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 وتفصيل الكالم فيهما يقع في أمرين:

 ويعتبر في وجوب زكاة الذهب والفضة شرطان: األمر األول: شرائط الوجوب فيهما.

 فال تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ كل منهما النصاب. األول: النصاب.

، ومقدار الزكاة فيه عشرة قراريط )أي 18عشرون دينارًا، والدينار مثقال ذهب عيار  ونصاب الذهب:
 %( أي ربع الُعُشر. وما نقص عن العشرين دينارًا ال تجب فيه الزكاة.  2.5

%(.  2.5ثم ليس في الزائد على العشرين دينارًا شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، ففيها قيراطان )أي 
يما دون عشرين مثقااًل وال فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان )أي وال زكاة ف

 %( بالغًا ما بلغ مقداره. 2.5

غرام( فضة خالصة. ومقدار الزكاة فيها خمسة دراهم، أي ربع  2.5مائتا درهم، والدرهم ) ونصاب الفضة:
ليس فيما نقص عن األربعين زكاة، كما ليس فيما نقص العشر. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. و 

 عن المائتين شيء. 

، فلو نقص النصاب في هأجمعبحول الحول عليهما والنصاب موجودًا فيه أن يرط تيش .(1)الثاني: الحول
باع بعضًا منه، أو وهبه لغيره، أو تصدق به(، أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه لو أثناء الحول )كما 

لو باع الذهب أو الفضة بنقود ورقية(،  أو بجنسه)كأن استبدل ما عنده من الذهب بذهب آخر(،   )كما
ن موجودًا بأجمعه طيلة مدة الحول. وكذا الحكم لو منع من النصاب لم يك لم تجب فيه الزكاة. ألن

ن التمكن من التصرف فيه أثناء الحول، سواء كان المنع شرعيًا كالوقف والرهن، أو قهريًا كالغصب. أل
التصرف فيه من شرائط وجوب الزكاة كما تقدم، فإذا حصل ما يمنع تصرفه في المال أثناء الحول ال 

 تجب عليه الزكاة.
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  ـ تقدم بيان المراد بالحول في زكاة األنعام.



 

 فروع:

ال يضاف إلى الشرطين المتقدمين شرط ثالث )كما فعل البعض( وهو: كونهما مضروبين دنانير  .1
بهما، )كما كان في العصور السابقة(. حتى ودراهم منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل 

 أطلق عليها البعض عنوان : زكاة النقدين.
فال يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة 
المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما. بل يكفي االقتناء والتملك لهما لالدخار وإن كانا سبائك 

قطعة مستطيلة من الذهب أو الفضة وجمعها سبائك، مأخوذة من سبكت الذهب )السبيكة 
والفضة سبكًا إذا أذبته وخلصته من خبثه( أو نقار )النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة 

 وجمعها نقار( أو تبر )ُفتات الذهب والفضة قبل إذابته وصياغته(.
ب؛ إن كان التزين به حالل شرعًا، كحلي الزينة ال تجب الزكاة في حلي الزينة المصاغة من الذه .2

للمرأة؛ مثل السوار والقالدة والخاتم والخلخال وغيرها، وكذا حلية السيف )أي تزيين السيف 
 بالذهب( للرجل.

تجب الزكاة فيما كان استعماله محرم شرعًا، كحلي الزينة الذهبية للرجل؛ مثل الخلخال والقالدة  .3
ني المتخذة من الذهب والفضة، وآالت اللهو لو عملت من الذهب والخاتم وغيرها، وكاألوا

 والفضة. 
﴿َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب من إدخر الفضة أو الذهب ولم يزكها كان من مصاديق هذه اآلية:   .4

ْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم﴾ َة َوال ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َفَبشِ    (2)َواْلِفضَّ

 

 فيها مسائل:و أحكام زكاة الذهب والفضة، األمر الثاني: 

يوجد عدة أنواع للذهب )وكذا الفضة( تختلف من حيث جودتها ورغبة الناس فيها. فمن لديه االولى: 
نوعان من الذهب )عالي القيمة وأدون منه( يضم بعضها إلى بعض، وال يلتفت إلى اختالف الرغبة 

                                                
2

  .34التوبة: ـ 



راج الزكاة؛ إن تطوع بدفعها من خمجتمعة النصاب تجب فيها الزكاة. وعند إفيهما، فإن بلغت قيمتهما 
النوع األكثر رغبة، فقد زاد خيرًا. وإن لم يدفعها من األرغب أخرج من كل نوع ما يساوي نسبة الزكاة فيه. 

نى منه. مثاًل: اذا كان لديه ذهب بقيمة عشرون دينارًا من النوع األرغب، وثمانية دنانير من النوع األد
دينارًا( ومقدار زكاتها ربع عشرها أي نصف دينار واربع قيراطات.  28فعند حسابها يجمع الجوهرين معًا )

فإن دفع زكاتها من النوع األرغب فقد عمل حسنًا، وإن لم يدفعها منه؛ يخرج نصف دينار زكاة العشرين 
ر من نوعها األدون. وهكذا يمكنك معرفة دينارًا من النوع األرغب ، وأربع قيراطات زكاة الثمانية دناني

 الحكم في أمثلة اخرى. 

ذكرنا سابقًا أن نصاب الفضة يبدأ من مائتي درهم من الفضة الخالصة. فمن كانت لديه دراهم الثانية: 
فضية مغشوشة )مخلوطة بمعادن اخرى( البد من حساب الفضة الخالصة فيها وطرح نسبة الغش منها، 

ا إال إذا بلغ خالصها النصاب. )ألن الزكاة إنما تجب في الفضة والذهب وال تجب في وال تجب الزكاة فيه
المعادن االخرى(. وعند إخراج زكاتها يدفعها من الدراهم الجيدة التي فضتها خالصة، إذ بها يتحقق أداء 

 الواجب. وال يجزيه أن يدفع دراهم مغشوشة كزكاة عن الدراهم الجيدة.

د المالك دراهم مغشوشة )ألف درهم مثاًل( وبلغت نسبة الفضة الخالصة فيها نصابًا إذا كان عنالثالثة: 
)بلغت ستمائة درهم(، أخرج زكاتها فضة خالصة ) أخرج خمسة عشر درهمُا من الفضة الخالصة زكاة 
عن الستمائة درهم(. أو يخرج ربع العشر عن المجموع إذ به يتحقق إخراج ربع الخالص.)أي يخرج 

شرين درهمُا مغشوشة زكاة عن مجموع الدراهم األلف المغشوشة(. هذا إذا عرف قدر الفضة في خمسة وع
 الدراهم المغشوشة.

وأما إذا علم أن خالصها يبلغ النصاب لكنه يجهل قدره؛ فإن أخرج الزكاة عن الجميع من الدراهم الخالصة 
ألزم  قدار الفضة الخالصة منها؛احتياطًا؛ جاز له ذلك. وإن ماكس المالك أي خالف وحاجج لينقص م

 تصفيتها ليعرف قدر الزكاة فيخرجه.

مال القرض يملكه المقَتِرض بالقبض فيكون من جملة أمواله. فإذا اقترض مقدارًا من الفضة الرابعة: 
يساوي نصابًا وبقي عنده حواًل دون أن يتصرف فيه؛ فقد وجبت زكاته على المقَتِرض. ولو اشترط 

كون زكاة القرض على صاحبه أي المقِرض؛ ال يلزم الشرط ، ويبقى وجوب الزكاة على المقَتِرض أن ت
 المقَتِرض.



من دفن مااًل في مكان ثم جهل موضعه، أو ورث مااًل ولم يصل إليه، ومضى عليه أحوال ثم الخامسة: 
 وصل إليه وتمكن من قبضه، زكاه لسنته استحبابًا.

نصابًا أو أزيد؛ كنفقة ألهله ثم غاب عنهم، فهنا المال الذي تركه  إذا ترك المالك مااًل يبلغالسادسة: 
معرض لإلتالف بسبب االنفاق منه وبالتالي قد ينقص عن النصاب بعد الحول، والمالك ال يعلم هل بقي 
من هذا المال ما يساوي نصابًا أم أقل منه. فتسقط الزكاة عنه مع غيبة المالك، نعم لو كان المالك 

 نصاب باقيًا تجب فيه الزكاة.حاضرًا وال

كل جنس يبلغ نصابًا مع توفر باقي الشرائط تجب فيه الزكاة. ولو نقص جنس عن النصاب فال السابعة: 
يضم له جنس آخر ليكونا معًا نصابًا. كمن معه عشرة دنانير ذهب ومائة درهم فضة، أو أربعة من اإلبل 

 وعشرون من البقر. فال تجب في كل منها الزكاة.
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