــني حكـــــم  مل يكتــــب فيـــــه حبــــث - حـــــسب اطالعــــي -أن هــــذا املوضــــوع  - ٢
 .مسائله

ملــا هلــذا البحــث مــن أمهيــة يف إبــراز جهــود الفقهــاء الــسابقني يف بيــان أحكــام  - ٣

 .وصالحية الفقه اإلسالمي وقدرته على مواكبة التطور، الدين خري بيان 



       

 

 
  

 
 

١١٥٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  ععهدف املوضوهدف املوضو : :  
 ، م بيـــع بعـــضه بـــبعض او أحكـــبنـــصاب الـــذهب مبعـــايريه املعاصـــرة حتـــصيل العلـــم 

وســد احلاجــة املاســة يف ذلــك، ممــا لــه األثــر البــالغ يف الواقــع العملــي للمكلــف، فتطــئمن 

  .ملا تربأ به ذمتهنفسه بإصابة 

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة : :  

 مـسائله  بدراسـة فقهيـة مـستقلة جتمـع- حـسب اطالعـي -مل حيظ هذا املوضـوع 

  .وشوارده
طالع علـــى فهـــرس مكتبــة جامعـــة اإلمـــام املركزيــة، ومكتبـــة املعهـــد وقــد قمـــت بــاإل

، وغريهــــــا مــــــن اجلامعــــــات  ، وجامعــــــة أم القــــــرى، واجلامعــــــة اإلســــــالمية،العــــــايل للقــــــضاء

واإلطالع على ا�الت والدوريات ومل أجـد مـن تناولـه بالبحـث فعقـدت العـزم علـى حبثـه 
  .السدادًسأال اهللا التوفيق و

  منهج البحثمنهج البحث : :  

  :  يتبني فيما يلي- إن شاء اهللا تعاىل -املنهج الذي سأتبعه يف هذا البحث 
ًر املــسألة املــراد حبثهــا تــصويرا دقيقــا قبــل بيــان حكمهــا ليتــضح املقــصود مــن ّأصــو - ١ ً

  .دراستها

تفـاق ق اإل مع توثيـ،تفاق أذكر حكمها بدليلهاإذا كانت املسألة من مواضع اإل - ٢
 .ملعتربةمن مظانه ا

 : إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع ما يلي - ٣

 إذا كــان بعــض صــور املــسألة حمــل خــالف وبعــضها حمــل ، حتريــر حمــل اخلــالف-أ 
  .اتفاق

 ويكـون عـرض ، وبيـان مـن قـال �ـا مـن أهـل العلـم، ذكـر األقـوال يف املـسألة-ب 

  .جتاهات الفقهيةاخلالف حسب اإل
ـــربةقتـــصار علـــى املـــذاهب الف اإل-ج ـــة املعت ـــة بـــذكر أقـــوال الـــسلف ،قهي  مـــع العناي

  .لك �ا مسلك التخريج أقف على املسألة يف مذهب ما فسأس وإذا مل،الصاحل

  . توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه-د 
 ، وذكـر مـا يـرد عليهـا مـن مناقـشات، مع بيان وجه الداللـة، ذكر أدلة األقوال-هـ

  .وما جياب به عنها ما أمكن

  . إن وجدت. وذكر مثرة اخلالف، مع بيان سببه،الرتجيح -و 



       

 

 
  

 
 

١١٥٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .عتماد على أمهات املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق واجلمعاإل - ٤
  .ستطرادلرتكيز على موضوع البحث وجتنب اإلا - ٥

  .العناية بضرب األمثلة وخباصة الواقعية - ٦

  .جتنب ذكر األقوال الشاذة - ٧
  .يا مما له صلة واضحة بالبحثّالعناية بدراسة ما جد من القضا - ٨

  .ترقيم اآليات القرآنية وبيان سورها - ٩

ــــشأن يف درجتهــــا،ختــــريج األحاديــــث - ١٠ ــــان مــــا ذكــــره أهــــل ال  إن مل تكــــن يف ، وبي
  .ٍالصحيحني أو يف أحدمها فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها

  .ختريج اآلثار من مصادرها األصلية - ١١

  . وشرح الغريب،التعريف باملصطلحات - ١٢
  . واإلمالء وعالمات الرتقيم،ناية بقواعد اللغة العربيةالع - ١٣

 مـع إبـراز أهـم النتـائج ، يعطـي فكـرة واضـحة عمـا تـضمنهللبحثأختم مبلخص  - ١٤

  .فيه
  .الرتمجة لألعالم غري املشهورين - ١٥

  :  بالفهارس الفنية املتعارف عليها وهيالبحثإتباع  - ١٦

  . فهرس املصادر واملراجع- -
  . فهرس املوضوعات-

  

  



       

 

 
  

 
 

١١٥٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  

  البحث البحثخطةخطة ::    

  . وخامتةمباحث وثالثةيتكون البحث من مقدمة ومتهيد 

 والدراسـات الـسابقة، ، وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، وتشمل أمهيـة املوضـوع:ةةــــــاملقدماملقدم 
  . وخطة البحث،ومنهج البحث

 ــــالتمهيالتمهي ــــــ  وفيـــه ثالثـــة وعـــايري النقـــاوة املعاصـــرة  النـــصاب والـــذهب يف بيـــان حقيقـــة :ددــ

  : مطالب
   ً.تعريف النصاب لغة واصطالحا: املطلب األول

  ً.تعريف الذهب لغة واصطالحا: املطلب الثاين

  . معايري نقاوة  الذهب املعاصرة: املطلب الثالث

  ::وفيه مطلبانوفيه مطلبانمقدار نصاب الذهب النقي وقدره باملوازين املعاصرة مقدار نصاب الذهب النقي وقدره باملوازين املعاصرة : : املبحث األولاملبحث األول

  .مقدار نصاب الذهب النقي باملقاييس األصيلةمقدار نصاب الذهب النقي باملقاييس األصيلة: : املطلب األولاملطلب األول

  .مقدار نصاب الذهب النقي باملقاييس احلديثة:  الثاينطلبامل
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١١٥٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  

  

  

  

  

  التمهيــد 
  يف بيان حقيقة نصاب الذهب ومقاييسه املعاصرة

  
  - :وفيه ثالثـة مطالب

  تعريف النصاب لغة واصطالحا: املطلب األول.ً   

  ًتعريف الذهب لغة واصطالحا: املطلب الثاين.  

  معايير نقاوة  الذهب المعاصرة: املطلب الثالث .  

  

  

  

  



       

 

 
  

 
 

١١٥٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 ًتعريف النصاب لغة واصطالحا: المطلب األول.
 

 تعريف النصاب لغة: الفرع األول. 

ـــصاد والبـــاء أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى إقامـــة شـــيء:النـــصاب وإهـــداف يف    النـــون وال

، ونــصاب الــشيء أصــله ، وغبــار منتــصب مرتفــع ، يقــال ناقــة نــصباء مرتفعــة ، اســتواء 
ومسي بذلك ألن نصله إليه يرفع وفيه ينصب ويركـب كنـصاب الـسكني والـسيف وغريمهـا  

  .)١(النصاب أي ارتفع إليه وبلغ املال ، 
 تعريف النصاب اصطالحاً : الفرع الثاني. 

  الناظر يف تعاريف الفقهاء للنصاب جيد أ�ا متقاربة 

  .)٢(" القدر الذي جيب فيه الزكاة إذا بلغه  " :عرفه احلنفية بأنه

  .)٣(" القدر الذي إذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة  "  :عرفه املالكية  بأنه 

   .)٤("القدر املعترب لوجو�ا  " :الشافعية بأنهعرفه 

أما الفقهاء احلنابلة فلم أجد هلم تعريف للنصاب لكـنهم تنـاولوه مبعنـاه وهـم يف تعبـريا�م 

  .)٥(الخيرجون عن تعريفات املذاهب األخرى

  .ًالقدر املعترب شرعا لوجوب زكاة املال إذا بلغه:ومماسبق ميكن أن يقال أن النصاب  هو

  
 

: ، حتقيــق]هـــ٣٩٥ت [ أليب احلــسني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، ،معجــم مقــاييس اللغــة:ينظــر  )١(
لــسان العــرب حملمــد بــن مكــرم بــن ، )٥/٤٣٤(ر اجليــل، بــريوت عبدالــسالم حممــد هــارون، دا

 .)١/٧٦١(، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل ]هـ٧١١ت [منظورم األفريقي املصري 

 ).٢/٢٦٣(٢:   دار الكتاب االسالمي ط، البحر الرئق البن جنيم   )٢(

 ).٢/٢٥٥ (٣ط، دار الفكر، مواهب اجلليل للحطاب    )٣(

 ).٢/٤( هـ  ١٤١٥دار الفكر ، ي على املنهاج لسليمان البجريمي حاشية البجريم  )٤(

املبـدع يف شـرح ، ) ٣/٤٤٢( ه  ١٤٠٥ ٤عامل الكتـب ط ، الفروع حملمد بن مفلح : ينظر  )٥(
حممـد حـسن : ، حتقيـق]هــ٨٨٤ت[املقنع، أليب إسحاق إبراهيم بـن حممـد بـن مفلـح احلنبلـي 

شــرح ) ٢/٢٩٤. (هـــ١٤١٨ الطبعــة األوىل،  بــريوت،-حممــد إمساعيــل، دار الكتــب العلميــة 
 .)٢/٣٧٣( ه ١٤١٣ ١دار العبيكان ط،الزركشي حملمد بن عبداهللا الزركشي 



       

 

 
  

 
 

١١٦٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 تعريف الذهب لغة واصطالحا: ب الثانيالمطل.ً 

 تعريف الذهب لغة: الفرع األول. 

ِّوقيــل الــذهب أعــم مــن التــرب ألنــه خمــتص مبــا  ، )١(ِّ معــدن مثــني و هــو التــرب:الــذهب ّ
ّوكـل مـا مــوه ، ولـذا يـذكر ويؤنــث، و القطعـة منـه ذهبــة  ، )٢(يف املعـدن ومل يـضرب بعــد   ُ

 :ويقـــال، هيب واحـــد وهـــو التمويـــه بالـــذهب و اإلذهـــاب والتـــذ، بالـــذهب فقـــد أذهـــب 

وفــرس مــذهب إذا علــت محرتــه صــفرة ، ذهبــت الــشيء فهــو مــذهب إذا طليتــه بالــذهب 

 كميــت : ويقــال.واألنثــى مذهبــة وإمنــا خــص األنثــى بالــذكر أل�ــا أصــفى لونــا وأرق بــشرة
 مـذهب للــذي تعلــو محرتــه صــفرة فــإذا اشــتدت محرتــه ومل تعلــه صــفرة فهــو املــدمى واألنثــى

  .     )٣(مذهبة

 تعريف الذهب اصطالحا: الفرع الثاين.ً 

عنــــد التأمــــل يف كــــالم الفقهــــاء عنــــد حــــديثهم عــــن الــــذهب فإنــــه يــــرى أ�ــــم اليتناولونــــه 

ومــنهم مــن يعرفــه بتعــاريف ال ،   إال لــشهرته ومعرفتــه - واهللا أعلــم -بــالتعريف ومــا ذاك 
عنـــاه فمـــن ذلـــك ماجـــاء يف ختـــرج عـــن املعـــىن اللغـــوي وإن كـــان الخيلـــو مـــن ضـــبظ ودقـــة مل

 أي احلجــــر :نــــصاب الــــذهب: "   قــــال-عنــــد ذكــــر نــــصاب الــــذهب-  )٤(جممــــع األ�ــــر

  ."ًاألصفر الرزين مضروبا كان أو غريه 

  
 

 ).١/٣٩٤(لسان العرب : ينظر  )١(

م  ١٩٦٦-١٣٨٦للـسيد حممـد مرتـضى الزبيـدي، مطـابع صـادر، بـريوت   تاج العـروس: ينظر  )٢(
)٢/٤٥١.( 

  ن أيب بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي صحاح حملمـــد بـــخمتـــار الـــ، )١/٣٩٤(لـــسان العـــرب : ينظـــر  )٣(
، ) ٩٤(يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل : ، حتقيق]هـ٧٢١ت [

 ).٢/٤٥١(تاج العروس  

)١/٢٠٥ (  )٤.( 



       

 

 
  

 
 

١١٦١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .)١(معايير نقاوة  الذهب المعاصرة: المطلب الثالث

  

ـــة الـــيت حتتـــاج إىل معـــادن آخـــرى   ، حنـــاس ، فـــضة (يعتـــرب الـــذهب مـــن املعـــادن اللدن
ولــذا كلمــا كثــرة هــذه املعــادن ،  ختلــط �ــا لــيمكن تــشكيلها و صــياغتها  و)البالديـوم

يف الــذهب أمكــن للــصاغة صــياغته بأشــكال دقيقــة وكلمــا كانــت نــسبها قليلــة كــان 

، مـــن الـــصعب متاســـك الـــذهب ليـــصاغ منـــه أشـــكال و قطـــع تتـــسم باحلرفيـــة والدقـــة 
 )٢ ()العيــــار( :ومــــن هنــــا كانــــت نقــــاوة الــــذهب يف واقعنــــا املعاصــــر اليــــوم مبــــا يــــسمى

ًوأصبحت مضبوطه مبعايري دقيقـة عامليـا يعـرف مـن كـل عيـار مقـدار الـذهب ومقـدار 
فـــإن  ، )٣(ومـــن خـــالل جملـــس الـــذهب العـــاملي، مـــا أضـــيف إليـــه مـــن معـــادن أخـــرى 

  :معايري الذهب املعاصرة مقسمة حبسب نقاو�ا إىل أقسام عديدة

  

ايل النقـــاوة فـــإن نـــسبة مـــا وهـــذا القـــسم يعـــد عـــ ، )٤( قـــرياط٢٤ عيـــار :القـــسم األول
ًخيلط معه معادن أخرى لتقويته يعتـرب قليـل جـدا تقـدر جبـرام

 جـرام   )١(يف كـل كيلـو )٥(

  .) %٩٩.٩٠( :ولذا تعتربنسبة الذهب يف هذا العيار هي

  
 

،  نظــام املعــادن الثمينــة واألحجــار الكرميــة باململكــة العربيــة الــسعودية :ينظــر يف هــذا املطلــب  )١(
وقــــــرار وزارة التجــــــارة  ، ١٤٠٣ / ٧ / ١٠ وتــــــاريخ ٤٢/  م :املرســــــوم امللكــــــي رقـــــماملتـــــوج ب

،  هـ١٤١٩ ٢/ ٢٠ وتاريخ ٥٨٨/ ٨/ ١٦/ ٣٣ :والصناعة باململكة العربية السعودية  رقم
 ٥٢٠٥ :واملـــادة الثانيـــة مـــن قـــرار وزارة التجـــارة والـــصناعة باململكـــة العربيـــة الـــسعودية   رقـــم

واملــادة الــسادسة مــن قــانون العيــارات القانونيــة للمعــادن الثمينــة ،  هـــ ١٤٢٦ /٢٠/٥وتــاريخ 
 ٢٠٠٢ لـــسنة ١٥ : واملعـــدل بالقــانون رقـــم١٩٧٦ لــسنة ٦٨ :جبمهوريــة مـــصر العربيــة  رقـــم

 .  www.gold.org  م  وموقع جملس الذهب العاملي ٢٠٠٢ / ٥ / ١٥الصادر يف 
 ما جعل فيها من )يار الدراهم والدنانريوع( والعيار و املعيار الذي يقاس به غريه ويسوى   )٢(

 : ويقدر أمر العيار الذي وقع االتفاق عليه ينظر)ومنه(الفضة اخلالصة أو الذهب اخلالص 
 ).٣٣٤ (:املغرب صفحة

  www.gold.org: ينظر  )٣(
حتويــــل املــــوازين واملكاييــــل : جــــرام ينظــــر) ٢١٢٥(هــــو نــــصف دانــــق ويــــساوي اجلــــرام : ينظــــر  )٤(

 ).٢٤(عبد اهللا املنيع  صفحة . ملقادير املعاصرة دالشرعية إىل ا
املعجم الوسيط :اجلرام وحدة من وحدات الوزن تساوي جزءا من ألف من الكيلو جرام ينظر  )٥(

 ).١/١١٨(دار الدعوة حتقيق جممع اللغة  ، ألمحد الزيات وآخرون 



       

 

 
  

 
 

١١٦٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .) %٩٩.٩٠( :تعتربنسبة الذهب يف هذا العيار هي

 جـــرام مـــن الـــذهب النقـــي يف كـــل ٩١٦,٦ : قـــرياط  وحيـــوي٢٢ عيـــار :القـــسم الثـــاين

  .كيلو جرام

 جرام من الـذهب النقـي يف كـل كيلـو ٨٧٥ :اط  وحيوي قري٢١ عيار :القسم الثالث
  .جرام

 جــرام مـن الـذهب النقـي يف كـل كيلــو ٧٥٠ : قـرياط  وحيـوي١٨ عيـار :القـسم الرابـع

  .جرام

جـرام مـن الـذهب النقـي يف كـل ٥٨٣,٣٣ : قرياط  وحيوي١٤ عيار :القسم اخلامس

  .كيلو جرام

لـذهب النقـي يف كـل كيلـو جـرام مـن ا٣٧٥ : قـرياط  وحيـوي٩ عيـار :القسم الـسادس
  .جرام

فـإن ، ًوإن كانت الدول ختتلف فيمـا يعتـرب منهـا قانونيـا ، ًهذه املقاييس املعتربة عامليا 

  .ًكثريا من الدول ال تعترب اإل ما كان ذي نقاوة عالية

  

  

  

  

  
=  
اجلرام فتعين ألفا منهما  كلمة إذا أفردت دلت على ألف وتركب مع غريها مثل املرت و:الكيلو  )١(

 املعجم :يقال كيلو مرت وكيلو جرام ويقال عشرون كيلو مرتات وثالثة كيلوجرامات ينظر
 ).٨٠٨ / ٢(الوسيط 



       

 

 
  

 
 

١١٦٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  ..مقدار نصاب الذهب النقي وقدره باملوازين املعاصرةمقدار نصاب الذهب النقي وقدره باملوازين املعاصرة: : املبحث األولاملبحث األول
ًدراسة الدقيقة حيسن بنا أن نتناول أوال مقدار نصاب الذهب لتناول هذا املبحث بال 

    .والذي سيبىن عليه احلكم يف املوازين املعاصرة، النقي باملقاييس األصيلة 

 مقدار نصاب الذهب النقي بالمقاييس األصيلة: المطلب األول. 

   :اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال

  . األقوال يف املسألة:ًأوال

  :لف الفقهاء يف نصاب الذهب النقي على ثالثة أقوالاخت

ً نصاب الذهب النقي عشرون مثقاال :القول األول
)١(.  

   )٣( واملالكية)٢(وإليه ذهب احلنفية
  
 

دينــار والــدينار عــشرون قــرياط والقــرياط مخــس :  مل يتغــري يف جاهليــة وال اســالم وهــو:املثقــال  )١(
أليب عمـر عثمـان   : تبيـني احلقـائق: ينظرً جراما٤,٢٥شعريات و باملقاييس املعاصرة  املثقال 

، ) ٢٧٨/ ١(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية ]هـ٧٤٣ت [بن علي الزيلعي احلنفي 
، املكتبـــة ]هــــ٧٧٠ت [يف غريـــب الـــشرح الكبـــري، ألمحـــد بـــن حممـــد الفيـــومي   املـــصباح املنـــري

وة التاسعة لقضايا الزكاة الند،  ) ٢/٣٥٦(املبدع ، ) ٢٠٠( بريوت، الطبعة األوىل -العلمية 
 .)٥٣٥(املعاصرة ص 

شـــــــرح الكــــــايف، أليب بكـــــــر حممـــــــد بـــــــن أمحــــــد بـــــــن أيب ســـــــهل السرخـــــــسي   املبـــــــسوط: ينظــــــر  )٢(
يف   بـــدائع الـــصنائع، ) ٢/١٩٠(م ١٩٨٩ -هــــ ١٤٠٩، دار املعرفـــة، بـــريوت، ]هــــ٤٩٠ت[

 الكتــب ، دار]هــ٥٧٨ت[ترتيـب الـشرائع، أليب بكـر بــن مـسعود بـن أمحـد الكاســاين احلنفـي 
العناية شرح اهلداية، حملمد ، ) ٢/١٨. (م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمية، بريوت، الطبعة الثانية 

،  ) ٣/٣٧٥. ( بــريوت، الطبعــة األوىل-، دار الفكــر]هــ٧٨٦ت [بـن حممــود البــابريت احلنفــي 
ن رد احملتار على الدر املختار، شرح تنوير األبصار، حملمد أمني بن عمر عبدالعزيز الشهري باب

 ).٢/٢٩٥(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ بريوت، -، دار الكتب العلمية ]هـ١٢٥٤ت [عابدين 

املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرمحن : ينظر  )٣(
. م١٩٩٥ -هـــــــــ ١٤١٥ بــــــــريوت، الطبعــــــــة األوىل، -بــــــــن القاســــــــم، دار الكتــــــــب العلميــــــــة 

، دار ]هــ٤٧٤ت [أليب الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي املنتقـى شـرح املوطـأ ، ) ١/٣٠٢(
املقــدمات واملمهــدات أليب الوليــد حممــد بــن ، ) ٢/٩٥. (الكتــاب اإلســالمي، الطبعــة الثانيــة

ــــــن احلمــــــد القــــــرطيب املــــــالكي  .  ه١٤٠٨دار الغــــــرب االســــــالمي الطبعــــــة  االوىل ، أمحــــــد ب
مــد بــن يوســف املــواق املــالكي التــاج واإلكليــل ملختــصر خليــل، أليب عبــداهللا حم، ) ١/٢٨٢(
 .)٣/١٣٧(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ]هـ٨٩٧ت[



       

 

 
  

 
 

١١٦٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

     .)٢( واحلنابلة)١(والشافعية

   .ً نصاب الذهب النقي  أربعون مثقاال:القول الثاين

  .)٥(والظاهرية ، )٤) (٣(وإليه ذهب احلسن البصري

  

 نصاب الذهب معترب بنصاب الفضة فما بلغ قيمته نـصاب الفـضة :القول الثالث

  .وجبت فيه الزكاة

   ، )٧(وطاؤوس، )٦(وإليه ذهب بعض السلف كعطاء

  
  
 

هــ ١٤١٠، دار املعرفة، عـام ]هـ٢٠٤ت [األم أليب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي : ينظر  )١(
[ احلاوي أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاردي الـشافعي ، ) ٨/١٤٥. (م١٩٨٣ -

لي معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة ع: ، حتقيق]هـ٤٥٠ت 
ـــــووي، ، ) ٤/٢٦٩(هــــــ ١٤١٩األوىل،  ـــــن شـــــرف الن ـــــدين ب ـــــا حمـــــي ال ت [ا�مـــــوع أليب زكري

 ).٥/٤٨٧( .، املطبعة املنريية، الطبعة األوىل]هـ٦٧٦

نــصاف اإل، ) ٢/٣٥٦(املبــدع ، ) ٤/١٢٩(الفــروع ، ) ٤/٢١٢(املغــين البــن قدامــة : ينظــر  )٢(
)٧/٦(. 

وكان سيد أهل زمانه علما هو احلسن بن أيب احلسن يسار أبو سعيد موىل زيد بن ثابت:     هو)٣(
 ).٤/٥٨٨( سري أعالم النبالء : هجرية    ينظر١١٠تويف سنة ، ً            وعمال فصيحا 

 ه ٥٠٢حبر املذهب يف فروع مـذهب الـشافعي لعبـد الواحـد بـن امساعيـل الرويـاين ت : ينظر  )٤(
البيان أليب احلـسني حيـىي بـن أيب ، ) ٤/١٤٩ (.ه١٤٢٣حياء الرتاث بريوت ط االوىل دار ا

قاســـم حممـــد النـــوري، دار : ، حتقيـــق]هــــ٥٥٨ت [اخلـــري بـــن ســـامل العمـــراين الـــشافعي اليمـــين 
 .)٤/٢١٢(املغين البن قدامة ،) ٣/٢٨٢( هـ١٤٢١املنهاج، بريوت، الطبعة األوىل، 

، دار الفكر، ]هـ٤٥٦ت [ حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي احمللى باآلثار، أليب: ينظر  )٥(
 ).٤/١٧٢( .بريوت

أسلم وكان مفلفل الشعر أسود أفطس أشل أعور مث ، أبو حممد عطاء بن أيب رباح : هو  )٦(
مات ، عمي وكان موىل فهر قتادة أعلم الناس باملناسك عطاء وال يفيت يف املناسك االهو 

 / ١(   طبقات الفقهاء :ل  مات سنة أربع عشرة ومائة ينظرسنة مخس عشرة ومائة وقي
٥٧(. 

أبو عبد الرمحن طاووس بن كيسان اليماين موىل ابناء الفرس وكان فقيها جليال قال : هو  )٧(
 طبقات :خصيف اعلمهم باحلالل واحلرام طاووس مات مبكة حاجا سنة ست ومائة  ينظر

 .)٦٥ /١(الفقهاء 



       

 

 
  

 
 

١١٦٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  . )٢)(١(والزهري

  . أدلة األقوال واملناقشاتً:ثانيا

  .أدلة القول األول

وسـلم كـان أن النـيب صـلى اهللا عليـه  " ، وعائشة،حديث  ابن عمر: الدليل األول
  .)٣( ) ومن األربعني دينارا دينارا،يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار

ــــــذهب وأنــــــه عــــــشرون :وجــــــه الداللــــــة ــــــنص علــــــى نــــــصاب ال  أن احلــــــديث فيــــــه ال
ًدينارامضروبني أو غري مضروبني 

)٤(.   

   :الدليل الثاين

ليــك ولــيس ع( :حــديث علــي رضــي اهللا عنــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

  . )٥() شيء يعين يف الذهب حىت يكون لك عشرون دينارا

  ً. احلديث نص يف وجوب الزكاة يف الذهب ببلوغه عشرون دينارا:وجه الداللة

   :               اإلمجاع من وجهني:الدليل الثالث

أن ذلـــــك مـــــذهب علـــــي     :                                  اإلمجـــــاع الـــــسكويت مـــــن الـــــصحابة ووجـــــه ذلـــــك :    األول
 رضـي اهللا عـنهم -ولـيس هلـم يف الـصحابة وعائشة  وابن مـسعود  وأيب سـعيد اخلـدري   

  
 

ن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن حممد بن مسلم ب: هو  )١(
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب اإلمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي 
 .الزهري املدين نزيل الشام من أعلم الناس تويف الزهري سنة أربع أو ثالث وعشرين ومئة

 .)٣٢٦-٣٤٩ / ٥( سري أعالم النبالء :ينظر

 )٤/٢١٣(املغين البن قدامة ، ) ٤/١٤٩(حبر املذهب : ينظر  )٢(

، والدارقطين يف سننه ، ) ١/٥٧١(، ) ١٧٩١(أخرجه  ابن ماجة يف سننه كتاب باب برقم   )٣(
ــــاب  ــــوب ، كت ــــورق واملاشــــية والثمــــار واحلب ــــاب وجــــوب زكــــاة الــــذهب و ال ، ) ١ (:بــــرقم، ب

)٢/٩٢(. 

عـــصام : ، حتقيـــق]هــــ١١٨٢ت[اعيـــل األمـــري الـــصنعاين، حملمـــد بـــن إمس  ســـبل الـــسالم: ينظـــر  )٤(
 .)١/٥٢٨. (م١٩٩٤الصبابطي وعماد السيد، دار احلديث، القاهرة، 

والبهقي يف ، ) ٢/١٠٠(، ) ١٥٧٣(أخرجه  أبو داوود يف سننه واللفظ له كتاب باب برقم   )٥(
، احلـول باب نصاب الذهب ومقدار الواجب فيـه إذا حـال عليـه ، كتاب ، السنن الكربى  

 .)٤/١٣٧(، ) ٧٣٢٥ (:برقم



       

 

 
  

 
 

١١٦٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .)١( فكان إمجاعاً ، خمالف-

 أن األمجـــاع بعـــد احلـــسن منعقـــد علـــى أن نـــصاب الـــذهب عـــشرون مثقـــال :الثـــاين

  .)٢(فدل على  أن احلق يف خالف قوله رمحه اهللا 

  .)٣( أن عمل أهل املدينة على ذلك :الدليل الرابع

   :أدلة القول الثاين

   : الدليل األول

  .)٤(أن يف القول به حصول اإلمجاع املتيقن املقطوع به فوجب القول به 

   :وميكن أن يناقش

  ً.أن دعوى اإلمجاع باطلة باخلالف املذكور آنفا

   :الدليل الثاين

وال سـنة ، قـرآن ، ًليس يف إجياب الزكاة يف أقل من أربعني دينار ا وال فيما بني النـصابني 

  .)٥(صحيحة وال إمجاع 

  . بأن هذا الدعوى منتقض مبا ثبت يف أدلة اجلمهور:أن يناقشوميكن 

  :أدلة القول الثالث

 ، أنـــه مل يثبـــت عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تقـــدير يف نـــصابه:أســتدلوا بـــدليل مفـــاده

  .)٦(فثبت محله على الفضة 

  أن يف إجيـــاب الزكــاة يف الـــذهب بقيمــة الفـــضة قــول ال دليـــل علــى صـــحته مـــن :ونــوقش

  
 

 ).٤/٢٦٩( احلاوي للماوردي :ينظر  )١(

أســىن ،) ٨/١٤٥(األم ، ) ٣/١٣٧(التــاج واألكليــل ، ) ٢/٩٥(املنتقــى شــرح املوطــأ : ينظــر  )٢(
 )١/٣٧٥(املطالب 

 ).٢/١٥( بداية ا�تهد :ينظر  )٣(

 )٤/١٨٣(احمللى   )٤(

 )٤/١٨٣(احمللى :ينظر  )٥(

 ).٤/٢١٣(املغين البن قدامة ،  )٣/٢٨٢( للعمراين البيان: ينظر  )٦(



       

 

 
  

 
 

١١٦٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .)١(وال نظر ؛ فسقط هذا القول،   إمجاع وال، نص 

  . املوازنة والرتجيحً:ثالثا

ـــة األقـــوال ومـــا ورد عليهـــا مـــن  مناقـــشات تبـــني يل قـــوة القـــول بعـــد النظـــر والتأمـــل يف أدل

 ،  )٢(وال خــالف يف ذلــك، وألن الــدراهم نــصاب الفــضة ،  وذلــك لقــوة أدلــتهم ، األول

ة دراهــم فــوزان املــائيت درهــم عــشرين مثقــال والــدينار كــان صــرفه وقــت فــرض الزكــاة عــشر
  .)٣(فكان نصاب الذهب

  ،،،،.واهللا تعاىل أعلم

  

  
 

 ).٤/١٧٥( احمللى :ينظر  )١(

 ).٤٤ (: اإلمجاع البن املنذر صفحة:ينظر  )٢(

 .)٢/٩٥(املنتقى شرح املوطأ : ينظر  )٣(



       

 

 
  

 
 

١١٦٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 مقدار نصاب الذهب النقي بالمقاييس الحديثة: المطلب الثاني. 

وسنتناول يف هذا املطلب نصاب الذهب اخلالص ، سبق تقرير أنواع املقاييس املعاصرة 

 قرياط  ويكون حساب النصاب فيه  ٢٤ :يارذي النقاوة العالية وهو ما اصطلح عليه بع

   :كالتايل

ً مضروبا يف تقدير املثقال باجلرامات  )عشرون مثقال(ًنصاب الذهب املقرر شرعا 
  .ليخرج لنا نصاب الذهب النقي باجلرامات

  ً. جراما٨٥=  جرام  ٤,٢٥  x مثقال ٢٠ 

رره عدد من ًوعليه فيكون نصاب الذهب اخلالص مخسة ومثانون جراما وهذا ما ق

  .)١(العلماء املعاصرين 

  .وسنتاول بقية املقاييس عند تناول املسائل املتعلقة �ا

  

  ،،،،.واهللا تعاىل أعلم

  

  

  

  

  

  
 

 .)٥٣٥( الندوة التاسعة لقضايا الزكاة املعاصرة ص :ينظر  )١(



       

 

 
  

 
 

١١٦٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

    

 مقدار نصاب الذهب غير النقي:المبحث الثاني  . 

 :متهيد

وذلك ،الذهب غري النقي يكون الذهب فيه خملوط بغريه من املعادن كما سبق بيانه 

وهذا ، صالبة اليت متكن الصاغة وغريهم من تشكيله حسب احلاجة لكي يكتسب ال

وبالتايل يقل درجة العيار أو القرياط املصطلح عليها ، بدوره  يؤثر على مستوى النقاوة 
ًوهذه املعادن املخلوطة ال ختلو إما تكون من الفضة أو غريها كالنحاس  مثال ، علمياً  

 ما :فاملسألة األوىل، ن دراسة مسألتني فقهيتنيوملعرفة قدر النصاب يف ذلك البد م، 

ُإذا خلط الذهب بفضة فمعرفة نصاب الذهب يكون ببيان حكم ضم الفضة مع 
  .الذهب يف نصاب واحد

ُ ما إذا خلط الذهب بالنحاس أو غريه من املعادن غري الفضة فمعرفة : واملسألة الثانية
غشوش وسأتناول بيان ذلك كله نصاب الذهب يكون ببيان حكم الزكاة يف الذهب امل

   :يف املطالب التالية

 نصاب الذهب إذا كان المخلوط به فضة:المطلب األول .  

ملعرفة مقدار النصاب يف هذا النوع من املعايري املعاصرة فإنه البد من حبث ضم الفضة 
إىل الذهب يف النصاب ليتبني بذلك مقدار النصاب يف الذهب املخلوط �ا وهذه 

 .ة قد وقع اخلالف فيها على قولنياملسأل

  .األقوال يف املسألة: ًأوال
   :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

   . الجتب الزكاة مامل يبلغ الذهب فيه عشرون مثقاال:القول األول

  . ،)٣(والظاهرية ، )٢(واحلنابلة يف رواية    ، )١(وإليه ذهب الشافعية  
  ً.لغ جمموعهما نصابا جتب الزكاة إذا ب:القول الثاين

  
 

�ايــة ،) ٣/٢٨٦(البيــان للعمــراين ، )٤/٢٧٠(احلــاوي للمــاوردي ،  ) ٨/١٤٥(األم : ينظــر  )١(
  .)٣/٨٥(احملتاج 

 ، ) ٧/١٦(اإلنصاف ،) ٢/٤٥٩(الفروع : ينظر  )٢(

 ).  ٤/١٨٤(احمللى : ينظر  )٣(



       

 

 
  

 
 

١١٧٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

ورواية عن اإلمـام أمحـد هـي الـصحيح ، )٢ (وهومذهب املالكية ، )١(ذهب إليه احلنفية
  .)٣(من املذهب 

  :ًثانيا أدلة األقوال واملناقشات

  :أدلة القول األول
ِّ حـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال:الـــدليل األول ْ ُْ

ٍ
َ:  " 

ْليس فيما دون مخ ٌَس أواق صدقة َ َ ٍ
َ ِ ")٤(.  

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفـرق بـني أن يكـون معـه مـا يـتم ذلـك :وجه الداللة
ً أو ال شيء معه فكان دليال على بطالن الضم  ،من اجلنس اآلخر

)٥(.  

  :الدليل الثاين

وجيل الفضل يف أحـدمها علـى اآلخـر فـال جيـوز ، وال مثن ،  أ�ما ال يشتبهان يف لون 
  )٦ (.أن جيمعا

   :الدليل الثالث

  .)٧( فوجب أن ال يضم أحدمها إىل اآلخر كالبقر والغنم ،أن نصا�ما خمتلف
  :أدلة القول الثاين

مـن الـسنة  " :رمحـه اهللا  قـال ، )٨( حديث بكري بن عبد اهللا بن األشـج:الدليل األول
  
 

  . والضم عندهم املعترب فيه القيمة)٢/١٨(بدائع الصنائع   ، )٢/١٩٢(املبسوط : ينظر  )١(

التـاج واألكليـل ، ) ٢/١٦٩( شرح املوطأ املنتقى،  ) ١/٣٠٢(املدونة برواية سحنون : ينظر  )٢(
 .والضم عندهم املعترب فيه األجزاء) ٣/١٥٣(

دقــــائق أويل النهــــى ، ) ٧/١٦(اإلنــــصاف ، ) ٢/٤٥٩(الفــــروع ، )١/٤٥٠(الكــــايف : ينظــــر  )٣(
والــضم عنــدهم املعتــرب فيــه األحــوط مــن األجــزاء أو ) ٢/٢٣٢(كــشاف القنــاع ، )١/٤٣٠(

 .القيمة 

، بـاب مـا أدي زكاتـه فلـيس بكنـز، كتـاب الزكـاة ، يف صحيحه واللفـظ لـه  أخرجه البخاري   )٤(
، ) ٩٧٩( :بـــــرقم، كتـــــاب الزكـــــاة ، ومـــــسلم  يف صـــــحيحه،  )٢/٥٠٩(، ) ١٣٤٠( :بـــــرقم

)٢/٦٧٣(. 

    ).  ٤/٢١١(املغين البن قدامة ، ) ٣/٢٨٥(البيان ،)٤/٢٧٠(احلاوي للماوردي : ينظر  )٥(

  ).  ٤/٢٧٠( للماوردي احلاوي، ) ٢/٤٣(األم : ينظر  )٦(

  ).  ٤/٢١١(املغين البن قدامة ، ) ٤/٢٧٠(احلاوي للماوردي : ينظر  )٧(

اإلمام الثقة احلافظ أبو عبد اهللا ويقال أبو يوسف القرشي املدين مث املصري موىل بين  :هو  )٨(
 سري أعالم .مات سنة سبع وعشرين ومئة، ثقة ثبت ، معدود يف صغار التابعني ، خمزوم 

 ).١٧١ -١٧٠ / ٦(لنبالء ا



       

 

 
  

 
 

١١٧١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .)١("أن يضم الذهب إىل الفضة إلجياب الزكاة 
 الــسنة ينــصرف إىل ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــدل  ومطلــق:وجــه الداللــة

  .)٢(ذلك على إعتبارالضم 
  . بأن هذا احلديث ال أصل له فال يستقيم اإلستدالل به:وميكن أن يناقش

   أ�مـــا مـــاالن يكمـــل نـــصاب أحـــدمها مبـــا يكمـــل بـــه نـــصاب اآلخـــر :الـــدليل الثـــاين
  .)٣(فيكمل نصاب أحدمها باآلخر 

 أن هذا استدالل مبحل النـزاع ومـا ذكرمتـوه النـسلمه بـل نـرى بعـدم :شوميكن أن يناق
  .ضمه

  أ�مــا صــنفان جيــوز التفاضــل فيهمــا يف البيــع  فجــاز أن جيمعــان يف :الــدليل الثالــث
  .)٤(الزكاة جلواز التفاضل فيهما 

   :وميكن أن يناقش
  .بأن قولكم يتنتقض بباقي األصناف اليت جيري فيها الربا

   أن الـذهب والفـضة مـن األمـوال الـيت جتمـع يف الزكـاة لتقـارب منافعهـا :عالدليل الراب
ًفتجعل صنفا واحدا وإن اختلفت أمساؤها وأجناسها وأنواعها وجود�ا ورداء�ا  ً

)٥(.  
 )٦(إذا جــــاز ضــــمها جلــــاز ضــــم اإلبــــل والبقــــر ؛ ألن اســــم املاشــــية جيمعهمــــا:ونــــوقش

  .ومنافعها متقاربة
  .ح املوازنة والرتجيً:ثالثا

بالنظر يف أدلة األقوال واملناقشات تبني يل قوة القول األول وذلك لقوة األدلة وسالمتها 
  .من املعارض

وألن القـــول بـــه يلـــزم منـــه جـــواز ضـــم الفلـــوس  يف إمتـــام نـــصا�ما  فإ�ـــا  تكـــون يف معـــىن 
ًاألمثان أيضا، فزكها على هذا الرأي الفاسد

)٧(.  

  
 

وال يف مرويات بكري بن عبد ، مل أجده بلفظه فيما رجعت إليه من دوواوين احلديث النبوي   )١(
ه  . أ"  و البدائع ،ذكره صاحب  املبسوط "  :)٣٨٩-٣/٣٨٦(اهللا وقال العني يف البناية 

  .ًومل يذكر له خترجيا مع أنه من علماء الفقه واحلديث

 ).١/٢٨١(تبيني احلقائق  ،) ٢/١٨(بدائع الصنائع ، )٢/١٩٣(سوط املب: ينظر  )٢(

 ).١/٢٨١(تبيني احلقائق ، )٢/١٩٣(املبسوط : ينظر  )٣(

 ).٢/١٦٩(املنتقى شرح املوطأ : ينظر  )٤(

 ).١/٢٨٨(املقدمات واملمهدات  : ينظر  )٥(

 ).١/٢٨٨(املقدمات واملمهدات  : ينظر  )٦(

 ).٤/١٩٣(احمللى : ينظر  )٧(



       

 

 
  

 
 

١١٧٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 المخلوط به غير الفضة نصاب الذهب إذا كان :المطلب الثاني.  

و كالنحـــــاس ، ًحيـــــصل اخللـــــط يف صـــــناعة الـــــذهب املعاصـــــرة مبـــــواد غـــــري الفـــــضة غالبـــــا 

وملعرفة مقـدار نـصاب الـذهب فيمـا إذا خلـط �ـذه املـواد البـد لنـا أن نتنـاول  ، البالديوم

نـــصاب الـــذهب و الفـــضة املغـــشوش الـــيت نـــص عليهـــا الفقهـــاء يف كتـــبهم وقـــد اختلـــف 
  .سألة على قولنيالعلماء يف امل

  . األقوال يف املسألة:ًأوال

  ً. ال جتب الزكاة يف الذهب أو الفضة حىت يبلغ خالصه نصابا:القول األول

ـــــــشافعية ـــــــه ذهـــــــب ال ـــــــة  ، )١(وإلي ـــــــد امللكي ـــــــول عن ـــــــة يف املـــــــذهب ،  )٢(وق  ، )٣(واحلنابل

 .)٤(والظاهرية

 منــه يف ضــربه وكانـــا  جتــب الزكــاة فيمــا خــالط الــذهب أو الفــضة ممــا البــد:القــول الثــاين
  .)٥(غالبني

   .)٨(ووجه عند احلنابلة  ، )٧(املالكية يف قول هو املذهب   ، )٦(وإليه ذهب احلنفية

  . أدلة األقوال واملناقشاتً:ثانيا

  .أدلة القول األول

ِّ حـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال:الـــدليل األول ْ ُْ
ٍ

َ:  " 

  
 

 .)٣/٢٦٥(حتفة املحتاج ، ) ٤/٢٦١(احلاوي للاموردي ، ) ٢/٤٢(األم : نظري  )١(

 ).١/٢٨٣(املقدمات واملمهدات : ينظر  )٢(

 ).٢/٣٥٦(املبدع ، ) ٤/١٣١(الفروع ، )٤/٢١٣( املغني : ينظر  )٣(

 . )١٦٣ ، ٤/٢٢(حمللى ا: ينظر  )٤(

فــتح ، ) ١/١٧٩(حلقــائق  تبيــني ا: ينظــر.  أن يكــون أكثــر مــن النــصف:يقــصد بالغلبــة هنــا  )٥(
 .)٢/٢٠٨(القدير 

جممـــع األهنـــر ) ١/٢٧٩(تبيـــني احلقـــائق ، ) ٢/١٧(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )٦(
)١/٢٠٦.( 

مواهـب اجلليـل ، ) ١/٢٨٣(املقدمات واملمهـدات ، )٢/٩٧(املنتقى رشح املوطأ : ينظر  )٧(
)٢/٢٩٤(. 

 ).٢/٣٥٦(املبدع ، ) ٤/١٣١( الفروع : ينظر  )٨(



       

 

 
  

 
 

١١٧٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

ْليس فيما دون مخ ٌَس أواق صدقة َ َ ٍ
َ ِ ")١(.  

 أن احلــديث جـــاء مبنــع  وجـــوب الزكــاة فيمـــا لــيس فيـــه مخــس أواق مـــن :وجــه الداللـــة

ًفثبت أن ال زكاة فيها حىت يبلغ قدر فضتها نصابا ،  الورق 
)٢(.  

  .)٣( أن غشها ال زكاة فيه وال ميكن ضمه هلما يف النصاب:الدليل الثاين
  .أدلة القول الثاين

أن الذهب أو الفضة هـو  الغالـب فيهـا ومـا تغلـب فـضته أوذهبـه علـى  :الدليل األول

ًغشه يتناوله اسم الدراهم  أو الدنانري مطلقا 
)٤(.  

 بـــأن هـــذا إجيـــاب الزكـــاة يف أعيـــان املعـــادن املخلوطـــه وتزكيتهـــا زكـــاة الـــذهب :ونـــوقش

  .)٥ (والفضة 

  .)٦( ال تنطبع إال بهألن الدراهم والدنانري ال ختلو من غش قليل أل�ا  :الدليل الثاين

 بــأن هــذا اخللــط قــد أســقط االســم الــذي عليــه جــاء الــنص بــاحلكم فــسقط :ونــوقش

  .)٧(ذلك احلكم
  . املوازنة والرتجيحً:ثالثا

بــــالنظر يف أدلــــة األقــــوال واملناقــــشات تبــــني يل قــــوة القــــول األول وذلــــك لقــــوة األدلــــة 

   ،وسالمتها من املعارض
 يف إجيــاب الزكـاة بـني الــذهب اخلـالص وغـري اخلــالص وملـا يف القـول الثــاين مـن التـسوية

فــــا املــــسمى اللغــــوي والــــشرعي إمنــــا يــــصدق علــــى ، وهــــو مــــا فــــرق الــــشرع واللغــــة بينهمــــا

   .خالصها
  
 

، بـاب مـا أدي زكاتـه فلـيس بكنـز، كتـاب الزكـاة ، لبخاري يف صحيحه واللفـظ لـه  أخرجه ا  )١(
، ) ٩٧٩( :بـــــرقم، كتـــــاب الزكـــــاة ، ومـــــسلم  يف صـــــحيحه،  )٢/٥٠٩(، ) ١٣٤٠( :بـــــرقم

)٢/٦٧٣(. 

ــــاج ، ) ٤/٢٦١(احلــــاوي للــــاموردي : ينظــــر  )٢( ــــي ، ) ٣/٢٦٥(حتفــــة املحت املغن
 ).٤/٣٠(املحىل ، )٤/١٣١(الفروع ،  )٤/٢١٣(

 ).٤/٢١٣(املغني : ينظر  )٣(

 ).٣/٣٧٣(البناية ، ) ٢/١٧(بدائع الصنائع :ينظر  )٤(

 ). ٤/٢٢(حمللى ا: ينظر  )٥(

 ).٣/٣٧٣(البناية  ، )٢/٢٠٨(فتح القدير ، ) ١/١٧٩(تبيني احلقائق : ينظر  )٦(

 ). ٤/٢٢(حمللى ا: ينظر  )٧(



       

 

 
  

 
 

١١٧٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 مقدار نصاب الذهب غير النقي بالمقاييس الحديثة :المطلب الثالث. 

     لـذهب                وملعرفـة نـصاب ا ً)      ً  جرامـا  ٨٥ (   :                                      سبق وأن تبني لنا أن نصاب الـذهب اخلـالص هـو

ًعنـدما اليكــون خالــصا ســواء خلـط بفــضة علــى مــا رجحنــا أو خلـط بغريهــا مــن املــواد كــا  ً                                                                      ً ً
                                                      فالبــد أن نعلـــم أن النـــصاب يف الــذهب غـــري النقـــي ســيكون أكثـــر مـــن   ،             النحــاس وغـــريه 

   :                                          حتقق بلوغ النصاب وفيما يلي قاعدة حساب ذلك ً)      ً  جراما  ٨٥ (

ً       ً  مقـسوما  )      قـرياط  ٢٤         هب النقـي         عيـار الـذ (ً          ً مضروبا يف  )                        نصاب الذهب اخلالص باجلرام  (
   .                     ويساوي مقدار النصاب )                              العيار الذي نريد أن نعلم نصابه (   على

   ):      قرياط  ٢٢   (                نصاب عيار الذهب  - 

   ً.      ً  جراما     ٩٢.٧٢   =      قرياط  ٢٢  ÷       قرياط   ٢٤   ×       جرام   ٨٥

     ):      قرياط  ٢١ (                نصاب عيار الذهب  - 
   ً.      ً  جراما     ٩٧.١٤  =        قرياط   ٢١  ÷        قرياط   ٢٤  ×        جرام   ٨٥

     ):  اط    قري  ١٨ (                نصاب عيار الذهب  - 

   ً.      ً  جراما      ١١٣.٣٣  =        قرياط   ١٨  ÷        قرياط   ٢٤  ×        جرام   ٨٥
     ):      قرياط  ١٤ (                نصاب عيار الذهب  - 

   ً.      ً  جراما      ١٤٥.٧١  =        قرياط   ١٤  ÷        قرياط   ٢٤  ×        جرام   ٨٥

     ):      قرياط  ١٠ (                نصاب عيار الذهب  - 
   ً.      ً  جراما   ٢٤٠  =        قرياط   ١٠  ÷        قرياط   ٢٤  ×      جرام    ٨٥

                تــايل اليلـزم املكلــف     وبال  ،                                                و�ـذا يتبــني لنـا إخــتالف نـصاب الــذهب حـسب درجــة نقاوتـه 

ً                     ً جرامـا بـإطالق بـل خيتلـف   ٨٥   :ً                                          ًمبا مل جيب عليه شرعا فال يقـال أن نـصاب الـذهب هـو
   .                            حبسب القرياط الذي سبك الذهب به

  



       

 

 
  

 
 

١١٧٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 بيع الذهب الذهب بعضه ببعض بمعايير النقاوة المعاصرة:المبحث الثالث . 

ً تناول هذه املسألة يكون منصبا على املساواة  اليت :متهيد وردت يف عبادة بن ّ

، الذهب بالذهب ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال)١ (الصامت

 مثال . وامللح بامللح.والتمر بالتمر، والشعري بالشعري ،  والرب بالرب،  والفضة بالفضة
مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

   .)٢ ()يدا بيد

حقيق القول يف هذه املسألة ال بد من ختريج املسألة على بيع الذهب املغشوش ولت
والغش املقصود هو ما ، وهي مسألة ذكرها الفقهاء ،  بالنقي وبيعه بعضه ببعض

و الغش حسب معايري النقاوة املعاصرة ،يضاف إليها من الفضة واملعادن األخرى 

ًيعترب قليال  
  .كما هو مبني فيما ذكرنا)٣(

  

  .بيع الذهب المغشوش بالخالص: لمطلب األولا

  . حترير حمل النزاع:ًأوال

ًاتفق الفقهاء على أنه ال جيوز بيع الذهب املغشوش غشا كثريا باخلالص  ً
)٤( ،

  .ًواختلفوا فيما إذا كان الغش قليال على قولني

  
 

عمرو بن (ن غنم بن عوف بن هو عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة ب  )١(
 بن اخلزرج اإلمام القدوة أبو الوليد األنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان )عوف

تويف ، البدريني سكن بيت املقدس شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هليثم بن عدي مات سنة أربع وثالثني وقرب ببيت املقدس وقال ا،  زمن معاوية يف خالفته 

اإلصابة يف متييز ، ) ٢/٥( سري أعالم النبالء : ينظر.مات سنة مخس وأربعني رضي اهللا عنه
 .)٢/١٩١(معجم الصحابة ، ) ٣/٦٢٤(الصحابة 

، ) ٢٠٦٨( :بــرقم، بــاب بيــع الفــضة بالفــضة ، أخرجــه البخــاري يف صــحيحه كتــاب البيــوع   )٢(
بــــاب الــــصرف وبيــــع ، اب املــــساقاة أخرجــــه مــــسلم يف صــــحيحه  واللفــــظ لــــه كتــــ).٢/٧٦١(

 ).٣/٢٦١( ، )١٥٨٧ (:برقم، ًالذهب بالورق نقدا 

 .)٥/١٩٦( بدائع الصنائع : ينظر.حد القليل من الغش عند احلنفية الثلث فأقل :ينظر  )٣(

كـشاف ، ) ٥/٤٨٨(ا�موع ،)١/٢٢٤(اجلوهرة النرية ،  ، )٥/١٩٦(بدائع الصنائع  :ينظر  )٤(
 .)٢٦١/ ٣(القناع 



       

 

 
  

 
 

١١٧٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  . األقوال يف املسألةً:ثانيا

ً  حترمي بيع املغشوش غشا يسريا با:القول األول   .ًخلالص متفاضالً

وإليــــه  ،)٤ (واحلنابلـــة ،)٣(  الـــشافعية  )٢(و املالكيــــة يف قـــول ،)١(وإليـــه ذهـــب احلنفيـــة 

  .)٥(ذهب الظاهرية 

ً جواز بيع املغشوش غشا يسريا باخلالص متفاضال:القول الثاين ً ً.  

   .)٦(وإليه ذهب املالكية يف قول هو املذهب  

  . أدلة القول األولً:ثالثا

 قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه : قــــال حــــديث عبــــادة بــــن الــــصامت: لالــــدليل األو

، والــــشعري بالــــشعري ،  والــــرب بــــالرب،  والفــــضة بالفــــضة، الــــذهب بالــــذهب ( :وســــلم

 مـــثال مبثـــل ســـواء بـــسواء يـــدا بيـــد فـــإذا اختلفـــت هـــذه . وامللـــح بـــامللح.والتمـــر بـــالتمر
   .)٧ ()األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 أن بيــع املغــشوش باخلــالص حيــصل التفاضــل بــني الــذهبني احملــرم بــنص :داللــةوجــه ال

  .)٨(احلديث 

 روي عن ابن مسعود أنه باع سقاطة بيـت املـال مـن املغـشوش والزائـف :الدليل الثاين

  . )٩( فأنكر ذلك عمر بن اخلطاب  ورد البيع ،بوزنه من الورق اجليد

  
 

فــــتح القـــــدير ،) ١٤١/ ٤( تبيــــني احلقــــائق ،) ٥/١٩٦( بــــدائع الــــصنائع :ينظــــر  )١(
)٧/١٥١.( 

 .)٣/٤٣(حاشية الدسوقي ،  ) ٥/٥٢(رشح خمترص خليل للخريش  :ينظر  )٢(

 ،) ٥/١٧٦(البيان للعمراين  ، ) ٤/٢( احلاوي الكبري :ينظر  )٣(

  ،) ٢/٦٩(دقائق أويل النهى ، ) ٣/٢٦١(كشاف القناع  :ينظر  )٤(

 .)٧/٤٣٩(املحىل  :ينظر  )٥(

بلغـة ، ) ٣/٤٣(حاشية الدسوقي ، ) ٥/٥٢(رشح خمترص خليل للخريش  :ينظـر  )٦(
 .)٣/٦٥(السالك 

 .)٢٦ (:سبق خترجيه صفحة  )٧(

 .)٦/١٧٨( التاج واإلكليل :ينظر  )٨(

 ).٧/١٥١( فتح القدير ،) ٥/١٩٦( بدائع الصنائع :ينظر  )٩(



       

 

 
  

 
 

١١٧٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  .)١(تنطبع اإل بقليل غشًالدليل الثالث اعتبارا للغالب لكو�ا ال 

أن اعتبــــار الغالــــب وإحلــــاق املغلــــوب بالعــــدم هــــو األصــــل يف أحكــــام : الــــدليل الرابــــع
  )٢(الشرع

  .)٣( فكأنه ال قيمة له كامللح يف اخلبز،كون الغش غري مقصود: الدليل اخلامس

   :أدلة القول الثاين

يف املــساواة اشــبه  أن الغــش اليــسري كــا املعــدوم فــال يــؤثر :اســتدلوا بــدليل واحــد مفــاده
   .)٤ (البدل فجاز بيعه باخلالص 

ولو قيل بالفرق وان حكـم البـدل غـري حكـم ،  بأنه ال فرق بني البدل والبيع :ونوقش
   .)٥(البيع  للزم منه جواز الدينار بالدينارين على وجه البدل وهذا اليصح

   :املوازنة والرتجيح

   :وذلك لألسباب التاليةبعد النظر والتأمل تبني يل قوة القول األول 

 .قوة أدلة القول األول وسالمتها من املعارض - ١

  - - يقـول أيت رسـول اهللا )٦(هو مقتضى حديث فضالة بـن عبيـد األنـصاري - ٢
وهــو خبيــرب بقــالدة فيهــا خــرز وذهــب وهــي مــن املغــامن تبــاع فــأمر رســول اهللا 

نـــزع وحـــده مث قـــال هلـــم صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بالـــذهب الـــذي يف القـــالدة ف
  .)٧( )الذهب بالذهب وزنا بوزن( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
 

 ).٧/١٥١( فتح القدير ،) ٥/١٩٦( بدائع الصنائع :ينظر  )١(

 .)٥/١٩٦( بدائع الصنائع :ينظر  )٢(

 ).٣/٢٦١( كشاف القناع :ينظر  )٣(

 .)٤/٥٢٥(منح اجلليل ،) ٣/٣٨( حاشية الدسوقي :ينظر  )٤(

 .)٧/٤٤٤( احمللى :ينظر  )٥(

 فضالة بن عبيد  ابن نافذ بن قيس بن صهيب بن أرصم بن جحجبى القايض :هو  )٦(
األنصاري األويس صاحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من الفقيه أبو حممد ، 

ويل الغزو ملعاوية ثم ويل له قضاء دمشق وكان ينوب عن ، أهل بيعة الرضوان  
 سري أعالم :ينظر). ٥١(معاوية يف اإلمرة إذا غاب هـ وله عدة أحاديث تويف سنة 

 .)١١٤ / ٣(النبالء 

باب بيع القالدة فيهـا خـرز وذهـب  ، اة كتاب املساق،  أخرجه  مسلم يف صحيحه   )٧(
 .)٣/١٢١٣(، ) ١٥٩١ (:برقم



       

 

 
  

 
 

١١٧٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  :أثر املسألة

بالنظر إىل املسألة يتبني لنا أنه حيرم بيع الذهب األقل نقاوة باألعلى نقاوة فال يبع 

  .ً متفاضال وهكذا٢٤  بعيار ٢٢عيار 

  

  

  .ب المغشوش بمثله بيع الذه:المطلب الثاني

   . جواز بيع املغشوش بعضه ببعض إذا تساويا يف الغش:القول األول

  . )٢(وهو مذهب احلنابلة  ، )١( وإليه ذهب بعض املالكية 

  ً. جواز بيع املغشوش مبثله مطلقا:القول الثاين

   .)٣(وإليه ذهب املالكية يف املذهب

ً حيرم بيع املغشوش غشا يسريا مب:القول الثالث   .ثلهً

   .)٥(والشافعية ، )٤ (واليه ذهب احلنفية

 . أدلة االقوالً:ثانيا

  :أدلة القول األول

  . )٦(  لتماثلهما يف الذهب  ومتاثلهما يف الغش :الدليل األول

  .)٧( ولعدم الغرر بالعلم مبقدار الغش :الدليل الثاين

   :أدلة القول الثاين
  
 

 ).٣/٦٥(بلغة السالك ، ) ٣/٤٣( حاشية الدسوقي :ينظر  )١(

 ،  ) ٣/٢٧١(كشاف القناع ، ) ٢/٧٧( دقائق اويل النهى :ينظر  )٢(

 ).٣/٦٥(بلغة السالك ، )٣/٤٣( حاشية الدسوقي :ينظر  )٣(

 ).٧/١٥٢(العناية رشح اهلداية  ، )٥/١٩٦( بدائع الصنائع :ينظر  )٤(

 ) ٢/٢٠٢(حاشية البيجرمي ، ) ٢/٢١٨( حاشيتا قليويب وعمرية :ينظر  )٥(

 ).٣/٢٦١( كشاف القناع :ينظر  )٦(

 ).٣/١٨١(مطالب أويل النهى : ينظر  )٧(



       

 

 
  

 
 

١١٧٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  . )١(عسر حتقيق املماثلة استدلوا بدليل واحد مفاده أن جواز ذلك ألجل 

 بأن العسر اليلزم منه اجلواز واملطلوب شرعا حتقيق املماثلة يف :وميكن أن يناقش

  .قدر الذهب

   :أدلة القول لثالث

 فكانت العربة ،أن قليل الغش مما ال ميكن التحرز عنه:استدلوا بدليل واحد مفاده

  .)٢( فيعامل معاملة اخلالص–للغلبة 

  .بأنه ميكن التحرز منه ومعرفة قدره فلزمت املماثلة :وميكن أن يناقش

  . املوازنة والرتجيحً:ثالثا

وألن التماثل مىت ، بعد النظر والتأمل تبني يل قوة القول األول لسالمته من املعرض

  .حتقق جاز التبادل وهو منصوص االدلـة الشرعية

  :أثر املسألة

مبثله إذا كان يساويه يف النقاوة فيبيع بالنظر إىل املسألة يتبني  أنه جيوز بيع الذهب 

 من غري تفاضل وكذا يقال يف بقية املقاييس على أنه ينبغي ٢٢  بعيار ٢٢عيار 
  .مالحظة إزالة ما يزين به الذهب من الفصوص واجلواهر الثمينة حال الوزن

  

  

  
 

 ).٥/٥٢(رشح خمترص اخلريش :ينظر  )١(

 ).٥/١٩٦( بدائع الصنائع :ينظر  )٢(



       

 

 
  

 
 

١١٨٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  اخلامتـــــــةاخلامتـــــــة

وال فــــضله احلمـــد هللا الــــذي يـــسر بلطفــــه وكرمــــه إكمـــال هــــذا اجلهــــد املتواضـــع، فلــــ

ًســـبحانه مل يكـــن هلـــذا العمـــل أن يـــتم، فاحلمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصاحلات، ســـائال 
 أن أكون وفقـت فيـه ملـا حيبـه تعـاىل ويرضـاه، وأن يتجـاوز عمـا فيـه -تبارك وتعاىل-املوىل 

  .من خلل وتقصري

  ّويطيب يل يف اخلتام أن أسجل أهم النتائج 

  :نقاو�ا إىل أقسام عديدةمعايري الذهب املعاصرة مقسمة حبسب  - ٦

 ٩٩,٩٠( : قـرياط وتعتربنـسبة الـذهب يف هـذا العيـار هـي٢٤ عيار :القسم األول

%(.  

 جـرام مـن الـذهب النقـي يف كـل ٩١٦,٦ : قرياط  وحيـوي٢٢ عيار :القسم الثاين

  .كيلو جرام

 جــرام مــن الــذهب النقــي يف كــل ٨٧٥ : قــرياط  وحيــوي٢١ عيــار :القــسم الثالــث

  .كيلو جرام

 جـــرام مــن الـــذهب النقـــي يف كـــل ٧٥٠ : قــرياط  وحيـــوي١٨ عيـــار :قــسم الرابـــعال

  .كيلو جرام

جــرام مـن الــذهب النقــي يف ٥٨٣,٣٣ : قـرياط  وحيــوي١٤ عيــار :القـسم اخلــامس

  .كل كيلو جرام

جــرام مــن الــذهب النقــي يف كــل ٣٧٥ : قــرياط  وحيــوي٩ عيــار :القــسم الــسادس

 .كيلو جرام

 .ًالنصاب الذهب النقي عشرون مثقا - ٧

 ً.جراما) ٨٥(نصاب الذهب النقي ذي النقاوة العالية  - ٨

الــذهب إذا كــان املخلــوط بــه فــضة الجتــب الزكــاة مــامل يبلــغ الــذهب فيــه  - ٩

 .ًعشرون مثقاال

كالنحــــــاس و ، نــــــصاب الــــــذهب إذا كــــــان املخلــــــوط بــــــه غــــــري الفــــــضة   - ١٠

  ً.ال جتب الزكاة يف الذهب حىت يبلغ خالصه نصابا، البالديوم 



       

 

 
  

 
 

١١٨١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

   : النقي باملقاييس احلديثة هو كالتايلنصاب الذهب غري - ١١

 ً. جراما٩٢.٧٢: هو) قرياط٢٢ (نصاب عيار الذهب  - 

  ً. جراما٩٧.١٤:  هو) قرياط٢١(نصاب عيار الذهب  - 

  ً. جراما١١٣.٣٣ : هو) قرياط١٨(نصاب عيار الذهب  - 

  ً. جراما١٤٥.٧١ : هو) قرياط١٤(نصاب عيار الذهب  - 

  ً.جراما ٢٤٠  : هو) قرياط١٠(نصاب عيار الذهب  - 

ًحتـــرمي بيـــع الـــذهب املغـــشوش غـــشا يـــسريا باخلـــالص متفاضـــال - ١٢ ً فـــال بيــــاع   ً
 ٢٤  بعيـــــار ٢٢الـــــذهب األقـــــل نقـــــاوة بـــــاالعلى نقـــــاوة فـــــال يبـــــع عيـــــار 

 ..ًمتفاضال وهكذا

ـــع املغـــشوش بعـــضه بـــبعض إذا تـــساويا يف الغـــش  - ١٣ فيجـــوز بيـــع   ،جـــواز بي

 مــن ٢٢بعيــار   ٢٢الـذهب مبثلــه إذا كــان يــساويه يف النقـاوة فيبيــع عيــار 

 .غري تفاضل وكذا يقال يف بقية املقاييس

جيـــب إزالـــة مـــا يـــزين بـــه الـــذهب مـــن الفـــصوص واجلـــواهر الثمينـــة حـــال  - ١٤

 .الوزن

 علــى مــا مــن بــه مــن - تبــارك وتعــاىل -ويف اخلتــام أتوجــه باحلمــد والــشكر للمــوىل 

ملقـل، وأن العون على إخراج هذا البحث، وأسأله تبارك وتعـاىل أن يبـارك يف هـذا اجلهـد ا
ًجيعله ذخـرا ينفـع صـاحبه يـوم يلقـى ربـه، وأن جيعلـه للمـسلمني نفعـا وإرشـادا وهـو جهـد . ًً

، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفـسي املقل، فما كان من صواب فهـو مـن فـضل ريب 

  .والشيطان، ورحم اهللا من أهدى إيل عيويب

يــه حممــد وآلــه واحلمـد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصاحلات وصــلى اهللا وســلم علــى نب  

  .وصحبه وسلم

  

  



       

 

 
  

 
 

١١٨٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  فهرس املراجع
  )أ(

  أحكـــــام القــــــرآن، أليب بكـــــر حممــــــد بــــــن عبـــــداهللا املعــــــروف بـــــابن العــــــريب املــــــالكي  - ١
ــــة ]هـــــ٥٤٣ت [ ــــدالقادر عطــــا، دار الكتــــب العلمي ــــق حممــــد عب ــــريوت، -، حتقي  ب

 .الطبعة األوىل
 دار ،]هــــ٣٧٠ت [أحكـــام القـــرآن، أليب بكـــر أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي اجلـــصاص،  - ٢

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الفكر، 
، دار الكتــب العلميــة، ]هـــ٢٠٤ت [أحكــام القــرآن، حملمــد بــن إدريــس الــشافعي،  - ٣

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢
، ]هــــ٤٦٣ت [االســـتذكار، أليب عمـــر يوســـف بـــن عبـــداهللا بـــن عبـــدالرب القـــرطيب  - ٤

سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة : حتقيق
 .م٢٠٠٠األوىل، 

، ]هــــ٤٦٣ت [اإلســـتيعاب، أليب عمـــر يوســـف بـــن عبـــداهللا بـــن عبـــدالرب القـــرطيب  - ٥
 .هـ١٤١٢ بريوت، الطبعة األوىل، -علي حممد البجاوي، دار اجليل : حتقيق

عــادل : ، حتقيــق]هـــ٦٣٠ت [أســد الغابــة، أليب احلــسني علــي بــن حممــد بــن األثــري  - ٦
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل،  بريوت، -أمحد الرفاعي، دار إحياء الرتاث العريب 

أســـــــىن املطالـــــــب شـــــــرح روض الطالـــــــب، أليب حيـــــــىي زكريـــــــا األنـــــــصاري الـــــــشافعي  - ٧
 .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل]هـ٩٢٦ت[

اإلصـــــابة يف متييـــــز الـــــصحابة، ألمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العـــــسقالين الـــــشافعي  - ٨
، الطبعــة األوىل،  بــريوت-علــي حممــد البجــاوي، دار اجليــل : ، حتقيــق]هـــ٨٥٢ت[

 .هـ١٤١٢
ّإعانــة الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح املعــني، أليب بكــر الــسيد البكــري بــن الــسيد  - ٩

 .حممد شطا الدمياطي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل
ـــــدين الزركلـــــي، دار العلـــــم للماليـــــني، بـــــريوت، الطبعـــــة الثامنـــــة،  -١٠ األعـــــالم، خلـــــري ال

 .م١٩٨٩
ذاهب األئمـــة األربعـــة، أليب املظفـــر حيـــىي بـــن اإلفـــصاح عـــن معـــاين الـــصحاح يف مـــ -١١

حممــد يعقــوب طالــب عبيــدي، . د: ، حتقيــق]هـــ٥٦٠ت [حممــد بــن هبــرية احلنبلــي 
 . القاهرة، الطبعة األوىل-مطابع مركز فجر 

ــــــــشربيين اخلطيــــــــب  -١٢   اإلقنــــــــاع يف حــــــــل ألفــــــــاظ أيب شــــــــجاع، حملمــــــــد بــــــــن أمحــــــــد ال
 دار الفكـــر، -كـــر مكتـــب البحـــوث والدراســـات بـــدار الف: ، حتقيـــق]هــــ٩٩٧ت [

 .هـ١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل 



       

 

 
  

 
 

١١٨٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

، دار املعرفــــة، عــــام ]هـــــ٢٠٤ت [األم أليب عبــــداهللا حممــــد بــــن إدريــــس الــــشافعي  -١٣
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤١٠

  اإلنـــصاف يف معرفـــة الـــراجح مـــن اخلـــالف، لعلـــي بـــن ســـليمان بـــن أمحـــد املـــرداوي  -١٤
حممــد احللــو عبــداهللا بــن عبداحملــسن الرتكــي وعبــدالفتاح . د: ، حتقيــق]هـــ٨٨٥ت [

وزارة الــشؤون االســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد، باململكــة العربيــة الــسعودية، 
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩عام 

 )ب(
البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حممـد الـشهري بـإبن جنـيم  -١٥

 .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية]هـ٩٧٠ت [
 ٥٠٢ يف فروع مذهب الشافعي لعبد الواحـد بـن امساعيـل الرويـاين ت حبر املذهب -١٦

 .ه١٤٢٣ه دار احياء الرتاث بريوت ط االوىل 
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أليب بكر بن مسعود بـن أمحـد الكاسـاين احلنفـي  -١٧

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية ]هـ٥٧٨ت[
  و�ايــــة املقتــــصد، أليب الوليــــد حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن رشــــد بدايــــة ا�تهــــد  -١٨

علــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــداملوجود، دار الكتــب : ، حتقيــق]هــ٥٩٥ت [
 .هـ١٤١٦العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

بريقة حمموديـة، حملمـد بـن حممـد بـن مـصطفى اخلـادمي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،  -١٩
 .هـ١٣٤٨عام 

: ، حتقيـق]هــ٦٢٢ت [ حملمـد بـن أيب القاسـم بـن اخلـضر بـن تيميـة بلغة الـساغب، -٢٠
 .هـ١٤١٧بكر بن عبداهللا أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 

بلغـــة الـــسالك ألقـــرب املـــسالك إىل مـــذهب اإلمـــام مالـــك، أليب العبـــاس أمحـــد بـــن  -٢١
 .، دار املعارف، الطبعة األوىل]هـ١٢٤١ت [ حممد الصاوي املالكي

يــــان يف مــــذهب اإلمــــام الــــشافعي، أليب احلــــسني حيــــىي بــــن أيب اخلــــري بــــن ســــامل الب -٢٢
قاسـم حممـد النـوري، دار املنهـاج، : ، حتقيـق]هــ٥٥٨ت [العمراين الشافعي اليمين 
 .هـ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مـسائل املـستخرجة، أليب الوليـد ابـن  -٢٣
سعيد أعـراب، دار الغـرب اإلسـالمي، الطبعـة : ، حتقيق]هـ٥٢٠ت [ رشد القرطيب

 .األوىل
 )ت(

-١٣٨٦تـــاج العـــروس، للـــسيد حممـــد مرتـــضى الزبيـــدي، مطـــابع صـــادر، بـــريوت  -٢٤
 .م١٩٦٦



       

 

 
  

 
 

١١٨٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

التــــاج واإلكليــــل ملختــــصر خليــــل، أليب عبــــداهللا حممــــد بــــن يوســــف املــــواق املــــالكي  -٢٥
 .، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل]هـ٨٩٧ت[

   احلقــــائق شــــرح كنـــــز الــــدقائق، أليب عمــــر عثمــــان بــــن علــــي الزيلعــــي احلنفــــي تبيــــني -٢٦
 .، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية]هـ٧٤٣ت [

، دار ]هـــ١٢٢١ت [التجريــد لنفــع العبيــد، لــسليمان بــن حممــد البجريمــي املــصري  -٢٧
 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩الفكر العريب، طبعة أخرية 

  ان بــــــن حممــــــد البجريمــــــي املــــــصري حتفــــــة احلبيــــــب علــــــى شــــــرح اخلطيــــــب، لــــــسليم -٢٨
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ بريوت، عام -، دار الفكر ]هـ١٢٢١[ت 

، دار الكتــــب العلميــــة، ]هـــــ٥٣٩ت [حتفــــة الفقهــــاء، لعــــالء الــــدين الــــسمرقندي  -٢٩
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، 

حتفــة احملتـــاج بــشرح املنهـــاج، ألمحــد بـــن حممــد بـــن حجــر اهليتمـــي املكــي الـــشافعي  -٣٠
 .، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل]هـ٩٧٤ت[

طبـــع ]. هــــ٨٨٥ت [تـــصحيح الفـــروع، لعـــالء الـــدين علـــي بـــن ســـليمان املـــرداوي  -٣١
عبـداهللا بـن عبداحملـسن الرتكـي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعــة . حباشـية الفـروع، حتقيـق د

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األوىل، 
ــــراهيم ]هـــــ٨١٦ت [التعريفــــات، لعلــــي بــــن حممــــد بــــن علــــي اجلرجــــاين  -٣٢ ، حتقيــــق اب

 .هـ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل، -األنباري، دار الكتاب العريب 
، أليب الفـــداء إمساعيـــل بـــن )تفـــسري ابـــن كثـــري(تفـــسري القـــرآن العظـــيم، املعـــروف بــــ  -٣٣

 - هـ ١٤١٨، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة الرابعة، ]هـ٧٧٤ت [عمرو بن كثري 
 .م١٩٩٨

، ]هـــ٨٥٢ت [بــن علــي بــن حجــر العــسقالين الــشافعي تقريــب التهــذيب، ألمحــد  -٣٤
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ سوريا، الطبعة األوىل -حتقيق حممد عوامة، دار الرشيد 

تكملــة ا�مــوع شــرح املهــذب، حملمــد جنيــب املطيعــي، دار عــامل الكتــب، الريــاض،  -٣٥
 .هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، 

الـسيد : حتقيـق] هــ٨٥٢ت [تلخيص احلبري، ألمحد بن علي بن حجـر العـسقالين  -٣٦
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤عبداهللا هاشم اليماين، املدينة املنورة، 

: ، حتقيـــــق]هــــــ٤٦٣ت [ التمهيــــد، أليب عمـــــر يوســــف بـــــن عبــــداهللا بـــــن عبــــدالرب  -٣٧
مـــــصطفى بـــــن أمحـــــد العلـــــوي وحممـــــد عبـــــدالكبري البكـــــري، وزارة عمـــــوم األوقـــــاف 

 .هـ١٣٨٧والشؤون اإلسالمية باملغرب 
، ]هـــ٨٥٢ت [علــي بــن حجــر العــسقالين الــشافعي �ــذيب التهــذيب؛ ألمحــد بــن  -٣٨

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 



       

 

 
  

 
 

١١٨٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

. د: ، حتقيـــق]هـــ٧٤٢ت [�ــذيب الكمــال، ليوســـف بــن الزكــي عبـــدالرمحن املــزي  -٣٩
 .هـ١٤٠٠ بريوت، الطبعة األوىل، -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

 )ج(
  اجلــــــامع ألحكـــــــام القــــــرآن، أليب عبـــــــداهللا حممــــــد بـــــــن أمحــــــد األنـــــــصاري القـــــــرطيب  -٤٠

 .هـ١٤١٤، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، ]هـ٦٧١ت [
، ]هــــ٨٠٠ت [ اجلـــوهرة النـــرية، أليب بكـــر بـــن علـــي بـــن حممـــد احلـــدادي العبـــادي  -٤١

 .هـ١٣٢٢املطبعة اخلريية، الطبعة األوىل، 
لـــى علـــى منهـــاج الطـــالبني للنـــووي، ألمحـــد حاشـــيتا قليـــويب وعمـــرية علـــى شـــرح احمل -٤٢

، وأيب العبــاس أمحـد بــن أمحــد بــن ]هـــ٩٥٧ت [ امللقــب بعمـرية -الربلـسي املــصري 
 بــــريوت، الطبعــــة -، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة ]هـــــ١٠٧٠ت [ســــالمة القليــــويب 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥األوىل، 
محـد بـن عرفـة حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـري علـى خمتـصر خليـل، حملمـد بـن أ -٤٣

 .، دار إحياء الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل]هـ١٢٣٠ت [الدسوقي 
ّحاشية العـدوي علـى كفايـة الطالـب الربـاين، أليب احلـسن علـي بـن أمحـد بـن مكـرم  -٤٤ ُ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، دار الفكر ]هـ١١٨٩ت [ الصعيدي العدوي املالكي 
اإلمام الشافعي أليب احلـسن علـي احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين يف فقه مذهب  -٤٥

علي معوض وعادل : ، حتقيق]هـ٤٥٠ت [ بن حممد بن حبيب املاردي الشافعي 
 .هـ١٤١٩عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 )خ (
 )د (

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين  -٤٦
 .عبداهللا هاشم اليماين، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل: ، حتقيق]هـ٨٥٢ت [

مـنال خـسرو : درر احلكام شرح غرر األحكام، للقاضي حممد بن فرموزا املعروف بــ -٤٧
 . بريوت، الطبعة األوىل-، دار إحياء الكتب العربية ]هـ٨٨٥ت [ 

ر الــــدرر الكامنــــة يف أعيــــان املائــــة الثامنــــة، ألمحــــد بــــن علــــي بــــن حممــــد بــــن حجــــ -٤٨
محـــد عبداملعيـــد ضـــان، جملـــس دائـــرة املعـــارف : ، حتقيـــق]هــــ٨٥٢ت[العـــسقالين، 

 .هـ١٣٩٢العثمانية، اهلند، الطبعة الثانية، 
دقــــــائق أويل النهــــــي لــــــشرح املنتهــــــى، ملنــــــصور بــــــن يــــــونس بــــــن إدريــــــس البهـــــــويت  -٤٩

 -عبــــداهللا بــــن عبداحملــــسن الرتكــــي، مؤســــسة الرســــالة . د: ، حتقيــــق]هـــــ١٠٥١ت[
 .هـ١٤٢١وىل بريوت، الطبعة األ



       

 

 
  

 
 

١١٨٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

الــديباج املــذهب يف معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب، إلبــراهيم بــن علــي بــن حممــد بــن  -٥٠
، دار الكتـــب العلميــــة، بـــريوت، الطبعــــة ]هـــــ٧٩٩ت [ فرحـــون اليعمــــري املـــالكي 

 .األوىل
 )ذ(

: ، حتقيـق]هــ٦٨٤ت[الذخرية يف الفقه املالكي، ألمحد بن إدريـس القـرايف املـالكي  -٥١
 .م١٩٩٤ بريوت، الطبعة األوىل، -اإلسالمي حممد حجي، دار الغرب 

 )ر(
رد احملتار علـى الـدر املختـار، شـرح تنـوير األبـصار، حملمـد أمـني بـن عمـر عبـدالعزيز  -٥٢

 -هــ ١٤١٢ بريوت، -، دار الكتب العلمية ]هـ١٢٥٤ت [الشهري بابن عابدين 
 .م١٩٩٢

ـــــــووي الدمـــــــشقي الـــــــشافعي  -٥٣ ـــــــن شـــــــرف الن ـــــــا حيـــــــىي ب   روضـــــــة الطـــــــالبني، أليب زكري
 .هـ١٤٠٥ بريوت، الطبعة الثانية، -، املكتب اإلسالمي ]هـ٦٧٦ت [

 )ز(
 )س (

ـــــصنعاين،  -٥٤ ـــــل األمـــــري ال ـــــسالم املوصـــــلة إىل بلـــــوغ املـــــرام، حملمـــــد بـــــن إمساعي ســـــبل ال
عــصام الــصبابطي وعمــاد الــسيد، دار احلــديث، القــاهرة، : ، حتقيــق]هـــ١١٨٢ت[

 .م١٩٩٤
حممـد : ، حتقيـق]هــ٢٧٥ت [يين سنن ابن ماجة، أليب عبداهللا حممد بن يزيـد القـزو -٥٥

 .فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل
حممــد : ، حتقيــق]هـــ٢٧٥ت [ســنن أيب داود، لــسليمان بــن األشــعث السجــستاين  -٥٦

 . بريوت، الطبعة األوىل-حمي الدين عبداحلميد، دار الفكر 
لرتمـذي ، أليب عيـسى حممـد بـن عيـسى ا)املـسمى اجلـامع الـصحيح(سنن الرتمـذي  -٥٧

أحد حممد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعـة : ، حتقيق]هـ٢٧٩ت[
 .األوىل

: ، حتقيـــق]هــــ٣٨٥ت [ســـنن الـــدارقطين، أليب احلـــسن علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطين  -٥٨
 .هـ١٣٨٦ بريوت، الطبعة األوىل، -عبداهللا هاشم مياين، دار املعرفة 

، ]هــ٢٥٥ت [ن بـن �ـرام الـدارمي سنن الـدارمي، أليب حممـد عبـداهللا بـن عبـدالرمح -٥٩
فـــواز زمــريل، خالـــد العلمــي، دار الكتـــاب العــريب، بـــريوت، الطبعـــة األوىل، : حتقيــق

 .هـ١٤٠٧
حممـد : ، حتقيـق]هــ٤٥٨ت [السنن الكربى، أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي  -٦٠

 .هـ١٤١٠ضياء الرمحن األعظمي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 



       

 

 
  

 
 

١١٨٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

، أليب عبـــــدالرمحن أمحـــــد بـــــن شـــــعيب النـــــسائي )ا�تـــــىب(نن النـــــسائي الـــــصغرى ســـــ -٦١
 حلـب، -عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية : ، حتقيق]هـ٣٠٣ت[

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 
، ]هـــ٣٠٣ت [ســنن النــسائي الكــربى، أليب عبــدالرمحن أمحــد بــن شــعيب النــسائي  -٦٢

ادي وســــيد كـــسروي، دار الكتــــب العلميــــة، عبــــدالغفار ســـليمان البغــــد. د: حتقيـــق
 .هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل، 

  الــــسلوك يف طبقــــات العلمــــاء وامللــــوك، حملمــــد بــــن يوســــف بــــن يعقــــوب الكنــــدي  -٦٣
 صـنعاء، الطبعـة -حممد بـن علـي األكـوع، مكتبـة اإلرشـاد : ، حتقيق]هـ٣٥٠ت [

 .م١٩٩٥الثانية، 
، ]هــ٧٤٨ت [ بـن عثمـان الـذهيب سري أعالم النبالء، أليب عبداهللا حممـد بـن أمحـد -٦٤

شعيب األرناؤوط وحممد نعـيم، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة التاسـعة، : حتقيق
 .هـ١٤١٣

 )ش(
شـــــــذرات الـــــــذهب يف أخبـــــــار مـــــــن ذهـــــــب، لعبـــــــد احلـــــــي بـــــــن العمـــــــاد احلنبلـــــــي،  -٦٥

 .، املكتب التجاري للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة األوىل]هـ١٠٨٩ت[
دايـــة الكافيـــة الـــشافية لبيـــان حقـــائق اإلمـــام ابـــن عرفـــة اهل(شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة  -٦٦

، ]هــ٨٩٤ت [، أليب عبـداهللا حممـد بـن القاسـم األنـصاري الرصـاع املـالكي )الوافية
 .هـ١٣٥٠املكتبة العلمية، الطبعة األوىل 

شــرح الزرقــاين علــى موطــأ اإلمــام مالــك، حملمــد بــن عبــدالباقي بــن يوســف الزرقــاين  -٦٧
 .هـ١٤١١ بريوت، الطبعة األوىل، -لمية ، دار الكتب الع]هـ١١٢٢ت[

شــرح ســنن النــسائي، أليب الفــضل جــالل الــدين عبــدالرمحن بــن أيب بكــر الــسيوطي  -٦٨
عبدالفتاح أبو غدة، مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية، حلـب، : ، حتقيق]هـ٩١١ت[

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 
  ه١٤١٣ ١دار العبيكان ط،شرح الزركشي حملمد بن عبداهللا الزركشي  -٦٩
، دار إحيــاء ]هـــ٦٧٦ت [شــرح صــحيح مــسلم للنــووي، ليحــىي بــن شــرف النــووي  -٧٠

 .هـ١٣٩٢الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 
، ]هـــ٦٨٢ت [الــشرح الكبــري، لعبــدالرمحن بــن حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي  -٧١

عبــداهللا بــن عبداحملــسن الرتكـــي وعبــدالفتاح حممــد احللــو، وزارة الـــشؤون . د: حتقيــق
 .هـ١٤١٩المية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، اإلس

، ]هـــ١١٠١ت [شـرح خمتـصر خليـل للخرشـي، حممــد بـن عبـداهللا اخلرشـي املـالكي  -٧٢
 .دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل



       

 

 
  

 
 

١١٨٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

  شــــرح معــــاين اآلثــــار، أليب جعفــــر أمحــــد بــــن حممــــد بــــن ســــالمة الطحــــاوي احلنفــــي  -٧٣
 .هـ١٣٩٩بريوت، الطبعة األوىل، ، دار املعرفة، ٍ]هـ٣٢١ت [

، اعتــىن ]هـــ١٤٢٢ت [شــرح املمتــع علــى زاد املــستنقع، حملمــد بــن صــاحل العثيمــني  -٧٤
مؤسـسة آسـام، . خالـد بـن علـي املـشيقح. سليمان بن عبداهللا أبا اخليـل ود. د: به

 .هـ١٤١٦الرياض، الطبعة األوىل، 
 احلمــــــريي مشــــــس العلــــــوم ودواء كــــــالم العــــــرب مــــــن الكلــــــوم، لنــــــشوان بــــــن ســــــعيد -٧٥

حــسني عبــداهللا العمــري ومطهـر بــن علــي األريــاين، ويوســف : ، حتقيــق]هــ٥٧٣ت[
 .م١٩٩٩األوىل، حممد عبداهللا، دار الفكر املعاصر، بريوت، الطبعة 

 )ص(
، أليب نـــصر إمساعيـــل بـــن محـــاد )تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة(الـــصحاح، املـــسمى  -٧٦

اث العـريب، بـريوت، الطبعـة دار إحيـاء الـرت: ، حتقيـق)هـ٣٩٨ت (اجلوهري الفارايب 
 .األوىل

، )هــــ٣٥٤ت (صـــحيح ابـــن حبـــان، حملمـــد بـــن حبـــان بـــن أمحـــد التميمـــي البـــسيت  -٧٧
 -هـــ ١٤١٤شــعيب األرنــؤوط، مؤســسة الرســالة، بــريوت، الطبعــة الثانيــة، : حتقيــق

 .م١٩٩٣
: ، حتقيـق]هــ٣١١ت[صحيح ابن خزمية، حملمد بن إسحاق بن خزميـة النيـسابوري  -٧٨

ـــــريوت حممـــــد مـــــصطفى ا. د ـــــب اإلســـــالمي، ب  الطبعـــــة األوىل، -ألعظمـــــي، املكت
 .هـ١٣٩٠

، اجلــامع الــصحيح املــسند مــن حــديث رســول اهللا : املــسمى(صــحيح البخــاري،  -٧٩
مــصطفى ديــب . د: ، حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري اجلعفــي، حتقيــق)وســننه وأيامــه

 .هـ١٤٠٧البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، الطبعة الثالثة، 
، مكتبــة ]هـــ١٤٢٠ت [لرتغيــب والرتهيــب، حملمــد ناصــر الــدين األلبــاين صــحيح ا -٨٠

 .املعارف، الرياض، الطبعة األوىل
، ]هـــــ١٤٢٠ت [صـــحيح اجلــــامع الـــصغري وزياداتــــه، حملمـــد ناصــــر الـــدين األلبــــاين  -٨١

 .هـ١٤٠٨ بريوت، الطبعة الثالثة، -املكتب اإلسالمي 
: ، حتقيــق]هـــ٢٦١ت [صــحيح مــسلم، ملــسلم بــن احلجــاج القــشريي النيــسابوري  -٨٢

 .حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
، ]هـــ٥٩٧ت [صــفة الــصفوة، أليب الفــرج عبــدالرمحن بــن علــي بــن اجلــوزي احلنبلــي  -٨٣

 الطبعــــة الثانيــــة، - بــــريوت -حممــــود فــــاخوري وحممــــد رواس، دار املعرفــــة : حتقيــــق
 .هـ١٣٩٩



       

 

 
  

 
 

١١٨٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

 )ض(
، املكتــــــب ]هـــــــ١٤٢٠ت [لبــــــاين ضــــــعيف ابــــــن ماجــــــة، حملمــــــد ناصــــــر الــــــدين األ -٨٤

 .هـ١٤٠٨اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
، ]هـــــ١٤٢٠ت [ضــــعيف اجلــــامع الــــصغري وزيــــاداه، حملمــــد ناصــــر الــــدين األلبــــاين  -٨٥

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ بريوت، الطبعة الثالثة، -املكتب اإلسالمي 
 ،]هـــ٩٠٢ت[الـضوء الالمـع ألهــل القـرن التاســع، حملمـد بـن عبــدالرمحن الـسخاوي  -٨٦

 . بريوت-دار مكتبة احلياة 
 )ط(

مـري : ، دار النـشر]هــ٧٧٥ت [طبقات احلنفية، لعبـدالقادر بـن أيب الوفـاء القرشـي  -٨٧
 . كراتشي، الطبعة األوىل-حممد كتب خانه 

، ]هــــ٨٥١ت [طبقـــات الـــشافعية، أليب بكـــر أمحـــد بـــن حممـــد بـــن قاضـــي شـــهبة  -٨٨
ـــــب . د: حتقيـــــق ـــــدالعليم خـــــان، عـــــامل الكت ـــــريوت، ا-حـــــافظ عب لطبعـــــة األوىل،  ب
 .هـ١٤٠٧

ــــــسبكي  -٨٩ ــــــشافعية الكــــــربى، لتــــــاج الــــــدين بــــــن علــــــي بــــــن عبــــــدالكايف ال   طبقــــــات ال
عبــــدالفتاح حممــــد احللــــو، دار . حممــــود الطنــــاجي، ود. د: ، حتقيــــق]هـــــ٧٧١ت [

 .هـ١٤١٣هجر، الطبعة الثانية، 
، ]هـــــ٦٤٣ت[طبقــــات الفقهــــاء الــــشافعية، لعثمــــان بــــن عبــــدالرمحن بــــن الــــصالح  -٩٠

 بـريوت، الطبعــة األوىل، -ين علـي جنيــب، دار البـشائر اإلســالمية حمـي الــد: حتقيـق
 .م١٩٩٢

أكــرم . د: ، حتقيــق]هـــ٢٤٠ت [الطبقــات البــن خيــاط أبــو عمــر الليثــي العــصفري  -٩١
 .هـ١٤٠٢ الرياض، الطبعة الثانية، -ضياء العمري، دار طيبة 

، دار صـــادر، ]هــــ٢٣٠ت [الطبقـــات الكـــربى، حملمـــد بـــن ســـعد البـــصري الزهـــري  -٩٢
 .وت، الطبعة األوىلبري

طــــرح التثريــــب يف شــــرح التقريــــب، أليب الفــــضل عبــــدالرحيم بــــن احلــــسني العراقــــي  -٩٣
، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة ]هـــ٨٢٦ت [، ولولــده أيب زرعــة ]هـــ٨٠٦ت[

 .األوىل
طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، أليب حفص عمر بن حممد النسفي احلنفي  -٩٤

 .هـ١٣١١رة، بغداد، ، املطبعة العام]هـ٥٣٧ت[
 )ع(

 -، دار الفكــر]هــ٧٨٦ت [العنايـة شـرح اهلدايـة، حملمــد بـن حممـود البــابريت احلنفـي  -٩٥
 .بريوت، الطبعة األوىل



       

 

 
  

 
 

١١٩٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود، أليب الطيــب حممــد مشــس احلــق العظــيم آبــادي،  -٩٦
 .م١٩٩٥الطبعة الثانية، .  بريوت-دار الكتب العلمية 

 )غ(
 شـــــرح البهجـــــة الورديـــــة، لزكريـــــا بـــــن حممـــــد بـــــن زكريـــــا األنـــــصاري الغـــــرر البهيـــــة يف -٩٧

 .، املطبعة امليمنة، الطبعة األوىل]هـ٩٢٦ت[
 )ف (

فتــاوى ابــن رشــد، أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب املــالكي  -٩٨
 -املختــــار بــــن طــــاهر التليلــــي، دار الغــــرب اإلســــالمي . د: ، حتقيــــق]هـــــ٥٢٠ت[

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧وىل، بريوت، الطبعة األ
، ]هــ٤٦١: ت[فتاوى السغدي، أبو احلسن علي بـن احلـسني بـن حممـد الـسغدي  -٩٩

 .هـ١٤٠٤صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، . د: حتقيق
ــــة الكــــربى، ألمحــــد بــــن حممــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر اهليتمــــي  -١٠٠ ــــاوى الفقهي ت [الفت

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ، املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل]هـ٩٧٤
، أليب العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة، )املعروفــة باملــصرية(الفتــاوى الكــربى  -١٠١

 .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل، -، دار الكتب العلمية ]هـ٧٢٨ت[
الفتاوى اهلندية، خنبة من العلماء برئاسة نظام الـدين البلخـي، دار الفكـر، بـريوت،  -١٠٢

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األوىل، 
فــــتح البــــاري بــــشرح صــــحيح البخــــاري، ألمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقالين،  -١٠٣

 . بريوت، الطبعة األوىل-، حتقيق حمي الدين اخلطيب، دار املعرفة ]هـ٨٥٢ت[
فــتح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مــذهب اإلمــام مالــك، أليب عبــداهللا حممــد بــن  -١٠٤

 .الطبعة األوىل، دار املعرفة، ]هـ١٢٩٩ت [، )الشيخ عليش(أمحد املشهور بـ 
ابــــن (فــــتح القــــدير شــــرح اهلدايــــة، حملمــــد بــــن عبدالواحــــد الــــسيواسي، املعــــروف بـــــ  -١٠٥

 .، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل]هـ٦٨١ت [، )اهلمام
فـــــتح املغيـــــث بـــــشرح ألفيـــــة احلـــــديث للعراقـــــي، حملمـــــد بـــــن عبـــــدالرمحن الـــــسخاوي  -١٠٦

 .هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ]هـ٩٠٢ت[
، ]هــ٩٠٠ت [فتح امللك العزيز بـشرح الـوجيز، لعلـي بـن البهـاء البغـدادي احلنبلـي  -١٠٧

حتقيــق د عبــدامللك بــن دهــيش، مكتبــة دار النهــضة احلديثــة، مكــة املكرمــة، الطبعــة 
 .هـ١٤٢٣األوىل، 

حاشــية اجلمــل علــى (فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــالب املعــروف بـــ  -١٠٨
، دار ]هـ١٢٠٤ت[مر بن منصور العجيلي األزهري ، لسليمان بن ع)شرح املنهج

 .الفكر، بريوت، الطبعة األوىل



       

 

 
  

 
 

١١٩١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

عبداهللا بن عبداحملـسن . د: ، حتقيق]هـ٧٦٣ت [الفروع، حملمد بن مفلح املقدسي  -١٠٩
وطبعـة عــامل الكتــب .هـــ١٤٢٤ بـريوت، الطبعــة األوىل، -الرتكـي، مؤســسة الرســالة 

    ه١٤٠٥ ٤ط 
 زيــد القــريواين، ألمحــد بــن غنــيم النفــراوي املــالكي الفواكــه الــدواين علــى رســالة أيب -١١٠

 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ بريوت، -، دار الفكر ]هـ١١٢٦ت[
 )ق(      

، دار إحيـاء الـرتاث ]هــ٨١٧ت [القاموس احمليط، حملمـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي  -١١١
 .هـ١٤١٧العريب، الطبعة األوىل، 

ـــ -١١٢ ن عبدالـــسالم بـــن ايب قواعـــد األحكـــام يف مـــصاحل األنـــام، أليب حممـــد عبـــدالعزيز ب
 .، دار الكتب العلمية، بريوت]هـ٦٦٠ت [القاسم بن حسن السلمي الشافعي 

، )ابـن رجـب احلنبلـي(القواعد الفقهية، أليب الفرج عبـدالرمحن بـن أمحـد املعـروف بــ  -١١٣
 . بريوت، الطبعة األوىل-، دار الكتب العلمية ]هـ٧٩٥ت[

 )ك(
 حممـــد عبـــداهللا بـــن قدامـــة املقدســـي الكـــايف يف فقـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل، أليب -١١٤

عبـداهللا بـن عبداحملـسن الرتكـي بالتعـاون مـع مركـز . د: ، حتقيـق]هـ٦٢٠ت[احلنبلي 
 .هـ١٤١٩البحوث بدار هجر، الطبعة الثانية 

الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة املــالكي، أليب عمــر يوســف بــن عبــداهللا بــن حممــد بــن  -١١٥
 .هـ١٤٠٧وت، الطبعة األوىل،  بري-، دار الكتب العلمية ]هـ٤٦٣ت [عبدالرب 

سـهيل زكـار، نـشر . د: ، حتقيـق]هــ١٨٩ت [الكسب، حملمد بن احلسن الـشيباين  -١١٦
 .هـ١٤٠٠ دمشق، الطبعة األوىل، -وتوزيع عبداهلادي حرصوين 

ت [كــــــشاف القنــــــاع عــــــن مــــــنت اإلقنــــــاع، ملنــــــصور بــــــن يــــــونس البهــــــويت احلنبلــــــي  -١١٧
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دار الفكر، بريوت، ]هـ١٠٥١

شف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون، ملـــصطفى بـــن عبـــداهللا القـــسطنطيين كـــ -١١٨
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ بريوت، -، دار الكتب العلمية ]هـ١٠٦٧ت[احلنفي 

كـــشف املخـــدرات والريـــاض املزهـــرات لـــشرح أخـــصر املختـــصرات، لعبـــدالرمحن بـــن  -١١٩
 حممــد بــن ناصــر العجمــي، دار: ، حتقيــق]هـــ١١٩٢ت [عبــداهللا البعلــي احلنبلــي، 

 .هـ١٤٢٣البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل 
كفاية الطالب الرباين لرسـالة أيب زيـد القـريواين، أليب احلـسن علـي بـن ناصـر الـدين  -١٢٠

حممد البقعـاوي، دار الفكـر، : ، حتقيق]هـ٩٣٩ت [حممد بن حممد املنويف املصري 
 .هـ١٤١٢بريوت، 



       

 

 
  

 
 

١١٩٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

لـدين علـي املتقـي بـن حـسان الـدين كنـز العمال يف سنن األقوال واألفعال، لعالء ا -١٢١
 -حممــــود عمــــر الــــدمياطي، دار الكتــــب العلميــــة : ، حتقيــــق]هـــــ٩٧٥ت [اهلنــــدي 

 .هـ١٤١٩بريوت، الطبعة األوىل، 
 )ل(

، دار ]هـــ٧١١ت [لــسان العــرب، حملمــد بــن مكــرم بــن منظــورم األفريقــي املــصري  -١٢٢
 .صادر، بريوت، الطبعة األوىل

 )م(
ســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن حممــــــد بــــــن مفلــــــح احلنبلــــــي املبــــــدع يف شــــــرح املقنــــــع، أليب إ -١٢٣

 بـريوت، -حممد حسن حممد إمساعيل، دار الكتـب العلميـة : ، حتقيق]هـ٨٨٤ت[
 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 

املبـــــسوط شـــــرح الكـــــايف، أليب بكـــــر حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن أيب ســـــهل السرخـــــسي  -١٢٤
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، دار املعرفة، بريوت، ]هـ٤٩٠ت[

دامـاه (املعـروف بــ (أل�ر، لعبدالرمحن بن حممد شيخي زاده جممع األ�ر يف ملتقى ا -١٢٥
 .، دار إحياء الرتاث]م١٠٧٨ت [، )أفندي

، دار الريــان ]هـــ٨٠٧ت [جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعلــي بــن أيب بكــر اهليثمــي  -١٢٦
 .هـ١٤٠٧ القاهرة، الطبعة األوىل، -للرتاث ودار الكتاب العريب 

، دار الكتــــــاب ]هــــــ١٠٣٠ت [لبغـــــدادي جممـــــع الـــــضمانات، لغـــــامن بــــــن حممـــــد ا -١٢٧
 .هـ١٣٠٨اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

، ]هـــ٦٧٦ت [ا�مــوع شــرح املهــذب، أليب زكريــا حمــي الــدين بــن شــرف النــووي،  -١٢٨
 .املطبعة املنريية، الطبعة األوىل

، ]هــ٧٢٨ت [جمموع الفتاوى، أليب العباس أمحـد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراين  -١٢٩
ن بن حممد قاسم العاصـمي النجـدي، مبـساعدة إبنـه حممـد، عبدالرمح: مجع وترتيب

 .هـ١٤١٢دار عامل الكتب، الرياض، 
ت [احملــــرر يف الفقــــه، لعبدالــــسالم بــــن عبــــداهللا بــــن أيب القاســــم بــــن تيميــــة احلــــراين  -١٣٠

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية، -، مكتب املعارف، الرياض ]هـ٦٥٢
، دار ]هـــ٤٥٦ت [األندلــسي احمللــى باآلثــار، أليب حممــد علــي بــن أمحــد بــن حــزم  -١٣١

 .الفكر، بريوت
: ، حتقيــق]هـــ٧٢١ت [ خمتـار الــصحاح، حملمــد بــن أيب بكــر بـن عبــدالقادر الــرازي  -١٣٢

 .يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل
، دار املعرفـة، بـريوت، الطبعـة ]هــ٢٩٤ت [خمتصر املزين، إلمساعيل بن حيـىي املـزين  -١٣٣

 .هـ١٣٩٣الثانية، 



       

 

 
  

 
 

١١٩٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

  بحث مقارن– اثرها يف نصاب الذهب وبيعه بجنسهمعايري النقاوة املعارصة و 
 

ـــ  -١٣٤ ، )ابــن احلــاج(املــدخل، أليب عبــداهللا حممــد بــن حممــد العبــدري املــالكي املعــروف ب
 .، دار الرتاث، الطبعة األوىل]هـ٧٣٧ت [

املدونـــة الكـــربى لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس، روايـــة ســـحنون بـــن ســـعيد التنـــوخي عـــن  -١٣٥
 -هــ ١٤١٥ بريوت، الطبعـة األوىل، -عبدالرمحن بن القاسم، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٩٥
املـــستدرك علـــى الـــصحيحني، أليب عبـــداهللا حممـــد بـــن عبـــداهللا احلـــاكم النيـــسابوري  -١٣٦

 بــريوت، -مــصطفى عبــدالقادر عطــا، دار الكتــب العلميــة : ، حتقيــق]هـــ٤٠٥ت[
 .هـ١٤١١الطبعة األوىل، 

، حتقيـق ]هـ٣٠٧ت [مسند أيب يعلى، أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي  -١٣٧
 .هـ١٤٠٤ دمشق، الطبعة األوىل، -ون للرتاث حسني سليم أسد، دار املأم

، ]هــ٢٣٠ت [مسند ابـن اجلعـد، أليب احلـسن علـي بـن اجلعـد بـن عبيـد البغـدادي  -١٣٨
 .هـ١٤١٠عامر أمحد حيدر، مؤسسة نادر، بريوت، الطبعة األوىل، : حتقيق

، ]هــــ٢٤١ت [أبـــو عبـــداهللا أمحـــد بـــن حممـــد الـــشيباين : مـــسند اإلمـــام أمحـــد، وهـــو -١٣٩
 .صر، الطبعة األوىلمؤسسة قرطبة، م

حــسني أمحــد . د: ، حتقيــق]هـــ٢٨٢ت [مــسند احلــارث، للحــارث بــن أيب أســامة  -١٤٠
 املدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل، -صاحل الباكري، مركز خدمـة الـسنة والـسرية النبويـة 

 .هـ١٤١٣
إسـحاق بـن إبـراهيم بـن خملـد بـن راهويـه احلنظلـي : مسند إسحاق بن راهوية، وهو -١٤١

 املدينــة -عبــدالغفور عبــداحلق البلوشــي، مكتبــة اإلميــان . د: ، حتقيــق]هـــ٢٣٨ت[
 .هـ١٤١٢املنورة، الطبعة األوىل، 

صــبحي : ، حتقيــق]هـــ٢٤٩ت [عبــد بــن محيــد بــن نــصر : مــسند عبــد محيــد، وهــو -١٤٢
 .هـ١٤٠٨البدري وحممود الصعدي، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

: ، حتقيـــق]هــــ٣٦٠ت [الطـــرباين مـــسند الـــشاميني، لـــسليمان بـــن أمحـــد بـــن أيـــوب  -١٤٣
 بــــــريوت، الطبعــــــة األوىل، -محــــــدي بــــــن عبدا�يــــــد الــــــسلفي، مؤســــــسة الرســــــالة 

 .هـ١٤٠٥
: ، حتقيــق]هـــ٤٥٤ت [مــسند الــشهاب، حملمــد بــن ســالمة بــن جعفــر القــضاعي،  -١٤٤

 بــــــريوت، الطبعــــــة الثانيــــــة، -محــــــدي بــــــن عبدا�يــــــد الــــــسلفي، مؤســــــسة الرســــــالة 
 .هـ١٤٠٧

  ليمان بــــــــن داود الفارســــــــي البــــــــصري الطيالــــــــسي ســــــــ: مــــــــسند الطيالــــــــسي، وهــــــــو -١٤٥
 .، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل]هـ٢٠٤ت [
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، ]هـــ٧٧٠ت [املــصباح املنــري يف غريــب الــشرح الكبــري، ألمحــد بــن حممــد الفيــومي  -١٤٦
 . بريوت، الطبعة األوىل-املكتبة العلمية 

ويف مــــصنف ابــــن أيب شــــيبة، أليب بكــــر بــــن عبــــداهللا بــــن حممــــد بــــن أيب شــــيبة الكــــ -١٤٧
كمــال بــن يوســف العــون، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة : ، حتقيــق]هـــ٢٣٥ت[

 .هـ١٤٠٩األوىل، 
، ]هــــ٢١١ت[أبـــو بكــر عبـــدالرزاق بــن مهـــام الــصنعاين : مــصنف عبـــدالرزاق، وهــو -١٤٨

 بـــريوت، الطبعـــة الثانيـــة، -حبيـــب الـــرمحن األعظمـــي، املكتـــب اإلســـالمي : حتقيـــق
 .هـ١٤٠٣

ت [ملتهى، ملصطفى بـن سـعد بـن عبـده الرحيبـاين مطالب أويل النهي بشرح غاية ا -١٤٩
 .هـ١٤١٤، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل ]هـ١٢٤٣

، ]هـــــ٧٠٩ت[املطلــــع علــــى أبــــواب املقنــــع، حملمــــد بــــن أيب الفــــتح البعلــــي احلنبلــــي  -١٥٠
 .هـ١٤٠١حممد بشري األدليب، املكتب اإلسالمي، بريوت، : حتقيق

، ]هـــ٧٢٩ت [مــد بــن حممــد بــن أمحــد القرشــي، معــامل القربــة يف معــامل احلــسبة، حمل -١٥١
 .دار الفنون كمربدج، الطبعة األوىل

: ، حتقيــق]هـــ٣٦٠ت [معجــم األوســط، أليب القاســم ســليمان بــن أمحــد الطــرباين  -١٥٢
طــارق بــن عــوض اهللا وعبداحملــسن احلــسيين، دار احلــرمني، القــاهرة، الطبعــة األوىل، 

 .هـ١٤١٥
صـــــالح ســـــامل : ، حتقيـــــق]هــــــ٣٥١ت [معجـــــم الـــــصحابة، لعبـــــدالباقي بـــــن قـــــانع  -١٥٣

 .هـ١٤١٨ املدينة املنورة، الطبعة األوىل، -املصرايت، مكتب الغرباء األثرية 
، ]هـ٣٦٠ت[، لسليمان بن أمحد الطرباين )الروض الداين(املعجم الصغري املسمى  -١٥٤

 بــريوت، األردن، الطبعــة -حممــد شــكور، املكتــب اإلســالمي ودار عمــار : حتقيــق
 .هـ١٤٠٥األوىل، 

محـــدي بـــن : ، حتقيـــق]هــــ٣٦٠ت [املعجـــم الكبـــري، لـــسليمان بـــن أمحـــد الطـــرباين،  -١٥٥
 .هـ١٤٠٤ املوصل، الطبعة الثانية، -عبدا�يد السلفي، مكتبة الزهراء 

 .دار الدعوة حتقيق جممع اللغة، املعجم الوسيط ألمحد الزيات وآخرون  -١٥٦
ـــا،  -١٥٧ ، ]هــــ٣٩٥ت [معجـــم مقـــاييس اللغـــة، أليب احلـــسني أمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكري

 .عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت: حتقيق
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علمـاء إفريقيـة واألنـدلس واملغـرب، ألمحـد  -١٥٨

حممـد حجـي، دار الغـرب اإلسـالمي، : ، حتقيـق]هــ٩١٤ت [بن حيىي الونشريـسي ُ
 .هـ١٤٠١بريوت، الطعبة األوىل، 
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خلـصمني مـن األحكـام، أليب احلـسن علـي بـن خليـل معني احلكام فيما يـرتدد بـني ا -١٥٩
 .، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل]هـ٨٤٤ت [الطرابلسي احلنفي 

املغرب يف ترتيب املعرب، أليب الفتح ناصر بن عبدالسيد بـن علـي املطـرزي احلنفـي  -١٦٠
ُ  .، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل]هـ٦١٦ت[

  ظ املنهــــــاج، حملمــــــد بــــــن أمحــــــد الــــــشربيين اخلطيــــــب مغــــــين احملتــــــاج إىل معرفــــــة ألفــــــا -١٦١
 -هـــــــــ ١٤١٥، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بــــــــريوت، الطبعــــــــة األوىل، ]هـــــــــ٩٧٧ت [

 .م١٩٩٤
، ]هــــ٦٢٠ت [املغـــين، أليب حممـــد عبـــداهللا بـــن أمحـــد بـــن قدامـــة املقدســـي احلنبلـــي  -١٦٢

عبــــدالفتاح احللـــو، دار هجـــر للطباعـــة، القــــاهرة، . عبـــداهللا الرتكـــي، ود. د: حتقيـــق
 .هـ١٤٠٩عة األوىل، الطب

  مغــــــين اللبيــــــب عــــــن كتــــــب األعاريــــــب، جلمــــــال الــــــدين ابــــــن هــــــشام األنــــــصاري  -١٦٣
مازن مبارك وحممـد علـي محـد اهللا، دار الفكـر، دمـشق، . د: ، حتقيق]هـ٧٦١ت [

 .م١٩٨٥الطبعة السادسة، 
دار ، املقدمات واملمهدات أليب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن احلمـد القـرطيب املـالكي  -١٦٤

 . ه١٤٠٨مي الطبعة  االوىل الغرب االسال
، )هــ٨٥٢ت (مقدمة فتح الباري، ألمحد بن علـي بـن حجـر العـسقالين الـشافعي  -١٦٥

 .هـ١٣٧٩حممد فؤاد عبدالباقي وحمي الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريت، : حتقيق
. د: ، حتقيـق]هــ٦٢٠ت [املقنع، أليب حممد عبـداهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقدسـي  -١٦٦

عبــــدالفتاح احللــــو، وزارة الــــشؤون اإلســــالمية . سن الرتكــــي، ودعبــــداهللا بــــن عبداحملــــ
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، 

، دار ]هــــ٤٧٤ت [املنتقـــى شـــرح املوطـــأ، أليب الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي  -١٦٧
 .الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

ـــادات، حملمـــد بـــن أمحـــد الفتـــوحي منتهـــى اإلرادات يف مجـــع املقنـــع مـــ -١٦٨ ع التنقـــيح وزي
عبـــداهللا بـــن عبداحملـــسن . د: ، حتقيـــق]هــــ٩٧٢ت [احلنبلـــي الـــشهري بـــابن النجـــار، 

 .هـ١٤٢١ بريوت، الطبعة األوىل، -الرتكي، مؤسسة الرسالة 
مـــنح اجلليـــل شـــرح خمتـــصر خليـــل، أليب عبـــداهللا حممـــد بـــن أمحـــد املعـــروف بالـــشيخ  -١٦٩

 .م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩ بريوت، -فكر ، دار ال]هـ١٢٩٩ت [عليش 
مواهــــــب اجلليــــــل لــــــشرح خمتــــــصر خليــــــل، حملمــــــد بــــــن حممــــــد املعــــــروف باحلطــــــاب  -١٧٠

 .هـ١٤١٢، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثالثة، ]هـ٩٥٤ت[
املوسوعة الفقهية، الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولـة الكويـت،  -١٧١

 .هـ١٤١٥مطابع دار الصفوة، الطبعة األوىل، 
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حممـــــد فـــــؤاد : ، حتقيــــق]هــــــ١٧٩ت [املوطــــأ لإلمـــــام مالــــك بـــــن أنـــــس األصــــبحي  -١٧٢
 .عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، مصر، الطبعة األوىل

 .www.gold.org موقع مجلس الذهب العالمي  -١٧٣
، دار الفكــــر، ]هــــ٤٤٦ت [ املهـــذب، البـــراهيم بــــن علـــي بـــن يوســــف الـــشريازي  -١٧٤

 .بريوت، الطبعة األوىل
 )ن(

  حملتـــــاج إىل شـــــرح املنهـــــاج، حملمـــــد بـــــن شـــــهاب الـــــدين الرملـــــي األنـــــصاري �ايـــــة ا -١٧٥
 .هـ١٤٠٤ بريوت، طبعة أخرية، -، دار الفكر ]هـ١٠٠٤ت [

، دار ]هــ١٢٥٥ت [نيل األوطار شـرح منتقـى األخبـار، حملمـد بـن علـي الـشوكاين  -١٧٦
 .هـ١٤١٣ القاهرة، الطبعة األوىل، -احلديث 

سن علـي بـن أيب بكـر بـن عبـداجلليل املرغيــاين اهلدايـة شـرح بدايـة املبتـدي، أليب احلـ -١٧٧
 .، املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل]هـ٥٩٣ت [

اهلداية يف فروع الفقه احلنبلي، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بـن احلـسن الكلـوذاين  -١٧٨
 بـريوت، الطبعـة -حممد حسن إمساعيل دار الكتب العلميـة : ، حتقيق]هـ٥١٠ت[

 .هـ١٤٢٣األوىل، 
أمحـــد حممـــود : ، حتقيـــق]هــــ٥٠٥ت [مـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد الغـــزايل الوســـيط، حمل -١٧٩

  .هـ١٤١٧ القاهرة، الطبعة األوىل، -إبراهيم وحممد حممد تامر، دار السالم 

،ا  ،،  
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