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واملرسلني حممد بن عبد هللا  األنبياءشرف أعلى  والصالة والسالم ،احلمد هلل رب العلمني

 .منيالصادق األ
 مجعت فيها املسائل ،اإلسالم أركانمن  ركنهي  حكام الزكاة الواجبة اليتخالصة أل هذه

والتدقيق  على أمل التوسع والكتابة والتحقيق ،يف هنايته وأ من املراجع املدرجة يف البحث
يف البحث نقلت املادة من مصادرها  عملي وكان ،ن كان يف العمر بقيةإا للمسائل الحق  

 ،املعاصرة وحرصت على مجع معظم املسائل ،ابختصار ضافةإبتصرف وحذف و 
 ،ومراجعها نقلت منها املادة العلمية برتتيبها ،من املوسوعات الفقهية املعاصرة واستفدت

منا إو  ،ين جئت جبديدأم زع  أوال  ،املنشورة وغريها وكذلك بعض املواقع والفتاوى
هم هدف الكتاب االختصار أل نأل حيان  وأ ،والرتجيح والرتتيب واالختيار االختصار

ذكر أومل  ،الواجبة يف ابب الزكاة هجهل وما ال يسع املسلم ،حيتاجها الباحث اليتاملسائل 
  .يف النسخة الثانية من هذا الكتاب اضيفها الحق  أو أ فردهاأ  صدقة التطوع لعلي 

 
 
 
 
 

 عبد السالم محود غالب االنسي د.
 ستاذ الفقه املقارن جبامعة النجاح برعو صوماالندأ

 ـه4111 /رمضان41 41/1/2222
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 :ونذكر املواضيع التالية

 .وكذلك ملن تصرف من جتب وعلى وشروط وجوهبا فرضت ومىت منها واحلكمة التعريف
 :الزكاة املفروضة، وتشتمل على ما يلي
 :األموال اليت جتب فيها الزكاة وتشمل

 .زكاة الذهب والفضة
 .زكاة األوراق النقدية
 .زكاة عروض التجارة

 .زكاة هبيمة األنعام
 .احلبوب والثمارزكاة 

 .زكاة الركاز
 .زكاة املعادن

 .إخراج الزكاة
 .آداب إخراج الزكاة

 .أهل الزكاة
 .زكاة الفطر
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 :الزكاة املفروضة :وال  أ 
 .، يف مال معني، لطائفة أو جهة خمصوصةاالزكاة: هي التعبد هلل تعاىل إبخراج جزء واجب شرع  

يه،  والزكاة مناء وزايدة وبركة، مسيت بذلك؛ ألهنا تزيد إميان من أخرجها، وتزيد املال املخرج منه وتنم ِّ
 .وتطهر النفوس واألموال مما يضرها، وتطهر قلب من أخذها من احلقد واحلسد

ْدقه؛ ألن املال حمبوب إىل النفس، وال خيرجه  ومسيت الزكاة صدقة؛ ألهنا دليل على صحة إميان مؤديها وصِّ
 .إال صادق اإلميان

ْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َِل ْم َواّللَّ  ﴿ قال هللا تعاىل:  َا َوَصل ِّ َعَلْيهِّ ْم هبِّ ر ه ْم َوت  زَك ِّيهِّ ْن َأْمَواِلِِّّْم َصَدَقة  ت َطه ِّ  خ ْذ مِّ
يٌع َعلِّيمٌ   [.301]التوبة: ﴾ مسِّ

 :امفهوم الزكاة لغة واصطالح  
ا لغة الزكاة تعريف  :واصطالح 

 :لغة الزكاة 
 :املعاين مجيع إليهما ترجع أصليني معنيني على اللغة يف الزكاة تطلق

 .الطهارة: الثاين .والزايدة والربكة النماء: األول
 اللغة )مقاييس "والطهارة النماء ومها املعنيني، هذين إىل راجع كله  ذلك يف واألصل: "فارس ابن قال

1/31.) 
 يف است عمل قد وكله واملدح، والربكة، والنماء، الطهارة،: اللغة يف الزكاة وأصل: "العرب لسان يف وقال

 املال من الطائفة وهي العني، على فيطلق والفعل، املخرج بني املشرتكة األمساء من وهي واحلديث، القرآن
 (.31/153 العرب لسان) "التزكية وهي املعىن وعلى هبا، املزكَّى

 :االصطالح يف الزكاة 
 :منها طرف ا أذكر األربعة، املذاهب يف متقاربة تعاريف للزكاة

 مواله، وال هامشي غري فقري مسلم من الشارع، عي ََّنه مال، من جزء متليك: "بقوِلم األحناف عرفها فقد
 (.1/110 اِلداية شرح البناية ،321ص املختار الدر) "وجه كل  من امللك عن املنفعة قطع بشرط

ر جزء إيتاء: "وقيل  (.1/110 البناية) "تعاىل هلل الفقري، إىل احلويل النصاب من مقدَّ
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، بلغ خمصوص، مال من خمصوص، جزء إخراج: "بقوِلم فعرفوها املالكية أما  مت إن ملستحقه، نصااب 
 (.3/333 اإلكليل جواهر) "احلول وحال امللك،
 خمصوصة، أوصاف على خمصوص، مال من خمصوص، شيء ألخذ صريح اسم: "أبهنا الشافعية وعرفها
 (.1/1 للماَوْردي احلاوي) "خمصوصة لطائفة

 )كشاف. "خمصوص وقت يف خمصوصة، لطائفة خمصوص، مال يف واجب حق: "أبهنا احلنابلة وعرفها
 (2/311 القناع

 :حكمة مشروعية الزكاة
إىل اخللق، وزايدة يف  شرع هللا عز وجل الزكاة عبودية للرب، وطهرة للنفس، وطهرة للمال، وإحسان  

 .للرب ااألجر، وشكر  
اليت حيصل هبا  -وهو طاعته وعبادته-من أجل حمبوب الرب -وهو املال-فالزكاة بذل حمبوب النفس

 .رضاه
له،  اله ال عبد   ايف الزكاة تطهري للنفس من رذيلة الشح والبخل؛ ليعلو اإلنسان على املال، ويكون سيد  

 .اومن هنا جاءت الزكاة لتزكي املعطي واآلخذ وتطهرمها مع  
 .املال من األوساخ، وتقيه من اآلفات، وتثمره وتنميه وتزيده زايدة حسية ومعنويةالزكاة تطهر 

الزكاة تسد حاجة الفقراء واملساكني، وترفع آفة الذل والفقر، وتقطع دابر اجلرائم اخللقية واملالية  
 .كالسرقات، والنهب، والسطو

ول األحقاد والبغضاء، ويرتفع الذل الزكاة جسر قوي يربط بني األغنياء والفقراء، فتصفو النفوس، وتز 
 .والفقر، وينعم اجلميع ابألمن واحملبة والرمحة

الزكاة تزيد يف حسنات مؤديها، وتكفر خطاايه، فهي تزيد املال كمية وبركة، وتزيد إميان من أخرجها، 
ء األمانت، ، فيتعود السماحة، ويراتض ألداومجاال   وكماال   اوتزيد أعماله وحسناته، وتزيد أخالقه حسن  

 .وإيصال احلقوق
 .فهي بذل وعطاء، وكرم وسخاء، وذلك حمبوب للرب، وللنفس، وللخلق

 .الزكاة سبب لدخول اجلنة، والنجاة من النار، واألمن يف الدنيا ويوم القيامة
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يَن ي  ْنفِّق وَن َأْمَواَِل ْم يفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ َكَمَثلِّ َحبَّة  ﴿ قال هللا تعاىل:  اَئة   َمَثل  الَّذِّ ب  َلة  مِّ أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَنابَِّل يفِّ ك ل ِّ س ن ْ
ٌع َعلِّيٌم   .[213]البقرة: ﴾ َحبَّة  َواّللَّ  ي َضاعِّف  لَِّمْن َيَشاء  َواّللَّ  َواسِّ

رًّا َوَعاَلنَِّية  فَ َله ْم َأجْ ﴿ وقال هللا تعاىل:  للَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ سِّ ر ه ْم عِّْنَد َرهب ِِّّْم َواَل َخْوٌف الَّذِّيَن ي  ْنفِّق وَن َأْمَواَِل ْم ابِّ
ْم َواَل ه ْم حَيَْزن ونَ   .[211]البقرة: ﴾ َعَلْيهِّ

 :حكم الزكاة
 .بعد الشهادتني والصالة اإلسالم أركان، وهي أهم اإلسالم أركانالزكاة هي الركن الثالث من 

 .والزكاة فرض عني على كل من توفرت فيه شروط وجوهبا
 .وال تقبل؛ ألهنا عبادة، فال تقبل إال من مسلموال تصح الزكاة من كافر 

 .وال جتب على مملوك؛ ألنه وماله ملك لسيده
 .وال جتب يف األموال العامة كاألوقاف، وما ليس له مالك معني

ْن َخرْي  جتِّد وه  ﴿ قال هللا تعاىل:  ك ْم مِّ َنْ ف سِّ َا  َوَأقِّيم وا الصَّاَلَة َوآت وا الزََّكاَة َوَما ت  َقد ِّم وا ألِّ عِّْنَد اّللَِّّ إِّنَّ اّللََّ ِبِّ
رٌي ]  .[330]البقرة: ﴾ [330تَ ْعَمل وَن َبصِّ

ْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َِل ْم َواّللَّ  ﴿ وقال هللا تعاىل:  َا َوَصل ِّ َعَلْيهِّ ْم هبِّ ر ه ْم َوت  زَك ِّيهِّ ْن َأْمَواِلِِّّْم َصَدَقة  ت َطه ِّ  خ ْذ مِّ
يٌع َعلِّيٌم ]  .[301]التوبة: ﴾ [301مسِّ

ه ما قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  َي هللا  َعن ْ َ »َوَعنِّ اْبنِّ ع َمَر َرضِّ :  اإلسالمب ِنِّ َعَلى مْخس 
، َوَصْومِّ َرَمَضانَ  اَشَهاَدةِّ أْن ال إَلَه إال هللا  َوأنَّ حم َمَّد   متفق «. َرس ول  هللا، َوإَقامِّ الصَّالةِّ، َوإيَتاءِّ الزََّكاةِّ، واحَلج ِّ

 ((.31) ومسلم ،(3) البخاري) .عليه
َّ صلى هللا عليه وسلم بَ َعَث م َعاذ   ه َما أنَّ النَِّبِّ ي هللا  َعن ْ ،  اَوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ َرضَي هللا  َعْنه  إِّىَل الَيَمنِّ

 َقدِّ اْدع ه ْم إِّىَل: َشَهاَدةِّ أْن ال إَِّلَه إِّال هللا  َوأين ِّ َرس ول  هللا، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللاَ »َفقال: 
َلة ، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أ ْم مَخَْس َصَلَوات  يفِّ ك ل ِّ يَ ْوم  َولَي ْ ْم اْفرَتََض َعَلْيهِّ نَّ هللَا اْفرَتََض َعَلْيهِّ

م ْم َوت  َردُّ َعَلى ف  َقَرائِّهِّ ْن أْغنَِّيائِّهِّ  .متفق عليه ؛«َصَدَقة  يفِّ أْمَواِلِِّّم، ت  ْؤَخذ  مِّ
َي هللا  َعْنه  أنَّ َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل:   لَْيَس َعَلى امل ْسلِّمِّ يفِّ َعْبدِّهِّ َوال»َوَعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضِّ

هِّ َصَدَقةٌ   ..متفق عليه ؛«فَ َرسِّ
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نَ   :اإلمجاعِّ  ومِّ
 :ذلك غري واحد من الفقهاء منهم على اإلمجاعَ  نقلَ 

، حيث ابن     (.111) رقم( 1/1) احمللى)) ؛(متيقَّن إمجاعٌ  هذا كالصالة،  فرضٌ : )حزم ابن   قال َحزم 
ا معرفة فأمَّا... الزَّكاة كتاب) :حيث يقول ر شد ، وابن     وال واإلمجاع، والسُّنة الكتاب من فمعلومٌ : وجوهبِّ

 .((3/211) اجملتهد بداية)) ؛(ذلك يف خالف
(( املغِن)) ؛(وجوهبا على األعصارِّ  مجيعِّ  يف املسلمون أمجع: )قدامة ابن   ق دامَة، حيث يقول قال وابن  

(2/121.) 
 والسُّنة، الكتاب دالئل   وتظاهرت املسلمني، إبمجاع وركنٌ  فرضٌ  الزَّكاة  : )والنوويُّ حيث يقول النوويُّ  

 ((.5/121) اجملموع)) ؛(ذلك على األمَّة وإمجاع  
 :حكم منع الزكاة

 لوجوهبا: اجاحد   الزكاة من منع حكم :وال  أ
 .ابلضرورة الدين من امعلوم   أنكر نهأل؛ كفر  فقد وجوهبا؛ يعلم وهو اجاحد   الزكاة منع من 

 :كما يلي  مجاع يف ذلكونقل اإل من الفقهاء كثري  عن ونقل ذلك
ا  منعها من وأما: )الرب عبد ابن الرب، قال عبد ابن: الزكاة جحد من كفر  على اإلمجاع نقل   ِلا؛جاحد 

 هذه يف الزكاة فرض أنكر من فإن: )النووي قال والنووي، ،(1/231(( )االستذكار)) ؛(إبمجاع ردة فهي
من املالكية  والزرقاين، (3/205(( )مسلم على النووي شرح(. ))املسلمني إبمجاع كافرا  كان  األزمان؛

 على الزرقاين شرح)) ؛(اإمجاع   فكافر جحدها وإن فمسلم، هبا امقرًّ  كان  إن مث: )الزرقاين قال حيث
 (.2/331(( )املوطأ

 :فيقول العلماء بوجوهباجاهال   الزكاة منع من: اثنيا
 ابتفاق حبكمها، يعرف ولكن يكفر، ال فإنه ؛إلسالماب العهد كحديث  وجوهباجاهال   الزكاة منع من

 الدواين الفواكه)) واملالكية، ،(2/121) للسرخسي(( املبسوط))احلنفية، : األربعة الفقهية املذاهب
 يف كما روي عنهم  واحلنابلة ،(5/111) للنووي اجملموع)) والشافعية، كما يف (2/112) للنفراوي

  ،(123-2/121) قدامة البن املغِن))
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 :خبال   الزكاة منع من حكم: الثالث 
واحلنابلة  والشافعية، واملالكية، احلنفية،: األربعة الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا يكفر ال خبال   الزكاة منع من

 ((.2/123) قدامة البن املغِن)ينظر 
 فضة وال ذهب صاحب من ما)): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أِب عن 

 جهنم، نر يف عليها فأمحي نر، من صفائح له صفحت القيامة، يوم كان  إذا إال حقها منها يؤدي ال
 يقضى حىت سنة، ألف مخسني مقداره كان  يوم يف له، أعيدت بردت كلما  وظهره، وجبينه جنبه هبا فيكوى

 (.731برقم ) مسلم )رواه ((...النار إىل وإما اجلنة، إىل إما سبيله؛ فريى العباد؛ بني
  .اجلنة إىل سبيل له يكن مل للزكاة برتكه كفر  لو أنه :الداللة يف احلديث وجه

 :مانع الزكاة عقوبة
 :كما يلي  ةخر يف الدنيا واآل ةعقوب له

 :األخروية العقوابت: األوىل 
 :الفعل هذا من ترهيبا الزكاة؛ ملانع والسنة الكتاب يف خاصة أخروية عقوابت وردت

 يوم أليم بعذاب فبشرهم هللا سبيل يف ينفقوهنا وال والفضة الذهب يكنزون والذين: تعاىل هللا قال -3
 كنتم  ما فذوقوا ألنفسكم كنزمت  ما هذا وظهورهم وجنوهبم جباههم هبا فتكوى جهنم نر يف عليها حيمى

 [ 15-11: التوبة] تكنزون
 زكاته، يؤد فلم ،ماال   هللا آاته من: ))قال وسلم عليه هللا صلى النِب أن عنه هللا رضي هريرة أِب عن -2

 أن: يقول مث شدقيه، يعِن -بلهزمتيه أيخذ القيامة، يوم يطوقه زبيبتان، له أقرع، شجاعا ماله له مثل
 ِلم شر هو بل ِلم خريا هو فضله من هللا آاتهم ِبا يبخلون الذين حيسنب وال: تال مث. كنزك  أن مالك،

: عمران آل] خبري تعملون ِبا وهللا واألرض السموات مرياث وهلل القيامة يوم به خبلوا ما سيطوقون
330])) 

 وال ذهب صاحب من ما: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أِب عن -1
 جهنم، نر يف عليها فأمحي نر، من صفائح له صفحت القيامة، يوم كان  إذا إال حقها منها يؤدي ال فضة
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 يقضى حىت سنة، ألف مخسني مقداره كان  يوم يف له، أعيدت بردت كلما  وظهره، وجبينه جنبه هبا فيكوى
 .((احلديث... النار إىل وإما اجلنة إىل إما سبيله؛ فريى العباد؛ بني

 :الدنيوية العقوابت: الثانية 
 .اإلمام قبضة حتت الذي الزكاة مانع ذا كان: إوال  أ 

 وتزكيهم( تطهرهم صدقة أمواِلم من )خذ:تعاىل لقوله ،اقهر   منه تؤخذ اإلمام قبضة يف وهو الزكاة منع من
 يقوم أنه إال الزكاة أبخذ وسلم عليه هللا صلى النِب إىل متوجها كان  وإن اخلطاب هذا [301: التوبة]

 قول أن على إمجاعهم: )الرب عبد ابن بعده قال من واألمراء اخللفاء فيه وسلم عليه هللا صلى النِب مقام
 مقامه، فيها ويقوم منابه، فيها ينوب** 301: التوبة** تطهرهم صدقة أمواِلم من خذ: وجل عز هللا

 (.2/221(( )االستذكار( ))بعده واألمراء اخللفاء
 عنه هللا رضي جبل بن ملعاذ قال وسلم عليه هللا صلى النِب أن عنهما هللا رضي عباس ابن وحلديث عن

 على وترد أغنيائهم من تؤخذ أمواِلم، يف صدقة عليهم افرتض هللا أن فأعلمهم: ))...اليمن إىل بعثه حني
 إما وصرفها؛ الزكاة قبض يتوىل الذي هو اإلمام أن على احلديث كما نقل ابن حجر دل ((فقرائهم
 (.1/110) حجر البن الباري فتح)) ؛اقهر   منه أخذت منها امتنع فمن بنائبه، وإما بنفسه،

  :غري واحد من الفقهاء منهمقهر ا  مانعها من الزكاة أخذ على اإلمجاع ونقل 
 صحيح شرح(. ))اقهر   ماله من تؤخذ الزكاة مانع أن على العلماء أمجع: )بطال ابن قال بطال، ابن

 (.1/173(( )بطال البن البخاري
 بوجوهبا أقر من وأن ابلزكاة، املطالبة لإلمام أن العلماء بني خالف ال: )الرب عبد ابن قال الرب، عبد وابن 

 (.1/231(( )االستذكار)) ؛(منه أخذها لإلمام كان  بينة هبا عليه قامت أو عليه،
 ملا جيزئه مل ولواتفاق ا  املمتنع من أيخذها ولذلك أخذها؛ يف والية لإلمام: )قدامة ابن قال قدامة، وابن

 (. 2/113(( )املغِن(. ))أخذها
 زكاة عليهم فرض هللا أن فأخربهم: )األخرية الرواية يف وسلم عليه هللا صلى قوله: )النووي قال والنووي،

 بغري ماله من أخذت الزكاة من امتنع إذا أنه على( أمواِلم من) بلفظة يستدل قد( أمواِلم من تؤخذ
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(. ألصحابنا وجهان فيه الباطن؟ يف ذلك وجيزيه ذمته تربأ هل ولكن فيه، خالف ال احلكم وهذا اختياره،
 (.3/200(( )مسلم على النووي شرح))

(( السالم سبل(. ))عليه جممع أنه والظاهر منعها، ممنقهر ا  الزكاة اإلمام أيخذ: )الصنعاين والصنعاين قال 
(3/523.) 
 الواجب؟ على زايدة أبخذ الزكاة مانع يعاقب هل 

 :قولني على وذلك ال، أو منه الواجب على زايدة أبخذ الزكاة؛ مانع عقوبة يف العلم أهل اختلف
 شرح))احلنفية، : األربعة الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا فقط، الواجب الزكاة مانع من يؤخذ: األول القول
 روضة)) ،(5/113) للنووي(( اجملموع)والشافعية،  واملالكية،(. 1/20) للطحاوي(( اآلاثر معاين

 للبهويت(( القناع كشاف)) ،(1/211) مفلح البن(( الفروع))واحلنابلة،  ،(2/203) للنووي(( الطالبني
 على اإلمام وقدر وجوهبا، امعتقد   منعها إن: )قدامة ابن العلم قال أهل أكثر قول وهو ،(2/251)

 ومالك، حنيفة، أبو منهم العلم؛ أهل أكثر قول يف عليها، زايدة أيخذ ومل وعزره، أخذها منه، أخذها
 (.2/123(( )املغِن(. ))وأصحاهبم والشافعي،

 :لآليت يف هذه املسالة وذلك ترجيحه ميكن ما وهو
 أن ينقل ومل وسلم، عليه هللا صلى النِب وفاة بعد عنه هللا رضي بكر أِب زمن يف منعت الزكاة أن: أوال  

ا   .عنهم هللا رضي الصحابة توفر مع بذلك، قال أو الواجب، على زايدة أخذأحد 
 .العبادات كسائر  ماله، شطر أخذ منها ابالمتناع جيب فال عبادة، الزكاة أن: ااثني  
 .احلقوق كسائر  الظامل من احلقوق أخذ على يزاد ال أنه: ااثلث  

 ماله: شطر أبخذ ويعزر منه، تؤخذ الزكاة أن: الثاين القول
 ،(.2/203) للنووي(( الطالبني روضة)) ،(5/113) للنووي(( اجملموع))القدمي يف الشافعي قول وهو 

 واختاره راهويه، بن وإسحاق األوزاعي قال وبه ،(2/123) قدامة البن(( املغِن)) للحنابلة، قول وهو
 أمحد واإلمام األوزاعي -ماله وشطر آخذوها إن: أي -احلديث بظاهر وقال: )القيم ابن القيم، قال ابن

 وأخذ منه أخذت ماله زكاة منع من: القدمي يف الشافعي وقال عنهم، فصل ما على راهويه بن وإسحاق
 ؛(1/133(( )املعبود عون مع القيم ابن حاشية)) ،(احلديث هبذا واستدل منعه على عقوبة ماله؛ شطر
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(( املغِن(. ))ماله وشطر أيخذها: العزيز عبد بكر وأبو راهويه بن إسحاق وقال: )قدامة ابن قال
(2/123.) 
 صلى النِب أن جده عن أبيه عن حكيم بن هبز حديث يف ورد ِبا يعزر أنه الصحيح: )عثيمني ابن وقال 

 الشرع أن شك وال ،((ربنا عزمات من عزمة ماله؛ وشطر آخذوها إن: ))منعها فيمن قال وسلم عليه هللا
 املال وشطر ،ماله وشطر فنأخذها السلطان، يفرضه مما خري فهي ابلتعزير؛ ولو العقوبة، من نوعا عني إذا
 قوالن هذا يف: اجلواب زكاته؟ منه منع الذي ماله شطر أو ا،عموم   ماله شطر هو هل: ولكن ،نصفه: أي

... كله  ماله ونصف الزكاة أنخذ أننا: الثاين ،زكاته منع الذي ماله ونصف الزكاة أنخذ أننا: األول: للعلماء
 واألصل فيه، فمشكوك األيسر على زاد ما ألن االحتمالني؛ أبيسر أنخذ أننا فالظاهر ،حمتمال   كان  فإذا

 أيخذ أن األمر ويل ورأى الزكاة، ومنعوا ذلك يف ومتردوا الناس اهنمك إذا ولكن. املسلم مال احرتام
 ،(203-200/ 1(( )املمتع الشرح(( ))ذلك فله كله؛  املال ونصف الزكاة فيأخذ اآلخر، ابالحتمال

 الدائمة. اللجنة أفتت وبه
 سائمة كل  يف: ))يقول كان  أنه وسلم عليه هللا صلى النِب عن جده، عن أبيه، عن حكيم، بن هبز حلديث 

 فإين أابها ومن أجرها، فله مؤجترا أعطاها من حساهبا، عن تفرق ال لبون، بنت أربعني كل  يف اإلبل، من
 ،(3515) داود أبو رواه ؛((شيء منها حممد آلل حيل ال ربنا، عزمات من عزمة ماله؛ وشطر آخذها

 يف كما  حنبل بن وأمحد املديِن بن علي صححه ،(20010( )5/2) وأمحد ،(5/35) والنسائي
 صحيح إسناده(:2/111(( )احلبري التلخيص)) يف كما  معني ابن وقال ،(1/151(( )السنن هتذيب))

 غري علة له أعلم ال(: 3/271(( )املنري البدر خالصة)) يف امللقن ابن وقال ثقة، هبز دون من كان  إذا
 إسناده وصحح ،(223(( )الشايف الكايف)) يف حجر ابن إسناده وحسن توثيقه، على واجلمهور هبز

 .(3515(( )داود أِب سنن صحيح)) يف األلباين وحسنه ،(7/37(( )القاري عمدة)) يف العيِن
  دلة السابقةالزكاة منه لأل خذمنا االكتفاء أبإو  ،ماله خذ شطرأعدم  ولوالراجح القول األ
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 .اإلمام قبضة يف ليس الذي الزكاة مانع: ااثني  
 .يؤدوها حىت يقاتلون اإلمام قبضة يف ليسوا الذين الزكاة مانعو

  .[5: التوبة] رحيم غفور هللا إن سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصالة وأقاموا اتبوا فإن: تعاىل لقوله 
 الصالة، وإقام ،اإلسالم يف الدخول: وهي شروط؛ بثالثة سبيلهم وختلية قتاِلم ترك على دلت اآلية نإ

 (((.1/333) كثري  ابن تفسري))ينظر  قتاِلم جاز وإال الزكاة، وإيتاء
 بكر، أبو واستخلف وسلم عليه هللا صلى النِب تويف ل ما: ))قال عنه هللا رضي هريرة أِب عن حلديث 

 عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد الناس، تقاتل كيف  بكر، أاب اي: عمر قال العرب، من كفر  من وكفر
 ونفسه ماله مِن عصم هللا، إال إله ال: قال فمن هللا، إال إله ال: يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: وسلم

 حق الزكاة فإن والزكاة؛ الصالة بني فرق من ألقاتلن وهللا: بكر أبو قال هللا؟ على وحسابه حبقه، إال
 قال. منعها على لقاتلتهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل يؤدوهنا كانوا  عناقا منعوين لو وهللا املال،

 متفق عليه رواه ((احلق أنه فعرفت للقتال، بكر أِب صدر هللا شرح قد أن رأيت أن إال هو ما فوهللا: عمر
 (.20) ومسلم ،(3100 ،3177) البخاري

: الرب عبد ابن الرب، قال عبد وابن بطال، ابن: يؤدوها حىت الزكاة مانعي قتال على الصحابة إمجاع ونقل 
 يف ذلك يلزمهم كما  الزكاة يف هللا حق يؤدوا حىت قتاِلم على الصحابة وسائر وعمر بكر أبو واتفق)

 على عنهم هللا رضي الصحابة واتفق: )قدامة ابن قال قدامة، وابن ،(1/231) االستذكار)) ؛(الصالة
 أن هريرة أِب رواية من الصحيحني يف وثبت: )النووي والنووي قال (.2/121(( )املغِن(. ))مانعيها قتال

 واستدل قتاِلم، عنه هللا رضي بكر أبو ورأى الزكاة، مانعي قتال يف أوال اختلفوا عنهم هللا رضي الصحابة
 (.5/111(( )اجملموع)) ؛(عليه اجممع   قتاِلم فصار وافقوه، الدالئل ِلم ظهرت فلما عليهم،
  :الزكاة وجوب شروط

، ابن  : الكافِّرِّ  على زكاةَ  ال أنْ  على اإلمجاعَ  ونقل ،الكافر من تقبل فال: اإلسالم -3 : حزم ابن   قال حزم 
م أرض ه؛ أنبتتْ  ما حاشا أمواله من شيء يف كافر    على زكاةَ  ال أنَّه واتَّفقوا)  الع شر منه أيؤَخذ   اختلفوا؛ فإهنَّ

م تغلَِّب؛ بِن نصارى أموال وحاشا ال؟ أم  اإلمجاع مراتب( ))ال؟ أم الصَّدقة عليهم أت ضعَّف اختلفوا فإهنَّ
(( املغِن( ))عليه زكاةَ  ال أنَّه يف خالفَ  فال الكافر فأمَّا: )قدامة ابن   قال ق دامةَ  وابن   ،((11: ص)
نَ  تتحقَّق   وال عبادٌة، الزَّكاة وأنَّ  ،(2/111)  .الكافِّرِّ  مِّ
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 يف جتدها فال اإلسالم عليها قضى قد العبودية أن وننوه – ميلك ال ألنه العبد؛ على جتب فال: احلرية -2
بِّ  ابت ِّفاقِّ  مالِّه، يف العبدِّ  على زكاةَ  ويقول الفقهاء ال - زماننا  واملالكيَّة، احلنفيَّة،: األربَعةِّ  الفِّقهيَّة املَذاهِّ

 مسلم   حر    على إالَّ  جتب ال الزَّكاة: )... قدامة ابن   العِّلم، وقال أهلِّ  أكَثرِّ  قول   وهو واحلَنابَِّلة، والشافعيَّة،
ما ثور؛ وأِب عطاء عن إالَّ  خالف ا فيه نعلم   وال العِّلم، أهل أكثر قول وهو املِّلك، اتم ِّ   العبدِّ  على: قاال فإهنَّ

 (.2/111) قدامة البن املغِن)) ؛(ماله زكاة  
؛ شائبة   فيه وَمن الرقيق  : )اخلرشي اإلمجاع  قال فيه وح كيَ   ، مالِّه؛ يف زكاةَ  ال رق   ، أو ماشية ، أو عني   َحرث 

؛ بال للت ِّجارة يريد   فيما وال  (((.2/333) للخرشي خليل خمتصر شرح(. ))تصرُّفه متامِّ  لعدم خالف 
 :لآليت وذلك

ْلكَ  ال العبدَ  أنَّ : أوَّال    له مِّ
كِّن ه ال ميلِّك   ال وَمن متليٌك، الزَّكاةَ  أنَّ : اثني ا  غريَه ميل ِّكَ  أن مي 

 .عنده امستقر   لصاحبه امملوك   املال يكون أن ومعناه: التام امللك -1
 اليت والزروع تتوالد اليت كاألنعام  للزايدة، قابال   يكون أو ابلفعل ويزداد املال ينمو أن ومعناه: النماء -1

 على ليس: )وسلم عليه هللا صلى قوله هذا ودليل النماء، تقبل اليت والنقود تزداد، اليت والتجارة تثمر،
 أموال أن يف أصل احلديث هذا: «النووي اإلمام قال. البخاري رواه( صدقة عبده وال فرسه يف املسلم

 .»فيها زكاة ال -لالقتناء املعدة– القنية
 واألبناء، الزوجة على والنفقة ومسكن، وملبس ومشرب، مأكل من: األصلية احلوائج عن الفضل -5

 .نفقتهم تلزمه ومن
 زكاة ال: )وسلم عليه هللا صلى قوله والدليل هجري، عام النصاب امتالك على مير أن ومعناه: احلول -1
 الزروع عدا ما[. حسن إبسناد ماجه وابن والرتمذي داود أبو رواه( ]احلول عليه حيول حىت مال يف

 ومناء األنعام، هبيمة نتاج وكذلك ،[313:األنعام] ﴾ َحَصادِّهِّ  يَ ْومَ  َحقَّه   َوآت وا﴿ : تعاىل لقوله والثمار
 .أصلها حول حوِلا إذ التجارة؛

 :ونذكرها ابلرتتيب كما يلي
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 خيرج فهذا ،[313: األنعام﴾ ] َحَصادِّهِّ  يَ ْومَ  َحقَّه   َوآت وا: ﴿ - تعاىل - لقوله: األرض من اخلارج( أ) 
 احلَصاد وال حيتاج اىل بلوغ احلول  يوم زكاته

 النَِّب ألن النصاب؛ على تضاف الصغار هذه فإنَّ  احلَْول أثناء املواشي ولدت إذا: أيْ  املواشي؛ نتاج( ب)
 يستفصل   وال والكبار، الصغار وفيها السَّائمة، زكاة ألخذ السُّعاة يبعث كان  - وسلَّم عليه هللا صلَّى -

  رؤ وسها حسب على وخيرجوهنا حيس بوهنا بل هذه؟ ولدت مىت: فيقول أهلها
َسب   فإنه احلول، أثناء التجارة مال رأس على الزائدة األرابح: أي التجارة؛ رِّْبح  ( ج )  رأس أصل على حي 

 .األصل يتبع والفرع فرٌع، الر ِّبح ألن املال؛
 بل ،حوال   له يشرتط ومل ،((اخل مس الر ِّكاز ويف: ))قال - وسلَّم عليه هللا صلَّى - النِب ألن الر ِّكاز؛( د)

 .مخ  سه إخراج وجب عليه، يتحصَّل أن ِبجرد
 رعيها يف ويتكلف العام أكثر معلوفة كان  فإذا كلفة،  وال مؤنة بال األنعام هبيمة رعي وهو: السوم -1

 ابن صحيح( ]لبون بنت أربعني كل  يف سائمة إبل كل  يف: )حلديث اجلمهور، عند الزكاة فيها فليس
 رواه] احلديث،..( سائمتها يف الغنم الصدقة ويف: )قوله عنه هللا رضي بكر أِب كتاب  ويف ،[خزمية

 .ابلسوم الزكاة قي د حيث[. البخاري
  اشيئ   ميلك مل فمن بلوغه، على الزكاة وجوب الشارع رتب الذي القدر هو والنصاب: النصاب ملك -3

 ؛مال إىل مال من خيتلف والنصاب عليه، شيء فال النصاب دون ما ملك ومن عليه، شيء فال كالفقري
 .بتصر ف((. 2111-2111 صفحة وفقهها، السنة يف األساس حوى، ))سعيد

وتطهري  هنا حق املالأل ؛واجملنون فتجب يف مال الصِب الزكاة، وجوب يف البلوغ وال العقل يشرتط ال-7
  .له

والشافعية،  ،(3/231) الرب عبد البن(( املدينة أهل فقه يف الكايف)) املالكية،: اجلمهور مذهب وهذا
(. 1/323) للرملي(( املنهاج شرح إىل احملتاج هناية)) ،(1/110) اِليتمي حجر البن(( احملتاج حتفة)

 واحلرائر منهم األحرار والنساء؛ الرجال على فرض والزكاة: )حزم ابن حزم قال ابن واختاره واحلنابلة،
(( احمللى( ))كافر  من تؤخذ وال املسلمني، من واجملانني والعقالء، والصغار، والكبار ،واإلماء والعبيد،

 (.113) رقم( 1/1)
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 [ 301: التوبة] هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواِلم من خذ: تعاىل لقوله 
 كلهم  ألهنم وعبد؛ وحر وجمنون، وعاقل وكبري، صغري لكل عموم هذا أن :السابقةاآلية  الداللة يف وجه

/ 1) حزم البن(( ابآلاثر احمللى))آمنوا  الذين من وكلهم إايهم، وتزكيته ِلم تعاىل هللا طهرة إىل حمتاجون
1.) 

 عنه هللا رضي جبل بن ملعاذ قال وسلم عليه هللا صلى النِب أن عنهما، هللا رضي عباس ابن وحلديث عن 
 يف وترد أغنيائهم، من تؤخذ أمواِلم؛ يف صدقة عليهم افرتض هللا أن فأعلمهم: ))اليمن إىل بعثه ملا

 ((فقرائهم
 ((فقرائهم)) لفظ مشلهما كما  واجملنون، الصغري: يشمل(( أغنيائهم: ))قوله نأ :الداللة وجه

 :اآلاثر اليت رويت ومن 
 فكانت حجرها، يف يتيمني يل اوأخ   أن تليِن عنها هللا رضي عائشة كانت: )قال حممد بن القاسم عن

 .(الزكاة أموالنا من خترج
 املواساة؛ أهل ومن الثواب، أهل من واجملنون والصِب الفقري، ومواساة املزكي لثواب تراد الزكاة أن: ارابع  

(( اجملموع))ماِلما يف الزكاة فوجبت ملكاه، إذا األب عليهما ويعتق األقارب، نفقة عليهما جيب وِلذا
 (.1/323) للرملي(( احملتاج هناية)) ،(5/127) للنووي

 .والغرامات النفقات ألداء قابال   ماِلما كون  على اقياس  : اخامس  
املكلف  وغري املكلف أدائها وجوب يف فاستوى األغنياء، أموال يف الفقري حق الزكاة أن: اسادس  

 للشربيِن(( احملتاج مغِن)) ،(1/323) للرملي(( احملتاج هناية)) ،(1/21) عثيمني البن(( املمتع الشرح))
(3/107.) 

 
 :واجملنون يف مال الصِب ال جتب الزكاة :القول الثاين

 واجملنون الصغري أن ومعلوم هبا، التكليف تغليب إىل انظر   واجبة غري واجملنون الصغري مال يف الزكاة نإ
رابط  http://iswy.co/e3mp0: املادة رابط؛ ماِلما يف الزكاة جتب فال التكليف، أهل من ليسا

 فتاوى ابن عثيمني 
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 من وافقه ومن حنيفة أبو استثىن لكن مامية،اإل عند الراجح وهو الزيدية، وبعض حنيفة أبو قال وبذلك
  .قاصر غري أو قاصرا املالك يكون أن بني فرق ال الزكاة فيها فأوجبوا والثمار، الزروع الزيدية
 )خمتصر نقوده يف جتب وال ذلك وحنو واملواشي كالزروع  الظاهرة أمواِلم يف جتب أهناإىل  بعضهم وذهب

  ،(2/335 القدير فتح شرح)،( 5/77 اجملموع)،(( 15ص الطحاوي
  .وفهموا ذلك عنهم كما نقل  يف عهد الصحابة وعليه العمل ،دلةلقوة األ ولوالراجح هو القول األ

 :احلقوق املتعلقة ابملال ثالثة
تعاىل، ويقتضي هذا احلق التعبد هلل ابكتساب املال احلالل من طرق حالل، واستعماله يف األول: حق هللا 

 .وجه حالل، وبذله يف مرضاة هللا عز وجل
 .، واالستعانة به على طاعة هللا وعبادتهاالثاين: حق الفرد، وذلك ابالنتفاع هبذا املال فيما هو مباح شرع  

الفقراء واملساكني منه، وأتليف قلوب إىل  الواجبة فيه، واإلحسانالثالث: حق األمة، وذلك أبداء الزكاة 
 .به اإلسالمالشاردين عن 

 :وقت فرض الزكاة
، ومل حيدد فيه املال الذي اِبكة قبل اِلجرة، وكان فرضها مطلق   اإلسالمفرض هللا سبحانه الزكاة يف أول 

ذلك لشعور املسلمني وسجيتهم يف الكرم جتب فيه، وال قدر ما ينفق فيه، وال وقته، وإمنا ترك هللا 
 [25[ لِّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحر ومِّ ]21َوالَّذِّيَن يفِّ َأْمَواِلِِّّْم َحقٌّ َمْعل وٌم ]﴿ كما قال سبحانه:   ؛واإلعطاء واإلحسان

 .[25 -21]املعارج: ﴾
صاحلة فرض هللا عز ويف السنة الثانية من اِلجرة ملا امتألت القلوب ابإلميان، وجاء التنافس يف األعمال ال

 .وجل مقادير الزكاة، وبني  األموال اليت جتب فيها، وأوقات إخراجها، وأحكامها التفصيلية النهائية
 .ويف السنة التاسعة من اِلجرة بعث النِب صلى هللا عليه وسلم السعاة واجلباة جلبايتها وتوزيعها

َا الصََّدَقات  لِّْلف َقَراءِّ وَ ﴿ قال هللا تعاىل:  َها َواْلم َؤلََّفةِّ ق  ل وهب  ْم َويفِّ الر َِّقابِّ إِّمنَّ لِّنَي َعَلي ْ اْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ
َن اّللَِّّ َواّللَّ  َعلِّيٌم َحكِّيٌم ] نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضة  مِّ  .[10]التوبة: ﴾ [10َواْلَغارِّمِّ

 :فضائل الزكاة.
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َاتِّ َوَأقَام وا الصَّاَلَة َوآتَ و ا الزََّكاَة َِل ْم َأْجر ه ْم عِّْنَد َرهب ِِّّْم َواَل إِّنَّ الَّذِّ ﴿ قال هللا تعاىل:  ل وا الصَّاحلِّ يَن آَمن وا َوَعمِّ
ْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن ]  .[211]البقرة: ﴾ [211َخْوٌف َعَلْيهِّ

ْن رِّاب  لِّرَيْب  َو يفِّ َأْمَوالِّ النَّ ﴿ وقال هللا تعاىل:  ت ْم مِّ ْن زََكاة  ت رِّيد وَن َوَما آتَ ي ْ ت ْم مِّ اسِّ َفاَل يَ ْرب و عِّْنَد اّللَِّّ َوَما آتَ ي ْ
 .[17]الروم: ﴾ [17َوْجَه اّللَِّّ فَأ ولَئَِّك ه م  اْلم ْضعِّف وَن ]

رًّا َوَعاَلنَِّية  فَ َله ْم َأْجر ه  ﴿ وقال هللا تعاىل:  للَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ سِّ ْم عِّْنَد َرهب ِِّّْم َواَل َخْوٌف الَّذِّيَن ي  ْنفِّق وَن َأْمَواَِل ْم ابِّ
ْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن ]  .[211]البقرة: ﴾ [211َعَلْيهِّ

َي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  ْن »َوَعْن أِب ه َريْ َرَة َرضِّ َق أَحٌد بَِّصَدَقة  مِّ َما َتَصدَّ
، َوال يَ ْقَبل  هللا  إِّال الطَّي ِّ  ينِّهِّ، َوإِّْن َكاَنْت مَتَْرة ، َفرَتْب و يفِّ َكف ِّ الرَّمْحَنِّ َحىتَّ طَي ِّب  َب، إِّال أَخَذَها الرَّمْحَن  بَِّيمِّ

يَله   ه  أْو َفصِّ ، َكَما ي  َرِب ِّ أَحد ك ْم فَ ل وَّ َن اجلََبلِّ  .متفق عليه«. َتك وَن أْعَظَم مِّ
َعٌة ي ظِّلُّه م  هللا  تَ َعاىَل يفِّ ظِّل ِّهِّ يَ ْوَم ال »صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  َعنِّ النَِّبِّ ِّ  َسب ْ

دِّ، َورَج النِّ   حَتَاابَّ يفِّ هللا، ظِّلَّ إِّال ظِّلُّه : إَِّماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ َنَشأ يفِّ عَِّباَدةِّ هللا، َورَج ٌل قَ ْلب ه  م َعلٌَّق يفِّ املََساجِّ
َق اْجَتَمَعا َعَلْيهِّ وَ  ، َفقال: إِّين ِّ أَخاف  هللَا، َورَج ٌل َتَصدَّ ب  َومَجَال  تَ َفرَّقَا َعَلْيهِّ، َورَج ٌل َدَعْته  اْمَرأٌة َذات  َمْنصِّ

َال ه  َما ت  ْنفِّق  ميِّين ه ، َورَج ٌل ذََكَر هللَا َخالِّي   َناه   ابَِّصَدَقة ، فَأْخَفاَها َحىتَّ ال تَ ْعَلَم مشِّ  .عليهمتفق «. فَ َفاَضْت َعي ْ
ْلت ه  َدخَ  ، إَِّذا َعمِّ َّ؟ َفقال: د لَِّنِّ َعَلى َعَمل  ْلت  اجلَنََّة. قال: َوَعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ أْعَرابيا أَتى النَِّبِّ

ئ  » قال: «. ْفر وَضَة، َوَتص وم  َرَمَضانَ ، َوت قِّيم  الصَّالَة، املَْكت وبََة، َوت  َؤد ِّي الزََّكاَة املَ اتَ ْعب د  هللَا ال ت ْشرِّك  بِّهِّ َشي ْ
ُّ صلى هللا عليه وسلم:  ، قال النَِّبِّ ي بَِّيدِّهِّ، ال أزِّيد  َعَلى َهَذا. فَ َلمَّا َوىلَّ إىل  َمْن َسرَّه  أْن يَ ْنظ رَ »َوالَّذِّي نَ ْفسِّ

ْن أْهلِّ اجلَنَّةِّ، فَ ْليَ ْنظ رْ   .متفق عليه«. َهَذاإىل  رَج ل  مِّ
 :عام ة بشكلمقادير الزكا.

رج منه  :جعل هللا عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب يف املال الذي خت 
 .%20بال تعب، وجيب فيه اخلمس =  الركاز: وهو ما وجده اإلنسان مدفون  

 .%30ما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بال مؤنة، وجيب فيه نصف اخلمس، أي العشر = 
ي( وهو ما سقي ِبؤنة، وجيب فيه ربع اخلمس، أي نصف العشر = ما فيه التعب من طرفني )البذر والسق

5%. 
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ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة، جيب فيه مثن اخلمس، أي ربع العشر 
 =2.5%. 

 :حكم زكاة الوقف 
 .الوقف هو ما يوقفه اإلنسان على غريه من مال ابتغاء وجه هللا

 :واألوقاف قسمان
وقاف العامة: وهي كل ما وقف على جهات خريية عامة كاملساجد، واملدارس، والرابط، واملزارع األ

 .وحنوها، فهذه ليس فيها زكاة
 .وكل ما أعد لإلنفاق يف وجوه الرب العامة فهو كالوقف ال زكاة فيه

ذه األوقاف اخلاصة: وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينني كالوقف على أوالده وأقاربه، فه
 .جتب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها احلول

 :حكم زكاة الدين.
 :الديون نوعان

دين يرجى أداؤه، أبن يكون لإلنسان دين على موسر مقر ابلدين، فهذا الدين خيرج صاحبه زكاته يف  -3
يزكيه ملا مضى ، وهذا هو األفضل واألسلم، وإن شاء أخر زكاته حىت يقضيه، مث كل حول إذا بلغ نصااب  

 .من السنني
اه مرة واحدة -2 دين ال يرجى أداؤه، أبن يكون على معسر، أو على جاحد، وال بينة، فهذا إذا قبضه زك 

لسنة واحدة عن كل ما مضى من السنني؛ ألن قبضه إايه يشبه حتصيل ما خرج من األرض، يزكى عند 
 .احلصول عليه
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 :من الزكاة حكم اسقاط الدين
 الزكاة؟ من ذلك ويَعترب الَدْين عنه ي سقِّط أن جَي وز فهل فقري، عند َدْين له كانَ   اذا
 :للعلماء قوالن فيهِّ 

 .الزكاة عن ذلك جي ْزِّئ ه ال: األول القول
  الن العربة يف الزكاة اعطاء ومتليك للفقراء لسد حاجاهتم

  ،(الراجح وهو) الزكاة عن ذلك جي ْزِّئ ه: الثاين والقول
 أن وابلطبع) قْرض نتيجة يكونَ  أبنْ  - سي سقِّط ه   الذي - الَدْين هذا هللا رمحه الَبصري احلسن قيَّدَ  وقد

قني أحد من املقرتض يكون ح   فال هذا َوَعَلى ،(سيأيت كما  للزكاة املستحِّ  عن ديوهنم الت جَّار ي ْسقِّطَ  أن َيصِّ
 .الزكاة من ابعتبارها بعضهم

 مرة إليه يردها أن الفقري على اشرتط ولكنه - الَدْين عليه الذي - الفقري لذلك الزكاة أعطى إذا وأما - 
ح   ال عنهفإهنا الَدْين إلسقاط أخرى  نَ َوايَ  فإن ذلك، عليه اشرتطَ  ألنه عنه، الزكاة َتسقط وال ،ااتفاق   َتصِّ

زئه ذلك فإنَّ : ابلقول ي ْشرَتَطاه مل ولكنْ  نفوسهم، يف ذلك فِّْعل  عن سقط قد الَدْينَ  ويكون   الزكاة، عن جي 
 .صاحبه

 حكام الزكاةملخص أل https://www.alukah.net/sharia/0/50786: املوضوع رابط
  .لوكةحنفي منشور يف األ لرامي

 :حكم زكاة األمانة
ألهنا يف حكم املال املوجود، وال حيل ملن عنده من له أمانة عند غريه فيجب عليه إخراج الزكاة عنها؛ 

 .أمانة أن يتصرف فيها إال إبذن صاحبها
، فال جيب على اإلنسان أن خيرج زكاهتا، لكن إذا قبضها صاحبها افإن أنفقها الذي هي عنده، وكان فقري  

َكاَن ذ و ع ْسَرة    َوإِّنْ ﴿ أخرج زكاهتا لسنة واحدة عن كل ما مضى؛ ألنه أنظر املعسر، واإلنظار كالصدقة: 
ت ْم تَ ْعَلم وَن ]إىل  فَ َنظَِّرةٌ  ق وا َخرْيٌ َلك ْم إِّْن ك ن ْ  .[230]البقرة: ﴾ [230َمْيَسَرة  َوَأْن َتَصدَّ

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://www.alukah.net/sharia/0/50786


 الوجيز في فقه الزكاة د. عبد السالم االنسي
 

20 
 

 :حكم زكاة املال املغصوب.
املال املغصوب، واملسروق، والضائع وحنو ذلك كل ذلك يزكيه صاحبه إذا رجع إليه وقبضه، ويبتدئ له 

 .تبدأ الزكاة منه؛ ألنه قبل ذلك ال ميلك التصرف فيه اجديد   حوال  
 :حكم زكاة املال املرهون.

 .إذا كان املال املرهون من األموال الزكوية كاحللي وعروض التجارة ففيه الزكاة على صاحبه ربع العشر
 :حكم زكاة من عليه دين.

ين ال مينع إخراج الزكاة واجبة على كل من عنده مال زكوي، سواء كان عليه دين أم ليس  عليه دين، والدَّ
ين واجب يف الذمة، والزكاة واجبة يف املال، وال عالقة للدين ابملال الذي وجبت االزكاة هنائي   ؛ ألن الدَّ

 .ما يسدد دينه يعطى من الزكاةإىل  زكاته، فعليه أن خيرج الزكاة، وإذا احتاج املدين
وجب قبل حلول الزكاة، فيجب  ان ي نقِّص النصاب، إال دين  ، ولو كان املزكي عليه دياالزكاة واجبة مطلق  

 .أداؤه، مث يزكي ما بقي بعده من املال
 :األموال اليت ال جتب فيها الزكاة.

أموال الدولة العامة، واألوقاف العامة، وما أعد لإلنفاق يف وجوه الرب، وما ليس له مالك معني، وكل ما 
 .ياب، والدار، والدابة، والسيارة وحنو ذلكأعد للقنية واالستعمال كاألاثث، والث

 :األموال اليت جتب فيها الزكاة.
 .األمثان، ومها الذهب والفضة

 .األوراق املالية
 .عروض التجارة

 .هبيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم
 .اخلارج من األرض من الزروع والثمار

 .الركاز
 .املعادن
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 :حد الغىنلة أمس
 :يفسَّر يف كل ابب ِبا يناسبهالغىن درجات وأنواع، 

 .الغِن يف ابب الزكاة من عنده نصاب الزكاة
 .الغِن يف ابب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة

 .الغِن يف ابب النفقات من عنده ما ينفقه على من جتب عليه مؤنته
 .الغِن يف ابب زكاة الفطر من عنده ما يزيد على قوت يومه

 ما أقل أنهإىل  الشافعي فذهب الزكاة، استحقاق من صاحبه مينع الذي الغىن حد يف العلماء اختلف فقد
 الغىن، اسم عليه يصدق

 عليه هللا صلى النِب أن بدليل النصاب، ملك هو الزكاة استحقاق من املانع أنإىل  حنيفة أبو وذهب 
 عليهم افرتض قد هللا إن: "وفيه عليه املتفق عباس ابن حديث يف كما  ،اغني   النصاب مالك مسى وسلم

 ".أغنيائهم من تؤخذ أمواِلم يف صدقة
 من يعطى أبن أبس ال: فقال خمتصره يف الكرخي ذكره ما احلاجة قدر مث: “”البدائع“ يف الكاساين قال

 كان  إن العلم وكتب البدن، وثياب وسالح، وفرس، وخادم، منزله يف به يتأثث وما مسكن له من الزكاة
 عن روى ملا. الصدقة أخذ عليه حرم درهم مائيت قيمته يبلغ ما ذلك عن فضل له كان  فإن أهله، من

 واخلادم والسالح الفرس من درهم آالف عشرة ميلك ملن الزكاة يعطون كانوا: “قال أنه البصري احلسن
 األشياء هذه ألن وهذا -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أصحاب عن كناية  ”كانوا: “وقوله. ”والدار

: للكاساين الصنائع بدائع) سواء وعدمها وجودها فكان منها لإلنسان البد اليت الالزمة احلوائج من
2/13) 

 معىن املانع الغىن هل: هو اختالفهم وسبب االجتهادإىل  راجع هو وإمنا حد، ذلك يف ليس: مالك وقال 
 لغوي؟ معىن أم شرعي؟

 أقل ذلك يف اعترب لغوي، معىن إنه: قال ومن الغىن، هو النصاب وجود: قال شرعي، معىن إنه: قال فمن
 جعل شخص كل  ويف زمان كل  يف حمدود االسم عليه يصدق ما أقل أن رأى ومن االسم، عليه يصدق ما

 احلاالت ابختالف خيتلف وأنه حمدود، غري أنه رأى ومن االسم، عليه يصدق ما أقل أي هذا، حده
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 من والراجح. حمدود غري الزكاة استحقاق من مينع الذي الغىن: قال ذلك، وغري واألشخاص واحلاجات
 حديث بدليل الكفاية به وحتصل احلاجة به تقوم ِبا إال حمدود غري إنه: قال من إليه ذهب ما األقوال هذه

 اقوام   يصيب حىت املسألة، له فحلت: "وفيه داود وأبو ومسلم أمحد اإلمام يرويه والذي خمارق بن قبيصة
 حاجته به تقوم ما عنده يكن مل من أن على دليل فاحلديث". عيش من اسداد  : "قال أو ،"عيش من

 من أكثر ميلك كان  ولو عليه منسحب الفقراء فحكم كذلك  دام وما املسألة، له جتوز كفايته  به وحتصل
 نصاب،
 (.2/221: السنن معامل) راهويه بن وإسحاق املبارك وابن الثوري سفيان فذهب: وغريه الثوري مذهب

 أي الذهب، من قيمتها أو درمه ا مخسني ملك هو والصدقات الزكاة أخذ معه حيرم الذي الغىن أنإىل 
-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال: قال مسعود ابن حبديث واستدلوا. النقود من نصاب ربع نصف

: يقال: اخلدوش هي: اخلموش) كدوح  أو خدوش، أو مخوش القيامة يوم جاءت يغنيه، ما وله سأل من: )
 والعض اخلدوش من اآلاثر: والكدوح حنوها، أو حديدة أو بظفر خدشته إذا وجهها، املرأة مخشت

 أبو رواه( )الذهب من قيمتها أو درمه ا مخسون: )قال الغىن؟ وما هللا، رسول اي: فقيل(. وجهه يف(. وحنوه
 السنن خمتصر انظر) األئمة من غريه وضعفه الرتمذي، وحسنه ماجة، وابن والرتمذي والنسائي داود

 :أمحد عن رواية املذهب وهذا(. 221 ،2/221: للمنذري
 رابط الفتوى :الين أون إسالم يف املزيد اقرأ

https://fiqh.islamonline.net/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89-% 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://fiqh.islamonline.net/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89-%25


 الوجيز في فقه الزكاة د. عبد السالم االنسي
 

23 
 

 :األموال اليت جتب فيها الزكاة..

 :زكاة الذهب والفضة.

 :حكم زكاة الذهب والفضة.
، إذا بلغت النصاب، وحال ا، أو تِّرْب  ا، أو سبائك، أو حلي  اجتب الزكاة يف الذهب الفضة سواء كانت نقود  

 .يها احلولعل
ْره ْم بَِّعَذاب  أَلِّيم  ]﴿ قال هللا تعاىل:  َهَب َواْلفِّضََّة َواَل ي  ْنفِّق وهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ فَ َبش ِّ [ 11َوالَّذِّيَن َيْكنِّز وَن الذَّ

َباه ه ْم َوج ن وهب  ْم َوظ ه ور ه ْم هَ  َا جِّ َها يفِّ َنرِّ َجَهنََّم فَ ت ْكَوى هبِّ ك ْم َفذ وق وا َما  يَ ْوَم حي َْمى َعَلي ْ َنْ ف سِّ َذا َما َكنَ ْزمت ْ ألِّ
ت ْم َتْكنِّز وَن ]  .[15 -11]التوبة: ﴾ [15ك ن ْ

ُّ صلى هللا عليه وسلم:  لَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ أَواق  َصَدَقٌة، »َوَعْن أِب َسعِّيد  َرضَي هللا  َعْنه  قاَل: قاَل النَِّبِّ
 .متفق عليه«. َقٌة، َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ أْوس ق  َصَدَقةٌ َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ َذْود  َصدَ 

َي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  َقْد َعَفْوت  َعْن َصَدَقةِّ اخلَْيلِّ َوالرَّقِّيقِّ »َوَعْن َعلِّي   َرضِّ
ْن ك ل ِّ َأْربَعِّنَي دِّْرمَه   ائَ َتنْيِّ َففِّيَها مَخَْسة   ادِّْرمَه   افَ َهات وا َصَدَقَة الر َِّقةِّ مِّ اَئة  َشْيٌء َفإِّذا بَ َلَغْت مِّ َولَْيَس يفِّ تِّْسعِّنَي َومِّ

مَ   .أخرجه أبو داود والرتمذي«. َدرَاهِّ
 :مقدار نصاب الذهب.

 .فأكثر ربع العشر اجيب يف الذهب إذا بلغ عشرين دينار  
 .ابلعدد ادينار   20أقل نصاب الذهب مخس أواق = 

 .من الذهب اجرام   1.25ابلوزن، واملثقال =  مثقاال   20والدينار = 
 .اجرام   35=1.25×20فيكون أقل نصاب الذهب هو: 

 :كيفية إخراج زكاة الذهب.
 .%2.5فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر = اجرام   35إذا بلغ الذهب النصاب وهو 

 :يفعل ما يلي إذا أراد اإلنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب
 .يقسم جمموع جرامات الذهب على أربعني، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة
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 :جرام من الذهب مثال   100فلو كان ميلك 
 .هو مقدار الزكاة الواجبة يف هذا املال اجرام   15 = 40 ÷ 600

 .وإذا أراد اإلنسان إخراج زكاة الذهب ابلرايل مثال   
 .جموع اجلرامات، مث قسم الناتج على أربعنيضرب سعر اجلرام ابلرايل ِب

 :نفعل ما يلي مثال   رايال   50فإذا كان سعر اجلرام اآلن 
، هي مقدار رايال   150=  10÷  10.000رايل، مث يقسم على أربعني:  30.000 = 50 × 600

 .( جرام ابلرايل وهكذا35الزكاة الواجبة، وهي قيمة )
 :مقدار نصاب الفضة

 .%2.5أواق فأكثر، ربع العشر =  5درهم فأكثر، أو ابلوزن  200ذا بلغت ابلعدد جيب يف الفضة إ
 .من الفضة اجرام   575أقل نصاب الفضة ابلوزن مخس أواق، وهي تساوي 

 :فيكون نصاب الفضة ابلعدد ادرمه   10واألوقية ابلعدد = 
 .درهم أقل نصاب الفضة 200=40×5

 :كيفية إخراج زكاة الفضة
فأكثر ابلوزن، أو مائيت درهم ابلعدد فأكثر وجبت فيها  اجرام   575الفضة النصاب وهو إذا بلغت 

الزكاة ربع العشر، فتقسم اجلرامات أو الدراهم على أربعني، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر  
 .كما سبق

 :هكذا، ويريد إخراج زكاته يفعل جرام من الفضة مثال   3100إذا كان اإلنسان ميلك 
 .جرام هو مقدار الزكاة الواجبة ابجلرام 40 = 40 ÷ 1600

، فإنه يضرب سعر جرام الفضة ابلرايل ِبجموع وإذا أراد اإلنسان إخراج زكاة الفضة ابلرايل مثال  
 .اجلرامات، مث يقسم الناتج على أربعني كما سبق

 :رايالت نفعل ما يلي 1فإذا كان سعر جرام الفضة اآلن 
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 1300رايل، مث يقسم املبلغ على أربعني ليخرج مقدار الزكاة الواجبة هكذا:  4800 = 3 × 1600
 ... وهكذارايال   320=  10÷ 

 :الفضة يف تكميل النصابإىل  حكم ضم الذهب
الفضة يف تكميل النصاب، كما ال ي ضم إىل  الذهب مال مستقل، والفضة مال مستقل، فال ي ضم الذهب

 .غريهإىل  النصاب؛ ألن اجلنس ال ي ضمالشعري يف تكميل إىل  الرب
بعض مع سائر األموال إىل  إذا كان الذهب والفضة عروض جتارة كما يفعله الصيارفة فيضم بعضها

 .األخرى، وخترج زكاهتا ربع العشر
 :أحوال صناعة الذهب والفضة

 :تصنيع الذهب والفضة له ثالث حاالت
عروض التجارة ربع العشر؛ ألنه صار سلعة جتارية، فيقوَّم إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة 

 .بنقد بلده، مث يزكى
كاألواين من أابريق، وصحون، ومالعق، وسكاكني وحنو ذلك،   اوإن كان القصد من التصنيع اختاذه حتف  

 .ربع العشر فهذا االختاذ حمرم، لكن جتب فيه الزكاة إذا بلغ نصااب  
، ستعمال املباح أو اإلعارة كاحللي ففيه الزكاة ربع العشر، إذا بلغ نصااب  وإن كان القصد من التصنيع اال

 .وحال عليه احلول
 :حكم زكاة احللي املعد لالستعمال.

للتجارة، إذا بلغ  ا، أو معد  ا، أو مدخر  ا، سواء كان ملبوس  ااحللي من الذهب والفضة جتب فيه الزكاة مطلق  
 .النصاب، وحال عليه احلول

كان أو فضة، وعليهن إخراج زكاته كل   اللنساء لبس ما جرت عادهتن بلبسه من غري إسراف ذهب  يباح 
 .وسنذكرها ابختصار واملسالة فيها القولني حوطوهو األ عام

من جهل احلكم يلزمه إخراج الزكاة من حني علم، وما مضى من األعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ ألن 
 .بعد العلم هبا األحكام الشرعية إمنا تلزم
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ْره ْم بَِّعَذاب  أَلِّيم  ]﴿ قال هللا تعاىل:  َهَب َواْلفِّضََّة َواَل ي  ْنفِّق وهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ فَ َبش ِّ [ 11َوالَّذِّيَن َيْكنِّز وَن الذَّ
َباه ه ْم َوج ن وهب  ْم َوظ ه ور ه   َا جِّ َها يفِّ َنرِّ َجَهنََّم فَ ت ْكَوى هبِّ ك ْم َفذ وق وا َما  يَ ْوَم حي َْمى َعَلي ْ َنْ ف سِّ ْم َهَذا َما َكنَ ْزمت ْ ألِّ

ت ْم َتْكنِّز وَن ]  .[15 -11]التوبة: ﴾ [15ك ن ْ
َي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  بِّ َذَهب  َوال فِّضَّة ، »َوَعْن أِب ه َريْ َرَة َرضِّ ْن َصاحِّ َما مِّ

َها َحقََّها، إِّ  ن ْ َها يفِّ َنرِّ َجَهنََّم، ال ي  َؤد ِّي مِّ ْن َنر ، َفأمحَِّي َعَلي ْ ال إَِّذا َكاَن يَ ْوم  القَِّياَمةِّ، ص ف َِّحْت َله  َصَفائَِّح مِّ
نَي أْلفَ  ْقَدار ه  مَخْسِّ ب ه  َوَجبِّين ه  َوَظْهر ه ، ك لََّما بَ َرَدْت أعِّيَدْت َله ، يفِّ يَ ْوم  َكاَن مِّ َا َجن ْ  َسَنة ، َحىتَّ فَ ي ْكَوى هبِّ

 .أخرجه مسلم«. النَّارِّ إىل  اجلَنَّةِّ َوإِّمَّاإىل  ْقَضى َبنْيَ العَِّبادِّ، َفرَيَى َسبِّيَله ، إِّمَّاي   
َمْن آاَته  هللا  َماال، فَ َلْم ي  َؤد ِّ »َوَعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، ي َطوَّق ه  يَ ْوَم القَِّياَمةِّ، مث َّ أَيخ ذ  بِّلِّْهزَِّمتَ ْيهِّ، يَ ْعِنِّ  اال ه  يَ ْوَم القَِّياَمةِّ ش َجاع  زََكاَته ، م ث َِّل َله  مَ  أقْ رََع، َله  زَبِّيبَ َتانِّ
ز كَ  : أَن َمال َك، أَن َكن ْ ْدقَ ْيهِّ، مث َّ يَ ق ول   .تفق عليهاآليَة. م ﴾ َواَل حَيَْسنَبَّ الَّذِّيَن يَ ْبَخل ونَ ﴿ ، مث َّ َتال: «بِّشِّ

 
 :ةأحكم زكاة حلي املر 

 :احل لي تعريف
ن م وَسى   قَ ْوم   َواختََّذَ : ﴿ ق رئ وقد عصي، مثل الياء ملكان احلاء؛ تكسر وقد َحْلي، مجع: لغة احل لي  بَ ْعدِّهِّ  مِّ

نْ  مْ  مِّ   .والضم ابلكسر، ،[313: األعراف﴾ ] ح لِّي ِّهِّ
لية كل  هو: واحل لي ن م وَسى قَ ْوم   َواختََّذَ : ﴿وتعاىل تبارك قوله ومنه حنوه، أو ا،سيف   أو امرأة، به ح ل ِّيت حِّ  مِّ

نْ  بَ ْعدِّهِّ  مْ  مِّ ْلية إال لغريها يقال وال للمرأة، احل لِّي: يقال وإمنا ،[313: األعراف﴾ ] ح لِّي ِّهِّ  خيرج وال، حِّ
  .اللغوي املعىن عن االصطالحي املعىن
  https://www.alukah.net/sharia/0/149659: املوضوع رابط

لقوة األدلة  ةأحبث ابلتفصيل ورجح العمل وجوب زكاة حلي املر  لوكةمنشور يف األ للدكتور خالد اجلهِن
  .وصحته
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 يكون أن إال فضة وال فيه، ذهب ال ايقوات   أو ا،جوهر   كان  إذا احللي يف زكاة ال أن على العلم أهل مجعأ
 النفقة، أو لالجتار كاملعد  ،الزكاة فيه جتب النساء زينة به يراد ال الذي احل لي أن على أمجعوا كما،  للتجارة

 .الزكاة من افرار   حلية اختذ ما وكذلك اإلجارة، أو
  .النصاب يبلغ مل إذا فيه زكاة ال لالستعمال املعد املرأة حلي أن على أمجعوا كما

 .املرأة حلي يف الزكاة جتب: األول القول
 هللا رضي مسعود وابن ،عباس وابن عمرو بن هللا وعبد ،عمر بن هللا وعبد اخلطاب، بن عمر: به القائلون

 بن هللا وعبد ج بري، بن وسعيد وجماهد ،رابح أِب بن وعطاء ،املبارك بن هللا وعبد ،املسيب وابن عنهم،
اد  ،واألوزاعي ،الثوري وسفيان والزهري ،زيد بن وجابر ،سريين وابن ،وطاوس ،[مهران  بن وميمون ،شدَّ

 والظاهرية أمحد عن ورواية ،الشافعية عند وقول ،الرأي وأصحاب والنخعي ،ح ي   بن واحلسن ،ومكحول
 والصنعاين  ،املنذر وابن

 :هبا استدلوا اليت األدلة
 :الكرمي القرآن: أوال  

َهبَ  َيْكنِّز ونَ  َوالَّذِّينَ : ﴿ وتعاىل تبارك قوله ْره مْ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  ي  ْنفِّق وهَنَا َواَل  َواْلفِّضَّةَ  الذَّ ﴾  أَلِّيم   بَِّعَذاب   فَ َبش ِّ
 [.11: التوبة]

 :وجهني من الداللة وجه
 أو مصوغ، ذهب عنده كان  فمن والفضة، الذهب، من احللي أنواع مجيع تتناول عامةاآلية  هذه: أحدمها

 أوجب فقد ابلرأي؛ ذلك من شيء إخراج جيوز وال اللفظ، بعموم زكاته فعليه فضة أو ترب، أو مضروب،
 ابالسم، فيهما احلكم علق إمنا وتعاىل تبارك هللا نإ إذ والفضة؛ الذهب سائر يف الزكاة إجياب عمومه

 .الصنعة دون االسم بوجود فيهما الزكاة إجياب فاقتضى
 بني فصل غري من هللا سبيل يف إنفاقهما وترك والفضة، الذهب بكنز الشديد الوعيد هللا أحلق: اآلخر

، ك لُّ : »احلديث ويف، وغريه احل لي، نيَ  َسْبعَ  حَتْتَ  َكانَ   َوإِّنْ  َمال   اَل  َمال   وَك لُّ  بَِّكْنز ، فَ َلْيسَ  زََكات ه   ي  َؤدَّى َأَرضِّ
ر ا َكانَ   َوإِّنْ  زََكات ه ، ي  َؤدَّى زٌ   فَ ه وَ  ظَاهِّ  ي لحق وال الوعيد، حتت فيدخل كانزا  منه الزكاة أداء اترك فكان ،«َكن ْ

 الواجب  برتك إال الوعيد
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 .املرأة حلي يف الزكاة جتب ال: الثاين القول
 عنهم، هللا رضي بكر أِب بنت وأمساء وعائشة مالك بن وأنس ،هللا عبد بن وجابر ،عمر ابن: به القائلون
 ،وقتادة حممد بن والقاسم ،النجار علي بن وحممد ،الثوري وسفيان والشعِب ،البصري واحلسن وطاوس

 بن القاسم عبيد وأبو ،راهويه بن وإسحاق واحلنابلة والشافعية واملالكية ،[327]عبدالرمحن بنت وَعْمرة
  .والشوكاين ،املدينة أهل عمل وهو العرِب وابن ،ثور سالم وأبو

 :هبا استدلوا اليت األدلة
دِّ، يفِّ  ك ْنت  :  قَاَلتْ  عنها، هللا رضي زَيْ َنبَ  َعنْ  -3  َّ  فَ َرَأْيت   املَْسجِّ : فَ َقالَ  وسلم، عليه هللا صلى النَِّبِّ

ْقنَ » نْ  َوَلوْ  َتَصدَّ  ح لِّي ِّك نَّ  مِّ
  .التطوع صدقة يف به املثل ضرب ملا واجبة فيه الصدقة كانت  لو: الشاهد وجه

َّ  أنَّ  عنهما، هللا رضي اّللَِّّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  َجابِّرِّ  َعنْ  -2   «زََكاةٌ  احْل لِّي ِّ  يفِّ  لَْيسَ : »قَالَ  وسلم عليه هللا صلى النَِّبِّ
 إليه  املصري فوجب احللي، يف الزكاة وجوب عدم يف نص هذا: الداللة وجه

 .عاريته املرأة حلي زكاة: الثالث القول
 بن هللا وعبد املسيب البصري وابن واحلسن ،بكر أِب بنت وأمساء ،مالك بن وأنس ،عمر ابن: به القائلون

  .أمحد عن ورواية ،وقتادة ،والشعِب ،عتبة
 :هبا استدلوا اليت األدلة

 روي ملا إعارته؛ منها املراد أن على ومحلوها ابلوجوب، القائلون هبا استدل اليت ب األحاديث استدلوا -3 
 ورد عليهم بضعف احلديث وعدم صحته  «إَِّعارَت ه   احل لِّي ِّ  زََكاة  : »قال أنه وسلم عليه هللا صلى النِب ِّ  عن

 .واحدة مرة املرأة حلي عن ي زكى: الرابع لقولا
  .مالك عن وراية ،مالك بن أنس: به القائلون
 .عنه هللا رضي أنس عن روي أبثر استدلوا

 [.370]«َمرَّة   ي  زَك ِّي: »احللي يف قَالَ  عنه، هللا رضي أََنس   َعنْ 
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 :زكاة ما سوى الذهب والفضةحكم  
ال جتب الزكاة يف احللي ما سوى الذهب والفضة كاللؤلؤ، واألملاس، والياقوت وحنوها إذا كانت للبس 

 .واالستعمال
معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها  افإن كانت عروض  

 .احلول
 

 :زكاة األوراق النقدية - 
 :بداية األوراق النقدية.

 .ابلذهب والفضة يشرتون هبا السلع، ويقد ِّرون هبا مثن األشياء اكان تعامل الناس قدمي  
ويف هذا العصر قلَّ تعامل الناس هبما يف تقدير قيمة األشياء، وبيع السلع وشرائها، حيث استبدلوا هبما 

دولة عملة ورقية خاصة هبا، ِلا قيمة مالية،  العمالت الورقية يف دفع قيمة السلع واألشياء، وأصدرت كل
 .وحل ت حمل الذهب والفضة يف التعامل والبيع والشراء

 :أنواع العمالت النقدية.
األوراق النقدية تسمى ابألوراق املالية، وتسمى ابلعمالت الورقية، وقد أصدرت كل دولة عملة خاصة 

عامل هبا الناس فيما بينهم يف الداخل واخلارج، ويصرف هبا، ختتلف قيمتها وقوهتا وفئاهتا من بلد آلخر، يت
 .ويستبدل بعضها ببعض، حسب اتفاق بني دول العامل، جعلها مقبولة يف التعامل والصرف يف أي بلد

 :اومن هذه األوراق املالية املتداولة حالي  
، وا  .لفرنك وغريهاالرايل، والدرهم، والدينار، والدوالر، واجلنيه، واللرية، والروبية، والني 

على الناس يف التعامل واحلمل، والعد،  اوقد مت إصدارها بفئات خمتلفة حسب احلاجة والطلب؛ تيسري  
 .والتسليم، والصرف
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 :قيمة األوراق النقدية.
األوراق النقدية نقد قائم بذاته؛ ألن الثمني ة غري مقصورة على الذهب والفضة، والدرهم والدينار ال ي عرف 

 .العادة والعرفإىل  ي وال شرعي، بل مرجعهله حد طبيع
 .أخذ حكم األمثان افإذا اصطلح الناس على َجْعل شيء مثن  

وقد اصطلح الناس يف هذا العصر على اعتبار األوراق النقدية عملة ذات قيمة مالية، سارية املفعول بني 
 .األشخاص والدول

 :حكم زكاة األوراق النقدية
 .بذاته كالذهب والفضة يف وجوب الزكاة، وجراين الراب، والصرفاألوراق النقدية نقد قائم 

 .جتب الزكاة يف األوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وحال عليها احلول
كالذهب والفضة، سواء ق صد هبا التجارة أم مل يقصد، إذا بلغت   االزكاة يف األوراق النقدية واجبة مطلق  

 .عليها احلول، وكانت مملوكة له؛ ألهنا مال اصطلح الناس على متلكه، والتعامل بهالنصاب، وحال 
ْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َِل ْم َواّللَّ  ﴿ قال هللا تعاىل:  َا َوَصل ِّ َعَلْيهِّ ْم هبِّ ر ه ْم َوت  زَك ِّيهِّ ْن َأْمَواِلِِّّْم َصَدَقة  ت َطه ِّ  خ ْذ مِّ

يٌع َعلِّيٌم ]  .[301]التوبة: ﴾ [301مسِّ
َّ صلى هللا عليه وسلم: بَ َعَث م َعاذ   ه َما: أنَّ النَِّبِّ ي هللا  َعن ْ ، إىل  َرضَي هللا  َعْنه   اَوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ الَيَمنِّ

نَّ هللَا َقدِّ َشَهاَدةِّ أْن ال إَِّلَه إِّال هللا  َوأين ِّ َرس ول  هللا، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أإىل  اْدع ه مْ »َفقال: 
َلة ، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللَا افْ  ْم مَخَْس َصَلَوات  يفِّ ك ل ِّ يَ ْوم  َولَي ْ ْم اْفرَتََض َعَلْيهِّ رَتََض َعَلْيهِّ

م ْم َوت  َردُّ َعَلى ف  َقَرائِّهِّ ْن أْغنَِّيائِّهِّ  .متفق عليه ؛«َصَدَقة  يفِّ أْمَواِلِِّّم، ت  ْؤَخذ  مِّ
 :مقدار نصاب األوراق النقدية

 .نصاب األوراق النقدية الذي جتب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة، فتقو م بنصاب أحد النقدين
 :مثال   سعوداي   رايال   10، وقيمة اجلرام وقت إخراج الزكاة اجرام   35فإذا كان نصاب الذهب 

 .وراق النقدية هكذافنضرب نصاب الذهب بقيمة اجلرام، والناتج هو أقل نصاب األ
إذا بلغت النصاب، وحال  %2.5=  رايال   35رايل، وزكاهتا الواجبة ربع العشر  3400=40×85

 .عليها احلول
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 :كيفية إخراج زكاة األوراق النقدية.

إخراج زكاة األوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، جيب فيها العشر، وإخراجها له عدة 
 :طرق

، وهو مقدار %2.5رايل، يقسم على أربعني فيخرج ربع العشر  10.000 املال اململوك مثال  إذا كان 
 .رايل 3000=10÷10.000الزكاة الواجبة هكذا: 

 .والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة هكذا 1، والناتج يقسم على 30أو يقسم املال على 
 .رايل 3000 = 1÷  1000رايل، مث نقسم:  4000 = 10 ÷ 40.000

  
 :كيفية زكاة الرواتب.

، ويوف ِّر منه، اأَلْوىل واألحسن أن يزكي عن مجيع اأو أسبوعي   شهراي   ااملوظف أو العامل الذي يتقاضى راتب  
 .ما ميلكه من النقود املوجودة حينما حيول احلول على أول نصاب ملكه منها

مل حيل احلول عليه، وتعجيل الزكاة قبل متام  فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه احلول، وعجل زكاة ما
 .احلول جائز، بل مستحب، السيما إذا دعت احلاجة أو املصلحة إليه

 .وهذا أعظم ألجره، وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وإيثار مصلحة الفقراء
ريخ وإن مل تطب نفسه بذلك، حسب بداية كل مبلغ يوفره، مث أخرج زكاته بعد مضي احلول عليه من ات

 .متلكه إايه، وبلوغه النصاب
 :كيفية إخراج زكاة الصداق.

 .مال كسائر األموال -وهو مهر زواجها -صداق املرأة
 .إن قبضته، وبلغ النصاب، وحال عليه احلول، أخرجت زكاته ربع العشر

 :فال خيلو كالدين من أمرين إن كان صداق املرأة مؤجال  
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وجب عليها  اا إخراج زكاة املهر املؤجل، وإن كان زوجها معسر  وجب عليه اوفيًّ  اإن كان زوجها موسر  
 .إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة

إذا قبضت املرأة صداقها، مث طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ املهر النصاب، وحال عليه احلول، 
 .فلها نصف املهر، وخترج زكاة نصف املهر، وخيرج الزوج زكاة النصف الثاين

 
 :ية إخراج زكاة اآلجاركيف.

ر ميلك األجرة من حني العقد، وجتب الزكاة يف أجرهتا إذا بلغت  أو حمال   اأو أرض   امن أجر دار   فإن املؤج ِّ
 .، وحال عليها احلول من حني بدء العقدنصااب  

 .%2.5وزكاة العني املؤجرة ربع العشر من كامل األجرة = 
ألجرة على أربعني، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: ألف رايل، تقسم ا 320ب   افلو أجر أرض  

 .رايل 1000=10÷320.000
 
 :زكاة عروض التجارة .

 .عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء ألجل الربح
 :أنواع عروض التجارة.

عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من األموال، واألراضي، واألطعمة، 
 .واحليوانت، واآلالت، والسيارات، واملعادن، واملالبس، واملباين وغريها من األشياء كاألسهم

 .وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر جتارة الناس يف هذه العروض
 :حكم زكاة عروض التجارة.

احلول، فاألصل جتب الزكاة يف مجيع األموال واألشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها 
 .يف األموال وجوب الزكاة إال ما استثناه الدليل

والتاجر إمنا يريد احلصول على األموال بواسطة البيع والشراء يف السلع، فهي أموال ت قل ب، واِلدف 
 .احلصول على الربح
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ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ ﴿ قال هللا تعاىل:  َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ َيمَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ
يٌد ] ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211اخْلَبِّيَث مِّ

 .[211]البقرة:
يَن يفِّ َأْمَواِلِِّّمْ ﴿ وقال هللا تعاىل:   -21]املعارج: ﴾ [25[ لِّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحر ومِّ ]21َحقٌّ َمْعل وٌم ] َوالَّذِّ

25]. 
َّ صلى هللا عليه وسلم: بَ َعَث م َعاذ   ه َما أنَّ النَِّبِّ ي هللا  َعن ْ ، إىل  َرضَي هللا  َعْنه   اَوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ الَيَمنِّ

 َوأين ِّ َرس ول  هللا، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللَا َقدِّ َشَهاَدةِّ أْن ال إَِّلَه إِّال هللا  إىل  اْدع ه مْ »َفقال: 
َلة ، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللَا افْ  ْم مَخَْس َصَلَوات  يفِّ ك ل ِّ يَ ْوم  َولَي ْ ْم اْفرَتََض َعَلْيهِّ رَتََض َعَلْيهِّ

م َصَدَقة  يفِّ أْمَواِلِِّّم، ْم َوت  َردُّ َعَلى ف  َقَرائِّهِّ ْن أْغنَِّيائِّهِّ  .متفق عليه«. ت  ْؤَخذ  مِّ
 
 :شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة.

 :يشرتط لوجوب الزكاة يف عروض التجارة ما يلي
 .أن يقصد هبا التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن حيول عليها احلول

 :رةمقدار زكاة عروض التجا.
 .%2.5زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 

 .خيرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها
 :أحوال استعمال األموال.

 :األموال واألشياء اليت ميلكها اإلنسان ِلا ثالث حاالت
 البيوت والعقارات والسيارات واآلالت وحنوها إذا كانت معدة للسكىن أو االستعمال ال للتجارة، فال

 .زكاة فيها
، إن كانت هذه األشياء معدة لآلجار فالزكاة على األجرة ربع العشر من حني العقد إذا بلغت نصااب  

 .وحال عليها احلول قبل أن ينفقها
 .، وحال عليها احلولإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة يف قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصااب  
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،  زكاة يف قيمتها، وجتب الزكاة يف أجرهتا ربع العشر إذا بلغت نصااب  وآالت املزارع واملصانع واملتاجر ال
 .وحال عليه احلول

 :كيفية إخراج زكاة عروض التجارة.
بعض: رأس املال، واألرابح، وقيمة البضائع، إىل  إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر ماله بعضه

 .والديون املرجوة األداء
ا، ويقد ِّر قيمتها حبسب سعر السوق، وجيتهد يف التقدير؛ ألهنا عبادة، واإلنسان يقو ِّم البضائع اليت ميلكه

 .مؤمتن على عبادته
 .جيمع قيمة البضائع واألشياء مع النقود، والديون اليت له على الناس، مث يؤدي ما عليه من ديون حال ة

رج من املال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر  .خي 
اة عروض التجارة ابألوراق النقدية؛ ألن النصاب معترب ابلقيمة في خَرج منها كالعني األحسن أن خيرج زك

 .من سائر األموال احلب من احلب، والذهب من الذهب
 .وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة حبسب مصلحة اآلخذ للزكاة، وحصول املنفعة الراجحة

 :حكم زكاة األسهم.
 :األسهم ِلا حالتان

اإلنسان األسهم بقصد االستمرار يف التملك واالستثمار، وَأْخذ عائدها السنوي، فيخرج إذا اشرتى 
 .الزكاة ربع العشر على األرابح دون رأس املال، إذا بلغت النصاب، وحال عليها احلول من حني الشراء

ألرابح ربع وشراء  فهي كعروض التجارة، جتب فيها الزكاة مع ا اإن كان قصده املتاجرة يف األسهم بيع  
العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها احلول من حني بدء االستثمار والتداول، واملعترب عند 

 .إخراج الزكاة قيمة األسهم السوقية وقت وجوهبا
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الوجيز في فقه الزكاة د. عبد السالم االنسي
 

35 
 

 :كيفية إخراج زكاة األسهم.
وجوب  ، وعندرايال   50سهم يف إحدى الشركات، وقيمة السهم عند الشراء  300إذا ملك اإلنسان 

، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ ( رايل مثال  500الزكاة صارت قيمة السهم )
 .ألن العربة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة ال بشرائه

فإن كانت األسهم للتجارة والتداول ابلبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة األسهم وقت 
 :عليها احلول.. هكذاوجوب الزكاة إذا حال 

 .رايل قيمة األسهم السوقية 50.000 = 500 × 100
 .% 2.5رايل، زكاة األسهم  3250=  10÷  50.000الزكاة: 

 :إن كانت األسهم لالستثمار والتنمية ال للبيع، فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة األجرة.. هكذا
 .ايلر  5000=  50×  300قيمة األسهم عند الشراء = 

 .رايل 50.000=  500×  300قيمة األسهم السوقية = 
 .رايل 15000=  5000 -50.000ربح األسهم: 
 .رايل ربع العشر 3325=  10÷  15000زكاة األرابح: 

 
 :أنواع زكاة األسهم يف الشركات.

 :الشركات الزراعية
 .احلبوب والثمار بشروطها إن كان استثمارها يف احلبوب والثمار وحنوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة

 .إن كان يف هبيمة األنعام ففيها زكاة هبيمة األنعام بشروطها
 .إن كان ِلا مال سائل، أو عروض جتارة، ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها

 :الشركات الصناعية
حها ربع مثل شركات األدوية، والكهرابء، واإلمسنت، واحلديد وحنوها، فهذه جتب الزكاة يف صايف أراب

 .، وحال عليها احلول، كالعقارات املعدة للكراء، جتب الزكاة يف أجرهتا ال يف عينهاالعشر، إذا بلغت نصااب  
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 :الشركات التجارية
مثل شركات االسترياد والتصدير، وشركات املضاربة، وشركات التحويالت، وحنوها من شركات البيع 

 .اوالشراء مما جيوز التعامل به شرع  
ب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من مجيع رأس املال واألرابح، ومقدارها ربع العشر، إذا فهذه جت

 .بلغت العروض النصاب، وحال عليها احلول
 :كيفية زكاة األموال احملرمة.

 :األموال احملرمة قسمان
، فيجب زكوايًّ  أبصله كاخلمر، واخلنزير وحنومها، فهذا ال جيوز متلكه، وليس ماال   اإن كان املال حرام  

 .إتالفه، والتخلص منه
بوصفه ال بذاته، لكنه مأخوذ بغري حق وال عقد كاملغصوب، واملسروق، أو مقبوض  اإن كان املال حرام  

 :بعقد فاسد كالراب، والقمار وحنومها
 :فهذه األموال وأمثاِلا ِلا حالتان

 .واحدإن َعرف أهلها ردها عليهم، وهم خيرجون زكاهتا بعد قبضها لعام 
ل أهلها تصدق هبا عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فاألجر له وِلم، وإن مل جييزوا ضمنها ِلم، وإن  وإن َجهِّ

 .أبقاها يف يده فهو آمث، وعليه زكاهتا
 :حكم زكاة املسامهات العقارية والتجارية.

النصاب؛ ألهنا املسامهات التجارية، واملسامهات يف العقار، كلها جتب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت 
ر قيمتها كل سنة حني وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو  عروض جتارة، فتقد 

 .تنقص، مث خيرج الزكاة ربع العشر من جمموع املال
 :حكم زكاة األرض.

إذا مت  إذا كان عند اإلنسان أرض ومل تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فال تزكى إال عن سنة واحدة
 .البيع، ربع العشر من كل املال
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 :زكاة هبيمة األنعام 

 .هبيمة األنعام هي اإلبل، والبقر، والغنم
 :احليوانت اليت جتب فيها الزكاة.

 :احليوانت قسمان
 .األول: ما جتب فيه زكاة هبيمة األنعام، وهي السائمة من اإلبل، والبقر، والغنم

 .، وهو ابقي احليوانت كاخليل، والبغال، واحلمري، والطيور وغريهااطلق  الثاين: ما ال جتب فيه الزكاة م
 .فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها احلول

 
 :أنواع هبيمة األنعام.

 
 .هبيمة األنعام ثالثة أصناف: اإلبل، والبقر، والغنم

، وجتب الزكاة يف البقر سواء  -وهي اليت ِلا سنامان-، أو خبايتكانت عِّرااب  فتجب الزكاة يف اإلبل سواء  
 .كانت البقرة املعتادة، أو اجلواميس، وجتب الزكاة يف الغنم سواء كانت من الضأن، أو املاعز

 
 :حكم زكاة هبيمة األنعام.

 :هبمية األنعام من اإلبل والبقر والغنم ِلا أربع حاالت
يف كإل مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه جتب فيها الزكاة إذا بلغت  أن تكون سائمة ترعى

 .النصاب، وحال عليها احلول
أن تكون للدر والنسل، لكن يشرتي ِلا صاحبها العلف، أو حيصده أو جيمعه ِلا، فهذه ال زكاة فيها؛ 

 .ألهنا ليست من عروض التجارة، وال من السوائم
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فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها احلول، سواء   أن تكون معدة للتجارة،
 .كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة

أن تكون عاملة كاإلبل اليت يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر اليت تؤجر للسقي واحلرث، فهذه ال زكاة فيها، 
 .وللكن جتب الزكاة يف أجرهتا إذا بلغت النصاب، وحال عليها احل

 :ص[ ابو الياس االنسي: شروط وجوب الزكاة يف هبيمة األنعام 2:02 5/5]
 

 :يشرتط لوجوب الزكاة يف هبيمة األنعام ما يلي
 .بلوغ النصاب

 .أن حيول احلول على النصاب
 .أن تكون سائمة ترعى أكثر احلول يف الكأل املباح

 
 :حكم زكاة اإلبل.

وبلغت النصاب، وحال عليها احلول، وأقل نصاب اإلبل مخس،  جتب الزكاة يف اإلبل إذا كانت سائمة،
 .فأكثر وجبت فيها الزكاة، وال زكاة فيما دوهنا افإذا بلغت مخس  

َي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  لَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ »َعْن أِب َسعِّيد  اخل ْدرِّي  َرضِّ
نَ  ، َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ أَواق  َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخَْسةِّ أْوس ق  َصَدَقةٌ  َذْود  َصَدَقٌة مِّ متفق «. اإلبِّلِّ

 .عليه
َي هللا  َعْنه  أنَّ أاَب َبْكر  َرضَي هللا  َعْنه  َكَتَب َله  َهَذا الكَِّتاَب َلمَّا َوجََّهه   : َهذِّهِّ إىل  َوَعْن أَنس  َرضِّ  الَبْحَرْينِّ

َا َرس ولَ  نَي، َوالَّيتِّ أَمَر هللا  هبِّ ه ، َفَمْن َفرِّيَضة  الصََّدَقةِّ، الَّيتِّ فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم َعَلى امل ْسلِّمِّ
 : َها فَ ْلي  ْعطَِّها، َوَمْن س ئَِّل فَ ْوقَ َها َفال ي  ْعطِّ نَي َعَلى َوْجهِّ َن امل ْسلِّمِّ َن اإلبِّلِّ َفَما يفِّ أْرَبع  َوعِّْشرِّ »س ئَِّلَها مِّ يَن مِّ

ْن ك ل ِّ مَخْس  َشاٌة، إَِّذا بَ َلَغْت مَخْس   ، مِّ َن الَغَنمِّ مَخْس  َوَثالثِّنَي َففِّيَها بِّْنت  خَمَاض  أنْ َثى، إىل  َوعِّْشرِّينَ  اد وهَنَا، مِّ
تًّ  تًّ مَخْس  َوأْربَعِّنَي َففِّيَها بِّْنت  لَب ون  أنْ َثى، فَ إىل  َوَثالثِّنيَ  افَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ ت ِّنَي َففِّيَها إىل  َوأْربَعِّنيَ  اإَِّذا بَ َلَغْت سِّ سِّ

ت ِّنيَ  َدة  َوسِّ ، فَإَِّذا بَ َلَغْت َواحِّ قٌَّة َطر وَقة  اجلََملِّ تًّ  -يَ ْعِنِّ -مَخْس  َوَسْبعِّنَي َففِّيَها َجَذَعٌة، فَإَِّذا بَ َلَغتْ إىل  حِّ  اسِّ
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، إىل  َوَسْبعِّنيَ  َتا لَب ون  قََّتانِّ َطر وقَ َتا إىل  َفإَِّذا بَ َلَغْت إِّْحَدى َوتِّْسعِّنيَ تِّْسعِّنَي َففِّيَها بِّن ْ اَئة  َففِّيَها حِّ عِّْشرِّيَن َومِّ
قٌَّة، َومَ  نَي حِّ ، َويفِّ ك ل ِّ مَخْسِّ اَئة  َففِّي ك ل ِّ أْربَعِّنَي بِّْنت  لَب ون  ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّْشرِّيَن َومِّ ْن ملَْ َيك ْن َمَعه  اجلََملِّ

نَ  َا، فَإَِّذا بَ َلَغْت مَخْس   إِّال أْرَبٌع مِّ َن اإلبِّلِّ َففِّيَها َشاةٌ  ااإلبِّلِّ فَ َلْيَس فِّيَها َصَدَقٌة، إِّال أْن َيَشاَء َرهبُّ أخرجه «. مِّ
 .البخاري

قال: َسأَل َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم َعنِّ اِلِّْجَرةِّ، فَ  اَوَعْن أِبِّ َسعِّيد  اخل ْدرِّي ِّ َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ أعرابيًّ 
ْن إِّبِّل  ت  َؤد ِّي َصَدقَ تَ َها» ْن َورَاءِّ البَِّحارِّ، »قال: نَ َعْم، قال: «. َوحْيََك، إِّنَّ َشأهَنَا َشدِّيٌد، فَ َهْل َلَك مِّ فَاْعَمْل مِّ

ئ   ْن َعَملَِّك َشي ْ ََك مِّ  .متفق عليه«. افَإِّنَّ هللَا َلْن َيرتِّ
 :أنصبة اإلبل ومقدار زكاهتا الواجبة.

 :زكاة الواجبةمقدار الإىل  –من 
 .ليس فيها زكاة :4 – 1
 .شاة واحدة :9 – 5

 .شااتن :14 – 10
 .ثالث شياه :19 – 15
 .أربع شياه :24 – 20
 .بنت خماض، وهي أنثى اإلبل اليت أمتت سنة :35 – 25
 .بنت لبون، وهي أنثى اإلبل اليت أمتت سنتني :45 – 36
 .نيحقة، وهي أنثى اإلبل اليت أمتت ثالث سن :60 – 46
 .جذعة، وهي أنثى اإلبل اليت أمتت أربع سنني :75 – 61
 .بنتا لبون :90 – 76

 .حقتان :120 – 91
النصاب يف اإلبل إذا زادت على مائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين فالواجب يف كل  ويستقر

انتقلت الفريضة ما بني  احقة، وما دون العشر عفو، فإذا كملت عشر   50بنت لبون، ويف كل  10
 .احلقاق وبنات اللبون
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 .ثالث بنات لبون 323ففي 
 .حقة وبنتا لبون 310ويف 
 .حقتان وبنت لبون 310ويف 
 .ثالث حقاق350ويف 
 .أربع بنات لبون 310ويف 
 .ثالث بنات لبون وحقة 310ويف 
 .بنتا لبون وحقتان 330ويف 
 .ثالث حقاق وبنت لبون 370ويف 
 .حقاق، أو مخس بنات لبونأربع  200ويف 

 .تغريت الفريضة اوهكذا كلما زادت عشر  
 
 :حكم من وجبت عليه سن ومل تكن عنده.

 :من وجبت عليه سن معينة من اإلبل ومل تكن عنده تلك السن فهو خمري
 .إما أن خيرج السن الذي حتته، ويعطي الساعي الذي جيمع الزكاة فوقها شاتني أو قيمتهما

 .السن الذي فوقه، وأيخذ من الساعي شاتني أو قيمتهماوأما أن خيرج 
فمن وجبت عليه يف الزكاة بنت خماض ومل تكن عنده، أخرج بدِلا بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتني أو 

 .قيمتهما
 .ومن وجبت عليه جذعة ومل تكن عنده، أخرج بدِلا حقة، وجعل معها شاتني أو قيمتهما.. وهكذا

 .دة فقد أدى الواجب، وله أجر اإلحسان على الزايدةوإن أخرج الواجب وزاي
 :حكم زكاة البقر.

 .جتب الزكاة يف البقر إذا بلغت ثالثني بقرة، وما قبل ذلك ال زكاة فيه
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َي هللا  َعْنه  َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم َلمَّا َوجََّهه   نَ إىل  َعْن م َعاذ  َرضِّ ْن ك ل ِّ  الَيَمنِّ َأَمَره  َأْن أيَْخ ذ مِّ البَ َقرِّ مِّ
نَّة . أخرجه أبو داود والرتمذي اثالَثِّنَي تَبيع   ْن ك ل ِّ َأْربَعِّنَي م سِّ  .َأْو تَبيَعة  َومِّ

َي هللا  َعْنه  َأنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  َن البَ َقرِّ تَبيٌع َأْو »َوَعْن َعْبدِّهللا بنِّ َمْسع ود  َرضِّ يفِّ ثالَثِّنَي مِّ
نَّةٌ   .أخرجه الرتمذي وابن ماجه«. تَبيَعٌة َويفِّ ك ل ِّ َأْربَعِّنَي م سِّ

 :أنصبة البقر ومقدار زكاهتا الواجبة.
 :مقدار الزكاة الواجبة –إىل  –من 

 .ليس فيه زكاة :29 – 1
 .تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة :39 – 30
 .مسنة، وهي ما مت له سنتان :59 – 40
 .يعتانتبيعان أو تب :69 – 60

 .تبيع أو تبيعة من البقر 10مث كل يف 
 .انتقلت الفريضة ما بني التبيعة واملسنة امسنة، وما دون العشر عفو فإذا كملت عشر   10ويف كل 

 .مسنة 50ففي 
 .تبيعان 10ويف 
 .تبيع ومسنة 10ويف 
 .مسنتان 30ويف 
 .ثالثة أتبعة 70ويف 
 .تبيعان ومسنة 300ويف 
 .مسنتان وتبيع 330ويف 
 .أربع تبيعات، أو ثالث مسنات.. وهكذا 320ويف 
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 :حكم زكاة الغنم.
جتب الزكاة يف الغنم إذا بلغت أربعني شاة فأكثر، وحال عليها احلول، سواء كانت من الضأن، أو املعز، 

 .بعض يف تكميل النصابإىل  أو الذكور، أو اإلنث، أو الصغار، أو الكبار، ويضم بعضها
يَ  : َهذِّهِّ َفرِّيَضة  إىل  هللا  َعْنه  أنَّ أاَب َبْكر  َرضَي هللا  َعْنه  َكَتَب َله  َهَذا الكَِّتاَب َلمَّا َوجََّهه   َعْن أَنس  َرضِّ الَبْحَرْينِّ

َا َرس وَله ، َفَمنْ  نَي، َوالَّيتِّ أَمَر هللا  هبِّ  س ئَِّلَها الصََّدَقةِّ، الَّيتِّ فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم َعَلى امل ْسلِّمِّ
 : َها فَ ْلي  ْعطَِّها، َوَمْن س ئَِّل فَ ْوقَ َها َفال ي  ْعطِّ نَي َعَلى َوْجهِّ َن امل ْسلِّمِّ : يفِّ َسائَِّمتَِّها إَِّذا  »... مِّ َويفِّ َصَدَقةِّ الَغَنمِّ

اَئة  إىل  َكاَنْت أْربَعِّنيَ  اَئة  َشاٌة، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّْشرِّيَن َومِّ ائَ َتنْيِّ إىل  عِّْشرِّيَن َومِّ ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى مِّ  َشااَتنِّ
ائَ َتنْيِّ  اَئة  َشاٌة، فَإَِّذا َكاَنْت َسائِّ إىل  مِّ اَئة  َففِّي ك ل ِّ مِّ َياه ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى َثالثِّ مِّ اَئة  َففِّيَها َثالث  شِّ َمة  َثالثِّ مِّ

َدة ، فَ َلْيَس فِّيَها  ْن أْربَعِّنَي َشاة  َواحِّ َاالرَّج لِّ َنقَِّصة  مِّ  .أخرجه البخاري«. َصَدَقٌة إِّال أْن َيَشاَء َرهبُّ
 :أنصبة الغنم ومقدار زكاهتا الواجبة.

 :مقدار الزكاة الواجبة –إىل  –من 
 .ليس فيه زكاة :39 – 1

 .شاة واحدة :120 – 40
 .شااتن :200 – 121
 .ثالث شياه :399 – 201

 .فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة
 .ثالث شياه 177ففي 
 .أربع شياه 100ويف 
 .أربع شياه 177ويف 
 .مخس شياه وهكذا 500ويف 
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 :حكم إخراج الذكر يف زكاة هبيمة األنعام.
 :ال جيوز إخراج الذكر يف الزكاة إال يف ثالث مسائل

 .اأن يكون النصاب كله ذكور  
 .يف زكاة البقر خاصة جيوز إخراج التبيع أو التبيعة

 .جيزئ عن بنت خماض عند عدمهاابن اللبون واحلِّق  واجلذع 
َوَمْن »م: َعْن أَنس  َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ أاَب َبْكر  َرضَي هللا  َعْنه  َكَتَب َله  الَّيتِّ أَمَر هللا  َرس وَله  صلى هللا عليه وسل

، فَإِّهنََّ  ْنه ، َوي  ْعطِّيهِّ امل َصد ِّق  عِّْشرِّيَن بَ َلَغْت َصَدقَ ت ه  بِّْنَت خَمَاض  َولَْيَسْت عِّْنَده ، َوعِّْنَده  بِّْنت  لَب ون  ا ت  ْقَبل  مِّ
ْنه   ادِّْرمَه   ، فَإِّنَّه  ي  ْقَبل  مِّ َها، َوعِّْنَده  اْبن  لَب ون  ، فَإِّْن ملَْ َيك ْن عِّْنَده  بِّْنت  خَمَاض  َعَلى َوْجهِّ ، َولَْيَس َمَعه  أْو َشاَتنْيِّ

 .أخرجه البخاري«. َشْيءٌ 
 
لطة األموال.  :حكم خِّ

 .لطة: هي الشركة اليت جتعل األموال كاملال الواحداخلِّ 
 :وجتب الزكاة يف مال الشركة كما جتب يف مال الرجل الواحد ِبا يلي

 .أن يكون كل من الشريكني مسلم حر
 .أن يبلغ املال املختلط النصاب

 .أن حيول احلول على املال
 .أن ال يتميز مال أحدمها عن اآلخر

 .بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقةال جيوز للمسلم أن جيمع 
: َعْن أَنس  َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ أاَب َبْكر  َرضَي هللا  َعْنه : َكَتَب َله  الَّيتِّ فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم

، َخْشَيَة الصََّدقَ » ع  ، َوال ي  َفرَّق  َبنْيَ جم َْتمِّ  .أخرجه البخاري«. ةِّ َوال جي َْمع  َبنْيَ م تَ َفر ِّق 
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 :أثر اخللطة يف الزكاة.

الشركة جتعل املالني كاملال الواحد.. والشركة جائزة.. لكن إن كانت من أجل التهرب من الصدقة فهي 
 .غري جائزة، وفاعلها آمث، وذلك من احليل احملرمة

ماِلما صار مثانني، زكاته ، كأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم افالشركة قد تفيد الشريكني ختفيف  
 .شاة واحدة، ولو كان منفردين لوجب على كل واحد شاة

بقرة، فيجب عليهما تبيع أو  10على الشريكني، كأن يكون شريكني يف  وقد يكون يف الشركة تثقيال  
 .تبيعة، ولو كان منفردين مل جيب عليهما شيء، وهكذا يف سائر األموال

من  من الصدقة، وعن تفريقه هتراب   ليه وسلم الشريكني عن مجع ماِلما هتراب  فنهى رسول هللا صلى هللا ع
 .الصدقة

 :صفة ما يؤخذ يف زكاة هبيمة األنعام.
يؤخذ يف زكاة هبيمة األنعام الوسط، الذي ال ظلم فيه على الغِن، وال هضم فيه حلق الفقري، ويتحقق ذلك 

 :أبمرين
ل الناس، فال أيخذ احلامل، وال الفحل، وال اليت ترضع ولدها، األول: على الساعي، فال أيخذ خيار أموا

 .وال السمينة املعدة لألكل، وحنو ذلك من كرائم األموال، إال أن تطيب نفس صاحبها بذلك
نَي ب َ  ه َما قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم لِّم َعاذِّ ْبنِّ َجَبل  حِّ ي هللا  َعن ْ إىل  َعَثه  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ

 : تَ ه ْم َفاْدع ه ْم إِّىَل: أْن َيْشَهد وا أْن ال إَِّلَه إِّال هللا ، َوأنَّ حم َمَّد   اإِّنََّك َسَتأيتِّ قَ ْوم  »الَيَمنِّ ئ ْ ، فَإَِّذا جِّ  اأْهَل كَِّتاب 
مْ  ْه ْم أنَّ هللَا َقْد فَ َرَض َعَلْيهِّ َلة ،  َرس ول  هللا، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا َلَك بَِّذلَِّك َفأْخربِّ مَخَْس َصَلَوات  يفِّ ك ل ِّ يَ ْوم  َولَي ْ

ْم فَ  ْن أْغنَِّيائِّهِّ ْم َصَدَقة ، ت  ْؤَخذ  مِّ ْه ْم أنَّ هللَا َقْد فَ َرَض َعَلْيهِّ َدُّ َعَلى فَإِّْن ه ْم أطَاع وا َلَك بَِّذلَِّك، فَأْخربِّ رت 
َك وََكَرائِّ  ْم، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا َلَك بَِّذلَِّك، َفإِّايَّ َنه  َوَبنْيَ هللا ف  َقَرائِّهِّ ، فَإِّنَّه  لَْيَس بَ ي ْ َم أْمَواِلِِّّْم، َواتَّقِّ َدْعَوَة املَْظل ومِّ

َجابٌ   .متفق عليه«. حِّ
 .الثاين: على املالك، فال يعطي املالك شرار املال كاملريضة، واملعيبة، واِلرمة، والكسرية، واِلزيلة وحنوها
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َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ َيمَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آمَ ﴿ قال هللا تعاىل:  ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ ن وا َأْنفِّق وا مِّ
يٌد ] ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211اخْلَبِّيَث مِّ

 .[211]البقرة:
يف زكاة هبيمة األنعام من الغنم اجلذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثنية من املعز، وهي ما  يؤخذ

 .ِلا سنة
 .ويؤخذ من البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة

 .أربع سنوات فأكثر حسب الواجبإىل  ويؤخذ من اإلبل ما له سنة
يف ذمة صاحبها حىت يؤديها ألهلها، فإذا تلف املال  زكاة هبيمة األنعام وغريها واجبة يف عني املال، ابقية

 .بغري تعد منه وال تفريط سقطت عنه
 :أين تؤخذ زكاة هبيمة األنعام.

 
 .املصدقإىل  تؤخذ زكاة هبيمة األنعام يف مكاهنا، وال جتلب

َي هللا  َعْنه  َعنِّ النَِّب ِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: اَل َجَلَب َواَل َجَنَب َواَل ت  ْؤَخذ » َعْن َعْبدِّهللا ْبنِّ َعمرو َرضِّ
مْ   .أخرجه أمحد وأبو داود«. َصَدَقاهت  ْم إِّالَّ يفِّ د ورِّهِّ

 :زكاة احلبوب والثمار-  .

 :أنواع اخلارج من األرض.
خيرج هللا عز وجل من األرض لعباده ما ال حيصيه إال هو من النبااتت، واألحجار، واملعادن، والبرتول، 

 .والغاز وغريها
وقد سخر هللا ذلك لعباده، ويسر ِلم االنتفاع به، وأمرهم ابلصدقة منه، ورغبهم يف بذله يف سبيل هللا كما 

َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ يَ ﴿ قال سبحانه:  ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ م وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ مَّ
يٌد ]اخْلَبِّي ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211َث مِّ

 .[211]البقرة:
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 :حكم زكاة احلبوب والثمار.

أو مل يكن،   جتب الزكاة يف كل حب يكال ويدخر مما يزرعه اآلدمي، إذا بلغ النصاب، سواء كان قوات  
 .قمح والرب، والشعري والذرة، واألرز والدخن، والفول واحلمص، والعدس والفستق وغريها من احلبوبكال

 .جتب الزكاة يف كل مثر يكال ويدخر كالتمر والزبيب وحنومها إذا بلغ النصاب
ت ْم َوممَِّّ ﴿ قال هللا تعاىل:  ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ َيمَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ ا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ

يٌد ] ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211اخْلَبِّيَث مِّ
 .[211]البقرة:

َْتلِّف ا أ ك ل ه  َوالزَّيْ ت وَن َوه َو الَّذِّي أَْنَشَأ َجنَّات  َمْعر  ﴿ وقال هللا تعاىل:  وَشات  َوَغرْيَ َمْعر وَشات  َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خم 
ْن مَثَرِّهِّ إَِّذا َأمْثََر َوآت وا َحقَّه  يَ ْوَم َحَصادِّهِّ َواَل ت   ْسرِّف وا إِّنَّه  اَل حي ِّبُّ َوالرُّمَّاَن م َتَشاهبِّ ا َوَغرْيَ م َتَشابِّه  ك ل وا مِّ

 .[313]األنعام: ﴾ [313 ]اْلم ْسرِّفِّنيَ 
ُّ صلى هللا عليه وسلم:  لَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ أَواق  »َوَعْن أِب َسعِّيد  اخل َدري َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل النَِّبِّ

 .تفق عليهم«. َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ َذْود  َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما د وَن مَخْسِّ أْوس ق  َصَدَقةٌ 
 
 :ما ال جتب فيه الزكاة.

 :ال جتب الزكاة فيما يلي
 .الفواكه كالتفاح والربتقال، واملوز واملشمش، واملنجا والبطيخ، والرمان، والتوت وغريها من الفواكه

 .اخلضروات كالقرع، والبطاطس، والباذجنان، والفلفل، والبصل، والكراث، والطماطم وغريها من اخلضار
 .والعلف، والعشب، والزهور وحنوهاالقطن، 

 .العسل، والصمغ وحنومها
 .ما خيرج من البحر من األمساك، والنبات، واألحجار وحنوها

إذا كان كل ما سبق للتجارة، وبلغت نصاب عروض التجارة، وحال عليها احلول، فهي عروض جتارة، 
 .يها أصال  فيها ربع العشر من كامل القيمة، وإن مل تكن للتجارة فال زكاة ف
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 :شروط وجوب زكاة احلبوب والثمار.

 :يشرتط يف وجوب زكاة احلبوب والثمار ما يلي
 .أن تكون احلبوب والثمار مما يكال ويدخر

 .كيلوجرام  132أن يبلغ املال النصاب، وهو مخسة أوسق = 
 .له وقت وجوب الزكاة اأن يكون النصاب مملوك  

 :مقدار نصاب احلبوب والثمار.
 .الزكاة يف احلبوب والثمار إذا بلغت مخسة أوسقجتب 

 .كيلوجرام  2.10، والصاع النبوي = اصاع   10الوسق = 
 .نصاب الزكاة ابألوسق: مخسة أوسق

 .صاع 100=  10×  5نصاب الزكاة ابألصواع: 
 .كيلوجرام  132=  2.10×  100نصاب الزكاة ابلكيلوجرام: 

الذي يتسع ِلذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة كيلوجرام، فاإلنء   2.10الصاع النبوي = 
 .أمداد متوسطة من الرب

 :مقدار الزكاة الواجبة يف احلبوب والثمار.
 

 :خيتلف مقدار الزكاة الواجبة يف احلبوب والثمار ابختالف طرق السقي كما يلي
يسقيه املطر، أو يشرب من العشر: وجيب يف كل ما يسقى بال مؤنة وال كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي 

 .من احملصول %30مياه العيون واألهنار بال كلفة، ويعادل 
رج ابآلالت واملكائن، أو ِباء يشرتيه  نصف العشر: وجيب يف كل ما يسقى ِبؤنة كمياه اآلابر اليت خت 

 .من احملصول %5للسقي، ويعادل 
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، ويعادل وتسقيه األمطار اترة، إذا بلغ نصااب  ثالثة أرابع العشر: وجيب يف كل ما يسقى ِباء اآلابر اترة، 
1.5%. 

 .؛ ألن األصل وجوب العشراوإن جهل املقدار الغالب أخرج العشر احتياط  
فِّيَما َسَقتِّ السََّماء  َوالع ي ون  أْو َكاَن »َعْن اْبنِّ ع مَر َرضَي هللا  َعْنه  َعنِّ النَِّبِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 

لنَّْضحِّ نِّْصف  الع ْشرِّ  َعَثرِّايًّ  ، َوَما س قَِّي ابِّ  .أخرجه البخاري«. الع ْشر 
َّ صلى هللا عليه وسلم قاَل:  َع النَِّبِّ فِّيَما َسَقتِّ اأَلهْنَار  َوالَغْيم  »َوَعْن َجابِّر  ْبنِّ َعْبدِّهللا َرضَي هللا  َعْنه  أنَّه  مسِّ

لسَّانَِّيةِّ نِّْصف    .أخرجه مسلم«. الع ْشرِّ الع ش ور ، َوفِّيَما س قَِّي ابِّ
 :وقت وجوب الزكاة 

 .وقت وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار إذا اشتد احلب، وبدا صالح الثمرة
 .احلو   اوصالح الثمر أن حيمر أو يصفر، وصالح العنب أن يكون لين  

وب فإذا ابعها صاحبها قبل بدو الصالح فالزكاة على املشرتي؛ ألن صاحبها أخرجها من ملكه قبل وج
 .الزكاة

 .وإن ابعها بعد بدو الصالح فالزكاة على صاحبها ال على املشرتي؛ ألن الزكاة وجبت وهي ملكه
 :وقت إخراج الزكاة.

 .جيب إخراج الزكاة من احلبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد اجلفاف؛ ألنه وقت الكمال، وحالة االدخار
اخلارج مناء يف ذاته، فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما ال يشرتط احلول يف زكاة احلبوب والثمار؛ ألن 

 .[313]األنعام: ﴾ َوآت وا َحقَّه  يَ ْوَم َحَصادِّهِّ ﴿ قال سبحانه: 
 :بعضها لتكميل النصابإىل  حكم ضم األجناس.

بعض لتكميل إىل  األصل أن خيرج زكاة كل جنس منه، وجيوز أن يضم أنواع اجلنس الواحد بعضها
 .بعضهإىل  بعضها، وأنواع الثمرإىل  اع احلنطةالنصاب، فيضم أنو 

الزبيب، وال إىل  الشعري، وال التمرإىل  بعض لتكميل النصاب، فال يضم الربإىل  ال تضم األجناس بعضها
 .الفول وحنو ذلكإىل  احلمص
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بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما إىل  جيوز ضم حماصيل اجلنس الواحد بعضه
 .ام يف عام واحدد

 
 :وقت خرص النخيل واألعناب.

ينبغي للحاكم إذا بدا صالح احلبوب والثمار أن يرسل السعاة خلرص مثار النخيل والعنب، ليعرف 
 .مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحاهبا، ويعر ِّفهم بذلك

 :حكم زكاة النخيل.
 .كيلوجرام  132مخسة أوسق جتب الزكاة يف مثر النخيل إذا بلغت النصاب 

 .العشر فيما سقي بال مؤنة.. ونصف العشر فيما سقي ِبؤنة
ليس يف الفسائل وال يف أمهاهتا زكاة، ولكن إذا بيعت ابلدراهم، وبلغت النصاب، وحال عليها احلول، 

 .ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر
 .زكاة جتب يف مثرهتا إذا بلغت النصابليس يف النخيل اليت تغرس لقصد بيع مثرهتا زكاة، لكن ال

 :خيرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب
السكري من السكري، والربحي من الربحي، واخلالص من اخلالص وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع 

 .للفقراء
 :صفة الزكاة اليت خيرجها املالك.

إال إن طابت نفسه ابجليد فيخرج أجود ما خيرج زكاة احلبوب والثمار من الوسط، ال اجليد وال الرديء، 
 .اعنده، وهو أعظم أجر  

خيرج زكاة كل جنس ونوع منه، الرب من الرب، والثمر من الثمر، وإذا ابعه وأخرج القيمة جاز، وينظر 
 .مصلحة الفقراء يف إخراج العني أو القيمة

 .ا، كل ذلك ال جيوزالزكاة معتربة ابلكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص املقدار منه
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 :كيفية إخراج زكاة احلبوب والثمار.
 

، وخيرج ما أنفقه على الزرع  جيمع املزارِّع ما حتصَّل من احلبوب والثمار، مث يقضي ما عليه من دين حال 
 .والنخل من تكاليف البذر، والسماد، واحلصاد، واجلذاذ وحنو ذلك

 .كيلوجرام  132النصاب وقدره مخسة أوسق = خيرج الزكاة من احلب أو الثمر الباقي إذا بلغ 
  1000كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، ونفقات ِبا يعادل قيمة   32000إذا حصل املزارع 

 .كيلو من التمر فقط  3000كيلو، فتجب عيله زكاة 
 :وكيفية إخراجها

كيلو،   300=30÷3000فتقسم على عشرة هكذا:  % 30إن كان السقي بال كلفة ففيها العشر = 
 .هي مقدار الزكاة الواجبة

  100=20÷3000فتقسم على عشرين هكذا:  % 5إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = 
 .كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.. وهكذا

 :حكم زكاة البساتني املؤجرة.
رج منها، من حب ومثر جتب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر األرض أو البساتني يف مجيع ما خي

 .يكال ويدخر إذا بلغ اخلارج منها النصاب؛ ألن الزكاة حق الزرع، فوجبت على املستأجر دون املالك
خيرج املستأجر الزكاة بعد أن حيسم آجار املزرعة السنوية، مث خيرج الزكاة حسب ما سبق، العشر أو 

 .نصف العشر
أو البستان إذا بلغت النصاب، وحال عليها احلول من  مالك األرض أو البستان خيرج زكاة أجرة األرض

 .اتريخ عقد اإلجارة، ومقدارها ربع العشر من األجرة
 :حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف.

 :الزرع أو الثمر له حالتان
 .إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا ال زكاة عليه، سواء تلف بتعد، أو تفريط أو غري ذلك

 .بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاة، وإن تلف بال تعد وال تفريط مل يضمنأن يتلف 
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 .والتعدي: فعل ما ال جيوز كأن يشعل النار فيه
 .والتفريط: ترك ما جيب كأن يرتكه ويهمله حىت جاء املطر فأفسده

 :حكم زكاة ما خيرج من البحر.
وغريها كل ذلك ال زكاة فيه، سواء قذفه البحر، أو  كل ما خيرج من البحر كاللؤلؤ، واملرجان، واألمساك،

 .استخرجه اإلنسان
إن كان ما ي ستخرج من البحر للتجارة فهو عروض جتارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه احلول، في خرج 

 .من قيمته ربع العشر
 
 :زكاة الركاز - .

د من دفن اجلاهلية  .الركاز: ما و جِّ
 :حكم زكاة الركاز.

 .ي جتب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن اجلاهلية بعالمة تدل عليهالركاز الذ
ليس عليه عالمة الكفر، وال أنه من اجلاهلية، فهذا لقطة يعر ِّفه من وجده سنة، فإن وجد  امن وجد ركاز  

 .صاحبه سلمه له، وإن مل جيده فهو ملن وجده
َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ َيمَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا ﴿ قال هللا تعاىل:  ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ مِّ

يٌد ] ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211اخْلَبِّيَث مِّ
 .[211]البقرة:

 :مقدار زكاة الركاز.
 .جيب يف الركاز إذا وجده اإلنسان اخلمس، وأربعة أمخاسه لواجده من مسلم وكافر

 .جيب اخلمس يف قليله وكثريه، وال يشرتط له حول، وال نصاب، فمىت وجده أخرج زكاته
ر  ج َباٌر، الَعْجَماء  ج َباٌر، »َعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل:  َوالبِّئ ْ

 .متفق عليه«. َواملَْعدِّن  ج َباٌر، َويفِّ الر َِّكازِّ اخل م س  
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 :مصرف الركاز.
إمام املسلمني، واإلمام يصرفه يف مصاحل املسلمني كالفيء املطلق، سواء كان إىل  يصرف مخس الركاز

 .، واألربعة أمخاس لواجدهاأو كافر   اواجده مسلم  
 :اماذا يفعل من وجد كنز  .

 :فال خيلو من إحدى مخس حاالت امن وجد كنز  
سه، وله أربعة أمخاسه  .أن جيده يف أرض موات، فهذا خيرج مخ 

أن جيده يف طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعر ِّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه له، وإن مل أيت أحد 
 .فهو له

 .اه املالك األول ببينة فهو لهأن جيده يف ملكه املنتقل إليه من غريه، فهذا له، فإن ادع
 .أن جيده يف ملك غريه، فهو لصاحب امللك؛ ألن األرض وما فيها ملكه

سه، وله أربعة أمخاسه، وإن عثر عليه ِبعونة  أن جيده يف دار احلرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز خيرج مخ 
 .مجع من املسلمني فهو غنيمة، حكمه حكمها

 :زكاة املعادن - .
 

 .هي كل ما خيرج من األرض من غري جنسها مما له قيمةاملعادن: 
 :أنواع املعادن.

 :املعادن اليت خلقها هللا يف األرض كثرية وتنحصر يف ثالثة أنواع
 .املعادن اجلامدة اليت تذوب ابلنار كالذهب والفضة، واحلديد والنحاس، والرصاص واألملنيوم وحنوها

 .الياقوت، واللؤلؤ، والكحل، وامللح، واجلص، والن َُّورَة وحنوهااملعادن اجلامدة اليت ال تذوب ابلنار ك
 .املعادن السائلة كالبرتول والقار والغاز وحنوها

 :حكم زكاة املعادن.
 .املعادن على اختالف أنواعها إذا بلغت نصاب أحد النقدين فتجب فيها الزكاة
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للدولة فال زكاة فيها؛ ألهنا تعترب  الك  إن استخرجها الشخص بنفسه أو مع غريه أخرج زكاهتا، وإن كانت م
 .من األموال العامة اليت ال مالك ِلا

َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ يَ ﴿ قال هللا تعاىل:  ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ مَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ
ْنه  ت  ْنفِّق وَن  يٌد ]اخْلَبِّيَث مِّ ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ  ﴾ [211َوَلْست ْم ِبِّ

 .[211]البقرة:
ر  ج َباٌر، »َعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل:  الَعْجَماء  ج َباٌر، َوالبِّئ ْ

 .متفق عليه«. اٌر، َويفِّ الر َِّكازِّ اخل م س  َواملَْعدِّن  ج بَ 
 :مقدار زكاة املعادن.

 .ربع العشر -كما تقدم-أو فضة فزكاته اإذا كان ما ي ستخرج من األرض من املعادن ذهب  
إن كان ما ي ستخرج من املعادن غري الذهب والفضة كاحلديد والنحاس وحنوها من بقية املعادن، فإذا 

( جرام من الفضة، فزكاته  575( جرام من الذهب، أو )35الذهب أو الفضة )بلغت قيمته نصاب 
 .كذلك ربع العشر

 .ينظر مصلحة الفقراء فيما خيرجه إما ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه
 :وقت إخراج زكاة املعادن.

تفاد من جيب إخراج زكاة املعادن ربع العشر من حني احلصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ ألهنا مال مس
 .األرض، فلم ي عترب ِلا حول كاحلبوب والثمار

فمىت حازها اإلنسان وملكها أخرج زكاهتا مباشرة، فإن كانت أقل من النصاب فال زكاة فيها، وال ي ضم 
 .غريه يف تكميل النصابإىل  جنس
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 :إخراج الزكاة - .

 :أنواع أموال الزكاة.
 :األموال اليت جتب فيها الزكاة نوعان

 .ما هو نم يف نفسه كاحلبوب والثمار، أو غري نم كاملعادن األول:
 .فهذه جتب الزكاة فيها عند اجلِن واحلصاد إذا بلغت النصاب

 .الثاين: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، واألوراق النقدية، واملواشي، وعروض التجارة وحنوها
 .فهذه ال زكاة يف نصاهبا حىت حيول عليها احلول

 :أقل نصاب األموال.
 .من الذهب اجرام   35أقل نصاب الذهب: 

 .من الفضة اجرام   575أقل نصاب الفضة: 
 .أقل نصاب األوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة
 .أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة

 :أقل نصاب هبيمة األنعام
 .من الغنم 10من البقر،  10من اإلبل،  5

 .كيلوجرام  132أوسق =  5احلبوب والثمار:  أقل نصاب
 .أقل نصاب املعادن: مثل نصاب الذهب والفضة

 .نصاب الركاز: اخلمس يف قليله وكثريه
 
 :وقت إخراج الزكاة.

 .جيب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوهبا إال ملصلحة أو ضرورة
 .جيوز تعجيل الزكاة قبل وجوهبا إذا ملك النصاب
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اج الزكاة قبل سنة أو سنتني، وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت املصلحة جيوز إخر 
 .ذلك

متفاوتة يف الزمن كالرواتب، وآجار العقارات، واإلرث وحنوها، أخرج زكاة كل مال بعد  من ملك أمواال  
 .متام حوله

من شهور السنة   ااحد  و  اوإن طابت نفسه، وآثر جانب الفقراء وغريهم، جعل إلخراج زكاته شهر  
 .كرمضان، وهذا أسهل عليه، وأعظم ألجره

إذا اجتمع عند املسلم نقود تبلغ النصاب فيجب عليه إخراج زكاهتا بعد متام احلول، سواء أعدها للنفقة، 
 .أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين أو غري ذلك

 :مكان إخراج الزكاة.
 .بلده األفضل إخراج زكاة كل مال يف فقراء

بلد آخر ملصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة؛ ألن األصل يف الزكاة أهنا تؤخذ من إىل  وجيوز نقل الزكاة
 .الفقراء يف البلدإىل  األغنياء، وترد

 :حكم إخراج الزكاة.
عند وجوهبا؛ ألهنا عبادة تتعلق هبا حقوق اخللق، فيحرم أتخريها عن  اجيب على املسلم إخراج الزكاة فور  

وقت الوجوب، فإن مل يتمكن من إخراجها يف وقتها ألمر يتعلق به، أو ابملال، أو ِبن تصرف إليه، جاز له 
 .التأخري حىت يتمكن من أدائها

 .ة وقسمة الرتكةإذا مات من عليه الزكاة ومل خيرجها أخرجها الوارث من الرتكة قبل الوصي
 :حكم دفع الزكاة للحاكم.

إذا طلب ويل األمر الزكاة من األغنياء وجب دفعها إليه، وتربأ الذمة بذلك، وِلم أجرها، واإلمث على من 
 .بدِلا

على مصاحل املسلمني أن أيخذ الزكاة من األغنياء ويصرفها يف مصارفها  اأمين   جيوز للحاكم إذا كان عادال  
 .الشرعية
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على اإلمام بعث السعاة لقبض زكاة األموال الظاهرة كالزروع والثمار، وسائمة هبيمة األنعام وحنوها؛ جيب 
 .ألن من الناس من جيهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل، ومنهم من ينسى

َا َوَصل ِّ َعلَ ﴿ قال هللا تعاىل:  ْم هبِّ ر ه ْم َوت  زَك ِّيهِّ ْن َأْمَواِلِِّّْم َصَدَقة  ت َطه ِّ ْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َِل ْم َواّللَّ  خ ْذ مِّ ْيهِّ
يٌع َعلِّيٌم ]  .[301]التوبة: ﴾ [301مسِّ

َّ صلى هللا عليه وسلم بَ َعَث م َعاذ   ه َما: أنَّ النَِّبِّ ي هللا  َعن ْ ، إىل  َرضَي هللا  َعْنه   اَعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ الَيَمنِّ
َلَه إِّال هللا  َوأين ِّ َرس ول  هللا، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللَا َقدِّ اْدع ه ْم إِّىَل: َشَهاَدةِّ أْن ال إِّ »َفقال: 

َلة ، فَإِّْن ه ْم أطَاع وا لَِّذلَِّك، فَأْعلِّْمه ْم أنَّ هللَا افْ  ْم مَخَْس َصَلَوات  يفِّ ك ل ِّ يَ ْوم  َولَي ْ ْم اْفرَتََض َعَلْيهِّ رَتََض َعَلْيهِّ
مَصَدَقة  يفِّ  ْم َوت  َردُّ َعَلى ف  َقَرائِّهِّ ْن أْغنَِّيائِّهِّ  .متفق عليه«. أْمَواِلِِّّم، ت  ْؤَخذ  مِّ

 :حكم ضمان الزكاة.
 :الزكاة بعد وجوهبا أمانة يف يد املزكي جيب عليه إخراجها، فإذا تلفت

 .فإن تعدى، أو فرط ضمن، وإن مل يتعد، ومل يفرط مل يضمن
، والثمرة إذا تلفت قبل اجلذاذ، واملال إذا تلف قبل متام احلول، الزرع إذا هلك ِبفة مساوية قبل حصاده

 .فالزكاة تسقط فيما تلف
 :إن تلف املال بعد وجوب الزكاة فيه ِبفة مساوية كالنار أو الرايح وحنومها

 .فإن كان متكَّن من إخراجها ومل خيرجها فعليه إخراجها، وإن مل يتمكن من إخراجها سقطت
 
 :قبل وجوهبا حكم تعجيل الزكاة.

 
جيوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل احلول، وقبل عام أو عامني، خاصة يف وقت حاجة الفقراء واملساكني، 
وأوقات الشدة واجملاعة، والكوارث وحنو ذلك مما تتحقق به مصاحل املسلمني، وما يرفع الشدة والبأساء 

 .عن الفقراء
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 :كيفية توزيع الزكاة  

دون صنف، وذلك  ان الزكاة ما يكفي الواحد وعكسه، وجيوز أن يعطي صنف  جيوز أن يعطى اجلماعة م
 .خيتلف ابختالف األشخاص، واألحوال، واحلاجات

 .واملسلمني، وما يسد حاجة الفقراء واملساكني اإلسالمواألفضل ما فيه مصلحة 
َا الصََّدَقات  لِّْلف َقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلعَ ﴿ قال هللا تعاىل:  َها َواْلم َؤلََّفةِّ ق  ل وهب  ْم َويفِّ الر َِّقابِّ إِّمنَّ لِّنَي َعَلي ْ امِّ

َن اّللَِّّ َواّللَّ  َعلِّيٌم َحكِّيٌم ] نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضة  مِّ  .[10]التوبة: ﴾ [10َواْلَغارِّمِّ
 :حكم املال غري املقدور عليه.

 . يقبضهاملال غري املقدور عليه ال زكاة فيه حىت
فمن له مال مل يتمكن من قبضه بسبب غري عائد إليه كنصيبه من عقار، أو إرث، فال زكاة فيه حىت 

 .يقبضه، فإذا قبضه زكاه عما مضى لسنة واحدة
 
 :صفة زكاة املال.

كالنقود أخرج الواجب منه، وإن كان املال   هللا عز وجل أيمر ابلعدل واإلحسان، فإذا كان املال متساواي  
 .كاحلب، والثمر، وهبيمة األنعام أخرج الزكاة من أوسط املال، ال من أحسنه، وال من رديئه  اخمتلف  

فال خيرج أحسن املال، وال أجود مثاره، إال إذا طابت نفسه بذلك، كما ال جيوز إخراج الرديء عن اجليد، 
 .افإن هللا طيب ال يقبل إال طيب  

َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ يَ ﴿ قال هللا تعاىل:  ت ْم َوممَِّّا َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ مَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ
ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ  ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ يٌد ]اخْلَبِّيَث مِّ ٌّ محِّ  ﴾ [211 َغِنِّ

 .[211]البقرة:
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 :حكم إخراج الزكاة عن الغري.

السنة أن خيرج اإلنسان زكاة ماله بنفسه، فال جيوز ألحد أن خيرج زكاة غريه عنه إال بتوكيل منه؛ ألن 
زئ الزكاة من العبادات الكبرية، وكل عبادة ال جيوز فعلها إال بنية، وهي مل حتصل من صاحبها، فال جي

 .إخراجها عنه
 : ْعت  َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ق ول  َي هللا  َعنه  قَاَل: مسِّ َا األْعَمال  »َعْن ع َمَر ْبَن اخَلطَّابِّ َرضِّ إمنَّ

ْجَرت ه   َا لِّك ل ِّ اْمرِّئ  َما نَ َوى، َفَمْن َكاَنْت هِّ ، َوإمنَّ لن ِّيَّاتِّ يب  َها أوْ إىل  ابِّ ْجَرت ه  اْمَرأإىل  د نْ َيا ي صِّ إىل  ة  يَ ْنكِّح َها، َفهِّ
 .متفق عليه ؛«َما َهاَجَر إلَْيهِّ 

 :بلد آخرإىل  حكم نقل الزكاة.
 .زكاة املال تتعلق ابملال فيخرجها يف بلده، وزكاة الفطر تتعلق ابلبدن فيخرجها املسلم حيثما وجد

لفقراء، وهو أيسر للدفع، وهم اأَلْوىل أن تؤدى زكاة املال يف البلد الذي فيه املال؛ ألنه حمل أطماع ا
 .أقرب إليه من البعيد، واألقارب أوىل من األابعد

بلد آخر ملصلحة شرعية راجحة كأن يكون يف البلد اآلخر أقارب فقراء ملن عليه إىل  جيوز نقل الزكاة
، أو الزكاة، أو يكون أهل البلد اآلخر أشد حاجة، أو يكونوا أنفع للمسلمني، أو جماهدون يف سبيل هللا

 .حل ت هبم نكبة، أو جماعة، أو مل يكن يف بلده فقراء وحنو ذلك
مقصود الزكاة تطهري النفوس من الشح والبخل، وسد حاجة الفقراء واملساكني، وحفظ الدين وإشاعته يف 

 .العامل كله
َا الصََّدَقات  لِّْلف َقَراءِّ ﴿ وهللا سبحانه حصر املستحقني دون أماكنهم فقال سبحانه:  َواْلَمَساكِّنيِّ  إِّمنَّ

نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّ  َها َواْلم َؤلََّفةِّ ق  ل وهب  ْم َويفِّ الر َِّقابِّ َواْلَغارِّمِّ لِّنَي َعَلي ْ َن اّللَِّّ َواّللَّ  َواْلَعامِّ يلِّ َفرِّيَضة  مِّ
 .[10]التوبة: ﴾ [10َعلِّيٌم َحكِّيٌم ]
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 :حكم أتخري الزكاة.

، وعبادة من العبادات العظام، وهي قرينة الصالة يف القرآن، فالصالة أداء سالماإل أركانالزكاة ركن من 
حق اخلالق، والزكاة أداء حق املخلوق، فمن أخرمها عند وجوهبما فقد ظلم نفسه، وعصى ربه، وتعرض 

 .لسخطه
احلول، وجب الزكاة كغريها من أعمال اخلري تكون يف الزمن الفاضل أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة، ومت 

، وإذا طرأت على املسلمني اعلى اإلنسان أن خيرجها وال يؤخرها؛ ألن األصل يف الواجبات القيام هبا فور  
 .حاجة، أو فاقة، أو حلت هبم نكبة، فاألفضل تقدمي زكاة ماله؛ حلسن موقعها، وابلغ نفعها، وعظيم ثواهبا

.  

 :آداب إخراج الزكاة - .
 .سواء كانت واجبة، أو مستحبة الزكاة عبادة من العبادات،

 :وللزكاة والصدقة آداب وشروط ال تصح وال تقبل وال تكمل إال هبا، وهي كما يلي
 .أن تكون الصدقة خالصة هلل عز وجل، ال يشوهبا رايء وال مسعة

ْعت  َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ق   : َعْن ع َمَر ْبَن اخَلطَّابِّ َرضَي هللا  َعنه  قال: مسِّ َا األْعَمال  »ول  إمنَّ
َا لِّك ل ِّ اْمرِّئ  َما نَ َوى ، َوإمنَّ لن ِّيَّاتِّ  .متفق عليه«. ابِّ

 .اأن تكون الصدقة من الكسب احلالل الطيب، فاهلل طيب ال يقبل إال طيب  
ت ْم َوممَِّّا ﴿ قال هللا تعاىل:  ْن طَي َِّباتِّ َما َكَسب ْ َن اأْلَْرضِّ َواَل تَ َيمَّم وا اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا َأْنفِّق وا مِّ َأْخَرْجَنا َلك ْم مِّ

يٌد ] ٌّ محِّ ض وا فِّيهِّ َواْعَلم وا َأنَّ اّللََّ َغِنِّ ذِّيهِّ إِّالَّ َأْن ت  ْغمِّ خِّ ْنه  ت  ْنفِّق وَن َوَلْست ْم ِبِّ  ﴾ [211اخْلَبِّيَث مِّ
 .[211]البقرة:

 .أن تكون الصدقة من جيد ماله وأحبه إليه
ْن َشْيء  فَإِّنَّ اّللََّ بِّهِّ َعلِّيٌم ] َلنْ ﴿ قال هللا تعاىل:  َّ َحىتَّ ت  ْنفِّق وا ممَِّّا حت ِّبُّوَن َوَما ت  ْنفِّق وا مِّ ]آل  ﴾ [72تَ َنال وا اْلربِّ

 .[72عمران:
 .أال يستكثر ما تصدق به، وأن يستصغر عطيته ليسلم من العجب
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ثر: ﴾ [1َواَل مَتْن ْن َتْسَتْكثِّر  ]﴿ قال هللا تعاىل:   .[1]املدَّ
 .أن يشكر هللا على نعمة املال واإلنفاق، وجيتنب الزهو واإلعجاب

ك ْم َواذْك ر وا إِّْذ أَنْ ت ْم َقلِّيٌل م ْسَتْضَعف وَن يفِّ اأْلَْرضِّ خَتَاف وَن َأْن يَ َتَخطََّفك م  النَّاس  َفآَواك ْم َوأَيَّدَ ﴿ قال هللا تعاىل: 
َن الطَّي َِّباتِّ َلَعلَّ   .[21]األنفال: ﴾ [21ك ْم َتْشك ر وَن ]بَِّنْصرِّهِّ َوَرزََقك ْم مِّ

 
 .أن يسر ابلصدقة وال جيهر هبا إال ملصلحة شرعية، ليسلم من الرايء

َي َوإِّْن خت ْف وَها َوت  ْؤت وَها اْلف َقَراَء فَ ه َو َخرْيٌ َلك ْم َوي َكف ِّر  َعْنك   ﴿قال هللا تعاىل:  ْم إِّْن ت  ْبد وا الصََّدَقاتِّ َفنِّعِّمَّا هِّ
ْن سَ  َا تَ ْعَمل وَن َخبِّرٌي ]مِّ  .[213]البقرة: ﴾ [213ي َِّئاتِّك ْم َواّللَّ  ِبِّ

 .أن يسارع ابلصدقة قبل حصول املوانع
َ َأَحدَك م  اْلَمْوت  فَ يَ ق وَل َرب ِّ َلْواَل َأخَّْرَتِنِّ ﴿ قال هللا تعاىل:  ْن قَ ْبلِّ َأْن أيَْيتِّ ْن َما َرزَقْ َناك ْم مِّ َأَجل  إىل  َوَأْنفِّق وا مِّ

َن الصَّاحلِِّّنَي ] َق َوَأك ْن مِّ  .[30]املنافقون: ﴾ [30َقرِّيب  َفَأصَّدَّ
 .أن يدفع الصدقة لألحوج، والقريب احملتاج أوىل من غريه

 ﴾ [15َوأ ول و اأْلَْرَحامِّ بَ ْعض ه ْم َأْوىَل بِّبَ ْعض  يفِّ كَِّتابِّ اّللَِّّ إِّنَّ اّللََّ بِّك ل ِّ َشْيء  َعلِّيٌم ]﴿ قال هللا تعاىل: 
 .[15ألنفال:]ا

َي هللا  َعْنه  َعنِّ النَِّب ِّ صلى هللا عليه وسلم َقاَل:  ر  َرضِّ إِّنَّ الصََّدَقَة َعَلى املِّْسكِّنيِّ َصَدَقٌة »َعْن َسْلَماَن ْبنِّ َعامِّ
َلةٌ  مِّ اثنَ َتانِّ َصَدَقٌة َوصِّ  .أخرجه الرتمذي والنسائي«. َوَعَلى ذِّي الرَّحِّ
 .ذىأن حيذر مما يبطل الصدقة كاملن واأل

ْلَمن ِّ َواأْلََذى َكالَّذِّي ي  ْنفِّق  َماَله  رََِّئَء النَّاسِّ ﴿ قال هللا تعاىل:  َواَل  اَي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمن وا اَل ت  ْبطِّل وا َصَدقَاتِّك ْم ابِّ
رِّ  ّللَِّّ َواْليَ ْومِّ اآْلخِّ ن  ابِّ  .[211]البقرة: ﴾ ي  ْؤمِّ

 .ضي السعاةبوجه بشوش ونفس طيبة، وير  اأن يعطي الصدقة مبتسم  
َن اأَلْعَرابِّ  َي هللا  َعْنه  َقاَل: َجاَء َنٌس مِّ َرس ولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، إىل  َعْن َجرِّيرِّ ْبنِّ َعْبدِّهللا َرضِّ

َن امل َصد ِّقِّنَي أيَْت ونَ َنا فَ َيْظلِّم ونَ َنا، قال فَ َقاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  افَ َقال وا: إِّنَّ َنس   ض وا أرْ »مِّ
 .أخرجه مسلم«. م َصد ِّقِّيك مْ 
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 .أن يكثر من اإلنفاق يف وجوه الرب واخلري، وذلك سبب لزايدة ماله
َّ صلى هللا عليه وسلم قال:  ْن يَ ْوم  ي ْصبِّح  العَِّباد  فِّيهِّ، إِّال َمَلَكانِّ »َعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ النَِّبِّ َما مِّ

، فَ يَ ق ول   مه َا: اللهمَّ أْعطِّ م ْنفِّق   يَ ْنزِّالنِّ ك  اَخَلف   اأَحد   .متفق عليه«. اتَ َلف   ا، َويَ ق ول  اآلَخر  اللهمَّ: أْعطِّ مم ْسِّ
 

 .تنويع الصدقة حسب املصلحة وحاجة الفقراء
َواّللَّ  يَ ْقبِّض  َويَ ْبس ط   َمْن َذا الَّذِّي ي  ْقرِّض  اّللََّ قَ ْرض ا َحَسن ا فَ ي َضاعَِّفه  َله  َأْضَعاف ا َكثِّريَة  ﴿ قال هللا تعاىل: 
 .[215]البقرة: ﴾ [215َوإِّلَْيهِّ ت  ْرَجع وَن ]

 .اإلكثار من الصدقة يف أوقات احلاجة واألوقات الفاضلة
رًّا َوَعاَلنَِّية  فَ َله ْم َأْجر ه ْم عِّْنَد رَ ﴿ قال هللا تعاىل:  للَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ سِّ هب ِِّّْم َواَل َخْوٌف الَّذِّيَن ي  ْنفِّق وَن َأْمَواَِل ْم ابِّ

ْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن ]  .[211]البقرة: ﴾ [211َعَلْيهِّ
 :أهل الزكاة - .
 :أهل الزكاة.

 .هللا عز وجل حكيم عليم، قد يعني ِّ املستحق، وقدر ما يستحقه كالفرائض وأهلها
 .اوقد يعني ِّ ما ي ستحق دون من يستحقه كالكفارات، مثل كفارة الظهار، واليمني وحنومه

وقد يعني ِّ املستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة الذين ال جيوز صرفها إال ِلم، وهم مثانية كما قال 
َها َواْلم َؤلََّفةِّ ق  ل وهب  ْم َويفِّ الر َِّقابِّ وَ ﴿ سبحانه:  لِّنَي َعَلي ْ َا الصََّدَقات  لِّْلف َقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ نَي َويفِّ إِّمنَّ اْلَغارِّمِّ

َن اّللَِّّ َواّللَّ  َعلِّيٌم َحكِّيٌم ]  .[10]التوبة: ﴾ [10َسبِّيلِّ اّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضة  مِّ
 :أصناف أهل الزكاة. .

 :أهل الزكاة الذين جيب أن تصرف الزكاة ِلم مثانية فقط، وهم
والغارمون، ويف سبيل هللا، وابن الفقراء، واملساكني، والعاملون عليها، واملؤلفة قلوهبم، ويف الرقاب، 

 .السبيل
، أو جيدون بعض الكفاية، والفقري الذي يستحق الزكاة: هو الذي ال االفقراء: وهم الذين ال جيدون شيئ  

 .جيد كفايته وكفاية عائلته ملدة سنة
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 .وخيتلف ذلك حبسب الزمان واملكان، حسب غالء املعيشة ورخصها
 .الكفاية أو نصفها املساكني: وهم الذين جيدون أكثر

ولفظ الفقراء إذا أ فرد دخل فيه املساكني، وكذا عكسه، فيطلق كل منهما على اآلخر، وإذا اجتمعا يف  
 .كالم واحد متيز كل منهما ِبعىن

العاملون عليها: وهم جباهتا، وحف اظها، والقامسون ِلا، فإن كان ِلم َرْزق راتب من اإلمام فال يعطون من 
 .الزكاة
 .ة قلوهبم: وهم السادة املطاعون يف قومهماملؤلف

 .واملؤلفة قلوهبم قسمان: مسلمون، وكفار
 :فاملسلمون أربعة أقسام

ِلم، ليثبت اإلميان يف  اسادة مطاعون يف قومهم أسلموا لكن إمياهنم ضعيف، فيعطون من الزكاة ترغيب  
 .قلوهبم

 .كفار لي سلموا مثلهمقوم ِلم شرف ورَئسة أسلموا، فيعطون لرتغيب نظرائهم من ال
 .قوم ِلم قوة ورَئسة يراد بتأليفهم أن جياهدوا من يليهم من الكفار، وحيموا من يليهم من املسلمني

 .قوم ِلم شرف ومكانة وسلطة يراد إبعطائهم من الزكاة أن جَيْبوا الزكاة ممن ال يعطيها
 :واملؤلفة قلوهبم من الكفار قسمان

 .اإلسالمإىل  الزكاة لتميل نفسهكافر يرجى إسالمه، فيعطى من 
 .كافر خيشى شره، فيعطى لكف شره وشر غريه عن املسلمني

 .يف الرقاب: وهم األرقاء، واملكاتبون، فيعطون من الزكاة ليخلصوا من الرق
 :وفك الرقاب على ثالثة أقسام

 .رقبته من الرقاملكاَتب املسلم الذي اشرتى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة ما يعينه على فك 
 .إعتاق الرقيق املسلم، فيعطى من الزكاة ليعتق من الرق

 .فداء األسري املسلم من أيدي املشركني، فيعطى الكفار الذين أسروه من الزكاة ليفكوا أسره
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 .الغارمون: الغارم هو من عليه دين
 :والغارمون الذين يستحقون الزكاة ثالثة أقسام

 .، وعليه دين حال  ال يستطيع سدادهامن الزكاة إن كان مسلم   غارم ملصلحة نفسه، فهذا يعطى
 .غارم ملصلحة غريه، كمن عليه دين بسبب الضمان

 .فإذا كان الضامن واملضمون عنه معسرين فيعطى من الزكاة لسداد هذا الدين
 ااء كان غني  الغارم إلصالح ذات البني، كمن يصلح بني قبيلتني خمتلفتني ِباله، فهذا يعطى من الزكاة، سو 

 .له على مكارم األخالق، وصنائع املعروف، ولئال تقل الرغبة يف اإلحسان واملواساة ا؛ تشجيع  اأو فقري  
 .يف سبيل هللا: وهم الغزاة اجملاهدون يف سبيل هللا

 :وسبيل هللا الذي ت دفع فيه الزكاة أربعة أضرب
يكن ِلم راتب من اإلمام، أوِلم راتب ال يكفيهم، الغزاة يف سبيل هللا، وهؤالء يعطون من الزكاة إذا مل 

 .فيعطون ما يتجهزون به للغزو، وما يعينهم على اجلهاد يف سبيل هللا
عدة القتال وما حيتاجه اجملاهدون من آالت وسالح، فيصرف من الزكاة لشراء ما حيتاجه اجملاهدون من 

 .سيارات، وأسلحة تعينهم على قتال عدوهم من الكفار
هللا، واملبلغون لدينه، واملعلمون لكتابه وشرعه، واملتفرغون لطلب العلم، فيعطون من الزكاة إذا  إىل  الدعاة

 .كانوا فقراء، وليس ِلم مرتب من اإلمام، أو ِلم َرْزق ال يكفيهم
ويصرف من الزكاة لكل ما يعني على الدعوة، ونشر العلم، من طبع املصاحف، وكتب العلم النافعة وحنو 

 .ذلك
 .ليحج؛ ألن احلج يف سيبل هللا احلجاج الفقراء، فيعطى املسلم من الزكاة إذا كان فقري  ا

َي هللا  َعْنها قَاَلْت: َكاَن أَب و َمْعَقل  َحاجًّ  َمَع َرس ولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َلمَّا َقدَِّم  اعْن أ م ِّ َمْعَقل  َرضِّ
َيانِّ َحىتَّ َدَخاَل َعَلْيهِّ، فَ َقاَلْت اَي رَ  : َقْد َعلِّْمَت َأنَّ َعَليَّ َحجَّة  فَاْنَطَلَقا مَيْشِّ س وَل هللا إِّنَّ َعَليَّ قَاَلْت أ مُّ َمْعَقل 

: َصَدَقْت، َجَعْلت ه  يفِّ َسبيلِّ هللا. فَ َقاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه  ، قَاَل َأب واَحجَّة  َوإِّنَّ أَلِب َمْعَقل  َبْكر   َمْعَقل 
 .فََأْعطَاَها الَبْكَر. أخرجه أبو داود« َأْعطَِّها فَ ْلَتح جَّ َعَلْيهِّ فَإِّنَّه  يفِّ َسبيلِّ هللا»وسلم: 
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فيعطى من الزكاة ما يكفيه  بلده،إىل  ابن السبيل: وهو املسافر املنقطع به سفره، وليس معه ما يوصله
 .ابلده ولو كان غني  إىل  للوصول

 :وابن السبيل ضرابن
 .بلدهإىل  من انقطع به السفر، وليس معه ما يوصله

 .لطاعة، أو مصلحة، وال مال له امن كان يف بلده، ويريد أن ينشئ سفر  
 .فهذا يعطى من الزكاة ما حيتاجه، كمن يريد السفر للحج، والعالج وحنو ذلك

 :من يقدم يف الزكاة 
شخص واحد من أهل الزكاة يف إىل  صنف واحد من أهل الزكاة، وجيوز دفعهاإىل  جيوز صرف الزكاة

حدود حاجته، وإن كانت الزكاة كثرية فيستحب تفريقها على تلك األصناف، ويبدأ ِبن حاجته أهم وأشد 
 .وأقرب، وال جيوز صرف الزكاة لغري األصناف الثمانية

 
 :جيوز أخذهم من الزكاة الذين.

 
جيوز أن تصرف الزكاة ملسلم يريد الزواج وهو فقري يريد إعفاف نفسه، وجيوز سداد دين امليت من الزكاة 

 .إن كان ورثته فقراء
وجيوز ملن له دين على فقري أن يعطي الفقري من زكاته إن مل يكن عن تواطؤ بينهما، أبن يعطيه ليسدد له، 

 .واعتباره من الزكاة وال جيوز إسقاط الدين
إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ ألن طلب العلم نوع من اجلهاد 

 .يف سبيل هللا، ونفعه متعد
فقراء املسلمني من أهل بلده، ويسن أن يعطي زكاته ألقاربه الفقراء الذين ال تلزمه إىل  يسن دفع الزكاة

 .خوات، واألعمام والعمات، واألخوال واخلاالت وحنوهمنفقتهم كاإلخوة واأل
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الوجيز في فقه الزكاة د. عبد السالم االنسي
 

65 
 

 
 :حكم اإلخبار ابلزكاة.

رج الزكاة إذا كان يعلم أن فالن   من أهل الزكاة، وأنه يقبل الزكاة، فهذا يعطيه وال خيربه أهنا زكاة؛  من خي 
 .لعلمه حباله، وملا يف ذلك من الغضاضة عليه
ن ال يقبل الزكاة، فهنا خيربه أهنا زكاة؛ ليتأكد من حمل صدقته إن كان صاحب املال ال يدري عنه، أو كا

 .الواجب
 :ما يقوله من أخذ الزكاة.

 .يسن ملن أخذ الزكاة أن يدعو ملن أعطاه ِبا يناسب احلال واملال مما ورد
مْ »فيقول:   .متفق عليه«. اللهمَّ َصل ِّ َعَلى آلِّ ف الن  »أو يقول:  .متفق عليه«. الَّله مَّ َصل ِّ َعَلْيهِّ

 .يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياء  للسنة .أخرجه النسائي«. اللهمَّ اَبرِّْك فِّيهِّ َويفِّ إِّبلِّهِّ »أو يقول: 
 :حكم دفع الزكاة للكفار.

 وذكر احلكم سابقا ابلتفصيل .ال جيوز دفع الزكاة للكفار واملشركني إال املؤلفة قلوهبم
 .وجيوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع

ري ا ]﴿ ال هللا تعاىل: ق ا َوَأسِّ ْسكِّين ا َويَتِّيم   .[3]اإلنسان: ﴾ [3َوي ْطعِّم وَن الطََّعاَم َعَلى ح ب ِّهِّ مِّ
َي م ْشرَِّكٌة، يفِّ َعْهدِّ ق  َرْيش   ي، َوهِّ َي هللا  َعْنها قَاَلْت: َقدَِّمْت َعَليَّ أم ِّ  إِّْذ َوَعْن أمْسَاَء بِّْنتِّ أِبِّ َبْكر  َرضِّ

َي رَاغَِّبٌة، َعاَهَده ْم، فَاسْ  ي َوهِّ : اَي َرس وَل هللا َقدَِّمْت َعَليَّ أم ِّ تَ ْفتَ ْيت  َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فَ ق ْلت 
ي؟ قال:  ل  أم ِّ لِّي أمَّكِّ »أفَأصِّ  .متفق عليه«. نَ َعْم صِّ

 :حكم دفع الزكاة لبِن هاشم.
ن الزكاة تطهري ألموال الناس من بنو هاشم ال حيل ِلم األخذ من الزكاة املفروضة، وال الكفارات؛ أل

 األنبياءاألوساخ، وتطهري لنفوسهم من الذنوب، فهي غسالة األوساخ والذنوب، فال تليق ِبنصب سيد 
 .والرسل وآله ومواليهم

 .للغسالة، وشرفهم عنها وقد كرم هللا مقام النبوة وآله أن يكونوا حمال  
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ين هم: آل أِب طالب وآل العباس وآل احلارث وآل أِب بنو هاشم هم النِب صلى هللا عليه وسلم وآله الذ
 .ِلب وكلهم أبناء عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف

ْن متْرِّ الصََّدَقةِّ  ه َما متَْرة  مِّ ي هللا  َعن ْ ، َفَجَعَلَها يفِّ َعْن أِب ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: أَخَذ احَلَسن  ْبن  َعلِّي   َرضِّ
ُّ صلى هللا عليه وسلم: فِّيهِّ، َفقال النَّ  «. أَما َشَعْرَت أنَّ ال أَنك ل  الصََّدَقةَ »لَِّيْطَرَحَها، مث َّ قال: «. كِّْخ كِّخْ »ِبِّ

 .متفق عليه
ه ما أنَّ النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  َي هللا  َعن ْ إِّنَّ »َوَعْن َعْبدامل طَّلِّبِّ بن رَبِّيَعَة َوالَفْضلِّ ْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ

َا ال حتِّلُّ لِّم َحمَّد  َوال آللِّ حم َمَّد   ، َوإِّهنَّ َي أْوَساخ  النَّاسِّ َا هِّ  .أخرجه مسلم«. َهذِّهِّ الصََّدَقاتِّ إِّمنَّ
 :حكم دفع الزكاة للوالدين.

 .جيب على األوالد أن ينفقوا على آابئهم وأمهاهتم إذا احتاجوا
عليه  اوهو عاجز عن نفقتهم، ما مل يدفع بذلك واجب   جيوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء،

 .من النفقة فتحرم عليهم
 .أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة، ويقضي عنه هبا دينه، وهو أحق به اإذا حتمل أحد الوالدين دين  

مه َ ﴿ قال هللا تعاىل:  ل َغنَّ عِّْنَدَك اْلكِّرَبَ َأَحد  ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسان  إِّمَّا يَ ب ْ ه  َوابِّ وا إِّالَّ إِّايَّ ا َأْو  َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعب د 
َهْرمه َا َوق ْل َِل َما قَ ْوال  َكرِّمي ا ] َن الرَّمْحَةِّ َوق ْل  [ َواْخفِّضْ 21كِّاَلمه َا َفاَل تَ ق ْل َِل َما أ ف   َواَل تَ ن ْ ل ِّ مِّ َِل َما َجَناَح الذُّ

 .[21 -21]اإلسراء: ﴾ [21َرب ِّ اْرمَحْه َما َكَما رَب ََّياينِّ َصغِّري ا ]
 
 :حكم دفع الزكاة لألوالد.

 .جيب على اآلابء النفقة على أوالدهم إذا احتاجوا
عليه من  اهم، ما مل يدفع بذلك واجب  جيوز دفع الزكاة لألوالد إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن النفقة علي

 .النفقة فتحرم عليهم
 .أو دية فيجوز لوالده أن يقضي عنه دينه من الزكاة، وهو أحق به اإذا حتمل أحد األوالد دين  

، فإنه جيوز ا، وكان من الغزاة، أو من العاملني يف جباية الزكاة، أو كان غارم  اإذا كان الوالد أو الولد غني  
 .الزكاة لوالده وعكسهللولد دفع 
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والسبب: أن استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر، واملسكنة، والعمالة، والتأليف، والغرم وهكذا، وكل 
 .من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة

َها َواْلم  ﴿ قال هللا تعاىل:  لِّنَي َعَلي ْ َا الصََّدَقات  لِّْلف َقَراءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ َؤلََّفةِّ ق  ل وهب  ْم َويفِّ الر َِّقابِّ إِّمنَّ
َن اّللَِّّ َواّللَّ  َعلِّيٌم َحكِّيٌم ] نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضة  مِّ  .[10]التوبة: ﴾ [10َواْلَغارِّمِّ

 :حكم دفع الزكاة لألغنياء.
جود، أو من جتارة، أو من الغِن هو من جيد كفاف عيشه وعيش من يعوِلم طول العام، إما من مال مو 

 .صنعة وحنو ذلك
 :غِن إال خلمسةإىل  ال جيوز أن ت دفع الزكاة

إذا كان من العاملني عليها، أو من املؤلفة قلوهبم، أو من اجملاهدين يف سبيل هللا، أو من الغارمني إلصالح 
 .ذات البني، أو ابن سبيل منقطع

 .الفقري منها، أو اشرتاها الغِن ِبالهجيوز للغِن أن أيكل من الزكاة إذا أهدى إليه 
َي هللا  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم:  اَل حتِّلُّ الصََّدَقة  لَِّغِنِّ   إِّالَّ »َعْن َأِب َسعِّيد  اخل ْدرِّي ِّ َرضِّ

، أَ  َها، َأْو لَِّغارِّم  ل  َعَلي ْ َْمَسة : لَِّغاز  يفِّ َسبيلِّ هللا، َأْو لَِّعامِّ ْو لَِّرج ل  اْشرَتَاَها ِبَالِّهِّ، َأْو لَِّرج ل  َكاَن َله  َجاٌر خلِّ
ْسكِّنٌي فَ ت ص د َِّق َعَلى املِّْسكِّنيِّ فََأْهَداَها املِّْسكِّني  لِّْلَغِنِّ ِّ   .أخرجه أمحد وأبو داود«. مِّ

تَ َيا النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم يفِّ َحجَّةِّ الَوَداعِّ َوَعْن ع بَ ْيدِّهللا ْبنِّ َعدِّي ِّ ْبنِّ اخلَِّيارِّ قَاَل: َأْخرَبَينِّ رَج اَلنِّ َأهنَّ َما أَ 
، فَ َقاَل:  َها فَ َرَفَع فِّيَنا الَبَصَر َوَخَفَضه  فَ َرآَن َجْلَدْينِّ ن ْ م  الصََّدَقَة، َفَسَأاَله  مِّ ت ك َما، »َوه َو ي  َقس ِّ ت َما َأْعطَي ْ ئ ْ إِّنَّ شِّ

ب  َواَل َحظَّ فِّيَها لَِّغِنِّ   َواَل لَِّقوِّي   م كْ   .أخرجه أبو داود والنسائي ؛«َتسِّ
 :حكم دفع الزكاة للزوج

زوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ ألنه ال جيب على املرأة اإلنفاق على إىل  جيوز للزوجة أن تدفع زكاهتا
 .زوجها، فيجوز ِلا دفع الزكاة له كاألجنِب؛ بل هو أحق

َّ هللا، إِّنََّك أَمْرَت اليَ ْوَم  َعْن أِبِّ َسعِّيد  اخل ْدرِّي ِّ َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ  زَيْ َنَب اْمَرأة  اْبنِّ َمْسع ود  قَاَلْت: اَي َنِبِّ
َق بِّهِّ، فَ َزَعَم اْبن  َمْسع ود : أنَّه  َوَوَلَده  أَحقُّ  ، َفأَرْدت  أْن أَتَصدَّ لصََّدَقةِّ، وََكاَن عِّْندِّي ح لِّيٌّ يلِّ ْقت  بِّهِّ  ابِّ َمْن َتَصدَّ
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ْم، َفقال النَّ  ُّ صلى هللا عليه وسلم: َعَلْيهِّ ْقتِّ بِّهِّ »ِبِّ كِّ أَحقُّ َمْن َتَصدَّ َصَدَق اْبن  َمْسع ود ، َزْوج كِّ َوَوَلد 
مْ   .متفق عليه«. َعَلْيهِّ

َي هللا  َعْنه  أنَّ زَيْ َنَب اْمَرأةِّ َعْبدِّهللا َقالْت له : َسلِّ النَِّبِّ َ ؟: أجَيْزِّي َعِن ِّ أْن أْنفِّقَ  ي  َوَعْن بِّالل  َرضِّ َعَلى َزْوجِّ
، أْجر  الَقَرابَةِّ َوأْجر  الصََّدَقةِّ »َوأيْ َتام  يلِّ يفِّ َحْجرِّي، َفقاَل:   .متفق عليه«. نَ َعْم َِلَا أْجَرانِّ

 :حكم دفع الزكاة للزوجة.
 .زوجته؛ ألن نفقتها واجبة عليه، فتستغِن هبا عن أخذ الزكاةإىل  زكاة الرجل ال جيوز أن تدفع

ها دين ال تستطيع سداده فيجوز لزوجها أن يعطيها من الزكاة من سهم الغارمني ما إذا كانت الزوجة علي
 .تسدد به ما عليها من الدين، وهي أحق من األجنِب؛ ألن الصدقة على القريب صدقة وصلة

 ﴾ [15بِّك ل ِّ َشْيء  َعلِّيٌم ]َوأ ول و اأْلَْرَحامِّ بَ ْعض ه ْم َأْوىَل بِّبَ ْعض  يفِّ كَِّتابِّ اّللَِّّ إِّنَّ اّللََّ ﴿ قال هللا تعاىل: 
 .[15]األنفال:

 :حكم صرف الزكاة يف الق َرب.
فرض هللا عز وجل الزكاة يف مثانية أصناف فقط، فال جيوز صرفها فيما سواها كبناء املساجد، واملدارس، 
والسدود، والربط، وإصالح الطرق وحنو ذلك من أعمال الرب واخلري؛ ألن هللا عز وجل عني مصارف 

 .كاة، وهذه ليست منهاالز 
 :حكم اخلطأ يف الزكاة.

فبان أنه غري أهل للزكاة كأن يعطيها  إذا أعطى املسلم الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع ألحد يظنه أهال  
بعد االجتهاد والتحري فإهنا جتزئه، وت قبل عند هللا، وتنفع من أخذها؛ ألنه اتقى هللا ما  الغِن يظنه فقري  

 .يف التحري، واجملتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران استطاع، واجتهد
َقنَّ بَِّصَدَقة ، »َعْن أِبِّ ه َريْ َرَة َرضَي هللا  َعْنه  أنَّ َرس وَل هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  قال رَج ٌل: ألَتَصدَّ

، فَأْصَبح وا يَ َتَحدَّ  ، َفَخَرَج بَِّصَدَقتِّهِّ، فَ َوَضَعَها يفِّ َيدِّ َسارِّق  ، َفقال: اللهمَّ َلَك احلَْمد  ث وَن: ت ص د َِّق َعَلى َسارِّق 
ث وَن: ت ص د َِّق اللَّ  َقنَّ بَِّصَدَقة ، َفَخَرَج بَِّصَدقَتِّهِّ فَ َوَضَعَها يفِّ َيَدْي زَانَِّية ، فَأْصَبح وا يَ َتَحدَّ َلَة َعَلى زَانَِّية ، ألَتَصدَّ ي ْ

، فَأْصَبح وا َفقال: اللهمَّ َلَك احلَْمد ، َعَلى زَانِّيَ  َقنَّ بَِّصَدَقة ، َفَخَرَج بَِّصَدقَتِّهِّ، فَ َوَضَعَها يفِّ َيَدْي َغِنِّ   ة ؟ ألَتَصدَّ
، فَأ ، َوَعَلى زَانَِّية ، َوَعَلى َغِنِّ   ، َفقال: اللهمَّ َلَك احلَْمد ، َعَلى َسارِّق  ث وَن: ت ص د َِّق َعَلى َغِنِّ   َ: َفقِّيَل يَ َتَحدَّ يتِّ
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: فَ َلَعلَّه  أْن َيْسَتعِّفَّ َعْن َسرِّقَتِّهِّ، َوأمَّا الزَّانَِّية : فَ َلَعلََّها أْن َتْسَتعِّفَّ َعْن زِّنَ َله : أمَّا َصَدق َ  َها، ت َك َعَلى َسارِّق 
ُّ: فَ َلَعلَّه  يَ ْعَتربِّ ، فَ ي  ْنفِّق  ممَِّّا أْعطَاه  هللا    .متفق عليه«. َوأمَّا الَغِنِّ

 :كم تنمية أموال الزكاة.
ته والتجارة فيه يألهل الزكاة، وال جيوز أتخريه عند الغِن من أجل تنم ازكاة يصرف فور  ما وجب من ال

 .ة وحنومها؛ ألنه حق ألهل الزكاة، فال جيوز حبسه عنهميلصاحل فرد أو مجع
 .إذا ملك الفقري الزكاة فله أن ينفقها على نفسه، أو يهديها، أو يبيعها، أو ينميها كما يفعل بسائر أمواله

فال جيوز حبسها عن أهلها لتنميتها، بل  ،استلمت مجعية الرب أو أي صندوق خريي أموال الزكاةإذا 
 .اتؤدى ألهلها فور  

عت الصدقات من غري الزكاة ملصاحل املسلمني فال مانع من تنميتها، والتجارة فيها، وصرفها فيما  ،إذا مج 
و بناء مساجد، أو طباعة كتب نفعة وحنو بعد يف أبواب الرب على شكل رواتب، أو قروض، أو إعانت، أ

 .ذلك
 

 :زكاة الفطر - 
 :رمفهوم زكاة الفط

  زكاة الفطر: هي الصدقة اليت جتب ابلفطر من رمضان. -
 واألصل يف وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة واإلمجاع:

َلَح َمْن ﴿ أما عموم الكتاب، فقيل: قول هللا تعاىل:   .﴾ تَ زَكَّى* َوذََكَر اْسَم رَب ِّهِّ َفَصلَّىَقْد َأف ْ
وأما السنة؛ فألحاديث كثرية، ومنها حديث عبدهللا ابن عمر رضي هللا عنهما، وفيه: ))فرض رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من املسلمني...((. متفق عليه
فطر فرض، قال اإلمام ابن املنذر رمحه هللا: ))وأمجعوا على وأما اإلمجاع، فأمجع أهل العلم: أن صدقة ال

أن صدقة الفطر فرض، وأمجعوا على أن صدقة الفطر جتب على املرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، 
  وأوالده األطفال، الذين ال أموال ِلم، وأمجعوا على أن على املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه احلاضر((.
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  وقت فرضها: -

 رضت زكاة الفطر يف السنة اليت ف رض فيها صيام شهر رمضان، وهي السنة الثانية من اِلجرة. ف
 :حكمة مشروعية زكاة الفطر.

فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمني مما أصاب صيامهم من النقص واخللل، 
بني األغنياء والفقراء يف يوم العيد، إبطعام هلل على إكمال عدة الصيام، وإشاعة السرور والفرح  اوشكر  

 .اجلائعني، ومواساة احملتاجني
َي هللا  َعْنه  قَاَل: فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم زََكاَة الفِّْطرِّ ط ْهَرة  لِّلصَّائِّمِّ مِّ  َن َعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ

، َمْن أَ  َي اللَّْغوِّ َوالرََّفثِّ َوط ْعَمة  لِّْلَمَساكِّنيِّ َي زََكاٌة َمْقب وَلٌة َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلةِّ َفهِّ دَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلةِّ َفهِّ
. أخرجه أبو داود وابن ماجه َن الصََّدَقاتِّ  .َصَدَقٌة مِّ

 :حكم زكاة الفطر.
من  اصاع  ، إذا ملك اأو عبد   ا، حر  اأو كبري   اكان أو أنثى، صغري    اجتب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكر  

 .عن قوته وقوت من تلزمه نفقته طعام، فاضال  
 .ويستحب إخراجها عن اجلنني يف بطن أمه

َلَح َمْن تَ زَكَّى ]﴿ قال هللا تعاىل:   .[35 -31]األعلى: ﴾ [35[ َوذََكَر اْسَم رَب ِّهِّ َفَصلَّى ]31َقْد َأف ْ
ه َما قال: فَ َرَض َرس ول  هللا ي هللا  َعن ْ ْن مَتْر  أْو  ا صلى هللا عليه وسلم زََكاَة الفِّْطرِّ، َصاع  َوَعنِّ اْبنِّ ع َمَر َرضِّ مِّ

َا  اَصاع   نَي، َوأَمَر هبِّ َن امل ْسلِّمِّ ْن َشعِّري ، َعَلى الَعْبدِّ َواحل ر ِّ، َوالذََّكرِّ َواأل نْ َثى، َوالصَّغِّريِّ َوالَكبِّريِّ، مِّ أْن ت  َؤدَّى مِّ
 .هالصَّالةِّ. متفق عليإىل  قَ ْبَل خ ر وجِّ النَّاسِّ 

 :أنواع زكاة الفطر.
السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالرب، أو الشعري، أو التمر، أو الزبيب، أو األقط، أو 
األرز، أو الذرة، أو الدخن، أو غريها من كل حب ومثر يقتات، وال جيوز إخراج القيمة بدل الطعام إال 

 .عند احلاجة
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احلبوب والثمار كاللنب، واللحم، والسمك، وحنوها في خرجون زكاة الفطر إذا كان قوت أهل البلد من غري 
ما كان؛ ألن املقصود سد حاجة املساكني يوم العيد، ومواساهتم من جنس ما  امن قوهتم احلالل كائن  

 .يقتات أهل بلدهم
ق عليه، وأحبها إليه؛ ألنه الذي حيصل به اإلغن اء املطلوب أفضل أنواع هذه األطعمة أنفعها للمتصدَّ

 .للمساكني يف ذلك اليوم
، أْو َصاع   اَعْن أِب َسعِّيد  اخل ْدرِّيَّ َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: ك نَّا ُن ْرِّج  زََكاَة الفِّْطرِّ، َصاع   ْن َطَعام  ْن َشعِّري ، أْو  امِّ مِّ

ْن مَتْر ، أْو َصاع   اَصاع   ، أْو َصاع   امِّ ْن أقِّط  . متفق عليه امِّ ْن زَبِّيب   .مِّ
رِّ ْن أِبِّ َسعِّيد  اخل ْدرِّي ِّ َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: ك نَّا ُن ْرِّج  يفِّ َعْهدِّ َرس ولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ْوَم الفِّطْ َوعَ 

. متفق عليه اَصاع   ، َواألقِّط  َوالتَّْمر  ، وََكاَن َطَعاَمَنا الشَّعِّري  َوالزَّبِّيب  ْن َطَعام   .مِّ
 :مقدار زكاة الفطر.

 .زكاة الفطر صاع من أي صنف من الطعام عن كل إنسان الواجب يف
 .كيلو جرام  2.10أمداد، ويعادل ابلوزن  1الصاع = 

ْطرِّ َعْن أِبِّ َسعِّيد  اخل ْدرِّي ِّ َرضَي هللا  َعْنه  قَاَل: ك نَّا ُن ْرِّج  يفِّ َعْهدِّ َرس ولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يَ ْوَم الفِّ 
، وََكاَن  اَصاع   ْن َطَعام  . متفق عليهمِّ ، َواألقِّط  َوالتَّْمر   .َطَعاَمَنا الشَّعِّري  َوالزَّبِّيب 

ه َما قَاَل: فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم زََكاَة الفِّْطرِّ، َصاع   ي هللا  َعن ْ ْن مَتْر  أْو  اَوَعنِّ اْبنِّ ع َمَر َرضِّ مِّ
َا  اَصاع   نَي، َوأَمَر هبِّ َن امل ْسلِّمِّ ْن َشعِّري ، َعَلى الَعْبدِّ َواحل ر ِّ، َوالذََّكرِّ َواأل نْ َثى، َوالصَّغِّريِّ َوالَكبِّريِّ، مِّ أْن ت  َؤدَّى مِّ

 .الصَّالةِّ. متفق عليهإىل  قَ ْبَل خ ر وجِّ النَّاسِّ 
 :وقت وجوب زكاة الفطر.

يوم من رمضان؛ ألنه وقت الفطر من مجيع  جتب زكاة الفطر على كل مسلم بغروب الشمس من آخر
 .رمضان

فمن مات بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر، ومن و لِّد أو أسلم بعد غروب الشمس فال جتب 
 .عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب يف حقه

رج األب زكاة الفطر عن أهله وأوالده، وإن أخرجها كل واحد عن نفسه جاز  .وخي 
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 :مصرف زكاة الفطر.
زكاة الفطر تصرف للفقراء واملساكني؛ ألهنا طعمة ِلم، وهي أشبه ابلكفارة، فال تعطى إال ملن يستحق 

 .الكفارة
َي هللا  َعْنه  قَاَل: فَ َرَض َرس ول  هللا صلى هللا عليه وسلم زََكاَة الفِّْطرِّ ط ْهَرة  لِّلصَّائِّمِّ مِّ  َن َعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  َرضِّ

َي اللَّْغوِّ َوالرََّفثِّ َوط   َي زََكاٌة َمْقب وَلٌة َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلةِّ َفهِّ ، َمْن َأدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلةِّ َفهِّ ْعَمة  لِّْلَمَساكِّنيِّ
. أخرجه أبو داود وابن ماجه َن الصََّدَقاتِّ  .َصَدَقٌة مِّ

  مكان إخراج زكاة الفطر:
رج حيث رج يف بلد املال، وزكاة الفطر خت  ما كان اإلنسان، وال ي عدل عن ذلك إال حلاجة زكاة املال خت 

  ومصلحة.
 
 :وقت إخراج زكاة الفطر.

 .ما قبل صالة العيدإىل  يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الفطر،
 .األفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صالة العيد، وحيرم أتخريها عن صالة العيد إال لعذر

ادة من العبادات، من أداها يف وقتها فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صالة العيد وأخرها زكاة الفطر عب
من غري عذر، فهي عبادة قد فات حملها، وهو آمث بتأخريها، فتكون صدقة من الصدقات، وإن كان 

 .قضاها، وال إمث عليه امعذور  
َّ صلى َعنِّ اْبنِّ ع َمر ه َما أنَّ النَِّبِّ ي هللا  َعن ْ إىل  هللا عليه وسلم أَمَر بِّزََكاةِّ الفِّْطرِّ، قَ ْبَل خ ر وجِّ النَّاسِّ  َرضِّ

 .الصَّالةِّ. متفق عليه
جيوز تقدمي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛ ألن بعض الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يعطوهنا قبل 

 .الفطر بيوم أو يومني
 :حكم إخراج زكاة الفطر بعد خروج وقتها 

 .عبادة من العبادات، وِلا وقت جيب أداؤها فيه، وحيرم أتخريها عن وقتها إال لعذر زكاة الفطر
 .زكاة الفطر ال تسقط بعد خروج وقتها؛ ألهنا حق واجب للفقراء يف ذمته، فال يسقط عنه إال ابألداء
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 .أما حق هللا يف التأخري عن وقتها فال يسقط إال ابلتوبة واالستغفار
  :قوال الفقهاءأونذكر 

  جتب الزكاة ابلفطر من رمضان ابالتفاق واختلفوا يف حتديد وقت الوجوب:
فقال الشافعي وأمحد ومالك يف رواية: جتب بغروب الشمس من آخر يوم من أايم رمضان، وقال مالك  

 يف الرواية األخرى وأبو حنيفة: جتب بطلوع الفجر من يوم العيد، 
  واختلفوا يف تعجيلها عن وقتها:

أنه جيوز إىل  . وذهب مالك وأمحد يف املشهور عنهن حزم وقال: ال جيوز تقدميها قبل وقتها أصال  فمنع اب 
أنه: إىل  أنه: جيوز إخراجها أول رمضان، وذهب أبو حنيفةإىل  وذهب الشافعي تقدميها يوما أو يومني.

بيوم أو يومني ملا  جيوز إخراجها قبل رمضان، والراجح مذهب مالك وأمحد وهو جواز إخراجها قبل الفطر
  روى البخاري عن ابن عمر قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني

 :مكان إخراج زكاة الفطر.
رج حيثما كان اإلنسان، وال ي عدل عن ذلك إال حلاجة  رج يف بلد املال، وزكاة الفطر خت  زكاة املال خت 

 .ومصلحة
  :عند الفقهاء خراجها قيمةإحكم 

أما إخراج قيمتها للفقري، سواء كان ذلك بغري سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقري للنقود، أو تعذر شراء  
جلهات اجلمع   اوتوزيع   ونقال   اوحفظ   ااملزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو األيسر مجع  

  فقد اختلف فيه الفقهاء على قولني: ،كاجلمعيات وحنوها
  :ملنعاب القول ولالقول األ 

قال اإلمام ابن قدامة رمحه هللا: ))وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن املنصوص((. وقال اإلمام عبدالعزيز 
، بل ابن عبدهللا ابن ابز رمحه هللا: ))وال جيوز إخراج القيمة عند مجهور أهل العلم، وهو أصح دليال  

ورجحت  وسلم وأصحابه رضي هللا عنهمالواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النِب صلى هللا عليه 
؛ ألن األدلة الشرعية االلجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: ))وال جيوز إخراج زكاة الفطر نقود   ذلك

  ، وال جيوز العدول عن األدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس((.اقد دلت على وجوب إخراجها طعام  
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عمر بن  من الصحابة رضوان هللا عليهم وممن قال هبذا  زكاة الفطرالقول الث اين: جواز إخراج القيمة يف 
قال أبو  ؛اخلطاب، وابنه عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عب اس، ومعاذ بن جبل

  إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى
راهم بقيمة الط عام. من التابعني، قال: أدركتهم   يعِن الصحابة   وهم يعطون يف صدقة رمضان ال د 

  (.7/3، وعمدة القارئ: 1/311)مصنف ابن أِب شيبة: 
ة التابعني عمر بن عبد العزيز، فعن قر ة قال: جاءن كتاب عمر بن عبد العزيز يف صدقة الفطر:  ومن أئم 

راهم يف  نصف صاع عن كل  إنسان أو قيمته نصف درهم. واحلسن البصري، قال: ال أبس أن تعطى الد 
، وموسوعة فقه 1/311ة الفطر، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. )مصنف ابن أِب شيبة: صدق

قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري يف  (.1/230، وفتح الباري: 111سفيان الثوري: 
 ذلكإىل  قال ابن رشيد: وافق البخاري يف هذه املسألة احلنفية مع كثرة خمالفته ِلم لكن قاده صحيحه.

الدليل. وِلم يف ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن املانعني إلخراج القيمة ِلم 
 أيض ا أدلة واعتبارات خمالفة 

ابن تيمية مذهب ا وسط ا بني الفريقني املتنازعني، قال فيه: )األظهر يف هذا: أن  اإلسالموقد ذهب شيخ 
 -صلى هللا عليه وسلم-حة راجحة، ممنوع منه، وِلذا قدر النِب إخراج القيمة لغري حاجة، وال مصل

القيمة، وألنه: مىت جوز إخراج القيمة مطلق ا، فقد يعدل إىل  اجلربان بشاتني، أو عشرين درمه ا ومل يعدل
أنواع رديئة، وقد يقع يف التقومي ضرر؛ وألن الزكاة مبناها على املواساة، وهذا معترب يف قدر إىل  املالك

ملال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة، أو العدل، فال أبس به: مثل أن يبيع مثر بستانه أو ا
زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم جيزئه، وال يكلف أن يشرتي مثر ا أو حنطة، إذ كان قد ساوى 

من اإلبل، وليس عنده  ومثل أن جيب عليه شاة يف مخس ،وقد نص أمحد على جواز ذلك ،الفقراء بنفسه
  .من 

على  واقره النِب ةيف الزكاة املفروض معاذ يف االستبدال الرتجيح ابلقياس على فعل وميكن االعتماد يف
، والشاة إىل  قول النِب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ ملا بعثه ويحيث ر   ؛ذلك اليمن: )خذ احَلبَّ من احَلب ِّ

ً   وهو صريح يف دفع ،من البقر( من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقر  رضي هللا عنه ااألعيان، لكن معاذ 
يف الصدقة مكان الشعري  ﴾ أنواع من األقمشة﴿ قال ألهل اليمن: ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس 
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والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع ملن ابملدينة، وقد أقرَّه النِب صلى هللا عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز يف 
  .وهى األعلى جاز من ابب أوىل يف زكاة الفطر وهي األدىن الزكاة

  :فيكون كما يلي من الزكاة على املقاصد واملقصد الرتجيح واذا اعتمدن يف
ش رعت زكاة الفطر ملقصد منصوص عليه يف احلديث الصحيح وهو: طهرة للصائم من الرفث واللغو، 

األرجح: اغنوهم عن ذل السؤال يف هذا اليوم.  وطعمة للفقراء واملساكني، ويف احلديث الضعيف على
فاملقصد هو أن يشعر الفقري بفرحة العيد مثل الغِن، والفقري اليوم حيتاج أن يشرتي ألوالده املالبس 
اجلديدة وهدااي العيد، وال يصح فيها اليوم غري املال، وقد رأينا عشرات املرات املساكني يبيعون احلبوب 

هو انفع للفقري  الرتجيح ِبا ى منهم األغنياء تلك األصناف بثمن أقل فيمكنلنفس التجار الذين اشرت 
من احلاجيات يوم  وغريها كسوة  دواء ألهله او او حاجته اذا مل جيد شيء كإجيار البيت وما يسد يوم العيد

 العيد 
قد أصدر اجمللس ، وقال الشيخ الصاوي: "األظهر اإلجزاء ألن ه يسهل ابلعني سد  خل ته يف ذلك اليوم". و 

 م. 2031، )يونيو( 1/21األوروِب لإلفتاء والبحوث قرارا جبواز دفع القيمة قرار 
 :املراجع

 .استفدت منه يف املوضوع ومادته العلمية وتبويبه ياملوسوعة الفقهية للتوجير 
 .الفقهية الكويتية  املوسوعة

 .ي وادلته للزحيلياإلسالمالفقه 
 .املسائلثناء سرد أمراجع ذكرت 

 .العنكبوتيةمواقع عرب الشبكة 
 ا مل التحقيق والتدقيق الحق  أعلى  من املراجع وغريها

 د. عبد السالم االنسي 
 صوماالند  جبامعة النجاح برعو ستاذ الفقه املقارنأ

 ه 3111/رمضان 31م برعو شهر رمضان املبارك 31/1/2022ليلية اخلميس 
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