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 زكاة المعادن -7

 هي كل ما يخرج من األرض من غير جنسها مما له قيمة.المعادن : 

 :أنواع المعادن 

 المعادن التي خلقها هللا في األرض كثيرة وتنحصر في ثالثة أنواع:

المعادن الجامدة التي تذوب بالنار كالذهب والفضة، والحديد والنحاس،  -1

 والرصاص واأللمنيوم ونحوها.

ن الجامدة التي ال تذوب بالنار كالياقوت، واللؤلؤ، والكحل، والملح، المعاد -2

 والجص، والنَُّوَرة ونحوها.

 المعادن السائلة كالبترول والقار والغاز ونحوها. -3

 :حكم زكاة المعادن 

المعادن على اختالف أنواعها إذا بلغت نصاب أحد النقدين فتجب فيها 

 الزكاة.

و مع غيره أخرج زكاتها، وإن كانت ملكاً إن استخرجها الشخص بنفسه أ

 للدولة فال زكاة فيها؛ ألنها تعتبر من األموال العامة التي ال مالك لها.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى:  -1

 .[267]البقرة: (  ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 

اُء ُجبَاٌر، ْجـمَ عَ ال: »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -2
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َكاِز  فِـيَمْعِدُن ُجبَاٌر، وَ البِئُْر ُجبَاٌر، وَ الوَ   .(1)متفق عليه «.سُ الُخـمُ الر ِ

  :مقدار زكاة المعادن 

ً أو فضة فزكاته  -1 كما -إذا كان ما يُستخرج من األرض من المعادن ذهبا

 ربع العشر. -تقدم

إن كان ما يُستخرج من المعادن غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس  -2

(  85ونحوها من بقية المعادن، فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة )

 ( جرام من الفضة، فزكاته كذلك ربع العشر.595جرام من الذهب، أو )

ينظر مصلحة الفقراء فيما يخرجه إما ربع عشر قيمته، أو ربع عشر  -3

 عينه.

 :وقت إخراج زكاة المعادن 

يجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا 

بلغت النصاب؛ ألنها مال مستفاد من األرض، فلم يُعتبر لها حول 

 كالحبوب والثمار.

فمتى حازها اإلنسان وملكها أخرج زكاتها مباشرة، فإن كانت أقل من 

 جنس إلى غيره في تكميل النصاب. النصاب فال زكاة فيها، وال يُضم

                                                 

 (.1710ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1499أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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