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عم، والحرث، في نشراٍت سابقة  فنا على عدٍد من األموال التي تجب فيها الزكاة، العين، والنَّ تعر 

وكذلك عروض التجارة، ومن بين ما تجب فيه الزكاة كذلك: املعدن، والحديث تحديًدا عن معدِن 

فالنحاس والحديد والفوسفات ما ما تجب فيه الزكاة دون بقية املعادن، الذهب والفضة فه  

، إال إذا صارت عروض تجارة، الياقوت والجواهر الكريمة ال تجب فيها الزكاة والكبريت، وكذلك

 .فتجب فيها الزكاة بأحكام عروض التجارة السابق بيانها

وزكاة املعِدن اآلتي بيانها ال يشترط فيها حوالن الحول مثل أنواع الزكاة التي يشترط فيها، وقد 

م بيان ذلك.  تقد 

ٌ:املعدنٌعموًمابأحكامٌٌتمهيد ٌ-

سواء كان معدن ذهب أو فضة أو غيرها هو لإلمام،  -من حيث التصرُّف-حكم املعدن عموما 

 قطعه انتفاعً فإنما ي    وإذا أقطعه ألحٍد   قطعه ملن شاء من املسلمينالسلطان أو نائبه ي    :أي
ً
،  اا ال تمليك

وال  ،نبأرض شخص معيَّ  املعدن  ولو وجد  ،يجعله في بيت املال ملنافعهم ال لنفسه لإلمام هو أو

ةاألرض  صاحببه    يختصُّ   في الجهاد وإنما    ، إال إذا كانت أرًضا صلحيَّ
ً
فتح عنوة

 
صالَح أهلها )أي: لم ت

ض وال نتعرَّ هو لغير املسلمين فحكمه لهم،  مما    فما يكون من معدٍن في تلك األرض  (على ترك القتال

 .فإن أسلموا رجع األمر لإلمام ،الهم فيه ما داموا كفارً 

ا 
ً
ألحد وإذا أمر اإلمام بقطعه لبيت املال فال زكاة فيه، سواء كان عيًنا أو غيره؛ ألنه ليس مملوك

ن حتى يزكى، بخالف ما لو أقطعه ألحٍد بعينه كما سيأتي تفصيل ذلك.  معيَّ
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ٌالذيٌتجبٌفيهٌالزكاة:-
ُ
ٌاملعدن

هو ما تجب فيه الزكاة، ويجب على من أقطعه اإلمام َمقطع   )الذهب والفضة(  املعدن من العين

 ذهب أو فضة أن يزكيه إن خرج منه نصاب، وتكون الزكاة بربع العشر.

خرج غير خالٍص، وإنما أخرج ويحتاج إلى تصفية، فهناك خالف في 
 
وهذا املعدن إن كان قد أ

 مجرد إخراجه، أم بعد تصفيته؟املذهب هل تجب الزكاة فيه ب

أو تلف لم  ،أو ضاع ش يء ،ى القول بوجوب الزكاة بتصفيته لو أنفق شيئا قبل التصفيةفعل  

حسب في الزكاة. وعلى القول بوجوب الزكاة فإنه يحسب.  ي 

صل ملا خرج أوال، ولو تراخى العمل، أو حصل في العمل رق املتَّ ويضمُّ في الزكاة ما يخرج من العِ 

 .عياض: وهو ما خرج من املعدنالقاض ي ال، قال و ول والنيل والن  العرق هو النَّ و  انقطاع.

جد الثاني ال يضم عرٌق آلخر من معدٍن واحٍد، ولو اتصل العمل وكان من معدٍن واحد، ولو و  و 

 
 
ٍ على انفراده زك

 ي وإال فال زكاة. قبل فراغ األول؛ فإن خرج ما فيه الزكاة من كل 

 ومن باب أولى ال يضمُّ معدٌن آلخر.

ره اإلما ضم حيث بدأ العرق الثاني الحطاب ما يفيد أنه ي    ردير، وذكر الصاوي عنم الدَّ هذا ما قر 

ثم قال: م األول، أو انتقل للثاني قبل تمام األول، قبل انقطاع األول، وسواء ترك العمل فيه حتى تمَّ 

 ".كما قرره شيخ املشايخ العدوي  ،هذا هو املعتمد حيث كان املعدن واحدا"
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درةٌالعين:-
َ
ٌحكمٌن

درة)ا ما يخرج من العين خالًصا وهو  أم التي ال   ،القطعة من الذهب أو الفضة الخالصةأي    (؛النَّ

 ف، تحتاج لتخليٍص 
 
درة س ولوم  يخرج منها الخ

درة مصرف الخمس في النَّ ، و دون نصاب كانت الن 

 ، كما سيأتي.كاز غير مصرف الزكاةوالر ِ 

ِّكاٌزواللقطة:ٌحكم-
ٌالر 

ٌِّ
جاهلي )أي: مدفون جاهلي(، غير مسلٍم، وغير ذمي، سواء كان ذهبا أو فضة،  هو ِدفٌن : كازالر 

ا أو عروًضا، أو أي قطٍع أثرية عموًما مما يكون من دفن الجاهلية.
ً
 أو رخاما، أو أعمدة أو مسك

ٌ ٌِّأماٌدِّ
 
ف  :ةم ٌفنٌاملسلمينٌوأهلٌالذ عرَّ قطة، وهو كاملوجود من مالهم على ظهر األرِض، ي 

 
فهو ل

 
ً
ه أو وارثه إذا سنة علم أن ربه ال فإن قامت القرائن على توالي األعصار عليه بحيث ي   ،لم يعرف ربُّ

 ، فقد وقع الخالف: مكن معرفته وال معرفة وارثه في هذا األواني  
ُّ
 هل ينوي تمل

ُّ
ه كه؟ أو يكون محل

 ج   : كل ماٍل الفقهاء بيت مال املسلمين؟ لقول 
ُّ
ردير عن قال الشيخ الدَّ ه بيت املال؟ هلت أربابه فمحل

ه بيت املال( القول الثاني
 
 : ")محل

َّ
 ."ناهر بل املتعي ِ وهو الظ

خرج من الر ِ   وي 
 
 س، في القليل والكثير، ويدفع إلى اإلمام العادل.م  كاز الخ

مس النَّ 
 
درة والركاز كخمس الغنائم في الجهاد، مصرفه مصالح املسلمين، ويحلُّ ومصرف خ

اء وغيرهم، وإخراجه الخمس في الندرة والركاز مشروط بعدم وجود نفقة كبيرة أو عمل كبير، لألغني

 وإال ففيهما الزكاة أي: ربع العشر.
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وبعد إخراج الخمس فباقي الركاز ملالك األرض، سواء ملكها بإحياء أو ميراٍث، ال لواجده وال ملالكها 

إن علم وإال فهي على حكم اللقطة، وقيل: ملالكها  بشراء أو هبة، بل للبائع األصلي أو الواهب، هذا

 في الحال، فإن لم تكن األرض مملوكة فلواجده.

خرجه بإذن اإلمام.
 
 أما باقي الندرة فهو كاملعدن مل

م ملك أحد عليه كالعنبر واللؤلؤ واملرجان والسمك فهو لواجده  وما لفظه البحر  مما لم يتقد 

خ س؛ ألن أصله اإلباحة. الذي يضع يده عليه أوال، وال ي  فلو رآه جماعة فتدافعوا عليه فجاء آخر مَّ

 فوضع يده عليه فهو له دون املتدافعين.

 

 

 وأحكم. أعلم وهللا
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 على شبكة الإنترنت ه نفسك فق    موقع
nafsak.comfaqih 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ه نفسكسلسلة نرشات   يف املذهب املاليك فقِّ

ٌ ٌاملالكي ٌباملذهب ٌاملعتمدة ٌالكتب ٌمن ٌمستقاة ٌفقهية، غير مسائل رح الصَّ )الشَّ

ردير مرجع رئيس( ٌوترتيبٌللعالمة الدَّ املسائل،ٌ،ٌليسٌفيهاٌسوىٌإعادةٌالصياغة،

 لتكونٌمعينةٌعلىٌالفهمٌواالستذكار..

 لالشتراكٌفيٌقناةٌالتليجرم:▪

https://t.me/FaqihNafsak 
 فحات:ملتابعةٌإحدىٌالصٌ 

 :تويتر��

http://twitter.com/faqihnafsak  

 :صفحةٌالفيسبوك��

http://facebook.com/faqihnafsak 

 قناةٌاليوتيوب:��

https://www.youtube.com/faqihnafsak 

 *ٌساوندٌكالود:

https://soundcloud.com/faqihnafsak 

ٌ
 
هٌنفسكٌفيٌاملذهبٌاملالكي(:خزانةٌملف

 
 اتٌموقعٌ)فق

https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRp

HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu 

http://www.faqihnafsak.com/
https://t.me/FaqihNafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu

