
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " ذهب والفضة باب زكاة ال"
 

الذهب والفضة معدنان جتب الزكاة فيهام ، سواء أكانا نقـودا 
 ّأم سبائكا أم أوانيا أم كانا موادا خامة مستخرجة من األرض 

ــأوراق نقديــة مل يعرفهــا  ــالبيع والــرشاء ب والتعامــل اليــوم ب
هم ، فالدينار األولون وإنام كان التعامل سابقا بالدينار والدر

 . من الفضة االدرهم مصنوعكان  من الذهب وامصنوعكان 
وهلـا رصـيدها مـن وهذه األوراق النقدية جتب الزكـاة فيهـا 

 .الذهب عند الدول التي تقوم تطبعها
وأما ما عدا الذهب والفضة من املعادن فال زكاة فيه كـاللؤلؤ 

إذا واملرجــان واملــاس وكــذا يف الــنفط واملــسك والعنــرب إال 
 .اختذت للتجارة

 
 
 

  



 " فصل يف رشوط زكاة الذهب والفضة"
 

 :هي رشوط ثالثةولزكاة الذهب والفضة 
َّأن ال يكون الذهب والفضة حلي -١   .مباحاا ُ

 .هو ما أعد لالستعامل املباح:  املباحُّواحليل
 وسـوار نفلهـا حمـابس وقالدتـا امرأة متلك ذهبا حليا :مثال

ّمثقـاال مـن الـذهب ومـر عـىل  ٣٠وحجل يبلغ وزن حليها 
 .ال زكاة فيهاحليل  ملكها حول كامل فهذا

أما احليل غري املستعمل بأن كان يدخر لثمنه ويكنز فهـذا فيـه 
 .زكاة ألنه مل يعد لالستعامل

 كـضبة كبـرية حلاجـة   وكذلك احليل املكروه جتب فيـه الزكـاة
كأن يكون للمرء أوان فيها ضبب من فضة وبلغت النـصاب 

 . جيب الزكاة فيهافإنه
وكذلك احليل املحرم كحيل للرجل فهـذا يـأثم وجتـب عليـه 

 .الزكاة



وكذلك حيل املرأة إذا كان فيه إرساف فتجب الزكاة فيـه ألن 
 .يف احليل للنساء مكروه فتجب الزكاة فيهاإلرساف 

بلــدها يف وضــابط اإلرساف أن يزيــد عــىل عــادة أمثاهلــا يف 
 .زماهنا

كـأن نقـول إذا كـان س له مقدار معني بمعنى أن اإلرساف لي
حيل املرأة كـذا مثقـال فهـو إرساف لـيس األمـر كـذلك بـل 
املرجع هو مستوى املرأة فإذا كانت قرينات هـذه املـرأة يليـق 
هبن مقدار معني من الذهب يف نفس بلدها ويف نفس زماهنا مل 

 .ّيعد إرسافا ولكن إذا زاد عىل عادة أمثاهلا عد إرسافا
لم أن اإلرساف يف الذهب بالنسبة للنساء خيتلـف ومن هنا نع

فذات األرياف غري ذات املدينة وامللكـة وبنـت امللـوك غـري 
 .عامة النساء

وإذا كان يف حيل املرأة إرساف وجبت الزكاة يف اجلميع وليس 
 .يف القدر الزائد فقط



 مثقاال من الذهب ٨٠امرأة عادة قريناهتا أن يكون هلن : مثال
 مثقـال مـن الـذهب فهنـا جتـب ٥٠٠مقـداره فاختذت حليا 

 .٨٠ كلها وليس فقط يف الزائد عىل الـ ٥٠٠الزكاة يف الـ 
 .   النصاب اأن يبلغ -٢

 .مثقاال ٢٠= ونصاب الذهب 
 . غم ٤.٢٥= واملثقال 

 . غم ٨٥ = ٤.٢٥ × ٢٠
 .غم ٨٥= ًإذا نصاب الذهب 

 . درهم ٢٠٠= ونصاب الفضة 
 . غم ٢.٩٧٥= والدرهم 

 . غم ٥٩٥ = ٢.٩٧٥ × ٢٠٠
 .غم ٥٩٥= ًإذا نصاب الفضة 

 والقدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة هو ربع العرش 
 .للنصاب بأن متر سنة قمرية عىل ملكه ،احلولمرور  -٣
 



 " قواعد مهمة "
 

من ملك من الذهب والفضة نصابا حـوال كـامال لزمتـه  -١
 . العرشعالزكاة رب

، وال يكمــل الفــضة بالفــضةّال يكمــل نــصاب الــذهب  -٢
 .بالذهب

 غم فضة فال زكـاة ٥٠٠ غم ذهب و٨٠شخص عنده : مثال
ة ضعليه وال نقول نكمل نقص الذهب بالفضة أو نقـص الفـ

 .بالذهب
 .ال زكاة يف املغشوش حتى يبلغ اخلالص نصابا -٣
 مثقاال هذا املقـدار ٢٠بمعنى أننا قلنا إن نصاب الذهب هو  

فيه فضة أو نحـاس أو يشء جيب أن يكون ذهبا خالصا ليس 
  .آخر

 غـم هـذا ٥٩٥وقلنا إن نصاب الفـضة هـو مائتـا درهـم أو 
 املقدار جيب أن يكون من الفضة اخلالصة خالية من أي معدن



شخص عنده سبيكة من الـذهب يبلـغ مقـدر الـذهب : مثال
 غم فهنا ال زكـاة ٢٠ غم والنحاس ٥٠ غم والفضة ٨٠فيها 

 . غم٨٥اب وهو عليه ألن اخلالص ال يبلغ النص
 .٢٤والذهب اخلالص اليوم هو عيار 

 :وملزيد من التوضيح نقول
 ٢٤اصطلح أهل الصنعة عىل أن مثقال الذهب اخلالص هـو 

، وكلمة عيار تعني نسبة الـذهب ذهبا خالصا % ١٠٠= فهو 
 فمعنـاه أن ٢٤هذا املثقال عيـار : املوجود يف املثقال فإذا قلنا 

وإذا قلنا إن هـذا املثقـال عيـار ، % ١٠٠نسبة الذهب فيه هي 
 أي النـصف ، وإذا ١٢ فهذا يعني أن نسبة الغش فيه هي ١٢

 أي ٦ فهذا يعني أن نـسبة الغـش ١٨قلنا إن هذا املثقال عيار 
 فهذا يعنـي أن نـسبة ٢١إذا قلنا إن هذا املثقال عيار الربع ، و

 . أي الثمن ٣الغش هي 
 والر تقاس بالذهبواألوراق النقدية كالدينار واجلنيه والد



 دوالر ومر عىل ملكه هلا حول ١٥٠٠٠شخص يملك : مثال 
كامل ففي اليوم الذي جتب فيه الزكاة يذهب إىل حمـالت بيـع 

 ال غريه ، فإذا ٢٤الذهب ويسأل عىل سعر غرام الذهب عيار 
 دوالر هـذا ٣٤٠٠= ٨٥× ٤٠ دوالرا ، ٤٠فرضنا أن سعره 

ثـر مـن النـصاب هو نصاب الـورق النقديـة فهـو يملـك أك
فيخرج ربع العرش أي يقسم املبلغ عىل عرشة ثم يقسمه عـىل 

 خيـرج ٤٠أربعة ، والطريقة األسهل أن يقسمه مبـارشة عـىل 
 دوالر هــذا هــو القــدر ٣٧٥= ٤٠÷١٥٠٠٠ربــع العــرش ، 

 .الواجب إخراجه
 .زكاةلو نقص من النصاب يشء فال  -٤

ا فـال فنصاب الذهب عرشون مثقاال لو نقص شيئا ولو يسري
زكاة كأن نقص ربع غرام أو أقل، وكـذلك احلـال يف الفـضة 

 .فاملقصود هو التحديد ال التقريب
فال بد حني وزن الذهب أو الفضة بـامليزان أن نحـصل عـىل 

 .املقدار املحدد متاما فإن نقص فال زكاة



 .جيب دوام ملك النصاب يف كل احلول -٥
 فإذا رجـع ول،احلفمتى ما نقص النصاب أثناء احلول انقطع 

 .نحسب حوال جديدا من حلظة عودة النصاب
 شـهرا ثـم ١١ غم من الذهب مدة ٨٥شخص يملك : مثال 

أهدى لصديقه غراما من الذهب فهنا انقطـع احلـول لـنقص 
النصاب، فإذا رجع وملك غراما ابتـدئ حـوال جديـدا مـن 

 .حني تم النصاب مرة أخرى
 .ال يغتفر النقص يف احلول ولو يسريا -٦
بمعنى أنه ال بدمن متام سنة قمرية بال نقص فلو نقص احلول  

ولو حلظة فال زكاة مثل أن يدوم ملك احلول ثم قبـل الكـامل 
 .احلول بلحظة يتلف النصاب أو ينقص فال زكاة

 .فاتضح أن املقصود بالسنة القمرية هو التحديد ال التقريب 
 واجب الذهب والفضة ربع العرش سواء كان نصابا فقط -٧

  .أم زاد زيادة قليلة كانت أم كثرية



فهنا ال يوجد عندنا وقص كام يف األنعام فال يعفى عن أدنـى   
 .بل حيسب له حسابه مقدار 

واألمر يف ذلك سهل أي رقم يملكه الـشخص يقـسمه عـىل 
 . خيرج ربع العرش ٤٠

= ٤٠÷٨٥ غرام من الذهب فزكاتـه ٨٥شخص عنده : مثال
 . غم ٢.١٢٥

= ٤٠÷٨٥.٥ غرام من الذهب فزكاته ٨٥.٥شخص  يملك 
 . غم ٢.١٣٧

ّوقلنا إن األوراق النقدية تقوم بالـذهب فيـذهب مـن جتـب 
عليه الزكاة يف يوم الوجوب ليسأل من يبيع الذهب عن سعر 

 خيرج له ٨٥ ، فيأخذ السعر ويرضبه يف ٢٤غرام الذهب عيار 
النصاب فإذا وجد أن املبلغ الذي عنده نصاب أو أكث قسمه 

 . فيخرج مقدار الزكاة ربع العرش ٤٠ عىل
أو القدر املخرج يف الزكاة يكون من عني الذهب والفضة  -٨

 .بدفع األوراق النقدية ألهنا قائمة مقام الذهب والفضة



ّ غـم مـر ٢٤٠شخص عنده سبيكة مـن الـذهب تـزن : مثال
 عليها احلول فكيف يزكيها؟

 . غم٦= ٤٠÷٢٤٠ العرش؛خيرج ربع : اجلواب
 غـم ٦فإن شاء أذاب جزءا من السبيكة وسـلم للمـستحقني 

ألهنـا قائمـة مقـام املتعامل هبا األوراق النقدية بوإن شاء دفع 
 .الدنانري الذهبية فينظر قيمة الغرام الذهب ويدفع هلم

هذا يف غري احليل أما يف احليل إذا وجبـت فيهـا الزكـاة كحـيل  
فإنه ينظر فيـه مـع حمرم للرجل أو حيل للمرأة إذا أرسفت فيه 

 .الوزن إىل القيمة
 غـم ١٠٠من الذهب وزهنـا نسائية  قالدة يلبسرجل : مثال

كـاة اذهـب ّفمر عليها حول فهنا نقول له وجبـت عليـك الز
 دوالر، فيجـب ٥٠٠٠=  كـأن قيـل فانظر قيمة هذه القـالدة

 هـذا املبلـغ أو عدوالر فيـدف ١٢٥عليه فيها ربـع العـرش أي 
 .١٢٥= يدفع ذهبا 



 غـم أو قيمتـه ٢.٥هنا لو قلنا ننظر إىل الوزن لقلنا لـه ادفـع ف
وهذا فيه ظلم للفقراء واملستحقني ألن احليل كالقالدة ال ينظر 
إىل وزهنا فقط بل إىل صنعتها أيضا فالصنعة للفقراء فيها حـق 

 .أيضا
واخلالصة هي أن احليل املحـرم أو املكـروه قـد يكـون وزنـه 

م مـن الـذهب غـري املـصوغ  غ١٥٠=  غم مثال ولكنه ١٠٠
 .مقدار ما يساويهفحينام نوجب الزكاة ننظر إىل 

 أما غري املصوغ كالسبائك واألواين فننظر فيها إىل وزهنا فقـط
 .ألنه ال أثر للصنعة

ونريد أن ننبه إىل أننا حيث أوجبنـا الزكـاة يف احلـيل فـال مـن 
 .بلوغ النصاب يف الوزن وإن كان اإلخراج من القيمة

 مثقاال فال زكـاة ٨٠رجل يلبس قالدة من ذهب وزهنا : مثال
 . عليه مهام بلغت القيمة لعدم النصاب

 
 



 "خالصة الباب  "
 

جتب الزكاة يف الذهب والفضة وما قام مقـامهام مـن األوراق 
 :النقدية كالدينار والدوالر بثالثة رشوط هي

 .ا مباحاّي أن ال يكون الذهب والفضة حل-١
 .ا أعد لالستعامل املباحواحليل املباح هو م

وأما ما مل يستعمل بل قصد ادخاره وكنزه فتجب الزكـاة فيـه 
وكذلك إذا كان حليا غري مباح كحيل مكروه كإرساف املـرأة 
يف احليل بأن كان مقداره أكثر مما لقريناهتا يف البلـد ويف نفـس 
الزمان، وكحيل حمـرم كقـالدة وحمـبس مـن ذهـب للرجـال 

 .فتجب الزكاة فيه
 غم ٥٩٥ غرام من الذهب، أو ٨٥ أن يبلغ النصاب وهو -٢

 .من الفضة والواجب فيه ربع العرش
 . أن يمر عليه احلول ويشرتط يف احلول الكامل والتوايل-٣

 :وهنا قواعد مهمة 



 . ال يكمل الذهب بالفضة، وال تكمل الفضة بالذهب •
 .ال زكاة يف املغشوش حتى يبلغ اخلالص نصابا •
 .ب حيسب له حسابه فال وقصما زاد عىل النصا •
الواجب خيرج من الذهب أو الفضة أو ما قـام مقـامهام  •

 .من األوراق النقدية
 إخراج الزكـاة إىل وزن الـذهب والفـضة إال يف يفينظر  •

 .احليل فينظر فيه إىل القيمة
 دوالرا   ولرجـل ٢٠إذا فرضنا أن سعر غرام الذهب : مثال 

 ٢٠٠٠٠يف الـسوق  غم ، وقيمتـه ٨٥سوار من الذهب يزن 
 دوالر لنفاسته، فكم يدفع؟

 :فهنا احتامالن 
 $٤٢.٥ =٢٠×٢.١٢٥ غم، ٢.١٢٥=٤٠÷٨٥=  زكاته -١
  ).نظرا إىل الوزن(
 ).نظرا إىل القيمة ( $٥٠٠=٤٠÷٢٠٠٠٠=  زكاته-٢

 .واالحتامل الثاين هو الصحيح



 " خمططات توضيحية"
 " املخطط الرئييس"

 

 زكاة األثامن
 

  الواجب                                                   رشوطها               
 )ربع العرش (                                                                            

 عدم احليل املباح      النصاب             احلول
   

 ة                للذهب              للفض
 ) غم٥٩٥)             (  غم٨٥(            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
وفيه ربـع العـرش، وهـو * ونصاب الذهب عرشون مثقاال( 

ِونصاب الـورق*. ، وفيام زاد بحسابه*نصف مثقال مائتـا * َ
، وفـيام زاد *وفيه ربع العـرش، وهـو مخـسة دراهـم* درهم

ِّوال جتب يف احليل امل. بحسابه   ).*ٌ زكاة*ِباحُ
........................................................... 

 . غم٨٥=٢٠×٤.٢٥، غم٤.٢٥= أي دينارا واملثقال أو الدينار * 
 . ألن عرش العرشين اثنان، وربع االثنني هو النصف* 
، فكام أن يف  من العرشين باعتبار حسابهّدر يقر الذي زاد عىل عرشين مثقاالاقديف املوأي * 

   .ثمن٥ يف العرشين نصف ويف ال٢٥ ففي العرشين ربع العرش ففي الزائد ربع العرش أيضا
 .أي الفضة* 
 .غم٥٩٥= ٢٠٠×٢.٩٧٥ غم، ٢.٩٧٥= والدرهم* 
 . عرشون، وربع العرشين مخسةألن عرش املائتني* 
لنـساء بـال إرساف   احليل املباح هو ما أعد لالستعامل املباح كخاتم الفضة للرجل وحلية ا* 

فيخرج ما أعد لالقتناء، واملحرم استعامله كحيل الذهب للرجل، واملكروه اسـتعامله كحـيل 
 . فكلها فيها زكاةاملرأة إذا جاوز قدر العادة بالنسبة ألمثاهلا

 .هذه قاعدة كل ذهب وفضة جتب الزكاة فيهام إال احليل املباح* 



 " مسائل عملية "
 

ن الفضة تستعمله للزينـة وزنـه كيلـو  امرأة عندها حيل م-١
    غرام فهل عليها زكاة؟

 امرأة عندها حيل تدخره لالقتناء فهل عليها زكاة؟ -٢
 غـم ٢٠٠ رجل عنده قالدة وسوار مـن الـذهب وزهنـام -٣

 فكيف يزكيهام؟
 تستعمله وهو زائـد ا كيلوات من الذهب حلي٥ امرأة هلا -٤

 ل عليها زكاة وكم هي؟عن قدر مثيالهتا يف بلدها وزماهنا فه
فهل عليه زكـاة علـام أن سـعر غـرام $ ٣٠٠ رجل عنده -٥

 ؟$١٦الذهب هو 
............................................................ 

 . ليس عليها زكاة يف احليل املباح-١
 . نعم ما دامت تقصد به االكتناز واالدخار ال االستعامل فعليها زكاته-٢
 .يمتها يف السوق عند إخراج الزكاة ثم خيرج ربع عرش القيمة  ينظر ق-٣
 .  نعم عليها زكاة لوجود اإلرساف فتسأل عن قيمته يوم إخراج الزكاة وتدفع ربع العرش من القيمة-٤
 .فام يملكه أقل من النصاب فليس عليه زكاة$ ١٣٦٠= ٨٥×١٦ -٥
 



 شخص يملك نصابا من الدوالر ثم اشـرتى بجـزء منـه -٦
 ة لبيته فقل النصاب فهل عليه زكاة؟سلع

 غـم مـن الفـضة ٥٩ غم من الذهب و٨١ شخص عنده -٧
 فكم زكاته؟

  فكم زكاته؟١٢ غم من الذهب عيار ٩٠ شخص عنده -٨
  غم من الذهب اخلالص فكم زكاته؟٨٦ شخص عنده -٩

لـيس لالسـتعامل بـل بقـصد ّ رجل ادخر حليا للنـساء -١٠
 غـم مـن الـذهب ٨٠وزنه ان اكتنازه واالنتفاع من قيمته وك

  فكم هي زكاته؟ $٥٠٠٠ويساوي 
 
 

........................................................... 
 .ما دام نقص املال عن النصاب أثناء احلول ليس عليه زكاة -٦
 . ليس عليه زكاة لعدم بلوغ نصاب كل واحد منهام عىل حدة وال يكمل أحدمها باآلخر-٧
 . فيكون أقل من نصاب٤٥ نصفها فقط هو الذهب أي ١٢ مثقاال عيار ٩٠ليه زكاة ألن  ليس ع-٨
 . غم فيدفعه ذهبا أو قيمته نقدا من العمالت املتداولة٢.١٥= ٤٠÷٨٦ -٩

 . غم وهو أقل النصاب ٨٥ ليس عليه زكاة لعدم بلوغ وزن ما معه -١٠


