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 األموال التي تجب فييا الزكاة

 (النقدين)زكاة العين 

و ما كان في حكميما من األوراق المالية , سبائك كانت أو سكة رائجة أو مصوغا, و تشمل الذىب و الفضة 
 أو النقدية

    :دليل وجوب زكاة االعين

من األدلة عمى وجوب زكاة العين قولو تعالى  :   

  { َواَل النَّاِس ِبالأَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعنأ َسِبيِل المَِّو َباِن َلَيأأُكُموَن َأمأ َباِر َوالرُّىأ َحأ َياَأيَُّيا الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإنَّ َكِثيًرا ِمَن األأ
َة َوَ  ُينأِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّشرأُىمأ ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  ِنُزوَن الذََّىَب َوالأِفضَّ َمى َعَميأَيا ِفي َناِر  (34)َوالَِّذيَن َيكأ َم ُيحأ َيوأ

ِنُزون َ  ُتمأ أِلَنأُفِسُكمأ َفُذوُقوا َما ُكنأُتمأ َتكأ سورة ]{    (35)َجَينََّم َفُتكأَو  ِبَيا ِجَباُىُيمأ َوُجُنوُبُيمأ َوُظُيوُرُىمأ َىَذا َما َكَنزأ
   . [35-34: التوبة، اآلية

ما من صاحب ذىب و  فضة   يؤدي منيا حقيا إ  إذا كان يوم القيامة ):  وقولو صمى اهلل عميو وسمم
صفحت لو صفائح من نار، فأحمي عمييا في نار جينم فيكو  بيا جنبو وجبينو وظيره، كمما بردت أعيدت 
ما إلى النار ... لو، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فير  سبيمو إما إلى الجنة وا 

   . متفق عميو (

    :نصاب الذىب و الفضة القدر الواجب إخراجو منيما 

فإذا كانت لك مائتا درىم وحال عمييا الحول ففييا خمسة دراىم، ): ورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال
وليس عميك شيء ـ يعني في الذىب ـ حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عمييا 

   . أخرجو أبو داود،. (الحول ففييا نصف دينار 

 جرامًا، وعميو 4.25دينارا ، ووزن الدينار من الذىب  (20)دل الحديث عمى أن نصاب الذىب عشرون 
  ( جرامًا 85=20×4.25)فيكون نصاب الذىب خمسة وثمانين جرامًا 

 وبناء عميو يكون نصاب . درىم والدرىم سبعة أعشار مثقال (200)و دل عمى أن نصاب الفضة مائتا 

 . ( جراما595)الفضة مائة وأربعين مثقاً ، وىي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا 

  .%2.5و دل الحديث أن القدر الواجب إخراجو منيما ىو ربع العشر المقدر بـ 
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 1مثال تطبيقي

:  من الوزن المذكور وىو %2.5 جراما من الذىب و حال عميو الحول فوجب عميو إخراج 300يممك أحمد  
 (( 300x2.5%=7.5:  جراما من الذىب ىكذا7.5

  2مثال تطبيقي

:  من الوزن المذكور وىو %2.5 جراما من الفضة و حال عميو الحول فوجب عميو إخراج 900يممك أحمد 
 (( 900x2.5%=22.5:  جراما من الفضة ىكذا22.5

  

    :زكاة النقود

 نما كان الناس يتعاممون بالسمع عن طريق التبادل - المقايضة -       لم تعرف النقود في األزمان القديمة وا 
وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا عمى التعامل بالذىب والفضة لما ركب اهلل فييما من الخصائص 

الفريدة من بين المعادن األخر ، وحين بعث الرسول صمى اهلل عميو وسمم كان الناس يتعاممون بيذين النقدين، 
في صورة دراىم، : والفضة. في صورة دنانير: الذىب

و تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذىب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب  
 جراما من 85العمالت الورقية، فالبد أن نعرف نصاب الذىب والفضة، ومقدار نصاب الذىب عشرون دينارًا 

  %2.5 جراما من الفضة و الواجب فييا ربع العشر 595الذىب ، أما نصاب الفضة، فيو مائتا درىم،

ذا كانت عممة البمد تقوم مقام الذىب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يمي    :  وا 

 ثم  . درىم110 ينظر كم سعر الجرام في البمد الذي يعيش فيو، ولنفرض مثاًل أن سعر الجرام من الذىب 
يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وىو خمسة وثمانون جرامًا، فيصبح نصاب العممة الورقية حينئذ تسعة 

من % 2.5 ومقدار الزكاة ىو نسبة   . ( درىما 9350=85×110)أ ف و ثالثة مائة وخمسين درىما  
 .(درىما 233.75%= 2.5×9350):  درىما      ىكذا 233.75النصاب يصبح 

أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العممة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يمي  :   

تأكد أوً  أن عممة بمدك مقومة بالفضة  .   

 درىما15 ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البمد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي  .   
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 نقوم بحساب نصاب العممة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح 
   . ، فيكون ىذا المبمغ ىو نصاب العممة الورقية( درىما 8925=595×15)

فيذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بمغت العممة الورقية % 2,5ربع العشر أو :  وحيث إن مقدار الزكاة ىو
   فالواجب حينئذ ىو حاصل ضرب . النصاب فأكثر وكانت مقومة دوليًا بالفضة

(8925x2.5%=223.125)درىما  

 ومن كان عنده فضة أو ذىب وعممة ورقية كالدو رات فإنو يضميم إلى بعض فإن بمغت النصاب ففييا 
 . الزكاة وا   فال

اختار جميور العمماء المعاصرين تقدير نصاب النقود بالذىب والمالحظ أن سعر الجرام من الذىب  : تنبيه
ذا كان البمد يقوم العممة فيو بالفضة فعمى المسمم إخراج . يتغير، وا عتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة وا 

 .زكاة مالو بحساب نصاب الفضة

 1مثال تطبيقي

 1500:  من المبمغ المذكور وىو %2.5 درىما و حال عميو الحول فوجب عميو إخراج 60000 يممك أحمد 
 (( 60000x2.5%=1500: درىما ىكذا

  2مثال تطبيقي

 1125:  من المبمغ المذكور وىو %2.5درىما و حال عميو الحول فوجب عميو إخراج  45000يممك أحمد 
  (  45000x2.5%=1125درىما):  درىما ىكذا

  زكاة عروض  التجارة

  أباح اهلل لممسممين أن يشتغموا بالتجارة ويكسبوا منيا بشرط أ  يتجروا بسمعة محرمة، وقد أوجب اإلسالم عمى
المسمم التاجر الذي يممك ثروة يستغميا في التجارة، أوجب عميو زكاة سنوية شكرًا لنعمة اهلل ووفاء بحق ذوي 

ولقد عني فقياء اإلسالم . الحاجة من إخوانو ، ومساىمة في المصالح العامة التي يعود نفعيا لممجتمع المسمم
وىي تشمل عندىم كل ما يعد لمبيع والشراء . بيذا النوع وأفردوا لو مباحث مستقمة سموىا عروض التجارة

   .بقصد الربح

  :دليل وجوب زكاة عروض التجارة
   :دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى  
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  { ِض َوَ  َتَيمَُّموا الأَخِبيَث ِمنأُو تُنأِفُقوَن َرأ َنا َلُكمأ ِمَن األأ َرجأ َياَأيَُّيا الَِّذيَن َءاَمُنوا َأنأِفُقوا ِمنأ َطيِّشَباِت َما َكَسبأُتمأ َوِممَّا َأخأ
َمُموا َأنَّ المََّو َغِنيٌّ َحِميٌد  ُتمأ ِبآِخِذيِو ِإ َّ َأنأ ُتغأِمُضوا ِفيِو َواعأ  [.267: سورة البقرة ] {َوَلسأ

    

قال اإلمام الطبري  في تفسير اآلية.  فقد ذكر عامة أىل العمم أن المراد بيذه اآلية زكاة عروض التجارة :
ما بصناعة ـ من الذىب والفضة، ويعني ) يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وا 

بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموىا حالً  وأعطوا في زكاتكم الذىب والفضة الجياد منيا دون 
   .(الردئ 

 و ىو قول الجميور سمفا و خمفا

  :مقدار الواجب في عروض التجارة
إذا ممك عروضًا تجارية قيمتيا % 2.5 يجب فييا ربع العشر ميما كانت، وىو اثنان ونصف في المائة  

   .نصاب الذىب أو الفضة فما زاد 

  :كيفية زكاة عروض التجارة

و ىي التجارة التي يتو ىا المتاجر المدير الذي يعرض سمعتو أو بضاعتو  :إذا كانت التجارة تجارة إدارة * 
لمبيع بالسعر الحاضر سواء كان تاجرا بالجممة أو التقسيط حيث يبيع و يشتري كل يوم 

 و  تستقر البضائع عنده طوياًل، كباعة البقول واألقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرىا، عمى ىؤ ء أن  
أو عند رأس حول , إذا بمغ نصابًا  ( %2.5)يقوموا الموجود عندىم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر

يشرط أن . المال الذي بدأ بو التجارة إذا كان رأس المال في ممكو قبل بداية التجارة أخذا باألولى و األحوط
 . قل أو كثر و إ    زكا عميو في ذلك العام لعدم النماء, من بضاعتو بالنقد أثناء السنة 

 :و ما يزكى من عروض التجارة يشمل 

 النقود التي تحت يده أينما كان حرزىا. 1

 قيمة السمع الموجودة عنده وقت وجوب و تقوم بسعر الجممة وقت وجوب الزكاة. 2

الدين الذي يطمبو التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منو و لم يقبضوه ثمنيا بشرط أن يكون الدين نقدا . 3
أو كان مؤجال , أما الدين الذي يطمبو التاجر المدير من الناس بضاعة . و حان وقت دفعو, مرجو الحصول 

 لم يحن وقت دفعو عند إخراج الزكاة فيجب أن بقومو و يخرج الزكاة عن قيمتو وليس عن عينو و عدده
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 درىما نقدا و قدرت قيمة السمع الموجودة عندة بالجممة بـ 45000أحمد لو تجارة إدارة يممك : مثال تطبيقي
عميو ,  درىما 20000 درىما و كان ثمن  الديون التي ليا عمى الدائين الذين لم بقبضوه ثمنيا 55000
 :   من مجموع  ما ذكر  ىكذا %2.5إخراج 

 درىما=  120000     + 20000  + 55000 45000: مجموع ما يزكى

 :درىما  ىكذا3000 من المبمغ المجموع  فيكون % 2.5: واجب الزكاة فيو 

120000 x 2.5% = 3000 

يشتري البضاعة و يتربص بيا ارتفاع األسعار ثم , إذا كان المتاجر محتكرا :إذا كانت التجارة تجارة احتكار* 
فإنو   يزكي سمعتو  بعل الحول حتى يبيعيا أو يبيع جزءا منيا إن بمغ , يبيعيا كتجار المباني و األراضي

 نصابا بنفسو و يزكييا زكاة عام واحد و لو بقيت عنده سنونا 

 زكاة الزروع والثمار 

  : دليل وجوب زكاة الزروع والثمار
   : استدل أىل العمم عمى وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى 

  { يأُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًيا َوَغيأَر َتِمًفا ُأُكُمُو َوالزَّ رأَع ُمخأ َل َوالزَّ َوُىَو الَِّذي َأنأَشَأ َجنَّاٍت َمعأُروَشاٍت َوَغيأَر َمعأُروَشاٍت َوالنَّخأ
ِرِفيَن  ِرُفوا ِإنَُّو َ  ُيِحبُّ الأُمسأ َم َحَصاِدِه َوَ  ُتسأ  [ 141  :سورة األنعام] {ُمَتَشاِبٍو ُكُموا ِمنأ َثَمِرِه ِإَذا َأثأَمَر َوَءاُتوا َحقَُّو َيوأ

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر ): قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:  وما رواه أبو سعيد الخدري قال
   .رواه البخاري (صدقة 

فيما سقت األنيار والغيم الُعشُر، ):  وما رواه جابر بن عبد اهلل أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول
   (. البعير الذي يستقى بو الماء من البئر : والسانية ىي. )رواه مسمم (وفيما سقي بالسانية نصف العشر 

 نما جعمت الزكاة فيما ما سقت ا نيار والغيم العشر ألنو   كمفة فيو، بخالف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم  وا 
   . مقاميا

  : نواع الزروع والثمار التي تجب فييا الزكاةأ
القمح .1اختمف أىل العمم في األصناف التي تجب فييا الزكاة، و أوجب المالكية الزكاة في عشرين نوعا   

نوه من القمح تكون الحبتان منو في قشرة  )العمس . 4 (نوع من الشعير ليس لو قشر)السمت .3الشعير .2
الترمس . 12العدس . 11الموبيا . 10الفول .9الحمص .8األرز .7 (يعرف بالدرع)الدخن .6الذرة . 5 (واحدة
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التمر .19حب الفجل األحمر.18 القرطم 17 (الجمجالن )السمسم .16الزيوت .15البسيمة . 14الجمبان . 13
  الزبيب20

و تضم بعض األصناف إلى بعضيا بحيث لو حصل من مجموعيا بعد ضميا نصاب وجب أن يزكى حتى 
و الضابط في ضم . و لو كان كل نوع عمى حدتو   يكون نصابا و يخرج كل نوع ما ينوبو من الزكاة
فالقمح و السمت و الشعير : األصناف إلى بعضيا ىو اتفاق المنافع فكل ما اتفقت منافعيا فيي صنف واحد 

. 5العدس . 4الموبيا . 3الفول  .2الحمص.1)و القطاني السبعة. تضم لبعضيا ألنيا جنس واحد في الزكاة
و   يضم غير ما ذكر لكونيا , تضم لبعضيا ألنيا جنس واحد في الزكاة (البسيمة . 7الجمبان . 6الترمس 

    .أجناس مختمفة

 النصاب في زكاة الزروع والثمار ومقدار الواجب فييما
الصحيح الذي ينبغي التعويل عميو أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فال يجب فيمـا دون خمسـة   

وىذا منطوق النص الصحيح . والمقدار الواجب فييما ورد تحديده أيضًا بالعشر أو نصف العشر,أوسق زكاة 
   .الصريح الذي   يحتمل غير ىذا

  (أ) ليس فيما دون ): قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال
   .رواه مسمم (خمسة أوسق من التمر صدقة 

  (ب) فيما سقت ): ما رواه جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو أنو سمـع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال
   .رواه مسمم (األنيار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر 

  (ج)  ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبداهلل عن أبيو رضي اهلل عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم
   .رواه البخاري (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا  العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ): أنو قال

 ًىو الذي يشرب بعروقو من التربة بدون سقي:  عثريا.   

 ،ددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر  ىذه النصوص الثالثة حَّ
ن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وىو: وىو    .ربع وسق: نصف وسق، وا 

و ما كان منيما يسقى باآللة تارة و بالمطر أخر  و تساويا فإن المزكي يخرج نصف زكاتو عمى أساس 
 .و إن تفاوت السقي كان لألقل حكم األكثر, و نصف زكاتو عمى أساس نصف العشر, العشر 
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  :نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية
   .النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثالثمائة صاع  

كيموغراما ، وعميو فيكون 2.25 غراما أي 2250 ومقدار الصاع أربعة أمداد، و وزن الصاع من القمح 
وأما . كيمو جرامًا وىذا بالنسبة لمبر واألرز الثقيل والتمر ( 675 =2.25×300)نصاب زكاة الزروع والثمار 

 من 28/23والنسبة بين الشعير والبر تساوي . الشعير فيختمف عنيا نظرًا لخفتو فيكون وزنو أقل من غيره
  كميغراما554.50أي ما وزنو  ( 82.15%)حيث الوزن 

و , يتعمق الوجوب في الزروع و الثمار بالنضج و جريان الحالوة و ا ستغناء عن السقي : وقت الوجوب
ِرِفيَن  ): يجب اإلخراج عند القطف و الحصادلقولو تاعمى ِرُفوا ِإنَُّو َ  ُيِحبُّ الأُمسأ َم َحَصاِدِه َوَ  ُتسأ َوَءاُتوا َحقَُّو َيوأ

 [ 141  :سورة األنعام] {

  

  : عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار
   يشترط في زكاة الزروع والثمار حو ن الحول، وىذه ميزة يتميز بيا ىذا النوع من أموال الزكاة عن غيره،  

وذلك ألن ىذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسو، فتخرج منو الزكاة عند كمالو، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص 
  في النماء، ولو أخرج منو العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعوامًا طويمة لم يجب عميو فيو شيء، ألن 

   .زكاتو مرة واحدة فقط

 1مثال تطبيقي

 من  % 10 كيموغراما من قمح سقي من ماء المطر فوجب عميو إخراج العشر     أي 6000حصد أحمد  
 (( 6000x10%=600:  كيموعرما ىكذا600 المذكور فيكون القدر

 2مثال تطبيقي

 من  %5 كيموغراما من قمح سقي باآللة فوجب عميو إخراج نصف العشرأي 6000حصد أحمد  
 (( 6000x5%=300:  كيموعرما ىكذا300 المذكور فيكون القدر

 3مثال تطبيقي 

 كيموغراما من قمح سقي باآللة تارة و بالمطر أخر  بالتساوي  فوجب عميو إخراج 6000حصد أحمد  
 المذكور   من القدر %5 و نصف زكاتو عمى أساس نصف العشر, %10نصف زكاتو عمى أساس العشر 

   3000x5%=150 )(   ,   )3000x10%=300 ,  )300+150= 450:     كيموعرما ىكذا450فيكون
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   :زكاة المستغالت

  تتخذ لمتجارة و إنما تتخذ لمنماء فتغل ألصحابيا كسبا ,  المستغالت كل ما تجددت منفعتو مع بقاء عينو 
 و تجب  أو بيع ما ما يحصل من انتاجيا كالعقارات و السيارات و البواخر و الطائرات المؤجرة, بتأجير عينيا 

  في أعيانيا إذا تم ليا سنة منذ قبضيا، فإن لم يتم ليا سنة فال زكاة فييا حتى , زكاة المستغالت في إيرادىا 
 قياسا عمى زكاة النقود و عروض   %2.5و المقدار الواجب إخراجو ىو ربع العشر أي . يحول عمييا الحول

  قياسا عمى األرض الزراعية المسقاة بآلة  %5و قيل المقدار الواجب إخراجو ىو نصف العشر أي , التجارة 

 أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى ) أما أصول المستغالت فال زكاة فييا إ  إذا كانت من عروض التجارة
   .فيذا تجب الزكاة في أصمو كما تجب في ريعو من األجرة (بو الربح بيعًا وشراء ً 

  

  

  

  :زكاة األسيم

صكوك متساوية القيمة :" األسيم ىي حصص في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية و عرفت أيضا أنيا 
غير قابل لمتجزئة و قابمة لمتداول بالطرق التجارية و تمثل حقوق المساىمين في الشركات التي أسيموا في 

 .فالسيم يمثل جزءا من مال الشركة و صاحبو مساىم فييا" رأس ماليا

ليا حكم أموال التاجر الذي يقوم سمعتو في رأس الحول وصاحب %  2.5 مقدار الزكاة فييا ربع العشر  
   : األسيم مخير بين أمرين

   . أن يسأل عن قيمة أسيمو كل سنة ويزكييا بحسب قيمتيا، سواًء كانت رابحة أو خاسرة. 1

   .أن يزكي رأس المال بدون األرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى. 2

 زكاة السندات

و لصاحبو أن يبيعو لغيره " تعيد مكتوب بمبمغ من القرض لحاممو في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة " السند   
وثيقة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تجارية تشيد لحامميا بأنو أسمف المؤسسة أو المصرف " إذا أراد  أو ىو 

و ىو من العقود الربوية المحرمة إذا تعمق بالمصارف الربوية  و لكنيا تزكى "  مبمغا من المال بفائدة معينة
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 من قيمتيا كزكاة النقود و عروض %2.5ألنيا تمثل دينا لصاحبيا و الدين المرجو تجب زكاتو بنسبة 
 .التجارة

  

 قرار المجمع الفقيي في زكاة الديون  غير الربوية

 أما بعد:   

 فإن مجمس مجمع الفقو اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة 
   .م1985 ديسمبر 28-22/ىـ1406 ربيع الثاني 16- 10من 

 وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع  (زكاة الديون ) بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول
   :من جوانبو المختمفة تبين

   .أنو لم يرد نص من كتاب اهلل تعالى أو سنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم يفصل زكاة الديون. 1

أنو قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان اهلل عمييم من وجيات نظر في طريقة إخراج زكاة . 2
   .الديون

   .أنو قد اختمفت المذاىب اإلسالمية بناًء عمى ذلك اختالفًا بيناً . 3

ىل يعطى المال الممكن من الحصول عميو صفة : أن الخالف قد انبنى عمى ا ختالف في قاعدة. 4
   الحاصل؟

وبناًء عمى ذلك قرر :   

1 . ً أنو تجب زكاة الدين عمى رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مميئًا باذ.   

2 . ًأنو تجب الزكاة عمى رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطال.   

 


