
 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

Gold Niṣāb for Fulfilling the Golden Rule in Zakat: 
Maximizing Benefit for the Poor 

Introduction 

On a near daily basis, Muslims and non-Muslims alike engage in business transactions, 

particularly the purchase and sale of goods and services, via monetary transactions where 

one party provides the goods or services while the other provides monetary compensation.  

During the prophetic era, gold and silver coins, i.e. the dinar and dirham, respectively, 

served as the monetary compensation and an alternative to barter.  Naturally, the Prophet 

(peace and blessings be upon him) clarified the niṣāb (quantum) for gold (87.48 grams) and 

silver (612.36 grams) that obligates zakat, just as he explained the niṣāb for livestock and 

other sources of wealth. 

Gold Standard to the Fiat System 

Over hundreds of years, paper currency replaced the usage of gold and silver coins, although 

these two precious metals backed the value of the currency.  The silver standard, which 

evaluates the dollar based on the value of silver, lost support in the late 19th century, while 

the US stopped using the gold standard in 1933, thereafter ending any connection of the 

dollar with gold in 1971.i  Hence, the US dollar converted to a fiat currency, a legal tender 

by government decree with no precious metal or asset backing its value. 

This change to the fiat system raised a juristic question: how does one calculate the niṣāb of 

money for the purposes of paying zakat, a core pillar of Islam?  Does one quantify it against 

the gold niṣāb or the silver niṣāb? 



 

Maximizing Benefit for the Poor 

To answer this question, Muslim scholars historically relied on the principle that, in zakat 

related matters with multiple possible outcomes, one shall adopt the approach that 

maximizes benefit for the poor.  In cases where valuing commodities against gold and silver 

niṣāb results in its value reaching niṣāb for one precious metal but not the other, the jurists 

opined that one should evaluate against the niṣāb of the precious metal with the lower value 

in order to obligate zakat, as it maximizes the benefits for the poor and adopts a 

precautionary approach in matters of ʿibādāt (worship).ii   

Hence, most scholars favor quantifying the niṣāb of money against silver, resulting in more 

people discharging zakat, claiming it maximizes the benefit for the poor.iii  However, one 

must analyze whether this logic holds true in our time and country. 

Devaluation of Silver 

Evidently, the niṣāb of gold did not differ significantly from the niṣāb of silver during the 

times of the jurists, similar to the prophetic era.  The gold to silver ratio in the prophetic 

era held consistent at 7:1; 87.48 grams of gold niṣāb equaled 612.36 grams of silver niṣāb.  

Nowadays, with more than a ten-fold increase, the disparity between gold and silver values 

hovers around 75:1, even peaking at 100:1 in the early 90s.iv    

 

 



 

Translated into dollars, the gold niṣāb rests at approximately $3,700, while the silver niṣāb 

fluctuates around a meagre $330.  Previously, the niṣāb of silver could suffice a family of 

three for a full year, v but, nowadays, a single individual would find difficulty in surviving 

independently on the niṣāb of gold, let alone survive on the niṣāb for silver.  Clearly, one 

cannot classify a person whose surplus adds only to $330 as a rich person obligated to pay 

zakat.  Rather, such a person falls into the category of a faqīr (indigent person) who, despite 

possessing minimal wealth, qualifies as a valid zakat recipient.  Fixing the niṣāb for money 

against the silver niṣāb does not maximize benefit to the poor; it outright harms them.    

Cost of Uḍḥīyyah 

Not only does this low bar of the silver niṣāb disqualify a person in genuine financial distress 

from accepting zakat, it compounds the difficulty upon him by obligating zakat, ṣadaqat al-

fiṭr, and, more importantly, uḍḥīyyah.  According to different narrations, the cost for 

sacrificing a sheep during the time of the Prophet (peace and blessings be upon him) and 

the Companions (may Allah be pleased with them) varied between twelve, vi seven, vii or 

even two dirhams, viii which equates to 1% of the silver niṣāb.  Nowadays, the cost of 

sacrificing a sheep ranges from $250 - $325, i.e. 75% - 98% of the silver niṣāb.  If a person 

whose surplus only added to the silver niṣāb paid his zakat, ṣadaqat al-fiṭr, and uḍḥīyyah, he 

would fall in debt. 

Conclusion 

The view of the early juristsix allows an individual to quantify items against the gold or 

silver niṣāb, and either one suffices.  Although a valid principle, one must examine the 

proper application of maximizing the benefit of the poor in our times.  Certainly, obligating 

additional expenses of zakat, ṣadaqat al-fiṭr, and uḍḥīyyah on a financially distressed 

individual with minimal wealth, which the silver niṣāb demands, does not appear as the 

correct approach.  Rather, the gold niṣāb spares such individuals these costs and qualifies 

them as zakat recipients in order to lessen their financial difficulty.  Hence, a growing 

number of contemporary jurists incline toward valuing money against the gold niṣāb.x 

Nonetheless, if an individual wishes to pay zakat or refuses to accept zakat on the basis of 

tying the niṣāb of money with the silver niṣāb, then one expects such a precautionary 

measure to result in reward from Allah Taʿālā.     

And Allah knows best.     
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ii  هللا رمحه حنيفة أيب وعن �لد�نري شاء وإن �لدراهم شاء إن عليها احلول حال يوم ويقومهاقال يف الكتاب 

 إن اشرتاها مبا يقومها أنه تعاىل هللا رمحه يوسف أيب وعن للفقراء النقدين �نفع يقومها أنه األمايل يف تعاىل

  حممد وعن البلد يف الغالب �لنقد قومها نقود بغري اشرتاها كان  وإن به فيقومها النقدين �حد اشرتاها كان

 يتم النقدين �حد بتقوميه كان  لو أنه ترى أال ...حال كل  على الغالب �لنقد يقومها أنه تعاىل هللا رمحه

 وجوب أن الكتاب رواية وجه .مثله فهذا الفقراء ملنفعة النصاب به يتم مبا يقوم فإنه يتم ال و�آلخر النصاب

 السواء على ذلك يف والنقدان املالية مقدار ملعرفة والتقومي أعيا�ا دون ماليتها �عتبار التجارة عروض يف الزكاة

 اإلبل بلغت إذا ما وهو الكثرة عند السوائم يف أن ترى أال شاء �يهما يقومها املال صاحب إىل اخليار فكان

(املبسوط  مثله فهذا لبون بنات مخس أدى شاء وإن حقاق أربع أدى شاء إن املال صاحب إىل اخليار مائتني

  ؛ دار املعرفة)٢/١٩١للسرخسي، كتاب الزكاة، �ب زكاة املال: 

 هو مبا يقومها الورق أو الذهب من نصا� قميتها بلغت إذا كانت  ما كائنة  التجارة عروض يف واجبة الزكاة

 يسقط ال ذلك بني فيما فنقصانه احلول طريف يف كامال  النصاب كان  وإذا منهما واملساكني للفقراء أنفع

 عند النصاب يتم حىت �لقيمة الفضة إىل الذهب يضم وكذلك والفضة الذهب إىل العروض قيمة وتضم الزكاة

(خمتصر القدوري،  �ألجزاء ويضم �لقيمة الفضة إىل الذهب يضم ال: وحممد يوسف أبو وقال حنيفة أيب

  العلمية) ؛٥٧كتاب الزكاة، �ب زكاة العروض: ص 

 فيها، والواجب النصاب مقدار يبّني  مل الشرع هذا بعد فنقول التجارة، عروض يف الزكاة وجوب ثبت وإذا

 �لذهب فيها والواجب النصاب فقدر� الواجب، ويف النصاب يف أي إلينا، مفوضاً  فيهما التقدير فيكون

 ألن خيتلف، ال أيضاً  فيهما والواجب خيتلف، ال والفضة الذهب نصاب ألن إما السوائم، دون والفضة

                                              



 

                                                                                                                                       

 ربع فيها والواجب حال، كل  على مثقاالً  عشرون الذهب ونصاب حال، كل  على مائتان الدرهم نصاب

 الغالب يف األموال هذه ألن األموال؛ هذه مجلة أصول والفضة الذهب ألن وإما حال، كل  على العشر

  .�يهما يعترب �ما املقدار اعتبار وجب وإذا أوىل، والفضة �لذهب األموال هذه إحلاق مكان �ما حيصل

 كىحي ومل �لد�نري قّوم شاء وإن �لدراهم، قّوم شاء إن �خليار فيها املالك أن األصل يف هللا رمحه حممد ذكر

 أيب وعن املتلفات، كضمان  الفضة أو �لذهب إما فيقوم، التقومي إىل فيه احتيج مال هذا ألن خالف، فيه

 نصا�ً، يبلغ مبا قوم �آلخر يبلغ ومل نصا�ً  �حدمها �لتقوم بلغ إذا حىت الزكاة، إجياب فيه مبا يقوم أنه حنيفة

  ؛ العلمية)٢/٢٤٦(احمليط الربهاين، كتاب الزكاة، الفصل الثالث:  حممد عن الروايتني إحدى وهو

 صار النقدين �حد قومت وإذا القيمة، إىل فريجع بذلك الشرع يرد مل ألنه مقدر نصاب العروض يف وليس

 يعرف والتقومي املالية، �عتبار الوجوب ألن شاء؛ النقدين �ي وتقوم مر ملا التقدير إىل فتضم القيمة املعترب

 نظرا نصا� يبلغ أن وهو للفقراء، أنفع هو مبا يقومها: حنيفة أيب وعن. فيخري سواء ذلك يف والنقدان املالية،

(االختيار، كتاب الزكاة، �ب زكاة الذهب والفضة:  أعلم وهللا أسهل، ألنه البلد نقد بغالب: حممد وعن. هلم

  ؛ العلمية)١/١١٢

(تبيني  للفقراء أنفع لكونه األدىن واعتبار النقدين إىل ردد�ه اعتباره ميكن مل ملا التجارة عروض يف كما

  ؛ بوالق)٢٩٣ /١احلقائق، كتاب الزكاة، �ب العشر: 

 أو كالسوائم  الزكاة فيه جتب ما جنس من كانت  سواء أي) كانت  ما كائنة  التجارة عروض يف واجبة الزكاة(

 نصا� يبلغ مبا يقومها أن األنفع تفسري) واملساكني للفقراء أنفع هو مبا يقومها قوله( واحلمري كالثياب  غريه من

 �لنقد قومها النقود بغري اشرتاه وإن النقود من الثمن كان  إن اشرتاه مبا يوسف أيب وعند حنيفة أيب عند

 إذا فيما واخلالف بغريه أو النقدين �حد اشرتاها سواء حال كل  على الغالب �لنقد حممد وعند لغالب�

(اجلوهرة النرية، كتاب الزكاة،  إمجاعا �لبالغ قومها �حدمها بلغت إذا أما نصا� النقدين بكال تبلغ كانت

  ؛ اخلريية)�١/١٢٤ب زكاة العروض: 

 ألن أمحد؛ قال وبه النقدين، �نفع يقومها أن وهو للفقراء، أنفع هو �لذي للتجارة اليت العروض يقوم أي

 مبا يقوم أن بد وال التقومي، عند للفقراء منفعة اعتبار من بد فال املنتفع وهو طويل زمان يف املالك يد يف املال

 و�لعكس �لدراهم تقوم نصا� تبلغ ال الذهب قومت وإذا نصا�، تبلغ �لدراهم قومت إذا حىت نصا� يبلغه

  ؛ العلمية)٣/٣٨٤(البناية، كتاب الزكاة، زكاة العروض:  كذلك



 

                                                                                                                                       

 َأيْ ) تـَُقوَّمُ ( َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  َأيْ ) َأَحِدِمهَا ِمنْ  ِنَصا�ً  ِقيَمتـَُها بـََلَغتْ  ِجتَارَةٍ  ُعُروضِ  ِيف ( أَْيًضا الزََّكاةُ  جتَِبُ ) وَ (

 ُكلِّ   ِمنْ  فـَيـَُؤّدِي يـَُقوُِّمَها« - َوالسََّالمُ  الصََّالةُ  َعَلْيهِ  - ِلَقْولِهِ  َكانَ   أَيـُُّهَما) لِْلُفَقرَاءِ  أَنـَْفعُ  ُهوَ  ِمبَا( التَِّجارَةِ  ُعُروضُ 

َمامِ  ِعْندَ  َهَذاوَ  »َدرَاِهمَ  َمخَْسةَ  ِدْرَهمٍ  ِماَئَيتْ  ُلغُ  ِمبَا نـَُقوِّمُ  يـَْعِين  اْإلِ ُلغُ  َكانَ   إنْ  ِنَصا�ً  يـَبـْ  اْآلَخرِ  ُدونَ  �ََِحِدِمهَا يـَبـْ

؛ إحياء ١/٢٠٧(جممع األ�ر، كتاب الزكاة، �ب نصاب الفضة:  التـَّْبِينيِ  ِيف  َكَما  اْلُفَقرَاءِ  َحقِّ  ِيف  اْحِتَياطًا

  الرتاث)

) : منهما واملساكني للفقراء أنفع هو مبا( صاحبها) يقومها الذهب، أو الورق من نصا�ً  قيمتها بلغت إذا(

 فيه جتب مبا قومت اآلخر دون �حدمها قومت إن الزكاة وجبت لو حىت الفقراء، حلق احتياطاً  النصابني؛ أي

  ؛ العلمية)١٤٩-١٤٨(اللباب، كتاب الزكاة، �ب زكاة العروض: ص  اآلخر دون

(من ذهب أو ورق...مقوما �حدمها)...تكرار مع قوله من ذهب أو ورق ألن أو معناها التخيري وحمل 

  ؛ سعيد)٢/٢٩٩التخيري إذا استو� فقط (رد احملتار، كتاب الزكاة، �ب زكاة املال: 

 به بلغت مبا قومت اآلخر دون النقدين أحد من نصا� قيمتها بلغت فإن للفقراء أنفع هو مبا العروض وتقوم

 ؛ دار احلكمة)١٢٨(نور اإليضاح، كتاب الزكاة، �ب عروض التجارة: ص  لآلخر التفات غري من نصا�

iii  :؛ اإلشاعت)١٥٢-٧/١٥١(فتاوى رحيمية، كتاب الزكاة، �ب ما يوجب يف الزكاة وما ال يوجب 

 ؛ حقانية)٣/٥١٦(فتاوى حقانية، كتاب الزكاة، �ب وجوب الزكاة: 

 ؛ زمزم)٢/٢٠١، كتاب الزكاة: (كتاب الفتاوى

 ؛ اشتياق)٣/١٩٣(فتاوى مفيت حممود: كتاب الزكاة: 

 ؛ معارف القرآن)٢/٥٨(فتاوى عثماين، كتاب الزكاة: 

 ؛ إدارة �ليفات أشرفية)٥/٢٩٦(جامع الفتاوى، �ب الزكاة: 

 ؛ اإلشاعت)٢٧٠-٤/٢٦٩(كفاية املفيت، كتاب الزكاة والصدقات، نصاب الزكاة: 

 ؛ حامد كتب خانه)٥٨-٥/٥٧رفعت قامسي، مسائل الزكاة: (مسائل 

 ؛ لدهانوي)٣/٤٦٢(آب كى مسائل أور أن كا حل، زكوة كى مسائل: 

iv100 Year Historical Chart,” Macrotrends, accessed August 20,  –“Gold to Silver Ratio  

2017, http://www.macrotrends.net/1441/gold-to-silver-ratio. 



 

                                                                                                                                       

v  إمنا قدر من احلب والتمر مخسة أوسق أل�ا تكفي أقل أهل بيت إىل سنة وذلك ألن أقل البيت الزوج

والزوجة و�لث خادم أو ولد بينهما... وإمنا قدر من الورق مخسة أواق أل�ا مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة 

 زمزم) ؛٢/١٢٨كاملة (حجة هللا البالغة، من أبواب الزكاة، �ب مقادير الزكاة: 

vi ثـََنا ، ْبنُ  َعْمُرو َحْفصٍ  أَبُو ثنا الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ِشريَانُ  ُموَسى ْبنُ  َسْهلُ  َحدَّ  َخْلَدَة، َأِيب  َعنْ  َعاِصٍم، أَبُو ثنا َعِليٍّ

مِ  ِيف  اْلَعاصِ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  أَتـَْيتُ  قَالَ  َنْضرََة، َأِيب  َعنْ   َعَلْيهِ  َفُمرَّ  لِْلَحِديِث، َأْخَالهُ  َقدْ  بـَْيتٌ  َلهُ  وََكانَ  اْلَعْشِر، َأ�َّ

 اْشَرتَْيتُ  ِدْرَمهًا َعَشرَ  اثـَْنا َمِعي َكاَنتْ   َلوْ : فـَُقْلتُ  ِدْرَمهًا، َعَشرَ  ِ�ْثَينْ : قَالَ  َأَخْذتَُه؟ ِبَكمْ : ِلَصاِحِبهِ  فـََقالَ  ِبَكْبٍش،

 رَأَْيتُ  َفَما ِدْرَمهًا، َمخُْسونَ  ِفيَها ِبُصرَّةٍ  ُعْثَمانَ  َرُسولُ  اتـَّبَـَعِين  ْمتُ قُ  فـََلمَّا ِعَياِيل، َوَأْطَعْمتُ  بِهِ  َفَضحَّْيتُ  َكْبًشا  ِ�َا

َها، بـَرََكةً  َأْعَظمَ  َكاَنتْ   َقطُّ  َدرَاِهمَ  َها َوأَ�َ  ُحمَْتِسٌب، َهلَا َوُهوَ  أَْعطَاِين  ِمنـْ ؛ ابن ٩/٤٢(املعجم الكبري:  " ُحمَْتاجٌ  إِلَيـْ

  تيمية)

vii ثـََنا َبةَ  أَبُو ثـََنا يـَْعُقوَب، ْبنُ  ُحمَمَّدُ  اْلَعبَّاسِ  أَبُو َحدَّ  زُفـَرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  ثـََنا اْلَولِيِد، ْبنُ  بَِقيَّةُ  ثـََنا اْلَفرَِج، ْبنُ  َأْمحَدُ  ُعتـْ

، َثِين  اْجلَُهِينِّ َعةٍ  َساِبعَ  ُكْنتُ :  قَالَ  َجدِِّه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  السَُّلِميُّ، اْألَْسَودِ  أَبُو َحدَّ  هللاُ  َصلَّى ا�َِّ  َرُسولِ  َمعَ  َسبـْ

 ِدْرَمهًا ِمنَّا َرُجلٍ  ُكلُّ   َفَجَمعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ا�َِّ  َرُسولُ  فََأَمَر�َ  اْألَْضَحى فََأْدرََكَنا َسَفرِهِ  ِيف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

َعةِ  ُأْضِحيَّةً  فَاْشَرتَيـَْنا ، َرُسولَ  �َ : َوقـُْلَنا َدرَاِهمَ  ِبَسبـْ  »َوَأْمسَنـَُها أَْغَالَها الضََّحا�َ  أَْفَضلَ  ِإنَّ «: فـََقالَ  ِ�َا َغِليَنا َلَقدْ  ا�َِّ

 َوَرُجلٌ  بَِيٍد، َوَرُجلٌ  بَِيدٍ  َوَرُجلٌ  ِبرِْجٍل، َوَرُجلٌ  ِبرِْجلٍ  َرُجلٌ  فََأَخذَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ا�َِّ  َرُسولُ  أََمَر�َ  ُمثَّ : قَالَ 

ُوا السَّاِبعُ  َوَذَبحَ  ِبَقْرٍن، َوَرُجلٌ  بَِقْرنٍ  َها وََكربِّ يًعا َعَليـْ ؛ ٤/٢٥٧(املستدرك على الصحيحني، كتاب األضاحي:  مجَِ

  العلمية)

viii  ََعْمرٍو، ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ثنا,  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َحيَْىي  َجدِّي، أنبأ اْلَعْنَربِيُّ، طَاِهرٍ  َأِيب  ْبنُ  َصاِلحِ  أَبُو َأْخَربَ�َ  َما َمْعَىن  فذََكر 

ُهَما هللاُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ,  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَىل  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ُخبٍْت، ْبنُ  َسَلَمةُ  ثنا اْلَقْعَنِيبُّ، َأْخَربَ�َ   ِإَذا َكانَ   َعنـْ

(السنن  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َأْضَحى أَنَّهُ  النَّاسَ  َوَأْخِربِ  حلًَْما ِ�َِما اْشَرتِ : فـََقالَ  ِدْرَمهَْنيِ  َلهُ  َمْوًىل  أَْعَطى اْألَْضَحى َحَضرَ 

  ؛ العلمية)٩/٤٤٥الكربى، كتاب الضحا�: 

ix  قلت أرأيت الرجل التاجر يكون يف يديه الرقيق قد اشرتاه بد�نري أو دراهم ويف يديه املتاع قد اشرتاه بغري ما

احلول أيقوم ذلك كله دراهم أو د�نري مث يزكيه قال أي ذلك ما فعل اشرتى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس 

 ؛ ابن حزم)٢/٩١(األصل، كتاب الزكاة، �ب زكاة املال:  أجزأه



 

                                                                                                                                       

x الشيخ و  ين الرمحناد سيف هللالشيخ خالو  الشيخ املفيت سعيد أمحد �لنبوريو  غرجيم الشيخ أسعد الصامنه

ح أبو احلاج.  حقاين والشيخ صال هللا والشيخ حممد شعيب املفتاحي والشيخ املفيت خمتار املفيت رضاء احلق

  أنظر:

 (“Niṣāb ʿArūḍ al-Tijārah,” Anwar Center, accessed August 20, 2017, 

http://www.anwarcenter.com/fatwa/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8 

%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9)  

  ر املصنفني جامعة دار العلوم حقانية)مؤمت ؛ينر نصاب للمفيت خمتار هللا حقا(معيا

  مؤسسة الرسالة) ؛(فقه الزكاة للشيخ القرضاوي

  ؛ أشرفية)١٠/٢٩٣: ى قامسية(فتاو 

 ؛ زمزم)٤/٦٣، الباب الثالث: (رمحة هللا الواسعة

 ؛ زمزم)١١١-٣/١٠٦(فتاوى دار العلوم زكر�، كتاب الزكاة، فصل أول: 


