 ‐ 19901زﮐﺎت ﻃﻼی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻮال
از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع زﮐﺎت ﻃﻼ ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﺮات از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﻌﻀ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻃﻼﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه زﮐﺎت ﻧﺪارد ،و
ﺑﻌﻀ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ زﮐﺎت دارد ،ﭼﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ،و اﺣﺎدﯾﺚ وارده درﺑﺎرهی وﺟﻮب زﮐﺎت ﻃﻼی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻮیﺗﺮ از اﺣﺎدﯾﺜ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت را در آن واﺟﺐ ﻧﻤداﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮا ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ وﺟﻮب زﮐﺎت ﺑﺮای ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺣﺮام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ،
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی وﺟﻮب زﮐﺎتِ ﺟﻮاﻫﺮاﺗﻤﺒﺎﺣ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ داده ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﺮات زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺒﺎح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﻨﺖ ﺳﻼح ،ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ اﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮات را در
ﻋﻤﻮم ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل داﺧﻞ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻨﺰونَ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟْﻔﻀﺔَ وﻻ ﻳﻨﻔﻘُﻮﻧَﻬﺎ ﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ ﻓَﺒﺸّﺮﻫﻢ
ﺑِﻌﺬَابٍ اﻟﻴﻢ] ﺗﻮﺑﻪ) [۳۴ /و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن را در راه اﻟﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاﺑ
دردﻧﺎک ﺑﺸﺎرت ده(.
ﻗﺮﻃﺒ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣدارد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨ ﺑﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻨﺰونَ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟْﻔﻀﺔَ ...ﻣﺮا آﮔﺎه ﮐﻦ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ
آن را ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ و زﮐﺎﺗﺶ را ﻧﺪاد ،وای ﺑﺮ او ﺑﺎد .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﻧﺎزل ﺷﺪن زﮐﺎت ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪن آن ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﮐﺎت را
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎک ﺷﺪن اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۱۱ /۲و ) (۲۰۴ /۵ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(۱۷۸۷ :۵۷۰ ،۵۶۹ /۱
و ﺑﯿﻬﻘ.(۸۲ /۴) 
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺎدﯾﺚ دال ﺑﺮ آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ زﻧ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش دو اﻟﻨﻮی ﻗﻄﻮر ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ
داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ زﮐﺎت اﯾﻦ را ﻣدﻫ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ دو اﻟﻨﻮی آﺗﺶ در دﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ آن زن اﻟﻨﻮﻫﺎی دﺧﺘﺮش را ﺑﯿﺮون آورد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﭙﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦﻫﺎ از آن اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻫﺴﺖ.
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اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺣﻤﺪ ) (۲۰۸ ،۲۰۴ ،۱۷۸ /۲و اﺑﻮداود ) (۱۵۶۳ :۲۱۲ /۲و ﺗﺮﻣﺬی ) (۶۳۷ :۳۰ ،۲۹ /۳و ﻧﺴﺎﺋ،۲۴۷۹ :۳۸ /۵) 
 (۲۴۸۰و دارﻗﻄﻨ (۱۱۲ /۲) و اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﺔ ) (۱۵۳ /۳و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﻮال ) (۱۲۶۰ :۵۳۷و ﺑﯿﻬﻘ (۱۴۰ /۴) رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﭽﻪ اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ و ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک و دارﻗﻄﻨ و ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪ ،و اﻧﺸﺘﺮاﻧ از ﻧﻘﺮه را در دﺳﺘﻢ دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ای ﻋﺎﺋﺸﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎراﯾﻢ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ زﮐﺎﺗﺶ را ﻣدﻫ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ...ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار از آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۱۵۶۵ :۲۱۳ /۲و دارﻗﻄﻨ (۱۰۶ ،۱۰۵ /۲) و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۹۰ ،۳۸۹ /۱و
ﺑﯿﻬﻘ.(۱۳۹ /۴) 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ام ﺳﻠﻤﺔ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎﯾ از ﻃﻼ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ
اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﺑﺮﺳﺪ و زﮐﺎﺗﺶ داده ﺷﻮد ﮔﻨﺞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ):۲۱۳ ،۲۱۲ /۲
 (۱۵۶۴و دار ﻗﻄﻨ (۱۰۵ /۲) و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۹۰ /۱و ﺑﯿﻬﻘ.(۱۴۰ ،۸۳ /۴) 
ﮔﺮوه دﯾﺮی از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رای ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻼ زﮐﺎت ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺒﺎح در ﺣﻢ ﻟﺒﺎس و دﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ
در آﻣﺪه و دﯾﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﻋﻤﻮم آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ـ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺮادرش را ﺧﻮد ﻧﻬﺪاری
ﻣﮐﺮد و زﮐﺎت ﻃﻼی آﻧﺎن را ﻧﻤداد ،و دارﻗﻄﻨ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ وی
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﻼﯾ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ،زﯾﻨﺖ ﻣداد و زﮐﺎت آن را ﺧﺎرج ﻧﻤﮐﺮد .ﺳﻨﻦ دارﻗﻄﻨ.(۱۰۹ /۲) 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﻮال ) (۵۴۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﯾﻮب از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ده ﻫﺰار ]دﯾﻨﺎر[ ﺷﻮﻫﺮ ﻣداد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار آن ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﻮد .راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :زﮐﺎت آن را ﻧﻤدادﻧﺪ.
دارﻗﻄﻨ (۱۰۹ /۲) و ﺑﯿﻬﻘ (۱۳۸ /۴) ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﯾﻮب از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ
ﺟﻮاﻫﺮات ﻃﻼ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﺑﺮﺳﺪ؟ ﮔﻔﺖ] :ﺣﺘ [ﺑﺴﯿﺎر .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﺎﻓﻌ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد
) (۶۲۹ :۲۲۸ /۱و در ﮐﺘﺎب اﻷم ) (۴۱ /۲و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﻮال ) (۱۲۷۵ :۵۴۰و ﺑﯿﻬﻘ (۱۳۸ /۴) آوردهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻮل ،وﺟﻮب زﮐﺎتِ ﻃﻼی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺼﺎب اﺳﺖ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری دﯾﺮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ دارد ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻮم اﺣﺎدﯾﺚ وارده در وﺟﻮب
زﮐﺎت ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻮم را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮب اﺳﺖ و اﺷﺎل ﻣﻮﺛﺮی در آن
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ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﺣﺰم و ﻣﻮﺻﻠ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣداﻧﯿﻢ وﺟﻬ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی در ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ زﯾﺮا وی ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو را از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﯿﻔ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺑداود و ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺮﻣﺬی از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

3/3

