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 األموال التي تجب فيها الزكاة -1

 زكاة الذهب والفضة -1

 :حكم زكاة الذهب والفضة 

تجب الزكاة في الذهب الفضة سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو 

 تِـْبراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) قال هللا تعالى:  -1

 .[35 -34]التوبة:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻڳ 

َما دُوَن فِـيَس لَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   : قالَ قالَ  ْنـهُ َسِعيٍد َرضَي هللاُ عَ  يأب َوَعنْ  -2

َما فِـيَس لَـيْ ِس ذَْوٍد َصدَقَةٌ، وَ َخـمْ َما دُوَن فِـيَس لَـيْ ِس أَواٍق َصدَقَةٌ، وَ َخـمْ 

 .(1)تفق عليهم .«ِس أْوُسٍق َصدَقَةٌ َخـمْ دُوَن 

ٍ َعْن عَ وَ  -3 قَْد َعفَْوُت َعْن َصدَقَِة »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي 

قِيِق ال قَِة ِمْن ُكل ِ أَْربَِعيَن ِدرْ فَـهَ َخْيِل َوالر  ً اتُوا َصدَقَةَ الر ِ ً ِدرْ  َهـما َس لَـيْ وَ  َهـما

أخرجه  .«ِهـمَ َسةُ دََراَخـمْ َها ِفـيِن فَ تَـيْ ا بَلَغَْت ِمائَ تِْسِعيَن َوِمائٍَة َشْيٌء فَإِذ فِـي

 .(2)أبو داود والترمذي

 :مقدار نصاب الذهب 

 يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. -1

 ( ديناراً بالعدد. 20أقل نصاب الذهب خمس أواق = ) -2

 ( جراماً من الذهب. 4.25( مثقاالً بالوزن، والمثقال = )20والدينار = )

                                                 

 (.979ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1405أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 .هوهذا لفظ(, 620برقم ) والترمذي(, 1574رقم )أبو داود بأخرجه  صحيح/( 2)
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 جراماً. 85=4.25×20فيكون أقل نصاب الذهب هو: 

 :كيفية إخراج زكاة الذهب 

ً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع 85إذا بلغ الذهب النصاب وهو ) -1 ( جراما

 .%2.5العشر =

 إذا أراد اإلنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي: -2

الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة يقسم مجموع جرامات  -1

 الواجبة. 

 ( جرام من الذهب مثالً:600فلو كان يملك )

 جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال. 15=  40÷  600

( والحاصل هو مقدار الزكاة 4(، ثم على )10أو يقسم الجرامات على ) -2

 الواجبة:

جراماً هو الواجب عليه..  15 = 4÷  60جرام، ثم  60=  10÷  600

 وهكذا.

 وإذا أراد اإلنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثالً. -3

ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على 

 أربعين.

 ( رياالً مثالً نفعل ما يلي:50فإذا كان سعر الجرام اآلن )

=  40÷  30.000لاير، ثم يقسم على أربعين:  30.000=  50×  600

( جرام بالريال.. 15رياالً، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة ) 750

 وهكذا.
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 :مقدار نصاب الفضة 

( 5( درهم فأكثر، أو بالوزن )200يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد )  -1

 . %2.5أواق فأكثر، ربع العشر = 

ً 595أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق، وهي تساوي ) -2 من  ( جراما

 الفضة.

 ( درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد:40واألوقية بالعدد = )

 درهم أقل نصاب الفضة. 200=40×5

 :كيفية إخراج زكاة الفضة 

ً فأكثر بالوزن، أو مائتي 595إذا بلغت الفضة النصاب وهو ) -1 ( جراما

درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو 

على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما  الدراهم

 سبق. 

( جرام من الفضة مثالً، ويريد إخراج 1600إذا كان اإلنسان يملك ) -2

 زكاته يفعل هكذا:

 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام. 40=  40÷  1600

يضرب سعر  وإذا أراد اإلنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثالً، فإنه -3

جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما 

 سبق.

 ( رياالت نفعل ما يلي:3فإذا كان سعر جرام الفضة اآلن )

لاير، ثم يقسم المبلغ على أربعين ليخرج مقدار  4800=  3×  1600
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 رياالً.. وهكذا.  120=  40÷  4800الزكاة الواجبة هكذا: 

 

  الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:حكم ضم 

الذهب مال مستقل، والفضة مال مستقل، فال يُضم الذهب إلى الفضة في  -1

تكميل النصاب، كما ال يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب؛ ألن 

 الجنس ال يُضم إلى غيره.  

إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كما يفعله الصيارفة فيضم بعضها  -2

 إلى بعض مع سائر األموال األخرى، وتخرج زكاتها ربع العشر.

 :أحوال صناعة الذهب والفضة 

 تصنيع الذهب والفضة له ثالث حاالت:

إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع  -1

م بنقد بلده، ثم يزكى. العشر؛ ألنه ص  ار سلعة تجارية، فيقو 

وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كاألواني من أباريق، وصحون،  -2

ومالعق، وسكاكين ونحو ذلك، فهذا االتخاذ محرم، لكن تجب فيه الزكاة 

 إذا بلغ نصاباً ربع العشر. 

ارة كالحلي ففيه وإن كان القصد من التصنيع االستعمال المباح أو اإلع -3

 الزكاة ربع العشر، إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

 :حكم زكاة الحلي المعد لالستعمال 

الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقاً، سواء كان ملبوساً، أو  -1

 مدخراً، أو معداً للتجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

ً كان أو يباح للنساء لبس ما جرت عاد -2 تهن بلبسه من غير إسراف ذهبا
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 فضة، وعليهن إخراج زكاته كل عام.

من جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم، وما مضى من األعوام  -3

 قبل العلم فليس فيه زكاة؛ ألن األحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.

گ گ گ گ ڳ ڳ  ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قال هللا تعالى:   -1

  .[35 -34]التوبة:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

َما ِمْن َصاِحِب ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَالَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَوَعْن  -2

ي مِ  ٍة، ال يَُؤد ِ  لَـهُ ِقيَاَمِة، ُصف َِحْت الا َحق َها، إِال إِذَا َكاَن يَْوُم ْنـهَ ذََهٍب َوال فِض 

 بُـهُ ا َجنْ بِـهَ ْكَوى فَـيُ نَاِر َجَهن َم،  فِـيا لَـْيـهَ َي عَ ْحـمِ فَائَِح ِمْن نَاٍر، فَأصَ 

مَ َوَظْهُرهُ، كُ  بِـينُـهُ َوجَ  ِسيَن َخـمْ يَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ  فِـي، لَـهُ ا بََردَْت أِعيدَْت لـ 

ىأْلَف َسنٍَة، حَ  ا إِ بِـيلَـهُ ى سَ فَـيَـرَ ِعبَاِد، الَن بَـيْ يُْقَضى  تـ  ا ال لَـى، إِم  َجن ِة َوإِم 

 .(1)أخرجه مسلم «.الن ارِ  لَـىإِ 

َمْن آتَاهُ هللاُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3

ً ِقيَاَمِة ُشَجاعاليَْوَم  لُـهُ َما لَـهُ ، ُمث َِل تَـهُ يَُؤد ِ َزَكا لَـمْ َماال، فَ   لَـهُ أْقَرَع،  ا

قُهُ يَْوَم بِـيزَ  ، ثُم  ْيـهِ بِِشْدقَ  نِـي، يَعْ تَـْيـهِ ِزمَ ِلـهْ ِقيَاَمِة، ثُم  يَأُخذُ بِ البَتَاِن، يَُطو 

 .(2)تفق عليهم اآليةَ.( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)يَقُوُل: أنَا َمالَُك، أنَا َكْنُزَك، ثُم  تاَل: 

 :حكم زكاة ما سوى الذهب والفضة 

ي الحلي ما سوى الذهب والفضة كاللؤلؤ، واأللماس، ال تجب الزكاة ف

 والياقوت ونحوها إذا كانت للبس واالستعمال.

فإن كانت عروضاً معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت نصاب 

                                                 

 (.987برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.987ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1403أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول.
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