
فقه العبادات المصور 
تبسيط و تعليم أحكام اإلسالم 

د. عبدالله بن سالم باهمام 

الحج الزكاة الصيام الصالة الطهارة

زكاة النقدین

https://www.al-feqh.com/ar
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://www.ba-hammam.com/ar
https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B2


فقه العبادات المصور١٩٤

كتـــــــــــاب الزكاة

٣
زكاة النقدين

المحتويـــات
تعريف النقدين

حكم زكاة النقدين

شروط وجوب زكاة النقدين

نصاب زكاة النقدين

مقدار زكاة النقدين

زكاة الُحِلّي

ة هب والِفضَّ ُحِلّي الذَّ

ة هب والِفـضَّ ُحِلّي غير الذَّ

تعريف النقدين

النقدان: 
ة، وما يقوم مقاَمهما من  هب والِفضَّ الذَّ

العمالت الورقية المتداولة اليوم.

حكم زكاة النقدين
َة  َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ واجبـة؛ لقول اهللا : ( َوٱلَّ
ــٖم٣٤)  ِل

َ
ــَذاٍب أ ــم بَِع ُۡه ِ فَبَّشِ َّ ــبِيِل ٱ ــا ِف َس َ يُنفُِقوَنَه َو

ةٍ  الَ فِضَّ بٍ وَ هَ ـبِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ [التوبـة:٣٤]؛ ولقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «مَ
ائِحُ  فَ هُ صَ تْ لَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ ا إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ الَ يُ
بِينُهُ  جَ نْبُـهُ وَ َا جَ  هبِ وَ يُكْ ، فَ مَ نـَّ هَ ارِ جَ ا يف نَ يْهَ لَ يَ عَ ـِ أُمحْ ، فَ ـنْ نَارٍ مِ
نيَ أَلْفَ  ْسِ هُ مخَ ارُ دَ قْ انَ مِ م كَ وْ ، يف يَ هُ تْ لَ يدَ دَتْ أُعِ رَ امَ بَ لَّ ، كُ هُ رُ ظَهْ وَ
ا إِىلَ  إِمَّ َنَّةِ وَ ا إِىلَ اجلْ : إِمَّ هُ بِيلُ  سَ َ بَادِ، فَريُ عِ َ الْ ىضَ بَنيْ قْ تَّى يُ ، حَ ـنَةٍ سَ

» (رواه مسلم). النَّارِ
شروط وجوب زكاة النقدين

ل عليها.. ١ مرور احلَوْ
امللك التام هلا.. ٢
بلوغ النِّصاب.. ٣
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١٩٥ فقه العبادات المصور

زكاة النقدين

نصاب زكاة النقدين
ـا) والدينار من . ١ ا (٨٥ جرامً نصـاب الذهب عرشون دينـارً

الذهـب = أربعـة جرامـات وربع، فيكون نصـاب الذهب 
ا من الذهب اخلالص. باجلرامات ٤٫٢٥ × ٢٠= ٨٥ جرامً

ـا) والدرهم من . ٢  نصـاب الفضة مائتـا درهـم (٥٩٥ جرامً
ا، فيكون نصاب الفضة باجلرامات  الفضة = ٢٫٩٧٥ جرامً

ا من الفضة اخلالصة. = ٢٫٩٧٥ × ٢٠٠ = ٥٩٥ جرامً
ر عـىل أسـاس قيمـة نصاب . ٣ قـدَّ نصـاب األوراق النقديـة يُ

الذهـب أو الفضة وقت إخراج الـزكاة، فإِذا بلغت نصاب 
أحدمها وجبت فيها الزكاة.

ا، فتجب الزكاة إذا  مثـال: لو كان جرام الذهب = ٣٠ دوالرً
ا. كان لديه ٨٥ × ٣٠ = ٢٥٥٠ دوالرً

أوراق نقدية

فضة

ذهب
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١٩٦

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

مقدار زكاة النقدين
ة واألوراق املالية ربع العرش= ٢٫٥% ضَّ هب والفِ مقدار الزكاة الواجبة يف الذَّ

ا من الذهب خيرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قلّ أو كثر. ففي كل عرشين دينارً
الَ  حَ ، وَ مٍ هَ تَا دِرْ ائَ انَتْ لَكَ مِ ا كَ إِذَ ويف كل مائتي درهم من الفضة خيرج مخسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «فَ
ونَ  ُ انَ لَكَ عِرشْ ا كَ إِذَ ا، فَ ونَ دِينَارً ُ ـرشْ ونَ لَكَ عِ تَّى يَكُ بِ حَ هَ نِي- يفِ الذَّ عْ ءٌ -يَ ْ يْكَ يشَ لَ يْسَ عَ لَ ، وَ مَ اهِ رَ ـةُ دَ ْسَ ا مخَ يهَ فِ ، فَ لُ وْ ـَ ـا احلْ يْهَ لَ عَ

» (رواه أبو داود). لِكَ ابِ ذَ سَ بِحِ ادَ فَ امَ زَ ، فَ فُ دِينَارٍ ا نِصْ يهَ فِ ، فَ لُ َوْ ا احلْ يْهَ لَ الَ عَ حَ ا، وَ دِينَارً
مثال تطبيقي

رجل يملك ٩٠٠٠ دوالر، ومر عليها -وهي يف ملكه- عام كامل، هل عليه زكاة؟
أوال: نحسب نصاب الزكاة بالنظر إلى الذهب أو الفضة، كالتالي:

النِّصاب = مخسة وثامنني جراما من الذهب اخلالص.
ا. = ٨٥ × سعر جرام الذهب اخلالص يوم وجوب الزكاة. ولنفرض أن جرام الذهب= ٣٠دوالرً

ا. = ٨٥ ×٣٠ = ٢٥٥٠ دوالرً
ا، إذن فقد بلغ مال هذا الرجل النِّصاب، ومر عليها عام، فتجب عليه الزكاة. النِّصاب = ٢٥٥٠ دوالرً

ثانيا: نحسب مقدار الزكاة التي يجب عليه إخراجها، كالتالي:
مقدار الزكاة = ٢،٥%

ا. =٩٠٠٠ × ٢٫٥ ÷ ١٠٠ = ٢٢٥ دوالرً
ا زكاةً عن ماله. إذن جيب عىل هذا الرجل أن خيرج ٢٢٥ دوالرً
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١٩٧ فقه العبادات المصور

زكاة النقدين

٨٥
٣٠
٢٥٥٠

X

=
$$٢٥٥٠٢٥٥٠

١٠٠ ÷
٩٠٠٠
٢٫٥X$٢٢٥ =

نحسـب النِّصـاب الـذي يمثل 
٨٥ جرامـا من الذهب اخلالص 
عىل فرض أن سعره يوم وجوب 

ا الزكاة ٣٠ دوالرً

مقـدار الزكاة  حسـاب 
إخراجهـا  جيـب  التـي 
من   %٢٫٥ متثـل  التـي 

قيمة املال

بجـرام  النِّصـاب  مقـدار 
الذهب

سـعر جـرام الذهـب يوم 
وجوب الزكاة

الواجب  الزكاة 
إخراجها

قيمة النِّصاب بالنقد

في ضم الذهب والفضة إلى ا\خر
إذا ملـك ذهبًـا وفضـة، ولكن كل منهام ال يبلغ النصـاب، فالراجح أنه ال زكاة عليه، فيزكى الذهـب وحده، وكذلك الفضة، وال 
يضـم أحدمهـا إىل اآلخر يف إكامل النصاب؛ ألهنام جنسـان خمتلفان، ومل يأت دليل بضم أحد النقديـن إىل اآلخر ليكمل به النصاب، 
» (متفق عليه)، ومن مجع بني الذهب والفضة قد أوجب الزكاة يف أقل من مخس أواق من  ةٌ قَ دَ اقٍ صَ ْسِ أَوَ ونَ مخَ يْسَ فِيامَ دُ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ

الفضة.
زكاة الُحِلّي

ة. ضَّ هب والفِ ّ  غري الذَّ يلِ ة، وحُ ضَّ هب والفِ ّ الذَّ يلِ ّ قسامن: حُ احلُيلِ
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١٩٨

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

ُحِيلّ الذهب

ة. ١ هب والِفضَّ ُحِلّي الذَّ
القسم ا#ول:

ذ  ار والكنـز، أو املُتَّخَ ّ املعـد لالدِّخَ  احلُـيلِ
بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة.

القسم الثاني:
فاألحـوط  لالسـتخدام،  املعـد   ّ احلُـيلِ  
إخـراج الـزكاة فيه إبـراءً للذمـة، فقد أتت 
يفِ  ا، وَ ـَ ةٌ هلَ نـَ ـا ابْ هَ عَ مَ امـرأة إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وَ
ب،  نْ ذَهَ تَـان مِ لِيظَ (١) غَ تَانِ ـكَ سَ ا مَ نَتِهَ ـدِ ابْ يَ
 . : الَ الَـتْ ا قَ ـذَ اةَ هَ كَ طِـنيَ زَ ا: «أتُعْ ـَ ـالَ هلَ قَ فَ
ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ كِ اهللا هبِامَ يَ رَ ـوِّ كِ أَنْ يُسَ ُّ : أَيَرسُ الَ قَ
امَ  تْهُ قَ أَلْ ، فَ امَ تْهُ لَعَ : فَخَ الَ ؟ قَ نْ نَارٍ نِ مِ يْ ارَ ـوَ سِ
ـولِهِ  سُ لِرَ ا هللاِِ  وَ َ : مهُ الَتْ قَ إِىلَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ

ملسو هيلع هللا ىلص» (رواه أبو داود).
 ّ احلُـيلِ ـب يف  يُوجِ ومـن العلـامء مـن ال 
ا  ّ ليـس مـاالً مرصودً زكاة؛ ألن هـذا احلُـيلِ
للنامء، لكنه متاع شـخيصّ يستعمل وينتفع 
بـه كالثيـاب واألثـاث واملتـاع، وهـو مـن 
حاجـات املـرأة وزينتهـا، واألصـل كـون 
املـال ناميًا، أو قابالً للنـامء حتى تتحقق فيه 

الزكاة.
ّ املعدّ  واألحوط إخراج الـزكاة عىل احلُيلِ
لالسـتعامل املباح والزينـة؛ ألن هذا القول 
عْ  أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «دَ

» (رواه البخاري). يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ مَ

ُحِيلّ الفضة(١) مسكتان: سواران.
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١٩٩ فقه العبادات المصور

زكاة النقدين

ة. ٢ هب والِفضَّ ُحِلّي غير الذَّ
جتـب  ال  فهـذا  ونحوهـا،  واللؤلـؤ،  والياقـوت،  كاملـاس، 
خل يف  يَدْ دَّ للتجـارة، فَ لَغَت قيمتُـه، إال ما أُعِ فيـه الزكاة مهـام بَ

عروض التجارة.

اللؤلؤ

الياقوت

الماس
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